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inpiliz ı·e Hür Fransı: Kuvt·etlerinm i.•galme giri{tıkleri Sımyen.n mufassal bir lıaritası 

4 vrupa harbi
'llin nutuk günü 

lngiltere istikbale ait 
azmini ve inanını ifade 
ediyor, Amiral Darlan 
Alman tazyiki altında 
sulh ve aman dileyor, 
Mussolini bir yılın zarar 
ve kayıplarının müda· 
faasını yapıyor. Fakat, 
F ranıız - Alman sul· 
huna gelince buna kar· 
fi elden gelen ancak 
hayret ve acımak ola· 
bilir .. 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan • 
lnı:iliz Başvekili, İtalyan Baş

ff' ~tkiU, Fran ız Başvekil muavini 
ı!I hrip veya kaseli bir tesadüfle hep 
ı~ '~ni gün konuştular. 

ı. Nutukları hulasa halinde mana· 

8•ı .. hdırmak ve bu manayı tebarüz 
o'' ~lt~rınek iktıza ederse şöyle diye-

dsB 1 lıriz: 
, 1- İngili~ Başvekili istikbale 

~ıt azim ve inanını bir kere daha 
ıı 
ade ediyor. 

d· :ı.._ Amiral Darlan sulh ve aman 
ı\i}or. 

:ı.._ Musolini bir harp yılı bo· 
>~tıca İtalyanın uğradığı gaip ve 
~<ıtar]arın n1iidafn:ısını :yapı}or. 
"llaşvekillcr bu şekilde k_o?uş".r-
~ h; A, rupa harbi de İngılızlcrın 
"

1-tr Fransızlarla bir nr:ıda, Suriye J 

1 t lübnanı i gallcri H mih,·cr ta· 
~lından da sadece Hayfanın bom-
1 '<lırnanı ve bazı ufoktefek ha,·a 

1•aı;Hli eklinde cereyan ediyor 
ı' ~ınumi durgunluğun maskclc-
lil tı hummalı bir lıa11rlık devri 
• r~p gidiyor. 

SURİYE ha
rekatı hak
kında yeni 

malômat yok 
Tedmür hava moy
daaı şlcldene bom

b ... · an e idi 
Kahiı e 12 (AA.)- B.B.C. Su

riycdeki i!!'rleme l.arekıitı hak
kında dün alq;am n~rcdilen teb
li{:den başka ~:eni bir haber gel
memiştir. 

Bu tebliğ ileri har iıtında inki
şafl;u: kaydcdildiğinı bildirmekte 
di. İlerlemeye hava kuvvetlerinin 
müzahffetil!' devam edilmektedir. 

Tcdmür hava meydanı muvaf· 
(Devamı 5 inci Sa;yf:ul>. 

• 
işgal edilen 

yerlere erzak 
gönderiliyor 
Londra 12 (A.A.) - ikt;sadi 

Harp Nezaretinin yüksek bir me
muru dün akşam Suriycde işgal 
edilen mıntakalara yiyecek mad-

tDevamı 5 lnd Sayf:ula) 

Yarım kiloluk 
ekmekler de 
yapılacak 

Yeni tip ekmeklerin bazı yer
lerdC' çok hamur çıktığı be~ediye
ce yapılan tefti~lerd" görülmek
tedir. Belediye buna kar~ı bir tcd-

(Dfıvam1 5 inci ~ayfada) 
--v---

• 
lngiltere Mı-
sırın hava 
müdafaası
na bir milyon 
Sterlin te
berru etti 

Kahire 12 (A.A.)- Röyte· ' 
rin bildirdiğine göre, İngiliz 
hükümcti, l\1"ırd3ki hava ,;.ü
dafaası si~tC'nıini ıslaha yar
dun etınck üzere Mısır hükiı
metine l milyon İngiliz lirası 
teberru etmi~tir. 

111ısır hükumeti bu tebcrriıu 
memnuniyetle kabul eylemiş
tir. 

..) 

Dört milyar 
dolarlık harp 

malzemesi 
Vaşington 12 (A.A.)- Cumhur

reisi Ruzvelt ,Amerikanın demok
rasilere yardımı hakkında kong· 
reye bir mesaj göndermiştir. 

Ruzvelt mesajında, demokrasi
lere yardım için kongrenin kabul 
ettıği 7 milyar dolardan, 4 milya
rının şimdiden sarfedildiğini bil
dirmiştir. 

Ruzvı:lt, İngiltereye ve Çine tay
yare ,top, cephane ve diğer harp 
malzemesi sevkiyatının teksif e
dileceğıni söylemiştir. 

Amerikanın Kızıl 
denizden yardımı 

İNGİLİZLER 
Halebe doğru 

• 
yenı 

he 
bir cep
açtılar 

inglllzler gittikçe 
daha kuvvetli vası
t r kail ıyorıar 

\7ii, 12 (A.A.) - Ofi Ajansı bildi· 
riyor; 

Bazı habereler hilMına olarak an
cak 10 Hozıran günüdür ki İngiliz ve 
Fransız kuvvetleri Suriye ile Irak ara
sında çöl hududunda temasa ge.Imi,,
lerdir. Temas tam hudut üZcrinde A
bukemal mevkiinde vuku bulmuştur. 
Abukemal, biri çölden Tüdmür'e di· 
ğeri de 1'"ıral vadi!iiıldcn Halebe ve 
mühim Fransız asker! merkezi olan 
Deyrizora giden iki yolun birleştiği 

noktada kücilk bir kasabadır. İngiliz
ler topçunun da müzahcrtiyle bir mo
törlü müfrezeyi ileri sürmil§ler ve bu 
suretle Suriyede üçüncü bir cephe Jh
das etmişlerdir. Bu cephenin hed\!li 
de Abukcmal'den 400 kilometre mesa
fede bulunan Haleptir. 

RO~lANYA TRENLERİNDE 
Bükreş, 12 (A.A.) - Başvekaletten 

tebliğ olunduğuna göre, bütün mem· 
1ekette f'O:ddi kontrol tedbirleri alına
caktır. Bütün yolcular hüviyetlerini ve 
askeri \'aziyetlerinl lsbat edecek vesi
kaları üzcrlerinde taşımıya davet o
lunmuşhırdır. 

Esasen trenlerin se-yrilscfirt bir kaç 
günden beri çok tahdit edilmiş bulun· 
maktadır. (Devamı 5 bıcl Sayfada) 

Bir Sırp şeh
rinde büyük 
miktarda mü
himmat patladı 
Şehirde ylzlerce in
san öldll ve yaralandı 

Belgrat 12 (A.A.)- D.N.B. bil
diriyor: Alman ordusunun topla· 

SURiYE 

Harbine 

Bir Baku; 

Şam civarın· 
da muhare
beler devam 

ediyor 
' . Fransız ve lngl-

llz tayyareleri 
1

1 

arasında çar- ı 
pışmalar oluyor . 

General Veygand 
Suriyenin müdafa
ası kabil olamıya-

cağını söyledi 
ŞAM'IN 15 KİLOMETRE 
CENUBUNDA 

An~dolu Aj"'nsı.nın \·crdığl ha
berlere göre, Suriycde Vişi kuv· 
vetlerinin İngiliz Heri hareketine 
kaqı mukavemeti artmakt:ıdJr. 

Hür Fran ız kuvvetleri Şamın 15 
(Dnamı 5 inci Sayfada) 

Amerika Hariciye Nazı" 
Kordel Hal 

Amerika'nın 
başka toprak-

----- . -

( HARP VAZİYETİ™) 
Şam, Beyrut ve Rayak hava mey
danları iş g a J edildikten sonra 
Fransız mukavemeti müttefik 
taarruzlarına karşı dayanamaz · 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SURİYENİN İŞGALiNE DO(.;. 

RU: 
Suriyenin müdaiaası şu üç şar

ta bağlı idi: 
1- Vişi Fransasına bağlı kuv. 

vetlerin mukavemeti 
2- Frarısanuı kendi vesaitıle 

Belediye ver
gileri hangi 
aylarda tahsil 

edilecek? 
Belediye bu sabab 
bir emir g6nderdl 
Beledı) c Reısl bu sabah ala-

kadarlara göııderdığı bir emırlc 
Beledıye vergi ve resımlerinin bıı 
mali yıl hangi aylarda kaç tak -

• sitıe tahsil olunacağını bild,rmiş.. 
tir. Buna göre bina ve bul-rarı 
vergisi temmuz, eylül, ikinci'.eş • 
rin, ikıncıkanun olmak üzere 4 

(Devamı 5 in<"l Sayfada) 

yapabilecegi ikmal n• tak\ ı\ e 
3- Almanların yard m 
Müttefik kuvvetlerJn gtrek ce

nuptan Ye gerek<:c {arkt~,1 tevc.h 
ettikleri cephe ve ihata taarruıla
rının seri inkişafları gö !eriyor ki 

(De\·amı 5 lncl Sayfada) 

Sinemacılar 
5 - 50 Kuruş 
arasında zam 

istiyorlar! 
Belediyeye m o ş t e. 
rek bir lstfda verildi 

Sinemacılar m~ttk bir 1 t.id ı ile 
Be14!'diyeye yaph.1..tırı >' nt ı,..'ı- nuıra
caa.Ua bilet fiatlanna. 7enickn ı.am is
U:ml':'1erdlr. Bunlar, film, navlun, si
ı-orta. ve vercil('rin artrna.Huu Jlert ~ü· 
rerek loca.bra elli ('r, luka koltu&dara 
onar, difer mt>vkil<-re de beter kııru.1 
zam yapıhn.a.sı su~tiylf' ura.rdan kur· 
tarıJmaJrını taJep f'hnişlerdtr . 

lkledi~·e İkh.ı 1 I\lüdurluiu bu mU
racaatJ tetkik etn1tktedir. 

Gümrükteki 1500 çu 111 

val kahvenin yarın 
tevz·ine başlanacak 

--------
Bu sabah telefonla Ticaret Vekaletine 
müracaat edilerek müsaade istendi 

Kahve için müteaddıt müracaat· 
!er karşısında kalındığından Vi -
layet tarafından bu sabah Ticaret 
Vekaletile telefonla temas edil • 
miş ve cenup vilayetlerindeki se. 
yahatinden Ankaraya dönmüş o
lan İaşe Müsteşarı Şefik Soyer 
bugün lazımgelen müsaadeyi pos
taya vereceğini bildirmiştir. Buna 
göre İtsanbul gümrüklerinde bu. 
lunan 1500 çuval kahven!n yarın 
tevzi müsaadesi gelecek ve bütün 

hazulıklar yapıldığından derhal 
te\'Ziata başlanacaktır. E\'velcc 

tevziatın Vilayet tarafından ya. 

pılması kararlaşınışsa da sonradan 
vilayet makamının yalnız tevzi -
atın mürakabesini yapıp tevziatın 
Ticaret Müdürlüğü tarafından ya· 
pılması mıinasip görülmüştür. 

Tevzi listeleri Viliıyet tarafından 
tasdik olunduktan sonra kat'i ~k. 
!ini alacaktır. 

larda gözü yok Şehit erlerin aile-1 
Vaşington 12 (A.A.)- Ruzvel- ı • d 1 Egede bir 

Fransız şile
bi tec~vüze 

tin 27 mayısta Atlantikteki Porte- erıne e 
itiz adaları hakkındır yaptığı tel- b .., J k 
mihlere dair Portekizin Vaşington maaş ag anaca 
elçisi bazı müHihazaları ihtiva e-
den bir nota tevdi etmiştir. 

Hariciye Nazırı Hull bu notaya 
(Devamı 5 inci Sayfada) 

Bir Alman petrol 
gemisi yakddı 

Londra 12 (A.A.)- Hava Neza
reti istihbarat dairesi tebliğ edi
yor: 6000 tonluk bir Alman petrol 
gemisine Kale boğazında bir İn· 
giliz bombardıman tayyaresi hü
cum etmiş ve iki bomba atmıştır. 
Gemiye isabet olmuş ve yangın 
çıkmıştır. 

Asker ailelerine 
yardım kanununda 

tadllAt yapıldı 
Asker ııilelerine yardım için ha. 

zulanan yeni bir kanun layihası 
Büyük !illet Meclisi encümen • 

lerinde ıelkik olunmaktadır. En • 
cümenlerin şimdiye kadar liiyi -
hada yaptıkları tadilata göre hiç 

(Devamı 5 bıei Sayf:ula 

Ki SACA 

uğradı 

Tırhan vapuru 25 
kişilik müretteba
tını buraya getirdi 
Alberta i .. mlı blr Fran~ız ptt:'ol ;:ı

lebi Karadeuize gitmeık üzere btr Fran· 
(Dt\."all'\ı 5 lnf·I sa, fada 

C l"ırtına günlerinin arifesini an· 1
ta11 bu 111nuıni durgunluğun ve 

ı bıtılllalı ha7!rlık devrinin ne do
~racağı ve hangi istikametlerde 
it tlak ,·ereceği henüz meçhuldür. 
> ~ olini'nin nutku da bu hususta 
ı::i bir ey öğretmiş değildir. O, 
tı.,. 1•ce Alınan muvaffakiyetini 
tı, ı·anın şah•ında mezceden bir 
~. l'ıır \e izah ifadesi içindedir. 
iıı1~~enaleyh, yeni hadiseleri, yeni 
tı·ı .aflar i<:indc beklemek Hizım 

\
11

1:or, Fakat, Avrupa harbinin 
~t n'.'.hık gününün en şayanı dik· 

Büyükdere'de 
Kibrit Fabrika
sında kazalar 

Londra 12 (A.A.)- Ruzvell ta
rafından evvelce müşahit sıfaı J c 
Uzak Şarka gönderildiği malüm 
olan Harriman Amerikanın, Kızıl 
Deniz yolile İngiltereye yardımı 
işini tetkik etmek üzere Ol-ta Şar
ka hareket etmiştir. Harrimana üç 
askeri müşavir refakat etmektedir. 

dığı harp ganaiminin konulmuş ol· 1-------------
rin, •ilinı lıarpt siz ba~lanıası 
ve bitmesidir. 

Jı' 
·c-

il' 

il' 
jS" 

~ı 

\ loti,Zeri Amiral Darlan'a aittir. 
) 1 ~~~lhi~ bir sinir ıafı. Alman taz· 
t,,1

• korku ve ümit;izlik içinde 
11 h•nı1ı bir ba~dönmcsine uğradı- I 
tı tr \esile ile anlaşılan Amiral 
~ ',~n; Alınanyadan, muhakkak 
\i,.) •ne Almanyanın sevki ile sulh 
''> d' F h ' t' t! ~ -. e ıyor, ransanın ezıme ı 

liır .~•adığı panik Amiralin zeka, 
~! \·e duyguları üzerinde o ka

(D<vamı 5 inci Sa1fada) 

niçin artıyor ? 
Yeniden bir ı,çı 
kızın yüzü yandı ! 
Büytikderedeki Kibrit Fabrikasında 

son ıamanlarda bozuk malzeme kulla
nılması yµıünden kaı::Alann artt141 
hakkında bazı şikayetler yapılnu,,tır, 

İki gün evvel de ayni şekilde leci bir 
kaza olmuı ve Hediye isminde b.ir kız
cağızın bir parlayışla yüzü yan:nı;tır. 

Kibrit Şirketinin bu kabl! kazazede 
4çilere pak cü.ı'I bir nisbette taun;. 
nat verdiği de bildirilerıek tazminat 
aniktannm artlırılması i.stenUmlı;tiı'. 

BOL ÇEŞiD "" YENİ llll'İL 

MOBİLYA 
Alınak ı.·ey::ı. ıörnl<!k istiycnler 

BARAÇÇI KAR· 
BEŞLER Limited 

ŞiRKETi 
Salonlarını bir defa gezmekle tat
min edilirler. 

İstanbul, Fincancılar, R~paşa 
yokuau No. 59/61/63. Telefon 22060 

duğu kampta vahim bir infilak ol
muştur. Mühimmat Semendira 
şehrinin orta çağdan kalma kale
sinde bulunuyordu. Sivil halk a
rasında yüzlerce ölü ve yaralı 
vardır. Kazadan şehir zarar gör· 
müştür. • 

Alman askeri makamları, harp 
teşkilatlarırun da yardımı ile he
men geniş bir kurtarma işine baş
lamışlardır. 

Iogflıeranln Moıkova 
Se' lr J i.ondrat~ı 

Londra 12 (A.A.)- Mıoskovada

ki İngiliz ırefıri Sir Stafford Krips 
dün Londraya gelmiş \"e akşam 
Hariciye Müsteşarı Batler tarafın
dan kabul olunmuştur 

akineye 
• 

rır 

ız 

~a 

• n c ı 
e e 

Surlyede muharebe 
var, llbıbarp yok .. 

A. ŞEKIP 

Suriyedc, Britanya kuvvet· 
lerinin müzaheretile Hür Fran· 
sızlar, Vişi hükfımeti kuvvet
lerile d~şürken, herkes,. 
l-'ransanın İngiltereye harp ilau 
etmesini bekliyor. Şu iına ka
dar, ne İngiltere Fransaya, ne 

de Fransa İngiltereye harp ilan 
etmi~ dei;'İldir. Fakat, muhan· 
be devam ediyor H! müttefik 
ku\•vetler. Şam kapılarına da· 
yanmış bulunuyor. 

1939 harbinin acaipliklerin· 
den biri de, bütün döiüşmel&-

Vişi biikümeti Jlarici) c a .. 
zırının bc~·anatına nazaran, 
Fransa, mu.ha~arnatın geni~le· 

mesine meydan ,·ermiyecck, 
kavga hududunu yarmıyacak
tır. Buna mukabil, Fransa ne
rede taarruza uğrarsa mü.dafaa 
edecektir. 

Yani, Fransa, mevzii ve tnec· 
huri muharebeleri kabul ede· 
cek, lakat kimseye harp iliın 
etıııiy eceklir. 

Bu, ne biçim döğüşme?. Or
tada döğü,mcııin ga) esi ka~·· 
bolu~ or. 

Fransa, ne döğüşnte;yi, ne ga
~·csini, ne de hugüııkii hli ük 
kavganın ~sasını kn,rı~aınadı

ğı için def-ilmidir 1 i, mağlüp 
oldu?. 
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GÖKSU 

DERESi 

Gazetelerin haber verdi
ğine göre, Belediy miz, 15 
buı lira aarfederek liökau 
D eresini temiz etmıye karar 
vermıf İr. Eurada da eıki 
C.ot>ı;u a emleri ihya mı edi· 
lecek, dere onun için mi to
mızlenıyor, bilmiyorum. Fa
kat, ıe.iırin neresinde böyle 
'bır hareket olsa, içim «cızıt 
euıyor. 

\,:imkü, ister miıiniz, dere 
teınız endi ten ıonra, bura· 
ya d.ı. bir dülu gazıno» ya
pıl ın ve civar halkı, artık 
uuı «da gezıp tozamaz, hava 
a ~aıaz bır vaziyete d\ı§-
. / sun •• 

~IUHARRIRLERIN 

ıı .:. v 1lı 
lıd Layı kiramdan meı

hı.ı t.Lzc:l l\iıc ın .ı:.eyefendi, 
ıı· ııı .. ,,.ale yazmıııar.. Ser

lev ı"aı ıu: 
«- 1-.emlekette muharri

rin Vil ıı.n'uu ... rın mevl ii •• » 
ı,.ani.&,f,,;;.u-, bu ınevkıın ne 

ol u. u l<- u unuyor. Fa
ka , .,,.:: , ı.z , ı.hı Beye
f ... n i, ll •10 rlıgı onııre-
1\,,;.r ıı\; evcm c se, bu mev İ• 
ın ne o u unu aha iyı an
lar ve iki yıldan fazla bir z 
qı n .... t. .... , b~- ~· erin 
L:r lıı.J.:ıın h ·lanm mevzuu 
balı ucm nizamnamenın ha
li. çıkmadıttını öğr n"'rek, 
ruuUilJ, u 1 .... re o.~ım .... ...uı .I. 

SABAH 

OLUYOR 

Bayan Nezihe Muhittin, 
L.r ı oman ue,rel.mİf, gazete
lerde rek amını eördüm. E
serin iami ıu ! «Sabah olu· 
yor .. ıı 

Kaçak et 
satışları 
Yeşilköy ve Bakır
köyde kaçak et 

satılıyormuş! 
Yapılaa kontrolde Bakırköy, 

Yeşilköy ve bu civardak. d.ğer 
yerlcrin kasaplannda Çekmece 
köyünden getirilmiş kaçak etler 
bulunmuştur. Buradaki bazı ka -
sapların Ç<'krneceden ucuza aldık· 
ları etle~i gizlice ve birçok kim
seler vasıtasile paket paket dük. 
kAnlanna getirdikleri ve parça -
!ayarak iki misli fiata sa:tıkları 
görülmüştür. Bu vaziyet bilhassa 
Yeşilköy kasaplarında fazladır. 
Bl'ledıye daha sıkı kontroller ya
pılmasını alakadarlara bildirmiş. 
tir. 

310 • 311 do amıuıa
rın ltla ye kursları
na lştlrAkl mecburi. 

Şehrimizde pa...~ll korunma 11l~ye 
'kursları 21 na~ln.nda açılar.:lkt.ır. 

1 310 - 311 doC-lul:r.nn 16 Httir.ı.•>-

l 
dan itibaren bulwıdukbn bu Ulat.ye 
vupJaruıa miıra..a.at ffil'rek bu .kurs
la.ra ~~ için k&y.Uarııu 7 a.ptırma-
1...-ı meeborl tnt.al:m,.tur. 

Vil.AYET ve BELEDiYE: 

+ 19 11 ı.c: n Pe11Cmbe ırunün
den Agusto&un aonwıa kadar Aynso!
ya c:ımu. önünde mgtcı.rlU. nak' \:asıta
laruun muayenesine baslanaca.Jı:::lır. 

111: olar k doktorları.~ ku•.anc!Jlı hu
ıusl arabalar, sc..nra tala 1cr, otobiı!. 
k.Jmyon \.'e k.anıyoneW:.-r ınU!l,Ycne edi
lecektir ' 

+ l otanbul Belediyulnln verdıği 
rapor üzerıne F".a A'Iilrtıka.be Konus
YotJU oduna .konulan hl kal ·m.~-
t •• Da kara- hc"Jüz IlAn edılm(!ıniş 

ouıakla beraber odwıcı.. . l" bwıu duy
Q1uş ve auyulm~ını.n ilk tesiri bir 
gwıde odunun çckıslııln 50 kuruş yi.J<-
5e.ı.m ı oln1u$ur. Dun, Fıat !. üraka
be Koınhyonuna bir ço!t ıikayetler _ 
v4ki olnu:tur 

+ Kasar peyniri nnrhı k.llo.ırıl<lık.
tan llınra fıaUer yükiclmekte devam 
etmeJ<lcdlr. Yenil k .. pr peyn!rle· 
rinın !iatı 130 kuı ~a k,.1ar ı;ıkrnıstır. 

