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Ne Bir ukarı, 
Ne Bir Aşağı .. 

Almanlarla yaptıjımız muallede
nln metni kadar muu ııyaıetımı
zıa rull ve izi de açık ve ••lkAr
dır. Almanlarla doıttağumuz ha
kiki ve samimidir ve maalledenın 
metaı içinde de ancak bu kanaat 
ve öz llAklmcllr. O kanaat ve o iz 
kadarından ne bir yukarısı, ne bir 
aşaftısı b ı z den beklenmez. Al
manların da ayni hı ı ve duygu 
tçlnd.e bulunmadıklarından kimse 
nln ş!lplleye ve her llangl bir 
l&tdlaya hakkı olmamak ıa.zımdlr. 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 
.'1 ili siyasetimizin bir zaferi; 

Atilli Şef, Başvekil ve Ha•kiye 
• Vekilimizin dcği.!jıncz, dürü:>! ye 

•çık politikalarının bir mükafatı 
le Alman Dc»let Şdi HiUer'iıı en 
bıuJıteşem misal ve rehber halin
de tarih ve istikbal huzurunda 
daima layık bulunduğu mevkii 
lıluhafaıa edecek olan Kemalist 
l'Urkiye hakkındaki samimi dost
lıı.k , hürmetkar ve hayran kar duy· 
tıı, te2atsız \"e gıllügı~>ız siı ascti
bıize karşı itimat idamesinin kat'i 
bir tezahürü olarak Ankarada im
lalanan Türk - Alman dostluk ve 
ldeın.i tecavüz paktının etrafın
daki dhanşümol aki,l<r hila de
•am ediyor. 

Tiırit \"Ztanının, Tiirk istiklal, 
hakimiyet ,. hürriyetinin tama
lılile korunmasından ibaret olan 
le bütün tedbirlerini bu gayeye 
bıatuf olarak seferber eden milli 
•iyasetimizin harp sebepleri ka
dar; harp ihtilatları dışında bu
lunmak kararının bu şekilde bir 
'ere dalla tecellisi ve Yakın Şark 
bölgesinde sulhu sağlaması, bil
lıassa ha akisler arasında ea başlı 
)eri tutmaktadır. Ancak ve bn 
'1-ada bir nokta üzerinde dost ve 
lılüttefik.imiz İngiltere matbuatın
dan bazılarının hatalı bir tahmine 
dayandıklarını, bilahare ve ~a: 
lılanla tashih edecekleri kanaatıru 
taşıyarak tebarüz ettirmek yerin
de olacakhr-

Londradan Anadolu Ajansının 
baklettiği gazete ruütaleaları a!a
ltnda şu cümleler de vardır: •In
&'İliz efkarı umuıniyesi Almanya
bın mailim olan usulüne sadık ka
larak Türkiyeden daha esaslı 
llıenfaatler elde etmek istiyeceği
nc kani bulunmaktadır. Almanya 
hu talej>leri iki memleket arasın
da halli icap eden meselel<>r hak
lında ılostane bir tarzda fikir te-
tli edileceğini gösteren hükme 
İıstinaden ileri sürecektir.• 
Ayrıca Daily Berald ve News 

Chronikel de bu nokta üzerinde 
duruyorlar. 

Bu gazetelerin işaret ettikleri 
Ve ona dayanarak tahmin ve 
11\Utofoa vürüttükleri hüküm mu
a~cllen.in0 ikinci maddesidir. 
İkind madde aynen şöyledir: 
• Türkiye Cuınıhuriyeti ve Al

lııan Reich'i müşterek menfaatle
t ine taalluk eden bıilün m""eleler
de bunların halli için mutabakati 
temin etmek üzere aralar.nda ati
Yen dostane temasla bulunmayı 
taahhüt ederler.• 

Bu maddeyi, Almanyımm ileri
de Tiirkiyeden menfaatler kopar
llıak için metalipte bulunmak kas
t; ile muahedeye koydurmuş ol
duğunu iddia eylemek; bizce bir 
taraflı mü~alıede ve yanlış bir 
tahınia, hakikati \"e Türkiyeyi ta
Qınıamak .. tur. 

Bir defa ve herşeyin başında 
IUnıı kabul etmek liizı.:ndır ki, bu 
nıuabedenin akti; Almanyanın 
l'iirk milli shasctioi kiil halinde 
~avrayış, anl~yış ve kabul edişi 
•le ortaya çıkmıştır. Almanlarla 
~aptığınu.z nıuahedenin metni ka-

4 dar nıilli si~· asetimizin ruh Ye özü 
~ •>ik ve ~ikirdır. Alınaı>larla 

dostluğumuz; llıilli Şef İnönü ile 
Alınan Devlrt Şefi Bay Hitler a
rasında teati edileıı telgraflarda da 
bilhassa tebarüz ettirifdigi gibi; 
hakiki ,.e saınimidir ve nıuahcde
nin n1ctni icindc de ancak bu ka
naat ye iiz hakimdir. O kanaat ve 
öz kadarından ne bir 3·ukarısı, ne 
bir n~ağısı bizden beklenemez. Al
manların da ayni his \·e duygu i
çincle bulunmadıklarından da kim
senin şiiphcye ve herhangi bir id
diaya hakkı olnıanıak lıizımdır. 
Eu ~üpheyi icap ettirecek de ortıı.
da hiçbir delil ve emart: mcHut 
değildir. Bunun aksi en küçük bir 
ihtimal esasen görüşümüzde yer 
bulmuş olsa~·d ı; bu muahede ve 
bu t>ser ort.a~·a rıkmazdı. •·e .• yine 
de Türk ıııilli siyasetine a~kırı o
labilecek herhangi bir talep. tek
lif ve hatta ihtimal kar~ısında Tiirk 
milli siyaseti ve onun biitiin nınd
di ve manevi mesnetleri dimdik, 
taptaze ayaktadır ,.e daima ayak
ta kalacaktır. Hem ikinci maddeyi 
bizim istemediğimiz ve bizim bil
hassa tahrir ve iıc}a ederek mua
Jıedeye koydurınadığınıız nasıl ve 

' kimin tarafından iddia olunabiJir? 
Bizi lüzum ve icabında AJman~·a 
ne-zdinde müşterek bir menfaat 
meı.elesinin dostane halli talebin
den kim vareste görebilir ve kim 
hu hakkı bizden, müstakil ve milli 
ıiyasetimizden nez'cdebilir? Bu- · 
Dun içindir ki maddeyi \ e madde
ye hakim olan ruh ve manayı yal
nız bir \ 'aziyeden ri.i'yct etınek, 

bu büyük sulh ve dostluk eseri
nin yüksek kıymetini zayıflatmıya 
yarar tahminlere kalkışmak, tav
zih ve tashih külfetini bize \'azife 
kılan hatalardandır. 

Her vesi!~ ile bu siitunlarda te
barüz ettirdiğimiz gibi; biz ken
dimizi Avrupa harbinin sebepleri 
dışında gören, ihlilıit \'e macera
Jardan , ~· inen, yalnız n1illi men
faatimizi, istiklal ve varlığımızı 

• lıer tiirlii tecadize karşı korumak 
· karar ve aznıindo bulunan n1üs

takil ve milli bir siyasete sahibiz ve 
memleketimizde, muhitimizde ahit 
ve ittifak!arımıza tamami\e sadık 
olarak sulhun ve dostluklarımwn 
devam etmesine çalışmaktayız. 

Binaenaleyh, ittifak ve dostluk
larınıızda da tamamile zihniyet, 
prensip ve anL ~·ı~unızın bu oldu
ğundan a:sla şüphC' rtnıemrk ve 
ayni zamanda biti böyle bir anla
yışla kabul etmek n asla birbaska 
şey ve mana beklememek ger~k
tir. ki, hakikatin de böyle hilindi
i"ine ve böyle tanınıp karşılandığı
na, tatbiki safhaya konduğuna 
ortadaki eserleri ile kani bulunu-
yoruz. 

ETEM iZZET BENfLP. 

Günlük francala 
imalatı iki 

misline çıkarıldı 
Ekmeklerin hamur
luğu da gideriliyor 

. (Yazısı 5 inci Sayf..U.) 

CUMHURREİSiMİZ Y ALOV ADA 

Milli Şef im izi hamil olan tren 
bu sabah 10 da Derinceye geldi 

• 
Vilayet hududunda istikbal edilen ismet 
• 
Inönü Savarona vatı ile Yalovaya geçtiler 

Milli Şefimızın Istanouıu. reşnııen naen oınnae alınmı§ re.ıımlerinden 

Sahte teci listesi 
apanlar tutuldu 

Bazı imalathane sahipleri As
keri Mahkemeye verildiler 
Teclllllerden her ay vergi abnacak mı ? 

Şchrımizde bazı fabrl.ka ve ima- -
lathanelcrin tecile tabi kadroları. ~"--

na o i~lerle hiçbil" alakaları bu

lunmıyan bazı eşhasın konularak 
sahte tecil vesikası yapıldığı hü

kumetin yaptığı tahkikatla mey

dana çıkmıştır. Bu kabil suçlu 
(Devıuru 5 inci Sayfada) 

----<>--
• 
lngiliz kuvvet· 
leri Beyrut'a 
daha ziyade 
yaklaştılar 

rransızıar Eldamar 
nebrlnde şiddetle 

mukavemet ediyor 

i..mit, 21 (Husu:-:t l\1uhabirını:ı. Bil
diı-iyor) - Bır mı..iddet '\'alovada ısti

rahat etmek ü1.eı't" dlın .. kı.-•Hn AnkJ
radan ayrıl.ın 'Milli Şehmıı. R~si<:ün, 
bur İsnıet İnönt.ı bu sab;;1h saat 10 dıı 
bu$u.ı=.f trenleriyle DeıinC'f'yc muync:a-

• lat et.ınişler ve blıyük teı.:ılıürntl~ k .. r-
1ılanm1~1ardır. 

Karşılryanh.ır arasında ı~ıanOul Va
li ve Bt>lc'Cliye ReU.i LütC. Kırd~lr ile 
Emniyet 1\1udiirü, İzmit \'alio,i, İzı ıt 
Askeri Kurn:-ındanı, ve diğer rı!'ikerl ve 
sıvil erk~n bt:1unrnakta ıdi. İ::;ta~y<ınu 
ve civarı dolduran halk ln"'ndcn Hl~ 

Milli Şefimızo büyük te:whilrnt yapa

rak cYa.µ, var ol> diye bağırmışlar

dır Reisic:ümhurumuz halkın tezahü-
(De\.'amJ 5 lnrl Sayfnda.'.ı 

' 

r ' Milli Şefle 
1
Hitler ara
sında sami-

1 mi telgraflar 
Bugüıı ıki memleketimiz 

t:e mi!letlerimız, karşılıklı bir 
itimat devresine, daima ora- I 
da kalmak kat'i a.::mile giri • 
yorlar. · 
Ankara 20 (A.A.) - Türk - Al-

man dostiuk muahedesinin akdi 
münasebetile, Reisicümlıur İsmet 
lnönü ile Alman Rei<ıh'i Fiihrer 

(DevamJ 5 inci Sa,-fada) 

Kudüs 21 (A.A.)- Şa.nıda şid
detli muharebeler olmaktadır. Di
ğer taraftan İngilizler Beyruta 
yaklaşmaktadır. Bununla beraber 
Anzaklar, Eldamur nehri üzerinde 

< Devamı 5 lnd Sayfada) 

J.:iç değişmiyen Türk milli siyasetini, Türk • Alman <Wstluk paktının 
imzasile bir kere daha dünyaya g östcrmiş olan değerli Başvekilimiz 

Doktor Re 6k Saydam 

Bir Alman ticaret 
eye'ti geliyor -Resmi makamlarla görüşecek, 

mühim miktarda mal alacak 

Bir çocuk ta
raçadan düştü 

Koca Mmlafopaşada olur:uı Ram&
a.nm oflu 1 yaşmdakl Lütfi ~e
nin öniiııdekl taraçada oyna.rkt-n, mu• 
vaunesbıi kaybederek d~Uş ve aiır 
suretle yarala.naralı Cerrahpaşa h~sta
nesioe kaldınlm.Jfjtır. 

Romanya'da pasif 
korunma işleri sıkı 
Bükreş, 21 (A.A.) - Pasi! müdoraa 

nizanınarnesi hükümlerıne aykır ha
reket edenler şi.ddetle Cf>zalandı! ıla

cak .. aitı aydan jki .~enC'ye kad .. r hoıı

pı.s edilece~lerd,i.r. 

Bugünlerde Almanyadan şeh· 
rimize bır Ticaret Heyetinin gele-

ceği öğrenilmiştir. Almanyanın en 

mühim firmalarının mümessille
rinden mürekkep olan bu heyet 

muhtelif mıntakaları dolaşacak ve 

piya,amızdan mühim miktarda 

müba.1.>atta bulunacaktır. Heyet, 
!karşılıklı mübadeleleri arttırmak 

içın alakadar resmi makamlarla 
da temaslar yapacaktır. 

Diğer taraftan harpten evvel ve 

sonra Alır.anyaya sipariş edilmiş 

olan mühim miktarda tıbbi ecza. 
nın da yakında şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Robin Moor 

Hadisesi 

Ruzveltin me· 
sajı Amerika
yı harbe daha 
yaklaştırdı 

Ayandan bir zat 
mesajın harbe mu · 
kaddeme teşkil 
ettiğini söylüyor 

Vaşington 21 (A.A.)- Ruzovel
tin Robin Moor ·hadisesi hakkında 

kongreye gönderdiği mesaj, Ame
rikanın harbe daha ziyade yakın
l~tığı manasında telıi.klri edilmek
tedir. Ruzvelt, diktatörlere karşı 
hiçbir zaman bu derece şiddetli 
bir lisan kullanmış değildi. 

Montevideo 21 (A.A.)- Urug
(Dna.mı 5 ln<I Sa.yfacla) 

. 

(HARP VAZİYETİ J 
Suriyede ikinci taarruz başlctdı. 
Şam ve Beyrutun işgali muhtemel 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SURİYEDE ŞAM \'C BEYRUTA 

TAARRUZ TEKRAR BAŞLADI: 

Surryede ilma ve hulfıl ııly36€'
tinı11 iyi netice \·ermemesi ve 
Gl>neral Dentzin General VilS<>-

nun liltimatomunu rl'ddetınesi Ü• 

zerıne Suriye<!., müttefiklerin ta
arruL u tekrar b~~fomıştır. Bu ta-

"''" rfi idare ı 
Dalla altı ay mld· 
detle teme.· i ecllldl 

İ 'ar.bu 1:, .rne Kırklareli, Te
k ~~. , aıı ><kale, Koceeli vilfı

yı· r n<ı r 23 teşrinisanide ilan e
d· p uç ay temdit edilmiş olan 
Öıfi İda onin hitamından ıt.baren 
altı a.v daha temdidi dur Büyük 
Millet Meclisinde kabul olun • 
muştur. 

Başvekil Etlbankta 
meşgul oldu 

Ankam 21 (Telefonla) - Baş

vekilimiz doktor Refik Saydam 
dün beraocrinde İktısat Vekili 
Hüsnü Çakır olduğu halde Eti • 
banka giderek bir müc;det meş -
gul olmuştur. 

Kadın ve çocuk· 
/ar H elsinki

den çıkarılıyor 
HoMııki. 21 (A.A) - Finlandiya 

h.ükUmetı, kadın ve .. ·oc .. klan Hel
sinldden uzaklaımıya da\ et etn1i~tir. 

Bir Amerikan 
denizaltısı 

battı, çıkmadı 
Vaşington. 21 (A.A.) - Bir Ameri· 

kan tahtelbahlri Nivhan1.{l6ayr açıkla
rında denize dalmış ve yedi saat ge
cikmist;ir. Bu hususta büyük bir en· 
dişe hüküm sürmektedir. 

Geminin 33 ki~ilik müret1ebatı var
dır. 

Hadım köyüne 
ilave trenler 

Devlet Demiryolları 9 uncu İş
letme Müdürlüğü, Trakya hattın
daki yolcuların fazlalaştığını gö. 

rerek önümüzdeki pazartesi gü
nünden itibaren her hafta pazar
tesi günleri yapılmak üzere İs -
tanbuldan Hadımköyüne sabah • 

ları saat sekizde 'e dokuzu beş 
geçe iki ilave treni kaldırmağa 

karar vermiştir. 

KISACA 

arruz bı1hassa cenup cnpheı>ıride 
cenah kollarının Şama ve Bcyrut 
iı;tikamolinde ılerlemelerıle g&ze 
çarpmaktadı~. Jngiliz topçusu Şa
mın ci,·ar mahallelerini dövmek· 
te ve müttdık kıt'alar adım ad;m 
şehre sokulmaktadır. Sol -:-enah
ta sahil boyunca hareket ..O.en 

(Devamı 5 mel Sayfada) 

SU RI YE 

Harbine 

Bir Baku; 

Şam,Beyrut 
ve Mercea
yunda çetin 
muharebeler 
( 
Ş"m mınta a.: 

1 

sıoda Fransız. 
mu ave 
vam e 

tlde
lyor 

Merceayun da ise 
vaziyet belli değil 

Anadolu Ajanmnın verdiği ma
lümata göre, Şam mıntakasında 

Fransız kuvvetlerinin anudane 
muka\"emetl d~vam et.:rıckt.cdır 

(D,vamı 5 in<'l Sayfada) 

Bingazi limanı 
tekrar bomba

ya tutuldu 
Kahire 21 (A.A.) - İngilu ha

va umumi karargahının tebliği: 

Garp çölünde mutat taarruzi ke
şif uçuşları yapılmıştır. Motörlü 
nakliye vasıtaları mitralyöz ate
şine tutulmuştur. 

18 - 19 haziran gecesi Bingazi 
tekrar bombardıman edilmiş, li
manda binalar yıkılmış, yangınlar 
çıkmıştır, 16 haziranda kaybolan 
iki Cenubi Afrikalı pilot cüzütam· 
!arına dönmüşlerdir. Bunlar dü. 
şürülmedrn fvvel dört düşrn;ın 

tayyaresi tahrip etmişlerdir. 

Bir otel beş gün 
mtlddetıe 1ıapatıldı 

Sirkecide cMyon i>mın oteli düıı 
teftiş edilmi•. otelde temizliğe tllkkd 
eclilmf"diil ı-örü1roüş ve Emlruinti Kay· 
makamhiınca beş (Ün m.udd ... t.tC" k&· 
pa.tılmıştır. 

Yeni bldlseıer beklenmeli midir ? • 

Türk • Alınan dostiuk ır.ua
hedesinin iınzasından ronra, bü
tün dünya radyo ve &azeteler~ 
bu muahede biikiiru ve n1>tice
Ierini tefsir ve mütaJea ile meş
pldürler. Muahede üzerinde en 
&eniş mütalea ve tefsirlere yor 
veren &'••eteler arasında, İngi· 
!iz matbuatıılır. 

Bir kısım İngiliz razetelerine 
göre, bu muahedeyi takip ede
cek hadiseler ehenuniyetle bek
lenmelidir. Belki, pek yakında, 
mühim vekayi cereyan edecek
tir. Harp, yepyeni bir safhaya 

girmiş, bambaşka bir istikaınrt 
almıs bulunmaktadır. İngilizle
rin ~ fada ihtimal verdiği nok

ta, Okranya buğda~·ları ile di
ğer Sovyet iktısadi kaynakları
nın Almanlar tarafından elde 
edilmek isteneeeJ!idir • 

A ŞEKIP 

Yine, bir kısım İngiliz gnze
teleri. So\·yet hııd:ıtlarmdaki 
tahşidahn, ;,ir :;:<i. ter iş olaoile
~eğini de iler i ~ürerek, as1l he
def ve istikametin Britan~ a a
dası olduğunu iddia ediyorlar. 

Bütün bu hadiseler karşısın
da Türkiyenin \'3Zi~·c ti nedir?. 

Tür ki;\ e, ~·urtta sulh isted:ği 
kadar cihanda da sulh istemek
tedir. Asla, harbin ~:a~·urna..,ı, 

genişlcme~i arzusunda dei!iliı. 

Biitün menfaatlerimiz, harhin 
Rleyhindedir. Görın· sini hı.-di
ğıniz dünyw manzarası, sulh ve 
refah i~inde bir l<ıiinoıt..-. 

Jlarp t'n zenJ.!İn nırnlJekf'fler 
i~in dahi bir ifct ohn:tktadır. 
8ilha-,,a hudut konl.ş-ular11n11d3, 
daimi lıir ~iikıin<'tin yr lıa111TUD 
teessü .... etnl.İ~ ol,lu~unu görmek. 
bi:ıinı en çok nıeınnun olacağı
mız bir nıti~ahedt·tiir. 
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EŞEKLERE 

KARŞI ACIMAK 
---~-----~ 

Kolay terfi için yeni 
bir kanun 

layihası hazırlanıyor 

.. ıır b sacatız 

Bir fıkracı arkadq, uzun 
bir yazı yazmış, Adadaki e
ıeklere acıyıp duruyor. Za
v&!lı mabhiktar, diyor, fU ıı· 
cak yaz ~ünlerinde, çektikle

ri bu sıkıntı nedir?. Şiım•n 
ı~man inaanlar küçücük hay
vancağızların sırtına biniyor, 
kottıırup duruyorlar. f.ıeğiıı 

aeıi çıkmıyor. Ağzı var, dili 
yok .• Hayvan, nasıl derdini 
anlatsın?. 

