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RUSYA mı 
Britanya mı? 

Almanların şimdiki hal
de Suriye, Mısır istika
metini ter:~ettiklerine 
daha baıka bir hedef 
üzerinde hareket hazır
lığında bulunduklarına 
hükmettirecek defüler 
vardır. Almanlar ya Sov
yet Rusyaya, yahut ta 
lngiliz adalarına kartı 
bir harekete hazırlanı
yorlar .. 

.!!zan: ETEM lZZET BENİCE 

Ankaradan • 
Suriycdeki i:slilıliıs hareketi bi

raz ağır olmakla beraber inkişaf 
•diyor. Ağırlığın sebebi, daha zi· 
Yade İngilizlerin \e llür t'raosız
ların kan dökmeğe fırsat bırakım· 
l'an bir hakimiyetle ilerlemek is
h.:ınelerindcn doğuyor. B~nun ak· 
sine olarak; Vişi lıiikllın('"ti de mü
tcınadiycn Suriyedcki kunetlcri· 
ni harbe teş,·ik etmekte dc\'anı e· 
di) or. l\lar<'şal Pctcnin yeni nıe· 
sajı Suriyctlc maatteessüf kardeşi 
kardeşe kmlırmak dikkatsizli,';in· 
den ba~ka birşey değildir. Almon
ların bu harekete .eyirci bir va
tiyl't alınış bulundukları ise; ar .. 
lık hiçbir tereddiidc mahal bırak· 
lllıyor. Dlin de işaret ettiğin1iz gi .. 
be; Almanların menfaati hem bir 
l'ransız . İngiliz harbini kş,·ik ey
loıuek, hem de bu HSile ile Fran· 
!anın tam manasile kendi kuca
i1na düşmesini ten1in etmektedir. 
ki, Almanlar da, hatta Fransanın 
Suriyede kendi>.ini müdafaa et
tne i ic;in mütareke ~artlarında ba
lı tadilat bile yaparak bunu temin 
~l'lrmekten başka bir~<'Y yapmr
l'orlar. 

Ancak, Suriy<• 'nziy<·tindc haki
kat bu olmakla beraber; Almanla· 
•ın bu vaz Sarki Akdeniz \"e Afri
kada y~ni bir hareket l·apmnktan 
\·azgeçtiklerini gi;sıeren bariz de
liller de \'ardır. 
Almantır; Yunanislanı boşalt

tııı~lardır. Bulgaristandan çekili
l'orlar. Yuı!osln\·,·~. llırvatistan 

bütgelerinde de pek H kuvvet hı· 
takı)orlar. 
Yunanistanı itaJ,-nn ordusunun 

işgaline terketmişl~rdir. Filhakika 
bu terkedişte Almanya ile İtalya 
arasında bir anlayış teza<lı rnrdır. 
haJyanlar; Yunanistandaki işgali 
lıir nevi ilhak gibi ifade etmek is
leınişlcrdir. Halbuki Berlin bunun 
••la bir ilhak olmadığı, Yunanis. 
tanın İtalyanın siyasi ve ikhsadi 
tıüfuz rehberliğine tabi olması ik
tııa eylemekle beraber; müstakil 
bir \'"unanis.tanın mevcut olacağı 
fikrini yaymaktadır. Ancak, bü
tün bunlar istikbalde ve harbin 
•onunda tasfiyesi ,.e kat'i hesabı 
tiirülecek meseleler olmakla be-

(Devamı 5 inci Sayla<b 

G°uGüN:I l 
çocuK i 
Sahifesi 

Çevirme hare
keti yapan 
İngiliz kuvvet 
leri Halebi 
tehdit ediyor 
Bu kuvvetler hu
duttan 400 kilo
metre kadar iler
lemiş bulunuyor 

1 Londrada Çör· 
çilin riyasetin· 
de müttefikler 
mühim bir top· 
lantı yaptılar 

Başvekiller ve 
domlnyonıar mO
mesılllerJ hazır 

bulundular 
Suriyede hür Fransız kuvvetleri 

Londra, 13 (A.A.) - Röyter Ajan- Kumandanı General Katru 
sının a!Jterj muhabiri Genemi Gough ,--------------! 
diyor ki: 

Londra 13 (A.A.) - •B.B.C.• 
Başvekil Çôrçil, Kanada, Avus • 
tralya, Yeni Zelanda, Cenubi Af
rika siyasi mümessilleri ile Yu -
nanistan, Çekoslovakya, Polonya 
gibi Alman işgaline geçen mem· 
leketlerin Başvekilleri \'e hür 
Fransa mümessili hazır bulunduğu 
halde, yapılan bir içtimaa riyaset 
etmiştir. 

•Suriyedck.i harekat. başhca alf\ka 
gösterilen mevzuu te~kil etmektedir. 
Mülk!fiklcr tarafından Suriyeye karşı 
alınan tedbir yalnız Şarki Akdenizde 
sevkulceyş vaziyctinıiz üzerinde değil 
rıyni zamanda da bu cihan harbın.in 
çok gffiiş umumi sahaı:;ı ilzerınde de 
derin akisler meydana getirecektir. 
Bu teşebbüs. simdi harbin nasıl bir 
enerji, cüretli bir karar ve CC!iaretle 
sevk ve idare ettiğinlizin bir delilidir. 
japony.L bu haı-kct1 görecek \'e bu ha
rek<:t düşünülmesi ho:;; bazı hayallerin 
izale ldilmcsinc yardım «lecektir Bu 
h:ı:rekct An--,.erikada da kaydedilecek 
\·e lngiltcreye beslenen itimat ktı\·vet
lenecektir. (Deva.mı 5 inci Sayfada) 

Ege'de Fran-
sız vapurunu 
• 
lngilizler tor-

p i 11 emiş 
Vişi 13 (A.A.)- Amirallik dai

resi, "Alberta• adındaki Fransız 
petrol gemisinin Akdenizde bir 
İngiliz tahtelbahiri tarafından 
torpillendiğini bildirmektedir. Ge
n1i hasara uğramt~s.ıı da batnıa
ınıştır. 7 kişi hcğulınuştur. 

Suriy~e Vişi 1 

kuvvetlerinin 
dağınık muka· 
vemeti devam 

ediyor 
~--~ ~--~ 

Bayla ve Tel Avlv 
şehirlerine hava 
lllcumıarı yapıldı 
ölft ve yaralı var 
Kahire 13 (A.A.)- B.B.C. Müt

tefik kuvvetlerin Suriyedeki hare
katı, bazı mıntakalarda gösterilen 
mukavemete rağmen, inkişaf et
mektedir. Mukavemet gösteren 
Vişi kıt'alarına karşı kuvvet isti
maline mecburiyet hasıl olmakta
dır. Fakat iltihak edenler, mütte-

(D.,·a.ıru 5 lnoi $aylada) 

Rur'da iki 
Alman şehri 
şiddetle 
bombalandı 

Almanlar hasarın 
· ehemmiyetli oldu- 1 

tunu bildiriyorlar 1 

Londra, 13 (A.A.) - Dün, Rur, Ro-

1 
terdam, Bolonya üzerine yapılan şid
detli hava hı.lcumlanndan sekiz tay-

- re dönmemitlr. 
Rur'daki taarruzda başlıca hedefleri 

olan \·uisburg ,.e Duseldorf'ta büyük 
yangınlar olmu~ ve geniş hasarlar ik.3 
e<lılmişUr. 

AL.~AGÖRE 
BASAR EllEJ\OIİ1'ETLİ 

Berlin, 13 (A.A.) - İngiliz tayya• 
relerinin Rur n1ıntaksına yaptıkları 

hava hücwnunda ehemmiyetli olarak 
vasledilebileeek hasarat olmuştur. Si
viller arasında ölü ve yaralılar vardır. 
Düseldorfta mahallelere bombalar a
tılmıştır. On düşman tayyaresi d~
rülrnüş'tür. 

Çöril'in söylediği müheyyiç bir 
nutku, mümessillerin nutukları ta. 
kip etmiştir. 

Bu içtimada birbiri arkasına a
ş~gıdak! kararlar alınmıştır: 

Alman ve İtalyan tecav;;züne ı 
(Dt'vamı 5 lnd Sayfada) 

Vişi kuvvetle .. 
iki bü-• • 

rının 

yük mukave
meti kırıldı 

Kahire 13 iA.A)- Müttefikle
rin Suriyede ileri harekatı devam 
ediyor. Müttefikler mümkün olan 
heı- yerde muharebeyi bertaraf et
mektedirler. Bu kuvvetler Sayda 

(Devanu 5 ine! S&:rfa.da) 

Hind süvarileri General Dö Gol'ü selamlıyorlar 

Fransız Sefiri - \ Hasmının kafa-
nin cenazesi sın1 keskin balta 

yarın getiriliyor ile koparan katil 

Resmi protokol mu
cibince 'bir cenaze 
merasimi yapılacak 

Küçük bir kavga 
büyük bir cinayetle 

neticelendi 

Hediyeli 
BÜYÜK 
Müsabaka 

ÜSKÜDAR 
Tramvay ida-

ı . d · resın en ce-

A~karada kangren haline gelmiş 
apandisitten vefat eden Fransız 

sefiri Jül Hanri'nin cenazesi ya
rın saban Ankara ekspresine bağ. 
!anacak hususi vagonla saat 9 u 
10 geçe Haydarpaşaya gelecektir. 
Şehrimizde yapılacak cemıze me
rasimi için resmi protokol muci -
hince bir program hazırlanmıştır. 

Tarlaya su vermek meselesinden 
Bergamanın Durmuşlar köyünde 
Mustafa Dtrcli ile Adem KöBe is
minde iki kuylü arasında bir kav
ga çıkmıştır. Kavga esnasında 

Mustafa Dereli eline odun kes· 
meğe mahsus yeni bilenmiş bal· 
tayı geç:rmiş ve hızla Ademin ü
zerine saldırmıştır. Adem korku ile 
ahıra kaçmışsa da orada hasm:nı 
yakalıyan Mustafa varkuvvetile 
baltayı ensesine indirmiş ve kafa
sını kopararak öldürmii§tür. 

. 100 KQçQk 
okuyucumu 
za muhtelli 
zengin hedi
yeler veri-
yoruz-~ 

Son Telgrafın küçW. oku· 1 
yucuları içuı hazırladığı ' 
Çocuk Sahifesını, bundan 1 
böyle her Cuma muntaza
nıan dördüncü sahifemızdc f 

bulacaksınız. Tertıp ettiğı- ; 
miz müsabakanın tafsilatını ; 
bugün dördüncü sahifemlz- ~ 
doe okuyunuz .. 

'--·-----' 

vap istiyoruz 
Yolcuların bekle
meıı, Bay kontrole 

alt bir iş imiş •• 
Dün akşam saat 20 sularında, 

Kciprıiden kalkan 19,4.5 vapurile 

Üsküdara çıkan yolcular, garip bir 
vazıyelle karş1laştılar. İskele mey

danında, muhteltf istikametlere 
gıdecek arabalar hazırdı. Hepsi 

doldu ve hareket ettı. En son<la bu
lunan ve Kadıköye gıd-eeek olan 
araba bir türlü hareket etmıyor. 
du. 

Dakikaiarca bekledik. Ortada 
vatman bile yoktu. Meydanda do

laşan ve bu işleri tanzime memur 
olan iki ~eritli bir kontrolöre sor
duk: (De va.mı 5 inci Sayfa<la) 

(Devamı 5 lncl Sa7fa.<b) 

NOTLAR: 

En çok tuhafıma 
giden ı 

Bizim mahut aokadaşla konuŞUJ'or
duk ta: 

_ Mussolini'nin nutkunda en çok 
tuha!11na giden nokta neresi oldu bi
liyor musun?. 

Diyerek, devam etti: 
- Almanlar gelmemiş olsaydı, yine 

Yunanlıları tarümar edecek idik .. De
mesı .. 
Güldüın ve: 
- Acaba Ahnanlar da böyle mi 

düşünüyorlar?. 
Diyerek Alman matbuatının :ı.ıus

solini'nın nutkunun bu par~alarından 
hiç bahsebnemil obnasına işaret et-
tim. • • 

Azılı katil bir32 sonra yakal~n
mıştır. 

Bisiklet birinci
lik yarışları bu 
sene Hatayda 
yapılacak 

Ankara 13 (A.A) - Bu sene 
bisiklet Türkiye birinciliği müsa· 
bakaları 24 haziranda Halayda 
yapılacaktır. Koşu sahası 120 ki -
lometredir. Koşuya sabah 7,30 da 
Antakyadan başlanacaktır. 

SURiYE 

Harbine 

Bir Bakış 

Merceayun 
müttefikler 
tarafından 
işgal edildi 

Tulondakl rran 
sız filosu Surl-1 
ye sahillerine 
mı geliyor? 1 

Müttefiklerin ya
kında Şam bağla
rına varmaları 

beklenebilir 
HAREKAT NİCİ=" 
YAVAŞ GİDİYOR'. 

İ ·ıgılız. ka;;-nnkları. Suriyedeki as
'· i h<ıN'katın luzuınsuz yere kan 
dokı.llmes~nin ününe gt"Çmek ar
zusu hAkim oldui;.'u için yava:;; 
gitiğinJ bildirmektedir. 

(Deva.mı 5 inci Sa7fada) 

Yedek Subaylar 
Yedek subayların hazarda ne su

retle terfi e'decckleri hakkında 

yedek subay kanununda tadilat 

icrası kararlaştırılmıştır. Buna da
ir hazırlanan kanun 15.yihası Bü. ı 
yük Millet 11Ieclisine verilmiştir. 

t ngilterede harp malzeıMsi imalatı gt'çen seneden yüzde 
eUi fazlııUı§tı 

( HARP VAZİYETİ ) 
1 ulondaki Fransız donanmasının 
Şarki Akdenize ~areket ettiği ha· 
beri doğru ise, lngiliz donanma
sına iyi bir fırsat çıkmış demektir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SURİYE CEPHESİ..'1DE: 
Suriye cephesine dair gelen ha

berler pek azdır. Bununla beraber 
vaziyetin hcrşeyc rağmen İngiliz
ler lehinde olduğu şüphesizdir. 
Cenup cephesinde Beyrut ve Şam 
istikametinde j}erliyen kolların ile
ri hareketi ağırlaşmıştır. Buna se
bep, arazi müşkül1ıtı, Fransızların 

1 

yollarda yaptıkları tahribat ve 
bir dereceye kadar da yazın ~ôlde 
yakıc: sıcaklarıdır. Buna ilk gün
lere nisbetlc bir parça artmış olan 
Fransız mukav<'mctini de ilave e
debiliriz. 

Vişi Frı.nsası ikmal ve takviye 
imkanlarından mahrum olan Su· 

(Devamı 5 inci $a.3;f:ıda . .... 
Memleketin her tara \MiLLi ŞEF 
fına bol bira gönde
rilmesi temin edildi 

-----~~-.. --------
Gittikçe artan sarfiyat karşısında in· 
hisarlar idaresi fabrikaların istihsa: 
latını fazlalaştırmıya karar verdi 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 
birçok yerlerde bira buhranı ol
duğu hakkında yapılan müracaat
ler üzerine lazım gelen tedbirleri 
almıştır. Bilhassa Anadolunun ve 
Trakyanın birçok yerlerinde bira 
bulunamamasına, çivi yokluğu 
yüzünden sandık yapılamaması 

sebep olmuştur. 
İnhisarlar İdaresi çivi temin et

miş olduğundan gerek Ankara ve 
gerekse Bomonti fabrikasında am. 
balaj sandıkları hazırlanmasına 
başlanmıştır. Birkaç gün içinde 
memlekenin her köşesine bol bira 
sevkine girişilecektir. Nakliyat 

Kral Boris Mu-
solini ile görüştü 

Roma 13 (A.A.)- Kral Borisin 

hususunda tedbirler alınmıştır. Bu 
yaz bir bira sıkıntısı alınası mev
zuubahs değildir. 

(Devamı 5 inci Sayfada 

Bulgar Prensi 
Kiril Slovak
ya Kralı ilin 
edilecek 

Bern, 13 (A.A.) - cGazet dö Zü
rih> in Berlin muhabirine göre, iyi 
haber alan Bcrlin meh.afilinde ısrarın 
söylendiğine göre, Bulgar Kralı Bo
ris'in kardeşi Prens Siril yakında 
Slovakya Kralı il~ln edilecektir. 

Gazetenin Sofyadan öğrendiğine 
göre, salAhiyettar Bulgar mehafili bu 
haberi ne teyit. ne de tekzip etmek
tedirler. 

Ankarada •• Madam 
BaterDay., opera
sının tem silin de 
hazır bulundular 
Ankara 13 (Telefonla)- Devlet 

Konservatuarı opera şubesi tara
fından dün gece Halkevinde .Ma
dam Batcrflay operası temsil edil
miştir. 

Milli Sefimiz Reisicumhur is
met İnö-;;ü refikalarile birlikte 
Halkevini şereflendirerek temsil
de hazır bulunmuşlardır. 

Başvekil, Vekiller, Genelkurmay 
İkinci Başkanı, aralarında İngiliz, 
japon, İran büyük elçileri de ol
duğu halde kordiplimatik erkanı 

(Devamı 5 ıncı $aşta.da 

Himayei hayva· 
nat cemiyeti 
Belediyeyi pro
testo ediyor! 

Himayei Hayvanat Cemiyeti 
dün Belediyeye müracaat ederek 
son günlerde bılhassa Beşiktaş ve 

(Dnamı 5 inci Sayfada) 

Musolini ile dün sabahki mülakatı I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
iki saat devam etmiştir. 

Dün Kral Boris, Kral Viktor 
Emanüel ile birlikte Piza şehrine 
gitmiştir. 

Makıneye 

Verirke 
Idığımız 

Telgraflar 
• • 

eşıncı 

ahifede 

KISACA 

Yeni kurulmakta 
olan pusu 

A. ŞEKIP 

General Veygandın, Suriye· 
ııin feda edilmesi lazım &"'lee&
ğini ileri sürmesi, bir mantık 
ve akıl mahsulüdür. Suriyede· 

ki Vişi kuvvetleri az ve muka
vemete gayrisalih olunca, yapı
lacak başka birşey kalır mı?. 

Veygand, Suriyenin kabili
müdafaa olmadığını söylemek

le, Fransızlar hesabına acı da 
olsa, (am bir hakikati ifade et

miş bulunuyor. 
Bizce, Suriy"'1e. bugün cere

l an eden omhasamaltan ziya
de, mihverin Suriycye karşı ta
kındığı tavır daha şayanı dik-

kattir. Almaıı~·a ve İtalya, da
ha uzun ıniiddct seyirci mi ka
lacaktır?. İki yıldır dernnı eden 
harp safhalarından öğrendik ki, 
Almanya, başardığı her hare

ketten sonra, derin bir sessizli
ğe gömülüyor ve birdenbire, 
yeni bir <ephede patlak veri
yor. Bu derin sessizlik, hazırlık 
devresidir. 

Musolininin son nutkunu tah• 
1il edell İtalyan gazetelerinden 
Corriera Delin Sera, harbin 
kat'i bir sallı ala \'ardığını ,-e 
fevkalade ehemmiyette ba•ka 
hadiselerin yakın bulunduğuna 
işaret ediyor. 
Şu günlerde, mihver kun·et

Jerinin bun1malı bir hazırhk i
~inde olduğu muhakkaktır. Fa
kat. acaha. ltat~·an gazetesinin 
iddia ettiği gibi, .fC\'kalade e
hen1nıiyettc ba~ka hldiscJlr• 
nerede patlak verec~ktir?. 



lfJiM 
NAFTALIN 

MESELESi 

Bir de n.ftann -•.:lı=A 
çı)ı.b. Günlerdir c• vteltt ya
ZIJ'or: Naftalin Yar, -*taliD 
Jok, aaftalia ...... b 

1 Badema her gün li· 
manımızda kontroller 

yapılacak 

İlll dava için ... 
Evveıa, Ankarada teşekkül eden, 

ve sonra, yurdun birçok köşele
rinde şubeler kurarak faaliyete 

ccÇ1'tl •Yardım S~leT Ccmi~fü 

Türk kadınlarının en asil ve lıa

miyetlilerini siacsio4e teplamış 

bu!u!luycır. 

Haber ftrildiiiae ...... F"a
at Mirabhe IC i r , 
..ftalia için lııir fiat lmlNt .. 
decekmiı! Fabl. a-. aaf. 
taline llİçİD lıa kadar çok 
rajbet edildijiai ...a-.ro-
rum. 

v aktiJ'le. naftaliai, biipk 
annelerimiz, ç•••ıır, Ye el
bi.e dolu 1&Ddıldan., .epet· 
lere aerperlenli.. Şimdi. ev• 
lerimi:ı:de, öyle andık aan
dık elbi.e, çam•fD' Yar mı ki, 
naftalinin iizer1- diif\i.70-
ruz?. 

G0ZELI1K 

VE SAADEl 

Bir muharrir arkadq, ya:ı:
dıiı bir ya:ı:ııla ıu aauli ıoru· 
;r.or: 

c- Gü:u=llik ...det •etirir . ., 
mı •. » 

Bence, gü:ı:ellik aaadet So
tinne:ı:, anıma, arasıra, insa
nın ba,ına felaket ııetirir. 
Ga:ı:etelerde okumuJOI' mu-
11mu:ı:, bir çok kara .e'fdab

lar, kııkançlık dolay11iyle, 
H:Vgililerinin yüzlerini jilet· 
le keaerek cüze! lj iiııi boZAU• 
f& çalıtıJ'orlar. 

30 YILMI 

SÜRECEK?. 

_ Bir Amerikalı cazetednin 
garip idcliuı 'ftl': Ba harp, 4 
ay soma bitme:ı:ae, tarihteki 
30 aene harplerine benziye
cek ve bpkı onlar cibi, 30 yıl 
devam edecekmit ! 

Bilmiyorum, bu id&,ı ile
ri men Amerikan .,.ı_,ia i· 
nin ziluıinde öir gayri tabii
lik var mıdır?. Çünkü, unu
tuyor ki, iki yıl liireD harp 
hile. bir çok plairleri, JÜZ 

binlerce inHn• onı.duı ,.o1ı: 
etti.. 

Harp haydi 30 yıl sirıü-. 
diyelim •. Fakat, -ı.uebe e
decek aai insan kalır mıT. 

ALLAH iN 

/!;/NE KARIŞILMAZ 

Dünya gariptir: Bir Ajana 
tel,ırah, Fin'l&ndiysıda, hara
ret derecesinin ııhnn altın
da 8 olduğunu bildiriyor. Di
ier tarafta, Afrikada muha
rebe eden aakerleria. çıplak 

gezdikleTini ve yalnız: bir 
donla vazife gördüklerini yi. 

- gelen habederdea Ojreni
yoruz. 

