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Girit dütşük
di ten sonra.~ 

Surige'gi kim 
daha önce 

• 11gal edecek ? 
Almanlar Giritteki ha· 
zırlıklarını müteakip ve 
galip bir ihtimal dahi
linde pek kısa bir za
oıan mesafesi içinde ye. 
ni hedeflerine taarruz 
edeceklerdir. Irakta va
ziyete hakim olan İngi
lizlerin Almanlara ta
kadüm ederek Suriyeyi 
i§gal etmeleri ihtimali 
de vardır •. 

t~n: ETEM lZZ;.;:-;ENİCE 
Ankaradan: 

il İngilizler lraka bakın;. oldular. 
Una ınukabil Almanlar da Giridc. 
licr iki tarafın da her iki taraf

'<ııı \'aziyetinin bundan ole tasfi
)t<Ieıı ve yenı hedeflere, yeni 
ııı·· Ucadcklcrc hazırlannıaktao iba 
ttı olacaı;ı anlaşılı) or. 
Şarkı Akdeniz harbinin ilk ıııcr
~e ı olan Girit; uınulJuğundan 
.\ la bir mukavemet gö !ermiş ve 
ltııanların bir lıayli zayiat ver

tıı~ine, islil:i pl5nlarının altiist 
~1.nıesine liınil olmuştur. Eğer 
, ltıtteki mukavemet bu kndar 

fiddelli, bu kadar çetin ve yıpra
~ct olmasaydı; hi~ siiphc-siz Al
:ı-nlar tasavvur ettikleri şekilde 
'1t bir iki giin zarfında Girid<> hiı-
\i ili olsa ·dılar; Giritte döktükleri 
~illette ~etişnıiş er ve su-
Yın kanını ya Suriye -

~. yahut da :\tısırda döke -
~!erdi. Bu itibarla Giridin mu
' Vemeti İngltereye arada ge~en 
~nleri kazandırmış ve Almanlara 

Unıduklarının tam tersine- ağır 
lııyiat verdimıiş ve en güzide pa
"-ş;;ı kıtaatının harcanmasına 3-
~İI olmuş, binnetlce ~·eni miica
~lelerde İngilizlerin yültüııü bir 

Yli hafifletmiştir. 
iiı .\imanlar Giritte hava üstünlü

sayesinde tulunmıya, yerleşmi-
1 )e ınuvaffak olmuşlardır. Alman 

~~ lıalyanlar; hemen hemen bü
liiıı tayyarelerini, yine biitiin ~e
Iİl!eri ile Girit harekatına tahsis 
ttnıişlerdir. Bu harekette takip 

'f l!ttikleri sistem şudur: 
~ L Donanmayı bunaltıcı bir 

, ~va tazyikine maruz bırakarak 
Cırit sularından uzaklaştırmak 
a_ Şaşırtıcı, tahripkar bir hava 

'ıtiinlüğü ile ve paraşütçü kıtaa
lın alışılmamı · harp tekniğini bir 
ltdbi, vasıtası ittihaz ederek pa
b"k • 1 Yapmak, adayı derhal teslim 
'lıtıak. 
İngiliz donanması; harbin ba-

lllıdanberi ilk defa birka~ cüz'üta
llıını bir arnda kaybetmesine rağ-
llıen G" ' 'f · · d • ; ırıtte vazı esını yapmış ve 
•nız yolu ile nakliyata müsaade 

ttrnenıiştir. Pike bombardıman 
(Deva.mı 5 ~i sa:rfadal 

BUGÜN: jı---~ 

Harp An
siklopedisi 

• 
SURİYE 
nasıl bir 
yerdir ve 
ehemmi
yetinedir? 
Bu çok mühim tet• 

kik yazısını 

••• 41nctl ıahlle-
de o uyunuz. 

Va:iyeıi he>"giüı bira.? daha nezukeı kesbeden Sıınyeııın 
lıudutlarım gö sterır lıarita 

Yeni Harekat 1 
Arifesinde 

Hitler şimdi 
Suriye ye 
yerleşmiye 
teşebbüs et-

Romanyada Al
manlar aleghi-
1ne bi': nü'!'agiş 

Derhal muhakeme 
edilmek ü zer e 13 6 

kişi tevkif edildi 
I uk 'C,,., 3 (A.A.) I -· f·..ıtbı l m ...... 1 

GiRiT 
Harbine 
Bir Baku; 

Kıbrısta 
• 
lngilizler 
müdafaa 
hazırlığını 
tamamladı 

. ihtiyarlar ve ço
cuklar şehirler· 
den çıkarıldı 

Vaziyet gergin, 
lakat sakindir 
halk ıojuk kan
lılığını mahalaza 

ediyor 
GİRİTTE !NGII !Z 
ASKElll KALMADI 

1 

Air an Oı du 1'1.ı;ı Ba kumandan-ı 
1ıgı Girı .. teki n1uh:ırebelerin sona 
f'rı iı;,.ni hı ctirmektcdlr Bi.ıh.in a-
C ı Almanlann eline geçmiştir. 

(D•vamı 5 ine! boahUede) 

l J mektedir 
Bir İngH•z as eri 
m har irine o ö -
re, bedel is I nde 
rlye ve Süveyştlr 

ç nı A :nanya tlleyh. de ha. ın.ınc 
t"'7ah ..ır1t lmuş.ı.. N'innayışç-' c.ın 
buyuK lJır li..Sn ı Wlf?be .di. 13G k~i 
11.: \ 1 -, cd lı,1 ~ır. r .\ lf cdi1l'nlcr 

(l)et·amı 5 tııc! Sahiff'de) 
Yeni Vergi 

ıngıHzE~; ra sız zamları üç tak
gemuerlne ilişmiyor sille alınacak 

Lor."ra 3 (A.A.) - R..ı~ terin a.,-
k . i ıv .ha•r.rı General Gougn ya

zıyor· Gırictin ka\·bı, muhak <ak kı J 
mu\ akkat t;;, n:uveffakıJ<'tslzlik-

(D1:1'\:amı 5 int"i sa. 'fad.ı) 

L. 'inea 3 (A.A.) - Devriyele
rir rrfaı<atinde aort büyı.k Fran. 
sız g<'m..ci Akde 'ıze do ru Ceııe
lüt tarıKt~n gcçm(·kledir. İngiliz 

n--·u•a.mlan Cebeliıttar.kta. 
dır. Kam<'nin geçLl?sir-~ mü ade 
edilnıekted r. 

Darlan'ın Hezeyanı 

Türk efk8rıumumiye
sinde nefret ve asa
biyet devam ediyor 

Türk Matbuatı, Fransız Başvekil 
muavinine lazım gelen dersi verdi 
Fransız Başvekil muavini Ami

ral Darlanın hezeyanlarının mem. 

leketimiz efk5r. umumiyes:inde u

yandırd:~o asabıyeti dün yazmış 
ve Mera•lıların, Gazianteplilerin, 

Erkek ve ka
dınların giyi
minde tasarruf 

yapılacak 

Memurlar kravat
sız, şapkasız 

gezebilecekler 
Öğrendiğimize göre bazı al5.ka

darlar; erkeklerin giyımlerinde 

(lkr..ım 5 bıcl saJ'{ada) 

Urfalıların, Hataylıların Adanalı. 

!arın hissiyatına tercüman olmuş
tuk. 

Tari'ıi inkar etmek cür'etini de 
(Ilov:ımı 5 lııei sa7fada) 

Bira istihsa
l atının arttı
rılması için 

tedbiri er 

Gtlmrftk ve İnhisar
lar Vekili tetkikle
rine devam ediyor 

Dün .,.,briınize ,elen Gilnırök ve İn· 
hlsarLu- Vekili Rü Karadnılz bu M• 

(Denmı 1 ıuı SalalfeCe). 

Mütekait ve Yetimle
rin maaşları evlerine 

gönderilecek 
Maliye Vekili geni kolaglık-
1 ar gösterileceğini söyledi 
Askeri ve Mülki Tekaüt Kanu

nunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında dün Büyük Mil
let Meclisin<le müzakere yapıl:r-

ken bazı meb'uslar söz alarak te

kaütlere maaş verilirken kolaylık 
göstcnlroesini istE"mişlerdir. 

(De""'1U 5 ID<I .,.)-1aü> 

Defterdarın bu ıa
bab verdlll 'beyanat 
Vergı ve İnhısar madd-elerine 

yapı ıın nıu>akk.ıt zamlar üzerine 
inhısar maddelerinden ellerind<' 

1 
bulunanlııt dün sabahtan itibaren 
Defterdarlığa beyanname verme. 
ğe başlamışlardır. 

Defterdar Şevket bu sabah bu 
hususta bize şunları söyledi: 

•- Glikoz maddesi için beyan
namP müddeti bir gündür, müd
det dün akşarrı bitmiştir. Diğer 
bütün maddeler için dünden 
itibaren çarşarrıba günü akşamına 
kadar beyanname verme müddeti 
devam edecektir. Bu müddet için. 
de beyanname vernıiyenler hak • 

(Devamı 5 inci SaJılfede) 

Mahdut azalı 
geni bir Yunan 
kebinesi teş-

kil edildi 
Başvekil Sideros üç 
nezareli üzerine aldı 

Y uııan Kralt ikinci l orj 

Londra 3 (A.A.)- B.B.C. Yunan 
hük:Uıneti istifa etmiştir. Kral, 
bazı hükUınet erk5nını başka va
zifelerde kullanmak istediği !için 
istifayı kabul etmiştir. Yeni kabi
ne yine Siderosun Başvekilliği al
tında daha mahdut azadan mürek
kep, olarak teşkil edilmiştir. Baş
vekil Hariciye ve Maliye Nazırlı
ğrnı da deruhde etm~tir. • 

• 
. '• 

1 
Çölde harnlar.a,ı ayır bır bombardıman tayyaresi 

Hitler üçse
bepten harbi 
kazanamaz 

Onuncu defa. oıaraM l1renne.-'de 
tekra.r görü§en 1\f ihver 

devletlerinin iki reisi 

Nevyork 3 (A.A.)- İcar ve fare 
prograıI!l müdürü Harri Hopkens 
cThe American. mecmuasında 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

cHitler harbi kazanrnıyacaktır. 
Zira bak.ikt bir deniz kuvveti yok
tur. Hava kudretini de yavaş ya
vaş kaybetmektedir. Amerikanın 
ve İngilterenin kendisine karşı se
ferber edeceği iktısadi kaynaklar
la boy ölçüşmez.• 

Hopkens İngiltereye daha fazla 
yardım etmek lüzumunu kaydey
lemiştir. 

Kanada'da 50 
• 

milyon lngiliz 
liralık istikraz 
lngiliz ve Kanada 
Başvekilleri birer 

nutuk söylediler 
Of.tava. 3 (A.A.) - 600 m;lyon li

(HARP VAZiYETİ) 
12 gün kazandığını iddia eden İn
giltere, Suriyenin işgali için 12 gün 
daha kaybetti. Hakikat budur 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SU AY) 
SURİYEYi HA. 'Gİ TARAF 

KAZA.~ACAK? 1 

Akdenizd<' İmparator! k yolu ü- ı 
zerınde Girit üssünü kaybeden İn
gilizler, 12 gün J;;azaodıklarıru söy- 1 

lüyorlar Bizce bu kaze.nç kay:::.e
d.lene l'iSbctle der.zde bir k .. m 
tanesı. kadsrdır. 

Acaba İngilizler bu 12 günden 
(Devamı 5 iııd y[a<b) 

BİR AZİ NSAF 

i1 Kilo kahveden nasıl 
18 lira kar edilirmiş? 
Kadıköy vapurlarında çay, kahve 
fiatlarına 100 para zam edildi 

DeDlzyolları idaresi 'bir kilo kahveden 240 
ııacan çıkarılmasının sırrını bal aş 1 

Evvelki gündenberi Denizyolla. 
n İdaresinin Kadıköy, Haydarpa

şa, Adalar w Yalova hattındaki 

vapurlarında çay, kahve, gazoz 
fiatlerine yüzer para zam yapı. 

Esnafın sıhhi 
mu a yen el erine 

dün başlandı 
Yt-ııi ma.li ,.-ıt münUf"betile dön ea

balıtan lbbJ.r\·n esnafın sıhhi muaye
nf'lrriıır: b"J Jaınlmı .. tır, 

Her esnaf ay nlba~·ettne kadar ce
miyetine .ınllr~a,a.t ederek 7enl sıhhi 
muayt.IH' t'U7danı alacaktır. Bu cü:.ı
dalllazı aJmıyanlar ve sıhhi muayme
.ıs f..._ılara. ceza vetilt'Cdı.tlr. ~en

rlmiule •ıhlri muayen.-ı·e ~elmelert 
icap eden 55 bin -ar vanlır. 
Diğer t.ıı-.ıflaıı ""'1:ı.fm eentiyelleri· 

De olan allhlannı fadalaştırıruık ü
sere yeni bazı tedbirlf'r almaca.k~ı.r. 

larak 7,5 kuruşa çıkanldığı hay· 
retle görülmüştür ... 

Her ne kadar çay, kahve pahalı 

ise de bu pahalılığın fincan, bar. 
(Devamı 5 inci Sahifede) 

Tabanca ile kız 
kardeşini yara
lıyan asabi genç 
Kadıköyünde Rizapa a mahalle

sinde Çeşme sokağında oturan ve 
güzel bır kız olan Ümran çok gez
me yüzünden ağabeyisi Abidın ile 
evvelki akşam kavga etır..ş ve 
Abidin tabancasile Ümranı yara
lamıştır. 

Bu esnada kendisi de kazaen ya
ralanmıştır. Yaralılar hastaneye 

kaldırılmışlardır. Sıhhatleri iyidir 
ralık zafer istikrazı mUn&sebetiyle. l -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COrc.:il Kanada nüUetne gO .dero.iğı ı• 

m<sajda bilhossa demi.ıtir ki; 
cAna vatadandan bınlerce mil me

safde bulunan Kanada. hiç mecbur 
edil.mediii halde, fenalık kuvvetlerile 
mücadele için ilk harp •ilfında yer al
llllŞ bulunmaktadır.> 

(Devamı 5 - Sahifede) 

Suriyede Al
man askeri 
yokmuş 

Beyrut. 3 (A.A.) - Neşredi
ll'n bir tebliğde, Alman kıt"ala
rının Sı.ıriyede bulundUk1arı \•e 
bazı Fran:.ız garnızonlannın ye
rine Aln1an?aı·ın ik~ın1e edildıgı 
hakkındaki hnbeı-ler şodd~tle tek· 
zip ecL 1 ıwkteıJ:-. 

~------J 

KISACA 

Darıan•ıa dar 
kalalılıtı 

A. ŞEKİP 

Amiral Darlanın, İngilizlere 
karşı duyduğu hiddeti izhar e
derken, bir biçimini getirip, bi

zim a:ıiz ve mukaddes vatan 
topraklarımıza da dil uzatması, 
Türk matbuatında en geniş şe· 

kilde akisler yaptı. İki gündür, 
Türk matbuatı. bu münkir ve 
suiniyet sahibi, hırçın, mecnun 
\'e za\·nllı, devşirınc Fransız 

diplonıatıtta icap eden ce,·abı 
'er111ckle nıe~guldür .. 

Za\'allı Fransa! .• "e hale diiş· 

tün?. Amiral Darlan gibi dar 
kafalı adamlara, mukadderatına 
tevdi edecek kadar şaşkına dön· 
dün!. 
Mağhip olan Fransa, kendini 

toparlamak, battığı çamurdan 
kurtarmak için bocaladıkça, da· 
ha derinlere çökiiyor. 

Nasıl çöknıes.in ki, ba ındaı
Amiral Darlan gibi, tarihten 
bihaber, hadiselerden bihaber, 
adamlar var. 

Darlanın. hak \"C hukuktan 
bahsedrrken, Kilik ·a iizerinde 
Fransız hakkından bahsetmesi 
olur küstahlık değil!. 
Özbeöz Tiirk olan llatay

1 
Tiirk 

ana atanına ilhak edilnı'ştir. 

Ne Darlnnın. ne §11UUn, lll' hu· 
nun, Hatayla hi~bir alış\<rİ~İ 

yoktur. 



• 

TAHTA. 

PABUÇ! 

Harp dolayıaile, Avnıpada 
deri aıkıntıaı varmıtl Her ke

sin deriıi yüzüld ü, doinadur. 
Bu sebepten doları. a1akka· 
bı yapacak deri buı
JOJ"IDUf! 

B ir çok Anupa tela.irleria
deki kunduracılar, bu deri 

kıtlığına bir çare bulmutlarl. 
Tehtadan ayakkabı 7apıp aa
byorlarmıJ •• Bunlar, pek mo
da olmuf, her keaio ayağın
da bir tahta pabuç varmııl. 

Sizin anlıyacağınız, ıu bi
:tim eski takWl)'alar Avnıpa
da §İmdi moda oluyor. 

Şu Avrupa, ne kadar ceri 
memleket! 

HENÜZ TETKlK 

SAFHASINDA 

Gazetelerin yazdığına cö
re, Beiediye İktısat Müdürlü· 

ırü, bazı kuru sebzelerin, 
meıelıi, nohut, fuu ye veaa• 

ire ırıbi) neden, fiat yükselt
mekte oldugunu tetkik edi
;yormuı ! 

Oatüme iyilik sağık! 
Henüz, neden vükaeldiiioi 

bimiyor mu imiı?. 

Marifet odur ki, erbabı il· 
mü iktııat ol kimemeye. der• 

ler ki, her an ve her zaman 

bütün fiatlarm seyir aebept. 
rini anlıya! 

BU ÇÔPLER 

NE OLACAK> 
j 

İıtanbulun çöp meselesi ôy
le bir garip safha.ya girdi ki, 

sormayın •• Efendim, malumu 
ihaanınız. çöpleri denize dök
m ek için motor yok.. Müte

ahhit, götürüp UJuidar açık· 
larına hırakıverıyor. 

Bunu önlemek ıçi ıı. ıehir 
dııında.ki arazide çukurlar 
ka...ı:ılıp çöpleri buralara dök· 
mek huıusu kararla§mııtı. 

Şimdi, bu bal suretine de, 
sıhhiye idaresi müsaade et• 
miyormuı! 

Çöpler kald ı mı .ıırtada?. 
Bari, çöplerimizi evımizde, 
yatak odamızda aaklıyalım.. 

010BVSVN 

SU iÇMESi 

Bir muharrir a rkadaf, yaz· 
dıiı bir fıkrada töyle oiyor: 

«- OLobüaler de be1cir 
cibi ıu içiyor.» 

Butün otobı.iılerin. önlerin
de mevcut bir delikten ıu al· 
dıgını görmü,sunüzdur. Ba. 
zan, arkadatm dedi&i cibi, 
otobüsün su içmesi, tıpkı bey
ıirin ıu içmeıine benzer; o 
kadar uzar. 

Bunun ıebebi baıit ve ma· 
lumdur: Otobüı, mütteri bek
lıy< J 'ur. S u ver mek itin ba
hıuı..:.idir. H e le timd i önü
m üz yaz.. Bakın. otobüıler 
ne k adar çok içecek! 

AHMET RAUF 

Ayakkabı 
işçileri 

lhtiyaçlan ve san'at
larine lüzumlu mad
deler Cemiyetçe te-

min edilecek 
Şehrimiz cAyakkabıcılar Cemi. 

yeti> idare heyeti azalarının ser. 
mayeai az imalathane sahiplerile 
ve ayakkabı ~eilerile matlup ni> 
bette alakadar olmadıkları iddia 
edi~itr. 
Şehrmizdeki ayaklı:abıcılann sa· 

yıaı yirmi bini bulduğu halde Ce. 
miyetin aza sayısının 500 ü geç. 
memesi de nazan dikkati celbet
miştlr. Aza sayısını arttırmak için 
çalışması ve ayakkabı işçilerinin 
mesleki ıhtlyaçlarile daha yakın· 
dan meşgul olması, san"atlertne 
lüzumlu maddt'lerin Cemiyetçe te. 
mini ıdare heyetinden istenmiştir, 

HABERLER 

ViLAYET ve BELEDIYEı 

* Elektrik İdaresi zamdan evvelki 
hesap üzerine alınacak elek lrik ucret
lertnı lahsıle başlamıştır. Bundan sun· 
rası yeni zamma &öre tahsil edilecek
tir. 

+ Sinemacılar Vilayete müracaatla 
yaz dı..:lıı:yısile açık yeı·le.ı:d.,;Kı a:ınema ... 
ların yırn1i dörde kadar açtk. bulun ... 
maıarillı ı.;tcm~ierd.ır. Bu talep u,y~un 
goruJma:tür. 
1/CARET ve SA.NA.Yi: 

* Ticaret Vekilinin M, M. Mecli
sinde e1ıemnı iyetinı tebarüz ettirdiği 

Fiat Mürakabc Teşk!I~tuıa. yemden 1 
gırecc\ olan elemanlar için dtin sabah. 

1 
Tic:ıret Odasında merasimle bır k.ura: 
a çılınıştır. 

Fiat Murakipleri kursuna 85 namzet 
iııtralı: elmekt.:dir. Üç lıa!!a devam .,.. 
decek olan bu kun hem na.zari. hem 
de ameli olacakltr. * Dun Mersin limanına küWyeUi 
miktarda ilhallt eşyası celmfştir. Bun- J 
lar arasında 1200 balya kalın deri, 265 1 

bal7a pamuklu mensucat, 100 çuval 
tu!Jcal, 25 balya çuval, 219 sandık çay 
ile 718 çuval kahve bulunmaktadır. 

+ Dün muhtelit memleketlere 300 
bin liralık ihracat yapılmıştır. * Fiat Müraka~ Komısyonu top
tan tuhafiye eşya.."'ı sa~larmda kir 
haddi olarak yüzde yirmi ıel"1z, pera
kende satışlarda be yüzde yinnı beş 
klr nisbeti ko,.rnuştur. 