Münakalat Vekaleti, denizcile • 
rinkolay terfi ve terfihi için yeni 
bir kanun projesi hazırlamakta
dır. Bu kanun ile terfi zamanlan 
geldiği ve yapılan imtihanlarda 
muvaffak olduklan halde hala 
maaşı artmamış ve terfi etmemiJ 
denizcilerin C:e terfii temin olu
nacaktır. 

Türk - Alman dostluk muahe
desi etrafında tefsirler yapan bazı 
dünya matbuat ve radyolarının, 
hayret ettikleri bir mühim nokta 
da şudur: 

Hali, Cumhuriyet Türkiyesini 
Osmanb idaresi sanmak gafletine 
düşen bazıları, Ankara hükfım.,. 
tinin, tam müstakil bir milli siya
set takip etmesini, bir türlü hav
salalarına sığdıramıyorlar. 

Bu siytiet, her türlü tesirden, 
müdahaleden uzaktır. Türk siya
setinin ana hattı, Türk menfaat
lerinin çizdiği yoldur. Bu yolda 
dürüst, açık ve haklıyız. 

Bu acımak hia&i, bana bi

raz mübalağalı geldi. 

Bir de, batkalarının sırbn· 
dan geçinen insanlar vardır. 
Böyle bir yüke tahammül 

mecburiyetinde kalan insan

lara acısak, daha iyi deiil . ., 
mı •• 

KÜLTÜR 

FARKI VAR 

Fiat Mi&rakabe Kursların
da, yeni yetişen memurlara, 
derslerden baıka, konferana

lar da veriliyor. Yine, geçen 
gün bir konferans verilmiı .. 
Acizane fikrimize kalırsa, bu 

it, konferansla halledilecek 
dava deı;ıldır. Çünkü, ara

da kültür ( ! ) farkı o kadar 
çok ki. .. 
Duıünün ki, mürakabe e

de~k zevat henüz talebedir, 

ders, konferans görüyor; hal

buki, ihtikar yap~nlar, birer 
profeıör ( ! ) , profesyonel ( ! ) 
dir. 

HAVANIN 

CEZASI 

İki üç ~ndür havalana 
mağmum giditinden, plij 

meraklıları ve ıevdalılan ti· 
kayetçidir. Haziran bitiyor. 
Henüz, o kızgın caldara ka· 
VUfamadık. Deniz mevaiaıi 
ve zevki, fazla ııcaktadır. 

Bu hallerden, plaj ve yaz· 
lık gazino saihpleri de mem
nun değillerdir. 

Galiba, onlara, Belcdiyo
den daha ağır cezaya, hava• 
lar veriyor. 

EVVELCE NEREDE 

iMİŞ AKLI?. 

Ajansların bildirdiğine gö

re, Fransız vapur tezgahları, 

hummalı bir tekilde müte
madiyen gemi inıa etmekte
dir. 

İyi, bot amma, bir arkada

fın fU cevabını okuyunuz: 

«- Geç kaldın, Tataraia• 
ıı!. 

Ayni Fransanın, acaba, 
harpten evvel aklı nerede 

idi?. O zaman, ne yapıyor• 
!ardı?.. F ranıa, harpten ev• 

vel hazırlanmamanın cezası· 
nı çekti ve çekiyor. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 97 

Baka davaları 
azabyor mu? 

Ankarada Adliye Vekaletince 
hazırlanan bır istatistiğe göre, hu
kuk davalarında azalma görülmek 
tedir. M~sela 939 daki hukuk da. 
valan yektinu 10 sene evvelkine 
nazaran yüzde 26 no'!sandır. Yine 

939 da icra dairelerine yapılan 
müracaatlar da on sene evvelkine 
nazaran yüzde 27 ek.siklik göster • 
mektedir. Temyiz edilen hukuk 
davaları da üçte bir ni9betinde a • 
zalmıştır. 

KfJÇCK HABERLER 
1 
ı _MAARiF, ÜNiVERSiTE: 

* Çocuk bahçeleri önıimüzde
ki pazartesi giinıi açılacaktır. Bun. 
!ar şündı:ık Kadirga 3 üncü, Be
yazıt 5 incı, Unkapanı 54 üncü, 
Fatih 13 üncü, Karagumrük 27 in
ci, Tokpaı 34 üncü, Kasımpaşa 
J O uncu, Eyüp 36 ıncı, Beştktaş 
19 uncu, Üsküdar 19 uncu, Kadı
köy 35 inci, Bakırköy 1 inci ilk 
mekteplerde açılacaktır. * Muallim mekteplerinden Li. 
selcre alınacak talebelerin resmi 
bir lised<? imtihan olmaları karar
laştırılmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Altın fiatleri düşmekte de • 

vam etmektedir. Bir R'l!şadiye al· 
tını dün 2515 e, külçenin gramı 
318 kuruşa ve beşibirarada da 115 
liraya düşmüştür. 
* Dün şehrimizden 300,000 li • 

ralık ihracat yapılmıştır. Bilhassa 
Romanya için 120,000 liralık pa
muk, pik demir, İtalya ve İsveçe 
d'eri ihracı müsaadesi verilmiştir. * Ticaret Vekili Mümtaz Ök. 
men, Karldeniz sahil şehirlerinde 
bir seyahat yapacaktır. Vekil, ev· 
veli Samsuna gidecektir. * Kahve tevziatı hakkındaki 
talimatname henüz Ticaret Veka
letinden gelmediğ.inden Vilayet, 
tevziata başlamamıştır. Talimat
namenin bugün gelmesi bekle • 
nilmektedir. * Fiat Mürakabe Bürolan için 
şef ve kontrolör yetiştirmek üze
re açılan kurs bugün nihayet bu
lacaktır. Pazartesi günü kursta 
imtihanlar yapılacaktır. 
MÜTEFERRiK: 
* Şirketihayri ye % 40 tenzi -

!atlı abonman karnelerinin satı
şına dünden itibaren başlamıştır. * Bir haftadanberi Amasyada 
çok şiddetli sıcaklar hüküm sür • 
mekte ve mezruat bundan çok zi· 
yan görmektedir. Hararet gölgede 
40 derecedir. Yirmi beş senedir 
böyle sıcak görülmemiştir. * Yarınki pazar günü saat 14 
de Şe

0

msipasa spor sahasında Üs
küdar Halkevinin spor bayramı 
yapılacaktır, 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

Molla, yemeğini yanda bıraka
rak salondan çıkınca Naci: 

- Oiur kadın değllsin ...• dedi • 
bir de ada cağızı kendine min -
net.ar ettin 

- Gordcn mü! Sen yapabilir 
mısın bu ısı.? 

- Asla ... 
- Bir başkası? 
- Sanmam. 
- Gard ün mü., İşte ben bunun 

için Mollaya lahammiıl eder.m. 
- Yanlış sciy,~din? Ben Molla

mn bu tahammu .ıne aşıkım di • 
yec ıctın. 

- He• ne hal ise yavrum. Ben 
Gıd yorum. Sen burada istedığin 
:kadar dınlencbilır,in Amma İs • 
tanbuUı dönür.ce artık otel motel 
1o1t. 

- Ne yapacağım? Sokakta mı 
kalacağım? 

- O ağızları bırak. Sen, daima 
burnum• sokacak yer bulursun 
amma aı1ık cFerı. lcr, cPerih• 
!er yok. Bir evin olacak. 

- Almak nıyetindeyun zaten. 
- Paralarını da har vurup har-

man savurma. 
- Ya ne ile alacağım evi? 
- Evin var senin. 
- Var amma İzm:rde. 
- 1stanbulda da var ınat ctm'e! 

EşşekLıc ediyorsun? Benim evim 
bundan sonra senın evin demek
tir, 

- Nasıl? Ben • Cüdailcr. t'ek • 
kesınde mi oturacağım? 

- Evet .•• Kütüphane ile yanın. 
daki küçıi.k salo.ııu iall& tahsil e-

Osmanlı İmparatorluğu zama
wnda, m üs ta kil bir Osmanlı si· 
yaseti yoktu. Vakit vakit, şu veya 
bu devletin, yahut devletler züm
resinin aleti. oyuncağı olurdu. Da
ima, yabancı tesirler, müdahale
ler altında kalır, yurdun emniyet 
ve menfaatlerinden ziyade, başka· 
!arının emniyet ve menfaatlerine, 
bilmeden, körii körüne hizmet 
ederdi. 
Dünyanın bugünkü hayreti, ay

ni hali görmemekten, Ankaranın 
hu itiyadı çoktan bırakmış olma
sından doğu~·or. 

Biz, bir peyk, bir tilmiz, bir kuy
ruk olmaktan 20 yıl var ki çıkmış 
bulunuyoruz. 

Kuvvetli, azimli, kararlı genç 
bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bu 
devlet, yalnız Avnıpada değil, 
dünya mü•azenesinde dahi pek 
miihim bir ağırlıktır. 
Kıyamete kadar aru basacağız. 

REŞAT FEYZi 

Basın mensupların
dan askere gide•· 

ıerın ayııtı 
Türk Basın Birliği İstanbul Mın. 

takası idare heY"eti, askere giden 
basın mensuplarına çalıştıklan 
müesseseden maaşlarıruıı veril • 
mesi hakkında kongrede veril • 
miJ olan temenni kararı üzerine 
gazetelerde slındiye kadar askere 
gitmiş olanlarla bunlardan maaş
lannı alan ve almıyanlan tesbite 
başlamıştır. 

Basın kartları 
Türk Basın Birliği Merkez Kon

gresi birinciteşrin ayında Anka
rada toplanacaktır. Mmtaka kon· 
grelerinde basın mensuplarına ve
rilecek kartların biran evvel tev. 
zü hakkındaki temenniler üzerine 
merkez idare heyeti bu iş ÜZ<?rin· 
deki faaliyetini arttırmıştır. U -
mumi kongreye kadar kartlar a
zaya dağıtılmış olacaktır. 

Vapurlarda paıll 
korunma tedbirleri 

Liman Reisliği Fen Heyeti, va. 
purlardaki tahlisiye vasıtalarının 
ve pasif korunma tedbirlerinin 
kontrolüne başlamıştır. Her ilci 
tedbirlerde noksanlığı görülen 
vasıtalar seferden menolunacak
tır. Her gemide pasif korunma 
işlerinde çalı~abilecek ekipler teş
kil edilmesi ve bunlara ait her 
türlü teçhizat ve tesisatınmdın 
türlü teçhizat ve tesisatın hazır 

bulundurulması icabetmektedir. 

deceğim. Zehra emrinde. Çama
şırların yıkanır kütüphane z~n
gindir, Rahat rahat çalışırsın. 

- Olmaz böyle iş Rezzan. 
- Olur ... Mademki ben istiyo. 

rum, olacak!. 
- Sonra bitı h.fe koyarlarsa 

yavrum? 
- Kimse bır ·ey deme:.. 
-Ya Molla? 
- Bu f;kre çıldıracak.ır. 

- Sanırım ..• Ben Je olsam zı-
vanadan çıkarnn. 

- Öylesi değıl hayvan. Sevin
cinden çıldıracaktır. 

Bu sırada kahval:ıları gelmişti. 
Naci bir yumurtayı kırarken gül
mekten kend'ni alamadı: 

- Pekı amma ben!m vaziyetim 
ne olacak? Pan, yoner mi? 

- Ben mad -n AgavııL miyim 
yoksa Virjiru mi? 

- Affecrersin .. Fakat aksi tak
.irde kabul ederıem Çünku ben 
de jigolo olamam. 

- Sana böyle diyen yok. 
- Canım, çıldırtma bPni. Ko. 

can değilim. akraban de~ e-

Günün meselesi: 

Veni getirilecek 
ithalat eşyası 

• 
Macaristan, lsviçreveSlovak-
yadan yeni ithalat yapılacak 

giriştikleri teşebbüsler Birlik faa. 
liy .. tinden daha iyi neticeler ver

mektedir. 
Bunun netcesl olarak Macaris

tan, İsviçre, Almanya ve Slovak-

Milli fabrikalarımmn muhtaç 
oldukları ham maddeleri Birlik 
kanalı haricinde kendi şahsi te. 
şebbüsleri ile getirtmelerine hü
kUnıetin müsaade etmesi üzerine 
ithalat vaziyetinde çok ümitli bir yadan 

safha başlamıştır. Bir çok fabrika-
mühim miktarda ithalat 

maddesi getiYtilmrsi imkan dahi. 
line girmiştir. Bu hususla en baş
ta gelen müşkilat tediye şartları

dır. Çünkü mamfıl sanayi madde
leri ile sanayide kullanılan mad. 
delerde,n ihraç etmek isliyen mem 
leketler daha ziyade mukabilinde 
mal almak istemektedirler. Bu su
retle anlaşmalar bati bir surette 

törler ihtiyaçlarını temin etmek 
için hariçteki bir çok piyasalarda 
sondajlar yapmakta ve bu suretle 
gayet müsait teklifler almaktadır
lar. 

Ham madde ithal etmek için hü. 
kılmetten istenilmekte olan akre
ditif yüksek bir yekuna baliğ ol
muştur. Bu itibarla tacirler ve fab· 
rikatörlerin ayrı ayrı şahsi olarak ukua gelmektedir. 

-----------~ .. ı~----------~ 
Şişli meydanı 

Asfalt yapılıp tanzim 
edilecek 

Belediye, Şişli meydanını da 
tanzime karar vermiştir. Şimdilik 
mev".!an asfalt ile kaolanacaktır. 
Şehir harici ve dahili dört yo • 
!un birleştii>ı bu meydanın orta
sındaki kaldınmlar kaldırılacak 
ve tramvay hatlarının da yerleri 
dei!iştirilec<"ktir. Bu işe yakında 
başlanacaktır. 

Limon sevkiyatı 
balyadan da limon 

getirtilecek 
Cenup mıntakalarımızdan ya • 

kında şehrimize mühim miktarda 
limon sevkolunacağı haber alın. 

mışhr. Avrıca ltal•·adan da bazı 
itbalatcılar tarafından limon ge
tirılmesi temin olunırt.ctur. Ya
kında piyasada lünonun bollaşa
cağı tahmin oh nmaktadır. 

r . 
---\,,ADLiYE ve POL/S-J-
Mevhum bir şüphe uğruna ka
rısını ve ev sahibini yaraladı 
Kartal Çimento r a b r l il ası 
den bir genç biç Jtlztlllden 

ameıeıerln· 

canı oldul 
Dün sabah Kartald• bir yara • miştir. İşte dün sabah Hamdune 

lama hadisesı olmuş ve Kartal ikalkınca evde kavga etmiş ve: 
Milli Çimento fabrikasınad ame • •- lnan boynuzlu burada ne a· 
lelik yapan Ali, kansı Hamdune i- rıyorsun? .. demiş ve ev sahlbine 
le ev sahibi Şükriyeyi bıçakla ağır de: Kaynanac:ğım, sütünü hazır • 
surette yaralamıştır. !adım, gel içelim!• diye hitap et • 

Alin" k miştir. 
Hadiseye sebep, ın arısını Bu söz üzerine kendini kaybe • 

kıskanması, ev sahibinden şüphe - . den Ali !bıçağını çekince evvela 
lenmesi ve aralarında bu yüzden karısını muhtelif yerlerinden son-
geçimsizlik olmasıdır. Ali, Şük- ra da ev sahibi Şükriyeyi üç ye • 
riyenin Hamduneyi başka er • rinden ağır surette yaralam:ştır. 
keklere çıkaracağı vehmile başka Yaralılar Haydarpaşa Nümune 
eve taşınmalarını kansından is- hastanesine kaklırılnıışlar, suçlu 
temiş fakat buna razı edeme • yakalalUill§tır. 

-----------------
Bendi kendini bat· 
b an llırııı bekçi 

Bir ahvecl tevllk 
edildi 

-Bundan bir müddet evvel Su! - Eminönünde dibekçi kahveci Fi 
tanhamamında bir manifatura ma l1pos bir müşteriye kahveyi yüzde 
ğazasında Amerikanvari bir hır - yüz karla satt:ğından adliyeye ve
sızlık olmuş ve gece bekçisi Hü - rilmiş ve dün il:inci asliY'I! ceza 
seyin mağazadaki kasayı 'kırdık • mahkemesi tarafından tevkif e
tan sonra, polisi aldatmak içın ken dilmiştir. 

di kendini bağlamış ve upuzun ye !===-=-=======""""" 
re yatmıştı. Fakat ertesi gün va • 
ziY"eti şüpheli gören zabıta Hüse -
yini srkıştırınış ve Hüseyin de iti
raf etmişti. 

Dün 4üncü asliye cezada Hüse • 
yinin muha.kemesine bakılmıştır. 

vinde pansiyoner olmuyorum. 
- Del!! Benim gibi mondain 

bir kadın evinde oda kiralar mı? 
- Deli! Benim gibi mondain bir 

adam birinin evinde S1ğıntı olur 
mu? 

- Olınıyacaksın ki ... Sen benim 
daimi kavalyem olacaksın. Yani 
sinemaya, bara, balolara, çaylara, 
gezintilere ben hep seninle bera
ber gideceğim. 

- Molla, ne olacak? Buna razı 
edebilecek misin? 

- Şimcji görürsün? 
N ac fazla ısrar etmedi. Az son. 

ra Molla geLnce Rezzan ayağa 
kalktı: 

-Tamam mı? 
- Tal lıimiz varmış. Bir araba 

geldı. Yoksa kalacaktık. Otelci, 
cdaima arabamız bulunur amma 
bugün gidenler çok oldu• dedi. 
Haydi! G dede-ksen çabuk olalun. 
Allaha ısmarladık Naci Bey. 

- Ben de sizinle beraber Bur
saya inmek istiyorum efendim. 

- Nasıl? Dönüyor musunuz? 
- Hayır .• Ufak bır isim \·ar da. 

Hüseyin muılıakeme esnasında el· 
lerini nasıl bağladığını tarif et -
miştir. 

Muha_keme şahitlerin celbi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

- Pek iyi olur değil mi Rezzan? 
Ben sizinle beraber olmaktan da
ima hoşlandım. 

Rezzan onu kolundan çekti: 
- Bundan sonra hep beraber 

olacağız Şadi... Naciyi kandır • 
dım. Bizde oturacak. 

- Sahi mi? Aman ne sa2det! 
Naci, kulaklarına inanamadı: 
- Ciddi mi söylüyorsunuz? 
- Bunun şaka tarafı olur mu? 

İstanbula ırider gitmez ilk işim, 
sizin oda1arınızı hazırlatmak ola. 
caktır. Söyleyiniz bana ... Geniş 
karyoladan mı hazzedersiniz? 
Odanızda halı olsun mu olmasm 
m,? 

- A'Ylan beyefendi ... 
- Yoook ... Artık ayrı gayrımız 

kalmadı. Rezzan kimi isterse bi
zim evde sultan odur. Başım üs
tünde yeriniz vardır Naci Bey. 
Bir baş!<a yere gider5€niz kırı -
lırım ha? 

Yarım saat sonra kan, koca Vf! 

aşık bir otomobil i inde, karlı 
çamlar arasından dolanarak Bur-

Boğazın 
• 
ımarı 

Evvela iki kıyıda 
mu haf aza edilecek 
yalılar tesbit ediliyor 

Belediye, Boğaziçinin imar 

Ber iki harp kar? 
sında Amerıı:a .. 

Yazan: Ali Kemal suNrA 

planları hazırlanmış olduğundan 

buralarda imar hareketlerine geç
meden evvel muhafazası icabeden 

Amerikalılar ıbu sefer de '" 
pa harbine ıkarı;;aca.klar mı, ) 
Almanya aleyıhine harbe gir 
ler mi?. Şimdiye kadar yir!ll! ı' 
aydır bu sualler dünya matb~ 

yalıları tesbit eltirıneğe karar 
vermiştir. Tarih! yalı.lardan harap 
vaziY"ett~ olanlar tamir edilecek. 
tir. Dep.l olarak kullanılmakta o
lan yalılar da derhal ~tılarak 
tamir olunacaktır. 

Prevantoryoma 
yatırılacak 

fakir talebeler 
Prevantöryoma yatırılmalan i

cabcden fakir ve muhtaç ilk okul 
talebelerinin provantoryom üc • 
retleri Vilaye! bütçesinden verile. 
cektir. 

Vilayete bağlı kazalarda bulu
nan Maarif memurları bu gibi ta
lebelerin sıhhi muayenesinden 
sonra talebenın isimlerini ve aile 
vaziyctl?rini ve doktorun talebe 
hakkındaki mütaıeasını bildiren 
birer mufassal liste yaparak Ma · 
arif Müdürlü~<ilne gönderecekler. 
dir. 

Ta ır e llecek med· 
res ve m ktepler 
Belediye, meşhur Rıi tenıpa~a 

medresesini tamır ettırmeğe ka
rar vermiştir. 
Burası okullar anhan olacaktır. 

Ayrıca Eyüp 36, İst. 44, İst. 1 inci 
ilk okulları da tamir edilecektir. 

Kadıköy ündeki 
teftişler 

Belediye müfettişl'Cri dün Ka
dı.köyünde yaptıkları teftişlerdi! 

22 ekmek nümunesi almışlardır. 

Bunun bir tanesi bozuk çılomştır. 
Ayrıca 23 süt nümunesi de alın· 

mıştır. Bunlardan da iki tanesinin 

fena çıktığı görülırüştür. 