AUalun itine karqılmaz 
ki .. Ne olur, Finlandiyadaki 
ııojaktan bir parça.una Afri
kaya verse, Afrika biraz ae
rinleee, Fiol&ndip da •iuk· 
tan kurtulaa.. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 89 -

İstanbul Liman Rcisllği, hergÜJl 
sabahtan akşama kadar Liman da. 
hilinde bir kontrol bptanı tara· 
fından daimi bir şdrilde teftişler 
yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu 
suretle evraksız, kaptansız olarak 
işliyeıcek mo!örlerin ya!ıcalıınması 

ve yaz münasebetile acıeml kim • 
seler tarafından sandal ve }"elken· 
illerle gezilmemesi temin olu!la.. 
Clktır. Bu şek!lde daimi kont:ol· 
lett bqlanınıştır. 

llAB:EBLIB 

ViLAYET o~ BELEDIYEı 
+ Belediye Beykoz, Sarıyer, Bakır· 

ıcı;y. Eyl>p, Kadılctıy ,.e Adalar kaza· 
bn.n.ın· her b4t'ine t.ahaıs edilmek uze
re & hasta nakliye otomob!li. alınıya 

karar vermiştir. 
• Belediye lr;JmyabaDesinde bu ay 

zarfında yapılan tahliller neticesinde 
salış yerlerınden alınan nümuneler
den bir kısını bozuk çıkmıştır. 
+ Şehrin bazı :yerls!Dde buz bal· 

mak. Un'kını yokt...ır. Bayi s1kı.ştırılrn11 
ve m..vcudüne illvelen :z5 yerde da
ha buz satış bayıligi ihdası takarrür 
etmiştir. 

Cemiyetin, teşekkiiliine ait res
mi formaliicler ikmal elUAlllll§, ni
zamnamesi vl.eort bııl..,.SUt. 

Güzide Türk kadınlarının mlş
terek ve müsmir faaliyeti ile ya

fIYllCak elııa • Y ıınlun Sevenler 
Cemiyeti., uğraşacağı mevaılar 

.........., b11 memleketia - mühim 
davalarmı da almış bulunuyor. 

Verilell haberlere göre, Cemi
yet, bilhassa, genç kıdanmızın 

yetişmesi, onların ahliıki variyeti 

üzerinde ehemmiyetle duracak ve 
çalışacaktır. Bwıd.'.ın başka, şayanı 

dikkat bir iş mevzuu olarak, Ce
miyet, kürtaj 4ıı..asnn da ele al
mry bnlunayor. 

Çocuk düşürme hiıdises~ bugü
ne kadar, vakit •·akit, gazete SÜ· 

tunlarında münakaşa edilen lıir 

mevzu olmaktan daha ileri l'CÇ&

-Şti. 

•Yardı• Sevenler Cemiyeti• aia 
uğr~ acağı birçok mühim mcmle-
ket davalan arasında, işarl!t etti· 
ğimiz yalnız bn ikisi ıiahi, bir yurt + ~1::ıarit Vek!ı.leti, Çz.~l..'1yan Kas-

rının wnirinl ıstemelrle ido. Yapılan hizmetine kendilerini vakfetmiş 
lteşfinıie bu alıfap bınarun tamiri için güzide ve sayın bayantarımız için, 
300,000 liraya llizum oldu~ anlaşıl· şayanı takdir bir hamle ve enerji 
mJ$1ır. Belediye, esasen istifade im· sahasıdır. 
k olmıyan ahş:lp bmanm hedmedi· 
!erek havuz, şadırvan kısmının mu· 'Cemiyetin ,mııvaffak olacatı Ü· 

• ba!azasını ve bınlnlD 7erinde Şark tar- midini kn'l'fttle besliyoruz. Mu· 
~ında bir kahve ~ teklif el,rn;ş- vaffakiyetler dileriz. 

tir. REŞAT FEYZi 
TiCARET cıc SANAYi: 

+ Dün ~izden 300,000 lirahlı: 
ihracat yapılmlJtu-. Bu meyanda Ma
carlıtana tütün. A.1man7aya yumurta 
ve İta.Jyaya deri ionderilm~tar. 
+ Altın {iaUeri biraz yükoelmiştir. 

ReJadiye a!Uııı 2669, kıllç., 340 kuruş, 
bcşibir:ıcada 121 Jjradaıı muamele gör· 
mektedir. 

+ Baldatta bulunan 5000, Burada 
kalan 2000 sandık ca:JUl pelt ya
landa ,e1ırı...ao pliclleceli lıaber &· 

lırunıştır .. 
+ DilR llOhrimlze 75 IDn çivi sel

mll\lr. Bil çivi!..- Fuıt IHn.lcalıe Bil· 
rosu tarafından Veklletlere ve Ana
dolu vilayetlerine kilosu 75 kuI"UO'tan 
tevzô edilecdttir. 

+ Dün O>rapçılar Saııqi BirliiiA· 
de toplanm~lardır. Toplantıda İtalya
,.-a zeytinyağı ihracı mukabilinde ço
rap iplit• ltab.li in Vi~ -· 
caaıa karar vermlslerdir. 

MÜTEFERRiK: 

... llnsiınln ilk 711$ ft taze -
lhraoatı dOc şehrimzdezı Romİılilyaya 
yapı.lmJl1ır. Dotrudan doiirıqa Kös· 
tence tarikiyle \·e motörle sevlredile
celı. olan ""bzeler gayet deter !iaUerle 
xguamele eormüştü.r. 3,000 lira kıyme
tinde olan sat~ı nıUnahsıran patlıcan. 
domates .-e enıinar ~kn etmekte
dir. 
+ Yük9ek Mühendia Okulunda im

tihanlar devaın etml"'ktedi.:r. Bu Cu
martesi imtihanlar bitecek ve ııe'tice

lerm talebelere bikWilmesine başla
nacaktır. YükSf'k ı,ıühcndis Okulu bu 
yıl 54 •- .....,,,eldedir. Tatil dev
resinde bt.ycn t }ebeler memleketin 

mul>lelil ya-leriude stal y°""bile.:ek
m-dir. Öniim<IMeki <k-orede melc.lebe 
kabıul edilec('kleria imtihanları Teşri
~ ayada Japılacakllr. 

+ İsvlçreden nıal mukabili olan.k 
makine yedek aksamı getirtilmesi 
itin tewebbüsler ,..pıldllı ııeı-ılmiıı

tir. Bu hususta 'bir anlaşmaya nnldı
lı takdirde kara tarlki;rie ~lelteti
mlze müllim miktarda makine levuı
matı "e y<>delt aksamı lthal edilecek
tir. 

Basın Bir1iS)i 
Azalan na 

Türk Basın Birliği İstanbul 
Mıntaklsı Reisliğinden: 

l.lıntaka kongresinin 13 haziran 
~941 cuma günü (bugün) saat 14 
de Eminönü Halkevi salonunda 
toplanacağını, hesap ve muamele 
bütçe, dilekler encümenlerinin 
raporlarını müzakere ile icbre he
yeti, haysi,.et divanı hasiyle u
mumi kongre murahhasları ve ye

deklerini seçeceğini sayın arka • 
daşlanmıza hatırlatır, ha.ır bu • 
lunmalarını rica ederiz. 

--<>-

Münakale YekDi 
şehrimize geliyor 

Münak&lit Vekili Cevdet Kerim 
lncedayının bugünlerde şehrimi· 
ze geleceği öğrenilmiştlr. 

Covdet Kerim İncedayı te}ıri • 
mizdeki tetkiklerinden sonra Trak.. 
yaya da gidecektir. Kendisine Ve
kalet erk~nından bazıları da refa· 
kat edecektir. 

ıJJ•k otomobil 
laatıoı 111t11aca 

Vilayet, şehrimizin lastik ihti· 
yacını gösteren b.ir listıe hazırla • 
mış ve T!carı?t VekileUae gönder
miştir. Bu listede İstanbuldaki bi. 
nek o:.cıatobi!leri ile kam)'Oll Ye ct

tobiis adetleri bi!Girilinif ve se
nelik liistilr. ihtiyaçları baa göre 
kararlaştınlmıştır. Şehrimiz için 
ııyr.ılan 400 lastik için Vekaletter: 
bugünlerde ıarzi miisaftdes;, bek
lenmektedir. 

KOLKOLA 
- Nasıl kalmadı? .. • dedi Seni· 

ha • asıl mühim noktalara yak • 
!aştık sanıyorum. 

- Ne gibi? 
- Farata, si:ı:in bunlaTt gorur 

görmez tabancanın asıhnanız, 

tlüellifi: 
- Sizi tanıştır~ .• • dedi • 

Bayan Rezzan, Bay Naci. Bu da 
bizım .\danaulan kuctaran kah • 
ramanlnuz. 

Çoban,· tereddütle elini uzattı: 

- İnci ben ne yapa.yun toka mı 
idey'.!n? 
GCırumce hanım: 

- Başını salla •.. Kafi .• dedi • 
Za \en burada fazla kalacak de 

ğilız. 
Ve kadırJarı gururla süzerek 

ilave eltı: 
- B z cvvc'.den sözleşmiştik. 

B • buı;ıin gczdırecek. Baybay ... 
\'e R.zzana sarıldı. Yanakla • 

rından optu: 
- B r; ara kuzum kardeşim ..• 
B 'le n; da yılda bır brşılali • 

~alım. 

izamettin NAZiF 
Sen.'lıa sormaktan kendıni ala • 

INdı: 
- Hayrola hanımefendi ... Gi • 

diyor musunuz yoksa? 

- Belli olmaz. Beliti .-re ka· 
dar ineriz. Belki kövüne gideri;. 
Çoban moban amma onun da a.. 
naSl, aiJ.t,si var. Biz Adanalıları 
merak ettiğimiz gibi onla.r da bıa· 
nu merak etmezler mi- 13aybay.M 

-Baybay ... 
Ve delikanlının !colıTna girince 

yaşından umulıruyacak bir çevik· 
liklc seke seke uzaklaştı. 

O zaınan Naci: 
- Ne yaman bu görümce! • di· 

ye söylendi • Haydi çocuklar ... 
Biz de dolaşalım artık. 

- Yook. •• Hikayeyi tıitir, öyle. 
- Enteresan tarafı kalmadı .ki.. 

sanıyorum ki pek miihimdir. 
- Niçin mühim olsun? 
- Mühimdir şüphesiz ... Çünkü 

bu hareketin12, onlar hakkında 
memlekette bir tertibat alınmış 
bulunduğunu bildığinize delalet 
ediyor. 

- Bakınız, bu doğrudur. 
- Bil!yordunuz demek? 
-Tabii. 
- Acaba buraya geldiğiniz za-

man onların burada bulunduklarını 
da biliyor muydunuz? 

- Hayır. 
- Demek sadece bir tesadüf bu. 
- Tam ile. Bakınız izah ede-

ylın. Riyo polisi hçrüleri yaka -
lıyamamıştı aınma, kontun, iknci 
kattan atlarken düşürdüğü bir 
cüzdanı konsolato bahçesinde biz 
bulmuştuk. Bunun içinde grup ha.. 
lincle çekilmif bir foto&rafı ile 

Günün meselesi: 
~ ................................................ ... 

Et fiatleri 5 kuruş 
d ha cuzlatı ıyor 
Bu karar Pazartesi gününden 

itibaren tatbik edilecek 
Fi.at lllüra.kabe Komisyonu dün 

Vali m Wlvini Ahmet Kuıığın rzya
setinde toplanmıştır. 

Bu içtimada Komisyon, bazı tu
hafiyecileri dinledikten sonra Ka
saplı.r Cemiyeti umumi katibi ö. 
mer Koçun et fiatleri bakkuıra 

yaptığı teklifi tetkik etmiş ve ya· 
pılan teklif veçhile karamanın ki· 
losunun perakende 60 kuruştan 
55 kuruşa, kıvırcık ve dağlıcın 65 
kuruştan 60 kuruşa indirilmesini 
kabul etmiştir. Kuzu etine de ayni 
tek.lif ınucibınce 65 kuruş narh 
knulmuştur. Bu yeni fiatler ayın 
15 inden itibaren mer'i olacaktır. 

Meccani talebe 
Bu yıl 2000 meccani 

talebe alınacak 

Komisyon. bundan sonra basma 
fiatleri 1.izerinde Yerli Mallar Pa. 

ı:arlan k'.anbul Şubesi Müdürü 
ve çay fiaUen için çaycıları din
lemiştir. 

Komiayon, yeni halk tipi ayak· 
kabılar !cin 660 kuruş fiat koy • 
muştur. Fakat şimdi yapılan tet
kikler deri !iatlerinin yükselmesi 
dolayısile bu fiatle ayakl.abı lann 
satılmasına imkan görülmediğin • 

den bu fiat<' yüzde l 5 ilave edilme
sine karar verilmiştir . Bu suretle 
halk ayakkabılaruun fiati 760 ku· 
ruş olacoı.ktır. 

Silivri limanı 
Büyük gemilerin gir
mesi için temizleniyor 

Bu yıl da geçen yıllarda oMuğu Silivri limanının yeniden temiz-
gibi Devlet hesabına Liee ve Orta lenmesi kararlaşmıştır. Münaka
okullar için leyli ve meccani ta- 18.t Veki.le"i bu hususta yeni tah
lebeler aiınacaktır. Bu yıl alına. sisat ayırmıştır. Yakında temizleme 
cak kız ve erkek meccani lale • işine başlanacak ve limanın her ta
belerin sayısı 2000 dir. Bunların rafı en az 3,5 metre derinliğinde 
imtihan:ım ağustos ayı içinde ya- 1 olacaktır. Böylelikle büyük gemi· 
pı!acaktu. Müracaat tarih ve müd· ler bile lımana kolayca iırJP çı
detleri bugünlerde belli olac;ıktır. kabilecektir. 

c . ,. ) 
--'-ADLiYE ve POLiS::"'== 
Deniz Bank erkanından bir 
kısmının mahkumiyeti istendi 
Bati• bt•aallldaa mltewalllt Uvara bakı· 
ıarü MlddelUlaml .ataıea11111 alJledl 

Eski Delıiz Bank erkinııun 
cSatiye. binasının satın alınma -
sından müte\>ellit davalarına dün 
Birinci A.p Cezadı nakzen ha • 
kılmıştır. 

Dü.ııkü celııe.de Müddt®Blaaad 
muavini Ziya Yazgan ınütaleulllı 
.söylemii'tlr. Ziya Yazgan Y ıasuf 
Ziya önişiıı alım muameles:inde 
hiçbir rapora istinat etmeden ,,. 
asıl rapımı yırttırarak ,.eni bir 
rapor tanzim ettirdiği ve Vekile
tin iğfal edildiğini ve 250 bin li
ralık fiatuı. Yusuf Ziya tarafından 
kabul edildiğıni söyledikten sonra 
kendisinden evvel iddia maka • 
mını işgal eden Übeyt ve Başmüd. 
deiumumiliğin mütaleasının da ay· 
ni surette tecelli ettiğini, kendisi· 
nin ~i talepleri tasvip ve yük • 
sek Mahkemei Temyizce ittihaz 
edilen kararın bu nolr.talarılan suç. 
!ular aleyhine sadir olduğunu siiy· 
lMiltten sonra, ezcümle demiştir 
ki: 

•- Bunan içindir ki Yııwf Zi
ya Önişle Tahir ~vkeb ve Neşet 
Kasımgile sahtekarlık ve vazi • 
!eyi suiistimal 511Çlannıian dolayı 
mahkumiyet taıebrne ve İsmail 
lııı ile Saılurı Galip halr.Jancla1ıi ta. 
leplere de i§tirak ederek mezkir 
Denizbank idare meclisi azasın • 
du. laa.lunan Cemal Şahlngiray, 

parmaksızın futografisi vırrdı. Bun. 
lan teksir edip Viyanadaki beyl 
nelıuilel polis teşkilatı vasıtasile 
bütün dünya memleketlerine gön· 
derltik. Bu meyanda bizim zabıta 
teşkila.tına da bu resimler dağı • 
tılın'i ve konta nerede rastUınırsa 
tevkif ed.lme•i taminı olunmu5tu . 
Bunun içın herife saklmnakta te
reddut etmedim. 

- Siz de polis misiniz? 
- Evvelce de söylemiştim, şiın. 

di de sövlerim. Asla. 
- O halde bu ~e nirin karıf • 

tıııız? 

Bu bahis Rez:ı:ana srtık bıkkınlık 
vermşiti: 

- Of! Aman Senihacığım. Bi • 
tirin ar:ık bunu. Biraz gülüp" oy· 
nıyalun. 

Delikanlı, Senihanın bu ısra • 
rını cevapsız bırakmak istemedi-

- Kançılanm, dünyanın en te
miz insanlarından b;ri ·di. Onun 
katilini tutma"'a çalışmak yalnız 
benim ıcın drğıl, her Türk ve her 
iıısa.n i~in bir v azüe idi. 

Sedat ve Ziyanın beraeUerine ka· 
rar verilmesini talep ederim.• 

KARAR 
Müddeiı:ımuminin ınütaleaauı • 

elan ııcmra Yusuf Ziya öniş müta. 
leaya itiraz mnif ve M üddeiu • 
muminin alım muamelesinin hiç 
bir rapora istinat etmediği hak • 
lı:mdalti miitalealarınm doğru ol· 
madıtmı, çünkü binanm satm a. 
bnması ıçin Neşet Kasmıgilin ra· 
porunu ıdare meclisine gösterdi • 
ğini ve bundan ııoma satın ahn • 
ma mu.ımelesinin yapWhğııu söy. 
lemiştir. 

Muhakeme suçluların ınüdafaa· 
larım hazırlamaları için 3 teınmuz 
perşemb~ günü saat 14 e talik e
dilmi~. 

Bltftl ve .. Gıda 
Galatada Nccatibcy caddesin • 

de 351 numaralı Muradın kahve. 
sinde oturan Cezmi oğlu İbrahim 
Zühtü, dün odasında elinde ekmek 
bıçağile yürürken birdenbire a • 
yaklan halıya takııın.. ve yere 
düşınüşti.ic. 

Düşerken eltınek bıçağı Zühtii
nün karnına ba tlll'I ve alır au • 
rette ya:-alanıaıştır. Hastaney-e 
ka1dmlan yaralı, aldıtJ. yar1nın 
t.esirile ölmüştür. 

- Yanı.. Makııadıruz iRtikam 
almak. 

- Eh ... Belki. 
- Artık intikamınız alındı. Ra-

hat ·mısınız şimdi? 
- Az çok ... Aınma, tamamile 

değil. 

- Neye? 
- Bu serserinin bütün arka • 

daşlarını da tutturmalıyım ki içim 
rahat edebilsin. CXbinden çıkan 

grup içinde trekadar adam varsa 
hep;'nln bu serseri ile birlikte ça· 
lıştığı bem:e muhakkaktır. Zira 
onlardıı.!l bir il<isi, Riyo'dan ka~ 
tıklarım söyl€diğim tüccarlara 
benzetildi idi. 

- Siz onları görürseniz, !anır 
mısınız? 

- Kimbilir. 
Rezzan. !Mı kısa kesmek için 

kat'i bir müdahalede bulundu: 
- Artık tamam. İstanbulda ben 

Nac:vi si1~n ev~ ~nfü·;riın. Bol bol 
konuşursunuz. Değil mi Naci? 

- Şüphesiz. 
<Aıtıaa Var) 

ASKER 
Aileleri 

Yeni yardım şekli bir 
Temmuzdan itibaren 

başhyacak 
Aslrer ailelerine yapılacak yar

dıtnın arttırılması ve bu yolda 
kafi para elde edilmesi için Da • 
biliye Vekalı!ti tarafından hazı~. 
!anmakta olar. kanun projesi hak
kında İstanbul Belediyesiııiıı nok· 
tai nazan bir rapor halinde tesbit 
edilerek Vekalete ıönderilmtştir. 
Bütün Belediyeler mahalli ihti
yaçlara göre bu şekilde rapor gön· 
dennişlerdir. Kanunun acele ola
rak Meclisten çıkarılacağı öğre • 
nilmiştir. Temmuzun başında as· 
ker ailelerine yardım arttınla • 
caktır. 

Hariçten 25 kl91J8 
ilk okal 

cUplomaıı verildi 
Maarif Mu.iürlüğünün hariçten 

ilk okul diploması almak istiyen 
vatanda5lar için açtığı İstanbul 
birinci i!k okuldaki imtihana gi. 
ren 45 vatandaşlan kazanan 25 
kişinin diplo:naları Maarii Mü • 
dürlüğünce tasdik edilerek dün 
tevzi edılemşitir. , 

norya • KGçlllçek
mece so 11 

Belediye Floryada 7 bin lira 
sarfile bazı yol in.;aatı yapmağa 

karar vermişLr. Flory a ilı! Küçük.
çekmece arasındaki yol katranlı 
şose olarak yemden inşa -0luna • 
caktır. Svn zamanlarda Floryadan 
Küçükçekıneceye yaya ve araba 
ile gidenler çoğalmıştır. 

-0--

&şaklar menrblı•
da yarın açdt: llava 
temsıu verııecık 
Beyoğlu Halkevillin temsil fil. 

besi yaz mevsim:nde şehrin muh· 
telif meydanlarında halka açık ha
va temsilleri verecektir. İl1t tem
sil yarın ki cumartesi günü saat 
17 de Beyoğlunda Şişhane ile Ka. 
sımpaşa arasıntla AŞ1klar mezar· 
lığı namHe maruf meyılanda ve • 
rilecektir. Temsil parasızdır. Her· 
kes seyredebilır. 

Takı'mde Din ltat 
ltbl IQ'Qa ,a,.ıacü 

yeni bir JOl 
Taksim lnşlası ile Mete cad • 

cesini meydana bağlıyan yolun 
asfalt ve katran kaplama olarak 
inşası kararlaflilıştır. Yolun ke • 
narlanna GraRit taşlardan Bor • 
dürler yapılarak'ır. Bunun için 35 
b.in lira sarfolunacaktır. Önümüz.. 
deki ay başında .1li84tt. başlana.. 
ca.ktır. • 

•••il••· •••dir•ll 
lllÇID delaJonaat 
İstanbul Liman Reisliği pislik· 

!erle dolan Kumkapı mendirefi.. 
ni temizletmiştir. Halkın bu Ea • 

hillere fazla çöp atmaliı yüzün • 
den mendirek çöplerle dolınak • 
tadır. Bir taraftan giren pislikle. 
rin diğer taraftan çıkabilmesi için 
mendireğin iki tarafına kanallar 
açılacaktır. 

BUGÜN 
alKBAM 1DA 
W8AŞJ.ADI 

HAZRETİ 
MUHAMMET 

Ve İslam Ordula
rının Muharebeleri 

1 Yazan: Ziya Şakir 1 

laiun ordularının yap
tığı cazuelerin ba çok 
ıayanı dikkat tal ailatım, 
Ziya Şakir, bu yeni eseri 
ile ikdam re/ikimiz oku
yucularına talıJim etmelr
teJir .. 

