
ı 

IAYI: 
•1539 

TELEFON 

Baş M. 20327 
-dare M. 2330 

ÇARŞAMBA 

18 
Haziran 1941 

-5 

. . --1936 

ADRES: 

Colo'ollu 
Nu"nıoemani7e 

Ced. No, 114 

SAYISI 
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Amerikada 
~ !}eni ve sıra 

-" 
,~ 

ıı' 

tedbirler 
Almanyanın hiddet ve 
kin dereceıi ne olursa 
olıun Amerika bunlann 
hiç ibriaine aldırmaksı
zın tedbirlerini alıyor ve 
Mihver propagandasının 
tahriplerini önlüyor. 
Hatta bununla da kal
mıyor, Amerikan umu· 
mt efkannı yüzde yüz 
harbe lehdar bir bazırlı
ia ıevkediyor. 

~ ~zan: ETEM iZZET BENiCE 

"' r" 
ti Günün ve hatta saatlerin Av-
,- t11pa harbi bakımından ne silrp-
rJ tialer haı:ırlıyacağı bütün dünya 
., tfkarı unıumiyesinde menk edi-
,~ lir ve Suriyede buekat devanı 

~erken· Amerikada da bir yan
~ dan mihvere karşı tedbirler biri
-il' birini takip ediyor. Har'bin müs
,.. takhcl inki'ja!ları ve mihverin 
"° dünya ölçiisü i~inde-'ki gayYffi lı~
,. kunından muhakkak ki, Amerı
JI ~anın aldıi:ı bn tedbirler; güne 
" hakim olan feüaladc dikkate şa· 
ıf Yan hiıdi•elerdir. 
~ Nevyork limanını maynliyen ve 
!~ ltubin Moor hadisesini ineeliyen •• A.ıncrikanın; son defa mihver v_e 
ıl' tesbit ettiği diğer devletlere aıt 
;r hlnkaj kararından sonra; Alman J 

le İtalyan konsolosluklarını faa
liyetten menetmesi, Amerikanın 
Vaziyf'tini bütün biitün tayin e-

ıj den bir mahiyet ifadesi içinde bu
• lunmaktadu. Amerikan Hariciye 
/ azm memleket dahilindeki 24 

l ~onsolosluğu faaliyetten meneden 
hiikume-t karannı mihnr devlct
lorinin büyük elçileriae tebliği 
llerJin ve Komada şimdiye kadar 
tiirülen hiddet ve şiddetin üstün· 
de bir asabiyet uyan11ırmıştır. 
A.ıııerika hadiseyi hukuk bakımın· 

~ dan siyasi münasebeti kesme hfrk· 
llıü içinde tut.ınamaktadır. Fakat, 

ı hütün bu müselsel tedbirleri ile de 
.\lıııanya ve İtalyanın Amerika· 
daki faaliyetlerini kökünden kH
lııoktedir. 

Amerikayı bu harek•te sevke· 
den hiç şü~be yok ki, mihverin bu 
lııe.ınlekette kaleyi içten fethet
ııı.,k hususunda sarfettiği gayret
t•n doğmaktadır. Almanya ve 
ltaln· Amerikada bıtdıe takad
dü~ eden yıllardanberi azami bir 
gayret sarfcderek çalışmaktadır
laı. Bu çalışmanın programlaştı
tılnuş şekli şudur: 

A- Amerikada faşizm ve naziz
"1i yaymak 
a_ Harp sanayii müesseseleri 

İ,rilerini ele almak ve geniş ölçü· 
de . abotaja sevketmek 

C- Amerika efkarı umumiye· 
'İni harp aleyhtarı yapmak ve 
A.,·rupa harbine karışmamak flk
•ini b~k>m kılmak 

(D•vıuıu 5 inci Sayfada) 

1 CAHİT 
UÇUK .. 
SONTELOBAF' TA 

I 
Ge1!Ç ve gü.ride kadın mu-

; harrır ve edip Calıit Uçuk 
ı.~ Soıı Telgraf talırir ailesine 
1 il' 

1 iltihak etmi§tır. ::::::::======= ~~ /. lltuharrir, bundan böyle ~~ 
hika\:e \'e ronıanlarını SON 
'l'ELGRAF0 ta neşredec:ektir. 

1YARIN1 

l auksmız. 

Pek yakında, Cahıt Uçu4un 
nerıs bir edebi romanını tef· 
likaya bQi!ı.yacağımızı oku -
V1ı'='!ırarımıza müjdeleriz. 

Suriye sahil· 
lerinde bir 
Fransız des· 
troyeri bath 
Donanmaya taar
ruza gelen tayya
reler pilıldlrtlldtl 
Kahire 18 (A.A.)- B.B.C. Su

riyede müttefik kuvvetı.rin ileri 
harekatı hakkında yeni bir haber 
alınmamışbr. 

Merceayun ve Kunaytra bölge
lerinde Fransızlann mukafbil ta
arrurlan devam etmekte ve bu 
bölgelerde muharebeler olmakta
dır. 

y E 

··' .... ~ ~. 
-..:-: ••• :<" .. ·· .. 

Ej]Y""D U it UZ.~\ 
,-

Vişiden gelen haberlere göre, 
Suriye sahillerinde Vişi Fansası
na mensup bir destroyer batırıl
mıştır. 

Suriyetle harekat mıntaka Zarını gösteriT harita 

Avustralya tayyareleri devriye 
ıczerek hHekita müzabettte de· 

Suriye ve Sollıumdaki harekatı 
idare eden /,ıgiliz Ortaşa.rk kuvvet

leri kumandanı General Vayvi! 

vam etmektedir. Kayaktaki hava 
üssüne muvaffakiyetli bir hücum 
yapılmış, meydandaki binalar ha-

(De .... mı 5 inci Sayfada) 

Mülki idarede 
değişikli

ğe lüzum yok 
Ankara 17 (A.A.) - C. H. P. 

Meclis Grupu bugün (17/6/1941) 
salı günü saat 15 de Reis Vekili 
Seyhan meb'usu Hilmi Uranın re· 

- isliğnide toplandı. 

Ruznamede hükumetçe umumi 
(Devamı' 5 inci Sayfa<la 

Tasdikli tarlleıı oı
mıyan gazino 

• 
lngilizler Say· 1 

dayı nasıl 
zaptettiler? 
Şehir 
teslim 

öğle uzeri 
oldu, ak· 

şama mağazalar 
açıldı 

Londra, 18 (A.A.) - Köylerin Say
dMla bultll1an hu:a.u:c:i muhabirinin b]
dirditbıe röre .... · ycla.'ıun zaph o ka
dar mukammel W.mtlfŞ'tur ki, mütklik 
kuvvetler şıııehrc ,-ireıil.('n sokak mu
~l yaprJma.ıwştır. Sayda öğlt' 
üzeri ~!m olmuş. ak13ma. ma.fazalar 

1 

tclu-.u a,çıl:mJf!l'tır. Ahali mallarına, 
V"ülklcrlne za.ra.r olup olmadJ.imı an
lanuya ea.luıırnıaJl..la ~uJdu. l'mumi 
lııQ>at labli seyrini almı N'. S<*aklal'· 
da ufal. !del> ~ llLll>em<'S\ ve h•
..-a uinmış taraN.-ut DM"ftllerf l'Örül

mektı<dlr. 
Sa,yd.a.'nm zaptı t•snaeında si\'~ller a

rasında 3 kişi ölmüş, 13 il~! y:ıraWı-
mı.-;tır. (Devamı 5 inci Sayfada) 

Ticaret Veka
leti isterse ye· 
ni mahsule el 

koyabilecek 
Vekalete bazı sa
lahiyetler veren 
bir kararname 

neşredildi 
Ankara 18 (Hususi muhabıri -

miz bildiriyor) - Neşredilen bir 

kararnaır.e ile hükumet Ticaret 
Vekaletine bazı salahiyetler ver. 
miştir. Ticaret Vekaleti, 1941 yılı 

mahsul mevsiminden 1942 yılı 
mahsul mevsimine kadar lüzum 

gördüğü zamanda her mıntakadan 
buğday, ~avdar, Arpa, yulaf, mısır 
\'e mahlutlara el koyabilecektir. 

Ticaret Vekaleti d koyma ka· 
<Devamı 5 inci $&dada.) 

Yeni bir demlryola 
J An.karadan bildbildiilne sör~, Eli.· 

zıt - Van hattının 71 inci kUomtt
tt.sl civa.rındakl Kü.lbt.-.k.Ur kOprüsiin

d•n ba.ı;.lıyaz.ıok 106 uıcı kUometrede 
eski gtazerriha ka.,·u.'j!Nlk U:ı.eı-e 45 
kilometrelik yml bir demir)"oln lıı

p.sı kara.rlaşmtJjlll'. 

Köprünün Kadıköy ıskelesi ü
zerindeki Mahmut Anların gazino. 
sunda yapılan kontrolde tasdikli 1--------------; 
tarife olmadığı görülmüş, hakkın
da takibata girışlimiştir. 

Ceymis 
Amerika 

Ruzvelt 
yolunda 

Londra 18 (A.A.) - Ruzveltin 
büyük oğlu Ccynıis Ruzvelt, Ame
rikaya avdet etmek üzere Lizbona 
gelmiştir. Ortaşarkta Amerika 
malzemesine buyuk ihtiyaç ol • 
duğunu ve gönderilen miktarın 
m1!mnuniyeti mucip bulunduğunu 
söylemiştir. 

Ceymis Ruzvelt, Çin, Suriye, 
Mısır, Filistin, Irak ve Alman ta. 
arruzundan tvvel Giritli ziyarei 
etmi§t.i. 

NOTLAR: 

Ola dolmadan 
Bizim mahut arkadQfla ko

nufUyorduk ta, 
- Şair.. Gün doğmadan 

meıimei ıebden neler doğar 
neler?. M ı81'aını acaba niçin 
" l . ' D . soy emlf. . er,.ın ... 

Diye benden soTdu. Güle
rek şu cevabı verdim: 

- Muhakkak bugünlerde
ki durgunluğun arkasında 
patlak verecek yakın ile fev
kalade hô.di .. eler için .. 

• • 

"Robin Moor,, 
vapuru nasıl 
batırıldı? 

Kap'ta karaya çı -
kan vapurun sü
varisi hadiseyi 

anlatıyor 
J,ondra, 18 (A.A.) _ Kqı Tovn'a 

l'elmi~ olan Robin Mor vapurunua 
kaplanı J\lımdi lfUlll:ı.rı ııöylemlştlr: 

•Sabahın ilk saatlerinde ka.ptan 
kuprtisündl" bulunuyordum. Uu.ktan 
l"1ttl verildiğini göl'dıim. Yakla.ştılt. 
Bir tahtelbahir hüvlyetlm.iz:I soruyor
du. \"apurwnuT.un Am..erikan olduğuna 
bihllrdlm. Sandal ve hamuleye alt •
rakın rönde-rilmrtrini i.,tedller. Tabiırl
bahi'r ıo;uvari!4 c'·ra.kı tt-tklk ettikte..n 
sonra~ .. Vapurda m<"r::ltketim!n dii -
manlarrna alt mal~ val'd.Jr. Yi.nnf 
dakikaya kadar vapuru baiıra.caiım. 
l\tiıhlctln otu? dakika.ya oıkarılma.SJnı 
istedim. Tahlit.Jyf'le~ drnlze lndirdik. 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

On müesse
se örfi idare 
komutanlı-

1 ğına verildi 
1 

Bu mftesseıeler-
1 ele askerlikle aıa- 1 

' . ' 

kaları görtllen 

1 

me murıar da örll 
idare mahkemesi 
ne sevk edildiler 
Şchrimadeki resmi ve busw.i bazı 

miif"S.'fes:ekrin aSkt'rllk '\·aa:Jyctlni teA
klk "tmedt>n mootur ''e 1. çi kulla.ndık· 
ları öğreıtilert'k tttıdkk-r yapı1mı~ ve 
Ji04. numaralı l..anun ınu('~'.Jİ1l<'f' tutul· 
m.u:a ie.ap 4.: de-ıı deftcrlrre &'-&.eri ,·a~i
Jl'('t.leri teıb.ik Nli1.aıeden baı:a İ<:'<"İ ve me 
murl:ıru1 kaydedil~ olduğu cOrül- 1 

ı T>n·a:nu 5 inci Sayfa.da 

Holanda Hin
distanile mü
zakere durdu 

Londra, 18 (A.A.) - cB. B. C. Ho· 
landa Hindıstanı ve jalJ<)n mün1essil
leri arasındaki iktısadi n1üzakcreler 
iyi neticeye varmadığından durdurul
ma!\tna iki memleket mümessillerince 
karar ,·erilmiştir. l\1aamafih bu vazi
yet iki memleket müna~ebetlerine ha
lci vermiyccektir. --o---
Bir çocuk otomobtl 

altında kaldı 
Şebrem.inind"n Ak.sa.raya dofru re· 

len şoför Hüsnu111in id.a.reslndekl ı 85·t 
numaralı ot.omob~ l\liHct Bahtesl ö
nit11de, 1'34kasapta 9 numarada oturan 
7 yaşında Suun ismindf' bir kız oo
t'uğuna çarparak altına ahlllft.ır .• N"e
dtn sonra dlll"a'bilen otomobilin a1l1n
dan ('ıkanlaıı Ye l'lİ(·ndWıün lırr tara
lı e'lilen ya,·ru ba:ı, gın bir halde Şitll 
('ocuk ll~ta.ncs:'Jle kaldırılm1şhr. 

Sollum tepe· 
sindeki Al· 
mankuvvet
leri sardıyor 
Boa ileri hareket 
Mııırda btlytlk 
ıevlaç ayaadlrdı 
Kahire 18 (A..A.)- BB.C. İli 

haber alan askeri mebafilde he· 
yan edil<liğine ~re, mihvtt •11\'

(Deo- 1 ın.ı Sa~) 

HARP VAZİY 
Şimdiden sonra Almanların aske· 
ri hareketleri daha ziyade iktısa
di mecburiyetlerden doğacaktır 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
1- SURİYE CEPHESİNDE: 
İı>,giliıler ve Hür Fra.nsı.z.I ... Su.

riye ceptıeleriıı<le yalnız Fransız 

kuvvetlerile kıqılaştıklarıru gör
dfilııten ııoMa, süngü yerine bol 

bol :rnakafoıı. ve beyaz bayraık kul-

lanınağa başladılar. Mutıardıe e
derı* girmektense ikna ve llul\ıl. 
aiyasetile Suriyeyi iıtgal etmek da
ha münasip görüldü. Fakat Fran.-
su kuvvetleri bu ted~ mu-

(Dnamı 1 inci 8&Jfa<la) 

~man~a,Ame· Bu yıl deniz bayramı 
rıkayı şıddetle 
protestoedecek pekmuhte.!emolacak 

Amerika Haricıye Nazırı 

, 1 ı.ııt C1' I! a.I 

Londn 18 (A.A.) - •B.B.C.> 
Bertin ajansının resmi memuru, 

(Devamı s lnd Sayfada 

Zelzele mın
takasında ha
zineye borçlu 

olanlar 
Yeni bir kanunla 
zelzeleden zarar 
görenlere kolay -
ilk gösterilecek 
Ankara 18 (Hususi muhabirimiz 

bild:riyor) - Erzincan zelzelesin
den müettesir olan mıntakalarda 
Hazineden müzayede veya borç. 
!anma suretile gayrimenkul al
mış olanların milli emlak borçları 
için de bazı muafiyet ve kolay -
!ıklar gösterilmesi için bir kanun 
porjesi hazırlanmıştır. 

(Devamı 5 bıd Say!ada) 

Tayyarelerin inebi
leceği blytlk ş o s e 

Voşington. ı8 (A.A.) - Ayan Mec· 
lisi ı-c\'kulceyşi ehemmiyeti b.oiz bü
yük bir yol §Cbckesi hakkındaki ka
nun liiyihac;ını kabul etmiştir. Bu yol 
250 mııyon do1ara çıkacak ve harp 
f.ayy;;relerinin inebileceği kadar ıeniş 
olacaktır. 

akineye 
erirken 
ldığımız 

elgraflar 
• • 

eşıncı 

ahife 

Valinin reisliğinde 
büyük bir toplantı 

bugünlerde 
yapılacak 

1 temmuz Denizcilik Bayramı. 
nın şehrimizde bu yıl her senekin
den daha güzel bir şekilde kutlu
lanması için bugünlerde Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdarın re •. 

Bir çocuk 
ikinci kattan 
aşağı düştü 

Kasunpaşada Dörtkuyu mahal. 
lesinde Fırın sokağında 22 numa
rada oturan 7 yaşında Rıza, e"Oın 
ikinci katındaki pencereden ba
karken sokağa düşmiiş, başından 
ve muht€lif yerlerinden ağır su • 
rett~ yaralanarak Şişli <;ocuk 
ha: ıne kaldırılınıstil'. 

Almanyaya 
hava baskınları 

Londra 18 (A.A.) - ·B.B.C.• 
İngiliz bombardıman tayyare te
şekkülleri yeniden Manş ve işgal 
altındaki topraklar üzerinde geniş 

taarruzlarda bulunmuşlarılır. Son 
taarruzlar hakkında henüz tam 
tafsilat yoksa da 13 düşman tay-

tDen.nu 5 bıcl S1>;rfad&) 

1400 kilo kalayı 
saklamı,lar 

Tahtakalede nalburluk yapan 
Mahmut ile yemişçi Galip isminde 
iki kişi İzmirden topladıkları 1400 
kilo kalayı muhtelif yerlere sak
lamışlar fakat haber alınarak ya· 
kalnmışl;ırdır. Kalaylar müsadere 
edilmiş suçlular Adliyeye veril -
mişlerdir. 

Ki SACA 

Kadtlı'tekl askeri 
sözctlatln lllı 

A. ŞEKIP 

Kudüsieki İngiliz askeri söz· 
cü, Vişi kuvvetlerinin Merte
ayun'u geri almalarını ciddi te· 
13kki etrni)' or. Bu llifa rağmen, 
Fransız kıt'aları, iki İngiliz as
keri kolunun arasından sızarak 
bu şehri zaptclmişlerdir. Bu 
taarruz şiddetli olınuştur. 

Orta Şark İngiliz karargiihı· 
nın 'esmi tebliği, Fnr.nsız mu· 
kabil taarruzlarının şiddetli ol· 
duğunu, Merteayun ve Knneit• 
ra mmtakaların yeniden tak
viye kuv,·etleri göndermek 
zaruretile karşılaşıldığını ifade 
ediyor. 

Vişide neşredilen bir resmi 
tebliğ ise. Suriye sahillerindeki 
İngiliz donanmasına ınen<up 
bir de troyerin ağır hasara uğ
ratıldığ-111,, l1Sr diğerinde de 
yaııgın çıkarıldığını söylüyor. 
Bu i~leri ~aran vasıtalar, Suri
~ ede ki Fransız ham kuv,·etle
ridir. 

Buna mukaltil RGyt.om •i-

isliğinde büyük bir tvplantı .. pı
lacaktır. 

Bayram günıi denııde muhtcli1 
m~rasimkr, kayık \'e yüzme yaru,

<D<-vanu 5 inci S1>y!adal 

SURiYE 

Harbine 

Bir Bakış 

Sayda'dan 
• 

sonra lngiliz 
ileri hareke
ti durmadı 

B ı r habere gö-
r ı , 
ı ı re, rranıızlar 

f 

, Beyrutu talıUye, 
ediyorlar 

MERCEA YUN' da 
Fransız mukabil 
taarruzu devam 

ediyor 
MUKABİL TAARRUZLAR 
DEVAM EDİYOn 

Anadolu Ajanş1n1n verdiği ha
be-rlere ıore, Suriyede miıltefik 
kuvveUer sahil bogl inde ılerle-
mektedlrler ve Kisveıle yeni mev· 
ziler elde etmişlerdir . . Fakat Vişi 

(Devamı 5 lnd S&:r!ada) 

sı, İngiliz donanmasının Suriye 
harekatına yaptığı müzaherete 
dair, şu satırları kaydediyor: 
• ••. Hafif İngiliz deni: Jruv
vetlcrinin harekatı az tok de· 
vamlı olmaktadır. Bazı rüz'ü. 
tamlar arasıra darbelere uğra· 
mışlardır .• 

Doğrusu biz. Rôyterın bu 
ifadeı;inden •arih ve fazla bir 
mana (ıkarmış değiliz. llarckiı
tın bütün ~iddetin~ ve Fransız 
taarruzlarının şu tesirli manza
rasına rağmen, hô.la, Kudt;,teki 
askeri sözcü •Suriyedeki f'ran· 
sız kuvvetlerinin ciddi telakki 
edilmemesi lazım ıeldiğh nl 
iddia edip duruyor. 

İtiraf edelim k~ biz. Suriye
dekl harekat karşısında şa~ıp şa. 
flP kalmaktayız. Krargiıh teb
liğlerine mi inanalım, Kudüs ... 
teki a!!keri sözdiye mi inan .. 
hm!. 

Miittrfik kuvvetler. Suri~·cde 
dddi muharebı• ediyorlar mı, 
rtmi~·or)ar ını, h11rın. hir hi!"-l'k .. 
o ·vakit fr»n · ız ı,,11\ \ <'th rinin 
riddı t•liıkki edilip Nlilnıı nesi 
nokta 1'lJ. biz, kt.•ııdl l.<·ı r.n. ... ;,f", 
,.e Kudü~tekl' ôJ_ ... kcri :-.oı, ltnün 
tav"i-.' C"fl·rine lilzuıa k.nhntıtdan 
halkdtteğiz. 
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ÇUCUK 
BAHÇELERJ 

Gazetelerin yazdı ğına &ö
re, Çocuk Bahçelerine radyo 
konacaktır. Hatırlaraınu:, 
bundan bir müddet ene! de. 
çocuk bahçelerine, ikindi za. 
manı, bedava kahvalb veTİ
leceği Ja:ııılml§b. 

Bu vıu.iyete göre, bugün. 
en rahat yer, çocu bahçele
ridir. Yiyip içeceksiniz, rad
yo çahp eğlenecekıiniz. Şiıa
di yaz, bir de, portatif kar· 
yola Lulunup, açık havada 
yatıp uyumak temin ediline 
tamam olur. 

ISTANBULUN 
---~ 

MEKTUPLAR! 

İıtanbul foştaneaiıwı faa· 
liyeti artıyor. Verilen haber
lere göre, günde bir milyon 
200 bin mektup, trans" ola
rak bu ıehirden reçip ait· 
mekledir. 

Ben, tahsen. mektup yaz· 
maıını hiç ıevmem. Halbuki, 
mektupln~mak, medeni bir 
ihtiyaç imit ! Rivayete göre, 
mesela, İngilterede, bir tah
Ml, senede vasati 70 mektup 
isabet edermif! Benim, bir 
yılda yazdığım mektupların 
ıayısı on taneyi buim.3z. Ne
den, diyeceksiniz: Kim.senin 
bayramını, seyranını tebrik 
etmem, kendimi hatırlatmak . 
ithiyacını duymam, dalka· 
vukluk yapmam da .onıuı 
için •.• 

SORULAN 

BiR SUAL 

Viyanalı bir profesör, me
rak etmit.. Yüz evli kadına 
ıu ıuali ıorarak, bir anket aç· 
mıt: 

«- Kocanızla nerede ve 
naaıl tanııtınız?.ıt 

Cevap vermeden eTVeL bir 
kıaım kadınların: 

«- Kqke tan1Jmaz ol
saydım .• » diyeceklerini tah· 
min ediyorum. 