+ Porlsaitte kalmış olan deriler, 
ca7 ve ~uklu mensucatın mülw.m. 
bır kısmı Mersıne getirilmiştir, * Ornıancılığımızın inkişafı için 
faaliyetle çal ı!maktadır. Yalnız son 
yılda muhtelit yerlerde fidanlanan sa
ha 2 mflyon hektarı c~mq!ir, 

+ TPkirdarından meccanen Ana
doluya giıi<"ceklerin bileUerinin dağı
tılmasına ,.arın başlananktır. Lima
nımızdan muhtelif ıskelelere yedi va
pur 1:önderilrniştir. !tunlar 4-17 Ha
zlranda hareket ed<'CCklerdir, 

MOTEFERRIK: 

Gemi zayiatı 
İngiliz Başvekili Çörçilin dediği 

gibi, bu harbin düiiım noktası At· 
)antik meydall muharebesidir ve 
herşey, bu meydan muharebesinin 
neticesine bağlıdır. Şimdilik, İn
giliz gemi zayiatı • saklamağa lil· 
ıruııı yok • çok ağırdır. Rnzveltia 
ifadesiııe nazaran, inırilizler, kay
bettilderi üç ıremiye mukabil, all
cak bir ıremi yapabiliyorlar. 

Bunun böyle olması ırayet tabt· 
iir. Çünkü, aylardır, Britanya a· 
dası Alman hava kuvvetleri tara· 
fından bombardtman edilmektedir. 
Bu bombardımanların neticesi 
haklunda sarih ve tafsilatlı teb
lifler bittabi neşredilmiyor. Fakat, 
istidlal etmek güç değildir ki, Al· 
manlar, bittabi, sanayi merkezle
rinin, doklarıo, havuzların bom
bardımanına ehemmiyet vermek· 
tedirler. 

O halde, Atlnntik deniz muha
re-bes.inin sonu nereye vararak'!. 
Eğrr, Birleşik Amerika, gemi yar
dımtnda daha acul dananmaısa, 
Britan\·a ada~ının, İngiliz müs. 
tem leke ve dominyonları ile \'e A· 
merika ile münakalesi mılıdut <>
lacnkhr. 

Halbuki, lngiltereye birçok me
vat, yi)·ec<'k, malzeme, hulılsa her· 
§t"Y, deniza~ırı yollardan gelmek 
merbnriyetinded'r. Amerika yar
dım işinde elini daha çabuk tut
malıdır, 

REŞAT FEYZi 

KAğıt buhranı ve 
okul delterlerl , 

Şehrimiz Öğretmenleri Yardım 
Cemyeti kiğıt buhranı dolayısile 
okul defterlerini şimdiden temin 
etmeği kararla~tırmıştır. 

Bunun üzerine ilk partide 2000 
defter satın alınarak yeni de!'ll 
yılı başında mekteplerde talebe
lere ucuz~ satılmak üzere depo 
edilmiştir. 

Kadın avcısı Eylbltl 
Balldla ye a ı işleri 

Maruf kadın avcısı Eyüplü Ha
lit hapishaneden çıktıktan sonra 
son 15 gün içinde yeniden üç vak'a 
yapmıştır: 

Evveli Taksimde Zehra ismin. 
de bir kadınla ve şeker tüccarı 
silsile münasebet peyda etmiş ve 
nihayet bu kadının yüz lirasını do
landırmıştır. 

İkinci vak'ası da Zeliha isminde 
bir kadını dolandırmasıdır. Bu ka
dını da başkomlser süsile 65 lira 
dolandırmıştır. 

Nihayet Maryan lsmi~e zengin 
bir kadına da kendismi kuyumcu 
olarak tanıtmış, bu kadının yiiltük 
ve pandandiflerini almıştır. 

Bu kadınlar dolandırıldıklarını 
bilahare anlamışlar ve polise mü. 
racaat etmişlerdir. 

* EınWt Bank.,, dllrıden itlban!ll 
üc: ay .. Jc: emekh, dul ve yelim rıla3.1-
la.ruıt tevzie baştamıst.ır. Sıra numa
ralarıyle t.ıy n edilen saatte bankaya 
müracaat edenler, biç bır cuç!O!e ~i·· 
ramadan ve bek.lt:t.lıınedeıı m;.ıilşlarını 
almaktadırl.lr. En1I:'ik Bankası maaş 
sab.ipl~rine nıha!ça tevziat yapabil
n1ek uz.ere &işelcr:nı çogalllığı gibi 
memur kadrosun<Luı (.ıtiyacn kAfi g:e
le<'<lt miktarını da bu iJ ıç n ayımı.ış
tır. 

Altın llatıarı dlştlyor 

Tevzlatın on iki ıün içind~ aR.a!:ı 
h~acaktır. 

+ "'rhriın1zde bulunan radyo u
hıpittı, dünden lt~ren abone üettt
IE"rinf tediyeye başl:ımışlardır. Ma.lci
nelerinl mühürleUnek üzere 1 llaı.1-
rnnclan sonraki müracaatların kabulü
ne kanun' imk~n olmadtı radyo aa
hıpk-rın~ bildirilmektedir. 

Hazu:an ayı z.arlında ücreUerini 6-
tieıni7enJM'den Temmuz ve Aiuslo!ı 
a7l&r1 zarfında bu para, 7fizde y\rm! 
faz.la.sı.y :e alın•calttır. 
+ Dev 1et DemiryoUarı ortamektep 

Altın !iatları dün dı.işmüştür. Bir 
Reşadiye altını yirmi altı lira 85 
kuruştan, külçenin gramı üç yüz 
otuz üç kuru•tan, beşibirarada da 
yüz on orekız liradan muamele ı:ö·· 
müştür. 

~an ara.ından tmtlhnıla lstas· 
yon me-muru alacaktır •. 

imtihan 18 Haziran IJletme M..-
ı·ez.Lerinde yııpılacak, kazananlar 80 
lira ücreUe münhal ,..-ıere ta:rin ed;
eceklerdir. 

Günün meselesi: 

Yeni, konforlu 
Sığınak inşaatı 

/iş yerlerin· 
de kontrol 

Büyük sığınaklarda gigecek, 
içecek ve telef on bulunacak 

1 
Dahiliye Vekaleti, pasif korun. heyetler faaliye'.e geçmiş, evvelce 

ma tedbirleri için Vilayete bir tez. !Azım gelen tebligat yapılmıştır. 1 
kere göndermiştir. Bu tezkerede Diğer taraftan şehirde yapı • ' 
pasif korunma i§lerinde azami lacağını yazdığımız geniş pasi:f 1 
himmt!t ve ehemmiyetle çalışılma- korunma denemeleri için icabeden 
sı, resmi daire ve müesseselerin tedbirler alınmaktadır. Deneme 
ittihaz ettikleri tedbirlerın Bele- bütün ~hrc şamil ve ihtiyacatı 
diye tarafından kontrol edilerek umumiyedcn bir kısmının men'ini 
noksanlarının ikmali, her kaza kay. ihtiva eden bir ekilde yapılacak. 
makarnanın icabında bizzat kaza tır. bu suretle halk susuz, ekmek-
mıntakasında ittihaz edilen ted • siz, havagazsiz, elektriksiz, tram· 
birleri tetkik etmesi, Emniyet A- vaysız, vapursuz, trrnsiz, köprü. 

süz kaldığı zaman alması liızım 
mirliğinın, karakol komıserlcrinln gelen tec.birleri almış bulunmağa 
de mıntaka'3rt'1do alınmamış olan mecbur tı.tu!&ca"I r Seferberlik 
tedbirlerden mes'ul tutulması ve MüdürFlğii bunu programlaştır • 
sığınak vaz.yeti hakkında her a- maktadır. Bugun'.crde bır toplantı 
yın yir= yedısine !.adar vilayete yapılarak hazırlıklar gözden geçi· 
rapor ver lıp bu raporlar muhte • rilecektır. Deneme g 1nü ılan edil. 
viyatın'n Dahilıye Vekuletine bil. miyec•·kt r. 
dirilmesin. emretmiştir, \!ayıs so· Ayrıca her semtte korforlü sı. 
nuna kadar kazalardan gelen ra· ğ!naklar da yapılacaktır B ..ımu-
porlar Vilayete gönderılmiştir. mi sığınaklarda şehir telefonu, ı 
Kazalarda da emnivet, seferberlik yiyecek, l~ecek, oturma, yatma 
ve nafıa amirlerinden müteşekkil yerleri ve hfıl5 bulunacaktır. 

--------ı~--------

Haliç vapurları 

Yeni bir tarife ile .se• 
ferler azaltılacak ! 
Haliç daresinin yaz vapur ta • 

rifesı bugünlerde tatbik oluna • 
caktır. Tarife hazırlanmaktadır. 
Diğer vesaiti nakliye tarıfeleri· 

nhı aksi olarak Haliç vapurları 

seferleri yaz tarifesinde ku;a göre 
a.zaltılmak.adır. Çiinkü yazlı~a 
gidilmek yüzenden Haliç sahille
rinde oturanlar azalmaktadır, 

Irak ve f r n de
miryolları 

Irak ve İran demiryollan itin 
istikraz tahvil[ çık ır•'m:ıs.ı hakkında

ki kanun Uıyihası Büyük Millet Mec
lisinde kabul olunmuştur. 

İkmal imtihanı 
Üniversitede 1 Tem

muzda başlanacak 
Şehrımiz Ünıversitesi Tıb, Fen 

Fakültelerınde son sınıf ikmal 

imtihanlarının temmuz birde baş. 

!ayıp 15 ınde sona erdirilmesi ka.. 
rarlaştırı lbış tır. 

Diğer taraf~an Hukuk Fakülte· 

sinin son sınıf imtihanlarının da 

ayi tarihte yapılması hakkında 

Hukuk Fakülte Dekanlığı tara • 

!ından Rektörlüğe bir teklifte bu. 
lunulmuştur. Rek:örlük bu teklifi 

Vekfilete bildirmiştir. Gelecek em. 
re göre hareket edilecektir, 

. . '"'\ 
-cADLIYE ve POLıs--.1-
ihtiyar dilenci kadınını gırt
lağını keserek öldüren katil 
Yagosıavyab 

ğlnden 
Remzi yaşının k çlklfl· 

idamdan kurtuluyor 
Sultanahmette Akbıyıkta Ceza ı 

Evi arkasındaki yangın yerı arsa
sında bir kulübede oturan 80 ya. 
şında Havva'yı gırtlağını keserek 
ô1dıiren Yugoslavyalı Remzi Ha.. 
sanoviç ısimli delikanlının Ağır 

Cezadaki muhakemesı dün son saf· 
hasına gelmiştir. 

Tahkikata göre dilencilerin zen·, 
gin olduklarını işiten Remzi Ha.. 
sano'\1,f.;. para ele geçirmek hırsile 
bu kadını gözüne kestirdiği ve 
Havvanın bu maksatla gırtlağını 
kestig" i lakin öv le umduğu kada!' ' . 
para bulamadığı anlaşılmıştır. 

Dünk' ü celsede Müddeiumumi 
' ' 

.nuavini İhsan Yarsuvat, maznun 

hakkında Ceza Kanununun idam 
cezası yazılı 450 inci maddesinin 
8 inci bendinin tatbıkini ve ancak, 
yaşı küçük olduğundan, 56 ıncı 
maddeye göre bu cezanın24 yıla 
indirilerek hafifletilmesini iste • 
miştir. Muhakemen:n devamı, ka· 
rar verilmek üzere kalmıştır, 

----o-

Otolleı lllletçUerı 
Otobüs şoför ve biletçilerinir. 

yeknasak elbıse ve kasket giym< 
leri, para ve bilet çantalannın 

boyuna asılı bulunması için oto -
büs sahiplerine tebligata başlan. 
mıştır. 

Her semtte umumi 
k o n t r o il er yapı i
ması alaka darlara 

bildirildi 
Han odalarında, basık, rutubet. 

li ve dar yerlerde bulunan ima • 
liıthane, atölye gibi iş yerlerinin 
tesbiti için her semtte koncrol
ler yapılması Belediyece alakadar. 
!ara bildirilmiştir. Bu kabil yer • 
!erin sah;pJerıne kısa bir mühlet 
verilecek, eğer müesseseler müh· 
Jet sonunda istenilen şeraite uygun 
görülmezse kapatılacak:ır. 

Bu ara herhangi bir yangın teh
lıkesinde üst ve orta katlarda bu. 
lunanların dışarıya kolayca çık. 
maları ı~in de tertibat alınması· 
nın müessese sahiplerine tebliğ <>
lunması hararlaştırılmış'.ır. 

---~ 

akkallardakl 
stokları ın mı 

ıoruldu 

çay 
tarı 

Fiat ııurakabe Komisyonu bak· 
kallar ve d ğer esnafın l'llcr • .,de 
bu'. n·n çayları' mik.ıt•Jarının 

bildirilmesi içııı Bakkallar Cemi· 
yet.ne müracaat etmiş ir. 
Diğer taraftan çay levzıatın • 

daki yolsuzluk üzerine komisyon. 
ca vaz'ıyed edi mış <lan çaylarla 
mevcut stoklar karşı'aştırılarak 

Wtl'ımi sıı'ış kcntrol edJt"Cektir. 

Yeni tip kadın 
ayakkapları 1 

Son günlerde srğı.r derilerinde 
görülen yükseklik devam etmek • 
tedir. Fiatlcr dün 150 kurui.a ka. 
dar çıkmıştır. Hem deri pahalılığı 
üzerine ve hem de Avrupa1aki son 
modaya uyarak bazı ayakkabıcı. 
!ar, bayanlar ve genç kızlar için 
altları tahta ucuz yazlık ayakka
bılar yapmağa başlamışlardır. 

Bunların sayfiye yerlerinde bil • 
hassa giyileceği ümit edilmek • 
tedir. ---Yalovaya konulacak 
elektrik IAmbaları 

Yalova vapur iskelesinden kap. 
lıcalara giden yol üzcrındc elek
trik lambalarının gayri muntazam 
olduğu görülerek bunların düzel
tilmesi ve yeniden kazaya elektrik 
lambası konull)'lası kararlaştırıl. 
mrştır. Bu maksatla bir mühendis 
şehrimizcren Yalovaya gönderil • 
miştir, 

a çuval lrırpınb 
KAjıt toplandı ı 

Kağıt kırıntılarının atılmıyarak 

Sümer banka verilmesi l\akkın • 
dakı kararın tathiki üzerine şim
diye kadar. 10 ny içinde şehrimiz
de 5019 çuval ve 255 balye kırpın. 
tı kağıdı toplanmıştır. Ankarada 
da ayni müddet zarfınıia 325 bin 
balye kırpıntı kağıt toplanmıştır, 

Yardımcı bemtlre -
ıer kursları 

Halk ev !erinde açılacak olan yar
dımcı hastabakıcı hemşireler kurs. 
!arı 5 harran perşembe gunü iaat 
12 • 17 arasında açılacaktır. O gün 
Em!nönrı Halkevinde de bir kurs 
açılacağından bu kursa kaydolu • 
'lan bayanların ayni satte hazır 
bulunmaları istenilmektedir, 

Edebi Roman: 79 davisi izdiva~ olsa gerek. ' babamdan izin almak meselesi sına nasıl kati gelebiliyor? 
- Ben de buna hayret ettim anı. 

ma, üzerinde durmadım. 

kadar deeİ§m~ti? Kadınlar ve er
kekler nekadar da çabuk tanışı. 
yorlar, ne kadar çabuk senli benli 
oluyorlardı ? KOL KO LA 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 
Bu son sözlEr, genç kızın dl! - j 

dakıar.ııdan, lezzeı derya.ında bo •. 
i;.ılmak kzere olan bır olgundu ,·n 
inleyışi gtııı ~ıkmı.ı;t,. ve kıı, d~
hkanlıuın koı.ına ıkı elıle sarıla
rak devam etti. 

_ Sız ne gulel eıkek:ıınız. 
Nac• rl~rdu. Kıvranan. ikı bük. 

lüm c.:a:ı kızı Le!inden k;ıvnya•ak 
drgrulttu \'C sol clının b.ış par
m;ıgile çen· s•:ıden durtcrek: l 

- Ne oiuyorsun? Sancın mı var! 
G.ı l> I" :ı ~ kapkara göz bebek- , 

leri kayocJIJUŞ. ayaklarını d.ı ha. 
fil b:r . •luk kaplamıştı, 

- Ne ol"y :ı:un canım? Bızı gö
rurlc r~ ne derler? 

- E mi!" t verıııe. 
Ve b r ruv~dan uyanır gibi 

mahm • m mur dl'lık.ouı.lıya ba· 
bru g~wnsedı.: 

- Elıemmıyet verm« ~-ekerim. 
Bfon aro.sıra boyle olurum. 

- Ya!l.l'!. iJzerınıze bı.r baygın
lık mı getr? 

- 0'1Un g bı bırşcy 
- Nıçın tcdavı etırmiyorsu • 

nuz keı d.niz,' Hır doktora gıtti. 
DiZ mı? 

- Buraya geımemın sebebi bu 
zaten. 

- Aıı ıyamadım. • 
- Doktorlar Uludağı tavsiye el· 

'' er. S z ber .,ı r yapmağa mı 
g im ı: sand.nııJ,,,t 

- Eh ... Evet. 
A'tıtudelcrin tesiri ile kendJ 

kenclne ge.;cr deroier. 
- Ra~a• •~ ğınız neymış? 
- Kad.nlık duygu.arı çok kuv. 

vctli bır kız nımıık. 1 
- O .ııa.<k .. Bıuıwı en t.ahıi te.. 

- Evet dok•orlar da öyle söy· 
lüyorlar. Maamaillı bu tedavınin 
de en emin yeri burası, 

- Burada bir koca bulabilece.. 
ğinize emın misiııiı.• 

- Herkes nasıl buluyorsa, bır 
kısmet de bana çıkar elbet. 

- Yaaa ... Demek bU' genç kız 
Uludağda kolaylıkla bir koca bu. 
Jabıliyor. İzdi\·aç panayırı mı ku· ı 
ruluyor burana? 

- Ben. İslanbulda da birkaç 
sevgili buldum amma, babam hıç 
birıni beğenmedi. 

- Burada rastlıyacaklarınızı 
kcnd • ine beyendirebıle~eğınızi 
nendıı tahmın ediyorsunuz? 

- O, paral, bır adamdıı· 7.e~"ln 
bır delıkanlı bulursam ten·dd t
süı kabul edecektir. 

- İstanbulda böyle "'Y bula • ' 
maz mısınu"' 

- Beliti bulabılir.m amma. Bu. 
'1 n için balolara ,,,.. ~- !nerelere 
fı ~" I' deblmek 'iZ"m . 

•• Va'<t'niz m' vok? 
- O:ıc!an çok birpıy yok amma. 

var. 
-Vermez mi? 
- Kapıdan dışarıya çıkarmaz. 

Sinema) a, tiyatroya annemle be· 
raber gıdebı!irim ... O kadar. 

- İşte bu tuhaf! Peki. buraya 
nasıl gelebildıniz? Evden mi kaç· 
tınız? 

- Hayır. NaSılsa b!r izin kopa.. 
rablldik. Seniha ile birlikte ola • 
cağımızı duyunca itiraz etmedl. 

- Ona emniyeti var demek! 
-Çok. 
- P•k eskiden mi tan4ırsınız? 
- On gündenberi, 
- Sız belki henüz tanıştınız 

amma babanıı babasının eski dos· 
tu olmalı ... 

- Hayır, Senihayı babamla ""n 
tanış'ırd•m. Bızim apartıırıının 

ıkinci katına taşınmışlardı. Bir ki 
defa merdıvende karşılaştık. On
lar b:r defa bızc gcld ıe. B r kere 
de bız ontar• gı•t,k. 

- Havrl'I' Bu kod r k sa bir 
:z:-ı a. t1 ..... r · a .9t'vismenize, 
1ki ailenuı bı.rLır.ne k.ıyn~ma • 

- Ya sevdiğinizi söylediğiniz 

şu Rus? 
- Rus olup olmadığını da bil

miyorum. Yalnız Seniha ile rusça 
konuştuklarını sanıyorum. İki ge
ce evvel tanı.ştık. 

Nacinın hayreti arttıkça artıyor. 
du. Ne garip b<r iilem içinde idi. 
Genç bir kız, ilk görüşte kendisini 
beğencbilece"ini yüzüne söyle • 
mekten sıkıimıvordu. <rl>nç bir 
kız, koca aradığını, hatta koca de
lisi olduğunu soylcmekten çekin
miyordu. Kızını kollamak için İs. 
tanbulda dikkat ve şiddet göste. 
ren bir baba on gün evvel tanıdığı 
bir kıza kızını emniyet etmekten 
çek nmivordu. Ve bu kız iki gece 
evvel kar~ılaşNtı bır erkeğe gön
lünü kar•ırabilly'lr üşık olmaslle 
kıskanç! k duyması için 48 saat 
bol boı yet•vcrdu 

Acaba rusça k - •şar bu odam 
k mdi? Se"iha le de buada mı 
t<lru,şmı&lardı? Bu memleket ne 

Şimdi otele girmişlerdL Naci, 
sekiz on genç kadınla üç beş er • 
keğin çok gürültü çıkararak ko· 
nuştukları bır salon önünde metr
dotelle karşılaşırken, az öte, uzun 
boylu, san saçlı bir adamın derin 
bir reverans yaparak Rezzaoın e. 
!ine dudaklarını değdirdiğıni gör. 
dü. Bu adamın sol gözünde bir 
monakl bulunduğunu da farket
mişti. Fakat ona daha fazla baka
madı. Zira: 

- Bir dakika, beyefendL ... 
Diyen metrdotel tarafından bü. 

roya çekilmişti. Bu iy terb'ye e. 
dilmiş bır otel memuruna ben • 
zıyordu. ve hald"n anlıvar oır a
daın olduğu~u hıssettirlyordu: 

- Boş yerin.ı: var mı? 
- Bır odamız var. Sızden rica 

etme klstedığim .. 

