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TÜRK MiLLİ SİYASETİNİN ZAFERİ 
TUrk - Alman Paktınin imzası Londrada Türki

• 
yenın Ta bii Bir Hakkı Olarak Karşılandı 
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Türk Milli Siya
setinin Zaferi 

Ttlrk Mlllett Yine Tarihi Bir Dl· 
aam Nolltasw MUU Şefin istik· 
bale &Akim Ylksek Dehası Ve 
Refik Saydam Btlkl\metlnla 
Dalma Başarıcı Siyasi Ylrfiylf 
ve Tutumu ile En Mes'ut Bir 
Şekil Ve Neticeye Balladı •• 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

'l'ürk milleti dün ı:ttedenberi 
Jtı~'ut talihinin yeni bir zaferini 
lı.t,h,,,.l eylemiş bulumıyor. Bu ' 
tafer; Iilli Şefin istikbale hakim 
)tik.•ek görüşünün H Refik Say
danı hükumetinin bu göriiııe bağlı 
daima başarıcı •İ)asi lürüyiiş 
Ve tutıımuoun; tam ifadesi ile 
bıilli ~i)·asetlınizin zaferidir. 

A,·rupa harbinin ha. ındaııheri 
ltıttıı;:umuz Yol,· Türk milli baki· 

" -it iıetıni korumak, i!.liklal Ye 
hiıtüııliiğüııü korumak , .e harbin 
'cb,pleri ..e St'yri dJ ındM kalmak
tı •• terhale ınerhale bu azmimizi 
v, milli siyasetimizi muhafaza et
t;ı. ,., her türlü tesirden masun 
ltaımanın imtihanlarını nım·arfa
ltiHtıe verdik. Herkese öğrettik 
1ıi siyasetimiz n kaygumz, hazır· 
lıthnuz n tedbirimiz udece bize 
ltarşı her türlü ihtimal ile, herhan
ti bir istikametten gelecek teca
Vii<ü karsılamnktan ibarettir ve 
lsla teca~üri bir mahiyet ifadesi 
İ~in delildir. Dün gece imzalanan 
'l'iirk • Alman muıthedesi de işte 
hu hakikatin bütün yüzuhile müt
ltfikler tarafından şimdiye kadar 
Gldıığu f(ibi; bu imza n bu netice 
~. Almanya taraf1ndan da an1a
l•lını , kabul ve imza edilmiş ol
duğunun tecellisidir. 

l'tluahedenin ruh ve manası esa
.. n metninde de tasrih cdildij;>i g;. 
\i şu şekilde tebariiz ettirilebilir: 

Avrupa harbinin yeni bir 
dönüm noktaıına geldiği 
bu tarihi anlarda Alman· 
ya ue Türkiye kendi aht 
ue itti/aklarına •adık kal
mak haydi ihtirazisi ile 
biribirlerine harfi hüınÜ· 
niyet, doıtluk, bitaraflık· 
larını tesbit ediyorlar ue 
yekdiğerlerinin mülki ta· 
mamlık, toprak maıuni-

ANKARADAN 
yellerini temin ediyorlaT 
ve bizzat veya dolayııile 
biribirleri aleyhine hare
ketten ,ekinmeyi taah
hüt ediyorlar. 

Bu ruh ,.e manayı, muahedeyi 
imza eden mümtaz n güzide Jla
riciJe \'•kilimiz Şükrü Saracoğlu
nun nutkunda da şu ciinılelcr ne 
kadar \Ccİl olarnk i!adelendir
mckledir: 
•- Biribirlerine kar~ı aziJ·ct

lcri her \akit açık ,.e dürüst kal
mış ve diin~·a holdisatınm asırlarca 
süren ttnıe\' iicatı esnasında mu
arız mevkide bulunma~ olan 
TürkiJe ve Alman)·a bu muahede 
ile dostluklarını en sağlam temel. 
tere istinat etlinnekte ve atiyen 
de muarız vaziyete girmi)·ecekle
rini teyit etmektedirler. Türk ve 
Alman milletleri bu muahede ile 
yeni ve kal'i bir enınİ)et ba,·ası 
içinde yekdiğerine bir kere daha 
el uzatmış oluyorlar. 

:Metinde göriilcceği veçhile taıa
feynin mevcut ahdi vecibeleıi 

mahfuz tutulmakta ve böylece de 
bu vecibelerin muahedede mün
deriç mefhumlarla tearuz etme
mekte olduğu teyit edilmektedir.• 

Binaenaleyh, imzalanan muahe
de Türk milli benliğinden, tamaın
lığından, taahhütlerinden hiç
bir fedakarlık ,.e feragat tasa\ vur 
etıniyeni hilllkis Türk ıuilli.si~·a· 

setini oldugu gibi bütiin hakları 
ve vccibcl~ri ile Almanya~·· kabul 
ve teslim cttir~n bir muahededir. 
Bunun iı:indir ki; bu muahedeye 
Tiirk milli si~ asetinin zaferi.. tav· 
sifini \'ernıiş bulunuyoruz. 

Daha açık konusınak ve haki
kati büliin çıplaklı~ı ile ifade ct
nıis olınak j~in ~erli ,.-e yabancı 
e(k3rr un1uıniyelerde tekev,·ünii 
muhtemel , .• melhuz ba71 tered-

(DP"·amı 5 lnrl Sayfada) 

[iuo t) N 11:---.... 
CAHİT 
UÇUK 

ı Sokağa bırakıl
mış iki küçük kız 
çocuğu bulundu! 

Son Telgraf yazı 

ailesi içinde 

Güxklf' kachn mulıa.rririn 

ilk yazı"O olan 

:::::::::::==:::=:::::=:=I 

Kasımpaşada Piyale maıhallcsin
de yol kenarıııa bırakılmış bir ay
hk bır kız çocuğu bulunmuştur. 
Çocuğun kundağı içme ·bıı akılan 
bir kiğ:ttan isminin M~hmet kızı 
Yıldıı olduğu anlaşılmıştır. 
Topkapı ile Edirnekapı arasın

(Devamı 5 inci Sayfada.) 

Türk-Alman Paktının imz.asile, Türk-
ingilız Paktının Kıymeti Azalmamıştır 

Almanlarla yeni anlaşma 
dünden itibaren on 

sene için mer'iyete girdi 

HGriciye Vekili 
Şükrü Sara.coğlu 

Hariciye Vekili 

Saraçoğlu dedi ki: 

Türkiye ve Al· 
manga muarız 
mevkide kal
mamışlardı, 
atigen de kal
mıgacaklardır 

Ankara, 18 (A.A.) - Türk.ye 
Almanya muahedesinin imzası 

münasebetile Hariciye Vekili Şük 
rü Saracoğlu matbuata atideki be
yanatı yapmıştır: 

(Devamı 5 inci S•yf,..b) 

Londrada Akisler 

İngiliz ma
l kamları Tür· 
kiyenin kıy
metli dostlu· 
\il gunun unu-
tulamıyaca-
\il •• •• 
gını soy u-

yor lar 
Türkiye kendi ha
yati menfaatlerini 
herkesten daha iyi 
muhakeme ve tak-

dir eder 
Londra 19 (AA)- B.B.C. Bu 

sabahki en mülmn haber, hiç şüp
hesiz Almanya ile Türkiye ara
sında Ankarada bir aderı,i tecavüz 
paktının imıza edilmiş olmasıdır. 

Bu paktın imzası Lo.ndrada hay
reti mucip olmamıştır. Zara Tür
ıkiye tıfrkfımeti, Almanya ;le mü· 
zakerelerin cereyanı ve inkişafı 

hakkında Büyük Bı;tanya hükü
metini haberdar l'tmiştir. 

Alman taarruzunun Egeye ine
rek, adaların işgal edilmesi ile 
Turkiyenin stratejik ,·aziyelinin 

tlkvıınu 5 inci Sayfada) 

1 

1 
1 

Almanyamıı Ankcı•a Biiyµk elçisi 
Fon fapen 

Alman Sefiri Fon 

Papen dedi ki: 

Bu muahede 
aramızdaki 
itimadı ve dos
tane münase
betlerigeniden 
t e git etmiştir 

Ankara 18 (A.A.) - Almanya 
büyük elçisi Von Papen, Anadolu 
ajansı rnsitasile Türk matbuatına 
aşağıdaki beyanatta bulunmuşlar -
dır: 

İmza edilen muahedenin mes'ut 
bir tarzda akdi Hariciye Vekiline, 
matbuata dikkate değer bazı sözler 
söyletıniyc Ye.sile oldu. Bundan do. 

(IHvamı .; İn<"l Sayfada) 

(HARP VAZİYETİ) 
İngilizler için Suriyede sür'at ve 
Libyada büyük bir üstünlük lazım 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Sl."RİYE VF. LİRY A CEPHE- ı 

LERI. ·oE: 
Orta Şark Kumand nı General 

VayYelın eml'indeki kuvyetJer_ 

şllnd.1ti vaziyete göre Surıye ve 
Libyada taarruzi harekatta bulu
nuyorlar. Bun•ın ilk manası Nil 

Sollum'daki 
muharebe/ er 
durduruldu 

• lnglUzler eıaı mev-
z 11 er ı ne çekildiler 

Kahire, 19 ( A.A.) - Sollunt-lial
faya - Kapuzzo mü. ellesi içindeki 
muharebeler durmuştur. Bu milselles 
takriben 20 kilometre nıurabbaı tut
maku:ıdır. İngilizler epeyce esir alarak 
esas me\•tilerine çekilmişlerdir, Al
manlar ve İtalya.ular yaralıları topla
maktadırları. 
Çarpışma dunnuşsa da düşmana ağır 

zayiat verdirilmiştir. Bunun hakkın

da rakam zikretmek şimdilik kabil de
ğildir. Dün 20 ye yakın dUşman tay
yarl"s., dü.şürUlmü~tür. 

Müttefikler 
Şam'a taarru

za geçtiler 
Şehrin 7 kilometre 
garblnde bir mevki 

işgal edildi 
Kahire, ı9 (A.A.) - •B. B. C.> Su

riy<'deki vaziyet memnuniyet verici
dir. 

Kuneytra ve Merct>ayun'un ~gali ile 
Vi i kuVTetlerlnın ilerleyişi durdurul
muştur. Bunları dah:ı. gerilere tar

(Denm.ı 5 inci Sa:Jfada) 

ordııı:...nun il<i ccplıede taarruıı e
dect'k kadar kuvvetlenmiş ve tak
viye edı~ tıl!nasıc! r. Nil ordu· 
su, İngıltereden, Amerıkııdan, A· 
vustralyadan ve Cemıbi A!tıka
dan gönderilen maneme ile 7.ay~ 

(De\•llmJ 5 lnd Sa1fada) 

SURiYE 

Harbine 

Bir Bakış 

Müttefikler 
Beyruta 20 
kilometre 
mesafede 

Kuneytra 
Merceayun 

ve 
vı-

fi kıtaıarındaa 
geri almdı 
. , 

Fransızların Filis-
tin topraklarına 
girdikleri tek z ip 

ediliyor 
Son İngiliz lebligine göre, Su

riyede sahil rnmtukasındaki ha

ttklıtta yeni terakkil<.r kaydedil
miştir. İleri devriyeler Beyruta 
20 kilometre mesa!ede bulun
ırıaktadırlan. 

(Devamı 6 lnd Sayfada) DÜN ANKARADA İMZALA
NAN MUAHEDENİN METNİ Asker ailelerine============;;;;;;;;;;;;; 

Ankara 18 (AA) - Bu akışam '~"1 11 ı ·, d< H c \, kaktı bi-
nasında Turkiye ve Alınan)a arasında .n'ka nl ·J~ oli.II mı;ahc -
denin n1c•tni d.~ağıdad.r: • 

Tiirki)·c Cüınhurb·cti ve Alman Reich·~ aralarındaki ıniinascbet

leri nıütekabil itiınat \ :e ~a1niıni dostluk esasnıa h;tiııat ettirnır'k ar 
zusu ile, "'e hrr birinin e]ye\"nt mevcut taahhütleri ka~· dı ihtirazisi 
tahlınde , bir muahede akdetmeğe karar nrıni~ler , .e bu maksatla 
murahhaslarmı 1a)·in etmişlerdir; şöyle 1..i: 

Türkiye Rri\iciinıhuru: (J>nranu S inci ~ayfada 

Kahve tevziatı ne
suretle yapılacak? 

yeni yardım şekli 
bugün bildirildi 

Asker olcl~rin~ yeni yardım şek
li hakkında Bel('diye Daimi En. 
cün1eninte ihzari bir izahnnmc ha-
71rlanarak bugün alakadarlara 
bildirilmiştır. Buna göre badema 
tramvay~tıra birincı mevkie bir 

(Devamı 5 inci sahifede) 

BOL CEŞİD ve YENİ STİL 

MOBİLYA 
Al .ık \·eya görmek .o:."tiyenler 

KISACA 

Türkiyenin açık politikasi 

Tiirkiye, bugüne kadar takip 
ettiği siyasette, bütün ihtlat· 
)ardan uzak kalmağa çalıştı. 
Dürüst ve açık politika yolu
muzdan bir an dahi inhiraf et
medik. Türkiye harp dışındadır. 
Asla, harbe kucak açmadık ve 
daima sulbtın hizmetinde bu
lunduk. 

A. ŞEKIP 

:Müteaddit defalar işaret etli· 
ğimiz gibi, sulhperver 'l'iirkiye, 

kimseye karşı düşmanlık hissi 
beslememiştir. Bütün <İhnnla 
banş halinde olmak emelimiz· 
dir. Gösterdiğimi% hüsnüniyete, 

ayni hüsnüniyetle ~evap veren 
herkesin elini dostça sıkmakta 
tereddüt etmeyiz. 

BASAN ÇOLAK ~~---~-~ .. ~~---~~~ 
1 

Rumenler Taksim V"l"' b .. . l .. 
gazinosundan çe~Udl ı ayet ugun memur arın ve mus· 

BARAÇÇI- KAR· 
DEŞLER Limited 

ŞiRKETi 

Tek ga)·emiz, aziz Cumhuri
yet Türkiyesinin C.tikJal ve 
şerefini muhafaza etmektir. Bu 
mukaddes gayemize aykırı ol
mıyan her türlii anlaşma ı;e 

do tlıık münasebetlerine daima 
n1iiıahir olduk. 

İııciltere ile olan ıl~lugu

muz ve bağlılığımız bakidir. Va
tanın istiklal ve bütünlügüne 
karşı vaki olacak herhan i bir 
tecavüzü silahla defetmek la· . . 

hcimH lıiklyt-J 1 bv(lin 

4 .inci Sahife
de O~uyunaz 

Taksim ga1mosunu işleten Ru
men şırketi \ aziyeti idare ede -

miyerek dağılmış ve dört Türk. 
ten mürekkep 100 bin lira serma
yC'lı yenı bır şırket kurulmuştur. 

tahdemlerin adedini tesbit edecek 
Kat,,-e tl'vziatı hakkında ·a. ve 

İthalat Birliği tarafındm elıri
mizde nekad'ar tüccar ve kuru 

;ıann•<:ı buıundugu bu sabah Vi- 1 
l~ye:e b.ld rılm.ştır \'ı ~yet Dcf

tl>eumı 5 inci ~yf>da) 

Salonlcınnı bır dc!<ı. gE-1mekle tal· 
min cdil!rler. . 

istanbul, FıncRncıiar, Rızapaşa 
yok. 1u =-:o. 591 61/63. Telefon 22060 

Bugün de bö)·ledir. Almanya 
ile imza ettiğimiz ~;eni muahe.
de, iki tarafın bu esas Ye gaye 
iizerinde bir anla~·ı~ intıbokına 
nrınış olmalarını İ.>hat eder. 

ı-arınnz kafidir. 
İstiklal -... crefiınize hürmet 

eden herkesle do<tuı n· dos11..a· 
]acağız. Bize bir tcra\ UL 'aki 
olnıadıkt;a sulhpcr\ t.:ı li~imiıde 
de\;aın edeceğiz. 
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Güze bir 
karar ~~~=:!.ili F;ü~~~=.e~-esi: 

Emniyetimiz ve 
ekmeğimiz 

lere 
k? GÖZLERi 

AÇ1LINCA •• 

Bizim gazetede bir naber 
vardı: Anadan doğma ama, 
iki kardeşin gözü, bir ameli· 
yatla açılıvermiş! Birisi 8, ö
teki 14 senedir dünyayı gör· 
müyormuş! 

Yıllardan sonra, gelen saa· 
det! 

Fakat, acaba, gözü açılan 
bu yavrular, dünyayı gördük
lerinden memnun mudurlar?. 
Yoksa, keşke, görmeseydik 
mi diyecekler?. 

Çünkü, dünyada, görecek 
fazla bir §ey kalmadı ki! 

iNSANLAR VE 

TAVUKLAR 

Himayeyi hayvanat cemi
yeti kadar, Mit1eller cemıye
tinin insanları duşünmedıği 
ve korurumadığı muhakkak .. 
Adeta, bazı ahvalde, hayvan· 
ları kıakanacağımız geliyor. 
Himayeyi hayvanat cemıyeti· 
nin verdiği bir karara göre 
bundan böyle, tavuklar baş· 
aşağı taşmmıyacak.. Sebebi 
malı1m! Hayvancağızın başına 
kan hücum eder, rahatsız o
lur. 

Halbuki, tavuklan daima 
bu şeı;.ıiue taşunıya alışını· 
ıızdır; ayaklanndan tutar, 
baş aşağı aallıya sallıya gö
türürüz. 

Anlaşılıyor ki, tavuklar, 
bundan aonra, daima batlan 
dik yaııyacaklar .. 

Ne tezat; yer yüzünde, ba
tı dik yaşıyan inıanlar, WI' 

kadar azaldı! ' 

GENÇ KIZIN 

EVi 

Anadolunun bilmem banri 
köyünde vukua gelen bir ha
diseyi geçenlerde gazeteler 
yazmışlardı. Bir cenç kar .. -
sevdalı, sevdigi Kı:ı.ı alanHl• 
yınca, kızın evini yakmıya 
teşebbüs etmit ve bu işi yap
ml§ 1. 

Bu, intikam almak mıdır?. 
Halbuki, kızı alsaydı, ih

timal, kendi başını yakacak· 
tı. Sağ ve silim, rahat kurtul
maaına fırsat veren kız baba· 
sının evini yakmak değil, e
lini öpmek daha doğru idi 

SiNEMALARDA 
--·-··-- -
BOZUK PARA 

Sinemaların fiatlerine zam 
yapılmaaı, ne zamandır, arzu 
ediliyor. Tabii, bu arzuyu 
izhar edenler, ainemacıl41"· 
dır. İt tetkik edilmiş, fiatle
re, yüzde 7 ile yüzde 10 era· 
11nda bir zam yapılması mü
nasip ·ıe muvafık görülmüı. 

Mesela, 35 kuruıluk bir bi· 
let için yüzde on zam yap
sanız, bilet ücreti )8,5 kuruf 
eder. 

Bu Hale röre, tramvayl .. -
dan sonra, b<r de ainema gi. 
ıeleri önünde, bozuk para 
meselesi baılıyacak ! .. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 95 

Tütün kumpanyaları 
askere gidenlerin ma
aşını tam verecekler 

Şehrimizde, Samsunda, İzmirde 
ve memleketimizin diğer yerle
rinde mütea:ldit tütün depoları 
bulunan Amerikanın ~ri kum· 
panyası güzei bir karar vermiş 

ve askere gidecek memurlarına 
maaşlarını tam olarak tediye e • 
deceğini bildirmiştir. Diğer tötün 
kumpanyalarının da buna imti
sal edeceklerı veya nısıi verecek
leri öğrenilmiştir. 

Arabadan dl.şen bir 
çocuk öldl 

Birkıaç gün evvel Beyazulıta bir 
arabadan dü~erek yaralanan Hüse_ 
y,jn oğlu Süleyıınan dün Cerrahpa
şa 'hastanesinde öl.rnüştüır. Adliıye 
dokturu Hılknnet• Tümer cesedin 
defnine ru:Jısat verm~ir. 

Tamir edilecek 
ilkokullar 

Şehrimizdeki mekteplerden ta -
mire muhtaç olanlar için peyder • 
pey keşifnameler hazırlanmıştır. 

Bu meyanda İstanbul 69, Beyoğlu 
46, İstanbul 13, İstanbul 62 ve 68 in 
ci ilk mekteplerin de tamirlerine 
başlanılması kararlaştırılmıştır. 

K0Ç0K HABERLER 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 

Bu, yaman bir harp.. Yurdun 
ılörtbir tarafı harp sahasıdır. Yol
lar kapalıdır. Harbin ne kadar sü
receği belli değildir. Türkiyenin 
bu harbe girmiyeceğini, killlS<O te
min edemiyor. İstikbal ;ınüphem 
ve kapalıdır, 

Bu manzara içinde, muazzam 
bir gemi yürütüyoruz. Bu gemi 
Türk gemisidir, Devlet, bir taraf
tan, her türlü emniyet tedbirleri 
alırken, diğer taraftan, lüzumlu 
her nevi iaşe tedbiri ahyor. Bir 
taraftan ordumuzu hazırlıyor, bir 
taraitan devlet ambarlarını dolc 
duruyoruz. 

Geçen Büyük Harpte çok çektik. 
O zamanı yaşıyanlar, bilirler. An• 
kara, bu seferki dünya kavga~ın
da, geçen harbin hatalarını, ihmal
lerini, tedbirsizliklerini tekrar et
n1emck azmindedir. Bütün tecrü
belerden istifade ediyoruz. 

