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Ciridin itıalinden sonra 
ilk hareket İıkenderiye
Ye kartı yapıldı. Fakat 
lıu hareketin aaıl ve ha-
kiki taarruz hedefi ol· , ______ R_uz_..;.:~_..;.:?t _____ , 

Vaşington 6 (A.A.)- B.B.C. Ge
nelkurmak Reisi, dcnizaı;irı seferi 
bir kuvvet gönderilmesine karar 
verildiği takdird<', bir zırhlı A
merikan fırkasının ilk olarak gön

' deri!Ecek kuvvet olduğunu söyle-

Sııriyeıı'1ı ha.ritası 

Pariste yalnız 
Et değil, Seb

ze de yok! 

nıaaı JÜphelidir. Şarkt 
Akdeniz harbinin ikinc:i 
ve kanlı aafhaıı henüz 
pi,irilip kotarılmak dev· 
reıindedir. Almanlar her 
feyden önce lngiliz do
nanmaaıuı bu bölgeler
den çıkarmak istiyor
lar .. 

Vişi'nin alacağı 
kararlar A m e
ri kada dikkat
le takip ediliyor 

~-tan: ETEM iZZET BENiCE Amerika Hariciye 
- Nazırı Kordel Bal 

( .\lnıan tan oreJ.,ri ilk defa İs· 
•ad~riyey i ~iddellc bombardı· J 8n1 b l r 1 b tarda 

"'•n eııaer. Şehirdeki bina n in- dalla bulunda 
l.>n .;ı İ;,tının ağır olduttı haber 
\. ·ı· tı ıyor. 

Giridjo i~tiliı ,.~ i~galindeki 
ltıaksatlarda biri de hiç ~üııhe 
~•k, Jl.lı ıra yakla~ınakh. Hava 
)olu ile Girit İskenderiye}e hir 
~lt nıe;afededir. Bu bakımdan 
•kenderiyenin sık "k hombardı
~nn edilıne&i Alınanlar h.-abıııa 
•layJaşmıştır. 

~ Almanların j,kendcriye~ i hoın· 

1.••dınıanlarından lıa~lıra maks:ıt- 1 
\~'ı. nedir \'e Şarkı Akdeniı har
\11ıın ikinci ~a(lıası hıı >tırl'l le 
a laınıs mıdır? 

1 lıizcc •gliniin nsıl sıınli bııd11•· 

Londra 6 (A.A.) B.B.C. Amerı
k•dan gelen t.aberler, demokrasi
lere yardun ı<;in büyli k adımlar a
tılmakta olduğunu bildiım<'kt.e

dir. 
Ruzveıt alınan milli ihtıyat ted. 

bir1er1 nın dörl SC'ne sürn1esi i+ıti-. 

mdlinı kongroy<' bildirmiştir. 

AMERİKA llARİCİYE 
. 'AZIRl'.'111'.'1 iHTARI 

Lcı>•l ı 6 (A.A.)- B.B.C. lune-

-l 

A A 
kenderiye )lısnın en 111:1111ur '"-' 

:~.?ii ·ük sc~irlcriııin başında gel- ıG l ı• •1• 
~ g, kadar; 1ngiliz d11nannıasınm rev er ngı iZ 
.. • 'arki Akdenhdcki en hii)iik s • • 1 • • 
~SSiidür. 1 J par J Ş e r) n ) 
~ İskenderiyeııin si<ldetli bir • • 
•va taarruzuna maru• bırakıl- gecıktıre cek 

ltıaşının baslıca sebebi de bn ol-
lııak gerektir. Hem, harp istemif tıı .halkı tedlıi~ ,., l ngil!c>rc .•
~·Yhıne tahrik etmek, hem de Is-
tnderh e linıaıund•ıı Iııgiliz do

~8nnıa,;01 uzakla~tırnıak. Bu iti
arıa İskcnderiye'e 1apılarak ta-

l . ' . 
trııztarın bundaıı böı le daha rok ' . . tttııası beklenebilir. 

~ lngiliz donanması hkendf'riı e
~~ uzaklaştırıldığı takdirde ln-

tılızterin elinde ynlnıı Haı fa, 
~1hrıs, Malta. CcbelUttarık iblcri 
•lataktır. Ha~fa '" Kıbrısa he· 

Dlnya llAdlıe-
1 rlDI haber 
aıma lmkAnla
•ını geaı,ıet • 
1111, balanuyor 

~ 

~: 
~ • 
:~ . ' 

t~bu.nJa hadlbeJeriain .~ınmiyeli :~ 
1 h<traun dt·il.ıttu \'<l.My('tler kat"· ~ 
0.. llıcu, ~ı.l. 'ffLGR.\t", istilı• ~~ 
t hervU.ltrinJ ta.k.. vhıe el.mtk ıu .. ~ 

t~"hu du]·ml41 w riınuo d.il.ıba • 
q ... t: •aatftrlndc ıtlt..11 ta.abtrleri ft i4 
ltttıY•cu.luına. t..kdMu h;tıı b&u •. 
~t al-lır. ! 

,,, .ıb a ,.e öiJ.tı. f.l1~t ... aıerUti11ı ~ 
" >"dun. ttll'rafl•rdan daha fa'L.la ll 
,: '\eutsiJıi der('f"debllnu•k i(·in, .: 
h,t~"tt!llrtztn muıu lnJ\şar ~aaıini, .:~ 
le li~t k.Mt.ır d.ıha ceçe .. ım;a.k 
~ttreu hisli ohnu tur. ~'!4 

llı.ı utıdan b•Y~. oka.vu<'ul.uunu. ll 
4~b1 'fl. hiıdi!ıı•lerht<" dair &UllUn ~~ 
btrt lf'~~ 6a;ıtıne kôldaır celea ha- ..: 
\~ 1trı d~ 'uu T~'"'n&lt.t bula.itile .. 
\ lt tr~. Bu . l"il.ttl' t• valWıl&k ~ 
fll~' bı,>:.!Jlntl al11ff'u1i?clt ba.-ıı lek.. !.j 

lo,ı d•tftiklikl,,r yaptık; b~ .ı,J. i
1 t....°~1. «Bit· na "'"" Cllrll D<-f· 

f 
1
' ilriınlt ~rik.a.u11ıı ;A.!lUlOI ... i .. 

tıu ~ nak.letU.. Bu wedt, ıa.~ .. 
>o •lıfifmt. sutımlara dMı• bul 
~~Clti t.eI.c-riılıf bal.H.•rleri dıeı'Ot'l-
ı, letıkanı ha J olr•'61t b1i1Wı11u· 

'· 

9000 işçi daha 
ücretlerinin arttı
rllmasını istedi 
Nt•v\·oı:k 6 (AA.)- Kal!ornıya

dıı. 'l>üyiik •North American avı
ation 'a\'\' •f•' fabrikasında çalı
. an sendika)·a dahil 9,000 ışçi Üc· 
retlerin arttırılıııas.nı i~tiyerek 
grev ili'ın ctıl".,tır 

Bu sureti(' i~çİlt'r, Amerika ve 
Buyül;: Briıaıı) • hesabına ıneıkı'.ır 
fabrikaya ,ipa •i; ~dilen 196 mil· 
yon rlolarl k i;,yyarenın yapılma
sını getiktirrı .... oluyorlar. 

-o--

Halk tipi ayak
kabılar 660 ku
ruşa satılacak 

Teıblt edllen evıal
t akı ayakkabılara 
ticaret odası eUket 

il oyacak 
Halk tipi erke< ay ak kapların n 

altı yüz kurıı,a satılnııısı fiat mu
rakabe looır sy .nunea kararla:ıtr

rılarnk bugun l!n olunmuştur 
Bu ayakkaplaı uı yıiz astarlrı A

dana ve TarSU> rabrikal.ırı yerli 
kalın bezlerrnden \'(').; benzerle

. rinde-o olacakt.r Alt ki:»tlesi sığır 
(De\ 'tWlJ 5 ifl<-i Sayfacta.) 

Albay Kole'nin 
intihar ettiği 
doğru değil 

K•lıire 6 (A.A.)- B.B.C. Ge-
çenlerde Suriyeden Fılistine ge
Ç<'ll Albay Kol~nin in\.ihar ettıgi 
Alman propaganda servısı tarafın
dan ~aa edilmi-tir. Bu h•bt>r Ku-

tt>en .. i İIMll Sa,yf-) 

miştir. 

Girit'te Askeri 
Mahkemeler 

işlemiye başladı 
Zlirih 6 (A.A.)- Basler Nach· 

rıchten gazete"inın Berlinden öğ
rendiğine göre, Almanlar İngiliz 

ordusuna dahil o.ı.rııak \'e •Alman 
paraşü\.çülerine fena muamele• et
mekle nıaznı.ın çetecileri muhake
me etmek üzere Giritte askeri 
mahkemeler kurmuşlardır. 

Vişi 6 (A.A.)- Tass Fransız 

gazeteleri Pariste iaşenin yeni bir 
vahim safhasını kaydediyorlar. 

Pariste orta halli bir ailenin 
münhasıran sebzeden mürekkep 
bir yemek hazırlıyabilmek için 
bir :orta mektep öğretmeninin gün
delik kazancının iki bu~uk mislı 
fazla paraya muhtaçtır. 

Bugün bir Faris gazete>ı. et 
noksanına bır çare olarak, hay
vanat bahçesindeki 4500 hayvanın 
kesilerek etlerinin satılmasını tek
lif etmekte.di:r. Et noksam bilhassa 

( Dnamı 5 inci Sayfada) 

• 1 

1 ngiliz!.e r Fi!üıhıde ııaziyetlerini m ütemadiyeıı lkuını~le'll.di~. 1a.ı· 

Fırınlardaki kalaba
lık bu sabah azaldı 

Bu sabah fazla ekmek alıp peksi
met yaptırmak istiyenler görüldü 

Belediye Reis Muavininin bu sabahki 
teftişleri hakkında izahat. 

Fırın1arın öııündek.i izdıiham 
bugün, dün ve evvelki güne na. 
zararı ~ok azaln·ıştır Bakırköy, 
Üsküdar, Sarıyer, Adalar, Boğa • 

(J>r-VilDU 5 i-.ri ~)'fada.) 

NOTLAR: 
• Selh ıaıı 

Biı.ırn mahut arK.üdwşa: 
_ Almany'a .'\.\·rupad.:1 bir suhl t~ı

run.ıztı yapacakın~. ne denin·. 
Diye sordurn. GUleı-ek 
- Hatta Avı·upild<ıl sulh t.P yapabi· 

lir .• 
Diyerek. dcYr!.ln et ı: 

- Fakat lahakkum veya ~ al altın
dak.ı mllleUeı-le sulh yapınak neye ya· 
rar? .. Öylesine ancak, kendi kendi.f;ine 
gelin gfu·ey olmak .. denir! 

Böyle böyle baılar 

İn:L..ızJer Bf'y1"Utt.aki pe-ırol df'pol~
ruu boınbardınıan eıtiler. Surcyedekı 

Fransız layyJreleri de Erdün'lin rner· 
kezıru bon1bc.lıya•·ak mu.kabelede bu ... 
lundular 

Bızin1 mahut arkad.1§ ıa bu lıııav.-.

ı:lisleri okwnuş olncak kı: 
- İrı.gılizler için Suriyeyi ~ea1 Fran· 

sa ile harbi gOze ahnaklct mümkün o
lurdu ... 

Diye-re+;., l·umlesini tamamladı: 
• - O da, nered(•y <' oluyor MalUm a, 
ka\ ıa dedigin bOyle böyle. yanı. 011-
ce cı.flı., sonra el, daha ı,onra ıırtı;.ıkl1ı1ı- 1 

şa ıırtl.alı:l- hafi.,,·. 1 •• 

Yeni tip ek
mek Pazar gü
n Ü başlıyor 

rıatıar dejlşml
yecek ekmekler
de ylzde 20 Çav
dar ve yüzde 30 
Arpa bulunacak 
Ekınegin, yuzde otuz arpa. 

yüzde yirnü c;-avdar ile kanşık o
larak iınal ediln~i hakkındaki 

hükUn1etin kararı uzerine Beledi· 
Cl>fo\·a.mı 5 İnC'i Sa:Ylada) 

. 
1,5 yaşında bir 
kız pencereden 
düşüp yaralandı 

Samatyada oturan Haçı,;: kızı 

1,5) aşında Marika e\'in ıkınci k.ıt 

penceresinden düşmüş \'e olüm ha
linde yaralanarak Cerrahpaşa 

hasıanesıne kaldır,lmıştır. 

Sul'lyedeld lev
k al Ad e komı
ı er Sarlyenln 
mldalaa edlle
c e tı aı söyledi 

rı.. 

A"keri fcuılıyetlere sahrıe olan Ha.yfıuUı bir cadde 

) 
1

( HARP VAZİYETİ 
1 Zamanımızda hava kuvvetleri 
1 zayıf ve motörlü birlikleri az olan 
orduların iç hatlarda müdafaa 

bile yapması imkansızdır 
Vişideki chemmi
y etli müzakereler 

devam ediyor 
Anadohı Aj~ ı· ıun ·, Anka~a 

Radyo gazctf$ll1İn A.kd('nıı.uckl 

s0n yaz1yetc daır v<'rcl kler~ ha· 
berl('rı şöylece bir araya toplıya
bi1iriz: (De\"arru 5 inci ~a~·tada) 

ı (Yazan: EMEKLi 
SVRİYEDE FRA:'llSIZ · AL:\JA"I 

HAZlRLI(;J; 

llUBllAT SUBAY) 
gün asker naklettiklenni Har.. et
mektedir. Anlaşılıyor ki, Sıuıye 
İngiliz taarruzuna karşı bidayette 
sıstemli bir mukavemetle mudafaa 
edilecektir. 10 Eroin ve 

Esrar satıcısı 
yakalandı 

Suriyede bır Fransız • Alman 
hazırlığı vard:ı· ve bu aşağı yu
karı bir aydanberi devam etmek
tedir. Suı·iye kumandanı General 
Dentz subay ve a~kcrlerirı.i vaz.ı

feye davet etmı~tir. Londra radyo
su, Almanların tayyardcrle ve 
balıkçı gemileri le Suriye) e her-

İngilizler ve bunlara tabi H ur 
Fransızlaı· ise hala müzakere ile 
vakit geçirmektedirler; İngiltere 
harp meclisi de Suriye hakkında 

(Devamı 5 bı<i ISayf&da) 

Tavuk kümesine ve ANAMUR AÇIKLARINDA •• 
arsalara saklanan 

eroinler bulundu e· 
Kı:çukpazard* Yavuzslncn cad· 1 m r a 

~n!ı: :~~:~~:aF~~~~;; 1~,~"- 1 y a r a 1 a n ı p. 

sızı 

ba satarlar'ken )'akalan!!: ;ılardır. Bun- 1 
lardan eroin almaga gelen Ha an I 
Karadenız ve OstnJn Akç ısım. 

!erinde iki kişi de tutu muştur. Ua""dz•se 
(Devamı 5 inci Sa~·tada.) I--ı 1 hakkında bu sabah 

v--

Gece gazocağı 
patlayınca ... 

Bu gece saat 2 yı yirmi geçe 
Mercanda Örücüler caddcsınde 
Muiz Salamonun dükkanının üst 
katında gaz ocağının patlaması 

neticesinde yangın çıkmış ""' dük. 
kan kısmen yandıktan sonra sön
dürülmüştür. Yapılan tahkikatta 
1000 lira sigortalı oldugu anla • 
şılmıştır. 

--~.--~ 

İnhisarlarda 
bazı memurlar 
yeni teşkilatla 
açıkta kaldılar 
İnhis"r ıa, Urnl.i "· Müdürlüğün

de yen teşkılat kanununun tat
bikıne d.indan itibaren başlan.l
mış \'e maaş tevziat. da yapılmı~
tır. 

Yeni kadrolarla memar ve müs
tahdemlerdeP bir kısmınaı açıkta 
kalması zarureti hasıl ol.muştur. 

Gerek mel'kezde, gerek ta -rada a-
(tnvam1 i iıu·i Sav-fada) 

Coğrafya Kon· 
gresi bugün 
Anka ra'da 
toplanıyor 

T oplantlyı Maarif 
Vekili bir 

nutukla açacak 
Ankara 6 (Tt'lefonla)- Cog· 

raiya kongresı bugun saa.t 14 de 
Maan. Vekilı Hasan Ali Yücelin 
bır nuti<ıl.- aç.lır.akıacıır 

(~H.mJ o >nci S..yfa.ıı..) 

şehrimize telgraf geldi 
Vak'a sebepleri ehemmiyetle tahkik ediliyor 

lzmil'd<'n ze)·tinyağı yükile Mer-

1

. 
sine gitmekte olan 29 tonluk Bar
tın limanına ka}ıth •İkiz kardc -
)er• motörlinün Anamur a<;ıkla .. 
rında ani bir xara alarak battığı 
öğrenihni~tir. 

lllotörün kaıjtaıu Mu. tala reis 
, .e üç kişilik tayfası kendilerini 
denize atmak imkanını bulmuşlar 
ve yüzerek sahile çıknuşlardır. 

KISACA 

Barllla en nazik 
devresi 

A. ŞEKIP 

Londradaki Amerika &efiri 
Vinantın Runel!c götiırdüğu 

ınc~hur, nıahrenı ve ıniihin1 
mektupta neler yazılı oldugnıııı. 
şu anda bütün dün}·a merak.<'
di) oı·. Her hiıdiseye kar~ı oldıı-
g~ u nibi, bu nıcklup UlC~t"IC~İn~ 

a • 

ka"ı da beslenen tecessüsler, 
bitt;bi, bir takım tef,ir müta• 
Iea \'e tahıninlere yol açıyor. 

Hakikatte, bu mektupta neler 
yazılı olduğu şüphesiz malum 
değil.. 1 

Fakat, bazı kaynakların bil· 
dirdiğinc göre, güya, L<tndra 
hükumeti. bıı mektubunda, A
nıerik3 derhal harbe gfrmedigi 
takdirde muharebr~·e nihayet 
vereceğini bildirnıis!. 

Londra, muharebeye 'on , .... 
rip de, ne yapacak?. Sulha mı 

Feliketzedel<'r Anamur Liman x;. 
yasetinde tedavi altına al.ınmı -
tardır. Ali.kadar makamlar bu 
deniz hadisesinin ı.ebebini ehem· 
miy<'lle tahkik etmekt..Ur. 

~1ÜTEMMİ.M MALO, 1AT 

Bu sabah aldığımız mütemmim 
maliimata göre motörön sahibi 

(De.-. 5 lnd SayfML>) 

talip olacak?. Mütareke mi isti
)it'cek?. 

Bu ınektubull muhtevi~·atına 
tlair yapılan bu tahminin bas

tan a~ağı hayal mahsulü oldu
ğu, ~-alnız bu cüntlelerc]C'n da
hi· anla~ılıyor. 
• Fakat. Amerikan matbuatı
nın bir kısnıı, son ıan1an)arjla 
şayanı dikkat fikirler ö~·lcme· 

&<' başladılar. Bu gazeteler, A· 
ınL·rikanııı harbe mıidahalrde 
geç kalmasından korkuyor. 

Burada hissedil<'n korJnınun 
maııaSJ nedir?. Yani, Amerika 

o katlar ya\'as hareket edi~ur 
ki. lıir gün gelecek, İngıltcre 
ntiithiş müşküliıtla karşıla~a

cak "e ıııağliip olacak .• O La· 
man Amerika derhal müdahale 

edecek amma ile yazık ki i • 
işten g<'çmiştir. 

Buradaki korkuyu, acaba, lıu 
;uretle mi tefsir eıınek yerinde 

olur?. Herhalde Anupa harbı, 
en uozik devresine girmiş ho· 
lunuyor. 

Makineye Verirken Gelen 
Haberler 5 inci Sahifede 
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AOİSELER 
KAA51SIND~ 

59NTELGRAF 

~ Kaphcaıa- : ı 
/ rın ıslahı 

bLK 
Fi 1 o zofu., 

Günün meselesi Tarihi 
Tetkikler 

KUZULARA 

NARH MESELESi 

Sıhhiye Vekalet i tek
mil içme ve kaplıca

ları ıslah edecek 

Y eni has·aba ıc ı 
Devıeoerln doıtlak· 

~~:::~~;.~;,';,~~: 
1 
Hemşire ur-ıarı 

Belediye bir arkeolog 
a larak imardan evvel 

tetkik yaphracak 
Glrlt'ten ıoara 'l·· 

Yazmn: Ahmet Şükrü ES~ Kuzu etlerine nada koyma 
itinin tetkikleri hili. devam 
ediyormutl. Kuzular koyun 
oldu, artık, dedik, fakat, ku· 
zu narin tetkiki durmadı. 

Sıhhiye Vekilleti meml;;kell • 
mizde mevcut tekmil kaplıca ,·e 
içmeleri eııaslı bir şekilde ıslah 
edip halkınızın buralardan daha 
ucuz ve genlş bir §"kilde istifa. 
delerini lemirı ctmeği kararla~ -
tırmıştır. 

munkkat bir Avrupa sulhu iliı· 1 Pazartesiye 8 kurs açılıyor. 
la, Birle ik Aıııerıka de•·letının. 600 bayana numara 'lJerı•ldı• 
ıundan bahoedilirke~, digcr ıa~a~· ı 

1 

i 

l 
Şchr in imarı sırasında tariht ~· 

•erler yüzünden iil'l!rı gcıi kal 
maması için Belediye İmar Mü • 
düdüğüne mütehassıs bir arkeo. 
loğ alınacaktır. Açılacak bir cad· 
de ve meydanın planları hazırlan. 
madan evvel bu a.rkeoloğ o mın. 
takadaki tarihi eserleri ve bun • 
!ardan hangilerinin yıkılıp yıkı • 
lamıyacağını tesbit edecektir, 

Girit adasının ışgalile ;Jınl" fi 
ccnubl.l şarki Avrupasından ~ 
yayıı ve Afrikaya doğr•J ile! 
şinde yeni bir merhale)< ti 

Kuzular lı:o:JUD oldu. u 
ofOlll'a, lı:oç olacak, damızlık, 
olacak, ve nihayet ihtiyarlı· 
racaklar •• 

Bir sün, bakacakeınız ki, 
kuzulara narh konmuı ! O za· 
man, yeni bahar ııelmiıtir; 
tabii yeni kuzı.tlar doimnJ· 
tur, 

OKUYUCU 

VE OKUYAh 

Yeni bir Türkçe hataeı üze
rinde duruluyor. Malumu ih· 
aanınızdır ki, biz, timdi, ka· 
ri yerine, okuyucu, diyoruz. 
Bir idıliaya ııöre, bu, yanlıt 
imi, .. Okuyucu dememeli, o· 
kuyan, demeli imit!. 

Çünkü, okuyucu, farkı o
kuyucu manaaına aeliyor. 
Pek i li, okuyan, aanki, bat· 
ka mİloaya ııelmez mi?. 

Vallahi, doiruıunu iıterıe
niz, bazı karıler, bize ciddf'-11 
okuvorlar. 

AŞK UGRUNDA 

ô LOM 

Atkm modaaı ııeçti , der• 
ler. Fakat, yine, ilaç için ara• 
ııra hakiki atk ve ali.ka hi· 
diıelerine .-bit oluyoruz, 
Gazetelerin yazdıiına ııöre, 
Kiiıthane köyünde, bir ıı..?nç 
kız, cece ya~·· ıevgiliıine 
kaçmak için pencereden U• 

ıulca atlarken düşüp ölmüt .. 
Bir ııazete, bu havadiıe t U 
ıerlevbayı koymUf: 

A.k • d "" l " 1 ~ ucnm a o um ... 
Demek, hali., böyle söz 

karartan aıklar var. Artık, 
bul\a cKara Sevda» cl.mıek 
dala doiru olur. 

BOB - STIL 

GENÇLERE DAIA 

Peyami Safa, bir makale
, ıine fU ııerlevhayı koymuı : 

·~ Gençliie hücum etmekte 
haklı mıyız?. » 

fakat, r aliba, ort da renç· 
liie hücum eden yok ki.. Bi· 
li.kiı, ellerine birer kalem ııe
çiren bir kaç Bob • Stil renç 
eskilere hücum ediyorlar, on• 
ları, yazıcılık aleminden ko
juyorlar. 

Biz müdafaadayız.. Taar· 
ruza geçen onlar .. 