- N .du.:ı tezkerelerimız mi? 
(Arka.rı Varl 

İklacl vııııeu• 
Yazan: Ahmet Şükrü f.5 

Sabık Alınan 1mparat.oru 
Vilhelmin ölü.mile zamanıııJl 
debdebeli bir siması tarıh~, 
kal etmiş oluyor. İkinci Vw 
1888 senelerinde iktidarı elP 
dığı zaman, Alman milli bıff 
yaratan ve bu yüzden şcrt 
ikbalin en yüksek ınerh 
varmış bulunan HohenzoUertl 
lesinin sonuncu rüknünü t 
deceği kimsenin aklına geJeJI! 
Büyük Fredr;k zaman nda 
bir Prusya kurulduğu gibl •. JY 
ci Vilhelm zamanında da ıııut 
bir Alman İmparatorluğu ;. 
muştu. 

İk:nci Vilhelmın telıJikeli1 hükümdar olacağı VeL3ht J · 

dan ev\·l'I anla:;ılmıştı. Ger 
mağrı.r, s•bıt fikir sa"ıbı ' 
şevi kendi etrafınd t.ı,.'· ır 
t;ye~ b r .ıdamd Alm·n bıf 
\.~k ki b5"1Sİ c: 3T B .... E' 

zaman hıikümd·r olacağın 
nerek, ı, lrciyc nezarctınır 
dosyal2rın• kel" ine go. t 
iç~ İmpa.rator B riııcı Ve I~ 
musaadcsıri, ald,..,ı zaman. 
Vilhelmır. baba•. Veliaht fff" 
oğluna buniar n gö;tcrı: "1 

tiyatsız bir hareket ,;Jacnğını 
1 

!emişti. Kısa suren Vcüahtl 
manında da Bismarkın .v: rr 
sebet kurmıva daııl'n büyüt 1 

• 

miyet atfettiği Rusyoya karı, 
manlık h:ssi beslemckll' oldl 
anlatması üzerine Bismark ı 
Vilhelmi adeta te\'bih ctrnİitı
yana sefernin Rusyaya kart'~ 
muharebeyi tnsvıp eden r' 
üzerine yazdığı •evet• haş!;Jlı'• 
gören Bismark İkinci V 
demiı;ti ki: cı'I 

- Bir gün İmparator ol• iJ1 
nız. Harp ve sulh da sizin el st' 
olacakt:r. Almanyanın :RU. 
karşı harbe girmesi felaketııı' 
cip olur. Çünkü ;ki ceph~~' 
vüşmek mecburiyet:nde ıca ıı 
tır. Bundan başka Rusvayı ~ 
etmek mümkün değildir. ~ 
bile dört senede mıığlıibiy•1 ;.ı 
ticelerinden kurtulmuş ~e ,r 
mıza daha kuvvetli bir du~,f 
!arak dik.lmlştir Rusya da . 
buk dikilebilır. !f ~ 

Gariptir ki İk:nci ViJhelll' ~ 
parator olduktan iki sen• t 1ı 
Bisn;arltı~_kendisini V~l ah iP 
tahzır ettıgi bu styasetı talt, 
miştir. 1888 senesinde lşbaşıt14 
tiği zaman, Almanyanın yaln·~ 
keri bakımdan A vrupanın •11

1
1, 'it 

vetli devleti değil, ayni zaf11b ~t 
Bismark·n dehasi!e etrafına /o 
devletler zümresi toplamış, 
pa ıttihadına yakın bir şebe~t 
mustu. B:r taraftan Rusya,"' 
!edilmiş d .... stıuk mukavelcSI '1' 
Diğer taraftan A vustunı a'~ 
talyayı ittifakına alm•ştı. Jt t f ı' 
ya beş seneden bl'ri üçlü '\ 
dahildi. Osmanlı İmpnr~~e 
dostluk miinasebrtlerinın _ 11 
atılmı•tı. ikinci V1lhelırı lı<';,~ 
rek asket i ve gerek sivasi 'fl' 
dan kuvvetli bir Alrnnnvaııl11 

ka.dderatinı ellerine aldı. 
1
1 

' B' k 8 Iki sene sonra ısmar ı ~j' 

Yaşlı ve tecrübeli Başvt' rf 
genç ve mağrur hükümdar a1, 
da ilk günden ihflaf çıktl'ıŞiS' 
manyanm banisi sıfatlle ll Jı 
kın şöhreti Almanyanın hU8~ rını asarak Hohenzallern Jı f~ 
nını gölgede bırakmıştı. 1,~ 
Vilhelm bu şöhreti çekeıı:ı; ır: 
Birlnci Vilhelm zamanın ~ ~ J 
mark tarafından kull?nılB il<'~· ı 
l<Ümdarlık saliihiyetlerı nl J<f 
Vilhelm bizzat kullanmağa 1"~ ~I• 
şınca aralarının açılmamas;e /.!"'. • 
kü d • 'ld. 1""" seneslno n e~ L ~ 11 , 
mark iktidardan çekildikte 1~ ~ 
ra İkinci Vilrelm!n ~·aptığ~ c l 
Rusya ile ittifakı bozma r''' 
Buna sebep olarak A VUS~tif· 
1879 senesinde aktedı]en ıııl'ı 
Rus ittifakile tcllC edıJem• .1 .J 
gösterdi. Halbukı A\'ustur'eıı1'"' 
Rusya ittifaklarını telıf eO 
Bismark •amanında taklP 1" 
harici sivasetin en esaslı ~nıl' 

' ff• 
idi. Yalnız kalan Rusya 1rıı1r temayül etti ve 1894 senes tl f 
manya. bir Rus • Fran~1\r;ı~1 
kar ısında kaldı. İk ncı •" 

Alrı' ' İngiltere ile nnlaşarak .. ııır 
!ık · · dU< <ivasi valnız ıçınc r 

- ırt~rabi' rdi Ilun • d '/ f 
ve 191'>4 sent>sindP I• .,.Jtrrc , 
·ıe üç sene SC'"ra da Jt'.:..ı 
nnlaşar~k Ahn nva /\'.et' 

d 
• k .,., \.: 

bac:l•ca kara VP. en ., ., 
' 13un karşı k 'Ş" a ka 'rl J<ı! 

B ·~rk nl"'Rt"n 1• tc "J 
ijclü itUnk k·~ drn;'Ö ,ıi'' 

tDevamt ( tpOI 



Taeaaclu. talatuMlaa 
aynldıktan IODI'& ömril• 
.nün kalan eeneleriDİ caa 
ukuatws olarak geçir
meği bile• tarihi ihtiyar. 

hayvanlarla meşgul oluyor, sonra 
okuya<:ağını okuyor, erken yatıp 
erken kalkıyor, bilhassa hasta ol
mamağa dikkat ediyordu. Son se
nelerde en ·ziyade tarih ile meş
gul olduğunu söylüyorlardı. Harp 
çıkmadan evvel A vrupanın belli
başlı alimlerini senede bir gün 
- doğduğunun yıldönümü - .şatoya 
davet ederek birkaç vakit kendi
lerini misafir eder, onlarla tarih 
münakaşalarına dalardı. Kayzerin 
merak ettiği devirler pek, pek es
ki zamanlarmış. 

Kendisinin ya.şamış olduğu sene
leri belki de düşünmeği istemiyor
du denecek. Fakat o senelerin yu
karıda işa:ret edildiği gibi bu za
man ile alaka ve münasebeti aşi
kardır. Bugünkü Almanya dünkü 
Kayzer Almanyasının gidişini be
ğenmiyor; Kayzerin hataları ile 
Almanyanın 918 feJ.Aketine sürük
lendiğini söylüyor. O hataları bır 
daha tekrar etmemekle Almanya
nın fütuhat yolunda sonuna kadar 
muvaffak olacağı da tekrar edil
miştir. 914 harbi bqladığı zaman 
Kayzer Almanyası senele"rce bi
riktir~ olduğu kuvvetinin ne 
büyük olduğunu Avrupada kaç 
devlete meydan okuyacağı kana
atinde .idi. Bu kanaati yerinde gös
terecek sebepler de yok dğildi. Al
manyarun kara kuvveti vardı. Bil
hassa birikmiş altını va"rdı. Harp 
hazrrlığı :mükemmeldi. Deniz kuv
veti de İngiltercninki ile boy ölçü
şebilecek deniyordu. 

Harbin ilk seneı.i Avrupa kıt
asında Kayyzer Almanyasının kuv
vetli düşmanlarla mücadeledeki 
muvaffakiyetlerine şahit oluyor-
du. Fakat Kayzer Almanyası :is
tediği kadar kısa bir zamanda har
bi bitiremem.iştir. Harbin uzaması 
onun aleyhine çıktı. 

Kayzer bu sefer de memleketi
nin büyük bir harbe girdiğini gö
recek kadar yaşadı. Aradan geçen 
yirmi sene Ahnanyanın yeni bir 
harbi daha göze alması için kafi 
gelmiş miydi?. Herhalde Kayzerin 
reyini soran yoktu. Bıraktığı mem
leketinin mukadderatında mües
sir olacak onun hiçbir fikri kalma-
mıştı. Fakat bulunduğu köşesinde 
acaba ne düşünüyordu?. Halin ve
kayiini çok defa istikbal aydınla
tıyor. Kayzerin de elbette bırak
tığı yazılar var. Bunların bir gün 
neşredilmesi zamanı gelecek. 

lı Ve lı~ Ar•vanlar, 
fİW)lrıelNr, temenni
~ oe mlitkdU.,. 

Daktilo bilen orta mektep 
mezunu bit genç kız i~ 

a.-ıyor 

Ortanlektep mezunu 20 yaşında mti
te·.~i bir aile kızıyım . Yazım düz 
g'ıl.ırt ,sfhdem muntazam olduğ ı gibı 
ayn,jl daktilo d a l>lllrim. Mali vnz.i
yeUmtn imkan ızlığı yu.zurıtlen çn· 
lışarak hayalımı kendim y.ıpı nk 17.tı

rarındayım. Hesnıi, hususi müessese· 
lerde yrıZl ı •nelerde kananlkôr bir üc 
retle bana iş ,ermek ıutfunu go t.-
receklerin lütfen Son Telgraf Halk 
Sutunund:ı Muallaya bır mektupla l 
müracaatlarını rica ederim. 

r~ı 
~-::==J 
MAŞAALLABI 
Gazetelerd• oltutlam lıi, 

lıoyun, kaza, her ne ise, ale
lumum et liatlariyle meıgul 
olan alakadarlar, liatları kon
trol ue tesbit i,in, mezbaha
da, kasaplarda değil, hay
vanlaTın yetiıtiği mahallerde 
•ÜTÜ sahibi olan adamların bu
rada bulunan mümeHillaile 
görüımek ve tetkikleri bun
lar üzerinde yapmak Unun 
imiı! 

Şimdiye kadar, yapılan 

tetkilrlerin neden miUbet ne
tice vermediii yeni yeni an
lQfılıyormuı! Bundan sonra, 
hayuanların 11eldiii uilayet
lertle vaziyet t•tkik oluna
cd, litlar, maliyet vesair he
saplar, ta, m bQfından arQftı

rılacalrmlf ! . 
Ba garabete bdıp bdıp 

gülmemek mümkün değildir. 
Eğer, alakadarlar, et liat

laTının nerede, nıuıl tesbit e
dilebileceğini fimdiye katlar 
bilmiyorlar idiyse ue heniiz 
yeni öğrenmİf iseler, uaziyet, 
cidden hazindir. A.sulaTdan· 
beri, lstanbula, kasaplık hay
uan batka vilayetlerden ge
lir. Ve daima ayni usulle ge-
lir. Hiç deiifmemİftİT. Çün
lrii, deiiımediii, bizde hay
van ticaTetinin ço/r iptidai o
lUfUndan b.UiJir. 

Eğer, iktıaatçılarunıs, et 
liafi tetkikinde, hare/ret nok
tasını henüz yeni anlam11 İ•• 
la, rrtafODllah! 

BVRHAN CEV A.T 

Ağırca yaralandı 
Saat 21 de Pendikten Köprüye 

gelen vapur ıskeleye yanaşırken 
çımacı Ali çımayı atarken iskele 
ile vapur arasına sıkışmı~ ve ağır 
surette yaralanarak hastaneye 

kaldırılmıştır. 

Eski zaman hekimleri, şimdiki 
tabiat ilimleri gibi, kokulann 
hep aikuı devamına hizmet et
tiklerini bilmezleTSe de, galiba a
sıl misk'in erkek keçiden geldiğini 
bildiklerinden bunu aşk ihtiyaç
ları gevşemiş ıenç ve bilhassa 
ihtiyar erkeitlere ilaç olarak \ e
rirlerdi. 

Misk kokusu aslında erkeklere 
mahsus olduğu halde, daha yakın 
zamanlarda, misk kokusunu kul
anan kadınlar da r;ogalmıştır. 

r.fo;k midcdt."Il, yahut kad'lnlık 

°'"undan geçip kana karışınca o
mııı gfızel kokusu nefesle, terle, 
ctrarla ve daha başka maddelerle 
ile çıktığından mi.Ek ilıkının en 

yi tesiri onu kullanan insanın 
sıttiği yerde güzel koku bırakına 1 

olurdu. 
Mi.ak kukusu sinırlen sakınleş

•trir. Baş ağnsını geçırlr. Hatta 
'· re cilA vc.rir. 9ı1 

J 

MAHKEMELERDE: 
Daülmecellege müb
t el Q bir tanıdık 

Mecelle değil, hacı babanın mıska· 
sı .. Yetmiş iki derde deva mübarek 

--1- Yazan: llCIE'rfN BEBÇET -1,--
Tanıdık bir eski avukat vardır. 

Yaşlıcadır .. Gayet nükt{!dan, .hoş 
sohbet, zarif, edip, bir zattır. O • 
nunla Adliye koridorwıda, ikimi. 
zin de boş zamanımızda karşılaş -
tıkça, ayak üzeri sohbet ederiz. E
deb?yattan, hukuktan, içtimaiyat. 
tan, iktisadiyattan, her şeyden bah
seder. Hemen her bahiste kendine 
has orijinal 'fıkirleri vardır ve bir 
çok ilim ve fende yedi tulu sahi
bidir. 

Bu azız dostun bir hususiyetı de, 
Mecelleye hayranlığıdır. Mecelle 
için: 

- Sümme haşa, ahkam ve nusu
.su mecelle, nususu Kur'an kadar 
veciz ve akvadır! der. İddia ve 
müdafaalarının ekserisinde, sıkış. 
tıkça, mecelleye b8§ vurur. 

Yine onunla, Adliye koridorunda 
kar.şılaşmış, konuşmağa başla -
mıştık. Öteden beriden konuşur -
ken, söz evlenmeğe intikal etti. 

- Sen de evlenmişsin.. dedi. 
İnşallah mes'ut ve bahtiyar olur
sun .. Bir yastıkta kocarsınız. İn. I 
san evlenir de, böyle, ahbapları, 
dostları 1~nııtur mu? Bu kadar hu
kukumuz, ahbaplığımız var. Ya
rım ağızla olsun bir davet yok 
mu? 

Özür diledim: 
- Üstad; kusurum çok .. Fakat, 

o kadar acele, öyle birdenbire ol
du ki, inanır mısın, kardeşimi da. 
vet etmeğe vakit bulamadım. 

- Neyse, dedi, bunu bir ziya. 
f etle ödersin. 

cEvlenme• nin tedaisile aklıma 
geldi, sordum: 

- Üstad, iki ama evlenmeğe ka
rar vermiş.. Buna itiraz edenler 
var, tasvip edenler var .. Siz ne 
dersiniz? 

O hala eski bahsinde ısrar edi
yor, benim evlenmeme dair nük. 
teler yapıyordu. Bu vadide birçok 
söz söyledikten sonra, 

- Gelelim şimdi bamyenin fa. 
ziletine! dedi. İki kör evlenmeğe 
karar v~rmlsler.. Evlenebilirler 
mi evlenem~zler mi? İsterlerse 

' bal gibi evlenirler. Hangi hüküm-
le, kim mani olabilir? Amma, bir 
de işin iç yüzünü düşünelim ... 

Bu sırada, yaşlıca bir adam bi
ze doğru geldi. 

- Mirim, öpeyim! eledi. Avu. 
katın eline sarılmak istedi. O, elini 
çekti. 

- Estağfurullah! dedi. Nasılsın 
bakalım, Asını? 

- Duacıyım .. Sayenizde, geçi • 
nip gidiyoruz. Miyrim .. Benim bir 
derdim var. 

- Söyle bakalım .. 
- Fakirhane mallım ... Hiyni in-

şasında. amele gibi ç!ilıştım. Bir 
de bizim komşu var. inşaata baş
lanınca, o da geldi. 

- Size yardım edeyim, diye 
kollarını, paçalarını sıvadı. Benim. 
,c beraber çalışmağa ba_şladı. İn. 
aat. iki aydan fazla sürdü. Her 

gün sabah karanlıgı gelip benimle 
beraber ışe başlıyor, akşama ka
dar yardım edıyordu. Her gün öğ
le yemeğim benden yiyor, akşam. 
ları beraber ıakı içiyordu. Vakta 
ki inşata bit ı . Birkaç gün geçti. 
Bir akşam bize misafir geldi. Bir 
kaç kadeh keşide parlattıktan son
ra açıldı .. Baklayı agzından çıkar
dı. Hizmeti için ayda elli liradan 
ücret istedi. Hizmeti de hizmet 
degil ya ... Yaşlı adam, nC' hizmet 
edecek? Tabii reddettim. Şimdi 
mahkemeye vermiş. Yüz lira istı
yor. Acaba, bu parayı benden ala. 
bilir mi? 

1istad, düşünmeden: 
- Alamaz, dedi. Birşcy alamaz. 

Çünkü ... 
Elindeki çantayı pencerenin ke. 

narına koydu, Kapağını açtı .. İçe
risinden kalınca bir kitap çıkardı. 
Sahifeleri çevirdi.. Bir yerinde 
karar kıldı. Oku:rrağa başladı: 

- Faslı rabi.. tcarei ademi be
yanındadır. 

Madde 563. Ücret mukavele e
dilmiyerek bir şahıs bir kimsenin 
talebi üzerine ol kimseye hizmet 
ettikte, ucret ile hizmet eder ma. 
kuleden ise ecri misil alır. Değil 
ise brişey alamaz. 
Kitabı değiştirdi. Başka bir ki

tap daha açtı. Tekrar okuQlağa 

başladı: 
- Madde 563 - Meselfı, Zeyd, 

Amri ücret mukavele edilerek, ya
ni mahiye veya yevmiye wyahut 
seneviye şu kadar kuruş ücretle 
denilmeyip isticar eyleyip Amir 
de bir müddet Zeydin tevdi ey le. 
diği hizmeti ifa eylece Amre nazar 
olunur. 
Eğer Amir hizmetçi makulesin. 

den ise ecri misil alır. Eğer hiz
metçi maku~inden değil ıse işbu 
hizmeti teberrü olup birşey alma
ğa salahiyeti yoktur. Bazıları ma. 
demki hiyni akdi icarede ücret 
tesmiye edilmemiştir, hizmetçi 
makulesinden olsun olmasın hiç 
bir surette ücret alamaz demişler 
ise de bu rey kabul buyurulma • 
mıştır. · 

- üstad, d-edim. Bu okuduğu -
nuz hüküm nereden? 

- Mecellei ahkamı adliyeden .. 
dedi. İkincisi de ounn şerhi ... 

- İyi amma, dedim; mecelle hü
küm ve mer'iyetten iskat edileli 
on beş seneyi geçti.. 

- Sen ona bakma! <h?di. Onun 
birçok hükümleri birçok mevaddı 
kanuniyenin ruhudur. Sen gel ken.. 
di kendine yardım et .. Ne iş yap. 
tığın da malüın değil. İki ay sonra 
kalk da para iste .. Bu, yeinr na
ne mi? Bunu ne kanun, ne mantık 
kabul eder. 
Diğer zata döndü: 
- Yalnız, bu zat kalkıp da .-biz 

aramızda böyle kararlaştırmıştık .. 
Ayda elli lira ücret verecekti:. 
derse, o zaman iş değişir. Bunun 
aksini şahitle isbat edebilir misin? 

