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>'eni Hadiseler 
Karşısında 

Awupa harbi en vahim, 
en miifkül devresine ıe
lip çabnıf tır. Herhalde 
önümüzdeki ıünler kan
lı ..hneleri ıöz önüne 
çıkaracak cünlerdir. Bu 
devre içinde harbin bir 
dünya harbi halini alma
•• ihtimali de vardır .. 

Berlaalde, Avrupa harbinin 
..,.takl9el iakipfları ltakumaun 
... setba ve aerla paleria arife· 
.... lll!lmit ltahmuyoruz. 
._, •ilüatıaıa Mticeleri 
~ .... reuti mahiyette, henüz 
...... ve BerJindea hiçbir uhr 
...... atı sit.i; hu miilibt neti
teai•i illaam e4ecek laerhansi bir 
tak'a da ortaya çdunamqtır. Ala- • 
tak, BerlHMıle• Anadolu Ajansı 
-..taıile huuai •ir .mulaabirin 
'6Wirdiii ubu tlikka&e pyan4lır. 
'-a muhabiri• dil,} uı ve siriitüne 
'e derece itimat etmek mümkün 
tldutunu ta)·in eylemek CÜf ol
llaakla beraber Brenner miilak•· 
... da Bedin ve Ro•nın Tirkiye 
ile münasehetiain menu teşkil 
ttau, oWupnu halter vennekte 
te ayrıH miitaleasıaa pnları 
ilave etmektedir: 
._ Balkaa teşkilitma IJİt •uı 

"'5elelerin ve Türkiye ile mü
"'-ehetlerin bilhassa mevsu le!· 
'11 etmiı olmaları aşikir ıibi gö
lllküyor. Giridia iffalini takip e
t.tek olaa taarruzda İtalyan i~ 
\irıiji pttll Süveyş nuntabuada~ 

k Suriye vazi)·etinde bilhaua 
im olacaktır. Herh.We bu 

tm 'kat'i Vt' nihai tuırua 
llCllım.ık• enel yapıla• son 
~.ut ·~ şüphe yoktur. 

Bremaerde Alman ve italyan 
1111WM1anlannm ela iştirak et

'°İeri Bitler - Mmoliıai koafe
~- Türkiye JM\'ZUU l:r.eria
fe ae ıoriitülclilğti ve neler gö
~ mümkün oldaju hak
~ tahminleri hadiselerin in
~ terke.terek paün diler 

._leri &serinde de durmak la
~. Bu laalterler arasında te
\ıa;;; ettiriba•i bilhassa ildıza 
"'-a iki vaziyet: 
4- Viti kabinesiein mü~tem

lekeleriai mfüılaf aa\ a karar 'er-"-i . 
8- Viaaatıa Amerika seyahati 

" Amerikanın harlte ıinnaini 
"-1 etmesi yolundaki gazete ınü
'-le.ıarı ve akisleritlir. 
~İfi kabinesiaia :mietemlekele· 
'I ınüdafaaya karar ''emııesi ve 
~ral Veyıaadı ltu hususta ''a
~ele•tlirmesi; bi~ şüphe yek ki 
"'l'llllayı mihverin tt'şvik n tah· 
"' altt .. a, mih\'erle berabn in
llltere ve Amerika) a karşı harbe 
~klemektedir. Bu Jıarbin, bil
~ mihveri• Girit işplinden 
~ Sariye istikametinde ba~-

• 

A k denizde 
Mihverin ye· 
ni harekatı 
için 2 tahmin 

Alman l a rın biri 
Süvey§t diferi Ce
belüttarık olarak 
iki hedefe birden 
harekete geçmesi 
mümkün ıörülüyor 
Vi§i 5 (A.A.) - MtJ!verin müs-

takbel hareketindeki muhtelif in
ki~ ihtimallerinden bahseden 
Havas - Of i ajansının askeri mu
harriri, Girid muharebesinden a
lınan o~1ere ıore Büyük B7i • 

Filiıtindeki 111Pız kutwetleri 
kumatıdam Orgeneral. Vilson 

tanya adasının işgali ihtimal ve 
tmk&m hariç oı..k uzere, i1ri fa
raziye ileri sürmektedir. 

Birinci faraziye . Son hedef Sü. 
veyş olmak uzere, Mihverın ~arki 
Akdenizde bıı tazyıkı. 

İkinci farazi~e : Cebelutlarık he
def olmak üzere Mihverin garbi 
Akdenizde bir tazyika geçmesi. 

Bu harekatın aynı zamanda ve 
())ey- 1 ... Say ..... ) 

"' ~ . .., , 
• • ~ ı t, 
• I 
• 
I 
• 

"'I I 

Hii.r Ft'IMN Şefi GeMnll Dö Gol KaldrHe iJcn. MllW ~li 
Hifevia h'tı. P9fS nın ao,.,.,,.,. 

Molotof' un 
Berline gele· 
ceği hakkın
da bir şayia 

Bern 5 (A.A.) - ·Bazler 
Nahriht<'n• gazetesinin Ber
lin muhabiri, Sovyet Hariciye 
Komiserı Molotofun yakında 
BE-rlinı zıyaret edecegi hak
kında, dün akşam Berlınde bir 
şayıanın 1srarla dolaştığını bil
dinniştir. Bununla beraber 
muhabir, Berlının salahiyet
tar mahf ıllerinde bu fayiayı 
teyıt eder malumat alama_rnıs
trr. 

Maltepede bir 
çoban tren albn· 
da kalarak öldü ••••...•.• ..... 
,..., . parça oıaı 
.. Me,e•e 1tre11• PafMua ~ 
~ ................. lnlHi-
~ :r• _._ K-11111 ErA 
111~ 8ilL$ e '-hl! .ene Wr 

,.,.,. ... 1 tnel Sa.7flda) 

I v E 

Masolini ile 
Macar Başve
kili Romada 
ne kon111uyor 

Roma 5 (A.A.)-- Musolini dün 
akşam saat 21 de Venedik sara
yında, Macar Başvekili ve Hari
ciye Nazırı BardQşi şerefine bir 
zi ·afet ve .kabul resmi vermişti:ı: . 

(l>evıııml 5 hlcl Sayfada) 
--<>--; 

Telef on mu
havere 

ücreti artmadı 
ruıa l cret lltlyea
ı er cızaıaaacall 

Eczane, dükkan gıbi bazı umumi 
telefon muhabere merkezlerinde 
sen vergi zamları münasebetile 
halktan beh ımük~e ü~eti 
tılaı'ak JO kuru ahmnağa bJJn .. 
şıldıgı görulmu tur. 

Telefon Umum Mtldurlugu bu 
sabah yaptığı bır tamimle muha
vere ucretlerlnm artmadıgını, yi
ne 7,5 kuruş alınması icap ettiğini, 
fazla alanlann t<'Cziyc ediJN:ekl..:!
rini bıldirmiştir. 

~'!'11 bir taarruzla vukua ~
-~ mibBJriilldür. Suriyede Al-
~ tebiıyen ve tayyarttilerinin, Gi~·dın, Kıbr&sm, Sunye ve Suveyşın vaztyetlerini gösterir mnumi 1ıar' ta 

E:~!~};i~~:~~ ,_B __ i_i_t_u-•• -n--J-ı_r_ı_n_l_a_r __ a--bu-~--E-N _____ N __ 
ta."rakm Şarkın kül halinde mü· · . . _ 
~ mecbur olan ingilizlc-

~ de Suriyeyi her 'akte nazaran sabah u••ç g u••n· lu••k '-. ,;_ -ı _~ ~hassas ve müte~akkız bir fJO 
~ ıözonunde tuttukları mu-

t•r. , __ • ..,. • ..-ı un tevzi edildi 
8UGÜN:ı--~ 

Harp An
siklopedisi: 

(IRAK) 
BU ÇOK Mt HIM Tl.'TKİK 

'\' AZISJNI BUGIDJ - ···--
41acl ıalllle-
dı oka1aaaı. 

Belediye Reis Mnavhıi, alqama 
kadar her fırında ekmeğin . 
bollaşacagın ı söylüyor ! . 

h ıalıaiı Topı ab Mabsaııert OUllmle bir 
t , tı 'f•, .tı. Gece brıalar teltlı edildi 

n ı • p tı 

DAKiKA 
Giridin t a h li
yesi hakkuida 
Ç •• ild • orç en ıza-
hat istenecek 

Londra J (A..A.)- Böyterin pa 
limento mtıhabiri yazıyor: 

Parlamento, içtimaJarına ye.llıi
den baslaı' anca, İngilizlerin Girit
tcn geri çekilmesi üzerinde bir 
müzakere cere~ an etmesi muhak
kaktır. 811 mü21akere esnasında, 
Çrirçil \'t' Atlec, btikumet adana 
be~ anatia bulu11araklardır. 

(Dev .. ı 5 bıcıl Sayfada, ı 

Giridin tahlıvesi. tenkitkir ef
karın bazı noktalarını tesbit et

(Deumı 5 laol Sa:rfaıi&) 

Akdenizdeki 

Hadiselere 

Bir Nazar 

ingilterede 
Suriyeye. 
girmek ce
reyanıkuv· 
vetleniyor 

ıarlr•••• •• 
ııaıerte •ır 

MOtıf ıahilerinde N11 1ia ttitMle .... !SMrrik aMiZ 
miJAkf• top lannda tlllrt .. .., ....... .... 

... •üte•el 
Vişi hükumeti Su
riyeye taarruz ha
linde sili hla müda
faaya geçmek 

I ( HARP VAZf Y Ti ) 
Bundan sonra lngilizlenn Suri
yeyi işgale muvaffak obnası bir 
çok bakımlardan şüphelidir kararında 

FAZLA VAKIT 
KAYBETMEDEN 

Anadolu Aja., m n 't Anluıra 
Radyo Ga ctes n n 'erdiklc i ha
berlere gorC', G r dın J galınden 
sonra, ~ımdı Kıbrı ve Surıye mc
selelerj h~ı enn on • fın lt'('

mış bulunnuıktadır 

( Yazan: IMIKLI KUaMAT SUBAY) 

<~ 5 inci Sayfadıı) 
... 

St;RİYE VE KJBRIS ADASJ: 
İngıliz kJt'nları lrakda Musulu 

ışgal ettılcr; Türkiye 1le kara irti
bat ve muvasala .. nı temın edecek 
vazi) ete geldılcr. Ancak Türkiye 
ıle deniz ırtıbat ve muvasalası kal-

MIW llltaaat ve Tasarraı Cellll
J 8 ti ala glze ı bir teşebblıl 

Yazın erkeklerin 
ceketsiz, kravatsız 
gezmeferi istendi 
Cemiyet reisi ile doktorları
mız bu hususta ne diyorlar ? 
, 
Sümerb•nk erklnından biri : " gi
y inmemlzden fedakirltk lizımdır. 
Bu tetebbUsün memlek et sana
yline yardımı olacaktır,. diyor 

Evvellu runku nüahamızda, bazı a
likadarJann 1JCak havalarda erkekle
rin, memurların, luravataız ça11$8bU
meleri, şapkasız teıebilmeleri hakkın
da teUtlkler yaptıklarını ve bu yolda 

teşebbuslerde bulunacaklannı yaz
mıştık. Bu haber, her tarafta büyük 
bir alAka uyandırmıştır. Sıcakta daha 
rahat gezmek imkAnını verecek ve ay-

(Den- ı lnd 8a;rf911&) 

İngiltere için 1 Eğlence ger/e
Ainerikada pi· ri tarifelerine 
lot yetiıiyor zam yaptı 

Veqil~,-apdaıa ........ ....._ 

Mtileeilwe ~erinde ldd &a*ıill'f> 
ae Wr _.-., ..... 7ap~.•--

(DeT ... 5 ilMıl l&;rfaa) 

mamış gıbıdir. İngiltere Suriyenia 
ışgali içm hala harekete geçmedı; 
buna mukabil Suriyenın mtlda
faası için Alman - Fransız işbırlı~ 
epeyce ilerlemiş bulunuyor. 

(nn_.. 5 lnel 8&yt'8dıa) 

ANKARAda 
büyük bir Dil 
Kongresi top-

1 anacak 
Gramer hakkında
ki dedikodular de

vam ediyor ! 
Türk Dili ve Grameri eCra!ındttı 

dediltodular devmn etmektedir. Maı. 
rlf VekAletl bunlara nihayet vermek ve 
bu mevzuda llml araştımUılar yap· 
mak üzere Dil Konır-bıi toplaJnlYI 
kararlaştırmqtar. Koagre kaide ve w
blahlS'n da taJ'ln ve tesbit edecektir 

Bu kon&rm1n ıünil ve tarihı tesbıt 

edllmemif olmakla beraber önümüz
deki a7lar içinde inlkat edecei habec 
verilmektedir. Dil konıreaine ş mdı7e 
kıtdar ılmS ehliyet ve lqak t eriyle 
tanuıml§ mütehassıs ki:mlelcr daYet 
olunacak, bunların çalılarak bnzı~la· 
<!!klan kaidelere tstfuat ederek Turk 
dili ve ıramerfnln techJ11inıı ~•11$1la .. 
raldır. . 
Cebel iittank-
tan 1500 kiti 
daha çıkanldı 
Lalm. ıl 5 (A.A) - Cebelütta • 

rıktan ahlıye edıleıı 1500 lrişiy 
• himıl bır İn~~ vapuru Arguı 

(Dev-. 5 int'I Sa;rfada) 

Vaşington 5 (A.A.) - Bahrı~ 

Nazırı albay Konks, Amenka hu. 
kfunetmin, ingılte.re~ e, Buyuk 
Britanya ı~ın pılot yetiştırmeği ü-

zerine almağı teklif ettığinı söy - l•--=----iiiiiiiiiiiii~-iiiiİ-~~----~=---~or?. Hakikaten, Suri)e sahil-lemiştir. Yakında JOOO kışılık ılk 
muretwbat.ın talımlerine başla • 
nacaktır 

Albay Ko k lng teren ı1 tıca_ et 
genıısı 'Stcdığinı kaydetmıştir. 14 
seyrisefaın şıı ketı, gemılcrıni Bü
yük Bntan) anın emrine bırakma
ğa davet edilmi§lerdir. Bu tedbit 
üzer altmış, yetmış ticaret ge
misi İngiliz ticaret filosuna iltjhak 
edecektiT. 

BOL CEfJiD w YENf STiL 

MOBİLYA 
A \ gormek t.iy er 

BABAÇÇI llAB· 
DB,L•B Ll•ited 

llBKITI 
S lonJ .. rını bır defa gMmek e tal
ı n ed; 1 rler 

b• Fınc ne lar Rızapaşa 
N 59 6 l 63 Telefon 22060 

KI S ACA 

ıarıre llldl11tn1 
YI TarldJ8 

A. ŞEKl.P 

Sviye)'e Almaa ilıracı )'apd- · 
dıtına dair, bir kısım kaynaklar 
muthif halterler yayıyor. Zırhb 
fublaıüa, taak n .. ıan.aa 
bahı.0lunuyur. Diier ltir baa 
kaynaklar ise. bu habe~leri 
kat'i surette yalanlıyor. 

ÖıYle bir asırda yaşıyoruz ki, 
güneş şarktan doğar. dedikleri 
Umlln bile, derin tlerin 4lltün
meğe mecburuz. Çünkü, müırı
kündür ki. kürenin güne etra
f mdaki mihaniki devri. hariku
lade bir feani keşifle altüst e
dilmiş olabilir, hakikat cüm)~ 
alemden Jtizlenebilir, 'e bir gUa 
•pattadak! ... ortaya atılabilir. 

Şimdi cenup hudut komfU
muz olan Sariyede neler ehi· 

· ıerine, Suriye han meJ danla
rına mütemadiyen Alman ku\ -
vetleri geliyor mu?. Bu sual~, 
bizce, ne kat'i şekillle. hayır, 1te 
•, mutlak bir surette, evet, 
ıenel'tmt. 

Vifi ltlkiA1eti•q., üıtüs.te, .. 
)'W içtim•lar J••tıiıaa bakı
ima, Suri)'eM ~irfeyler döndu· 
ttme bübletmemek eltlen sel
miyor. 

Bizim vaaiyetimize ıeliue: 
Türkiyt', bütün hadiseleri ea 
büyük bir •ikkat ve teyakkuz)• 
takip etmektedir. Hiç kimseye 
karşı düşmanlık beslennyoruıı. 
Harbe kueak açmış değiliz. Fa· 
kat mutlaka, sulh içinde k> 
lacağıı. diye de lıtlr vehmimiz 
yoktur. Bir teca,·ilıe karsı ha
mrlanıynruz. 

Nereden gelirse gelsin, kim-
411en gelirse gelsin her tecavit
se karşı ko:\ ııuığ a uef m~ 9 
HIHl)Ot' .... 



KURU FASlJLYI 

HiKAYESi 

Bir arkadq: ·~uru fasul· 
ye• isimli bir hikaye yazanı .• 
Hikayenin çıktıiı sazetey• 
bakıp bakıp dİİfÜDÜyorduk: 
•- Atk ye ali.ka ifade e

den hikaye _.ae.balan tabii 
karıılamyor, ·-·, dC.uru 
fasulye• isimli lliüye inuna 
ıarip ıeliyor. 

Bizim OllD&ll (Amel fÖJ• 
le dedi: 
•- K.imbilir, dedi, mu

laarrir, biliyeaini fasulye ıi
bi nimetten saym1ft&r.a 

BOYVKŞAIR 

HAMiDE DAiR. 

Merhum, Şairiizam Ab
dülhak Himidin, henüz neı
redilmemit eserlerinden çı· 
kan bir dava, aenelerdir bir 
mahkemede dava mevzuu· 
dur. Geçen gün aktedilen biı: 
celsede. merhumun eti Ba· 
yan Lüsiyen, fU iddiada bu
lunmuı: 

•- Ben, 1ardım ebncaey• 
dim, Hamid, bundan yirmi 
Jıl evvel ölürdü..• 

Zavallı Himit! Demek, 20 
1•! fazla iabrap ıre.kmitl 

KADIN 

AVCISJ 

Bir kadın avcısı, meılıur 
Eyüplü Halit var. Gazetele
rin yazdıjıoa eöre, ıreçenler· 
de yine bir kadını dolandır· 

mıt .. Bu sefer de, kendisine, 
kaptan ıüaü venQİf. 

c- Ben kaptanım!• de
yince, muhatabı olan bayan 
da hemen nuıl kanıTermif, 
aklım ermedi.. 

Galiba, Eyüplü Halit. ka
dın psikolojüini en iyi bilen 
erkek .. 

Merhum Şair T eTfik Fik· 
ret, bir manzumesinde: 

Deniz kadın sibidir ... 
Demez mi 7. Elbette, k•· 

dınlara bir kaptan lizıml 

25 SENE SONRA 

BiR HARP DAHA 
Bir ııazetede, makaleler 

yazmıya b&§lıyan bir iktısal 
mütehassısı, aon makaleıine 
fU serlevhayı koymuf: 

c- Yirmi bet ıonra, yine 
bir umumi harp ııörecek mi· 
yiz7.• 

Allah, Allah.. Yahu, daha 
bu harbin likırd111 bibnedi .. 
Daha, bu harp üzerine yapı· 
lan tahminler bile ekseriya 
palavra çıkıyor. Bu zat, yirmi 
bq sene aonraki lıidiaeleri 

nasıl ıimdiden keıfedebili
yor 7. 

Falcı mıdır, Kihiıa mıdir, 
necUr mübareki 

AHMET RAUF 

Edebi Roman:81 

t 
Esnafı 
kredi işi 

HaJk Bankası esnaf 
cemiyetlcrile temasa 

• 
geçıyor 

Halk Bankası Umum Müdürü 
VilAyetlerde bir tetkik seyahatine 
çıkmıştır. Verilen veni bi:- kara• 
göre kısa bir zamanda bİI'ÇOk 
viliyetlerimizde daha Halk Ban· 
kası tubeleri açılacak ve her ta • 
rafftaki esnaia kredi ile yardım 
yapılacaktır, Bursa oubesi açıl • 
mı•tır. Yakında Kaatamonu şube
si de faaliyete geçmiş olacaktır. 
Diğer taraftan şehrimizdeki kü· 

cük esnafın da kredi ihtiyarla • 
rının kolay bir ~'Ckilde temini için 
alakadarlarla temaslara gcçilıni._ 

tir. Bu hu.susta esnaf cemiyetle • 
rile de temas eılirecektir. 

200 yellnaıü ıolir 
elblıeıı yapıbyor 
Şoförler Cemiyetı; otobüs bı -

let~i ve şoförleri için 200 takım 
yeknasak elbısc •·aptıracak ve 
bunlan kolaylık olmak llZ<'re ken. 
dıs. satacaktır. 

&'OCfJK. !!..UUILEB 

ViLAYET o• BELEDIYl.ı 
* Vali ve Belediye Reısı B. LQtfl 

Kırdar dün olqam Anlmroya ı•tmia
tir. ~1umaıleyh. pasif korunma, &lda 
ınaddeleri ve ınuhte4! t,ler uzermde 
Wlhat verecekt.r. 

+ Belediye; Şişli Saman yolu. Sı· 
rueMlcr A Lanyıı(aiı, Hocnude •<>
katı. Cih•n&irde Batarya. BıleUkçl ve 
Tüfek,! Salıh BOkaltoan, Şışlide Abı· 
deı tiil.rriyet cadedtı, Dcyo !unda Kur
dela sokak, Taksimde l"ıyat ganjı. ö· 
nü. Talalın caddesi, Siıli ıskete cad
desi veTayyreci Fehmi aokatı, Gala
tada Kala!atçılar cadd 1, yollarını 
26125 ı.ra 74. k<ın.; yap~rre..ya karar 
vcrm41,r. 
+ Mısır Çaf'lısınm tanzunl projesi 

hazırlanm~tır. llaricl du••ıırlarda bıç 
bır tlıdi!At yapmıyacak; baZ& dukkôn· 
Jar fa.yans ol.lc:ık ve bir kt!tm dlikk!in
lara d:ı nsnınka.t, mcrtliv~n yapılabl
leoekltr. Tarihi bir lı.atır:ıyı muhafaza 
için be baharat dükl<iuu aynen ka
lacaktır. 

TiCARET 11• SANAYlı 
• Diln bir altın 26 lira 40 k"'°.;ş. 

lan muamele gönnü;tur. 
• Devlet Deniqolları Umwn Mil· 

dilrlı.iğU Yolcu Salonlarını n~marala

mıya karar vermiştir lstanbul yolcu 
salonu 1, Galı..t.1daki buyü.k. yolcu ıa
lonu 2, GaJatada Yeni t.aruır edilen 
yolcu salona 3 nwnara!Drı t.ıştyacak-
tır • 

+ Almanlar b'zden mUh!m miltt&r· 
da ıncir alacaklardır. Bıınların ·1uroa
laruıdan knhve yapılac0tğı söyloımek
tedlr 
MOTEFERRIKı 

+ Adana Elmaı;ölü ltö:ı1lncıen İs· 
maıı Korkmazın karısı ~tıce Kork
maz. Ceyhan nehrinden su alırken 
neh<o dil;mü;, be tulmıııı.ır. Bütllıı a· 
ramalara ragmen llafi::eıw. oe5eo.İ. bu
lunamamıştır 

+ Karabük.le bUyUk bl~ ımnr ve 
inklsa.f hareket.ı. g(•ll!I çarpınaktadJr. 
Devlet Demıryolları memur ve ~çı
lerı lç;n Karabükte ~ brıın yaptırıl· j 
mııtır. 
+ Çata ııı ınu1la1<. ırd, y•pıl

makta olan buy(..!t elek:trij( saııtrah in
şaatın3 faaliyetle devam ec!.lmekte
dir. Fabrl.<a sahasında bir .. ne için· 
dt'" otuza yakın bına yapıln111t.ır. 