Ben, bu aatırları, gazete
den biraz yiikıek se~le okur
ken, bir ar adaı ~öyle ıordu: 

«- Romanın ismi ne ı 

llCARET ve SANAYJ: 
+ lkl gün evve: 40 kurusa kadar 

yukielmis olan ll un tanesi dün 
·ı,5 kur~a kadar dJşmuştur. Piyasa
ya çıkan lirnorılar Sur.ye maudır. \'a
kında yerli Uınonlar da çık~u.:aktır. ' . ? 

ımış .. » 
u- Sabah oluyor •. » 
«-Kim yazmıt?.» 
c- Nezihe l't uhıttin .. • 
«- Yok canım .• Ôyla İle, 

cAktam oluyor-» 

BOŞANMA 

VAK'ALARI 

Boşanma vak'aları hak
kınd bir iıtatiıtiK yapılma, .. 
1940 yılında, yalnız büyük 
ıehirlerdeki boıanma hıi.di
ıcleı inin yekunu 4027 imif •• 
Y apı!an tet iklere göre, bo
tanmııların e.:i~risinin ıebe
bi geçimsizliktir. 

Ah, bu g~çimsizlik!. Kim 
kiminle geçinemiyor?. Bu 
nokta mühimdir. Kadın mı 
erkekle, yokaa, erkek mi ka
dınla?. 

Kadınlara sorarsanız, dai
ma, erkek geçimsizdir. Er
keklere aorarsanı:z, kadın ge
çimsizdir. Galiba, iki tarafta 
da yüzde ellİfer kabahat Tar. 

AHMET RAUF 

+ Buzun toplau cak olan FıaUeri 
Murakabe Kont')"onu, et mcaelcsl 
i.;ıı1 yeniden bil' k rar verı-cck.llr. Ko
mb yan, k.asupuk hayvan fütUarı hak
kında biı- fikır edınınck maksadiyle 
muayyen vlH\yetltrden mal!ımat top
laQ".ışllr. Ko.m.byon, bu malünıattan 

i.blı!ade ede.rl k. et fl)'9ıtlırı:ru ye.i.nd{>n 
t.e5bit edı-ctkhr. 
+ Dün muhtelif memleketlere 29t 

bin llrallk !b.racaı ;yapılmı•tır. En ıi· 
yilade Almanya)& 100 bin liralık ar
pa, 3000 liralık halı, ~oman;ya ve ll!a
carlsbna da deri 'öndcrllmiştir, 
MUTEFERRIK: 

+ Tophaned Kılıçaı. Paşa medr.,.. 
sesinde di.ın akşallı saaı. 17 de Çoclik 
ll .. spanscri merasıonle açilirııslı . Ayrı
c:.. burada hrr gı.ın tnkir ~uklara ye
m k 'wt>rilip banndırılacaklardı.r. Ka
;yu!a b lanmıştır 

+ Maliye \'eklletl, fevkallde va
zi.:;c-t dolayL;iyle bazı vc-r&i ve resim
lere zam icrasına daır kı..nun lı\yiha
sına at bır talimatnaıne azırlamak
tad-..... Ilu talımaLnJ.ıne, önUtntı.zdckl 
l'ln1erde ikmal ec11ıerek alfıkadar ma
kamlara tevdı olun"cak.• • 

+ Sirkeci rıhtımında bir ambara 
g6t lrillroolc O.Zere mutördcn ~ıltanlan 

ezzap damacanalaı-ından ıkl&l kınl
ını.,, Oç hamal keu:ıpla 7anmı1tı, 

ALK 
U ';I; . ' 

EB 
Runelt, bii ük bir cesaret ğös

tcrerek, llirlcıik Amerika tarihin
de ilk defa kaydc.-dilen bir hadise 
yaptı: İşçileri ı:rev ilim eden bir 
tayyare fabrikasının, ordu tarafın
dan i~gali için, enıir verdi. 

Bu, miihinı bir hadisedir, Bil
hassa, Amerika demokrasisini bi
lenler gözünde, h di>e daha çok 
büyümektedir, 

Fakat, dna udur: Grev yapan 
işçilerin fabrikası, ordu tarafından 
işgal edildi; fakat, bu mile.sese, 
sanayi randımanını otomatik bir 
şekilde devam ettirmeğe mukte
dir olabilecek mi?. Asıl mesele 
budur. Bu grevler devam ettiği 
takdirde, ne olacaktır?. Böyle, beş 
on fabrikanın ordu tarafından iş
gal!le neticelenecektir. İyi amma, 
işgul edilen fabrika, derhal faali
yet•ne devam cdebilıx:ek mi acaba? 

Iuhalı.kak olan cihet u ki, te· 
rnin edilmesi lazım gelrn cephe, 
Amerikan [stil alalını inkıtaa uğ
ratmak d~il, devamını garanti et
mek n gittil<çe artan bir hızla bu 
istihsalatı büylik yekunlar haline 
getirmektir. 
Birleşik Amerikanın tayyare, ve 

diğer harp malzemesine olan ih· 
ti:yacı, unutınan1ak 13.zımdır ki, 
İngilttreye oldu!;'lı kadRr, bizzat• 
kendi i i~in eı~enıdir. Çünkü, A
rnrrikanııı bugtin, ne büyük bir 
ordusu, ne de stok malzemesi var
dır. 
Yarın. alelacele milyonluk or· 

dular sdrrbcr etmek zarureti ha
sıl olduğu zanınn, Birleşik Ame
rika ne yapacaktır?. 

llerhalde, yeni dün~'a toprağın
daki bu grev hikiiyelerine, artık 
bir nokta koynııık 15zımdır. 

RESAT FEYZi 

Orta öyde ya ıla· 
cak Bele ye inşaatı 

Oıtaköydeki mezarlık yolunun 
makadam şose hallnde inşası ıle 
Ortaköy deresinin tern!zlenmPsi. 
nin ve tahkim olunmasının Bele. 
diyece kararlaştırıldığını yazmış
tık. BU i~kr lç!n 16 bin lira ay -
rılmıştır. Ay ııonunda inşaata baı;
lamlacaktır. Dere üzerine güzel 

Günün meselesi: 

·Belediyenin yeni 
y cağı ollar 

~-~----~ ... ı---~---~ 
Bu yıl içinde muhtelif semtler· 
de hangi yollar yapılacak? 

Beledıye Reisliği kazalara bir 1 
tanılın gôndererl'k, kendilerine ay-
rılan tahsisata göre bu sene ya
pacakları yol inşaatının progra.. 
mını ve keşifnarneierinin hazır • 
]anmasını 'istemiştir. Adalar, Ba
kırköy ve Beyoğlu kazaları kendi 
mıntakalarında yapacakları yol -
!arın isimlerini ve ke•ifnarneie _ 
rini Belediye Fen İ§leri Müdürlü-

!ardır: Tawkçu Fethi, Bozkurt, 
Azapkapı çöp iskelesi, Mecidiye 
köy çarşı içi sokakları. Bu yolla
rın bir k!smı parke, bir kısmı da 
katran kaplamalı şose olaca!ı.tır. 

Belediye Florya yolunu ve A
bidei Hürriyet - Kağıthane yolu 
katran kaplama i~ıni bu ayın 26 
sında ihale eedcektir. Bu ay için-
de Taksim kışlası yolunun cadde-

ğüne göndermiştir. Fakat bu ke- sine bağlanan kısmı 34129, Yük -
şifnarnelerin matluba muvafık sekkaldırırn basamak inşaatı 9628, 
olmadığı görülmüş, geri iade e • umumi bahçelerin kanepeleri 3347, 
dilrni ·tir. Bundan sonra yapılacak Dolrnabahçe ıle. Maçka arasındaki 
keş.fnaıırelere •Kaldırım• kısmı yol inşaatı 9987 liraya ihale edil.. 
ilave edılmiyecek, kaldırımlar yol miştir. 

üzerındekl binaların sahipleri ta.. Diğer kazalarla BoRaziçi, Ka -
rafından yaptırılarakt.r. Bu yı~ dıköy ve Halıçl<! yapılacak yol -
yapılacak yollardan bir kısmı şun• lar da yakında belli olacaktır, -Çöp işi! 
Çöpler daha altı ayt 

denize dökülecek 
Belediye ile çöp müteahhidi a.. 

rasındakı mukavele müddeti bit.. 
m~tr. Btledıye, yeni çöp fırın -
!arı inşa edileceğim göz önüne 
alarak İstanbul çöpkr..nin denize 1 
dökülme işini altı ay müddetle 
942 sene i başın\ kadar müteahhi
de verm~ğe karar vermiştir. Bu 
müddetin hitamında Beledive is
terse mukaveleyi 6 ay daha temdit 
edebilecektir. 
Şehir cö;ılerinin altı aylık denize 

dökülmesi işi 5000 liraya ihale o
lunacaktır. 

Paşabahçe yolu 

İskele cıva r ı n d a 6 
bina istimlak edi~iyor 

Üsküdar - Beykoz yolunun açıl
masına devam oluruhaktadır. Yv
lun Paşabah~cdeki kısmı için Pa. 
şabahçe iskel si Cİ\'arında yeniden 
ai'ı bina ve dükkan i•tanlak edil
m.,t:r Bunların bugünlerde yıli.ıl. 
rnasma başlanacaktır Bu son is
timlak ıle Pa,abahçe cı\'arındaki 
kısımlar tam men açılmış olmak
tadır. 

+ Sosyet;, Şilebe alt Bakır vapuru, 
Amerikc.ıya Ti.irk ihracat e ·yası nakle
d ek, mukabilinde, ham dcrj, kau
çuk. deınir malzeme gibi piynianın 
muhtaç oldutu maddeleri getirec<'k.tir. 

--~ADLiYE ve POLİS..,...1-
bir de köprü yapıılacakıtır. 

1 
iki maruf müessesenin sahipleri 

Parklar ç n ye · 
kanepe yaptırılıyor ihtikar suçile Adliyeye verildiı 

B lediye parklar ve umumi 
bahçeler için 'l-000 lira sa. [ile 
kanepeler yaptırma~& karar ver. 
miştir. Kanepcler:n ay sonunda 
bahçelere ve parklara konmasına 
başlanacaktır. 

İşlek cadde v~ oı.vyonlarda bu· 
lunan ufak parklarıı ve havuz ba~
larına kanepe konulmaması ka -
rarlaşmıştır. ---<>---

Lüleburg zda 
bira yok! 

Lüleburgaz (Hu us!) - Bir 
müddetknberi kazarnızda bira bu
lunmamaktadır. 1stanbııla pek 
yakın ve asfalt §rı P üzerinde bu
lunan Lüleburgazın günlerce bi
rasız kalması !(3rip r,örülcre>t İn
hisarlar !dar sine müracaat olun. 
muştur. 

BUZ İMALİ 
Lüleburga,da trl'n istasyonunda 

un fabr:kası'lrla gl!<'en yıllarda ol
du~u gibi buz imali.ne başlanı
lacaktır. 

Bey ıundakl Karıman we Baylayl tlca
retbaneıerlnde nasıl lbtikAr yapılmış ? 

!stanbulun iki maruf ti~aret mü., 
esscsesi lh!ikar suçile Adliyeye 

verilrniş1ir: l 
Bunlardan biri, Karlmandır. 

Karımanın sahibi Kari oğlu Fer. 
dinand Karıman, İtalyan tebaa • 
sından olup uzun zarnandanberi 
B<-yoğlunda ht,klal caddes.nde 
Karlman pasajında muhtelif mal
far satarak ticarc'le meşgul ol. 
maktadır. 

MüeSS<'se bundan bir müddet 
evvel, Beyoğlunda, 1s:ikiiıl cadde. 
sinde Anzavur pa ajında 5 numa
rada perakende bavulcu İstcmat 
Çamiden birçok bavul alınış ve 
bunlara perakende satış fiat arı 
üzer;ne yüzde otuz beş kar koya· 
rak Fiat Mürakabe komisyonunun 
kiır haddinden fazlaya satış yap. 
mış ve bu suretle kar haddi yüz. 

de 75 e yükselmiştir. 
Karıman müessesesi sahibi Fer

dinand Karlman ve İstema! Çami 
zincirleme ihtikA.r suçundan dolayı 
Fiat Mürakebe Komisyonu tara -
fından Adliyeye vcrilmi.şlc·rdir. 

Adliyeye verilen ikinci büyük 
müesses~. Beyoğlunda Pangaltıda- I 
ki Hayla\ l pasta ve şekl'rleme mü. 
ess sesidır. Yapılan tahkikat ne
ticesinde HaylavI'm bir sene içe
risinde hıçbir sebep yok lken şe
kerleme ve şeker fiatlannı üç defa 
arttırdığı \"e bunun Belediye (i • 

atlarına aykırı olduğu ania:;ılmış

ttr. Bu bakımdan Haylayf mües
sesesi d~ ihtikar suçile Adl'y •ye 
teslim edilmiştir. 

Ker iki müessese hakkında Müd
deiumumilikçe takbiata başlan • 
mıştır. • 

Ondüle 
makinsi 

Berberler Cemiyeti 
Almanyadan makine 
ve ilaçlar getirtecek 1 

Berber er Cemiyeti Almanya -
dan yeni perrnenant makineleri ve 
bu makinelerde kullanılan Trans. 
forrnatör aletleri ve saç ilaçları 
getirmek üzere ,teşebbüslere geç.. 
rniştir. Almanya ile son yapılan 
ticaret anlaşmalarına göre bu a -
!etlerin getirilmesine lınkiin oldu
ğu anlaıılınşıtır. Yakında makL 
neler getirilecek ve berberlere da. 
ğıtılacaktır. Yeni aletler Beledi -
yenin kabul ettiği cereyan kuvve
tinde olacaktır. 

9 KADININ SAÇI YANMIŞ! 

Şehrimizde son songünlerde 9 
kadının perrncnant ınaklneleriıı.. 
den saçlarının yandığı anlaşılmış
tır. Bu vaziyet Dahiliye Vck.'i.le -
tine de aksetmiş ve Belediyeye 
verilen emirle, Permcnant maki. 
!erinin kuvvetınin 110 volttan 24 
volta lnd.rilrnesi için transforına. 
tör kullanılması Belediyece Ber -
herler Cemiyetine tebliğ olunmuş
tur. 

itfaiyecilere ve te
mizlik i ş ç i 1 eri ne 

elbise 
Temizlik İşlen Müdürlüğü şeh

rimizdek. bu.un t~.zlik amele -
!erine yazlık ·bi•e yaptırmağa 

karar verrniştır. 13ı:.:ıun için 7000 
lira sarfolunacak ve 1300 kat ya 
!ık ketenden elbise yapılacaktır. 
Elbiseler o unıu.::dekı ay başmda 
çöpçüler~ dagıtılacaktır. Aynca 
İtfaiyecilcr ıçin de 439 takım yeni 
elbise yaptırılması münakasaya 
çıkarılrnL~\ır. 

Esna ı Cemlyetıerı 
menlaatlna konser

ler verilecek 
Musiki Sanatkarları Cemiyeti, 

muhtaç e.ınaf ve hayır cemiyetleri 
menfaatine her ay konserler t.ertip 
etmeğe karar vermiştir. İlk kon
ser bu ayın son haftast içinde ve
rilecek ve en tanınmı;; san'atkiir. 
!ar parasız oiarak iştirak ede~k. 
!erdir. 

Konserler her ay tekerrür ede
cek ve hasılatları muhtaç esnaf 
aile!crile hayır cemiyetlerine ve
rilecektir. 

lir muhtekirin 
40 k~DI 7 g'ID 

k patılacak 
Sultanhamamında tuhafiyecilik 

yapan Avıam dün dükkanına ge
lerek lrend· inden hassa bezi satın 
almak istiyen Fiaı Mirakabe Bü
rosu memurlarından Ncrimana 
27,5 kuruşa satılacak olan hassa 
bezini 80 kuruşa satmışt1r. A vra. 
mm hareketi Milli K runma ka -
nununa muhalif olduğundan suçlu 
mahkemeye verılmiş ve 25 lira 
para cezasile dük}<iınının 7 güu ka- I 
patılrnasına karar verilmiştir. 

Altın fiatleri 
Altın fiatleri dün bir miktar 

inmiştir. Reşadiye altını ~5,30, 1<'11. 
çe altın JJ'l kurUitan salılrn~tır. 

C.:rrabpap hasboeatnc ka!dınlan 
hamal Yakuı> ujlu Yuınf, dün ölm~
tU.r. Adliye hekimi Hikmet Tümer ce
~ın comülnı lne ruhsat vermiştir. 
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Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Herif bunu &ezince, basamakları 
ciörder •,v!der zıplıyarak ıkinci 
ka.a ç. tı. Brn <ic arkasından. 

Rezzan yıne kcnduti tutamadı, 
ha,kı.. : 

- Yel ş! Tut scrser.yi! 
- Durur muyum? Ben de arka.. 

s.nd rı. Ve b.r an lalih bana yar. 
dLrn eder ıı•bi o<du. Beni kolla -
mak'an cinüne Lakamıyan serı;eri
nin ayaklan ocdbaht arkadaşımın 
ce.~d tak :rnıştı. Yüzükoyun 
yen dü mes nd n ist:fade ederek· 
u-ar •• aki 1'.'"t'Sa!eyi aıahtım. 

- B.1 ,ah• a kava mı dediniz? 
Du ·-·" Se~ ... a sormuştu? 
- E, t.. 
- K ,ılar~.z mı ölmti~? 

- Tablı .. 'J,ı'tlan gıbi herıf Ya 
ıı;:yet Lyı nl ancı, yahut ark;,.da-

ş•m talihsiz ... Attığı ilk kurşun sol 
gözüne r,Jriverrniş. 

- Peki ... Sonra? 
- Sonrası, yine yetişl!rnedirn. 

Doğrulması ile benun yatak oda. 
rna dalması bır oldu. Kilitleme • 
sine imkan bırakmadım. İki el 
kur§un sıktım ve kapıyı omuzla
yıp odaya daldım. 
- ..... . 
- Oda karanlıktı. Yalnız sokak 

lamb~larının kalın tül' perdeler -
den suz'.llen ışığı onu bir gölge 
halinde bana gösterebildi. Hemen 
bir kurşun daha sıktım. Fakat o 
gece, pek uğursuzluguın üst ürnde 
idi. Yine tutturamadım. Herif, ür
kutülmüş bir domuz gibi pence -
releri göğüsliyerek boşluJ!a atıldı. 

- Ölmedi mi? 

- Siz de gözlerinizle gördü -
nüz ya ... Ölmemİi i,te. 

- ·· ···· 
- Bu sırada a§Bğıdalci misafir

ler de bana ,-ardım elmek için 
üst kata çık't!ı~lardı. Onlar odaya 
girerken bet. pencereden sokakta.. 
ki polislerin düdük çalarak koşuş. 
tüklerını seyrediyordum. Fakat bu 
beyhud~ bır telaş oldu. Zira o, 
ılık \'e kokuiıı bir Riyo gecesi i
çinde habis bir ruh gibi göze gö
rünmez olmuştu. 

- Polis tahkikatı m! netice 
verdi? 

- Hiçbir netice vermedi Seni. 
ha hanımefendi. 

- Niye? Bu adamın nerede o. 
turduğunu elbette bilen biri vardı. 

- Şüphesiz vardı. Fakat ertesi 
sabaht.ın itibaren onları da bir da
ha Riyo'da gören olmadı. O güne 
kadar şchrfn 611 dürüst tücc~rları 
arasında sayılan üç dört zengin 
tebaamız sırra kadem basın~ -
lardı. 

- Demek onunla beraber çalı. 
pyorlarmıjT 

- Evet... O reis, ötekiler de 
Riyo'da çalışan arkadaşlarL ... 

- Görümce hanun: 
- Tuhaf şey ...• dedi - polis 

na:;ı! yaka!tyamaınış bunları? Biz
de olsaydı 

- Bizde olsaydı yakalanırlardı. 
Amma Riyo, bir ba ka yerdir. 
Polis bir başka türlü polistir. He-
le takip edılen insanlar kendi 
tebaalar·ndan olmazsa adam kes
seler gorınemezliğe gelirler, 

Fakat, suali kendisi sorduğu hal
de N acinin bu cevabını görümce 
hanım dinliyemedi. Zira bu sıra. 
da otelin merdivenlerinden sal • 
lana sallana inen bir gence gözle
rini dikmişti. Naci bunu farkedin· 
ce: 

- Artık bırakalım bu hikayeyi.. 
• diyecek oldu -

- Seni.ha, ile Galibe; 
- Niçin, nıçin? - dıye bağırış· 

tılar -
- Aı-tık can sıkmaf,ıı başlamadı 

mı? Bal·sanıza göru-nce hanım 
gözlerini başka taraflara daldırı. 
yor. 

Görümce hanım., şaşkın şaşkın: 

- Ben mi? Ben mi? 
Derken Seniha gülmsemeğe ça

lışarak delikanlının kolunu sıktı: 

- Aaa ... Bizim çoban ne şıklaş
mış ayol! 

- Çoban bu mu? Hayret!. 

