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"Vişinin icraatı 
sarpa sarıyor 

Hür Fransız 
kuvvetleri 
bu sabah Su· 
riye ve Lüb
nana girdi 
İmparatorluk kuv
vetleri bu girişe 

müzaheret etti 

''Fransız de
nizcileri, Dar· 
lana karşı hep 
ayaklanınız ! ,, 
Bir bir Fransız oe .. 
nerallnln vatandaş
larına bir bltabesı 

Londra 8 (A.A.) - cB.B.C.> 
Hür Fransız kuvwtlerinin ma • 
ruf şeflerinden General Dolar -

Müatemlekelerdeki Fran
sız büyüklerinin ve or
du mensuplarının hür 
Fransa fikrini benimse
meleri Viıi hükfunetini 
icraatında ınü,külata 
ıevkedecek ve Alman· 
yaya umduğu itbirliğini 
getirmiyecek gibi görü
nüyor. Bu sabah Suriye· 
nin iıgaline baılıyan hür 
Fransızlara İmparator
luk kuvvetlerinin iltiha
kı da bunu teyit etmek
tedir •• 

Londra g (A.A.)- Böyter min:ı. Brazvil radyosunda Fran-
Ajansı bildiriyor: sız denizcilerine hitaben söyledi. 

Hür Fransız kuvvetleri bn ği bir nutukta bilhassa demiştir 
ki: 

sabah saat 4 de İmparatorluk 

~n: ETEM iZZET BENiCE 
tahakküme kari\, Frall6ız deniz. 

kuvvetlerinin müzaheretile cilerini ayaklanmağa davet ede-
Suriye ve Lübnan toprıtkları- ;rim. Darlan, l<'ransız donanmasını 

.ı\J.ınaıftarm Jimali ve garbi Af- na eirmişlerdir. Amiral Darlırıı'la ihtl14flı olcW4u şahsi polisi haline koymuştur. 
lilıa30a h&kiın olmak hususunda söylenen General V eygcınd (Devamı 5 lnrl Sayfad&) 

•ıı11anmak istedikleri en birinci ı------------------- -------------------
~lılb; İn~liz • Fransız husumetini 
~lıtiktir. Fransa ile tngilterenin R o m a n y a da 
'•ası açılır ve bu açılma fili bir 

•usıunet halini alırsa; hiç şüphe- sah ot aı· hare· 
liı Almanlar hem bir müttefik 

•aıanmış, hem de Afrik~ya sıçra- ketleri artıyor 
lııış olacaklardu. 

llerlinin mütarekeden sonra Vi-

li hükumeti nezdinde sarfettiği Böstence "8ngının-
llıesainin ve yaptığı tekliflerin ba- J 

tlıda Fransız müstemlekelerinde- dan 10nra1 bir tren 
lislerden, donanma ve ticaret d ld k idi 

t~ilerinden, sanayi müessescle- e yo an çı arı 
~l!İ:ıı. Almanya emrinde harp ima- Londra 8 (A.A.)- B.B.C. Alman-
1.\tından istifade geliyordu. Vişi lar tarafından fazlasile kullanılan 
' bir tereddüt ve vakit ka- Romanyanın Kösten<:<! limanında 
~ına devri içinde bunları bir çıkan büyük yangının ehemmiyet-

a:rıı bağlıyamadı. Fakat, Alman li hasara sebebiyet verdiği anla-
, ~ ~talyanlar Suriye ve Tunus iis- şılmıştır. Yangın bi• kereste de-

tlııdeki emrivakilerle bir başka posundan başlıyarak, yanındaki 
~~lu terdh ettiler ve tekliflerini (Devamı 5 iı:ıd Sa.ytada) .l haline sokmak için İngilttte ile ı------------
~nsanın arıwnı açmağa koyul-

ar. 
ltaı.a yardım göndennek için 

~iyeye inen Alman bava filo· 
'"'1 bu husumeti tutuştnrdu. Tıı
-~ limanlarına giren İtalyan ge
~~ltrinin bombalanması bütün 
•utun bir tahrik unsuru oldu ve 
.\ıııı;aı Darlanı duygusunda esa
:ıı Yerleşen İngiliz aleyhtarlığı 
l' açıktan açığa eski müttefiki a
~Yhinde bulunmağa sevketti. Al
lııaQJar bütün bunlardan istifade 
~1tiler, İngiliz husumeti manev
~sı altında ve cazip teJtliflerle 
•ansız . Alman - İtalyan işbirliği 

\tıusunu da kuvvedCJt fiile çıkar
~alı; gayretine düştüler. Amiral 
"arlan Laval'e taşçıkartan bir 
ta:vretıe bu yola yürüdü ve noktai 
~ıaruu açıkça söyledi. Hatta Dar
a~·a göre; İngilterenin galip gel
llıes; zayıf bir ihtimaldir ve Fran
~ııın kurtnlması , istikbal ve im-
8111torlıığıınu kurtarması Alrnan-

(Denmı 5 ine! Sayfa.da 

ISONlı--. 
1'ELGRAF 
Dlnya llAdlse
lerınl baber 
alma lmkAnla
rını gem,ıet • 
1111, bulunuyor ~ 

ALMANLAR 
Lazkiye ci
varında yeni 
bir hava üssü 
yapıyorlar 

Bitin bazırllk· 
ıar, Alman taar-

1 ruzunan geniş 
mikyasta olaca

. ğ ı n ı gisterlyor 

Alman Cep 
tah tel bahir-
1 eri Beyrut 
limanında 
Londra 8 (A.A.)- B.B.C. Suri

yeden gelen haberler, Almanların 
gittikçe artan miktarda Suriyeye 

(Denmı 5. lncl 8ayfa4a) 

Vişi'nin iki 
taraflı siyase

tine cevap 
Vaşington 3 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti, Vişi hükı1metine karşı 

Amerikanın vaziyeti hakkındaki 
Fransız notasına Amerika hükıi. 
metinin cevabını hazırlamakta -
dır. İyi haber alan mehafilde 
söylendiğine göre, Amerikan ce • 
vahı sarih ve azimli olarak kale
me alınmıştır. Notada, Vişi hüku
metinin her iki sahada birden bu
lunmasına Amerika hükfunetinin 

müsamaha göstermiyeceğini açık. 

ca beyan etmektedir. 

lngilizler iki 
Alman vapu
runu batırdılar 
Alman tayyareleri
nin bir kallleye hü
cuma neticesiz kaldı 

Londra 8 (A.A.)- B.B.C. İngi
liz bombardıman tayyareleri, Ho
landa açıklarında bir düşman va
pur kafilesine tesadüf etmişlerdir. 
Tayyareler taarruza geçerek, be
şer bin tonluk iki vapura tam isa-

(~vamı 5 iııcl Sayfada) 

Erkekler Kısa Pantalon Giymeli mi? 

Doktorlar, Elb·s ciler 
Tasarruf Cemiyetinin 
fikrine ne diyorlar? 
Emrazı Akliye bastabanesı sertabibi B. 
Rlştl Becep kısa pantaıon ve ceketsiz 

gezmlye şiddetle aleyhtar bulunuyor ! 

A11ketimize cevap verenlenfen Bıı kırköy Emrazı Akliye ve Asabiye 
hasta.nesi Sertabibi B. Riişdai. Rec eb ve elbiseci B. Hıfzı Söylenıez 

Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti- ı müştür. Kendııi bWlu şöyle anlat-
nin vatanda.$1ardan herşeyde olduğu maktadır: 

ğu gibi gjyimde de tasarruf istemesi - cOeketıfrz, ltravataız ve kısa pan-
ve bu meyanda yazın celretslz, kravat- talonla gezmek .... 

:oak ~:!"r:!ın! ~Anketi Yapan: .. n:~~~y,:::'.::: 
keklerin kısa pan- BfJLENT B biye Hastahanesi 
tal.on giymeleri- • ERiM Sertabibi B. Rü~tü 
n.in temenni edil- -=-=-=-=-=-=-==" Recebi görmek 
mesi her tarafla - için trenden iner-

Akdenizde ki 

Hadiselere 

Bir Bakış 

Suriyede Al· 
manlar şim
di top başına 

geçtiler 
1 1 

Sekiz Almaa 
tala tel balllrl 
Sariye aabllle
rlnde geziyor 

Tayyarelerle Al
man askeri sevkine 

devam ediliyor 
GENERAL DENTZ'in 
MÜDAFAA HAZIRLIGI 

Anadolu Ajansının verdiğj ha
berlere göre, Suriyedeki Yüksek 
Fran.o;ız Komlscıi General Dentz 
Beyn.ıt Radyosunda i:iöylediti bir 
nutukta Vışi hük:Umetiuin siya
seti.n.i takip etmek lüzumundan 
bahsetmi~, Suriye ve Lübnandakl 

(Deva.mı 5 ın.,; Sayfada) 

Yeni ekmek çeş· 
nisi de yakında 
değiştirilecek 

Çavdarh ve arpah 
ekmek satışına bu 

sabah başlandı 
Bu sabahtan itibaren yeni tip 

yani yüLdc 20 çavdar ve yuzde 
30 arpa, yüzde 50 buğdaydan imal 
edilnıış €kmc1< satışına başlanmış
tır. Ancak dünden kalma ekmek. 
!er de mevcut olduğundan bu sabah 
bazı fmnlarda iki çPşit ekmek gö
rülmüştür. 

Öğrend.gimize göre, bu yeni tip 
de rnuvakkattir Yeni mahsul is. 

(Devamı 5 inci Sa.,fada) 

Küçük bir ço
cukla bir çoban 
kuyuya düşüp 
boğuldular ! 

Dün boğulan karı 
kocanın defnine 

izin verildi 
Dün Beşiktaşta Dikilitaşta feci bir 

kaza olduğunu yazmış ve Ismail ismin

de bir bahçıvanın kuyuya dü.:en kan
sını kurtarmak isterken kendisinin de 

(HARP VAZiYETİ ) 
Suriyede, Mısır ve Süveyşe doğru 
tevcih edilen Alman kıskacının 
Garp ucu gitgide kuvvet buluyor 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SURİYE l\1ESELESİ: 
Suriyede, Mısır ve Süveyşe doğ

ru tevcih edilecek taarruz kıska-
- cının garp ucunu yakın zamana 

kadar bir i!rtiınal olarak ileri sü
rüyorduk. Bu ihtimal bugün ar
tık kuvvet bulmuştur. Zira Suri
ye, Alman usulü üzere istilaya de-

vam edilmektedir. Rodos ile Suri
ye arasında Alman tayyareleri 

.her gün gidip gelmektedir. Bun
ların asker ve hafif harp malzeme 
si ~ıdıkları şüphesizdir. Suriye 
hava meydanları tamamile Alman. 
!arın eline geçmiştir, Almanlar 

(Devamı 5 inci Sayfa.da) 

Fatihte Kanii Bir Cinayet 

ir mezbaha kesicisi 
karısını sokakta 

boğazlayıp öldürdü 
----~-~ ... -------

Cinayete sebep kadının lbane~ ederek bir 
yaşındaki çocuğuna da bırakıp kaçmasıdır 

Fatihde dün aksam sokak orta
Dün akşam Falihte sokak orta • 

sında bir cinayet işlenmiş, bir a • 
dam evinden kaçmış olan karısını 
sevgilisi ile beraber yakalıyarak 
kocaman bir kasap bıçaği!e yara -
lıyarak öldürmüştür. 

Dün gece ve bu sabah yap -
tığımız tahkikata göre bu aile fa
ciasının hazin hikayesi şudur: 

Ramide Cuma mahallesinin 
Şeyh sokağında Fazıl Engin adın

da bir genç karısı M ükcrrem ve 
bir yaşındaki çocuğu ile beraber 
oturmaktadır. Fazıl Engin, mez -

bahada kesicidır. Ve bır müddet • 
tenberi ifa etmekte olduğu asker -
lik vazifesini bir hafta kadar evvel 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

Maltanın da 
işgali imkan 

dahilinde 
Malta 8 (A.A.)- l\lalta u

mumi valisi Dobbi diin radyo
da Malta ahalisine hitap ede
rek, l\Iallanın bir istila imkô· 
nına karşı koyması lizıın gel
diğiııi kaydetıniş n demiştir 
ki: •Adayı tcrketmiJ•cccğiz. A
danın ne Alınanlar, ne İtalyan
lar tarafından zaptına nıiisa
ade etnıiyeceğiz. 

boğulduğunu h<tebr vermi~tik. Adliye ı---;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;-----------
tabibi B. Enver Karan ce:;etleri mua-
yene etmis ve defnine izin verml.§tir. 

Bu·kazadan baska tisküdaı-da ve Kı
sıklıda da ölümle biten iki kuyuya 
düşme vak'ası olmuştur: 

Üsküdarda oturan Ahmet Giller a
dında biruıin oğlu 11 yaşında Cen~ 

Güler kuyuyn düşmUş, boğulmuştur, 
(Devanu 5 inci Sayfa.da) 

KISACA 

Fransanın aıundan 
kaçan baklkl fikri 

A. ŞEKIP 

tecrübesiz diplomat, kırdığı po
tun Türk efkarı umumiyesindc 

uyandırdığı aksül~ıneli teskin 
edcn1eıniştir. 

~ lliinya hadMeleriııiıı ehemmiyeti ~~ 
~ün d<!fişen vazlyell.,.. kar- ~~ 
ı.,.: , SOS TELGRAF, .l<>Ulı• ·~ 
, lttvlslerini laltv!ye etmek Iu- ~ 
t""1ıınu duymuş ..., liinwı daha ~ 
.( llaatlerlnde ~el"1 ha.1-leri de ~~ 
~~Uclllarına lalı.elim leln bazı ~~ 
~~ı ıı.lnuşlır. 

Halk sandığı 
esnafa kredi 

açacak 
aU.ka He karşılanmıştır. ken Jleride yeşillikler arasında göz a- 1-------------1 
Arkadaşınuz Bülent Hamdi Erim bu lan bir beyazlıkla uzanan hastane bi-

Fransızların Ofi ajansı, ge
çenlerde Darlanın yaptığı mü· 
nasebetsiz beyanata dair, garip 
üslı1plu bir telgraf neşretmek
tedir. Bu telgraf, bir özür dile

me midir, bir tavzih miclir, bir 
tekzip midir, bir tef•ir midir, 
bir tevil midir, anlıyamadık, 

gitti. Ofinin garip edalı satırla
rından yalnız, anladığımız şu 

.ki, Fransız Başvekil muavini A
miral Darlan, söylediğinin ne
reye vardığını heniiz idrak et
miştir. Fakat, ne çare ki, atı a· 
lan Üsküdarı geçmi~, acemi ve 

Ofi, Fransız - Tiirk n1iinase
betlerinin norınal, S3mi.,ni ve 
dostane olduğunu söylüyor am· 

ma, Amiral Darlanın içinde eht· 
peryalist ihtiras, hal:l, ole\· alev 
yanmakta ve yirmi yıl C\'VCI 

güzel ve kahraman Adanamız

dan, mağlı1p olup, çekilip git

meğe mecbur kalışının acısım 
ve hıncını hala hazmedememiş 
bulunmaktadır. 

.~ .. bo.ıı ve ötle ~in ... ~ 
•• dutu ielcntlanlan daha fada ,_~ 
t\ •enı.ını dttoedet>ilmek için, ~ 
bıı-"'t.nılrın mut.aı lntişv -i. ~~ 
....... ııaaı kad:ı.r daha c- &lın.a.lı: ~ 

il eti hisı.I olmuştur. ~~ 
411ı, IU>cbn böyle, okuyucularımız, ~ 
........ badlııelocine d:ılr ~tin ~! 
ıı.,: • rec sa..tine kadar celen ha· ~ 
~ri de Son TelgTalta bulabile- ... ~ 
it;,, l'dlr. Bu ~aycye varmak ~! 
~I~ · ı...ın.cı ııabtr-;..ı,, bazı lek· ~ 
t"d,, detıııiktlkl<-r ya.ptık; bu saJıl- ı1 ı.. lc:l: «Bir Cassusun Gizli Def- tıı 
ı;• b!mıt tıefrika.nun alluıcı sah;- ~! 
l"llt c tıa.kletUk .. Bu ıurrilf', ta.sar- ~ 
>, •t1Jflmlı "1ilıın.lara da.ha bol ~! 
~ >euı telçaf bab<-rlert dereet- ~ 
>ı., k ltnk&ıu ba.'<11 olmu~ bulunu- ~ 

• ! 

Tekmil cemiyetler 
paralarını buraya 

yatıracaklar 
Esnaf temiyetleri ve teşekkül

lerinın şımdiye kadar muhtelif 
bankalarda bulunmakta olan pa

ralarının badema İstanbul Halle 
Sandığına yatırılması kararlaş

tırılmşıtır. 

İstanbul Halk Sandğı da bu pa
ranın nıevcudü üzerınden aza es
nafa kredi açacaktır. Şehrimizde 

yirmi dört esnaf cenııyetinin yıl
lık bütçeleri 100 bın Jirayi tecavüz 

etmektedir. Diğer taraftan esna
fa lüzumlu maddelerın de cemi
yetç-e lemin olunması için çalışıl
maktad;r 

çok şayaru dik.kat teşebbüs hakkında nası ile istasyon beynindeki mesafeye 
doktorlar, elbiseciler ve ha.Ikla ıörüş- (Devamı 5 lnei Sayfa.da) 

-------~ı-~~----

H a beşi standa Yeni bir Ame-
bir şehir ve rika zırhlısı 

1000 esir alındı denize indirildi 
K ahire 8 (A.A.)- B.BC. İngiliz 

umumi karargahının tebliği: Lib
yada yenj birşey yoktur. 

Habeşistanda arazi ve iklimin 
çıkardığı büyük müşküliıta rağ
men, Ciınmaya doğru ilerliyen 
kuvvetler, müthiş Omo nehrini ge
çerek, Abatiyi i~gal etmişler ve 
1000 esir almışlardır. 

Dal•a cenuptaki kun·etıer, İtal
yan menikrine taarruz ederek, 

(Devamı 5 lnı:i S"-l-fa.da) 

Londra 8 (A.A.) - Eksçene 
Telegraf ajansının Nivcersey'den 
aldığı mr.lıimata göre, Ludakota 
ismindeki 35 bin tonluk yeni A. 
merikan zırhlısı denize indiril -
miştir. Bu, üç ayda dcıııw iııdiri . 

len zırhlıların üc:üncüsüdıir. Va. 
zıfeye girdiğı zaman, Amerikanın 
18 inci zırhlısı olacak! r. Bundan 
sonraki dı"'cr bir zırhlı da prC' -
gramdakirdcıı 9 ay evvel bitiril. 
miş olacak ıır. 

f;u GÜN : 1"'="'"_...,,,,"""""'l 

Harp An
siklopedisi · 

(DAKAR) 
Garbi Afrika sahilin
deki bu mühim Fran
sız limanına dair o-

lan yazıyı bugün 

• 

I 

Bu sııretle, Darlan, bugünkü 
Fransız hükiımetinin en hakiki 

fikrini ortaya atmış bulundu ve 
biz de anladık. 

