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5 
KURUŞ 

EN SON TILl8AFLA81 VB •ABBaLıal ViREN AlltA• 8AZ~TESI 

• 
lngilizlerin 
Bir Hatası 

Suriyeyi işgal· 
deki takaddüm 
bu hatayı tela-

fi etmiştir 
Kıt ayları içinde ve Bal
kanların istilasından ön
ce eğer İngilizler biraz 
gayretli davranıp 12 • · 
daları fi ili ifgalleri altı· 
na almıf olsaydılar, Şar
ki Akdenizdeki vazi
yetleri bugün daha sa&· 
lam olur ve belki Giridin 
dahi İfgali için Alman
ların cesareti bahis mev
zuu olmazdı .• 

Suriye ırahitlerinde lngiliz doııaııım o. ı ile luıı-be tutU§tuğu bildi rilen FrGMıZ Closıanma.nna mensup_ 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Ankmadan • 
İngilizlerin Şarki Akdeniz.de 

doııanmanın serbest haJ..imiyeti 
bakımından kış aylarına nazaran 
ınüsait bir durumda bulunduğu 
iddia oluuan1az. 

Yunan harbini ,.e Yunanistanın 
i~golini müteakip; J;;ge bölgesin
deki adaların kola)·cacık mihver 
kuvvetleri tarafından istila olun· 
ın ası, nihayet Giridin de işgaline 
fırsat vermiş ve Adalar denizi İn
giliz donanmasına kısmen kapan
tıııştır. 

Dihıkerk zırhlın ve Siroko desh'oyeıi 

Fruaız TellUOI 

Fransız kuv
vetleri Suri
yede mukabil 
t aarruza geçti 
iki lngfll z ha r p 
gemisine tam bom
ba lıabatıerı oldu, 
ikisi de yaralandı 
Vişi 16 (A.A.) - Harbiye Ne

zaretinin tebliği: 
Cephenin mühim bir mıntaka

sında, Fransız kuvvetleri mukabil 
taarruza geçmişlerdir. Diğer taraf· 
larda düşman kuvvetleri durdu • 
rulmuştur. 

Hermon dağı ile Cebclidürüz a
(Devamı 5 in<"i Sayfoıda 

Vişi kuvvet
leri Mercea-, . 
yun u gerı 

aldılar 

100 esir ve mtlhlm 
miktarda harp 
malzemeıı da ha 

alınmı ş 1 

Beyrut. 17 (A.A.) - Bu sabah 
gelen M>n haberlere göre, Kunay- ı 
tra mıntakasında kuvvetıerimlZ 

tarafındaıı girişilen taarruz bere
k5tı netieeı:;inde 100 esir alınmış ' 

1 

\e mühim n1iktarda harp malze
meı-,i iğtinam olunmu.ş:tur. 

, 16 Haziran öğleden sonra, şid

detli muharebeler olmuş ve Fran-
sız kuvvetleri Jı.fercauyun'u geri , 
~lmı.;,lardır. 

Beyrut Açıİllal'IDda 

Alman tayya
releri de hare
kata iştirak 
ediyo r l a r 

Alman ve Fransız 
hava kuvvetl e r i 
müşterek plAnla ha-
reket etmiyormuş 
Vişi 17 (A.A.) - İngiliz tayyare

lerinin Suriye arazisi üzerinde 
Alman tayyarelerile muharebeye 
tutuştuklrı haberi kat'! olarak 
tekzıp edilmektedir. 

İngiliz filosuna Fransız ve Al· 
man tayyareleri tarafından yapı. 
lan taarruzlar hakkında da şurası 

( Dewm.l 6 IDel Sa.Tfa.da 

Büyük bi.r risk mukabilinde ve 
günün birinde;, belki Britanp do
nanması Adalar denizine girebilir. 
Fakat, o nisbette de ağır zayiat 
\·ereceği aşikardır. Serpme bir 
halde bulunan adalar, ma) n tarla
l arı, denizaltı l·u,·aları, tayyare !-.-------~-------------------------------- ! 

ıneydanları ve uzun menzilli top- I 5 ta n b u I B a ya n I a r 1 larla takviye ve tahkim olunmak-
tadır. Bu itibarla, l\Jataban bur-

nundan Girit de dahil olduğu hal- ondu•• ı es ı• z m 1• ka 1 a ca k 
de, on iki adaların uç noktasına 
kadar Ege denizi hakimi~·eti Al
ınan hava !ilolarına gc~nıi' ve 
ltaiyan donanması ile nakliye ge
tııilerinin serbest seyrüseferi tav· 
Yare baskınları ve denizaltı faali
Yetleri haricinde temin olunmuş
tur . 
Almanların şimdi bu hakimi~ eti 

lCıbns, Suriye , -e !\fısır sularına 
teşmil edip edemiyeccklerini ile
rideki günler \ e taarnu hamlele
r inin inkişafı gösterecektir. 

Ancak, bu vaziyetin husul bul
ınasında İngiliz Gcnelktırmayının 
ve Amirnlliğinin kış ay ları içinde 
gevşek veya hatalı davranmasının 
İlınil olduğu muhakkaktır. İlk 
Libya taarruzu vuku bulduğu sı
ralarda İngili z kuvvetleri Bingazi
Ye u laşır ve on binlerce italJanı 
!eslim a lırken ; on iki adalardaki 
ltalyan kı taatının manııviya tının 
da gerek bu darbeden, gerek Ar
navutluktaki miite\'ali hezimet
lerden müteessir bulunduğu mu
hakkaktı. Esasen on beş a~·lık bir 
devre içinde mehpus ve mahsur 
!talan adal arın açlıktan teslimi 
hile bahis mevzuu i d i. Tam Akde-

(Yazısı 5 inci Sayfada) • 

B ut-------..,,. ..... --..... ~--.~. 
o Harp An-
: siklopedisi 

HİCAZIN 
Arap Yarı
madasında· 
ki mevkii 

Bu Şayam Dlkkı.I E· 
tUdü Bucün 

4 tlncG Sahife. 
de okuyunuz ı 

Berberler Belediyenin perma
nat makinelerini usulsüz mü
hürlemesine itiraz edigorlar 

Belediyenin berber dükkanla
rında yaptığ ı tefti~lerde 126 per
manant mak inesini talimatname 
hükümlerine uygun görmiyerek, 
mühürle19P~i vP bu husustaki kon-

Bazı gazino ve 
plajlara Beledi
yece ceza kesildi 

Mesire yerlcrlndcld ı-a .. bıofard:ı bal
kın alda.t tbua.mas1 i('in yeni kontroller 
ra ı>ılmMttadır. P a'Zar &ünü yapılan 

kontrollerde miıteadd~t mt.ı~ltt 
hakkında eeu zaph tutulmuı-,tur, Bu 
meyanda C~ddeb.,.lanında İ>kele rad
de.,inde 59/J numaralı İbrablm Artun 
t.a.sdikli Bt' l('dlye tarif~I bulundur
madığından, !\l ehmet Bali.k Bostane.ı 
ra:ıln~unda mrzesiı; i('ki v~rlldlfinden 
ve ta.rlle buJunduruJma.dığ'mcLtn, Su
a.4.iye pl3j '\'e ,razlno!'ıunda t.a"'<liksiz 
taritt- ku.llanıldığuıda.n ce-ı.a za.ptı tu
tulmu ştu-r. 

llahrlarda okluCıı üzere Sua.diye 
Pı.ij GazinoJiU.nda geçen yıl da bu ka
bil bir tarife me'1elesi olmuşlu. 

MANŞ'TA 
birkaç gemi 

daha batırıldı 
Londra, 17 (A.A.) - İngiliz hava 

tebliği: 

Ev\·clki gün gündüz bombardıman 
tayyareleri Hollanda YC Fransa sa
hilleri boyunca düşman genıiJeri ara~
tırnııştır. 1000 toniliı.toluk bir vapura 
bonıba isabet etmi~tiı· . Milrcttebatın 
vapuru terkettigi görühnü~tür. 

4000 tonluk bir vapur da isabet ne
ticesinde ateş almıştır. Refakat gemi
lerine mitralyöz ateş} acılmıştır. 

Hollanda açıklarında bir Alınan 
destroyerine bomba isabet etmiştir. 
Ballığı zannedilmektedir. 6000 tonluk 
bir iaşe vapuru da hasara utratılmış-
ljr. 

trollere devam oiunması berberler 
arasında tela~ uyandırmıştır. 

Yakında; kadın saçı yapan ber. 
berlerin bir istida ile Vilayete mü

<Devamı 5 inci Sa.Tfacla) 

Sirkeci-Avrupa 
tren seferleri 
tekrar başlıyor 

Nafıa Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy dün akşamki trenle şeb. 
rimizden Ankaraya dönmüştür. 

Vekil hareketinden evvel gaze
tecilere bcvanatta bulunmuş ve 
Trakyadaki yol faaliyetini tetkik 
edip şayanı memnuniyet gördü -
ğünü söyledikten sonra denıi~tir 
kıi: 

•- A;rupa ile şimendifer mü
nakalatını tcmın edecek köprülc. 
rin in~a ve tamiri mesclcsile doğ
rudan doğruya Münakalat Veka • 
Jeti me')gul oluyor. Bununla be • 
raber bu könrülcrin tamir edil. 
mekte olduğunu ve pek yakında 
trenler in ~lemei7e başlıyacaİ!ll' 
sıze söyliyebiiirim. 
Haz ırlamakta olduğumuz büyük 

sulama projesi Vekiller Heyetine 
verilmiştir.• 

----<>----

lngllteraye Kanada· 
dan asker geliyor 

Nevyruk 17 (A.A.)- NevyO'!"k 
Herald Tribune gazetesine göre 
Kanada Ba~ekili King, Kanada 
parlamentosunda beyanatta bulu
narak İngiltcrcye yt>nidcn bir pi· 
yade tümeni ile ·bir motıörlıi liva 
gönderileceğin i bildinniştir. Gaze
teye göre şimdi İngilterede iki Ka
nada piyade tümenı bulunmakta
dıa-. 

Amerika Hariciye Mü.steşan 
Sanner Vels 

Amerika da ki 
Alman konso
loshaneleri ni· 
çin kapatıldı ? 1 

Amerika Hariciye 
mtt s te -; ar ı Alman 
mas ıa b atg azarı na 

bir nota verdi 
Vaşina:ton, 17 (A.A.) - Hariciye 

Mü~teşarı Sumner Vels dün Alman 
maslahatgüzarına mE'tni a~gıda yazılı 
notayı vermiı;1tir: 

Birleşik Amerika hi..ıkUmeti, Ameri
kadakı Aln1an acentelerinin ve Alman 

(Devamı 5 lnei Sayfa.da 

iki tayyare CebeUlt· 
tarıkı bombaladı 
Aljeziras 17 (A.A)- İki tayya

re dun müstahkem kaleyi pikıe 

SURiYE 

Harbine 

Bir Bakış 

\, 

Şam şimdi
ye kadar 
neden işgal 
edilemedi? 
Şehrin Şarlltan 
ve larpten ma
b a a ara ı ı ta-
mamlanıyor 

Beyrut açıklarında
ki deniz muhare
besinden haber yok 
KİSVE VE SAYDA 
MÜTTEFİKLERDE 

Anadolu Ajansının verdiği be
berlerıe göre, Vişi kıt'aJarının mu
kavemetine rağmen, Suriyede 
müttefik kuvvtler sağ cenahta 
K ts\·eyi ve sahilde Sayda'yı i$gal 
€tmişlerdir. l\1erkez Mıntakasın

da ıiddetii muharebeler olmak.ta-
dır. (Devamı 5 Jnt'i S•vfada) 

Sollumdaki İn 
giliz taarruzu 
devam ediyor 
Ancak bu taarruz 

umumi 
mah iye tte değil 

Londra 17 (A.A.) - Şimali Af
rilı.ada Sollum mıntakasında ya
pılan mahalli ileri harekete Nil 
ordusunun ileri müfrezeleri iştirak 
etmişlerdır. Şimdiye kadar hangi 
noktaya \'arıldığı malum değildir. 
Hareket, umumi bir taarruz ma -
hiyetinde değildir. Her iki tara! 
da mühim miktarda muharebe a. 
rabaları kullanmaktadır. Vaziye
tin şimdilik nasıl İnkişaf edeceği 

(Deva.mı 5 in<! Sı.ytada) 

Sinema ve tiyat· 
ro resimlerine 
yapılan zam 

Sollı.m =ntokcı.n11d4 alman Al1114n ecirleri 

(HARP VAZİYETİ ) 
Fransız mukavemetini çabuk kır
mak için Cenupta kuvvetli bir 
yarma, 
tile bir 

veya Şarkta motör sür'a· 
ihata hareketi lazımdır 

(Yazan: EM EK Li KURMAY .6 UB AY) 
SURİYEDE FRıUISIZ MIJ.IU\Vt;.. 
METİ ÇABUK KIRILAMAZ J\D? 

Fransı:z.Jar cenuhi Suriyede bir 
müdafaa cepheci tesisine m'UIVa!· 
fak oldular. Bu cephe, son haber
lere göre sahilde Sayda - Kisve 
hattı şimalinden geçerek ~le da· 
yanmaktadır. Bu cephenin şar-

kında geçilmesi •kolay olmıyan çöl 
ve gaıtbinde deniz vardır. Adeta 
iki cenahı dayalı bir müdafaa m:ııı.
takası halindedir. Şam ve Beyrut 
bu müdalaa mmtakasının şark ve 
gaııp cenahlarında birer kilit nok· 
tası teşkil ediyor. Fr.ans:ıılann ibu 

IDevlllll 5 lnd Sı.yfa.da) 

İki yeni çocuk 
1 
Kahve tevziatı 

düşürme vak'ası Perşembe günü 
tahkik ediliyor başlıyor 

Genç, gazel hizmet
çiye kürt a jı kim 

yapmış 'l 
İki çocuk dt. , urm>: Yak'ası Ad

liyeye intikal eım ı ~tır 

Konyada b ı r evde hizmetçi ola· 
rak çalı~an genç ve oldukça güzel 
bir kız yanında bulunduğu biri. 
sinden hamile kalmış ve çocuğu 
iki buçuk aylıkken Eskişehirde bir 
doktora düşıirtmüştür. Kız bila
hare bir gençle şehrimize gelmiş

tir. Hadise polisçe duyulunca ikisi 
de tutulmuşlardır. 

(Devamı 5 inci S.rlMlal 

ilk üzüm mahsulü 
şehrimize getirildi 

Bu y ılın fil minn malısulil dün Tv· 
sostan l;<'hrim b Sebze ve M•Yva Hali· 
ne getriım;ştir. 150 kiloluk b u lllAlı· 

sulü Tarsus baicılanndan B. Nıılı Uy· 
sal yeliştinnlşUr. 

Resmi dair elere me
murlar için toptan 

kahve verilecek 
Vi.liıyet şehrimizde 'bulunan 

14-00 çuval kahvenin tevzii hazır
lrldarını tam&mlaım :ştır. Yalnı:ı 

resmi dairelerden bazları henüz 
memur adedini Vilayete l:ıildirme
mişlerdir. Bunlar geldikten son 
derhal tevziata başlanacak ve rcs
ırıi dairelere toptan mal vcrileı-• 

( D.-vamı 5 ind Sayfı.dı.) 

Kıbrıs T ekraı 
Bombalandı 
Kahire 17 (A.A.)- Kıbrıs dün 

Alınan tayyareleri tarafından telo
rar bombalanmıştır. Boımbalar 

şehre atılmış ve insanca za.Yiata 
sebep olıınııştur. Maddi hasar yok· 
tur. 

Sinema ve tiyatro rEEiimlerine 
yapılan yüzde on zam hakkında 
Maliye Vekaleti alakadarlara bir 
nizamname göndermiştir. 
Vekalet., bu nizamname ile sinema 
ve tiyatro bilet ücretlerine de yüz.
de 10 nisıbeıtinde zam yapılmasına 
müsaade etıınektedir. Yalnırı: Bele
diye tarafından diğer !birçok hu
suslar üzerinde tetkikler yap:lacak 
ye zam miktarı yüzde onu geçmi
yeeektir. Belediye İktısat Müdür
lü ğiinün şimdiye ık adar yaptığı l ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a 

eden hummalı bir hazırlık nr. tetkiklere göre resimlere yüzde 10 
zam yapılmışsa da fiatlara daha az 
zam yapılması icap edeceğini gös
termiştir. Hafta içinde yeni sine
ma ·v~· tiyatro ücretleri tesbit edi
lecektir. 

akineye 
• 

erır en 
ldığımız 

elgraflar 
Beşinci 

Sahifede 

KISACA 

Romanya'da ne var, 
ne oluyor 'l 

A. ŞEKIP 

Romanyada neler oluyor?. B11 
sualin cevabını bi.r hafta var ki 
herk« birbirine sorıllaktadır. 
Gelen haiıerler şunu gösteriyor 
ki, Romanya, tam bir seferlıer
lik halindedir. Rumen 1ıük\ıme
ti, her türlü nakil vasıtalarına 
elkoynıuş. Nakil vasıtalarını 
devlete teslim etrniyenler veya, 
bu vasıtaları tahr ip edenleı 
hakkında iddctli cezalar ilan 
etmi~t ir. 
Diğer taraftan, biitiin Roman· 

)·ada, ışıkların karartılması tcd · 
biri alınmıştır. En şn)anı dikkat 
olan nokta, bütün bu tedbirlerin 
alınışı esnasında , Runıen hük\ı
rneti tarafıhdan hiçbir e>babı 
mucibe izah ı l3Ptlnıamasıdır. 

R omanyada, için için devam 

Romanyada neler ohı)·or?. Bu 
sualin henüz çözülemiyen m:ı· 
amması, günlerdir zihinler i 
meşgul etmektedir. 

Bir müddet evvel Alman fır· 
kalarının , Şark hudutlarında, 
yani Sovyet Rusyaya açılan ge· 
niş ovalarda tahşi t edildig ıne 
dair hırberler ıcld ijii hatırlar

dadır. 

Geçenler<le Tas ajansı, bu ha· 
berlere dair bir tavzih neşretmi.f 
ise de, bu neşriyat, Berlinde hiç 
bir akis Y"l>mamıştır. Diğer 
yandan, Sovyet Rusyanın muh
t elif nııntakalarında, paraşü tçü· 
!erin ve tanklanıı da iş tirak ile 
bü yük manevralar yapıld ığı ha· 
berleri gelmektedir. 

Ronı anyadaki son faali)·et ve 
'k:ıyna'."'n1alar ııı , nasıl bir hedefe 
mÜtn~ccih oldu/ı-u, hakiki ~a
)·enin ne olahi1eccği noktası, 

ınühiın bir noktai i tifhanı ha· 
!inde, giin ııe~tik<e siluetini a• 
zametleştinrıektedir. 

' 
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BUGONKO 

MUHAREBE. 

Şimdi, nerede olduğunu 
bilmediğim Yunan hüküme
t i, Bulgaristanla harp halin· 
d e olduğunu ilan etmİ§ .. 

Fakat, bildiğiniz gibi, or• 
tada bir harp yoktur. Öte ta· 
rafta, Suriyede muharebeler 
olmaktadır. Fakat, Fransa 
ile İngiltere biribirlerine 
harp ilan etınemitlerdir. 

Bu son dünya kavgasında, 
kimin kiminle muharebe et
tiğini, kimin kiminle hali 
ıulhte olduğunu anlamak Re 

zor?. 
1 • • 

• • 
BiR ::;ı:,RLEVHA 

HAKKINDA 
• 

Bir gazetenin b makalesi
J!e, muharrir, §U ıerlevhayı 
koymuı: 

«- izde hangi tip insan 
revaçtadır?.» 

Bizim bildiğimiz Türkçeye 
göre. insan, ayni fabrikadan 
çıkan Lir « anıul eşya» ol
madığı için, burada, «tip> 
değil, «karakter» veya «va
ııfı. kelime•i kullanılmalıdır. 

Sonra.... «revaç» kelime
ıine gelince .• 

Bu ifadede, herhalde bir 
yanlıılık oloa gerek.. İn1&11 
revaçta olmaz, insan lazım o
lur, inıan takdir edilir, İDINl 
beğenilir •• 

TERFi EDEN 

KUMANDAN 

Ajanı telgraflannın bil· 
dirdiğine göre, Vifi hüküme• 
tınin- ::>uriyedeki kumandanı 

General Dentz, Orgeneralli· 
ğe terfi ettirilmif.. Suriye 
harbi devam ediyor. Böyle, 
harbin ortasında bir kuman

danın terfi etmeıi görülür 
ıeylerden değildir. Harp bit· 
ıin, kumandan zafer kazan
IUL terfii ondan sonra, düıü· 
qülmek lazım gelmez mi? •• 

Şu, Viıi hükümetinin yap
tığı itlere akıl, fikir ermc:;ı 
oldu. 

CAMLICADAN 

GURUP 

Beyazıttan ıonra, Çamlıca 
Tepesinde de, Şarkkari bir 
kahvehane inıaaı kararla§· 
mıt bulunuyor. Çamlıca sırt· 
larından, bütün Boi:azın pa· 
noramaıı fevkalade görülür. 
Şarkkari kahve yapılacağına 
göre, burada, elebtte nargile 
de bulunacak, demektir. 

Bir ak§am, Çamlıca Tepe
ıinde, nargile to;<urdatarak, 
gurubu seyretmenin zevki, 
bqka nerede bulunur?. 

Çamlı~yı yakından tanı
yanlar bilirler ki, İstanbulun 
bu en güzel tepesinden sey
redilen gurup, dünyanın hat· 
ka hiç bir noktasında görüle-
mez. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 93 

Çalışan 
kadınlar 

Gündüzleri çocukla
rını bırakabilmeleri 
için kantinler açılıyor 

Çalışan ve çocuklarını evlerinde 
bırakacak kimsesi olmıyan anne
lerin gündüzleri ·ocuklarını bı. 
rakabilecekleri yeni kantinler te
sis olunması Beledivece kararlaş
tırılmıştır. 

Bu maksatla kazalarda müna -
sip medreseler aranması dün kay. 
makamlıklara tebliğ olunmuştur. 
İlk evvela Cağaloğlunda Cesur 
Mustafa paşa ve yanındaki med
reselerde bu kabil kantin tesis o
lunacaktır. 

Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Be
yoi?'lu kaymakamlı:.ları da mın. 
takalarında bu maksatla münasip 
medreseler aramaktadırlar. 

fJÇÖK ERLER 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 

* Son zomanlarda bir çok kfro•e
ler n doktordan rapor almak suretiyle 
francala lmak ıçtn fır1.nlara milracr.at 
cttiklcn goruhttu ... _ır. Belediye, veri
leTJ. 12 çuvaı w-ıun bu işe köfi gelrr.e
digi cihetle francalanın kimlere tahsis 
cuııe:ceJ;,:ni Dalıilıyc Vek:ilelin<len sor
uıuştur. 