+ Feriköyde Baruthane cadde.in
de 153 numaralı evJe oturan '" Şı,,ll· 
de Kadıfe fabrı'-asın<la çalı:fan ftlah
mu\ kenci.nl 11akln•7e kaplıl"mli ·it 
kolu kopm111tur. 

+ f' ki Vail Muavini ve Polıs Mu
durLiınuz Emnl1et İ.tlerl Umum .MO.
dtırü B. Ali Riza Çevık Datıılı7., Mus
teprlığırıa tayin olunarak dün vaı.ite
Aine beslamı.st.ır 

K LKOLA 
rv üellifi: Nizamettin NAZiF 

- Kıyafeti temi.ı bir adam ... 
- ...... 
- Uçti de ecnebi kibar adam • 

Jar. - ..... 
- Aman yet.şin! Hepımzıin ha. 

yatı tehlık •. 
Muhavere l'ıaclnin pek ho~una 

gitm~ti. Korka korka kendısine 

bakan otel • rilerlni süzdü. 
- Kim var ı cride? 
Hep>i bir • n•n gözüne bakı • 

yordu. ıı., • r de konumıak ni
yeti Jıissedilr.- ;yordu. 

Nacı, ses ru b'r p rde daha yük. 
seltt •. 

- Kim var ıreridc? 
Bı.ı tehdıt L rıne korıdorda kal. 

111am yı tere h edenier oldu. Kı· 
ı .alona ı:eçü, bir i.kW otelden 

sıvqıverdi. Orta yaşlı, fakat YL'"Illi 
iki ya~ında bir kadın kadar çekici 
ve taze gözüken bir kadın yalvar· 
dı: 

- Kuzum, onu yaralamayınıı 
sakın .. 

Ve sesin. hafifleterek ilave etti: 
- Size ..stediğiniz kadar para 

vermeğe hazırım. ' 
Naci cevap vermete tenezzül 

etmedi Telefon kabınesınin ka. 
pı.sına \·urdu• 

- Dışarı çıkınız! 

İçeriden ses gelmeyince kapıya 
yüklendi. İncecik bır kontırplake. 
·e rnıhlı olan sürgü kopuverdı, 
kapı açıldı Naci, kork da'l yuzü 
sal""lrı kesilmiş olan Seniha ile 
bırrun buruna geldi· 

- Yaaa. •• Siı<lin1t demek?. 

LK 
u 

BaklkaU neden 
ıakhyalam ? • 

Bırbin başındanberi. Türkiye
de.ki hayat pahalılığını ölçen ırra
fiklerle, ayui mev:ıuu mütalea e· 
den bazı ı;özler ve yuılarda, biı, 
• ırı bir alkbini cörenlerdenlz. 

Bir iddiayı iÖre, memW:keliıniz. 
de, harblıı başmdanberl çok az 
madde fiatını zam yıpm" ve ha· 
yat standartlı çok deıi'işmemiştir. 

Fiıtlan artan maddeler yalllJZ 
ithalit eşyasıdır. 

Bayır, bu fikir yınl1Jtır. Keadi 
kendimizi neden aldatmağa lüzwn 
görüyeruz!. Harbin ba mdan iti· 
baren, istisnasız, bütün madde \'e 

eşya muntazaman fiat arttırmış 

ve nihayet, hayat pahalılığı bu· 
günkü haline gelıni~tir. 

Bugün. mesela 1938 yılına naza· 
ran, Türkiyedr hayat çok pahalı· 
dır. 

Günün meselesi: 

H bubat satışı 
için yeni karar 

Satın alınma yerleri • ve genı 
mübagaa fiatleri neşredildi 
Toprak Mahsulleri Ofisinin İi

tigal mevzulan arasında bulunan 
buğday, çavdar, arpa ve yulaf mü. 

baıaa yerleri ile !iat ve şartlarına 
ait ve buğday la çavdarın tanzim 
satışlarına dair kararnamelerin 
yerine kaim olmak üzere mısır ve 
mahlütunu da ihtiva eedn ve bu 

hububatın mübayaa mahalli, fiat ı 
ve şartlarını. tanzim satışlannı ve 
yapılaca«; muameleleri gösteren 
iki yeni karar hazırlanmış, dün 
mer'iyete konmuştur 

Bunlara göre bugday lÇin Sey. 

han, İçel. Antalya, Hatay, Gazian· 
tep, Urfa, Mardin viliyeUerinden 
kilosu 7,75, diğer vilayetlerde 8.SQ, 
çavdar için altı, yulaf için 6.50 ku· 
ruş tesbit edilmi~ir. 

Arpa için Seyhan, İ~"!l, Antalya, 
Hatay vilAyetlcrinde beyaz ve si. 
yalı olacağına göre 5,75 ve 5.60 di. 
ğer vilayetlerde 6,25 ve 6 kuru 
tesbit edilınşitlr. 

Mısır ıçin ise, Samsun vilayetin· 
de 7,25, Çorlu. Kocaeli, Balıkcsil', 
Çanakkale, Tekirdağ, Edirne vi· 
lıiyetlerind1! 7 kurus teshit edil. 
miştir. 

'Yeni kah-
1ve tevziab

1 

36 bin çuval kahve 
1 mem lekele tevzi 

ediliyor 
ŞQhnmizdeki alau.darlııra ı:e· 

len haoerlerc gbre, Tıcarct Vcka • 
Jeti İskcndcrunda bulunan 36 bin 
çu,·aıdan mürekkep yeni parti bir 
kahvf.'nin \'İUıyet!ere tevziıno> da;r 
listeyi 1.uırlam tır. Bugunlerde 
vilaletlere kah\"f.' göndcrılmcğe 
başlanacaktır Bu işle bizut L . 
kcnderurıa gi ı miş olan İaşe Miıs· 
teşarı Şefik Soyer mahallinde ~ 
gul olmaktadır. 

Vilayellerdekı ıevzıat da valile. 
rin nezareti allında olacaktır. En 
büyük tcniat İstanou~ Ankara. 
İzmir \'~ cmsalı gıbi. büyük ehir
lerc yapılaeAlttır. 

Ortak6y deresine 
k6prl yapdacü Unutınaınak lazımdır ki, harp· 

ten enelki o nomuıl zamanlarda ı 
dahi, bir takım sebeplerden. t ki· 
••tsızlıktıın, iş bilmeınuliklen do- Kavun karpu 
la)ı. nıemlekelimizde hayalın lü· l J Z Hamam azlığı 

Ortakovde mezarlık yolunun 
Mak.ıdcnı şose olarak ınş.ısı ve 

1 
dereuın ':it tcınızlenerck köpru va· 
pılnıası luırarldştırılıru,ıtır. zumundan fazla pahalı olduğu id- 1 -

dia olunurdu. Ve bu iddiayı bir Bu yıl Trakyada çok 
.akım iktıı.at n1ütt"ha. sı ları ileri 1 

Şehirde 1000 hamam
dan 50 tane kalmış 1 .arerlcrdi. o kııdur ki, dcı.lct da· bol olacak 

ı hi bu iddiayı tetkik ve kabul el· 
mi~ hayatı ucuzlatmak içın bir 
takım tedbirlere ba nırınak yo

lunu tutmwıtu. 
Bugün ise, yukarıda oylediğİ· 

ıniz gibi, hayat o normal cnclere 
ııi~betle çok daha pahalıdır. Gii< 
rüncn köye kılavuz 6ter mi 7. 

Bu hakikati ~-atandaşlara söyli· 
yelim ki. vaziyetin ntzaketi ıney· 
dına ~ıksın v~ •vat&nda. tasarruf 
et! •• propagandası te irli olsun. 

REŞAT FEYZi 
==-=-,..._--===========I 
N l ş aa ybDklerlnl 1 

bava kurumuna 1 

verenler 
Şehrinıizın yurtsever ker.,ste 

tüccarlarından Bay Aziz Karhan 
bundan bır miıddet evvel Türk 
Hava Kurumuna bq yüz lira te· 
berrü etmıştL 

Mumaileyh bu defa da Kurum 
veznesine iki yiiz el!ı lira daha ya. 
tırmak sııretile teberrü yeküııunu 
yedi yüz elli !ıraya ıbliığ etmiştir. 
Bay AliZ Karhan 'ın vatanpcrve • 
ranc hareket• Kurum erkanının 
şükranlannı mucıp olmuştur. Bun· 
dan başka Nişantaşında Rumeli 
caddesinde ıkamet eden Bayan 
Nahide Ay.tunçla G&b\ada Kürk
çü kapıda Makaracılarda oturan 
Bay Hamdı ÖLen ve Pangaltıda 
Ergcnekon caddesinde berberlik 
eden Bay Garpis ile refikası Ba. 
yan Karp:s alt n nişan yüzıikk. 
rınt T.:U-1< Hava Kurumuna hl-dl· 
ye e!.raişlerdil'. Kurum bu hami • 
yeti' Bav ve Bayanlara bırer giı. 
mü, yüziik vermek •uretile muka. 
belede bulunmuştur. 

iki ihtifal 
Şaır Ahmet Haşimin Olumunun 8 :ı.nci 

yılı mllnasebetoyle dün E7uptekl mak· 
beresinde EJ'Üp Halkevl tara!mdan 
tertip edilen hozin bir ihtifal yapıl· 
m14tır. İhtilalde Şair Salıh Zeki Ata7 
Ahmet Haştmuı hayatını ve eserlerlni 
anlal.mlf ve bir lc.z talebe tiırleriru o
l<um~lur. 

Eski Maarıf Vekili ve Mookova Bu· 
1uk Elçai B. Vasıf Çınarın ölilmOnOn 

7ıldönümü mOna.aebettyle evvelkı CUn 
Anltaradaltl makı-.indo bir lhlifal 
tertip olunmutlur. 

- Dokunmayınız banal 
- Size dokunmak aklımdan bi-

le geçmedi, Ne cevap aldınız te
lefondan • 

- Şimdı görürsün. Katil! 
- Polisler çabuk gelirler lnşal. 

!ah! 
- Demek kaçmıya<:aksınız! 
- B'1ıikis bayan ... Size bir kok· 

teyl ıkram etmek i•liyorum. 
- Beni sarhoş etmekle ne kaza· 

nacaksınız! 
- Maksadım sizi sarhoş etmek 

de değıldir. Ne söylersem hep 
yanlış anlıyorsunuz? 

Bu sırada odadan Rezzanın se. 
vınçlc bağırdığı duyuldu' 

- Oh! Hele şükür kendıne ge. 
le bildi. 

Senlhanın götleri parladı: 
- Kont ölmedi demek Allaha 

bın şti kür olsun. 
- Konttan bahse~ lmiyor • dedi 

Nac, • Galibe bayılırıştı dıı ayılt.. 
mağa savaşıyorlardı. 

Ve, saatine bakarak il.ive ettı: 
- Yarım. Yemek zamanı gel • 

mı.ş. Tck.ld ellığun kokteyli ıçe • 

Trakyadan şehrımıze geıen nıa· 
Jfunata göre bu yıl kavun ve kar. 
puz çok bol olacaktır. Çok müsait 
giden havalat• bu mahsulleri bP. 
reketlendirmiştir. Yakında ilk 
mahsullerin piyasay_ çıkacağı ha
ber verilmiştir. Balikesır ve İzmir 
havallsinden de bol kavun. kıır· 
puz beklenmektedir 

Müz<'ler İdaresi, eskıdenberı İs. 
tanbulda mevcut olan 1000 ha • 
mamdan ve ekserisi tarihi kıymetı • 
haiz bulunan §imdı ancak 50 tane 

kaldığını lesbıt etmıştir! •. Mühım 
bir kısmı taı·ihi kıymetı haız olan 
tıu hamamlann muhafazası için 
tedbırrer alınacaktır. 

. . ) 
--, ADLIYEvePOLIS_,J_ 
Karısını bıçakla yaralıyan 
bir koca 9 yıl hapsedilecek! 
BAcUıere kadının sarb.o' kocaıma gece 
yarı11 kapı açmaması ıebep olml!ş ı 
Ge~n yılın haziranında Pan • 

galtıda vukua gelen bir <i>Uim kas-

dile yaralama• hadısesınin mulı.a.. 
kemesı dün l inci A.ğır Ce-r.ada 
bitirilıniştir· 

Okunan kal'ara göre, blr zaman 
apartıman kapıcılığı ve bir zurnan 
da tülün istıfçiliğı eden Artinle 
karısl Hayganoş, bir türlü geçine. 
memektedirler. Scbl•p de, maışet 
darlığı, parasızlık ve bu arada ka· 
rısınln kanaatine nazaran Artinin 
eline geçen az mıktar par ile ka· 
ğıt oynaması, bu parayı da ku • 
ınarda harcamasıdır Bır gece, 
Haygaııçş, kocasına kapıyı aı,:mıı. 

m•ş, Arlin o gece kahvede Jbah· 
lamşı, ertesi sabahı da karısınm 
yolunu bekliyerek, Pangaltıdan 
Altınabakaldakı kasaba et almağa 
giden Hayganoşu, sokak ortasınd, 
1akalamış, yere ya\ırmış ve bı· 
~akla tehlilı:eli surette yaralamış. 
tır. Buna rağmen kadın ölmemiş 
ve kocası da, öldürmek kasdlle 
yaralamaktan mahkemeye getiril. 
mişti. Kendilerinın medeni kanun· 
dan evvel Ermeni kilisesinde ev· 

lendiltleri Patriklik vc.sikasından 
anlaşılmıştır. 

Mahkeme, neticede Artının ka. 
rısını öldürmek kasdire yarala • 
maktan 14 ıene 8 ay ağır hapsini 

cek misiniz bayan Senıha! 
- Siz yaparsanız içmem. 
- Metridoteldcn iııtiyeceğiz. 

Kokteyilleri fakat müsaade eder· 
seniz formülünü ben söyliyece • 
ğim. 

kararla~tırmıştır. Ancak Hayga· 
noşun koca01na kapıyı açmama • 

.;ını haksız hareket sayarak, ce • 
zayı 9 sene 9 ay 10 güne indırmiş. 

tir. Arlin, Haygano,a 100 lira da 
tazminat ödeyecektir. 

Klçlk bir lratllln 
mab.kOllllyeU 

Şilenin Kumbaba mcvkıınde 
işlenen bir cınayetin muhakemesi 
dün bitırilmiştir. 

Karara göre, Tevfik ısmınde bir 
çoban hadise gllnü Ahmed adında 

birinden, evvelce sattığı koyun çan.. 
!arının parasını istemiş, Ahmed 
de •Ne parası? Benim öyle bir şey
den haberım yok'.• demiştir. Bu. 
nun üzerı-. Tevfik elindeki so • 
payı Ahmedin koluna lndirmi~. 

Ahmed de bıçakla mukabele et -
m~, Tevfiği öldürmüştür. Mah • 
keme, Ahmed Gülün adi tahrikle 
tehevvüren ve kasden Tevfiği öl. 
dürmekten 12 sene ağır hapsine, 

suç işlerken henüz 18 ya~ını bitir. 
mediğinden cezasının 3 seneye 
indirilmesine karar vermiştir. Baş
kaca, Tevfiğın babası Mustafaya 
500 lira ölüm tazminatı ödeme.;i 
de karar altına alınmıştır. 

ve kokulu. 
- Peki beyım. Dray? .. 
- Evet, Oray, Dray, ekstra 

Dray! 
Çekirge otelcisinin oğlu gözüne 

ilişti: 

Delikanlının kendinden emin bir 
tavırla konu ·ması kıza da emni
yet vel'ml t:. Telefon kabinesınin 
bir yana devrilen kapısı içindeki 1 
a~'tlaya bakıp saçlarına bir iki 
parmak vururken glllümsemeğe 

çalıştı: 

- İpl0rin sağlam mı! 
- EV'Ct efendim ..• 
- Öyle ise demin garsona taril 

ettığim yere sen git. Nöbet tut! 
- Emredersiniz beyim amma, 

bunların ellerini çözsek bile bir 
yere gidebileceklerine aklım es • 
mi yor. - Öyle olsun ... Amma neler ka. 

tacaksınız kokteyle• 
Naci de gülümsemcğe çalıştı; 
- Biraz arsinik, bir litre kadar 

süblime, yirmi gram heroin ... 
Ve mültefit bir tavırla ktzı ko· 

1 undan çekerek ciddiyetle devam 
etli. 
Seniha. Polis geldığı zaman vazi. 
yet anlaşılacak,ır. Daha yarım saat 
sabredııuz. 

Sonra. kendını toparlamağa ça· 
lışan metridotele scslendı: 

- H~şt herkes içın koktayil! 
Ben bır parça sert severun. Sert 

Az evvel öldüreceğini sandıkları 
genç kızla Nacinin kol kola dola~· 
ması, otelin dığer müşterllerıne de 
emniyet vermı~li. Birer ikişer de. 
likanlıya yaklaştılar. Senihanın 

hayatını kurtarmak için para telı:· 
lif etmiş olan orta yaşlı bayan u.. 
mumt meraka tercüman oldu: 

- Affedersiniz • dedı • demm 
patlıyan tabancaların sebebini so
rabilir miyim? 

- Son ikisini söyliy,ymı. Ba. 
na tabanca çek.y.orlardı Daha eT. 
vel ıhvranıp ate~ etUm 

Bu ışc 15 bin lira sarfolunac k 
\'e arn 19 unda ihale •ıluııacaklir. 

--o--
Güzel 'Hatayı ta
nıma seyahati 

Üniversite gençlerinden bır 
grup kendi aralarında toplanarak 
Halayda bir tetkik seyahati yap· 
mağa karar vermişler ve yola çık. 
mışlardır. Dığer taraftan Üniver. 
site İdaresi tarafından da bu va· 
tan parçasını tanımak maksadıle 
bir seyahat tertip edileceği öğre· 
nilmiştir. 

Var,ova Elçimiz 
şeb.rlmlzde 

Varşova Büyük Elçimiz Cemal 
Hiiımü Bursacian şehrimize ger • 
miştir, Parkotclde oturmaktadır. -Kapatılan ltlr sab.ll 

ııllb.lye ldareıı 
Anamur Sahil Sıhhıye İdaresi 

1 hazirandan ıtıbaren muvaldı:3 • 
ten kapatılll"~~ıır. Bu lıınanda ge
milerın sıhhi muameleleri mezkur 
tarihten itibaren Lıman Riyasctı 
tarafından görlllmiye baı;lannuştır. 

Tntuşan maytaplar 
Galata nhtımında dün bir iştial 

olmuştur: 
Çocuklo.rın bayram gimleri oy. 

nadıkları maytap sandıklan mav · 
nadan ambara nakedilirken bun· 
!ardan birisi ani olaral' iştial et. 
miş ve oldukça büyuk bir gürül. 
tü çıkanrak yanmıya başlamışsa 
da söndürülmüştür. 

Bir mltekaldln yo. 
lana kesen kadın 

ve erkek 
~·:ıtıhde oturan ve pıy. ngo ba· 

yiliği yupan B. Ali Fuat isminde 
bir mülekaıt <'Vvelki akşam Ak. 
sarayda Ahmcdıyc mahallesinde 
yangın yerlerinden geçerken o el. 
varda mukim Hasan Yılmaz ile 
Metresi Belkıs tecavüz etmişler 
ve para çantası ile piyango bilet· 
!erini zorla almışlardır. 

Mütecavızler yakalanmış ve Ha· 
san mahkemece tevkıf olunmuş.. 
tur. Beikis serbest bırakılınıstır. 

- Fakat onlar müd.tfaa halinde 
ıdiler ... 

- Hayır .• Ben onlara hıçbir şey 
yapmak niyetınd1! değildım. Halta 
ikisini de tanımıyordum. 

- Arkadaşıarını döğmenıze ma· 
ni olmak hakları değil miydi? 

- Eğer dö~cı1güm adamın ar • 
kada§ları idilerse onu miidafaaya 
hakları olamazdı. 

- Niçin? 
Bu muhavereyi, Rezzanın ko • 

!una da; anarak ciinlemckte olan 
Galibe, Naeinin cevap vermesine 
imkiın bu aknıııdı: 

- Ben söy hyeyim sebebini. .• 
• diye bağırdı • Kıskançlık! 

Senih.ıııın ) üzün<lc tatlı bir Ü· 

midin pembcliğı belirirken Rez. 
zan kaşlarını çattı: 

- Dehriyor musun yavrum? Na· 
ci ile bu adam arasında nasıl bir 
kıskanı·l.k \'.ık'ası olabilir? 

Galibe, karagt:z.;erin~ zehir gi. 
bı bır ıstıhza belirirken hırçın htr
çın hayk raı· 

- Beni kıskandı. 
<Aıtıan v.ı 1 

l!rlt'ID lıuıAsı 
Yazan: Ahmet Şükrü ESME) 

tıı 
Giritıeki askeri harei<:Ht.ı ıJıl 

nihayetlenmiş nazar.le bakı!Bb 
Alınanlann adayı ısgal ct;1" , 
muvaffak oldukları Dnlat' ~ 
Giridin Almanla• tarafın<lııll lİ 
gali, ku\•yet müvazı;ncsı lııık~ 
daki kanaat ve tdakkilcrı sar'f,. 
cak ınahıyette bır h&d~"' ır 
rihte ilk defa olarak bır de'_,~ 
yalnız havı ku,·vetıne dav ın ı1Y 

büyük bir dımiz kü ırvdiı el 
den bir adayı ul.ıl.ilıı ktcci•• J! 
harp san'atında mulı~:r .,. 
laptır ,.e ~unıııhlııı.ı ol~ .-k ' 
lamak iç.ıı z.ı r.ın la ımd r il 
bir ifade il<• nan&- şudur ı 
sularda l.uıi '\: dı n k• " t 
yalnız başlıııır k.,ı,l••c 1 , 

si ikirıcısı 1c. faiktı.r Vl t ıııı: 
bil' <lda\ k ı 'et bır !on 
müdaf ıı ..d bt" olır ı: ,._ 
gidip ı ga: edPlııl• 

Ha\ a ı...-u 'Ct n n 
te oyna l!ı r->lun e~ 

ilk lefa 'll P< ' " 
da görır ü tu'< B• <! ı h 
vcti kara kuvvet le bı•Iıkl<' h . ' 
ket etr ~ v net ce<!e /\.lrT' 
büyuk zaf r k ~nm• •ı "l< 
harekJtında ha · ı-.ıvv tın 
kıı bir l'Oldc &vrd K: D~r <' 
!erde nt.- du < ~ ırı.• ır bıt 
cadele vaı> U: ; <' ' gıp b ırıı 
!er için N ;rvcç 1 rek. tı b 
riz olarak gc1ıı _,t• İl'~ li,; 0 ' 
masınm Sim e ak ve K.ıtc ' 1 

ğazlarına gucrek Nür · ,.. 
lan Alman askerlninın rı 
ile mu,·asalal rını kc:: lı· 
leniyordu. Hıillıukt İngı' 
gerr.ilerı bu dar ,;ulara )B 

d klarından a~ık ' ·ııu:kr ; 
yetı donanmaya sahıp d.ır 
tin e!ındc kalmakla b< r lı r 
suların bakır. •yeti ha\ k•>' 
ne s.ıhıp ol~n devletin el'" 
miş cıeınektL 

İtalya buna guveııcrek 
girmıştir. Bı r.hare İng 
karşı yapılan hava taa...-uı~ 
dilmiş ise, bunun sclıcbı, İl' 
lerin denizlere hllktm olır. 
değil, hava kuvvetı:e d 1<cC 
rıni müdafaa edebllmel~ıd 
ı;ilteıeyi kurlarnn bır acJ 
ve bu adanın donanma ve 
kuvvetile birlıktc ınud,ıf ı . • şidir. Mliılafaası yalnız d<'nı 1 
vetine bırak lan Giııt Atıxı~" 
istilasına uğramı~tır. ~ 

Giridin Almanlar tarafııııl' 
gali, İnl(ilterenin Şarki Ak 
dekı vazıyetıni zorla~tıra•:r 
Evvela Almanlar, Gırıdı 9> 
Akdenizdekı İngiliz don~ııJ11 
karşı bir hareket ussu olar• 
lanacaklardır ingıliz <k>ll
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mutcmadiycn, Gırıt üssı.ııı 
haşşllt edecek olan Alr 11 

kuvvetlerinin tehdidi nltıfl · 
lunacaktır. lkıncısl, A1m .,,; 
ritteki hava kuvvellerinııı ' 
mile Avrupadan Afrikaya ) 
!arı nakliyatı daha ıy. il' 
edebileceklerdir. Diğer t;ı. 