, 
~ ~IKDAM'DA 
WBaflı yor 

! 
!! HAZRETİ 

UHAMMET 
• 

Ve lslam Ordula- •: 

Nacinin böyle demekte yerden ~~ 
göke kadar hakkı vardı. Eğer üç ! 
saat evveline kadar şu sallana ~! 
sallana kendilerine yaklaşan genç, ~! 
dağlarda sığırtmaçlık ederek ya- ' • ı 
şamış bir \'a tand~ idiyse bu isti
haleye şaşrnarnalc imkansızdı. Üs
tündeki dağ kostümü ile, sol e. 
!inde tuttuğu kırmw çizgili yün 
eldivenleri ile bu, Saint Maurice

~ rının Muharebeleri :ı 

~:\Yazan: Ziya Şaldrj :: 
de hiçbir Ski rne\'sirninl kaçırrnı
yan, Oksfordlu genç bir Mısırlı 
zengini andırıyordu. Boynundaki 
kırmızı kaşkol, yiızünün esmerli. 
ğini bir kat daha göze vuruyor 
ve mütemadiyen gülümsediği içn 
dişlerinin güzelliği mutlaka far _ 
kediİi)'ordu. 
Seniha; 

! ~ 
~~ lslam ordularının yap- ~ı 
' tığı gazvelerin bu çok fı ' 
•ı §ayanı dikkat talailiifını, ,ı 
• z· ş k" b · • ı ı ıya a ır, u yenı eserı • 
,< ile ikdam re/ikimiz oku- .: 
•! yacularına takdim ede- fı 

k ' • 
~ tır.. 1 

Çin • .ıapon barlll 
Yazan: Ahmet Şükrü ESrJt 

A vrupada.ki muhar be ile o : 
dar yakından meşgul oıınaitalııl 0 

ki Uzak ~arkta daha cskı V~ ebılt 
rniyet itibarile Avrupadal« ~ 
ten geri kalrnıyan bir muhaf ~ 
devam etmekte olduğunu e } 
ya unutuyoruz. Hakikat iudUl' ,ı 
Uzak Şarktaki muharebe. t 
paktın lınzasından sonra A '1" tJ •• 
daki muharebeye bağ!anll' ıJf 
Binaenaleyh Çin • ıapon ınu~, 
besi, Avrupa harbinin bir sS'~ı 
olarak mütalea edilebclir. t'3l
bir Uzak Şarklı da Avrupa 
ni, daha eski olan Uzak şark 
binın bir safhası teliıkkı cd 
tir. ~ 

Uzak Şark harbi bırkaç a' 
ra beşinci ıene ıne ban1-, oı 
tır. Dört srncd:r j pc!' a. 
tabiri üzere •Çin hadise ·r 
!etmcğe çalı~ yor ıapon a 
defi. Çin topraklarının ı U 

ğldir. Bundan daha r, ' 
·ümullü bir rcdef lar-k 

Çim, yeni nizamı kabu'ıo ,... 
rneğe çalıŞTl'akt:ıd.r. Y :-ı 
yekun yutmak cmdinc.cd;r 
rnamlıdır ki •yenı nL.ıın • 
rı) c inı, Alır.a , !l~ n C' 

pcnya ıcat et, t r. JS.J.' 
dört senK'cnbc i Ç 'e k 
zaferler, a ağ yuı<ar• Alıf 
nın Avrupada K z.:nd. 0 ı 
re benzer i•P<'r> 'll, istıh~ · 
her askeri gaye) e \'arrı: ' · 
nin bü1ün sah 1 rıni e 
miş. Buyuk şe: ırl nı 
almıştır. F. kat Çu. K • 
ni nızarnı kahul L(tır k • 
disesini. tasfi.; ... e ı cı:•en 

olan esas heddıne \'aranı•r.' 
Bu yüzden jsT)onya, ay! r' 
ler geçtikçe, Çinın deı · li 
çine saplanmaktadır. 

Almanya, A\l ur.a harb ı 
fiye etmek için' ilkJ.ıa ar t · 
zuna giriştiği gıb!, japoıı'a " 
zak Şarkta ilkbahar taarru u 

• rişm §tir. japc•nyanm gir• 
\. 

hareketle. şin•al, orta, ş;r 
nubu şarki olmak Uzere b 
dört safiıaya ::ıynlır. B.rk ç 
tadanberi gelen haberl~ro -ı 
şılınaktadır kı bu dört c<>. ~'. 
S!nda nı$bi bir mu :ıı[fak Y 
edilebilen yegane hareket. 
cephesidir. Burada da s<Jil { 
haberlere göre, Çinliler, 'ı' t 
taarruza geçerek ı·azi.'cll . 
etmişlerdir. Orta cephedeki~ 
taarruzu ÇinWerin ır.uka' ,1 
ile karş.laşmcş ve inkişaf ~ el 
rni~tir. Diğer iki cephedeki aıJ{ 
va>:iyetinin ise, pek sağlaJll 
ğu anlaşılmışt;r. ı:ı) 

İikbahar taarruılarınıil \ 
fından daha d<ığrusu inkı~ ~ 
rnem~inden çıkarılacak bif 

11 ı:udur ki, Çinin mJka,·cınr çJ 
tikçe kuvvetlcnmt-ktedlr- ~ ' 
Kay • Şek için en.nazik de ı 
t:k arkada kalmıştır. FilhaıJl';i 
aralık Çin büsbütün ihatıl ' 
rnişti. Memleketin sahilleri ı'; 
! arın ellerine geçmiş. B 1~,\ 
yolu japonvayı gürcndi..-nı<' r 
çin İngiliıler hrRfmılon l<' l 
mış. Sovyetler Birliğı de Çl~ 
dırnda cie,·am edip ctmeır• 

eki .. t <l • b' - ır.e!CI re u e E'r gı ı gorun · ~ 

japonyanın üçlü p~kıa ııtıhJ J 

ni bu yalnı:ziıktan kurtşr~;. 
Çünkii evvell İngı!ı1ler • 
Birmanya yolunu a mışl,r ~" 
pakla iltihakı, kenliiı e fil~ f<! 1 
cih bir lıareke1 ı .. ıa kki eclcJI ıı' 

1 
rlka da Çine yıırdımda lı;ıl~ I~ 
ka'rar vermiştir. tr,'· 

Çin,. istiklili u~and~ 1 
bu mucadelede şuph"'·ız ~ıl 
d~letlerin yardımından ın Jt' 
kalamaz. Fakat büy~k , . ., k;. .' 
bir lider olan Çan-Ka . .şe ~·' 
şeyden ziyade Çinin kcnd ıı'~ 
kaynaklarına gü,'<'nercl< b~ 
deleye giri;miş ve muJıaıi' ıd 
bu im"" etlere güver.erel< ~ 
etmektedir Çinin geni,l•ı°l 1 r J~ 
vet unsurlarının birınc"' d~ 
cisi de Çir.in yi.zlprce mil~,! 
!iğ olan nüfusudur. Bu se ,, 
ki Çin, da'ma kendini yull11 t' 
len müst.-dileri yutmuŞb\ ı 
rnetmiıjtir. Uzak Şark JıDr .1' 
senelik U:ıkisa! na b:ıkıl r 
ponların Çi,;i fl hedc!"c . 
Çindm de cekilcT~i1'1'~ fJ 
!ünce ,·eni fatihlerin de c • 

' ı1 
!erin akıbet.ne uğraf"51' 
\-utır.alt içtn geldikleri rı: 

ıl'' 
tard ndan y •tuLıp t.,ı ·le''' 
!eri bir ihtinıal olarak S'J) 
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:srııı rtinik adası .. 
e ~ µ : Ali Kemal SUNMAN 

~ lıarp ç;ktı çıkalı kavganın 
e elı~ 'lldan ç<>k uzak görü.nen yer
. ııaıf e adı türlü siyasi ve askeri 
eb~ otiu,aı·a karı~tı. Harita üze

e'>fll ~ görerek kimbilır ne kadar 
ıır 1 Ycrleı:dı diye uzaktan uzağa 
~~ len adaiar, adacıklar var ki 

,<fft' Ya birer deııı.ı: tayyrc üssü 
ııt1 • Yahut muharıplerden bıri-
h,ıt hdıdi altında ergeç iStılaya 

'eak diye artık rahat ve 
;uıu kaybetmiştir. 

k'ransa geçen sene Avru· 
Y.ltıJmasaydı Martinik ada
da bahsedilmiyecekti belki. 
liindi garbi müstemleke

nlan bu ada Avrupa harbi-
~asından hariçtir. Fakat de· 

U bir kere b~ladı, devam 
~ Ilu adanın ·bu.günkü salıibi 

1~ Fransasıdır. Fakat Ame
~ daha evvel haber verdi
lııuya ki Almanlar bu ada· 

~ Vesile ile sokulmak istesin· 
~arnan Vi§i ile Vaşingtonun 

<!aba açılacak. Çünkü adanın 
•ratına bütün o Hindi gar· 

'&teın!ckeleri gibi Amerika 
t lta!amıyacaktır. Buraları 
dıınyanın birer parçasıdır; 

'nik adasına on yedinci a· 
.:hip olan Fransızlar oraya 

Yet sokmuş olduklarını da 
~erler. Adanın yerlileri 
Yamyammış. Ellerine ge-

Ya.ı; Avrupalıları kebap ede
llıek kadar büyi.ık bir saa· 

'"'' ""Yen bu yamyamları or-
kaldırmak, onların kökleri· 
~ tnıak ~'rans.ızların. oraya 
lı.ıc.leri medenıyetın ilk ne
lııden olmuş. Buna muka
Yı ltaplıyan Fransız muha· 
~tık oraya sahip olarak pa
liİ\iin, şeker kamışı ve kah-
~nde zengin olmuşlardır. 

~ltılcrin siyah esirleri çalış· 
t. -ını söylcmeğe ıse lüzum 
"l!iltere ile Fransa arasında 
~hale gelen kavgalar sıra
"''-artinık adasının Fransız

lngilizlere geçtiği zaman-
ı. lınuş. Fakat 1814 den şim· 

<lar ada hep Fransızların 
t, 

• 
11. da masal: Vaktile Marti· 
,'qına giderek yerleşmek ve 

Olnıak istiyen Fransızlar 
'4lti ailelerden birinin gü· 
lı.ııı varmış. Yine böyle ai
~ birinin de ba~ka bir kızı. 

3
,-e(O ,r l bir arada büyümüşler, 
ede''- •ııı ilk açtığı mektepte 
. r! ~lar. Fakat günün birinde 
1 o'P' J.luzıar yerli ahaliden ka_?· 

\ ı, ıhtiyar bir kadının bu
le, falcılıkla şöhret kazan

. lmişler, merak etmişler. 
1Ç kız gibi onlar da kendi· 
ııasıı bır i..>tikbale namzet 

eıı • '" . . ı <i ~·ı oğrenmek ıstcmış er 
el ı..~i Fransız .kızının avuçla-

r~ ~ Ii · "k el· ;ııı . ı._ ep,1 mu emm . 
Jtı '! bır i tikbal sözu pek adi 
t• Çunkü Martinikli dilber

t_.olsa kendilerinin zengin 
,:"llve tacirine varmak su
'<hat bir ömür sürmekten 

1 duşünmüyorlardı. Parlak 
~nlarca adanın u{ukların
ı~ine hiç geçmiyordu bel
i Yerli falcı onların güzel 
ltlldaki çizgilere uzun uza-
b lıktan sonra hayalin fev
;r ~!ikbali müjdelemiş: 

buyük, büyük birer ka
\ij ltsın z; demiş. 
YUklüğü o da anlatamı-

İki F ranıız kızının bir 

gün nasıl parlak bir iı

tikable namzet oldukları 
hikayesi •• 

yor, kızlar da anlıyamıyorlarm~. 
Martinik adasında yerli bir ihtiyar 
kad;nın nazarında büyük kim ola
bilir?. Ya kabilenin reisi olan yay
lı, oklu avcı; yahut da daha bü
yük olarak adadaki Fransız valisi 
değil mi?. Kızlar gerçi kral nedir, 

' imparator kime derler?. Bunları 
biliyorlardı. Bir hükümdarın sa
rayda oturduğunu da bilmez de
ğillerdi. Fakat kendilerinin bir 
gün bir hükumdarın yanında ya
şıyacaklarını, bir sarayda ömür 
süreceklerini düşünememişler. 

Lakin falcının dediğini de unu
tamamı~lar. Aradan zaman geç
miş. Bu Kızların Avrupaya dön
dükleri olmu§. Zavallılar türlü 
mahrumiyetlerle karşıla~mışlar. 

Bunlardan biri günün birinde Fran 
sada bir topçu zabiti ile evlenmiş. 
Doğrusu pek mes'ut bir aşk ile ev
leniş. Birbirlerini şiddetle sevi
yorlar. Fakat daha evvel başka 
bir kocaya varmış olan kadının 
ondan çocukları varmış. Genç top
çu bu genç ve güzel dulu şiddetle 
seviyordu. Kadın galiba yaşça da
ha büyükmüş. Fakat bu yaş farkı 
onun aleyhinde olmamıştır; bila
kis yeni kocasına karşı ayni za
manda şefkatli bir ana rolünü de 
kolaylaştırmıştır. Bir gün gelmiş 
o topçu zabiti Fransa İmparatoru 
Birinci N apolyon olmuş. Kadın da 
meşhur jozefin imiş. 

Diğer kız ne oldu?. O da bir de
niz yolculuğu esnasında Cczairin 
meşhur korsanlarının eline geç
miş ve çok para eder diye İstan
bula gönderilmiş. Esirciler yanıl
mamış. Onu saraya götürmüşler. 
Ri\·ayete göre bu roman Birinci 
Sultan Abdülhamidin zamanında 
oluyor. 

jozefinin kocası iroparatoı ol
muş, jozefinin ~cukluk arka~ı 
kız d3 . adı Eme - imiş . ömrünün 
sonuna kadar sarayda yaşamış. 

Böyle rivayetler Avrupalı ve 
Amerikalı hayal erbab•nın kula
ğına bir kere değmemiş olsun, ar
tık ondan neler çıkaracakları tah
min edilebilir. 

tHALK~ SÜTUNU-) 
lı Ve lı!İ Ar•yanfor, 
fikôyetler, temenni

ler ve müıkiillcr 
Lise lle kadar okumuş ça• 

bıkan bir genç it arıyor 
Lise ı 1 ınci sınıfına terfi elmiş, ça

l~an, zek.i ve ylZJ..it, ifı.Jdcsi dü.zgü.n 
bir genç, kanaatk.lr bir ücrette tica
rethane, yazıhane ve husust müesse
selerde bir i:J aramaktadır. ~fal.ip olan
ların lütfen Son Telgraf llalk Sütu
nunda İbrahinı'e yazmaları rica olun
maktadır. 

Daktilo bilen orta mektep 

mezunu bir genç ku: İ§ 
IU'ıyor 

Ortarnektep mezunu 20 ya!;ınd;.\ mü
tevazi bir aile kızıyım. ıazım dUı.:

gün, ifadem muntaM\111 olduğu gibi 
ayrıca daktilo da Oilirlnı. ).lali \•azi
yetimirı imkfuı.)ıtlıoı yi.ız.undt>n ça
lı~arak hayatuuı kr-ndıııı yap«ıclk iztı

rarındayırn. R~~ıuj, hu· :.ısi ırıi.ıl•:r&e:.e
lerde yazıhancierd~ k.:ınaatk.fi.ı• bir üc
retle bana iş vernıek lüttunu gö:ste
rcceklcrin lütfen Son Telgraf Halk 
SUtununda Muall:tya bir mektupla 
nıüracaatlarını rica ederim. 

Gelen it verme mektupları . 
Bayan Şükran: Size bir i~ verme 

mektubu vardır. Akhnnanıı: mercu
dur. 

HO~ N: 29 1 

Cinayet Davası l 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

)Uı. 1. • • 1 . 
.t( -omı yon ış ert yapar-
1\ln de binlıir koınbine-

•ı·.ı d" H . • .. r u. er get:e ev ınısa-
~0111~ du. Sofraya altı dü· 
, ~ )'ctmCLdi. Ah(ıya ay
ı "lıla ı!,rı bile tutmağa 

•I • 
~t tnu hık. Fakat hanıme· 

'di be> j çok >evdiği için 
~~<. O, üıı.ilıııesin .. diye 
d~1•1li Y•ııardı. 

1 lley kumar oynar ınıy-

~· 
' ıııe bo bulunarak ve ,, 

'\a((etle: 

~ "e di_YOniUnUZ müthiş!. 
\~ d vam elti: 
't;lııefendi ile aralarında 

bunun ıcin olurdu, He
ı.,"ıı btitün .parasını baka

ltıiL 

Hiıkim bu izahat kar<ısında bir 
saniye durakladı. Dii,!indü. Göz
leri karışık bir zihin nıuaunna t

nın hatlarını çöznJege u~raşıc gibi 
fıldır fıldır dönüyordu. 

- Ferdi son günlerde de bö)·le 
biiyük bir para ka) betti mi?. 

Diye sordu. Ayşe: 
- Bilmiyorum. 
Diye cevap ..erdi ve devam etti: 
- Tabii ben bu kaypları rasge-

le işitiyordwıı. 
Avukat Cemil hemen söz istedi 

ve söyledi: 
- Haklın bey; herhalde Ayşe 

dalgınlıkla veya bir zihin karışık· 
lığile böyle oylüyor. Ferdiyi ber
k"" tanır. O. ateş ı:-ilıı, çalı. kan, 
yüksek secıyelı, mazbut ahliıklı 
bir vata:ıd~l.ır. Belki omrünıie 

Tabi - rııarı 
Maarif Vekilliği, tatilde 

ortamekteplerde talebe kurs
ları açmıya karar verdi. Bu 
kurslarda dera g(;aterilecek. 
Kuralar ihtiyaridir. Arzu e
den ikmale kalmıı talebe, bu 
kurslara devam edip bilgisi
ni takviye edecek. 

Gazetelerde çıkan bir ha
bere göre, bu kuralar, 16 
Temmuzda baılıyacak ve 25 
Ağustosta nihayete erecek. 
Kurslarda, dersler, sabah sa
at 8,30 da bQflayıp öğleyin 
saat birde bitecek. 

Bizce, bu aaatler mahzur· 
ludur. Şunun için: Temmuz 
ve Ağustos mevsimin en •ı· 

cak aylarıdır. Biz, latanbulu 
misal alıyoruz. Bu aylqrda 
hararet derecesi çok yüksek
tir. Sonra, hararet mqayyen 
bir dereceden daha yukarı o
lnuca, talimatname mucibin
ce ders yapılma%. Talimat
nameyi bir tarafa bırakı.(ı; 

maddeten imkiimız olar. 
Çünkü bunaltıcı bir sıcak 
v~dır. 

Kuraları haftada ma
ayyen lfÜnlerde değü, her 
gün yapmalı, fakat, sabahın 
erken saatinde bQ§lamalulır. 
Şimdi yazdır. Her taraf ça
buk a,Ydınlanmaktadır. Kurs
lar aaat sekizde ba§layıp do
kuzda bitmelidir. 

Herhalde, bu suretle, da
ha fazla randıman alınabilir, 
kanaatindeyiz. 

BURHAN CEVAT 

Fatih kazaımda 
yapılacak yollar 

Fatih kazasında Dülgeroğlu, Ka· 
milpaşa, Dolap Şehid Kubilay, 

Mutemed sokaklarının ve Akdeniz 
caddesile Lli.lelideki yolların hep. 

sinin yeniden yaptırılmaları Be -
lediyece kararlaştırılmıştır. 

• fil•l:I 
Ga@mllD 

Çikolata 
Her keseye u.rınu ıııdalardan

biri de biç ~Upbesız çikolatadır. 
Şekeri, yaW, pt'Olei.ni, diger iptidai 
maddeleri ve vitaminleri itibariy
le çikolata hakikaten uzviyetimi
zin en iyi temessül ettiği bir gı
dadır ve kıymetli bir mukavvidır. 

Yüz &ram çikolata uzviyetim.i.ze 
523 kalöri v.>rir ki, bu gıda! kud
ret, her gün .arfettiğimtz gıdala
rın en kuvvettilerinden sayılabi· 
lir. Hekimlik bakımından kıyme
tine kimSe bir şey SÖyliyemez. O
nun içindir ki, çikolatayı gi.ınde

lik gıdalarunızın arasına almalı· 

yız. 

Bilhassa zihin ve vücut yorgun
luklarında sıcak olarak pişi.rilmış 
bir fincan çikolatanın bllJ'ük fay
dası vardll·. Terkibindeki kakao 
sinirlerimizi de kuvvetlf'tldirir. 
Bu faydalarından dolayı çikolata
yı .ırat derecede istimal etmek te 
doğru değıldir. Çünkü her şeyin 
ifrah zararlıdır. 

Sabah kahvaltısında bir fincan 
içmek, saat dörtle tablet halinde 
almak Ufidir. "-------J 

bir iki kere kumar oynamış ola
bilir. Fakat ona kumar denmez de 
salon mecburiyeti adı verilir. Ay
şe ihtimal bu tesadüflerin tesiri 
alluıda böyle söylüyor. Kendisine 
sorarsaııız belki de bir iki kereden 
ziyade böyle bir hadise ile karşı
laşınnuıı~ olduğunu Miyliyerek; 
hakikati aydınlatacaktır. Ferdinin 
ıunumi ve hususi ba~·atı üzerinde 
yanlış bir notun değil bir söz izi
nin bile kalması doğru olıııaz. 
Hiıkim Aneye dönerek: 
- Profesör bak ne diyor?. 
Dedi, Ayşe dalgın ve düşünceli 

idi. 
- Evet ben do böyle söylemiş

tim zaten. Bir ik; defadan fazla i
şitıuen1iştiın!. 

Cevabını verdi. Hakim, 
- Halbuki bana daha evvel Fer

dinin çok para kaybettiğini, bütün 
parasını henıcu henıcn kumara ya
tırdığını söylüyordun. Şimdi bir 
iki kere di~·orsun: hanq-isi doğru? 

Dedi. A~ şe, yine silik hir karşı· 
Janta ve grrİlcuıe yaıttı: 

- Belki huzurunuzda şaşırml!j 

MAHKEMELERDE: 
Nereva şöhret için zem
zeme olmak .bevval 

" Şöhret afettir .. Mes'ut yaşamak 
• • 
ıçın gizli yaşamak lazımdır!,, 

__ ... l-_v_a_z_an_:_d_ı_E_n_·_N_B_E_a_ç_ET _ _.-1--
Yine sen bir ye de Allaha 

bin şükür et. O meşhur dediğin 
adamların bilir muin ne kadar 
dertleri vardır? ·Bilmez misin?: 
cŞöhret afettir!• derler. Tanın • 
mamak, bilmemek kadar rahat 
şey var mı? Bir firenk sözü var
dır: cMPs'ut yaşamak için gizli 
yaşamalıdır.• diye. 

- Geç azizim geç .. Bunlar zü. 
ğürt tesellisi. Kedi ciğere yeti • 
şememi~ de, murdar demi:;. Şöhret 
hangi afettir? Şöhret azizim, şöh
ret nimettir, kudrettır, fakat, hiç 
bir zaman alet değildir. 

- Sende şöhret emarelerı belir· 
meğe başladı. 

- Neden anladın? 

- Baksana .. Darbı meselleri de. 
ğiştirmeğc, hakimane laflar söy. 
!emeğe başladın. 

- Alay etme yahu .. 

- Alay değil be birader .. Sahi 
söylüyorum. Bu gidişle meşhur o. 
labilirsin.. Yalnız dişini sık biraz. 

- Sen alay ediyorsun ya .. Ken.. 
dimi methetmek gibi olmasın, ben 
~k zeki adamundır. Sade bir nok· 
sanım vardır. Şimdi piı;ınanım ya. 
Vaktile biraz okuyup yazsayd.m. 
Şimdiye kadar, neler olurdum. ne
ler ... 