ATtık, biz de hesabımızı bu
na göre tutarız. 

Ma!tineye Veri~ken Gelen 
Haberler 5 inci Sahifede 



- - _-==..___::__:_::::: ----- --= -
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2 - S O N T ! L C R A t· - 8 HA.ZİRA..." 1Mı. 

. AOİSELER 
''~ . . ..... 
' KAA51SINDA·~·F 

SON TELGRAF 

HALK TiPi 

AYAKKKABI 

Gazetelerin haber verJiii· 
ne göre, ha& tipi ayakkabı· 
lar meaeleıinden Ticaret O. 
daıı ile Sanayi Birliii uum• 
da ihtilif çıknutl Ticaret O. 
dası, bu ayakkabıların 660 
kunıfa aablabileceiini iddia 
ediyor; Sanayi Bir:iji iae bu 
fiata kurwamıyacaj:mı aöy· 
liyormuı! 

Halbuki, lıtanbul tarafın· 
da, Kapalıçartıda, Mahmut· 
paıada daha ucuza bile aab· 
lan ayakkabılar vaı;. Kendi 
kendimizi aldatmıyalım. 

Halle tipi ayakkab11ı, 30 
liralık lüks papuç olacak de
ğil ya.. 660 kuruıa, nedea 
idare etmesin?. 

Garajların 
kontrolü 
Her garajda benzin 
bulunmıyacak, ahşap 
.garajlar kapanacak 

Belediye makine Müdürlüğü, 
garaçları kontrole başlamıştır. 
Badema lı.er garajda benzin bu • 
lunmuına müsaade olunmıyacak
tır. Yalnız betondan depoları mev. 
cut oan garajlarda benzin bulun. 
masına müsaade olunabilecektir. 
Ayni zamanda a~ap garajlar da 
kamilen kapatılacaktır. Mahalle 
aralarındaki garajlann kaldınL 
ması hakkında da herhangi bir 
garaj buhranına meydan bırak
mamak üzere tetkikler yapılmak. 
tadır. 

KÖÇCK BAB RLER 

ViLAYET v• BELEDiYE: 

11 
u : .. : 

Nerede daha zenglİI 
Tlrkçe'l. 

Bir dil ve gramer kongresİDİD 
toplanacağı haberleri gelen ıu 

günlerde, bir noktayı yarmaktan 
kendimi alamadım. İddiaya göre, 
toplanacak kongre, bugünkü dil 
keşmekeşini kökünden hal ve fas
ledecek, bir yıl evvel ortaya atı
lan acaip gramer kitabı deneme
sini alaşağı e<lip makul ve muva· 
fık bir gramer esası tesbit edecek .. 

Dil olmayınca, edebiyat olmaz. 
Neden yeni bir edebiyat yok, di· 
yoruz. Gençler, yeni okuyanlar dil 
bilmiyorlar k~ bu vasıta ile yeni 
bir san'at atlası dokusuıılar .. 

Bab-Stil şair, deyip, geçiyoruz 
ve alay ediyoruz. 

B çare gençler ne yapsın?. Türk
çe bilmiyor, kelime bilmiyor ki .• 
Bildiği bütün kelimelerin mttmuu 
birkaç binin içinde .. Şiir için, e-

Gününmeselesı. KaybQlan 
Almanlarla yeni Ça Y ı ar! 
Ticaret anlaşması thr~~~~d:a~C:.~~:~ 

------ kaybolmuş 1 

On beş milyon liralık anlaşma 
tatbik. mevkiine girdi 

izah etmiş ve bu hususta tacirle
rimizin tenvir edilmesini bildir. 
mştr. 

Almanya ile yapılan cem'an 15 

milyon liralık takas anlaşmaları 

tasdik edilerek mer'iyet ve tatbik 
mevkiine konulmuştur. Ticaret 
Vekaleti bütün Ticaret Odalarına 

Öğrenildiğine göre, yakında Al. 
manlarla daha vasi bir ticaret an· 
laşması yapıldması kuvvetle muh

bir tamim göndererek anlaşmalan temeldir. 

--~-~~~~~ 

Kahve tevziatı Eksik ekmekler 

Çay ve Kah~ İthalat Birliği 
şehrimize gelmif olan 2500 sandık 
çayın tevziatını tamamlamıştır. 
Fakat bu çayları alan İstanbul 
piyasasındaki tüccarlarda mal bu
lunmadı~ı hayretle görülmüştür. 
Bunun üzerine kendilerinden çay• 
!arı nerelere sattıklarına dair fa. 
turalar istenmişfü. Verilen fatura 
kopyelerinin çoğu Anadoluya ait. 
tir. Mahallerine yazılacak ve ha
kikaten faturalardaki adreslerde 
bulunan kimselerin bu maJrarı a
lıp almadıkları tahkikatla tesbit 
olunacaktır Bundan sonra gele. 
cek partiler tevzi edilmeden ha • 
zırlanan tevzı listesı alakadarlarca 
gözden geçirilip tasvip edikcek -
tir. 

Sarlye'nla vazıyed . il 
Yazan: Ahmet Şükrü f.5 ;,.ı, .\ii 

Giridin işgali üzerine Sııtılıfl' 
İngiliz - Alman mücadele sah~ 
nin ön pliıruna geçmiştir. S ıı 
hakkında her gün her iki tar~ 
mütenakız haberler vermek ~ 
İngilizler, Almanyanın sur';;,,., 
işgale hazırlanmakta oi-OııJ~ 
bildiriyorlar. Evvelki gün lP tf 
radyosu, Suriyeye karadan, ııı J' 
dan ve denizden AlmanıarıP ~ 
mekte olduklarını iddia euıı1l 
Bu radyonun verdiği habe"' 
re, Almanlar karadan Tor<J' 
presile, ekseriya, Balkan d 
lerinin pasaportile ve baza~ ,ı 
mülteci Yahudi rolün~e sur•' f' 

S 
,. 

BELEDiYE BiR 

MVREBBI MiDiR?. 

* Son verıl kanunları mucibince 
alı\kadar tüccarlar taraiından De!tc-r
darlıta 600 beyanname verilml~tir. Bu 
beyannamelerın tasnif.ine yarından iti
baren ba§1anaral< vcr&ı farkları tahsil 
edıll'Cek.Ur. 

- dcbiyat için elzem olan en güzel 
kelimeler, ona, h:çbir ~ey ifade 
etmiyor .. 

Badema kahveleri her 
yerde kaza kayma
kamları dağıtacak 
Vilayet, bugünlerde ~elmeJi bek. 

lenen müsaadeden sonra kahve 
tevziatını kaza kaymakamlıkları 

Beher kiloda 2 O O 
gram eksık çıkaran 

fırınlar varmış! 
Alakadarlara ve Belediye şu • 

belerme son günlerde yapılan bir 
çok şikayl'tlerde, fırınların eksik 
ekmek imal etmeğe başladıkları 
anla~ılmıştır. Belediye bütün fı

rınların sıkı kontrol edilmesi için 
derhal alakadarlara emirler ver
miştir. Bazı şikfıyet sahipleri ala. 
kadarlara siklctinden 200 gram 
noksan ekmekler vermişlerdir. 

Sa ve şerbetlere baz 
konması memn11 I 
Belediye, yaz mevsimınin gel· 

mesi ve sıcakların başlaması üze. 
rine şehirdeki su ve şerbet satış. 
!arını sıkı bır suı·ette kontrole 
karar verr.ılştir Se,yar sekilde 
su ve Şerbet satışına mü>aade o
lunmıyacaktı:. Boyalı ~erbet ima. 
!ine ve •uların içine buz atarak 
soğutuldı.klan sonra sa\ılmasına 
mani olunacaklr. Bundan başka 
su satanların sattıkları suyun cin. 
sin üz<'r~c·ı ine yıızmaları mec .. 
b11ri tutulacıktır Yapılan kontrol. 
de satılan su etiketinde yazılan • 
dan başka bulunursa sahibi ceza. 
landırılacak ve böylelıkle Terkos 
suyunun memba s~yu dıye satıl
maması da önlenecektir, • 

geçmektedirler. Jfova.•an . u tı" 
ye günde vasati olarak on ık• 
yare gelmektedir. Evvelki 
Rayak tayyare meydan•r ı 'J 
iki tayyare gelmiş, fakat bur. 
boş oldukları anlasılm; tır. I 
yeye balıkçı gemileri iç!nd · 
manlar çıkmıştır. İşte S r' 
vaziyeti hakkında İngiliz kS'r. 
!arının verdikleri sen haberi~ ---

Bir gazetenin birinci sahi
fesinde fıkralar netreden 
genç bir m~ı. rır, geçen gün 
bir yazısına §U serlevha~ 
koymuttu: «Belediye müreb
bidir.» 

Ben, bir bemıeri sıfatiyle, 
lıtanbul ha&ına layık eörü· 
len bu mürebbiyi reddediyo
rum. Belediye, neden bizim 
mürebbimiz olsun?.. l.>emek, 
latanbulluıar, •.l..ıliarı hiç bir 
ıeye ermiy<:n zavallı insan· 
lardır ve mut.al<a, bir müreb
biye ihtiyaçiarı vardır, öyle 
mi?. 

Yarabbi, ne müüıit bir iz'• 
an ve idrak Lııhranı içinde· 

• 7 JIZ •• 

KABAK ÇEKIRDEGl 

iHTiKARI 

Bir de kabak çekirdeii ih
tikarı varını§.. İnsan, inan· 
mak istemiyor. Herıeyde ih· 
tikirı anladık. f'akat, fU ka• 
bak çekirdejıi ihtikarı ne o
luyor?. _ 

Kabak çekirdeği, fakir fu. 
karanın yeeane eilencesidir. 
Kabak çekirdeğinde ihtikar 
yapmak: «Dilenci çanağın
dan para ç&l.mak» demektir. 

KURS ----· 
MODASI 

Hanendeler ve sazendele
rin imtihana tabi tutulması 
meselesi, eünün mevzuu ol
du •• Bundan böyle, gazino

larda, ıehadebıameli erbap
tan çalgı ve ıarkı dinliyece
ğiz. Bir de kurs açılacakmlJ •• 
Calgıcılar, hanendeler, bu 
kurstan geçtikten ıonra, İm· 
tihan olacakmıt ! 

&.ene, kura, moda oldu, 
Mekteplerde ikmale kalan 
çocuklara kurı açuyor. Sa· 
zendelere kurs açılıyor, tram
't'ay müstahdeminine kura a· 
çılıyor ••• ilah ••• 

Bütün dünya ilim 't'e fen
nini kurslarla batmedeceğiz .. 
Oh, ne ali.! .• 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 84 

+ Belediye Muhasebe Müdiırlut\l 
bina VCl'&ı..>ıno yapılan zammı, tahsil 
ıJUbclerine bi.l.dirmlJtirs Vergi, ay ba

&ı.ndıın itibaren akarlarda buhran ver
gisınin üçte biri, iknınet&f.ı.hlarda gene 

buhran vergisinin altıda biri nisbe
tinde müdafaa ver&ısi ilAvesile tab.sil 
edilecekt.ic. 

MAARiF, lJNlVERSlTE: - + 500 lkmektep öğretmeninin şlm· 
diye kadar kendiler_.e verilmem~ o
lan 932 senesine ait mesken bedelleri 
J"ak.ında endilerine verilecektir. 

Bu hususta Maari1 .l\füdürlütü 14 .. 
zun ıelen hazırlıklan yapmaktadır. 

+ İstanbul İlktedrısat Mü!ettişle
rinden Suleyman Ahmet, Muharrt!lD. 
Karamı.ırak. ve Mu.stafa Enstıtü ?.1u .. 
dürluklerine tayin olwunuşlardır. Bu 
suretle İstanbuJdaki müiet~ler kad· 
rosunda mevcut 7 eksik 10 a çıkırui· 
tır. Kadrodaki eksik müfettişler ya
landa tamamlanacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Mıntaka Ticaret Müdürü Sa.it 

Rauf Sarperiıı buaün An.karaya ei
deceği haber alınrn~tır. Müdür. Veka
lete cart işler Uıerinde izah.at vere
c:elı:tir. 

+ Düııkil ihracatın yeldlrıu 150 bin 
lıradır. Bu arada dıin İsviçre7e deri, 
Mısıra tütün aat.ıl.ınıştır. 
+ Yakında Bulgaristandan memle

ktimize 50 ton naftalin ııeleceii haber 
alınmıştı.r. 

Dijjer tarattım, Fiart Münltabe Bü
rosuna müracaat eden ıenç bir Türk 
kimyag~rl de naftalin yapabileceğini 
bildirmiştir. Bu gencin dahilde yapa
cailı naftalinlerin k;loru 80 kuruşa mal 
olmaktadır. Kendisinden nümune is
o.erunıştlr. 

+ Tuha!i1'! nuıjazalanndan bazı
ları perakendeci olduğunu idPıa ede
rek yüZde 25 karla mal şatmıya baş
lamışlanlır. FiaUan Milrakabe Büro

su tuhafiye malazalarıru toptan ve 
perakendeci diye bir ta.sıı.ı!e Ubl tut.
m.ıya karar vermi,,:tir. 

MVTEFERRIK: 
+ Haliç İdaresınin Münalı:alAt Ve

kiUetine devri için hük(lmet tarafın· 

dan hazırlanan kanurı lilylhasının mü
zakerelerine yakında BüyWı: Millet 
Meclisinde başlanacUtır. 
Di~er taraftan uzun bir müddet

tenberi Haliç Şirketini idare ed"1ı mu
vakkat idarenin tasfiye:il için bir ıı.e

yet t.eşkil edilmifür. H<'T"t yalanda 
selırimize seleni< vazifesine baiUT•
caktır. 

+ Yeni ihdas edllmil olan Kızılay 
Umum MüdUrl\itiıne M.alat,-a Bez 
Fabrikası Umum MOdilrü Zt,a Tah
sin AygUn tayin olwunUJ(ur. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Gözlerinizi kadına diktiniz. 
Kendinizden geçtinlz. 

- Konuşuyordu. Bakmamak 
doğru olur ır.uydu? Farza.. Şun. 
eli görümce hanunefendi gözle • 
rinı kapıya dikmiş bulunuyorlar. 

- Ben mi? larkettıniz demek? 
- Pek farkedilmiyecek gibi de-

ğil ki.. 
- Bir gölge gördüm de. 
- Onun da farkındayız hanıme-

feııJi. Bır erkek gölgesi. 
Ve Sen.ha) ;ı dönerek devam 

etti, 
- Hanımefendıden şüpheye 

'haj<kımı;: oıabilir mi? Haı:. ıne • 
f.endinln, göı ~si buzlu cama ak
ı;eden şu meçhul erkeğe fozla bır 
araka gös~.di - eruıı iWlıa ede -
bilir miyiz? 

Görümce hanım şakrak bJr kah
kaha attı: 

- Edebilirsiniz tabıi. Erkek 
gölgelerı.ne gözlerimi daldıra mı • 
yacak bir yaşta değilim elham • 
dülillaiı ... 

SeB.iha, daha şakrak bir kahka· 

ha ile mukabele etti: 
- Şüphesiz hanımc.fendi. a 

şunu da ıtiraf ediniz ki bu saba"ı
tıırbl'ri gözlerıniz yaln~ bir erkeği 
görebiliyor. 

Rezzan alaka ile sordu: 

- K '.nmiş bu? 
- Çoban. 
- Han .. Adanalılan kurtaran 

çoban- Anladun. Eh, benım gö. 
rümceın romanlık bir kadındır. 
K;ıhramanlıuı sever.· 

"- Bu, diyor, liıgat.. arapca, 
farsça .. her ne ise .. Bilmiyorum .. • 

vasıtasıle yapmağa karar vermiştir. 

Ahmet Haşimin sekizinci ölüm 
;ı.-tldönümü münasebetile, radyoda 
Ahmet :Muhib Dranas ve Vedad 
Nedim Tör, Haşimin bazı şiirlerini 
okudular, Türkçe bilen bu iki in· 
sanın ağzında, türkçe bilen Ah· 
met Başimin şiirleri ne güzeldi.. 

Bn manzumeleri dinlerken, dü· 
şündüm. İçim sızladı. 

Dimyata pirince giderken, ev
deki bulgurdan dn olduk. Nerede 
şimdi, daha zengin ve daha güzel 
türkçe örnekleri?. 

RESAT FEYZi 

llftstence llmamn
dakl yangın ve 

tacırıerımız 
Köstence limanında çıkan büyük 

bir yangının büyük tahribat yaptığı 
dün gelen ajans haberlerinden öğ. 
renilmiştlr. Öğrendiğimize göre 
Kös~ence limanında mühim mik -
tarda Türk ithalat ve ihracat mal. 
!arı da bulunmaktadır. Fakat bu 
mallardan ihraç edilmiş olanların 
paraları peşinen alındığından ta -
cirlerimizi endişeye düşürecek hiç 
bir sebep yoktur. 

Tahllle gönderilen 
Ekmekler 

Tahtakalede Petronun ve Küçük. 
pazarda Diyamandi'nin fırınlarında 
yapılan kontrol sonunda belediye 
zabıtası memurları vaziyetten şüp
helendiklerinden, un ve ekmekler
den nümuneler alarak Belediye 
tahlilhanesine göndermişlerdir. 

Bundan başka Tahtakalede Pet
ronun fırınında 22 ekmek vezni 
noksan olduğundan ekmekler mü
sadere edilmiş, suçlu Petro ceza· 
landırılmıştır. --Demir ve LAmba 

şişesi lbtlklrı 
Fiyat mürakabe teşkilatı memur 

lan dün iemir ve lamba şişeler 
ihtikarı yapan il<.i müessese hak 
kında zabıt tutmuşlardır. Bu mü 
esseselerin yaptıklan usulsuz sc 
tışlar hakkında yarın Müra.kab 
Komisyonunda tetkikat yapılacak 
tır. 

•niha kapıya bakıyordu: 
- .:;ölge yaklaşıyor... Geliyor 

galiba. 
Bütün gözler buzlu ca:mlara çev. 

• rildi. Fakat bu bir h<lyal kınklığı 
doğurdu. Zira açılan kapıdan 

metridotel girmiş!L 
Sevinçle koşarak Nacinin elle

rine sanldı. 
- Git~iler bayım. Sıze karşı pek 

~cubum. Affediniz. 
- Ne münasebet yiğitim!.. 

Kont ayıldı ırıı? 
- Ayıldı ayıldı. Valizlerinde biı 

buçuk kilo kokain buldular. Hem 
bıliyor musunuz .. Allah korumuş 
sizi. Yaralıl rdan birmin cebinde 

bir bomba vardı. 
Seniha, bu sözlen d:kkatle din. 

ledıği halde h~ ehemmiyet ver. 
mlyor>nuş gibi bir tavır takınarak 

- Çoban Hiıseyin nerede? • de
di -

:Metridotel cidd.yetini muhafaza 
etmek için göeleıdiği cehde rağ .. 