'Ozlm ve incir mall
suUl de IJ~I olacak 

İstihsal mıntakalarından gelen 
haberlere göre önümüzdeki sene 
diğer mahsuller gibi üzüm ve in
cir mahsulünün fevkalade iyi o. 
lacağı bildirilmektedr. Havalar bu 
mahsuller için çok iyi gitmektedir. 
İhracat imkanları için şimdiden 
tedbirler alınmaktadır. Bu husus
ta şimdiden temaslar yapılmaJı:ta
dır. 

Baskly4e bug akl 
meydan temılll 

Beyoğlu Halkevinin ikinci mey. 
dan temsili bugüıjkü cumartesi 
günü saat 18,30 da Hasköy nahiye
sinde Halıcıoğlu civanndaki mey
danda verilecektir. 

Temsilden evvel ve temsil ara
sında ama tör azalar tarafınd&ıı 

hafif mUzik konseri verilecektir. 
Temsil V'e konser parasızdır. 

saya yollanmış bulunuyorlardı. 
Naci, şoförün yanına otunn~ 

tu. Bir sigara yakmış, dü§iinü -
yordu: 

cBu ne biçim aile idi? Adam, 
dağ başında kansı ile bir odada 
kendisini yakalamış ve asla bu 
cihet üzerinde durmamıştı. Ken. 
d.sini herkesin gözü önünde al
datan kadını sağ ve salım bulması 
ona yetmişli. Bu adam, zengin 
bir adamdı. Kuısını ne satıyor, 
ne de kiralıyordu. Ne demeli idi 
bu adama? Hakaretli bir kelime 
kullanmak doğru olur muydu? 
Hayır, Mollaya hakaret etmek için 
bir sebep bulamıyordu. Fakat 
Mollayı anlamağa da iınkAn bu
lamıyordu. Bu adam yaşının a -
damı mıydı? Ne gezer!.. Öyle oL 
saydı Molla Beyin böyle bir ha
yata tahammül edememesi lizıın
dı. Dudağından çıkan tek kelime 
ile dört kadını bir anda boşayabi
len ve dilerse bir hafta için dört 
başka kadın alabilen bir C.1dailer 
şeyhini d~ününüz.; bir de onun 

(Aıba yar) 

nı ~gal etti, durdu. Bunun 
b:nı yine vekayiden bekleme!<. 
de Aıru?rikalıların •ameli. 
!ar olduğunu düşünerek bir 
kat'i kararlarını da ona gôtC 
ceklerini hatırlamak la~m f 
yıor. Amerikalılar geçen ,,erer 
harl:ıe ilk senelerde girmemi 
di. İşin enini boyunu düşünınaıl1 tahtelbahir harbinin mes'ulr~ 
Kayzer Almanyasına raci olJ~ 
na yeni dünya efkiır.nca kS 
geld;kten sonra Avrupıı harlı' 
karışmışlardı. Avrupa hartıı 

neticesini almakta Amerik~I 
büyük bir iftihar hissesi duy /: ıt 
SuLlı nasıl olduysa oldu, fakat la 
merikanın beynelmilel adale! 
kirlerini eski dünyanın A\<' 
kıt'asına da yaymak emeli 
rikalılara a. cazip göninmcı1'" 
Tekrar bir harp tıaslamamak" 
re dünyada de\•amlı bir sulh "v 
sis edeb:lmek nasıl olacaktı' ~ lii. 

O zaman Avnıpaya g ı. de 
Amerikan orduların, ırlarc e 
bulunan Gencr~l Pcr§in0 .o.• · 

hu·ustaıld fikirle.; bugun d 
tır !anaca!~ gibidu E 'er d 
sul~unun istik':ıa' nıde A• c 
lılar yen!d~n büyük ~ir r.Jl 
mağa karnr vererek her sur 
lıyata geçecekll'rse Gerrr 
z man dcıri§ o'duklar. ayr 
elıeınmiyet kaza_'lacaktır. ~~ 

Amerikalı General 918 son<" 
\ 

rında Almanya tarafından 
olan mütareke teklifin; n:ıs>! 
şılamak 18.zım geleceğini mü··,.,, 
orduların başında bulunan r;;; 
ral Foşa yazarak ne dü~ünd . 
rirti bildiriyordu. Bu mütaJeı! 

·"dan başlıcaları şöyledir· 

İngiliz, Fransız, Belçikalı ./ ı 
Amerikalı orduların son üç ıJ ı ~,,, 
ki mükemmel se\•k ve i<lari'!'l. ~ 
yesinde müttefiklerin artl~J ~ 
rulmadan ve kuvvei manevı:,,ıı 
ç<>k iyi olarak k.ııt'i bir uu1'' f. b· 
g'l!Çmeğe ve bunu sonuna ;.ad~< 
tünneğe muvaffak olacaklat'P ·~ 
zıyor. Müttefik orduların J<ıtıı"il 
dası hanbin son dl!'VTesinde lJil ~ ~ 
tirilınişti. 918 yazınad üç a'f ~, 
nun faydalan kendini gös~ u 
oluyor. Amerikalı General fi' 
tefik ordular böyle müke 
brr halde taarruza geçerlerse tl' 
vei manevi)"'leri daha yü1<#1 

ğini de söylemiştir. Sonra orı1Jll r ıı· 
zarında en m ühıim bir keyfiyet ~~ 
ha vardır: Amerikan ordıı6ıl' ~ 
h11Tpte tecrübesi ve kuV\..,tı 'tik 
mı§tı r. Eğer Avrupalı müttcf'; of ı t 
dular Almanya üzerine l<Jıl <tp 

• (1 
taarruza geçecek olursa Arrı_ee;, .ııı 
ordusu da bu taarrına gitgıd :il l>;ı 
tan"'bir kuvvetle iştirak edece;,ı' 

Sonra Almanya neden ıtııl •llt 
ke istiyordu?. ı ,,n 

Generale göre Alınan o~ıt ~l~ 
nun insanca olan kuvveti aıll c.-' 1 

topları da gitgide eksiliyordıı:_; 
ra kuvvei maneviye bozulw-A~ 
devam ediyordu. O zaınaıtl" ti 
manyayı i.dace edenler ~-·~ 
mütareke aJ<detmekle mıl ,! r F" 
olduğu udar az zararlı ç.ı~• "'rçi 
lanru ümit ediyorlardi: ~ ~i 

1- İcap ederse oduyu ,l!'.r lıa.la 
hazırlamak için fırsat bıl~1~ ıati 
cekle!'di; 2- Müttetiıkler ""~ · 
de kuvvet varken Al.nıanY' /. lı 
rine kat'! bir taarruzda bulıt ,f. ~ 
yıııca Alınanlann kuvvei ~ 
viyesi yük5elecek, buna ııı 

müttefik ordularınki azaJJ~;· 
Yani müttefikler kazanmıŞ 0 

/ 

lan zai,erden liiyıkile istitadt 
miyeceklerdi. P 

Tarihteki birçok rnisallerd~,J 
laşılm:şU ki muzaffer olan 

1 
• 

!ar çok defa düşman tarafJllıt,.ı' 
çük gönnüşle.-, duşmanın 1' . 
tini bir daha yerine geır.:cı 
nederek yanılmışlardıır. rJ~ı 
olan taraf kazandığı zafe~l~er 
a.n evvel sulhu akdetme!< ~~I' 
manyaya sulılı şarUarını k · 
tirecek bir zafere varmada~~ 
tefikle.- lıiçlbir mütareke tC·, 
dinlememeli. Alrroanya ı.eJcf 
<!aha harbe kalışa'Ylıyacslc l< 
la bağlanrroalL. gibi. Ar:. rı 
neralin endişe etmemeS'I, tı~ 
yolunda olacağı ce>Vabı _: 
Bugün ıbunlnroan ne \~ tıı1 
Bir taraf silahını trs'.;rn e .~Jf 
çe hamin bitmiş ı;a~ ılalllQ 



ed~biyat 
ı edcbıyatta parliımento 

laıuıın blıyü.k bir mevkii ol
' ek. lngili1<ler parhlınc.nto 

• çok e>kıden al.ıştrkları 
i ilrt ve meb'usan ,nJ.C'Clislerin
.ı1 1enmış sôr.ler de tartı.Jıı oh.ı

;lı. defa bir hatibin lnıllan-
ı.ılıneleri eksik veya ziyôde 
!ıı.ın ~ er1'yerıne koyduğu, 
etıue oyle bir vazıyet ver

luyoc Onun için lngiLz.-
l'Skı devlet adair' \ar ndan 
ıın n~ıulcları aradan o kA

,,.. • .,._. · geçmiş olmaıkla d.aiıa 

kazanarak sonra.k.ı ne;cl
une dıye gösterilir olmWj-

a ç.>k uzaklara gitme!!len 
'lbilır ki e.•ki b~vclcil Ne

rlaynın <ıaı-bin arife.;in
~"'"'""' iıa,:P başladıktan sonra 
. !lÖyledigi nutuklarda, sual
µr "'rdi ,i cevaplarda siyasi e
~ ıt iç uı birer mbal olacak 

1-r çoktuı- Bu nutukiarı İn-
' .._tilıinde büyük ışlcr gör-
'ıtıı.ı.ıtla m~hur eskı edvlet 
la~, baztlarınm söııleri

. t.iyorlar. 
· şöyle böyle bır buçuk 

,, ~l İngiltere yine bugün.lrii 
"'Yük bir tehdidin karşısın
. •!erce uğraşmıştı. O za.-
dev!et adamlar• N apolyon 

ı ... ~ın İngiltere için nasıl bir 
teşkil ettiğini saltlaımıyo1'-

'lıgi1tereyi 'İstila için gece 
~Çare dil§ünm~ olan o dü"t" 
lıi.;e sa)'TIUIYOC!ar, endişeleri 
Uğunu söylüyorlar F'akat 
•liıve ettikleri bir ümit ve 
"ardır· Her İngilız vatanı
ih, ·acağt U'Zllk yakın fı1ll" 
~da kendisinden bek
&zami derecede yapacak

u müdafaa halinde ve 
llıernJeketini kurtarın.ak vır, 

, ~ mükellef olduğu cihetle 
"-0lan az;m ve metaneti ken
·-ı bulacaktır 

~ lııı esas türlü şekıllerde söy
\tir. Yuz elli ser>(' evvel ln
"tvıet ııdamların n i:ztıar et.
bu kanaati Nevi! Çemıber-
~ 939 da tabii başka cü.ın
<ınlatryor, tekrar edtyord.ıL 
buyük esas birdir 

•l'(,a evvel o makama gelm.ış 
•it ba.şvelctl ne anlat.en · 
'İ<etin tehlikelerle çevrilınış 
' o buhranlı zaman !arda. 
~,dem~. Pit ne sciylemL~ti?. 

t rlayn içiıı bunlar daha 
~l!çken okuduğu siyasi ede-
~ümuneleri idi. Onu.n için 

;:ke-tinin bugiin uğradığı teh
'<1lı<;,nda da vatandaşlarına 
l'<lerek bütün o meşhur se
~ın .ıöıkrinde kendisi.ne 
ltıenba bulm>.kta müşkülat 

iştir 
1ık] başvekilin de siiızlerin

tenkitlere cevap verı_<in-
:1P zamanının siyasi edebi-

1tl yeni nümuneler te:;k.ıl e-
l>arçalar bulmak k"bil. 

vaı haııbi.n<ie gcçrrdigi 
•t hayatı, soııra meıb'us in
l!dilerek siyasi hayata gir

tıı.ııunmast, geçen harpte de 
•'lı1ın n1"taretlere geçırilıııesi 

ll.tagı yukarı kırk senedır 
· ışlerinde edındij!i tecrübe 

Ckil sözlerine ıslE.-diği de
, kuvvet verebilen bir tah-
1'. F'akat bir de muharrir o
\tj,!'\;ıl var. Şınıdiyey kadar 
ti&i kilaplarile, gazete ve 
~!ardaki yazılarile kendi· 
~ip olduğu kadar mvhar-

~-.:B:....:t;__::..:u~o-~_\_~_,_38 

Sözlere en ziyade ku'I'· 

vet yeren keyfiyet, da

vada haklı bulunduğuna 
sarsılmaz bir kanaatle 
bağlı olmaktır •• 

rir ve müellif de olduğunu ~sler
miıj olan ıhu devlet adaıro.ı için nu
tuk söylemekle makale yaıamaık 

ne kadar kolay ise her gün ı.m.ın 
uzadıya ça!J<jaıbilmek ele wr ohnu
yor. 

Geçen se-ieri<i harp ~~ ki 
Vill<lton Çörçilin böyle geç yorula
rak azami fayda temini ile ça.IL'T 
mak hususundaki kabiliyetlerini 
çok işletmiş oldu. Ona söz ve Ya2lt 

adamı olduğundan fazla filfyat a
damı diye bakmak !az.mı geliy<>r. 
Bahsin mevzuu müşkül zaman
larda, fevkalade anlarda •iyasi e
debiyatın ne hal arzettiğidir. En 
doğruı;u mevcut tetılikeyi olduğu 
gibi gösterebilmek. Tıt ki derece 
derece vazife sahipleri, bütün va
tandaşlar Üzerlerine düşen ışi bil
sınler. Öyl-e anlarda siyasi edebi· 

yat kuvvetini vekayiden almak
tadır. O vekayı acı ~IC'bilir. Fakat 
müşkülatı yenmek için kendisinr 
de kMi azim ve s"bat göi·en İngil
terenin manevi kuwetirıi arttı
ran diğer 'büyük bir 'keyfiyet da
ha olduğunu söylüyorlar: Kendi
sini meşru müdafaa halinde gör-
mesL 

• • 

HALK~ 

SÜTUNU-J 
lı Ve lıçi Arı7anlar, 
ıikayetler, ıe.-.wıO. 

ifil' 11e mlifldiller 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız İt Arıyor 

Lise son sınıfını ilanal elmiş genç 
bir kız ı-esmi ve hususl- muesseeelerde 
iş aramaktadır. İş .sahıplerinlll Son 
Telgraf Halk sülunu vasıt.asiyle (Sa
miye) isntlne müı-acaatları rica olu-
nUT. 

1 şarıyau bir genç 
İşsiz 23 yaşında bir g("ncinı Tahsi

lim Lise ikidir Askerlikle iJi~iğiım 

yoktur. ].1:i.ına.sip bir ~ arıyorum; ya
pabıleC"eğim işler şunlardır: Hesap ve 
yazı işleri, okul lı:'ltipligı, btr :sinemayı 
idare edebilirtm. Reklil.ıncılıkt.J.n, Cilm
cilikten anlarım, veznedarlık yapa
rım. fabrika vey:ı l~ yerlerinde ·ame
leyi c;;alıştırabili,,m, ta~raya giderim, 
Kapıcılık, evrak postacıhgı gibi işlere 
de talibim. Lıll!en Son Telgraf HaUc 
sütununda Talih~ ı. rumuzuna müra
caat ohu1masın1 dilerim. 

İt Arıyan Bir Genç 
+ 17 yaşuıda Iİ..!ıle 4 te kimsesiz bir 

c:enc acele is arıyor. Riya7.iyesi kuv
veth, yazl.$1 guzeldir. Ticarethanelerde 
müesseselerde bu işter üzerınde çalı

şır. Talip.lcrin Son Telgraf Halk Sü
tununda (Hasan) ismine müracaatlarL 

Lise l le kadar okumuş ça

htkan bir genç ~ anyor 
Lise 11 inci: sınıfına terfi etmiş, ı,,:a

lışkan, zeki ve yaıı. ı, i!adc~i dü.zgUn 
bir genç, kanaatkar bır ücretle tica
rethane. yazıhane ve husu~i mUesse
selerde bir iş aranıaktadır. Talip olan
ların l~tfen Son ~reıgraf Halk Sütu
nunda Ibrahim'e yazmaları rica oltın
maktadır. 

Den veımek istiyeu bir zat 
Yiıksek. ve ten1iz bir aileye men.sup 

ya!?lı bir zat aile neı.dinde çocuklara 
Türkce Fran.:sızca ve piyano der-steri 
vermeyi ve terbiyeleriyle nle$1Ul ol
m.ıyı arzu eder. Ta~Taya da gider. 
An:u edenlerin H R runuıziyle Son 
Telgraf gazetesine müracaatları rica 
olunur. 

AÇ~ KONUŞMA: Bayan ŞUie: 
ıvıektubunu~ buglın taahhutli.ı olarak 
ad re ·in ize &önderilın ıştir. 

Cinayet Davası ' lr 
'(azan ETEM İZZET BENİCE 

~. ·ır \ . 
·"krhc Vedattan sa- lıir 
~ •tti. mi? 
•nimle konuşmazdı. Yalnız 
'>di. Amma ben OBJUI bütün 
~'•ııı hilirdim. 
. t gibi' 

,~ tıi fiyakalarıuo!. 
·r·'.ıı birden kızdı: 

4 rkçe koııus be adanı. 

1'' lıa~ırdı. l.atif sanki bir 
1 dilden mı kunu~uyormtı'Ş 

1 '~•ıııin bu hiddetinden bir
~~1•ınadıı:ını ih~as .,der bir 

1. 1~la: 
•ııi hakim bc.v !;iiikri,e ha
~~dı benimi~ konuşmayı idi
~ ııa.,ardı. Oyle ·,a. llLsan 

konu ur nıu?. Fokat hen 
tur edi inin boın taı ana-

rını bilirdiın. demek istiyorwıı. 
Dedi. qiıkiııı. hala sinirleri ~·a

tışınanıı" bir haldeydi. 
- Argo dili ile burada konu~ul

maz. Hem çirkin. hem ayıp .. Son

ra sen delikanlı bir adamsın. E

linde san'ahn da var. Öyle külhan 
beyleri ~ibi konuşacağm yerde 

ciddi, doj:Tu dürıist olnıağa, dik
kaUi konuş11ıağa çalış. 

Diye Latife nasihat veni~ sonra 
sorularına devanı etti: 

- Şükriyeniu senden ve keca
suıdan sll!kladtğı bazı ey leo:i mi 
vardı? 

Latif basını iki tarafa sallıya 

sallı~·a: 

- Yooo .. Vallahi öylesi d~;:-il; 

onwı iç1u birşl'.) dcıııodinı. 

1: 73 ./.z h.i.ze 

Aıker ailelerine 
yardım 

Asker ailelerine yardım 
için mevcut kanunun hüküm
lerini (leni,leten bir layiha, 
Mecliate müzakere ediliyor. 
Bir ilri ı:üne kadar çıkacak
tır. 

Bu kanan, Belediyelere 
vereceği bazı yeni salahiyet
lerle, asker ailelerine tevzi 
edilecek para yekii.nunu art
tırmaktadır. Bazı küçük re
simler ile vergilerle, yardım 
İfi takviye olunma:ktadar. 

Müteaddit defalar yazıldı
ğı, i§aret edildiği gibi, bugü
ne kadar tatbik edilen usul
ler, yardım meselesini bazı 
yerlerde mahdut bırakmııtır. 

Askere giden 11atandtı§la
rın ailelerine yardımı bir vic
dani borç ııe vazife telakki e
den Türk Cemiyeti, elbette, 
bu ifin daha stilim bir mecra
ya sevki için icap eden ted
birlerin alınmasını dü§iinü
yordu. lıte, bu umumi arzu 
11e dÜ§Ünceye, son kanun la· 
yiahsı tercüman olmaktadır. 

Yardım ifi.nde, Belediyele
re çok mühim vazifeler diifii
yor. Davanın biitün yiikii Be
lediyelerdedir. Bu İfÜı iyi yü
rümesi için, para toplama 
ıekli V• tevzii, çok titiz bir 
itina ile 11e otomatik bir tq
kilcitla idare olunmak lcium· 
dır. 

BURHAN.CEVAT 

Topliane claayetl
nla mallakemeılne 

başlandı 
Bundan bir müddet evrel Top

hanede Karabaş sokağında yeni • 
handa bir cinayet <>lmuş ve !kadın 
yüzünden Ahmet Hacı adında b>r 
adam Kasım adında bar delikanh-
3ı hana giı·diği bir sırada arka -
sından yl)tişerek merdivende bı -
çaklamıştı. Kasım bel kemiğinden 
aldığı yara ile derhal ölmüş ve 
Ahmet Hacı da kaçnıı~tı. 

Dün birinci ağırceza mahkeme -
sinde Ahmet Hacının muhakeme
sine başlanın~ ve şahit olarak ha
diseye sebep olan 19 , yaşıııdalci es
mer üvey kız dinlenmkıtir. 

Armut mevsimi. de geııiıek üze.
re... Çeşitleri. çokLur, Hazirandan. 
ki.) n1evsiminin ortalarına kadar 
armudun muhtelif nevile1i &öıii
lür. 

.Memleketimizde annudwı ma-
ruf olan envaı arasında Akça., ' 
Mustaiabey, gelincik, kış armudu, 
ahlat, Bozdağao., Ankara annul
ları vardır 

Armudun suyu tatlKlır. Ken
dine mahsus bir taamı ve kokusu 
vardır. Yenmesi itidal dau·eein
de herkese tavşi7e edilir. 

cElma.yı soyup_, annu.du saylp 
yemeli.> derler. 

Tallı olınasınL intac: eden mtKi
de glikonıdur. Doktorlar h..ı.stal.a.
ra kompostosunu ve at.eşte p~i
rilmişini yedirirler. 

Dedi, devam etti: 
- Ben fenalığını., hiçbir ~eI•nı 

görınedirn. Doğrusu çok IUlJJ1USlu 
kad11tdı. 