..ı,. Belediye, Şi;li - Maslak yolun
da kaınlnnn tekerrür cttı:ini görerek 
bu yolun bir m; ·Ji d~ha genislct L"Ucsi
nc kar.1r \·ennış;,.ir. Bu ene yı.lun Ş!~
liden Masıaı:a koctar olan kısıra genıı
let ~cccktir. Şımdılık bu yol ş ısc ola
rak in a edilecek, ileri.de aslalt geçi
rilecektir. 

+ ~·lahalle s perlerinin kazılması 
içın but.Un poll!J merkezlerine yenıden 
tcbl~gat yapılrnışt.ır. J>ası! nıüdafaa.da 

kı;.;':ldilerine vaziie venim~ olanlar, 
gündelik işlerinden vakit buldukça bu 
sıperlcrl kazacakl.ardır. Şinıdiye kadar 
mahalle aralannda vücuJe getirilen 
sıperler umumi bir kontrolden geçiı·i
lccex ve tebligat hilafına siper kazma 
i~İni ihmal edenler cezaya çarpılacak
lardır. 

TiCARET ııe SANAYi: 

* İstanbul i!ha!At gümrüğimde mu
Qmelesi ikmal edilen 13 ton çivinm ne 
suretle tev-..ı:i edileceği Ticaret Veka
leUnden sorulm~tur. Öğrendigımize
gv:-e bu çivıler, evvelce ilitıyaçlan 

tesbit edilmiş olan vilayetlere birer 
mik'ar tak.sim edilınck suretiyle tevzi 
olunacaktır. 

+ Altın fiaUerl inmekte devam et
mektedir. Dün Reşadiye altuıı 26,20 
k11lçe a!Lın 330 k~tan satılmıştır, 

MÜTEFERRiK: 
+ Sark De.miryolları memurlarının 

tazııunat talebi davalarına dün 1 in· 
ci 'ficarct ~!ah.keme.sinde devam olun-
muştur. ~ 

Tc;;ı.kil edilen vukuf clılı. şirketçe 
ecnebi ve gayrimüslim ıncmurlara ve
riln ikran1 yelerin cszı.slaru1a dair ba· 
zı \.e-lkaların gctırt.ı.lnı~i.ne lüzum 
gJnnüşıU. Bu vesikaların, perakende 
oıarak evvelce evrak ınahzewne indi
rLı.dıı;i ve derhal çıkartılması müm
ktin olanuyacağı gelen cevaptan anla
iılm..ıştır.. Bunun üzerine, tetkikatın 
ikmaliyle muhakemenin devarru, 8 Ey· 
liıle bırakılmıştır. * Üsküdar Parti Kaza Hey'eli Lüt
fi .Aloioyun BJ,JAanlığında nahiye ve 
ocak Başk.anlariyle bır toplantı yapa
rtık ışık, su, yol ve kultur işleri etra
!ında konuşmalar yapm~lardır. Bu 
konuşmalar neliet..'"SU1dc Uskudar kaza
sının iht.yaçları te>b.t edilmiştir. Bun
lar derhal yaptırılacaktır. Bu ıne:yanda 
Ikyleı-beyi kü.tilphane!ı.lııin halkın isti
f<oJer.ine açıln1ası ve klı.> tere tenvir 
hcy'eUeri gönderilmesi de kararlaı;
~tır. * Şehrimizde tetklkatla meşgul o· 
lan Ziraat Vekili Muhlis Erkmen dün 
a.k4am An.karaya dt>nm~tür. 

+ Bu yıl İımlr Fuarinda yurttaki 
okul sergtlerinde muvaffak olan eser
ler de teşhir olunacaktır. 

KOLK L 
rv.üellifi: 

çiftlere ayak uydurmaga mec -
bur kaldı. Bu hal salondakilerin 
göderinden kaçmamşıtı. Bırbırin. 
den züppe olan bu kadınlar ve er
kekler Rezzanın kemancı ile dans 
edişini biraz da yadırgam~:ardı. 
Hatta bazıları bu çlftin yanından 
geçerlerken, cüzam illetine tutul
maktan korkuyorlarmış gibt irki
li) orlar1 çek ngr_ın davranı) or • 
!ardı. 
Bır ara, biten parçayı herkes el 

çırparak ve: 
- Bii.s! Bii,:;s! 
Dı) e bağırarak tekrar ettirmek 
teyince, Nacı, keman çaıa çala 

orkestranın ÖJ'Ünden ayrılıp dans 
edt'nlerın arasına karıştı ve çar
daşın o} ııak notlarını, Rezzanın 
kulağ. dilıınden yaymağa başladı. 
O zaman Rezzan dayanamadı: 

izamettin AZIF 
- Ne güzel çalıyorsun! Oh, ne 

güzel çalıyorsun ... 
Diye ınlcdı ve bir an gözlerini 

yumduktan sonra bırdenbire ke
mancıdan ayrıldı, Nac;nin elinden 
kemanı çekip aldı; kemancıya u
zattı: 

- Yeter! • diye bağırdı - yeter ... 
Ve delikan ıya sarılıp dönmeğe 

başladı. O zaman Naci, kadının 
saçlarını ok.şıyarak sordu: 

- Ne çabuk bıktın sevgilinden. 
- Budalanın biri. 
- Demin böyle demiyordun 

amma ..• 
Kadın, gözlerini onun gözlerine 

dikerek sert sert homurdandı: 
- Alay ediyorsun değil mi? 

Korkma ... Ben her zaman bu ka
dar emballe olmam. Geçer. Bu da 

Roma'mD zehabı 
Romadan gelen bir telgraf ha

berine göre, Bulgar Kralı Borisin 
Mıısolini ile yaptığı son mtilakat
tan bahS<!den İtalyan gazeteleri, 
Musolininin geçenlerde söylediği 
nutuktan sonra, Balkanlar mesele
sinde tenvire muhtaç hiçbir gizli 
mesele kalmadığını tebarüz ettir
mektedirler. 

Roma nıatbuatının bu iddiası Ü· 
zerinde, durmak lüzumu vardır. 
Çünkü, daha birkaç gün evvel, 
Berlinden gelen bir haber Mı.ıso· 
!ininin söylediği nutulııta Yuna
nistan faslının, Almanyanın üıe· 
rinde hiç de hoş bir tesir yapma
dığını bildiriyordu. Musoliniye 
nazaran, Yunanistan İtalyaya il
hak olunmakta, Yunan yarmıada
sı İtalyan nüfuz mıntakasına dahil 
olmaktadır. 

Halbuki, Bertin kaynokları, bu 
hususta gayet sarih olarak şu 

noktayı tebarüz ettiriyorlar ki Yu
nanistan, İtalyayn ilhak edilmemiş 
buh:ııılui(u gibi. bn ~·arıınada. İta!
~-" •m nüfuz mıntaka ına da ithal 
edilmiş değildir. 

Atinava ve Yunani!tanm diğer 
bnzı k~ı.ınlarına, çekilen Alınan 
kt'alari yerine, İlalı ıın kıt'alarının 
gelmei:e ba.tema<ı hadi ~si. sade
ce ınıı .. •aklı.at işc·alin idari tedbir
ı~ri ara,.:uıda ıniitalca ed7!..-ı1rğe 13-
J"ık J,ir mc eledir. Nasıl ki, ~~al 
~!tında bulunan Fransanın bir 
kısım mıntaknln•mda da, ayni iş, 
daha evvel yaı,-lagclmisti, 

Herhalde, Balkanlar haritası, 

buP."iinkü ~ekil ve n1anzaras.ını mu· 
baf~za eierck değildir. İstilaya 
uğTıyan Balkan devlt"tleri i<tiklal
lerine kavu~acak. milli hakimiyet 
tee.-üs edecektir. 

RF.SAT FF.YZI 

4 ay ır maa verml· 
yen ekalliyet okul· 

ları varmış 1 
Şehrimizde bazı Ekallıvet mek

teplerinin kültür ve türkçe ders
leri öğretmenlerinin geçen ders 
yılına aıt müterakim maaşlarını 
halen vermedikleri öğrenilmiştir. 

Bu meyanda Arnavutköyündeki 
Takmançasay Ermeni mektebi 

türkçe öğretmenl'Crinin 4 aylık 

işlemiş maaşlarını vermediği şi
kayet olunmuştur. 

Maarif Müdürlüğü biran evvel 
muallimlerin maaşlarının veril -
mesi hususunda mezkCır mektebe 
emir vermiştir. 

--0------

YeDI Yerli ~ allar 
_şubeleri 

Sümeı'hank yerli mallar pazar
larının Ana.dolunun muıht.elif vila
yetleI'inde açı.l.nuş olan şı.ıbe !eri bü.. 

yük l:ıir rağbet ve alaka kazanırnı.ş 
tır. Bu vilayetlerde yerli mallar 
şube;ine karşı görülen büyük ala
ka karşısında bırçok ye'rlerde ikin
ci şubelerin açılması zarureti ha. 
sıl olmuştU1'. Bu huısusta tMısat 
Vekaletine olıirçok vilayet merkez
lerinden temenniler iz.har edilmiş-
tir. Haber aldığımıza göre 'bu ala
ka karşısında V okiılet Aruıdolunun 
daha on viliiyetinde yeniden yerli 
mallar şubeleri açılıması için hazır
lıklar yapıhnesıru aliil<adarlara 
ernretmi~tir. Bu pazarların büıyi1k 
bir kısmı şark w cenı>p vilayetle
rimizde açılacaktır. 

geçer. Ben seni de bir kenara bı· 
rakmasını b'lirim. 

- Ben aksini 9Öylemedim ki... 
- Senin aklından geçenleri de 

bilirim ben. Fakat kıyamet kopsa 
bu gece benim.sin ... Yiyeceğim se
m, sabahleyin eser bulamıyacak
lar senden. 

- Yamyam. 
-•Bak görürsün ... 

- Bak görürsün diyorum. Niye 
susuyorsun? 

_ Nihayet görümce hanımın 

çobanı yediği kadar yiyebilirsin. 
Bak ... Kadın saatlerce oğlandan 

ayrılmadığı halde oğlan hala or
tada. Sizin ailenin kadınlan pek 
tehlikeli şeyler değil. 

- Yezid ... 
Bu sırada parça bitmişti. Rez

zan delikanlının koluna sımsıkı 

sarıldı: 

- Arlık çıkalun odamıza başım 
dönüyor. Uykum var. Buradaki

lerden, içkiden, müzikten her şey. 
de.ıı bıktım. Biraz seninle başbaja 

Günün meselesi: 

Kun 
• • n ÇI 

ura f iatleri 
yükseliyor? 

Mürakabe Komisyonu deri f iat
lerindeki tere/ f üü tetkik ediyor 

Kundura fiatlarının son gün
rerde gittikçe yükseldiği alakadar. 
ların nazarı dikkatini celbetmiş • 
tir. Bu tereffü ün deri ve malzeme 
fiatlerinden ileri geldiği beyan o
lunmaktadır. 

Mürakabe Komisyonu da dün 
öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğünde toplanarak deııi fiyat
larını tetk<ik etmiştir. Toplantıda 

deki malların fiyatlarının yükı;el
diği aıılaşılınıştı.r. Koırı.iayıon bu 
me91!le etrafında perş!mlbe günü 
yapace.ğı toplantlda yine :müzake
relerde bulunacak ve baZi tedbirler 
kararlaştıracaktır. 

Kamisyon dün bir tel işi üzerin
de de mü.zal<erelerde bul'llillI!1.1Ştur. 
Bu da Anadoluıda bulun.an lbir fir· 

şehriımizin bazc deri tacirlerile fab- manın kendisine alt olan ve piya
rikatörleri de bulunmuşlardır. Ya- sada kullarulmıyan 10 ton kadar 
pıJan tetkikler neticesinde son za- havai teli sattırmak anaksadile bu
maınlarda Suriye - Irak yolunun raya görıdermESi ve burada bir 
kapanması ve Mısırın da kalın deri kısmının faturasız olarak satılma
ihracatını menetmesi üzerine mem 1 sıdır. Komisyonca henüz bu hu
leketimize kafi an;ktarda dcri ithal susta icabeden tetkikata devam 
edilemcliği ve bu sdbepten dahil- olunmaktadır. 

Telefon görüş
melerinde sürat 

Teahhursuz mükale
me için yeni cihazlar 

sipariş edildi 
Şehirler arası telefon konuşma

larının teahhursüz cereyanını te
min etmek için mevcut şehirler 

arası telefonları devrelerine 
tatbik olunmak üzere üç takım 
kanatlı ve dört takım da tek ka
natlı kuranportör cihazı sipari~ 
olunmuştur. Bunlar yakında ge
lecek ve yerlerine konduk'. an son-
ra konuşmalarda sıra bekleme 
müddeti yarı yarıya azalacaktır. 

-0---* Llmanımııdan Amerikaya mal 
götürüp gı:ıtirecek olan bakır silebin
den başka krom, demir şilepJerinin de 
bu hatta tahsis olunması kararlaştı
nlmıştır. 

Gönüllü 
Hemşireler 

Haydarpaşa ve Ka
sımpaşada da yeni 

kurslar açılıyor 
Şehrimiz Yardım Sevenler Ce

miyeti sayısı gittikçe artan gönüllü 
hastabakıcılar için yenfden bazı 

hastanelerde kurslar acmalta ka
rar vermiştir. Bu meyanda Pen
dik, Kartal kaza:arından gelecek 

• olan Bayanlar için Haydarpaşa as
keri hastanesınde 25 ki;;ilik bir 
kurs açılacaktır. Kurs önümüzdeki 
haf-.adan itibaren faaliyete başlı -
yacaktır. Kasımpa~ada Deniz has
tanesinde de bir kurs acılacaktır. 
Diğer taraftan Cemiyetin şu • 

heleri ve şehir kolları kayıt mu
amelelerine, taahhütlü aza kaydı
na devam etmektedirler. 

--~ADLİYEve POLİS"'-;
Yürüyen yük arabasındaki 
kumaş balyeleri nasıl açılmış 

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

K2lpakçılar yokuşunda ulr arabada D 
hırsızlı yapan hapse mallkCm oldu 

Sall:akalıla.-Jan Şükrü, dün Mer- 1 ay hapse 15-0 lira ağır para ceza
candan Kalpakçılara doğru çıkan aına çarptırılmıştır. 

Murat oğlu Metımcrlin arabasının Bır müvezzi yaralandı 
arkasına geçmiş ve arabadaki bal- üsküdarda Halksinan mahalle
yaları bağlıyan ipleri çözüp kumaş sinde oturan seyyar gıuete muvez
balyalarını çalmak iı>teırıken yaka- zii 14 yaşında Şaban oğlu Yaşar 
lanmıştır. koşarken ayağı taşa takılmış, ba-

Cürmü meşhut yapılarak Üçüncü ş.ndan ağır sıurcttc yaralandığın. 
Sulh Ceza mahkemesine verıilmi§ dan Nümune hastanesine kald;rıJ
ve yaptlan duruşması som.ında da mıştır. 

bir ay beş gün hapse mahkıi.m edi- Bir basmacı yakalandı 
!erek t~ur. Sultanhamamtnda kumaşçı Oy-

ş f .. .. hk ~ • { • mak bin Levi adında bir Musevi 
o orun ma umıyc ı 1 tacir 45 kuruşa satılm~-ı lazım ge
Bir müddet evvel Ortaköyde 379 len basmayı 80 kuruşa satmak is· 

numaralı kamyonu ile Hasan ve terken cürmü meşhut halinde ya
Reıruıi adında iki kişiye çarparak kalanmı.ştır. 
bunları ağır surette yaralıy11n şo- Asliye İkinci Cezada başlana.n 
för Mehmet oğlu Ahmet Asliye Se. 1 d.uruşma.>l sonıun.da twkif edilmiş
kizinci Ceza mahkemesi tarafından tır. 

kalmak, kolunda yatmak istiyo
rwn. 

- Ooov! Halbuki ben deminki 
yamyamı istiyorum. 

R"zzan, cevap yerine delikan • 
lının koluna şiddetli bir çimdik 
bastı ve tek kelime söylemeden 
kolundan çekti, arkasından ite ite 
merdivenleri çık.ardı . 

.......... .................................. 

. ........................................ . 
Uyandıklan zaman, odanın bi· 

ricik penceresini kar kaplamıştı. 
Rezzan, ıstediğinden fazla tat • 
rnin edilmiş bir kadın n yedi se
kiz saatlik uyku ile dinleııemiye
cek yorgunluğu içinde idi. Öyle 
tenbel, öyle tenbeldi ki esneıneğe, 
gerinmeğe bile üşeniyordu . 

Naci yataktan çıkmak istiyince: 
- Dur... - dedi - nereye gidi. 

yorsun? Adanalı kan bumunda 
tütüyor galiba. 

- Affet sevgilim. Fakat söyle. 
memezlik edemyieceğiİn. Sende 
bir deve kin.; var. 

- Unutamıyorum değil mi? U. 
nuttııramıyorsun değil mi? Benim 

müsaadem olmadan şuracıktan şu
racığa gitmek yok. 

- Hoppala! Burnuma bir zin.. 
cir takman eksik. 

- Sen ayının birisin de ondan 
farked .. miyorsun yavrucuğum. 
Yoksa taktığım zincirden burnu
nun delikleri yalama bile oldu. 
Konuştukça neş'esi artıyor, neş.. 

esi arttı!<ça kuvveti yerine geli
yor, yorgunluğu gidiyordu. 

- Arkama birşey ver de doğru 
layım ...• dedi -

Delikanlı yatağa yakın bir yün 
hırkayı alıp kadının omuzlarına 

attı. Rezzan doğrulunca kollarını 
onun boynuna dolayarak dudak
larını uzattı: 

- Öp bakayım beni ..• 
- ..... . 
- Daha sıcak, daha uzun. .. 
- .... .. 
- Nasıl? 

-KonuşmL .• 
- ...... 
Lüzumundan ve tanınmış re • 

korlerinden çok uzun süren bu 
öpücük, kiçbilir nıı zamm bite • 

Yeni ikmal 
kursları 

Kayıt müddeti ve taş• 
radaki talebenin vazi· 
yetleri tcsbit edildi 
İkmale kalan Lise ve orta okul 

talebelerini yetistirme maksadile 
açılacak olan ikmal kurslan Ma
arif Vekaletince tesbit edilmiştir. 

Kurslar temmuzun 16 sında 

tedrisata başlıyacak V'I ağustosun 
23 üne kadar devam edecektir. Bu 
kurslara devam etmek istiyen ta
lebeler hariçten ise bulunduklan 
yerin veya kendi okullarına mü
racaatle kaydolunacaklardır. Ka.. 
yıt müddeti 10 temmuza kadar 
devam edecektir. Kayıt günleri 
haftanın nazartesi ve ryerşembe 
günleri öP.leye kadar devam ede
cektir. Ayrıca Beyoğlu ve Eminö
nü Halkevinde de ikmal kurslan 
açılacaktır. 

Lise ve Orta mektep Müdürleri 
de 10 temmuz ög!eden .,;onra İs

tanbul Kız Lisesi salonunda Ma.. 
arif Mıid~rü Tevfik Kutun reis
liğinde toplanarak kursların pro
gramlarını ;;.mal edeceklerdir. 
muvakkaten Anadoluya gitmi_ş o

lan talebeler bulundukları yer • 
lerd .. ki mekteplerde açılacak olan 
kurslara devam cdebil<!ceklerdir . 

Ankara - Elôzık 
hava hatiı açıhyor 

Devlet lfavayolları İdaresi yolcu 
nakliyatı için Ankara - Elazık a
rasında bir hava hattı tesisini ka
rarlaştırmıştır. 

Bu maksatla Elazıkta üç yüz bin 
lira sariile bır meydan kurulup 
modern tesisat ve inşaat yapılmış
tır. 

Enstitülere ahaa
cak talebeler 

Açılan yeni köy enstitülerine bu 
yıl yeniden talebe alınacaktır. Ta· 
lehe kayıt ve tasciline eylıil ayı 

zarfında başlanacaktır. 

Buralara ahnacak talebelerin 
köylü çocuğu olması ve biraz ara· 
zisi bulunması gibi şartlar konul. 
muştur, 

Bir demiryolcu
lar hastahanesi 

açllacak 
Devlet Demiryollan İdaresi şi

mendiferlerde çalışanlarla aile be
yannamelerine dahil aileler efra. 
dının hastalıklarında meccanen 
muayene ve tedavi edilmeleri için 
Ankarada bir hastane açmağı ka· 
rarlaştırmıştır. Bu hastanede Es. 
kişehrideki gibi ameliyatlar da ya
pılabilecektir. 

---<>-

Tenha istasyonlar
daki şimen di· 

fercilerin çocukları 
Devlet Demiryolları İdaresi 

tenha istasyonlarda çalışan me • 
mur ve müstahdemlerın çocuk -
!arının tahsilden mahrum bırakıl
maları için yeni talebe paıv;iyon
ları açınağı kararlaştırmıştır, Bun. 
!ar İdarenin Eskişehir ve Konya
daki pansiyonları gibi olacak ve 
çocuklar tevil okuvacaKlardır. •. 

cektı. Daha doğrusu, öpüşmekten 
kimbilir Rezzan ne zaman bıka • 
caktı! Eğer bu sırada kapıya vu. 
rulm:lmış olsaydı, belki de Rezzn, 
kıyamete kaadr dudaklarının bu 
ince bıyıklı erkek ağzından ay· 
rılmasına razı olamıyacaktı. 

Kapının vuruluşunu duymamaz
lıktan gelmek istedi. Fakat dışarı· 
daki ısrar etti. O zaman: 

- Kim o? • diye haykırdı - da· 
ha uyanmak istemiyoruz. Kahvaltı 
getirdiysen kapının önüne bırak. 

Fakat dışarıdan cevap veren sesi 
işitince sesindeki bu şiddet kay
boluverdi. O zaman bir zıplayışta 
yataktan fırladı ve kundurasının 
bir teki ıçine saklamış olduğu a
nahtarı kapmasile kapıyı açması 
bir oldu: 

- Aaa ... Nereden çıktın sen? 
Hiç hayret etmemişti. Faka'. ge

leni görünce Naci ne yapacağını 
şaşırdı: 

- Oh.. Bu .. buyur ... Buyuru. 
nuz eeefendım ... 