.b. •' ıır Gırit bir kapı gı ı, ..,g .il" 
lngilizlcre kapamaktadtr. 
niz içinde mihver g<·mil\;, 
niyet altında •eyrede~ikce ııa 
İtalyanın ablukası bıraz 

yecektir. 
Görülüyor ki Gıridırı 1

' ç 
mihver ehemmiyetlı .k~za:~ 
min etmi: oluyor. Gmdın. ıı 
dilmesi İngiltere içi~ ?c. ~a' 
bir zıyadır. Fakat Gırıdı, 11 
mekle İngiltere Akdentzv"c• 

su" mış olmuyor. İngiltere ~d• 
Mısırı muhafaza ettikçe. A 1 , 
den atılamaz. Gerçi Gırıdı ,~ 
la, Afrikaya yapılacak " 

ı ·h ·cT1~ kolaylaşacağ.ndan mı ' J;' r 
üzerindeki tazyıkı artaca .;er 
kal Giridin işgalile mı\' c 
hareket bakımından cld 
menfaat buna münhasır<'1 ~ 
ten doğrud?n d~ğru!.a :r. ı;r 
rine bir inış ır.umkun ı:. 
yor. Hava kuvvct'~in rııuııSJ 
oynıyabileceği denız s:h )ltl 
duttur. Mısır ve hatta_ r.l 
Kıbrıs adası o sahanın ışı 
maktadır. • 

G. ı1ı .. 
Bununla ~ra~~· ır ısf 

Almanya içın muhım bll' t\I• 
k,l ettiğine de şüphe yel< ş 
!izlerin, adayı mu'ıafaı 1 .. d··rt 
içın uç kruvazor ve 0 1 ~ 
gibı ağır fednkarl ktn b" J) 
,., da bunun bir delıl d 'ıe 
nm yalnız ct~n z kuvvet\,, 
faa edilc~ıvecel!i"ı an1' 
gilizler iç n tsüfade' ',1 
kcnd, rL"I yem gayre 
kedecek bir ibret dcrsı 

a 
le 



Yanın eski ımparatoru
l:Unlerde vefat ettigi ha
:lı Bu Avı upanın uzun 

ç n ~oyleneceklerı ha
\e dalın mühim olnıak 

kıt'nısmda Fransa) ı ma 
kendı bu lıgım vücudc 
bır ımparatorluk kur
ldığme terakki ctm~ biı 
Vardı. Bu Alman~ anın 

g ltere ile arasının ooğu
a :.ıldu. İngiltere Kraliçesi 

l<ayzerin büyük annesi 
l<raliçcnin vefatından 

la. g~en Yedinçi Edvard 
f:ti -~ 
~ n dayısı ıdi. Bu kadar 
l abalık vakit vak.it Al
ltıparatorunun Ingiliz 

liyarct etmesine vesi-
llllştir. Fakat denizlere 
~ İngiltere bir tarafta, 
~,. 8.kım olmayı istiven Al
"(er tarafta karşı kar;ııya 

bu soğukluğu ortadan 
k·tnümkün olamıyacaktL 

J t(X:rubelerin akılın ka
~n gösterdi. 

Almanya için bir do
nanma lazım olduğunu 

tekrar ede ede Kayaer 
ni belen z zamanda 1 
kuvvetli bir donanma vü
cude ıetirebilmiıtir .. 

kuvvetli bir yardımcıya ihtiyacı 
vardı. Bu da az meşhur olmıyan 
Amıral Fon Tirpiçtir. Tfrpiç hü
kümdarının fikirlerıne tnmamile 
inaıyor, Almanyayı kuvvetlı bir 
donanmaya ahip görebilmek için 
çalışmaktan hiç yorulmıyncak go
runüyordu. İkinci Vilhelmin f.
kirlel'inı fcnnı bır isabetle izah et
mek, nanmıyanları inandırmak, 

,1tgide kabaran deniz bütçesini 
ıüdafaa ıle tahsis t almak için 

\miral T~rpiç mükemmel bır Bah
·ıye Nazırı sayılıyordu. Bir gün 
:eldi ki Alın ny a artık deniz kuv
·etine e malik bır imparatorluk 

demekti. 
Lakin Ingiltere ile aradakı s<>

gukluk eksilmemiş, arlm.ştı. Kral 
Yedinci Edvard ıse yeğcmnı hiç 
sevmezmiş. Yeğeni Londraya git
tiği zaman dayısı le cereyan eden 
konuşmaları pek nazikane olur
muş. Buna diyecek yok. Fakat İ
kinci Vilhclm dayısının hoşlaıuna
dığı hareketlerde bulunmakta, is
temediği sözleri söylemekte garip 
bir inat gösterirmiş. Almanya im
paratoru muhtelif mevzulara te
mas ederek lıikırdı severdi. Yerine 
göre söz bulup söylemek mera
kından kendini alamazdı. Kral 

Bir aazetenin: «Güzel bir 
karar» serlevlıasiyle neıretti
ği küçük ilir havadisi oku
duktan onra, hazin har.in 
düıündük. Gür.el bir karar 
f/enen şey, şu malum ve ba
sit hikaye idi: Bütün otobü• 
biletçileri ve şoförleri yekne
sak elbise giyecek .. Bugünkü 
pejmürde ve liiübali sahneler 
ortadan kalkacak .. 

Böyle bir gey, ne kadar ar
zuya fayandır. Bunu, kim te
menni etmez?.· 

Fakat, ben, bizim gazete
nin kollekaiyonunu karışhr
mak zahmetine katlandım. 
Ayni haberi, olacak, oluyor, 
diye seksen sekiz defa yaz
mıfız.. Hafızamda yanılmı-

. yorsam, bu arzunun izhara 
bQ§landığı tarih, hemen he
men on sene kadar eskidir. 

Bugüne kadar, bu iı olma· 
mlf, yapılmam'§ veya, yapı
lamaml§hr. Neden?. 

Bu neden sualinin cevabı
nı bir bul ak.. Zaten, bütün 
l)'t.uelc: bu noktanın haUin
dedir. 

lstanbul gazetelerinin kol· 
lek•iyonunu karıftırınız. Bu .. 
na benzer, daha bir ,ok me
selelerle lıarıılaıır•ınız. 

Ne diyelim?. lft§aallah, bu 
selcr karar kat'idir ve tqtbi
kine ge,ilir. 