- Ferdi ile bu meseleler üzerin
de birşey konuştuğun olur muydu? 

- Hayır .. 
- Sana hanımı götürüp getiT-

diğin vakitle.- i~in h~hir ~ey ten
bih etmemiş miydi?. 

- Y alıw: bir kere, beni ç•'1r
dı. Hani §U sokakba~ı meselesi ol
duktan sonra Latif dikkat eL Su 
adam Şükriyeuin peşinde dola'J'lP 
duruyor. Sen yauıııda iken ona 
bir kötülük gelmesin.. dedi. O 
kadu:. 

- Güzin ka~ttıJd.ı nu, kaçtı nu 
4ersin?. 

- K&9"ıldı derim. 

- Niçin?. 
Latif Vedada bakarak: 
- Bu ada111ın gözü g(jz d~ildi. 

Zaten sokakba~ında 1ı·uı 1nı sı· 

kı. tırma:-;ndan. orad~ ki SÖ'L1C"rin

den bunları hü) le ' acn!h bdli 
idi.. 

MAHKEMELERDE: 
O ağızlara şimdi ka
yık yanaşmıyor! 
"Rabbena hakkı için ağabey hem 
evi gösterdi, hem gözcülük etti,, 

--F: Yazan: dlBYİN BEBÇIT -1--
İkısi de bıçkın, ikisi de kül -

hanvari giyini§ ve yürüyüşlü idi
ler. Biribirlerinı Adlive korido -
runda görünce, : 

- Vay Çağan<>z! 
- V~ Köstebek! 
Diye selamladılar. 
Biri söze ba~ladı. 
- Ulan Köstebek! Bravo sana 

be ... Herkesten beklerdim bunu da 
senden ummazdım. Sen, Yampiri 
Yusufla bir ol da, ötede beride be
ni çekiştir. Yakıştıramadım doğru
su asaletine ... 

- Haydi ulan be Çağanoz .. Sen 
benim ne adam oldui?umu herkes
ten iyi bilirsin. Seni vallahi öyle 
severim, öyle severim ki. .. Az buz 
zamanın arkad•-· mıyu be? Be
raber tak.un .k<>vmadık mı? Omuz
daşlık hakkını da mı unutacağız 
artık! 

- Ben sağlam yerden haber al
dım, Köstebek. Alimallah, başkası 
olsa hrr çıkardı., Marizine kayar
dım. 

- Haydi haydi geç .. O ağızlara 
kayık yana.ş.nııyor. Biz Beykozda 
paça yedik .. Burada çene yemi -
voruz. Kime vutturuyorsun sen? 
Dalga mı geçiyorsun y<>ksa tonel 
mi? 

- Hh haa hah hay! Yutmadın 
be Göstebek. 

- Ne ışin \'ar senin buı-ada be 
Çağanoz?. 

- Bırak canım .. Önüııe gelen 
bize yüklenivor. Pinti Cevdet bir 
gece iş yapm~. İki tane halı tır
tıklamıs. Pivastos olacağını an -
!ayınca, bizim alt katta penceresi 
açık boş yemek odası var, oraya 
atı vermiş. Yakalandıktan sonra 
da: •Çağan<>z Nıyazi ile beraber 
çaldık, halılar onun evindedir. O 
gözciilük yaptı, ben girip çaldım• 
dem iş. Al bakalım durup durur
ken başına belayı. 

- Değildır ulan Çağanoz doğru 
söylem~tir oğlan. O öyle senin 
bildiğin tertipten çiy dc-likanlı 
değildir. O da eskilerdendir. Ta
kım kovmuştur. O eskiden böyle 
gece işi bile yapmazdı. Şimdi işler 
durdu da yapıyoı-. 

- İnan bana be .. Haberim olsa 
inkar eder miyim? Erkekliğe oı

ğar mı bu? 
- Neyse .. Tıraşın, ak mı, kara 

mı, şimdi öğreniriz. Bakalım, se
nin dediğin mi doğru, Cevdetin 
söylediği mi? 

Eskiden, yeniden, takımdan ko
ğuştan, bir müddet daha konuş • 
tular. 

Köstebek bir aralık: 
- İşte, dedı, Cevdtli getiriyorlar. 
Karşıdan, sıliihlı bir jandarma, 

ufak tefek, eli k• pçelı süne~ 
bir adamı gelim··'- lu. 
Köstebek, o tarafa doğru vürüdü. 
- Ulan Cevdet, geçmi~ olsun! 

dedi. Cevdet cevap verdi: 
- Eyvallah a~abeyciğim.. Ne 

var ne yok? 
- Haber sende .. Yeni mari -

fetlerini duyduk. Elalerni kendi 

_ Demek Vedat kaçırdı diyor
sun?. 

- Evet .. 
- Kaçınldıktan son.ra onu cör-

dün mü?. 
- Görmedim. 
- Şiikriyenin öldürülmem t't-

rafında birşeyler biliyor ınusu.n? 
- Bilmiyorum. Herke.; ne bili

yorsa ben de o kadanru IMtiye
ruın. 

- Bildiğini söyle? 

- Vedat öldürmüş.. 
- Buna in.anıyor musu..a? .. 

- Latif bir Vedada, bir hak;,. 
me, bir de kalabalığa b t.; ve 
yumuşak bir dille: 

- İnauırırn .. 
Dedi. 
Hakiın !>undan scıara Litiften 

birşey sonnadı. 

- Peki gidini2!. 
Dedi. Ve: 
- Celseyi oa dakika tatil elli-

yoruın .. 

Diyt"rek yt"rinden kalktı. Sal<ıa-

marifatlerinc ne karı.tu·ıyorsun 

be? Delikanlılığın raconunda var 
mı bu? 

- Dinım Rabbena hakkı için a
ğabey, hem evi bana o gösterdi. 
Hem kendi gözcülük etti. Hem de 
halıları pencereden eve o aldı. 
Ben her haltı ederim amma, böy
le şeyde yalan söyJ,,mem. Şahit 
yok, onu gören yok, yüklend, bi
zim başımıza .. Beni tıktılar ko -
dese, o kurtarıyor paçayı ... 

Jandarma Köstebeğe ıhlar etti:j 
- Çok sokulma .. Yakından ko

nll§mak yasak! 
- Elimde esr;ır mı var, eroin 

mi? Sanki eroin vereceğim de ... 
- Biz her türlüsünü gördük. 

Siz her şeyi yaparsınız. 
- Aşkolsun sana ağebey .. Ar

tık, aynasızsan bu kadar da ay -
nasızlaşma, ya!.. Ben namuslu a
damım .. 

- Belli .. Ark~larından bellı 
kim olduğun. .. Haydi çok söylen
me de, biraz açıl. 

- Ben vapur muyum açılayım. 
- Çok söylenme dedik ya! 
Biraz sonra, Pinti Cevdetle Ça

ğanoz Niyazı hakimin karşısında 
idiler. Cevdet itiraf ediyor, val
ruz, Niyazının de kendısile bera
ber gelip gözcülük ettiğini söylü. 
y<>r. 
Niyazı kenciıni müdafaa ediy<>r: 
- Dinim Rabbena hakkı için 

söylüyorum, benim bu i~te hiçbir 
alakadarım yoktur. Odanın pen -
ceresi açık. Getirip oradan ıçerı 
atm~. geçio giderken yakalamış
lar .. Sorun bekçilere .. Kapıyı vu
rup beni uyandırdıkları zaman 
karsılarına entari ile çıktım mı, 
ç~adım mı. Ben gôzcülük et -
sem, eve girıp te soyunup entari· 
giyebilir miyım? Bu kadar vakit 
geçmiş mi bakalım? 
Şahit bekçi Yusufla Mustafa 

dinlenildiler. Cevdeti evden çı -
karken uzaktan görduklerini, gö
rüldüğünü hissedince kaı;ınağa 

başladığını, halıları pencereden 
ireri attığını, biı·az ileride yaka
landı~ını söylediler, 

}S:arar verildi.. Cevdet sabıkası 
da nazara alınarak iki sene hapse 
mahkum edildı.. Niyazi bcraet etti. 
Çağanoz, mahkemeden çıktık -

tan sonra Köstcbelie: 
- Nasılını~? d<'di. Tıraşını ak 

. kara ını? 
- İşle önün\! düştü, gördün. 
- Gördüm amma, Cevdet büs-

bütün de haksız değil.. Şimdi ak
lıma geldi.. Bir gü.n la! arasında 
ben söylemişl'.m. Aklına koymuş .. 
Yapmış. Onun aklına getiren de 
benim! 

- Yakalanmasaydı sanki sana 
üç kurus mu verecekti? 

- Yooo! 
- Öyle ise salıver anasını .. Ya-

kalanmasaydı teres! 
Onlar böyle konuşurken, Cev

det, bası önünde, jandarmanın ö
nüne <atılın~. Tevkifhaneye gi
diyordu. 

da bir uğultu ve konuşmalar baş
ladı: 

- l\fulıakkak •:edat lı:atit!. Dıı
ha belli olmn .. 

- Bütün şalıitler aleyı!Hncle 

söylüyorlar. 
- Söylemf!lerme bakma .. 
- O halde Şükriyeyi .kim öldür-

dii ?. 
- Kimbilir? 
- Artık bunda şüphe yek. 
- Mulıakluık Vedat öWürdli. 
- B""belli. 

- Güziııi de kı19raıı, Şüb~ 
de öldfuoen "· 

- Yoksa iJltihar mı etül'. 
- Delirme. 
- Olabilir ya!. 
- Öyle şef obnu. 

- Aırlıışalaa kaılınm ıoe ı-a· 

lanaa, ae ie ıı..Cllll- yhola&
nriş. BeıHıra ebmyaa 9ir gül, loiç 
kimı.enia de olın.asın-, ıitımİlj, 

Hakiaıi9. hükmünü beldyetim. 

- Yoksa Şükriyeyi Güzia mi 
öldürdii der.ıill?. 

- Ne lıôley.iuı ı.eu. 
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Başmubarrirler 

Ne Diyorlar? 
iKDAM 

B. Abid.iııııı Davtt «Tü:r'k. milli ...,...,. .. 
tl yuru:yon bin.tli b~lkU bat 7aa
su>da 1"W1< _ Al....., doolıo&ıı lll.WI&· 

ttebct.iyle ~asıetimbi tuh eim.ckt.e ve: 
4'.Bu siyaseti idare edenlerin batında 

bulunan Büyilk Başın huzurunda şük
ranla eğiliriz. Bu Büyük Başın Türk 
milletini ve TUrk yurdunu i.st.lkHili, 
bütünlügü, şerefiyle beraber harp be-
18.sından dün ve bugün olduğu ai.bi 
yann da koruyaca&:ına butün ruhu
muzla inanıyoruz.> demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Ya.ııU& Nadi .Tuıtı.-Alma.ıı Pıtio

t.ı. dıin7a muvacehesinde> lllmli bu .. 
&'Üllıık.u bat yaa.ıı;mda Türk - Alınan 
Pakhnm bütün dwıya.da buriik ü.le
ler tevlit effiiini ""Y lediklt·n llODr& b8 
aki"'1eri tef~lr etmek~ ve ezcWnlt-: 

c.TU.l"k - Alman dostluk tn'U&hedesl
nin Roınadaki tetsirlerl Berlin.i taklp 
eder mahjyeltedlr. Roma te!sirleri 
Sinyor l\ıtussolin.i'nin ;;0on nutkunda 
Türkiyeye taallUk eden kısımlar ha
tırlatarak ne Almanyanın, ne İtalya
nın Türkiyeden tstedik1erı hiç bir şey 
bulunınadığını beyan ediyorlar ve bu
na gore de Ankara muuhrdesini mem
nunı.yctl..e selftmlıyorlar. Filhakika Sin
yon Mussolini o nutkunda 1928 de ak ... 
tolunup müddetı bitmeden .tecdit ve 
temdit olunanı.s olan Turk - İtalyan 
dostluk muahedesi daif't'Sınde müna
sebetler idame etmekten ve öyle bır 
dostluk havası içinde ışbirlığı yopına.k
tan ba~ka bir ~Y istcnıcdiglni söyle
mişti. İtalyanın bu do!llluk teminatını 
meınnuniyetle karşılamaman;ııza se
bep yoktur. Yalnız her türlü suitcfeb
hümü bertaraf etmek ı:amhnt ihUynci
le bir noktayı şin1diden kaydetmiş o
lalım: Kendilerıy1e do~t olduğwnuz 
bütün milletlerle kendi kanunları da
iı-esinde cereyan edecek iktısad! işbir
liginin zaruretini her zaman takdir et
tik. Fakat, n.e yalan 1töyliyelim, Uı.h

sısan falan millctlt: işbirligi yapılması 
iddialarını biz Turkler hiç bir zaman 
ve hilii anlayamadık.> demektedır 

YENi SABAH 
B. llllSeJ'in Cahil Ya.lçuı cBir lef<"k.· 

kür vesilesi• b.imli bucUrıkü ba.t J&· 
z~ Anka.radan avdet ederken .,.,_ 
mek vaconunda. dob.)o·Wyle memlıe&e
bınizde hen;ey~ bol olduğ'Wlu gol"f'll 
bir ecnebinin lstiraha.n lbü vt.> tarlab.
rw e-lı:lıolerlt: dolu oldu,Kunu. dÜDJ'lloJ""I 
saran ha.rbt: raimen memlekeiimiı.111 
bY. cel'Wlri kO~ g-ibl bulunıduCunilll 

Wba.ru.,, ett.:ir<lik&.en sonra: 
tTUrkıye bugünkü C."Ok rah.at, çok 

n1üref!eh \'e rnes\ıd halini işte bu e
saslı &nıiHere borçludur. Şefine, hli.
künletin\!, v·dta.n~rverhğıne, mesai i
ne, aziın ve iınaıuna bor('ludur. 

l<~ak:ıt şiındıye kadar elde 
edılen semereler b •. dın için bundan 
sonraki muvaUakiyetlerin de bir müj
decisi ve kefilidir 

Birkaç gün içinde bazt meınlek.etlenn 
mah\"oldukları bir de\'redc .tıarsılma
dan ayakta durmak ve durdukça kuv
vetlenmek unkiinın: temin eden Tur
kiye gittik~ artmış itirnat ve ~lane
ti saye~ind<" ~u müskül dünya devre
sini muvaffakıyetle nihayete erdir
ınC'k bmidtne pek h.aklı olarak sahip~ 
tir 

TOrkiyenin halini., !ela.ket içınd<'ki 

meınleketlerin vaziyetleriylt.~ ınukaye

se ettiğimiz zaman \'azife-~ini11 yolu 
vicdanlarımızda bütün bütlin \'fızıh (~ 

nurlu bir ~kil Rlmaktadır Bızl bugü
ne er~tiren amiller, biziın ve te.{lınti

dümUz sarsılnıadıkça btı:ı daha nurlu 
günl("re ula.ştıra~ :\kla ·dı • de~k

U>dlr 

VATAN 

B. Ahmet Emin YallllNI. •Civ.,,.._

da '""' lort.na ..ı~ l8imll -
cij:tıku b-.1.Ş ya&ııt>.ında f'9ciimle: 

•. .\.\ ı up<c&nın Şarkında silith ıaklrtı-
13.rt duyuluyor. Blr taraftan Roman .. 
yadJ, diger taraftan Fililndiyada harp 
tedbirlt.·ri alınmakta ve harp b.av33ı 

eı:nnek t<.'<iir. 
Bu nlemlek.etlerden ikisi de pek ya

kın zNnı:ınlarda Sovyetlert: arazi ter
ketnıiş nıemleketlerdir~ İkisinde de 
topraklarını gerl alınak arzulill bulu
nabihr. Fakat ne Romanyunın, ne de 
Finlfındiyanm kendi teşe-bbüsil de 
&\'Y~lleri tehdit edec..-egt hahra eeıe

mez. Pek belli kt her iki memlekette
ki hareket:er de1 Sovyet hududuna ya- , 
pılan Alman se\•k.iyatı da un1um1 bir 
Alman tazyik: planının netM..-eleridir.> 
demekiedir. 

- Fakat, Vedadın öldürdüğü 

muhakkak. 
10 dakika bitti. Hakim sıdona 

geldi. Ve biraz dinlf!nıniş bir yüz 

ve sc,;le celscy ei açtL Müb~e: 
- Şahit Elizebeti çağınnız!. 
D~i. Başlar mahkeme kapısına 

çevrildi. Müba<ir: 

- Elizebettel!, 

Derken, ırfiz"1, çC ıık giyi-"'!, 

ilk bakışta gözleri :özleriııııe çe
kea genç bir kadıu saloodan iç&

riye ı:ıirdL Ö~eltti1ıin üzerilllde 
ye o bir çift tahta top~ııa $eke 

lf!ke ~dcanhğı sese tf!nıpe tutarak 
lwılı lnzh yürüyen genç kadoa iti· 
kiaıin karpsuıa gelditi vakit yi.

ae bütün başlar ona döndü, Ve 

'b6tüıl eö"zler ona daWı. 
Hikiaia ilk suali: 
-Aılauz!. 

oltlu. • 
- Elizaltet. 

-Kaç~-? 
(Aıbm ...... 

Bafln de bay pllı re 
Hlrkçe dersi 

Kimin kusurunu, hatasını 
yüzüne vursa!lız, size içerler. 

Bu, bir tabii kanundur. Ten

kide en çok tahammül ettil"i• 

ni söyliyen ve medeni bir İao< 
aan olduğunu söyliyen bir 

kimse dahi, ayni hastalıkla 
maluldür. 

Bu sütunkrda, müteaddit 
defalar, güzel Türkçemizi 

yanlı§ kullanan ve hatalar 
yapan bazı kimselere dair 

yazdığım her yazı, o muhit
lerde memnuniy~tle değil, a· 
sabiyetle karşılandı. 

Türkçe konutmak, Türk
çe yazmak kolay mı?, Fakat, 

bugün anlaşılamıyan bir 
nokta var: Türkçe nedir?. 

İtte, mühim bir telakki 
meselesi ortaya çıkıyor. Bi. 
zim Ankara Radyoscnda ye

ni konutmıya batlıyan bir er
kek spiker var. Kaç zaman

dır, dikkat ediyorum. Bazı 

kelimeleri yanlış telaffuz e

diyor. Bilerek, bu hataları 
yaptığını sanmam. Çünkü, İn· 

san bile bile hata itlemez. 
Herhalde, muhterem spiker, 

bazı Arapça kelimeleri bil
mediği ıçın veya bunları 

Türkçe addetmediği için, Ü· 
zerine düfüp öğrenmiyor. 

Bay spikerin beni affede
ceğini ümit ederek, yanlı~ te

laffuz ettiği kelimelerden bir 

ikisini §Uracıkta kaydede
ymı: 

Birincisi dafi kelimesidir. 
Malumu ihsanınızdır ki, de

fetmek maadarının aileoııı

den olan bu kelime bir iami 

faildir. Defeden mana.sına 
gelir. 

«Dafi» deki «a» elifi mem

dude' dir. Binaenaleyh uzun 
okumak lazımdır. Dafi ba

tarya, derken «dafiıı deki 

«a» yı biraz uzatmak lazım
dır. 

İkinci kelime: Akit keli
mesidir. Yine İsmi faildir. 

Akteden, bir akti yapan ma
nasına gelir. Malum şeyler. 

Geçen gün, Türk-Alman 

muahedesinden bahsederken, 

sayın Bay Spiker, bu akit ke
limesini kısaca akit olarak o

kudu. Filhakika, aynca, bir 

de akit kelimesi vardır. Fa

kat, burada, yine, onun kul
landığı cümlede akit değil, a

kit demek, yani, «a» yı uzun 
okumak lazımdır. 

Bir a harfini, biraz kısa o

kumaktan ne çıkar, Diyecek

siniz. O kadar büyük şeyler 
çıkar ki .. kelime, malumu ih

sanını.ı:, tamamen başka bir 
mana ve mahiyet alır. 

Ne yapalım, madem kul

lanıyoruz, bu kelimeler ha

len Türkçedir ve okumasını 
bilmek li.zmıdır. 

Kusura bakmayın! 

R. SABiT 

ıaıma satıtıuda ma
tevasııtıar kalıkyor 

lktısat Vekaletinin şehrimizde 
açtığı basma saltı ~ull<'leriııdeki 
tevziatın tanzim edilmesi ve mu -
tavassıtların ortadan kaldırılına -
sı için bazı tedbirler alınma.ı ka -
rarl.aştırilmı:;tır. Bwıdan s0nra b-ıs 
ma satış şubelerinde muam<'lelet 
9-12 arasında yapılacak ve ıhüvl\·e
tl teılbit edilmiyen kimselere ba.,r 
ma verilmiyecekıtir. 

MEVLOT 
Kır!< eün evvel lopra~<a tevdi ..tti

liwtiz merhum Sadıkza~ Hü:::eyuı 

Xaptanın mahtumu ve sevgili karde

şim~ Sedat Sadık oglunun nıhnna ıt

lutf oh "'-nalc üzere ya~ 1k.t P11za'" ;:oı

nil bitle namcızını nı tcaıdp Bf',.lk• ' 
Sinanp -:amı nfınde k;rd f!ri 

tarafından M~hldü Neb<-vl okıtluru

lacafıııdan merhumun ark:Waş.ıarı tle 

'lcendl.Ulti seven ve anu edeolcrın \ea
rifteri rica olunur. 
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İki odalı, ör..nde küçük güzel 
bir bahçesi olan mini mini bir ev
de oturuyor, hayatını gelip geçen 
kendisini arzulıyan erkeklere sa
tarak, yaşıyordu. 

kadıncıan öc almak, sonra onu 
köyden çıkarmak için çalışıyor. 
!ar, hergün bir başka türlü fesat 
karıştırarak onu azaba sokuyor -
!ardı. Zehrayı evden atmak için 
uğraşmaları hıçbir netice vermi
yor, o evine daha fazla bağlam -
yordu. 