Kaymakamlıklar, mınlakalann -
daki kuru kahvecilerin, müesse. 
selerin ihtiyacını kolayca lesbit 
edebilecekleri için tevziat çok iyi 
bir şekilde yapılmış olacaktır. 
Kaymakamlıklar şimdiden müra
caatları kabule başlıyacaklardır. 

--~ADLİYE.ve POLİS-~-
17 yaşında hırsızlığa kalkışan 

1 
kadın adliyece tevkif edildi 
06zc810k eden sahte babasına da mah

kemece ı ay haplı cezası verildi 
Gedikpaşada, Tiyatro caddesin. 

de 51 numaralı kunduracı Şaban 
Arbanın evinde iki gün evvel bir 
hırsızlık vak'ası olmuş ve Nazif 
kızı 17 yaşında Kirmastili Tefarelt 
evin üst katındaki konsolu karış
tırırken yakalanmıştır. 

Bu esnada evin önünde bekle
mekte olan Tevfik o_ğlu Hüseyin 
Nar, kızın hasta olduğunu söyle
miş ve onun için içeri girdi de • 
miştir. 

Dün her iki suçlu Adliyeye tes. -Yangın 
Tarlabaşmda Çukur sokağında 

24 numaralı ahşap 4 katlı evin o
cağına konan ateş dolu mangal. 
dan sıçrayan kıvılcımlarla dün 
yangın çıkmışsa da söndürülmüş. 
tür. 

Taşraya gönderi-
1 ece k otomobil 

lastikleri 
Ticaret Vekaleti şehrimizde bu. 

lunan otomobil lastiklerinden 1500 
kadarının taşra vi!Ayetlerinc gön. 
derilmesine müsaade vermıştir. 

Bu hususta Ticaret Müdürlüğü
ne bir de tevzi listesi ııönderll • 
miştir. Bu listedeki milel.ıra gore 
lhtiklerin IC'Vkine başlanıru.~. 

İstanbul için de 400 kad r lastik 
ayrılmışsa da bunlann tevzii için 
henüz müsaade gelmem4tir. 

men sırıtmaktan kendir.i alamadı: 
- Otelin en şık centilnıen halini 

alıyor. Saçlarını kestirdi. Tıraş 
oldu. Şimdi banyosunu alıyor. 

Ve görümce hanıma dfnerek: 
- Emklerinizi yerine getirdim 

hanımefendi - dedi • Hiç kullanıl

mamış iç çama~ları buldum. 
Göriimce kulaklarırun ardına ka.. 

dar kıpkırmızı oldu. Fakat Naci 
buna pek dıkkat etmedi. &niha
nın sararan rengi onu dah;t çok 
düşündürüyordu. 

Bahsi tekrar yaralad,ğı adam -
!ara intlkal ettırdi: 

- İsticvap edildiler mi? 
- Hayır efendim. Emnıyd Di. 

.rektorü bizzat ıfadelecınl alacak-

mış. 

- Peki bu çobanı ne z.ınıan gö. 

rebileceğiz? 

- Yaran saat sonra. 
- Öyle ise benim yüzümden 

unutulan e&lenceye başlıyal.ım. 

lim edilerek dunışmaları yapıl -
mıştır. 

Üçüncü Asliye Ceza mahkemesi 
Te!arekle Hüseyinin müştereken 
hırsızlığa teşebbüs ettiklerini sa
bit gôrdüğünden Tefareki altı ay 
hapse mahkum etmi.şse de bu ce. 
zayı yaiı dolayısile bir ay yirmi 
güne ınılirmiş, babası olmıyan göz.. 
cü Hüı;eyini de bir ay hapse mah
kum etmişitr. 

Suçlular muhakemeden sonra 
tevkif edilmişlerdir. 

Tatil kursları 
Tatilde çocukların sokaklardan 

kurtarılmaları ve faydalı bilgiler 
öğrenmeleri için mekteplerde açı. 
lacak olan tatil kurslan 14 tem. 
muzda faaliyete geçecektir. Mek
teplerdeki çocuk bahçeleri de 23 
haziranda küşat olunacaktır. 

Yemek parası olarak 20 lira üc. 
retli çocuk kampları ise 30 hazi.. 
randa açılacaktır. 

TllUk nlmanelerl 
taş r olunuyor 

Tiftik ıhracatının mürakabesine 
dair olan nizamnamenin 15 inci 
maddesi mucibince teşekkül eden 
hO!yet bu yılkı nümu~ hazır. 
lamıştır. Nümunelerin şehrimiz 

İhracat Başkontrolörlüğiinde teş
hirine başlanılmıştır. 

Dışarıdaki mfuıterilerinize tara - 1 
fımdan bildiriniz. L(ıtfen bu gece 
benim misafirm olmayı kabul et. 
sinler. 

- Emredersiniz efendim. 
- Şampanya var mı? 
Metridotel, ene gezer!• gibiler

den basını sallayıp içini çekti. 
- Size güzel koiılteyiller ya. 

parım. İyi faraplaruruz da var. 
- Ara. ... 
Naci tekrar islrernlesine otu -

runca Rezzan: 
- Bana bir sigara ver .... dedi • 

Seniha sen de içersin değil mi? 
- Bilmem ki içeyım mi? 

. - İç ya .. İç!. Hem sen! ben pek 
efkarlı görüyorum. 

Kadınların sigaralarını yaka!'
ken Naci gözlerini gü;ıel kızın göz 
J.,rme dıkti: 

- Her lı.:alde kont ile arkadaş -
!arının akibctl Senıhe hanım e • 
fendinin sinirlerine dokunmuş o
lacak. 
- ' .. " .... 

Kuzuya narh OD• 
maktan vazgeçil· 

dl fakat ... 
Fiat Mürakabe komisyonu kuzu 

etine narh koymaktan vaz geçmiş. 
tir. 
• Yapılan tetkillerde kuzunun 
hayvan borsasındaki canlı olarak 
saıışı, kesildıklen sonra kasap -
!ardaki satışından ancak bir iki 
kuruş farklı görülmüştür. Buna 
göre, kom:syon tara!ından konu. 
lacak satış fi~tının piyasadaki bu. 
gıinkü fıattan daha yük.:;ek ola • 
cağı anlaşılmış ve bunun üzerine 
narhtan vaz geçilmiştir. 

Anlaşılamıyan bir iş 
Diğer taraftan kasapların nasıl 

olup da hayvan borsasındaki canlı 
fiat:an ancak bir iki kuruş fazla. 
sına satabildikleri bir türlü anla. 
şılamamaktadır. Çünkü bu iki 
kuruş farkın ne toptancılara ve ne 
de kasaplara yctişmiyeceği mu -
hakkak görülmektedir. 

Bu vaziyet karşısında bazı ka. 
sapların Anadoludan hayvan bor. 
sasına mal getiren sürü sahiple • 
rile anla arak bir hile yapıldığı 
sanılmaktadır. Bu yolda tahkikat 
yapılmaktadır. ---<>---

Askerlik ikmal 
imtihanları 

tl"niversite Fakilltelerile diş ta. 

Diğer taraftan Alno;:nlar. 
yenın İngiliz tecadlzüne • 11' 
bulundı;;ğunu iddia etmek! q~v 
Fakat Almanya, zarlren. bU • 'lı,et 
sele ile aliıkadar görünmek 
miyor. Suriyenin İngiliz trC' 
zünc> karşı müdafaas, Vişi ~r 
metıne terettüp crlcn h:r vnıl 'ııt 
duğu beyan ed!liyor. Bununla\ 
raber; Almanvanın bu ışte ,(,dl 
hükumetine her türlü ya~ dt 
bulunmaktan ç~kinmiyeceğı 
15.ve edilmektedir. 

Vişi hükıirneti. evvelki gii~ 
tima etmiş ve Suriye ile TllP , 
İngiliz .tecavüzüne. karşı ~" 
!aasına karar vermiştir. tçtı il' İit 
General Veygandın da haıırp r ltııu 
lunması müzakere ve karar ~ır •ıı 
hemmiyetini tebarüz ettirrt'~ (f ~y 1 

dir. Vişi hükumeti, Suriyen 1~1t:' ~ 
Tunusun İngiliz tecavüzüne ~ ı 
müdafaası için hazırlanırkcni ,, 
Fransızlar ca Suriyenin ,,e ~-
sun Alman tecavüzüne kat~~· 
dafaası için haz.rlanmakta 1 ~ İngiliz kaynaklarının verd~ 
haberlere göre. Hür Fransa • 
General Dö Gol, Filistine gt ti!" 
tir. Esasen bir müddctten1't rlf' 
listinde Hür Fansız kuvvetle ~ 
toplanmakta oldukları babt:n~ 
riliyordu. Hakik~.ttc Vi~i ıı•.;ı' l:o 
metinin bu işte guvendığı ~ rrf n• . 
Almanya o_lduğu_ gibi.' Hür lcı 1' !lıi~ 
sızların guvendıklerı de" 1'ıl ııır 
İngilteredir. Yani Suriye ve ~ ~ 
için mücadele edecek o~a';.ıl ~ı 
vetler, hakikatte !ngılız ve ·e p ~ 
kuvvetleri o~acakhr. Surı~ ıı fl' ltQ· 
harebesi de Ingılız • Alına ~: r l'\ı 
cadelesinin bir safhasını t~ 
decektir. Alman~·a ile t~~iltııl 
rasındaki bu mucadele) e, ııı 
ve Alman topraklanndan ki 
her memleket sahne olrr.~ ,1 
Almanya, İngiltereyi ın ğ!llF!' 
bilmek için bütün Avrupa _I< 0 
nı istilası alt na almıştır. Şııl'' 
muharebenin ateşin~ .. or~/ 
memleketlerine gcturm ıe;
Harp ateşine Orta Şark me~uıl 
!erinin kapısını açmak meS f11"' 

. 'n c 
ti birinci derecede Vi>ını . 

. ""ki ktedıf· ları üzerıne yu enme .1 
ıı' ' Geçen yaz Fransa AJmn rv" 
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babeti ve eczacı mekteplerinin son 1---------
smıflarmda askerlik ikmal imti
hanlarına dünden itibaren ba !a
nılmıştır. Bu imtihanlar 16 hazi • 
rana kadar devam edecektir. 

- Bu adamları nereden tanı • 
dınız hanım efenidi! 

- Kızılay balosunda. 
- Kim tanıştl!'.dı sizi? 

- İslicevap mı ediyorsunuz? 
- Ben müstantik değilim efen. 

elim. 

- Kim bilir... Demin bir polis 
hafiyesi gibi hareket ettiniz. Bel
ki şimdi de müstantiklik yapmak 
isters:niz. 

- Olsam, nezakete lüzum duy
mam. Sizi derhal bir odaya çeker 
ve resmen istinlaka başlarım. 

- Bir de bunu yapınız da ta • 
marn olsun. 

- Sıze bir şey yapdım mı? 
- Ka,·alyemi tevkif ettirdiniz, 

daha ne yapacaksınız. 
Onlarla beraber mi gelmişti

. ? ruz. 
-Tabıi. 

Naci Galibeye döndü. Esmer kız 
şaşkın şaşkın bakınıyordu. 

- Sız bana Senihe hanımla geı.. 
<Lğın.izi 50)1km.İ§tiniz. 

'6ıtıa9 'Y•) 

oazetecuerll• 
Toplantısı bu 

Türk Basın Birliği tst-'n 
mıntaka kongresinin yaP

1 .ıı 
ması için dün saat 13:?0ııf 
gazetecilerimiz Eminônll f" 
kevinde t?planmşı\ard•f·ııı O' 
kat nizamı ekserıyet tem 'f' · 
1Q,11amadığından kongre 1~ 1 
rınki pazartesi günü saat il, 
kalmıştır. Yarınki tep:aP ~ 
nın çok hararetli olacağı 
nıin edilmektedıı. (t~ 

Toplatıda yeni idare )ie~ 
azaları ile Ankarava gıd 
olan 7 aza seçilecektir 

DAVET vul 
Türk Basın Birlı.ğ tstafl 

mıntakası reisligL•d n: oı'' 
Mıntaka kongresır. ıı ';:, ıJ· 

kereye haşlıyabilmesi iÇ pf'" 

zım gelen nisab hasıl 0
: P', 

<lığından kongre yarınJ<ı ııır" 
zartesi günıi saat 14 de ~c" 
kıldı. Kongre talunatı ııı il' 
bince yarın mevcut flZ':,..,e 

. -"er" 
iktifa olunarak ru:z,.,. 
başlanacaktır. 



ile müdafaa 

Usta ellerde boyanın 

nasıl bir ailih olacağını 
harp bir kerre daha an
latmıf oluyor .• 

Bunlar muvaffakiyetli tecrübe
lerden sonra açık Okyanuslara 
gönderilmişti. Ressam evvela Jtiı-

>Ji Kemal SUNMAN 
% eski ımparatorun
lllek için bu harpte de 

Vesileler var. Öldü, öl
e oırbır .. nı takip ve tekzip 
lcrıe dün~ a matbuatını 

bahsettıren ikinci 

ğıt üzerinde resimlerini yapar, 
sonra küçücuk gemileri ona göre 

1~n harpten Almanya
<>larak çıkabılme,$1 çın 
re başvurmuş b 
Bu çarelerden u 
ı:>ldugunu suylemcgc iu

gerek: Tahtelbahir 

il denizalh gemıleri ö
k \ apurları batıracak-

0tında unutulmamak la
~ır cihet daha vardır: 

anyası denızaltı har
Yacagını vaktinden ev-

tlını·!: _,_, d" 
Y• e;:)JU ve yenı un-
neticeleri ne olaca
ı. Ondan sonra ar

t&ra!mın batırılan ge-
!Jt&afu;ı arttıkça artıyor

denızaıtı haııbi olanca 
~aınış devam etmiştir. 
ttbı ile dost, düşman 
un di.ınya yeıli bir hal 
~alacaktı. Fakat o za
li~vletlerin .münasebet
et edilen bir takun ka
lır öyle büsbütün or-
~ !lrnıitı. Onun iç.in, 

anyası denizaltı har
eğini evvelce dünyaya 

. 1 ırnuvafık huluyordu. 
harbi başladığı za
taraf ı elde ettiği n~ 

• llı~nun olduğunu sak
~bür taraf kendini top
. dar bu memnuniyet 

ir. 
1 ilarbhıde mukabil ted-

r ftıtı~~e ilk hatıra gelen 
ıı lleri çe.şit çeşit boya-

~ltlı bir f ngilli: deniz 
h koy.muş oldu. Res-

> n türlü türlü gemi 
'llıtuştı. Her gemiye ne 
"u.rrnak lazım gcleceği
~kdir ediyordu. İngiliz 

!!defi yürümekte olan 
denizin, gökyüzünün 
töre boyıyarak o renk-
~ hi:rnaye edebilmek
~ ti gidiyordu. Evveli 

denizin ve gökyüzü
~ le boyamak sayesin
~ himaye temin edile
filtr~y olur. Öyle olunca 

lnde bir Ievkalfıde
Yebilrdi. Bunu herkes 

1 Uzun uzadıya !(izgi-
~kıkillcr bulmakta yo
bo U:n kalmazdı. Fakat 
Y~ak işinin ilk na-
~ 1ldiği kadar kolay ol

u.ıc anlamışlar. Çün
~ıl maksadı herhan
i renklerle korumak· 
~l~irinin gözünde~ 
~baret değildi. 

tetbahiri varsın ge
~ fiQt onun ne t.arafa 
ıı:;1 etmekte yanılsın. 

etıe İngiliz ressamı 
tur}ü turlü şeldHer 

~ı;: başlam~ oluyor. 
"il güzel olmadliı da 
Agır yürüyüşlü ce

~~ ~e öyle renkler vu
?ıu u-zaktan görenler 
hı21ı gittiğini zannc-
~ &lda~lardır. K i
~~r, bazısı hıziı .. ve 
ı.:~n, çirıgile.rin gö
~lti muhtelif tesirler 
\rerılmiş şekiller. 
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boyar, bunl..n yü;:dürerek uzak
tan tetkik ederdi. Buna daır vt?
rilen tafsilat var. Bunlar gözden 
geçirirken ziya ile r.cngfo bır aı ..ı
ya gelince sayısız guzcllkler vu
cude getirebildiği kadar goıti al
datmak için de ne hıleler hazırlı
yabileceğini düşimmC'mek kabıl 
değil. Bir sefer ressam kockoca
man, simsiyah bir lekeyi gemisi
nin bir yerine yerleştiriyor. Fakat 
başka bir yerde bunu tekrar et
miyor artık. Bir yerde çizgiler pek 
muntazam birer müvazidi'r. Lakin 
diğer bir yerde herşey gelişi gü-
zel gibi görünÜY'Or. Halb4ld te
sadüfe bırakılmış birşay yok. Ge
çen harbin meşhur cttiğı ressam 
bu harpte de anılmaktadır. Işık ile 
boyanın rasgele vii<:ut bulmuş şey-
ler olmadığı gibi bunların bir a
raya gelmesi ile hasıl olan eser de 
tesadüfi olmuyor. Şu halde haıbin 
de hiçbir işi tesadüfe bırakılmış 
değildir. Bir tarafın üstünlüğüne 
karşı diğer tara! bir çare bulacak
tır. Dünyada harpler oldu olıılı 
müdafaa ve mukavemet çareleri 
de birbirini takip etmiş. 

HALK~ 

SÜTUNU-J 
it Ye lıfi Arı:10ftlar, 
,_,....., Nmennİ-

"r "" il ı,ı.ua.r 
Uee l le kadar okamuş ça• 

lıtkaa bir genç İf anyor 
Lise 11 fnci sınıfına terfi etmiş, ça

lışkan, zeki \"e yazısı, ifadesi düzgiln 
bir genç, kanaatktir bir ücretle ticn
rcthane, yazıhane ve hususi müesse
selerde bir ~ aramaktadır. Talip olan
ların lütfen Son Telgraf Halk Sütu
nunda İbrahim'c yaz.'llalan rica olun
maktadır. 

Daktilo bilen orta mektep 
mezunu bir genç kız İ§ 

al"ıyor 

Ortam~tep mezunu 20 yaşındıı mil
le\•azi bir aile kızıyım. Yazım duz
gün, ifadem muntazam oldullu gibi 
ayrıca daktilo da bilirim. Mali vnzi-
7etimin imkansızlığı y(izünden ça
lışarak ha)"atımı kendim yapmak lztı
ranndayım. Hcsml, hususi mO.cssese
lerde yazıhanelerde kanııatklir bir üc
retle bana iş vermek ıut!unu göste
receklerin llitfcn Son Telgraf Halle 
Sütununda MuallAya bir mektupla 
milrncaatlaruu rica ederim. 

Gelen 1, Verme Mektupları 
.Bay X. ~ Z: Size bir 1~ verme mek

lubu vardır. Acele aldırmanız mercu
dur. 

