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Sahip ve Başmuharriri: ETDI İZZET B&NlCE EN SON TELGRA.FL&aı VE •&BBaLE•I VBRBN All,All GAZETESi 

Emniyetimiz üze
rinde daima hassas 

ve tedbirliyiz 
Milli mldalaa tedbirlerimizi azalt
mak ş6yle dursun billkis her gln 
biraz daha arttırmak birinci karar 
ve emellmlzdir. Nereden gelirse gel
sin her tirli tecavlze karşı din 
olduğundan bugln daha kuvvetli bir 
durumda olduğumuz gibi dostluk 
ve ltUlaklarımızda da adalet esa
sından ayrılmak ve muvazenetslz
llk yapmak asla şiarımız değildir. 

Yazan : ETEM İZZET BENİCE 
Almanya ile akdettiğimiz mu

·• •lıedeı>arne bakıkatte ınewut olan 
Ve arada hiçbir fili ihtjliıh havi 
hulunmıyan kadim bir dostluğu 
bugünün ateşli \e hummalı harp 
ha,"" içinde bir kere daha sag-
larkeıı dış efkarı unıumiy elerde 
hakkımızda bir tereddüdün, iç 
~!karı umumiyede de herhangi 
bir gev~ntt'ııin , ·ukua gehnesi:ıin 
•~la \·eri \'oktur. Dıs efkirı unıu
llıiyclcrde- tereddüd; mahal yok
tur, zira dün de bu sütunlarda u
tun uzun izah ettiğimiz gibi; ln
tiltere ile ittüakunız \'e do<tluj;<tt
llıuz her zamanki !.adar sağlamdır 
\·e Ahnanya ile do.c;tlnğun1uz da 
liııe her .-akitki gibi hakiki , .• 
s~uuinıi d&.:.tluk ifadesinin bir mu
a!ı,.<f e ~eldind(' ahdi bir mahi) et 
alına"ından ibarettir_ 

'e Alınama ile bir muahede 
d l°kdetıneıniı ' İnJiillercnin. ittifak 

\·c dostlııklarıınızın al ey hinı·dir, 
lle de milli siyasetimizde bir de
~isikliğin ifade,idir. Hiç kim•eden 
hi..J:ir . ey isknıiyen. sadeel' milli 
korıınn;a milli istiklal, millı ,.e 
tllülki ta~amlık iizerinde ısrar e
den milli siyaoetimiz yine olduğu 
tibi kalaenk. harp de ı , ·aziyetimiz 
de\'am edc.:ek, hudutlarımız etra
lında "ukuu muht..mel harp hadi
ıe ve ihtilatlarıoda bitaraflığımız 
llıahfıız tutul~akhr. Bu vaziıeti
llıizdcn İngiltere ve miitteflkleri
llıiz harbin seyri içinde memnundu_ 
lar, bugün de memnundıu·lar. 0-
ııun karşısında ' ' e mii~adele ha
linde bulunan Almanya da mem· 
ııun olduğunu \·e bizden dostluk, 
bitaraflık, noroıal tiuret mün3'e
hatından bnska birşey beklemedi
İ:ini muahcd~ye imıa koymakla is
hat etmiş , .e şimdiı e kadar hak
lumızda izhar ettiği dostluğu söz
de bırakman11~, taahhiit halinde 
de fiil ,,aziyetine sokmuşt1ır. 
Binaenale~ hJ bu aydın '\a7 i~·e t 

karşısında dış efkarı unnııniı·cle
tin dr-, iç efk.irı un1nn1i~ "nin de 
\ıaracağı hüküın ~a<lert" hu n<'tice 
Ve bu izah olabilir. Bunun ak>i 
her tiirlü dii"ıiincc )·ersiz ve iz'an
•11. olur. En b

0

Ü) tik emel , .• hedefi- ' 
llıiz ; bugiiııkü harp eheplerinin 
tarnamilr dı~ında hulnnan ,·azi)-e• 
timizi olduiu gibi mıılıafa•:ı et
llıek, harbe kan)nıak>um harbin 
onuna ,-arntak , -, hiitiiu nıillct· 

ltrlr ihtilfıfslZ, niz3.,.ız olan rabıta 
\·e ıniina!)ebetlerin1i'Zdeki . aınhn.i 
hiisntiniyet \'e dostluk hislcrintizi 
kar51lıklı ımıhafarn etm<""ktir. An
cak, hl'r bakımdan bu arzumuıla 
birlikte milli müdafaa tedbirleri· 
llıizi de müterafik bir n1üvazenet 
~e hassasiyet içinde yürüttüğii
llıtiı aşikiırdır. Milli siya>etimizin 
birinci mesnedi her vakit \'e her 
Şart altında milli istikla!. toprak 
~. tanınmlığınıızı müdafaa edecek 
iktidara sahip bulunmaktır. Bu
~un i.\'indir ki, her gün bi:raz daha 
lrtan milli müdafaa tedbirlcrimi
tiu esası bundan ibarettir ve asla 
lıu,usi bir kast ve tecavüz hedefi 
il., alakalı değildir. Belki yine bu 
lirada v' yeni va~i)·et kar~ı'Stnda 
tek klı;inin dimağından da olsa; 
tiille bir suıtlin gc.;me.i ihtimali 
~ardır: . 

- İngıltere ile dost ve müttefi-

kiz. Almanya ile samimi ve hakiki 
bir do•tlui< tesis etmiş bulunuyo
ruz. llitaraflığımız da herkesçe 
arlık malüm olduğuna gör<'; milli 
mlidafaa tedbirlerinin bu kadar 
h,,, hassasiyet ve gayretle arttı
rı 1 masında ne fa) da müı:.Jıaza 
edıliyor?. 

Bunu dü~ünen tek adama dahi 
şunu anlatmak lazımdır.ki, Türki
ye bugiinkii durwtıundaki husu
,.;yeti, ittifak ve dostluklarını milll 
istikJ31inin birinci şartı ve garau .. 
tisi olan milli miidafaa kudretine 
'• trdhirlcrinc borçludur. Bu iti
barla içinde bulunduğumuz vazi
yet ne kadar sakin, ne kadar hu
zurlu ve ne kndar eınniyetli olur
sa olsun; milli nıiidafaa tedbirle
rimizi azaltmak ~öyle dıırsıııı; bi
lakis o tedbirleri her gün ı.traz 
daha al'ttrrınak birinci enıfJiıniı
dir ,.c .. harbin ~onuna kadar kud
r~tleriınizin azan1isini seferber 
ederek ayakta tutmak kararında 
fe en1niyetimiz üzerinde daima 
hassas ve tedbirli bulunmak ihti

yacındayız. Bugünden yarına dün
yada neler olabileceğini tahmin ve 
miitalea ederek bir karara bağla
mak hiç kimsenin elinde olmadı
ğı gibi; dünya da sadece ingilteı·e 
ve Almanyadan ibaret değildir 

_ve hl'rhangi bir gün akla gelen 
veya gelmiyen herhangi bir isti
kametten memleketimizin herhan

gi bir talep veya tecaviiz veya mü· 
dahale arzusu karşısında kalmıya
<ağı hakkında da elimizde hiçbir 
kafi teminat \'e müeyyide yoktur. 
Bu itibarla, milli miidafan ku\"
vetimizi daima tetikte bulundur
mak liizuınuna de,·kt~e, milletçe, 
hüküınctçe kaniiz \e bu kanaatle, 
bu kudretle ayrıca topraklarımızı 
ve in1k[uılar1111ızı herhangi bir 
dostıımıızun leh \"O alr) hine alet 
etmemek karar ve azıninde de bu~ 
1unduğun1u1 gibi; lıerhangi bir 
zaınan, h~rhangi bir ihtintal ile 

(Devamı 5 inC'l Sayfa.d:ı) 
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Zengin hediyeli 
mttsabakam ı z a 
mutlaka lştlrlk 
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Bugünden itibaren 
sizi eğlendirecek me-
raklı bulmacalar 
koymıya bQ§lıyor. 

4 inci Sahife
de okuyanaz 
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Her iki tarafın so., defaki hücıım istikametlerini gôs:enr ha:'ita 

Türk-Alman 
paktının bü
tün dünya
da bıraktığı 

akisler 
Berlln Blytk El
ç l m l z Bltler'e 
Cumhur Reisimi
zin şahsi bir mek-

tubuna verdi 
(Türk - Alman do$tluk pak

tının, bütün dünya matbu.a
tında akisleri devam ediyor. 
Hükiım.A?t, paktın tasdiki hak
kında H ııriciye Vekaletince 
hazırla-nan ldyihayı bugün 
Meclise t·erecektir. Layiha ve 
merbtttu olan anlaşma, Ha • 
rıciye encümenine ·verilecek 
ı·e kısa bir zamanda Meclis 
ıl1nttmi heyetine seı:koluna • 
caktır . 
Paktın bü.tün dünyadaki a

kisleri hakkında Anadolu a-

~kdenizde /ııgilizlerin tıılı.telba/tir avcıları 

( HARP VAZİYETİ ) 
Suriyede harp uzadıkça Libyada 
vaziyet İngilizler için t eh 1ike1 i 

kalmakta devam edecektir 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) Hitler Mareşali Şam önünde Vi· ~:"t~C:a~~;ı:;, dü•;,!~~=~-

L 
· a.şağW4 lıulıisa ediyoruz:.) 1- SURİYEDE: sız mukavemeti .kınlır. Şam ve 

ist 'i Be r l ine ş i kuvvetleri (0.vamı 5 ind Sayfada) Cenup ceph<!sinde İrıgilizlu Beyyrnt işgal edilirdi. 
Fransız mukavemetini lıili kıra- Merkezde FransiZ mukabıl ta-

çag"' ırdı ve ken- anudane muka· F. 1 d. d madı.lıır; Şam ve Beyrut şetıirle- arruru kırılmıştır. Fakat cenah-

ın a n ı Ya a rinden aşağı yukarı tıiıta bir yü- !ardaki kollar birkaç gündenberi d" ·1 .. .. .. d. ısı e g 0 r U Ş t U Vem et e ı y 0 r askeri hazırlık f-H-riı_;_~-~-uk __ i_:_.:_:;_i;ı_e_~_a_d~-u-l:_)_'.T_Fran_r_la_r: __ il_er-l-iy-em-em-<::_::._ir_.s_~-i"1-·m_Sa_~_ü..ıa_§"Ü_ı;-
MareşaJ Göring de İngilizler Şam cıva· ALMANYA'da 

SURiYE bu mülakatta hazır rında Sidra tepeleri-
b ulun d u ni işgal ettiler 

lk~lin 20 ( \ . .\.) - Bcrndeıı öğ
renildiğine göre, Hitlcr, Balkan
lardaki askeri harekatı idare et
miş olan ve Berline gelen Mareşal 
List ile görü~müştür. Mareşal Gö
ring miilaka.ta hazır bulunmuş
tur. Mareşal List'in Führer'in hu
susi daveti üzerine Berline geldiği 
zannedilmektedir. 

Londra 20 (A.A.) - Ram etra. 
fındaki çem her daralmaktadır. 
Kıt'alarımız Sidra tepelerini iş

gal etm~lerdir. Vişi kıt'aları 

Sumalili mıntakasında ümitsiz 
bir mukavemet göstermektedir • 
ler. 
Kahıre 20 (A.A.) - <B. B. C.• 

(0.vauu 5 inci S&rlada) 

Şeker fabrikalarımızda yeni 

kampanya hazırhğı başladı 

Bu yıl azami is
tihsal yapılacak 
Her yıl 1,5 ay çalışan Alpullu 
fabrikası 4,5 ay çalışacak 

Şeker fabrikalarımızda yeni Tckmıl ş<'ker fabrikalarımızın 
kampanya için hazırlıklara baş - bu yıl azami istihsalatta bulun -
lanmıştır. Alpullu, Tırhal, Eski- maları kararlaştırılmıştır. Bu me-
şehir ve Uşak fabrikalarımızda yanda her yıl bir buÇ'Uk ay çalı-
) ağustosta faaliyete geçilecek <ark ~eker ısLhsal eden Alpullu 
lit. tDt-\·a.mı 5 inci Sa_yfada.) 

-~~~~~~-.. ~~~~~~~-
140 bin liralık 

1 
ipekli kumaşın 

· sahibi çıkm·adı 

VekAlet bunları pi
yasaya çıkartıyor 

İs.anbul gümrüklerinde uzun 
müddettenbcı i birık12n 14-0 bın 

liralık sahips•z ipekli mensucatın 
Ticaret Vekaletinin teşebbüsü ü
zerıne piyasaya çıkarılması ka -
rarlaşmıştır. Bunun içın 27 hazi. 
randa umumi bir salış yapıla -
caktır. 

Yeni modern bir 
bava meydanımız 
Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü Afyonkarahisarında yeni 
modern bir tayyare meydanı inşa 
etmeği kararlaştırmıştır. Bu mey
dana 367 bin lira sarfolunacak ve 
inşaata önümüzdeki ay başlana. 

caktır. 

Uludağda bir 
zai/ çocuklar 
kampı açılıyor 

Şehrimizden 25 ço
cuk gönderilecek 

16 ,·aşında kadar olan zayıf bün
yeli ~ocuklar için Uludağda bü
yük bir kamp kurulması karar
laşınışlır. Kamp 15 temmuzda a
çılacak \'e bir ay sürecektir. Kam
pa gırmek ıçın Halkevlerinde ka
yıtlar yapılacaktır. ~hrimizden 
kampa 25 çocuk gönderilecektir. 

K2dık6ylnde bir 
evin çatısı yandı 
Kadıkôyünde l\lıihürdar cadde

sinde 2.2 numarada çorap tüccarı 
Dimitriye ait 3 kati' ahşap evden 
yangın çıkmış \'<'çatı ile üst kat 
'andıktan sonra <öndürıllmüştür. 

Ate in çatıya atılan si>nmüş kö
mürlerden çıkt ğ. ;ınlaşılmı.ştır. 

Fin ordusu Başkumandanı 
Man.er Hayim 

Romanya ve Finlandiyada fev
kalade askeri tedbirler alınmak -
tadır. Ankara Rad .. ~ ırazetcsinin 
verdiği malumata göre, Finlandi
yada sefurbcrlik başlamıştır. Pet
samo limanı kapatılmıştır. Fin -
landiyada fevkalade manevralar 
yapılacağı bildirilmektedir. 

-----<>-

38-40 bin kişi 
raporla F ıranca· 
la almak istiyor 

Francala sa~larının yalnız ra
porlu hastalara tahsisi hakkında
ki karar üzerine dün ve bu sabah 
birçok kimseler belediye doktor
larına müracaat ederek francala 
almak için rapor istemişlerdir. Bu 
hususta muıhtelif kazalart!a ya
pılan müracaatlerin yekiınu otuz 
sekiz, kırk bini bulmuştur. Fakat 

<Devamı 5 ine! Sayfada 

NOTLAR: 

Dur, ve •• Bekle 
Fio •• i:l.ndiy· seferberlik yapıyor, Ro

ro&nya ı;eteı·berJik yapıyor, Macaris .. 
tan öyle. Alınanya böyle. 

Bizim mnhut arkadaşın bütün bu 
ha\'adisJer dikkat ve aldkaı:;ını celbet
miş 0:lııcak ki. eheınnıiyetle üzerinde 
durdr.ık benden !'Ordu: 

- Ne ol::.ı.yor kuzum, bu havadisle-
rjn rr.:ınası n~". 

Glılr.rck, 

- Dur, ve .. bekle. 
Diyerek il it ve C'ttim: 
- İnşaallah niyet bayır , Akıbet ha .. 

yırlilır • • 

Amerikan 
ticaret mües· 
seselerine el 
konuyor 

Almanya ve ltalya
daki Amerikan 
Konsoloslukları da 

kapatılacak 
Vaşin,gton 20 (A.A.) - B.:B.C. 

Hüklımet; Amerikadaki Alman 
(Deva.mı 5 inci Sayf-) 

Amerika' da 
yeni bir 

tip tayyare 
Vaşington 20 (A.A.) - Ruzvelt, 

dün Beyazsarayda harp sanayii 
şeflerile görüşmüştür. 

Müzakerenin yeni tip bir tay. 
yare üzerinde. cereyan ettiği zan· 
nedilmekted,r. Düne kadar meç
hul bir mühendis tarafından ya
pılan bu tayyarenin planları u • 
mumi dikkatı çekmşitir. 

Ki SACA 

Harbine 

Bir Bakış 
. 

Şam kapıları 
önünde mu-
rebe devam 

ediyo·r 

, General Dentzl 
' 

i l Şamın teslimi . 
. teklifini k a ı. a ı , l etmedi ~ 

Vişi kuvvetlerinin 
yarma hareketi 

durduruldu 
ŞAM KAPILARINDA 

Ajans haberlerinin verdiği ma-
lümata a:öre, Suri:fedeki mütt.efi.k: 
kuvveUer Kumandanı General 

(Devamı 5 lnd Sayfa.da) 

Bizim tek cephemiz var ~ 

Türk - Alman dostluk mua
hedesinin imzasından sonra, 
bazı yabancı zihinlerde şu sua
lin tebellür ettiği hahra gelebi
lir: 
•- Türkiyenin İngiltere ile 

olan ittifakı. bu vaziyet karşı
sında ne haldedir?.• 

Derhal şunu söylemek yerin· 
de olur ki. muahedenin metnin
de de tasrih edildiği gibi, Türk• 
Alman dostluğu. Türk • İngiliz 
ittifakına a>la müessir değildir. 

Biz, geçen haziranda Fransa
nın yıkıldığı o en had günlerde 
dahi, ittifaknnızdan zerre ayrıl

ın ad ık_ İngiltcrenin içinde bu
lunduğu <> en nazil< ı:iinlerde, 
taahhütlerimize sonuna kadar 
sadık kalacağınuzı tekrar tek
rar i!ade ettik. Man<"viyatımızı, 
hiçbir hadise bozmadı. Çünkü, 

A. ŞEK.iP 

davamızda açık ve h;u.lı idik. 
. Tek kaygınm, yurt i<tiklali idi. 

Hiç kimseye karşı bir tct"a\"ü:ıı 

emelimiz yoktu. Yaptığımız it
tifak tedafüi bir düşünrenin 
~eri idi. 

İki y.ı evvel, harp başladığı 
zaman, İngiltere ile olan mü.,. 

sebetlerirniz na.ıl idiyse. bir 
sene evvel Fransa buhranı gi.1• 

)erinde de ayni kalmış \C bu
gün de, ayni şartlar içinde de
vam edegelmi~tir. 
Şu nokta sarih olarak bilin

melidir ki, Cumhuriyet Türki

ycsi, asla ceylıe del4işlirmiş de
ğildir. Deği en ne eephestıiz, ne 
fikrimiz. ne de karar1n11z , ..... 
dır. 

Tek rephemiz, Ti.irk i5tikliıli
ni11 koruoınasıdır. 
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Almanlar
la Ticaret 

Günün meselesi; 
• 

Yüzme 
havuzları 

PLAjLAR, 

GAZ}NOLAlı. 

Yeni ve büyük bir 
ticari anlaşma yapı
lacağı tahmin ediliyor 

D rOst ııyaıetlmlzln 
ana hatları 

Um s e 
1 

Şehrimizdeki çocuk 
bahçelerinde küçük 
havuzlar yapılacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu bazı 

çocuk ba hrelerinde küçük yav -

----
Plajların ve yazlık gazino

ların açılmasiyle, ceza kesil

mesi iti de bqladı. Cazete
lerde okumll§sunu.zdur, en 
tanınml§ pli.j ve ıazinolar, 

Belediye emirlerine riayet• 
sizlikten dolayı cezaya çar• 
pılımı! •• Tarife asmaml§lar, 
yahut, tarife hilafına para al
mıılar vesaire •• 

Gazino ve plaj sahiplerinin 
bu inadının sebebi nedir, a• 

caba?. Bu adamlar, cezalara 
rağmen, bu kadar laübali ve 
bqı boı mu hareket;, etmek 

İstiyorlar?. Yoksa, onların 
bir haklı tarafı var da, sözle

rini mi dinletemiyorlar?. Bu, 
tetkika muhtaç bir nokt..dır. 

KURU YEMiŞ 

VE KALAY 

Bir kuru yemİ§çı ile, bir 
patatesçinin, dükki.nlarında 
kalay sakladıklarını ve bıı 
ıııretle ihtikar yaptıklarını 
&'AZetelerde okuduğum za. 
man, hayretten donakaldım. 
Kuru yemİ§le kalayın, pata

tesle kalayın ne alakası ve 
münuebeti var?. Patates, ka
laya muhtaç mıdır?, Kuru 

yemi§, kalaya muhtaç mı· 
dır?. Olaa olsa, kuru yemif

leri pahalı satan dükkıi.ıılar
da, müıterinin mal sahibine 

kartı sarfetmek üzere, kalaya 
ibiiyacı bulunabilir. 

ALATURKA 

MUSlKJ 

Bir çok kimseler, radyo 
neşriyat programlarında ala

turka musikinin azaldıjın
dan ıikayetçi •• Bir kıaım va· 

tandqlar da, alaturka musi
ki ne,riyatının mi.kul saat

lerde yapılmadığını iddia e
diyorlar. 

Alaturka musikinin, rad
yomuzda azaldığı muhakkak

tır. Kimbilir, bu kaiar, nasıl 
bir mecburiyetten veya dü

ıünceden doğdu. Acaba, rad
yomuz, bütü~ radyo abonele

rini alafrangalqtumak mı i.
tiyor?. 

SIRA VE 

SAYGIYA DAllt ----
Gazetelerin yazdığına gö

re, bazı cadde ve sod:aklar 
üzerinde yeni yapılan bina

lar, sıraya, hizaya dikkat et
_miyor, ileri geri yapılıyor

muf •• Halbuki, bütün bina
ların muayyen bir hizada ve 
ıırada olmaaı lazım •• 

Fakat, dünyanın fU zama
nında, sırayı, hizayı sayan 

kim?. insanlara sırayı zor 
öğretiyoruz, binalara nasıl 
dert anlatacağız?. 