Ne olur, ne olmaz; fazla buğda
yımızı saklamağa mecburuz. Ya· 
rın, öbür gün, yıllar sürecek bir 

döğüşc girmiycceğimizi kim temin 
edebilir?. Tedbirsiz memleketlerin 
halini görüyor, duyuyoruz. Açlık 
ve sefalet, bütün Avrupada, bir 
baştan bir haşa kol geziyor. 

Türkiyeye bakınız: Harpten ev· 
velki zamana nisbetle, hayatmıız· 
da, pek belirsiz bir değişikliği, çok 
dikkatli bir gözle ancak se-zebilir
siniz. Bu ka<iarına katlanacağız. 

Ankara, Türk gemisini iyi yü~· 
tüyer. Memlekette, her nevi yiye
cek maddesi boldur. Vesika ile hiç 

+ Belediye İktısat Müdürlüğü bu· birşey almıyoruz. Dünya kavgası-
gün 475 gramlık müdevver ve 950 nın sonuna kadar, zalDJlnı geldik-
gramlık uzun ekmek tecrlbe>i yapa- çe, hiçbir tedbirin alınmasında ih· 
caktır. mal göstermiyeccğiz. Tek düşün· + Belediye Daim! Encümeni Beya-
zıt - Koska caddesinin tanzimi için cemiz: Yurduıı seliimetidir. 
32 bin lira kadar para sarfınl muvafık REŞAT F EYZI 
görmüştür. Bu para ile duvar, !rotu- !========='====== 
var ve yolun tesviyesi yapılacaktır-. b" 
+ Tepebaşı Bahçesinin aıı kısmı Yeni, büyük ır 

yolu ile Tozkoparanın bordür inşası f'd k 
için 3900 lira sarfcdilecektir. 1 an 1 

+ Hasköyle Kasımpaşa arasında a
çılacak yeni yol güzcrgAbına tesadüf 
~den bazı binaların istiml!\kine karar 
verilmiştir. 

+ Belediye Reis Muavin; B. Llltıl 
Aksoy'un. riyaseti altında dün bir top
lantı ;yapilmıştır. Toplantıda Toprak 
Ofisi. Istanbul Şubesi Müdürü B. Va
hit, Iktısat ~üdürü B. Saffet Sezen, 
ve Sıhhat işleri Müdürü B. Ooınan 
Sait Kurşuncu iştirak etmiştir. 

Toplantıda şehrimizde son günlerde 
fena pişmiş olarak çıkan ekmeklerin 
daha iyi çıkarılması için alınacak ted
birler ve f·rınlann kontrolü mevzuu 
bahsedilmiştir. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Dün muhtelit memleketlere 400 

bin liraklık ihracat yapılmıştır. En 
ziyade Almanya.ya tütün Macaristana 
deri gönderilmiştir. Bazı İtalyan fı.rma
Ian tarafıncbn tiftik ihracat birliğine 
mür~caat edilerek, t..iftik mukabilinde 
yilzde yüz pamuklu kumaş verilmesi 
teklif edilmi;;:tir. Bundan başka İtal
yadakl san'! ipek fabrikaları da yağlı 
tohumlar mukabilinde, sun'l ipek ver
meyi tek 1i t etmiş tir. 

+ HükQmetln yeni mahsule el koy
ması hakkındaki Koordinasyon kara
rını mer'iyete koyan İcra Vekilleri 
Hcy'eti karan dünk.il Resmi Ceridede 
intL-;:ar etn1iştir. 

+ Altın fiat1eri düşmekte devam e
diyor. Dün Reşadiye altını 26,40, külçe 
altın 336 kuruştan satılmıftır. 

MÜTEFERR,K: 
+ Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğü bu sene Ayvalık, Edremit ve 
Burhaniyenin kadastrosuna başlam.ıya 
karar venrti.ştir. 

+ Belediye talimatına riayet etme
dikleri görülen 8 şoför h.akkında ceza 
zabıt varakalan tanzim edilmiştir. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
Trakyada yaptığı seyahat sırasın. 
da devlet ziraat işletmeleri em -

rinde bulunan Lüleburgaz ve Türk. 
geldi çiıftliğinde büyük bir fidan
lık kurulmasını emretmiştir. Bu

rada yetiştirilecek asına ve diğer 
fidanlar bütün Trakya köylülerine 
tevzi olunacaktır. 

yardıma ögYeni 
retmenler ahnacak 

Yeni ders yılı için şimdiden 
orta okul kadrolarının hazırlık • 
!arına başlanmıştır. Bu yıl orta 
tedrisat kadrosuna yeniden mü • 
him miktarda yardımcı öğretmen 
alınacaktır. Bu yardımcı öğret -
menler bilhassa Üniversite Ede
biyat ve Fen Fakültelerinin üç ve 
dördüncü sömester talebelerinden 
alınacaktır. 

Telgraf memurları 
Telgraf muhabere bilgisi olan 

ilk mektep mezunlarının imtihan
la telgrafhanelere telgraf memu
ru olara;t alınmaları kararlaştı -
rılmıştır. 

30 yaşını geçmemeleri icabeder 
talipler 21 haziran cumartesi gü
nü saat 13 e kadar şehrimiz Post. 
ve Telgraf Başmüdürlüğüne mü
racaat '2debileceklerdir. İmtihanı 
kazanırlarsa 10 lira asli maaş vey 
40 ar lira aylık ücretle hemen ta
yinleri yapılacaktır. 

madı. Sıvışıverdi. 

KOLKOLA 
Odada kısa bir sükut oldu. Bir 

an göz göze geldiler: 
- Utanmıyor musun Rezzan? 
- Uğursuz herifi tepelemek is. 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 
dı:rdığını ve bedbaht adamın ka· 
tasına bir yumruk indirdikten son. 

ra yüzünü tırnaklamaea basla • 
<lığını gördü. 

- Yapma Rezzan 

- Bırak benL 
- Ayıptır ... 
- Karışma seR! 
Naci, kadının kollarını tutmak 

istedı. Bunun ilk ce•asını, karnına 

yediği bir tekme oldu. O şaşkın

lıkla: 

- Bırak adamcağızı.·· • diye 
söylendi • ayıp yavrum baban ye
rinde adam. 

Rezzan burnundan soluyarak 
bedbaht Mollayı döğmekte devam 

etınesine rajtmen bu sözleri QI • 

vapsız bırakmadı: 

- Babam yerimde mi? Bu pin· 

pon benim ağababaından da büyük· 
tür. Bu haline bakmaz, beni dağ 

başlarında rezil etmeğe gelir. 

Artık bu derecesi de fazla idL 

Naci, bu sefer, pek samimi bir is. 

yan ile kadının üstüne atıldı. Hiç 
bir merasime lüzum görmedi. Saç

larından çekince Rezzanı yere çö

kertti, ve Mollaya kapıyı işaret 
etti: ~ 

- Haydi efendi ... Durma, çık. 
Aşağıda bekle beni. 

Rezzan, ha.la: 
- Bırak beni .. Bırak beni! 
Diye haykırıp debeleniyordu. 

Bereket, Moll~ yeni bir kavga 
faslı b~lama.iına imkan bırak • 

ti yorum. 

- Hiç ummazdım senden. 

-······ 
- Daha dün, yolda gelirken ba

na kocanı meteden sen değil miy-· 

din? 

- ······ 
- Hani o senin en iyi arkada

şındı; 

- Böy}e giderse arkadaşlık mar. 
kadaşlık da kalmıyacak. 

- Ne ıapmış bu bedbaht? 

- Daha ne yapsın? Bura?a işi 
ne? 

- Bir telgraf almış ..• 

- Ben çekmedim ki ..• 
- Kerameti mi var? - ..... . 
- Düşün bir kere. .. Yaşlı adam. 

Gece dememiş, motöre at~. 
Ya ı:notör batsaydı? 

• a 1 ec 
Halkımıza hifQben vilayet bu 

hususi a bir tebliğ neşretti 
Fraru:ala im.alinin ta!lıdidi üreri- ru ve deva.mı müddetini Şlllbeler

ne francalanı.n yalnız hastalara deki listelere kayrettirecEllclerdir. 
tahsis edilmesi ve münhasıran be- Raporlarında listeye kaydedildiği
lediye ve hük:Cmıet doktıorlarırun ne dair meşruhat olanlar samtle
raporile satın alınaıbilmasi karar- r.indeiti fırml&rdan f:rancalalarıru 
laşmak üzere olduğunu dün yaz. alacaklardır. 
mıştık. 2 - Bu karara mi.Jhalıif hareket 

Vilayet b•.ıgün bu hususta şu edenlerle francala aJmıua hakkı 
tebliği yaymıştır. oJrıııyanlara francala satanlr, bö-
•İsianbul Vilayetinden: rek, pasta ve saire imal eden mü-
1 - Francala yalmz hastanelerle essooelere verilen unları taşraya 

hasta bulunanlara tahsis edilımıi.,<ıtlr. satanlar, ve Toprak Mahsulleri 0-
Hastalarm francala ihtiyacı mahal- fisi tarafından işletilıınıiyen iabtıi
li hükfunet veya belediye d'Okıtcr- kalarda un imal ve kaçak olarak 
ları tarafından verilecelk raıporla satanlar hakkında Örfi İdare Ka
tevsik oluınacakıtır. nununa tevfikan talcibatta bulu-

Bu raporları h3mil olanlar kay· iıulacaktır .• 
makaınLklara müTacaatla isiım ve Bu sabahtan itibaren hastası 
adresleri ile beraber raporlarındaki olanlar Belediye tabipliğine mü. 
ye\'lliı.İ alacakları francala miktarı- racaate başlamışlardır. .. ~--------
Meyva Satışı 
Belediye yeni bir 

emir gönderdi 
Mevsim dolayısile yaş meyva 

ve sebze bolluğu arttığından Be. 
lediye halkın sıhhati noktasından 
bazı tedbirler almağa karar ver
mistir. Bu münasebetle alakadar
lara ])ir tamim yapıl.~rak pazarlar
da, seyyar satıcılarda ve manav. 
!arda satılan yaş meyva ve sebze
lerin sıkı bir şekilde kontrol edi· 
!erek çürük ve bozuk bulunan • 
larm derhal imha edilmesi ve sa. 
hiplerinin cezalandırılması bildi· 
rilıniştir. 

Liman işleri 
lskenderunda yeni 
tedbirler alındı 
Münakalat, İktısat, Ticaret ve 

Gümrük İnhisarlar Vekaletleri İs-

kenderun limanındaki işlerin 

muntazam ve çabuk görülmesi için 

müşterek tedbirler almak için 

çalışmalara başlamışlardır.• 

İlk verilen karara göre, İsken. 

derun limanına malı gelen kim • 
ııeler bu mallarını hlç bekletme· 

den derhal çekıneğe mecbur tu

tulacaklardır. 

r e • 
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Sevgilisini yaralıyan musiki· 
şinas lostracı mahkum oldu 
Mahkeme; aşk zaalını kabul ettlftlnden 

d6rt yıl hapis cezası verdi 
Taksimde Büyükziba sokağın· 

da, geçen sene haziranın yirminci 

günü Nazmiye isminde bir ka • 

dını peşinden kovalayarak öldür

mek kasdile yaralamaktan maz • 
nun lostracı ve çalgıcı Ali Sonat 

hakkındaki kararını da, dün bil
dinniştir. 

Muhakeme; Ali Sonatın, ken. 
disile birlikte oturmak teklifini 

rendeQ.en Nazmiyeyi tabanca kul'
şÜnile sol memesinden öldürmek 
kasdile yaraladığı sabit görülmüş
tür. 

Konservatuar müdavimi olan 
maznunun cBu kız benim paramı 

yedi", sonra yüz çevirdi. Ben, ge

ne hazımlı davrandım. O gün de 

sadece şakalaşırken tabanca ka. 
zaen ateşlendı• yollu müdafaası, 

reddedilmiştir. Ancak, mahkeme, 

·kendinı sevgiye kaptırmak za -

fın1> bu katle nakıs teşebbüs ha
disesinde tahfif sebebi saymıştır. 

- Keşlre ... 
- Böyle deme ... Yalovada ka· 

rakollara baş vurm~, güç halle 

bir otomobil bulabilmiş. O yolları 

tanırsın. Ya bir yerde otomobil 

devrilseydi? 

- Keşke ..• 
- Kar fırtınası içinde şoförün 

bir yanlış hareketi onlar için ölüm 

olabilirdi. Bir ağaca çarpabilir • 
!erdi, tipi altında kalabilirlerdi. 

Hatta kurtlar tarafından parça • 

!anmak bile hesapta var. 
- Keşke kurtlar parçalasaydı 

mendeburu. 
Ve birdenbire ani bir asabi buh

rana tutuldu. Saçını başını yola
rak göğsünü yumruklıyarak çıl

gın çığlıklar aimağa başladı. De

likanlı hemen üzerıne atıldı, avu. 

cunu kadının ağzına dayadı. Son· 
ra onu kucaklıyarak yatağa gö • 
türdü: 

- Susss ... Oteli ayaklandırma. 
Bu bir kepazelik olur, 

Ali Sonatın cezası, bu &ebeple 6 
seneden 4 seneye indirilip azal -
tılınıştır. 

Askeri liselere yeni 
talebe kaydı ı Teşrl
nıevvelde yapılacak 

Askeri liselE're yeni talebe ka
yıt ve kabul işine bu yıl 1 teş • 
rinievvelcıe başlanılması karal'
laştırılınıştır. Kayıt V'e kabul şart
ları ileride ilim olunacaktır. 

Birliklere yeni pay 
tevziatı 

İzmir İthalat ve İhracat Bir -
likleri umumi kAtibi Atıf İnan 
.Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Atıf İnan Ankarada Birliklerir 
yeni pay tevziatı hakkında temas 
!arda bulunmuş ve şehrimizdeki 
a!akadarlarla da ayni iş üzerinde 
görüşmüştür. Buradan doğru İz
mire gidecektır. 

- Neden geldi? Neden geldi? 
- Suus ... Geldiği gibi gider. Se-

sini kıs. Geldi de baskın mı yap. 

tı? Bir başka koca olsaydı taban· 

casını çektiği gibi ikimizi de pak

layıverirdi. 

- Ortaçağda mıyız? Ne haddi

ne? Ver şu kolonya şişesini. Bü. 
tün sinirlerim ayaklandı. 

Naci, şişeyi açtı. Kadının kol • 
!arını, baş_ını uğdu. Bir taraftan da 
onu güldürmek çarelerini arıyor
du. 

- Görümce hanım, çobanı ça
lacaklarından :nı korktu ne? 

- ..... . 
- Acaba nereye gitmiş olabi • 

lirler? 
- İs•anbula götürmüştür. Fa

kat orada kalmaz. 
- Nereden biliyorsıın? 

- Bukadar zamandır görümcem 

ayol Bilmez olur muyum? Onun 
adeti İz.nire gitmektir. Gayet kıs

kanç ve haristir. Oğla.ıu evine ka-

Un veÇay J 
Tevziatı 

Badema tevziat es
naf Cemiyetleri vası

tasile yapılacak 
Çay, kahve ve un tevziatında 

kendilerine hisse verilen esnafın 
bu maddelerden bir kısmını ihti
yaçların:ı sarfetmiyerek yüksek 
fiatlere sattıkları görüldüğün -
den bu maddelerin bundan sonra 
Esnaf Cemiyetleri tarafından 

kendi azaları arasında tevzi edil· 
mesi k.ararlaşmıştır. 

Köy gezileri 
Şehrimizd<lki Halkevleri civar

daki köylere geziler tertip etmek 
için hazırlıklara başlamışlardır. 
Bu hususta bır program hazırlan· 
maktadır. Gezilere Evlerin spor 
ve gösteri kolları da iştirak ede • 
cekler V'e köylülere spor numara
ları yaparak hususi surette seçil
miş mevzularda açık hava tem -
silleri vereceklerdir. Önümüzdeki 
ay bu gezilere başlanacaktır. Ge. 
zilerde köylülere ilaç da dağıtıla
caktır. -Almanlar hurda 

incir alıyorlar 
Almaniar memlcketim'izde stok 

halinde bulunan 300 ton hurda 
inciri satın alınak için müracaat 

etmişlerdir. Bu hususta temaslara 
başlı*unıştır. Bu suretle hurda o

larak dahi memleketimizde ge • 
çen sene mahsulünden mal kal
mamış olacaktır. 

-o--

Kendir llatlerl git· 
tikçe pahalılaşıyor 

Kendir fiatiarı yeni mahsul za
manı yaklaşmasına rağmen git

tikçe pahalılaşmaktadır. Bunun 
sebebi Kend;.cden i.mal edilen 
eşyanın ve mesela halatın yerli 
imalathaneler tarafından gittikçe 
daha fazla bır şekilde yapılmakta 

oluşudur. Bu arada hariçten fazla 
taleplerin de tesiri vardır. Şim • 
dilik kendir 90 kuruşa kadar yük. 
selıniştir. ---o---

Bir katil 12 yll 
"hapsed ilecek 
Hasırcıl arda Tahmis sokağında 

aralarında çıkan kavgada kesta. 
neci Mehmedi öldürmekten maz· 
nun kavuncu Ahmet Tükenmezin 
muhakemesi, İstanbul Birinci A
ğırceza mahkemesinde neticelen
miştir. Dün bildirilen karara gö. 
re, bu iki esnaf. seyyar olarak sa
tış yaparken, Mısırçarşısı tarafın
dan bir araba gelmiş. Araba yan
larından geçeceği sırada. kavuncı; 
kestaneciye sedyesini biraz beri 
çekmesini söylemiş. Kestaneci, 
cSen mısin buranın kabadaıısı?• 
diye çıkışmış. Diğer esnaf, araya 
ttirerek, çarpışmayı önlemişlerse 
de, kestar.eci Mehmet, az sonra e. 
!ini arka cebine alarak bir nöbet 
daha çıkışınca. kavuncu Ahmed 
bıçağını Mehmedin göğsüne iki 
kııre saplamış. 

Mahkeme ağır tahrik yollu mü
dafaayı reddedip, adiyen tahrikle 
kasden ve tehevvüren öldürmek
ten ceza verdL 18 sene ağır hapis, 
adiyen tahrikten 12 seneye indi
rildi ve Ahmet Tükenmez, evvelce 
başka bırısini yaralamaktan üç ay 
hapse mahkum olduğundan, ıiın. 
diki cezası 10 gün arttırıldı. 

patacaktır, bıkınca da tek."11eyi 
bası verecektir, 

Kad.nın çenesi açılınca Naci 
krizin geçmekte olduğunu anla • 

mış ve sevinmişti. Kolonyay• da

ha bol süre_rek masajı daha ıtuv
vetli yı-.pmağa başladı. Bunun te

siri ani ddu. Rezzan gittikçe nei
elenerek, gülerek, kahka'lıalar a

tarak bahsi görümoesinın mace
ralarına nakletti: 

- Bu kaçıncıdır bilmiyıorum. 
Amma, onun yılda en az on jigo
laya ihtiyacı vardır. 

- Dev gibi kan. 
- Hamam anası gibidir. Zavallı 

oğlanlar, yaşlı karı bulduk, sız -
dıracağız sanırlar. Halbuki karı 
onları soyulmuş kazlara döndürür. 

- Çobanın nesini alacak? 
- İlahi N acicii(im ... Sen de am-

ma saf çocuksun... Görümcem.in 

ne mal olduğunu ben bilirim. Oğ
lanı bir müddet dizleri dibinde tu
tacaktır. Sonra onu zengin kadın
lara musallat edecektir. 