\, J 

Suriyede pazar günü sabalı 
beri başlıyan harekatın gatlP 
takım hususiyeUeri vardır: 
lizler ve Hür Fransızlar, Vişİ 
sızları Ve Sııriyeiller ıle d 
mek için değil, Almanya ile 
harebe etmek için Suriyeye 
diklerini beyan edıyorlar. H 
Almanya bu meseleye karşı 
tan seyirci olduğunu b:Jdirı 

Suriyeniıı mukadderatı, b 
meseleler gibi, şüphesiz, İn · 
ile Almanya arasındaki m" 
lenin neticesine bağlıdır. 
netice ne olursa olsun, öv!!' 
nüyor ki, Suriye bir defa 
manda idaresine tab; olmı) 
tır. Büyük harbin icadı olup 
bir esaretten ibaret olduğu 
len bu manda ıılaresi en ;öt~ 
kilde Suriyede ~atbık edilı11 
Osmanlı İmparatorluğurıdsn 
rılan bütün Arap ıremleketler' 
rasında hususi ,·aziyeti dolaY 
Filistin istisna edilecek olursa. 
güne kadar mandaya tabi olaJI 
ka bir memleket kalmamıştır· 
buki Avrupa ile hatta M s 
evvel teması temin C'tmiş bir 
leket olması dolayısile. surı 
istiklal fikirleri ~k zaman e 
inkişaf etmişti. 

Fransızlar Suriyeyi el!erill' 
çirdikten sonra bu bir avuç 
lekette dört ve halli· ilk 
larda beş devlet kurdular. 
devletlerin biri, 1360 sencs· 
beri muhtar idareye tiıbi olall 
nandı. Lübnan öz ~vlat, m .. 
Araplar ise, üvey evl.it m 
sini gördüler. 

Bu, Maronitler ile ınüslü 
rın aras:ııı açtı. Bundan 
Fransızlar Cebeldek( Dw·· - •• 
muhtariyet w.rdiler ve • 
deki Alevileri de Surivcden 
dılar. Bu i:ı:abattan anlıaşııacıl 
:tere, haritada Suriye diye 
rilen mıntakada hakikatte 
devlet kurulmuştu: Merkezi 
da olmak üzere Suriye 
yeti. Merkezi Beyrutta otııı 
zere Lübnan Cumhuriyeti, 
kezi Süveydiycde olmak ~ 
zü Cumhuriyeti ve merkeı. 
kiyede olınak üzere Alevi 
ıneti 

Fransızların siyaseti, evve'l 
dört unsuru biriblrile ve i)dııcl 
recede 1'u dört unsur tarafıll 
teşkil edilen devlet hudutları 
de, Erıneni, Çerkes, Rum o 
ve saire gibi ekalliyetleri, e, • .tll,.'llo.ıl 
yet unsurile çarpıştırarak S 
ye hakim olmaktan ibaretti. f 
Fransızları en çok uğraştırsll 
daki Suriye devleti olmuştur 
kü bunlar, evveli bütün ın 
kete şaınil bir birlik kurmalı: 
pansuriyelilik ve ikinci olar• 
Suriye dışındaki Araplarla b 
mek gibi, bir panarap siyasell 
kip etmekte idiler. Suriye bl 
nin tahakkukuna manı olmalı: 
Fransızlar Lübnan Maronit 
kullandılar. Ve esasen Suriye 
liği olmayınca, Arap birliği )il 
Jamazdı. Fakat Şam hükurııe 
ilk hedefi, İngiltere ile Iralı 
aındaki muahedeye benziyeJI 
muahede aklederek mandaY1 

etmek noktasında ıopaıuıııt 
zu.ıı mücadelelerden aonra n 
1936 senesinde bir Suriye 
Parise gitti. Müzakereler uzııl' 
dil "" bir çıkırıua girdili s 
yapılan seçimde Blum hü 
iktidarı eline aldı. Bwıun nı 
Suriyelilerle Fransa arasıııd' 
Irak • İngiliz muahedesiııe 
benziyen 1936 eylül mualı 
imzalandı. Fakat bundan soıır" 
len Daladiye hiikiımeti suri)'.e 
ahedesini tasdik etmekte i5 
göstermedi ve muahede suY' 
tü. Bu teşebbüsün nelicesıı 

·vt 
ınası Frans.zlara karşı Surı 
arasında bilyıik bır ığbirar 
uyandırdı. Fransız - Sur!) e ~ 
sebetleri had bir ~afbaya gır 
riyeliler tam ıstiklal ısı.eY 

d \'I 
Fransa kendilerine man a .. 
tırlattı. Bu sebepledir ki V~ 
kumeti, geçenlerde Milletle 
miyetinden çekil.er.ık mand 
ga edince, Suriyede 1938 sr~ 
denberi dayandığı hukuki ı:ıı .. 
di ortadan kaldırmış oldu 
sen karmakarışık olan v~ıı el 
ha ziyade karıştı- d . ~ifl\ 
Fransızlar n ·e İngiJ:zlC 
müda alclerile S ıri• e • . .i 
aL dalın karı.-m·ş ,ıluyor. l'I 
şık ,.a ivet d n ı.k l·arP 
durulabilecektır. 



tere'ye karşı 
Avrupa ..• 
: Ali Kemal SUNMAN 
.Yanın eskı imparatoru i-

laınanlar pek ehemmiyetle 
en bır fikır de Auupa 

t i.. etmek olmuş. Kayzcr 
unmuş: Şimdıyc kadar 

kat•asında ohm büyiık 
eleı den, senelere suren 

hep İngilteı c ıstıfadc 
İn6ıHere Avrupa kıt'a
bır tarafın alabildıgınc 
olmasına razı degildır. 

<ievletlerı arasında bir
laf sebeplen devam edıp 

İngıltere de bundan is
isted ını her tarafn yap
. ve saire gibi. 
içın en buyuk gaye Al
kuvvetlı bir donanmaya 

~ekti. Bu donanm:ının 
~elınesı ıçin çok çalışıldı. 
gıltere ile bu ) i.ızden ra
~ k olmıyacaktı. Erg~ çı
ir Avrupa harbınde Al-
1 zayıf düşürmek için İn

müracaat edeceği yar
~ansa ile o zamanki Çar
as1 idi. Fransa ile ihtilafı 
lazelenmemek üzere hal

dt Kayze'dn düşünmediği 
Aı_ den değildi. Bilakis Fran
:"llanya arasındaki (:crgin
daiına ingilterenin istüade 
hiikm.ederek bir kere Al

ile :Fransa anlaşabilirlerse 
~ir siyasi siluhın İngilte
~·nden alınmış olacağını 

•Yordu. Lfıkin ne Fransa 
aya itimat edebilirdi, ne 

Ya Fransayı tatmin ede-

lbar1a acaba iki tarafın na
lt bileceği bahsi meraklı 

adar neticesiz görünü-

ltraftan Fransa da Rusya 
lllüttefik .bulunuyordu. 

muhtemel Alman ta
l..: lta't'§ı olduğu malumdu. 
"llparntıor şunu da düşün-

~a ıle Rusya arasındaki 
tı düzelterek Rusyayı 
~ek neden mümkün ol
. O zaman Rusya vasıta-
~Yı da çekerek Avrupa

lik tesis edilebilecektir. 
ltıt•asında bövle kurula
Oirliğin lngıltereyı kus

lo ~ağı ise tabıidiı. Artık 
llra İngilizler isledikleri 

. Pa devletlerinin rakabe
~!adeye kalkışarak her 
b.~klerini kabul ettiı emez 
~Yle bir birligin gizli ve 

?nan nüfuzu altında bu
k _da tabiidir. 
~!zer Vilhelm bu ümitler
b\i Ulyalarını okşamış, ken

Nk bir asker olduğ11 ka
af!akiyetli hır diplomat 
na inandığı ~in bu işi 

abileceğıni ümit etmiştir. 
la beraber iş kolay değil
~ ausyayı kendi tarafına 
dolayısile onu İniiltere 

~ VaZiyet almağa teşvik et-
tansayı ikna edebilmek de 
t bir işti. Nitekim Kay
~oldak.i meaaisi de ümit

hude olmuştur. Çünkü 
1 İkınci Nikola aradaki 
İb~Iığa, dostluğa rağmen 

tnparatorunun dedikle
l inlememiş. Kayzerin ha
llgıltcrenin düşmanlığını 
hııum görmemiştir. Ne-
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Bir zamanlar Kayze
rin zihnini çok mqgul e-

den bir tasavvur vardı: 

Avrupayı lngiltereye kar
§ı birleıtirmek •• Fırıncıya acım m ll 

Yeni tip ekmek, umumi
rede kaldı ki müttefık Fransayı dn yelle beğenilmi§tİr. Fakat, 
ikna c-dip de Avrupa birliği tcsi- fehrin muhtelif semtlerinde. 
sine kalkışmak?. Acaba o zamanlar ki fırınlar, yeni tip ekmeği 
İmparatorun bu kabil tasavvurla- de, daima olduğu gibi, baıka 
rı ve teşebbüsleri etrafa, bilhassa bcqka yapıyorlar. Çeıni btı§· 
İngıltereye nasıl aksediyordu?. ka, renk b'llka, koku ba§lta .. 

Kayzerin öyle bir Avrupa bırlı- Yeni tip ekmeğin bilhassa, 
ği tesis ederek İngıltcrcyi Avrupa 
işlermden u:ıaklaştırmuk duşun- pi§irilmesi çok mühim bir 
celeri Londrada hafif biı' tebes- noktadır. iyi ve pi§kin olması 
sümle .kar§ılanmı:rtı. Çunkü tngi- lazım. Halbuki, bazı ıemtler
lizlerc göre Vılhelmin ıı .. ıl maksa- de, ekmekler, hamur bir hal-
dı Ingiltereye kar~ı aç ktan açığa dedir. • 
cephe alarak rakabetı ılcri vardır- Biz, her zaman ıöylcdiği
mak dcgildı. lmparator gerçi bir miz gibi, l•tanbul lırınlarına 
taraftan İngiltcrcye karşı gizli ve umumiyetle itimat etmemek 
aşikô.r meydan okur gıbı bir va- lazımdır. Bu fırınlar çok ıiJ-
zıyct almıştı. Fakat onun içinde detli bir kontrol rJe bcukı aJ .. 
beslediği emel ve varmak istediği tında bulundurulmahclır. 
gaye şu ıdi: İngiltere ile rnünase- Bir arkadaıın evvelki 6Ün 
batı '° kadar koyulaştırmalı ki ni- bir yaz11ında iıaret eıtiii ai
hayet dünya ışlerinı Almanya ile 
İngiltere arasında paylaşmalı, di- bi, fırıncıların ek~ert iddiala· 

rı yalandır. Onlar, aaJece, 
ger devletleri de bu suretle Alman-
lngıliz nufuzu altına almalı ... gibi. ~endi keıelerini ciü.ıünürler. 

İngiltere ile rakabetiıı nihayet Bundan bir müddet euvel, 
düşmanlığa varacağını, bu düş- bir ekmek buhranı gününde 
manlığın da kımbilir Almanyaya lıtanbulun mqhur ve maruf 
ne .kadar pahalıya malolacagını /Jir luıncııı, dört iddia ileri 
Kayzerin vakit vakit hisseder gibi ıürmÜf. Alakadarlar meıele
olduğu anlaşılıyor. Halbuki bir de yi tetkik etmiıler. bütün bıı 
bunun aksi düşünülsün: Almanya- iddiaların yalan olduiunu 
nın İngiltere ile elele vermiş ola-
rak dünya sulhunu devam ettir- teabit etmiıleı:J_ir. 
diği tasavvur edilsin. Almanya i- lıtanbul, fırıncı keyfinden 
çin ne büyük muvaffakiyet .. İn- çok çeluni§tir. Bundan aonra, 
giltcrenin birinci derecede deniz böyle olmıyacaktır. Aklın af. 
kuvveti var, Almanyanın da bi- dığı en aiu cezayı, hile, aah· 
rinci derecede kara kuvveti. Dün- tekarlık yapan luıncıya eler• 
ya sulhunun devamı için bundan hal tatbik etmelidir. 
emin çare olmıyacaktL Bu mevzuda, alalıadarla· 

Fakat dolayısile Alman nüfuzu rın Ja bizim gibi Jiifiindii/t.. 
altına girmek İngilterenin kabul lerini zannediyoruz. 
edebileceği şeylerden değildi. o- BURHAN CEVAT 
nun için İngiltere de Fransa ve l========::a======
Rusya ile tesis ettiği dostluklarına 
sadık kalarak Kayzcri de kendi 
arzu ve emellerine bırakmıştır. 

Bunlar yuvarlak bir hesapla • 
yarım asırlık bir hikaye. Fakat 
gözönünden uzak tutulmamak ge
rek: Almanya İngiltereyc karşı 
düşmanlığını gösterdiği zamanlar 
ona en ziyade yaklaşmak istediği 
zamanlar olmuş. 

...-.-HALK~ 

-...-.......Ü TUNU 
lı Ve lıti An,..,.l•, 
ıilaay«I«, teneaani

ler oe mlifhiill-' 
U1e 1 le kadar okumuş ça-· 

lıtkan bir genç it arıyor 
Lise 11 iocl sınıfına terfı etmiş, ça

lışkan, zeki ve yazısı, i!adcsı dilzgun 
bir genç, kanaatkar bir ücretle Uca
rethane, yazıhane ve hususi müesse
selerde bir iş aramaktadır. Talip olan
lann lütfen Son Telgraf Halle Sütu
nunda İbrah.im'e yazın.alan rica olwı
maktadır. 

İş anyan bir genç 
İşsi.z 23 yaşında bir '1encım. Tahsi

lim Lise ikidir. Askerlikle ilişiğim 
yoldur. MUnasip bir iş arıyorum; ya
pabileceğim işler şunlardır: .Hesap ve 
yaz.ı ~len, okul kA~liıi, bir sıncmayı 
idare edebillriın. Reklamcılıktan, filın
cılikten anlanm, veznedarlık yapa
nın, fabrika veya iş yerlerinde ame
leyı çalıştırabılirim, taşraya giderim. 
K.:ıpıeılık, evrak poJtacılığı gibi işlere 
de t:ılibim. Lfitfcn Son Telgraf Halk 
sütununda Te.lihsız rumuzuna müra
caat olunmasını dilerim. 

ltlalyecuere çizme 
tevziatı 

İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye men.. 
supları için çizme ve ayakkabı 
yaptırmağa karar venniştir. 10 bin 
lira sarf ile 403 çift çizme ve a -
yakkabı yapılacak ve İtfai~ilece 
tevzi olunacaktır. 

Misk kokusunu flmdikl esans 
tabriklılan belki pek araırıular. 
Fakat daha yakın zamanlara ka
dnr misk h<?kimlilde ralbet ıtı
ren bir devn sayılırdı. Asıl misk 
erkek keçiden gelir. TA eskiden 
ynln.ız el'itekler kullanırlardı. 
Sonradan k.3dınlar da kullimmı
ya başladılar. Yalnız tA eskiden 
misk il!cı koklanılınaz, hap gibi 
yutulur ~a içileceık ~lere ka
~lınlırdı. Kokusu da ıcınıerce 
gitmezdi. Misk knna kar.11mca, 
er.kekliği canlandıroığından bil
hassa ihtiyar erkeklere ilAç ola
rak verilirdi. 

Fakat siındl misk bir parça 
radyum gibi kıymetli bir mekı ol
muştur. Bununla bernbcr kokulu 
maddelerin yalnız kok1amakla da 
tesir ettiği billnınektedir. Bina
enaleyh misk kokusu veren bir 
esans ele geçirmek mümkün olur
sa, onu mun müddet kullanmak 
kabildir. 

Bundan b~ mlc;k kokusu si
ni.rlıeıi sakinleştirir, baş ağn."!ını 
geçirir. HattA f*re de cllA verir. 

Cinayet Davası 
tmı. Onu en mahrem hislerini sak· 
lıyall renç kızlar gibi bucak bucak 
saklıyordum. Ve,. arada bir çıkarıp 
yalım: kalcbğım saatlerin IJütün 
uzunluğunca seyrediyor; onunla 
konuşuyordwn. Ömrümün yerine 
tesellisi buydu. Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

ü~ le) in? 
um gelnıq olma ımı 

ııundu. 1-"erdi Be) i csn
.~~di. on zamnalarda bil-

t'tı tıraları çok da açılını tt. 
11lıkten sonra glinün bi

( baba.,ının !;lk111 gelmesi :a döndürdti. Bir gün ko-
1 1 tık. Yalnızdık. BilmC'l.Sin 
~ ttinıdc, ya ayışımda, ha-

~d 1 ıında dcmdt•gişik bir du-
11· tskidcıı kendimde da-

l t~ iklik, içimde bir boş
~~tud bir a kırıhk baba
~ta karşı bir l ndırgnnlık 

il le ben hi hiç baba 
~~tlıcdiın. Daha anneınin 

trkcıı babam bli\ iık har-
. İ>onmeıni . Om; e ta- l 

ile bili)ordmn 

Annem Ferdi ile evlenirken de 
onu kendim için bir teselli addet
nıl'dim. Hatta lo kanqım bile. 
Çünkii epeyce büyük bir kızdım. 
Aııneme kızıyordum. 

Onun ~ abancı bir erkqm kel
lara arasında sıkılmasına tahaın
mu I cdemiyerdum. Fakat, soara
dan alıştım. Al tınt. amma ne ele 
olsa babamın daiını yokluiunu, 
baba görnıealiğimi hatırlıyor, ona 
füülüyorduın. Bu benim içimi ya
kan daiıni bir ızhraptı. 

Bu ıztırabın en çok ne olduğu
nu mektepli arkadaslarmıla ko
nuşurken dm ar, yalnız kalınca 
lıiingiir lıünglir ağlardım. 

Annem Ferdi ile evlenirken ba
bamın bjihin fotob-rrnrJarını k 1-
dırdı, yakb. Bir tane iııi ~ırııu 

Onu bir gün •baban benim!• di
ye .kar~ımda gürünce ilkönce şaşır
dım, innnmadım. Bir ser eri, bir 
dinne ile, konuşuyorum sandım. 
Şüpheler içindeydim. Bir macera
perestin, yahut da bir şantajcının 

karşısında olduğumu sanıyordum. 
Fakat solll'a, e yer yer sakladıi"nn 
fotoğrafile kendisini karıılaıtar
dırn. Şüpheleriın silindi. 

Hem ne tuhaf, ilkönce oadan 
şiiphclenirken bile birden kanım
da bir kaynama ve ona kar ı in
cizap vardı. Hiç bilmediğim. i;nı
riimde denemesini yapmndı!'lın bir 
his, hir 3 akınlık beni ona çeki) or, 
baba: diye boynuna sarılınağn sev
ke-diyordu. 

l\'fanhğan \' ıantığ:ıından do ran 
üphclerim !'l; rekingcn ol 
evkctn c C)' .. ı I; ki de daha ilk 

MAHKEMELERDE: 
=== 

''Bu elbise benimdir 
dedim • • 

azızım,, 

Onu sana anlatırlar: " Sende mi 
cana kabahat, bende mi, ya dilde mi 

==E Yazan: B SE'riN BEHÇET 3--
Yakasından sıkı sıkı yakalamış 

gıbı idı. ikisi de ayni boyda, ayni 
bosta, ikisi de yakışıklı idi. Biri: 

- Birader, diyordu .. Keşke aL 
maz olaydım. Ne bileyim ben? .. 
İnsan esnaftan da bırşey alırken 
böyle şey düşünür mü? Zaten bu
nu da sen iddia ediyorsun ... Elbise 
elbiseye benzemez mi? Bunun se
nin olduğu ne malum? Benim aL 
dığım yer belli. .. 

- Ne clursa olsun .. Ben malımı 
bilmez miyim? Aylardanberi eki. 
min arkasında göreceğim?· 

1

diye 
gözümü dört açmış, bakıyordum. 
Gözlüye gizli olur mu? İ.§te en so
nunda, üç ay sonra gördüm. Elbise 
benim elbisem.. Malımı tanırım .. 
İçerisınde hususi işaretim vardır. 
Onu da burada senin yanında söy. 
lemem. Hakime söyllyeceğim. 

- Peki canım, söyle .. Ne olacak 
sanki? BÜ i§te benim kabahatim 
ne! Parasını verdim, satın aldım. 
insanı bunun için asmazlar ya!.. 
Ben paramı elbiseciden geri alı. 
rım .. Elbiseyi geri V<!ririm. Bana 
sorgu, sual yok. Kim çalmışsa, el
biseci kimden almışsa, töhmet o
nun .. Parasile mal almak da kaba. 
hat <fuğil ya ... 

- Onu sana şimdi anlatırlar. 
cSende mi cana kabahat, ben de 
mi, ya dilde mi? Bunu hakimin 
önünde öğreniriz~ 

Mahkemeye girdiler .. Yanyana 
durdular. Hiikim evrakı karıştır. 
dı .. Evirip çevirip baktı. Sonra 
sordu: 

- Ratip .. Söyl-c bakalım .. Saf -
fctten ne istiyorsun? 

- Müsaadenizle anlatayım e -
fendim ... 

- Tabii anlat .. Zaten sana onu 
soruyoruz. 

- Beyefendi.. Günlerden bir 
gün, iki ay mı desem, üç ay mı de. 
sem, eve gundüzün hırsız girmiş .. 
iki kat clpisemle bir çift iskarpi • 
nimi, lastiklerimi, şemsyem, uf ak 
tefek öte bcrimi çalmış.. Aradık 
taradık, bulamadık.· Bütün o şey
leri, nedir adı efendim, Bedesten 
değil, nedir o, tamam, Bitpazarım 
yukarıdan aşağıya, birer birer, 
ıbütün dükkanlarını dolaştım; bir 
türlü bulamadım. Aylardanbcrl 
peşincre koşuyorum. Yolda, tram
vayda, vapurda, her gördüğüm a. 
damın elbisesine bir defa bakıyo. 
rum. En son bu sabah, vapura :rl
derken, bunun sırtında elbisemi 
gördüm. Yakasına sarıldım. cBu 
elbise benimdir azizim!> dedim. 

- Ne münasebet? dedi. Elbise 
elbiseye benzemez mi? Bunu ben 
Bitpaıarında tanıdığım Tevfikten 
yirmi liraya aldım. İstersen götü
re>im de isbat edeyim. Yaka paça 
polise gittik. Orada söylemedim .• 
Burada buzuruilinizde söy11iyo
rum. Söküp bakalım.. Eteğinde, 
ceketin oeteğindc, benim imzamı, 
Ratip imzasını taşıyan küçücük 
bir kağıt vudır. Elbiseyi ısmar -
lama yaptırdım. Dikilirken eteği. 

andan bu olacaktı. Hele annamle 
konuşmalarından, tanışmalana
dan sonra 1'üsbiitiin onu gözüm
den ayırmak istemiyor, her sani
ye beraberinde olmak istiyordum. 
Fakat, sonra anneıne yaptıklnnnı 
işitince, hatta bana da söyledikle
rini diişününce 'kızmağa başla
dım. 

Şimdi ona çok öfkeliyim. Hiç 
sevmiyorum. Zorla konuşuyonım. 
Ayşe birdenbire sustu. Susması 

siirüyordu. Hakim: 
- Devam etsenize?. 
Dedi. Ayşe: 
- Güzinin bena öyledikleri bu 

kadardı. Başka söyliyeeek birıe
yiıu yok. 

Diye cevap verdi. ~is yenidea 
sordu: 

- Güz.in size bu sözleri kaçınl· 
madan çok önce mi söylemişti? 

