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t>arlan'ın iğrenç Sözlerile Türk Şehitlerinin 
l(emikleri Titredi, ŞehitAnalarının Gözü Yaşardı 
4nhyamadığı· 
llıız bir nokta ! 

bizi 1 

Kahraman Hataylılar, Urfalılar, Meraşlılar, 
Adanalılar, Gaziantepliler söylüyor • • Darlan 

nedige 
karıştırıyor? Darlan,senindaraklınTürkün büyük (HARP vAzivETi) 

~;~::ı: ....... ·:~:--u,u ....... n':iı...-~~~-:; hamaset Ve şehametini idrak edemez .İngilizleı·, Gi.rit adasını neden 
atan İngiliz te§viki ve kaybet t ı le r ? Bunun 
İngiliz yardımı değil bil· 24 HA z ı•R A N tün topraklarından 
her çe§it istila ve iıgal 
kuvvetini fırlatıp kazı· 
yan Türk milli istiklal 
ruhu ve onun kahraman, 
yenilmez ordularıdır.. ı 

GiRIT 
Harbine 
Bir Bakış 

stratejik sebepleri nelerdir? 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 

1 

~ •ıan_:_E_T_E~M--'lz~-Z-E.-T-B_E_N_l_C_E 1 

Ankaradan: 
.\ın.iral Darlanın İngiliz • }'ran 

Ilı ınüna•ebetinin son ~ekilleri Ü· 
ltrindeki nutku garip n hayret 
''•iri bir tarzda bizi de alakalan-
~.. . · ı . ı· . ıııış bulnnu~·or. lngı tcrcyı, n-
t•lııler!c birlikte, ayni sebepler 
'" tesirler altmd;ı hugiinkii A~· 
tııpa kubini kabul eden Fransız 
ı.ı~•lojisini günün dar dii:iincrleri 
•t bir kıırtolu vehmi ile ,.e ya
•ıtıın inki~aflar1n:ı kar 1 güzil )'U

ltıuı. bir halde Almanyaya yok 
._hasına satan Amiral bu nutkun· 
~ lngilizlere hücunı etmek için 
~~le yersiz bir misal de nrnıej;e 
"llllıışıyor: 
'- İngilizler hukukan bin d

~lıniı oldoldan araziyi elimizden 
; ~alı bahanesini bulmak için 

tirı, ordusuJ10 Kili1-·ada üzeri-ltf • AJ 
'le saldırttılar.• 
-'t1tiulin eğer İngiltere hakkın
~ her söylediği söz ve verdiği her 
:

18'11 buna eşitse; Fransanın hal
~~lıi ve istikbaldeki gidişine, gi-
1 't anlayışının hangi ellerde bu· 
~bdu,liuna acımamak mümkün 
~İldir ve.. devletine istikbal 
:lınek iddias.ında bulıman bir 
'-tın yakın tarih hadiselerini hu 
ti dar bilmemez olması veya tah
) 1 etınesi o kadar hazin veya a-
1Plır. 

~ llelc bu tarih bahsi doğrudan 
l 0huya Fransanın kendi tarihine, 
'ildi mazisine müteallik bulunur
~ llıımm içindir ki, kendi milli 
~•lıi:ıınız ve istiklalimizin korun· 
l\ as, hattı hareketini çizmiş ola
l6lt, kendi hudutlarumz içinde sÜ· ' 

4
. bla oturduğumuz ve dünya ha· 

~~lltlerine seiirci bulunduğumuz 
ti~ •ll<!a; Amiralin hem tarihi tah· 
~ •tınlş olması, hem de bizi; Tiir· 
,~enin asla alakadar olmadığı bir 
\ı ~~•kaşa mevzuu icnıe karı~tır
ı.!, ~lına" hem hayretimizi, he."'. 

1 1 
"üfiirnüzü, hem de ~iiphemızı 

'P Ve davet etmiş bulunuyor. 
>ı; Osnıanlı imparatorluğunun Bü
,. k lfarpten nasıl ~ıktığı \e Tür
~~tnin na5ıl kunıldni:,'u nasıl 
'll((• 1 hudutlarına 'ahip olduğu, 
'-...___ (J>noramı 5 inci sayfada) 

~GÜN:! 1 

Hafta başı 
SOHBETİ 
r;.::; Oıman 
l~emaı Kaygılı 
Bu harikulade neli• 
rni.zah ıahuerini 

bugün 

4 ncı ıab.ilemlz 
de okuyunuz -.. _____ J 

Hatayın ana vatana kavuşma
sının 2 nci yıl dönümü coşkun 

tezahüratla kutlanacak 
~ Antakya, 2 (Son Telcraf)- Ba-

t.ayın aııavatana ka.VlMfJJlaSının 
ikhıd yıldönümd bu a.yuı 24 üncü 
Sah gunüııır tefwiUI ~tm.dı.:tedir. 

St"nelertt an.ı~·urtıt.an ayn ka· 
lan toıırnklarmuun kurtuluşu 

mti~b~tiyle o gün biııytik. mera· 
sim yapıla<'.aık ve bu mutla tarih 
OO"lkun tt'zahuratta. kut.Jıanac&k111'. 

Şimdidtn mera.'iim pı OSTa.m.mı ha
zırlamak üzere bir hey'ei teşkU o· 

1 
lunmu•tur. Merasime Ankandaıı Irana kaçan Raşit Ali Geyldni 

\.!::.~ ~ı:::.;ı~ı .. -··" İngiliz - Irak 

Amiral Darlan denen şa.şkuı 
adam i§te bıı.du.-

Vişi hülıU:rnetinin Başvekil mu
avini şaşkın ve cahil Dula-

.. nın son verdiği bc3-anaita ~ u
murtladığı herzeler bütün Türk 
vatanı üzerinde çok derin bir 
nefret, a:.abiyet ve gayz uyandır
dı. 

Milli kurtuluş savaş:ımızdan 

küstah bir lisanla bahsetmek ve 
hakikatleri tahrif etmek cür'et ve 
cesaretini gösteren Darlan efendi, 
bu utanmaz ve sıkılmaz sözlerile 
biz Türkler karşısında olduğu ka
dar, biitün diinya ınüvarehesinde 
de çamura batmıştır. 

Türk kurtuluş savaşının aziz 
(Dcnmı 5 ıncı Sahifede) 

''Süveyş ve Kı. mütareke şart-
zıldeniz harbi ları ilan edildi 
henüz başladı,, 

1 
Giritten sonra hare
kat hangi mıntaka
larda beklenebilir ? . 

Liyon 2 (A.A.) - B.B.C. 
İngilizerin Giridden çekilme • 

sinden bahseden Tan g32etesi bu. 
rada harbin bitmesinin, İngiliz
lerin Bağdada girmel-erile Irak 
harbinin de netirelenmesine tesa
düf ettiğini yazıyor ve cBalkan 
harbi bitmiştir; fakat Siiveyş ile 
Kızıldeniz harbi ancak başla -
mıştır. diyor. -o----
Orta Şark lngi
liz karargahının 
resmi tebliği 

Harp esirleri derhal 
serbest bırakılacak 

Kral Naibi Bağdatta 
merasimle karşılandı 

Kahire, 2 (A.A.) - cB. B. C.> İngi
liz a~kert mahfillerinde tebarüz etti
rildiğine göre, İngiliz - Irak müta
rekesini, sulh mılıakeresi takip ede-

(Dcvamı 5 lncı oaytada) 

ALMANLAR 
Girit harbinde 
1000 tayyare 
kullanmışlar 

İngilizler 
Giridin tah
liyesine baş· 

Be• ~ kanaatime göre bu sua
lin ceı abın şu bir tek keJ,me ile 
hu!fısa etmek mümkıindi.ir: İhmal. 

Akdcnizde İmparatorluk yolu 
üzerındc İngiliz hakimiyetim mu
hafazaya yanyan üç ada vardır: 
Malta_ Gırit ve Kıbrıs. Girit Yu-

nanl.larm maLydı. Fakat mihver 
istilası Mataban - Rodos hattına 
geldikten sonra İng.1izlern Gir;t 

adasını Malta adası gibi benimse
yip mudafaa etmeleri lhımd Al
manlarm Libyadaki ordularının 

(D<ı'Nlll 5 lnrl sayfoda) 

ladılar 
r 

,: Şimdiye kadar. 
15 bin asker Mı
sıra nakledildi . 

Gümrük ve İn- 1 Arzularile Ana· 
hisarlar Vekili doluya gitmek 
bu sabah geldi istiyenler • • 

ıçın 

. - J 
Almanlar 10 bin 
esir aldı ki arını 

söylüyorlar 
CİRİDİN 
TAHLİYESİ 

Vekil gazetemize 
beyanatta bulundu 
Güınıiik ve İnh"ı.sarlar Vekili 

Raif Karadenız bu $abah Ankara
dan şehrimize gelmiş, Haydarpa
şa garında Gümrük ve İnhisarlar 
Mıldiirlcri v<? erkam tarafından 

Anadolu Ajansının verdiği ha-· karşılanmıştır. Vekli doğru İnhi. 
berlcre göre, İngiliz Harb;ye Ne- sarlar Umum ;Müdürlüğüne gide. 
zareU ingiliz kuvvet1erinin Girit· 
ten çekilmekte olduğunu biid;r- rek tetkiklere başlamıştır. Bir 

(Devamı 5 ıneı ~ahltede) müddet ~ehrimizdc kalarak güm-
\, J rük ve ınhisarların yeni sene büt-

------------ (Devamı 5 lnc:I su!adal 

Karabükte yeni · M .. 
b. f b .k iaşe usteşarı 

• 
ır a rı a k d 

d"l" ya ın a 
ınşa e ı 1 Y 0 r İstanbula geliyor 
Asid Sülfrik fabri
kası yarım milyon 

liraya çıkacak 
Karabükte bir &it Siilf'rilt ve sÜJ)f'r 

fosrat fabrika...q inşa .olunması karar
la..'1hnlmışlır. Bu fabr'Jkanm )·apılma.

SJ.na 527 bin lira earfoJ unac.ak ve 20 
Ha.z.iranda tn~ta başlanılacaktır. 

Fabrika. faaJiyete reçtlklen sonra tek· 
mil asit sülfrik ve Süper fosfal iht...~a.

cım.u dahilden temin olunaca.ktır. 

Satış fiatleri tet
kik edilec3k 

Yeni bir nakliyat 
dalla terUp edilecek 

Vilıiyet, bütün kaymakamlıklara 
bir tamim yapmış, kendi arzula
rile yeniden Anadoluya gitmek 
istiyenlerın tesbitini bildinnşitir. 
Elde ed!lccek rakam mühim o • 
!ursa yeni bir nakliyat daha ter. 
tip edilecektir. 

Bir ihtiyar 
tramvay altında 
kaldı ve öldü 

Kaza istiklal cad
desinde oldu 

Gece saat 73,45 de Beyoğ: • .mda 
İstikl31 caddesinde feci bir tram. 
vay kazası olmuş•ur 

Tarlabaşında bir evde oturan 60 
yaşlarında İbrahim isminde biri 
gece sinemadan çıkmış ve biraz 
dolaştık!an sonra evine gitmek Ü. 

zere İstiklal caddesinde karşıya 
geçmek isterken 237 numaralı 

yatman Abmet idaresind~ki 157 
numaralı tramvay arabası çarpmış 
ve yere düşür'llüştür. 

DARLAN'ın 

Savurduğu 
Palavralar Slaks limanındaki 

İtalyan vapuruna 
yeni bfr taarruz 

Bunlardan yüzler
cesi tahrip edildi 

Kahir" 2 (A.A.J - ·B.B.C. ı NOTLAR : 
R. A. F ye mensup yüksek rüt-

beli bir zabil Almanların Girid- Vazllede IAlbAmlk 

Ticattt Vekaleti İaşe Müsteşarı 
Şefik Soyer bugünlerde Ankara. 
dan şch·imize gelecek, tetkikler. 
de bulunacaktır. Gümrüklerde bu
lunan 1500 çuval kahve ile Mer -

sinden şchrımıze gelecek yeni mal. 
ların piya;aya ve halka ne şekilde 
tevzi edilcceğini Müsteşar şeh • 
rimizde kararlaştıracaktır. 

Şefik Soyer bun<lan başka bir 
çok malların satış fiatleri üzerin
d-e de tetkikler yapacktır • 

Bu suretle başından ve muhtelif 
yerlerinden yaralanan ihtiyar Be
yoğlu hastanes.ne kaldmlmışsa da 
biraz sonra ölmüştür. Bu adaının söylediği nuıkun 

metnini sc>n 24 saatteki hadi

seler sütunumuzda okuyunuz. 
;.J 

de 1000 tayyare kullandıklarım, 
bunlardan yüzlercesinin tahrip e. 

(Yau.sı Beşinci Sayfa.da) (Devanıı 5 lnco S:ılılle~e) 

R....,X, I y E. 

• 

Suriyey• gösterir lıarıta 

Biz.im mahut arkadaşla konuşuyor-
duk ta, 

- Bak gazetedeki şu serlevhaya ... 
Diyen . .:k bo.ışlığı okudu: 
- İsl..wbuld;ln Büyükndaya iki gün

de gidcbılen mektupların g('Ç kalı
ıındakı bu sır n4.:dir? •• 

Onn, kısaca ve sadece şu cevabı ver
diın: 

- Vazi.t~dcki lfıübalililı:I 

• 
Zaten glrebllıeydlk 

Son Telgraft&ki büyük röPortaiı ta
kip eden bizim mahut arkadaş: 

- Bak, bak, seven ve sevilen f3kat 
!!evgilisini görnüyen talih6iz genç Da
niş Alpagot.. Ne diyor?. 

Diyerek devanı etti: 
- Biribiriırıiı.i göremiyorduk, taka4 

seviyorduk!. 
Mabuda: 
- Zat.crı biribirinıiz.i görebilseydik 

'11ic: sever mi idik1. 
Diyerek, U:lve ettim: 
- Dani.:; Alpagot en1in obun ki gö

zü atık olanla.r da yalnız sathi görebi
liyorlar. Hüner illsanın d~uu değil, 
i~ini görmektedir ki, herhalde ~rna 
a:enç bu bakıından bize nazartın dnha 
ferah Ye daha n'l\lst.erih haldedir. 

•• 

KISACA. 

Sarlyenln lsUklAll 
A. ŞEKIP 

Vişi hükumetinin l\ıüstemle
kit Müsteşarı Amiral Platon, 
geçen gün Paris radyosunda, 
Fransız müstemlekelerinin va• 
ziyetine dair bir konuşma yaptı. 
Pari' radyo•unun Alm8JI nü
fuzu altında olduğunu söyle
dikten sonra, Amiralin dedikle
rine bakalım. (Bu zat, Amiral 
Darlalllll .ı..du galiba .. Çiinkii, 
bunun da Amiral olduğuna ba· 
kılır>a ... ) 

Fransız ::\ıüsteınlckat l\tiiste
~arına nazaran, wnunıiyetle, 
Fransız müstemlekelerinde bir 
kaynaşma vardır. Ve bu kay• 
na~ma çok barizdir. l\Jüstcşnra 
göre, bu gale~·aıun sebebi. bazı 
propas11J1Wılard.ır. 

Her ne olursa olsun, Fransız
lar, nıüsteınlekelerini ötcdcnbe
ri iyi idare edl~ınemc:ktedirler. 
1939 harbi ba. lamadan ene! de 
Fransız müstemlek~lerindeki ga. 
leyanı ve hatta gnleJanları hep 
hatırlarız. 

Komşumuz Suriyede olan bi
ten yakın tarih hadiseler> he
nüz unutulmamıştır. 

Bugün, en ~ok kayna~mıya 

sahne olan Fransız müstemle· 
kesi herhalde Suriye olsa ge
rektir. 

Bir taraftan da, Almanlar, 
Şam ve Halebe niifuz edegel· 
mektedirler. Ötedenberi, Suri• 
yelilerin Fransızlardan nı<"m

nun olnıadıkları bedihidir. Her 
halde. Suriye. istiklale lıifıktır. 
Heı milletin, kendi mukadde
ratına hBkim olması e~as1 ka .. 
bul edildikten sonra. S.ii-;,-.,·e
istikllil vermc!k makul telakki 
edilmez mi? 
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AOİSELER. 
KAR51SINDA 

SON TELGRAF 

KÖYLERE 

GEZiNTiLER 

Gazeteler yazıyor: Bazı er

kinıu ön ayak olmuiyle, Oa
lriidar kif leriae 6Mır lııafta 
mwııtaz•m•p paiatil• tmtip 
eclilecekmitl 

İyi Ye ili.. Eh, zaten, _.,_ 
' idir. Ç••1Ke w arbaan

claki korular, ... ler. ,...il
ı-it. pliatan olmuttur. Ça
yırlar büyümÜftür. Kutlar öt

mektedir. Böyle sezintiler, 

1ut ortaaıada tstip edi!ma 
ya, elbette, ba mn.imcle t .. 
tip edilir. Yaz orla11ada da, 
fazla ııcaklardaa çekilmez •• 

TÜRKÇE 

KARŞILICI 

Bizim Oaman Cemal Kay· 
sılı, dil bahıine dair yazdıiı 
)>ir fıkrada, yalnız bize li:ı:ım 

olan ecnebi kelinıeleri almı
ya taraftar olanlarla bera

ber •• Ve bu fikri müdataa 

için bir çok misaller de ııeti
riyor. 

Herk~ıin unuttuğu bir ec
nebı ıce!ime var ki, tam Türk

çe mukabilini, dütündüm, dü

tiandüm, buııune l.adar bula
madım ... 

Bob. StiL 

Evet, ıi:ı: selin de, bu lifıu 
tam l.arııbiıaı Türkçede bu
lun bakalım.. 

TOPÇUYA 

HABERSAUN! 

Gazetelerin yazdıiuıa sö
re, Şirketi Hayriye, nihayet 3 
Haziraa Sah sünüad- itiba
.._ yaz tarifesini tatltike ka
nf Ywmittir. Duyduk, duy. 
m dık d-~ı Şirketi Ha,.. 
n,. tariflerini deiittirmit
fir. 

İnanmıyacakııruz; amma, 
~ yapayım ki, b•kikaten, 
cidden, lut trifeaino artık 

- Yerilmİftİr. 
Bari, topçuya Uher ....... 

ler de, o sün, meraıimle yüa 

pare top abau ıauretile bu 
lııidiae tes'it olwı1& I 

SURIYEDEN 
--. -
Gl:LEN LiMON 

Bir sazmde okudum: Su
riyedea plea iZ Yapa limo
nwı bir kıamı iade edilmit 1 
Buna aebep le, bir kııım li
moalann üzerinde, limon biti 

denilen bir nevi küçük bay

Yancıklaran bulamu1, bir kı

lım limonların da çürük ol
muı imit! 

Suriyede hakikaten bir bit 
.-i.Si Tar, ••me hek•• ... '·--- . ~ i.kibet ne olac:akl 

l>ütüaia arbk, •imcs•e• 
dalıi bitimine! 

AHllE7RAUF 

Edebi Roman: 78 

Otomobil 
Parkları 

Muhtelif yerlerde alh 
otomobil parkı vücu

de getiriliyor 
Belediye Reisliği Kabataş mey

danında, Usküdar meydanında, 
Galata yolcu aalonu karşısında, 
Taksim ve Kadıköyle Topkapıda 
sur harcıinde birer otomobil parkı 
tesis etmeği kararlaştırmıştır. 

TaksimdeJti otomobil parkı Dağ. 
cılık Klübü yanından Dolmabah. 
çeye inen yolda yapılacaktır. Bu 
yolun Taşkışlaya kadar olan kıs • 
mırun elli metre genişliğinde oto· 
mobil parkı !:aline getirilmesi bir 
mllteahhide ihale edilmişse de mü. 
teahhlt henüz işe başlamam~tır. 
Belediye müteahhide bu hususta 
tebligat yapmıştır. Hazirandan son. 
ra yolun Dolmabahçey-e kadar 
olan kısmının as!alUanmasına baş
lanacaktır. 

Şair Ahmet Haşim 
ihtifali 

1 ~-. ı 
Slllll pyıalarl 

Herhalde, bir takım sulh şa~1a· 
ları çıkmq veya çıkarılmış olacak 
ki, İngilterenin Birlrşlk Amerika 
~vlelleri nezdindrki büyük elçisi 
Lord Jlalifaks, iaıilterenin, asla, 
bir sulh talebi ndo IJUlunmadjını 
ve baluamıyacağım, son yaptığı 
bir beyaaatta ifade etmek lüzumu
nu hissetmiştir. 
Doğrusunu söylemek liZllll ıe· 

line, Birlefik Amerika t.prakları 
tizeriMe, nıızl propapad- her
halde (Ok fnlııtlır. Ba ırllııl şayia
lar, hep yrai dünyadan ıelmrkte
dir. 

Ruzveltin son antkanu bir rüciı 
telikki ~nler var. Bir kne da
ha sarahaten anla ılmıştır ki, Ruz
velt, bu harbe karısmak niyetin
de değildir. F.ğrr, Amerikaya bir 
tecnüı. olursa, karşı koyacak, mü
dafaa edeeektlr. 

Elbefte böJle yapacak; çiinl<ü, 
niha ·et böJle bir hareket namus 
bortudıır. 

Amerikan efkirı umumi.resinin, 
Amerikayı harbe vıkla tıraca'k. 
lhtilıit yapaoak hı\diselcrr a•la , 
riza göstermediği anla ılıyor. Rıız· j 
velt, bitaraflık kanununun kaldı· 
rılmı:vacal!'ını ve hatta tadil rdil
mi) ecej:ini sarahaten söylemiştir. 

Değerli şair Ahmet Haşimın ö
lümünün 8 inci yıldönümü mü. 
nasebetile bu çarşamba g.ünü saat 1 
14 de Eyüpteki makberesınd bı.r 
ihtifal yapılacaktır. Bu ihtifali E.. 
yüp Halkcvl Dil, Tarih ve Edebi· I 
yat kolu idare edecektir. 