<-"- v• 

Franıız in dam .ıı 
yıldön mi 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMfJ 
Salı günü Fransanın AJmanYr 

dan mütareke talep ettiği güniiJI 
:birinci yıldönü.mü idi. Geı'Çi Frııfl' 
sa, AJrııanya ile mütarekeyi iıt1.:B" 
lamıya dört beş gün evvel karııf 
vermişti. Çörçil, mütarekenin iıtr 
zasından bir iki hafta sonra Av~ 
Kamarasında Fransanın son giiJf 
!erini anlatırken, kendisine vatı· 
diyenin 13 haziranda bir tekJJ1e 
bulunduğunu ifşa etmiştir. il~ 
teklifte İngilterenin Fransayı s•· 
rı sulh yapmamırk nOlktasındsY 'e 
taahhüdünden ibra etmesi tale!' 
ediliyıordu. Çörçil, Fr ansuz dc>n&~ " 
masmın İngiliz limanlarına g'. 
mesi şartile İngilterenin .bu te~ 
lifi k.,bul etmeğe mütemayil 0~ 
duğu revabını veıııniş, fakat aY 
zamanda Ameriıkaya ,-ard m iliı: 
müracaatta bulunu!ırasına knrı 
veri!m~ir. Filhakika bu ~r 
rar üzerine Reynaud. Am ril'' 
Cu-mhurreisine bir me. aj gönder<' 

Sanki Rır~\·elt. Frnns~y. rııır 
kıwemete değ:J, leslinıc davet e 
miş gfö~ mesajın geldigi eii~ ,, 
Fransa Almanyadan müiarek.c ~ 

0 
lehinde bulunmıva !;arar ,·erıı"' 
Mareşal Peten, ';nütarekenin iı11" 
zasıııdan sonra söylerliği nut :ıl<~ .. 
ibuna 15 ha:dranda. yan Ru~. -..' 
mesajının geldiği gün karar vc~r l'ı 
diğini bildirmiştir. Bu söz) '"" ~ 
de anlaşı1maktadır ki, Fra 0df 
Ruzvelte gönderilen mesajdaıı 

1
,1 

ha müspet netice be<klemi~. d·P 
Amerika Cuınll'llrreisi tarafı~ ' 1 
vı:rilen cevap Fransada inlc1,p 
doğu"muştur. Kısmen bu in~ı:<i" 
ve krsmen de cepheden gelen,_,1r 
tü haberler, Daladiyenin, çC.':~1 
rek iktidarı Ptene terketınıe5'01 
sebep teşkil etti ve Petenın. v·• 
yaptığı ilk iş, Alınanyadan nı0 1 
reke talep etmek olmu~tur. IJ,• 
bugün bu tarihi ıhadisen.in yıl JI 
nüanüdür. Peten, o gün radY0 r 
söylediği bir nutırkta, Frans:t 

0:ıı 
dusunun, kaıhramanca döğli.9"' 1 

olmasına rağmen maili.ip oJd• r 
nu bildirdikten sonra peri.şaP r 
lan ordunun ve muhacirlerin y 
!inden dolayı yüreği sı'Zlad.ğ~ 
lave etmiştir. rf 

Bu müracaata Almanya, lrl jl 
pet cevaıp vermiş ve mütarei;ı, 
haziranda Com.piegne'de ı 

lanmıştır. ., ııt 
Fransanın Avrupa kıt'asın'" ,ıır 

ııimete uğradığına ve bütün nı~ 
leketin Alman işgaline geçer ;ı' 
ne şüphe edilemez. Fakat e~l 't 
Fransa, lngilterenın y anıba;, ,r ~ 
mücadelede devam edemez l'!l · ~ 
Petene göre, ebınekte bır fu~ ~ 
yoktu. . tl a 
Fransayı Alınar:ya ile mut~;,ıı: ~ 

· talebinde bulunmıya sevl< 
1 

~ 
sell:>epler, Peten tarafından ' • 1 

olarak izah edildi. BuııJarı , 
Fransı'Zlar makul olar~k ıkai>ıl~,r . 
tiler. Bazı Fransızlar ıse, Fı 8 ,4 ~l 
~nın şer&i ile telif edemedi)~~ ' 'it 
istikbalı bakımından da telı e 
gördüler. Fakat Peten hü:klırı' t.f k 
nin daha çok mua.haze edilen ile 'il! 
reketi, sonbaharda A!ımanY3 ~ ~ 
lıir işbirliğine girişmeğe raı\,~ ~ 
rnasıdır. Hitlcr mütareke ifl1~3 .ıl 
drktan sonra söylediği nııtul<t~~ 
manyanın bu mütareke ile ıc~ 
etmek istediği vaziyeti iki ~ 
ayırrmşt.: r l 

1- Evvela Fransayı t~:,,f 

::,~r:~~::~ı:,,ı:,arebeYe fr ~ 
:1r- İkincisi Alına!l\YaY! ti'l 

tereye karşı mücadele et 
se:ııbest bırakmaık. . ıl 

İngilterenin mağlfıln1"1~ ' 
Fr~nsanın işbirliğini tem_in e~ t 
o zaman dü,üı\'ilmemiştı. A tf. ' ın 
lıyDT 'ki Almanya, Fran~an _cr".ı 
]iminden sonra, ya İngııteı. ~ · 
mukavemet etmiyeccğinL ~e.ı{ 
eders_e Gi,;,it ~i _havad?!l p,I:' ii~ı 
dılebılecegıni umıt etmış.ltı< I~ 
tos ve eylul ayları içinde . ~ı' ~ 
reye karşı girişilen müblıı~ "r 1~ 
taarruzu neticesiz ıkaldıkt3 ~~ ı~ 
radır ki Almanya Fransanı~r~ ~ ·~ 
liğini temin etmeğe karar ıar f1 i 
ve Mareşal Peten· ile yapı 1t. i~ 1 

rü.şmede buna mu<Vaffak ~jlt ,j 
İş'birliği Fransayı İngiltere efıl" 
Jahlı bir çarpışınıya kadar re c 
müştür. O Fransa ki bir '"epıi' 
ve! mücadelede edvam e<'.1.ı:ır ·p· 
ceğini beyan edcrt>k sı <"''" 
te:ketı:1iş: .Bug~n __ bir sen;W 
muttefıki ıle dovuşmeıkl . J 
manzara . karşı.'.;ında. Ber:;'.\' 
duğu sevuıci gıılemıycr" ııit ~ 
ki gün gnzetelerde çıık•0 J i 

bere göre, diyıor ki: 611" 
(Devıum 5 ıpııl 



Mühimmat klfi değil, 
asker de az .. Geçen sefer

ki tenkidler böyle idi. Bu
günküler de atağı yukarı 
öyle •• 

il: Ali Kemal SUNMAN\ 

fJ · parlamentosunda geçen 
yr !ıı ıbt:ııranlı aylarında, bu 
üJ ~e cereyan etmiş olan mü
afi' ı unutacak kadar. çıoık ol

kuvveti kMi değil, mühimmat ye· 
fümııym, İrıgiliz askeri. gi~tiği ceır 
'helerde boş duruyor, çünkü dami 
surette top, tüfek ataıbilmek ıçm 

İyi yanmayan sokak 
lenerıerf 

Üsküdar semtinin ihtiyaç
ları üzerinde konuşulmak, 
kararlar alınmak için, geçen 
gün, bu semtin Parti binaaın
da, nahiye mütneuillerinin 

de iştirakiyle bir toplantı ya
pıldı. Bir çok temenniler ileri 
sürüldü. 

!I.ıtırlardadır ki o aylarda 
.Jikoom baıhsedılmış. duş
~vveti küçüık görülmek 

durnun, İngıl1ere aleyıhiıı
~ıği t.;rıu taarruz emel
tiilıakk k ettırmege çalış-
n hıç gcı i Kalır yacagı tek
'ınıştı. Buna ba ·arak dun

' tında mu teli.f mütale
surıi ldiı . 

er m=leketlerinin gazete
Loridrada s<iylcmenlcri il· 

lıt 11ın da"ltill tehd•din
saliııııy ttar İngHiz dev
i rı tara[mdın bahsedil-

ıstediğı kadar malzeme.;ı yok.. 
gibi. 

İııgiltermin artık ac-&ini ı
hh etınde gordiıkr. Hal

i ve keyfıyet aşka t ~rlu 
~'lu göstere.!., Tehlike n geç
~ soylem<'k baııka, tehli· 
ita ıs nda bütün mukavc-

Sonra geçen haqıte müttefikler 
arasında ku.manda birligıni tesis 
etmek de ayn lbir 1'ş olmuştu. U
zun zamanlar geçmiş, bunu tesis 
ebmek kolay olm.1m tır. Eğer o 
tct>kitlere bakarak ıher söyleneni 
harfi ha'rfinc kabul etmC>k lazım 
gclwydi ışlerin hakıkaten pek 
bozuk duzen gittığine ve Beşjnci 
Corcun ümi.dı hı!Mına İngiliz si
J.ahlarnın galeb<'Si mıi:mkün ola
l!'~acağına ve İngiliz davasının da 
kazanılmıyacagilla peşmden hük
metmek l.Uzm gelecektı. F~at a

ç :ıtan açıga ed len " tenkitlerle 
beraber bir de iş sahasında fas>la
sız bır faaliyet vardı: 1\füılıimmat 
işine azami ehemmiyet veril:ıniş 

ve onu ba arma.k içın azami gay-
retler gösterilmesinden geri kalın
mamıştır. Muhtelif yerlerde ceır 
heler açılarak gönderilen İngilız 

louv•vetlerının mühımmat nokbanı 
:yüz.ü dl"n boş durduklarındah mı 
·>kayet ediliyordu?. İlk geçen za
manlar kısa olmamıştır. Fakat 
hal'bın üzerınden seneler geı;:me
ğe başlaymca tesir ve kuvvet de 
kendini gihtenmişt.i. Bugün de böy
le bir noksan var. Tenkitler zaruri. 

• ..ır.:u brrakmak ba>J<a. 
iZ tarafı şıımdive kadar düş
ıı kuvvetini · ::,ç• k giiıımc
ı.; enin geçmedig:ni dün 

Ordu Daha gl'l;ımediğ!tıi 
8Övlüyw. Şu günlerde İn
liunentosunda cereyan e-

~"aka.şalar da tıııkip edil r
ııolat.a kendini göstermek- ı 

lll:?ıdan sonra da kimbıl:r 
iı:iyotlcre göre ne münaka
lacaktır '.Onları okurken r

kıonuşuldu u görülüyor 
~ bazan da kat• söz olur, 
'<ız s<iylıyenlerl<> cevap ve-
bunlara alı:şıktır. 
~ gcçcn seferkı tıaııpte yi
tl;lm<'ntoda neler cereyan 

1~ dÜŞ'Unülse gerek. Gerçi 
ııua1>beri çok z31llan geçti. 
lıatırlı:yabibmek için <bu
t lılann da hafızalarını 
~ı "nalan iktiza edecek. O 

İngilterenin devlet a-
1 an me.5ela biT'ka.,· meşhur I 
"td Ki~'ler, Balfur Grey, 
ıı,,ııarlav Makd nald gi-

blJ4lun hayatt.ı dcğil

run m · kül' tı ıle uğ
~ suretle şolırcı kazan.ıruş 
lan buıgün Hık hatırı gelen
t · Bai'vekJ Çorçı l ılc c.
llltjı lllid Core o leyor. 

ülat b er bırer ba'!llös-
, 1 giliz kuv\'ctl<•ı·ının b_ir 
elerdc rr.Jharebe ede-Jni-

:ıı !l(>ll"fın hazırlanması la
•gı duışunuldükç~ parla
suallcr e1<si.k oLmuyor, 

da az çok müphem kalı-
~akıat bariz olan gaye ve 
at Seşıncı Coreun bir 
a toY"le ıfade edilmı.şti: 

"la1tiırl.ıık pa.hasına olursa 
llıııliı: silahlarının galebe
liz davasının kazamlma-

~ak o kadar çok ·~ var-
lııra daır etraflı rr a llr:nat 
tık mcv.kiinde •bulunanla
cevapıarda müplıcııı kal
~urtulaınryacaktı' Ouun 

· n seft.ı ":, har.bm devam 
tıf..lerc1e İngiliz parlamen
'lıuna aaşlarımla bu hal 
\;.ır Llikııı buna kar~ı 

r_ıda i~aret edılen keyfiyet 
ırle ç rpıyordu: Gayeye 
huausunda sual soranlar
~eıenler arasındakı emel 

•~a •nahsı.s tenkıtleri'l top
~talardan bır b,: : K,ıı n 1 
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lı Ve lıçi Arıyanlar, 
ıik"iyetl,,,., temenni. 

ler ve miifkiiUer 
Llııe 1 le kadar okumuş ça

lıtlı.an bir genç i~ arıyor 
Lise 11 ,ncl aınl!ına terfi etmiş, ca

.ş · n, Zt>ki ve yaı.ıst, ilad(.'bl di.ızgun 

bır g<nı. kanaa .. a.. hll" ticretıe tica
rethane, yazıhane ve hususl müesse
selerde bır iş aramaktadır. Talip olan
ların lütfen Son eoltırat Halk Sutu
nunda lbrahinı·e yrzmaları rica olun.
ınakt.adır. 

Ders veı·melı: istiyen bir zat 

Yuk~ek ve tf•ınız bir aileye mensup 
yaşh bir zat aile nezdinde çocuklara 
Tiırkçe Fransızca ve piyano dersleri 
verıneyi ve te-rbıyeleriyle n1eşguJ ol
m 'Yl arzu eder. Taşraya d.ı gider, 
Arzu edenlerın fi. R run1uziyle Son 
Telgraf ca.ıeteı;;ıne nıüracaatları rica 
olunur. 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız it Arıyor 

Lise aon sınl!ını ikmal etmiş genç 
bir k12 resmi ve hıt U,l;i mues!>e~lerde 
iş aramaktadır İ~ sahıplerinin Son 
Telgraf llalk ~ütun1Jı vaıııt.asiyle (Sa ... 

miye) isnıine müracaatları rica olu
nur. 

Bir muaiki mU.llimi aranıyor 

Stııiırlar, Dilsizler ve KOrler Tesa
ni.ı.t Cenııyetini.n yetiştirmekte oldugu 
Körler Orkestra.sına bir nıusiki mu .. 
a1lımi alınacaktır. ~rs han.ada 3 &Un 
\ e günd<' 2 saattir 

Tal p olanların Caialof:lu yokuşu 
Narlı Bahçe sok, k Nı.t. 5 Saiır, Dilsiz 
ve Korler tesanut cenııyetl B-1şkanlığı
na muracaat eylemele-rı rıca olunur. 

Açık Konuşma. Bayan Mualll: 
Mektııbunuz bugun &öndt-rilmiştir. 

Bay Ve<l01:l: tlalk SUtunl..i.mıtzda yal
nı~ iş verırıe ve ış aranıa ilinlnrı mec
canen ne~redlldLAınci~n .Zayi• ilanı
nızın ueret tarifesınf" t!.bı oldu,unu 
bildırırız 

Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

•oz!t•r lılöf sa.Wı-

~ . 
'he, Guzin ka~ı..ktan son

~~tı·' 

dır;·cak ıribi oldu' 
·~ .. 1 rıe \·aptı'!, 

~ ıt tok hı•ildiı; polise filitn 
~. 

, di ile Şükriye ara. rndı lıu 
41 rinde bir •.ynlık, bir 

•• rı 1 it2Jık \·ar mı~dı? 
ılı,; kere kavga et~ler .. i. 
'tı,ıi bu kavgaları? 
~İye Ferdinin bu hadise
~d,. sıkı bir alaka IDltbı• 
~~ini zannediyordu. 
~Iı.ıtte de öyle miydi?. 
'ıı•lde Ferdi Bey elinden 
~ ıyo~u. An<:ıık bu luı
lllnıdendl); tatmin el· 

medij"i anla~ılıyor. 
Hakiıu bu bah>in bitirdiğini ifa

de eden bir tavırla bir ba~k• suale 
ge{tı: 

- Cinayeti ilkönc~ :-.iz n1i haber 

Vf'rdiniz?. 
- Evet ben gördüm. ben haber 

vıerdinı. 

- Anlatınız!. 

:\Iatmızel Vil..terya ırö.lüpnü 
kenar çerçevelerinden tutarak bir 
iki lr.eM karıştırdıktlııı ve bir ili 
saniye dü§ündıikten soııra cevap 
vdl: 

- Buıwla a.nlatılac:ak bir şey 
yok. Gördüklerimi polise de, ad
liyeye de ımatmıştua.. Şükriye 91-
dürülmiiştii. 

Hlıkim anladı ki !Uatnıazcl Vik
torya, bn alos~lı Jw, toptan bir 

lstanbul tarafında oturan 
bir kısım okuyucular, belki, 
bilmezler; Üsküdar aemtinde, 
sokaklarda haııagazi Uimba
sı yanar ve akıamları, omu
zunda, alev aleıı yanan bir 
m.eşale taşıyan bir memur, 
fenerleri birer birer dolQfa
rak, bunları ateşler .. 

Bu fenerlerin aydınlık ver
me dereceıi nedir?. Ah, bu· 
nu bir bilsek .. Gün olur, ba
karsınız., fenerler ölü gözü 
c.ibi yanmaktadır. Gün olur, 
bir mum gibidir. Dibine bile 
ışık vermez. Gün olur, sarı, 
ölgün bir ziya neırecler. Hu
la•a, tam kuııvetiyle ve asıl 
vazifesini yapamaz, yani, so
kağı aydınlatamaz. 

Hatırımız.da kaldığına gö
re, bu fenerlere lflk ııeren 
havagazi hareketinin, bu ha
le kasten meydan verdiği ya· 
zılmış, ııe tahkikata baflan
mıştı. Sonra, ne oldu, bilmi
yoruz. 

Bundan bQfka, mesela, bir 
ııokağın bCJfında ııeya orta· 
sındaki fenerin bir kaç gün 
yanmadığını görürıriinüz. Ne 
olmuştur?. Fener mi bozuk
tur, mahsu• mu yakmıyor?. 
Ta•arruf mu ediyorlar. Selli 
değildir. 

Hıilô•a, bu ıemtin aydın
latılması iıi, işte böyle bir 
alaturkalık içindedir. 

BÜRHAN CEVAT 

Tlrold 
Bilhassa kad1nlarda Tiroid de

nilen bir gudde vardır ki, onlara 
heptmiıin hoşuntt &:iden cazibeyi 
bt.tı ,e:udde tenıin eder. Kız çocuk, 
genç kız olacak yaşa yaklaştıkça, 
Uroid guddesi büyümiye baslar. 
Eı kek çocuklarda sesler kalınlaş
ma yaı;ına geldJği vakit bu (Ud.
de büyüne de, kızlarda daha faı:
ladır. 

Tiroid ruddesini.n büyümesi 
kadının bütün hayatında lüzumlu
dur. Büyüm.,...., genç kwn kal
çaları daracık kalır. Göğüs yük
seleınez. Vücudü endamsız, cildi 
donuk olur. Dennansızltk.tan kur
tulmaz. 

Genç kız kadın olunca, o ıudde 
büyümezse, çocuk annesi olan1az. 
Gebe kalsa bile çocuğunu ~eıa
ınetc eriştiremez. Durup durur
ken dü~ürUr. 

Zaten febelikte tiroid biraz 
daha büyür. Cünkı.1 çocuğun iyi 
beslenmesi ve gürbuz olınası tÇin 
onun hormonu lAzımdır. 

Kadınların cHdinı yumup.k 
tutan, saçlarını uzun ve parlak 
yapan, onları tatlı tatlı, hatta !az
ı ısıyle konuşturan tiroid eudde
sidir. 

tııM ir ve takdir ile hadiseyi an
latamı~·acak. Kendi:.i birer birer 
sornıaaa başladı: 

- Ce.edi en önce siz mi gördü· 
.. ? nuz .. 
-Evet ben gördüm. 
- Saat kaçtı?. 
- 6,5. Belki 7, 7 ,5 du. 
- Ni~in bu saatle Şiikriyenin 

oda~ına girmi tinJz? 
- Geceden müthi bir ha ;ı~rı

sına tutulmu~tum. Bende iliç kal
mamıştı. Onun yatak odasındaki 
ecza kutusundan faydalanmak İS· 
temistin1. 

- ·Kapıyı v urınadan 11li girdi
. ~ 

nız .• 

- Vurmadan girdim. Yalı»~ y>ıt
be-ı biliyordum. 

- Her 'akit hu şeicilde onunla 
temas etıvek itiyııdınrz mıdır?. 

- Aranı.ızda deriıı lıoir ·anıimi

yet, sonsuz bir •evıP vardı. 
- O halde tam bir hususi)-et i

çinde idinir? 
- Evet.. Birbinmi7den çekindi· 

ğimiz, ~akhyal·a~n1111 hiçbir şey 
yoktu. Buna scb"'P de onunla en 

MAHKEMELERDE: 
Sözde Fiat Müra
kabe kontrolörleri 

"Hala aklınız başınıza gelmedi ise 
bundan sonra geleceği de yoktur.,, 

=F: Y~zan: BCIEYİN BEHÇET =ı-
- Tutım! dedim. 
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Başmuharrlrler 

Ne Df yorıar? 

CUMHURiYET 
B. l"wıu. Na4i cOnıle ..... ....,.. 

iımd.3.» iı1iaı1J IHııclwku '- 7az ında 
mut.arek.t 1''raıl.'Saftın ha.lini or.;le v
k.iç ar: lncb kalalıf libl tavsif e•mek
te ve bili.ha.re: 

lngilterede, bazı .;ıda mad
delerinden batka, giyecek 
~y~, kumaı, papuç, çorap 
gıbı maddeler de vesika ile 
verıliyor. Son gelen bir ajans 
telgrafı, Londra kadınlarının 
bu yeni tedbirler kar;>ısında
ki halini anlatıyordu. 

Şikayetçi., ş;şman, esmer, ab -
lak suratlı, siyah burma bıyıklı bir 
adamdı. Yanında, biri oldukça iyi 
giyinmiş, diğerı orta halli bir a
dam kıyafetinde iki kişi vardı. 
bunlardan iyi giyinm~ olanı, cüs
sesi, çahresi ve cerbezesi itiba • 
rile mühim b'r adam tesiri yapı
yordu. Dığeri, alelade görünüyor
du. 

- Şu ötekisi, cebinden bir kağıt 

c.llir ta.raftan calip Alm.anyarun 
~eaı ve tazyiki altındadır, dıger ta
raftan İngilte.ı:enin çık.ardıiı ~uphe 
mahsulu ve kendi besa.bına haklı zor
luklara ınaruzdur. Nihayet Suriyede 
günlerdenebrl ikl tarafın kuvveUe.ri 
harp edıyorlar, son senelerde mf"y
daoa çıkan beynelmilel yeni b.r Ade
te tebaaan harp halı resnıen ılAn edil
ıni~ olmaksızın, Jnııliz -- Fransız mu
naııebetlerlni daha ziyad bozulmDk· 
tan korwnaya çahıJ8.n Aroerıkanın bu 
çapraşU< vazly•l önUıldc pek zıyade 
müteh<ıyyır olmuş olacağı aşik, rdır. 