Bir de, ayni auali kocalara 
ıormalı.. Acaba, alınacak ce
vaplar nele.-dir, dersiniz 7 ~ 

ŞEYTAN 

DOLABI 

İzmir bıarında bir de 
ccŞeytan dolabı» vücucle ge
tiriliyormuş ! Her -ea, bu teY• 
tan dolabının ne oıabileceii· 
;ıi merak ediyor. Herha.de, 
hot bir ıürpriz .. 

Rivayete ıfüe, evvelki ıe
neki methıır Nevyork Serg'
ı:nde 125 kiti istiap edebile
cek bir ,eylan dolabı • yapıl· 
mıf .. hnıirde 80 ıtiliii yapı· 
lıyormuf ..• 

Ben, bu teytan dolabının 
ne olabil ceaini aklımla bul
dum: 

Akp.m üıtü, Eminöniin· 
den kalkan ikinci mevki bir 
tramYay arabaaı! 

AHlılE.T RAUF 

Edebi Roman: 9.ı 

KOL 
Müellifi: 

Delikanlı nasıl şaşırmaz, nasıl 
kckelemzedi ki K ış dağındokı 
otelin bu kiı\Ücuk odasının cşığin· 
de beliren adam Şadı Beyden baş· 
kası d~J:ldi. Ev t, Molla B~y .. 
Rezzanın muhterem zevci, Cüda· 
ikr tekk~i şeyhlerinin vansi Şadi 
Bey gelmiştı ve bır baskına pek 
benzeyen bu geliş, aşıkı ile bir o. 
d& a, yatak içine! ve çınl çıplak 
bulunmasına rağmen zevcesi Ba· 
yan RczzJnda en ufak bir tela' 
uyandırra y şt •. BJakis kadın ilk 
şaşk,,.,Jığı gcçınce sesiru yı.kselt
miş, hiddetin. arttırmış ve koca· 
sına ç.kışmağa başlamıştı: 

- Bu ne rezalet! Ne tabiye • 
sulıı<! Aman Allahım! Bundan 
sonra Nacinm yüzüne ne suretle 
bakabıle<:c ım. Demek artık iııı 

Hayvan 
sergileri 

Vilayetimizde bu yıl 
fazla mükafatlı 8 hay
van sergisi açılacak 

VilAyet tarafından bu yıl 8 ka
zada hayvan sergileri açılacaktır, 
Bu ~yanda Terkos gölü, Silıvri, 
Bakırköy, Şile, Kemerburgazcla da 
birer sergi açılacaktır. Diğer se
nelere nisbctle sergi adedi iki tane 
eksilmiş fakat mükafat 1000 lira 
arttırıl11l4tır. Bu arada birincilik 
kazanan hayvanlar yüksek tlatlar. 
la mübeyaa edilerek daınıı:lık 
olarak kullanılacaktır. 

At neslini ıslah için 
yeni kararlar 

Villyet Baytar Müdürlüğü ay· 
gır deposwıa ilti tane yeni halis 
kan damızlık hayvan almağa ka. 
rar verml§tir. Bu suretle vilayeti· 
mizdcki aygır deposu zenginleş • 
miş olacaktır. 
Dğer taraftan aldığımız malü • 

mata göre alakadarlar at neslinin 
ısl:ıbı içm miihim bir karar ver. 
mek uzeredirler. Vil9.yetlerde ya
pılan t koşularında üstüste bi • 
rinc iki~ alarak kanının en yük· 
sek vasıflannı haiz olduğunu is. 
bat eden atlar Yar~ Islah Encü· 
meni tarafından satın alınarak da
mızlık olarııl< kullanılacak ve bu 
suretle at sahipleri s1tın alınan 

!hayvanlarının yer.ne yenilerjni 
yctiştirmcğe çalışacakları ve satın 
alınan hayvanlardan · damızlık o
larak da istifde olunacağı için 
memleket atcı:ığı için geniş bir 
faaliyet ı;ahası açılacaktır. 

Lağvedilen İnhisar 
idareleri 

Yeni teşkllAt kanunu ile, mem
leketin birçok yerlerindeki müs. 
takıl İnhisarlJr İdareleri !Ağv~ • 
muş ve !;unların yerlerine Başm•1-
dürlıikler ihdas Pdilmlştir. Bu a~a
da Kastamonu milstakil idal'esi de 
vardır . Başm'idilrlük olan bu ida. 
reye Sinop, Gerze, Arancık Mü. 
dürlülrlerl bağlanmıştır 

K'OÇfJK BABEBLEB 

ViLAYET ue BELEDIYEı 

* Galata w Yük.sekkaldırım 
civarındaki bazı eski hanlarda faz. 
la nüfw. oturduğu görülın~. bun. 
!arın tahliyesı kararlaşımştır. 

TiCARET a:ıe SANAYi: 

* Macaris an ve bviçreye 2000 
ton t fti ıc g<indm>mesı ic;ın Tica
ret 'ekale ıncll'n diın aHlıcadar1ara 
müsaa gelınıştır. * D'1n muhtelif memleketlere 
şehrımızden 75 b"n liralık ihracat 
yapılmıştır. * Ankaradan bildırıld;ğine gö. 
re, Alıranya 'le aramızdaki ticaret 
anlaşma iki ay daha utatılmlştır. * İsvıçrc ile yapılan yeni tı • 
carcı anla~:nası tasdik edilmek ü
zere • teclise veril~iştir. 

MÜTEFERRiK: * , 1uh e u semtlerde bu ayın 
23 ünde açı:acak çocuk bah le
rınde ) :ıV!"' ·!ara her gün parasız 
ikindi k hvalt ları vnılecelttir. * E - il kazasındaki 800 fa-
kir ta el e 1 · ilk tedrisat heyeti 
sıhh!yes , ~c m;1ayene edilmiştir. 
Hasta v.ı wa•·,f ulanlar ha-,tane • 
!ere )'a'ın acalctır. 

izam ettin AZ)F 
azııtın? Bexıi tak.ip ettiriyorsun 
ha? 

Buna, muh• rem zevcın bir per· 
de daha yuks kten bır cevap ver· 
mesın, beklıyen Naci, onun gayet 

yumuşak bır esle şu cevabı ver
dığini duydu: 

- Billiıiıl ben kend .m gelmedim 
yavrum. Senin eğlenmeni, gez • 
menı, tozmanı nekadar islediğimi 
bilirsin. Sen çağırmadın mı beni? 

- Ne münasebet! Seni ça~ıra
cak olsam. bu dağ başına gelmez. 
diın. İnsan buraya kafasını elin • 
lemeğe ge~. 

Ve birdenbire bif§ey bulmuş 
gibı elinı alnına vurarak haykırdı: 

- Buldum. Mutlaka görümcem 
olacak kal!ak seni ça~ırmıştır. 

Molla Bey halJ. eşikte duruyor, 

.ALK 
u 

lr yil evvel ... 
Zaman, ne çaıbuk geçiyor. Fran· 

sa, 1940 yılının 17 haziranında, ya· 
ni diin, sulla istem.İfil. T- bir -
ııe oluyor. 
Alınan orduları, Parisi ele geçi

rerek, yürily~lerine sür'atle de
vam etmeleri kar~mda, Ber4o
da, buhranlı günler ve saatler ol
du. Nlıayet l.."abine düştü. Demok
rasinin beşiği Fransada rejim 4e
ğişti. Ve bir yıl evvel, dün, Ma.re· 

1 Peten, Fru.saAID başına ıe1ti. 
Şimali Fransadan, Paristen b· 

çan m.ilyonlarca i.nısan, ceauıba u
zanan yollar ilzerinde, yorgun, aç, 
perişan bir halde, yürüyorlardı. 

Azametli ve ınağnır .. , 4,5 
milyonluk ordu,unu, iyi kullaaa• 
mamış, bu milyonlarca iıasan, lıü
tün silahlarını tuk veya düsmana 
teslim etmişti. 

Fran.ıı tarihinde bövle bir hczi· 
metin eşiıı.e tesad\i:i edilmez. Bu, 
akıllara durcunluk veren birşeydl. 

Pete den ewelki Başvekil, Rey· 
no: 
~ Fransanın kurtulması için 

bir mucize yaratmak 1 • ıımsa, eoıu 
da yaparağu:, 4üşmanı mağliıp e· 
dec-eğ!z_. 

Diye, .on söylediği nutuk, hali, 
bütün dilgyırun kulak.laruıdı4ır. 

Ne yazık, Fransa, bir yıl evvel 
bugUnlerde, mucize yarabnak şöy
le ursım, vazifesini bile yapama
mı h. Ne elindeki orduyu kullana• 
hildi, ne, za~ iatı cöze alıp muka· 
vemet edebildi. 

Kosko a Fransa, şöhnt yaymı1 
aıaınetl' Fr'U" u ordmu • yı
lın hu hazin biidiseleri ılola:nsile, 
tarih br ısında daima mahc:up 
elacakhr. 

RESA.T FEYZi 

Koza f~atleri niçin 
yükseliyor? 

Bu sene pelt hol olmasına rağ. 
men hariçten yapılan fazla talep 
karşısında koza fiaUan gi tikçe 
yükselmektedir. 201 kuruşa ka· 
dar çıkmıştır. Fakat bütün mah
sul piyasaya çıkınca fiatlerin nor· 
mal seviyesi olan 140 • 150 kuru~ 

arasına düşeceği tahmin olun • 
maktadır. Son hafta içinde harice 

10 bin liralıktan fazla koza ihraç 

edilmi·~ir. --....--
Almanyadan talep 

una• mallar 
Alınanyadan renide:ı mühim 

miktarda tiftik ve keoek isten • 
mektedır. Bilra a kepek sipariş.. 
!er! büyüktür Bu hususta görüş· 
melere i:aşlanmıştır. Bu mallara 
mukabil Aımanyadan demir eşya, 

roa! ine ve kimyevi ilaç eetirile • 
cek•ır. 

arlçten il u 
bl ırme mtlhaaına 

girecekler 
HançtM imtihana girme .sure

tile ilk okul diploması almak isti. 
yen valandaşlar için Maarif Mü· 
durlü ü tarafından açılmakta olan 
imtohanların 6 ıncısı amıstosun 

27 sinde Cağaloğlu birinci ih< okul 

binasında rapılacaktır Talip o -
!anların kaydına başlanılmıştır. 

kapıdan girıneğc cesaret edemı • 
yordu. .N' aci. adamın haline ac'.d1' 

- Buyurunuz beyefendi. .. • a~
dı - şu koltuğa oturunuz. İslır:ıhıa 
eı::niz efend!m. 

Mcllarun urkekliği gencin ce • 
saretini yerine getirmi§ti. R~bdö
şambrını alarak yatak'an çıktL 

- tlşümü ünüzdür. Size sıcak 
bırşey getirteyim. 

Ve zile bastı. Bu sırada manto
sunu omuzuna a~an Rezzan homur
danarak sofaya fırlamıştı: 

- Nereye y_avrum? 

- ...... 
- Çocuğum nereye? 
Molla Be) in, hani neredeyse iki 

dizüstü gelip yalvarması kalmış. 
tı. Fakat Rezzandan bir cevap çık
madı. Yalnız koridorda bir hayret 

sesi işitildi ve anında koşarak 
dönen Rezzan: 

- Orospu odasında yok .. • dedi-
- K.m bu orospu? 
- Kız kardeşin? 

- Nasıl? O burada mıydı? 
- Bilmiyor muydun Sana benim 

burada oldu/!umu ba.ka kim ha. 

Günün meselesi: 

Franc la ışları 
edil.yor • 

8 ZI 
Yalnız hükumet tabiplerinin 
raporile francala verilecek 
Francala sat~annın kbnlere 

tahsis oıundugu hakkında Vilayet
çe bugün halkımıza bir beyanname 
neşrolunacaktır. 

Beyannameye göre Francala • 
lar yabuz; Belediye ve hükumet 
tabiplerinden rapor ibraz eden 
hastalara verılecektir. Francala • 
!ar ancak muayyen fırınlardan a· 
lınabileccktir. Her francala~ı fı•ı 
runa francala alabilece hastaların 
isimlerini ihtiva eden !is'.eler ve
rilecektir. Hastaların yeni mura
caatlerinde listelere il!veler ya • 
pılacaktır. 

---<>---
Yeni Nahiye 
Müdürlerimiz 

Müdürü Bay Abdullah da Galata 
Nahiye sine nakil ve tahvil edil· 
mişlerdir. 

Hasköy ve Fenerde kendilerini 
sevdirmi olan bu iki faal, kıy • 
metli idarecimize yeni mıntaka • 
larında da muvaffakiyeUer dile • 
riz. 

Asker ailelerine 
yardım 

Asker ail~lerine yardım için be. 
lediye vergi ve resımlerine yapı • 
lacak zamlar hakkında Beledıye re
isliği tarafından hazırlanan pro -
j'enon Ankaraya gönderildoğıni yaz 
mı.ştık. 

Belediye Muhasebe Müdürü 
Son defa yapılan vilayetimize Muhtar At'llr da Ankaraya gide • 

bağlı nahiyeler Müdürleri ara • rek bu hususta izahat verccek'.ir. 
sındal<ıi deği~klik.lerde Hasköy Mumaileyh dün Vali ve Beledi· 
Nahiye Müdürü Bay Ferid Avni ye Reisi Lütfi Kırdarla proje üze
Taksim Nahiyesine, Fener Nahiye rinde görüşmü~tür. .. _______ _ 
Çekirge akını 

Trakya köylerinde 
akınlar ve mücadele 

başladı 
Vilayetimize ba ?lı Trakya koy

lerinde ve buradaki d.ğcr yerlerde 
çekirge akınları b şlamıştır. Ge
len haberlere söre, evvelce bu hu
susta tedbiri~ aillımış oldJğun· 
dan bu haşeratın mezruata bir za
rarı olmamıştır. rekirge sürfeleri 
bircok yerlerde açılmadan imha 
olunmuştur. 

Çivi tevziatı 
Gümrüklerdeki çivi
lerin tevzi listesi 

hazırlandı 
Gümrüklere gelmı olan mühim 

miktard~ çivınin tevzi lıstesi ha. 
zırlanmı<tır Tevz ıala ba<lanması 
ıçin Vekaletten emir bekİenrnek
tedir. Askeri birliklere verilecek 
her nevi mad.Jc~n bundan sonra 
ş-<:hrimziciclti ordu mıifeltı~ğcne 

teslim ed:Jmesi ve oradan birlik· 
!ere dağı•ılması kararlaşmıştır. 

I . "' --, ADLiYE ve POLiS --J-

Bir suçlu tevkifhanede delire .. 
rek gardiyanlara hücum etti 
Mallkemede deUU ı 
mtışabede için Tıbbı 

anlaşılan Mehmet 
Adllye 6aderUdJ 

Dün sabah İstanbul tevk.lfhane- t za mahkemesine verilmiştir. Jıtalı
sinde bir vak'a oLml!i ve bır maıh- küın, ma.bke<ıne<le de gayrit&bü 
kıim birdenbire dclırcrok tNl<'!ha- haUer iı:har ettiğinden Adliye dıok
nede gürıiltü çıkarmıştır. 1 toruna muayene cttirilıııiş ve !jUl)o 

Va"k'an.n .tuı:hramam sir'ı<at ve runda boz'1klu.k olduğu gôrülmü~ 
cerh suçlarından mahkum bulunan ı tür. 
40 ya.şlarında Halil oğl Mehmettir. Halil oğlu Mehmet Tıbbı Adli 
Mehmet dün sabah te,,ltlfhane miişahcdobanes:ne kaldırılmıştll". 

meydanlığında c1-0ıa.~ırken bir ara· B~r le en helva 
Lılt eroincilik .mçundan ' • 
bqlıL'lanlar ;n yanına yakl~11\ r. çaldı 
Bu hal, bıışg~rdıyan 0$lTlanı ş(ip- Yusuf adcllda bır sabıkalı dün 
helcrıdtmtlş ve mahkiımun a__.ini Tahmis SM ıgında köyüne götür
aramak islenı.ijtir. • J mek üzere 6 lc-ğen tahin helvası a-

!şte bu, gelip gec;;,,i bir delilıık lan bir köyLünun yan.na ya!<.laşmijj 
ta!ı~ına mıi tela olan M medi ve kendisi.,; Jiıfa tutarak bir leğen 

bırdenbire çıldırt.mış ve ba-'i'!tardı- helvasını çalm:ştır B'laJıare bunu 
yanm üzerine atılarak kendini hamala yükliyerok bir şekerci dü.k
dö\'lllek isteııt.1.§, bağırıp çağ · nnıya kanma satmıya götüren Yusuıf po

başlam~tır. !isler tara!mdan y"kalan.mlıj ve fü. 
Mehmedin <k'lirdiği evvela anla· rinci Sulh Ceza mahkemesi tara

şılamaın:ş ve halokında bir cürmü fından 3 ay 15 gün hapse mahıkılan 
me§hul zaptı ile Birinci Asliye Ce· ve hemen tevkif olurımu~ur. 

ber verebilir? 
Molla Bey, cebinden çıkardığ 

bir telgrafı uzattı: 
- Bunda senin imzan var. Çok 

hastalandığını bildirmişsin. Merak 
et:ım, üzüldüm doğrusu. Sabahı 
bekliyemedim. Bir motöre atla • 
dım, Yalovaya geldim. Polis ka. 
rakolu güç bela bir araba tedarik 
ettı. Birçok tehlikeler atlattık, güç 
bela gelebildim. 

- Va il ahi Rezzan inan ve affet 
çocuğum beni! 

Rezzan bu tafsilata kulak a•mı
yordu. Sırtını duvra·vermiş, par
mağını alnına dayam'ış, kaşlarını 
çatmşı düşünüyordu. Neden sonra 
hırçın hırçın havk,ırdı: 

- O 'll'Ospu nereye gitmiş ola· 
bılir? 

- Belki aşağ'ı a inmiştir. 
- Olamaz. Gitmiştir. Kaçmıştır. 

OdasJtda eşya yok. 
· - Belki başka odaya ta ınmış.. 
tır? 

- San'llam, tüymüştür. Bas §U 

zile Naci! 

- Lüzum yok.. İşte garson geldi. 
Beyaz önlüklü. sarışm bir g12nç, 

başı ile odadakileri selnmladı: 
- Emirleriniz efendim? 
Rezzan ona doğru koştu, Acele 

acele sordu: 
- Görümcem n~reye gitti? 
- Görümceniz mi? Tanımıyo -

rum hanımefendi1 

Bu cevap Rezzanı büsbütün zı
vanadan çıkaracaktı. Bereket ver
sin Naci, basını kapıdan uzatıp 
kapısı açık kalan odanın numa • 
rasına baktı ve: 

- 21 deki bayanı soru)'<lruz ..• 
- dedi - Uyandı mı? 

- Garson gülümsedi: 
- Haa ... Şu esmer hanım. 
-Ev t... 
- Onlar, çok erkenden kalk • 

tılar. 
- Canım o yalnız değil miydi! 
Garson, otuz iki dişini göste • 

rerek sınttı: 
- Dün gece yalnız değildi efen

dim. 
.N'aci de gülümsemekten kendini 

il.amadı. Bu cevap MoUa Beyi 

Harici 
ticaret 

Şimal memleketlerine 
Almanya üzerinden 

ihracat yapılacak 
Şimal memleketlerile Almanya 

ürerinden ticari muameleler ya • 
pılması ıçin temaslara girişilmiş
tir. Bilhassa İsveç ve Finlandiya 
ile görüşmeler yapılmaktadır. Al· 
man hükumet: bu memleketlerle 
yapacağımız ticari münasebet • 
!erde ticııret eşyasının hudutıa • 
rından tranı;!t geçmesini kabul 
etmiştir. E§yalar Almanyadan son· 
ra Romanya yolundan istifade e
dilerek gönderilecektir. Yakında 
bu memleketlere ihracata başla. 
mamız ve bize lüzumlu maddeleri 
de getirmemiz mümkün olacaktır. 

Yeniden otomobil 
14sttiil g idi 

İstanbul gümrüklerine yeniden 
otomobil !iıstiği gelmiştir. Fakat 
henüz Vekaletten evvelce gelmiş 
ve İstanbul ihtivacına ayrılmış 
400 last!ğin tevzıi hakkında emir 
gelmemiştir. Alakadarların müte. 
addit müracaatleri karşısında Vi
layet yeniden Vekalete müracaat
Je emrin çab•ık gonderilmesinı te
menni etmiş'.i.r. 

---o---
Yolculara nezaket gös
termiyen tramvay kon

trolü cezalandırıldı 
Ayın 12 inci perşembe akşamı 

saat 20,08 de Üsküdar iskelesin • 
den hareket etmesi icabcden tram
vay arabasının hareket saati geç
ti i hald n den kalkmadığını so
ran J-.alka, bir kontrol memuru
nun durü t b:r r anla mukabele 
et:i •ini yazmıı ve her turfü neza
ket kaidelerine mugayir olarak bu 
muamele hakkında Üsküdar, Ka
dı'<oy Havalisı Halk tramvayları 
Umum Müdu~lüğünün nazarı dik· 
btini celbetmiştik. 

Mezkiir Umum Müdürlük neş
riyatımız uu>rine hadise ile he
men alakadar olmu~ ve yolculara 
karşı icabeden nezaketi göstermi
yen kontrolörü cezalandırdığını 
dün aşa~ıdaki mek:upla gazete -
mlze bildirmiştir. Vatandaşların 

şikfiyetlerini tetkik hususunda 
gösterılen bu hassasiye~ teşekkür 
ederiz. 

Üsküdar, Kadıköy tramYay• 
ları Umum !Uüdürünüa 

mektubu 

12/6/1941 perşembe günü saat 
20,08 de Üsküdardan hareket et
mesi icabeden tramvay arab:ısırun 
hareket saati geçtiği halde ne için 
hareket etmediğini sormanız üze
rıne size lisanı münasiple cevap 
vermed:ğ, anla~ılan kontrol Mus
tafa h kkındaki şikayetiniz ince
lendi. 

Tramvay arabalanmızın \•akit 
ve harelretleri, vapurlarla iltis:ıkı 

temin edılmek suretile tanzim o· 
lunan hareket tarlfellerin:ize bağlı 
ise de, sayın yolcularımızın her 
hangi bir suallerine k;ı.-şı lisanı 
münasip ve nezaketle cevap ver· 
mel{!ri evamiri mükerrere ahka · 
mından iken, nahoş cevaplar ver
d:ği anlaşılan kontrol Mus:aranın 
bu hareketinden dolayı bir yev· 
miyesinin kat'ile ve bir ihtar ce
zası verilerek tecziye edilmiş ol. 
duğunu saygılarla b.ildıririm. 

muhterem zevcesinden ziyade te
laşa vermişti: 

- Kim vardı yanında? 
- Hüseyin Bey. 

-Bu da kim?. diye haykıran 
Rezzan • 

- Çoban hanımefendiciğim. 
-Aaa ... 

- Peki nerededirler şimdi! 
- Gittiler. 
- Oteli bıraktılar ha? 
- Evet efendim. Galiba Bursa-

da da kalmamışlar. 
- Bunu nereden anladını~? 
- Otomobil henüz dönmedi • 

ğine göre. onları ya Yalovaya, ya 
Mudanyaya götürmüş olacak. 