.A.kerlikte: cKazandırıcı 
muharebe taarruzdur.» der· 
ler. Yoksa, neticede bu genç· 
ler mi kazanacak ?.. Tevek
keli dei il, bazı eıki erbabı 
kalem, gençlere timdiden hu· 
luı çakmıya batladılar •• 

Şair Halid Fahri Ozansoy, 
ıençlerin baıbuiu olan Aaaf 
Halet Çelebiye cHazretleri» 
li.kabını dahi vermit 1 •• 

AHMET RAUF 

.Edebi Roman: 82 

KOL 

İııgiltere ile uıü~t erelı. siyui, as-

keri ikh•adı yeni bir harekete 
• 1 

geçmek üzere bulu nduğu haber- ı 
Şebrunız:n muhtt>li! semt1'erın

dı> acmakta Olduğ· Yardım Se • 
vcnler Ccmıyetiniıı ı;önullü h;ı, • 
tabakıcı kur~larına yazılan a:tı 
yüz kadın dun Emırıönü Halkc • 
vindc toplannujlar v.:. kurs f'U· 

nıaralarını almıı;lardır 

.tımncı devre kurıııarına ayrı • 
!anlar pa•.artesi o•bahı o>aat 7 de 1 

varın!§ bulunuyor. AlmanYS 1 
bir merhaleye vardığı zacnır. 
ima, bundan sonra atacagı sd ttl' 

Kaplıcalar, memba suları ve iç
meler hakkında bir broşür haıır
lanması kararlaşmıştır. Bunun J. 
çin bütU.n vilayetlere birer tez • 
kere yazılarak mıntakaları dahi • 
!indeki sular ve kaplıcalar hakkuı. 
da malümat ve resimler istemı;;. 
tir, Memleku'imııdekı bu güz~! 
yerlerın bilhassa sıhhi fayda!arı 
tebarüz cttirlecektır. ----o--
Sablaa Tltlnler 
İnhisarlar Umun M~ üdı.; ~ ,c 

ı;clen ll'Rhl nPta gure, Bursa tc. 
l n rckolt<.sı tamamen s"t .mı •ır 
Satılan nikta. 5 , ilvon kilo\"u 
bullJ'• •ur. İdare ve dlğcr şırkrt- 1 
!er şurd. Samsun pıya ına ku\. 
ve t vere<-ekler ve bu mıntakaa.lk. 
must 1 .ın de malları!' lac :
laruır. 

BCÇCK ılABEBLEB 

ViLAYET '"' BELEDi YE : 
+ &lediye Goks dakl eşhasa aıt •· 

rQıiyi istimlftk etmıye karar vermışt • 
Göksu etnıfmda bi;ı+ ıtaclı uha ,.;ic; .. 
de getirilecekta. 

!eri yayılıyor. 

Harp htııüz bintenıiştir, Hal ve 
keyfiyet böyle iken, A vrupaya 
mah:>us vt- münhasır olmak üzere. 
m ücerret bir sulh ilan edilir ve 
tatbik nıc•kiine konabilir mi?. 
Şüphe yok. kı, bu, izafi kıimet 

ta)it~an. daha zi,\·ado zorı:ki bir 
nlhtıır. 

. Birleşik Amerika de.lctiniıı in· 
gıltere ile mü,tcrek bir harekete 
geçmek üıere bulunduğu yolun· 
daki lıaberlere edince; 

Birçok kelilnelcrin ıuaua ve nl8· 

hiı·<-tini dcl:i,tirdiği bu dc\ lrde 
bıı hadi! cdcki •müşterek hare
ket• in nf' demek oldu~unu ..,arih 

şekıldc ~crı·cnh•mck pek kola, 
değildir. 

Zaten. yeni Avrupa tıitile.ındu 

hanı;i de•letiıı hangi de>letle na· 
•ıl bir ınüna•·cbeıte olduğu noktası 
pek de belli deJ;"İldir. )Jünasebet· 
ler nı alakalar iı)·le bir ~ekil ve 
manzara arıediyor ki, İn4'an har• 
retten hayrete düşer. 

Ünıit ctın( k ) erinde ulur Jr..i, harn 
daha büyıiıneden, facialarını ar
tırmadaıı nihayete ersin .. 

+ Cağlıyan Kasrı SCthn .ıhnarak 
Maar! Vekaletıııe \eril.,.,.,ktir K••· REŞAT FEYZi 
ı-ın etrafu1da koruluk yapıl.acaktlr. BU- !============== 
;y\; 'deredeki Ueyaz Park ve Küçük- M e r ı I D 11 Ahmet 
su p!Ajlarnıda yeni tc.iS>I vucude ~c- ' 

c.':~1::.ı. Esirıeme Kurumu Ga'. Gi re, Antren6rQ · 
ta nahiye şubesı ıararından büyük p n •nen Kara Aliye 
emekler ıarfiyle, Tophıuıede Kılıçal! ' 
paşa ml'<lreııcsi dahıı.ındc ı "' ,.d~•n ve Miilaylme cevap 
çocuk dispanseri, glinrtü1 Rakımevı ve 
Yıkama Yurdunun Hnzıranın on bl• Ver ti 118 r 
rlnt"i Caf'liSlnba aunü sa~t 17 de k~t 
res:mt yJ.plJacz:ık.tır l\Icrnaıınde \ali 
v J.et~~.jye Heis.i Lôtfi ı.:ırdar d.i ba
tır b,.hır.t1:1k.tır 

TiCARET 11e SANAYi ı 
* ~ı!ı·ıvrdıcn get; ilen ı::: va;ıon U• 

1 

ruon, İzmir ıüınrüğü vıısıtasiyle 111· 
yas.:ıya verilmi.ş1 ıuccar izmirden ir 
lanbula ı.evketll 1 lunonların b<herl· 
ne 30 kuruş fUııL kuymak C.ten1ıştir. 
lı~ıaUeri Mürakat>. Kom..ı.syonu bu fıa
le ıtiro' etııu; ve ıııc.,,rdan maliyet 
be'Wplaruu b:emişlir * Son ıOnlerde oıuhtellt nıenıle ... 
kellere deri ve balık ihracatı artmak
tadır 

Dı1.n de bu arada Rvınanyaya ıar
dalya balığı, ç_iror., Amerikaya. !n·cçe 
koyun derisı, ltalyaya b.Jlık, Isvcçe 
cuııa olmak ıızere 194,799 Uralık ihra
cat yapılmıştır. 

• ı:omanyadan gel<'n naıtalınlerln 
kilosuna 70 kUruş tiat konmuştur. 

MOTEFERRIKı 
..... ı:>ev!et Limanları İşletme amwn 

MUdtirljğü tara!ından bir müdd ... tl<>n· 
beri Galatad..a ic;: ballar yolcu aalo
nı..;: u..ıtrinde h.J ırlanmakta olan yeni 
dcnız bo.stanesı 1 Telnmu.zd.a Jı"lera

ııunle a,·ılncaktır. 
T . .ımamen modc.-rn bir halde il1;a f:'

dilme-kte olan yen! hastane 25 yatak
lıda. 
+ ısıva.:.ı. nal1'1 ıaraiı yııpılırır.en 

bu!ıınan 16 ııde' altın antika para, Ma
arif VekAMiwn tasvibı ile tetkik .,.. 
dılmek lçın i.stanbul .!\-IUzeler İdare:;ı
ne göndc:-rilr11işLır. Bu paralar tar;h! 
devirlerine gôre tasnif edilecektir. 

+ '>ıhruye VekAleti d<>ktorlara teb-
1:ğ edilmek üzert: gönderdiği bir ta
mimde, memlf·ke-hnuzde bulunmıyan 
Avrupa nıt.u>tahzaratt ilac;lar yerine 
ayni ayar ve lwlitede yerlı ilAçlwrın 
verilmtı1l luzumunu bildirmiahr. 

OLA 

Gureş antrenonu F·ıılandıyalı 
Pellinen ve Mer&inlı Ahmet, Ka. 
ra Ali ile Mıiliıyim pehlivanların 
güreş •ekliflerini kabul etmişler· 

dır Fakat Kara Ali ve Mülayim 
musabakan.n yen'Yıncıye kad,<r 

olmasını teklif ve gazeteleıle ilan 
etnıişlerdi. 

Dün Fmlandiyalı Pellınen ga. 
zetemiz spor muharririne gön • 
derditi bır mektupla Kara Alinın 
yenişinciye kadar olan teklifini 
kabul etmiştir. 

Spor muharririmiz l\ler>inli Ah. 
metle de görüşmüştür, Mersınlı 

suııları ~öylemıştir: 

- Mülayimin yenişuıclye ·a · 
dar olan teklifini kabul ediyorum. 

Pell,ııen • Kara Alı, Mersini 
Ahmet • Mıiliıyim mılsabaka ı bu 
hafta Be,;iktaş stadyomunda saat 
üç buçukta yapılacaktır. 

Bu güreşlerin ht>yecanlı olacağı 
ta.hmJn edilmektedir. 

---o-
Yeni Diplomalar 
Bu yıl şehrimızdeki orta ok~!. 

ıarla liselerdCfl mezun olan tale
belerin diplomaları tanzim vlıı
narak tasdik edilmek üzere dün 
Maarif Vekı\letıne gönderilmiştir , 
İlk okulların mezun talebelerinin 
diplomaları da Maarif Müdürlü -
ğünce tasdik edilerek peyderpey 
alakadar mektep idarelerine tevzi 
edilmege ba~lanmıştır. 

diğine dikkat etti ve Nacinin d u. 
duklarını o izlere değdirmediğini 
görünce sevinçle bağırdı: 

- Şekerim ... Benim kadehimde 
kalanı da iç~z misin? 

haotanelerde bulunacak ve resmı r 
hastabakıcılarla beraber faalı_vete 
ge~·eceklcrdır. Yaı·duıı Sevenleı· 

Cemiyeti, görJllü ha.~t• bakıcı 
knrsl:ınııa devam e<1ccekkr içın 
önlük ve başlık hıızırlatm~tır. İlk 1 

kl.!rsa verllecck kadınlar te. bit e· 1 
uilın•ş olma~ına rngmen pazartc· • 
\·e salı ıınü yine yer.. kayıtlar 

yapı'.ıcak, ılerıd açılacak k.ırsla. 
rın kadroları hallrlanacaktır 

HUSUSI OTOBÜS TE 1İNI 

Bu suretle işe başlandık.tan &en· 
ra Belediye lle tarihi eserleri ko. 
rnmakla mükellef olan alıikadarlar 
arasında ihtilaflar çıkması önlen
miş olacaktır ----o---

Ticaret Velllll 
şehrimize gellyor 

ne olabileceg; bak.kında ı. ıpıl~ .. •'lllo-• 
sual belir ir. Bu defa de Gir'

1
rt 

sonra nereye~ sualı orulııı' 
dır. 

Giridin bir gaye c l:N) P. 
uzak. hedeflere dogru g.uı ıı 
zer;nde bir merhale oldu ı;ııl 
he yoktur. B; ka turlu .ı 
Almanya bu derece aı:ır red· 
lıkları goze almazdı. 

Yard.m Sevenler Ce •. iyet, ;i. 
zalan, dün EmınönU Halkcvınde ı 
topl. nan ka<!.nların adresleı ın I 
te ·bı, etn' .ıcr ve h :ıı;. hast~n de 
ku gorc'Ceklcrinı kendılerın bil· 
lırr-, terdir. Bu it dınlae Gurcba, 
Hasckı, Ce M paşa • ümu-ıc, Hay. 
datpaş.ı A>k,r, ,., Am,r•k ın ıs· 

t nelc:-me tev~ı edılır1<;lc ·c r A • 
ı "1ıta. lııo tan , her v 15 ka ·nı 1 

d. er hastaneler de 23 - .JO kau nı 
~eti tirc~ekierd •• 

Evüp'«n Silbahları erkPn kmşa 
ışı rak • tme ısh\ ,lcrın v •ı • 
veli ıetk K eu im ş ve tıunıilru hu. 
s.....,ı bır otobı. temi ıç- n t Pb-
i:Jı...: ıcrc g,ıiiıhr.. t .r 

~----------... ----------~ 
Ofis teşkilatı 

Ticaret Vekıli Mümtaz Ökmcnın 
bugur rt'e şc 'ırı l 'C gr k~<'ğ ha. 
ber ..ın ı tır Vck,J b:lhass;ı, ih 
t·k.ıla ı adc. ve 3el,lerı 
stok \'azıy et ri ve llhaLit. İt ac lt 
Bir. kk ı , 'er• ile meş · 1 ola • ı1 ca .ı, Vekıl yanı...ıda iaşe Mus-

Bir defa Almanların .ım• 
defler! hakkında süphcJ e d• 
mahal yoktur Almanlar Mı 
Sü,·eyşı almak \'e İngılte ·e' 
dtn.ıden almak ıstıy •rl~r ( 
almakla hsıra ' Sı,ı\ ' 
ad.m daha yakin rr ol . 
Bundan başka Almanlaı ın 
Akdenizdekı strall'Jık va' ' 
kuvwtlcnmiş, lngil erer · 

Limanımızdan yeni 
vesait yollanıyor 

l\luna <ill:ıı Vekaleti, Van golü 

i1letmesıııın tevsıi hakk r~da yenı 
kararlar verm.Ştır Van gölune 
.şehrimizden yeni denız vesaı.i 

gonderılecektir. Göl civarındaki 

köylerin kalkınmasına yardım .çin 
buralara iskel-elcr yaptınlacak \"e 
vcsall uğratılacaktır. 

Ticaret Ofisi yeni 
şubeler açıyor 

l$chrimizdc bul, nan Ticaıct O 
tısi Umum Mıldürü Alı.met Cenııl 
Conk Ankaraya ve oradan cenııp 
\'İlayetlerme gitm4tır Ticar •t O. 
fisinın buralardak1 yenı şuhele • 
rini kur;ıcaktır. Ayrıca İskcndc
runda bulwıan kahvelerden şeh • 
rn1ize ayrılatı h.ısmınt teslim a~a .. 
caktır 

1 

tP ~"' .'(·f K Sover rl~ bulunaca1;. 

Iı• 

Limanlara işçiler 
abnıyor 

Devlet Limanları lşlt'lıne,ı U· 
mum MüdürlÜJÜ işçı almağa ka. 
rar vcnnıştır. Müracaat edecek· 
!er diğ~r limnnlarn da gönderile. 
ceklerdir. İşçiler deııız ve tahmil 
talıLy, ışleı nd•• çalıştırılacakll!,• .. 
dır 

Gizli francala 
satan fırınlar 

Baz, francalac. fınnlannın has. 1 
tanelere ve hnstillara ayrılmış is· 
tıhkaklardar gizlıcc mahallebi • ı 
cilere. tathC"lara verdikleri öğr • 
rıılmiş!ir. 

---:ADLİYE ve POLIS~--
25 çuval kabak çekirdeği sak-
la •hti1-~ k Ik f Ezcümle Galatada Nccatıbc\· 
yıp 1 Aör yapmıya a mış. caddesinde 122 numaralı fınııın da 

1 
civardaki ınahaliebicilere gizli fran· 

r k t ı dl dALt.A-· bl h it w. b1a cala ~attığı görülmü tür. Belcdıy~ 1 a a 1 ' m UDAAll& r 8 a aapa • RcısL bu lı!ô>US a t~tkıkata geç- • 

CÜ mrmf beŞ lira dl para C8ZllJ Yerecek! er.iştir. Gizli francala satan fı~·ın. 
ı• !ar derhal kapatılacak ve •ahıp • 

Asliye İkinci Ceza mahkeme • 
sinde dün görülen bir dava ile 
Kabakçekirdeğinin de ihtikar 
mevzuu olmağa başladığı hayret
le görülmüştüt . Hadise şudur: 

Tophanede K adirler yokuşund~ 
18 numaralı Emek apartımanın. 
da oturan ve Yemişte Hasırcılar
da 42 sayıda kuru yemiş toptan • 
cı>t Nığd'eli Vasıl; dün öğleden 
evvel kendisıne bir miktar kabak 
çekirdeği almak üzere müracaat 
eden Gemlik bakkallarından E • 
.min'e: 

- Bende kabak çekirdeği yok. 
O kadar çok çekirdek veremem. 
Demış ve ne kadar ısrar ettise de 

bir türü! müşteriye mal vermek 
tau!ına yana.,<ınan'~tır. 

Bunun üzerıne civardaki polis 
noktasınJ baş vuran bakkal En'iıt 
bır defa da polıs Ahmetle gelmiş 
ve polisin ısrarına karşı yine ·;eı-. 

mek taraftarı olmıyan Vasi!; ni· 
hay~t Fiat Mürakabe Kontroll~ • 
rinden Vedada ihbar edilmişt;ı-, 
Mürakabe Kontrolü yemişçi Va· 
sile: 

- Neden vermiyorsun? .. Ver • 
sene mÜ§teriye kab;.k. çekirdeği! .. 

- Böylesin i h iç gördün mü? 
Dünyanın en güzel elleridir diye· 
bilirim . 

Demiş, Vasi! de: 
- Çok istiyor. Bende 

yok. 
o kadar 

Cevabında bulunmuştur. Mü • 
rakabe Kontrolü müşteriye 60 • ı 

runca o da: 
- 40, 50 kilo ols ı küfi 

Demiştir. Fakat dükkan .sahıbl 
-yine itiraz etmiştir. 

- Veremem efend.m, veremem. 
Benim kendi müıjterilerime göre 
malL"n var. 

Poli> Sabri ile Mürkkabe Kon· 
trolü Vedat bu kad ır ısrara kar~ı 
dükkAnı ııral"'ışlar ve dükkiındö 
mevcut olanla yu rıdakı •ıdada 
bulunanlarile tam 2'1 çuval kabak 
çekirdeğinin mevcudiyetini görüp 
Vasi! hakkında cürmii meşhı;t zap. 
tı tutmu~lardır. 

Dün derhal malı emcye ıntikal 
eden bu ckabak çekırdcği davası. 
İkinci Aslıye Cezaya verilmiş ve 
suçlu Vasi! sür'atle neticelenen 
mahkemede suçu sabıt görüldü • 
ğünden 25 lira ağır para cezasına 
mahküm edilmiş ve dükkanının da 
7 gün müddetle seddıne karar ve. 
rilıniştir. 

metediyor ve buna kimse itiraz 
etmek i>temyiordu. Geçen her da· 
kika yemek salonunun gütü ltüsü.. 
nü arttırıyordu. 

!eri Adlıyt-ye teslim olunacakt:r. 

BASINBiRLiGi 
Kongresi yarın 

toplanıyor 
Basın Birlığı istanbl.ll şu. 

besi yıllık kongresi yarın sa· 
at 13,30 da Eminönü Halke 
vinde toplanacaktır. Kongr<'. 
de b'r senelik i~lcr gö~ü • 
lecek ve yem idare heyetı se· 
çilecektir. Bu sene kon;ırenin 
rok hararetli olacağı tahmin 
edilmektedir. 

BlllLİll" Ul,.Nİ1' DAVETİ 

Bi<t!Cı -bul 
. tmlraka mdan. 

Mu\t.aka kongre~ı yarınkı Cu
martesi gı.inil saat un uç buçukla 
Emindnil Hallıevi salonunda top
lanacaktır, Konırenin ı çılabilme-ı.i 
16l arkad.aşın azır bulunrnasına 
bağlıdır O gun bu eksenyct bu .. 
lunarn.azsa toptantınu1 ertcsl ıüne 
bırakılm•,,ı merkez id ıre heye-
Unca kabul edilen t.allınat ı.cabı• 
dır. 

B<rlil< l.ıa.<ı arkadaflanm= ha· 
tırlatıJ'erw:. 

iki polis ve silahlı dört jandarma 
otele dalmış bulunuyordu K o. 
lundaki işaretlerden ça\'UŞ olduğa 
anlaşılan ya~z bir genç metrido
tele sordu: 

yeti is<', ı nısb~tte zavıfla 
Girit ile Mı ~ nrasındnkı 

Jngilız donanması ir;ın esktS 
dar f'nıin bır saha olmak~ 
mış, Almanların, !\'!ısır v!' S~' 
i.izeı ine havad~:l taarruz ' 
ları kola~·laşmıştır. Fakat P"' ,ı 
ya, Giridin ışgalile tem .. eti 
a\'antajlarla iktifa etn'iyerel'
dayı, esas hedefine doğru aL 
için bır sıçrama lahtası olarV 
!anmak istiyecektır. Bu şıırtil' 
tında Almanya için tak.; 
cck ik.ı vol vardır. 

1- Girıdi Yunanıstandaltı 
on iki adadakı tayyare m<Y 
rını kullanarak i~gJI ett;gı 
duğrudan doğruya Gırıttı n d 
sıra s:çramak. 

2- Giritlen Kıbrısa \e Sı. , 
atlıyarak Fil6tin yolılc fıs 
galıııe te bbus etmek. 

Birincisi şüphesiz da'ıa k 
rne bır yoldur. Fakat bunun 
kün olııbileceği Ç";k şiiphe!id1 r 
rit harekeli, Almanyanın kU' 
nı tebıırüz cttird si gıbı, .a.r 
meydana çıkarmıştır. Yalnı• 
kuvvelıle dcnizaşın bir ıı . 
ketin işgalı mümkün olsa b · 
memleketin, üs olarak kull». 
sahillerden uzak 'Jlmaması 1 
dır. 

İkincı yol.• gelince; tuh k~~ 
ni mahzurlar, fakat küçilk ~ 
burası ıçin de v:ırdır. Girit ~ 
iki ada ile Kıbrıs arasırıd k, 
de oldukça geni§tir. Kıbr s 
Mısırdaki İngiliz donanma-.uı', 
ha yakındır. lngiliz donanın95 ' 
denız içinde daha serbest h9 
edebilıı·. 
Suriyenın vaziyetine gel 

burasının pek müphem oldU ~ 
kabul elmtk lazımdır Bir lı• 
bariz olarak anla.şıhyor: ,.~ 
kümetı, A!manlarm Iraka i",, 
ken Suriye tayyare meydall~ 
dan istifade etmelerine nıu ııV 
ka etmi~tir. Fakat ·rt·k fr3 
hareket tasfiye edildı. Bu rrf 
kette iktıdan ellerine aıantı;:,:: 
gilizlere taraftardırlar. ve~ 
Ah tarafından yapılan d ı:ıt' 
tekrar etmek mü mkün değ #.'. 

Almanlar Iraka g~erkell 
yeden yalnız bir geçit teınil'ı 1. 
!er . Çünkü Iraka '-ardıklaf, 
man, orada müttefik bir ~;il. 
ile i>jbirliği yapacaklard ıt• 
Filistini fetih ve istill etrııe~ f. 
l\lmanlar, Sunyeyı, mesel•,/ 
manya ve yahut da Bulıı1 ' 
gibi, bir hareket üssü ow,l<n 1 

l'v ı üell ifi: Nizamettin NAZiF 
- Memnuniyetle hanımefendi? 
- Ya bunu? 

- Aksini iddia etmeğe kimin 
cesareti olabilır? Yalnız cidden 
merak ettim. Neden hanıınefendı 
ile hiç karşıla~madık? 

Dağa çıktıkları dJkikadan beri 
dünyayı unutm~ olanlar, şimdı 
de Nacinin sıktığı kurşunları u • 
nutmuşlardı. Fakat tam bu sıra • 
da korna seslerine kar~an motör 
gürültüleri hepsini birden merak· 
la ayağa kaldırdı. 

- Yaralılar nerede? 
- Bu odada efendim.. 

lanamadılar. Amiral DarlaD1 

beyanatına bakılacak o!ursJ.31 
hükiımeti buna da muvafııl' 
deeektir ve İngilizler bundı1' JI 
helendikleri içindir ki Fi!L'~ 
ciddi tedbirler almışla 1ı 
Flhakika Irak vaziyet inin t~ f , - Çılgın ! 

- Vallahi beni kıskandı. 
- Ayol, Naci scnı gereli daha 

bir s:ıat olmadı. Ne çabuk? 
- Bır coup de fouare! 
Rezzan sininenmişlı. Kolunu 

GaUbenin kolundan kurtararak 
tıiddetlı hıdd<liı; 

- Delı1 • dedi -
Bereket versin, metridotel, bu 

s.rada, ellerinde bırer tepsi taşı • 
yan ikı garsonla birlikte koridorda 
iıelırmıştı. 

Nac st.zü değiştirerek başlamak 
üzere olan bir kavgnaın önüne / 
ge,ıı-

- Buyurunuz bayanlar! Buyu· 
:runuz baylar! Şu nahoş hadise -
lerc nihayet verelL., dt! .b"ll" parça 1 
eğlenelim, gü;0 1:m. 