Bu harple Ao.r ... •rika b&dayettenberi 
Jrendisince haklı gordiltü demokrasi. 
tnraftnı tc. :""IUŞ olduktan sonra şimdi 
bu cephede yalnız kalan İn&ıllereye 
bültın kuvveLyle yardım etmek mec
burlytinde bulundugunu içuı Fransa 
ile İngıltere ar..ısında dostane muta
vassıtlılt vazifesi görürken t.abıi F'ran
sayı İngıltereye uymağa sevkL>den bır 
rol oynuyor. ve bir çok misallerı1e s3-
bit oldutu üzere icabında Fransayı 
tehdıt bile ediyor Herhalde İngiltere 
l c FraRSa •rasında Suriye boğuşma
larına rağınen hrnuz harp halının res
mi şekle dokıllmeı:n~ olmasında A
ınerikan müdahale ve tazyik:kfnin az 
çok tesiri olac:ıktır, diye t.ahrnın olu
nur.• demektedir. 

İngiliz kadınları, ince, ipek 
çoraptan bütün bütün vaz. 
geçmitlerdir. Hatta, papuç· 
tan dahi .. Sokaklarda, çıplak 
ayakla yürüyen bir çok ka. 
dınlar görülmekte imiş. Hele, 
Çorapsız kadınlar •• Bu, umu· 
ru adiyeden olmuı!. 

Şişman, esmer, ablak suratlı, si
yah burma bıyıklı şikayetçi an • 
latmağa başladı 

- Bendenizin bakkaliye tica -
rethanem vardır. Kendim dük • 
kandc hergün bulunurum .. Her 
gün, her saat .. Çünkü, çıraklara 
tezgahtarlara iş bırakmağa gel -
mez. Hem müşteriyi gıicendirir, 

hem •insana külah giydirir. Ben 
müşteriye hem iyi muamele ede. 
rim .. Hem de, her şeyi amma iki 
kuruş, amma üç kuruş noksanına 
veririm. Onun için, dükkanımdan 
müşteri eksik olmaz. 

Hakim müdahale etti: 
- Bodos. Sana dükkanının pro

pagandasını yap demediik .. Şu 
meseleyi anlatmanı istedik. Asıl 
meseleye gelelim!.. 

- Evet ğozüm, anlatacağım. La
fa bir yol açıyom. 

- Sen yolu filan bırak da, şu 
işi anlat. 

- Anlatayım ... Dükkanım çok 
kalabalıktll". Müşteriler biribirini 
kovalar. Dün akşam müşterilerin 
en civcivli zamanında bu iki zat 
da dükkanıma vürud ettiler. Ev
vela mü,,teri zannettim. Ne bile. 
yiın ben? 

- Buyurun, dwim. Emriniz ne
dir? Ala yağlı Edirne peynirım, 
mis gibi teıeyağlarım, enfes Halep 
Hadidi yağlarım, nefis Urfa, Trab
zon yağlarını .. 

- Çok uzatıyorsun, Bodos!. 
- Uzatmıyalım efendim, dedi-

ler ki: 
- BizA şuradan Edirne peyniri 

ver. 
- Ala .. Dedım. Nekadar istiyor. 

sunuz? 
- Bir kilo ~!sun, dediler. 
- Peki, dedim, tartmağa başla· 

dım. 

- Kaça? dediler. 
- Seksen kuruş, dedim. 
-Hah, dediler. Biz de bunu bek-

liyorduk zaten .. Biz, Fiat Müraka
be kontrolörüyüz. Konuşan, daha 
şaldaban olan şu kerli ferlisi idi. 

Giyimi kuşamı yerinde olan a. 
yağa kalktı: 

- Efendim, hakaret ediyor .. De
di. Ben ~aklaban değilim. Bu, ya 
şaklabanın n2 olduğunu bilmiyor 
ya kendini bilmiyor. 
Hakım: 

- Siz susunuz, dedi. Sıranız gel
diği vakit siz de söylersiniz. 

Bodos devam etti: 
- Bu söylüyor, O da ona cevet 

beyefendimiz• diye yıırdakhk e
diyordu. 

- Netice ne olacak? dedim. 
- Zabıt tutacağız, dediler. 

eski tanıs olmaktı. 
- Ces~tle nasıl karşılaşhn12? 
- Odadan içeri girince ilkönce 

onu uyandırmamak için ayakları
mın ucuna basa basa ve ona hiçbir 
ses duyurınrunağa itjna ederek j .. 

lerledim. Hatta, hiç karyolasına 

bile uyanmasından endi:,ıe ederek 
bakını~·f'rdunı. tI'anı aradığım ilô.
cı bnldııııı. Geriye döniiyordum. 
Birden o gözünıe ilişti. Yor\:tlntn 

altıııd• gayte sakın ~atıyordu. Fa
kat, yn•tıi:ın üzerinde bir &erit ha· 
!inde kan vardı. İlkönce gözüme 
o kan çarp-tı. Sonra suratına bak
tnn. R~ngi n1orarnuş \"e sararmış 
bir haldeydi. O, ölmü~tii. Hemen 
çıldırcak gibi oldum. Çığlık çığlığa 
Ferdiy~ ko~tum. 

- Cesede hiç dokıuıdumız mu 
idi?. 

- Hayır .. 
- Olduğu gibi bırakarak mı 

kalem çıkardı, bir şeyler yamıağa 
başladı. Yazdı yazdı .. Bitirdi. 

- Şunu imzala bakalım. d<ed· .. 
Nerede görülmüş seksen kuruşa 

beyaz peynir. Sen ihtikar yapı • 
yorsun. 

- Ben imzalayamam, dedim. 
Bu. bani ötekisi işte, yanıma yak
laştı: 

- Bu ~. böyle aksilik.le, terslik· 
le olmaz, dede. Güzellikle her şey 
olur. 

Sonra kulağımın dıbıne sokuldu. 
- Ben sana bir ey söyliyeyim 

mi, hemşehrim ?dedi. Ben beye
fendiyi zabıttan vaz geçıririın. İyi 
adamdır o, vaı geçer amma, tab·i, 
sen de bir parça fedakarlık ya. 
parsın. 

- Ko!ay, dedim. İki kilo Edır
ne peynıri veririm. 

- Sen benimle alay mı ediycr
sun? ded;. İki kilo beyaz peynırı 
kendi evine götür de çoluk :;ocu': 
yeyin. Bu iş, büyük iş. Şirndı, en 
aşağı be< yüz lira para cezası ve
receksin. İki sene de sürgün edi. 
leceksin. İyısı mi?. Şu beş yüzün 
iki yüz <':llisinı beyefendiye vere
lim. O bizim başmüfettişimizdır. 
Sonra ben de gelir senden bir rakı 
içerim. 
Baktım işler ciddi)~ gidiyor. 

Zaptı da yapmşılar. Pazarlığa gi
riştik. Yüz liraya razı oldular. Tam 
parayı verecektim. Aklıma bır 

hinoğlu hinlik geldi. 
- Sakın, dedim bunlar beni 

mantara bastırmasınlar? Parayı 

vermeğe niyetlenirken caydım. 
- İyi amm ı, dedim, şimdi be

nim param yok. Yarın sabah saat 
onda dükkana gelin vereyım. Ver
mezsem, zabıt yapın, dedim. 

- Pekı, dediler; gittıler. 

VA.TA.N 

B. Ahmel Emin Yalman oTıuk -
Alma.o muahc-~lnin tnan ı• ~imli 

l>U&iınkü 1>34 yazısında dun ~AD.
karada tm.ıanan mu.ı.htdenln ...ı..ı 
takip elllKİlnlıı ....ı.t sl7-nln 7enl 
bör tekilde ifade l>ulmıı.."' dmıek ol
duiıına soyHyerek 

tBu muahede, harbi toprnklanmız ... 
dan uzak tutmak yolundaki vazife
mizin ifadesini kolaylaşttrıyor.-, :ie
mekledir, 

YENi SABAH 

B. Hu.eyin Cırlı!t Yalcın cB~lu 
lı.eu lslmll ~~kiı ı.-. 7ıuı<uıd:ı Al· 
manlann mnha.kk k 11:1 hazırl:uvJıkla
rmı Ye bu b.utrhfın Şarki kdf"ıD.lwl.e

kl İncllb: kuvveotlerine k:ı. ı olaıca.tma 
dair o-.. hlo bu' -- bı>lunmııdı
fını !iÖJllytıreı.: 

Goebbel.:> bir makale yazını~ ve iki 
aya kadar mühun darbelere lntiz.ar e
dilmesini söylemlş. Almanlar muay
yen müddetler 7..arfında vukua gelecek 
hAdiselerden bahsetmenin kendi pres
tijlerine ne kadar zarar \·erdiğini ni
hayet anlamış olacaklar kı bu maka• 

leyi ihtiva ed~n &aıete nüshalarıoı 

toplalhnnışlar. Havadis doğru ıse Al 
mantarın İngiliz adalarıoci1 talıhferını 
dt-nemeyl yine düşundUklerinc hük
medilebilir Taw. bir tecrübe yapmış
lar \'e bi.ıyuk hır hava mağlUbıycUn· 
den sonriA v~Çnlişlerdı. Şı.mdi belki. 

Onlar gidınce komşu Serkise 
sordum. Onun da midesi bulandı 
bu işten. 

- Bu ışi polıse haber ver' dedi. 
Telefon ettik .. İşi anlattık. Bu sa. 
balı dükkand,, tertibat alındı. Tam 
saat onda bunlar geldiler. Ben pa
rayı verdiğim sırada çıkıp yaka· 
!adılar. 

yenı bır tahiye kullao3cak.la.rdır. Fa· 

kat Almanlar İngillz adal ruıa hiı.tu· 
mun kendileri içın wn ku1.. olduğunu 

bıliyor1ar \'e bunu kolay kolay kullan
mak istemiyorlar. ist.il&yı tecrübe et-

Hakim. kerli ferli, giyimi ku -
~amı yerinde olana sordu; 

- Ne diyeceksiniz? 

mez1er.o:e İn.gilterenin kuvvetlenmesine 
meydan verecekler ve harbi nihayet 
kaybedecekler. Tecrübe edip te mu
vaffak olmazlarsa maıtlübiyetlerini 

tesri etnıış olacaklar. Bundan dolayı 
dır ki bugUnkü bckleıne ve hazırlan
ma devtt$lnin Mihver jc;in pek üzün
tülü olduğun& hükmedilebilir.• de
mektedir. 

- Arzedcyim efendim .. Biz pey. l==------------
nir almağa gittik. cSeksen küruş• 
diyinee eseni Fiat Mürakabe kon
trolörlerine veririz• dedim. cFiat 
Mürakabe kontroluyuz. demedun. 

Ben öyle diyince cyann saat on
da gelin de size bir ikramda bu
lunayım, dedi. Girer girmez enme 
bir zarf tutuşturdu. Ben önce bir 
mektup filan zannettim. Elime a
lınca, memurlar çıktı. Sahtekar. 
lık yapıyoruz, rüşvet alıyoruz di
ye bizi vakaladılar. 
Arkadası da bunu 

mahiyette kendilerini 
etti. 

teyid eder 
müdafaa 

Cürmü meşhudu tertip eden po. 

etıne:ı.ini isti) orum. 
Dedi. devanı etti: 

lisler şahit olarak dinlen idiler. 
Cürmü meşhudun nasıl yapıldı -
ğını anlattılar. Serkis de bu me
yanda dinlenildi. 

Hil.kim, ikisinin de tevkifine ka
rar verdi. 
Mahkemenın kapısı önünde, 

iyi giyimlisi Bodosa: 
- Sen görürsün! dedi. Dükka. 

nını kapattırayım da aklın başına 
gelsin. j 

Bodos gülerek 

1 

- Ben sizi kodese kapattırıyorum, 
h9.la aklınız başınıza gelmiyor 
mu? ded,. Eğer gelmezse, geleceği 
de yoktur. 

İngiliz kadınları makul in
sanlardı. Londranın en aris
tokrat ve liık~ kadınları ye-. har , 
w bin zaruretlerine, ken· 
di hayatlarını, derhal ve hiç 
sıkıntuız intıbak ettirivermit· 
ler .. Halbuki, onların yaiayı· 
fl, zarif giyiniti çok me~hur
dur • 

Londra kadınları, devletin 
İstediğinden faz!a, tasarruf 
tedbiri almı..~ıa ve harbin 
ıartlarına uymaktadırlar. O 
kadınların, söykdiğimiz gi
bi, ne derece aristokrat bir 
hayat ya§adıklarını, bütün 
dünya bilir, ve onların bu ha
yatı yeni değil, seneler, hat
ta asırlardanberi devam ede
gelmiı bir itiyattır. 

Sözü, bizim bayanlara ge
tireceğiz. Tasarruf yapılsın, 
lüzumsuz ve lü s eıya alın
masın, diye, mütemadiyen 
propaganda yapılıyor. San
ki, bu sözler havaya söyl~n
miıtir. Yaz geldi; etrafımza 
bakınız.. Kadınların .. ıisü, 
lükaü, kıyafeti, harpten ev· 
velki zamanlardan daha ıle
ri •• 

- ipek çorap fiatleri vükıel
di. Fakat, kimin umurunda, 
yine, ne yapıp yapıp alınıyor, 
giyiliyor. Öyle kadınlar ianıyo 
rum ve görüyorum. Bir mü
enesede, 40 - 50 lira ücretle 
çalışmaktadır. Fakat, hergun 
ipek çorap giyer. Bir ipek ço
rabın kaç gün giyildiğı ma
lum •. Kaç kuruşa alındığı da 
malum .. Kaç bayanlar bu işi 
naaıl yapıyorlar?. Vallahi a
kıl erdiremiyorum. 

Bizde, hemen hemen, ka
dınların giyiııi4inde derece 
farkı kalktı. Mütevazi ve hat
ta fakir bir ailenin kızı veya 
kadını da, mutlaka, en zarif 
ve tık giyinmek iddia ve sev
dasında. 

Zannedersiniz ki, kırk yıl
lık monden hayat meraklısı
yız. Öylelerini tanıyorum. A· 
nası, bohçacılık yapar, ek
mek parasını zor doğrultur, 

kızı bir prenses eda ve aza
metindedir. Lüks hayat, mo
denr hayat merakı, kibarlık 
sevdası yuvalrımızın bütün 
bütçesini altüst ediyor. Dik
kat ediniz: Evlerdeki kavga
le.nn, geçimsizliklerin hatta 
ihanetlerin sebeplerinden mil· 
him bir kısmı da hep bu hal
dir. 

Ne diyelim. Allah ıslah et 
sin! 

R. SABiT 
- Cesediu ırörünii§ü ona taze bir 

ölümü mü. yoks• ırec:iknıi.ş bir 
ölünııi ınıi bildirb ordu. Bu nokta
nın a)dınlatıltıJas1 !J\!DCf' mühimdir. 

man ilkönce inanmak istemedi. 
•Daha uykumu almadım•, •be· 
ninıle alay nu edi)orsunuz- Şıik
riye mi bunları yaptırıyor. Sinir· 
\erimi bozu~·or amma herhalde i
yi etmiyor; dedi. Sonra halimdeki 
ciddiliği görünce yatağından fır

ladı. do;':ru iikriyenin yanını ırel· 
di. 

Bir amele bacağ: ke· 
sfldlktea ıonra öl4 

Hakim soruyu şahide tekrarladı. 
Ak saçlı kız, uiaktefek edasına, 

kısık gözlerine hareket ,·ererek: 
- Ölüye bu kadar hesaplı bal;.

madırn. Onu göriır görmez :taien 
siuirlerım fena halde hozulmu . 
ne yapacağınu şaşırını.şt1n1, Bcv· 

nını, güzlerinı yıldırın1a çarpılnıı 
gibi vazifelerini ka)·betmi !erdi. 
Şuur'1ız bir halde odadan fırla· 

dıın. Fcrıfiır<e gittim. 
- Sizden sonra yine. izin haber 

nrmenida o .. ıya ilk~ Feıoıl.i 
mi geldi?. 

- Evel. 
- Daha soura? 
- Herkes geldi, çünkü e\·İo içi-

- Cesedi göri.in.:e ne yaptı~ 

- O da tıpkı benim gibı lıey-
ind n vuruln1u~a döndii. 

- Cesııdı biç karı tırnıadı au? 
- Demen polise haber vrrmeli-

yiz. U m~k \'edaı alçaı:ı nihayet 
lıunu da yap bildi di)·~ iikriye
nin üzerini örten :\.'org;ınını açh. 
O raman reset bütün dehsdle ve 
tüyler ürpertici manzara. ile ıri· 
ründü. Fakat. cesede elini sürme
di. Hüngür lıüagür ağlı~·or. Bu ola 
başıma gelecek miydi di) ordıı. 

1 

Tophanede Lie'nn laaresının an
treposunda ça.ışaıı Malat ııl Yu.sul 
oglu lll!'hmet S ı m d•'laıno ile 
!iyen arabalarla d a a. Ja 
srkı oltl 1 l! n sJg baca n
dan ) aralJiın' ş v B m .ı. h.'.ıst•-

nes. t- ·ağı 

Mehmet Salim faz 
j tığındcn dun ı a~ o 

'Basma lhtfkArı yapan 
bir tlccar yakalandı 

Ferdi~-.. haber verıneğe gittiniz? 
- Evet .• 

birdea ağlaşnıağa, bağrı ına~a bo- 1 

ğıılmu~hı. Cinayeti duynııyaa kat-1 
- Daha sonra? 
- Daha sonra polise telefon e-

Fıyat Murakabe Burosıı, Mah • 
mutp şada Karnık adında hır.si -
nln ba.."tlıa ıhtikarı yaptı~ını haber. 
almış, bır cürmüme hu\ tertip Pt • 
miştir Dun yapılan cu Cıme hıt
da Karnığ. Yeri 'lla lar pazarın -
dan ald • 31 k •• ıı luk ba,ma\ 4~ 
kuru a satt h t , muh 

tekir adlıyc~e vcrı;:nılitı.r. 

Bu aı·ada mliddeiun1unıi söz al
dı: 

ıjohitten bir nokla)·ı lauilı , 

mamışh. 

- Ferdi cinayeti nasıl karşıladı? 
- Kendisine haber \"enliğim n-

1 

l 
dildi. Merkez ınıemuru, bir rolı 
polisler, miioWeiWMWni ıreldi. 

( ..... 
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Hasan! .. 
- Yazan: CABIT UÇUK F 

Keslıin ay ışığile yıkanan, ıslak, 
rutubetli bir şubat gecesiydi. Por
takal, mandalina, limon ağaçlan
nın katı yapraklarını ay ışığı yal
dızla boyuyordu. Derin kıyılar -
dan yükselen deniz mırıltılarından 
başka hiçbir ses yoktu. Bir yaprak 
bile kımıldamıyor, ağaçların göl
geleri ağır bic uykuyla toprağa 
uzanmış, parlak yapraklı dalların 
üstünde, aralarında, iri meyva -
!ar, donuk pırıltılarla yanan baş
larını eğmişierdi. Ayaz sihirli 
değneğile her yana dokunarak, 
geceyi dondurmuş gibiydi. 

Yüksek bahçe duvarının üze • 
rinde, ince, uzun bir gölge belirdi. 
Elindeki sepeti yavaşça aşağı sar. 
kılarak bir kedi çevikliği, sessiz
lıği ile yere atladı. Artık ağaçlar 
harekete gelmişti. Yapraklar tit
re iyor, dallar eğilip, bükülüyor. 
du. Çünkü duvardan atlıyan ince, 
uzun vücutlu adam, meşhur por
takal hırsızı Çolak Hasandı. Vak
t:lc bir h:rsızlığı esnasında du -
vardan a:Jarken yediği baltayla 
~aıı elinı kavbetmişti. Fakat bu 
kayıp, ona bir kazanç olmuştu. 
Kendini tutmak istivenlerin mi.. 
desine o elsiz kolile vuruyor, son
ra doldurduğu sepeti çolak kolu
na geçirerek çıkıp gidiyordu. 

O, portakal, mandalina, limOB 
bolluğunda kat'iyyen hırsızlık 
yapmaz, buna tenezzül etmezdi. 
~·akat, meyva satışı sona erer, son 
turfanda mevsimi için ayrılan na
dide, iri portakallar, mandalin • 
!er fazla para etmeğe başlayınca, 
çolak koluna, dibi geniş ağzı dar 
biçimli hırsızlık sepetini geçirir 
ve ay ışıklı gecelerde, bahçe du -
varlarını aşar, mal hasiplerinin 
canlarını yakardı. Bu yıllardır de
vam ediyor. bütün gayretlere rağ
men, bir pire gibi çevik, bir tavşan 
gib koşueu olan Çolak Hasan ya-
kalanamıyordu. ı 

Ertesi gün bahçe sahibi. köş -
kün bahçeye bakan panjurlarını 
açınca. şa ırdı. Br gün evvel, iri 
mandalinalar, portakallar dolu o

an ve son turfanda için, satış mev
siminde' el sürdürmediği birkaç 
bü} ük ağacın meyvaları seyrek -
leşmiş, buna mukab;l, yeşil. dalla
rı bembeyaz çiçeklerle örtülmüş
tü. Gözlt>rinl uğuşturarak tekrar 
baktı. HayTetten kendini alamıya
rak bahçeye koştu. O zaman, ha.. 
.kikatle karşılaştı. Uzaktan çiçek l 
gibi görünen beyazlıklar, bir gece 
evvel, dalile kesmeğe lüzum gö
rülmiyertk, çekip koparılan man
dalina \"C portakalların dallarda 
kalan kabuk par~alrıydı. 