- Evet.. 
- Daha sonra başka birşey söy-

lemedi mi?. 
- Belki )ine aradasırada bnba

sınd n hoşlaımıadı;:;.ı, lıalta ondan 
nefret ettiğini so3 I i3 ordu. 

ne de o kağıt parçasını koydur • 
dum. Benim elbise olduğunu o ka
dar iyi biliyorum ki, eğer orada 
o kağıt çıkmazsa kafamı kesin! 

Hakim davacıya sordu: 
- Yanı elbısenizi bu mu çaldı? 
- Orasını bilmem.. Ben elbise-

mi bunun iızerinde gördüm. İp u. 
cunu buldum. Üst tarafını bulmak 
sıze aittir. 

- İyi amma, :bu bizon işimiz 
değildir. Onu polis buhtr; bıze de. 
lfıili ile verir .. Biz kararını veri -
riz. 

- Artık ne yaparsanız yapınız .. 
Benim öbür eşyamı bulunuz. Ben 
bu kadarını bulabildim. 

- Peki siz oturunuz da biz de 
Saffeti dınliyelim .. Saffet, siz söy
leyin ıbakalım .. Hakkınızdaki id. 
diayı dinlediniz. Bu elbiseyi nere. 
den aldınız, anlatın!.. 

Maznun ayağa kalktı; söze baş
ladı: 

- Efendim .. Bitpazarında arka
daşım Tevfik vardır. Ayakta iş 
yapar. Benim de merakım, ocuza 
pahalı elbise, palto giymektir. Her 
zaman gıyweğimi onun vasıtasile 
tedarik ederim. Meselii seksen li.. 
ralık elbıseyi, onun delôletile, yir. 
mi liraya alırım. Bir hafta kadar 
evvel, Tevfiğ<! gittim. İyice bir el
bise istedim. Aradı taradı.. Bu el
biseyi bulup getirdi. Vücudüme 
uydu .. Pazarlık ettik .. Yirmi lira. 
yı verip aldım. Daima aldığım el
biseden dolayı şimdiye kadar kim
se birşey söylemedi. Eğer çalın. 
mşısa,, ben bunun çalınma oldu. 
ğunu nereden bileyım? Günahı ve
bali Tevfiğin boynuna ... Ben para 
verdim, mal aldım. Sarikten1 ga
sıptan almadım k.t... Nihayet, bir 
esnaftan aldım. 

- Tevfiktcn aldığınıza dair şa. 
hidiniz var mı? 

- Şahite lüzum yok kı eicndim .. 
Tevfik gelirse, kendisi söyliy~ • 
cektir. Ondan aldım .. O da biri -
sinden aldı. Kimden aldıgını bil -
mi yorum. 

Hakim, zabit katibine: 
- Yaz! dedi. ceketinin eteğinde 

dikili olduğu söylenen Ratip im • 
imzalı kuğıdın mevcut olup olma. 
dığının anlaşıiması için ceketi -
nin eteğinin sokülerek bakılmasına 
karar verildi. 

Maznuna döndü: 
- Ceketi çıkarın da evveli da

vacıya aıt olup olmadığını anlıya. 
lım. 

Maznun ceketi çıkardı. Bir jilet 
bulunup ceketin davacının göster. 
diği etek tarafı söküldü .. İçerisin
den, hakikaten küçücük bir kağıt 
parçası çıktı. Hakim kuğıdı oku • 
du .. Ratip imzasını taşıdığı görül. 
dü. Bu da zapta geçti ve kağıt 
parçası dosv .. - kondu. 

Hakim tekrar konustJJ: 
- Ceketin eteğinden çıkan im

zalı kağıttan elbisenin Ratibe ait 
olduğu anlaşıldı. 

(Devamı 6 nca aayfacUtj 

Ayşe bunları söylerken yiae GU
zia arka sıradaki yerinde ve dia
leyiciler arasındavdı. 

- Ayşe, niçin :ı, alaa siylüyor
sun. Utanmıyor musun?. 

Ben sana hiç böyle şey söyledim 
mi?. diye haykırdı, 

Vedat da arkasından; 
- Görüyorsunuz ya hakim bey, 

huzurunuza getirilenlerin hepsi 
yalancı?. 

Dedi, hakim, 

- Şahitleri mi dinliyeceğiın, si
zinle mi uğraşacajun. Hiç de böy
lesine rasgelmemiştim. 

• Der gibi haşin haşin ilköncc Gü
zine, sonra Vedada baktı ve \u 
bakış arasında bağırdı: 

- Size kaç defa susmanm siy
ledim. 

İtiraz eden olmadı. Hakim, asa- , 
biyeti içinde Ayşeye soracaklarına 
devam etti. 

- Bnk senin yalan öylediğini 
söyliiyorlar. 

Aneuin rell&'i biraz uçnıUJ ve 
sararmlih. 

.{Al-kası var) 

•••••barrlrler 
Ne Dlrorıar? 

l K DAM 

B. Profesir Hiistıt1a fjiılki ..... 
cKalb:ıhat Kimde!.ıt isimli bllCÜlti 

cİ..nl:iltcreniıı muvaffaJo.yeUe taıbilc 
ctUği parlmantcr sistemin sen bir 
tezahUru şüphesiz dost memleket
lerde biraz elem ve dilşmnn Ulkelcr
de sevinçle kal'fılanacaktır. 

Giridln tahliyesiyle nellceJenen mU
cadclelcr Avam Kamarasında konu
şulurken Bn.,~ekıl Grıtte kAfı mıktar

da tayyare meydanı ve tayyare bu
lunamıımasınm scbeplerinı uz.un uza
dıya ızah etmiştir. Bu ır deye göre 
Almanyn merkezi vazıyetınden ıstııa
dc ederek istedığı harp ha ına ko
laylıkla tam bır halde kulhyeUı tay-

ynre yctıştırebılır. Hııılbukı Buyük 
Brıtanya faraza Gırldc tayyare eün
dcrmex: lcin sandıklar lçındc tayyare 
aksaınını butun Afrlkrıyı Ümitbumu· 
yolu ile dolaştırarıık Mısıra yctı,lll'· 

mck \ e orada bu parç ları ycnıdcn 

kuı~cıık adaya sevkeylemck mecbu
riycttndedır. Bu ıse cidden uzwı ve 
ıuc bir ı~tır.> 

Demekte ve bılıi.ahre da &unları yaz.
ıruıktndır: 

cBugun mesele zaferi elde etmek
tir. lııgllız mılletı üphc iz maziye alt 
ınes'ult) et munakcı~alanndan ziyade 
içındc bulunduğu buhrandan çıkarıl
masını istemckledır. Çorçıl - Bclı,şa 
nııınakaşasınuı hnn,tc bırokcıca~ı ın
tiba herhalde bu milzakcrenın wrn 
zamanında yapıld$ nıcrkezındc ol
nuyacaklır.> 

CUMHURiYET 
B. ?\aclir Nadi cAvam Kamarasuı

da miina.kapla.ra d:ıln ısbnU b~ku 
baş )IWSWda bir hurrl,)eı vıe dcmok• 
rasl mmılekeU olan İnglltcrode Avam 
1Cam33 l"!i.I mtizakcrelerlııin barareW 
ve cnt.eres:ın olduiwıu \ e efk~ umu
m}ycııin bura.da Caı.mln olunduiunu 
soyledikıcn sonra teren ı-wı A\am 
KAmar:ı.smda Hor r.elişa IJc CorçU a· 
rasıwlak müna.k:ı.şalr.ra s-erm • te 'e 
ıwıları yar.m.akta.d.ır: 

.Hor Bclişa, Çörçıl hUkumctini ih· 
mıılcillk \C becerik .z li c ılham ede· 
bılmclt icin kat'i dclıllcrc malik de~ 1-
dir. Harp ba~ladığı zam n İngılteıe 
ordusunun ve lngUtz harp sanayıınin 
ne halde buluııduğwıu herkes bllıyor
du İkı sencdcnberı gecclı ı;:!lndtizlil 
devam eden ckklen takdıl'e degcr son-
suz bir gayrete rağmen Mllt buf{ln 
bılc Inı;:tlterc, Alman harp makinesile 
milsavi şartlar altındn ka~ılaşab le~ 

~k blr &e\•iycye yükseelememışUr. 
v, zJyct böyle oldutuna göre, lhırbuı 
hcnlız bailanndn hukfunctı eline alıın 
Çorçll'i lhmalcıliklc ve be<.'Criksiz.lllde 
ilham etmek haksızlık olur. 

Fakat B:ışvekil Çörçil, Hor Bel!i3-
yı ıtham eden muknbelcsı de, ayni şe-
klide mantık ölcüsüne vurulduğu za
man daha az haksız görünmüyor. O da 
hıırpten evvel Harbiye Nnz.ırlıgı yapan 
arkadaşını bu 1.Şlcnn muscbbıbi olarak 
töhmellcndinneklc ns;ıbıyetc kapıl

mı& ve hakikatten uz.akla~mış oluyor. 
Evet, harbin patlnk v~ceği sıralar

da İngiltere Harbiye Nazırlığını Be
llşa yapıyordu. Faknt bu \azı!eyı ü-

zerınc alalı pek a~ bir zaman olmuştu. 
1938 senesi hAdıselcrıni hatırlıynnlar, 
o z.am:ııııı kadar Buyuk Brltanya im
paratorluğunda oı·duya hayret edile
cek derecede az ehemmi) et verıldlğlni 
ve bıZz.at Belişa'nın slir'aUe silahlan
ma taraftan oldugu ıctn iş b3şına ıe
tirildığini bilirler.> 

VATAN 
B. Ahmet Emia Yalmaa cLondra Ue 

Boma4aa ~elen eeslen lıslmll bll6UD
kii bat 11uı.ısaAÜ Girldba &ahiqesf hak
kında İnt"ILb mehuslaruun M. Corçil
den lza.bat isk.anck.rlni ve QOrpil'!m 
cevap-..U 4ıa.h111 ettikten •nra M. 
MU1110lia1'nia son nvOkuna reçmelrte 
ve b!libue YllC'osl.ı\")'aıım pal'\lalaa· 
m8-l :mıet'lraa balJBedeıü: 

cİtalya, Avrupanın göbeğinde vo 
Cenubunda öyle blr imparatorluk ku· 
ru.yor kı hakikatte müstakil mllleUe
re ait bir zindandan ve mez.arlıktan 
b~a bir iCY degıldıı·. İblyaya tabi 

Slo .. en az.lığının çckt.iii işkence ve {e
Uıkctler, yuksek mezlyeUı ve dilrust 
Sloven mılleti lçin ı918 scnesındcnbe
ri en derin bir matem sebebi idı. Slıu
dl Slovenlerın, Boşnaklann, Hırvat-

ların hepsıyle bernbcr Yunanlılar 

hakkında da esir millet muamcl<'SI et
ınek: iddiası vardır. Faşist 11.alyanın; 

iı\i anlığın vicdanına ka~ı tems1l etüii 
yeni nizam !ite böyle bır kölelik ni
zamıdır. 

Ortada iki ayn kutup var: Londra 
ılc Va ngtonun mu lerl.'k harp gayesi, 
bütün mıllctlcre suih, emniyet, fsUk
lül, lst krar temın etınekt r . Buna kar-
ii il I~ nın 1ıhvcr nızamı namına a
r dığı şey, dunyayı kcndınden bqka 

mileUer için bır z.ından haline koy
maktır. 

Bu iki kutup arasancia klınat ıenlt
lltfnde bir uçurum \ ardu Bak.alım, 
bu uçurumu doldunnak içm ınsaıılı· 

tın daha ne kadar k:ın akıtması, ne 
lkadıır mihnet ve işkence çekmesi JA
~ını gelecek.> demektedir. 

llr çlwl mabteklrl 
tevkil edildi 

Sultanhamamında nalburluk vıı~ 
pan Yazag, çivi üzerinde ihtik:r 
yaptığından ) akalarunı dün İkin 
el A lı) Cezada sorgu) a çeki • 
lerek te\•kif olunmuştur 

•0JJiiltt:• 
ili 13ın]i l9D 
Bolt - Stilleri taklide• 
me7daaa g ıea ıur 

ma zuma 
Bob • Stil ıairlerin karala

dıkları acaip tiirlere karıı, • 
rittikçe artan bir rağbet var. 
Yalnız, bu manzumelere, bir 
edebi eser gözüyle değil, bir 
eilence vasıtası, bir mizah, 
bir alay mevzuu olarak bakı
yorlar. 

Hatta, rivayete göre, bir 
!fok salonlarda, giıımek içm, 
Bob - Stil şairierın eserleri 
yüksek sesle okunuyor, kah· 
kabalar atılıyormuş! 

Fakat, bu moda, onların 
ekmeğine yağ surer. Çünkü, 
zaten, istedııuerı şey, fÖ ret 
yapmak degıl mi!. 

İtte, buna muvaffak olu· 
yorlar. Her e5, her yerde on
lardan bahsedıyor. Amına, 
ciddiye almmıyormuı ta, &• 

lay ediyorlarmış .. I e çı ar?. 
Bizim gazc.. de &r sıra hi

kayeler yazan Lıya Ve bı ı&

minde bir zat var. Bılmem, 
yazılarını hıç oıcudunuz nıu ! • 

Geçen gün, Ziya Venbi, 
Bob • Stilleri taklıdcn bır 
manzume kaleme almıf .. Uı· 
man Cemalin tavsıycsıyle ba· 

na geldı. Baktım; bu manzu
me, Bob - St.lı.erın cı;eı !eri 
kadar rnfuıa,ızlık Ve Gaçma• 
lık bakımından nıuvatru ol
mamı§ amma, hey' etı uıııumi-

yeıi itıbariyle, onlara yu. ın .• 
cTilki» isimli bu manzume
yi, okuyucularıma hoıç bır 
iki dakika geçirtebilir uumh· 
le aynen aıngıya alıyorum! 

Til.ıKİ 
Benim bir tilk.1m var, 
Gözü ıiize,I, MIZU g üzoı.. 

Be.nim bir Ulki.m ,._ 
İpindeki ozıi sııaeJ. 
Likin benim &ı k:ıa. 
Karı: nıu af'ımd ki, 
Pc) ıurl deıil. 
Kar~adau lnsaam 
Parasnı arıyor. 

Yar mı, va.r mıT. 
Ta.ljplisi \-ar _, 
ilan~. 
\'ac bir aç_ 
t'U.at benim Ulkln., 
Postundan kurk .Y.ı\PılaA 
Tilltl d~ill. 
Tilkinin postuau 
Omuılarna alalt 
Bir tllkiıctlr ... 

Bilmem, bu manzumeys 
beğendiniz mi?. Bahsettiğim 
zat, Bob - Stilleri takliden 
böyle §iİrler yazmakta de
vam ediyor. Yani, onlann 
manasızlığını taklide çalı§l• 
yor. Muvaffak olduğunu gör• 
düğüm parçaları vakit bul· 
dukça nakledeceiim ! 

R. SABiT 
======:::r::::============~~--~ 

iaşe Müsteşarı 
Cenup vilayetlerindekı letkık

lerinden Ank:ıraya donmuş olan 
İaşe Müsteşarı Şefik So) er bu • 
günlerde şehrim;ze gelecek ve 
kahve, lastik evzıatile :Fıat Mu
rakabe Bürosunun faalı) et \ c 
iaşe i§leri iızerınde tetk k r ) a
pacaktır. 

50 karaşluk ispirto· 
ya 200 e ıatmı• 

Sanyerde bır tütüncu boyalı is
poirtonun kilosun..ı 50 kuruş ) e -
rine 200 kurusa satmak surctile 
ihtikar yaptıgından Fiat I\füra • 
kabe bürosu memurları tarafın -
dan yakalanarak Adlıve" c• ' r -
miştir. 

Zemini taş olan 
adliye binası 
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A\'E. 
Uyku hastalığı 

--F: Yazan: Z YA VEBai ""'."F 
Genç kız, köşklerinin bahçe • 

sinde, havuz başında şezlonga u
zanmış gıizel, tombul \'e müte -
nasip bacakları, üstündeki kısa 
e:eklerıni, ta kalçalarına kadar 
çekmiş, güneş banyosu yapıyor, 

hem de •Karısını arı yan adam• 
romanını okuyordu. 

O derece dalmıştı ki bahçeye 
gelenin, gidenin farkında değildi. 

Halbuki komşunun çapkın oglu 
yandaki duvardan başını uzatmış 
genç kızın güzel bacaklarını yut. 
kuna, yutkuna seyrediyordu. 

Eloğlu boş durmuyordu. İşte 
böyle kendi bahçesinden duvara 
merdive~ koyarak komşusunun 
şeftali kompostosu kadar tatlı, le
ziz genç kızını tema~a ederken 
güzel kız •Karısını arıyan adam. 
la meşguldü. 

Genç kız uyuyor muydu. yoksa 
sahld-en elinde tuttuğu romanı o
kuyor muydu, belli değildi. Yalnız 
güneş gibi aşikar ve myedanda 
olan şey, olgun bacaklarının taze 
ve uyanık oluşu idi. 
Komşu çocuğu komşu kızına göz 

koymuştu. O gün yazıp hazırladığı 
aşkını ilan eden bir mektubu du
var dibine uçuruv"Crirken, kızın 

nı~anlısı da eline gayet nefis bir 
kılo kirazla ve ayaklarının ucuna 
basarak sessiz sadasız bahçe ka. 
pısından girmişti. 

Genç kız ni,anlısının gdişinden 
haberdar rl"Cğildi. Genç erkek de 
komşu çocuğunun attığı mektubu 
giıremem.;;:i. Fakat komşu çocu. 
gu bahçeye giren genci görünce 
duvardan yuvarlanır gibi aşağı 

inmiş şarkı söylemeğe başlamıştı. 

Havuz ba ındak. g"Cnç kız şarkı
nın geldiği tarafa bakayım derken 
nışanlısını görmekte güçlük çek
memişti. Hemen koştu. Nişanh 
sının koluna girdi ve: 

- Bu ne sürpriz? .. 
Diye b;r kahkaha attı. 

G n cr;;c • · ! ~i daha iyi 
goreb. me1< ıçin knrşısına geç-ti. 
bır koltuğa oturdu. 

- S.vgilım yanıma gelsene! .. 
Kız nışanlısına her zaman 'sev. 

gilim diye hitap ed.yordu. Bu söz 
aralarında •tontonum, nonoşum• 
gıbi sal""ımi hitapların yerine ge
çıyordu. Grnç erkek 

- Hay,r, böyle daha iyi... dedi. 
- N:,in'?. 
- Sem ıçime daha çok sindi· 

ıcbilmek için .. 
Genç k.zın, konuşmak için kı.. 

mıldıyan dudakları ısırılmış gibi 
kırmızı ve ateşi. idı. :\1evzuu de • 
i;iştırmck ı..tiyacını duydu. 

Genç kız okuduğu romandan 1 
~ ç ndama baz; parçalar anlattı. 
Sonra, bı .. ara~.ık ·şanlısına sev
gi dolu r,ôzlerle bakarak: 

- · Sevgilim, ded., sende hıçbir 1 
erkekte clmıyan bir taraf var.. ı 

- Na,,ıl~ .. 
- Herke;; sevgilıs.,ın yanın -

d:ıykc,, c;nun ağzının içine girip 
b'r b:ıde'!l enıesı, yahut bır kiraz 
ı;ıbi oturmak isterken sen. benden 
uıak•a karşıda durmağı tercih 
ediyorsun. 

- Ynn•:'Jda otursam ancak bir 
tarafını görecet;ım. Karşında otur. 
makla her tarafını, her yerini gö. 
rüyorum. Bö)k durmak ban daha 
çok zevk \-eriyor. 

- Peki beni canın öpmek istese.! 

- Onun da sırası var. Fakat, 
ben, ser.in karşında bır şeyler o
lu' orum. 

- Ne gibi? 
- Başım dönüyor. Bütün asabı· 

mı gizi. bir uyku sarıyor. Sana ba. 
ka baka uykuya dalmak istiyorum. 
Genç kız, birden sapsarı olmuştu; 
derhal ayağa kalktı, köşke doğru 

yürürken: 
•- Pekala, öyle ise, dedi .. Uy. 

kun varsa git yat .. Demek, ben 
sana uyku veriyorum, öyle mi? ... 

* Genç adamın söyledikleri doğru 
idi. Onda, uvku hastalığı vardı. 

Bu hastalık genç erkeğin bütün 
ailesi biliyordu. Bittabi, kız tara
fından saklanmı~ı. Fakat, erkek, 
nişanlısını deUce seviyordu. Has
talık malum olmakla beraber, bu 
nişanlanmanın onune geçmek 
mümkün olmamıştı. Bu hadiseyi 
bilen bazı eş, ciost, akraba: 

c- Delikanlıva arslan sütü 
içirmeli . .> 

Gibi tavsiyelerde bulunuyor • 
!ardı. 

* O günden sonra, iki nişanlı, bir 
daha birbirlerini <'Örmediler. Gü.. 
zel, oynak, fıkır fıkır kaynıyan 

bir genç kız olan Nevin, köşk kom
şusunun oulu ile, hayatında ikinci 
defa nişanlanırken, veni sev!(ilisi
ne şö,·Je divordu: 

•- İyi ki, onda uyku hastalını 
vardı. Cünkü, onunla bahcede 
son buluştu~ımuz gün, senın du
varın üotünden attıi'ın mektubu 
görmedı .. Ya, ona, uvku bastır. 

mamış oasaydı, dört gözle etrafına 
etrafına bakırısavdı .. Halimiz, ne 1 
olurdu?. 

r "' l FAN TEZ i _J 
HASRE Tİ M 

Grubun klWhkları.ru, ıw:rdc perde 
inen J~ch."f'rdi t"ôz ön ünden s]erken 
mul•kklttmle baş b""' kaldım, du, -
duğum bu derin, ıtddeUI ve be-lirsiz 
tah.a~urün ne olduğunu bulmak .;..·in 
cemiyeti aradım, bu r~nlş ktm.lyet 
ir1nde yoksun .• 

Sen·et, saadeL &a ·dık.lanmızuı üze
rinde birer birer durdum: İnsan sel
lerinin a.ktı&ı &enl1 <'ad.delere kapa.lan 
açıl.., konaklar, ekklerlni JJ<,fıu:ın 

~in suları ôp<·n beya.z: yalılar, ıok
le:re b· vurmıya yeltenen konlorlu a
parlunanla..r; telefonJu, radyolu. van
tilito.rlü, bol koltuklu, f'ft Ctizidi• mUb
le vltraı.terinJ a.ndıra.n ku.'ltuyü y36tık
lı, bir ka\' yuzhı Wonbr, bu !'-:.Ollonla.
rm. lıikcı: mUsahabelcr!ni te kil eden 
&eya.hailf!'I', &'\--iıt'Jerinden dtikulen 
nurlarla yık.aııa.n şt-n ('ifUerinln sokak-
1.a.ra ~a.n k.alık:ahaları: kapılarının 
önlerinde emre müht"yya otolar •.• 
ŞclLU, renk. panllı. butiln bunb.rd.., 
hJç biri ben~ alil.ıdar edf:'..med.J •• 

DaşllDdıim. ök. iiz kalbimi yolıla
dım, h:ıytr ha.src-tbn <.;f'n bunla.rdan 
bit biri deiils!n, ya !tt'n nesin! 

Tahl.li ı-üç bir bilmece, çö:ıülemea 
bir duğtlın. 