BURHAN CEVAT 

lahta çıktıktan sonra ha
' tı h p kendi ida're etmek 
ıan genç hükümdar m~

r Baş\•ckil Bısmarka 

~~~ Ül edememiş. ihtıyar 
-'i.1ı ister ıstemez uz.ak
~parator Alman d<>-

Edvard ile g-Orüşürken de ona 
İngilterenin trır.ihinden bahsede
rek eski bir takım vekayii hatırla
tırnuş. Kral ise bunları aklına 
getirmekten hiç hoşlanmazmış. Me4 
seıa Londranın m~hur kulesinde 
bir zamanlar kimlerin başı kesil
diğ~ni Vilhelm ezbere biliyor, bun
ları sayıyoı·muş. Halbuki eski de- I============== 

D Uk 
tan 

eal 
arpa 

11, Almanyanın istikbali 
d Oldugu kanaatı ile kuv
ı:ınanma vücude gclir

~1 o kadar benim!Jemişti 

1 ada varmak için kendı
~llirse ehemmiyetle din

en caydıracak tarzda 
a hiç kıymet verme1.di. 
ltı kuvvetli bir donan

.. İşte düstur bu ol
atator bwıu mılleline, 
o kadar tekrtır et.miş
ı~eden Almanyanın 

b lr donanmG.liı vücude 
.. ~lanuştır. Mılletlcrin 
c r tetkikatı il meşhur 

·~ :müellif Dr. Le Bon 
·ğı sıvasi şahsiyetlerden 
~:~ ise diğer beğend.k
•tı de İkinci Vilhelm 
le. Çunkü doktor etek

~. keyfiyetin ekseriye-
1· ~·~ta ne mühim bir 
~Uttu muhtelif misaller-
~ll Almanya İmparato
~ •{!p donanma Hızwnu
cie Sö~ lıye mil1etine mü

rı l kuvvctı teminine 
'.>ld ,~ uguuu hatırlaur 
r ŞOJ le görmüş: Al
lnustakil bir yaseti 

lkidebir İn.gıllere 
n~ de.ı· diye tered

~f:k. ?:arnanı art · gelme-
1\'nın kuvvetli bir or-
~ ~tupada bununla ken
~ ılir. Lakin denızden 
Q \_.. ğ 
~ •ıucwnuna u rarsa 

• 311 ınudafaa edecek?. 
~ 'çin ne pahasına olur
'1 \>\·etli bir donanmaya 

l, 

t0lrna.kla beraber :fik
~ Ve fıliyat sahasında 

için İmptıratorun 

~ırierin kanlı vekayıini tekrar 
hatıra getirmeği Yedinci Edvard 
hıç istemroiği .ıçin yeğeninin ıyi 
!arih bilmesi ile iftihar değil, bun
dan muazzep olurmuş. 

Lakin ne olursa olsun asıl ara
daki soğukluk daha ciddi ve mü-
him sebeplerden geliyordu; ma
lum. Alm::ınyn biıyük bir hamle 
ile kendine bir den:iz kuv\•eti vü
cude getiriyordu. Bu takdirde İn
gıliz - Alman rakabeti clarihi:. bir 
zaruret olmuş ve onun neticeleri 
sürüklenerek bugüne kadar gel
miştir. 

_.__HALK-' .. 
Ü TUNU 

lı Ve lı~ An)'G'llar, 
ıikôyetkr, temenni-

1 
J 

~ oc miifkiilkr 
Kiiçük bk kız miinasiı.t 

bir it arıyor 
Ortamclı:tebin 7 ıncı sırufıııJ ter:fı et

mış on iki yaşında bir kız !:ıkır anne
ciguıe bakmak uzeı"C y;ışı ile mükna-

Lp bir iş aramakhıdır. Bu ~eldldc, kil
çuk blr mustahdeme ihtlvacı olan iş 
sahiplerinin Son 'l'elgror llolk: Sü.tu
nund Şüknına bir mektuplu ın!.ıro

caatları rica olwımaM-0dır. 
it arayan kimıeıi7. bir genç 

17 yaşında Li e 2 lncı ını!la bulu
nan kimsesiz İzmirli bir gene ıı~le lş 
aramaktadır. Tıcarethanclerdc mU ,- 1 

el rde yaz ve hC"'-"IP işlcrmı deruh
te e<ler. Yotzısı güzel ve rlyazıyesı km -
vdlidir. Talip olan muhterem iş a
h'pleri Son Telgraf Hnlk Sütununda 
CX . V. Z.) rumuzuna milrac:ıat ct
mclıdırler. 

Açık Konuşma: B. Hulkı iınnaıle. 
Gönderdiğiniz iş verme mektubunun 
tuıngi nımuuı nıt olduhıtıun ruı llit
fen ta rihini rıca ederiz. 

va ı 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 
• tt t. nıiştir. Şükri~ e bu-

t llti Ur. Bunu takip e
~lt lıt Vedat karının ciır-
~ ~l!ldif daha ;\ pmiş

~ r1Yeuin beııim karım 
~?1rtresi olarak ) n n· 
ır l..• • h' k · "'anı ıçurc arı-

:ıt . ) aı.ı~ 1111 hir alı lak 
t ınc indirmek tek-

~ .. 1~ lckJjfi yalnız rcd
ıı. lıtıuı • Vedada bir de i 
~tur n - . . unun uzcrıne 
ltı •• 1 
t lt7.erinc saldırmış, 

t lld n hic lıicnp du)·
\c ıuüdnfnasız ka-
ba~ \i anlığını gider

~r li'aknt o ırad ı;:ü-
11 kulan n oda hiz

ı:ı ı rh e ııirm ile 

elim hadise bcrtnrııf edilnıi tir. 
Bu sırada ) ine profesör Cemil, 

öz i tenıcden lnfo kuı ıştı: 
- Hakimler cger izli celse ) a

pılmn ma mit anele etsel diniz bu 
feci tasallutun tii;'I' 1 r lirııertici taf
siliıtını biitün çıplaklığile size an
latııcaktık. 

Dedi. Hakim: 
- Şahit kafi derecede anlah

yor. Size söz \'enncdim. diyerek 

onu susturdu. Ferdi devam etti: 

- Bu ahlaksız adanı bundan 
sonrn çıkıp gitmiş. bir iki gün on
rn kanının yolunu ke m.iş. onu 7.or
lanu , ç ntasındaki p ralan iste
mis, hatta alnıı", bu yetıtıil ormu 
,ibı karımı ) cnidcn tehdit etmiş· 

tir. 
Hakim, Ferdinin sözünü kC6ti: 

mev 
ı 6 uru 
satıldı 

Bu senenin ilk arpa m hsulü 

Lülcburgazın Oklalı köyünden is. 
mail Komita tal·afıııdan piyasaya 
çıkarılmıştır. 200 kilo olan bu ılk 

parti 6 kuruştan satılmı~tır. Tı • 
carct Vekaleti ilk mnhsulü idrak 

eden çalısan çiftçıyc bir pulluk ~c
diyc etmiştir. Bu seneki arpa mah

sulu çok boldur. 

VOcadlm zla 
şeker lbUyacı 

Vucudümuzun sekere ihtlyneı 
mcıliımdur. Kımyıı dıllnde «Sulu 
karbon> denilen ma daeı·ın hep
• vucudumuzc lJ~..ııı lu olun ı;e-

kerı temin ederfoı. Şc,.er, vucut 
:ıbrika .nm komlirlıdUı. A ctalc:~
rınıızın h:trCketı, Ul:UVlurm iŞie· 
mesı, bcynm bılc d:.11Jünup m.ır 

çıkamuısı ,ckcrlc olur. 
Yemeklerden GCiccr gelmezse, 

\•ücut hareketten knlmazsa cia, 
vucudiıınun yagı şt.-kcrin ycrlni 
tutarak "·ucudu işletmlyc çıı.lışıı. 
Y:ı ınuz, şekerden ikı tni li fazla 
knlori 'erme de, lıu se!<-.r keııdı 
\ıızıfc.ı:;ıııl gör-emez olur. Hıılbııkl 

eker nldıgımız gıdalıır arasında 

ıml\'azcncyi temin c.-dcr. Seker 
lıııllınmıızsa ya& ve albWJlın gerçi 
onun yerini tutınıya çalıitr amnuı, 
\•ücudılınuzun kimya muvazen i 
boz\llur Kan ekşır Bu hallere 
meydan \ermemek ıcın yedıb'lDll.ı.: 
y~nclderin teıkıbınde yüzde, 
GO - 70 rıı:sl>ctfnde şeker olma
lıdır .. 

- Çanta~ındaıı cebren mi pa
·a~ ı almış?. 

- Hayır, rnel·bur ederek. 
- Yani ~iikriyc kendiliğiııden 

vernıiş. Bir gasp yok!. 
- Evet gasp yok. Fakat, g•sp

tan dııha beterini ~·apmış!. 

- Tehditleri nedir?. 
- Katil karıma şunları öylc-

ıniştir: İstediğim kadar ırnra \'er
mez en Güzini l ııçınrıın. Yine 
vermezsen onu i kcnce içerisinde 
öldiiı üı üm. \'ine vermezsen eni 
de öldüriiriiın!. 

- Bunları kim i itmiş? 
- Ben kurımdan i ittim. 
Fenli bunları öylcr öyleanez 

birden Vcdnt yerintlen bir ~imşck 
hızilc fırladı, 

- Ne oluy-0r'? 
- Ne var?. 

Denıeğc \akit knlm:ıd:m Ferdi
nin gırtla"..rıua }apıştı. Arka ındaıı 
jandıırmn kostu. Z ıbıt kiıtibi a
vukatlar ~ eti§tiler, Vl'dndın elin
den Fcrdil i kurtnrdl r. l\tahkl'ml' 
allak bullak olmu~tu. Vedat j n-

u m 
• r m r ,, 

"P eygam er 
gezerdi? A 

vaktinde bilardo ne 
gibi laf etmesene,, 

_ _,,,-.,..,, Y zan : 

- Tövbeler tÖ\ besi.. Yuz keıc 
bin kere, on bm kere. ) uz bın 
kere tövbe... Bundan sonra bilar. 
donun lafını agzıma alırsam, ka. 
inat yuzüme tükürsün ... 

- Bilardoya neden tö,·be edi
yorsun, canım? Böyle şeyler in
sanın başından geçer. Veriver yir. 
mi lirayı vesselam ... 

- Canım ef~ndim, iş yirmi li. 
rasın<la değil .. Şu rezaleti göri.ı -
yorsun. Rahmetli babacığım söy
lerdi. cBu biüırdo senin başına bir 
gün bir •fi açacak• dıye İşte niha. 
~et dediği oldu. 
Başka birisı la!a karışt1: 
- Hem de bilardo oynamak gü

nahtır. Peygamber harnm etmiş • 
tır bilardoyu. 
Diğer biri de karıştı: 
- Peygamberin zamanında bi. 

lardo ne gezerdi be? .. Sen de aptal 
gibı laf etme~nc ... Bilürdo şura
da kaç günlük şey? Bizim çocuk. 
luğumuzda bile yoktu .. Sonradan 
çıktı. Hem Peygamber haram ede: 
mi? Haram, Allahın, kullarına 

cyapmayınız!,. diye nehyettıği 1 
şeydir. 

- Ben onu bunu bilmem .. Benıın 
bildiğim, bilardo oynamak günah-1 
tır. İşte o kadar. 

- Sen de o kadar lbilırsin ~te. 
- Yok, her şeyı sen bilirsin 

sanki ... Senden başka kimse bırşey 
bilmez değil mi? 

- Herkesın bir bildiği vardır. 
Sen de öyle bilirsin ... Ben bildiğim 
şeyi iyi bilil"im. Bilürdonun güna. 
hı. münahı roklur amma, işte böy
le patırdısı, gürültüsü, kavgası, ni. 
zaı vardır. 

- O da adamına göre ... Cuhayı 
yırtmıyacak kadar öğrendin miy
di mesele yol:. 

1 - Sen bana bak bana!. Ben on l 
beş senedir bilardo oynarım. Öyle 
cçuhayı yırtmıyacnk kudar· diye 
bana taş atıyorsun amma, senin 
gibi çoğunu cebimden çıkarırım. 
Bu herifin çuhası zaten yırtıktı .. 
Yoksa, ben, çok pike çektim .. Ha-
berin var mı? 

- Herif diyip de hakaret etme .. 
O sözü aynen sana iade ederim. 
Sözde, mektep. medrese görmüş 
efendi olacaksın ... Vallahi ura • 
da bir zabıt tutturur, mahkeme. 
ye \•eririm. 

Bir baskası: 
- Ke~ söz. kalp akçe sahıbtnm

dir. Senin i de etmene lüzum yok .. 
cKi iyi 'lasıl bilirsin7 Kendın gibi. 
derler. O, onun sıfatı. 

- Sen ne karı~ı}orsun ~ hu? 
Sana da ne oluyor? Bizim davamı
zm. sözlerimizin tasası size mi dü. 
üyor? 
- Yok, çok iyı liıf ettı dogrusu .. 

Sen de herife niye herif tliyorsun? 
- Sen benimle alıfj• mı ediyor

sun? 
- Ne alayı edeceğim? Ağzımdan 

kaçtı .. 
- Başka bır yerde olsak ben sana 

göst.crırım ağzından kaçma;>, am
ma, dua et, burası malıkeme._ 

darmanın gii~lii kollan arıı ındn 
cırpınıyor: 

- Brakm şu yalunrı, al!.:~!k hc
rAfi öldül'cyiuı de asıl katil olayım. , 
Bu herifler insanı zorla l.~ıtil eder
ler, namu suzlar. 

Diye haykırı~ or, profc ör Cemil: 
- 7.nhıt tuhıl"un . 
Dh e hağmyor, a\ ulmt Şekiıı: 
- Bir oliim tl'lıdidi dalın .. hakn-

1 

rl't.. tehdit. taarr111:, krıtil ınnksa
dile tecaviiz. Biit;in delftili dirıni
ye \ c siibutiyc r.:özöniindc. Hak
kında yeniden takihat ~·apılmnsı
nı i teriz!. 

Diye çığlık çığlık üstiine koparı· 
yor<lıı. Mahkeme karmakarışıl· ol
muştu. Her lı:afndan bir ses ~ıkı
yor, diııleyiciler kendi aralarında 
konuşuyorlardı: 

- Vcdot haklı .. 
- Yok canım, _irrct. l~erdiyc 18-

kırdı öyletmek i temiyor!. 
- Zaten katil. lahkuın ol cağı 

l adar olacak, belki de asılacak. 
Bu hale gelen hir adam her ~i 
göziine nldlr.{lbi!ir. 

- Sö~lcınc böyle canun. Gör-

. ~-
Yal,u çocuk"Iar .. Bırakın şu 

munakaşayı ... Burada da bir i mi 
çıkaıacaksınız? Bu işı h:ikım fas
lC"decek. Sixe ne oluyor? 

- Yok yert> i~ çıkarıyorlar .. 
Gormüyor musun? Bir heri( la
fından nerede) se on kişi biribirme 
girecek .. Kan çıkacak. 

Bu manasız ve hedefsiz müna
kaşa, belki daha uzayacak, iş bu
) üyecekti. Mübaşirin sesi, uza
mak istidadında olan bu muna. 
kaşa) a seci Çt>ktı: 

- Cafer, Halil!. Siz mfr,inız? 
Gelin bakalım. 

Hepsi birden mahkemeye gırdı
ler. Mübaşir ikaz etti: 

- Bu işin şahitleri varsa dısa. 
rıya çıksın ... Hepsi dışarı çıktılar. 
Yalniz iki tar.esi, hakimin karşı -
smda yanyana durdular. 

Hakim, hüviyetlerini t'CSbit et. 
tikten sonra, t>lindeki dava cvra
kma uzun uzun göz gezdirdi ye 
sordu: 

- Cafer... Anlat bakalım da • 
vanı ... 

- Beycf endi.. Ben kıraathane 
sahıbıyim. Kıraathanemde bWrdo 
vardır. Hepsine yüz kere söyhiyo
rum: cPıke çekmeyin! Çuhuyı yır. 
tarsınız, yirmı beş liradır• diyo
rum. Bunlar yine dinlemiyor, pike 
çekiyorlar. Bugün, pike çekerken 
stnka kactı.. Çuha, boydan boya 
yırtıldı. Tabii yakasına sarıldım. 
c Yirmi beş lira ver!• dedim. Öyle 
ya .. yirmi be.~ kuruşluk oyun oy
nayacaklar .. Yirmi beş liralık çu. 
haıı parça parça ediyorlar .. Re -
vamı bu? Ondan sonra efendim, 
ibu küfüre başladı.. Hem suçlu, 
hem güçlü ... Ne dediyse esensin!• 
dedim. Üzerime yürüdü, döğdü. 
Döğdüğü için 25 lira, çuha için 
de yirmi beş lira islerim . 

- Dav~n. bundan ibaret öyle 
mi? 

- Evet efendin1. 
- Halil.. Sen söyle bakalım .• 

Hem çuhayı yırtmış, hem de Ctı. 
feri döğmüşsün .. Ne diycee'csin? 

- Çuha zaten yırtıktı. Şimdiye 
kadar hiç çuha yırtmadım. Usta o
yuncuyum ben. Çuhayı başka ı 
yırtını::.. Bana ynmamak istedi. Üs. 
telik de, küfür etti. 

- Ne dedi? 
- So\ ha dedi. 
- Soy ha ne deme ·? 
- Bilmiyorum erendim .. 

- Ne demek oldugunu bilmiyor-
sun da. küfür olduğunu nereden 
anladın? 

- Kavgada insana iltifat edıl. 
mez ya!. Tabii küCür etti. 

- Cafer .. Sen söyle bakalım .. 
Buna soyha dedin mi? 

- Demedim efendim .. Bu lılf ı 
da yeni ı~itiyorum. Ömıiimd-c işit
tiğim laf degil... 

- Peki. .. Anlat bakalım Halil, 
Sonra ne oldu? O soyha deyince, 
Sen de t'nu döğdün, öyle mi? 

- Döğdüm degil clendim .. İki 
(Devamı 6 ncı sayj<ıda.) 

miiyor musun, tertemiz bir ndnın. 
Hic katile benzer yeri ~ok. Apaçık 
kuıuışu~·or. 

- Bıı adam eğer katil olsaydı 0-

1111 da saklamadan sü~·lerdi. 
Bu güriiltii1er, ltonu~nıalur. ba

ğırısnıulnr nrnsındn miiddeiıımumi 

l'Cl'İndc dogruld u: 
- Ccl enin tntiliııi istİlontnı. 
Dt'di Hiıkim ..,· detle kiirsiiniin 

iizerine \•urdu. Bu \ uruşun güriil
tüsü salonu knplyan bütün giirül
tüniin ü hin 'c çoğu idi. Azı çok 
kaybeder dii tunı bu noktada bir 
kere daha kendisini gö terdi. Her
kes sustu. Hfıkiınin diyeceğini bek
ledi. Hakim gnyt:t otori1er bir 
esle: 
- Mahkeme de\' nı ede<·ek. Sii· 

kutun muhafazasını i tiyoruııı. 

Dedi sonra jandarmaya emretti: 
- Suçlunun bileklerine kelep

çelerini tok. 
Ve .. dinle •icilere döndli: 
- Böyle lım!iseler daima ola

bilir. Sükuneti muhafaza etmek 
birinci arttır. 

Diven eözlcrle uzun uzun din-

B. in DoıVtt •O Şar&'ı mU· 
daltuU>tıt i<dmll burümu ~.Ya.wNwııa 
Girit miıdalauınuı Jr 'k'ı kuıiardıima 
soyl te:ıı sonra di hı.fib.lerln 
lrak•tQ 6uıısdn ) erleışmcler. trop ettl
iin.I, rtlnkü bundan &0nra Alman 
dıılc uım Orta ŞaQ kıyılarına yani 
Suriye, Filbtin ve Muıır 6&bll rtne 
çarpıu3k ıizef'C oldufunu bey ecıe
l't'.k: 

cBlr m~kta mühimdir. Abnıııılar, In
gllitlerden daha seri davranmakt ve 
daha mtiessır vurmaktadırlar. Gırlt, 
denız n:ıırı bir yer olın:ısımı o.: e nclada 
tek Alman neferi 'ie beşıncı kol.bulun
mama ımı rnğrr.cn, yalnız havadan m
dırılen bir ordu ıle 12 gilnde işgal e
dılm tır; bunıı muk b 1, Irak harbi, 
memleket dahllınde İngılız kara \'<' h -
va kU\"iCtforı b ılunma tnli ve halkın 
bir kı mı İngiliz bra!tan olma ına , 
yalnı.ı; h<ırnda ııdegıf, kar d n, derıız
dcn \'C luwadan Ingılız!erln tnkviye 
glındcrmekriı~ imkçıı bulunımısın. 
rağmen, ancak bir ayd bıtU'llebıl

mı. tır. Bu mukayese, İOJ;llızleı n le
hi.ne değildir \ e geçen Mı.ırt1 Alımın 

orduları, Bulgııriı;tana G•rd ı t.ırı.h en 
beri, Mihverin' harbın ıklet n e kctlni 
Akden d r ılharek t ııa nakle t g ıır
tıJ: sarahalcı1 r.:örilldugu halde (bu, c-

en, Almany nın Rom ny .. y.. gel
dltı, lt !yanın Yunani.'>1.ann ı.. ruz 
cttıği geçen sonbhdrdanben lüm 
ıdi) İngıltercnuı Oı1a Şar .a. h.ı m-
h.im kuvo.: etler getinnedı !lllİ, yahı.t n 
geUrcmedığıni go tcnnektcdir.» de
mektcdır. 

CUMHURiYET 

7 B. Yunus Nil.dl tıGlritl.en ııro! ... ıt 
tıdm.lı bu=Unku b.ıçmakaleslmle lıava
d;ın ıı.sker na.kletıook uretiyle Cfüit 

d~rlni göl;ede bırak:ı.n Gırlt il ı 
Mlhvcrin muvaff:ı.kıyoUyle ııdloclen

dikkn soıuıı )f'ni dunya ha.rbhıin Ak
deniz ı;;U'lıa nm pek clıemmi)'eUI yen~ 

bir merlı:aleye girmiş sııyıbmk lb.un 
reldfihtf sôyliyettk: 

cGirıt scferının hcdefı Mısır, Su
\ eyş, Ortaşark ve Şım:ılf Afrika old.ı· 
ğu halde Akdeniz muharebeler nl de 
mesela bundan sonra yalnız Girit sıç
rama 1ahtasından yapılacak ııUuına~ 

larJa inkışaf edecek ılbi bır tertıp \ e 
tasnife t.fıbl tutınağa lınkAn yoktur. 
Akdenlzin ortasmdakı buyilk Cıı ıt n,,. 
sündcn istifade olun.mık lul\'a yoluy
la belki do&rudnn doğruya Mısır sefe-
tJne yeni bir wısur 115\'c edılcccğlnl 
öreccğlmb: gibi Mıhvcr he.,abında İn

gilterenin Akdenizdcn çıkanım ım 

hedef tutan planın başka safhalarla da 
tecellisine &ahıt olnıaklığımız a la ıh
timal haricinde dcğlldlr. Y.ıkm ı:am n
larda Garbi Akdenlzde dahJ ehemnu-
yetli htıdiseler cereyan etmiye ba.,lıy -
cagwı kuvvetle tahmin etmiye yer 
vardır.• demektedir. 

VATAN 
B. Ahmrıt Emiıı Yalman «l\llJıvcriıı 

ullı ta.s:wvurbn• isbnll b~utiku t>aş
m:ık:a.leslndc Brcnner müllittıahnd:uı 
ıt0nra zihhılett celen ımlin «M'1ıvt'.r 
imdi nereye saldıracak?.ıt oldugunu 

fakat ;aldı~ hAberlc.ri ye~ orf:aya 
bir sulh söriinün çıklıjmı suyllyerf'..k: 

aG.ırlbı ,u kı bu soz b .. mb:lşka hır 
şekilde olanı.k, Brenner mul kııtınd;ın 
dört, be gün ev\ el Ankara ve İ6tan
buldakl ecncb muhabirler rırıı uıda 

doln,.mıştı Hem de nasıl? GClya bız.i"Tl 
raya cırme:nızı istiycnl~· olmu~ h:ıt

trı Slılh rnüzakercsı ~ın en milnas p 
yer dıye ıstanbul dU,lın\ı.Hıyomıuş. 

A ı1 mlizaJ·cre Dolriı bahçede ol;;cak
mış. Komı .} on ışhmalnrı içın Yıldız
dJkı dairelerden de ıstifode cdllec -
mlş; mlş mıs ... Gazeteciler h:ıyallcrini 
bir defa kullanmağn b:ışlarlars:ı. ne di
ye bir noktada dun;unlar?. Sonunıı 
kadar, böyle en küçtik tcf~n"U kıl
d:ır yilrur, giderler. 

1"11.kat Brenner millakahndıııı sonra 
çıkan sulh sozu, wıebı ınuhııbirlerı
nin rivayetlerine hlı; benzemiyor. Şlnı
dillk mesele, muhıır be eden lkı tnraf 
:ıra ında bir sulh müzak.eı-esirıe glrişU
m ı gıbı bır şek1l almakb.n uzaktU'. 
ıhhver tauı!ı ~dece kendı kendın 

gclın gU\ ey olımıga k ror \'<!11niştır.> 

demektedir. 

leyici saflarına, a\ ukatl ra, miid
dciunıumi~·e baktı, baktı \'e .. Fer
diye: 

- De\'am ediniz?. 

Dedi, Ferdi eliyle gu·tl:ığıoı o
ğıl§tııra oğu tura fakat bu eler 
dnlıa kinli ve kendi ini eınnh ette 
his eden hınçlı bir ~esle aulatm -
ğa ba~ladı: 

Sonra hakikaten Glizinı Juı. 
c:ırdı. Bu kaçırış, bütün so~ ledik
lerinıi ~ apabilirim. Diyen bir t ı

ditti. Bundan ~ükriye ço korktu. 
Siz şimdi, Güz.inin ben k di is
tci;>imle gittim demesine b kına
yın. O da ölUm korkusu altında 

buııl:m söyliiyor. O dn Vedattıın, 

Vedadm esrar<'ngiz hayatından ve 

bu ha) atın arkasına saklanan kmr~ 
''etlerden l orku) or. Anne.!>;ni öl· 
düreceğini sö~ liyen ve öldürebi
len adam muhakkak ki kendisini 
de öldürebilir. •a ıl ki, demin de 
bcui öl ıirecckti. 

. -
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Radyomuzun, evvelce ıa· 
bahları bir «Yemek S ti 

. vardı. Sonra, neşriynt proe· 
r mı ulah edildi. Bu yemek 
ı tinin adı «Evin Sa ti» ol
du. 

Eh .. Evin sa tinde neler
den bahsedilmez 1 i .. Eve ait 
her §eyden .. 

İile, radyomuzun prour • 
mmdaki bu kısmı idare eden
ler de, her abah, evimize it 
bir şeyden.bahsediyorl r. 

Geçen gün, bir snb h, ün
de kaç defa ve n sıl yık n
malı, mevzuunu dinlerni~tim. 
Sonra= bir &abah, hea-kes, 
günde ne kad.ır ve n. sıl et 