Bahçe sahibi, büyük bir teessür 
içinde bahçeyei gezdi. Nemli top
rağın üstünde, ince, çıplak bir a.. 
yağın izleri, ve geniş bir sepetin 
bıraktığı bir büyük halka, mey -
vah ağacın altını dolaşmı . sonra. 
arka bahçe yollarına bakan yük
sek duvrın bir kö esinde sona er
mişti. 

- Cenup hikayelerinden -

Bahçe sahibi, ağaçlığın en so -
nundakı bekçi kulübesine doğru 
hiddetle yürüdü. Bahçivan, hiila 
uyuyordu. Patronunun haykırma
sile uvandı. 

- Eğer, bu gece de cÇolak Ha
san• bu duvarlardan aşarsa, yarın 
seni koğarım. Senin gibi, geceyi 
horlıyarak geçiren bir adama ih
tiyacım yoktur. 

* Büyük ve beyaz yüzlü ay, ağaç-
lıkların üstünden yükselip. ıslak. 

soğuk şubat gecesinin içine, sinsi 
adımlarla yürüyerek yayıldı. 

Aradan kısa bir zaman geçti. 
Duvarda bir gece evvelki, ince 

siyah gölge belirerek, kolundaki 
sepeti yere sarkıttı. Sonra ken -
disi atladı. Artık vaziyetten emin 
bir tavırla, ağaçtan ağaca dolaşı
yor, beğendigi mandalinayı dalile 
kendine çekerek sıkı bir muaye
neden geçirdikten sonra, çekip ko. 
parıyor vah'lıt bırakıvnrdu. Se -
pet, ağaçtan ağaca dolaştıkça ağır
laşıyor, en iri, en güzel manda -
!inler, portakallarla doluyordu. 
Nihayet ış bitti. Çolak Hasan, er
tesi gün pazarda tanesini on ku
ruştan satacağı meyvalara gurur
la bakark, son konrdığı mandali
nanın kabuklarını so•·du. Büyük 
bir istekle yemei'ie ba•ladı. 

Fakat bu sırada hiç bekleme • 
diği bir hadiae oldu. "olak kolu
IMın bile~ine relikten bir el var.,<
mış, ayni· zamanda çenesine kuv
vetti bir yumruk inmisti. Sersem
ledi. 

Bu her zaman olagan işlerden
di. Çolak Hasan, silkinir, çolak 
kolunu yakalıvan elden kurtara
rak, elsiz bile.irini karşısındakinin 
midesine bütün kuvvetile vurur, 
onu bavıltınca swışıp Jıacardı. 

Fakat ayni silkme tecrübesini 
yaptığı halde, kurtulamadı. Kar
şısındaki sol elile onun silah va.. 
zifesi gören, çolak elsz kolunu, 
bir mengene gibi sıkıştırmıştı. 

Bütün uğraşmalar neticesiz 
kalıd. 

Ayni zamanda düdük sesleri or
talığın sessizliği içinde çınladı. 
Kır bekçileri üşüştüler. Bahçe sa
hibi uyanarak, yanlarına geldi. 

Çolak Hasan, bu kendini itip ka
kan, tiirlü söz söyliyen kalaba • 
lığın ortasında kıpmi.ısız duruyor, 
yan gözle vefakar arkadaşı sepete 
bakıyordu. 

Ev saiıibi: 

- Eh Hasan, dedi. Nihayet ya
kayı ele verdin! .. 

Çolak, omuzlarını silkti. Gülü
yordu: 

- Ele verdim! .. Fakat ttu ke -
rata nasıl olup da beni yakaladı. 
Buna aklım ermyior? .. 

- Ev sahibi, onun bu büyük 
merakını şu sözlerle tatmin etti: 

- Sen çolak, o solak .. Sol elinin 
kuvveti, senin silahını kullanma
na mani oldu ... Solak çolağın hak
kından geldi .. 

,; KUŞ TÜYÜ N D EN 
Y-, Yorırıın. Yal&tt lnılla- bem - ..., - ... l 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

l. Yazan: M. SAMİ BABAYIL -:t----
Hün yad i kuvvetine pek güven iyordu 

h!ılisalip ordusu, 111unt..cam ve 
7.ırhlı muharip şövalyelerden mü
relokepti. üste de Ulailı, Sırp, Hır
·,ı.t, Ama\'Utluk da bu Mlisalibe 
iltiıak etmiş hulunuyıorlaırdt. 

Sultan Murad, eiılisalip ordufa
;ının te~ekkül etmekte olduğunu 
ha'ber aldı ve padişah da orduları
m toplad k tan !Onra hareket ede

rı-k Sofya civarına gehn~U. 

Dılisalıbin Sıri>i6tandan ~ 

rek Kosvaya dogru inrn6kte oldu· 
;unu öğrenen Suttan Murad, ııür-

atli •bir yüruy üş le ve Kösten dil t.a
rikile K06vaya doğru yol aldı. 

Hünyadi bu cefa .kuvvetine pek 
süwniyordu . .Aaeri ilı:ırk fıdutıya 
baliğ oluyordu. Koevada ımeWi 
tulıtu ve tııb.kôm etti. lıtıtıiyatb ha

reket ediyordu. BııAdan maksadı 
Türklere Rumebye hıikimliğl te
min eden Kosva mııı.a«eriyetinin 
acısını çıkarmak, Rumelinıle Tüıtc
hUklılrıE>tinin temeliınıı saı&ı ıılııtı. 

Tarihler, tarafeynin kuvwd• 
rini biıtıtrlne ııymıyacek şeiı ikte 
yazarlar. Bu Kosva muaartbeeiıa-

[EfJNy A MESELELER[j 

ahsur bir 
şehirde hayat 
nasıl geçer? 
Eski muharebe zamanlarında 

muhasara edilmış şehirlerin çoğu, 
harp tarihine kahramanlık des
tanları yazmışlard.r. Ve bu hatta 
geçen umumi harbe kadar hep 
böyle devam etmiştir. Fakat öyle 
anlaşılıyor ki, bundan sonraki 
harplerde, mahsur şehırlerin gös
tereceği şehamet ve hamasetı ba~
ka bakımlardan mütalea etmek i
cap edecektır. 

Mesela Tobruğu ele alalım. Bu
rada İtalyanlar mükemmel bir 
müstahkem mevki vücude getir
mişlerdi. İngılizlerin Bingaziye 
doğru ileri hareketleri esnasında 
düşüverdi. 

Şimdi de ayni müstahkem mev
kii İngilizler müdafaa ediyorlar. 
Şöyle anlatıyorlar: 

İngilizler bu meşhur Lılıya li
manına girdikleri zaman, şehir 

halkı Arap mahallesine yığılmış 
bulunuyordu. İtalyanlar çekilmiş
lerdi. Bu halk şimdi tamamen tah
liye edilmiştir. Öyle ki Tobruk ge
niş bir askeri kampa dönmüş\ür. 

Gerçi ajans telgrafları Tobrukta 
şimdiki halde büyük bir faaliyet 
kaydetmiyorlar. Fakat Almanların 
ilk ileri hareketleri zamanında, 

tayyareler her gün müstahkem 
mevkie onlarca ton bomba yağ
dırmışlardı. Fakat kayaların altın
da vücude getirilmiş olan sığınak
lar acın derece mahfuz olduğu i
çin, bombardmanların verdirdiği 
zayiat da çok hafif olmuştur. 
Şimdi farzedelim, her gün Al

man tayyareleri bir iki defa ziya
rete geliyorlar. Dafi toplar namlu
larını kaldınyor, avcı tayyareler 
hemen uçuyor, bir iki ateş teati
sinden sonra sükunet avdet edi
y<7r. 

Alman topçusu Tobruğun mer
kezini döğemiyecek kadar uzakta 
imiş. Ancak mermiler şehrin dış 
müdafaa hatlarına düşüyormuş. 
Sık sık yapılan hava bombardı
manlarına rağmen ,ehirde daha bir 
çok sağlam evler varmış. 

Bir gün Alman stokalarından 
biri sahilden 200 metre mesafede 
düşürülmüş. Askerler de denizde 
banyolarını alıyorlarmış. Hiçbirisi 
düşen tayyareyi görmek için, de
nizden çıkmak külfetini ihtiyar et
memiş. 

Bu yeni harpte bir askeri tabir 
daha öğrendik: No Mens land .. 

Yani insan bulunmıyan saha ... 
Tobruğun dış müdafaa hatları ile 
Alman ve İtalyan siperleri ara
sında böyle geniş bir No mens 
land vardır. Bununla beraber bu 
sahada hiç insan yok denilemez. 
Sırasına göre, bir taraf öbür tara
fa, öbür taraf bu tarafa baskınlar 
yaparken, elbette bu sahadan ge
çer. HattA ekaeriya iki taraf bu 
sahanın içinde karşılaşırlar. 

&ırıra mahsur Tobruktaki gar
nizonun spor etlenceleri de yerin
de imi§. A-nıstralyalılarla İngiliz
ler iki ekip teşkil etmişler, müte
madiyen turnuvalar tertip ediyor
larmış. 

Şehirde ilti sahife üzerine neş-
,redilen bir gazete müsabakaların 
tafsilatını verdiği gibi, okuyucu
larını dünya hadiselerinden de ha
berdar ediyor. İtalyanlar giderken 
Tobrukta çok güzel tenis kortları 
bırakmışlar. Kahirede çıkan ingi-

de dahi ehlisalilbin miktarım bi
zim taritıler lbiri<aç yüz ibin göste
ırirler. Avrupa tarihleri ise e<hlisa
libi kıork bin •kadar ka)"dedeler. 

Fakat o vakitki Avrupa tarilıle
rinin ~aydına nazaran Hünyadi
nin kuvvetleri otuz sekiz müstakil 
fırkadan müreldtep olduğu mahim 
ve sarihtir. 

Bu fırl<aları üçer lbind<!n sayar
sak yüz lbirı kadar ıınuılıarip olduğu 
111eydana çlkar. 

Türk ordusunun mevcudü ise 
ancak seok5en ıbin olduğu t~t o
hınabilir. (H. 852) ııeneı;i Şabanı.
nın dördi.mcü ·günü ikinci Kıısva 
namile maruf olMI IMyük cenge 
tut~du. 

Muharebe üç gün üç gece devanı 
etti. Birinci günü akşamı Hünyadi 
eece lı::aranlığıııdan istiftrde edlp 
Tüıic oı-dusuDWl ric'at edecegıni 

memul ediyordu. Çünkü meydan
daki ikUYVeti kendisine mııkave
met için lcMi gömıü:yord u. 'l'iiı4t 

cınhı.lu dlliaalıiUe nazaran a:adJ. 

lizce gazctclerd~ k rk sekız saat 
bir teahhurla geliyormuş. 

Gıda mcsdesine gelir.ce, Tob
ruk garnizonu iyi besleniyormuş. 
Muhtelif alayların fırınları her 
gün bembeyaz ekmek çıkarıyorlar
mış. Un, djlğrudan doğruya Avust
ralyadan geliyormuş. Tereyağ, et 
ve taze sebzeler de Antipodlardan. 

Çöle kakılıp kalmış olan Alman
lar ise bisküvi ve et konservelerin
den başka birşey bulamıyorlarmış. 

Tobruktaki eğlencelerden biri 
de tayyare avı imiş. Ma!Umdur ki, 
pike bombardıman tayyareleri o
lan Stokalar Fransa harbinde müt
hiş tahribat yapmışlardı. Fakat 
Tobruğun bulutsuz seması içind<!, 
bu tayyarelerin tatbik ettikleri 
pike usulleri gayet iyi öğrenilmiş. 
Tayyare indiği zaman bekliyorlar 
ve tayyare tekrar yükselmek için 
sür'atini azaltrnağa mecbur oldu
ğu sırada diifi bataryalar ateş açı
y&lar ve bu suretle Stokalari ko
layca avliyorlarmiş. Hatıl asker
lerin arasinda av müsabakalari de 
tertip ediliyormuş. 

İşte bugünkü harpte mahsur bir 
ıehirde geçen hayat!. 

Her yaşımızda 
başka türlü 
konuşuyoruz 
İnsanların yaşlarını !konuşurken 

sarfettiklel'i cümlelerden de anla
mak mümkündür. Her yaşta in
sanlar paradan, sıpocdan, kadın

dan, hayattan, aşktan •bahsederler
ken, başka birer dil .kullanırlar. 

Mesela 18, 30, 4ı5 ve 65 yaşında-
1ııi insanlaııa bakalıım ve bunları 
fiiyle öir lııonuşhralım: 

Mesela paradan balı6ederlren: 
18 yaşındaki: Adaaam, paranın 

ne eiıemmiyeti var? 
30 yaşındaki: Çok para kazan

malı. 

45 yaşındalki: Biraz daha param 
olsa)"dı, iyi idi. 1 

65 yaşındaki: Aiı para! Ah para!. 

Kadından baıhsederioen: 

18 yaşındakıi: Kadınlar beni an
lamıyorlar. 

30 yaşındaki: Berıi kadınlar öy· 
le ~ anlıyorlar doi •• 

45 yaşındaki: Doğruısu lGadınla
n anl.ıyamadrın. 

65 yaşındaki: Kad.nları öyle iyi 
anlıyorum ki... 

Aşletan bahsederken: 
18 yaşındaki: Ben kendim iıÇin 

sevilmek isterim. 
30 yaşın<kııki: Hem sevımek:, 'hem 

sevilmek ne güzel şey! . 
4ı5 yaşındaki: Sevmek giittl şey! 
65 yaşındaki: Sevilımek. 
Artıık bu i.htiyarın csevıilrnek. 

~iği, coiıışanmak. glıt bir şey 
olacak. 

•1w••1adall geıe. 
cell aaııar 

'.Almanya ile yapılan 3,5 milyon 
liralık takas anlaşmasının tatbiıki 
için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Almanya bize 3,5 milyon liralık 
kimyevi maddelerle muhtelif ma. 
kine aksamı gönderecek, mukabi. 
linde bugün hazır bulunan geçen 
seneki mahırul stoklarından-verile
cektir. Eğer bu stoklar kafi gel -
me:zse, yeni sene mahsulünden 
fizüm, incir ve yağlı tohumlar gön
derilecektir. 

Hal:ıuıki Rumeli askerinin bir 
llrnınu ile Anadolu s1padıilerinin bıi.r 
·kumu daha meydan muılıarebesi
ne çı.ltmamışlardı. :llıtiyatta duru
yorlardı. 

Muharebenin ikinci günü jan 
Hünyadi Türklerin geceden ric'at 
etmediğini görünce 0>lanca kı.ıvve
tile yüklendi. 

Muharebenin en lkızıttığı S!f"ada 

düşmarun sağ cenahı fimdiye ka
dar meydanda obruyan Tunan pe- · 

f&lllD fıı*alarile ilh&ta olıundu. 
thata olunan sağ cenah ise Ma

carlardan, Avrupa fiiva}yelerindea 
ım.ürel&ep güzide zırlılı aakerler
den ~retti. 
Şövalyeler sipaıhilerimizin çevir

me hareketine .karşı şiddetli ve ö
lesiye muharebe etrneğ başladılar. 
Kıtal mü.tlıiı!ti. Tü4-k sipahileri ya

lınk.ı hç' a.çJk göğüs haıtıed iıyar
lardı. 

Fakat ,.ı;v a lyelerin şiddetli Dlll

harebelcri fayda etmedi. Kendile-

( Merakb Şeyler) 
Evde buz yap

mak için 
En kısa zamanda ve eR az ilet 

kullanarak evde hemencecik buz 
yapmak kabildir. Yalnız buınun 

için iki ucu açık bir cam tüp al
mak ltızımdır. 

Tübün bir ucu mantarla kapa
tılır. İçine dört beş santimetre su 
do!duruiur. Bir kadeh alınır ve 
eczahanelerden ucuz tedarik ede
bileceğiniz asid Sülfurikten bu J 
kadehin içine bir mi~tar koyar • 
sınız ve cam tüpü de "adehe bıra
kırsınız. 

Şimdi kadehin dibindeki mayii 
üflemek kafi gelecektir .. Ancak 
bunu ağızla yapmaktan ziyade 
küçük bir el kürüğü ile yaparsa.. 
nız. kadehdeki mayiin lebahhurü 
o kadar sür'atleşir ki, şiddetli bir 
soğuk husule gelir ve cam tüpteki 
su da çabucak buz haline gelir. 

Buz bulunmıyan 
yerlerde 

Kırlarda, şehirden uzak bulun
mıyan yerlerde, hatta şehirde bi. 
le yazın sıcak günlerinde suyu se-

rin ve soğuk olarak içmek mümkün 
dür. Yapılacak i§ de basit .. Şişeye 
veyahut testiye içilecek suyu dol. 
durur, ağzını iyice mantarla tıkar
sınız. Bi rtabağın içine koyarzısın 
sınız. Bir tabağın içine koyarsı • 
nız. Ayrıca bir havluyu iyice ıslat. 
tıktan sonra şişenin veyahut tes
tinin etrafına sararsınız. 

Böylece ~psini lııir hava cere. 
yanı olan yere, hatta güneş altına 
bırakırsınız. Islak havlunun suyu 
sür'atle tebahhur etmeğe başla -
yınca, bu tebahhur dolayısile şişe
nin muhteviyatındaki hararet ek
silir, yani su soğur. 

Sinekler sarı renk
ten kaçıyorlar 

Londrada bir reçel imaliıthane
si, reçellerin rengini mooa!aza e
decek bir çare arıyormuş. Bunun 
için IOO'ço>k tecrübe!eT yapılanış. 

Bir defasında da imalatilıanedeki 
bütün camlar sarı renıge boyanmUJ. 
Sarı renkten geçerek iımalaUhane 
dahiline giren ziyanın recellerin 
rengini bozmadığı göıı'.ilmüş. 

Fakat İngiliz sanayiıcileri ibu 
tıecrülbe sırasında daha garip bir 
keşifte ıbulunmu.ş.lar. Pencere!.,,-e 
sarı renkli cam takılması, fal:ı<-i
kada herkesi rahatsırz eden sine.J<
lerin de .tıirderibire ortadan kay
bolması netieesini veımiştir. Bu 
sıJretle sineklerin sarı renkten 
kaçtıkları anlaşılmıştır. 

( Ş AKA J 
Yerinde cevap 
Ailmi t:zminie buiunan bir genç 

İstanbul tlniveraitesinde taool e
diyordu. Bir yerde pallBiyoneT o
turuyor ve baıbaSllldan her ay 
muntazaman alıdıığı para ile ken
disini idare etmeğe çalışıyordu. 

Bir gün babasına :ıne«tup yaza
rak, aldoğı paranın yetişmediğini 
anlalıbi ve aylığ>na on !!in daha 
zam yapıhnasını rica et'ti. 

Sonra mektubun altına da ıjjy
le bir haşiye yazdı: 

<Mektubumu tyazdılı.tan sonra 
sizden on lira daha fa:ııla para is
tediğıime pipnan oldum. Fakat ne 

rini Türit müeahiilerinin kılıcın
dan kurtaramadılar. Hepsi .Jn!ıçtan 

geçirildL 
Sol cenahta i<at'ıüııtit eylemif o

lan Ulahlar da biııim tarafa ceçe
rek dooalet ettiler. 

Bu suretle eıhlisal:!'bin cenahları 
çıöziilüı;> boıruldu ve Türker bü
yük biT zafer llıızandılar. Baıkiye 
kalan düşman euvvetleri ric'at e

derek •kaçar halde müabl*em or-
duQillılarına çekildiler. 

Hüı.ıyadi o gece bir cebanet _.. 

ri gösterdi. Namını lekeledi. Yani 
gec:e rüe&a ile istişare ettiği sırada 

keşfiçin etrafı dolqacatmı beyan 
ile muva1akatlerini aWı. 

Eh lisaliıp rüesası Hiinıyadinilı 

:keşfiıçin etrafa çıkacağına inandır 
!ar. Hünyadi ile yanma aklığı Ma
car ııövalyelerile gecenin ltaraı>-
11klarına dalarak .kaçtı. ÇüıilN 

Tiirf< ordUBU tarafuıduı esir oiu
nacağmı anlanuştı. 

Muharebenin ~giiıııü 'NM 
wdusı.ı dıliıa1ihn aıiiM .. ılıem «'" 

ONU 
Y qanmıt A~l; Vf' Mııttra Hatır 

Hayatını Anlabyorıım 
Yazan: HALÜK CEMAL No. 

Yine sabah olacağı hana çal 
nın tekrar ettiği masal ka~ 
uzak bir hika9e gibi geligo~ 

La.kin vücudümde biraz önce 
duyduğum tatlı bitabi b&liı devam 
ediyor; asalııma yayılan o kavu
rucu ateşle her tarafım alev alev 
yanıyordu. 

Yeni masamrza garson iki şişe 
bira daha gebrdi. Artı.k fazla iç
memek için ısrar ettim. Fakat din
lemedi: 

._ Açrk havada, hele böyle de
niz kenarında bira hiç tesir etmeıı:; 
ne olacaık? .. dedi. Evet ne olacak
tı?. Zaten ne olacağını bilmek ira
desi kalmamıştı ıki içimde .. 