Açık KonlJillla: Bayan Aysel ve Ba
:ran Hııyrünnlsaya - Mektuplannız. 
bu&iln a~reslerinlze gönderilmiştir. 

NOT: Iş bulmıı ve iş verme mek
tupları postadan geliş sırasıyle neşro
lunmakta olduğundan zarul'i ~hhür
lerin mazur ıörülmesinı rica ederiz. 

Küçük bil' kız müusip 
bir İf arıyor 

Ortamektebln 7 inci sıru!ına ter!ı et
ıniş on iki yaşındıı bir kız fakir ruuıe
clğinc bakmak uzerc y.aşı ile mütena
ip bir iş aramaktadır. Bu şekılde, ku
ük bir müstahdeme ihtiyacı olan ~ 
ahiplerinin Son Tel&raf Halle Sutu-

nundzı Şukrana bir mektupla müra
<" atları rica olunmaktadır. 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

~ıp sCl) liyl'< t•klcrini 
tba'-ie \'ccl dın l.a-

hıtd .. . ... e yuz mnr. ge~ır-
~. Çiıu\ı :i bunh.r 

ttı ) akın arkı:da;ıL.rı 

•eıt saklı hiçbir şe
~~r~Iatuku ·.uı gelip 
ili •hrle:r, 
~1cı-· . 'ed"k ~ ı Süj, ı ten son-

&ııi • • ' ·-• • i') ZJ. ülkh, o 
1 :\' ll'I\, ,. il •. 
ı.cı \ d 1 • . • li c a rcs enuı .}a~ 

. " tetiıilmesiai lteu ,i, 
fıt ~ hakim. arkadaş
"!'ıtt. 
ıtll . ~ nlclJ ve Mr.ız 

lıg etti: 

:"1-esıeri vertl le
~k gelm leri içiıı 

tebligat yapılıu~sına karar veril
mi )ir. 

Hakim, bu&Hlıın sonra Ferdiye: 
- Daha bir diyeccğ:aiz var au? 
Di) c sordu, Fer4i: 
- Hayır .. 
Dedt, ıı.;.ı..;m: 
- Gidebilir iniz .. 
Defli ve müba irc emretti: 
- Ayşeyi çıııimnız. 

Ve~ ıııülla.sir lıcmeu .koriıılora fu
latlı: 

.- A~~ Ayşeeee. 
Bir iki saaiye seura geaç, iyi 

giyi:ısmiş bir kndın nıalıkemedea 
içeri giriyordu. 

Mahkemeyi ilk cclsed\:n heri 
dinli)'~clcr nraswd kvnuşm;.lar J 
varda: 

1~11 MAHKEME 
Sö~!~it~a~~!!::bir Esans verelim beyim, 

;.~kadtıf, bize ıunları anlat· e s a n s v e r e l im / 
«- Geçen gün bir bc:nka-

Başmallarrlrler 

Ne DIJOrlar? 
l KD A M 

B. Abtcliıı Inver «Orta :ut. me.r
dan mııharebesb i.slml1 bugünk11 lbat
makalosinde sulh zam:ı.nında uzun 
bir rehavet devresi geçlre~k. bari>o 
hıuırlamıı;ı.nuş olan İugiltcrenl.n bi
li b!::r mud.ILfaa bar'bl yapmakta ol• 
dui'wıu, Balka.o ve G irık m&rhattbe
leri:ııin; İngilierenln İm,paratorhık 
yollarına te,·eUı edilecek C&an-umn 
cılci b?ır ıtaaıTuzb karşdıyacak kudre-
tı henın ~ olm:ıılAluıl Psterdl.ilni 
soyledlk1en sonra: 

dan para alıyo~c!um. Vezne
darın gİ§esi önünde belki on 
beı yirmi kişi toplanm:ıtık. 
Hepimiz sıramızı bekliyor, 
sıra ile muamelemizi yaptırı
yorduk. Bekliyenler arasında 
YClflt, ihtiyar adamlar da var
dı. Veznedeki bay memur da 
sıraya riayet ediyordu. Fa
kat, birden ncuıl oldu, bilmi· 
yoruz. Bekliyen kalabalık a· 
Tasında, bir ge!lç bayan, vez
nedeki memurun gözüne 
çarpmııtı. O vakit, bay me
mur, aırayı, elindeki iıi lalan 
unuttu. O bayana ıesendi: 

«- Hanım veriniz, kağıt
larınızı. .• » 

Halbuki, o hanıma ııra gel-
1™!$İ için daha çok .zaman 
oardı.' Bayanın iıi dnhal ya
pılmıya bQ§landı. Sıra bekli
yen diğer erkekler, ihtiyar .. 
lar, fena halde kızmıılardı. 
Fakat, küme, ağzını açıp bir 
ıey ıöylemedi. 

Şu hal doğru mrıdar?. Bir 
if ahlakı, vazile duiplini de
nen bir ,ey vardır. Tramvay. 
da hanımlara yer veriyoruz, 
aıramızı veriyoruz. Fakat, ar• 
tık her yerde böyle mi ola. 
çJık?. Y Qflıaı, ihtiyarı da, n
ruını bir genç bayan zuhur 
eclir..ce, onp mı bırakacak? • 
Herhalde, mev:uıubahı ban
kadaki veznedar vaz.ile.ini 
atla dürüat bir ,ekilcle yap
mamııtır. 

V az.ile bOflllcla daha clii
riiat olmak lcizundır.» 

BURHAN CEVAT 

Yeni bir postane 
Şile kazasnın merkez nahiyesi 

halkı vilayete müracaat ederek 
nahiyelerine bir postane açılmasl
nı istemişlerdir. Vilayet bu arzu. 
nun is'afı için alakadarlara tet -
kikler yaptırmaktadır. 

G\Tl!mfD 
Pi BE 

Bu ele, avuca sığmaz mahlılk 
ta yazın lnsanlam musallat olan 
haşerelerdendir. Dişileri on, on 
bcs yumurta yumurtlar. l)öse
mclere bırakır. Aralıklardaki ne
bat artıkları ile yaŞtırlar. Onun 
iı:fndir ki, tozda yaşadıklar hak
kında yanlış blr kanaat hisıl ol
muştur. Onlar halılarda, kilim
lerde, tahta amlık.lardeki tozlarda 
nebat artıkları ararlar. 
Mayıs ve Haziranda toğa!U"lar. 

Pire her hayvanda bulunur. İn
sanUıra muıınllat olanlar lt*eli 
hummanın sirayet.ine tıebep olur. 
Vebanın intikalinde de büyük 
rolleri vardır. 

Bu nevi haşerelerin hepsine o~
duğu gibi, yapılacak mQcııdele te
mizliktir. Çamaşır, döşek, d~e 
aralarına pire tozu veyn h~ 
öldürecek tozlar ekmeli. DÖŞ(flıe 
arelıklarına sıcak veyıı kircı;li su 
dökmek i,yidır. Hullısa tem.W.ik 
pireyi k:atıran en blrinci vıısıta
dır. 

- Ne güzel hitmetçi bu be!. 
- Hizmetçi de-ğil, hanım .. 
- Mantosu, giyinişi de mükem-

mel!. 
- Hem de epey giiıel!. 

- Genç de .• 
Fak.at bu fısıltılar çok siımiedi, 

bil.im sorgusunu yaptı: 
-Adınız? 

- Ayşe!. 
- Kaç yaşındasınız?. 
-24... 
- Ne iş yapıyorsunuz?. 
- Şükriye Banımefendiıain ev· 

tadı manc\·isi idim, ollun hususi 
hizmetlerin\ ,rapardınl. 

- O mu bilj"'iittii izi? 
- 12 yıldır onun yanındaynn. 

o hib-üttü Sil~ ılır. Ona sok baglı 
idim. 

Hakim mutad sualleri sorduk
tan ' ..! sah idin talılifi."j yaptıktan 1 
sonra hadise etrafındaki onılarına 

geçti: 1 
- Ved~ch tanıyor musunuz?. 
Ayse suçlu :, erinde. eli r: kelep-

çeli, bnşı öuiınde di.l~iınccli du Un- J 

• 

Ben Istanbulluyum.. Hacı yağı 
almaın; esans alırım, anladın mı? 

, __ ,_ Yazan: d&EYiN BEHÇET 3--
Elinde camekanlı bir kutu, içe

risinde şişe şişe esanslar, kutunun 
bir köşesinde de, küçücük esan.-. 
cep şişeleri vardı. Adamın, adamm 
değil elindeki kutunun ne~rettiği 
koku, esanstan ziyade hacıyağına 
benziyordu. Adliyede, bundan ev
vel de, nane suyu satan bir satıcı. 
ya tesadüf etmiştim. cHer haldf!, 
bu da onwı gibi, hem ziyaret hem 
ticaret için gelmiş olacak:. dedim 
Derdini öğrenmeden e\•vel, alış \•e. 
riş vesilesile ahbaplık tesis etmek 
lazım geldiğini düşündüm. Ondan 
sonrn, enine boyuna konuşup der
dini öğrenebilirdim. Yanına yak
laştım. 

- Ahbap, dedim. Esans satıyor 
musun? 

- Eh, satarız da ... d'Cdi. 

- cEh, satarız da• ne demek? 
dedim. Buraya esans satmağa gel. 
medin mi? Acayip acayip yüzüme 
baktı. 

- Buraya esans satmağa gelL 
nir mi? dedi Kim alır burada e
sansı? Herkesin bir derdi var. E
sans satılacak~ mi burası? 

c- Herkesin bir derdi var!• de. 
diğine göre, senin de bir derdin 
var muhakkak .. 
cŞana ne!> diyen bir mana ile 

yü:ı!Ume baktı.. Cevap vermctlt .. 
Başını çevirdi. 

Tekrar sordum: 
- Ne kokuları var? 
İş ticarete intikal ettiği için ce. 

vap verdi: 
- Şipr, Origan, Çoban, Revdor, 

Altın damlası, Mene~, Leylnk, 
ne istersen var. Beğen beğendiğini 
al ... 

Paraya kıymak icabetti. 
- Kaça veriyorsun? diye sor -

dum. · 
- Kolay, dedi. 25 kuruş verin .. 

Size şu l"Üçük şişeyi doldurayım. 
Bakın .. Ne şık, ne zarif ... 

- Haydi, doldur bakalım dedim. 
Amma, ne dolduracaksın? 

- Size revdor doldurayım, ded.i 

- Pekala .. Haydi öyle olsun ... 
Küçük bir şişeye, acayip kokulu 

bir mayi doldurdu. Buna esans 
dem eğe· doğrusu dilim varmıyor. 
Bambaşka birşey ... Fakat, esans
cıyı söyletmek için başka çare yok
tu ... 

Yirmi beş kuruşu verip şişeyi 
aldım; cebime yerleştirdim. Ondan 
sonra tekrar sordum: 

- Galiba davanız var? 
- Evet, dedi. Şu karşıda dol~n 

adamla ..• 
- Ne davası? 
- Hakaret ... 
- Kim kime hakaret etti? Da-

vacı kim? 
- Davacı benim. 
- Neye hakaret etti? Sebebi 

nedir? 
- Efendim, Görüyorsunuz ya, 

ben seyyar esanscıyım. Geceleri 

celi oturan Vedada uzun uzun hak
tı. Muhakeme huzuruna ilk Çlkan· 
larda.ki ürkeklikle: 

- 3-4 kere gördüm. 
Dedi, ilave etti: 
- Hammefendinia eski kocası 

imi§!. 
- Onu ilkönce nerede gördiıaüı? 
- E\de gördüm, Güzin Hanım, 

babanı geldi, babanı geldi diyor, 
se\ ini.} ordu. 

meyhaneleri, ickili lo!;:antaları 
' sazlı, içkili bahçeleri filan dolaşı-

rım. Dün gece bır bahçeye uğra
dım. Bu adam da orada, bir masa
ya oturmuş, rakı iç~yordu . 

- Esans! dedim. Esans vcrelım. 
- Ben İstanbulluyum .. dedi. 
Anlıyamadım doğrusu ne demek 

istediğini. 

- İstanbullular esans almaz mı? 
dedim. 

- Alır amma, esans alır, hacıya
ğı almaz dedi. 

- Bu hacıyağı mı? dedim. 

- Hacıyağı da olsa iyi, dedi. Da-
ha berbat. Yine hacıyağı hacıya. 
ğıdır. 

- Siz onu affedersiniz, dedim. 
Benim esaslarıın hakiki esans -
lardır. Biraz elinize süreyim de 
bakın. 

- Ey, dedi, seninle mi uğraşa
cağız, eşek herif? 

Bu aralık bir ses söze karıstı: 
- Ben sana .eşek demedim. 

elin •.• 

- Nasıl demedin? Bal gib:i de
din ... 

- Sana eşek demek sana değil 
eşeğe hakarettir. Eşek senin ya. 
nında prens gibi kalır. 

- Vay, hala hakaret ediyor -
sun, ha?.. Duydunuz ya beyim, 
şahitsiniz. 

Yok yere işe ben de karışıyor· 
dum. 

- Bırak canım, dedim. İşte da
va etm~in ya .. O kafi... 
Güç halle esanscıyı yatıştırdım. 
Fakat, biraz daha dursam bir İ§ 
çıkaca'ğını, beniİn de ister iste • 

mez işe karışacağımı anladım. Sı
vışmağa bahane a:ıyordum. Esans· 
cı sordu: 

- Affedersiniz Beyim, zatıfıli. 
niz nerelisiniz? 

- İstanbulluyum. 
- Esanscı, maznuna döndü: 
- G<>rdün mü .. Bak, bey de 

1stanbullu amma, bir şişe esans 
aldı. Demek ki, İstanbullular da 
ibenden esasns ahrm~. Allah aşkı. 
nizn söyleyin beyim. Aldığınız e
sans ııasıl? 

- Fevkalade .. Fevkalade .. Mü
kemmel! dedim ve yürümeğe baş. 
ladım. 

Almanlar düz 
tabanmış 

Düztabanın bizde başka mfinası v~r
dır. Fııkat Layipzigll Profesör $ed is
minde maruf bir Alman dok1oru Al
manların yuzde ellisinin tabanı duz 
oldu!unu tettdklerlne atfen söylemiş. 
Acaba Ahnanlann neden bayle yarısı
nın taban lan düz oluyor?. Yine profe

söre göre, mütemadiyen tizme giyme
yi terclli etUkleri iclnmls! 

- Demek bütün bir refaha, u
nutturacak en müsait şartlara, u
zun ı;eoelere rağmen bu çocuk ba
basınt uautmuyor:. 

Hakim sorularma devam etti: 

- Güzin ile ilk buluştukları gün 
Şükriyey ile de konuştular mı?. 

- Güziale ne vakit bulu up ko
nuştuklarını gönne.lim. Fakat 
Şükriye ile biliyorum. 

- İlk konuştukları gün yanla
rında mıydınız?. Çocııkluğund:ınbcri \"C anııesiu.

dcn gizli kütüphanesinin içiude 

sakladı~t b" folo~ıafisi vaıı.1ış, o
nu ıııe) c.l .. na çıkardı, konakta kim 
vars;ı lıcı ke~c giistcı di. 
Aııuem e\ leı dikten sonra ba

banım biihin reshulerini ·ırttı. -Bu 
bende kalıntstı, onu sakla11uşt.rn. 
Bakm b:.bnmın bpkı ı. D ' • : ~
kcn ne kadar güzelmiş. diye neş'e 1 
içindoydi. 

- Beraber oturmadım, amma, 
ynnlnnnda sayılırdım. Haııımefen
di o u mavi salonda kabul etti .. 
Beudcn saklı hiçbir şeyleri yoktp. 
Biı·~uk zamanlar otuı·ur, benimle 
dertleşll-ili. Vedadm ge1diğitıi, ge

ceden duymuştu, n•erak ve kerku 
içindeydi. Korka .. u Vedada uzun 
yıllardan sonra görmek, onun kar· 
;ıısıua başka bir erkekle e\'l nuıis 
ohırak ç.ıkınaktau geliyordu. Bu 

İngıltere, 194-0 sonts harında Al
mıınlar, Romanyaya geld ğı, Italyan
lar Yunanl.stana t arruz ctUi.'i zamıırı
druıberı, Mihverin haroı Gıırpten Şoır
kıı nakletüğınj bilıyor. Daha o zamıın
l)lr, Huıdıstan Nazın En erı, Alman
yayı arka kapısından, yanı Balkanlar
dan vuracağız, diye mcvsımsız bır 
chazırol'> borusu bıJe tıılmış; Hındıs
tunda yarım, hııtt bır mılyonluk bır 

ordu hıızırlıımakta olduğunu söyleınış
ti Bu harpte Hindıstan, Ingıltereye 
yardunda nıızlanıyors.ı da, HındısUının 
her koyundcn bir tek a$cr alıns<ı, bır 
mılyonluk bir ordunun efradı tcmın 
edilebilir. 

lngUtcrcnln 515 mılyonluk lmpııra
torlu&'Ulluıı sonsuz kayııııklıırındnıı ve 
Amerikanın yandımmd u ıst f de e
derek Or1.a Ş:ırkt.a, M.ih\ er taarruzla-
rmı galıb .. ne durdurocıık buyuk bır 
ordu vucude gctirebillrdı \e bu genış 
darulharckf'ıtın buyl.lk ehemın yeU 
gozönUndc tutulunca bunu yapın~ ol
ması icap eder.> demcktedır. 

CUMHURiYET 
B. Ywıus l'iacll .Dunya paroalaru-

7or m.u'l.» islmli buguııkü baş yazısın
da ortada sıılh süzlcrinin d?laş.tığınt 
fak.at arada zad.diyeUt>.r olduğunu s(iy
lıedilrt.en sonra: 
cMıhvcr milletleri de dahıl buttin 

dilnya mcmlckctlerınc saaaet temlıı e
decek bır insanlık sulhu kdetm k m
k nı \•arkcıi böyle uzun bır f cınya 
silrüklcnmek ne ıçin? Şlıııdıkı halde 
muharıp dcvletlcm tutunllıın ne olur
sa olsUn b z butün mllelllcrin hergün 
böyle bır sulh daha müştak ve mu
tclı.assir hissiyaUa yürümekte olacnk
lanın tahmin ediyoruz. 

Tıırihl tekLmulımde &!ıtıl Uarııu ço
ğaltarak daha zıynde bırlcşmiyc doğ
ru giden dünyayı partalıyıırıık ayır

mak gayreti b':ze gnyrıtabi \ c hııttli 

gnyrimumkun görunüyor. Dwıya par
çalanamıyncaksa insanlığın selAmetlni 
onun daha ziyade bı.rleşt rilmcs nde a
ramıık do mı olacaktır. Bakalım bu 
hakikat ne zaman hnl \ e mevkıe h -
kim olacak?.:. demcktedır. 

