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SURİYE 
S. RUSYA 

LONDRA 
Suriyede harekat niçin 
ağır gidiyor, Londrada 
müttefik devletlerin kon
feransındaki mana ne
dir, Sovyet Rusya - Al
man münaıebah nereye 
doğru gidiyor?. 
Günün ruh ve gidiıine 
hakiın olan bu üç sual
dir?. 

lazan: ETEM iZZET BENİCE 

Ankara.lan• 
Günün merak me,·zuu olan &u~ 

•Her şunlardır: 
- Suriyede harekat niçin ağır 

gidiyor?. 
Londrad:ı Sen Ceymis sarayın· 

da İngiliz Baş,·ekilinin reisliği al
tında yapılan mütteliklcr i~timaı-
nın manası nedir?. • 
• Sovyet Rusya - Almanya milııa
sebatı hangi safhaya doı'iru gidi· 
)'Or?. 

Ye .. tabii üç suali kül halinde 
hağlıyan dördüncü ve umumi so
ru da yine: 

- Harbin yeni safhası hangi is
tikamette patlak verecek?. 

Oluyor. Hadiseleri sorular sırası 
Üe mütalca etmek ve son sualin 
ee,:abına günün görünüşiine göre 
bir kanaatle \'8rnrnk mümkün<lür. 

Surivede harekatın beklenilen 
sür'ati~ inkisaf etmen1esinin baş· 
lıca ·ebebi hiÇ ~üphcsiz: Hür Fran· 
Bız • İngiliz kuV\·etlcrinin !azla kan 
dökm<-kkn ~ckinnıclcridir. 

Vi~i hüklın1ctinin Londra~·a gön
derdiğ·i ve Londranın karşılık ola
•ak ,·erdiği notalar bu husu~taki 
Vazi)eti bugün için daha berrak 
Ve tereddütsüz bir surette aydm· 
latımş bulunu)·or. Vişi, bilhnssa 
ı\.lnıanyaya ka~ı müskmlckclcri· 
ilin tamaınlığını müdafaa eder gö· 
liinnıek ihtiyacındadır. Bunun için 
de Suriyede mukavemet vardır. 
Fakat hu mukavemet mevziidir ve 
\'işi Fransası Almanların hu hadi
sedeki arzu ve manevrasına kapı
larak İngiltereye harp ilan etme· 
Ilı.iştir. İngilterenin de işine elve
ren Fransayı bir muhasn!' olarak 
ı\.lnıanyanm kuca~ma atmamak ve 
•Yni zamanda da Fransız müsfom· 
lekeJerini bir üs veya teca\.·üz mes
lledi halinde Almanların eline bı
takmamak ve bu şüpheyi arzeden 
lltahalleri sağlama bağlamaktır. 
Suriye, işte bu bölgelerden biridir. 
Ve .. İngiltere buraya istila veya 
harp arzusu ile değil, sırf Alman· 
ların tecavüz! hazırlıklarına fır
sat vermemek ve halası götiirmek 
gayesi ile gitmektedir. Fransaya 
'erilen ce.·abi notada da bu nokta, 
hitha•sa tebarüz ettirilmekte ve 
\'i~i hükumetinden bu maksat 
karşısında Sııriyedeki Fran~ız or
dusunun mukavemet gösterme
tııesi istemnektcdir. Binaenal•yh, 
lngiliz • Hür Fransız ordularının 
niçin Suriyede biraz ağır davran
dıkJannm birinci 1ehehi budur. 
ikinci sebep de; İngilizlerin Suri
Yeyi gönülden frtheylemek iste
tııcleridir. Bu gönülden fethin şü
tııııliine başta Fransız kanı ordu 
•lemanları ile müstemleke asker
ler; dahil olarak bütün y<-rliler 
lİrm<-kte ve silahtan ziyade, pro· 

!Devam& S inci Salııtedel 

(BUGÜN: 1 1 
Ha ftalı~ 111111 

t\skerı 111111 

iCMAL UU 

A•kerlik mütehanı
sımu:ın bir haftalık 
aakeri harekata dair 
yazdığı bu çok ıaya
nı dikkat tetkik ma-

kale•ini bugün 

4 lacı Sahlle
cle OkUJllDUZ 

Müttefik kuv
vetler Şam 
şehrini muha-

sara ettiler 
Kan dikmeden şeh
re girip girmemek 
mtızalıerelerlu ne. 

tlceııne batıı 
K•hire, 14 (A.A.) - ,B. B. C.> Su

riyedeki ha.:rck5.t hnkkıoda resml teb
liğlere göre, bütün mıntakalarja il~ri 

harek:~ta de\.·am edilmı.:lctedir. Suri
yed.eki harekat. askeri olınaktan ziya-

(l>«vamı 5 inci SaJ>fada) 

Akdenizde bir 
• 

ita/yan gemisi 
daha batırıldı 

Koh"··· 14 (A.A.)- B. B. C.> Mer
kc;ı.İ Ali.denizde İngilız tayyareleri, 
dün, yarduncı gcmilcr.n himnyc.sinde 
girll'n bir gemi kafilesine t.""larruz et
ınişl(';rdir. 'iOOO tonluk bir gemiye 
mutC'addıt tam is3bctlcr olnıuş. gemi
de bilytik bir yangın çıkmış, kc<=il du
nıan sUttınları h;.ı\·ay:ı yük~elnılftır. 
Geınlııin taınamiyle battığı zannedil
mektedir. Bu taarruz esnasında bir 
düşman avcı tayyaresi de sakaU;uı

nuştır. 

Cimmadaki son 
İtalyan l<uvvet

leri sarıldı 
Kahire 14 (A.A.)- B.B.C. lngi

lız umumi karargiıh:nın tebliğine 
göre, Habeşistanda ileri harek<it 
devam etmektedir. Cenupta Cim
ma mıntakasında el'an mukave- ) 
met eden 20,000 kişilik İtalyan kuv. 
,-<:ti etrafındaki çember gittikçe 
daralmaktadır. Askeri mehafil İ
talyan mukavemetinin yakında 
kırılacağı kanaatini beslemektedir. 
İmparatorluk kU\·vetleri İtalyan
ları önden, Belçikalılar geriden, 
Habeş vatanperverleri de yan cep
helerden sıkı§tırmaktadırlar. 

Deri ve kösele 
f iatlerine de 
narh konacak 
Balk tipi ayakkabı· 
ıarıaa zam yapıldı 

11"1k Upi ao· akkabıiarın 660 kur-
7apılma&uım ka.bH olmJ.llıi"mı )'&zın.llj 
ve ku.ndur..a.cılann bu !la.tuı arttırılma
sı l<'ln Ticaret Od.ı.sına ıntircuat eı

tiklorlni bildlrmlşl.lk. 
Deri pa.haJılıiJ yiviuul~n bu takp 

• nulıı.u.ı gorulmuş ve t;auen yin.de oo 
~ ni~bet.mde bir um &crası karar
l~tı rılmışLır. 

DO&« t..raJtan deri fa.bril<.a.tor!erl 
P?.ZM'1esl KÜnu Fiaot Mura.lı.a.be Komlıı
yonuna \-ajı°ıl~r. Kösele w deri fl
a.U.erhıdeki t.e:rcl'fu ü.ıCS"i.ur: bu iki mad
dıe)·e komis:J'onca narh konulaç•iı aa-
la.şılma.lı lad1". 

Fransız Elçisi
nin cenazesi bu 
sabah getirildi 

Sefarethane ki 1 ise
sindeki dini merasimi 
müteakip F eriköy me 
zarlığına gömülecek 

Vefat ettiğini haber verdiğimiz 
Fransanın Ankara büyük elçisi 
jül Hanrinin cenazesi bu sabah 
Ankaradan şehrimize getirilmiştir. 
Cenazenin bulunduğu hususi va
gonu hiı.mıl olan tren Haydarpaşa
ya 7,40 da gelmesi lazımken, >ki 
saat rötarla 9 da gelmiş ve garda 
Fransız kolonisi, konsolosluk er
kanı, Fransız kolonisi, Örfi 1dare 
Komutanı, Vali ve Belediye Reis 
muavinleri, Emniyet Müdürü, şeh· 
rımizdek.i ecnebi konsolosluklar 

<Denmı 5 inci s~-
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Yakında tama.men işgali muhakkak 
görünen Suriyenin haritası 

Sagdanın gar
bında bir hava 

muharebesi 
Kahire, l4 (A.A.) - •B. B. C.> Su

riye sahili yakınlannda Alman tayya
rcleriyle yapılan muharebede Avus
trnlya haya kuvvellcxl parlak bir mu
'\'Jf!akıyet kazanm1şlard1r. 

İtalyan ~aretleri taşıyan sek.iz, do
kuz kadar Alınan bon1bardıman tay
yarcsi1 dün öğleden sonra Saydanın 
Garbında, deniz kuvvetlerine taamıza 
haı.ı.rlnnırlarken, Avu!\tra1ya tayya
releri tarafından önlennıi~lerdir. 

(Devamı 5 inci Sayfada 

• 
lngilterenin 
istilası teşeb
büsüne geçil
mek Üzere mi? 

O 6bbe1 S'ID bil' Al· 
maa gazetesinde 
çıkan dikkate deter 

makalesi 
Nevyork 14 (A.A.)- Dowjones 

ajansına gelen bir telgrafa göre; 
na:ıi partisinin gazetesi olan Vo
elkischer Beobahlerin Göbbelsin 
İngilterenin istilasının yakın ol
duğunu gösteren bir makalesini 
ihtiva eden son nüshası Alman 
makamlarının emrile müsadere 
edilmiştir. Bu tedbir hakkında hiç 
bir izahat verilmemiştir. 

Dowj.ones ajansına göre Göbbels 
•Girit misali> başlığı altındaki ma
kalesinde ezcümle şöyle demekte
dir: 

Çörçil Almanların zahir hare
ketsizlik devrelerini müteaddit 

(Devamı 5 inci Sa.yfada) 

l\ı1uhiddin Birge• 
n in ınebusluktan 

çıkarıln1ası 
Mardin meb'usu B. Muhiddin 

Birgen 2 ayı mütecaviz zamandan
beri Meclis mesaisine iştirak et
mediğinden ve mezuniyet isteyip 

mazeretini de bildirmediğinden 
Büyük Millet Meclisinin dünkü 

toplantısında Riyaset Divanının 

bir tezkeresi üzeriııe verilen ittifak 
reyile meb'usluktan çıkarılmışt~. 

Almanların, 
•• 

Prens Ojen 
zırhlısı da 
bombalandı 

Norveç sahilinde 
rastlanan Alman 
Cep zırhlısına nasıl 

taarruz edildi ? 
Londra 14 (A.A.)- B.B.C. Dün 

sabah Norveçin cenup sahili açık
larında bir Alman cep zırhlısının 
torpillenmesi ile Alman filosuna 
ağu bir darbe daha indirilmiştir. 

Devriye uçuşu yapmakta olan 
İngiliz tayyareleri bu cep zırhlısı
nın beş destroyerin himayesinde 
ilerlemekte olduklarını görmüş ve 
keyfiyeti haber vermişlerdir. Der
hal wrpil taşıyan tayyareler gön
derilmiş, tayyarelerden biri torpi
lini pek alçaktan zırhlıya atmış, 
bir infilakı müteakip zırhlıdan ke
sif bir duman yükselmiştir. Diğer 
bir tayyare de torpilini duman ta
bakasının ortasına atmışsa da ne
ticeyi görememiştir. 

Bir müddet sonra zırhl:nın az 
sür'atle üssüne doğru gitmekte ol
duğu görülmüştür. Bu harekat es
nasında bir İngiliz tayyaresi kay-

CD«vamı 5 lnd Say!ada) 

Rur akınında 
yeni tip bomba-
1 ar kullanıldı 

( HARP VAZİYETİ ) 
1 Fransız kuvvetleri Cenupta .cephe 
muharebelerile meşgulken lngiliz 
motörlü kuvvetleri Şarktan iha

taya sür'atle devam ediyorlar 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
İNGİLİZ • 11-CR FRA!'\SIZ TA

ARRUZLARINL"" L"iKİŞAFI: 

İngilızler, Şam şehrinin 15 kilo
metre cenubundaki mevzileri aş
mağa muvaffak olmuşlar \'e Şa
mın kan dökülmeden işgali için 
müzakere teklifinde bulunmuşlar
dır. Aşılan mevziler Şamın esas 

müdafaa mıntakasına dahildır. Bu 
itibarla Fransızların Şamı müda
faa etmesi ,ancak şehirde sokak 

muharebelerine inhisar edebilır ki 
bu da çok kan dökülmesini ıııucip 
olacaktır. Bu haberlere göre Şa
mın işgal edilmiş olması muhte-
meldir: (D«vamı 5 ln<I Sayfada) 

Londra 14 (A.A.)- B.B.C. Bri- Ceza kanununa konan yeni hüküm· 
tanya hava kuvvetlerinin perşem
be günü Rurdaki sınai müessese
lere yapt.kları şiddetli taarruz 

ler Müddeiumumiliğe bildirildi 

hakkında mütemmim tafsilfıt a- s h l h """'k • k 
lınmışttr. Bulutlar arasında alçak- ar oş ar a ım a 
tan uçan tayyarekr Dosddcrfta ki • 

~a~=~i;u:;~;;~e;:;;c~;~~~~~;;ı; r a ·ıe hastahaneye 
~:i~ı:;ia~~~~~r~;;~ş~~~.aka- T l 

Demiryolu depolarında vukua •• d •ı k l 
gelen bir .infilakı dığer infilaklar g o n er l e c e er 
takip etmıştır. Bundan bombala-
rın bir mühimmat deposuna isabet -ı--------
ettiği anlaşılmaktadır. 

Bir pılotun anlattığına göre, ye
ni tıpteki İngiliz bombaları büyük 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

Bingazide iki 
gemi yakıldı 

Kahire 14 (A.A.)- B.B.C. İngi
liz tayyareleri Bingazi limanını 

bir kere daha bombardıman et
mişlerdir. Gemilere isabetler ol
muş, iki gemi<le yangın çıkarıl

mıştır. Bu gemilerden biri baştan 

başa alevler içinde kalmıştır. 

Arap harflerile okuyup yazan· 
lar 3 aya kadar hapis edilecek 

Ceza kanununda yapılan dcği. 
şiklikler hakkında Adlyie Veka
leti Müddeiumumiliğe tebligatta 
bulunmuştur. 

Yeni tadilata göre, sürgün ceza-

İki genç kız aşk 
yüzünden so-
kakta do .. g" u·· ştu·· .ı 

!arı suçlunun bulunduğu yerden 
en az 60 kilometre mesafeye tatbik 
edilecek ve müddet 6 aydan ~ 
seneye kadar olacaktır. Ceza mev-

(D«vamı 5 inci Sarlııda) 

Muhtekir bir Ka· 
kao, yağ tüccarı 

tevkif edildi 

SURiYE 

Harbine 

Bir Baku; 

Vişi kuvvet· 
leri Şam'a 
doğru çeki-
liyoriar 

, Şehrin tesumı ı 
mGza kere ı er 11 
,mlttellklerla 
işgalini geclktl·j 

rlyor 

Şimaldeki kuvvet
ler de mütemadi· 

yen ilerliyor 
SAM'IN İŞGALi 
PEK YAKIN 

Anadolu Ajansının ve Ankara 
Rad.Jo gazetesinin '-erdiği h'1ber
lere göre, müttefik kuvveUcr Şa
mın 15 kilometre Cenubundakl 
l''ransıı. mevzilerine girm.i§lerdir. 

(Devamı s lnd Sayfada) 

lskenderiye'deki 
Fransız konsolos
luğu kapatllacak 

Londra 14 (A.A.)- B.B.C İs 
kenderiyedeki Fransız başkonso
losluğunun muvakkat bir zaman 
için kapatılacağını Röytenn Ka
hiredeki muhabiri bildiriyor 

Sarıyer sahtllerlnde 
bir ceset bulundu 
Sarıyer sahillerinde denizde bir 

Kıbrısa bir hava 
hücumu 

ceset bulunmuştur. Yapılan tahki. 

12 k 1 k k k kat sonunda cesedin Yenimahalle-SevgUISIDI ba,ka kı- ,5 uru, u a a- de Pazarbaşı caddesındc 89 numa-

Kahire 14 (AA.)- B.B.C. Alman 
tayyareleri Kıbrıs adasında üç 

mıntakayıı taarruz ebnişlerdir. 

Yedi bomba atılmıı;tır. Bir kişi ya
ralanm1'jlır. Maddi zarar yoktur. 

ZID kOIUDda gll'tlDC8 Oları 25 e Satmış l ralı evde oturan \e şeker has1a-

Leman Uludağ ve Ayşe Özal ;. Beyoğlunda İstiklal caddesinde lığına müptela olan Lambroya ait 
simlerinde iki genç kız dün Malı- yağ ve kakao ticareti yapan Apus- olduğu ve kazaen denıze düşıip 

(l>«vamı 5 inci Sa.yfada) boğulduğu anlaşılm ştır. 
mutpaşada sokak ortasında kıs- I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
kançlık saikasile döğüşm~lerdir. 

KISACA 

Gazetecilerin Toplantısı 

Şehzadebaşında Hallaçmansur 
sokağında 17 numarada oturan 
Leman, Saffet isminde birile se
vişmektedir. Fakat Saffet Koca
mııstafapaşada Hacıkadın sokağın-

(Devamı 5 lnd Sayfada) 

Asıl ve hakiki bedel 
A. ŞEKIP 

Alman kıt'alarının prk hu
dutlarında tahşit edilmesi, bazı 
şayialara yol açnuştı. Sovyet 
Birliği ile Almanyanm bir harp 
arifesinde bulundukları iddia 
Q)undu. Çıkarılan türlü riva· 
yetleri tatmin ve ikna edici bir 
şekle sokmak için bir takım 
esbabı mucibe de ileri sürülü
yordu. 

müsait mıntakalarda toplanma
sı , bu kıt'aların ia~c. teçhizat ,.e 
fı3zırlık b3kımından ikmalleri
ni ko)a)laştırınak ic:in olduğu 

ileri süri.ılıucktedir. 
Muhakkak olan cihet u ki, 

Alman fırkaları, ~·eni .-e geni' 
bir hareket için hazırlanmnkta· 
dır. Fakat, bu hazırlığın hedefi 
nedir?. Hunu tayin l'tnıek her
halde, kolay değildir. 

• 

Dlaktl kongreye bugtln de devam edUlror 

Vali \le Belediye Reisi B. Lm/i KırdaT dibt.kü toplantıda 
Bıı.sııı ~ lan a.nıırıııd4 

(Yazısı 2 i1ıci "1tifede) 

Makineye 
erirken 
ldığımız 

elgraflar 
• • 

eşıncı 

ahifede 

Tas Ajansı ne~rettiği bir tek
zipte, bu rivayetltti topyekiln 
yalanlamakta, ve Almanyanın, 
11.foskovadan yeni hiçbir talepte 
bulunmadığİ ve bu şayiaların, 
Sovyet - Alman miinasebetlcri· 
ni bozmak istiyenler tarafından 
çıkanlmış kasdi haberler oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Külliyetli Alman fırkalannm, 
Sovyet hudutlarına yakın ve 

İhtimal ki, her zaman olduğu 
gibi, nazi şefleri, asıl ve hakiki 
hedefin istikan1etini azami mek· 
tum tutmak için, kıt'alarını ha
zırlık \'e sevkıılcey-ş vazi~·dle
rini, asıl maksattan uzat. bir 
takım ihtimallere yol a(acak 
tarzda tcrtiplcndirme-ktcdirler. 

Fakat, bu hakiki ve asıl hr~ef 
istikameti nedir?. Çör~il, cI~n 
sö~ ll'di:';i ~·eıti nutukta. nihai 
zafer için . Almanlanın Britan• 

ya ndası ü<tiind~ boy ölçii~mcsi 
lazım gcld<;'.ini ifade etti. Bri· 
tanya adası iize-rine .. min111 koy• 
mak &'erek. 
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1 ADİSELE: 

AY/ UZUMU 

VE ÇAY 

Gazetelerll. yazdıiına ıö
re, Bahkpazarında, açık göz 
bir çay taciri, İsmine ayı ü
zümü denen bir otu, paketle
re doldurarak çay, diye aatı
yormut 1 Bu otun, adı çok ~ 
laaf: Ayı üzümü! •• 

Bence, bu adamı yalnu: ih
tikir -..e hile auçuyla mahko
meye -..ermemeli, ayııi za
manda, İatanbul halkına ha. 
karet suçuyla da, aynca hak
kında takibat yapbrtmahcb,ır. 

KARPUZ 

GöRUNDlJ . . 
Dideler ıiıfenl ilk karpuz, 

AntaJyadan latanbul Meyva 
Haline gelmit 1 Bu sene ka
vun ve karpuzun çok bol ol
duğu söyleniyor. Karpuz ka
buğu auya düşmeyince, de
pize girilmez, diye, bir aöz 

vardır. Eski Haziranın 12 ai 
ıün dönümüdür. Gece ile 
ıündüz müsavi uzunluktadır. 
O aktam, bir karayel fırtına
aı olur. Ertesi gün, güne§, en 
kızım zamanına girer. Ve 

denize de o zaman e-irilir. İh
tiyarlar, yün fanilelerini o 
sün çıkarırları. Deniz mev
ıimi de o gün baılar. 

Eaki Haziranın 13 ü, yeni 
Haziranın 26 ·~ tesadüf o
der. 

ATINAYA 

YURVYUŞ 

Ajana haberlerine ıöre, J. 
talyan orduları, Atinayı it
.... ı için, bu tchre do;ru yü
rüyorlarmııl 

Bir arkadllf: 

c- Ne oldu, yahu, dedi, 
Yunaniatanda laarp 1eııiden 
mi batladı? ·• 

Bir diier arkadat ıu ceva
bı verdi: 

«- Y unaniatanda laarp ol
madığını bu 1üriiyüıteıı el.o 
anlamıyor muaun7.ıt 

HAFIZASI 

KUVVETLi 

Bir ilimin yaptığı tetkik
lere ıöre, insan hafızaaının 
kuvveti kültüre mini oluyor· 

mut! Hafızaaı yerinde olan 
kimseler, bu akıl bazineaine 
ıüvenerek, yeni bir ıey öıi· 

renmek i!rİn uğraımayı, ça
lıımayı liizum~uz Luluyorlar

Dllf ! 
Bu alimin iddiasına ııöre, 

bütün kültürsüz adamlar, 
mutlaka hafızası kuvvetli o
lanlar mıdır? •• 

Mesela, ne kadar kara ca
hil insau göründe, hepsi hak
kında: «tlafızaaı kuv-..etliıt 
~ükmünü mü vereceiiz? 

O halde, bizim Babıilide 
hafızası kuvvetli arkadq pek 
çok! 