'iknmı 1 11\C! Salalfete) 

··ile m,orıar' 
IK DAM 

Profesor B. Bii8e) • Şükrii ....,.. 
.. D:Lrl:m'm şa.naa shleriıt lılılmll be
rinkü baş yazısında Fraoınz Batve
kU l\lııa,·mi Amnl Darlan'm llQCllll&
laruıa mukabele etmekte ve: 

«Hakikat .şudur ki Turk aiyasetl 
kendi men!aatlcrı ve gayeleriyle rnü
tehnrrlk bir küldur, degişmiyen, aablt, 
ve dalnıi olan, •ncak Ti.ırk idealidır.> 
dedik.ten sonra şunları yazmaktadır: 

.Suriye He hemhudut bulunuyoruz. 
Surl.7e Fransız işgali altındadır ve 
bu memleket bizden koparılmış bir 
parçndır İngiliz hükümeti ve matbu
atı Fransa Milletler Cemiyetinden çe-
kildıkten sonra Vişi bükümctınin ora
larda bir hakkı kalmadıgım soyledi. 
Mey\ oyı koparmak için elımiz.ı uzat
mak yetecek gibı görunüyor. 1''akat 
bu karmakarışık boguşmayı sarih bı.r 
tehlike, istiklalımizi ve mevcudıyeti-
mızı tehdit eden bır korku olmadıkça 
grmemek nzmmdcyiz. Fransa devleti-
nın mumcssili bu dürUst hnreketimlzi 
olsun takdtı· etınıyor mu"?.> 

CUMHURiYET 
B. Yan. Nadi ele «Taşı l'e4li!ıne 

koyuyoruz• 19imli buciinkü bq :rau
sında Amiral Da.rla.n'ID beze7UJ.mdall 
bahsederek Killkyad.lki Türk toprak
larının f'rans:ıdan ne sureüe kut1a
raldıimı teb '!'ÜZ etUrmekıe ve b!ıli
bare: 

cAmlral Darlanuı Tilrk İstıklal Cı
dalinden gaflet gôsteren son bııhtanı 
üzerine i ter istemez şu kadarını ha
tırlamıyn mecbur oluyoruz ki o zaman 
güttüğumüz milli da\•anm çetinliği o
nClnde başından Loid Corcu atan In
giltere ~ ve hakikati daha kol.ııy 
teslim etmiş olduğa halde Fransa Mil
li .Mısak hudutlarımızın llatay'a taal
luk eden kısmını tanımakta ınüşkil
ıat gbsterdL Fakat Turk milleti dava
sının arta kalan bu parçasının peşıni 

bırakmadı, \e nıhayet Fransa, bu :ışte 
dahi hakkımızın kabulunden başka 
çare olmadıgıru görerek bu mesele 
malüm olan şekillerde muslihane yol
larla halledilmiş bulundu. Yoksa Ha
taydan dolayı Fransa ile ergeç mlisel
lah blr ihtilafa geçmeklısunlz içtinap 
olunamaz bir zaruretti. Amiral Darlan 
hukukan Fransaya tanmm11 malihill
yalardan bahsedecegine yalnız bu son 
hakikati göz önüne alsa Paris beyana· 
tındakf münasebetsızliği irtlkiptan 
çekinirdi. Fransanın içinde bulundulu 
müşkül ıartlara çıkar bir yol arıyan 
Amiral Darlan bu çır]>ınmalannda 
başka milletlerin zaferlerini kıran 

çam de\•irmelerıyle bizim nazarımız
da ve dünya nazarında y:ılnız yanlış 

yolda yiırüdügunü i pat etmiş olu
yor. Fransanın ~ine kar11mayız. Fa
kat Franaa keııdı iışlcrinc şu veya bu 
istikameti vermeg.: uğraşırken bizim 
kime karşı olursa olsun bütün bir iı;

tlklfılle daima tekrarınn hazır oldu
ğumuz l\lilll Cidalimizi lekelemıye 

kalkısırsa bize taallük eden hakikat
leri onun yüzüne haykırmaktan b.itıa
bi kendimizi alamayız.> demektedir. 

TAN 
B. Zekeri>'• Sfftel •Amiral Dar

lan'ıa be7 ... tındaıı cı.iaa hakb w 
•enif lnl!al• ialımU bal'ÜnkİI haf J'UI• 
•mda ayni meV'S1I& ıe- e&meMe Ye: 

cAmiral Darlan hala tarihin tecrü
belerinden del's almamışa benziyor. 
Cihn Harbındeu sonra yapılan pa1-
laşınanm Fransanın başına ne büyük 

felaketler getlrdlgint Mla anlamamış 
bulunuyor. HAUl küçük milletlerin em
peryallst istil~lara ka~ tek başlanna 
kıyıım edebileceklerini kabul etmiyor. 
Türkün hiç bir zaman boyunduruk al
tında ya~amıya tahammül et.medilinl 
tarihten olsun öjrenmedi mi?.> 

YENi SABAH 
B. Hiiııeyln C&hıt Yaloım cA8inıl 

Darlan'ın ıbe1aodlıt müDM'lbe'qle 

181mli ttasünkii 1aswmda Fnmıs Bat
TekU Muavlnbıln llizlerinln ııraa.& 

a11~ e11 kiüi. ~ sevtmaia ve • 
~ .. bir cereyan ve an'ane,1 ~ 
etUiinl sö1leiikten .-ra: 

«Amiral Darlan'ın inıiltere aley
hindeki şikfiyeUeri arasında kalbin-

hınmadınız mı?. riniu hepsi dosyalarım ve vesika- cek tek lafları yok. Ne uyduracak- den taşan husumet ve ıntikam hisleri-
- Hayır. larım içinde mahfuzdur. Onun i- lannı bilmiyorlar. Durmadan ya- nin ateşiyle bütün biltun kendinden 1'1 KOMAN: 20 

' ,. Cinayet Davası 
- Bu konuşmaların neticesi size ç'n söyliyebileceii ıeyler ancak lan uyduruyorlar, prültü çıka· ıcı;mlş ve Türkiyeyi de rencide ede-

nasıl aksetti?. gıli bir celsede ve hatta kulağa cek sözler söylemi:ıtir. Sevre muabe-rıyorlar. Bi'Iİm yüzümüz ak, abu- dcnamesinin haksızhklanna isyan e-
- Çok fena inhltalaTla.. söylenebilecek şeylerdir. .1. mız aç-.. derek milli haklarını müdafaa icfn ııi-
- M~1a? Cemi.lin ark.asından Şekip ko- Ifıha ı ...,, ki · Mahkeme salonu uğultular için- sarı an .Lur ye, Arnıral DarJanuı 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE - Şiikriye dehşete düşerek an- nufiltu· rt k 1. · · s • deydi. Cemil, Ferdiye: a ı se ametını kaybetmia mubake-
latıyordu. - Profesör de do~u söylüyor, meslne ve mantıjna göre İn,Uterenin 

t bu sözleri dinleyiciler 
.. ~ hakimler üzerinde de 

, •t tesir yaptı. Avukata 
.!__hadiseyi ileriye atarak 
•'llau yaptıit anlaşılıyor-

kofes4;r Cemile sadece: 
ı.;..tti&el. Siz de masa ıe

' ""ıaw yapar veaikala-
YI koyarlWIJL 

>ellidea Fenliye sualleri-

~ kaçhktaa veya bçı
loQra Vedatla laiç pll· 

S: &eldiniz mi? .. 
lilzum mu prmMitU&? 
lla karıılaşmak istcımi· 

- Çok sevdiğim bir kadının ma- - Neydi bu dehşete sebep olan Ferdi de. Hakimler Türk mahke- Söylesene, sen de haykırsana. teşvikiyle Killkyaya hücum etmi:ıtir. 
sisine sahip \'e hi'tkinı bir erk~n şeyler? melerinin ve onun aleniyctindeki diyen göz işaretleri yapıyordu. İngiltercnin bunu yapmaktan kasdt 

yüzünü giirnıck istcınezdim. Bu, - Katil karımdan mühim bir 41inlelicileria kulaklarını rencide Fakat, Ferdi pıstrık bir edanın bo- e\"V~lce Fransa::ra tanımLŞ olduju hak-
bir. İknc:si Giizini kaçırmayı, Şük- servet tutabilecek yekUnda para etmemek için derhal celscl i gizli- ğmıtusu iç.nde kıvranıyor, boyu- lardan Fransa) ı kurnazlıkla ve cebren 
riyeyi tehdit etmcgi bir şaataj istemişt;. Ve .. daha bazı §CYlcr ye çe1rirmelisiniz. na ter döküyordu. mahrum etmek imiş. Amiral .Darlan 
mevzuu yapan bir adamla karşı istemişti ki bunları ancak bir mah- Bu ısrarlı teklif karcısında mah- F d. . b "kAt k d butiln Fransa ile müatemlekelerini . i bo ':r er ının u u u u arşısın a b""Un Almanlara eline teslim etmiye 
karıoı .. ·a gelmek sinirlenm za- 1 _ _. · h da k · ·•L -•- · d be · -••L.ıı. -:ı J rem ce se.ae ve yıne uzumnus emenın uıı. cııcıcıeslD en rı ı>U.JU&• Cemil yeni bir rra~ retJc...,likJe ve razı, fakat vaktiyle Adanayı bizden 
cak, istnniye isteıniye bir hidi- .._ k 1 .._ 1 b'1:..:- _,,LAtu · f tm' • ~ anca. sı ı ara. an ata IK.nUI. net ve :nııı.u ISJ'& e ıyen avu· •utlagı~ Dl yırta yırta b•S.Pn·-·-.. alamamş olduklarn:ı hAl! mQtessir! 
seye sebep olacatun .. diye korku- v d k t M ff 'lk d f h k d • --·---e at: a uza er ı e a a) ır ı: devam etti. Bugün Alman ıstılası ve çlzmesi altuı-
yordum. - Benim yüz kızartacak mah- - Hakimler, gizli kapaklı işi- da yaşıyablJen ve onlarla anlatan bir 

- Gü·:- annesaa· İD yaaan4aa bir . 1 • 1 - O, ak sanlan abaların bütüa Amiral Darlan'ın milli-et ve va"A- ,..,_ ...... rem celselerde koauşulacak hiç miz yok. Celsenın a enı o masını .., \ali -.. 

ayrdclıktaa sonra Şükri1e ile V• el ef ve h_,.vi. burada konu•ulma- karanlJ..ru muhakemenin safa- kı ne demek olduğunu anlıyamamaeı şeyim yok. Ne varsa bura a, - __ ':r_J _ ..,. •&• 
d ti k el ., batı ortaya atacaktır. Hakimler ve Türitlerin istiklal ve lıfu'riyet ut-

a a oauşma ı mı·· kirı umumiye karıısında konıqul- smı istiyoruz. Mahkeme salonunu nında 11.rlştiklerl cidali ecnebi tetvt-
- Konuştuğunu sanıyorum. 5.Ull.. ve yüksek hakimlerin reyini böy- huzurunuzda bir 'katilin bu kadar kine atfetmesi pek tabiidir. Amiral 

- Vedat mı onu aramışh?. Diye haykırdı. Vedat daha dim- le yaygaralara terkeclemeyiz. cür'etle konuşmasına hayret için- Darlanın blSyle düşünmesi ve bu dfi-
- Zanneclerlın. lesini bitirmeden profesör Cemil, Bu itiru ve haykıl'l§l Vedat \es- deyiz. Dava, hukuku umumiye da- şünceyi açıta vurmaldaki çirldaliji 
- Kaç kere konnfiltular?.. asabi asabi Ved-...1·- so"'zte-=-ı ..__r· ledi: d V b" d "dd •· h - takdir edeoıemesı bıZce ehe~eti ., llUlJ& ruu - vası ır. e.. ız e ma etı şa sı haiz bır hadise değildir. Yalnız çok 
- Dört beş kere konuştuklanm tıladı: - Biz, dinlemekten, söylemek· vekilleriyiz. Burada konuşmak, ş: vdiğimiz zavallı Fransanın mukad-

biliyorum, - Şahidin hakkı var. Ne söyll- tea çekinmedikten snora bunlara istemek, urar etmek ilkönce iddia deratınuı bu ellere kaldığını görmek 

... ..._ ________ ....;.. ____ ..;.;... __ B~u....;:.ao~··l'U§~·~· ~me~ler~hı~h-i~çb_iriad__.· ...... ·~~-u-~_y_e_c_e_;_iw~b_i_li_y_o_rum ___ . _Sö_"_y_U_y_ec_ekle-....;...~---•-• __ oı_uy __ or_?_ •• __ Y_o_k.. __ y_o_k_!_. _Sö_·_·y_lı_·y_e_-__________ ~~~~'-~~~-v.-~)~~~p~ı=u~m-u_ıeess~-~ eder.> dqıektedır. 

Kasa ••181• çok 
lcret, azan meıala 

az lcratı 
Yine Büyük Millet Mecli

sinde, Devlet Denizyolları U
mum Müdürlüiü bütçeai mü
zakere olunurkea, siz alan i .. 
tanbul Meb'uıu Ziya Kara• 
mürael, Boğaziçi halkının 

Şirketi Hayriyeden ıikayetİ· 
ni tebarüz ettirdi. 

Bilirainiz ki, .Boğaziçine 
vapur ıeyahati pahalıcur. He
le Oıküdara seyahat, bir nİı· 
bet kurarsanız daha paha
lıdır. Mesela, Köprüden Ka· 
dıköyüne yol daha uzundur. 
Köprüden O sküd&l'a daha 
yakındır. Fakat, adıköye 
gitmek çok daha ucuz, O akü-
dara ıibnek çok daha pahn· 
lıdır. 

Sonra, Kadıköyde oturan
lar daha vakti hnli yerinde 
inaanlardır, ÜskUdarda otu· 
ranlar daha orta halli, Ye hat
ta fakir insanlarciır. 

Üsküdar halkı, bilet ücret· 
rinin ucuzlatılması içiıı, f im-
diye kadar mütaddit müraca· 
atlar yapmııtır. Fakat, hiç 
bir fayda vermemiftir. 

Mecliste, bu mesele ıörü
tülürken, sayıl) Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim İnceda· 
yı, fU süzel cevabı verdi: 

«- Hakikaten ıtiraf et
mek lazımdır ki Şirxeti Ha1-
riye Üaküdar halkına bu bi
let meaelesincie eziyet yap-

maktadır. Boğaziçinin bil· 
Jıaaaa Rumeli sahilinde tram
vay ve otobüa rekabeti oldu· 
iu için tarifeleri ındirmit
tir.» 

Muhterem Vekilin bu ıöz· 
leri ne kadar ıüzeldir. Ve 
bütün Bojaziçi halkının hia
aiyatına tercüman olma.kta
dır. 

Vekilin sözleri arasında 

daha mühim ve enteresan ~ 
lanları var. 

Vekil, imkan bulunduğu 
takdirde, Şirketi H"yriyenın 
Devlet Denizyolları lşleimeai 
tarafından idaresinin bu it
leri hallecleceiini ifade et• 
mittir. 

Vekil, aözlerinin tonun• 
da: 

«- İllf&&llab tebıir ede
rim. » demiftir. 

Bu son cümlede, bilhaaaa 
bir temenni ve Boiaziçinde 
oturan vatandqlara kartı da 
bir vaad vardır. 

Biz de, hep beraber tekrar 
edelim: 

«- fDfAallah!» 
R. SABiT 

Klprl • Oskt\dar ara
saada ıece sılerıeri 

Geceleri lstanbuldan Üsküdar 

yakasına iOn vapurun çok erken 
kalktığı hakkında yapılan şıka -
yetler üzerine bu akşamdan ıtıba. 

nn her gece saat 24,15 de Kopru
den tl'sküdara bir vapur kaldınl· 
ması kararlaıtırılmşıtır. 

Biri !"i.zi·"DE~oı· 
J1•~ımez1n 1 
Mesire yerlerinde

ki ihtikarı 
Yazlık bahçe ve ıazinolarda ba

zı milfterilere bilhassa Pazar 
ıunleri tarife gosterilmedili \ e 
bazaıı da taleplere karlı: 

- cBelediye henüz yenı tari
kleri ıöndermedi!ıı oeklinde bir 
cevaıala fazla para alındıtı ıörül
mektedir. Eıcllmle adıoeııi m~ 
bir zat evvelki cQn Mecidiyekö
yllnde yiae .iı>mi nıahfuz bir ıul
noya ıiUn1f ~ kendisinden bir 
tek şiş için 2' kuruş, bfr kahve
ye de 25 kurul al~. JllQes
sese sahibinden tarife ıstenildif1 
zaman da: 

- cBlzde tarife yoktur!> &ek
linde ıarlp bir cevap verilmiştir 
Beledıye Reisliğinın ehemrn )'.etle 
naz.arı dikkatim celbederiz. 

\ J 



Nişanlılıkta sa .. 
adet var •. 

---·~~----Y--a_za_n __ :_zı_·Y_A __ v_ı_e __ i ____ :.+1---
Hikayemi yeni yazmağa başla. 

mıştım. Odamda yalnızdım. Ma • 
sanın üzerinde duran sigara ku -
tusundan bir sigara aldım. Yak
tım. Havada savrulan ve ince bir 
kız beli gibi kıvrılıp bükülen ve 
yine yeni taşınağa başlamış kız. 
ların nazma benziyen bir eda ile 
tükselen dümanları seyrediyor • 
dum. 
Dalmışım .. Odadan içeri biri 

girmiş. Sessizce yanıma gelmiş ... 
İki yumuşak elin arkadan göz -
lerimi kapadığını hissedince, ken
dime geldim. Bir ses sordu: 

- Be!l kimim?. 
1 - Sen nişanlımsm ... dedim. 

O idi, genç kızı kucağıma oturt. 
tum. Zaten bu dakikada odama 
ancak nişanlım girebilirdi. Bu yüz. 
den kızkardeşimin bana ve nişan
lıma karşı hali bile değişmişti. A
deta şimdiden evde bir gelin, gö. 
riimce davasıdır, sürmeğe başlar 
olmuştu. 

Bu davanın sebebini ruhiyatcı. 
]ar da aramadılar. O nıhiyatcı -
1ar ki biz her şeyi biliriz iddia -
sında bulunduklrı halde evleri • 
mizi altüst eden gelin, kaynana, 
gfuümctı meselelerine bir türlü 
çare bulamadılar. . 

Hulasa, şu kaynana, gelin, gö • 
rümce geçimsizliği halledilemedi, 
gitti. Zavallı hem~ırem eve gelin 
olacak nişanlıma yüz vermiyor, 
yesselam. 

Halbuki işte nişanlım bu daki
ka bana nele- ilham etmiyor. Giz
lice ve görümceden korka korka 
yanıma geli~i zihnimde bin hikd. 
:yenin kapısını açtı. Bunu taze, 
körpe bir nişanlıdan ba!;ka kim 
yapabilir? 

1 Hikaye yazdığlmı anlamıştı. Ya. 
zı yazarken kimsenin bulunma -
dığı bir odada çalışacağımı bili -
yordu. Bu halimde yalnız bırak • 
mamak ve aklına gelen şeylesri 

eöy !emek için semizee odama gir. 
mişti. 

- Yoruldun ise hikayenin alt 
tarafını ben tamamlıyayım, dedi. 

- Hayır yorulmadım .. Fakat he
le şuraya kadar yazdıklarımı o
ku da ilave et bakalım. Dedim. 

) Nişanlım boynuma sarılnuşlı. 
Ayrılmak bilıniyordu. Buna rağ. 
men: 

l - Peki. 
Diyip m~,·eddeleri önümden 

aldı. Okumağa daldı. Okudu. O • 
'.kudu ve şöyle yüzüme bakarak 
cülümsedi: 

- Hani derlermiş ya .. Dervişin 
fikri ne ise zikri de odur. 

- Evet.. Derlermiş. 
1 

- İşt" benim aklıma gelen ~y-
ler de senin bu ya<dığın hikaye
nin devamı imiş. 

- Neymiş onlar?.. " -
- İşte yazıy~rum. 

1 Nişanlım ince dudakları arasın. 
dan ince ince gülüm.siyerek yazı.. 
yordu. Çok geçmeden okumağa 

ba•ladı: 
ı Her yaz olduğu gibi kendini 

ltoğucu sıcaktan korumak istiyen
ler için tabiat kucağını açmı~ ve 
bütün insanlan, sevgilileri koy - ] 
nuna almak arzusu içinde sabır -

sızlıkla bekliyor. Ab, hayat ne ıü.. 
zeldir. 

Tabiatin bu kucak açışı karşı
sında kendinı tutamıyan Sacide 
biraz sonra başını çevirdi. Denize 
doğru baktı; baktı ve içinden, beni 
bir kere kolları arasına alsa artık 
herşey başlamış olur. diye söy -
lendi. Bu his onda tabiatin sevgi. 
lileri beklemekte sabırsızlığı l<a. 
dar manalı idi. 

Tabiat bile bu çıldırtıcı mevsim
de sevişen insanlar gibi ~ıktı. Sa
cide yüreğinden taşan bir alev. 
le kendinden geçiyor, ne yapsam 
düşünceleri arasında bocalıyordu. 

Verdiği karardan dönmek iııine 
gelmiyordu. 

Annesi öğle uykusuna yatmış 
olduğu için ayak uçlarile merdi. 
venlerden indi. Mahmur ve bay
gın bakışlarla ortalığı gözden 
geçirdi. 

J\'ulfakta kedinin ciğer y=re
sine, ateşte susuz kalan ve yanan 
yemeğin tatsız tuhuz oluşuna ü. 
zülerek kediyi ko- ıdı. Tence • 
reyi ateşt en indird' 

- E .. Neler de neler yapmış bu 
yaramaz kız. 

- Dur dahası var. 
cHemen bu halde iken aklına 

nişanlısı Galip geldi. Arkasına ka
za"1nı alarak sokak kanısından 
çıktı. Evlerinin hemen karşısında 
olan nişanlısı Galib'n evine geçt .. 
Kaynanasının elini öptü. Görüm
cesinin elini sıktı. Dudaklarından 
öptü. Biraz konuştu . Ve doğru Ga
libin çalısmakta okluğu odaya gir. 
di. Sonra beraber konuşarak bu 
hikayeyi yazdılar. Aiqam üzeri, 
kol kola, uzak tepelerde gurubu 
seyre çıktılar .. 

* N: . .,,anlımın yazdık lan burada 
bi~m4ti. ona: 

- Anladım, dedim, canın gez -
mek istiyor. 

Hemen yerimden kalktım. eli
mi yüzümü yıl:adım. Hazırlan -
dım. Ni~anlımı koluma aldım. ~.re. 
cidiye köyüne yürümeğe başla -
dık. Hen konuşuyor, yüzünü, göz. 
lerini bana çeviriyor, başka tara. 
fa bakmama mani oluyordu. 
Nişanlım çok hassas ve kıskanç 

bir kızdı. Ben de kıskancım am
ma onun kadar değil. Bunun i\in 
beni safa sola bakmaktan alıko
yuyordu ve miitemadiyen konu
şuyor, konuşturmanın carcsine ba
kıy_ordu . Hassas olduğu kadar ze
kı idi. Zira daima hndisile meş
gul etmenin yolunu buluvordu. 
Yolda yürürken öyle şcytalık!ar 
yapıyordu ki hayret etmt'mek el
den gelmiyordu . 

Bir kızın bir erkeği bu kadar 
sevmemesi Jiizım. Ben buna ta -
raflar değilim. Buna rağmen o
nun bu çok yakın alakasını, sev -
gisini de kenara atamıyordum. 
Nasıl atarsın ki insan ancak böyle 
sevgisi yakın ve taşkın bir kızla, 
nişanlı ile yorgunluğunu unuta
bilir .. 
Doğrusu nişanlrmın bu güzel 

boyundan pek memnundum. Fa
kat derler ki; •Kadınlar bilhassa 

(.,.,.,.mı 5 in.el a1fada) 
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TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI , 

İ KARAVEL -1---

Padişah Tunayı geçer geçmez ... 
uk:n gerek Mirçe, gerek anın 

rakibi Prens Dan Sultan Mehmet
ten himaye istida eylemi§krdi. 