j'emeli mevzuunu dinledim .. 

Sonra, bir sabah tn, kodm
lar, nasıl ma ~yaj y p ı lı, 
mevzuuııu dinl .. dim. 

Bütün bunların hep ıı an 
fevHnde, şık bır u'h •. \i.LU : 

1 admların g:jzeili~ı.. Ai J .ı, 
buna dikkat .. Çunkü, unye
d en mühim mesele, hel ·u 
sıral rda, kadınları 1 güzelİi
ğidir. Onların güzeHıci, on
ların isti•ahati ve ıalı •b bo
zulmasın d~, dünyada ne o
lursa olsun! .. 

Rndyomuzdnki ev ı atini 
idare eden müte .. " ı ar 
nazaran, kadınl ... rm ; uz ve 
cild güzelli!;ıni temin ea ·n, 
bayanlarımıza fev · ... liide r 
renk ve parlaklık veren bir 
usul varmı ki, bu usulü1 her 
k dın, mutlaka tatbik etme
li imi§! 

Buna, biz, çilel' usulü de 
diyebiliriz. 

Sabahleyin kalkacd .... mız. 
Şanyonuzu dolduracc.ı :.ı ız. 
Sonra., içine, beı kılo kac.i r e· 
zilmiş çilek atacaksınız.. bu 

çilekli su ile vücudünüzü gü
zelce yıkıyacaksınız. 

Bu b:lnyoyu tecrübe ecli
niz, göreceksiniz ki, ren~ ı. ı:, 

cildiniz derhal değişecek, ü
zerinize daha fazla hir leL .... -
fet, bir taravet, bir ta ... e ~it 
gelecek .. 

işte, çilekte bu hatsa var
dır. Çileğin kilosu, 20 - 25 
lrnru§a alınabiliyor. Günde 
beı kilo çilek al&aı ı:z bir lira 
eder. Her kadın günde bir li
ra çilekli banyo p rası ver
mi§ çok mu?. 

R. SABiT 

Trenlere hareket 
memurları ahnıyor 

Devlet Demırvolları id resi Or. 
tamektep mezunlarından imtıhan
la hareket memuru ve nam~dı 1-
mağı kararlaştırmıştır. 

18 - 30 y~ nrasında bulunmaları 
ve askeı liklerin ~ apmış veya 
yapmalarına en az bir yıl kalını 

olması ıcabeden talipl:er ayın 14 
üncü giınü ö leye kadar istıdala
rile Haydarpasa, Ankara, Sirkeci 
ve s ir viliı~ etlerdeki De,; let De. 
miryolları işletmeJeı i atölyeleri 

müdürlüklerine müracaat edebi
leceklerdir, İmtihan ayın 16 ıncı 
gunü aat 14 de bu müdurliık -
lerde yapılacaklardır. Kazanan • 
laro ayda 60 lıra ucret Yerilecek. 
tir. 

Birimizin---· ' 
J1epimizin 11 
İki saat susuz bırakı
lan vapur yolcuları 

Okuvucubron B. Al. Tor-
kıp )~yor: 

-c.Kopru - Y !ova arı ınd 
·ı liy~n Den.i.zyollnrı İdaresı \'apur-
1 nnd:ı bwcde eksertya ne ve 

I' de azoz verdu·. Bilfede ç.ılı
!r1?1lara onılunca . cBufecı 1 1 bı
ı a'lı:tı Veyahut ta: cldarc istedt-

gımı.z ıniltw da su, gazoz venni
)'Ol'. Sıcak hauılarda sar:fıyat çuk 
oldu ından çabuk blUyor' 
lınde b'r ce'\ap ııhnrn.nktadır > 

SON TELGRAF - 2 attcn 
ı la suren b ı yok lukt halkı 
u .tz. bırakmak 1 ç tt: do :ru dcğıl
dır Bu kod ruk -':> t b 

dd!'ile ceza-
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cPekıua, gelecek hafta sana te 

lefon ed-ec gim sevg.iım; o zamP,.., 
buluşuruz.• 
cBckliyeceğim•, diye cevap geL 

di. •Allaha ısmarladık, Allaha ıs. 
marladık., dedim ahizeyi yerınc 
koydum. 

Toz, küf kokulu havasız telefon 
kabinesinden dışarı çıktım. Geniş 

caddede içim biraz ferahladı. Şim· 
di telefonln konuştuğum genç h· 
zı düşünüyordum. Ne yazık ki 
bugün onunla gczmeğe gidcmiye. , 
cektim. Vakıa cebimde birkaç pa. 
ram vardı. Amma bu parayı kira 
için ev sahibine ödemeği vadet • 
mıştim. Hem ben vadimi yerine 
getirenlerden im .. 
Karnımı doyurayım dedim. Bir 

lokantaya daldım. Bir kah\•e ve bri 
de dilli sandvıç ı marladım. 
Masamın J:arşısında bir adam 

oturuyor \"e kitap okuyordu. 
Hrm sandviçmi yiyor hem de 

düşünüyordum. Ur.ulay'ı görmek 
için ta gQlccek hafta salı gününü 
beklemek .. Ne ap!allık, ne aptallık 
idi. Mektubunu cebimden çıkar -
dım •. tekrar tekrar okudum. İyice ı 
kafama yerleşen el yazısı onun 
terb:ycl,. yefakiır ve temiz bir 
gc1'ç kız oldugunu gösteriyordu .. 
Ah.. Ş:ı ben "llki de ne aptallık. 
ne aptall:k idı ya ... 

Birdenbire gözüm masanın aL 
tına ilişti, yerde dörde katlanmış 
bir ingili• lirası duruyordu. 
Çocukluğumda öğretmişlerdi. 

Birisi yerde para görünce çabu. 
cak ayağını üzerine basmalı imiş. 

Ayni masada karşımda oturan 
adam gidinceye kadar ayağımı 

barknotun üzerinden kaldırma -
mağa karar ,·erdim. Kalkar kalk
maz parayı yerden alacak cebi. 
me indirecektım. Elbette yemek 
saati bitecek bu adam da yazıha. 
nesine mi, evıne mi nere}~ ise gi· 
decckti. Her halde kalkmak üze
redir, diyordum. 

Fakat \•akit geçiyr..r, adam da 
masadan l:alkmaga filim hazır -
!anmıyordu. Çayını } udum yudum 
içti. Kitabını tekrar tekrar oku. 
du. Sigara sigara [izcrinc tellen
dirdi. 
Yarım &aa: geçtı. Tekrar bir ~ay 

ısmarladı. On dakika sonra ikinci 
arkasından da üçüncü çayını iç
ti. Elime bir kılem alılım. Yer -
de yatan lira ile neler alacağımı 
hesaplamağa koyuldum. 

- Bu a.ıt g r. kalabilır. Belki 
de mı: ikı buçukt.ır. 

- De , yok nerede ısc gelu· de. 
di. Bır çay daha ıomarladı 

Bir b:ı;uk saa tır ayağım para. 
nın iızerinde idi. Ayak parmak -
!arım, aşık kemigim sızlamağa 

başlamıştı. Yorgunluktan baldır. 

lanm titriyordu. 
Kalemim yere düşürdüm. Ala • 
yım diyL eğilirken masa arkada
şım benden evvel davrandı. 

- Bır ~ey mi kaybettiniz? Diye 
sordu. 

- Te~ekkür ederim kalemim 
düştü dedim. ı 
Artık sabrım, tahammülüm kal

mamıştı. Bacağım ağrıdan bitiyor. 
du. Bu adanı bana eza cefa edi -
yordu. Birdenbire kitabını kapa
dı amma ayağa da kalkmadı. Ma
sanın altına baktı. Sonra başırı 

kldırdı. Domı..zunk.ne benziyen 
gözlerini iri iri açtı k~rmızı yüzü 
sarardı. Tekrar yere eğilerek şüp. 
heli naıarlr.rla vağıını gözden ge. 
çirdi: 

- Ayakkabılarım ne diye göz
den geçirij·orsunuz? Acaba onları 
pis mi buldunuz? 

Yüzüme baktı: ı 

- Hayır .. Evet amma ... diye 1 
mütereddit bir cevap verdi. 

- Biliyor musunuz. biraz evvel 1 

yerde bir İngiliz lirası duruyordu. 
~i. 1 

Kanımın başıma çıktığını duy- 1 
dum. Eğildım ve yerrlen aldıgıın 

lirayı ona gösterdim: 
- Dediğiniz lira bu mu·~ 
- Evet.. 
- Siz mi dü ürdünüz? 
- Hayır .. 
- Ne diye öyle is~ soru ·orsu-

nuz? 
- Ne diye sorduğum belli._ onu 

bulan Jx>nim. 
- Ncdm onu yerden almadınız 

veyahut da benim gibi üzerine a. 
y.agınızla b:ısn1adınız? 

- Sizin gltmenızı beklıyordum, 
amma s.z numaraya ba~ladınız ... 

- Ben de :ıyıı i feyı bekliyor ve 
bu para ile neler alacağımı he -
seplıyorrlum• Bir kavanoz çilek 
reçeli. b"ir çift çorap, bir ipek kra
vat alacaktım. Sevgilimi de ye -
meğe götürecektim. 

- Olamaz efendim olamaz ... 
- Neden? 
Yüzü konu~tukça büsbütün kı

zardı. Bir müddet hastalanmış ve 

zayıflamış imis, kun·et bulması 
için isp:rtolu •çkiltr ic;meli imi~ 
birkaç ~ı.e vı~kı, sod.ı \-e brand 

Bir ka,·anoz ç 0 k r~~elı. bir t;ift 
çorap, bir dr ıpekli kra,·at ala -
caktım, fakaL hepsinden önce Ur
sulay'ı yemq~e göti.iı"eccktim. 

alacakmış o paradan ayni ~ey -
' JPri bir arkadası içın de !t'darik 

edecekmiş. 

Sab.r tüketecek bir vaziyettı 

bu.. Bir s;;at geçi.. Adam hiıliı 

yerimi.:11 bile kımıldamamıştı. Ak- j 
ınrdı. o;csürdü. Burnunu siidi. Ba., 
11.a acaypi acayip baktı. Tekrar ki
tabını okumaga koyuldu . 

Onu masadan kalkıp gitmeğe 

teşvik erlecek bir söz söyleyim. de· 
dim. 

•- Bugün hava tam yüzme ha
vası, eğer siz de yüzmeyi se,·er -
:seniz ... > 

•- İyi yüzerim ... Bugün banyo. 
mu almış bulunuyorum.• 

- Gaiba bırisini bekliyorsu -
nuz dedim. 

E\"et ıkde bır kız arka -
daşım gPlt'Cektı. Halbu~:. saat ik 
çeyrek geçiyor. 

Birden bana b ,. ı ıaın v~ki oldu. 
- Ne yapacağ.mı lıı!iyorum 

dedım. Paray1 pay ~deecgız .. On 
şilin size on şilin de bana .. Var 
mısınız? 

Bu tı·klifimı kabul ettı. 

Lirayı yerden alıp cebıme koy
dum. Ona cebimdeki bozukluk -
!ardan hissesine düşen parayı ver. 
dim. 
Sokağa çıktığım zaman ferahla· 

mıştım, 'imdi iki İngiliz liram var 
demekti. Cebim• tekrar yokla -
'' nca yıld~rımla \'Urulmusa dön. 
düm. Il~r ıki li:-anın da yerinde 
Y' :1cr esi) ordu. 

r 
Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 84 

TUNA BOYUNDA 
e ·TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KA AYEL j•-
Yunan[ı!ar Selin iğe murahhas gönderdi 
lül!lllırdı. 

Fakat, Türkl~r Vcııcdik hukı'.ı· 
meı;ıe scneleı süren muharebe
lerden sonra ı0nu vergi verir bir 
hükı'.ırr.et haline getirmişlerd~ 

Vencdiklikr, denizlerde bir şey 

yapanııyacaklarını anlayınca ni
hayet Sultan Murana müracaatla 
tiUlha talip oldular ve sulh yapıldı. 

(ti. 835) 
Sultan Murad, Selılnıg, fethet

tikten sonra. Arnavutluk ve Yuna
nistan işlennı le viye t-tmeğe ka
r;.r verdı. 

Çünku Arna\ utlukta \·e Yun"-

nistanda müstemlekeler munta
zam ve yekpare deg;ıldi. Dağınık 
ve kar.l.>ıktı. 

Bizans ımparatorları Yunanis
tana hakınıdiler. "nların idarele· 
ri altında idi. Arnavutluga da Yu
nanlılar kısmen hakim olmakta 
ıdiler 

Yanyal.lar Selaniğe murahhas 
gönderdiler Yanyanın teslimini 

arzettiler. Kabul olundu. Şımalı 
Arnavutluk da heyetler göndere
rek ıltihak ettiklerıni bildirdiler. 
Arnavutluga bir ancak beyi gön
denld. M,.mlekct Sultan M aran 

•l'ili':Nı!N!;s:~ ... ~ıl:~..,.Ji!'.T.A..-.A,~~A-T~""'~~~~~~ 

H p IKLOPEDi İ~ 

' 

lrak'ın mevkii, kuvveti, ehemmiyeti, Ortaşark-1 
--ı taki stratejik vaziyeti ve bu harbin ... ı - ..... 
seyrinde melhuz tesirleri ne olacaktır? 1 

Harp kıvılcımının Avrupadan 
Akdenize geçmesi ve Almanların 
Surıye üzerinde herhangı bir ih
raç teşebbüsünde bulunması ihti
mali, dünyanın dikkat nazarını 

Surıye ve Süveyşe .olduğu kadar 
Iraka da çckmektedır. Bilhassa 
Alman seyyah !arının son zaman
da Bl!i:dada akın ettigi havad:si 
üzerine, Irak coğrafi ehemm;yeti 
bakımından da tetkike değer bir 
vaziyet arzetmektedir 

Bu münasebetle ilkönce !rakın 
kısaca hudutlarını çizelim: Irak, 
İran ile Ceziretülarap ve Fars de
nizi arasında geniş bir topraktır. 
Şimalen Fırat ile Dicle mecraları
nın birb,rine yaklaştıkları mahal
den, yani Bağtladın iist tarafın
dan başlıyarak, garben ve cenu
ben Berrişşam ve Necid çöllerine. 
cenubu şarki cihetinden Basra kör. 
fezine, şarkı şimal! tarafından da
hi İran hududunu ayıran Hozistan 
dağlarına kadar iml'ılat eder. 

Irak, Geldanilrrin w .AsurilPrin 
\"atanı olan eskı Babilistandan i
baret olup, Umumi Harpten sonra 
Osmanlı İmparatorluğundan ayrı
larak, Emir (Faysal) ın krallığı 
tahLnda (Irak hükumeti) unva
nile müstakil bir lıükfımet şeklini 
almıstır. Osmanlı İmparatorluğu 
devrinde vani 1914 senesine kadar 
(Bağdat) ·ve (Basra) viliiyetlerile 
iki müstakil vili,yetimizdi. 

IRAKIN' GENİŞLiliJ 
Bugünkü !rakın mesahai sathı

yesi: Uzunluf:u 750 ve lran hudu
dundan ~le kadar olan genişliği 
300 kil.ometrcclir. Arazinin heydı 
urnumiyesi Belçika hükCımetinin 
mesahasının dört mislınden fazla

dır. 
Irakın arazisi düzdür. Pek sey

rek bazı alçak tepelere tesarlüf o
lunur. Bazı yerlerde de D.cle ,.e 
Fıratın zaman zaman sürükleyip 
götürdüğü s~vah ve çamurlu top
rak yığ!nlarına raslanır. B~ı top
rak dünyanın en münbit arazisin· 
dendir. Mayıs ve haziran ayların
da taşan her iki nehrin suları top
rağın kuvvei inb3tiyesini tazele
digirıden, nehirlerin etrafına bir
çok cel\·eller, setler VC> bentler ya· 
pılmıştır. Bu suretle sular her_ 
tarafa mütesaviyen taksim edil -
miştir. Hilafeti Abbasiye zamanın
da bu setlere çok ehemmiyet ve
rilmiş ve nehirlerin etrafı bu 
yüzden uzu_n zaman birer mamure 
haline getirilmişti. Bilahare ihmal 
edilerek, bugün eski setler ve 
cetvell!'r birer harabe halin gel
miştir. 
!rakın havast yaz mevsiminde 

tahammül edilmez derecede sı
caktır. Bilhrıssa denize yakın olan 
<Basra) körfezinde hararet dere
O<'Sİ vaz•n l!ölrede 60-65 dererPvi 
bulur. Sıcak yetmiyormuş gibi, 

na.ınına l§gal edildi. 
Btı sıralarda Sırp kralı he ,nşı· 

resı Pren•cs (Marn) ·ı padisaha 
takdim etti. 

Bu Mara fe\"k.alade güzel ve 
genç kızdı. lllaranın ismı Tüı k 
saraylarında l>.foleksima olarak 
kalmı~tır. 

Sultan .Murad, rvtarayn vurgun
du. Türk saraylarında bu kadın 
mühim roller oynamıştır SL•ltan 
Muraddan bır de şehzadesi dünya
ya gelmt~tı. Bu şehzadesini Sul
tan Murad.n vefatile yerine geçir
mek için müthi~ entr;kalar vücıı 

de ı;etirmışt.r. Fakat, Fatih Sul
tan Mehmet. üvey \•alidesi olan 

Marayı saraydan attı ve Sırhista
na babasının vanına surdü. Üvey 
kardeş' ve Maranın oğlu 'ehzade 
Ahmedi katlettird •. 

Mara. Osmanlı Türkleri tarıhın
de mühim rol oynam:~ ve macera
lara sahip olmuştur. Mara, hiçbir 
vakit ıslim olm dı. Senelerce hı
ristiyanlığını sarayda muhafaza 
etti. 

Fatıh Sultan Maravı Sırbl!'tan;.. 

cenup ruzgarları da Ceziretülarap 
çöllerinden eserek bütün nebatatı 
kurutur ve bu rüzgarlar karabu
lut halinde sık sık çek,rge getırir, 
bu mahlılklar da mahsulatı mah
veder. 

Bazan da k.ş mevsıminde şimal
den karlı dağlardan kopup gelen 
soğuk rüzgarlar havayı pek ziya
de soğutur ve hararet derecesi he
men hemen sıfıra kadar düşer .. Bu 
soğuk rüzgarlar estiği yıllarda bü
tün hurma ağaç;ları zarar görür, 
bir çokları kurur. Mayıstan teşri
nievvel ayına kadar kat'iyyen yağ
mur yağmaz, toprak su yüzü gör
mez. 

Yazan: -=-"\\ 
ken<'er F. ı ı 

Sertelli J 
z,raat en ziyade bu ıki nehrin 

geçtiği ~·erlerde göze çarpar. 

iKTISADİ EHEMMiYETi 

Havanın kuraklığına başlıca se
bep ormansızlıkur. Bağdadın eski 
ve mamur devirlerinde !rakın pek 
~ok yerlerinde büyük ormanlar 
vardı. Bu ormanlar !rakın hava
s:nı dcQ.iştirir, güzelleştirirdi. A
sırlar geçince, ormanlar yakılmış, 
kesilmiş, harap olmuş ve bu yüz
den iklim .1artları dcğ'şmi.ştir. 

Bugün !rakın bahçekrinde hur
madan başka limon, portakal, kay
sı, nar, incir ~bi mcy\•alar yetış~ 
mektedir. 

lraka mahsus ufak bir nevi ars
!an ile sahil sazlıl:larında domuz, 
ceylan ~e sair \"ah'i hayvanat bu
l~ur. Nehirlerin ke'larlarmdaki 

mer'alarda aşiretlerin fazla m.k
tarda koyunları vardır. Ira kın hur
ma ihracatı pek mühimdir. Bun
dan başka deri ve yapağı da ihraç 
eder. Arazinin bazı mahallerinde 
neftyağı ve bakır madenleri bulu
nur. i ıgilizkr i\lusuldaki pctrolii 
Irak volilc Hayfaya ındirdikleri 
için, Ingilizlerin Irakla siyasi ve 
iktısadi alakaları vardır. 

!RAKIN TARİHi 

!rakın tarihi ,·aziyeti: Vaki.ile 
Geldanive ve Asurıyrnin merkezi 
idi. Ah;lisi tanıamile Araptır. Üç 
milyondan fazla nüfusu olduğu 
halde yarısından fazlası aşiret ha
linde yaşar ve seyyardır. (Beni 
Şammar) ve (Müntefik) gibi bü
yük aşiretleri koyun ve de\·eden 
ibaret olan büyük sürülerini ot
latmak. ·için Irak arazisinin mü
him bir kısmını mer'a ittihaz et
mb ,.e ziraatle uğraşan bir kısım 
sakın ve mütemekkin ahaliye mu
sallat olmvştur. E;ki Babil şehri
nin bu harabeler aras:nda ancak 
ufak izleri kalmı§tır. Seyyar a;ı-

sürdükten sonra, Marayı Bizans 
İmparatoru Kı<';tantin almak iste
di. 

Kostantinin davası başka idi. 
Sultan Muradın, yani Fatihin ba
basının karısını :;lmakla hem Tü.rk
ler ara.>ında bir ,:,ıhriyet yfiPmak 
ve hem de S.rplara hoş görünerPk 
Türkler alcyl1inr~c.-- harc:kctlcrınc 

renk vf"rmekti. 
Fakat Mara, hem Sırp kralı o

lan l>iradcrine ve hem de Kostan· 
tinr :jU cf·\·u.bı verdi· 

- Sultan Murad,n iizerıne kim
se le evlenmem. 

Sırp kralı kızm~t.. Mara,·a şu 
mukab<>lede bulundu. 

O bir müslümandı. Halbu< 
Kostantin hırist rnndır. 

- Olsun, Mtırndın üzel'in kırn

seve varmam~. 
- öyle ise sen h rıstıyan diııı

n" hıyanet edt>n bir kad nsın? 
- Asla' 
- Öyle JS( ne diye Sulian Mı. 

raoı tercih etmı'.ii bulunuyorsun'· 
- O, bır erkek Vl' babayi~it zat

tı. AUC<'n3p ve dogru idı Koyu 

retler, bu tarihi harabeleri ve 
kitabeleri de yok etmckled.r. 

Zaten eskı şeh.rler n bir kısmı 
isliınıiyetten önce harap olmuştur. 

!rakın kasabaları, l";rat sahilin
de: Hadise, Hit, Kerbela, H,ılle, 

Divaniye, Nece!, Semav, Sevkuş
şüyuh. Diçle sahil.nde: Tekr !, Sa
mere, Kadsiye. 

Ve Dicle ile Fıratın birleştiği 
Şattüliırabın mansab:ndaki Fav, 
Irak hududunun Basradan sonra 
müntehas nı teşkil eder. 

Irak hıttası, maarif ve S2'la·· in 
en eski mahalli zuhu.rudur. E '• 
Beni İorail kitapları yaln ez mt<k· 
niyetin değil, nev'iheşerin b:Je bu
rada zuhur ettiğini ve (Tufan) dan 
sonra insanların yeryüzün<> bura
dan yayıldığın idcl'.a ederler. 

Irak, Keyhüsrev.n is!il:l ın~ c..ğ
radıktan sonra, t:ski ahalısini teş
kil eden Geldani!cr Ltiklaller;ni 
kaybederek dağ.lmı•l,u-c · B~' :
listan uzun müddet İran:n idarı ve 
tahakkümü a lt•n<la kn 'nı vı> da
ha sonra Büyük is1<ende·I• Ma
kedonya ordularının i;tilıisına uğ
ramış ve !skr>nder Hin' sPfninden 
dönerken (Babil) şehrinde ölmi;ş
tür. 

jsr,}.:\fİYET VF. rn AK 

İskenderin ölümünden sonra 
İmparatorlu.~un parçalanması ü
zerine, Irak tekrar İr·niler n el ne 
geçmiş ve i.liııniyet:n zuhurunda 
memaEki islamiyeye iltihak cy
ıem· stir. Bundan sonra Hicazdan 
ve ~air mahallerden .Arap m 1' r
cereti başlıyarak, SJryani, İr•ni 
vesaireden mürekkep olan eski a
lıaJ.s!ne ııalebe çalma•ile, İ'lami
yctten biraz sonra biitün ahalisi 
isliİ'.l"l dinini kabul etrr>iştir. 

İslamiyetin zuhurunda Irak·n 
merkezi (Kiıfo) şehri idi. Kı'.ı!e

den sonra Basra şehrini isliimlar 
tesis etmi:j ve mevki:nin ticari e
hemmiyeti dolayısile ' • zamanda 
terakki ederek ilim ve maarifte 
dahi KCıfeye rak:ıbet ctmeğ" ba~
lamı~tı. 

Bundan sonra Irak, Abbasileı·e 
geç.ıncc, İkinci Halife ·Ebu Cafer 
Mansur. Bağdadı tesis ed.nce (1) 
bu şehir az zamanda yalnız Irnkın 
değil, bütün dünyanın en büyük 
ve en güzel mamuresi haline gir
mişti. O devirde !rakın mamuriye
ti son dereceyi bulup Keyhüsrevin 
zamanlarını dahi geçmiştir. 

Hilafeti Abbaslye zamanında bu 
mamuriyet devam etmiş, fakat 
Moj:,'<llların hücumunda Timurun 
tahripkur sh·aseti buralara kadar 
nüfuz ve tesir ederek, diğer mu-

(Devamı 6 ınc: sayfada) 

(l) Hicri 145 te illfiOb.Wlıa M41anmı'5 
14 9d& llmu.I odihnişllr, 

Cı) Kanuni Süley-man 1arafuıda11 
940 ta :ı.aptedlhnlı;llr. 

bir müs1üman olmakla hiçbir va· 
kit hıdsti,·anlık hürrivetime do
kunmadı ve her hıristivaııa karsı 
de böyleydi. Bmacıınıe;·h ona hi
yanet !'d!'mcm. 

Halbıtki Sultan Murad ölmü~tü. 
N"haı·ct Mara biraderinın sara
yını terkettı. Yalnız ba~mu bir 
manastıra çekilip tariki dl1n) a ol
du. 

i;te. Sultan Murada, Sırp kra
lından takdim t'dilen Mara böy