AHMETRA.UF 

Edebi Roman: 90 -

Havacılık 
talimleri 

Beden terbiyesi mü
kellefleri havacılık 
talimi de yapacaklar 

Türk Hava Kurumu Türk gen
cinin havacı olıını.lr yetişmesi için 
mühim tetkiklerde bulunmakta
dır. Havacılığın gittikçe ehenuni. 
yet kesbetmesi karşısında mektep
lerde okuyan gençlerin, beden ter
biyesi mükelleflerinin havacılılt 
talimleri görmeleri temin edile • 
cektir. 
Yapılacak sıhhi muayenelerden 

10nra orta okul çağına gelmiş genç. 
ler her tarafta kısa bir zamanda 
yapılacak atlama kulel'l!rinde pa· 
raşütle atlama dersleri görecek -
leı:dir. Kulelerin Juaa bir zaman
da yapılması için bunlana ahşap. 
tan in~ası da düşünülmektedir. Bu 
suretle h'l!r Türk genci bir havacı 
olarak da yetişmiş olacaktır. 

fJÇ'ÖK DA EBl.EB 

ViLAYET ~ IJELEDIYEı 
+ Unkapanından Şcluadebaıma Çt· 

kan Atatürk Bulvarunn 941 Temmuzu 
jçnde inş:uına bo.ışlanılınası kararlaa
~ mahallinde keıırler yapılmıştır. 

İnıar İ,şleri Müdilrlüjü Bulvarın ke
ıilnrunc.siniıı hıtzlrlanmasını ı·en İşle- 1 

ri Mudurll.ığund•n istem;şUr. 

+ Fırıncılar Cemiyeti 475 ıramlık 
ekirıeği.n daha pişkın olabilecejini, fa

k at bunun 6 kur.ut 5 paradan aşa&ı sa
tıl:ıını,yacağını il!ve etm11Ur. Belediye 
bir cuval undan i,.kabilecek: ekmek 
gıiktarı üzerinde tekrar tecrübeler 
y~pmaktadır. 

+ Müzeler İdaresi Rumelihlsannd& 
Surla.nn aralarındaki blua.ların yıktı

rılmasına 1urar venniJt.r. Buradaki 
bof arsalar da ist.i.nı.lik edildikten son
ra. bu tar~ eserin et.ratı tem.izlene... 
cekUr. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Dün Jehrimizden 400,000 liralık 

ihracat yapılnu;tır. Bu meyanda .Ma
caristana yer fı.slJ.tı, kitre, Aimanyaya 
85 b"1 liralık zeytinyağı ve İngiltere 
ile Amerikaya da muht..li! maddeler 
ihraç olun.mllftur. 

+ Almany:ıya ihraç olunacak kon· 
serve halinde ve s .. nayie mahsus yu
murt.alann ulak 720 tanelik sandık

larla ihraç olunacatını dün Mıntaka 

Ticaret Müdürliliüne ııörıdertlmİftır. 

+ Perakende ~ satıcıları tiatlere 
narh konm:ısuu tsteınljlerse de bu 
reddolunm1.11tur. 

MVTEFERRIKı 

+ Devlet Limanlan Umum Mü
dürlilııtlnün Calatada kurmakta oldu
i:u yeni deniz c:ıatık servidniıı hazır
lıktan ikmal edilmek üzeredir. Ayni 
z.:ımanda 25 yatagı, tıbbın bi.ıtün terti
batını havi klindtle11 bu.Junan bu ıer
vlaln kilşat resmi 1 Tt'mmuz Denlzcl
ler Bayramında yapılacaktı.r. 

+ Maor.t VekAletL Ankara Gazi 
Terbiye Ens1itusQ. pedagoji, türkçe -
edebiyat. tarih, coğrafya, resim, mu
ılki, beden tıerbiyesl fubelerine önü
müzdekı. ders yılı içı yat.ılı ve yatısız 
talebe kabulüne ba l~tı.r. 

Pedrg(>jl, TCirkçe, - e<k:biyat sube
lerfne &iretek talebroin imtihanları 14 
Ağu.stosta, diller şubelere gireceklerin 
imtihanları be 1 Al:uslosta yapılacak
tır. 

+ Sıva.s Çimento Fabr!kaııı inşa
atında günde üç saate kadar bzla ~ 
sa.iye izin verilmiştir. 

+ Büyük.ada ~lediye Şubesi oda
cılarından Ahmet Tank.ır ıubenin baş

k:itibi Süleyman Haydar ile meınur
~dan H.asanı talılUr ve OHlmle tehdit 
suçundan adLyeye V'OrilmlşUr. ~ 

Asll79 Üçüncü Ceza Mahkeme:;inde 
duruıması yapılan odacı ı ay 2 gün 

hapse mahldlm olmlJI ve derhal tev
kif edilmiştir. 

OLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Bu cevap üttrine Rezzan, deli.. 
ı.:anlıyı Senihanın kolundan çek
ti ve koşarak, Naciyi de koştu • 
rarak uzaklaştı. 

Gece. 
• • • 

Bu gece ot2l halkı, Naci Galibin 
davet.isi olara;~ ~alonlarda top • 
lanmıştı. Adanalıiarın bulunması
ııı bavramlamnk icin "Undüıün ha. 
zırlanmı~ olan z',·afetin, tabanca 
gürültü! rinc !: • · 'muj olmasın
dan hiç kimscr.!n ızf ır~.., duyma
dıjı goru,üyordi.l. z;ra, en Ufak 
teferrüat;na kadar Nacinın verdıği 
emirlere uygon olarak hazırla • 
nan. bu gecenm çok parlak eğlen. 
celcr ve Lol r • '' vadettiğini his -
setmi ven kalmamıştı. 

ll4etridotel, Bursanın büyük o-

tellerinden birinde çalışan bir 
orkestranın yansını o gece dağa 
çıkarmanın yolunu bulmuştu. 

İçki boldu. Naci misafirleri Rez
zan la birlikte kabul etmişti. Son· 
ra kendilerine kısaca şöyle de • 
mişti: 

- Dostlarım, bugün önüne ge-
çilemiyen bir talihsizlikle neş'&
nizi bozduğum için affinizi dile • 
rim. Bununla beraber, hadisenin 
sebeplerini anlamazdan•önce bir 

• talihsizli:C sayılabilecek olan ha
diseyi, şimdi sizin de benim gibi 
bir güzel talih saymakta olduğu
nuza inanıyorum. 

Sonra dans b .. lamıştL 
................................... -····· 

Bol bir ordövr ma.saaı, bol içki 

u . 

iki tarafın muka
yesesi 

İngiliz Başvekili Çörçil, bundan 
bir müddet evval söylediği nu· 
tukta, Britanya İmparatorluğunun 
kazanacağı nihai zafer üzerine kel
lesini koymu tu: 
•- Nihai zafe.ti kazanamazsam, 

kellemi vermeğe razıyım ve böyle 
hareket edffeğime namusum üze
rine söz veriyorum.• demişti. 

Çiirçilin, bn kadar kat'I ve sarih 
konuşmasında, elbette iılr takım 
imiller vardır, 

Bu sefer, lnıiliz Başvekili, Girit 
mağlftbiyetinia hesabıru Avam 
Kamarasında verirken, fCiyle bir 
cilmle knllandı: 
•- Daha iyi iş görecek birini 

balabileeeğini2e emin iseniz, hü
Jrilmetia çekilmesi lazımdır.• 

Çörçil, demek istiyor ki, Britan
Y• İmparatorluğunun içinde bu
lunduğu prtlar içind~, daha faz
lasını yapmak mihnldln değildir. 
Kim, yaparım, derse, iktidar mev
kiini derhal bırakmağa ha21rım. 

Bu sözler samimidir. İl-i yıla 
yaklapn yeni harbin mtıJıtelif 
safhalan göstermiştir ki, İngiltere 
İçin, daha fazla birı;eyl~r yapmak, 
şimdilik mümkün değildir. Niha
yet, bu, adam meselesi değil, im
lin meselesidir. 

Karşıda, yirmi yıldır hazırlanan 
bir Almanya vardır. Beri tarafta, 
1939 yılına kadar hiç hazırlanma
mış bir İngiltere vardır. Bu iki 
tarafın icinde bulunduklan şart
lan mnka)·~ rderseniz, tenıasü
büıı neticesi elbette tngilt<.>re lehi
ne tecelli rdtt. ÇUnkü. tn~ltere 
bu açık vaziyetine rağmen, çok şey 
yapnuştır. 

RESAT FEYZi 

Beşiktaşta yeni 
fOseler 

Dolmabahçe ile Maçka arasın
daki Yoruldum ve Şair Nedim 
caddelerile Beşiktaşla Ihlamur 
arasındaki Nüzhetiye caddesinin 
20 bin lira sarfile şose halinde 
inşası kararlaşmıştır. Önümüz -
deki ay başında in ·aata ba lana
cakttt. Bu caddelerin kaldırımları 
da yeniden yapılactır. 

-<>---

126 permanant ma
ldneıı ltozuk çıktı ı 

Belediye Makine Şubesi Müdür
lüğü tarafından yapılan kontrol -
lerde muhtelif berber dükkanla -
rında 126 tan'l! permanant maki -
nesi bozuk görülerek mühürlen -
mişlir. Diğer taraftan Berb~rler 

Cemiye'.i Almanyadan permanant 
makinesi getirmeğe teşebbüs et -
miştir. 

Francala 2 ı karaş ı 
Francala fiyatlarına 60 para zal"l 

yapılmıştır. Bu suretle fiyatlar 2t 
kuruşa çıkmıştır. Bu zamma sebep 
Toprak Mahsulleri Ofisinm fran -
calalık unlara zam yapmasıdır. 

Barltaroı lttlıtl 
Vali ve Belediye Reisi LütL Kır

dar, Beşiktaşta şanlı Türk denizcısı 
Barbaroa Hayreddinin makhere
sinin etrafının açılması hakJundc 
hazırlanan projeyi dün tetkik et 
miştir. Bu projeye göre Hasanpaş. 
fırını derhal yıkılacaktır. 

Burada açılacak meydana şan! 
denizci Barbaroı.un büyük, bronz 
dan bir heykeli konacaktır. 

müzik, dans, saatlerin geçişini iıı.. 
sana bunlar kadar hiuet-.irmeyen 
ne vardır? 

Gece yansına doğru, kendbin
den bir türlü ayrılmıyan Rezzanı 
saatlerce göğsü üzerinde "1ktık -
tan sonra, bir ara, eline bir ka. 
deh şarap alıp salonları d<>laşır -
ken, yani biraz nefes alırken Naci 
davetlilerine bir "Öz attı. 

Erkeklerin hangi kadınlardan ve 
kadınların hangi erkeklerden hoş
landıklarıru bol içkili bir suarenin 
gece yarısı kadar kim, ne anlata. 
bilir? 

GörümC'l! hanım cobanla yanya
na oturuyordu ve yanlarından ay
rılmıyan, gözlerini cobandan ayı. 
ramıyan Galibeye: 

- Yavn•cağızım ... - diyordu -
bu delikanlının dans bilmemesi ne 
yazık! 

Ve galibe: 
- Öğrenir .•. 
Diyince h'l!men cevabı yapıştı. 

rıyordu: 

- İlk isim bu olacak. 
Bu muhavereye kulalı: bbar • 

Günün meselesi: 

Üs üdar meyda
nının ıslahı İŞİ 
Şemsipaşa ve civarının ala

edildi şekil tetkik ... 
cagı 

Şehircilik mütehassısı Prost t. 
mar İşleri Müdürü Hüsnü ve Mü
dür muavini İbrahimin iştirakleri
le dün İmar İşleri Müdürlüğünde 

bir toplantı yaparak Üsküdarın tal. 
silat planının tanzimi için konuş. 
muşlardır. Prost Şemsipaşa camü 
ve civarının tarihi kıymetini gö
zönünde tutarak burada bir park 
yapılmasını muvafık bulmuştur. 
Ş'l!msipaşa civarında birçok in
şaat yapıimıştır. Tarihi kıymeti 
haiz bir semtte büyük mikyasta 
inşaat y:ıpılması terviç edilmedi
ğinden tafsilat planı raporunda 
bazı binaların yıkılması ileri sü. 
rülecektir. Şemsipaşa parkt Sa -
lacağa doğru uzanacak, bu civar
da sporcuların toplanabilmeleri, 
müsabaka yapabilm'l!leri için bir 
saha aynlaca~. Üsküdarın taf
silat planına ait toplantılar devam 
edecek, hazırlanacak son şekilden 
Belediye Reisliği haberdar edile • 
C'l!ktir. 

13 Ton Çivi 
Şehrimiz gümrükleri
ne yeniden çivi geldi 

İstanbul gümrüklerine. 13 ton 
çivi gelmiştir. Vilayet Ticaret Ve
kaletine telgraf Ç'l!kerek ihtiyaç 
sahiplerinin müracaatini bildir -
miş ve bu çivilerin tevzii için mü
saade istemiştir. 

Müsaadenin bugünlerde g.>l • 
mesi beklennıektedir. Derhal tev· 
ziata başlanacaktır. 

Üsküdar meydanı planı Prosi 
tarafından tetkik edilerek İmar 
İşleri Müdürlüğüne iade edilmiş
tir. M. Prost meydanın müstakbel 
planını muva!ık bulmakla bera
ber Üsküdar iskelesinin yanın • 
daki çöp iskelesi, meydanın gü • 
zelliğini bozacağından kaldırılma
sını istem'l!ktedir. Üsküdadaki 
kalafat yerinin de gene bu sahil -
den başka bir yere naklini iste • 
mektedir. 

Belediye ötedenberi bu işe tah
sis edilen Anadoluhisarı sahilini 
kalafat yeri olarak ayırmak iste
mektedir. Şirketihayriye iskelesi· 
nin yanında yapılaca.1< kahvenin 
projesinı tesbit eden Prost burada 
ufak bir kahve binası i!'l! iktifa 
edilmesini istemektedir. Belediye 
İmar İşl eri ve Üsküdar Tramvay 
Müdürlüğünde teşkil edilen mü
tehassl! bir heyet dün Üsküdar 
meydanına giderek yeni tramvay 
hattı istikametini tesbit etmişler. 
dir. 

Kız Kaçırma 

Rami civarında bir kız 
kaçırma vak'ası oldu 

Raminin küçük köyünde Alinin 

kızı 18 yaşında Fatma ayni köy

den Osman oğlu 20 yaşlarında Ce

llılettin Yılmaz tarafından zorla 

kaçırılmış fakat iki genç yakalan. 

mışlardır. Celiılettin Yılmaz Ad
liyeye verilmiştir. 

--CADLİYEve POLis-;-
Kadın yüzünden gece Gazhane 

yolunda bir cinayet işlendi 
l'fueddlll sevd.111 kadım b:r 'ba,kaıımn 

kolunda gezer g6rlace •••• 
Evvelki geceyansı Dolmabahçe 

ile Taksim arasındaki Gazhane yo· 
kuşunda kıskançlık yüzünden bir 
cinayet olmllli, bir kadın ağı.r su
rette, bir erkek de hafifçe yara • 
lanmıştır. 

Elmadağ caddesinde oturan sa. 
bıkalılardan Hayati, kısa bir müd
dett'l!beri Safiye Güler adında bir 
kadınla münasebet tesis etmiştir. 

!>yni zamanda bu kadınla Fın • 
dıklıda Timsah sokağında 22 nu
marada oturan Nureddin de a!A
kadardır. Fakat son günlerde ka
dının Hayatiye fazla yakınlaşması 
Nureddi.ni kızdırmıştır. 

Nihayet evvelki gece yarısı Ha· 
yati ile Safiye Gazhane yokuşun
dan çıkarlarken Birdenbire Nu.. 
reddin ile karşılaşmışlardır. 

Nureddin, ikisini yine beraber 
göıünce çileden çıkmış ve taban
casını çekerek bunlara üç el ateı 
etın~tir. 

tınca Naci gülmekten kendini a
lamadı: 

- Karı olllanı kamanca etm~. 
Zavallı ~ocuk ... Birini kardan kur. 
tarayım derken kendisi çamura , 
saplandı da farkında değil. 

Çoban hakikaten işin farkında 
değildi. !cine ) eni girdiği bu alem 
onun gözlerini kamaştırmıştı. Oğ
lan etrafına bakınıyordu amma, 
acaba birini görüyor, birşey an • 
lıyabiliyor muydu? 

- Senihayı holde gördü. Bu ge.. 
cenin en güZ<!l kızı, hiç şüphesiz 
bu gür san saçlı, levend endamlı, 
ince belli kı7,liı. Fakat tek başına 
oturuyordu. Naci misafirlerini 
karşılarken de onu burada görmüş 
olduğunu hatırladı. Dem'l!k ki kız, 
suvare başladı, başlıyalı yerinden 
kımıldanmamıştı. 

Bir an ona yaklaşmak ve ko -
nuşmak isted;. Sonra bu fikri bı 
rakarak bitişik salona girdi. Ora
da da Adanalı kızı bir koltuğa o
turmuş, düşünür buldu. Evet ... 
kızda düşünceli ve meyus bir ta
vır vardı. Etrafına bakındı yol ve 

Çıkan kurşunlardan birisi Safi
yeye isabet ederek ağır surette 
yaralanmasın" sebebiyet vermiş
tir. Hayati de üçüncü kurşunla a. 
yağından yaralanmıştır. 

Vak'ayı müteakip (irar eden Nu
reddin, dün ~abah evinde yaka -
lanmıştır. Hayati aldığı yaraların 
tesirile ölmüştür. 

Yenicami civarı 
yolları 

tamir edilecek 
Belediye, Eminönünde Yenica. 

mi arkasına tesadüf eden yolların 
3000 lira sarfile tamir edilm'l!sine 
karar vermiştir. Ay sonunda in -
şaata başlanacaktır. 

Diğer taraftan Yenipostane lle 
Yerli Mallar pazarlan arasında -
daki parke cadde de asfalta tahvil 
olunacaktır. 

felfut arkadqı olan erkeği, yani 
kavalyesini göremedi. Kıza yak • 
!aştı: 

- Çok yorgun görünüyorsa • 
nuz. Dehşetli eğlenm~ olacaksınız. 

Kız. gözler:nı, tatlı bir bakışla 
Naciye çevirer'l!k: 

- Billkis ... - dedi - üç saatten. 
beri bu 1'oltukta oturuyoru·m. 

- Niye kalkmıyorsunuz? 
- Davet eden olmadı da. 
- İşte bu tuhat ... Siz bu gece. 

nin yıldızı değil misiniz ? 
- Hiç sanmıyorum. 
- Kocanız nerede? 
- Ben evli değilim ki ... 
- Adanadan beraber geldiğiniz 

erkekle hiç bir ilişiğıniz yok mu? 
- Nişanlım. 

- Ni~anlı dem'l!k yan evli de-
mektir. 

- Eskiden öyle imi.ş. 
- Size bir şarap getireyim mi? 
- Çok memnun olurum. Hem 

susadım, hem de .. . 
- Devam ediniz .. . 

(AltıMa ,. .... 

Yeni yeşil 
1

, 

sahalar 
Belediye yeniden 4 
yerde ye ş i 1 sahalar 

vücude getirecek 
Belediyece Floryadaki Katiplik 

ve Yaverlik dairelerinin arkasın
daki arazinin yeşil saha haline ge
tirilmesi kararlaştırılmıştır. Bura.. 
ya yeniden ağaçlar dikilecek ve 
1500 lira sarfile asfalt bir yol ya
pılacaktır. Topkapıda, Kasımpa -
§& ile Perapalas arkasında ve A· 
yaspaşa sırtlarında da üç yeşil aa. 
ha yapılacaktır. Diğer ııemtlerde 
yeşil sahaların yerleri tesbit olun
maktadır. 

Gazeteciler 
bugün de 

toplanıyor 

Seçimler bugün 
ikmal edilecek 

Basın Birliği İstanbul Mıntakası 
Kongresi dün öğleden sonra saat 
14 de Eminönü Halkevinde toplan
tısına devam etmiştir. 
Bu toplantıda \'ali ve Bele -

diye Reisi Lütfi Kırdar da 
hazır bulunmuş~ ur. Celaenin a
çılmasını müteakip hesap, bütçe ve 
dilekler cnc:;menlerinin raporları 

okunmuştur. Hesap V1? bütçe encÜ· 
menleri raporları üzerinde bazı 
münakaşa !ar olmuş ve idare hey
eti namına verilen izahatı mütea
kip idare hey'eti raporu kabul ve 
idare hey'eti ibra edilmiştir. 

Dilekler encümeni 17 kadar dilek 
te.>bit etmişti. Bunların başında 

B. Halük Cemalle arkadaşlarının; 
Basın Birliği Kanununa tevfikan 
bırlik mensuplarına verilecek ba
s n kartlarının temin edeceği ko
lay lı klar ve menfaatler hakkında 
tanzim edilmiş olduğu anlaşılan 

nizamnamenin sür'atle çıkarılması 
hakkındaki dilekleri geliyor • 
du. Dilekler meyadnında as

kere giden basın mensupların..n 
ailelerine çalıştıkları gazeteler ta
rafından silih altında bulundukları 
müddetçe aylıklarının verilmesi, 
basın mensuplarının kanunla veri-
len hak mucibince senelik izinleri.-
ni yapmalarının ve bu izne girer
ken ikişer maaş nisbetinde ve bir 
senede ödenmek üzere avans veril-
mesinin temini, birer tekı;.üt ve 
yardım sandığı teşkili vardı. Dilek,. 
ler etrafında yapılan müzakere so
nunda bunların umumi kongreye 
taallük edenl'l!rinin Ankaraya g3ft
deri!ecek murahhaslar tarafından 
kongrede mevzuu bahsedilerek te
minine çalışılmas• ve diğerlerinin 
d<' idare hey'etine havalesi karar
l~tırılmıştır. 

Bundan sonra idare hey'et~ hay
siyet dlvanı ve Aııkaraya gönderi
lecek murahhasların intihabına ge. 
çilmiş ve kxmgre reisliğinin aşağı
daki tebliğinde görülen netice alın
mıştır. Kongreye bugün de devam 
edilecektir. 

Bugünkil içtimaa davet 
Türk Basın Birliği İstanbul Mırı. 

takası Kongre Reisliğinden: 
Kongremizui 13 Haziran 1941 cıı. 

ma günkü toplantısında yapLlan 
intihaba ait rey puslaları tasnif e
di..lmiş ve ıu neticeler alınmıştır: 

1 - İdare hey'eti için yapılan in
tihapta yalnız Hakkı Tara Us ek· 
seriyet nisabından fazla rey almış
tır, idare hey'etinin diğer dört a
zası için yeniden seçim yapılacak
tır. 