Mirçen.in zulmünden ahali bi
ı:ardt Buna binaen. Dan isyan et
mişti ve muvaffak da olmuştu. 

Mirçe Macar kralından imdat 

istemiş, Macar krali Sigizmund ile 
Osmanlı hudut beylerinin aılonla
nndan imdat edecek bir hal.de de
ğildı. 

Osmanlı Türklerinin hvciutların
dal<i yerli akınclar kral ordula
rını meşgul etmN< .çin kafi geli
;rordu. 

Macar kralı, aynı zamanda Türk
lerden korkuyordu. Daha hala Niğ
bolu gözünün önündeydi. Bu se
beple Mirçeyi Türk padişahına 

yolladı. Ondan medet ummas.ı.nı 
tavsiye etti. 

Macar kralının bakııadı vardı. 
MJrçeyi göndermekle padişahla 
münasebet tesis etmek istiyordu 

ve bu hıi.<nüınünasebat ile hudut
lannı Türk akıncılarının tecavüz
lerinden kurtarmak hulyasındaydı. 

Çelebı Sultan Mehmet, Mirçe
ye dilgirdi. Anın ve Macar kralırun 
ınüracaatlerme iltifat ctmedL 

Alman kuvvetlerinin gittikçe nüfuz ettiği bildirilen 
Suriyenin, tarihte ve bugün oynadığı büyük rol 

Bugiin Fransız mandası altın

da bulunan ve cenup hududumuz
da komşu olan Suriye, Umumi 
harbe kadar Osmanlı devleti ida
resinde bulunuyordu. O zaman 
Suriye: Şam, Beyrut, Ha' J vila
yetlerle Kudüs ve Cebeli Lübnan 
müstakil mutasarrı!liklarından i
baretti. Şimdi Fransızlar, bunla
rın hepsine birden (Sİıriye hüku
meti) adını vererek hususi bir i
dareye bağlamışlardır. 

Halbuki çok eski devirlerde 
Şam ve haavlisıne (Suriye) der
lerdi, Şam şehrinin hakiki ismi 
(Dımşl<> idi (1). 

SuriyenJı ooğrafi teşekkülü ve 
mevkii itibarile pek büyük ehem
miyeti vardır. Eski devirlerde ol
duğu gib, bugün de .;yni ehemmi
yeti haizdir. Gerek eski vilayet 
taksimatına göre, gerekse bugün
kü şei<J.ne göre Suriyenin Akde
nizdcki rolü ve mevkii her zaman 
gözönünde tutulacak bir kıymet 
ifade etl""ektedir. 

Bugünkü Suriye hükiırneti hu
dutları içinde - yalnız Kudüs, Fi
listJJe geçm iştir - Şam, Halep, Bey
rut ve Lübnanda iki ~uçuk mil

yondan fazla nüfus vard:r. 
Suriyenin büyük şehirleri Şam, 

Halep, Bcyrut ve ikinci derecede 
Hama, Hums, Trablus,am, Lazki
ye, Sayda, Sur, Akke, Nablistir. 
(Yafa ve Hayfa Filistinde kalmış
tır). 

Suri\'t'n in mesahai sathiyesi 
(13<~.040) kilometre murabbaıdır. 
t~iltttan evvel S·1 1 iye kıt'asının 

ahalisi Süryani. İbrani, ve Feni
keli olarak akvam Siımiyeden üç 
ka\~e a;rılmış tı . Üç !.san konu
şurlordı. D u,ı:ii n hemen hepsi de 
arapça tekellüm eder ve hırlsti
yanları da, yabancı olarak gelip 
yerlr. enleri da Araplaşm ştır. Yal
nız Halep Türk olarak kalmıştır. 
Halkın bir k·,mı arapça konuşursa 
da, memlekete hakim olan unsur 
tamamile Türklerden mürekkep
tir. 
Şam ahalisi cinsiyet itibarile bir 

vahdet teşkil ederse de, din ve 
mezhepçe birçok ayrılıkları var
dır. Yerlilerin büyük bir kısmı 
müslüman olınakla beraber, Ce
beli Lübnanda, Beyrutta bulunan 
hırist<yanlar Maruni, Rum, Sür
yani, kat.oLk, protestan ve sai!' ce
J!laatlere inkısam etmişlerdir. 

Lübnan cihetinde ve Havran ta
raflarında ayr:ca •Dürzi, namile 
bir cemaat olduğu gibi, Cebeli Nu
sayriyedc de (Nusayriler) ismini 
alan büyük bir cemaat vardır. 
Bunların hepsinin mabedleri ay
rıdır. Piyerloti: ·Ben dünyada bu 
kadar mut.telif mezheplerde b'.r 
çok milletlerin bir a:.aya toplan
dığın t başka bir yer gorm~ım. Her 
tarafta yüzlerce mabed .. • dıyerek 

(l) Şanı = ool minaBı ıc..ı.. •Ulil 
ıoı, sat demdı. olan (l'-) e mu
kabil ..... irim , .... ~. 

Prens Danın hamisi sıfatilt' Çe
lebı Sultan Mehmet, ordularilc 
Tunayı geçti. Sultan Mehmet, Tu
nayı Ruscuktan karşı yakaya geç
mişti. 
Padişah Tunayı geçer geçmez 

birinci iş olarak Yergöğü iskele
sini tesis ve tahkim etti. (H. Sl9). 

Asıl türkçesi ağaç kökü manası
na gelen Yergögüdür. Geçmi~ za
manlar Yergöğü olarak bozulmuş-

tuY. 
Yergögu istinat noktası demek

tir. Osmanlı Türkleri Tunayı ge
çer geçmez bu mevkii tutmak ve 
Rıımanya içine dalmazdan evvel 
batt ric'ati temin için Yergök, ya
ni bir istinat noktas temin etJtı~~ 
lüzumu basebile buraya Yergogu 
ismi verilmiştir. 

Macar kralından ındat alınış i

ken Prens Mirçe mağli.ıp olml.lf, 
padişahın şefkatine düşmüştü. 

Mirçe, oğlunu padişah yanında 
bulundurmak, senede muayyen 
bir vergi vermek, o tarafa blr se
feri hümayun vaki olunca ınuay
yen miktarda süvari ile orduya il-

1r-- Yazan: '\ 
1 lskender F . ~ 
\.. Sertelli =-J 
Suriyeyi bir •mabed memleketi• 
halinde tasvir eder. 

• 
Suriyenin ticaret ve sanayi ba-

kımından da büyük bir ehemm ı
yeti vardır. Surıye, eski zamanlar
da şark ile garp arasında büyük 
bir ticaret merkezi idi. Gerek 
HJıt, Irak, İran, Ccziretülarap ve 
Asyadan, gerekse c!;;hilden bu 
memleketlere mühim mikyasta it
halat ve ihracat yapılır ve bir çok 
~yaya Suriye tava. sut ederdi. Es
kiden ipek kumasları pek maruf 
ve Avrupaca makbul ıdi, her tara
fında yüzlerce tezgah işlerken, bu
giin bu sanayie rağbet kalmadığın
dan hemen hemen bütün bu ipek
li mal çıkaran tezgahlardan eser 
kalmamış gibidir. 

Yalnız D.m~k. Hama ve Hums ci
hetlerinde hala ipek!~ yünlü ve 
pamuklu kumaşlarla sade veya 
k.ılaptanlı döşeme tak•mları ve sair 
mensucat imal ed :Jmektedir. Şa
mın sedefli oda takımları, yazi ve 
sigara masaları pek meşhurdur. 
Deb<.gıct dah: Şam havalisinde 
bor hayli ilerlemiştir. Beyrut sa
hilinde ç ı karılan süngerler dün
yaca mal:buldür. 

Halebin altın ve gümüş te7y'na
tı , kemt'rleri, b'lcıikleri, halhalları 
da rrı(" hu rdur. Fransız c-:ı irlerin

den b iri: •Halebin kebabını, Şa
mın Keşkülüfukaras~"lı, Beyrutun 
hamamların· methetmeden geçe
ır.ed ·m .. diyerc!:, bunlardan da u
zun boylu bahseder. 

Beyrut belediyes'.n:n 193<> da çı
kardığı bir istatistikte dC' şöyle bir 
CÜTl"le vardır: cGazzcn:n hurma 
rak sı dünyanın hiç bir içkisine 
bcnzemt'z. Bu rnkıdan bir kadeh 
içen bir seyyah, bütün ömrünü 
Suriye<le geçirmek ister .. beledi
ye bunu, Gazze rakıs:nı propagan
da içln ya<mış olmakla beraber, 
bunu ~ahsnn • vaktılc yerinde iç
tiğim için _ nefasetı hakkındaki 
bu şehadet, kat'iyyen mübalagalı 
bulmam. 

o 
Suriyenin iki biiyük nehri var

d;r: 1) Nerhiasi. Bu nehir Cebeli 
şarkiye ile Ccbell Lübnan arasın
da bir tepeden nebean ederek, §i
mali şarkiye doğru akar ve Ham• 
ile Humstan geçerek Halep vila
yetinde bir kavs teşkil eder Ye 
Antakyayı da dolaştıktan sonra 
Süvevd 'yeden Akdrnize dökülür. 

2) Bu da Edrün, namı diğeri (Şe
ria) nehridir ki şimdiki Suriye 
t.eşkllat:n:n (Erdün emareti) kıs
m nda kald:i!ı için, bu nehirden 
(Erciü~ \'e Filistin) faslında bah
sedeceğiz. 

Bundan başka nefsi şam şehri-

tilıak etmek şcrtile sulh aktedildi. 
Bu surrtle Romanya da tamamile 
Türk devleföıin tabiiyetine gir
mişti. 

Osmanlı devleti, dahili gaileler: 
bertaraf ederek Çelebi Sultan 
Mehmedin eliyle yen.den <-rdu 
ve idareyi kurmuş bulunduğu sı
ralarda yeni bir gaile çıktı. 
Osmanlı Türklerinin tekrar 

muktedir bir hale geli.'!i ne Bizans 
İmparatorunun, ne de etraftaki 
hükumetlerin işlerine gelmiyordu. 

Anadoluda bir de Dede Sultan 
ve Bedreddin Simavi gailesi çık
m1'jh ki, bu gaile mühimdi. Devlet 
rejimine karşı isyan eden bir 
mezhepti. 

Dede Sultan ve Bedreddin Si
mavinin taraftarları çoktu. Dev
let bunlarla adeta bir devlet cen
gi gibi ordular göndererek har
belti ve nihayet galebe çaldı. Ken
dilerini ve mezht>plerini kökün
den kazıdı. Taraftarlarını ve reıs
lerini idam etti. Bu mezhep adeta 
ve bir nevi komünistlik idi. 

Bedreddin Simavi meselcsı .ka-

nin 1çinden geçen bir nehir daha 
vardır: Berdi nehri. 

Cebeli Havranın eteklerinden 
akan birkaç küçük nehir daha var
sa da, bunlar çöle dökülüp kay
bolurlar. 

Suriyede buğday, arpa, den, Mı
sır, mercimek, nohut ve bakla 
mahsulü pek miıkcmmeldir. Dut 
ağaçları dah. çok old ıtf:undan hay
li ipek ç.karılmaktadır. (Havran) 
ovası ve (Ası ) vadisinin toprağı 
pek münbittir, bir çok yerlerinde 
senede iki kere r .. ahfül alınır. 
Şam rn etrafınclcı J...1 kaysi, üzüm 

ve şeftali bahçeleri pek meşhur
dur. Sekiz kaysının bir okka ve 
üç şeftalinin de bir okka geld ' ği 

sık sık görülür. Şamdan cenuba u
zanan (Gota) ovu . ı ik' taraflı mey
valık köylerle dolu iken Umumi 
Harpte bunlar;n bir kısmı harap 
olınu.~. a [: ~çların büyük bir kısmı 
kesilmi~t.r. Bu ovanın şimal kıs
mı da baştan başa fıst. klıktır. 
Sur~en:n kavun, karpuzu da 

pek meşhurdur. Dört karpuzu b ir 
devenin ancak göt .:rebtldiğin; gö
zümle çok defa zördüm. 

Cebell Lübnanın havası, İsviç
redcn farksız hattıi. oradan çok da
ha güzeldir. Hava dağlarda mute
dil, ovalarda h;:ylice sıcak olur. 
Maamafih yazın en s ıcak aylarda 
Lübnan c:ay fiyelerine çıkıldı~t za
man tatlı ve serin bir hava ile kar
şılaş ılır. 

• 
Suriyenın tarihi durumu pek 

enteresandır. Ralunetli Ahmet 
Refik, Büyükadada komşumuzdu. 

Bir ak~am bana Şamda geçen bir 
hl,ciseclen bahsederken: ·Suriye, 
tariht~, crta malı bir kadın gibi, 
zaman zaman muhtelif milletlerin 
eline dü~mü,tür!. demi§ti. 

renikeliler devrinde pek mamur 
olan Suriye, Fenckenin ticaret 
merkezi olan (Sayda) ve (Sur) 
şehirlerile iştihar etmiııti. Fenike
liler Sur:ye sahillernden Baltık 
denizine kadar çıkmış. Ümitbur
nunu dola<arak, tiı o v~kitten Af
rikayı denetmişlerdi. Bundan 
sonra Hazreti Süleyman zamanın
da Şam ve FE"nike sah lkrı Beni 
İsrailin idaresine geçiyor. Du'ha 
sonra (Asur) ve (Babil) hüküm
darları tarafından zaptediliyor. 
Bunlardan İranilere inttkal edivor 
Keyhüsrev Babilden Akdeniz.," in: 
diği sırada Şamı zaptediyor .. Bü
yük İskenderden sonra Sc:riye 
Makedonyalıların istilfısına uğru-

(Devamı 6 \ncı sahifede) 

TEŞr~KKÜR 
R:ıdyoma 5rız olan Bozukluju Rad

yo Tckni1ı:: Atelye!>I sahibi Bay PERE..""l 
kendin~ mahsus bir hazakati fenniye 
ile ~kblnden d:lha nıilkeınmel ve he· 
ııın ınü«:ddet denecf'k bir surette ta
mir ettiğinden teşekküralımın takdi
mine nıuteber gaı.e!cnizin Wvassutunl, 
rica ederinı. 

M.,..di CETE 

pandıktan oonra çok geçmC<!en 
Dil>.111 ece Mustafa meselesi çıktı. 
Bu oyunu da Bizans imparatoru 
vücude getirmiş bulunuyordu. 

Dü?.mecc Mustafa, Yıldırımın 
orlu idi. Timurlenk muharebesin
de kaybolan şehzadelerden biriy
di. Şimdi meydana çıkmıştı. 

Mustafa Çelebi, meydanı harp
te bulunamamıştı. Bir taraftan da 
sesi çıkmaml§tı. G\ıya fiTar ede
rek Avrupaya geçmek üzere Bi
zans gemisine binmişken Bizans 

İmparatoru tarafından tevkif o
lunmuş, hini iktızada müracaat 
edilecek bir sili\h makırmında Se
lani.ğe hapsolunup saklanmıştı. Bu 
defa salıverildi. 

Bu rivayetin dereceı. sıhhati bi
linemez. Lil:in muhakkak olan 
birşey varsa o da Düzmece Mus
tafa denilerek müverrihlerinıizin 
hakir gördükleri oo zatın haki
katen şehzade Mustafa bulunma-
sıydı. Buna delill~r çoktur. -

Çelebi Sultan Mehmet telaşa 
düştü. Mustafayı mutlaka elde ~t
meğ~ kıyamı, muvaffak ola.Il.•y.n-

ONU 
Haya -ını Anlatıyor 

Yazan: HALÜK CEMAL f\ . 

'' • k iskele memuruna gider 
bitap bir korku ile fifiriyor 7 

' 

Bu o kadar beklemedığimiz, um
madığımız bir şeydi ki ikimiz de 
bir adım daha atmağa muktedir 
olamıyarak oracığa saplandık. So
luk nazar !arla birbirimıze bakış
tık İkimizin de ağzından çıkan tek 
cümle: 

._ Aman yarabbim vapur gi
diyor!.. oldu. 

Birden bunun son posta olabile
ceğini artık İstanbula dönmek i
çin başka vasıta bulunmaı!ığını 
hatırlayınca gözlerim karardı. Her 
tarafım titriyordu. Kesik bir ç:ğ
lıkla: 
•- Ah ne yaptk Hikmet Bey?. 

Biz ne yaptık? .. diye haykırdım'. 
O da benim kadar heyecanlı, 

müteessirdi. Ne söyleyeceğini şa
şırmı~. giden vapurun arkasından 
bakıyordu. 

Nihayet ilk saniyenin ~aşk.nlı
ğını geç rince bana döndü, durgun, 
mütccllim: ' 

•- Müsterih olunuz Müjgıin 

Hanım .. 
Dedi. Buradan Kartala geçeriz .. 

Zannederim Pendiğe kadar bir 
akşam vapuru olacak .. Şi.mdi öğ
reniriz .• 

Bu sözler içime biraz ünıit serp
ti. Fakat iskele memuruna doğru 
yürürken yine bitap bir korku i
çinde cesarets:zlikle titriyor: <-

Ya Kartala da vapur yoksa? .• 
Diye kendi kendime kekeliyor

dum!. 
Sualimize aldığımız karşılık Ö· 

lüm kadar acı oldu: 
•- Pendik postası yarım saat 

evvel gitti! .. 
Bunu söy !iyen memur verdiği 

haberin ne kadar el'm bulundu
ğundan tamamile gafil, lakayt bir 
ahenkle ikinci darbeyi de vurdu; 
•- Köprüye son vapur da de

min kalk ti.. Art ik ilk posta yarin 
sabah 5,50 da! .. 

O anda ayaklarımın aTa.sında 

dehhaş bir uçurum açılın!§ gibi ol
du. Dü ş me_"llek için kenardaki de
mir parmaklıklara zor tutunabil
d m. Başım dönüyor; sanki bütün 
iskele üzerim<' yık,Jıyordu. 

Birden gözlerimin önünde e
vim, annemin s1cak nazarları, ba
bamın sert bakl{ları bir yıldırım 
gibi çakti geçtı. Şimdi bu saatte 
annemin. ablamin beni merakla 
bPklediklerini, küçük penceremi
zin önünde cndi~e ile yolumu göz
JEdiklerini içim sızlıvarak düşün
düm. Sonra; on yedi yıldanberi 
ilk defa bu gece evimden, onlar
dan ayr:, uzak kal!llak mecburi· 
yet'nde bulu::duğumu görüne<.' 
baygınlıklar içinde, deli olacak gi
b' bir hırsla oracığa, bek.leme sı

ralarından birine yığıldım. Artık 
gözlerime hücum eden sıcak yaş
larla ağlıyor, kalbim bu ıztırapla 
burkularak : 

._ Ne yapacağım .. Ne yapaca
ğim?. Niç:n?. Ah niçin? .. diye 
hiçk.irklarla dolu sızlaıriyordum!. 

Evet bu niçin böyle e>lınuştu? .. 
Neden iki aydanberi gönlümde 
baş kaldıran bu ilk sevginin sesine 
uymuş, Hikmet Beyle Adaya gel
miştim•. Yarım günlük bu masum 
görü~e için ilk defa nasıl anne
me yalan söyliyerek: 

ca mahpus tutulmak Ü>.ere Bizans 
İmparatoruna senevi bir çok pa
ralar vermek sureti gösterildi. 

Mustafa Çelebi, hakkı saltanat 
talebinde idi. Prens Mirçe, bilaha
re Niğbolu sancak beyliğine ta
yin olunan meşhur Cüneyt bey, 
Timurtaş ve Enanos zadeler ,·e 
bir çok Rumeli beyleri Düzmece 
Mustafa tarafına geçtiler. 

Çelebi Sultan Mehmet bürun 
kuvvetile bunların yüzerine yü
rüdü. Selanik civarında Mustafa 
Çelebi kuvvetlerini mağlup etti. 
MU8tafa Selaniğe iltica etti. 

Çelebi Sultan Mehmet. Bizans 
İmparatorundan Mustafanııı tes
limini istedi, vermediler. FW<at 
ıehzade Mustafa ile Cüneyt Bl'y
ler hapsedilip salıverilıniyeceğini 
bir nezaket Meri olarak bildirdi
ler. 

Çelebi Sultan Mehmet, memle
lreti kurtarıp ona eııki ~vket ve 
satvetini iade etttkten BOnra da
ha birçok faydalı işler vücude ge
tirdi. 

Çelebi Sultan Mehmed..ıı Edil" 

•- Teyzeme g.div<>ruJ11 
babam gelmeden erkende 
rim .. • diye o saf, temiz kJd 
kand:rmıştım •. 

,, 

Bunları zihnimden 
büsbütün fena oluvor ı 

cum eden neda;;etler 
Hikmet Beye de kızıyord 

(Ar~ 

-(==M=e=r=a=b=~=~ 

Bir tesadüf inS~ 
ların mukadde 

d · · ·11of tını eğıştırıı 
Derler ki, bir '.e• a~ r ~ 

1 
mukadderatın, d " tı"e'b1 ~ 
kat ·böyle bir tesadi.:fle ıı1' 
deratı değişen bazı insan: 
!etlerin de mukadderatını 
me'ktcdirler. 

Buna bir .misal olarak ı1' ,~ 
Bismark gösterilebil:r. Al~ 
nın siyasi birliğini tahuıd: b 
tirmiş addedilen Bisırark, 

e· musunuz, ikti<lar me\.ı.ıe,J1 

gelmiş? Şöyle anlatırlar: 
Bismark /bundan yiiz scP 

Prosya ordusunda yü t ~ 
bir gün ~ehirdc yanında 
bir ~ızla geziyormuş. 1.'Ü ~ ( 
za o kadar dalmış ki, ya!', 
geçen bir albayı görm~ş 
bii selamlamamı~. . . ,.l 

Kendisme selli;m ,.,-r,Jaı.,ıJ 
bay durmu.~ . yüıibaşıyı ç9 fi 
ve gözJ,,rinden atr~ püs.•~ 1 
k3r§ısında selam vaziyetıP ~· 
ran .yütb•.şıya dik dik ~ 
Sonra şchade , parma~ını 
rarak ucu ile BL=ı:ırkın f'. 