lf' bir Mara idi. 

Selanik, Yany ve Arırnrntlu
ğun ışgalinden sonra Macarlar da 
h!r heyet gönden·rek dergahı hü 
mayuna arzı ubudiyet ettiler. 1 

Fakat RumPJi serhat bcylerı Tu- 1 

ne:• üzerü1derı müthi~ akınlarına 
de' ;;m L'<iip duruyorlardı. 

!~ıncılar. güzel estrleı· ve ga-
nımet alarak getırıp salarlardı. 
Bı.. sebeple hudut akıncılarımız 

' muharebe olsun olmasın daim~ 
Tuna 1~zerinden Macar ovalanna 
dalıp çıkarlardı 

Akıncıla mız Tnmsılvanv 0 o-
vala• na kadar mara ~la- , 

o 
1 Hayatını Anlatıyor 

f'JO· Yazan: HALÜK CEMAL 

"Otele girerken 
gururumla sevgim 

1 t 
genç kız 
çarpıştı/O 

1 

in:i oda ayırtalım! .• 
Son cümlesi korkumu, tereddü

dürr.u ha!.fletti. ~·akat ıi.sabımda- · 
ki alevi söndürmedi. Bilmem na
sıl oldu ağzımdan bir: 

c...... Peki!.. çıkL 
Uzattığı elini tutarak yardımile 

kalktım. Yorgun bir teslimiyetle 
kolumu koluna bıraktım. 
Ağır ağ.r iskeleden çıktık. Yu

karıya doğru yürümeğe başladık. 
Ancak o vakit etrafın kalabalık ol
duğunu, rıhtımı, gazinolar; doldu
ran insanların konu;up gülüşerek 
eğlendiklerini farkettim. 

Bütün dükk5nl.r.n, yolların e
lektrikleri yanmış, her taraf renk, 
ziya ve hareket içinde .. Her yer, 
tekm'l iskele meydanı, sahil kah
veleri kız, kadın, rrnck, çocuk mes
ut kafilelerle uguıtu içinde çalka
nıyor .. Etraftan kahkaha, neş'e ve 
müzik taşıyoc .. Ben bunları, ~en, 
bahtiyar insanları görmüyorum 
bile .. 

Muhitin neş'esı büsbütün ıztıra
bımı artLrıyor: 

•- Bu mes'ut, kaygısız halkın 
arasında benim ı;.bi biçare bir 
kzcağızın ne i~i var? .• 

Diye yetim bir melalle sıkılı
yorum. Bir taraftan da otele nasıl 
ı;.receg!mi düşünerek •mtihan o
dGs·nın kapısına yaklaş~n korkak 
bir talebe gibi başım önümde, göz
krim yucle t< diyorum. 

Hikmet Bey neler söylüyor, an
lamıyorum. Sanki herkes bize ba
kıyoyr, bu kötü hareketim. ayıp

' ll\·or gibi geliyor bana .. 
Böylece caddeden geçtik. Ağaç

lıklı bir yola inııto saptık. Deniz 
kenar nda renk renk elektr;kJerle 
p r.l pırıl yanan b:r binayı gös
tererek: 

•- İşte geldik!.• dedi. Burası 
yalı kadar kocnman, büyük bir 
yerdi. Beyaz b'.ııa:-ıın cephesinde 
elektrikle yazlms •Sümerpalas o-

- teli, ismini görÜncc heycanım 
daha çok artı . 

Merdivenleri bir ölünün yanına 
gidiyormuş gibi korka korka, çe
kine çekine indim. 

Methale gelince içimde bir yan
gın daha oldu: Büşük kap:dan gi
rerken tekmil genç kızlık guru
rumla mafllıp sevgim ve damar

larımı yakan o ateş birer şimşek 
gibi çarpı~tılar!. Birdenbire dura
rak: 
•-Artık bıı kadar ç·lgınlık ka

fi Hikmet Bey? .• diy" yalvarmak 'ı 
istedim!. 

Lakin tekmil varlı~ımı rılan, mu
nis bir bakış ve: 

«- Girsene ya\'rucuğum! ... di
yen kat'i bir emir cümlemi du
daklarımda boğdu. Kolumdaki ko· 
]unu daba kuvvetle sıkarak içeri

ye dik adımı atarken sadece: 
c...... Utanıyorum!.• diyebildim. 
Orada nasıl oda istedik; bilmi

yorum. Yalnız; dar bir holde iler
lediğimizi; bizi karşılıyan bir 
adamla Hikmet Beyin bir şeyler 
konuştuğunu ve s.onra adarrun hür
metkar bir eda ile: 

•- Peki efendim!.• diyerek yu
karya çtkard;i:ını hatırlıyorum. 

mışlardı. Ulah Beyıni de beraber 
sürüklemişlerdi. 

Akıncılar, bu serhat hareketle
rini yaparken sözde Macarlarla a
r~nıızda sul11 vardı. 

Macar kralı ile Sırp kralı giz 1i 
dalavereler peşindeydiler. Kara
rnanoğlunu da gizlice ellerine al· 

mışlardı. Bu üç tabi hükümell met-! 

bualarına hoş görünmekle bera- , 
ber elaltından da kurtulw;larını 

temin için Türkler aleyhi~ do· 
laplar kwmaktan bir türlü vaz- j 
geçmiyorlardı 

Fakat, Sultan Murad, bu dolap
lara vakıftı. Bu sebeple Evranos 
zadeyi yeni bir akın icrasına ~·01 .. 
!adı. 

Bu akınlarda Sırn kralı ile Ulah . . 
beyi de ku\"\"etlerile buluna~ak-
lardı. Sultan :Ilı nıdın nıaksad e· 
lebası olan Macarlara kun·etli bir 
akın ile hadlerını bıldirmektı. 

Turk ıık.ncıları Tunayı ., ·tılar 

Semenııe.re ve Demırkapi y41lile 

Erde! .1:..>ı'~ ı.adiler 

Otelcı üst kat merı. ,•cP 
zi başları ba,a be) azlar g 
bir kadına teslım etli 
•- On beş. on alt. P 

dedı. 

Rehberim:z ônde, biz al'~ 
çok kapıların sıralan • 
koridordan geçtik .. YL "11 

lıların üzerinde ayaklar 
çıkarmasından bile korkı 
takip ed.yorum. Nihayet .. 
maral oda .. 
Kadının açtığı kapdaP ı 

girdik: 
İçerisi karanlık .. Ya\nıt· 

gecenin aydınlığ ııd~n bf 
ışık pencerelerin ön~nü, fi' 
çük b.r karyolayı, yanda 
longu seçtiriyor .. Kar) ol$',. 
ucundaki komodinın •l 

denizin karanlık suların•n 
sallanıyor. 

Kadın birdenbire e]ektl 
virince mavi bir ışık bO t 
oday göz alan, iç açan~~ 
dınlıkla yıkadı. O zaman 
yaların karyolanın, perde

1
'.. 

ta şezlongun mavi o!dOğ"'. 
modin:n fü,tündekı surah

1 
.fi' 

dağın da ayni renkte bO • 
nu gördüm. 

Mavi benim hayatta rP 
ğim renktir .. Tekmil ınıı:>JJ' 
!erim bu renkle s · <JiidO· 

Güzel ve büyük bir 
1 ı 

evdeki yatağım, yorgan fil 
(> 

rasının da baş!3n ba~a 
ması ürkek kalbınıde ~o( 
tedai yaptı: Bu gece ilk d~, 
kızlık di;işeğim yerine b:l; 

mavi yatakta kalacağıtr. 1 ' 
rek titredim!. 

Rehber miz: •- Siz n f 
16 numaranın anahtarı e 
diye Hikmet Beye auah1• 
rip mütebessim bir başla 
yarak çıktıktan •\;onta 1 

daha arttı. Bu esti::da · 

ni duydum. 53'. 
•-Ne güzel bir yer.·· \; 

kuş yuvası gibı dcı;P ırı 
Hcinım?.• 

Bir saniye hiçbir ~c~ 5'~ 
dim. Hayır söyliyemed;oı ı 
larımda kadının ç.karkcn , 

ğı kapının gıc:rtısı. . lç 
d~fa bir erkekle, kap- ~11 
kapının arkasında, bir 

ııı·· sında kalan genç kıılı~1 

bile öyle hareketsiz dur0
' 

bimi dinliye rum: 
Tak tak tak ... Sab.r 

hiş vuruyor .. Gög-.Jmdc" 
çıkmak istiyor sank .. · · 
Yavaşça ya;;Jaş!ı, el-~ 

tamı, şapkamı aldı. 'ı'a 1 

. bil 
ne b;raktı. Bende yınc 
yok!. l' 

d" , 
Sonra yanıma gel ı. Jd 

rım1 sıcacık avucuna 3 . 
ıııı' rimin içine baka baka . 

.__ Hitlfı üzülüyor 

Müjgan Hanmı?. Ne 01~;. 
ariık endişeyi~ .• ve k01

l 

' 
ce belimden sararak*' ' 

rl! götürdü. ıl>,.ı 

Kırk gü" süren akııılll' 
ı..;Jt 

mcre.i olarak hı'saP: &ı 
başka yetmiş bin cs'r 
]ar (H. 840). ,. 

Bununla beraber. S- 1
: ~ 

be\·leri (kralları) yınc ~ 
ca~istana yeni kral oJaP ıJI 

d
. ,, 

gizlice muhabere ~ ı) 
1 

"ı! 
Fakat, serhat bcyıcr!l11c•" 

Bey bu gizli muhabere~, 
oldu. Padişaha bildird• 
rini istedi. ~· 

,,~ah 
Bunun üzeme pa...., -~~ 

yi dergahı hümayuna I~ 
hat istedi. Sırp kral• O· 
vetlerle büyük oglll 1'iıı 
Semenderede bırak! : ~r•J 
zar ile kendisı 11ıacaı 
ca c tti. fi•' 

Çünk.ı padi~ah islı 3~., 
kralını da dergulıı bU \ 
ğırm:~tı. S!rp kralı işıP 
ve kellesın;n gidecc ıP 
tertibc.t yaparak kaÇ 11 

Padişah Ulalı bcv; 
hı hümayuna ça.ğırrı' 
lah bey, gııldi. .,. 

lı 

~ 



... , 
•-•••w" Al rw 

8renner'de Bitler ile Xı-llni 
da yapılan mülakatta, Bal. 

&eşkilitına ait Rzı mesele • 
'Mihverin Türkiye ile müna

r!nin de mevzuıa bahsedi1. 
bildirilınekıedlr. 

llerlinden blldirildlğne ıöre, GI. 
işgalini takip Meeet taarruz· 

ltaıyan işbirllll. pnt Süven 
ııerek Sıari7e va • 

lfttinııt.. blııı- mihim olacat. 
llu milllkat kafi Ye nihai ta. 

pçilmeden ft'Vel yapılan 
ınülakattır. 

vtşlDEKl J'AALİYET 
l'ıticıe Fransı& Nazırlar heye • 

aon gllrlişmelerlnde verdiği 
lar hakkında 10n gelen ha • 

göre, Kazırlar Heyeti, Su· 
eki hldiselerin bıkişafını tet. 

etJnlftlr. Fransa müstemleke 
atorlıağunun ailih1a müda· 
alınan kararlar cümlesin -

Sıariyeyi bir İngiliz taar. 
ka111 müdafaa için ica'Q&:. 

askeri ve si;pasf t@dbirler teıı-
edilmişt!r. 

l.ııcirada fU cihet kaydedilmek.. 
· Vıfi'nln Fransa imparator· 
un yalnız bquıa müdafaa· 
karar vermeli, Alınan tek • 

enlerinin buralara gitmesine 
edildikten aonra veril. 

• FraDNIUD yalnız başına 
le hamlesi Almanlar t~a
ilham edllmiftir. 
ZLER MUSULU iŞGAL 

ETrt 
~ lngiliz kıt'alan, Irak hü· 

yardım ıalebi '1lerine 
işgal etmiflerdir. Bat • 

2 haziranda çıkan ciddi kar. 
!Uılı:lar üzerine Irak bülrilmeti 
idare ilin etmif ve asayiş iade 

Uftıar. 
iN GÖRttŞMEI.ERİ 

DEVAM EDİYOR 
leşik Amerika Cumhurreisi 
it, V l§lnıtoııa plmft olan 

"'1Jıanıın Londra Rtirl Vay • 
ile bir saat gllrö§müıtür. 

hür Fransız .ajansına 
Vaynant'uı Vaşingtona dönü. 

l& bir -ıe mabiyetinl 
~ıdır. Bazdan Amerika hıır. 
~ takdirde, İngiltere
lıarbe nihayet vereceği mana· 

bir lngllla ülllmatomıanıa 
tle bayan etmektedir. 

.. ..,_. V".W- Na
sırlar He,'eli r-i ... 
rarlar alırken, ılijer ta
raftan Runelt ...... 
lerine devam etmekte
dir. Amerikadald bu
sbldi karantzlak ltub
ranmm 10 Huiraaa ka· 
dar zail olacaia ümit • 

dilmektedir" 

ler. 
c:Nevyork fferald Tribun> ile, 

bu seyahatte -h biç bir nokta 
olmadılmı IÖylüyor. Bu R)'aha • 
tin eDI sebebi Rıaıvelte vaktin 
gecikmekte oldujıanu .,.. Amerl· 
kanın 4a harekele geçmesi arzu· 
aunu söylemek içindir. Çünkü her 
deklkalık teahhurun bedeli çok 
ağır ödenecektir. 
Bazı Amerika mahfillerine ğıı. 

re, §İmdi Aınreikada hikim olan 
kararsızlık buhranı 10 haziranda 
bir hal suretine bağlanacaktır. 
Mareşal Peten de dün Ameri • 

rikanın Vifi hükılmetı nezdi~deki 
sefiri Amiral Llbi ile görllşmilş lir. 
Görüşmede Amiral Darlan da hazır 
bulunmuştur. 
İTALYAN - BULGAR İHTİLAFI 

Garbi Makedonya hususunda 
İtalya ile Bulgaristan arasında çı. 
kan ihtilafa dair, Berlindeki Bul
gar maiıfillerinde beyan olun • 
duğuna göre, Abnanlann çeki
lerek İtalyan işgaline bıraktıkları 
mıntakada Bulgarlstanın taribt 
haldan vardır. Debre, Gostlvar. 
Tetovo Türk ekalllyetl.erlni ihtiva 
eden saf Bıalgar şehirleridir. An. 
cak ihtililın ciddi nisbetler alacağı 

tahmin edilmemekt@dir. Çünkü ya· 
kında 1hüWın halli ümit olwa -
maktadır. 

MISIR KABİNESİ lSTiFA 
ETTt 

Mısır lrabinesinde tadilit yapıl. 
mak üzeredir. Kabine istifa et -
miştir. Öğrenildiğine göre, yeni 
kabine bıagün yine eaki Başvek!. 
!in riyasetinde teşkil olunacaktır. 
Sadi ve Vefd partileri yeni hü -
.ldkınete girmiyeceklerdir. Vefd 
milli hük\\mete iştiraki kabulden 
evvel umum seçim yapılmasını is. 
temektedir. Halbuki diğer partiler 
seçimin harp zamanında şayanı 

arzu olmadığı fikrindedirler. 
KAYSER VlLHELM OLDU 
Eski Kayser Vilhelm, dün saat 

11,30 da Dom aelırindeki- maliki. 
neııindl vefat etmiştir. 

Hit1- mütevaffanın 2leYCesine 
ve V ellabde birer taziyet telgrafa 
ıWermigl.ir. Kaver 82 yllflDda 
idL 

.. tiin fınnlara bu sabah üç 

.. lük bol un tevzi edildi 
(llqıel..,., .. _, 

.,. ValinlD dllD _.ı,aı emre 
fınDJara Oç sQnl!llt Ull 

.,.,,pnmep, 
le ıilriltllllflnılla Beledi79 

B. Ulut A's-r ekmek 
Mlılanda tunlan a6J'lemiltlr: 

'- bu pııe saat 24 e kadıır 
kazalardaki fınnlan dolaş· 

'- bıa •balı da yine teftişleri· 
~ et.ım. Bıa tettişleriınde 

netice, bütün fırınlarda 
un bulunduju, fakat gece 

'L"~ kadıır çalıştıkları ha ı. 
.""llllann halka ekmek yetit

leri olmllflur. Hatta ba· 
~llrcla 30 • 40 çuval una rast. 

lkımen bütün iınnlarda e1o 
llllbeıle daha fazla ekmek 

tcllyorlardı. Bunlardan an • 
ki, bütün buhran, yapıla. 

hllt tonımnaıwı ağıadan •• 
" '8atten birkaç ilin• kadar 

edeceğini milbal1piı we • 
11ireneıı ballwl yeni& tea
dopıııftuı'. 

ilin birçok kiınııeler fı. 
üç dllrt günlük 1hUyaç-

blrden almıştır. Fakat dün 
llnilııde olan izdiham bu 

lllilbel'en azalmıttır. Buglin 
~üçgünlük 

llOııra akpııııı doğru ıırtık 

ekmeklerini alan bile 

fl!Yi tesbit edecek cılursak çok şld. 
detli davranacalımJa muhak • 
kaktır.• 

OFİS Mtl'DORO NE DİYOR' 
Diğer taraftan kendisine müra. 

caat ettijlnaiz İslanbıal Topl'ak O
fisi Müdürü Vahdi de şunları IÖ~. 
lemiftir: 
•- Bu meselede Belediye Reis 

muavinile ayni fikirdeyim. Biz 
dün Vali ve diğer alikadarların 
müracaat! üzerine üç ııf1nlflk ıan 
hazırladık. Fakat fırıncılıır dün 
alqaın gelip almadılar. Şimdi bu 
sabah üç ııf1nlük nisbetinde fazla 
ıan veı:ilmeslne başladık.• 
"QKAı.ET iZAHAT İSTEDİ 
Ofiste bu sabah yapılan top • 

lantadaa -ra nziyet l8llİf bir 
pkilde Veklletlere de arzedilmif
tir. 

nıuıııCILAS N& Db'oaT 
Bu abalı bir fırıncı normel miktar· 

da ekmelı: ım.ı ettll<lerlnl, falı:at bal• 
Jwı çok ekmek aldı&uıı ııöyl"'1Öf ve: 

- - cSon lilnlerde Anadolu7a ııfden· 
ler nazan ltlbate alınarak Ofia bize 
...erdı&i unu uallmJllı.> demlftir. 

SAYriYELEIWS PMJQ< BOLI 
Yeşllkö;y, BakıridlJ' ve Anadolu ya· 

ıuwnaa halkın az bulımdujU u)'flye 
mahallermde dün ve bu sabah ekme
lin bol oldulu ve fırınlardaki izdlha
ının Usküdar, Be;yojl"' Betlklaf, ~
Nra)', l;Jllp Sultan, Emi[!ÖI>il, Fatih 
&lbl daha kalabalık lıa&alarda oldulu 
,ıırülmilfUlr. Du .ebePle bUlilD bazı 
kimseler seJıirden ~ ııcıer.ıt 
ekmek aJınıtlardır. 
•Alir ııd!DAFAA nc:at!albmıOf 

V AZQEçiı.Di 
Şimdilik ııehrimlzde 24 -tllk puit 

müdafaa tecrllbeo'.nden vazı,.:ilmltti• 
Vali B. Lııtti Kırdar da bunu dün 

akpm lll:rlemlt ve Uıırlda btr kaç aa
etlik bir tıecrlibe yapılabileceilni ili· 
ve etmittlr. -------

1111' lndllte çlldl 
Samatyada Marmara caddesin

de Tanaşın bostıpıında ikametglh 
olarak kullanı~kulübe gece sa
at 24,40 da çötmı:üştür. İnaaııca 
zay!at yoktur. ltlaire l5lkau lıal· 
dınutlr. 

Son Tel!~•·'-• f l ,._ •. 
EN SON 

DAKiKA 

Veygand Hür 
Fransız toprak
ları na taarruza 
hazırlanmış 

.l'ranaız hududunda bir yerden 
bildiriliyor: 5 (A.A.) - Sıyaal mil· 
şıdlitler, Alman tazyiki albnda 
~ .. reket eden Vifl hllldllnetinin 
General Dö Gol'e iltihak etmlı 
bulunan Fraıiaız müstemlekele • 
rini tekrar ele geçirmek için ya • 
pılım hazırhklan tacil etmekte ol. 
duğunu zannediyorlar. Vifl ayni 
zamanda, İngilizler hücum ettiği 
takdirde Sıariyeyi müdafaa için de 
hazırlıklar yapmaktadır. 

General Veygand'ın Çad gölu 
mıntakasında şimdiden asker tah· 
§it ettiği zannolunmaktadır. 

IUl'ldlll ...... , •• ı ıota 
çırcD'd•• 

lsallat ıateaecelE 
(1 .... -- Deoı 1 ı) 

mittir. Esdlmle, mahdut uah bir 
harp kabiıaesl talep eülmekle ve 
tamamlle mtt..ır bir tanda ha
reket etmeınlt olaa lriitthl idare 
ııdamlarının merhametaizce taafl· 
,....ı lsleamektedlr, Bu vaziyette, 
müzakereler, pek muhtemel ola· 
rak, blitila -mlebtin varmala 
nmetmiş olduğu nihai zafer hede· 
flne dofra lnıilterenln uha ye
ni ve daha ııerl uanllerle hareket 
etmai taleblaln mtlteatlcllt safha. 
Jarı llzerinde cereyan edeeektir. 
Başvekil Çlirçil, ılmdlye kadıır 

birçok defa, mahdut bir harp ka· 
bnesi fıluinl recldetmlftlr. Fakat, 
harp sınıwamda hllk6met meka· 
alam•llllll fU v8Ja bu suretle 
ı...J.tleştırilnı...ı ~ok flüetle late
ııeeektir. 

AKDENiZDE 
(l Sqıel .. '' Dcı ) 

yahut ima fıı11l•lıırla bb'blriai ta· 
kilen yapıınuı kabul olunabilir. 

Garbi Akdeniade, bıa ınmtaka • 
daki tazJilden evvel diplomatik 
bir harekete pçilecektir. Fakat 
p.rk Akdenizde vulyet tıılyle ol. 
mıyıcaktır. Mihver ordulan ha· 
zır beklemekt@dlr. 

Mıabarrir, Mihverin Kıbrıs ii· 
zerine bir hllcumu ilıtlmallnl de 
tetkik ederek, Kıbrıs müdafaaaı. 
nın İngilizler için Giridden daha 
kolay olacağı kanaatini izhıır edl. 
yor. Filvaki Kıbns garnizonu tak· 
viye edilmiştir. Diğer taraftan Kıb
rıs İtalyan Rodos üssünden çok 
uzaktır. Halbuki İngiliz avcı tay. 
yareleri Mıaııdaıı 400, l'ilistlnden 
300 kilometrelik bir meııafe kate. 
derek, Kıbnsa yetftirler. 

Giridde, Suda körfezi gibi mil
kemmel bir deniz llssll mevcut ol
makla beraber, Kıbrısta böyle oir 
ils yok &ibidir. Bu tebepteıı Kıb • 
rı.sa karşı yapılacak bir hareket 
halinde, denizden istifade ro1u oy. 
nayamaz. Kıbrısın deniz ülliln· 
den mahrum bubınmam, Mihve
rin bu mevzidea dikkatini geri 
bafka tarafa ~ kifayet 
eder. 

Akdeniz hldı ... 
lerid• bir bektt 

(1 ...- ...-orm Duo ) 
lnıWa1erin Bur~ "- amrt 

bir barekete aeçmeleri ihtimali pltlç· 
ce kuvvetıeıımelıledjr. H- blltıın 
İnliliz ulı:erl mubarrırleri, vakit kay· 
bedilmeden bu harekele ceçllmeoi fik· 
rinde blrlesmekledlr. Onun için bu 
harekeli bir ııın meııeletl ııdcledeıılu 
de vardır. 
AL~'IANLAJU!f SURiYBDS 
vA.ZiYETt 

Almanlar, bUIOn hava kunMI. ltl
bıui7le Suri7ede bAklıa vawete ceç· 
ınif bulunmaktadırlar. Bu vazi7etln 
devamı Kıbruı daiınl btr tebdlt altına 
eolıacü ve adenm nıo..tr 111Ntle 
müdtfa•mı aüçlılttlreoeldir. 
GENERAL DÖ GOL 
FİLİSTİNDE 

Hür Fransıı Şefi a-1 :D6 Gol'iln 
l'lll8llne ıeldljl ve lfaJ18da lıarar
ııAh kurdujU bildirilmektedir. 

Diler taraftan Vlfi 1"lldunetl Su
rly97e vAld olacak bir taarnıa llarıı 
ııUA!ı!a mlldafun lıarv vermlt bu· 
)unmktadır. Almanlar bu mlk'•'a•da 
v,.ı hillc6nıetuıe ,.udun edlleoeiini 
ıı6Jo'lemekledirler. Buna mukabil Dö 
Gol'lln emrindeld.. hür Fransızlar da 
Surıy1!7i btr Alman hareketine lıaqı 
mlldafaa elmlt alacaklar ve İnlillere
dell prdm ... tl•rdir. 

Laadnya lill'9, General Ve7P11d'm 

-- eııe 

1 Fransız lıslerin-
1 de Alman ge -

misi yokmuş 
Vlşl, 5 (A.A.) - Fransız bükllme· 

tinin, Alman pmller!nln •"1 Fnınsıs 
tlasünden, bllhııae Be7rut ve Cezayil"
<leıı istifadesine mlluade ettitl bak· 
landakl haberler bt'l llUnlte tekzip 
oluıımuftur. 

...... ,. ,.,. isal-

..... ,.,.,, ... 11 
Beledi,.. ~ buaılalı - J'IQ'll 

taldırunı yapmama:rı tararlqtınmftlr. 
Belediye yalnız I09e ve ast.ıı ,.......ı.~ 
tır. Dukklın ve ev oahopl«l de :raya 
l<aldınmlarını :rllPM'eklardır. 

CetelUttank't• 
il-~-) 

tayyare g~mısi, 4 destroyer, 2 tab. 
telbahir ve devriyeler refakatinde 
Ct'belilttarıktan ayrılmıştır. 

CEBELÜTIARIKTA ALMAN 
Liılinea 5 (A.A.) - Dün Cebe· 

lıittankta hiç alışılmamış bir faa
liyet olmuştur. Projektörlerle ay. 
dmlatılan limanda tayyareler ve 
devriyeler dolaşmıştır. Askeri ta. 
timler yapıldığı zannedılmcktedir. 

Cebelüttank üzerindeki direk· 
te denizaltı alarm ipreılni veren 
bayrak beş saat asılı kalmıştır. 

Musollnl 
(ltaet8-'f'• ~ 

Bern 5 (A.A.)- <Tribün dö je
nev. in Romadaki muhabiri yazı
yor: İtalyan paytaht.ndıı dolaşan 
pyialara göre, Musolini ıle Bardo
§i arasında, HırVat tahtına Dük 
dö Spoletenin getirilmesinden IIOll

ra Hırvatlstanla Macaristan ara· 
sında vaziyet başlıca müzakere 