YENi SABAH 
B. U~ykı CahU Ya.low «Suriye 

mrsekst» tsimli baı:ünkiı baş ya~ 
da bu~n birinci dereoede mülıim me
selekır arı&Slllda uri7e da.va.suun bu
lundui"unu ve bu m~ledekl muhıellf 
mt'.nfaa.Lleri birleştinndı. imkinuu bir 
clereceye kadıK maıfk oldufummu suy
liyeft'k: 

cİngılizler veyil Hur Fransızlar Su
rlyeyı niçin işgııl etmek lstiyccekler? 
Alm"nlarm gelmelerine m6.ni olmak 
i~in: 

Almanlar Surıyeyi niçin zaptcde
cekler? (Resmt ve zfıhirl iddilarına 
nazaran) bı.r İngiliz lstiUısına mAnl ol
mnk için. 

İngilızler ve hur Fransızlar Suıiye
de bugünkü vazıyctı ih~l etmiyccck
lerme dair söz verseler; 

Almanlar da Surıyeye tecavuz etmı
ycccklerini bize ayni surette temin et
seler; 
Turkıye bu müteknbıl teminatı ta

r:ıflaı tebliğ ve tevdi ederek ken
dıs1 de Suriye v:ızlyetıni ıhlAl etmiye
ceğine dpir beyanatta bulunsa ortada 
blr mesele kalır mı?. Fransızlar art.ık 
hertınngi bır tehdıt endışcsinden kur
tulurlıır. İngilizler Suriye tarkiyle bir 
tecavüze maruz lcnlmıyacaklrınna e-
min olurlar. Almanlar da İngilizl.erln 
Suriycden kendi aleyhinde bir ıstifa
de etıniycccklertne emniyet getirirler. 
Biz de huduUarımLZda bir muharebe
yi ve knrıaşalığı bertaraf etm~ olu
ruz. 

Eger Almanlar bu temınııtlıın ka
bul etmı) erek Surıyede tahı"ıkfıta ve 
hazırlıklara de\·am ederler \e nihayet 
tccavµze seterlcrse inkiir kabul etmez 
bir sııınıyet sahibi olduklıınnı rney
d:ına \urmuş olurlar.::. demektedir. 

Neler yaptı, nerelerde ömrünü ge

çirdi?. diye. 
- Buluştukları nkit neler ko

nuıtular?. 

- Ben kahve vermek, limoaata 

vermek, sigara yakmak, teker ik· 
ram etmek iç.in ikideltir yaalanna 

~irip çıkıyordum. Hanunefeltdi 
benden hiç sakınmazdı. Onun iç.in 
yanlarına girip çıktıkça serbest 
konuşuyorlartlı. 

Hakim: 
- Anladık koauştuklarun. Fa

kat ne konuşuyorlardı, onu söyle? 

Der gilti, dik dik Ayseam yü

züne baktı, soara: 
- Evet .. IS.et, ne kt>nu tular?. 
Dedi. Ayşe dü§ii•e dü üne ve 

taııe tane söylüyordu: 

- Vedat Bey e ir olmuş, I\olısU'a 
gitmiş. Oradan ka~nuş. 

Hakim: 
A~ !?~nin hu sözleri herkes üze

rinde derin bir alaka uyaudırrn~
tı. Ve .. tJu al:iknn ıı l olpt n kalbe 
nkan bir suısı \ :ıı--11. 
Diişimüycrlardı: 

) alnız korku değil; biraz da u

tançtı. :u r:ık edi)-Ordu. Acab:ı u
zun ) ıllardau sonra çok deı;:şti n>i? l 

- Ben onları biliyorum. Hu usi 
ne konustular onları söyl ?. 

(Arba V•) 

8BAZfltAN1Hl 

Alamet Başımıe Yall-
1 a Bemalbl dargın 

oldaja ıeaeıerde 
Srmoolik ıair, Ahmet Ha· 

§İmin ölümünün sekizinci yıl. 
dönümü münasebetiyle, mer
huma ait, bir çok hatıralar 
canlandırıldı, üstadın eserle
rinden, hayatından bahsedil
di. Eyüptcki kabri ziyaret e
dildi. Büyükler için y pılan 
bu yıldönümü ihtifalleri, ay
rıca, bazı erbabı kalem ra
ınnda bir münakaşa mevzuu 
da oldu. 

Biz, bugün, bu sütunda. 
Ahmet Haşime ait bir hatıra
dan bahsede~iz: Bugün 
mezarı Eyüpte bulunan Ha
şim, 15 ıene evveline kadar 
Eyüp civarını ve do.ha ilerisi-
ni hiç bilmezdi. 15 yıl kadar 
evvel, Eyüp civarında oturan 
bazı gençler bir ed .. bi zümre 
meydana gctirmiıicr, ed ... bi
yatla uğrajıyoriardı. Bu genç. 
ler arasında, Salahattin Enis, 
Osman Cemal Kaygılı, Müfit 
Necdet, Musmf a Ragıp, Ke
malettin Turgut vardı. 

Bu gençler, Ahmet Hatim
le Yahya Kemali Eyübe da
vet edip, gÖrÜ§mek nrzusunu 
gösterdiler. İki üstadı bir gün 
Eyübe yemeğe davet ettiler. 
Meğer, o zamanlar, Ahmet 
Haşimle Yahya Kemal, dar
gm imi§ler.. İkisinin ayni 
günde bu davete icabet etme
si mümkün görülmedi. Bu
nun üzerine, evveli H&§im, 
sonra da Yahya Kemal çağ. 
rıldı. 

Ha.1imin davete icabet et· 
tiği gündü. Gençter, ıairi 
Bostan İskelesinde karııladı
lar. Sonra, buradan sandalla
ra binildi. 15 - 20 kitili bir 
grup olmuılardı. Ha§İm, en 
güzel bir futaya kuruldu. Bu 
futanın hamla küreklerine 
Osman Cemal Kaygılı, sıvır
ya küreklerine de Fikret Adil 
yapı!mıfb. Siliftarağaya gi
dildi. Haşim, dereyi, sazlan, 
kamı§ları, kurbağaları gö
rünce, kendi tiirlerini hatır
lmıf, uzun uzun bunlardan 
bahselmİf, bazı mısralar oku
muıtu. 

Haıim, lstanbulun bu kö
ıeıini ilk defa görüyordu. O 
gün fay dalı, edebi musaha-
beler yapıldı. Eski, yeni fİİr .. 
lerden bahsedildi. Mehtapta 
yemek yenildi. Gece yarııı, 
yine sandallarla dönüldü. 
Avdette, ıarkılar, gazeller, 
Nedimin ıiirleri okundu. 
Böylece Eyühe selindi. Ha
ıim, Eyüpte, mükellef bir 
faytona bindirildi. Ram iste, 
eski ıair ve gazetecilerden 
Haıim Saminin köıküne gi
dildi. Ahmet Hat im, o eeco 
orada misafir edildi. 

Ahmet Haşim, o günden 
ıonra, Eyüpteki gençlerin 
fahri himiıi olmuıtu. 

Bir müdret sonra, bir Ra
mazan recesi, Yahya Kemali 
de ayni .ıençler, yine Eyüpte 
aiırlamıılar, keııdiıine bir if
tar ziyafeti vermiılerdi. 

R. SABiT 

-
Biri !"i.zi."DE"DI• 
f'iePlrntZtn il' J\ 

a.: -

Araba vapuru 
Seferlerinin ıs -
lahı lazımdır 

Ta.'ksiaMlıe Giimlişsıayu catWtı>la
de oturan B. Fuat yımayor: 

<.Kab:ıtaş ile Üsküdar arasında 
jşlycn araba 1118puru hem çok kü
cillc ve hem de seyrek işlesnckte
dlr. Daha büyük iki araba vnpu
nı bulı.mdugu halde bnuların ek
seriya Sirkeci ııçıklannda bom
boş durdufunu gönryoruz. Hiç 
olmazsa bııisınin Üsküdar - K~
babş arasına tahsis olunması U'l
:umdır.> 

SO.' TELGRAF- Sirkeli Hay
rıy nin chemmıyetlc nazan dikka
t n. celbederiz. 
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AYE o ,l_~.;;;,...-;..;;;;..;;;..;;:....11 Ya,anrnı! A,k V«' M11~"ra H11~ 

1 Hayatını Anlatıyor ! .. 
Yazan: HALÜK CEMAL f\'o ~· 
Küçük evimiz; mektebi bitirdi 

BAHTİYARLI Ki -.o:ıl)~~~~ ~~=. ===·~: 
--1:: Nakleden: FAiK BERCMEN 3= •• 
/ Mektebe başladığım gün, bana 
.adımı ve adresimi sordular; söy. 
ilıe,dim. Ondan sonra büyüdüğüm 

benim için, bir çift ayakkabı He U 
döndü. O ge<:e soframız pek zen-

~ . . 
gımzz gece ile çalkan 

, 
neşe 

akit ne olmak istediğimi sordu
~ar; onu da söyledim. Ne olmak 
lıiı;tediğim meselesi ihtiyar rahibe-

e kadar aksetmişti. Bunun üze. 
rine yanıma geldi ve tekrar c ne 
-0lmak istediğimi. sorunca yine ay
ıııi şeyi tekrarladım. O zaman ih
tıyar rahibe: cAınma biliyor mu. 
ısuR? dedi. Haydutlar bahtiyar ol. 
cnazlar ki!.• cÖyle mi?• dedim ve 
~nun kocaman siyah kunduraları
cıa baktım ve sordum: cPeki han
gi adamlar baetiyar olurlar?. cİyi 

, adamlar! diye cevap verdi, bir a. 
1 dam iyi olursa bahtiyardır• eben 

l
tıahtiyar olursam iyi çocuk olu • 
rum• dedi. Rahbie yerime otur • 
mamı ve bundan böyle iyi bir ço
cuk olmamı söyledi. Amma ben 

anda kendimi pek bedbaht his. 
setm~. 

Öğle azadıdan evvel herkes a • 
yağa kalktı, hoca bir dua okuya
rak bize yemek için katık ihsan 
.. ttğiinden ötürü Allaha dua etme

iz Iazım geldiğini ilave etti. O 

ınrada gözüm pencereden dışarıya 
1ı:aydı, yağmur şakır şakır yağıyor. 

u. Eve gitmek üzere aokağa çık.. 
ı.tığımızda ortalık kapkaranlık ol

uştu. Kunduralarımın altında 
kocaman delikler vardı. Sular içi. 
ne girmesin diye evvel&, topuk-

gindi, balık vardı, hatta benim pa. 

yıma bir balık bile dtiıştü. İşte o 
vakit anladım ki bir milyonerin 

J.ayatı dünyanın en baı.tiyar bir 
adamının hayatıdır. 

O gece müthiş bir rüya gördüm. 

büyük bir ateşin yanında ayakda 

duruyormuşum, şeytanın da elin
de kocaman bir çatal varmış, ve 

beni çatala geçirip kızartmağa ça. 
lışıyorrnuş. Kurtulmağa savaşı -
yorwn. Derken ihtiyar rahibe gö. 
ründü ve bana: cHala hırsızlık ya

pan bir haydut omak istiyor mu. 
sun?• diye sordu .• Oh! hayır! de

dim, ben art.ık milyoner olaca • 
ğım ! • Likin şeytan, bu sözüme ya 
dikkat etmedi veyahut da hay
dutlukla milyonerliğin arasında 

bir fark olduğunu bihniyordu, 

çünkü elindeki çatalı bana Jııı • 
tırdı, hemen uyandım. 

O sabah mektepte, sobanın ya
nındaki sıraya oturdum ve ilikle. 
rime kadar ısındım. Orada otur

malcla çok bahtiyarlık duyuyo • 
rum .. İhtiyar rahibe o gün öğleden 
sonra sınıfa geldiği zaman bana 
gülümsedi, ben de ona mukabelede 
bulundwn. Paydos vakti İstiklal 
marşını sınn namına söylememi 

istediler. İşte o zaman dikkat et
!arımın üzerinde yürümeği dene. 
dim, olmadı. yine ayaklarım ıslan- meğe başladım ki, şayet siz bah
dı. Sonra sıçraya sıçraya yürüdüm tiyar bir kimse iseniz, insanlar 

1 ıve nisbelen rahatladım. Evde 1'aş.. si"' iyi ve akil, diyorlar ve ken -
~nmış patatesimi yed.im ve bir dniz de buna inanıyorsunuz. 
iincan çayımı ~a içtim. 1 ==~~:;:;::;::;:;;;;~:;;;:;;:~~ 

1 Annem yatak odasının pencere- r '1 KB A LA B "'\J 
sinde kira tahsildarını bekliyordu. 

dam kapıyı çaldığı vakit sesi • - • 

ısıizf sadaıruzı kestik. Bizi duya - NeC'"ı"leyı"m ?. 
ıcak diye nefes almaktan bile kor. ..., 
tuyorduk Bu yağmurlu havada 
tıekrar mektebe dönmek ne fe -
11aydı! Hele yağmurdan ıslanmış 
:ve yumuşamış pabuçlarım ayak. 
Jarımı öyle üşütüyordu ki.. Ye • 
.mekten sonra mektebe dönünce 
lıir dua daha okuduk. Bir müd. 
det sessiz kaldık. O gün tahtaya 
işaretler, noktalar yapmasını öğ
rendik. Hoca kendi yaptıklarının 

1 doğru benim kilerinin yanlış oldu. 
fğunu söyledi. Ben de: .Neresi yan
lış?• diye sordwn. Cevap yerine 
•uratıma bir şamar aşketti. Ağla. 
mağa başladım. Bana bir bisküvit 
verdi, o gün akşama kadar hocayı 

,pek sevdim; ve pek uslu durdu
ğum için hoca yarın beni soba. 

ı nın yanındakı sıraya oturmama 
1 izin verdi. 
1 Tatlı tatlı yarını düşüneıek eve 
geldim, yarının bugünden daha iyi 
olacağını ilk defa öğrendim ve ~ar
kı bile söyediın. Evde, Jon'un an. 
:nesi vardı, annemle başbaşa ver
ımişler bir iskambil falı açıyor • 
·lardı. Joıı'un annesinin yanakla
Tınde bir iki damla yaş vardı. cNe 
var?• dedim. Beni terslediler. 
'Jon da pek o kadar memnun gö. 
rünmedi, ve hemencecik sofrayı 
,bazırlamağa koyuldu. Bir ara pos
. tacı kapıyı çaldı, annem açmağa 
koştu ve bir kalem almak üzere 
odaya geldi. Telaşından kalem bu. 
laınıyarak yine kapıya koştu ve 
postacının kalemi ile işini gördü. 

Annem o gece sokağa çıkarak 

J'ırsattan istifade «!Ml Nrsızın biri
si, bir yaz gecesi ev h:tlkl üst katta, 
taraçada oturup eğlenirlerken, a:}ağı 

bahçeye girerek, mutfak kapısını zor
lamış ve eve girmiş. EvveJA mutfakta
ki bakır takımlarını tqparlamış. Son
ra yemek odasına geçerek, gümilş ta
pmlannı da çuvala yerleştirmiş. Tam 

""'ilini bitirecegi sırada evdekiler farkı
na varmı..şlar. O da farkına varıldığını 
anlayınca, kendisini kapı dışarı at
RUŞ. 

Ev halkı merdiveri.lerden paldır kül
dür aşağıya inip, en kıymet.li eşyala

rmın aşU'ıldığını · görünce, vaveylayı 

vermiiler. 
Hırsz oradan gıe(en birisi imiş gibi 

tavır takınarak giderken, komşunun 

biri sormuş: 
- Ayol, bizim komşuda ne ver aca

ba, bağır;ıp ç.ağn,yorlar 
Hırsız adıınlarını sıklaştırarak: 
_ Ne bileyim, demJş, kendi edep

sWilcleri olacak! 

Öğrenelim! 
+ Bir kf'<linin kuyruğunda, bir in

sann elindekinden daha fazla adale 
vardır. + Camlann buğtılanma.ması :w;uı, 

80 ıramlk &liserini bir litre alkolle 
k.anştım1alı ve bir ı;üngerle camlara, 
üzerinde hatif bir tabaka bırakacak 
fek.ilde sür~li. Cam buğU tubnaz ve 
ziyanın girmesine m.;in.i obnaz . 

+ Bizim bildiğimiz ilk çorapları 

1564 te Vilyam Rider L-.mindıe bir İn
giliz icat etmiştlr. Eskiden bunu bil
mezlerdi, Romanın kibar bayanları 

'Byaklarına ince sar(ılar sararlardı. Ri
derin ilk t;orabı el örgiJııU idi. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 87 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KA &YEL...:--

Varna meydan muharebesi nasll oldu 
Varna meydan 1 

muharebesi 
Sultan Murad, tahttan arzusile 

çekilmişt•. Oglu şehzade Mehmed 
yerine getır ni~tı. (Fatih Sultan 
Mehmet) Sultan Murad Manısa
ya çekildi. Fevkalade yorgundu .. 

• Cenç, on dört yaşındakı oğlunu 
hayatında padişah ederek yetiştir
mek istiyordu. 

Fakat ,Sultan Muradın tahttan 
vkilme&i ve on dört yaşındaki bir 

luadenin tahta geçmeı;i düşman-

lıare ' tirdi. 

Leh ve Macar kralı Viladislav 
için bir vesile addc>lundu._ DiiJ· 
manlar birer birer ayaklanı:naga . 
·başlaaıl.ar. • 

Karaman oğlu fırsatı ganimet 
bildi. Derhal Laddas ile muhabe
reye başladı. Ka'raman oğlu İbra
.lıim Bey Sultan Muradın tedwin
den uslanınamı~tı. Macar kralına 
hılliôı;atan şöyle bir mektup yaz.

Dl.lfl.ı. 
•Pad.ifahın harp ve ümurdan ka

milen feragatle, tahtı hükfımete 
on dört yıı.şında bulunan oglu Sul-
tan et Hanı eetirm bulun- 1 

1 

Atlas Okyanosuna açılmış bir pencere addedilen 
geldi?. 

O kadar tabiı bir ifade ile söylü· 
yordu ki herkes bana bakıyor, a
yıplıyor gibi geldi. Tam bu sıra
da yanım;zdaki masadan şakrak 
bir ses yükseldı: 

de konuşurken sokağa bir t 
bil girdL Biraz ilerıını.de 
Bilmiyorum o dakikada ııan, 
kul kuvvet benı ora) a ııa~ 
sevketti: Arabadan genç bif 
indi. Şoföre parasını verıl 
sonra çevik, acul bir t,sı . 
karşı evin merdivenlerini ç 
nahtarla kapıyı açıp 1çerıY' 
Kapamak üzere dönünce .. f
miz karşılaştı. Hayır .. fıdeu 
pıştı. Bir saniye, im.anı O 

hissini veren müessır bir bt 
bizi, beni süzdü. Sonra san 
velden tanıyormuş gıbi, ~ · : 
sıcak bir sesle ve müş11J1 b 
bessümle: j 

Dakar, nevakit ve nasıl meydana «- Prozit!.-. 
Ben yaşta iki kızla iki delikanlı 

önlerindeki bira bardaklarını kal
dırmışlar vuruşturuyorlardı. K:z
lar,n beyaz köpükler taşan bar
dakları öyle bir ahenkle dudakla
rına götürüp içişleri vardı ki .. im
rendim. 