' "h . 
işaı·cl etmi~. O da gayrl ~ 
gözlerini aşa:>ııya indirdiği r 
düğmelerinden birinin çu 
duğunu görmüş. ~· 

O esnada halk ve bilhaı6' 
cuklar etraflarını c;evirırn~· 
neyi seycedi}orlarımış. 1, 

Albay, bu suretle JiızJlll rs'' 
ihtarda rbulunduktan sonrad~ 
mağını indirerek, yoluna .. ıc~ 
etmiş. Çocuklar 'kıs kı~ ~'1 ~ 
Bismark da ateş püs!kürııYo 
Şöyle söylenmiş: 

1 
ıl 

~ . 
- Bu adam beni halkı!l • 

kadının önünde re?.il etti. ııe 
in1ik:>mımı alır.asını bilirill' ~) 

Bu h:dbe . ..ırduda kula1'_19 o 
!ağa yayıla yayıla büyürıı~·~ 
dar ki Bismarka .düğmesı1 
ismini de vern1işlcr. h 
Şayia Prosya sarayına ,ıt.•ff'r 

Kral .düğımesiz adam• ı Y , 
tanrmak istcm4 ve onu ~ar~/ 
ğırtmış. Kralla Bisma.rk ~~ 
geçen yanm saalhk ·bir ı;0 . ı;, 
den sonra, Kral ·Düğmrsıı., ~ 
dam• ın zekasını fari!<etrıı4' ~~/ 
kendi hizmetine al.nuş. ilk j er 
da siyasi bir vazife ile ta,-ı' 
ce, Bismarkın yolu a~ıisn!~'& f 

Belki de bu düğme hU<· Y 1 
masaydı, Bismark ismi cı~~{ 
yubmyarı bir adam oJarsl>·~sı' 
bolup gidecekti ve Alına~ ,,., ' 
mukadderatını da ıbaşka bil' 
kamete çevricmiyecektı. 

- ~ 
nede ,Bursada gü<el c:;erJt·r\"ıf 
dır. En nefis eS<'ri Bursada 
Camidir. 

Çelebi Sultan ·r t• 
isabet ederek vefat etnıi, 11 

824). ,ti' 
Çelebi Sultan ::';!~hn «!.tısı ~ 

tından sonra Fatihin b~br. ,erıl 
tan Murad padişah oldu. O~ 
yaşında idi. . ıa f, 
Şehzade Düzmece :Mıı•13 liJl 

rültüleri ve dahili nıuhar;r~1 
den sonra nihavet D;izrııe ıaıı"· 
fa mağlup oldu ve yakll 
katledildi. ~ıf 

Bu gürültülerden ;.;ufa~~) 1 
Tuna üstü devletleri jstıfa o'~ ' 
kıştılar. Bizans İmparator''_.~,) 
vakit olduğu gibı l.ıunlal 8 

• , 
'd' ,ı çı ı ı. ııl 1 
Sırp kralı bu sıralarda "~ıc'.jlll 

mişti. Saltanat değişmesı ~ ~ 
Osmanlı memleketınde ,,ı-:,,,ıı', 
ga•al klar ve da.lıili rr.,ılıU ı 
den istifade etmek uıeı e , ~ 
oğlunun teşvikıle S '1l ~~. 
manlı devlet, ale ı 'nr ,..ıı 

- ıNi< .... 
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Girit muharebeıinin ni- ı 
hayetlenmeıinden aon- , 
ra Hitlerle Mussolini a
raaında Brenner' de ya· 
pılan mülakatta, iki 
memleketin aıkeri sa
hadaki yeni ithirliğinin 
görütülmüı olduğu bil

Girit düştük
ten sonra •• ./On24.ldcıt 

' /Çİlf DEKi . , 
.. -HA.DISELER ··• . 

' ttsu yazm.m metinleri ~OOlll9 
v ~ "Jana bUllenlerlnden alııurut!>r> 

itil. kf lllla eden: Mııammer Aiutm: 
ıı,. ltitler ile Musolini dün onuncu 
d· la olarak, Brcnner'de bir defa 
~ha görüşmüşlerdir. Beş saatten j 
lı:k la süren miılakala her iki mem- ı 
~ et Hariciye Nazırlarından baş. 

Alman Orduları Başkuman - j 
~ğı Şefi Mareşal Kaytel ve 
·alyan ~nel Kurmay Başkanı 

;neral Kaballero da iştirak et. 
~lerdir. 

) Ögie yemeği altı kişi arasında 
•lnız olarak yenilmiştir. Mare -

kl !Caytel ile Aınria! Kaballero 
'rasında iki memleketin askeri 
lahactakl işbirliği üzerinde görüş. 
llıeler ypılmiştır. 
.Yarı resmi bir Alman kaynağı 

~0rüşnıen:n şimali Afrika ve Ak
•nizdekı harekat havası i\'.inde 

t•reyan ettigıni, Girid muharebe. 
:~in n.'.3ye'lenmesinin müzake
b•le~in csasmı teşkil eylediğini 
"dırmeldedir. 
Loı: ... ra mehafili, Brennerdc ya

~:an goruşmeyi Mihver devlet • 
· ı arasında daha genış koardi -

~asYon lüzumunu gösterdıği için 
lııan dar bulmaktadır. 
d t.ondraya göre, görüşmenin he. 
!!fı hakkınd" hiçbır şey beklen
~eınekle beraber, Musolininin 
Undan birşey kazanması her za.. 
~ankınden daha az muhtemeldir. 

ttvat tacının İtalyan haneda -
~1~dan bir prense verilmesi Hit. 
~r ın semahatinin son haddini 

•kil etmektedir. 
"IV.NSIZLARI FRANSIZLARLA 

ÇARPIŞTIRMAK 
•
14 

da General Veygand şimali Afrika
l"'ıl' len Vişiye gelerek, Mareşal Pe. 
.e n'le görüşmil§tür. 

dı M?_stakil _Fransız ajan~mın bil
" rdıgıne gore, evvelki gun Parıste 
~ansız Nazırlarının yaptıkları 

1
. Plantıda Almanyanın yaptığı tek. 
•llcr görüşülmüştür. Bu teklifler 
~tılardı~: Mütareke üzerine Fran

dan alınan silahların bir kısmını 

~litekait ve yetim
lerin maaşları 

(1 llld llalı.Wedeıı Devam) 

t' ~u meyanda kiırsuye gelen Fe
ldun Fıkri emeklilerin maaşlarını 

"1r.ak için çektikleri dertleri u-
~iltı -I uzun anlatmış ve şunları soy-
•ııı'§tir: 

l:ı;; •.. 'lt -.unmek lazımdır kıi yarın her-
i 

1 
•s tekaüde sevkediiecek ve ayni 

~lıraplı dakikaları. geçirecektir. 
it uy.ük Avrupa devletlerinde bu 
~bıl en:eklil~re paraları ~vlerine 
la dar gcinderılır. Bu usulu biz de 

)f b-tb:k edecek olursak rejimimiz 
1' Uyük bir ift1har duyacaktır. 

( 

Ilı Emeklilerin paralarını ya me
Uru mahsusla veya posta vasıta

:ı~ evlerine gönderilmesi esbabı-
ın teminini de Maliye Vekilinden 

llddetıe rica ederim. 

t
. ~alıye Vekili, ezcümle demiş • 
'r ki: 
- Arkadaşım Feridun Fıkrinin 

~tlaya attığı usul tetkike muhtaç
ır. Şimdiye kadar hiç diışı.inülmc

lıı. . 
~tı. Maamafih, bu meoeleyı de 

ağım. Bu usulün vaz'ı I\ın hatti 
•l~ı. ""adar olarak tetkikler yaptır· 

iiddi fedakarlıklar •cap etse bun

h.~~ çek.ınmiyeceğıme kat'iyyen e
"'l'l olunuz .• 

tt1ıek we ka•ıaıar 
da (1 inci Sahlfecl..,, Deftm) 

~ ~a tasarruflu hareket edebılme
ı:;ni temin için tetkikler yapmak-

ırlar. 

lıı lluşünülen şekle göre, daıre me
~t~rları da dahil olmak u<ere her 
ıl ek kravat takmadan açık yaka 
h~ \'e şapkasız olarak gezebılecek 

Urosunda çal.şabilecektır 
h l<ad1nların da giyiııılcrinde da
~ a tasarruflu hareket clrrıelcı-. i
bıı:ı tavsiye ve propagandalarda 
Ulunuıacaktır. 

llİKAYE 
b.l ( 4 unciL sayfaıllın devam) 
ı. anlı;ık hayatında daha çok 
t\ıJ.rn q az olurlar. her halde, buna 
g a t<'brp aradan bir karakedinin t:rne ' ne mani olmak tçındir. 
h: enınce de sev gı artık başka 
. r ekle bürünurmüş. 

tı~ •,;ın!ım, gözlerırrun içine bak-

t~J SPnsiz duramıyorum Artık 
bnsek, dedı .. 
Udaklannı aradım, buldum: 

' Pekı, hemen, ~ 

diriliyor •• -
iade ederek, Fransız müstemleke 
kuvvetlerini silahlandırmak ve 
hür Fransız İmparatorluğuna ta
arruz ey !emek. 
Fransız Nazırlar heyeti bugün 

Vişide fevkalade bir toplantı ya· 
pacaktır. 
ALMANLAR TÜRK DOSTLU • 
GUINUN İDAMESİNİ İSTYOR 

Berlinde çıkan yan resmi haf
talık •Pas Rayh• gazetesi cdört 
yol ağzında Türkiye• başlığı al • 
tında neşret:iği uzun bir makale
de, ayrı yoldan hareket etmiş ol. 
malarına rağmen, Türk ve Alman 
inkılapları arasında bir benzerlik 
görmektedir. 

Mecmua hulasatan diyor ki: 
.Türkiye garpteki model üze -

rine kurulmu~ bir demokrasi de • 
ğildir. Türkiye, kuvvetli, müt • 
lehit ve disiplinli bir memleket • 

tir. Türkün en büyük arzusu is • 
tıklaldir. Türkiye, Almanyanın 
kendisi hakkında hiçbir harpcı 
emeller beslemediğini anlamıştır. 
Almanya Türkye ile dostluk mü

nasebetleri idamesini arzu etmek· 
tedir. Ankarada ve Berlinde men. 

faat çarpışması olmadığı teslim 
edilmek,edir. Alman milleti meş
hur bir muharip millet olan Türk. 
!erin yüksek mertlik vasıflarını 
her zaman takdir ve tebcil etmiş
tir.• 

IRAKTA SÜKÜNET AVDET 
EDİYOR 

Irak'ın Genç Kralı Feysal dün 
hususi trenle Bağdada dönmü~, 
istasyonda Naib Abdülilah ve yük. 

sek devlet memurları tarafından 
karşılanmış:ır. 

Irakta sükunet avdet etmekte· 

dir. Yeni kabine sür'atle teşeküi. 
edecektir. 

Biraz insaf 
(1 - Salılf- Dena) 

dak başına 100 para gibı büyük bir 
zammı icabettirmediği bilindiğin

den İdarenin fialleri fahiş bir nis. 
bette arttırması sarfyatı derhal 
mühim miktarda azaltmıştır. Ser
mayesi iki kuruş olan gazozların 
7,5 ğa çıkarılması ise fahişin üs • 
tünde bir kar düşüncesini tebarüz 
ettirmiştir. 

Bilhassa şu sıcak günlerde ter
leyip, susayıp gazoz içmek istiye. 
cek yolcuların fazlalaşması tabii 
bulunduğundan halkı vapurda 7,5 
kuruşa gazoz içmeğe mecbur bı
rakmak hiç de doğru görülmemek. 
tedir. 
Diğer taraftan vapur büfele • 

rınden azaminin üotünde bir kar 
temin edilmek istendıği de şu ga.. 
rip hakikatle belli olmaktadır: 

İdare beher vapur için büfe me
muruna bir kilo kahve vererek: 
•- Bundan iki yüz kırk fincan çı. 

karacaksın!• demekte ve akşam 
üslü hesap görülürken her kilo 
için 240 fincan kahve üzerinden 
para almaktadır. 

Yani beher fincan kahve 7,5 ku· 
ruşa satıldığından idare bir kilo 
kahveden tam on sekiz lira gibi 
şayanı hayret ve dikkat kar temin 
etmektedir ... 

Bundan başka bazı büfe memur. 
larının iki yüz kırk fincandan faz· 
la çıkarmak için müşterliere kah. 

veden başka her şeye benziyen ka
ra bir su verdikleri de beyan e.. 
dilmektedir. Yukarıdaki şu hesap 
hem yeni zammın münasebetsiz • 
liğini ve hem de bir ihtikarı gös. 
terdiğinden keyfiyeti ehemmiyet
le alakadarların nazarı dikkatine 
koyuyor ve Biraz insaf! diyoruz. 

Kanada'da 
11 inci Sahifeden Devun) 

Çörçil bund3n sonra Britanyada 
bulunan Kanadalı kıtaatı sena etmiş 
ve demişlir ki: 

cOnların, İmparatorluğun kalbga
hını mUdafaa ctn1ek v.e sahillerimize 
ayak atmıya cür'et edecek dil·mana 
saldırmak gibi hnyatl ehemmtyette 
vazifeleri var.> 

·Kanada Başvekili Makenzi King 
ayni. vesile ile söylediği nutukta de
mişıir ki: 

cii<ll p gayretine iştira.kimiz gittik
çe çogalarak devnm edecektir. Bu r.e
ne ıçinde İngilterCYe yeni bir piy3de 
fırkası, bir hacum ar&bası livası, bir 
zırhlı frrka ve techizatı ile birlikte 
takvi e kuvvetleri göndereceğiz. Ha
len bahriyemizde 50.000 kişi vardır. 
Bunların adellcrl artmaktadı•. 50 an
. t:renınan ~ :ı.ıı 1.eCb.iW depo
mu% var~ 

Cenubi Irakta 
çarpışma d, -

vam ediyor 
Bağdat 3 (A.A.) - Naib, Cemıl 

Mafora'yı yeni hükumeti teşkile 
memur etmiştir. 

Cenupta, çöl mıntakasında Irak 
kuvvetleri ile Maverayı Erdünden 
harekat yapmakta olan İngiliz 
kuvvetleri arasında çarpışmalar 
devam etmektedir. 

Bazveıte verııen 
yeni ıellhtyet 

Vaşington 3 (A.A.) - Mümes. 
siller meclisi, Ruzvelte husnsi va
zifelerle tavzif edilemk üzere is. 
tediği kadar Visamiral tayin et -
meğe salahiyet veren kanun la. 
yiha5ını münakaşız kabul etmiştir. 
~----,vwW"" ırız.L>&JV ~ 

Roman yada 
Almanlar 

(1 inci Sa41feden Denm) 
Bükreş Di\.J.nı llırbi tarafından der
hal muhakeme olun::ıcaklardır. 

Neşredilen tebliğde, tezahüratın 
Alman kıt'alarının Romanyada bu
lunınasının kıtlığa sebebiyet verme:>i 
gibi efkfırda mevcut kanaatten ileri 
geldiği bildirilmektedir. fIU.kUmet, bu 
görüş tanını redd~tmekte ve Alman 
kıt'alannın yiyeceklerinin Almanya
dan getirildiği ve kıtlııh.n tabit sebep
lerden ileri gelıfi3i beyan olunmak· 
tadır. 

Carlanın hezeyanı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

gösteren satılmış, esir adamın saç
malarına bütün Türk matbuatı 

hiddet ve nefretle mukabele et. 
mektedirler. Bıı meyanda Ulusta 
Falih Rıfkı Atay: 

<Amiral Darlan İngiltereyi it
ham için bir takım seuepler arar. 
ken, Türk istiklal mücadelesi ta
rihini bilerek veya bilmiyerek, 
tahrif etmek gafletine düşüyor. 
Bunu bilerek yapmak affedilmez 
bir kusurdur. Başka bir milletin 
mukadderatın&. taalluk eden bir 
meselede, hadiseleri iyice tetkik 
etmeksizin, uluorta lafazanlık et. 
mekse, şerefin ne oldıığunu anla
mış olmak lazım gelen bir askerde, 
veya, büyük milletlerden birinin 
mukadderatını sevk ve idare et. 
miye ~alkışan bir siyaside mazur 
görülmez. Amiral Darlan İngiliz 
milletine karşı beslediği kini, ya
hut, siyasetinin Fransız milleti i. 
çindeki aksülfımellerini teskin et
mek için bundan böyla keser kes. 
mez silahlarını yalnız kendi top
rağından seçse daha iyi eder. 

Kilikya Türkten gayri hiçbir 
sıfatla yanyana zikredilemez. Eğer 
bu gasp hareketi muvaffak olma.. 
mışsa bunun sebebi, herhangi bir 
yabancı devletin yardım, müda -
faa veya teşviki, ne de Fransa ile ı 
herhangi bir müttefiki arasındaki 
tesanütsüzlük değildir.• 

Demektedir. 
Bu sabahki gazetelerimizin Dar

lana verdikleri ders de üçüncü sa.. 
hifemizde başmal<aleler sütunun· 
dadır. 

Bira lıtlhıalltı 
Cl ine~ Sahtfede-n Dr-vam) 

hah inhtsarla.r Um11m Mıidürlüiüne 
celmlt ve Umum llliidılrle cöl'Ü%Jllüt
tür. 

Dublin hava 
akınında 34 

kişi öldü 
Dublin, 3 (A.A.) - Cuma - Cu· 

martesi gecesi Alman tayyareleri ta
rafından Dublin üzerine yapı1-n a
kında ölealerin miktan 34 kişidir. 500 
kişi yersiz kalmıştır. 

Yeni vergi 
(1 ine! Sablfo<len D""""1) 

kında kanuni takibat yapılacak· 
tır.• 

Beyanname verme müddeti bit
tikten sonra her tarafta kontroller 
yapılacal<, bunu müteakip beyan. 
namede ıtösterilen ve dofıru bulu. 
nan maddelerin zamları ve vergi
leri üç ay içinde üç müsavi tak
sitte sah!plerinden tahsil oluna. 
caktır • 

ikinci Vllbelm 
(2 inci sahifeden dcı•am) 

İtalya, müselles ittifakın zatını an
ladığından Almanyadan yavaş ya
vaş ayrılıyor ve müselles itilafa 
doğru temayül ediyordu. Nasıl ki 
Urr.umi Harp geLp çattığı zaman, 
Almanya, yalnız bir Avusturyanın 
işbirliği ile bütün dünyayı karşı
lamak mecburiyetinde kaldı ve 
neticede mağlup olarak imparator
lukla beraber, Hohenzollern hane
danı da yıkıldı. İkinci Vilhelm 
bundan sonra Holandaya çekilerek 
münzevi bir hayat yaşadı. Şu var 
ki İkinci Vilhelmi takip eden Al
manlar imparatorun hatalarından 
ibret dersi alarak, Almanyayı iki 
cephede dövüşmek mecburiyeti al
t;nda bırakrr.adılar. Nazi Alman-
yasının 1939 senesinde Sovyet Rus
ya ile anlaşmasının hikmetini bu 
derste aramak lazımdır. 

Girit Harbine 
Bir Bakış 

(1 lno! Sahifeden Denm) 
İngilizlerin son üssü olan Stakya li

manı da evvelki gün zaptOOilmiştir. 
Bu limanın Şlmalindekl dağlık mınta
kada İngilizlerin son mukavemeti de 
kırılmış ve yen.iden 3000 esir aluunı;r 
tır. 

İngiliz asl<erl mal<amlan Girltteld 
mukavemetin Orta Şarkta İngiltzlerin 
vaziyetini düzelttiği mütaleasındadır. 

Bu makamlar, Giritte ölü ve yaralı 
ola_rak verilen zayiatın ağır olduğu, 

fakat d~manın ağır tazyik; altında 

15.000 askcri'l tahliyesinin başlı ba .. 
şına bir muvaffakıyet ~kil ettiii söy
lenmektedir. 
TAHLİYE NE ZAMAN 
BAŞLADI?. 

Giritten ilk tlhliye edilen askerler 
29 ı'layısta Orta Şarkta bir limana çı
kanlmış1ardır. Bu kuvvetlerin çoğu 
Yeni ZeJAndalıd.ır. Yorgundurlar ve 
bazılan on günlük tıraşlıdırlar. Bu
na rağmen ncş'elerin.i muhataza et
mektedirler. 
Karanlıkta muvasalat eden ilk va

puru diğer vapur kafilesi takip etmiş
tir. Herkes ıu müt.ale.ıyı söylemiştir: 
cBizi endişeye düşüren Alınan asker
leri değildi. Onlarla boy ölçüş(•biliyo
ruz. Fakat Alman hava kuvvetleri bi-
zi Uı.ciz etmi~tir.> 

l\IAHKEMELERDE · 
(3 üncü sahifeı!"n deı•am) 

- Tabii.. Bütün komşıılar bili
yor .. Duydular da, hepsi ayıpla
dılar. Hepsi söylüyoo-: Yerden gö. 
ke kadar şehadet ederiz, diye .. 

- İyi amma, onlar, onun da 
komşuları.. Orada söylerler de, 
mahkemede cbilmiyoruz• derler. 
.Meclisi muhakemenin haricin • 
de olan ~ehadet muteber değildir.• 
Mahkemede söylenmedikçe, birşey 
ifade etmez. 

(Bqmakalden De\·am) 

tayyarelerinin Hanyada yaptığı 

tahribat. bilhassa tüyler ürpertici 
mahiyettedir. Almanların Giridi 
her ne pahasına olursa olsun; is
tila etmek azim ve kararında ol
dukları bwıdan ıla anlaşlmakta 

idi. 
Muhakkak olan şey şudur ki, 

Girit Almanlar için bir gaye de
ğil, bir merhaledir, 
Şimdi Irakta ve Giritle vuiyet 

hu olduğuna göre tekrar kendili
ğinden şıı sual Qo"!aya çıkmaktadır: 

- Almanların yeni hedefi ae
resi olacak?. 