Avam kamara 
fırt .ına 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
İngiliz devlet mekanwnas 

bir hususiyeti de mes'ul nazır! 
zaman zaman, millet vekilleri ~n 
rafından sorguya çekilmeler 
1ngim demokrasisinin ıeıııe ...ı 
teşkil eden bu güzel an'ane, ~r 
memat mücadelesi mahiyetiııı 
lan bugünkü harp içinde de de 
etmektedir. İngiltere Baş" 
Mister Çörçil Girit harbi ba~ 
da izahat vermek için sorgur•! 
kildiği zaman, İngiliz demoltP'"_ 
sini otoriter devletlerden a~ 
bu hususiyeti §11 sözlerle teb"r 
ettirdi: ~ 

•B. Hitlerin ,birkaç hafta ııe iil 
yerek, belki esaslı gemileriııt 

gemi kafileleri servislenne dağı ir 
bulunduğu zamanda, diğer b~r.111 
bin tonluk bir gemi olan Tırı.:;., 
ile çıknbilmesi ve bize muharr" 
verebilmesi ihtimali varken,:; 
markı niçin felaketli bir se il' 
yolladığını anlatmak için Ra)ı,. 
ğa gelmiş bulunduğunu bilrJI ıl 
rum. Afrika imparatorluğun~...M 
büyük kısmın:n niçin zapt~ 
olduğu ve rtiçin 200 binden.~ I' 
askerin elimize esir düş\üğ_il tııJ' hi 
hepleri hakkında B. Musolill-,,, () 
ikna edici bir beyanatındall r 
berdar değilim.• ,_,# ~ e 

Çörçil bu suallerin C'l!V~V 
alakadarlara bırakarak Avalll 
marasında kendisine ve h~ 
tine tevcih edilen tenkit fır~ 
karşıladı. Müzakere uzun sürd~ıf 
hararetli oldu. Anlaşılan ~ 
Iar üç şeyi bilmek istediler: ~ 

1- Girit muharebesi nede~ .d' 
bedilmiştir?. Muharebenin JY • 
nılması için Jazım gelen bütün 
birler alının~ mıydı? ~ 

2- Giritte muharebeyi ~ 
etmek 1izun mıydı? Diğer a_d ~ 
giı!li Girit de tahliye edi.lınış 
saydı daha iyi olmaz mıydı? . • .1 

3- Girit hezimetinden all""r 
dersten hü!tiımet nasıl istifıı<i' 
decektir?. "1'.. ~ 

İngıliz Başvekili bütün bil tf ı 
talar üzerinde izahat vernt~1 r e 
meclislerin en müşkülpeseil"" I 
lan Avam Kamarasını tatınil' 
miştir. . lf "'" 

Bir defa Başvekil, Girl~ 
giliz silahlarının ağır ma~l . fi' ~ 
te uğradığını inkar etmemıştil" })it 
kat Girit muharebesi münf~ıt_,,. ~ 
hareket olarak mütalea edilel"İ 
Girit, Yakın Şark harlıinin ~ 
hatta geniş İngiliz - Alman tıif" 
delesinin bir sa!has.ndan ~~ 

İngiliz Ba~vekili, Girit mub ~ 
besini kazanmak için her teOl' ııi' 
alındığ.ru izah ederken, A~.; 
karşısında bazı zayıf nok ıf 
açık bir lisanla anlatmak~ ';I 
kinmemiştir. Bu ziıf, biri s ~I 
malzeme noksanına, diğeri d~ 
liyat meselesine ait olmak j;.ı( 
iki kısma ayrılır. Almanya. ~ 
ten e~el, parasım, tere~ağı 

1
•.J 

ne silaha sarfetmış, ve kafı ın { 
silah ve harp malzemesi to~Jıll' 
t:r. Bundan başka A vrupaY1 ı1 
tan aşağı istila ederken, bliıııif 
k1t'anın silahlarını eline geÇ~n r 
tir. Çörçile göre, Almanyıuv-il~ 
linde lüzumundan ~k faz!•~ 
vardır. Diğer taraftan harı> 1f 
dığı zaman, silahı noksan o~ ıı' 
giltere, 1939 senesi sonbaha_r' ı,tl 
ayları içinde imal ettiği siJ.611 ,o' 
Fransada bırakmlştır. On~~ 
ra da İngilterenin meşgvl oı;>:;; 
harp sahalarına silah ye~ıj;I 
için çalışılmakta ise de hen Of 
sahaya lüzumu lı:adar ailib tt 
tirmek mümkün değildir. . . fi 
' Nakliyat meselesine ge~~ 
rit harbinde Almanya bu iV" -;' 

tngiltereye çok faik vaziyettı iJll". 
2 - Haysiyet divanı asit Azalık- lunuyordu. Çünkü kıt'anın ııı· ı 

!arı içir. Refik Ahmet Sevengil, f de ~ 
Enis Tahsin TiJ ve Ömer Rıza Doğ- kale vasıtalarından isti a c' 

rt!k bu harp sahasına kolaY st' rul ekseriyet kazanmışlar V'e bu are .h 
intihap itmiştir. lah, top, malzeme ve t.ayy jııJ". 

kedecek bir vaziyette ilı.enı,,ıe 
3 - Ankarada toplanacak umu- tere, bu malzemeyi on b,, 

mi kongnye gönderilecek delege- kilomete uzaktan sevketme'" 
lerin intihabında Selami İzzet Se- buriyetinde bulunuyordu. 

0 4~ des. Burhan Felek, Vall Nurettin Girit harekatından alınan eeri'.ro 
ekseriyet kazanmışlardır. Diğer ten ne şekilde istifade edil "t;. 
dört del.genin y'l!Diden intihabı izah etmesi Mister Çörçildellrıı~ ~ 
lazımdır. • lenemezdi. Fakat Avam J{~ rı ~ 

4 - İ~are hey'eti için dört asli sında verdiği izahat meb'US ;tıf_.ı 
ve beş yL'<iek iıza, umum! kongre noktada tatmin etmiş o~aca ;ti'~ 
delegeliği için kazananlara iliıve- Başvekile ve hük1'.imet~e 0Jl!I~ 
ten dört asli ve lüzumu kadar ye- ·meselesi bahis mevzuu b•1~1cY 
dek aza intihap etmek ve ruına- • mıştır. Bu suretle araya m t~ 
medeki diğer maddeleri konuşmak . edilmeden itimat reyi ala~P ~ 
üzere kongre 14 Haziran 1941 cu- tere Başvekili, fırtınayı ~k.' ~ 
martesi günü (bugün) saat on ııeş. sükUn içinde kendi tAbif1 g;ııı 'j 
te Eminönü Halkevi binası salo- •meclisin hizmetkarlığı• ~d'r 
nunda toplantL~ına devam edecek- refli fakat şerefli o!duğu~;p' 
tir. Arkadaşların ııelıneleri rica zor ve mes'uliyetli olan 
olunur. cie devam edecektir. 



Sulhu dütünenler yok de
ğildir. Fakat, faaliyet 

sahasına "onların çıkaca· 

ğı zaman daha uzak cö
rünüyor •• 

\'<1 A.\i Kemal SUNMAN! çen sefer de sulhtan bahseden ta-

l
:; narbinin ikınci senesi _de rafın maksadı karşı tarafın asabı-
. tr l<ıı<. birşey kalmad1• Uç nı gevşeterek onu sulh sözlerile 
~dJ• !onra ü~ncü yıla giril- avutmak ve geçecek zaman zarfın-
'ıııi 'k. Şımdiye kadar ge- da daha hazırlanarak düşmanını 
s1'' lıı az değ!dir Böyle oı.. gafil avlamaktır diye hükmedili-
., taber daha ı;eçecc>k za- yordu. Bütün o sonuna kadar gös-
1 uş olandan uzun ola- terilen ihtiyatkarlık hep bu endi-
~ ~iiyor Harbin böyle ne şelerden ileri gelmiştir. 
, acağı kestirii~r.' ?ken Ş!mdiki harbin bu çetin safha-
çt' 't sulh sözleri.,in ortaya sında da sulh bahsinin tazelenmiş 
ı,9' da ııayret etme!l"'ek ge- olmasını tabii görmek iktıza edi-

l 'ılıin başlangıcındanberi yor. Bu bahis esasen yeni değil. 
ide vardır. Fakat daha O kadar yeni değil ki harbin ari-

l!ıa varacak kadar olgun fesinde İngil ~rede ne kadar ehem. 
1a görülüyor. Dört sene mivetli bir zümrenin mevcut ihti-
ay sürmüş olan geçen laflar herhangi bir harbe vardır-
bi bir kere düşünülsün. mamak için sonuna kadar çalış-

~ ~adı.kça muhtelif mcnba- mak fikrini müdafaa ettikleri da-
i~ · $UJh sözleri ,·akit vakit ha unutulmamL5tır. Lakin sulh 
ti .ittiri ·ordu. O nutuklar, fikrinde olmak başka, artık harbin 

llar kiıh Vatikandan ge- zaruri olduğunu gördükten sonra 
·~sler, kah filan veya fa- onun icaplarına uymak başkadır. 
l devletin işe karısır gi- Şimdi İngilizlerde işte bu var. Har. 

·,-o- Ve saire. be girerken çok düşünüldiJ. Gir-
.,_ Orta yerinde. silahları- dikten sonra da alışmak çabuk ol-
~ \!fakivet kazanarak ken-

"' • madı. Fakat 938 ey!Ulündenberi 
-

11 ·ıiik bı"r me,·kı" temin et- llk. 
,... geçen zaman az değildir, za-se' ~\·rede Ka\"Zer Almanya-
" b· · manda kin ve husu met de pek çok-,. ır sulh teklifi atmış o-

() tu. Fakat artk İngilizin yeri yur-Jıf Zamanki müttefik Rus-
~te, Fransa ve İtalya ise du havadan taarruzlarla tahrip e-
c~phclerde sarsılıp du- dilmeğe başlarl:ktan sonra kin ve 
' Kayzerden gelen bir Jnısıım<'t de gitgide kuvvetleniyor. 
finın türlü mi!şkülat i- Şı c!i dü<iiPülen harbe devamdır. 

ap müttefiklerce pek • Sulhu dü~iincnler yok değildir. 
feçcceğine mi hiikmodil- Fakat faaliyet sahasına onların 

A.!man t:aafın:n buna çıkacağı zaman daha uzak görü-
ehen,mivet verdirmek nÜ)'Or. 

1' ,0lillüyord~. Teklifin zım-1:.===============I 
'hdit ise kolayca anlaşı
llilyük bir hiısnüııiyetle 
~n sulh teklifi eğer ka
t>.se Almanya muzaffer 
·~dar harbe devam et-

ndcdir. Sulh teklifi o
·~en değil, daha yüksek 
İUnlarından, kan dökme· 
, ettiğinden ileri geliyor-

1' ~"-kdirde Almanya harbe 
;eektir .. gibi. 

<' ·~ bir teklif diplomatlı
( ~r inceliği varsa onla

' Unutulmıyarak ortaya 
·~.Bununla beraber müt
raıı Almanvanın kuv-

\ataza ettir~ek olan bir 
'<ıliııe hiç iltifat etmedi-

(~-·o-' harp daha olgun de-
ın varmak istediği gaye 

t. F'akat bir tarafın kal'i 
it· 

ı tahakkuk etmeden 
1ll1hun devamlı olınıya-

~li ile bu kabil tekliflere 

il' b ·ı . t" , " ceva ı verı mış ır 

~arbin cereyan ettiği se
r 'laya çıkan sulh rivayet-

' Safhalardan geçmiştir. 
'l'le denirnrrlu: 
~!q . 
1 _uysa oldu. Bu kadar 
~du~ü yeter Hiç toprak 

bir barışıklık olsun. 
~~Vel herkes nerede ise 

kalsın. Harp zaman:n
i gal edilen yerler tah-

1\. B:erkes y;rine sah ;p 

'bımıar hep iyi görülür 
; ~arbjn y1Jrgtınluklanı:a 
, tfiı.t verecek gibi ümit C'

. l>akat muhijriplerin bi·· 
;at edemedikleri bes. 

1nir harbi denilen şekil 
~feı· görülmüş olmuye>· 
"'l rpr harp ergPÇ böylı 
'lıucadelesi haline gir
<ddeı·dir. Onun içın ge-

ııı 
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t HALK....J 
SÜTUNU) 
1~ Ve /fçİ Ar•yanlar, 
şil ,iyetleır, terıenni

l;ır ve mü1ktilı.,-

Li&t 11" la<far oln•mıış ça• 
lııi.; "l..ir g~nç i~ arıyor 

Lise 11 inci ~1n:(uıa teı! 1 etraiş. ça
lı,;kın, z~ki \.l' y.-ı:.l!':ı. • {·ıd<>si düzgün 
biı· g•.>n~. kan =tı~ ~ r bır 1; ·retle tica-
1·et.har.e, yaıı!ı'inl'.' \ e h· . ..:u 1 müesse
se:erde bir iş :ı:·o.r:.aklır.!ır. ·ralip olan
lıı.r~ı: ~.· .ren };o;·. 'ı\ ı &ı-...! .t-Calk Sütu
nı.;n.J~, jı -ı:.hinl'e y;\lr.ıa.l.;.rı rica oltın
maklodll'. 

İş arıy an bit" genç 

İş~.iz. 23 yaşında bir gencin1. Tah.ii
lim Li::;.e ikidir. Askerlikle ilişlgim 

yol.'~l.r. h:_ lüHı1sıp bir' iş arıyorum; ya
pac.:.c<--cğ:.ıı işler şunh~rdır: llesap ve 
y<J:>.: İ-i'""r · , okul kiitipHgi, bir sinemayı 
ido.·ıt· l'CİC"biliriın. Rekliırı~t·ılıkl .. n, film
cilikLen anlarım. \'eznet:Jrlık yapa
run, fabrika veya iş yerlerinde aıne
ley: ~-a:ı~tırab:Jirirrı, l<.i.~r~ya giderim. 
K~p;cı11k, evı-~k: postacılı1!ı gibi ~lere 
de t .... ıbirn. Lutıen Son 'ft.·!gı .r Halk 
sülunuı;.d:• 1\dihsi;ı:. rumuzun ınüra

car.ı.t olunmasııa dilerim. 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız İt Arıyor 

Li;>e son ı· dııı ikmal elmiş genç 
Lir kız resır . i \'C hustki ınü~::..:tt:.·elel'de 

icş araına.i~l.ıllır lş ~ahiplennin Son 
Tcıg.ai I-I<.ılk f!lütunıı \'a~ıtasiyle (Sa
ınıyc) ı:-.mine nlüracaatlaıı. rica olu-
nur. 

Küçük bir kız münaııip 
bir i~ arıym· 

Ortamektcb;n 7 inci sııııfuıa terf; et
ıniş on iki yaşınd~ biı· kız fakir anne
ciğin~ bakn1ak üzere yaşı ile ınütena
·.iı> bir i:ı; LAra.ıı<.ıktadır. Bu ~ekilde, kü· 
çük bir rnüstalıdeme ihtiyaı.:ı olan i~ 
ahıpleriııin 8tJn 'J'elgraf Halk Sütu

nunda Şükr.ın;ı biı- nıC'kl•ır,ıa müra
<.·aatları rica olunmakladır. 

.,. Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

... 
~ ~•lendim. Yalan 'ö~ le-

~((.; bir «ün bövle hu
,ııkıp kon~şulaııİarı bi
~·la.tacaf{ımt bilıııediğiuı 

11 . ti~ söylüyorunı. 41.. 
"1 nı bir başka soruya 

il>\ 
\ I\ kaçır1ldığını nasal 

. ~~~ 
\ı~ " Uyanarak duydum. 

ııııı(>r . . • . • 
ı, cnrlı enn ıçını alt-
· h ı~ .agırı\o;, ~,,, nl·ta o-

l •ı, b kçi ıiüdüklcri çn-

4i,. 
'') u~andıın. Harııuc-

1 tııııı.. O, alçak he. if de
,_kızıını J.açırdı .. dedi. 
~, ~ok tc!ıl•lı, şaskındı. 

be ~ apacafıın? diye ı 

çırpımyordu. 

Gece bay·gmlıklar geçirdi. Ben 
kcnd~sini teda\'İ İl(' uğra~hnı. Son
ra. bc.v ·geldi. O da hadiseyi duy
du. Karakola telefon etti. Be~· de, 
hanun da Güzinin kaçırılınasına 

doğrusu çok üziilliyodardı. Hele 
hanımefendi günlerce çırııındı, 

durdu. 
- Güı:inin kaçtığına ıuı, kaçırıl

dığına ını kanaatin var?. 

)Iahkeıne r~h•iuin bu sorusu Ay-
şeyi c.iü}iindi.irdü: ı 

Kckeliyerek: 
- Bcninı şuh J kannatİln mi?. 

Dedi, profesör Cenıil heyecan 
i~inı!" Ay!j('nir. a"'Zı:.dan ka~IU'ak 
ciiın!eyi bekliyordu. 

ll.:i.1 · ı.ıin~ 
- Evet. 

Gtı%etelerin yazdığına gö
re, Belediye, lstanbuldaki 
kahvehane ve gazinoları tah
dide karar vermiştir. Bu ha
berin •ıhhat derece•ini bilmi· 
yoruz. Fakat, kahveahne ve 
gazinoyu tahdit etmek ne 
demek, doğrusu, bunu pek 
anlıyamadık. Çünkü, bir kah· 
vehane, bir gazino, bir ma
halde, bir semtte hiHedilen 
bir ihtiyaç üzerine açılır. 

Kahvehanenin, gazinonun 
müşterisi var; yani bu mü
essesenin sahibi kazanıyorsa, 
dükkanını işletmekte devam 
eder. Eğer, müessese iş yap
mıyorsa, dükkan kapanır; ya
ni, kendiliğinden tahdit edil
miş, olur. 

Bugün lstanbulda kahve
hane ve gazino miktarı ·çok 
mudur?. Belki çoktur. Fa
kat, bunları kapatmakla, tU· 

la gaye elde edilmiş olamaz. 
Kapatılan kahvenin veya ga
zinonun müşterisi, öteki kah· 
vehaneye gider. Ve oradaki 
sıhhi şartlar, daha bozuk ha· 
le gelir. 

Bizce, kahvehane ve gazi
nolarda sıhhi fenni ıartların 
,:,,uhakkak •urette yerine ge· 
tirilmesi ciheti ıiddetle kon
trol edilmelidir. V alandaş
ları kahvehaneden, gazino
cİan kurtarmak bahsine ge• 
lince: O, ayrı bir bahistir. O, 
bir içtimai meseledir ki, Be
lediyenin faaliyet hududu dı· 
şında, cemiyetin seviyesi Mı 
medeniyeti meselesidir. 

BURHAN CEVAT 

Tramvaydan kaçar
ken dlştO, yaralandı1 

Lalelide oturan 73 yaşlarında 
Hamdi oğlu Hasan, Çemberlitaşta 
k~şıdan karşıya geçerken gelen 

tramvaydan kaçmak istemiş, fa
kat ayağı kaldırıma çarparak düş. 
müş, başından ve kollarından ağır 
surette yaralanarak Cerrahpaşa 

hastanesine kaldınlmıştır. 

Hükümet, ;yeni tip ekmeği ih· 
das ettiği zan1an, hastaları, çocuk
ları, mide ve ba.rsaklarından muz
tarip ola.J'Uarı ihınal et:ı:ıedi. Bu 
gibi hazını cihazlan zayıf olanlar 
için, !rancala da satiırıyor. An
cak, francalanın hakikaten buna 
n1uhtaç hasla.tar tarafından istih.
l;lk ccülebilınesi için şart koymuş
tur. Hasta, Bel-ediye tabibinden 
bir raPor alıuıya mecburdur. Ya
hut ınüdavi doktorundan aldığı 
fapQru Belediye tabibine ta.sdik 
cttirnıelidir. Bu suretle hususi 
dükkdnlardan francalasını temin 

Jt!-btlir. Hastahaneler ise, kenri 
.1 tiyaf;'lannı temin etmekt<:dlr ., , 
\.ı1ı.:.ık nüfu::.u külabalık scmtlcrw 

Je, francala dükkitnlarında bu 
ekmek az buluııdurulnınkta ve 
ellerlnde raporları olan bir çok 
hastalar francala~lZ kalnuı.ktadJr
lar. Bu küycl>lzlilin bir scbcb 
olsa gerektir ve bu sebebin iza· 
lesi de mürnkundür sanıyoruz .. 

~--------' 
Deyişi karşısında Ayşe yine 

müşkül bir söylenişle: 
- Kaçırıldığıııa kanüm! . 
Cevabıııı veı·di. Profesör Cemi

lin gözleri bu cevapla gülerken 
Vedadııı ve vekilinin gözleri de 
h111c;. ncfre-t kıvılcıntları taşı~·orlar
dı. 

li5kinı sorusuna devan1 etti: 

- Bu kanaatiniz nereden geli-
yor? 

- Şükriye Hannıefendin.in de
van1h korku~undan ,-e Güzinin ba
basını se\ nıediğini. nefret ettiğini 
bana açıkça söyleınesjnden. 

Giiıin kaçırıldıktan soıira anne-
si onu hi~ görn1edi mi?. 

- Hayır!. 

-Görmek de istemedi mi?. 

- Görmek istedi. Fakat göre-
medi. 

- Niçin?. 
- Babası, kızı hapsetmiş!. 

- Nereden biliyorsun? 
- Haııınıcfcndi de, Ferdi Bey 

de oyle ,öylediler. \·edat Gıtzini 
bir otlara knpamış: eğer buradan 
(ıkar. eııneııc citlcrseu SC'llİ ölılü-

• szne 
Mevaşi listesi hazırlandığını du
yanlar böyle temennilere başlamış 

--f Yazan: DIEYİN BEHÇET 1 
İkisi de oldukça yaşlıydılar .. İki

sinde de mütekait memur hali 
vardı. Adliye koridorundaki ka
nepelerden birine yan gelmiş, ı.o. 
nuşuyorlardı: 

- Ben diyorum bayram haftası. 
O diyor mangal talı tası, .. Cehil o
lur amma, bu kadan olmaz. İşte 
buna cehli ımirekkep derler. 

- Aklıma bir hıkaye geldi.. Hi· 
kaye değil, bunu otuz beş sene ev. 
ve! dinledim. Hakiki vak'a .. Ab
dülhamidin yırmi beşinci senet 
devriyei viladetinde olmuş. O za
manki Avrupayı şahanenin Ma
nastır viliiyctinin Görice ınutasar. 
nilığınm galiba Perlepe kazasın-
da ... 

- Perlepe Göriceye mi tabidı.. 
- Vallahi orasını pek iyi bilmi-

yorum amma, mesela öyle diye
lim. Yahut başka bir kaza. Ma. 
nastır vilayetinin Görice muta -
sarrıflığına tabi kazalardan biri 
olduğunu iyice hatırlıyorum. Her 
neyse, bir kazada, kaymakam, Da
hiliye Nezaretinden bir tamim al
mış. Tamimde diyor ki: 

cKazanız dahilindeki mevaşinin 
bir listesinin tanzimile gönderil. 
mesi...• kaymakam tamimi alıp 
okumuş. Mcvaşinin ne olduğunu 
bilmyior. Tahrirat müd~, 

jandarma kumandanını, işte hasılı 
herkim varsa hepsini çağırıp sor
muş; bilen yok. Tabii sen biliyor
sun. Mevaşi. davar dediğimiz ö
küz, manda, inek gibi hayvanlar ... 

- Bilmez olur muyum canım .. 
Tabii bilirim. 