Eski ııra, eski aaycı kaldı 
mı?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 96 

Almanya ıle veni bir ticaret 
anlaşması yapılacağı hakkında 

piyasada haberler vardır. Hatta 
bu hususta müzakerelere bile baş
lanmış olduğ-.ı söylenmektedir. 

Bunlara göre, Almanya harpten 
evvel olduğu gibi makine, kim • 
yevi -ecza ve öeınir eşya üzerinde 
bütün ihtiyacımızı karşılıyacak 
şekilde mal gönderecek, buna mu
kabil tütün, fındık, yaş meyva • 
!ar ve bazı hububat maddelerin
den alacaktır. Yenf anlaşmanın 
çok geniş olacağı tahmin olun • 
maktadır. 

Bahçeler MfldlrUl
iflne yeni tahsisat 
Yazın gelımesi dolayısile Beledi

ye Reisliği bahçeler müdürlüğü 
emrine 4000 liralık bır tahsisat 
vermiştir. Bununla yeni açılan 
meydaRlara yeşillik ve çiçek konu
lacaktır. Aynca Topkapoda küçüit 
bir de park yapılacaktır. 

• BABERLEB 

ViLAYET 11e BELEDIYEı . 
* Belediye Temizlik i,ıcrı Mildilr

lüğü Belediye Rıyasetine bir tekliite 
bulunarak Beledıye tandat hayvan
laı·ı içın her sene 120,000 Ura yem 
parası sa.r!edildıiini ve bunların ;ye
rine 13 k:ımyon alındığı takdirde da· 
La tasarruflu olaoatıru bılclirm.iotır. 
Belediye tanzifat arabalarını yalnız 

sokak içlerine tahsis ederelt adedini a
zaltacak, bunun yerine 13 kamyon, 8 
a.razö:.ı: alacaktır. 

+ San'at kıymeti olınıyan, fakat 
zamanla bakımsızlık Jiaünden harap 
olmıya yüZ tutan tarih! eserlerin mu
hafazasında !ayda görühnediğinden 
~lüzeler İdaresi bunların yıktırılması
n.a ve yerlerine tarih! vazıyelini gös
teren birer levha asılmasına karar ver
miştir. Bu suretle Beyazıt meydanın
daki çeşme yıktırılmış ve taşlan nu .. 
maralanarak Müzeye konmuştur. 

....6,. rvıotörlü nakil vasıtalarının mua
yenelerine dünden itibaren başlanmı,
tır. Bu muayeneler çok sıkı bir şe

kilde yapılmaktadır. Kontrol bir bu
çu~ ay kadar devam edecektir. Maki
nelerinde Arıza bulunan naktt vasıta
ları derhal faal.iyetten menedilecek· 
!erdir. 

TiCARET oe SANAYi: 
* Dün altın fiatlerl sür'atle dilş

mü:;itür. Bir Reşadiye altın 2525, 24 a
yar kulçe 326 kuruş ve beşıbiiarada 
118 liradan rnu::amele görmüştür. 

-&.. Ege tütün piyasasından sonra a
çılmış olan l\'1.arınara tütUn piyasasın
da da mevcut malların kısmı küllisi 
satıldığından kapanması yaklaşmış

tır. Karadeniz mıntakas:ı:nda satışlar 
devam etmektedir. Son gunlerin tüti.ın 
satışları bilhassa Almanya, Finla.ndi-
7Clı Amerlkaya yapılmakta.dır. Al
manyaya 10 milyon liralık tütün gön
derilecektir. 

MUTEFERRIK: 
+ Dün, Mudanyadan eelmokte <>· 

lan Denizyollarının 1-Iarakas vapuru 
Kızkulesi önünden hmana gelirken 
Haydarpaşa dan gelmekte olan gümrü
ğün 39 numaralı motörü ile karştlaş
mıştır. Motördekller vapurun, motö
ı·ün tizerine geldiii zehabına k:apılmtıı 
olacaklar ki evvel.1 teJ:\$3. düşınü~ler 
ve sonra altı ı birden denize atlaml.}
lardır. Bu telAşlı kazazedeler deniz
den toplanmıştır. 

+ Fiat Münıkabe Bürosunun dün
kü toplantısında muhtelit maddelere 
yeniden foat ve kAr haddi tesbit edil
miştir. 

Bundan ıonra 115 kuruJa kadar 
yilkselmil olan yq deriler 85, 140 la 
150 kurusa satılan bilytikba:; deriler 
de 100 kunll& satılmasl kararia,\tı.nl
mıştı:. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Fakat bu bir nevi.. 
- Evet, bu bır nevi •düşündü-

ğün g:bi• bir şey .. dir. 
- Ne ahlaksızlık! 

- Hamınnem gibi konuşma. 
Bunu )apan yalnız o olsa, belki 
alcyhin<le bulunabiliriz. Fakat öy

leleri var ki evlerinde devamlı 
sur~ . te uç beş delıkanh bulundu. 
rurlar. 

Naci, dılin.n ucuna kadar gelen 
bir cümlenin ~ıkınam.ısı iç:n d~
lerini sık:ı Hani az kalsın •Senin 
ince bıyıklwar gibi• diyiverecektL 
Ş~nin tıpasını kapayıp bahse 

bir başka mecra vermeği tercih 
eti.i: 

- Haydi, kalk. .• Yavaş yavq 
giyinelim. 

- Peki ••• 

- Hele şukür itiraz etmedin. 
- Kafir! Nankör! Sana ne za· 

man itiraz edebildim ki ... 
- Banyoya girecelanisin? So

ğuk bir duş ... 

- Olmaz. Sinirlerimi büsbütün 
bozar. 

- Sıcak bir banyo yap .. 
- O da olmaz. Üşümekten kor. 

karım. 

- Oda sıcak. Bütün gün yatar-
sın. 

- İmkanı yok. Yola çıkacağım. 
- Hayrola. 

- İstanbula gideceğim. Ko • 
camı tek başına göndereıneın ya. 

- O da blll'ada kalır, 

- Bu rezaletıe tahammül edil· 
mez. Kimbilir fU anda aşağıda 
bizi ııaaı.l tele çahııaktadırlar. 

Bugün, dürüst ve açık politika
mızın bütün dünyaca anlaşıldığını 
görmekle iftihar duyuyoruz. Har
bin başındanberi takip edegeldiği
miz politika yolu hep ayni idi 
Avrupa kasırgasının en had, en 
nazik anlarında dahi, bir ihtilat 

vesilesi aramadık. Dalına, hamin 
dışında ve dürüst olarak kaldık. 
~ailtere ile ittiiakınm:a daima 
ayni hararetle bağlıyız. Bu iıtifa
ikın parafe edilen metinleri arasın

da da, gayet sarih surette işaret 
edildiği gibi, Türkiye, kendi milli 
istiklıll ve emniyetinden başka bir 
gaye gütmüyordu. Kimseye karşı 
mahsus bir dü~manlığtmız y<>ktu. 
Bize uzanacak her da&t elini sık· 
mağa hazırdık. Geniş bir hüsnü
niyetle meşbu bulunuyorduk. Az

mlıniz, vatan topraklarının istik
lal ve hürriyeti idi. Bütün cihan
dan bu mukaddes varlığımıza hür
met istiyorduk. 

Ankara, prensip bildiği bu dü· 
rüst politikada daima sabit kaldı. 
Hiçbir mütecaviz ve emperyalist 
emel beslemiyorduk. Tek düşün
cemiz, Türk şeref ve namusunu 
muhafaza etmek, bu az.iz varlık· 
lara bir tecavüz olduğu takdirde, 
derhal silahla mukabele etmek. 

Bugün, ayni karar ve azimde 
ayni hararetle sabit bulunuyoruz. 

Almanya, istikl81 ve ŞCTefe ne 
kadar düşkün oldnğuınll1lU anla
mıştır. Bugün Almanya ile dostuz. 
Bu dostluk sözünde samimt bula-
nuyol'U%. 

RESAT FEYZi 

Milli Sanayimiz
deki lnklşal 

Fiyat mürakabe teşkilatında ça
lışacak memurlar için açılan kurs
ta tedrisata devam edilmektedir. 

l\lilli Sanayi Birliği umumi ka
tibi Halit Güleryüz dün kurs ta
le>beslııe müıhi.nı bir konferans ver
miştir. <Milli ~ meseleleri kar
şısında sanayicilerimizin vazifeleri 
ve sanayi varl:ğmu.z• mevzulu kon
ferans büyük bir alaka ile takip e
dilmiştir. 

Halit Güleryüz konferansını şu 
cümlelerle bitirmiştir: 

•- Bütün sanayi üzerindeki var· 
lığınııız mütemadiyen yükselanek
tedir. 937 deki sanayi kudretimiz 
umumi ihtiyacın ancak yüzde 20 -
25 ini karşılaI1ken bugün yüzde 71 
ine cevap verecek hir seviyeye 
yükselmiştir .• 

Orll idare mahkeme
sinde 4 mahkı\mlyet 

Edirneli Akıf Kabakyetiştiren 

adında birisi, Cemal Söyler adın • 
daki arkadaşile beraber esrar sa • 
tarken yakalanmış ve örfi idare 
mahkemesince her ikisi de dörder 
sene müddetle hapis cezasına mah 
kCım edilmişlerdir. 

Diğer taraftan Bayramiç'in Ah· 
latlıburun köyünden Hasan Aydın 
adında birisi, çarık ipi ve eşya ba
ğı yerin~ kullanmak üzere telefon 
hattından tel kesmiş, bu suretle de 
muhaberatın inkitama sebep ol • 
muştur. 

Yakala nar ak örfi idare mahke • 
mesine verilen Hasan Aydın mu • 
hakcmesi sonunda iki ay 20 gün 
müddetle hapis cezasına çarpılmış 
tır. 

Haydi sen banyoya gir de Molla. 
yı bekletmiyelim. 

Ne çabuk değişiverdi bu katlın? 
Demin koeasmı döğen bu muydu? 
Hayretinden ne diyeceğini bile • 
miyerek havlusunu bürnüzünü al 
dı, soğuk suyun altına geçti. 

•••••••••••o•••• uo•••••• •••••• • ••••• ouoo 

........... ·• ............................. . 
Aşağıya indıkleri zaman Molla 

Beyi, iştiha ile kahvaltı ediyor 
buldular. Şadi Bey, salonda üç 
beş ahbap tedarik etmiş, kahkaha
lar atıyor, hikayeler anlatıyor • 
du. Kansını görünce neş'esi, bo
zulmak ~öyle dursun, bilakis arttı. 
Hemen ayağa ka.lktL İskemleler
den birini çekip: 

- Buyur sevgilim. ..• dedi • 
Ve kadın oturunca, zarif bir ha

reketle iskemleyi ileri sürerek 
Naciye döndü: • 

- Uykunuz bozuldu. Bu ka· 
dar acele etmemeliydirıiz .. 

Naci, utanarak, sıkılarak etra
fına bakındı. Fakat salonda hiç 
kimsenin bu hadiseye ehemmiyet 
vennemekte olduğwuı ııezinı:e 

Bu işte çalışacak mahkumlara 
40 kuruş yevmiye verilecek 
Şehrimizde yapılacak pasif ko- kadar Vilayete bildireceklerdir. 

runma umumi denemesitl<! ait Bu hususta her tarafta kontrollere 
planlar Vilayet tarafından Anka- geçilmiştir. 
raya gönderilmişti. Vekaletçe bu Sığınak inşaatında mahkCımla-
planlar kabul edilmiştir. Umumi rın istihdam edilecekleri yazılmış· 

tı. Bunlara verilecek ücret Müd. 
denemenin gelecek ay yapılması deiumuminin de iştirakile yapıla-
kararlaştınlmıştır, cak bir toplantıda kararlaştırıla-
Diğer taraft~n kazalarda kay • caktır. Maamafih bunlara günde 

makamlar, mıntakalarındaki sı- 40 - 50 kuruş yavmiye verilecek.. 
ğınak inşaatı miktarını ay sonuna Vr. 

-------~ ... -~~--~-~ 
Un sevkiyatı 

Ofis vilayetimiz ka
zalarına se vkiya tı 

arttırdı 

Toprak Ofisinin şehrimizdeki. 
şubesi, civar kazalara verilmek -

tıe olan günlük un miktarını art. 

tırtnış!ır. Bu arada Çatalcaya sevk 

edilmekte olan günde 18 çuval un 

25 çuvala çıkarılmıştır. İhtiyaç • 

ların miktarı kat't olarak anlaşıl· 
dıktan sonra her tarafa buna gö
re un verilecektir. 

--o-

Adana Sıhhat Müdürü 
şehrimizde vefat etti 

Şehrimizde Cerrahpaşa hasta. 

nesinde tedavi edilmekte olan A
dana Sıhhat Müdürü doktor Ke
mal İkizer vefat etmiştir. 

Mal tevziatı 
Hariçten gelecek mal
lar İaşe l\1üdürlügünce 

dağıtılacak 
Şehrimizde İaşe Müdürlüğü 

teşkilatı kurulduk .an sonra ha • 
riçten memleketimize gelecek bü
tün maddelerin oivasa"a tevzi • 
atını bu Müdülrük yapacaktır. 

Bu zamana kadar tevziata Vila • 
yet tarafından vaoılmakta devam 
olunacaktır. 

Gülyağı istihsali
tımız arttı 

Bu sene gülyağı istihsaliıtımızın 
ıfazla olacağı anlaşılmıştır. Gül • 
yağı fabrikaları faaliyete geç • 
ml§lerdir. Gül fia.iarı diğer se • 
nelere nisbetle pahalıdır. Şimdi
den hariçten gülyağı talepieri 
yapılmağa başlanmıştır. 

( . . "'\ 
--l ADLIYEvePOLIS=J== 
Karısını sokak ortasında öl
düren katilin mahkumiyeti 
Mezbaha işçisi Fazıl Al)ır Cezada yedi 
sene dört ay hapse mahkiim odu 
Bundan on gün evvel Fatihte ı rinin cebindeki bir lirayı çalınış -

Aşıkpaşa caddesinde Gelenbevi or tır. 
ta mek:ebi önünde karısı Müker- Dün adliyeye verilen Ahmet 

. • . .. Sultanahmet üçüncü sulh ceza 
remı kasap bıçagı ıle vurarak 01 • mahkemesinde tevkif olunmuş • 
düren Fazılın ikinci ağır cezada tur. 
devam etmekte olan munakeme -
si dün neticclenmiıjtir. 

Elddetln sonu 

rular için "Üzme havuzları yap
mağa karar vermşitir. Bu havuz
lar fazla derin olmıyacak, suları 
daimi olarak değişecektir. Havuz 
başlarında rocuklara nezaret ede. 
cek kimseler bulundurulacakhr. 
Havuzardan yanız küçükler isti· 
fade edecekler ve yüzmeğe al~
tırılacaklardır. 

Milli lktısat ve Ta
ıarrul Cemiyetinin 

bllylk kongresi 
Memleketin birçok yerlerindeki 

Ulusal Ekonomi \"e Arttırma Ku
rumu şubeleri mıntakalarına ait 
ve zamanın icaolanna uygun o
lan dilekleri hazırlamaktadırlar. 

Bunlar bu ay içinde Ankaradaki 
umumi merkeze gönderilecek ' 
ayın 26 sında yanılacak umumi 
senelik tonlantıda "örüsülerek ka
rara bağlanacaktır. Dilekler ara

sında tasarrufa ait olanlar bil -
hassa f .. , -"•r 

Halk evlerin in 
muhabere ücreti 
Münakalat Vekaleti tarafından 

hazırlanan yeni bir kanun pro -
jesine göre Halk Odalarının ya -
pacağı muhabere evrakının ve 
nakliyat ücretlocrinin diğer resmi 

dairelerde olduğu gibi maktu bir 
ücrete tabi tutulması kabul e -
dilmektedir. Kanun yakında Mec
listen gcı~"Ccektir. 

Üsküdar tramvay
larının idaresi 

Üsküdar, Kadıköy ve havalisi 
Tramvay Şirketi tamamen Bele

diyeye geçtikten sonra müstakil 
olarak Beled'·-0 ,·e bağlı bir Mü
dürlük halinde idare edilecektir. 
İdarenin İstanbul Elektrik - Tram
vay ve Tünel Umum Müdürlüğü
ne bağlanması muvafık görülme
mektedir. 

Karag6z hakkında 
koni er anı 

Yarınki cumartesi günü saat 15 
de Sarıyer Halkevinde profesör 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu tara • 
fından fKaragözün karakter ve 
estetiği) mevzuu üzerine bir kon

ferans verilecek ve konferanstan 
sonra me~hur karaE!Özcü vnr!!"an" 

Mahk~me, Fazılın suçunu sabit 
görmüş, ancak hadısedekı mühim 

hafifletme sebep!erini nazarı iti • 
bara ald · ğından suçluyu 7 sene 4 

ay ağır hapse mahkum etmiştir. 

Fatihte, Hasanbey mahallesinde 
Feryatcı sokağında 17 numarada 
oturan Mustafa oğlu Kazım Çapa, 
evvelki &kşam sarhoş olmuştur. 

Kazım sokakta yalpa vura vura 
giderken cadde üzerinde açık bira 
sa•an İsmailin dükkanına girmiş 
ve hiddetlenerek vitrine bir yum
ruk vurmuştur. Bunun üzerine 
dükkanda kavga başlamııı ve Ka • 
zım yakalanmıştır. 

· Bay Mehmet tarafından (kôrika
dim) bir karagöz o'·unu gösterile 
cektir. Giriş serbesttir. 

Floryada yeni 
tesisat 

Fi.orya deniz hamamlarının ve 
bil:hassa kabinelerin etrafına tah

ta parmaklıklar yapılması karar· 
!aştın.im ıştır. 

Nezarethanede 
bir hırsızhk 

Beyazıt polis merkezinin neza • 
rethanesinde bulunan Ahmet is • 
ıninde bır gen~ yine bir suçtan do
layı karakola gwt\rilmiş olan Sab· 

keyfi yerine geldi: 
- Hayır hayır ... - dedi • uyan

dığımız iyi oldu. Görmüyör mu
sunuz, herkes kalkmış, kahvaltı 
etmiyen bir biz kalmışız. 

Bu sırada metridotelin pek neş· 
eli olduğunu farketti. Sormaktan 
kendini alamadı: 

- Ne oldu sana? Dün bu saat. 
!erde pek somurtuyordun. Halbuki 
şimdi eteklerin zil çalıyor. 

- ~e pek eğlendik de ... 
Naci, onun dilinde bir şeyler 

dolaştığını hissetti amma metri
dotel işi kısa kesti: 

- Emriniz? 
- Bir sütlü kahve. 
- Taze yı.murtalarımız var. 
- Üç tane haşla! 
- Siz hanımefendi? 
- Bana da öyle ... 

Naci, Molla ile göz gö:ııe gel • 
memeğe dikkat ediyordu. Söze 
nereden baş.ıyacaklarını kestiı'e

medikleri için bir müddet sustu. 
lar. Naci bir ekmek parçası üze
rine bir parça kara biber serperek 
aği:uıa attı. Molla, sahanda )'U• 

Bu yılki at yarışları 
Bu sene at yarışları Temmuz 13 

de lbaşlay;p geçen seneye nazaran 
4 hafta daha fazla devam edece'k

tir. Yarış yerindeki bilet ~!eri 
adedi de iki mislme ç'karılacaktır. 
Aynca gişelerin önlerine de güneş
ten korunmak için tenteler gerile
cektir. 

murta pişirtmişti. Onu yemekle 
meşgul gibi gözüküyordu. Neden 
sonra: 

- Vallahi. .. Ne iyi etmı~iniz 
de buraya gelmeyi düşüumüş -
sünüz .... dedi - İslanbulun o yo
ğurt gibi havası nerede, burada.ki 
hava nerede? 

- Evet... • diye nurıldandı Na
ci - hakikaten .. 

- Hazır gelmişken, şunun şu. 
rasında birkaç gün de ben kal
sam ... 
- ..... . 
- Kendimi biraz dinlesem ... 
- ..... . 
- Ne dersin R·~zzan? 
- Ben valizimi hazırladım. 
- Yaa? Demek gidiyorsun? 
- Evet... Seninle b'eraber ... 
Ve Naciye döndü, emreder gibi 

s~lcdi: 
- Siz de bizi götürecek araba 

ile meşgul olsanız ... 
- Derhal mi gidiyorsunuz? 
- Evet ... 
- Fakat bu bir işkence olur 

Molla Be1 için ... Buradan Yal.o-

Askerlik işleri 

Sakatları davet 
Eminönü Askerlik şube>inden: 
Görülen lüzum üzerine sakat 

eratın muayeneleri yapılmaktadır. 
Bu muayeneler için tayin edi -· 

len müddet c;olmak üzere oldu • 
ğundan raporlarında vey'a. nüfus 

cüzdanlarında sakat, silahsız, gay
ri müsellah kayıtları bulunanların 
acele •nüfus cüzdanı ve 2 kıt'a fo
tograllarile şubeye müracaatleri 
ilan olunur. 

vaya kadar otomobil... Olmaz? 
Vallahi clmaz. 

- Gid-eceğim diyorum. Kocanu 
alıp gideceğ,m. 

- Vah benim şeker karıcığım .. 
Bensiz de olamaz, Varsa ben yok
sa ben ... 

- Ne rnndın ya ... Nankör! 
Naci, bir saat evvelki sahnenin 

tekrar ed!lmesinden korkarak mı.. 
nldandı: 

- Rezzan... Rezzan. 
- Ne var? Sana ne oluyor? Ne 

salahiyetle işlerimize karışıyor -
sun? 