Afrilı& lı.l'asmın Ga.rp .alıilinde ıı..

lunao Fraosı.d&nn Dallar Unıa.nıru.n 
vnlyeü, C'ÜDUD. miihJm meselele
riııden blriılir. Bilha&S6 Birleşik A
merika, bu Fnwısız li.man.ı.aım Al
-.ılar eline ~ koıi<
makta ve Jıatıtii., bazı mahflller, bu 
limanın Amer>ka ""' İncillere U.
raf mdau caiint i5ı.emeırtecıirkr. 

Fra.ı:ıı8idar, J)ıakar'ı ısnrla müdalaıa.· 

ya. karar venHk1eriol söylüyor. Bu. 
liman Allas Olcy<uı-.na açılmış ve 
Amerilı.&ya en ya.kın bir deniz -
olanılt 1ııobııl ediliyor. Bu Uıınan, Al-

manlann - ceotiil IM<dircle. 
Nadicrin, bura<laıı Amerikaya d" 
ela lauT9& ~ ileri sü
ı:iilmekledir. 

Bucün, bu 7aıı.mu:.ııa., Daıkar'ı o
lnıyucW.- lamtmın ~
.tıs: 

TARİHÇESİ: 
25 mayıs 1857 de, Bahriye Mira

layı Protet, Fransa namına Dakar 
bölgesine t;esahup etmiştir. 

Vaktile burası, birkaç Avrupalı 
müessese ile bir kışlayı ve kulla
nılrnıyacak kad8! eski bazı topları 
havi, yerlilerle meskıln fakir ve 
kıymetsiz bir limandı. Bir asır 
geçmeden, Fransızların 'Çalışma
ları sayesinde, Dakar, bugün At
lantik'in en modern ve en işlek 
bir şehri olmuştur. Altmış bine ba
liğ olan nüfusunun sekiz binini 
Avrupalılar teşkil eder. 

Mesajeri Maritim vapurlarının 
ilk geçiş tarihi olan 1866 dan 1886 
tarihine kadar, Dakar, sadece se
fainin sığınmasına yarıyan bir 
liman halinde kalmış, Saint Louis
Dakar demiryolunun inşasından 

sonra ve bilhassıı. Senegalin ted
ricen işgalinden ve muazzam kara 
hinterlandının da bölgeye ithalin
den sonra mühim rolünü oynama-
ğa başlamışt;r. ' 

1889 dan itibaren. Goree ticaret 
odası, Dakarda inşaatı bahriyeye 
bir an evvel ba•lanılmasını iste
miş; 1898 de, vaktile mevcut olan 
iki dalgakıranın tevhidi işi başa

rılarak, bu suretle gemilere ko
layca sahile yanaşmak kabiliyeti 
verilmiştir. 

Yine bu tarihte neşredilmiş bir 
kanunla, milli harp bahriyesine 
yarıyahilecek bir istinat noktası
nın inşası karara alınarak çalış
malara başlanmış ve muazzam a
meliyata mebde olan inşaat 1900 
senesine kadar devam edere'•- bu
gün gördüğümüz Dakar vücude 

getirilmiştir. 

BAŞLICA TESİSAT: 

Geniş bir sığınak ve 2080 metre 
uzunluğunda yeni bir mendirek. 
Cenup kısmındaki rıhtımın, ila
velerle 160 metreye iblfığı. Dokuz 
metre derinlikte ve kırk hektar 
genişliğinde, 4 kruvazörden mü
rekkep bir filoyu alabilecek bir 
saha; yanında tersane ve efradın 
iskanına mahsus mahaller. 200 
metre uıı:unluğunda bir tamir ha

vuzu. 
Dakar bu suretle mühim bir 

harp limanı clmakt~ iken, .ticareti 
bahriye de ihmal edilmemış, onun 

maktadır. Osmanlı Türklerini mağ. 
lfıp etmek için ele bundan daha 
güzel bir fırsat geçmıyecektır (!). 

Bu haber Macar kralının mem
nuniyetini mucip oldu. Ladislas 
İncil üzerine ettiği yemini derhal 
nakzederek Türklerle harbetmek 
çin harp tedarikatına başladı. 

Hatta nakzı ahdini haklı göster
mek için bazı hilelere de saptı (2) 

Ezcümle, muahede akdolunduğu 
esnada kardinal Sezar hiç sesini 
çıkarmamış, fakat muahedename 
şeraiti Macarların menafiine son 
derece hadim olduğundan mua
hedenin aktedilmesine de müma
neat etmemi,ti. Yalnız sulh mua
hedesinin akdolunup da Türk mu
rahhasları Sigedinden ayrıldıktan 
sonra Papa donanmasının Amirali 
kardınal Françesko ile Bi.zans Im
paratocu jan Pal olog, Macar kra'ı 
Ladislasa bır murahhas gönder
mtşler Ye Borgonyo - İtalya harp 

(1) Tacütievarih cilt J. S. 378. 
(!) Hanııner. De~kli Osmaniye 

Tarihi Cilt ı, s. 2412. 

Yazan: 
( BİKMET N°SAN) 

için de lazım gelen faaliyete geçil
miş ve ·büyük ticaret limanı• hul
yaları kuvveden fiile çıkarılmış
tır. Bunun için 1903 de parliımen
tıo, on milyon franklık tahsisatı 
kabul etmiş ve hemen işe başlan
m~tır. 

Fakat büyük harbe kadar ihtiya
ca kafi görünen Dakar limanının, 
harpten sonra, kendisinden bek
lenilen neticeyi vermediği görül
müş ve buna da yeni çareler ara
mağa teşebbüs edilmiştir. 

Filhakika, şunun farkına varıl
mış ki, barınma sahası kafi ise de 
nefsi liman, sefainin yanaştığı is
kelelere gidebilmek için lüzumu 
kadar yoldan mahrumdur ve bu 
iskeleler seri ve modern levazım
la mücehhez değildir. KB.fi dere
cede şimendifer hattı, hangar ve 
stok depolprı da mefkuttur. 

1924 de Dakar limanı, harikula
de bir inkişaf kaydetmiştir. 
Rıht;mları arasında 6,5 - 9,5 de

rinliğinde 225 hektarlık bir su sa
hası. Ticaret gemileri için 300 met
re boyunda ve 80-100 metre e
ninde ayrı ayrı iki iskele. 2200 met
re uzunluğunda rıhtım ve iskele. 
25 hektar vüs'atinde deniz üzerin
de doldurulmuş bir saha, 12000 
metre murabbaı hangar ve 8700 
metre şimendifer hatt! .. 

Ayni sene, birkaç sene devam 
edecek olan ehemmiyetli ve müs
tacel yeni tesisat için hazırlanan 
fevkalade pro31"amı kabul eden 
Meclis. yine mühim bir yekuna 
baliğ olan tahs'satı kabul ediyor 
ve inşaata başlanarak, liman ye
n i l::ıir veçhe :ılıyor. Bu program 
mucibince ba~arılan işler meya
nında en mühimlerini şunlar teş
kil ediyor: 

Su nakil borularının tecdidi ve 
istihsalin artt;rılması. fuhtımla

rm, şimendifer hatlarının ve dol
ma sahanın tamir ve tecdıdi. Sıh
hiye, hicret ve muhaceret, kıla

vuzluk, alımsatım, kayıt ve tah
rir gibi bahri işlere ait teşekkül
lerin münasip ve müsmir •bir su
rette çalı9maları için lüzumu olan 
binaların müceddeden ve modern 
bir ~ekilde inşası. Hangarların tev
sii. Motör, ~timbot, tahlisiye san
dalları, kulavuz gemileri, dezen
feksiyon ve sair sıhhiye materya
li, vinç ve tahmil - tahliye ameli
yelerinde kullanılan birçok mal
zeme ile su ve benzin nakil gemi
leri mübayaası... Ve bütün bu 
nal<i! vasıtalarını tamir edebile
cek modern atölyelerin inşası .. 

HUSUSi MÜESSESELERİN DE l 
İŞTİRAKi: 
Limanın bu modernleşme faali

yetlerine, hükumetin yanında hu
$USi müesseseler de yer alm: şiar 
ve bir çok muavenetlerde bulun
muşlardır: üç mühim kömür mü-

gemilerinden mıirekkep bir do
nanmanın Çanakkale boğazını set 
ve Türklerin Rumeline asker sev
k.etmelerini men ey !etliğini ve bu 
esnada Macarlar tarafından bir 
taarruz vukua geldiği takdirde 
Türkleri mağlüp etmek gayet ko
lay olacağını haber vermişlerdir. 

Papa Sezarını ötedenberi takip 

eylediği fikrin kuvveden fiile gele
ceğinden dolayı bu haberden so~ 
derece memnun olduğu gibi Bı
zans imparatoru jan Paleolog da 
her ne kadar Türklerle akdi sulh 
etmiştiyse de esasen nakzı ahde 
fırsat arad.ğı bu halden pek ziya
de memnun olmuştu. 
Sezarini, Karaman oğlundan Ma

car kralına gönderilen mektup ile 
donanmanın hareketini duyar duy
maz Macar kralına müracaat etti. 

Kralın dini varlığını tahrik için 
icap eden şeyleri yapmaktan ge
ri c: rmadı. 

Keza Macar kralı Ladislasın Pa
padan müsaade almadan sulh ak· 
delmiş olduğunu ve bundan baş
ka, islamlara karşı edilen ye .ün 

essesesi malzemelerini yeni ba~tan 
tecuıt etmişler, gemilerin mazut 
ihtiyacını temin ıçin üç yrni kum
panya teessüs etmi,tir. Ticaret o
das ., arn~ıt yağlarının tasfiyesi i
çin modern süzgeç te;isatı vücude 
getirmiş, beş mühim müessese ge
milerin tamiri işinı deruhde ct
mışler, diğerleri de kanıyoııaj iş

lerile meşgul olarak nakıiyatııı en 
seri bir zamanda ba~ar;lması ıçın 
büYük himmetler sarfetmişlerdir. 
TESİSAT, DAİMA YENİ TE

SiSAT: 
Bütün bu inşaat kiıfi gelmentiş 

gibi, 1926 senesinde başlıyan ~·eni 
il:ivelcr l!f30 tarihinde hitama er
miş ve Dakarı bir kat daha zen
ginleştirmiştir. Bu yeni in5aatın 
başında, dolma sahanın daha vasi 
bir şekle ifrağile ithaJat ve ihra
cat e5yaları için ayrı ayrı ·erler 
ve hangarlar tefriki, garbi Afrika 
sahillerinden kalkıp va•at Afrika 
ve cenubi Amerikaya sefer yapan 
yüksek ton•!itolu sefain n rırtıma 
yanaşabilmelerini temin olmuştur. 
Bunun için de: 

Uzun sefer yapan vapurlar;n, 
hanıulelerini kolayca boşaltmala
rı için limanın cenup kısmında 
mevcut bulunan tesisatın tevsii. 
B!rçok yeni tesisat n insası. !~ima
nın şimal kJ~mında mevcut 'tt'mür 
ve mazut gibi maddC'lerle ihracat 
maddelerinin rahatça tahmili i
çi:> buraların geni<letilmcsi ve bü
tün limanı tarama faaliyeti ve 

O, tiı gözlerimin içine baka ba
ka bard2ğı verdi. 

•- Haydi yavrucuğum.. Bari 
bir tane :ç de biraz serinle! .• 

Bakışları gibi sesinde de bir ta
h"kküm vardı. Fakat ne güzel, i
nand;,,cı, ezici bir tahakküm .. Za
ten kendim de iki aydanberi bu 
sese, gözlere kapılmış, varlığımı 

onların tahakkümüne bırakmış bir 
za\•allı değil mivim?. Art.k nasıl 
iLr~z edebilirdiw?. Flim· uzatarak 
aldım. Yavaşça vuruştuk: 

•- Bu gecemzın, hayır ebedi 
sevgimiz n şerefine!.. 

Buz g ui beyaz köpüklü sanma
yi bir anda ağzımı serinletti. Fa
kat boğazımı acı acı yaktı. Çok 
az ıçeb:ldim. Bardagı yerine bı
rakırken ı.. ••• bir r, uzik başladı. 

Gönülleri karıştıran, sinirlere 
ate~ veren bayg;n b,r müzik .. 

Lokanta, r.htım gittikçe kala
balıklaşıyor .. Ljkin çalgı başlar 

bcı.~Jamaz bütün sesler sihirli bir 
eLn işaretini almışlar gibi susu
yorlar; herkes damla damla ruha 
akan nağmeleri dinliyor!. 

Nefis müzik, rüya dilu mehtap, 
muhit.n g .. zelligi, kaygısız mes'ut 
çiftler, grc. ınların hürmetkar ve 
ya,·aş ma•ala•ın aras;ndan kayıp 

saire.. gitmeleri.. Bütün bunların yanın-
1931 de, rıhtımın <imal cihetin- da onunla b<?şbaıa olmamız, aşkı

de ilk s:hhi ameliyata başlanıvor 
ve sehri kömür tnzundan ve ara~it m:z mü::;tesna, daha tatlı bir ::.aa-

det veriyor. 
ya.~lardan in~i~ar e<lcn boğucu, 
boğazı ve hançereyi tahriş eden ko- Ne bulunmaz, ne aydınl.k bir 
kutlan kurtarmak için. ik veni ya- geçe yarabbi!. Ben böyle bir ge
na(rn~ rıhtımı in'>a edwilivor. Bun- 1 ceyi ömrümde hiç görmemiş, on 
!ar 150 metre uzunlugunda, 60 yedi yıldır hep hayatımı Bcşik
metre en.ndc bulunuyorlar. Bir de taştaki harap, küçük evimizin pen
kömür iskelesi rıhtımı yapıl yor. ceresinclen karşı siyah çatılara ba-

1.1rr ': 0nf :"'İrmi~tim !. Orada sema 
Bu da 300 metre uzunluğunda, 150 
metre eninde. Deniz on bir metreye -bile kabra~lıkd, etraffs:kıcı idi: Dbün-

k "d d ri Jeştirilivor. · 1 Y""'· .ı Ka ar ne ıs gccenın u-
ı:. ar c n · 1 bil • · · d 1 
Bu da kafi görülmüyor ve 214 ~~ ece?ını sa ec.e_ rom~n ~r-
ilvonluk •Müstemleke istikrazu '. cı" .. ı tasvırlerden ogrenıruştım. 

~a~ile anılan mühim bir istikraz '' Bahtiyar sevgililerin mehtap ~l-
·1 vine bir takım yeni tesisata tı la başba,a kaldı~larını, sevış-
~=şl~nıyor ve liman asrın ve fen- tiklerini yalnız filimlerde görmüş-
nin en son terakkilerine göre tcç- tüm!. 
hiz ediliyor. Zaten benim masum hayatım da 

Bu tesisatın en mühim kısımla- iki aydır bir romana, filme ben-
rı bugün itmam olunmuştur. zemiyor mu?. 

Dakar, bugün Fransız limanları Koltuklarımıza gömülmüş, kalb-

•- Bc>nsuvar. deyip çelı11 

Bilmem neden 9 dakik_ad~ı . 
tuhaf olmuştum. Karde~iJll 
diaya ikimiz de bir ,ında ~o: 
•- Kim bu adali'?.• t: 
<- Ben de bilm:y'>rLrTl 

taşınmışlar. Yeni bir kira• 
nesile beraber oturan bir I!' 

Odama çıkarken kulak!# 
haia o munis sesin aksi çınl · 
•- Bonsuvar!.. . 1' I" 

Biraz sonra babam geld1• ~ · 
cük evimiz mektebi bilif ı t 
şerefine sevinç ve neş'e i!e 1 · 
nıyordu. Bu saadet içinde 0 

t 
yış da kayboldu. Unutturıı 

Fakat birşey almak içın 
rıya odama çıktığ1m zaın•n f 
ihtiyari gözlerim yine k•ı; · 
cereye ilişti. O vak t ayP' 

ııen nazarları dışarıya bakar 
dum. 

Birdenbire isim ver~ıned; .1 
hisle meraka düştüm. lnce ·· 
denin arkasına soklan;p ~r 
güzel oyuncağa, kıymrtL 
diyeye bakan çocuklaraı ır 
yetile gizli gizli ~evrettiıtl· 

O da yollarda gör<';. u 
yerde rasgeldiklcrim gib1 

kekli. Fakat simas nda, t 
iç alan, büyüleyen bi alıf ~ 
dı. Yüzü daha düzgün. \ 
Munis gözlerinde tuhaf 
yanıyordu. Pencerenin ke~ 
iskemleye ilişmiş sak ' ~. 
şarısıni seyrediyor, ar ıt" 
cama bakıyordu. . 0 

O vakit perdenin ark• 
- . ı ı.ı mama ragmen bu n;:ır.n 'J.' 

rime iliştikçe gönlümde an . ·or 
dıg"ım duvgular ~es veıı~ 

• 11 
arkadaşlarım:n, romanlar 

dedikleri şeyi hatırlayıp: il'' 
ba genç kızlıkla aşk böY1~53ı 
lar?. Beklenmiyen bir !111 

bi gözden kalbe mi iner•' 
Diye titriyordum!. ..

1
,1 

Gece onu rüvamda go 
. ı."4'~ 

arasında, tonaj itibarile onuncu lerimizi, benliğimizi musikiden ~ 
gelmekte, mamul eşya trafiki bakı- gelen melankoliye kaptırmı h2'in TATİL ESNA Si !1

1
· 

mından da, Calais limanından ev- besteleri dinlerken bu iki ayın "'if/ı 
vel. on beşinci mevkii ihraz etmek- safahatını bir sinema şeridi gıbi ÇOCUKLAIH-

1 

tedir. gözlerimden canlandırdım. Hik- BE R L • 
Limana, senede vasati olarak met Beyle ilk tanışmamızı düşün- 1 

15-6 bin vapur girmekte, bunların düm. Sesini ilk duyduğum, yüzünü ·~( 
tonaj yekunu 8 ila 10 milyonu aş- birinci kere göı ~üğüm mes'ut gü- Lisan Dersbaııe-41 

maktadır. Mamul eşyanın miktarı nü daha dünmüş gibi hatırlıyo- Kayd.-tt;riniı! • \ 1 
bir milyon tQon tutmaktadır. rwn: BİR [C~EBl ıJ:;: 

Geçen asrın fakir ve bir köşeye Mektepten şehadetnamelerimizi ı ötrenirıcr. ı11' 
'bürünmüş kasabası, bugün büyük alıp kardeşim, komşumuz, sınıf ar- 4 · 

· Af · Harta.da 3 ders Md• 
ve modern bir şehır olmuş, rı- kadaşımız Bedia ile bir heyecan ve dde<' 
k b

.. · k ı 1 b" · Beyoğlu: L-tıklal C• 
anın en uyıi iman arından ırı se."..i~ç .kasırgası içinde eve .. d~n- , ........... ~ı-~ 

bulunmuştur. dugumuz akşamdı. Kapının onun- .,. 

asla hükmü olamıyacağını beyan 
etti. Hususile Macar kumandanla
rından jan Hünyadi elde etmek 
Papanın emellerini tervke pek 
müsait olduğundan Papa, Bulga
ristan arazisini jan Hünyada vade
derek harp ateşini bir an evvel 
alevleıidirmeğe gayret eyledL 

(M. 1444) tarihinde ve ağust06 
ba~langıcında Sigedinde bir meclis 
akdolundu. 