- Derken efendim.. Düşün • 
müşler, taşınmışlar, bunu bilse 
bilse haklın bilir amma, demişler, 
nasıl soralım? Çünkü, hakim, mü-1 
nevvcr, fazıl bir adammış amma, f 
hiç birinin arasi da hakimle iyi 
değilmiş. Bir türlü geçinemiyor
larm~. 

işte bunu konuşup düşünürler
ken, tahrirat katibi demiş ki: 

- Mevaşi, !)ana kalsa, terfie 
layık oı,,..ıar olacak.. Efendımiz 
hezretlerınm 25 inci senei devriyei 
viladetlcridir. Bu münasebetle, 
terfie layık olan memurlar terfi 
ettirileceklerdir. Olsa olsa, mevaşi, 
müstchakkı terfi olanlardır. 

Kaymakama bu mütalea müla • 
yim gelmiş. . 

- Evet, demiş. Öyle olacak .. 
Şimdi hemen bir liste hazırlıya. 
lım. Hepimizin isimlerimizi yaza
lım. Şu h~l<mi de dahil etmiyelim. 
Aklı başına gelsin... ı 

Tahrirat katibi kalemi eline al
mış. Kaymakam söylüyor. O ya. 
zıyor: 

cUmuru Dahıliye Nezareti Ce
lilesinc ... Tabii Padişahın sena ve 
sitayişinden sonra, filan tarihli ve 
filan numaralı tamimle tanzimi is
tenen mevaşi listesi berveçhi ali
dir.• diyip, başta kaymakam o\.. 
n1 ak üzere bütün imir ve memur· 
l~,.ın isiml-erini sıralamış. Mevaşi 

_•esi de kulaktan kulağa şayi ol
muş. Unutulan memurlar gelip 

rürünı. dcnıiş. 
- Bunu ldm duymuş?. 
- VL-dat Be~· galiba Fttdiye 

söylemiş!. 

- O sıralaı·da Ferdi ile Vedat 
arasında bir konu~ma ını olmuş

tu?. 

- Z•nnediyorum. Şükriye Ha
nımcfendideıı işitıı~i5tiın, Galiba 
Vedat arannuş, aranınış. En so
ııuııda bir gün bulunmuş. karako
la getirihni!?, sonI"a kız da karako
la getirilmiş. Kendisinden sorul· 
muş. Gönül rızasile babama git
tim .. demiş. yaşı da 18 i geçtiği 
için serbest bırakılmış. 

Fakat sonradan, Vedat Ferdinin 
kulağına eğilerek tanı karakoldan 
çıkacakları bir sırada: •siz aptal
sınız. Ben bu kızı istediğim gibi 
söylctnıiyecek uıiYiın sauyordunuz. 
O, ne öğretirsem öyle söylen1e

ğe mecburdur. Hele aksini sö~·le
sin, ikisini de öldiiritrünı .. demiş.. 

Ferdi telaş icinde gelmiş Şükriye
Y<' bunları anlatnıış. 

Ilikiııı, Aysrniıı bu siiı:lcrini 

d,:ılcdıkten sonra bir ik.i saniye 

kaymakama caman efendim ben
denizi de mevaşi listesine !Utfen 
ithal buyurunuz. diye temennide 
bulunmuşlar. Hulasa, hakimden 
başka, bıiyük küçük bütıin me • 
murların ismı listeye geçtikten 
sonra, kaymakam hakimden hın -
cını almak, onun ehliyetsizliğini 
de ayrıca zikretmiş olmak ıçin 
tahrirat kiıtibıne: 

- Yaz! demiş. •Kaza hakimi 
müstesna olmak üzere, bütün me
murin mevaşidir.• 

Bu haşiye de yazıldık.an sonra, 
liste p~.;laya verilmiş. 

Hakimin katibi, hem bu fırsat
tan bilistifade listeye kendini yaz. 
dırmıs, hem de kendisini sevdiği 
ve hulusunu arz için hakime gi
dip: 

- Efendım, demiş. Bir mevaşi 
listesi hazırladılar. Kaymakam 
bey, bendenizi dahil ettiği halde, 
zatı.ilinizi listeye dahil etmedi. 
Üstelik aynca altına da bütün me
murlar mevaşi olduğu halde sizin 
mevaşi olmadığınız yolunda bir 
haşiye y.ızdırdı. Demiş. 

Hakim hem münevver, hem ze
ki adam. İşin içinde birşey oldu. 
ğunu anlamış. Kati"be hissettirme
den öğrenmek için sormuş: 

- Mevaşi listesi nedir? 
Katip, işittiği gibi anlatmış. 

Hakim işi anlamış. Bıyık altından 

güldükten sonra, 
- Zararı yok demiş. Mevaşi on

lardır. Ben değilim. 
- Aman efendim.. Bendenizi 

bile listeye dahil ettiler. Bendeniz 
mevaşi olurum da, zatıaliniz ben
denizin büyüğüsünüz, Nasıl olur 
da li,teve girmezsiniz? 

Hakim: 
- Mevaşi çok çalışır .. Mevaşiden 

çok istifade edilir. Onun için, sen 
de mevaşidensin de ben değilim, 
demiş. Tabii, kendi kendine, mem. 
nun kahkahalarla gülmüş. 

- Peki.. Sonra liste ne olmuş? 
- Ne olacak? Nezareti celileye 

gitmiş. 

Tabii, hakim müstesna, hepsini 
azil veya nakletmişler. 

Hikayeyi dinliyen yaşlı zat da, 
ben de. kahkahalarla gülüyorduk . 
Hikayeyi anlatan bana döndü: • 

- Ya. efendi evladım, dedi. İşte 
Eskiden böyle memurlar, kay -
makamlar bile vardı. Bunu masal 
diye dinleme .. Sahiden olmuş ... 

Bu hikayeyi dinliyen yaşlıca 
zat, karşıdan e1ile kendisine işaret 
eden mübaşiri göstererek arkada
şına: 

- Çagınyor .. dedi. Bakalım, 

şimdi o nadanla yine ne yapaca. 
ğız?. Bekle, şimdi gelirim. 
Arkadaşı cevap verdı: 
- Zaten ben de kaçıyorum. Ey

vallah .. Hanıma selamlar .. Kerime 
hanımla küçüklerin gözlerinden 
öperim. İnşaallah bize buyurun 
da, şöyle etraflıca görüşelim. 

İki arkadaştan biri mahkemeye 
girdi. Diğeri Adliyeden ayrılmak 
üzere hareket etti. 

başını kür!>Ü üzerine dayadığı dir· 
seği üzerinde açılan avcu içine yas
ladı. düşiindü. Ne diişündü, ne 
düşiinmedi ise tekrar sordu: 

- Bunları sana anlatan hep 
Şükriye miydi?. 

- Evet.. 
- Ferdi de ayrıca birşeyler an-

lattı nu?. 

- lla~·ır. 

- Ferdinin sana Şükriyenin Ve. 
dalla konuştuklarını dinlemek için 
talimat verdiğinden bahsetm.iştin. 

Anla~ılıyor ki onunla da gizliden 
tesis ettiğin bir vazife dostluğun 

vardı. Ferdi ile bu iş üzerinde sık 
sık konuşuyor muydun?. 

- Hayır .. Ferdi Bey bir kere ba· 
na o vazifeyi vermişti. 

- Güzinin evden gitınesinden 
sonra Vedat yine eve geldi nıi?. 

- Yirmi gün sonra bir kere gel
di. 

- Şükriye kendisi ile konuştu 
mu?. 

- Konuştu. 

- Yine •C11 vanlarnda bulun-
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Başmalıarrlrler 

Ne Diyorlar? 
IK DAM 

B. Abiclln Daver «A1ma.n - .Fran
sız sulhu, İn&'illa - Fra.nRz Jı&rbu 
isimli bucıinkll ba.;yaosıncla euıimle 

şunları Jazm.a.kt.adll'; 
Almanya, Fransaya sulh teklif eUi, 

cDarlan. Almanya ile sulh yapmak is
tiyor> bu b~lıkları okuyunca, insan, 
evvela, sulhe dogru mi.inierit \'e kısmi 
de olsa bir adun atıln1ış olması karşı
sında, meınnuniycl duyuyor. Fakat o 
başlıkların altındaki haberleri oku
yunca, iş B.eğişiyor. Çünkü bu A1n1an
Fransız sulhü, İngiliz - Fransız har
bini doğuracak rnahiyetl.edır. Filvaki 
tatlı csulh• kelimesinin gölgesi altuıa 
sığınan bu haberlerde, Oarlan'ın ka
palı bir §Ckilde konuşarak c Şimdicien 

ve ınuhasamatın nih:ı:yeti.ni bekleme
den, hükümetin vazifes.i şerefli bir 
sulhün tesisine mü~ait bir hava ya
ratacak tarzda hareket elmektir. Eğer 
böyle bir ha\·a yaratılmazsa, Fran.ia 
için felilkt.•tli bir iulhten koı·kacağım.> 
dediğini görüyorsur.uz. Darlan'1n ya
ratılnu~ını J~tediği. dah<t dogrusu ya
ratn1ıya çalıştığı bu havanın Alrnan
yaya mutavaat \'t yı.rdım olduğu 

aç.ıkt • Hıtler, kt:-ndi isteklenni yap
madıKça \'e Almanyaya yardı ın etme
dikçe. Darlan'a neden şerefli gulh 
§artları ihsan etsin?.> 

CUMHURiYET 
B. ?'\adlı- Xadi tcTt:.Dk.id ve kon\rol• 

isi:m.Lt bug-unk.ü b~ ya..zısında propa.
&"anda dt'nile-n sild.huı <"hemmiyeti \·e 
ten'kidcilfğJ me\•zuu b:ıhs<"derl"k: 

• Propuganda il<' nıücudele ede<.-ek o
lanlar, 5tiph.esiz ınünevver muharrir
lerdir KHapla, gazete \C ~ja.nsla Av
rupayı takip eden bu arkadaşhlr, oku
duklarını kontrol süzge-clndcn gcçir
miyc iyice aJışmahdırlar. K('nciine gö
re bir fikir gözHiğü edinen bir muhar
rir sık sık t.cnakuzlarn düşınez, hadl
selcl'i filtın \'eya talan haviidıs 1uen1-
baının arzu ettiği şekilde degi.J, ınuh
terncl neticeleriııe na~.ın F.tti.t.alea e
der ve ir.aha çalışır. Bu suretle g~iş 
halk küUeleri de, gazetelerde her 
g~in rastladıkları yüzlen .. -e ha\'adiı;ten 

nıürekkep çı.kınaz sokaklarda yalnız 

kalını$ olmazlar. Sevdikleri muharrir 
gibi okuma.ya, onun gibi düşünn1ege 

alışırlar ve gitgide tenkid ve kont.rol 
ruhu da artık bir daha çıkmamak ü
zere içimiz.ıe giı·mi~. yerlc~miş olur.> 
demektedir. 

VATAN 
B. Ahmet E.mitı Yalman •Almanla

rm bize yeni temlru.tu isimli b~ 
ba4 7""'5ında: 

cAnadolu Ajansının Bcrlindeki bır 
muhabirden alıp neşrettiği bir telgraw 
fın üzerinde ehemmiyetle dllnnıya de
ğer. Bu muhabiri Anadolu Ajansı 
kendi namına Bcı·llne göndermcm~tir, 
resmi bir mümessil diye de tanlmıyor. 
Bununla beraber n1uhabir Almanyada 
tah~il gôrmüş bir Ti.ırk gencidir ki gö
rüşlerindeki ciddiycUc ,-e ifadelerin
deki ölçü ve \~karla git gide kendine 
bir itinıat me\·kii haz.ırlan11ştır.> • 

Diye başlamakta ve bil;ihare: 
Telgrafta, Türk A lıu;.n ınünasc:bet

lerine dair okuduğumuz t>öz'l.er, ~imdi
ye kadar Almanyada resmi ağızdan 

duydugwnuz ifadelere aykırı dei:,il
dir, esas bakunından onlardan fazla 
bir tarafı da yoktur. Bununla beraber 
tam bu sırada kat'i \'C şüınullü leminat 
şeklinde Tüı·k halkına hitaben tekrar 
edilmesinin ve bu teminatın ciddiyeh
ne bir takım askc1·i \'C mantıki delil· 
ler de gösterilıne~inin t"hcmmiyhni 
inkf.ır etmek mümkün olamaz.> 

Dedikten sonra şunl.a.n yazmakta
dır: 

cAlınanlarla ;yi ge{1;inmenin \'e 
harp hal'ici knlabilnleni.n ameli yolu, 
böyle lctninah iyi k:ırşıla.ınakla bera
ber tetikle durmaktan ve birligiıniıi 
muha!azadan şaşmanı.akla Alın:lnlarla 

iyi geçinnıe inıkfutlaruıc. da bek~·ilik 

etmi.ş: oluruz.> 

TAN 
•Almım::r& Tiıı1<1,.., munaııebe1ierine 

bir baJo.ıf» i<ilm.1! bUC"iinkil baş yazı
da ezcümle: 

c.Türkiye, kendi l ile nonnal ıı.art.Jar 
içinde iktıs.adi münas<"betlerde bulun
mak istiyen her yabancı devletle an
laşmıya daima hazırdır. Bina~aleyh 
Almanya siyasi ve askeri sahada Tür
kiyeye karşı bslediğini bildirdiği sem
paliyı iktı~aı sahaya da teşmil eder 
ı.·e bizin1le dürüst bir iktısadt anlaşma 
yapmak isterse, bizi daima kendisine 
do:-t bulacaktır,> dC'ıncktedir. 

dun nıu?. 
- Bulundum. Hemen sık sık 

yanlarına girip çıkıyordum. 
- Ne konuşuyorlardı? 
- Vedat durmadan Şükriyeyi 

tehdit ediyordu. 
- Ne diye? 
- Güzini sa1tverınek için yirmi 

bin lira pesin islerim .. Üst tarafı
nı da tamamlayınca alırsın.. diyor
du. 

- Bu lakırdılan doğrudan doğ
ruya kendi kulağınla i5itti.n. mi?. 

- Doğrudan doğruya keneli ku-
lağımla işittim. 

- Bir yanlışlık olmasın?. 
- Hayır hiçbir yanlışlık yok! . 
Hakim. dudaklaruı büze buruş

tura yine düşiindii. Bu sefer ka -
larmı çatınış, eliyle ağzım bıyık
larının üzerini kapatmıştı. B'ır· 

denltire demdeği~ik bir sul sordu: 
- Sen nerede okudun?. 
- Resmi tahsilimi ilk ınelctept.e 

yaptım. Sonra Hanımefendi evde 
okutturdu. Türkçe ve fransızcayi 
iyi öğretti. Çok kitap okudum. 

(Ark.ut var) 

emı~ ıoorn11 
lii~liJC!IUllill 
Kadınlardan y o ı 

vergisi ahnacakmı? 
Çalıtan kadınlardan yol 

vergısı alınması meselesi, 
ciddi bir safhaya giriyor. Ge
len haberlere göre, Mecliste, 
yakında, bu mevzua dair bir 
kanun layihası müzakere o
lunacaktır. 

Çalıtan kadınlardan yol 
vergisi almak, hukukan doğ
ru mudur?. Madem kazanı· 
yorlar, ve.-sinle.-, diyeceksi
niz. Fakat, unutmam.ık la
zımdır ki, yol ver;;isi, bir be
deni mükellefiyetdr. Aslın
da, yol mükellefiyetini, hepi· 
miz, bedenen ifaya mecbu
ruz. Ya, gidip, hiç olmazsa 
bir hafta, yolda çalışacağız, 
taş kıracağız, toprak ta,ıya
cağız, kazma sallıyacağız. Ka. 
nun mükelleflere bir :ı:olay
lık olmak üzere, bedenen bu 
ışı yapamıyacal< veya yap
mak istemiyecelclcr iç:n, pa
ra esasını da kabul etmiştir. 

O halde, çalışan :Cadınlar
dan da yol para&ı aimak için, 
mevcut kanunun ruhunu de
ğiştirmek icap ediyor. Çün· 
kü, her kadının sıhhati, yol· 
da çalıımıya müsait midir?. 
Elbette ki, değildir. 

Bizim memlekette, çalıtan 
kadınlara, daha ziyade bü
yük şehirlerde te•adüf edilir. 
Kücük kasabalarda, köyler· 
de, -bir aylık, muayyen bir 
maat mukabilinde çalışan ka. 
dın çok azdır. Oralarda, çalı· 
şan kadın olarak, göze çar· 
panlar, köy hocalar, beledi
ye ebeleridir. 

İstnbul, çalııan kadınların 
en fazla olduğu şehirdir. Sa
bahları, vapurlarda, tram
vaylarda işe koşan genç ka
dınlara, genç kızlara elbette 
rastlıyorsunuz. 

Durup dururken, . senedt 
altı lira vermiye başlamak, 
Ç!llışan bu kadınlar için, iti
raf etmeli ki, cazip bır ha· 
dise değildir. Fakat, size bır 
noktayı hatırlatayım: 

Çalışan kadınlardan çok 
azı, aldığı aylıkla bir ev ge
çindiriyor, yahut, aldığı pa
rayı zaruri ihtiyaçlarına sar
fediyor. 

Çalışan kadın, fazla miktar. 
da papuç, çorap, elbise eski
tiyor, yol masrafı yapıyor, 
öğleyin yemek yiyor. Görü
yorsunuz ki, kadın, çalıştığı 
için büyük bir masraf kapısı 
ile karşı karşıyadır. Yani, 
mali vaziyeti pek müsait ol· 
mıyan bir kadın, çalışmasa, 
bu masraflardan bir kısmını 
tasarruf edebilir. 

Sonra, çalışan kadınlar, 
makyaj için de, epeyce para 
veri} !ar. 

Eğer, Meclis, çalışan ka· 
dınlardan yol vergisi alınma• 
sını kabul ederse, kadınların, 
diğer masraflarından biraz 
tasarruf etmeleri !azim ge
lecek. 

R. SABİT 

retb.I Okyar•ın 
lllr ziyareti 

Sabık Adlıye Vekili Fethi Okyar 
dün Devlet Limanlar Umum MÜ· 
dürü Raufi Manyasiyi makamında 

ziyaret ederek kendi.>ıJe görüşmt4-
tür. 

BirimizinDE"D"I 
t1epimizin "' ı\ 
~ 

Şirketi Hayriye ta-
rifesindeki garabet 

tlıilrtubnla o- B. ii!<ri 7a

-' 
cŞirekti Hayriye Yaz tarifesin-

de ;yeni bir garabet daha göstermiş
tir. Kış tarif~indıe rnıe:vcut olan 
seferlerden bir kısmı kaldınlırui
tır. Bu yüzden gündüz pastaları 

çok kalabalık olmakta halk sılı:ıntı 
çekmektedir. Bu hususta nazan 
dikkati eelbetroenizi rica ederim.~ 

SON TELGRAF - Yazın yol
cular daha çoğaldıgı halde şir
ketin inadına ~--eferı.eri aıaitması 
hakikaten gariptir. Halkın müş

küJıittan kurtlınlması !('in icap e
den tAdll!ıtın icrasını isteriz .. 
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Kadınlar anlamam imka sızdır .. 

--1= Yazan: FAiK BERC 31--
Vapur tenhaydı, her sıranın kö.. 

şeye teı;adüf eden yerlerinde an
cak birer yolcu oturuyordu. Yal
nız onun karşısındaki köşe boştu; 
oraya oturmakta tereddüt etme
dim. Ada yolculuklan için yanıma 
muhakkak kitap almağı unutmam. 
Günlük hayatunzıın dağdağası a. 
rasında kendimizi dinlemeğe, ve 
yahut da sakin bir kafa ile on beş 
yirmi sahife okumağa o kadar az 
vaktimiz oluyor ki .. 

Karşısına oturduğum yolcu genç 
.ı:r kadındı. Oturur oturmaz şöyle 
bir bakmıştım. Temiz ve zevkli 
giyinmişti. Kendisini süzdüğümü 
görünce o da baktı, ve gözlerimiz 
bir an için karşılaşarak bu halde 
bir iki saniye geçti. G<izlerinin 
öyle tatlı bir rengi ve bakışı var
dı ki... Fakat nedense asa bileş -
miş ve denizi seyretmeğe başla
mıştı. Dizlerinin üstünde fransızca 
bir kadın mecmuası duruyordu. 
Bir roman tefrikasını takip etti. 
g:ni okudu~u sahifeden anladım. 
Maamafih ben de hemen kitabınu 
açtım ve kimyevi sentezlere ait 
faslı okumnğa savaştım. Fakat ne 
gezer, okuduğumdan birşey anla
mak şöyle dursun, gözlerim satır
ları bile göremiyordu. Kafam kar
şımdakı kadına saplanıp kalınıitı , 
sanki.. 
Beş dakika ge~meden gözlerim 

onun yüzüne takılmıştı yine .. Bu 
ı;cfer, o da bana bakıyordu, hem 
bakışları daha berrak ve cesaretli 
idi; ve ilkınden ziyade, gözleri • 
miz, birbirile kaynaşmıştı. Bir şey
ler söylemek istiyen bir hali vardı. 
1''akat bu sahne çok sürmedi ve 
tefrikasını okumağa eP-ildi. Bense 
büsbütün heyecanlanmıştım, içime 
işliyen bakışlar beni yerimde ra
hat bırakmıyordu. Kendi kendime: 
•Bir konuşma mevzuu açmağa te
scbbüs etsem mi?• divordurn. Ne 
var ki, bu işlerde su katılmamış 
bir cahildim. Tanımadığım ka • 
dınlarla konuşrnalc veya konuş -
ınağa yeltenmek kadar bana nu

lıal ve atcs gelen birşey yoktur. 
Fakat bu clervişanc rnüliıhaza

nıı hayattaki rnısaller tamamile 
ı;akzctınek\e oldugu halde, b.:n bu 
kaziyeden bir saııtim bile ayrıla
ınıyordum. Yalnız bıı anda kara. 
rımı verınıştim Şu !atıf kadınla, 

rr c.:.akkak konu>;ınak imkanını 

b~lmalı idim. 
Bu dC üncenin tesirile yine ona 

baktım • o da benı bekliyormuş 
g.bı • ba .ı baktı. Bu sahneler iki 

akikada bir tekerrür ttmeğe 
başladı. • ·. · ayet ne olursa ıLun 
diye·rk evvela kadının elındeki 

mecmuanın sahifesini gözden ge. 
çirdırn ve okuduğ,. romanı oku
muşum gibi sordum: 

- Roman çok güzel değil mi 
erendim? 

Fakat akabinde de bu sualimin 
nekadar ahmakça birşey olduğunu 
anlamakta gecikmediğimi saklı

yamıyacağırn. Esasen sualimin ak. 
s.iliımeli hemen kendini gösterdi, 
kadın dudaklarım hiddetle ısırdı 
ve parmaklarını asabi asabi oy -
natarak baııını hızla deniz tarahna 
çevirdi. 
Canım müthiş sıkı~tı. Muhak.. 

kak ki kadın en hafif tarafından 
benim için: camına budala adam• 
demiştir, Zaten ezildiğim ve bü. 
züldüğürn yanıma kar kaldı, nasıl 
oturacağımı şaııırmıştım, halas ça
resini •kimyevi sentezler• faslına 
dalmakta buldum. 