Molla Hlhavle çeker gibi bir iki 
saniye dudaklarını oynattıkıtan 

sonra karısını yatıştırmağa ça • 
lıştı: 

- Sinirlenme yavrum. Peki ... 
kalmay1Z, gideriz. Yalnız beni 
affettiğini söyle de gönlüm rahat 
etsin. 

- Ah canım kocacığım... Hiç 
sana kızar mıyım ben! 

- Öyle ise yavrum ... Kalkayım, 
§il arabayı teıniıı edeyim. 

(Alttuı Vll') 

Amertk 'da yea1 
te birler 

Yazan: Ahmet Şükrü ESMfl 
Cumhurreisi Ruzvelt, bir av 1"' 

dar evvel, Amerikada •fevkaladl 
veziyetin• mevcut olduğunu i~ 
etmi<ti. Fevkalıide vazivet, aıısr 
zın zuh.ır edebilecek tehlike1' 
karşı hazırlıklı olmak jçin cuıır 
hurreisine icabeden tedbirleri' al
mak salahiyetini veren bir haldi! 

Cumhurreisi, rreren gün Ne'/ • 
york limanının mavnlanmasıJll 
eınret~tir. Bu, Nevvork ııııır 
nını denizaltı gemilerinin taar • 
ruzlarına karşı müdafaa kin a • 
lınmış bir tedbir ise de tehlikeııl' 
bu derece yakın olduğunu Arııe
rikalılara anlatması bakımınd;ıll 
ayn bir manası vardır. 

Nevyork limanının mayınlall" 

msanıdan başka Amerika Cum • 
hurreisi iki tedbir daha almı~ bıl' 
lunuyor: 

1 - Ruzvelt, gene bu fevkalaılf 
vaziyetin Cumhurrcisine verdıl1 

salahiyetlı-re dayanarak Amerı • 
kada Mihver devletlerıne ait p•· 
raları bloke etmiştır. 

2 - Daha mühim ve adeta si
yasi münasebetlerin inkıtaını 8' 
dıran bir tedbir olmak üzere dt 
Alman konsoloshanelerinin ka • 
patılmasını emretmiştir. 

Bu iki tedbir, Mihvcr: :ı ne f.• 
merikadaki propaganda ve a!:>O' 
taj hareketlerini önlemek ın~~· 
sadına matuf olmak gerektir. ıı~: 
yük Harbi hatırlıyanlar, Amer ı 
kada Alman ajanlRrının Amcr·~• 
efkarı umumiyesini kandırmalW 
Amerik1 endüstrisini felce uli • 
ratmak ve Amerika hükCınıetiııiO 
Amerika halkı nazaranda itiba • 
rını dÜ§Ürmek yolundaki faaıi ~ 
yetini bilirler. Filhakika buplll 
totaliter muharebede böyle bit 
mücadele, 1914 harbindeki rnii ' 
cadeleden daha ehcrr.miyct1i<l'f' 
Totali',er harbi icat eden totaU • 
ter de\•letler, mücadeleye bB~ 
lamaıdan çok zaman evvel, bu ı· 

'11' şit tehlikelere karşı kendı bu 
yelerini korumak için lazım f'. 
len tedb>rleri almış bulunuyor 1 
!ardı. Bu memleketlerde matb~1 

yoktur. Gazeteler hakik~.te hil ~. 
kCımetin bültenlerini neşred,ıı ~ 
ganlardan ibaretlir. Ec.nebi rad~ 
)arını dinlemek menedılmıştır. pe 
nebilerin faaliyeti sıkı mürak• 
altına aiınmıı;tır. Her gün saJ"f~ 
decek.leri paranın mıktan bul< 
met tarafından tayin edi!rniştır· 
Amerika gibi bir memlekette jSt:, 
gerek ecnebi hükCımet ajanları~ 
gerek -ecnebi tebaa, en genış h., 
riyet havası içinde yaşamak!~ ~ı,i 
faaliyetleri pek az tahdidata 1 4' 
olmaktadır. Bunlar matbuata, rar o. 
yoya ve her nevi propaganda tta 
ganlanna nüfuz ederr-k ve ha ~ 
hazan gazeteler salın a1ar:ık ve 

b~· tesis ederek muzır telklnatta -•il' 
lunmak imkanını elde etmeı:tev 
!er. ;Jı' 

İşte Amerika Cumhurreisi, Jll~ı,i 
ver devletlerile bu devletlere t ]C' 
olan mmleketlerin paralarını b 
ke etmekle bu faaEyete kökÜ11 : 

• • Ma den baltayı vurmuş oıuyor. il' 
lCımdur ki bu çeşit faaliyet, ~1, 
yük miktarda para ile idame e • 
lebilir. Bu paradan mahrum l<~ııl 
lacak olan teşkilat ya faaliyetı!r' 
büsbütün kesmek, yahu• da tali' 
dit etmek mecburiye:inde k8 
ca.ktır. 

Konsoloshanelerin kapatılJ!l~:r 
doğrudan doğruya bir devlete ur 
§1 itimatsızlık ifade eden ve f r 
hesiz dostane addedilemiyec~l< ır 
lan bir harekettir. Bunun şiil'\. 
lü üzerinde durmıya lüzum ~~~I' 
tur. Ancak şunu söylemek d~ ~· 
ru olur ki, başlıca vazifeler•, ,., 
memleket arasındaki ticare\ar 
mübadeleyi ve seyahati kolaY <?" 
tırmaktan ibartt olan korıs01 JI 
!arın, bugünkü şartlar ı.Jtıll • 
hikmeti mevcudiye' leri kalJ1l:e 
mıştır. Almanyanın da mul<8 

9 
• 

bilmisil olmak üzere, Alman) ,.! . ıerv· 
daki Amerika konsolosh3ne 0~o 
ilga etmesi, Ruzvelt tarafıll trff 
verilen bu kırrarın en fa bii ." i~· 
ticesi olarak kabul ed•lme!ıd 

5 
ıı• 

Bu hale göre, iki devlet ar• ııl 
daki münasebetler, valnıı 1' ~ 
nremleketin merkezlnd bulu 'f 

büyük elçilere ;nhisar e~e;l< ıt 
Esasen her iki devlet de "v. I' 
çığır üzerinde vürüyorlar J:ı 
muk ipliğine bağ'ı rılan bu r, rıl 
sebetlerin de uzun zaman ~ Jtl' 
edemiyeceğini ı;öylemck bit 
hanet sayıhııu. 



VPA HARIJIN/fl.j 
·; MESELEtEAı ' 
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:ıl ma ~sat •• 
· Ali Kemal SUNMAN! 
n ordusu nerede ve ne ka- 1 
ualine ta ı · ı re $nar 
ı cevaplar vcrmege ugra
{ılcz as~ri mılıarrirleri 
bir dereceye kadar kabıl 
ıu süylüyorlar. Bu harp 
~udur dı)orlar: 

ı harlıınin yeniden ~a
' zaman eksik kalan harp 
" t:ıım•amlanacak Fakat 

.enede?. Onun kat'iyetle 
ni.imkün degil. Alman tara
n harbin sonl1tlda l'll ilci 
noktayı Öğı"t·nmiştl: 

lır tek cepheden tat.la ~-ep-
mulıarebc etmemek. Ne 

ıa olursa olsun bundan çe
. Gt.>çen harp.te Kayzer Al
•' 'bunw1 ak.sine ·harek.et et
ında mağlıJp oldu. Şını<lili. 
;a o hataya d~eloten çe
ctir. 
ngiltere ile kat'i surette dö
zamanı geLiınciye · adar Al
kendisin• öyle bi«hale lroy
i ar~ık Ingıliz tarafından 

»masın. Almanya geçen se
)"le yapamadı. Fakat şimdı 
hatayı tekrar etmemek is
Kendisini yaralanamaz bir 
oymakla iogiliz a.blukasın
n.giliz deniz kU'VVetinin te
ıden kendini korumak eme
.r. Dogrusunu södemek la
•lirse geçen sene Dantmar
ND'M'eçın sahillerinı ele ge
ıle şimdiki Almanya vak
ayzer111 J apamad ığı nı yap
d u. Al>ınan Amıralleri o sa
için yarım asırdanlberi iç

çekiyorlar, hır gün oh.;p da 
dan na.ı;ıl iıstrfade edılece

ü.<pünüyorlard.. Kap.er za
daıki Amiraller bu vaziyeyü 
etmiyor degillerdi. İmpara

un kuvvetli bir ordusu var
~n kuvvetli bir de donan
ılrnasın? diye düşünerek ge
ıdüz çalışın kla koca bir de
ıvveti vücud.e geti.cen Kay
nnanya.sı bu donanma iç.in 
:ın tngiltereye kaıı:;;ı elzem 
ğu ü.;lere de malik o.imayı 
t. Fakat şı.md1 yı.pılan o za· 
ıap laınadı. Bunun gibi H,.1)
un da zaptı Ahnan Amiral· 
1 işine geliyordu. Karada 
edoilen faydalardan başka. 
en se>ıenin ilkıb:rharında baş
ve bu sene tekrar girişilen 
W.tıeLıf safhalardan geçer 
n harE"kirtın hedefi hep Al
ıyı böyle yaralanamaz bir 
geti.l"mek, onu korumaktır. 
: asken muharrirleri bu 
kurcalarkıen o harek.i.ttan 

t-ıeeyi çlPkarıY"'rlar: 
Ja1'gıç\a ne deniyordu?. 
!tere yalnıız 50 fınka asker 
ırak oradan oraya bu kuvveti 
·bmek stırl'tHe m ı.ıharebeye 
n edecek. Mfuver tarafıının 
mukabil 250 fırka ç:.karabi
ln lı.m in cdi hni:;1'ir. Btııy !<! rk i 

il fırka .;;ıkara.n :mihver ta
n mühônı bir kısım kuvvetı 
ıphesiz nerede bulursa İngi
""\'C'tl,.ri aleyhine taarru.ı ı

ullanılacakıt •. A~aha bu t-ı 
loıwve1lerinın ım ktar \l' 

!ı nedır? 

> tı>hınin hudutları dahilinde 
ak ih!ri sürülen ralkam şuclu1 
nanyanın siliıh altında 6 mıl
add.,,;inde a~keri vard>r. Fa 
n.g:iliz a~k<>ri muharrirleri 
" daJıa fazla olmasına ihti 
ermİ\-orlar. Çimıkü. diyorla. 
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Kayzer Almanyumın 
düttüğü hataları tekrar 

etmemek tiındiki Alman- ı 
yanın en ziyade dikkat 
ettiği bir keyfiyettir •• 

bu askerin bütun ibt.iyaçla.rıru u.~ 
min için gerçi hariçten - ~al al
tıııda kt memleketı!-erol" demek 
istiyorla.ı· - yardım alırunalotadır. 
Faoka t bu da .kdfi değili<:lr. Onun 
için daha fazla asker çıkarılması 
müşküldur. Silah altııw:laıkl askerin 
de büyü.k bir kısmı tedafüi mi.iliı
hazalarla liızmı gelen yerlerde tu
tu.lnıaktadır. ~al altındakı yer
lerde de öyle. Onun ıçin bu iŞlere 
4 milyon ask<>rin tatı..ııb edilımilj 
olduğuna ihhmal ,·erilel>dir Eğer 
=lokdler ti'l.Prıne de l>ir tak
sım yürutmek lazım gelirse bu
nun l milyonu Almanya, Avııı;tur

> a, Lem,-ıan ve Çekıoslovak,·ada, 
l milyonu Norvf'Ç, Danimarka, 
Holanda ve Belçikada, 2 milyonu 
Fransa ve Balkanlarda bulunuyor 
diye bir taılıminde bulunmak müm
kün olacak. Bu dört mil)-on as
kerin arkasında herhalde 'bır çok 
da ihtiyat kuwC'l olduğuna şüp!ıe 
yok. Bir de Balkanlarda su oon 
ayların harekatı dolayısile da:ha 
fazla kuvvet geliri imi~ oldu<>u an
la~ılı)oı., Yine bu l<ıhminlcre göre 
yürütcilen hesaplarda 2 milyon 
Alman askerinin taımamile taarruz 
i-şlerınde kullanılmak üzere bek
letildigı söylenmektedir. 

Bununla beraber Almanyanın 
asıl maksadt İngillerenin deniz 
kuvvetini rtadan kaldıDmaklu·. 

Donanma bir kere felce uğrarsa 
artık İngiliz adalarını ıstilıi etmek 

işi pek kolay görüomektedir. Bu
na varma~ ma.k.sadrnın nasıl la· 
kip edildıgini ıse kaç zamandır 
İogiltere üzerinL· yapılan hava ta
arruzlar, göstenncJotedır. Bir de 
hem havadan, hom denizaltı ve
saiti He İngifr, adalarını abluka 
altına alal:>ılmek, Britanyanın de
nizaşm yererle aliıkasını kesmek 
için sarfedilen gayretler bunun 
delilidir. İngilizler eskider'>lıeri de
niz kuvvetlerırıe vermis oldukları 
ehemmıyct n bu sefor de beyhu
de olmadığını bu ,·esile ıle de an
latnyorlar 

HALK~ 
SÜTUNU 
1, Ve İfçi Ar•yanlar, 
ıikayetler, temenni· 

ler ve müfkciller 

l le kadar okumu Use ça• 
lıtkan bir genç iş arıyor 

Lise 11 irıcl sınırına tel'fi etrniş, ça
lışkHn, zeki v~ yazıst, i(ödt~.3, dü1gün 
bir genç, kana<1tk ır l.11. ucretıe Uca
reth;ıne, ya7ıh.ıııe \ <: h ı .... u ı nıi.ıe~se~ 

e1erdc bır jş ar:ım:ıktJdır T;.tlip olan
ların lülft.>n Sna Tc.e,r .. ( 11:.ılk Sutu
nunda İbrah:nı'c yazn\llları rica olun
maktadır 

Ders veı·mek i~ti yen bir zat 

Yük~ek ve teıniı bir aileye mensup 
yaşh bu· ı:ut a le ne~dinde ~ocuklara 
TürkÇ'e Friılns11.c~ 'e piyano dersleri 
vernıeyi ve k·ı~ıyt>Ttriylc ıııe:,gul ol
ınayı arzıı edt•t T.ışt ay;.ı da gider. 
.~rz ı Pdcıılc•rirı. tl. R ruınuziylc Son 
Telgraf gaz('lEM-.ıne nıur&.caatları rica 
olunur 

Liıe Mezunu Genç Bir 
Kız İ~ Arıyor 

1,ı ~ on sınıfu11 ıiunal etmiş genç 
bir k11 re~nıi vp hususi müe::..sestelerde 
ı~ ~ıran1.~ktadır İ~ ,-ahiplerin;n Son 
Telgra[ Jf,ılk ::.uluıııı \·a:.ıld.~iylc (Sa
ıiyE.") ı cnıııe ıuuıa,:;..ı.ıll:.ırı rıCJ. otu-

rur 

'ir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

e~dın üzerinde gördüğünüz 1 
,iniz bu kadar nıı?. 

(.',et bu kadar .. 

kim bundan sonr-• Matmazel 
ır~·adan bir iki şey daha sor-

Ayşe ile Siikriyc arasınılaki 
ısebet nedir?. 

Onu çok severdi, ktt kardeşi 
bilirdi. 
Ferdinin Ay .. c~·e karşı olan 

J.f-'f'hrti?. 

'·"'\·İn kızı gibi ınuamele e-
i. 
Ferdinin Vedat mcsel"'i çık-

nn sonra -.ize de 'erdF'Ti hu
i lcr, direk1in~r var nnydı? 

Hayır. Hi bir direktif ve~·a 

1 lıizıı ctıni hatırlamıyorum. 

Jlakiın en son olarak dn sunu 
sordu: 

_ l)iikri:veyi kiııı öldürdü sanı
yorsun .. z'! 

l\Iatmazel Viktorya, titrek bir 
sesle ve ınırıldanU' gibi ceva.p ver
di: 

_ Vedat ölılür.t\L derim!. 
Bu cevaptan sonra hitkiııı: 

- Gi<lebilir,,iniz!. 

Dedi ve ü~ünrü ~t için mü
haşire emretti: 

- I.13ti(!. 
Biraz sonra yine miibaşirin se

si koridorları cınlattı ve •• genç 
bir adam Çarlston d"'r"ndeıı kal
ma bol paçalı ]>antafonunuıı l,ıv

rıınlarına dikkatini vere vere sa
londan içeri girdi Ye hakimin hu
zurıwd~ yerini aldu 

Y a;ı;ın, l ıtanbulun mulıtelil 
ıemtlerinde açılan ga:zino ve 
plajlarla beraber ba§lıyan 
bir ce;ı;a faslı vardır. Hemen, 
her gün ga:zetelerde okuruz;: 
Filan ga;ı;ino, filan plaj ce:za· 
landırıldı. Sanki, eğlence yer
leri, ce;ı;a kesilen yerdir. Bu 
haliA aebebi basittir: Dok
ıan dokuz defa tekrar edil
diği, müteaddit tamimler ya
pıldığı halde, bir kıııım plaj 
ve gazino ıahipleri, Beledi
yenin arzusunu yerine getir
memekte ııırar ediyorlar. Be
lediyenin arzusu ise, bu gibi 
eğlence yerlerine giden hal
k_ın istirahat ve menfaatine 
matuftur. 

Fiat tarileııi olmıyan veya 
tarifeyi asmıyan veya tarife 
haricinde para istiyen müe .. 
sese, suiniyet sahibi, demek
tir. Elbette ki, böyle bir mü· 
eHeııe, ce:zaya müstahaktır. 

Yalnız bir nokta var: Ce
za kesilmekte devam edildi
ği halde, Belediye ni:uımla
rına aykırı hareketler devam 
etmektedir. Bi:z, bu iıin iki 
cepehsini mütalea etmek iıti
yoru:z: Ya, verilen ce:za ha
l il tir; yahut, kontroller de
vamlı ve ıiddetli değildir. 
Aksi halde, bu müesseselerin 
ayni yolıuz hareketi tekrar
lamıya cesaretleri olmamak 
icap etmez mi?. 

BÜRHANCEVAT 

içki parası ylztlnden 
kavga çıkaranlar 

Beyogluncia imam sokağında 
Çağlıyan içkili lokantasına şoför 

Kadri ile arkadaşı Sabahattın dün 
gece gitmişler ve hayli içtikten 

sonra hesap meselesı yüzünden 
kavga ederek Sabahatlın Kadriyi 
başında :.gır surette yaralamıştır. 

~l[!:~(Jij~ 
~~B]l[JJ 

06zlerlmlze ge. 
len arızalar 

Gözlerimize gelen il:rızalardan 
biri de arpaclktır. Göz kapağl 

kenaı·ınuı iltiahbı ile bazan dı

'3:ında, ba2an da iç lürafında pey
da olan gayet küçUk hır ı;-ıbandır 

Ki.ı<·i.lklügünden kinaye olardk ar
paya benı.etiln'i~ vt> aı-pacık df'n
mişlir 

Göz kapa~1nın kenarında ev
\'l'l:ı kasınına ve yann1a gibi bir 
şey hissedilir. Sonra u-tak bir 
kırn1ızılık peyda olur Bu da git

tikçe sertleşir ve arpa tanesi ka

dar büyür. En çok bünyesi zayıf 
olanların temizliğe dikkat etme
d:k.Jerı iein Beri gelır ı 

Arpacığın tedavi::.i, dövülmüş 

keten tohuınundan 13p;ı yapıp bir 
sargı ile göze bağlamaktır. Ya

hut a~it boriklı su ıle ılık olarak 

banyo etmelidir. Çıban kemale 
gelin<*, irin dı~n Çtkar. Bundan 
sonra da yine a::til borikli temız ~u 
ile tedavisini t.ım~lanıalı 

L 

- Adınız? 

- Latif.. 
- .. ereli~iııiz? 

- İstanbullu. 
• Diye ba~lıyan t""biti hiiviyet 
~or~u~undan ve nıutad fornıalite
den sonra bakım Latiftt'n hadise
ye ait ilk sorgusunu yaptı: 

- Şlıkriyeyi tanır 111ısınız? 

Gent:. karakasli. karagilzlii, uzun 
siyah sa~li temi~, fakat tipik giyi
nen. Doğlas bı~·ıklı adanı biraz ça
lımlı ve dik-bir ,ö)'leyiı,lc: 

- Kendi.s.ittin hususi ı;ofiini i-
dim. 

Dedi. 
Biıkhn yine s&rdu: 
- Tabii Ferdiyi de taınyorsu

nuz?. 
- Tanıyorum. Şimdi de hizmet

lerinde bulunuyorwn. 
- Vedadı? 

Şoför suçlu ~·erinde oturan Ve
dada baktı baktı. Sonra omuzla
rını kaldırarak ve giir bir sesle: 

- Tanıyoruın'. 

De~i fül\'e etfr 
- Şılkri3·e banınıefendinin ka-

--- ------- ... .. .. . ............... - . 
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MAHKEMELER E: 
1 Başmabarrlrler 

Ne Diyorlar? 

"MÜSTAKiM OL HAZRETİ 
ALLAH UTANDIR AZ SENİ!,, 

''Yedi kapının doğrusu .. İğri kapı
nın iğrisi .. Onu başkasına anlat!,, 

--:..l--_Y_a_za_n_:_d_ı_ı_n_·_N_B_E_a_ç_ET_~--1--
Aziıiın. bu dünyada doğru

luk gibi ıyi şPy var mı? İnsan 
ne yaparsa lrendisine yapar. Dog
ru adanı daima doğrulukla karşı
laşır. Egri adam da, her zaman 
külah gi)er. Ne demiş şair·! . 

•Müstakim ol Hazreti Allah u
tandırmaz seni! ... 