•Nazilerle •nlh yapılamaz.• di
) en Lord Jlalifaks, Vaşingtonda 

ne yapıyor?. Amerikan gayretleri· 
Doktora hücum nl, Amerikan yardımını ıittikçe 
ed h d artan bir hızla çoğaltabilivor ve 

en a eme malzemenin ingilizlerln eline sağ 
Bakırköy Akıl e...ıa-...ıe libon.- ,-e salim geçeblmesini temin edi-

taar ~ ll&lll N"''He l>t<Ula blkum 
"'Or mu?. ..ıen badome Mnblioı Atır'<fta Mail· • """ *• 3 l'ill ..._ _.., ohan· Şimdilik , Ameril<an npheoinin 

-•· hakiki mannrası bndıır. 
~a b• _. u prmüt ve 41- RESA1 FEYZi 

ter llİD 7a.,.ı.11 7ent muhal<-lncle !============== 
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'ViLAYET v~ BELEDIYEı 
+ Dün Pazar olmasına rağmftı Be

ledi1e de bül(eolıı 4evr! meseı.t ile 
meJıul olunmuŞtur. 

Son yapılan hesaplara nazaran 931 
- varidatı 931 -1 varidatından 
bir buçuk ml'7on lira f11Z.la idi. ll40 va· 
rldata da bir lazlahk .-...--. 

TiCARET oe SANAYi: 
+ Yabani zeytinliklerin 8iılanması. 

için ;yapılan çalışmalar neticesinde 
ıimdl;ı"' lı:adar bir ~n IOO bin 1a· 
bani -tm atacı llfılanmıllır. 

Devlet onnanlannda mevcut mil• 
JOD)ans 7abaııl aeJlin ajııçlannm -
bü ve aı•'ınm•sı iciıı z.eyUn muıtaka· 
ııuıdakl il ..U.,.etle kurulan komm
JPDlar ~ 4...,.,,. etmekle
cllrler. 

+ Memlelolllmbıden ldllli7eUI mtlı:· 
tarda fındık milba7H etmek üzere 
bli)'ülı: bir Alman fınclık ticirt olan 
Her Blkerı.-ı'ID bucQnlerde memle
ketimize ıel-tı haber aimımftır. 

+ Balık ihracatımız bu ome ıeçoen 
ıeneye nlsbetle yüksektir. 1940 sen.,. 
slniıı ilk d6rt .,.ı da dahil olmak Uz.e. 
re taze balık ihracatımızın bir senelik 
tutan iki milJıın Qç ;ı11z bin liradır. 
Bu miktar bir evvelki senede bir mil· 
yon 7edi rüz bin lira idi. 

MÜTEFERRiK: 
+ Sipahi ocatı yakında 7apılacalt 

büyük koııkurlpiklor için bilmmal.ı ee· 
kilde çalıfmıJa bqlam11tır. 

Bu seneki allı. ıpor mQsabah!•n 
çal< heyecanlı ve ze\'kli olac•ktır. 
+ lnkı!Ap MQzes!nin &>Qııdeld du

varlar 7akuıda 7ıkılarak etratı tamim 
edil""*tir· Bu aurelle mOre lama· 
ml,Jle ıne;ı"daııa çılun11 olacaktır. 

+ Flat llilnkabe Komlqoııu bu· 
ilin toplanacaktır. Toplantıda tqe 
Ko.tep.n hruk ta hazar b- 1111 rk· 
tır. 

. 

maıarda verecett 
cevaplar 

Sınıflarda yapılan yoklamalarda 
talebererin cmevcuh, ceveh ve 
•burada• gibi muhtelif cevaplar 
vermeleri doğru görülmem~ ve 
yeni ders yılından itibaren her 
mketepteki yoklamalarda talebe. 
lerin cBurada• demesi, olmıyan. 
!ar için de !Yok!.• denilmesi ka
rarlaştırılmııtır. Maarif Veklletl 
bu hususu tekmil mekteplere bil· 
dırmiştir, 

Tlaeı 1ıa1111 lalmb· 
· deld ar ı•UrlllJor 

Bir Amerikan flnnasile yapılan 
müzakerelerde uyuşulmuş ve Tü
nere kayış getirilmesi temln olun
muştur. Amerikan firması kaylfl 
temmuz ısinde teslim etmeği ta. 
ahhüt etmektedir. 
Sipariş mukavelesi bugllnltt • 

de imzalanacaktır. Hükı'.ımet, bu 
hususta Tramvay İdarealne llızım 
gelen döviı.i vereceğini bildirmiş
tir. KaN aerbeat dövizle gelecek
tir. 

Ankara vapurunun 
hareketi 

Ankara radyosunun dün geceki 
neşriyatında &pilter ıunJarı iÖy • 
!emiştir: 

Türkiye Hariciye Veklletinden 
Atina Büyük Elçl&i. Enis Akay • 
gene: 

cAnkara vapurunun hareketi 
bazı mücbir ııebepler dolayısile 
teahhur etmit ir. Hareket tarihi 
ilerde aynca bildirilecektir.• 

KOLKOLA 
diflerini ptererelı: konUfU:ror • ı 
du ve soıı derece ahenkli blr sesi 
vardı. Bununla beraber yanındaki ı 
kızı da ıhmal etmiyordu. Zira Bıı.. 
yan Galibenin de bir "8fka husu· 
aiyetl vardı. Gözleri ve ... Kokuau. 

Müellifi : Nizamettin NAZ1F 
Naci bunun da elini a&karna 

Semiha: 
- Aman, ne iyi etlıniı. de gel. 

diniz .... dedi • bugün ııeş'emız 
pek üs.ünde. 

- Sebep ıre bu nq'eye? 
- Adanalı bir çift vardı. Dün, 

rehber almadan eezmeğe çıkmış. 
lar. Bütün gece görünmediler. A· 
rayıcılar çıkardık. ffot--· Meşale. 
!erle çamlıkları dolaşmak bir hay

li eğlenceli oldu amma, doğrusu • 
çok heyecanlı bir gece geçirdik. 

- Nerede buldunuz sonra on • 
ları? 

- Bu:amadık ki. .. 
- Eeey? 
- Bu sabah çıkageldiler. 
- Ne olmuşlar? 
- Erkek bir çuluıra diipıİlf. 

Kadın aşağıya ip atmış amma, a· 
damı çekmeğe gücü yetm<!miş. Sa.. 
baha kadar biri çukurda, bıri ya
rın üstünde beklebışler. Nihayet 
bil yoku imdatlarına gelmiş. Bir 
r;oban .. Görsen öyle giizıel deli • 
kanlı ki. 

- Aşık mı oldun? 
- Belli olmaz. Onu yıkattık. A· 

danalı bir tulum hediye etti. Hepi
miz bırer heydiye verdık. Öv le 
şıklaşt• öyle şıklaştı "ki Vallalıi 
görürsen bir prens sanırsın. 

Naci bir taraftan bu muhave • 
reye kulak kabartıyor, bir taraftan 
da Bayan Senıbanın cidden güzel 
olan endamına balmıak\an ken • 
dini alamıyordu. 

Çok tatlı bir yizü vardı bu Ba.. 
yu Senibanıa DWlli ft hı.itila 

- Hangi mektebe devam ed.i • 
yorsun uz hanımfeendi? 

- Notre dame de Sion'u bu yıl 
bitirdim .,fenôim. 

- Bayan Seniha ile ayni sınıfta 
mıydınız? 

- O bizden değildir. Seniha İs-
tanbula geleli ancak iki yıl oldu. 

- İstanbullu değil midir? 
- Babası İz~ idi anne&i Ruı. 
-Ya ... 
- Neye taaecüp ettini'Z? Bir lz. 

mirli bir Rus ilo Pv!enemez mi? 
- Evlenir şüph< sız. c Ya• deyı. 

ıim hayretimden değildi. cBes • 
belli. manasıno ıdi. Endamı oka. 
dar Rus kadınlarına benziyor ki. 

- Babası ç'k :renkin bir adam. 
Uzun yıllar Ruıyr.da kalmış. 

- Siyasi me!':,Ur olarak mı? 
- lüyır ••. Fu.ncılık yapıyor • 
~ 

Günün meselesi: 

Şeker ihtiyacının 
dahild n temini 

F ahrikalarımız bu yıl 105 ton 
şeker isti/ısa/ edecekler 

Memleketimizdeki şeker fabrl- ı 
kaları pancar ekimi için hazırlık.. 
!arını tamamlamışlardır. Harp va. 
ziyeti dolayısıle h~rlçten şeker it
hali mümkün olmadığından mem
leketin bir senelik ihtiyacı olan 
106 bin ton şı-kerin tamamen da.. 
hilde istihsali hedef tutulmakta • 

dır. Bu sene ekim sahasının bir 
rekor te§kil edecek kadar fazla 
olduğu anlaşılmakta ve ııeçeıı 

ııenelerln vasati istlhsal mlkta~ı 
olan 75 bin tonun çok fevkinde is
tihsal yapılacağı kuvveUe tahmin 
olunmaktadır. 

~------------.. ,~----------~ 
Alarm düdüğü 

Şehir için yeniden 
40 yerli alarm dü
düğü yapılıyor 
Beldiye Makıne Müdürlüğü, bir 

san'atk5nmız tarafından yapılan 

elektrıklc mü.-charrik alarm dü • 
dllğünü fenni cihetten muayene 
etmiş ve muvafık bularak rapo
runu Vılayet Seferberlik Müdür. 
lüWne göndermiştir. 

6 kilometreden sesi işitilen bu 
yerli düdükten yapılması için Da. 
hiliye Vekaletinden müsaade is· ı 
tenmlştir. İlk partide bütün şehir 
için 40 tane yapılacaktır. 

Kundura fiati 
lstanbul Yerli mallar 

rol A 

pazarı nazım 

oynıyacak 

İktısat Vekaletınin verdiği yeni 

bir karar üzerine bundan sonra 

Yerli Mallar Pazarları piyasaya 

halk için daha fazla kundura çı· 

karacaktır. Bu hususta fabrikada 

da tedbirler alınmıştır. Bu suretle 

ayakkabı piyasasında nazım bir 

rol oynanacak ve halkın aldan • 

masına mani olunacaktır. 

- ..... ( ADLİYEvePOLIS;-
Dört yaşında bir erkek çocuk 
kaynar su ile haşlanarak öldü 

bd çocü da otomobil aıtmda kalarak 
aıır ıarette ıaraıaudılar 

Beykoz Yalı köyünde Seyrek • j 
serviler sokağında 6 numaralı ev. 
de oturan doktor Unal'ın oğlu 4 
yaşında Necip Cankat'ın üzerine 
dökülen kaynar su ile muhtelif 
yerleri haşlanınıştır. Çocuk, Şışli 
Etfal hastanesinde ölmüştür. 
Diğer taraftan şoför Hüseyin Se

limin idare ettiği 3844 numaralı 
kamyon Sarachanebaşından ge • 
çerken, Karagümrükte Sakabekir 
sokağında 30 numaralı evde otu. 
ran Remzinin oğlu 3 yaşında A. 
rlf'e carparak muhtelif yerlerin· 
den yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldınlmıı, 

t<>för yakalanmıştır. 
Şoför Salihin idaresindeki 4198 

numaralı kamyon Galata köprü· 
sünden geçerken, nerede oturduğu 
henüz malüm olmıyan 11 yaşında 
Kenana çarprruı, muhtelif yerle. 
rinden tehlikell surette yarala • 
IIllŞtır. Yaralı imdadı sıhhi ile 
Beyoğlu hastanesine kaldınbnlf, 
şoför tutulmuştur. 

Uzunçarşıda 120 numaralı dük· 
klnda tornacılık yapan Sabri ka· 
zaen elini makineye kaptırmıı, 
parmaklan doğranmıştır. Yaralı 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi 
altına alınınıttır. , 

BİR EV ~ıcrU 
Kasunpaşada Kulaksız mahal • 

lesinde Dörtlı:uyu sofı:atında Ra • 
aimeye ait 82 numaralı ahpp ev 
evvelki gece ani olarak çökıniit-

- Tuhaf 181· 
- Siz de her şeyi tuhaf ve garip 

buluyorsunuz. 
- Tahsilini n.-rede yapmış? 
- Azırbaycanda. 
- Fakat dili hiç Azrl fiveaine 

çalmıyor. 
- Siz orada bulundunuz mu? 
-Çok. 
- Ru'ÇB da konUfUyor musu-

nuz? 
- Bir parça. .. 
- Öyıe ise onunla konuşunu. 

nuz. 
Ve sarışın kıza seslendi: 
- Seniha! Seniha! 
Rezzanla ikisi başlannı geriye 

çevirdiler: 
- Ne var?, 
- Hiç hiç ... 
Rezzan parmağını sallıyarak: 
- Dikkat et Naci~ • dedi • kıza 

kur yapmağa başladın galiba. 
Galibi' ensesine kadar kızardı: 
- Havır hayır ... Hayır. 
- Öyle ise ne diye bağırdın? 

tür. Vak'a esnasında evde kimse 
bulunmadığından nüfU&Ça zayiat 
Olm8mlftır. 

ZEHİRLENME 

Ortaköyde Dereboyu caddesın • 
de 115 numaralı evde oturan Esma 

Yücel ile oğlu 17 yapnda Muzaf.. 
fer zehirrenme alaimi göstermiş • 
!erdir. Sıhhi imdat otomobili ile 
Beyoğlu hastanesine kaldırılan 
ana oğulun kalaysız kaptan ye • 
dikleri yemekle zehirlendikleri 
anlaşılmıştır. 

----<>----
Tren altlnda can 

veren sağır 1 
Dün sabah Pendikten saat 6,15 

de kalkan banliy6 treni Malte • 
pede Süreyyapaşa plajı önüne gel. 
diği zaman, p!Ajda çalışmakta olan 
35 yaşlarındaki sağır Süleyman 
Unatan tren yolunu geçmek iste. 
miştir. Süleyman trenin düdüğünü 
duymadığından kaçmamış ve tren 
zavallıya çarparak altına almıştır. 

Süleyman bu suretle uzun müd
det trenin altında sürüklenmljtir. 
Süleyman trenin altından çıkanl· 
dığı zaman sağ tarafının tama • 
men parçalandığı görillmüıtür. Ya.. 
ralı hastaneye kaldırılırken öl • 
miiştür. Kartal h'1dm! Naci Özkin j 
tahkikata baa]amıştır. 

Senihe Rezzaıun koluna geçti, 
Tekrar yürümeğe bqladılar. O 
zaman Naci, kw kolundan çekti: 

- Niye bağırdınız? Niçin birşey 
söylemediniz? 

- Anlatırım. Sizden &izli delil. 
Çünki sızinle birlik-. bir İf ya • 
pacağız. 

- Ne imiş bu iş? 
- Bir merakım var. Siz beni bu 

merak tan kurtarabilirsiniz. 
- Anlat bakalım. 
- Burada bir ıenç var. Neye 

yalan &civliyeyim. ~ çok hoşuma 
da gidiyor. 

- Ala. Fakat bundan bana ne? 
- Oooff ... Vakit bırakmıyor• 

sunuz ki ... 

Galibe bu ~özleri, delikanlınuı 
koluna girip kıvranarak söyle • 
mişti. 

- Anlatacağım .... diye devam 
etti • Bu delikanlı ile Senihe, ara. 
sıra rusça konıışuyorlar. Acaba 
ne konuşuyorlar? 

- Senihaya kur yaptığını mı 
- Bırşey &ôyliyecektım. Vu 

ıeçtim. l &anı~ orsun? 

- &al öyle aanıyonmı, beın -

Zehirli saç 
ilaçları 

Bazı berberler ceza• 
lanarak ondüle ma
kineleri mühürlendi 

Belediye Makine Müdilrlüğil 
mi.ıhendısleri berberlerdeki bütün 
permanant ve diğer saç makine. 
!erini tamamen kontrol etmişler
dir. Neticede bunlardan bir çotu· 
nu zararlı görerek mühürlemişler 
ve çalışmaktan menetmişlerdir. 

Belediye Sıhhat İşleri Mllfet.. 
tişleri de )"aptıkları kontrollerde 
Beyoğlu ve Kadıköyünde bazı ber. 
berlerin kadın sa~larında kullan
dıkları ekserisi yerli il&çlann çok 
zararlı olduğunu ve saçlan ya\· 
ma, dökme tehlikesi bulunduğu • 
nu tesbit ederek bu berber!~ ce.. 
zaland?rmış'..ardır. Bundan sonra 
sık sık daimi kontroller yapıla • 
caktır. 

Bomanyadan gele
cek baadallar 

Romanyadan İstanbul Tramvay 
İdares·n .. gelen b.r habere göre, 
ısmarlanan 800 bandajdan mühim 
bir kı mının l:azırlandığı ve ha • 
ı.iranın ilk ha!tasında yola çıka. 
nlacağı bıldirılmiştir. Bu suretle 
10 giınc kadar bandajlar ıehrimize 
gelmiş olacaktır. ----
Taksim - Harbiye 
yolundan çıkan 

yeni bir ihtilaf 
Taksim • Hnrbıye yolunun sağ 

tarafı tamamlanmış fakat sol ta. 
rafı kalmıştir. Beledıye sol tarafın 
da asfaltlanması için tetkikler ya· 
yapmaktadır. Müteahhit sol tarafı 
yapamıyacağıru blldırmiş, bunun 
üzerine Beredıye sağ tarafı da tes
lim almamıştır. İhliltıfın nasıl hal. 
!edileceği merakla beklenmekte. 
dir. 

Tol ve cadde ID ... b 
Belediyece bu sene yol inşaatına, 

cadd-eler açıJmwna ve dar yolla
nn genişletilmesine çok ehemmi
yet verilecektir. İnşaata para sar. 
fedilmiyeeeği için bütün tahsisat.. 
lar bu işlere sarfedilecektir. istim
lak işlerine de çok hu: verilecek
tir. Aliıkadar şubeler yeni sene 
faaliyet programlarını hazırla • 
maktadırlar. 

l1lı tauuıerlnt ec
ue,l mellllelıetıerde ,., ..... 

İlk tahslllerıni ecnebi memle • 
ketlerde yapmış olanların da yaı
larına bakılmaksızın memleke • 
timizde ilk tahsili bi tlrme imtl • 
hanlarına kabul edilmelerini Ma. 
arü VeU1'eti altıkadarlara bildir. 
miştir. 

Maarıı veJrıuu•• 
teıe1ı1ıır1 

Maarif Vekili Haaan Ali Yücel, 
23 Nisan Bayramının layık oldutu 
tekilde kutlulanmuı dolayıaile 

bütün öğretmenlere teşekkür et
D!İftir. Çocuk Esiıııeme Kurumu 
Bafkanlığı da aynca tefek.kürle
rini bildirmiştir. 

sanmıyorum. Çünkü çok defa Se
nihanın yanında beııiınle pek &enli 
benli oluyor . 

- O zaman Seniha ne yapıyor? 
Bu hale kızıyor mu? 

- Kımıaz gibi gözüküyor anı. 
ma... Bilmem ifte. Ben ıüplıe • 
leni yorum. 

- Şimdi benden ne istiyorsun? 
- Mademki rusça biliyorsunuz. 

Ara sıra onlara kulak veriniz. A. 
caba benim hakkımda mı konuşu

'yorlar? Acaba aralarında bir 'f'T 
mi var? 

- Kıskanç ııenl ! Peki benim mil. 
ki!fatım, ne olacak? 

- Ben de Seniha ile sizin ara
nızı bulurum. 

- Hoppala! Benim Senihadan 
hazzettiğimi nereden tahmin edi· 
yorsun? 

- Bakışlannızdan. Dikkat et • 
tim gözlerinizi ondan ayımuyar
sunuz. 

- Ya onun beni lstlyeceğini? 
- Alı... SiZi kim istemez. 

,~ ..... , 

Yazuı: Ali K--1 SU 
Bu seferki Avrupa harbıııiıl 

yeni bir t(ihret kazandırdı'1 
eilya adası bir zamanlar 
leri.ıımif. Napolyon .Bonıı 
Avrupaya hlkim oldutu 
İngilizler de Sicilyayı ele 
~er. Bu adanın ehe,1Illlııi1'": 
Napolyon unutınarn~tı. 0raıııaı 
gilizler elimde bulunması da 
fütuhatında uzun :aanıan bir 
olarak kalm~tır. 

O valııitler İtalya dağınık 
takım hükiımetler halinde 
için İngilizler evvel& N 
sonra Sicilyayı himayeleıtl 
almışlar. 1789 da Bon114>arl 
seferine ç.ktığı vakit lngiUzl 
İtalyanın bu parçalarına 
olmayı muvafık bulmuşlardı

sm donanması lnglliz 
meşhur Nelson taraf.ndan i 
diliyor. Amlral.n ltalyada b 
meşhur aşk maccra~ı olduğı.ı 
lumdur. Napolınln Kral ve 
çcsı gelen Fransız ordusuna 
düşmemı-k için Nelsonun 
ne iltica <'imişler, Sıcilyaya 
mişlerdır. Üç dört sene sonra 
ile KraLçıı tekrar N~poliye 
müşler. Fcrdinand ısmlnde 
poli Kralı hem tı-baasına kaı11 
lim olduğu kadar memlcke 
tehlikeye uğradığ. b.r za 
üstüne düşen vatan vazlfeııinl 
ml'rnlş olmakla itham edilir 
polyon ltalyanın büvük bir l< 
nı nüfuzu altına aldıktan 

dinlenmek ihtiyac nı duyııı 

Çünkü fütuhata bır fasıla ve 
daha l':iyade istikbal için 
vurlarını hakikat 1'alıne gel 
üzere hazırlanmak lazım ge 
du. İleride daha yapılacak 
vardı. Lakin ln!!iltere sağlall' 
dıkça Bonapart ıçln d nlı-n 
kAn yoktu. Bunu bildiğ• içiıt 
polyon da İngllterPyl ls~ilAY' 
an evvel te<ebbüs edecel!inl 
mamıştır. Fakat ltalya içoın d• 
le diyordu: 

- İtalya benim ıevRiliındl'
nun muhabbetini hi~ kiJnll 
paylaşamam. Bütün Adrlya 
nizine hakim olmalıyım. 
nüfuzum altına alacağım. 
yı da ele geçireceğim. 

Bonapartın istikbal için 
diği tasavvurlarında şarka 
olmak emelinin herşeyden 
olduğu gôrülüyordu. Şark 
yeti için ise Akdenize sahil' 
silmek iktıza edıyordu. Bil 
yine Napolıye ordu gön 
Kari ve Karliçeyi tekrar 
kaçırtmıştır. 