* 

Roma ya topraklarından 
yaya ka şı bir Alman 

uzu eklenebilir mi ? 
s. u 
a 

• 
lngilizler, Surigede, Fransız mukavemetini 
henüz neden kıramadılar? Sebepleri nedir? 
Uzak Şarkta : r-- Yazan: "\ Diğer Cephelerde: 

r-1-0-1--N--U--N--ı l a,anm111 Aşk ve Mac,.ra il atı~ 

Hayatını Anlatıyorunı.-A 
No·I 

Otele girerken Beşikta,la Ada 
arasındaki bu tezadı konuşuyor, 
güJ.iişiiyorduk. Kapının önünde u
yuklıyan bir garson sesimizi işi

tince telitşla kalktı. Yüzü.müze 
clikatle baktı. Sonra ihtiramla se
liiııılayıp koştu. Koridorun elek
triğini yakarak merdivenin yanın
da yol verdi. Merdivenleri birbf-
rimize yaslanmış olarak çıktik. 

parmaklarile i,eriye çekt v< 
reden bir aılıenkle 

._ Biraz dana konuşalıı:' 
yatars:nız .• 

Birkııç sene evvel o küçük yu
vaya çoi< başka emellerle baba 
ocağından kaçıp gelmişti. Köyde 
bütün genç kızlar, sevdikleri er
keğin evlenme talebine kendi gö
nüllerile cevap verir, aileleri bu 
izdivaca karşı koymak istcılerse, 
delikanlının evine kaçarlar ve 
düğünler kurulur evlenirler<li. Bu 
eski an 'aneyi, ayıp görmek hiç 
kimsenin aklına gelmezdi. Zehra 
da, tıpkı kendi köyünün kızları 
gibi hareket ederek, sevdiği ada
ma kaçmıştı. Fakat daha düğün 
hazırlığı yapmağa vakit bulama
dan. delikanlı bir kaza neticesin
de ölerek, genç sevgilisini, yal -
nız kimsesiz bırakmıştı. Felaket
ler birbirini kovalamış, babası, a
nası da Se\'diği delikanlının peşı 
sıra jilmışlerdi. Artık, gelip ça
tan kotu gunler onundu. Kcnclini 
felaket selinin içınde bulan Zeh
ra, bırkaç kere aldandı, samimi 
hislerıni çaldırd. Ve bir gün 
cDüşkün kadın, cKötü kadın• dam 
gasını alnında buldu. 

Sonbahar gelmiş, ortalığa yaz_ 
dan ayrılışın hüznü, garipliği çök 
müştü. Zehra, yakın köylerden bi
rindeki akrabalarına yaptığı kısa 

ziyaretten, eve döndüğü vakit o
dalarını, küçük mutfağını toz için. 
de görünce şaşırdı. Yatak odasını, 

oturma odasını, mutfağını temiz
ledi, minderlere yeni örtüler, ya
tağına temiz çarşaflar serdi. Ak
şam yalnızdı. Yorgun vücudünü 
temiz yatağına bıraktı. 

li5> u hafta içinde harbin umınni 
19 manzarası şudur: 

11 Emekli Kurmay j IR\ aha garbe uzanırsak Fransa, 
\. lbJI İngiltere v.e Amerika ile kar-

= Subay şılaşac.ağız. Fransa Alman.yanın 

Koridoru geçerken kalbim hızlı 
hızlı atıyordu: 

15 numaralı kapı.. Titrek ışığın 

Dedi. Sesinde ~ iddet, iS) ı. 
galanıyordu. Yüzüme öyle 
bakıyordu ki bılmiyorum Dl> 
rin, ateşin nurlarda ne vard• 
anda mukavemetimin sönd• 
içimin ate::e tutulmuş bir 
mu gibi eridiğini hissettim: 
.~Allahı.m insan böyle bil 

yette ne yapar, ne yapar, il 
ginin esiri, görgüsüz, te<:fli 
saf bir kıfl yana yana tut 
scvgilisınin yanından nasıl 

Kıvrak esmer ~ ucutlü, içleri 
ateş dolu iri siyah gözlü, dalgalı 
siyah saçlı bir kadındı. Köy er
kekler• oradan ,eçen yabancılar, 
bu taze kadının varlığından taş<n 
aızıbeye kendJe-.n: kaptırıyor

lar. Ona bir kere sahip olmak is
t.ven erkek, onun, basit fakat se. 
vimlı küçük evine girince, dostu 
olunca. ~ ürcklerinde sönmez bir 
ateş bularak, tutuiuyorlardı. 

Zehra. evinde yalnız yaşıyor, 

bütün haya•ını, çeşitli maceralar
la dolu günler:n'. büyük bir h
tizam içinde geçirıyor, ona gelen. , 
ler, bu tesir altında kalarak, evin 
havas - ... y uyarlardı. 

Yıl,a geçtlkç , Zehra, varlı -
ğındakı g L!. kuvve ı, cazibeyi, 
sih1r1 her istc-di ı , !>an ~z.,)rinde 

ku' a maga başladı. Evli, çoluk 
çocuk sa!- bı erkekler, ondn tu -
zağına düşüyor, evi ri yıkılıyor, 
nı<anlı hz]aro, duğünleri kuru. 
laT"ı\'Ur Zehra. b r felaket ha -
\'ası hal:nde kôyıir. üstünde esi
·ordu. 
Mtılh t1e mırıltı halinde başlı

yan şıMyet.er, gün geçtik,-e ar
tıyor, kadını köyı;Jen atm. a çarele- , 
kri ara.nıyor, duşunu~.üyordu. 

Bunlar def!ndcn denne duyan 
Zehra, kendin. da .a çok ortaya 1 
atıyor. kaderin ona vermediği .a. 
adetlerı başkalarında da yok et
mek ıçin, bütün ırnvvetile r.oüca
dele ediyordu. Daracık belli en • 
tadcr g.yerck, küçük evınin ka
pısına çıkıvor, gelen ge~-enlere. 
iri, parıak, siyah gôzlerinde şı ~
şekli baku;'Jrla bakırnr, etli kalu, , 
dudaklarında ~·ağıran bir gülüş. ' 
le. güzel dişler nı gösteriyordu. 
Taze diri vücudünden taşan sihır 
onu görmlcri sarı ·or, başla!'"."lı 

döndlirüyordu. 
Fakat, köyün bütün kadınları 

onun a eyhıne !erber olmu . 
ıçin ıçin ve el bırl:gile. kend le -
rinden kocalarını babalar ı, r -
~anlılarrnı, kardeşlerini çalan bu 

Gece yarısına doğru bir gök 
gürültüsıi onu derin uykusu için. 

de sıçrattı. Aradan kısa bir zaman 
geçti. şakırtılarla yağan yağmur, 
tavaınn tahtaları arasın"1n sü
zülerek, odaya akmıya başladı. 

Zehra, yatağında doğruldu. 
Lambayı yakmak istedi. Karan
lık, yağmurla elele vererek oda

yı kaplamıştı. Neye uğradığını an-
lıyamadı. Evi niçin akıyordu? 

Şimdiye kadar böyle bir iş başına 
gelmemişti. Gök gürlüyor, yağ

murun akırtılarından başka hiç 
bir ses yoktu. Öbür odaya koştu. 
orası da, mutfak da ayni halde 
akıyord·. 

O sırada kapı vuruldu. Kısık bir 
kadın sesi: 

- Zehra! .. Zehra'. 
Diye bağırıyordu. Kapıyı açtı. 

Karş:sında sevdiği bir tek kadın 
arkadaşı vardı. O: 

- Zehra, d'edı Kaç! .. Köyün 
bütün kadınları ellerinde sopalar, 
odunlarla scnı öldürmeğe geliyor. 
Bugün camının kiremitlerini kal
dırdılar... Seni burada tutmıya
caklar ... Tren nerede ise geçecek .. 
Hayd; ~abuk oL. Kaç Zehra ... 
Seni öldürecekler .. Hepsi kudur. 
muş gibi ... Artık bu köyde otu-
ramazsın .. . 

Köy yolıJndan bir uğultu, ve 
titrek ışık dalgalarile kadınlar, 
ev.,. doğru geliyorlardı. Zehra, va
ziyeti blitün açıklığile kavradı. 
Paralarının rak'ı bulunduğu çan· 
tayı kaparak, sırtına bir palto ge
çirdi. Evden çıktı. 

Kadınlar eller :lde sopalar, o
dunlar, demı" pnrçalarile Zehra
nın evıni sarcl.k1arı vakit; o, ka
ranlıkları yırtan :~ıklı trenin için
de, meçhul bir hayata doğru gi
diyordu. 

Uzak Şarkta japonya Çin bar· 
bine devam etmektedir. japon Ha
ridye Nazırı son beyanatında, A
merikanın harbe girmesi halinde 
japonyanın da _ milli şerefini kur
tarmak kaygısik - harbe iştirak 
edeceğini ima etm~ir. Bu arada 
Singapur etrafında İngiltere - A
merika - Avustralya _ Holanda 
Hindistanının müşterek müdafaa 
tedlbirleri devam etmektedir. Ya
ni Pasifikte de harp kokusu var
dır. 

Orta Şarkta: 

G arbe doğru uzanalım: Orta 
Şarkta İngiltereyi Ha.beşis

tanda, Suriyede ve Libyada harp 
halinde buluyoruz. Ha'beşistanda 
ciddi bir İtalyan mukaven1eti ka 1-
mamıştı.r; fakat ne de olsa hila 
İtalyan mukavemet yuvaları var
dır; bunlar İngilizleri meşgul et.
mektedır. Suriyede ne cenup ve 
ne de şark cephelerinde 'Fransız 
mukavemeti kırılamamıştır. Al
man yardunı ve müdahale&\ ol
madığı anlaşıld·ktan sonra İngi
lioıler ve Hür Fransırtlar ikna ve 
tıulfıl siyasetne işi tıalletmek yo
luna saptılar, fakat Fransızlar bu
na cenupta, merkezde mukabil ta· 
arruzla cevap verdiler. 

!F ransız mukavemetini kırmak 
için ya önce Beyrut veya Ra

yak istikametinde sür'atle ilerli
yert-k Fransızların şimale çekilme
sine mani olmak, veya şarktan ha
reket eden moWrlü birliklerle Ha

lep .bölgesine kadar ilcrlemeık la
zımdır. Aksi takdirde Fransız mu
kavemeti çabuk kırılamaz. 

Libya cephesinde de İngiliz mu
kabil taamızu muvaffak olmadı. 
Cehennem Geçidi denilen Halfaya 
ve Capuzzo müdafaa hattı Alman
ların elindedir. Suriyedc zaman 
kaybeden İngilizler Libyada da 
kaybettikleri zamanı telafi ede
memişlerdir. Bu vaziyet .karşısın
da Orta 'Şarkta İngilizlerin iki 
cephedeki askeıi harekatı iyi ne
ticeler vermemiştir. İngilizler Su
riye işini sür'atle bitirmek ve 
Mısırda kuvvetlerini toplamak 
mecburiyetindedirler. 

KÜÇÜKSU 
~ . 

PLAJ ve GAZ i NOSU 
Haziranın 22 inci gl nfl açılacaktır. 

Get;l'n a;enı-lcrde olduğu glbi kombine biletler satılacaktır. Vapur bilet
ler banyo ücreti de dahil o1arak 

Didip Gelme 35 Kuruştur 

r 
Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 100 

damarlannı körleten ve istikbal
de de\'let ve milletin başına bin 
türlü belalar getiren diğer bır ej
deri, mrinci defa Olaraık kU)TuğUnU 
kımrldatrnıştı. Bunlar da esası 
!Rum olan yeniçerilerdi. · 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL ....,__ 

Yeniçeri ocağı nasll düzeltilecekti ? 

Padişah bir gün dışarı çıkarken 
yeniçeriler güriiltü ile üızerine 
yürüdüler. Cülus müna."4betile 
bahşiş b'tiyorlardı. 

Bu devşinneler ilk defa olarak 
padişaha karşı koyuyorlardı. Pa
ra §tiyorlardı. Hem ed cüliıs bah
tişi. .. iıazrlanıp Anadolu)·a geçmesini 

tıoş gormedi. Pişman oldu, amana 
d~-tü. 

Fak.at SLiltan r-telunet ecdadı gXıd ı 
Kara'119'1 oğullan~.. mülayemet 
östcrınck fıkrinde de-gildi. Lakin 1 

hcrşeyd<'n ev\'el yapılacak iş ızih
nınde takarnir etmışti. Anı ıkmal· 
etmezde evv"l başka §!! . ., bııık
mak ıst.: crd~. Bı.. ısc İstanbul 
fot"ı d 

Sı.;lt , Mehmet -anı olr: U§f.ı; ki 1 
İsta. bı;l feth<>1unma<i a Tı..:ıa 
boylarında emnın tlı bır surette 
T'l.rkkrın ~ erlcsm<'le ne mk.ln 

ycıktu. 

Bibanenaleyiı, Rumelıyi, Kara
man ogullarını, şunu bunu ibıle
birde kar tıran ve Aıuıdol:u ile 
Rume ı. arasında bir çıban P• 
ıkanıyan Bizans İmparatorluğıll'.ıu 
ortadan kaldırmak lüzımd 

Türkler BizaM Imparatorluğır 
nu ortadan kaldırd*tan sonra, an
cak Tuna boyların a r atça yer· 
leşeç~kler, Edimede bulunan paı-·· 
tahtlarını İst;mbula gdırerek: A,-_ 
rupa a bairim ol:ıc·aklarcll. 

Padiı;an Bursava gelioce, 0&-
manlı aratorlug'.ınu.n tı.ayat 

Sultan ~Iehmedin canı sı.kıldı. 
Yeniçerileri derhal tedip etti. A
ğalarını falakaya yatırttı.. sı,>a<lan 
geçirtti. Bir k:ı6ımları.nı azledip ~ 
caktan uzakla,..t:n·dı. 

Kı2Jar ota~; ile Tuman p~şa ~ 
karıştılar. Bunun muhataralı ola
cağmı padişaha iddıa ettiler Zağ
nos pa§a da bu fikirde idi. 

Çünkü. Zağnos paşa, Tuıtıan 
paşa yeniçen devşfr!Tl('Si idiler. O
cağı sahabet lazımdı. Fakat pa
dişah 'hell"ıni sopadan geçirdikten 
sıonra cüliıs \ıojh?şini de a • " 

Yakın Şarkta: bütün taıcyiıklerine rağmen Iııgil-
tere aleyhine tamamile iharbe sü

IO) alkanlarda ve Yakın Şarkta rüklenmemiştir Ancak Fransız 

91 iki mühim hadise vardır: Al- sanayii Almanya için çalışmakta-
manlar kuvvetlerini Balkanlardan dır; General Veygand ikinci de-
çekerek Sovyetler Birliği hudut- fa Fransız şeref ye tarihini kur-
larında toplamağa •başladılar, Ro- tarmış oldu. O Suriyenin müdafaa 
manyada da ve Finlandiyada har- edilmesine de muarızdır. Zira Or-
be ait•bazı hazırlıklar devam etmek ta Şarkta İngilizlerin da'lıa serbest 
tedir. Buna mukabil Sovyetler Bir- kalmalarını arzu ecliyor. 
Jiği de manevralar bahanesi!e kuv- İngiltere adasında müdafaa ha-
vet toplamaktadırlar. Ne Alman zırlıkları ayni kuvvetle devam e-
tahşidatını iaşe müşkülatına ve diy<ır; Almanlar yaparlarsa bu son 
ne de Sovyet hazırlıklarını ma- bahar sonuna kadar istilaya te-
nevralara atfedebiliriz. Almanya- şeb'büs edebilirler. Girit muvaffa-
nın garp ve cenup istikametlerin-- kiyeti onlara bazı ümitler vermiş-
deki askeri muvaffakiyetleri iıktı- tir. Fakat Girit ile Britanya adası 
sadi cephede iyi neticeler verme- mukayese edilemez. 
miştir. İktısadi takati azalan Al- Amerika harp lıazırlıklarını art-
manya, şimdiden sonra askeri ıha- 1 tırmıştır; Almanya ile siyasi mü
rakeata iktısadi sebeplerle devam nasebetleri günden güne bir parça 
etmeğe ve bu ma'ksatla yeni bir daha kesilmektedir. Atlaıı muha-
harp planı tatbik etrneğe mecbur rebesi henüz tngilterenin sırtın-
kalmış gibidir. Bay Hitlerin ilk dadır; Amerika gemi kafilelerini 
düşündüğü hedef Rusya idi; Av- himayeye h t nüz hava ve deniz 
rupa ithalatsız yaşıyamaz. Ame- kuvvetlerile iştirak etmemiştir 
rikanın müdahalesinden ve ablu-

Fakat bugün yarın bunun tahak-
kaya iştirakinden sonra Almanya kuk etmesi muhtemeldir. 
yeni kayna.klar bulmak ve tanzi-
me çalıştığı Avrupayı harp içinde Hulasa, Alman harp planında 
lkendi emellerine göre beslemek yeni lbir değişiklik olması muhte-
mroburiyetindedir. Zira Ameri- meldir. Zira harp Avrupa harbin-
kanın cCJiıe almasile 'harp, Avru- den kıt'a harbine intikal etmiştir. 
panın iktısadl !hudutlarını tama- Almanya iktısadi ccıphesini tak-
mile taşmış, kıt'alar arasında iktı- viye edemezse, harbi idame ettire-
sadi taıkat harbine dönmü tür miyecekt;r 

Bu itibarla Almanyanın Sovyet-
• !er Birliğine _ şu >hasa\ devresin

de - sırf iktısadi sebeplerle bir 
taeyıkte bulunma. muhtemeldir. 

Türk - Alman Muahede.i: 

ı f 
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altında heyecandan odamı müır 
!kü!Atla seçebildim. Kapının ö
nünde durdum, anahtarı çıkar -
dım. Elim tokmakla küçük bir 
veda: 

•- Haydi Allah rahatlık ver
sin!.• demesini b<'kliyordum. 

Fakat hayır .. Hiçbirşey söyle
medi. Bir saniye gözgöze bakıştık 
Sonra avucunu tokmakla duran 
parmaklar:ma bastırarak: 

<- Seni odana bırakayım yav· 
rucuğurn!.• 

Dedi ve kilidi çevirmeğe baş
ladı: 

Birdenbire irkildim. Bir fırta
nanın korkusuna tutulm~ş yol
cular gibi içimin ürperdiğini duy
dum. Korkuyordum: 

Her vakit onunla yalnız kalma
yı arzu eden ruhum, ba.~başa !bu
lunduğumuz yerleri bir sevda cen
neti sanan varlığ.m korkuyordu. 
Göklere bile meydan okuyan sev
gim ilk defa bir aşk mabedinden 
içeriye girebilmek için kuvvet bu
lamıyordu!. 
Dışannın hareketine rağmen içi 

derin bir sessizlikle uyuyan koca 
binanın muzlim hali, en küçük bir 
nefes bile işitilmiyen kuytu kori
dor, kapısı kapalı otel odası beni 
ürkütüyordu!. 

Evet korkuy-:ırdum: Yarım ay
dınlıkta yüzünde iki ateş olan göz
lerinden korku) ordum. 'lçinden 
ikiye bölünen bir insan gibiydim. 
Duygularımın biri ona emniyetle, 
itimatla me>jbıı. bulunurken, diğeri 
azgın, çılgın darabanlarla kıYranı
yordu. Böylece kendimden de kor
kuyordum!. 