Diye kekeledi. 
(~Vll") 

Milttellkler 
ll:oaleranıı 

Yazan: Ahmet Şükrü ESM~ 
Londradan haber verldiğine F 

i 

re, evvelki gün Saint james sa!" 
yında İngiltere, İrı,giliz dominY"°' * 
ları ve İngilterenin tttifalkınıda j)il' 
lunan bir düzine kadar A'\'l'lil" 
devletinin bir konferansı tıopli: 
mıştır. Bu içtimada Başvekil. 
gilterenin sulli yapmak üzere~· -t 
lunduğu hakkındaki şayiaları.~ 
zip etrneğe !bil.hassa ehemm!J":, 
vermiştir. Bu ı»ktada demiştir~ 

cFakat şurasını az çok iftihal 
size hatırlata·bilirim ki orduıln~ ~ 
intizamsız ve hemen heımen ıı 
l&hsız bulunduğu İngiltcrede I~ 
men hemen bir tek top ve bir W' 
mevcut olduğu, hemen bütün iB: 
malzememizin ve mühianmatııı< 
zın Fransada ka) bedildiği /bir 
da dahi Britanya mil!Mi, fati:h 
sulh yapmayı hiçbr wrctle O 

şilnmcmi• ve mü te f'k c!a\'ac' ' 
bir dakika C_mitsizl e dll ~eııı ~ 
tir. O zaman bile ya 'l z kmdill11 
ze değil, fakat bütün insanlara d ~ 
iliın ettik ki azmimiz tahribata 
rıyan ve esaret altına Giren ,..,il' 
!etlerin her birinin kurtarılm"".: ltr 
na ve nazi tahnk1:ümiinün kır <le 
tahrip edilme ine kadar sulih ysY n· 
mamaktır. ı 

Çörçilin nutkund•m sonra 
tefik devletı "' ur hhnsları 
rı ayrı söz alarak kısaca ayı'> 4' 
rarı teyit cim !er ve ne<ticede 
madde ile hulasa edilen şöyJe 
karar verilmiştir: 

1- Alman ve İtalvan teca' 

l<;i 
•d 
tili 
ltı 

züne karşı nihai zafe-r kazanılı F' 
caya kadar mücadeleye devanı' ~ 
dilecek ve bu mücadele için eilf ha 
rinde bulunan ibütün vasıtalar •t 
mütekaıbilen yard.:mda •bulunul" tı ct· 
caktır. " 

;ıl' ..,e 2- Hür milletler cclbir ve Ş 1 
det istimal edilmek suretile fi~ ık.o_ 
manya ve ortaklarınm tahakkü:t' ~ 
altına girmeğe moobur edildıı.<.l ~ 
veya böyle bir cebrin tehdidi ı, 
tında yaşadıkları müddetçe i~ 
rarlı ve feyizli bir sulh olamaı 

3- Haıkrki ve devamı. ·bir 
temelinin atılması, tecavüz t 
dinden masun bulun.an 'bir dü~ 
da hür milletlerin kendi arz~I 
rile işbirliği yapmaları ve iktısa 
ve içtimai emniyetten müste-fit 
maları ile kabildir. Bu rıı.i!lctl 
kendi aralarında ve diğer hür J11 
!etlerle hu maksadın tahakkuku 
çin harp esnasında ve harpten~ 
ra çaLşınak arzusund.adıTlar. ~ 

Saint james sarayındaki içtiil11 a~ 
ın birinci ehemmiyeti, bunul' ~i 
h"arp çıkalı müttefikler a!"asınd' . it 
yapılan ilk içtima olmasında, jll<ı \ıı 
ci ehemmiyeti, ilk defa olarak lf 11 

muımi mahiyette olmasa bile, sı. 
gayeleri hakkında müşterek bey 
nat yap imasında ve niıhayet 
çüncü olarak da Almanya taraf 1\1 
dan haJ>ılacağı ibildi'rilen sulh 1 ı. 
şebbüslerine karşı bir cevap tel 
kil etmesindedir. 

Mihver devletleri, Avrupa ıııe_ 
leketlerinin <büyük •bir kıı;mmı 
galleri altına alm:ş bulıunuyoe"ll 
İ.şgalleri altına aldıkları mel" 
ketlerde yeni yeni hükumeti 
kurmuşlar ve bunları meşru !ı lıı 
kıimet olarak tanımaktadırlar. f lı lrı 'e hükCımetler de kıt'ayı t · 
mihverin saliilıiyetini tanıma•lC~ 
dır. lşgal altına almadıkları me 
leketlerin hükCımetlerine de •b<l~ 
tanıtabileceklerini ümit etmeJcl 
dirler. İşte böyle kıt'a sulliunu. • 
but da kıt'a nizamını kurdu'k 
sonra, İngi1terenin, mücadrl, 
devam ettirmesini füzuımsuz 
faydasız addetmektedirler. Alı!l 
yanın •sulh lehindeki diploııı3, 
faaliyeti. bu olm!llk gerektir. ) 
ni kıt'a nizamım ve yahut fjl 

hunu kurduktan sonra mub• 
benin devamı mes'uhyetini im 
terenin omuzlarına yükletmelC 
savvurundad ır. 

İngiltere, ıbu manevrayı anlB 
ğı içindir ki. daha evvel davrsı 
rak, Londra içti.maile, A vru1'8~ 

"'' lıay ı askeri isgal altında bulun<luı;· ~ı· R • t~ 
hatırlatmış ve L.,gal _deva~ ~ l' ~gııı 
çe su}hun 8'ktedilemıyccegını<l ~İoıiı 
dirmiştir. Bu suretle mihver t 'ı: •A 
!etlerinin sulllı yapma .. v: yah~ ·~.la 
nizam kurma teşcbbüsunc t ~ d' 
düım etmiş o~uyor. Londra kO~ ·~i~ ı , 

ııl· ı, 
ransında verilen karardan a ~i So 
lan şudur ki İr;ıgiltere, ~end'.' l:iıı 1 

manya ile sulh akdetmeğe ,." ~ıl':; 
olmadcğı gibi, mihver devle. I• 
nin kıt'a üzerinde harbi J1il , ı:ı 
len~iş telakki etmelerini de · 'i"'1ti. 
etmemektedir. Uıd 

hu 



~giltereye 
~~ taarruz .• 
r,:" : Ali Kemal SUNMAN 
li:ıO' ~i istila fikrinden hiç 

l:ııemış olcıugunu teıkrara 
•k. Fakat Akdeniııde, §U-

bııtada şımı:lıye kadar cere
• olan harekat dolay""1le 
tin otuienıberı ilM ~ur

, ıııı.ııa.ıaz~n"' bugünlerde 
ka me!l<la..;ı'tlan da teyit 

ı. <>iması şayan:: diktka•tır. 
'<tın o~ J"lıazalan ne idi?. 
~tn sanil.eıt de ?l3un, a-
a olsun harl'.'kat ncvc va

lrs.n bunun asıl hru<bi t<>ş
'Yeceği ve nl!I icenin de a
daha 1.iZak ol.<luğıı degil 

<\iman tarafının ne düsün
daır şu günlerde verılen 
lıer!erde kısa ol~akla be
~ manatı değiklir. Çünkü 
~ m va!fakiyet dalıı Ii ol
t!de Akdeniz sahasında kaç 

r ıtup bitenlerin asıl J· arbi 
• iği anlatılırak ı~tı:-ni
i!rgeç Manş üzı:-rindı:- vuku
" srekirta işaret ediliyor. 
:~reyi istila fikranden Al

~? iı'afının vazgeçc>b:Jeceğine 
~ ıltrce zaten ihtimal verilrne-

llilakis İngiltereyi mağlup 
k;in ancak İngiliz adaları
lda.n. denizden taarruz ede
'liz tıopraklaı-ına aıiker çı-
~ esas olduğ'u söyleniyor 
ıın tarafının bu fikrinden 

'tıı va:o:geçmlyeceği Loru!· 
~inıa tekrar ediliycı'<lu. 

tf Sene bu mevsimde Av
r ~ F'ransanın sılıilıını teslım 
r 'ilden sonra Almanların ye

rli ~aınıe ile İııgiltereye de ta
IS' ;ı~eleri tlıtıma!leri İngi!iz-

duşündıiımemiştir. Fakat 
jJ- . l;e onları kendilerini t.op

l Ve adalarında sonuna ka
' ·ltavemet için hazırlık gör
~Vketmiş oldu. Britanya a

s~ a yaşıyanlar şu oon bir 
' lıeri ise h<'p o istila teşeb
~. bir gün vukua geleceği· 
'<Qan çıkarıru~rlar. 

'!Uerin yaızdıklarından öğ-
ôlıbudur. İ<ngiltere L...ti!Aya 

•lir m~ ıbu yoldaki tasav
!Uiyat sahasında tahakkuk 
1Ui?. Ve daha bir hayli su-

~ ~Un etrafında bir ·edebiyat. 
geEtıiş oldu. İngı teren;n 

&ııkeri mıtharrirlerı, mizah 
kaıeım erbabı, geçmiş asrr-
1~at.nı araştırarak bugün 

ı ~ l!<;ki sahifeler arasında mi
•r,yanları tarafından 'bu is

inde belkt vazılnıadık hir 
ita.ima.mı tı; Ewela İngi-

1-nının ada olına,;ı hilkatin 
·trlldur. Eğer kıt'a ;.zerinde 

belki İngiliz Yataru da ev
ıı olanca kahramanlıkla mü
tıa ragmen i:>ti la altına dü-

'di. Lakin ada ile karşı ya
kıt'a arasında bir deniz var. 
~l?i a ma-k tar'hin hangi 
~ olursa olsun İngiltereyi 
~<'ği düşünenler için çok 
~ıış, gitı;\de imkansıo: hale 
< 1 ~ı·. Bu uğurda talihini de-

IS!iyen meşhur kuınanıdan
~e tedbirleri eksikti, ne de 
it arına göre vasıta ve silah
' eıe şu İngilizleri iyiden i-
l'ııerek bir daha onları dün
er· ıne kanşma ktan ika.t'i su-
;lıkoyımak arzuları da az 
' değildi. Fakat dört etrafı 
ak İngilizleri hem uyamk 

R01'1AN: 34 

İngilizler bunu hiç ha
tırlarından çıkarmadılar. 

Aaıl harp ıurada, bura
da deiil, ngilizin ada· 
11nı istili. t~bbüaü ile 
olacak •• 

bulunıdumı.uış, hem de tabıi bir 
istihkamın içinde y~ gibı bir 
hale getirmiştir. Bunun icaıbı ola
rak deniz ılruvveti:ni ha· ası.rda 
da~ma üstün bulundourmağa çalış
mışlar. 

Bununla berai>er İngili;z İmpa
ratorluğu bugün dünya ~"Uzünde 
hem karada, hem de suda yaşıyan 
si_ya;ı bir uzviyet ve teşekkül ha
lindeuir. Onu vumıak için kah ka· 
rada, kMı denizde harekete geçil
di İmparatorluğu vurmak, onun 
muhtelif parçalarını birbirine lbağ
lt~ ~n yollaı-ı kesmek suretile İn
gılterey i mağlüp etm<'k tecrübesi 
yeni değildir. Fakat bunlar hep 
asıl harbin sahası haricinde yapıl

mış hareketler say•ılmakıtadır. 

Bunların neLceyi vernnekten çok 
uzak olduğu anlaşılıyor Bu saha
nın haricindeki her hareket asıl 

büyük .oyunun ılı,;ında meraklı
ları oyalamak kabilinden gösteri
len türlü marifetlere, hünerlere 
benzetilımektedir . Asıl saıha İn
giliz vatanının 'bulunduğu geniş 

yerdir Orada tarihin 'büyük bir 

hayat ve memat mücadelesi cere
yan edecek. 

Alman tarafı da bunu anlatıyor. 

Yakında orada harbin asıl safhası 
cereyım edeceğini söy !emek isli
yor 

İngiliz tarafı da obunu anlatıyor. 
Hem suda ve -hem karada ya;;ııyan 

o mevcudıyetin bütıın azası ara
sında bü mücadeleyi baş;:ırmak hu

susunda kafi kuvvet okluğuna i
nanmışlardır Buııu şimdi.ki imti
han dırha kı.ıvvetleodırmiş oldu diı
yorlar. İstila teşelJlıüsüniın ıl>ugün 
yarın olacağını İngilizler art· k o 

kadar beklediklerini söylüyorlar 
ki eğer bu olmazsa canları sıkıla
cak. 

,.--HALK.....J 

SÜTUNU J 
1, Ve /ffi Ar•yanlcrr, 
ıilı&yctler, temenni· 

ler ve müılniUer 
Lise 1 le kaclar okumuş ça• 

lıtkaa bir genç iş arıyor 
Lise 11 ınci suuiına terfi etm~, ('a

lışkan, zek.i v~ yazısı, iladesi düz.gü.n 
bir geRç, k ıııaatkfır bır llcl'etle tıca
rethane, yat.ıhanf:> \'C hufll,SI n1üe:;se
selerde bir i.} ar.tmaktadır. Talip olan
ların lütfen Son 'felgra{ Iialk SU.tu
nunda İbrahım'e yazmaları rica olwı
m ıkl<tdır 

Den veı·mek i!ttiyen bir zat 
Yüksek ve ten.ıiz bir aileye mensu.p 

yaşlı bir zat aile nezdinde çocuklara 
Türkçe Fransı.zca ve piyano dersleri 
verıneyi ve terbiyeleriyle meşgul ol
mayı arzu eder. T~raya da gider. 
Arzu edenlerın H. R rumuzıyle Son 
Telgraf gazetbine mi.ıracaaUarı rica 
olunur. 

Gelen lı Verme Mektupları 
Bayan Şü.kra11. Yeni b,i.r iŞ verme 

mektubuııuz vardır. 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız it Arıyor 

Lise son sıntfını ik.nıal etmiş ıenç 
bir klZ resmi ve husu.si müesseselerde 
iş aramaktadır. İş sahiplerinin Son 
Telgraf Halk sütunu vasıta.siyle (Sa
miye) ismine müracaaUarı rica olu
nur. 

Cinayet Davası 
Yazan ETEM İZZET BENİCE 

~V~t. 
•uodeiuınumi. pelis ntell'Ktt· 

~inc~ye kadar cesedİll vazi-
lıiçbir d~işiklik yapıldı 

~a~ır, hir dokunulmadı. 
l• '. fi : lıillıa»a iki gözün
' ~gıııur gibi yaş akarken bi
~ltHi7.e Hyrı ayn tcnbih e-d.i

ıı,' •Anıan hi~ bir )'ere el silr· 
1 • 'tahkikatta bir yanlışlık ~ 

d 
·~· ı~e. 
' 4~nı bu noktatla durtl.u, sen 

ı &or.ıu· (;· . 
~4 lııayetf Vedadın Yllfltıiuu 
~ 1~or~unuz?. 

~ l:a>·et rahat ve emin. ce
\>~: 
;. ij~de yü7 bu b<;. ·le!. 

bundan ı,onra, 

- O halde size soracaklart111 
bitti. GHlebilirsiniz!. 

Dedi ve: 
- Celseyi 18 ılalrlh tatil etli

yerunı .. 
Karannı verdi. 

Celse açıhyor 
MADMAZEL VIKTORYA: 

Cel6e tatili bittikten soıora Jııa. 

kim müı.aş.irdoo, Matmazel Vik
toryanın çaiı.rılmasıru istedi, Mü
başirin: :J.t.ili. 

- Matmazel Viktorya~ 
Viktoryaaaa!, 

Diye haykıra haykıra bridor· 
ları çınlattığı Matmazel Viktorya 
biraz S<>ara bakimin huzuruntla 
idi. 

liu ufak tefek ya,pıh, kenar1an 

Tamimler 
Belediyemiz, Kaymaluun

lıklara mühim bir tamim yap. 
tı. Bu tamimde, bilhana, 
mev•im müncuebetiyle, laıı
liyete ııeçen yazlık, kır ga
zino ve kahvehane.Zerde 
mÜ§terilerin aldatılmama.sı 

noktasına ehemmiyet veril
mektedir. Bu ııibi yerlerde, 
halk rahatsız. olmıyacak, faz.
la para vermiyecek, nakil va
•ıtaları, eğlence yerleri, pliij
,lar, fırınlar sıkı bir kontrol 
altında bulundurulacaktır. 
Bu gibi yerlerde, bilhaua, te
mizliğe çok itina olunacak, 
pialiğe meydan verilmiyecek· 
tir. 

Bu tamim çok güz.el ve 
faydalıdır. Fakat, bütün me· 
aelc, bu tamimdeki e•cuların 
kontrolüdür. Bu kontrol, biz
ce, bilhaaaa Cumarteai ve Pa· 
zar günleri yapılmalulır. Cu
martesi, Pazar günleri, ırıkı 

kontroliin yapılmaaı için de, 
Kaymakamlıkların, Nahiye 
Müdürlüklerinin ve Belediye 
Zabıtasının, diğer günlerden 
çok faaliyet göstermeai icap 
eder. 

Eğer, yapılan tamimler, 
layikile yerine getirilirae, iyi 
netice almalr mümkündür. 
Bilmiyoruz, meaelii, Belediye 
evrak hazinui karlflırılıraa, 
bf!güne kadar, buna be~r 
kaç tamim meydana çıkar. 

Şubelerde, tamimler, ha
vale edilen, kaydı yapılıp 
doayasına giren bir uevrıılr» 
haline gelmemelidir. 

Hatta, bizce, bu gibi ta
mimler, hiç doayaya konma• 
malı, daima açıkta ve alaka
dar memurların görebileceği 
bir yerde aaılı durmalıdır. 

Amirler, bu tamimlerin ta· 
kip edilip edilmediğini her 
zaman kontrol etmelidir. 

BURHAN CEVAT 

fazla 
İnsa.nlaıuı, baz.1 ku..kançlık hal

lerinde, servet kaybetmede, çok 
kederli btr habeı· duymakla, hiç 
ho~lanmadığt bir şeyi görn1e;ktc, 
huloi.sa bunlara benzer ahvalde 
birdenbire sinirlerinin muvaz.a.ne
si gaydt.abilleşir. El ayağı titre
ıniye baiilar. Fevkalade bir te
heyyüçten ileri gelen bu hale is
paunoz derler. 

Gözler kayar, akı daha ziyade 
meydana çıkar, etnbudakiler tıe
l!iş verir. 

Bu halin öni.iııe ııeçmeıc ;çin. re
lii.şa düşmekten ziyade, evvelA 
hastayı yattrrno1lı. Bileklerini ve 
alnını, şakaklarını kolonya veya 
sirke ile oi'ntah. RahatsızlJğ:ı hH
sıl eden sebebl ınünıkü.nse i.ı.ale 
eyleıneli. Hastayı i~ açıcı bir haI 
içinde bırakmalı. Hava aldtnnah. 
Teskin edici sözler söylemeli. Te
heyyi.icü ıideren iLaçlar vermli 
Bunun ~in de doktora müracaat 
etmelL 

altın çerçeveli gcnlüklü, minyatür 
yüzlü, kısık bakışlı, yaşını diriliği 
ile kaybctıneğe uğra'i"ıı bir kadın· 
dı. IUuhakeıne usulüne ait ilk se
ramoni bittikten sonra huki111 sor
du: 

- Kaç yıldır Şükriymill yMıın
d~ bulunuyorswnrı?. 

Matmazel Viktorya çetrefil, fa. 
kat ınaksaılı tamamen ifad• eden 
bir türkçe ile ccnp verdi: 

- 10 yıl kadar oluyor. Eh>k de
f il, fazla. 

- Şükriyenin Ftnl:I ile evlen
mesinden öııce ntl oraya girm;ı o
luy.,.sua ?. 

-Evet. 
- M..,ışla nu çallŞH'Sı•?. 
- Evet .. 
- Ne kMlar aylk almıın!. 
Kırk li.nı alırım.. 

- Vazifen? .. 
- Güzin Hanımın terbiy., w 

tah:;ili He meşgul oldum. 
- Gece ve gündüz evde mi ka

lırsınız?. 
- Evet.. 
- Şükriye ile hıısıısiyctiniz .ar 

• 

MAHKEMELERDE: 
Gümüş çeyrekten ma
mul Osmanlı altinı 
''Bu kadar yıldır tanıdığım altın
da kanacağım aklıma gelmezdi,, 

=::!il::- Yazan: ll'CIE'fiN BEBÇET =tı--
Köylü kıyafetli, beyaz sakallı 

bir adamdı. Bulanık gözleri ve ha.. 
rekatı, gözlerınin pek fazla ı.eç

mediği hissini veriyordu. Beyaz 
saçlı bir avukatla, koridorda ko
nuşuyordu: , 

- Bu kadar sene tanıdığım, alıp 
verdiğim altında da böyle kan
dıracakları hiç aklıma gelmezdi. 
Amma, Hiışa huzurunuzdan kö. 
poğlu öyle de bir yaldızlam~ ki.. 

Avukat da konuşuyor. 
-Ben ona yaldızlamayı göste

ririm. Onu öyle bir cezaya çarptı
racağım ki, görürsün. Benim k!m 
olduğumu o zaman anlarsın. 

- Allah ömürler versin. Zaten 
ben kendi başıma birşey yapamam. 
Mahkemeye, ömrümde ilk defa 
giriyorum. Söz de söyliyemem. Bü
tün ümidim sizde ... 

- Haydi bakahm .. Şimdi sıra 
bizim. Hazırlan da, şimdi girece
ğiz. 

Biraz sonra, avukatla köylü kı
yafetli ihtiyar ve esmer, zayıf, si
yah bıyıklı, ufak tefek yapılı bir 
adam mahkemedeydiler. 

İhtiyar davacı idi. Adı Tursun
du. Tursuna hakim: 

- Anlat bakalım, dedi. Nasıl 

dolandırıldın? 

İhtiyar söze başladı: 
- Ben Anadoluluyum. Malüm 

ya, bizde altın merakı vardır. Her 
t.tanbula gelip mal sattıkça biraz 
altın alır götürürüm. Son defa da 
İstanbula geldim. Çaı-şıda dolaşıp 
altın sorarken bu yanıma sokuldu. 

- Baba, dedi, altın mı arıyor. 
sun? 

- Evet oğul, dedim, Alim an
yorwn, 

- Bende biraz altın var, Sana 
satayım, hem de daha ucuza ve
ririm, dedi. 

- Ne kadar var! dedim. 
- Yirmi altınun var, dedi. 
- Nerede? dedim. 
- Evde, dedı. 
- Ne zaman gefüirsin? dedim. 
- Yarın sabah buluşalım, hep-

sini getireyim, dedi. 
- Kaça vereceksin? dedim. 
- 25 liradan, dedi. 
Vur aşağı, tut yukarı, yirmi dör. 

der liradan pazarlık ettik. Bana 
bir kıra1thane adresi verdi. Pek 
çapraşık bir yerdeydi. Nekadar 
gelip gitsem de, İslanbulun köşe 
bu<:ağını pek bilmem. 

- Oğul, dedim. Ben öyle yerler 
becerip bulamam. Sen bana sa
bahleyin otele gel. Altınlan ge
tir. 