Mecburen bardağı alarak son 

yudumuna kadar içtim. Bir armut 
uzatırken kah•kaha ile güldüm: 

- Ne tuhaf!. Bira bu kadar so
ğuJı: olduğu halde büslbütün içime 
ateş verdi. Hem inanır mısınırz 

Hikmet Bey ibaşmı öyle dönüyor 
ki ..• 

Dizine ıPeik yakın olan elimi el
lerine aldı. Kıvrak ve cesur par
makları bileğ>nıden çıplak kolu
ma doğru sıcak bir temasla gezi
nirken gı.cıklıyan bakışlarını .göz
lerime cükerek: 

•- Sahi dedi .. hararetinitz var. 
Fakat birazdan geçer! .• 

Cazband yine başlamıştı. Sordu: 
•- Biz de oynıyalım anı? .• 
._ Aıman rica ederim ayağa 

kalkarsam düşeceğim zanned~o
nım!.> 

•- Yok canım!. Hiç ben düşü
rür müyüm yavrucuğum?. Fakat 
ımadomki öyle istiyorsunuz; sey
redelim daha iyi!.• 

Hakikatte, çok yorgun olduğum 
!halde yine ·kalkmak, vücudümü 
/bütün bir teslimiyetle kollarının 
arasına ibırakarak dönmek istiyor
dum. Böyle döne döne semalara 
uıçmaık, başka tılemlere, ·başka di
yarlara gitmek için çıldırıyordum. 
Damarlarım ihtiraslarla, .kalbim 
aşklarla taşıyordu. Ona karşı, şim
diye kadar içimde biri.kmiş sevgi 
hislerine bir de deminki i14< dan
sın tekmil mevcudiyetimi doldu
ran tatlı heyecanları inzımam e
dince benim için H>kmel Bey bü
tün erkeklerin fevkinde bamıba.ş
ka ıbir anahlük halini alınıştı. Kuıv
vetli kollarına, iri cüsse&ine ve 
gözlerine baktıkça zaten tazyiki 
altında bunaldığrm bu bambaşka 
duygular çoğalıp artıyor, raşeler
le titriyordum. 'Biraz sonra ı.
'lıassüslerimi değiştiren, fakat bu 
sefer Jta:bimi ağlatan, büsbütün 
harap eden ıbir şey oldu: 

Dans henü.z bitımişti. Çiftler ma
salarma dönerlerken birden ~ 
'lrun bir alkış tufanı koptu: Caz
'band takımı çekiliyor, yerine man
dolin ve kitarlı iki eT<kekle genç 
'bir kadın geliyordu. Bu uzun iboy-

yapayını lci, mektubumu posta ku
tusuna atm.ş bulundum .• 

Bir kaç gün sonra babas!fldan 
şu cevap geldi: 

cMektubu posta kutusuna atmış 
bulunup, geri alamad.Jiuıa nedim 
olma yavrum. Zaten ilİ% o met.
tUbu abnadıJt ki ...• 

iiugiıhına hücum ile orasını da 
zaptetmeğe muvaffak oldu. Ehli
salip tamam ile perişan oLın uştu. 

Sultan Murad, ilkiııci K09Va mu
zafferiyetini kaııanma.kla Rumeli 
yi kurtarmış oldu. V amadan son
ra husule eelen bu büyük muza1-

fert:P« fwr' Mıcte mütrimdi. Tii.rit
ierin ilew.N Tuna boylarmda kal
masına ve yerleşımsiııe yaradı. 

İşbu ikinci Kosva mdıarebesi 
birincisinin riHnmı -.ııaı et
miştir. 

Ar~ Rumeli r~ olarak 
Türk illltmine dahil olmuştu. 

İlkiıııci defa otarak inaabul •lıia
pılan ele geçirıitiyordu. Bir i!oinci 
Timurlenk :ıı>hur r<tnıediği tak

. illde art.mt ktanıbulun kapılarına 
yanaşılacağı .muhakkaktı. Müna
sip vesile 0e IJl4!YCuttu. 

Çünkü Bizans ın.,aratıoru Se
l<izinci Yuvanıa Hiinyadi ve ılıli
aalİfl ile mime ıtıetı ve :mulıaıbe
ra~ elıde edil111i,ti. iBurıun hmabını 

lu, siyah elmseli, çok güzel 
kadındı. Erkekler iskemle 
turdular. Kadm ortalarına 
Yeni bir alk~ silsilesi dalı• 
seldi. O zaman mandolin ve 
lba)'gın bir havaya başladı. 
ha!il bir serfüru ile beyaz d" 
gösteren .bir tebessüm içinde 
onlara refakat etti!. 

Aılı ben ·bu şarkıyı biliyor, 
tur ediyordum: •Kitaralar 
ken ..• filminde dinlediğım bit 
ça idi ·ki kardeşim Şükran1' 
tiğimiz Beşiktaştaki aile · 
sında ilk defa içımiz ürpere 
re dinlemiş, sebepsiz yere 
de ağlamıştık. 
Şimdi kadın; S<'Sinın aşı\k 

. velerile öyle ılık, bayıltıcı .bit 
de ile tqanni ed i yom u ki 
ken yalnrz dudakları değil; 
gönlü ve ruhu da beraıber 
yordu. Bütün g~no, rı:h tun, 
garsonlar ·bile susmuş, tek tıit 
fes gibi yalnıız şarkıyı, ıbu 
sesi dinliyorlardı. Etrafta; 
dolin ve cküarla çır;pman n 
lerden başka çıt bih.: yok~_, 
nizde gezinen tek tük ılrotraır 
durmuş, .biraz evvel onlardaJI 
selen şıen kahkahalar ö 
Yanda, sahile :bağlı ıboş bah~ 
yıkları iple:/.ni gererek haJ"' 

fif sallanıyorlar, sanki bll 
sağa, sola gidip geliyorlardJ. 
lak. mehtabırı altında titr~ 
galar sahile doğru bu sesle 
yorlardı. 

Genç kadın şarkının bir 
de dayanılmaz bir hararetllt 
ıınest bir aşk ıfadesıle •Atik 
diye inlerken gözlerim 
Başım rüzgardan eAılen .b 
gibi sevgılimın göğsüne d 

Altı gy evvel ayni şarkı 
sinemanın tahta Qcanapelerı 
de ağlryan, hıçkır&n, se\ 
ten üşüyen o vakitıki kaJb 
boş mektep .krzı ~'İmdi içındt 
yanıh en buyiiık, en kuvvetli 
en sıcak bulduğu göğsürıd' 
vinçten ağlıyordu!. 
Yanmırzdakı masalarda 

kızların hatları one eğiiıl?lf> 
tün yüzler mahzunl~ışlı • 
herkes sevgiyı düşünüyoc, 
·her bayat aşkla dolu buJuP 
du. Aşka esir olmryan, 
ona teslim etmiyen hiç kiJJlll 
iu! .• 

Gözyaşlarını süzülüritell 
maklarınıız ılıiçbir JmdretİJI 
mıyacağı sevgimiızle lbirl>iri" 
netlendi, dolandı. 

Öyle ki; bu gürze! gec:eıı!I' 
ceği, yine saiıa:h olacağı b~ 
gının tekrar ettiği masa,... 
dar ınak ve ac•klı bir ·hi•kM' 
yordu. Yü1:ümü göğsüne 
yalvardım: 

- Hiç .. hiç ayrılınıyacl 
ğil mi H>kmet Bey?. _,ı 

Atf'§ parmakları d&lıa .!; 
vuçlarımı sıkarak, sarıJaP' 
vap verdi: 

•- Hiç .. hiç Müjganc :..ııı 
. (~ 

isteneceği sıırada Yuvan ~ 
ti. Yerine geçmek arzueıJ 
lunan brdeşleri entrikal,r' 
yuldular. Herilesten evvel 
nara.k Prens Kostıontin 

Murad nezdine murahJıaS 
di. Kendi imıparatorluğuJICI ~ 
ettiği takdirde ·muti bir~ 
bi sözünden çııkmıyac., .... 

verdi. 
O sırada Türk padişal>Jll" 

ması ise İstanbul 1.mpar' 

eıta!ıiri için kanun deıne~ 
Türk padişahının bir etr"'. .• 

reddütsüz olarak Prens 
imparatorluğa tercih eıult 
852). 

Bu vak'alardan s(J'llr•• 
Murad çok ya amadL J>d! 
kadriye beyi Süleyman~ 
ile oğlu Sultan MeUı1Dl'(lıi 
nünü yaptı. Bir ay ııonr• 
bi genç ya ında ve anın tfl'l 
inerek yefat etıtl Q'I. 865) 



Romanyada askeri ve 
idari yeni yeni tedbirler 
alınmaktadır. Bu tedbir· 
lerden bahseden Ameri· 
kan kaynakları Roman· 
yanın Besarabyayı geri <Hu 1'llWID metinleri Anııcıo• d 

Ajansı billlenlerlnden alınmıftlr) istemek teıebbüsün e 
Telhis eden: Muammer Alatwıt bulunacağından bahse

diyorlar .. 
Romanyad.ı askeri ve idari ma-- ========:::::::: 

hiyc~te olarak yeni tedbirler alın- deniliyor ki: 
ınasına devam edilmektedir. An- cLibyada dün müteaddit hü -
kara Radyo gazetesi bu tedbirler. cumlar tarafımızdan püskürtül • 
ck,n bahsederken şu malılınatı ve- dükten sonra, düşman yeni kuv. 
riyor: . vetler getirerek ileri kuvvetle -

Ziraat ışlerinde çalışmakta olan rimize karşı bir çevirme hareketi 
askerler he!Il€n vazifeleri başla • teşebbüsünde bulunmuştur. 
rına döneceklerdir. Askeri sevki- Düşmana, kuvvetlerini geri çek-
Ya•a engel olmamak için, her türlü tirmek ve ağ:r zayiat verdirmek-
nak.iyatta bulunanlara verilen ten ibaret olan gayretlerimize va.. 
Ve •Jrnlar toplanmaktadır. Hiç sıl olduğumuzdan, tedricen ileri 
kimse izın almaksızın otomobil mevzilerimize çekildik. Yüzlerce 
kul!anmıyacaktır. Bu suretloe ih- Alman esiri alınmış ve çok mik· 
tiyat benzin stokları vücude ge- tarda tankla top tahrip edilmiş-
\irlmektedir. Umumi bahçelerin tir.• 
~nvirı yasak edilmiştir. Sokak -
!ardaki ışıklar karartılmaktadır. 

Romanyadaki bütün bu hazır
lıkların., Romanyanın Bcsaral>
Yayı geri almak teşebbüsü ile a
lakadar olduğu da şayi olmuştur. 

Amerikan kaynakları bu şayia
ların çı'.<arılmasmı, İngiltereye 
kaqı yapılacak tecavüzü gizle - . 
llıek uzere bir şaşırtma hareketi 
Olarak telakki etmektedir. 
AMERİKA DÖRT SENE 
SÜRECEK BİR HARBE 

HAZIRLANIYOR 
Amerika Harbiye Nazırı Stim. 

len Meclis harbiye encümeninde 
Yaptığı beyanatta bu harbin dört 
Sene surmesi ıhtimalinden balı -
Setmiş ve demiştır ki: 
•- Benim fikrimce çok uzun 

Sür!>cclc buhranlı bir devreyi bek
~mek lazımdır. Fakat bu devrenin 
daha kısa olacağını ümit ediyo -
tuz. Lakin bugün karşılaşmış bu
lıınduğumuz vaziyette böyle bir 
U.ınide dayanmak ihtiyatlı birşey 
Olınaz.•, 
ALMANYANIN PROTESTOSU 

Amerikadaki Alman konsolos
hklarının kapatılması kararını. 
Alınanyanın Birleşik Amerika 
bükumeti nezdinde şiddetle pro

.o ettiğini yazmıştık. Son ge. 
lı!n bir haberde Amerikanın bu 
Pro:estoyu ks.bul etmediği, bina
enaleyh cevap vemıiyeceği anla
lılır.aktadır. 
CARP ÇÖLÜNDE MUHAREBE 

DURDU 
1.İç giindenberi Libyada Sol -

luın • Haliaya - Kapuzzo müsel
lesi içinde devam edoen muharebe
l•r durmuş ve İngiliz kıt'alan eski 
ll<evzilerne çekilmişlerdir. 

Bu husustaki İngiliz tebliğllıde 

Londra'da akisler 
(1 ln<>i Sayfadan O.nm) 

~fa düştüğü ~dı. Alınanların 
hır tecavüızüne~dan vermemek 
tı;ın Türkiyenin böyle bır paktı 
İııızalaması burada pek tabii teliık
lc, edilmektedir. Bu vaziyet, Tür
ltiyenin harici siyasetinin başlıca 
ı,.~fıne uyar. Türk topraklarını ve 
•1'->sa~iz kahramanlıklar pahasına 
kurtarılan ibtiklalini koruması bu 
lıedef'n kendisidir. İngiliız makam
larının dii~üneesine göre, Türk -
~lınan ademi tecavüz paktmın 
iııı,zasile Türk - İngiliz paktının 
C'Yıneti ıızalmaınıştır. Türkiye, 
~~ndi hayati menfaatlerini en iyi 
l•kiide muhakeme ve takdir ede
bilir. Türkiye, kendi menfaatleri.
%ı ıcap ettirdiği kararları almak 
lıususunda tamamile serbesttir. 

l<2ger Türkiye böyle bir ademi 
' ~avü.z paktının ımusını cnüna

~ip gördü ise, 'kendi menafüniıı 
ll.1ilzam ettiği suretli! hareket et
Ilı.it; demektir. 

\'eni anlaşmada bir maddelik 
~vdın dahıl bulunması Londrada 
~mnuniyetle karşılanmıştır. 

Zaten Türkive ile İngiltere a
tasınrıa.ki anlaSmanın samimi w 
~.Jmaz temeller üzerine lkurul
llıuı oldu_eu Londrıtda hissedil
lııekte idi. Türk _ Almaı:ı paktının 
~ı2sı ise. bu daimi aı:ılaşna.yı ha· 
lda~ dmiş değildır. 
1:' rkıye, bu siyasetini ~r za

l.an t:.k:p etmiştir. Fra~ s~ 
Utundan sonra, demokcasıyi mu
~ •· edenler ümitsi:z vazıyette 
~ "'undukları srrada, Tiir'I<- İııJ?ir 
ı ı:.akt, hakiki k.ymetıni kaybet,. 

1tı ı L 

iTDDETLİ HA VA 
MUHAREBELERİ 

Son Alman tebliğine göre, işgal 
edilen arazi ürerinde devriye ge
zen Alman av tayyareleri, İngiliz 
hava kuvvetlerile karşılaşmış, şid. 
detli bir muharebe olmuştur. İn
gilızler 15 i Harrikan, 5 i Spit -
fayr olmak üzere 20 tayyare kay. 
betmişlerdir. 

CEBELÜTTARIKTA BİR 
HARP SAHNESİ 

16/17 haziran gecesi, Cebelüt. 
tarık müstahkem mevkiiniıı pro
jektörlerı yakılmış ve sahil batar
yaları şıddetli ve devamlı bir ateş 
açınşılardır. Düşen obüsler boğaz
dan su soitunları yükseltiyordu. 
Ayni zamanda gece avcıları da 
havalanmışlardır. Boğazda do -
!aşmakta olan harp gemileri de 
ateş açtıklarından bir denizaltı a
larmının verildiği zannedilmek • 
tedir. 

Kahve tevziatı 
(1 - Sayfadım. n........ı 

terdarlıktan da şehrimizdeki da. 
irelerde bulunan memurların a
dedini sormuştur. 

Bugün bu liste hazırlanacaktır. 
Memurlardan başka müstahdem
ler de bu çalıştıkları yerlerden 
kahve alacaklardır. Belediye me
murları ı_çin Belediye Koopera • 
tüine kahve verilecektir. Halka 
satılacak kahv..ler tesbit edilecek 
nisbetlere göre kapalı zarflar için
de verilecek ve bir alanın bir deaf 
daha almaması için nüfus cüzdan
larına göre hüviyetleri tesbit e
dilecek ~e sonra bunlar kontrol 
yapılacaktır. 

MltteUkler 
(1 buıl Sayfadan J><ovam) 

detm.iye muktedir kuvvetler mevcu~ 
tur ve ileri harekete geçmişlerdir. 

Müttefik ku\.-veUer Sam ovasına gi
den sırtlarda yavas yavaş ilerlemek
tedir. Şehre muhtelif noktalardan yü
rünmektedir. Fakat vaziyet olduk~a 
m:.;,ğl~ktır. Son haberlerde müttefik
lerin Şam'a taarruz ettikleri bildiril· 
mektedir. ŞC'hrin 7 kilometre Garbın
da bir k3~aba işgal edilmiştir. 

Visi kuvvetleri. Şaın'ın Cenubun
da Cebeliltclp elraiında mill.emadJ;ren 
.t.uyik edilmektec!Jr. 

Franıız lnbldamının 
yıldönQmll 

(Z inci sa.Jıifeden devam) 
•Almanya meselenin maneovi 

V1! siyasi tarafile al.M<adardır. A· 
sıl mesele Fransız - İngiliz dost
luğunun ebediyen mahvolmuş bu
lunmasıdır .• 

Fransız - İngiliz dostluğunun 
mukadderatı, muharebenin neti.
cesine bağlıdır ve Peten tarafın
dan tam bir sene evvel verilen ta
rllıi kararın .isabeti veya isabet· 
sizliği hakkındaki hüküm de bu 
neticeye göre verilecektir. Aneak 
şu da vardtt ki mukadder olmıyan 
bu neticenin tayininde Fransanın 
şöyle ve böyle karar vermesi de 
ıbüyük ölçüde müessir Glur. 

Evvelki gün bir nu • 
Wk söyliyen İn,giliz Pro-
paganda Nazırı Mister Moris
soıı. demiştir ki: •Fransa bir sene 
evvel, harpten çekilmemiş olsay
dı, Almanyanın niılıai .mağlülbiyeti 
günü yaklaşmış olacaıktı .• 

ll ·r·~ 1 .yenin emsalsiz dı:ı6tlu.!tı 
'' Uk Brit.ınvada ımutulmıya-

Petenin yüksek vatanperv..rli
ğinden şüphe ed;Iemez. Fakat va
ziyet böyle olduğuna göre, aca:ba 
bunu anlıyan ·bazı Vişi erkanı, ha
d;sPlcrin kendilerini haklı çıka-

. racak şekilde tecellisine yardım 
etmıyorlar mı?. 

11Taıvlrlelk4r., mu
vakkaten kapatıldı 

-- . -- - -
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Bir yolcu 
tayyaresi d ü
şerek yandı 

Hür Fransız 
hareketinin 
ilk yıl dönümü 

Amerika Al
man protesto
sunu reddetti 

Bükreş 19 (AA.) - D. N. B. 
Bükreşle Sofya arasında işle -

mekte olan yolcu tayyaresi mutat 
seferini yapmak üzere saat 8,20 de 
Bükreş tayyare meydanından ha
valanırken alçak bir yükseklikten 
düserek yanmıştır. Tayyarede bu
luna n12 yolcu ile üç tayyareci 
ölmüştür. Ökn yolculardan do • 
kuzu Alman ikisi Bulgar, biri de 
Romanyalıdır. 

Londrıı 19 (AA.) - Hür Fran· 
sız hareketinin tesisinin yıl dönü
mü münasebetile General dö Gol 
dün bir nutuk söyliyerek, Vişi zi.. 
mamdarlarını şiddetle muahaze 
etmiştir. 

Vaomgton, 19 (A.A.) - cB. B. C.> 
Hariciye l\.füsleşarı Sumner Vels, Al
!'nao Konsolosluklarının kapatılması 
üzerine Alman hükümeti tarafından 

gönderilen protesto notasının redde
dildiğini söylemiştir. 

Alman konsoloslarının hareketi için 
lazım gelen tertibat alınmı~tır Kon
solosların Almanyaya avdetlerini te
min için, muhasım memlcketier nez
dinde teşebbUslerde bulunulacaktır. İngilizlerin mu

kabil taarruzu -iskenderfye tekrar 
bombalandı Fransız rengine 

boyanmış 
Almantayyareılyok 

Vişi., 19 (A.A.) - Suri;rede İngiliz
lere karşı harekatta bulunan tayya
reJerin, Fransız renklerini taşıyan Al
man tayyareleri olduğu hakkında ba
zı ccr;ııebi haberler işaa edilmiştir. Bu 
haberler tamamiyle musannadır. Su
riyede harekatta bulunan tayyareler, 
Fransız milTettebat tarafından idare 
edilen Fransız renkleri.ne boyanmış, 
Fransız tnyyareJeridir. Bu tayyareler 
ara!->ında Glenmarlen, Potez ve diğer 
tayyareler vardır. 

Beyrut 19 (AA.) - Lübnan 
sahillerinde İngiliz deniz kuVVEt
leri sabahın ilk saatlerinde tek. 
rar görünmüşler, bazı faaliyetler 
sarletmişloerdir. 

Kahire 19 (A.A.) - Mısır Da
hiliye Nezaretinin tebliği: 

Bu sabah İskenderiye üzerine 
yapılan ·hava akını esnasında yal
nız birkaç bomba atılmıştır. A -
larm bir saat sürmüş ve tayyare 
dafi toplorı ateş açmıştır. Bir kişi 
ölmüştür. Maddi hasar hafiftir. 

+ Boenos Ayres. 19 (A.A.). - A· 
merikanın bazı üslerin tft.rkini Jngilte
reden istediği hakkındaki haberler 
tekzip edilmektedir. 

