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Sahip ve Başmulıarrirl: ETIClıf J:zzJrr .BKll1cJı; EN SON TEL88&FL.&aı VE •.&•BaLıal YIREN AlllAM OAZETISI 

Bulgar Kralı 
Niçin 

Dolaşıyor? 

Kral Boris'in Hitler ve 
Mussolini ile yaptığı mü
lakatlar biç ıüpbe yok ki 
Bulıaristanın fedakar
lığı mukabili umduğunu 
bulamamıf olduğu haki
katine dayanıyor. 

~an: ETEM İZZET BENiCE 

AnlraraJan • 

Bulgar Kralı Boris 1\lünilıte AJ. 
illan Devlet Şefi tarafından iki 
kere kabul edildi. Bu .kabulün ic· 
•asından sonra Kralı İtalyada Jlfo. 
'<ılini ile konu. ur bulduk. Borisin 
ltalyan Başvekili ile iki saat süren 
hususi bir mülakatından bahse- , 
dılınektedir. 
Diğer taraftan Bulgaristanın sı• 

na; \'e iktısadi vaziyeti hakkında 
Celen dikkate şayan haberler de 
Vardır. Bu lıaberlerden birisi; Bul· 
tar sanayünin Alman sanayiine 
bağlanı.r bir vaziyete geçtiğini ,.e 
nerlinin tahdidi altında veya gös
tereceği ~ler üzerinde miinhası· 
•1:ı çalışmak vazi)etinde kalacağı
nı bildirınekle<lir. 

Alman) anın yeni hedefler üze· 
•inde poletik ,-e süel faaliyetlere 
hazırlandıl:ı bir zamanda Bulga· 
rü tanda da Alman müttefiki bu
lunmanın , e yeni nizamın i~apJarı 
taınamile organize ediliyor, de
rnektir. Ancak, Kral Borisin Hit-
1.,ıe J\fuso)ini arasında adeta me· 
~ik dokur gibi bir lıaldc bulunu~u 
lluJgari,tanın biitün bü\'i)et ,-e 
ltıt·\·cudi,·c-ti ile bizzat , -e binnefs 
llerlin 'ırıhii ·etine bal:lanırken 
bıukabılinde umdu~unu umnduğu 
iıltü içinde bulamamış olduğuna 
da bir nevi i~aret sayalınak liizım· 
dır. 

Bulgari tanın mih\"ere bağlan
b'ta,ı \ "C ye.ni nizarna girmesi 
?lıiini muahedesinin tadiline da· 
~andığı kadar hiç üpbc yok ki 
bunllan daha ileri de Bulgar ~air 
~e filozoflarının milli iimal.. di)·e 
Çi>.dikleri ihtiras tablosunun ta· 
hakkukuna dayanıyordu. Halbuki, 
lııı hayal veya ihtiras tahlosn rea
lite sahasında tahakkuk ettirilc
lltem~ir. Bulgaristan Romanya
dan Dobruca cenulıunu , Yunanis· 
tandan Garbi Trakyanın, Yugos
lavvadan ancak Sırp 1\lakedonya
ının bir kısmını aln11~tır. Bulgar 

lütü emelinde, bilhassa yeri olan 
Selanik Alman işgali altnda kal
llııstır \'e simdi de İtalyan i~gali
lıe · terkolunmaktadır. Yine Bul· 
!tarların ırki \e tarihi bölge say
dıkları Sırp l\Takedonyasınııı Ar· 
lıavutluk içine kadar uzanan kıs
mı İtalyan işgalindedir. 

Amerfkan Hariciye Müsteşarı. 
Sunner Vels 

Amerikan Matbuatı: 

I Alman harp 
, gemilerinin 
torpillenmesi

n i istiyor 
Ruzveltin aldığı ted
bir geç mi kaldı ?. 

Xcv)ork 16 (A.A.)- Aımerika 

radyosu muhanirlerı mihw•rc aıt 
a acakların bloke cdılmesi hakkın· 
da Ruz.\·elt larafın<ian Yerılen t'".'· ı 
ri Robın • foor vapurunun ıorpıl
lenmesinc doğrudan doğruya bir 
cevao surctind~ lel3KKI edi ·orlar. 
Maa;,,afih mubarı·irl<'rin eherisi 
bu tedbirin geç kalımış olduğu mÜ· 
taleasındadır. 

(Devaııu 5 in~ <;ayfada 

Suriye'de ya
rım milyon 
insan istiklale 
kavuştu 

Şimdiye kadar işgal 
edilen yerde 

ltu kadar insan var 
Londra, JG (A.A.) - Mu !akil Fran

sız Ajansının Kudü~tc·n Oğrendi.ğinc 
göre Surıycınin '\C l.iihnan'ın nılılte
fiklt:·r t.arafndan işgal rdilen ycr1er, 
harckiıta bn:ı1arken yapıliln vaad mu
cibince, istüclfııllerinın tahakkuku i in 
ilk tedblı·ter a!nııya başlaml.'?1ardır 

Sovyetler, 
Tankların 
ve paraşüt
çülerin de iş· 
tirakile bü -
yük manev
ralar yapmı
y a başladı 

LonJra, 16 ( A.A.) -
lnJiçre Radyonınun bil
dirdiğine göre, Soııyetler 

Birliğinin muhtelif yer
lerinde tanklmın ııe pa

rafiitçülerin de iıtirak et· 
tiği büyük manevralar 
yapılmaktaJır. 

Röytere Göre: 
• 
lngilız ordusu 
yakında gizli 
bir silahla teç
hiz ediliyor 
Buna öldürücü ve 
gözü~mez adı verildi 

Londra, 16 (A.A.) - Röytcr. İngi
liz ordusu belki de yakında gizli bir 
sildhla. teçhız t:dilC'cl·ktir, Bu 6ilo:ihı 
şimdi bir iı:;tıhk~nl. subayı oliln Cnm
bridge Ünıversitesinin bir talebesi 
k.ede-tmiştir. nu subay 24. yaşındadır. 

\'e bundan ik, ene t'\\'Cl makıne mfi.
h nd !iğ lht.::o ı ~ ı,.,,;ıııd• b!rlncm~ı 
kaz::,m·ştı. (~vamı 5 l.nri ~a ·fada) 

Müttefik kuv· 
vetler Şama 16 
kilometre me
saj ege geldiler 

Kudüs 16 (A.A.)- B.B.C. As,. 
keı i sözcüsü dün şunları söyle
miştir: 

Dün -bir hareket esnasında, mü't
tefik kuvvetler, Şama 16 .klloımet
re mesafede ve Kısvenin 10 kilo· 
metre şımali şarkisinde Naftayı 

işgal etm~tir. Ayni sözcü İmpa
torluk kıt'aları tarafından Kis-

(Devamı 5 btct Sayfada) 

Bir hıglllz 
torpltoıu battı 

Londra 16 (A.A.) - B. B.C. A· 
miralligin tebliğine göre 1690 ton
luk ,Jersey, torpidosu bir mayine 
çarpmış ve batmıştır. Torpido 1939 

tDonmı 5 lnol Sayfada) da denize indirilmişti. 

Hı~n Devlet Reisi 
Ante Paveliç 

Venedik Mülakatı 

Hırvatistan 
yeni Avrupa 
nizamında mü 
him bir rol 
oynıyacakmış 

Hırvatistan üçlü pak
ta girdikten sonra ... 

Bern 16 (A.A.) - •B.B.C.• 
Roma..:aki lsvıçre te.graf ajan. 

sının muhabiri yazıyor: 
Venediklckı buluşmaların bü • 

yuk bır demnıiyetten 1\ri olmadıgı 
muhakkaktır Ilın·atistanın Av -
nıpanın cenubu şarkisinde. yeni 
n.zamda oynı~ acagı rolün kat'iyet. 
le ıcsbit edıldiğine şüphe yoktur. 
Hırvatistanın yem vaziyeti, iki 
Mihver devletinin itıliifı saFsin-

SURiYE 

Harbine 

Bir Bakış 

Hür Fransız 
kuvvetleri
nin bugün
lerde Şama 
girmesi bek· 

leni yor 
İngilizler 

Saydayı işgal 
ettiler 

1 1 

Beyrut hemen her 
gece hava taar
ruzuna uğruyor 

.Anadolu A :ınsının bı dırdığlnc 

göre1 Surıyedr, mt.ı• etik 1t11v

\Ct~e, bu· Un ccyhP.de \ ~i kuv· 
,et:e:ı)·Ie- tem a ndc bulun 
akladır Londr:ıd • dun aılnan 

h ... be" lcre g:o c.:. llur F1s.n ız kuv
,-eticrının J>C't. yak. nd Şa:n a gır
ınC'lC!'ri bek1C't11lm~ tcdir 

CDe\·a.ını 6 lnti ~ayfa.da) 
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iki ô.ma kar-
deşin göz/ eri 
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Şanı, Beynıt t:e Ra.ıak ciı:anııın a. :asını gösterir harita 

( HARP VAZİYETİ ) 
MÜ t tefi k kuvvetler karadan ve 
denizden yapacakları bir taarruz
la Beyrutu ele geçirirlerse, F ran-

, sızlar Şamda tutunamazlar 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SURİYE CEPHE i:SDE: İlk günlerdeki Jıı.za nisbetle In

giliz ileri hareketind bir ağırlık 
vardır. Bu ağırlığın sebebi, hazır
lanmış bir Fransız mukavemeti· 
n in bulunmasıdır. Eı;er Bl':)·rut \'e 
Şam cenuplarında böyle hazırlan· 
mış bir müdafaa tertibatı olma-

ac hu ulc t;l mı~,.r 

1 \' ened k görüşmeleri. bir ta -
raftan llırvatis•an, diğer taraftan 
Almanya ve İtalya arasında mu

(!Hvaın1 5 lnd Ra,fada) 

Biri 8, biri 14 yıldan 
beri göi'm · yordu 
AgçC'dağ kazasının G ulpınar kö

yünden Hasan o ..ı Ate,..:ı anadan 
doğma kör oglu 8 > .lŞında Hüseyin 
ile yine anadan ooğnıa İlma 14 ya
şındaki kızı EJif,n ı;:özleri Malatya 
trahom hastanesinde yapılan mu· 
vaffalüyeıli bir amdiyatla açıl· 

mıştır. 

Cenubi Suriye cephesinde 6ahiJ.. 
den Beyrut istikametinde ilerli· 
yen kol Sayda) ı işgal etmiş, Şa
mın 15 kilometre cenubunda bu
lunan kol cirldi Fransız mukave
metJe karşılaşmıflır. (Devamı 5 lo<I Sayfada) 

iş yerlerinde me
sai saati yeniden 

tesbit edildi 

• 
lngiliz dev ge-
mileri Akde
n izde 2 saat 

dolaştılar 

Uzaktan top ses
leri duyuldu 

Lınea1 16 (A.A.) - cB. B. C.lı DUn, 
saat 18 de Rcnovn zırltlı ı, Ark Roy31 
"\'e Victorius tayyare gcnlileri \'e 4 
destroyer, Ccbelilttarık limanından c:ı
karak Akdcnizde 2 saat müddetle dev
riye gezmişt(>rdir. 

Saat 20,15 te ktıV\'elli iştlallt>r du
yulmuştur. Bunun bir top dücHosu 
mu, yoksa bir h:lva ~i.icumtın1u oldu
ğu malUın d('ğitdir. Jngiliz dev sefine
lerinin de\Tiye geı.dlği mınt.&:ıkaları 
ke ( btr SiS tabaka~ı;ı kapJamı~tı. 

ikısı de doğdukları gündenlıc-ri 
biç görmlyen çocuklar kavw tuk- l 
ları oydınhk parlak , l<'mi ilk defa < 
hayret ve sevin\· le scyrctmişludır. 

Günde bir mil
ı yon iki güz bin 
transit mektup 

Hangi müesseseler, günde asgari 
nekadar çalışmıya mecburdur?. 

Şehrimı~de ve d ğer yerlerdeki 
4 yerlerinde günde kaç saat çalı·. 
şılacağı hakkında mühim bir ni
zamname hazı:rlanarak Şurayi 

İstanbul Postanesin- Devlete verilmiştir. Bu ay içinde 
Meclisten çıkarılacak olan bu ni

den her gün bu kadar umnameye göre her türlü mefru· 

mektup geçiyormuş! şat, tamir, temizleme, söküp da
ğıtma işlerinde, bina tamirat ve 

Son zamanlarda bilhassa şeh - inşaatında, elektTidı., tramvay, li· 
rimizde posta, telgı af muhaberatı man, tünel, köprü işlerinde çalı· 
çok artmıştır. İstanbul bir transit şanlar, su, gaz tesisatı ve işletme-

culuk, nakliy atç:lık \'e cmsalı · 
!erde azami haftada k k sekiz se.

(Devamı 5 ind St.yrutaJ 

2 küçük çocuk 
araba ve beygir 
altında kaldı 

Şimdi anlaşılıyor ki, Almanların 
~•feri şartına muallak olarak Bul· 
~aristanın geni~lediği topraklar 
n11Jgar)arı tatmin etmemekle \'C 

fedakarlıklarını karsılamamı~ bir 
lıırtıda göriilınektecİir. Kral Bori
•in Jlitlerdcn Selaniği H diğer 
~Iakedom a kısımlarını ;,,tem iş ol
ması pek .tabiidir. FRkat, yine Kra
lın l\tusolini ile görii~mek ihti~· a-

• • 30 yere yeniden 
Bakır şılebı gelecek ı deniz fenerleri 

mcrkezi halinde bulunduğundan sinde, antrepo, ambar, llikele ve 
hakn büyük pastaneden günde limanlarda yükleme, bo§altma iş· 
bir mil ·on iki yüz bin mektup geç. ]erinde, matbaalarda ve her türlü 

Bir baba da oğlu• 
nun kafasını 

sopa ile yardır 
tında kalnıaSl; Bitlerin Bor isin ya- . h f t A • k 
ta ına merhem. ~u~anı.adığını ve i . a a m e r l ag a 
talepleri ~Ju olınııun rıza \"C mu-

~alakatinc terketıiğini göstcnnek- lı k d e 
tl'dir. Jlarbin başınd~nb_eri her:~·- ar e et e ıg o r 
lıada darbelenen, bulun Afrıka 
lınparatorluğunu kaybeden İta!· 
l'anın nihayet Alman ordusunun 
•iingü ve nıuvaffaki)·etinde kendisi 
İçin bulduğu telafi iıukaularını ve 
iç efkarı umumiye)·i tatmin fırsa
tını Bulgaristan ile paylaşması 
llek akla gelmez. Rem, İtalyanın 
bUtün Yunani~tanı benimsen1esine 
tai:nıen; Berlin bunun mümkün O· 

laınıyacağını, bir Yunan bül.lııne · 
linin kendi niıamında mevcut bu· 
lıınacağını . ltalyaya tevdi olunan 
~aıifenin •imdiki lıalde bir jan
darına!ıkta"n ibaret bulundui,'tlnu 
\·e kafi paylaşmanın harp sonun
da ~- apılacağını tasrih ettiği bir 
'"ada :\tu~olininin elinde tuttuğu 
lopral..ları hakiki pa · !aşmada (!) 
~. kalacağını bilmediği için avu
tundan çıkarmıya razı olması hiç 
h,klcneınez. Bu itibarla. Bulgar 

(Don.mı 5 lnti saı·fada) 

Vapur 
yacak, 

giderken Mısıra da uğrı
mal kabulüne başlandı 

bahtan itibaren kabule başlamış-
tır. 

Vapurlarımızın tıçari nakliyat 1 
için limanımızdan Amerikay a gi

deceklerini y=ı~tık. Bu hususta- ------------
ki hazırlıklara devam olunmakla· 
d ır. 

İlk sefere Bakıc şiJ,,bmln tahsis 
edilip önümüzdeki hafta har<>keti 
muhtl'IDeldir. 

Öğrendığimize göre vapurlarımız 
İslanbuldan hareketinden sonra 
İzmir , .e Mersine giclcce-kler, oca· 
dan Mısıra da uğ'r11 arak Amerıka
ya gideceklerdir. 

İ-stanbul Ticaı·et :\1üdürlüğü l:>u 
\"apurlarla mal göııdennek i İ}'<'n 

tüccar arın müracaat Jcriru bu sa • 
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konuyor 

7 mevkie de kuv
vetli sis dü

dükleri . yapllacak 
Deniz \'asıtalarının lemini için 

y~n!den muhtelif yerlere deniz 
fenerleri ve sis düdükleri konul • 
ması için büyük bir program ha
zırlanmıştır. 

Bu programa göre: 
Galata şamandıra, Pendik, Ka

radenizde Terıne, Gerzt>, Bozca· 
adada (Gadro önfü1deki bank), 

(Devamı 5 ln<I Sayfada) 

Fazla esmer ekmek 
çıkaran iki fırın ı 

Fatihde Malla çar ·ısında Saidın 
fınnı ile İbrahımpa a caddesinde 
İ mail Işının çıkardığı ekmek!-. n 

olduğu görülerek 
gi:ınderilmiştir. 

meğe başlamıştır. Bunlardan an- vası.! mahiyetteki toptan tica· ı 
cak üç yüz bıni istanbuldan ve- ret işleri.U? ticaret faaliyet.Jerin 
rilmektedir. Telgraflarda da çok yardımcı hi:ıımetlerindc, komisyon. 

artış vardır. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
TELGRAFTAN 3 MİLYON LİRA l• 

(Yaza 5 lrı<I 81'yfada) 

KAR EDİLDİ 
l 925 yılında memleket dahilinde 

5 milyon 438 bin telgraf çekilmiş· 
(Devamı 5 inci Sa:rfMla 

.~ .. ~~e e 
er rken 
dığımız 

elgraflar 
• • 

eşıncı 

ahifede 

Ki SACA 

Heyecanlı hAdlıeıer 
A. ŞEKIP 

Robin Moor isimli Amerikan 
vapurunun bir Alman ıleni.ul· 
tısı tar.tından batırılması ha· 
disesi, Birleşik Devletlerde çok 
ıeni§ ve mühim akisler yaptı. 

Bütün Amerikan efkin umu· 
miyesi ve matbuah, bu mesele 
ile meşguldür. Bitaraf kaynak· 
)arda, bu hadisenin Amerikayı 
harbe sürüklr ·ip sürüklcmiye· 
ceğiru sormaktadır. 

Hatırlatılmaktadır ki, geçen 
Bü)·ük Harple de. Amerikanın 
harbe ı;irntl·s.i, ) incı, böyle bir 
vapurun bıtırılnıası tini.ren 
\' uk ubu l ııı u~ltı. 