- Okuyup yazıp da ne yapacak. 
sın~ Birkaç tane saçına sapan şiir 
yaz .. Bir kolayım bulup bir mec. 
muada bastır .. İ§te sana besbeda· 
va şöhret... · 
•- Ne reva şöhret için zemzoeme 

olmak bevval! • 
- Bak bak ... Neler de biliyor .. 

O da ne demek? 

- Herifin biri, meşhur olayım, 
tarihe adım geçsin diye, vakti'~, 
Zemzem kuyusuna tebevvül et -
miş. Tarihe adı geçmiş, geçmiş 
amma, kıyamete kadar, linetle, 
nefretle yadedilecek ... 

- Ay, şairlik fena mı? Şair, 
zemzem kuyusunu girlcten adam 
gibi lanetle mi yadedilir? 

- Ne zannettin ya? Senin de. 
diğin gibi, okumamış, yazmamış, 
saçma sapan şiir yazan şairlere, 

okuyanlar chay Allah belani ver
sin!• der. 

- Ben sana b~a bir şühret ve
silesi bulayım ... Şrmdi sen hangı 
ne\'İden şöhret istiyorsun? 

- Ne gibi? 
- Şöhreti mutlaka mı .. Şöhreti 

izafiye mi.. Şöhreti nisbiye mi .. 
Şöhreti hakikiye mi .. Şöhreti fa. 
side mi .. Yoksa şöhreti mahalli • 
ye mi? 

- Olur hokkabaz değilsin yahu .. 
Şöhretin de hakikisi, iza{isi, ni&. 
bisi mi olur? 

- Olur, ya! Mesela, zemzem ku
yusunu kirleten adamın şöhreti 
şöhreti faside veya merduded.ır. 
Bütün büyük şairlerin, hatiplerin 
san'atkarların söhreti, şöhreti nis
biyyedir. Bütü~ büyük filozofların 
şöhreti, şöhreti hakikiyedir. Ar. 
şimediıı. Keplerın, Nevtonun, Pas. 

olarak böyle SÖ) !edim. Müthiş oy
nardı dediğim .. hanımefendi için. 
Belki ben dalgınlıkla adları yan
lış söyledim, yahut sualinizi yan
lış anladım .. 

Hakim tereddüt içinde kaldL 
Ay e yalan mı sö,, lüyordu, yoksa 
söyledikleri dogl'u ıııuydu?. 

Zabıt katibine: 
- Ay~cnin o kı-~ına ait ifadesini 

okuyun?. 
Dedi. Katip aynen okudu. 
Hakikaten Ancnin ifadesi müp

hem n tevile müsaitti. Hakim bir 
kere daha ve şiddetle: 

- En doğrusunu söyle. Yoksa 
seni yalancı şahitlik suçile tevkif 
ederiın. 

Dedi. Ayşe bu şiddet karşısın
da korkmuştu. Yuvalarından fır
!ıyacak gibi büyüyen ve hakimin 
bakışları içine dalan gözlerini hiç 
oynatmadan ve derin bir ürperti 
içinde kelimeleri teker teker le· 
laffuz ederek: 

- Hllkinı Bey, sözlerinı hanun
e(endi i(indi. Siz Ferdi di~ c sor

' mu~suııuz, ben dalı::ınlıkla onu 

kalın ve emsalinin, mevcut ka • 
şiflerin şöhretleri şöhreti mutlaka. 
dır. Bütün zenginlerin şöhreti şöh. 
reti izafiyedir. 

Mesela bir polıs komiserinin 
şöhreti ve bu neviden şöhretler de 
şöhreti ıııahalliyedr! ... 

- Uydurma, haydı! 

- Bir ayak üzerinde bu kadar 
yalan bulunup söyleniı mi azı • 
ziın? Neden uyduracak mışım. Ben 
bunları eski bır kitapta okudum
du da hafızama nakşettimdi. 

- Ben şunu bunu bilmem .. Şöh
ret şöhrettir. Meşhur adamlar ya.. 
şadıkça her yerde hürmet, itibar 
görür .. Ölünce de tarihe geçer. 
Asırlarca, dünya durdukça isim. 
leri anılır. Amma şöhretın böyle 
taksiminı, tasnifini bilmiyorum .. 
Senden l§İlyorum. 

- Dostum .. Sen beni dınle .. Şöh. 
relin en ıyisi şöhreti mutlakadır. 
Mesela, şimdi kalkıp da dünyanın 
dönmediğini, güneşin ve bütün ka
inatın dünyanın etrafında mun • 
tazam hareketlerle döndükleri • 
ni; yahut, arzın cazibesi olmayıp 
da havanın merkezi arza doğru bir 
dafia kuvveti olduğunu, bütün ci
simleri bu kuvvetin merkezi arza 
doğru ittığini iddia ve isbat ede
biliyor musun? İşte sana şöhreti 
mutlaka ... 

- Bu ıddia adama şöhrete de • 
ğil, tımarhaneye götürür. Ben 
şöhrete giden yolu bilirim ya .. 

Bu sırada, uzaktan bir ses du-
yuldu: 

- Şahit Kamil.. Kii.miiil! 
Şöhret meraklısı: 

- Ben gidiyorum Fazıl, dedi; 
çağırdılar . 

O yürürken, arkadaşı arkasın. 
dan: 

- Kamil, diye seslendı. Çabuk 
gel de, sana bir şöret yolu daha 
anlatayım .. İyi ki aklıma geldi. 
Şöhret meraklısı: 

- Sen onu benim külahıma an. 
!at! dive cevap verdi ve mahke
meye girdi. 
Şöhret m~raklısının arkadaşı, 

benim, konuşmalarını takip etti -
ğimi anlamış, ara sıra güldüğümü 
görmüştü. Gülerek bana döndü: 

- Çok eskidt'n arkadaşımdır .. 
Çok da severim. Fakat biçare, 
hasta.. dedi. Şöhret hastası .. Me 
hur olmak için çare arıyor. Şöh • 
retten bahsedıldi mi !ıQpı yuttu .. 
İşte bu da bir hastalık ... Belki her
keste şöhret merakı vardır amma , 
bununki ihtiras halini almış. De
ğil mi .. Meseh sizde şöhret merakı 
yok mu? 

Bu sefer de acaba beni mi may. 
taba alacaktı? Sözü kısa kesmek 
için: 

- Ben tamamen sizin fikrinız.. 
deyim: cŞöhret afettir. insan de
diğiniz gibi •mes'ut yaşamak için 
saklı. yani herkesin gözünden u· 
zak yaşamalıdır.• Zaten, şöhret 
kim, biz kim, diyip yürüdüm 

Şükriye .. sanmışım. Okunan zabit 
da bu ifademi tc it ediyor. Fakat 
Ferdi Beyin de lnr iki kere oyun 
oynadığını hatırlıyorum!. 

Dedi. Hakim profesör Cemilin 
ve Ayşenin gözlerine dik dik ba
karak başka bir soruya geçti: 

- Güzin kaçtı mı, kaçırıldı mı? 
- Biz kaçırıldı biliyoruz. 
- Kaçınln1aını~ olması da var 

ını?. 

- iuüzünü bilmiyorum. Tabii 
ne duydumsa onu sö ·liyeceğim. 

- Kaçırıldığını kim ;öyliiyordu? 
- Evde hep böyle söylelldi. 
- Şükriye de öyle mi söylüyor-

du?. 
- Evet. 
- Sen kaçırıldığuu gönlün mü? 
- Görmedin1. 
- Neredeydin o vakit'? 
- Uyuyordum. 
- Güzinle daha evvelden bu 

meseleler etrafında hiçbir !ı"Y lro
nuşmu muydun?. 

- Hayır .. 
- O gece uyuyuncıya kadar Gü-

z ini gördün müydü?. 
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Başm barrlrler 

Ne Diyorlar? 

1 KD A M 

Prolesor B. Huseyln Şul<ru Baban 
cüo ıwt.uk: binleu .. ..» i9iım1i bucUnlui 
ı,.. 7az"'1nda dun Çorçll, M.-llnl ve 
Daı-lan'ın söyh .. 'Cl..J.ll üç nutuktan bah
Mtmekte ve" lıf'r bU"ini a.yn a.yn tablli 
ederek e\'veli Çörçil'inklndeu bahset
mekte ve: 

c:Girit ricatine ve tahliye:sine mu
kabil Irak ve Surlyed.eki muva!Cak 
harekeller tablonun siyah. lekeleri a
r;ısına bll"az aydınlık serpecek mahi
yettedir. P.laamaiıh .Mister Çörtil faz
la se\.·ince \'e galebe türkilsu hayktnl
masına hiç te taraltar değildir> 

Dedikten soAı.-a '-1ussolinın nutku
na geçerek: 

«Jtalya di.ktatorü harbın yı1dOnü
mü miınasebctiyle irat ettiğ hitabesini 
daha zlyade harbin ınkiş::ıf tanına ve 
bılhassa büti.ın Afrikada lt.alyaııu1 In
giliz ordu ve donanınasının tazyıkine 

Js<1:rş1 göstcrdiğl mukavemete hasret
miş \'C sözlerjnin ınuhıın bir kıssnını 
da Yunanistan harp harekatını tzaha 
hasreylemiştir. Ajansın bızcı verdiği 
.kısmında ita yanın umuıni Sıyaset ni 
al3kadar eden par,,;u \ar yokt.ur.> 

Demekte ve bilahare ıtınları yaz.
maktadır. 

c:?ı.tuharip ikı hukümet reisinin da
ha ziyade kendı halklarına b.it.ap l..U<!n 
bu nutuklariy1e 11ynı za.ma.nda Fransız 
hliktlmetınin Başvekil Muavini Amı
ral Darlan da Fra zlara Vişl hCkU
rnet.nın takıp ettıği politikayı izah et
miştir> 

CUMHURiYET 

B. Yunus Nadi .MUi.a.ttkedeu mu
ha.reMye mi'!.> bimll b~Unkiı ha! ;ra-
2ısuMla. eier ka.ra.r vt- hareket A.mlra.1 

narıa.n·m elinde ohta Fra.n.sanın in
catere1e karşt muahreM7e ~ilni 
~;rlemekte ve: 

c:Bunları kabul edip elmeınek Fı·an
ıanın bıleceği bır i~ okluğu için barlÇ
ten OOylc bir mesele üzerinde Fransız 
.işlerine karı$mak şeklinde söz sOy le
ı;nege k.i~enin hakk.ı yoktur. ~ 
hadise garabeti 0ısbctinde ehemmiyeti 
haiz olduğu tçın derece derece heyecan 
kanşık bir hayretle dO.SUnmekten hAli 
kalmasına da lınk.iin tasavvur oluna- ı 

maz. 
Amiral Darlan sulhe kavu~n1ak. için 

mütarekeyi terkelrnek niyetinde oldu
ğunu gösteriyoı· amma hakikatte bu 
bir nevi sulh dcınek olan mütareke
den nıuharebeye geçen bir harekettir. 
Almanya ile sulh akcıolunacak, fakat 
İngiJtere ve Amerika ile harbe girişi
lecek. Eğer bir de bu yeni harp feltt
keUi neticede karar ktlarsa Fransanın 
vaziyeti feci.in iecii bir ekil arzcdere
iine şuplıo yoksa da b<r ka~ dela a<ıta 
vurulan kanaatlerine gOı·e Darlan ln

gilterenin bu harbi kaz.anamıyacağı 

fikrini taşıyor ve sulhü tesri etmek ü

zere dünkü mütte ik BU.yli.k Bdlanya-
..;ya bir tekıne de Fransa tarafından 
vurulmasını pek yerinde buluyor.> de
mektedir. 

VATAN 
B. Ahmet Emin Yalmaıı cAımanlu· 

la. Darlan 'n btedi'k lert sulh bimJi b&ı
snkiı baş 7azıo;ında ....ıunk: 

c:Amiral Darlan, Almanların bu e
mellerini dojru \'e Fransız eınellerine 
uygun diye gösterecek bir nutuk söyw 
leıniştir. Fakat Fransızların böyle bir 
gidişe ne kadar ınuhaliC oldukları 
Darlan'ın nutkunun satırl:>.n araşın

da bile okunmaktadır.> dernekt.E> ve 
_..1,ilci.hare 'unlart yaz.n\aktc.dır 

cResml Fransa pek çare.iz bir halde 
olmakla beraber Almanların ve par· 
lan'ın 4ted.ikleı·i yolda bir sulh im
klruız bir şeydir. Zorlanarak imza 

ettirilirse hem ölü doğmuş olacak, 
hem de Dö Gol hareketinin bir ham
lede ortalığa hflkim olmasına yol aça
caktır, tıpkı Sevr muahedeşinin biz
de yaptığı tesir gibi...• 

Kınabada rıhtımı 
Kınalıada iskele boyunun baş • 
tanbaşa beton rıhtım olarak inşası 
kararlaşmıştır. Bu iş için 5000 lira 
ayrılmıştır. İnşaata ay sonunda 
başlanacaktır. 

- Gördüm. 
- Nasıldı vaziyeti? 

- Hiçbir şey söylemedL 
- Halinde öyle bir kaçacU: gibi 

görüniiş var mıydı?. 
- Yoktu .. Sakin ve normaldi. 
- Güzinin kaçırılacap biliıti-

yor muydu? 
- O gece için kaçırılacağını bi

len yoktu. 
- Bir başka gün veya gece için 

mi bekleniyordu?. 
- Hayır .. Fakat Vedat, hanım

efendi) e para verme7sen kızını ka
çırırım. Dedii'i için bu tehdidini 
yapmasından şüphe edilebiliyor
du. 

- Senin Güzinle dostluiuıı, sa
mimiyetin var mıydı?. 

- İyi konuşurduk. 
- Hiç sana böyle kaçmaktaa, 

kaçırılmaktan, yahut da babasının 
gelme ve gitmesinden bahsettiji 
oluyor muydu?. 

- Kafi bir)C1 söylediı;<ini ha
tır lamıyorwu, 

Uzua ve sağlam 
olarak yaşamak .. 
İnsan ömrür.ü uzatmak •• 

Yıllar var ki, tıp alimleri bu 
mevzu üzerinde ugraııyor
lar. Bir meılekdatın iddıası
na göre, bir çok medeni Av· 
rupa memleketlerinde, insan 
ömrünü bir hayli uzatmak 
mümkün olmuıtur. Bugiın in
sanlar, vasati kaç sene .yaşı
yor?. Bu, muhtelif memle
ketlere göre değışiyor. Sıhhi 
ve fenni şartlara riayet ede
rek yaşıyan insan cemiyetle
rinde, vasati İnsan ömrü da
ha uzun oluyor. 

Mesela, lngilterede ve A!
manyada insanlar daha çok 
ya§ıyorlar. Mesela, l:"ransa
da; insan önıroJ uaha kısa olu· 
yor. 

Kendimize bakarsak, sıh
hatimizi düştinurse.K, hcıı.ap· 
la yatar kat..aı-, yer, içer ve 
çalışırsak, bıtcat>ı çok ya~a
rı;ı. Bizım me111ıeli.t't.e, maa
lesef, vasatı omur ÇOK j .. z,a 
değildir. Me.ela, bizuc: :>Ü yi 
aşan hemen herKeste bir a..ı
za, bır haı.talık bii§gti;;u,;ı ıı-. 

Artık, ihuyanıgın yoıunu lul· 
muş sayılır. 

~ocuklugumuzda, gençli
ğimizde ıyı ı:.ıaınlınıyoı·uz. 
::ııhhi ve fenni şartlara r.ayet 
etmiyoruz. 

Vaktiyle, bizde daha çok 
ve uzun yaşanırdı. !Vlaama· 
fih, medenıyetin ilerlemesi 
de insan -Oınrünü törpulıycn 

bir hadise olmuştur. 1Sugün, 
lıtsanlar daha çok gaile, ıııe
ıakkat, dütünce ve iztırapla 
karşı karşıya bulunuyorıar. 
Bugünkü inıanlar, daha çol; 
çalı§mıya mecburdur. Hayat 
ve geçim zorlatmıştır. Itıti
yaç\arımız artmıştır. Bu ihti
yaçları temin için daha fazla 
çalışmıya mecbur kalıyoruz. 

l:.ski inoanlar, daha rahat 
yaıar, daha az çalışır, daha 
kolay yer içer, hayat kaza
nırlarmış .. t-tatta, bundan :.U-
60 sene evveline kadar, bü
tün ömründe muayyen bır ıf 
bir meslek tutmamı~ insan
lar çoktu. Bunlar nasıl geçı· 
nir, naul yaşarlardı!. l.Jıye· 
c:ekıiniz. 

Eskilere sorunuz. bu idd i
amı tasdik edeceklerdır. bu
gün, madem ki, hayat • daha 
yıpratıcıdır, o halde, canımı
zı, nefsimizi korumayı da •• a 
iyi bilmeliyiz. İt ve diışuı • .:e 
bizi yıpratıyor. Bunu c.nıe
mek için muayyen iıtirah.ı.t 
zamanımız olmalıdır. Sıhha
timizi bozacak §eyler neler· 
dir, malüm.. Bunlardan ka· 

çınmalıyız. 
Çok ve sağlam olarak ya

ıamak, memleket için de, ai
lemiz için de, kendimiz için 
de faydalıdır. 

R. SABiT 

Noksan ders 
malzemesi 

Şehrimizdek'. E!ta.llıye< oblla. 
rında noksan görü len bazı ders 
roalzemelerile bu okullarda bu -
lunrnası zaruri olan dığer bazı eş
yaların şimciiclen yeni ders yılı 
için temin e<tilerek ikmal edilmesi 
Maarif Müdürlü~ce bir teblığlo 
dün mekteplere bildirilmiştir. 

Biri !"İ.%İ·"DEgoi 
t1epımızın ıı -Bir türlü yapılamı· 

yan yollar! 
E<llrıı<bpoıla olDn.D B. 'l.ama· 

'Z'Ul 7&RYOr: 
, Belediyenin yol faaliyetinde 

daima işlek, töze görünur yerleri 
tercilı ettiği bizim semt gibi uzalı: 

yerlerin her nedense ihmal edil· 
d.i&i görülmektedir. Halbuki biz· 
de yol parası veriyoruz. Fakat 
yollarımız yapılmıyor. Meseli Si· 
:;ebane yolu yıllardanberi tamir 
gQrmemi:jtir. Bw-alarda bazı so
kaklar elan elektrikten mahrum
dur. Lüt!en Belediye Resiliğinin 
bu. hususta ebemmiyeUe nazarı 
dlkkatini celbetn1enizi dilerim.> 

SON TELGRAF - Bu hıık 
dılcği VaH ve Belediye R lsı..r.lzc 
anederiz. 
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~ .. . . ~ 
:fUNY A MESELELER~j 

azin bir hatıra Geçen Harpten 

BATI ALAR· 

den istifade etmt'yi düşünmüş. Fıkır 

nllik Jl &Orillmill. Llkln enbar müdu· 
rü bi kerre mafevke daın mak lu
zumunu hisset.nış ve bir tezkere yaz
IDl.j. --F: Çeviren: SEYFED İNORRAN=I= Düşmandan 

çok uğraşıl 
ması lazım ge· 
len mahluklar 

Tezkere bir çok makaınlar1 dolaşa 

dolaşa neden t;onnı k:ı t'I ce\'.:ıba bağ

lanmış ve cevp anbar müdürüne aşağı 
yukarı şöyle gelm'ş: 

Geniş omuzlu, yüzünün hatları 
kesk .n bir erkcktı. Zarif bir ha
reketle ı;enç kadının önünde e • 
ğıldi: 

- Hanımefendi, - dedi - sizinle 
b:raz konuşmak is\lyoruın. 

Genç kadın, kendisine bu söz- 1 
!eri söy !iyen adamın yüzür.e hay. j 
retle baktı. Başı dikildi. Bakışları 
sertleşti. Kim ve neyin nesi ol -
duğunu bilmediği bu adam, ondan 
ne istiyordu? Biraz dik bir sesle 
sordu: 

- Benimle mi? 
- Evet hanımefendi. 
Bu sözleri öyle yavll§ ve öyle 

mütevazi bir sesle söylemişti ki, 
genç kadın, bir dakika evvelki 
~14kınlık hatta asabiyetinden u • 
tandı. Bahusus erkeğin dudak -
larının kena!'ında beliren mahzun 
tebessümü ve ı:özlerinde yakaran 
ışıklarını görünce büsbütün gev: 
şcdi. Ayni zamanda müthi> b!r 
meraka kapıldı. Bu yabancı adam, 
acaba; ona ne söyliyccekti? Ses
sızce yürüdü. Salonun, denize ba. 
kan balkonunda, iki şezlong var
dı. Birine oturdu. Yabancı erkek 
de, öbüründe yer aldı. Bir sigara 
yaktı. Bir müddet birşey söyleme
den durdu. Sonra, birden başını 
kaldırdı. Sesinde hissedılen büyük 
bir tesirle: 

1 
- Sız , - dedi - bu §ekilde rahat

sız ettığ.m için, bilmem hakkım. 
da ne düsiınüyorsunuz. Fakat. ben- 1 
de derin hatıraları olan bir ölü • 
r.:.in, son arzusunu yerin"'e getir -
mek lçİI' buna mecbur olduğümU 
a !ayınca, her halde beni affede. 
ceı:tsıniz. 

Genç kad n, kalbıne bir ok sap
lan.ııı;ını hi setli. Bu adamın, kim. 
d•.n ba!ıwcd-cccğ , aşagı yukatı 
tahmin ediyordu. Tahmininde r.i
dan~adıgın anlamak içın sordu: 

Sen arzusunu >erine getır. 
mek ıstedigın z kııns~r.,.n ismin. 
o ren ı: lır ı.ym '? 

E•k ':, bo!iıık br ıresl cevap 
vcrdı· 

- Ünııt 
Genç kadın, l:.r 'l için kalbi 

nm durdu,:uvu sandı. Heyecanlı 
sordu: 

- Fakat, siz kimsıniz? 

- Ben, Cemal .Nahıd. 

sizi anıyordu. Her zaman, sızın 

hiç de kendisine benzemediğinizi, 
dünyanın en 1emiz ve en asil ruh 
lu bir mahluku olduğunuzu tek
rarlayıp duruyordu. Son nefesin-
de, sizi mutlaka arıyarak hakkı • 
nızdeki bu düşüncelerini anlat -
maklığımı sıkı sıkı tenbih etti. O
nun arzusunu yerine getirmek 
için sizi aradım. 