+ Vişi, 19 (A.A.) - Amtral Darlan, 
dün Amerikan Sefiri Amiral Lihl ile 
uzun müd~let görüşmü~tür. 

+ Helsinki, 19 (A.A.) - Finlandi
ya Hariciye Nv:ırı. Finlandiyanın in
hilal halinde bulunan Milletler Cemi
yetine iştirakine artık ihtiyacı olına
dı}ını söylcm~tir. 

+ Vişi, 19 (A.A.) - Maresal Pel_en 
dün saat 22 de Limoi'a hareket etmış
tir. 

İngilizler Kisve mıntakasında 

:mukabil bir taarruza geçmiştir. 

Diğer mıntakalarda vaziyette bir 
değişiklik olmamıştır. 

~ ,. .. ~. . -.. ~. . ,. . .,.. . -· 

Bir Ticaret mcımes-
1 ıı ı mı z Blndlıtana 

gl ttl 
Memleketimizle Hindistan ara· 

sında bir fa,aret müzakeresi ze
mini hazırlamak ve memleketimi• 
zin muhtaç bulunduğu baxı mad
deleri Hindistandan temin etmek 
ürzcre dJş ticaret dairesi standal'
dizasyon müdür muavini Turhan 
Bora diin akşam Ankaradan Hin
distana hareket etmiŞl:ir. 

HARP VAZİYETİ 
( 1 inci 5a)'fadan Devam) 

atını bol bol teJ..afi etmiş, eıkisin
den daha kuvv..tli vaziyete gel
miştir. 

Suriyede cenup cephesinde va
ziyet İngilizler ve Hür Fr:ıns.ızl.ar 
lehine dündeniıeri tekrar idkiışafa 
başlamıştır. Menkezde Fransızların 
ımotörlü kııt'alarla yaptıklan mu
kabil taarruz durdurulmuş, Kır 
neytre tekrar geri alın~tır. Ce
nahlarda yan; Beyrut ve Şam is
tikametlerinde müttefik kuvvet
ler biraz daha ilerleımişl.e'r'dir. Sa
hilde İn,gilizler Beyrutun 20 kili>
metre cenuobwıda lbulunuyorlar. 
Şam bölgesinde İngilizler Kisv.. 
şiımali şark.isinde ibulıınan Rı.z 
mevkiini işgal etmişlerdir. 

Fakat evvelki yazılarımıııda !Ny
Jediği.miz veçhile, Fransızlar.n 
müdafaa cephesini lku'V'Vetli bir 
yanma ile dağltma.k, şimale çekil
melerine ırnani olmak l.lzmıdır. Bu 
yapılmadııkça Fransızlar adı;m a
dım müdafaa ederek şimale doğru 
ç<:<kilirler ve şarktan ilıareket e
den İngiliz motörlü kollari gerile
rini kesinceye kadar mtıOeeıbeye 
devam ederler. Bu İngiliııler ;çin 
zararlı olur. Libya cephesine gö
re Suriye art>k tfili bir cephe sa
yılır. Eli itibarla Fransız muka
vemetini ça.buk kıl'mak ve Libya
da daha kuvvetli bulumnak liıizım
dır. 

Libyada İngilizlerin mukabil 
taarruzu devam ediyor. Fakat bu
güne kadar Ceıb.enneın geçitind 

gatıbe geçemediler; bu taarru:run 
mahdut hedefli olabileceğini yBDr 
ırnı.ştık. Gelen haberlerden İngiliz
lerin Tobrulk kalesini! kadar iler
leınEk gayesile taarruz ettikleri 
anla§ılıyor. Biz de bu tahminde 
il>ulunmuştuk. Bu taarruz, Alınan 
müdafaasile !büyükçe bir ımeydan 
muharebesi halini almıştır. Zıınıa- · 
nımız harplerinde meydan muha
rebeleri günlerce devam edebili!-. 
İngi!İzler Mınan - İtalyan muka
vemetini •kıramazlarsa Tdbnik •ka
lesi Alman taarruzuna u.ğrıyacak 
ve bu sefer kurtarılması, yani da
yanması beliti de mümkün olmıya
caktır. 

Giridin zaptından sonra Tl:ıbruk 
limanının ehemmiyeti çok arttı. 
Almanlar Giritle Tobruk limanı 
arasında ikmal ve müvasala yap
mayı elbette di.i.şünmüşlerdir. Bu 
vaziyet onlara zaman kazandJTa
cak, uzun garp çölünde muvasala 
ve nakliye mü.şkülatmı azaltmış 
olacaktı;r. Cap= kalesi Alman
ların elindedir. İngilizler burayıy 
zaptederlerse Almanlar garbe çe
ikilmeğe mecbur kalırlar. Zira 
İngiliz taarruzunıın devamı halin
de Tobruık kalesi de huruç hare
ketlerile Almanları adeta ters cep
he ile muharebeler vermeğe ımc
bur bırakacaktır. 

Hul.3sa: Orta Şarkta f.ngilizler 
taan·uza geçmişlerdir. Fa.kat ne 
Suriyede tiıxı.m olan sür'ati ve ne 
de Lilbyada icap eden üstünlüğü 
henüz gösteremeıni§lerdir. 

DÜN ANKARADA İMZALA
NAN MUAHEDENİN METNİ 

(1 bıei S&Tfadaa Devam) 
İzmir Mob'usu ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu; 
Almanya Reich tansölyesi; 

Ankara Büyük Elçisi Ekselitns Frarrı Von Papen'i. 
Bu murahhaslar usulüne muvafık l>ulunan saliilıiyetnamelerini te

ati ettikten sonra atideki ahkamı kararla~tırnuşlardır: 
Madde: 1 -Türkiye Cümhuriyeti ve Alman Reich'i a• 

razilerinin masuniyetine ve tamamiyeti mülkiyesine müte
kabilen riayet ve doğrudan doğruya veya dolayısile yekdiğe
ri aleyhine müteveccih her türlü harekattan tevakki etme 
ği taahhüt ederler. 

Madde: 2 -Türkiye Cümhuriyeti ve Alman Reich'i 
mü§ terek menfaalerine taalluk ooen bütün meselelerde 
bunların halli için mutabakati temin etmek üzere aralarında 
atiyen dostane temaıda bulunmağı taahhüt ederler. 

Hariciye Ve~ll 
Saracoftla dedi ki 

(l Iİıci Sayfadan Devam) 

Biribirlerine karşı vaziyetleri 
her vakit açık "" dürüst kalmı,ı 
ve dünya hadisatının asırlarca sü
ren temevvücatı esnasında muarız 
mevkide bulunmamış olan Türki
ye ve Almanya:, metni bugiin neş
rolunan muahede ile, dostlukları. 
nı en sağlam temellere istinad et
tirmekte ve atiyen de muarız va -
ziyete girmiyeceklcrini teyid etmek 
tedirlcr. 

Türk ve Alman milletleri bu 
muahede ile yeni ve kat'i bır em. 
niyet havası içinde yekdiğerine bir 
kerre daha el uzatmış oluyorlar. 

Metinde görüleceği veçhile, tara 
feynin mevcut ahdi vecibeleri mah
fuz tutulmakta "" böylece de bu 
vecibelerın muahedede münderiç 
mefhumlarla tearuz etmemekte ol 
duğu teyid edilmektedir. 

Tarihi ve mühim bir dostluk ve. 
Gikası olan bu muahedenin imzası
nı büyük bir memnuniyetle telak. 
ki eder ve bu münasebetle memle
ketimi iyi tanıyan dostum Von Pa
penin neticeye vüsul için vaki olan 
kıymetli mesaisini bilhassa zikret. 
me;ı-i vec.be addederim. 

Muahede müzakeratının intacı 

üzerine Almaı:ıya murahhası ve bü
yük Elçisi Von Papen ile, memle. 
ketlerimiz matbuatı ve radyo ser
visleri neşriyatımn Türkiye • Al
manya münasebatını tavsif eden 
dostluk ve mütekabil itimad zihni
yeti dairesinde vuku bulması arzu. 
sunu izhar etmek hususunda mu
tabık kaldık. 

, --0-

Suriye 
Bir 

Harbine 
Bakış 

(1 wcl Sayfad&ıı Devam) 
Şam'ın Cenubunda Vi,ıl kıtaatının 

mukavemeti devam ediyor. 
Sahil mıntaka.ınd.a müttefik lruv

veUer Sayda'nın Şimalinde 8 kilomet
re kadar ilerl~mişler ve kesit m~ 
zeleıi de Beyrutun takriben 20 kilo
metre yakınında bir mevkie varmıı· 
!ardır. 

Cenubi Suriyedo milttefılclerin mu
va~la hatlanna ka~ı motörlü kollar
la hareket eden Vi.şi Fransızları Ezra, 
Merceayun ve Kuneyt.rayı işgal et
mişlerdir. Fakat müttefik kuvveUer 
Erzayı geri a1ın!4lardır. 

Liyon Radyosunun bir tebUğine ıö
re, Cebehdü.rüz ile Hennon 4aiı ara
sındaki mınt.a.kada ve Cenub' Lübn.a
nın dağlık kısmında Vişl kıt'alannm 
mukabil taarruzlar devam etmekte
dir. 
BEYRUT TEKRAR 
BOMBALANDI 

Evvelki gece İngiliz tanarelerl 
Beynıtu tekı'll!' bombardıman etmiı
lerdir. Yerliler arasında altı k.lıi öl
müş, beş kişi 7aralanmıştır. 

ı;:RANSIZ HA VA KUV\IETLEl\İ 
TAKVİYE EDİLDİ 

Suriyede harekatla bulunan Fran
sız hava kuvvetlerine Afrikadan ve 
anavatandan yf!"niden takviye kuvvet
leri gönderilmiştir. 

Fransız Hava Nazırı Geoeral Ber
jere de Suriye cephesine vamuş bu
lunmaktadır. 

vişi KUVVETLERİ 
FİLİSTİNE GİRMEDİ 
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Türk Milli 
Siyasetinin 

Zaferi 
(Başmalı;a.ICdcn Devam) 

düt ve şüphe suallerini de !burada 
sıralıyabiliriz: 

1- Türk . Alman muahedesi 
ile Türkiye İngifrz itillakından ve 
diğer taahhütlerinden uzaklaşıyor 
mu?. 

2-- Bu muahtde ile Türk.iye üç
ler ittifakına yakınlaşıyor, yeni 
rıizam zihniyetine ve preasiplerine 
tema~·iil mü gösteril .. or?. 

3- Bu muahcdeye bağlı gizli 
protokoller var mı?. 

4- Bu muahede ile 'iiiııkiyenin 
gerek kendi durumunda, gerek 
İngiltere ve Almnn~-aya karşı du
rurnıında bir tebeddül vukua ge
li~·or nıu?. 

Bu soruların topuna birden ve
rilecek kestirme ve tek kelimelik 
cevap: 

- Hayl1' .. 
dan ibarettir. Ne ittifaklarımız

dan uzaklaşıyoruz, ne üçler paktı 
ve yeni nizanı ile ilgimiz \•ar, ne 
gizli an1aşınalar, ne de İngiltere 
ve Alman~·aya karşı 'Şİındiye ka
dar olnn siyasi ve askeri durumu· 
muzda bir değişiklik. 

İngiltere ile tedafüi mahiyette 
olan ittifakımızı aynen muhafaza 
ediyoruz ve esasen Almanlara as
la ı;ayridO'<t ve dü~man olmıyan 
vaziyetimizi onlara da kabul et
luk ve lıii•nüniyetlerlni bu mua
hede ile tahkim ettirmiş bulunu
yoruz. Almanyaj ist,klill, tamam· 

tirmiş ,.e onların da mukabil dost
lık ve bütünlüğe dayanan mil 1 
siyasetimizi kavramış bulunu) or 
ve biz de yine bu muahede ile, şinı
diye kadnr 'olduğu gibi; şimdiden 
sonra da harp dışında ve herkeı;e 
dost, herkesle tabü münasebet mu
hafaza etmek istiycn siyasetimizi 
ilan etmiş ve aramızda dostluktan 
başka hiçbir fili iMilaf bulurunı
yan Alman dostluğunu ahdi bir 
tahkime tabi tutmuş bulunuyoruz. 

Binaenaleyh: 
A- İngiltere ile müttefikiz ve 

dostluğumuz, ittifakımız tamami
le ve bütün şartları ile mahfuz
dur. 

B- Almanyaya karşı bu mua
hede ile hakild ve samimi dostlu
ğuınum karşılıklı olarak tah.kiru 
ve teyit t'tmiş bulunuyoruz. 

C- Hud u tlarmı12 etrafı.nda-ki 

harp mücadelelerine, ihtilatlara 
karşı bitarallığımızı ilan ediyoruz. 

D-1\femleketimiz ve budutlan
mtz iizeriııdek.i milli teyakkm ve 
siyasetimizi her bakımdan aynen 
mahfuz tutuyoruz ve bugün de 
yarın da memleketimizi hangi İh· 
tiınal ile nereden gelirse gelsin; 
her türlü tecavüze karşı müdafa
aya hazır bulunuyoruz. 

F-- Milli siyasetimiz ve hare
ket serbestimiz üzerinde herhan· 
gi bir müdahaleyi daiına redde 
azimli bulunuyoruz, müttefikleri
miz ve dostlarım12 aleyhine tı>p· 

raklarımızı, her türlü imkanları- 1 

mızı mütekabilcn !ilet etmekten 
siddetle mtitevekki ve müctenip , > • 

bulunuyoruz. 
İşte milli siyasetimizin kazan<!> 

ğı zafer, iste içinde hulunduğıunuz 
vaziyet, işte Türk • Almaı:ı mua
hedesinin özü ve her iki meml&
ket halk ve efkarı umumiyelerin
deki kadim dostluk his ve rabıtası 
üzerin& eklediği mütekabil anla
yış durumu ve yeni icaplar. 

ETEM 17.ZET BENl<..1!. 

Al a.a 
Papon 

(1 inci Sayfadan D.vam) 
layı kendısine bütün kail ~le te
şekkür ederim. 

Bu muahede, asırlardanberl 
memleketimizi birbirine bağlıyan 
ve ancak Avrupaya yeni, daha iyi 
bir nızam ve devamlı bir sulh te • 
min etmek isteyen siyasetin he -
defleri hakkındaki anlaşamamaz -
lıklardan dolayı muvakkaten muh 
tel olan eski, itimatlı ve dostane 
münasebetleri yeniden teyit ey -
!emektedir. 

Binaenaleyh bu muahedenın e • 
hemmiyetini, devrimizin tarihi bil 
yük hadiselerinin çerçevesi içind-e 
de mütalea etmemiz liızımd r Bu 
muahede ayni zamanda Alma'l\'a· 
nın ve müttefik devletlerir A nu
pada adalete dayanan yeni bır r · 
zam ul(rıındaki mücadele'•r ·d~. 
istiklalini koruma<>ı rar•ci s·y~-e. 
tinde hlikim esas itt!haz ed'E'n Tür 
kiyeye, Türk millct:ne. ~anlı •un 
bir tarihin mirası olarak ve ~arp 
ile Yakınşark arasında b!r rabıta 
teşkil etmek sıfatilt> layık olduğu 
me,·ki ve nüfuzu temin eylemeğe 
azmct::r ış bulunduklarının da bir 
delilidir 

Çok muMerem d stum Hariciye 
Vekilintn bu muahedeyi i; bir ne_ 
tie<·ye iktiran ettirmek ~-ol• -c "ki 
mütemadi gayretlerr.i :burada l<'b
cil ve en samimi tE"Şekkürümü ken
disine arzederken · Alman D€'\0 let 
ReisHe Hariciye • Taz r nın da +.ana 

)
bu tarihi vesikayı i.-zoı. etrr,ek im
kanım \-ermiş obuılarından d~la
yı pek .ıtı<mnıın o!du.,'U.IDU bevan 
ederim. Çünkü bu surıctie ben, Os-
manlı ordusu safaların<la bu mcm
lc-k tin ev!iıtlarile 'büyüık bir rr.cır 
terek dava uğrunda yanyana har
bettikten sonra bundcn böyle de 
bu işe sulh sahasında 5"batla de
vam edecek vaziyette lbulunacağ illl. 

Bu memleket ve bu oıııi.llr daima 
sarsılma> adalet bislerile rr. bu 
ola.gehnişiir. Binaeııale:vh, neslim .. 
zi.n •~it old~ tarihi ~alkıror.a 
ve iıhya davasının müclbir zaruret
leri için yeni bir anlayışm, her tür_ 
lü fesatçı propagandanın üstünde 
olarak, gelişeceğini ümit etım .ye ıc
tisar eyliyoruz. 

Biraz evvel Hariciye VekıJ;nın 
de dediği gibi, Alman h,i.i:kumeWe 
Cümhuriyet Hükfuneti, muahede
nin mes'ut bir tarzda akdi müna
sebet.ile, lki memleket matbuatının 
ve keza iki memleket radyolannın 
neşriyatlannda dalma Alman • 
Türk münasebetlerinin tavs:f €'t
m1ş olan dostluk ve karşıl.klı iti
mat fikrinden mülhem olmaları 
arzusunu izhar eylemyi kararlaş
tınmışlardır. 

Sokağa bırakllan . 
iki çocuk 

(1 leci Sayfadan Den.m) 
daki asfalt yol üzerinde de takri.. 
ben kırk günlük bir kııı: çocuğu 
'bulunmuştur. İsıni Fatma konaı:ı 
yavru da Yıldız gi.bi Darül1ıcezeye 
!kaldırılmıştır. 

asker ailelerine 
( 1 mel S&:rfadaıı Devam) 

kuruş zammedilccektir. Tramvar 
vaylarda ikinci mevkilere zam 
yoktur. 'I ren ve vapurlarda üçün
cü mevkilere zam yoktur. Sü1e. 
malarda yüule on zam vardır. Ba. 
zı Belediye vergi ve resimlerimi 
de zam vardır. 

ZAYİ - Silleynuınlye Askerllic Şu
besinden almış olduğum askeri vesi.
kamı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskjsin.in hükmü yoktur. 

Ntcmetlln otlu Sadık Cıtır 

I• 
Uevlet Deıniryollırı Ye limanı rı İşletme U. Maresi lla.ıhr 
Sivasta yaptırılacak 24 dairelik lojman binası inşaatı kapalı zarf usulü ıle 

ve vahidi !iat üzerinden eksiltmeye konmuştur. İnşaatta dö~~ ve lentolar 
için muktezi demirler idare tarafından verP~ktir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 95.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Dcmiryollan A,n.. 

kara, Sirkeci ve Kn.yseri vemelerinden 475 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 30.6.941 tarlhinde Pazartesi günü saat 16 da Ankararla Dev

ret Demiryollar Yol Dairesinde merkez birinci isU?.syonunca yapıl3caktır. 
t - Eksiltmeye ırirebilmek için isteklilerin \ekli! mektupl.m ile birl•kt. 

aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lıizımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahk~a uygun 6000 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin etti.ti vesikalar. 
C - Bu işe mahsus olmak üzere MünakalAt Vek!le~ndcn alınmış e>ıliyet 

vesikası, 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az Fekiz giın ev"·e1 bir istidJ ile 
Münakalat VekAletine mü.raca.at olunmaıı. c3t93 - 44S5 > 

Nafia Vekaletinden : Madde: 3 - imzası günü mer'iyet mevkiine girecek olan 
bu muahede on sene müddetle muteberdir. Yüksek akid ta· 
raflar, muahedenin temdidi hususunu vakti merhununda ara
larında kararlqtıracaklardır. 

Bu muahede tasdik olunacak ve tasdiknameler sür'ati mümküne 
ile Berlinde teati edilecektir. 

Kudüs kaynaklan, Vl~i kıt'alanrun 
Filistin topraklarına girerek orada ia
tihk.Amlar kazdıkklanna da1r verilen 
baberltti kat'! suretle tekzip ~tmelt-
tedirler. 

Bir motörde yan• 
ğın çıktı 

28/8/941 Cumartesi günü saat 11 de Ank rada Nafia VekMet; bınas: için
de Malzeme Müdürlüğü odasında toplan.ln Malzeme Eksitlme Krırrnsvo unda 
(3132) lira (25) lcuruf muhammen bedelli Ankara Çubuk Barajında yaptırı.Ja

c.ak santral ve telefon tesisatının yeniden açık eksiltme usulu ile eksiltrıırsı )·n-
pılacaktır. . . 

' ~lttır. Türkiy~ın bu harpte r<>

~.Çok büyiik olmuştur. Büy~ 
b.r1tanya milleti, Türk hükiımeti
~tıı ve Türk haThmın keridiı.ino 
A ,rşı, göstermiş olduğu dostluğun, 
~anlarla yapılan anl~dan 
!it. a da hiçbir suretle değışıniye-

l:ıtıe ka.ıı.idi.r, 

Öğrendi ğiınize göre, Tasviref
kar gazetesi, hükı1met tarafındaıı 
ı:nuvakkaten k.anatılmıstır, 

Türkçe ve Almanca lisanlarında, her iki metin de ayni .veçhile 
muteber olmak üzere, iki nüsha olarak tanzim edibniştir. 

495 nıımualı 11.İk mıı4iiril dila c.ı.

la ~- maldoeslııde - re
""" bir kontak nelleeslnde J'UlPD _. 