Bir de· 
cYardtmcısıdır doğrularm Haz

retı Allah· 
Derler. 
- Şimdi bana doğruluk, fazi

let dersi verecek sen mi kaldın? 
Hiç olmazsa bana söyleme .. Bas
ı a birisine anlat sen onu .. Hem 
oyle birine anlat ki, yutsun. 

- Neden? Şimdiye kadar ne 
eğriliği mi gördün? Kime ne yap
tım? Benden on para alacagı ola
na on lıra verjrim 

- Atma Recep; dırı kardeşıyız. 
Alma beyım. atma, camlar bey. 
liktir. 

- Peki, kımin benden alacağı 
var? Söyle bakalım! 

- Evv<>la benim yahu ... 
- Nereden? Neredcnmiş ala -

cağın? 

- Nereden olacak" Bilmiyor 
musun? Daha geçen sene eski par-! 
desümü • iki gün giveyim .. • diye 
aldın. B :r ay giydikten sonra gö
turüp saltıtı. Parasını da afiyetle 
yedin. Afiyet oldun. ye, amma, ba. 
na da böyle fazilet dersi verip 
doğruluğunu ']eri sürme ... Ne der
ler?· ·Yedi kapının doğrusu .. Eğ
ri kapının eğrisi. ..• seni herkes 
do.iJru bilebılir amma, benım gibi 
Alinin külahını Velye. Velinın 
kliluhını Aliye giydiren bir mad
rabaz da senin püf tarafını bilir. 
Dedim ya, gıt baskalarına oku o 
mavaller; . 

- Aşkolsurı sana be Haf·z 1 Sen 
benim kırk yıllık arkadaşımsın ... 
Kırk yılda bır, bir eski pardesü 
hedıye etmişsin .. Şimdı onu başı
ma kakacaksın, değil mi? Aşkol
sun sana! 

- Hayır! Sözun gelişi, sen öyle 
söyledin de aklıma geldi. Durup 
dururken si>ylemedim ya ... 

- Yahu, ben sana bir liif an • 
Jatacaktım; Qna mukaddeme ya
pıyordum. Sen tuttun beni kalp 
beşliğe c.e\'irdın. 

- Es~ağfurullah amma, söyle
dığin sözün nereye varacağlnı he
sapla da öyle konus. Hanı övle 
söyledin k'i. arkasından bana: 
oOğlum sen bu kafescilikten, kü
lahCllıktan vaz geç de benim gibi 
namuskiirane vasa' • diyeceksin 
sandım. 

- Yok canım .. Sunu diyecek
tim ki, kötülük kötünün ayağına 
dolaşıyor 

- Ne gibı? 
- İşte onu söylıyeceğim ya ... 

Babamın e>ki arkadaşlarından bi
rinin oğlu var: bır miras yedi. 
amma. tr.m miras ~i. İyi miras 
vedi .. Bütün mirası vedi, bitirdi. 

Bundan bana ne? 

tili !. 
Hakim sordu: 
_ Keııdisilc ayrıu bı.nııtıkhğı-

ntz var mı?. 
- Hayr. Bir iki kere gördüm. 
- Nerede? 
- Bir keresinde e•in kapısında. 

Güzin Uannnla Ferdi Beyi sine
madan getiri:vordum. Akşamdı. Bu 
adam da kapınııı önündeydi. U
zaktan seyirci oldum. İçeri tıir
mek istemiş. Fakat kapıu Ahmet 
bırakn1anırs. Sonra Güzin Hanımla 
buluştular. 

- Ba~kaca görmetliıı nıi? 
- Görmeclim . 
- Hiç nıi? 

- Gördüm. Fakat bl'1t lmsusi 
gördlin mü manasında anladun da 
onun için .. hayır, dedim. Yine bir 
gündü. Şiikriye~·i galiba t...,,iden 
getriyordum. Sokağın ba.,ında ö
niiıııii7e cıktı. Sanki, &r:Mıarun al
tına yata;· k g;bhdi. Şükriye ı:a
nnnefendi: 

Dur Latif .. Şu adamla konu~a
yım. Ba ırnııı belası .. dedi. dur
dum. IIanııncfcndi arabadan iıı-

- H.kilyenın sonunu dınlemı
yorsun t ı ... Yedığt mırası bıtir -
dikten s nra, kala kala elinde, Fa. 
tihde Nı arıcada bir ev kaldı Ev 
dört beş bın !ıra ediyor. Edıyor 
amma, böyle alışını~. har vurup 
harman savurmus bır adama be• 
bin !ıra ne yapar ki? .. elbette ü~ 
be~ gunde onun da altından gırıp 
üstünden çı~acak ondan sonra 
ıpıpullaİl sıvri küliih kalacak .. Bır 

arkadaş soyl~dıydi. Ufak bır bos
tan satıvorn.u~. Taksitle ödene
cek. On bin l:ra kıymetinde, gü
zel birşey. Ke'.ep'r yanı .. Iki lıırı 

lira pe~,n verilecek. Üst .araft 
dört senede !\denecek. Onu hatır
ladım Gel sana şu bostanı ala
lım .. Bea de kefil olayım .. İslet.. 
İşte sana evladiyelik bir iş .. Bir 
irat.. Yediğin serveti yenid2n bi. 
rıkl rir~in'.• ciedim. •Hay Allah 
raz• olsun .. Ben c1e zaten böyle 
bıı ·~ arıyordum.• dedi. Zaten eve 
müşteri var.dı. Tez elden sattı. 

Ben kefil oldum. Arsanın ferağt 

yapıldı. Hanı sözde kendisi iı,le
tecekti va'.. Bır bakhm, bır müş
teri bulmuş kiraya vermiş. Ney
se, mal, degıı mi?. Kıraya da \'C. 

rır işletır de ... Derken bu, tek
rar para yemeğe başladı. Bır gün 
bir kenara çekıp: 

- Yahu, dedim, sen yıne azıt-- J 

tın .. Böyle israfın sonu gelmez .. 
Babandan ibret al.. Na>ıl bıriktır
di o paraları biliyorsun. 

Yüzüme smtıp da, yüzüme kar. 
şı. 

- Bir enai buldum .. On beş bin 
!ıraya bostaOJ satıyorum. Bın !ı

ra pey aidım. Tabii bu paraları 
alınca yiyeceğim .. Evkaf da on
dan sonra hava altr! demez mi? 

- Bizim k~falet ne olacak? de
dtm. 

- Ne olacak .. Benden alamadık
tan sonra kefilimden mı alacak? 
Dedi. 

- İyi amma. bostan henüz ta • 
mamen senın malın değil; Evkafta 
ipotek.! dedim. 

Birisim buldum. O işi hallede
eek, deı.li. 

Arlık sesimi çıkarmadım. Fa
kat, gittim. Hem evkafı şuurlan
dırdım. Hem bu yolsuz ışterı dola
yı kerıdisinı ınahkemeye verdir
dim. Hem el<', şimdi Evkaf bu 
bostanı gerı a•mca ben satın ala
cağım. 

- Düdıiğüm '. On bin liralık bos
tan alıyor. Neyle alıyorsun bunu? 
Neyine fÜv<>nerek? 

- Haaa! füık onu söylemeyi u. 
nuttum. Hanı zengin bir amcam 
vardı ya!. Sizlere ömür, geçn gün 
o öldü. Yinn bın lira kadar ser
veti ban.< kaldı.. Şimdi onun pe
~ındeyim. İlii.m alacağım.. Parn
lar, yallah cebime ... 

- Tevekkeli değil.. Doğruluk
tan. 'faziletten bahsedişinin sebebi 
varmış. 

Bu aralık mübaşirin dik sesi Ad
( Devamı 6 ncı sayfada) 

di. Vedat hanwıefcndiyi sokatın ı 
kenaruıa çekti. Kendi ine uzun u
zun bi1'1i"yler söyledi. Bir aralık 1 
çok asabi bir halde ve ellerile, kol- 1 
larile sanki onu boğacakııı~ gibi 1 
işaretler yaparak ıkonl.1'jnyordu. 

O ''akit yanlarına sokulınağa 

mecbur oldum. Ve., Vedadıu bazı 
sözlerini i~ttim. 

Hakim sordu: 
- Ne işittin? 

Latif likayt bi>r eıla ile ve biç
kınlara yakışan b1r tavırla omuz
larını silke silke cevap Hrdi: 

- Çok şeyler işittim reis ltey. 
Şükriyeye ya istediğim paralan 
verirsin, yahut da sana dünyayı 
dargetiririm. Benim hiçbir ~yden 
korkum ~·ok. Görüyorsun Azrail 
bile benimle basa çıkamıyor. Yir
n1i yıl onunla boğu.'ituııı. Fakat yi
ne ben galip çı.klıın. Buraya gel
dim. Seni ba ka bir adama karı.. 
di)e bırakmama iınl<n yok, bu 
olsa olsa dediklerimi yaı>m n kar
sılığı olur. divoı<lu. 

- Şiik•iye ue diyordu?. 

- Şükriye de ne y8J>a)mı, ll8•ıl 

IK DAM 
B. Abidin Da.vtt cAmn'ika barbiu 

eşij"lnde» lsimJi buciwıkü bat; yazısuı
da Aıuerika.ıım iıdıe.ta .metodlu bir ırc

lı'1d• bube gitll..-ini bu ciili in hidl
selrre uyanık ra.:;'ceJe bir .YİİrUJ'ti.ıı 
C"ibi ı-örü.ııü:yor-..a da pl;AJtla.ı, pro&
ramh bir hakaret ve ıya..-..et karp
SiOda k.aldJiımw &OyU,.erdl: 

\.A.ıucnk.a cfklit umumıyesı aylar
danbcri, si.sl('{nlı ve mwıtazam bır ::.u
rct.Le, hergün biruz daha harbe ha..lır

lanmlti, unale, hatta ikıı;ı edi.lıDJ~tır 

Alınan tedbı{ler, Anıerikayı harbin 
eşigıne gctirmı.şttr. Kara, denız~ hava 
orduları, t.aınaınilc harbe hJı.u- ulduk
ları ı.aınan, atılacok tek adım, bu cşl
ğı aşnııya ka!ı geıeccklır ve Amerika, 
sullı i~inde yaµtıgı hiirpten atq için
de y pacagı harbe, aela buı.da kayar 
giıb, kolayca e:cçı.•ce.ktu-. 

G~(,:en yudJuberi grç'rılen n1addl 
ve m nevi hazır ık d vr harbe ne 
ruhen, ne de lilh bak.ımınd n hiç ha
zırl;ınınrımı~ olo.ın bır deın krn::.ı ınenı

}(;ket ıc_·.n elzcn ve mecburi idı. A
n er k:ı mılli nıl d ... fa:ı k.U\ vetleri Ge
nt•lk rnıayı .hazır ;_Janmız tamanı> 

dedık •C ı gun 4\_ .eı · n h rp :nakinc
sı de, Arnerıkan h .p san1y.i gibi In
giltl•renin yvdc. Lıu1 ko ac ıktır. Esa
sen, Atman dcnt:ı~ıltıları d.ı, Anıerıka

nın suhten harbe gcçn1esını kolayla~
tıracak hatalar işlcmekl dirler. 

Btr kaı;- gWıdC'nberı Aırıcrikanı.n. 

~ı'lihvere karşı uldt1'!,t ,ıddeth tedbir
lerı, Atnerikan efeı bı.:rltğlnın son ha
zırlıklarından dctc• kte hata yok-
tur .. deınekt.c<liı 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi Turk - Alma.n an

)Jı,pıuMwu laJıl!l etmokl.: ve: 
cYeni muahede ile Turkıye Cumhu

riyeti ve Alman Rcich'ı kar;illıklı ola
rak tl)pnıklarınuı ma.sunıyel ve tama
mıyetıne riayet et.'"!'lt"Y• ve bunun içın 
gerek dog:rurl.ın do~nıya, a:erek dola
yısiylc yekdıgerı aleyhinde her turlu 
hareketlerden uk.ınınayı t:ıahhüt ~·di
yc>rlar. ikı devlet mu le ek ınenr~
atlcnne t.aallük eden bıittın ıne e1e
lt:'rin hallinde ınutabakalı temin H;ın 
ithyen .nrahırınd:ı dostane ll•masta bu
lunn1ayı ka. ;;ırl tırmı !ardır İn1za gü ... 
nu ınerıye~ n~\·k·ıne gu-en \·csıkada 
elyC\ nı ıncvcut l"4thhutlerın ınahluzı

yetı ayrıca kayıt ,.e: kısl·ıt edlln1iştır, 

İşte yeni Ank~ra ınu:.ıhedenaıne~i
nin muhteviyatı bunrl:ın iharellır O
nun altına ımzalarını koyün Tuık"ye 
Haricıye Vekıli Şlıkru Saracoğhı V"' 

Alınanyantn Ankara Bi.ı,vLik Elc:isi 
Von Papen, bu m~'ud hfidlse vesile-
5iyle rnatbuata verdiklC'ı ~ beyanatla 
iki nımleketın .... ırl:ırca sLirmUş t>ır 
tarih boyunca hıç bir !htıla( gölga:;ıle 
kararınan11ş olan do~tane ınünasebet.

lerınl tebaruz ettirmişlPr \'C bu muna
sebellt:'rin 8.liyeo de daırna dostane ~e
killerde inki.iah şartlan uzerinde a
miıniyetle durınu~lardır. 

Her harp gibi yenı harp dahi her 
tarafta ih.lirasla alabıldığ nc ta.şktn-

lık vermiş old içın n! .. ı \.e ntanlık 
e...eri bir 1>ulh 'e ukun aletl olan Yl'
nı v<.':-;ik:ayı dtinva buhranının karı"ık 

vaztyetler'inden lC'crıt edl'ı ek hakh ve 
hakiki ınanalarınd ... gOr,ııiyt ve Jnla-
mıya ihtiyaç vardı drılt:>ktedir 

VATAN 
B. ı\hmeL t:min Yalman cSulb .,.1.11<, 

sı.llı blçiyorun hJnlı !ıucunkü ı.a. 
7U.&.smda h:ısa.wn ne ek~ onu bit· 
tifbıi bizlm de ">Ulb ekip ulh aldJgı~ 
ın.azı ~yli)'M"ek: 

c:Son Ti.iırk - Alnı. n do tluk paklı; 
Milli Şef ı~ntet İnönU'nUıt bU:ytik bir 
uat>et_ ve lt.-dbırle ıda:c ettıgı nulli 
siya!>et ve rnillelınıizın bu siya~te 

• tum bir anlayı , ı;ııveu \'C birlikle bag
h ka,n1a.::tı saye.:;ınde elde edilen gi.ızel 
ve hayı.rlı bir nelıcedır. 

Harbin başındanberi vaziyetiıniz. 

çok nazikti. Tvpraklarımı7. harp saha
larıııın taın orta-.ındadır. Bu topraklar, 
denızden de, kradan da Avl-upa ıle 

Asya arasında n1iJhi.m bir geçit leş.kıl 

eder Dünyadrıki asayiı.; ve ist.tkrar 
noksanı kar~ısında yurdıtmuzu tehli
kede gördük ve değişmez bır karar 
vcrdık: 

.:ı..temleketın btilünlğtınu, herhan
gi bır ıstikan1cttcn gC'lect'k tecavüzle
re kar ı sonuna kadar r11udafaa ede
ceğız. kımsenin aleti olmıyacağız, htı.
dlsclere kendi Olçi.ıleruuızle bakac<ı1-
gız, hareketlerimizdeki ıstikl.cile kun
senın ınüdahalesine meydan b1rakn11-
yacağız ... demekte ve biliihare bu dc
faki adımın da taahhülle-rımize uygun 
olduı;nınu beyan etmekted1r. 

yapa) mı Vedat. Nereden bitirdim 
ben senin 20 sene sonra çıkıp ge
leceğini?. Benim hiç günahım yok. 
Senelerce bekledim, her yerden 
aradım, sordwn. Herke<; öldüğünü 
söyledi. Ondan sonra evlenmeğe 
mecbur oldum. Bu bel i ikimizin 
de talihsiz ,., fakat yaptlatak b. 
şey yok. diyordu, 

- Para için?. 

Latif, çapkın fakat kumu pz
Ierini yuv ları i inde çevire ~ 
vire: 

- Ne hür para · teıli. hilmi· 
yoruno .. 

Dedi, söZ1ine ekleıli: 
- Ancak istediğin kadar para 

sana nereden vereyinı? " e .benim 
o kadar par8Jll var, ae de keumuı. 
Hem kocamdan saaa vermek i in 
nasd para istiyeeilirim. ltafıımı 
kes.~en yine ltıuuı yap--. de
diğini duyd ... _ 

- Bqka? 

- Ba!lka bi,..ey bi İ!\'......,. 
- Vedat h' seni yalım: ırördü, 

eninle .kon mv.? 
~varı 

Orlası çamur, yan
dan gel .. t raüı 
• Eskiden, «Ürtaıı çamur, 

yandan gel..» diye bir türkü 
vardı. O eıki ,arkının medlu
lüne uyan, İstanbulda, yeni 
bir yol peyda oldu. Fakat, 
aksine olarak, bu yolun orta• 
sı mükemmel, yanları berbat
br. Uzun ne§riyat ve halkın 
şikayeti üzerine, Belediye· 
miz, şehrin en işlek yollarııı
dan biri olan Eyüp - Edir

nekapı yolunu, aylarca çalı
şarak muntazam bir hale 
koydu, parke döşedi. Yirmı 

dpkuz, otuz bin liraya çıktıı;ı 
söylenen bu yoldan, bizim de 

yolumuz düştüğü iç;n, geç
tik. Parke güzeldır, tam.:ım
lanmııtır. 

Fakat, yolun, E.dirnekapı 
mezarlıkları arasından geç'm 

k11mında, yol yapılın<en, 
yıkılmış olan mezarlık au

varları, gayet harı:.p, peri
,an bir halde hıra umu~ o -
duğu gibi, parke k .. ldır.mın 
istinatgabı sayılacak oıan 

yan kaldırımlar da yapılma
mış, buralar da, öylece bo

zuk bir halde bıra•<llmıştır. 
Böyle, yan kaldırımsız a!an 

bu muntazam parke üzerin
den, kamyonlar, arabalar 

geçtikçe ve yağmur yağdık
ça, yol bozulmaz mı, ac:tb ? • 
Duyduğumuz göre, ı::ndi, • 

muntazam parker. 'n illi ya
nındaki bu ha ap, peıı~ n 
kaldırımları ile yine ço : pe

rişan ve yıkık mezar duvar
ları, tahsisat bekliyorlarmıı! 

Ümit ederiz ki, bu küçiik tah
~iıat, bir an evvel verilir de, 

bu kadar emekle ve mas<atıa 
yapılan yol tamamlanır. 

Bir çok fabrikaların, mek
teplerin, büyük müessesele
rin geçit yeri olan bu çok iş

lek yolun bir kusuru daha var 
ki, o da, şudur: Parke, Edır

nekapıya yüz metre kaciar 
kalan bir noktada bırakılmış, 
orada batlıyau bozuk şoseye 
raptedilmiştir. Halbuki, ;,u 
bozuk şose, toz, toprak iç;n. 
de, ve bilhassa yağmurlu ha
valarda çamur ve berbattır. 

Oldu olacak, bu yüz met
relik knım da parke döşene
rek, yapılan hayır tamamla
namaz mı?. 

Cumartesi ve Pazar günle
ri, civar halkın mesireler ve 
kırlara akın ederken, geçtiği 
bu yol, ayni zamanda, tehit
liğin de yegane yoludur. 

Hatta, bu yol, ıehitliğe ka
dar parkeye tahvil olunsa, e 
güzel olur. 

R. SABiT 
-===~~==========~=====> 

-
BirimizinDE"DI• 

Jiepimizin llC' 1 
Tahsildar parayı 
böyle mi ister ? 
&bri - ail . ' sanı.~ 

Demir -.drle Mdıtnu.lll bir 
mek"'1ıla töYle clenilmc.kledlr: 

940 senesi i~in, alay tar.ıfından 
yatırılan yol parası makbuzunıın, 
Traky3da \•azife başınd·t bulunan 
zevcinıin yedinde bulunduğu ~ıra
da, tekrar, ayni yol para uıı tah· 
~ile, e\·ime ~len Şehremını Be
lE"diye tahsil şube8ı tah_ ildan Bay 
Eı?rle, ınakbuı:un ZE."Ycıındr bulun
duğunu söyıedigimd<!; tah.sildor-
,_ Ben babanızın u gı dC'~i

lım, on defa buraya gelemem, 
ınakburu gOnnedigi1n ıçın ık:incı 
bir makbu7. kf"Sltıek nıecburiye
tinde-yim. t.;en ne lilf anlam;ız ka
dınsın~-• 

Diye ba•ıtıP çağırdı Fakat 
ikinci ge!.isi.nde makbuz gelmişti, 
gösterdim. Gıtti. Fakat birinci ve 
ik.incı gel.isinde o kadar sert veba
ğıra bağın konlJluyordu ki, kom
şularbn utandun. 

Sonra l:ıl:yet rnakbuzun g<"l-
mesi gecik.lieydı bay tahsilda
rın, dip kotanlannı anıştınnadarı. 
paranın verilip l erilmedii:inl tahk 
etmeden kıncl bir defa, ayni pa
rayı slmıya hakkı var mıydı?._Bizi 
cok müteessır <>den bu Mdıaeyi 
Belediye Reisinin nazan dik.katuıe 
koym:ınızı r1<'d edenm.• 

SON TELGRAF - Bu ('Ok ea-
yanı dikkat ktıyeti ehenıırUyet-
le Be ediye Relııll!!Tıe b 1 ll"'riz 
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UK ONUN 
Yaşanmıt Aşk ve- ~fac,.ra Hahn:bn 

Hayatını 
' 

Anlatıyorum •• Bir gaz sabahı .. 
Haftalar ve 
seneler nasıl 
ayr ıl ır? 