Bu i~I<, en ,•)anı di~kat O· 

lan cihet. Alman)·adan ı•len a· 
kislerılir. Hadi,rnia ilk ı:üııle-

rinde, Amerikan gemisini balJ· 
ran denizaltının hangi devlete 
mensup olduğu noktası adeta 
bir •ırdı. Ve daha dol:nısu, zan
nediliyordu ki, bu denizaltı ge
misine sahip olan devlet, bu 
hareketini gizli tutacak \e hi· 
diseye esrarengiz bir korsanı .. 
dekoru vermek iıotiyttektir. 

Halbuki, vazi)·et biç de öyle 
olmadı. Alman kaynakları, A· 
merikan vapurunun bir Almaa 
denizaltı gemisi tarafından ba
tırıidığını sjiyledikleri gibi, şu
nu da ilave ettiler: 
•- İnı:ilt~reye malzeme gö-

türen her '\iapur bat.ırıla" ktır.• 

Bu tehdidin, Amrrikada uyaD>o 

dırdıi(ı aksülamrll<r çok nıiihi,. 
, .e cutertsandıı" ı:fkürı 11n1u
'" ;,.t": n1Uihi!J hir he)'tf'.aıı icin .. 
derliı. 

~:rndi, ı!" :ı..lH\l sonııu~ or· 
•- An1erika nı 7nparak, na 

ce\'ap ,·erecek? .• 
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A!.IAN, J'AM 

ZAMANJ! 

T akıim gazinosu üzerİn· 
c:le, yazlık bir bar inıaıına 
baı!anmııf. Ne zamandır, 
ben de auıünüyordum: Kıt
lık bara artık inilmez, sıcak 
olur. Acaba, yaz menimin· 
de, hangi bara gideyim, viski 
mi nerede içeyim?. 

Dünya ahvali de malUın •• 
Ortalık, süt limanlık, herkes 
net' eli, ıen, itler yolunda •• 
Hayat gittikçe ucuzluyor! 

Doğruıu, yazlık barın tam 
zamanında inıaıına baılan· 
dı. Muhakkak ki, htanbulun, 
büyük bir ihtiyacını kartılı· 
yacak.. Bütün İstanbuılula
rın tek ihtiyacı, tek arzusu 
yazlık bardı .• Oh, Allaha tü
kür, o da yapılıyor. B&Jka, 
ne derdimiz var, ,...WU'!, 

VSKVDARIN 

iMARI 
Şu günlerde, ıeytan kula. 

ima kurıun, Üuı.udarın İJTıa• 
riyle çok fazla meıgul olu
nuyor. skele Meydanı lan· 
zim ediliyor, Şemsipaıada bir 
park yapılması, ayrıca, bir 
spor ıahaıı vücude getiril· 
mesi, yeni yollar açılması dü· 
ıünülüyor veıaire., 

İstanbul müstakebl imar 
planında, Üıküdarın da bü
yük bir mevki i11al etbii an· 
laıılıyor. 

Atı alan Üsküdarı ceçti, di· 
ye, bir söz vardır. « ru ... r eli:ıt 
de Üsküdara geçti, haydi ha
yırlısı! 

RADYO VE 

GAZETELER 

Sabahları radyomuzun eY 
saati nctriyatını idare eden 
zat, geçenlerde, bir muharrir 
arkadaıa te§ekkürlerinı sun• 
muı ! lSızim, bır baı.ı:a refiki· 
miı:de okudugumuza gore le• 
ıek.kür edilc!n bu mulw.ı·rir ar
~adaım iımi ıöylenruemıt! 

Bu noktaya itaret euen ga. 
zete diyor ki: 

« Acaba, o muharrire 
reklam olur, diye mı, iami 
söylenmiyor? •• » 

Gazeteler, hergün radyo 
neşriyat programını ncıre

der, reklam yaparlar. Radyo, 
bır muharririn ı•nıını bıle kıs
kanıyor. Hazin mukabele ••• 
A ARTJMAN --VE PEYNİR 

Bir gazetenin iddiasına gö
re, bazı kim•e.er, harıl harıl 
beyaz peynir s o u yapm .. k
tadır. Haha, iı o rada.,ye gel
miı ki, apartımanlarını sa
tıp, b~yaz peynir aı .. nıar ve 
depo edenler varımı!. 

Biz, bu tıcarete pek akıl 
erdiremedik. Apartıman, ni
hayet sağlam bır maddedir. 
Ko. maz, bozulmaz, ekıimez •• 
Peynir ise, nazik bir madde
dir. Apartımanı peynire de
iiıenlerin peynir beyinli ol
maları lazım. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 92 

Çalgıcılar 
kursu 

Tek mi 1 çalgıcılann 
imtihanı için bir 

kurs açıldı 
Musiki San'atkarlan Cemiyeti 

tarafından Türbedeki Cemiyetler 
binasında musiki san'atkarları için 
bir kurs açılmıştır. Kursta ilk 
ders evvelkı gün verilmiştir. 
Kurs ağustosun ikinci haftasında 
nihayet bulacak w devam eden
ler imtihan edilerek ehliyetname 
alacaklardır. Bu şekilde kurslar 
açılmasına devam edilecek ve 
kurslardan sonra yapılacak im
tihanlara girerek ehliyetname al
mamış san'atkarların umumi yer
lerde çal.şmasına izin verilıniye
cektir. Kurslara devam etmeden 
de imtihanlara Pirilebilecektir. 

Oörlamez kazal 
Sirke~ide Yalıköşkü caddesinde 

52/54 sayılı dilkkinda .kebapçı ın
lil et kötüğünü kazımakta iken 
birdenbire bıçak kurtularak aya. 
ğına saplanmış ve yaralanmıştır. 
Yaralı Esnaf hastanesine kaldı -
nlmıştır. 

K'CÇtlB BABERLEB 

ropaganda 
batası mı? 

Nazilerin Propaganda Nazın o-
18ll Göbbels'iıı, bizzat bir propa
ganda hatasına düşebileuğini zan· 
nedenler, bu zatın Volkischer Be
obahter gazetesinde yazdığı ma
kaleyi, bir ifşaat olarak mütalea 
ediyorlar. 

N cvyorktan verilen bir ajans 
telgrafına g<;re, Göbbels, bu ga
zetede bir makale yazmlf ve Bri
tanya adasının istila teşebbüsünü 
iki ay içinde beklemek liıum gel
diğini ifade etmiştir. Bu ifşaat, 

mes'ul Alman makamlarının ar
zusu ve planlan hilafına bir hare
ket olduğu için, mevzuu balı.is ma
kalenin intişar ettiği gazete nüs
haları derhal toplattırılm1ş .• 

Bizce, bu iddialara derhal inan· 
mak mümkün değildir. Çünkü, ba
zı Alman kaynakları, ne zaman· 
danbcr~ Britanya adası istilasının, 
artık yakın olduğunu, Giritteki 
harekatın muvalfnkiyetli bir pro
va mahiyetinde bulunduğunu ima 
veya ifade edip duruyorlar. Bil
hassa, bundan bir hafta evvel, yi
ne bir Alman kaynağı, Malll üze
rinde kat'i muharebelerin yakın 
olduğunu ve Alman baPronıanda-

V/LAY ET V• BELEDIYEı nının l'tlanJ sahillerinde teftişler
de bulunmasının manidar telakki 

+ Belediye Reis Muavini B. LQtfi ed'lm • ı· l~' 
Aksoy dün tiakıldıır ve havalis!ndeld ı esı anm ge ... ğini kaydet. 
mesire yerlerini teltiı edereıc yeni ka· mişti. 
yıllara rıayı olunması, müşterilerın al- Göbbels'in son yazdığı makale-
datılmamaları bokkında te!üı;ler ;rap- de de, şimdiye kadar yayılmış o-
~tır. Her kazada da ayru: bu husus- lan bu .. ,.ialardan pek fazla Dir-
ta tefUşler icra oluıun~lur. ,..-

+ Jllaarlf VekAlcti müzelerdeki e- ıer yoktur. 
serlerle tarihi acıııarın satışa çıkan· Herhalde, bir propapnda Nazı-
1.ac:ık resım, fotoğraf, mulaj ve kop- nnın, bizzat kend.iainin bir pro-
yeleriniin "·e katalo&, monografi, kla-
vuz, broıür. derii ve korpils gibi her paganda balasına diişe1:ıileceğ<ini 
turlu ne§l'ıyatın yapılması ıçın ıJıdas kabul etmek kolay değildir. 
ettiği cmlltedavil sermaye• naı mu· REŞAT FEYZi 
hasebe ve satış işleri hakkında bir !============== 
ta.lunat.name bazırlam~tır. 
1JCARET ve SANAYi: 
+ Fiat Mürakabe Komisyonu, bu· 

gün ötleden sonra Mıntaka Toearet 
Mudurlügunde toplanarak deri tiat
larındaki yiikseklitiıı önüne eeçmek 
itin aluıacak tedbirleri kararlaitıra. .. 
caktır. Toplantıda ,ebrimizin tanın

D'lll deri tacirler! ve fabrikatörleri de 
hazır buhmacaktu'. * Adanada arpa ile kaflllınlmak 
suretiyle tek tip ekmek imali başla

mı, ve pi,.asada iyl kareılanmJttır. Bu. 
~·meğin fiatı 13 kuruştur. 
+ Havalar müsait gottiği takdirde 

bu seneki fındık mahsulü, normal ola
caktır. Başta İsviçre olıruı.k üzere bazı 
memle-ketlere fındık ihracatının art
mas~ dahili piyasadaki fındık rıaıı ... 
rJni rotistahsil lehine yükscltml§tir. 
İç piyas;ısadakl fındık !latleri önce 37 
kuş iken bir ay k.adu.r evvel 48 - 51 
kuruşa çıknU:itır. 

!tfVTEFERRIK.: 
+ Bir mUddettcnberi tehıimlzde ve 

Trakynda zirai vaziyet etrafında tet
kiklerde bulunmuş olan Ziraat Ve
kili Muhlis Eritmen dün akµmki eks· 
pıule Ankaraya avdet etmiştir. 

+ Musiki San'•tk rlar Cemiyet! bu 
nyın 28 ıncı günQ Harbıyedc BelvU 
gazinosunun alafranga kısmında 
muhtaç san·atklrlar ve fakir esnafın 
menfaatine btr konser verecektir. * Çanakkalenin bir kaç gun evvel 
Belen köyiınde İbrahim Ele ile oğl~ 
13 yaşlarında Nuri Ele Armutlu mev
kiindekl tarlalannda çahşma.ktn iken, 
yağan yağmurdnn kendilerini koru
mak için sıtındıklan annut ağacına 
yıJdırım lsnbet etmiş ve her ikisi de 
hömür hallnc ıeleretc ölmtiştur. 

+ Gelibol ıda, asfalt yolda çalışan 
J.tehmet ol:Ju Mustat.ı Tcıc,rin kız kar
dql Meşureyl, Keşanıa !l!esdt malıal-
1 inden Ha n oelu Ali kamyona bin
direrek kaçırmıştır. 
+ Corlu Belediye:Ji askere gıden

lerin allelerıne bakacak ic:inıs,e.i ol
mıyan hıer nüfus başına bir aylık ye
meklik olmak ilzert! her ay muntaza
man 10 kilo un \.'ermiye başlamıjtır. 

Devlet şurasına 
ahnacak iza lar 
Devlet Şürnsında münhal bu • 

lunan ikinci sınıf mü!azimlikler 
için 25/6/941 çarşamba günü Hu
kuk w lk:ısat Fakülteleri veya
hut S:yasal Bilgiler okulu veya 
bunlara muadil olduğu Maarif Ve
l:aletince tasdik edi!miş olan ya. 
hancı memleket Fakülte ve yük
sek mekteplerinden mezun olanlar 
arasında bir imtihan yapılması 

kararlaştırıJmıştır. 

Bu akşamki 
konferans 

Bu akşam saat 17,30 da Emino'nü 
Halkevi konferans salonunda Yar
dım Sevenler Cemiyeti namına 
Bayan Rebia Tevfik Başkurt ta. 
rafından (Vatan yarışında kallı 
bir~ği) mevzulu bir konferans 

verilccekJr. 
Bu korferansa bütün yurddaş

lar davetlidirler. 

Bektaşi Ayini yapan 
ıo kişi tutaldn 

İzmır zabıtası bazı kimselerin 
bir evde toplanarak gizlice Bek -
taşı ayini yaptıklarını haber al. 
mış ve ev tara ·sut altına alınara« 
bir cürmü meşhut tertip edil -
miştir. İçlerinde birkaç da kadın 
bulunan on ki>i suç üzerinde ya
kalanarak Adliyeye verilmişler -
dir. 

karsınız? 
- Bukadar enteresan yeri terk 

OLKOL 
etmek i~imc gelmez. 

- Aşağı yukarı her akşam bu· 
rası böyledir. 

- Kim kimin karısı, hangisi 
hung:sinin sevgilisi• Bir türlü fark 
edlmiyor. 

l\ı.üellifi: 

Ellerlnı ceplerine daldırdı. Ku. 1 

tusunu ı- rhalde değişirken ) anına 
almay. ı:.nutmuş obcaktı. Bulama
yınca hemen salondan fırladı. Si· 
gara içc-lere göz gezd;rıp b:riııden 
ikı ~ıga a aldL Yine sür'a;le sa • 
!ona ı..c du. Fakat k1' oalonda 
yoktcı. cBelı<ı ~llerınl yıkatl'ağa 1 

st.r• d. el _ ıerck l.(klerli. 

Fa at b • dak·ka on dakıka geç· 

t t kir nin ge1mc....:.ı.., nl 

g c n sıh.ı « ~ .... Ho1G '·i 

ka b 1 ı ı +ı. B rl\.ıf" ~k a 

d .. 3 ıa ı ç k 

)ilk r rdı. Ja· 

zıl rı lak k rrr ı r, 

' r f'ı 1 vorlar· bırb' r r 

ı · 

dı. iç ' mu 
~Lı. Ne~'clcı· 

an1 t n, yap .. 
kontroi ilemi • l 

izamettin NAZlf 
yordu ve duygular saklanamıyor
du. 

Görümce hanım. işi pek azıtmışa 
benziyordu. art arda lçirilen H -
monlu votkalarla ağzı çarpılan 
gerç çobanla dız dize oturuyordu. 

Garsonlardan birinin elmdeki 
tepsöden bir kadeh beyaz şarap 

aldı. ) leye yaklaştı. Bü •ük bır 
su k.ıdehl aldı. Şarabı ona döktü. 
S.:>nra barm-ene emrettı: 

- Şuna sılon sık. • 
- Macar .~i olsun, öyle mi? 
- Ev-~ ... Daha dogrusı.., korkak 

işı... 1 
- Neden korkuyorsunuz be • 

y ? 

- Sarhoş olmaktan. 
- Ehemmiyet ,·emıey'n efen -

dim. B ınız diinünce odanıza çı· 

Barm~n kahkahayı bastı: 
SaaLc bır dam değiştirilir 

burada .. 
Fazla kvnuşmağa Llzum gör • 

medi. Çünkü bu su-ada Rezzanla 
göz göze ge.mıştı. İhtıyarsız, ona 
doı,ru i.e•lcd •. Fakat Rezzan. de
lika lının geldtğıni görünce ha -
şın \ev.rmiş, onu görmemezi ğe 
gelmişti. Naci yaklaşınca sahte bir 
tavırla: 

- Nerede idin kuzum? - dedi • 
- Gormedin mi? Dans ediyor-

d;.ro. 

- B-.l!llem ... Farkında bile de
ğum. 

- Sen ne yapıyordun? 
- Dans etmek istiyorum amma, 

adanuı benzer bırini bulamıyo • 

Yeni yapılacak o- ıvar<!ımAcı 
lanŞarkkahveleri yenı hal 

Önümüzdeki aydan 
itibaren Mısır çarşısı 
hal haline getiriliyor 

Çamlıca ve· Beyazıtdaki yeni kah· 
velerin projeleri hazırlanıyor 

Belediye şehrin iki muhtelif 
semtinde iki Şark Kahvesi yap
tıracaktır. Kahvelerden biri Be -
yazıtta İnkılap Müzesi ve Şehir 
kütüphanesinin köşesinde istim. 
ıaıı: edilen sahada, diğeri de Çam
lıca tepesinde İstanbul, Marmara 
ve Boğazı kucaklıyan bir mahalde 
yapılacaktır. Belediye bu kahve • 
!erin avanprojelerinin yüksek mi
mar Sedat Hakkı tarafından ha. 
zırlanmasını kararlaştırmış ve mi· 
mar projel-er üzerinde çalışmağa 
başlamıştır. 

Beyazıttaki kahvenin ayni za • 
manda bir lokanta ve bir de açık 
kahve kısmı olacak ve eski Türk 
kahvelerinin bütün hususıyetleri 
bu eserde canlandırılmakla be • 
raber bugünün ihtiyaçları da göı 
önünde tutulacaktır. 

Hasta lıayvanlar 

Hayvan hastanesinde 
tedaviler artıyor 

Himayei Hayvanat Cemiyeti 
idare heyeti aylık içtiınaını ya -
paralı: mayıs ayı zarfındaki faa -
liyetini gözden geçirmiştir. 

Okunan rapora göre Cemiyetin 
Nişantaşında Şair Nigar sokağın. 
daki hastanesinin faaliyeti art -
maktadır. M-ezkur ay içinde 79 
muhtelif hayvan ayakta tedavi ve 
yedi yüz seksen dokuz hayvan iaşe 
olunmuştur. Tedavi gören bir bey
gir ile iki köpek iyileşerek sahip
lerine iade olunmuştur. 

53 ARABA BOŞALTILDI! 
Cemiyet müfettişleri fazla yük. 

lü 53 arabayı boşaltmışlar ve hay
vanlarına ezi)~t eden 8 kişi hak
kında da ceza zaptı tutmuşlardır. 

Çamlıcada yapılması dil§ünü • 
len inşatta ise tamamen eski bir 
Türk kahvesinin ihyası esası ha-
kimdir. Proje, arazinin tatlı mey
line uyularak her kademede bi· 
raz daha yükselmekte ve geniş 
bir manzarayı kucaklamaktadır. 
Bu bina harici manzara itibarile 
tamamile Türk mimari karak'.e • 
rini ihtiva edecektir. 

Mimar S'E'dat Hakkımn hazırla
dığı projeler Beled:ye Fen İşlerin
ce, tetkik edilmiştir. Bunlar üze
rinde bazı mütalealar il-eri sürül. 
mekte ve bilhassa Çamlıcadaki 
kahvede eski sistem pike yerli 
kancpetcrden ziyade halkın ra -
hatça oturabileceği ve rağbeti çe
kecek gazino esaslarının nazarı 
dikkate alınması fikri ileri sürül
mektedir. 