Şimdi, Rezzanın gözlerinde, 
Molla Beyin başına kopacak bir 
fırtınanın ilk alametleri beliri • 
yordu. Naci garsona gitmesini işa
ret ederek usulcacık kapıyı ka • 
pad1 ve bu ihtiyatı tam zamanın
da yapmış olduğunu o anda anla. 
dı. Zira kapırun kapanmasile be
raber Rezzanın. bir dışi kaplan 
çevikliği ile, kocasının üstüne sal 

(Alt&m Yor) 

Bobin oor vapur 
aaa batırılması 

Yazan: Ahmet Şükrü EStd 
Birkaç gün evvel, Robin 

nam:nda bir Amerika. vapurıı. 
Amerika limanından kaUaır~ ......... .., 
cenubi Afrika limanına gid 
yolda bir Ahnan denizaltı g 
tarafından batırıkııış ve nctı 
gemisinin :bir kıı;:m tayfası Je 
şımakta olduğu yolC'lllarda!l 
zıları boğulımll§!ardır. lngil 
ve Amerikalılara göre geıııi 

çak eşya nakletmemekıte idL 
manlar ise, Robin Moorun i · 
kaçak eşya bulunduğunu iddll 
mektechrler. Fakat eğer Al:ıTt 
devletler hukukunun dcniıl 
muıharebeye ait h~kümlerııı! 

-"""""' bul ediyorsa. gominin kaça!> 
nakledip etmemesi olıüyü k eh 
yetı haiz değildir. Eğer kabil' 
miyorsa ki, ArneriKnda bu y\l 
uyanan iğbirara karşı BcrlıniD 
aksiyonu kabul etmcdığirn sn! 
maktadır, Şol1 halde bu ooktB 
rinde durnııya lüzum yoktur. 
lfımdur ki devletler hu.kukurıa t 
re. bir ticaret gemisi, kaçak 
nakletse bile, muhanp devıetı 
den birine ait ıbir harp gerni!l 
ra!mdan batınhnazdan e.,...el. 
çindek:i yolcuların '"' tayfa!-" 
canları emniyet altına alı 
dır. 

Denizlerin seI'bes'tisi dcJI~ 
ıprensipin müdafaası yüzii!l 
hanbe girdiğini hatırlıyan f\10

1 

ika, bu defa harbin dışında ka 
mek için ticaret gemilerini ııti ~ .•.. 
k 'l m:nta'kalara seyrüsefel" 
mekten ve Amerika vatarıd .. 
r:nı da muharip devlet goınil ) ız 
de seyahat etmekten ımeııedeP.<4 
nunlar akdetti. Bu suretle 1!1'" 
tıarıbi, bu dcni.zaltı ımu.har~ 
lrnııından, 1914 harbine naı' 
büsbütün başka şartlar al ~ 
başladı . .AJm,rika, devletler Jı1":.. 
Orunun bitaraflara temin 
haklardan ve salaıhiyetlerden ·;.,ı 
geçıınem ek.le beraber, ge?Jl'I~ 
muıharip dC'Vlet limanlarına ";'.)# 
maktan menettiği için denııı" ıl' 
seI'bestisi prensipini mürlaf~ 
mek meoburiyetinden ıku .p, 
Almanya da sahayı serbest tıd::,~ 
ğu için harbin ba.şlangıcınd~r 
kayıtsız, şarUıız, denizaltı rıı !~ 
rebesi yapmaktadır. Rehin ~ 
vapuru da böyle •bir muhar..ııe 
lruııbanı olmuştur. 41 

Vapurun batırılıması, . İ 
da büyük heyecan tevlit etrnij·,,..ıı.ı .ı 
maltla bera~r. henüz /Ull_er "11! 
hüküınet.i Almanyaya resmı .,/, Şaz. 
protesto notası göndermeJll 14t 
Vaşingtondan bildirildiğine. ş,r 
Amerika hükfımeti, böyle bif 
tayı göndermezden evvel, ,..ııJ!" 
ne gibi şartlar altında batırıld 
nı ;nce uı:un tetldk edecektir· 11 
Almanyanın bu n->taya ne (f y 

vap vereceği malüm değildir,ı.J lQ a 
kat Berlinden verilen bir fı lıe 
Almanyanın bunu, siyasi ıl# 
sele değil, a:ıkeri mesele addet! 
ni bildirmektedir. Bu sözlerirı 
nası sari.h değildir. Heıiıaldt 
kerlerinin yaptığı işlerden f.~ 
hükümctinin mes'uliyet ksba 
demiyeceğl manası çıkarıla 
Harp zıtmanında be'.vne!milcl 
tilaflara v~le teşkil eden fl' 
lelerin yüule doksan d())ruZ'\ı 
keri hareketlerden doğar. Ş~ ıl 
de bu .ıizlenn başka bir maP _,f 

olmak gerektir. Olsa olsa. t.ltft"~ 
ya bunda kanuna uyogun olııl' 
bir hareket gönnüyor denme~ 
myor. O zaman, Anıerik&. lı 

1 meti ile Almanya arasında tır 
cek ihtilaf, 1914 ha!11:ıinde a)'fll 
devlet arasında ayni mevztl 
rinde beliren ilitiliifa !benzi 'ıl 
t ir. Filhakika bu harpti' Am~ ıı" 
bir takım kammlarla kendıııı 
Jamuıtır. Bunlar 1914 barlı 1r 
yoktu. Bununla beraber. ıbC 
nunlar a.ktedHirkcn. devletle~ 
kukunun bitara!lara temin r 1 ı 
haklardan ve sa!aıhiyetlerdc# 
geçilmediği sarih olarak bilrıl ,, 
mişti. Esa~en Almanya dC"l '1 

hukukuna mugavir olan tı"r ::.t' a'd 
keti mp,::ıur gös ermek için •t 
devletin milli ka.nunlar;nı ~ 
süremez. Kaldı ki Hobin M<Jj)I' 
m1si. bitarafhk kanunlarınıfl 
nettiği limanlara gitmiyece~ 
bu kanunun ~mul dairesi ıÇ" 

' de/lil<l!. Hukuki b:.krmdaıı r .. ı 
yeti kuvvetli olmakla ber~ ~ r 
merlka hükümetinil' bu arB ., 
mesele yüzünden Almanv 
tilaf çıkarmak istr.<vip .,,:c 
ve istedi;;] takdirde bu ihl 
kadar ileri götüreceğı mal(jll 
ğildir. 



Çeşit milletler ara.sında 
~l?IUi kavgaların hepsi 
değil. Sonradan gelenler 
tı.:lea olmuş türlü türlü 

g birçoğunu 'bilemiyor .. 
·~ ıa sebeple~. vek.a:ytin tai-

;Jt öğrenilemeden kalmış. 
oıı.:p bitenleri isti:klbalin 
ancak uzun zaman son
a11<:ak yavaş yavaş anh

Fakat muhakıka:k olan 
·ler ıbusbutüıı yok değildir. 
ıı da her itöşesı uzerin<le

vakııt .nıa:liım dr·ğilmış. 

kadar yer lbi!.nmiş, belli 

11 · Ufak oır g~id in, 'Wüçüık 
~ı 'llın, gemıl<"ıi barındıracak 

'ıtı milletler arasındaki 
~ >ık defa ne buy:ük 1bi.r 
"ldığı görülmüş. Bunun 

s:ıyıhr gibi değil. Bu
;:rtıın ortaya looyduğu me
laıtip ederken kıılar,ıılı!kla 

.,,..,.,,., Gindin ayn lbir ehem-
3 ~ardır. Rodosun da öyle. 

daha az ebeınmıyetll de
etJI'. le Süveyş ge;idi pek rnii

luttarık için diyecek ydk. 
gibi. Ll.kin bunların ve 

Rlhı dalut !başka mevi<ilerin 
Yeti yalnız bu scleı<ki 
anlaşılmış, muhariplerce 

pU edib-ış olmakla 'kalmı~ior. 
n çok eskiden beri neler 
ıf' 'il etmışse 'bıııgün o ka<lar 

'tİ et verlen yerlerin lkıyme- 1 

c. ~kta o zronanda ye.şıy an- ' 
1 ~ıiğüşt-nlcr de gecikmE"ıniş
.ı; 

f!f!' qin tarihi eakı olduğu 1-
~ asırlardanberi neler ol

~ tilrlü tüdü dcğl<jikl.kleri i
canl~ merakılı saflhalar ar- 1 

r' Fakat tarihin böyle pek 
~•kavi.ı geçen ıbir havza ne 

r llıüııim olursa ol un dü!l'Ya-
a b~ka yerleri. ıı:ı: bliJyük 

,./. ·~ Vekayie sahne olmuş ni
ltları da bulunduğı.ına şüp-

ıJ ~a ışarcl edilen az çok 
rl' l\ kaıdeıy.i oraları içiıı de • 

'bınek kaJbil: Nerede bir ı 
~'I geçit., şöyle böyle tahi.i •bir 

arsa orası 'bir hat'bin sahası 
; ~~llvvoetine güv<"nen taraf o-

!· 1~ geçirmeğe uğra•m .;, 
~ı i me\•kiin temın ettiği 
~!ardan istifade eden de 
~ lltlidafaaya çalşnış. 

): ,: lıaritaya lbir göz atınca, 
v '<l•ların sonradan icat ctbi

"lerden olarak dünyanın 
!Jr krk denilen sahasında bir 

<ar kimbili.r neler olduğu ve 
Ş•rlr.ın sularındaki iril~ u-
"laiarda, dar, geniş türlü ge

ne mııharobelcr cereyan 
~ayca tahmın edilabiliyor. 

1 •l\ şimdiki beilı ıbaşlı sa
f 1 Ya japonlar, ya Amer1ka

~U1 da İngilizlerdir. Hari-
~"rindc yer yer ooların bo
~ar. Lakin oraların eskt 
l kimlerdi•. Bunu da er

i ~ırmaktan öğrendııklerini 
· ~an gt-r! aca'lmam ışlar. Bu 
( Qkı>yanlar da aksini iddia 

erek onlar:n dediğini ka
u~iyetindeler. Renk renk 

~ıı. türlü türlü din~ çeşit 
la.kı varmış. Fakat harp on
<!., en tabii lbir yaşay!Ş ha

~"lııdu· O türlü insanların. 
~dakj türlü ihtilatlara rağ
'ilak ettikleri keyfiyet har-
labii bir hal olu.şudur. 
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Bir ada, bir ııetit. tabü 
liman nerede oluna ol

sun bir tarih vücude ııe
tirmittir, çünkü harp aaJı. 
nesi olmuıtur •• 

O adaların, geçitl<!!'in eski sa
lhiplerinin" elıinde ne öylıe dafi 1ıop
lar, ne de torpitolar vardı. Düş
manlan havadan inmez, ılııoıea kü
tüıklerden oyulmuş ka)'>klarına lbıi

ne~ek oklarile ,yaylarile giderler, 
.başka adaları istil3ıya kalk.lŞlrlar

dL O kadar tabü ibir hal sayı!M 
,harıbin ibuna muikabi!l de Joorirunç 
ikaideler.i vanl.. Ele geçen e:rirler 
için acımak yoktu. Bu l>dala.rıda, 
adacıklarda yaşryaıtlann ,d.a m
tbutlan vardı; onlar da kendileri
ne göre idi Meıtlamet nedir bil

mezlerffi'9. Bu kat. ~; ma
lbuUarıın topralk.tan ıyap.lmış, a
teşte pişirilmiş, nisbetsiz şekiller
de bir takım heykelleri de vardı.r. 
Bunların Avrupalılar tarafından 

alınmllj resimlerini görmek bir 
fikir ediıı.meğe kafi: Ne mema
metsiz oldıikları yüzlerinden, du
daklarından belli. Fakat ıböyle set't 
ı:naıbı:.tlar emri altında.kıileri da.ı

ma dögü.şmege, oklarile, yaylari
le .giderek 'başkalar~ öldünneğe 
veya esir etmeğe se-.<kederlerdi. 
Y abaıı.cılar için anlaşılmaz gelen 
dilleri d<:! harp destanları ıçin pek 
ala kMi gelmiş. 

Bahsi daha urotımadan tb!I' ne
ticeye varmak lazım·: Koca Okıya
nusa sel'pümiş olan irili ufaklı a
daların yerlileri için de harıp en 
birinci bir iş, haı•bin destanını a
ğıl.dan ağıza, babadan oğla miras 
'bırakmak da en unı:atulmıyan ıbir 
an'ane İmllj. Onların medeniyeti 
Akdeniz kıyıl.ırinda yaşıyanların
ki kadar parlak olmamış, .fakat 
karada ve denizde d.öğii.şmeği on
lar da kendılerine göre bilmiışler_ 

,,,,__HALK-.... 
SÜTUNU 
1, Ve lui Anyanlm, 
ıikıiyetlB, temenni

le!' ve miifküUn 
Liııe 1 le kadar okumuş ça• 
bıkan bir genç i' arıyor 

Lise 11 ıncı sınıfına terfi etmtş, ça
lışkan, zeki \'e yazt!u, ifndea1 düzgün 
bir genç, kanııatk<lr bir ücretle tica- l 
rethane, yazlhane ve huw:;i ınü.esse

selerde bir iş ararnaktadır. •ralip olan
ların lütfen Son Telgra( Hı.1lk Sütu
nunda İbrahim'e yazmaları rica olun
n1aktadır. 

Ders veımek istiyen bir zat 
Yüksek ve temiz bir aileye mensup 

yaşlı bir zat aile nezdinde çocuklara 
Türkçe Fransızca ve piyano dersleri 
vermeyi ve terbıyeleriyle me~ ol
mayı arzu eder. TiAsraya da gider. 
Arzu edenlerin H. R ruınuz.iyle Son 
Telgra! gazetesine müracaatlan rıca 
olunur. 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız İt Anyor 

Lise son sınıtuıı kmal etmİ4 eenç 
bir kız re:;mt ve hususi müesseselerde 
iş aramaktadır. İş sahiplerinin Son 
T~lgraf Halk sütunu va::ntasiyJe (Sa
miye) ismine müı·acaat.la.rı rica olu
nur. 

Bir musiki mualli mi aranıyor 
Sağırlar, DiLizler ve Körler Tesa

nüt Cemiyetinin yellflinnekte olduğu 
Körler Oı·kestrasına bir musiki mu
allimi alınacaktır. Ders halt.ada 3 gıin 
ve günde 2 saattir. 

T>l'p olanların Cağaloğlu yokuşu 
Narlı Bah('e sok.ak No. 5 Sağır, Diı.iz 
ve Körle-r tesanu.t cemiyeti Bap.anlığı
na nıüracaat eylE"meleri. rica olunur. 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

ve bu . övl<.>viş herkesi j 1 • • 
\·e her başı geri~·e, ona. 

~lı ınavı gözlii. gü~el ;\·üzlü, 
t~tünüşlü kıza baktırdı. Fa-
, liııı. çok seri. çok ha ·'a <lav

' 'du· ~· . 
• <~ tek kelime daha söylertıe

h kınzda haşi<a türlü mua
. ,,.Phracaj'ın1!. 

~ l;enç kızın ikinci bir söy
\iı ~Pınasına maydaıı verme-

-~, tebbiyeye sorusuna devaın 

, in ile Ferdi arasında 
\> nhenk var mıydı?. 

, ~.'tııı. 
, ~:· ka,·ı:a film ederler miydi? 

, ltı02ıerdi. 
'di her ,ı:oce eviae gelir mi 

- Gelirdi. 
Matmazel \'iktorya bunu <öyler 

ı.ö~ lemez durdu. Bir saniyelik bir 
dii~üncedcn sonra cüınle-.;ine de· 
\'am etti: 

- Onlar birbirlerıni her kan 
kocaya örn"k olacak derecede çok 
severlerdi. Feri karısına ne kadar 
diişkün.se, Şükriye de ona o kadu 
bağlı idi. Birbirlerinden bir sani· 
ye ayrılmak istemezlerdi. Hatta 
Ferdi bir fırsatla otomobille Av
rupaya gitmek istemişti. Hanuıı

e(endinin bu •eyahatte beraber 
olmasını mahzurlu buhtyordu. Fa
kat ne hanımefendi onu, ne o lıa
mnıefendiyi bırakamadılar, seya
hat de öylece kaldı. 

Hakim, MaCımatıel Viktoryad3n 
S<1rdu: 

·. ~/Zh.lze · · -. ~-----ı. 
Suiniyet sahibi h
rıacıyı balabm ı 
Bir kere daha bu aütunlar· 

da İfaret ettiğimiz gibi, yeni 
tip ekmek umumiyetle ho1a 
gitmiftir. Hofa gitmiyen ta
ralı, bazı lırıncıların, ııuini· 
yetle hareket ederek, ekmek
leri iyi pifirmemeleridir. Her 
ku görüyor ki bir kıııım ııemt
lerde ekmekler çok hamur
dur. Yine herkeıı 11örüyor ki, 
bir kmm aemtlerde ekmekle
rin rengi ba1ka ba1kadır. 

Söy{emiye lüzam yok ki, 
tayin edilen tip aynidir. Ya
ni, ekmeklik un her yerde ay· 
ni halitadadır. lstanbulun, fı
rıncılardan fikayeti, yalnız; 

ba yeni tip ekmek dolayıaiyle 
yükselen bir ıea değildir. Bu 
1ehir halkı, daima onların su
iniyetine boyun eğmi1tir. 

Hüanüniyetle İf 11ören bir 
çok fırıncılar içinde, bCJ on 

tane nankör adamın bulunu· 
fU, halkı, umumiyetle, lınn
cıya karfı teeaaüle aevket
mektedir. 

Herhalde, bütün zabıta ve 
belediye teıkilatı aelerber bir 
halde, fırınları amanaız bir 
kontrole tabi tutmalıdır. Ve 
her zaman söylediğimiz gibi, 
aaittiyeti muhakkak fekilde 
tesbit edilen fırıncı en ağır 
ceza ile tecziye edilmelidir. 

Mesela, kötü, hamur, nok
san, halitası bo:ııuk ekmek çı· 
kardığı için, ne zaman, bir /ı. 
rının ebediyen kapandığını, 
o fırıncının, bu aan'ati yap
maktan ebediyen, ne zaman, 
menedildiğini göreceğiz?. 

BURHAN CEVAT 

Bazı Sebzeler 
Bıt kimseler mevsim sebzele

rınden olan yeşil falsuye ile do
matesin rümaUı.maya ı,;ebep oldu
ğunu söylerler Doktorlar damlalı 
ve rümatızmalı hastalarına hatta 
bolca y~il fasulye yemelerini tav
siye ederler. Do1natc:; te öyle ... 
Yalnız domate.; c;:iA: yerurse, hazmi 
daha kolay olur. 

Kırmızı turpwı mideye dokwı
duğunu söyliyenler beJki biraz 
haklıdırlar. Çünkü kırmızı tur
pun usa.resi mide ifrazatını Adeta 
tahriş eder. Bu sebepten ıayef: iti
dal ile yenilmelidir. HeLe hazım 
cihazları zayıf olanlar ağızlarına 

almamlıdırlar. Kırmızı turpıJ yer
ken çok çiğnenıek, yahut yaprak
larını yemek hazmi i>ak.ımmdan 

daha iyidir. 
Havuca gelirıce, bu sebze cildi 

et.ızelle,Jütir. Çocukların yilzle
rindeki sivilceleri giderir, Herıün 
bir miktar içilen çiğ havuç suyu 
tendeki kınntı;ılıkları izale eder 
ve cildin rengi açılır, Havuç ciler 
hastalığı, sarılık ve inkıbaz ile 
de mücadele eder. 
Hıyar da cıld içın lyidır. Doğru

dan doğruya kesip cilde sürmek. 
teni güzel.k!jtirir. Hıyar şeker 
hastalığı ile de mücadele eder. 
Bu sebepten ,eker hastalığt olanM 
lar bol hıyar ,.erler. 

- Güzin, Vedadı nasıl karşıladı? 
Kısa boylu, çetrefil konuşuşlu 

kadın d·~üdnıeden ceup verdi: 
- İJkönce çok iki. Fakat sonra 

çok fena. 
- Niçin iyi, niçin fena? 
- İyi. Çünkü içnide gizliden 

gizli:ve yaşıyan bir baba sevgisi 
vardı. Vedadı görünce bn sevgi 
birden coştu. Fakat sonradan ba
basınnı içinde yaşıyan gizli hüvi
yeti sczince ondan soğudu, nefret 
etmege ha !adı. 

Vedat, uzun yıllar üren mace
ralardan sonra zevcesini ve çocuM 
ğunu görmek taha-.iirile değil, 
zengin olduğunu bildiği karısıdı 

soynıak için geldiği iç hüviyetin
de yaşattığını açık açık hissettir
mşti. 

- Güzin bu hislerini sne söyle
miş miydi?. 

- Hem de her vakit sık sık >iir
ler, dert yanar, baba .. di) c umut
landığını, birden bütıin içlerimi 
taşırdığını ad.ım da böyle çıktı. 

J\[a•ı'la•el Vil:torn, l>alıaszlık ız. 

trabııı tam gıderdim der.hen da~a 

MAHKEMEL 
Mahmudun Mısırları 
ve Güvercinler 

Gü~ercinler kanatlarile yüzüme 
gözüme vurarak mısırları yediler 
_ _.,_ Yazan: ldln1N BEBÇIT 1 

Epey safça görlıniyordu. Ko -
!unun altında, jüt ipliğinden ma
mul bir torb1 vardı. Etrafına bö 
bön bakıyordu. 
Mübaşirin daveti üzerine mah

kemeye girdi. Elindeki çuval tor
bayı kanepenin üzerine koyup 
üstüne oturdıı- Onunla lx!raber, 
mahkemeye, üç tane de, bfribirn. 
den kabaca, en küçüğü 12 - 13 yaş
larında görünen çocuk gi rffi4ti. 

Hakim, evvela çocukların, sonra 
safça ve yaşlıca adamın hüviyet. 
!erini tesbit etti. Ondan sonra da, 
QOCU'kların en kaba görünenine 
c:ıırdu: 

- Hulusi.. Söyle bakalım, ne ol-
du? Bu sizi döğdü mü? 

- Evet .. 
- Nasıl döğdü? Anlat bakalım. 
Çocuk anlatmağa başladı: 
- Ben sokakta duruyordum. 

Çocuklar bunun mısırlarını dök
müşler .. Bu da, ben de o çocukların 
arkadaşıyım zannetmiş .. Beni de, 

arkadaşımı da, kardesimi de döğdü. 
- Yani, hiç sebepsiz öyle mi? 
- Evet efendim. 
- Peki otur .. Sen söyle baka -

Iım, Necati .. Ne oldu? Nasıl oldu? 
- Ağ1beyimin dediği gibi ol. 

du efendim. Çocuklar bunun mı
sırlarını dökmüşler. Bu da, biz 
yaptık zannetmiş .. Bizi döğdü. 

- Bu kadar mı? 
- Evet .. Bu kadar .... 
- Peki .. Necdet, sen söyle ba-

kalı mnasıl oldu? 
- Dedikleri gibi efendim. Ço

cuklar mısırlarını sokağa dökmüş. 
!er .. Biz yaptık zannetmiş. Bizi ya
kaladı, döğdü. 

- Sen ne dıyeceksin bunlara, 
Mahmut? Ba.ı:, cocukları hiç se -
bepsiz yakalayıp döğmüşsün .. Ne
den döğdün? 