Gurenlmn kalbinde (yetı.~medlm) 

diye ı:ı:lıya.n bin ı.a: .. a.İlı emelden hie 
biri d<'iilsln. 

AnJa.dım. im.anın yünfinde ceyvah 
C"Öf'~i·dinu d~e a&İıY<Ul bir bike9Mn, 
bu tezatlarla. ('arpı')l-n başını, a<"iz fçln
M rrllirk.en ror«uuluiun "·rrdij"i bita
bi ile l'O'ller.b:n. kaııındı, iı te l)u ancl.ı 
ılık bir ha,·a esti, a.k»~le yanan dinıa· 
tımda bir o.;ukUııtl hissett-'m ı)u ınllh~ 

t.M-ı oldukuın .,efkat denilen llQ'.yon'un 
muc~<.;em tıısanı.,·el ("NJ\.;lli itli. 

S•l'me ASKER 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 92 

Dü~ rı a , ordusu nasd vaziyet ahyordu 
Bu rr.eu .ste başK.ım:ından ;3" 

Huııyan, taarruz icra ,:na muktc
dır bir ora ıyu w..:stahkem bir 
mevki dahıline vazetmek gaye.I 

mu. r c.lac:ığını ve drııanma yt•
t. ce)e hadar ı:;lıktan bitap ka· 
Ja~ağ a 'r olan bır ordunun ha

rcki\t.nı dr arma ın gelmesine 
b raı:m K asla ınunnsıp olal"ıya· 
.cağ b<'van etti. 

llu C.3n başka taarruzun asker 
lrr ü.:er.::de iyı hır tcsır husule 
getircceğrnı beyan eder<'k taarru
za gcc lmesini ta\ sivı:: ettı. 

Bu f!.K!f Lad.slas tar f . lan ten-

sip edılerck ordurıun taaı-ruza geç· 
m .ine karar verildi. 

jan Hünyad, umum ordunun 
h•şku" anclJnı olduğu.ndan ordu· 
ya mtiııasiµ bir mu \ıil.-~ce nızan11 
alclırdı. 

Tıirkle.ın h, .:ıldukJ ı !mv
vet<? v1k f bull cıugundan o üna 
kad r ll!ac rla ın kadc eh nizam

dnn sarfı nazar edere~ c c \ .ı hır 
hat uwrc tertip ettı. Bu rdt rr.u • 
te' f kıt'alardan nıurd 1;C'l 1 ulU· 
nU):Ord l 
ıan HL:lnyad Varna surlar !"dan 

bın hntv~ mes.f, Je b:r me\ ~ı in-

u 
Eğlence 1 1 M .. ,., . . . 
U 
.. ç h. b. ==ı: ukafatlı Bılmecemız =,= 

ırsız ve ır 1 100 ktlçlk o uyucumuza lledlye verlyozuz 
jandarma 

Çocuklar için iyi bir ka5 !l •:· 
lencesidir. 

A kapısından girip B kapısından çıkacaksınız 

32 kiığıtlık bir desteden !l'aça 
papazın' çıkarıp herkese gösteri
niz. Maça papazı jandarma vazife
sini görecektir. 

Dört Fantiyi de çıkarıp gösteri
niz. Bunlardan üç tanesini seçiniz. 
Bu üçü de hırsızlık yapacaktır. Bu 
üç Fantiyi ihtiyacın:z olmıyan dör
düncü Fantinin üzerine kapatınız. 
Bu suretle masada solunuzda üç 
hırsız, sağınızda ve biraz uzakta 
da jandarma hazır bulunuyor. 

Üç hırsız aralarında konuşuyor· 
!ar. Bir avı soymak için müznkere
de bulunuyorlar. jandarma bun
ları görünce koşuyor. Fakat hır
sızlar da ortadan kayboluyorlar. 
Bir tanesi destenin altına, bir ta
nesi destenilı ortasına, sağlanma
ğa vakit bulamıyan üçüncüsü de 
destenin üstüne atlıyor. Fakat 
jandarma da üzerine sıçrıyor. 

O zaman çocuklardan birine des
teyi kesmesini söyleyiniz. Nere- ı 
sinden keserse kessin, alta kaçan 
hırsız jandarmanın üzerine gele
cektir. 

O sırada ortada bulunan Fanti 
hiçbir işe yaramaz vaziyete geçe
cektir. Fakat çocuk bu tebeddülüı:ı 
farkına varmıyacaktır. 

Biraz gülelim 
Küçük Tahsine babası sordu: 
- Alfabeyi öğrendin mi?. 
- Evet, babncığım. 

- Söyle bakalım, A harfinden 

Küçük okuyucularımız ellerin
de birer kalem olduğu halde yu
karıki resimde gördükleri A ka
pısından girecekler ve karma ka
rışık yollarda başları dönmeden 
dolaşarak B kapısından çıkacak· 
lardır. Muvaffak oldukları tak
dirde geçtikleri yolu kalemle çi
zerek, bunu okunaklı isimleri ve 
adreslerile birlikte bize göndere
ceklerdir. Muvaffak olan okuyucu
larımız arasında kur'a çekerek 100 
kişiye birer mükafat vereceğiz. 
Bu mükafatlar şunlardır: 

HEDİYELERİMİZ 
Bi'rinciye: Bir fotoğraf makinesi 
İkinciye: Bir mektep çantası 
Üçüncüye: Bir perker takımı 
Dördüncüye: Bir hokka takımı 
Beşinciye: Bir aylık Son Telg· 

raf abonesi. 
Beşinciden on beşinciye kadar: 

Birer kitap 

On beşinciden yirmi beşinciye 
kadar: Birer sulu boya takımı 

Yirmi beşinciden 35 inciye kn
dar: Birer dolma kalem 

35 inc;ren 45 inciye kadar: Birer 
fotoğraf albümü 

45 inciden 55 inciye kadar: Birer 
yazı kalemi 

56 inciden 70 inciye kadar: Bi
rer kursun kalem 

70 inciden 100 ünciye kadar: Bi
rer kartpostal. 

DİKKAT EDİLECEK NOKTA 

Mükafatlı bulmacalarımız şim
dilik ayda bir defa için olacak ve 
her ay yeni bir mükafatlı bulmaca 
tertip edeceğiz. Onun için kur'aya 
iştirak etmek istiyen okuyucuları
mız cevaplarını temmuzun 18 inci 
cuma gününe kadar •Son Telgraf• 
gazetesi bulmaca memurluğu ad
resine göndermelidirler. 

sonra ne gelir?. -- Öteki harfler baba ... 

• - Yavrum, kaç yaşındasın? 
- Evde beş, tramvayda üç ya-

şında ... 

• 
Annesi- Kız Türkan yine mi 

bir tabak kırdın? Sen ne kadar be
ceriksizsin böyle?. 

Küçük Türkan- Ben ne bile
yim anne? Ben elimdeki silgiyi 
düşürdüm zannettim. Bir de bak
tım, silgi öteki elimde .. 

• 
Trende: 
- Anne bu keçtiğimiz istasyo

nun adı ne? 
- Ben sana hep böyle sualler 

sorup durnia demedim mi?. Gö
rüyorsun ki kitap okuyorum. 

- Peki bir dnha sormam! Yal
nız bu istasyondan geçerken, ah· 
lam aşağıya inmişti. O tekrar tre· 
ne binmeden tren hareket etti. 

- Ne yuptın be adanı, karımın rcs
minı pan;aladın. 

- O kadar kıymetli mi idi?. 
- Çerç~vc•ini elli liraya yapbr-

mışbm. 

Yeni bir keşif 
daha 

Mekteplerde hocalarımız bize 
mı.yun terkibini öğrettikleri za· 
man1 suyun 2 kısım idrojen ve bir 
kısım oksijenden mürekkep oldu 
ğunu söylerler. Halbuki şimdi bil

diğimiz suda az miktarda •ağır su• 
bulunduğu da keşfedilmiştir. 

Filistindeki Lfıt gölünün sula
rında bu ağır suyun miktarı daha 
fazlad:r. Ağır su mikrobu öldür
mektedir. En mukavim madenleri 

ıışındırmaktadır. Bu ağır suyun 
daha başka hassaları olduğu da 
zannedilmekte ve bu yolda araş
tırmalar yapılmaktadır. 

f ' Son T elgraf'ın 
çocuk sahifesi 

•Son Tel.gTaf• küçük oku· 
yucularını da memnun etmek 
içi- her hafta cuıma günleri 
kendılerine bu sütunları ayır. 
mt§ bulunmaktadır. Küçük o. 
kuyucularımız bu sü'unlarda 
h.,- türlü faydalı yazılarla 

biTZikte eğlenceler, küçük fık
ralar, masallar, oyunlar, hu
l<isa kendilerini memnun e<Uı. 
cek her şeyi bulacaklardır. 

•Son Telgraf• aynca kii.. 
çük. okuyucularına bugünden 
itibaren bir de mii.k;ifa.tlı bul
maca te-rtip etmiştir. 

"------·--.) 
tihap etmişti. Bu mevzi, vadinin milen nazarı dikkate alarak Var-
nihayetincie kt!!1 ve Dona göll1 sa- darın piskaposu maıyetindeki sağ 
hilinden sağdaki dağın eteğine ka- cenah kuvvetlerini biraz geriye al-
tlar dört bin ayak imtidada ma· dı. Bu kıt'ay1 şehirden iki bin met-
likti. re mesafeye getirdi. Kendısi de 

Bu tul, biayette muhnsamattan- bin metre mesafede ahzi mevki e-
beri vukua gelen ufaktefek mu- derek bu suretle Türkler tarafından 
harebelerle kuvvetini kaybeden sağ cenaha karşı icra olunacak çe.· 
bir ordu için pek çoktu. virme hareketlerine mani olmak 

Hususile sağ cenah ilerisinde istedi. Sonra ordu kısmı küllisinin 
bir yamaç bulunması jan Hünyadın bulunduğu yerde müstahkem bir 
dikkat nazarını çckmi,tı. Fakat, ordugah tpsis etti. • 
maiyetind<:ki kuvvet az olduğun- Süvarinin ağırlığı ıl hafü top-
dan muharebe hattını yamacın ü- !arı bu ordugiıha yerleştirdi. Or-
zerine kadar bir t,,ürlü uzatama· •dunun gole istinat eden sol cena-
m:stı. hında beş muvazzaf :ılav bulunu-

Bundan başkn, sırt serapa ~alı- yordu. 
lar ven •açııklarla örtülü olduğun- Bu alaylar jan Hünyad maiye-
daıı SÜ\·arin:n harekatına da mu· tind<'k• alay ılc Zıbcnburg, Zckler 
sait de ;ılui. ve ;\facar a'wia•ından ibaretti. 

Fakat bu s.rt,n muharebe hath ~!erke de Kı l U) ..ık k,t'adan 
ilerisı de b ıl ~uşu. T, kkr İÇ•" u: ıte ıtkıl olın k uzcrc K La-
ga e• favc! : ıd Çun" · bu h 1 disl s maıyetırdck. alaylar Dulu 
T"rk k t 'r bu ce" '<l d r r ~orclu. 
kapalı olarak ilcrl<•me. nı kolay- Bu alaylarrlar. birır ın kumanda· 
laştırd ğ. g• ;i har.f Türı süvari· n İstefoıı ic ı. Digc·r al:ıyııı kumar-
ler ın c. hare dtınn mus~ıtt~ ı da,ı Lad 3 Bangı idı. 

ıa Hun. d, bu m hz !arı ka· ı S"ıi cen;ıh alla mır! ı:;q alav ou- 1 

Havyanlar dilden 
anlıyor mu ? 

Bazı alimlerin iddialarına göre, 
hayvanlnrın çıkardıkları sesler, 
gramerli birer dil teşkil etmeseler 
bile, herhalde yine bir konuşma 
vasıtas:dırlar. Bundan başka atla 

köpek sahiplerinin dilini pek iyi 
anlamaktadır. Başka bir yere nak
ledildikleri zaman, etraftaki yeni 

hayata alışıncıya kadar, küskün 
durmaktadırlar. Bununla beraber 
ilk alıştıkları dili de unutmuyor
lar. 

Asyaya nakledilen bir İngiliz 
köpeğini misal olarak gösteriyorlar. 
Köpeğin gittiği yerde on, on iki 
çeşit dil kullanılıyordu. Fakat kö

pek bu dillere hiç ehemmiyet ver
miyordu. Yalnız karşısında ingi

lizce konuşulduğu zaman, kuyru
ğunu sallıyor ve yaltaklanıyordu. 

Bir akıl 
Küçük Hilmı arkada{t Necdete 

dedi ki: 

- Sabahları bir türlü erken u
yanamıyorum. 

- Ben sana tam vaktinde uyan
manın bir çaresini öğreteyim mi? 

- Öğret bakalım!. 
- Kolay! Her gün birer saat 

daha geç kalkarsın. Yirmi gün ka· 
dar geçtikten sonra tam sabahın 
saat 6 sında uyandığını görür vP 
hayret içinde kalırsın. Artık on
dan sonra da saat 6 da kalkmak 
itiyadını bozmazsın. 

lunuyordu. Anlar da Bosna ve 
Eğri piskaposları maiyetindeki a
laylarla Hın·atistan beyi Taloçi
nin ve Kardinal maiyetindeki a
laylardan mürekkepti. Orduda Po
lonyalı ve saire de mevcuttu. U
lahlar umumi ihtiyat olarak geri" 
de alakonmuştu. 

Her alayın kuvvetine gelince: 
Mecmuu bir alay teşkil eden U
lahlarla Macar kralı Ldislas mai
yetindeki alaylar müstesna olduğu 
halde her alay bin kişiden mürek
kepti. Bu hesaba göre müttefikler 

ordusunun tekmil kuvveti otuz 
bin kadardı. Müttefik ordularının 
sıliıhları fevkalade mükemmeldi. 
Ulahlardan maada bütün askC'r 
zırhlı idi. Ve iki yüzlü kılıçlarla 
m reJıhezdi. 

, Jüttcfık ordu _nda toplnr da 
vard Bcnlar ~.ıstahkcm ordu
gahı muhafaza ıçin ayrılmıştı. 

M:ittefik ordular her ne kadar 
bu tertiba.ı ıttihnz etmiş idıyı; de 
ci\ arç!n bul an Varna ve GJ!ata 
şrnrin ~ dı - ..in&sıp kuvvetler1e 
ırnalı Jiızım geliyord~ 

.-,-D~ı--N--U--N-- Yaşaomıt Atlı: Vf' MacPra Jfatırşl 

Hayatını Anlatıyorunı · 
Yazan: HALÜK CEMAL No· l ~ 

" O yanımda oldukça, etraf h 
na daha munis, güzel geligord 

Ondan sonra aramızda gizli, sı- sunuz Müjgan Hanım.. dil 
kı bir beraberlik başladı. Görüyorum; hala sıkılıyıırı> 
Ak~amları pencerede sık sık kar- Eğer bu kadar üzulectgın 

şılaşıyor; fakat annem, kardeşim 5eydim bu gezinti; i te.idıf e 
anlıyacak, sezecek diye, o eve ge- dim. Ben istiyordum l:ı hf" 
lince bir aşağı odaya iniyordum. Adayı göstereyim; hem de 
Haftada iki defa evden muhtelif güzel şiir ve hulya alemiııdC 
bahanelerle kaçarak saatlerce, başa mes'ut bir gün geçire!~ tr 
başbaşa oturuyor, geziyorduk ve •Dil. de, yeşil çamlar ~ıl 
her geçen günle beraber kendisine kolkola, ağ.r ağır yürüyord , 4 Al 
bir kat daha dağlandığımı, sonu Buraya henüz gelmişti~· " ~ ih 
gelmez, önü alnmaz bir hızla sev- vakittenberi Boğaziçine, f.d al 
digimi anlıyordum. gitmemizi, sevgimizi dcğ;,IJ ba 

Evet onu hiçbir çehre için çır- zaralar arasında bestelemelll"' 1 b 
pınmamış genç kızlık hayatım ı- tiyordu. Fakat ilk zanıanlard' k 
çinde; mukaddes bir mahlfık gibi tün arzuma rağmen semtiıııll 
ilıadetie, takdisle, samimi bir teb- ayrılmağa cesaret edemiYO 

1 
cille seviyordum. Aşk hiç bekle- , Ari<"' 
rr.c :.·.~rr1. istemediğim bir anda ha-1==========;:._.,... 
bersiz bir misafir gi1'i kalbiıre gir
mişti. Artık o benim gözl<•rimdc 
sadece bir erkek '!eğil, bütün ha· 
yat, hayatiyetimdi. 
Yanımda olduğu zamanlaı·; be· 

nimle konuştuğu, meşgul bulun
duğu anlar büyü;. bir sevinç du · 
yuyordum: Benimdi ve benim olu· 
şu beni sevindiriyordu!. 
Camın kenarına oturup gelişini 

görmek, buluşacağımız günlerde 
bizi birbirimize kavuşturacak anın 
yaklaştığını haber veren saatin 
seyrini gözlemek en büyük zev
kimdi. Çünkü ona gidecektim. Ya
nına sokulacaktım. Konuşacak, 
cıvıldaşacak, dertleşecektik... Bu 
heyecanlı intizar ne nefisti yarab
bi!. 

İkinci görüşmemizden sonra yi
ne hep Tnşlıkta buluşuyor, kame
riyemize çekilerek bitip tükenmi
yecek bir nteşle dolu olan kalble
rimizi aç:yord uk. Baz an aşağıya, 
Küçükçiftlik parkı yoluna iniyor
duk. İki tarafı yeşil ağaçlar, im 
çiçeklerile dolu yolda cennet yol
cuları gibi dolaşıyorduk. O yanım· 
dn oldukça ağaçlar, bahçeler, et
raf bana daha munis, daha güzel 
görünüordu. Orada kiıh yeşil, göl
geli çınarların altı.na uzanarak, 
kah tabiatin yeşil çimenli halısına 
başımızı koyarak kuşların, böcek
lerin ninnisini dinliyerek saatler
ce müşterek varlığ:mızın yarattığı 
saadete dalıyor, akşamları ediyor
duk ve her ayrılışımızda o: 

•-Bugün de geçti Müjgancık!. 
diyor ve sonra hafif hafif parmak
larile saçlarımı okşıyarak ilave 
ediyordu. 

.__Bir gün gelecek; hiç, hiç ay
nlmıyacağız .. Yakında annemi an
nene göndererek seni resmen is
tiyeceğim. Evleneceğiz. Bizim de 
bir yuvamız ol.acak .. Günlerimizi, 
gecelerimizi hep bu yuvada haş
haşa geçireceğiz! .. 

Ilık sesinin bütün ahengile kal
bimde yereden bu sözleri işitince 

en büyük hayat müjdesini almış 
insanlar gibi seviniyordum. Eve 
dönünce de çabucak gelen akşam
la ayrıl:ğımızın sızısını bu sonsuz 
müjde ile unutup, avunarak: 
,_Yaşamak ne güzel şey .. Sev

mek, sevilmek, mes'ut bir hayat 
için ümit bulmak ne tat! .. Dünya 
ne latif yarabbim!.• diye gözle
rimde sıcak sevinç yaşları ile ağ
lıyordum!. ... 

•-Bugün çok durgun duruyor-

jan Hünyad, sahra muharebe
sini yapabilecek ordunun kuvve
tini azaltmamak için buraların 

muhafazasını Rumlara bırakmıştı. 

Müttefik orduların muvaffaki
yetsizliği halinde Rumların bü

tün kapıları kapatacaklarını hiç 
hatırına getirmemişti. 

Müttefikler ordusu bu tertibatı 
ittihaz ettiği sırada Sultan Murad 

d aha evvel tertMıatını almış bulu
nuyordu. 

Umum Türk ordusu, Turhan 
Bey kumandasında bulunan Ru
meli askeri ile Karacapaşa maiye
tinde bulunan Anadolu askerinden 
ve Sultan Murad kumandasındaki 
sipahi ve yeniçer.Ier ile aznblar 
ve ak:ncılardan mürekkrpti. 

Türk ordusunun kuvveti fazla 
id Sultan Murad, muharebe ıcra

sına vak t müsaıt olduğundan, or
duyL Türk usulü harbine naznran 
tertip etli. 

Birinci hattı kamilen tımarlı 

süvarisinden te.kil eyledi. ·Muha
n·bc Runıelinde vukua geldiğin-

13 Haziran t94J 
18.00 

18.03 
18.30 

18.40 

19.00 
19.15 

• Program, ve J.1.eınle)l;f'· 
Ayarı. 

l\.füzik: FaSJl Sazı. 

Zıraat Takvimi ~e 

A1ahsuUeri Borsası. 
Müzik: Radyo Sving O 
sı (İbrahin1 Özgü.t ..;t 
Böcekleri). ı 

Konuşma' ( ikıısat SJ" · 
~ıuz.ik: MandoHn J(llôl ~ 
Adnan Kopuz ve a 
ları. . " 

19.301\Iemleket Saat Ayar.., 
jans llaberleri. • 

19.45 .Müzik: Kl.~sik Proi''"' 
:Prles'ud Cemil. 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik. Solo Şarklat· 
21.00 Konuşma: Memh·ket 
21.10 Temsil. C 
22.00 Müzok: Radyo Salon t 

tras (Violonist Ncc P t 
ı. Purcinı: Madamt t 
fly'dan parça4ır 2 
Pec!' Cynt S ı , u P"' ı 
ınenılda (ı\ğır Vnl.! 
go: Arlökcnin J'J1 
(Polonez). ~ 

22.30 Memlc~«ı Saat AY•" 
H<.1bcrteri; &;ham ,,,.,.,. ı t , " ~~ ı~t, Kamb.yo _ JıııU 

sası (Fıyat l. 
22.45 Müzık: Radyo Salo• 

trası Pnıgranunın 

5. Tbo.1cr Kuk • ıı:~• 
ka) 6. Ferrari.s: İt!) r 
ucr; Kaıızon~tta, S. fl': 
vicz: Kaprıs (oa«~ 
Friml: Kelebt:kler \'Ş 
Beccc: Nokl<ımo, 1 t. 
felt: Ninnı, 

22.45 Müzik: Düns l\lL1til1 ı1'r 
23.25/23.30 Yarınki Pr<gr• 

Kapanış. 