Bıı soruyu üç şekilde cevaplan
dırmak mümkündür: 

1- Almanların Giridi işgal ve 
Şarki Akdenize bu adayı nöbetçi 
dikerek, Şarki Akden'z havzası 
dışında kendilerine yeni bir istila 
hedefi aramaiarı 

2- Suryeyi istila, Irak ve Filis
tinc> yarmak ve kıskaçlaına u<1u
Hindc Mısırı işgal eylemek teşcb
bü•Ü 

3- :\fısırı istila ve Sü"eyşi ka
pamak tasavvuru .. 

Bunlarm dışında bir ihfmal de 
Alman \'e İtal\·anların !om bir 
hanrhktan sonra: bütün Akdeniz 
cephelerinde umumi taarruza l:"Ç

mektir. 
Cevapları ayrı ayrı tetkik ve 

i73\1 edince birinci şıkkın vukuu 
ihtimnli za~·ıftır. İkinci, üçüncii, 
dördiin<ii şık bir arada ve ayrı 
ayrı akıl ve mantığa en uygun 
olandır. Bu itibarla Giritten S<>n· 
ra Alman ve İtalyanların Giritten 
hava yolu ile bir saat m•safede bu
lunan Kıbrısı zorlamaları ve mü .. 
teakıben Suriyeyi kend"lerine he
def ittihaz etmeleri pek muhtemel 
olduğu gibi; Suriye, Filist'n, Mıstr, 
Süveni bir arada ve geniş bir AA· 

şırtma hareketi halinde hava, de
niz baskınları ile \'e bütün imkan .. 
!arını ortaya ko)•arak istil:i~·a te
şebbiis etmeleri de galip ihtimal 
dahilindedir. Bu pliınların hangi· 
sini tatbik me\·zuu balısolursa ol
sun; hu arada tekrar Suriyenin 
vazi~·eti, hiç şüphe yok ki, birinci 
derecede dikkati üzerinde topla
maktadır. 
Şimdiki halde Suriye tn.rırı ve 

Alman propagandasının kar-.lıklı 
mücadelesine en geniş şck;lde. sa· 
ha olduğu kadar; yerlilerin, Fran· 
sızların, Hür Frnnsııların da ayn 
ayrı telakkisine sahipt'r ve askeri 
bakımdan da çok nazik bir du
rumdadır. 

Türist kılı~ ile Sur .yeye ve 
bilhassa Halebe pek çok miktar· 
da Alman gitmiş bulunduğu ha· 
her verlir ve tayyarelerle Suri
yeye de\'Rmlı Alman teknisyen ve 
miitehassısı gönderildiği tebarüz 
ettirilirken; İngifülerin de Suri
yeyi, bilhassa Irakı teslim aldık
tan sl'nra; tamamile sardıkları 
gözöniindedir. 

Bu bakımdan, Şarki Akdeni.,de 
yeni hareket hedefleri bahis m•v
'lUU olurken; bizce gün ·in ve- J!Ü"" 
]erin merak suali daha ziyade 1u 
olmak lazımdır: 
·- Suriyeyi Almanlar mı, İnıti

liz\er mi: kim \'e hangisi daha 
önce işgal edecek?. 

Bizim ~ah~ kanaatiıni1e ,öre; 
Orta ve Yakın Şarkın rniidafaa"1· 
na tam ve kamil bir .ekilde hakim 
olmak azmi ile İngoi.lizlerin Suri
ye~·i isgal etmekte ve Suriveve 
istiklalini vermekte Almanlara ta
kaddiim etmeleri ihtimali galiptir. 

Ha•iran - teşrinievvel aylan 
herhalde Orta ve Yakın Şark için 
kanlı ve misli görülmemiş müca
dele aylan olacak ve İn;tilizler be
hemehal Akdeniz, Orta ve Yakın 
Şark hakimiyetini elde tutmalı: ve 
Almanyaya "°n takatini sarfettir
mek için bütün imkanlarını orta

-=============-=========-======- • ya koyacaklardır. Zaten. İngiliz· 

VA Z /• y E T ı• ler i~in Amerikan yardımının üs

Vetc\I, İnh\sM'lar tarafın<bn Al
many:r.ya yapılııeak muhtelif slpanşler 
tizttlnde iuluıt atmıştır. HAber aldı· 
Jımısa cöre, bira tıı.brikalannm lstih
oali.ton artt.-ı ve Anadoluıum her 
taratma bira sevl<I ıı-tnde tedbiri ... 
alınması için Vekil tanfından alil<,.. 
darlara em;rıer verllmlııilr. Yazın bar 
lanJlCındır. oldutumu• halde bira sar
fiyatı ,-örü1memlş derecede .. fazla.dır. 

HARP 
(1 lnel SaJı;feden Devam) 

ne istüade temin edebildiler? Şar
ki Akdenizde ve Orta Şarkta mü
dafaası en hafif olan bölge Suri
yedır. Bu geçen 12 gün zarfında 
İngiliz harp meclisinin bile Su
riye hakkında kat'i bir karar ver
mediğine bakılırsa, bu zamandan 
askeri ve siyasi bakımdan sür'atle 
istifade edilmediği anlaşılır. 

Almanlar ise Girit harbine de
vam ederken, elden geldiği kadar 
Suriyeye tayyare ve seyyah gün
dermeğe devam ettiler; Iraktan 
ayrılan Alman tayyarelerinin de 
Sur iyeye döndükleri muhakkaktır. 
Yani Suriyedeki hava meydanları 
Almanların elindıx!ir. Fransız gar
ntzon kume'ldanı Suriyede <'rfi 
idare ilan etti ve 1eçcn z.ımandan 
onun da müd~faa maksad 'e uza
w istifade ettiği kabul edilebilir. 

İngilizler şimdi Filistinden kara 
kuvvetlerile ileri harekete başla
salar da, 12 gün geç kaldıkların
dan Suriyede iyi bır müdafaa ile 
kar'1lasacaklar ve ilk hamlede 
mu~affak olamıyacaklard1r. Zaten 
Almanların istedıği de budur. Ya
n, Mısıra ve Süveyş kanalını mü
dafaa içın İngilizlerin Mıs:rda faz

la kuvvet toplamalarına mani ol
mak. Suriye işgal edilmiş olsay
dı. İngilizler Orta Şarkta yalnız 
bir cephede harbetmek gibı sağ
lam bir vaziyet kazanacaklardı; 

ve bu itibarla garp çölünde daha 
kuvvetli buıunacaklardı . 

Suriye bu vaziyette olduğu için 
Irak tamamile kurtarılm:ş sayıla
waz. Hulasa 12 günden Suriye i
ct·ı ist.fade ed lımel:yd;. Bunun 
zararı çok geçmeden anlaşılacak
tı.r. 

tiinlüğe varacak randımanından 
istifade etmek ve teraviizi bir va· 
ziyete sahip olmak hususunda şe-
refli ve hakimiyetli bir müdafaa 
ile geçmek iktiza eden mevsim bu 
mevsim. yani haziran .. teşriniev· 
ve! fasılasıdır. 

Binaenaleyh, İngilizler Orta ve 
Yakın Şarkta Alman kuv\•etlerini 
yenmek ve bu kıt'aları 1942 ye 
kadar ellerinde tutmak kudretini 
gösterirlerse; 1942 den •onrası için 
esasen hiçbir korku kalmıyarak, 
İngilterenin Amerikan )'ardımı ile 
artacak tecavüzi kabiliyeti karşı· 
sında ba..ııı:.tnı iki eli arasına n11p 
diişünmek vaziyeti Almanlara ge
çecektir. 

1I:'r1™ fl71':T l!~M: _..,..._ 
ZAYİ - 3U TeveUUl'OyOm, mild· 

detl askerf)'<'mi bitirip kıt dan al
dı~ terhis tezkerernı k yr im. Ye
nsln:. ç . .k-ıncağımdan eskısının hük
mü yoktur • 
~- ........ .A&.'LU 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 29 
Yazan: Fraııcia Macluud Çeviren: lıkeruier F. SERTEW 

Bu ~üzel kadının bana tekrar bakıp gül
mesınden anladım ki iltifat bekliyordu 
Garson yüzı.ime manalı bir ta-

vırla bakarak: 
- Ne alacaksınız, Mösyö? 
Diye sordu. 
r,evyc-rkta bır dostum bana Pa

risli garsonların çok alaycı ol
duklarını söylem işti. 

Garsonun manalı bakışından 
hiç de şüpheye düşmedim. 

- Şampanya.. 
Diye cevap verdim. 
Çoktanberi şampanyaya has

ret çekiyordum. Gerçi bu bizim 
içkımiz degildi. Fakat Nevyorkta 
bır dostumun ev .nde birkaç kere 
içtiğim içın, lezzetini bır türliı ıı

nutamıyordum. 

Şampanya geldi.. 
Şampanyanın yalnız gürültüsü

nü sevmiyordum. llangı masaya 
gıtse. •Beı:: buradayını!• diyen bir 
~es çıkarıJ ordu. 

Ne yapalım? Katlanmalı.. diye 
rek .çmege .:ıaşladım. 

Biraz sonra yanımdan - ortada 
dolaşan Parıs ç.çeıu1.:rınden - bir 
kadın geçtı. 

Yürüdü .. 
Dönüp arkasına baktı. 
Gülümsedı. 

Bana bak.yordu. 
İlkönce kendimi şöyle bir yok

ladım. Hi~< bir eks;k!ik göreme
diın. 

- Ah bu kadınlar .. Ah bu Pa
risliler ... 

Diyey mmlda'ldım. 
Fakat, bu güzel kadının bana 

tekrar bak:p gülmesinden anla
dım ki, benden davet ve iltifat 
bekliyordu. 
Başımla seliim \·erdim: 
- Bana biraz arkadaşlık etmez 

misiniz? 

Kadın ciddi bir nezaketle teşek· 
kür ederek, karşımdaki boş san• 
dalyeye otu.-du. 

Kendisine ne içeceğini 90rrna
clan ,gar>0ndan bir boş kadeh is

tedim. Biraz sonra .kadeh geld~ 
şampanyayı birlikt içmeğe bqla. 
dık. 

Bardaki insanlar müfuiş bıiı 

coşkunluk içinde dansedcrek içe
rek eğleniyorlardı. 
Kadın yüzüme bakmadan sor· 

du: 
- Artist misiniz, Mösyö? 
- Hayır ... 
- Ressam olmalısınız!. 
- Hayır ... 
- O halde dalgın bir müzisyen. 
- Hay.r ... 
Son cevabı verırken, onun bana 

•dalgın. deyişinden şuphelendım. 
- Hıçbtri c ~il B r tuccarım. 

Fakat, rlalgınl .,ıma neden hük· 
mettir.-Z? 

Kad>n kendim tutamadı_ 

Güldü: 
- O halde sol dudağcnızın ÜS· 

tünde saçkıran hastalığı var zan· 
nederim. B.yığınızın öbür kismi
nı da tıraş etseydincz. Bu kadar 
garip görünmezdiniz!. 

Birdenbire ürperdım .. 
Cebımden kÜ\'.Ük aynamı çıkar· 

dım. yüzüme baktım. 
- Arr.an yarabbır. Bıy {!ımın bir 

tarafı dü~müş de haberim yok.. 
Bu şekilde o kadar ç:rkin ve 

gülünç görünüyordum ki ... 
Nihayet tevile mecburdum: 
- Öbür dudağırr.;n üstünde ha· 

la bu hastalığın izleri var, :ı.ıa
dam!. Tek bıy:kla gezmcğe ve o 

( A.rtta.•ı va.r) 

Azmi kızı Hayret'e 
İstanbul Kadastro Hakim• 

Yeni hareklt 
arlleılnde 

(1 inci Salı;feden Deftm) liğlnden : 
tir. Fakat bu harekatın, gerek st- D. 941/218 
rateji, gerek pratık bakımlar.ndan A\'Tam Dimityidi km ve Anastaa 
çok kıymetli dersler alabiliriz ve Devlet otlu karısı Yun:ın tebaasındon 
bu dersleri almaktan halii kalını- ı Eleni vekili Ahmet Sabri tarafından 

Kadıköyünün ca.tera&a mahallesin-
yacağunızdan emın olunabilir. eski Köy yeni Nazmibcy sokağında 

Stratej. bakımından, hava üsleri 
1 

eski 21 mükerrer yenı ı No. ıu hane.si 
mefkudiyeti, gerek Yunanistaffin müvekkilinin firarı zanniyle hükü .. 
müdafaasında ve gerek daha bü- met<e mübadil Azmi kızı Hayrete tah· 
yük nisbette Giridin müdafaasın- sis edilmiı ve bilahare Muhteht Mü· 

da zayıf noktamızdı. Ay !arca ev- badele Komisyonunca yapılan tahki· 
kat il.zerine firari olmayıp Yunan ta• 

vel 12 adadan birçoğunun ve Ege bHyetini iktisap eltiğ; anlaşılarak mez• 
denizindeki Yunan adalarmın iş- kılr Komisyon karariyle mez· 
gal edilmemesi ve mümkün olan kür hane müvekkilme iade edilmiş ve 
her herde tayyare maydanlan in· İskan ~:Udıirlüğılnce 19/3/934 tarih ve 
şa olunmaması, şayanı teessüf bir 249 No. lu tezkere ile Kadıkoy Tapu 
hata teşkil etmişe benzemektedir. Ski! Muhafızlığına bBdirnm;ş ve ad-

aTktik bakımdan, G;ritteki tay· teri mahsusuna işaret edilmiş ve H•y-
retin yaptığı masraf kendisıne verUe-

yare meydanlarının müdafaaları relr. not.erden tasdikli tbra şerıedi alın· 
kifayetsiz gözükmüşe benzemek- mış olduğu halde Kadastroca mezkılr 
tedir. Bütün Girit için liızumlu hanenin aW<uı kaımıyan Hayret na-
garnizon hakkında da yanl ş dü- mına tescil edlldiğ;nden ıaahihl bak-

şünülmüştür. kında maliye hazinffi aleyh.!ne ikam• 
Fakat bu tenkitler kadar şu ci.. eylediği davanın muhakemesı. esna .. 

sında Haytttio mahkemeye davetine 
het de doğrudur ki Girid müda - karar verilmiş, gösterilen ikamelga-
faası şanlı bir safha olarak kal • hında bultınmüdığı ve lkametgMı:ının 
maktadır ve Britanya bahriyesinin meçhul kaldı&ı anl~ıldığından dave
ve ordusunun uzun tarihinde baş-ı tiye ve eıyap kararı Son Telgraf ga .. 
ka bir parlak fasıldır. Almanlar, zetesiyle ;ı~nen yapılmış olmasına raıi· 
ağır darbeler yemişlerdir. Alman. men mahkemeye gelmemio olduğun-

dan ııyabında devam edf'n muhakeme 
ların yüksek antrenman görmüş neticesinde~ Jı.Jezkür hane kaydırun da-
asker ve tayyare bakımından ka- vacı Eleni namına tasMhine 23 Mayıs 
yıpları çok ağırdır. Bıı kayıpların Hl tarih;nde karar ,·eriim1$ oiduğwıdrn 
atalet verici mahiyette olup olma. H. U. M. Kanununun H2 ve müteal<ıp 
dığı istikbalde görülecektir. maddeleri hUkümlerine tevfikan iobu 

.. İs karann neşri tarihinden ferdası gü .. 
ünümüzdeki mesele, kentleri· nünden itibaren bir ay zarfında usulü 

ye deniz üssümüzün ve Süvey. dairesinde Sultanabmette Delterhane
şin müdafaasıdır. Bu müdafaa için de Kadastro M.ahkemesme ıı:elereıc ka-
Kıbrıs adası ve oradaki mevzii • nun yoUanna müracaat edebilmek 
mizi temin için lüzumlu kiı!i ted. üzere !lbu hüküm fıkrası 11.Anen teblij 

olunur. (5383) 
birler, en büyük ehemmiyeti haiz ı---------------
bulunmaktadır. Hava kııdreti me
selesi burada da kat'i bir unsur 
olacaktır. Uzaklık dolayısile Al • 
manlar, hava kuvvellerini Kıbrıs'a 
karşı istimal için, Giridde olduğll 
kadar müsait bir vaziyette bulun
mıyacaklardır. 

Hitler, simdi Suriyeye yerleş • 
meğe teşebbüs etmektedir. Sııri
yede bulunan Almanlardan nefret 
eden ve General de Gaulle'a ilti. 
baka hazır olan birçok Fransız as· 
kerlerine müstacel surette bütün 
teşciler yapılmalıdır. Eğer halen 
Filistin ve Mısırda bulunan hür 
Fransız kuvvetleri, Suriyedeki Al. 
man tayyarelerinin hücumlarına 
karsı bizim hava kuvvetlerimizin 
himayesinde Beyrut'a w Şam'a 
doğru yürürlerse. bu teşciler ve
rilebilmış olacaktır. Bugünler, a· 
zimkiir bir siyasi hareketi, hatta 
cür'e'kara'1e surette ha:rekatta bu
lunmak, 19.zımsa riskler almağı 
icabettirıooktedir. Kıbnsın müda. 

Batayda iaşe işleri 
Ticaret Vekaleti İaşe Müsteşan 

Şefik Soyer iaşe işleri üzerinde 
tetkikler yapmak üzere Hataya 
gitmiştir. Müsteşar bir müddet 
halayda kalacak ve oradan doğrıı 

şehrimize gel'=e~_ir_. ------

faası için, Suriyenin dost ellerde 
bulunması lazımdır. 

Iraktaki vaziyet çok iyileşmi~tir 

Almanlardan ilham alan ;Raşid Ali 
isyanının yıkılması zamanında vu

kua gelmiştir. Hindistana doğru bir 
iaşe yolunu ve kıvmetli bir petrol 
kaynaihnı bu sur~tle temin etmiş 
olmamızın davamız için muazzam 

stratejik bir kıymcq vardır. Arap 
dünvasının 1ngilterenin ya'lında 

yer al.,,ası ve Türk .,.,;;ı•ef•~krı. 
mire arl .. alarını tülf"'la' ıı::u.,.cı ·ıe 
ver;'"n emniyet tle kıymelli stra
tejik avantajlardır. 
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Vicdansızları görünce Türk memurları acı 
bir göz haraketile biribirlerine baktılar 

Bir anda eF~lin kapkara ve 
korkunç pençesine düşmekle bir 
ruh bocalaması ~edren Trablus 
Vali V'ekili, koın<>dor, jandarma 
komutanı ve diğer vilaye erkanı, 

davul zuma seslerini duyunca 
pencereden dışarı göz attılar. 

Başta Hasüne haini olmak ü. 
zere sahilde toplanan ve müteca
viz düsman kuvvetlerini merasim. 
le karsılayan vicdansızları görün
ce yüreklerı sızlıyan Türk memur
lar acı bir göz harcketile birbirle. 
rine bakıştılar. 

Fakat, düşmam karşılıyanlar 
artık fazilet, insanlık, vatanper -
verlik ve milli duygulara apaylorı 
oyl tutuşlanna ayak uydurmuş 
bulunduklarından hiç bır şeye e. 
heınmiyet vermiyorlardı. 

Trablusa düşmanın saldınşın -
dan daha acı bir darbe olan bu 
hal ve hareket yalnız Osmanlı 
İmparatorluğunun milli çerçeve • 
since değil, dünya milletlerinin 
hatta İtalyanların bile nefretle 
karşıladıkları bir hareket oldu. 

Hasün-cnin hiçblr şey umuruıı<la 1 
değildi. 1 

Amiralin yeni emri işaretlerle 
tebliğ edildi· 

-•Müfrezeler şehrin varoşları
na ~adar ilerliyerek tesadüf ede
cekleri düşman kuvv'!'tlerini tar
da memurdurlar'• 

Bu emir; ve arkasından Amira
lin karaya çıkacağını bildiren işa
retler korkak ltalyan müfreze -
!erini harekete getirdi. Kamçı al
tında zorla hamuda asılan araba 
beygirleri gibi isteksiz bir ed:ı ile 
muhtelif iStikametlere bölünen İ
talyan bahriyelileri şehrin sokak. 
!arı ara•ına daldılar, gözden kay
boldular. 

Amiralln karaya çıkışı sırasında 
Hasüne ile hain avencsı sahil kıs 
mındaki evlere, eskiden hazırlan. 
mış İtalyan bayraklarını açmış -
!ar, gece için de fener alayı yap
maga lüzumlu tedbirlere giri miş
lerdı. .. 

Halbuki, Trablusu bo§altarak 
Aziziyeye çekilen kadro halindeki 
Osmanlı ordusu, bütün kudretsiz
liğin'!' rağmen düşmana mukave -
mete hazırlanıyor, istnnbulda ve 
memleketin diğer parçalarında 
kıymetli Türk erleri kendi vas:ta 
ve silahları bu zayıf ord•ıya il
tıhak ıçin teri.bat alıyordu. 