Ada yolları 

Yeniden katranlı şo
seler yapılacak 

Adalardaki bazı yolların yeni
den katranlı şoşe olarak inşası ka
rarlaştırılmıştır. İlk partide Bü
yükadada Sa.karta, Lalahatun, 
Heybelıdrlada Kuyuba,ı, BPleJiye 
ve Han sokakları ka' ranlı şose o. 
larak yapılacaktır. İnşaata tem
muzda başlanacaktır. 

Taksimde yapılacak 
yeni yollar 

Taksim - Taşkışla yolile Mete 
caddesini meydana bağlıyan yo -
!un mastik asfalt, katran. kapla. 
ma, granit, bordür ve saire inşaatı 
34129 lira 76 kuruş üzerinden Be
lediyece bir müteahhide verile -
cektir. İnşaata l temmuzda baş
lanacaktır. 

___ r;.. • • ' --c ADLIYEvePOL/S __ ,,J_ 

Köprüde dilenci kadının kar
nını doyurmak isteyen sarhoş 
Ba ylzden çıkan yaralama bA.Uıeıl din 
malık6 eye intikal etti. Dava görllilyor , 

Mehmet adında biri, evvelki 1 
gece sarhoş olarak Galata köprü. 
sünden geçerken bir dılenci ka -
dına rastlamış ve onun karnını 

doyurmak için köprü altında aşçı 
Nezirin dükkanına götürmüştür. 

Fakat kadının kılığına kıyafetine 
bakan aşçı onu dükkana sokmak 
istememiş ve bu yüzden Mehmetle 
aralarında kavga çıkmıştır. Aşçı 
.le sarhoş bir heyli birbirlerini 
hırpaladıktan sonra bir aralik 
Mehmet elindeki torbanın içinden 
bir testere çıkarmış ve aşçıyı sol 
kolundan yaralamıştır. 

Biraz sonra polisler tarafından 
yakalanan Mehmet, dün Adliyeye 
verilmiş ve üçüncü sulh ceza mah 

rımı. Bir kişiyi gözüme kestirdim ... , 
Fakat ... 

- Kimmiş bu bahtiyar? 
' Genç lk~dın se'linçle haykırdı: 

- Demek benim dansetmek is· 
tediğim bir erkeğin, kendini mes
ut addedeceğini sanıyorsun. 
-.Şü!)hesiz. Faraza. şu dakika· 

da ben pek mes'udwn. 
- Niye? 
- Çünkü biliyorum ki benimle 

dansetmek istiyorsun? 
- Kendine pek güvenıyorsun 

se,·gılim. Dayandığın çamlar bar· 
dak oldu da farkında değilsin. 

- Sanmam. 
- San cicim. Sen yan odalarda 

e!alemin karılarına kıskıvrak sa
rılırke"l ben boş durur muyum? 

- Ne yaparsın Rezzan• 
- Ben de birini bulurum. 
Delık.ınlı güldu: 
- Fııkat hala bulamamı;;sın. 
- Bulduğwnu şimdi sana isbat 

ederim amma, bedbaht genç, meş
gul... 

- Ba~ sen hele ... Bir rakiben 
var demek.. 

kemesinde 30 lira ağır para ceza
sına mahküm olm~tur. 

iaşe teşkili tına 
sarfedilecek para 

İaşe teşkilatının bir senelik kad.. 
ro ve idare masraflarına dair yenl 
bir kararname dünden itibaren 
mer'iyete gimiştir. 

Bu karanameye ögre 1 hziran 
1941 den itibaren milli korunma 
kanununun muaddel 43 üncü mad
desine tevfikan iaşe teşkilatının 

bir senelik kadro masraflarına kar
şılık olmak üzere 263,SSO lira, ida
re masrafları için de 86,240 lira 
tahsis olunmuştur. 

- Evet. 
- Göster şu rakibeni! Kavalye-

sini ondan kurtarayım. 
Rezzan burnuna oynatarak: 
- Erkek de onu seviyor. Kolunu 

o kadar sımsıkı kavramış, öyle bir 
aşk ile göğsüne dayamış ki ... San. 
marn alamazsın. 

- Göster ... Alırım. 
- Göstersem bile o kadının di· 

tinden sen aniamazsın? 
- Ne ce konuşuyor bunlar? 
- İnsanca. İşte ... Gücün yeti-

yorsa gös,er kendini! 
Güzel kadının, belini rökerterek 

butlarını oynatarak kolunu uzat
tığı istikamete bak•nca Nacı, ev. 
veliı hayret elti. Sonra yüzünde 
yaramaz bir çocuk tebessümü be
lirdi. 

- Kemancı ho•una "idi yor ha' 
- Hem nasıl bilemezsin. 
- Sana bir arkadaşlık yapayım 

mı Rezza"I? 
- Olmaz ki... Çocuk benimle 

danse mek ister aıruna, kemansız 
tango da pek ~ekilmez. 

Naci, onu daha fazla dinlemep 

Mısırçarşısında yapıJacak olan 
soğukhava tesisatının kaç liraya 
mal olacağı hakkında bir proje 
hazırlanmağa başlanmıştır. 

Diğer taraftan Belediye önü • 
müzdelti aydan itibaren burada 
faaliyete geçecektir. HazırlanAll 

plana göre Mısırçarşısı, adeta ka· 
palı bir perakendeciler bili ola
caktır. Binanın harici şekli ve u
mumi vaziyetı, aynen muhafaza 
edilecek; fakat içindeki dükkanlar 
modern bir şekle sokulacaktır. 

Dükkanlarda so<ntkhava, buz do
labı tertibatı yapılarak çabuk bo

zulan et ve balık gibi maddelerin 
muhafazası temin edılecektir. Ya
pılan tetkıklere göre, hayat pa -
halılı/;ının bir ı.-ebebi, Balıkpazan 

ve etrafındaki d ıkkan kiralarının 
çokluğ·ıdur. İkinci bir sebep de 
kolay bozulan maddelerin, bayat. 
!ayıp çürüyecek w kokacak kı -
sımlarının da hesaba katılarak 
maliyet !iatine bindirilmesidir. 
Mısırçarşısını'l so~ukhava terli -
batlı modern ve mutedil kiralı 

dükkanlarında bu mahzurlar or -
tadan kaldırıiacak ve bu hal ha. 
yatın ucuzamasına vardım ede -
cektir. 

Böylece etlerin, balıkların bo

zulmadan satıdlması temin edile.. 
rek halkın sıhhati de korunaca~ 
gibi birrok dükkanın bir araya 
toplanması savesinde gıda mad.. 
delerinin kontrolü de kolay!~ 
olacaktır. 

Vali ve Belediye Reisi B. doktor 
Lutfi Kırdar, Mısırçarşısına müs
takillen bir hekim memur ederek 
gılda maddelerini sıkı ve daimi bir 
kontrole tabi tutmağı da karar. 
~tırmıştır. 

' --------
Yeni yaptırllan 
büyük anbarlar 
Toprak Mahsulleri Ofisi mem• 

lekette mevcut silo ve anbarlara 
ilaveten bazı yerlerde daha hubu. 
bat anbarları yaptırmakta oldu -
ğunu yazmıştık. 

İdarece yeniden Akşehir, Akçe
kale, Beylikahır, Çerikli, Çardak, 
Çankırı, Çay, Çorlu, Dinar. Di -
yarbakır, Ereğli, Erwrum, Fakı!~ 
Kayseri, Kırklareli, l\1ürşitpınar, 

Şefaatli, Sarıkışla, Tekirdağ. Yıl. 

dızeli, Yahşihan ve Zilede 1500 -
2000 ton hacminde anbarlar inşa 
olunmak'.adır Bu anbarların bir 
kısmının inşası ikmal edilmiştir. 

-......--

Bir kadın otomobil 
altında kaldı 

Yeniçarşıda Sentontuan hanı • 
nın 4 nuinaralı dairesinde oturan 
Agaveniki adında bir kadın İstik
ıaı caddesinden geçerken. şoför 

Hüseyinin idaresinde 2221 numa· 
ralı otomobilin altında kalmıştır. 
Kadın muhtelif yerlerinden ya • 
ralandığından Beyoğlu hastanesi
ne kaldırılmış, şoför tutulmuştur. 

lüzum görmedi. Uç dört adımda 
orkestraya vaklaştı. Rezzan. ke
mancının eline dolgunca bir bah
şiş sıkı.ştırarak gencin kemanı e. 
!ine aldığını gördü. Salondakile -
rin el çırparak bağırıştı.kları du
yuldu: 

- Yaşşa! 

- Bravo! 
Delikanlı Peşl'e barlarından bi

rinin çıgan orkestrasını yıllarca 

idare etmiş bir maestro tavrı ile 
yayı havaya kaldırdıktan sonra 
bir çardaş çalmağa başladı. Çift • 
ler, neş'e ile ortaya çıktılar. Rez
zan, delikanlıya hayretle bakar
ken oldukça yakışılkı bir genç o· 
lan asıl kemancı önünde hürmetle 
eğildi: 

- Hanımefendi ..• Emrinizde -
yim. 

Ve güzel kadın, hissedilen bir 
can sıınntısı ile ve gözlerinden 
nedamet fışkırdığı halde dönen 

(Arba Vor) 

Amerika yardUOlff{!J 'lh 
Yazan: Ahmet Şükrü ES . l'İ 

Bu harbin esrare'l!liz olan ,J . 
halarırıdan biri de AmerikaJl111;, ı\l 
giltereye yardımı meselesidir· 'lan 
çıkalı bu yardım meselesi h# ı. 
da çok şey yazıldı. Çak şey 60Yl~ le 

dL Daha Fransa yıkılroarıdan ef e 
vel, müttıefik .kuvvetlerin A~ 
yayı mağlup etmek için en çal<~ 
vendikleri amillerden biriniJI it' 
Amerika yardımı okluğu sOl'V 
niyordu. Fakat •icar w iare• ıııı 
nunu kabul edilinceye kadal'_..ill 
yardımın ölçüsü hakkında SJ'" 

bir fikir edinI™!k mümkün oıı:: 
dı. Malüm olduğu üzere, bıl DJ' 
nun, Cumhurreisi Ruzvcltc, , 
mokrasilere yardım için yedi /. ~ 
yar dolar tahsisat vermiştir il 
ni kanunun hükümlerine göre tıf 
Cumhurreisi, zaman zaman. lıO 
reyi yapılan yard mdan ha'!Jerı! lı6 
edecektir. İşte Mister Ruzvel\4 
kanunun hukümleri icabı, yoı:;, 
hakıkındaki ilk raporunu k()lll;' -

ye venııiş bulunu ·or. Bu raı:,. 
dan yapılmakla olan YardırnJll rtl 
hiyeti ve ölçüsü hakkında ııit 
sarih de c-lmasa, herhalde tf 
fikir edinmek mümki.indıi.l'·aP 
vela raporun ifade tarzı, sf 
Amerikanın pek harp dışında }ff 
yılamıyacağını anlatmaktıı-dır, , 
sela raporun bir yerinde .ttC r 
vüz kuvvetlerinin hfrkim oıuıa~ 
sını temin hususunda• ı\Jll~ 
milletinin k.at'i azminden # 
dilmektedir. Diğer bir yeril' 
sözler daha saritıtir: #". •t 

·Mihver devletlerinin mağ J Ilı 
yetini temin çin esaslı malıeıt'~ lir. 
vermek üzere genış bir pr<>G'' 
tatt>ik etıneğe başladık.. # 

Ve yine dığer bir yerinde 
liyor ki: f 
•İngiliz el-Onanmasına men5ııP ı· 

miler de sür'atle vazifelerıne~ıl 
rar başlamaları için tarafun 
tamir edilmektedır.. ~· 

'Bunlar güzel sözler. Fakalf 
merikanın kendi dava•ı irnii <f 
benimsediği bir işte İngiltere# 
son üç ay zarlında yapılan 1' çı 
mın ancak yetmiş beş milj-cI' ~
!ara baliğ olduğu öğrenilırıcl' ~ 
tn<!rika yardımı hakkında lı'(. 
sukutuna dil§memek elden .. ~ 
mez. Çünkü r&porda mart. P' ıt 
ve mayıs ayları içinde İngi)le_;J 
yapılan yardnnın dolar ile ifll" 14 

bundan ibarettir. Mart, ni.S'.111 ıf' 
mayıs mücadelenin en n~ıilt .r 

ı· 
larıdır. Almanya, 1941 senc.5~ pı 
fında ancak altı ay dövüşebılil'~ 
aylar da marttan başlar ve ~ ~ 
tosta nihayetlenir. Demek ~1"' 
mi.ş beş milyon dolarlik Y ç* 
Ahnanyanın harbi .kazanına1' ~, 
tıı:hsis ettiği müddetin yansın• r 
adil olan bir zaman zarfı~a il 
pı\rıııştı. ~i bu müddet ıç ~ 
yapılan yardımın, 1940 sen.Srd 
a~'Tii ayları içinde yapılan ya . 
dan bazı işlerde <'il misli. b3~ 
rında on iki, on yedi v~ hattA '/ 
san misli oldu/tu söylcnmciılt 
de, bu 1941 senesi yardımının~ 
luğunu değil, 1940 senesi yıırd . r 
nın azl ğını isbat etııneğe '"# ., 
Ancak diğer bir nııktayı da ( 
ettiği kıibul edilmelidir: O ~el"' 
çen seneye nazaran yardıın ~r 
posun un hızlandığını gö!Jtt~ ~r 
dir. Bir sıene za:fında, mı.ıh.lf'~ı 1. 
lem eşya üzerınde on mıSlı~ 
doksan misline kadar bir te~ 
kaydedilebiliyorsa, ve bu a A~ 
ayni ntsbeti mvhafaıza ~rse ~ 
manyaya karşı uzun zam8'1'!ııf 
k8'Vemet edebilmek şartile. ~ 
tere, Aımerika yardmıının bıl ~ 
cadelede gittikçe daha müeD"( 
rol ovnamasını ü.mit edebilır· 4 

kil 1941 senesinin mart, niS9~ ~' 
mayıs ayları gibi en nazi1' tıi 
zaman zarfında A.merıkanın r ı 
tereye yaptı~ı yardmı, . ciCş ,ıO' 
iare• kanunile derpiş 1'dıleP ~cf 
milyar dolarlık yardırnm 8 C .r 
yüzde bir ni.sbetidir. Ameril<8 r ı ı 
hurreisinin nutuklarından, IC#_<' 
iare kanunu hakık:nda k()ll 0 
verdiği rapordan ve bu k:lnıl';ıı,J' 
rakamın ifade ettiği ıın~P cı"<' 
Birleşik Aro<!rikanın, tngil~ 
büyük ölçüde yardnnda bul ,;l 
niyetinde olduğuna ~aptıe _,,ı ;/ 
mez. Yalnız işe yanyııbl~ 
bu yardımın sür'alle yetiı;ıu•·.1ıeı' 
zım gelmektedir. İ~ / 
uzun vadeli vardımdPtl ~ 
kiz on mısliııin m' hsubu ,.,~er01 
s na şüphef.iz muvafakat cııl 
Mücadele övle kat'i bir 6' ı:1" 
girmektedir.ki, bu ye~ C:,· •'' 
sinde tngilterenin Ameri1'"'1,tıil' 
bugün, ya hiç• deomesl, ."~eS' I 
en doğru ve e.1 samiml ifa~ 
lacaktır. 



~lizle Ame
Mr.ı •k } 

İngiliz denizcilik an'a
nesi ona tarihi bir miras
tır. Amerikalı da böyle 

1 
maneyi bir servete malik 
olacak •• 

~· tı aı .• 
1#' . ' 
~ Ali Kemal SUNMAN 1 

gem.isinin rolünü yapamıyacak ha
le gelmesi yalnız İngilizleri de
ğil, Amerikan Amirallerini de dü
şündürecek hallerdendir. · (ôuıın İngiltereye yard:ıru 

yl~ acaba söylenmemiş, ya-
ef' ~e kaldı? Güzel sözler 

hu.sus i bir ıncelik 
en mizah muharrirleri 
ıstc hoş cümlelerle ke

~ları bulmakta gi.içlük 
Jcrd.r. Siyasi tahminler, 
Uliıhazalar erbabı aa hiç 
an bu mevzuu tazele
tj kalmıyorlar. Mesele

tr<' 

ağır bır safhaya girdiği 
nler söyleniyordu: Artık 
\'aşingtona müracaat e

~iler: 
Amerika da harbe gırer, 
· .. Buna karşı Am!'rika-
lııgiıtcrenin mutlaka har

etmPSini, nerede ise 
<ıın de ellerinden gelen 
lrıiıını gôstermekten gerı 
lcaklarını söylemişler .. 

ptl {lngiltz _Amerikan müna
~ liıitba daha sağlam esasla
t1' l etıni§ olsa gerek. İkı ta

l'nukadderatında hal ve 
lı;in ayrılmıyacak bir ya-

:-ar. Bu harp o yakınlığı 
daha da göstereceğe bcn

ııı" ~akat bunun başlangıcı 
~ldir. 

War çok ağır masraflara 
~ bulunuyorlar. Vergiler 
•rtınıştır. Milyarlarca do· 
llıiidafaa tertibatına hao
r. Vakit vakit telgraf 

•tnd., bu milyarlardan bah
Şu kadar tahsisatın şu-

İJdiği bildırilirken bunlar 
n uzağa kulağa akseden 

eibı geliyor. Fakat Ame
n va! yetini iyi takip e
lngılızlcrın yazdıklarına 

11~ik Amerikanın başında 
lt mesele vardır: Her iki 
{la Amerikayı müdafaa e
bır denız kuvveti vucu

nck. Müsavi surette her 
il. llıuhıtte Amerikay• mıi

hilecek btrer deniz kuv
~de getirebilmek ise naha 
'liyor. Bugün Amerikanın 

aJ edilir gibi olmıyan de
'1-et; Bahrimuhitikebirde
~t Atlas Okyanusunda bir 

lik çıkarsa ne olacak?. 
"tunen Amerikan Amiral
tı llıııayı ister istemez Pa-
1 .nalında tutuyorlarmış. 
'<:ahında hemen Atlas de-
~ilebi!sin. Ayrıca bu ka

liir!ü müdafaasını ha-
da bir iştir. Nice zaman
da uğraşılıyor. İngiliz -
Yakınlığının hem bir 
büyük bir faydası da 

/\nıerokalılar Atlas deni
'4dan bir gün Alman ve 
lthdidini düşünürken İn-
~ ilınali Amerikıı sulann-
1ndigarbi denilen adalar
•ti kendilerine b:raktık
tdiiJcr. Onlar deniz Jsle-
•lttılar, AmerikalJar da 
lııuhl'ipleri verdiler. Fakat 

la lı.ın İngilterey e olan ih-
ha geniştiı': Atlas Okya· 
lngi!iz donanmasının A-

1 iyiden iyiye koruması 
~Priltan teşriki mesaisi
~<ıbıi olan bir esasını teş
ledir. 