7.30 Program, ve MeınJeıtel 
Ayarı. 

7.33 Müzik: Hafif Progroıl' 
7 .45 Ajans Habcrlcrt. 
8.00 Müzik:: Hatıl Pal'\"·'" 

ramınn Devamı. (P' ) 
8.30/8.45 Evin Sııah. 1 

12.30 Prograrıı, \'e Mem1t1'e 
Ayarı. t· \ 

13.33 l\!iızik Turkte PIIı~J# · 
12.45 A. , < Jlab r e-i. I' 
14.00 Mıız,k. Rıya et cumııııt 

dosu (Şer· m 1'~ ~ 
C. ,.cı:l.c· ı•or , ~ ,.,,.._ 
cıa d: 1kir.cı \'-.ıls s. \ (i 
l><~c·holl !uylle, f. r<' 
Frnnck: Sc..'tlforık f'il11 · 
E. G~lraud Şarı. V" 

14.45 Müzik' Türk~e f'lh1'
10

' 
ram1nın Devamı 

15.00/ 15.30 Müzik: Dan• 
(Pl.) 

den usulen Rumeli sü,·arı5ııı 
cenaha, Anadolu sü\'arisi!l' 
cenaha yerleştirdi. Sonra ~ı 
hattın geriye doğru ric'at < ıı-· 
ihtimalini nazarı dikkate 

ric'at harek~t.nı himaye ':L' 
harebeye kemali mu,·affa 

•• 
devam etmek için geride il' 
dit kademelerden mürel<kı'P 
hat teşkil etti. , 

. ~" 
Bunlardan başka üç bıfl " 

ibaret olan sipahiler de birı!l 
tın icra edeceği süvari hılC~ 
iştirak etmeğe tahsis olufld rt'' 

İkinci hat bin kiş;dcn tC ıJ 
eden yeniçerilerden t<' J<;l n" 
Bunlar muntazam bir kale ,1 
alarak Muradtepc ile sanc 
üzeriııd~ me\'k, aldılar 

Niğbolu meydan muhnr€~ 
olduğ'J gıbı bu defa da crP 1, 

şaranpollar ve siperlerle 
eylediler 1 

Türklerin bu muharrbr 
tı ahvnle. araziye ,.c d 
m C\'C . ku vvetlerınc nat• 
muvafık t ı. 
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Wu :ııwwn metlnlert ~ 

To l AJ ..... bQllmıleriıulen aJımnır.ır> 
• "Li.edaı: MllGlllnlerA~ 

Almanyanın Türkiye 
topraklarından geçme 
müsaadesi talep ettiğine 
dair Berlinde dola§an 
ıayialan salahiyettar 
Almnn kaynakları tid· 
detle tekzip etmişlerdir. 
Böyle bir ıey ne isteıi
mİf, ne de düşünülmii§· 
tür. Almanya Türkiyeye f h -~~adoiu ajansının Bertin mu • 

J , ırı, Almanyanın Türkiye top-

!f l'' 1arından geçme miisaadesini 
1 l> ettiğine dair Berlinde ya • 

Ber linde bir 
k~rıı kuvv~tli ve hususi otomobil kon

toplandı 

Amerikan va
purunu A lman 
deni z a l tısı n şayialar hakkında ecnebi 

e:ecilerin salahiyettar mah • -

bır aempatı bealemekte-

dir .. _ fer ansı 
tle yaptıktan konuşmalan HİTLER GENERAL ANTONES· 

le hulasa etmektedir: KOYU KABUL ETTİ 
~ı\_!manya hiçbir vakit Türk a. Hitler dün Münihte parti mer. 
ı.sınden asker! mahiyette tran- kezinde Romanya hükumet reisi 

r ıcrasını, ne istemiş, ne &, dü- General Antooeskoyu kabul etmiş 
ınüş:ür, Almanyaya isnat olu- ve öğle yemeğine ahkoymuştur. 

·n transit projeleri ecnebi ga • Görüşmede Fon Ribbentrop da 
et:ilerjnin tertipleri ve Türkiye hazır bulunmuştur. Yemeği müte-
' ı\!manya arasındaki münase • akip General Antonesko tayyare 
ı ihlal etmek istiyen ecnebi ma- ile Bükrese dönmüştür. 
. alarıdır. Ayni zamanda bu ERİTREDE ASSAB İŞGAL 
•ıbatla Almanyada b:r aksüla- EDİLDİ 
1 lıusule getirerek müstakbel Ortaşarak İngiliz karargahı, Erit-

Bertin 13 (A..A.)- 5 hazirand: 
Berlinde Alman, İtalyan ve Fran
sız otomobil sanayii mümessille
rinin bir toplanh yaptıkları hildi
rilmcktedir, Konferansta, Avrupa
nııı müstakbel ekonomi çe•çevesi 
dahilinde işbirliği prcnsipi görü
şUmüştür. * Faris 13 ( A.A.) - Laval, Vişi 
civarındaki Şateldon'daki sayfiye
sinde birkaç günlük istirahatten 
sonra Parise dönmüştür. 

ketıer hakkında Alman askeri rede sahil mıntakasına deniz ve 
-luarrnın anJaşLimaSL gayesi la- hava kuvvetlerinin işbirliği ile Çörçili n riyasetin• 

batırmış 
Vaşington 13 (A.A.)- Hariciye 

müsteşarı Sumner Vels, gazeteci
ler toplantısında Amerikanın 
P ernambouc konsolosundan gelen 
raporun hulasasını okumuştur. Bu 
rapora göre Amerikan şilebi Ro· 
bin Moor 21 mayısta cenubi Atlan
tikte bir Alman denizaltısı tara· 
fından batırılmıştır. Konsolosun 
raporunda yalnız 11 kişinin ölüm
den kurtulduğu ilave edilmekte
dir, 

\ . "" ' olunmuştur. Hint kıt'~larının ani bir ihraç ha- d t f 
~:ınya Türkiyeye karşı her. reketi yaptıkları ve Assab limanı. e op antı H" ti ' k 

•O:i bitaraf dedete karşı bes - 1 nı işgal ettiklerini bildirmektedir. (l bıcl Say[:ıclan Devam) ı er e me tu p 
ilinden çok kuvwtli ve hususi Bu suretle, doğu Afrikasındaki karşı nihai zafere kadar müca • .. d 
Sempati beslemektedir. Alman- son İtalyan limanı da İngilizlerin dele ve müşterek yardım devam gon eren musi-
Siyasl Ye askeri vaziyetleri in· eline geçmiştir. Şimdiye kadar sa- edecekti~: Işgal. e~ilen memle - 1 • • 
ıf ettirecek surette kararlar yılan esırler arasında 50 bahriyeli, ketler mutemacti şıddet ~!tında bu. kışınas boyacı f 
haz ederken, daima eski müt- 87 tayyareci, 39 Alman bahriye - lundukça, mustekar bır sulhun • 
.:lcri olan Türkiye ile bir ihti- !isi, bir miktar İtalyan asken var- yapılmasına ve böyle bir şiddet ve Beyoğlunda Arap Şataretin e· 

, , luhu: ettirebilecek her hare- dır. esaret altında yaşamağa imkan vinde çalışan Nazmiye isminde 
~e· ~len çekinmek lüzumunu göz l•H-·.----·.--------• yoktur. Milletler mail ve içtimai genç bir kadını öldürmek kasdile 

unde tutmuştur.. • ımayeı Hayvanat emniyetten istifade etmelidirler. Bu yaraladığından dolayı Birinci A-
1* DV°VET HUDUDUNDA ALMAN (1 ıncı Sayfadan neva.mı gayeye varmak için hür milletler- ğ;.rcezada muhakeme olunduğunu 

TAHŞİDATI Beyoğlu kazalarında usulsüz ola- le birlikte harpte ve sulhte elele yazdığımız lostracı ve konservatu-
l.oııdradan verikn haberlere rak köpeklerin zehir kullanılmak vererek çalıştlacaktır. ar müdavimi Ali Sunanın muha-
., , Sovyet hudutlarında muaz· suretile öldürüldüklerini bildirmiş İçtimaın nihayetinde mümes - kemesi dün son safhaya gelmiş· 

Alman kuvvetleri tahsil ediL ve bunu protesto ederek itlaf edi- siller Krala takdim olunmuslardır. tir. 
lı:tedir. Bu haberlerm alınması, lecek hayvanların behemehal Ce- Bu tarihi toplatıda söylediği nu- Mamunun vekili Ethem Ruhi 

iilitercoin Mcıskova sefiri Sir miyete tevdi olunmasını istemiştir. tukta Çörçil bilhassa demiştir ki: dünkü müdafaasında Alinin musi-
Pps'jn Loociraya muvasalatı za- Yine Cemiyet Üsküdar kayma- •- Bugün burada memleket • kiye fevkalade meclup, hassas bir 

• nına tesadüf etmesi ~nııiliz ga- kamlığ na yaptıg·, bir müracaatle leri istilaya uğramış meşru hüku- genç olduğunu, fakat biraz da 
... ~'- metlerin mümessilleri de hazır anormal bulunduğunu söulpm;• ve,· 
,,, . , "'•İnin dikkatim çekmekte • son zamanlarda Kandilli mıntaka· ' -----, , bulundugu halde, kurtuluş ümit • <- Musiki aşkı Aliyi demdeğl-

·1' sında kudurmuş olduğu farzedilen lerini daha zivade kuvvetlendir- şik bir şahsiyet haline koymuştur. 
. aymis• muharriri bu tahşi • bir köpekten dolayı eiva·r hayvan- H tt" b } hakkında üç ihtimali ileri SÜ- mek içi ntoplandık. Nihal zafer a a urada konservatuardan çı-
%r: ların temyiz ve tefrik edilmeksi- hakkauk edinciye kadar gayemiz. karılınca Berlin konservatuarına 
1 İn • zin zehirle öldürüldüğünü ve hatta den uzaklaşmıyacag· ız. · girmek için Alınan devlet reisi 

, - gillerenin istiUSının baş. 
, bir zamana bırakıldığL hissi _ bu maksatla temizlik memurları- Şimdi Atlantiğin öte tarafından Hitlere bir mektup yazıp gönder-
t ~ermek, 2 _ Moskovayı .kor _ nın bazı evlere de girerek ev kö- da çekiç ve torna sesleri gelmek- mek gibi bir garabet de göstermiş-

larak \"e yalnız kuvvetlerini peklerini istediklerini şikayet e- tedir. Birleşik Amerikanın gittik- tir. Maamafih bunun cevabı gel-
l\!rerek tavizat elde etmek, dip bunun meu'ini iStem4tir. Kay- çe artan yardunları da bu ümitle- miş ve •eğer Türkiye hüktimeti 

makam h •~ıs· e ile a'"--~-r olm rimizi kuvvetleodirmio bir halde müsaade ederse gelebilirsın· iz• 
Afmanyarun Ukrayna buğday· ..., """""" a- ..., ğa başlamıştır, burada tonlanmış bulunuyoruz. denmiştir. Bunu takiben de Ali 

"'na ve Kafkas petrollerine göz Hitler Avrupanın başına büyük tekrar şehir konservatuarımıza 
~uğu malı1m olduğundan ha • S • H b • bir feliiket getirdi. Fakat yaptık. alınmıştır. Bunlardan Al.iıı.in nor-
~ \en Sovyetler Birliğini isU • urıye ar ıne !arını fazlasile tazmin edecektir. mal bir adam -Olmadığı an.l.apl-

ct ~-kalkmak... Bir Bakış Yaraların fecaati çok daha derin- maktadır. 
!1' "'4aınafih muharrir ilrinci ili • (l ~1 S"Yfab.n Denm) dir. Milyonlarca halk adeta kö - Nazmiye kendislııin paralarını 
ı !\ıa[i daha kuvveUi bulmakta - Bu sebepten Şama yapılmakta olan lelik şartlan altında çalıştyor. Mal yemiş, sonra yüz çevirmiştir. Ö-

ileri hareketinde istıcal gösterilme- ve mülkleri yağma ediliyor. Ya- lüm kastile yaralama yoktur. 01-

t· 

... h-!usoLİNİNİN NUTKU 
<>F:U.LiNDE BWENtLMEDl 

~ lııUsoliı.unin son nutku Bertin.. 
~ ~ahoş bır tesir bırakmıştır. 
ı.; lıııden gelen haberlere göre, 
1-~an gazeteleri nutkun Alman-

l'an 1~-sanüdü ve Amerika ile 
~nasebctler üzerinde ısrar eden 
lıı :.ın çok kısa huiasalarını 
~t"'lekle iktifa etmişler ve Yu

·n s•an hadiseleri hakkında Mu
•İnın İtalvan kayıplarını a • 

' . -
~ ;tiraf etmiş olduğunu yaz -
< r ır. 

l,\XıSTAN İTALYAYA 
!\. VERİLMİYOR 

1 L .. an gazctcl{:r:nin neşriya .. 
'a ll'",.,.., Yunanistanda İtaly.anlar 
~tıı. .~ lıl'anların yerini almak - 1 

'?, Sdiınığın 4gali teyit ediL ! 
'lır::tedir. Hayat saha:.ı telakki-
<l(! Yunanistanın hükümran bır 
~t kalmıyacağı manasına gel

. :. İlhak ise mevzuubahs bile 
~·dır, 

mek\edir. Şam yolu üzerindeki Hasba hut yok pahasına satın alınıyor. saydı her vakit daha müsait yer-
nın işgal edildiği hııberi Kahireden İnsan ocakları gizli siyasi polis • lerde ona hücum edebilirdi!.. 
teyit edilmemektedir. Maamabi.f müt-
tefiklerin yakında Şam civaruıdaki ler tarafından gözhapsine alınmış Bilahare muhakeme karara kal-
bağlara varmaları beklenebilir. bulunmaktadır. Dini itikallar talı- mıştır. 
MERCEAYUN İŞGAL 
EDİLDİ 

Fransız tebliği Şam'uı Cenubunda 
Kesve mıntakasında Vişi kuvveUeri
nin taarruz! faaliyetlerde bulwıdu'1!
nu, ~Ierceayun ve Cebel mm
t.akasnda iş'ara değer bir :.;ey olmaJı
ğıru bildirmekk'Clir. Halbuki Loncira
dan tf>yit edildi~ine göre, İngiliz kıt'
aları. Merccayun'u işgal etmişlerdir. 
ZABiTLERİN MAAŞI 
ARTTffiILDI 

Kahireden bildirildiğine göre, Su
rlyedeki subay ve erlerln IIür Fran
sızlara iltihakı devam etmektedir. 
General Dentz buna m4ni olmak i~in 
µ.bit ve erbaşların n1aaşlarını İngiliz 
ordusundaki seviyeyi bulacak derece
ye yükseltmiştir, Buna rağmen ilti
haklar devam etmektedir. 
FRANSIZ FİLOSU ŞARKİ 
AKDENİZE AÇILDI 
Vaşlnctondan gelen bir habere ıö

tt, Tulonda bulunan Fransız tilosa. 
cüz\ltamlan Şarki Akderıir.e hareket 
etmişlerdir. 

kir edilmektedir. Hitleı'e şimdi bir 
hapishaneden farkı olınıyan Av
rupa kıt'ası kafi gelmiyor. Hitler, 
bu fecaat temelleri üzerine, peşine 
taktığı Musolini ile birlikte yeni 
bir Avrupa nizamı kurmak iddia
sındadır. Fakat muhakkak olan bir 
şey var ki, o da bu nizamın Alınan 
elleri tarafından kurulmıyacağı. 
dll'. 
Halasın nereden geleceğini bil

miyoruz. Fakat mücadelenin uzun 
ve çetin olacağını biliyoruz. Hit
ler muzlarip bir Avrupanın içinde 
sağa sola dönebilir. Afrikaya, As· 
yaya girebilir, fakat nihayet bu 
kale gibi adada boy ölçüşecektir. 
Karadan ve denizden mukavemet 
edeceğiz. 

Çörçil nutkuna jÖyle nihayet 
vermiştir: 

Bol Bira 
( 1 bıcl 8'vfa<lan Denm) 

Bilhassa Bomonti fabrikasının 

istihsalatını ihtivaç nisbetinde 
derhal arttırmak kabildır. İnhisar
lar Sahş İşleri Müdürlüğünden 
aldığımız malümata göre, 940 - 941 
yılında bir sene evvelsine nazaran 
bira sarfiyatı 2 milyon litreden 
fazla artmıştır. Bu sene ise bunun 
daha da yükseleceği ümit olun. 
maktadır. 

Geçen yıl içinde bütün mem -
lekette 8 milyon 200 bin litre bira 
içilmiştir. İdare, Ankara ve İstan. 
bul bira fabrikalarının istihsali -
tını 10 milyon iikeye göre ayar 
etmşitiı:. İhtiyaç fazlalaşırsa daha 
da fazla istihsali.t yapılabilecektir. 

Çevirme hareketi 
(1 bıci Sayfada.. ı>enmı 

f/ A RP VAZİYETİ 
•Nevmit olmayın! Herşey dü -

zelir. lztırap ve fedakarlık uçu
rumlarından, beşeriyetin zafer ve 
selimeti doğacaktır. • 

Giride &elince, Girit muharebe::aoi 
yaptığunua iy• .-ttığuniz llJphemdlr. 
Za_yıa.tımlz ~ı:ır olmu~r. Fakat düş
uıanınki daha ağır olınu;;;tur. Düşman 
bu zaJcri yüksek bir ihlimanılo. yetış
tirilmis 17 bin a.3kerin..in ülumi.i ve 430 
tayyaresinin imha edıl.mes.i ııbi bir 
baha ile ödemiştir, 

'i)· • < ı inci Sayra.ıa.. Dev-> 
~h .• General Veygandın kabili 

,~daiaa olmadıgt şeklindeki fik
"~ rağmen - ümitsizce müdafaa 
: ~k: istiyor . .Bu ümitsiz müda
-~~ııı Alman te;irile yapıld.ğL 

•kkaktır Hatla Almanya bu-
~ <la 1-'.a!i görmemit, Fransız do
nıııasınm kullanılmasını da is-

bilirler; Fakat İngiliz motörlü bir
likleri bu muhtemel mukavemet 
cephesini cenuptan dolaşarak bo
m cıkar:rlar, Halep veya Hamına 
ve Hums islikamclinde ilerlemeyi 
tercih ederler. Bu ilibarl.:ı, şimal

deki Fransız mukavemetinin bü
yük bir faydasL olımyaeak-tır. 

BI ma yel Bay va nat 
CemlyeU Azalı ı 

Suriyede Şaıu'u1 ve Beyrut'un Ce
nubundaki ileri harc-kctirnir. iyi bir su.
rette ınkışa! etmcktt.-o•r. Bu iki şehır 
~ında elinıae ceçıni.i bulunac.ilt
tır. 

"· \~ Ştir, Frans!z donanmas1nın 
ı rııı limanından Şarki Akdenize 
\"~'et ettı~. hakk ndaki haber 

'ru . i ı· , . 

Hulasa: İngiliz motörlü birlik

lerinin hareket ettiği şark cephesi, 

cenup cephesinden daha mühim
dir. Şark cephesi sür'atle çözülür

se, cenupta Franstz mukavemeti
nin bir kıymeti kalıruyacakt.:r. Zi
ra Bcyrut ve Şam bölgelerinde 
Frans•z kuvvetleri yan ve ger;,d.en 
ihata edilmiş olacaklardır. Fran
sızlar bu tehlikeyi anlamışlar, Ak

çekale - Miskin - Dirizur - Tedmür 
garbındaki yollarda mevzii mu.ka
vemeller göstermeğe baılamışlar
d.r. Fakat İngilizler için motörlü 
birl,klerle ve tayyarelerle bu 
!:üçük mukavemetleri sökmek güç 
olmıyacaklır. 

İnönü kampı Tayyare Direktör
lüğüne tayin olunan Himayei Hay
vanat Cemiyeti idare heyeti aza
sından Bay Savn'nın yerine Güm
rük Müdürlerinden i3ay Cevat 
seçilmiştir. ----<>---
Vişi kuvvetleri 

(1 btci Sayfad:ın D"'un) 

fiklerin maksatları hakkındaki te
veccühlerini ifade etmektedirler. 
eivı>rına ve Şamın cenubunda ve 
§ehrin 15 kilometre yakiniode ka· 
in bir noktaya geldiler. 

Sur.iyedeki Alman tayyarecilerinin 
Hylcbi başlıca. ı1at o!aı·~t.k. kullau<lıkla
rt saaılıuaktadır. İngılız hava kuvvct
lcrınin bur.r. ını Aln1<Jnlar için barınıl
maz bir hale gelırme~·i muhten1el
dir. Halep lraki.l.Il g~'tl ve bir çe\·ir
me hareketi yapnıc.ıkla olan kuvvet
lerle, Frat vadısıııdcn ve Türkiy~nin 

Cenup h:udutlarını takiben Hcrleriıek-
1e o!an k.uvyetlcr tarafından da te!l
dü edilmek~edir. Bu kuvvetler hudut
tan 400 kilrurıetrc kadar ilcrleınişlcı-
dir, Vjşi ku\·vellerinin kıs1111 üll.i.si 
Cenupia.n yaptığunız teri hareketine 

#m5.ni olmak vı:ızife.sini almıılarsa yu
lrarJda.'l yaptığıruız cürEtli ilerleyi;i az 
mukavcınetlc karıılô:ı.nJ.c:ık demektir. 
Bu takdirde IIalcp ,:ilr'at!e tşgol edi
lf'b:1ecektir Halebin ~li, General 
Dentz iç.in ibir felik<'t olacak ,.e <»ene
ralin müda1a.a plUnını bir darbe ile 
yıkacaktır. Halebin işgali ııcticeslndc 

bir çok Alman tayyaresinin müsadere 
veya tahrip edilmeoi muhtemeldir. 

ı ıse1 ııg~ ız aonanması içın 

~ bır fırsat çıkmış demektir. 
'"-•ız donanmasile bir miktar 

1 
"et ve malzeme na!<ledileceği 
'a gelirı.e de İngilız clıınanına

,n b1;ııa mani olaca,. ~üplıesiz-

~· D~. 'n hareket eden kuvvetler 
U:ızur'dan sonra ileri 1'areke

t \a . etınış <.> k~il rlcr. Diri
:ı ılep arasında 200-250 kilo

te mesafe vardır. Fransızlar 
" fl farkında ,-e Fırat boyunda 

lll .ı.ı:ı..:tvı..:m~t gö::.tcrmek istiye-

Vişi kuvvetlerinin en büyük 
mukavemeti Litani nehrinin ge-· 
çildiği yerde ve Matullanın şima
lindedir. Bu muka\'emetler uzun 
menzilli top ateşile kırılmıştır. Bu 
Fransız kuvvetlerinin yarısı ilti
hak etmiştir. Bunlar müttefiklerin 
davasına karşı müzaheretlerini 
söylemJilerdir, 

Suri yedeki h a
rekat hakkında 
Fransız tebliği 

Vişi ı:ı (A..A.)- Fransız Harbi
ye Neuretinin Suri)·edeki hare· 
kat hakkında aeşrettifi telılii: 

12 haziranda Litani ırmaiJnı re
çen düşman kuvvetleri çarşamba 
günü Saydanın cenubunda durdu
rulmu~tur. !\terci Aynnun ıima
lindeki Fransız mevzilerine nrlah 
teşekküller tarafından yaı>ılan bir 
hücum tardedilmişHr. Hcrmen 
dağının şarkında vr Kisvenin ce
nubu ile cenubu prkisinde düş
man Fransız mevzilerini, tiddetli 
hücumlarına rağmen yarmağa ınu

vaffak olamamı•tır. 
n haziranda I"ran.'1Z bava kuv

vetkri düşman kollan ile otomo
bil teeemmulerine karşı harekatta 
devam etmic;; \·e diişına-na ai:rır m
yiat verdirmiştir. Bu za i.,t Kis· 
venin cenubunda Sanaınein mcv

kiin<le bilhassa ajiu omluştur. ll-
12 haziran gecesi .İJlt:i.Ilı ha•·• kuv
vetleri hiçbir munUakiyet elcle 
etmeksizin Beyrut limaıımı bom· 
bardıman etmiştir, 

İn~liz harp gemileri ketıif tep
çu ateşile düşman lrtt'alıırının ka
radaki b:arekiıtına müzahttete te
vam etmektedir, 

· , , • • • ' <. " ~ ~ • -

MILLi ŞEF 
( 1 bıcı Sayfadan Devam) 

temsile gelmişlerdir. 
Temsil çok muvaffakiyetli ol-

• mııştur. Rejisör ve Profesör Karl 
Ebert de sahneye davet edilerek 
dakikalarca alkışlanmışt:r. Genç 
6an'atkarlara birçok büketler ve
rilmiştir, Milli Şef de temsilden 
sonra gençleri ve rejisörü tebrik 
etmişlerdir. 