İstanbul Musiki San'atkarlan Cemiyetinden: 
1 - İstanbul Beledlyes1nin tamlmlerl ilzerine ehliyetsiz hlt bir musik.ı 

San'aUt!ırnın çalışamıyacaklarmdan 7 EylUl 941 tarihinde bir ehliyet imtihanı 
yapılacaktır, Bu irr.•ihana hazırlanmak Ozrre 6 Ha:tlrun 941 den itibaren he:r 
Cuma saat 14 ten 16 ya kadar Türbede Es:Daf Cemiyetıcrı Salonunda parasız 
ders gO.S~rilecektir 

2 - liazlrunda cüzdanların değişmesi mecburl olduğundan men;:;uplanmı
ı.ın ceza göı:medeıı mllr:ıcaallan bildirilir. 
-·-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Defterdarhğından: 
Galatada Can Cedit mahallesinde ömer sokağında kAln eski ve yeni 17, 19 1 

" ılı ve 12600 lira muhammen bedelli lki rn=.:ı='l h<t neve alt 1/2 h;,"' ı 
2 6/!Ml Perşembe gün.! saat 15,30 d.ô Milli Em!Ak Müdurliliünd.ıt, k>rr-Js
onda kap::ı.Jı uırt wuliyle satılacaktır. Talipfeı1n tek • mektupb mı ı;-.a·cnin 

Fındık Farelerile 
Büyük sıçanları, 

Tarla ve her nevi 
bµyük ve küçük 
fare ve sıçanları 
itlaf eder. Tesiri 
ani ve kat'idir 

FAR 
HASAN 

BU~ DAYIN DAN 
b i r miktar ser
pildiği ve FAR 
MACUNUN
DAN ekmeğe 
sürülüp farelerin 
bulunduğu yere 
bırakıldığı tak
dirde bir iki gün 
zarfında fare ve 
sıçanlardan eser 
kalmaz. 
BASAN DEPOSU 

isıanbuı Beıılnel t .... u ........ ıutun
dan: 

• AKER Ticaret ve Sana)'I 
Türk Anonim ~irketinin Hi eılarlaruıı 

Fevkal4de lçtlmaına Davetnc:ı.wudit• 
RUZNAl\lEİ MÜZAh.ERAT 

1 - ~ tec ~ı İdare tara.tından verilen esbabı rnuc belı 

E."aS muk,'\vt'lenin yedinci madd~i muC"ıbint:e ta·nnmen ret" 
ı.u sermayer:.ın yüzde yüz nisbeUnde tezyıdi. 

3 - F ... sas .:\1uk;.ıvelenin dördüncü, Yedlncl, Kırk birinci ve "{c 
altıncı rnaddel(>rin tfıdili. 

Şirket mlJktı\·elt·11amesinin Elli beşinci maddesi mı,ıcjbınce te~k 
içtimaa davet edı.len Umumi Jley'et 25/8/941 taı·ıhine mü dıl Ça 
gunıl saat 14 r~ddeslnde Şirketin Merkezi bulunan İ t.anbul, Zind3: 

pıda, Nalburlor Çarşı!!ında k3in 347 No. lu mağazada FevkaJAde jç • 

ını aktederek yukarıda ruznamede yazıh hww.atı sermayenin ı1nal 
robunu teıı,sıl eden his....~aranın huzuru ile müzakere ve karara J'3P

1
,

lıyce'e'ğindcn umum hissedarların aı:;alelen \·tya l·ekAJetcn hazır bl.I 
maları lü.lıımunu beyan ve tl!tn eyleriz. _.wıl 

Fatih Sulk İkinci Hu
kuk Hakimliğinden: 

l\letım•t TalaUe; Falih, ;uustafabey 
mahallffi, KnlaJ;ı Cadd'81. nwna.
ra (5) de, -,ahut. ııo...ı, Tavpıı1a
" mahalle<!, Buyuk Haydu Ef~ 
soka.it (10) No. lu \'eblıi Aparloma.ıu 
daire (3) de: 

:iDARE JllECV"' 

3 Haziran 1941 
ıa.oo 

18.03 

Proıram v~ Meın!..-' 
Ayan. 
M uzık Fa • ' Sazı. 

18.30 Ziraat Tak' :nl ve 
Mahsulleri Borsası. (~ 

18.40 Muzi!< Dans Hn,alarl· 
ı9.00 Konuşma: (Y J\'R s.ı~~) 
19.15 l\liızik Radyo 'ialo'1 . 

trası (Vıolonl t NtciP 
kın) 1. K• er Bela ııen 
rı Kıy1sı.:1da (\'a.s) :ı. 
ne: Ifumoresk. fi 

... 
15 

• HİSl'edar bulundutunuz Kaz!ıçeşme, 
Tabakhane, Hacı Hcua.n scıkalt kö~e
!!inde. eski 12, 22, 26, yeni 28 numara
lı g:ıyrir..en.kulun ıuyuun tzalesi hak
kında aleyhinize (941/4) J>;o. Ue Ali 
Ağca tarafından açılan davanın rüye
ti ıçin çık.anlan iki davetiyede bulun
madığınızd11n (23 llaziran 41) Pazu
tesi ıaat ( 10) da Mahkemeye aeıme
niz içi11 davet.ıye tebUği makamına l 
kain1 olmak üzere berm.ıcibt karnr on 
beş gün mlidddle .ı~n alJnc:'. 

Es:ıs No. 1041/H 
19.30 Me'1lleket Saat A.Y•'~ ~ 

jan l!ab rlcrl. o#, l~ 
JJ.45 Müz k Rodyo S:ılon 

ZAYi - Eyllp Ortaokulund:ın ~ldı
i!ı:n 934 - 935 yılı Ortam klcp nczu
niyct ıe!ıadctru:.- em. ı. ı e !im. Ye
nisfnı a1 ccğıC'dar l'Skısı."'lin t--uıtmil 
olır.adıgı -1~n oıunı .. 

713 numarllı Felbl ERES 

tra , Progı"amr.·n oe#' lütı 
Jllendeho ohn: B r pt. /;. İtiıı . 
"Uyası (Sut), 4. F of' llt tı 
!..!!ksc b g 1 nt · t 
tinden G hııi 

n. 4~ler 

O. Osmanlılardan zapted lece. 
ğiı:. lrest.rc:L;ği Trablusta, İtalyan- 1 
lar zamanında da mevkii!'! mu a
faza etmek sevdasına düşmüş, mal 
hı.rsıle davrandığı alçaklık yolun. 1 da Uer:ıyordu. 

istanbulda kıyamet kopmuştu. 
Trablustan alınan telgraflar., 

Bc:..m Bey .ıı 50n verd .,. ve Sad
razamın c vapsız bıraktı" şıfrc
leri Mec' -3e rzetrne:-:ıışl'Cl'di. 

yapılacagı s:ıat 14,30 a k • Komısyon Relsllğıne v<:rıeler! ve fazla malılmat 

Dairemizin 941/'183 ıayıh dosyasiyle 
Doktor Ltitti Kırdar tarafından Habi
be Hatice ve Fatma Zehra aleyhine 

500 lira 16 kuruşun tahsiline dair r<'

hinin parey çevrilmesı yolu ile yap• 
lan :icr~t takip sonunda bor ~olara t , ... 

kanı~ 11 eıdeme emırlerl k..-ınunt ıka· 

metg.i'Jf'3Tl '""''ıul bulımdı. ndan 
tebl ~ edlleınediıiind i tanbul 1 a 
Tctklk mercıtr".in ver,: ğı k r r Ozer ne 
i;bı. lU= ııazctecıc n ı.a.-ıno..,d .. 1 

ftı]):,Jen bir ay içinde y-..ık>nda i:.mı 

geçen lıorr1ular veya kanuni vekUl rl 1 
daıreı er.ay n ti caat edi bu ~re 1 
kuşı itır zdo bulunmadık t"l !akd' - ı 
de icr.:ıya devam olunacağı tebliğ ma
kamına kaim 0

1 :".Ilak ÜZ'Pre ilAn olunı • j 

ZAYf - Kü!ahy• Askerlik «be-
sinden alını:; oldugum askerl k teri:: .s 
tezkerem ile nu!L.S ciızdanı...~ zayi et
tim. Yeru ınl alac•iımdan eskisinin 
hükmü olmadığı i!An olunur. 

y ) "1t;k 
20.15 R.dyo G fıı d 

çln do Milli EmWt 4 üncu kalcmıne mü raraatıan. cS97C> 

İtalyan'.ar, trablusa çıkınca ev. 
veliı sahil mıntakasında tutundu
lar .. Müfrezeler ıçerilerc doğru 
ilerlemt>k istiyorlardı. 

Yeni Sadrazam Sait ı;~ l derhal 
Trablusa yarc'ım iç n n 1 ter • 
tibat alınacağım arkada 3rıle gö, 
rüşuyordu. 

Salılp ve Batmulı:ırrlrl: Elem i=ı BE . ricE, Neşriyat Dll't'ktörii: Cevdet 

Sokak aralaruıda mevzi aldığım 
tevehhüm ettikleri Osmanlı kuv
vetlerinden korkuyorlar bir mu
kabil taarruz, bir ateş ve hücum 
karşısında soluğu filikalarında al. 
mak için yeilerlnl muhafaza edi
yorlardı. 
Donanmanın amiral gemisindt>n 

işaretle sahile soruldu: 
- Niçin ilerlemlyorsunuz? 
Buna cevap ~ecek yerde ha

lli bulundukları vaziyeti muhafaza 1 
eden kıt'alar tereddütle kımıldan. 
dılar. 

Fakat bu görüşmeler uzadikça 
uzuyor, yapılaca't seri yardım; as
ker, sila'ı ve para gönderme ~i 
aksayor, bu yüzden Trablustaki 
Osmanh ordusunun da vaziyeti 
güçleşiyordu. 

Şeyh Sünusi, Libya çölündeki 
aşiretlerden topladığı milisleri de 
Aziziyedeki Osmanlı ordugahına 
getirmiş: 
•- Allahın izni ile düşmanı 

şimdilik Trablusta durduralım. 
V..rl<uı varı 

-=::il Harp Ansiklopedisi il==-
yor .• Billihare tekrar İranın Eşle!· \ 
niyan mülükünün eline geçiyor .• 
Nihayet Milattan bir:u eVV'el Ro
malılar zaptediyorlar ve Şam şeh
ri Roma devletinin zengin bir e
yaleti oluyor. !sanın zuhurile hı
ristiyaniyetin ilkônce Şamda neş
rı dahi Şama aynca bir hususiyet 
veriyor ve Şam Romalılar naza
rında büyüyordu. 

(Dördüncü sayfadan devam) 
Romanın yıkılmasile Şam Bi

zans İmparatorlarının hissesine 
düştiyor .. Bundan sonra yine İra
nın Sasani devletine geçerek, ni
hayet Hicazdan islamiyetin dün
yaya yayılı:ıasile, en önce Şam 
islam ülkesine dahil oluyor. 
İlkönce Hazrt:tı Muhaının<!d Şa

mın fethinı arzu buyuruyor !arsa 
da, giden serdar buna muvaffak 
olamıyor .. Bilahare Hazretı Öme
rin bilAfetı zamanınd• Şam (Halit 
Bin Velid) tarafından - bütL.tn ha
valisile - z:ıptedıliyor. Ömer n hi
ıareti devrinde (Dımş k) şehri dün 
yanın en mamur beldesı alarak 
tanzim ve imar ediliyor. Bundan 
sonra Emevi ltanatı sürüyor. 
Halife Abdülmelik ve oğlu Velid 
zamanlarında Endühis fethedili
yor. Bu münasebetle Hama, Hurns, 
HaTcp ve Şamda muazzam ma
betler, darülfünunlar. mescitler 
lnşa ediliyor ve bu şehirler Endü
Jüsten Maveraülnehire kadar bü
tün isLim alt>minln maarif mer
kezi ve ziyaretgahı oluyor. 

Suriye bir aralık Abbasiler. Sel
çukiler idaresine de geçiyor; Beni 
Merdes, Beni Artuk ve (Atabek) 
!erden (Beni Taftekin) gibi Tava
lfi Mülük) dahi Suriyenin her 
tarafında saltanat sürüyor .. 

Hicri altıncı, yedinci, hatta se-· 
kızınci asırlarda ,Şamda hüküm 

süren •Mülükü Eyyübiye. tekrar 
maarif ve medeniyetin ihyasına 

çalıştıklarından, Şam o asırlarda 1 

eski şöhretini ve ehemmiyetini bu- ' 
luyor. Bundan sonra bir müddet 
Mısırlılara tiıbi oluyir. Moğolların 
istiliisinda taarruza ve harabiye 
uğruyor .. Timurdan çok zarar gö
rüyor .. Nihayet Yavuz Sultan Se
lim tarafindan Misirin fethinde 
Şam ve havalisi de Osmanlıların 
elıne geçiyor. 

Bir müddet sonra, oralarda yer
leşen Canbulat ailesinin ve Cez
zar Paşanın ve oralarda yerleş
tirilmiş olan Çerkes beylerinin 
serkeşliklerile bir takım isyanlar 
çıkıyorsa da bastırılıyor. 

İkinci Sultan Mahmud zamanın
da s yas! zaruretler dolayısJe Şam 
ve havallsinın idares; Mısır valı.si 
Mehmet Ali Paşaya ihale olunu
yor; fakat aradan çok geçmeden 
İngilteren.n ve Avusturyan•n mti
dahalesile tekrar, ı.ı sır askcrı Şa.--n 
ve ha valisin! !ahlı} e ederek Os
manlılara tC'lllım ediyor. O tarih
ten Btiyük HarP. senelerine kadar 
Osmanlı İmparatarlı;:hı .darcsin
de bulunan Suriye, 1918 de İngiliz 
ve Fransız istilasına uğ'rıyarak, 
Filistin lngilizlerde ve Şam, Bey
rut, Lübnan, Halep Fransızlarda 
kalmak üzere işgal ediliyor. 

Biz bugün bu sntırları yazarken 
Alınan askerlerin;n havadan Şam 
tayyare üslerini ışgale çalışhkla· 
rıru ve bu teşebbüslerile İngilizle
r1n Suriycden Irak yolunu kese
ceklerini duyuyoruz. 

Moris dö Kobranın ·Sihirli ül
ke. diye tavsif ettiği Suriyede ha
kikaten bütün ihtirasları kendine 
çeken bir cazibe var. 

Hiçbir ülkenin şecerııııi bu ka
dar kar~ık değildir'. 

..!19 ..................................... .. 

bir seter yapılaca(l ~yın ;rolcul:ıra llAn olunur. 

KAR \HİLGbl cSon Telcrab Jlfail>:wıı (5389) 1314 Tı>vcllüllü Nail Gt'ı.EK 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
31 Mayıs 1941 taririhinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununun tatbiki 

dolayısile Milli Müdafaa vergileri dahil olmak üzere mamulatımızın müstehlike 
satış fiatları aşağıda ilan olunur : 

Sigara, 
!:igaralar 

Sipnhi Yalılızh 
Samsun İnce 
Yaka 
Yaka 
Çe it 
c;·e~it 

Çe~it 
Boğaziçi 

Yenice İn(e 
Serkldoryaıı 

Bafra Madeıı 
Gelincik 
I::niıla 

Tiryaki kahn • 
Tiryaki ince 
Birinci kalın 
Birinci ince 
Üçüncü ince 
Uanımeli 

Halk kalın 
Kö~·Iii kalın 

Köylü ince 
Doğu 

İkiz 

Tütün, Enfiye, Pipo 
Paket şekli 

zo 
%0 
10 
20 
25 
50 

\00 
%0 
20 
20 
20 
zo 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

adet 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kuruş 

37 
32 
16 
32 
38,75 
77,50 

l55 
26,50 
22 
19 
18 
17,50 
17 
16,50 
17 
14 
13 

9,50 
10.50 

8.50 
7.50 
6,50 
6 
8,50 

Tütünü, 
Tütünler 

En ala 
Bo!ra 

Püro, 

Tatlı ser. Fab. 
• • AtülY, 

Beşinci Fab 
Beşinci Atöl 
ikinci J{öy lil 
Jlluhtelif: 
Yerli enfiye 
T. Pipo t!it. 
T. Pipo tüt. 
T. Pipo tiit. 
Yerli Pipo T 
İbfahan Bob. 

• tiınbelr 

• • 
• • 

İkinci isf. 
Esmer Sigoril. 
Toros l'üru 

ve Tönbeki 
Paket şekli Kuru§ 

~~~~~~~~~~~ 

20 g781" 

20 • 
25 
25 
25 
25 
20 

25 
20 
50 

100 
100 
500 

25 
100 
500 

25 
1 
1 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

adet 
• 

17 
12 
lZ,SG 
10 

8,50 
7 

' 
12 
24 
60 

120 
40 

'°° 17 
68 

t40 
14,SQ 

5 
11 

Rakı, Şarap, Votka, Kanyak, Likör, Vermut, Bira 

Klüp rakısı 
nu.usi ···vkııl.:Ode 

• • 
• • 
• • 

\'eni Rakı 

• • 
• • 
• • 

İyi Rakı 

• • 
• • 

Votka 

• 
• 

Tabii Kanya' 

• • 
• • 

Derece 

50 
50 
50 
50 
50 
45 
(5 

45 
45 
43 
43 
43 
40 
40 
40 
41 
41 
o 

cı. 

50 
100 

50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
25 
70 
35 
\5 

Kuruş 

160 
30-t 
IGO 
83 
51 

212 
114 
60 
40 

164 
90 
49 

194 
105 

5' 
179 
100 

52 1 

Ne"'i Derece 

Vermut 
• 
• 

Kınakınolı Şar. 

• • 
Lıkörler: Kayısı, Ahududu, 
Çilek 

• • • 
• • • 

Dii!er Likiirleı 
• • 
• • 

• 
~arap: Sek, Dönıi Sek, 
Kırmızı 

• • 
• • 

M;sket Şarabı 
Bira 

.. 
• 

17 
17 
17 
17 
17 

-
---
--
--

Not: 1 - Tuzun beher kilorona 1 kuruş l\lüdafaa Vergisi zam medilmi~tir . 

cı. 

100 
70 
50 

100 
50 

100 
60 
25 

100 
75 
50 
25 

340 
200 
70 
70 
so 

132 
104 

88 
132 
88 

247 
143 
71 

20T 
207 
123 

03 

167 
110 

'8,51 
58,50 
211 

2 - llususi e~has tarafınan imal edilip muhtelif etiketler altında salılaıı rakılar derece v. hacımlarına göre İdare rakı
ları fiatlarına tabidir. 

3 _ Şarapların Eatı~ fiyatlarında şişe hacımlarına da göre etiketlerinde yuılı pşe depozitolan dahildir, 
4 - Bira fiyatında ~işe depozitosu dahil değildir. 

20.45 M zil< R dyo "- • 
tra p gr"' ın ·1 son "tti 
5. Leo 'd: Ar<ıb 6. il )ttj" 

ov: 1-lindlin d• ~t 
Koester. H nd N n· 1 '~ it~· 

21.00 K ,n· şr. Mcm ı ~ ..,,_ 1 

21.10 J.! Zlk S:ık . n .tel# ~"'il 
Nihad Eseng tı t 

21.30 Konu•ma. ı CQğij 
21.45 Müzik K k Prc~ ' 

Şel: Mesud Cemil. ,., ! 
U.30 Memleket Saat aya~~ 

jans liabcrlt.;ri; '1'' 
Tahvil t, Kambı:yo -
Borsası ( FJya•'tı 

23.00 J\lüzik: Dans muz•i!I~_,. ' 
13.25/23.30 Yarınki Prcıµ

Kapanış. 

YARINKİ PROGRA-- ~ 
7.30 Program ve memlüel 

Ayan. ctJ.l 
7.33 111 üzık: Hatif progr.ırıı 
7.45 Ajans haberleri. 1 
8.00 Muzik: lfa!lf Prograrı>1" 

vamı (Pi.) 
3.30/8.45 Evin Saall • ,1 

12.30 Program ve Meınlel«1 

Ayarı. <fi' 
12.33 Müzik: Ham Şarltılal' ~ 

kliler. 
12.45 Ajan• Hab.rlerl ~ 
13.00 MUzik: Radyo "alon µY-~ 

trası ( VolonJst Necip ~ 
1. Schubert: Ma: ~. 2. ıeJ ~ ' 
Agüero (Paso - nob (el 
Koenlg. Posta Borusu 
lop). fi 

13.15 Müzik: Hail Şarkı v• 
killerin Devamı. ~ 

13.30/14.00 Mllzlk: llady• ıf 
Orkestrası Programın"'0,ı.P 
varnı. 4. Pachemegg: fll",Y 
5. Raymond! Gel, Qul•!)ltl' 

celim! 6. lit"yke.ns: ~ 
mezzo, 7. Ross!D.: La __ ı,O" 
8. Noaek: Cüceler fl<'SI'~ of 
çidl, 9. Gounod: Faııs: ./ 
rasından Vals. ~ 

Fatih Sulh İkinci J-lıl' 
• 

kuk Hakimliğindeıı;,. 
Sara: SJTaçhanebaşı; ~·"':~ 
kail namara (7) de Bekir P' ~ .; 

'C"e.ıJı~:., Hissedar bulunduğunuz, "' .ıo:. 

Tabakhane Hacı Ha!lUl soka il rıc· -
ıinde eski 12, 24, 26, yeni 28, . ,,;: 
garimenktı1 Lin şuyu~n:.ın LZ&IC51 ;,f 

ı:veY• kında tebeilüj c~:ı0ınu da\e v p 
men muayyen durı.ışmaya gelı1l fF._ 
nız gibı ç.kanlan gıyap knr.1r1nd3 ~ 
terilen a-ireste_ bulı 'nr dı :::o~ 
gıyabınızda baku ... ~ <lav "'" kC\, tıi11'
pıldıtı ve raponın vt!rll.diğı \: ~ı) 
sallıasına aelnıeı<lc (23 Ha'-'1 •: fr 
Pazarte<i saat (10) dil d•·:u ,,,.1,. " 
mcz, ve bir vekil bulundur"' ~ı'll' 
müddetindl" itiraz etm(.ızscn z '\"~ ..,, 

n kabul e~ ıayılacatınızı 0 
!Jbu gıyap karan tebliil mak•ııı::'o.Y' 
im olmak üzere on bet gün "' 
ilw oluııur. Esas No. !941/44 / 

e TAKVİM ~,. 
a ... ; U57 Hızır Bl<rl ·\'~ 

MAYJS C. f.\' 

21 29 ~~ 
Yıl 941 A,- 6 \'a.~ii 

Vakii S· ./ 
S. D. -s50 

HAZiRAN 

3 
SAL 1 

5 29 GliD<'t 4 Sf> 
1312 ö;ıe 8 ~ 
17 12 iııınn' 

1
" ()il 

:lO 36 .Ut•"" 'l)O 
22 35 ! s9 
314 

~ıt 
.\ı 

r 