ı------------ı Yazan: HALÜK CEMAL. No. 20 

-+- Mükafatlı Bilmecemiz ::ı:= "ş· d. _, k l ·· t .. d ter BERCMIN ---E Nakleden: rAIK 1 
Bir yaz sabahı penceremi açtı

ğı· vakit taze bir hava yüzüme 
~urptı. Gece büyük bir fırtına 
vardı. Şimdi ise gök, sanki geceki 
yağmurla yıkanmış temizlenmiş 
gibı, ma5mavi idı. Evlerin dam -
Jarı, bacaları da yağmurla temiz
lenmiş güneşin altında gülüm -
süoyrdu. Komşu bahçeden top -
rak ve çiçek kokusu geliyordu. O 
vakit neş'eyle seslendim: 

Kendi noktai nazarımı kuvvetle 
müdafaa edince çileği Mina kopar. 

mağa mecbur kaldı. Çileğin dev
şirilmesi başka bir ihtilafa yol 

açtı. Çileği hangimiz yiyecektik. 
Mina bütün isteğile çileği benim 
yememi isi.yordu; bu fikre, şid

detle karşı koydum. Nihayet ara

mızda paylaşmağa karar verdik. 
Mina dudağının arasına çileği 

alarak bana: 

=ı--- ım ı evue, onso un us un e· 
• H 

ıoo içik okuyacnmaza lledlye veriyoruz kı· t 12 · d J ..... ·ı · ? saa gı vur u uegı mı . ,, 

- Haydi Mina, çabuk hazır -
lan da kıra gidelim. 

Ellerini sevinçle çırptı. Yirmi 
yaşında o>masına rağmen on da
kikada hazırlanmıştı. Saat dokuz
da koruda idik. 

Ne güzel bir ormanlıktı bu! 
Kimbil;r kaç sevgüı aşklarının 

mahremiyetini buraya gömmüş
lerdi. İnsan bu tenhalıkta müte
madiyen kol kola ve sevişe sevişe 
dolaşabilirdi. Sizi, çalı kuşların.. 

dan başka görecek hiçbir tehlike 
ve yabancı göz yoktur. Dar ve u
zun patikalar uzanıyordu. Her ta
raf çimenden bir halı ile örtül 
muştü. Güneş sık yaprakların a
rasından sızarak altın ışıklarını 
bu halının dokumasına kadar u
laştırıyord.ı. Loş ) alların altında 
insan yüksek sesle ve doya doya 
öpuşebilirdi. Mina kolumdan çı• 

karak ve nemli çimenlere basarak 
k' iik bir çocuk gı oi sıçrayıp ko
şuyor \"e yorulunca yanıma gelip 
göğsüme sokularak dinleniyordu. 

Orman, yeşil dalgalı ve uçsuz, 
bucaksız hır denizi andırıyordu. 
Baharın butün ılıklığı, canlıhğı 

ilik lerimızc ·adar ışlyor, ve bizi 
5arhoş edıyvrdu. 

Bir aralık Mina, yabani bir keçi 
gibı sıçrırnrak haykırdı: 

- Çilek. burada bir çilek tar
lası va 

Bir de birçok ç.lek tarlaları . 
vardı amma, bir tane çilek bul- 1 

manın ımkanı yok!u. Bütün a- 1 
raş:ırmalara rağmen bir tane bi
le bulamayınca: 

- Anlaşılan bizden evvel bu
ra ını taram~lar, dedi, kuzum 
aro.valım belki buluruz. 

:i\!ühim bir vazifenin peşinde 
j,,-ışiz g!bı hararetle aramağa ko
y~lduk. Orman, sükutu, tenhalığı 
ur Jtmuştuk bile. Her rastladı -
i;ı •. • yapraı;:ın altına titriyerek 
bnkıyorduk. Bir tek çilek .. Hayır 
hl tek cileğe dahı tesadüf etıni
yorduk. 

Sağı solu deştik, yok yok. Mina
mn dudakları ümitsizlikle kısılmış 
ve gözlen, kederinden, nemlen • 
mışti. 

Güneş!n doğrudan doğruya ka
\1.ırduğu bir sathı maile gelmiş
ti:< Mına, buraya gelince yeniden 
aramağa koyuldu. Bir ara fer -
yadı bastı. Yaralandığını zanne • 
dcrek heyecanla koştum. Topra
ğl'' üs!üne çökmüştü, küçük eli 
He bana bir yeri gösterdi. Bir no
hut büvuklıiğünde yarı ham bir 
çılek gc rmLştü. Tatlı ve okşayıcı 
hır sesle: 

- Ne olur, onu kopar yiyiver! 
ded,_ 

Yanı başına oturdum ve: 
- Hayır, diye cevap verdim, o

nu sen gördün, sen koparmalısın! 
- Sen kopar kuzum, beni bu 

zn·k•en mahrum etme! 

- Haydi sen de hisseni al! dedi. 

Çilek kardeşçe paylaşıldı mı bil· 
miyorum, lakin Mina'nın tatlı 

dudakları, bana çileğin tadını du
yuramamıştı. 

Sathı mail bir çilek tarlasile ör. 
tülmüştü. Yere beyaz bir mendil 
serdik ve kopardığımız çileklere 
dokunmadan oraya kaymağı ka

rarlaştırdık. Fakat buna rağmen, 
ara sıra, Minaıiın kaçamak yap
tığını görüyordum. Toplama ame. 

!iyesi bitince çilekleri gölge bir 
yerde yemeği düşündük. Birkaç a
dım ötede yapraklarla örtülü bir 

yuva bulduk. Çilek dolu mendili 
dindarane bir takavyütle yanıba
şımıza koyduk .. 

Tabiat ne güzeldi! Bu yeşilliğin 
bütün şiriyetini, zevkini duyu -

yorduk. Mina tatlı ve nemli ba
k·şlarını üzerime çevirdi. Güne • 
şin ışıkları güzel boynunda oy • 

naşıyordu. Benim de kendisine 

ayni hararetle ve şefkatle baktığı. 
mı görunce eğildi ve büyük bir 
teslimiyetle kendisin'i. kucağıma 
bıraktı. 

Guneş altın huzmelerini üstü
müzdeki yaprakların arasında 

gezdiriyordu. Çalı kuşları bile 

susmuş ve bizi görmemek için bir 
köşeye gizlenmişlerdi. Neden son
ra, çilekleri yemeğe hazırlandı -
ğımız vakit, hayretle gördük ki 
mendılin üstüne boylu boyunca 
uzanmışız .. 

Acaba çok be· 
ce rikli misiniz ? 

Acaba 90k becerikli milsiniz?. 
Kendi kendinize !hakikaten bece
rikli oll11' o1madığınızı anlıya.bilir 
siniz. İsterseniz, aşağıdaki şekil

lerde bir tecrübesine girişiniz. 
1- Gözlerinw kapatacaksınıız. 

Ayakta, sıol ayağınızın ucuna ba
sarak duracaksınız. İstediığiniz ~ 
mesafede ye.re ıkoyacaksınız. Bir 
ikibrit kutusuna futbol topuna vu
rur giıbi sağ ayağmlllla vurunuz. 
Fakat müvazenenizi kaybetmemek 
fartile ... 

2- Hiç aldanmaksızın ve sür
atle siıze verilen emirlerin aksini 
yapınız. Mesela •yürü!. emri ve
rildiği zaman tereddütsüz geriJ;.. 
yeceksiniz. •Otur!. dedikleri za
man, ayakta kalacaksınız. Bunlar 
gibi.. 

:>.-Toprakta bir hat çiziniz. Ya
•hutıxladaki tahtaların arallklarını 
birer 'hat olarak alınız. Topukları
nızın üzerinde, rnüvazenenİ'Zi kay
betmeden bu hat üstünde yürü
yıi.nüz. 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

-E Yazan: M. SAMl KARAYEL 

Tuna boylarına doğru Türk akını arı 
1''ATİH SLLTAN '1EHMElDİN 

TAHTA TEKRAR ÇIKMASI 
'l'l". "A BOYLARll\'A VE BİZANS 
ÜZElıİNF: TÜRK AKINLARI 

Fatih Sultan Mehmet, ~'Ok kü
;tı.;. yaşta iken bi<bası Sukaıı Mu
rad tarafından taht:a getirilmi.şıtli. 

Fo.ka ~ Zağnoıs papnın ve y ""1dçe
rJenn bazı uygunsuz llıall..-i, iı>

y.,. edip Edirneyi ) akmaları. eiı
Jis<ıhp ordularının Varna Uee
rındcn "·kıp Edirll<";ı·e <l:ıgru iniş

len tekrar Sultan Muradın talıta 
gelme<ini mucip clmuıştu. 

Suh<ın Meh~, .küç1* olır.aia 

beraber devletin ılıarici ve dahli 
si) aseti ıçinde gôz açmış ve olr 
du;;.ça tecrübe sahibi olmuştu. 

Sultan Muradın vefah üııerine 
Sultan Melıımet ~emen a.tma bine
rek yola duzüldü, Edirneyıi lbir an 

"evvel tutıma1' ld:zı.nıdı. 

Babasıııın vefaıtın. ~ gece ya! rısı hai:ıer alm»jtı. Derhal hazll'la-

1 

nıp s>latılandı. Atına bi:nerei< uıa
~·l"tine bağ:rdı: 

ı - Beni seven arkama diişsüıı! 
'ı ManL•adan yula ç>kmıştı. Üçün-

oo gü:nü Gelıboluda solujlu aldı. 
ı Jdrrırn sur'atrl< gehy,n·du. 

Acaba .bir haftada neden yedi gün 
var? Bunu geçenlerde konuşuyor
duk da, içimizde en bilgiç geçinen 
bir arkadaşımız şöyle anlattı: 

- Bilirsini2 ki, üzerinde yaşa
dığımız küre, günde bir defa ken
di etrafında devreder. Bunu her
kes biliyor. Böyle yedi gün bir haf
tayı teşkil ediyor. 

- Neden beş veya on gündeğil 
de, yedi gün?. 

- Bu yedi günlük tW.im ta za
manı evaildenberidir. o zaman ma
lfmı olan yıldızlar da yedi idi. Gü
neş, Ay, Utarit, Zühre, Merih, 
Müşteri, Zühal. Hatta frenk dil
lerinin hemen hepsinde gün isim
leri yıldızlara atfedilmiştir. 

Mesela fransızcada pazartesi 
•ay günü., ııalı (merih günü., çar
şamba •Utarit günü-, perşembe 

•müşteri günü•, cuma czühre gü
nü. manası gelir. 

Acaba bizde nasıldır? 
Cuma herhalde, o gün topluca 

namaz kılındığı için •Cemaat. ten ı 
gelse gerek. Cumartesi malfun, cu
madan sonra gelen gün.. Pazar, 
belki ~e o gün pazarlar .kuruldu
ğu içindir. Salı uğursuz gün sayı
lır. Anadolunun bazı yerlerinde 
tabuta sali derler. Çarşamba, acem. 
ceden döcdüncü gün, perşembe de 
yine acemceden beşinci gün ma
nasına gelir. 

Küçük okıuyu<:ulanmıız için ter
tip ettiğimiz aylılk mükafatlı bil
mecemizi, bazı okuyucularımızın 
geçen haftaki sayım= görm~ 
olmaları ihtimali üzerine bu hafta 
tekrar dercediyoruz. 

Küçüık okuyucuları:ınız ellerin
de birer kalem oldu,:\u halde, yu
karıki resimde gördükleri A ka
pısından girecekler ve karma Jca
rışıık yollarda başlan dönmeden 
dolaşarak B kapısından çıkacak
lardır. Muvaffak olduıkları tak

dirde geçtiıkleri yolu kalemle çi
zerek, bunu okunaklı isimleri ve 
adreslerile ıbirlikte ibize göndere
ceklerdir. Muvaffak olan okuyucu
larırn12 arasınad kur'a çekerek 
100 kiışiye birer mükafat verece
ğiz. Bu müıkıifatlar şunlardır; 

HEDİYELERİMİZ 
Birinciye: Bir fotoğraf ma:kinesi 
İkinciye: Bir mektep çantası 
Üçüncüye: Bir peııker takı.mı 
Dördüncüye: Bir ilıdkka takimi 

Beşinciye: Bir aylık Son Tel
graf abonesi. 
Beşinciden on beşinciye kadar: 

Birer kita.p. 
On beşinciden yirmi !beşinciye 

kadar: Birer sulu boya takımı 
Yirmi ibeşinciden 35 inciye ka

dar: Birer dolma kalem 
35 inciden 45 inciye kadar: Birer 

fot.oğraf a~bümü 

45 inciden 55 nciye ık:adar: Birer 
ya?d kal~ 

55 inciden 70 inciye lkadar; Bi· 
rer kurşun kalem 

70 inciden 100 üneiye !kadar: Bi
rer kartpostal. 
DİKKAT EDİLECEK NOKTA 
Mükafatlı lbulmaealanmız ş:irn

dilik ayda bir defa için olacak ve 
ilıer ay yeni ıbir miikMa Uı bul:maca 
tertip edeceğiz. Onun için kux'aya 
iştirak etmek istiyen okuyucuları
mırz cevaplarını temmuzun 18 inci 
cuma gününe kadar •Son Telgraf• 
gazetesi bulmaca memurluğu ad
resine göndermelidirler. 

Sürekli alkışlar araS<.nda başlı
yan müzik daha coşkun el çırp
malarile n;ii:ıayetlendi. Tektük 
grupla' gitmek için hazırlığa baş
lamışlardı. İşte o vakit; bizim cie 
kalkacağımızı, bu nefıs gecenin 
biteceğinin bi;.· hakıka: sl<luğunu 
acı acı anladım. Bu zengin rüya a
leminden yarm sabah harap, fa
kir evime döneceğimi tahattur 
edince içim sızladı. Aılı .. iiızülıne

mek için buraya gelmemek, ha
yatta ibu kadar muhteşem bir ge
cenin, bu derece mes'ut insanla
rın bulunabileceğini görmemek, 
bilmemek için Adaya daima meç
hul, yabancı kalmak daıha iyi idi. 
Fakat sonra; tatminkar vadinden 
cesaret, kuvvet bularak; ömrümü
Eün hep bera.ber eeçeceğini hat~ 
)ayınca sevindim: 

Beşiktaşta onu görmek bile bir 
bahtiyarlıkken şimdi bütün bir 
gün, bir gece beraıber olmak, is
t1k!baliııni2 için kat'i söz almak.. 
'Bunların ilıepsi bir günde oldu: Sa
adet meğer korktuğum kadar u.
zak, zor bir şey değilmiş!. diye 
düşündüm. Ve bu tahassüsle zan· 
nediyurdum ki; artık ale:lade in
sanlar gibi konuşmak, giilmek be
nim için kafi değildir. 

dinlenmek ıçin göğsünü aradığını 
gibi ... 

Gazinodan çıkarken gece serin· 
liği basmıştı. Deniz kokulu rü,,. 
gar yützüınüze çarparkfn f!sılda
dı: 

<- Ne tatlı serinlik değil mi?.• 
•-Evet başımın ateşini götürü· 

yor!.. Sonra hafif ılıafif inliyerek 
tamamlamak istedim: 

- Fakat asıl içimdeki alevlere 
~gar lı:Mi gelmiy<ır!. 

Üşümemat, ıhayır düşmemek j,. 

L< 

kt 
rd 
ta 
l 

çin birbirimize sokulmuştuk. Bu Y 
ııokulll§ ayni zamanda ruhlar.mı- ti 
ıı::m da bir kaynayışı. idi. Gece yıl· 
chzlar iıçinde. Gökyüzü gittikçe be
yaı:J.aşnuş, uza.kta İstanbulun ışık· ~nl 

ıni 

D 
la:rı azalmıştı. Asfalt yolda ağır a
ğır ilerliyorduk. Önlerinden gcç-
1ıiğinıiz evlerde hlli hareket, neş'e 'D 
·n kahkaha vardı. et· 

Bir bahçede kitarlar •Mazi> yi 
çalıyorlar, ileride bir balkonda in· 
ce bir ses anlamadığım bir lisan la 
oynak bk şarkı söylüyordu. Etraf 
baygın m~tabıııı altında yine se
vinç, hayat, renik ve lroku içinde 
yüzüyordu. Arasıra yanımızdan 

eşeklerle tur yokuları geçiyor, 
yaklaştıkları yeri 'bir ka'hkaıha yağ· 
muru altında b1Talmyorlardı. 
Köşeyi dönerken nereden ğel· 

diği belli olmıyan bir se5, tannan 
bir saat sesi yükseldi. Başımı çe
virdim: Arkada kulenin saati Qll 

ikiyi vuruyordu. 
Birden titredim: 
<-Şimdi evde, konsolun üstün• 

deki emektar, eski saat de on iJıi· 
yi vurdu değil mi? .• 

Senelere gelince Araplar csenei 
kameriye. kullanır. Ayın ilk gö
rün iişünden, ikinci defa görünüşü
ne kadar geçen müddet bir sene 
ıtlak olunur ki 12 kamer yılı 354 
gün tutar. Halbuki •senei şemsi
ye. yani güneş yılı bundan ll gün 
fazladır. Onun içindir ki Ramazan 
ayı hazan yaz ortasında, hazan 
kış ortasında gelir. 

-

Bir taraftan kalbim sevinç çi
çeklerile bezenirken, diğer yan
dan damarlarımda o isim vere
mediğim tatlı ateş hala kıvılcım
lamyordu. Bira bardaklarııun sa
Y"Sl arttıkça haşım bü9bütün dö
nüyor: sinirlerim tutuşuyurdu. 
Artık üzerimdeki incecik elbisem, 
bülüzüm, dekoltem, hatt.8. ipek ço
raplarım bile ağırlık "'eriyordu. 
Şimdi; yorgun başımı ibir yastığa 
koymak, vücudümü serin bir ya
tağa bırakıp mevcudiyetimi bü
tün vecdile bayılarak, eriyerek 
teslim etmek istiyordum. İçimde 
öyle çılgın istekler, hevesler vardı 
ki ... 

Gözümün önünde karanlık C" 

dam, ilk defa bomooş kalan yata· 
ğın:ı canlandı. Sonra hazin haıziP 
düşündüm: 

Mısırlılar kamer senesini ter
kederek ll gün ilave etmek sure
tile güneş yılını kullanmışlardır. 
Fakat güneş senesinde 11 günden 
bir de takriben altı saatlik bir 
fark vardır ki, bunu da dört sene
de bir seneye bir gün ilavesi ile 
tamamlarlar. 

• • 
ElleaceH meseleler 

Bir İngiliz, bir Fransız, bir Ho
landalı, bir Alman, bir İtalyan bu
luşmuşlar. Fakat herhalde anla
şılıyor ki bugünkij. harpten evvel, 
buluşmuşlar olacak. Neyse!. 

İngiliz yalnız kendi ana dilin
den başka hiçbir dil bilmiyor. Al
man fransızca da konuşuyor. Ho
landalı İtalyanca da konuşuyor, 
Fransız holandaca konuşuyor. İ
talyan da ingilizce biliyor. 
Şimdi farzedelim ki, ~ngiliz Al

mana birşeyler söylemek istese, a· 
caba söy !etliğini yarudakiler va
sıtasile anlatmağa muvaffak ola
cak mı?. 

• • 
Bir hesap suali 

Bir işçi 12 günde iki evi boya
yabiliyor. Diğer bi.r işçi de 15 gün
de beş evi boyayabiliyor. 
Eğer bunlar aralarında !bir şi:ı'

ket yapsala~. on tane evi kaç gün
de bO'}'ayalbilirler?. 

Evlerin hepsi birbirinin aynidir. 

GeliıbHuda iki gün oturdu. Ana
doludan berıııber getirdiıği maiye
tini derleyip to<plad1 ve Edirnede 
lbulunan llıasmı biamanı V eziria
zam Halil paşaya, Edirneye g.ele
eeği günü ve saatini ha.her verdi 
ve o satte de şehre yaklaştı. 

Eridin, ümera, ayan, halık istilıi
baline çıkmıışlardı. Attan inip teb
rikleri ve tac.ııiyetler.i kohul etti. 
E lini öptürdu. 

Saraya gelince birinci işi llıenüz 
on iki yaşınad bulunan biraderi 
Afımet Sultanı Evranıos zade Ali 
Beye lboğdurdu. 
Osmanlı Türkleri cariyeden ha

sıl alırmış olan çocuklara lloyıınet 
vermezlerdi. Şehzadelerin asaleti 
olması lazımdı. Esasen Alil.eddin 
paşa da, Sultan Orılıana ıl>u suretle 
feda edllm~1.i. 

Sultan Meıl>medin, ~de Ah
medi. ka.tlettirmesi büyük dedilro
duıyo..ı ımııcip oklu. 

Bunun üızerine Sultan Mehmet, 
cinayeti kendi emrebmediğini, Ev
ranos zadPTl'in bu hareketi bizzat 
kendi kf'ndin<: ve Sultan Meh.me- , 

Çinli kafası 

İşte size güz.el bir eğlence! Hem 
de loolayca yapabilirsiniz. İyi bir 
yumurta alınız. İçini boşaltıruız. 

Şekilde O harfile gösterilen yer
den ufak bir delik açaralk, bura
dan içeriye kü~k kurşun parça
ları ve balmumu atmlll. Bunlar 
resimde PC harflerile gösteril
miştir. Yumurtanın bu ucunu bir 
aleve gösteriniz, yahut sıcak su
ya oolrunu2. Balmumu eriyip knr

şunlarla beraber yumurtanın dip 
tar~ına yapı.şır. O zaman yıınıur
tayı masanın üızerine koy arsanız, 
y•umurta sivri ucu üzerinde dim,. 
dik durur. 

Şimdi sizin yapacağırurı şey, yu
murtaya boya ile bir insan kafası, 
mese:ıa Çinli kafası şeıkJlni ver
mektir. Baş tarafına tüy yapışt:
rara.k saç ve ağ2mın iki ikenarırıa 
yine tüyden !bıyıklar yapabilirsi
niz. 