Hayat, genç adamın yüzünü dik
katle tetkik ediyordu. Ümidin ö. 
lümünden, biraz da onu mes'ul 
tutuyordu. Bu düşüncenin tesirile, 
ona sert bir lisanla sordu: 

- Siz. ona nasıl muamele edi. 
yordunuz? Seviyor muydunuz? 

Cemal Nahid, hafifçe başını sal
ladı. İçini çekerek ~öyle dedi: 

- O, benim hayatımın bir ziy
neti idi. Zevkim, neş'em, saadetim, 
hulasa her şeyimdi. Benden, tam 
yirı;ni yaş küçüktü. Ona, daima 
şımarık ve s~vim1i bir çocuk na. 
zarile bakıyor ve bu şekild" mua
mele ediyordum. 

Beni çılgınca kıskanırdı. Cüz -
danımda aşk mektupları ve kadın 
fotografları arardı. En basit not
lar halı:kında uzun uzun izahat is. 
terdi. Ekseri, cüzdanı kapınca ku. 
cağımdan fırlar, kaçmağa, bir o-
daya kapanıp araştırmalarını di
lediği gibi serbest yapmağa dav. 
ranırdı. Ben, hemen arkasından 
atılır, deliler gibi odalardan oda
lara ko~uşur, masaları, sandal -
yaları devirrirdik. Ben, bu oyu-
na, sırf onun neş'esini kaçırmamak 
endi esil' iştirak ederdim.. Fakat, 
bu defa, dok•orun mekt.,bunun 

Geçen Umumi Harp daha' ziyade si
per muharebesi idi. Bu yüzden hatta 
cephede bile, bir fareler tstiH\.sı hü
küın sürerdi. JJele kışlalar, anbarlar, 
bu mahlü.kların korkunç ve iştihah a
kınlarına en maruz yerlerdi. Askeri 
makamlar düşnıanla mücadeleden zi
yade bunlarla ulfaşmakt..'ln 5ciz kal
mışlardı. 

Bir ara lık Fransız Parlamentosun· 
da meb'usun birisi, lareye karsı neden 
kedilerin seferber edilmediğini sor
muştu. 

Bu münasebeUe şu fıkrayı anlatır

lar: 
Paris civarında Vensen tara!lann

da metnlk bir şato varmış. Bu şatoyu 
cl:l ıayu:ıd kedi kendilerine mek.:ln it
\ ihAZ etmişler. 
Cıvarda bulunan bir anbarda ise fa

reler dan.sedip duruyormuş. Bir gün 
burada bulunanlar iCltodaki kediler-

cTezker~de bahis mevzuu edilen 
şatodan, herhangi bir ~tir.ıya lüzum 
kalına.dan i.-ıtcnilen şeraih haiz bir ke
dinin alına!'llk anbara getirilmeden ev
vel, mıntaka aşkcri b<iytar dairesince 
munyene ettirilmesi filfuı tariblı, fi
lin numaralı kanunun, fil.fın maddesi
nin !iliın ikinci fıkrasına ek fıkraya 

göre icap ettiiinden ve kedinin ia~si 
noktasından rfedi!ecek tahsisat mik
rının tayini bu gibi ahvalde, fıkranın 
şümulü bakımından tefsire rr.·ıht:ı: oi
makla beraber, askert hizmette kulla
nıl1c<ok hayvanların iaşesi hus•ırsu.nda 
mikt.;:;r tayini mınta~.ı baytarlık na.:ı·
lerinin snltıhiyetlerit dahilinde o1du· 
ğu ;ı,nlaşıi.dığında.n, aynca başka ma
kama ınüraC'nat t.iQilmiyerek mezkt1r 
Amirlikte bu hususun tesbiti cihetine 
gidilmesi ve şayet hizmete alınan hay
van hizmet harici kahr, sakatlanır ve
yahut t.agayyüp ederse, yine olbaptaki 
1'iJ<ln numaralı kanunun, !il3.n madde
sinin, tilôn fıkrasının ... ilah ... > 

Ait makamdan bir kedinin se!erber 
edilebileceğine dair bu uzun cevap ge
linciye kadar, anbardaki fare ordusu
nun, ancak deınir malzemeyi silip 
süpürmediği kalmış. 

MEMUR ALINACAK 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

ı - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta mektep me
zunlan müsabaka ile a1ınacaklardır. 

2 - Müsabakada muva.Uak olanları~ idarenin teklif edeceği yerde memu
riyet kabul etıneleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmün göre 15 lira 
asil maaş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki şart
ları haiz ve devlet memuriyetine ilk de fa gireceklerin 30 yaşını geçrnemiş ol-

malıırı ıazımdır. • 
5 - l'\ofüsabakaya girmek istiyenler 21.6.941 Cumartesi saat 13 e kadar di

lekcy:.- ve evrakı ıni.ı.sbiteleriyle birlikte l\füdürlüğümüzc müracaat etmelidirler. 
6 _ Musnbeka 25/6/941 Çarşamba günü ıaat 10 da MüdürlüğümilZde ya-

pılacaktır. c4483• 
cüzdarımın idnde olduğunu ha. ----
tırladım Şiddetlt bile.,;ni yaka. ı:::ıa:a=mm•••••ıİİı•••mma•••••••mı•:ıı:ı:S,! 

r 6Ylet flemiryo!ları Y6 Lim"nları İşletme U. i~arnsi İlaJlırı 
!adım. Fakı::t. o? Bır sıçrayışta 
kaçmağa muvaffak oldu. Bir deli 
g.bı arkaı;,ndan koştum. Büyük 
bir gı.irul ıl ile arkada .. ı vuvarlak 
nıasayı dcv:rcii. Bird·1,,;nbire ka - Muhammen bedeli (875) lira olan 350 kilo kıı·mızı model vcrnlii (24.6. 
pa ·•- .:ım. Bu fırsattan isli'ade 1941) Salı gun saat (10.45) onu kırk beşte H0>·darpaşada Gar blnası dahilinde-
edrrck ku +udu. Salonun ka ! ;ına ki komisyon •.aratından açık ek:>iltme usuliyle satın alJnacaktır. 
k t K vı a .. , dilini cı'<;rarak Bu i g· mck. ı iiyı.."'l::c-rin C65) lira (63) kıtruşluk nn.ıvakknl teminat ve 

bcnımlc a'.ıv e tı. tızıyt ın a a- mw.·acaaUarı 11 • 

o U a "" V k l kanunun tay n ettlti ve5alklc birlikte eks.illm(' günıl saat.ınc kadar komisyona 

ya tahammuU y~k:-U. Ne ~ apaca- Bu i•c ait şartnameler komısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4409) 

i1ımı pşır ış bir Jıa.de ' ;m. Sert ___ __ _ __ ------------

bir sesi cüzdanım de-'ı?' iaı:. 
etmesıni ihtar ettım. Bırd~nbire, 
) ÜZÜ'1dekı tebessılm VC neş'e silin. 
dı. Gözlen bulutlandı. Alnı kı -
rıslı. Öfke ve nefreüen kendin -
den geçmiş bır halde haykırdı: 

- Tamtlm siındi ··okaladun. 
Salonur. kapısını yurdu. Ben ar

kasından yetisıııcive kadar banyo 
odas .• a ~.rdı, kapıyı kilitledi. He

lstanbul Elektr ik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Um um ıüdiırlüğünden: 
ı - Muhammen bedeli c4526,60> lira tutan muhteli! cb'atta cem'an 

c4600• kgr. çelik yay pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 23/6/491 Paı.artesi günü saat 10 da J\.1ctro H;ınının 5 inci 

katında yapılacuktır. 

3 - Muvakkat teminat •340• üç yüı. kırk liradır 
4 _.. İt1tcklilcrin parn~ız ola.ak vcrilm_ekte olan şartnan1eleri levazımdan 

almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatı.:ırı ile. il:'"ın edit~n gün ve 

Gc.ı, k <i rı, faz] .. bır şey sorma
ğ.ı ıüzu ı; • ~cdi. Şimdi bu ada
mın kim ..ııı.lugunu \'C Ümidle olan 
mun~sebet ın dercccsıni nek iy. 
bılıycrdu.' Cnral Na!: J, b r tlakı
kaiık bı- sükült~n sonra, tekrar 
sı...ı.C b ı 1 • Konı,c-urken, genç 
l:cı. . nln 'uzun'C Lakm•vor, sc5i te 
e .... ur n t t 1

• rd.ı. 

' yecanda~ titriyordum. Bütün kuv- saatte komisyonda hazır bulunmaları. •4540• ----------- ----~--

- Umıd, ölüm '1.n.::PPindc bana 
şun'.ır s ıy.cdı. _ diye devam edı· ı 
) ordu _ Gu ın bir.nde Hayat ile 1 
ı .. r,ılasırsan, kcrd sini çok, hem 1 
pc~ r;oK sevd. 3 :ni ve ona veda 
c l ·1eden bu fani dünyadan ay-
r ldığ:m siiyle. 
Uıun müddet sustu. Genç kadın, 

onun de \'am etmesıni bekliyordt, 
Yavaş bır sesle sordu: 

Demek, zavallı öleceğini bi
livordu <yle mi? 

- Evet 
Ha>a', bu cev~- üzerine fazla. 

s mc·ak:anmıstı. Fıoıldar gibl 
bir sesle. 

- Bana, - cedi - ondwı bahse
der misıniz., 

- Sizı çok se\·ıyordu ... Daima 

vetimle l:ap·va yı..klcndim. Fakat 
Kapı çok sağlall'dı. Kırıncıya ka
dar bir hayli \'akit geçti. Nihayet 
m•Jvaffa< oldun' içeri girdiğim 
zaman, ge1; kdmış oldu~umu an. 
!adım. Doktorun mektubu elinde 
idi. Son satırları okuyordu. Artık. 
kend mi kaybetmıştim. Bitkin bir 
halde, oradakö •andalyanın üze _ 
rine yıkıldım. Onun. şu anda, ne 
ağır bir darbe yt'diğinl düşün -
dükçe aklımı kaçıracak gibi olu
yordum. Birden, koştu. Dizlerime 
kapandı. Hıçkırarak ağlıyor ve bir 
taraftan da soyleniyordu: 

- • 'ahid. Mü~cess'r olma ... E
hemmiyetı yok. Senden şüph.,len. 
diğim için beni affet. Ben, bir ka
dın mektubu .akladığını zannedi
vordum. Aldatılmadığımı bir da. 
ha öğrendım ya, mes'udum. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 91 

T UNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SA AYEL -ıJı-,..,..J 

2di""ahın kendine mahsus m nevraları 
Padi ah, Yıld rımı harekatını 

t~"•P eder " • .:ı•le Nıı;o lu ö-
ı l~ı P • ..n bu hareke-
tı t de . yanı 'rettl 

Bu P r ' ··r kra' Ladısla 

T na , ·ı be ~ ıca ılcrliyeceğı: 
••<' T rr \ a gıden ye' t-K p et-
r. ı d Turk • ılar. le Kar 
s ' c.ıktı. 

• S Jt i.\I ad, fügboh ru.kerle-
r nı ord uy ı' ak le .ırKa doğru 
r areket e'tı. Sul• '1 Murad yapt • 
ı:ı bırçok r...ıtar~1'ckr .Jrıla~ ıs. 
t cır ı .:ı ndc vukt1 '"u tamırc 
in lıktı. 

Sultan Murad, o derece serı ve 
o derece giz: harek t ve 11,irüyil.ş
te bu!,ndu k• duş-nan ordusu. 
Turk ordusunun ne suretle hare
kete tcv<'ssul ct'ığm~ bır türı..ı 
vakıf olam dı 

Ehlısali~ ord_ ·nun p tar arı 
çcınlıyord Tr ri isaninın dör

dunc.l günu Tü k pı tarı, .ahah
leyın 'acar i"G...4 u p1 tar nır tC'r

kettıği nokta) a geldi. 
Sultan M ur2dır manen oS şu 

id Düşll'. nı a ~ etır. dıği bir 
z .. rr.ar;d;ı ha c ; c mecbur et· 
mck .. 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Cinsi AJildan Muhammen Bedol İU< T:in:UI 

Tercyagı 1500 

To~ya Pirinci 18000 

Toz Şeker 12000 

Kuru Üzüm 2500 
Kuru Kayısı 500 
Beyaz Peynir 1000 
Makarna, Şehriye 5000 
Nişasta 6000 
Pirinç Unu 2000 
Un 1500 

Kilo 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

1 lira 50 Kuru:t 
39 > 
48 • 
37 > 
90 > 
50 > 
35 > 
35 > 
25 > 
19 • 

____ , 
168 lira 75 Kr. Açık 

526 lira 50 kr. > 
432 lira 00 Kapalı zart 

69 lira 37 kr. Açık 
33 lira 75 kr. > 
37 lira 50 kr. > 

131 liriı 25 kr. > 
15 lira 75 k.r. > 
37 lira 50 kr. > 
21 Ura 37 kr. > 

Gureba Hastanesine 9-t-1 Mali Senesi için lüzumu olan yukarda cinsi ve 
miktarı yazılı 11 kalem erzak ve saire ayn ayrı ekslitmeye konulmuştur. 

İhalesi 26/6/941 Per mbe günü saat 14 de i.t:mbul Vakıflar Başmüdür-
1Ul:ü binasında toplanan Komi~yonda yapılacaktır. 

Şart.nameler her gün Levazım kaleminde görülebilir. Taliplerin teminat ak
e,.-esi makbu:ılannı ve teklif zarflarını ihale günü saat 12 ye kadar Komisyon Ri-
ya<etine tevdi etmiş olmaları şarttır. (4530) 

Padişah harekatında muvaffak 
oldu. Türk ordusunu istediği yere 
getirdi. Müttefikler, Türk ordusu
nun böyle birden bire toplanışını 

ve vaziyet alışını haber alınca şa
şırdılar. 

Kral Ladislas bir kaç gün evvel 
ı ordusunun bir kısmı ile Tiirk or

dusunun yürüyüşüne mani olmak 
ve diğer kısrru ile İstanbula gele
rek Bizanstan muavin kuvvet al
mak ümidinde bulunmuş idiyse 
de şimdi bu ümidi de mahvolmlllj
tu. 

Çünkü müttefikler ordusu, hu
d:. t bovunda Türk kaleleri önünde 
ufaktefek harplerle oyalanmıştı. 

'l'ürklcr, bu ufaktefok muharebe

lerle dü man ordusunun ileri hare
katına sekte ver!!'işti. Bundan is· 
tif~de eden TW·klcr, Sultan Murad 
kumanda<.nda Anadolu orc usunu 
Rumelıye ı;eç mışlerdı B naena
leyh Türklerin faik ku\vctlc i 

!.arş;sında Ladıslasın Biza!'~ üze
rıne bir kısu kuvvet sevketmesi
nc i~kfın k.ılmar t Bundan 
ba.ş«a Bulgarıs tan dahilinde ric'at 

hareketi ihtiyar etmesi de kabil 
değildi. 

Çünkü Türk ordusu, Bizans yo
lunu kfımilen seddetmişti. Mütte
fikler ordusu Romanyadan geçip 
Lilanburga gelmek için şimale 
doğru ric'at etmiş olsaydı bu ha
reket fevkalade tehlikeli olur, 
hatta ordunun tamamen mah\'ilc 
neticelenirdi. 

Çünkü cı vakit Romanya cihel
lerinde Türklerin faik bir kuvvet
leri bulunduğu gibi geride Tuna 
nehri gibı büyük bir nehrin bulun- 1 

ması ve bundan başka i<öprü alat 
ve levazımın•n yokluğu, ordunun 
külliyen per~an olmasına badi 
olurdu. 

Keza donanmanın harekata İi· 
tirak için gtlip 'Clmedi,,i de ma
lüm de'<, ı. Zaten donanma vak

tile yetişmış oba bil~ bunun ka
raya K vvPt ihra~ı bile me kuk 
görulmeğe ba lanrr. tı. 

Yüz .. irmi !-:ır emisinden mÜ· 
rekkep olan dı.i .u dona'1nıas., 
r ı.ittef le 111 T. "klcriı hucumla 
rınd•n kurtarmak ıçın l lan •ı a 

B 1 R A MERIK ALI 

TEHASSISIN -
T AL·E ASI 

Alman cephe-
• • • 

s ının gen ış-
• 

lemesi lngil• 
tereye menfa
a. t 1 er temin 
ediyor mu? 

Bir gln yalnız ha\la 
ıllibı zaferi elde 

edebilecek mi 'l 
Alman cephesinin genişleme

sinden İngiltereye ne gibi men
faatlerin temin edildiği ve hava 
kudreti itibarıle İngiliz zaferi için 
ne gibi şartlar yarattığı Amerikan 
mütehassısı Vulney Hurd taraf.n
dan şöyle anlatıyor: 
Amerikalı mütehassıs diyor ki; 
•Çok zaman evvel, Almanların 

bugün tatbik ettikleri 'gittikçe 
genişliyen daire nazariyesinin u
mumıyetle bir mahzuru olduğuna, 
ve genişlemenin bir gün artık ka
zançların fayda vermiyceeği ve 
vaziyetin zayıflıyacağı bir hadde 
yct~eceğine işaret etmiştik. 

•Esas nokta muvasala ve müna
kak! meselesidir. Orduya malze -
me ve yiyecek tedarik edilebildiği 
müddetçe istediği kadar genişle
me devam edebilir. Fakat daire 
genışledikçe muhtaç olunan kıt

alar ve malzemenin miktarı arta
caktır. Malzeme hatları fazla uza
vınca ve taarruzlara daha maruz 
olunca düşmana bu hayati zin-

1 

cırlere taarruz ıçin müthiş fırsa:-
1:.r •,.min eder. 

•Bu bilhassa lng lkrenin ink.şaf 
ettirmekte olduğu hava kuvvetleri 
için do~rudur. Bu surttlc Alman
y~run geni lcmcsi' Amrrikan yar
dımile gittikçe olgunlasan İngiliz 
hava program nın m· nfaatine ol
maktadır. Askeri mütcha•sısların 
harbi yalnız hava kuvvctkr;le ka
zanmak hussuundaki Alman naza
r yes;ni 1.iZUn zamanuanberi 1·ed
dctrr.elcrine \"e denlz ve hava kuv
vetlerinin bü) ük. faydalarına işıı
ret etmelerine rağmen b'r gün 
harbin mahiyetinin değ~ip hava 
km·vetinin tek İımil olması imkan 
haricinde değld'r. 

.Almanlar Jiizumundan fazla 
rrnslevıp ele pl'k fazla taarruz~ 

maruz muvasala hatlarına malik 
olurlarsa ve Amerika ile İngiltere 
de Alman hava kuvye\lerinin iki 
üç misli daha biiyük bir hava k;, • 
\'i''i in~a edebilirlerse harp pu: 
ala ha\·ada kazanılabilir, 

• •Bu tavyarelcri harekata iştirak 
etlırmekle. ikr .. al hatlarını kes
mekle ve bunları ktsilmiş olarak 
tutmakla uzaklarda bulunan ordu
lar tecrit edilecektir. 

•Bu program İngiliz - Amenkan 
projelerine uygundur. Tayyare i
malatı bakım:ndan İngiltere ve 
Amerika Almanyaya nazaran da
ha iyi vaziyettedirler. Binlerce tay
yareci hazırlanmış veya hazırlan

maktadır. Düşman ordularına mü
savi büyüklükle ordular hazırlan
madan Alman kara ordularına 

karşı durulamaz. Binaenaleyh Al
man muvasala yollarının bu uza
masına ve gittikçe artan ikmal 
güçlüklerine sükünetle bakarak 
bekliyebilir iz.• 

doğru kaçırmaktan başka bir fay
da temin edemezdi. 

Çünkü Türkler, öyle bir vazi
yet almışlardı ki Ehlisalip ordula
rı adeta üstten •lttan kapanmış bir 
vaziyette idıler. Sultan Muradın 
planı mühimdi. 

Fakat müttefikler ordusunda 
bu gibi mülahazat asla nazarı iti
bare alınmıy,..rdu. Bütün kuman

danlar muzaffer olacaklarına son 
derecede eminJiler. Türk kuvvet

lerıni bozacaklarına emin idiler. 

Teşrinisaninin onuncu günü 

Turk ordusu Vanıa ~-ehri civarın
da müttefikleı· ordusu karşısında 

teri oat ala •. 
f:ıul• n !vlurad Pra\'aalr--'e" g:ıden 

yc.:ıan avr lıp Acnılere TJdPn yo
lun • ııaı.r.deki tc.ıcdc mevkı al
d 

Lad 1 s , bıılundufı'J vaziyetir 

v& ı .rı anlnr anlamaz bir 

m li. ı harı: ı.:., r mas na kara 

\ıı.;rd.., 

1 o N u N J Y..-llllllf Atk ve M(tc.-ra Haf~ 

Anlatıyorum ~ 1 Hayatını 
Yazan: HALÜK CEMAL No· 12 

''Artık tahassüs/erim gibi ya' ı. 
' 

şagışım, giyinişim de değişfı,ı 
ı sevebile<:ek bir adamım. sııı ~ Cuınadanberi tahas.>üslerim gi

bi yaşayışım, giyıni~im de değişti. 
Sabahları çok geç kalkıyor, anne
me yardım ettikten sonra bütün 
günümü pencere başında rDman, 
şiir okumak, onu beklemek, gözle
mekle geçiriyordum. Hikmet Be
yin romanları, şiirleri ne kadar 
çok sevdiğini bild iğim için kitap
lara eskisinden fazla bir §evkle 
sarıldım. 

O zamana kadar kıyafetime iti
na etmezken artık siyah mektep 
göğüslüğüm ,entarim bana çirkin 
geliyor, mahalledeki zengin kız

larının süslü elbiselerin e gıpta ile 
bakyorduın. Yoldan ondüleli bir 
baş, tuvaletli bir kız geçse imre
n iyordum. Hele çorabımın arkası 
yırtılmıştı. Küçük bir dikiş yeri 
vardı. Hemen her vakit eski, ta
mirli çorap giydiğim. buna me<:
bur olduğum halde ilk pefa bu 
dikiş yeri gözümde büyüyor: 
•- Bu ne kadar çirkin şey ya

rabbi!., diyordum. Bakkala, soka
ğa çıkınca belki çorabın kusurunu 
Hikmet Bey görür, gözüne ilişir 
de benden nefret eder diye köşe
lerden gidiyor, kapıdan koşarak, 
titriyrek giriyorum. Babama tam 
iki gün yalvardım. Bir yeni çorap 
aldırabildim. Anneme de rica et-
tim; eski elbiselerinden birini bo
zarak alelacele kendime yaptır
dım. 