Lakin bu da ne demekti? Ka
dının n bayıltıcı bakı,Jarı gözle. 
rimi arıyordu. Dernek gücenme
rnişti; ve hakkımda bir suniniye
ti yoktu. Ha cesaret! Diyerek ken. 
d'mi teşci etrneğe başladım. Mu -
vaffakiyetin kenarına gelmiş sa
yılırdım, fırsatı kaçırmamalı idim. 
Kırk yılda bir karf ma bir kısmet 
çıkmıştı' 

Yüzüme ve gözlerime büsbütün 
• aklımc~ - cazip ve halaveth bir 
ifade verd.:iimi zannederek kadına 
doğru hafüre ei>ildim, ve gözle
rimiz karşı !aşır karşıaşrnaz şu ce
vahiri yumurtladırn: 

- Galiba türkçe bilmiyorsunuz? 
Birincisinden daha budalaca o. 

lan bu sualim kadının üzerinde 
berbat bir tesir bırakmıştı. Gözleri 
alevlendi, tırnaklarını avuçlarına 
batırdı. Fena bir •ev spylernekten 
sakındığı anlaşılıyordu. Bana ğe
lince sersem sersem etrafıma ba
kınıyordum. müthiş bir pot kır • 
rnıştım her halde.. Bir hakarete 
maruz kalmaınak endi<ı:ı;ile, u -
sulla kitabımı kapadım ve şap. 
kamı kaptıj!ım gibi hızla kalkıp 

salondan rıktım. 
Güver!ede geniş bir nefes almak 

imkanını bulur bulmaz soğukkan· 
lılığımı toplamaüa ea!ıstırn. Bu de
rece cesur olabiclceğim, asla ak • 
lıma !ı"lmezdi. 

Vapur köprüye gelince, herkes
ten ı;onra çıkmak azmile yerim -
den kımıldamadırr. Vapur boşal

dığına kanaat getirir getirmez 
kalktım; fakat arkamı dönünce 
ne göreyim Kadın durmuş gü -

lürnsiyerek bana bakıyor. 
Kalın kafama, şu hakikat bir 

daha hakkcdildi: B,;>nırn kadın • 
lara aP . .l'"'."am imk3nsızdır.• 

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

EŞİKTAŞ Aile Park Sinemasında 
Gündüz saat 16 dan 20 ye kadar 
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Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 93 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

'"-~C Yazan: M. SAMİ KARAYEL -1---' 

Münasip snında harbe. girişilecekti 
Birincı hatta bulunan süvariler 

diı~man:n taarruzu üz.erine geri 
çekilrneğe mecbur olsalar bile, ge

nde padişahın kumandasında ya
n; .. · nizamda mevki almış piya

deler mevcuttu. Bunlar düşmanın 
taaı·ruzuna ~ddetle mukabele e
debilirlerdi. 

Bunlardan b~ka geride bir ü
çü ncü hat daha bulunuyordu. Bu 
1-ıat, ordunun harekatını sektedaT 
etmemek için miktarı ı;orı dere
cede azaltılan ağırlıklar ile ordu
ıfıhtan ibaretti. 

Ordunun sol ceııahını lı.imaye 

etmek düşmanın en zayıf bulunan 
sağ cenahını ileri doğru bir hare
ket icra ederek tehdit eylemek i· 
çin akıncılar ile azablar cenahlara 
taksim edilmişlerdi (1). • 

İki ordu kumluk ve kurak bir 
arazide bu suretle meWi ve 
muhareobe nizamı ahnJ.!!lardı. 

Tarafeyn ordularını yel<diğerindeu 
ayıran bir Ç"Ukurluk meyeut ed:ey--
11! de, süvarinin harekitı bundan 
asla mütee5Bir olamazdı. 

Keza Türk ordllsunun 90] ce
nahı, ilerisinde yiikaelı: bir tepe
nin bulunmasırıd;uı dolayı düf-

f')<!'-' ~Cl:....------ ~--- .... --,...-
~: 

• • 
1 1 e r ar 

ve giliz a as nı 
Şa i deniz en çıkarmak 

o UN 
Yaı,anmıı Atk ve Mıı ~f' rıı 1 ıfı 

Hayatını 
Yazan: HALÜK CEMAL 

"Benim gibi kızlar için biY 
gezmeler, maceralar ne uzak 

1 
l{r 
dii 
So 

yalnız masum sevgiıniııle da 
cağız .. Zaten birbirıni se' 6' Ye 

mümkün ·de ğildir 
Beşiktaş, Taşlık, Küçükçiftlik be
nim muhitimdi. Oralarda görün
mekten korkmakla beraber yine 
kendimi evimin bahçesinde gibi 
serbe!it görüyordum. 

Nihayet geçen gün yeni bir 
teklifini de kabul ettim. Hem artık 
nasıl •olmaz!.. diyebilirdim. İki 
ay içinde o kadar onun olmuştum 

çin heyecanın, maceraıı~ tııı. 
yük zevki vardır. Ka!bJerı el 
taze, en temiz hevcslerilc; ~ 1 
ğimiz bu macera yakında~ -,. 
terek, meşru yuvam.za ~dl bıı 

cak.. Hayata girmek, aşJ<W' · la 
bir rabıta ile düğümleJllP Çünkü, bu vaziyet her şegden önce Mısırın ve 

Süveyş kanalının müdafaasile alakadardır lı:i ••• 
Arzularına, hislerine sakin bir 

inkıyatla itaati vazife biliyordum . 
Lakin şimdi gelişimizi, bir buçuk 
saatlik vapur yolculuğunu düşün
dükçe ve karşıda bembeyaz bulut
lar arkasında sislenen İstanbul u
fuklarına baktıkça bu itaatimle 
ne kadar büyük bir çılgınlık etti
ğimi anlıyordum: Deniz, sema ö
nümde büyüyor, Beşiktaşla Ada 
arasındaki mesafe sanki bir daha 
PV<me dönemiyeceğirn gibi uzak, 
upuzun geliyordu!. Çamların kuy
tu bir köşesine kıvrılırken altmış 
/'Ündür eYden yaptığım kaçamak· 
lar·n bu en büyüğünden, coşkun 
ciıı'etimden ürkerek yalvardım: 

cap eden temaslara başlıY;ısl ~ 
Gayriihtiyari sorduın:jJtl', 

l - Suriye harbi: 

İngilizler Bir !eşik Amerikanın 
muvafakatini almak ruzuınile Su
riyenin işgalinde bir parça zaman 
kay betrnişlerdi. Nihayet 8 haziran 
1941 sabahı saat 4 de İngiliz ve 
Hür Fransız kıt'aları Filistin ve 
Ürdün hudutlarından cenubi Su
riyeye Beyrut ve Şaın istikamet
lerinde taarruza başladılar. Hu· 
dut bölgesinde bulunan Fransız 

müdafaa mıntakasını sür'atle şi- ] 
rnale geçtiler; Beyrut ve Şama 
bir günlük yürüyüş mesafesi ka
dar sokulmağa muvaffak oldular. 

İngiliz donanması bu harekata 
iştirak ederek sahil boyunca iler
liyen müttefik kıt'alara ateş yar
dımında bulundu; Lübnan sahili
ne bir çıkarma da yaptı. Fakit bu 
çıkarma bir nümayiş hareketinden 
ibaret .hldı. 

Cenubi Suriyede ileri hareket 
inkişafa başladıktan sonra İngiliz
ler sevkukeyşi bir ihata fikrile 
Irak hududundan da rnotörlü bir-

' liklerle taarruza geçtiler. Musul 
ve Ebukemal üslerinden Suriyeye 
giren bu kuvvetler iki koldan i
lerliyerek Akçekale - Dirizur mev
kilerini işgal ettiler. Bu İngiliz i
lerleyişi Fransızlar için çok tehli
kelidir. Eğer bu kuvvetler Halep 
veya Hamına ve Humus istikamet.. 
!erinde sür'atle ilerlerneğe muvaf
fak olurlarsa şimali ve cenubi Su
riyedeki Fransız kıt'alarının geri
leri kesilmiş ve işgal sür'atle ta
mamlanmış olacaktır. 

İngiliz planı cenupta cephe ta
arruzlarile Beyrut ve Şam bölge
lerine erişmek ve şarktan motörlü 
birliklerle ihata yapmaktır. Bu 
planın beş günlük tatbikatı iyi ne-
tice vermiştir. Fransızların ikmal 
ve takviyesine imkan olmadığı i
çin, mukavemetin uzun sürmesi 
ve işgalin gecikmesi beklenemez. 

Almanya Suriye harbinde se
yirci kalmıştır. Fransızlara hiçbir 
yardımda bulunmadığı için İngi
lizler yalnız Fransz müstemleke 
kıt'aforı ile muharebe etmektedir
ler. Bu kıt'alarda da maneviyat 
bozuktur. Bir kısmı Hür Fransız
lar taraf na geçmişlerdir. Fransa
nın istikbalini İngiltere ve Arne
rikadan ayrılmamakta gören Ge
neral Veygand, tekrar bir hal'be 
sürüklenmemek ve yıkılmış Fran
sa ile eski müttefiklerine karşı si
laha sarılmayı şerefsizlik telakki 
eden General Veygnnd Suriyenin 
kabilimüdafaa olmadığını söylemiş 
ve Alman - Fransız işbirliğini red
detmiştır 

Fakat Vişi hükCımeti Almanya
nın tesirile Suriyeyi müdafaaya 
devam etmek istiyor. Bu maksat
la şimali Afrikadan bazı hava 
kuvvetleri Suriyeye göndcrilmis 
ve Fransız donanması da Tulon-

man nazarından da saklı bulurıu
ymdu. 

Sultan Murad, muharebe terti
batını ikmal ettikten sonra, rnüt
t<!fikler ordusunun en zayıf nok
tasını teşkil eden sağ cenaha kar
şı bir kuvvet ayırdı. Bu kuvvet, 
düşmanın sağ cenabı ilerisindeki 
tepe gerisındP harekatını kapalı o
larak yapacaktı. Düşmana oon de
rece yakloştL 

Bu kıt'anın vazifesi, düşmanın 
mevziini keşfetmek ve ahvali mü
nasip gördüğü takdirde muhare
beye girişmekti. Halbuki bu tepe
den, düşmanın ne kadar bir kuv

vete malik bulunduğunu anlamak 
pek kolaydı. Az3blarla akıncılar 
on bin kişilik bir kıt'a teşkil et
miş oldukları halde tepeye vardı
lar. Sonra zemin arızalarından ve 
çalıltklardan istifade ederek vadi
yed~ indiler. Öğleye doğru da 
Macarlara daha ziyade yıııklaşarak 
:Maearlann sag cenahile sürekli 
bir avcı muharebesine başladılar, 
· Macarlar kendilerine doğru a
kıncılar ve aı•blardan mürekkep ı 

~ Yazan: "----"\ 
mekli Kurmay j 

Subay 
dan Şarki Akdenize açılmıştır. İ
talyan donanmasile birlikte Fran
sız donanmasının İngiliz donanma
sile muharebeye tutuşması Ami
ral Dadanın kafasından çıkan ve 
Almanların hoşuna giden bir dü
şiince olsa gerektir. Fakat ne Su
riyeyi işgalden kurtarmak, ve ne 
de İngiliz donanmasının Şarki Ak
denizden tamamile çıkarmak 

mümkün olabilecektir. Çünkü bu 
vaziyet herşeyden önce Mısırın ve 
Süveyş kanalının müdafaasile aıa
kadardır. 

2 Atlımtikte : 

Birleşik Amerika, Almanyayı 
mağltip etmek için deniz hakimi
yetinin ınuhafazasma lüzum oldu
ğünu ilan ettiği halde Atlantikte 
bazı aldığı tedbirlere rağmen ka
file sistemine yanaşmadı. Alrnan- ı 
ya kafile sisteminin harp demek 
olacağım hlldirdi. Bu suretle At-

1 !antikte en lazım olan §eY henüz 
yapılmamıştır. 

Bir !eşik Amerika İngiltereye ge
mi veriyor, yiyecek ve harp mal
zemesi veriyor. Fakat bunların 
İngiliz limanlarında teslimini üze
rine almıyor. Arnerikadan ayrılan 
gemi kafileleri h&la İngiliz hava 
ve deniz kuvvetlerinin himayesin

de yola çıkıyor ve Alman denizal
tıları da gemi batırmağa devam 
ediyorlar. Bir Alman denizalt:sı 
Robin Moor adında bir Amerikan 
gemisini batırdı; bir Am<·rikan 
muhribi de bir Alman denizaltı
sına lru bornbalarile hücum etti. 
Fakat Amerika ve Almanya At
lantikte henüz ciddi muharebele
re girmemişlerdir; ihtimal Birle
şik Amerika, japonyanın PasiLkte 
mukabil harekete geçmesini dü~ü
nerek Almanyaya karşı direkt ta- ' 
arruzdan içinap edivor Fakat ka- 1 
füe sisteminin tatbikine Ameri- ı 
kanın da iştiraki uzak değildir. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Kendi kendine kurulup sertle
şen elektroların kullanış usulü> 
hakkındaki ihtira için alınmış o
lan Hi haziran 1937 tarih ve 2427 
numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına 
devir ve yahut ihtira• Türkiyede 
mevkii fiile koymak için icara da
hi verilebileceği teklif edilmekte 1 

olmakla bu hususta fazla rnalfunat 
edinmek istiyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat 1 • 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

bir kuvvetin ilerlediğini gorunce 
yerlerinden hiç kımıldamadılar. 
Akıncılan gayrimünasip bir 

vaziyette bulundurmak için anla
rın vadiye kadar inmesini bekle
diler. 

Akıncılar iner inmez, Eğri pis
kaposunun alayı ile takviye edilen 
Yanoş ileri doğru şiddetli bir ta
arruz yaptı. 
Akıncılar ile azablar düşmanın 

yanaşık nizamda icra eylediği bu 
taarruza mukavemet edemiyerek 
geri çekildiler. 

Fakat Karacapaşa akıncıların 
ric'atini görür görmez derhal ze
min arızalarından istifade edip 
düşmana doğru kapalı olarak iler
ledi. Müna.;ip bir mesafeye kadar 
yaklaşır yaklaşmaz şiddetli bir 
taarruz yaptı ve Yanoşu perişan 
bir surette ric'at ey !emeğe mec
bur etti. 

Y anoş bu sırada gerisindeki Eğ
ri piskaposunun alayı ile takviye 
edilerı>k tekrar bir taarruzu ric'i 
yaptı. 

Y aııoşun yan tarafında bulunan 

3 - Libya cephesinde : <- Ne vakit Hikmet t 
<- En kısa, en çabuk 

Alman tayyareleri Şarki Ak.de
nizde bıricık mühim üs olan İs
kenderiyeyi bombardıman ettiler, 
tahribat dolayısile 200 bin kişi K.a
hireye nakledildi. Alman tayyare
lerinin diğer iki hedefi de Mersa 
Matruh ve Tobruk kalesidir. Su-

manda .. Meseill yarın!.• ıı' 
Bir heyecan ve sevinç ~ \>a 

içinde sarsıldım. Ağzııııdıl' 
çığl>ğa benzer küçük bit 

riyeden ümit kestikten sonra Alman 
!arın Mısır ve Süveyşe taarruz i
çin başvuracakları yol Libya cep
hesindedir. Bunun için de Tobruk 
kalesinin önce düşürülmeoi, Mer
sa Matruhtaki kuvvetlerin yıpra
tılması ve İskenderiyc ussunun 
kullanılmaz bir hale getirilmesi 
lazımdır. Fakat ne de olsa Suriye
nin işgali hareketile harp İngilte
re -Almanya arasında Orta Şarkta 
yalnız Libyaya inhisar etmiştir. 
Bu İngilizler için bir kazançtır; 
Mıs:rı ır.'.idafaa için daha çok kuv
vet toplıyabilec<'kler ve dağılma
dan kurtulacaklardır. 
4-Almanyanın Şark hudut-

larında toplanmuı: 

Almanlar Rornanyada son za
manlarda hava korunma tedbir
lerini arttırmışlardır. Şimdi de
rniryol ve limanlardaki askeri 
kontrol tertibatını genişletmeğc 
ve Alman - Rus hudut boylarında 
tahşidat yapmağa başladılar. Aç
lık ve kıtlığın hüküm sürdü~ü o 
bölgelerde komünizm ve Bolşevizm 
i<;in müsait ahval mevdana geldi- ı 
ği şüphesizdir. Bundan başka sı
nai ve iktısadi takati azalar Al
manya, Rusyanın kaynaklarından 
daha fazla istifade etmek mecbu
ri~·ctinMdir. 
İng 1 :trrf•nin Amerikan snnayii

ni bulmasına rağmen Almanyanır 
Fransız sanayiile ve aç kalmış mem 
leketlorın rnahsulfıtile harbe de
vam etmesi irnkônsııdır. 

Bay Uitler kitab.nda önce hep 
Rusyayı düşünmüştü. Acaba o 
fikri kofusından söküp atamadı 
mı?. Fakat geç kaldığında şüphe 
yokt•ır. 

•-Aman erken dönelim .. Sakın 
vapuru kaçırmıyalım Hikmet 
Bey!. 

._ Tuhafsınız Müjgan Hanım. 
dedi. Benim sizi kend;ır.<len çok 
düşündüğüme haltı ınanmadınız 
mı?. Size en küçük bıı >CZ gelme
mesi için nasıl di~kat ettiğimi, çe
kindiğimi bilirsiniz. Hala niçin en
dişe ediyorsunuz?.• 

•- Ah bugün gelebilmek için 
yaptığım fedakfırlıklar• bir bilse
niz!. Şimdi annem beni Kadıkö
yünde, hala:ııda sanıy•>r. Ya ma
azallah ani bir vak'a ol.;a ... Orada 
arsalar? .• 
•- Allh saklasın!. Sizden şüp

he eder !er mi? .. 
<-Etseler bugün b;rakırlar mı 

idi hiç?. Fakat izin isteyinceye 
kadar neler çektiğimi takdir ede
mezsiniz. İnsanın annesine yalan 
söylemesi ne oor, ne elim ... Hele 
benim gibi köşesinde ömür sürük
liyen kızlar için böyle gezmeler, 
maceralar ne uzak .. ne uzak! .• 

Son cümleler dudaklarımdan öy. 
le bezgin bir ifade ile döküldü ki.. 
Hayretle yüzüme bakarak sordu: 

•- Niçin böyle söylüyorsunuz 

Müjgan Hanım?. Gezmek, eğlen
mek asıl sizin hakkınız!.• ve sonra 
adımlar:nı daha yavaşlatıp devam 
elti: 

•-Siz sevmek. sevilmek için bu 
topraklara gelmi bir yavru ku•c 
sunuz. Artık ebedi eaadeti biz 

çıktı: 
c- Nasıl?. Yarın 

dar yakın mı? , 
<-Evet.. yar:n!.• 
Sonra yavaş\acık eliıl",,. 

Parmaklarımın ucunu or 
muhaveremizi tamamiad: 

•- Bütün benliğim ve ~ 
lirn sizindir. Yarın anrıeııı' 
nize göndereceğim!.. . 

Kalbten gelen bir se-.:iVr 
. !erim yaşardı. İki aydır 0• ıJ' 
saadetin art.k bu kad~r ya~. 
olması bir anda içimi coş~~ 
!erle kaplach. Bu büyük J1l.• 
kuvvetli, kat'i vat demirık• .. 
!erimi dağıtıp yok etti. 13ir 
cin uysallığile yanına sO~' 
Kolumu büsbütün koluvı 
tım!. • 1~ Şimdi; sık çamlarla sii5 r 
bir yola çıkmıştık. Yer )e. 
çiçeklerinin. yeşil fundil' 
örttüğü bu yol yumuşak t, 
lükle uzanıyor, göz ala~. t 
çamlar arasında sanki b•I ,~ 
yecek gibi duruyordu. M 
mızın altında ezilip dağıl~P 
kabuklarının çıtırtısını d• 
onunla yine böyle başbB~, 
ut yürüyeceğimiz hayal J 
düşündüm. Bana öyl<' gt 
yeni yol; {imdi kolkola gt: 
çiçekli, çamlı Ada yolu ( 
yeşil, sevgimizin ı•:klal"l 1 
vurmuş kadar aydınJ.ktıT 

Böv lece biraz da ı :ı } ~r 
lerid~. çamların alt:r.r\J ~d 
kavalığin arkasında otur 
keleden aldığım.z bü) ~· 
ket içindeki yemişler!. ''.iV 1 · yanımıza koyduk. Elb•sr. 
lekelenmekten muhafaaZ 
diği bir gazete ikiır.izc ?.;ı 
vazifesini gördü. Bir rr.u 1 
rniz de hiçbir şev söylcıtl~ 
ran hayran etrafı, tabiat ( • !iğini seyrrttik: <~ 

~:::E~~~~ş~am~I ı~ı ~ı~~~~~S 
TEP B 1 BELEDiYE BAHÇE i 

ge 
na 
le 

S A F J Y E ve 16 .Kişilik SAZ HeY:~:i ~ 
HA v Ay ADALARINDA BiR GECE eı?ü~i~;ir•~ 
Alafranga losml' GARDEN BAHÇE~j 

Varyete· Restoran· Dans· Caz 
Her gün 18 den 20,30 a kadar MATİNE- Koneomaeyon 20 kuruş 

Vardarın piskap06u ile kardinal a
layları taarruza geçmek için bu a
nı gayet müsait buldular. 

Fakat Türk akıncılarına doğru 
tebdili istikamet ettikleri esnada 
Karacapaşa maiyetindeki süvari
ler birdenbire meydana çıkarak 
bunların sol cenahına taarruz et
tiler. 

Y anoşun alayı ile Eğri pialı:opo
sunun alayı bu tıni taarruz Uzcrı
ne peri~an bir halde ric'at eyle
meğe başladılar. 

Y anoş ile kardinal alayı güçhal 
yüz kişi kadar asker irurtararak 
ordugahlarına avdet edebildiler 

Ordugaha avdetlerinde mevcut 
kuvvetlerini saydıkları zaman 
pek az bir kuvvet kurtara-bi:lıni.ş 
olduklarını anladılar. 

Türldt>r düşmanın her ri<:'atin' 
müteakip şiddetli takip hareketi 
yapbklarından dfü;man yakasın 
kurtaramamıştı. Bu suretle düş
manın iltica ettiği rnii,otahkern or
dugaha kadar ilerlediler. 

Müttefik ordularının m;zraklar
la vücude ııetn-dikl~ri siperleri gö- . 

ğüslerile yararak müstahkem or
dugah içine dalkılıç girdiler. 
Düşmanın çelik zırhlı piyade ve 

süvarileri açık göğüslü akıncıları
mızın şiddetli hücumlarına muka
vemet edemeyip dağıldıkları gö
rlüdü. 

Türkler vücutlarında zırh olma
dığı halde düşmanla göğüs göğse 
çarpışrnağa başladılar. 