Ve kadchlcrı kPndı elıle herkese 

dağıttıktan •onra, •on kadehten 
birin• Scnihaya, birmı Reuana u. 
zattı. Kaciınlar itiraz ettıler: 

- Ya siz? 
- Bana kadmadı. 
- Olmaz.. Siz içm~zscniz ben 

de ıçmem! • diye söylendi Seniha
- Hıiliı sizi zch.rliyeceğimden 

mı korkuyorsunuz• 
- Asla ... 
Güzel kız koktely kıftiehın! c!~

daklarına götürdu \"C yarısını iç
t,kten sonr.ı kadeh: delikanlıya 
vcrd_: 

- İnandınız mı? 
Bu hadise ete Rezzanın canını 

sıkmışt Fakat bel! etmedı Yal· 
n.z deltkanlın 'l kadehi dudakla • 
rı .ı goturürkcn Scnihanıft kıpkır
mızı dudak izlerıni t ıyan .ara:fa 
dudakların degd rıp d<'ğdırmc • ı 

Bu sual orta yaşlı güzel kadının 
dudaklarından çıkmıştı . Naci ıü. 
lümsedi: 

- Hay hay hanımefendi.,. Yal· 
nız kiminle teşerrüf ettiğımı söy. 
lcmeniz şarıile, 

Rezzan 
- Benim en yakın akrabam a

yol.. . • dedi· 
gi.ırültüden patırdıdan sana ta • 
nıtmaga vakit bulamadım ki .. Gö
rümcem. 

- Molla Beyin kızkardeşi mi? 
- Tam, \!; •ıine bastın. Ana ba· 

ba kızkardeş. 
- Peki nasıl oluyor da hanıme

fendi ile bugüne kadar karşılaşa. 
mamış bı..lunuyoruz? 

- Evvela elinı öp ... Ha şöyle ..• 
Şimdi c. erere diakatlc bak. 

- Baktım .. 

- Onu ben bile ayda yılda bir 
kere görürüm. Hanımefendi boş 
oturmaktan hazzetmezler de. Bu
gün burada iseler yarın Ankara. 
dadırlar. Öbür gün İskenderuna gi. 
derler. Zengin dul. Çoluk yok, ~o
cuk yok .•. 

Metridotelin sesı işitıldı. 
- Yemek. hazır efen<iim 
- Salona girerlerken, kanlı ha-

diseyi hepsi unutmu~a ber.ıiyor • 
!ardı. Yüzlere neş'e gelım , erkek. 
lerd• kadınl~r da Nacıyı yadır • 
gamamağa başlamışlard •• Ölenle 
ölünmez demezer mi? 

Çorba ve balık tabakları samimi 
t.. hava ıçinde l!'as:ılara ko .up 
kalktı. metridotel, saba~ sabah 
kenrii eılerıle tuttuğunu sôyk..Jiği 
yayın b~lıklarını ve ı , ayonczi 

Dışarıda biri bağırdı: 
- Geldiler' 
Senihe can sıkıntısı ile; 
- Polisler ... - diye mırıldandı . 

Rezzan, Gaiibe ve Naci onunla 
ayni masada bulunuyorlardı. Se· 
nihanın gözlerinde bir yes hisse. 
den del kanlı sordu 

- Korkuvor musunuz ? 
- Hayır 

- Canınız sıkılır gıbı oldu da •. 
- Bunları ç rdı;;ıma pisman 

oldum. 
- Siz çağırınasavd-'Uz ben ça

~ıracaktım. 
Peçt•cıer•,i atanıar, koridora 

~ırladı 'ar. Bir komiser muav.ni, 

Zabıta memurları ile jandarma. 
lar ııçılan kapı önünde h ayretle 
durakladılar: 

- Bu ne bıcım şey! 'i ara!ıları 
lbağlamışsınız.-

Metridotel, Nacinln gö:zlerine 
baktı, sustu: 
Çavuş: 

- Katil nerede? • dıye bağırdı. 
kim vurdu bunları? 

O zaman Nacı gayet tabi! bir 
tavırla onlara yaklaştı: 

- Ben. 
Komiser muavıni n.emurlara !· 

şar .. ~ ettı: 

- Muhafaza altına alınız. 
- Acele etmeyin. 
- Bıze vazıfe mı oğretme[le 

kalkışacaksın! 
( "'1<>."' V r ) 

si, İngilizlere, Suriye ile dı1 ıJll ( ~ 
kından meşgul olmak fıl"Sll1 

1 
ıl 

mln ed"cektlr İngilızler ~S:,ı 
t iye, Almanlar da Giridi ış.0.( 
tikten onra Sarlyeye dii!ıill ııı' 
rünüyorlai. İngiliz· A!ma.Pıı• 
de lesinin bu memlekete intı ~ ıl 
mesi yakın bir ihtimal ola: ~ 
sürülebilir / 

Koza sat.şısr• 
hararetlendi , 

Bl.l sene koza satışı şiındii,I~ 
dar görülmemiş derecede ~,.,-, 
ret!.idir. Fiatlar ll6 kuruşa ı 
çık:rnıştır. Hariçten de ıaıtı 
l · vardır. Fiatlarm clahı ı!d 
&elcceiti tahmin olunmak!' 



' ~giltereye 
taarruz .• 

Yaz ayları, Sonbahar 
ayları hep iatili. ve taar

ruz hareketlerine müsait 
zannedilmittir. Geçen se

ne ile bu sene arasında 

fark var .. 

1 
Zayı olanların .-erine yenilerini 

: Ali Kemal SUNMAN yetiştirmek lfızım. Sonra mutlaka 
tereyi ıstılaya tcı;ebbus e- on beş gün ıiçnd<' bir o kadar lay-

tııi• Herhalde !ngilizlc~ yareyi zayetmekle acaba Londra 
tuvvetle ıhtımal verdı.k- ele geçebilecek miydi? Harbin 
lı.eyeıyct Bu 1htımali ge- türlü ihtimalleri var. Bu mevzuda 
'tı.ın bılhössa ağustos a- o muharrire cevap veren diger 

'"''
1'""-i ku\·""tlendırmış se- İngiliz meslekdaşlan diy0or ki: 

duğı. meçhul değildır Bu Faraza Londra havadan böyle 
Ilı en mühimmı de lngı- son derece geni~ bır taarruzla Al-
lı.ııvveı IT"anevıves,nı sars- manların eline gL'Çmış olsaydı bile 
ıJı'nlizlenn yerl~rını, yurt· Ingiltere yalnız paytahttan ibaret 

P suretılc onları •su\ değildir. Onun için İngilız _ Al-
ur etmek arzusudur. Bir nıan harbı bitwiş oım,yaeaklı 
hava bombardımanları Aylardanberı İngiltere üzerine 

~z paytahtını \ c bclliba~lı t yapılan hava taarruzlarının yal-
d acız edilirken diğer ta- nız askerlik bakımından ne neti-
·'nzalt. vesaiti ilıı: de lngi-Y celeı· verebildiğı de ayrıca diı~u-

ır e gemtlerinın batırılma· 
~ llık 0 kadar sıklaşmıştı ki nülse gerek. Tahribatın sahası ge-

ktnca maKsadın ne olduğu niştir. Fakat harpte bılhassa böyle 
~Ordu. İngiliz.Jerrn kuvvei •top}'1'kun. diye göze alınarak az 
tesini krmak. zamanda düşmanı silahını teslım 

-t ·~ ~nenın sonbahar ayLirrn- etmeğe mecbur edileceği söylenen 
~ lııların bu faalıyçtı pek şid- bir hat-ptc hava taarruzlarının as-

tıgu daha unutulmaınl'J- kerlikçe ehemm .yeH olan yecleri 
U İngılizleı· ,· tıraf ederken h ~ edcf edıleçeğinden de çok bah-
~ ınievvel ayının bir haf- sedJiyor<lu. Halbuki Alman hava 

ız ticaret gemicıliği içn il\ h taarruzları ile İngilterede daha zi-
~ ır hafta oldugunu, çwlkü yade cesim, fakat askerlikçe ehem· 

la<lıktan sonra bir sene ı 
hunun e:ji göriılmemış bir miyeti olmıyan binaların yıkıldığı 

~itil ettığini kaydediyorlar- kaydedılmektedir. Bu binaların 
-.ıııandanberi ıse Alman ta- tekrar yapılması gerçi yeniden 
~giliz gemilerinı her fır- para sarfeltirecelt ve zaman isti-

'lıı ~ batırd>klan da her y~ktir. Liıkin şimdi düşünülen 
1l4n edilmektedir. o değildir. Harbı devam ~ttirecek 

lı. 4İındiye kadar bununla malzemeyi temin eden tesisat rnüm 
. iStencn gayeye varılın~ kün olduğu kadar kurtulsı.ın da. 

· lng;ltercnın hariç ile mü- 1 ============== 
b 1 kesebılmek suret~le -0-

~~kmak ve saire ile lngil-
"4b~hını teslim etmeğc mec

ılınek mümkıi.n Q)amadı. 
~ Alman tarafının &aha 
~ ğı var demektJI'. Bunu da 
~Y~. istilaya teşebbüs etmek 

'Aı.gosterilecektir. İngilizlere 
~'<lllan\ar .bu tasavvurdan 

etn.;şlerdır. 

~ )'eni bır safhası başladı 
~ Vakıttir işitiliyor Bu ye-

1,t'1ınanların •sanayi har
"'<llll hücumları. ve saire 

~ı:::dılı.I<,rı muharebelerle 
i ktır. Bunlardan asıl he
ngılızlere can ve mal itı

ı~Ve zayiat verdirilecek ki 
ng>lizler rne\"us olup ka

/· ~'akat İngilız tarafınııı 
~etı, hazırlığı öbür tara-
~itterini boşa çıkarmış ol
~n lngilterenin büyük ~e

;l!Tı\dıye kadar altüst edi
. · Bu suali hem soran, hem 
~ veren İngilizlere göre 

Uvaffak olabilmek için bu
~trıan hava kuvveti artık 
\ yecektir. 
~ bı.ı mevzuu tutturan bir 

llıuharrinnın dediğine ba
l;ı. lılJnan tarafı içın lngilte-
~ arrı.ız bahsınde asıl mu

:tet geçen sene eylul cu 
~ ı:iinü ile 15 eylı'.ıl pazar 

~r llaında kendıni gostermış
ıı_h bu tarihten s<>flra da beş 
~ • günde 200 tan ;ıre kay-

'ııı 1 !:tize alarak lıücuml;ıraıa 
~ ed.~bilseydi Londrayı al:bi! olacakmış. Kat'iyetle 
d lr ıddiada bulunmak da 
efo. Çiınkü bunu söylıyen 
llıllharriri on t>eş gün içın
tıln ikişer yüz tayyare kay
ı göze almak ne demek ol-

u hesap etmiyor degil. 

no.IAN: 

,..__HA L K.--.... 

----·Ü TUNU 
lı Ve lıfi Arıyanlar, 
,a.iyetler, temenni

ler cıe miiflııilJa 
Küçük bh· kız münasip 

bir it arıyor 
Ortamcktebin 7 inet sınıfına terfi et

mlŞ on iki ya~ında bir kız fakir anne
ciğine bakmak uzere ya$1 ile mütena
sip bır il aramakla dır. Bu eekilrie, k.ü
<;ük bir müstahdeme ihtiyarı olan iş 
sahiplerini.ı:ı Son 't'elgrat Halk Sütu
nunda Şükrana bil· mektupl<1 müra
caatı.. 

J, arıyan aımııeıiz bir genç 
1'7 yaşında Lise 2 inci sınıfta bulu

nan kimsesız İzmirli bir genç acele iş: 
&r~nıaktadır. Ticatt-thanelerde mUes
~lerde yaı ve hesap ijlerini deruh
te eder. Yazısı iiızeI ve riyaziye3i kuv
vetlidir. Talıp olan muhterem i' ı;a

hipleri Son Telgraf Halk Sütununda 
<X • V. Z.) rumuzuna müracaat et
meld.irler. 

a- vıl Liııe 11 e geçmit 
genç bir kız İf arıyor 

+ Bu yıl lU;e 11 incı fiını(a ıecmıı;. 
himayeye muhtaç bir gene; kızını. Heın 
annemle, küçük karde5len1nin mai
şetlerini tenıin etmek \•e hem dE' hii
yahmı kazanmak üzere yaıılı:ıne, mU
emeselerde ltanaatk·"ır bir ücretle İ$ 
arty"oruın. Ba.na i~ y('trııek slırctile l>U 
ailenin geçiınine €-ıı büyük bir yal'
dıfflda bulunacak olan ~rrkatlı İlf a
tııplerinin IUtren Son Tt>lgraf Halk 
tununda ,._1üje:4lna yoıznı~l~rını riCN e .. 
derim. 

Açık Konuljn1a: Bayan Dilek: Ge~n 
it verme mektubunLU ve telefonla bir 
mUei:Je:seden yapılan ~klifin ndrcsini 
bugünkü nıektubunUT.da bildirdiğiniz 
ndrese gönderilmiştir. 

Bayan 1\-lualli: '1f'k.tubuıtuı. bu
ghn gönderilmişti . 

1 

Cinayet Davası 1 

Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

~~'.&arı saçlı, ma' i gözlü, gü- 1 
~" Ve güzen gorünii'.}lü kız, 1 

~ılaJ çıkarmamak için ) e
,r~lüklc oturuyor. bu söz. 
tiı~"~c dağıttıeı isyan işmi
., e ı(adc edivor ,.e .. Ferdi 
..,.~·· . 

Une devam ediyorohı: 
(l· ' 
~ılt~~İni aradık, taradık bu-
~İs · J\radan eünler geçti. Sen
i:ıd 0 nu buldu. Fakat. anne· 
· e edmoedi. .'lluhakkak ki 

h·~i buluu111ıya11 giinler i-
1\ı· '>bir korku ve tazyık altın· 
ı, '&e Vereceii ifadeyi eılıerlc-

):: hu brthi - uzatmaca değ-
. Uııunla anrak şunu söv le
~iYorum ki Gfaini cli~de 

.'41at bundan sonra tehdit 
i bii bülün arttıqlı. Şük· J 

ri)"eden para ödenn1i~·ert"\. kadar 
para istedi. 

- !jHkri~·e \·erdi ıni bunları'? 

- Bihni;voruın. 
Nerede isti)·ordu bu paraları? 

B1ıan ansııın eve gelerek. ha
zan Şükriyenin )·olunu keserek ve 
bekliyerek. 

- Ne kadar para istiyordu? 
- Şükriyenin itana siiylediği.., 

ı:öre kendisinden 20-30 ilin lira is
tetni~; bu para~·ı verirs•n Güzini 
sana göndeririın .. denıi~. 

- Şükriyenin bu kadar parası 
\'ar nıı'.\'dı?. 

- Ne kadar parası olduğunu 

bilmiyorum. 
-- Bir k""a karısının ı>arasını 

bilınez nıi!. 
- Emliki.ııi lıiliycıruııı. Fakat 

MA KEMELERDE: 
Yeru kumaşlara daiı· • 

Söz atmadım .. insan 
malını methetmez mi 

~~-~---~ .. ,~~~~~~~~ 
Bizce, en §ayanı dikkat ih

tikar hadisesi, yerli malların 
bir ecnebi damga taşıyarak 
ıatılmaııdır. Gazetelerin ha
ber verdiğine göre, bir tica
rethane, yerli labrikaları
mıtıda dokunan xerli kumaş
ları, lngiliz kumaıı diye ıat
mııtır. Hadise timdi adliyeye 
İntikal etmiş bulunmaktadır. 

ı Mala bak, mala ! her yerde var 
l böylesi yok! haydi akşam pazarı .. 

ispata lüzum yok ki, bir 
çok kumaş ticarethaneleri, 
Türkiyede dokunan bir çok 
lıum'J§ları, hep böyle ecnebi 
malı olarak aatıyorlar. Arada 
şu farlı var: F iatler yülııeli
yor. Yerli mallar mağazala
rında meselci 7 liraya aldığı
nız bir kumafı, bir batka 
dükkanda lngiliz kumaşı, di
ye, 14 liraya alıyoraunuz. 

Belki, bir lıısım ticaretha
neler, labrikaiara huıusi ai
parİ§ler veriyor, daha İyi ka
litede mal dokutuyorlar. Bit
tabi, bunların liatı elbette, 
bir miktar yüksek olacaktır. 
A.mma, bunun bir haddi, hu
dudu olmalı lazımdır. 

Bu arada, bir de halıilıat 
ortaya çıkmaktadır: Demek 
oluyor ki, yerli labrilıalarımı
zın bilhaıa itina ile dokuduk
ları kumlJ§lar, Avrupa ku
maşlarından farkaız bulun-
1)1akta ve Avrupa kumaşları 
gibi rajbet görüp yükaek li
ale aatılabilmektedir. 

Biz, yerli mallarımızın ha
lıiki mahiyetini tanıtmalı ih
tiyacındayız. Bu cihetleri göz 
önünde tutarak ıyı relılcim 
yapmalıyız. 

BURHAN CEVAT 

Kablo yerlade va
pur demlrlemlyecek 1 
Rumelikavağından Anadolu Ka. ı 

vağına deniz altından kablo dö -
şenmiş olduğundan bu iki mınta
ka arasında vapurarın demirle -
mesi mc:ıolunmuştur. Liman Reis. 
liği nziyeti alakadarlara Hanen 
tebliğ etmiştir. 

Bakla bizde eskidenberi yenir. 
E6k.i Mısırlılar, insanlar öldükten 
sonra ruhlarının baklaya &eçti
Cıne itikat eıielermiş. Yalnız Mı
suda dejil, Hindistanda da boy
le imiş. Bu .. hepten bakladan fal 
açmanın o zamandan kalma bir 
itikadın istihale· etmiş bir devaııu 
olducwıu &öyhyenler var. 

Fakat biz burad~ n1evsim s;eQ .. 

Zf"Si olan baklanın vi.lcudi.ımüı:c 
yanyQn bir gıda nıaddesi olup ol
n1adığından bahsedttegiı . Bakla. 
dor::rusunu ı-Oylemek icap ederse 
g1daca pek o kadar una:in dea,i1-
dir. Bır miktar E vitamini vardır 
Terkibinde çinko da bulunur 
Yüıde 25 aU.>ülnllı ve yü1.dt1 57 Ş€"
kcrlı maddeten havidir Y~lh 
:naddeleri heınen hİl' yok gibidır 
Zeyti.nyagınrla pıfirdJi:ım~z ~in 

bu eksikJigini tamc.ıınlarıı. 
Enginarla beraber kıyn1eli ar

ttır Üzeı·inıe dereotunu dlıl plsme
ml.s olarak ıerpiştır~imiz için, 
ne kadar az da oJıga yine bu ınce 
otlaruı bol vitanlinlerinden istifa
de ederiz. 

parasını daima benden •aklardı. 
f~v"·elce de !Öyleıniştiın. Kumar 
oynardı. Parasını benden nkla
nıasınm sebebi de bu idi. 

- Vedatla evde, sokakt-ıı, bütün 
bu tehditler arası•da hiç kar ıla~· 
ınaduıız 1nı'!. 

- Hayır. 

- Karşıla~mak istenıl"di4iniz i-
cin Ö)·lc mi?. 

--1- \'azan: BCIEYiN BEBÇET =t--
Genç adam, esna( kıyafclli biri

sıne mahkeme kapısının önünde 
sı.nırli sinirli. 

- Sen şimdı görürsün! diyordu. 
Şimdi öğı etirım ben sana sokakta 
kadına •lf.t atmayı.. 

- Hiçbir şey gösteremezsin >en 
bana. - Ben çiğ vemedim ki kar· 
nım ağrı~ın. 

- Ben sand, ı;.iği, pışmışı göste. 
ririm. Ayıp değil mi? Hem de ya. 
ııında erkek olan evli b\r kadına .. 

- Artık uzatma .. Kararı hakim 
·verecek ... Biz ne .öylesek boş ... 

- Bo~u. doluyu şimdi anlarsın. 
Genç 'e şık bir kadın, genç a

damı kolundan Ç't!kti. 
- Gel artık Halıik .. Bu·ak, uzat

ma ... Laf anlar soydan mı o? .. Söy. 
liyeceklerini mahkemede söyler
sin. 

- Yok Nihal... Sen karışma ... 
Zaten sinirlerim gerildi. Kalbini 
kırarım ... 

- Sana da liıf ı;iiylemeğe gel
miyor ki.. Hemen sınirlenıyor, 

parlayıveriyorsun. Ne yaparsan 
yop! 

Esnaf kıyafetli adam, ağır adım
larla, genç adamdan uzaklaştı. 

Genç adam, yanındaki genç ka -
dıııla konuşmağa başladı 

- Canım bu kepazelik nerede 
görülmü~ür? Dünyanın hiç bir 
tarafında, ne Belçikada, ne Fran. 
sada, ne Macaristanda, hiçbır yer
de böyle görmedim. Böyle es • 
naflık olur mu? Esnaflık değil bu, 
rezillik ... 

- Nene lazım Halukcuğum .. 
Şimdı mahkemede görür o dün. 
yanın kaç bucak olduğunu .. Han. 
yayı, Konyayı öğrenir. Zaten ken
dini bilmezin biri. .. 

Kolkola girdiler .. Koridorda, ko.. 
nuşarak yürümeğe başladılar. 

Biraz dolaşıp mahkemelere bak. 
tını .. Dönüşte. mahkemelerden bi. 
rinin önünden geçiyordum. Genç 
kadınla esna( kıyafetli adamın 
h&kimin huzrunda yanyana ayak
ta durduklarını gördüm .. İ~eriye 
girdim. 

Hiıkim, maznuna: 
- Qturunuz! dedikleıı sonra, 

genç kadına sordu: 
- Size laf mı attı bu! 
Genç kadın cevap verdi: 
- E\·et.. 
- Na~ıl oldu. anlatır mısınız" 
- Efendim .. Kocamla beraber 

caddeden geçiyorduk. Bu da, çi
lek satıyordu. Tam biz önünden 
geçerken: 

- Hayyt babam- Mala bak, ma. 
hı .. Mis kokulu .. Her yerde var, 
böylesi yok! Haydi akşam pazarı .. 
Diye, takılmağa bailadı. Yanın _ 
daki dükkanın kapısında duran 
bir adama da. göz ile beni işaret 
etti. Kocam gayet sinirlidir. Bana 
kalsa, aldırmayıp geçecektiın .. Fa
kat kocam da göz işaretini gör -
dü .. Kızdı.. Beraber poli>e gittik .. 
ŞikAyet ettik. 

Hakim, maznuna: 

ğildir!. 
Ferdi önüne baktı, teselli etmek 

korumak değildir. 
Cümlesini tekrarlıyarak devam 

etti: 

- Hasan, kalk bakalım ,dedi. 
Bak, Nıhale söz atmışsın .. Ne di. 
yeceksın? 

- Vallahi billahi, söz atmadım 
hakim Bey .. Ben ~ilek salıyor -
dum. Bunun yoldan geçliginın bi
le farkında değiiim. Ben esnaf bir 
adam1m .. Ekmek parası için didi
niyorum hakim Bey .. Kadına liıf 
atmak !um, ben kim ... Ben her za
man öyle satarım .. İnsan malını 
meletmez mi? Bunu her esnaf 
söyler. cHer yerde var, böı·lesı 

yok'!• diye ... 
- İyi amma. dükkanın önün • 

deki adama da göz kırpıp .şaret 

etmişsin. Demek ki, Nihali kas -
tediyordun ... 

- Yok efendim .. Dükkancı bu
rada dışarıda. Şimdi dinliyeçek
siniz .. Ne göz attım, ne söz attım. 
Ona öyle gelmiş her halde ... 

İlk şahıt Nihalin kocası Haluk .. 
Salona girip bır reveransla ha -
kimi selamladıktan sonra. usulen 
tahlif ediliyor ve anlatmağa baş-

lıyor: 1 
- Refikam carıyenizlc yoldan 

geçerken bu Hasan cmala bak ma. 
la .. Her yerde var, bö~·esi yok.. 1 
Haydi akşam pazarı... Diye ba
ğırıyordu. Dönüp baktım. Yanın
daki dükkanın önünde duran bir 
adama gözile rcfikamı işaret etti. 
Bendeniz asabiyim. Bu hareket 
asabımı tahrik eltı. Derhal polise 
gittik; şikayet ettik, 

- Peki.. Bunu söylerken 
kanızı mı kasdediyordu ·! 

- Evet .. 
- Neden anladınız? 

re fi-

- Arzediyorum ya efend.İn; 
söylerken, refikamı işaret edi -
yordu. 

- Peki çekiliniz ... 

Şehit Refik gelıyor. Refik, Ha. 
sanın durduğu yerde dükkanı o!an 
bir nalburdur. Hasanın gözile i•"· 
ret ettiği iddia olunan da Refil;_ 
tir. 

Hakim soruyor 
- Refik .. Hasan, Nihal yoldan 

geçerken söz atmış .. Sana da gö
zile işaret edip Nihali göstermi~. 
Ne biliyorsun, söyle bakalım. 