Otelin adresini verdim. Ertesi 
sabah geldi. Küçük bir kese ıçeri
sindcn yumi tane altın çıkardı. 
Saydı.. Alıp birer birer baktım. 
Kesesile beraber cebime koydum. 
Dört yüz seksen lirayı çıkarıp ver. 
elim. Bu hemen sıvıştı. O aralık 
Otelci Hilmi gelmişti. Refikam dn 
oradaydı. Otelde hi:mıctçi ~eb· 
rude var, o da odama gelmişti. 
Hilmi: 

mıdır?. 

Matnıazel Viktorya, sanki loah
tıua 1riisküıılüfiin içinde imiş gibi 
bir saniye düşündü. Senra çetre
fil, şivece düşük türkçesile mana
lı bir cevap verdi: 

Bir nıürebbiyenin hanın1efendi
si ile olan münasebet ve hususiyet
leri kadar. 

Hikiı1ı sualini a)dınJatun iEa .. 
hat verdi: 

- Diğer sahi!ler sizin Şükriye 
ile derin lıir hw;usiyete sahip ol
duğunuzu siylemi~lerdi. 

KL•a boylu, ufaktefek, altın çer
çeveli gözliiklii kadın husu.siyett .. 
haz duyanların ifadesile: 

- Çok seRelerdir lteralıer oldu
ğunıuz için belki iyi görüşüy<>rduk. 
Hepsi hepsi bu kadar, 

Dedi. Ve .. devam etti: 

- Hanımefendiyi evlenmeden 
önce tanımıştım. O vakit yalnızdı
lar, Giizin de küçüktü. Belki bu 
tanısıklığın uzaması bahsedilen 
husu,;iyeti gözler önünde c&lllaıı
dırnı"";;.~ vesile olnıtt~htr. 

bir manalı sukl daha sor-

- Altın almışsın bey baba, gü:e 
güle sakla .. Altının rengini unut
tuk .. Şu mübareklere bir bakayım 
hiç olmazsa .. Gözüm gönliım a -
çılsın! dedi. Çıkarıp gösterdim. 
für"" dikkatlice baktı .. 

- Aman Bey babacığım, dedi. 
Bunlar altın değil. Mecidiye çey
reğini altın suyuna bal«mışlar. 

Sana altın diye vermişler. Şu şim
di çıkan adamdan mı aldın bun
ları? 

- Evet, dedim. 
- Tevekkeli değil. yılan gibi 

süzülüp sıvışıV'C'rdi, dedı. 

Arkasından koştu .. Saga gitti.. 
Sola gitti .. Bulamadı. Polıse de ha
ber verdik.. Resimler gösterdi • 
ler. Onların arasında bunun res
mini bulamadık. 

Aradan birkaç gün ge~ti.. Dün 
akşam yolda yürürk<'rı bunu gör
düm. O beni görmedi. Arkasından 
gizli gizli takıp ettim. İlk rastla
dığım polise yakalanttım. İnkar 
etti.. Ben değilim diyor. 

Hakim maznuna sordu .. Doğ -
ramacı olduğunu söyliyen Rasid 
dedi ki: 

- Ben san'atkanm. Doğrama -
cıyım. Üç lira yevmiye ile çalı
şıyorum. Hemdolsun sabıkalı de
ğilim, aç değilim, çıplak değilim. 
Bunu yapmam için hiç bir sebep 
yok. Niçin yapayım? 

- Yanı bu altınları sen satma
dın mı? 

- Hayır efendim .. Ne ben sat
tım. Ne bu adamı gördüm .. Ne ta· 
nırım .. Ne de bilirim .. 

Otelci Hilnıi, d.-el hizmetçisi 
Mebrure davacı Tursunun karısı 
Rukiye şahit olarak dinlenildiler. 
Otelci ile otel hizmetçisi altın sat
mak üzere otele gelen adamın Ra
şit olduğunu, Rukiye de koca -
sına bu altınları Raşidin sattığını 
söylediler. 

Müddeiumumi, R;qidin suçu sa
'bit olduğ'unu söyledikten sonra 
ceza kanwıunun 503 üncü mad
desi mucibince cezalandırılmasını 
istedi. 
Tursunwı avukatı ayağa kalktı. 
- Raşidin suçu dolandırıcılık 

değil. sahte para sürmektir, dedi. 
Binaenaleyh, ceza kanununun 316 
ıncı maddesine göre cezalandırıl
ması liizundır. 

Müddeiumullli bu.n.a cevap ver
di: 

- Temyiz mhakemesi birinci 
ceza dairesinın 23/5/93:i tarihli ve 
1.W7 sayılı kararı sarihtir. Bu ka
rarı okuyorum: 
·Gümüş mecidiye çeyregının 

altın suyuna batırılarak yaldız -
!anmak suretile kıymetinden faz. 
laya sürülmüş oması taklit ve tağ
yir mahiyetinde olmayıp d<ılan -
dırıcıhk suçunu teşkil eder .• Bu 
karara göre, Raşidin Türk ceza 
kanununwı 503 iincü mad<hıs:i 
hükmüne göre tecziyesi icabeder. 
Talebimizde ısrar ediyoruz. 

(De1!amı 6 ncı sq.yfad..) 

du: 
- Şükriyeyi seciye balmRmdan 

nasıl tanırsınız?. 

Mürebbiye teredıdütsil2: cevap 
verdi: 

- Çok kuvvetli, çek sağlaon lıir 
karakteri vardı. 

Mahkeme reisi bundan SOIU'a bir 
başka mevzua geçti: 

- Güzia size yakınlık g~ 
miydi?. 

- Daiı"8 berabet-ılik. 

- Bu beraberlik bir ..,vaıi •ere· 
cesiııi bulmuş muyeu?. 

- Zaımediyerum. 

- Size iç duygularını ,,;;ytlye-
celı: kuar aranuııM biı- hwıusiyet 
,. ... mıydı!. 

- Vardı gibi!. 
Hakim: 
- O halde?. 
Diye başladığı ciimleyi hiôfti: 
- Size herşeyi söyl411U8İ U,. 

zıındı!. 
- Evet .. 
Hakim kaşlannı ÇJttarak serdu: 

Annesi baklanda ae ıliişiiDür
dü? 
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Ba,mubarrlrler 

Ne Diyorlar? 

IKDA.M 

B. AbidOı D&Ycr dla.rp d<>v- edi-
700 isi.mil buıiinkü h"4 yauısmö: 

cM.ıhvcrin bir ııoulh taKrrıuu yapa
ca&ı ve Hess'in İn&iltcreye sulh tek
lifi getirdiği söylenip dururken in
iiltere ve rqüttefikleı·i, daha evvel 
davranarak bir mukabil W.an-uzla bu 
sulh liı.kırdılaı·ınt ve belk.j de t.ekliflc
rlııi reddettiler. Bır kcı.c Cil.n. evvel 
Londrada Saint james {Sent Ceymıs) 
sarayında İngiltereyi, İna:iliz İınplıl.I'a
torluk ailesinio di,eer azası olan Do- 1 
muıyonları, Hina.istanı, liur i'rilllSayı 

ve İngilterenln yanında bulunan di
ter bütün devletleri temsıl eden mu
rahhasların iştiraki ile bır konferans 
toplandı , Konferansta, ina;iltcreyl Baş
vekil ile Haricıye Nazırı ve ek.illliyet 
partisi liderle'l".i. t.cm ıl ettiler Nutuk· 
lar söylendi, rr Uz.akereler yapıldı, 
nndlar içildi, Konferansın nuzakcre 
ve kar.arları şu dört kelııne ile ht.i!Asa. 
edilebillr~ Zafere kadar h.arbe devaın.> 

Diye başlamakta ve bi.IAhare ıunla· 
rt yazmaktadır · 

cl:less9in İngUtercye gelmesinden 
'Sonra bel ıren titrek: suh.l ışığı sön
ınü.ştli.r. Harp kasıreası büWn şiddctıle 
dcvuııt edecektir. Zaten, bu h!:: bın b r 
uzla..,toa barışı ile blLece..< sı .ydan bır 
mücauele olmadı.ğı, ta başları ve bu
hassa geçt"Tl sene bugunlerde, Fransa 
yıkıldığı halde, yapyalnız k:ı.lan İn&il· 
terenin harbe dc\:anı azmıni kat'ıyetle 
gösrerdığ• fliindenberi belli idi.. 

Harp devam ediyor ve edeceltUr, ikı 
taraftan bin, dO\~miyecck hale ee
linciye kadar> 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi t:Fra.nsa. m.cstl~b 

isimli bUKüDdui baş y11&JADda ezeum
le; 

c:Suriyede Hür 1''ransızlarla lugihz
lere kcı.r;ı.ı re»nll \.·~ı lo'ran.iası kcndı.sl

nl müdafaa ediyor, ve b1.. müdafaayı 
yaparken orad.:ı hiç bir Alınan bulwı
madığını y\lk.sek sbylef'l"lekle devam e
derek taarruzun haksızlığı uzcrinde 
ısrar eylıyor. Alman tayyareleri, dP13-
letiyle kerdıs.ıni Sur.ye cıhelmden 

tel-Jikede guren İngiltere bu b;ırekı-
tin bir Lt ıa harbi değil, fak;ıt zaruri 
bir emniyet tedbiri olduğup.u ~ylü
yor_ Ve -Berlının de takdir ett.iii 
gibi- en mUhlın hfldise olarak dün
kü iki mUttefik arasında harp devam 
ediyor, ve bôyJelikle her ıeçen gün 
Fransa meselesi biraz daha vahamet 
peyda etnıekt.! bulunuyor. Dökiilen 
kanların uçurumu derinleştinnck&e o
lacağında si.ıphe yoktur 
Memnwı olunacak tek nokta ~iındi

ye kadar iki meınlekel arasında harp 
halinin resmen ilfın edilmemiş olması

dır. Biz burada İngiliz diplomasisine 
büyük bir gayret ve himmet du,mel<re 
olduğunu görüyoruz. 

Evveli Suriye me.sel~i.ni Hür Fran
sızlarla Vişi Franstzlarının mü.cadeleal 
haline irca etmeij, 

Saniyen de mesel~ Suriye istikUiiıll 
Vişıye iltln ettirerek bu memleketin 
İngitlere için bir tehlike sahası ol
maktan çıkarılmasını temin edec• bir 
idare şekli bulmak suretiyle Fransa 
meselesinin daha ziyade vahamet ka
zarunasına meydan vennemeli.> 

YENi SABAH 
B. Uiiseyiıo Cahil Yalçın •Ve

-.rasiınb isimli b~ıi ""' yaa
omda: 

c:Vened.ik saraylarından birinde Mirh
verin ruhani şeileri birleştiler, müsta
kil ve hür Hınatistan Krallığının vaf
tiz resmini yaparak Üçler Misakı eta
bı arasına bir yeııl arkadaşın daha ka
rıolıguu ilin eylediler. Şimdiye kadar 
Avrupa.da Üçler Misakının tesbit ettJ.
gi. nizama boyun eğm~ b~ka meınle
ketLer de vardır. Fakat onlar Berllne 
giderek oradaki bir kagıda ımzata,= 
atmijlardı. Şimdi.ki Hırvatiıtlanın ka .. 
yıt muamelesi acaba nic;in İtalya le'"" 
h.irlerinden birinde yapllıyor.> 

Dedikten sonra ~iihverin siyasl va
ziyetinin zorluklarla iı:arsıl•ştıg:!ft.l be
yan etmekte ve: 

<Yalnız istila, yalnız tahaldcüm k:l
fi değildir. Bir i:-;likrar ve emniyet 11-
z.ımdır. Hüküm alluıa alınan inlan· 
ların muvalakat ve nı.ası temin edil
melidir. Mih\·er Devletleri i;.1.e bunu. 
yapamıyorlar. Yapml§ görürune-k için 
arada sırada btr devletin Üçler Mi.sa
kına iltih.1.kını nan e1Jnele1; kendileri~ 
nin biliıkıs acizlerine bir delil vücude 
getıriyor.> demektedir. 

- Onu çok sever, çok sayaNı. 
- Ferdi ile evle.-iş oım-

kızılığını söyliyenler de oldu. 
- Belki o nokta<lan biraz kır· 

Hiç aklınıza gel;r miy· 
di?. Evet, her maddede ilı· 
tiki.r yapılabileceğini dJ~ü
nününüz, fakat, süpürge fi. 
atlerinde de ihtikar yapılaca
ğı akla, hayale ı:elir miydi?. 

Gazetelerin yazdığına gö
re, son zanı .. nlarda, süpurge 
fiatleri, sebepsiz yere yüksel
miye b&Jlamıftır. Alakadar
lar. bu gayritabii yükseli§in 
neden ileri geldiğini tetkik 
etmektedirler. 

Süpürge, çok lüzumlu bir 
vasıtadır. Evlerimizi süpi.:rge 
ile süpürürüz. Süpürge tut
masını bilmek, bir kadının 
ilk öğreneceği marifettir. Bir 
çokları, supurge tutmasını 

bilmezler. Avuçları nasır o
lur. Eski ev hanımlar., saçla
rını süpürge yaparak, çaııtır
lardı. Şimdi, nerede?. Saçlar• 
la değil, adi süpürge ile, bile, 
temizlik yapılması hatıra gel
miyor. Vaktiyle, aüpürge. ka
dınlar nezdinde daha sempa· 
tik bir ieletti. Şimdi, süpür
ge, hoıa giden bir ıey değil
dir. 

Süpürgeler, cins cinstir. 
Faraş süpürgesi vadır, tavan 
süpürgesi vardır, abd<!stane 
süpürgesi vardır, çalı süpür
gesi vardır. Süpürge sopası, 
dayak iletidir: 

«- Süpürge sopasiyle ko
valadım.» deriz. 

Bu söz, süpürge sopasının 

dt,iına dayanıklı ağaçlardan 
yapılmJf olmasından kinaye· 
dir. 

Süpür re fiatleri üzerin d .! ih· 
tikir yapılması, ilk bakl§ta• 
insana makul ıelmiyor: Çün
kü, aüpürge, evvelce olduiu 
gibi, rağbette bir meta değil
dir. İsteklisi azdır. Binaena
leyh, süpürge fiatlerinin düı
kün olması icap eder. 

Süpürıe, eski evlerin mü
him bir ileti idi, o kadar ki, 
ıüpürıı.e üzerine yapılmıt bil
meceler vardır: 

Çat burada. çat kapı arka-
sında. 

Nedir bakayım, bilin! 
Süpürge değil mi?. 
Süpürıe, istirahat zaman· 

larını eski evlerin kapı arka· 
larında, faraıın üzerinde ge
çirirdi. Zavallı süpürge, ak· 
tama kaclar çok az istirahat 
yüzü görebilirdi. Günün ek
·~ri saatler çalıtmaktadır. 

Bugiin, süpürge, eski de
virlere nazaran, daha tem· 
bel olmu§tur. Adeta, aristok· 
rattır. Çalıttığı saatler çok 
mahduttur. Sonra, çall§ı§ tar
zı çok daha müsaittir. Eski
den, paralanır, paralanırcası
na çalJfırdı. Şimdi, halıların, 
keçelerin üstünde, isteksiz 
isteksiz, §Öyle yalandan, bir 
iki dolatır .. 

Hüli.aa, süpürge, dün mü
him bir va11ta ve iletti.. Bu· 
(Ün, mağdur, mühmel ve bi· 
kes bir haldedir. 

R. SABiT 

gıııdı. So• ;yllar içinde yaai l>i- 1~~~~~~3?~~~~;1 
yüdükçe alıill-d~a bu lıisııi 1 

kendisinde ıluyuyordu. Biri !"' i.z i.~ DE n a·ı 
- Btı laissi anneıünin kce4isile _fiepımtzın il' 1 

aıeşgul ol......,.sınılau lll1 dop- -
yordu?. Eski mütekaitlerin 

- Hayır. 

- • 'için oldıığwıu tabınİlı. eGi- maaşları 
yerslllltn? 

- Daha ziyade Ferdi &ye kııır
fl bir antipatisi varı!L 

- Ferdi ile geçint!llliyerlar mı 
idi?, 

- Arada bir k..-ga oderlercli. 
- Neydi bu kavı:-aiarına s~? 
- Herşeyden olur4u, Buıı.!li !tir 

selıebi yoktu. 

Bu sıraıla yine h~ia biitün 
ilıtarlar111J1, tenbihl<"ri11e rağmea 
arka sırada oturan gen~ kmıu, sao 
n kırını sai duyuldu: 

- Onu ben söyliyecefim .• Sıra 
mı bekliYunım!. 

Faıt -ı-ere ut .ı-.. 
Tel<lnlııila -.ıı ı.ır 7ıulMıoJ 7a
Z1,JW: 

~- Eı*i müteltaitlerıa maq.ı 

azdır. Geçen serıe, yWxie yirmi bet 
bir ze.m yapllmljtı. ~' ıeçen 
seııe, :Meclısıe bUt.Qe ınüz•kereleri 
sıraslnda, eski Jnütekaitlen ya.pı
lan bu zammın peyderpey d..,·ıurı 
edece ti ve ıulaayet onJı:iıı bulun· 

"duk90, yıude ;rüı..e kadıır çıkım· 
l•cııi:ı vadedibniı;Li. Bu .ene büt
çe müzakereleri sıruıncta, bu bat..
seı t~as edllrr.f"<ii. Filvaki. vak:ı\ 
geçti, amr.ııa. ge-11?'(.1* St"ne içia n:ı
zan dikk&te ah11rnilk u;:~re. h4tır• 
latmayı faydalı buluyo11.1ı.> 

J l 

• 
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MHI ... A)'_~i,! 
Yıldızın Rüyası 

--,Qı~n: ZIYA VEBBI =lı-.-
Yıldız on iki yaşına geldiği za

man, yalnız erkeklerin değil o 
yaştaki genç kızların blie hayal -
]erinde yaşattıkları sempatik bir 
tip olmuştu. Kuşların ötüşünü an
dıran cıvıl cıvıl konuşmalarile mu
hitini hayrette bırakıyordu. Onun 
hu çılgın haline bazısı kızar, bazı
sı da bayılırdı. Ona kızaıılar: 

- Canım bu kadar cırcır böceği 
gibi ötmenin manası ne? 

- Canım dut yutmuş bülbül gi.. 
hi mi susayım? Beni dinlemek is
temi yen kulaklarına pamuk tıka
sın. Der geçerdi. 

İşte Yıldızın hali böyle bir man-
2ara içinde sinema şeridine ben
ziyordu. Zaten Yıldız on iki ya
şında genç kızlığının en yakıcı 
çağını duyduğu, aşkın bağını gez
meğe haşladığı halde hayal meyli!, 
civelek, cıva gibi bir kızdı. Serçe
lere benzer, daldan dala gezerdi. 

- Ben dut yemiş bülbüle dö
nemem doğrusu .. 

Sözlerini sık sık tekrar eder 
dururdu. Onu çckemiyenlerden bi
risi tesadüf etliği zaman daha bir 
kaç kelime konuşmadan: 

- Seninki nerede? .. Aman ya
nımıza gelip konuşmamızı boz -
masa bari. 

derdi. 
Yıldız ne çok şişman ne de çok 

zayıftı. Balık etinde şakır şakır 

konuşan bir kızdı. Yavaş yavaş 

'büyüdükçe ve ona sevgiden, aşk
tan bahsedildikçe yüzü kıpkırmızı 
olur kızarırdı. Hele bir kı2 kardeşi 
onun bu kızarmasını sezer sezmez 
hemen: 

Söyle niye kızarıyor yüzün. 
Ne var. Niye kızarıyorsun böyle? 

Diyince o renkten renge girer
di. 

* Yıldız nihayet on sekiz ~a 
basmıştı. 

Yalman, hu yakışıklı bir genç 
şair, Yılınız için yazdığı bir ak -
rostişi ağz1nda fısılrlar, dururdu. 
Genç er~ek akrosti,: güzel bir 
beste ahenglie söylerdi: 

Yalııız benimsin değil mi sen, 
Issız gecelerin koynunda. 
Lakin söyliye11tedim daha ben, 
Duygularımın derınligini, 

Issız geçen gecelerimde, 
ZClvallı gönlümün çarpıntısını .. 
Yıldız akrosti~in kendine ait ol-

duğunu anlamakta zorluk çekme. 
di. 

Yıldız karakterini pek beğen -
diği Yalmanı seviyordu. Yalman 
onun için ideal bir erkekti. Yal -
mania Yıldız küçük yaştanberi be
raber büyümüşler, yetişmişlerdi. 

ve Yıldız da Akrosti•i artık ağ -
2ından düşürmez olmuştu. Yalman 
da Yıldıza karşı içinden bir sıcak 
akış hissediyerdu. Lakin nedendir 
bilinmiyor, her ikisi de bir kalp
ten bir kalbe uzanan yolda yürü
dükleri halde, saf ve temiz sev -
gilerini birbirlerine söyliyemiyor. 
lardı. 

Söylenemiyen bu sevgi Yıldızın 
yüreğinde derin akisler bırakıyor, 
aşkın ağzı açılmıyordu. Yıldız on 
seminde, Yalman yirmi beşinde 
iki sessiz aşıklardı bunlar .. 

Yıldız; Yalman aşkı.nı itir;ü e. 
decek diye de korkuyordu. Eğer 
böyle bir itiraf vaki olursa birbir
lerine karşı nasıl davranacaklarını 

kestiremiyordu. Bunun için itiraf 
edilmiyen aşkın çok tatlı ve içli 
olacağı fikrini taşıyordu. 
Yıldız için ~k demek, iki tarafın 

yekdiğerini gördüğü zaman kalp -
lerde duyulan temiz ve samimi bir 
çarpıntırur. Günler böyle gelip 
geçtikçe Yıldız durmuyor akroı;
tişini ağzında bir sakız gibi çiğ
niyor, bülbül gibi ötüyordu. Yıl
dız bir gün Yalmanla konuşmak 
istedi. Papatya ve gelincik mev. 
simi idi. Yalman Yıldızın annesini 
ziyarete gelmişti. Kız duramadı 

Yalmana dönerek: 
- Artık hana papatya w ge -

!incik getirmez oldunuz .. Dedi. 
Yalman derhal kızarmıştı. 
- O zaman küçüktünüz; ve yar

dım olsun diye toplayıp getiriyor
dum; fakat bugün ... 

Yalman bilseydi ki, Yıldız bu. 
gün başka yardımlar istiyor, ona 
kimbilir ne komplimanlar yapardı. 
Çok zaman geçmemişti. Yalman 
Kafasında yaptığı tahliller sonun
da Yıldızın o gün annesi yanında 
çalımlı, çalımlı yaptığı konuşma

nın manasını anlayıvermişti. 

Kızın sözlerinden çıkardığı ma. 
naları bir araya getirerek bir aşk 
demeti yaptı. Yıldızın bu husuı:
taki temayülünü, düşündü: 

Bir gün kendi kendine: 
- Yıldıza olan aşkımı itiraf et

sem acaba ne der? 
Bu itiraf çok güç olmadı. İkisi 

birden sevgilerini itiraf etmek 
mecburiyetinde kaldılar. Bir gün 
Yıldız Yalmanın küçük bir kale. 
mini saklamıştı. Ve ayni boyda 
olan kendi kalemile yanyana koy
muştu. 