•- Haydi girsen>Lc!,. 
Kapı açılmuıtı. Açık pencereden 

bilirdi?. 
O elektriği yakmağa g;d 

odanın ortasında \'Ücuduil' 
yor, dişlerim bi.ııbirinc çarp· 
Öylece, hareketsiz .. olumunu 
liyen kurbanlık koyunlar gıbl 
liım mazICım duruyordum!· 
Kapıyı kapattı, yanıma 

Sesi yine eski müşfik, tatlı 
almıştı. Dudaklarında ç·çeıv 
bir tebessümle: 

•-Biliyor musun Müjg'Jll 
Elektriğin, bu mavi ışığın ıl 
ne hulyalı \ .ıruyorsun?. sonl' 
raz daha yanıma yaklaştı '1 

lunu belimden dolayarak ~" 
aynanın önüne götürdü: 

<- Gazinoda herkes sanB 
ycrdu Müjgan.. Sanki 
bile senin güzdliğini söylii)' 
Bak şu hayallerimize .. İJ<iil1 
bil'birirnize ne uygun bir çil' 
yor.uz değil mi? .• 

Aynadaki Mıijganla J1ıV 
rıevkle, saadetle seyrcttinı. t 
gözlerinı:lc gördiiğüm şrfl<' f 
caklık dem,nkı kötü teredd~ 
mi azalttı. Elini belimden Ç' 
den şezlonga gotürdü. oıu.'"" 
sordu: 

•- Müsaade eder mısin 
gara içeyim?. Biraz clinlerıt 

Bu ifadedeki yalvaran, 1 
eda tekmil it:matlanmı ;~df 
Hatta demm ondan şuplı 

ğim için kendimden utandıfl' 
garasını içerken o kadar .ısı~ 
ruyor, öyle Jıararetlı anlatı' 
ki; il kinci hadise siyasidir; fakat 

U birinci askeri hadise ile çok a
lakadardır. Bu da : eni Türkiye -
Alman muahedesidir. Almanya
nın Türkiyeye taarruz etmiyeceği, 
böyle bir l1<1taya düşmiyeçeği 

ötedenberi kanaatimiz idi. Bu 
110'kta artık bir muahede ile de te
eyyüt etmiştir. Ancak Almanya, 
Sovyetler meselesinde daha ser
best kalmak istemiştir. Bizim kim
se ile bir a~verişimiz olmadığı i
çin, emperyalist emeller ibesleme
diğiınll için Sovyetler Birliğinin 
-ıecrit edilmiş olması bizi alakadar 
etmez. Biz insani düşünüyoruz ve 
ancak tedafüi harbi meşru ve 
mukaddes görüyoruz. Ne bir karış · 
toprak isteriz, ne de bir kar!§ top
rak veririz. Doslluklarımıula bir 
rüçhaniyet yoktur. Hürriyet ve 
isti·klaliınize hürmet edilmek şar
tile her milletle seyyanen dostuz. 
Sıra gözetmeden el uzatanlara biz 
de elimizi sıra gözetmed.en uzata
biliriz. Harpte de, siyasette de şı
arımız budur ve bıı Atamızın şı

andır 

1 
100 

Steı·Iin 

Dolar 

Aetllf •e kaP&Dlf 
5.22 

129.20 
içeri dolan ayın aydınlattığı oda- ı-------·----
da ilk gözüme çarpan şey, ak~amki 
karyola oldu!. Onu göruncc çi
çekli bir yolda karısına bir mezar 
çıkan insanlar:n r.i,ıesile tıtredim. 
Sanki karvolan;n soı:tuk dcmirl r' 
yüzüme ç~rpmı~ gibi ayıldım. O 
demirler: •Girme .. Girme -bura
ya. diyorlard •. Eşikte duraladım. 

1 
(Afi;.~1 

vermekte kusur etmeden bu çok 
fena oldu. İlcrh;i içın felaketler 
vücude getirdi. 

Çünkü Fatih devrinde yeniçe
riye verilecek cüliıs bahşişinin hiç 
bir laymeti yoktu. On kese altından 
ne çıkardı?. 

Sultan Mehmet on kese altın n<>
cliye ederek yeniçeri asilerine ve
rildi. Fakat böyle yapmakla .b&
raber )-eniçeri ağası Doğan bey! 
bile scpadan geçirdi. 

Sultan Mehmet yeniçeri ecağını 
ele almak için sopadan başka ye
ni birşey daha yaptı. Yedi bin ka
dar kapı tıalloru (padişafı mai~ 
ti) ;,·miçeri olarak ocağa koydu. 
Sözcıe bu bin~ bendegan ile 
ocak padişaha bağh kahnıış ola
caktı. 

Halbuki bu kapı hal'kı da tı;.rcr 
devş.imıe idiler. Hem de oradan 
buradan gelme !binbir çeşit iman
lardı. • 

Bizaııs İmparatorunun tehdidi 
e-;ase-n Sultan Melhmedin imdadı· 
na yetişiyordu. İmparator da Sll'l-

ıoo Frank -
100 Liret -
100 üv Fr. 30.60 29.90 
100 Florı.. -
ıoo RayiJ:marJa -
ıOQ Beııa -
100 Drahmi -
100 Leva -
100 Cek Kronu -
100 Peçe ta 12.89 
100 Z!oh -
100 Penıö -
100 Ley -
100 Dlnar -
100 Yen 31.0ı75 

100 İsv. Kr. 30.6275 
100 Ruble -

ESHAM VE TAHVİLAT 
İkramiyeli % 5 
İkramiyeli % 5 
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19.M 

19.80 

---· Dı., Hekimi 11:1--· Ferit Ramiz 
B~.r cii:n Öilf"de.n Sonra 

DİŞ ve ÇENE RÖNTGENİ 
Beyoğlu Tünel !stikliıl Cad. No. 334 

Telefon: 43413 

tan Murad vefat ettikten sonra, 
Sultan Mehmede ehemmiy.et ver
miyordu, Bu padişahın gününde 
ibepsi bir şeyler koparacağım ızan
nediyorlardı. 

Cülus münasebetile İmparator 
tebrikte w hüsnümünasebat tale
bined kusur etmediği için ;kat'ı· 
münasebata ve:;ile arıy<ırdu. Kos
tantin iliisıııı ~ oluyordu. 

Bursadan İunit, Kocaeli yolile 
S ultan Meılııınedin birdenbire~ 
su önünde gözüktüğü işitildi. 

Sultan Mehmet, yJldırırn siir'a-
1ıile Anadoluhlsanna (Güzelcehi

aar) gelivertn.İ!'ti. iBu ge~ ile ne 
demek istiyordu?. 

Padişa'h Anad<ıluhiserlarına hll
kim bir te;peye otağını kordu. Gü
zelcelm;ar ismile maruf olan saMl 
llıisarının içine de üstü açı.k mu
vakkat bir cami yaptrrdı. Karşı 
yakada kale yapılmasına b~ladı. 
Bu kaleye Bo azkcsen namını 
verdı 

Boğazkesen, yarı; Rumellhi>;an 
pek çabuk yapıldı. Vak.tile İran 
Şahı Bil iilk Daranın ordusunu ee-

Tekrar etti: 
<- Haydi yavrucuğum! .• 
Bende yine ·bir kelime yok .. İş

te yine kalbim tak .. tak vuruyor, 
' tamamen irademin haricinde ve 
ne müthiş atıy<ırdu. Nereden bul
duğum çılgın bir cesaretle kapıya 
dayandım. Genç kızlığımın bütün 
iJıicabını sesimde toplyarak tekmil 
bir mukavemetle: 

•- Teşekkür ederim llikmet 
Bey .. dedim. Ben kendim yatarım. 
Siz de odan:za gidiniz. Sabahleyin 
konuşuruz. Aman erken kalkalım 

1 
e mi? .• 

1 Sonra veda için elimi uzattım: 
•- Şimdilik hayırlı geı:eler ... 

, Eli çıplak bileğime yapıştı. Sert 

çirmek üzere yaptırdığı köprü· 
nün yeridir. Boğazın en dar ma
h allidir. Akıntının şiddeti batıusus 
yukarıya çıJcan gemiltti kaleler
den birinin önüne gelmeğe mec
bur eder. Bunun lçin padişa-h yer 
intihabında isabet etmişti. 

R umeliliisan kalesi ibiııbirine 
duvarlarla meri>ut üç büyük ka
le şeklindedir. Her bir kul nin in
p.sına bir.,r ~ tayin c unmu.;
tu. 

Sahildek:ine Ve<ı:iriazımı Halil 
paşa, dağdakilerin birine Zağnos 
paşa, diğerine Sanca p a,a nezaret 
ediyorlardl. 

Padişatı, kalenin bir :uı. evvel bi
til'ilmes:i için ıbi22at :tendiııi de ba
flllda bulunuyor ve bazıan da ter 
m olsun diye kazma vuruyordu. 

Rumeliıhisarı (Bog-azkesen) ka
' lesinin asıl mômarı Tüı·k mülıen

dislerinden Muslaıhatt n isminde 
!birisidir 
Padişahın Rumeliıiıİöaruıa başla

dığı haberi, Bizans İmparatoru
nun uykusunu kaçırm~tı. Orhan 

( Arl<Mı Var) 
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Telhia eden: Muammer Alohc 
Helsinkiden bildirildiğine gö -

re, oldu'.<ça mühim kuvvetlerin 
Moskova - Lcningrat hattı üze
rinde hareket ha.inde bulunduk. 
lan gurulmüştür. Bazı ihtiyat sı
nıflar fevkalade hizmetoe çai'<ırıl
mıştır. Büyük <ehirerde -asif mü 
dafaa tedbı.rleri alınmaktadı;r. 

Malbua'.a dünden itibaren san -
sür konmuştur. 

Moskova rad,·c>su ise enternas
yonal gerginliae ve herhangi harp 
hazırlıaına, Sovvetlerle hemhu -
duf memleketlerde alınan ihtiyat 
tedbirlere hiçbir telmihloe bulun
mamak.tadır. Bllak,is Finlandiya 
hududundaki Kareli berzahındakı 
kaplıcaların, mevsim münasebe • 
tife birçok Leningrallı ile doldu· 
ğunu sövlemişlir. Sovyet halkın· 
dan hasıl edilen intıbaa bakıhrsa, 
hudutlarda gayri mutat hiçbir şey 
cerevan etmemektedir. 

SÖVYETLER ŞAYİALARI 
TEKZİP EDİYOR 

Sovvet salahiye~tar mehafili 
Alma~ya ile Romanyanın Sovyet. 
ler B:rliğinden mutalebatta bu -
lundukları hakkında yabancı 
memleketlerde dolaşan şayiaları 
tekzip etmektedir. Moskovada se
ferberliği gösteren bir al.3.met yok
t~r, Sokaklar ırclıp gerenlerle do. 
ludur Moskovada, eğer umumi 
sef rber k olsaydı, bunların as
kere ça.ğırılmaları icabedeceğ.i 

soy'enmektedı•. 

An'rnra Rado gaze•esıne göre, 
grr k S:>vyct. gerek Alman kııy· 
n ı<l •ı :> tada f.vkalade birşey 
olmadı ,•-ı bild.rmişlerdlr. Bir 
Bcrlin haberıne göre, bu şay• alar 
çocı.kça tdakkı eılılmektcdir. An· 
cak Romanyadaki aslreri hazırlık. 
lar gizlenmemektedir, Hat:a Ro • 
nıanva askerlerinin Sovyet hu • 
dudunu gectiği bildirilmiı;; ise de, 
wnn bunun doğru olmadığı ha
ber verıhniştir. 

Londra radyosu Berimdeki Sav. 
yet seferinin Ribbentronla görüş
tüğünü, Hitlerle de görüşeceğini 
bildirmiştir. 

HIRVAT TEDHİŞÇİLERİ 14 
SIRBI KURŞUNA DİZDİ 1 

Ustaşi'lerin Bosnadaki umumi 
karargahından neşredilen bir teb-ı 
lige göre, 12 hazıran pe~mbe 
günü Travnik mıntakasında halka 
yiyecek götüren bir Ustaşi grupu 
Sırplar tarafından pusuya düşü
rülmÜ" ve üzerlerine ateş aoıl • 
nııştır. Bu sebepten 14 Sırp vak'a 
mahallinde kurşuna dtzilmiştir. 
Bevannamede ileride bu kabil ha
reketler olursa, daha şiddetli ted
b:rler .ı.lınacağı ve bir Ust"{iyoe 
mukabil 100 Sırbın kurşuna dizi
lecel:i ilave edilmektedir. 
RUZVELT'İN KONGREYE 

BİR MESAJI 
Ruzvelt Kongreye gönderdiği bir 

mesajda Robın Moor Amerikan 
gemisinin torpillenmcsini enter. 
nasyonal bir haydu•luk hareketi 
olarak tavsif etmıştir. Ruzvelt ez
cün·ie dtmiştır ki: 
•- Torpillenmenin hedefleri, 

Alman tıcaretinoe münaf.i gibi gö
rünen her yerden Amerikan ti-

Amerika Cümhurreiai 
Ruzvelt Robin Moor va
purunun batırılması hak
kında Kongreye bir me· 
ıaj ıröndermit ve Al
manyaya kartı şiddetli 
bir lisan kullanmıttır. Me
saj Amerikayı harbe ha
zırlıyan bir söylev ola
rak tavıif edilmektedir. -

care:ini koğrnak ve dost meınle. 
ketlerle Amerikan ticaretini in
kıtaa uğratmaktır. Açık denizle
rin kullanılması Almanyaya ter·
kedilmiyecektir. Eğer buna boyun 
eğersek, dünyanın Alman tahak
kümü altına girmesine muvafakat 
etmiş oluruz. Buna boyun eğmi
yeceğiz .• 

Bu mesaj, Amerikayı harbe ha-. 
zırlıyan mühim bir sövlev olarak 
tavsif edilmektedir. 

TİMÜRLENGİN MEZARI 
BULUNDU 

Semerkantten bildirildiğine gö. 
re, 19 haziranda Guremir'deki es
ki mezarların açılmasına devam 
edilmiş ve bir mermer lahid ve 
içinde tahta bir tabut bulunmuş
tur. Tabutun üzerinde yazılar ve 
tezyinatla işlenmiş, rengi solmuş 
kıymetli bir örtü vardı. Tabutun 
içindeki iskeletln Timürlenge ait 
olduju anlaşılmıştır. Çünkü 'bu 
iskeletin sağ bacağının d'.z kapa
ğında kemik kaynaştığını göste. 
ren emareler vardır. Malumdur ki 
Timurlenk sağ bacağından topaldı. 
Keır klerin tetkikine devam edil
mektedir. 

in iliz 
(1 inci Sufada.u Devaal 

V"şi kuvvetlerin ·n ~etli muka
vemeti ile karşılaşmaktadırlar. 
N C'hri geçtikleri tıenü:ı: ihaber alı· 
nam2mışt:r. 

İngilizlerin elinde bulu.nan 
• jezzinede şiddetli topçu a~i ol
muştur. 

İngili;ı; filosu, sahil boyunca Vi
şi ku\"Vetlerinin mevzilerini tesirli 
surette bombardıman etmiştir. 

Alman tayyareleri hiç durmak
sızın pike olarak donanmaya kar
şı hücumda 'bulunmuşlardır. Fa
kat şimdiye kadar filonun uğra
dığı zarar pek ehemmiyetsi:ıxlir. 

Suriye Harbine 
Bir Bakış 

(1 liıcl Sayfadan Devanı) 
Şam dOn İngiliz topçusu taratın• 

dan bombardunan edilmiş, bombu 
dımandan bilhasas şehrin muhacirin 
mahallesi zarar görmüştür, 
BÜTlJN CEPHELERDE 
MUHAREBE 

Sollum ve T oh· 
rukta şiddetli 

kum fırtınası 
Ka.hre 21 (A.A.)- Var:iyet te

vakkuf devresi halindedir. Sollum 
ve Tabruk rnıntakasmda şiddetli 
kum fırtınaları hüküm sürmekte
dir. 

Roma 21 (A.A.)- Musolininin 
sfü.cüsü olan Ansaldo, y..zdığı bir 
makalede, garp çölünde İngiliz
lerin gösterdiği mukavemete hay
ret etmektedir, 

Amerikanın petrol 
ihracatı 

Vaşington 21 (A.A.) - B. Ruz
velt, bütün petrol mamulatını ih
racat kontrolüne tabi tutmuş • 
tur. 

Petrol mamulatının şark sa • 
hillerinden ihracı ancak İngil\oe

reye, Mısıra ve garp yarı kürre
sine yapılabilecektir. 

* Tokyo 21 (A.A.) - Japon 
Hariciye Nazırı Japonyanın Çine 
karşı siyasetinde bir değişiklik ol
madığını söylemiştir. 

1111 Şefle 
arasın a 

itler 

U inci S•yfadan Devam) 

Şansölyesi Adol1 Hitler 2rasında 
:ı.şağ dalti telgraflar teati edilmiş -
tir: • 

Ekselans Adolf Hitler 
Alman Reich'l FüJırer Şan-<6ly"8l 

Berlin 
Türkiye ile Almanya arasında 

samii ve hakiki bir dostluğu tem
hir eden muahedenin imzası müna
ıebetile, Ekselansınıza tam mem -
nuniyetimin ifadesini bildirmekle 
bilhassa bahtiyarım. 

Bugün, iki memleketimiz ve mil. 
letlerimiz, ka11ılıklı bir itimat dev
resine, daima orada ka!mW kat'i 
azmile giriyorlar. 

Bu mes'ut fırsattan bilistifade, 
size dostluğumun bütün teminatı • 
111 yalluyorum, bay Şansölye. 

Ankara, 18 Haziran 1941 
İsmet İnönü 

Ekselam !~ fnö,.ü 
Türkiye ReiıicümJıuru 

Ankarcı 
İki memleketim.iz arasındaki sa-

İngiliz tebliği bütün cephelerde 
muharebelerin devam ettiğini bildir
mektedir. Merceaytm'da vaziyet tama
miyle aydınlanmamıştır. Bu bölgede 
~k şiddetll muharebeler olmakta
dır. 

Franı;ız t:ebliği, İngilizlerin dün Şam 
ve Merceayun'a k rşı muvaffakı.yet .. 
siz gayretlerde bulunduğunu bildir
mektedir. Şam'ın Cenup ve Cenubu 
Carbislnde bir miktar i1erlemeğe mu
vaffak oltı.n Hint ve İngiliz kıt'aları 
püskürtülmüş, 400 esir alınmlŞtır. 
Merceayun'a te\cih edilen İngiliz ta
arnızu da pilskürlü1mtiş, 80 e5ir alın
mıştır. Sahilde İngiliz harp gemileri 
Fransız mevzilerini bombardımana 

devam etmektedtr. 

l 
mimi dostluğu teyit eden Alman • 
Türk muahedesinin imzası müna • 
sebetile, benim de bu muahede -
nin akdinden dolayı en büyük mem 
nuniyeti hissetmekte olduğuma, 
dostane tclgrafnııza cevaben, Ek • 
selansınıza bildiririm. Den de iki 
memleketimizin bundan böyle d&o 
vamlı bir karşılıklı itimat deno-e -
sine gixdiği hususundaki kanaati • 
ni2e i~tirak ediyorum, 

Fransız tay:varelerJ. de Me~ayun. 
bölgCfiinde İngiliz zırhlı tecemmilleri-
11i bombardunan etmişlerdir. 

Dostane hissiyatını:rın temina • 
tından dolayı size teşekkür eder 
ve ben de size ayni dostane hisle • 
rimi en hararetli bir surette tek • 
rarlarım. 

HARP VAZİYETİ 
Berlin: 19 Haziran 1941 

Adolf Hitler 
SARACOGLU İLE RİBBENTaOP 

ARASINDA TEATİ EDİLEN 
TELGRAFLAR . 

(1 inci ~- DeT&a) 
Avu. tralyalı kıt'alar Saytianm h~ 
men şimalindeki nehre varml§IG..r
dır. Fakat bu nehri şimale geçıp 
geçmedıkleri henüz malum değil· 
dır. Ancak bu sudan sonra Bey
ruta kadar başka müh<İm bir nehir 
tııiınL yoktur. Bu vaziyet Avust
ralyalıların ileri hareketini kola,-. 
laştıracaktır. 

Cenahlarda müttefik kuvvetler 
ilerlerken merkezde Fran~arın 
mukavemet etmesi ehemmiyeti 
l>ei~ değilriir Şam \'e daha sonra 
llı:-vrut işgal edi ince, bunlar bel
kı şımale çckilmiye de fırsat bu
laınvacaklardır. 

Ar' k Surivede harekat n ikin
ci afrası lbaslamL<tır. Bu sefer Lı
gı derin Şamı işgal etmeleri lıAk, 
ı ...... !>ilır Beyrutun da ayni akıbete 
u· , m• muhtemeldir. Fakat bi
z;!'"' mizc göre Beyrut ve Ra
y k ırev. i en ~amdan evvel i~gal 
ed- !'r c scvkulceysi bakımdan da
ha t Flo\ıdır. Zira Bcyrut ve Ra
YaK k lı den Fran,.ızlar Şamı 
• i ı' e<ilmemek korkm.He -
~aten ke,.. lilikler"nôen tahliye et.. 
rne ,e ıreebu• k 1.-•'ar Eğer royle 
Yaı>ma •lnrsa cen '!:ıi Surivede Fran. 
sız mukavemetı tamamole krrıhp 
P~ı~.ı "llIIUi o ur. Halbuki şimale 

1 

doğru çekilmekle mukaV'elllel.. de
vam edebilirler. Fakat lbu çekil
menin de bir hududu Voardır, Irak 
hududundan hareket eden İngilıiz 
motörlü birlikleri, seri bir şektilde 
Halep istikametinde ilerlemeğe 

devam ederlerse Fransızlar:n şi.. 

male çelcihınesi ve muharebeye 
devam etmesi de imkall'Sız olur. 

Bizim fikrimize göre cenubi Su. 
riyede Fransız mukavemetinin kı
rılması sahil boyıınca ilerliyen 
kuvvetleri.n ve donanmanın müş
terek harekatile kırılabilecek ve 
şarktan motörlü ihata ılıareketi lou
nu tamamlıyaoa ktır. Frans!ıtlar 
s..Jıill.,ri iyi müdaf.aa ediyorlar. 
Fransız tayyarell'ri u:ıu müdafaaya 
iştirak ediyoi, İrı.giliz donanması 
şimdiye kadar Beyrut sahillerine 
bir çıkarma yapamamıştır. 

Suriye harbi bu kadar uzamıya" 
bilirdi. Bunun İngilizler için za
rarlı clduğu muhalokaktır; Libya
da son İngiliz taarruzunun nelıice
siz kalmas orada daha kuvV"etli 
bulunmak icap etti·,ıni gösteıımiş.
tir. İngilizler Almanları Capuxzo -
Halfaya hattı'llda sök~ garl:ıe a
tamadılar. Suriye meselesinin sür
at!!' halledilm~i ve Mısıİ-da tek.
mil kuvvetlerin !Dplamruı.sı 1izım. 
dır. 