Suriyede Vişi 
k avvet leri 

(1 boci Sayfaaa :0.nm) 
Vişi kuvvetlerinin mukavemeti 

dağınıktır ve zaman zaman yapıl
maktadır. Bunlardan bir kısmı 
teslim olmaktadırlar. 

Askeri harekata mütemadi yar
dımda bulunan tayyareler, Halebe 
de bir akın yapmışlar ve yerde da
ğınık bir halde bulunan tayyare
leri bombalamıslardır. 

ŞERİRLFRE TAYYARE 
HÜCUMLARI 

Kahire 13 (A.A.)- Çarşamba 

gecesi Hayfaya ve Tel Avive hava 
büeuınları yapılm:ştır. Maddi za
rar ehemmiyetli değildir. 

Hayfada 8 ölü vardır. Tel Av:iv
de l ölü, 1 yarah vardtr. 
• 
Fransız S firinin 

cenazesi 
(1 bıcl Sayfadan Den.m) 

Cenazeyi Haydarpa<ada Vali 
namına Vali muavini Ahmet Kı
mk, Emniyet Müdürü Salahattin 

' ecnebi konsolosluk erkanı karşı • 
lıyacaklardır. Cenaze bir motör 
ile şehre geçirilttek ve oradan 
Fransız kilisesine götürült'rek dini 
merasinı yapılacaktır. Cenaze Fe
rilı:öyiind<-.ki Fransız m.ezar)ı.;_ına 

Mfnedilecektit". 

Üsküdar Tramvay 
idaresi 
(DM""" i bıcl Sayfada.) 

•- Bu araba neden hala kalk-
mıyor?.• 

Bize şu cevabı verdi: 

•- Bize ait bir iş .. • 
•- Nasıl size ait bir iş?.. Bek. 

liyen s!z değil, biriz.• 
•- Bi~e a:t bir ş. O kadar ... > 

•- Diger butim arabalar gitti. 
Bizi bekldiyorsunuz. Bizim bek

lememiz, nasıl siu ait bir i~ olur?. 
Bekleyen biziz .. • 

Bu kontrolör efendi, yolculan 
paylar gibi konuşu;ordu. Sert bir 

lisan ve eda ile bütün· yolcuların 

b-eklemesinin kendisine ait bir iş 
olduğu noktasında 1srar etti. 

Bu zihniyeti taşıyan ve yolcu
lara bu kadar dürüşt muamele ya
pan bir kontrolörün yolcuları bek
letmek hak ve salithiyeti.ni acaba 
nereden almıs olduğunu soruyor 
ve Üsküdar Tram,·ay İdaresinden 
ce..-ap istiyoruz. 

5 - S01' T~LC"Afl' - 13 llAZtaAN lMt 

RUSYA mı 
Britanya mı ? 

(P 0 p!'ak••eden Denla) 

raber; ortada ı:öze çarpan günün 
hakikati Ahnanyanın Ege denizi, 
Yunaniolan ve Balkanlar bölge~i 
muhafLZlıf:'ını esas itibarile İtal
yaya terkederek lıarp kuvvetlerini 
şimale ve kısmen de Romanyaya 
çekmesidir. Bunun sebebini iç 
maksatta aramak lazundır: 

1- S.vyet Rusyaya brşı bir 
hareket 
2- BritaD)'& adalaruıa kıırp blr 

luı..Uet 
3- Avrupanın yeni nizam altı

na almmaa mese~ tasfiye 
eclil.ıiğiDe innularak, hadisatın 
mulra il taraftan inkişaftı1a iatlzar 
edilmek üzere Alıruınya içiae çe· 
kilınek ve yayılmaktan, 3·ayılarak 
zayıflamaktan kurhıllll8k. 

Sovyct B.usyaya kallı bir hare· 
ket, bilhassa Romanya, Sl<wak~·a, 
Polonya, Prusya hudutlarındaki 
Alman tah idatı ve Iuızırhkları ile 
gfüc çarpmak tadır. Ancak, bunun 
MoskoTa ile anla"'1ak i~in muhte
fü vcsilıeltrk tocriibe edilen şekil
lerde maliıın bir Alman ~iliıhlı 
tazyik hareketi -0lması da nrnhte
ıneldir. Bu . il ahlı tm:yil in fill bir 
hareket haline inktliıp edip etme
m<''öİ So\"~·ctlerdrn i /. en~rek şey
!cr!n So,·Ftlercc ne öl~üde kabul 
rdilip cdilemiyeeeğine bağhdır. 

Sovyet hudndunda faal göriiküp 
Brit:ınya adalarına taatTttz edil
mesi ve bu sahada harbin kat'! 
netice'lmin almmak idMlm~i de 
muhtemeld'r. F~er Almanlar; Sov
yet Rus.yadan uzun bir mub\'e
met hnrbine •h:van ak i .kanlı· 
nnı anlasm.a ~-ola ;ıe elde ederler· 
se. bdki a<lalarda bir tecrübeye 
kalbşmazlor ve boyundunıkları 
alt•na alılıkları A\'Tupada Sovyet 
JUJs~·ll)·ı .ı,. istedikleri nüfuza bağ
lıımıs olar bir nıüdnfaa \'e inti
zar barbino doğru gidebilirler. 
Aksi halde ve mutlrıka lıarbi bu 
yaz içinAle bitirmek ıztırarında i~e
ler; So•yctlerle harbetmeksl»ia, 
anlaşmayı da daha ileriye götür
meksizin a hudutlardan gelebile
cek herh•ngi bir teca,·üze karıı 
haztr buiwıarık bütün imkanları 

ile Britan a adasına .. ıdırabilir· 
lcr. Bu saWırışın sonunda da ya 
muvaffak olurlar \'C harbi lehle
rinde yarıd•n fazla bitirmiş ohır
lar; yahut da kaybederler ve ken· 
d i mağlüblyetlerini beklemek ve 
istenileni; istenildi~i fibi yıpm 
yoluna ı!ökülürler, 

Corriere clella Sera Musolini· 
niıı n.utlu: münascbetile yazdı'1 
bir mütal~ada verdiği haber de 
bu mevzuun tahlili bakınundan 
dikkate ~yandır. 

Corriere della Sera yeni, fevk• · 
li.de ve lmri mahiyetli bir hare
ketin 1:-· .Jamak üzere olduğunu 
ihsas ..-e iına ediyor. Herhalde bu 
hareket: ~.uriye vaziyetinin orta
ya koyduğu aliunetlcrle Akdeniz 
bölgeMnde olmıyacağma gire; Al
manya bakımından ya Şarkta, ya
hut da Britanya adalarında olmak 
ikhza cılcr. l\tünhasıran İtalyan 
ordusu tarafından Akdenirde bir 
hareket beklemek ise; ancak, Al· 
nlanlara yeni hedeflerinde 111u
vaffalrivet ve sPrbestlik temin et
mek içi~ bir yÜsteriden ibaret ola
bilir ki. bu da oha olsa; yeni bir 
cephe füdas etmekten ziyade ilı· 
das edilmiş cephelerde İ tal ~·anın 
yeni bazı faaliyetler kayt1etaıı.e
sindea ileriye geçemeL 

Herltalde, bizce beklen"" hare
ket etrafında günün mevzuu: 

- Rusyaya mı, Britanyaya mı!. 
S...Udlr ve.. her ikisi de müm· 

1<ün olduğu gibi; Alman;ı:.anm si
tiıhh bir taeyik ile Sovyet Rusya 
ile anlaşıp Britanyaya taarruz de
nemesine kallrnjması da mümkün· 

diir. Akdenizde hareket tehir edil
diif:iae göre; Giridin zaptı da bir 
dereceye kadar hem Britanyıya 
yapılacak taarruzun küçük şekil
de bir provası, hem de so,·yct • 
İngifü te~riki mesaisine Akdeniz 

yola ile ftrsat vermemek için Ege 
denizinin tamamile kilitlenmesi 
nıanasıaa geliyor, demektir. 

Herhalde yakın hadiseler arife
sinde ofduğuınuz muhakkak!, 

ETE 1 7ZET BFNtCP. 

Yine tos aşblar 
Şişlide lUadalyon caddc.:nde o

turan Hasan Tahsia Sinmez ida
resindeki 1539 numaralı otomobil 
Dolmabahçcden Taksime gider
ken Belediye)e ait şaf~.Ahmedin 

idaresindeki kamyonla çarpışmış, 
iki araba da hasara uğramıştır. Şo
förler haklwula tahkikat yapıl

maktadır. 

-
HliVA HARBi 

fngi izlerin 
Bombardıman 

Tayyareleri 
Bu. harp, aı·t.dt: 4Yideıı iyrye Oir ta 

~:e mü~delesi hahne geidı. BU:~ 
kes bilıyor. Harp ba.jhyah ik. . 

neye Y-•km bir zaman · . 
1 

l>e-
bu mlıddet . . Fçlıgı halde, 
kemm;ıı ak! >cın.de t•nare.erd•ki te
beı ~ a ::~::et verecek bir hey
de ' -• çıkırı ... ydı, beUd 
tnültaTYa_reler buııı.ılltu kadar ı..kem-

etıniıı olmıızdı. A.sıı sıkı zaruret
ler \le ihltyaçlardır ki, lıı:·anl-.rJ he 
şeye -.,,. ediyor. r 

Bu harbin b..ı.nlP<!U>da · . . 
rin b~lıca tip bu . • lngılı .. cJe ... 
ı...-. ı:nbardımaıı ta,n·o re

ı 73Ptlışlar.ı itibariyle bütün 
yaw mal· . :C ..ın
~ unıu ıdi. E:.ıırarcn~z hiç- bir 

n 7o.lctu. Gerçi bu layya~:er 
De kadar aır ~ı...ıa,. da. bır kere 
:uşman eline diı~ünce JnaJUm ol::ıa .. 
··~ l<_U'~fı kalmaz, denectktir. G,rçt 
_ri-.e idi. Fakat fimdı oy.c deg1l.Jır 

Uiilll2n <'line g<·ç<...on tayyarelt-r e • 
hassas. noıetalarında ::;ırlarını saki.anı: 
sını t.ılmcktedirler, ÇLinku artık, h;.ırp 
ta_yyare.si _ırnaliitı öyle Jn(lk< mmel bit 
hWJer haline &irmtşlir. 

. Şı~cij bu harbın bidayetuıck İngi
lizlerın elleruıde bulundurdukLıır h be .ı. 1u ... 9'; , tayyareler...;..ıe bı. g'.{Z atalım: 

\'ellıngton .tayyareleri Be t p t;:ıy
yarcler harbuı .alk g Wcruıde Al . an-
yanın Vilhclnı~c!ıı Jiınanuıa l'&pı ıı.n 
1ikınlara ıştırak c~m.~le dı. ina;tlız ha
:aa ku\"ffilerinın t:n &cniş '<'k &.ı.1ı.h.lı 

YYııreleri bımlarıu. Aksıvon "'hala-
n ~2-lO il · •· . .... m dir. l'ı..ilrctlcb•u bej kişi-
den ~ağı değildir. 

_Yilklu bomba atrnal.an ve saatte 265 
mil sur"atte ohJtları. yalnız inııltcre .. 
nı.n ~ğıl, bütü.ı1 AvrupaUJn bu t pto 
en .mükeırunel tayyaresi udd..:Jl.:.n)ek .. 
tedır. 

!İki ~törlü, tek satıhlı Vaytley tay
y~relen: Bu tayyareler norm:ıl ser
VJJtleı:de Lcı.ndradan Berline gıderler 
ve dönebilirler. 

'4te bu tayyareler, Alman bomb r
dıman tayyarıolerinin İngiltcreye bil· 
cumJ.arına mukabele bılmi•lde bulun
mak icap etti!i zaman. •lk clc!ab.r kul
lanılnuş ve halen de k ··larulmaıı:ıa o
lan t.zyyarelerdir. 

Sür'ati saatte 240 mildir. Mürette
batı beş kişidlr. Mkeri bakından h.a
nnılesi bir buçuk toDdW'. 

Tayyare boınbalıırınm in!il!k .mad· 
delerinin, bir top obliJüre ~rJn 
daha. yüklü olduğu düşilnülü:se, b; 
k~dar hamuleyf taşıyan bir tnyynre
nın bırakacap bombalann. kara ve 
harp gero4i toplarına nazaran, ne de
rece talu-lpkAc <Mduı:tı kolayca anlaşı
lır. 

İki motirlü, tek satıhlı Hamıv tay
yareleri: Bunlann azamı sür"a:U saatte 
200 mildir. BombaLarla y(jklü olduğu 
halde, sahası USO mildir. 1836 dan 
kalına tayyarelerdir. l\'Iüretteb:ıtı ~ört 
lrişidir. Başta n !uçta iki ku1••1 , ~r
d.ı.r. Daha .,. moı~e T8PJ.laıı j .. "'.liz 
ta77areleri.ııin ı;oiu baştaki ve ıo.taki 
kuleleri muhafaza etm.işlerdir. Biınas
s~ kıt kuleler düşman avcı tayy:::ı""'e
ri.nin lalripleriııe lı:arp ı;ok- mües>ir 
vası talardı.r . 

Hempden bombardL'llan tayyart·lPıı: 
En iyi avcı tayyarelerine hcn1C'n lle
mm muadil sür'nte malik olan bu tip 
bombardıman tayyarelcri de tek ı::... 
Uhh ve iki motör1üdur. Üç atıf .roev ... 
zil eri vardır. 

Blenhaym ~yyareleri: Harp ba•la
dığı uman, Ingi.l:zlerin ortaya çıkar
dıklan bu tayyareler e!l seri oomba.r
dıman tayyareleri 1di. Hlll d& bJ kl.1-
metlerini muhafaza etmt>.ktedırlf"r ·re.k 
satıhlı ,.e iki motörlı:;ldilr1cr sr. .. at~t.~rl 
saatte 300 mildir. B~nun içindir ki, 
geçm bir sene içindeki hava nıuh:!re
belerinde cok muvaffakıyet eöstcr
mi:ilerdir. 

Bu tayyarel_erin, geçen ilk harı> ~e
rtesi itinde lngiltereıı.ın Altr'ıı.nyaya 

karşı çık.ıırdıiiı tayyan-l•ıin bir kııınn· 
nı te-şk:il ettiii s(ıyll·niyordu. 

Şimdiki halde ~sc>, İngıliz tayyare
cn:i:inde dnha büyük inkişaflar ol
mu~r. Tabii blt11a m\ikat•ll Alman 
tayyareciliği de .ar.ti lnldşaf\3n gös· 
U-rmiştit'. Bu bava mücade1esındc ş:m ... 
di araya yeni bir unsur daha J.!ırmit 

bulunmaktadır: Amerikan tayyare... 
leri ... 

İUc tecrübel.erinde pek ziyade met
hü senası cec;ıen bu Amerikan tayy~rE"
lıtrinin henüz harp .sa.halarıodak.i fii!t 
hizmetleri ve kıymetleri iyice anlaşıl

mış değildir. Yalnız hayat ve memat 
mücadelesine girişmiş olan muharip 

milletlern her yeni imal e1i1"'1 tana· 
re~. harbi kuanmak «ayTf'iiyl.e, akla 
gelmedik: yeni tekemmüller il.Ave et
tiklerine füphe yoktur. 
Bu~ünkü baleti ruhiyemizde garip 

bir mütalea gibi görünse de, eğer bir 
etin harp biteı-.e - -ki elbet bitee<k· 
tir- tanarelerin tekemmülü için 
sarfedilen bugünkü gayretler, Lt'r

halde yarm, yani sulh de\"rınde, be

şeriyetin l'efahı ve $:ı:ldetl hakı~ ·tn· 
dan, boşa gitmiş e-ayretler addohınmı
yacaktır. 

Kadıköyünde bir 
ev yandı 

Bu sabah Kadıköyüıı:ie bir yan· 

gın olmuş, Kurbağahderede iki 

katlı ahşap bj.r ev içindeki eşya 
ile beraber tamamen yanmı ·tır. 

Yangının sebebi hakkında tahki.. 

kat yapılmaktadır. 

18/10/932 tarihinde 190. A. 4. Bl. 
den aldığı!ll terhis vesiltamı zoyi et
tim. \"enlsini alacağımdan eskisi~Ia 
hUkın:l oluıadığt il.in olunur. 

Siı·kf'ci Mımar Jltf"nu1(:ttln r. ddf"fd 
Nar llaD No. ll/%9 Gaai Bol> otla 
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SATIŞ iLANI 

Üsküdar İcra Memurluğundan: U Haziraa Cmna.ıolfft a.kta.mmclan 11.Jbuoen 

Taksim KRİSTAL'da 
Senelerdtn~ri Rad;rolaruıuda., Türk FUm ve .Piilı!arın
da heyecan ~e zevk.le dinlediikli:z yalını; Türklyenin de
tU bir !>Ok Şark memleketlerinin okoyuculanndan daha 

kuvvetli hakiki Ses san'o.t.kan 

İtalyan karakollarına her gece yapılan 
baskınlar düşman zayiatını arttırıyordu 

J.fehmet o;ıu Hakkı Derenin Ali oğlu Mükerminden ishkraz eylediği 2000 
lira İKİ BİN LİRAya mukabil ipotek gö stermiş oldut..ı Yakacık köyünde Yaka
cık mahallesinde eski Hacı HQlil yeni Cami :;okağında sağı evvelce Ziya Bey 
şimdi SaJ.ibattin arsaitı şolu 1 harita No. lu mahal arkası evvelce Hacı Hasan 
oğlu Hüseyin ıimdi Tiryaki oğlu ve.Arif hane~d ve Behice arsası önü Ayazma 
taddesi ile mahdut 399 metre murabbaı miktarında eski 3726/16 ve yeni 
159/160 I, 9, 11, 13 ve 53 taj noiu 5500 lira kıymeti muharnmcneli kayden ga_ 
zinoyu havi bir ev halen gazinoyu havi otelin umumi hükümler da.iresinde açık 
arttırma ile satılmasına karar ver.ilmiş tir. 

VAZİYETİ HAZIRASI: 

53 taJ No. sunu taııyan çift kanaUı demir kapı ile bahçeye girilir. Bu bahçe
den çift kanatlı ahıap kapı· ile gazinoya ve yine ahşap çift kanatlı kapı ile de 
t>tel kısmına girilir. 

Baya1 MÜZEYYEN SENAR'I 
Tanburi SALAHADDİN PINAR, Kemani NECATİ TOKYAY" 
20 kişilik muazzam SAZ arkadaşlarile birlikte dinliyeceksiııİ ceyi orada geçireceğini z"nnedi • 

yorum. Mü'.eakip hareketlerim 
hakkında emrinizi almak üzere 
sizi tasdi eyledim efendim. 

Miralay Ne~et Eey, önünde 
oturduğu partati! ır.asadan ka!k
tı. Çelik kadar kuV\·et!i sHıığunu 
muntazam duruşunda belirlen s ı.i 
vari mülazimine yakbştı .. Dudok 

larında bir haz tebessümü bulun . 
duğu halde elini uzattı.. Cknç rn
bayın sag elini kavradı.. Hareretlt .. • 
sıktı, ilave etti: 

- Vazifenizi muvaifakiyetl-e ba
şardınız; sizi tebrik ederim mü. 
lazim efendi.. Şimdi istirahat e. 
diniz .. Müteakip vazifenizi bildire. 
ceğim! 

Bu sözler, genç mülazime en 
büyük bir tevcih, bir iltifat kadar 
tesir etmişti.. İşte, albay Kano -
vanm harekatı ile uğradığı neti. 
cc, yersiz gururunun bulduğu ce
za ve bunun karşısınıla küçücük 
bir kuvvetle çok büyük bir harp 
vazifesi başaran Türk subayının 
tevazuu, o günkü mücadelede iki 
taraf karak~ erini en iyi ortaya 
koyan açık hır örnekti. 

İtalyanların Trablusta muvaf
fak olamayı l·nnın, Osmanlı Af. 
rika,ırdakı topr.ıklan istila et -
meler.n:: muki.bil hiçbir zaman o
rada faydalı hır ıdare sıstemi ku
ramama !arının iç yüzü bu ufacık 
vak'adan kolayca anlaşılabilir .. 

68 inci Floransa alayı ilk teş.. 
rinin üçi'ncü geces.nde kısa bir 
yürüyüşten sonra süvari kışlası 

civarındaki seyrek hurmalıklı va. 
halarda geçirmişti. 

Bu suretle de Trablusta ilk as
keri İtalyan mezarlığı; 3 teşrini
evvel 1911 günü, bir Türk keşif 
kolu tarafından baskına uğratılan 
68 inci Bersagliyari alayının ver
diği maktullerin Aziziye yolu üze
rindeki hurmalıklarda gömülen 
cesellerile tesis cdilınış oldu. 

Bir taraftan İtalvanlar, müte -
akip ihraç kadcme!cri!e Trablusa 
yeni piyade tüm~nleri, süvari ve 
topçu livaları scvkederken, bir 
yandan da Osmanlı kıt'alarile te
masa geçmeğe çalı;ıyorlar, halbu. 
ki Trablusa ve civarındaki İtalyan 
karakollarına her gece yapılan 

baskınlar İtalyan zayiatını ço • 
ğaltıyor, mütecaviz askerlerin ma
neviyatını kırıyordu. 

Bu noktaya sevkolunan İtalyan 
kıt'alarının umumi ruh havası, 
ümitsizlikten ibaretti. Ana va -
tandan ancak fedai milliyetper. 
ver te~kküllcrin yaptığı yardılll

larla büyük noksanlarını kısmen 
tclfıfiye çalışan Türk kuvvetlerini, 
hergün birer, ikişeı iltihak eden 
subaylar ve Türk bahriyelilerinin 
her fırsattan istifade ederek gön
dermeğe mu\'affak oldukları mü
himmat ve harp malzcmcsile dö. 
ğÜŞ'C devam ediyorlardı. 

İtalya hükümeti, teşrinievvelin 
ilk günerinde İtalyan ordusunun 
uğradığı hezimetlerin membaını 

araştırıp da bunun ana sebebi o. 
!arak kaçırılan silahların Trabhıs, 
Derne \'C Btngaziye sevkolundu
ğunu anlayınca Akdenizdeki kuv
veterini sıklaştırdı. 

OTEL KIS)D: 
Bunun ilk neticed olarak da bir 

Rus ticaret gemisi ile ıki Fransız 
gem!sinı tev kıf etli. Sicilya lima. 
nına getirdi .. 