Pazartesı gtlnü bu yeni elbısem
le Taşlığa gittiğim, kameriyemiz
de buluştüğumuz zaman: 

•- Bugün ne zarifsiniz Müjgan 
Hanım, diyordu. Sonra ne kadar 
da masum .. Hiç sizi görüp sevme
m<'k kabil mi•. Bır çiçek kadar 
temiz, bakir mcvcudiyetinize sı

ğ.ndığım için bilseniz ne mes'u
dum!.:. 

Orada yine yanyana, kalb kalbe 
oturduk. Saatlerce konuştuk. Ba
na gönlünü büobü'iin açtı. Mazisi
ni, hayatını anlattı. ,~irmi altı ·ıl

Jık ömründe şimdiye kadar kaıbi· 
ne hiçbir kız, kadın gölgesi duş
mediğini onlara karşı daill'a la
kayt, uzak kaldığını tebarüz ettir
dikten sonra gençliğimin, güzelli
ğimin, sakin halimin onu sarstığı
nı, varlığımın karşısında sendele
diğini kandıran, inandıran sesile 
söyledi ve: 

•-Ömrümün ilk, son eşini şim
di buldum. Ben hayat "da bir de
fa; o da gayesine tesadüf edince. 

12 Haziran 1941 
18.00 Program, ve ~temleket Saat 

Ayarı. 

18.03 ?t'lüzik: Fasıl Sazı. 
18.30 Ziı·aat Takvimi \'e Toprak 

Mahsulleri Borsası. 
18.4-0 Mü<İk. Radyo Caz Orkestra

sı (İbrahim Ö1,gilr ve At.et 
Bôceklcrf). 

19.00 Konu~n1a: (Deı·tleşn1e Saati.) 
19.15 Müzik: Radyo Caz Orkest.rası 

Programının Devamı. 

19.30:\Iemleket Saat Ayarı, ve A· 
jans Haberl<!rf. 

19.45 !.ı'lüzik: Düoya Şarluları. 
20.15 R~dyo GazctesL 
20.45 Muzik: Chopin'in Eserlerin-

den (Pi.) 

21.00 Konuşına: 1'-1.eml.eket. Postası. 
21.10 Müzik: Solo Şarkılar. 
21.25 Konuşma (San'atkirlarımız 

Konuşuyor). 

21.-tO Müzik: Radyo Senfoni Or· 
kestrası (Şet: Ernsl Praekı· 
rius) 1, L. Cherubinı: Anak

reon Uvertürü, 2. St. M.onius
zko: B.1jka Uvertürü. 3. Çay
kov!Jti: Ceviz _ Kıran SulU. 

22.30 ~remlf"ket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri, Esham - Tahvı ... 
Jfıt, Kambiyo - Nukut Bor 
sası (Fiyat). 

12.45 Müzik: Dans Müzitı (Pl.) 
23 25/23.30 Ynrınk· Program, v• 

Kapan~. 

YARINK! PROGRAM 

T .30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı . 

7.33 M ızik l!afl! Program ( Pl) 
7 45 Ai• '! beri ı. 
8.00 ::\.fı...:. k. Hando Plakları. 

8 30 & 15 ~:V" Saot 
ı.ı 30 P ogrıır1, v~ ?tt lllek("' s.ıat 

Ay 
12.33 Mu~ 1ı: K Faı<ıl Programı. 
124 A H b<rc 
13 rıo ?; ık K u.~ Progr ır. ı Pi.) 
13.l~ Mü Kısa Fasıl Proıramı-

nın t>cvam. 
13.:lO/I 110 M lzlılt K<L'"1Şık Pro&ra

nun Dev•m (Pi.) 

1 

rünce dünyaya aramak ıçin 8' 
ğim şey olduğunuzu tanıdırtl· il';. '; . .. ~ 
landım. Siz duygularımın, d~irll' t 
celerimin yarattığı, bütün f" ı1' 
rimin ilham ald;ğı b iricık kıpııı~ 
Daha size rasgelmeden bôY!~...Jı ~ 
sevgili tahayyül ederdim. ? 
artık ümidimi, hayatımı, isli 1 
mi şenlendirmek kabil olaca~ t 
ğil mi? .• dedi. Jı11 Q 

Kıınuşurken, anlatırken . f ,, 
yüzüme bakıyor, uzun kirpıkl ı f 
!erini gözbebeklerime diker•~ sır 
lüyordu. Fakat artık gözlerıfll ~ 
!anacak bir yer aramıyor, .°"ait~ 
yordu. Her geçen dakika ıl• 
tikçe al:şıyor, ısınıyordurn· ti 

Sonra sevgiden, aile bağl3 

dan bahsetti: .. 1 
<- Sevmek bilseniz ne gıııt 

şeydir Müjgiın Hanım.. }lele 
sevgi.. ilk aşk!.• dedi. i 

Evet sevginin ne güzel ıe~ 
duğunu romanlarda okurnO~r 
Sevişmenin lezzetini bir il<! 1,ı 
d14undan işitm iştim. Şimdi . a" 
akşamdır ben de bu lezzeU ı 
mağa başlıyordum. K albi rniJI 

" zaman~ ~dar bilmediği · r 
teslimiyetlerle eridiğıni . 1'1; 

mun şimdiye kadar meçhu1. 
mış bir ürperti ile titredig:nı 
&ediyordum. 

Dakikalar ilerledikçe befl ~ 
çıld:m. Mazimi, mektep yıJl$1 
hayallerimi, zevklerimi ani~ 
Scnra edebi eserlerden, şiırl~ 
!ilimlerden bahsettik. ()ol t 
hangisinin daha güzel, mu~t' l 
rluf.unu münakaşa ettik. BoY 

1 
kinci mes'ut günümüz birb11 , 
anlamak, hislerimizi çözüp se. 
mekle geçti. ı 

Akşam gölgeleri yollard\' ! 
ken kalktık. Gazinodan çıktı r 
ni yerde aynldık. Kosa J<C,,.. 
döndüm .• Oh, babam daha~~ r 
miş. Çabucak soyundum. E' 
fotımi aldım. Biroz sonra ~ ı 
geldi. Onu büyük b;r neş'c 11

11
, 

ş.ladım. Yemekte ncş'em afi 
0 kardeşime de sirayet etti. <\ 

tük. Şakalaştık. Gece Y~~' 
hep küçücük kameriyedekı 
saatlerimizi düşünüyor . il' 

_Onun yanında, gözleT111 y 1 

binde geçen bugün, on yed: 
bomboş ömrüme bir krr<', btfl 

bedel!. diye seviniyordu!l'· ı·• 
(~ ... 

iL AN ' ar 
Sultanahmet JJ 
rinci Sulh J1ıl' 
kuk MahkeJJl e' 

sinden: 
~r 

İstanbul maliye nıuhB,,ı' 
müdürlüğü tarafındJn .'\ ~· •. 
da Kllrkçüba~ı mahallcS~ J'>• 
Langada 139 No. da bost~ıı ~ ı 
ciri bahçıvan Htlseyin ale~· ,ı 
kame olunan 164 lira 5-0 kUr;; ı 
cak davasından dolan nıod 

. "' h in i kametgahı meçhul 01111 
11 

sebile ilanen yapılan tebJiıiB01 
men gelmediğinden gıyab 1 11 

t 
. soı1 

reyan eden muhakenıcst v' 
d a müddcabih IM lira 5-0 k'ı1..,ı 
% 10 ücreti vekiılet ve ııı' 1' 
muhakemenın ta: sılinc ltBı~ 
rilmiş olmakla !şbu JB.n 

1 
1
p 

.. ıı 
den iti haren sekiz gun. ıa• 
temyizi dava ctmediğiıııı .qı 
de hı.ikmüıı kesbi kat'iyet 1 
teblig makamın• kalın oıı;: 
zere ilan olunur. 

•TA 
Ku:ui l~;)j 

Mı\l"IS 

30 38 
'"ıl !lll Av G 



D\l yıo..uuıa mettD en ~tıl 
n A,jan.sı l>U'tenlerinden sbıımı;:.Z) 

• l'c is eden: Alııcıırtm• Alatc 

ı A d nının enrclki gün söy • 
l ı uzJn nut.ık hakkında gelen 

1 ra['u!ere göre, İtalya, Fran. 
zermde ı iddialarından vaz 
şt.~ Muso!ini nutk\lr.un bü· 

v · hır kısmını Arnavıı\luktaki 
llıa; ubi)'etin scbcpleriııi izaha 

s,s etmiştir- •Alt,,an yardımı 

C ıneseydi, Yunanİ!il.an zaten 
' tcektı.• C: ır..ştır. 

lL1solini i.alyaıun harbe tam 
<.'ima ında girdi.~ini ve girmekle 

ıJet E.•t ~t!l* s;,.fJem!,$' \•e İ -
' a .ı:skerlern~11 ~!& .. "t iyi rlô • 

~ ü, netıcr le he:r şey'·1 1yi 
agı 1 .. , ya!r.ı- s.:ıbr::?tmek i5.t.ın1 

fi' ı .. i sövlenııstır. 
BU~GAR. KRALI ROMADA 
t\iınnnyaya yaptığı seyahnt:en 

'<le olan Bulgar Kralı Boris 
ya geçerek, İtalyan Kralını 

• z ' ret et'lliştir. 
' ,KJNDA FEVKALADE 

lirıll .SELETI OLACA.IOUŞ 
Romada çLkan Korrıyere Della 

ııazet< ı l\!usolini'nın nu.ku 
- K nd.ı muta ca yüriıtürken, 
t n k t'ı ar - .• na vardıgını 

·~ ve y < nda i '\'k :le 
ır.mı ette başka hiıdise].(,r ola. 

ı "Y• ck•ed:r. 
ERAL ANTU.:'fESKO DA 

AL !ANYADA 
lloınırnya .Jr.ümct reısi G~meral 

f 4 -sko d• n tayyare L Mu • 
ııl' gıtmış \"e Altnan Har "iye 
~ı:' ~aı rı Fon H bbentrop tara.ından 

ar ı a ımıştır. · 
e Cc ralın ,eref ne verilen ziya.. 

1
t "lımi ;.ılarak tavsif eılılen 

ltı• n ' ukla sel\ lcnmşı ir. 
•f>Im. • ÖJEN. KRUVAZÖRÜ 

BRESf'TE Mİ? 
1 .ı a1';ır bombardıman tay • 

h el rının Brrst limanına } eni· 
ş d~tli bir hücumda bulun. 
.. rını yazmıştıl·. 

t\nkarı. Radyo gazetesi, •Bis • 
k· zırhlısının refakatınde iken, 
'z d manma5ının takibinden 

:n-.a~a muvaffak olan cPrens 
':) Cı> krı.va ırıınün bu llmana sı-1 

ınış oması ihtımalinden hah. 
mi tır. Bu hale göre, İngiliz 

•:-p gemlerinın yapamadıgını, 

llld.J İngiliz tayyarelerinın yap • 
~~a çalıştıkları ve bu gemiyl 1i. 