Yalman masanın üzerinde yan
yana iki kalemi görünce Yılclıza: 

- Benim kalem de buraya ne
reden geldi?. 

Diye sorunca Yıldız: 
- Onlar mı? Onlar çoktan iki 

samimi arkadaş oldular da sizin 
haberiniz yok. 

Dedi. Bunun üzerizıe Yalman 
artık tahammül edemiyerck Yıl
dızın yanına sokuldu ve: 

- Biz de onlara henziyelim, 
bari.. 

Genç erkek, bir hamlede Yıldızı 
kollarının arasına aldı ve ilk defa 
olarak Yılclızı öptü. Sonra Yılclızın 
gözlerini aradı; hu gözlere uzun 
uzun haktı. 

* Aradan çok zaman geçmemişti. 
Gazetelerde şöyle bir ilan görül
dü: 

cTüccardan Bay Ömer Çetin.. 
taşın kızı Yıldızla akrabalarından 

ve tanınmış mühendiskrimizden 
Yalmanın düğünleri bugün kala

balık bir dost arasında yapılmış. 
tır. Her iki tarafa saadetler dile
riz.• 

DEVllEDİLECFA'. İllTİRA BE1tATI 

cSun'l dokuma iplikleri imaline 
mahsus usul> hakkındaki ih lira ;çin 
alınmış olan 19 Sonkanun 1938 tarın 

ve 2490 numaralı ihtira beratmm ih
tiva ettiği hukuk bu ketTe baııkal!lna 
<!erir veyahut Türkiyede ihtiram mev
kii fiile konması için icara dahi veri
lebileceğ; teklif edilmekte olmakla be
raber bu hususa fazla malU.mat edin· 
mek istiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri il.An olunur. 
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TUNA BOYUNDA~ 
~"TÜRK ORDULARI 

l Yazan : M. SAMİ KARAYEL ...ı~ı--~ 

Sultan Murat müdahaleye karar verdi 
Sultan Murad, Edirneye gelin

ce doğruca yeniçerilerin içine git
ti, tevbih ve tekdir ile yeniden 
cümlesini itaate aldı. 

Sultan Mehmedin babasının gel
diğinden haberi yoktu. Avdan dö
nen Sultan Mehmet, doğruca Ma; 

nisaya döndü ve orada rahat dur
ması için babasından emir aldı. 
Kazasker Molla Hüsrev kendisine 
hoca tayin olundu. Onun delaleti 
üstadanesile Manisada ıoturacak 
ve tahsil ile meşgul olacaktı. Meş
hur Sarıca paşa da lalası oldu. Bu 
tedbirlerden ve m.uameleden sı-

kılmış olan Sultan Mehmet, Halil 
pa.58 hakkında d~lerini biliyordu. 
Zaianos paşa ise sürgün ed~ti. 

MORANIN FETHİ 
Y'llllanistan kıt'ası ve Mora şib

hice:Mresi eski şöhretini ınWıafaza 
etmişti. Şark kaysediğinıin en par
lak devrinde bile Yunanistan müııı:ı,. 
taz bir eyalet maıkammda tu~lu:r
du. 
Ka~ daima ıtnı en yakın 

akraba ve hendegfuıının tahıtı idıt
relerine vazederlerdi. 

Medeniyetin beşiği ve ilimlerin 
medresesi add<ılu.nan Morayı he-

- ---- ·-- - ----- ·-- ---- - -

• c ın 

ad 
Kızıl denizde 
Ciddenin bugün 

bulunan Hicazın iskelesi 
oynadığı büyük rol nedir?. 

H icazın mühim ibir iskelesi olan 
Ciddenin Bahriahııner sahilin

de bulunması balummdan Hicaızın 
da son günlerde adı 'geçmelktedir. 
İngili2lel'in Klllıldenizden sevki
yat yapmaları dıeılaıyısile, oıkıutYu
oularımız.a Hi<:a.zı da tanıtmak is
tiyoruz. 

Hicaz, Ce.tiretülaraıbın şimali 
garıhi kımnrndan ibaret büy>i.ilk ;b.ir 
toprak parçasıdır. Şilmalinıde Fi
lismı, garbi.nde Kızıldeoo, cenu
bunda Yemene tabi Asir tıavalisi, 
şarkında dahi Necid, Şemmer ve 
Berrüşşam hadiyesi vardı.r. Ba'.hri
ahmer sevelıili boyunca uzanan 
kıt'asına Hicaız denir. Tahaıne kıs
mı Y E!lllene kadar :i.mtidat eder. 
Hicaz 'havalislne 'hu isim, Tahame 
ile Necid arasında haciz olmasın
dan dolayı verilı:nıiştir. Hicaz ha
valisi hu iki h>tta arasında sıkışıp 
kal!ını.ştır. 

H icaz Tahanre kısmı kumlıık har 
_ çöl halinde olduğu gibi, yük

sek clıetleri de ekseriyetle çıplak 
kayalıdtlardan marettir. Yunanı 

kadim cıoğrafyonu bu havaliye 
(Arahle Petre) adını vermişlerdir 
ki ·Taşhk Arabistan. demektir. 

Çok gariptir ki, bu dağlık kıs
mın Medineye yakın ve 2000 met
re kadar )"i1ksek olan tepeleri kı
şın soğuk olur, hatta bazan da kar 
yağd1ğı görülür. Bu dvardakıi dağ
lık llmmıında güzel ormanlar ve 
bu ormanlarda gürıel sular vardır. 

• İ'lı:lim: Hicaz havalisindeki va-
diler ekseriya kurudur. Nehir de
necek kadar 'büyük sulan yoktur. 
Yükrek mevkilerde hava mutedil 
ve sağlamdır. Fakat alçak mahal
lerde yazın hararet gölgede kırkı 
geçer, sıcağına tahammül cdürnez. 
Kış mevsimi.nde havası çok latif
tir; hararet dere~si on seki2 -
yirmi arasında kalır. 

M ekkenin etrafı taşlıkı0lduğun
dan suyu kıttır. Eskiden sar-ı 

nıç suyu ile idare edili.rnrlş. Bila-
hare Hamınürreşidin zevce;i Sel 
Zilbeyde üç günlük ıınesafeden iyi 
bir su getirmiş;e de, suyu şehre in.. 
dironeğe öın.-ü vefa etmediğinden 
su (Arafat) da .kalmıştı. Bu suya 
Araplar (Aynizübeyde) derler. 
Gariptir ki, Mekkenin su-ya kavuş
masında iki kadıın amil olmuştw:. 
Set Zülbeydeden sonra, Kanuni 
Süleymanın kızı Mllırmatı Sul
tan, ~in ımsıutluğunu izale 
etıınek maksa.diJe, Arafaıtta kalan 
Sl.l'Yll Melokeye kadar indirterek 
şehri su ile ihva ~-

T ailin balzı yillısek lıelıçelerin-
de üzüm, şeftali, .!ta(ysı, incir, 

ayva, annut, elma, erik, !badem, 
ceviz, portakal ve liımn yetişmek
tedir. Sebzeler de b.u mı..t.akaıda 
çok büyük olaralk yetişir .. Mesela 
bamyalar otuz, .kırk santmı ·bo
yunda olup dilim dilim yapılarak 
pişirilir. Dağlar111da zamg, art.er, 

men herkes tutuyordu. Kitaıpl3rda 
llıep andan •hahsolunmdu. Bunun 
için itibarı lbaıkiydi. 

Osmanlı!al'l.Il terakkileri üzeri
ne İstanbul Kayserliği hemen şeh
rin duvarları içine münhasır kal
dığı vııkit Kayser hanedanı bu 
tarafta iadei şevket etmekten kat
lÜ.mit ettiler. Şe\4<.et ve kuV>vetle
rini Yunanistanı yeniden ihY'll su
ratile iade etmek istediler. Bu 
fikir bilhassa, İstanbulun son 
Kayseri olan Kostantinin Moca 
despotluğu zamanında kuvveden 
fiile gelmeğe başla~. 

Yunanistan o sırada bir çok lı:ii.
çük prensliklere taıksirn olunmuş
tu. O zaman şarka m~sallat olan 
İtalya bahri ouanihııriyellerinden 
başka Fransadan, Asyaya bile bir 
takıım. SE'l'Seriler gelip ıhey l.iklıer 
teşkil etııniş)erdi 

Kosıtaıvtin birer suretle bunlıın 
tevh;t etmek, muntazam ve kavi 
lbir hükiıımet teşkil ey l!ernek fikri
ne düşmüştü. 

Biraderi Tamasın yardınıile bu 
bapta Nışli muvaffak clmuş. Hele 

Yazan """"'""=""""""""'"' 
İıık.eoder F. Sertelli 

"" sair tııblbi nebat ve !baharat ye
tişir. Hayvanatı ehliyasi koyun, 
keçi, deve, at, ester ve sığlrdan i
barettir. Va.Jışi hayvanat arasın
da Yaıbaneşeği, Yahankeçisi, geyik 
tilki, kurt, sırtlan ve maymun bu
lunur. Kaplana benziyen (Fehd) 

isminde bir nevi hayvan vardır .ki 
Afrika kaplanlarından yırtıcıdır. 
Yılan ve ak:relbi boldur. (Ladik) 

denilen boynuzlu örümceği pe!k 
zehirlidir, Bahriahmer sahillerin
de eti yenen büyük kaplumbağala
n bulunur. Saıhilde sadef ticareti 
meşhurdur. • 
N üfus ve kaza.lan: Osmanlı İm

paratorluğu devrinde üç san
cağa ayrı~tı: 1- Melk.ke, 2-
Medine, 3- Cidde. Bunlara tabi 
23 nahiyesi vardır. Medineye mer
bu$ Y ari>u ulıbahir kazası da sa
hilde işlek hir iıikeledir. Taif, Mek
kenin en güzel bir say:fiyesidir. 

Eski vilayet teşkilatına göre Hi
-cııız bu üç sancaktan müteşekkildi. 
Cidrlede vali kayrnakaanı oturur
du. Vali Mekkede ikaımet ederd'i, 
vilayet merkezi Mekke idi. Medi
ne mutaııarrıfına ,(Şeyhüllharem) 
deri.erdi. 

T ari•hi: Mekke çok eski bir şe
hirdir. IsLamiyetten önce de 

Arapların mühim lblr ti<:aret mer
kezi idi. Hangi tarihte ve kimler 
tarafından !bina edildiği mal\ıım 
değildir. Burada isJaımiyetten çcıik 
evvel, eski ibir kavim olan Ceııhem
ler sakindi. Bunlardan sıonra Haz
reti ismailin Mekikeye gclmesile, 
evladı İsmailin Cerhem kavımile 
ihtilatından m'Üsta'rap Araplar zu
hur etımiş ve Kaberıin i\Iek:kede 
bu1unması yüz.ünden Ce-ziretülara

hın sair cihetloerinden de buraya 
b1rçok Arap kabileleri gelip yer
leşmiştir. 

Hicaz diğer islam ülkelerine 
tefeV'Vllk ve it1barı, isliımiye

tin zuhurundı>n sonı:ıa haş.lar. Mu
aviyenin hükı'.lımet.i gaslbetmesin
den itibaren Emeviye devletinin 

ve daha sonra &bbasilerin zama
nında Hicaz merılrezi bi!aretten u
zak kalmıştır. 

M er'keııi hilafet bilaJıare Medi
ne Kille Şam w en sonra , , 

Bağdat olmuş ve Mekke hu arada 
yalnız İbni Abbas tarafınaan hi
lafet merkezi ittihaz edilmiştir. 

385 hicri tarihne kadar Mekke 
ve Hicaz havalisi Hulefe.i Ablba
s.iö'e ve daha sonra Mülukü Fatı
ma taraf.ndan nastıolunmuş e-

mirler vasıtasile idare edilmiş ve 
bu tarihten sonra Şüre!adan İrsen 
emıir naslıı mutad olmuş ve o va
k.ittenlberi Mekke Emareti Şerifler 
vası.tasile idare olunmuştur. BUll-

Mek'ke, Umumi Harpten sonra 
Osmanlı İmparatorluğundan ay
rıldı. Suudiler !burada bir Arap 
krallığı V'i.iıcude getirdiler ve 
İbnissuud Hicaz Kralı oldu. J!ica" 

lar ekseriya Mısır ve Şaım, bazan 
zın eski kayıtlara göre üç milyon 
nüfusu vardır. Hicaz ahalisi tama- da Yemen hükümdarlarına tabi 
mile Arap ve müslümandır. Şelılı", olınuşlarclır. Nihayet Hicri 923 Y ;-
kasaba ve köylerde oturanlardan tında Yavuz Sultan Selim Mısırı 
maada, bir kısım halk da göçebe fethettikten sonra Suriye ve Şamı 
halinde dolaşır. Bu kısım ahalinin da Osmanlı .nıemalikine ilhak et-
nüfusa geçmediği de hesaba katı- miş ve bu arada Mek'ke emiri Mı-
lacak olursa, Hicazın nüfusu dört sıra gelerek, Osmamlı padişahına 
milyonu >tıecavüz eder. mutavaaıtla .Emanalı Mu.k.addes<» 

• yi Türklere teslim etmiş ve Yaıvu.z 
"Zil' iyaretgahlar: Mekkeye Hac za- Sultan Selim, salta~_at ve hilafeti 
ıa=. manı isl.am 'iileminden yüz bin. cemederek (Hadımunl!lıareııneyn) 

lerce ziyaretçi gelir. Kabe, bütün 
müılümanların kıhlegfıhıdır. Bun
dan başka Mekkedc Vaktıi Saadet
ten kalma bir çok ziyaret mahal
leri vardır. Mesela, Beni Haşimde 
Mevlidi Peygamberi ile Hazreti 
Alinin mahalli ve!adetleri, Sev

_kulhacer de Ha-zreti Peygamlberin 
uzun müddet otU'!ımuş oldukları 

Hadicetiillı:üıbranın evi, hunun kar
şısında Hazreti Ebubekiri:n hane
si, ve buna benzer ·bir çıdk yerler 
m&lüıınanları.n ziyaretgahıdı:r. 

•Biibülmuallii> haricindeki me
zarlııkta Hazreti Haticenin ve Pey;
gam.berin valideleri Hazreti Enıi
nenin merkatleri vardır. Bu me
zarlıkta Sahabelerden de bir çOk 
kimseler yatar. Mekkenıin aııeılıanii 
mukaddese5i arasında, Arafat ve 
Mina ve sair ;yerlerde de bir çok 
ziyaret mahalleri vardır. 

Mora Jrıt'asını hirlcşlirdiıkten ma
ada Korent berzahında iboydan 
lboya bir takım istihkamlar ve 
duvarlar inşa ve hendehler kaz
dırtmıştı. 

Yıldırım Beyazııt devrinde Mo
raya ayak basılmışken b u teşeb
büsata ımiiananeat ed>lememiş. 

Çünkü, Timur, Şehzadeler, sonra 
jan Hünyadi gaileleri devlete ne
fes aldırmamış. O tarafa bakıla
cak hal bırakmamıştı. 

Kostantinin bu teşef:ıbüsatından 
müteessir olan yalnız Osmanlılar 
değildi. Bazıı ecnebi hill<Cııınetçüı:

leri de .kendi mevcudiyetlerini m~ 
hafaza etmek gayretine düşmüş
lerdi. ·Bunların içinden Atina Dü
kası iıkinci defa cülus ec:len Sultan 
Murada müracaatla imdat iste
mişti. 

Sultan Murad, ciddi suretıte mü
dahale etmeğe karar vermişti. Mo
l"ayı fethetmeğe azmile Rumeli 
askerine Anadoludan kuvvetler i
lave ederek sefere çıkaJJmıştı. 

1; bu Mora seferi bir alay muvaf
fıaı, ve l<:rocn tbarettır Ciddi mil-

1 

1 

unvanını almıştır. 

V avu.z Sultan Selim bundan 

ı 
sonra Hicaza bir vali tayin et

mekle beraber, Mek:keye dl! (E

miri Mekke) unıvanile Şürefadan 
birini tayıin etmiştir. Medineye de 
mutasarrıf yerine (Şeyhülbarem) 
unvanileıhir memur göndermiştir. 

Bugün :liınissuudun Kral bulun
duğu Hicauia, mülki taksimat he
men lıeınel Osmanh :limparatoclu

ğunun bıralatıığı şelri'lden farklı de
ğildir. 

Hicazın en büyük varidatı, her 
ıene mutad olan Huccac akınının 
memlekete hıraktJğı servetti. Son 
=anda harp münasebetile ~

itin azalması ve dünya düreninin 
bozu·lıınası yıüzünden bu irat yüz.
de seksen niııheti.nde azalmıştır. 

dafaa ancak Korent be.r2ahındaki 
duvarın muhafazasında göriilmi.iş-

tür. 
Lakin pek (<iddetli olan Türl< 

büc11'1lllarına ve topLarına karşı i6-
tihkiımlar day anamamııı, bütün 
Mora kuv>Veti oraya cenıohmmuştu. 
Yunanlıların mağliıbiyetleri ü

zeri.ne muntazaman ri<:'at ellmele
ııine meyd an vet"ilmemiş, muhw
lar perişan edilmiştir. Bunun için 
az zaman içinde bütün llot'a ama
na düşmüştür. 

.Aıkldı»uınan mukavele mucilım
ce 'bir çok mühim me'V'kıiler gs'lile
re teV'2li edilmiş, bakfyesi Kostan
tin ile biraderi Toınaam ellerinde 
.bır a:kıl1nııştır. 

Fakat bunlar vergi vıe pa<iişahın 
amirlerine itaat ile mükellef birer 
beylik haline gelmişlerdir. Yani, 
sair ecnebi hükfunetçikler gibi bı.uı. 
lar dahi lbir nevi Osmanlı saıııcak 
beyleri mertebesiAe ~
(H. 852) 

Sultan Murad Moraoyı ıfelhettik
tıen sorıra Arnavutkı,ğu da teekin 
etmek ııteraİi- ~ mu-

ı ON u N ı Yata11mıı A, k ve Mattra Hatıra~ 

1 Hayatını Anlatıyorum ~ 
Yazan: HALÜK CEMAL No.11 ?et 

Müzik güzel bir valse başladı ı.~ 
Pist bir ande çif tlerle do/d ~~ 

11, 
Başımı kaldırıyor, !kalbinin üs

tüne yatırarak hafif hafif parmak
larile saçlarımı okşuyor .. Karan
lıkta yüzünü göremiyorum. Sade
ce ümit dolu, narin sesini işitiyo-
nını: 

<- Biz &aadetten değil; saadet 
bizıclen, ~kı.nuzın kudretinden 
korksun sev,gilim .. Yuvamız bütün 
hayatmuzın, seV'damrıın maıhedi 
olacaktır!.. 

Saçlarımda rahian ve !bakir eli 
en müşfi:k ibir teımısla gezinirken 
vücudümü büsbütün vücudüne bı
rakıyor ve dindarane ıbir huşfila 
masum gönlümün °hülün niıyazı ile 
göklere yavanyoruım: 

•- Allahcığım şu ıbiçare kızca
ğıza acı.. Sen bizi hiç hiç ayrına 

"? emı .. • 
Ara•bamız -hızla ilerliyıor. Bizi 

bir hayal aleminden bir ışık cen
netine, iskeleye getiriyor ve tatlı 
rüyamdan bütün bir sızlayışla bu
rada uyanıyorum: Heybeliye doğ
ru uçup giden son vapurun beyaz 
köpüklerine ıbakarak kendiane ge
liyorum!. 

•- Biraz meyva alsan12a Müj
gan Hanım!. Bakın !buzun içinde 
'kayısılar ne güzel duınıyorlar; 

s.ınki donırnış gibi! .• 
- ........ . 
<- İsterseniz sıcak Gravyer 

vereyim. Karnınız acı'kmıştır de-
ğil '? mı ..• 

Ziknimin içinde binbiri arkası
na sıralanan hatıralara o kadar 
dalmışım ki bu hi1apla uykudan 
uyanır gibi silkinerelk yerimden 
doğruldum. Masanın üstıü türlü 
yemişler, yemeklerle dıolu idi. Ha
kikaten lok değ'.ldim. Bütün gün 
dolaşmak, gezmek, saf temiz !ha
va çalbucak acıktırm1ştı. Küçük 
zarif tabakların, saıhanların içinde 
peynir, yumurta, salam, !balık, sa
lata ve daha ismini bilmediğim ibir 
sürü yiyecekler öyle işti'ha verici 
görünüyorlardı ki ... Önüme sür
düğü ı;ıcak Gravyer sahanını te
şekkürle aldım. İçindeki ikinci par
çayı bitiriyordum ki gülümseyerek 
buğulu, beyaz köpüklü bardakları· 
mı:zı ·gösterdi: 

•- Peynirle hira, mehtapla de
niz, yerle gök, lbülibülle gül gilbi 
'birbirine aşıktırlar. Baıkın !barda
ğınız mahzun mah= duruyor. 
Gelin sevgilileri ka vuş1ıuralım !.. 

Bu kurnazca espiri tam yı:rinde 
idi. Beni o kadar güld-ürdi. ki ... İ
çerkıın bile h.'ıla gülüyordum!. 
Bardağımı masanın mermerine ıbı
ra,kırken tatlı ibir yaşama G:ıazzıile 
içimi çektim: 

•- Oh ne kadar memnunum!. 
Vapuru kaçırdığııımza Mç fuzül
müyorum artık!.. 

•-Ben de öyle!. Laıkin hayatta 
haun lciiıçiik tesadüfler, ves>ileler 
ne lbüyill: saadetler doğuruyor de
ğil mi?. Eğer iskeleye beş dakika 
evvel gelmiş olsaydı'k şiımdi llı<ır 
rada ibulıunm>yacaktık!.. 

Birden bu söz :bana yine evimi 
hatırlattı. Dudaklarımdaki tel:>E& 
süm, içimdeki neş'e !kararır gi>i 
oldu. Faıkat parlak, aytlnılı'k gece, 
hayat ve hareket iıc;inde ça.li<anan 
gazino, tatlı müzik arasında dü
şünce, taı'lıassüs, elem, ibitll:ıirine 

karrer ()lan istanbu.J.un fethine kı
yam etmezden eVV"'l RU!lllCl iırin 
teskıini !A.zımdı. Bu lüzuıma sun,ra
d an yeni lbir vak'a daha ilave olun
muştıu. O da Arnavutlıı'kıtu. Bu 
v ak'a.da İskender Beyin zuh.ırıı
dur. 

İskender Bey '.l>Eb:e bey !erin
den jan.kastriyonun oğludur. Ken
diısinin de vaftiz ismi Y org; idi. 