Dimdik dınan yumurtayı lı !lfifçe 
salladınırz mi, Çinli .kafasmın uzun 
müddet sağa sıola sallandığını gö
receksiniz. 

d e ıhoş görünmek üzere yaptığını 
ileri sürerek Evranoo zade Ali 
Beyin katline ferman verdi. 

Buda kafi gelmedi. Bağırıp ça
ğırmakta olan şehzade Ailmıet Su.l
tanm validefil bendegandan l:Jinisi
ne cariye mwillu nikah edikli. 

Sultan Meiıınet, geldiğinin erte
si günü taıht odasında resmi biat 
icra ohmd u. 

K12lar ağası Şa:hin ağa ile Sul
tan Mchmedin ilıas nedimlerinden 
:İilırahim paşa, yanlarmad durdu. 

V <>ziriazam Halil paşa, sair dev
let eııkanı uzakta durdular. Kı2-
lar ağası vaslltasile V ~riazaana 
emir verildi: 

- Veziriazam ikendisine mah
~ makamda dursun!. 

Yeni padişahın bu ·iradesi VE!M
riazamı mevkiindc ipka etmek de
mekti. Lakin kendisi ve ba~kaları 
padişahın 'hu iradesinin muvaJokat 
olduğuna hükımettiler. 

Çünkü Halil paşaya olan padi
şahın iğl>irarı cümlece malumdu. 
O Halil pa.1a ki Sultan .Mel-ımedi 
tahta istrır<'yio baba. ı Sultan :\.Iu- , 

9 Rakkamınınj 
marifeti 

9X9+7 88 
9 8X9+6 -OO 

9 8 7X9+5 00 
9 8 7 6X9+4-00 

9 8 7 6 5X9+3 00 
9 8 7 6 5 4X9+2. 00 

9 8 7 6 5 4 3X9+1=00 
9 8 7 6 5 4 3 2X9+0 888,888,888 

<- Şu denize gir!. Soğuk dal
gaların koynunda kaynaş!. Orada 
uyu!.. deseler girecektim. 

•- Gidelim mi artık Müjgan 
Hnım!.> 

•-Gidelim! .. 
Fakat gitmek, ka)Jınıak için ko

, 'unu arıyordum. Hepıhep uyıımak, 

•- Bu anda Beşiktaşta, biziJ!I 
mahallede gece yansıdır. Haya~ 
hareket çoktan bitmiş, ağlıyan kıİ' 
çiik komşu çocuğunun son hıçlO' 
nklan da susmuş, her yer dcril' 
bir sülı:fuıa gömülmüştür Halb~1 

burada hayat, ılıareket, piyasa vt 
tur alemleri yeni başlıyor .. Orası 
sönük, uhrevi bir aleme dalını~ ti" 
yurken Adada akın aıkın llıalk e
şeklerle, ar.abalarla gezmeğe, et 
lenmeğe çıkıyor!. (~ Vat) 

_/ 

Bar Akşam Tel: 42690 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİ 

SAFİYE ve 16 Kişilik SAZ Hey'et i 

HAVA Y ADALARINDA BİR GECE e~~ü~işA'!~ü 
Alafranga kısmı: 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 

ameli ntı (ılı:ara a arasızdo. 

GARDEN BAHÇESİ 
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1. T üm As. D. •en: 

Kuleli Li~~i Mudurlüiüne dilekçe 
&öpderen Beyazıtta Hacı Yusuf oglu 
Halit Çakan adındaki z.atın 1. Tiun. 
AJS. D. sine müracaati ilin olunur. 

)suLMACAt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ ~ 

• , 
- - - -o / -- -- - - 1 radı te'krar tahta geti.rtım.işk Sul

tan Ml'lhmet, 'bunu ~içbir zaman 
unutmamış bulunuyordu. 

tiği ha.her alındL Karaman oğlu, 
.Sultan Muradm vefatile ilıel'§"ye 
sııJ:ıip olacağına kanidi. Sultan 
'Mıılımedi hiçe sayıyordu. Nitokirn, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

• • , ' 

Padişah İshak paşaya da ilıtifat 
etti. Pederinin cenazesini Bursa
ya nakil ve defnine memur etti. 
Zağnos paşa dahi mahbesinden 

cellbedildi. &ki !has müşavirliği 
meW<ü verildi. Zağnos paşa, Halil 
paşanın hasmı .idi. 

Pederinin haremlerinden Sırp 

Prensesi Marayı Sı.ri>istana iade 
etti. Ana yıJlı.k bağışladı. Sırp 
kralına hediyeler )"Olladı. IHüsnü
münasetbette ibulunmak arzusun
d a olduğunu söylemeğe Prensesi 
memur etti. 

Bu Marya, Sultan Muıradın en 
sevdiği kadınlardan biri idi. Sırır 
kralının ~iraderinin hemşiresi idi 
İşin tuhafı bu kadın müslüman ol 
ımaımıştı. Ona Osmanlı sarayındı 
Meleksima derlerdi. Sultan Meh
met. üvey ana&11111 ırPmleketine 

yollamıştı. Çünkü lbL kadın sara
ya hakim bir kadınd . 

Bu işler .olu.p bitl'r~o· K•raman 
oğlunun mutad v · ııl<' syan et-

• o ibir lkere taıh ta geldii;i zaman is
tediJderini yapmaml.'jlar rnıyd ?. 

Eğer Sultan Murad, tekrar tah
ta gelmemiş olsaydı, Karaman o
ğulları, Ehlisalip orduları, Bizan,,.. 
Warla beraber emellerine muvaf
fak olacaklardı. 

Karaman oğlu, bir ta.lam ı;erı;e
rileri başına toplayıp Germiyan, 
Menteşe, Aydın kı t'alarına yolla
mıştı. 

Bunlar, kendilerıınin eski bey
lerinin nesli oldukları iddiasile 
lıa1kı iğfal edeceıklerdi. 

Anadolu beylerbeyisi İshak pa
şaya askeri sefenber edip icabına 
bakılması için emirler verildi. 

- - - - - - - - , 
. - - . • - • - • --- - - - •. -•ı • - ---.-; -• ~ - ~ -- -
- - • -• 1 .Y 

!!oW... Safa: 

l - Sopa, Ef~aneler, 2 - Bir ~ 
ıız Filozofu, Bir harfin okunueu. 3 
Üniversiteden evvelki. mt"ktep aı.iıc•"' 
4 - Artık bıktım (ıki kelimel, 5 - ~ 
dat, dudak, 6 - Ser~e-ri, basmak, 1 / 
Uzaktaki yer, tariht bir harabe. 8 
&k~ bir silah, nota, J':r'atli, 9 - }' 
iaçta bulunur, yük!eltmek, J ()_...Rtıı1' 
Trakyada blr şehrimız.. 

Yıdıanch.n ~ros: 
Padişah da hemen hareket cttı. • ,, 

Sultan Mehımet, kendisini göster- 1 - Sarmak, dört duvar ara!ll. • ~ • 
Ata bakan. ta~vvuf, 3 - Ayrılı 1 mek istiyordu. Karaman zade İb- ııt 

"'1him Bey bu kadar sur'atle dav- loprak parçaları, 4 - Yuks<>k r!~voi-
.. subay, 5 - Fasıla, aı ... k.a ı , 6 - ._ 

ranılacağm ırem.ıl etımemi.şti. Oy- -• 
bir h.-:rfin okunusu. i Kı a z.ırı ... J 

lıe padişaıhm birdenbı~ sur';;t!e ı p:o r 8 Ukal~. bllg•ı· 9 _ SJlı:" 
<Arilasa Var) 10 - Erkf"r< L.,,m, nk;,ı 
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o (1'U yazıwn IIM!'lln1erl ADa
AJan<ı bültenlerinden aJJııour.ır) 1 

, e.lhis eden: Muammer Alaıhıt 

Finli.ndiyada, memle
ketin emniyetini koru
mak bakımından fevka
lade tedbirler alındıiı 
bildirilmektedir. Büyük 
manevralar için ihtiyı;f.
Iar silah !'lbna çağrıl
mıştır. İngiliz kaynakla
rı Finlandiyaya pek çok 

Be~ınkiden gelen haberlere gö. Almanın yerletmit oldu-
' Finlandiyada memleketin em- ğunu bildiriyorlar •• 

yetıni korumak için, diğer bi- =============== 
raf memleketler gibi, müdafaa -
birlerıni takviye etmek üzere mütalealar yürütülmektedir. Loıı 

dbirler alınmış ve fevkalade dradan gelen malfunattan anı. • 
nevralar yapacak olan ihtiyat- şıldığına göre, İngilizler Mihver 

,... r siliıh altına çağırılmıştır. kuvvetlerinin muhtemel bir ta-
Londradan gelen diğer haber- arruzuna karşılamak için daha 

.• r ise, haziran bidayetindenberi evvel hareke: etmişlerdir. İngiliz 
iman k.ıt'aları da Finlandiyaya kuvvetleri mevzilerine dönüş ha-
~imeğe başlamışlardır. Bunlar reketi esnasında taciz edilmemiş-
kadar fazla mıktarda gelmiş - !erdir. 

e rd ir ki, memleketten geçmemiş, Berlin kaynaklan, bu muhare.. 
belerde İngiliz zırhlı müfrezele -ada kalmışlardır. 

io 14 haz;randanberi üç Finlan • rinin kayıplarını evvelce tahmin 
u ·ya vapuru tevkif edilmiştir. Ha· edildiğinden fazla göstermekte -
ı- tlardadır ki, geçen sonbaharda dir. Muharebe meydanında te -
ıl· Finlandiya hükumeti, Alman mizleme yapılırken, 200 İngiliz 

!alarma Norveçe gitmek üzere tankı bulunmuştur. 
• •nlandiyadan geçmek müsaade.. İtalyan tebliğine göre, Sollum 

a· :ni vermiştir. muharebesınin devam ettiği dört 
biğer taraftan Aland adalan gün zarfında İngilizler 42 tayyare 

'e :n - Sovyet komitesi de faali - kaybetmişlerdir. 

etini tatil etmiştir. Bu cephede başka yeni bir ha. 
SOVYET ORDUSU reket olmamıştır. i 
MANEVRALARDA Habeşistanda vatanperverler 

a l\fos!<ovada çıkan ve Kızılordu- Gondar üzerinde tazyiklerini art-
! un efkarını neşreden Krasnaya tırmaktadırlar. Habeşistanın ce-

~vesta gazetesi, garp mıntaka • 
e lındaki bazı mahallerde atış ta· nubundaki harekat devam ediyor. 

n .ıın.cri yapılmakta oıduğunu bil- ÇÖRÇİL BİRŞEY SÖYLEMİYOR 
r, lirmektedir. Talimlere n\ayn atan Avam Kamarasında İngiliz Baş-
ğ· ·İizütamlar da iştirak etmektedır. vekili Çörçılden harp vaziyeti 

Odesa mıntakasında da ihraç hakkında beyanatta bulunwnası 
Cıt•aıarıın talimleri devam et • istenmiştir. Çörçil: cBugün za • 

ıı _,ektedir. manı değildir. Önümüzdeki hafta 
A.LMANYANIN AMERIKAYA belki mümkün olacaktır. Ortaşark 

MUKABELESİ hadiseleri hakkında da bazı şey-
Bcr linden bildirJdigine göre, ler söylemckliğim muhtemeldir.• 

A.ln:an hükumeti Almanyada ve demiştir. 
ltııaı altında bulunan yerlerdeki 

·• bütün Amerikan konsoloslukları. 
~ın en geç 15 temmuza kadar ka
~alılmasını emretmiştir. 
ROBİN MOOR HAKKINDA 

NİHAİ KARAR 
A.mreika Hariciye Müsteşarı 

Saınner Vels Romin Moor vapuru
~ ~Un batırılm•sı hakkında, Ameri-

tanın yakında nihai kararını ve. 
,.. ceğini söylemiştir. Vels alınacak 

tararın ne olacığını her nekadar 
liiyiememiş ise de, şiddetli bir pro
sto yapılacağı tahmin edilmek

~dir. 
İSPANYOLLAR FRANSIZ 

FASTh'1 İSTİYORLAR 
İspanyada çıkan Arriba gaze • 

~si neşrettiği bir makalede Fran. 
lanın Fası muhafaza etmek arzu-
1Unu takbih edinor ve diyor ki: 

•Vaktile Fransa hiçbir hakkı 
Olnıaksızın Fası ele geçirmişti ve 
bugün de muhafaza etmektedir. 
lıalbuki Fas hukukan İspanyaya 
lıtdr. Belki Fransızlar bunun ma
~ Ye karışmış oldugu miılalea -
~ da bulunabilirler. Fakat İ>pan. 
iı:ıUar ve Faslılar böyle düşün -
't:tıujorlar.• 
CARP ÇÖLÜUDE VAZIYET 
bört gün devam eden muhare· 

~t:eı den sonra, İn~ılizlerin, Sol· 
Unıun şarkındaki ilk hareket 
"ı~vzılerine ~ekilmeleri üzerine 

Şam inGade 
(1 bıel Sayfadan Devam) 

Suriyedeki vaziyet hakkında Ku
düsten Röyter ajansına bildiri! • 
diğine göre, sahil byı:mnda Avus
tralyalı süvarilen Beyrutun 16 
mil yakınındc Sayd:ının yarı me· 
safesinde bir kasabayı i.§1ıal et -
mişlerdir. 

Şamın şimali şarkisinde tazyik 
arttırılmaktadır. Merciyundaki 
Vişi kıt'alarının muhasarasına de.. 
vam edilmektedir. 
Şimdiye kadar Vişi kıt'alarına 

mensup 1200 subay ve er teslim 
olmuşlardır. Bunlar, Suriye hava 
üslerinin Almanlar tarafından kul
lanıldığı kendilerine söylendiği 

zaman hayret içinde kalmışlar • 
dır. Bunlar hakiki vaziyeti öğre
nince nefret göstermişlerdir. 

'Onıversıted.e ye a I 
bir mttze açılıyor 

Üniversite Tıb Fakültesinde bir 
Teşrihi marazi müzesi açılması 
kararlaştırılmış ve bu hususta 
telk!klere başianmıştır. Bu mü
zeye konacak Morslar Fakülteye 
ait hastaneler açılmış olan şirilüzi 
kliniklerinde yapılan amleiyat -
!ardan alınacaktır. 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci S:ufadan Devam) 

t~rnize göre, Fransız muıkave_meti 
tncak Beyrut veya Rayakın ışga· 
tıe kınlabilir. Zira bütün mesele 

1 1'rans :zların oyalama ve müdafaa 
lt:ıı.harebelerile şimale doğru çe
~İlınelerine mani olmaktrr. Şam 
'lııal edilse de Fransızlar şark 
~~nahlarını daha şimale Antiliııh
~an • ilsiles!ne alırlar ve mukave
llıHe devam edebilirler. 

defli olduğunu, İngilizlerin Tob
ruk kalesi hizasına kadar ilerle
mek istediklerini tahmin etmiştik. 
Bu niyetle mu.kabil taarruz yaptı
lar; taarruzu Cehennem geçidi 
denilen Halayfa v-e Capuzzo ka
lesi istikameUerinde ya.ptılar. Fa
kat üç gün süren meydan muha
rebesinden sonra İngilizler eski 
mevzilerine çekilmeğe mecbur kal
dılar. Evvelce Almanlar Cehen
nem geçidini işgal ettikleri za
man bunun iyi olmıyocağını, Al
manları söküp atmanın güç ola
cağını ve Tobruk kalesinin tama
mile tecrit edildiğini yazmıştık." 
Bugün bu tahminlerimiz ıbirer ha
kikat .olmuştur. 

\reya mukavemetin kınlması 
1rak hududundan ilerliyen me>tör-
1~ birliklerin Halep bölgesine ha
lim olmalarile mümkün ola>bilir. 
lı buki bunlar da günlerdenberi 
t~rlerinde durmaktad;rlar. Bu 
Valiye\ karşısında İngilizlerin Su
tı"ede serı net;cc almaları ve 
ı,.kır.;ı kuvvetlerini l\lısırda tap-

l'aları ve Libyada muhtemel 
.\tır an. İtalyan taarruzlarını kuv
L•t karş lamaları veya üstün 
~\'Vetlerle taarruza geçmeleri 
•lbi! değildir. 

,_ benilebilir ki İngilizlerin ya 
'~ı derccNle kuvvetlen yoktur 
~· Y hut da bu işi beceremivecek 
d :<dar sevk ':'e idareden mah;-~-
~tlar· belkı de ikna ve ıhulul sı

}llsetiJ~ işi illallc-tmeyi tıala ümit 
"1 "\''lrlar Fakat ne olursa olsun, 
~da kayıbedilc-n 'bir zaman wr
d lt Bu L byadaki vazi~et için hiıç 
~ •Yi birsey değilir. 
t_ LİBY ADA: 
lrıgiliz taarrurunuıı mahdut he-

Almanlar ve İtalyanlar Halayıfa
Capuzro hattını kuvvetli _bir mü
dafaa menii haline getirmek için 
epeyce zaman buldular. Bu hat 
Mersa Matruha doğru ayni za
manda müsait bir çıkış mevziidır. 
Bundan sonra Ahruınlar;n Tob
ruk kalesini düşürmeleri evvelki 
kadar müşkül olmıyacaktır. Çün
kü k.aleıe taarruz için bİ"lllll olan 
malzeme ve tertibatı şimdiye ka
dar elbette temin etmişlerdir. 

İngilizler gerek Suriyede ""' 
gerekse Libyada muvaffakiyetsi:ı;. 
liğe uğramışlardır; ik.i cephede ta
arruz için daha kuvvetli olmak 
Jjzımdır. 

' 

Şam etrafında 
muharebe 

devam ediyor 
Vişi 20 (.Radyo bu sabaiı saat 

dokuzda)- Fransız resmi harp 
tebliğidir. 

Mu:htelif mmtakalarda şiddetli 
muharebeler cereyan etmesine 
rağmen umumiyet itibarile vazi
yet değişmemiştir. Kıt'aları.ınrz ce
n.;bi Lübnanda, makıı:hil taarruz.. 
ları esnasında işgal ettikleri mev
zileri muhafaza etmişlerdir. 

İngilizler, Şam mıntakasında i
lerlemek gayretlerine devam et
mişlerdir. Bu sabah muharebe tek· 
rar başlallllijtır. 69 haziranda İn
giliz harp gemileri sahilde mev
zilerimizi bombardıman eylemiş
tir. Bombardıman ve avcı tayya
relerimiz düşman kollarını ve ge
rilerini bombardıman eylemişler, 
biri muhakkak ve diğeri de muh
temel iki İngiliz tayyaresi dü -
şürmüşlerdir. 

Tobrak şımaUade 
bava muharebeleri 

Londra 20 (A.A.)- B.B.C. 'l\ılb
ruk mıntakasında tayyarelerimiz 
ile düşman tayyareleri araınnda 
vukubulan bir9'.>k çarpışmalar le
himize neticelerun.iştir. 

* Vaşington 20 (A.A.) - Sov
yet hükümetinin Arjantin ile ti
cari müzakerelere girişti[(i öğre

nilmiştir. 

38 • 40 bin kişi 
(1 inci Sayfadan Devaml 

bunların hepsinin hastahklarının 
francala almayı icap ettirmediği 
ve ekserisinin hususi doktorlardan 
rapor aldığı anlaşılmıştır. Beledi
ye de>ktorları ica'bmda hastalan 
göreceklerdir. 

Belediye Reisliği llıer kazada 
francala ihtiyacını tes'bit edecek 

ve ona göre un temin edecektir. 
Diğer tarafı.an ekser doktorla· 

nnıı.z bugünkü ekmeğin francala· 

dan daha mugaddi olduğunu söy
lemektedirler. Ezcümle doktor 
profe&iir General Tevd'ik Sağlam 
demiştir 'ki: .Mutlaka francala ye
meğe mecbur olan hastaların son 

derece aız olması icap etmektedlı;. 
Midesi ç<Jk hassas olan pek mah
dut kimselerden maadası, bugün
kü ekmeği mükemmelen yiyip 
hazmedebilir. Erenköy sanatoryo
munda biz hastalara francala ve
riyorduk. Onlardan ekserisi yeni 
ekmekten istediler. Vitamin itiba.
rile zengin olan bugünkü ekmeğt 
ıbazı vak'alar hariç olmak ilıere 
veremliler de seve seve yerler .• 
Profesör, doktor Fahrettin Kerim 
Gökay da bugünkü ekmeğin fran
caladan üstün olduğunu söylemiş 
ve profesör, doktor General Hida
yet midesinden şikayet eden bas>
talara francala verilmesini beyan 

etmiştir. 

Şeker fabrikalarımız 
(1 inci ~fadan Devam) 

fabrikası bu yıl dört ay çalışacak 
ve yüz elli bin ton pancar işliye. 

cektir. 
Mezkur fabrika işlediği pancarın 

yüzde on sekizi nisbetinde şeker 
istihsal edebilmektedir. Yine bu 
yıl Alpullu ve civarında her za
mankinclen ve diğer şeker fabri
kaları civarlarındakindcn de faz
la pancar ekilmiştir. Pancar fiat. 
!arının arttırılması köylünün yü
zünü güldürmektedir. 

Otomobil IAıtltl 
tevziatı 

İngiliz tayyare
lerinin yeni bir 
gündüz hücumu 

Londra 20 (A..A.)- BJB.C. Kuv
vetti avcı tayyarelerinin himaye
sindeki bc>mbardı.roan tayyareleri 
şimal! Fransaya gündüz hücumu 
yapmışlardır. Alman a~ıları az 
mukavemet göstermişlerdir. Havr 
doklarına hücum edilmiş, rı'htım
da ve petrol depolarında infilaklar 
çık..,-ılmıştır. 
Manşta destroyerlerin himaye

sinde giden bir Alınan gemisine 
hücum edilmiş, iki bomba isabet 
ettirilmiştir, Bütün tayyareler 
dönmüştür. 