- Hasan her zaman öyle bağı
rır. Ben ne ltunların oradan geç
tiğini, ne de bana işaret etEğirı. 
göz kırptığını gördüm. Her hald~ 
bir yanlışlık olacak. Hasan, senr. 
lerdenberi dükkanımın ôniin.ı. 
meyva :atar. Şimdiye kadar hiç 
bir yolsuzluğunu, guslıısuzluğunu 
görmedim. Gayet namuslu adam
dır. 

Diğer bir iki şahit de dınleni -
yor. Hiçbıri Hasanın söz attıgının 
farkında olmadıklarını söylüyor
lar ve Hasan hakkında hüsnü şe. 
hadet edıyorlar. 

Mahkeme, Hasan hakkında be
raet kararı veriyor. 

Mahkemeden çıkarlarken, Ha-
.san: 

(Devcımı 6 """" ıahifede) 

- E\.·e sabah nu gııJdiuiı? 
- Ha~ır .. 
- Ne vakit? 
- İki vardı. 
- O vakit karınız yaşıyor mu 

idi?. 
- Bi1n1iyorun1. 

- Ni~in?. 
- Onu görnıemi~tinı. 
- ~i~in?. 
- Odasına giltnediın. 
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aa,mabarrlrler 

Ne Diyorlar 'l 
IKDA.M 

B . .\.bidln Da,·er A.u.karada.n cön· 
dcrdli~ cDarla.n.tn eönmiyf'n ihtirası• 
isl.m.11 bucüııkü ba.ş yLtsıncLı Fra.ru-ız 
Ba".'vekil MuavinJnin bHotyaularuıdan 
bah..wtmtkt.fı ve: 

11.Amırrıl Darlan, ıaHp Alınanyanın 
arabasuıa koşulurken her ne pahaı.:uıa 
olurı;.a olsun. 1',1·ansanın mlıstenıleke 

lıııpaı·atorluğunu kurtamıak •evda. ı· 
na 1~apılnııştır DUnku mutt.e!ı.Kı in .. 
gı .. tereye ihanet. elınek ve bu. ih<tDetı .. 
nln ticreti olarak lı"ransadan İtalyaya 
<:tyrılmış olan parçaları koparınak \of'! 

kurtarmak ic.lıyor Darlan. Fransız err.
pC'ıyaUzmınin zorltt yuttuğu memle
kctlcrı olduğu gibı ıuuba!az1 edebil· 
mek için, sffz. şeref, naır~ gıbı bti· 
tun mukaddesah atıp aavınıy.ı hazır 

bir politika muhtekLrJ ,:ızıyetindectır. 
O, Belcikadan ta\•iz ol.:ırnı.: arazi al
n1ak pahosına hatta Alsas _ Loren de 
znemn\.lniyetıe 'ermıye hazırdu·. Dar· 
lan \'e kcmp.:ınyası, eınperyall3t ihh
rasl.ıra bLı J.wdoır k;.pı ,uş oldukla?:ı• 

na gOıe, onun Kiliky<ıdar baJ15ecflşin

de yalnız alamadıtı bir parçaya yan
nlak değil; l>u parçayı tekrar ele ıe

çirmcyi düşt.ınmek hırsı ve aç &özluh.i- ~ 
gude bu .. unduğunu düşünmek f'lden 
gelmiyor.> 

Demekte ve bi.4'\hare bu ,Amırnle 

fur İstıkl5.I Harbi tarıhını okuma.;ı· 
JU tav ıye ett.:kten ~nı·a şunlar. yaz· 
n1.:ıktad1r 

cistıri:lo. llarbinde tGazı Antep•, 
koca bir devıeıle haı·µ eG...p onu yenen 
bit "l·ürk şchn oln1ak kahrama11h&ını. 
ve n1ucizeshü göster""lİitl. Bugünkü 

. Türkiye ise, yurdundan bir kartŞ top
rak vermen1ek iç.•in en buyük ~ehrln

den en küçük köyüne kadar, baştaıı 

aşagı bir tGa;ıi Antep• oln1ak azmin
dedir. Darlan bir t<ısiki mahnım \'a .. 
ziyctinde kalmıya mnhküındıJr.• 

. N , -
.ı 1 _.-. 
. . " ~-m Ji-.__,"(.; ~ıll!D. 

Amiral Darlan, Ballç 
waparlarıaa 

b ı 1 e kaptaa oıamaı 
Mahut Fransız Batvekil 1 

Muavini Amiral Darlan'ın 
ipliği pazara çıktı. Bu zatı ni. 
§erifin, bir gazetede tercümei 
halini okudum. Meğer, ismi 
Amiral imi,.. Henüz deniz
lerde, öyle uzun boylu bir 
tecrübesi, bilgisi, muvafb.
kıyeti, zaferi yokmu~ .. 

Bir gazetenin yazdığına 
göre, Amiral Darlan, geçen 
Büyük Harpten sonraki Mü
tareke yıllarında, Ren neh
rinde, bazı küçük gemilere, 
vapurlara kumanda etmif .. 
Ren nehrindeki eemiler ne 
mene §ey olacak?. Herhalde, 
bizim Haliç vapurları, yahut, 
bilemediniz, çöp mavnalarını 
çekip götüren motörler kadar 
bir feydir. 

Bu cinsten gemilerle, ne 
eibi, nasıl muvaffakıyetler 
kazanarak Amiralliğe kadar 
yükseldiği noktası, hakika
ten, çok şayanı dikkattir. 
Şu halde Amiral Darlan, 

asıl mesleği olan denizciliği 
dahi bilmiyor. Sularla alaka
sı yok .. Şimdilik, ıu ile en ya
kın alakası, bir au şehri olan 

CUMHURiYET 

B. Ywı• Nadi d'ün.1,ede K&rls· 
\?_at» isimli bugnnk:ü baş yazu;ında 

Turkiyeddti b.bü şYa kaynakla.rın
dan ba.bSf'trntkte ve bunlan.n ıslahını 
i91e<liklen .......,., 

ı 
Vitide ikamet etmesidir. Her 
halde, hergün, bol bol ban.,o 
almaktadır. 

• Düzce - Derdin arasınd4 bulunan 
yeni blr suyun en nıühim Karlıbad 
kaynag ile ayni e\ s:ıfta bulunuşunun 
uyandınnası tabı sli.ka netice.>tnde bu 
Dü.zce suyu ile bundan sonra lJ.yık ol· 
dugu ehemıniyetl~ ıncşgul olunur&a 
diğer işler meyanında bu tecrit i:;ıne 
de elbette llzın1 olan mevkü ayrıla
caktır. Ve herhalde bu Türkiye Karls .. 
badiyle hlç vakit geçinneden alaka .. 
dar ohnağa başlanmaı11 ~emf'nniye şa
yandır. Karl~bad ayarında bir ıuya 
dayanılar .. k Düzce kaıa')u1<1a vücude 
getirilC<-"f"k su t;;ehri heın o ha\•ali için, 
hcın TürkiyerrJz icin bı.iyuk ı,eret ve 
men!aattir • demektedir 

TAN 
B. ZN.erı,ı. SPrtel «Harp :o\urişe1r 

l'~İyoD tsimli \nıcünkü ba.t:v;ar:t-"Wnda 

ezcumle: 
tSuriye nle;,;.ele ·i lngılterenin b:ı.,ı

ni.I bir de Fransa ıne!iclesı cık .. rn, ı;: t:ı· 
tidaduu gö. tl·nyor Ingıltere Surlyt>yc 
taarruz etlit:i glin ka rşl.!iında Franaız 
kuvvetlerini :.-ı~acak ve o ,·akLt dı>ğ
rudan dogruya l'raıısa ile harp haline 

girmi:ı: bulunacaktır İn&illı kıJvvetlerl 
bLırahını belki kolaylıkla işıal ~bi
lir. Fakat Fransanın. Arrtkadak~ kuv
vetleri ve Akdeniadekk W.leı ı ve Uo
nanması ile Aln1anyJ tarafı.na ıeçnle

si ingıltere için tıoŞfi gıdecck bıı ~ı..~y 

değıldir • demektedır 

V A. T A N 

B. Ahm~t Emin Yalmaa cTtt5h1e 
tefsire utrıyan em;a.rtler» hı\mh bu
ı-unkiı y&A-~clı e-zciunle; 

cLh·orno'd.:i çıkarı (fl Telegraru> 
adlı İtalyan gazetesınin bir tak1uı ııd
dialart val'. İn.giliı.lcrın, hMrp <talihi 
döner dönmez ınütteflklt'ıinl tt>rket
meleri ve kanlarının tıon daınlasına ve 
"°" !işklerine kad~r onlarla beraber 
\'1)t·uşn1amaları 'l'ürkiyede hayret ve 
~·kınlık uyandırmı~ .&rkttr, umumiye 
tanHtrniyle yutunu ş ~ırnıış blr vazi ... 
yette ım~. Gaıeıelerın lısanı da mrın-

• leketin ruhi hflletinı ak~ttir\yorm~ .• 

ı 
Bu Başvekil Muavininin di

ğer sahalardaki bolgisine ge-

l 
lince: Politika hayatına he
nüz yeni atılmış olan Dar-

ı lan, bu vadide, bir kara cahil 
clduğunu ispat etti. Daha, 

j yakın tarih hi.di&elerini dahi 

1 

bilmiyor. 
Bir Baıvekil dütünün; aııl 

mesleğini bilmez, politika bil· 
mez, tarih bilmez. n~zaket 
bilmez .. 

Peki, o halde ne bilır, Lu 
adam? .. 

Zavallı Fransa, mağlup ol
dulctan sonra, kimlerin eline 
kaldı. Bu devıirme diplomat
lar, Fransayı kaldıracaklar, 
refaha, hür,riyete ka vuıtu
racaklar, öyle mi?. 

Bilmiyorum, Amiral Dar
lad' a, Haliç Vapurları idare
si, Kağıthane ıeferlerinin 
kaptanlığını emniyııt edebi
lir mi?. Fransa gemisini, bo
yuna kayalara çarptıran bu 
tatlı su amirali, ihtiyar Mare. 
şal Peten'le nasıl anlafrnı§, 
hayret edilir ... 

Li.fın hulasası, Amiral Dar· 
lan, dırlandı, dırlandı; ne 
meta olduğunu kendi ağzıy
la ortaya koydu ... 

R. SABiT 

Merlaoı ko3 u ulan 
tevziatı 

Bu iddialara diyeceğimiz. ~udur: ı- , 
~Jyan ıaı.ete~i tamaıniyle ke~di ken
dini aldatıyor. Türkiye halkı lngilizle
rln müradelesini tam bir anlayııla ve 
netice hakkında tam jtimatlil takip e
diyor• demektedir 

Zıraat Vekaleti Merino> çift • 
Iiklerinden yetiştirilen Merınos 
koyunlarının çok az bir para mu
kabilinde köylüye tevziinl kaıar. 
Iaştırmıştır. İlk olarak yakında bıa 
işe bailanacaktır. Bu suretle mem• 
Iekette Merinos koyunlarının fazlı 
yetiştirilmesi temin olunacaktır. 

Tamir olaau 
meaGrelder Sekiz on yıldır yanımızda oturan 

bir kadındır. 
- Cinayeti sizden önce herke· 

du;\·muş mudıır?. 

- Duymuş olacaklar!. 
- Matmazel Viktorya siu ••· 

sıl haber verdi? 
- Uyuyordum. Oda kapım ııiıl

detli ~iddetli vunıldu. Biraz geç 
w güç uyandım ıtaliba . .Bunu \'ik
tor ·anııı hiddetinden aalıyorduın. 

lstanbul Liman Reisliği, Ff'ner~ 
bahçe ve Bostancı mendireklerınıı\ 
tamirine bailamıştır. İki mendı
reğin tamiri için 400 tane beton 
blok hazırlanmaktadır Bunlar 
dalgıçlar va;ıtasile yerlerine kıı. 
nulacaktır. 

- Evet, cv,·clce ~ti" le1ni~ti1n. 
- Şükriye sizden bu i~ler için 

hi( ~·ardınt istemedi ın?. 

- Vedadın tehditlerini bu ka
dar ileri)·e götürüp hakikaten o
nu öldlirt"bileeeğini ~ann1ıyordum. 
Fakat. e'\·de herkese ayrı ·~·rı ten~ 
hih etn1İs, Şükrj\'l" üzerind~. Ve
ıfodııı grİi~lcrinde dikkatli olma
lı1ırını ~Ü\'lemistİnl. 

Hattiı şoföriimiiz Latif ile kapıcı 
Ahmede ~ok dikkatli olmalarıııı 
,.e V~dadı evt- ~okn1an1alarını söy .. 

lenıi,tiın. 

- Ayrı 1111 ~atı~ordunuz?. 
- Ayrı ayrı odalarda yatarız!. 

ı Siz hcilti uyuyor)unuz. Fakat 1nüt .. 
hi"' hir~e\· \'ar. SükriYt' Oldü!. di~ . ' . ~ . 

B-irimiiinDE'1D• 
f1epimizin il 

""' Vapurlarda 
- Yardım \eklinde bir ey i'te

tnedi. Ancak. sızlanır, nereden 
geldi bu bela ba~ıma, nasıl onu 
defedeceğim? diye söylenirdi. Fa· 
kat, Giizin kaçırıldıktan sonra rok 
sarsıldı. çok vehmr dii~tü, ben 
kendisini teselli etmeğe çatışıyor
duRt. 

- Sen nasıl kocasın'!. Karnı teh- ı 

dit, tazyik edilirk~ıı hir alakadar 
ohoaz mıf\tn?. Hu erkekli~e yakı
şır ını?. der gibi Ferdiye haktı. 
sonra bu hissini i[ade eden bir 
~iin1le sü~ ledi: 

- Te~lli etmek. korwıınk ıle-

Fe~di cünılu.i11i bitirdikten son· 
ra lıiıkiın bir basko soruya ıeçti: 

- Ciııa~et gecesi e,·de yok muy-
dunuz? 

- Yoktum. 
- Nerede idiAi:ı?. 

- En,elce bir münasebetle söy-
lemistiın galiba'!. 

- Ha!ırlanıı}·orum. 

- Bir ziyafette idim. 
- Cina} eti nasıl öi:rendiniz? 
- Sabahleyin, 

- Xc vaL.ittenbcri"?. 
- Bir iki senedir. 
- Demek eve ;eldiğiniz ukit 

Şükriyeyi aramadınız?. 

- Uyku saaıi oldu&"u için ara
madıın. Hem ben de biraııcık iç
ıni!ojliın. Göriinn1eden uyun1ak is
tiyorduın .. 

- Karınıım öldi.irüldügüaü sİ· 
ze L.iııı haber verdi?, 

- Matmazel Viktot"ya haber 
'erdi. 

- Kıın bu Matmazel?. 
- İhtipr bir Avııı>loryalı ka-

dıııdır. Güzinin mürebbiyesi iıll. 1 

ye acı ve boğuk bir S< le ilk cüm
lelerini ~öylem~ti. Ne?. Şükriy·e 
öldü mii?. diı e hayykırnıı. ve he
men yataktan fırlaınıştım. Nasıl 
olur öldü mü, öldürdüler mi; a'k
Jı&m 'bir şeysi yoktu?. diye keşa ko
şa onun plak oda"ııa ııittim. O, 
gerçekten ölmiiştü!. 

Ferdi, sözünün im nuktasında 
•ustu, derin bir ne(" aldı, yiizüuü 
lınru,turılu. Sesi aj':lar gibi incel
di. ı:iizleriuin renı:i bulanık bula
nık olmuştu. \'~bu lıulonıklık, bu 
ailarlık içinde dcrnıu etti: 

(Arlı.aaı \'ar) 

izdiham 

yazıyor: 

tPazar gunlcri Kadıköy, lliıılY'" 
darpata vapurları oilhassa öıle v• 
ki•m .. atıe,-uıde çok 1<.alabaı.t< 

olmaKt.adı.... \•a.purıarın tıklım hk ... 
1ım ınsanla dolu h3rekırt et.m ' 
maazallah bır t~hlı.ke do~ nıbL.&
ceğırıden Uman menu . ..rls.rmın C\: 
\•elce yaptıkl.J.rı gıoı -kelelerde 
.ttoııtr>llrdt' bulu: nı ları \"e' ka J.·· 

bal:k zam rda nav• vapur r 
kcı -dırt a.1 1 T.undır" 

• 
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Güzel tezgahtar kız 
- lngilizceden -

- -1= Çeviren: FAİK BERCMEN =1--
Sak.. bır ağustos ak~cım1 bır 

bırahancnin tezgahına dayanmış 
duru) Jrdcım. içim sıkıl·yord:.ı nn. 
kü karım .• Boyuna bırahanenın 
tezgahına dayanıl' kıı:fayı çekıyor 1 
ve evde hır karınla ÇQCuğun ol
duğunu unutuyorsun!, diye bana 
sitem etmişti. Gıizel tezgahtar kı. 

zın yanındaki uzun boylu, geniş 
omuzlu adama bakarken de tahay
yülıita dalmı tını. Kız güzeldi, kı. 
vırcık siyah kirpiklerinir çer~ -
velediğı liıcivH1 gözleri fevka • 
ladeydi. Geniş omuzlu adama, 
hemen hemen. muhabbetle bakı
yordu; lakin bu sırada tezgahın 
öbür ucunda duran genç tayyare 
zabitinın yüzünde öfke nlaim• gö. 
rür gibi oldum. Dudakları kıs -
kançlıkla sarkmı.'ı. j 

Genç zabit. irı yan adama bi,.ey 
söy' iyece km~ gibi bır hareke\ ya. 
pınca genç kız ona doğru seğirte
rek nıivazişlc kolunu tutup kula
ğına birşcvler fısıldadı. O zaman 
genem yuzündekı hiddet alaımi 
birden dagılıverdi. 

Tezgahtar kız tekrar ya~lıca a
damın yanına geldi, adam, pipo • 
suncı ağzından çekerek ona dar
gı. d.ırgın bakı. ve· Haydı za. 
b!tın yanıN dön~· dcdı. Sonra a- 1 
dam bana baktı ve· 

Bu\ ÜK t·arptc bı.r ara Parıs. \ 
den lr!anday~ ız:nlı gclmışt.'TI, 
dedi, memleketimir> nekdar lat:f 
olduğu rna üm. Bıitün o güzellik
lere l'arbir bır zararı dokunma • 
mı tı. Ben dc avvarC' zabıtı idirrı, 

o zamanlar bır tayyare zabitinrn 
bır H n t kumaşı kadar nadir ol -

duğ" dev rlerdı. Ve izınlivken bir 
gür böy' e bir tı•zgiırın başında 
Meri Feler'i giirrnüştLırn. Men de 
genç uzun boylu tayyare zabitini 
beğenmiştı. Birbıri•r izi pek c:ok ı 
sevdik. Fakat kız benim'c eden. 
rncğe c sar • cdr ırroi. Tekrar 
Fransa a dönc.üın. Yagmurlu bır I 
akşamdı, cepbedeyc m, ondan bir 
rnl'ktup gcldı Bu 'l!ektupta bi~ 

kızımızın dWıvaya g<'idiğ-'lı 'a-
7Jy'ordu. Onu kasabal?" ul '1 kog. 
muşlardı. Hir muddet sonra ıztı. 
rabından oldu. Lükin tcyz!'sı (:o. 
cuğu yanında alıkoymuştu. Bır 

daha doğduğum yerlere döncme-
J m, zira artık kalbin• tı',nüştü. 

Yuzündcki ckmın •esırinden 
kendırnı kurtar• ak çin ge: çıf. 
le baktım Z 'Jltın çehre ·ındc acı 
bir ıfad vardı, kızın ısc gözlerı 
dolu dolu ıdi. İri ada-nın ,., i tek- ı 

rar yükscldı: i 
- Bır gün çocugumuzu buldum. 

Sühin gibı id . ve t pk ı annesine 
1 

benzıyordu. Tt•) zcsi bu küçük ka. 
sabaya gelip } er leşmişti Çocuğu 
da yanına almı ·tı. Kızımı be~ sene 
evvel bulmuştum. Sık sık onunla 

konuştıı'!l, zar'1cdcr. e. ,, (la ben
den hazzetti, liık;n baba.,ı oldu • 
ğuru bilmıyordu. Şimdc güzel bir 
genç kız oldu. Bır crkegin ona 
baktığını gordüğüm zaman ıç:rn 

nllak bullak oluyor Lakın arka -
sından koşanlarır bini hır paraya. 
Korkuyorum ki o da ~lericığim 

gibi kalbini hır defa, fakat cbed;. 
yen verecek cınsindcn .. Hey Aı· 
]ahını, hem diı ün k kalbirı ve. 
receğı adam da ... 

Yine heyecan'anm t• Gözıim 

boşalan barc!ak'ara do{;.u kaydı. 
Genç kıza bardak.ar• doldurma -
sını işaret cttım. Genç tayyareci 
gülümsiveı-eK bize bakıyordu. Kız 
tıardakl;rı alıp yer!cr.,,e dolu • · 
lan., bıraktı. Sonra önümüzde 
durdı. gözleı"nın ıçı gülüyordu. 
ıriyarı adama claha ziyade yakla
şınca. genç zabıt de bızi!"" tarafa 

doğru gelmek ıçın bı. hareket yap. 
tı. İri adamın tezgaha dayat eli
nııı yukar. kalktıgını gördüm. Bu 

sefer ben heyecana dü~tüm. lakın 
gen~ kızın yumuşak cllerı bu se. 

fer de imdada yetışti ve kalkan 
kolu tu tu. İçl'lı altüst olmuştu. 

Başımı onül!'dckı bıraya eğdim ve 
yudum yuduır .;erek vaziyet.n 
ırkişafını bcklcc.ım. Ge ç k z bır

drnbire ırı yarı adama: 
Siz benım baba-nsınız, dedi. 

Erkek tıtrek bir seslc cevap 
verdı: 

- M•rıciğım' 

Kızının narin omuzlarını tuta. ı 
rak onu optü, öptü, kokladı. O da 
babasını defoötlE' öptü. 

1 
Baban olduğum?.J neredcn bi- 1 

lyorsu-? ı 
Sesı 1ımd. tıılh;aşm•·tı. Genç 

kız· 1 

- Ber ve Kırıl, evlenmeııen 1 

evvel te) Z('m sôyled., dedı ve genç 1 
tayyarecıye doğru şefkatle gu 
lumsed 

EvvC'~&, ir. adama baktı_,, )""trmi 
beş senenin elerr ve kederi sankı 
bır lahzada dağılın ~ gibi ıdi, son. 
ra saatime göz ~~tım. Sıhhatlerine 
hır bardak daha yu,·arladıktan 

sonra yavaş~a •okağa c;ık\ım, ka
r•rnın bc-ıi bır ·erde beklediğinı 

1'atırla!T'"Şi< n, onun kdumu ya • 
kaladığ nı gördıim. 

Muladtlan uç ~-cyrek geç kal
dık' diyP siteme başladı. Galiba 

bugü ı ıçt gın bıralar pek keskm 
olmalı 

Neder' 1 
Baksana ghzlC'ril' kıpkırmız ağ. 

lamış bır ınsa n gözlerine ben -
z yor 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULA:I J 

Yazan : M. SAMİ KARAYEL ' 

Sırp kral •.• n firar k i. .. ak be
yın bıldirdiğı le.at .sebil oldugur
dan Ulah beyi Gelibolu hapisha· 
nesınP gOnder.ldi. 
Bcnuıı uzerine Sırplar taraf111-

cıar Sr neı derede toplanan kuv
vetler iıZL"rm< derhal harf'ket olun-, 
d~ 

S rplar kal<' ı le\ kalade muda
faa ett !er. Faka! Türk ord •lar 
nır nucu !arına ır kavcmct ede· 
mi} c ek aı.•.,Jundu 

Prens GrC'g "ar de geçırıldı v 
padı ah zd ırl re n bulunan 

> ~ ~ go lcrııı e ı l 

çeıolere · T <ad suruldU. 
Semendcrcnin ı .dadına yetıjC· 

memiş olan !\!!acar ordusu i hak 
Bc,1· ıle Tınnııta. ıaıle Osman Çe
lebinin mü!n'Zekri taraf•ndan pc
rışaı' edildı. 

Bizzat Maca kralın n kuman 
dası a'tında bulunan diger bir 
Macar odusu da"ı muharebe\ c 

tutJ maksızı'1 p<'nşan bir hald• 
Tuna üzerinden ı~-erılen• kaç>p git 
tı. 