'~in Atlas denizinde İngi
'•tinin eksilmesi, küçük 
erhangi bir İngiliz harp 

Avrupa harbi başlıyalilieri Ame
rika donanmasının da yeni bir 
faaliyete geçtiği görülmektedir. 
Yeni inşaat bir taraftan devam e
derken mevcut gemileri harp ha
linde imiş gibı daima çalıştırmak 
için manevralar birbirini takip 
etmektedir. Fakat Amerikan do-
nanmaSln.n İng" " yardımı-
na olan ihtiyacı ~ "•' Atlas de-
nizi sahasında kalını.~ olmuyor. 
Büyük Okyanusta, bır gün Amı;
rıkan ve j3pon donanmalarının 

muharebeye trtuşlukları farzedi
lırse Amerıkanın o büyük, ağır 
harp gemılerinin - FiJipin adaları 
japon taarruzuna uğrayınca - mü

essır surette hareket edebilmeleri 
için oraya yakın bulunan Singa
purdan ve Avustralyanın limanla
rından, üslcridcn istifade etmesi 
lazım gelecektir. 

Görülüyor kı İngiliz - Amerikan 
teşriki mesaisınin sahası da, hu
dutları da alabildiğine genişlemek
ted r. Fakat yine göze çarpan mü
him bir keyfiyet var ki o da za
man denilen amilin yardımına o
lan ıhtiyaçtır Gerek İngilizler, ge
rek Amerikalılar bu amili kendi 
lehlerine kullanmağa çalışıyorlar. 
Geçecek vakit az olmıyacak. Ame
rikanın hazırlanması büyük mik
yasta olduğu için daha zaman is
tiyir. Fakat unutulmıyacak olan 
diğer amiller vardır: Sanayi ile
ride, mevaddı iptidaiye boldur. 
Amerikalılar bu uğurda para sar
fetmcktcn de geri kalmıyacaklar 

Para ile alınan var, alınamıyan 
var. İngilizlerin denizcilik an'ane
si tarihin bir mirasıdır. Amerikllı 
da böyle manevi bir servete ma
lik olacak. 

,..._HALK~ 
• 

SÜTUNU 
lı Ve lı~ A.nyanl..,., 
ıikayetler, temenni

lfl!' ve müfkiiller 
Liee l le kadar okumuş ça

Iııkan bir geoç i~ arıyor 
Lise ı ı ıncl sınüına terfi etmiş, ca

lıs.kan, z.cki ve yazısı, ilade....i düzgün 
bir genç, kanaatkar bir ücretle tica
rethane, yazıhane ve hususi müesse
selerde bir l,i araınaktadır. Talip olan
lann lütfen Son Telgraf Halk Sütu
nunda İbra.him'e yazn1aları rica olun~ 
1naktadır. 

İş anyau bir genç 
İşsiz 23 yaşında bir gencim. Tahsi

lim L~e ikidir. Askerlikle ilişiğim 
yoldur. Münasip blr iş anyorum; ya
pabil~ğim işler şunlardır: Hesap ve 
yazı ... iiJıeri, okul kftllpliği, bir ~inemayı 
idare edebilirim. Reklimcılıktan, film
cilikten an1ann1, veznedarlık yapa
rtm, fabrika veya ıs yerlerinde ame
leyi çalıştırabilirim, tn~raya giderim. 
Kapıcılık, evrak po~tacllıgı gibi illere 
de talibin1. LUtfen Son Telgraf Hallt 
f;ütununda Talih: iz rumuzuna müra
c~at olunmasın dilerim. 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız İt Arıyor 

Lı.sl! aon sınıfını ikrnal etmiş genç 
btr ktz resınl ve hususi ınUes:;eşelerde 
i~ aramaktadır. İş ~ahiplcrinin Son 
Telgraf Halk sü.turnı vasıtasiyle (Se
·'liye) ismine müracaatları rica olu-
ıur. 

HOMAı·: 33 1 

Cinayet Davası l 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

lqta, k d' . . k 
1 11tda ·en ısını ço te· 
~lıı'. Fakat, fayda vermedi. 
~ 'ıııir ilacı alıyordu. Fer· 
ı • aşağı yukan bugünler 
'il hanımefendinin uzun· 
lııeşguldü. K<'ndbini te

,tar, korkma birşey olmaz. 
·•1 a\ta atı)·or, senden para 

, it i,ti)·or, eğer paran ~k
i •haı et .. diyordu. Hatta 

·~· 1, 1 kaldı mı, kalmadı nıı 
~ ~tn: Fakat, hatırladığıma 
~!·etten bir güP evvel ha· 
di. 8 ak ~ · u böyle olmıyac 

11o.·\ı.rtarnıak 1 kızunı yanuna 
tı. ı1e,· in1 "·ar ncyinı yok 

1 ' 
•teceğinı .. diyordu. 

·ı 1 nıi? 
'>i. .• d'-' . bil . (" verın ıgını ınıyo-

rum. Fakat bunu iyice aklına koy
n1u~ gibiydi. 
Hakim bundan sonra cinayet saf

hasına geçti: 
- Cinayet ııasıl oldu? 
Ane bir tereddüt g~ird.i; ha

fif bir sesle: 
- Nasıl olduğunu ben görmedim 

kt. 
Dedi, ilave etti: 
- Sabahleyin duydum. 
- Size Şükriyenin öldürüldüğü-

nü kim haber verdi? 
- Evdeki gürültüye uyandmı. 

- Nasıl bir gürültü val'dı?. 
- Tabii feci idi. Hanımefendi-

nin öldürülmüş olduğwıu Malına· 

zel Viktorya görnıü~, Ferdi Beye 
haber vermiş, Ferdi Boy odas:ın
dan çıkıp geli».ceye kadar da her-

Baıual hastaneler 
Bir gazetenin haber verdi

gıne göre, ıehrimizdeki hu
auri hcutaneler yatak ücretle
rini arttırm11lardır. Bazı hu· 
auai ha11tanelerde, üçüncü aı
nıl, yani en ucuz yatakların 
24 aaatlik ücreti 3 liraya çı
karılmı§tır. Biz, hunıri has
tahane sahiplerinin böyle bir 
karara neden vardıklarını 
bilmiyoruz. Hayat pahalılığı 
mı bu iıte müenir olmuı
tur? .-

Fakat, hatırlamak liizım· 
dır ki, hastane, bir otel, bir 
gazino değildir. Bir aıhhat 
miieaseaeaidir. Ve humai has
tane sahibi olanlar bilme
lidirler ki, bu müesseseler bir 
ticaret müesseseai olmakla be
raber, ayni zamanda bir ha
yır, bir şefkat müesseseaidir. 

Husuai hastane açmak
tan makaadı )'alrıız para ka
zanmak olan kimseler olabi
leceğini tahmin etmiyoruz. 

Huauai haatanelerde a
meliyat, yatak ücreti, ilaç ve
sair liatler, esasen yüksekti. 
Şimdi, bir de, liatlere yeni· 
den zam yapılınca, manzara
nın ne hale geldiğini artık 
düıünün .. 

Hastane keyif yeri, zevk 
yeri değildir. Bir huauri ha.
taneye yatmıya mecbur o

lan her vatandaı mutlaka çok 
zengin adam demek, değil. 
dir. 

Herhalde, hastamızı daha 
makul heaaplarla bir huaı11i 
hastaneye yatırabilmeli,-iz. 

BURHAN CEVAT 

Yeni bir maka
dam şose 

Taşkışla - Dolmabahçe yolunun 
asfalt olarak inşasından vaz ge -
çilmşitir. Bu yol ildi ma.kadam 
şose olarak yapılacaktrr. 

Belediye bu iş için 6000 lira a
yırmı_ştır. Ay sonuna doğru ;inşaata 

bşalanacaktır. Bu yoldan demir 
tekerlekli arabalar geçirilecektir. 

-2-
Dün A. B. C. v!tamlulerinden 

bahsetmiştik. Bunlardan b&al<a 
hassaları, iyi bilinen D ve E vi
taminleri de vardır. 

D vitaminleri kemiJdeıi. ve dif
teri kuvvetlendirir ve Raşitizma 
ile n1üessir surette mücadele e
der. Mebzul miktarda balık :r•im
da bulunur. 

E vitanıinine geli.nce, bu, he
men hetnen her gıdam1zda var
dır. Et, tercyag, süt, peynir, ?kY
tinyağı vesaire .. 

Bütün vitamiıtler Çi.g meyva ve 
seb~lcrde vardır. Onun için bol 
ıniktarda çiğ ıneyva ve sebze ye
meliyiz. Bu, belki birı:a: pahalıya 

çıkar diyeceksiniz amma, herhalde 
iHiç ve doktor masrafı h.adar tut
maz. Onun için yemeklerimizde 
daima meyvayı, taze seozeyi, sa
latayı eksik etmemeliyiz. 

kes duymuş. Ağlaşanlar. bağıra· 
şanlar vardı. Ben de o gürültüye 
uyandım. 

- Saat kaçla uyandıııız? 
- Yedi buçuk vardı. 
- Her sabah bu saate mi kal-

kardnıtz?. 
- Hayır .. 9 dan evvel kalkmam. 

Çüııkii geceleri geç yatarım. Ek· 
seriya okurunı. Hele hanın1e{endi
nin :yanında ve ınisa(irlcrile bera
ber olduğum vakitler sabaha kar
şı, bazan sabah yatar, geç vakte 
kadar uyurdum. 

- Şükri) e ile Ferdi daima ayrı 
mı yatarlardı?. 

- Son iki ay içinde bemeR ta
mamen ayrılmışlardı. 

- l\fatnıazel Viktorya ciaayeti 
nasıl görmüş?. 

- Tabii evde görmüş. Şahit na
sıl gördüğünü size anlatacak. 

- Şükriye uyurken odasına gi
rip çıkması adet miydi? 

- Evin çok eskisi olduğu için 
aralarında bir hususiyet Yardı. Ha-
nımefendi ile senli henli idiler. 1 

- O sabah odayn 1csa·lüfrn mi 
:irıııiş, bir iş içiu , "'?. 

MAHKEMELERDE: 
Ebe ister, lavta is
ter, ister oğlu ister 
"Hafıza: "Ne yapıyorsun?,, de
dim. "Para çıkarıyorum!,, dedi.,, 

--f_=_v_az_a_n:_d_. _ı_ın_·N_B_E_a_ç_ET_~--
- Hasancığım.. Sen de amma 

vurmuşsun ha .. Baksana .. Adamın 
gözü patlamış. 

- Gözü değil kafası patlatıla • 
cak heriftir o .. Yine şükretsin ki 
bu kadarla kurtuldu elimden ... 

- Peki yahu .. Sebep ne bu ka· 
dar kine? .. 

bıraktı. Dıin de üçüncü günü .. Ak
şama kadar yine savsakladı .. Ak
şam üzeri de: 

- Artik vakit geç yarın alıver! 
Dcyınce gözünün üstüne bir yum. 
ruk yerleştirdim. Sen olsan ne 
yapardın birader? Haksız mıyım 
yani? 

- Haklılığını haksızlığını bil -
mem.. Yalnız sana tuhaf bir hi
kaye anlatayrm. Vaktile, sekiz on 
sene evvel çalıştığım dairenin mu
hasebeci ve veznedarı Hafız 
Habip Bey, bir ay başında, ayın 
ikinci günü Ankaradan geldi. A
yın birinci günü, o olmadığı için 
tabii aylık alamadık. İkinci günü 
akşam üzeri, Hafız: 

- Ankarada merkezden 2000 
lira almıştım, çıkarayrm .. dedi. 
Soyunmağa başladı. Ben taaccüp 
ettim: 

- Hafız, dedim, ne yapıyor -
sun? 

- Parayı çıkarıyonım, dedi ve 
soyunmağa devam etti. 
Meğer, Ankarada merkez vez

nesinden verilen iki tane bin lira.. 
lığı, düşürmek veya çaldırmak 

korkusile, fanilasının sırtına dik
tirdiği cep gibi bir bezin içerisne 
koymuş. 

- Hahhahhay! 

- -------
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Başmaharrirler 

Ne Diyorlar? 

IK DAM 
B. Abidin Dav-er •~\.caıbıa Det'ede?a 

isi:mli bueünkü bNt ya.usında. Giril a
da6wuı ıı cwı suren kan4 i>lr l>oi'u<;
mada..n. SODl'a Alma.nLLruı eıDe l'~
meeirıi mülııeaık.ı_p harp harcıkeMnilt bir 
dUl'l'unlıd< ceçlrdijinl Miylemekle ve 
bilahare tunları ya.z.ma.ktadır: 

Balicanlardaki Aln1an ordusu, Al
manyanın Şark a ye Şımall Şarkisin
de toplanıyor, Tass .'\jansı, bir Al
man - Sovyet harbi etrafuıdak.i şa
yiaları kat'iyetle tekzip edı.yor. Al
nıanyanın, Balkanlarda \'C Şarkta bir 
harekette bulunmıycagın1 kabul et
sek bile bu hareke~izhk devresinın 
sonunda bUyü.k ve ycnl bir hamlenin 
başlıyacag.ı. muhakkaktır. Acaba nere
de'!.> 

CUMHURiYET 

B. l'unus :\adi «Ha.rbLn mao.t1iu 
blml! bueimku ""' y_,. ba.rbin 
blr;ı.z ılılilale benzedltl lçn mantıksla 
l'öriındi.ıkti zanıa.nları11 QOk. olduğu
nu söylemekte ve: 

cBiz :.ulh !ikrınin geçen sen€.·ye nis
betle hayli ıııcrhale almış oldugunu 
gQruyoruz. Yukarıda sOylcdi.gımiz se
beplerden dolayı h<lrp ı~·indekı millet
ler, onun demir çerte\o~iyle sımsıkı 
bı:ığlannıı.ş oldukları için hettA. makul 
\.'.e dc-w an1Jı olacak blı· suU1ten kolay 
kolay bahı;edenıezler. D~arıdan gele
cek bir teklif onlaı·ıu demir çerçeve
ler.ini esneterek ınu.kul ve de\•smlı bir 
::tLılhun ciddiyetle dıkkate alınınasmı 
tenıin edebilır. 

Ucu bucagı gOrlinrniyen bu harbin 
çıkmazlıgı karşısında sulh ıçin zemi
nin aı·hk hazırlannnş olduğuna htik
molunmakta hata yoktur kanaatinde 
~ebat ediyoruz. Eks~ olan cihet sulbü 
olanca Iüzuın ve eh.enuniyetiyle leklit 

edecek olan mutavassıt bir hey'et veya 
ıahsiyettir kı, ~imd.ye kadar ileriye 
ahlıo ortaya çµcamadı. 

Dünyada bu hayu·lı ve ~refli i.n
sanlık vazı!esinf ifa edecek bitaraf 
memleketler \'e milletler vardır. Her 
in\kiından t.stitıde ederek !iu.lhiln ia
desine çalışmanın onlara terettüp e
den en yüksek vazife bulunduğunu 
bir kere daha hatırlatn1ııı; olalım.> de
mektedir. 

YENi SABAH 

Para, ID&i:iaa nasıl 
lllaaet e er? 

Yine, müthif bir fakirin (!) 
servetinden bahsediyorlar •. 
Gazetelerin yazdığına göre, 
Belediyemize müracaat eden 
bir dilenci, §U talepte bulun
muı: 

c- Fakirim, parasızım, n
çım.. beni memleketime ka
dar bedava gönderin .. » 

Fakir adamın bu iddiasına 
rağmen, bir kere, üstünün a
ranması lazım geleceği hatır
lanını. ve bu ihtiyatlı dü
fÜnccnin tatbiki neticesinde, 
dilencinin üzerinde tamam 
116 lira bulunmut! 

Bu küçük servet, lstanbul
da, bu dilencinin, kimbilir, 
ne kadar zamanda kazandığı 
paradır. 

Bu adam, fakir olduğunu 
söylerken, belki haklıdır. 
Kendisini, hemen sahtekar
lıkla itham etmiye kalkıtma
malıdır. 

Çünkü, öyle zengin dilen· 
ciler gördük ki, binlerce li
rası, küp dolusu altınları, a
partımanları, Avrupada tah
silde bulunan çocukları var
dı. 

Kimbilir, yakayı ele veren 
bu son dilenci, diğer meslek
d8§larının ihraz ettiği mevki
lere bakarak, kendisinin cid
den fakir olduğu kanaatine 
varmııtır. 

- Anlatsam. ~en de hak verir
sin .. Sen de dl\şman kesilirsin. Bu 
adam ticarethanenin veznedarı. 

Öyle mızmız, oyle pinti, öyle tu
haf \>ir adanı .iti ... İnsanın kanını 
kurutur. Sonra, mesela avans ter. 
tibinden, yahut haftalık, aylık 
faslından yara alacaksın, değil mi? 
Hele ava'1S olursa büsbütün. Gün
de yedi sekiz defa gidersin .. Pa
rayı v~rnıez .. Ertesi güne bırakır .. 
Daha ertesi güne bırakır .. Üç gün
de, beş günde zor alırsın. Bugün. 
le~de zaten sinirlerim bozuk. El
de yok, avuçta yok .. Üstelik de 
karı gebe.. Bugün yarın, yolcu 
aeliyor. Yolcu dediğin giyimli 
gelmivor ki ... Zıbın ister .. Kundak 
tster .. Beşik ister. Emzik ister .. sü
bek ister .. Yatak ister .. Yastık is
ter .. Yorgan ister .. Ebe ister .. Lav. 
ta ister .. İster oğlu ister .. Bunlar 
da hepsi para ister. Aldığım üç 
buçuk kuruş meydanda. Birikmiş 
param da yok. Patrona gidip an
lattım. Elli lira avans istedim. 
•Ayda beşer liradan on ayda ö
derim!• dedim. Bizim patron çok 
iyi adamdır. Allah razı olsun, ne 
dedi biliyor musun? 

- Evet. Fanilayı da çıkardı. O 1 
bezi söktü .. Iki tane binliği masa
nın üzerine koydu . 