İ.sıkender Bey padişah neminde 
iböyi.imiiş, 1ıeı1:ı>iye oJmuw, il.tiıfat 

pmüştü. Yani, İSlrendet' ~ i
deta padişaiıın b ir içıoğlanı mer
t.ebesinde teı4>iye ahn.ıf 'Ye büyü-

t miiştür. 
İslrender Bey pbaan pek yakı

"1<J.ı., güçlü, Jcıwveıtli, ce;ıml.u. 
Kendisine pek mii'teveccitı bulu
ı:ıan Sultan Murad güreşte ve o
~a İ!Aı:.ender Bey kazandıkça 
meı:nnuııı olur, taltif edet'di. 
İskender ismi bile padişalh tara

fından verilmiş, çünlcii Makedon
yalı idi. İskender glbi ibu dahi he
nfu: genç yaşta iken mahi!Ye-tini or
taya kıoyımuştu. Padişahın lbu te
veccüh ve iltifatı İakenderin lkafıt-

karıştı, ılıemen erid~ gitti!. 
Üçüncü bardağı iben ist 

Dördüncüsile beraber gönliiP1 
l>i dilim de açıldı. Dlll'madaJ! 

lör( 
lu,. 

ıı 
~re 

nuşu.yor, mevzudan mevzua 
yordum. Bardaklar arttı·kça 
no daha !§ıklı, muhit daoha hDı 
Uyordu. Bilmem 'bu tahavvül 
bimdeki sev,giden mi? İçtiğjııl 
radan mı?. Yoksa onun katre ten 
re ııuhuma akan sesinden, ÜJl"l 

. . .. ~ . d'? lı\ı 
.sev0ııncın sesmuen mıy ı.. 1 .. •l 

Bir aralık müzilk güızel 'bôr 1 ~ 
se !başladı. Pist bir anda !d 
Yanımızdaki masada oturan n~ lılt 
grup da lbu zevk dalgasına k ha 
mış gibi uçup ortaya gi11' )e 

Dansedenler arasında 'benden ~e 

çük k.ı:zlar, delikanlılar, her >" 

çifti.et" vardı. K12ların hepsi 
hat, intizam ve zenginliğin ve 
taravetle giirlıüz, dolgun, seV'• 
Şık, zarif ellbiselerle cazlb3 !ı~ 
çılgın ahengile uçarak, lkaıva.b' l"ı 
rinin J<ollarında sıçrııya sıçıı .. 
bir şev<k ve şataret !bulutu iÇ 
yükseliyorlardı. ~-i 

Geniş meydan mes'ut çığl.ıl<ıı ~ 
lbü9bütün kalahahklaşırken ta 

•- Dansedelim ırni Majg3P ka 
nım? .• 

Etrai=da en ~"'bar je6tl he 
dönenlere bakarak mahcup Ve 
üz<kek: <- Nasıl oLur?. Beıı ., 1a 
setmesini bilmem ki... 5ao· Ve 
komşu kı21arile gramofona fbİ! 
kere ayak uydurduık! .. deme~ 
tedim. Fakat; demindenıheri 

manm, saksofıonun, davuwn s ~ 
ler-i geren nağmeleri arasında 
birlerine sımsıkı sarılmış ba~~ 
kızlar, erkekleri gıpta ile sel 
aen benliğim bu teklifle, arı~ 
heyecanla tutuıştu. Ben de ıkeı/ 
öbür kızlar gibi sevgilimirı _,. 
ları arasına 'bırakmak iı:ıt"' 

Sadece ve büyük bir cür'et'.ıf 
•-Siz 'bilirsiniz .. dediım. JY 

ben iyi dansedemeın ki...• 
•- Ben idare ederim.. 

1 

(~ ... ·· 

16 Haziran 1941 

l 
l 

b 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ıoo Frank 

~ılı., ve Ka~ ~ 
5.2025 

129.095 

100 Liret 
100 İsv. Fr. 
100 F lorin 
100 Rayiaınaa 
100 Belıa 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek Kronu 
100 P eçeta 
100 Zloti 
100 Penıli 
Ioo üy 
100 D"1ar 
100 Yen 
100 isv. Kı 
108 Ruble 

29.95 

12.845 

10.915 
30.525 

ESHAM VE TAHvi:L.1.1 
İkramiyeli % 5 1933 
Ergani AB C 
Sıvas - Erzurum il 
ill VII. 
T. C. Merkez Ba1*aııı 
Hisse Senedi 

smı d6ndüımüş, ~ete tınri' 
ımı_ştı. ,, 

Iskender Beyô:ıı işa 'başlanıa·, 
hiç de kahr amanane değild i. ll'

1 

sının vefatı fuerine usulü a~ 
. t• 

sinde makamını padişah tan ı5 ıı; 
ol<;aydı, sancaık lbeyi olarak 
edileceği Ş'Üphe5izdd. ·~ 

Çünkii makul ricasını tter•. 
miyecEic derecede Sultan :rJı 
kendjsini severdi. İskendef 
bunu istemedi. Sefere çı)aıfl~ 
askerin ümerasından o!dll~ 
padişaha sadaka!! etmek söıil; 
lı bulunduğunu unuttu. Affı' ti 
çakçılığına ıbir cinayet ve 8! 
acarlık ilave etti. Boğ32ına IJı d'' 
dayıyarak bir nişancıyı lk~fl , 
Akçehisar hey[ tayiıııini tniı 
ferman y azdırdL < 

Ferman yazı,ldığı halde ~ 
ımyacağına söz vermişken. -. 
den döndü, nişancıyı katlet!;; 

Memleketinde .bir takıırn 
ile münasebat peydasınd•'\ · 
ra anlarla mukavele etıtı. ~ 
hisara yalnızca giderek n:ıllıi<' . 
nın elinden ferman saye~ırı ,.f 

(A~ 
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~ lHu 781>!Wl metiıuert Ana-. 

11 Ajansı billlenlerinden alınııur.ır) 
o. tılhi.a eden: Muammer AJcıtat 

• 

Romanyada fevkalade 
hazırlıklar göze çarp.. 
maktadır. Dün tekrar 
karartma tedbirleri alına
cağı ilan edilmİ§tir. ~ 
kere alınanlar tecil edil
memekte, nakil vasıtala
rına el kopmaktadır •• 

,..Jı Anıerikad.a Roçster Üni.v.ersi~esi ==============! 
~ larafından Ingıliz Başvekilı Çör- buraya başka birisinin gönderil-

Yeni Zelanda 
da yeniden as
ker toplanıyor 

r Alman planı 
hakkında 

sıkı ketumi
y et va r 

l ~le dün fahri doktorluk payesi mesini istediği yolunda bir haber 
1 Vcih edilmiştir. çıkmıştır. Röter, bu haberin resmi 

Bu münasebetle Üniversite Rek- mahfillerde teyit edilmediğini bil-
l<iru radyoda söylediği bir nutukta dirmektedir. Kripps görüşmelerini 

isi Ulasatan demiştir ki: cBütün bitirdikten sonra Moskovaya dö. 
ıhlJll ~bimiz sizinle beraberdir. Müş- necektir. 
darı t,,rek da,·amızm hedefi hürriyet.. SOLLUMDA tNGİLİZ 

l::. Siz bu davanın başmdasınız. TAARRUZU 
·rin:z:n muvaffakiyetle netice- Libyada, çöldeki İngiliz kıt'a -

nınesinı temenni ederiz.> !arı Sollum'un cenup ve cenubu 
Çörçıl de ıadyoda Üniversiteye şarki mıntakasında taarruza geç

e dolayısıle Amerikan milletine miştir. Malgaya geçidi tekrar ele 
11.itabcn söylediği ve on dakika sü- geçirilmiştir. Ancak bu hareketin 
1
tn nutİ<i.lnda bilhassa demiştir ki: umumi bir taarruz değil, mevzii 
~Amerikanın şahsıma gösterdıği bir hareket olduğu anlaşılmak • 
itimada layık olmak için çalışa - tadır. 
~~ım. Beni f.n ziyade mütehassis JAPON DONAN!Vl:ASI CENUBİ 
'den, aramızdaki birlik ve kardeş- PASiFİKTE 
ılı: duygusudur. Büyük davalar Japon Başvekili Konoye söyle-
barekete geç'iği zaman, ruhu he- diği bir nutukta, beynelmilel va-
tecanlandırır. İnsan rahat V'C ser- ziyetin Japonya tarafından 
lı!tı b;r \.ırata bırakarak ruh ve gündengüne daha ziyade ka • 

Ur s~hibi üstiln mahlıiklar 0 1- rışmakta olduğunu söylemiştir. 
ğıınu ıdrak eder. AtL'intiğin li<İ Konoyc'dcn sonra Amiral Suet. 

tı~ '"ında bi-z.m ve daha birçvk sugu da rnziyctin vchametini kay-
~e ."le in istıkbali mevzuu bahis- delmiştir. 
t.r. Boyle ulvi mes'uliyetlerle kar- Diğer taraftan Çunking sah:li 
1 la tı~ımız içın gurur duymalı - açıklarında tahaşşüt eden ve yüz· 
tıı. Bu ulvi saatte doğduğumuza den fazla harp gemisini ihtiva e-
~v•n,.,,el yiz. den kuvvetli bir Japon filosıına 
llız İngilizler sizin mııhabbeti • mensup birkaç cüzütam cenuba 

hi7.le şahlanmış olarak, yardımı - doğru ilerlemektedir. Japonyanın 
~ııon verdiği kuvvetten ümit ala- cenubi Pasifikte mühim bir hare-
1ak mukavemet ediyoruz. Sonuna kete geçı:-ceği söylenmektedir. Ja-
tadar mukavemet edeceğiz. pon donanması kruvazörler ve bir 

· imdi ıhtiyar arslan yavrularile tayyare gemisini de ihtiva et • 
~raber, öldürücü silahlar taşıyan mektedir. 
~e nevmidi ile kudurmuşçasına 
!aldıran avcılara tek başına mııka
~ellll?t etmektedir. 

Hürriyet nuru o kadar kolay 
t0ndürülemez. Fal;at vakit azdır. 
ll'rlik olmazsak, dünyayı yeniden 
ıııt-net kaplıyacaktır. Birleşmiş o. 
!;ırak hareket edersek, dünyayı 
turtarmağa ve ona yol göstermeğe 
ltuvaffak olacağız.• 
~MERİKADAKİ ALMAN KON
SOLOSLUKLARI KAPATILDI 
Birleşık Amerika hükumeti, A

ltıerikadaki bütün Alman konso • 
los:uklarının kapatılmasını em • 
~imiştir. Bu konsolosluklar mın
~kaları dahihndeki Alman tebaa
lının sevahati de menedilmiştir. 

Amerlkadak! İtalyan ve Alman 
•lacaklarının bloke edilmesi üze
t'.ııe, İtalya hükı'.ırnetl de mukabele 
bnnıisil tedbiri olarak, İtalyada 
llirleşik Arnerikaya ait bütün em. 
Valen derhal tesbitini emreyle • 
lııiştir. 
Amerikanın Mihver devletleri 

~<ırşısında vaziyetinden bahseden 
•Vaşington Post• gazetesi, Arne
tikanın harbe girmesini aııkça is
lıverek diyor ki: .Dolambaçlı yol. 
lara g!rmeğe lüzum yoktur. Hit-
1 r. Amerika siyaseti hakkında
~' ist hfafını suratımıza attı. Hit
~r'e pndi mukavemet etmek za. 
t\ a•,, gelmiştir.• 

ALMAN AMİRALİNİN BİR 
SÖZÜ 

Alman Amirali Lüzov şimali A
!ıı,•rikaya hltaben radyoda söyle
diği bir nutukta demiştir ki: 

• E:ğcr bir Alman korsanı bir A
llıerıkan harp gemisinin takibine 
~/lrarsa, ya bir İngiliz harp gemi. 
lınin gelmesini bekliyecek, yahut 
lla kend'.ni takip eden bu Ameri
~an gemisinden kurtulmak için 
Ctıu batıracaktır. Bu takdirde Ruz· 
~•it, Amerikayı harbe sokmak için 
tlil"!'J bir bahane buimuş olacak
tır .• 

llOMANYADA FEVKALADE 
HAZIRLIKLAR 

R.omanyada, dün akşam saat 
tcd:dcn itibaren tekrar peçeleme 
~~ karartma tedbirleri alınmış • b'· Neşredilen tebliğde bu ted -
:r.crin nıcın alınmakta ol 

;;u u hakkında izahat verilmemek
ec:.r. 

A . kara Radyo gazetesi Roman. 
~a.ı~ h3z rlık.arın fevkalade art-
ı .• 

nı sovlüyoı-. Askere alınanlar 
t:c. ·nda hi..: kimse tecil edilme-

- 1 
k ve nakil vasıtalarına el kon·' 

llıa a ' r. 
lıı..kre~tek; Sovyct sefiri hükü. 

lrıtt ne ıralun.at vermek üzere 
<looKO,aya ııarcket e"1Jıiştır. 

D er taraftan İs\"i~re rad -
Y u, Sc ·vctlcr B:r1 iğinin muh -

.. l f , ...... , r , <le tankların ve para
;\ .r:r. de ie rak ettiği bü~·ük 
, "n v">Jr ı apılmak a olduğunu 
ı..,. rınc~teu!r. 
~ Ş .,. di Londrada bulunan İngil. 
\~e . n ~.! ıskova sefıri Sır Kripps'in 
uıOakovadaki vazifelerinin neti • 
~1enııdcn memnun olmadığı için 

• 

Suriye 
Bir 

Harbine 
Bakış 

(1 inci So.yta.ıan Devam) 
Müttefik kuvveUer Şam'ı muhasara 

etmclt Uzerc Şark ve Garbo doğru ya
yılmaktadır. Anaj nehrinin Şimal ıa .. 
yısında bir şehir ~gal edHrniştir. Di
ğer bir kol da Sas.sa'ya doğru sahil 
mıntaka.sından üerlemektcdlr. 

General Dentz ordusu Saydadan ge
ri çekilmektedir. ].'lüttcfik kuvvvetler 
bu esas orduyu ikiye bölmiye a:ayret 
etmektedirler. 
ŞAM HAKKINDA 
MÜZAKERELER 

Şa.m'a sulh yolu ile ~irilrnesl icin 
yapılmakta olan müzakerelerden bii.14 
bir netice çıkmamış4r. Londra aaze
telcri, Hür Franslz kaynaklarından 
verilen haberlere istinaden, Şam'ın 2• 
saatte diışcccğini yazmaktadırlar. Bu 
gazetelere göre, teehh.ürün sebebi 
1',ransanın Sofya Elç4i Bltındcl ile &ö
rüşmek. ve Şam'ın teslunı içuı mıi,itte
filcler taralından ileri .sürülen şcı'l'tJarı 

kendisine bildirınek üzere, Tüı·kiycye 

gelmiş olan General Döloın'tu1 pek ya
kında vuku bulacak avdcLınuı beklen
mesidir. 
MABTA İŞGAL 
EDİLDİ 

Müttefik kuvvetler bir ileri hücum 
hareketi ile Kısven.n Şimali Şaı·k.L;in
de ve Şam·a tak.rıbcn 16 kılometre ıne
sarede 1\.labta'yı ~gal ctını.şlerdir. 

Sayda'nın Şarku1da Lubııan tepe
lerınde jczı..in şehrınin müttefıkler ta
rafuıdan :z.aptı, buracia haı·ekatta bu
lunQn kolu sahil boyunca licyruta doğ
ru ilerliyen kolwı hizasına getir~tlr. 
BiR F1'ANSIZ GENERALİ 
YARALANDI 

liür E'ransız kuvvetlerinin kunıan
danı General Löjant.i.ywn yola düşen 
bir bomba parçasiyle yaralanmış ve 
kolu k.ırılnu~tır. 1\.oluna an1elı,yat ya
pılmış olan General Umumi Kararga.-
ha dönm~tUr. • 
İNGIL!Z VE FRANSIZ FİLOLARI 
ARASINDA MUHARfillE 

Beyruı•tan bıldırlldij:lne göre, Fran
sız lu.rp gemileri dün sabah i'tiakla 
beraber Bcyrut açıklarında iki kru
yazör ve iki torpidodan mürekkep bU' 
Ingiliz kuvvetine karşı harbe tut1.11-
muşlardır. Hiç bir tarafın zayiat ver
mediği bildirilmektedir. Fransız harp 
gcnulerinin Tulon,dan mı g-elctıı:i, yok
sa Beyrut limanındaki karakol geml
leri mi oldugu malüm değildir. 

Be,trat açıklarında 
(1 hıc• S:ı.yfad&n Devam) 

tasrih edılmektedir ki, birbirinden 
tamamile farklı iki hareket mev
zuubahstir. Her iki taraf tayyare
lerinin müşterek hareket; vaki 
olmamışiır. Her iki taraf kendi 
hesaplarına hare ket etmektedir. 
Fransız tayyaxeleri Lübnan sa -
hillerini müdafaa etmekte, Alman 
tayyareleri de Girit harekatı es. 
nasında İngilız filosuna karşı gi
riş. ikleri bombardımanlara devam 
etmektedirler. 

Yeni bir bombar• 
dıman tayyaresi 
Baltimur 17 (AA.) - Av tay. 

yaresi kadar sür'atli bir bombar. 
dıman tayyaresinin tecrübeleri 
yapılmaktadır. Yeni tayyarenin 
hususiyetleri &izli tutulmaktadır. 

Vellington 17 (A.A.)-18 yaşın
dan 45 yaşına kadar evli erkekle
rin 6ilatı. altına alınmasına bugün 

-başlanmıştır. Bununla Qıeraber 

denizaşırı memleketlere anaık 21 
ile 4-0 yaş araı;ında bulunanlar 
gönderilebilecektir. 21 yaşından 
küçük ve 40 yaşından yıılkarı o
lanlar anavatan kıt'alarında as
kerlik yapacaklardır. 

Bir tayyare 
dört tayyare

yi düşürdü 
Lon>dra 17 (A.A.)- Atlantikte 

4 Alman tayyaresi bir kafileye hü. 
oum teşebbüsünde bulunımtışkr
dır. c Uçan kale. tipinde bi:r İn

giliz tayyaresL lbunlan hasara uğ
ratarak pü.skürt.m~1ür. 

Dün öğrenildiğine göre bu dört 
tayyare Portekiz arazisine düşilp 
parçalanım _şlardrr. 

Dün Man.ş ve Fransa üzerinde 

yapılan harekiıtta Almanlar 10 av
cı ve 'bir deniz tı.yoyaresi, İngiJioz
ler 4 avcı ve 2 ·lx>mbardbnan tay
yaresi kaybetıniıjlerdir. 

Fransız Şark Hava 
Kumandanhğı 

Vişi 17 (AA.) - Resmi tebliğe 
göre hava müsteşarı General Ber
geret Şarktaki hava kuvvetleri 
kumandanlığına tayin edilmiştir. 

+Roma, 17 (A.A.) - •D. N. B.> İ
talyan Mütareke Koml<yonu Rei•l Ge
neral Camillo Grossi bu sabah Turin
de kalb sektesinden ölmüştür. Fran
sa muharebesinde 4 üncü orduya ku
manda eden General bi!Ahare Ayan A
zalığına \ayin edilmişti. 

Rakibesinin 
güzelliğini 

malıvetmek için 
Ortaköyde Çiliqgir ısokıığınrla 

Qturan Oınnan.ın 10 yıllık karısı 

Z,.ra -kıocasının Nuran adırula bir 
kadınla alakadar o1ınasından mü
teessiren evvelıki gece keızzap te
darik etmıi~ ve Osmanla Nuran Or
taköyde sokak aralarında dolaşır
ken yanlarına ya!lclaş:~ ~eyi Ü

zerlerine dökmüştür. 
Mu.'llelif yerlerinden yanan Os

manla Nuran tedavi altına alın
mı.şlardır 
Kadın yakalamnış ve rakibesi

nin güzelliğini maıhvetmek için l:ıu 
işi yaptığını söylemiştir. 

Bern 17 (A.A.)- La Nouvel 
Gazei'in Berlin muhabirine 
göre, Alman siyasi mehafilin
de istikbal hakkındaki Alınan 

askeri pl8nlarına dair sıkı bir 
ketumiyet muhafaza edilmek

tedir. Hatta bu pl8nlar hak
kmc!a deveran c.den muhtelif 

şayialar ınemnunintJe karşı
lanmaktadır. Çünkü bu şayi

alar Alınan Buşkwnandanlı
ğının hakiki niyetlerini daha 
iyi gizlemektedir, 

Amerlkad.a ı Alman 
Konsoıoıh nelel'f 

(l inci S:ı.yfada.n Devam) 
konsolosluklarının, geni,y mikyasta 
meşru faaliyet çerçevesini gecen :f.aa
liyeUerde bulunduklarından haberdar 
olınuştur. Bu gayri meşru faaliyet bu 
acen taları ve k0nsolo::ı1ukları memle
ketimiz icin dost olmıyan bir vaı.iyete 
sokmuştur. 

Bu sebepten Birleşik Amerika Cüın
hurreis!, bu acentaların ve diğer yazı
hanelerin, istihbarat kütüphanesinin, 
Transosean Ajansı servisinin ve bütün 
diger müesbcselerin Jtapatılma.sını ve 
müstahdemlerinin mümkün mertebe 
sür'at1e çekilmelerini bana emretoıil-
tir. 

Bu tedbirin 10 Temmuz tarihinden 
evvel alınacaiuıı ~annediyorum.• 

Sumner Vels bu notayı matbuata 
tevdi ederken şmıları söylem~tir: 

- Bu hareket si7asl mUnasebeUerin 
keslimesi m!inasını tazanunun etmez 
ve Robin Mor gemisinin torpillenmesi 
ile de alftkadar değildir. Sadece Adli
ye Nezaretinin aylardanberi yap\Jb 
tahkikatın neticesidir. 

rranıaya Belçlkab 
işçi gönderiliyor 
Londra 17 (AA.) - Leopoldvil

le'de hür Belçika radyosunıın ver· 
diği bir habere göre Almanya, şi
mali Fransaya 20,000 Belçikalı 

i§Çi sevk etmiştir. Bu işçiler Al • 
manlar tarafından sahil boyunca 
inşa edilmekte olan istibkarnJarda 
kullanılmaktadırlar. 

Sollamdald lngWz 
taarruza 

(1 inci S:.yfadaJı Devam) 

malum değildir. Harp hala devam 
etmektedir. 

Kahire 17 (A.A.)- Salahiyettar 
askeri mahfiller, Sollum - Kapuz
zo _ Halfaya müsellesi içinde İn
giliz zırhlı kuvvetlerinin taarruz• 
!arının devam ettiği bildirilmekte
dir. 