Sultan . lurad, Avrupayı yakın· 
dan takh edı ordu Lehıstan kral 
'Polon> a) Vıladısl ; \ . bu sr fıı 

~~=====-=:....==================--==~ .. . ~ 
::DUNYA MESELELER/~: . ~ ~ -- ~~ 

1 ( Merakb Şeyler) i l._ __ U_N_,1-Y11~·~~ş Aşıt \~ ~-·~r".:'~sıır 

Amerikada harp
1 

1 Hayatını Anlatıyo 
zıa 

Bir Batıra 

İlk v a purla 
hareket edip 
kendi kendi
nize teslim 
olacaksınız 

izlandn şirndı istıkliıliı ar. et-
miş bulunuyor Danım.ırka ile es· 
kiden mevcut bir krallık bağı var. 
dı, onu da kaldırdı. 
Şu muharebenin acıklı tarana. 

rı çok. Fakat acaip tarafları da yok 
değil... mesela bu rnünaS<'betle 
şöyle bir hadise hatıra geliyor: 

Geçen sene 26 Eylülde. İngil -
terenin şimalinde dcnizde devrı- 1 
ye gezmekte olan Barı1es icminde 
bir İngiliz tayyarecısı sislen yo - 1 
!unu kaybet'll'~. saatlerce uçtuk. 
an soma, nihay<.· uzakta tanımadı

ğı bir toprak parçası görmiış. Ben-, 
zini tiıkenmek üzere olduğu ve 
ne yapacağını bibıedigi ıçin bu 
toprağa kadar ulaşrnıya ve orada 
karaya inmiye karar vermış. 

İndiğı zaman etrafını saran yer
liler hayran hayran kcnclisine ba
kıyorlarnıış. Barm-s sormuş: 

- Burası nercsı? 

- Burası Izlanda ... 
Nihayet Barnes ertesi giın yıne 

tayyaresi ıle İngilterP 1e dönmüş. 
Artık hiıdlseyı unutmuş bile .. 

Fakat bir hatta sonra kendısıni 
Gerıe kurmaya davet etmişler. 
Kendir kabul eden General. 

- Havadis ~-ok fena! demış. s1. 
zi diplomasi yolıı ilP bizdcn talep 
C'diyorlar. 

Benı mi? Kım talep ediyor? 
- Evet, S•Zl ... Geçen hafta Iz • 

Jan<la toprağına inmediniz mi? 
Izlanda hükümeti Hariciye Neza
retıne bir protesto gönderdi ve 
be}-nelmilcl nızamlar haricinde 
hareket c-tt·g niz iç n, sız n t<">!i
minizı ıstyor. Blirsıniz ki, bu "li
zarnlara göre, bitaraf toprağa L'1-
rniye rn~cbur l<Jian he~ pilot, ora. 
da harbin sonuna kadar C'nlerne 
edilir 

Barncs •aşırmış ve sormuş 
- Pc'<i, bizim hükümetimiz bu 

hususta ne düşünüyor~ 
- Hükumetimizin düşündüğü 

şudur: İhliliıfı sulh yolu ılc hallet
mek .. Bunun .çin d<'. Izlanda hü
kümctının protestosuna ,·erılen 

cevapta, haklı oldugu tastik edi
lerek, b~ynelımilcl nizama muha. 
lif hareket eden İngıliz pilotunun 
kslim edileceğini 'bildirdi. Bas. 
ka yapılacak şey yoktur. H

0

arp ka
nunlarına riayet C'dilecektir. Der

hal ılk vapurla R"yleıovik'e (Iz
larıdanın hükiımet merkezi) ha. 
reket edeceksiniz. Kc::nd, kendim. 
ze tesHm olacaksınız. He h ldea on 
lar sizin bu harekct;nizden mem
nun olacaklardır. 

Bu suretle Barnes ilk vapurla 
lzlandaya giderek, teslim olmuş. 

Şırndi v;ıziyet ge~crı seneye na· 
zaran, çok değiştiğine göre. müs. 
takil Izlanda hükı'.ırnetı Barnes 
ha..1<kınrla acaba ne karar \"ermiş.. 
tır~ , 
Şimdi Danımarka ıkra' onun • 

cu Kristi~·an 14 Mayıs 1912 sene
•inden beri hukumdardır "' ~or. 
veç l<roeı yed nci Hakon'un bü -

gönd<'rdi. ltl'(ak teklif •·ttı. O 
s;rada Lehistan kralı krnclı lı:ra

deri Kaziıniri Bohcmya Dükalığı
na kabul ettirmek istiyordu 

Macar kralı Albt•ı· dahi bu diı
kalıga hak davaoında id'. 

Sultan Murad Alberin aleyhine 
Kazimırin leh t• olarak mu~t<'rl'
ken hareket etmeyi tcklır ,.dıyor
du. 

Fakat >ef.r kral nezdirıc \"ar
mazdan t•vvel kra. Albcr vefat et
miştı. Bu sebep!<' Kazmir ra!.Jpsız 
kalmıştı. 

Asıl daha kral Vıl&d lav n biz
zat kcııoisı ~]acar tacına talip ol
ıııas,dır Bt. lıaldc Sultan Murad 
da c'1 bliyıik d '<, .ın görüyordu 
denıektır 1 
Ma<·arıstan tacın. Lc·hıstar kra

lına ver ime. ı. \ a ut b r kac; sPne 
rnukadde'.'l )l;-·• , tan kral Si- j 
gızmun'"n J\lm• ,, 1 np •atorlu
g tah•.ra ·ad<ıı 'ks< !mt.1.s· hP > 

bır asla rnPmutt 
\"ar T'" rklc rt 

b r ;<:<1 bır ttı ~ 

,ı c.L Fılha 

Av .... pac~ 
unı meb· 
r..ı üıKı T u, k • 

yuk kardC' ıd•r. Onun da kardc'll 
JI-bl, 1'<1 ....- •reye .YaJ<lfl UZU IJır 

bLyu v d r. Yaşından dolayı a 
tık J •• u baba s.ıyular 

I filmciliği Yaz ... an_:_H_,A_L_Ü_K_C_E_M_A.L 
1 

N°' t~ 
Kııal olmazdan evvel, üç kar.deş 

ve diirt ht·mşıresı ile bırliktc Ko
penhag operasına g>ttiği zaman. 
kra lık locasında kendilerine bir 
vakar vcrmivc çalışırlannış. Pcr. 
de ara arında büün scyircılerin 

gozleri kendiıerinde olduğu için, 
halı@ büyUk adamlar gibi görün. 
mck ıserlt•nrı . Mesela aralarında 
canlı bır mükiilcmeyı ıdarne eimek 
hararet i hır ~ıünekaşaya gı rış

mış olduklar.nı gosterebilir. Fa -
kat ortada görüşecek bırşey olına. 
yınca, ne yapsınlar? O zaman ara.. 
Jarında mükemmel bir çare bul
muşlar. Yüze kaclar saymak, bi -
tince tekrar ba~lamak .... Atıtık bu 
mevzu tükenir mi? 

1inkişaf ediyor 

Prens Kristiyan başlamış. 
~Bir, iki, üç dört, bes, altı .. 
Prens Luiz cevap vermiş: 
~Yedi, SC'kiz, dokuz. on oııbır. 
Prens İ~borg münakaşaya ka-

rı~mış: 

- On 1 k1, en ~,... on clör~ on be-). 
on altı ... 

İçlerindt• cı'I güzelleri oıan prcn 
ses Tira hafif kahkahala"la karı. 
şık cevap vermiş: 

- On yedı. on sekiz, on dokuz, 
yirmı, virmi bir, yirm, ~ki, yirmi 
uç, yirmi dört, yrrnı be~. yirmi al-
tı .... 

Uza'<tan bunların bu dereee ha
rarelle kim bılir hangi meseleyı 

.ınunakaşaya giriştıklerinı gören 
halk gayet memnun .... 

Hepsı de şöyle dü ünüyorlar -
ımış: 

- Doğrusu bizim Prens~eri. 
rnızin her biri<ii hakıkatC'n birce 
hatıp .... 'e tatlı münakaşa ediyor
lar? 

r FIKRALAR) 

Ticaret dediğin 
işte böyle olur 

V ro:ti>·lt.: ._.ı ıug1 ·t bo b vtııp: 

cNe yapalını, ne edelinı?• rlıye dtişü
nl.;;Jerken, bırinin h::ıtırına g('ltniş. 

- Rakı alıp snt.llım br. ynhu! 
Öteki de bu teklıti mu\3!ık bul

muş. Sermayelerlnı bir o.ıraya koyup 
bir ŞlŞt" rak tcdarık etmişler 

- Veli Efendi rayu·ı bugün kal;ı
balıktır. Gidip ornda kndehini beş ku
ruşa satarız. 

Bu kararla yola <;ı.kmış1ar. Fakat 
yolda birinin agıı fena halde ınıli.ın
tnış olacak ki, arkadaşın;ı: 

Yahu, deırıiş, rebimde nasılsa beş 
kuru k;:ılmı.. Sunu al da bana bir 
kadeh r~ıkı \·er 

Ötekinin bu hbc.ıba pek akh yatma
mış amma, nasıl olsa b kunı.şu alı
yor ya, arkadaşın.;.ı bır kadeh rakı 
sunmuş. 

Bu !.efer ötekinin ag1.ı sulannuş. Eh, 
onun da ct>binde ~ kuruş var: 

- A1 ŞU beş kunışu, dc-miş, bE'n de
bir kadeh rakı i~·cccğim. 

Blı suretle b('.Ş kuruş elden ele geç
tik<: daha Veli Efendiye \·arm;ıd;.ın, ra
kı J~inin dlbinı btılmu;rliir. 

Birliklerde umumi 
kontrol yapıhyor 

Ticaret Vekaleti, Ticaret Birlik
leri ile bütün Kooperatıflerin he
saplarını kontrole karar vcrmiştır. 
Bunun için bütün mıntakalara mü. 
fcttişl r gönderilmiştir. Şehrimi. 
ze gelen müf•,tıişkr İthalat ve İh
racat Birliklerinde çalışmalarına ı 
başlamışlard;r 

Geçen 1914 UL Amerikadaki si
m·ma stüdyolarının çogu .NeqDrk
ta çalışıyor'lu. Holivuda aııc,k bir 
kaç stüdyo taşınmıştı. Hclivut ise 
küçük ah~ap köşklerden ve üst
leri çinko saçlarla kapalı hangar
lardan ibaret b:r yerdi. 

Şarlo ·Biyograf stüdyosunda 
ilk tecrübelerin. yaparken, sine
matoğrafın bir davaya hizmet e
deblieceği Avrupada kimsenin ak
lına gelmem~ti. F.ğer Amerikan 
sinemacılıgı Holivuda daha evvel
den hicret etmiş olsaydı, hiç şüp
hesiz harbin daha uzun müddet 
farkına bile varrnıyacaktı. 
Amerikanın merkezi ve garp kı

sımları Avrupada olup bitenlere 
aldırış bile etmiyorlardı. Fakat 
Nevyorkta hep Kayzerden, Belçi
kanın ıstilasıııdan, harp sahaları 
üzerindeki ilk tayyarelerden bah· 
sediliyordu. 

Sinema rnenuspları ıse, halkın 
bu alakasına karşı alakasızlık gös
teremezlerdi. Bununla beraber 
Reisicumhur Vilson, her ne paha
sına olursa olsun, Amerikanın bı
taraflığını muhafaza azminde idi. 

Holivuda gidenlerin çoğu as
len Avrupalı ve bilhassa Yahudi 
i<liler Sinema paytahtında Avru
pa gazete ve mecmuaları Ameri
kanın diğer memleketlerinden da
ha çok okunur. Bu yüzden Holi
vut eski dünyayı kasıp kavuran 
faciaya karşı daha hO'sas bulunu
yordu. H~ttii, bugünkü AmC'rikan 
sinemacılığı yirmi altı sene ev
velki Amcri~a sinemacılığından 
daha çok bitaraf cıa,·ranmışt r di
yenler bile vardır 

1914 de propaganda fikrile \'Ü

cucle getirilen ilk harp filımlerı, 
bırden büyük rağbet gördü. Fil
vaki geçen harbin filmlerini beş 
sınıfa ayırmak muvafık olur· 

1 Muhar p memleketlerde \"Ü

cude getirilen harp f'Iimleri. 
2- Amcrıka propaganda filun-

lerı 
3- Sulh propaganda filim!erı. 

4- Vatanı fılimlf'r, 

5- Propaganda hedef, gütme-
den harp sahnclerinı bir çerçeve 
olarak kullanan fiJ.mlcr. 

Varner Eros mjcsscsclcri bu 
harpte .Bir nazi casusunun itiraf
ları• isminde bir film yaptı. Hal
buki 1917 de Paramunt Almanla
rın Amerikadaki tahrikatını gös
teren bir filmi daha o zaman vü
cude getirmişti. 

Bu harpten en·el ise bitaraf
lık• güden bir~ok filmler yapıl
mıştı. Mesela bu filmlerde Ame
riKada yanyana pckiila mes'ut ya
şıJan bir Almanla b:r Fransızın 
hikayesi anlatılırdı. Fakat harp 
başladıktan ve Amedrikanın va
zıyeti gittikçe taazzuv ettikten 
sonra, Almanya aleyhindek1 film
lerin miktarı da arttı O kadar ki 
bu filmler Amerika efkôrı umu
rnjyesıni Almanya aleyh.ne epey
ce tahrik etmeğe murnffak oldu. 
Bu filmler de Rul\'cltin davasına 
epeyce hizmet etrnıştir, addedı

bilir, 

Kıdem zamları 
Şehıimız ilk mcktcolcri mual . 

!imlerinden k,dcm zamm. alacak 1 

olanların listel~ri tasdik içın An
karaya gönderilmiştir. Te\'Ziata 
1 tı-şrınıevvelden itiba·er başla -
nılaraktır. 

tt-cavüzlt•ri, bilhas<a Macaristan ' Tuna yakasına inmjşlerdi 
hududunda anııı kesbl'ltıı;, suret islav unsuru C"'1SLO pek ,·ah~i 

çekilir bir dert dcğildı. ve honrizdir. l\lezhep husumetı de 

buna ınzımarr ·edine!' artık insaf-
6ızlıgına had bulunamaz. Zaten 

Türk akıncıları durmadan Tu
na üstüne ta~ıyorlard Bilhassa 
Macaristan htıdudundakı ak.nla-
rımız etrafa dehşet saçıyordu 1 fırsat elı· geçırcn Macarlar•n da 

Bu akınlar serhat brylerinin yap- snlardan gH. kııldıkları yoktu. 
tıkları hususi mahivettc talanlar· Bu suretle Tuna boyları deh
dı. Türkler tcca,·ıiı'ett kkrı rne.m- j ~ctlı boğu malara sahnt• oldu. Bu 
le ketinde hay,·an, es\ a yağma- .. url'lk Avrupa galeyana geldı. Za- 1 
sından ba~ka hiçbir ~c·ve dokun· ten Bızanslılar, Macarlar Avrupa-
mazlardı. Rumelindl'J<ı fethedi-

len kıt'aların nıedcni,rtlcrıne ,.,, 
mamurıyctleri t• zarar g(.'l'llC"diğı 
bundan ;ıcr· gelmi. tı 

cEngLirüs yıliıyPtiııı ~Ö~ ~ ga
:·et ettikr kı bir l'arıye biı· ı;ıft 
,;ıznıcye ve bir .b ılamı ~l'r\'i(·ndarr 

"" • kçey< ht•ı" olun<• (1). 

Sor güPkrd<' 'J\.rk ak ıcılarına 
t;Jahl,1r Ja katı1~ .. ga •a~l,ı• ı~t 
l'lah;.ır C' ana:>.! Erd 1 k.t'asınd 
ı,turur.aı -Kf,, kt :--dilt•rırın or• ı( Ks 
mczhcµlcrJJ\ çt emt\ t n t<. tol · 
, 'c..<.: 1r ın · r r ,cı,. kil 1 l.11. 

ya tekrar b., Ehlısalıp muhaı .,._ 
bcsıne teş\'"ıt ~dıyorlardı. 

Türklc t r\dr .. 

ma lıgı gosteren 

en bü)'Ük duş- ' 

Ya-ı Hunyadı ' 
cı. 

Bcı \'an If ınvadı Nıgbul 1 cı\'C:lı 

rında ,·;;ıkt il· nı:ıulübcrı ric'at e 

dm k-. "> rnıuııd yorgıııılugu 

nıı almaK ze r Erd ıldt H ı,ıı,cl ı 

na. J\C ındr e\aKKuf ctmi • 

Or " n •Y«l" ntla b ın r 
luur E\11.ıbrt Sıı; zır 

<r ~ı , c tl fr tmı fı 

kz 

"Sıcak 
nımda, 

ne/ esini daha yak' .~~~ 
yüzümde hissetfif11 atf 

Yorgun vücudümıi yumuşak, 
mavi kadifelere bırakırken yanı
ma oturacak sanıyordum. Fakat 
bayır!. Belimden çektiği elıle ya
vaşça crnuzlar.rndan tutara~ şez
longa iyice ycrleştirdı: 
•- Hah şöyle .. Biraz dinlenın. 

Kendinize gelin canun .. Ne kadar 
da üzüldünüz .. Yazık eğil mi si-
ze? .• 

Sonra oracıkta, ayakta önümde 
durdu. Gözlerini yine gözlerimde 
gezdirerek ağır bir vakarla. 

•- Siz bir parça istirahat edin. 
Ben de otelci ile konuşayım .. Ka
yıtlarımızı yaptırayım.. Odamı 
göreyim. Sonra çıkalım. Yemek 
yiyelim olmaz mı• .• dedi. 
Yalnız kalınca biraz ferahladm. 

Açık pencereden içeri dolan yosun 
kukulu bir rüzg5r serin serin yü
züme çarptı. Deniz o kadar odaya 
yakın ki.. Pencere önüne çekilerek 
dışarıya göz gezdirdim. 

Gece karanlık. fakat sahil ber
rak .. Elektrikler içinde yüzen is
kele boyundan anlaşılmaz, şen 
sesler geliyc·r. Arasıra kesik, kıv
•ak kahkahalar işitiliyor. Denizin 
o tarafı sulara vuran ·ışıkların tit
reyiş ile sarı paıırnpler gıbi oyna
şıyor .. Otelin önünde sular sim
siyah ve esrarlı .. Hiçbir ş;pıltı yok. 
Öylece düşünüyorlar ve d..: ünce
lerini yeşil çamlar bckliyrr. 

Bu manzara öyle güzel ki .. Da
ha ) akından görmek içın ayağa 
kalktım. Ah .çimde ıztırap olmasa, 
büyük korkum bulunmasa bu gü
zelliği doya doya yudum yudum 
içeceğim.. Fa.kat evir üzlintüsü 
hiç hatırımdan çıkmıyc-r. Anne
rn;n, babamın nasıl endişe ıle bek· 
leştikkrini, belki çoktan yollara 
cliiştüklcrını sızlıyan hır acı ile 
düşünüyorum' Böylece dalmışım. 

Birdenbire irk;ldiın. Omuzla-
nrndan ba~ıma, enseme doğru yu
muşak hır el sürünüyordu: 

O ... Parmaklarile hafü hafif 
saçlarımı okşıyarak fısıldar gibi 
söylendi 

._Ne güzel gece değil mi Müj-

gan ... 
Sıcak nefrsir. dara yakınımda, 

yüzümde hissettim: 
.__ Sanki bu gece All;;h bize 

vapuru mahsus kaçırttı,. İkimiz 
bcr·'-er olmak için!.• 

. 1 ' 
lç•min bir anda kaynaştıgını 

duydwn. Baş:mı çevirerek yüzüne 
baktım. Ke>ik kesik söyledim: 

•- E .. vel. Fakat.. E\'deltiler? • 
Sert parmakları saçlarımdan ya

vaş yava~ omuzuma, oradan da kı
sa kollu robumdan aşağıya kaydı. 
Çıplak kolumu sıkıp ok.şıyarak. 

._ Onları düşünme artık Müj
gan ... dedi. Zaten nas! asa evle
necek dcgil miyiz'. 

Hiç birşey söylemedim. Bu mut
lak viıit, temiz ümit, gıcıklıyan b ir 
tüy gibi kolumda gezinen bu tatlı 
temas isyanlarımı söndürürken 
•!ık sesi ümidimi güneşlcdi: 
•-Yakında bizim de böyle gü

zel bır odamız, ym·amı1 olacak 
Müjgan .. Senınlc coşkun aşk ge
celerimizi boy le otel köşC'lerindc 
dcğıl c>\'imizde, meşru yuvamızda 
gcçireccğız. Başbaşa şen güvercin
ler gibi v a~ıyacağız .. 
Yakında gelip seni babandan is-

me~ru olarak dogdu \'<" ismine 
doğdııgu ,.,.,, . arp olunarak Jiün

yadı den idi. 

1 

Tarihler.mizde bahsoluııan Hün

yadi budur ve bu suretle dünya ·a 

gelmi.~tır !'\igboluda dayak viyıp 

kacan Macar kralının yorgun uz- ' 
\'Jyatınd;ın hasıl olmu. bir şahsı

ycttir 

İsle bu Hün\ adı buYüdukten . " 

sonra TundN aleyhınC' tahrikata 

gc><;ır• t Y<·ni bır Ehlısalip 

do((urmak ıç Türk akınlnrını ve 
bı.. ak.n'a., \ticude getird.ğ den

~nı Avrupa;a vaygaralı bir su 

l'('ttt• aks.ctlirivordJ. 

Kral Vladisla,·daıı gdc11 ter> c<·· 

\ Jp UZC'rint• SulLan '-lurad. <1ur
ı' ~dan B lgr.ıd muh.ısar, cl'ı. 

F\T•no n~lıı A ı B<·v al•ı aV' 
rr.u 'i<>~ c fl''hn e .alı •ıgı lıaldl 

I; 1 radı f<'t~ır< n u\·.ıfıak c. -

' " ( (il .Hı) 

tiyeceğım .. Göreccksın JıS 
bahtiyar olacağız .. Sem ~ 
deceğirn.. Saadetıni saa 
leceğirn .. Bunu kendiın ,çJJI 
gaye tanıyacağım! .• 
İçimde çılgın hisler. 

gelip geçiyor .. Ne tatlı ş0y 
ben ne güzel dinliyaruJll. 
Şimdi kolile belimi sıırıı' 

cerenin önündeyiz. 
Yavaşça başımı göğSiiP1 

tını: ., 
•- Bak ne güzel bir g 

giın diyc·r. Her yer neŞ'e 
içinde ..• Ada bu akşaın b~ 
evi gibi şen ... Sanki b11 

şenlk yapıyor; haydi gel 
çıkalım .. Bu giılcn, eğlerıel' 

r e !arın arsına karışalım .. 
yelim .. gezelim ... 

Hakikaten dışarıda geet 
ihtişarnile başlamıştı. isk 
lek~rikler daha çoğalmış~~ 
şarkılar daha azgın bır r 
Öbür pencereden ziya ıÇ' 1 
rünen Turyolu renkli bit 
lıkla çalkanıyor, piyasa 131' 
kesik sayhaları, kahkah3 
daki bahçeden yükseJ~n c~, 
uğultusu arasında kaybO 
Heyybeli sırtlarından yıi!C 
tekmil parlaklığı ile dell" 
rnüştü. Gökyüzü titreşeıı 
yıldızlarla ta İstanbulun 
fuklarına kadar uzanıyo~ 
da Maltepe, Bostancı s. 
uzak ~ıklar ateştxck\rrı 
çekişerek titreşiyorlardı'oı: 

Etrafın bu gıizelliğ1 ve 
1 ·ı • ima ümit, em~l veren so 

raplarırnı uyuşturdu .. lç~"' 
· led' k" B"t.. knlb~ scrın ı ı... u un ., 

lerim ve mevcudiyetiınle 
baktım: et 

._ Pekı .. çıkalım Beki" 
dedim. 
Aynanın önünde yüz~.,, 

!etimi biraz düzelttım. t 
çantamı almak istedi«>-
•- Adaad bunlara JüıO 

diye bıraktırdı. 
Kapıyı kilitledik. uzu~ 

ridora çıktık. Burada kı 
yoktu. Odanın anahtarııı~, 
vermek için elımi tuttu, 
rına götiirdu. 
Parmaklarıma dudakl3f J 

leşini daml~.tırk~n bu sıc3ıı' 
başımdaki son agrıyt da 18 

söndürmüş gibi... 

Artık. bu gece ü~~1nıı~~ 
Evi duşunmıyecegım.. I?' 
sonra hiçbir fena tahattur , 
vıf, aciz bulamaz ... onufl 
d a oluşu müşterek hayaıır. 
ümit verişi bütün azapl3ı 
yuttu .•. Öldürdü!. cf 

Bu yeni dirilişle bu scf 
koluna girdim. Bütün bl~ 
ganlıkla vücudümü bırak1 ..,. 

· k · rke' Büyük !o antaya gıre 
btcyaz elbiseli garsonıarıll· J 
!arda oturanların, herke~ ~c 
kolunda yürüyen fievgıJıJ11 
öyle bir bakışları vard ıv-, 

Tahassüs, gıpta, şC'f1<at11, 
yecan dolu bu ·abancı 

sankı: e 
,_ ı~te bırbırlerini sr' 

lutlarda gezen rnes'u' bJ 
di orlar 

yı aşarak Ulah tarıki! Sı 0' 
ru akın etti. 