Zemini çimento döşeli u!alt bir antreden yirmi basamaklı mu:;amba döşelil-==============================-============"""~ 
me-rdiven ile otele ç1kılır. an] .... boy r-------;:-:--""".~,..----'"'!~~::o;":'~~"!"'-----~,-~ .... ---k1< ____ .. .---1 ... 

Telefon: 40099 -------•-•1111•11!1-"'.l 
Fransız vapurunda, Türk hah. 

riyelilerinden bir müfreze ve am
barlarında silah ve cephane denk
leri mevcu ttu. 

Muşamba döşeli bir sofa üzer.inde tav arı ya.u alı altı oda bir mut- :;)" 
fak ve bir bel~ mevcuttur. ..J~ ~ ~ 

GA-ZiNO KISMI: ~ ,.,ç;:;-_..,,.-~ 
Otelin altında olan ı-azino kısmının tavanı yağlı boyalı ve zeminden bir bu-

Geminin asıl SÜ\'arisi Fransız 

kaplanı vazifesi başında idı. 

İtalyan destroycrlerinden kara. 
kola memur bulunan Pantellaria 
harp gemisi, Fransız vapurunu Si. 
cilya açıklarında tevkif etmiş, li
mana egtirmişti. 

çuk metre irtiJaında bağdadi tahta kaplı ve tavana kadar diğer kısmı da sıvalı
dır. Gazinoda camekanla sabit bir dolap mevcuttur. Gazino üstü camekftnlı ve 
altı porteti! altı kannttan ibaret kapı ile iki kısma aynJır. Gaz..!ıonun arka 
bahçeye olan ikinci kısmının zemini çimento döşeli olup uşaklara mahsus asma 
bir odası vardır. Bu kısım da ayrı ayn iki kapı ile arka bahçeye çıkılır. 

BAHÇE: 
Bahçede beton bir havuz ile on kad-ar asma vardır. Kezalik bahçe demir pot

relli çardağı havidir. Bahçenin yan ve arXa kısmı birer metrelik di.var ile t~ 
dit edilmiş olup ön cephesi demir parmakl.ık1ıdır. 

ARKA BAllÇE: 
Gemide bulunan Türk bahriye 

müfrezesinin başındaki yüzbaşı 
Murat Bey, Fransız süvarisini ikna 

ederek geminin bandırasına göre 
muharip bir devlete ait olmadığı 
için İtalvanların bu tevkifini pro· 
testo ettirdi. 

Bır ardiyeden başka zikre şayan bir vasfı yoktur. 
Gazinonun sağ tarafında ve arka bahçeye gider aralıkta otel kısmının suyu

nu temin eden üzerinde bir su dePoSU olan bir yol değirmeni vardır. 
i\ll:SAllASI: 
Tamamı 399 metre murabbaı olup bunun 12 metre murabbaı otel ve gazi-

no, kısmı mütebakisi bahçedir. 

EVSAFI: -
Gazinoyu havi olan bu otel ah.sap olup yenidir. Binada ele~t;ik mevcuttur. 

Fakat İtalyanlar bu protestoya 
kulak asmadılar. Yalnız gemide 
arama yapmaktan vaz geçerek sü.. 
varinin Otrant Fransız konsolos.. 
1uğu vasıtasile kendi hükumetine 
bir telgraf vermesine de müsaade 
etliler. 

İtalyanlar gemide Türklerin bu

lunduğunu ve ambarlarda harp 

malzemesi mevcut olduğunu iyice 
biliyorlardı. Yalnız Fransa hükıi-

1-İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 20/6/941 tarihinden itibaren 941/ 
778 No. ile Üsküdar İcra Dairesinin muayyen num:1rasında hereke
sin görebilmesi için açıktır. İlılnda yazılı olanlardan fazla malt1mat almak isti

yenler, jşbu şart.na.meye ve 41/778 dosya No siyle memuriyelimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmoya iştirak için yukan da yaz.ılı kıymetin % 7,5 nisbotinde pey 
a.k~i veya mılıt btt bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (~!adde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alfil<adarların ve irtifalı: hak1u sahiple
ri.niq ıayrimenkul nzcrfndeki haklarını, husııEile faiz ve masrafa dair olan ideli

: ~rmın işbu il~ tarihinden it.ı.baren 15 gün i('.ınde evrakı mü.sbiteleriyle bir
likte memuriyetimiıe blldlrmelt:ri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkç-. .satış bedelinin payla,masınd:1.n hariç kalırlar. 

mıti.nİn bu telgrafa vereceği ce.. ' _ Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini o

\'aba int.izaren Fransayı gücen • /kumu' ve lüzwnlu malümatJ almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ~ itibar 
dirmemek için ciddi harekete geç- olunurlar. 
miyorlar, gemiyi zorla aramıyor- . 5 _ Gayrım•nkul 4/7/491 tarihinde Cuma günil saıtl 14 ten 16 ya ka
lardı. dar Üsküdar İcra .!\<Icmurluğunda üç defa bağnldıktan sonra en çok arttı-

Limanda demirli bulunan Fran. 
sız gem.smin etrafında devriye 
motörlcrı karakol yapıyor, ge • 
minin lombar ağzında, kumanda 
köprüsünde, ambar kapaklarının 
başında birer İtalyan bahriyelisi 
nöbet bekliyorlardı. 

Bir halta sonra Fransa hüku -
meti hariciyesinden İtalyan hari
ciyesine bu gemi meselesinden do. 
layı bir nota verildl. Geminin 
Fransız ı;emısi olmak münasebe. 
tile ve Afrikadaki Fransız müs-

temlekel~r•ne yolcu ve tıcaret eş
yası ta~ıdığına göre İtalyan harp 
gemilerin•n bu müdahalesini fü.. 
zuli buldııgunu ileri süren Fransa 

(Arka.'1 Var) 

BORSA 
12 &Iayıs 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 J .. iret 
100 İsv Fr 
100 Florin 
ıoo 

100 
100 
100 
100 
100 
ıco 

100 
100 
100 
100 
100 

Rayiımark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek Kronu 
Peçe ta 
Zlolı 

Pengo 
Le:r 
DLnar 
Yen 
isv Kr. 

100 Rub:e 

Açıl14 ve Ka-
5.2025 

123.095 

30- 29.90 

12.845 

J09l~ 

30.525 

ESHA'.\l VE TAHVİLAT 
1, '"'-ı ;, 1!)"\A 19.15 

rana ihale edilır , Ancak arttırma bedeli muhamen kıymetin yüzde 75 ini bul
maz veya satış istiyenin alaca&ına rüçhanı o1an diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu gayrimenkul He temin edilmiş alacaklarının rc-ecmuundan -~ 

J laya çıkmazsa en çok artlırarun taahhüdü baki k~lm~k . _üzere 1·ttırma 10 gün da
ha temdit edilerek 14/7/1941 tarihinde Pazartesı gunu saat 14. ten 16 ya kadar ! Üsküdar İcra Memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiycnin alacağına 
rüçh:ını olnn diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mec
muundan fazlaya çıkınak ~rtile, en çok .arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edılmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde p.-ırayı \ermezse ihale kararı :tesholunarak kendisinden evvel en yük
sek t('kli!te bulunan kiım·e arzclmiş olduğu bedelle nlmnğa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 ~ müddetle artlırınaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edlir. İki ihale ardSındakifark '~ ge("ell ıünler için % 5 den he
saıt olunacak faiz ve dığer zararlar ayn ca hükme hacet kalmaksızın mernuriye~ 
timizce allcıdan ta.iısll oJunur. (l\.tadde 133) 

7 - AlıC'l arttırma bedeli haricinde olarıık yalnız t.apu feral harcını 7lrml 
senelik vakı! ~viz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğı mecburdur. Mü
terakiı:q vergiler, tcnvjrat ve t.anrifat ve dellfı.liye resminden mütevellit bele
d:ye rüsumu ve müterakim vakl1 icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden 
tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösteri ilen tarihte Üsküdar İcra Memur-

uğu odasında işbu ilfı.n ve gösterilen arl tırma şartnamesi dairesinde satılaca:ıı 

ilfın olunur. 41/778 JJPD.SDll ____________________ , 

SÜMER B NK 

YERLi MALLAR PAZARLAR! 1 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

Fabrikalarunızcla birikmiş ilstil pü, telef pamuk, parça bez gibi tali 
has.ılat açık arltınna ile satılacaktır. Şartnamelerini görmek üzere 
3/6/941 tarihinden itibaren Müessesemlı Pamuklu Şubesine müracaat 
edilebjlir. Bu müzayedeler 26/6/941 tarihinde ikmal edilmi:ı buluna
caktır. 

TİCARET MEKTUPLARI Dit Hekimi ••••lf 
blısin A.. Gö1ı.t1u«m tarafmdan 1ı.ıı.- F e r i t R a m i z 

zırla.ıı.an bu e6er, ticaret ve san:'atla 
Her triin Öjleden Sonra 

utra.şan het'kese en lıizumlu bir ~lap- DİŞ ve ÇENE RÖNTGENİ 
tır, l\lündere.catı: 334 

Sirkulerler _ H-1 ld<llfleri _ 
1 
l•Beiiııİymoiiğiılııiu•Tünel İslikl~l Cad. No. 

Tüccı:ı.rlar araı;mda mlina&ebet t.,.;, ı ı Telefon: 43413 
leri - Kredi mektupları - Borsa.ya I.,==-===========::=:= 
mütedair emlrname-Jer - Kom!'s7orıı
eula.ra verilen muh~Jlf siparişler -
Tücearla.rd:m pua. ıstemiye mtıtedalr 
mektuplar - Cekler ve pol~ler -

en unla ev lenemezsem ?. 

Kambiyo muameleleri - Kominıras-
7onlu - Nak!IJ>e işleri - Slg-orta.lu 
ve aval')'"alar - Umumi muameleler. 

~\\DARA 
\ \ HAYAT YARIŞıNIN 

DİREKSİYONU DUR 

Küçük T asarrul 
he•apları 1941 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

~ 1 

~~! 
~~ı 
! 

! 1 

1 adet 2000 L.lık = 2000,-Lira l 
3 > 1000 • ·= 3000.- • ~ 
2 • 750 • = 1500.- > ~! 
4 • 500 • = 2000.- • ~ 
8 • 250 • = 2000.- • ~· 

ıoo • = a500.- • l 
50 • = 1000.- > 1 
20 • == 6000.- > l > 

Elbiseci Tevfiğin celbine ve kim· 

den aldığının tahkiki için -'..nlc -
nilmcsine karar verildi. 

Davacı söz istedi. Hiıkim: 
- Karar verdik.. Söz hakkınızı 

gelecek celsede kullanırsınız! de. 

di. Davacı tekrar: • 

- Efendim .. Ben elbisemi iste. 
rim, dedi. Elbisemi alıp bana iade 
ediniz. Benim olduğu anlaşıldı. 

- Elbisenizi sonra alırsınız .. 

Şimdi evine çıplak gonderecek de
ğiliz ya ... 

- Fakat efendim, mütemadi -
yen .ı{yiyor, elbisem eskiyor. 

- Elbisenizi karardan sonra a. 

Jırsın~ .. Münakaşa kafi... 
Mahkemeden çıktılar. Davacı 

söyleniyordu: 
- Elbise eskidikten sonra, ben 

ne yapayını geri alıp da? .. 

Maznun da: 
- Şimdi, diyordu, ben böyle 

eteği sökük elbiseyle nasıl gide. 

ceğim?. 

Bunları dinledikten sonra, ken

di kendime gayri ihtiyari mırıl -

<landım: 

- Keçiye canı kayısı, kasaba 

yağı kayısı ... 

*E:_ -= 

'""'i'i Bil!N il 8AHKA::~1 .IKRAMİYEl.i HESAP ~ 

T. H. K. lstanbul şubesi başkanhğınc:I'' 
l - Evvelce eksiltmesi ilfuı edilmiş olan iki mHyon fitre zarfının 

değiştirilmiş ve yeni nümune münakasaya ~sas tutulmuştur. ..dl 
2 - ıtuhammcn bede) 2500 muvakkat teminat 187 buçuk liradır. P'~-ıi 

19 Haziran 941 Perşembe günü saat 15 de Cağaloğlunda şube binasında 
şe-k.kil komisyon huzurunda. yapıl.:ıcaktır. . 

3 - İsteklilerin yeni nümunc ve şartnameyi gOrmc~{ üzere her -;: 
miınakasaya girnick için de kanunun ta rJf ettiğı ves.ikn ve tem,natları 
Ii..t...-te münaka!';a günü ştıb<'yc nıüracaat ctnıc!er~. c4564• 

r&vlet Ueın:ryoll rı YB Lim~nıarı İşletme u. i~aresi ilallı: 
Cebeci i.stasyonu civarında yaptırılacak üç kiJometrelik varyantuı te'1 

tu nbiye, imalAtı sınaiye ve Cebeci .istasyonu üst geçit köprüsil ın~aaU 
zart usuliyle ve vahidi flat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

Üst geçit köprüsü için muktazt demirler idare tarafından mütcahllid' 
lecc·ktir 

1 - ~u işin muhammen bcdeJi 22(1000 liradır. fi> 
2 - Jstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet DemiryollB 

kara ve SirkC'C'i veznelerinden 1100 kuru:> mukabilinde alabilirler. 
3 -. Eksiltıne 25.6.941 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Ank:ırrıd:. 

let Demıryolları yol dairesinde merkez birinci komisyonunca yapıl:.ıcaıt.tı 
4 - Ek.-:;iltmeyc girebilmek için isteklilerin teklif m(>ktupları i~ 

liklc aşağıda yazılı teminat ve v~aik.i ayni gün saat 15 e kadar Kornl..'YV"" 
isJiğine vermeleri IAzımdır. ~ 

a - 2490 numaralı kanun ahkfunına uygun 12250 liralık muvakkat 
b - Bu kanunun tayin crtiii vesikalar 
c -- Bu işt' mnhsus olıruık üzere müncc.kalAt VekAletinden alınınlf -- -~ Ehliyet vesikafı için ıhale tarihinden en az sekiz gün evvel bir ıı;tJ 

l\.1üna.kal<it Vekaletine mi.ilacaat olunması. . ~ 
Bu iş hakkında fazla izahat almak iı;tiyenlerin Devlet DemıryollaP _), 

iresine müracaat etmelC>ri, t.3058> t.4334> / 1 

,- Kaçırılmıyacak Fırsat 
1 Kara.köyde Tram\ ay caddesinde Şafak Kraatahnesi. t~kmil mobi11;~ 

l le. beraber devren ve kelepir !ıaUa acele kırahktır. ERijIDER ve ·Jır 
'

11NATÔR vardır. Dort kattır. Bırahar.c ve Lokant.1ya da elverı~lı 
İçındekilere müracaat. .. / 

Türkiye Büyük Millet Maclisi ldS~ 
Amirleri Riyasetinden: 

1 ol 1 - Riyaseticümhur otomobilleriyle Büyük Millet J.1:eclisi Riyafe 
billerine kapalı zarf usuliyle c88.500> litre benzin alınacaktır. ...

1 
2 _ Şartnameler Meclis Daire Müdürlüğünden her gün öğleden e.,,.,.... 

delsiz olarak alnabilir. .:ıd 

3 - Eksiltme 20.6.941 Cuma günü saat on dörtte Büyük ?.1illet l\.-lCCL"""" 
re Amirleri Hey'eti odasında icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1469 liradır. t1 
5 - Kapalı zarfların ihale günü saat on be~e kadar İdare Amirleri ff 

makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lAzımdır. 

DOKTOR 
Rafız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divaoyolu 104 
"1uayene sa.aUtri: Z,5 - 6.. Tel: !!391 

= 

6 - Talipler 2490 sa.yılı kanunun 2 ve S maddelerinde yazılı Y 
birlikle getireceklerdir. (4316) 

8 TAKVİM e 
RllDli 1357 Hızır Hicri 13H 
HAZİRA..'il C.EVVJ:L 

1 39 17 
Beşllı:laş Jmnastlk KliibU 

tından: 

Yıl 941 Ay 6 Va.sa.ti &Mil 

HAZiHAH 
S. D. Valtlt S. D 

5 25 Güneş 8 47 
• 
ır Casusun 

Gizli Deft • 
rı 

O zaman ne olacak?. 
Ne yapacağım?. 
Fakat, bunu clü~ünmeğe 

lüzum var mı? . 
Bu yolculuktan - muvaf

fak olamayıp da dönmiyen
ler gibi - ben de dönmiy~ 
ceğim. Hayata avdet etmi
yeceğim. 

bir günde İmparatorun gözünden 
düşüyor. 
Saraylı kadın, derhal kararını 

veriyor: •Artık herşey benim için 
bitmiştir. Gözlerimi dünyaya ka
pamalıyım .• eliyor ve ertesi gün bu 
kadın kendisini sarayın bahçesinde 
bir kuru ağacın dalına karnını sap
lay :p ölüyor. 

Bu kadar çalışkan ve bftyük bir 
milletin edebiyatının meğer ne 
derin, ne esrarengiz safhaları var
mış. 

Kökü bu an'anelere ve bu tari
he dayanan •B. M.• teşkilatı şimdi 
gözümde büyümeğe başlıyor. 

13 
CUMA 

13 14 Öf le 
17 15 İklııdl 
20 42 Ak•&m 
22 44 Ya.teı 

3 08 hnailk 

.. 33 
8 33 

12 00 
2 03 
6 26 

Klübümiizüııı asil ve fedakir 
merhum Şeret'in bhimünwı ~ 
7ıldönümii münasebetiyle 14 J 

941 Cumartesi ~nü saat 15 el' '/ 
Sta.dyomu karışuı:ınd.-ı. Ya.bY• ~ 
mezarlığındaki ma.kebrcst :J.t1 f 

lecefinden 3.zamı:zın ve nı.r-rtı .,
ven1erin teşrifleri rica oıu.nur• 

. .... 
No. 38 

Yazan: FTo.ncis MachcTd Çeviren: lskender F. SERTELLi 

Mikadonun gözdelerinden biri hiç ümi~. e~: 
mediği bir gün imparatorun gözünden duştu 

J On edebiyatında es- almancaya çevrilmiş birçok japon 
ap kıtapları aldım. 

rarengiz aşk vak' al a rı İşte bir tanesi.. 
·Kızıl köşk• .. Müellıli. Şima -

ka .. bir a~k roITl1lnı .. 72 inci sahi-
İspanyol Madamından (B. ~·) 

japan teşkiliıtı hakkında aldıgım 

maliınıat çok mernklı olmakla b~ 

raber, beni her nerlense tatmin et: 
medi. 

j:ıponların casusluk hakkın~aki 
telakkilerim ç<>k daha kuvvetlı ve 
makul görüyordum. 

o gündenberi japon edebiy_a~nı 
tetkik etmekle meşgulüm. Kutup
hanelerdeıı ıngilızce, fransızca ve 

fesini okuyorum: • 
• .. Arkadaşlarıma söz ver
dim: Sevgilim benden ne 
kadar uzağa kaçarsa kaçsıı;ı. 
Bir yıl içinde muhakkak su
rette ona muvaffak olaca
ğ.m .. onu elde edeceğim .. o
nunla evl<'necl'n-im. 

,y3 mu,·affak olamazsam? 
Ya elde edemez.cm?. Ya 

Yani her japonun yaptığı
nı yapacağım .• 

Bu sahifenin öbür tarafını ç~ 
virmeğe lüzum var mı?. 

Roman ayni bava içinde sonuna 
kadar. ümitle - devam ediyor. Fa
kat, aşık - maalesef • sevgilisini 

elde edemediği için, bir sabah es 
rarengiz bir şekilde, evinde ölü 
lü olarak bulunuyor. 

Aşık, bütün bedbaht japon aşık· 
!arının yaptığı gibi, sözünde duru
yor .. ve onların yaptığını yapıyor. 

İşte bir tarihi eser .. 
Mikadonun sarayı. 
Mikadonun gözdelerinden biri, 

hiç ümit etmedı(;i ve beklemediği 

Ne feci bir ölüm. 
Manasız bir itikat. 
İnsan bu kabil ölüm hadiseleri

ni gördükçe, sevmek ve sevilmek
ten de nefret ediyor. 

"" Bunları okurken: 
_ Allahım ,iyi ki ben bir japon 

olarak dünyaya gelmemişim .. 
Diyor ve şükrediyorum. 
Artık japon edebiyatını, japon 

tarihini, japon an'anesini iyice an
ladım. Meğer mektepte bize hiçbir 
şey okutmamışlar. 

Ne Londra lisesinde, ne darül
fünunıla, ne de (Nevyork Casus 
Mektebi) nde bu an'aneleri bize 
neden okutmadıklarına şaşıyo

rum. 

Bence, (Faberlayn) i batıran 

Kanadalı sahte puro fabrikatörü
nün peşinde koşmaktan, hatta o
nu yakalayıp öldtirmekten ne çı
kar?. 

En mühim iş: Bu gizli teşki!atın
içine girmeğe, hiç değilse muhte
lif muammalarından bir düğümü
nü olsun çözmeğe muvaffak ol
maktır. 

Keşke (Nevyork Casus Mekt~ 
bi) nde japonya üzerinde etüdler 
yapsaydım. Zaten bana bir gün 
profesörlerden biri şunları söy1~ 
mişti: 

• Sen çok zeki bir gençsin. Al
manya için kendini hazırlıyaca
ğına, japonya gibi meçhul bir ale
min kapısını açmağa çalışsan, da
ha iyi olurdu! .. 

(Aıbm Var) 

Beyoğlu 3 üncü Sulh 
hukuk hakimliğinden 

.Mahmut Sişman,.azıcıotlu tara.tın

dan Beyoğlu Galatasaray Kil§e apartı
manmda mukim Mustafa Çini ve Meh.. 
met Fatih aleyhine açılan alacalı: dava
sının m uhakemesinde dava edilen
lerden Mustafa Çiniye illnen yapılan 

tebligata ratmen mahkemeye felrne
mi~ olduğundan ıelece.k celsede bey
Jine ikame olunacağından bahisle IPY•P 
kararının ilAnen tebliğine karar veril

diğinden muhakeme günü olan 28/6/ 
941 Cumarteıii saat 10 da mahkemeye 
gelmesi veyahut bir ve-kil göndermesi 

aksi takdirde hakkında davanın gı

yaben görüleceği gıyap kararı maka

mına kaim olmak üzere 15 gün mf.!ci-
deile ilan olunur. 841/1125 

Askerlik i şi~ 
Sakatlann muayefle 

lley:lı:oıı Ası.erlik Şubıeitnd•P~ı' 
312 ili 332 dahil büiiln ;.. •• 

yeniden muayene ettirilcrel< · uıı 1 
lannm hangi kısma ait oldUğıll' fi' 
bitine lüzum hasıl olmuştur· ... 

sakaUann raporu ile nüfus cil "e 
riyle ve ikişer adet fotoğraf . 1 
met senetleri ile muayencYe fiP 
d ilmek üzere 20 Haziran 941 

kadar ıubeye müracaatları. 

1 
. . . tıert',1 

Sahip ve Başmuharrırı. .ılil' 

Benice • Neşriyat Dire~ 
Cevdet Karabilgir 

Basıldığı Y er' 1111_,ı 
SON TELGRAF Mııl 