cnevzuunu teşkil edecektir. 

Beynelmilel siyasi mahfiller, 
Macaristandıiki hanedan me>"elesi
nin henüz hall@dilm@diğini hatır· 
latmaktadırlar. Temin ed!idiğine 
göre, şimdi.ki müzakereler Maca· 
ristanla ltalyı arumdak ın'anevt 
münasebetler çerçevesini çok 
aşmaktadır. 

MllU lkbsat 
(llqıel .. '• Dwıtl 

al amanda bir tasarruf fırsatı me:r· 
dana ıetı.-ıt ol8ıı bu dlllilace bak· 
lı:ında. Milli lktıMt ... Tuamıf C-i
J'etl B ..... N Aaf ile~ Şunla· 
n ııiiTledi: 

c- Bu fikre emlnlm ki lılitün er
kekler bmim ııtbl taraftardırlar. 
Bu hllfUlla propııpıu\ıı da IAzutıdır. 
CQnkll bir çoiumuz. daha 1187fl7• yer· 
lerinde bile ceketbııl&i c:okarmalotaıı U• 

tanmaldqıı. Hallıukl aokakta kısa kol· 
lu ve açık yalıah bir ı&nleltle ııes· 
mek, bu -ı. bevalarda hem aıhlıl ve 
- de Hd'gdldor. Bu uoul, dalnlerde 
bile tatbik eıilleblllr. Cllnlrll. inaibat 
ve claııı;,eti bir ~ ,,.,. kravat d• 
1D -ı:re ~ eder.> 
~ ,_ llllll tlttı..t ... 

T....ttıi! Cem'7941 bu "-- icap e
dal ~ ıeemil .. ,... mewl· 
m.lııde erkelı:lerlR. memurlarm eokak· 
!anla ceketaiz, kıla kollu lllmlekle, 
kravatsız ıe..-lernl ve dairelerde ça• 
lıpbllmelerlnl iltemlftlr. 

c- Dahlll -!imiz bUCilıı lhU· 
yacmımn mCllılm bir IDlmmı temin et· 
mektedir. Anadaki ufalı: farln Upa• 
malt 1.GID ele "Jnmemlzden bir par
ça fedaklrlılt yapmak lüsumludur. 
Hiç o-7U IMV1limlmle ceket siy· 
mek ve kravat takmelı: kuıtetlnden 

ıturtulutBal< bU ...... memleket -
Da7İI"" de ,......... elınlf oluruz. B-

ı-ımi3'et* ııtırl1a bu m-•enıa 
ınlJ7oniarca - ~ ceket 1İ7• 
ml)eeeli dllfl!Dauı- ne. kadar mO,., 
hlm bir netice -aı anlatı1nuı olur. 
Bö)-le bir ııarar ve dalıa 6ıiruau umu
mi bir lıareket lıer cllıetçe çok ;reriııd• 
olur.> 

Bundan ball<a doktorlarımız da bu 
fikrin tarettıırıcbrler. lllC8k lilJı)enk 
celı:etle ve kapalı yau ile let'li:renle
ril1 ufak bir lıava cııre:rımmcıa ve:ra 
rüz&lrd• derhal butalaııWimı, Hal· 
bukl ıiiınlekle ıezllecek oluna bı1 
malımnm ortadan lı:alk-lını 167le
melded!rler. 
Yalım~•~bu 

işe pek taraflar olmamakta ve J'aztD 

satışların ••e'eaıltnı be;raıı etmek

tedirler. 

Suri7 ...ı,.etl ile eWcadardır. Gelıeral 
Ve:rııand'm da, Vifl hWdlmellnln Al
man:ra ile ifblrli&I J'apmak ıiyasetlni 

takip ettitl aıılatılınakbıdır. 
SURİYE HAREltATl NİÇİN 
Gl:CjxİYOR? 

taaııız pzeteleri llurl)'eye yapıla· 
cak barekAtm niçin ıeclklirlldijllni ..... 
nqorlar. cDeylo M97b diyor ki: 

cHAdlaeleriıı ~anı mllatakbel 
Alman cıartıeolDin Suri797e müteoırec
clh INluııacalmı ıöstermekledlr. Su· 
w111~onlardan evvel ılrmek için bir 
pltmmı• var mı? Vana talblklnJ 11e

..... 1 !lılJOlııaf.t 
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Yeni Hadiseler· r.:-..~~---=-~~~-..;._--
Karşısında C 8 SUS Un 

<• ·t•'?J ......, 
HadiselM'ia ııeyri laııills ordu· 

unun Suriyeyi lşcale buırlan4ı
iuı• gösterdiği gibi; Orta arkta 
müdaf;;ırısının da lnsllizlerl buna, 
billuıslıı mecbur etüifni pziinüne 
luıymekta•ır. Bu vıızl,..ate SuN
Jede vukua plecek lılr Franıııa • 
laııiliz ihtililıam biiüia FraDMJa 
ve Vişiye bailı FrllllSıa milat-· 
lelıeleriae ari .ı- ve blaaetke 
Frawya u Al••• • ltalyan a
fıatla .. ,_ lıir lıarlıill ~ 
....... _ p,nbltlll lçdaap 
elaaıtbr. ......... Abaaalana 
Suriyecl• Mısır .. &ak ı.t~t
lerina f8pmak htH•ı-t bir ha· 
reket için Frawya '9rlıe stir!Uı:· 
lemelerlade Wi:rft • ıafutleri 
elduiu ııfbi; yine Tunus, Cesair, 
Fas, Senepl mtlstemlekelerlni de 
Fransu - Alman ı.Uı.i mesaisi 
altıaa koymalarmdaki lstiladelerl 
qilirclu. Fransa bu vuiyele ıiria
ce biç üpbesis Fransıa doaaamMI 
ela Almanyanm emrine verilmek 
iateoecektir. Bu talullrtle bpanya
nm d• vniyetl ortaya ~cak ve 
qlebl ihtimal İaııflteft' Akdeniz
de. Orta Şarkta. Şimalı ve Garhi 
Afrikada umumi bir taarruz ham· 
lesi ka<şısında luıtaeübr. 

lagilizlerln bu çetia, ııerlu va
siyeti ananı alarak ena ıiire Ya· 
kın ve Orta Şarkta, Şimali Alri· 
bela haıurlanmıı olınalarından 
fÜphe edilemez. Herhalde İngilte
re Sariye.ten baflıyııralı. Mısır 
prp çöltlne kadar lıüttln Arap 
yarunadumı ve Maııan. Akdenb· 
ifıkl iialerlnl ııoauna kadar bütün 
Pııkiıalan ile müdafaa eclecelı. Av· 
npa iaarlıWa tlmıllye kadar &li
rillmMnit en lıaalİ ve uhlm ı
iu'fll'•'•rı lıu topraklar tlaernde 
cereyan edecektir. Harbin ba saf. 
luula bazı ihtilatlara ve bekle•· 
medik ııiirprizlere sehebiyet ver
-i da miimkiindlir. 
Viaaatıa Amerlkara ..,.atuıtlne 

l'ellace, Amerikuua 1-va btl
Jlik elslıılaia bu v~ ıdyareti 
J1in ~kçe blnat .,. lılnaefs A· 
merlka efkln amamlyesl de dahil 
olmak tlaere, herlaalıle lıilyllk bir 
allluı ve merak a7aadarmakta ve 
Amerilıa -tbaatuua but aejn 
yatı, ıılJllll ıaehallle ait lına akla-
1er Ye lntabaat ~ harlıe 
•·ıra ııeri lılr baklpf b1•ettlifal 
.... 1 ..... ır. 

Amwllwua ae yapacaia llak· 
lml4a lnılta4ea lltıdlallli kat'l 1ılr 
ldllıae varmak mtlmk!la ellba
ma)da 1ıenwr; hltlimelerla .Wljı 
seyir ve Avrapa hıırblnln amaml 
ı..v- Amerlkanm u hutıe &ir· 
-ı.ı •ev •dunlan ile ııaklaştır · 
aak yn!Jetla .. aWııjaaa &fater· 
mektetlh. 

Şii anda ve heqeyla, lıapnd.ı 
•ııh•"ak elank &lrllea vasiyet 
pdur iti, Avrupa harbi, hatti 
lı:atı ve alhal salhah .. oiolaaabl· 
lecek ve dtlnya ma~ mahi
Jetial alülleeek ı.tWatta !tir 41-
albn aakmma plmlttlr. Ba dil
allıa aNtam h ııallav• hesabına 
lı:afl kararlar lkeaaerde ·Iı-ıt
tır. Mukabil kararı da mlhv• ta· 
-11DD btih=ethriae n ma· 
vaff~et lllçWae ilke Vatla&· 
ton alacaktır. 

Herhalde çella, Htlıı, çok kanlı 
.,. taı.rlpkir hWlleler luıqwnda 
bulun.ı'Uyor; muhakkak ki, klM 
bir - _, .. lıa lıaraalık .,. 
kerltımç &ünlerin Jlblln4eki -
byl yırtacak • llaltlld vaziyeti 
1ıiltila çıpla"11; ile .... ,.. pkara· 
cıı!rtU. B1l ya{ llWW-la ae ... 
kil.. tecelll Mecellala lılllıune-
dltl ._ ........... .,.'l'llrk 
mllletiae d .... vaıılfe; yekıllien 
..... nlP lılr UWe lıailaıunalı, 
11111 ljeflll emrı-. bJ&bıs ve 
tıırtm toplanmak, latiklll, hlinl· 
Jet ve ıatllM t.ıaaııılıtm-m tQı 
ve kimil mtlclaf.-a 11asır lıahi
aııralı. llMllclerla 1clatle ve kat
psıüı hın 111r teJ&lla ve .... 
p•k•nh'•'- ........... · 

E'IDl. lıu.J BENICP 

Kahire !! (A.A.) - Musuluıı zap. 
tında İngiliz paraşütçülerinin bü. 
yük bir rol oynatlıiı otrenilmiıtlr. 
İngilizler şiddetli bir mukave • 
metle karşılaşmışlardır. Fakat a· 
silerin petrol tesisatında mi.ihim 
basarlar ika ettikleri zannedilme· 
mekedir. Bağdadda bankalar te
'diyatta bulunmak emrini almıl • 
.lardu>-

Gizli Defteri 
No. 31 -"' 

Yazan: l'nııcia Mac1aft Çevirea: ltlc1ıtür F. SERTEuJ 

Sizi takip ettijimi zannetmeyin, çünkü 
ben sizi evvelden kat'iyyen tanımıyordum 
.Matmazel a>a.ııa \'U cevab verdi: 
- Bir daha aJacatınız 8f18DIB 

üstünde Lı,illz markau olmuına 
dikkat etmeyi ihmal etnıeulnb:; 
Mö . ., ·,;ı jorj!. 

Matmazel bu .kısa ayakiiatü' ıau
haveresindeıı ııoııra bir koltuja o
turdu: 
ı. Dün p:e (Kriatalbıır) da Si· 

zi gördükten mnra, tekrar burada 
kar9ıla1acajunı 11rmnezdım dol· 
ru&ll. 

Ve gülerek lliive etti: 
- Sakın sizi takip ettiğime za.. 

hip olmayıynız!. Çünku sizi eY· 

velce tanımıyordum 
Ev sahibesinin yüziıne baktı: 
- Ö~·le değil mi, Madam?. 
- Evet. Eliza, Mösyü jan ilk de-

fa bugün burada Jllrüyor, bu bir 
tesadüftıir. 

Sonra biro<'n bana döndü: 
- Mösyö JC1rj bir daha bıyıgını 

d.;şürmek ve başkalai'ına gtihinç 
olmak gafletini göstermiyecekUr. 
Bıyıkların.za iyice sahip olacak· 
sınız değil ı:ni dostum. 

Sonradan gelen Matmazelin gıt
tikçe yerleşmesi ve gitmek niye
tinde bulunmaması beni sabınız
lık içinde bunaltmıştı 
İspanyol Madamımn bu suretle 

bana iyi bir dikkat deni verdiğı
nin farkında idim. 

- Müsaade edenenlz, ıııdeyim 
Madam?. 

Diye sordum. 
- Hay hay, dedı, gidebillrainiz. 
Ve a~ ağa kalkJJllfken birdenbt· 

re hatırlamış gıbi davranıırak Çek· 
mecesini açtı: 

- l.ıyon şarap falırikuından 
nam:nıza gelmiş bir mektubu az 
kaldı size vermeğe 'tll1utuyordum. 
Buyurunuz .. 

Ve zarfı uzatarak h- be
nimle vedalaştL 

ikisinin de ellerini ııkarak pan· 
siyor.dan ayrıldım. 

Merdivenlerden inerken zarfı 
açtım. 
Şöyle bir göz ıezdlrcDm: 
•Mister NaJD! 
•Sise ıallhim lılr vnlfe hanrla

mqtık. FJtkat, Faı.eriaJD fac1-
4u .-ra, bu faciaya .., 'an ve
nn Alman wnsa ile mlcallele e
debileceiiabe lnaadık. Şlm4lllk 
aizi onunla mllca4eleJe _,.ar e-
4l;r--. Ba aUmı • yakaya ele 
'ermeden • imha edelntır-ls, bu· 
na sisin "-lımma lıtlytlk Ye ... 
rem tılr 11111vaffakl7et elanlt kay• 
w-ıu. 
Şa luı4ar haber venlbıa ~ ,..w. 

Jıea•isile talllfhiaaız lın ••te 
... falırikatiril tlaMi Pariste 
........ tatlar. 
Kı•diais1 w ••••teek&ea .... ·--· .....,. ......... pliace, ... 

..,.. iaı.at lılr -anıauıııı1ur. 
flWHlk bitila mahalıerata -
n11tP1lle tea.ıa •lillinlaiıı. 

E. s. ı iacl B. Şef: ......... 
Londradan gelen talimatı, mer

divenlerden ininciye kadar birkaç 
kere okudum. 

Bu ife doğrusu pek memnun ol· 
mllflum. Zira Abnan caausundan 
intikam almadan, başka bir vazife 
ile ıazak bir yere gönderilmiş ol
sayd.m, canım sıkılacaktı. 

Demek ki, Kanadalı sahte puro 
fabrikııtöriınun vucudunun ızalesı
ne lüzum gori.ılmüştu. 

Ah ... Bıanu ben oncedeıı tabının 
etseydim.. 

Faberlayn ile gelırken. elime, 
guzel fırsatlar eeçm · ti 

Kendi kendime: 
- Öyle ya, uı ordum, bu adam 

beni öldürebilmek için ko&lroca bir 
trans.atlantlği batırdL Ben kurtul· 
dum. Fakat, bı.:tun dünya beni bo
ğuldu ııanıyor. Londra ıyi dıişun· 
milş .. bu vaziyetten istifade etrr. e
liyim. Eler bu herif benim yaşa· 
dığı.nıı duyarsa, hayat m tehlikeye 
di.ışer. tik işim Parlate onun izini 
bulup canını öbür dlinyaya Jllıı
dermek olmalı. 

Zarfı koynuma kaydımı. Odama 
döndüm.• 

Şimdilik Pariate kalıtıma da se
viniyordum. 

Bu neş'eli memlekette, Casus 
'Mekteltlnde üç yıl geçirdığim sı
kıntılı hayatın acwnı çikaracak• 
tim. 

Maltepe•ı•lrçelta 
(llqıel....,...._, 

............ lldh" .,. ...... 
• ...- ile aı: t· n11 _... -............................ * .. ,.,,.__ .... __ ...,,..... ... ......... ..... ...... 

EOlence yerterl 
(ltael .... 1'• _, 

- vaabc41 ,, ....,_ 'O u.1 

:
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Diler tuaftııa t• ,,...._ pı1I 

elleMe ,. ............ m11ıı1ıır-,.. 
-nta,

1 
... 3 t ........ bit-

, , n .,..,., lmllftlll*h .. 
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... bnt' Ov. 

HARP VAZiYETi 
(l ...... 1 ... ' 

Suri) e Alman - italyan ordu!•· 
nnı yalnu: Libya cepheainde ha· 
rekata, mecbur etmek için İııgil• 
tereye çok lizımdı. Şarki Akdeniz· 
de donanmanın lı1ltlmiyeU için 
Sıariyede bıgilterenia yerlefClıeai 
askeri bir zıırurettı. Sıırıye elde 
bıılanmadıkça, Jtıiırıl aıda11 da 
müdafaa edilemezdi. Zira Alman
lar ve Fransızlar Suriyedm atıla· 
mazlana, Kıbn1 adaa Bodoo9 " 
Girit üslerinden delil; Sw-IJ ... 
ki üslerde bulunan ban kunet-
1.eri tarafından taaırma ulrJJa
c:aktır. Zira bllyle bir taıırru~un 
~ kolay ve en luaııBı Sıalye<len 
hücum etmektir.,Kılıns adalı dilt
tllkten ııoora artık tııııııs donan· 
ması Hayfa ve İskenderiye lllla
rında lı:apanmeja mecbur kalır. 
Bıandan sonra lniillzler Fili.

tinden Suro-eye taarruz etııeler de 
bizimJi)aimizce aeç blmıflıırdır .. 
Suriyede Alman zırhlı ve motör· 
lil birlikleri yoktıar. Fakat aradan 
bir aylık z:r:JW'iftlr. Bu 
mü~ z.ar vcu arnlzon 
bt'alatlle ve bava ..,ı.anııa 
yerleşaır Atman hava 1W · 
le 1Hc1qeıte iyi bir mil Y~ • 
lab~I ~allllek llzımd.fr. 
Girit harblnlrı bitıbeeile ııerbest 
kalan Alman hava kıJnllltler' 
miktarda SurlyeyeJ f'.,Yle il'. 
Almanlar benzin m e kar· 
şılaşac:aklıırdır. Zira Girit ve Ro

dos üaleri ikmal ve muvasala için 
epeyce uzaktır. İngilizler de Su-

rlye petrol yolunu kesmiş ve Su
riyeyi petrolden mahrum etınlştir. 
Bu benzin ve malzeme müşlı:üli
tına rajlneıı, AI.manlıır Surl7eyi 
İnJilizlere kaptırmıyacaklıırdır • 
A1manların :rıı.ıat:il1 lsökametleo 
rinü taamuu pmcllllk ~t oıa. 
maa. Fakat FUlstlndeld ve Irakta
ki 1ıııiJU kuvvtUerlnt sevkulcey ; 
oyalama ile blclayetı. ıııenul e'" 
meler!, Libya cephesinde yapw»k-

ları ierl lıareUt tı~~=·•ır· 
Bundan - ltJb. 

n1 adaslle denlZ mUYUP.luı yapa-
bilmeleri de gliçlefmlttir. Zira 
Suriy@deld Alman ban kuvvetle
ri buna mlR1 olmata çalıpcaklıır
dır ve İngiliz donınmall Girl\ 
aularinda olduju gibi Oltlln Al-

'ınaA bava kuvvederlle mllc:adele-
7e meclıar kalacaktı.w. 

HullA: Irak harbi bqladıtı u
man tnınWer Suıiyeyl lf&ale te
webbüs etııelerdi, bu teşebbll8te 
muvaffak olmalın çok muhtemel
di. Fakat bu&iln hrşılaşacaklan 
mukavemet epeyce büyüktür. Bu 
itibarla Suriyeyi :şgaı etmeleri 
§ilplıelidir. Ne İngiliz bava kuvvet
leri ve ne de kara orduları iki 
cephede harbı muvaffaklyetle ida
me @decek ka~ar büyük değildir. 
Bu itibarla İngilizler zamandan 19-
tifade edip Suriye meselesini Irak 
arekltı ile beraber halletmeli 

idiler. Artık tnıııtere Orta Şark· 
ta yeni lıaşlıyacak harekata hatalı 
olarak girecektir ve bundan zarllJ' 
peceAl filphesizdir. 

OKSORENLERE illi 11111 EIBE 
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Trablus, 
sırasında 

İtalyanlar tarafından işgal 
müdafaasızdı hemen hemen 

Bidayette Besim Beyin henüz 
bu kıt'ada kurnaz bir idare amiri 
gibi ış göremiyeceğıni kestiren 
İtalyanlar, yeni vali tayin edil -
memesi ıçln Besim Beyden mem
nuniyetlerini gerek İstanbuldakl 
İtalyan ı.oefiri ve gerekse mahalli 
;konsoloslar vasıtasile Babıiıliye u
laştınyolardı. 

Bu ulaştınş, Dahiliye Nezareti-ı 
nin Trablus valiliği ile kuman -
danlığım bir el altında bulundur. 
mak kaygusile Harbiye Nezaretine ı 
b~ vurw;unu Sadarete hoş gös • 
termiyor, Sadrazam arka arkaya 
yapılan vali inhalarını birer ba
hane ile geçiştiriyordu. 

Yine bu arada Trablll-'!taki Ku
loğlu ocaklarının lüzumsuzluğu 
ve İtalyanlar aleyhindeki hadise • 
!ere sebep olduklarını ileri süren 
İtalyan hükıimeti bu ocakların da 
ilgası için Sadrazam. ikna etmek. 
1ıe gecikmedi .. 

- ŞımdiLk harekat yoktur. İn. 
kışafa ancak tahammül eder. Ana 
vatandan yola çıkarılan kuvvet -
lerımız gclinclye kadar biz şehri 
elde bulunduralım. Donanma bu. 
rarlaki ış:ni bitirmeden Bingazi 

• ve Demeye hareket etmesın. Va-
zifenizi Bersağliyerı alaylarına 

devretmedikçe ıehir varoşlarımn 

dışında rnnu şüpheli maceralara 
atılmaktan ~ekininiz! 

Emrini bastırmıştı .. 

Karamanlı Hasüne p~a. yeni 
İtalyan valisinin fahri yaveri gibi 
bir dakika yanından ayrılmıyor, 

her hususta e"ki malumatına da
yanarak adeta bfr mütehassıs gibi 
söze karışıyordu. 

O da Amiral Rafael Borya ile 
ayni fikirdeydi .. Çünkü, eski be. 
leclıye reisinin, Türk kuirvetlerinin 
bir mukabil taarruzla şehri istir
dadı halinde başına gelecekleri 
pekala bildiği ve işi ona göre ~ 
sapladığı, bilahare ele geçiTilen 
mektuplarından anlaşılmıştır. 

( ArllMı. Vor) 

Bınaenaley'lt, 29 eylıil 1911 cuma 
günü başlıyan harp hali ve ayni 
yılın tcşrinievveli iptidasında 

Trablusa yapılan İtalyan tecavüzü 
sıralarında Trablus, müdafaa kuv· ı-------------=
vetinden hemen tamamen mahrum 
bulunuyordu <k!nilir~e hata edil
memiş olur 
Osmanlı İmparatorluğunun vaz. 

ülceyşine göre, Trablusta bir ko- ı 
lordu bulundurmak, Vilayetle bu. 
na müDıak Bingazi ve Derne mu
tasarrıflıklarından başka müca • 
vir vilayetlerde piyade ve süvari 
livalarlle jandarma alayları ve 
seyyar taburlar teşkilatını muha
faza etmek zaruretini kabul etmi'i
ti. 

Bu kuvvetlerın başında Trab
lustaki kolordu kumandanı ola • 
J'ak bir korgeneral bulunuyor, di
ğer mutasarrı!lıklarda "" piyade 
livalarında birer mirliva • tüm -
general • ve erkanıharbiye heyet
leri vazıfe görüyorlardı. 

Halbuki harekata tekaddüm e
den aylarda yani Trablus tecavü. 
zünden az evvel Kolordu kuman
danı da.Yemen harekatına neza. 
rele memur edilmiş, Trablustaki 
kolordudan bir kısım kuvvetler 
çekilerek kadro halinde bırakıl -
dıktan sonra fırka kumandanla • 
nndan Neş'et Bey Trablusgarp 
()rduyu hümayunu kumandanlığı 
vazifesini vekaleten ifaya başla
mıştı. Binaenaleyh Neş'et Bey, 
İtalyan tecavüzü karşısında, asıl 
kolordu kumandanı gıbi tam bir 
karan ıstıkla!i ile hareket edecek 
yerde mütereddıd, merkezden e. 
mir bekler bir vaziyet taknımış, 
bu vaziyetini hemen hemen ha!'p 
müddetince muhafaza etmiştir. 
Yukarıda zikrettiğimiz gıbi 

Trablusa İtalyanlar tarafından ya
pılan taarruz ve tecavüz sırasında, 
Neş'et Bey mukabele etmek için 
merkezden, yani Harbiye Nezare. 
tinden telgrafla istizanda bulun
makla beraber, Trablustaki kuv. 
\'etleri Aziziyede toplamıştı. 

İtalyanlar tecavüzün ilk kısmı
m yalm~ ıki zırhlı ve donanma 
fırkasire yaparken bu donanmanın 
refakatinde tek piyade neferi mev. 
cut değildi, İlk ihraç b•hriye 
ı;ilahendazları tarafından yapılır

ken, gerek donanma amfralı ge • 
rekıie Trablus valiliğine gönderi
len Amiral Rafael Borya Romaya 
ihracın muvaffakıyetle başarıldı. 
ğını telsizle haber verince, Otrant, 
Triyestc, .N•poli ve Sicilya liman
laruıda buiJınan v gemiler içm. 
de aleste bckliyen İtalyan her -
ağliyeri fırkaları derhal yola çı. 
karıldı. 

Bahriye ihraç kuvvetleri, Trab
lusun yalnız şehir kısmını işgal 
ederek piyade ve topçu kuvvetle. 
rinin gelmesıne kadar burayı elde 
bulundurmaktan başka h~iı ' 
görmediler .. 

Esasen yeni Trabtus Valis. Ra
fael Borya da, Aziziye civarında 
toplanan ve Sünusi rrılisJerıle 
çöldeki d lier aşiretlerın gonder
diğ milislerı de yekunu •a ilave 
edince epey b.r tüfonk kuV\'etı 
me~dana gel re Türk or-lusun· 
dan çekıniyord 

Hattn, mukabil b:r hııc;.unla, lk 
anlarda muvaffak olan ıhracın, 

bahriye mutreze en ı:r n.~ doku. 
!erek b r hezı •. ete yuz ev rme-
sırdrn er .men A'T iral, • er iki 
fıkı am • oı·u mede. 

.. 
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100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peı;rta 

100 Zloti 
ıoo Penıo 
ıoo Ley 
100 D\nar 
ıoo Yen 
IGO İsv. Xr. 
100 Ruble 

30 2025 

12.9375 