Türkler bu amansız muharebe
de _düşmanı kamil en perişan eyle
.dikten sonra ordugahta bulunan 
arabaların bir kısmını tahrip ve 
birçoğunu da zaptettiler. 

Sonra Ulahların önünden firar 
eden Macar lan Dona gölüne kadar 
takip eylediler. 

Türk süvarisi amansız hir takip 
yapıyordu. ılıtiyatta bulur.an U
lahltır da akıncılarımızın taarru
:ı:undan müteessir oldular. 
Eğri piskoposu ile V ardarin pis

lııoposu, müstahkem ordugahtan 
f"ırar ederek Vamaya doğru ric'at 
ettiler. 

Fakat, şehrin kapılarını kAmi
len kapalı görünce ne yapacakla-

rıru şaşırdılar. Eğri piskD~ 
• tev lataya kadar çekilmek ıs 

tekrar geri dönerek muh~ııl' 
kargaşalığı arasırıda kaY ,ıı 

Vardarin piskoposu da ·~ıl 
raber Dona gölünün b

818 

içinde terkihayat etti. e 0 

Muharebenin bu d<·T~I~ 
kesbettiğini giiren ıarı 8r 
Bosna piskoposu ile rJaC , 
Ladislas maiyclimkki J<ıl; 

• lcr•' toplıyara'< ı ' bir yere 
atıldı. 

). an Hünvadi TiirkleriV ' ııı 
rebe tertibatına vakıf bll • 

c ı~r 
dan evvclemirdc akJil o~ 
ne taarruz etmeyip Jı.118 
ıkerine taarruz etli. r 

Hünyadi müthiş b:r tJP !{ 

mı.ştı. Bu müthiş 1narr11 ı· 
,. 1'11' 

paşa ile Anadolu as~e • 
t'3tı. 

etmesine sebep uldu. ,ı. 
harebede Karacapaşa , 

düştii. (.4 ... --~ 
•f ----- ,tı• 

(1) Hanmer <ilt l • 
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Almanların Sovyet Rus
ya hududunda tahtidat 
yaptığı hakkındaki ha
berler dolayıaiyle, Al
manyanm Sovyetler Bir-

usu ,,..,,_ metııum Anlı...,.. liğinden bazı taleplerde 
Ajansı bWlenlerlnden alııımış'..u') bulunduğu Ve daha ee-

l'elhia eden: Mıımnmu Alat.rı nit bir anlqma teklif A k J Ç A •k 
İngilterenin Moskova elçisi Sir ;:t!!!~:1:ıı.::;e~t~~la· meri ar.ıa grev· in kuvvetleri- men a vapU• 
~~:n ~rn~~:,.::,1f:a~~::n =tır::an=ın=m=et=inl=er=ını=·=n=eşr=et=m=iş:t:.:ir=. leri önl iyecek nin yeni bir ile- runa 20 dakika 
So\'}et hududunda büyük tahşl - Fransız notasında, Suriyede Al- • db" } 1 • h k • 00 hJ t ilın" 
dat yapmakta oldukları ve Sov. man - Fransız İşbirliği olmadığı, yeni te lf er rl are ell mU e Ver iŞ 
Yet:crden bazı taleplerde bulu - İngiliz tarruzunun vahim neti -
nulduğu da Londra kaynakların- celer verebileceği zikredilmekte 
Gan haber verilmiştir. ve Fransız hüküım!tinin başka ha. 

l'as aıansı, Almanyanın Sov • berlere intizaren ihtil.'ifı geniş • 
)'etı .. r Bırliğınden hiçbir talepte !etmekten çekindiğini, fakat ihti· 
bulunmadığını, daha geniş bir an. laf fiilen genşliyecek olursa Fran
laşma teklifi de yapılmadığını bil· sız topraklarının himayesi için 
dırtnektedır. Almanyanın paktı icabeden tedbirlerin alınacağı bil. 
~zarak., Sovyetler Biı-lığine kar- dirilmektedir. 

V~in&foıı. 14 (A.A.) - A,)oan Mec-
1.iai, Beisicüınhura. harp maJzemesl 
imal eden fabrikalara, istihsal dur
mak tehlikesine maruz bulunduğu ve-
73lıut patronlarla :ımele tavassut leş· 
kil3tına müracaattan imtina eyledı.k

leri takdirde el koymak saW>i7e\inl 
veren kanunu 25 muhalife karşı 46 
reyle kabul etmi:,lir. 

Çunging 14 (A.A.) - Çin kuv
vetleri Ponton üzerine üç koldan 
ilerlemektedirler. Burası ıJapon
lann mühim bir ticaret merkezi • 
dir. 

Almanya tıe lktııadl 
lş birlikleri 

Vaşington 14 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Amerikan Ro
ben Mor vapurunu bir Alınan de
nizaltısının batırdığı tahakkuk et
mektedir. Denizal:ı süvarisi va • 
puru yolculardan ve mürettebat· 
tan tahliye için 20 dakika mühlet 
verm~lir. 

'' ıı taarruza geçee<"gi hakkındaki İngiliz muhtırasında, işbirliğinin 
fayıalar da asıl ve esastan ari te- manasının açıkça ifade edilmedi-

Reisicü.mhurun, telifibeyn teşebbü
sünün akametindcn evvel bu sallıhi
yet.i kullanamıyacatı hakkında veri
len takrire karşı bükOmet mücadele 
etmişse de neticede takrir kabul edil
miştir. Hükfunctle yüksek mevki işgal 
eden bir zat. hükumetin grev tertip 
etmekle mes'ul addedilecek herkesi, 
harp sanayiinde çalışan fabrikalardan 
uzaklaşlirınak kanınnı verdiğini sö7· 
lemişlir. 

Viyana 14 (A.A.) - Stelani: 
İktısat Nazın w Reichsbank 

reisi B. Funk burada irat ettğii 
bir nutukta Almanyanın ayrı 
prensiplere dayanan bir ikllsadi 
faaliyet sahibi diğer memleket -
!erle işbirliği yaprnıyacağı hak -
kındaki iddiaları tekzip etmiştir. 

lrakı harbe sürük-
1 eye n le r mes'ul 1.lkkı edılmektedir. Sovyetler Bir. ği, İngiliz hükumetinin aldığı ted· 

ıf liı; in bir harbe hazırlandığı da birlerde mülahazalara değil, va -
aıı \"ar,t gorülmcmektedır. kıalara istinat ettiği bildırilmek.. 

1 

pi 

BERLİNE GÖRE ÇRÇİL'İN te, İngiliz hükumetinin harbin sevk 
NUTKU ve idaresine zarar verecek hare • 

n rlınin yarı siyasi mahfille • kellere müsamaha edemiyecği 
l"nde, Çörçi:'in nutku cmodası bildirilmkte ve müttefik kuvvet -
geçil'~ oır A\TUpa siyasetinin son !erin almış olduğu tedbirlere mu· 
na«aratı• olarak teiakki edılmek- kavemet edilmemesi her iki mem. 
ledir. Alman haric:yesinde mut· leketin menfaati namına tavsiye 
t~iikler konferansı hakkında de. olunmaktadır. 
Qıl yor kt. ROilEN MOR HADiSESİ 

•Mihver devletleri buyuk mil<· 
Yasta a.keri harekat yaptığı ve 
llıü:.takbel sulh lehinde dıpomatik 
laa,set:e buunduğu bir sırada, 
Ç(ırçil; e.rafından yıkılan rejım -
'erin ve İngiliz siyasetine kuı·ban 
·den devletlerin gölgelcrinı top

·~ınıştır. Çorçil Avrupada. İngiliz/ 
d.pJomasisinın ölfrm raksını terUp 
etınektedir .• 
ALMAN KIT'ALAR! SOFY ADAN 

AYRILIYOR 
13 rl..nde çıkan b!r Alman ga • 

tetesı Alman kıt'alarının Bulga
'ôstandan ayrılmakta oldujiunu 
'~ak' a ve bu kıt'aların Sof ya· 
tian hareket!ı-ri hakkında tafailat 
~'1lnektedır. 
<\LMAN • FRANSIZ İŞBİRLİGI 
.ı\nkara Radyo gazetesi, iktıs:ıdi 

'aha a Fransızbnn Alman)uya 
bıliii! yardıma başladıklanııı söy· 
~ıniş'ir. Almr.nya ile Fransa ara.. 
lın<! bu hususta muhtelif anlaş· 
~alar yap•lınışlır. Bu cümleden 
!arak Fransa kömür i~lihsalatını 

1rt•ıracak, Buna mukabil Almanya 
~ta: aya mı.ihim miklarda çelik 
Ver~ccktir. 

l>ig r taraftan bildirildiğine gö
te, H>.000 kadar Fransıı sanayi 
u~ss sesi Almanya ile işbirlıği 
•pınağa başlamı tır . .lo"ransız a· 

':ı~J, s.ne yüzde 3 • 10 prım ve sene 
t ıl! rıude ücret verilccek'.ir. 
t'ı:tANSANIN PROTESTOSU 
lngıliz Haricıye Nczarctı Suri

en gaı.ı.ne karşı Vişı hüküme
tının 8 hazıranda Amcrıka Büyük 
~!· .:sı vasıtasile lngiltereye ver • 
~ protesto no' a. nın \"e İngiliz 
huk'" metirıı1 verd.Ji cevabi ır.uh. 

Amerika bandıralı Roben Mor 

vapurunun bir Alınan denizaltısı 
tarafından batırıldığı tahakkuk et
mektedi". Vapurun batırılması 
muh:m hadiselere doğru ilk adım 
tel5kki edilmetedir. 

Otobas altında 
Slnanpaşa. mr'dtt.dnde oturan kun

d111'a('1 Abda\Jah oiln .. uaınmcr Dll
raJ A.lemdıtrdan r_.-ken Suphi !da· 
resmdd<I ok>bıisom Ulında kalaralt •
fııu 7ıı.ral- ft h-ye kaldı· 
rıJm,.iır. Şoför 7a.k;&laoım.;lır. 

Suriye Harbine 
Bir Bakış 

(1 inci S:uf:Mlan Dev-) 

Rôyterin bir h:'ı:berıne göre, mütte
f\kll'r Şamı bil.kuvve ~gı:al etffi4lcr 
demektedir. K n dökülmesine m.AnJ 
olmak ~·in mi.ızake.rcler cereyan et
nıektedir. Bu da nıüttc!ik1erin &elıre 

r. rmesini geciktirmektedir. 
Fransız kuvvetleri Şama doiru ı;e· 

'-"·1mektedir. Bugüıı yarın Samın işgal 
;.ı.ı nesi bt.:klcnrnclct«iJr. 
Şamın Batı Cenubunda.ki Mercau

yun•u müdafaa eden Fransız k.uv .. 
\.'i:tlcn de ÇCkllmek.tt.~. 
SAHİLDEKİ 
KU\vETLER 

Sahildeki kuvvetlerin harek..:\tı h:ık
ktnda yeni malıimat yoktur. Şam ı;u
kut ederse, buradaki ku\ivetlerln de 
ileriye atılmaları muhtemcldir-
Şamın su-'utundan sonra Antl LOb

nJnda ikincı bir mürlafaa h:ıttı daha 
v::ı~ da, bura.da uzun bir müdafaa 
m<"\"Zuubalu dcğıldir. 
ŞimaJdr ... ilc-rliyen miilterik kuvvet

ler llaran'ın C("nubundnki Ak~kzde
ye ,:e diğer bir kol da Rakk.a civarına 
varmışlardır. 

HARP VAZİYETİ 
(1 Lnrı , .ııf.ı.d.uı Df'vor...n) 

"u tlan Tur.il ye • Su. ye !ıu
'lu u boyunca ve Fırat nclırini la· 
~ı)x. ımelı ve orta S,riyeye doğ· 

~a ve çeı.rme )3pan İngilız 
turıu k t ı!i..irı. 5-ti gi:n iç Plde 

iacJ kJometre kadar ilcı-.cmi,ler 
. e liaseç mcvkiinı de ı~g.l etm~ . 
"''dir. 
. Vaziyetten anl.yoruz ki C<"nupta 
1'4:• • ..z • Hur ~ ran>.z taarruzu a
ır inkişaf ederken şarkto. çok 
~lı ılerlcmiştır Kana&tımize gö-
1~ ceııuptaki ağ:rlrı~:r.a bir :nah· 
~ur tl'Şk l etmez. Seriye harekat 
'aıınc ,ınd~ ka t"i netice cephesi 
ktkt motorlu birlıkleı ,n açlığı 
b llhcdcdir. Bunlar o kadar ça· 

UJt 11.('r!iyorlar ki Fr:ırudar n 
~il l ve Bcyrut bölgesınJen kuv· 
~ ny r•p ı nların kar<ısına sev-

t'll •!er kabJ değıl..ıir. 
~luh:-rı bir nokta odha var: Fran
> U\Vetkrinin l";vük kısmı 

~ 'll \c &-yrut bölr.e>'ndedir ve 
nı.r m~tte(ık kuvvetkı in ta

~ uılarile ce;ıı _ muh:ırebckrine 
tu Ulrr.~şlarJır İP6ılizleria de za
~"" arzu ettikleri budur. Yani 

\ aı1 z .arın asıl kuv\'ct!er!n~ Sam e , 
B ru. bo! •elcrine bağlamak, 

•r~ ~ur' tle ilerlemek iç n ser
ıı_ t kaJ.naktır. Yozıv<.'t nihayet bu 
t;ı le dokülmüştür .. Fransızlar şark· 

ıık af eden Ingilız mot<ll, / 
ıa'llas na karşı fatla kuvvet nn
I lh ını lmdır. Bu itibarla Halı·p 
it~" :lrn ve cenuptan kuşJtılmak 

lıke ne maruz kalmıştır 
~~V\elk; )azılarımda Suri)enin 
>aııı kale gibı munasara edildıginı. 

~bitaraf Tı.irkıve hududunun 
kaldığını yazmJitım. in&ıliz· 

1 

1 

'"· bunu da düşünmüş görı.inüyor
lar. Türk.iye • ::;uriye hududu bo
yunca şariüan garba doğru ilerli
yen İngil ' motörlü kıt'alarının 
bir hedefi de Suriyenin Tı.irkiye 
hududunu ele geçirmek, mihvere 
mensup unsurların veya Fransız
ların 'l'ürkiyeye kaçmalarına ma
ni olmaktr. Pek yak nda bunun 
mümkün olacağı ve Halep şehri
nin i~gal edileceği muhakkaktır. 

İç hallarda muharebe daima 
müşküldür. Hele zamanımızda 

tayyare ve motörlü va;ıtal:ır kuv· 
ve! ka~·dırılmas na pek müsait ol· 
duğundan d ş hatlarda hareket e
den ordu daha büyük serbestiye 
maliktir. Fransızların her iki cep
lıeve yetişmek için ve oynak bir 
müdafaa yapmak iç'n ellerinde 
bol ~ayyare ve motörlü kuı·vetlcr 
yoktur. Ilu sebeple ikı cephede a· 
ym.lıildıklcri ku\'\0et!erle dayan
mağa mccburdurl,r. Fak~t bu 
mukavemetin neticesi rna

0
lt:biyet 

ve esaı ettir. 
Hulasa: İngilizlerin tali kuvvet

leri cenubi Suriyede Fransız kuv· 
\·etlC'rinin büviik k:~m nı üzerine 
çekrrıcğe muvaffak olrr;uş, asıl ne

tire alacak olan motörlü birlikleri 
şarktan ihata ve çevi1·me yapmak 

için serbest kalm,•lar ve sür'atle 
ilerlemeğe muvaffak olmuşlard r. 
Ccnw taki İnailiz ileri hareketi 
şarkl~ki ilerlemenin ancak dörtte 
biri kadardır. Maksat hasıl ol
.m tur. 

S riye yakında tamam.le işgal 
e<li!ecek ve harekat nihayet iki 
h fta içinde neticeleruniş olacak· 
tll'. 

Ruzvelt, yardım 
vadini teyit etti 
Londra 14 (A.A.) - Amerika 

Cumhurreisi Ruzvelt, Kral Cor
eun doğum günü ı. ünasebetile ge
çen perşembe günü gönderdiği 
tebrik telgrafında. Amerikanın 
tngıltereye tam yardım vadini 
tekrar teyit etmiştir. 
+ VaJinglon, 14 (A.A.) - Fransız 

Sefareti malt ata esi Mösyö Antuvan 
Vişi hlı.kümetinm siyasetinden dolayı 
istifa etmiştir. 
+ Beme, 14 (A.A.) - Fransa ile 

Cenova arasında işliyen bir İsviçre 
vapurunun Ccnovaya gıderk.c-n battığı 
haebr alınmıştır. Bu şilebin hamulesi 
n1 mısır, yulaf ve r.lY teşkil ediyordu. 
Gemi İspanyol bandırası altında se
yahat etmekte adi. 

Köıtenceye gide· 
cek v p rıar 

Romanya hükümetinden gelen 
malümat üzerine İstanbul Liman 
Reisliği bundan sonra Köslence li
manına gidecek vapur kaplanları
nın ne şekilde hareket etmeleri 
lılzım geldiğini ilan etmiştir. 

Buna göre, Köstence limanına 

girecek vapurlar telsizle askeri kı· 
lavuzluğa malumat verecekler ve 
Tuzla burnunun keşişleme cihe

tinde 4 mil mesafede durarak as

keri k: lavuzun gelmesini bekliye
ceklerdir. Ancak bu kılavuz vası
tasile limana girilecektir. 

lngilterenin istila 
teşebbüsü 

(1 l.>ci Sayf:&<Wı Dnam) 
defa recrübe elmiş bulunmaktadır. 
Bu hareketsizliğin Almanların bü
yük darbeler ind:rmeden evvel u· 
zun uzun nefes alt!ıklarına delalet 
etUğini pekala bilir. Eğer iki ay 
evye! Almanların haziran bidaye
tinde G'ridi alacakları söylenmiş 
olsaydı Çörçil buna hiç şüphesiz 
gülerdi. Eğer bugiın de iki ay 
sonra ne olacağı söylenecek olsa 
yeniden gülmesi pek muhtemel
dir. Halbuki iki ay sonra müşkü· 
lfıtia karş:laşacaktır. 

M ttelik kuvvetter 
(1 ._el Sayfadan Devam) 

de, siyas1 maksatla :Y3t;ıldıj,ı için, 
nlültef,klcr çarpL,Şmakt..;n kabil olduiu 
kadar içlinap etmektedir. 

i~gal t.:dilen arllz d.ki halka dağıtı
lacak yi,Jecek maddeleri için ordu 
nakliye kuvvetlerinden de istifade e
dilmkt.edir. 

Müttefik ve Vişi kuvvetlerinin te
masa geldikleri noktalarda kan dö
kiılmeıncsi için müzakereler yapıl

mak tadır. 
1.\.!lhire mehafiline göre, cğc-r h3re

kilt lt!·kert bakımdın yapılmış olsaydı, 
mütt.efiklerin tankları simdıye kadar 
çok U2Wl mesafl"lı:r katelmi.$ olurlar, 
İrı~ !iz topçuları Şamı mildataa eden 
ist:hk8mlct.rı çoktan dövmiye b~lamı, 
bulunurlardı. 

Şimdi HUr FranıHz ve Hintli kuv
vet ter Ş~n11 hemf:n muhasara altına 
almr.ş gibidirler. Bu ku\·vetlerin kan 
dökmeden şehre girtp ginniycckleri 
mlız:ıkerelerin neticesin bağlıdır. 

Britanya ve Avustralya hava kııv
v<'tleri k:ıra harekfıhna müz;ıheretc 

dc\'um ed:yorlar. A\·cı tayyareleri Su
riyt• a<'ıklannd::ıki d<"n!z kuvvetleri ü
zerinde rnUtemadiycn devriye cc;zmck
te<lırırr. Di.,iter tıyy:ırelcr motl • ü 
münrıkalfı.tı ve top mevzilerini bamba
lamnkladır 

A •a abı lvlıl s k· 
hyan iki t ccar 

F.minönünde Alber Şaı-i ve l\1ar
ko Jsim!C'rinde iki tücrar ayakkabı 
çivioi saklıvarak ihtikar yaptıkla
r·nrfon Fiat Murakabe Komisyo
nunca adliyeye verilmişlerdir. 

Alman. 
dGıtrl 

ar ea
şmeıerı 

Berlin 13 (A.A.) - Bir husus! 
muhabir bildiriyor: 

tutulacak 
Bağdat 14 (A.A.) - Radyoda 

millete hitatcn bir nutuk irat e
den yem hak Başvekili Seyyid 
Cemal Madfa geçen ay z4hur e
den hadiselerden ..-e,'ul olan ca
nilere karşı şiddetli tedbirler alı
nacağını söylemiştir. 

Amerikanın y rdımı 

Alman • Bulgar endüstri görüş. 
meleri neticelenmek üzeredir. BuL 
gar sanayiinln hangi maddeleri · 
imal etmeğe devam edebileceği ı 
ihtimamla tesbit edilmiştir. Şimdi 
bu imala! için lazım olan ham 
maddelerin temini meselesi halle
dümekledir. Bulgar endüstrisi bu 
suretle Alman sanayi teşki!fıtına 
ayak uydunnuştur. Bundan böyle 
Bulgar ve Alınan endüstrileri ayni 
teşkilitmış gibi çalışacaklardır. 

Madrid 14 (A.A.)- İngiliz bil· 
yük elçisi Samuel Hoare İngiliz 
Krahnın yıldönümü münascbetile 
tertip ettiği bir kabul resminde bu 
harpteki Amerikan yardımının ge
çen l.arpte Vil.on tarafından harp 
ilan ed.ldikten sonra yapılan yar
d ma faik olduğunu söylemiştir 

Fransız Elçisi. 
(!. inci sa,·f.ıdan Devam) 

erkanı tarafından karşılanıruştır. 

Sayt ye ııerıerin4e 
bira sıkıntısı 

Şehir clvanndıik sayfiye yerlerin· 
de büyWı. blr bira sıkıntı ı ba4lanu;lu". 
Sıcalarnı başlaması ıizerhıe bunllat· 
da bira sarfiyatı çok ar!m.ıştır. Fa.lı.a.I 
İnhisarlar İda..real buna rağmen. 11:1' 

'"'"~ oldufu &:'1» burafan a.n· 
cak hafladıa bir det. bira sevkin• de
vam etmekte ve fazla b'ra s-önderme
m kledir. nteseıa l:eşlllı.öyde hattanın 
bir kaç &iınünde bira bulmak ka.bil 
obmam."lkta.dır. İdattnin An1'.doluya 
oldllfu &:lbl şehir civarına da blra sev· 
k.lıU arUınnası temenni edilmelı.ledir. 

lngtıterede 

maddeleri tayinleri 
Londra 14 (A.A.) - İngllterede 

haf,alık peynir tayini 30 hizaranda 
28 gramdan 58 grama çıkarılacak, 
tereyağı tayini ise 116 gramdan 
58 grama indirilecektir. Reçel ta.. 
yini ağus1'la ayda yarım libre
den bir lıbreye çıkarılacaktır. 