Alman tayyareleri dün ne gün
düz, ne goce Britanya ii!zerine gel
memişlerdir. 

~~~ 

Trakya hattı 
üzerindeki yı
kık köprüler 

Tamir müzake
releri pityon'a 

intikal etti 
Sirkeci - Avrupa arasında tren 

muvasalasına yeniden başlanıl • 

mak üzere yıkık köprtnerin ta -
miri için şehrimizde yapılan mü· 
zakereler Pityon Yunan kasaba

sına intikal etmiştir. Yıkılmış olan 
köprülerden biri Bulgar hudu -
duna yakın Karaağaç mevkün • 
de, diğeri de Yunan hududundaki 
Pityon'da olmak üzere iki tane
dir. Köprüler tamamen yıkılrnı~ 
olduğundan yeniden inşa edile • 
ceklerdir. İnşaat için malzeme 
A!manyadan gelecektir. İnşaatın 
bizim veyahut Almanya tarafın-

dan yapılacağı kat'i surette ka • 
rarlaştırılmamıştır. Müzakereler 
bugünlerde bitecektir. İnşaatın da 

iki, üç ay süreceği umulmakta -
dır. İnşaatın hitamından sonra 
eskiden olduğu gibi Avrupa ile 
münakalat intizam halinde devam 
edecektir. 

Suriye 
Bir 

Harbine 
Bakış 

(1 bıcl S:ı.yladan D•nm) 
Vilson, Vişi kuvv·etleri kumanda
nı Orgeneral Dentz'dcn dün sa
bah saat beşte Şam şehrinin tesli
&nini istem~. aksi takdirde, ~ehir 
üzerini! yürüneceğini bildirmiş
tir. 

General Dentz teklifi kabul etme
diği için, mUttefik kuvvetlerin Şa
ma taarruza geçtikleri de bıldi.ıuln~
tir. Bu kuvvetlerin Şamın pc.k yakın
larına geldikleri hakkında ma!Uınat 
varsa da, henüz şehre girilmiş değil
dir. Muharebenin devam eltiti zanne
dilmelcted.ir. 

Ancak Şam'ın 7 kJlometre Cenubu 
Şarkisi.ııdeki Mezze mevkii işgal edil
miştir. Burada Vişi kuvvetlerinin bir 
tayyare meydanları vardır. Bu me,..
dan da ele lleçirilmlş bulunmalda· 
dı.r. 

MERKEZDE VE SAHİL 
MINTAKASINDA 

İngiliz tebliğ; sahilde ,..,..ı terakkl
ler elde edildiğini bildirrnektedır. A· 
vustralya kuvvetleri Beyruttan 24: ki
lometre mesafede olan Damur köyüne 
varmışlardır. 

Merkezde Kunaytra ile Enarun Vi
şi kuvvetlerinden tekrar geri alın.cblı
bildirilmişti. 

Merceayun1da müttefik kuvvetler 
bu şehrin muhasarasını lamamla.mıya 
~alışmaktadırlar. 
MÜTTEFİKLERE TAKVİYE 
KUVVETLEHi GELDİ 

\Tlşi kuvvetlerinin Merceayun ve 
Kunaytra•ya doğru yaptıkları yarma 
hareketi, General Vilson'un tehlikeyi 
sezerek, takviye kuvvetleri gönder
mesi ile durdurulmuştur. Yoksa, Şam 
cephes(nde bulunan kuvvetleri.O iaşe 
ve nakliyat yollan tehlikeye girmiş • 
bulunacaktı. Müttefikler 1çin tehlike 
tamamiyle zail olma~ ise de, düne 
ve evvelki güne nazaran hafı!lem~tir. Ticaret Vekaletinden dün Vi. 

!ayete gelen bir emre göre, şeh - , 
rimizde bulunan ve diğer vilôye' · !S 
!ere tevzii hakkında müsaade ve
rilen 1500 o!omobil lastiğinden 

lranbolnda m!tbl' 
bir fırtına 

bu defa İstanbul için tevziat ya
p11mamasına karar verildiği bil
diribniştir. Ş<•hı'iıniz için ancak 
ileride yapılacak başka tevziatta 
lastik ayrılacaktır. Bundan dola}'l 
ellerinde lastik vesikası bulunan
ların Vılayeta boşuna müracaat 
etmemeii lazuııdır. 

Dün Safranboluda çok şiddetli 
yağmurla birlikte mü1ıtılş bir ka
sırga olmuş, birçok binalar y1kıl
mış, bir kısımları da harap olınuş
tur. 

SaYJsız meyva ağaçlan devrU
miş kalan ~aların üçte ilWıi 

diikiilmiiştiiı:. 

Belçikada güz 
bin amele 

grev yapıyor 
Londra 20 (A.A.) - cB.B.C.• 

Belçikadan gelen haberlere göre, 
125 bine baliğ olan Belçikalı işçi
ler grev ilan etmi§lerdir. Liyej -
deki demir işçilerinin grevi ma
dencilere, Tramvay kondoktör -
lerine. mensucat işçilerine de si
rayet etmiştir. 

* Londra 20 (A.A.) - Tobruk 
mıntakasında tayyarelerimizle 
düşman tavyareleri arasında bi

zim muvaffakiyetimizle netice • 
!enen birçok çarpışmalar olmuş
tur. 

Almanya dan 
40yeniotobüs 

getirtiliyor 

BÜ t Ün tramvayların 
sefere çıkarılması da 

mümkün olacak 
Tramvay idaresi şehrimize la

zım olan 40 kadar otobüsü Alman
yadan getirtmeği temin etmiştir. 
Almanlar bu otobüsleri gönder
mek için laz:m gelen lrolaylıklan 
gösterecekleri.nİi bildirmişlerdir. 

Yakında ·buna ait bir mukavele 
imzalanacaktır. Otobüsler çok kı
sa bir zamanda şehrimize gelmiş 
olacaktır. 

Diğer taraftan Romanyaya si
paris edilmiş olan 800 tramvayy 
bandajı hakkında fabrikadan bir 
telgraf gelmiş, ay sonunda ban

dajlanı istanbula varm.l!J olacağı 
bildirilmiştir. Gelecek aydan iti· 

baren bütün tramvayları sefere 
çıkarmak mümkün olacak ve şe
hirdeki seyrüsefer çok muntazam 
bir şekil alacaktır. 

Köprüden düşen 
bir amelenin 

bacağı kırıldı 
Kağıthane köyünde yapılmak· 

ta olan köprünün inşaatında ça • 
lışan amelelerden Rizenın Kel • 
kelli köyünden 330 doğumlu İzzet 
o~lu Muhittin köprü üzerinde a-
" ğaç biçerken muvazenesini kay-

bederek aşağ1 yuvarlanmış ve sol 
bacağı birkaç yerinden kırılmı.ş

tır. Amele bavgın bir halde has -
taneye kaldırılmıştır. 

Almanyada 
(1 inci S~ı.cl&n DnMn) 

konsokısluklarının kapatılması 
hakkındaki Alman protestosuna 
henüz cevap vermemiş.tir. 

A!manyadaki Amerikan komıo

losluklarınm 15 temmuza kadar 
kapatılması kanın V aşingtıonda bir 
sürpriz hasıl etmemiştir, Bun1111la 
beraber resmi vaziyet baldnııda 
yeni tefsirde bulunulmamaktadır. 
İtalya nük:ıimeti de, İtalyadaki A
merikan konsolosluklarının kapa
tılmasını istemiştir. 

ALMANY ANIN KARŞILl(H 
Londra 20 (A.A.)- Dönen şa· 

yialara göre, Almanlar, Amerika
daki Alman konsolosluklarının ka
patılmas;na mukabek!bUmisil ol
mak üzere, Almanya da Holanda, 
Belçika, Danimarka gibi işgal al
tında bulunan memlekeUerdeki 
bütün Amerikan ticaret müesse
selerine el koyacaklardır. Birçok 
Alman sanayiine Amerikan serma
yesi yatırılmış oclunuyordu. 

DOKTOR 
alız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE l\IÜTEilASSISI 

Divanyolu ıu 
rtuaytn" sa.ailt>rl: t.S .. 1. Tel: tull 

5-SON TELCftAF- ~OHAzm,\,·ı·ııı 

Emniyetimiz Türk - Alman 
Üzerinde daima Paktının bütün 
hassas ve dünyada bırak· 
tedbirliyiz tığı akisler 

(BaşmaJ<al"'1en Devam) 

nereden gelirse gelsin; herhangi 
bir tecavüz ve müdahaleyi de si
lfilıla reddiçin bugün dün oldu
ğundan daha kuvvetli ve daha 
tedbirli bulınmıaktayu:. Bu böyle 
olduğu gibi; dostluk ve ittifakla· 
rımızda da adalet esasından ayrıl
mak ve müvanneWzlilı. yııpmM 
asla Türk şıarında ve Türk vic
danında yer bulmıyacak bir esasi 
ve hayati mesnet teşkil eylemek· 
tedir. 

Bu bak...dan dış efkirı uınumi
yelere şunu söyleriz: 

/ngiltere ile dostluğumu 
ve ittilakımu; dünkünden aa
la larkau: olarak ve teeHÜ
aündeki sebepler tazeliğini 
tamamiyle muhalaza ederek 
bütün hakikiliği ve aamimüi. 
ği ile devam edecektir. Al
manya - Türkiye münase
beti de en samimi ve hakiki 
seyir ve tazahürünü bulmaf 
olarak mütekabil hudut, top
rak, istikliil. bütünlüğü anla
yışı içinde sürüp gidecektir. 
Bu iki rabıta ve münasebet 
dışında da Türkiye bütün 
dostluklarına tam bir hüsnü
niyet iladesi içinde bağlı kal
makta devam edecek ve h=p 
dışı vaziyetini en duygulu bir 
bitarallıhla mahlıa tutacak
tır. 

İç efkarı umutniyemize de şun
ları söy !emek isteriz: 

Türk - Alman muahedesi esa
sen mevcut ve fili lrisl>ir ihtilaf 
ihtiva etmiyen karşılıklı dostluğu 
yine karşılıklı ve tam bir istiklal 
ve mülkiyet tamaınlığı garantisi 
ve bitaraflık dtıyl:'usu ile ahdi bir 
hükme bağlamıştır. Bununla miUI 
siyasetimizde hiçbir değ;şiklik 
,·ukua gelmemiş ve biHlkis milli 
siyasetimizin isabet, dürüstlük ve 
kat'ilik ifade eden yüksek hedefi 
Almanya tarafından kabJJl ve 
tasdik edildiği gibi; dostumu:z ve 
müttefikimiz İngiltereyi de tat
min ve temin etmiştir. 

iki mücadil ve muharip 
devlet karfısındaki vaziyeti
miz ba olmakla beraber har
bin bir dünya muharebesi ol
mak İstidadını taııdığı ve ne
ticenin her türlü ihtimallerle 
meıbu bulunduğu bu devre 
ve harbin bütün imtidat •ah. 
neleri içinde istiklal ve bita
rallığımu;ı muhalaza etmek 
karar ve azminde bulunmak
la beraber asla devletçe ve 
milletçe gevıek!iğe düf17tiye
cek, bilakis milli müdafaa 
kuvvetlerimizi ve tedbirleri· 
mizi hergün biraz daha arth· 
racağu;. Her ne sebeple olur
sa olsun milli siya•etimi:zin 
esası olan istiklal, kayıtsız ve 
fartsu; hakimiyet, tam hürri
yet, mülki tamamlık, bitaraf· 
lık umdelerinin :zerresinden 
fedakarlık etmiyeceğiı; ve da
ima her türlü tecavüzü oe 
serbestimize mitdahaleyi her 
cin silahla redde hazır bula
nacağız.. 

Türkiye topraklannın ve Türk 
i.rnkıiııları.n.ıa şu veya bu devlet 
leh. ve aleyhinde 81et edilmek İıl

tenmesine, miHl siyasetimm'n i
caplarına uynuyan tekliflere dai
ma karş.ı. koyauğız ve milli istik
lalimizi..a emrettiği kayıtsız ve 
şartsıs müstakil siyıısetimi11;° ve 
hakimiyetimizi her zaman ve me
kinda şiddetle müdafaa edeceğiz, 
milli emniyet ve bütünlüğümüzün 
icap ettirdiği mevzular üzerinde 
daima hassas, müteyakkız ve ted
birli lıulunacağn. 

ETEM iZZET Bl™İCB 

Sirkeci • norya 
otobtlıl 

otobüs sahiplerı i tanbul Bele
diyes'ine müracaatıa Sirkeci - FlQr
ya arasında bir servU. ihdas edil.rrlesin1 
istemişlerdir. 

Belediye milnıcaati tetkik etineltte
dır. 

DEVREDİLf:CEK İHTİRA llli:RATI 
( Bavul> h.akkında· yeni bir Vtt itin 

Sanayi U. Jl.fiıdarlül'011den ıstihsal e~

d.ilınil olan 2i N is on 1938 tarih ve 2518 
No. Jı ihtira beratının ihtlva ettiği hu
kuk bu kerre Tılrkiyede mevldı fiile 
koTID"k için icara dahi verUebileceti 
l.ekllf edilm- olmakla bu hususa 
faısla malOrmı edinmek is'dyenlerin 
Gıılatada. Aslan Han 5 ine! kat 1 - 3 
No. !ara -....ı qı.m.Jen lliD o· 
bmu. 

(1 inci Sa~fa.d.uı D \":la) 

Hitler, dün öğleden sonra Tü.r
kiyenin Berlin Büyiık Elçisi Ge. 
rede'yi kabul etmişt ı r. Büyük El
çi Führere Türkiye Cumhurreısi 
İsmet İnönünün şahsi bir mek
tubunu tevdi eylemiştir. Kabul~ 
Alman Hariciye azırı Fon Ribbe.ı:ı
trop da hazır bulunmu<tur. 
PAKT ALMANYADA NASIL 

KARŞILANDI? 
Paktın imzası haberi Berlinde 

büyük bir sevinçle kar•ılanmış • 
tır. lman Hariciye Nazırı Fon 
tR.i.bbentrop, Hı:rvatistanın üçlü 
pakta iltihakı merasimi münase
betile Venedi;;e geldiği zaman, 
Türkiye ile lır dostluk paktınııı 
imza edileceğini Kont Ciyanoya 
haber vermişti. 

Bütün Alman gazeteleri ilk sa
hifelerin.! pakta hasretmişlerdir, 

Doyçe Algemayne Zaytung 
•Dostluğun zaferi• başlıklı bir ya
zısında huiasaten diyor ki: •Bu 
vahim zamanlarda. Türklerle Al· 
rnanlar arasında eskı büyük dost
luk takviye eciilmıştır. Nazi Al -
manyası ile Kemalıst Türkiye a· 
rasında sarih münasebetler tesis 
edilmi•tir. 

Hitler, Atatürkün eserini daima 
Almanya için parlak bir nümuM 
telakki etmiş, Türklerle dalına 

dost kalmak istemi§tir. Hitler U
mumi Harpteki silah arkadaşlı • 
ğını, Kötelammareyi, Çanakka -
leyi unutmamak'.adır. Bundan 
sonra Berlin • Ankara ekonomik 
münasebetleri de mühim surette 
inkişaf edecektir .• 

Fölkişe Beobahter gazetesi de 
c Yenileşen arkadaşlık• başlığı 

altında diyor k i: •Almanlar, ken• 
di yanlarında mücadele etmiş in
sanları veya milletleri unutmaz· 
!ar. Türkiye, istikla.Ii için müca
dele eden memlelretlerin par lak 
bir nümunesidir. Almanlar büyü}; 
Atatürklerinden dolayı Türklere 
gıpta ediyorlardı. İsmet İnönü de 
eski Türk - Alman an'anesini ye
nileştinniştir. 

İki memleket arasındaki buh • 
randan İngilt~ mes'uldür. Çün· 
kü İngiltere, iki müttefiki birhl
rine karşı harbe sürüklemek is • 
tiyordu.> 

·Doka! Ançayker• gazetesi d• 
diyor ki: 

•Alman milleti Türk dostluğun. 
dan derin bir surette memnundu-. 
Pakt, Almanya için tecrübeler g• 
çirmiş eski bir dostluğun zaferi • 
dir. A!manyada hiçbir muahede 
bu kadar heyecan uyandırmall11f' 
tır. Sabit olmu~tur ki, Türkiye, 
dünya hadiseleri içinde birinci 
derecede sulhperver bir rol oy • 
namıştır.• 

İTALYADA NASIL 
KARSILANDI 

Stefaninin Romadan b'.ldirdiğ!
ne göre imza i alyada büyük b:r 
memnun.iyetle karşılarunı5tır İ
talya, Türkiyeye karşı daima iş 
birliği ve dostluk siyasctı tak:p 
etmiştir. Bu da 928 den başlamış
tır. O yıl imza edilen dostluk pak-

• tı ise, el'an mer'iyette bulunmalıı
tadır. 

DİDER MEMLEKETLERDE 
Macar gazetelerı, Alman diplo

matik zaferinın a~mi muvaffa • 
kiyeti de kolay!aştıracağını, hem 
siyasi, hem il<lısadi sahalara şamll 
olacağını ve bu paktın Türkiye ile 
İtalya münasebetlerini de kolay
laştıracağını yazmaktadır. 

Bu gazeteler, paktın Nevyork 
ve Moskovadaki aksülAmellerini 
merakla beklemektedir. 

Moskova radyosu paktın imrasıı 
haberini bildirirken, sade paktın 
metnini okumuş ve başka hiçbir 
mütalea söylememiştir. -----
Yeni Ne9riyat: 

Yeni Türk 
Yeni Türk İstanbul Halkevleri M..,_ 

muast Hauran sayısı dolgun mundere--
catıa inti~r elmlıjLir. 

Dr. Yavuz Abada.n•ın Ti.irk. münev
verlenni Tilrk: realitesine davet edC'll 
cYurd ve hakikat içın> isimli maka
lesi çok esaslı bir davamıza tE'mas et
mektedir. O--. Sadretlin Buhıc'ı.ın c:Or
ho:ı Abidelerine gore Türklerde Tsf.k· 
ıaı aşkı> nd:ın bahseden yaz.,,ı tıtr..as• 
sa z ıkrc pyandtr . .Aktüa Lit.eye le• ııı 

eden İskender Fahrettin Sertel" .. San
atta ahl k aranır mı'?• bı-nli yazı 1

1
• 

aldığı mevzuu gayet gUzl"'l 1$ 1t..,-nı~t r 
Türlt edebiyat ve fJ<i.r h .ıyahna 

•KaJ0 vala> yı mf'tın halinde sokitrı '\(. 
Taçır Alangu te1C'bbfl !;iyle bı haSS&. 
faydalı olmuştur. ~tecmuaya U~ve o
larak ta istanbula ktt materyalierdı.."'O 
cist.nbul yalılan> olmu~tu.r 
Olruyuculanmıza he kıymetli Jı:üı

tür mecmuasını tav&.ıye edC"riı.. 



CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
KuruJuş Tarihi: 1888 

Sermayeei: 100,000,000 Tiirk LiraJı 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenrere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrul hesaplarında en 
u 50 lirası bolıınanlara ıeneda 4 defa eeldlecek kll!"ı. iie aşağıdald 

plana göre ikramiye dağıtıla~akbr. 

4 adet 1.000 Liralık 
4 • 500 • 
' • %50· • to • ıoe • 

100 • 118 • 
120 • 41 • 
180 • 20 • 

4.000 
2.000 
LOOO 
4.000 
s.ooo 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Heupları.ııdaki ııa ralar bir sene ıç:nde 30 liradan 
,.şaj!ı düsmi-yeruere ikramiye çıkt ~ takd'rde % 20 fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey lıil. 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tar.lı leı".nde çeldlecektir. 

MEMUR ALINACAK 
Jstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

1 - İdaremlzde mlinbal maaf).ı ve ilctttli memuriyetlere orta mektep me
zunları müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tekli! t'deceii ;yerde mernu
ıVet kabul .tınelerl prttır. 

3 - Müsabalı:ada muvaffak olanlara 3158 sayılı kanun hükmüne core 
ıs lira ıall maaı veoya 60 Ura ücret verilecektir. 

4 - İsteklilerin 788 Ayılı Memıırln KanunUllun 4 \ıncü maddesindeJU tart
ları haiz ve devle\ memuriyetbıe ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmemiş ol
malan lhundır. 

5 - MOsabalı:aya girmek !sliyenler 21.8.941 Cumartesi saat 13 e kadar di
lekçe w evrakı milsblleleriyle birlikle Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler. 

8 - Müsabaka 25.8.941 ÇaJ'lamba gUnü saat 10 da Müdürlüğilmüzde yapı-
laeaktır. •4483> • 

Devlet Demiryollırı ve l imanlırı isletme U. l~aresi İlinlın 1 
Muhmmen bedeli (19351.95) lira olan kırk Oç kalem takım _çeliii uçlan 

5/8/1941 Salı günü saat (15,30) da kapalı zarf usulü ile Ankaradıl Idare bina· 
sında aatm ahnacak:tır. 

Bu işe ,;nnek iııtiyenlerln (1451,40) liralık muvakkat teminat Jle kanunun 
tayin ettill vesi.kalan ve teklillerini .,-nı gün saat 14,30 a kadar Komi~on Re
lslliine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa-
da T .. eııom ve Sevlı Şe!lltinden dağıtılacaktır. (4844) 

........ 
Muhammen bedeU (875) lira olan 350 kilo Jıırmuı model vern.ği (24.8. 

1941) Salı r:ünü .. at (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar binası dahilinde