lida kh rip etmek istedikleri 
~~~Jmaktadır 
.\a.LAN. VEYGAND İHTiLAFI 
Ori ajansının Fransız hududun. 

Q;ı~i muhabırinın bildirdiğine gö
te Afri!<adaki General Dö Gol 
~\>\-ellerine karşı harekete geç-

i\ ek; meselesinde Gneral Veygand 
t ?lıiraı Darlan'& tamamile mua • 
1ıiır. 

lı General Veygand Viş;de iken 

-

-

Bir İtalyan cazeteıi, 
Mu"olini'nin nutkun
dan bahsederken, har
bin kat'i safhasına var
dığını, yakında fevkala
de ehemmiyette bll§ka 
hadiıeler olacağını yez · 
mal.tadır .. 

muhalefet etmiştir. Çıinkü böyle 
bir hareket, Amer:karun müda • 
halesini tesri edecck.ir. 

ITALYA - IRAK 
MÜNASEBETLERİ 

İtalyan gazeteleri, İtalya ile şım
diki Irak hUkUıneti arasındaki 
münasebetlerin kesildiğini teyit 
etmektedır. Bu hususta Romada 
işaret edildiğine göre, Diplomatik 
müna.ııebetlerin kesilmesi tamami. 
le İnglizlerin C'mrinde bulunan 
şimdiki Irak hükfımetinin takip 
ettiği siyasetin tabii bir netice • 
sidir. Yoksa Irak milleti sonuna 
kadar mücadele edecektir. 
Bağdattaki İtalyan sC'firi ve se

faret erkanı bu şehirden ayrıl • 
mı !ardı•. 

DÜK DAOST ROMADA DEÔİL 
Dük Daost'un muvakkaten Ro.. 

maya gittiğ:ne dair Amerikan 
kaynaklarından vcrıkn haber, 
Londra mahfillerinde teyıt edil • 
memC'ktedir. Dük, heniız İngilizle. 
rin elınde bulunmaktadır. 

Suriye harbine 
bir baku; 

(l bıcl Sayfa.daıı Devam) 

kilometre Cenubunda Kisve'J'e 
geldikler' zaman rnuka~ emeUe 
kar~ılaşmışlardır. 

l\!etulla bolge;;lndc de ınukavemct 
devam ediyor, Kien kalesi halen İn
giliıJcrin elindedi.r. Köyün iç\nde c;ar
pışmalıır olmakta, burada Avu:stralya 
piyadesi ile Vlol kuvveUeri ınuharebe 
etn1ekterlir. 

.. F ansız ve İngıliz tayyareleri ara
sında da çarp~malar olınakt:ıdır. 
İNGILİZ KAYNAKLARINA 
GÖRE 

Kudüs radyosunun verdiii ma lıl
mata aôre, milttc!iklerin ıkı kolu 
Sw 'un obür tara!ında ileri kledır. 

Başkn ik.l kol da Şam'ın Cenubunda 1 
ilerlemektedir. Merkez kolu M.erc!yum 
mıntakasırıda ter&kki et.rne.ktt'Ciir .. 
İNGİLİZ HÜCUMU 
TARDLDİLDI MİT. 

Beyru tan gelen habPrlere gore ise, 
General Dcntz, her sını!tan subay ve 
eı·lt:rin ateş lklllında n1ükenunel va
ziyette olc.luk.larını bıldirmişUr. Vi$i
dt'ki hissiyat vaziyeun çok memnuni
yet verici olduCu merkezınde<lir. 

Vi nin tebliğine gÇırP, sahil ıle Her
mon dağı arasında İngiliz hucumlarl 
geri püsk.Urtülmuştti.r. Hcrnıon ı.lc Ct
bclidilruz arasında müttefik kuvvetler 
durdurulmuştur. Fransızlar bazı nok
t.o.la.rda ınuvaf!akıyetle mukabil hli.
cumda bulWlmuşlard.ır. 

ınaılix kayıpları his!.'edilir d<"rece
dedir. 30 tank tahrip edilmış, 8 bom
bardıman tayyaresi dü!;iUrU1mü:ltlir. 
GENERAL VEYGAND'IN 
BİR SÖZÜ 

Ofi Ajansının bir muhabirine a:ore, 
Şın..a.11 Fransız A!rlkası wnumt mıı
rahhasl General Veygand, Suriyenln 
kabili müdafaa olmadığını, binaena
leyh feda edilm .. i lizuu ı:eldiğini ail7· 
!emiştir. 

l •zırlar meclisinde beyanatta bu. 
ı. llarak, elinci-e bulunan kuvvet -

rırı herhangi bir harekete te • Doktor Cevu •t 
, 11 biı ül etmeğe kafi olmadığını, 
v Yle bir hareketin Fransız Af • Kerim lncedayı 

~~asında karı•ıklık' --a ~'--bivet ı r ._ ULL --.1.x: J ün··. ersite Hey'eti He birlikte Oiya-
eı l'ereğini söylemiştir. .ıb ..... ı:itmiş olan c;ıt ha•l;ılıklan 

~ <'~neral Veygand Almanyadan Ptt>fesöril Cevat Kerim Iocedayı dün 
~~ri vardım istenilmesıne de i•hrimiı.e avdet etml~tir. 
'--.:_·~~~~~~~~~-:-~~~~'7"'~ 

VAZİYETİ HARP 
~ (1 imci • a7fMbn J>eonm) 

ı işl Fransasına baj;lı kuvvetler i
~ ~&rbedecek kuvvet ve vaziyet
~ değildirler. Fransa kendi v~
> • Suriyeye ikmal ve takvıye 
~aznLitır. Yapacak halde de 
a ldir. Şimali Afrikadan bazı 
~a kuvvtleri gönderilmışse de 

ı tı'~rın mukavemet için büyük 
!esiri olmıyacaklu'. 

ı "1rnanların yardımına gelince; 
~diye kadar hiçbir mu~ahalede 

· "lamışlardır. Bu alakas .. lık, 
~t 11eden ümit kestiklerine d;,la· 
~lııedcr. Irak meselesi akim bıra-

1ktan sonra Orta Şarkta wer 

!ı;: •n edemiyeceklerini anlamış
• Fransavı İngiltere aieyhine 

e sürukl mek istemişi rse de, 
~ r ede ınuvaifak olamamışlar· 
~ V ışi d<' Almanlar kadar he· 

diışi.ınc-n akıllı bir kwnan
' aru r, o da General Veygand-

~·H bu vaziyette kaldıktan 
a. uttcfik kuvvetler tara!ın

Iı ı.:.zun .ı;tirmez. Cenuptan 
n kJvveller ama on kilo
akla mı J rdır, neredeyse 

ı muk :irlerdır. S~hılden i
en kuvvcll<'r de Sa dayı ih-

1 1 rr.:ıle geç"'lişler ve Bey.ut 
1 arına da anmış ola 'lilirler. 

, BcHut Ye Ray~k hava 
l~ lı.r. i gal ec!..ıldikten sonra 
'~ ını.J<avemeti müttı>fik ta- 1 

arruzlarına karşı dayanamaz 
Şarktan Ebukemalden hareket 

eden kuvvetler A.kçckale - Dirizür 
hatt:na varmışlardır; bu iki çevir
me koluna karşı Fransızların Ha
lep mın'takasını müdafaa maksa 
dile Fırat boyunda mukavemetleri 
batıra gelirse de İngiliz motörlü 

· k.:t'alarına karşı cenup cenahları 
açık demektir; Fransızların kuv· 

vetleri de böyle bir miU!afaaya 
müsait değildir. Çevirme yapan i· 
ki kC>lun hedefi Halep, Hama ve 
Hurnstur. Hums ve Hama istika

metinde bir ileri hareket Suriye
dcki Fransu mukavemetini ikiye 

bölerek yan ve gerilerini sarmış, 
ve Suriyenin sür'atle iş!!alini te

min etmiş olacaktır 
Bu arada Alman tayyareleri 

Mersa Matruhtaki İngiliz kuvvet
lerine ve İtalyan tayyareleri de 
Tobruk kalesine taarruzlar yap
makla meşguldürler. Maltanın gar
bında da bir hava muharebesi ol
muştur. Öyle anlaş.lıyor ki mih

ver tarafı, Mısır ve Süveyşe ta
arruz için artık ümidini garp çölü 
nün kum deryalarına bağlamıştır. 
Bunun için de işe Malta ve Tob
ruktan başlamak gerektır. 

B ulasa: İngiliz deniz ha kimi
ye ti dolayısile Almanya Suriye
ye geçememiştir. Atılan zarı İn
gilizler kazanmıı;tır, 

-------- - l 
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Şam hakkında 
müzakereler 
yapılmaktadır 

Londra 12 (A.A.)- Suriyedek.i 
askc•ri harekat, lüzumsuz yere kan 
dfıkülmesinin önüne geçilmek ar
zusunun ve ihtiyatın dikte ettiğ, 
bir betaatıe devam etmektedir. 
Hür Fransız ve İngiliz kıt'aları ku
mandanları Suriye garnizonları 
kumandanları ile müz~kere im· 
kiınlarının hiç birini kaçırmamak 
endışcsi ile hareket eylemektedir. 
Londrada teyit edilmiycn haberle
re göre bilhassa Şam hakkında bJ. 
zı ır zakereler ~imdıden yapıl
mnkt<:d r 

Tcbl·
0
lerin bildirdikleri dışında, 

asıl harekat hakkında Londrada 
sarih maiümat elde edilnresı n ağı 
yukarı imkansızdır. Mücadele hiç 
bir y<'rde çok şiddetli gibi gözük
memektedir ve umumi hissıyat, 

Vişi bükümeli kıt'nlarının daha 
ziyade in;:iliz ve Hür Fransızlarla 
arkadaşlık yaprnağa müt.mayil 
bulundukları merkezindedir. Esa.. 
sen kendileri ıle temas tesıs edil. 
nuş olan kıt'alar, Frar ;zlara karşı 
sarih sempati göstcrnıek~edir. l\lüt
tel ;klcrin ileri hareketine karşı 

m~kavemetin daha fazla kendisini 
hıssettırd.gi nok alarda Vişi hiıkü
meti tara!ındr.n ku ..trul:ın cuzü. 
tamlar ekseriye i it1barilc yerli 
kıt':ılardan mürekk?ptir. Bunlar, 
şef: r ne körü körüne ta .. t c mck. 
te \"e b:m!ar.n ark:ıdı; ;.k hıssı) a.· 
tına ynpıl~n h aplar peı< az tc~ır 
icra t•yl~ır.ckted.ır. 

Vl i Snriyenln f 
Unl bir dah 

testo etti 
Iadrit! 12 (A.A.)- Fransız bü

yuk elçisi Pıclri bugün İngiliz bü
yük !·lç:si Hare Suriyeyc kariil 
vukubult,n lnı:iliz tecaviızlı hak
kında Frans.z hiıkümeti n yeni 
bir protesto notasını verndıtır 

Bu, Pi~t 'nin ayni mcs le hak
kında yaptığı ikinci re:;mi teşeb
bıistür. 

lş!al etli e 
(t iı11·i S:a.."Vra.ctaı. ~vam) 

deleri gondrrmck i~in hazırlıklar 
yapıldığını sö~ l mislir. Fili~tinde 
bol erzak stoklan vard.r. Mumai
leyh şunları da iliıvf' etmiştir· 

·Eğc:r Suri} e, İngilterenin müt· 
tefiki Jlursa, Suriye de lngiltere 
ve A nıerika hükümclle:inin Hat
tıüstüva Afrikasına göstermiş ol
du.~u iktısadi VC' mali avantajlnr
dan ayni suretle istifade edecek
tir. 

ele ·y;ı vergil rı 
(l int·l Sayfadan Dı:vam) 

taksitte, arazi vergisi ağustos ve 
teşrini evvelde, yol vergisi ha2 İran 
ve teşrinievveldc, tanzifat, tenvi
rat haziran, tEFinievvelde olmak 
üzere ikişer taksitte, kara nakil va. 
sıtaları resmi hatiran, eylül,. kiı 

nunuevvel, mart aylarında olmak 
üzere 4' taksiti c, deniz nakil va • 
sıtaları temmuz ve ikinciki.nuı•· 

da, sandallara ait resim a~ustos 

nihayet:nde istifa olunacaktır. Mü. 
kellefler bu müddetler zarıfnda 

vergi ve resimlenııi mensup ol • 
dukları ~ubelere müracaat etmez 
!erse haci< yapılacaktır. ... ~ ............... .. 

VEFAT 
Mudanya kaymakamı merhum 

Ali Hamit oğlu ve avukat Hil.-ıey in 
Sadettin Arel ve 1~ Banklllil Gala
ta şu!x,:>i n:üdürü Osman Darda
ğonın hemşire zadc!eri ve Zeyrek 
orta okul yardirektörü \"C Fizik 
rnuallımi Nijad Besener'in kardeşi 
ve müteahhit Mehmet Muradoğlu 
ve avukat Münir Eğribozun dama
dı yol müteahhitlerinden Natık Be. 
sener, henüz pek genç y~ında i- \ 
ken vefat etmiştir. 

Cenazt>si yarın 11,30 da Tak • 
simde Alman has•anesinden kal. 
dırılarak cenu" namazı Beyazıt 
camünde eda t>dildikten &Ollra 
Şehitlikte-ki mahalli mahsusuna 
dcfn•dilecektir. 
Cenabı Hak ailei kederdidesine 

ecir ve rabır \'ersin. Anıin. 

• 1 

Itall}an kıta· 
/arı Atinaga 

1 geliyor 1 

Boma lZ (A.A.)- Alınan 

kıt'alarının yerini almak üze
re, İtalyan kıt'alarının Atina
ya doğru yürümekte oldukları 
bildiriliyor. 

A erlkanıo aşka 
topraklarda göz yok 

(1 -.cı Sayfadan Devam) 
verdiği cevapta diyor ki: 

Birleşık Amerika hükılınetinin 
hiçbir devletin hakimiyetine veya 
toprak bütünlüğüne karşı tecavüz 
!ıkri yoktur. Bizım şımdikı ~iya
setimiz reddedilmez meşru muda
faa hu usundaki hukuku duvcle 
dayanmaktadır, Birleşik Amerika 
hükümeti, bazı muharip d vletle
rin imdi bizim yarı küremizdeki 
milletlerin sulh ve ernniyetıni teh
d't eden tecavüz hareketlcrınin 
in.kışa! nı endişe.siz göremez. 
Reisıcumhur sadece mezkur a· 

dalar dün~ anın fethi , hakimi
yeti siyasetini takip eden devletler 
tnraf'Ildan işgal edıl<liğl takdirde 
bundan garp yarım kıJrcsi için ta

hassül eebilccc•k tehlikeye ışaret 
etmek ı•trmişt:r. Bu adalara coğ
rafi vaz;ye•lerinin \"Crdiğ1 se•l>ll
ce) • ehC'mmivetwı Reisicumhur 

ml.nbas rau bu adaların garp ·arım 

küre.sine karşı bir taarruz ıçin ha· 
reket noktası bak mından kaydey
le!I'tştır. 

Egede bir Fran
sız şilebi 

(1 inci iSayf:ıd.ın Devam) 
sız limanından harcı .. ~ı e!nıtş ve Ege
de ırıeçlnıl b:r d<.~nı.::altıoın tC(.''1\1lı.U
ne uğrar "·tır. F:n l~ca\ ilzde gE'Tni .(lğır 
b: r yara alı.1ı.ştı •. G<:!r, · 1in !!S ki5Wt..'ll 
ibarc-t olan n1urett buh şilebi tcrt:t:t.
mc-k meclJ1Jr yetinde katmı.ş!a,. vC san
d~Uar\a dent>::e atılmış1ardJT 

Türk kara .sularına doğru bir müd
det yreden kazaz eler ı;.11ha~ e• •rır
han \":tpururııuz ı.-.ra!ından kurtarıl-

1111 tardır. 
li• nlar,ıan b•r kıunı rrıeztılr vapur~ 

ı:ı l:.m:uıı ı:.ız.a ge;.ırılm(flerd.ir. 
'furı.ıUlermM! A~i etı0na.ında file

b:n mi.lttlteb .. tı.ndan u y.u-alanmış, 

tırı öJmüStur. IJ·c:er llJ yaralı tcbri
nıizde tcdav1 allına aluıtnCjtır. 

Yarım kiloluk 
ekmekler 

( 1 ınrı S~> f:wl:uı Dovam) 
bir olmak üzere 9.>0 gı anılık ck
mekkrdeıı başka burılaıın yansı 

"'kletinde yanı 473 gramlık ek
mekler de yapılmasını warlaş
tırm~tır. 

Ayrıca, 9.'iO gr.ımlk uzun ek
meklE·rin yu,·arlaklardan daha i· 
~·i piştiği görülclüğün ien her fı

rında yuvarlak ekmek yerine uzu 
e1 m~ k çıkarılması da tetkik olun 
maktadır. 

Tcrrak Mpbıullerı 
Ollsl 11. M dtlr Ma
av?nl bu sa))ab geldi 

Toprak mahsulleri Umum Mü
dür muavini Hamit Koray bu sa
bah Ankaradan şehrimize gelmi~· 

tir. Hamit Koray şehrimizd.e bir 
r.üddet kalacak ve bi !hassa buğ
!ay -;-. un vaziyetile meşgul ola
:akt:r. Umum müd\ır muavini de
ğirreenleroe de tetkıkler yapacak, 
yeni çe§ni unların her değirmen
den ayni .k.ııLtc ve evsafta Çlkma
sını temin edecektir. 

Bu sw-elle .her tarafta ycıı.i ek· 
mC'İi. ayni beyazl.kta olacaktır. 
Hamit Koray Ofisin toprak mah
sulleri İnübayaatı üzerinde de 
meşgul olacaktır. 

Perva eye a a ı ı 
· aptır ı 

Şahnibabri motörü kum yüklü 
olarak boğazdan geçerken arsız.n 
bozulmuş ve makinist Ömer mo
törü ta ir etmcğe çalışırken iç 
pervane bird~nbıre boşanmış ve 
ÖmC'r sağ ayağını pervaneye kap
t rarak aralanmış, haı.tane) e kal· 
dı~tr 

JaponyaHolan
da Hindistanile 

anlaşaınadı 
Tokyo 12 (A.A.)- Stefani ajan· 

sından: Hükümet azalarile başku· 
mandanlık mümes,illeri arasında 
aktedilip 4 saat d~vam eden kon
feranstan sonra japonyanın Ho
landa Hindistanına karşı alacağ' 
kat'i vaziyetin tesbit edilmiş ol
duğu beyan edilm4tir. Bu itibarla 
Batavyadaki japon murahhas he
yeti i'eİ>i Yoshi Zavaya talimat 
gönderilecektir. Bu talimat, ma
halline vu.sulünden sonra neşrolu
naeaktır. Hiıkümet bu hususta şim
dilik hiçbir beyanatta bulunma-

ı mıştır. 

İstihbarat servi!i tarafından 
neşroluMn kısa bir teblif(de, akte
dilen konferans•an sonra hükUmet 
politikasının Hollanda Hındista • 
nındaki J apo-ı heyetinin geri ça. 
ğuJma.>ı şeklinde tesbit edilmiş 
olduğu umumyietle tahmin olun
maktadır. 

Bundan ba•1'a az samimi olan 
va ıyetl renden dolayı Hollanda 
makamları ile müzakereye deva
mın fa.vdasız olduğu bcrnn edil • 
miştir. Bazı mült'ahitlcrin fikrine 
göre J ııpon murahhas heyetinin 
geri çağırılması mutlaka Japon • 
Hollanda münasebetlerin;n ınkı· 

taı manasını tazammun etmemek
tedir. 

Köstence ı an uda 
yeni b"r tedbir 

Bükrq, 12 (A.A.) - Ste!ani Ajan· 
sından: 

R<·maııya Bahriye Nezareti Kösten· 
ce limanına gırccck .:cm.ller hakkında 
yeru tcdL ·rıcr nlm1$tır. Bu limana &i
rcr-ck ola bütün gemiler Tuzla bur
nuının Şark ve Cenubu Şarklsind• 
dört buçuk mil uza.i< aıJterl bir kll· 
vuz beklcmıye ınecbur olacakladır. 
Bund:>n ~tkre müt alLik neşredi
len t;ılimat J;ğved ilmiştir. 

Beyrut bombar· 
dıman edikli 

Vışı 12 (A.A.) - Of: ajansının 
bıld:rdiğine gilre Ing:liz hava kuv. 
vetlcri ıiün öğledc·n sonra müte
addit defalar Beyrut'u bombardı
man etmişlercir. Fransız hava defi 
topları faaliyete geçmiştir. 

Suriyeden Halebe 
c ı lılcl Sar laua D•vam> 

Diğer cephelerde. son 24 saat 
içince vuiyet hi»edılir bir inklşaf 
göstcrmcınış.ır. Öyle görülüyor ki, 
Suciye ve Lübnan'ı ~-etin muha • 
rcbelcr vermeksizin ve hemen he
men ınüııhasıran slyas! vasıta -
!arla birdcnbıre zaptetmek hu • 
susund:ı.·l Ingillz ümitleri, Fran· 
:sız, Suriye ve Lübnanlı kıt'aların 
manevi bırliğl, milli sadakatlerı ve 
nskeri lnzibacları karşısında kırıl· 
mışlır. 

Düşman gitgide daha kuvvetli 
vasıtalar kullanmaktadır. Bilhas
sa donanır.asının ağır topları Lüb. 
n;ın sahilinden Sur ve Sayda'daki 
Fransız mevzilerini dövmekte • 
dir. Bu ağır bombardımana rağ' • 
men, Fransız kıta'ları Litani nehri 
altında bütün taarruzları tardet

:nqler ve mevzilerini muhafaza 
eylem4J.erdir. 

Merke& mınt.akasıoda, iç Suri.. 
ı- enin Kilit mev kil olan Merci un 
mukavemete devam etmektedir. 

Nihayet Havran yaylasında, 
Herrnon dagiarile Cebeli Dürüz 
arasında lngiliz ilerleyŞ dün 
Fransız kıt'aları tarafından dur. 
dıırulmUJ ve bazı ııoktalarda mu
kabil taarruzlar d.a yapilnı.ı$tır. 
Fransız kı.'alarırun malzeme ve 
sayıca ü.ıilün düşmana karşı gay
retlerinde oiyade ve topçu kuvve . 
!eri yollar üzerinde İngiliz kıt'a. 
larını bombalıyan ve miralyöz a· 
teşine tutan hava kuvve:lerindeı 
çok büyük yardımlar görmek\cdıı 
Viş:nin askeri mahfill"""inde G<!ne 

ral Dentz kun•etlerinın '•az::felcr• 
tam bir feragati nef yapmak 
olduklarını ve daşman propa • 
gandası hilafına hiçbir firar vul 
bulmadığını kaydeden haberle 
memnuniyetle karşılanmaktadır 
Bu münasebetle bazı Fransız kıt. 
alarmın teslim olduğuna, Trab
lusun bombardımana, Suveyda
nm lşgalme ve Suri} ede Alman 
askerlerinin bulunduğuna dair 
dü• an radyolarının haberleri b· 
kcrre d&ha tekzip olunmuşt\U', 

nin nutuk günü 
!Başmakaleden Onam) 

dar milthi bir h' ir apmııı ki, 
-Aman •ulh .. Şimdi bu olmazsa 

bir daha hir olmaz .. 
Diyor \'e hemen ulh müzakere

sine ba lanınak teklıfini yapıyor 
ve Fransız halkını da buna iıuın
dırınak istiyor. Ve .. bu inandırma· 
:vı telkin ederken de: 
• - Kat'i bir sulh iınzası ancak 
~erelli bir ulh için 7emiuin hazır
lanması ile kabildir. Aksüliımel
lere kapılmayınız. Kapılacak olur· 
sant:" ııctict"si aleyhinize tee~lli e
decektir ve böyle bir sullıı Fransa 
icin yıkıcı bir sulb olac;ıoktır .. 
'Demek istiyor. Amiral Darlan 
bununla hiç şüphe yok iri Fransız 
halkına Almanyayn karşı takip et
tiği boyun ei:id siya5etin doğrulu· 
ğunu da aşılamak istiyor ve milli 
Fransıı nıhundaki diriliği 'Ve ne
ticeyi bekleyişi bir galatıhi. le 
tağyir etmek emelini giidüyor. Bu· 
na mukabil Amiral Darlan'ın 
Fransız ltolkından mnhabbet ve 
takdir alkı~ı toplamıyaca~ kadar; 
halkın bugiinkii vaziyetle ak. i bir 
vaziyeti ortaya koymak amel ve 
iktidarından da mahrum bulundu· 
ğu a,iki.rdır. Bu bakımdaudır ki, 
mutlaka '\'e her ne pahasına olur!'& 
ol :ın: Almanya ile bir işbirliği çer
~evesi icinde bir !ii>ulh yapmayı ak
lına yc~l~tirmi olan Vi<i Fron· 
sasının bö~·le bir akıbete sürüklen
mesi nıukadda gibi görünüyor. 

Bu giirünüştek:i mutabakat ıu 
şcl-ildl' sc,ili)·or: Almanya; Fran· 
sanın i birliği v~ yrni nizamı ka
bulü takdirlııdc Fransanın İtal~·a
ya terk.edeceği arazi taleplerini 
bertaraf ediyor n bana ka~ılık 
Yunani. tanın tamamını İtalyaya 
bırakı7ur. Fransa da bunu nimet 
biliyor!. 

Aneak, bö)·le bir sulhun "11(111&· 

lığı kadar harbin amanü la fiyesi 
sırasında hakiki Fran a11ın sela
met ve i tiki.ili için mücadele e· 
den llür Fransızlar nazarında da 
hiçbir kıymet ifade elmi)·ueği ve 
fakat, Fransız mill~e istikbali 
bakımından vahdetten ve milli 

istiklal nıminden mahrum ele
nııwlar elinde bir devletin ne dere
kelere sürüklenehileceğinin acı 
bir hatırası ve acı bir dersi olarak 
kalacağı muhakkaktır. 

Amiral Darlan'ın şimdiden ya
pacağı bir sulh da hiç şüphe yok 
ki; Fransadaa :ıi1·ade AJ.manyanm 
menfaati olaraktır. Fraasa için ik
tısadl •e 5iJ·ui tarllarm büyü)ı; 
lıir dcği!Jklik auetmesi imkiı11 
yoktur. Fakat, Almanlar fpn kuv· 
vellerini tasar:rul etmek, Avrupa 
vahdetini ve yen.i niumı•• korw.
mak iddiasını ileriye rurmek, 
Fransız santtyiini, Fn.nsız istihsa
latını ist~mar etmek, Fransayı it
tifakı içine almak, müttefik sıfatı 
ile, yine Fransız topraklarını ia
giltereye karşı işgali altında bu
lundurmak noktalarından çok fay
dalıdır. Ve yine muhakkaktır ki, 
Alrıanyanın Fransadaa istediii 
sulh değil, onu bütün geriye ka
lan kuvvet ve imkblan ile istis
marı mü aade edecek bir ittifak
tır. Zira, Almanya da bilir ki harp 
ve İııgilizlcrle döğüş bitmeden 
kndisiniıı Fransa ile müııierit bir 
sulh 7aplDMUllA jmkinı yoktur , 
ancak ittifakın manası nrdır. 

İfte, autu bır güniinüıı. lıize öl
rettiği en taıe vui et. 

ETEM iZZET BENiCE. 

Şelllt ailelerine 
(l lnel Sa1fa4aa Defta) 

bir taraftan geliri olınıyan muh. 
taç asker aileleri müşkülattta hı.. 
rakılmıyacaklu, her ay dıevlet'
niifwluuwı çoltluğuıı& e arlı it n• 
göre muntazaman bir para ala • 
hDecek]erdir. 

Diğer taraftan muhtemel bir 
harpte şehit düşecek er ailelerine 
de daimi ve geçinebilecek bir p&ra 

tahsisi de düşünülmektedir. 
Bu kabil ailelerin kadın ve kız. 

!arına talep ettikleri ve icap eden 
kanıınt evsafı haiz oldukları tak.. 
dirde diğerlerine tercihan dev • 
!et memuriyeti verilecektir. Ayn
ca çocuklarının tahsillerine .de • 
vam edebilmeleri, i'in birçok ko. 
!aylıklar gösterilecek, çoeuklarııı 
babalarından görebileceği yardı • 
mı devlet taahhüt edecelrtir. 

Suriye harek-tt 
(l ln<I S :rlııdan n.v-ı 

falciyetle bombardıman edil.mlştir. 
Hangarlara tam isabetler olmuş
t r. Havfada iki dl-fa alirm işa
reti verilmiş ve hücuma gelen bir 
Fransız tayyaresi düşürülMüştiir 