31.1375 
30.745 

ESHAl'tl VE TAHVİLAT 
İkraroıyeli ~ 5 1933 
Ergani A, B, C 
T. C. Merkez &nk. 
HWıe Senedi 

19.28 

110.75 

YENi ESERLER 

Hukuk gazetesi 
Türk('e \'e Fran.-:ızca olarak ycdj bC

:nedenberi Cevat Hakkı ÖL.bey tarafın
ct.ln kıymetli zevatın yazılariylc neş· 
redılmektc olan Hukuk Gazetesinin 
DQrdüncü cildinin 49/50 nuınnralı nüs
haları ol&:\m munderccat ıle intışar et
ml?Ur. Bu nilshnda R!J.e Meb 1usu Ord. 
Protescir Salın Ah Dileınre'nin Adli 
tıbba, izmir Meb'usu ve eski Adliye 
Ve.kili Ord. Profesöı· Mahmut Esad 
BO?kurt'un Serbest Boşanınaya, Ord. 
Prot~!-;iir l\lust.ıfa Rt>şiL Belgesa:> 'ın İs
vic;ı'-! Federal Mahkemesi köJrarlar1na, 
Proletiôr Hasan Tahsin Avni'nin is
tihlfık Vergilerine, Cevdf'L Jlakkı Öz
bey'in Müddeumunulik TeşkilatJmıza, 
Profesör Ge.rhard Kessler'in Kooperalif 
Hukukuna dcür n1:ı.kaleleriyle, Pro
fesör Charle:ı Crozat'ın İstanbul Ta
bibi Adllsi Enver Karan'ın ve daha 
sair kıyn1etH ze\·atrn yaııJarı etüdleri 
vardır. 

Tetkar:aı kı mında: da istifadeli i<:ti
hatları mutaleatarı ihtiva eden bu Uiın 
ıaze.telini okurlarımıza tavsiye eyle
riz. 

ZAYi - Samalya Nü~ s Oairesın
den aldığım niJfus cüz~ııtmı i~·~risın
de buluru D 19_.0 Mmesin~ uıt eilik 
tehir muamE>lcşi kaydı olduğu halde 
J:ayi ettim. 'Ymisıni al: ca,i.lmda.c es
kislnın htlkmi..ı olmadıtını iliin ede-
rim. 

ZAYI ....:. Jlalılqıaı:arı Soğan iskcl~l 
civannd:ı bir çanla içinde iki mühür 
ben reBım ıçinde olarak zayi edilmi~
tir, BuJanJn :ı.e:: gırhıkt adrese insaniyet 
nam1na ıetirrrelf:ri, aksi h.alde bük.mil 
olmadığı ilon olunur. 

Sotan i .ıı:tletılnde baicı Nıuret 
oiıı:vr:cLiLB 

e TAKVİM e 
..... i 13571 Hır.•r. lll<r1 ı:ın 

JIAYlll • C.EVVEL 
23 i JO 9 

Yıl Hl Ay 1 v .. ,,.~ .... , 
J!AZiRAN 

S. D Valr.it S. D. 

5 29 Gilaf".ş 8 52 

5 
1312 Öf le .. 35 
17 12 İl< d! 8 35 

• 2037 12-00 Ak .... 

Perşem~ı 22 37 Yu.n 2 00 
3 13 ime<; 6 36 

Muhtcr~m Halkın Nazarı Dikkatine : 

İstanbul 
ğünden: 

Telefon Müdürlü-

t+ını nı. 11 ... onu~ın ıııa nıabsı telefoı la1·ddn y;.pılacak muka1Pırt" öcrelle
rindc l1ır 'legışık1ix yoktur I:sk i gıbı bir 'rTlUk~lemf' Y<>'nı; yf'di hu(,'uk lcu-
rtı tur (4318) 

1 
~:~=n~~~IP~~~~::~~ırlklo~:"~~:~k:m '1ıll! Emiakien 

eskı 247 yeni 221 223/2 numaralı ve (10055) metre murabbJı uhasındaki 

anm · 19/6/941 Pe embe ııunü •aat 15 de Milli Emliik Müdürluğıınde müte
şekkil hnliııyuDda kapalı zart usulıyle Fatllacaktır Muhammen bedeli 7038 lil'a 
50 kuru$ tenünatı 528 liradır İsteklilerin teklif mektuplarını ihale gunü ı;aat 14 

de kadar iternlıiyon reısll&ıne tevdi etmelerı \C fazla tıahat itin Milli EmlMt 
4 ünciı kalemine m"i.Jracaat t-tmel~ri iktiza eder (4207) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Amirleri Riyaset inden : 

1 - R.iyaseticünıhur otomobiUeriyJe Büyük Millet .Mechtıi Riya~et otomo
biUerıne kapalı zarl usuliylE- c88.SOO,. lit~ benzin alınacaktır. 

2 _ Şartnameler MecUs- Daire MüdürJügUnden her gün öğ1edt>n evvel be
delıiiz olarak alnabilir. 

3 - Eksiltme 20.6.941 Cuma güpü .saat on dürtte Büyük Millet MecJisi İda
re Anlirleri Hey'eti odasında ;cnı kılınacaktır 

4 - Muvakkat teminat 1469 liradır. 
6 - Kapalı z.arfların ihale günü saat on beşe .kadar ldare Amirleri Hey'etine 

ınakbuz mukabilinde ~di edilm .. i 4\zımdır. 

8 - Talipler 2490 sa1ılı kJlnunun 2 ve 3 maddelerinde 1azılı vesikalan 
birlikte geilieceklercllr. ( 4318) 

BeıilıtQf Salh Mahltemeleri Baı Katipliğinden : 94115 
Mu:r.atfer Ayışık ile Seni,ye Ay.şıkın müştereken ııarub olduklara BeşiJrla31a 

eski Sinanpaşayıced1d yeni Yıldız mahallesinin Yıldız ıokağında ebki 16 ye
ni 42144 l'Yllı bir tarafı tablakAr Savanti vereseleri hanesi bahçesi ve bir taı'B
fı Ahmet Menzili bahçesi bir tarafı Fa\ma Zelvanın 560 zirA ml\abahçe 
hanesi. ve bir tarafı YJldız caddesile rna.hdud 402 metre ınurabbaınd.ıki ah
şap hane a('tk orttumaya çıknnlmış olup 7/6/941 tarihinde şartnamesi divan 
haneye talik edilerek birinci arttırması 27 /6/941 tarihi.ne müı:ıadif Cuma eünü 
saat an dörtten on aluya ludar ~·• Sullı ~atıı.eme1"ri B1l3kil:ıbcli oda
tunda yupıhtcaktır. 

Evsafı: İşbu gayrimenkul "'hıj&p ve üç kat Uzerme mebni ve tavan ara
ıuıı jhtiva edip ~ak cebheslnden 42-44 sayılı iki methal oldugu merdh.·enle 
44 sayılı kapıdan girüip tek.tar merdivenle ınilen zemin katında bır taşlık 
es.ki tatma \nr mut.hah bir oda u!ak d.iier bir taşhk merdiven alh takriben 
J/8 ma~ura taksim suyu ve bu evde elektrik ıeslı:atı bullmdu~ ve merdi
venle c;ık:ılan 44 6Byılı kapıdan girince birinci katta bir sofa blr oda, ikinci 
bir sofa bır oda bir helA oJ<iuğu ikinci katıa wfa birindt- yük dolabı bulunan 
3 oda bir hela bulunduğu ve tavan arBBının Fofa ve taraçadan ibaret oldugu 
ve bitişiğindekı 42 i>ayıh eve kapıdan eirilince zentin katta bir taşJık bir o
dunluk. bir od::ı helA ve birinci Jıtatt.a ufak bir ~ola bir oda, yük olarak kul

lanılan ve &hf3P böhne ile 44 s.'lyıh evden ayrılmış bı.Hunan uiitk bir aralık 
ve taksim :nıy\Ula mahsus dOrt adet yerli klip ve 4-l sayılı evin çatısının yanın
daki 46 ı;~yıh ev ıle müşterek kı.smen yerli ve kısınen Avrupa kiı-cmidile 

örtülü olup v~ bahçede zemininden yukarıda musluklu bir sarnıç y<:di Pal
miye bir asma, bır Erik ağacı ulak bir havuz vardır. Umum r1esahası: Takri· 
ben 402 nletre murabbaı olup bundan 102 metre murabbaı <:\l~re ve mütcbu
kisı de bahçE:ye aittir. 

Kıy~ti ~tuhamment-si: (3987), liradır. Arttırmaya ıştir~ i~in yüzde ye· 
di buc;uk temınat akçesi yatırılnuası vaya milli bir bankanın kl'lalet mektubu 
thrazı moeburidır. Satış pesin para He yapılacaktır. Belediye Resmi ve Tapu 
barcı 20 ı;erıelik evkaf taviz. bedeli ve ih~Je pulları müşteriye aittir. 

Arttırma bt-dcli ınuhamnıen kıyn1etin yüı.de yetınls beşini bulduğu takdfr· 
de yukarıda &österilen birinci arttınna günü ihalesi yapılacaktır. Aksi halde 
en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arllum• on gün daha temdit e
dileı'ek 7/7/94ı tarihine müsadif l'azaıertesi gtinü aynı saaıte en çolı: arttır.ı
na ihalei kat'1yesi yapılacaktır. 

2004 No. lu İcra Kanunu muaddel 3890 No. lu kanımun 128 ncı ınaddesi ... 
ne tevfikan ipotek sahibi alacakhlar ile diğer al3kadarlar.oı ve irtifak hakkı 
sah.iblerinin dahi gayrimenkul üttri.Ddeki haklarını ve hususile taız ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı musbite-lerile 15 S(tin jçınde icra daire~ne 
bildirmeleri lilzundır. Aksi halde hak1an tapu aicillerile ıabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kahılar. İşbu tnaddeı kanuniye ahkdn1ırH1 
g6re harekt etmek ve daha faı:la mah1mat almak isteyenlerin 941/5 dosya 
No. sile memuriycllmi.2.e müracaatları uan olunur. (5427) 

Üsküdar Sulh 1 

Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Üsküdar · Bailarbatında 
Haıanpaıa sokak 182 No. da 
IHSAN. 
Davacı Hazirıe vekilinin aleyhinize 

ikame etmiş olduğıı (30) lira alacak 
davasının carl muhakemC!.inde mu
ayyen günde mahkeıneye gelmemiş 

olduğunuzdan hazine vekili tarafından 
yemin teklif edilınl~ ve cebei atiyede 
gelmediğiniz. takdırde yemind<'n kaçın· 
mış addediln1ek iızert yemin davetiye
sinin tebliğine ve muhakemenin dr 
23/6/VU Pazartesi günü saat 10 a ta-

- likine mahkemece karar verilmiş ol
makla yevmi ve vakti mezklırda mah • 
kemeye gelm<.:niz için yen"lin davetiye: 
•i ilanen tebliğ olunur. 941/72 

-------------~-------

HAR P ANSİKLOPEDİSİ 

lrak' ı n bugün oyna
dığı büyük rol nedir? 

(4 uncu ·ııyjada~ de•;am) 
hare-b~lerl" bt>raber Irak yeniden 
harabiye yuz tutrruş ve Osmanlı
ların elıne (2) geçinceye kadar ha
rap bir halde kalmışl<r. Dördüncü 
Murad devrinde imara bağlanmışsa 
da eskı şeref ve mamurıyetini kay
betmiştır 

İngilizler vaktile •Ba.ra• ya 
Bindistbnın şark kapısı derlerdi. 
Polonya harbinden sonra Akdeniz 
yolları kapanınca bütün muhabe
rat ve münakalat Basra yolile te
min edılmiş ve bu yü:ulen Irakın 
siyasi ve coğrafi ehemmiyeti art
mıştır. 

Irak ismı, vak.tile her nasılsa 
bununla asla münasebeti olınıyan 
İranın büyük bir kısmına. da ve
rildiğinden, ıkisini birbirinden tef
rik için birıncisine •lrakularap. 
ikincisine de (lralrulacem. '[\amı 

verıilmiştir. 

BUGÜNKÜ IRAJ[ 

Bugünkü Irak hudutları •lrakı
acemi. den llozistan dağlarile ay
J'ılmıştır. Basrada sedef ve inci 
saydı yapılır ve bu ticaret şehre 
büyük irat bırakır. Bahr!muhiti
Hindinin Amman denizinden Hür
,müz boğazile ayrılan Basra körfe
zi ticari ehemmiyetini hiçbir de
virde kaybetmemiştir. İslamiyetin 
zuhU'rU anında yeni ~hir yeni te-

1 ·----------- ----

sis edıldiği sıralarda bag ve ba>ı
çeleri kadar kadınlarının güzelli
ğile de me~hurdu. Etraftaki kabi
le reisleri ve oğulları güzel kadın
larla evlenmek için uzun yolcu
luklar ve zahmetler~ katlanarak 
Basraya geliı:lerdi. 
Harunürreşid devnnde, zengın

lerin cariyelere inci hediye etme
ı~ri bir hastalık halini alınca, Bas
rada inci saydına çok ehemmiyet 
verıtmiş ve o devirde de Basra 
şehr' hem çok kalabalıklaşmış, 

• hem de eski ticari ehemmiyet ve 
itibarını bulmuştu. 

1048 tarihinde Dördüncü Sultan 
Murad tarafından tamamile Os
manlı İmparatorluğu memalikinc 
ilhak edildikten sonra, yeniden 
mamure haline getirilmeğe baş
lanmışsa da, ticari ehemmiyeti 
Osmanlılara geçtikten sonra kay
bolmuştur. 

Dicle, Fırat boylarında bugün 
hala bir çok arkeoloji mütehas
sıslarının araştırıp meydana çıkar
d:ğı eski m edeniyet harabeleri ve 
eserleri vardır. Orta Asyadan, Mi
lattan en aşağı beş bin yıl önce Dic
le ve Fırat kıyılarına göç ederek 
buralarda •Mezopotamya. mede
niyetini kuran eski Türklere ait 
elde edilen eserler, gün geçtikçe 
tar'himizi aydınlatmaktadır. 

• 
Gayrimenkul Sabş ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden I 
Güzide. Raut1 Fatma Nazan ve Alime Saide ve Fatma Nevirenin Ay><>: Medi

ha, Ayf:re 3646 Hesap No. siyle Sandığımızdan aldıgı (4500) liraya kar~ı birinci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden h-dkkında yapılan takip 

üzrine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ınatufu 40 cı nıaddeshıe göre satıl
ması ıcap ed<!TJ Üoküdarda Hacehestıahatun malı. Paşalimnnı sokağı eski 87 Mü. 
87 Mü. 89 Mü 89 Mü. 81 - 1 yeni 104 No. lu tan1am1 kayden 98582.5 zira mik
tarında maa n1i.i!;itemilflt köşk ve nhır ve seJAmlık ve mutfak mahallinin tanH\miy 
le araiinin kırk hi<ilsede on bir hi~se;,ı (binalar ah~p!ır .) tamamı bir bu(,·uk ay 
müddetle açık ~rttırmaya konmnştur. 

Satış tapu slcJl kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek htiyen 

(656) lira pey :ıkçesi verecektir, Millİ bankaJ:irımızd:ı.n birinin teınlnat mek

tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf i<·arc
Bi ve tJ;viı. bedeli ve tellAhyc rüsunıu borçluya aittr Arttırma ~rtnan.esi 2/6/941 
tarihinden itibaren tetkik e~ek istiyenlere sandık hukuk işleri servi
sinde a('ık. bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve aair lUzumlu malün1at ta §artna 
mede vt takip d.osyasında vardır .. Ar~.tırmaya gınniş olanlar, bunları tttk:ik ede

ı·d< satılığa çıkarılıııı goyrlmenluıl luL<innda her feyi öj!renmif ad ve telfık!U 

olunur. Birinci arttırma 28/7/941 tarihıne müsadif Pazartesi gü.nü Cağaloi
lunda k.Ain ::iruldıjımız.da saat !O dan 12 )e kadar yapılacaktır. l\Iuvakkat ihale 

yapılab.ilme:.i ı(ln teklif edilet.:t:k bedelin tercjhan alınm:ıM ica~den gayrimenkul 
. nüketle!iyet1erile S:ındık alacağını tam& men gec:miş olması şarttır. Aksi takdir
de son arttıranın taahhlidü baki kalmak şartile 13/8/941 tarihıne mtisadifÇar~omba 

glınü ayni mahalde ve ayru. saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sahit 

olm.ıyan alAkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 

·~e masari1e dair iddialarını ilAn tarihinden ti baren 20 gün içiode evrakı müs
bitelerile beraber daittmıze bildirmeleri loizundır. Bu suretle haklarını bildirme ... 

.-niş olanlarla ha){lan tapu sicillerlle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Daha fazla malöınat almak isttyenlerin 939/51 do5)'a No. 
ıile sandığımız hukuk f.lleri servisine müracaat etmeleri lüzumu Hft.n olunur. 

•• 
DİJl)[AT 

Emniy et Sandılı, Sandıktan alı.'ıan gayrimenlculU ıpolek eo<tennek iııt!yen
'ere muhamminJerJml.tin koymuı oldutu k.ıymetin % 40 ını tecavüz etmemelc 
ıcre ihale bedelinin yarısınn kadar bol'{ vermek auretile kolaylık: a:ösıer--

.nektedir. (4326) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 31 Mayıs 1941 Vaziyeti · 
A k t .... 

,Allıa: Safı ki!GCn.ll1 
llanlı:not • 
Ufaltlılı: . 

1 f 

72.80Ul5 

.,.... ... 11 .. : 1 .. , 

't'ürk Llruı , • 
Barfıf6r.ki l(·t·' 1 

.... 

Albn: Saf Jkil- am !U37,317 
Al1uıa \alıvill Uhll ..,,. -... . 
P i..,. döviı:l« ... borçlu ltlirlıll 
lııak.iyeleri .~ -TM-: ..DoN!ı~ ...., 

k~ılılı . 
Xanunun 8-8 ci maddell!rine tevtl• 
lwı Hazine tarafından .Aiti lcdi7al 

1 lıt Clbiaaı: 

Tkarls....tler • • 
.............. ,,, 1 

1 
Deruhte edilen eVl'alu ..-.. 

A • 1enln kırıılıiı .. ham n ..._ 
villt (itibari kıymetle) . • 

• • ...- 1:-. n TM-_......,, 
Altın ve döviz ü&erlne a..-. • 
Tıahvillt üzerilw &YAM • 

Huine,e kısa vadeli • .,...._ 
Has1a<7e 3850 No. lu ıwı- .... 
açılaıı alim lı:arp1*lı ...... • 
Hiuodarlor , 
11\lllt.lıli' • • • • • • 

Lira 
Llnı 

102.124.058.03 
8.783.591.50 
6ı3.489.50 il 1.501.13~.03 

; 

489 193.25 489.693.25 

11.197 .370.87 

-.-

45.005 928 5G 63.203.2~3 

' 
158.748.563.- 1 

21.253171.- 13H95.39~.-

275.848.12219 27H41.tlUf 

48.145.383.93 
7.927.718.41 84.073.102.3• 

4.74U9 
7 888.722.-

158.14028. 75 18U98.390.4'4o 
4.600.000.-
U19.4GJ.02 

YekOn 
1 

- 1 

82:U2'.401 70 1 
',, __ , ınıı ~iti .... 

p a • i f ... ,,. 
iııı!IFM ~ I 

Adi ve !e\1Ul.l de 
'luawıl -~-'. ı Deruhte edil en evrakı nakdi,._ 
Kanunun 1 - 1 inci maddeleriııe 

ume lanıtıacıaa -.AW tevfikan H 
'-diTal 

Deruhte 
bakiyesi . 
Kar~U1&1 \o maıntn altın ola.nıll: 

le ve.edi.len iliveten tedavü 
Reeskont muka bnt ııaveı.ı ioodr.-
Ttlle vazedilerı 
Hazi~ye y:ıpı lan alıvı k:a.I'Şlhklı 

li 3902 Nolı kanllll 
e len Mdavlile .,,.... 

avans mukabi · 
mucibince iliv 
.ıı.rı . . . 
~UA 'I: ..._ U.-: 

Alim: Sat! llil - 877,158 

3850 No. ıu kanuna ıore H~ 
mukabili leYdi oı... açılan avanı 

.an. altınlar: 

Safi kilo ıram iU41 t lll ---· Di'l'l& T 
Altına tahvili k ıbil dll-.tuor 

D i~r dövizler ve alaeoıklı Xllriac 
balô)oelerl . 
ı.ı:uıoMl11 • • 

Ura 

. 
7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563, 

21.253.171,--

137.495.392,--

17 .000.000,-

250.000.008,-

109 000.000 

18.727.544.20 
ı.2aa 1aı.03 

7 8.124 .J 87 ,DO 

~ 

23.857 .9li9.24 

• -
YekOn .................... "' 

Lir• 
1s.ooo·.ooo,-

13.822 019.15 

etH95.312.-

i U81.32t2S 

78.124.IG7.90 

23.657 959.24 
109.~68 537.18 

. 823.4:11l.4Ql 18 1 

5 Haziran ı941 
11.00 Proır.ım 

Ayarı. 

18 03 Utuzık FasıJ S;ızı. 
18.30 Ziraat T.ıkvım ve 

Mah. ullerı Borsa!ı. ..J. 

18.40 Jdüzık: Rnd}'O Cıı:z Ono 
il <İbrahim özgil! "' 
Böecl<leri). S"". 

19.00 Konuşma ( Dertlcıın< 
19.15 Mtizik: Radyo caz . I 

IJI Programının nevaJIUt"' y. 
19.30 Memleket Saat M"'" 

Jans H~berleri. 
ı9.45 Müzik Yurttan sesıtr. 
20.15 Rarlyo Gazetesı Jl.I 
20.45 :.ıuz!k: Hafif SOioiar ~ 
21.00 Konu.şma: Memleket 
21.10 Müzik; Solo ŞarkılJt . . .J 
21.25 Konuşma (San'atkAflP" 

Konuşuyor.) ~ 
21.40 Mtizık: Rudyo Senfoni~ 

trası. (ŞeL Dr_ En1.:st ~ 
rius). L Auber: FT!l P r; 
2. Chopin - Gloz-.ın'1"~ 
lonez ve Mazurka, 3. S ~ 
Macar D:ınoı::ları, No: 
4. . foskovgky: 3 J. 
Dan~ı. 5. Borodin: 
Dan~lan. 11 

22.30 Memleket Saat aya~· .. t11 
jans Haberler j; P:"' 
Tahviliııt, Kambi,>·o -
Bonası (Fiyat). 

23.00 Mtizik: Dans miıziAi:..,d ' 
23.25/23.30 Yarınki PrOJ'-

Kapanı!':" 

YARINK! PROGR,\)I 1 
7 .30 °rogram ve mcmlcleet 

Ayarı. ~ 1 

7.33 Müzik: Hafi( progra"' 1 

7.45 Ajans hrıberlE'ri. 
8.00 ;,ıuzik: Bando PIAJ<l•"' 
8.30/8.45 Evın Saati, 

12.30 Prngram ve MenJeJtet 
Ayarı . 

12.33 Müzik: Oyun !!oval•" 
12".45 AJ~ llahpr'er; p/ 
ıa:oo Mtizlk. Karışık 

(Pi.) ' 
13.15 MUzık; KJrı ık Turı<ti· 
13.30/14.00 l\.flt?.ik' KJnr:ık 

rnmın nl"!'ven11 (Pi.) 

MAH MELE~ 
(3 ün-;;ü ,alııje;;,, el" 

tokat vurdum. 
- İki tokat vurmak, düğııı' 

ğil midir? 
- Hayır, yani v;re di'ğJll 

demek istiyorum. Asabiyrl< 
lıp iki tokat vuruvcrrn :şı ~ 

- Yani, farkınd,ı r•madP 
vurdun? Vurdu~u b lmı' 
sun? 

- Biliyorum amma .. ıı 

vurdum. fi 
- Pekı, sen de otur ... şo 

!eri çağır bakalım. , 
Ş•hiller birer birer (8~1 

dinlenildi .. Hemen yedi sr~ . 
idiler. Hepsi, çuhanın zateOd 
olduğunu, fakat yırtık 1 '11~ 
Halilin stakayla vıı'ttı ,. 
Halile snyha d< . nı uo 
rine de Halilin Car • ' ıl 
vurduğunu söylcd• ~'" 

Hakim kararı bild rdı: 
- Caferin küfür e 

tahrik etliği icin Ha lor ci 
ten beraetine, cskı ol.ır ,.e 
beş lira etmiyece[>i an 'a la 
hayı yıttığı için Ha.ilin °, 
tazminat vermesine karar 

Cafer: . ı;ıı 
- Allah ömürler v.,rsı!l · · ,ı 

!un! dedikten sonra, aav'~ 
maznun da, şahitler de rıı' 
den çıktı lar. ı' 

Koridnrda yüriirlerkeıl· j 
!erden biri: . '/!...ı 

- Havdi Caferağa, ded 1 ~~ 
hayı yırttığı irin Halılı !l e) 

rası çıktı .. On lirn da scıı b;b' 
mi, yepyeni bir bili\rdo s9 
dun demektir. rıÔ~ 

Cafer iıer halde memnu r: 
söz üzerine, ağzındaki P'tf 
!azam kirli dıslerini göste (J' 
sırıtışla güldü. Adeta, bU 
tasdik ediyordu. 

BERLi1~ 
Lisan Dersha11e 

BÜTÜS YAZ Açtl('fl~' 
~ ...... ı.ı 

Be~lu: 29•, .-
OMldesl ~ 

~AN~IZCA 1 LiııaJI ~~ 
INGILIZCE ve Jl_. 
ALMANCA P<"9"'' ytl' 

HallMlıa 8 denı arl" ~ıl 
Teerübe dertli be* 

EMİN FİDAN 
Kabine: Be .kt Er 

Apartımarı. Telefon 
44395 - f:v. St adıye 

İstasyoo yanı. 

fil" 
Sah.p ve Ba ~harriri .,.~I"' 

pı• Benice - Ne rı' dl .11 Cevc1't Karabıl J 
BaaılJızı Y ~:ılı' 

SON TELGRAF ıo•' 
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