~ rlye e Al ya 
hesabına muharebe 

Londra 14 (Radyo} - B'rlcşik 
Amerika Har'ciye Nazırı B. Hull 
yap'.ığı resmi beyanatta Vişi hü. 
klımelinin Suriyede takip etmek
te bulunduğu siyase:i şiddetle \en
k.id etını:ı ve denıişıir ki: 

- Vişl hı.ikümet •• Suriycde Al. 
manyanın hesabına harp ediyor. 
Irakııı, Mısırın ve Afrikanın zaptı 
için Suriyenin kullanılması, Al -
man planında hayati bir nokta 
teskil eder. Mü!tefikin kuvı·eUe -
r'nin Suriyeye girmeleri, Alman 
h5kiıniyetinin teessüsüne mani ol
mak içindir. Vişi hiikü.meti, Al • 
manyanın bu emellerine muka • 
vemet etmedikten başka Suriyeyi, 
Irak isyanınd3 da üs olarak kul • 
!anmasına da mani olmamıştır. 

Sopalı kavgalar 
Beş;ktaıJla.. Dabmıuda oı.-... Aı.

meı N!u ıı.. Rıu Dal"J' ansına bir 
kadın muelesinden ka.vra çkmış .. .\h
m.et Aya.r büyük hir wpa. ile Rızayı 
b='"'ında.n 7ualam1'tır. Ah..me&: yaka
la.ıurıq.tır. 

Silllkedt oturan ameleden l\feh
m•t. ~ıustafa. İsm.ıil adlarında üo kişi 
kavga "tml.'f, İsmail aopa ile I\-fu:;Wa· 
yı ba.ı ınd-ın ağlr surette J'&l'~ ve 
y alıınmı~hr. 

aydamn Oarblnde 
( 1 inci Sayfada" Devam) 

Bu tayyarel~rden dördü bombal:ırı
nı atarak hemen kaçmışlardır. Avus
tralya rıvcıbrı hemen taarruza geçe
rek. Alm:ın tayyarelerinc:k-n üçünü 
muh:lkkak olarak denize d~ürmUs
lerdır. l)ıgt'rlednin de hasara uğratıl
dığı ıat·~ ilmck ... ~lr. Bu tayyarel<'r
den l.11ri, kanadının ucu yanar bir hal
de uzaklaşrrıı tır. 

A vu • ·-a ·va tayyarelttinde h1c bir 
kayıp 3ok r. 

S n'I d:ş takımları Rida d'ş suyu 
l\'IahiOIUnde bLrakılmakla mikropla
nnı öldurür ve hem de bunlara eüıel 
bir koku verir. 

Cenaze trenden resmi merasim· 
le alınmış, Denizyollar·nın hususi 
bir vapurile Tophane nbtım:na ge
çirilmiştir. Cenaze buradan oto
mob!le konularak Fransız sefaret
hanesi kilisesine götürülmüş ve 
dini merasimin yapılmasına baş
lanmıştır. 

Mera.>imden sonra cenazer Fe
riköyündeki Fransız mezarlığına 
defnedilecektir. 

Prenı Öjen zır llıı 
( 1 iııd Sayf:ldan Dev&nl) 

bolmuştur. Bir Alman tayy resi de 
düşürülmüştür. 

Almanyanın elindeki iki cep 
zır!ılısından bu suret• hir ıanesi 
muvakkat bir zaman içm işe yara· 
maz bir hale getirilmiş demektir. 
Şanhörst ve Ginaysenau zırhlı. 

!arı ise Brcs.t limanında hasara uğ· 
ramış bir halde yatmaktadır. 

Brest limanına iltica edPn • Preruı 
ö,en. geçen çarşamba günü tay
yareler tarafından şiddetle bom· 
bard.man edilm~tir. 

Ceca kanununda 
(1 inci Sayfaıl.uı Devam) 

kii sonracian lüzum görülürse ta.. 
dıl edilebilecektir. 

Duru;ma sırasında hakı!l'e ha· 
kare! edenler. 6 aydan üç seney, 
kadar cezalara çarptınlacaklardır. 
Şapka ve Türk harflerinin ka

bulü alevlıinrle bulunanlar ve A· 
rap harflerile yazan veya okuyan. 
!ar üç aya kadar hafif hapis ve 
10 lira para cezasına çarptınla -
caklardır. 

Sarhoşluğu adet edinmiş olanlar 
hakim kararile hastanelerde teda· 
vi altına alınacaklardır. 

MuJıte lr bir kakau 
tlccarı 
(1 inci Sa71Mblı De-na) 

tol ile tezgahtan Aristidi 12.5 ku
ruşa satılması icap eden kakao ku
tularını 25 kuru~a sattığından as
liye 2 inci C<"Za mahkemesine ve
rilmi.<lcrdir. 

Neticede Apustol mevkufen mu
hakeme olunmak üzere tevkif edil
mi~tir. Tezgahtar Aristidi gayri
mevkufen muhakeme olunacaktır. 

iki genç kız 
(1 lııcl S.yfadan 0.-) 

da mukim Ayşe adında diğer bir 
kızla da alakadar olırnıktadır. 

Dün Saffetle Ayşe buluşmuşlar, 
fakat Mahmut Paşadan g~ 
çerlerden bunları Leman 
görmüş, hemen Ayşenin Ü· 
zerıne hiicum ererek saçla
rından yakalamış, sürüklemeğe 
başlam ştır. Bir aralık Lemanın 

elinden kurtulan AyşC' de yüzünü, 
gözünü tırmalamıştır. Kavgacıları 
yetişen polis ayırmış ve 3 üncü 
Sulh Ceza mahkemesine vermiş
tir. Dava Ayşenin nüfus tezker~ 
sinin celbine ~ıır. 
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SURiYE 
S.kUSYA 

LONDRA 
paganda, siyaset, tatmin ve iknaıa 
Suriyeye hakim ve nil'ız olması 

ana edilmektedir. Bu pl.iınm ta
hakkuku ile beraber hiç şüphesi:r 
Suriyede müstakil bir hükümetin 
tee•siis ettiğini ve bu hükfimeti• 
Iralı: ve Mısırda olduiu gibi; İngi
lizlerle müttefik olduğunu görec~ 
ği:r. Bu itibarb. Suriyedeki har~ 
katın ağır gittiğine bakaralı: asla 
işgalin iqkül ve mukaYemeiha 
seri bir harekete mani elduğa zail• 

mna üşlllmanelidir. ~leria 
ııilihça, adetçe, mahemece loer ba· 
kımdan Vip ordllStlJldan üstün ol· 
clnğua• ve mukavemetin beyhnde 
olacağını, bizzat Vişi tebliğleri i
lan ettikleri gibi; Peten ve Darl1111 
da açılça söylcmif bulunmakta
dırlar. 

Londrada Sen Ceymis sarayın
da İngiliz Başvekilinin reisliği al· 
tında yapılu mü ttefıkler içtimaı· 
nın manll ma ve buna neden Jü. 
zum görüldüğüne gelinee, bunun 
da iki manası vardır: 

A- İngillerenin mağlup olan ve 
memltketleri istiliya uğrıyan 
müttefiklerini sonuna kadar mü· 
dafua edeceği ve asla onların hak, 
istiklal ye mülki Irurtuluşlanm 

yerine getirmeden bir oalha ran 
olmıyacağı 

B- Almar ~ " Avrupada ka· 
lan devletlerle ~ aptığı anlaşmala· 
rın ve yapacağı sulhnamelerin lıiç 
bir kıymet ifade etmiyeceği ve 
İngiltere tarafından asla talllllJlll• 

yarağı.. 

Son zamanlarda dünya efkln 
umumiyesini şaşırtmak, İngiltere
yi miillefikleri nazarında satıcı ve 
ru..ı;,,..Jeri lı.ahule razı bir vaziyet
te göstermek için mih,·er merkn· 
Ierinden uçurulan sulh şayiaları, 
Avrupa nizamı. kıt'ada sulhıın ve 
istikrarın teessüsü hakkındaki ha
ber, yia, mütalealar gözününe 
getirilince: Londra knnferansının 
iki esasta hulasa ettiğimiz manası 
kat'i bir VU%Uba erişir. 

Bu e ılemektiT ki, İngil'ere; Al· 
man. a:n A.-rupa kıt' sına sahip 
olm.asnıa rağmen: galip tanıma
maklaılır, müttefiklrrnin haklan
nı tanıamile gözetmcktcdh. Al· 
manya tarafından kıt'a üzerinde 
yar..ı!•n taksimlerin hiçbirine ta
raftnr değildir ve Avnıpanın hür· 
riyetini, miittefiklerinin haklarını 
yerine getirinceye kadar harlıe 
devam edeoektir. Btmım ıll\;ınıla 
kolan her •Öz •·e her havadis boş
la kırdı veya boş gayretten ibaret
tir. 

İngiltere için sulh: Tam ralibi
yete ve nazi rejiminin yıkılmasına 
bağlıdır. 

So..yet Rusva • Almanya mlina• 
sebatının girdiği münasebet safha. 
sına gelince; hiidi<eleri~ seri inki· 
şafı hizim ötedenberi bu sütunlar
da her iki ılnletin münasebeti 
hakkında ileriye . ürdüicümü:ı nok· 
tai nazarları haklı çıkarrnakt dır. 

Almanya; Avrupa harbini um· 
duğu gibi kısa bir zamanda bitire
memiş.. harp ~·ıpranma \:e moka· 
vemet harbi olmu;tur. Bu vazi~·et
te A1n1anva Avrupa kıt'ası üzerin· 
deki 1ıakimivetini ya İngiliz ada· 
larına ve müstemlekelerine, hattA 
Amerikayı ta"11"Uak taarrmi bir 
şrklin m nvaffakiyeti ile mnhare
bevi bitirebilir, yahut da 'IOnnna 
k~~ar day•nmak imkanlannı 
kıt'a füerinde elinde bulundura
rak. Birinci \"aziyete; Almanya sa· 
bip dekildir. Deniz kuvvetleri, kıt'a 
dışı harp unsurları İnı?iltereyi •· 
dasında ve müstemlekelerinde 
mağlup etm ğe kllfi değildir. He
le Amerikava gitmek. Amerikayı 
mağlup etmek hayallerin en I• 

şırısıdır. llakikat bu olduğuna, 
yani, Almanya 1940 temmuz -

e\'lill ılevr.,.inde İngôltereyi mağ
Jrıp edemediğiıte, Atlantik harlıl
ni hala kazauamadı~a. Amerika
nın yardımına mini olamadıf'ına, 
j•po~va~·ı harbe sokımadı~na, f. 
talyadın umduğunun tahakkuk 
etmrmesine ve bilakis onun paça· 
larmı toplamak için plan baricin· 
~e i~lere giri~mesine •·e İtalyayı 
deskklf'm• ine ııöre bıından son· 
rası içiıı iki ümidi hlmı~tır: 

A- Britanya ıodn.ında İngı1iz
leri mal:lıip etmek ve harbi yarı· 
dan fazla bitirmek 

B- Avrupa kıt'~ı üzerinde ve 
mnkavemetle kalmalı.. 

Britanva adasına taarruz !e-
mek. munlfak olmak. İngiliz di· 
mağ ve kalbini söndiirmrk dü•Ü· 
niilmesi ele ifası da ~etin bir mM~ 
lrdir. Fakat haysiyet derttesinde
ki bir ihtiras höyl• hir tr•ebbii il 
yoklama ed•hilir. Anrak, A\'t"DJ)a 
lnt'ası ü:rerinıle Jıik.iaı n fakat 

Bir Döviz 
Kaçakçısı tev

kif edildi 
Zabıta, Balıkpazar:nda Yağcı.laa 

sokağında 5 numaralı yazıhanede 
döviz kaçakçılığı yap:ığı tesbit e
dilen İzak Buhar adında bir sarrafa 
evvelki gun yakalıyarak Adliyeye 
sev ketmiştir. 

Y auhanede yapılan araştırm~da, 
suçlunun yattığı karyola şiltesinia 
altından 2500 dolar, 1090 İsviçre 
frangı ve 1600 liret bulunmuştur. 
İzak Buhar, dün Beşinci Ceza 

Mahkemesi tarafından sorgusu ya• 
pılarak tevkif olumn~tur. 

Bir çocuk otomobU 
altında kaldı 

Kaoıblli7imde Sötiltlil c...-e otıı· 
ru Ce?M •thı 1 7...,..ıa ıtaı"maa 
K-.dUbN!e oynarkm M-ln ldan>
llndeki 1931 pl;kah olcmobilin aliı.n
& kUIDJt, mu!ılelif 7erl•Tindcn ,...,.._ 
ı.ıaruı: ıe.ı..n uım.. a.lımn• ır. 

Rur akınında 
( 1 bıcl Sayfadan Dc·nm) 

bir kayanın bir havuza atıldığı in
tıbaını vermektedir, 

Yeni tip bom.baların tahrip kud
retlerinin Alman makamlar.nı dil· 
şündürdüğü Berlinden gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır. Bomba 
isabet etliği hedefi tamnmile tah
rip etmektedir. 

müdafaada kalmak istila altında
ki bölcelerin halkını sindirmeye, 
yeniden orı:anize etmeye, her tür· 
lü mukavemet ve sabotoj fikir ve 
teşebbüslerini söndürmeye, geniı 
ölçüdeki cıda ve yaşama ih!iyacını 
tatmine bağlı olduğu ı:ib~ tedri
cen artacak ha\·a taarruzlarına 

karşı koymıya, gunun birinde 
kıfaya vaki olacak ihraç tc ehbü5-
lerini tarda mukavemetli bulunnı
ya, harbin devamı için gereken 
iptida! madde ihtiyaçlarına sahip 
olmıya ve kıt'anın biifünlüğü ü
nrinde dar zıımanda kendMni 
müşkül \"aziyette bırakarak birbir 
kuvvet bulunmamasına bağlıdır. 

Rıısyada Almanyanın harp mu• 
kavemetini arttıracak her türlü 
hayat ve maden maddf'•İ vardır. 
Ayni umanda Sovyet Rusva tek
nik ve moof'rn vasıtalarla ordu
sunu günden güne l.uvvetl.-ndiren 
bir vaziyf'ttedir. Almanyanm müıı
kül ve dar umanında Almanlan 
daha mü. kül ve dar bir nzhete 
sokabilir. Binnnol•\·b hf'r i..1<i ha· 
kundan da Almanva So,·yet Rus· 
ya ile olan müna.•ehetini sajilama 
bağlamak ve çıkarmak ınecbııri
yetindedir. 

Bunun için de ne yapılırsa şim
di yapar. Çünkü Amerıku ı·e in
giltere henü7. tecavüzi mahiye•t.e
ki hazırlıklarını bitlremem~'erd r. 
Almanya gcci';{ir v Aı riri.a L:e 
İngilteren!n hazırlıklarızı bitır • 
mclcrine kadar fır~t b.rak.ı ... a 

Sovyetlerdeıı taiepte bulu. a1r.az v" 
iki ateş kar L>ır.da kalır. lloylc b:r 
anda dahli ihti;~lkr, sabotaj._:, 
nifak ve nizaların da ınz:rna.r.ı 

ile Almanya yıkılır. Bunun iç:n • 
dır ki, Alıraııya her şeyden e\ \-Cl 
bu mevsimde ya müzakere yo.u 
ile ,ya harp vasıtalarına l!' .ua~aat 

ederek Sovyet:erle o:.an vazıyc'lni 
son şekli ile takarrür ettırmnk 
devresine girın4tir. Ş'mdı artık, 

Almanların Finland:yad:ın baş • 
lıyarak Romanya hudutlarına ka· 
dar bütün cephe boyuııca tahşl. 

dat yaptıkları saklanmıyor. Al • 
manyan·u bırınci he<hofi dün de 
yine işaret eltığimiz gibi h!ç şüp
he yok ki, sılihlı bir tazyik ile 
Sovyet Ruııya ile anlaşmaktır. Arı
cak, anlaşma ve anlaşabilmek Al. 
manyanın taleplerinin ruahiyet:n 
ve Sovyeilerin bu talepleri kabul 
deki ölçıisüne bağlıdır. Mesela Ok· 
raynanın Alman işçileri tarafın· 
dan işletilmesi, Bakü petrol hav. 
zasının ıstismannın billiil Alman
lara bırakılması, nakliyat vasıta
larının ve şimendiferlerin Alman
lar tarafından işletilmesi ve buna 
mukabil Sovyet Ruııyaya Asyada 
bazı menfaatler terkolunması gibi 
bazı teklıfler Moskovaya derme. 
yan edilirse Moskova buna cevet. 
mi, chayır• mı der?. Onun içindir 
ki, her şeyden önce Sovyet Rusya 
ile Al~anya arasında bir anlaşma 
mı, cenkleşme mi vukua geleceği 
müzakerelerın netieoesine bağlıdır. 

Bütün bu vaziyetleri bu şekilde 
izah eltil<ten sonra günün ur.ı!J· 

mi soru...qı olan: 
- Harbin yeni safhası hangi is

tikame i V"recek?. 
Sualine döndüğümüz va.kit gö

rülüyor k' en evnl suih .. Bir la· 
kırdıdır ve harb[n yeni istikam~t.. 
daha zi\·ade Alma'lya ile Rusya 
arasınd~ki gcirÜ<T.elerin vaucajll 
seri neticeye bai!lıdll'· 
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Akşam karanlığında 
kollara aldırmadan 

harıcıyesi notann nihayetlerinde 
rnüeyyet sebeplerden olmak üzere 
gemi serbest bırakılmadığı tak • 
dirde Fransız limanlarında bulu
nan bütüıı İtalyan ticaret gemile
rinin müsadett edileceği bildirili
yordu. 
Ayni zamanda Olrantlaki Fransız ı 

konsolosluğu kanalından mevkuf 
gemi süvarisine de Fransadan bir 
telgraf gönderilmiş, müsaderenin 
usulsüz olduğu bunun için gemi bu 
mev.kufi~ti kabul etrniyerek yola 
çıkmak üzere hanrlık yapılma -
sını, İtalyan mes'ul makamlarına 
bu hususta bir nota tevdi edildi
ği de haber wrilmişti. 
İtalyanlar bu telgrafı konsolos. 

haneye gelmeden evvel değiştir -
diler .. metincreki asla taban tabana 
zıt olarak telgraf şöyle tahrif e -
dildi: 

•-Muharip bir devlete ait eşya
ya tesadüf olunduğu cihetle gemi. 
nin şimdilik İtalyan askeri makam
ları tarafından tevkifi tasvip edil
miştir. Verilecek emirlere tama -
men riayet olunması, harekatın so. 
nunda Fransa hüküme 1 bu mese
kyi tetkik ederek sefine hakkında 
icabeden kararın ittihazını derpiş 
etmiştir.• 

Bu telgraf, ~yecanla cevap bck
liyen süvari ile gemideki Türk bah
riyelileriıti büyük bir yese düşür. 
dü .. 

Artik kurtuluş üm:di kalmadı
ğına hükmeden Murat Beyle ar -
kadaşları, bir yolunu bulup gemi
d<!n kaçmak üzere çareler ara~tır. 
mağa başladılar. 

Günler; demir üzerindeki sefl
ncde bu telgraf cevabının müna
kaşasile geçıriliyor, türlü tahmin
ler, ihtimaller ileri sürülüyordu. 

Ni-çin Fransa hükumeti kendi 
bayrağını taşıyan ve kendi sula -
rile hemhudut bulunan serbest 
bir denizde ltalyan donanması ta
rafından tevkif olunuyor? Niçin 
bu tevkif keyfiyetini Fransa bir 
izzeti nefis meselesi saymıyor, is
tiklaline ve hukukuna bir tecavüz 
addetmiyordu? 

Bu suallerin cevabı, sefinedeki 
Fransız deniz zabitlerile Türk bah
riyelileri arasında münakaşa edil. 
dikçe vaziyeti kendi lehinde mü
nakaşa ve muhakeme eden süvari 
şöyle bir iddiada bulundu: 

- Ben, bu telgrafa inanmıyo
rum, inanmak istemiyorum! 

- Neden? 
- Çünkü Fransa izzeti nefsine 

dü kün demokrat. bir İmparator
luktur. Değil böyle açık denizde 
ortada hiçbir şey yokken tevkif 
olunmağı, bir Türk limanına cep. 
hane ihraç ederken tutulmağı da-

demir alarak kara
limandan çıkhk 

hl hoş görmez, bu takdirde de İ
talyanların gemiyi alıp götürme· 
!erine müsaade etmez .. Çünkü bu 
hareket Akdenizde ve Afrikada 
hakimiyetini tasdik ettirmiş bu. 
lunan bir devletin hükümranlık 
hukukuna mugayirdir. 

- Telgrafı konsolos gönderme· 
dimi? 

- Evet o gönderdi! 
- O halde bu cevabı kabul et-

mek lazımdır. 
Süvari düşünceli, düşünceli ba

flllı salladı: 
- Ben kabul etmem, edemem! 
- O halde ne yapılmak lazımsa 

onu kararlaştırın .. 
Murat Bey atıldı: 
- Akşam karanlığında demlı' 

alarak etrafımızdaki karakol mo. 
törlerine aldırmadan tam yolla 
limandan çıksak? 

- Olmaz .. Bu takdirde liman
daki muhafız harp gemileri üze
rimize ateş açarlar ve bizi batı • 
rırlar. 

Murat Bev omuz silkti, ilaw 
etti· 

- Böyle hacil vaziyette esir 
kalmaktansa talihimizi denemek 
daha iyidir. Belki acemi İtalyan 
bahrive to~..,ılarının elinden ka.. 
çıp karanlı!!n kanşmalta muvaf
fak oluruz .. 

- Mermilerin isabet ederek bizi 
batırdı~ını nazarı itibare alırsak, 
bu takdirde ıki hükfunet arasında 
bir meseleye sebebivet vermi• o
lur, bel1<i de Fransa hükumetinin 
himavesind<'n de mahrum kalırız.] 

(Ar1tuı Var) 

BORSA 
13 Mayıı 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 tsv. Fr. 
100 Florin 
100 Rayisma$ 
109 Belıa 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 

Acalıt "e ıt·r-~ 
5.24 

130-

29 95 

ıoo Peçeta 12.9375 
100 Zloti 
100 Penıi 
100 Le:r 
100 Dinar 
100 Yen 31.1375 
100 İsv Kr. 30.745 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHVİLAT 
İkramiyeli % 5 1938 19.10 
Sıvas-Erzurum 2 il! 7 19.90 
Anadolu Demlryolu 1-2 43.50 
Anadolu Demiryolu 
M ilme.sil 42.85 42.85 

lstanbul Kadastro Müdürlüğünden: 
Fatih kazamna ballı Samalya nahiyesinin Sancaktar Hayrettın mahallesi

nin kadastrosuna başlanacaktır. Bu mahalle dahılinde mülkler içiıı 18/8,19{! 

tarihinden itibaren bir a7 zarlında bu mahalle dahilinde mülkleri olanlar Sa
matyada imrahor Cumhuriyet Halk .1'8rt!si Semt Ocaiında kadastro posta ta
pu memurluğuna tapu senetleri ve nüfus tezlc:erelerlyle birlikte milracaaUa be
yannamelerini alarak doldurmalan veya doldurtinaliın ve bu müddetin hita
mında tahdiUerme başlanacağından millk sahiplerinin tahdit sır.ısında mallan
nın başında bizzat bulunmaları veya vekillerini bulundurmalarını ve aksi tak
dırde vesikalar ve ehli vukufun tayin ve irae ve U>sdi.kle tahdit ve tahririn ;ra-
'ıJacağı i~n olunur. •4686> 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 39 
Yazan: Franci.t Mach4rd Çeviren: lskendeT F. SERTELLİ 

Çi- Ha - Ko meşhur bir ediptir. Bu kitap 
da onun şaheserlerinden biridir 

Evet. japonya gibi meçhul bir 
&lemin esrarengiz kilidini açmağa 
çalışsaydım, elbette daha iyi ola
caktı. Fakat, benim japona ben
zer bir taraf an yok ki... 