B.DuseyinCahiiYMçm «~ 
Akdeob siyaseta-. l:imli bucwlku ya-
2!'1Smd.:ı İtalyan radyosunun Arapça 
tlııeŞl")'ı~h.nda. Fa.ş.izmin Akdeniz emelle
ri hakkınd.ıld riOzlerhıt menuu bah
setmekte ve bu i7.J.hal.1an Fa..""min am
delerindeıı birinin İncilhlerl Akde
nl.zden kovmak oldutunun anlat-ıldı
tını si>yl~ '!Ullla.n yumaktadır; 

116 lira parası çıkan dilen· 
cinin, mesleğinde pek le er
bap bir kimse olmadığı mu
hakkak.. Çünkü. aksi halde, 
daha çok para kazanması, 
servet yapması, apartımn sa• 
hibi olması lazımdı. 

- Yavrum Hasan, dedi. İnşallah 
uğurlukademli olur. Şimdi işler 
malıim.. Yoksa eskisi gibi olsaydı 
daha fazlasına gayret ederdim. 

- Elli lira veremem. Yirmi beş 
lira vereyim mi dedi? 

- Yok efendim .. Ne münase. 
bet! Dinlesene ... 

- Sen de lafı pek ballandıra 
dallandıra anlatıyorsun ya .. 

- Neyse canım .. Dinle! İşler es
kisi gibi olsa daha çok yardJmda 
bulunmak isterdmi. Sar.a yüz lira 
ikramiye versinler. İstediğin ka
dar da avans versinler .. dedi. 

- Allah ömürler versin efen -
dirn .. dedim. 
Adamcağız muhasebeye bir ka

ğıt yazdı. Kağıdı götürdüm. Mu
hasebeci veznedara havale etti. 
Yüz lira ikramiyeyi görfü<e vez. 
nedarın gözlerı faltaşı gibi açıldı. 
Sanki babasının parasını veriyor 
teres ... 

- Yüz lira ikramiye olur mu? 
dedi. Bunda bir yanlışltk olacak .. 
Sorayrm bir kere ... 

Hani şeytan dedi ki vur kafa. 
sına birşey.. Zıbartıver orada ... 
Gidip sordu .. Geldi. 

- Evet, dedi, yüz lira ikramiye 
imiş amma, şımdi yüz lira yok .. 
Binlik var .. Yarın veririm. 

- Peki! dedik, yürüdük. 
Ertesi gün tam dört defa gittim. 
- Yarrm saat sonra, bir saat 

sonra! diye atlattı.. Ertesi güne 

- Bilnıiyorum, işin bu tarafı i· 
le hiç meşgul olmadım. 

- Cinayetin gecesi Ferdi evde 
yok muydu?. 

- Yoktu. 
- Ne vakit geldi?. 
- Bilmiyorum. 
- Demek cinayeti sadece sa-

bahleyin gürültii olnıasile duydun? 
E\·et.. 

- Cina\·etin ~·akınlaştığını ifa
de ~den hi~bir tazyik, yahut cebir 
daha ev\·elden kulağa gelmiş mi 
idi?. Yahut Vedat Şükriyeye böy
le bir haber göndermiş miydi?. 

- Böyle bir tazlik. yahut son bir 
tehdit yapılıp yapılmadığını bil· 
miyorunı. Muhakkak ki hanıme· 
fendi çok teliişta idi. Demin de 
söyledim. Bu tela belki de onda 
bir hissikablelvukııun ifadesiydi. 

- Bu bir iki gün i~inde Şükriye 
ile Vedat arasında hiç bir son ko
nuşma olduğunu duymamış mıy

dınız?. 

- Bir telefon ınuhavcresinden 
hahs<'diliyordu. Hanımefendi: •Ar
tık tehditlerini artlı1'dıl.ça arttır· 
dı, kızınım !~ini rözlerinıin önü-

Bu sefer yeni bir dert çıktı. Ak. 
şanı vakti, parayı bozacak kimse 
bulunamadı. Ne yapacağız? Ça -
resiz cyarın alırız• dedik. 
Hafız paraları kasaya kilitledi. 
- Allaha ısmarladık! diyip evi

ne gitti. 
Ertesi sabah geldi .. Ayın üçü ... 
- Haydi Hafız. dedik, ver ba

kalrm şu aylıkları. 
Hafız davrandı .. Ceplerıni ara

dı. Sonra: 
- Eyvah! dedi Kasanın anahta

rını evde, konsolun üzerinde unut
muşum. Evi de Sarıyerde. Gör • 
dün mü belayı? 

Kar~ısındaki bir kahkaha daha 
attı. 

- Aman Hafız, şaka etme! de
dik. 

- Şakası makası yok .. Unutmu.. 
şum işte .. dedi. 

- Şimdi ne olacak?. 
- Yarın alırsınız .. 
- Yarın alırsınız olur mu? Bu-

gün ayın üçü .. Yarın dördü. Bari, 
aramızda on beşer yirmişer ku • 
ruş para toplıyalım da bir otomo· 
bille git, gel. .. dedik. 

-Ben kimsenin zarar görme -
sına razı olamam! dedi. 

- Kendin bir otomobil tut da 
git! dedik. 

- Ne mecburiyetim var efendim, 
birkaç lira otomobil parası vCI' 
meğe ... dedi. 

- Sonra ne yaptınız? 
- Ne yapacağız .. Çaresi;ı: ertesi 

(Devamı 6 ııcı sayfada) 

ne serecek, sonra da beni öldüre
cekmiş .• diyordu. Fakat, tesadüf 
beni de o günlerde çok meşgul et
tiği için dışanlaki kendi işlerim
den ba~ıp hanı"' ;endi ile uzun 
uzadıya konuşanıadımdı. Hem en 
doğrusunu isterseniz, ben Ferdi 
Be,vin kanaatinde idim. Vcdadın 
tehditlerini bu kadar ileri götürüp 
kadıncağızı öldürebileceğini pek 
sanınıyor, onu para koparmak i
çin gö•dağı veriyor .. diye telakki 
ediyordum. 

Bu anda Vedadın vekili sez is
tedi ve söyledi: 

- Hıikim bey, liıtfen sahitt.en 
sorar mısınız? Son dakikaya ka
dar Şükriye tarafından Vedada 
para verilmiş midir?. 

Hakim bu suali Ay. eden S81'du. 
Ayşe çok düşünerek, kelimeleri
ni tartarak, cılız bir sesle ve keJj... 
mcleri tane tane söyliyerek cevap 
verdi: 

- Tahmin ediyorum. Fakat ne 
verdiğini, ne kadar venliğini bil
miyorum. Çiinkü son günlerde pa
ramdan, puluından her~eyimden J 
vazgeçtim. Yeter ki kızım ve ca-

cBir kere İtalya, Akdenizde emper
yalizm aleyhinde b1r mücadele açma
mıştır, Bil5.kis eski Roına emperya
li7.l'Tline veraset iddiasiyle ortaya çı
karak rakiplerini izale etmek çarele
rini aramıya kalkı!'-imış, hatli onlara 
rahmet okulmu~tur.> 

VATAN 

B. A.lunet EnıQı Yalman •Derebe1'
llk nlzamu lstmli buırımkü baıı yuı
smda Rumen c-ı.ıerinin; ıto_...
Wn MllıVtt lı&ra.fmda.n veriJıeoek TKi
felıeri Y&ımu:J'• muheyya olduklaruı& 

si>ylemel•ri -*"alma - -
te ve eı.cıiınle: 

cBin sene evvel Avrupada hüküm 
süren derebeylik prensipi bu sOzlerde 
tam bir ifade bulmaktadlr. Bu pren
sipin esast, kulların bir derebeyinde 

veya daha yüksek mevkide. bir met
bua sadakat ve hizmet göstermelerin
den, buna karşı himaye görmelerin
den ibaretti. Kul olanlar şöylece sa ... 

dakal yemini ediyorlardı: 
tBen senin adamınım, sen benim e

fendimsin. Senin hizmetinde yaşıya

cağm ve dleceğim. S('nden göreceğim 

himayeye kanit, sana kar;jı vazifeleri
mi yapını.ya her vakit hazır bulunaca
ğım.> 

İşi<! Avrupada (Yeni Nozaın) dı;re 
hortlamak istenilen ruh, (feodal) s~
teıni diye tarihte pek çok yer tutan 
bu köhne derebeylik ruhudur. Ütü.z
lü Pakt, bugünkü derebeylik merkez 

tc~kHtktıdır. Pakta imu atrnak, eski
den bir tabiin derebeyine sadakat ye

ınini etmesine benzer bir harekettir.> 
demektedir. 

nun bu tehlikeden .kurtulsun.. d.i
yonlu. 
Ay~enin bu cevabııa.ı Muaaffer 

sadece kaydetti. 
- Bir başka soracağım .. 
Yok. dedi, hakim sorusunu siir

d.ürdii: 
- :\la tmazel Viktorya auba o 

sabah muayyen bir İıj için mi o
daya girmişti? 

- Bilmiyorum. 
- Her sabah böyle erken mi 

kalkar. 
- Erken~ atar, erken kalkar. Bu 

onda deği~ıni;. en bir iti.) attır. 
Siz odaya geldiğiniz \'akit cese

di nasıl buldunuz7 

- Herkesin lıulduğu gibi .. 
- Ölünı hadiseoi yeni mi olmuş-

tu? 
- Ceset seğunıuş olduğuaa gi

re lıerhakle yetıi değildi. 
- Odanın içinde yer deği.ıttinniş 

hiçbir şey var mıydı? 
- Yoktu. 
- Herşey ~rliyeriııd .. vdi de-

mek?. 
(Arkıı:ıı Vu> 

İıtanbulda dilencilik etmek, 
muhakkak ki, b&§lı baıına 
bir meslek haline gelmi~tir. 
Usulleri var, an'anesi var, 
tekniği var, ilmi var, nazari
yeleri var. 

Sokakta avuç açar gördü· 
ğümüz insanlar içinde, kim
bilir, kaç tanesi, bizi satın a
lır vaziyettedir .. Eıki bir söz 
vardır: 

u- Para ile imanın kimde 
bulunduiu belli olmaz •. » der
ler. 

Paranın ne kıymet ve kuv
vette oluduğunu, üstat Halil 
Lfıtfi Dördüncüden dinledi
gımiz aon bir konferansta, 
,bir kere daha anlamıı bu· 
lunuyoruz. · 

Paranın yüzü tatlı, para· 
nın yüzü sıcak, para parayı 
çeker, her ıeyin batı para •• 
&ibi bir takım sözler, teker• 
lemeler vardır. 

Fakat, bunca tecrübe ve 
hadiselere rağmen, bir çok· 
ları, paranın kıymetini bil
mezler. Boyuna sarfederler. 
Yine, bazı mütehassıs ve er

baba nazaran, boyuna para 
harcamak, paraya hakaret et• 
mektir. Çünkü, para harca
mak, paranın cebimizden ay
rılması, demektir. Bu ayrılıt 
ise, hazindir. Paranın. biz
den yüz çevirmeıi, bizi ter• 
ketmeai, artık, başkalarının 

koynuna gitmesidir. Bu ha
disede, paranın, bize ihanet 
ettiği zannolunmamalıdır. O. 
zavallı, masum, sadık ve her 
teyden bihaberdir. Onu, iha
nete sevk ve tctvik eden bi
zizdir. 

R. SABiT 

Tüccarlar yüksek 
fiatle hububat 
alamıyacaklar ! 

İll§e Müsteşarı Şefik Soyerin 
cenup vilayetlerındeki tetkikle -
rinden sonra Tıcaret Vekaleti hu. 
bubat satışları hakkında yen. bir 
karar vermiş ve alakadarlara bil· 
dirmiştir. 

Buna göre, hububat alıcıları 
kôylüden y.ıparaklan mübayaalı 
Toprak Ofisini!'. mübayaat f'a'ın· 
dan fa la ~•ra vererek vapamıya
taklardır. 





ı 

t.bu 7a.z.ıwo uıcu.n1en Ani~ 
No· Aj&ll5l bllltenlerindal alımıuftır> J l'elhiaeden: M- Alonc 

/ Londradan gelen bir habere gi>-
re, Kont Ciyano ile Fon Rib • 
bentrop arasındaki Venedik mü· 
l.ikat.ı, yeni kurulan Hırvatistan 
devletinin üçlıi pakta ilhakı mü • 
lıa~betilc vuku bulmuştur. 

Venedikte hır resmi tebliğ neş. 
'e<ı .mışt r. İmza edilen protokole 
'ıazaran, Hırvatıstan üçlü pakta 
itmiştir. Protokolü, Almanya na. 
~ 'la Fon R<bbcntrop, İtalya na

a Kont Ciyano, Japonya na-
llıına J apc.n büyük elçisi ve Hır. 
at:sıan namına Ante Paveliç, 

"1acaristan namına Macar elçisi, 
ltomanya namına Romany elçisi, 
llulgris•an namına Bulgar elçisi 
•e Slo,·akya am:na da Slovakya 

~~ f elçisi imza etmişlerdir. 
KARADAG DA MÜSTAKİL 

OLUYOR 

-

Venedikte, Von Ri~n- '1 
trop ve Kont Ciano mü
.lakabndan sonra, nctre
dilen bir protokolla, Hır· 
vatistan'ın Üçlü Pakta 
a-irdiği ilin edilmi§tİr. 
Bir diğer habere göre, 
Hırvatiatandan sonra, 
eski Karadağ devleti de 
ihya edilecek ve Kara· 
dağa istiklal verilecek 
ve bir eıki Karadağ 
Prensi, Karadağ devleti
nin bqına geçirilecek· 
t ir .. 

terenin işbirliği yapmağa hazır ol· 
d11ğunu bildirmiştir. 

Hava muharebeleri, Almanya ve 
İngiltere üzerinde karşılıklı de -
vam ediyor. İngiliz tayyareleri 
yeniden Kolonya mıntakasında. 
ki sınai müesseseleri ağır surette 
bombalamışlardır. Almanlar da 
İngilterenin garp mıntakasında 
bazı yerlere bombalar atmışlardır. 

Libyada, İngiliz hava taarruz
ları daha geniş bir mahiyet almış
tır. Bingazi, 'Trablus ve Rodos a. 
dası bombalanmıştır. Bu bombar. 
dımanlar esnasında bazı gemiler 
batırılmıştır. 

Habeşistanda, Habeş vatanper -
verleri, Jomma nehrinin muhasa. 
rasını tamamlamaktadır. 

Budapeştede çıkan Pester Lloyd 1 
bzetesinln yazdığına göre Kara
ılag tekrar mustakil devlet olacak 
~e tahta eski hanedana mensup 
"'· prens gcçirileceklır. İtalyanın 
l<aradağ fevkalade komiseri Kon. 
lazzolin!, eski Karadağ ordusu !=============== 
tıbayıanndan mürekkep bir he- Kızı alamayınca 

l'lıti kabul ederek İtalya Kralının evı" nı· yakt lar l:ıarp bayrağının müstakil Kara. I 
dağda da bayrağı olaca_ğını söy • Bartında Akmanlar köyünde 
~!Diştir. muhtar Mehmet Çakının kızını 

AMERİKA"'IN ALDIÖI is'.iyen ayni köyden Nuri, kızı ala. 
TEDBİRLER mıyınca Lazlar köyünden Hacı 

Uçar ve Mehmed isminde iki ar-
Amerikan Bahriye Nezaretinın kadaşile bir olup muhtarın evini 

Nevyork limanına mayn dökeceği basmıştır. 
hzı!mı,tı. Bu hususta verilen ye. -'--------------! 

ı tafsilata nazaran, mayn döke· 
~ek mıntaka, dört köşe bir saha 
>eşki! etmekte ve Sandiyhook fe
~erinin iki mil kadar mesafesinde 
~ır nok1 adan her istikamette bin 
llıetre genişlığinde bulunmaktadır. 

Bundan başka, Los • Angelos ve 
Santiyago limanlarında da müda
faa tedbirleri alınacağı bildiri! • 
llı ·tir. Bhri mahfiller, denizaltı • 
'ara karşı ağlar kurulacağım ima 
fltnişlerse de, henüz resmi bir 

alümat yoktur. 
~!R AMERİKAN NAZIRININ 

söztl 
Amerika Maliye Nazırı Mor -

Renthav, Anber>! Kolleji talebesi 
ltratından verılen bir ziyafette 
lrıuhim bir nutuk söylemiştir. Na. 
llr, ezcü rn le dcıniştir ki: 
•- Hariçte genişlemekte olan 

tu\mü ezmek çin şlmdiden hare
~et~ geçmekligimiz, rahatımızı ve 
~aı..eı.erse hayatımızı feda etmek. 
· g ıniz Jlizınıdır. Derhal harekete 
•~çın :sek kıymetli hürriyetinizi 
laybetmek tehl;kcsine maruz ka
•tız Diz çö:.erek yaşamaktansa, 
~Yak1 a ölme~ı terıcih ediyorsak 
arar venneklığimiz ve derhal ka. 
r vermeklığ•miz icap etmek • 
~ r • 

!lobin Moor ls .. rıfü Amerikan va
nun. bir Alman dcnizal\ısı ta. 

fından batınlması had isesin :.n 
lı.ınerikada uyandırdığı heyecan 
'le\· "' ctmcktedır Amerikan Ha
tıcıye Müsteşarı Sunner Vels 1 bu 

l ususta yeni beyanatta bulunarak 
' 1~di eyi i•ah etmiştir. 
1. 'G1Lİ DENİZALTILARININ 

FAALİYETİ 
İngiL.z Bahriye f:lezaretinin 

lltşretliği bır tebliğde İngiliz 
{enizaltı gemilerinın açık deniz. 
~tden 1>aşka, Mihvere mensup li
llıa ;ara kalar sokularak birçok 
Vapurlar btırıldığı bildirilmekte. 

d r. Bır ingili2 denizaltısı tarafın
dan 5000 tonilatoluk S trombo is. 

~indeki İtalyan sarnıç gemisinin 
" uk hasara uijrıyarak 1s;anbula 

R:t.ıgi anlaşılmıştır. 
ı ..... z derızaltıları, Akdenizde, 

l!:ge denizinde, Yunan adaları ci. 
Var, ua ve limanlarında daha bir 
~o~ ıı- ler batırmışlardır. 