Ankara, 20 (A.A.) - Türle • Alman 
dostluk muah.edeslnln akdi mllnuebe
tile, Hariciye Vekili Sükrü Saracoğlu 
ile Alman Hariciye Nazın Yon Ribben
trop arası.o.da -tıdalti telcra!lar teati 
Dlunmu~tur: 

n '· ıa v .. B.lbhe••• 
Bariob'e Nazırı 

Berllı> 

İki meml<!ketirniz ve milletimiz 
ar.asında samimi dostıutu ve tam kar
ıılıklı itimadı "'•men teyit eden Türk 
• Alm~n muahedesini, Ekselans Von 
Papen ile imzalamış olduğumutu Ek· 
selansm::ıa bildirmekle bilhassa bahtl
Y3"'~ 

Bu mesud neticeden sevinettk bu 
husııc=;ta Ekselansınıza en hararetli ve 
sa.mirnt trbri.klerimi bildirirken dostlu
ğwn•ın bütün ita<le>lııi beyan <!imek 
isterim. 

Saraoofhı 
ftr'=-• Şölcrii.. Saraooil• 

BııriciJ'e Vekili 
Ankara 

Alma!'l - Türk muahedesinjn :mza ... 
ı.anm13 oldu!hınu bildiren ve bu müna
!".{'l.>(>t1f!' samimi tebriklerinizi i!ade eden 
Fkse!QQS.ınıztn telgrafına cevt.ben, ben 
de bu tnua~hdenin akdind"'n dolayı 
en h :rnreUi ve umtml memnuniyeti-_ 
mi s.ı.ze bildiririm, Bu hususta en gam.i
'nl tebr:klerimin kabulünü rica ede
rim. 

Bu mua~e !ay-eısinde, 1Jd mem
ketimiz ve milletl-erimiz arasındaki 
dı)stluk ve karşılıklı t.ım itimadın mil
hürk'nmiş o!acahrı· hu.o;ıınındaki derin 

l
knnaı tle harekM ıadel"f'k: kPndimi Ekse
lan..'i!'ıltu. en dostane bir tarzda baf:lı 
odde<l.qorwo. 

Amerika ayda 
1500 tayyare 
yapıyor 

Londra, 21 (A.A.) - Nevyork'tan 
Times ıazeteııine blld!rilditine ıöre, 
Amenka tayyare endüstrisi beş milyar 
dolardan fazla tutan askert tayyare si
pr;,leri almışlardır. Bu rakamın bir 
misli daha artması muhtemeldir. Veri
mi mütemadiyen artmakta olan Ameri
ka tayyare endüstrisi timdi ayda tak
riben 1.500 asker! tayyare yapmakta
dır. Fakat Harbiye Nezareti altı haf
taya kadar senelik vasatl imaltıtın 25 
bffi l!A 30 bini bulmasını beklemekte
dir. 

Bir bahkçı gemisi 
tayyare düşürdü 

Londra, 21 (A.A.) - Amiralliğin 
tebliği: 

İngiliz balıkçı gemisi Capstone dün 
b;r Alman bomba tayyaresini düşür
müştür. Düşrn.an tayyare-si yakın me
safede görülmüş ve derhal tahrip o
lunmuştur. Hangi tipte olduğu tesbit 
edilememi~tir. Copstone'da ne hasar 
ne de zayiat vardır. 

İngiltereye yeni 
harp malzemesi 

gönderiliyor 
Londra, 21 (A.A.) _ Daily Mail'in 

Vaşıngton mUhabiri bildiriyor: 
İa.giltcreye, Orta Şarka veya lüzum 

e:örulece:k herhangi bir yere gönderil
mek üzere hazır bulundurulacak her 
nevi h.lrp malzem~ı stoklarının vü
cude getirilmesine Harbiye Ne:zareU 
başlomıştır. Bu slck!:ır İngiltereye 
müternad yen artan m ktarlarda gon
derilen harp malzemesinden b~kadır. 

Camhurrelslm.lz 
Yalova da 

(1 inci Sayfadan n. ..... ) 
ratına mukobele elmiı ve buradan Sa
varona yatına eeçerek yanındaki ze
vatla beraber Yalovay.ıo harelret etmiıı
lerdir. 
MİLLİ !!EriN DİL ıroauxmm.ud 

lllESAİSt 

Ankara, 21 (Teletonla) - Milli Şet 
dün Dil Kurumunu ve Coğr.lfya Kon· 
gresini şereflendirerek mesailerini 
allıka ile tel.kik ve takdir etmişlerdir, 

Sallte tecil llıteıı 
(1 inci Sarladan Devam) 

fabrika ve imalathane müdür. 
!erine ait tahkikat evrakı Örfi İ· 
dare Komutanlığına verilmiştir. 

Bu gibi suçları işliyenlcr hak· 
kında çok ağır cezai hükümloer bu
lunmaktadır. Bunlar askeri mah
kemeye sevk.olunacaklardır. 
Diğer taraftan seferberlik ka -

nununa göre tecile tabi tutulan 
eşhastan birinci defasında 25 lira 
ve bilahare her ay muayyen bir 
miktarda muacceliyet vergisi a -
lınması kanun icabatındandtr. Bu 
günkü vaziyete göre bu verginin 
istifa edilip edilmemesi razım 
geldiği de Maliye Vekaletinden 
sorulmuştur. 

Rollln lloor 
(1 incı Sa)'fMlan Devam) 

vay hüklımeoti, ha.riıe girecek her 
Amerikan hükUrrıetine mea;up 
vapurlara limanların. açık bulun
duracağını resmen bildirmiştir. Bu 
karac Panama ve Havana ~o<rle
ranslannda Amerikan hükumet
leri arasındaki yaroımlar ha.kkm
da aktedilmiş olan anlaşmalar mu• 
cibince ittil:ıe.z edilmiştir. 
FİLİPİN YARDIMA HAZIR 

· Vaşington 21 (A.A.)- Resmen 
bildirildiğine göre, Amerika har
be girerse Filipin yard.ınıdıa bulu.
nacaktır. 

Francala ımaıttı 
Şehrimizde francala almak is -

tiyenlerin çoi'alması üzerine Top
rak Mahsulleri Ofisi her gün ver. 
mekte olduğu 20 çuval .francala 
ununu bilhassa çocuklan ve has
taları dtişünerek kırk ruvala çı
karmağı kararlaştırmıstır. Bu su
retle iki m'sline çıkan francala 
unundan her gün otuz iki çuvalı 
muhtelif semtlerdeki yedi fran • 
calacı fırınna tevzi edilecek, sekiz 
çuval da hastaların ihtiyacına ay
rılacaktır. 

Baston şeklinde ekmek vapıl • 
ması surctile ekmeklerin rutube
tinin kırk ikiden otuz sekize düş. 
tüğü yani daha p~kin olduğu bir 
tecrübe ile anlasılmı~tır. Tekmil 
fırınlarda baston şeklinde ekmek 
imali tetkik olunmaktadlr. 

Halice gizlice 
çöp döken 

müteahhit 
Müteahhit ve mav
nacllar hakkında 

zabıt tutuldu 

Askerlik işleri 

Sakatları davet 
Beyoğlu Yerli Askcrl;k Şube • 

sınden: 

- Sakat ,daimi sakat, ağır sa. 
kat, hafif sakat, gayri müsellah, 
silahsız olanların hastaneye gön
derilerek muayenelerine devam 
edilmektedir. Haziran 941 niha • 
yoetine kadar bu vaziyette olıınlaruı. 

İngilizlerin 
bir ayda ticaret 

gemisi kayıbı 
Liman Reisliği kontrol memur

ları dün gece Haliçte bir cürmü 
meşhut yapmışlar ve Ayvansaray 
Çeltik fabrikasının çöplerini her 

' ikişer adet folograf nüfus hüviyet' 

Londra 21 (A.A.) - Resmen 
bildirildiinne göre mayıs ayında 
İngiliz, müttefik ve bitaraf ticaret 
gemisi zayiatı cem'an 4fü,328 ton
luk 98 vapura baliğ olmuştur. 
Bunlann teferrüatı şudur: 355,032 
tonluk 73 İngiliz, 92 bin 201 tonluk 
20 müttefik ve 14,095 tonluk 5 bi
taraf vapur. Askeri harekatta şar
ki Akdenizdekı zayiat da bu ra • 
karnlara dahildir. Mecmu zayiat 
tonilatosu mart ve nisan aylarına 
nisbeten hafifre daha azdır. 

Tahmin edildiiline göre 10 ha
zirana kadar müsadere edilen, ba
tan voeya batırılan düşman ticaret 
vapurlarının lonilatosu Almanva 
için bir milyon 888 bin ve İtalya 
için bir milyon 239 bin ve düş -
mana ist:fadt> temin eden 84 bin 
toniIB.todur ki cem'an 3 milyon 
211 bin tonilato tutmaktadır. 

Salahiyetli kaynaklarda ticaret 
gemisi zayiatının ağır w ciddi ol
duğu, fakat bu rakamlara Şark! 
Ak.denizdeki za,·iatın dah:l bulun· 
duğu beyan ecii!mekte ve bunun 

gece gizlice Haliç ortalarında de. 
nize döken ve bir türlü yakalana.. 
mıyan bir müteahhit ile bazı 

mavnacıları suç üzeri yakalamış
lardır. Bu suretle Halıç sularının 
uzun müddettenberi esrarengiz 
surette kirlenmesin!n ~ sahillerin 
moloalarla dolmasının sebepleri 
anlaşılmıştır. Yapılan tahkikatta, 
fabrikanın çöplerini denize dök-
mek işini üzer:ne alan müteahhi. 
din çöpleri yakın bir yere dökmek 
suretile fazla kazanç temin etmek 
isted -~i aniaşıirr.ı'"tır. 

Müteahhit ve mavnacılar hak
kında takibata geçilmiştır. 

Yeni büyük 
sulama 

programımız 

bir dah:ı tekerrür etmtveceili ü. Nafıa Vekaletinın büyük 
mit olun'llaktadır. sulama programının tallbikatı her-

Japonyaya Ame- gün bıraz dı: a ilerı~meı<tedır. Şim 
dıye kadar sulama ı !erme 23 mil-• k d j yon !ıra sarfea:lmıştır. Bu prog -r 1 a an ram tahakkuk ettıği zaman mem -

1 •• d • 1 t } lekette 4,620,000 dekar arazi sula· gon erı en pe ro nacaktır. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Bugü'lkü gaze
teciler topl..ınhs1nda 1 Nankın hillUı.me
ti Reisi \."ag Şing Vei'n Tok.)~ya mu
vasaltındanl>c:"i ecnebi diplomatlarla 
temas ~tp et.medigine dair bir gaze
teci tarafından sorulan suale japon 
sözcüsü cHayır> cevabını vermiştir. 

Blh·uk Menderes kenar•ruia, Sa· 
rayköy ısta.syonunun ı'e•ısınden 

Turhal mevkiınden baş! yan ve 
938 denberi büyük su işleri progra 
mına alınarak inşasına devam edi
len 37 kilometrelik kanal bitmiş 
bulunmaktadır. Bu kanal .Mende • japonyaya A~rikadan japon va

purları ne petrol nakline konulan am- r~sten alınan su ile Nazilli O\~ası • 
bargonun k•ldırılması için \ ~ington- nı, yani 70 bin dekar sahayı sula· 
daki Japon elçiliği tarafındın Harici- maktad:r. Kanalın inşasından ev • 
ye Nezareti nezdinde yapılan teşebbüs vel, bu sahanın baş mahsulü olan 
hakkındaki suale de verJiği cevapta 
Japon sözcüsü, Vaşin~n hükfımetin- pamuktan dönüm başına ancak 
den hiç bir ce'"'P alınmadığını beyan 150 - 200 kilo alınırdı. Kanalın su· 
etmiştir. !anmasından sonra dönüm başına 

• - - - - , ,, _ - istihsal daha şimdiden 300 - 350 ki· 

Asker ailelerine ıoyu bulmuştur. 

ydda ı milyon klsur 
lira toplanacak 
Asker ailelerine yardım için Be

. lediye vergi ve resimlerine ya.. 
pılacak zamla yılda şehrimizde 1 
milyon 800 bin lira toplanacağı 
anlaşılmaktadır. Vesaiti nakliyeye 
birinci mevkidoe bir kuruş zam 
yapılacaktır. 

Hususi otomobillerden, taksi -
!erden de ayda l - 2,5 lira alına
caktır. 

Sirkeci, Pendik • Haydarpaşa 
tren haltında abonman kartlarına 
bunun için 52 kuruş ayda zam "" 
pılacaktor. 

Zenginlerden de bu husust pa· 
ra tcıplarunası düşünülmektedir. 

-0-----

Sirkeci • Çorlu 
otobüsleri 

Sirkeci • Çorlu arasında işle -
yen yolcu otobüslerinin hareket 
saatleri 7, 8,5, 10,5, 12,5, 14, 16, 
18 ve 19 olarak tesbit edilerek 
intizama konulrnu•tur. 

ilk turfanda 
elma geldi 

İlk turfanda elma, Sapancada 
Abdullah Kastarcı isminde biri 
tarafından yetiştirilerek dün seb
ze ve meyva Haline 50 kilo gön
derilmiştir. 

Deri f iatleri 
Fiat mürakabe komisyonunun 

büyük baş hayvanların yaş ve sa· 
lamura derilerine azami satış fıatı 
koyduğunu yazmıştık. Komisyon 
piyasada mühim mikyasta mua. 
mele gören hava kurusu Ye tuzlu 
kuru derilerin azami fiatlannı tes
bit etmediğinden bu nevi nıalların 
fiatlarmdaki yükseklik devam et
mektedir. 

Bu mallara da azami satış fiatı 
konulması ve hariçten deri ithal 
edilmesi hakkında görüşmelerde 

bulunmak üzere şehrimizdeki deri 
fabrikatörleri ile deri :acirleri 
dün Milli Sanayi Birliğınde bir 
toplantı yapmışlardır, Toplantıda 

kösele fiatlarının artmaması için 
Vekaletin açmış olduğu akreditif
le en kıı.a bir zamanda hariçten 
kalın deri ithal edilmesi hakkında 
yapılacak teşoebbüsler kararlaştı. 
rılmıştır. 
Diğer taraftan küçük baş yapa

ğılı derilere hariçten talepler art
mıştır. Ağustostan itibaren bu ka· 
bil derilerin ihracatı tahdidata ti. 
bi tutulacağından evvelce mal top
lamış olan spekülatörler bu mal· 
!arı ellerinden çıkarmalı: için isti· 
cal göstermektedirler. 

cüzdanları varsa ellerindeki ra -
parla şubeye müracaat etmeleri. 

2 - Bundan başka çürük, da. 
imi çürük, ihraç olanlann da va
ziyetleri tetkik edilmek üzere ra
porlarile şubeyoe gelmeleri. 

3 - İhtiyat eratın yoklamasına 
haziran nihayetine kadar devam. 
edilecektir. Gelmiyenlerin de ba 
tarihe kadar yoklamalarını yap -
tırmaları. (9712) 

* Beykoz Askerlik Şubesinden: 
I - 337 doğumluların ve sıhht 

sebeplerden dolayı ertesi seneye 
terkedilen diğer doğumluların \,. 
bu doğumlularla muameleye tabi 
kısa hizmetlilerin son yoklama • 
ları aşagıdaki tarihlerde yapıla
caktır. 

II - Mükellefl~r nüfus cüzdan
larını ve sıhhi sebepleri dv'ayı le 
ertesi seneye terkcdıknler nufua 
cüzdanlaril birlııı.te raporlarını da 
beraber getireceklerdir Lıseyi 
bifümiş daha yu'<ı;ek mckte,,. coe 
girmemiş okurlar da son yoklama
larını zarpanında yap ıracaklardır. 
Senesi içinde G. 1'a viiksek okula 
gırerek vesi!<a Cli!'E'c der idare 
heyeti kararile ertesi ~cıreye bıra
kılacaklardır. Halen bir okula de
vam eden okurlar fol< grnflı ve 
pulsuz mektep v~ kajınnı da 
beraJer getinrelcıı :az.mdır. Bu
tünlcmeye kalan okurların imti
hanlarını ıki ay içındc ıkIY al e. 
derek ı;eçtıkkrı sınıfa gorc mek
tep vesikalarını g • inn !erı ica· 
b~er. 

III - Yoklamaya ı:elecek bütüu 
mükellefler iki adet büyük dosya 
zarfı ve üç vesikalık fotograf be
raber getireceklrdir: 

Yoklama günlri: 
9/7 /941 Çarşamba 

11/7 /941 Cuma 
14/7 /9H Pazartesi 
16/7 /941 Çarşamba 

18/7 /941 Cuma 
21/7 /941 Pazartesi 

337 dotumıuıan 
davet 

Beyoğlu Yerli AskerUi Şube 
sinden: 

l - 337 doğumlulu ve bu do
ğumlularla muameleyoe tabi diğ~ 
doğumluların son yoklamasına 

(1 temmuz 941 tarihinde başlana
cak ve l ağustos 941) de hitam 
bul~aktır. 

2 - Yoklama ayın tek günlerin
de sabahle3in saat sekiz buçukt ... 
akşam saat altıya kadar devam 
edilecektir. (Cumartesi, pazar 
günloeri hariç) 

3 - Yoklama aşağıda gösteril. 
diği üzere nahiye nahıye yapı'a· 
eaktır: 

A - 1 : 7 Temmuz 941 ıle 

'!eyoğlu Merlrez Nahiyesi. 
B - 8 : 15 Temmuz 941 d Tık4 

sim Nahiyesi. 
D - 16 : 22 Temmuz 941 ~ J Ga

lata Nahiyesi. 
C - 23 : 31 Temmuz 941 de Ka

ı;ımpaşa N ahi3esi. 
E - 1 : 7 Ağustos 941 de Has • 

köy Nahiye;;i. 
F - 8 : 15 Ağustos 941 de Şişli 

Nahiyesi. 
G - 16 : 22 Ağustos 941 de Ke

merburgaz Nahiyesi. 
H - 22 : 31 Ağustos 941 de Kı

sa hizmetlilerin yoklaması. 
Bu ilan davetiye malıivetinde

dir. Temmuz ve ağusots aylan 
içinde bili. mazeret yok.lamasın 

yaptırrnıyanların 8~ inci maddeY.• 
tabi tutulacakları ilan olunur. 

(9702) Otomobil bir 
ihtiyara çarptı 

Suadlyf"de Yrş1Jtarlada 12 num ..... 
da otur.1.n ,ofôr Alurıed3ı td&ttsinddd 
otomob'1 Ü•ildarda Hiklmiyril MUU
ye c>dd...ınd<n ,.,.,,.-kon. S•limsuıda 
otvnn 65 y~da oııDıa.n Tiirt<er te
minde llıti:ra.r blr adama oa~ 
2.&Yallıyı muhtettı )'ft"lerindem 7arala· 
Dll!flır. ı:·araıı Nünıune Hu•·= ' • 
J<aldmlm1'. t<>för ya.ka.la.nnwıtır. 

Çorlu Borsası 
kapatlldı 

Corlu ticaret ve zahire Borsası
nın bugüne kadar faaliyete geçe
mediği ve muhitine de hiçbir hiz· 
mette bulunmadığı anlaşıJdığın

dan verilen bir emirle kapatıhnş
tır. Borsanın alacakları ile borç
ları ve mevcutlan Çorlu ticaret 
odasına devrolunmuştur. 

Belediye nizrı 
aldırış etml 

ı .. irllll 

e;nler 

ACIKLI VEFAT 
Merhum Doktor General İsmet'in 

oğlu Ecvet Yılmazer'in kızı ve İnhi
sarlar Umuın ?ıı'lü.dutluğü tercilme ka
lemi memurlanndan :Memduh Taş
kan'ın eşi Bayan Kev.c;er muptell ol
duğu hastalıktan lrurtulanuyarak ha
yata gözle~ini yummuş ve Edirnekapı 

şehitliğine detnedilm!ştlr. 

Ebcveoyııine ,.e ailesi efradına aa
bırlar \'~ merhume-ye rahmet dileriz.. 

Fırının bacasını 
kapamak isterken 
Kasımpaşada, oturan ve Tah'a. 

kalede ~>abrinin kavurma fabri
kasında çalışan Mehmet Yanar 
fırının bacasını kapatmak için 
merdivenle çıkarken, düşmüş ve 
çenesinden ağır surette yaralana· 
rak hastaneye kaldırılını.ştır, 

Emniyet altmc. şııbe memurıarı 
dünkü koııtrolleme Taksimde bir 
pastanede tasıeh<li taı i e ol!n dı
ğından, Kalyoncuk.;llultta M a· 
lın pasta fabrikasında tPl!'iz'ığe 

dikkat edilmediğinden takib.ta ge
çilmiştir. Seyrü .efer kontrollerin
de de yi.nni şoför ihakkında zab:t 
varakası tutulmı.;ştur. 