HAR P VAZİ YETİ 
(1 inci S:>yfadaıı l>en.m) 

müdafaa cepiıesi'1i çölden ku§at
mak güçtür. Ateyıbc gölü ve •bu 
göle dôküloo nehirler böyle bic 
kııt;atrpa hareketini güçleştirm!!k
tedir. Garpte kuşatma ancak İngi
liz donanrna~ının ciddi <bir çıkar
masına ·bağlıdır. Beyrut şimalin
deki sahillere <bir çıkarma yap.la
bilseydi Şa.m ve Beyrut umumi 
hattmra-ki Fransııı: müdafaası za
yı.flardı. Bu sebeple Filıistin ve 
Erdün ıhududundaııberi İngiliz 
taarmzu adeta bir koçun toolama
sı gibi Frans·zların tam ceplıesine 
çattı. Kıcıçun boynuzları uçları Şam 
ve B<yrutu gösteriyor. 'Bu şekilde 
Frans>Z rmıkavc.meti Şam ve Bey
rut bölgesirı<le kırılamaz. Zira 
Fransızlar, lngilizlcrin cepheden 
yapmağa mecbur kald lkları lbu ta
arruzlar kar.;u.ında O)mak •bir 
müdafaa yapmaları. yani icabında 
mı:>vziden mevzie çelkilerok .muha
rebe,·e devam etmeleri mümkün
dür. Ve asıl mühimmi, Fransızlar 
bu va :h ette adım ad•m sima le 
d<ıi'ru c"kil·ır<'k imkan:na sahip
tirler. Bıt Jır.ık:ın, Iraktan hareket 
eden İngiliz motörlü 'birliklerinin 
ileri harrketi Halep bölgesine ya
yılıncıya kadar Fransrzların elin" 
de kalacaktır. Fakat mesafe çok
tur. İngilizler çölde!ki ilıarakctin 
inkişafına kadar Cenubi Suriyede 
bekliyebilirler mi?. 

Surive işinde zam.an ka~·-betme
n;n doğru olmadığ' nı sanıyoru:z. 

İngilizler Libvada kuvvetl.ı <bulun-

1 

mak mcıcburiyetindedirler. Bilhas
sa İngiliz hava kuvvetleri az ol
duğundan bir Jı:ıısmımn Liıbya cep
hesinden uzak kalmaları hiç doğ
ru değildir. 

Madem şarktan ibir lkufatma ya
pılam:yor \"e deniz tarafından da 
bir ç karma için de fırsat ve im
kiın yoktur. Cenuıbi Sur>yedeık.i 
Fransız muıkavametini kıuvvetli 

bir yarma iel bertaraf etrnçk ıa
ztınd:r. Bunun için de seWrulceyş 
faydaları bakımından en müsait 
yer Leyrut veya Rayak isti.kamet
leri'lir. 

Raya.le sür'atle işgal edilirse, 
Fransız mukavemeti Şam ve Bey
rut da tutu.namaz, şimale de çe
kileıru>Z. B'2.i,n fikrimiıze göre Ce
nuıb" Suriye cephesinde İngiH71er 
tabiye sahasındaki muvaffakiyet
Ierle Frans z mu1<avemetini sür
atle "kıramazlar. Bunun için sev
kul<:eyşi sahada bir muvaffakiıyet 
lôz:mdı.r. Bu da Franıs:zları, şura
da, bura,ıa geri itmekle değil, can 
al.lrak istikaırette bir yarma yap
makla elde e-iilebilir. İngilizler 
şmxliye kadar lböyle birşey yap-
ır.adı1ar . 

Hulasa Suriyede Fransrz mu.
kavemetinı kırmak iç.in ya cenup
ta kuvvetli lbir yarma y1pmak 
ve)·a •arktan hareket eden motör
lü biri !deri sür'atle Halabe doğru 

sevketmak Uz:.mdır. Bunlar yar 
pılmadıkça Fransı.zl.arm mulkave
meti uzı~·abılir, 

Merceayun'a 
giren Fransız 

kuvv e tleri 
Kahire 17 (A.A.) - Askeri söz

cü Fransız kuvvetlerinin Mercea
yundaki iırızalı mıntakada hücu
ma geçtiklerini bildirmekledir. İki 
İngiliz kolu arasından ge~n Fran
sız kuvvetleri Muceayun şehrine 
girmişlerdir. 

Fransız kuvvetleri ciddi telakki 
edilmiyor. Bu kuvvetlerin Mer • 
ceayune girmiş olmaları da ciddi 
telakki edilmEmektedir. 

Sahil mıntakasında İmparator
luk kuvvetleri mevzilerinde iyi 
yerleşmi~lerdir. Şimdi Saydanın 
öte tarafındadırlar. 

lngiltz kadınlarının 
havacılığa yardımı 

Londra 17 (A.A.)- Hava Nazı
rının zevcesi Baya<n Sinclarr ibu
gün söylediği ıbir nutukta, İngiliz 
hava kuvvetleri kadın yardınıcı
lar_nın yeni •fo hl:ıımetlerde gün
den güne daha çok v-e mütenevvi 
işler ğörmakte o1duklarını <bcıyan 

etm~tir. Bu te•kilata moosup ka
dınların havbin başlang;cında gör
dükleri işler beş nevi il.-en şimdi 
48 nevie baliğ olmuştur. w------- ... ,_. ""'V ırıx.ırLWın. «ıv.w. 

Fra.nsız tebliği 
(1 "1cl Sayfa.dan Den.m) 

rasındaki Fransız zırhlı teşekkül

leri ve piyade kuvvetleri düşman 
mevzilerine oldukça dcrinldikte 
girmişler ve düşmanın elinde bu
lunan birçok köylere hücum et. 
mişlerdir. 

Fransızlar Herm.on dağının gar· 
bindekL dağlık mıntakada da ta
arruza geçmişler ve değer kıy -
mette mevziler elde etmişlerdir. 

Sahilde düşman kuvvetleri Say. 
dadan ileriye terakki göstereme • 
mişlerdir. 

Fransız tayyareleri cenubi Su
riyedeki düşman tecemmülerini 
~ bombardıman etmişlerdir. 

16 haziranda Fransız hava kuv
vetleri ve bahriyeye mensup tay. 
yareier İngiliz deni• cüzütamla -
rına hücum etmişlerdir. Bir gemi
ye ağır isabet olmuştur. Akşam 
karanlık basıncıya kadar bu ge -
minin hareketsiz kaldığı görül • 
müştür. 

Diğer bir destroyerde de yangın 
çıkarılmıştır. Harekata iştirak e
den bazı tayyareler, sabahleyin er
kenden Frar>sız hava kuvvetlerini 
takviye için gelmişlerdi. 

Gladyatör tipinde üç İngiliz av
cısı muhakkak olarak düsürülmii§
tür. Diğer bir tayyare de muhte
mel olarak düşüriilmüştür. 

iki yeni çocuk dü
dürm e vak'ası 

(1 inci S;;yfadan Dovam) 

Genç ifadesinde: cBana bu kıza 
refakat et.rnem hususunda talimat 
vererek, elime doktora hitaben ya
zılmış bir mektupla yine ona tes. 
!im edilmek üzere 15 lira tutWj
turdular. Kızı Kütahyadan Eski -
~hire gö:ürdi.rn, doktorun muaye
nehanesine bıraktım. Ben, ame • 
liyatla çocuğun alınacağını bilmi
yordum. Yolda, kız bana hadiseyi, 
güya kolundan ameliyat olacağı 
şeklinde anlatm!Jjlı• demektedir. 
Bunların !stanbula gelm•derinin 

sebebine gelince, ifadelerine göre, 
bu hadiseden sonra kız bulundu
ğu evde hizmetçihkten çıkarılrnşı
tır. Kendisine, artık İstanbula git. 
mesi ve orada başının çaresine 
bakması tavsiye olunmuştur. Yer 
yüzünde başka hiç kimsesi bulun
mıyan kız da, Eskişehir volunda 
kendisine refakat eden gençle bu
luşarak, onunla anlaşmıştır. Bu 
suretle, birlikte yaşamak üzere, 
İstanbul:ı gelmişlerdir. Kıza refa
kat eden gencin de evli olduğu öğ. 
renilmşitir. 

Kızın, muavenesine lUzum gö
rülmüş'.ür. Rapor yazıldıktan son
ra, hadise üzerindeki tetkikat de
rinleştirılecek, iddia etrafındaki 
tahkikat genişletilecektir. Ve böy. 
lece, işih ir,iizünün aydınlatıl -
masına çalU!ılacaktır. 

Dii!er taraftan Fatihde oturan 
Sıdıka isminde bir kadın da ilaçla 
çoculc düşürmek suçile Asliye 
6 ıncı ceza mahkemesine verilmiş
tir. Kadın J,5ınrnak için konyak iç-

1 
tii!i. zaman çocuğunUD. düııtüğünü 
iddia et.rnektedir. Karar sahit ceı. 1 bine kalmı:ıtu:. 

İngilizlerin 
Bir Hatası 

(Başmakaleden Devam) 
niz hakimiyetinin elde bulunduğu 
ve İngiliz ordusunun Trablu•la, 
Yunan ordusunun Arnavutlul..ta 
zafer üstüne za[er kaydettiği o 
günlerde on iki adaları hava ve 
deniz kuvvetleri ile z<ırlamak, tes· 
lim almak işten bile olnıı;acak ve 
İngiliz donanması için Akdenizde· 
ki bugünkü vaziyet asla hadis ol
mıyacaktı. 

Bu yapı.knftmış olduğu haUe; 
Yınır"l topraklarının Almanlar ta
ra[ından istilasından sonr.ı da; 
Yunan adalarının işgaline seyirci 
kalınmak; hem Giridin düşmesini 
kolaylaştırmış, hem de Ege denizi 
hakimiyetinin elden gitmesine se
bebiyet vermiştir. Filhakika, bu 
noktada: 

- Giridi paraşiitlü kıtaat, ha
va nakliye kolları ve tayyare bom
bardımanları ile teslim nlan Al
manlar; yine dif:er adalan ala
maz nıı idiler?. 
Tarzında bir 5ual var:t <>lur ve 

hatta bövlc bir soru hak"ız ve ~·er· 
siz de ol~ıaz. Ancak, on iki adala
rın \'e Yunan adalarının n1iisama
hasız bir halde İngiliz km·vetlcri 
elinde ·bulunması birind dererede 
Almanlara cür'et vermiyereği ka .. 
dar, verse de tek mücad•le ve 
muharebe ile alınan aCa t~irit ol .. 
mıvacaktı. Bunun en bli)iik hiz
nıe.ti de İngiltcrenin Şar i Akde
niz sahillerinden itiıbaren "'.llısır 
garp çölüne kadar daha iyi bir 
tarzda 1nıiidafaaya hazrrlanma.'iına 
yol açması olacak, Surlyt'nin hı
gali külfeti hadis olmı)·arak, 12 
günlük bir kazanç yerine belki 52 
günlük bir kazanç kaim buluna
caktı. 

Belki İngilizlerin de kendilerine 
göre adaları müdafaa etmemekte 
bir hesapları vardır. Bu hesap ne 
dereceye kadar doğru bir hesaptır 
ve iyi netice verecektir. onu istik· 
bal gö<terecektir, Filhakika, tay
yare baskınları ile torpito, deniz
altı hiieumlarının açık denizlerde 
donanma)'a daha az müessir oldu
ğu muhakkaktır. İhtimal İngiliz
lerin bir hesapları da buna istinat 
etmektedir. Fakat, bu bir menfaat 
hesabı olmakla beraber, yalnız 
denize dayanan hesaptır. Halbuki 
Almanların adalara sahip olma· 
!arı yalnı7 İngiliz donanmasını bu 
bölgeden uzaklaştırmağa yarama
nıış, kendilerini Suriye, Filistin, 
Mısıra yakınlaştırmış ve Balkan 
yarını adasından bu adalara ser
bestçe ve istediği kadar . asker, 
malzeme ve silah getirmesme ya

ramış ve binnetice Berlini Şarki 
Akdenizin göbeğine bağlam•ı; Or
ta Şark İngiliz deniz üslerini de 
nisbeten tehlikeye sokmuştur. 

Bizce ve şahsan İngilizler kışın 
ve Balkanların istilisından önce; 
biraz gayret sarfedcrek on iki a
daları fili işgalleri altma almamış 
olmakla hata etmişler ve bu hata 
bütün Ege adalarının ve Ege de
nizinin mih,•er hftkiıniyeti altına 
geçmesine sebebiyet vermiştir. Bu

nunla beraber; kaçırılan bu Cırsatı 
Suriye hamlesi Cedakarlık pahası
na da olsa telaCi etmiştir. Adalar 

bahsi üzerindeki teliıCiyi de §Un• 

diltl halde hava ve deniz kuvvet
lerinin buralardaki üsleri sık sık 
ziyaretlerinden bekleanek icap 
edecektir. 

Nitekim, şimdi sık sık Rodos ha· 
va meydanlar111m İngiliz tayyare

leri tarabndan şiddetle bombar
dnnan edildiklerini gör~oruL 
Belki de, ·bizim maziye ait olarak 
hata sandığımız İngilizler için •· 
yağı karada ve Yakın Şarkta bir 
topluluk kuvvet ve ifadesi olmak 
tfıbiyesidir ve Suriyeyi işgalde 
tekaddüm ile de İngilizler bunda 
muvaffak olmuşlardır. 

ETEM iZZET BENIL-ı!. 

Kahve teyzlatı 
(1 inci Sayfadan Denıa) 

bunlar daire<:e memurlar arasın· 
da taksim edilecektir. Gazeteler, 
matbaalar için de Basın Birliğine 
kalwe verilecektir. 

TeV'ziata pe~embe günü başlan
ması düşünülmektedir. 

A skerlik işleri 

Sakatları muayene
ye davet 

Sarıyer A'kerlik Şubesinden: 
Şubemize mensup 312 - 332 do

ğumlu ihtiyat sakatlar tekrar mu
ayene ettirileregıiıden şubeye mü. 
racaatle hastaneye göndcrilmı'"niş 
olantarın rapor ve bi.r fotograf a 
beraber acele flllıeye müracaat et· 
meler<. 

• 
lstanbul Ba-
anları ondüle

siz mi kalacak? 
(1 inci Sayfadan Devam) 

racaat ederek Permanant makıne
lerinin mühürlenmesine itiraz e
decekleri ve bu yüzden işs:z kal. 
mak tehlikesine maruz bulunduk· 
!arını bildirecekleri öğrenilmiş • 
tir. Bu hususta maruf bir berber 

muharririmize şunları söylemif ir: 
c- Bizim halen kullanmakta ol

duğumuz makineler Avrupada is
timal edilenlerin aynıdır. Bir ka

dının saçını 5 - 6 dakikadan az bir 

zamanda istenilen şekle sokarlar, 
Belediye bu makinelerde trans • 
formatör istiyor. Halbuki bunu 
koymak için ,,,faj ıerlıbatı da la. 
zımdır ve makirderimiz buna gö
re yapılmış olmad! ı ~a'1 Bele

diyenin emri makinclc:.nıiz. so • 
kağa atmak, yen•sıni rclirlmek 

demektedır. B:r kere beheri ~50-300 
!ıraya alınan makınel ri bu g~•n 

emir yüzünder l ~der etmek .:! ğ· 
ru mu? Sa vev bu zat!'anda v

rupadan kim ve Av.u a" n nc-
res:ndcn ye· nıakıne : rt ır? 

Halen lransformat r. u t" ki !er 
şehrimizde yal· •z B ·o ı nda ):-ir 

kaç dükkaııda vard E er Bele. 
diye nc;{taı n _ s.: ın ... .ı r ~ c l rse 

kadınlar şehrir.' z<i saç rıııı r.
düle yaptıracak "' ~<ine zor bula
caK bu da bir ondıle [ın~t nı 3 - 4 
misli arttıracaktır. 

Kontrollt'rde 1Jnlıer1 t'r de 
buluJinıı:ıJu 

Sonra; •rnn~f ... J.•örlü nı ki • 
neler 24 ,-oıt ü2cr:nrkn çalıştığın
dan sa~.arın 30 dakı~ra tı..;ıu ası 

lazımdır. füziır. makınelerd<? ıse 

110 voltla 8 dakikada ış tamam o
lur. Saçların yanması ıse mak.ne
lerden değil bazı kimselerin dik. 
katsizliğinden ileri gelmektedir. 
Bir elek rik ütüsünü kullana.1 bır 
insan bile ufak bir dikka•sizl:k 
yüzünden elindek: ütülediği şeyi 
yakabilir. Kabahat o vakit ütüde 
midir? 

Makineleri yalnız elektr'k mü
telıassıslarının muayene etmesi de 
doğru değildir. Yanlarında bizden 
bir san'atkiırın da bulunması la
zımdır .• 

Kadıköy Sulh 
Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Kadıköyünde Feneryolu is • 
tasyonu karşısında 25 No. da bin
başı mütekaidi Abdülkadirin c • 
vinde S. 8. hesap memuru 934/24 
Cevdete. 

İstanbul Defterdarlığı Muha -
kemat Müdürlüğü tarafından aley· 
hinizde ikame edilen 2 tayyaı·e a· 
!avının 934 mali vılı lır:;ab·ndan 

Hazineye 11 lira 50 kuruş zimme. 
tiniz olduğu anlaşılan bu paranın 

maa Caiz ve ücreti vekalet ve mah· 
keme masrafının tahsili da\•asın
dan dolayı namınıza gönderilen 
davetnamenin ikametga'.ıınızın 

meçhuliyetine binaen tebliğsiz ge
ri gönderildiği görülmüş ve bit.. 
talep 15 gün müddetle hakkınız
da ilanen tebligat icrası kararlaş
tırılm!Jj olduğundan muhakeme
nize bakılmak için tayin kılınan 
9/7/941 çarşamba günü saat 10 da 
Kadıköv Sulb Birinci Hukuk 
Mahkemes:nde bizzat veya tara • 
fınızdan musaddak vekaletname 
ile bir vekil göndermediğiniz tak· 
dirde hakkınızda gıyap kararı it
tihaz olunaca~ı ve bu baptaki da
vetname ile dava arzuhal:nin bir 
sureti mahkeme divanhanesine dı 
talik edilmiş olduğu ilan olunur. 

941/36 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

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

Sahip ve Başmuharrıri: Etem tzzef 
Benice - Ne~riyat Direktörü 

Cevdet Karal;;lgin 
Ba~ıldığl Y <!r: 

SON TELGRAF Mııtbaari 



K ZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Okulomu ı...ı clers ;rılı için Webe b7tbna ••'""""ır. 

OKUL GECELİ VE PARASIZDIR 
Taı..il muddec;ı ~ ......... 
Ka.bul .-rilan: 
1 - Tl&rk tebuln olmalı, 

% - 8""1>.ti 1-d• ··-· - ... lll:zmelıe ..... lıMl&lat. ... it•· 
aur. olm:Mna.Jr 

S - Y,... 18 den aNı ve Z5 ı.. 7üaı ol-k. 
f - İllet dılô ve &;ri alılilı: ...ıdbl olmU. 
5 - En aa orta •·MOini bitirnU, olnraa:. 
~Jmak Ye daha fMI& hab&t aJlmk için İı+'*'"" ~

el.& IIasdd -ki Oka! Dlratörlüfüne mlİl'aeııM edllmellcllr, ha· 
bat almalt içlıı ,..., ile de -e&at edıı..billr. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Amirleri Riyasetinden : 

1 - !\i,}'ııseLcümhur otomobilleriyle Büyi\)< Millet Meclisi ıu,uet otomo
billerine kapalı zarf usuliyle c88.500> 1itre benzin alınacaktır. 

2 - Şartnameler .Meclis Daft Müdürlüğünden lıer rün öVedeıı ene! be· 
delsiz olarak alnabilir. 

3 - Eksiltme 20.6.D41 Cuma cünü saat OD dôrtte B~ Millet Meclisi İda
re Amirleri Hey'eti odasında icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat temlnat 1489 liradır. 
5 - Kapalı zarfların ihale ıünü aaat on beııe kadar İdare Amirlert Hey'etln• 

makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lAzımdır. 
6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uıaddeleTinde yazılı 'Hlllikaları 

birlikte getireceklerdir. (4316) 

Devlet Demiryollırı ıe limanları l;letme U. Mıresi llinlırı 1 
Cebeci bta~yonu civa.nnda yaptırılacak üç kilomttrelik varyantın tesviyei 

turab.ye, imal!ıtı sınaiye ve Cebeci istasyonu üat ıeçit koprüsü inşaatı kapalı 

Zdrl usuliy1e Ye vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konrnu3tur. 
O ·t geçit köprfuü için muktazı demirler idare tarafından müteabhjde veri

lecektir. 
1 - Bu ıŞ•n muhammen bcdelı 220000 lıradır 

2 - İsteklıler bu ıŞe ait sart.name ve s:ıir evrzıkı Devlet Demiryollan An .. 
kara ve Sirkec. 1 veznelerinden l 100 kuruş mukabllinde alabilirler. 

3 - Ek me 25.6Nl torihlııde Çarf'<:nba gunü sa•l 16 da Ankarada Dev
let Dcmiryo11arı yol daire~ınde merke& binnci komisyonunca yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek: için isteklilerin teklif mektupları He blr
lıkle aşağıda yaz.ılı teminat 'e vesaiki ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Re
isliği.ne vermeleri JA.zın1dır. 

a --- 2490 numaralı kanun ahk5mına uygun 12250 liralık mu\·akkat teminat 
b - Bu kanunun tay:n ettiği \·esika lar 
c - Bu işe mahsus olmak üıere mtinakalllt VekAJetmden alınmış ~yet 

vesikası 

Ehliyet vesikası için ihale tarıh:ndcn en az Sl'ki.z. tün evvel bir jstida ile 
Münakaliıt Vrkfıletine müracaat olunması. 

Bu ış hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Devlet Demiryollan yol da-
iresine müracaat etmcll'n. •3058) «4334> 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifec!"1! devam) 

R~id müdafaasını yap'.ı.. Önceki 
sözlerini tekrarladıktan sonra: 

- Yüksek &dalctın;ze ıltica e -
diyorum. Bl'!'aetlmı isterim, Dedi. 

Hakim kararını bildirdi: 
- Raşldin altın suyuna batırıl

mış gümüş mecidiye çeyreklerini 
Tursunun Hulüs ve saffetinden 
istıfad-e ederek altın fiatına sattığı 
ve bu suretle kendisiıoe haksız 

menfaat temin ettıği şahitlerin şe
hadetlerile sabit giırıi!müştur. Ha
reketine uyan Türk ceza kanunu- ı 
nun 503 üncü maddesi hükmünce 
üç ay müddetle hapsine ve elli Ji.. 
ra para cezasrle cezalandırılma -
sına ve 480 lirayı ödemesine karar 
verildi. 
Raşi t bir şeyler söy leme'Tı: is -

tedi. Haklın: 
- Karar budur .. İsterseniz tem

yiz edersiniz .. Dedi. 
Davacı, maznun ve şahitler çık

tılar. Maznun, 
- Nedir b.ı benim başıma ge

lenler yarabbim! diyordu. Böyle 
şey olur mu? Durup dururken SO· 

kakta çevirsinler. Kafadan üç ay!. 
Davacı da: 
- Bizim dört yüz seksen lira ı 

gitti gider, dahi .gid•r. Ben bunun 
nesini alırım? dıyordu. 