'ilı ·t YUNAN KIT'ALAR! 
in., .. z Kralı, Yunan Kralına bir 

J ) _.,t •. Yunan Kralı, bu 
ja cvap ,·ermiş' ir. Kral, ver

' !a r. d leye devam 
nı, v our ... n iç n de, ha

y ı Yunan kaıt'lan teşkilı 
Q.ı.ı ı ".J.ı. ııu SÔ) .emcktedır. 

in. KI"N İSTiKLALİ 
, Ca a t '1 g n hır hubere !:üre, 

H r.c) N , rı Eden, hak, 
Ne ne bır mesaj gon-

r ( İrıgilkr~r. lrak'ın istık
~~ e r ıyet etmek niyetınde ol. 
U~ l kkında temıııat vermiş 

'-'~ ' . b •r kın refahını temin caebılece'.i 
~ u 'n tecıbırkrin alınması ve ya
U •ncı bır teca\•ıiıe karşı !rakın n:ü-
•fa , hususunda ingıl • 

Sur iye 
ir 

Har b ine 
Baku; 

(1 inci Sa>CM!ao Devam) 
Surlycde, İngıliz ve Avustralya ha· 

va kuvvet..i.erLne ın~up layyaı eler, 
İngiliz kıt'alarına ve Surıye sahilleri 
açıklarında karakol gcıen İngiliz harp 
&emilerme mı.U:aherclLe devam et
mişlerdir. Halep tayyare meydanı ü
zerine muvaffakıyetli bir hava hucu ... 
mu yapılmıştır. Büyuk bır Alınan 

bombardıman tayyare:;inin bir lam 
~abetle tahrip edild.i&i ve bir avcı
lar grupunun çok büyuk hasara ugra
dığı zanncdilınektedir. PiloUar, nli.ıte

addit yangınlar çıktığını görmüş!e.-· 
dir. 

lngiliz tayyareleri Hür Fransız kuv
vetlerine de miizaheret etm.iılt:rdir. 
SAYDA"YA 
YAKLAŞTILAR 

Kahiredtn salA.hiyetli askert rnah
fil rden alınan haebrlere göre, ıası
lalt bir nıukavemetle ve yollard.:ık.i 

tahribatın teşkil ettiği m!nialarla ,kar
şılaşan müttefik kuvvetleri, Suriye<l.e 
yavaş yavaş ileri hareketine devan1 et
mektedir ve halen Sayda'nin hemen 
yakınında bulunmaktadır. Frans:.lar 
i.....;e Sayda'nın İngilizler tarafından iş
gal edılditıni bildirmektedir. 

Kudüıiicki askeri sözcünün bildir
diğine gbre, Suriyede, müttPfıklere 
teslim olan \•ehayut müttefiklerin eli
ne geçen V~i htikümetı subayları ve 
erleri, Almanlara kar~ı antipatiJe-.;ni 
acıkça bildi..rmekte, İngilizlere karşı 
~mane hissıyat taşJmadıklarını ifa
de etmekte, fakat, l\..Yoreşat Petene 
ka~t sadakatlerini izhar etmeklcd.ir
ler. 
ŞAM"DAKİ 
MUKAVEMET 

Suriyedeki askeri barekiitm buııün
kU safhası, Sayda'dan Şam'a kadar 
hattı düzeltmek safhasıdır. Bundan 
dolayı, diğer kollar çıkınl.ıları lz.ale e
derken, sahildeki kol bunları bekle
mek maksadiyle yerinde dunnaktadır. 
Klşvenin Şarkında Burahı Cenubu 
Şarkiye doğru çeviren ce.rıah hare.keti 
neticesinde, müttefik kuvvetler, Vişi. 
kt'alannın ikinci müda!aa hattına gir
miiler ve halen Adliya'ya doğru 
ilcrlemektcdlrler. Vili kıt'alannın mu
kavemeti, daihlde, Şam etrafında da
ha kuvvetlidir. 

Nevyorı..tao gelen bir telgratta şu 
malO.mat veriliyor: Vişinin Suriye 
meselesindeki vatiyett hakkında Hall 
tarafından yapılan beyanattan bahse
den Fransanın Vaşington Büyük Elçisi 
Henri Haye Suriyede biç bir l\1ihver 
kuvv~-ti buluumadıgını tekrarlamış ve 
Hull'ün yeni tefsirlerini hayret ve 
hayal inkisar;yle karJıladığuu bildir
mistir. 
D. N. B AjANS!NIN 
GÖRÜŞÜ 

D. N. B. Ajansının Vişiden bildir
diğine c:öre, Surıye cephesinde, İngi
lizlerin faahyeti Cumartesi ,günü mah
dut o1mu$!tır. Ayni Tc1e:rara göre, İn
giiiz ~Ierll'ylşi h,.r tarafta durdurul
muı ve h:ı.tta muhtelif mıntak:ılarda 
İngıliz kuvvetlert dağılmıştır. İngiliz 
kumandanlığı dünkü gUnü kuvvetle
rini tekrar tcıplamakla ve yeni hare
ket noktalan elde etmekle getirmiş
f"". IngilJ1lrin kaydedilen münferit 
hareketleri bilhassa Merciyun ·m.ınta
k.sı~da olmuslur. 

F hava kuvvetlerinln Lilbr.an 
açıklarında ina:lliz donanmasına karşı 
tesirli faaHyet gösterdikleri k ydedil • 
mek'edır. 14 llazlranda Lubnan sa
hili açık arında daha şiddetli muhare
beler olmuş, İngılizler Sayda'yı bom
bardıman etmişlerdir. Beyrut lıer gl"ce 
hava t:ıarruzlaruıa uğramakta lır. Bil
hassa, Merciayun mmtakasında İngi
liz hava kuvveUeri.nin .faalıyeU. faz.la 
nlm.alct.a.d..ır. 

A merikada 705 
ticaret vapu

ru inşa ediliyor 
Ncvyork 16 A.A.)- Hcrald Tri

bune gazetesinin Vaşington ırnu
habiri bildiriyor: Bahriye encü

menine göre Amerika gemi inşaat 
tezgahlarında bu srne bir milyon 
iki yüz elli -bin tonilatoluk ticaret 

gemisi yapıılması süratle artan de
niz inşaat kolaylıklarına bın.aen 

bu rakamın 1942 de üç .buçuk ırnil· 

Y•Jn tonıliıtoya ve 1943 de de beş 
milyon toniliı.wya çtkınası bekle
niyor. 

Bahriye encümeni mevcut mu· 
kaveleler mudbnce yapılan ve ya

pıknakta olan 705 ticaret gemi· 

sinin kıymetıni bir milvar 625 mil· 
YQil ooiar tahmin eım'ekteclir. 

Mareşal Peten ' in 
ik t idara geliş:nin 

ylldönümü 
Vişi 16 (A.A.) - Mareşal Pe • 

len, önümüzdeki salı günü iktida

rı ele almasının ve mütareke ta· 
lebinin yıldönümü münasebetile 

radyoda bir nutuk söyliyecektir. 
Filhakika Mareşal Pet-en 17 ha

ziranda Başvekil tay in edilmiş ve 

bir ay sonra da devlet reisi ol • 

muştur. 

+ Bar~ 16 (A.A.) - Frarua Mesai 
Nazırı B. Bel.iıı Viji'den Parise gel· 
nıljtir. 

( 

Sur iye y e 
dair Porte
kizlilerin bir 

•• •• •• 
goruşu 

Llzbon, 18 (AA.) - İngiltett
nln Suriyede gösterdili lelebbila 
Porteka gazPte-lrrinin bahis mev
zu olmakta devam ediyor. 

R•publlca ~ dl,-or ki.: 
İncll16<nln Sıuiyeye rlnnelt 

kararma S<;~P Al- teı.ıı;Uerl
dlr. Basit bir ~un fnV
!Wttl bu yoldan oevl~<eiin.l ..... 
netmcıı; V.şl lrbı o kad:ır boş dil · 
şüncechr ki şayet börle b~J ola 
ld.1 bunıı biz~ Vişl h3.Jt-d oderdL 

Vom pzeloooi de şöyle diyor: 

Al.maıılum Yakın . ana dof· 
na ilerleyıtt dt!vamlı ft a ~ür'eUl 
olmutfur. Suıi7• bu yolda b!r 
merhaJedh-, Bln'ı.e:n~!-f-,·h İnclıte
re Surlyeye A lman lar W1 ond 

lmhı &ibi oııla.rı kovmak uzere P. 
ri.vorum demekle h;1.khdır. i.n,.n. 
lcre, Alınaııbr Sur\7oıl..., .ıeır ("Ilı.· 
mışlars:ı. bir daha donmelerine 
min.i olmabdı.r. 

Mlb.ver cUer la Ame
r tkadakl alaca ları 

200 milyon dolar 
Vaşington 16 (A.A.) - MalUm 

olan son rakamlara göre Mihver 
devletleri.nin Birleşik Amerika • 
daki alacakları yekunu takriben 
200 milyon dolara baliğ olmak • 
tadır. 

Maliye Neuretinin b:.r memu
ru Mihverin başka namlar al • 
tında da alacakları bulunabileceği 
mütaleasını serdetmiştir. 

+ Vaşington, 16 (A.A.) - Ameri
kan bahrıycsi. şimdiye kadar atıl bir 
halde bulunan 6 Danimarka ticaret J 
gemisine, bugün vaz'17ed edecektir. 1 

~_,..,,._ ___ __.WlllıAıııl-

Venedik mülakatı 
(l inci Sarr&daıı Devam) 

allak kalan bazı meselelerin hal· 
line yardım etmiştir. 

Siyaseten ve iktısaden yeni Hır
vat hükumetinin belkemı~i me

sabesinde olan Bosna hakkında d a 
hususi cemilelerde bulunulmuş -

tur. Mösyö Paveliç tarafından vi.. 
ki olan arzu üzerine bazı mese • 
leler aydınlatılmıştır. Bosnanın 

iktısadi bünyesi büyük istifadeler 
ten:in edecektir. 

Roma Hırvat mehafilinde, Hır
vatistan ile İtalya arasında vukua 
geleceği ışaa edilen Anschluss ha
berleri tekzip edilmektedir. 

İki devlet arasındaki münase • 
bat mü ekabil bir dürüstlıik üze
rine müessestir. İtalyanın, vaktile 
Adriyatik sahileri ve eski Yugos
lavya hududundan olan korkusu, 
Hırvat amirleri tarafından idrak 
edilmiştir. 

İtalya ile merkezi Avrupa ara
sında bir köprü vazifesini gören 
Hırvatistan arasındaki münasebat, ı 
en samimi ve sarsılmaz bir dostluk 
nişanesi altında bulunmaktadır. 

l't'Hlttellk kuvvetler 
(1 inci SayfMlan Devam) 

venin de zaptını teyit etmi~tir. 
Müttefik bir müfreze Kisveden 

on iki kilometre şarkta bulunan 
Aciliya üzerine yürümcğe başla
m:ştır. Sözcü, İmparawrluk kuv
vetlerinin, Fırat üzerinde ve Su
riyenin 00 kilo.metre içeri.,!nde o
lan Dırrezıxırun işgal edılodiğini 

tekzip etmiştir. 

Suriye'de 
(1 inci Sayfada:n Devam) 

Şimdiye kadar isıal edilen arazinin 
vüs'ati müteadWt Fransız vilAyetleri
nin mecmu mesahai saUı.iyclesine mu
adildir ve nüfusu da yanm. milyona 
yakın.dır. 

1\iıntaklann tensiki iatiklAl davasına 
bağlı olan memurlann idaresi altında 
başlamqtır. Mnliye, polis, gQmri.ık. 
"lafia ve maarif işlt>ri her yerde tensik 
edilıniş bir tarzda işlemcktPdlr. 

Roytere göre 
( l in<'l ." ayf...ıan Devam) 

Bu si13hın mahiyeti tablatiyle ifşa 
edilmemektedir. Fakat İngiliz askert 
makaml.'lrı bunun Alman zırhlı taar
ruzlarına tesirli bir karşılık olacağı 
mütaleaıııındadır. Bu sil~h cöldürücü 
ve gözükmez> bir silah di.Je tavsif e-
dilinekted;r. 

HARP VAZİYETİ 
( l ~el Sayt..W. De,,,...) 

gaydı, İngilizler şimdiye kadar bu 
Ş<?hirleri işgal edebilirlerdi. Şam 
~eııubunda Kisveden itibaren a
dun ddı.rıl gerileyen bir Fransız 
m ukavemeti vardır. Hür Fransız 
kuvvetleri Kisve şarkındaki m ü
dafaa mmtakasının ikin<:i hatları
na girm işlerdir. Fakat Şam ile 
şarkında Ateybe gölü arasında mü. 
teaddit sular vardır, müdafaaya 
çok elverişlidir. 

Bununla beraber İngilizlerin 
ciddi bir hazırlıktan sonra Şama 
sürekli hir taarruz yaparak az 
zamanda işgal etmeleri muhtemel
dir. Sahilden ilerliyen kuvvetler 
Bevruta sokulduktan sonra Şa.ın
dak.i Fransız kuvvetleri tehlikrli va 
zivete dü<ceokler, mağlup ve esir 
o\mamak için şimale doğru çe-<il
meğe meclrur kalacaklardır Ka
naatim·zce cenubi Suriyedeki cep
he taarruzlarının l1111Vaffak olma
sı, sahilden ilerliy<ın kollar·n da
ha ileri çıkmalarile yani &>\·rut 
ve Fayak bölgC>lcrine hiıki!"l olma
larile kabildir. Rawık mühim bir 
mC\'kidir Burada bir tayYnre mey
danı \·ardır ~ama ve Beynıta gi
den demiryollarının diigüm nok
tasıdır Fakat Frans.zlar Rayak 
ı.t kametini kuvvetle tutmağa ça-
l ,ıyorlar. İngilizler Rayak isti- ı 
kametinde süratle ilerleıneğe, yani 

Beyrut • Şam müd afaa hattını 
merkezden yarıp RayaBcı i'.'lıal e
demezlerse Fransız mukavemeti 
adım adım şimale doğru çekilme
ğe, İngilizleri daha uzun zaman 
oynak müdafaa muhal'l!l>elerile 
ı11eşgul etmeğe, n ihayet Suriyenin 
işgali ni biraz daha uzatırnığa mu
vaffak ola\>ilirler . F akat Fransız
ların böyle bir hareketi şarkta e
peyce ilerlemi<j ve Fırat nehrini 
garbe geçmiş olan İngiliz motörlü 
b irliklerinin karşılanmas.na ve 
durdtll'lllmasına bağlıdır. Buna 
muvaffak olamazlarsa, .Halep ve

ya Hamma istikametinde gerileri 
tamamile sarılmış olaeak, cenupta 
muka•·emet bir fayda vermiye

cektir. 
Şarktan ilerli~ en İr.giliz motör~ 

lü birlnlerİll iİmdı nerelerde u
lunduklarını kat'i olarak .bilmiyeo
ruz. Fakat Hal p umumi istikame

tinde ıler. harekete devam etmele
ri kabul edilebilir. 

in dz coııanması ..a n yun
ca ilerlı) en kıt'alara yardım et
mektedir. Snyday• şiwale geçen 
!ng !iz kuv\•ctlerinin Beyrut ist.
kametinde s-Ur'at!e ı erlemelerı 

Fransızların mukavemet cephe•i 
için tehlıkelıdir Bev•ı:t işgai e
dilir e Fransızlar ~arnda tutuna
mazlar. 

İta/yadaki 
Amerikan 
Alacakları 
Vaşington 16 (A.A)- M. Ruz· 

\'eltin Amerikadıııki mihver senna
yesinin b>oke edihnesi kararına 
karşı 1t Musolini de ona müşabih 
bir karar ittihaz etmiş ve İta!yada 
bulunan Amerikan sermayesinin 
blıoke edilmesini ve Amerikan em
valinin tasnifini eımretnoişlir. 

Amerikadan bildirildiğine göre 
le.arar pratik sahasında bir ehem
miyeti haiz değildir. Çünkü hal
ya kanunlarının vaktile vermiş 
olduğu bir karara göre AmeriJ<alı
lar İtalyadan çokıanberi döviz çı
karamamaktadırlar. 

Diğer taraftan, İtalyada bulu
nan Amerika va lörlerinin, Ameri
kllda bulunan İtalyan valörlcrin
den çok dun oldı;;ğu da teıbarüz -;.. 
!iriliyor. 

Bir kısım Fransız 
6sirle r i ser best 

bırakllacak 
Paris, 16 (A.A.) - Fransa Bü;rük 

Elçisi B. Scapin'i ~ağıdak.i tebli.ii neş
re~tir: B. Hitlrrin en1ri ile, 1899 
K~nunusanisinden evvel doğınUf olan 
ve bugün harp esiri bu1unan Fransu: 
erb~. erba~ı ve erat• 1914/18 harbine 
iı}tirak etmiş telAkkl edilecekler ve sa
dece doğumlarının tesb:ti ne serbest 
bırakılacaklar ve Fr.ınsaya gönderile
ceklerdir. Ailelerinin hiç bir teşebbüs
te bulunmasına lÜZWD yoktur. Yuka
nkl ;;arttan haiz olanların ilk ka!Je,;i 
15 HWrand.a Almanyodaıı bar.ıteı e-
decektir. • 

Meslekten oln askecler burulan is
tifade edemiy~klcrdir. 

Bir in iliz kruvazö
r hasara uorad.ı 

Beyrut 16 (A.A.) - (Havas 
Telemonoiyal) haber veriyor: 

Dün şafak!a beraber, Fransız 

tayyareleri Sayda açıklarında bu
lunan İngiliz donanmasına hücum 
etmişlerdır. Bir kru\•a.zör ciddi su. 
rette hasara uğramış, yangın çık
mıştır B:r destroyer hafif surette 

yaralanmıştll'. 

Bir iaşe gemisine 
t aar ruz edildi 

Londra 16 (A.A.) - B.B.C. Ha
va Nezaretlnın tebliği: 

R. A. F tayyareleri, Holanda a. 
çıklarında bir t!caret vapuru ka
filesine taarruz etmişlerdir. 6000 
tonluk bır Alman iaşe vapuruna 
isabet vaki olmuş ve ağlebi ihti
mal batmış~ır. Bir İngiliz tayyaresi 
üssüne donmemiştir. 

Mllıvercller bir hal· 
tada 78 tayyare 

kaybettiler 
Londra 16 (A.A.) - Associated 

Press'e göre, Mihverciler, geçen 
ha!Ca zarfınd~ 78 tayyare kaybet
mişlerdir. Halbuki ayni hafta 

içinde İngilizler 46 tayyare zayi 
etmişlerdir. Ortaşarkta İngilizler 
18 tayyare kaybetmiş, Mihverin 
zayiatı :ia 54 ü bulmuştur. 