Bisikletle cezer en 
Eyüpte Otakçı.arda turan Ne

cıp ısmırde ÇOC k b .. K 'le re. 
zerke-, bırde 'ı re 1 ' 1 • " 
reks,yon;ı kı~ im ve c uk e-
r • rrul'\elf yer r n • 
bir hald Gure' u 1:. ~ı:ı ne 1<al 
dırılmıştır# 



- Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü; unutmayınız ki: 
Bakunsı.ı:lıktan çürüyen dişle

rin difteri, bademcik, kızamık, 

enfloenza, ve hatta zatünieye 
yol açtıkluı, iltihap yapan diş 
etlerilc köklerinde mide hum
ması, apandisit, nevrasteni, sıt
ma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağ:z ve sağ
lam dişler umumi vücut sağlığı
nın en birinci şartı olmuştur. Bi
naenaleyh dişlerinizi hergün ka
bil olduğu kadar fazla - liakal 3 
defa - •SAN.İN• diş macuni!e fır
çalıyarak sıhhatinizi garanti e
debilirsiniz ve etmelisiniz. Bu 
suretle mikropları imha ederek 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

DİŞ MACUNU 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten 
Sonra Günde 3 defa Dişlerinizi 

FIRÇALA YINIZ 
. . • ' . ' :. ' ··~ ·.-,.,., =--~ .... ,.,,.,.,., ... '>'>~· ' - _,.,. .. .. .,,. 

~ ,., . ._'...-.: !~-.· ~-:~·· ~ ... w:"":ı .·~ 

Tasarruf ~~>ı;.YQ~~~ 
1941 ikramiye Planı ~~ 

~~ 
J~ 
J~ 
!~ 

Keş.ideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
tarihlerinde 

l Ağustos, 3 İkinci\eşrln 
yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
'~ 
~ ı adet 2000 linıhk - 2000. - lira 

3 > 1000 > - 3000. - > 
~ 2 > 750 > - 1500. - > 

! 4 > 500 > - 2000. - > 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

\, No. 46 
'
1
-zan: Francis Machard 

.ı! an düştüğü 
Çeviren: tskender F. SERTELL1 

kuyudan çıkabilirse, o 
hayatta muvaffak olur 

- ;Dün odamda, ıkaryolanın üs
tünde bir mektup buldum. Tıpkı 
size gelen mektubun eşiydi.,. İm
za: B. M. 

- Garip şey! Sizden ne istemiş
ler?!. 

_ BilmiYQrum. Bana her şeye 
burnumu spkmamakhğunı ihtar 
ediyor. Halbuki ben bir şa.raıp tüc
carının oğluyum.. aile işlerine bi
le müadhale etmemek için, ailem
den de uzak ve münzevi bir ıha
yat yaJiıyorum. 

jan şarap kadehlerini doldurdu: 
- Bu siz.in Liyon şaraplarına 

benzemez .. biraz serttir. Fakat 
içimi pek güzel ve lezzetlidir. 

- Nerenin şarab,. bu?. 
- Marsi!yanın .. 
Şarabı içtim: 
- Cidden güzel ve nefis .. 
Bundan sonra jan bana biraz 

. daha açılmağa başladı: 
- Kazancın nasıl, Mösyö? 
- Çok az. Eskiden mükemmel-

di. Babamın şarap depoları yan.
mamlljtı. Büyük bir kaza geçir
dik .. servetimiz yandı. Ben de Li
yondan Parise geldim. Ufak ko
misyonlarla geçiniyoium. 

_;,::::~::- ı Hangi Renk Sizi Mes'ut Eder? ··to· 
1
1 

•• 
21 Haziran 1941 

18.00 Proçam, ve Me-mlekt!t Saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik: Piyasa Şarkıları. 
18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 

l\.Iahsulleri Borsası. 
18.40 Müzik: Radyo Caz OrkeslraSJ 

(İbrahim Özgür ve Ateş Bö
cekleri.) 

19.00 Konuşma. 

19.15 Müzik: Radyo Caz OrkestnıSJ 
Programının Devamı. 

19.30 Memleket Saat Ayan ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Müzik: Büyük Fasıl. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: oSlo Şarkılar. 
21.00 Konusma: Memleket Postası. 
21.10 MlUik: Dinleyici İstekler!. 
21.40 Konuşma (Günün Mesele-

leri). 
21.55 Müzl.k: Radyo Salon Orkes

trası (Violorust Necip Aşkın) 
l. joh, Strauss: Viyana Kanı, 
2. joh. Strauss: Buseler Val
ıi, 3. joh. Strauss: Milyonları 
Kucaklıyalım, 4. joh. Stra
uss: Binbir Gece. 

22 30 Memleket Saat Ayart, Ajans 
Haberleri; Esham - Tabvi
lM, Kambiyo - Nukut Bor
saru (Fiyat). 

22.46 Mtizlk: Radyo Salon Orkes
trası Porogramının Devamı. 
5. ;toh. Strauss: İlkbahar eSs
leri. 6. joh. Strauss: Vals, 7. 
joh. Strauss: San'atkAr Ha
yatı. 

23.U Müzik: Dans Müz;ğ:i (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program, ve 

Kapanı~. 

YARINKİ PROGRAM 
8.30 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
8.33 Müzik: Hafi! Program (Pi.) 
8.45 Ajans Haberleri. 
9.00 Müzlk: Hafi! Müzik ve 

Marşlar (Pi.) 
9.30/9.45 Evin Saati. 
12.30 Program ve Meırıle1<et Saat 

Ayan. 
12.33 Müzik: Peşrev ve Saz Sema

ileri. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Oyun Havaları. ve 

Türküler. 
13.30 Konuşma (Dereden - Te-

peden). 
13.45/14.30 Müzik: Radyo Salon 

Orkestrası (Violonist Necip 
Aşkın). ı. Christ: Marş, 2. 
joh. Strauss: Ballet Müziği, 
3. Czibulka: Balodan Sonra 
Aşk Rüyası, 4. Siede: Aşk 

Haberi, 5. Vinkler: Kemanın 
Aşk Nağmesi, 6. Beetho\'"Cn: 
Mönüetto, 7. Plank: Yıldız

ların Şarkısı, 8. Lautensch
lager: Prlınavera. 

(:;öz. Hekimi 

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

amPliv•h fıkaraya ııarasızdıı: 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

A.k~aray Davutpaşa YaJıboyunda 
195 numaralı hanede oturmakla lken 
vefat eden ve mahkememizce tereke
sine vaz'ıyed edilen Tal4t'ın alacak ve 
borclulanrun bir ay ve varis iddiasın
da bulunanların üç ay zarfında mah
kememize müracaatları, aksi takdirde 
taksimden hariç bırakılacakları bütün 
aliı.kadarların maliımu oln1ak üzere 
ilan olunur. 941/40. T. 

e TAKVİM e 
a ..... ı ıss1 Hı.zır Blcrl 1311 

HAZİRAN 
47 

C.EVVEL 
8 25 

Yıl tU Ay 6 Va.safi EAlll 

HAZiRAN 
S. D. Vakii S. D. 

5 2S Gün°' 8 44 

21 
13 16 Öf le 4 31 
J 7 16 iııbıdl 8 32 
2044 Ak.- 12 00 

Cumartes i 22 48 Y•ı 2 04 
308 lır.siık 6 23 

- N ed~ Liyona dönmüyorsun? 
- Babamın va<iyeti bozuldu. 

Bende de Parise ge1mek, bir müd
det Pariste yaşamak arzusu u
yandı .. buraya geldim. 

jan kadehleri tekrar doldurdu: 
- Sana iyi ve karlı bir iş bul

sam memnun olur musun?. 
- Şüphesiz. Bilıhassa karlı ibir 

iş olursa .. 
jan gülümsedi: 
- Karlı. Fakat biraz telılilreli.. 
- Ne diyorsun, te'lılikeli mi?. 

Fakat ben de bu sessiz hayat için
de esniye esniye ımiskinleştim. 

Çocukluğumdan'beri tehlikeli iş
lere atılmaktan zevk duyarım. 

Hatta bu yüzden Liyon şarap 
depolarında iki büyük kaza atlat
tım: Birisi, iki bin kiloluk muaz
zam bir şarap fıçısının içine düşü
şüı:ndür. 

- Nasıl kurtardılar?. 

- Kendi zekfırnla ikurtuldum. 
Zaten i.nSan düştüğü kuyudan ken
di çıka,bilirse, ancak o adam ha
yatta muvaffak alabilir, deiil mi? 

Fena renkte bir pudra, yuzunuze 
korkunç bir rnakiyaj manzarasını ve
rir ve sizi olduğunuzdan daha fazla 
ya~ı gösterir Teninize uygun renkte 

bjr pudra intihap etmenin yegane ça
rcsi1 yüzünüzün bir tarafında bir rc-nk 
ve digcr tarafında ba,:;ka renk pudra 

tecrübe etmektir. Bu tecrübeyi he
men bugün, ize par ız olarak verile
cek yeni ve cazip renklerdeki Toka
lan pudrasiyle yapınız. Bu yeni cCild 

rerlkleri> (Kromoskop) tabir edilen en 
son ve modem bir makine vasıtasiy1e 
karıştırılmıştır. Sihr~miz bir göz, tam 

vt kusursuz bir incelikle renkleri inti
tıap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pudra 
u.yel!linde artık mak.iyajlı bir yüz gör

rüntniyecektir. Tokalan pudrası, imti

yazlı bir usul dairesinde Krema kö
püğü> ile kar1ştırılm1ştır. Bu sayede 
pudranın saatlerce sa.bit k;,lmasını te
min ettiği gibi pudranın cildin yağh 
ta.bil ifrazatını massetmesin~ ve bu 

10 KADINDA 
9 U FENA 

RENKTE BiR 
PUDRA 

KULLANIR. 

ınesine ve binneti~e buruşuklukların 

zuhuruna da m1ıni o1ur Her vukıt kre-
mtı köpüğüyle kar1:;;1ırtlm1ş nle~hur 

Tokalof'ı pudrasuu kulJanınız ve bir 
k.nç giln zaı"fında teninizde yapacağı 

cazip tekemmülü görii.nüz, daima 
kutuların üzer,ndeki 'I" Kalon i.smine 

dikkat ediniz. Teninize uygun renk
intihabında tereddüt ettigınizde llit!en 
İstanbuld;.ı 622 No. po:sta kutu~u adre

sine (Tokalon pudra11ı servisi T, V.) 
vaki olacak talepte size memnuniyet
le, muhteUf renklE"Tde nümunelik a.Jtı 

u.tak pake~ pudra gönderecea:z. 

DİKKAT· Tokalon Krem ve Pudra· 
1anrun Yilksek kalitesi sayeıdnde ka· 
zandığı rttğbettcn isUfade etmek ga

ye~iyle sayın müşterilerimi.zJ iğfal e

dip sahte nıuk.ıllcd adl mallar satılı

yor. Hakiki Tokalan Müstahzarları bir 
garanti kuponunu havi olup busust 
bir pulla kapatılmıştır. Pulc;uz veya 
pulu yırtık atık kutuları kat'iyen red-

suretle cildin kurumasına ve sertleş- dcdiniz1 pullarını irarla jsteyiniz. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonu Reisliğinden 

11 Haziran 941 tarihinde Son Telgraf ve 
11, 20 Haziran 941 tc-ırihH Anadolu ve 
11, 15, 20 Hazira,o. 941 tarihli Ulus ve 
15 Haziral'). 941 'tarihli Akşam ve 

15, Haziran tarihli Yeniasır gazetele rinde neşrolunı:ın ha~tahane ve sıhhi 
müesseselerin 1941 maJi senesi ihtiyaçları hakkındaki ilfinda Karaman etinin 
;muhammen fiati 50 kuruş olacağı yerde sehven 60 kuruş olarnk neşredildiği 
görülmüStür. Keyfiyet tashih olunur. c4961> 
~~-"----~~~~~~----~~~·~~~~~~ 

·Maarif MatbaasL Müdürlüğünden: 
Nev'i M.iklan Muhammen Bedeli 

Büyük harita kornişi 1060 Tanesi 25 Kuruş 1 41 Lira. Küçük harita kornişi 2000 Tanesi 14 Kuruş 
Yukarda nev'i ve miktarı yazılı harita kornil$lerinin açlk ck:;iltmesi 3.Vll. 

1941 Cuma günü saat 15 te Matbaamızda yapılacağından istekhlerin muvakkat 
pey akçelerj makbuzları ile birlikte muayyen vaktinden önce komisyonumuzda 
hazır bulunmaları. 

Şartname parasız olarak Müdürlüğümüz.den alınabilir. •4803> 

SAHlP VE BAŞ~lUHARRİRİ 
NEŞRİ"l't\T DİJtEKTÖRtl: 

cSON TELGRAF 

- Çok doğru. Öteki kaza ney
di?. 

Sözüme devam ettim: 
- Öteki de bunun kadar mü

himd\ henüz on altı yaşlarında 
idim. Babam bir gece, ·bağ koru
cusu hastalanınca beni onun ye
rine ·bağda b.raktı. Daha doğrusu 
ba·bama ben bir gece için bu işi 

yapabiliri,m, demiştim. Yanıma 

bir tü!ek verdiler. Geceyi tekba
flllla bağda geçirdim. Meğer et,. 
raftaki çapulcular tıer gece ıbağı>
mıza gelip küfe küfe ü<züm aşırır
larrn~. Bunu gözümle gördüm. 

- Bu çapulculara karşı ne ya
pabildin?. 

- Bağ korucusunun yüksek bir 
kulesi vardı. Bu kulenin tepesin
de nöbet beklerken, çaıpulcularm -
ibağa baskın yaptıklarını gördüm .. 
ilıava karanlıktı .. tüfeğimi boşalt
mağa başladım. Ça>pulcular der
hal dağtldılar. Halbuki, bu soyıgun 
her gece olurmuş .. ve bizim ko
rucu sabaha kadar yangelip ya
tar, uyurmuş. Bundan sonra da-

ETEllf İZZET BENİ<'E 
CEVDET 11.ARABİLGİN 
MAmAASb 

ha ~zar bir korucu bulduk ve 
• soygunun önüne geçtik. Düşünün 

bir kere, o zaman 'ben kuçük bir 
çocuktum. 
Kapıcı diıkkatle yüzüme baktı: 
- Sen çok :zeki ve Jwbıliyetli 

bir gence benziyorsun, Mösyö!. 
Benim senin gibi bir adama çel. 
ihtiyacım var. 

- Hay !hay. Benim de paraya 
ihtiyacım var dedim ya. Her ne 
hizmet olursa, yapmağa hazırım. 

jan o gün bana vereceği işin 
mahiyeti hakkında lızahat verme
di. 

- Esas itibarile mutabık \aldık 
ya .. yarın görüşürüz. 

Dedi. Ben de - fazla şüpthelen
mesin diye - fazla kalmadım .. 

- Teşekkür ederim, Mösyö jan! ' 
Bana yapacağınız bu iyiliği kat
iyyen unutıruyacağım. 

Dedim ve ayrıldım. 

Odama döndüm. 
Kendi keııdirne düşünüyorum: 

(Aıhııı varı 

• 
Istanbul Defterdarlığından : 

Nn't Mahanım~n Deci . 

l/U71 lllİJ'Öderede KD711 Se. E: f Y: U No. b 
71 Mı """"""' Z/18 hls&esl. 

USH/IMU Be:rotl11 -· n ;reni Kamet"hatım maJı. 
..ad Daqan l'<od Talktıicı So. E: zt. l': 
H No. b EY, 

0100/üH Sa.nnr Büytıı.derede Deniç! sokafında 
E; 3Z, 34 Y: S8/Z No. b 50 M2 arsa. 

Ustl/UIJ llnlı:a.paoııufa Kaııa.p Deaılr'hon Mala. 
llnb.paoıı caddeomde E: 18. l': 26 No. 
h diikinın U/48 Hlı;seol. 

1/tfH Mahmlllpaşada Siiriıt Malı. Camii Şerif 
So. E: 13 Y: fO No. lı 76 MZ CHbJı dülı.· 

lı:imn 3/80 -· US01/8U BeyauUa Meroanaia MaJı. UzunçaJ'll 
caddesinde E: 344 l': 85 No. lı lıiıtir duk
kiııuı 378/55376 ilısı;esl. 

1%3tl/2t40 Fenerde esı.ı Üsküplü Yeni Haraççı Kara 
lllelunet J\fah. Hls:ıraltı So. E; 40 Y: 44 
No. il %11 ın ahın havi a.rsa.. 

Sıra/10% Beyoğfonda Kamematun yeni Çuku 
Malı. Kunaval So. E: 66, 66 mükerrK 
Y: H/9 No. h altında dükkanı Olan ""· 

12301/2448 Fallb Sofular llbh. Saraçhane So. E: 14 
Y: 24 No. lı dültkiuım 1/Z hissesi. 

1%301/2884 Böyiikada. N!zamettin mahal!Wııioı Fran
ko So. 9 No Jı 439 M2 arsa. 

1/1128 Eminönü Ahıçelebi. l\la.b. Limon İskelHi 
So. 45 No. lı dükkanın 60/120 hissesi. 

l/lı36 KumJ<ı.pı Nişancı lUehmetpaşa Mab. es
ki Havuzlu Bostan yeni 'l'en!sokak E: 1 
mükerrer Y: 5 No. lı ev. 

52301/Hot Samatya Küıi<çiibaşı Mah. Kürült Laıııta 
ca<ldesinde E: 158 Y: 162 No. lı 40 1112 
Fırıın ar&aSUlm 1/3 blsscsl, 

1/3708 Booilu eski K:ıl)lerhatun yeni Çukur 
Mah. eskt İki.kuyulu l': Demirbaş So. E: 
10 Y: 8 No. h kigir ev. 

3/5784. 84!-yoğlu Kamerhatun Kalyoncu kulluğu 
Mah. Kömtir<'Ü Zeyn.el ve 'rurun(! so. E: 10 
Y: 10,9 No. lı kll.c.4- evin 1/4 hlssesl. 

12301/91 1\-Jereanda. Kilit Hanı alt katmda. e!-.ki '\.·e 
yeni 28 No. lı kı.i.gir dükkinuı 32/64 hio;;ses1, 

52161/69 Fatihte Sanca!ı:dar Hayrettin llfab. Koca 
Musta!apaşa caddesinde eski ve yenf 251, 
253, Z55 No. lı 136 l\12 US3. 

51196/19 Harbi Umumi s•nelerinde Boiazlçlnde 
Umur yeri ile Siit.lüee arasında ·batık 

Rekabet romorkörü. 

75 

75 

1580 

6,75 

600 

2160 

45 

121,79 

1312,50 

720 

3600 

670 

110 

600 

l 

l'u.ka.rıda ya.ılı emvaJ 7 /7 /941 Paz~I günü saat 15 de l\flll Emilillı: ~ıu; 
dü.rlütünd~ mıüeşt·k: ·il kom 06Y~nda ayn ayn ve &('ık arttırma Ue saı1;ı.J.acl).U 
Fu:la W..Jıa.t için ::\lill Em.liii:k 4 üncü kalemint müracaat. «4958» ../ 
jtiiiiiiliiiiiiiiiiiiiil.iiiiiiiimliliiiiiiiiiiiiiii~:: ... :-;G~ô~·z~D~o~k~t:o=r~u-::..-i 

Zührevi ve cilt ha: talıkları 

Dr. Hayri Ömer Nuri Fehmi Ayber~ 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 

Öğleden soora. Beyoglu Ağacamii 
karşısında H:ısanbt-y Apt. No. 33 

T-eh:fon 43~86 
1 

Göz ]..fütehas!'ısı 
İstanbul Beled;ye kar.ısı. Saal 

(3 ten sonra. Tel. 23212 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Vazife !Ulktan 

Lira Kr. 
Hlzm•tin N•v't 

7 00 BtiyUkada Camii müezzinliği 

4 50 Bostancıda Kuloğlu camii mi.ie:ı.zinliğl 
4 50 Kanhcada İskenderpasa Camii müezzinliği 
3 00 Anadoluhisarmda Muha~şi Sinan Camii MücLzinliği 
4 50 Kadıkbyühde Beyazıt Kethüda Camii İmamlığı 
2 25 Kuzguncukta Nakkaş camii İmam VekAJeti 
2 25 Kuzguncukta Nakkaş camii müezzin veki\Je,i. 

1 

Yukarıda yazılı açık h.izmeUer için 7/7/941 Pazartesi günü saat 10 da ırır.: 
sabaka imtihanı jcra edileceğinden taliplerin 1 - Dilekçe, 2 - Hüsnühal vıır , 
kası, 3 - Nü!us htiviyet cüzdanı ve askeri vesika, 4 - Üç adet 6,5 X 9 eb•d · 
da fotoğratlariyle birlikte Müdüriyet mebant kalemine lüzumu mtiracaaUarı· 

•4934> 

CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
' Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermaye8i: 100,000,000 Türk Lir:nı 
~uhe ve Ajans adedi: 265 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

• 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira ikramiye Veriyor 
Ziraat Bankaıımda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında !1!.ı 
u 50 lirlA bulunanlara senede .. defa çekilecek kur'& iie a'8iıCIP'" 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 ad..- 1.000 Liralık 
.. • 500 • 
.. • Z50 • 

40 • 100 • 
100 • .. • 
120 • 40 • 
180 • 20 • 

... ooo 
z.ooo 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tç!nde M liradaJI 
&şağı düşmiyenlere ikramiye çıldı,ğı takdirde % 20 fazlasi!e vı>rilıı; 
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey lii!. 1 Birincikanun, 1 :Mar 
ve 1 Haziran tarihleI1iıııde çekilecektir. 

Ve 
içi 
bu 

5Ü 
le 

1 