DEYREDİLECEK İHTiRA BERATI 
·Elektrodlara ve onların talil< e

dilmesine ait tertibat. hakkındaki 
ihtira için alınm ş olan 16 Haziran 
1937 tarih ve .4!18 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere ba<kasına devır ve yahut ih· 
tiraı Turki,·ıde mevkii fiile kon
mak için icara dahi verilebileceği 
tekl:f edilmekte c!rr.akla bu hu
susta fazla mallımat edinmek is
tiyenlerin Galata Aslan Han 5 inci 
kat 1-3 numaı al"ra müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Keseler ve s~ir kaplara dair ısla

hat> hakkındaki icat için alınmış olan 
80 Mcıyıs 1935 U.rih ,.e 2008 numaralı 
ih·tira beratının )htiva ettiği hukuk 
bu kerre başkasına devir veyahut ica
dın mevkıi fı!e konması i<:in icara da
hi verilebileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususa !azla malUmat edin
mek istiyenlerin Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri il.An olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Bavul:ı- hakkında yeni bir icat için 

Sanayi U. Müdürlüğündon istihsal e·· 
dilmiş olan 28 Nisan 1938 tarih ve 2568 
No. h ihtira be-ratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kerre Türk.iyede mevkii fiile 
koymak için icara dahi verilebileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hususa 
tazıa malUmat f'dinnıek istiyenlerin 
Galat.ada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
No. lara müracaat eylemeleri ilim o
lunur. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 42 __, 
Yazan: Franci.! MachArd Çeviren; lskender F. SERTELLl 

İspanyol madamına gitmek üzere kapıya 
inmiştim. Tam bu sırada idi ki ..• 

Şim<ii dü~unü}-orwn: Acaba, kıo 
!uma çarpan ve bana bin kere ö
zür diliyen bu japon kimdi?. Bana 
kendini tanıtmak için mi çal'plllllj
tı ?. 

İşte ~imdi bu muammayı halle
demiyorum. 

Londradan gelen emırde; 
·Bu işle uı;ı aşan memurlarım;z 

vardır.• denildıg:nc bakilırsa, (En
tellıcc>n Sen·ıs) in bu gizlı teµi
latı ıhma! etmed ğ, mtl' akkaktır. 
Buna imanım var. 

I ·i amma, benı neden bu saha
da - biraz olsun - tenvir etmediler? 

Zihnimi kemiren bu kurdu ka· 
famdan nasıl çıkaracağım?. 
B~ ;abah pansiyondan çıkarken, 

kapıcının arkadaşına söy !ediği söz
ler de kulağıma aksetti. 

İopanyol :Madamına gitmek üze
re kapıya inmiıjtim. Tam sokağa 
çıkacag.m sırada, kapıcı, arkadaşı
na yüksek sesle şunları söylıiyor
du: 

._ Sana bin kere söyledim .. 
Ben kapıda yokken, apartırnana 
bir japon gelirse sakın ü~t katla
ra bırakma~. ilk<ince kimi aradı
ğını, Jcirni görmek istediğini sor .. 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

c- Kilo Miktua ~Jkıdol; L ira 

-----
Yetil Salata (Adefi) 10000 150 
Pırasa 10000 500 
İspanaıı: 7500 450 
Havu9 2000 160 
Lalı ana 5000 325 
PaUıcan (Adet) 25000 1250 
Taze Bamya 1000 200 
Dometes 10000 1500 
Seııa.iıotu 2500 325 
Kabak Saka 5000 700 
Taze .Bak.la 2000 200 

_ Biber Dolmalılt 2000 260 
Fasulye Taze Ayff 5000 700 
Enginar (Adet) 10000 JOOO 
Fasulye T. Çalı 500 90 
Fasul;re T. Barbunyı 2500 450 
Karnabahar (Adet) 1000 130 
So,ta.n T. (pemet) 15000 100 
Maydanoz (Demet) 20000 200 
Dereotu (Deme\\ 10000 250 
Nane (Demet) 1000 ıo 
SarırusaJı: Kuru 200 92 
Kök Kereviz 2000 220 
Balkabak 2000 80 
Hıyar (Adet) 5000 200 
Salamura Yaprak ıooo 200 
Pancar 500 20 
Kırmız.ı Tnrp 10000 150 
Marul 10000 400 
Taze Yaprak 500 80 

....__ 
lt5'2 

Yıldı>da bulunan Tdtnllı: Okulunun lt41 Mali yılı ihtiyacı olan yukarıda 
cinı ve mlktarlyle tahmin beddi yazılı ao kalem ıebunin ıartnameslne ııöre 
80.9.941 tarihine raııUıyan Pazarı.si ıünü Saat (14) de Yüksek Mülıendls Mek
tebi muhasebesinde toplanac:ak olan komisyonumuzda ihalesi yapılmak üzere 
ltapal! zal"f usuliyle eksiltmeye ltonulmuıtur. İlk teminat (792) lira (15) kuruş
tur. isteklilerin şartnameyi &örmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksiltme· 
den bir itin evveline kadar Beşiktaş Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme 
ıünü de Gümüşsuyunda Yüksek MWıendis Mektebi Muhasebesine gelmeleri. 
Teklif mektuplaruım eksiltmeden bir aaat evveline kadar makbuz mukabilinde 
verilmiş bulunması lhımdır. Postada vt ld olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4479) 

CUMHURİYETi 

Ziraat Bank SJ 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermayeııi: 100,000,000 Türk Lira!ll 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
:-r-··-~-

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bank•sında kumbaralı ve ihbarsız tasanuf hesapl .. nnda en 
ar 50 lirası bulunanlara ıeneda ~ defa çe~cek kll!''ı. iie aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır.-

( ade, 1.000 Liralı.!< 4.000 Lira 
4. • 500 • 2.000 • 
4. • zso • ı.coo • 

4.0 • lot • 4.0CO • 
100 • " • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki ;n ralar bir sene ıç:nde M liradan 
0şaj!ı düşmivenlere ikramiye çıkt ıin. takd rde % 2' fazlasile verile

adını öğren ve mürn!künse gidece
ği darreye kadar beraber git, de
miş1lın. Sen yine benian sôzlerimın 
hilafında hareket ediyvrsun!. Bu 
son ihtarmıdır. bir daha tekcni.ir 
ederse sana yol vereceğimden e
min olabilirsiın!.• 

İşte, bir japon hika.yesi daha. 
Bu da ne demek?. 
Bu büyük apartımana her gün 

binlerce insan girip çıkıyor. Hiç
birisi şüpheyi davet etmiyor da, 
bir japonun gelişi neden şüpheli 
görülüyvr?. 

Demek ki, kapıcının bu husus
ta bildiği blrşey var. Böyle olmasa 
arkadaşını bu kadar şiddetli bir 
lisanla tekdir ve tevbih eder mi? 

Bu mesele etrafında apartırnan 
kap:cısile herhalde münasip bir 
zamanda görüşmeliyim. 

Kim ne derse desin.. japonlar 
üzerindeki merak ve tccessüsüm 
gittikçe artıyıor. 

Apart1 man kapıcısı 
neler anlatıyor? 

O a~am sokaga çıkari<en, Liyıon-

Birincikanun, l Mart 

Iu kapıcının çehresinde hafif bir 
tebessüm eseri gördüm. Ona bir 
kere :bahşiş verdi~i.ın · n beni 
gördilkçe sel.'imlı)~rdu. Yavaşça 
yanına sokuldum: 

- Dün arkad~ına bir japondan 
bahsediyordun'. Geçerken kulağı
ma aksetti.. merakımı yeneme
dim .. arasıra pansiyvna •böyle şüp
heli ziyaretçiler mi gelir? 

Diye sordum. Kapıcı başını sal
lıyarak: 

- Evet, dedi, bir iki senedir, bu 
küçük boylu mahlüklar Parisle 
çok görülıneğe başladı. Pvlisin 
mahrem emri var .. bunlar nereye 
ve kimi görmeğe gelirse, takip et
mcğe mecburuz. Zira, bundan al
tı ay evvel Sen Marterdeki y angm 
yerinde - henüz hüviyeti keşfedi
Jemiyen - bir japon şüpheli vazi· 
yctte görülmüş .. fakat gözden kay
bolmuş. Bu hadiseden sonra, za
bıta bütun apartıman ve pansi
yonlar kapıcılarına şiddetli emir
ler verd., bu gibi adamları takip 
etmek vaz,ferr.lzd r. Arkadaşım i
se, bu gibi işlere kulak asmıyan 

17 Haziran 1941 
18.00 Program, ve Memldı:et Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 
18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası. 
18.40 Müzik: Dans Müziif (Pi.) 
19.00 Konu§ma: (Yuva Sa.ati) 
19.15 Müzik; Radyo Salon or1< .. -

trası (Vlolonlst Necip Aşkın) 
1. Mabr: Gemici Şarkısı (Pol
ka), 2. Naondrof: Anu (Vals) 

19.30Memleltet Sa~t Ayarı, ve A
jans Haberleri. 

19.4' Mil<ilı:: Radyo Salon Orl<es· 
trası Programının De~ı. 
Soprano Bedriye Tilz'ün ~
tlrakiy~. 3 Becce: Birine; İ· 
talyan Suitl, 4. Siede: NidJa 
(Enterme:uo), 5. Valther: 
Daru eden Kult1a.lar e. Pa
chernegg: Avusturya köylü
sü Danslan. 

20.1a Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Radyo Salon Orkes· 

trası Programının Son kısmı. 
7. Saint _ Saens: Marş 8. 
Driıo: Arlökenin milyonları 
(Serenad). 

21.00 Konuşma: Memleket Postası. 
21.10 J.fiizik: KeDIGn Soloları -

Necdet Atak. Pianoda: Fer
hunde Erkin. 

21.30 Xonuısma. 

21.45 Müzik: Klasik Program: Şe!: 
Mes'ud Cemil. 

22.3e Memleket Saat Ayan, AjanJ 
Haberleri; Esham - Tahvi
l.At, Xambiyo - Nukut Bor
sası (Fiyat). 

23.00 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve 

Kapanış. 

YARINK! PROGRAM 
7 .30 Pro&ram ve Memleket Saa\ 

Ayan. 
7.33 Milıik: Ha!ıf Program (Pl.) 
7 .45 AJans H<.ıbE'rlcri. 
8.00 Muzik: Şarkılı Valsler (Pl) 
8.30/8.45 Evin Soati. 

12.30 Progı'ö.lm, ve l\ .. Iem!eket Saat 
.-\yarı. 

12.33 Mü~ilc: Hafif Şarkı ve Tür
küler. 

12.45 Ajans Hcıberleri. 
13.00 Müzik: Radyo Salon Orkes

trası (Violonist Necip A:ikın) 
1. Laukion: Trokadero (Marş) 
2. Siede; Aşk Sarhoşluğu, 3. 
Paul Lincke: Sper1ingsgasse' 
de, 4. Mathjs: Dans eden Kü
~uk Ayı. 

13.15 Müzik: Halit Şarkı ve Türkü-
1er Pr.ogramının Devamı. 

13.30/14.00 Müzik' Radyo Salon 
Orkestrası Programının De
vamı. 5. Sidncy jones: Gey
~a'dnn Potpuri, 6. Galudi: 
Roınans, 7. Brahrn.s: Macar 
Dansları, Nos. 5 ve 6, 8. Ar
man<lola. l:ipanyol A~k Şar-
kısı. 

f İLAN •• 
ı Usküdarda Çam· 
lıcada 66 No. da 

sakin Ahmet, 
Hazine tarafından aleyhinize 

ikame edılcn alac"k da\'asından 

dolayı tcblığ edilen davetiyede 
ve zabıtaca yapılan tahkikatta bu 
adresle ikamet etmediğiniz ve ika
mctgahınızın meçhul bulunduğu 
anlaşılmış olmasına binaen ilanen 
t€'bbgat icrasına ve muhakemenin 
7/7/941 pazartesi günü saat 10 a 
talikine karar verilmiş olmakla 

mezkür gün , • ., saatte Üsküdar 
Sulh 1 inci Hubk Mahkemesine 
gelmeniz lüzumu tebliğ makamı
na kalın olmak üzere ilan olunur. 

941/274 

iTiZAR 
Muharririnin hastalığı dobyısile 

•Hü~um boru~u. isimli tefrikamı
zı bugün dercedemedik. Sayın o
kuJ ucularımızdan özür dileriz. 

budalanın biridir. Günün birinde 
başmıa bir bela getirmesin diye 
dün kendLc:;ini iyice azarladım. 

- Demek ki, 'bu pansiyona da 

hüviyeti JmÇhtıl bir japon gidip 
gelm~.~ öyle mi?. 

- Evet. Bunu bana bir küçük 
ÇOC'Uk haber verdi. Çocuk görmüş 

de, bizim hayvan arkada§ göre
memiş .. 

Kapıcı ile Jııonuşma.ıruz bundan 
ibaret kalsaydı., fazla ehemmiyet 
vermiyerek geçip gidecektim. Ya

- nından çıkarken, kapıcı hala - hid
detini teskin edemerniş ıbir halde -
söyleniyordu: 

- Bizim budalanın yüzünden 
müşterilerle de 'bozuşuyoruz. Bu 
sabah odamda bir mektup bul

dum .. herhalde müşterilerden bi
ri olacak; beni adeta tekdir ediyor .. 

fakat, imzasını :koymaml!j. Bu da 
bir nezaket eseri olsa gerek. 

Mektubu cebinden çıkardı. 

Aynen okuyorum: 

• 

Gayri Menkul Satış İlanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri 

Başkatipliğinden : 
Ay~e Faika lle Hatice Necmiye ve Ahmet Fey,yazın şayian ve ın 

teıreken mutasarrıfı bulundukları ve İstanbul İkinci İcra ~fe-:nurlu~ 
932/483:ii &ayılı dosyasiyle Ne.cm1ye alacagmdan ve İstanbul A!tıncı l 
Dairesinin 935/46a No. lu do~ asiyle Avukat 1'.fustnfa alacağından ,,. 
İstanbul Üçüncü icra Dairesinin 933/296 No. lu dosyasiyie Necmi\·e ıll 
cağından mahcuz buJunan Cihangir camii karşısındaki Jtumı·uh; s0~1 

ğında k3.in Yeni 46 No. ile murakkam vt- bodurum katından rnaada ı' 
min katı ile birlikte üç katlı a~ap ve tamire muhtac: olup bodıırırn ~ 
tında odunluk, kömürlük ve tulumbalı su kuyusunu t.avi bir mutfak.

arka tarafta eşçarı müsmireyi havi denize nazır tahminen 196 metre rtıf 
rabcıı bir bahçesi ve bir.inci katta bir taşlık, bir sofa, iki oda, bir rıel 
ve ikinci katta bir sofa, bir beta, üç oda ve üçüncü katta bir 6ofa 
oda bir helayi ve elektrik, bava gazi ve t.erkos suyu tesisatını ha\:İ b" 
luuan fevkalilıde m:ınzarah ve tamamı 5000 Beş bin lira kıymeti r11 
harnmenesinde bir bap hene şuyuunun izale-si zımnında açık arttınnt1' 
konulmuştur. 

Gayri menkulün evsafı sairtsi ve tafsilAtı dosyasında mevcut z;atııt' 
namesinde ve vaz'ıyed zabıt vara kasında mevcut ve muharrerdir. 

Birinci açık arttırması 14/7/941 tarihine tesadüf eden Pazartesı ıf' 
nü saat 14,30 dan lG,30 a kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem °" 
sında ve Ba;;katip nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli muham,,; 
kıymetin yüzde yetmiş beşini buJmadığ"ı takdirde en son arttıranın ~ 
hüdü baki kalmak üzere ikincl açık arttırması 24/7/941 tarJhine m°' 
dit Perşembe gfinli saat 14,30 dan 16,30 da kadar icra edilerek en ; 
arttırana kat·ı olarak iOO.Je edilecektir. Birikmiş ve ihale tarihine k9" 
birikecek bina ve belediye vergileriyle evkaf icaresi 1'.issedarlara f4 
dellAHye rüsumu, 20 sene1ik Uvlz bedeli ve ihale pulu ve tapu harç}611 

müşteriye ait olacaktır .. Artbrmaya i:Şürak edecek kimselerin gayri f!Jtfl' 
kuliln kıymeti muham.menesinin yüzde yedı buçuğu nisbetinde pey ı1 

çesini veya milll bir bankanın bu nisbette teminat mektubunu vermeJtfl 
şarttır. Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tarafından ihale ı" 
nünden itibaren verilecek mtihleC içinde mahkeme kasasına öndenııı6 

mecburidir. Ödenmediği takdlrde ihale f~hedilerek kendisinden e.,,.J 
en yüksek teklif~ bulunan kimse arzetmiş olduğu bede1Je almağa rt" 
olursa ona ihale edilecek ve o da raı.ı olmaz veya bulunmazsa herJl · 
yedl gün müddetle arttırmaya c.ıkanlacaktır. Yapılocak ilfin alf.ka dııf' 
Jara tebliğ edilmiye<eklir. Jllüzayede anımda en çok arttırana · le etJ' 
lecek ve her iki halde birinci ihöle eoilen kimse jki ihale araslll~ 
farktan ve zararda~ mes'ul tutul aooktır. İhale !arkı ve geçen gi.iD te# 
yUzde beş faizi avrıc:a hlikme hacet kalmaksızın tahsıl olunacaktır. iP" 
tek oahlbi alacakİı larla diğer alA kndarlann gayri menkul ilzcrind.,ı' 
haklarını ve hususiyle !aız ve masrafa ve aaireye dai.r olan hak \"e id~ 
larını evrakı müsbiteleriyJe illı.n tarıhinden itibaren on beş gün .çind:' 

utış memuru olan Mahkeme BaskAtibine bildirmeleri lazımdı... ~ 
t~tkdirdc hakları tapu sicilleriyle a.Hbit olmadıkça Fatı~ b('delinin payl.r 

marındc.ın hariç bırakılacaklardır. Müzayedeye iştir:ık edenlerin bCt 

•eraiti kabul etmiş ve e\·velden öğrenml} ve bilerek gc.yri menkule um 
bulunmus oldukları addedi.-1erek sonrı:ıdan itirazlan mesruU olan11yac'' 
ğından satış gününden evvel gayrı menkulü gezip gbrmeleri vC' l~ 
malUmat almak istiyenlerin 941/10 No. ile ~lahkeme Başkfıtipliğine :mil' 
"racaat etmeleri UAn olunur. (5564) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI [KR[; 

,- IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 

7112,12 

Talımln Bed. 

3690,00 

İlk Temin. 

533,0 

276,75 

Scl<lmi Çt-*me Çıfte havuzlar ve S 
İ~ele yollarının katran kaple:PıınaSl' 

Umumi bahc;eler için alınacak ı.fS 
Cıvn tidanl. 

Keşif ve tahmin bcdel1eri ile ilk temJnat miktarlar yukarda yazılı işler 
ayrı açık eksiltn1cye konulmuştur. Keşif ve aştmameleri Zabıt ve J\.1ııa111 
~rüctÜrlüğü kaleminde görülebilir. İhale 30/6/941 Pazartesi giınü saat l~ 
Dain1l Enci.ımende yapılacaktır. Talipler in ilk teın1nat makbuz veya mekttl 
katr;ın kaplama i~i için ihale tarihinden se+ı:iz gi.ın evvel Vil:"ıyet Nafia :rJıl 
lüğüne müracaatla alacakları fennt ehliyet ve her iki iş için 9.,&l yılına ait./ 
ret Qda::;ı vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende b 
malan. (4575) ,/ 

TELEFON SANTRALİNİ 

Kadıköy Sulh 
Birinci Hııkuk 
Hakimliğinden: 
Kadıköyünde Rasimpaşa mahal· 

lesinin iskele sokağında 9 No. da 
iken ikametgahlan meçhul oldu. 
ğu bildirilen Apik Apakyan ve 
Davit Avakyana. 

İstanbul Defterdarlığı Muha -
kemat Müdürlüğü tarafından a· 
hinizde ikame edilen 4/1/935 ta -
rihinden 20/8/936 tarihine kadar 
204 lira 12 kuruş ecri mislin ınaa 

faiz ve ücreti vekalet ve tesbit 
masrafile muhakeme masrafının 

tahsili talebi davasından dolayı 
gönderilen dawtnarneniıı. ikamet. 
gahınızın rneçhuliyeti anlaşılarak 
tebliğsiz geri gönderildiği görül
müş ve bittalep 15 gün müddetle 
hakkınızda ilall'en tebligat icra • 
sına karar verilmiş olduğundan 

muhakemenize bakılmak jçin ta
yin kılınan 9/7/941 çarşamba günü 
saat 10 da Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Mahkemesinde bizzat veya 
tarafınızdan musaddak vekalet • 
name ile bir vekil göndermediğiniz 
takdirde hakkınızda gıyap kararı 

ittihaz olunacağı ve bu baptaki 
davetnameler ile dava arzuhal • 

!eri mahkem~ divanhanesine '·~ ·, 
edilmiş olduğu ilan olunur. 

941/116 

(:~'°~Jed~! ':'o~~ ~1 
88 Kumaş Fabrikasına müra' 
olunma"ı. 'i 

DEVREDİLECEK IHTIRA BtJ!'; t 

.Her nevi tahta işbaına mil1 

Jile usul. hakkındaki ihti ra 
İkt.sat Vekaletinden ist.hsal ~ 
miş olan 15 haziran 1939 tariJı 
2769 numaralı ihtira berr.LnıJI 
tiva ettiği hukuk bu kere lı' 
sına devir ve yahut lcad Tiifr:ı; 
de mevkii fi.ile koymak ıç~ ;.;j 
dahi verilebileceği teklif ,,diW. 
te olmakla bu hususla fazla / 

Jümat edinmek istiyenlerın (İ pf , 

tada, Aslan Han 5 inci kat ı..S 
rnaralara müracaat eylemeleti 

olunur. 

e TAKVİM l;,ı 
.,_,ı 1357 Hızır Hlcrf ~ 
HAZİRAN C. E'I' 

4 43 2t 

Yıl t.f.l Ay 6 \·a..-.,a~ı ~ 

HAZiRAN 

17 
SA l 1 

S. D VrJ<lt 31 
5 2 8 c;;;;;;;- ! ,: 

13 J 5 Ötl• 8 ~ 
17 16 iı.ınıt' ıJO' 
20 13 Alt•&JJl 1 t 
22 47 Yuııı ~ 
3 07 tn.,.ı. 