İngilizler bir kere ele 
leri bu adayı bırakmı 
1806 dan 1815 de artık Na 
kat'! mağlubiyeti ile büt~ıot 
si emellerinin yıkıldığı w-
dar İngilizler de Sicilyııdl' 
geçmemişlerdir. Bu on set!# 
fında Napolyonun yıldızı ııyll 
lamış, lng !tereyi sağlam b 
malt yolundakı azminde de 
muvaffak olacağ nı zannet 
öyle zamanlar olınııştur !el 
diplomatları arasında bile 
neresinden dönülürse kAr 
ğıru öne sürerek Frnsız 
toru ile bütün davayı bir 
ôpliğine bağlamayı düşün 
rülmüştür. Onun için 1"" 
o zaman Fransızları yok 
olmuş. LAkin muvaffakly~ 
ve aaadetl içinde N apolyoll 
ya adasından İngilizler çe tı/I 
medikçe onlarla herhanli 
lapna kabil olmadığını rll 
tir. Buna mukabil Fransadl 
ratora karşı bir isyan çık 
midini beııliyen İngilizler 
değilmiş. Bunlar NapolyoD 
tasma, barışma sözlerine 1 

dilenriyeceğini, Sicilya ~ 
bile yarın Fransızların ~ 
bahane ile İngiltere aleyh 

1 rar harekete geçecekle~ 
yorlardı. Meğer ki Fra 
isyan çıksın, lmparatot' fiil' 
O zaman iş deği ir. Za!ll 
şaşırtıcı bir sür'at ve ~ 
dönmeyi bilen o zamanltı 
nın meşhur dipfomatı Tal 
İngiltere ile uzayıp gidf'n 
gaların nereye varacağınl 
düğü için İngiliz d iplıorıı;.ı 
rafından vakit vakit 
yoklamalar üzerine şövle 

_Siz Sicilyayı alınız. ela 
ra!IUlı istemeyiz. Dava ttt1 

İngilizler de şöyle lı• 
derirlermiş: 

_ Dava Sicilva davaJ1 

Asıl mesele Fr n< nın 
mat edllemiyeceğindec!it• 
re. 



ıarnanıarın muharebelerin· 
ı karşıya çıkarak döğüşen 

"~'' ""''·-b arasında evvela ağız-
ır de başlangıç olurmuş. 

'ıJ Yerıne göre birbirine tür
,,_~r söyliyerek yekdiğeirni 
"'ik ısterlerdi. 
~ 1.1 Truva muharebesinde 
,,_tarafın kahramanları ortaya 
-..xı zaman birbirlerini tah-
·:kte pek ileri giderler. Bir
'lli korkaklıkla itham ede-

' ·~il de eğer bir kere öldü-
0lursa cesedini çiğniyece
~dan oraya sürükliyeceği

rnek suretile diışmanını 
.•k o zamanın pek caiz 
' bir harp kaidesi imiş. 

Pek eaki :zamanlarda 
muharipler aranında bi
ribirlerine türlü tahkirler 
yağdırmak en tabii bir ka· 

ide sayılırdı. Buııün de 
lakırdı atmanın baıka 
bllfka tekilleri var. 

harp veKayii eskı aestanlardan çı
karak günü gününe kayıt ve teb

liğ edildiği bu zamanlarla eskisi 
arasında çok farklar olmak gerek. 
Bugün muharipler harp meyda
nında birbirlerine lakırdı atrna
ğa lüzum görmüyorlar, Bununla 
beraber bugünkü dünyanın baş
ka vasıtaları ver. Düşmanlar bu 
vasıtalarla birbrkrine söyliyecek
lerini söylüyorlar. Türlü türlü 
devirlerle şimdiki arasındaki fark
lar ne olursa olsun Homerden öğ
renilenin de kıymeti az değildir. 
Bır mücadelede muvaffa,.iyetin 
sırrı düşmandan hiç lCıtuf ve atı
fet beklememektir. 

• • 

ı,.Sonraları muhtelif devir
~ka başka yerlerde de bu 
~~lü misallerine tffiadüf 
-il. Fakat herşeyden u- ,=====-==========/ 
alt tarih ile efsanenin ka
~rnanları hayalen gözö

. tlrrnek mevzuu belki da
.ı.,at, nazarla görenler mü-
~ek. Truvalı ve Yunanlı 
b !.arın muharebe meyda
lrbı.rJerine ağız dolusu söy

. ile bakılırsa döğüşenle
~1arını kullanmadan evvel 
~~t de dillerin[ biledikleri 
lor Birbirlerine korkaklık 
1•Yıp görecekleri bir noks'a
~l_ıniyorlar. Çünkü o zaman 

bu ~ düşmanla dôğü§mek
Wk bir şeref kalmıyaca
~ taraf da bilirdi. Öyle 
1•r da mağlı'.ıbiyeyt ve ga

~ıtıanında birbirlerine ne 
tını anlatıyorlar. Bun

Çıltıyor ki ne Truvenın 
~ı liektı:ır için, ne de Yu
~ için bir kere mağ!O.bi

e düşmandan bekliye
~tre kadar lı'.ıtuf ve mer· 
Oktu. 

.... ne devirler geçırmiş ... 
"l'duJdarı .koca yaban do 

1 ~'iirerek ellerile parçala
~ butları boğazlarına a
hta.mantarın birbirleri
aları da bugün dinle-

" belki pek ziyade can
~lt Öğünınek, .kendilerini 
~ · Çünkü hepsinin bir 

.;;__a ınabude ile akrabalığı 
~ı bir kere mağlup 
&tt· karşı alınıı<:ak vazi-

ıh ve aşikar: 
~.hiç acınmıyacak. O za
~ ~es; bu olduğü için her 
ııı· Unu biliyor, düşman-
, ~hiç 10.tuf ve atıfet ge
~p ~al vermiyordu. Bu 
duşıneden evvel olanca 

~~lıyarak kendi mağlü
~ ı ~üşmanına pahalıya 
lı glbı bir fayda vermiyor 

0~.to~· nihayet mağlitp 
ı Urıildüğü zaman bu 
• <t talihsiz kahramanın 
•""'di, tahkir edildi. Za: 

~i ~;~~ı ~~ı~~::se~~'. 
~ ak sakalı ile yerlere 
~alvarıyordu. Şair Ho

açığa harbin nasıl o
~lllatıyor: Düşmanlar 
llıarnile düşman. Bir-

. lfbekliyecekleri hiçbir 
~ ektorun bedbaht ka
~e gal.plerin eline ge-
0~ğı sefalet kalmadı. 

( ~· Şrnek, sonuna kadar 
11\e en kestirme çare 

~t 
~ltOMAN: 19 

1 HALK~ 

·-SÜTUNU-) 
lı Ve l1ti Any-lar, 
ıik.iyetler, temenni· 

lff! ve mBıküller 

KAYIP KARDEŞİNi 
ARIYOR 

En son vazl!esi E<Lrnc Vilıiıyeti En• 
ci.imcn kaleminde kfı.tip olan kardeşim 
Nizan1ettin Gültandan 5 yıldır haber 

alamadı~undan m-crak ve cndife içi.o.
de bulunuyorum. Bilen hayır ~ahiple
rinin 10.tfen Son Telgraf Gazetesi Hey' 
etı Tertibiye!iinde B. Sabahattine ma
lUmat vermelerini rica ederim. 

İş arayanlar 
Orta.mektebi bu sene bitinnls bir 

ç:enç tatilini boş gcçirıneınek için ya
zıhanelerde, hususi müessebe ve şir
ktlerde kendıne münasip bir iş ara
maktadır. Muhtrem iş sahiplerinin bu 
sülunda (K. H . K) rumuzuna müraca
atları rica olunur. 

Bir elektrik. itçiai aramyor 
Elektrik: tesisatı ve montaj iılenne 

hakkiyle vilklf bir Elektrik montöıii .. 
ne ihtiyaç vardır, 4 üncü Vakıt Han 
birinci kat No. 12 yemüracaat. 

8ilgili, talieia gf'DÇ bir 
kadın i~ arıyor 

Evveliy.ıtı saadet ve varlık içinde 
.1eçmiş temiz bir aileye mensup baht
sız genç bir kadınım. Uğramış oldu
fum felaketle mali vaz.iyetimin darlı&ı 
her gün beni daha çok muztar ve mü

e11im bir vaziyete düşürüyor ... Boynu 
büld.ik, talihsiı küçük yavrucağımla 
beni yaşatma vasıtasını şerefimle ca
lışarak temin etmek mecburiyetini 
hissetmi5 bulWluyorum: 

Eski, yeni yazıyı mükemmel o.kur 
yazarım biraz da daktilo bilirim. Ya
zıhane. ticarethane, mü.ma~ili gibi yer
lerde yazı tşJerinde çalıştırılmak üze
re müracaatimi Acilen kabul edecek 
8.licenap is sahplerinin llltfcn Son Tel
graf Halk Sütunu (Dilek) rumuzuna 
n1üracaatlarını temiz, müşfik vicdan
larından yalvarır ve jki hayatı birden 
kurtaracak olan bu en büyük yardun
larına en dcrjn minnet ve şükran hM;
lerimle şimdiden tıeıekkürü bir borç 
bilirim. 
Daktilo bilen orta mektep 
mezunu bir geoç kız iş 

arıyor 

Ortamektep mezunu 20 yasında mü
tevazi bir aile kızıyım . Yazım düz
ıün~ iladem muntazam olduğu ıibi 
ayrıca daktilo da bili.rinl. Mali vazi
yetinıin imk!insızhğı yüzünden ça
lışarak hayatunı kendinı yapmak iztı
rarındayım. R<'smJ. hususi müessese
lerde yazıhanelerde kanaatkfır bir üc
retle bana iş vermek 1Cıtlunu ıöste
receklerin llltfen Son Telerat Halk 
Süt\1nunda l\fuallaya bir ınektupla 
müracaatlarını rica <'deriın. 

~ Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BEN'.CE 

~b 
~. •1> beraber salonda o· 
~Qn da kendi odala-

ı, l 
l i~i de bir arada mı 

~· 1 •• 

••ıu . fe . C ~l" eu ıle pro sör e-
lt '~• baktı: 
ı..... . b·1 . !ıl· Uatı ıle ı mıyo-

,'.Y0ruın Güzin yatma
\;~lı.riye de kendi oda· 

· ll~dise ondan son-

k ı~ -~la olmuş?. 
1 ~ı )e doğru!. 
v "'~ş?. 
~,t gelmiş. kızı ka-

~ıı, . 1 •ı 1 •ını çata çata ve bı-
1 ~ ı,. 
t 1 •• 

ll:ı.iş, eve girmi), kı-

zı yatağındnn zorla alınış, merdi
venleri zorla indirmiş, evdekiler

le miicadclr etmiş, öyle mi kaçır
mış?. 

Ferdi, bu sual karşısırıda durak
ladı; mırıldanır gibi cevap verdi: 

- Tafsilatını bilmiyorum. Fa
kat geldiği, kaçırdığı muhakkak. 

Hakim yeniden sinirlendi: 
- Bir evin içindesiniz. Bir kız 

kaçırılıyor, bunun n,_.ıl kaçınl

dığını bilmiyorunı .. demenin ma· 

n:a ı var mı?. 

Dedi, devam etti: 
- Eve gece yarısı değil, sabah

leyin bile gelmiş olsanız ve yine 
sormamış bile olsanız kendiliğin
den bu hadisenin lafslatı ile kn
laeınız dolar. Böyle bir hadise ev-

· : i~/zh,/z:e " 
! . ı 

"" - ,-,., ••n '• 

Carlp bir satış 
Yerli Mallar Pazarının Be

yoilu ıubeırinden, ahretlik 
lrızlara entarilik bamıa al
mak istiyen bir ahbabımın 
baıına aarip bir hal gelmi.§., 
Bana anlattı ve gazeteye de 
yzmamı istedi. 

Sözüne itimat ettiiim bu 
do•tum funları söyledi: 

«- Tezgahın üstünde /re. 
•ilmiı üç parça vardı. Renk· 
lerini beğenmedik. Siyahlı, 
kocaman çiçekli filan bir ıey· 
di. Baıka renk istiyoruz, de
dik. 

Yok, cevabını verdiler. 
Halbuki, orada, raflarda, top 

top basmalar vardı. Onları 
göıterdik. Şunlardan kesin, 
dedik. 

Olmaz, dediler. Elimizde 
üç beı metTe basma kaldı. 
Bunları satacağız ki, •onra, 
o topları açıp kesecejiz. 

Biz, bu man:z:ara karıısın· 
da hayret ettik. Bir türlü ak. 
lımız almadı. Orada, tezgah
ta bulunan memurlar bize: 

- Ne yapalım, böyle emir 
verdiler, dedi .. 

Bu emri kim, niçin, nasıl 
vermiıtir, tabii bilmiyoruz. 
Alakadarlardan, bu huıusta 
mukni cevap i.tiyoruz. 

BURHAN CEVAT 

Mevsimin ilk sıcak 
Pazarı ve denize 

girenler 
Dün İstanbul mevsimin en sıcak 

ilk pazarını geçirmiştir. Bu mü
nasebetle daha sabahtan birçok 
aileler Büyükkadaya, Çengelköy, 
Üsküdar, Çamlıca, Sarıyer gibi 
yerlerdeki kırlara ve mesire ma. 
hallerine gitmişlerdir. 
Akşamüstü de Mecidiye köyü 

ile Topkapı ve Edirne.kapı harici 
Yeşilköy Park bahçesi, Bakırköy 
gazinoları çok kalabalık olmuştur. 
Pendik, Maltepe, Suadiye, Fener. 
yolu ve Fenerbahçeye de gidenler 
çok olmuştur. 

Dün Florya ve Suadiyede d~ -
nize gir~n genç kız ve kadınlarla 
erkekler ve çocuklar geçen haf
taya nazaran daha fazla olmuştur. 

Bir çok güzel şeylerinlize oldu
ğu gib~ bizde bala da rağbet gös
terenler azdır. Halbuki bal kadar 
sıhhatimize yarıyan .1ı:ıda az gÖ6-
terllir. Bilhassa bayanlar için ... 
Yanaklara renk verir, hele bil
hassa cildi aüzelleştirir. 

Diyastezleri, vitaminleri itiba
rile bal kadar zengin gıda var 
mıdll'? Bu tabi! unsurlar hazım 
uzuvlarınıızın fallyctuıi yolwıa 

koyduğu için, sıhhatimize, dola
yısile güzelliğimize yarar. Balın 
her darnla.~a cildimizin tazeliği 

için bir hazınedir. Onun içindir 
ki, bal güzelliklerine düşkün ba
yanların sofrasından, bilhassa kah 
valtılanndan hi(' eksik olmama
lıdır. Jtülisa güzel olmak için, 
bal yemek ilk eelen i>rtlardan 
sayılmalıdır 

de hiç olmazsa beş gün, on gün 
konuşulur. 

Ferdi bu sıkışık vaziyette kek&
liye kekeliye ve: 

- Bir gaf yapıyor muyum?. 
Gibilerden yine avukahn ona 

bakan giizlerine dala dala cevap 
verdi: 

- Herhalde eve gelmiş, kızı güz 
göre güre kaçırmıştır. An'!esi ar
kasınchın feryat etmi'!. sokağı çın
latnu~, fakat, Güzini geri gctir
mcğc n1uvaffak olamamL~tır. 

Eğer cebren götiirmemişse bile 
kandırarak Güzini e\·den kaçırdığı 
muhakkak. 

Bu sırada Vedat yine kendisini 
tutamadı: 

- Hakim bey, bu adam çok ya
lancı beni sözlerile fena halde si
nirlendiriyor. 

Dedi. Birdenbire sesine şiddet 
vererek devam etti: 

- Bıı kaçırmak kelimesini ne
reden ç•kanyor, niçin kullanıyor
lar? JUugaliıta yapmnnn, yalan 
söylemenin. iftira ctnıenin hi.kinı· 
ler üzerinde bir tesir ıni yapaca-

-

DE: 
000 liralık kitap 

50 liraya gitmişi 
"50 lirası her zaman 50 lira .. Ne 
zaman isterse buyursun, alsın,, 

--ti= Y •zan: BDSEYiN BEBÇET ::ft--
- Hakikaten birader yüzde sek 

senimizde ne garip tabiatler, iti. 
yatlar, telakkıler var. Bu, olur 'ie~ 
mi azizim .. Olur şey mi? Kitap 
dediğin okun:ı,ak için yazılır. Hal 
buki, bir çoğcımuz kitabın ne ol. 
duğunun farkında değiliz ... 

- Hangi bazılarımız yahu?. Öm-
ı-ünde kitap karıştırmamış adamlar 

az mı? Kitap sahifelerine peynir, 
zeytin saran esnafın sayısı ne ka. 
dardır, bilir misin? 

- Dedin de akluna geldi.. Bir 
gün, inanır mısın, Kamusül' Ok
vanus sahifesine pastırma sarıldı. 
~.nı g!!rdüm. Biliyor musun .. Az 
kaldı çıldıracaktım. Deli oluyor -
dum .. Hiç ötesi yok .. 

- Kamusul'okyanusu bırak .. O 
kadar kyımetli eser değil .. Birkaç 
sene evvel okkaya verdilerdi. Ta. 
bii, okkayla kim alacak? Sade ki
tapçılar değil ya!.. Bakkallar çak. 
kallar da aldı. Baka! ne yapacak? 
Ya peynir saracak, ya pastırma .. 
Düşün bak, beyim .. Şu basitliğe, 
biçareliğe bak .. 

- Asıl biçare o değil; biçare ki
taplar diyeceksin. Kitapların bi. 
çareliğine, zavallığına bak 1 

- Azizim inanmazsın .. Şarl Tek· 
siyenin küçük Asyası,, Rubabı Şi. 
keste, Cevdet paşanın tarihi, Na
ima tarihi, Solak.zade, Peçevi, İb. 
ni Batuta, Lı'.ıtfi tarihleri, Sehi 
Bey, Aşık Çelebi tezkereleri, ak. 
lıma gelmyior ki ... Hele hele, yü. 
reğim yanıyor, Müniri İbrahim 
Çelebi, Lı'.ıtfi tezkereleri, birçok 
asarı ilmiye, felsefiye, içtimaiye, 
iktısadiye, edebiye, tarihiye, si -
yasiye ... Müniri İbrahim Çelebi 
tezkeresile LO.lfi tezkeresine, Ha. 
!is Efendi kütüphanesinden başka 
yerde rastlamadım.. El yazması .. 
Tezkerei Musikişinasan, Tezekrei 
Şüfı'.ımeciyan .. Daha neler de ne· 
ler ... 

- Hangi Lıltfinin tezkeresi bu 
kuzum? LO.tfi tezkeresi dedin. 

- Tarihi olan, Tekirdağlı Lılt. 
tinin yahu, .. 

- Allah Allah ... Onıın da tez
keresi var mıdır? 

- Vardır, ya! El yazmasıdır. 
- Peki.. Müniri İbrahim Çelebi 

tezkeresi? 
- O da el yazmasıdır. Birer 

nüshası da bunların Halis Efendi 
kütüphanesinde vardı. Şimdi, o. 
raya devredildiğine göre, Üniver
site kütüphanesinde bulunması 

lazım. Lazım amma, eğer kaldıy. 
sa ... 

- Yahu, bunları ne duydum, 
ne gördüm ... 

ahbabı, hem hemşerisi idi. Ondan 
bir kaç yaş daha gcnçlı.. Büyük a· 
limdi. .. Allah rahmet eylesın ... 

- Allah rahmet eylesin ..• 
- Her bıri bir hazine değer. ne 

nadir kitaplar vardı ... Dünya yü. 
zünde tek kitap olanlar vardı.. El 
yazması. .. 

- Tabii meşhur değildi. Kisvei 
tabaate bürünrnediğinc gre? .. O
kuyanlar, bilenler az olsa gerek .. 

- Eserler meşhur değildi am • 
ma, müessirlerı, yani müellillerı 
maruf ve meşhurdu. Bir Şarl Ver-
ne divanı vardı? Görülecek şeydi.. 
Edebi kıymeti ne.kadar az olsa, 
garabeti kı1fiydı.. Yaldızla, Nis 
tab'ı idi.. Adama, dibaçedc, Osman. 
lıcayı, 62 saatte öğrendiğini ve 
şiir yazmağa başladığını iddia e
diyor .. Sade bu kafi ... Onun yine 
yaldızlı bir nüshasına da Fatihde 
Millet kütüphanesinde, yani eski 
Ali Emiri Efendi kütüphanesinde 
tesadüf etmiştim. Bir de, Recai za. 
denin Talimi Kıraati edebiyesin
de, Şarl Verneye ait iki kıt'a ve 
bir not gördümdü. O iki kıt'adan 
biri galiba şiveye mugayerete, bi. 
risi de galiba yine edebi nakaisden 
birine misal olarak alınmıştı. Am· 
ma, neyse, nadir şey .. Hangi kü. 
tüphanede, kimin elinde bulabi • 
lirsin? 

- Ben bu şeyi anlıyamdaım .. 
Nasıl oldu da aşırdılar? 

- Aşırrnadılar, birader .. Birkaç 
aylık bir seyahate çıkmak icabet. 
ti. Giderken, kitapları nasıl gö
türeyim .. Bir deve yükü şey ... İti
mat ettiğimiz bir ahbaba bıraktık. 
Bir müddet sonra, sıkışmışlar, pa
rasız kalm1şlar.. Evvela akıllarına 
benim kitaplar gelmiş. Kendi ha. 
lıları, çay takımları, sofra, kılap
tanlı hamam takımları var; on. 
!arı satsalar ya ... Hayır .. Akılla -
rına benim kitaplar gelmiş. cŞimdj 
satalım da, gelince parasını, ne tu. 
tarsa kendisine \'erelim• demiş -
!er. Kapıdan, 

- Kitaplar alıyorum, eskiler a. 
lıyorum! diye geçen bir eskiciyi 
çağırmışlar .. 

- Bunlara ne verirsin? diye 
sormuşlar. Herif de bakmış bak
mış: 

- Bunlar para etmez .. Şöyle 
hepsine elli lira veririm .. 

Demiş.. Verivermişler .. Şimdi 
bana, kendi kavillerince elli lira 
borçları varmış. Halbuki o kütüp. 
hane, beş bin lirayla yerine ge ;; 
tirilemez. Hiç olmazsa, Sahaflar 
çarşısındaki kitapçılara satsalar, 
yine kapatırlardı amma, lilakal iki 
bin lira alırlardı. O zaman da, yü. 
reğim bu kadar yanmazdı. Gece 
gündüz aklıma geliyor.. Aklıma 
geldikce de, yüreğim •cızzzı, edi
yor. Kitapların hepsini bulsam. bin 

- Tabii canım .. Herkesin du -
yacağı, göreceği şey değil 4<.i •.• 
Onları, ben, yirmi beşer liraya, 
Gıyaseddini Belhi diye birisin • 
den aldımdı. Büyük bir alimdi.. 
Biçare, birkaç sene evvel, sizlere 
ömür, rahmeti rahmana kavuştu. 