- Anlaytayım efendim. Ben ne 
zaman o sokaktan geçsem, bu ço
cuklar peşime takılıp alay eder
ler. Bugün, tavuklara mısır aldım. 
(Saf görünen yaşlıca adam - ki 
maznundu - bu sözü söylerk<?n a. 
yağa kalktı. Biraz evvel kanepeye 
koyup üzerine oturduğu jüt ipli
ğinden mamul torbayı eline aldı) 
İşte şu gördüğünüz torbayı dol
durdum. Torba koltuğumda," bun-

ların sokağından geçiyordum. Bun. 
!ar üçü, evin kapısında duruyor
lardı. Ben önlerinden geçtikten 
sonra herzamanki gibi, arkamdan: 

- Voyvo! Voyvo! diye bağırma. 
ğa başladılar. Taş attılar .. Aldırış 
etmedim; yürüdüm. Epey yürü -
dükten sonra birdenbire kolumun 
altından torba çekildi.. Bütün mı· 
sırbr yere saçıldı. Bir de arkama 
dönüp baktım. Bunlar üçü de o
rada.. Kaçıyorlar ... Yere eğilip 
mısırları toplıyeyım dedim. Bir _ 
denbire bir sürü güvPrcin: 

- Gırrr! diye yere indi. Kafama 
gözüme, tepeme güvercinler kon
du. Kanatlarıle yüzüme gözüme 
vuruyorlardı. Mısırların hep~ın 
yediler. İşle koca torba mısırdan 

büyük bir kırgınlilı.la daha büyük 
bir yoksulluğtın ve aubın içine 
diiştiim. diyordu. 

- V edatla Gtizin sık sık gfüü
şürler miydi?. 

- Eve geldiği ilk gece babası
na inanınca onu kcndj yatağında 
yatırdı ve Güzin de benimle be
raber, benim koynumd~ )·attı, 

- Bu ilk geceden .sonra?. 
- Zaten Vedat Bey evde bir 

ette yattı. Diğer zamanlar gelip 
evde kalmazdı. Güzin ii,·ey ba
basının bulunduğu bir e\ e kendi
sinin gelmesi doğru o1nıadığını 

söylemekle beraber annesi de esa
sen Vcdadı e\'de i~temenıh;ti. 

- Vedadıu gelip gitmesini de
mek daha çok Şükriye istemiyor
du?. 

- Evet.. istemiyordu. Fakat 
bunda Ferdi Beyin de amil oldu
ğunu kabul etıneık 15zıındır. 

- Vedatla Ferdi evde hiç kar~ı
la~tılar nıı?. 

Havır .. 
- Vl'tlat Ferdinin e\·dc bulun

m4 d ı ~lralarda 1111 Lve g li)ordu! 1 

şu kadar toplıyabildim. 
Maznun Mahmut, elindeki tor

bayı çevirdi. Masanın üzerine .ki 
uç mısır döküldü. Samiler, hatta 
hakim bile gülmemek için kendi
lerini güç zaptediyorlar, dudak • 
!arını ısırıyorlr..rdı. 

Mahmut gayet ciddi devam etti: 
- Evet .. İ~te bakın.. Bir torba 

mısırdan kala kala bı.ı kaldı. O da 1 
birşcy değil.. Ona da e1'cmrt' yet 
vermedim. Tekrar cVoyvo• ~ek -
tiler. İşte ona hiddetlend·m amıra, 
yine de ~C'sim! çıkarıraclım. Sonra ı 
şu küçük, Necati mid•r nedir' 
iste o arkamdan gelip eteğimi 
cekti. Dönünce bilei7inden yaka
ladım. Ne yalan söyliveyim, bü
tün hırsımı ondan alacaktım. Fa
kat, daha iki tokat vurmadan öte
kiler de onu kurlarmağa geldiler. 
Onun ,.ıyece)!i dayağı ürüne tak
sim ettim. Üçüne de kötek ~k
tim. Amma, öyle sezmez yerlerine 
vurmadım. Hep, kaba taraflarına 
zararsız taraflarına vurdum. İşte 
efendim, hal ve keyfiyet bundan 
ibaret. Ben yalan söylemeyi sev • 
mem. Cezam her ne ise ona ra
zıyım. 

Hadisenın bir tek de sahidi var
dı: Kunduracı Hüsnü .. ." 

Hsnü geldi. Tahlif edildikten 
sonra edayı şehadete başiadı: 

- Bu adam, yani Mahmut, ka. 
fadan yana biraz sakataçdır amma, 
zararsızd;r. Kimseye zararı yok. 
tur. Çocuklar buna takılırlar. O da 
bazı küfür eder; bazı da aldırış 

etmez, gıder. Bu sefer de öyle yap
tılar .. Aldırış etmeyince de. ko -
!unun altındaki mısır torbasını 
çektiler .. Mısırlar yerlere dökül
dü. Güvercinler üşü<üp mısırları 
yediler. Bu d~ şu küçüğü eline ge. 
cirdi. Bir iki tr>kat vurdu kaba ta
raflarına. Öbürleri de geldiler bu
nu tartaklamağa başladılar. Bu da, 
onlara da birer iki~er tane çar -
pıştıl'dı. Ağlamağa başladılar. So. 
kaktan polis geçiyordu. Mahmutlu 
yakalayıp zabıt tuttular. İste hu
zurunuza kadar geldik. 

Bundan sonra hakim kararı bil-! 
dirdi: Mahmudun Hulusi, Necati 
ve Necdeti döl\düğü sabit görül -
düğünden üç gün müddetle hapse 
mahkıim oluyor, ancak, bu had!. 
seye çocuklar haksız harek<?tlerile 
sebep oidukları için cezası i.skat 
ediliyordu. 

Mahmut, yerden kandılli bir te
menna çakarak: 

- Allah Ömürler versın efen
dim dedikten sonra mahkemeden 
çıktı. Çocuklar da arkasından çık
tılar. Çocuklar, Mahmuda tekrar 
takılmağa başladılar: 

- Tahtasız Mahmut .. Tahtasız 
Mahmut.. Tahtasız 

Diyorlardı. 

Mahmut: 

Mahmut! .. 

- Şimdi sizın tahtanızdan b.ış
lanm. dedikten sonra koşa koşa 
merdivenleri lnmeğe başladı ve 
gözden kaybolau. 

- En çok öyle raslıyordu. 
- Ferdi onun eve gelip gittiğini 

biliyor muydu?. 
- Biliyordu. 
- Kızıyor, birşey ı.öylemcyor 

muydu? 
- Zannederim bir iki kere Şük

riyeyc •ben bu adan1ı e\.'de isteM 
ınen1• deıniş, o da •Güzin için ge
liyor• demiş. Fakat, ona da razı 

olınan1ış1 Güzin babası varsa, onu 
görmek i.s1iyorsa, gider, ha ka 
yerde görebilir. diye kestirip at
n1ış. 

Hiıkiın, Matmazel Viktoryanın 
şahitliği üzerinde ~ok durmamak, 
az sorgu ile öz şeyler almak, artık 
aydınlandığını kabul ettiği mevzu· 
!ar etrafında faozla dunnamak is
tiyordu. Kısaca sordu: 

- Vedatla siz de tanı tuıız mt? 
.....: Hayır, sadece bir iki defa ko

nuştum. Güzini çok iyi bulduğunu 
siiylcdi. Baııa teşekkür etti. 

- Sükriye, Vedat hakkındaki 
kr n:Jatlerini size sö:yle1niş ıniydi? 

- ,.,·;yl<.>mi•ti. Ondan nefret ct
""i~ n · , uu g rmclc ısten1cdiğini, 
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Başmabarrlrler 

Ne Dlyorıaı? 

l KD A M 
Abidin .,,....,. cıt.bln loo<e lıidlııe· 

""' başlıklı .__ -U..lade to7-
le J'&UJ"Or: 

cAn1erik:a, bu h3di.seyi fırsat adJ6-
derek Al.maııya ile s1yast m~asebet
lcrini kesecek ve harbe kadar iid.ecek 
midir? Bir Amerikan vapurunı.ıh ba
tırılması, Amer!.k.ada, l>Jhassa harp 
taraftarları ara!iında büyük. galeyanı 
mucip olınu,iur; fakat hükQrrıet azim
kBr bir teenni ve ihtiyat gostermck
tedir. Yalnız şu var ki bu lht.J.yaUı ve 
itidalk8.r tavır \'e harekete bakıp ta, 
Amerikanın gevşek da\Tanacafına 
tükmedilemE"z. Bir kısun ıazetelerfn 
lisanı pek şidcı.,\lidir Hadisenin A
merikoyı harbe doğru bu· adım daba 
yaJcla$tırdıiına şüphe yoktur Alman
ya. ricat etmedllı \'e di er Amerlkan 
vapurları da Robin Moore'un Akıbe-ti
ne uğradığı takdirde, Aınerlkanm 
harbe müdahalesini beklemek. liı.zım
dır.• 

CUMHURiYET 
YuDm Xadi « u ı;.iyaeeH.ne d .. rt el

lt" sarılmalıyız> b:ışlıtı altında J"udait 
b&pı..ı.aıocı.e dly.,,. ki: 

clkıdc bcr k.ıraklııt tehlikeıılyle teh
dit olunan mem exet zu-eaUnıo emnı
yct '"e mk.~l.!ı nesabLla yapacağımız 
buy k işlet vaniL. Atlattı:ımız ıon 
k raJcllk tc'1lıko"i b· ~!ere ılmdlye 
k !!.:!• oland :ı çok fazla bir ıhtimam.la 
sartlmıııtlı -:nızı bıı.e lHr ıtere daha 
halırlatrr.: .ştı.r.> 

YENi SABAH 
Hıioeyin ca.ııil Ya4uı •lncllt-. İm· 

par&torlutu> batlıldı yamında tö7le 
diyor: 

ct::ger İngiliz emperya.hzmn1in yeri
ni yeni ve aç ea1pery,aliz.ınJer al.ocak 
olurlarsa bcşcrıyctın gözü önünde par ... 
lıynn bu hafit halAs ışığı da uzun a ır
lar içın sönecektir. Bundan dolayıdır 
ki. fngiliz emperyalizminin yeni. harus 
emperyalizmler. ~ıniye nıuvutfak ol
masuu teıncnnı ediyoruz. Bunu em
peryalızme muhabbetimizden dc:U, 
daha muthiş bir fcl!ı.kctıen ıctınap ar
susundan dnlayı yapıyoruz.• 

VATAN 
Ahın t Emin \."alman • Ya.Jnız \"O 

hep Tur.k ölçu. .. u• b.ıtoh.klı mal..*I in· 
de ezcümle şôyle .)·azıhakt.adır; 

4;.Türk r.ıilletı bugün İııgilız t.arnt
tarlığı etıniror, kendi hesabına da, in ... 
sanlık hesabına da ancak ı:ıulh, emni
yet \'e ıstikrar istiyor. lngılızlerle ınüt
tefikiz, cünkü bugU.n bu kıyınctıcı·i on
ların tem!i.l ettığırıe ınanıyoruz. Fakat 
bu yoldaşlık.; İngıltereyc ait her şeyı 
kusursuı: saymağı, n:az.ının ıyi ve fena 
tecrubelerini topyekun unutmayı ıcap 
eltirn1ez. H.:!diselere Alman ölçüsü ıle 
bakmaınız ne kadar zararlı ise [ngılız 
ölçüsü Ue bakmaıntz da o kadar za ... 
rarlıdır. Turk cilçüsünun lıe:raklığını 
azaltacak yo1dakı her ne\ ı hareketler, 
a.p.cak· çirkin ihllr""JSiların, sabit fikır

lerin ve hatalı di.ı.şuncclertn matı.sulu 

olabılir. Saiki ne olur'"1olsun, Türk öl 
cülenrıe aykırı oJzn bu neviden her 
hareket, Türk ~tik.13.hnin bekçisi sıfa
!iy1c hudutlarımtzı bekliyen l'dchmet
çiğe ark:ı.ctan kurşwı sık.ınaktan baş

ka bir .şey değildi\ • • 

TAN 

l\f. ZekeriJ'a 8'-riel cAmtttb har

be .. - mib ııa.ııı.ı. bue'-.. bat 
ya.zıc;ında .,Oyle dıtmıt-kt.fel.iır: 

•Amerika bugun Cli!en harlM- a:ırnllf 

telftkki edilebilir. Amcrikanu1 aldıl1 

buttia tedbirler vc ~ptığı buUia işler 
harp halinde bır memleketın tedbirle
ri ve işlerıdir. Yalnız gerek Almanya 
ve geeek Amerika, :ı;;,_ndilik biribirle~ 
1·ine k<.ırşl harp ıl5.nından ı;ekiniyor

kı.r· Almanya harbı Avrupaya inhisar 
ettirmek ,.e yenı bir dU~n1an kazan· 
mamak ı:.stediğt~ Amerika. da kat't har
bi beklcdiğt ı<,·ın,. Kat·ı neticeyi Uıyin 
edecek t>..at11 başl.ıdıgı gün AnH.'!rilte. 
da bütün 11.ğırlıgı ile harbe gire~ktir.> 

rımın 

ayıp ... 
Yükae.kkaldırım, aarfedile

cek bir himmetle, güzel bir 
yoku§ haline gelecek.. Bu 
haberi veren gazetelerin yaz
dığına göre, buraaı tarihi e
jıemmiyeti haiz bir aemttir. 
Şehrin §ayanı temaıa yerle
rinden biridir. 

Yüksekkaldırım, bugünkü 
teklinden çıkarılacak. pej
mürde kıyafeti degiıtirıle
cek. Buraya, granit kenarlı 
mozayık dötcnecek .. 

Yüksekkaldırımdan ge-
çenler bilirler ki, yokuıun 
yarıaı basamaksız, yansı, 
basamak basamaktır. Yeni 
halinde, nasıl olacak, bilmi. 
yorum. 

Yüksekkaldırımdan inmek 
hot, fakat, çıkıtı pek zordur. 
Bir kerre diktir. ln&an, nefca 
nefese olur. Sonra kaldınm· 
ları bozuktur. Bu, yorırımlu· 
ğu bir kat daha arttırır. Her 
init zevkli değildir. Yalnız, 
yokut İnmek zevklidir. Bir 
makamdan inmek, bir rütbe
den İnmek fenadır. Allah, 
kimseye vermesin! 

Yükıekkaldırımın kadir 
ve kıymeti, fU son zamanlar· 
da, bir kat daha arttı, Bildi. 
ğiniz gibi, tünel, a-ünün b zı 
saatlerinde ıtlemedigi içın, 
Karaköyden Beyoğluna çık
mak veya inmek zaruretinde 
kalanlar, maşiyen, bu yokuşu 
tercih ettiler. 

Yüksekkaldırımın imar ve 
ihyası, gazeteler.ı nazaran, 
Temmuzda başlıyacaktır. 1-
tin, Sonbahara kadar tamam• 
!anacağı tahmin olunbilir. 
Yük•ekkldırımda bir hazi

ne olan taraf vardır. Y oı.u
ıun üzerindeki, eski kitapıar 
satan dükkanlar ve iş.,or ,;,.

lar.. Burada, öyle kıy.uetli 
ve ucuz, nadide eserler bul
mak kabildir ki, hazan, bu 
cildleri, en meıhur kitapçı· 
!arda, avuç dolusu para ile 
bile bulamazsınız. 

Erbabı ilim ve irfan ve ze
ka, Yükaekkaldırımın bu hu
auıiyetini takdir ederler. 

Bilmiyorum, bu tarihi yo
ku,, imar ve ihya edildikten 
sonra, yine bu huau~İyetini 
muhafaza edecek midir?. 

Eğer. gaflet olunup ta, 
lüks kitapçı dükkanları tesia 
ettirmek gibi bir hata itlenir
ae, pek yazık olur. Bu hare
ket, ıu demektir ki, bugün 
mesela, 15 kuruta tedarik e
dilen bir cild, o zaman, 100 
kuruşa satın alınacaktır. 

Temenni edelim ki, Yük· 
sekkaldırım, bu güzel ve fay· 
dalı ıusiyetini kaybetme-
sin! 

R. SABiT Ankara • Elazig 
hava seferleri 
Yakında Ankara - Elazıg a- 1 Askerlik işleri 

a>ında hava seferlerine başlana- 1 -------------ı 
caktır. Şubeye davet 

S. 8. Hs. Me. Dursun og. Ahmeı 
Tevfik (1878) zin çok acele şube-

* Beıedıye T.-peba~ı bahçesıne 
25 sıra koy ~ağa karar vermi.~tir · ı 

ye müracaati. 
ha belası olduğunu sô)·lem~ti. 

- Bu şikayetlerinde samimi 
miydi? 

- Çok samimi idi. 
- Güzinin kaçırıJdtğına nu ka-

nisiniz? 
- Muhakkak öyle!. 
- Buna neden hükııı.ediyorsu-

nuz?. • 
- Buna sebep Güzınia balNı.ı

na kaçmak için hiçhir sempatiye 
sahip olmamasıdır. 

- Bu hüknıünüzün d$uluğ; 
na iyice enlİn n1İ!<>iniz~ • 

- Eminim. 
- Güıioin kaÇlrılacağı 6 a ön-

ceden biliniyor muydu?. 
- Kulağıma öyle lıir teY ça

lınnııştL 
- Nereden?. 

- Şükriye, kendisinin tehdit e-
dildiğini, istenilen para verilıncoıse 
kendisinin kaçır<iacağıııı. sonra da 
kendisinin ôldfüültteğini söylü
yord~. 

- Cifu:i.nin kaçırılmaması için 
tedbir alınmış değil miydi?. 

IA-.ı Vvl 

----
Biri!1'i.zi_nDE~Dİ 
t1epımtzın l 

Um-umi bahçeleri
mizde neden ban

do yok? 

cParklanmızda, umu.'";'11 bahçe-
Jenmizde neden bıındc.. muz.ika 
~almıyor?. Bundan çok zaman ev.
vcller Saray burnu Parkında. 
Tak! mı Bahçesinde Zeki ve İhsan 
Beylerin bandol•r• halk tarafın
dan ne zevkle dinlenirdi" Yaz 
mevsiminde bu bando terennÜl'A
lerinin halkın htssıyatl üzerindeki 
okşayıct tesirini kin1 inkAr eder? 
Bandonun çalışı biz.im vatan ~
lerlnlize de heyecan veren kuv
veUi bir Aınll&ir llalbuki b~ .bu
nu ihmal ediyoruz. M~elft Bele
d~yemı.ıin bandofan olsa gerek. 
Sı tı• ş hrl.> nchtellf parkla
,.. 1da akşaml::n b n parça çııl
maSı ne: kadar ..ıl'%U edilir bir P!7-
c!.."'. 

\._ J 
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Saadetle felaket 
~ I: Çeviren: FAiK BIRCMEN 3, __ 

Yüz otuz kilometre mesafeli bir 
otomobil yarışı hazırlanmıştı. Ay
ni yarışın geçen seneki şampiyonu 
Viktor mukaveleyi Büzvil firma
sile imza etti. Yarışa bu şirketin 
namına iştirak edecekti. Herkes 
Viktorun kazanacağından emindi . 

Daha imzasını aceleyle beyaz 
kağıda attığı gün, karısı Katerin 
meseleyi öğrenmişti. Bu bal ka

dını müthiş bir heyecan ve telaşe 
sevkettiği için, o gün evin altını 
üstüne getirdi. Vazoları devirdi, 

tabakları yere indirdi, maamafih 
bunları mahsus yaptığı sanılma -
sın! Elinde olmıyarak bu kazalar 
oluyordu; ve her tabak kmldık
ca da kadının evhamı artıyordu, 
yarışta nıuhakkak bir uğursuzluk 
olacaktı! 
Kocasına gelince, adamcağız bü

tün •·~essürüne ragmen elinden bir 
iş gelmıyordu . Bir defa mukave
leyi imza etmişti. İmzasını geri 
alamazdı. Katerini çileden çıka
ran da şu oldu: Kur'ada Viktora 
13 numara çıkmıştı! Uğursuzluk 

aliıimi tamamlanmıştı artık . Ne 
pahasına olursa olsun kocasını ya
rışa sokmamağı kararlaştırdı. 

Bunun üzerine karı koca karşı
lıklı münaka. aya başladılar: 

- Yok, Vik tor imkanı yok ol. 
maz .. Ben sağ kaldıkça seni gön
derm m. Bile bile seni ölüme bı
rakmam. 

Bir yandan da ağlıyordu. Vik
tor onu tesell, ederek: 

- Emin ol birşey olmaz, dedi, 
hem bu sondur artık. Bu yarışı 

kazanırsam dehşetli zengin ola -
cağız. O zaman bir kenara çekilir 
ömrümüzün sonuna kadar sakin 
ve mes'ut bir hayat süreriz. 
Yarış gününe kadar e\'in için -

dekı asabiyet ve heyecan devam 
etti. 
Yarış günü Katerin gidip gitme

mek için bir hayli tereddüt geçirdi 
ise de sonunda gitmeğe karar ver
mişti. Evet gitmeli idi. Faciayı biz_ 
zat •oğukkanlılıkla karşılamalı 

idi. Ölürken kocasını kucaklaya -
cak •Ve elveda busesini• teati e
deceklerdi. 
Yarış ba~lamıştı: Birinci devre 

kazasız ı:eçti, ikinci devrede Vik
torun otomobili yine iki otomobili 
daha geride bırakmıştı. Kaza ih. 
timali mevcut sayılamaz. Vaziyet 
iy t. \'iktor yarışı kazanacağa ben
z:ycr. Üçüncü de\'rede yine kaza 
ihtimali yok. Vik'.Dr hayatta. Ko
cası!' m otomobilinı gözden kaçır

mıyor. 

Otomobiller yıldırım gibi ge
çiyor: Bu geçen kocası. Onu daha 
yakından görmek üzere dönemeçe 
doğru ikrledi. Otomobil ondan 
beş metre kadar uzakta. Zafer ko
casında. Yiktcr virajı dönerken 
Katerin gözlerini kapadı, kazayı 

görmemeli idi. 
O anda müthiş bir gürültü du

yuldu. Keskin, boğuk ve hırıltılı 
sesler gürültüyü takip etmi~ti. Ka. 
terin gözler:ni açmaktan korku
yordu. Önünde devrilmiş bir oto
mobil \'e otomobilin yanında upu
zun bir ceset vardı . Dizleri t•tre. 
yerek düşe kalka koştu. B;r ~ürü 
kalabalık da onunla beraber iler
lemişti. 

Herkes oıomobilin etrafını sa
rınca, Katerin bağırarak kalaba
lığı yardı. Otomobilin içindeki iki 
adam da ölmüştü. OnJan sediye
lere koyup kaldırmağa hazırlanı
yorlardı. Katerin hıçkırıklarını 
tutamadı , sediyeyi götürenlere 
güçlükle yetişip perdeyi açmağa 
davrandı, lakin elleri zangır zan
gır titriyor ve örtüyü tutamıyordu. 

Nihayet büyük bir gayretle ör
tüyü açtı; saşırmıştı, şimdi sevi. 
niyor Çll'pınıyordu. Bu kocası de
ğildi. Kocasının arkadaşlarından 

biri idi. Sevincinden duramıyordu, 
gülmeğe başladı, kahkahayla, ka
tıla katılan gülüyordu. 

Bu hal karşısında etraftan pro
testo eden sesler duyuldu. O za. 
man Katerin dört bir tarafına ba
kınarak: 

- Ölen kocam değil, diye ba
ğırdı, görmüyor musunuz kocam 
değil.. Oh nekadar mes'udum. 