Ferit Beyin akın, n ut· 
1 

Kan ve ateş saçıırak il< 1" 
-~ da kadar \ürüdü ıırr~ 

muhasara t•tt 
Fert Beyin lluı•)ad •\ı 

rebeye tutuştugu s rad~ 1ı 
nıştad muhafızlarını urı"~• 
'!l.ihin• dakıkalarda ın° 
kaleden çıktıl.ır. Arkad 

lcr 
ak. cılar.a'lJ. ı- ~.:u?T' e J1 
Bev vfn Ka . ikı a tc arası 0 1'·' dı. Son ııt fl'rl! varıncıya 1, 

;:. ıu er Bu f kad.ın !!' • 
bır k ı doıın'edı Hepsı ş 
tu. 

!\laı:~nlc1r F'crıt Br ... l 
va a ı c::_ uılı r bıle ın 
sızct ka• lcttilL r K< sıln1 • 
a·ahnlnra \ ukll't lıp •, 

1 
hco.,, cttler Sırp 1<r , 
de. ılcı ara Ja) v n t ç< 

.-\raban ıı çır Jo!· "' 
mı Tur _ b~ a n.I' tr 
F<'rı PP\ ılt n 

1 t. 



-
Bilhaua Suriyenin vazi
yeti bütün dünya efka
rını meJgule devam et- • 
mektedir. Amerika Ha
rıcıye Nazırı Kordel 

ıau 7UJIWl ,.._,... ,.,,._ Hal, Viti hükumetinin ı 
O• l 41ana b611eoler-.. .-..Vl Almanya ile itbirliğini 

'Üıia eden: M•- AlaNı! gayri dostane ve hasma- • , • 

1 Vi§i.den lsvıçre gazeteh!rine gön. nde b~. h_arb~klde.t t~l~ki e· 'ı / ngzl fere de 
r·1en ve iyı haber alan nıahlil- eceıını ı ırmııtır •• - l 

~-atfedilen malumata göre. mı . • - 1 ça ışacak ya-
Yeni bir sulh taarruzunda bu- kan ordu bütçesinde bu derece 

lt acakıır. Bunun sebebi, Ame • yükseliş görül~c·ınişti. B?tçe 45 hancı i.fi::çil er 
anın müdahalesini bertaraf et- blıı tayyare imali için tahsısatı da )" 
k ve Alman muvaffakiyctle • ıd.iva ctmke1.edit. 
nı takviye eylemektir. Bir ha- Amerika Harbiyı Müsteşarı 

re göre, Almanya ingiltereye Peterson. encümenin gizli celse-
ı harbe devam için artık men. sinde sö •leyip de. dün neııredilen 

•ı olmadığını bildirecekmiş. beyanatında hulasaten demiştir ki: 
AMERİKANIN VİŞİYE ·Almanyanın aylık tayyare ima-

BİR iHTARI !atı 3 bindir. İşgal edilmiş mem -
l!a\rnerika Hariciye Nazırı Kordel leketler fabrikıılarını da çalıştır. 
a l, Fransız - Alman lşblı·liğinin mak 'urelile. bu miktarı ancak 6 
~!eşık Amerika vt diger m llet- bıne kadar arttırabılir.• 
·tııı haklBl"ına karşı gayrı dos - JAPONYA İLF ÇiN ARASINDA 
•ne ve hasmane oı<luğunu Vişl SULH 
~künıetine bildirmıştir Japon} a le Çin arasında bıı• 

Londn 6 (AA.) - İ · ,giJterede 
·bulunan ve enternasyonal mecburi 
iş kaııunu mucibince çalı~tırıla -
cak olan müttefik devktler teba
alarile Jilrarısızların kayıt mu:. 
melesi önümüzdeki pazartesi günü 
'- ışlıyacaktır. 

Mezkur kanun Belçikalılara, Çe. 
ko•lovaklara, Fransızlara, He>lan
dalılara, Norveçlilere ve Polonya
lılara şamildir. 

lia. Amrcikanın Vişi ile olan sulh aktedi!mesi i(u Birleşik A-

+ Bilkreş, 6 (A.A.) - D. N B. Ha
li ıırarda bulunan es.ki ı~om3llyn Baş .. 
~;ekil l\Iuavini ve Ll1.lyonerlpı- Re-isi 
Horia Sıma·n~ muhakeme i dün g1-
yaben Bükr"f Div:ıru Haı·blncle ba la
n1ıştır. 

•nasebetlcrin! gozd 'n gecir!t'ış merika hükumetinin tavassutta ı 
ııı r ka yaset in, mut ·~kena.1 bu'unm3ğa mütemavı olduğu bıi. 

n tayın ettig; hacllcrı ka'ty· 1 d ılmektedu. An1.ak bunı.ın ıç '1 ~~~-111111~-~~1'111-llılllı-.ıılll'lııl! 
ıı asmak fikrınde olmad na da., üc esas şart koşulıııaktadu. 
F aıısız hükıimetı arafı,oar 1 - Japc n) a ıcak sunali Çın. 

l"'len tC'minata lstirat etmekte de, Man\."·rıde \ e ıç Mngoıisl 'c.u 
":?unu soylcm'. tir. kon'rol ~ pabı ~cektir 2 - .J 
İ\1ALI AFRİKA ERKA"i'I poııya <:~nu..ıi µa>ifikte her ur•, 

VİŞİDE genişleme hareı<ctınderı i~' ın.ıp 
bulunmakta cian ŞıI!'.ıl. ı edeC(ktir. 3 - Amrika vı• İngil -

tka d!.'legesi ~ne:al Ve~gar•. ter" Japonvaya kars. esva ihra • 
h hır müddet Vi ide kal"""e a 1 C"atı ambarı;;c uı L kaıd.racaxlar -
'•r vermiştir. dır 
l!nıuıni VaL Bu••On, i :...ılude BÜKREST~:Kı , üMA YlSLERİN 
0ııtiscr Amıral Esteva da 'furus NETİCESİ · 
"lir gör!işm<'k üzere Vişiyc 

Nıııişlcrdir. İl-eride Frat>sız im. 1 
atorluğunuıı müdafa sı ile alii
~r rncsclelcrın gozdcn gecı • ı 
idığl nnlaşılınaktadır. ı 
l~GİLtzLER VİŞIYE KARŞI 

HAREKETE MECBUR 
KALACAKLAR j 

~ londrada çıkan .Niyuz Kronikl• j 
)'ansızlara hıtaben neşretti~i bı.r 
to~~ında diyor ki· •Size karşı ha. 
ıı,lı•ta gir'imek artık içtinabı kal
'Yan biı· hlll olmuştur. 
!!unun sebepleri sizi idare edeıı-

kend. şahsi menfaatleri uğ -
ncta sizi bugün bulunduğunuz 
llaya getirenlerdir. 
lııgil\ereye kaı\ı sevgili Alman. 
~ yanyana harbctmeniz görü
lı. le bir manzara 0153 gerektir. 

\'<lÜninin ist!hfa! ettiğiniz as.. 
) !erile arkadaşlık etmek acaba 
~acak bır rol mudür? Fakat 

b ~hteris ve entrikacı Darlan sizi 
~ 'Vaziyetlere mahkfun ediyor. 

Cı lıu siı;in şefleri11iı:in planıdır. 
nların istediği olursa siz Alman 

~lrıe~i altınd;. ebediyyen çiğne
tek parçalanacaksınız.• 
AMER1KA ORDUSUNU • 

BÜTÇESİ 
\' •i•ngtcndan gelen haberlere 

tııre, mümessiller meclisi maliye 
tnCliınenl ordu bütçesini tnwip 
~k meclise göndermiştır Büt. 

beş milvar küsur dolan bul -
~tadır. Şimdiye kadar Amerı.. 

Geçen pnzar guıp, Blıkreşlc R,
,...anya • Aldın ,ya futl>o. n'aç.n. 
da meınr..ı şarkılar soylcmcgc te. 
~ebbüs ed!.'n Ünivcr itt> talebr i 
nin askerı mahkcm~yc; v<rıldıgını 
ynzm• IU< lksml t~blıgt> göre, 
bu !ar üç sene !le on beş seneye 
kadar hapse mahkum edilmi 
leroır 

BULG.\R KRALlNIN 
ALMAl'ı'Y ADA SF.YAHATİ 
Babası eski Bulgar Çan Fcrdı

nandın doğum yılım kutlulamak 
üzere Çekoslovakyaya gitmiş olan 
Bulgar Kralı Boris'in Hit!Pr ve 
Mareşal Göring'i de ziyaret etmi~ 
olduğu bildirilmeklt.•<fü. 

IRAK «AIBl ÖLÜM 
TEHLİKELERİ G1'ÇİRDİ 

Kudüsten gelen haberlere gore, 
Irak Naibi Emir Abdül.İlah Bag
dada giderken döı t gün süren yol. 
culuğu e~nasında, mütemadiyen 
bomba ve mttralyöz ateşine ma -
ruz kalmı§tır. İlk hücum Naib 
tayyare ilb bir Irak tayyar(' mey
danına indlğı zaman yapılmıştır. 
Fakat Almanlar bu dört taarruzda 
da Naibi öldürmeğe muvafıa"< o. 
lınmışlrdır. . 

MACAR BAŞVEKiL! 
BUDAPEŞT~;YE DÖNDU 
~icar Başvekil ve Hariciye N~. 

zırı Berdoss! R<'mada, Musolini 
ıle görüşmelc..,ni bitirerek, R:ıda
pe:;te~·e dönrııüstur 

HARP VAZİYETİ 
b u ...,ı ~~- Devam) 
'~uz bır karar vermemıştir. Bu 
~eddütlerın zararı harekat baş· 
~ dığı uman daha ıyi crtaya çı-

Cakt.r. 
t' .\ııııanı.arın ve Fransızların Su
~ l'eyı yalnız m .ıuafaa ile iktifa e
~eklerini kabul etmek, zararın 
~ haiiCidir. Fakat bu müdafaayı 
\~Yilk bir hHzırl:ktan oonra ciddi 

1 

Albay Koleni 
( 1 in(·i S.ı.~"i'adau txvaıul 

d ,te 1 kz p edÜ!T'•••ıı- Albay ~
le hali Filistirae buluı ll'akı .. ve 
mevkıini muhafaza etmekteuir. 

Rcyno Alfua adında bır diple>-
mal d;ı IHiı Frı:>ısız k \"\"etlerine 
iltihak etm ~tr. Bu ~~ı Şu'ıattan 
Mavısa kadar Sdiınlkte konsolos
luk yapıyordu. __ __,,. __ 
Balk Ulll ayakkabı 

t ı inci S.ı.yladıw Dn;ı.m) 
köselesınin sırtından olacak ve 
kalıııl·ğ. diırt buçuk T:'."i!imetre<len 
a ağı bulunmıyacaktır 

1~abao astarları en "' l,G mıli· 
metre kalınlıg;nda kösek<len ola
caktır Ökçeler de tamamen köse
lcd<'n olacaK, yüksekliği kapakla 
bıı·likle 28-~.o ın·limctre buluna-
ca' tır Burunlarına deınh- konacak 
ve iskarpin lrrin içerisine boyd~n 
boya ır.eşin konacaktır. 

Bu tıp :;yakkabıların içine Tica
ret Odasından aLnacak etiketler 
ve satan mağazanın damgası ko
nulacaktır_ 

Yeni tip ekmek 
(1 iııM'ı .S"'7iadıuı Devam) 

ye bu sabah Uerhal fu-ıııları tefti. 
ş,. başlamış ve ellcr.ndeki eski 
t.ip ekmegin un nılktaı Lnı tesblt 
etmJ.Ştir. 

BugUn ve y.u·ın fehriı:rıiıde eski tip 
undan ekmek Lnıo.ıline d~vam olwıacak 
ve Pazar iabahuıdan itibdren yeni tıp 
ekınegin imaline başlanacaktır. Yeni 
tip uıı dün tıE'hrimlzdeki degi.ı·menler· 
de övü.tülmiye bzı:-ilanıuıjtır 
Değlımenlerden yarın ıuınlara bu 

unlardan dağthlmıya başlanacaktır. 

Bugün de esa en yill.de uu beş çavdar 
karı-.ık oldıığnndan ve arpa fiatı da 
buğdaydan farklı ol.ııtadılından Jeni 
tip unun ve ekıneğın fiatınJa hıç bu· 
dt!&işiklik olmıyacaktır 

ıAnamar açıklarında 
(1 lrı<l ~•fadan Dnam) 

şehrimizde bulunmaktadır. J\lu5-
tafe kaptan Anamura çıkar çıkmaz 
huraya ve ulalıadar makamlara bir 
(elgraf çekerek hadiseyi bildir
miştir. Telerafa göre motörümüz 
Anaınur sahiline çok yakın sey
retmekte iken hadi• olan bu vak
ada nıotörde yangın çikınış \'e 
n1ürettebat kendilerini denize a
tıp yüze yüze lı.urtulmuşlardır. 

11-fotör hemen lıatmıştır. 

Amerikada mal· 
lara el koymak 

salahiyeti 
Vaşington o {AA.) - Harbıye 

Nazırı B. Stım>on, gazeteciler top
lantısında, B Ruzvelt'in ne için 
mallara d koymak salahiyetini 
istedigini anlatmıştır. B. Stim • 
son demiştir ki: 
·- Makine \'e aletler husu un. 

da ve keza alobinyom noksanı ve 
milli müdafaa imaliltına ait esa.ı
lı usullerin petentleri Almanların 
elinde bulurma.;ı yüzünden bir 
çıkmaz ha.ıl olınu~tur. Bunu izale 
etmek için flclslcumhurun iste • 
dığı sdhihıyc tler e .:emdir.• 

B. Stirıı-on bu sal)hıyetlerin 

meb'usan mecl sınde bır takım 
bo .tı~azlarla teehhür etmemes 
icabe,·lecLğıni söylemistir. 

• 
lngiltere'den 
kömür ihracı 
tahdit edildi 
Londra 6 (A.A.) - Gal eyaleti 

kömürl~rınin yabancı memleket. 
!ere ihracı tahdit olunmuştuı·. Bu 

ha!t•nın ba~ında bir miktar ltô.. 
ı11ür vapuru durdurulmuştur. Ge
çen haftanın sonundanberi kömür 
almak üzere gelen vapurlar ôa 
beklemektedir 

İhracatçılar~ zaıııwttiklerıne 
göre bu tahdidatın hedefi, İngil\e
rede bazı endüstrilere kömür ver. 
mek ve ihracattan evvel bızzat 
ana,·atanın komüı· ,htlyaçlarmı tc. 
min ev leme '<tJ 

Fazla ıstihsal eclılt'ıı bazı ne ·ı 
kbrPu'*lerin ıJ..T'':tc 1 na I!' saadede 
dt'\"l!."n ı•c! •l'C"Lğİ hahC'r a,ınrr t 
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• 
jlskenderiyenin Kahveyi İnhisar~ 
bombardımanı lar dağıtacak 

(l!ıtpea•alffea t>f:vw) 
ııiiz taarruLlar ba~1an11s değildjr, 
f'akat harp ba•lı.,alıbt'rİ lalta 
800 defadan fa7'a taarruza uğra
ım~tır. Cebdüıtarık üs ünd<oki do
uanıuanın i~e Şarki Akdenizde ce
reyan cdeeek haı·~kata müdahalesi 
p<ok mü<o-.ir ~e islt'Dildigi tarı:tla 

olaınaz. 

hkenderi~ede doııanma,·ı mu
lı.afaza edebilmek i~iıı Ineilizl<orin 
hava t.a.arruzlarııtıa karşı ne dere· 
c<o~ • kadar ha.ırlıklı \C tedi>irli 
bulunduklarını lıilıniyoruz. Fakat, 
tedbirde noksan ,,.r,,. .-.. lneiliz 
donanması bu limanda barınaıoı
yacak bir vaz "ıhale diişeı"'e do· 
nanına bu üssü terl..edecek, kiıh 
Kıbrıs ve ifa) fa, kilh :\laltadan, 
kalı da Mısır sahillerinde hazu·lan
mış gizli yedek üslerden nıalz<"m"' 
cephane ve >airc ihtiyaçlarını gi
deı·ınek yolu ili' deniz U.tünde 
••~"Yar bir hal alarak demektir, 

Alınanların buııu niçin hölle 
)·aplıkları V<" euiiıtc<' İskeııderi)·c
yc hlicııın .tlikl.-ri kcndilif:inden 
orta) a çıkı)·or. Oda Şarka ..-e 
Afrika) a geçmek hususunda .\l-

Anllarada lla lluıaı. 
ta tetkikat yapılıyor 

Anxaradan gelrn bır h.ıbeı c ı;:ö. 
re, hariçten memleketimize gelen 
kahvelerın mtmlek.-ıııı her tara • 
fında gnlş te kil~tı bulunan in -
hisaı-lar Umum Mudürltiğıi 1.ara
!ında geniş teşkılat• bt.ılunan fn. 
savvur vardıı". Bu hususta tetkikal 
yapılma.1<tadıı. 

Asker ailele
rine yardım 
geniş )etili yor 
Nakil vasıtalarına, eğ· 
lence yerleri ücretle

rine zam yapılacak 

'V ,. ' 
na Y zer. ın ce- · Vlşlnla aıac ğı karar' 

ıııanlaruı rlinı koltıııu bağhyau \e 
nımafbl·i <llerıni Jı<k pnhnlıva ' 
tt".::ledt·n lngilı:t donıuınuı..:ıdır İu· 
gili~ donaı11•1, ... ı t,kcndcriye g·L.i 

Öğundlifınlu ı::o~. •lalwhrı..r 
nıuht.a.ç a kf'r .a.W-krinr esaslı 1tdl.iJJe 
,.r- buıiinkünclfon d ıazıa ,.ar:lımda 

buluna.bilmek ırin .u.kli7e 'a<ntala~ 

rına, dnt"maJ.n·a \t" ttlnı<"• 7erlf'Tüıe 
ı:uU.)yrn n' .i d:tlul mit' %amfoır 

naze merasimi ! 
hazırlıkları 

Dorn, 6 (,\~\,) f'-.:Ki RJ.yzeri.n 
Ot"lUlt' mt'r<1.-.W.1.n.de lıaıır huluuacak 
()11l.lllar pe, dt"r})f'y ı~lınc. kt.rdlr. \"f'1i· 
aht Paı..ar ı-1.i.nü bekll'nınrt..t«'<lir, ,\1· 
n\3.nyantn Uoland.ı'daki Kombwri 
~<'YS İnku:ırL llit!t;:ri, <·~·n"r;,aJ .i\faken· 
7.f"ıt. l 1mtuni ll:ırptekl \lm;,111 ordu'ilma 
.....Ul cd't'eklercUr. 

Coğrafya kongresi 
(1 inci Sqt..ı.m 1><-\·=ı 

Bugtinkü toplantıda coğrafya 
tro:isatı ve ıstılaf>lar nıeselelen 
üzerinde hazırlanmış olan muh
t~lif tetkikler, raporların tetkik. 
için muhtelif encümenler teşkil 

olunacaktrr. 
İstanbuldan ve diğeı· yerlerden 

iştirak edecek murahhasların hep
si bu sabah ve dün şehrimize gel
mişlerdir. 

lnhisarlarda 
(1 ln<l Sa)"f&daa J)evun) 

çıkta kalanların miktarı henüz 
malum değildir. Fakat açıkta ka
lanlara dün tebligat yapılmağa 
başlanmıştır. 

İnhisar kadrosundan tekaüde 
sevkleri lazım gelenler hakkında
ki karar, mutat clduğu veçhile 
temmuz başında verilecektir. 

Yeni teşkil3t kanunu Ue nisbc

ten kısa bir müddet zarfında 5000 
memurun tayinleri ve nakilleri 
yapılmıştır. 

Yeni teşkilatta umum n.iıdürlü
ğün yeni ihdas olunan iki mua,·i
ninin tayini Vekalefe a.t oldtıgun- ı 
dan bunlar henüz tayin olunma
mıştır. idare kısmı r · cMlrlılğü 

kaldırılmışt:r. Bu kısmın müdürü 
Hurrem ba~ka bir vaz' kye tayin 
olunmaktadır 

Şube müdürleri ardsıııda c~aslı 
bir değlşiklik yoktur. Yaln ı ma
mulat §Ubesi müdürü Aziz, n1ü
!ettişliğe nakledilmiştir. Şube mü
dürlerinin muavinleri kaldmlmış
tır. Muavinlerin ekserisi müfet· 
tiş olmuştı:r. MUfettişler arı.smda 
da mühim degi meler vardır. Fa
kat dün ak.şama kadar kadroları 
kendilerine tebliğ olunmamıştır. 

( ı i:nct ""'"Yf :ın De,-a m) 
rıka Harıcıye Nazı ı Kordc, JTal, 
Vış. hük\ım~t .ın dı~C'r devletl<'l'
le i.sbir•iJ:i yaparrk <•ı !ara rrüta 
r(•ke şa. ll ındaıı dnlın gt H' 

ti.i.ınuıliı '.iyGz._" \'Ll' l iı n, 

Frama~ ı askeri \'P s.yasf tam bir 
(•sir va2is ttine dl~şü.r(·ccgıP sö ·
le , t Böı le bır ~ arcket dıijer 
nıillctkr.n mc,. a haklarına old -
ı:;u kanar, Fra 1Sız milletıni mcn
f,atl< r .,., de zararlıdır 

Nazır, Fransız huk' tın.n bı.< 
hareketıni ayd~ılat.ıcak ::nalumat 
ve ve,cli topl 0 ~:ı · ı~ll' elden go
le gayretin sarfed ldiğını şöyle-
miştir. 1 

Kordel Hal bilhassa elem~ tır kı · 
•Şimdiye kadar Amerikanın siya· 
seti, Fransaya yardımı istihdaf c· 
diyordu. Amerikanın Fransız im· 
paratorluğunda gözü yoktur. Fran
sanın haı·ekatı, mtitareke şartlan 
ile tahdit edildığj için, Amerika
nın siyaseti bu mtişktil vaziyette 
yine Fransa ile dostane teşriki ı 
mesaidir Ancak bu siyasetin dL'
vamı, Vişi hükü.metinin mütare

ke şartlarından dışarı çıkJrnJya
cağı hakkında vermiş olduğu t('mi

natın tatbik edilip edilmiyeceğine 
bağlıdır. Fakat Vişi hükümetinin 
halihazırda rakip ettiği yol Ame
rikayı ıiyadesiie endişeye t.üşür

mektedir. 
Vişide bulunan Amerika se

firi Lihı Fransa bükiimetine bu 
yolda bir nota 't'ermlştir. Kordel 
Halin bu sozleri son der.,,.c dik· 

cu l>ii,iik ü~t<·n ttzakla.!-tırılınca 
S•rkı . Akclc ııizdc İt ah en donaıı· 
n1a-.1 Adalar dtnizi yo)u ile kı"'a 
ııı.,.ııfokre giriıı eıkı11a(:a muJ..t~
•1 r olahilir .i\Jf."Srloi Suriye v-..·ya 
t•ili~tinc-- bir ıhraç )ilJ)IU&tk i~inde 
knlbııılalıili r. Filhakika. Alman
lar J.:u\·~etli ha\n filolnrıntu hİ· 
ma~·c i altında Giritı<• olduğu 
gilıı htcd klcri hcMf• naldiye 
ıtnyyarelc.::ri ile \t: para~Utle s' er 
""'kine mıa ~hak olmak ıadırlar. 
f'al..at, l.cudilcri için hli!Iİİll<'> ka
dar a:-.ıl nıu\affakiyel innili olan 
aı:f:ır ıırhlı ,·~ıtol:ırını, tank ve 
bürnıu arabalarını. ıırhlı topçu t.,_ 
şek küllerini ta)_, :ırt' ile götiirınek 
ınüıııkün olınu) or. Bunun için J8 

kara )·oluııa, >alıut da deniz haki
miyetine ilıti~ 3Ç Yardır. t~ıe, Al
manlar eger J,keoderiyetlen İııgi• 
liz donanmasını u7aklaştırmak im
kanını kazaııırlarsa Şarki Aldeniz
de istedikleri ve umdukları nakil 
i~ini tan7itn t'tınrk vaziyetine . a
hip olataklnrdır. Bu tal<dirde Sar· 
ki Alı.deniz ınuhare~i şu <afha· 
lan anedecektir: 

A- Ooiki adalardaki İtalyaa 
tıiıııenlerı. Giride getirilmi olan 
Alman tümenleri n Egt> adaların• 
daki kuvvetler ku\ vt:tlı hava fi· 
lolannın himay.,,,i altında deniz 
yolu ile Suri)·eye ihraç olunacak
lardır. Surlyedr de hııııun hn11rlıf:ı 
yapılmaktadır. 
B- Kıbns İıah·an donanması

nın ve" Alman h&\:a kuvvetlerinin 
Suriye n Girittcn yapanldan 
mütemadi ha luıılarla işgal edil
mek istcııe<:<'ktir. 