- Bu, Bürhaneddini Belhi'nin 
akrabasından mıydı? 

- Değildi.. Değildi amma, hem 
j 

lira vermeğe razıyım. 
- Vah biçare kitaplar! 
- Vah biçare kitaplar ki, vah 

(Devamı 6 ırıcı sayfada) 

inı sanıyorlar. Beyhude yere zi. 
binleri bulandırıyor, muhakemeyi 
uzatıyorlar. 

Kız, resmen ve sarahatle söylÜ· 
yor: (Ben karırılmadım, babama 
gittim.) diyor. 

Babası: (Kızım bana geldi, onu 
kaçırmadım. Kızımla beraberim 
ve birim .. ) diyor. Bu güııeş gibi 
aydnlık hakikat karşısında lıalil 
iftira ve tezvire kalkışmak gülünç
tür, ayıphr. 

Ve yine ayni şiddetle bir teklif 
yaptı: 

- Kızım, arka sıralarda oturu
yor. Kendisine bir kere daha so· 
run. Ben onu kaçırdım mı?. 

Mahkeme salonu yine u!"ultu ve 
gürültüye gidiyordu. Avukat Şe
kip: 

- Bunları müdafaalarına sak
lasınlar. 

Cemil: 
- Fuzuli müdahaleler yapılıyor 

hakim bey .. 
Diye bağırdılar. Arnkat Mu

nffer: 
- Elbet söyliyeceği.z. Daha bir 

şey söylemiş değiliz. Bunlar çe
rez kabilinden olan şeyler!. 

Diyordu. Hükiın zili çaldı: 
- Susun .. 
Dedi, gürültü ve miinakaşalarm 

önüne geçti, tekrar Ferdiden sor
du: 

- Giizinin kaçırılmasını Şükri-
ye nasıl karşılanıışti?. 

- Tabii büyük teessürle .. 
- Siz nasıl karşıladıpız?. 
- Ben de öyle .. 
- Giiziniıı kaçırılmış olduğunu 

te\'sik edecek resmi bir tahkikat 
var mı?. 

- Güzin kaçırılınca karakola 
maber vermiştik. Ve kızın am>e· 
sine iadesini istemiştik. Polis kızı 
babasının odasında buldu. Fakat, 
Güzin 18 l aşını geçmiş ve ayni 
zamanda baha•ile oturmak arzusu
nu göstermiş oldu!"u için bir şey 
yapılamadı. 

- O halde kız kaçmlııw; değil. 
Bu ifadeniz kızın kendi arzusu ile 
babasnıu yanında oturduğunu gös
teriJor. 

·, 

:s - SOPf T!LGltAP - ~ BAZ1aAııı -

Ba,mallal"l'lr181" 

Ne Diyorlar? 

l KD A M 
Profe.-..ör Jhiseyin Şükrü Baban 

cÇürçil"dc.o r..uz:\·elt'e• bim.li bugünkü 
ba.Fı :·az tnda Çorcil,3ı A.mc•rikan Cüm.
hurrc-i -ine cöndtt4llft soıı meea,iUD 
bah·.ederek: 

•Bu mektubu ıötürcn zat şahsan 
Amer :tit!Hn f..ondra Se!ıri Vinant"tır, 

:P..Itth~rebcnin en h..ı.raretlı b.r sa!h3-
sın::!tı Ye Balkan, Girit ınuvaffakıyet-
zl"k!erı Şarki Akdenizde vaziye'.i 

ı;ok nazik bir duruına eoktuğu bir bi

rada bu mürcaatin ma.hlyeti ne olaca
ğı hiç te bir sır ı;ayılın:ımal,dır. Ba
ht us ki bu haberi getiren telgrat 
aynı zam nda murcaatin muhtevası 
hakkında da az çok izahat vermekte
dir s~rır, ingil~rerıin ttcil isteklerini 
§efine bıldlrccek.tir biister Ruzve-lt'in 
son ocak bası ınusahabe~i tettlı vaitler ... 
le dolu olmak \'"c istiklal için bir çok 
taahhfı11crı mutazaınmin buluıunak.la 
beraber. geçen gün lahlıl cttikiın ei
bi, cıl bir .muzaheret nlllnasını ta11-
n)am;:ıkt ·1dır. l'albuki Mister Ruz\'elt 
b1n-:ıt hitabe ;nde İngiltereye yapılan 

tievk.yattan tiçte birinin yerine vara
madıgu--ıı ifade eyletniş bulunuyordu. 
İngilteredc bir çok mcvat için \•esilca 
usulünün tatbik edilmfye başlandığı 
hakkındki haber dünkü telgraflarda 
bu bakımdan çok dikkate dej"er.> der 
mcktedir. 

CUMHURiYET 
Mar.,..ı Pelıeıı ·ın llluavlnl ve ar1lk 

Lava.Pin tın halefi ola.o Amlral Da.r
la.n'ın ~il!.,re1e calmıı.k IQin Parlol<ı 
&'IUClecll•-re verdi,iı bir beyıuıali& 
llÖY ledij 1 bir ciunleyi mevzuu batde-

- = tFransada bir İngiltere lv.ıswneU 
yaratınak içi.n he-r vesileye bqvur
maktn ve h~diseler<.' dllediti mahiyet 
ve mfuıaları vermekten hiç sıkılma
makla olduğu görülen Amiral Darla
nın son beyanalında ingiltereye hü
cum için Türkiyeyi tahkir etmekten 
çekinıniyen cümlesi aynen şudur: 

c- Ayni d<.'\·ırde İnglltere evvelce 
bize htı. ~.:an tru:ıım.J.ş oJdubu ı;eyt kur
n~z!ıkla ve cebren bizden koparmak 
için Türk ordllsunu Kilik.yaya saldır
tıyordu.~ 

Anıir~Lın <ayni de\·irde> sözü ile 
anlatmak lstedi~i tarih, ııeçen Bü,yiilc 
Harpten sonra Türkiyenin kara eün
lerinl te~il eden müt.arelt!e zamanlan 
ve tahsiıan 1920 ve müteekıp senele
ridir ki Garbın e:i-SİZ zulüm ve 5enaat.i.
ne karşı Türic milletinin mevcudiyet 
ve ~t:.klalini korumak için yeniden 
ayakletndıatı ve bütün bir husumet ci
hanuıa karşı koyınak için tekrar aill ... 
h.a sa.r1'dıgı mukaddes MilU Mücad~ 
pamle ve merbaleleriınizi !eşitli eder. 
Biz o zaman yalnız Kilikyada ve yal
nız Fransaya kar~ı değil, Türkiyeyi 
parçalamak istiyen Garp devleUerinin 
hepsine k&fll mücadeleye atılmıştık, 
\·e Loid Corcun inıilteresi o zaman 
belki Fransadan ileri ve herhalde ıa
akal Frarua k•dar hasmımızdı. 

Amiral parlaıı ya kesif bir cehalet, 
yahut ta Ingillereye karşı olduğu ka
dar Türkiye il·in de sönmiyen derin 
bir taraz ve husuınetle ha.ki.k.ab. tahrif 
ederek, o zaman Kilikyada Fransızlar
la mücadelemizi İn&ili.z te~vik ve tah
rikiyle vuku bul..·1>ş bir hlldlse gibi 
göstermekten utanmamaktadJ.r.'> 

YENi SABAH 

drıı.k -· l&lmU basünl<ü 
başına.kalesiııd.e bir a;yclna.ben devuıa 

eden Irak maccr.ısının >ftlk nibıı.Jde 

umiş ırlbö corüııdiitünil ve bu ııü.ıı&· 
ıtz, yen;!> ltidlsenln bu sOJ'eUe tu-'ıe 
kan,m:ıkla oıduiunu .01ledlktıon -· 
ra: 

ra 
Büyük Millet Meciisinde, 

İnhisarlar İdaresi bütçesi mü 
zakere olurken, hatiplerin 
söylediii sözlerden ani dık 
ki, dünyannı hiç bir yerinde, 
bizde oiduğu kadar sert içki
ler kull n:lmamaktadır. 

Rakı, h -:~;.. e:ı en .(.;rt iç .. 
·idir. ,: .. fündm· ki rakının 

en fazla ı.:ul.taıaı•a11 derecele
ri 4j, 4tı, 50 dır. 

İspirtosu bu kac;lar fazla o
lan bir içki b ttabi sıhhate 
muzirdir. Bu huıusta ıwieclis· 
te beyanatta bulunan hatip
lerin sözlerine göre, batk• 
memleketlerde rakı, bi:.:de ol· 
duğu gibi yüksek ~Lrecdi İ· 
mal olunruaınakta<(ır. 

Zaten rakı, bizden baıka, 
biraz da Balk .. n memleketin
de vardır. Baı!.:a, dünyanın 
hiç bir yerinde ra ı yoktur. 
Yunanistanda imal ol nan ra 
kının derecesi 22, :.::3 tür. lli
ze nazaran yarı yarıya do
mektir. 

Sonra, bizde, tarapların 
derecesi de çok yi.iksektir. 
Bqka memleketlerde, dere. 
cesi 3-4 olan taraplar imal o
lunmaktadır. Halbuki, bizde, 
ıarabm derecesi bunun üç 
mislidir. 

Biz, sert içki kullanıyoruz. 
Buna nazaran, bünyemi:z; 5ağ· 
lam demektir. Sert içkileri 
kaldırabiliyoruz. Fakat, Ka
ramanın koyunu, sonra çıkar 
oyunu sözü fehvasınca, ıert 
içkilerin vücutte yaptığı tah· 
ribatın kokusu da sonra, yaf· 
landıkça çıkacaktır. İnsanda 
ne ciier, ne böbrek, ne mide, 
ne kalb, hiç bir §ey kalmı· 
yor. 

Buna mukabil, İnhisarlar 
idaresinin verdiği izahata 
göre, rakının derecesinin in· 
dirilmesine çok çalııılmışhr. 
Hiç olmazsa, 40 dereceye in· 
dirilmesi için tecrübeler ya· 
pılmııtır. 

Fakat, halk, 40 derece ra· 
kıyı beğenmemi,, bu içkiye 
rağbet etmemİ§tİr. Demek, 
40 derece rakı yavaı ve hafif 
geliyor. 

Vaziyet böyle olunca, bila· 
hara 40 derece rakı imalin
den vaz geçilmittir. 

Fakat, bize kalırsa, yük&ek 
dereceli içkilerin imalini ted· 
ricen azaltmak ve musırren 
40 dereceli içki yapmak, her 
halde, halkı al~tnmak için 
kafidir. Daha doğrusu içkiye 
alıtmıı olanları 40 derecelıye 
alıtınnak yolu bulunabilir. 

R. SABiT 

Cenubi Afrika birliği 
Ani ..4J,a Ajan .nuı verd.ıgi h;,; rp teb-

•Irak btıiün unıumi bir Arap itti~ 
hdJ.na be>iik yahut lıaN, olacetk kadar 
kuvvetli, mütesanit ve mOttehit değil
dir. Bu elzeın şartı ele geçjrebilmek 
için her şeyden evvel, !rakın ku"-vet
lcnıuesinj, terakki etmesini temin et
myi düşünmelidir. Irak çolc büyük he
defleri henUz kucakltyamaz. Fakat ı~ 
rakı mesut, müreffeh ve asayiş içinde 
yaşatmak vazifesin milkemr?'lf"len ita 
edebilir. Btıyük A - \'ahdetinden ev

vel ıazım ve ılcil oiJn \.·azife: de budur. 
Memleketlerinl çok ııevdiklcri jılphe
siz olan Irak milliyeLperverlcrinin bu 
nokta üzcr~nde derin derin d~iinecek
lerini ümit ederiz. Trakı ı::el.lmete ve 
saadete götürecek yol, milU hakimiyet 
jdealinin mümessili olan İngiltere ile 
elele \·eı mekt"r > demektedir. 

1 liglcrinu ... Cenubi Alrlka U:;. yarclcrı· 
nin b;.ıskınlarınd:ın \ e hOCuHılanıı
dôiO bah edilir Fakat bu Cenubi Al
rika> y1 çoğurııu .... yı oilrneyiz. 

Hakimin kanaatini büküm ha
linde veren bu cümlesi Ferdiyi de, 
avukatlarını da şaşırttı ve profe
sör Cemil hemen söz istedi. 

Hakim, geniş bir lakaydl ile bu 
söz dileğini karşıladı. 

Profesör Cemil söylemeğe baş· 
!adı: 

- Yüksek hakimler, Ferdinin 
şaşkın bir baleti ruhiye içinde söy
lediği söz sizi yanlış bir kıinaate 
sevketti. Ferdi daha huzurunuza 
çıkarken onun çok muzlarip oldu
ğunu, karısının ölümli ile bitkin 
ve perişan bir hale düştüğünü söy
lemi§tim. Bu fikir ve ruh perişan
lığı içinde ne söyledi&'iııi bilmiyor. 

Ka kaçırıldı mı, kaçınlmadı 

mi, bunu biz sırası gelince izah ve 
Güzinin kaçırılmış olduğunu isbat 
edeceğiz, 

Onuıı için şimdiden bu nokta 
üzerindt» durulmamasını rica edi
yonız. 

cCenubi A!rUta BıJ·lı~i• cakı. 1111>

temlek.clcrden, Üınıt Bı.ırna araz.isıı.
deo, Natal, Trans\al, Serbc·t Ornnj 
hUkümeti, Cenubi Ain';{adala e~kt Al
man nlübtemlek:eleriııden 1nL1tc~ektcıl

dir. 
Bir domin,yon haline &elen Cf·nuUt 

Afrika, Dominyunlal' Stah ftnlin d1-
fı:er don1inyonlara \"t'rdiğ,i bütün imıi
yazlardaıı istfade eder. 

Muharebe ba ·1adıgı zan1an, General 
Hertzog Cenubt Afrikanın İngilt.ere
nln yanıba;sında harbe ginn~iııln fid
detıe aleyhinde idi. Bitnr<!!h · istiyor
du . Fak;,ıt ParlUn1enıı, aksı kı.ına.:ıtte 
bulunan ~vekil General Sa1atJı'.ın 
azimll ı:ıe\"k ve idaresiyle Heı·lz.og ı.ara
fından verilen takriri reddetti \e 
cBlrlik.> 6 Eylül 1939 da Almanyaya 
harp il~n etti 

Memleket derhal ışeo haşl&dı. Şimdi 
orada On iki mühimmat fabrika ı dur
madan çalışmaktadır. Dığcr sanayi ise, 
hükümetın ınür~cnatlnc o kadar mU
saraaUe mukabele g,ös~rdilcr ki, hU
kUmet harbin de\-:ımı müddeti~, 
haiz olduğu kanuni hakları latiınale 
lüzum bile görnıedı. 

Cenubi Afrika Birliği iyi leslih ve 
teçhiz edilmiş kıt"aJarını ve hnva kuv
veUerini harp cephesine &önderdi. E· 
lan Hııbeoislanda harp etmekted;r. 
ler. Habeşistanda ta~fiye i~i nihayet 
bulunca, Libya cephes;ne de grı;<'CCk
Jerlni General Smal-; ı~n!eorde söy
lemişti. 

Bn kıtdahn büyük bir kısmı gönfil
lülerden mlirckkC'pt!r, IT'ttmlr.ke leri 
harbe &:irince onlar da gönlil!ti y zıl
mı,.1ardır. 

C.-eneral Srrıats fngıl.ı.z Jiariı ye ~"l~ 
zırı .E en 1\1.ı ıra gr·!diğ; z~tmo.n. ta.y
ya ile K . treye ı{' ın~. end1.1.ıle c«> ... 
rt;ınuş1·ı-
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OHBETİ ONUN 

Yııpamııt Atk ve Macera Batıra!·~ 
~ 

Anlatıyorum !~ 

e 

Hayatını 
Y ızan : HALÜK CEMAL No. 2 

Her yaprağı bir facia ıle açıl 1rı r, 
Qf Müjganın defterindeki ifşaat 1.~ Şoföre parasını verdim. Kapıyı, 

sev rıç.~ çaldım. Halam da beni 
g rtırıce nekacıar sevinecekti.... 
Uzun bır ayrılıktan sonra tekrar 
iCn ve mes'ut eve dönmek ... Bü
yuk bir saadetin gözya§ları yanak. 
larından süzüldü. Kapıyı açan hiz.. 
metcıydi. Beni hiç görmediği için 
~ın nazarlarla süzdü ve: 

müstakbel eşimin, bütün vasıfla. 
rın~ haiz olduğumu di4ündükçe, 
heyecanlanıyordum. Kalbimde o. 
na karşı bir temayül ve ruhumun 
derinliklerinden gelen bir ses bizi 
sanki eş yapmıştı. Evet Mefku -
reyi sevdiğimi anlıyorum. Bu sev
ginin arttığını ve ıztırap çembe • 
rinin gittikçe daraldığını hisse • 
dioyrdum. 

''Bu zıkkımı kaldırsalar da, geceleri rahat 
uyku yüzü görsek.. Bizimki, her gece fitil ... ,, 

Genç kızın facia ile dolu roma
mnı bu resimlerden kısmen a:ıııa. 
!Dlftım. Gerek Müjgiinın çehre
&indek.i kibarlık ve gerek ablası
nın koouşuş, hareket tarzı asil bir 
aileye mensup olduklarını giiı;te

riyordu. Bu aileyi mateme boğan 
facianın aırrıru bir an evvel öğ
renmek için hem halb!, hem mes
leki bil- tecessüsle sabırsızlanıyor
dum. Muhatabım fazla bekletme
di. Hata Ya§lar titreşen gözlerini, 
en son gösterdiği resimde gezdi
rerek fotoğrafların taşıdığı sırrı 
fU ciimleler le açtı: 

sarı, ipek gibi büklüm büklii<tl ~~ ~' 
aaç demeti .ı!uruyordu. ~· l'r 

Sonra; boş bir •Boğaziçh )I' ltı~ 
rası paketi.. Arkasında kurfUlııül" 
lemle yazılmış kısa, fakat rned 
uzun bir cümle ve bir ta11l' . ~r' 

cEn mes'ut bir günün hat~~ ~ 
Onıın vapurda yanımda ;çtıgı - Kimi istiyorsunuz? 

Dedi. Halamı beklerken hizmet
çinin kapıyı ~ası tuhafıma git. 
ti. Uzun düşünmenin manasızlı
;ını idrak ettim. cevap verdim: 

- İjliil Hanım evdeler mi? 
• - Evet. 
' - Kendi.sıne Nejat Beyin gel
diğini haber verin. 

- Peki, buyurun içeri. 
1 Merdivenlerden çıkarken hala
mın sesi duyuldu: 
\ - Kim o Şükriye? 

- Misafir efendim. 
Lüzumsuz sualerin sorulmasına 

meydan vermeden şikayet eden 
ibr ses!" : 
1 - Ne de bitmeı merd:venmiş .. 

Dedim. Halam ay ]arca hasret 
kaldığı sesim• hemen tanımıştı: 

- · Ah, Nejat sen misin, insan ge
leceğini ~ aber vermez mi? 

Göz Ya,;larını tutamıyor ve bü
ti:. !"uhabbctiyle beni öpüyor, ö
Pİi' rdu .. 

Bilsen Nejat S!'n gittikten 
sonra •ve bir sessizlik ve neş'esiz
lik çokmüştu. Feride ı.e benim ne- 1 
iı:·iar · züldl•ğü_üzü bilmezsin.-

Diyor ,.e büvük bir iştiyakla 

başımı göğsüne bastırarak devam 
ediyordu: 

- Feride de burada değil, ar. 
l<adaşlarında. Git Şükriye çağın. 
<ver Seni görünce çok memnun O
lacak ... 

* 
- Nejat, arkadaşlarım geldi; ııe-

fö görrr~k i<tiyorlar. Onlara sen. 
den epey bahsetmiştim. 

- Hayır Feride zor lama ... 
- Hatırım için olsun bir kere 

gözük ... 
- Peki, hatırın kırılmasın .. 
1stemlyerek tanışmağa mecbur 

oldum. Feride takdim ediyordu: 
- N'ad&n, Didar, Zülfil, MefkUre. 
Odaya bir sessizlik çöktü. Ben 

önüme bakıyor, ne söylieceğimi 
l:ılimiyordum. Bütün nazarların 
bana çevrilmi§ olduğunu farket -
tikçe adeta mahcup oluyordum. 
Zülal bu sesiıliği bozdu: 

- Nejat Bey dedi, Feride sizin 
güzel şiir yazdığınızı söylüyor. 
Lıitfen okur musunuz bitt? 

Böyle bir sualin sorulacağını f!'f· 
velden tahmin etmiştim; fakat fU 
dakikada değil... Ağır bir yükün 
altında kaldığımı hisesdiyor ve 
ıuzun bir sükfıtun vneceği mana
ıun, her talde iyi olmıyacağını bi
liyordum. 

- Evıet yazıyorınn; kendi Zf!N. 

ikim için ... 
Dedim. Ricaların ve ısrarların 

çoğalması öz.erine mecburen ııev • 
diğim bir şiiri okumağa ba.ıadım .. 

* Şiiri okurken bakı~larım sevki 
tabii ile Mefkure üzerinde top -
lanmıştı. Ne şirin, ne cana yakın 
!kızdı bu... Ilık bir bahar güneşi 
gibi tatlı, baygın nazarlarla beni 
ıüzüyor ve hnfüçe tebessüm edi
yordu. Muhayyelemdc cnnlanan 

Hulyalarımla başbaşa iken Fe
ridenin sesile uyandım. Muzip kız 
gülüyordu. Kimbilir ne yapmıştı 
gene ... 

- Nejat dedi, biliyor musun 
gece neler sayıklıyordun... Hep 
Mefkureyi. 

- Allah aşkına böyle §akalar 
yapma Feride. 

- Şaka değil hakikat ... 
Birdenbire kızardım. Büyük bir 

yükün altında kalm~ gibi terleme 
ğe başladım. 

Muhakkak benden birşey sak -
lıyordu. Beni heyecan içinde bı. 
rakması hoşuna gidiyor, sinsi sinsi 
gülüyordu. 

- Söyle dedim, ne oldu, niçin 
gülüyorsun? 

- Mefkılre seni seviyor. 
Bir hayret nidası kopardım: 
-Ne ... 
- Evet Züliile söylemiş ... 