O vakit kalabalığın içinden ih
tiyar bir kadın ona mahzun mah. 
zun baktı: 

- Çok sevınme kızım! Ölen be
nim oğlum .. Bu derece gülecek bir 
şey yok. 

Bu sözler Kateriııi kendine ge
tirm~ti. İhtiyar kadından binbir 
özür dileyerek uzaklaşmağa ha
zırlanırken, birinci gelenin ismi 
etrafa yayılmı~tı: Kocası Viktor 
birinci gelmişti. İki saadete birden 
nail olmuştu. 

O gece karı koca müthi§ bir haz 
ve saadet içindeyken, ihtiyar ana. 
nın etrafını, kalın ve delinmez si
yah du\'arlar örüyordu sanki.. 

( Meraklı Şeyler J 
sipariş üzerine 

intihar 
Her memleketin zabıtası çeşit çeşit 

ve biribirinden çok garip, es.rarh cina
,.-et hadi..,eler ıle karşılaıır ve hanla
rının bir türlü içinden çıkamaz. 

Budape:;te zabıtasının da şöyle bir 
cinayet oodisesi ile karşı U..tıi!ını an
latırlar: 

1935 s~esinde Hutyava isminde bir 
kürk tüccarınJn cesedi ağaçta asılı bu
lunmuş. Polis bütün gayretine. rağmen 
k.3.Wi bulamamış. Aradan bir eyyam 
geçtikten sonra, günün birinde Yano
ssi tsmindc bir berbe-r polise müracaat 
ederek, Hutyana'nın katili olduğunu 

!öyle~ ve taammüden öldürdüğünü 
tesbit eden kat'! itiraflarda bulunm~. 
Katilin itirafları üzerine az çok tah
kikat ta yapılmış ve itiraflar hakika
te uygun görülmüş. 

Lakin tahkikatı idare eden istintak 
ha.kimi sır! me6lek gayreti.le, bir kere 
<Jaha tahkikatın genişletilmesini iste
miıı. 

Bu sefer de pyanı hayret bir ftZi
yet karşı~ında kalmışlar. Filhakika 
Macar zabıta.ı katil olduğunu iddia 
eden Yanossi'nin cinayet günü bir kaç 

yüz kilometre uzakta okluğunu t.esb_it 
etmi.ş, fakat Yanossi'nin kendi lenih
de olan bu vaziyetten hiç te istifadeye 
yanaşmadığı görülünce, bu sefer ken
disini iyice tazyik etmi~ler. O zaman 
Yanossi yeni itira!lariyle asıl hakikati. 
şöyle anlatnuf: 

- Doğrusunu isterseniz! ben ka
nn1la iyi geçinemiyorum. intihar et
miyc karar vermiştim. Bunun için de 
en iv; ~ ı kendimi asayım dıyordum . 

L3ki~. bir türlü de kendi elimle ken
dimi a iya cesaret edeıniyordum. Ni
hayet ne zamandanberi )ı;atih buluna-
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Yazan : M. SAMİ KARAYEL -i"'~
lskender Bey işi çabuk büy üttü 

resmı oldı ve ge<.·c ~Joiyaya ka
lenin kapı.sını açarak içind<:lk. as

kerden başka m'Ü..5lüman aıhalisini 
katlettirdi. Bunun üzerine İsken
der Bey tekrar hırıstiyan olduğu

nu ilan ettı ve evvelce müslüman 

olup .ıa tekrar h•~istiyanlığı kalDul 
elırniyenleri kılıçtan geçirdi. 

Bu suretle işe başlamı.~ olan İs
ij[ender Bey pek çabuk işi bii(rüıttii. . 

içtima eden Arnavut beyleri- rnti-t- ı 
tefikan kendfain.i tanW'OOll reisi 
makamında tanıdılar. ı 

V iikıa isken.der iBey ceeu.r, p-

yur, akıllı bir adamdı. Lakin ·mu
vaffakiyetinin seıı.,,ıeri yalnız 
bunlar değildi. 

Mora ve Yunanistanda o!Jd.uğu 
gibi hır taraftan Osmanlı satvet 
önünde ma:hvolmak ko<·kwru, di
ğer taraftan Hünyadın uzun sere

ıi, Sultan Mw·adın feragati, !bu
nun dE:'Vleti.n bakasından m<>ylllli

yete hamli gibi vukuat hen.gamın
da umum Rumeli milletlerinde u
yand .rmış olan harns ümidi bu tt
tlhad. humıle getiriyorou. Bunun 

iıçi.ıı peıı.c miiıbal~alı olan İs -

' 
ı 

l.,..:P~u= •• N=Y=A=M=E=~=EL=E=LER]] 

Katillere doğ
ruyu söyletti

ren bir ilaç 
İpnotizma ile bir ada
mı cinayete sevket
mek mümkün müdür 
MaM:ımdur ki eıiruıyetlerin, hır

sızlııkıların faillerini bulmak şlın<li 
geniş bir im haline giıımişti:r. iBu 
iş yalım: ~ya değil, 'bilhassa 
blgiye dayamr. Ha;tıta son zaıman

larda ipnotizma.dan isti:fade etmek 
de, ·bu ilmin çerçevesi dahiline 
gimıiştir. 

Acaba ipnıoıt.imma ile heriıangi 
bir adamı bir cinayet :işl.~ğe rev

ketmek mümkün müdür? Yahut 
heriıangi masum bir iı:ı6anı işleme
diği bir cinayeti işl~ g>bi iti.raf

larda 'l:ıulu ıııdunmağa imkan var 
mıdır?. 

Mevzu çok geniş olduğu için, biz 
burada sadece 1923 senesinde A· 

merikada büyük heyecan uyandı
ran bir hadiroden bahisle iktifa 
edeceğiz. 

Astroloji işlerHe meşgul Artür 
Korvel isminde birisi yeğenini ip

notize ederek, ıkarısını öldürttüğü 
iddiasile ınıılıkeın~ verilmişti. 

Şahitlerin ifadelerine göre, bu a

damın yeğeni .kadının arkasından 

geIDıiş ve amonyakla ıslatılmış 

bir kumaş parçası iJ.e zaıvllı ka
tlini boğınuştıu. 

Gerçi ipnoti:zıına teei, z.ahiren ha
diselere uygun görünüyorduıysa 

da, mahkeme heyeti ipnotitl.mayı 

emniyetle istinat edilebilecek fen

ni bir esas telakki etımediği ><;in, 
davanın bu cihetten yürü1füme

sini muvafık görmemişti. 
Şurası tasrih edihnektedir ki, 

bir i.nııanm kendi iradesi hakim 
olmadıkça, oınu ipnotizma yıoliy le 
cmayet işlemete &e<Wı:etrnek müm
kün değildir. 

Gerçi Amerikada, Avrupa.da bir 

çok doktorlar kendi mesleki vazi

felerinde ipnoti:ııırıadan istıfade 

elımektediırler. Bunların kanafttle
rine göre, caninin~ anu.sıu ci
nayeti işl~ müsait olmadıkça 
onu ipnotizma yıoliy le 'bu cin~e 
seW<.etıme!k mümkün değildir. 

Maruf Amerikan pı;ikol.oğların
dan Dr. Harold Darden bu husus
ta şöyle diyor: 4pnotizma ile u

yutulan bir adamm, taıbii halinde 
yapmasını arzu etmediği bir işi 

telkin ile yapmadığı ıpek çdk tec
rü.beler'1ıe sabit olmu,ştur. • 

Bununla beraber, a.daretin tevzi
inde ipnotiı..madan yine istiıfade e
dilmektedir. Mesela bir şahidin 11r 

nuttuğu Jıadise!eri iyice ha_1ıırla-

mı:yan Hutavaya hatırıma geldi. Onun 
katili sıfatiyle size müracaat edersem, 
taammüden öldürdilgürn için idama 
mahkum edil<?<:eğimi düı;ünüyordum. 
Bu sureUe kendi kendime becere
mediğim intihar işini, cellAt benim 

hesabnna tahakkuk ettirmiş olacalı:b. 
Hutavaya'nm nasıl asılı bulundugu ve 
hayatı hakkında tahkikat yaptım. o
na göre kendimi katil gösterdim. Bü
tün dellilleri · aleyhime cevirdim. Me 
yapayım, o da plmadı. 

!kender Bey hiıkayelermin bir kıs
mı bu sebeple de ayrıca J<ı!)''rneti 
zatiyeden indirilmelidir. 

Şerefinin .bir kısmını da o vaıkit 
ııskerirnizi.rı dağ muharebesinin 
ne dem<?k olduğunu hakki)(, ıbil
memelerinden tevellüt eden hata
larına verilmelidır. Çünkü düş
manı bulmak fuıeı-., bir takım de
relerden, boğazlardan geçe!l:ıilmE"k 
üzere cffiiım kuvvetler halinde gün
lerce dağların içine gire.rle.r, gü.n- j 
lercc dar boğazlarda yururledı. 
Dü.şman ise peakcnde olarak or

manlarda saklanırlar, kayalara te

pelere çıkarlru-, saklanırlar. Sonra 
da a~ker yorgun ıbir halde boğazın 
bir yerinde tE•vakkuıf edince her 

taraf1an hücwn ederler. Hii>cuma 
dahi v aklaşmazlar, kayalar ü1,e

rinden yük<ekte dl.ll'up siliılı atar
lar, tnşlar yu\'arlarlar, kütük Jray
dırırlardı. 

Kendilcn zarardan mawn ol
dukları 'halde daima hısı!T"lc.rmı 
iz'aç ederlerdi. 

Vakt.ik 11..mbul'g Çıaned,mı İ.s-

ması için ipııntlzrna ilt> U(YUtuldu
ğu vamdir. Sonra bir şaıhidin tabi' 
halinde verdiğı ifade, uyutulduk
tan sonra vercLği ifade il<? mıuka
YeE;e edilınektedır. Şurası 'hemen 

sabit olmuştur ki, uşutıulan adam 
daima hakikati söylemektedir. 

Berlinli bir .avuıkatın kasıısını 

hırsızlar soymuşlar, lursı:zılıiı: ya

pıklığım ilk defa ıgören lkiıt>ıı ha
diseyi aV'Ukata haıber vemıişti. Fa
kat polisin bütün şüphesi katiiıffi 
üzerinde toplanm:~tı. Adamcağızı 
ipnotizma ile uyuttular. Katip uy
lcu halinde de ayni şey ıerı tekrar
ladı. Taıhl<.i.katın neticesi, kıôtibin 
uykusunda da doğruyu söylediğini 
gösterdi. F'ilhalkika asıl hırsııılar 
bulununca, l<Atip hakkında·ki şüp
lerin yersi2 olduığu anlaşıldı. 
Aanerİkan zabıtası Slropolaıınirı 

denilen bir ilaç kullanmaktadır. 
B.u iliç ıkanına zeııkedilen adaıını, 
tıpkı ipnotizma gibi uyutmakta
dır. Birçok tecrübelerden sonra, 
bu ilaçla uyutulan adamın haki
kati gizlemediği saıbit olmll§tur. 

• • 
jut land deniz 
muharebesi 
Almanların cBlsmark• zırhlısı 

batırıldıktan sonra, İngiliz Bah
riye Nazırı bu hadisenin Jutland 

ınuharel.ıesinin yıldönümüne te -
sadüf ettiğini ve bu tesadüfün de 
o zamanki gıbi Alınan flosunun 
artık dışarıya açılamıyacağına bir 
işret olablieceğini söylemşti. 

Geçen harbin en müthiş deniz 
muharebesi olan J utland muha -
rebesi hatırlarda olsa gerektir. 

30 mayıs 1916 sabahı, Amiral 
Celiko'nun kumandasındaki büyük 
İngiliz fi;osu Skapa Flov'dan ay. 

rılmıştı. Bu filoya açık deniz Al
man filosu ile karşılaşmak üzere 
Amiral Biti'nın kumandasındaki 
fil oda iltihak etmişti. 

O zaman Amiral Yon Şer'iu ku
mandasında bulunan Alman filosu 
Kiye! limanından ayrılarak denize 
açılmıştı. 

Amiral Celliko'nun 28 Drednot, 
üç saffıharp kruvazörü vardı. A
müthiş filoya 25 hafif kruvazör, 8 
zırhlı kruvazör, TI destroyer de 
mira! Bitti ise kumandası altında 
6 saffiharp kruvazörü, diğer 4 kru
vazör ile keşfe giderken, her iki 
refakat ediyordu. 

Amiral Von Şer'in kumandası 
altında da 16 drednot, 6 eski zırhlı, 
6 saffıharp kruvazörü, 11 hafif 
kruvazör, 72 destroyerden mü -
rekkep muazzam bir filo vardı. 

31 mayıs sabahı Amiral Biti'nin 
filosu Almanlarla J utland yarını 
adasının açıklarında karşılaştı. 

Dünya denizlerinin daha şün
diy<? kadar görmediği müthiş bir 
muharebe başladı. Neticede 80 a
det İngiliz ve Alman gemisi de. 
nizin dibini boyladı. Her iki filo 
mürettebatından 10,000 kişi boğul
du. 

Fakat arkadan Amiral Celiko
nun kumandasındaki muazzam fi
lo belirınce, Amiral Von Şer boy 
ölçüşemiyeceğıni bildiği için, sür
atle muharebe meydanını bıra -
karak Kiye! lıınanına iltica etti ve 
bir daha dışarıya çıkmadı . 

İngiliz filosu çok ağır zayiat 
vermişti. Fakat Alman filosu da 
bir daha sığındığı yerden çıkma
mak üzere abluka edilmişti. 

viçrede, Emevifor Kastilya dağla

rında, Ruslar Kafkasyada, 'l'ür'kr
ler dahi Arnavutlukta, Karadağcla 

dağ mu'lıart'i>esfoin adi mAllhare
'beden bamba!o'ka olduğunu öğre
nirıceye 4<adar hayli zahmet çek
m~'"liler 

İskender Beyın şöıhretuıde i'§1le 
şu bizim acerniliğimizin de payı 
\'ardır. Sultan Murad, Evranosza

de Ali Pa.,anın , sonra da Mustafa 
Paşanın ademi muvaffakiyctleri 
üzerine bi7..zat Arnavutluğa gel
miş, dağlara girmiş, lbirkaç hisarı 
almağa nıurnffak olanuı;, Akçehi

sarı da muhasara etmişken İsken
der Bey, tedıbe muvaffak olama
mıı..~tır. 

Çünkü İskendcr Bey ile Arna
vutlar bir mahalde tooplu olarak ı 

durmazlar, klo\'vetler yaklaşınca 
da:-'ara çekil p kaybc.lurlardı. 
V<»t.ıt li vakil5iz orduyu r~at.;12 

etmeğe hattı muvasala ·ı k..,,me

ğP .e~ aztm kaflelel"'ni basmağa 
dern'11 e<lerlı>roı. 

A1Cçe1 t.~ <:ı"'Jn onıınt> k UJr c-..ı-

r'--=----·) l FIKRA f 
İnsanda talih 

olmalı 
Hayatını Anlatıyoru 

Yazan: HALÜK CEMAL No· 
''Bu ilk dans bir kızı ruhan hl l'e 

BoJu köylülerinden birisi fakirane 
bir kulübede yaşıyor ve daima tal~i.n
den şikayet cdiyorm~. Bu ~ikiıyeti 
Köroğiunun kulağına k.ade!r gilmi.ii. 
Taı.;,, inanmıyan Köroilu düşürunüı;: 

- ŞLiı adama bir iylli.k yapayJm ve 
haya,~ta taliin, talisizlijin mevcut ol
madığını göstereyim. 

kadın gapmağa kafi geldi,, ~: 

Fakir adamın oturdu&u kulübe bir 
dağ baı;ında imJı. Onun ııeç\iii yoldan 
da başka yolcu nadiren geçermi.,. Kö
roğlu sabah sabah bir adam &önder
m.iş. Yola bir avuç altın serptirmij. Öi
leyin Köroıılu adamcağızın çal11bb 
dükkina &iderek, iôrmu~: 

- Hala talimden ı;ik1ıye!çi misin? 
- Elbette ... Şu kadarcık tali olsaı!r-

dı bizde ... 
- Peki, bu aabah yolda ıeliri<en 

bir le)' tıörmedin m.I?. Bi<" ııey bulma
dın mı?. 

- Yoook! 
- Nasıl olur? Yola b<tı bir awç 

altın serptirdim. 
Köylü elini başına vurmut: 
- Eyvah, demiş, bu sabah kendi 

kendime düşündüqı. Hergün ~u yol
dan gidip geliyorum. Bir defa da gözü 
kapalı yürümeyi tecrübe edeyim, de
diın ve öyle geldim. Bunun için gör
memiş olacağım. 

Köroğlu o günden itibaren talisi.z.li
ğe inanmıya başlamış. 

( ŞAKA-) 

SARHOŞLUK 
Gecenın epey ilerlemiş bir za. 

ınanında, iki ahbap kafalar iyice 
kiı"işli olduğu halde Balıkpazarın
daki meyhanelerden birinden çık
tılar. Evlerine dönmek için güç.. 
lükle tramvaya bindiler. 

Yokular arasında üniformalı 
bir deniz subayı vardı. Sarhoşlar
dan biri subaya bir on kuruş u
zath, sallanarak, gözleri kaymış 
bir halde: 

- Ver bakayım Taksime bir b:. 
let! dedi. 

Piste çı.ktrlr. KU'V'Vetli kolu be
limi sararken ibütün vii<:udüm ga
rip bir ürperişle yanıyordu. İçim<! 
manasını anlıyamadığ~m bir his 
yayılmıştı. İnsanı çekip götürecı 
bu duyuşla tüy gjbi llrollarına 
Jraydmı!. 

Bu ibenim 'bir erkekle ilk dan
sım .. Erkeık •kQlunun birinci kere 
belimi sarışı .. 

İ:ık daru;ın tesirini ve ilk aşkın 
lmmıması içinde çıcpınan bir genç 
kı<ı:ın sevdiğinin .kollarındaki ta
hassii:sü. yalnız benim gilbi on yedi 
yıl bakir v<icudi.iırıe fıiÇbir el değ
memiş saf, masınn kızlar lbilir .. 

Ornı ve o gecenin lt~zızetini, ı:ııb
rabını şimdi ka l'bimin lbör köşesine 
gömdüm. Fakat ·bu duy>gu her za
man en küçük teferrüatile yıllarca 
dararnlarımda yıı.ıadı. Hem ıbaşka 
nasıl olabilirdi?. Benim için gü
nah dansa kalkmak için aıttığım a
dımlarla lbaşlamadı mı?. 

Evet lbu Hk dans henüz yetişen 
bir kı-z çocuğunu ruhan bir kadın 
yapmağa kafi geldi ve bu !kadın 
bütün hayatınca bir daJdkalıık 
zevkinin, bayır o erkeğin kuııt>anı 
oldu!. 

Nasıl oynadım?. Nasıl döndük?. 
'bi1miyorum. Yalnız; lbeliııne dola
nan kolu ile avucumda.ki sıcacıık 
parma•klar:ndan gelen ateş gittiık
çe her tarafııına yayılıyordu. Pist 
çok kalabalıktı. Bazan önüm.üz.. 
deki çütlere çarpmamak için vü
cudümü birden llıızla kendine çe
llciyor; o vakit göğ;iim sert göğ~ 
de sııkışıp yanıyordu. 

Subay kızd1 amma, sarhoşun ha-, 
lini görünce birşey söylemek is
temedi. Fakat öteki müt€madiyen 
parayı subayın eline tutuştunr.ak 
isteyince, bu sefer subay: 

Her figürde dizleri dizleriııne 
değdi'kçe, ayni tuıhaf ürpertiyi ta 
içimde ıhissederek, ayaklarımız 
yerden kesilnı~ hep döndi.lk. Dön
dük .. Dönük değil de adeta ıbiri:ı.i
rimi.ze kayn~rş, uçar g1b>ydjk!. 

Bir an kulağıma fısıldadı: 
•-Bu dansın hiç .. hiç ibitııneme

sini istiyoruıın Müjgiın Hanım!., 
Gözleri.mi g&zlerinde eriıterek 

ve eriyerek sordum: 

- Ahbap, dedi, gözlerini aç da 
biraz dikkat et. 

Bu hitap karşısında sarhoş adam 
kendini toparlaı· gibi oldu. Yanın

daki arkadaşına: 
- Yahu, dedi, biz tramvaya bi

nelim derken, yanlışhkla vapura 
mı bindik yoksa? 

Bir gün evvelden 
Meşhur borç vermezlerden Ce

vat Berigel, tanıdıklarından mev. 
ki sahibi bir zata Beyoğlunda rast
ladı. 

Eller sıkıldı, birbirlerinin sUı
hatleri soruldu. Havadan, sudan 
bir iki şey konuşuldu. Ayrılıyor
lardı. Tam bu sırada Cevat Beri. 
gel tanıdığı zatın kolundan tuttu: 

- Şey azizim, dedi, bana on lira 
ödünç verir misin? Fakat hani bu
gün ihtiyacım da yok ha ... 

- Öyle ise ne istiyorsunuz? 
- Amma dostum, ben senden 

ne zaman borç para istedimse~sen 
her defasında bana: cAh, dün is
teseydin, verirdim, dedin. İşte ben ı 
de şimdi bir gün evvelden istiyo
rum. 

- Yorulmaz mısın&?. 
•-Sizinle okluktan sonra asla!.~ 

ve daha yava.ş ilfıve etti: 
<-Beraber ç:'kmağa hazırlandı

ğımız hayat yolunda da hiç, hiç 
yoorulmıyacağım! .. 

Teması, rayihası, gözleri ~i 
&Özleri de ba.şmıL döndürüyoc ar
tık .. Yorgunluktan cevap vereıni
yecek kadar lbitalbmı.. Kendimi 
!büsbütün !bırakarak fısıldadı.ın: 

•-Ben dl\-Hikmet iBeoy!.. 
Tam bu esnada caı.<band 911Slll'U't" 

tıu . Ayaklanın kesihniş, yüzüm 
dalga dalga kıızarmış kolundan ha
fiiçe sıyrılırken etraftan m alJaıj 
tufanı looptu: 

- Bis!. Bis!. 
Caıfuand yine başladı. Yine lteıı.

dimi ateş yanına sokulan yaıvnı 

'kediler, hayır yanacağını lbile bile 
ışığa 'koşan zavallı pervaneler gi
'bi. >kollarına bıraktım!. 

Bu dans, bu ıbenliğimdek; ilk 

~-----[--------------------, Bugün Yazlık AZAK Sinema Bahçesinde 

ÇAL/NAN TAÇ- Türkçe Sözlü 
SAADET DURAGI - SONİA HENIE - DON AMECHE 

Duhuliye 10 kuru9tur. 

yük 1ıopları götürmek m ü mkün 
değildi. Sultan Muradın muhasara 
esnasında orada toplar döktürou
ğü meşhur vukuattandır. San'at o 
mertebe iler iye varmıştı. TürJcler 
kale önlerinde 1ıop dökelbiliywlardı. 

Hasılı Arn avutlt.ı« u.n t~ini ka
•bil olamallll;fj, cdl>ren bunun im
sıılünden şimdilik aaıofınazar e
dümiştıi. 

Ric'at etmezden eYVel mua)'\Yen 
vergi wrmek şartile İB!render Be
yin şimali Arnavutluğa sancak !be
yi tayin olunacağı hakkındaki va- r 
di padişahi ıbile semereeiz kahnış 
tı (H. 851) 
İskender Bey gailesinin 1ıesvi

tan Muradın l)ğlu Fatih Su'l "n 
yesi ve ArnaVoUtlııoğun tedibi f u.J.
Mehmet devrinde hasıl olmuış1 ır. 