C- .Mısır garp huJudıından ) &-
kate şayan gorulm<'ktediı Vişı

nin Almanya ile işt.irligi yapar
ken, Anıerikay ı da bir alet olarak 
!kullanmak ıskd •i k ıaail Va
şingtonda kökleşmekkdir 
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PARISTE 

niden tazvik olunaraktır. 
1 D- Fillstiıı. , lavera:vi t~rdiın, 
l Irak, Surl>" hududundan 1orla
I nacak ve a:-ııi zauı ııd~ en kesif 
1 hava taarruzlarına tabi tutulacak. 

(1 inci s ... ,.·t'adaa ))enml 

hoynutrı<. hayvuı(ıar:n kesilmai 

yasak edildiği içın vahim bu· ma
hiyet a huş!ır 

E- Sü' eyş bölgcsı hava taar-
1 nızlarına tabi tutulacak ve Kaııal 

fngiliı donanma~1na ve se:vrü~l" .. 
ferin" kapatılmak istenetektlr. 

Bu ,·aziyete göre İ•kenieriyeye 

kar~ı yapılan taarruz Şarl..i Akde
niz haı·binin ıkinci d~\'re~inin asıl 
n hakiki hedefi olmalı.tan :.iyade; 

ba~Jangıcı Ye İngili7 ılımanma.ına 
müle\Cccih hedefi olmak ıertktlr. 

1apmıya koarar \ "rr r. \'ııfi \f' 

RrlNliyr ı: L ~il K bu J.: 1 

AıııUra4ı aı:.kadu ınalaımbm> ı,. -
dil.: e:ttlrttekhr 

A e zh e 
b r 

ll hw.1 hı4yl.W.• . .u Dt-\..ltnl 
..iL .... n el n)" 1 

.y e t p 
c . 
giı zler Sur·yeyc h n <..D dA. 

fazla Ahr.an Wy7area nt.'l lt'k_ı~ nl 
söylem kted rler Badkı;: s de-

ri LC denizden P<--'Yde, y harp n-al• 
~em~s ve aslu:r ye• r. kteı= 

İNGİLİZLER N!~ N JIAR1'Kl'"'"E 
GEÇMİYOR•. 

İng • .lerfn Aı.~ıı l<ı;<bb u c 
lemeit ı~in niçın 4a. tiete geç n uı;. e
ri dJWn:ı sorulaıı bı. s aıdir F .st n • 
de kuvvet•ı ingu;.z k t'aJarı toplu bı.. ... 
lunrotıkladır. Surfyey" harekete geç
mek İngilizlrr için zor dcllldır F: at 
inıt:ilifler, Surtye ıneselesıru. ırıünfe
r it bir m("";cie ~lAkki etırıerrıekıedir. 
Suriye, ingılt.eıe ılc \'~ı bli.küreü 
arusındaki nıüno.~ebeUerfn ancak bır 
safhasını teşkil etm~l<ı!'dir. İngiliz
ler, Su~yeye taarruza ıeçttlerse, Şi
ma.::.:ı Atrikada hAkim ve donanma ının 
bir lusmını elUlde b•lundu!an Vışl 
hükilnıetıru kı::kıı tm:ı.) oi.;.ıcaklardır 
Diğer taraftan hür Fratl$1% kuvvct

le-ri FilL"tınde tedbi!'ler almak.tacı· lar 
Haytada bulunmakta olaıı General ~ö 
Gol General Katru ile bırlil<tc, Fılis· 

ndekl İngi!U ordulan kumandanı 
Genera Viloon ile vaziyeti görtişmU,-
l~rıiir 

SURİYE KOMiESRINİ~ 
, BİR HlT ABESİ 

l"'ranaan.uı Suriyedeki FevkalAlıe 

Kom!seıi General Dentı radyoda Ya• 
km Şark Fransız A>baylarına bir hi
tabecle 1Julunm111 ve bılhassa d0Il'lf1;J 
ki: 

eller ttiılik•li loıar<La olduğ, glol, 
bu akşam <la radyoda hiUıp ed•yorum. 
f"ranm askeriııln Suriyedcn ('C'kile<·e
il, yerine Alınan alay lannın ıı..ame .... 
dilceel:l dugnı d•ğildir. Lfizk.yeye ıı
ker çıknıaııuştır Ecnebi Ulyyare!eır 
Garptan Şarka seçerken, Suriye mey• 
danıama tnmt'kte vo lekrar barekd 
ebnektedirler. Franaa. aııuhafazass 
kendisine n>e'\o'du J'el'ler lçln ıcap eder
ae dövüşeccktır. Size her ŞPJi .16yle--

:n. '\"a;tif(: bajlJl.&!• 
İS.KENDERMYE ŞİDDETLİ 
BİR HAVA RtlCUMU 

İskcnderıye harp başlıyalıuan~ıi 
ilJt deia b<cyiik bir taarruza ulram13• 
tu:. Bir tok Y«D.i:ın ve .ınfilAk bomba• 
ıarı atılınıştır. nu taarnızıuı italyıın 
tayyareleri tarafından yapılmıt oldu ... 
l:u bildiriliyor. Bu ıuretı.-Girldia 
Şarki Alaicnıı<le vazıyet.inlıı .ıımımi• 
yet.i meydana çık1"ur 

taarrwıun başlaması ve bu ta
~~un Kıbrıs üzer":'de, Filis'.in 
tı~1lca~tinde ve belkı de Irak ıs
~ arnetinde inkişaf etmesı çok 

htemcldir. 
t Cirit adasının terki günlerinde 
~!izler zaman kazandıklarını 
~a ediyorlardı. Bu iddialarında 
~ Uı ve hayale ne kadar fazla 

petrol merkezidir ve Hindist,m 
yclu üzerindedir. Filistin Süven 
yolunu garpten kap<ilmak için 
elde bulunması lazımdır O halde 
İngiltere bunları muannidal'le mü
dafaa etmek mecburiyetindedir. 
İngiltere, dahili hatlarda harbet
ır.ek vaziyetine düşmüştür'. Irak. 
Filıı;tin, Suriye, Kıbr.s ve Libya 
cepheler> birbirinden o kadar u
zak ki birinden digerıne hareka
tın inkişafına göre kuvvet kaydır
mak çok mü:;küldüı. Ancak tay
yareler sür'ıılle göndcril~bilir. Fa
kat Alman hava kuvvetleri hiıla 
tıstünHiğü muhafaza ettiklerin
den, İngilizlerin bu cephelerden 
birisinde hava hiıkimiyeti temin 
etmeleri imkansızdır. 

Fırınlardaki kala
balık bu sabah azaldı 

Gazetelere göre, iaşe vaziyeti 
bilhassa cenup şehirledndı> hele 
Marsılyada çok vahımdir. Bu se

ne balık avı birdenbire azalım tır. 
Çünkü kış ve ilk.bahar çok soğuk 
olmuş ve balıklar ı;ahillerden açık 
denize uıaklaşmışlardır. Açık de
nizde ise Fransızlar bittabi avla

namıyorlar 
Sebze bulunsa da tesbit edilen 

Hatlar o kadar yüksektir kı, hal

kın büyük bır ekseriı'eti bunu a· 
lacak vaziyette değildir. 

Suriyede de Fran•ıılar Almaa· 
ların t~\/ik. ıaıyık "" işbirfiği ne-
ticesi olarak har ket<o hazırlan· 
malıtadı.rlar. Buna ruukabil İııgi
lizlerle te~riki mesai eden \C Hür 
f'ransız adım ta~ıy an Fran~ız ku,·· 
\'etleri de Suriyeyi işı:al için ted• 
birler almaktadırlar. Ağlebi ihti· 
mal İngilizler Suri~cye doi!rudan 
doğruya taarruz edip Vişi hlikit
meti ile 11aliharp vazlyeytinc dü 0 

memek için: Sııriyeyc karşı yapı• 
Jacak harek<'ti, :ıvni znmanda kar
desi kardc.r kırdmııamalr. lnceli
ği~den htifade etmek .-e i~ali. 

İskcnderiyede bir çok evle. yıkıl• 
mıştır. Bu hilcum esnasında yüzden 
fazla inan ölmtişt(ir Yanlıların mık
tan maIUm deii1dlr 

dahi; Malta ii.sündeo 1.tilade e
derek, yine italyan donanın ıoı 
ukı~tırabilirleT. Denizaltılar '"'" 
ha(if L.runzör u torııito filotilla· 
ları ise ask~ri nakliyata kar~ı ltn• 
kınlarda bulunahilirler, 

1 
~lldıkları bugün daha iyi anla-

11 .... 
Ilı ""aktadır. Zaman kazanmaktan 
llı~sat, Irakın i•'!ali ve F'ilistinin 
l Udafaas1 ıı:c, ?{ s•r ve Süveyşin 
ı,Urtarılması için :bunun kafi bir 

1 
1bir olmad. na kaniiz. Zira Su-

"' Kb ~ e elde olmadıkca . rıs uzun 

1 illan müc1afaa edi'Pmez. Surıye
U· ;\lrnr"l ~ cva !·uvvctlerı bulun
! Ça, lngiliz dorıınrras·l' n Hay
ta '-'e İskPnderlve üslerinde ba
h ~tnası pek mü<kiildür Bundan 
1t.'•~a İngiltP•cn·,, Irak. Filistın, 
~ hr·; ve T ıwa - M·sır hududu 
U 1 o erıni vvctle !T'üd;ıfaa e
U k el ·r b' ·' rıı'ltyasta or
~ ıı· rı V<'' tur • giliz hava kuv· 
~tler:t be; ' ' <l<!ı lın 'S. hiç 

ı -llıa.t de ki ir • !tere 
•it ve r tir ,, .. ,,...ı,.rı,.l Lih-

d ~~a dayar • !"'" ' <oıdile ft!d c-
ez, vani oralardaki kuvvrtle

ı M .. ıra çel< mc:ı. Zıra Ir k 

Almanlnr kuvvetlerini İngiliz
lerden çok ka~·dırmak imk~nlnr•na 
maliktirler; bu işte hava kuvvetle
rini ve nakliye tayyarelerile pa
ra<üt lnt'abrını kullanmakta rne
ha~et ve tecrübe kazanmışlardır 
ve bu~ıu yapacak kadar da ellerin· 
de bol tayyare vardır. 

Zamanı!"" •da f>wa kuvvetleri 
zavıf olan bir or ı.:nun birbirin
de;, uzak ce~elerde d ~114 hatlar
da harbetrce•i ına~lubiyetin ilk 
amilidir. Eğer zırhlı ve motörlü 
birlıkler de az olursa, taarruzi ha
rekatta bulunmak imkansızdır 
İn !izler h~rbin bu bilyük ders
lerinden ibret alın ihmal ve te
rl!ddütte htıHI sılkinemediler ve 
bu yüzden baş! nna bir de Kıbrı~ 
v Surıve be·•< 01ı açtılar E~er 
1-ıır ay evvel .arekete r,eçse Prdt. 
bLg"-n belk de bu fena "''•>ete 
d•lşmiyecc' lrrc.., 

< ı ınrı Flayfada.n Devam) l 
ziçi ve Eyüpteki fırınlar normal 
şekilde ekmek satışı yapmaktadır
lar. 
Beledıye Reis muavini B. Lütfi 

Aksoy bu sabah yine umumi bir 
teftiş yapm ıştlr. Teftişleri hakkın
da gazetemize şu izahatı vermu;
tir: 
•- Hemen her tarafta vaziyet 

süra'tle normale yaklaşmıştır. Bu 
sabah yaptığım teflişlerde yalnız 
Kadıköyündeki fırınlarda biraz ka. 
!abalık vardı. Fakat bunlar da rk
tm!k almak istiyen halktan ziyade 
isi güc üolmıyan kimselerin merak 
saikasile birikmesinden ibaretti. 

Diger taraClardaki fırınları1"-Ö -
nünde pek az halk görülüyordu. 
Bü: ün fırınlar bu sabah da eski 
imaliıtlanndan fazla ekmek çıkar. 
mışlardır. Ka .ıb !ık semtle • ) ı.lz
de yuz fa1la ek k çıke ıl~ \ır. 

11er tarafta ckmd:, bollaşmı'tır. 

Akşama kadar ekmek büsbütün 
çoı;almış olacaktır. Unumuz her 
zaman için bol olduğu halde bu 
gayri tabii vaziyet dün de sıze 

söyle dik,erı gibi halkın pasif ko. 
runma tecrübesi yapılacağı zan
nile ihtiyacından çok fazla ekmek 
almasından <lc.gmuşlur. Bu ara ki. 

lolarla fazla ekmek alıp peksimet 
yapmak üzere fınnlara getiren -
lere de bu sabah tesadüf ettik .• 

VALiYE VERİLEN İZAHAT 
Diğer taraftan Emniyet Mü -

dürlüpü butlın fırınlar üıerinde 

sıkı tef!ışkr ı apmış ve bu sabah 
Ankarada bulunan Vali ve Bde. 
diye Reısi Lutfi Kırdara bu h.ı· 

susta bır rapor gc-t>ırerflmiştir. 

Vali ve B ledi~e Reisi raporu 
_.··k.c'- mak !ara verecektir 

Oıın uç gunlu < • n fırınlara ta
ma~ en tevzi edL m~tir. 

On eroin satıcısı 
(1 mcı S<qfMlaa Devamı 

Kumkapıda Küllük sokak 43 
numarada sabıkalılardan Kemal 
eMın satarken yakalanmıştıı-. 

Kemalden eroin a ğı anlaşılıın ı 

Gemlıkli Ali ismınde bu'lllln e
~nden kapısının arkasında 5 gram 
eroin bulu.ınıuştuT. 

Bunlardan ba:1ka Fatih OrtJres.. 
me Öksüzler sokak 42 numarada 

Macid Akyaz bir arsada croın ve 

esrar sakkrken tu!u muştur. 

Tophaned Ooma Akyllz de e
vhln bahçesinde tavuk kümesine 
sakladı_iıı eroıııler bu lul'!Il'UŞlll.1' 

Ga tada Beyler soka ında J2 

numarada Cemil ile Dilndaı- Guçlü 
rle <'roin ve e~ar QBlt klann<ıan 
tut;ılmuş'.ar.J-

kolayla<rtırınaJ.. i~iıı Hılr f'ran<ız· 
lara yaptırmalı. ni)·etini ta ı~·orlar. 
t'akat, bunl'n Vişinin mii>temle-
kelerinı lniidafoa ~• Hiir Fran,ıı 
kunetkrini ıard hu. lt unda nl
dı~'l kararlardan •onra ne dert•(e· 
ye kadar müe .. ir olatağı üpheli
dir. 

Yalnız. Almanların İnı:iliz do
nanmasını Sarl<i Akdeniıden çı
kartmak hu u~undaki kararları ve 
gayretleri 111uuffak olsa dahi; 
donanmanın çekilru.,.Jnin Orta 
Sark ve lısır mlldafaasına urar 
~ermheceği muhakkaktır. D nan· 
manın biı:viik parraları Şarki Alr.
deni-ı fuılerind<o taryare hücumları [ 
ile lı~acıık loir ı. le ıel 

Fakat, buna raj:rtıen; Alman v• 
İtalyanlar deniz yola ile ihraca 
muvaffak olsalar dahi; İngiltere
nio Filistinden Mı. ırın garp çölü
n<o kadıır._ kara harbine ve müda
faa ına bü) ük ölçüde hanrlannıış 
olduğıı muhakkaktır. SurQe d• 
İıı~ilizler veya Hür Fransızlar ta
raf ınılan işgal oluııuNa; bu n•.iıda• 
faa çözülınez bir hal alır ve lııgi
lizltrin bu bölge llLeriııdeki 1-1,5 
mil)·on tahmİll etlilen umumı kuv
vetlerini venmek kolay olmaz. Ay
ni zamanda KızıldeniL ve Irak.)'O
lu ile İngilizlerin miıteıııadi~·en 
takvive alma>ı da mümkiin <llaca• 
ğıoa göre; herhalde Arap yarım· 
ada ı ve Mı ır üzerinıleki harp Al· 
n>an ve İtalyanlara çar abuk ntu
vaffakiyet getirttek blr harp e
kil ve mahiyetintlen dsima ı;znk 
kalır. 

E.TEM lZZET BENi 
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Trablus Eski Belediye Reisi kendisine pek 
okadar itimat edilemiyccek bir adamdı 

Devlet Demiryollırı ve limanları İşletme U. İdaresi İlinları 1 
Mı ham_ner. bede-lı (2240) li:-a olan S. K . F No. 23418 g1,J1 16 adet Bılyalı 

ya.tek (23.6.1941) Pa2art~ gı.nu aa (11> on bırde t.!.~ydilrpaşada Gar binası 
dahilınd~kı komıcyon tara!·ndan a1,.1k ek:sHt~tı(• usulylt· s.:ıtıu alınacaktır 

Bu e cırQıek ı~tıyenlerın ( J68) liralık muv:ıhkdt tt>mınaf vl' kanunu 11 ıa

yu. ~ttıgj, \esaı~le bırlıJtte eksıltnıe gunu t.datln(' kadiir komı~yona mtiracaatla
ı·ı ldıZJmdır. 

Bu şe aıt .şart.nctn1elc>r komı.syondan parö ız cıhtrtık dağılılınaktadır. {41:10) 

• 
Muhmnıen bt•deli (250.000) ık yüz elli bin 1ir'J ol~n 40.000 ton linyi• kö

ınu.rü 17.6 941 Sah &ı.uni saat 15.30 da kapalı ıarl usulu ıe Ankarada ldarc 
bina~ınrla satın alıncalltır 

~/~~\PARA 
\ HA\.&T YARlı;;ININ 

. DİREKStYONUDUR 

~'T. ış Bankası ~ 
• 
' Küçük T aaarruf ~ 

,;?' 

- -·~~ dı ·~ l 

İJMRUllıll Bllfll f$ BANKA•'-~ 
,iKRAMİYELİ HESAP lo!f Amıral Bor;·a, §ımd,lik Kara - 1 

mani• vatan haınine iltifat göste_ 
rir gibı davruıyoruu. Fakat o da 
Hasüneden hiç hazzetmemişti. 

uzak \'atan parçasında memlekei9' 
ugnına dogli~en kahramanlara u. 
la ·tınlaca'ktı Bu te,kilat sür'atle 
ı ·e başladı.. 

Bu i§c ı~rn1ek istiyenh.·nıı (13750) on üc; bın yedi yuı. ellı hrahk nluvak
kat temın~t ı1€ kanunun t.Ryın ethğı vesikaları Vf" teklıflcrin 1 a)·nı gün :-;aat 
(14.30) a kadar Konıisyon Reısht.ı.ne vermeleri lazımdır. 

Şartnam€'ler (200) kuruı:o;ı Ankara ve Haydarpo.ışa veınt-Jf'-rinne s.alıh.ıcaktır. 

(4235) 

lıeaapları 1941 ~: 

:~ ikramiye Planı ~~ _:=======================~ 
~ KEŞİDELER: 4 şubat, 2 M•,.19 'c 1 İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundııll: Hatta hatıratında 'azdığı şu satır

lar: 11.ABBEMELEBDE l 1 Ağusto , 3 İktııcitefrin 'c 
•Trablusun eskı belediye ı isı 

aslen Anadolunun Karaman eya. 
!etinden gelme bır adam. Çok hi
lekar ve vatan81z bir ~ev! Bıze 

gôsterdiği yardım iııkiır oluna • 
mazsa da bu adama itimat etme
mekte mazurdum. Çünkü kendi • 
sini mevk• ve servete kavuşturan 
vatan ve milletine ihanet 11ttiği gi
bi bir g_ün de hiç şüphesiz bize 
ihanet etmesi çok muhtemeldir.• 

Rus. Fran.ız ve Avusturya kum. 
panyalarından kiralanan vapur -
13ra Ti.ırk bahr yehlPı·i binerek 
Fran~a ve Ingiltereden silah alıp 
Trablusa kaçırmağa bıısladılar. 

Üsküdar İkinci Sulh 
Hukuk Mahkemesin
den: 

~~ tarihleriııdl' y~pılır .. 71 Nmnarah İlıi.n 
.. ~ lstanbul Ticaret \ e Sanayi Odaı;ı Meclisin ıı 4 Jiazıran UırıJıli f! 
• 1941 lk . 1 . ~ (3 iirıeu salıi/eden deı·amJ 

- Hak yerıni bulur .. Benim bir 
kabahatım yoktu kL. Ne olduysa 
dün akşamki i~e oldu. Ü~ beş ku
ruş kazanacaktık .. Diyor. 

~~ ramıye erı .. ~ tttihaz ettiği umı.nni kaı·ara uygun olarak satı~R arzediJt•ct.>k •Halk tipi " 
~ ~ ları .. mü~tehlike az<lmi 660 kunıs sahlu.caktır. c43:'>6> 

Bu hoşnutsuzluğa apaçık bir 
kanaat örneğidir, 

Neş'et Beyin, Aziziyede tecem. 
müünü ikmal ederek bilhassa Sü
nusi mücahitlerind•m gelen milis 
müfreZ1!lerile şehre baskınlar yap. 
mayışı calibi dikkattir. 

Osmanlı ordusunun kahraman 
zabitlni de kafile, kafile bu va
purlarla ve ayni yolla mücahitlere 
iltihaka koyuldu. 

Zabitler si,·il kıyafetle w tüc. 
car pasaportlarile istanbuldan ay. 
rılıyorlar, Akdenizde uzun ve teh
likeli bir seyahatten soma Ceza
yire, Tunusa ve Fa~a çıkarak bu. 
radan binbir mihnet \'e mcsakkat 
içinde bir s·öl ve kara yolculuğu. 
nu müteakip mücahit Türk ordu
suna ulaşıyorlardı .. 

Üsküdarda Kısık.hda Üf.'pına:r nıahal
lesinin Kadı tariki cadde:;inde 42 No. 
lı.ı hanede mutasarrlinn sakin iken 
misafi~tt>n gi.ttigi Etyeme7 Araplar 

mahalletıinde vefcıt eden ve terekesi

ne nıahkemcmizce vaz'ıyed edilmiş 

bulunan Abdullah kızJ Fatma Hayri
yeden alacak ve borç jddiasında bu
Junanlı~rın bir ay ve vf'ntSf>t iddiasın

da bulunanların da Uç ay i('inde vesa
ik ve s.enedatı kanuniyelıeriyle birlik

te Üsküdar İkincı Sulh Hukuk H5-

kimliğjne müracaaılları ve aksi tak
diJ·de Kanunu Medeninin 534 cü ınad
deslııe tevJıkan terekeınin hazineye 
devJr Ye teslim edHccegı i!An olunur. 

941/164 

Davacı Nihalin kocaın da di _ 
yor kı: 

- Bu seferlik yakanı kurtar _ 
dm .. Amma, sana buraya kadar 

gelmek us pahası olsun da, bir 
daha yoldan gelene geçene takıl
ma .. Her zaman böyle şahitler bu· 
larnazsın ... 

ZAYi - lstanbul 40 ıncı ilk okul
dan almış olduğum şahadet.namemlc 
birlik!e Nüfus cüıdanınu zayi ettim. 
YPnilerini alacagıından e~kisinin hük
mü yoktur KEMAL 

~ ı adet 2000 L.lık = 2000,-Lira l 
~.. 3 > 1000 > -- ~'00.- • • ı ı.--· • ov • (;üz De.kimi 
J. 2 > 750 > = 1500.- > J.c 
f.~ • • soo • = 2000.- • ~ 1 Dr. Murat Rami Aydın 
~ 8 > 250 • = 2000.- > f~ 

35 > 100 > = 3~oo.- > ~ Beyoğlu • Parmakkapı, İmam 
J. 80 • so • = 4000.- , ~~ sokak No. Z Tel. •ıssa 
~ 300 > 20 • = 6000.- > ~~ Muayene ve her türlü göz 
<"<·-------------------------'' 1 amelintı fıkan a ansızda ~~ 

Fatih Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesi Satış Memurlu
ğundan: 

Saim ile Yusulun yarı yarıya uhte
lerinde bulunan Mevlevihane kapı
sında Melek Hatun mahallesinde Ca
mii Şerjf ı;oka&ında 16 No. lu bir tara
fı ?wlustafa Ağanın hanesi bir tarafı Sö.- 6 Haziran 1941 

ıe.oo Proıram ve Memleket Saat 
Ayarı. 