* cMvhterem Mejkt.re hanı-ıne • 
fendi, 

Sizi halamın evinde gördüm. ilk 
görüş "e ilk heyecan içinde, anlı. 
yamadığım ruhi tahavvifüerin ver. 
diği tatlı ıstırap, hayatımın bir 
döniim noktasını teşkil etmişti. 

Siz bir güneş gibi yolumll aydın
lattınız, hüsranla dolu kalbim ni. l 
hayet il<ilıi nazarlarınız!a çarpma.. ( 
ğa başladı. O çarpış ki ebediyete 
kadar devam edecektir. Evet, ebe
diyete kadar 

Sizin lıllri kulan gibi saf ve te_ 
mzi bir resiniz vardı. Bu aes bana 
her §eyi ıınutıuruyOT ve her an 
bu sesin tatlı ahe~hıi kulakla -
nmda dııyuyarum. Uzun ve ezici 
senelerin dayanılmaz acıları şimdi 
bir rüya o!dtı. Hakikaten bu ka. 
dar çabuk unutulması aşkın kud
retini göstermez mi? Evet. Ancak 
btmu ıevenler, çıldırasıya geven.. 
!er yapar. B~ de sizi seviyarum .. • 

NEJAT 
Mektubu postaya attıktan sonra 

heyecan içindeydim. Mefkureyi 
çok seviyordum. Onun pek mey
danda olan kusurlarını g<iremi • 
yor ve sevdiğimi dünyanın en iyi, 
en faziletli bir insanı görmek ih
tiyacile lıer an yorulan kalbimi 
teselli etıneğe çalışıyordum. 

* •Muhterem N tjat Beyefendi, 
Gönderdiğiniz mektubu ailemin 

eline geçmeden aldım. Hissiyatı • 
nıza lakayt deği!inı. İ!k karşılaş· 
tığımız günü dii.şii.nüyorum ... Sa.. 
kin ve itWna:tlı dmıqımu.z kalbime 
il<İhi bir sii.kılnet vermi.~ti. Şiir 

okuyan. şefkat ve merhamet his· 
!erini söyliye7ı ıre8iniz, sihirli mu.. 
sikisinde zekıimıı yüksek, ışıklı 

ahe~i ile beni size bağlamıştı. 

Heyecanımı meydana vurmaktan 
kendimi almnamt§tıın. Bil lıeyeca.. 
mn artması sonsuz bir sevginin 
;u, ve ebedi bir ni.şaııe..iydi. Ben. 
ligim.de karanlık bir menfezin ka
pısını .<ıiz açtınız. Hayalini: beni 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 81 

TU A BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

_..,..r Yazan: 1\1. SAMİ !ARA YEL 3-,,J" 
Türk akıncıları dehşet veriyorlardı 
İ~bu akınl~r ılaimi olduğu için 

iKı taraf.;a 'iddctlc bir husumd 
hasıl olurdu. Tür;;Jer, Runıeliyi iş
gal edip Tuna boylarına~ erleştik
ten sonra bu scrh~ addettıkleri 

l:ıoydan durmadan Tuna üstüne 
akınlar yap-rlardı. 

liye geçtlgi w-;;da Türk akınc.ıla
rm:n bu gibi ak.nları Tuna uze
rine aşmış bulunuyordu. 

Türk akncılarınııı Tuna boyun
daki kuvvetleri mühimdi. Bilhas

ı;a, Bosna akıncılarının adedi ha
zan on beş bini bulurdu. Bu, adeta 
o sıralarda bir devlet ordusu gibiy
di. 

Bütçe müzakereleri sırasında 

bir kadın meb'usumuz, rakı, votka 
gibi ağır Joradoların kaldırılma
sını teklif etmiş ... 

. ........................................ . 
Dün, İstanbul tarafında yeni a

çılmış olan ve üst katına, tıpkı 
minareye çıkılır gibi, seksen ba
samak merdivenle çkılan bir gazi
nonun taraçasında, bir halka teş
kil etmiş olan altı, yedi kadın ay
ni meseleyi konuşurlarken içlerin
den orta yaşlı ve orta halli bir ka
dın şöyle dert yanıyordu. 

- Hay o meb'us kadın;n ağzını 
öpeyim! Ah, ne olur, bari hatun
cağızın dediği kabul olunsa da şu 
zıkkim rakı ortadan kalksa! Tam 
on bir yıldır kendisile evliyiz. Bu 
on bir yıl içinde bir gece olsun iç
meden eve geldiğini görmedim. 
Her gece fitil, her gece bulut ... Bir 
yandan paracıkları gidiyor, bir 
yandan sıhhati.. amma kime anla
tırsın?. Dün gece yine ben uyur
ken zilzurna gelın~, cebindeki a
nahtarla kapıyı açıp içeriye gir
miş .. girmiş amma, neden sonra, 
uyandım ki odanın içinde keskin 
hir sarmısak kokusudur gidiyor. 
Uyku sersemliği ile bu da nesi 
böyle? c~iye karyoladan fırladım, 
elektriği yaktım, bir de ne ba
kayım, bizim bay elboselt'rini, hat
ta iskarpinlerini bile çıkarmadan 
arkaüstü kendi karyolasına uzan
mış, mışıl mışıl uyuyor. Fakat bu 
sarmısuk kokusu nereden geliyor
du acaba? yanma sokulup da dik
katle bakınca ne görsem beğenir
siniz, yeni yaptırm1~ Qlduğu o yaz
lık irmik renkli elbeselerle ayni 
rer.ktelti gömlek kıpkırmızı pan
car turşusu içinde değil mi?. Me
ğerse kapıdan içeriye gırince, bu 
sıcak havada yuvarlamış olduğu 
rakının tesirile içi yanan bizim 
eay, hemen mutfağa ko~muş, pan
ca~ turşusu kavanozunu yakala
y•nca olduğu gibi kafasına dikmiş, 
sarhoşlukla kavanoz elinde kayın
ca o kadar turşu olduğu gibi yü
Tilne, gözüne, üstüne, başına dö~ 
külmüş!. Tabii, sabahleyır. mese
le anlaşılınca evin içinde bir kı
zıka kıyamettir koptu. 

Biraz daha genççe bir kadın a· 
tıldı: 

- O birşey mi sanki? Siz bun
dan bir hafta önce >bizimkinin ne 
iıaltettiğini biliyor musunı;z ?. Be
nim geçen seneden kalan beyaz 
iskarpinleriın vardı, yüzleri biraz 
kirlenip solduğu için bu sene on
ları griye boyatacaktık. Bayımız, 
ben boya alır, evde kendim daha 
iyi boyarım diye, geçen pazar ak
şamı, e''e bir şise gri possüet bo
yası getirdi, şişenin ağzını açıp 

S011$UZ bir gecenin çökmii$ mate. 
'llıi?ıden kurtardı. Bahtiyarlık a
lemine attığım bu adım nilı.a.yetsiz 
ô.şkım.ızın, ru11u.1tıun deri1ıl?klerine 
nüfuz eden zıl-Oli idi..• 

MEFKÜRE 

sınc ç.karırlardı. Halbuki, akınc·
ların muvaffakiyetlcri merkezi i
darece fazla tesiri mucip olmadı
ğı gibi, muvaffakiyetsizlikleri de 
o mertebede kalırdı. 

Bu sebepie Avrupa ve bilhassa 
Avusturya ve Macaristan tarihle
rinde görülen vukuatın çoğuna 
verilecek ehemmiyet pek mahdut 
ol!J'alıd T. Bizim tarihlerde 'se bu 
akınlar hemen hemen gösterilme
mi~ gibidir. Çünkü mahalli kal
m~tır. 

Niğoolu ve Ko;va muharebeleri 
Ehli salip ordularını ve bütün Av
ruroa ile hemcivar olanları öyle bir 
~İ'i ezmişti ki, Osmanlı devletı. 
Timurlenk facias;}e darmadağın 
olup on iki sene can çekişir hale 

geldiği halde Rumeli üzerine Tu· 
nayı aşıp ve yahut Sırp, Bulgar 
halkının kıp;rdayıp hareket etme
sine i:mkfın bırakmam~tı. 

Türk akıncıları merkezi Avru
paya dehşet vermeğe başlam;şlar- ı 
dı. Türkler, hiçbir vakitte Macar, 
Hırvat v~ sair Avrupa derebeyleri· 
nın .nce vabi~Uerine örnek ola

bilecek surette hareket etmemiş
mdi 

Macaristan ve Hırvatistan, Ulah 
kralları ""' derebeyleri bu Türk 
akmcılar-ı:ıın hücumunu Osmanlı 
ordll.'>unun hücu!l'u zannederlerdi. 

AkınC'lar Vez riazam kuman
dasında Osmanlı "ı·du.u mertebe-

Tam on iki sene dahilde birb!r
lerile uğraşan Türkleri Niğbolu
nun, Kosvan.n kahhar ezişile hari
cin tasallutundan kurtulmu•lnrcl 

Akıncıl~ ımız, bilhassa Tun~ 
6ultan Mehmet, ord usile Rume-

r::.:.,~za~!mal) 
l:: Kaygllı 
>çine bil- parça da gaz dökerek onu 
yice karıştırdı, bir kenara koydu. 
Uzatmıyalım efendim, zaten dışa
rıda içmiş olarak gelen bay, evde 
de bir hayli yuvarlayıp yemek ye
dikten sonra hep birlikte odaları
mıza çekilip yattık. Üstünüze iyi
lik, sağlık gece yarısı, bizim vali
de, kalbinde bir sıkıntı, bir çar 
pıntı ile uyandı. Biliyorsunuz za
ten, ben de pek sağlam değilim, 
ben de sinirliyim, ben de rahat
sızım. Validenin feryadı ile ikimiz 
de fırladık. Kadıncağız aman ba
na biraz kolonya diye çırpınırken 
bizim bay hemen a~ağı koştu. bir 
elinde limon ile bıçak, bir elinde 
de yatsı bir şişe ile geldi. Aksili
ğe bakın ki tam o aralık, valide
nin odasındaki ampulü yanıp oda 
kapkaranlık kesilmesin mi?. An
nem, aman limon çabuk, aman ko
lonya! derken ben de dışarıya fır
layıp şamdanı almağa koştum. Bir 
de yanan şamdanla odaya girdim 
ki anneciğimin yüzü. gözü, kolla
r;. göğsü kurşuniye hoyanmam~ 
mı?. 

Kadınların en yaşlısı sordu: 
- Kolonyadan mı boya~? 
- Ne kolonyası canım, bizim 

körkütük bay, kolonya diye gri 
iskarpin boyasını getirmiş Ye ka
ranlıkta anneciğimin yüzüne, gö
züne, ko-llarına, göğsüne onu serp· 
miş ve bununla da oralarını masaj 
yapmağa başlamış!. 

Ayni halkada bulunan, ellilik bir 
Ermeni bayan göbeğini zıplatarak 
bir hayli güldükten sonra: 

- Şimdi dedi ben size birşey agna 
tacağım ki çok şaşacaksınız. Bi
;im boyu bosu devrilesi bay, alt
mışına yaklaştığı halde hala mı 
hala içer mi içer!. Hemi de ne i
çer, hem; de ne içer!. Mübarek taş 
delen olsa bu kıdarı mide çatlatır, 
kursak patlatır. Bazı tefala:r ya· 
nm kiloluk biter de yarım kilo 
daha guzes der ise, hırsımdan 

beynim atar, altık ziyade geloor
sun, Gabrik ziftin peki ilen pa
puçumun tekini iç!. deyip feryadı 
basar, suratı a"ar, dizginlerini ka
sanın!. Velakin bayanlarım bazı 

-tefa da, yarım kilodan sornam, am· 
ma müsaade et bayancığım, kulun 
kölen olayım, birazıcık da
ha, o da senin güzelim muhabbetı
ne, bal misali şerefine diye, tatlı 
dil ilen bana karşı yalvarır yaka
rır olacak olursa o zaman dayana
mam, yrım kilonun üzerine bir iki 
de şarap dayar, böylelkle de ken· 
disini çabuk sızdırıp o savurtı~ça 
tıra•larından çabucanak kurtul- , 
mu; olurum. İşte yine böyle, yar:m 
ki1'l anzarotun üzerine, ikiı iic bar· 
dak da şarap yuvarlayıp Z!bar ol- 1 

cluğu çok ıS!cak bir yaz gecesinde 1 

sabaha karşı, evin alt yan katır.-

üstünden Ulah cihetine akıyorlaı·
dı: Bu akınlar o derece müthiş ve 
kalabal.k muharebelere sahne o
luyordu ki bunlara seferi hüma
yun denilebihrdi. Ulah ve Buğdan 
kıt'aları Osmanlı tarihinde bi;yü
oeek bfr mevki tutmuşlardır. Os
manlı Tlirklerinin son devirleri. 

-ne kadar Ulah ve Buğdan (Ro
manya) meselesi yaralı tarih sa· 
hifesi halinde ya5amıştır. ,,.. 
Karp~t dağlarının şimal ve 

ccn.ıbunda Dakyeliler namile ma• 
ruf bir kavim otururdu. R<:>m.ı un
paratorlarından me~hur Trayan 
o havaliyi fethettiği vakit aske
rinin bcr kısmını da burada i.>kiın 
etmiı;ti. 

Bu sebeple Dakye, yahut Daçye 
namile Romarun bir vilayeti ol• 
muştu. 

Dakyeliler Roma Jisanile mede· 
n ·efni kabul etmi~ler, temeddün 
evlrmiilcrdi. 

l"muIT'i muhaceret sırasında Ro· 
malılar Dakyeyi tahliye ettiler. 
Kc-ır:lilcrinı ı~ :ar·c;n tt:""L v-ilıünde11 

dan acı acı, ·boğuk boSuJ< bil- va
vey JBdır gelimiyor mu?. 

Acep nedir ki bu, yoksam evin 
altında birini mi dertop edip gırt
lakloorlar?. diye biraz kulak ver
dim ise, kefş ettim ki bu gelen acı, 
boğuk vaveyla bizimkinin sesidir. 
Deli gibi hemen yataktan topar o
lup brladım at kata kises mutfak
tan geloor.. Ka nerdesin, ne ol<>
orsun, nedir bu feryat ve figanın? 
dedim ise cevap etti ki, aman ye
tiş karı, boğuloorum!. Hıp deyi 
mutfağa daldım, lektriği şamala
dım, bir de ne bakayım, bizim ağa, 
başaşağı, ayaklar yukarı olarak 
yere gömülü olan koskoca ~u kü
püne dalmamış mı•. 
Yaşlı kadın: 
-Aman dedi yapış bacakların

dan!. 
- Heee .. yap~maz oloorum? Kırk 
yılLk eyalimdir bu. ne kıdar sav
roş, h~arı olursa olsun, bunca 
yıldır kankana kar~mış, çoluk ço· 
cuk saJı,bi.si olmuşuzdur. Hemen 
bacaklarınc:an yap-*tım ise pcra e
der mi? Ağır gövdedir, belkim 
malumunuzdur, benden göbekli
dir. Çek ha jek, asıl ha asıl!. Çı
karabilirsen aşkolsun!. Bereket 
ki biraz sonra büyük kızım da ye· 
tişince onun da yard;mısı ile ken
dini güç, bela küpten çıkardık, 
boğulmaktan kurtardık. 

Yaşlı kadın: 

- Peki küpün içinde ne arıyor
muş?. 

- Isıcak yaz gecesi o kidar ırakı 
o kidaı· şaraptan sonra içi yanmı~. 
soğuk su •çeyim diye mutfağa kos
muş, lakin savroşlukla maşrapayı 
buiamayınca ağzım ilen doya doya 
içeyim deye ağzını küpe yanaştı- J 

rırken cumburlop küpün içine 
yuvarlanmış!. 

Halkayı teşkil eden kadınlar, 
sürekli bir kahkaha savurduktan 
sonra, bu meseleye dair ilk dert 
yanan kadın tekrar söz aldı 

- Ah şu zıkkım bir yasak edil-
se. ah şu zıkkım bir yasak edilse!. 

ötekiler de hep birden: 
- Edilir inşaallah!. 
Derlerken ben de şöyle düşünü

yordum. Edilmesine edilir, fakat 
biz onun yasak edi!diğini de gör
dük. Rakının son yasağ nda, ba.'ta 
çeşit çeşit kaçak rakılar olmak ü
zere, boyalı ispirtoya kadar İstan
bulda neler içilmedi acaba? Kaçak 
rakı dedim de hatırıma geldi. 

Galiba bundan on iki, on üç yıl 
önceydi. 

Rakı yasağı kalkalı ve içkiler 
inhisar~ geçeli bir hayli olduğu 
halde yıne bir ÇQk yerlerde bircok 
k~i}cr kaçak rakı yapıp satıy.or
larm. Bir gün gazetelerde okuduk 
ki evinin bodrumunda kazan ka\'
~~tarak kaçak rakı yapan Kiryaİrn 
ısım!; bir Rum, sabaha karsı ka
z~n ?aşında, çok miktarda ·içmiş 
oldugu soma rakının !<':'irile adam 
akıll: ızmış ve bakın >z kalan ka 

(Deram; 6 ncı sayfada) 

muhafazaya muktedir olml\'an ı 
Dakyt·Ll~r Karpat daglarmın hüc
ra yerler.:.rıdp sc ıamct aramış1ardı. 

İslavların Balkanlara taarruzu ' 
hmgumında bunlar da az çok an
lara karı~mışlar, anlarla beraber 
ortodoks mezhebini de kabul et
mişler, bir kısmı Tırhalaya kadar 
İsla,,Iarlo gelmiş, diğerleri yerin
de kr.ln1ışı1. 
Tra~silvanyada bulunan Kaga

ra5 Dukası bulunan Basaraba m.:
liidın on üçüncü asrın nihayetine 
do,!ru kendi takımilc berabe~ Kar
P".t ?ağlarından Ulah ovasına in· 
mıştır. 

. Mezkıir ova mühacerete yol 
hızm:.tı~de bulund ıgu için 0 sıra
da hukumetsiz ve aha !iden he
men hali idı, 

Tenha mahallerinde İslav ve 
Romen cemaatleri kendi kendile
rine yaşıyorlardı. 

Ulah beyliğini teı;;s edttn Basa
raba ya ut diğer ismile Radank
rodur 

Radankro Macar kralına karşı 
k..- n ' ni m • dafaa c·<l ilmf'k üzere 

<- Biz hayata beraber giren, 
keder ve neş'elerimizde müşterek 
olan üç genç kızdık: Kardeşim, 
ben Şükran, sınıf arkadaşımız Be
dia ... 

Beşiktaşta Dereboyunda 18 nu
marada oturuyorduk. Liseyi bitir
diğimiz yıl başımızdan hiç umma
dığımız, yahut tecrübesiz gözle

rimizle sezmediğimiz tehlikeler 
geldi.. geçti. Fakat kardeşim .. 
Ah biçare Müjgiıncığım .. O bir i
çim su kadar saf, bir melek kadar 
temiz, masum bir kızdı.. Mektebi 

bütün hir emel ve sevinçle biti
ren kardeşim hulya, şiir içinde 
evlenip ya\•ru bir kuş gibi yuva 
kurmağa hazırlanırken nankör bir 
seygi uğruna yandı .. Avlarını ma
sum kalbli, tecrübesiz aile yav
ruları arasında arıyan bir alçağa 
kurban oldu .• Ah ondan sonra bil
seniz neler, daha neler çekti yav
rucak! .• 

Bayan Şükran sustu. S;yah kap
lı defteri açtı: 

c_ Faciayı, işin içyüzünü iyı an
lamanız iç:n size bu maceranın 
vesikalannı da get;rdim. Onları 
davamız S!ra··mla Ağrceza mah
kemesine götürmüştüm. Elimden 
.gelse ahrete, Allahımızın bü ·ük 
mahkemesine de götüreceğim ... 
Talihsiz çocuğun bütün hayatı 
buradadır. Yıllarca hahralarını 
her gün tekmil saffetile yazmış .. 

Bunlan okı.yun, sonra neşredin. 
Onlarda görc'Ceğiniz acıları, deği
fik faciaları, hakikatleri hiç bir 
mulıarrıriniz bulamaz .. Öyle hay
ret, ibret dolu vak'alar ki .. 

Hem size canlı bir mevzu olur, 
hem de ba~ıboş gönüllerle dola
şan görgüsüz genç kızlara belki 
biraz ışık v<'rebilir bunlar .. , 

Bayan Şü:<rana; gece defteri o
kuy acagınu. yar n tekı'ar gelmesi
ni söyledim. Akşam eve dönerken 
zavalli kardeşinin hazin akibetine 
ağliyan genç kadının muztarip te
şekkill'ü, h!ç!:r.kları hala kulak
larımda titriyor, içim teessürle 
burkuluyordu!. 

Gece iri, siyah kanatlı bir kU-~ 
gibi camlara abanıp etrafta ses, 
sada kesilince yazı masamda kü
çük Müjgiının metrukatile ba~ba
şa kalm~tım. 

Evvela defterin arasına iliştiril
miş ~ışkin bir zarfı açarken ma· 
sanın üstüne kurumuş bir kaç çam 
dalı, sararır.ı~. ölmüş iki mcnekse 
bir vapur bılet: dü~tü. Bunların 

yanında ayrı bir kağıtta itina ile 
sarılmış bir beş liralık, mavi mi
kadan mini mini bir çocuk gözlü
ğü ve .. mavi kordeliıya bürünmüş 

Bulgar ve S!rp krallarına kızlarını 
verc·r k akr, ba olmuştu. 

Bu sebeple> 1\facarist .. n, Bulga
ristan. S.rb'stan az çok parlaı .nca 
Ulah beyliğıni himayelerine al
mak ve itaate ml'Cbur elmek is- ' 
terlerdi. 
Osmanlı Türklerillın RumeLde 

yerleştikleri ve Tuna boylarına 
yürüdükleri sırada Ulah. müsta
kil bir hükumet ~t·1•lin<leydL 
Buğdan hi.tkumeti ayni ı;urette 

d.ğer bir Transılvanya sergerde-si 
Voyvoda Dragoş tarafından tesis 
edilmişti, 

Voyvoda İslav lisanında Roma 
ve Avrupa lisanında Dük ve Os
manlı Türkleri lisanında Tekfur 
demektir Manen muharebe reh

beri demektir. Dük rehber demek
tir Tekfur ise aslen Nikef.ordur. 

Osmanlı türkçesinde tekfur şekli
ne ınkılap etm:~tir. Nikeforun 
manası da mücahit. muhar.p, za
ferci demektir. 