Bir japondan daha kuvvetli ja
ponca öğrenseydim bile, faydasız
dı. Rengim, tipim japona benze-· 
medikten sonra, bu şekilde hazır
laruşm ne kıymeti olurdu?. 

..... 
İşte bır japon kitabı daha 
Bakınız Kooioçyiis ne diyor: 

•Aşk, bir z.ütır .. bir has-

\alıktır, diyenlere merha
met ediniz. Çünkü onlar, 
(aşk )ın insanı ebediyete u
laştıran ateşli bir yol oldu
ğunu bilmezler .• 

Konfoçyüsün bu sözl;rinde mis
tisizmin kokusu ve tesirleri var
dır. O, insanı ebediyete kavuştu
ran bu yolun ötesinde başka bir 
llem tasavvur ediyıor. Onun kas
dettiği (aşk), bizim sevgi mana
sına aldığımız aşk değildir. Fakat, 
bütün japonların bu düstura ta
parçasma bağlandıkları ,<izönüıı-

Senekrd-beri 11.ad.rol&rumda, 'l\iı'k Film ve pliiı.lann
da ~ ve ... vlde dınled!ilrı.lz 7alıwı Tüı1tt;renin <k
tD bir ııol< Şaı1< memldtelJcrlnlıı oklQ"lKulann- cıaJıa 

l<uvvctli hr.kllr.i S'8 aan'ali<il'J 

Bayan MÜZEYYEN SENAR'I 
Tanburi SALAHADDİN PINAR, Kemani NECATI TOKYAY ve 
20 kişilik muazzam SAZ arkadaşlarile birlikte dinliyeceksiniz. 

.. _______________ Telefon: (0099 ---------------' 

• 
14 Haziran 1941 

18.00 Proıram, n Memleket SIAI 
Ayan. 

18.03 Müzik: Hafif ve Nef'ell Sar
kılar. 

18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Bors:ıl'ı. 

18 40 Müzilı:: Rad;ro Caz Orlteıılra-
11 (İbrahim ö.,ıür ve Ate, 
BO.:ekl<>ri), 

19 00 Konu,ma. 
19.15 Müzik: Radyo Caz Or1ı:eatn.• 

il Programının devamı. 

18.30Memleket Saat Ayan, ve A-
jans Haberleri. 

19.~ Müzik: Bü;rük Faili. 
20.15 Radyo G021etesl. 
20.45 lllüzik: Küme Sazı - Saz Se-

maileri. 
21.00 Konuı;ma: Memleket Posla.!ı. 
21.10 Müzik: Dinleyici İstekleri. 
21.40 Konuşma: (Günün Mesele-

leri). 
21.55 Müzik. Radyo Salon OrJres

trası (Violonlııt Necip ~
lan) ı Torjusoen: Şimal Su
iU, 2. Teksldor: Amparito Ra
ca (Paso - Dol.le) 

22.30 Memleket Saal AyıaTı, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvl
l~t, Kambiyo _ Nukut Bor
sası (P'iyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 
3. Mendelssohn: Yurda Dö
nüş, 4:. Schuınann: Dördüncü 
Senfoniden Romans, 5. 
Brahms: Macar Dansı. No. 8, 
8. Afende1ssohn: Güftesiz Ro
mans, No 20, 7. 1vlendclssohn: 
Vene<lik Gondol Şarkısı, 8. 
Mcndelssohn: Bahar Şarkısı. 

22.45 Müzik: Dano Müziği (Pi.) 
23.~/23.30 Yarınlr.I Proıram, ve 

Kapanış. 

YARINK! PROGRAM 

8.30 Program ve Memklret Saat 
Ayan. 

8.33 Müı.lk: Hafit Program (Pl) 
8.45 Ajans Haberleri. 
9.00 Müzik: Hafif Musiki ve Maıı

lar (Pi.) 

9.30/9.45 Evln Saati. 
12.30 Proıram, ve Memleket Saat 

Ayarı. • 

12.33 MUzik: Şarlulı Oyun Havala-
n. 

12.45 Ajans Haberleri. 
13.00MUzlk: Zeybek Havaları ve 

Slrto'lar. 
13.30 Konuşma (Dereden - Te

peden). 
13.45/14.30 M Radyo Salon 

Or'·ı· (Violonist Necip 
~ ... t). ı. Franz Listz: Ma
car Rapsodisi, No.2, 2. Mül
ler: La Baloma (Fan~i), 3. 
Valter: Rüya (Keman için 
Solo), 4. Mninzer: Viyana 
kızlan, !5. Velde: Gönlümün 
Tilrküsti, 8. Malvezzl: EndQ
lüs ÇiçeA, 7. Mlcbcli: İspan
yol Serenadı. 

zımrevı ve cllt ı..a..taııltlan 

Dr. Hayri Ömer 

1 
Ölleden sonra Beyoilu Apcamli 
karşısında Hasanbey Apt. No. 33 

Telefon: 43586 

de tutulursa, japon milletinin an
ladığı ve yaşadığı (aşk) hayatında 
da mistik bir çeşninin mevcut ol
duğu kolayca anlaşılır. 

Bu neticeye göre japon a;;kında 
dini bir tesir ve layemut bir hü
viyet vardır. japon, aşkı bu mana
da anlay:nca ve böyle ifade edin
ce, bu aşktan cidden korkulur. 

Bu kitaplar okuyuşuma pek se
viniyorum. 
Yarın hayatta herhangi bir ja

ponla karşılaştığım zaman, bu 
inanışlara ve bu kanaatlere yaban
cı kalmıyacağun. .. 
Bir Japon kitapçısı 

ile karşı karşıya 
Pariste <bir japon kütüphanesi 

var. 
Küçük bir dükkiın. 
Bu dükkanda genç, fakat çok 

çir kin bir japon kadını ile otuz, 
otuz beş yaşlarında bir japon er
keği var. 
Dükkanı bunlar idare ediyor. 

Bir Pudra 
Tecrübesi karşısında 

10.000 
KADININ 

-tt Hayreti 

Daha 
genç ve 
daha sevimli 
&örünmenize M,. 
yarıyan kat'i T 
BİR TECRÜBE Bugün bu 
pudra !leminde TECRÜBE-
yeni, cazip ve son yl yapınız. 
bir keşi!... CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 
şay;ı.nı hayret ve yeni bir unsur, şimdi 
ipekli elekten geçirilmiş en ince bir 
pudra ile müdck.kikane bir tarzda ka
rıştırılmıştır ki bu sayede cilde bir 
parlakhk ve yeni bir hayat verir. Es
mer ve t;lrkin btr ten. gen('lijin tablt 
ttnkleriyle ~ıeıi.r. Fazla olarak 
terkibindeki şayanı hayret bir unsur 
olan tK.rema köpüfü• imtiyazlı usulü 
ll!lyesinde iki misli !azla zaman wbi:t 
durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE BİR 

TEKLİF: YOzUnllziln bir tarafını 

.Krema köpüğü> havi Tokalan pud
rasile ve diğer tarafını da herhangi 
~lr pudra ile pudralayınız. Şayet 
cKrema köpüğü> havi pudra ile pud
raladığınız taraf diğer tarafa nazaran 
daha taze, daha genç ve daha cazip gö
rünmüyorsa aldığınız Tokalon pud
rasının parasını iade ederiz. TOK.A
LON pudrasının fevkalMe rağbet t>u
lan yeni 10 ren&! vardır. 

YENİ NEŞRİYAT: 

GÜN 
Siyasi ve Edebi haftalık GÜN ıaze

tE!sınin • üncü sayısı Vecdi BOrUn, İh
snn Boran. Sabahattin Kudret, Doğan 
Ruşena7 (H. Tannkut), Cavit 
Yamaç, Sakir Sırmalı, Edip A.yel, 
Bedri Rııhınt, Hdlet Çelebi, Arif Hüs
n~ Salih Özank, Baha Dürder, Neri
man Ay, Emin Çıracıo&lu V.s. nin ma
kale, tenkit, şiir ve hlkAyelcri çıkml.$
tır. Bu sayıda Irkçılara ve Naci Sa
dullaha cevaplar, Neslin Tenkidi, Es

kilik - Ycnilık davasının sonu gibi 
çok enteresan yazılar ve aynca kadın, 
sincm.ı, spor, çoeuk sahiteleri var
dır. Matbuatımızda bir bMise olmak
ta devam eden GÜN'ü barareUe tav
siye ederiz. 

Bu dükkanın müşterisi pek az
dır. Çünkü, dükkanda mahdut mik
tarda ingilizce basılmış bir takım 
romanlarla beraber ,japonyaya ait 
bir çok kitap, mecmua ve resimli 
albümler satıl:r. Bunların alıcısı 
da bittabi çok rr.ahduttur. 

japon kütüphanesine ilk gidişim
de karşıma çirkin japon kadını çık
tı. 

- Hangi kitabı arıyorsunuz, 

Mösyö?. 
- Çl-Ha-Ko isminde bir japon 

muharririnin son çkmış roman
larını arıyocurn. 

- İngilizce nüshalarını mı, yok
sa fransızcalarını mı?. 

- Hangisi olsa istifade edebili
rim. 

Kütüphane sahibesile fransızca 
konuşuyorduk. 

Elini rafa uzattı. 
Kitap aramakla meşgul. 
Çenesi işliyor:. 
- Hem fransızca, hem ingilizce 

biliyorsunuz demek?. 
- Evet. 
- Çi-Ha-Ko'nun fransızca niis-

T ATIL ESNASINDA 
ÇOCUKLARINIZI 

BERLİTZ 
Lisan Dershanesine 

KAYDETTİRİNİZ! 

BlR ECNEBİ LlSANI 
Öğrenilir. 

Ballada s clAll'ıı Qda ' lira. 
Beyoğlu: İshkUI caddesi 29• 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Elektrodlara ve onların talik e
dilmesine ait tertibat. hakkındaki 
ihtira için alınmış olan 16 Haziran 
193'7 tarih ve 2498 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir ve yahut ih
tiraı Türkiyede mevkii fiile kon
mak için icara dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu
susta fazla malürr.at edinmek is
tiyenlerin Galata Aslan Han 5 inci 
kat 1-3 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur, 

ZAYİ - Şebinkarahisar askerlik şu
besinden alınış oldufum terhis tez
k_ereınl kazaen zayi eylediğimden ye
nisini çıkaracajtımdan hükmü olma
dığu11 ilan ederim. 

ısu dotumıu Haaaıı otlu Şukril Solak. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

.Her nevi tahta i.şbaına müteal
lik usuı. hakkındaki ihtira için 
1ktısat Vekaletinden istihsal edil
miş olan 15 haziran 1939 tarih ve 
2769 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettii;i hukuk bu kere başka
sına devir ve yahut iradı Türkiye
de mevkii fiıle koymak için icara 
dahi verilebileceği teklif edilmek
te olmakla bu hususta fazla ma
lümat edinmek istiyenlerin Gala
tada, Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

• TAKVİM e 
Rami 1357 Hızır Wcrl 131t 

BAZİllAN 
40 

C. EVVT.L 

t uı 

Yll 941Ay1 \·~ati Eunl 

HAZiRAN 
S. D. Vakii S. D 

5 28 Giin" 8 <16 

14 
13 14 Öfle -4 32 
17 15 iıı:ıııdi 8 33 
20 12 Al<pm 12 00 

Cumartes i 22 45 YU.ı 2 03 
J 08 in..ak 6 26 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevcret Karabilgin 

Basıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaaıı 

halan maalesef )<almamış .. eğer in
gilizcelerini isterseniz .. 

- Hay hay. İngilizcesi de olsa 
olur. 

İki parmak kalınlığında bir ki
tap uzattı: 

- Bu, muharririn son eseridir: 
•Aydaki lekelt'r ..• 

Tereddütle sordum: 
- Acaba bu kitap astronomiye 

ait bir etüd müdür?. 
japon kitapçısı güldü: 
- Hayır. Çi-Ha-Ko meşhur bir 

ediptir. Bu kitap da onun şaheser
lerinden biridir. Mevzu çok mü
himdir: Bir aşık, lekesiz, temiz 
kalbli bir kadın arar .. bulamaz .. 
en sonunda bir rahip ona, y(!ryü
zünde lekesiz hiçbir şey yoktur. 
Ay bile lekelidir, der. İşte, bu e
ser, ay la kadın arasındaki nisbet
leri tetkik ve tesbit eder. 
Kadına teşekkür ederken, bana 

verdiği bu i.uha~ı o .kadar çabuk 
ve kolay anlatıym-du iki., kendi 
kendime: 

(Arlıaa V•) 

Aksam her yemekten soıı 

,/ Günde 3 defa 
Dişlerinizi fırçalayııı 

Yemeklerin karıntrlan, MI~ aOJll 
eıt;c; mll<roplar, dıpnılan al ..... 
alır mevM kalfasında. diş:ler ,--e dil 
kırt tCtt DW~Tm wm!ızl 
boqlllH}'&, eiıJ'uınlye -"'" 
Çilrük dişler, mide ve ııu..ıı. aıt 
......ıaa zat.ırrlt7• kadat- ıaot 

lıast&lıp yol açabDir . 

Diş MACUNU iLE y 

Ô 
e •:ı 

Muhakkak Sabah, ğle ve Akşam her ~I 
mekten sonra günde 3 defa fırçalamak şartı 

SUADİYE PLAJI 
Hergün POOANi fvlacar Kadın ORKLSTBjll 

Pazar günü HAVAYAN GlTARALAR ve ŞARKIL.ı\~ 
Otel Açıktır. 

istanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 
İstanbul Belediyesine (1480) lira vermıye bn~lu EllsJvet'ı. şbu ııoı: 

mernl"sinden dolayı bacz.cdılerck (2004) No. lu kanuna k"'Vflkan '\az. ıycd 
diri kıymet muamcle!i yapılm~ "'e kanunen 1600 lira kıymet takctir ol~ 
nerde Tevki! Cafer mah:illcsinın Kıremit sokagında en eski 9. 9 eskl 91 ~ 
kadastroca da 1908 ada 15 parsel k.ayıtlı k&gir hanenin p<.ırcıya çe\•rilın 
rar vermi~tir. 

Gayri n1enkulün evı;ofı: Zemin kat: 
Cümleden çift kanatlı camekanlı ah~P kapldan girilir. Zernını çtfll. 

bir antreden ve zemini tahta bir sofada bir oda ve bir bel~dan ibarcttit~ 
Birinci Kat: Küçük bir sofada kar:Jlıklı iki oda vardır. Jk.iı.ıc. kilt, lf.il J'. 

sola Uzerjnde bir oda ve zcnlini çinko, etrafı demJr pannaklıkh bl.r ve 
11 
~ 

kırmızı çini üstü açık ve etrafta kısmen duvar k~rkuluklu :·e kısrnt b r 
parmaklıklı bir tare.çası vardır. Bodrum Kat: Zemıni kımızı çrnı kOçılk 
Uz.erinde ahşap ve aabit dolapları 112vi bir oda ile zemini kırmızı çlıli 
ocaklı bir mutlak ve sokata çıkılır kap.ıdan ~~rettir. _ .....,s 

Umuml Evw!ı: Mezl<Qr gayri menkul kagır, bahç~ ve daboll J<J>". 

pptır. c.rİ 
Zemin kat oda pencereleri ahş:ıp pancurlu w bodrum kat oda pen ; 

mir parmaklıklıdır. İçerlainde elektrik mevcut olup su yoktur. t\ 
Hududu tapu Jı:aydl gibidir. Sahan (27) metre murabbaı<!ır Kıyın& r' 

liradır. . . rt!P 
!-İşbu gayrimcnlı:ulün arttırma prtnamesı 27/8/941 t.arilunden ltıb8 

1080 No. ile İstanbul B~lnci icra Dairesinin muayyen numnrasınc!~ 
sin görebilmesi için açıktır. İlAnda ,.azııı olanlardan fa:tla _mal~at a ,..cJ'ı 
yenler, işbu ıartname:re ve 900/1030 doaya No. aile memurıyetımıu ın~ 
melidir. . d• 

2 - Arttırmaya iftiralı: için ;rultancla 7az:ılı. Jı:ıymetln % 7,5 nube~, 1 
al<cesl ve;ra mılll bır bankanın lemlnat mektubu !evdi edllectlı:tir. CM• ;,ııt 

3 - İpotek ıahlbi alacnklılarla diğer alhlı:adarl~nn ve trbfak lıakl<• Jjll ~ 
rlnin ıa,.-rlrnenkul üzermdeki haklanru, hususile talı ve masrala dair 0 . lt 
!arının işbu llAn tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı mfu;bittl•'~ 
llkte memuriyetimize blldırm•l~ri icabeJer. Aksi halde haklan taJtU 

~tın 

k,,,. 
liıı 

~u 
Ilı~ 

• 
~ın 

tİir 
ı.,· 

ı, 

ıabit olm.adılı:~• ıuıbf bedelinin P•:rl3Jmasından hariç kalırlar. '-
4 - G<l:rterllen ıünde artbrma;ra IJtiralı: edenler arttırma ıartıı•"' ı~ ~,, 

kumlll ve lüzwnlu malOmab &bnlf ve bunlan tamamen kabul clI!Uf ad "' 
oluııurlar. 1, tt'l:t 

5 - Gııyrirnenkul 7/7/941 tarihinde P~zartesi günü saat 14 t<'n 16 ~ Ola 
dar İstanbul Beşinci İcra Memurluğunda üı; defa bağınldıktan sonra en t~ 
!ırana ihale e<füir. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul lçın t:ıhmlJ\ 0..,, 

olan kıymetin en az % 15 in1 bulmak ve sa.tıs istiycnin alacağına ruc;harılol'ft.,,,; tla 
fer alacaklılar o gayrimt"nkul ile tf'mın edilmiş ise bu sur('Ue rothıını .,t Y. tle 
cakhlann mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çevıım~. ti\' 
taştırma masrEıflannı tecavüz etmek ıarttır. Şayet böyle bir bedf·) t<klı' ;t ı6. \"0 
en çok arttıranın taahhiidü baki kalmak üzere arttırn1a 10 gün rtaha tc.rndj l't\! 
rek 17/7/941 tarihine tesadllf eden Perşembe günU &'8t 14-18 ya kod•' ,.ı l 
Beşinci icra ?tien'lurluğtına arttırma bedeli satış istiyenin ttlacalrına rtıc h;_., ' t 
alacakh1arın mttmuundan fazla olmak "·e bundan b:ı:ka p:tr.ıyl f,;c"•i lb,r 
paylaştırma masraflarını tecavüz etmek şartiyle en çok aıtt'"'ana ihalt }: 
Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmaz!lia iliale yapılmaı. ve srı.lııf ınlt bt düşer. llh: 

8 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kim~e derhal. \itya vcriJ('fJ et' ~e 
Jet içinde parayı vermezse ihale kararı fet::holunar;ık krınd •tnden f'\·vcl fi' 
sek teklifte bulunan kimse n.rzetmi, olduğu bede11e alrr,nğ;.ı ""azı ()tll et' 
ra1ı olmaz veya bulın:maz.c:a h'1nen 7 gün roüddel1e arttırmııy;ı cıknrıh~t~ 
arltırana ihale edilir. Ik.i ihale arasındaki fark \.·e ge<,·en gunler lç-ın % 5 ttJf' 
sap olunacak talı ve diler zararlar aynca hükmi!!' hacet ltalmalunz1n m 
tımlzce alıcıdan taluil olunur. (M•dde 133) ' 

7 - Alta arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ft-rat h. rc1rı• • 
lle'flelür: valtıt tAviz bedelini ve ihale karar pulla_nnı vermeğe me~·btır~· 
ten.kim vergiler, te.nvirat ff tanzifat ve dell~liye resminden mutt>\<~ 
diye rü~umu vt müterakim vak.ı1 icar~i alıcıya ait olmayıp arttumııı b 
tenzil olunur. r_4 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösteri1"'1 tarihte İı;tanbul B mı:1 ic111 ,.ıır 
Jutu odasında ifbu ilan ve gösterilen a~tınna şartnamesi da Tf'tfnıJ"" 
ar.n olunur. (5547) (940/1030) 

MEMUR ALINACAK 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden ı 

. -~ 1 - idaremizde münhal maaşlı ve ilcrelli memuriyetlC're orta JTl ,,1 
rımlan müsabaka ile alınacaktır. tp' 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tekli! f"det"<'lı >"(!rdt ( 
rı,eı lı:abul etmeleri ıarttır. t 
~ 3 - Müsabakada muvaUak olanlara 3656 SBYllı kanun hLikrnUJ'I /; 
15 lira ... ıı maaş veya 80 lira !icret verilecektir. ııcJıİ f 

4: - İsteklilerin 788 sayılı Memurin Kanununun 4 tmctı maddesin d'W 
lan hak ve devlet memuriy~tine ilk de ra gireceklerin 30 y..ışını geçırı f 
maları lhımd.ır. .,,ı ,J-

5 - Müsabakaya cinnek: istiy('Tller 21.6.941 CıımartE-:;ı saat 13 ~ k~tıd'1"°4 
lek.c:e ve evrakı militbiteleriyle birlikte Müdürlüğümüze mUraraat rt~ı dl 

8 _ Müsabaka 25 6.941 Çarşamba ıtınü saat 10 da Mıidi;rJü~JrP 

1 
lacaktır «'483., > __,,;' 

,- IST ANBUL BELEDIYES~ iLAN~~ 
İtfaiye ~mir ve efradına ywptııılacak 439 takım e1bh;e at,;ık ('lı:: 't111 4 

nulmllijtur. Mecmuunun tahm.n bedeli 4155 lira ve :1.k tcırınatı 3JJ 1' 
lı:u""tur . r 1. ,ti 

Şartname Zabıt ve Muarnel~t Murlürlüğiı kalC'ır ndc g"r ı._b ı/ 
28/6/941 Perşembe (ünü saat J.f de Daimi Encilmende ynJ tlac ktır. , :Jl) 
ilk ... te-minat makbuz veya mektupları ve 941 yılına :lıt Ticaret ()ci~Si' ,_..ti 
riyle ihale eünil •uayyen E&tattl Daimi Encünıende bulun:nı~.ı~rı. 

~. 