Eksiltme pırlnamel( .,. le!errilall bedelsiz olaralı: 111.alzeme l\lfidurl tün· 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat (234) lira (92) ~tur. 
isteklilerin muvakke.. teminat ve ... rtnamesinde yanh \•f"l'l3ik ile birlikte 

Q'1U ı:ün ı;ad U 4e mnkAt' komisyonda ııa.ıu ı. .. tımmalan Jazımtlır. .4.,a. 4nkara 11 BaUraa 1ffl ....- da eiJ z:· P'=iiltiır. 

• 
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İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Oıünin .üı 

Mehmet Nal' 
)likola 

> 

• 
> 
• 
• 
> 
> 
> 
> 

Fatm. 
> 

Mehmet MI 
Abmel 

> 
> 
> 

Salih 
.Mehmel 
Vasil 

• 
> 

• 
> 

Al'lin 
> 

-Nadide 
..ıeksandıra 

Eleni 
Marika 
Manol 

Dimitri 
Yorgi 
Yani 
Vasil 
Vasi! 

J'otini 

Al> Rıza 
.Nize Havva 

Emine 
Xeı.ban 

Sükfıle 

Kllmiya,p 
Necmettin 

Nazi! 
Ali önem 

Atina 
Efteıniya 

İlya 
Xatina 

Stavri 
Arlln De'Vlelyan 
Zabel Devletyan 

> Karabet Devletyan 

> Marıiriı Keı;işyan 
Andriya Bejoviç Katerina 

> Marika 
Hatice Saffet 

> > 
Frederik GerbO.e 

Sehriban 
"Fikret 

-
H.Paşa Kurbağalıden Ca. H 
C. A. Ballariye 68 

> > 
• > 
> > 
> > 

• • • • 
> > 
> $ 

> > 
Gözlepe 1 ci so. 12 No. 
Göztepe 1 ci so. 12 No. 
HünkAr İmaıru Fıstıklı So. 18 
Has,pqa Xurbafahdere 37 Ko. 
Has.paşa Kurbağalıdere 37 No. 
Has.11aı;a Kurbağalıdere 37 No. 
Has.pa§ll Xurbağalıdere 37 No. 
C. A. Cevizlik Keresteci So.42 
Mecidiye Faikbey so. No. 30 
O. A. TellAlzade 39 
O. A. Tellll.lzade 39 
O, A. TellAlzade 39 
o. A. Tellalıade 39 
O. A. TellA!zade 39 
C. A. Sakız.ağacı No. 7 
C. A. Salozağacı No. 7 

C. A. Sakızağacı No. 7 
C. A, Sakızajjacı No. 7 
C. A. Cevizlik 29 
C. A. Cevizlik 29 
Tuğlacı Cami 3 
Tuğlacı Cami 3 
61ill Siialı~<>r S. No. 48 

vaın111 Vergı..t 

480.00 
1347.00 
269.40 
269.40 

1347.00 
1347.00 
269.40 
269.40 

1347 .00 
269.40 

1347.00 
4704.00 
-4704.00 

773.20 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

164.07 
306.00 
111.00 
111.00 
111.00 
111.00 

111.00 
936.00 
936.00 
936.00 
836.00 

H7fVOO 
1476.00 
1651.72 
1651.72 

48.00 
23.1 9 
4.64 
4.64 

23.lt 
23.19 
4.64 
4.64 

23.19 
4.04 

23.19 
111.12 
111.12 
10.46 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
J.96 
3.06 

1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
13.72 
13.72 
13.72 
13,7; 
24.5~ 

24.62 
103.62 
103.62 

U8 

--
9.60 
4.64 

93 
93 

4.64 
4.64 

13 
93 

.4.64 
93 

4.64 
22.22 
22.22 
2.ot 
0.04 

0.04 

0.04 
0.04 
0.39 

0.22 

0.22 
0.22 
0.22 
0.22 

<t.BO 

4.96 

;f.18 
4.18 
U8 

'3~/125 
47 
4'1 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 

J34/45 
.34/45 

1967 
1901 
1901 
1901 
1901 
244 

2413 
1468 
1488 
1488 
1488 
1488 

1289 
1269 
1289 
1289 
960 
9CO 
3 
5 

941 

Feriköy ve Kadılı:öy Maliye Şubesi m!ikelleflerinden yukarıda adı, ve adresi yazılı ~!uslar yeni adreslerini bildir
memiş ve tebelhlğa salA.hiyetU bir kimse göstermemi~ ve yapılan araştırmada da bulunamanu§ olduklarından hizaların

da gösterilen vuaset vergilerini havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mtimkün olamamlŞtır. 

Keyfiyet 3892 No. lu kanunun 10 cu maddesine tevfikan tebllf yerine &eçmek üzere lllln olunur. (48M) 

iŞÇi BAYAN 
Aranıyor. Gedikpaıa Caddesi No. 
88 Kumaş F..abrikasına müracaat 
olunma~ı. 

DOKTOR 
Halız Cemal 

LOKMA.l'i HEKİM 
DAHİLİYE MtlTEHASSISI 

Divanyolu 104 
"ua;rene saatleri: %,5 - 8. Tel: %2391 

,-IST ANBlJt BELEDIYES~ iLANLARI 1 
Kınalıda Rıhtım caddesinde beton yol, beton bordür adi kaldırım vesaire 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur .. Keşif bedeli 4510 lira 24 kuruş ve ilk te
minatı 338 lira 27 kuruştur. Keşi! ve şartname Zabıt ve MuamelAt Müdür
lüğ(j kaleminde görülebilir. İhale 23/6/491 Pazartesi günü saat 14 de DaJm1 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, il:ıale 
tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri MiidQrlüğüne müracaatla ala
cakları tennt ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalriyle ihale günü mu-
ayyen saatte Daim Encümende bulunmaları. ..4392) 

ÖKSÜRENLERE Kl TRAH HAKKI EKREM 

19 Haziran 1941 
18.00 Proeram, ve Memleket Saat 

Ayan . 
18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 
18.15 Ziraat Takvimi ve T911ralt 

Mahsulleri Borsası. 
18.40 Müzilc: Radyo Caz Orkestrası 

(İbrahim Özıür ve A leş Bö
cekleri.) 

19.00 Konuşma: (Dertleşme Saati.) 
19.15 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 

Programının Devamı. 

1U.30Memleket Saat Ayarı. ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Müzik: Yurttan Sesler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzilt: Chopin ve Schu-

mann - Piano Eserleri (Pl.) 
21.00 Konuşma: Memleket Pes!~. 
21.10 Müzik: Solo Sarkılar. 
21.25 Konuşma (San'atk3.rlanmız 

KonU§UYor). 
21.40 Müzik: Radyo Senfoni Or

kestra& (Sef: Ernst Praeto
rius) 1. R. Vagner: RieıW 
Uvertürü, 2. T. Aldmento: 
Poeme Lyrik, No. 20, 3. Nu ... 
ri Sami: Orkestra için Fan
tezi, 4. Smetana: Bohemya
n111 Kırlan. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Esham - Tahvi
ıat, Kambiyo - Nukut Bor
gası (Fiyat). 

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

Kaııaru1. 

YARINKİ PROGRAM 

1.30 Program v., Memleket Saat 
Ayan. 

7.33 Müzik: Hatif Program (Pl.) 
? .45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik: Uvertür ve Enter

mezzo'1ar (Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Oyun Türküleri. 
12.45 Ajans Haberleri. 

13.00 Müzik: Karışık Program 
13.15 Müzik: Saz Semaileri. 
13.30/14.00 Müzi.k: Karışık 

ramın Devamı. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 - 6- 1941 Vaziyeti 
A k t 1 f 

il-= 

.Ulın: Sofi kiloıır>.m 
llaııknol. 

72.604.5Jb 

Utaı<Wı: • 

-•oklı1 ..... -. 
TUrlı: Liruı . • 

IWlfto*I lılııüWdon 
Altın: Sat iJdlocram 12.937,311 
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1 T-ua llSI ta:ribindeıı iti~ 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 44 
Yazan: Frnncis Machard. Çeviren: lskend.er F. SERTELLl 

B. M benimle alay ediyordu, odama giren 
bu gizli eli mutlaka bulmalı idim 

Yatağıma gireceğim s14'ada, yas
tığımın üstünde ıbeyaz ıbir zarf ılıuJ
dwn. 

Zarfın fuı.tünde şu kelime1er ya
zılıydı: 

•Lutfen açınız ve okuduk
tan sıonra ateşte yakını:ı:!. 

Tereddütle zarfı açtım .. 
Olouyorum: 

•Sen bir şarıı,p tüa:arınm 
oğlusun. Hel'ŞE'Y1! burnunu 
sokma. Yalnız kendi işinle 
me;wııul ol!.. B. M. 

Garip şey! Tıpkı pansiyon kapı.
c;sına gelen ınt'kfabım ~ıı.i. 

Bu, hiç şüp'be yak ·ki, kapıcının 
tahmin ettiği gibi bir pansiyon 
müşterisi değildi. 

İmza: B. M. 
Çoktanberi halletmek istediğiım 

biT muamma!. 
:İiyi amma, elden gelen ıbu mek

tubu odama kim •getirmişti? 

Buna şaşmamak 'kabil değildi: 
Odamın anahtarı daima yanımda 
bulunuyordu. Hi=e!.çi !kadın sü
pürmeğe geldiği zaman bile odam
dan ayrılınıyor, kapıda ıonu !bekli
yordum. 
Şimd~ (B. M.) t~ki!Atırun ibu 

p a • ._. 
İlally•t AqMı 

vttaad• Ad! ve te 
'f.usuıl 
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Deruhte ed ilen evrakı nalı:dly• 
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Deruhle ed 
bakiyesi . 
Ka!'§ılıtı "' mamen altın oJanlr: 
i!Aveten teda VOie Tuedilen 
Reeskont m ukabill ıavelen teda-
vüle vazedil ., . 
Hazineye ,. apılan altın Jı:arplıkh 

bili 3902 No.lı lı:anun 

~veten tedavüle .. .._. 
avans muka 
mucibince il 
dilen . 
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açılan 

kanuna ıöre Hazin~ 
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pansiyonda biır parmağı olduğuna 
kolayca hükmedelbilirdim. 

İşin içinde 'bir japon meselesi ol
masaydı, belki kaıpıcının d~iği gi
bi, bu ibir mü.şteri sürpri2ıidir di
yecektim. 

Fakat, bu muanunayı nasıl lhal
ledece'khm ?. 

Şimdiki halde (B. M.) benimle 
alay ediyor vaziyetteydi. Odama 
giren ıbu gizli eli mutlaka yaka
lamalıydım. 

Geceyi yarı UJ'IM', yarı uyanıDt 
bir halde geçirdim. 

Ertesi sabaıh §i\yle bir tedbir dü
§fuıdüm: Pansyonu değiştirınsk. 

Bu da işime gelmedi. (B. M.) in 
tehdidinden korikup kaçtığıma za
hip <>lacakla.r, arkamdan alay ede
ceklerdi. Bu teşkilatla daha yak:n:ı 
temaslar temin edelbilmek için, 

meşgul olmayı muvafık buldum. 
Meşgul olıruık. Fakat nasıl?!. 
Bu iş kapıcı vasıtasile bu dere

ceye gelmişti. Bina,,naleyıh evvela 
kapıcı ile fazlaca ala·kad~r olmak 
lazımdı. 

Sa'bahleyin bir süt içtiMen oon-
ra, hizmetçiye sorduım: 

- K11pıc1 odasında mıdır? 
- Evet Mö.syö .. 
- Kapıcınrz çok ihoş, çok iyi /bir 

adaım., değil mi?. 
Hizmetçi ıkadın dudağının ucile 

güldü: 
- Evet. Görünüşte çok iyidll', 

çok hoştur. Fakat, insanlar görü
nüşe aldanmamalı. 

- Ne diyorsun?. Bu hoş adam, 
göründüğü kadar ;yi değil midir? 

- Bu hüıkmıü •ben veremem, 
Mösyö!. O, çek dessas •bir adam
dır. Falkat, be1M ben yanlış görü

yu.rum. Üç aydır, yanında çalıştı
ğım halde bir türlü renıgini, tıuyu
nu öğrenemedim. 

- Garip şey!. Ha~buıki /benken-
. disini çok uysal ve lhalim bir 
ada·m sanıyordum. 

- Bu da bir görüştür. Fakat, u-
zaıktan bir görü§. · 

Hizmetçinin dilinin altında bir 
şeyler gizliydi.. onu söy !etmek is
tiyordum: 

- Sen ı,ıcik iyi bir kadı;ıa ıbenzi-

CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulll§ Tarihi: 1888 

Se.mıayai: l00,000,000 Türk Lirıuı 
Şube ve Ajamı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Bfrikffi'eniere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı H ihbarsız tasarruf besaplllftllda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kll!"li ile apiıdakl 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1.000 t.iı-alıla 4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
5.ooo· 
4.800 
3.200 

Lin 
4 • 500 • • 
4 • Z50 • • 

40 • 108 • • 
100 • ~ • • 
120 • "° • • 
160 • 20 • • 

Nafia 
4.7.941 Cuma günü saat 16 da Anka,ra.da Nafia Vekfı1eti binası içinde mal

zeme müdürlük odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda bu -sene 
içinde ödenecek basım ücreti tcıkribi 6000 lira bedel tahmin edilen Veklı.letin 
neşretmekte olduğu fenni ve idari mecmualann tertip ve tabın1n kapalı zarf 
usulü He vahidi fiaOeri üz.erinden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ~r\namesi ve leferrüatı bedeı..iz olarak Malzeme Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Muvakkat temmat 450 liradır. 

İsteklilerin tekHt mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı 
vesajk ile birlikte ayni gün .saat 15 e kadar rnez.k'Or komisyona makbuz muka-
bilinde cermeleri lazımdır. •3419 - 4828> 

TELEFON SANTRALiNi 
İdare edecek, türkçeyi iyi okur ve seri yazar 

Bir Daktlloya ihtiyaç vardır · 
Taliplerin Daktilo rumuzu ile 176 posta kutusu adresine yaz

maları. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden 

30 İkinclteşrin 1330 tarihli cEcneb1 Anonim ve Sermayesi Eshama münka
sim ŞirkeUer Kanunu> hükümlerine tevfikan Türkiyede Ça1~maswa izin ve
rilmiş olan Ecnebt Şirketlerinden Atlan tis (Levant) Limited Şirketinin Türki
ye Umumt Vekili Vilfl'id Mansfield bu defa müracaatla haiz olduğu saUlhiyete 
binaen, kendi yerine Suat Bolton'u vekil toyin ettiğini bildjrmiş ve Uh.zm gelen 
vesaiki vermiştir, 

Keyfiyet tetklk edilerek kanunl hük timlere uygun görülmüş olmakla il An 
olunur. 

yorsun!. Çocuıklann var mı?. 

- Evet. İki çocuğum var. Sa
bahl,,yin yedide buraya gelirim .. 

dokuza kadar çalışırım. Talihsiz

liğimin derecesine ıbakın iki, kocam 

büyük harpte öldükten soora l:ıir 
türlü evlenemedim. 

- Alı, taülıszilik •Jııöyle şeylerle 

ölçülmez a k>ıızuıın!. Şika!)'ete ihak. 

kın var. Saıbaıhın ye<lisinden ak
şamın d.oku~una kadar çıclışmaılı: .. 

f.azla ıınesai. Halbulki genıç .bir ka

kadınsın .. Daha müsait şartlar i
çinde çalışacak 'bir yer lbula'bilir- · 
din!. 

- İınlkansı.z .. 
- Niçin? Aradın da lbularnadln 

mı?. 

- Evet. Çok aradım.. bulama

dım. Buradan çııkarsam, çocukla

rıan da, ben de aç kalırıım !r<mku.
sile çalışıyorum. Kapıcım12 biraz 

insaflı bir adam olsa, bellki lıira11: 
rahat ederdim. 

- Pansiyona ·ba'kan hiıırnetçile
re o mu ikarşı·yot?. 

- Evet. Pansiyon sahilbi bütün 
işleri ona bırakmıış.. kendisi ku
mardan •ba{'kaldı.ıımaz .. gece gür:\ 
düz şarap U;er .. •'.YYa{'ın, llrumaı1ba
zın ıbirid~r. 

- Kazancı çoık mu?. 
- Gör.UyıorsunUll; ya .. pansiyon-

da iki yüze yakın müşteri var. Al
dığı ay lı:kların hesabını bile tuıta
mıyor. Kap1cının oynadığı rolleri 
yakından görenler iÇin ıbu ·hayat o 
kadar W:üntülüdür iki. 

- O ihalde kapıcı çok ~a'll bir 
adam 

- Knrnaz olmasa, siyasi işlere 
burnunu sak.ar ımı;ydı? 

N ded . S' • ;..1 '?I _ e ın.. ıyası .,_.ei" mı ... 
- Öyle ya .. !kendisi gizli bir 

teşkilatın adamıda-. Kapının ya
nında.ki bürosuna lher gün ibirçok 
şüpheli in.sanlar gelir gider ve· ken
d isi her a~am polis müdtlriyetine 
yirnti dört saatlik ıbir vuıkuat ra
poru verir. 

- Acaıba casus mudur?. 
- Zanne1ıınem. Çünkü, polis 

müdiriyetinin sadık hir adarrııı ol
duğundan emininı. Ancalı: Y:liltığı 

BORSA 
18 Haziran 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fraıılr 

100 Liret 

AflhtTe~ 
5.24 

132.20 

100 İsv. Fr 30.-
100 Floria 
100 Rayiarnut 
100 Belca 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçele 12.9375 
100 Zloti 
100 Pen&i 
100 Ley 
100 Dlnar 
100 Yen $1.1375 
100 İsv Kr 30.7450 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHviIJ.'ı 
Muamele olmamıştır. 

İstanbul Asliye Mahkelll,,l 
İkinci Ticaret Daireaindeıı: 

Tasfiye halinde Serdarzade fl• 
cı Salih mahdumları Şirketi f 
rikleri: 

d
. ,~ 

Serdarzade Cemil, Haın 1 d 

Şükrü'ye Türk Ticaret Banlt" 
. Jtllf~ 

A. Ş. tarafından Istanbulda )ıf 
kahveci hanında 12/13 nuroatB 

da Serdarzade Hacı Salih !llab ~ 
dumları şirketile İstanbulda 'f 
takalede Boton (Prevuayans b~ 
nında 13 numarada mukim 1l3 

Şii' Ali Haftı zade mahdumları ~· 
keti aleyhine iki kıt'a emre ı1l ~ 
harrer Senet bedelinden bal<~) 
T. L. 1.000 bin Türk lirasının . 

sili hakkında açılan davanın ~-.' 
ha]<emesinde davacı tarafınd· " 

müstenidi iddia olan senetle! ~ı b 
tındaki imzaların Scrdarzade h 

· ket· h cı Salih mahdumları ve şır ( 
ne ait olmadığı ve bu s<>netle l 
müsteniden baki ve 1.000 bin l r h 
borçları bultınm-;,dığı hakl<1~ 

il"' tasfiye halinde Serdatzade .~ 
· Salih Mahdumları Şirketi şcrı .

!erine yemin teklif edilmiş ,-c; 
myaıs 1941 tarihli tahkikat ~e1, 
sinde sözü geçen Şirket şer•~ ,. 

Ş"krı 
rinden Cemil, Hamdi ve 1l ,~ 
nün yemin hakkında davet 0;~. 
malarına ve davetin ikametS'~ 
!arının meçhul bulunması se~ 1t 
ilanen tebliğine karar verilı1lı~ , 
duğuna binaen tahkikatın fl' .• 
allak ~lduğu temmuz 1941 ı;~ i 
hine raslıya~ salı günü saat.,,n· 
Iİ'&tan bul da Ikincıi Ticaret "' . 

1 

kemesinde hazır b~lunmaıarıtil . 
aksi takdirde yemınden ıJ11 

. . . u ol• 
etm1ş ve yemının mevzu ~-

hususu ikrar etmiş addolunacı . 
larınd;n keyfiyet tebliğ ına.l<~, 
mına kaim olmak üzere ilan; 
nur. 
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Günl"ı: 

Ött• 
İklnd! 

AJr.,am 

Yat&ı 

im- > 

ve giriştiği işler bana pek çaF1
"' 

gorunuyor. ıııı ~· 
Sonra birden valvarır gı 

sesle yamma sok.uldu: Mc .. 11.ı· 
- Aıman , rica e<:lerim o r t 

Sakın 'bu konu-ştuklar.i!11~.,.ıa 
nun hııberi olmasın. . e ~ 

- Seni buradan ke>ğar dil' 
lrorkuyor9lln? 

8 
~;r 

- Buradan !©ğmrı·kla k•~- ııv 
şey değil. Başıka ıbi·r yerd~ ~~ı~ 
mağa çalışırııın. Fak.at o, ı~ .. 
alım:.k için beni polise vel 
ründürür. pır 

Genç hiıımetçi kadın s ~ 
yin bunları söylerken, ~a :j!P';{ 
kapıcısı adeta gözümde 'l>U~ f 
tü. ııv~ 

Bir aral~k iımrzasız meJotLI ~ 
tıdıyarak sordum: ıı!fi1' 

_ Odama, ben yokkel1· , , 

girmesi ihtimali var ınıdır.' ..ı> 
dıl'l-'j· 

_Belli olrrnaz. Ydktur ı·ı r·" 
<l ,.., 

Vardır desom de ınan•·Jid"' 
Bunu ancak kapıcııınırı: b• ıf.9 
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