Ulah ve Buğdan ahalisi {R<ı
many a) yani şimdiki &manyalı
lar DakyP!ilt>r ole İslavların Wıti. 

gara!.. . ııf 
tk.i mektup .. bur~uş bır 

liğtt parçası ... 
Herhalde bunlar zavallı yJ: 

cağın bütün ömrünce sakl ıy G b 
ği yegine hatıralardı. Fakat 0~ 
nn arasında aıııl şayanı dikJ<a11" 
fey, dehşetle gördüğüm bıf 

, daha var .1: 
Bu m'ithif ... Çok mdthoii .~ ~ 

ne olduğunu şimdi söyliyeırııY 
lir.ı ,anlatamıyacağım... ya~'~ 
annesinin kollarında bir ya•eı",r 
gibi açan ve on yedi yıllık blf 
timamla yetiştirilen saf kızc•~ . ' 
çektikleri yetmiyormuş gıbi 1~ 
ketlerin en korkuncuna, ;;ıiil" )· 
daha kötüsüne uğrad :ğını b~ ,ır 
çük şey bütün dehşetile anJallY 
du!. or 

Onu gördükten sonra c(efteı1 r 
ha derin bir merhamet, ibreti~ 
kudum ve Müjgiının MY•1 ı\ 
genç kızları saran sayıs:z, nılı:· IQe 
siz tehlikeleri tekmil açıklıW'1 ,r lııt 
teren elim bir facia olduğıınU to 
lıyarak ablasına hak verdif11·ıl '<y 

Ertesi gün Bayan ŞükrPllB~ 
redeceğ'1nizi söy ]ediğim ı lıı 
öyle sevindi ki: 

<- Gerçi cemiyet kanunl'ır. ı,l 
alçağın cezasını verdi.. r;;ıı ~ı,: 
müddetini ikmal edip çıktı. '<rı 
o vakittenberi serbest dola .< 1ıır 
Muhteris azgın iştilıasına ·en~ 
Di kurbanlar arıyor .. Şi!J'dı ilıt 
bun_ları görünce. biraz utre! ~ 
perır'.• dedi ve ili\ve etti: 111 
•- Dünyanın en temiz, J'J'·~ h~'ı..ı 

sevgisini iht:ra,ına alet ed I,;~ 
sefil gürahkiir; kurulmu~ ıı 

bir yuvayı da yıktı... Bn.~)~ t 
genç kızın da kanına girdı.. ~.~ 
da size sonunda anlaLrıırı! . llıi 

Aradan geçen günler katil"'. ~tt 
bi kendisi de bir aşk ve ~ ı . 
kuri>anı ola11 Bayan Şükra~ O' "tıı 
cerasını da bana dinletti. ~ % 
Müjgiıncığın defteri, gerek •ıf' ~ -·· ıı.ın feliiketleri yanyana .rJ ·-ııı 

bu canlı mevzudan şu biır 'lıı 
seri vücude getirdiler. ~d 
Yazıma her yaprağı bil' I~ lıd 

ile açılan ve sonra siınsi1't 
leke ile kapanan Müjgan'".,, 
tını taşıyan defterile başlı) r 

Bu zavallı ömür kitabını 
duktan sonra daima bc,·2 

temize hasret çeken Mlii~'r 
siz de acıyın ... Sizler de 1' 
narin bir çiçek gibi haY~.t·· 
verirken vefasız bir göi!'', 
mamak ıç· in bunları ibrl1" 

· bC' katle okuyun ve daınıa · 
temizde kalın emi geDÇ k' . . ' 

Müjgan'ın defte'' 
., 

5 temmuz 1938 JJıl ~ 
elliz nefrs nefes<' kocJf 

şeyi dö·ıdüğümüz vaki' ,·~ 
nüz iskeleden uwklaşrııı, e 

" ran suları yararak Heybe· 
ru uçuyordu!. 

liıtıncian hasıl olnn;~ b . 1 
Müstakil bir ırı< şccer• 

bir ~•hsiyt't değillc o .• ~· 
tirler. Lisnnlar1 R "-,~· ! 

1 
azını" bir }.İ...")(.ındl'. ı.,t. ııı 
rının bir ncv""r!ir ~reı. •t 

İsla\·ların tesiriı , •to · 

ÇelPbi Sı.ıta MP Ul' 
v,ır 

liyc geçi~i ::;..;.r .. l;_,r,nda 
de karışık,,k çıkm ~t. f 
müddette· ber Uln nıef' • 
d~ Mirçc h•ikiımc·t et 'r: 

Bu Mirçe biı kaç rlı r~ S · 

rinci Murad eV\ el ık 'i . 
t 

yazıda ubudiyPt a•z tJ!l1 

dar da ihanetle> d•i• ~nl' 
fına geçm ~tı. 

Yıldırım Be) a~ıd 

post kavgas:na dal •I 
• u • müdahale et."lı t r 

~ok yardm etm.şti 
b. 5ull 

Bu sebeple Çele ı 

met, Mirçevı 

sundaydı. l i 
buakıyordu. 

ted• c•.,..., 
ı 

miinı1 ;p 



• 

Franaız Bqvekil Muavİ· 
ni Amiral Darlan'ın aon 
söyledijii &özler, dünya
nın her tarafında nef· 
retle karıılanmıttır. Çün-

tbu ;ya.uL.W. liıeunıen ~. " ~ kü, Darlan'ın sözleri, 

t AJanaı b!lltcnlerinden ~> bqtan bqa uydurma ve 

Ti 1ıt. "' uııa eden: Muammer Aİ<><llt bir kin mahsulüdür. 

ft/ 
1 

Günün hadiseleri arasında Fran- Darlan Türkiyeden bah-
&I il Başvekil muavini Amiral Dar- aederken haltetmittir. 

;nın söyledıği son nutuk birinci Darlan bu ıuretle, kara 
~;ı t J.1?da gelmektedir. Darlan yalan cahil bir müfteri ve bir 

~iftira clı>!u bir nutuk söyledi düzenbaz olduiiunu mey-
'lı nslll'lın aczini bu suretle ört • dana koymuıtv~" 

ege çalıştL ı:::=:===========:I 
Oarlan ezcümle <h!miştir ki: 

1' •-İngiltere için bütün bahane. 
~ ıneşru bir ittibam sebebidir. 
~ anya ile İtalyaya yiye cek, 
b·al~me verdığimizi, onlar lıesa
illa silüh nakiettiğimizi ileri 
'.llıelerl hep böyle bahaneye 
t~nlt lttihamlardır. Hakikatte 

~~rı bu hareketlerin bir tek ga· 
~ ı vardır: Fransızların deniz 
ı.~'·v~tı~rinı imha etmek, ana va. 
illınızı İmparatorluktan ayırmak 

~~İzi dünyanın diğer kısımların. 
~ IC<'rit et-k ve Fransayı aç 

takf"ak istenilmesinin sebebi 
.:? . Bunu anlamak için son 

&ene 1arfında!:i lngiiız - Fransız 1 
Unaselx tlcrini gözden geçirmek ı 

r 'lı lır Fıt .akıka daha sulh kon
~?ansırd.ı İngil!ere bızi kısır bır 1 

t UaJıecı yapmağa mecbur etti. 1 
~ muahed: ile ve İngilterenin ı 

Yıki aıtında kuvvetin temin et. I 
olduğu menfaaUerh! cıvan • 

rıd' it er• rln semerelerinden feragat 
ııı' llıek zaruretinde kaldık. 

3tı . DİR YALAN 
sl' D1>/\Yn, dcvırde İngiltere evvelce 

·1ı f 1..:. huıt..ıkan tanım14 olduğu şeyi 
~ / ~Kla ve cebren bizden 

. Parmsk için Türk ordusunu Ki
'-'l'av· s.ıid,rtıyordu. 
t İ1ALYAN DOSTLUÔU 

~ ng,.terenin 1920 ve 1921 sene -
{nde çevırdıği manevralar bizi 

J!ı!J lt~ 1Yadan ayırdı ve bu Utin müt. 
'fJY. 1ıkmizlc aramıza ihtilaf tohum. 

( I 1 serpti. Büyük Br:tanya. do
ııı ~'tdı..ğ.ı bu ihtilifı zehirllyerck 
ı.ı ~~.ıııe etmek hususunda büyük bir 
~am gösterdi. Almanyaya 
! ı .olıın vaziyetine gelince: 

l ,niıltcre muahededen müte\">ellit 
'<t ijn askeri vecibeleri bize bıra

ak kendisı Almanyayı iktısa. 
, latısınara çalıştı. Biz, hoş ol. 
an jandarma rolünü oynuyor
. İngiltere ise namuskar bir 

ilılsyoncu gibi görünüyordu. Bu 
!;;•tlc dünya bize sevimsiz insan
''l·~.3Zarile. ~akarken öte tarafta 
~ G, re bulun menfaatleri top-

~du. HulAsa, 1919 dan 1939 a 
~'l!ı İngiltereden ne zaman yar. 

istedikse, o, her sefer bizi 
~~ız bıraktı. Halbuki İngiltere 

ıl ·~~i mt'nfaatlerini ne zaman 

9~ ~dafa.a etmek istemişse Fran -
'i d . t I aıma ynnında bulmu:;.tur. 'fr ~~gtitere bugün bize bu kadar 

~1 t , et ve ısrarla hücum ederken 
ı '<{ zarranki sıyasetine sadık kal

a:-ı ba•ka birşey yapmıyor. 

&lyaset de İngilterenin hü • 
'Ilı Sürebilmesi için Avrupayı 
Çalamak ve sonra fatediği gibi 

;•et vapm3k. 

... il.4.r-1sız DİPLOMATLARI 
~ak yeniden doğan Alman 
~tıı 'i Avrupada bir ittihat un. 

1 
olarak göründüğü gündür ki, 

; t7re J:.ızi harbe siJrültlemek 
ı~ sıvaset adamlarımızın buda
·~l'ından istifade etti. Şimdi 
~. ~!areşal Pcten'in §Bhsında 
,et goren ve mu.inin yalancı
! lriJe alika kesmek istiy>en bir 
~~bulduğu içindir ki İngiltere bi.. 

ı;,:' ~e adavet besliyor. 
GILTERE MUZAFFER 

tı OLURSA 

1' r taraf•an İngiltere, ken • 
) lçın ihtimal dahilinde bulun· 
~~ bir zafere erijecek olsa bile 

<ısıran kendi menfaatlerin-

(ı ~Ülhem olarak hareket ede. 
1 a~ gaye~ .iyi biliyoru_z. Fransa 

lk neı derecede bır domi.n.. 
•1acaktır. Daha 1940 da nı u • 
ltıa•ın ilk on ayı zarfında, 500 r nüfuslu bir imparatocluk 

ngiJtcre c pht!ye ancak 200 
ask•r gön:lerl'lİştir. Ha'buki 
devı t senelerce sür~k bir 

, 't ~.ızır1anıakta oldut;unu söy. 

g .. 
• ere bize bir kıt'a İrlandası 

aıta bir t!'Üstcml>eke muame. 
Jr apnı k ıstiyebilir. Bu bizim 

Jtouzda değildir. Ben Fran
~ A. \'ru pa.ia ve dünyada eski 

•e in edecek şekilde ha· 
~.:dee<>ğim Bu tarzda hareket 

nın, veni nizamın kurulma
~Sti'"akinı ıstilzam et-kte • 
·~ l;h-n için Fransa sulhu ta. 
~C~k volda hareket etmek 
tındl'dir. İngiliz <'mp('rva-
1llırip etmek için harbe 

muhtaç olabilir. Fakat Fransa ba. 
kasını temiıı etmek ve bu Avru. 
panın başlıca bir memleketini teıi· 
kil ederek itili edebilmek içiıı 
sulha muhtaçtır. 

FRANSANIN HAKKINA 
HÜRMET 

Sfax hiıdıaesinin ferdasında şu· 

nu beyan etmek isterim ki Fran. 
sanın limanlarını ve münakale 
yollarını serbest.çe kullanabilmesi 

hakkına riayet ettirmek hususun. 
da her zamandan ziyade kat'i ka
rar vermış bulunuyoru"'. 

ııareşal Petenle yekvücut bir 
kütle t<•şkil eden mağlüp va'.anı • 
m•Z, topr gı üzerınrfo zorbalıklara 
meydan Yermıyecek ve bayrağına 
hakaret ettirmiyecek kadar şeref 
sahibid:r.• 
MERİÇ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ 

Berlinden bir hususi muhabir 
şunları bildirmektedir: 

cAlman Hariciye Nezareti söz -
cüsü, Meriç nehri üzerinde Türk 
ve Yunan hudutları arasındaki 
köprünün yapılan müzakereler 
neticesinde yeniden tesis edilmek 
üzere oldJğunu bildirmiştir. Ayni 
sözcü, Gerek Türkiyenin, gerek 
Almanyanın münaka!Aİın yem
den tesısinde menfaattar bulun • 
duklarını ılAve etmekle beraber, 
bı.nun !l!eriç ile Dedeağaç arasın
da elyevm Bulgarlar tarafından 
işgal edilmemiş olan arazinin Tür
kiyeye terked:lmiş olması ır.ana. 

sına gelmiyecPğini kaydetm~tır. 

Yapılan köprünün, şimdiki halde 
muallakta bulunan bu mıntakanın 
kime ait olacağı meselesile hiçbir 
alakası yoktur.• 

TÜRKİYE • IRAK 
Yine bir hususi muhabirin Ber

linden bildirdiğine göre, Almanya 
Hariciye Nezareti, ecnebi gazete
ciler tarafından Türkiyenin Irala 
muhtemel bir yardımına veyahut 
Irak askerlrine bir melce verme. 

sine dair sorulan suallere cevap 
vermekten istinkaf etmiştir. 

Sl!RİYE VAZİYETİ 
Londradan gelen haberlere gö. 

re, Sııriye hakkında yazı neşreden 
gazeteler, İngillerenin bu mem -
leket~ sür'atle askeri bir harekete 
geçmesi fikrine tcm&yül etmek -
tedirler. Bu suretle, Suriyenin Al.. 
manya tarafından Yakın~r :" a bir 
bombardıman merkezi olarak kul.. 
!anılmasına m&ni olunabilir. 

Sundan Taymis gazeteJ>i di • 
yor ki: 

cSuriye tehlikeli bir mıntaka 
olmakta devam ediyor. İngiltere, 
Almanlann burada Iraka ve Kıb-
rısa kar~ hava üsleri tesisine mani 
olmak içın rrekadar acele ederse 

o kadar ıyl olur.• 
Ayni ııazete, Vişi hükümetinin 

harpten ~onra yaptığı müphem 
istiklfıl vaidlerine Suriyelilerin e. 
bemmiyet vermiyeceğine kani bu.. 
lunmakt:ıdır.. Çünkü, o zaman 
Vişi hükumetinin mevcut olması 
ihtimal dahilinde değildir. 
Arapların İngiltereye sadık kal

malıırı İngilizlerin yapıcı bir siya· 
set tatbik ettiklerini bilmelerinden 
ileri gelmektedir. 

Beyruttan gelen haberlere göre 
Suriye meydanlarının bombardı
manına devam edilmektedir. Dün 
bir İng.liz t~yyaresi Beyrut üze.. 
•inde uçmuştur. 1ngili7. tayyan.leri 
Halep civarındaki Nmab hava 
meydanını da bombardıman et· 
m.,lcrdir. 

İngiliz gazeteleri, Girit hareka
tın.n sona ermesini müteakip ve 
Iraklılarla mütareke akdinden son
ra muhtemel askeri harekat !ıak
kında tahminler yürütmektedirler. 

İngilizler şimdi, Suriyeye karşı 
kuvvetli bulunmalıdır. 

+ Londnı, 2 (A.A.) - lngiliz pot. 
rol sanayilnin büyük şefi Lord Cad
man dı.iıı ııec• ölrn~tllr. 

Maaş emri bu 
sabah gel i 

Haziran maaşlarının tediyesi için 
bu &abalı '38t ll de Defterdarlı/;a 
Maliy" Vekaletinden telgrafla e. 
mir iehnlştir. Defterdarlık bugün
d"n ıtıbattn dairelere ~ tev
~bm b~yaf'•ktır. 

• 
lrlanda Alman 
yayı şiddetle 
protesto et ti 

Dublin 2 (A.A.) - B.B.C. 
Aşağıdaki ıc.smi tebliğ neşre • 

dilmiştir; 

Cumartesi günü erkenden pavı· 
tahta vaki olan tayyare nücumun· ı 
da 27 kbjlnin ölümünü ve 80 ki. 
şinin d<> ağır surette yaralanrlı -
ğını te-, 8Ürle bildirilmektedir. Bu
güne kadar 300 kişinin kayb<'ldu· 
ğu anlaşılmıştır. Hususi ve resmi 
Llnalard1 fevkalade hasar kayde.. 
c.ılmiştir. 

Darklav bölgesine yao:lan di~-er 
bir taarruzda nüfusça zayiat ol. 
mamışsa da binalar mü!ı'.m hasara 
uğramşıtır. 

Alman hükı'.ımetinin P:nirle ya· 
pılan tahk:katta, bombalann Al
man mehazli olduğu teshil edil -

dilimden, Bertin maslahatgüzarına. 
İrlanda topraklarının uğradığı in; 
te<:avüzle duçar olrluğu maddi ve j 
manevi kayıplara mukabil zarar 

ve ziyan talebi zımnında Berlinde 
şiddetli 1' r protestoda bulunması 

için kat'i cmirkr verilmiştir. 
Masial\ıitgüzara, ayni zamanda, 

İrlanda topraklannın ve sularının 
bir daha Alman tayyareleri tara.. 
fından tecavüze uğramaması için 
Alman hükumetinın lazım gelen 
emrilcri vermesi için teşebbüste 
bulunması da aynea bildirilmiştir. 

Orta Şark İngi
liz karargahının 
resmi tebliği 
Kahire. 2 (A.A.) - cB. B. C.> Ya

km Şark R. A. F. Kararıı.ilu Umuml· 
siııJD tebli~i: 

KMakolluk vazifeiliı.i &ören R. A. J'. 
kuvvellerl, Ak.denizde Aln1an bombar
dıman tayyareleriyle vukua a:eJen bir 
mü..sademede, 7 düşma nt.ayyaresi dü
Jllrm(lşler, müleaddit tayyareleri. de 
hasara uğrabnlflardır. 

Sfaks limanına iltica eden İWy.an 
gemlsine yenl bir taarruzda bulunul· 
muştur, Kat'I üç darbe indirilmiş ve 
gemiden lı:eslf dumanlaı;. çıktığı görül· 
mµştür~ 

C!ritte: Tayyarelerlmlz Cuma g:ünll 
Kandiye ve .l\1Ialeme araıındaki tayya
re meydanlarını muvaffakıyetle bom
balamıılardır. Üç düşman tayyaresi 
tahrip edilmiş, diğer altısı alır hasara 
uğratılmıştır. Yerde büyük yanıınlar 
müşah.c<le edilmiştir. 

Sirenaylkt.e: Tayynrelerlm.izin Bin
ga"' ~zerine \·~ki elan ta :mızlan ııe-
1.lcesinde, büyük basarlar m~abt'de 
edılmlştir . 

Haboşlstanda: R. A. F. kuvvetleri 
Jimma bölıl"Slnde kıt'a içtima noktala
rına, (adır birlikltt\ne ve nakil vası- ı 
talanna muvaftato,.rt!e ta~rruz et
m~ler-! r. ilü.şm:ına ağır zayiat ve ba-
sar verct rilm .ştir. ~ 

Butün bu harelı:Attan .sonra 4 tayya 
rerriz 11slcr ne donmeı:nl er~ .. 

~ . • . ~.t.· 

ALMA 'LAR 
(1 inci ~ahi!Mlen Devam) 

dildı!:ini söykmiştir. 
Ayni zamanda Giriddekl para. 

şütçülcrin nihai vaziyette pek 
cüz"i bir rolleri görüldügünü, ve 
asıl ehemmiyetli şeyin tayyare -
!erle nakledilen kıt'aların teşkil 

ettiğini de bildirmiştir. Zabit, bu 
harbin, giıtik\e bir .ııava harbi ol-

Girit arbine 
Bir Bakış 

< ı inci S~ed<n Devam) 
mışt.r . .Şı.mdIJ'C kadar 15 bln as
ker Mısıra nakledilmiştir. 

Ayni tebli&de, Giritteki İngiliz za .. 
yialının oldu1<"1 ağır olduğu bildiril· 

mekl<>dir. Tahl(ye edilen 15 bin a•ker 
ıçınde YunAn askeri dahil de&ild•r. 

' duğunu beyan c:tiktcn sonra, AL. 
manların Girid adasına tamamile 
hikim olmalan için bir müddet 
daha beklemek lazım ı;eldiğ.ni na.. 
ve etmiştir. 

Henüz tabliye ifinln tamamen 
bitmediğı de malüın de.t'Udir. 
ALMAN 
TEBLİGİ 

bitip 

Resml Alman tebliğinde bildirildi
tfne göre, Gırit Adasında, Cenup Ku
muun Yunan ve ınıtliı. lıctt'alan.ndan. 
temizlenmesi muva.ftak:ıyelle devam 
elmelı:lad.r. Şarka do~ Uerliyen İtal
yan kuvvc~riyl.e, Heropertaı cıvann-
d.a munsala tesis edilmiştir. j 
Şimdiye kadar 10 bin Yunanlı ve 1 

İnciliz _, edilm4Ur. Alman tana· ı 
relen, adanın Cenup ltıanında baflf 
İrıgiliz gemilerine hücum ede-ı:ek bir 
torp1di muhri.bmi hnsara utratmışl..:ır 
\.'e dört avcı tayyaresi düşürmüşler
dir. Ayrıca 3 bin tonluk bir ticaret va
puru ile mühimmat na.kleıiftı bir mo· 
t.ör balınlm11tır. 

İngiliz resmi tebli;J~ Ciridin tah
liyesi hakkında ~u satırları yazıyor~ 

, Bu harbin hiç ~ewlz en tld· 
detli çarpışmalannı ı.-,1<\I ~ 12 l 
glln!Uk bir muharei>Nt'Jl .-ıra Girit-! 
ten kıt'alanmızın çekilmea.lne karar 
ven1mi.,tir.• 

lngiliz - Irak 
(lladSalıU-~) 

celt değildir. Çunlı:ü Inııiltere i1'ı Iralı: 
ansmda ba1i 1ıarp ilin edilmil de
ğildi. 

Loııdra il• Baid.at araamdal<.i müna
sebata, ceçicl olaıı ~it Ceylan! ha· 
rek.alı hiç bir tesir yapınamıştır. 