Birkaç defa tahttan ndirilip .ellı:
rar babası Sultan Murad tan ·m
dan t..ııtı ~gal olunan Su l:an 
Mehmet, bu aı.gın Arnavutlar• te
dip etl'l"i '). o geçilm<'Z zannl'<iilen 

diğ!arı ~<· rak Arnavutluğu ·baş.
tan ba<a Bo•7Ja do daolıil oldui:u 
h;;lde zaptctrr , 1.ı. 

TUNA BOYLARINDAN KOS
VAYA İNEN EHLİSALİP ORDU

S U VE İKİNCİ KOSVA 
MUHAREBESİ 

Yarnada mağlup olan jan Hün
yad i parlak surette intikamını a
lıp şöhretini iade etmek hıi"sında 
idi. İş kuru şölıre1te lbile değildi. 

Muvaffakiycti halinde kend isi
ne Bulgaristan krallı.ğı verilecek 
idi. Kendisini kral Sigi,zmundun 
oğlu addettiğinden bir kere &ıl
garistana nail olunca Macaristan 
tacına da talip olacak, aradan Sır
bistan ve Ulalı kaldmlacak. Yani 
ıre~. tatlı b\Myalara m<>ydan açı, 
lacaıkttı. 

Birçok uğra.,<ıtı-ktan liOIVa mü
kemmel bir elıfü,alip ordusu k\ikil 
e1ımeğe muıvgffı<k oldu. Alınanlar, 
Lehler, Çeio!er, Macarlar, İslavlar, 
ltalyanlardan rnüreıkkep bir ehli
salip ordusu teşe&dkül etti. 

Bu seferki ehlitoaloip çok kuwetli 
idi. Yama mağlUbi ·etinin acısını 
ç>karmaık için iyi t1; plaı,mı.ş bulu
DU yar la.rd.ı. 

C ArU..ı V&r) 

meçıhul, memnu ıhi.sler ne ta 
devam edecek?. Bu geceıı~ ili 
:ae olaca'lot.ı?. KaJbim gııbi arl 
cudümü de vermeğe ba,şl 
ömrümWı ilik eritcği, yara" 
JIJ:ın eşile en büyük biT ~ 
gidi:yordum?. Aılı lbunJarı 0 

1 
d .. .. · rdum• Dü' "nrl" uşunemıyo . . şu 

1e istemiyord ıııın. Za tefi 
sevdiği, vücudün 32ıgın .J>if jıJ 
ile yanmağa başladığı dal<il< 
düşünce bulutu barınaJl11 
bile!. 
Masamıza dönerıken göl-'1' 

silk kesik iılttilaçlarla inip iti 
du. Sanolı.i kızg,n güneşte 

bir yol yfüfunüş gibi roM 
düşmemek için elini ar. 
Burıhı 'bira içimdeki yaogııı 
söndürdü. Fakat damarlarııı' 
mel'un yılan gibi ilk defa ıı:ı; 
dıxan o ate<ji söndüı'1'!1~~ 
mü.mki.indü !. Onun da bakıl' 
deği§TI!iş giıbi görüywdu!ll· 
zaman tatlı ıbir ~ftkatle gnl 
yen g&zleri bütün lbir ıorarl' 
rimde dolaşıyordu. Şimdi o~· 
ha.şıka bir hal vardı. Bunu f 
mek için başımı denize çe'' 
Fakat 0> vakit baygın sesi ~ 
min ;hmalinin intiık.am.nı 9 

._ Bu i1k. dansıımız.ı IJ>İÇ ' 

ınıyacağıını Müjgan Harıiıtl 
b iniz g>bi V'Ücudüniiz de ııe 
ne lba.kir!., 

İleride tam rıiı tımın J<tn . 
bir masa boşalımışt.ı. Safıilt 1 

çarpa şıırıldııyan dalıgaıara 
1 

yakı.n olan o yer bana daiı8 

serin göründü. Yanan lb~ 
nizin roğuJd.uğuna bırakırl1 
yacile: ~ 

._ K enara gidelim Hikf11. 
dedim. Karşısı da:ha iyi <lcS~ 
Kalktık Hakikaten; da~' 

tuğa atımırken yüzüme 
iyot kokulu rüzgar tazeliiı 
ınizlikle içime sindi. ( 

• (Arlı""' 

18.00 

18.03 .. 
18.15 

18.25 

Ayar'
jans Haberleri. 

19.45 Mzik: Kadınlar Fasl•· 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Bir Ilalk tür",, 

reniyoruz - Hoft~nı f 
küsü Gire-sun K:ıyılt 141 

21.00 Konuşma: Memlckt.'t ~ 
21.10 Müzik: Mozart - • 

(Küçük B;r Gece ~J 
21.25 Müzik: Riynseticunıhtl' 

dosu (Şef: İhEan ~o~. 
Blankenburg: l\I~tf, 
nvsky· Mönüe, 3. j. 
net: Phedre uver1 ıll ~ 
Fevrier: Monna t 
dan Fantezi, 5. saııl 
ens: Samsan ve V· 
Parça. 

22.10 Müzik: Solo Şarkı1'• 1 · 0Ytı.i i.. 
22.30 Memleket Saat N 31'' ~ ~11ıy'O 

Haberleri; Esham ~ 1 Aybe 
!At, Kambiyo - N" ~l k 
sası (Fiyat). .. . ıJ" 'lı •ca 

23.00 Müzik: Dan" Muııil',.. 
1 
•dı 

23.25/23.30 Yarınki proi ~1' hl 
Kapanııı. ,ı .,,. so 

YARlNK! PROGtıft · °'lıti>· 
'l .30 Progran1 ve Meınle,_t' "t:.ktu 

Ayarı. ııı 1 ~ ~ 
7.33 Mu.'zik. Ha!ir Pn•grıı ~ ılllıd . .. • .r 7.45 Aıans füberlerı. ~,.. L_ 
8.00 1\Iüzik: Hatif ProJ.:"r' 

vamı (Pl.) I,,b 
8.30/8.45 E•in Saati. ,~~ ~·a!tlk 

12.30 Program, ve Menıl I· 

12.33 

12.45 
13.00 
13.15 

A~·arı. 
11
-t 

~lüzı!t: llaff şar)ı:ı 
killer. 
Ajans Hcıbr-rlcri. g 
l\.'li,zik . K:ırı :-ı ılt p:-OJl'I 
l\füzık Ilafif şarl< 1 

ranıının Dc\'a111ı.. 1" 
13.30/14.00 M._zık K;ıı ış 

ramın Dev ,,ı, 



-' .. 

(Bu,__ Alla-h AJo,ıuıı bOllenlerlnden ·lı-'F) 

l' tlhia eden: lluamm• Alahlt 
Aınerikadaki Alman konsolos. 

AmeribdaJd Al-q 
Komolotluklarinin .,.., 
Turist acentelerinin 10 
Temmuzdan evvel ka.. 
pahlmaama karar Yeril
meai, Amerika ile Al
manya arasındaki ıiyad 
münasebetlerin keaibıu> 
ıine doğru ablmıı bir 
adım telakki edilmek· 
tedir .. 

Habeşistan' da 
• ıl IUkiarının ve turist acentalarının 

kapatılması hakkında Ruzvelt ta
rafından verilen emirden sonra, 
iltı memleket münasebetlerindeki 
tergınliği o kadar arttırmıştır ki, 
d •• aksamki Londra gazeteleri 
lı.ın..rıka ile Almanya arasındaki 
ı Yasi münasebetlerin inkıtaı ih
t,ınalini birincı sahifelerinde neır 
r tmişlerdir. İngiliz gazeteleri bu 
1 Yasi mimasebetleri esasen kesil

- lngilizlerin bir 

ş addetmektedirler. Amerika ile 
lı. '>'anya arasında şeklen harp ilan 
ılmemiş ıse de, harp hali fiilen 

leK<nıırı.,\ etmış bir haldedır. 
•1lancester G-Ordiyan. diyor ki: 

•Amerika harp ilan edecek de -
er. Bu teşebbüs Hitler'e aittir. 

llu hafta büyük hadiselere intizar 
ı 'dikbılir.> 

ALMANYA NE YAPACAK? 
Vaşlngtonda Amerikanın karar-

~ mukabil Almanyanın cevap o
ak diplomatlarını çekip çek • 

Ilı yeceği ve Almanyadaki bütün 
lı.ınerikan memurlarının hareket

r•ni talep edip etrniyeceği so -
1Uşturulmaktadır. 

ltalyada Amerikan tebauınm 
ı cakları hakkında bir emirname 

redilmiştir. Bu emirnameye gö
re, italyada oturan İtalyanlar ve 
hbancılar, yedieminler de dahil 
~ duğu halde Amerikan tebaaları. 

tcd;yatta bulunmıyacaklardır. 
erikan tebaasının İtalyadaki 

e ~ cak ve emlakları üzerindeki 
.ruf hakları da bükmen iptal 

td •r.lştır. 
ŞıMALİ FRASA SAHİLLERİ 

T AHKL 1 EDİLİYOR 
b lför Belçika radyosunun verdiği 

r habere göre, Almanya Şımali 
~rarısaya 200,000 Belçikalı işçi 
1 
'ketmiştir. Bu iş.Çiler Almanlar 

~ ''fınd3n sahil boyunca inşa e. 
'ınek•e olan istihk5.mlarda kul· 
ılnıakladır. 

BELÇİKA KRALI ESİR 
İl'AMELESİ GÖRÜYORMUŞ 
l!olancadaki bir esir kampın
n Cenubi Afrikaya kaçmağa 

b Uvaffak olan süvari Generali 
Ufren Belçka Kralı Leopoldün 

~ruksel civarında esir vaziyetin
~ bulunmakta olduğunu söyle -
f •ir. Kral Almanlarla anlaşma
i llaima reddetmiş ve memleketin 
~ un'ar'na sadık kalmıştır. Bu 
anunlı;.ra göre Belçika Almanla. 

~- •al, altında bulunduğu için, 
"!eır leketi idareye saliıhi -

•r jeği!dir. Almanlar ise hü
ıtıdarın kendil,erilc işbirliğı yap

lıı ı ı istemektedirler. 
SOLLUM MINTAKASINDA 

YE..'<İ MUHAREBE 
Libyada İngiliz kıt'alan Ka -

~Uzzo'ya kadar bir baskın hareketi 

ya~. Almanlar ve İtal
}'anlar Tobruk cephesinden aleli
cele takvıye kuvvetleri almışlar
dır. Henüz teyid edilmemiş olmak. 
la beraber Kapuzzo'nun mütte -
!ikler tarafından işgal edildiği 
söylenmektedir. Halen devam et
mekte olan muharebeler Sollum -
Kapuzzo • Halfaya müsellesi için· 
de cereyan etmektedir. 

Bu ileri hareketin inkişaflan 
hakkında şimdiden birşey söylen
memektedir. 

Bu muharebelerden bahseden 
Alman tebliği, İngilizlere çok tank 
zayiatı verdirildiğini bildirmek -
tedir. 

RÜR HAVZASINA HAVA 
TAARRUZLARI 

İngiliz tayyarelerinin son gün
lerde Rür sanayi mıntakasına bü
curnlan sıklaşmıştır. 

Evvelki gece İngiliz bombar • 
dıma tayyareleri Rür ve Ren'de 
bilhassa Kolonya, Duseldorf ve 
Duisburg'daki hedeflere taarruz 
etmişlerdir. Tayyareler şehirler
den ayrıldıkları vakit birçok yan. 
gınlar devam ediyordu. 

Bolonyadaki doklara da hücum 
edilmişt;r. Yedi İngiliz tayyaresi 
kaybolmuştur. 

Alman tebliğinde şöyle deni! • 
mektedir'. 

tİngiliz tayyarelerinin gündü -
zün Alman körfezi ve işgal altın. 
daki arazi üzerinde uçuş teşeb
büsleri düşman için ağır zayiatla 
akim kalmşıtır. 15 İngiliz tayya
resi hava muharebelerinde ve ha. 
va dafi topları tarafından düşü -
rülrnüştür. 

Dün gece düşman garbi Alrnan
yanın müteaddit yerlerine infi • 
lak ve yangın bombaları atmış -
tır. Mütraddit sivil ölm~ veya 
yaralanmıştır. İskan mahallele -
rinde bir miktar evin harap ol • 
duğu veya hasara uğradığı bildi
rilmektedir. Bazı endüstri ve şi

mendifer tesisatı da müteessir ol. 
muştur.> 

laglllzler Saydayı 
aaııl zaptetWer ? 

(1 ine! S&yfadıın Devam) 
ı:oır edll•n Fraıısn subaylan, muıu.

rebe etrnt'diklerl takdirde, Alman:rad& 
...ır bulurum akraba ve &llelttlne fe
nalık :vapıı..catı sö:rlendltı için 1ıup 
ettiklerini, yoltS sa.yda'nuı mulıaro-
1-b !eslim ola<:afını söylcmlşICl'd'•· 
Sa1da'da :ı.bloka netloeslnd.e bU,ıık 
>iJ'ecek sı:t.mh:u vardı. 

HARP VAZİYETİ 
(1 -i;.«I Sa:rfaclan Devam) 

ı =et ve mukaıbil taarruzla ce
~.11 verdiler. Hatta cenup c~e-
1 ı merkezinde taarrll<la geçe
r 1r. bazı meV'kileri geri alcLlar. 

ilz • Hür Fransız cepbesi:nin 
Şam ve Beyruta müteveccih olan 
~. ııahları kuvvetlidir ve ileride
"'t Bu iti>arla merkezde cenuba 
~~=ış olan Fransızların vaziye
ı erhalde tehlikelldir. 
Ir.,ktan ilerliyen kuvvetler de 

'Ynı ilına ve hulıil tedbirleri kul· 
~llıyorlar; fakat lbu su.retle zaman 
~rbetmek İngiltere için zararlı 

; '"Cakt.r. Suriyede Ananlar ol
~ 'lı d.ğı için İrı.giltere ciddi harekat 

taarruza geçmekle Am:anlardan 
evvel davranın.şiardır. Zira Girit 
haııbi ve sonraki devrede Alımıın
ların Libyada !boş dunmadıkları, 
Mısır ve Süveyşe taarruz için .ba
zı hazırlıklarda ibulundukları ma
lümdur. Bu itibarla İngilizlerin ta
arruza geçnıesi muvafıktır; fakat 
muharebenin ikinci günü İngiliz
lerin 60 tank ga)1bettiJtleri doğru 
i>e, Alman • İtalyan müdafaası 
çok kuvvetı.i deımelııtir. Taarruzun 
mır~affak olması şüphelidir. 

muvaf f akiyeti 
Kahire 18 (A.A.) - Ortaşark 

umumi karargabının teblğiine gö
re, Libyada Kapuzzoya yapilan 
baskın harekatı devam etmekte. 
dir. 
Habeşistanda Lakeri'nin garbın

de düşmanın dümdar mevzileri 
işgal edilmiştir. 200 esir alınnuş, 
4 top, 20 mitralyöz iğtinam edil
miştir. Düşman 150 ölü bırakmış. 
tır. 

Assab mıntakasında altı subay 
daha teslırn olmuştur. 

Robin Moro 
(1 inci Sayfadan De-t1ım) 

Vapura alt e.......ıı:m lıeallmJ emrodlldL 
l!!.on.r& taltteı.ııe.htı: .... ,,... bir ıorv.ı ye 

u obiio &Un. Gemi 17 daklUda .... ~ 
Denizaltı lrumaııdaııa tdsi&le derıls 

llstiinde tald.ıfmua J'alna lstaı.,.cnılan 
blldittocllm vadetmlşU. Bu vaadin! 
~ Biııe bir milrf<Lr siJ'alı e1an<1t 
ve lereyai h1111&n Terdll .... Atik ıı
mltlmdcn :ranJı olduiwn için, -
aarrı ela Tenlll<r. Talılelbehlır mtırd
tebatuıclan bir klfi müolesna. Jıepel 
mükemmel inc-ııı..ce kon~orlanlı. 
IS Pbı. deJdo üstünde kaldık, nllıa.:re& 
bir İn&'llls l'emiol laratıııdaa karlan&
dJk.• 

AMERİKA HALA HADİSE 
İLE MEŞGUL 

Vaşinırton, 18 (A.A.) - cB. B. C.• 
!lobin Mcw vaıımımun b.anlmaa hl· 
dlsesi Amerika elkii.rmı ıı.-.ıı _,.uı 

l"tmekledlr. Ruzvelt MJL~bual Konfe
.....,..mda bu h- k.U1 beyr.na.Ua 
bohınmal< lslememlft.lr. 

Ilarkln Müsletan Sumıı.er Veb 
vaııurun bahnlmMuıdan mülevellil ıı. 
hamın kuvv..tlnln ..-id•n lı:urtulan
Jarm Kap TovnJa l'e-lmest. ~e a.za.1mıt 
obmdıfmı ııöyl.emlfllr. Bu hoını.sla ,.,.. 
lu.ııda nlha.I bir kara.r verllecekUr. 

Sollam tepeıladı 
(1 lncl Sa:rfadaa Devam) 

vetlerinin Sollumdaki kayalık te
pedeki vaziyetleri gittikçe nıüş
külleşmektedir. Bunların geri ile 
münakalelerinin kesilmesi ihti
mali vardır. Sollum - Halfaya • 
Kapuzzo mllsellesl içinde muha
rebeler devam etmektedir. 

Pazar günü öğleden sonra baş
lıyan hücum iki koldan yapılmış
tır. Halfaya geçidiniıı, cenulıunda
ki hücum tanklarla yapılmıştır. 
Kazanılan saha mahdut olmak

la beraber, Mısrda büyük bir ııe

vinç uyandırmıştır • 
General Vay""lin her iki cephe

de harekatı idare edecek kudrette 
· bir kumandan olduğu qeticesine 
varılmaktadır. 

l\lısra mütemadiyen malzeme ve 
mühimmat gelmektedir. Şimdiye 
kadar gelen bu malzemenin kafi 
miktara yaklaştığı kanaati vardır. 

Çöl harbinde en iyi motörlerle 
mücehhez Amerikan tayyareleri
nin mühim rol oynadıiı bildiril
mektedir. 

Suriye 
Bir 

Harbine 
Bakış 

( 1 inci Swadaıı ne.-) 
kuvveUeri Merceayun ve Kunay .. 
tra bölg~erinde şiddetıı mukabil 
taarruzlarda bulunmaktadırlar. 
Müttefikler bu iki bülgen takvi· 
ye kuvvetleri göndermişlerdir. 
Merceayun simdi Fransızların el
lerindedir. 

Haf aya'nın 
Şarkında şid· 
detli bir tank 

hücumu 
KcıhiTe 18 (A.A.) - Dün ak

pn gelen haberlere göre HaL 
faya mmta.ka.ıında pek şid • 
detli biT tank hücumu olmuş. 
tur. Tanklar ve diğer zırhlı 
nakliye vasıtalan· şiddetli hü.
cum ve mukabil hücumlam 
geçmişlerdir. lngüiz tan.klan 
Halfayamn cenubunda bir çe
virme hareketinde buluna -
rak Halfaya, SoUum ve Ko • 
puzzo kalesinin teşkil ettik -
!eri müsellese varmışlardır. 

\. 

Kalıireden. bildirildiğine gö
re; 1 ngili.zler şimdi J.f ısırda 
büyük mı.kyastıı tank ve diğer 
nakliye vasıtalanna malik -
dirler. 

I 
Franıız Bava Nazırı 

Beyrut 18 {A.A.) - Hava Na. 
zırı General Bergere Beyrut'a var
mış General Dentz ile görüşmüş
tür. 

Suriye ıalllllerlnde 
(1 inci Sa:rfadaa n.nm) 

sara uğratılmış, infilaklar vukua 
gelmiştir. 

Sahil açıklarında donanmayı mu
hafaza için devriye gezen tayya· 
reler, taarruza ~elen birçok Al
man tayya.releri.ıll önlemişler, 

bunlardan birini den.İ2e düşürmüş
lerdir. Birçoğunuıı da hasara ui· 
ratıldığı muhakkaktır, 

Almanyaya hava 
baskınları 

(1 inci ~aclaıt Dona) 

yaresinin düşürüldüğü ve 10 İn
gildiz tayyaresinin kaybolduğu 

anlaşılmaktadır. 

Yapılan müteaddit gündüz hü. 
cumlarında en aşağı iki gemi tah

rip edilmiştir. Gündüz hücumları 
son haftalarda artmaktadır. Hava 
muharebeleri şimdi hep Alman 
üsleri üzerinde cereyan ediyor. 
Pazartesi gecesi Kolonya, Dusel
dort, Duısburg üzerine geniş mik
yasta taarruz edilmiş ve sınai he. 
defler bombalanmıştır. Yedi tay
yare dönmemiştir. 

Son altı günde İngiltere üzerin
de Alman hava faaliyeti gayet ha
fif olmuştur. :.....---.---

Bu ydki deniz 
bayramı 

( 1 tacı Sa.:rfaün Devam) 

ları yapılaca~ gibi gece de Moda 
koyunda demlrliyecek bir vapur
da muhteşem bir balo verilecek. 
tir. Baloda büyüklerimizin de bu
lunacağı haber alınmıştır. 

Kanada Başve
kilinin Ameri

ka seyahati 
Princelou 18 {A.A.) - Amerika. 

da kısa bir seyahat yapmakta o
lan Kanada Başvekili B. Macken
zie Kinge bugün Princelon Üni • 
versitesi tarafından fahri doktor
luk payesi tevdi edilmiştir. 

B. M. King bu münasebetle ta
lebelere hitaben bir nutulı: söyli. 
yerek demiş:ir ki: 

•- Kanada ile Amerika en iyi 
ve mükemm~l komşular gibi bun
dan böyle yanyana yürüyecekler
dir. Aramızda fikir, gaye ve mak. 
sat birlıği vardır. Geçici şeylere 
müştere kolarak muhakkirane ve 
ebedi şeylere yine birlikte şefkat
le bakmaktayız.> 

Müteakiben askeri vaziyeti göz
den geçıren Kanada Başvekili, söz. 
!erine şöyle devam etmiştir: 

•- Almanya Avrupanın uzun 
sahilleri boyunca yavaş yavaş 

ilerledikçe Kap yolu ile Ortaşarka 
harp levazımı göndermek güçleş
mektedir. Düşmanla, bizi mecbur 
ettiği yerde ve mecbur edildiğimiz 
şekilde döğüşmemiz bir zarurettir. 
Ortaşarkta dayanmaklığımız ve 

Ortaşark için döğüşmekliğirniz la-
zımdır. • 

Beyrut tekrar 
bombardıman 

edildi 
Beynıt, 18 (A.A.) - Dün &L'Ce Bey

rut tayyareler tarafından bombardı
man edilmiştir. Son gelen haberlere 
göre; Fransız kuvvetleri düşman kuv
veUeriyle temas hal<nde bulumnalı:ta
dırlar. 

Almanya Amerikayı 
protesto edecek 

(1 inci Sa:rfadaa Devam) 
Amerikadaki Alman konsolosluk
larının kapatılması kararı üzerine, 
Alman hükumetinin Almanyada· 
ki Amerikan ahvaline karşı mu. 
kabil tedbirler alacağını, konso -
losluklarının kapatılmasını şiddet
le protesto edeceğini söylemiştir. 