kj komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın a1macaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin (65) lira (83) kuruıluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettili vesaik.le b1rlikte eksiltme &ilnü saatine kadar komisyona 
müracaatları 14zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komjsyondan paraıız olarak dağıtılmaktadır. (4409) - -
lstanbul Defterdarhğından: 

Buyükada HükQmet binası içinde tapu mahzenhıde yaptırılacak (1185,99) 
lira keşifli tamir iıi: 26/6İ941 Perşembe günü saat l~ de Milli Emll!.k Müdürlü
gunde müteşekkil komisyonda açık. eksiltme ile ihale edilecektir. Afuvakkat te
n1ınatı 89 liradır. İsteklilerin, en aı bir taahhütte (1000) liralık bu işe benzer 
~ yaptığLna dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Vi-
15.ycl ne müracaaUa eks..lltme tarihinden -Tatil günl<"ri haric- 3 gün evvel 
alınmı$ ehUyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesi.kasını h8mil olmaları iktiza 
eder Eksiltme evrakı hergün J\1illl Em!Ak 4 üncü kaleminde r:örillebilir. ( 4431) 

18.00 Proıram, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik: Fasıl Sazı. 
18.30 Zil'aat Takvimi ve Toprak 

:ı.rahsullt"ri Borsası. 
18.40 Müzik: Rdyo Sving Orkestrası 

(İbrahim Özgür ve Ateı Bö
cekleri.) 

19.00 Konuşma: (İ.ktısat Saati) 
19.15 ~füzik: Yeni Film Müzikleri 

(Pi.) 
19.30 Memleket Saat Ayan ve A

jans Haberleri. 
19.45 Müzu· Kla!ik PToıram _ 

Koro. Şet; Mesud Cemil. 
20.15 Radyo Gazetesô. 
20.45 Müzik: Saz Eserleri, 
21.00 Konu~nıa: Meml~ket PostaSJ. 
21.lO Temsil. 
22.00 MUzik: R•dyo Salon Orkes

trası (Violon;,ı N<'Cip .A,km) 
J, Puccini: Tosca'dan parça
lar, 2. Frederlk!ı:Cn; Groen
land CSuıt), 3. Frederik.sen: 
Halk Mrydonı. 

22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 
Hat>tarleri; Esham - Tahvi
l~t. Kambiyo - Nukut Bor
sa~ı (Fiyat). 

22.45 Müuk: Radyo Salon Orkes
trası Proramının Devamı. f. 
Micheli: Çardaş, No. ı, 5. 
Chopin: Noktürn, 6. Nielson: 
Ma~karad, 7. Rubinstein: 
Kostümlü Balo, 8. Dvorak: 
Hün1oresk, 9. Cl.nglberger: 
TirHi, l O, Holzner; Sakson
ya Köylü Dansları, 11. Mi
cheli: Hasretli Aşk. 

23.15 Müzik: Danı Müz;ği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 

7.30 PTogram ve Memleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Mtizlk: Hafif Program (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik: Hafı! Programın De

vamı (Pl.) 
8 30/8.45 Evin SaaU. 

13.30 Pror:ram, ve M"71'l<>ket Saat 
Ayan. 

13.33 Müzık: Türkce Plaklar. 
13.45 Ajanı Haberler!. 
14.00 MuLik: Riyasctict.ı.mhur Ban

do:;u (Şef: İhsan Künçer). 1. 
Er. Bnın Küçük Resmi - Ge
çıt (Marş) 2. Aubrey Vinter: 
GtizeJ ValS"Jer Potpurisi, 3. 
A. Thomas: Hamlet'ten Pre
lud, Mars ve Koro, 4. Guy 
Ropartı: Koro, 5. Ed. Barat: 
Tunus'da. 

1445 Müzik Türkçe P1Ak1ar Prog
nıım1nın Devamı. 

15.00/15 30 !lltizik: Dans Mtıziğl: 
(Pl.) 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice • Neşriyat Direktörü 

Cevdd Karabilgin 
Baaıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaaıı 

rBORSA"' 
19 Haziran 1941 

1 Sterlin 
A.fWI ... il[& ...... 

5.24 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 

132.- 129.20 

100 İsv Fr. 
100 FlDrlR 
100 Rayiımarık 

100 Belga 
100 Drahrnl 
100 Leva 
ıoo C•k Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Penıo 

100 ı,.y 

100 Dlnar 
100 Yen 
100 İsv Kr. 
100 Ruble 

30.-

12.9375 

31.1375 
30.7450 

ESHAM VE TAHVİLAT 
l\Iı.ıamele olmamıştır. 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifeden devamJ 

liye koridorlarında akisler yapa
rak çın !adı: 

- Şahit, Fazıl .. Fazıl.. Faaaazıl! 
Zengin amcasından miraz yi -

yen Fazıl, oturduğu kanepeden 
fırladı. Bir koşu, mahkemeye gi"' 
di. Biraz sonra tekrar dönüp ar
kadaşının yanına geldi. 

- İşte, dedi, o meşele .. Evkaf, l 
beni de şahit olarak gösterınşiti. 
Dinlenildik. Evet, aS1l laf nere -
den açılmıştı? Ha! Bak eğri ada. 
mm Allah nasıl ayağına dolaştı
rıyor? Doğru adam da, mükafatı
nı nasıl görüyor. 

- Doğru adam da, sen, değil mi? 
- Ne :ıannettin ya? Beyeneıne-

din mi? Bana da, kahır yüzünden 
liıtuf oldu . 

- Amcan ölm . eydi, sen nanik 
doru adam olurdun. Dua et am
cana ... Aaa! Bak ben de ne safdil 
adamım. Yirmi bin lira miras yi
yen bir adamın bunlar yuzune 
kc{şı değil, arkasından söylene -
cek şeylerdir. Affedersiniz beye
fendi.. Zaten zatı/ilinizin iffet, 
İsmet, fazilet ' ' istikametiniz 
herkesç.? ötedenbcri malumdur. 
Nezdi alinizd<>, bostanı alinizde 
bendenize de bir bahçivan ya -
maklığı iıitfederseniz, madamül
hayat minnettarınız, köleniz olu
rum. 

İkisi de birer kahkaha attılar; 
Amcasından miras yiyen Fa?.:ıl: 

- Gel Sıtkı! dedi. Seninle şöy
le Beyoğluna kadar ~ıkıp biraz 
eğlenelim .. Birkaç kad"h çekelim. 
Severim seni, vesselam külhan: ... 

Biribir!erinın koluna girdiler 
ve yürüdüler. 

Türkiye Şişe ve Cam F abrikalarıl 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

15 Jlaı.Jran 1941 t<P ihinden itibaren Şirketımiztn İdare ve 1.ıiuhabere 
Sen.ı~lcri Boğaziçindf' Paşabahçesine taşınm1i' bulunacaktır. Bu tarihten 
~nra, Şirketimize tevdi ettirilecek mektuplarla ;a1r yazıların u ağıda ya
zılı adre.;e gönderilm~j riı 11 olunur. 

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİ"ALARI A. Ş. 

Telefon; 30 - 69/70 
Paşa.bahçesi - Bofulçl 

İSTANBUL 

N O T : Ticaret j~leri için, Şirket sayın müşterilerini Ltanbulda Per
ıembepaz.arındakt Bürosunda kabule devam edecektir. 

Askeri Tıbbiye-- okuluna 941 ydı 
ahnacak talebe 

ı - Bu sene okulumuz Tabip, Di§çl, Kimya, Eczacı, Hukuk ve öğretmen 
suııllarına alınacak talebe kaydına 15 Temmuzda başlanacklır. 

2- Kayıt ve kabul şartnamesi askert subelere, Use müdürlüğüne ve askerl 
hastanelere gönderilm~tir. Alakadarlar işbu makamlara müracaat ederek şart
namemizi okunuısı . 

3 _ Şartnamedeki vesaıki ikmal ederek 15 Temmuzda okula müracaatları 

ılan olunur. (18 - 4902) 

1941 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, Ağustos, 3 İklııci!eşrln 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

! 1 adet 2000 liralık - 2000. - lira il 8 adet 250 liralık - 2000. - füa ~~ 
~ 3 • 1000 • - 3000. - • 35 • 100 • - 3500. - • i~ 
~ 2 • 750 • - 1500. - • 80 • 50 > - 4000. - • ~ 

4 • 500 > - 2000. - • 300 > 20 • - 8000. - • .~ 

~l<Glmıııı:ıı:~a~~~~~ıı;ı;:xıolK'l~~~~ıcıc~~~~~~~~~~·~ 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden 

30 İkınciteşrın 1330 tarihli .-.Ecnebi Anonim ve Sermaycısi eshama münka
sim Şirketler Kanunu >hlıklirnlerine tevfikan 'T'iirkiyede (alışmasına izin veril
mi~ olan Ecnebi Şirktlerındcn impcdal K('mikal İndu!,;tri.,c; (Levant) Llmited 
Şirketinin Türkiye Urnum! \.ekili Kenan Şeşbeş bu defa müracaatla haiz olduğu 
salahiyete binaen_ Şirket naınına yapacağı İ!:icrde dc.ıva edenı edilen ve üçüncü 
sahıs ı::ıfaUariyle hazır bulunmak, Şirketi Sureti uıntımiyede tem~il etmek ve 
münferiden imzaya mc·ıun olmak üzere F..zra Tolah'ı vckıl tayin ettiğini bildir
miş ve ]Azım gelen \.'~Aiki venniştir. 

Keyfiyet tetkik edllerrk kanuni hükünı.le--e uygun görülmüş olmakla UAn 
olunur. 

T. H. K. İstanbul Şubesi başkanlığından 
1 - Kurumuınuza Juzumlu olan iki milyon adet fitre zarfı için evvelce 

açılan mlinaka~aya talip çıkmadığından muahnunen bedel c3500> liraya çıka
rılarak zarflar yeniden milnakas."lya konm~tur. 

2 - Müna'kaı;:a 23 I!nziran 941 Pazarte!'i günü saat 10 da şube binasında 
yapılacak4r 

3 - Münn.kasaya girecekh:ı·in kanunun taril ettiği vesika ve 262 bucuk lira 
muvakkat teminat ile birlikte münakaga günü şubC'deki komisyona rnüraca· 
athırı. •4919> 

KIZILAY 
Hemşireler Okulu 

Direktörlüğünden: 
Okulwnuı yeni <krs yılı loln talebe l<a.ydma ""fl•mJŞtır. 

OKUL GECELİ VE PARASIZDIR 
T-.JısU mliddetı üç yıldır. 
Kabul prllan: 
1 - Türk teba.a81 olmak, 
ı - 8ılı.lıati yeıi'1de olmak, taıı..iJ ve himıele ma.nı Jıastalık 'Je lııı
suru olma.ma.k. 
3 - :r-.ı 18 den a4"iı ve 25 ı..ı yukazı olma.malı. 
4 - İllet ehH ve !\fi ahli.lt s:ı.lübi olmak. 
5 - En az orta tahslllni bltirmi, olmalı.. 

lü.ydolma.ıı. ..., daha fa.da izahat almak için İstanl>ulda Ak.oll.ny • 
da H ..... i caddesindeki Okul Dlrellliirlüiiine müra<:aat edl1-lldlr. ha· 
hat almak için ,.a,,, Ue de müracaat edilebWr. 

-===-=======================~======================================= 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 45 -
Çeviren: lskendtt F. SERTELLl 

vereceğiniz mektupları kimseye 
sezdirmeden yer 1 i yerine bırakırım 

Yazan: Francis Macluırd 

Ben 

- İY• amma, odamın anahtarı 
ber>illı cebimde. 

- Bundan ne çııkar?. Kendisin
de her odanın bir yedeO< anahtarı 
vardır. 

Hi21ınetçi kadın gi1t.ikten sonra, 
mektuıbun hangi kanaldan geldi
ğini anlamakta güçlük çekmedim. 
Mademki kapıcı<la yedek anahtar
lar vardı. Mesele ydk demekti. 

Şim<li yeni tereddütlere düş • 
müştüm: Kapıcının bana göeter
dıği mektupda da bir mana var
dı. Yani kapıcı o tehdit mektuıbunu 
bana kaı;ıen göstermiş oi.a.bilinli. 

Fakat bunun sebeOi neydi? 
Acaıba kendisi (B. M.) teşkıiliıtı

na mı merısu.ptu? 
Ne olursa olsun, gelen mektup

tan ona •bahsetmeğe karar vermiş
tim. 

Hizmetçi kadmın verdiii malli· 
mattan sonra, pansiyon kai>ıcu;ı.

nın burada mühim bir rol oyna
drğını seziyordum. 

Bütün endişem fil idi: A<:aiıa 

beni bir japon casusu mu bWQp e
diyor?. Yoksa, Alman casusu mu? 

Beliti de bunları.n hiÇbiriıiıi de-
ğildi. ..... 

Acaba bert ~ere e-.iıama mı 
kapılmı.ştım. 

Garip bir tesadüf 
Bir gün geç vaikit - sular henüz 

'kararmıştı - bizim sokağa girer
ken, önümde giden iki gölge gör
düm. Bunlardan birisi ufak boylu 
bir japondu. 

Fakat ötekı?!. 
Bu adam biz>m kapıcımırıdı .. ja

ponla konuşarak gidiyorlardı. 
Bu dostane buluşmalar ve ko

nuşmalar beni 'büsbütün Ş'iipheye 
düşürdü. 

Peşlerine takıldım. 

Kapıcınm şu sözleri kulağıma 
erişti: 

•- Merak etmeyin, odstum .. 
Ben, vereceğini'Z mektupları yerli 
yerine ,bırakırım .. ve kimseye sez
dirmem.• 
Arkasından şu cümleyi de iLave 

etti: 
•- Biliyorsunuz .ki, ben, eski 

lbir zabı1.a memuruyum. Burada 
lı:çııcılık yapacak adam değildim 

amma .. ne yapaynn iri, müdiriyet 
kaydlilllı terkin etti. Maamafitı, 
•bugün!kü va~iyetimden şikayetçi 
değilim.. 

Kulaklarıma inanamııyorduım. 
Yata.k odama bırakılan ~ktu

bun hangı kanaldan geldiğini şim
di anlıyordum. Tahminimde hiç 
yanılmaın.ı.~tını: jaıpon, 'bir casustu. 
Kapıcı da ona hiıımct ediyordu. 

Bir aralık japon tarafından ita
pıcrya bir hayli ıpara ver~diğini de 
görmekte gecikmedim. Sokağın 

ortasına gelince bi~lrirlerine çok 
yaklaştılar, japon, kapreıya kirn
l:ıilir ne giıbi talimat verjıyordu. 
Konuşmalar: çok sürmedi. Ayrıl
dılar. 

japon geri dıöndü .. 
Ben karşnki kaldırıma geçtim. 
japon ·uzaklaşınca, kapıcının ya-

nına sokuldum. 
- Bonsuvar Mösyö jan .. 
Kapıcı beni görünce şaşırdı. 
- Vay siz mi.siniz dostum? 
- Niçin korktunu"z canım? Ben 

yabancı mıyım?!. 

Kapıcı hayntle yiizüme balt<tı: 

- Ne o? Kqnu.ştuklarıanızı duy
dunuz mu yoksa?. 

Ben de cali bir hayret eseri 
gfü,tererek: 

- Kiminle konuştunuz?. 
- Bir dostumdu da .. 
- japon mu?. 
- Evet.. 
- Tuhaf şey. Halbuki ben sı-

zin kimse ile görüştüğünüzü gör
medim. Şimdi size rasladım .. 
Kapıcı birden geniş ibir nefes 

aldı ve söızünü tevile k~tı: 
- Biraz önce, kooperatif me

murlarından bir Tatar vardır da .. 
onu görınii§tüm yolda. 

- Ne diyorsunuz? O adam Ta
tar mıdı.r?. 

- Ne o? Tanıyor musunuz o
nu? 

- Hayır. Fakat, sadece bizlı:n 
pansiyona sık srk girip çıktığlll1 

görüyorum. Demek ki kooperatif 
memurlarından biri imiş .. 

- Evet. Çok ioyi ıbir adamdır. 
Müşterileıirni'Zd<!n bazılarına u

cuz mal satar .. Siz de ·bu _ Dam
ping - den istifa<le etmek ister 
misiniz? 

- Ha.yır. İıhtiyacım ydk. Çün
kü ben bekar bir adamım .. Dışa
rıda yiyip içiyorum. 

- Ucuz alır, başkalarına paha
lıya satarak para kazanırslll.12. 

- Teşekkür ederim. Böyle ti
caret işlerile uğraşmaktan zevk 
duymam. 

Pansiyoıldan içeriye giriıyor
duk. 

Yolda kendisinden ayrılan ja
ponun bir kooperatif memuru ol
duğunu söyliyen kapıcı jan bu 
tesadüiten hiç de memnun olma
mıştı. Ona bu japonun sık sık pan
siyona gelip gittiğini gördüğümü 
söylediğime pişman obnuştum. 

Nası~ l;ir kere boş tbulundum. 
Maamafih odasına girince beni 

bırakmadı: 

- Birer şarap içelim, Mösyö!. 
Diyerek kolumdan çekti. Ben 

de bahsi derhal değiştirdim. Mek
tup meselesini açmak fırsatını 

buldum. 
(Arkası v&T) 

( Merall:b ŞeyıeO 
Çileği Avrupa
ya getiren adanı 

Avrupaya çileği ilk defa getr 
ren adamın, Fransada bir heyk 
vardır. Klaptan Frezi ismınııeı' 
bu zat 17 inci asırda Şil.de "e~ 
halkın işliha ile bir nevi kırrrıJll 
meyva yediklerin' görıni.LŞtii'· 

_,ı, 

O da bu meyvaları •• , lez,. 
bulmuş ve tohumlarını alat,
AVTupaya getirrnı•tir. A\-ruP'ıil 
çilek bu suretle üremiştir. 

r __ F_ı .K_R_A_:J 

Bırakın şu muti' 1 
bet adamı 

Geçen umumi J>arpte biiıtı' 
kuvvetlerden istıfade cdlldiğl f 
Ertuğrul yatı da izm.t korreııır 
de askeri nakliye işlerinle ıı:ııl
lanılıyordu. 

Ertuğrul hm ite ilk defa ctP' 
hane ve erzak gö<ü·müştü. otf 
dan da patetes yukleyip getirt' 
cekti. Fakat Ertuğrul daha tıııV1 
te gitmeden, içindeki irnret ırıl' 
murunun hatası yüzünden 'fuı~ 
önünde karaya oturmuş•u. fzJll,. 
körfezi gibi bahriyelilerce htı!' 

ıd1 her karış· suyu belli olan ye 1' 
Ertuğrulun karaya oturması 

buna da işaret Memurunun 
olmaS1 her tarafa yayıldı. ~li 

Hatta bahriyel•lcrin sıkı I~ Ve 
ülfeti olan borazan Tc\"fığin k 
lağına kadar gitti. Borazana f 
minin karava oturmasına işıt" . l . 
memurunun ratasının sebep 0 

ğu söylenince, İ<arct mernutti0 

tanıyan rahmetli: 
- Bırakın şu musibetı! det 

kabahat onda değil, onu gerrıi: 
işaret memuru yapanlarda ... V 
ha iskambilde dağlı koz işaf' 
\"ererniyen adam koca gemiye il' 
ret memuru yapılır mı? / _________ / -,I _____ ,,. 
Mehtabı, Kadehte 

içmek ısterıe.ıf 
(Bl'KET'!n) Cadde~ 
onimııttdekl Cıun.art..;ı wil"" . 
~ac.afı ya.zhk C'&7lnosuna 1141 
nı. .... 
Deniz, Jıavo., su, Adalann ,,,,, 
~ı. F8\.1ta.Jad-e lnoo s..u.-
FoaU..r ehvendir. İhnıaJ ,,_, 
yinlı:. Bir d~fa uğra.ymu:. 

ıı 
DEVREDİLECFK İHTİRA nı;V , 
.Sun'i dokuma iplikleri iJllııl't 

mahsus usul> hakkındaki ihtira ıl' 
alınmış olan 19 Sonkanun 1938 ~· 
ve 2490 numaralı ihtira berat.ııJJS1 ~ 
liva ettiği hukuk bu kerre ııaıl',,,r 
devir vryabut Türkiyede ihtiraın ~ 

kii fiile konmaı:;ı için icara dabJ "°"' 
lebileceği tekli! edilmekte oıma~ıı,d
raber bu hususa fazla malumat ti': 
mek lstiyenlerin Galatada Aslan ııJ 
5 inci kat l - 3 numaralara müf' 
eylemeleri ili'.ın olunur / 

BO.rhaaeddla Tef P 
temsilleri 

el 
_ Catııloğlunda Çiftesaraylard• c,ı; 
martesi ve Besiktaş Hahces.inde ~;J 
:;amba günleri akşamı büyük aıır 
mazhar olan 

Baba Rami# 
PERE LEBONARD 

Piyes 4 perde ,ttf 
Pek yaklltda Neron ve Seni1• 

-damlan. ./ 
.11 

DE 'REDİLECEK İHTİRA s!" J' 
•KGBeler ve !-;ajr kaplara dait ~ 

haU. hakkındaki icat iÇ.n aıınıııll ~"! 
30 lllayıs 1935 taı'ih ve 2008 rıu"";) 
ihtlı·a beratının ihtiva ettiği ~ I'. 
bu kerre başka.sına devir vcy~b~ , 
dın mevkii file koruna ı içın ıc9 I 
hi verilebileceği teklif cdilmetı;te ~ 
makla bu hu!!usa foızla mnlıln1st ~ 
mek istiyenlerin Galatada, A !~/ 
5 inci kat 1 - 3 numaralara rn 
eylemeleri ilin olunur. _/-

e TAKVİM lil 
B.-ı 1351 Hızır ıııcrt ~ 
BAZ~AN 46 C. ~~ 
Yıl 141 Ay 6 Vasa.ti S· p 
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