Bu mecliste Polonyadan gel.en 
murahhaslar muhafazai sulh ve 
müsalemet cihetini iltizam ettiler 
iiıe de Kral Ladislas ile maiyeti 
erkanı behemehal harbedileceğini 
l<at'i bir surette beyan eylediler. 
Hatta, eylülün bırinci günü büyük 
bir ordu ile Orso·va önünde bulun
mağa ve daha sonra fevkaliide bir 
~·atıe hareket ederek Rumeline 
doğru ilerlemeğe ahdttiler. 

Keza harpte Ladislas maiyetin
de bulu,..acak adamları da tayin 
eylediler. Eğri piskaposu Simon ile 
Gros Vardayinli jan Dodomi Bos
n:;l Rafail ve Macar kumandanla
rından jan Hanyad 'ile Macar asıl-

ııadeganından yedi kişi kral maiye
tinde bulunacaklardı. 

Ladislas harbe şu suretle karar 
verdikten sonra lazım gelen teda
rikatı sür'atle yapmağa başladı. 

Teşkil olunacak ordu, evvelki 
senelerdekinden daha kuvvetli <>
lacaktı. Bunun için, Macaristana 
haracgüzar olan memleketler ile 
Avrupa hükıimetlerinin kısmı a
zamından imdat kuvvetleri isten
di Yeniden büyük bir EhlisalipıoT
dusu teşkil olunuyordu. 

Bosnalı İstefan Sama ile Ulah 
ve Moldava beyleri muavin kuv
vet göndereceklerini vadettilerse 
de Sırp kralı Brankoviç (1) bu hu
sustan kat'iyyen imtina etti. Çün
kü, Sırp kralı Sigedinde akdolu
nan muahedename ile tekmil ara
zisini geri almağa muvaffak ol
muştu. Sonra Sırpların kafasından 
ve aklından dah Niğbolu çıkmamış 
bulunuyordu. 

Ne olur ne obnaz diye açık dur
.nıak daha muvafık olurdu. 

(1) Bizim tarieler bu krala Vilik 
ej:lu elerler. 

1ıa1 . 
Ladislas, Sırbistandan ııı 

edince harbe başiıyacııg~~~· 
için Polonyaya bir ınur• 
dermeğe karar verdi. ')'v' 

. J{ ır!l 1 Fakat bu cıvara ır 9~ın J 

(Tatarlar) mütemadiyeP Iı~ıJl1 
tıklarından PolonyaJıl~rııı' 
vetlerle harbe iştırak .. n oıJ 
dileri için gayrimüırıkUiln•.f 
nu ve fakat herhalde Jl1 ıJ1'' 
kuvvet gönderebilecel<ler 

eylediler. dl 
1 

Ladislas bu cihetten d'n 
' f>P yetli imdat alamıyaca . rııt' 

dini kesince Bizans l gı 1 

daıt 
jan Paleolog tarafın . 01n 
lecek imdat kuvvetJt•flıı 
hir ümidi kalmadı. 8vt'1 

fi.TP 
Vakıa bu esnada .. ııın 

]erinden Kastinyota ~~o ~I, 
süvari ile Arnavutluk . , 

t dl) 
tana dahıl olmak •' tt• · .r 

. .... dJ 1 ,. 
kralı BrankDvı<, ~ . '" 

• • ı D ' geçi'.lerin kaffe ını d~ 
• tııft 

Arna,·ut!ar.n SırbL'ed'· ıl'' 
lerı.ne müsaade etırı 1,.si' 
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tıl Cenevreda çıkan Jurnal dö Je. 
gazetesi • .Avrupa ile Ortaşark 

-
Birleşik Amerikanın Vi
fl hükumeti ile münaae
batı kesmesi ihtimalin
den· bahsediliyor. Al
man - Franıız işbirliği
ni önlemek için Ameri
kanın Garbi f' ranıııı: Af
rikasını ve bilhassa Da
kar'ı iıgal etmeıi muh
temel görülüyor •• 

ıtıdaki köprü• başlıklı bir ma- :::::======:::::::::::: 
' es;nde bizden bahsetmekle -
~· Gazet-e hulasaten d'.yor ki: 
'llıdiye kadar bu köprü rnuha.. 

~llıattan dışarıda kaldı. Harbin 
neticesi Türkiyenin vereceği 

1ta bağlı olabilir. Gerek Ber -
.n gerek Londranın elde etmek 
dikleri bu köprünün anahtarı 

Cet İnönünün elindedir.• 
azete, Polonyadan başlıyaral< 

•
1.ok devletlerin sıra ile Alll".an 
lusu <arafından yıkıldığını söy
ktcn sonra şunu ilave ediyor: 

•'!'ürk dev'et adamlarının bu-
ın kar-Ja,tıkları mesele fcvka -

"4e çetindir: Eğer kararlarını 
1lıleketlerinin daimi menfaat. 
• olarak trlakki ettikleri hu -

1!ıl\ t a•a istinat ettirirlerse, mü! -
· .\) telakki edecekleri her türlü 

llıan teklifine karşı koyacaklar 
~ istıkb&li korumak için milleti 
\.ı büyük teıılıkelere maruz bıra. 
0akJardır. Eğer günün vaziyetL 
~en tehlikelerini mütalea oede~
~ kırılmamak için eğilecek -

r. 
t>aha geçenlerde Türk Vekilleri 

~ n'le görü~üyorlardı. Bugün 
~n Papen'le müzakere ediyor -

· Zamanın müşkü!5tına rağmen 
1 "rkıerin elinde hala çok güzel 
: koz vardır. Bu koz da Avru
~ Yı Ortaşarka bağlıyan köprü ü
~tıncte sağlam kök salmış bir 
a~l~tın nüfuzudur .• 

LlC.ANLARDA YENİ ŞEYLER 
il . OLACAKMIŞ 

b. erimden hususi bir muhabir;n 
~idırdiğine göre, Balkanlarda ye. 
~hlrş-eyler oiacağı intıbaı vardır. 
~ Ünde birbirini nakzeden fara. 
ltteıer ileri sürülmektedir. Fakat 
İ(ı1ıtıi kaynaklardan hiçbir tavzih-
1\t buiunulmıyor. Hatta Bulgar 
~lı Boris ile Hitler v-e Mareşal 
~ıng arasında vukuu D. N. B. 
~ lından bildirilen müLikat hak-
1\ı!a bile birşey söylenmiyor. 
·~le Paveliç'in Almanyaya yap. 
~ seyahat de bununla alakadar
~ulgar Prensi Kirilin Slovak-

•tal'IJe1DID vaziyeti 
Ilı (2 inci sahifeden devam) 
ı;tarekeyi imzaladığı zaman, Su-
ftııı enın vaziyeti ba'his mevzuu ol
~ itu. Vişi hükumeti, Ankarada-
111 ın_aslahatgüzarı vasıtasile neş
ıla tıgı bir tebliğde Fransanın man
h i'.e Suriyede üz-erine aldığı ta-

1.ı hutıeri yapacağım ve Suriye 
ı.;ıraklarının bir hareket üssü o
~~ak kullanılması için b~ka bir 
~ Vlete terki bahis mevzuu olma
.~ırıı bildirdi. Halbuki Vişi hü

~ ~~ti, Suriye tayyare üslerinin 
, •ka geçecek Alman tayyareleri 

~atından kullanılmasın.a razı ol
~ \ış Ve bu hareketile Ingiltereyl 
~belede bulunmağa davet et
~ tır. Iraka geçen tayyarelerin 
~enıleketteki harekatı tasfiye 
~t ileten sonra Suriyeye döndük
lıı ~herkesçe malü.mdur. Düşma-
tııı Ulunduğu yerde takıp ederek 
,~ıa döviışmeği tabii bir hak 
'!) ak ileri süren Ingilizler de Su-
~ t tayyare meydanlarını ve hat
!tıı-. Yrut limanını bombardıman 
~!erdir. Şu halde Sunyenin, 
11.ı den bir harp sahnesi olduğu 

ıa ed · 1 bilir' lı ı e • 
ltj u Yen harp sahnesinde avan
t,; .\ınıanyanın elindedir. Çünkü 
~vt'Ye Almanyanın müttefıki va
~lllde olan Vışi hükıimetinin 
~i altındadır. Bu vaziyette AI'Ya için yapılacak iş, Vişinin 

·, t.. aınahası ve hatta yardımile 
•t' 
~ıye topraklar.nda yerleşmek-
~lın ıbarettir. Bunu yapmak içın 
~. ~nyanın dövüşmeğe ihtiyacı 

~iı~~~tur. Londra radyosunun bil
~.~ gı gibi, Almanlar, hava, de
~ t \re kara yollarından istifade e
>,b•k Suriyede hayli asker toplı
ıJ~ ~.lrler. Almanların böyle sızıntı 
"'•h •r memleketi ele geçirmekte 
'•ı<lır oldukları görülmüştür. Şu 
~ e. ~yle bir sızıntıya mimi ol-

!çın inôsiyatifi ele almak va
~ •i lngi!tereye terettüp etmek

·t. Vani İngiltere, ya Suriy,,_ 
~tr,lııt ~lrbenin yapılmasını temin 

eı~ ya Hür Fransa k:ıvvctle-
1 ~ &uriycye karşı •ahrik etmeli. :t. <" ı üçüncü bir şık olarak, 

ı doğrudan doğruya hMeke
t lıı "çrneJidir. Alman larm hare

geçmelerini beklemek, geç 
. alt demektir. Çünku Alman-

ya tacını kabul edeceği hakkındaki 
şayialar Alman hariciyesinde gü
lünç diye tavsif ediliyor. Maca • 
ristanın denizden mahreç talebi 
arazi ilhakı suretil-e değil, transit 
yolu ile tatmin edilecekti:.• 

AMERİKA - FRAı"SA 
MÜNASEBATI GERGİN 

Unayted Pres'in yazdığına gö
re, Birleşik Amerika ile Fransa 
arasındaki münasebetlerı, tari -
hin en buhranlı safhasına gir • 
rniş bulunma tadır. Vişi ile Va
şington arasındaki münasebet -
krin inkıcaı ihtimalinden açıkça 

bahsedilmektedir. 
Münasebatın kesilmesini Ame.. 

rika tarafından General Dö Gol 
haı-eketinin tanınması takip ede
cektir. Alınması muhtemel ted-
birler arasında şunlar da vard1": 
Fransaya yiyecek gönderilm~ • 
sini durdurmak Şişideki Ame -
rikan sefirini geri çağırmak, Da
karı işgal etmek ... 

Londra mchafili Am-erikanın 

Vi'liye karşı aldığı vaziyeti çok 
azimli görmektedir. Çünkü bu
gün mütareke hükümlerinin Vi.. 
şi hükumeti tarafından çok aşıl
mış olduğu aşikardır. 

VİŞİDEKİ VAZİYET 
Röyterin bildirdiğine göre, Ge

neral Veygand Amiral Darlan ile 
• aralarında lehacldüs eden ihtilaf 

yüzünden Vişiden Afrib.ya ha
reketini tehir etmiştir. Her ne.. 
kad.ar Darlan'ın Fransada dahili 
harp pahasına da olsa, Fransız. 

Alman işbirliği siyasetim tatlıik 
etmek fikrinde olduğu malum 
ise de, Mareşal Peten'in son im
kanlara henüz muvafakat etme -
diği zann-edilmektedir. 

NUR1 SAİT PAŞA 
ANKARAYA GELİYOR 

Bağdattan verilen malumata 
göre, Devlet Nazırlığına tayin e
dilen Nuri Sait paşa hususi bir 
vazife ile Ankara ve Tahrana 
gönderilecektir. 

Akdenizdek i hadi
selere bir bakış 

( 1 inci Sayfadan Devam) 
Fransız makamlarının bu toprak
ları kendi vasıtalariyle müdalaa 
edeceklerini ilave etmiştir. 

Öğrcnildigine göre, General Dcntz 
Suriyedeki hava ve tayyare dafi ba
tnrya kuvvetlerinin kendilerine emni
yet edılecek kıt'alarla, batta icap eder
se, Alman kıt'alariyle değ~ştirHn1e.sini 
Vişi'den istemiştir. General ayrıca Al
man taraftarı olmak şartiyle pilot ve 
İtalyan vapurlaı-ı ile Tunusta1'l. tayyare 
dali bataryaları gönderilınesini de ts
temiştir. General Dcntz dafi topların 
kull~nılmasını srvil olarak Suriyeye 
gelen Almanlara tevdi etmiştir. 
İNGİLİZ TAYYARELERİNİN 
BOMBARDIMANLAR! 

İngiliz tayyaı·eleri, Beyruttaki pet
rol depolarını bombardıman ettikten 
sonra, şehir üzerine beyannameler at
mışlardır.. Suriye ve Lübnandak..i 
Fransızlara hitap eden bu beyanna
melerde, İngiliz ve Fransız. milleUe
ri hürriyetlerinin İngiliz zaferine bai:
lı olduğu bildirilmektedir. 
- Beyrut Raiiyosuna göre, Beyrutta 
evlerin duvarlarına, General Dö Gol'ün 
alameti olan Loren haçları çizilmiştir. 

Diğer taraftan Lübnan hapishane
sindeki malı.küınlar ekmek taylnaı 
günde 600 gramdan 40-0 grama indiril
mesıni protesto için açlık ırevıne baf
lamışlardır. 

SURİYEDE ALMAN 
TAHTELBAHİRLERİ 

Ankara Radyo Gazetesi, sekiz Al
man dcni.z.alh gemisinin Suriye sa
hillerine gelmiş olduğunu söylemiştir. 
Diğer tara!tan Suriyenin Almanlara 
mahsw usullerle ~galine devam e
dilmektedir, Tayyareler Suriyeye mü
teınadiyen Alman askerleri ve Alman 
müthassısları getirmektedir. Bütun 
tayyare meydanları Almanların elin
dedir. 
MISIRA AMERİKAN 
'j'.APURLARI GELDİ 

Son &:iınlerde nlotör, makine, kö
mür ve it;Jç yüklü Amer~kan vapur
ları l-tısır limanlarına gelmistir. llılısır 
hlıkümeti Ame::rlkadan k3.ğıt, kauçuk, 
makınc yedek aksamı da i•l.eınektedlr. 

Küçük bir çocuk 
(1 inci S.ayf:ıdan Devam) 

Kısıklıda L~bclda soka'1nda 5 numa
ralı evde oturan Cemil, bahçedeki dut 
::ıgacına çıknıış, b;ıslı!ı dal kırılınca a
ğacın altındaki ağzı açık kuyuya düş
mU,l!ir. Çocuğun bı.bası tedarik etliği 
bir <;<n&el .ı" CeınlU dışan çıkarmak 
i.':itc.-ıni~ ise de o zan1ana kadar CemU 
çokt.ın ölmtiştür. 

lar, Vişinin de yardımile, Suriye
de çok zaman evvel, harekete geç
miş bulunuyor !ar, 

EN sot-ı 

DAKiKA 

Suriyeyeistik-
lil verildi 

Londra, 8 (A.A.) - Britanya hüku
meti ile hür Fransızlar Şefi General 

Dö Gol namına hareket eden hür 
Fransanın Orta Şark Umumi Murahr· 
h:ısı General Katru bir beyanname 
n~rederek Suriye ile Lübnan'ın hür

riyt ve istikHillerini illin etmiştir. Be

yannamede Britanya hUkUmeti Gene

ral Dö Gol'ün bu bedellerin tahakkuk 
cı th·ilnıesini ten1in edecek bir mua
l>t .. ..Jcnin müzakeresinın tahakkuk. et
mekte olduklıu'ını ilin eımex~. 

General Katr1ı
nun Suriyelilere 
neşrettiği be
yanname metni 

Kudüs 8 (AA.)- Gene;al Ca
toks Suriyelilere ve Lübnanlılara 
hitaben neşrettiği beyannamede 
şunları söylemektedir: 

Büyük Britanya kuvvetlerinin 
de iltihakile Hür Fransız kuvvet
lerinin topraklann:za girdiği şu 

anda Fransanın şark mümessili 

sıfatile bütün salahiyetleri ve 
mes'uliyetleri deruhde ediyorum. 
Bu beyanatı hakiki Fransa ile ve 
onun an'anelerile idare ettiğim 

hür Fransa nam:na ve onun şefi 
General dö Gol namına neşredi
yorum. Bu sıfatla manda rejimine 
nihayet vererek sizleri serbest ve 
müstakil i15.n ediyorum. Hür Fran- 1 
sa ku vvetlerile İngiliz kuvveti,,_ 

rinin hudutlarınıza tecavüz etmesi 

hürriyetinizi kaldırmak için değil 
bilckis sizlere hürriyet temin et

mek içindir. Bu yürüyüşümüz Su
riyedeki Hitler kuvvetlerini tar

detmek ve şarkın İngiltereye ve 
bize karşı bir üs olarak düşmana 
hizmet etmesine mani olmak için
dir. Hürriyet için harbeden bizler 

düşmanın memleketinizi bu kadar 
ezmesine bütün insanlarınızı, bü
tüı; emval ve eşyanızı kendi kont
rolü altına alarak hepinizi esir 

menzelesine indirmesine mani ol
mak içindir. Fransanın müdafaa
sını taahhüt ettiği milletleri tari

hin tanıdığı en gaddar ve insafsız 
bir müstebidin elleri arasında bı
rakmak bh:im !içn mümkün değil
dir. 

Suriyeden ln
giliz ablukası 
kaldırılıyor 

Kahire 8 (A.A.) - İngiltere hü. 
kumeti l"amına hareket cdC'n Ka
hire büyük elçisi Sir Miles Laup. 
san Suriyelilere ve Lübnanlılara 
hitaben bir beyanname neşretmiş 
ve müttefiklere yardım ve onlara 
itimat ettikleri takdirde İngil -

?ransada Dö Go' 
t:araftarları idarrı 

olunuyor 
Vişi 8 (A.A..)- Clermont Fer

rand divanı harbi, dün, General 
dö Gol taraftarı iki subayı ölüme 
mahkum etmiştir. Divanı harbın 
müteakip celsesinde de Hattıüs
tüvadaki Fransız ordusuna men
sup 3 kişi İngilizler lehinde propa
ganda yaptıkları için 3 sene hapse, 
altı s-ene medeni haklardan istifa
de edcmemeğe mahküm edilmiş
tir. Mahkumlara ait emlakin mü
saderesine de karar verilmiştir. 