Askerlik işlet1 

Yoklamaya d• 
Fatih Aı;k~rlı& Şubölııdcn: ' 
1 - Yedek ::iubay yokuıması_..do 

z.iran 941 den ltibarcn brışlıır»W'""~ 
Haziran 941 giınune J.;:aC d 
decek.tir. 

2 - Her Yedek Subay yo 
bı:tzat gelınek m~c:burıyetınde6İ' 

Miralayın bu hareketi fazla ih
tiyat, trenni ve tedbirli davranı. 
~na bir misal teşkil edecek yerde, 
yukarıda kaydettiğimiz tereddüt
lerinin apaçık delilidir. 

Trablustakı, dJlıa doğrusu Os -
manlı Afrikasırdakı kuvvetler, bu 
suretle tıpkı biı· kaba ılave olu • 
nan su damlalarının, oradaki su 
miktarını çoğaltışı şeklinde sıi • 

reklı bır art • a mevcudun yuk
seltmeğc devam ediyordu. CUMHURİYETİ 

kir Baba verexclerinin hane bahc;esi 
ve bir t..'lrafı Hatice Hatıım vere:.ele
rinin a.t'SU.S.) ve tarafl rabii tarı.ki am 
ile mahdut (500) lira muhammen kıy
metli vakıf lki oda biı· h.elA ı·e yirmi 

18.03 
18.~0 

Müzik: Fasıl Saz.ı. 

Ziraat Takvimi ve
M.ahsulleri Borsaıu. 

Toprak A - Rahatsız olup gctt•mıJ 
de olanları (Mah.llLI HukiUnfl 

Trablus'a ihracı müteakıp bu 
karşıl:klı tereddı.it ve ve korku 
devam ederken bir taraftan İta! -
yanlar ana vatandan çabuk asker 
gönderilmesım arka arkaya çek. 
tikleri telsiz ifrelerile tahakkuk 
ettirmege uğraşıyorlar. öbür yan
dan da Osmanlı İmparatorluğu A. 
nadoluda ve Rumelide davul çı

kartıp seferberlik hazırlıkları ·ap. 
makla meşgul oluyordu. 

Bir kısım zabıtler de Mısır yo
lile Lıbyede'1 geçerek karadan or. · 
duya iltıha1ta Kru;muşlardı. ' Ziraat Bankas 

Toplanan askerler hangi yolla 
ve hangi vasıtalarla buraya sevk 
edilecekti? Elde mevcut olmıyan 
silahlar nerelerden ve hangi para 
ile ve nasıl tedarik olunacaktı? 

Trablus bu çaresizik içinde düş
:mana terkedılecek mi)d'' 

Tür kefkfırı umumı}'c<Jnin top. 
luca ira• etligı bu sual'erc hükü-
rnct cevnp veremivurdı.. J 

Bu vazıyet kar~ısında damilrla
nndak. asıl kanın kadretıne, go- j 
nüUerindekı mtllı ınıanın me 'ale. f 
sine güvenip manan Türkler, Türk 

ordu ve donanma zabiti ri imkan 
huldukça topluca, imkansızlık 

karşısında da şahsan ve münferit 
firar yolile Trablus muhariplerine 
iltihaka karar verdiler. 

Bu kararı da sür'atle tatbik mev. 
kiine koydular. 

istanbulda ba~ta Rouf Bey ile 
biraderi yüzbaşı Murat Beyin bu
lunduğu bir faililer heyeti te~ekkül 
etti. 

Türk bahriyelilerinin bir çogu. 
nu bağrında toplayan bu heyet, 
gerek hükıimetin verdıği gerekse 
halkın iaşe suretilc topladığı pa- 1 
raları Avrupanın muhtelif mem. 
leketlerindeki ezcümle Fransa ve 
İngi!U!redeki mühimmat ve silah 
fabrikalarına yatırarak silah, cep
hane ve harp levazımı satın almak 
suretile ilk y~dım esasını orga
niza etti .. Satın alınan harp mal. 
zem~si ~ silahlar, ecnebi kum • 
paayalardan kiralanacak vapurlar 
la Trablusa cıvar limanlara, Ce
zayıre, Tunusa, Fasa çıkaniacak, 
buradan karq yolile ve çölden ge-
çılerek Tr•blus murarıpierıne, 

Bütün bu hadısckr isbat eder 
ki, o zamanki hükiımetın aczıae 
ve alakasızlığına karşılık Türk 
kütlesi ıçın bir co<uşla vatan uğ. 
runda mücadeleye tam bir kudret 
ve derin bir alaka göstermişlerdir. 

(Arl<ası var) 

İ1tanbul 1 ci NOTERİ 
Maa teswıt bır adet Bruno Knobloc 

nıarkah 160 antimlik Kettenstuhl 
ji.irse dokuma :rnaJıı:inası. 

Bu makinaya ait bır Beygir kuvve
tmde Suls n1nn1u~h maa tesl.l'nt bir 
motör 

Bu ·:nak. naya ııı1 ı pi · k a..ı rı . ağa 
matı.sus ( 40) adet A\ominyom n1akara. 

Maa ıcsısat b. adet Emsl 'i•vpe 
marku 180 sant.nılik Ke't~ıısi. hl 
:ırsc dokurra mak..11.3sı No. ~· 
Bu matc naya aıt b r bey~ k .v"e

tınde A. F G. maı·ulı maa tc~t hır 
1;..; ,((:,t 

Bu n::ıkinaya alt ıphk sar nal! .. mah
ı.us ( 44) adet Alonunyon1 marka. 

Bır adet (1 ... ) uıakarah Bobinuvar. 

Yedi Kalem 

Balada cins ve müfredatı n1uharreor 
İstanbul Mahrnutpaşarla Abut Et'"·ndi 
Hanında 7-8-9-10 No. da vaki fab
rikamızda ifler bir lwlde bulunan ma
kinalar vesaırt·nin Avr.ı.m Beıımayor 
ve Uriyel Rutananın müstakil mcılları 
olduğur>u ve bize emanet.en teslim e
dılıniş olan mezk(ır nuıklna vesaireyi 
mwnaıleyhimarun her arzu ettikleri 
zaman Ü·tirdada h:tkları olacağuu ve 
biziın n1ezkür makınalard~ hiç bjr ali
ka ve hu!tukumuz olmadıtını mübey
yin işbu Beyannameyi imza eyleriz. 

Bu beyanname Sicilli Ticaret Gaze
tesi ile il!\n edilınıştir 

Adres: İstanbul .\1ahmutµa:Joda A
but Efendi Hanında 7-8-9-10 No. 
da Pal Seliaer ve Ortağı. 

Bin dokuz yuz kırk biı· b('llCsi :lıta
yıs ayının on ıkilıci &ünli t.ırihti bu be-

yaıınanıc altmdaki imzalar ~hıs ve 
hü\·,yctleri d.airt.'{e ır aruf, cPu 1 Seli
g<'r ve ortağı> şirkttı no.ımına nıUşte
rel<e.\ ıınzo.ya rr'<'ZU: (Herman İnsel
berg) ile (PoJ Selıgcr) ı!'l oldugu tas
dık kılındı. Bın dokuz J .....z kırk bir se-
nes.ı I\fayıs yın111 on ınci gunJ 

Sırki.ıle~ maJ-,.fuzdur H. Erılkun 
istanhut Birincl Not.eri E.ttr~t .4kto<4U. 

ir Casusun 
izli Def • 

rı 
No. 31 

Yazan Francıs Mıu:hard Çeviren: J.,ktnd"" F. SERTELLİ 

Sizi takip ettiğimi zannetmeyin, çünkü 
ben sizi evvelden kat'iyyen tanımıyordum 
Matmaz 1 ban:. ı ce\ab verdı: 
- Bır <I ; q ırağı!' z eşyanın 

ü5t~nde lrg lız aı 1<a ı ohnasırıa 
dıkkat etmt'\ ı ":ua.. etınE'zsın z· 
Mosyö jorJ' 

Matmazel bu k .~ ayaku.<tu mu; 
haveresınder sonra bır koıtuğa o· 
turdu 

Diın gect> (Krıstalbaı) d• s.-
21 gordukteı. ,;ıınra, tekrar burada 

· kıirşılaşacağını: ununazdım doğ
rusu. 

Ve gillert"k ilave etti. 
~ Salun sı:ı.ı taktp et\'\ğnrıe za

ı..p olnlö)'IY illi ı. Çun.kÜ •lZı ey• 

Yelce •anımıyorduu. 
~·, >ah:besııı yuz ıl!• baktı: 
- Övıe deg l mı, 1'.ıadam '. 
- ~:vot &ı<a i'.to.yu ıan ılk de-

fa bugun burada goru~oı bu bir 
teo•duftuı • 

Sonra bırden b.ına dondu. 

;\losyö ıorı bır daha bıyığını 
di.<şı.rmek ve ba ~a.arın;ı gülü~ 
oız-.Jk gaflet.ııı gosıermıyecektir. 

Bıy.klarınıza ıyıce •.ıhıp olacak
sın z, dl'gil mı dost...ı.nı. 

Sonradan gelen atmazelin ııit
t.k~e yerlıeıjınııı.i ve ııit.mti niye-

Kuruluş Tarihi: ısns 
Sermay~ıi: 100,000,000 Tü.rk Liraiı 

Şube ve Ajauıı adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Zinat BankMında kumbaralı H ihbarsız tasarruf hesaplıınnıla •• 
n SO lirMa bulunanlara senecle • defa çelillecek kU!''~ iie •'8iıdaki 
planı göre ikramiye dajptılacaırtır. 

• adet ı.ıoe l.iralll- 4.000 
Z.008 
ı.oot 
4.000 
$.000 
4.800 
3.%00 

Lin 
• • 50t • • 
4 • Z5I • • 

40 • 111 • • 
100 • " • • 
120 • .o • • 
160 • 20 • • 

DiKKA T: Hesaplarındaki :ıı ralar bir sene tç:nde M liradan 
&$ai(ı düşmivenl~re ikrarniy~ ç-Jdığı takd.rde % 2J fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 F.,·Jül 1 Birincikanuıı. 1 Mart ili 1 Haz:ran tıırihleri.nde <;ekilecektir. 

tinde bulunmaması beni sabırsız
lık içındc bunaltm,,tı. 

İspanyol Mactamının bu suretie 
bana iyı bir dıKkat dersı verdiğı
nı. f~kında idim. 

Musaade edcrseı: ı, gideviın 
Madam• 
Dıyc sordum. 
- Hay hay, dedi, gidebilirsiniz. 
Ve ayağa kalkmışken bırdenbi-

re hatırlarruş gibı davranarak çek
mecesini açt.ı 

- Lıycn şarap fabrikasından 
namınıza gelmiş bir mektubu az 
kaldı size vermrğe unutuyordum. 
Buyurun.ız. 

Ve zarfı u.atarak hemen be
nim le vedalaştı. 

iınsınin de ellerinı sıkarak pan
sıyondan ayrıldım. 

Merdivenlerden inerkl'n zarfı 

açtım. 

Şöyle bır göz gezdirdim: 

c'.\tister Nayn! 
•Size mü.hin1 bir vazi(~ hazırla~ 

mlljlık. Fakat, Faberlayn faciısın
dan &onra, 'bıi facia~·a ıneydan ,·e
ua Alman cı•UMJ ile miicadele e- ı 

debileceğinile inandık. Şimdilik 
sizi onunla nıücadeİf'ye men1ur e· 
diyoruz. Bu ad•nıı . ~·aka.ı ı ele 
vermeden - imha edcbilir•eniz, bu
nu sizin besalunıla bü~·iik ,.e şe
refli bir mttvaflakiyct olarak kay
dedeceğiz. 
Şu kadar haber \'Helim ki, yolda 

Jı:eudi ile tanıştığınız bu <ahte 
puro fabrikatörü şimdi Pariste 
bulunmaktadır. 

Kendinizi ona tawtınaktan sa
kınıuız. 

İspanyol ~Jadamına gelince, bu, 
şayanı itiınat bir meınurumuzdur. 
Şimdilik bütiiıı muhaberatı onun 
\'as1tasile teınin edebilirsiniz.> 

E. S. 1 inci B. Şef: Londra 

Londradan gelen talimatı, ıner
divenlerden iniııciye kadar bırkaç 
kere okudum. 

Bu işe doğrusu pek memnun ol
muştum. Zir;ı Alman casusundan 
,nt,kam almadan, başka bır \'azi!e 
.le uzak bir yere gönderilmi~ ol
sayd1m, canım sıkılacaktı. 

Demek kı, Kanadalı sahte puro ı 
fabrıkatörünüa vücudünun ızalesi-

kadar meyva ağacı bulun;ın bahçe1i 
ve bahcedıe bir kuyuyu havi olan ah
şap ev izalei fUYU zımnında ac:ık .ilrt
tırma .s.uı·ehyle atideki şartlar dairesin
de \"e tapu kaydına göre ?.l.Jah.kerne Baş 
katibinin odasında 8/ 7 /941 tarihine 
mübö.dif Salı günü ı;atılacakhr. Satı:; 
Eaat 14 len 16 ya kadardır. O ,.Cinü 
muhammen kıymetin yüzde yetmı. 
be~ini bulursa ıhale edilecek, aksi tak
dirde en son arttıranın taahhudü baki 
kalmak üzere 18/7 /941 tarih.ine n1ü
ı5adif Cuma günü ayni saatte ve ayni 
m.ahalde satışa devam edilerek: en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

1 - İşbu gayri menkulde müseccel 
ve gayri müst.·ccel hak sahiplerinin ta
rihi ilJndan itib<.ıren On beş gün zar· 
hnda vesaiki ile birlikte memuriyetı
mize müracaatları 15zımdır. Akc;i tak
dirde gayri müseccel hak &ahipll'ri 
paylaşmad~ıı hnriı; kalırlar. 

2 Satış peşin para lled' . Mcı:nur 
kanuni mehil ve1tbi1ir. 

3 Bedeli ihaleyi muş!crı miadın-
da vermezse ihale feshed.LleN>rk gayrt 
menkul yeniden arttırmaya çıkarılır 
ve aradaki fark \"e J.&raı· bilit hrıküm 
mUşteri<len alınır. 

4 - İhale tarihine ka<lar vergilf'r 
hissedarlara yüzde ıki buçuk dt•ll<iliye 
ile yirmi senelik evkaf tiiviz bedeli 
müşteriye aittir 

5 - Arttırmaya i,ştirak edecekler 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey vere
ceklerdir. 

6 - Şartname bugünden itibaren 
herkesin görebileceii su.rette açıktır. 
Fazla malU:mat istiyenler ıatış 185 No. 
ile müracaat etmelidirler 

• TAKVİM e 
Rımü 1357 Hızır Hicri 1311 

MATIS 

32 
C.EVVEL 

24 10 
Yıl 941 Ay G Va ;ali EO&J1j 

HAZiRAH 
S. D. vaı.u S. D ----5 29 Gü.n~ 8 51 

6 
13 ı:ı ötı • "35 
17 12 Ddad! 8 35 
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312 İ.m L 6 35 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşüyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
SON TELGRAF Matbaası 

ne lüzum görülmüştü. 
Ah ... El.mu ben.önceden tahmın 

etseydım .. 
Faberlayn ile eelirken. elime 

güzel fırsatlaı· geçıni~ti. 
Kendi kendime: 
- Öyle yıı, dıyordıım bu adam 

beni öldürebılmek için koskoca bır 
transatlantigi batırdı. Ben kurtul
dum. Fakat, bütün dünya beni bo
ğuldu sanıyor. Londra iyi düşün
müş .. bu vaziyetten istifade etme
liyım. Eğer bu herif benim yaşa
dığımı duy arsa, Jıay2t m tehlikeye 
düşer. İlk işim Pariste qnun' izinı 
bulup canını öbıiı· dünyaya gön
dermek olmalı. 

Zarfı koynuma 'koydum. Odama 
döndüm. 

Şimdilik Pariste kalış•ma da se
viniyordum. 

Bu rıeş'elı meml..-Kettr, Casus 
Mektebinde üç y,l gecirdığım sı
kıntılı havatı" grısını çikaracak
tim. 

Barlar. muzıkholleri, bahçeleri, 
tiyatroları ve dığer eğlence}, yerle
rile ınsamn gözünu kam~tıran 

18.40 t.-lllZik: ~ik Proıram -
Şef· M.es'ud Ccınil. 

19.00 
19.15 

Konu.o;ma. (İ.ktıs:ıt Saatı.) 
l\.filztk: Rumen Halk Hav.a
lan (Pl. l 

19.30 J\iemleket Saat Ayarı, ve A
jans J Iabt>rlerL 

19.45 Jı.Iilzik: Radyo Svjng ve Tan· 
go Orkestrası ( i ÖZg5.r ve 
Aloş Bôceklen~. 

20.15 
20.45 

R·ıdyo Gazetesi. 
Müzik: Saz Eserleri. 

21.00 Konuşma: Meınleket Posteın. 
21 10 Temsil. 
22.00 Müzik: Oda Musikisı (Pl.) 
22.30 Memleket Saat ayarı, ve A-

jans Haberleri; &;ham -
Tahvilat, Kıunbiyo - Nukut 
Borsası {Fiyat). 

23.00 !\1üzik: Dans müziği. 
23.25/23.30 Yarınki Proıram ve 

Kapanış. 

YARINK! PROGRA.~ 
7.30 ı>rogroım ve memieket asat 

Ayarı. 

7 .33 Miızık; Hatif program (Pi.) 
7.45 Ajans haberleri. 
8.00 Muz k: Hafif Programın De-

"°"·" ( Pl.) 
8.30/8.45 Evin Saati 

12.30 Program ve Memleket Saat 
;\yan. 

13.33 Mlizik: Türkçe Plflklar. 
14.00 Jı.ıılüzik: Riya3eticümhur Ban

dosu (Şel İhsan K>inçer). 1. 
c. Bagley: Marş, 2. G. Pare;: 
Yıldızların Altında (Sere
nad), 3. Henı-y Vilette: U
vertür, 4. Paul Pieme: An
hk Danslar, 5. L. Grossman: 
Çardaş. 

14.45Müzilc Türkçe Pl~klar Prua-
ramının Devamı. 

15.00/15.30 Mıizik: Dans 
(Pi). 

Müziği 

R İ DA 
Di~ SU \'U 

Di9lerinizi muha(~ıza etmek isterse
niz, sabah ve gece yatarken R i D A 
diş suyu mahllı.lü ile dişlerinizi tırça

_!!lu.1ız, akabinde gargarasını yapı~!!,:_ 

Göz Doktoru •ı 

~y~~~.:.e~~.~~~~::ı 1 
Göz h1ütehassısı 

İstanbul Bel•dlye ka"'JSt. Saal 
(3 ten sonra. Tel. 23Z12 1 

Par.s şehrının, dünyanın hiç bir 
şehrine b~nzeır.yen hususıyetlerı 

vard . Amcr.kadan, Hiııdıstandan, 
İngiiteıedım hasılı er uzak mem
leketlerden buraya eglenmcğe gc· 
liyorlardı. 

Böyle kalabalık ve kozmopolıt 

bir §ehirdc neler olmaz, ne entrı
kalar dönmezdi!. 

Odama geJ.r gelmez, Londradan 
aldığ:m talimatı bir daha okuduk-

tan sonra, bir kibritle yaktım. 
Sakın garip bulmayın Bu (Nev

york Casus Mektebi) programının 
başında gelen bır vazifecLr Ge· 

len emırler iyice ezberlendikten 
sonra yak Jacak .. 

Bu metodla yeti~tiğim ıçin, ye

niden haz.rladığım kı.içük çama
şır valizimin içınde ve ıizerimdc er 
ufak bır şüpheyi uyandıracak ve
sikaya malık dcğ,ldım Hafızama 

giıvenyordum. Zaten mektepte 
(hafıza bahsi) nde dt• birincı gel

memış miydim?. 
ı.-.- \'ar) 

binden mus:ııddaıt ? DPOT.l b,aJl~JI 
ları Taahh:.itli..ı mek~ba Şube 
rhıde lQyıUı olduğu -a k:ısıt 

ran ve rütbeı He sınıfını bildı~ 
tıyle şubeye gO.cden..--c<..-kUr !I_... 
&ibi) 

3 - llükümet memJru oluP ' 
rayı vazife Şı.ıbe ınınt:ıkası h 
olanlar (Tavzif edi dık · 'ı cJ11f 
reti) serbest meslek nıbl o)uP"' 
ziran ayı zarfında hariçte bul 
mecburi olanlar (bu rnt:cburİ1'! 
lundukhlrı mahallin eınniyı:t 
lüğti \"ey~ amirliklerinden a 
vesikalar) yoklaınularını kerıt 
!indeki vesaiki mektupla g6n 
suretiyle yokla.nalarını yup:ıc 

VesaıkSi7. gônderılen rnck 1plıt' 
bul değildir Ve yoklam:ı.ya ıt 
addedileceklerdır. 

4 - Mektupla yoklam~ı: nnı 
racakla.r bizzat yoklarrwJ~rını 
cak suuayların_..gc1 ecek'c i il 
vesaikı de taahT•otlu ek• pla. 
receklerdir 

5 - Şube mıntak ı hare udi 
ta yoklamalarını yant ilCDklar 
len vesôl .ki bh due çe ne Şılbt ~ 
kanlarına muracaat e ek ftl'~..ı 
yaptJr:ıbileceklerdlr (Maliye Jd@ 
terine aittir.) 

6 - Gerek n.cktuµla gtrck 
ile müracaatlarda nüfus cüzd8l1 •0 
940 yoklan1a~ında yazılmış aube ıP 
sıra numarası ve rütbe ıle şırıfıP 
dirilmesi Jtizundır. MeseJA yec:lı# 
Tğm. 4/160 gibi. ıJP 

7 - Yoklamaya gelm.iyenıer ~ 
ne tevfikan n1e.ktupla ynptıtıJ1 

1076 numaralı kanuna göre (50) 
cezaya tllbi tutulacaklardır. w°' 

8 - Haziranın 2. sinden 7. •~ 
d?r . (Kimyager, levazım, v.e -" ~ 
dışçı, eczacı, tabip) ~ınıfına pıt rr.J 
rütbe subayların yoklamaları '1" arı.._ 
caklır. ıf ~ 

9 - Haziranın 9 undan 12 "1'' f 
dar (Top, Hesap memuru, nakli1' 
hhkfım, Oto) .sınırına ait butllfl / 
be subayların yoklamaları y.ıpl 
tır.) f 

10 - Haziranın 13 ünclen 16 fll'~ 
~ar (Muhabere, suvari, deıı>'"ılx 
ıan~ar~ıa, ?ava, ölt.ı:ıe ha~it.8. ~ 
adlı ~u1.1vır, sanayıı harbıye.l ~ 
na aıt blitı.in rütbe aubayları11 J 
ınaları yanılacaktır 1 '-

11 - Haziranın 16 ııındnn J~ 
kadar (Deniz J\.fakine, Gi.ıverte,ııt' 

k~r~~r, ~uamele memuru -sınP ';/ 
butun riılbe suhavlann yoıt1' 
yapılacaktır. · f 

l:! - Hazır ıun l'l inden 20 sJI" 
d r <botun rutb~ pıyc<lclcr.) ~ 

13 _ Bl.> yoklamaı..ırda P il 
\ l ık &.·.ıllarıyle birlikte tasdi1'1 
rcı ~ bc~tierler nde bı..lundur\J~ 

,\ - TerJ. s tezkcresı. teıtaUt 
v~ya dığcr a erı \.C.SS. k sureO. 

B - l\'u!u cüzdanı, C.ı ade1~ 
raf. . 

C - Jli"kım eczac:ı, dijçı, e ;/ 
leı ı. diploı11a \ e itıtı .. ~ c kıl 
lc-rı 

D - !rJıen<lı \lC kı ~~ 
nnug. _şubede ihı.ısasları buıuua.·~'.I 
elektrik, yol, ilnh ) gibi ve""~ ~ 

14 - llalj hazır tnahalle cın° ',I:. 
.. i tarafından tasdıkli üuıınet ıı 

15 - Her sınıf tçin tayın cctıJet'r 
lerde yoklamaya gclinınesuıt> 
f'dilmesı. 

16 - Yok.huna sabah sa"t t 
12,30 a k•da . Öğlcd<'n 
18 ze kad.ır dev·anı t«.iı:!ceı, ' 

17 - Temmuz 940 \"e daha ... 
enelcrdc y<.ı.ş haddine uğı ı1 

yaz haddınc ugradıkları nufı.ı ' 
l.ırına yazı!Jtagı.ndan beYf 
caatları ililn olunur. ~? 

DOKTOR 
Balız Cenısl 

LOKMA."' HEK.t~f ~ 
DAHİLİYE MÜTl.'IlA.SS --' 

Di\'anyolu 18' ,,,. 
~tua1rnr natlrrt: %,5 • i. 'tel: 