Çalışan kadınlardan vcrgi alın. 

ması haKkında bugünlerde kadın, 
erkek bazı meb' larımız ı rafı. 

dan Büyilk !\!illet Meclıs ~ bir 
k rıun lilyihası veri rcegı öf:='enil
mı§lır. Erkeklerle ayn, bak' ara 
sahip olan kadın:ar ~ zdan d ~er 
bazı hiz'T!etlcr de isten ilcce ı an. 
la,ılmaktadır 

İstanbul 2 nci 
Ticaret Mahke
mesinden: 

Hvine arafından Albert Ge • 
ron, Leon Mizrahı '"' Ba'lk Ko
merçiya;e İtalyana aleyhler'ne 

mahkememizın 935/410 l\'"o. lu 
dosyasile ikame eyl<'diği kazanç 
vergisinden mütcvell t 13745 l'ra 

30 kuruşun tahsi! do:.\ılS.'1ın cari 

muhakemesinde: 

Hazine tara!ınd.ın ıkııme edilen 

davanın 19/7/939 tarı ınde ıeddı. 

ne karar verilm• 'e i bu kaı ara 
ademi kanaatle Haz'ne ıek l 'a.. 
rafından tenw ""n te kiki talep 

ed imiş olup gerek -, vP ,ııe•ek 
temyız !ayıba su c lero a· 
Jeyhlerdrn Golatada K.ıle b nde 
Şark ha'lında k v cu Al rt 

Gerona tebliğ edil E:k u7kl'e ı:on
derilmlf. ise de kame'ga n:n 
meçhuliyeti ha.ııebile tebL aıle 

ed · lmiş lduğundan H l" 1 K. 
nun 141, 142 inci madde! n muci 
bince ilim ve tem ·[2 lav a su • 
retleri mahkeme di\ .ın a :ne 
asıldığı tebliğ maka ına kaim ol
mak üzere ilan olur n . 10 

İstanbul 4 Üncü 
İcra Memıırlu
ğundan: 
Evvelce Kadıköyün
de Vişne sokağında 
36 numarada mukim 
iken halen adresi 
meçhul bulunan Meh
met Sabri'ye : 

1rtanbul Maliye Muhakemat 
Müdürlüğü tarafından müdayene 
senedine müstenidesı hazineye i-o 
potekli bulunın ve tahtı. tasanu
fıınııu!a olan Çarpyıkebirde Kese
ciler ııoka.k. atik 6 cedit 6 gedikten 
münkalip diikklinm iki nısıf ~ 
sesinin borcun mecmuu olan 231 
lira 82 kuruşun ödenmemesi has&
bile merlıunun paraya çevrilmesi 
talep edilıııJJ ve 2280 aayıh kanun 
hükümlerine tevfikan yeminli üç 
ehli vukuf tarafından merhun bu
lunan gayri menlrulünüre 'IA)/9/939 
tarihinde 400 - dört yüz lira kıy· 
m1!t kon1;~ olduğundan icra ve 
üliis kanununun 102 inci maddesi 
mucı1ıince zabıt varakası tutulur
ken mahallinde huır bulunmadı
ğınızdan yine merJrur kanunili 
103 üncü maddesine tevfikan bir 
ay içinde zabıt vanı.kaı;ını tetkik 
ve bir diyeceğiniz varsa biklirme
ni.ı: lüromu ilinen tebliğ olunur. 

941/1845 

BORSA 
11 Mayıı 1941 

Aç'11' Te Jta-
5.24 l S1ıerlin 

100 Dolar 
100 Frank 

130~ 130.SO 

100 Liret 
100 isv. Fr. 
100 Florin 
100 Rayfşmart 

100 Bclıa 
ıoo Drahmi 
ıoıı Leva 
ıoo Çek ıtronu 

at.-

ıoo Peçcta 12.8f5 12 ~375 
100 z:oti 
100 Pentö 
100 Ley 
100 Dinar 
ıee Yen .11.1375 
ıoo isv. Kr. .3074.50 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHVİLAT 
İkramiyd ~ 5 ı933 
Erı:anl 19.35 
Sıvu _ Erzunım II. ilA 
VTI. lıı.&O ·-

ÖKSÜRENLERE Kl T . d 
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Kanova derhal muharebe tedbirlerine, tabiye 
icaplarına baş vurmakta gecikmedi 

Ortada alınacak tedbır filan yok
tu .. Fakat albay böyle bir teklif 
beklediği için bunu kabul etti.. 
Alay yaverini ileri koşturdu. Ta. 
burlar, caddenin iki tarfaına sı

ralanarak diz çöktüler, Kanava \'e 
maiyeti trkanı da atlarından indi. 

Yaver bir dakika sonra kuman. 
danın yanındaydı. O da biraz ev
vel süvarinin verdiği ilk falaket 
haberini biraz teferrüat ilavesile 
teyit etti: 

- Baskına uğramışız albayım .. 
- Nekadar bir kuvvte bu a-

caba? 
- Onu henüz bilemiyoruz .. u. 

cumuz yolların telaki noktasına 

yaklaştığı sırada taburun sağ ce • 
nahından şiddetli bir yaylım ateş 
yapılmış.. Tabii beklenmedik bir 
zamanda böyle bir ateşle karşı -
!aşmanın verdiğ; şaşkınlık panik 
meydana getirmi§ .. 

- Şimdi birinci tabur ne halde? 
- Darmadağın olmuş albayım .. 
Albay Kanava elile çenesini u· 

ğuşturdu. Hareka:ından bir gün 
evvel lrend.isin• ihtiyat ve teenni 
tavsiye eden Amiral Rafael Bor. 
yanın sözlerini hatırladığı istid. 
ıaı olunuyordu. Şimdi ne yapa -
caktı ? .. O kadar Ltihfaf etti:,·, bir 
hamlede karargahlarını basıp da
ğıtmak tasavvurunda bulunduğu 
Türk kuvvetleri kendilerinin ne 

1 
çetin bir düşman olduklarını ilk l 
adunda müthiş bir darbeyle mey. 
dana vurmuş oluyorlardı. 

süvarı kl' ası c:\ anndakı arazide 
ordugahta &ecırdı .. 

Ayni gece, sııat (23) e doğru 
Aziziyedekı Osmanlı karargahın

da, kumandan miralay Neşet Be
yin çadırına seferi kıyafetli bir 
Türk mülazimi girdi .. Mahmuz • 
larını çınlatan sert bir hareketle 
amirini selamladı, şunları söy -
ledi: 

- Keşif hizmetinden dönüyo -
rum albayun .. Bir İt31yan piyade 
alayı, Trablus • Aziôye yolile bu 
istikamette ilerliyordu.. Sabah • 
leyin düşmanın öncüsünü gör -
düm .. Keşif kolumla birlikte peş
lerine takıldım .. Süvari kışlası ci. 
varına geldikleri vakit hiçbir ih. 
tiyat tedbirine lüzum görmeden 
ilerleyişlerini iyi bir fırsat telakki 
ederek tekmil kuV\·etimi yere in
dirdim .. Taburun orta kısmına şid
detli bir ateş açtım .. 
Baskına uğrıyan düşman te • 

Jaşla birbirine katıldı .. Mekaniz • 
malanmızı var hızile işleterek a
teşe devam ettik. 

On beş dakika sonra, alayın di. 
ğer kısımlarının açılıp yayılarak 

bize taarruza geçtiklerini gör • 
düm .. Derhal ateş kestun .. Atla • 
rımıza bindik. buraya geldik .. Hiç 
zayiatımız yok'. Düşman elliyi mü
tecaviz ölü ve b;,, okadar da ya
ralı bırakarak hırnalandı.. Daha 
sonraki taras.ullarımda düşman 
alayının süvari kıslası civarında 

ordugaha geçtiğini gördüm .. Ge • 
(Arkası VM') 

lstanbul 4 Üncü 1 ''Bana İnanınız,, 
İcra Memurlu- 1 

ğundan: 
Evvelce Davutpaşada 
Çavuşoğlu Hamamı 

·sokağında mukim iken 
ha 1 en adresi meçhul 
bulunan Esbak Adliye 
Nazırı Ali Rüştü'ye : 

Bu si~ kreması 
usuUl sayesinde 

·o yaşındaki birçok ka
~ınlar Ancak 30 yaşla
rında görüneceklerdir 

t/~\PA RA 
\ \ HA\'&1' YAUJ~INrn 

OİREKSİYONUDUR 
~ ... -.... - ... ___ _ 

;.~~~· r. iŞ Bankası ~ 
~~ 

Küçük T a•arrul 
~ 
~ 
~ 
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İDAl!UlNI 8İl!N 
i K fV>."'!İ Y E.L.İ 

Mülga Yetim Mallar Sandığı 
na izafeten İstanbul Maliye Mu. 

hakemat Müdürlüğünün deyin 

senedine müsteniden alacağı bu. 

fonan 2970 lira 45 kuruşun temini 
tahsili iç;n hazineye ipotekli bu

lunan Fatihde Çıkrıkçı Kemalet
tin mahallesinde eski Yağhane 

caddesi yeni Emin Buhari soka • 
ğında eski 13 yen; 11.13 No. gayri 

menkulün paraya çevrilmesi talep 
edilmiş ve merhun bulunan sözü 
geçen gayri merikulünüze 2280 sa
yılı kanun hükümlerine tevfikan 

yeminli üç ehli vukuf tarafından 
beher metre murabbaına (6) altı 

lira kıymet 1<onulmuş olduğundan 
İcra ve İflas Kanununun 102 inci 
maddesine tevfikan zabıt varakası 
tutulurken mahallinde hazır bu
lunmadığınızdan yine mezkur ka. 
nunun 103 üncü maddesine tev • 
!ikan zabıt varakasını tetkik ve 

bir diyeceğiniz varsa icraya mü
racaatle bildirmeniz lüzumu illin 

.. : he•apları 1941 

.. •L • pf• l ıRramıye anı > .... .=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
Okulu Satlnalma Komisyorı~ 

olunur. 941/1790 

DOKTOR 
Rafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
\fuay•ne oaallerl: Z,5 - 8. Telı Z2391 

Oklarla İşaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz 
Buruşmuş, sobnuş ve gevşemiş bir 

cildi, tazeleyip gençleştirmek için lı;te 

siu basit bir usul: T3kim ve tastiye 
edilmiş bir miktar süt kremasını bir 
miktar saf zeytinyağı !le kanştınnız. 

Sonra hepsini iki kısım en iyi krema 
ile kanştınnız. Bu halita cildinizi bes
leyip tazeleştirecek ve inanılmaz bir 
güzellik temin edecektir. 

Bir aktris gençlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 
tatbik etmiş ve 70 yaşında, genç kadın 

rollerini oynamıştır. Eczacmız da bu 
halitayı size ihzar edebilir. Fakat muh
teviyatı az miktarda olmakla beraber 
pahalıya mal olur. (Yagsız) beyaz 

rengindeki Tokalon kreminin terki

binde saf zeytinyağı ile ihzar edilmiş 
süt kreması mevcuttur. Cildinizi bes
lemek için en mükemmel ve bak.ild 
bir cilt unsurudur. J-Ierhalde mem
nuniyetbahş scmereşi garantilidir. Ak
si halde paranız iade edilebilir. 

!~ KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayı• ~ 
!~ 1 Ağustos, 3 İklncile§rin ~ 
~~ tarihlerinde yapı1ır. ~~ 

~~ 1941 ikramiyeleri .. , 
~ ! 

~. 1 adet 2000 L.lık = 2000,--Llra !' 
! 3 > ıooo > = 3000.- > • 
!~ 2 > 750 > = 1500.- > !, 
~ 4 • 500 • = 2eıuo.- > ! 
'~ 8 > 250 • = 2000.- • ı' 

35 > 100 • = 3500.- • ~· 
.. 80. 50. =4000.-> ~ 
.. ~ 300 > 20 • = 6000.- > ~. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Falih 3 üncü Sulh llıdnıl< Riklmli-
iirulen: 9U/41. T. 

Fatjh İskendcrpaşa mahallesi Hav
lucu sokak 7 numarada oturmakta 
iken vefat eden ve mahkememizce te
rekesine vaz'ıyed edilen Atiyenin ala
cak ve borçlaulannın bir ay ve varis 
iddiasında bulunanların üç ay zarfın
da mahkememize müracaı:ıUarı aksi 
takdirde terekenin hazineye devredi
leceğj biltün alfıkadarların malOmu ol
mak üzere uan olunur. 

amı:::mıam=ıı Di, neklml ••••ııl 
Ferit Ramiz 

ller &"ün Ötleden Sonra 
DİŞ ve ÇENE RÖNTGENİ 

1 

Beyoğlu Tünel İstiklal Cad. No. 334 
9:_11_111_11 _m_•_•_ll_Tek!on: 43413-

.. ---· DOKTOR ___ _ 

Feyzi Ahmet Onaran 
CİLDİYE VE ZtİHREVİYE 

MÜTEHASSISI 
(Babı~li) Ankara caddesi Cağal

oğlu Yokuşu Köşe başında No 43 

Teknik 
Başkanhğından : 

Cinsi 

Ye~il Salata (~ 
Pırasa 

İspanak 
Havuç 
Lahana 
Patlıcan (Adet) 
Taze Bamya 
Dometes 
Semizotu 
Kabak Sakız 
Taze Bakla 
Biber Dolmalık 
Fasulye Taze Ayııe 
Enginar (Adet) 
Fasulye T. Çalı 
Fasulye T. Barbunye 
Ka"nabahar (Adet) 
Soğan 1'. (Demet) 
Maydanoz (Demet) 
Dereotu (Demet) 
Nane (Demet) 
Sarmısak Kuru 

Kök Kereviz 
Balkabak 
Hıyar (Adet) 
Salamura Yaprak 
Pancar 
Kırmızı Turp 
Marul 
Taze ı•aprak 

Kilo Miktan 

ıoooo 

10000 
7500 

2000 
5000 

25000 
1000 

10000 
2500 
5000 

2000 
2000 
5000 

10000 
500 

2500 
1000 

15000 
20000 
ıoooo 

ıooo 

200 

2000 
2000 
5000 
1000 

500 
10000 
ıouoo 

500 

---ı50 

5tJ( 
450 
ı60 
sıl 

1250 

ıoO 
15"" 
:ııl 
7oO 
2oO 
2ıi0 
-.ııo 
ıooD 

90 
450 
130 
gOO 
2(!(1 
250 

JO 
eı 

220 
30 

2(!(1 
2oO 
,ıı 

150 
4oO 

sO 
___./ 
ıosıt 

Maamafih Kanava derhal mu. 
harcbe tedbirlerine, tabive icap
larına baş vurmakta gecikmedi.. 
Emirleri sıraladı: 

- İkinci tabur, bir bölük sağ
da birinci hatta, iki bölük onun 
elli metre gerisinde kademeli ola. 
,.ak açılacak, yolun sağındaki düş. 
man kuvvetlerine taarruz ede -
cek ... 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 - 6 1941 Vaziyeti 

Yıldızda buJunan Teknik Okulunu:ı 1941 Malt yılı ihtiyacı olan yıı!C 
cins ve mlktariyle tahmin bedt-li yazılı 3(1 kalem sebzenin Şdrtnemesl~ yJ 
30.6.911 tarihine rast1ıyan Pazartesi günü Sa.at (14) de Yüksek ?ı.'!Üht::·ndiS 
tebi muhac:cbesi~dc top~anacruc olan komi.syo:ıumuz~a ihal\!~I ~apılrrıD.k ~·ı· 
kapalı zarf usulıyle clc.sıltmeye konulmuştur. Ilk tcmınnt (792) lır.ı (15) 
tur. İstckliler;n şartnameyi görmek ve ilk teminatı yatırnlaJt üzere- ctt; · 
den bir gün evveline kadnr Beşiktaş Yıldızda bulu~an okulumu~a ve eJı1"'. 
günü de Gümi.ışsuyunda Yüksek ~ilhendis J.f~ktebı A'!uha~;cbcsıne g~b 
Teklif mektuplarının eksiltmeden bır saat evvehne kadar n1akbuz mtık·ııı# 
verilmiş bı '~ınınası l~ı.undır. Postnda v~ki olacak gecikmeler kabul ed.!a) 

Bu tertip tür'atle yapıldı .. İki 
tabur açıldı .. Emredilen istika -
mette sıralanan Floransa alayı -
nın birinci taburunu perişan eden 
Türk tüfenkleri bu yeni taarruz 
karşısında ateşi azaltarak bulun. 
dukları mevkiden uzaklaşmış -
]ardı .. 

Yarım saat süren mütereddit 
bir taarruz hareketinden sonra, 
tüienklerin atıldığı noktaya va
ran Floransa alayının ikinci ta. 
buru düşmana ait boş fü;enk ko. 
vanlarından hşka hiçbir iz bula
madılar. Muvaffakiyetli bir ateş 
baskını yapan Türk kahraman • 
lan çoktan oradan çekilmiş, düş. 
manı oyalamak ile beraber epey 
zayiat verdir~ilerdi. 

Floransa alayının o günkü ileri 
hareketi bu wbeple ancak birkaç 
kilometre süren bir yürüyüşten 
ibaret olmuştu. 

Günün mütebaki kısmını, birinci 
taburun ölülerini toplamak, oraya 
gömmek, yaralıları ayırarak ge • 
riye, hastaneye göndermek işle • 
rile meşgul olan albay Kanova ve 
68 inci Floransa alayı, Trablustaki 
tecavüzün diyetini ilk olarak kan
larile ödeyen birinci tabur ölü • 
!erinin istirahati ruhi için kabir. 
de bir merasim yaptı... Geceyi, 

A k t i f 
lltaa: 

Altın: Safi ltil<>Cr•.m 
llanlmot. 

72.604.515 

Ufaklılt • 
nıı.ı.n•Kı 11.ıu.lolrier: 

Türlı: Llruı . 

Barı,telı.l llüüirlerı 

AJbn: Saf lk!loeram 12.937,317 
Allma tahvilJ kabil - dö-.U· 
ı..-

Diıler dövizler ve borçlu Slirina 
bak.iyelf"rl .. 

- Tallyllllri: 
Deruhte ..ıuen evnlu ulı:~ 
kal"lılıli , 

Kanunun 6-8 el maddelerine tevfl· 
itan Hazine tarafından vW ledl7al 

&eneütelbdam: 
Ticari SeneUer . 

Eolaaa Te taJıy!Jil ellzdaaı; 

1 

Deruhte ecillen evl'akı nak41· 
J>. • yenln karşılığı esham •• taıı.. 

vllAI (itibari kıymetle) • • 
8 o 11 ... -t Ella&m n Tall

A......ıar: 

Altın ve dövU: taerlne aYMl9 
TahvllAI üzerine avan.o . 
Haxine, e lıt.ı3a v•dell •Yana. 
Haıılne,-e 38110 No. lu lwıllDll .are 
açılan altın karfıhlW a..
Hiuodarlar 
Muhtelli. • • 

• 
• • 

r 
Bir Casusun.~~ 

Gizli Defteri 
No. 37 

Yazan: Fronci.! Machard Çeviren: lskender F. SERTELLİ 

Kocamın cebinde bir sabah şöyle bir pusula 
buldum: "B. M. cellatlarından korkuyorum,, 

cBu adam benim kocamın dostu 
idı. Hatta bu japon taciri bir kaç 
kere evimize de gelmiş, ailece ye
mek yiyip kc>nuşmuştuk. Kısa bir 

zaman sonra, kocam bu japonla a
rası açıldığını söyledi. Zahiren ti

caret işleri üzerinde konuşurlardı. 

Gizli bir iş yaptıklarına kail de

ğılim. Fakat, aradan bir ay ka
dar ge.;er geçmez, kocanım hali 
.değişti. Çok endişeli ve heyecanlı 
görünmeğe başladı. Sebebini so
ruyor, menfi cevap alıyordum. 
•Birşey yok .. fikren biraz rahatsı· 

zım .. diyordu. 
Bir gece evimiz:n kapısı çalındı. 

Kızım kapıyı açınca, zavallı ko

cam sırtından hançerle vurulmuş 
olarak içeriye düştü. Bu vak'ayı 
hepiniz bilirsiniz. Ben şimdi, ko
camın ölümünün belki esrar per
desini kaldırabilirim ümidile size 
geliyorum. Kocamın elbiselerinden 

birinin cebinde bu sabah şöyle bir 

pusula buldum: .B. M. cellatların· 
dan korkuyorum. 

Bu •B. M,. nedir .. celltları kim
lerdir?. Bunları anlamak istiyo-

Lira 

102.124.058.03 
8.610.192.-

538.880.14 

466.431.15 

18.197.370.87 

•4.872.630.63 

ı58.748.583.-

2L253.17ı.-

275.521.872.19 

48.044.643.93 
7.899.528.12 

4.741.89 
?.808.722-

167 .604.926. 75 

YekOn 

Lir• 

il 1.273.130.ı 7 

466.431.15 

63.070.001.50 

137 .495.392~ 

275.521.872.19 

53.944.170.0G 

175.498.390.44 
4.500.00()-

9.948.400.75 

831.717.788.25 

1 Temawı 1938 tarilıinden ıuı.u.ı 

rum. Zira, bir akşam bu japon tüc
carı evimize geldiği zaman,. göğ
sündeki boyun bağının üstünde ta
kılmış küçük ve zarif bir iğnenin 

içinde de •B. M .• harfleri yazılıy

dı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ve 
kocamin katili • son günlerde ara

raları da açilmiş olduğuna nazaran 
bu japon taciridir demekte ısrar e

diyorum. Fikrimde yanılıyorsam 
beni ikaz ediniz! .• 

- Evet.. çok şayanı dikkat bir 
macera .. 

- Hayır. Macera değil. Çok es
rarengiz bir cinayet. Belli ki, japon 
taciri (B. M.) teşkilatına mensup 

·bir casustu. Bu kadının kocası da 
hariciye nezaretinde evrak me
muru bulunuyordu. Dostlukları i

lerlemişken, aralarının açıldığına 

bakılırsa, japon casusunun, ona 
çok ağır bir teklifte bulunduğu ve 

maktulden menfi cevap aldığı an
laşılıyor. Menfi cevap alınca bit

tabi yapılacak iş, onun vücudüunü ı 

ortadan kaldırmaktı. japıın casu-

p a s - ... 
0.117aı ~ ı 

Adt ve fevk.alide 
'IJususl 

i f 

Tda ......... .,,.,,..., 

Deruhte edilen evralı:ı nakdi7t 
Kanunun 8 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hu.me lara1ından vW 
tediyat 

Deruhte edilen evrakı ~ 

bakiyesi • 
Karııılıiı tamamorı alim olaral< 
illveten tedavüle nı:edllen 
Reeskont mulı:abill ilAveten teda
vüle vazed.il., 
Hazineye yapılan albn ltarfıl.ıkl& 

avans mulı:ablll 3902 No.lı ltiınua 

mucibince UAveten t.ctavUle ..-...... 
clllen . 

MEVDUAT: 

Ti4 U.-: 
AJbn: Safi ldlosram 877,150 

3850 No. ıu Jı:anımıı ıııre Hulneyoı 
açılan avans mulı:ablll indi ol11o 
nan altmıar: 

So!i tlloıram 15.541 llt 

Dhls TulllıUatll 
Altına tahvili kabil dövizler • 
Dl!er dövizler •e alacaltlı !Olrinı 
balı:iyelerl 

'Muht.elif • 

Lir• 
Lira 15.000.000.-

7.822.0ı9.15 

6.000.000~ ı3.822.0ı9 ı5 

158.748.563.-

21.253.171 

ı37 .495.392.-

17.000.000-

250.000.000.-

118.000.000.- 522.495.392-

88.207.126.10 
1.233.782.03 19.440.908.13 

78.124.167.90 78.124.167.90 

......-
24.665.770.2• 24.665.770.24 

108.169.530.83 

-YekOn 

ı.-ııo - " ' .A.ltm -- ·- " J 

831.717.788.25 

su da bunu yapıyor. 
- O halde kendisi neden intihar 

etmi§?. 

- Bu nokta meçhul olmakla 
beraber, Fransız zabıtası bu inti

har hadisesini şu şekilde tefsir et
ti: japon casusu, Fransız hariciye
sinden mühim bir dosya çalmağa 
memur edilmiş .. bu kadının koca

sını bulmuş .. işlerin yolunda gitti
ğini kendi memleketine yazmış .. 
fakat bilahare menfi cevap alın
ca _ bu sır meydana çıkmasın di

ye - adamcağızı derhal öldürmüş. 
Memleketinden - muhakkak ki -

bu işi muvaffakiyetle beceremediği 
için tekdir mektubu alınış .. İnti
har ctmi§. Çünkü, Avrupada böy

le işleri deruhde edip başaramıyan 
bir japon casusu, memleketine e
lini sallıyarak dönmemek için, in· 

tiharı tercih ediyor. Son zaman
larda iki japon intiharı Londrada, 

biri Pariste. dördıl Amerikada ve 

biri RusYada olmak üzere sekiz in-

tihar hadisesi kaydedilmıştir. 
(B. M.) teşkiliitına mensup olan

lar hem öldürmesini, hem de öl
mesini bilen insanlardır. 

- Peki amma ben bunda bir 
fevkaladelik görmüyorum. Biz 

ölmesini ve öfdürmesini bilmez 
miyiz?. İcabında her iki işi de pek 
ô..la görebiliriz. 

- Hayır. Öldürmesini bilsek de 
• 

kendimizi: Memlekete eli boş dön-
memek için değil, ancak çok sıkı

şık vaziyetlerde ya·bancıya sır ver

memek için öldürebiJ;~iz. LSiz 
(Nevyork Casus mektebi) nde ne 

insan öldürmek, ne de kendinizi 
kolayca harcamak için okudunuz. 

Bu meslekte on taş atıp, ancak bi
risile kuş vurabilmek esas pren
sip olarak kabul edilmiştir. Her 
üzerine aldığı vazifede muvaffak 

oJamıyan memur, intihara k>lkı

şırsa, bu mesleğe hiç kimse rağ- 1 
bet göstermez. • 

(~ı Va.r) 

(44•• 

,, , 
TU~J< TICA~(;:T 9ANl<ASI A.$ , 
~UPONLU VADtLI MI;VDUAT 

PARANI BURADA •·.(LE1 
e; 

MemurluğundaJJ: 
0 

Evvelce Mardin inhisarlar Başmüdürü.;~; 
halen Adresi Meçhul Bulunan İbrahtf11 / 
İstanbul Maliye Muhalremat Müdürlüğü tarafından i)sl<.~ ~ 

Altunizade mahallesinde Beylerbe Y'. sokağında kain .eskı 38 :ril'I 
kerrer ve yeni 50 sayılı çayır uhde nızde iken 2 Eylul 334. t şl~ 
2130 ve 9 Ağustos 335 tarıbinde 982 lira ki cem'an 3142 ]ıra ttr': 
ruz borca mukabil firari eczacı Kostantin Arsena.k.iye vefaan ııı~ 
olarak mezkur gayrimenkul hazineye devredildiğinden borc~rı ~/ 
memesi sebebile merhunun paraya çevrilmesi talebile. _ıanzıtll bııl.ıl' 
yukarıdaki adresinize gönderilen ödeme emri adresınızın rrıeÇ tl".ı 
ması hasebile bilatebliğ iade edilmiş ve zabıtaca da yaptırıl3" ı11r11' 
kat neticesinde adresiniz bulunamamış olduğ~~dan ödeme teri 1, 
bir ay mıiddetle ve iki gazete ile ilanen teblığine İstanbul <riJl I 
kimliğince karar verilmiş olduğundan işbu ilanın tarihi ııe, ııl'.~ 

. ıa f" 
itibaren mezkur müddet içinde borcu ödemeniz veya takıp -J~"J 
karşı bir itirazda bulunmanız lazımdır. Aksi halde işbu rfl~/I 
mürurunda rehnin paraya çevrileceği ödeme emri tebliği ııı:9) 
kaim olmak ·Jzere ilan olunur. 11 /6/941 941/17-

SAHİP VE BAR\!( l!Am:rai 
'iI:~Rİl'AT Dİi'' 1 
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