Irak hükümeti !tarar ve 1tat1 tet•ldd 
halı:larını mulıabaa e<mel<ledir. 

MtirAıEU: ŞAJlTL.UU 
Kahire, 2 (A.AJ ~ - cB. B. C.> İn· 

ııliz - Irak mu:arti<e ııactıan: 
1 - Muhasamat tatil ed•~. 
2 - Irak ordulan, hali ı~ıhte f&eal 

etmekle olduklar hatlara ~;leccJı:. 

!erdir. 
3 - İngiliz harp esirleri serbest bı .. 

rakı! ı Jı:tır. 
4 - İralı: harp eslrlerl Naibi Sal

tanata Iade edilC'Crk1ir. 
NAİP B!\GDADA GELDİ 

Jl:ahire, ! (A.A.) - •B. B. C.• Naibi 
Saltanat Emir Abdui!ahm Batdada 
girşi hak.knda şu malümat veriliyor: 

ş . hre- muvasalatında, J:laibi Salt.ana t, 
i~ El~lsiyle Inıl< l~lliz askeri 
hf'y'eti resi tarafından istikbal cd.il

miJfu. 

HARP VAZİYETİ 
(1 lael Saıut- DeYaml 

deniz muvasalasını lemın için Mal
tayı ele geç.nneleri icap etm4ti. 

Fakat İngllterenin o adadaki 
ciddı hazırlıkların eserı olan k.uv
vetli müdafaa lı:arşu;.nda böyle 

bir teşebbüste bulunamadılar. 
Zaman, mekan ve kuvvet itiba

rile Girit müdafaasında İngiltere 
lehlne söylenecek şeyleı-in hepsi 
ihmalde toplanır. Zira Almanların 
Giridi ~gale teşebbüs etmeleri on
laruı he>i&bına askeri b.ir zaruretti 
Bunu ben bile nisanın llOll gül\le
r'rı cle yo7mc;tım. Eğ,.,. tn,;lt.>ı-e 
Ciridin müdafaası işine Moradan 
çekilirken başlasaydı, veya Ege
deki adalar işgal edilirken hazır

lasaydı, Almanlar adaJ'l istila e
demezlerdi. İngilizler adaya daha 
fazla kuvvet getirebilirlerdi. Yani 

adayı müdafaa için İngilizlerin e
llnde kafi zaman vardı. İngilizler 
tehlikeyi küçülllSf>mlşler ve ge· 
çen zamandan azami istifade et
rnemişlerd-r. 
Deni2aşm büyük bir fmparator· 

!uğun, 1mparatorluk yolu üzenn
de mühim bir deniz üssünü mü
dafaa için oraya topu topu b:r 
müstemleke tüm<'n. göndenr~kle 
iktifa etmesi ve Alman hava kuv
vetlerinin kemivet!ni b!ldi/ii lıal
de az tayyare tahsis etme<i J:.w
salaya sığar birVf'y değllilir. İ te 
A iman hava kuvvetlerinin mu
vaflalciyetlerlnl kolaylaştıran, on
ların tecrübe ve mebar~tinden zi. 
~·ade İngil' zl...-in bu l<adl're ve 
te•adüfe l ~f.1• h(";apsı7. ha!'t''ketle- ı 
ridlr. Glritte Alm2nlann daha zl. 
yade hava kuvvctlerile hücum et.-

• 

.~ - SOR TELCKAI' -

r Anlı yamadığı· 
mız bir nokta! 

<"-kald .. Devam) 
hatta ~lisakı Milli hudutları için· 
de bulunduğu için Hatayı naı;ıl 

aldığı \'e Suri:yeyi nasıl \'C niçia 
bıraktığı bülün hurda tafsilatı ile 
yeryüzünde İn!-ian kabiliyetini haiz 
olarak yaşıyan her ferdin bildiği 

Bir Casusun 
Gizli Def 

• 

eri 
No. 28 

Yu.an: Ft'IP\CÜ Machard Çeviren: lık~ F. SERTELLi 

bir hakikattir. 
Fransız ordusunu Amiral Dar

lanın Kilikya., diye anclıtı Gazi
antep, Urfa, Merlllj, Adana, Mer· 
llİn, Ceyhan bölge.inden ı.iiküp a
tan; ne İngiliz te~viki, ne de İn
ciliı: yanlııııudır. Amiral Darba; 
herhalde ltiliy or ki; Tiirkiyede lf" 
gal kuvveti yalnız Fransıdarbn 
ibaret değildi ve ~al olwuın Ttirlı 
toprakları da sadece Kilikya mm
takası değildi. Türki)·e; FTansa
n1n bii:roklü küı:üklii bütün Har
bi l'm,.mi müttefikleri tarafından 
istila v.. taksim olunmuştu ve .. ay· 
rıca ''"unan ordusu da Anadolun1ın 

Burası içkisi bol ••• kadını bol §a • panyas 
bol cazip ve güzel bir yerdi 

Madam ayağa kaldı .. belli u
ğur;tıLdı: 

- Evet. Tam ..aat 012 birde g~ 
liıı;z .• 

- l~diyö, Madam. 
Pansiyonuma döndü.nı. 
Merak;mdan çıldıracağım: ka· 

ba, Londradan gelen zarfı., nelec 
var? Bu tallmatm hedefi \e .ın&hi
yeti nOOir? 
Yarın saat on birde. tam on bll'

de orada bulunacağım. Zarfı ba
na teslim edecek. 

giibeğine kadar sokulmuştu. Türk Yapae;ığım iş bu emırde belli 
milleti, işte böyle bir durumda olacak. 
yalnız Fransız ordu~ unu Kilikya· 
dan söküp atnıa la kalmadı, bü- Yolda büyük bir huzurla yürii· 
tiin topraklarından her (:r it istila düm. 
ve i-ı:al kuvTrt'ni (le fırlatıp ka- Şimdi yeni bir vaziyet karş·· 
udı. Rem. İn~ltere için Kilikyayı s nt.:ay m. Pansı.jon s:ıhibı beni 
hcrhongi bir manovra 11 .. ilhak bu kıyafrtlc tanıyamıyacak. 
etmenin bahis mc\ZUU olabilmesi Dcr.ıai bır çare duşundüm: Ken-
irin. her~e~·in ba~ında fnı:iliz i gal di imza<nla pansiyon sahıbine hl-
ve istila ordulnrınııı diğer Tiirlı: taben bır mektup yazarak, b l 
topraklarına tamamile yerlr miş mekt~pta ru .... taccl bır telgraf a· 
ve bu Yerl .. •me üzerinde kat'ı te- lıp Marsılyaya harekete mecbur 
ııahup inıkinı .. Me .. tmi bu- olduğumu ve odamı çok samimi ar
lunma'ı sarttı. Halhuki, Kilikya- <kadaş·'D olan hamı! mektuba ki-
daki öz Tiirk toprnl<larınrln Fran· raladğı.mı ılave ettim. Mektubu bi-
sız orduc;;unun ,·aıl:yetl nt'! idi ise; raz sonra, pansiyon sahibine ve. 
diğer Türk !lfisakı !\filli bölgole- receğim. 
rindeki İnı:iliz i•gal ordu'<llnun da Zavallı şarap taciri, şupbe yok 
nzi~·rti tıpkı tıpkı ına oydu. Bi- k ı, ben, h:ç t:.nıyanııyacak. 
naonale~·h. Amiral Darlana ,.e Hayata çıKU çıkmaz bir günde 
onun rihi rlii•iinenlere telı:Tar tok· :.ki kıl ga girişim beni yünidüğuıu 
nr h~tırlatmak la:ıımclır lu; Ki- yollarda muv::.Uak edecek miydi? 
likyadan Fran ız ordusunu koi:an b·lnııyorum. 
ve on dört -.ene sonra da on1arıa 

dum. Bu galiba biraz da acemilik
ten ileri geliyordu.. 

Bereket versın kı, herşeye ça· 

buk alışan, muhite çabuk int.ıbak 
eden bir huyum vardL 

Od.un& aöndünı.. Zar!i merak e
diyorum. 
Yarına kadar~ beltlemeli?!. ..,. 

Bıyığım nasıl 
kayboldu?l 

cEntell.ıceıu Servıs. den gele. 
emri almak lusmet olınıyacak ga 
liba!. 

Gece odamda sıkıldl..!rL. a ·J 
olsa ertesi gunü beklemek !.lz.m. 
Odamın anahtarını a!d.~ P. n· 

siyondan çıktım. 

Maksadım \; r cJ\kncc!ı yere gı· 
dip vakit geçirmek!<. 
Bır hay! do!aşt klan liOnra (Krıs 

tal Bar) a gırd.ın. 
Neş'eli, kalaba: k bır )Er 

İçkisi bol. kadını boL. r _,.. 
bette para sarfcc.enler, ardıs.ra 
şampanya açtıranlar, bol ı.:ımu

lıyanlar da çok. 
Tam benim .iatedığım g.bi bır 

yer. 
Garsondan tek bir masa iste ım. 
Benı dôrt beş basaınn k m<'rd.

venle çıkılan bir balkona gotutl'.ı. 
Kenarda, aşağıya b2kat1 ··~da 

iki kişilik küçük bir mas:ıya c tur
dum. 

Sanrak. b'zim kırk osırlık Hatay Pansiyon sahibi akşam üştü e>-
d..diğimiz Türk \·urdunu geriye dasına geımişt~ Yazdıgım mek· l==-----========-
getiron maaleı;ef Fransada kalma- tubu hemen kcndi.ane götürdüm. Gzmrük ve lnhi· 
dığı göriilen ve fakat Türkiyode Bu adam biraz parayı fazlaca 
ht•duduna öl~ buıun•m•yan mim sevıyordu, bunu ilk t:örüıtüğiını sarlar Vekili 
i.tildal ruhu \"e onun miinı.,...:ı dakikada ..ezmıı;tim. 
ve mt•necli kahraman, yenilmn O mektubu okurken, ben on beJ 
ordularıdır. günlük daha kira paraı;ı hazırla· 

Tarih boyunra biitün dünya mil- d=- Yüz frangı kendisine uzattım. 
!etlerin" istikı.ll a k ve bonlif.inin Ev sahibi b~yler söylemt'k 
d~anlı~mı "" öm•kliğini i(a e- yani itiraz etmek niyet.ndeyken, 
dttf'k olan yalnız bir Gaziantep parayı görunce derhal yum~dı: 
müdafaasından \'e zaferinden bilo - Peki .. peki. dedi, benim için 
mahrum olanların Tiirk milli mü- kiracıların hepsi birdir, 
dafaası ve tarihi hakkında bö, le Yanında fazla kalmadım. 
yUlhş. muharr•f. bil( iz !tir dil - ArkadaJınız çok .iyi bir zattı. 
ve mi~al lmllınmalırı hakikaten ' ·• Diye mırıldanırken odasından 
hazin ''e gülünçtiir. Al<si halde 1 ayrıldım. 
bu id~ia kasdi v" husıı'i bir gaye Tan:nmak en~esile hiç kim· 
ifsa •den ilk ipucudur. Yoksa Av- senin yanındı .fa.zla duramıyor· 

ev 

(1 - Salıifodeaı D•n.,) 
çe ve kadroları ile m.ıameleleri il. 
zerinde tetkikler yapacaktır • 

Raif Karadeniz bu sab:ıh kendi
sile görüşen b;r muharririmıze §U 

beyanatta bulunmujitUr. 
•- İstanbul bir müddet kala

rak lnhisaclar Umum Müdürlüğü 
teşkili.tında ve Gümrükler Bat
müdürliiğünde tetkilder yapaca
ğım. Telkilderimin net.cesini al
dıktan ı;onra ilzizıle bol bol görü
şürüz. Tetkiki.erim bitt.i'klen sonn. 
buradan doğru Anltaraya dön~ 
ğiın.• 

rupaya, Almanya ile boraber yeni 
nizam nrmek hulyHına kapılan 
Darlan: bu nizam ve taksim için• 
d" ve bir parmak bal mukabilinde 
Suri:ve ''e Kilikya İ('İn yNİ bir 
hav;ıl tacav\'lll'tl nrı;;İn"f' midir?. 

Darlan'ın ıgrenç sözleri 

%5 sene 4'vvel İngllizlerdtn ke>-
1'•ramad1ğı •hnkukan mev'ut böl
r:"<'leri. bu defa İtalyan ve AJmnn
la~ılan ·hııkııkaa me,~nt. bit- hale 
mi •nkmak niy .. tindM!ir?. 
Eğ .. r, Amiralin hul)·asuıda ve 

Alman • jtalran • Franoız i birli
ğindo Jtö,·le gizi i hir tasavvur var
sa; lıu ~·•it malihuln hastalarına 
ka""ı Türk diUnde hir clarbınıeı;cl 
vardır ve: 

A:vranı • ok içemeğe 
Faytonla gider gnıneğe .• 

Denir. Böyle bedbahtlara karşı 
elimizden gelen; yalnız acımak 
ve gülmektir. Zira, Türk toprak
lan tarihin • fÜnÜude nuıl bö
lii ınnez "" alınmaz bir bütiiAliil< 
iıliyse; bufiia Maddede "" mana· 
tla Hdan yüz ltiıt 4e(a, milyon 
tim ltölü•- •• ah-n loir 
bütünlüktür. 

Türkiy,.yi, Türlriyenbı emniyet 
"" lriitüalüğünü bekliyen istıldal 
ruhunıla eşsiz bir millet ve on•n 
k"ahranuıa erdusu var. Biz her 
vnkit. her şort altında, her türlü 
dü•manla bir teca~iiz kar~ıııında 
bnğuşmağa bazırız; fakat Amiral 
Darlan da bu kastini, değil•e tah
rifini. e tla değil•e bafıı:uı.ınn bu 
ltaııık dfını ve hatırasını tashihe 
ve tanıha hazır mı?. 

F.TF.\4 iZZET RFNICP 

Beyoğlu lnci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

HazlDft1iıı Talalm Jııı:ozarlllı: Sokak 
Osmanpap aport.moru 3 No. lu datre

sfnd., Vahit Da7J6il aloyluoe ~tı a
laca.it davasının dunışmasında M. a• 
kybin ikameıcaıunm m<'Çhul bulım

ması huebi3'le ııaıım lehli&at tcruına 
karar ftrildllın<im mulıal<eme ııünil 

olan 19.8.0fı P,,~be gilnü aaat 10 
da mabkeml'ye bizZAt ıelmenlz veya 

bir vekil giıodenncnlz lOzwau da..,.. 

ı.,.., maltanuııa lı:aım olmak Wıere ilan 
olwıur. Hl/tıt 

( 1 lnct Selıif- Den.ıa) 

ve mukadJrs şehidrrinin ruhu, 
Darlanı• iftira e sanak aizlerile 
uıuazzep olmuşlar. Şehit aaala
nnın gözleri Darlanı.a bu sarsakça 
aözlerile ya nrmışhr. 

Biz, milli ;"",et nef.U..ize saY1'11• 
bn bu hakareti, a~la, cevapsız ln· 
rakmıyara"u. Hiddetimiz ula 
geçmiyecok, nefretiıuz .!_sla aön
miyecektir. 

Türk ordunnmo kalıraltıan ve 
asil vatanperverliğini rencide e
den Darlan bilmolidir lı:i, 1ns yiiıı 
kızartıcı mlerile, Türk eıunİa•
Ye onun milli hislerini • analın 
yerinden yarala1ftthr. 

Darlan ~bl a ıf1 duJ"C"&I• ve 
esir iuanlana, Türk laırtalııt •
tanını a~lanaa ııbaak t.iJe W· 
!eri değildir. 

Geçen Büyük Harpte. MUS, 

F~laruı haU. Tlirl< alaa uis 
vahın tepraklarııuı ....ı aç cös
lülükle ulcl1rdıklamn heıdb: -wt
uıadık. Adaııaı.tar, Urfalılar, Me
ra lılar, Gaziantepliler, ita kanı· 
günlerin hatıralannı, henüz bfitila 
tazeli~i ile mnha(aza eiiyerlar. 
Yardumuı:a giz diken Darlaa, 

ltilikyUlll elindea gittiline :rıı-
91y&r. 

Şimdi. Urfalıların, Mera~lılaruı, 
Adanalılann ve Gaziaııteplileria, 
milli mücadd~ yıUarıncla döğü~•n 
a ·il ve kahraman bütün Türk 
çocuklaruım sesini dinl..,;n: 

Cahil Fransız diplomatının .. 
:riine, İstanbnldaki Hataylılar, A
danallar, Menıtblar, Urfaldıır. 
Gasiaatepliler şiyle -• ved
yor: 

•Ey Amiral Darlan; Mlll de kl:a 
oluyorsun?. Haktan lt&h.<ettiğin .. 
günlerde tlaracık aklın unutuyw 
iri, senia istili emelleriııe l«'d ÇS.. 
mek. yun'umanın gfü:el parçala
ıwı, Merllfl.ll yaylalarmda, 6en M 

için, aylarca b.a ıliôktük". Senin t.. 
pona, tiifqia.e bl:fl, aopa ile kup 
pkbk. 
Urfannı, Gniaııtebia, A•aaa· 

auı. lfarapa yaylalarnula, ııen •• 
arıyoMan!. Banci hakkı, hant? 
hürriyeti anyordan?. Aziz Tür.lı: 

t..pralılanaia ne ... vanı?. 
ltilik}'a Mliiia Hatay ltqtaa 

lıaf8 'Nrlttii.r. Sea Hatayı ı.ıraır. 
-ia Sariyeıle ae qin nr?. 

Dadaa! s-. Wıliai itil, ıı.,.. 

-. elleriae •• ftcııl•··· ... 
rulaıq earet ai.aciriai tapaap 
!tak!. 

Seıı.ia Ur alda Ttirkii• ltilyillı 
Jıamuet .,.. ,.,ı.ametiai idnıktea 

lciı:dlr .• 

'l'6rk, K:il.ikyada, mueiuler Y"" 
ratmıştır. Lhun gelirse, ayni mu
cizeleri tenar yaratmasını bil .. 

tektir. 
Darlan, sen saı ...., utaa. ulu!, ita 

sözlerind~n ar1an!.• 

lstaı b.ıl Defterdarlığından: 
Açık olan tebliğ mcmurluklan için Llse ve Ortamekttıp mezunu olan er

kekler arasında •tahsile devam edenler le 18 Y"ltndan kuçült ve 35 yaşL~da:> 
büyük olanlar kabul edilmezler.> 16.6.941 tarihine musadif Pazartesi gün ı saat 
14 de İstanbul tlnlvcrsltesl Hukuk Fakillte ı bırinci sınıf den.ha nde mt.:abı
ka imtihanı yapılacaktır.. 

İm1.ihana girmek lst:i7enlcr aşağıda 1azılı vesikalan hlm len bL isti ne 
ıı.6.94 ı Perşembe aıilnO saat 17 ~ kadıır Def rdarlık alcll ka 1 mine bızza "llÜ· 
racaat ederek f~traflı kabul Jı:aı1ı alma !arı llAıı olwıur. •4007• 

1 - Tahoil ftSlkası 
2 - Njl!us tezkeresi 
3 - Ho.:nüilal ltAtıdı cBu bel valka lnt.Uluııu kazananlard:ın billhare alıo 

nıİcaktır. 
4 - Sıhhat rapcnı 
• - ~ x • ..,._ Od foıot<W' 
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i . ~ :;ıı Hal'p , l1indeıı eüne ('eVl'eslni l'f'Difletlyor, Girit son m.11.kaft:be ealınesl-

ın Yazlık Neşriyat 

' 

__ ,,_ 1-1--I --· 
Harp Ansiklopedisi 

Programı 

,. 

2 Haziran 1941 
18.00 Proıram ve Memleket Saat 

Ayarı. 
18.03 Müzik : Fasıl Sc:ızı. 
18.30 Ziraat Takviıni ve Topı.ı k 

Mahsulleri Borsası . 
18.40 Mti2iJ<: Eskô Peşrev ve Tak· 

simler. 

G. Saray F. Bahçe!} 
2-1 mağlup etti Vali vekili şaşkın şaşkın 

jandarmaya emir verdi 
etrafına bakarak 
ve şunları istedi ~J dlr, Ira.ki&, Surlyeck ('al'Pışmalar oluyor, A.ra.p Yanmadaaı n., alemde?. 

- Nasıl isterseniz öyl.e yapın .. 
Al<Jama doğru da ben şehre çıka
nm. İdareyi t~sellüm ederim! 

~J Baral.vd& kimi« yaoar?. ini<, Suriye, Hicu, Yemen, Flllolln, -· 
- Deiilik mi? .. Evet delilık! ~ı İran, ~. HinclloWı» llih -'· ı 

Vatana ihanet daha akıllıca bir ış J 

19.00 Komışma: (Melımedin Saati). 
19.15 Müzik: Askeri Par~·alar-Trio. 
19.30 Memleket Saat Ayar11 ve A .. Beşiktaş ta İstanbulsporu 

Harp gemilerinden in<fr-ilen fil.i 
kalar altışar çifte kürekle uçar 
gibi sahile vanyorlardı.. Denizin 
meri sıra, sıra ilerleyen :filikalar
la beyaz papatyalarla örtülü ıa.. 
civert bir saha halini almıştı .. 

iHiç bir şeyden haberi olmıyan 
ve şehrin komodorluk binası da
hilinde bombardımana rağmen 

mukabele ve mukavemet imkan. 
lan araştıran Vali vekili ve Vila
yet erkanı, bircl<!nbire ateş kesi
lince bir.birlerine bakışmışlardı .. 
Buna bir mana vermek isteyerek 
konuşınağa kaldkışan Besim Beye 
komodor Hacı Ahmet Bey beyaz 
lıayrak sallanan kuleyi işaret ve 
iliıve etti: 

- Ateşi durduran sebebe bakı· 
nız! 

Bütün gözler işaret edilen ta • 
rafa çevrildi .. Herkes ufacık bir 
hayret çığlığı kopardı. Besim Bey 
hırsından küplere bindi, haykırdı: 

- Nedir btı? Kim yaptı, hangi 
hain bu bayrağı oraya çekti? 

Herkes susuyordu. Vali vekili 
yanında şaşkın şaşkın etrafına 

bakınan jandarma komutanına 

çıkışırcasına emir verdi: 
- Hemen bu bayrağı indirın. 

Direğin &!tına da bir muhafız müf- : 
reze koyun .. Aramızdaki satılmış 
!hainlerin emellerine oyuncak ol· 
maktansa burada vazife başında 
ve Türk şerefıne yakışan bir hal. 
de ölmek çok daha iyidir. 