Ticaret Vekaleti 
( 1 inci Sa1fadaa Devam) 

ran verdikten sonra hububat sa
hipleri beş gün içinde bir beyanna. 
me ile ellerinde bulunan mahsu
lün miktarını hükiımete bildirt!
ceklerdir. Vekalet alacağı mah • 
sullerin bedelini peşin para ile 
ödeyecektir. Değirmenlerin ancak 
bir senelık ihtiyaçlarının fazla -
sına el konacakhr. 

On müessese 
(1 ınc:ı S&:rf&dan Devam) 

m~llir. Yoldama ~ ~a:ra ve 
aa.kh.ların eahştınlnıa.Jarı a.*.erlik ka
Dlllltl ile mened!.bnişı olduJunda.n ve 
bu ıtı>Uert eaı,.ı.r:ı.nıu hakkında ıld· 
detll oe-zalar konukluğun.dan ıı aiız:

cla 10 mU.- hokkında kanWli lalıl· 
bata ba4lı:ra.n.k bu mu._ ııalılpleri 
Örfi İdare Komulanlıfına verllm!şler
cttr. Bu mü.,......lerde :rd&1anan ve 
a*erlll<Je a.lil<alan oldufu lesbil edl· 
len memur n itçner de Örfi idare 
Mabkemolerlne s•v1'..ıilm~erdlr. 

Bondan oonn. ba husust.ııô -
lroiltt daha ook ınlı:l:ışlın!..- ve "'1· 
dellflıdirll•celı:llr. Bun& cöre, bnhan
ıi müeMMe saJtlıt ve1'& mildürlerin!n 
J'anlarmcla ça.lıpn -ittin ulı:ullk 
vazı,,-..ı derhal ıeu.• ederek aıa.
l<al!I olanlM'r polh nsıtas'ıyle aakert 
ıaı.eı ... e ...,ıım etmeleri lıbımchr. AA· 
<* a*...t .,..belel'llea askeri le ala
kası olmadılı ......m bir ıı:atıtıa bildlrl· 
len L,ot n -urlarm f:'ÜltlMılmaa 
icap etmckled!r. 
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Amerikada 
• 

genı ve sıra 
tedbirler 

(B•pna.k&leclea Denm) 

D- Nazi ve faşist ajanlarını li
manlara, fabrikalara ,orduya, do
nanmaya, bankalara sokmak ve 
istenildiği anda bütUn bu müesse
selerde ve faaliyet, müdafaa mu
kezlerinde suikastlar hnırlMDak.. 

Haı:iıin çıkmas.ındaııa.eri Amtti
kada mihverin bu faaliyeti eksil
memiş, artmıştır. Ruzvclt annk, 
H iıncü ayda ödünç verme ve ki
ralama kanwıunu çıkartalıilmiı 
-.e yine ~ak Zl inci ayda fevka-

• iade hat vaziyetini Amerika efkiırı 
umurnlyesine sindirebilmiştir. Bn
na rağmen; Alman ve İtalyan a· 
janlan ümiderini kesmemİojler ve 
bilhassa Amerika bankalarında 
gerek kendi adlarına, cerek anlat
tıklan devletler adına biriken P"" 
ralarla propaganda, sabotaj, efkarı 
umwniyeyi kazanma hareketleri
n~ devam etmişlerdir. 

Bu hareketleri ve faaliyetleri 
önlemenin en cezri tedbiri htt
şe7den önce mihver h""abına ça
lışanları parasız bırakmaktı. Ame
rika bankalardaki mihver ve 
mihverle işbirliği yaptığını kal>ul 
ettiğini tahmin ritlği devletlere 
ait bütün paraları bloke "hnekle 
bu tedbiri almıştır. 10 temmuzdan 
itibaren İtalyan ve Alman konso
loslarını faaliyetten meneylemesi 
hususundaki kararı ise; btı birinci 
tedbiri tamamlayıcı karardır. Çün
kü mihver elemanlarını yalnız 

parasız bırakmak lifi değildi, 
memleketten çıkartmak da lazım
dı. İşleri daha ziyade ticaret ve 
seyahat münasebetlerini idare ve 
idame etmek olan konsolosların 
ve konsolosluk memurlarının bu 
suretle memleket dışına çıJmıala
n Amerikadaki nazist ve f~ist 
elemanları da hiç şüphesiz param: 
bıraktığı gi.bi; ba u da bırakacak 
ve bu suretle Amerika lıükı'.lm · 
kendi memleketi içinde, kendi a
leyhinde bol bol pa.ra harcıyarak 
ve siyasi imtiyazlardan isiJiade 
ederek teşkilat ve tahrikiıt yapan 
anasırdan kurtulmuş olacaktır. 

Amerikanın aldJğı bu müselsel 
tedbirlerin Almanyada uyandır· 
dığı hiddet ve 1ı:iıı derecesi ne • 
!ursa olsun; cörülüyor ki Amerika 
bwıların hiçbirisine aldırınakııWll 
emniyet tedbirlerini merhale mer
hale alıyor, kaleyi içten {ethel.ıne
ğe matuf mihver gayretlerini Öıt
lüyor ve ayni zamanda Amerikan 
ef.kı1n umumiyesinl yüz.de yüz 

harbe lehtar bir huırlıta ae.ıt.e
diyor. 

Herhalde ve muhaklı:ak ki, bu 
son tedbir Amerikan eli ile mih
verin kalbine atılmış ve hedefini 
bulmuş bir oktur. 

ETE.'d iZZET BENi<--.,_ 

Baım blrllll Jıay11. 
yet divanı BelsUll 

Birkaç gün evvel yapılan kon
grede intihap edilen Basın Birliği 
Haysiyet Divanı dün Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin ve Vilayet Hu
kuk· işleri Müdiriyetinin iştir akile 
toplanmış ve Reisliğe Refik Alı.. 
met Sevengili seçmiştir. 

Mülki idarede 

Mewılm sebzeleri 

Kırk türlüsü 
yapılan 

patlıcana dair 
Şimdi tam mevsiını4nde r>ldugı>

mu.z için, bira.z patlıcandan bab
aetınek yerinde olur. 

Derler ıki, patı.can:n .ilk vatanı 
Hindistandır. Sanskrit dilinde pa~ 
lıcana <.Badingana. derlerdL He
men hemen ıbütiı.n milletlerin cli
linde patlıcana verıilen isiıın hil'
birine iıel1%er. Acmı.Ier Bazincan, 
Araplar EJbadincan derler. 
Patlıcan yavaş yavaş Hindi tan 

dan gaı<be, Avrupaya yayUın:ıştır. 
Ara:plar İspanyada iken İspanyol
lar bu sebzeye Elbercana derler
miş. İspanyadan Fraru;aya geçinct 
adı Oberjin olmuış. Ynnı aşağı yu
kan patlıcanın ıismi değişıncmış
tir. 
Yalnız patlıcanm garpte yeni 

tanındı.ğı zamanlarda, adını ilk 
değıştirenler İtalyanlar olmuş ve 
patlıcana •Aşk elıınası. ism ·nı ver
mişlerdir. Gerçi ıb'2ıi.m bostan pal 
lıcanları da büyükıbır elma 'dir 
amma, on beşinci asırda İtnlyan
ların patlıcanı ehn116ına ben
zetmelerinin başka bir hikmeti 
vardır. Bu da patlicanda yuzde 
0,38 çinko buluııınas:dır. Gıda!a
rııruz arasında çinko erkeklere 
aşk duY'gusu veren bir maddedir. 
Bu duyguyu uyandırma:kla meş
hur olan Kuşkonma7.da da yüzde 
0,32 çinko vardır. 

Gıdalardan aldığmıız şekerler 
hemen adaleye geçerek oou ha· 
rekete getirirler. Karaciğer yedi
ğimiz şkeri alır, depo eder. Şaker 
halinde liiz:.m oklukça vücudümü
ze yavaş yavaş bırakır Fakat bu 
muamelenin temın edilcl>ilmesi i
çin çinko lhımdır. 

Patlıcanın iyodu da vardır. Sar
ımsakta dıııha fazla '5e de insan 
bir oturuşta bol 68.nil.sak yiye
mez. Fakat bir haftada aneselıi bir 
kilo patlı.can yiyebilir. 

Malürndur ki, patlıcanın bizde 
kırk türlü yemeği yapılır. Sarmı.
sala lbir araya gelmesine mani ol· 
madJğı için, ildsinin iyodu glizel
liğe de yardun ~er. Bu sebepten 
1mamlbayıld'- patilıcan yemck:le
rinin en beğ'enilen bir çeşitjdir. 

Patlıcanın bir hususiyeti vita
minlerinin kabuklarından 1liyade, 
etinde olması<br. Kabukta C vita
mini vardır. Fakat içindeki vita
minler, .bilhassa B 2 vitamini çok 
kıymetlidir. Bu vitamin hiç bir 
SEihzede bu derece mebzul değil
dir. Diğer bir iyiliği de yağda kaY' 
bolımamasıdır. 

Gerçi patlıcan tek !başına İllS<>• 
nı besliyemez. Hamnın:n güç olu
§11 da i,;tiği yağların netııc~idir. 
Patlıcan yemeklerin;n çinde 

dolıması da lezzetli olur. Yalnız bu 
lez.zet.ine rağmen, gıdai 'lıiif.>ir Jcıy· 
meti yoktur. Çünkü patı.canın '\"İ
taminli olan iç ·tarafı alınıır, yerine 
yıine vitaminsi.z olan ıpirinç konur. 

Pirinç malümdur ki Çinde \ e 
japonyada en çok sarfedilen bir 
gıdadır, bir yiy.c:cktir. jap:ı.nlar 
bir zamanlar pirincin ka;buklannı 
da çtkard klnrından, yenilen büs
bütün beyaz pirinçten •Beriberi• 
denilen bir hastalık çıloını~t.r Çıln 
kü pirincin vitamini kalnığııı c'; 
kahruştıc. Pirincin bir tek rnez:
yeti şeker olacak maddelerden bır 
çoğ<ınu vermesidır. Fa.kat pir ı ı 
cin tet1kibindeki şeker olacak 
maddelerin vücllde gıda olaıbil
meGi için vıitaminler bulmak li
zıandır. Pirinç burulan rnıı.!ırum· 
dur. Bu sebepten pirinç insa 'ı bes.
hyecı* gıda sayılamaz. İnsanı ~ 
manlatınası da ıpirinçten değıl, ya· 
ğındandır. Hulasa. patLcan dol
ması yapıldığı zaman, gıda ba.kı
mndan paUııeana yazı.k ed:lrııiş 

olur. 
~ Frall63yı kendi aleytıme har-

,ı ~ sokmaktan çekiniyor; faıkat 
t •!'!yenin zamana tahammülü 
"k!ur. Ya suııı yolile veya harp

ı !:ı.ır an evvel halledilmesi la-

3-AL'\lANYA NE YAPACAK? 
Fransayı harıbe süriiJtlemeğe 

muvaffak olam:yan, buna mukaıbil 
Amerikanın harbe hazırlandığını 
gören Almanya gıerek askeri ha
rcl<iıt ve gerekse iktıı;adl takat ba
kıır.ından yeni kararlar vermek 
mecburiyetinde ıkalım:ştır. Herkes 
merakla biııbi1'me şu suali soru
yor?. Şimdi Alıınanya ne ys.pacırk? 

Diger yerlerde, İmparatorluk kuv• 
_yelleri, iyi vaı.iyettedirler. Sahil bo
yunca, İngiliz kolları, Sayda'nın tak
riben 3 kilometre ötesinde ve Şarkın
da bulunmaktadır. Ve Jezzin'i de 3 ki .. 
lometre geçmişlerdir. 

Gündüz Taksimde yapılacak me
rasimin de çok güzel olması için 
her türlü tedbirler alınacaktır. 

Bu merasime bütün denizciler, 
deniz mektepleri talebeleri iştirak 
edecekler ve sonra büyük Türk 
denizcisi Barbarosun mezarına da 
çelenkler koyacaklardır. Gece de. 
nizde büyük bir fenar alayı da ter
tip edilecektir. Zelzele mınıakaıında 

(1 inci S&:rfadaa Devam) 

müfettişliklerin devamı, ilgası ve
ya taaddüdü hususunda ne fıkir 
beslemekte olduğuna ve Türkiye. 
nin birçok vilayetlere ayrılaraI' 
d-cvam edegelen bugünkü idaresi 
yerine hususi idareler hukuk ·;e 
vazi.feleri baki kalmak üzere yeni 
teşekkül lüzumuna kanaat bulu
nunp bulunmadığına dair Dahi -
liye Vekiline tevcih edilmiş bir 
sual takrıri vardJ. Takririn okun. 
masını müteakip kürsiye gelen Da.. 
hiliye Vekili Faik Öztrak bu mev
zular üzerinde hükô.mctfn öte
denberi meşgul olduğunu ve nite-
1dm bütçe müzakereleri esnasında 
da ayni hususları hükfımet adına 
Başvekil izah etmiş olup kendisi. 

Pa.tlıcan dolmasını hiç yeme
meli, dernernek için az yemelidir. 
Bir merziyeti varsa, o da kıra gi
dildiği zaman, ıı.zı.r yemek ol.ma
sıdır. 

t 

lfrıd. r. 
2- LİBYA CEPHESiNDE: 

~ Lobya cephesinde, uzunca bir 
ı· \ akikut dcıvresinden sonra İııgi

mukabil taarruzu 'başladı. ln
~llller Capuzı:o kalesini aldıkla
l n, Alman ve İtalyanlar da tngı-

ı arruzunun durdurukluğ ·nu 
~e ıı az 60 İngiliz tankı tahrip e
r::' ~ini iddia cdi)orlar. Halfaya
~ •l.ennem geçid. Almanların elin

r. Bu İngliz mu.kaıbil taarruızu
malıdut hedefli olduğunu ta.lı
edebılıriz. İngifalerin maksa

't orıJc kalesi hizasına kadar 
erıe.nek kale ve limanı ~te

l bi.r laarn:zdan kurtarm:tktır; 
!er bwla muvaffak olurlar

Lı.:>va cepheeinde vaziyetleri 
a k11VWth o.ıııcaımr. !ngiOOler 

Almanya bizim ~eınize gö
re şunları yapaıbilir: 

1- Şarki Akdenizde, L;bya cep
hesinden Mısır ve Süveyşe taatTuz. 

2- Garbi Akdenizde Cebelüt
taruka dıoğru hareket, 

3- İrlanda veya Britanya ada
sını istila, 

4- Sovyetler Birliğine taarruz. 
Baştan ikisi İngilterenin Akde

niz yolunu kesıneğe yarar, fakat 
Almanyayı nihai zafere ulaştıra
maz. Üçüncüsü çok güçtür. Belki 
önce İrlandayı istilii e1ıınek ister. 
Dördüncüsü iktısadi medburiyet
t..n dıoğacaktır. Bay Hitler Avru
payı ithal.it olrnadıınzın •beslemek 
istiyor; Sovyet Rusya onun ilk 
hedef~ 

Daha Şarkta müttefik kuvveUer 
mevzilerini sailam surette. tutmakta~ 
dır. 
BEYRUT TAHLİYE 
EDİLİYOR 

Ankara Radyo. Ga7.etealnln verdiği 
malümata ıöre, IngiliLler, Vişi kuv
vetlerinin Suriyede mukabft taarr'..ıza 

ceçmcsı.nden endij-ell görünmemekte
dir. Bununla berab~r Fransızların 
~ırerceayun'u istirdat <-ttiğıni itiraf e
diyorlar.. Fakat Sayda'yı ele geçiren 
İngilizler Sayda'dan ıonra durmayıp 
ileri barekeUcrl.ııe devam ettiklerini, 
hat!A Beynıtun tahliye edilmekte ol· 
dulunu da haber veriyorlar,. 
MttzAKERECİLER 
ESİR EDİLİYOR 

Kudüston bildirildiğine &öre, Bir 
nU.ahaıı elde edilen bir emir, Vışi kuv
vetlerine, &örü;meler için llerliyecelc 
her Onitomıah eşhas rruPWl& ateı a
çılmasını emretmektedir. Vişi kıt'ııla
nna, görOşmelerde buhmm•lta teıeb
büs eden her phm sat olarak esir al
aı.qa çal_.,ıan da eınr~tlr. 

Tramvaylarda yolca 
miktarı aza dı 

Tramvay yolculan 90l'l günlerde cok 
azahnı~tır. Bu yUzden arabalardaki 
SE'y;ıhat te rahatlaşnnştır. Tramvay İ
daresi yaz mevsimi irin tartf{'(:1e yeni
den tfı.di13.t yapmak için tetktklerde 
bulunmaktadır. Yazlığa ve Anadolu
ya gidenler dolayı.siyle yolcu miktan
nın azaldığı tahmin edilmektedir. 

Tünel f iatleri yük
seltilmiyecek 

Bundan bir müddet evvel tünel ilc
retknn•n artacağı hakkında bir pyia 
Çtkmı.s ve hatta idarenin, bunun için 

1 

Vek~lete de milr:ı<:aat ettitı bildiril· 
miştJr. 

Halbuki aM.kadarlar nez.dinde yaplı· 
ğrmız tahkikatta bunun do~ru olma- ı 
dığını öğrendik. Tünel fiaUeri buıüıı 
bile .....eıı y(ilaek ııorülmekle<l.lr. 

(1 ın.ı S:.yfadan Devam) 
Tamamen yıkılan bu gibi bina. 

]ardan olan alacaklar tamamen 
terkin edilecek, yerli halka tevzi 
edilen, muhacir mülteci ve naklo
lunan şahıslara tahsis edilmiş aı a
ziden olan Razı~ alacağı 1943 
mali yılı başına kadar tecil olu. 
nacaktır. 

Binaları tamamen veya kısmen 
yıkılmış olanlar altı ay içinde mü
racaat edeceklerdir. 

Kanh kavga 
Kadıköyünde Körler sokağında 

15 numaralı odun deposunda ça -
lışan Sabri Agli ile Şahin Koca 
kavgaya tutuşm~. Şahin eline 
geçirdiği taşı Sabrinin başına vu
rarak yaralamıştıtr. Yaralı tedavi 
altına alınmış. Şahin hakkında ta
kitbata girişilmi§tir. 

• nin bugün bu izahata ilave edile
cek bir fi~ olmadığını ve ş:m -
dilik böyle tedbirlere, tevc<sül e
dilmenin münasip o\rnıyacağını 

izah etmış ve Grup heyetince Da
hiliye Vekaletinin bu izahatı tas
vip olunmuştur. 

Ruznamede başka bir madde ol
madığı ıcln rivase!çe celseye ni
hayet verilmiştir. 

ZAYİ - Bolu Aslttrlik Şubesinden 
almış olduıtum askeri terhlo lezkeremi 
za:ri ettim. Yenisini alacatundan eşld
sinin hükmü yoktur 
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Patiıcuı yemeklerinin en mak
bulü patl:canlı ~ebap. lmambayıl
dJ ve yo~rtlu patlıcan kızartma
sıdır. Yoğurdun üç vitamini ile be
raber, yoğurtlu patlıcana diyecek 
yoktur. Hele ii2crine maydanoo: 
ekmek unutulmazsa .. 

Taşla yaraladı 
Kadirgada doğramacı Fm ı ~ık

mazında 13 numarada oturan Ay· 
şe Gül ile ayni mahallede oturan 
Zehra dün dedikodu yüzünden 
kavgaya tutuşmuşlar, Zehra yrr. 
den aldığ! büyük bir ta<la Arşeyi 
çenesinden yaralanmışhr. 
Yaralı tedavi allına ~lın -

mış, suçlu kadın yakalanmıştır. 



SİZ
0

N DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

A..rmnz modasının ~arafH '\·e incelt.tine in'l''-nam W n usla.d 
tf-n lf'rLı mab:ıretı. kadında Cftl.Çliie ma.iul ~:vanıt hayret biz 
Mden ~ ubu a.rzt'dtr. 

Faka.t yuz ve onun hututa ct-veU'dirlıtr. l fer bu nokta7a 
1UIDI I' lf"D. ihtimam &'Ötst("ramf'z...,e, M'nf'lrr bu ha.Hacı b&lika~ 
larma pek ('abuk. faric. t"t.ttrlrlcr. Bu. sh:in bir !ilITtnudır ki, u· 
fak blr diJı.ka.~'7.lik vrya ihmaJ ne-tice-si ra.klb<"lf'rlnizln dikkat 
•au.nndan uıa.lr. kalamaz. iı.te ~nf'lf'rln (biU12ssa naı.Kc. ye 
h3Mae cild.lerf' maı;a.Ua.t otan o tahripkar ~neltrin) cildin.ise 
o""'*"' oldutu on blnlttte (bidayeUe pyii mııh isi irice 
ohC"H6N' tlıma.lkar kalmayını:ı. 

z--ıa cildlnizl IOldııratt.k olan ,.. ıbl t"'k ~ ıkla val<!Wz harap 
..ı- bu iruaları ü'"m ve sabah KRDI PERn:v·ıe yapa<efuııs utıı.k 
bir .uajla refedinis, KRE'.\I PERTEV'ln bu mac ........ e yiU btnlttce 
h....J:.ln• ıibl ai:s de hayret. ve memamılyMle f&h_li o•aealrSJDı•. Gö· 
r.-ı. lıi -· ebedi -~•ltlnkı -- malrıınae oöyliye
ttt<w. 

IUlEM Pl:aTEV'la ... t.lblndd<I fMI - .,. derin çizcllert bU.. 
halede c-..ly-ı.tır. Blrcbdftı - sh de bir tip KREM PEA
TEV~ lavalel ......,,tda bal..,dıınuım. O, ~I ıamaııda .n nnsir

Jana .,. klrffKll ~in ea iyi mplındır. 

lstanbul Fiat Mürakabe bürosu ıefliğinden: 
Fiat Murakabe Komi17onunun 80 No: Ju ııaru üurhıe ellerinde me~t müıı

tam•I satlar hakkında beyanname verm ı:ı olanlaruı en ıeç 21.8.941 ll.Jamma 
kadar Büroya müracaatlan ebemmlyeUe llm olunur. c484ll> 

Devlet Onıiryollın re L i11aılın isletme O. idaresi llinlırı .-
Muhmmen bedeli (11351,95) Ura olan lı:ırk üç kalem takını çelili uçlan 

8/8/lHl Salı @nb saat (15,30) da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
aında qtın almacaktır. 

Bu ı,e ıirmek istiymlerln (14151,40) liralık muvakkat leınln&t ile kanunun 
tayin ett.&i vesikaları ve tekllflerlnl aynı ıün saat 14,30 a lı:adar Komlııyon. Re
iallcine vermeleri llzımdır. 

Şartname1er parasız olarak Ankarad a Malzeme DairesJnden, Ha:rdaı'Pıqa-
da :r....ııüm "e Sevk Şethğinden datıWacaktır. (4844) 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Knruluş Tarihi: 1888 

Sermayeııi: 100,000,000 Türk Lira5ı 
Şube ve Ajawr adedi: 265 

Zirai ve ticr ri her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besapl.trmda en 
az 50 liusı bulunanlara senede 4 defa çelü}.ecek k~r. iie 114ajiıdald 

plina ııöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1.000 L,iralık 4.000 
2.0(IO 
1.coo 
4.000 
5.000 
4.800 
ll.200 

.. • 500 • • 
4 • 250 • • 

40 • 100 • • 
100 • ... • • 
120 • • • • 
ıco • to • • 
DİKKAT: Hesapl.a.rmdaki ıııralar bir sene ıç·nde M liradan 

.şal!: düşınivenlere ikramiye çıktı~ takd.rde % 2~ fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 F.yliıl 1 Birincikanun, 1 Mart 1 ve 1 Haz·ran t.a.rihlemıd<! çekilecektir. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 43 
Yazan: Fnıncis Machard Çeviren: lske!'lder F. SERTELLl 

Hele şu Paristeki küçük yapılı, boyları kü· 
çük centilmenlerin arasına bir girebilsem ... 