Almanya üstünde ve işgal al. 
tındaki ıırazi üstünde vukua gelen 
hücumlarda R. A. F 28 tayyare 
.kaybetmış, L üftvaffe 24 kayıp ver
miştir. 

iş yerlerinde 
(1 inci s.,,.r..wı De ..... ) 

at çalışılacaktır. Bu haftabk saati 

mesai cumartesi günleri saat 13 de 
kapanması mecburi olan iş yerle
rinde günde en çok dokuz saati 
ve cumartesi günleri saat 13 den 

90Ilra çalışan yerim-de de günde 
en fazla sekiz s.oat, geçmemek ü
zere ııü !ere tak,;im edilecektir. 

Buna muhalif hareket edenler 
halakında cezai hükümler talt:ıik o

lunacaktır. 

Diğer taraftan tiyatro, sinema, 

gazino, pliij, pastane, ahçı, kun
dura 'boya salonları, ticaret işleri, 

eczane atölye, taınJrhane gibi yer
lerde çalıştırı!Mı işçılcr için deni

zamnameler hazırlanmaktadır. 
Bunlar Ç'karılıncaya kadar bu ka
bil yerlerde en çok günde on bir 
aat çal~labilccektir. Nizaırna· 

rr.e ne rınd n üç ay sonra mute
ber olacaktır. 
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Bulgar Kralı 
N için 

Dolaş ıyor? 
(Ba;müaJOd iı De-rua) 

Kralının ı:ue , lunih. gerek Ro
ma seyabatin>len kendisini ve mil
letini tatmin etm" olarak dönece· 
ği asla zaıınedilmeı. 

Fakat, bi~inı bu mevzuda alili 
üzerinde durmak istediğimiz yeni 
nizam ,.e taksimin Avrupada vu· 
kua getirdiği lıudul d .. ikl.ikleri
nin sıhha t ve itibarına Bulgarların 

haki' nten inanma.lan ve ıbunun 
için de maddi \"C manevi ağır fe4a· 
karlıklara razı olnıal an Te bay
iiden hayliye gayret arfetmeleri
dir. Bir taraftan Kral Boris Hitler 
ve Musolini ile genişleme temas
larında bulunurken, bir yandan da 
Bulgar meclisi işgal edilen yeni 
biilgeleri teşkiliıtlandırmırk için 
Bulgar nıilletine !:"•çekten ağır 
olan tahsis&! rakam lan kabul et
mektedir. Londrada müttefikler 
kımieransı ile hiçbir değişikliiin 
asla kabul edilmiycceği ve harbin 
nihai ufere kadar bütün ~iddeli 
ile devam edeceği ilin olunur, A· 
ruerikan ve İnı,:ili% mekanizması 
şimd;ki , •niyete bakmııba.ın is
tildıal için ütün a:ıam..ti ile hanr· 
lawrken; Alman~ a ,.e italyaaın 
kendilerini ve bağladıklan dev
letleri avutmalan pek tahüdir ve 
fakat bağlanan devlet ve mille-t
lerin hulya kurmalan; kendi ken
d'lerine gelin güvey olmak oyunu
na kapılmaları, işgal altında tut
tukları yerleri nasıl tahliye ede· 
ctklerini dü ünmek yerine imar 
ve organize etm~e kalkıtmalan 
ne kadar huin ve ha)'Tel verici
dir. Anlaşılı.yor ki insanları• ol
duğu ~bi, milletlrrin de marazi 
leri ve hayalperestleri oluyor "e .. 
bunlar hayal uğruna nelere kat
lanmıyor, nelere koşmuyorlar'!. 

F.T EYI i ZZET BENie.;!! 

Olade bir mUyoa 
200 bin mektup 

(1 mel S&J'f ....... Denıal 

.ken 19~0 da 8 milyon 123 bin 342 
telgraf keşide olunmuştur. 1940 da 
yabaneı memleketlerde de 428 bin 

telgraf çekilınşitir. 1940 yılında 

yalnız telgrailardan 3 milyon 965 
lira varidat elde olunmuştur. 

30 yere deniz 
feneri konuyor 

(1 inci SayCada.ıı Den.mi 
Panağya (Sisalll geçidi), P~as 

Antalya, Yumurtalık, Ayvaılk, Er. 
dek, Karabiga, Edremit, Akde -
ni2de Seapustol adası, Küllik, A· 

yayorgi, r:-:ılyan, Kalkan, Ma • 
rathi, Andifli, Ordu, Bozburun, 
Finike, Bartın, Marmarada Sedef 
adası, Ağva, Gôrclc, Otciyan a
dası, Kakava adası, Gôkaba'ya ye
mden birer fener konacaktır. 

İnebolu, Dil iskelesi, Zeytinbur· 

nu, Tütün çiftlik, Mermeris. Fet· 
biye, İnceburun, İnebolu, Anado. 
lukavağı fenerleri de tadil oluna
rak modern bir hale konulacak· 
tır. 

( Eğlence J 
Yüzük kimde 

ve hangi 
parmakta ? • 
Dokuz k.şiyı g~mcmek wıe!"1 

arkadaşlarınızı bir araya topla • 
yınız. Bunlardan bırısi, sız gör. 
meksizin verecegıniz yüzüğu her 
hangi bir parmağına takacaktır. 
Ve siz gönnediğınız halde hangi· 
sinın yüzüğü hangi parmağına 
taktığını bileceksiniz. 

Arkadaşlarınızı sıra ıle oturtu· 
nw: ve her birine soldan itibaren 
bir, iki, üç, dôrt, beş Jli.h diye nu
mara takınız ve çıkını%. 
Yüzüğü h.im.il bulunanın nu • 

marasını 2 ile darbedin.iz. 
Bu yekıine 3 ilive edin.iz. 
Bu yekünu da 5 ile darlıediniz. 
Eğer yüzük sağ eld ise 8, sol 

elde i>e 9 ilave ediniz. 
Yekıinu 10 ile darbediniz. 
Yüzük hangi parmakta ise, bat 

parmaktan o parmak da dahil ol.. 
mak üzere, sayarak .bunu da ye
kıinuna ilave ediniz. 

Nihayet 2 rakamını Ulve edini4 
Arkadaşınız bu hesabı yaptıktaa 

sonra, elde ettiği ye-künu size sö 
liyecektir. Siz de bu yekfuıdan 22S 
adedini tarhedeceksiniz. Elinizde 
üç haneli bir rakam kalacaktır. 

Son rakam parmaktır. Ortadald 
rakam 1 ıse sağ el, 2 ise sol eldir, 
geriye kalan rakam da yüzuğü 
taşıyan zattır. 

Coitralya Gagreıl· 
11111 buglnktl btlJflk 

lctlmaı 
Birinci coğrafya kongresi teşki) 

etmiş olduğu komisyonlar vasıla· 
sile çalışmalarına devam etmek· 
tedir. Tesbit edilen program da. 
iresinde tetkiklerini )'llpan coğrafi 
terimler komisyt.nu, okul ders ki· 
tapları komisyonu ve Türkiye coğ
rafyası komisyonu bugün de ça· 
lışmalanna devam ederek, karar 
altına aldıkları noktaları ihtiva 
edecek olan raporlarını ikmal ede.. 
ceklerdir. 

K ongre bugünden itibaren u • 
mumi toplantılarına ba lıyacak ve 
komisyonların m üstakil mesaileri 
etrafında müzalte~lerde buluna· 
caktır. 

Amerikan matbuatı 
(1 ı..ı s:ısr-. n.nm) 

Bütün Amerikan gazeteleri. Al
man harp yemilerinin tmpillen· 
mesini istemekte ittifak eylemek· 
tedir. 
ALMAN AMlRALİNİN SÖZLERi 

Londra 16 (A.A.)- Alınan A· 
mir ali Lüzov, Şimali Amerika ya 
hitaben radyoda söylediği bir nır 
tukta, Ruzvelt.in devriye n;temi 
yü..Unden Almanyanın maruz lb:· 
rakıldığı çlk.maı:dan acı acı şi:ka
yet etmiş ve demiştic ki: 
•Eğer bir Alınan korsanı hır 

Amerikan harp gemısinin takjbi· 
ne uğr=-. ye bir İngil;z harp fl"" 
misinin gelme.ini bckliywek, ya
hut d kendini takip eden bu A· 
ınECı.kan gemisinden :kurtulmak 
içi.n onu bat:racaıktır. Bu takdirde 
de Ruzvelt Amerıkayı harbe rok· 
maık için güzel bir bahane bıümuş 
olacaktır .• 

Ayrıca yeni yapılacak sis düdük· 
!erinin yerreri de şu suretle tesbit 
olunmuştur: Kumkale radyofarı, 
Ereğli, Doğanarslan, Hal.is, Yona, 
İğneada. ---o--- Bedri Ziya vefat etu 

2 kÜÇÜk ÇOCUk ara- Değerli şair ~ musikışinasları· 

b b 
mızdan avcı, sporcu Bl.'dri Zivanın. 

8 Ve ey• dün ak~m saat 18 d e Bakırkoyı.in.. 
gir altlnda kaldı deki evinde vefat ettiği teeesilrl• 

llaln1"i,.-_ briol......., zıııı.. öğrenilmiştir. 
n.U>aabda 55 n--.., cate- 70 yaşında hulunan ve herkese 
rln otlu ı 7"4mcla İrlaıı Tuna rolcla kend.isiııi sevdimı~ olan B«lri Zi
oynarlren Osmant:re ımhalleslnııle -· ya memleketimizde avcılık zevkini 
ltlm Ari! T:mas111 ;.ıaı-eolnd.ı.1 tek atlı ilk yayan b ir sima idi. Cenazesi 
an.banın al.lmda kalıııut ve alv mttt- bugün ıl:indi vakti Bakırkö,'Ünde-
te >-aralaD&ral< Jıaslaneye l<aı.ı..laılr ' 
tır. ki evinden kaldırılarak Merkeze-
Berı....cıa AliJıey cad~ u ,.. fendideki ailesi mııkberesine d"f. 

manda etunn 1.5 1 llda Nc<ll Yd· nolunacaktır. 
dırım ool<akta O)'DlLl"ken ıoiilçü Şerl!lıa 1---------------
ben lrlnln al1uıd& kalmış, ba{fınduı ZAYİ - Gönen A.'1cerlik Şubosin· 
lehl iltell sureUe ,.......ıanmıılır. den alm11 olduğum 20ı4 No. lu esaret 

KMIJlto11inde K.,-ıta:l ' 1 na- lezlcereml zayi ellı Yenısiıti alaca• 
ma.rada baheh"uı Buaıı bahOMhıde tımdan e$kİSinin hukmil yoktur 
cal ıı1<ea oilım1111 ~ık , ._. 131% Dofmnlu Alt oita ~ı Okur 
~ına kı7nu.ş v-e kocaman bh' odun ka-
panlı. başma. allp ~. ZAYİ - ~linu1ed•n alm:; oldu· 

• TAKViM e 
Rwni 135'7 Hızır Hicri 1111 

nAZIRAS 
41 

C.EVV"EL 

3 20 

Yıl 911 Ay 8 , .. 1 ı:-nı 

HAZiRAH 
S. D Vakit s. Il 

5 28 GWı•• 8 45 

16 
13 14 litl• 4 32 
17 16 iıılnd' 8 33 
20 12 .u.- 12 00 

Pazarte~ 22 46 YaWı 2 03 
3 08 ims;\k 6 25 

ğum 38393 No. lu esaret tezlrnreml 
zayi ~ttim. 

Yenisin! alacatund:m esltistnın hilk· 
mO J'<)ktur. 

lll3 Dotnmlıı İbrMllm otlu Hmr 
Gi.- Ç;flJ- kari)"e..ln"" Bıı.rm 

- lr Ttlrk
Oencl iş Arıyor 
Uzun ı::ı.man t caretle alakadar 

~· '8!r<i• memurluk etmış her 
tQrlQ re.anı. hu.sın:! muamelitı bı
lir, aynca fotoğraf \'e (ılmcllik Jı· 
1 erınde i.h tısası vardır. 

Son T•l<ral G.... inde Bu 
Duana mür---.t.. 

'-------J 
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CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
eşiktaş F.·eahçe

yi 3 -1 mağlup etti
1 

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Sermaye.i: 100,000,000 Türk Lira11 

Şube ve Ajam adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

16 Haziran 1941 
18.00 Proıram, ve h.1emleket Saat 

Ayarı. 

18.03 .Müzik: Fasıl Sazı. 

ı8.30 Zıraat Takvimi ve Toprak 
~1ahsu1lt"ri Borsası. 

18.40 Müzik: Mımıklı Sazlardan 
Saz Eserleri. 

Galatasaray da lıtaabalspora 3 • 2 yendi ı 
19.00 Konuşma: (lllehmedin Saati) 
ı9.15 Müzik: Bando Parçalan (Pi.) 
ı9.30Memleket Saat Ayarı, ve A-

Mılli kiline maçlarına dün Fener 
stadında devam edild;. İlk resmi 
maçı Galatasa:rayla İstanbulspor 
yaptılar. 

Gala:asarayın akmile başlıyan 

müsabakanın ilk daküaları sarı.. 
siyahlı kalenin önünde dolaşıyor

du. Her an bir sayı olınası bekle
nirken nföayet sekizinci dakikada 
bu intizar tahakkuk ederek top İs
tanbulspor kalesine girdi 

On dokuzuncu dakikada Galata
saray aleyhine bir frikik verildi. 

Tarık bu fırsatı güzel bir şiltle ağ
lara takarak takımını berabere bir 
vazıyete gefüdi. 

Vaziyet berabere olunca Galata
sarayın tekrar hücuma geçtiğini 

görüyoruz. Bu tazyık semeresini 
vermekte gecikmedi. Eşfaktan gü
zel bir pas alan Mehmet Ali Gala
tasarayı tekrar galibiye•e kavuş
turdu. 

On yedinci dakikada sarı - kır
mızı müdafaasına yüklenen İstan
bulsporlular tekrar berabere oldu
lar Ve devre de (2..2) bitti. 

İkinci devrede rüzgann daha 
ç::_det!enmesı oyunun zevkıni ka
çırmıya baş! ::uştı. Bu k.!=mda ıki 
taraf da galibivetı elde etmek iç:n 
adeta d u nmiye başladı!.ır. 
Ymnı k ncı dakikada İstanbul

spor kale. ne yuklcnen Galatasa
raylılar hale önt:nde Cemil vasıta
sıle bir iavl ) aptılar. Her kes ha
kt:mın fa\"] çalacağırı tehmin e
derken Şazi Tezcan buna aldırma
yınca E~fak topu kaptı ve galibi
yet golünü attı. 
Maçın bundan sonraki kısmı de

ğişmeden (3 - 2) İstanbulsporun 
mağlıibiyetile bıtti. 

BEŞİKTAŞ - FENER 
Oyuna başlamadan evvel Fene. 

rin eski sağ açığı Niyazinin ölen 
babsı içiD bir dakika siıkıit edildL 

İlk d kikada derhal akına geçen 
Fcnerlı.cr Rebiinn ortaladığı gü
zel bir topla derhal gol pozisyonu
na girdiler. Fakat n tıce alına
madı. 

Fenerlikr dokuzuncu dakikada 
kazandıkları bir frikikten de bir 
netice alamadılar. Biraz sonra Be
ş'ktaş kaksi yine karıştı. Ayaktan 
ayağa giden top boş kaleye bir 
tJrlü girmedi. 

On dokuzucu dakikada Bcşikta~ 
kaleslrc arka arkaya iki korner 
;ekıldi. Bunlar da neticesiz.. 

N havcı otuz yedinci dakikada 
Kıiçük Fıkretın Beşiktaş kalesine 
ınd'rdıği topu Niyazi ağlara taktı. 
Mağlup vaziyete düşen İstanbul 

şampiyonu derhal hücuma geçti. 
Ve kırkıncı dakıkada Şerefin aya
ğile oyun bera~re oldu. Bu bera.. 
berlik sıyah - beyazlıların oyunu
nu ani olarak değiştirmişti. Ve he
men biraz sonra İbrahim güzel bir 
şütle ikinci golü de attı ve devre 
(2.1) Beşjktaşın galibiyeti!e sona 
erdi. 

İkinci devrede Beşiktaş rüzgarı 
da arkasına alarak akınlarına 'Jaş
ladı. Bu devreyi şu şekilde hıilasa 
etmı-k kabildir-
Beşiktaşın mütemadi tazyiki kar 

şısında Fenerliler sadece müdafaa 

1 

oyunu oynadılar. Sarı - lacivertli 
lorlar bilhassa Ali Rızanın hinı
metile adeta yok olmuşlardı. Bu 
haltın en iyi oyuncusu Fikret de 
"Ki Beşiktaşlı tarafından marke e
dilince ötekiler hlç bir şey yapa
madılar. 

Bu devrede Beşiktaş takımı İb
rahimin ayağile otuz yedinci da
kikada bir gol daha atarak maçı 
(3-1) kazanmak suretile 1940-1941 
milli küme şampiyonluğunu ka
zandı. 

HUSUS! MAÇLAR 

Sabahleyin hususi mahiyette ya
pılan maçlarda Fenerbahçe genç 
takımı Feneryılmazı (3-1) yenmiş 
ve Beşiktaş - Fener B takımları da 
(l·l) berabere kalmışlardır. 

Bisiklet yarışı 
İstanbul Bölgesi Bisiklet Ajan

lığının Beden terbiyesi mükellef
leri arasında tertip ettiği ilk teş
vik yarışı dün sabah Mecidiyeköyü 
ile Hacıosman tepesi arasında ve 
iki grup halinde yapılmıştır. 

Her ikı grupun birinciden beşin
ciye kadar derece alanları atasın
da tekrar yapılan on dört kilomet
relık btr yanş neticesinde Topkapı . 
klubu mlikellcflerindcn Sabri IXı
ğudağ 19 dakıkada birinci, Taksim 1 
Gençlik klübü mukelleflerinder 
\'aruş Bak ıkirci, Beykoz kund.ıra ı 

fabrıkası mUkelleflerindt>n Halil 
Şaşmaz üçiıncii, Topkapı mükel
leflerinden Necmi Argun dördün
cü, Feshane mükelleflerinden Meh 
met Vurguş beşinci ve Mus:afa 
Bedızer altıncı olmuşlardır. 

. 

Bırinc.den altıncıya kadar dere
ce alanlara bırer madalya verit 
miştir. 

23 mükellefin iştirak etliği bu 
ilk teşYik •arışı ~ok muntazam ce
reyan etmiş ve bir çok meraklı ta
rafından heyecanla takip edilmiş
tir. 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü salıifeclQn devam) 

günü aldık parayı.. Yani ayın dör
dünde ... Sen olsan ne yapardın? 