L§.kin bu emrin infatına mey • 
dan kalmadan filikaların deruze 
indiğini gören arkadaşları Besim j 
Beye ihtar ettiler: 

- İş işten geçti beyefendi düş
man sahile doğru geliyor. 

- Jandarmalarla ateş açalım. 
- Olmaz .. Kendi idamımız hak· 

kında hüküm vermekten başka 

hiçbir netice hasıl etmiyecek böyle 
bir harekete baş vurmak delilik. 
tir! 

midir... 1 Bütün bu memleketlere ait en doğru ve mücmel malümatı, ı 
Sonra birdenbire hatırlamış gı. •J Son Telgrafın •Harp Ansiklopedisi. nde bula<:&'ksınız. 

bi haykırdı: 1 1 
- Neşet ~yden bir haber yok - 2 - 1--------~ 

mu kuzum? 1 
1 

Filikalar sahile yaklaşıyordu.. Hafta Başı sohbeti 1 

Jandarma komutanı verilen emir. f4 
lerin hiç birini yapmamış, tered· Kıymetli mizah üstadı arkadaşımız Osman Cemal Kaygılı, f4 
düt içinde boacılyordu. Şehrin us. '- İstanbul hayatına ve hidiseleriııe dair her hafta yazacaiı nefis ~ 
tünde tıpkı idam mahkumlarının sohbetleri ile size zevk ve Def'e verecektir. R 

ii 
göğüslerindeki yafta gibi ölüm tes. f ı ı 1 

limiyetile dalgalanan Osmanlı be. f - 3 - f 
lediye reisı hain Hasünenin teslim ~ H fi 
bayrağı altında İtalyan müfreze. r B üg ü k i kay eler rı 
leri karaya çıktılar. i ~ 

ii 
Bomboş sahilde koş~arak şehre 1 Arkadaşımız Reşat Feyzi'nln sureti mabsusada Gazet..miz için ha- 1 

doğru yürüdüler .. Bir müfreze ko· f zırlamakta olduğu büyök hikJiyeleri yakında okuyucularımıza "1kdim 1 
~ edeceğiz. Yarım sahife boyunda olan bu nefis bikfl,.eler, &ize, haJdkJ: •ık t:i 

modorluk binasına geldi. Etrafı ve edebi hikAye zevkini tattıracaktır. lı 
sardı ... Arkasında bir manga ile '-

1 

fi 
bir İtalyan deniz yüzbaşısı içeri ~~ - 4 -1 ~ 
girdi. Vali il~ arkadaşlarına ita!- j 1 1 •• 
yanca haykırdı: t B üg ii k R öp o r t a1· 1 ar ;~ 

- Şehri İtalya Kralı majeste , • 
•i ~i Viktor E.ınanoel hazretleri namına ~ SON TELGRAF, şehirden, memleketten, hayattan, hadiseler- U 

zapteden kuvvetlerin kumandanı f~ den büyük röportajlar hazırlamaktadır. Bu röportajlar en seçme ~~ 
namına silahlarınızı atarak teslim i~ mevzulardan alınacak ve en itinalı yazılarla okuynculara takdim ~1 
olmanızı istiyorum! r~ edilecektir. lı 

J.~ J.i 
Kimsenin hareket etmediğini ve ; ~ 1 ~ 

ağzını açmadığını görünce iliıve İ f~ Bunlarclan bQfka, hazırlatmakta olduğuma% r1 etti: ~j diğer tefrikaları, yıu:ıları ve siirprfaleri, peyderpey r~ 

ır. IJ.~ okuyucularımı%a müjdeliyeceğfa.. Jfj 
- Mukavemet için herhangi b , 
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ran askerlerim derhal ateş ede • 
ceklerdir. 

Silahlar toplandı.. Esir edilen 
Türk memurları muhafaza altına 
alındılar. 

Artık şehrin işi bitmişti .. 
Amiral karaya ç•'<arken, sabık 

belediye reisi Uasüne de etrafına 
topladığı bir hain kalabalığı ile 
davul zurna çalarak sahile gel • 
miş, mütecavizleri merasimle kıu-
tılamağa koyulmuştu. 

(Arkası Vıır) 

,; MÜLKİŞ 
Bugün Faaliyete Başladı 

Galata Buıkalar Caddesi - Bereket Ban No. 7 - 8 Tel: t9!38 
MÜLKİŞ K. ŞİRKETİ 

I Devlet Dımiryolları ve Limanları isletme U. i~aresi ilanları 

,, 

Muhmmen bedeli. (250.000) iki yüz euı bin lira olan t0.000 ton Uny;t ka
mürü 17.6.941 Salı günü saat 15,30 da jtapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında Eatın a1ıncaktır. 

Bu ışe gırmek ıstıyenlerin (13750) on üç bin yedi yüz elll liralık muvak· 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği ves.ikalan ve tekliflerini ayni &ün saat 
(14.30) a kadar Komi<:yon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

jans Haberleri, 
19.45 Mti2ık: Radyo Caz Orkestra-

• &ı (Jbral>im Özgür ve Ateş 
Böc..-ekleri. 

20.15 Radyo Gazeteoi. 
20.45 Milzik: Bôr Halk Türküsü 

bgrem.Jyoru..,_Ha!tanın Tür
küsü .. ~man>. 

1. 06rnnnın bindlgi Arap küheylan, 
Yine mi geliyor Osmansız bayram? 
Gidiyom gurbet illere, taş ol da dayan, 
Süpürün hanları, Osman geliyor; 
Dağların serdan arılan ıeHyor. 
2. Osman111 blndıg, yaldızlı ejer, 
Atılan kur~unlar Osmana değer, 
Kurşunlar geldikçe boynunu eğer. 
Düştüm bir çıieına, ağlar giderim1 

Co>kun sular gibi t"Uglar giderim. 
21.00 Konuşma: Memleket Postası. 
21.45 Müzik: Radyo Senfoni Or· 

kestrası (Şef : Dr. E. Praeto
rius) 1. Grctry - MotU: Ba· 
Jet Suiti, 2. Salnt - Sacııs: 
Camval des Animo, Solist
ler: Ferhunde Erkin, Ulvi 
Erkin, 3. j. Strauss: Cenup
tan Güller (Vals). 

22.30 Memleket S;;ıat ayarı, ve A
jans Haber1er.i; Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

23.00 Müzik: Dans müzJgl. 
23.25/23.30 Yarınki Pro~m ve 

Kapanıı. 

YARINKİ PROGRAM 

7.30 "Program ve memleket ss::ı t 
Ayarı. 

7.33 !llüz ·k: Halil program (Pi.) 
7 .45 AJans haberleri. 
8.00 Mti2ik : Senfonik Parçalar 

(Pi.) 
9.80/9.45 Evin saatı. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Ti.ırkçe Pllıklar. 
12.45 Ajans Haberleri. 

13.00 Müzik: Kanşık program (Pi.) 
J..3.15 Müzik: Türkçe Plaklar Prog-

ramının Devamı. 

13.30 14.00 Müzik: Karışık Prog· 
ram (Pi.) 

-------- - ---- - --
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Milli küme maçlarına dün Şeref 
;tadında devam edildi. İlk karşı • 
aşmayı Beşiktaş ile istanbulspor 
yaptılar. 

İlk dakikalar kar~ılıklı hücum • 
!arla _geçerken daha ziyade ener • 
jiJı: oynıyan Sarı • Siyahlı takım 
lfehmed Alinin karşısına tek ba -
~ına çıkan Tarığın rena bir vuru • 
şile ilk brsatı kaçırdılar. Biraz son 
ra da Fahri yine ayni muvaffaki
yetsizliğe uğradı. 

Beşiktaş takımı bu iki korkunç 
tehlikeyi atlattıktan sonra hücuma 
geçti. Dokuzuncu dakikada . Hak • 
kıdan bir pas alan İbrahim ilk, bi.. 
raz sonr~ da Hıkkı kalecinin hata. 
sından is.ifade ederek ikinci sayı
yı arka arkaya yaptılar. Bu iki gol 
İstanbulsporu yıldırmadı. B<'sikta . 
5a nazaran daha fazla hücum et • 
meğe başladılar. 

On altınet dakikada hakem Fe • 
ridun Kılıç lstanbulspor aleyhine 
hiç yoktan bir penaltı verdi. Fakat 
Hakkı bu fırsatı kaçırdı. 

(2-0) II'ağlüp yaziycte rağmen 

Sarı • S 'yahlılar daha hakim oy • 
nuyor lar. Süleymanın <,"'kliği bir 
frikik Be ik•a kalesini öyle bir ka 
rıştırdı k .. fakat i kı üç metreden a. 
yaktan·;ıyağa çarpan top bir tiırlil 
kaleye girmedi. 

Bu hakimiyete rağmen Beşik · 
taşlılar otuz ikinci dakıkada bir 
gol daha kazandılar. Buna istan • 
bulspor Tarık vasıtasile penaltıdan 
mukabele etti ve devre böylece 
(3.1) betti. • 
İkinci devre sıcağın da tesirile 

baştan aşağı zevksiz ve durgun 
geçti. Bütun oyuncular adeta ve • 
resiye oynuyordu. Son anlarda bi. 
raz canlanan Beşiktaşlılar 35 ve 
41 inci dakikada İbrahimin ayağıle 
iki gol daha attrrak maçı (5-1) ka. 
zandılar. 

FENER-GALATASARAY 

Oyun Galatasarayın hücumile 
başlıyor. Fener kalesine iki frikik 
verildi. Fakat Cihad nefis kurla • 

ortası ağır ve cansız. 
Beşinci dakikada Fener ııı 

ası bocalamakta ve Gaıatasaraf 
ha ziyad-:? hakim oynamak! 

Fakat Fener de biraz soD 

lıyor. Dokuzuncu dakikada 
nin bir ~ütü direğe çarpJll 
Fener ilk golıi kazanacaktı. 

On ikinci dakikada marke tıll 
ziyette topu kapan Saliıha~ 
itiz pastan kuvvetli bir ŞU 
golü yaptı. 

Fakat bu golün üzerindeP 
saniye geçmeden Galatasart1 
lesine yüklenen Fenerliler ıılt 
kik kazandılar ve küçük 
bomba gibi bir şiltle tıer 

temin etti. 
Her iki taraf da beraberlili 

mak için uğraşırlarken yırıııl 
düncü dakikada hakem Fenel' 
dafii Muammtti sahadan 

Otuz birinci dakikad~ "i 
volesini Osman karşıladı. ıı: 
J•'ikret ikınci bir şiltle topu 
ye havale eıti ise de avut ol 

Fenerliler on kişi kaldıklat' 
daha ziyade rnüdafaava ch,cııd' 
Y"t veriyorlar. Takımın hU 
hiliyeti eksildi .. devre bÖylee' 
berabere bitti. 

İkinci devreye Fen<'r t 
başlandı. Sarı • Laciver~ 
kişi olmalarına ragmen gıı'" 
gayretli oynuyorlar. 

Altıncı dakikada Fener 
büyük bir t-chlike geçirdi. . 
Laciverdiiler muhakkak bit 
sayesinde mağlüp vaziye~ 
mekten kurtuldular. Nihayel 
cu dakikada yine Saliıhattiıl 
bir vuruşla takımını galip 
te çıkardı. 

Fenerliler mağlübıyete d 
hücuma geçtiler. On ikınci 
da küçük Fikret tam sayı Y 
sırada düşürdt;ler. 

Oyunun bundan 
bir didişme halinde Besim Bey, çaresizlik içinde ka. 

lan insanların edasile tırnaklarını 
avuçlarına göme, göme mırıldan
dı: 

Dişlerinizi muhafaza etmek isterse
niz, sabah ve gece yatrken RİDA d;ş
auyu mablfı!U ile dişlerinizi tırçalayı
nız, akabinde aarıaraıını yapınız. 

TÜRKiYE CUMHURIYET1 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve ;Haydarpll§a veznelerinde satılacaktır. 

0235) 

Muhammen bedeli (2240) lira olan S. K. F. No. 23418 gibi 18 adet s;lyalı 
yalak (23.6.1941) Pazartesi günü saat (ll) on birde Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki koın.isyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu Lşe girmek Jstiyenlerin (168) liralık muvakkat teminat ve kanunun ta
yin ettiği vesa.ikle birlikte ekslltme &ünü saatine kadar komisyona müracaatla
rı !Azım dır. 

Yıl Hl Ay 6 

HAZiRAN 

2 
Pazartesi 

Vasati Eani 
S. D. Vü:lt S. D. 

5 3J Gilnq 8 55 
ı3 il ötıe 4 37 
1711 hindi 836 
2035 üpm 1200 
2234 YMD 1 59 

5000 liralık kitaf! 
50 liraya gitmişi 

Ziraat Bankası 
Kana.loş Tarihi: 1888 

Sermayeıliı 100,000,000 Tilrk Liran 
Şube ve Ajam adedi ı 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktrrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bnhıında kumbaralı •• ihbarsız ı..rm.f luısaplarmde • 
as 50 Urw baJem'8nı ... -. 4 defa çekilecek lnıı'" ile ıpiı4wld 
plitıa ıöre iluıuaİJ'• ılatıtılacakta. 

4 adet ı.aoe Liıahk 

' . - . ' . .. . 
40 • 111 • 

ıoo • • • 
IZ8 • 41 • 
llO • IO • 

C.000 
Z.otl 
LOtO 
C.OIO • 
1.000 
C.8H 
J.Z80 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: He.uplarındalıi ııaralar bir RIM! fçinde llO liradaJI 
;.şağı düşmivenlere ikramiye eıktıkı takdirde ~- 20 fazlasile verile
c~ktir. Kur'alar .enede f defa: l Ey!OJ, l Bırınclkinun, 1 Mart 
ve ı Haziran tarihlerinde çeldlecektir. 

Bu ~ ait 13rtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4130) 
3 15 hnsik 6 40 

Haftabaşı sohbeti 1 r~Z2Ha::-r.m..&e..a.e ... ;c;~-=~~~~---~~..:a•m - a~•·= ·==•, 
zan pati:y~':aü s:!:!~c~ de:;:la 1 ~ Dıılat Denizyolları isletme Umum MüdürlU~ü llinları ·~ 
haşlanarak kıkırdamuıtı. Ertesi t ~, 
gün, şehır duı.ndaki Rum mezar- B 2 B 1 d 9 B 1 k d ~ lıklarından birine götürülmek Ü· H az 1'8D aa az rana a ar §: 
zere bunun cenazesi kaldrılıyor, 1; Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıı !~· 
yirmi otuz kişilik bir cemaatle ce- l~ gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. I~ 
naze mezarlıga getirı!.yor ve me- ~i --- . -·- , 
zara indiriliyor .. Derken dini mera- , ~l Kan<lenis ııauma - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 f1 
sim ynpılmaga başlan.yor ve bu ~1 de (Güneysu) ve Pazar 16 da (Cum- f

4 
merasim mucıbince, papasın biri ~~ huriye!). Galata rıbtıırundan. ~! 
koynundan çıkardığı küçük bir şi- ; ~ BM'tm ~ - Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 1 
şe ile rahat dôşeğine yatırılan. ö- J S de (Anararta). Sirkeci rıhtımından. 1 

!ünün ilzerine şarap serpmeğe baş ~ lbdnnu - - Pazar, Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarf3m· ~: 
lıyor. Tam bu aralık mezar başın- ! 1 ba, Peroembe, Cuma 16 da (Marakaz), J., 
daki cemaatin içinden, iri yan 

1
1 ! Cumartesi 14 de (Sus), Tekmil lllu· • 
f danya postaları Galata: rıhtımının Ka- ~ 

ve pancar yüzlü biri de kuşağının J ~ raköy cihetine yanaşır ve aynı mahal- A 
arasından çıkardığı bir kiloluk şa- il den kalkarlar. ~ 

rap ş~esini ölünün üzerine boca f~ . 1 
ediyor. Tabii herkes hayret için- ~ 
de bağryorlar: il 

-Neyapyorsunbeadam,neya- ~ Bttd -ıauıuıa 
piyorsun'!. 1 

O da şu cevabı veriyor: 
1 
1 

-

Pazartesi, ÇarşambaJ Cuma- 8.00 de 
(Sus), Ga1ata nhtımından. AyrJca 
Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Kon
ya). Tophane nhtunındnn. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Topha· 
ne rıhtımından, · 

(3 üncü &ııhifeden devıımJ 
biçare kitaplar!.. Hatta, vah bi • 
çare ben ... 

- Haklısın kardeşim! .. 
- Gel şuraya, şu mahkemeye 

girelim de, içeride bekliyelim. Sı
ra biııe geliyor galiba. 

Onların girdikleri mahkemeye 
ben de girdim. Ayrılmış bir karı 
koca arasında bir emniyeti suiis. 
timal davasına bakılıyordu. O da· 
va bittikten sonra,. kitapları fela. 
kete uğratan davacı ile orta yaşlı, 
duba gibi şişman, esmer bir kadın 
yanyana durdular. Davacı ema • 
net olarak bıraktığı beş bin lira. 
lık kitabın satıldığını, emniyetin 
suaistimal edildiğini söyledi. Maz
nun kadın ayağa kalktı: 

- Bizim eski ahbabımızdır. Bi. 
ze kitaplarını bıraktıydı. Sıkıl· 
dık .. Başımız darda kalnca, düşün. 
dük; nas! olsa bir işe yaramıyor. 
Füzuli yer işgal ediyor. Hem or· 
tadan kalksın, hem de hacetimiz 
görülsün diye eskiciyi çağırdık. 
eskici önce almak bile istemedi. 
.- Bunlar bir §"Y etmez .. Denize 

attıracak olsanız 50 lira hamal, 
araba parası isterler, dedi. 

Sonra, zorla 50 liraya aldı. Biz 

- Bu adam halis muhlis bir i 
kaçakçı idi, papas efendi ise şimdi ı 

rahmetlinin üzerine inhisar şarabı 
döküyor. Ha1buki o, inhisar şara
bından ne anlar, ruhu daha ziya
de şad olsun! diye ben oııun kendi 
elceğizile yapmuı olduğu halis ka· 
çak şaraptan boşaltıyorum!. 

Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıhtı
mından. 

~ i parasını inkar etmiyoruz.. 50 li-
rası her zaman 50 lira .. Nezaman 
isterse, buyursun, alsın.. Amını, 
almıyor. 

Bu sefer sorarlar: 
- Peki sen kimsin?. 1 t..ir !. Slr'a& "'*"-
- Siz beni belki tanımazsınız. 

Ben de onun ortağı idim!. 
Bu sıcak günde serin bir çilek 

şerıbeti, limohata, hatta Karakulak 

t 
O'"''\'e1• Ui.Ye ....... 

i 

NOT: 

- Çarşamba 15 de (Buna), Cumar1ıeal 
15 de (Saadet). Sirkecı nhtımından. 

Pazar 11 de (İınılr). Galata rıhtımlll
dan. 

.Perşembe 13 de (Kade~). Galata rıh
tımından. 

Perıembe 9 da (Seyyar). Tophane rıh
turundan. 

suyu musahabesi daha enfes ka· ~ Vapur .efer'ler! hakkında her türlü malfımat ııaiıda telefon 
çardı, fakat, ne yapayım ki, dün r~ ırıaraları yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 1'U· 

yanımda oturmuş olan bayanlar, '~ G&llG Bat ..\-Wiiı - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
lfilurdıy1 rakıdan açtılar, ben de f4 Müdürlüiü binası altında. w 62 
yazımı ona tahsis ettiın. Şimdiden ~ ~ Şıobe • - Galata rıhtım~ Mıntaka Liman Reis-
sonraki hafta yazılarım, sanırsam ;~51 !iği binası altında. 40133 

• S Sbt<eel Ş- » - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
daha ziyade mevsimlik, yazlık o- '1 (424;ı 

lacaktır. .. .. •••••••••••••••••••~~~--' 

Hakim davacıyaı 
- Siz, dedi, 5000 liralık Jdta • 

hınız olduğunu iddia ediyorsunuz. 
Bunu neyle tevsik voe tesbit ede
~ksiniz? 

- Kütüphanenin fihristi bende 
kalmıştı .. Hala duruyor. 1''ilıristi 

, takdim edeceğim; şayanı itimat 
şahitler göstereceğim. Şahit~r. bu 
kitapların kütüphanemde bulun
dul!1'nu biliyorlar. O fihriste göre, 
ehlı hibre tayin edilerek fiat tes. 
biti suretile müddeamı isbat ede-
ceğim. Bu hususların tahtı kara
ra alınmasını talep ederim. 

Mahkeme, davacının talepleriniıı 

kabulüne karar verdi. 
Mahkemeden çıkınca, 

kadın davacıya: 

- Aşkolsun sana beY 
dedi. Size bu yakışır mıydıf 
hukuku ayaklar altına a~ 
dava ettin ... Dört parça k 
tap için kırk yıllık dostlıd" 
nemek .. Dünya acayip o!dıl ~j 
Kadın yürüdü, Davacı, 1"" 

daki arkadaşına: 
- Bak, dedi, ölür müsÜP~.ı 

rür müsün? Utanmadan, IPI"" 
taplar diyor ... 

Arkadaşı: 

•- Kadri zer zerger 
kadri gevher gevheri> 

•Kadri ayran Türk 
kadri pancar Ermeni• 

Dedi. 
- O da ne demek? • 
- Altım kadrini k~ 

mücevherin kadrini ce'Va ~ 
ranın kadrini, Türk, panc f', 
rini de Ermeni bilir. Her flı~ 
ehli var. Bu kadın kitabıP 
rini nereden bilsin? 

...--------~--· 
Askerlik işlet• 

Şubeye daev& . 1, 
Beşiktaş Askerlik şubesi!' f.: 
1 - 1337 doğuınlulardBI' 

diye kadar ilk yoklaın~ıS 
tırınam19 olanlar ile 312 • 
tiyat erlerden 941 yoJılal' 
gelmemiş olanların hazıt' 
sonuna kadar cumartesi -: 
maada hel'giin şubeye rP 
etmleeri. •.t 

2 - Mezktir tariıhe k..,..-~·;a 
lamaya gelmemiş olanlar 11 
1111 sayılı As. kanununııP 
!erine göre para cezasın• 
rılacakları ilan olunur· ---- ------- P!!: 
Sahip ve Başmuharriri:~ 

Benice - Neşriyat D ..;ıı 
Cevd<'l Karabil•-

Banldıiı y "'' . 
SONTELCRAF 