• Sen bir kapıc:suı. Herşeye 
burnunu sokma. Senin meV'ki
"'de bulunanlann bir kulağı 
sağır, hır gözü de kör clmalı-
dır. B. M. 

O ne?!. 
Lnızaya dikkat etti.m: B. M. 
Acaba bu bir tesadüf eseri mi-

d.ır? Yanı apartıımandaki müşt.e
rılerden biri.nın isminin ·baş harf
leri rnidir?. 

Yoksa apartımana gelip giden 
japon • her k>mse - kapıcı tarafın
dan tl.'('essil.s edildiğını anladı da 
mı 'bu mektubu yazdı? 

İşte, şimdi gel de çı:k işin içinden 
bakalım? 

Doğrusu buna şaşmamak elden 
ıelmez. 

Kapıcıya birşey söyliyemediın. 
- Bellti müşterilerden bili yaz-

mışt:r .. 
Diyerek ayrıldım. 
Odama döndüm. , 
Dd.şünüyorum: 

- Demek ki, apartımanımrza 

gir.ip çıkan şüpheli bir japon var. 
Acaba bu adam kimdir? ve niçin 
bu apartımana gidip geliyor. 

Bu mektup, belli k~ esracengız 

MEMUR ALINACAK f,1 .................... -~~ 

Gayri Menkul Satış İlanı İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
- idarçmn.de murJıal maaşlı ve ucret memuriyeU~re orta mekt.p me

~tmla:':'l rnüsab Ka Ue annac:ıkhr 
2 - A! ab· kada muvaffak olanların tdareı1in tck.lır edeceei yerde memu

riyet kabul tt-meler· şartL..·. 

3 - .M koda m va!fak olanlara 3656 y;' kanun hUlanöne göre 
15 lira as.11 n cıaş \eya GO ır.ı ürret \urıJec kt 

4 - J teklilerin 788 Ea)'ılı Memurın Kanununun 4 üncil maddeslndekı ısart• 
lan haiz ·e dP.Vlet n:t-murtyeüne ılll: defa g l'('Ceklerın 30 yaşın gc-çmemlş ol
maları ltızımdır 

5 - M bakaya gınnck iatiyerı.ler 21.6.941 Cumartesi saat 13 e kadar di-
lekte ve e\'rakı müsbıtcl ·r1yle birliltte l.ılildı.i.rlUğumuze mUracaat etmelidirler. 

6 - Musabııka 25 6.941 Ça~amba gunti saat 10 da Müdürlugümüzde yapı-
lacakbr. •4483> > 

lstanbul C. M. U. liğinden 
İstanbul Ceıa ve Tevkıf evinin 941 mali yılma ait 250,000 kilo elı:mek ilıli

yacı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye kon ulmuŞtur. 
Muhammen bedel c32225> lira olup muvakkat teminat 2416 lira 87 kul'Uli

tur. Eksiltme 7/7/941 Pazartesi tünü saat 15 de lstanbul Sullanahmetleki Ce
za \'e Tevkif Evi Mi.Jdür1üiünde yapılacaktır. Talipler bWla ait şartnameyi ta
til filnlerindftl maada her gün mesai saaOeri dahilinde mezkılr müdürhikte &ö
rebilirler. 

istekliler kanuni wılkalarını havi kapalı zarflarıru ek~iltme saatinden bir 
saat evveline kadar mezkOr mdürlükte topla.nacak Komisyon Reisligi.ne numa
ralı makbuz. mukabilinde vermeleri. 

TlllJ'&dan eönderilecek taabbüUll meı.tuplann posta ıeolkmelerinden bir 
mes'uli]'et kabul ~ı,.ecet; i!An olunur. «4897> 

l tstanbul Vakıflar Direktörlüğü hanları 

••• 

17' .. 
ıt 

3!S 

163 88 

73 

281 97 

319 20 

171 

166 

43 42 

175 00 

lhll-'° 00 Bu)'Uk Çarşıda Çadırcılar cad. üstünde 
odası bulwuın ~o No. ıu dOkkmın ıa
mamı 31H19. 

18 

• 
20 

12 

12 

8 

60 Büyük CS'I' Kazasker Orta .akak 25 
No. 1u dUkkAnm tamamı (7230) 

00 Mercan Dayahatun mahallesinide Yal
dızlı Han alt katta 4 No. lu odanın ıa
mamı (7151) 

00 Büy!ık Çarşı Tarakçılar •okağında 13 
No. lu dilkkimm tamamı (7173) 

00 Büyült Çarıı1 Çukur Han üst katta 12 
No. Ju odanın tamamı (7171) 

00 Büyük Çar~ı Takyeci!er $Qkoğında 28 
No. lu dolap ,eklindeki dükkanın ta
mamı (7210) 

00 şehremini Molla Güranl Seyyit Ömer 
mahallesinde Olki Koruk lllahmut çeş
mesi yeni Hacet sokağında ahşap iki o
dalı evin tamamı (7051) 

00 Beyozıtta Tavşan~ı mahallesinde .,,;ki 
Hasonpaşa karkolu yeni Cümhuriyet 
cadd<'slnde 105 No .lu dukkAnın tama
mı. (3080) 

89 Büyük Çarşı Uncu oğlu 28 No. hı dült
klının tamamı (5862) 

52 Büyük Çarşı Divr;k sokağında 16 No. lu 
dükkiının tamamı. ( :r.l6) 

30 Büyül< Çarşı Kaı.az4 r Orta sokağında 
27 No. lu dolabın tamomı. (2346) 

00 Unkapanı Atlamataşı Kasap Demirhun 
mahallesinde Kurakçeşn)e sokağında 
yeni 10 ve 5 No. tajlı hanenin temel 
taşlan hariç olmak üzere enkazı. 

Yukarıda yozılı emlik satılmak üze re 15 gün müddetle açık arttırmaya çı
karılmıştır. İha~i 3 Temmu:ı Perşembe gUnü saat l~ te icra t"dileceğinden is
te-klilerin Çenlberlltaşta İstanbul Vakd.la.r Başınlıdliriyeti h-lahlUIUt kalemi.ne 
müracaattan. (4-836) 

~~\PARA 
\ \ HAYAT YARIŞININ 

. DİREKSİYONUOUR 

Güzel 
Sağlam i 

Ve iştahlı! 

Kullanıyor 1 

Çocuklannw kilçükten SA
NİN diş uıacunuau lrullan
mıya, S A N İ N dlş marımu 
ile cfuıde ü~ defa dişlerini 
fırçalamaya alıştırınız. Gür
büz yetişmelerini temin et
miş olursunuz. 

iTiZAR 
luhamrinin hastalığı dolayısile 

•Hikum borusu• isimli tefrikanu

zı bugün dercedemtıdik. Sayın o

kuJucularımızdan özür dileriz. 

• TAKVİM 8 "'\ 
R.llJfti 1357 

HAZİRAN 

5 
l'ıl Hl Ay 8 

HAZiRAH 

18 
Çarşam~a 

. . 
IDARtSINI BlllN 
)KRAMIYELİ 

Hızır Hlcrl 1311 

44 
C.EVVEL 

22 

\'asah t:.anı 

S. D. Valıit S. D 

5 28 Gün'1 8 45 
13 15 Öf le ~ 31 
17 16 İltlnd! 8 32 
20 13 Aqaın 12 00 
22 48 Yııioı 2 04 

3 07 fm .. ~.;k 6 24 

IS 8AftKASINDA 
HESAP AÇAR 

lstanbul C. M. U. liğinden 

tarihlerinde yapılır . 

1941 ikramiyeleri 

İBtanbul Ceza ve Tevkil Evi Hastanesinin bir senelik ııafi 250 ıramlık 18250 
klse yoğurt, 5650 kilo sili, 2550 kilo et ibt;yaçları aç11i eksiltmeye konul
muştur. 

bir adam tarafından y azıkıuştır. 
Muammayı hallet:meğe imkan 

yok. 
Yemek yft!ım .. 
Yatağııma girdıro .• yatııyorum. 

1f 
Uyumak ka.bil değil. 
~. M .• muam,masını llalletme

den, ne gündüz, ne ed gece rahat 
edemiyeccğiın. 

Bu esrarengiz teşkiJatm iıçyü
.ıünü kimden ve nasıJ öğrenmek 
mümkün olacak. 

Düşündill<çe uykınn kaçıyor .. 
Sanki bir japon küçülmüş de 

kafamın içine girmiş gi\>i, lbeynim
de bir garip istifhamın k>vrııdığını 
hissediyorum. 

Bu muammayı Qtim çöze<:ekJ. 
Bu isMhama kim cevap vere-

cek?. 
Kime oordwnsa, dudaiı: bükerek: 
- Böyle birşeyden haberim yok.' 
Diyı:ır. Bizim İspanyol güzeli bi- 1 

Yoj'urdun muhammen bedeli «1368> lira c75, kuruştur. Ve muvakkat te
minatı .102> lira c56> kuruştur. Sütün muhammen bedeli 730 lira ve muvakkat 
teminatı c.54> lira c75> kuru;,tur. Ve etin muhammene bedeli de cl377> lira ve 
muvakkat teminatı c103> lira c28> kuruş tur. 

Yoğurdun eksiltmesi 1.7.941 Salı ı:tin U saat 11 de, sütün eksiltmesi ayni ıün 
sa.at 14. de, etin eksiltmesi de yine ayni- gün saat 16 da Sultanahmetteki Ceza 
ve Tevkif' Evi binasında yapılacaktır. İs teltliler buna ait şartnameyi tatil &ün
lerinden maada her &ün mesai saaUeri dahilinde mez.kür ceza evi müdürlügi.ln ... 
de görebilirler._ 

Talipler kanunl vesikalariyle birlikte yaz.ılı l'iln ve saatlerde Ceı.a 't'e Tev-
kıf Evinde toplanacak komisyona müra caatlan. c4.733> 

Gözüme uyku girmiyor. 
Merakımdan çıldıracağım. ·B. 

M .• muammasını halleden.in adeta 
elini öpeceğim. 
Loııdradan da müsbet bir ceovap 

alamadım. Gel ... n tezkere, beni bu 
işle uğraşmaktan menediyor. Giı
ya, bu teşkiliih takip eden b~ka 
memur !arımız var mı~ 

Ne ol.ursa olsun .. Biraz beni de 
tenvir etmek, bana da izahat ver
mek öcap etmez miydi? . 

Acaba (Entellicens Servis) be
ni tecrube mi ediyor?. 

Yani bu cevabuı manası: •Me
raık ediô'orsan, sen ara, bul. de
mek midir? 

Belki de bu mesele benim için 
b:ir imtihan zeminidi.r. 

Yoksa ,ben.im kabiliyetimi. m i öl• 
çüyorlar?. 

Olalıilir ya.. 
(Nevyork Casus MekıtEhi) nde 

böyle hadiselerle çok karşıla~ı.ş
tım. Şimdi onlan dü.şündükx;e, ken
dimi kontrol ediyorum. Muhak-

ğıma memnu.nı.mı. O halde, ben, 
kimseye sormadan bu işle de - fır
sat lbuldıukça _ meşgul olacağım. 

Bence bu işi t.:ııkip etmek, Al
man casusunun pe;jini lrovalamak
tan daha mühimdir. 

Hele şu Paristek:i lkiiçük boylu 
küçük yapılı centilmenlerin içine 
bir girebilısem.. 

+ 
Yatağımın üstünde bir 

mektup buldum 
Paıu;iy<ın kapıcıısile aJlı: Dk gö

rüşüyorum. 

Kapıcı ile il!k görüştü~ giin
den bir hıdta sonra .. 

Bir gece odama geç vakit dön
düm. Dıtşarıda birkaç viSki içmiş 
tim. Başım olıd~a dönüyordu. 

Uykuya ;'<)k nti,yacım vardı. 
Peşini kovaladığım Alman ca

susuna içimden mütemadiyen a-
tıp tutuyordum. , le, bunu sorduğuım zaman, omu.

:wnu silkti ve mlisbet bir ce\'ap 
veremedi. Sadece: - Bi!mıyorum, 

dedi. 
kak ki, Londra beni imti!ıana çc

' k..yor .. bunu tam vaktinde anladı-

Ufak bir iz bile bulmak imi<a
nını elde edemeır.i tim. 

'~"-> 

Beyoğlu Sulh Mahkem leri 
Başkôtipliğinden : 940/11 

HLıseyin Avni oğlu Mehmet Cemiı \:e Necıp A• r e K ı sa 
bi Sait, Münlp Salt, Atat Sait, Osman Sait, Al!ye Saı Kcr e S~ t 

de Sait ve Mehmet ?vturadın ıayian ve nlü~terek mı.t .. :ı rıfı bul 
ları Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahallesinde Galata~rayd ... 1 • klil e
ve Tiyatro sokağında .k~in Hiristald Pasajı (Sitc- do Pcra) na,:ı y)e o1 
tamamı 1345 metre murabbaı mesahai sathiyesinde \"C (337500) Uç yııı 0 

f1' 
yedi bin beş yüz Ura kıymeti mub.ammene.inde olan İst ·!il cadd< ındeı:l,,ı' 
muml cepeh!ii 26,60 nıctre uzunluğunda ft 178, 172, 174, li6. fio laı tJf 

r;ıkkam dükk'-nlar ile Tiyalro S1.Jkatında \"e umumi cephesa 47.90 rneb'ttfs. 
lunan 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 ve Pasaj dahilinde 1, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ~ 
6, 8, 10, 12, 18, 18, 20 No. !arla murakkam dükklnlar \•e Tiyatro sal< ~ 
da 6 ve Pasaj dahilinde 4. ve 14 No. ]arla murak.ka.m olup her katını:fl ~ 
şer daireyi havi dörder katlı üç apartıman hükmen şuuyun iz..ılesi 'z:ıJ11 ti 
açık arttırmaya konulmuştur. Ayda takriben 1500 - 2000 lira klr31' ~ 
tehammll olan ve taksimatı vaz'ıyed zabıt varak.asanda yazılı mezk6t p· 
menkulün bey'eti umumiyesi birden sablacaktır. ,; 

Birinci açık arttırması 21/7 /941 tari!ı.ine mil&adif Pazartesi ıı:u.a 
14,30 dan 16,30 a kodar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri K2lcm odasında f; 
k5t.ip nezdinde icra olunacaktır. Arttırma bedeli muhamınen kıymetin. ıtJ 
ni bulmadığı takdirde en &On arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzere '!J 
açık arttırması 31/7 /941 tarlhipe tesacını eden Pe<vembe günü saat 
dan 18,30 a ka<lar icra edilerek en çok arttırana katı olarak ihale ~ 
cekUr. Birikmiş ve ihale tarihine kadar birikecek bina ve Belediye ve ..J 

ri ve Evkaf İdaresiyle h.issedarlar arasında lelı.addils edip derdest b·ıl~ 
dava neticesinde tahakkuk eltili takdirde Evkaf İdaresin.., talep olu:;. 

alacaklar hissedarlara ve delllliye rüsumu ile ihale pulu ve Tapu h•·....:.rf' 
Mü:lteriye alt olaca'ktır • .Arttırm~a iştirak edecek kimselerin pyri rJll"-' 
lun .kıymeti muhammeneslnin % J'edi buçutu ni .. btinde pey akç"5inl ?' 
Milli bir Bankanın bu nisbette leml not mektubunu vermeleri prıtır. _ -~ 
tırma bedeUnin kendııüne ihale olUD an tarabndan ihale gününden ıdP'..,i 
verilecek mühlet itinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. öde.O"' 
dlii takdirde ihale fesbedilerck ken disınden en-el en yUksk tekli it? ~ 
nan kimse an-etmiş oldutu bedelle almaia razı olursa ihale edilecc• 
da razı oJmaz veya bulunmazsa hem en yedi tün _mfi.ddetle .arttıı:naya ~ 
nlacakhr. Yapılacak ilAn alAi::adarlara tebliğ edılmıyecektır. MuıRyeıit~ 
nunda en çok art.tırana ihale edilecek ,.e her ik.i halde bırrnci ihale ~ 
kimse iki ihale ara~ındaki farktan ve zarardan mes'ul tutul.ıcak.tır. ~ 

farkı ve geçen günlerin % 5 !alı.! ayrıca.. hükme hacet knlmaksu:ın #ı 
olunacaktır. ikametg!kh veya Ticaretgfılıt adre~leri ve i~ımleri mallı ın_ ~ 
d_ı,jındao ve öğrenHmediğinden kendilerine tebligat yapılamıycın (Is r 
4 üncü İcra ~ai~inin 938 - 147 v ~ya 148 No. -lu Dc>eya ı alacak:ısı. P' 

tanbu_l 7 inci icra Dairesinin _933 - 2524 ve 937 - 4531 ve 5 incl ıcra .:V' 
iresinm 934-4828 ve 3 üncll icranın 937 - 1148 No .lu dosyal•n ala~ 
rının (Ayşe Şıdıka, Hamdi Konral, Andan kızı Yuvana, lllü Asker f 
varislerinin) ipotek sahiplerinin ve dığe-r al::\kaclarlar ,.e .:ılacak.hl:ır vt; 
irenin gayri menkul üı:crındeki hak !arını, hosusıylc miktar~ kıymet, rl 
masral ve saıreye dair olan iddia ve itirazlarını e\'rakı musbl lerıyle ssf 
ıunünti:n ferdasından on beş gün tçi nde satış memuru oı:m n -ıhk.e.rne 
kı'.ltibinc bildirmeleri lizırrıdır. Aksi lakdırde hakları tapu slC' Uertyle~ 
ohınmadık<;a s~tı.s bt'drUnin paylaşma!'ından h;;1riç kalarak nlQsto~·t (1 

yacaklardır. Mül.Dyed~ye iştirak edenlerin bütün ruıtı ktı,bul etın ş ~ 41' 
velden öğrenm.ı ve bilerek gayri menkule talip buJı.ınmu- oJdukları ·~ 
dilerek sonradan ıtırazları nıcsmü olı:ıınıyacaiından .satış giı.ntindcıı 

gayri nırnl<ulü gezip görmeleri ve fazla mal(ımat almak l!ıtyenler.n 49~ 
No. He ~;ıhkeme Ba~i'.\lipJiğıne müracaat etmelcrı il n olunur (~ 

Ara~ı!ıÇ~ed~! ~~~~o. 
88 Kun1a~ F,brikasına müracaat 
olunma.-,ı 

Fatih Sulh İkinci Hu
kuk Hakimliğinden: 
Mrhımn nlaUa.n Kimli vo Alı~; 
Aksaray Cerrah- C. Sbıeklll>alı

kal :Sumar11. 46 da: 
iştirak halinde hiS!;edar bulunduğu

nuz 1' ... atih, Eminbey mahallesi, Küçük 
Lana:a sokak, eski 67/69, yeni 40 numara 
ile ınurukkam arsanın şuyuunun iza
lesi hnkkında diğet his.t;edar Baba Ha
san Alcmt mahallesi, Çiçek Bostanı 
sokak 41/3 Numaralı liancde mu
kim Süleyman Türkfıy'ın açtığı da\·a
nın rüyeti için ilanen yapılan dave
tiye tebliğine ragnH~n buhınmndığı
nız muayyen duruşmada bittalep gı
yabınızda davaya bakıldı. Tapudan 
Teda\Ulil eyadl kaydı ııcJdi. 21.6.11 de 
nıezkür gayri nıenkulün keşfi icra e
dılecektir. Bil<ihara ehlivukufun vere
c<:gi rapora goır hiıküm verileceğin
den muhakemenin bırnkıldıih 4 Tem
muz 41 Cuma saat onda duruşmaya 
eetınez \;eya bir vekil bulundurmaz
sanız viıkıahırı kabul ve ikrar etmis 
sayılacağınıı.ı bildiren işbu muame
leli gıyap kararı tebliğ makamına ka
im olmak üzere on beş gün müddetle 
ilin olunur. 1941 /373 

ZAYİ - İstanbul Deniz Kon)utan
hi,ından almış olduğum terhis tez.ke
remi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
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BORSA 
1 

17 Haziran 1941 
Aoalıtve][a"""" 

1 Sterlin 5.2025 
100 Dolar 129 095 
100 Frank -
100 Liret -
100 İsv. Fr. 29.95 
100 Floria -
100 RayiJmaa -
100 Belıı:a -
100 Drahmi -
100 Leva -
100 Cek !Croau -
100 Peçe ta 1Ut6 
100 Zloti -
100 Penlti -
100 Ley -
100 Dinar -
100 Yen 3o.115 
100 İsv. Kr. 30.525 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHViı.AT 
İkraıni1•11 "- 5 1933 
Ercan! AB C ıuo 

Sıvas - Erzurum ll 
l!A Vll. 19.98 
T. C. Mericoz Bar&ası 
Hisse SenecU 118.2~ 

"Cild Unsuru Olşı 

Biocel'i~ 
TESİRİ E~ 
ve Sihir~ 
olduğunu,, BAf ,1 
MARCiLLA Söyl•' 

~/. 
Bir kaç gun z.artuıda1 ku<:ilk 0~ şukluklarımla ç<>g ırnmın zail~ 

ğunu gördüm, btr ka,· hafta ıs ,,. 
i<.;e 10 yaş daha gen~ goıuntliir11\'tfı 
doktor bana rledi ki, • BIOCfVie 
na Unıvers~te.sı b.üy~ bıt ptof ~_) 
nı.in k~fıdır. Sımdı pt'mbe ~"' 
her Tokalon kremi vazosunda ·...J,'İ 
vardır. Her ak~am yalnıaı.d· n e.r-; 
kremden ı;ürünt.ı.z. ve ı:abahl:tr1 ~ti.' 
yaı renk.teki Tukalon krc,mini ~~ 
nız. Bu usul 5ize ~(·riao bir ~ 
sert ve esn1er te.ninızc yenı bir 11~ lık wrccek ('izgı ve burU$uklU~ er 
muarra taze, yun-u'f.l]:: ve nçıJc ~ 
temin ~ecek t r. 
DİKKAT: Tolt:ılon krem '°" f 

larının yük!!ek kalite.:;\ ye::ıtnd P. f 
zand1ğı rağbell•n lslifadr etrne;ı.ı ( 
yeslyle sayın mU~tcrilerlmlzl 1 ,ı~ 
dip sahW! ınuk all('(f Adi mo!lat !Jı< ~ 
yor. Hakiki Tok:a!on mil tah:.ar Jı~ 
garanti kuponunu ha,·i olup ~ 
bir pulla kapatılmı,tır. ,.."' 
veya pulu ~k açık kutuı~ı r1f 
yen reddediniz, pullularını 1!'1rt 
teyiniz . 

I :::,"~-~~ DOKTOR ııfl 

Sahip ve Başmuharriri : Etem İu.et Feyzi Ahmet Onar' 
Benice - Neşriyat Direktörü 1 CİLDİYE VE :rf•mın i\ll 

Cevdet Karabilgin ~rt'u.nAs ısı • 1,ı · 
BaıılJıiı Yer: I (13abıioli) Ankara cadd••ı ı:• ı.l 
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