- Alimallah, katil olurdum. 
- Biz gülüp gC"çlik işte ... 
Mübaşfr. 

- Hasan .. Cezmi.. Hasan .. Cez-

1 

1 

mı~ dıye bağırdı. ı 

Hasan koş•u .. Gözü patlıyan vez 
nedar da mahkemeye girdi. 

Biraz snnra Hasan sırıtarak gel

di. Arkadaşı sordu: 

- Ne oldu? Ne yaptınız? 
- Veznedar davasından vaz 

geçti.. dedi. O da anladı !tabahatin 
kendisinde olduğunu .. 

Hasan arkadaşının koluna girdi. 

Gülü rek merdivenlere doğru 
yürümeğe başladı. 

iTiZAR 
Muharririnin hastalığı dolayısile 

·Hüc:um borusu . h~imli tcfrikamı-
7.ı bugiin dercedenıedik. Sayın o
kuyuc:ularımızdan özür dileri:-. 

Bir Casusun-~~ 
Gizli Defteri 

No. 41 -
Yazan: Francia Maclıard Çeviren: lskender F. SERTELLl 

B. M. teşkilatı hakkında acaba kimseden 
malumat almak mümkün değil mi ? 

japon kitapçısı, bir japon hari
ciye nazırı gibi konuşuyordu. Çok 
mütevazidi.. fakat, bu tevazuunun 
arkasında gizlenen mühim bir 
şahsiyetı vardı. 

Kitapları alarak sokağa çıktım. \ 
Bir küçük gazinoda oturuyorum. 

İkincı kitap pek mühim .. 
Adeta bir propaganda kitabı. 
llk sahifesinin ilk satırı şöyle 

ba lıyor: . 
•japonya, uzaktan tetkik 

edilmesi imkanı olmıyan bir 
ülkedir. Bir İngiliz arkeolo- 1 

ji mütehassısı vaktile japon
yaya gelmiş, yedi sekiz sene 
burada kalm:ş .. döndüğü za
man kitapçılar kendisine 
müracaat cdPrek hatıraları
nı neşretmesini rica etmiş
ler .. bunun içia büyük bir 
para da teklif etmişler. İn
kiliz arkeoloji mütehassısı: 
(Maalesef japonyada pek az 

kaldım.. Bu kısa müddet 
zarfmda hıçbir şey göreme

diın. japonyayı anlamak i
çin uzun bir ömür ve sabır 
lfızım!.) demiş. İngiliz alimi 

p ·ara bii'11c:tırenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankuında kumbaralı ve ihbarru: taııarruf hesaplııruıda en 
u 50 lirası boluııanlara ıeııede 4 defa çekilecek kil!"~ üe ata&"ıdald 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1.000 Liralık 

' • 509 • 
' • 250 • 

40 • 100 • 
100 • • liO • 
120 • 40 • 
160 • !O • 

4.000 
2.000 
LCOO 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ı:ıı ralar bir sene !ç:Ode ~O liradan 
• şa~ı düşm!venlere ikramiye çı.kt ıl(ı takd:rde % 2~ fazlasile verile
··~!<tir Kur'alar senede 4 defa: 1 Evlul 1 Birincikhıun, 1 Mart 
\'p 1 Haz·ran tarihler'..nde çekilecektir. 

DOKTOR ' Göz Ilt :.imi 
Feyzi Ahmet Onaran Dr. Murat Rami Aydın 

CİLDİYE VE ZÜHREVİYE Beyol(lu - Parmakkapı, İmnm 
l\ICTEHASSISI sokak No. 2 Tel. 41553 

(Babı~lı) Ankara caddesi Cağa!- Muayene ve her türlü göz 
,.~1. ,~nkııını KMı"" ba11ncla No 43 sm~lh·'tı fıkaraya ııarasızdıı: 

~~\PARA 
\ \ IUYA.T Yı\IU~ısıN 
~ DİREKSİYONUDUR 

~---

1 
1 

1 

ı 
ı 

jans Haberleri. 
19.45 Müzik: RadJ'o caz Orkestn.

., (İbrahim Özeür ve Alet 
Böcüleri). 

20.15 Radyo Gazete ... 
20.45 Müzik: Bir Halk Şarkısı Öl

reniyoruz: Hattanın Tilrltii
sü - Gittsun ~yıkları. 

Oy Giresun kayıkları 
Hep ııeliyor k~rından; 

Sevdim de alamadım, 
Ölüyom efkfırımdan. 
Nakarat: Ağam haydi yAr haydi, 
Kunduram taştan kaydı; 

Elin bir tanesine (de) 
Nası] diyelim haydi'? 
Oy Glresunun Evleri 
Şıma ile kaynama; 
(Ah) b<"nim ile oynadın, 
Başk.asiy len oynama. 

21.00 Konu$ma: Memleket PostaaL 
21.10 Müzik: Solo Şarkılar. 
21.25 Kon~ma (Hoşbeş) 

21.45 Müzik: Radyo Senfoni Or

kestrası (Şet: Emst Praeto
rius). BrahJns: Üçüncü Sen
foni, Fa ma;or. 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi-

15.t, Kambiyo - NuY.ut Bor
sası (Fiyat). 

23.00 l\luıik: Dans llluz-fı (Pi.) 
23.25/23.30 Yannloi Program, ve 

Kapanış . 

YARINK~ PROGRAM 

7.30 

7.33 
7.45 

Program l-e Memleket 
Ayarı . 
Muzlk. Hatıl Proı:ram 
Ajans U. berlcrl. 

Saat 

(Pl.) 1 
8.00 .Müıik lla!ıl Senfonik Mil

zık (Pi). 
830./8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve A1emleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Mü1.i.k: TürKçc Plaklar. 
12.'15 Ajans Ilabt>rlC"rı. 

13.00 Müzik: Karışık Program (Pl.) 
1 

13.15 Müzik: Türkçe PIAklar Prog- 1 
ramının Dcvumı. ı 

13.30/14.00 Müzik. Ka~ik Prog
ramın Devamı. (Pi.) 

. . . . . 
iDARESiNi 81lEN iŞ 8ANKASINDA 
)KRAMİYELi HESAP AÇAR 

-T.H.K. lstanbul şubesi başkanhğından 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 L.hk = 2000,-Llra 
3 • ıooo > = 3~00.- > 
2 > 750 • = 1500.- > 
4 > 500 > = 21'.100.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

35 • ıoo • = 3500.- • 
80 > 50 • = 4000.- , 

20 > = 8000.- > 

hiç de yalan söylememiştir.> 
Bu 'atırları okuyunca şaşırdım. 

japonyayı tan :mak için yedi, sekiz 
senelik bir tetkik denesi kiıfi gel
miyorsa, japonya hakikaten mu
ammalarla dolu bir memleket de
mektir. Ben - bu propagandaya 
kapılmam lazımsa - japonyay1 hiç 
bir vakit tanımak fırsatını bula
mam. 
Şu halde B. M .• teşkilatı hak

kında da kimseden malümat al
mak imkanlarını bulamıyacağım .. 
öyle mi?. 

işte, japon an'anelerinden ve 
felsefesinden bahseden ikinci ki
taptan ~ok mühim gördüğfun ba
zı parçaları okuyorum: 

• ... japonlar için ölüm yok
tur. japon olarak doğan her 
fert hararetini güneşten alır. 

Bu hararet ,insanın gözünü ka

paması ve kalbinin durmasi
le S<inır.ez. Vücudürü ateşte 

yaksalar bile, o harareti sön
dürmeğe imkan yokt r Zira, 

japon doğan her ir !ln:n vü
cudundt-kı hararetten ate~ten 

l - Evvelce eksiltmesi il;in edilmi§ olan iki milyon fıtre zarfının şekli 
değiştirilmiş ve yeni nümune münakasaya esas tutulmu.:jtur. 

2 - Muhammen bedel 2500 muvakkat teminat 187 buçuk liradır. Eksiltme 
19 Haziran 941 Perşembe günil saat 15 de Cağaloğlunda ıube binasında müte· 
şekk.il komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin yeni nilmune ve şartnameyi görmek ti.zere her gün ve 
münalta!llaya girmek için de kanunun ta rit ettiği vesika ve teminatlan ile bir-
likte münakasa günü şubeye müracaat etmeleri. c4564> 

SAHiP VE BAŞlllTHARRİRİ 
NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: 

cSON TELGRAF 

yüz misli fazla kuvvetfüiir. A
teş, kendinden yüz misli faz
la kuvvetli olan bir harareti 
nasıl söndürebilir? .. 

Devam ediyorum: 
<. .. japonyada milyonlarca 

japcn yoktur. Oradaki insan: 
bir tek ciğerden teneffüs eder, 
bir çift gözle görür, bir kafa 
ile düşünür. Kütlenin bir çift 
gözü, bir kafası, bir ciğeri ve 
bir hançeresi vardır. Dünya
nın kurulduğu gündenberi, 
her yere ikilik girmiş, fitne ve 
fesat hükmünü sürm~. fakat 
bütün bunlar japonyada yer 
bulmamıştır. japon milleti bir 
loolunu arkaya _ Konfoçyüse, 
diğer elini ileriye - Mikadoya 
uzatır ve oradan kuvvet, ce
saret alır .• 

Bu iki sahifeyi gözden geçirir
ken, japonların (Kitabı Mukad
des) inden ayetler okuyor gibi 
titredım .• hayretten hayrete düş
tiım. 

Eğer hır felsefe meraklısı olsay
dım, bu iki sahifeden iki cilt eser 

ETE~I İZZET BENİCE 
CEVDET KARABİLGIN 

MATBAASb 

vücude getirirdim. 
Bunlar ne kadar tahlil ve tetb

lre değer mavzulardır. 
lncilden ayetler ezberler gibi, bu 

sözlere hafızamda yer verdim .. ez,. 
berledim. 
Zamanı gelınce, tekrar bu mü

him mevzular üzerinde duracağım. 
Şimdiki halde anlıyorum ki (B. 

M.) teşkilatı hakkında esaslı bir 
malumat elde edemiyeceğim. 

.... 
Londra'dan bir emir 

geldi.. 
Bir gün, İspanyol Madamı be

ni çağırtmıştı. 
Koştum. 

Madamın misafiri varmış .. Be
nimle uzun boylu konuşamıyaca
ğını, zaten konuşacak bir mevzuu 
da olmadığını söyledikten sonra: 

- Size verilmek üzere lıındra

dan bir mühürlü zarf geldi., 
Diyerek, zarfı uzattı.. ve fazla 

konuşamıyacağı için özür diledi. 
Zarfı aldım .. 
Madamın pansiyoııwıdan Ç!ktım. 

Oetllt Denizyıllın lıletma Umum Müdürlüğü ilanları 1 

~ 

~ 16 Bazlraadaa 23 Bazıraaa ka ar 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıf 

gün ve saatleri nı kalkacakları ııhtımlar. 

--

f.~ ()ıMıMhle Ui.TO ~ 
~ 

~~-

NOT: 

-

-

' Salı 12 de (Kaıadon•z), Pc •n b<.,,,) 
de (Güneysu)) ve Pazar 1 G da ıh
Galata rıhtımından. 

•• Salı 18 de (Çanakkaje), Cumart~• 
de (Ana!arta). Sirkeci rıhtımından 
Pazar, Pazart.eşi, Sah 9.50 de, çarrazır 
ba, PeriC!'mbe, Cuma 16 da (~t.,.•--ak.S~ 
Cumartesi 14 de (Sus), T•kmıl ~ •• 
tianya postalan Galata rıhtımıuın ~ 
rak.ö,.- cihet1ne yanasır \'e ayni rntıı 

den kalkarlar. 

Paz.arteıii, Car~anlba, Cunla 8.0D 41 

(Sus). Galata rıhtımından. Mı: 
Çarşamba ve Cumartesi 20 de (!C 
;ra). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Toı' 
ne nhtımıodan. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane rılİ' 
mından. 

Prşembe, 9 da (Seyyar). Toph.arı• r*' 
tımından. rttJ 
Çarşamba 15 de (Bursa), Cuma 
15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımında:>-
Pazar il de (İzmir). Galata rıhtıııı' 
darı. 

Per~embe 13 de (Tırhaıı). Galata ,-· 
tımmdan. 

Vapur seferleri hakkında her türlü mahlmat aşatıda teletcın •"' 
11..~raları yazılı Acentelerimizden oğrenilebilir. ı;d 

Galır.ta Bat Aceııteliil Galata rıhtımı, Limanlar t1n1sı' 
Mudürlüğu binası altında. 4.3 ,. 

Gahta Şube • Galata rıhtımı, Mıntaka Liman :ftt'~,, 
lıği binası altında. 40 .O 

Slrlittt Şa;~ • Sirkeci1 Yolcu Salonu. 221 
(47&8) 

MEMUR ALINACAK 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

ı - idaremizde rolınhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta: mektd 
zunlan rnt.ı.sabn.k. ile alınacaktır. 

2 _ l\liJsabnk~1da mu\'Uf!ak olanların idarenin tekli! edeceğt yerde 
riyt.·t kabtıl C'tınc>Jeri şarttır 

3 - Miı:-;abakada muvaffak olanlara 3656 sayıh kanun hükmune 
15 Jıra asli maaş veya 60 lira Ucret \·erilecektir. 

4 - istekl1lerın 788 sayılı ~1cmurin J\'.anununW" 4 üncü madd~ ... ınclt~!f 
Jarı haiz ve de\'lt-t mernunyetine ilk defi:l gireceklerin 30 yaşını geçrrıeıl' 
maları lfızımdı ... 

s - Musabakayn ~ırm~k islı~·('~ler 21._6.~41. C:~m~rtesi saat 13 e k•1~ lekc;c ve e\rakı n1U bıtclertyle bırlıkte J..fudurlüğumüze müracaat etnıe ~ 
6 - Müsabaka 25.6.941 Ç•11amba günü saat 10 da Müdürlul!i)ınil< 

lı l<ıkhr •4493» > 

flevlet fiemiryolları ve limanları İşletme U. Maresi ili~l•1 

(~ 
hfuh.ırr.men l·t. !t•lı (875) lira olan 350 kilo kırmızı model, emııI ~ 

19H) Salı g\lııu t (10.45) onu kırk beşte Haydarpnşada Gar bınası d3 
ki kom1~ycın tar fl' dan ac;-ık eksiltme usuliyie Eahn alınacaktır. . ,ı 

Bu ıs.e gl K. ı t yenle~in (65) _ııra <6.3) kurt~şluk nuı,vakkat tC'rnın iA' 
kar·uoun tayın ettıı:i \·esaıkle birlıkte eksıltme gunü saatıne karlar Kofll 
nüir.ıcaat ı l!ı ... ırr:Cır. (ff 

!lıı 4e ai1 ~artnamelcr komııyondan parasız olarak dağıtılmakL:ıdır:./ 

,-ISTANBUL BELEDİYES~ İLANLARI 
Ke~ıı Bed. İlk Temi. Şarlaame Bed. 

11303,00 847,72 55 

12089,50 905.21 80 • Yalova :\.1illet çiftllgl yolur.·.1n _,J1 
.. <ıp1ann1ası ve Yalo\·a hanıamlat 

Abidei Hurriyet - K5A:ıtbn~e tJ! 
zerine birıncl defa olarak % 20 
katran kap1:ıma yapılması. 

falt tamiratı 

' Kesif ebdelleriyle ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler ayrı ııtı1 
ıı zarf usuliyle eksHt.mcye konulınuştur. Mukavele, c!tsiıtıne, Bayındıı-b1' ı1' 
umumJ hu~usı ve fenni şartnameleri proje keşif hul~~asıyle buna mutefe 
ğer evrak hizalarında gt»>terilen bcdellerUzerindcn \."ıl~yct Narla l\tUd~lrl 
verilecektir. ihale 27/6/941 Cuma &ünü saat 15 de Daim1 Enclımcncıe 

caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tar;h.indC~ r 
gün evvel Vil5.yet Nafia Mildürlütüne müracaatla alacakları fennı ctıl~ 
941 yılına ait Ticaret Odası vesiltlan, imzalı şartname ve kdnunen ıb 
um ıeten dij:er vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarHatı. ~vresınde 
cakları teklif mektuplarını ihale ıtınü saat 14 de kadar Dauni EnctimC' ~e 
le~ lıizımdır. c4:53'> / 

Kendi pansiyonumdayım. 
Odamın kapısını kapadım.. 
Merakımdcn çatlıyordum. 

Acaba 2arfta ne var? 
Açtım .. 
Okudum .. 
Kısa bir emır. 

·Entellicens Servis• ten, (B. M.) 
teşkilatı hakkında istediğim malu
mata şu cevabı veriyorlardı: 

•japonların gizli teşkilatıle 
meşgul olmayın!. Bu işle uğ
raşan memurlarımız vardır. 

Siz, kendinize havale edilen i
şi takip ediniz!• 

Bu emri okuyunca, Londraya 
bu meseleyi yazdığıma bin kere 
pifl?l8Il oldum. 

·Entellicens Servis. beni bu 
gizli teşkilii t hakkında neden ten
vir etmiyordu? 

Ya aradığım sahle puro fabrika
törü, günün birinde bu gizii ja
porİ teşblatile temas eder ve ya
hut işbirliği yaparsa, o zaman işin 
içinden nasıl çıkacaktım?. 

•Entellicens Ser\"is. in bu me
selede hataya düştüğünden em.n 

bulunuyordum. Fakat: (?-flı~ 
emir geldi, susarım.) diyo~ 

Susmak, o işle gizliden 

meşgul olmamak değildir. ,,f 
!çimdeki ~üphe, beni bır it 

bi yiyordu. ~ 

Alman casusunun izini ıılf1 
bulamıyordum. Buna muJtBb' 
japon teşkilatı beni çok aJal 

!diyordu. Adeta hemen Jıel" 
karşıma bir japon çıkl')'o<~ 
tün bu tesadüflerden mail 

karmağa çalışıyordum. / 
işte bir garip tesadüf d~ 
Dün Sen •ılişel caddesirıÔ fi 

rürken, küçük boylu, serııP~I 
japon işçisi, kalabalık ar ~ 
şiddetle koluma çarptı .. ve ~ 
riihtiyari hareketinden pel< 

cup olarak, ezildi, büzü ldiİ· 
sını çıkararak özür dılcd' 

- Pardon Mösyö.. Mıl P 
- Birşey dPğil.. ,,. 
D iyerek yürüdüm. ge\tı I 

.,..uiı•" 