İngllterede su·bta1ı1 
b:r.hseden yok ı 

Vaşington 8 (A.A.)- İstişare i
çin kısa bir müddet Vaşingtorda 
bulunmakta olan Amerikan.n 
Londra sefiri Vinant İngiltcredc 
sulhtan bahse temayül edildiği 
hakkındaki haberlerı tekzip ede
rek demiştir ki: 

cNe ingiliz hi;kumetinin, ne 
İngiliz milletinin hiç bir tereddü
dü yoktur. Bu, milletin mücadele
sidir, millet bunu biliyor .• 

·- , J,--Jf 

ALMANLAR 
(1 inci Sayfadan Devam) 

asker taşıdıklarını bildirmektedir. 
Ajans telgrafları. Beyrut lima

nında Alman cep tahtelbahirleri
nin bulunduğunu haber vermek
tedir. 

Halep ve Şam tayyare meydan
larında yüz elli, iki yüz kadar Al
man tayyaresi vardır. İtalyan tay
yareleri de bu meydanları kullan
rnaktad;r. İngiliz tayyarelerinin son 
hücumlarında bu tayyarelerden 
birkaçı tahrip edil.İniştir. 

Almanlar, Liizkiyede dördüncü 
bir hava üssü vücude getirmekte
dirler. Bir Macar vapurunun meb

zul yağ ve benzin getirdiği tahak
kuk etmiştir. Alman mühendisleri, 
bir haftadan fazla zamandır, bü
yük mikyasta bir taarruza geçi
leceğini gösteren üsler hazırla

maktadırlar. 

Habeşistanda 
( 1 inci Sa.yfadan Devam) 

14 top iğtinam etmişler ve muka
bil düşman taarruzunu püskürt
müşlerdir. Oma nehri yağmurlar
dan seyltıp halindedir. 

tere hükumetinin kendisile işbir. 
!iği yapmşı olan bütün milletle -
rin müstefit oldukları menafii 
onlara d~ temin edeceğini bildir
miştir. Beyannam-e şu noktala.'"1 
ihtiva etmektedir: 

cAbdluka kaldı."llacak ve sizle
rin Sterling bloku ile derhal mü. 
nasebata girmeniz temin oluna

caktır. Bu hal ihracat ve ithaliıt 
hususunda da sizlere fevkalade 
büyük menfaatler temin edecek.. 
tir. Mallarınızı memleketlerde 
serbestçe satacak ve istediğiniz 
şeyleri serbestçe satın alabilecek
siniz.• 

HARP VAZİYETİ 
(1 hıcl Sa:rlMlaa Devam) 

şimdi bu tayyare meydanlarını ıs
laha gayret ediyorlar. 

Evvelce Almanların Balıkçı ge
milerile asker naklettiklerine dair 
haberi-er vardL Bir Macar gemi
sinin Suriyeye benzin götürdüğü . 

söylendi. Şimdi ise 8 Alınan de
nizaltısının Suriye sularına geldi

ği haber verilmektedir. 
Bütün bu noksan malumattan 

çıkarılacak netice şudur: İngilte
re Suriyeye taarruz ederse kara
dan, denizden ve havadan cipdi bir 
Alman mukavemetile karşılaşacak 

ve kısa zaman sonra da bunu bir 
Alman ileri hareketi takip ede
cektir. 
Almanların Filistin yolile ileri 

hareketi çok güçtür. Fakat İngi
liz donanması şimdiden bir Alman 
ablukasına alınmıştır. Bu abluka
yı yapan Libya, Girit ve Rodos 

ile Suriye hava meydanlarında 
yerleşen Alman hava kuvv-etlerile 
Alman ve İtalyan hafif deniz kuv
vetleridir. Bu ablukanın açık ka
lan tarafı yalnız Süveyş kanalıdır. 
O da Alman hava kuvvetlerinin 
kontrolü altındadır. 

Görülüyor ki Almanların Suri-

yeye yayılmasından en çok zarar 
gören önce İngiliz donanmasıdır. 
Bundan sonra Suriye meselesi i
çin iki vaziyet vardır; 

1- Vişi h ükümeti İngiltere ve 
Amerikadan ayrılmadığına göre; 
bu takdirde Suriyedeki Fransız
larla İngilizler birlik olacaklardır. 
Acaba bu vaziyette Almanları Su
riyeden atmak mümkün olacak mı? 

2.- Vişi hükumeti İngiltere ve 
Amerika aleyhine Almanya ve 
İtalya ile i~birliği yaparsa; bu da
ha fenas:dır. İngiltere Suriyede 
Fransız - Alman mukavemetile 
karşılaşacaktır. 

Kanaatimize göre Almanya Su
riyeye yerleşmekte, Vişi Fransa
sına çok güveniyor. Yapılan siya
set oyunlan, İngiltereye karşı va
kit kazanmak için danışıklı işler
dir. Bunda Almanya ve Vişi Fran
sasının muvaffak olduklarını söy
liyebiliriz. 

Na2ari olarak İngiltere Giridi o 
kadar çabuk terketmekle ve Suri
yeyi sür'atle işgal etmemekle bü
yük bir hata işlemiştir ve başına 
yeni belalar açmı§tır. Buna kuv
vetin azlığı sebep olduysa, o ka
dar az kuvvetle Suriyeye kök sa
lan Alman meselesini şimdi temiz
lemek daha güç olacaktır, 

Vişinin icraatı 
sarpa sarıyor 

( l inci Sayfadan Devam) 
ların liıtfona bağlıdır. Almanlar 
da işbirliği karşılığında bu lutfu 
Darlan'dan esira;ememektedirler. 
Binaenaleyh, icap ediyorsa Fran
sanın ve Almanyanın müşterek 
menlaatleriııi korumak için müs
temlekelerde dahi Alman istekle
rini tatbik etmek liızundır. 

Fakat, başta General Veyganıl 
olmak üzere Vişiye çağınlan müs
temlekit umumi valileri ve ordu
nun ileri gelenleri Dnrlan'ın bu 
noklai nazanna iştirak .. tmem ş 
!erdir. Anadolu Ajan,ının muh
telii kaynaklardan naklettiği ha
berlere göre; Fransız ordusu Hür 
FTansızlarla miicadelc etmek arzu 
ve kararında değildir. 

Son dakik~da alınan haberler 
Hür Fransızların Suriyeyi işgale 
başladıklarını bildirmektedir. İm
paratorluk kuvvetlerinin de ken
dilerine iltihak ettiği haber veril
diğine g:Lrc Fransız ordusunun 

Hiir Fransıılurla mücadele etmek 
arzu ve kararında olmadığı höy le
ce de tezahür etmiştir. Şimdi ha
disatın ve ,·a-ıiyetin inkişafını bek· 
leınek 13.z111\d1r. 
Alruanyanın istediği ise bu nıiica

deleyi emniyet altına almak ve 
sağlama bağlamaktan ibarettir. Bu 
bakımdan Amiral Darlan'm iş ve 
düşünceleri sarpa sardığı kadar; 
Almanyanın hesapları da yeni bir 
hesapsızlık içine giriyor, demek
tir. Aıılaşılan vaziyet şudur ki, 
istikbal hadiselerini ve harbin ile

risini göreblen Fransızlar; ne İn
gltere ile çatışmak, ne Alınanyaya 
alet olmak fikrinde değillerdir. 
Bunlar. mağlubiyeti Fransanın bir 
talihsizliği ve mazideki hazırlık
sızlığın bir neticesi telakki eyle

mekte ve sulha kadar Fransız 
müstemlekelerin!n bitaraflığını ve 
her tiirlü müdahaleye karşı koru
mak niyetindedirler. Bu karar 
noktası; İn~iltere ''C Aınerikanın 
da noktai nazarına tevafuk et

mektedir. Zira,her ilci devletin de 
Fransanın müstemlekelerinde gö
zü olmadığı gibi; biliıkis Fransa

nın istikliıl ve istikbalini korumak 
ve kurtarmak azmindedirler. Bu
nun için de Fransız üslerinin, 
Fransız mlistemlekelerinin, Fran
sız sanayi müesseselerinin, Fran
sız donanma ve nakil vasıtalarının 
bitaraf ve harp dışı kalması bi
rinci şarttır. Aksi halde; bü-
tün Fransanın Alman iş -
glıi altında bulunan a -
raziden sayılacağı ve o muame
leye tabi tutnlacağı Amerikan Ha
riciye Nazırı tarafından iliın o
lunduğu gibi; Suriye bölgesi de 
İngiltere tarafından ayni vasıftı 
bir arazi parçası olarak ilan olun
muştur. Herhalde Peten hüki•me
tinin - kendi düşen ağlamaz aın
ma - müşkül ve iki ateş arası bir 
vaziyette kaldığı görülüyor. Su
riyeye Alman ve İtalyan hava 

kuvvetlerinin inmesine müsaade 
etmekle ve bunu mütareke şart

ları icabı telakki eylemekle Al
manları memnun etmeğe çalışan, 

bununla da İngiltereyi ve Ameri
kayı güı·endiren bir vaziyet ihdas 
eden Darlan; anlaşılıyor ki, ancak 
ve ancak yerini Fran•anın menfa
atlerine daha uygun bir hükumete 

terketnıekle kendisini ve Fransa
yı bugünkü müşkülattan lrurtna
bilecektir. 

Her vakit söylediğimi% ~bi; bir 
Fransız - Alman teşriki mesaisin
de hiçbir zaman Fransamn istik
lal ve istikbalinin kurtulması 
mümltiin değildir. Hatta bu yolda 

yürümek pahasına Almanların 
Fransa üzerinde yapacakları yeni 

bir tazyik nihayet esasen biribi
rindcn farksız olan meşgul Fransa 
ile gayrimeşgnl Fransayı ıİyni çev
re içine almaktan daha ileriye gi
demez ki, umumi hesap günü bu 
toptan istililnm tasfiyesi daha 
kolaylaşır. 

ETEM iZZET BENICP. 

ingilizler 
< ı inci So.J>fadan Devam) 

betle bomba at~lardır. Vapur
larda yangınlar çıkmıştır. Her i

kisinin de battığı tahmin edilmek
tedir. 

İngiliz bahriye tebliğine göre, 
bir İngiliz vapur kafilesine taar

ruz eden iki Alman tayyaresi dü
şürülmüştür. Kafiledeki gemiler-

de hiçbir hasar olmamıştır. Her 
iki harekatta da İngiliz tayyare
lerinin hiçbir kaybı yoktur. 
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Kısa pantalon 
giymeli mi? 

(l lncl Sayfa4aa Devam) 
bakarak bır çol< memlekellcrde tat.bilı: 
e<lil.ıueıı:te olan bu ıoy-...ı.ı ıeı.linin 

bizde kabulUnti.n yapaca&ı tesirı düşü.
nUyor ve Oğle sıcagında, insanı bunal .. 
tan gUiıeşin &!tında yavaj yavaş Uze
rimch_.k.i elbıscierln ajı.r geldigmi h.i.s
sedıyordum. l:hra:ı yol alıp La terlemi
ye ba;.;layınca ev,:eıa ceket.sız gezmek 
husw;wıd.akl 'l'as.arruf CE!l.n.i)-et.uıe bak 
verdim; Ceketimı ç1kar<J.rak kolumun 
altın.a iıl<ıı;ludım! ... 
Yolwı yarı kısmına ıelince sıcak

tan yakayı, lü:avatı da çıkarmak mec
buriyeti hasıl oldu! .. 

Ha•taneye yaklaşırken her ta
rafımdan boşalan terlerle artık 
pantalonum da fazla gelmeğe baş
lıyor ve böyle yerlerde kısa pan
talon giymenin ne kadar makul 
olduğunu anlamış bulunuyordum!. 
Halbuki şehirde, serin, gölgeli 
yer !erde dinlenen bırçokları gibi 
ben de bu teşebbüsü yadırgam~ 
ve erkeklerin kısa pantalonla ala
cakları şekli ciüşünerek giılmüş
tüm. Eğer benim gibi düşünenler, 
güleıoler varsa onlara sadece sı
cakta kızgın güneş alt nda Bakır
köy _ hastone arasında yarım sa
at yaya yurümelerini tavsiye e
derim!. 

Bunu Sertabip Rüştü Recebe de 
söyledim. Gt.lüştük. Fakat y~üm
de hala dinmiyen terlere, soluyan 
nefesime rağmen sayın doktor fik
rimi kabul etmedi. Kendisini ta
sarruf cemiyetinin teşebbüsüne 
müthiş muarız buldum. Rüştü Re
cep dedi ki: 

•- Ben bu işin hiç de parlak ci
hetini görmüyorum. Bir ceketten, 
bir kravattan tasarruf edilecek. 
Fakat bu ekonomi lehine bir kiır 
kaydı dernektir. Ceket! iz kalıp 
gömlek meydana çıkınca evvelce 
iki üç liralık gömlek giyenler bu 
sefer çıkacak olan 9-10 liralık i
pekli, fantezi, lüks gömlekler a
lacaklar ki bu ceketle kravatı ya
rı yolda bırakacaktır. 

Ceket bir takım kusurları ka
par. İnsanın tenini ve sairesinİ, te
rini diğer insanlara hissettirmek
ten meneder. Ceket çıkınca kirli 
çamaşırlar meydana çıkacak gibi 
birşey olacak! 

<Terledim!.· diyen; cGömleğim 
kirlendi, diyenler günde bir /d 
defa gömlek değiştirecekler ki bıı 
tasarruf değil, bir israf olacak!. 

Sıhhi balu:ndan iSe yakayı ser
best bırakmak iyidir. Çok sıcak 
havalarda ceketsizlik biraz terle
menin önüne geçebilir. Fakat ce
ket asıl terelmenin önüne geçen 
bir vasıtadır. 

İnsan terlediği zaman ceketi gL 
yemezse üşür. Zatürree ve zatül
cenb gibi hastalıklar meydaııa 

çıkar. 

Memurların ceketsiz gezrncsiıre 

muarızım. Çünkü bizde memur 
sınıfının mühim bir kısmını az 
maaşlılar teşkil eder. Bunların 
bütçesinde gömlek yıkım t-eşkil 

eder ve ayni zamanda biz henüz 
buna alışmamışızdır. Liıübalilik 

doğar. 

Bence tasarruf isteniyorsa meın. 
leketin en büyük idarecilerinin u
cuz yerli maı, kumaşlarından giy. 
melcri mecburi tutulmalı. Bu su
retle idarecilerin halka örnek 
olmaları lazımdır. Bu her yerd-e 

kendini hissettiren büyük taklid 
kanunun bir neticesi olarak mey. 
dana gelir. Bütün memurların 

mevkii ve baremd-eki derecesi ne 
olursa olsun yerli malı kumaşın

dan giymeğe mecbur tutulurlarsa 
O zaman en büyük tasarrufun en 
büyük adımı atılmış olur. Geket. 

sız gezmenin gayri sıhhi olduğu
nu yukarıda söylemiştim, tekrar. 
lıyorum. Şehrimizin hava deği -
şiklikleri de buna mani sebeple • 
rin başında gelir .• 

B. Rüşdü Recebin ve kendisin
den sonra görüştüğüm diğ-er iki 
doktorun itirazlanna mukabil, 
şehre dönünce elbisecileri bu te.. 
şebbüse hararetli taraftar bul -
dum. Ezcümle Mahmutpaşada ku. 
maşçı ve elbiseci B. Hifzı Söyle
mez dedi ki; 

•- Yazın kısa pantolon usulü 
tatbik edilirse, elbiseciler kazana.. 
caktır. Çünkü kısa pantolon satışı 
fazlalaşacaktır. Yazlık pantolon 
kumaşlan ucuzdur. Saniyen şiş -
man bir adamın kumaşından orta 
halli iki kişiye pantolon .1apıla -
bilir . .Bununla da iki ayrı ihtiyaç 
tatmin edilmiş olur.• 

BİR TERZİ NE DİYOR? 
Ünversite caddesinde Belgnd 

yüksek terzilik kursundan mezun 
terzi Fuad Sevinç de unları söy. 
ledi: 
•- Birçok memleketlerde bil -

hassa meslek tahsilinde bulundu
ğum Yugoslavyada ve diğer staj 

Romanya'da 
• . (1 inci S&:rla4an n.,-am) 

lastik deposuna sirayet etmiş ve 
Yangın bu suretle genişliyerek 
rıhtımdaki binalara sirayet et
miştir. Yangının nasıl çıktığı ha
la anlaşılamamıştır. 
Bükreşten 56 kilometre mesafe

de bulunan Plöşti civarında de
miryolunda da bir tren yold~ çı
karılmış, 10 ki~i ölmüş, 3() kişi 
yaralanmıştır. 

Romanya demiryollarından 163 
yolcu treninin kaldırılacağı bildi· 
rilmiştir. Alman işgal ordusunun 
Romanyadaki mevcudiyeti iaş• 
buhranını arttırmaktadır. 

Almanyaya gönderilen 72() ıaşı 
vagonuna da sabotaj yapılmıştır 

Fransız l!enlzc&lerl 
(l inci Sa~!adıuı Drv:mı) 

Darlan'ın denizcilik kabı! ye:•ni 
denizcilik anlayışına bırakı-ıın: 

Peten mü' areke talcbıni ı'ın 
ettiği zamandanberi Dar 3n Fran . ' 
sız ve Ingiliz. donanmaıan ara _ 
sında bir rnuhasaır.a çıkartmak 

için her çareye baş nırm~ ur. 
Kendi ~ahsi erkadaş an~ı mı: -
him mevkilere get:rmiştır. 
Fransız su bay larırıa \ e re mi 

memurl:ırına hitap edıyorum. L' r. 
lan itiraf dmek,cn kor',tugu r 

gaye yarC:tmı tır k:, bu m~ •C~ ~ 
menfaatlerine ayk mlır 
Fransız denızci:cri, s.z. bu siva· 

setin aletisinız. Kaiben sız:n de 
bizim gibi ondan nefret ct.ig.mzi 
biliyoruz. Fransayı harab;yc sü -
rükliyen bu tahakküm k T • a. 
yakianınız .. 

--<>---- • 

Yeni tip ekmek 
(l inci Sa:rl&da.n Dovanı) 

tihsal edil:nc~ ç-eşoi eskı şeki:ne 
irca olunacaktır . 
Diğe rtaraftan birkaç gün ev -

velki fırın:arın önündeki izd, J. 

mın bir daha tekerrür etmerııesi 
için Belediyece icabeden tedbi:l~r 
alınmıştır. Un satan fırmcılar Em
nıeyt Müdürlüğünce takip olun. 
maktadırlar. 

Baıı:ı francalacı fırınları da yal
nız ekmek imaline başla~lardır. 

GİZLİ FRANCALA SATA 'L.\R 

Galata ve Beyoğlu mıntakasında 
bazı francalacı fırıncılannın ma • 
hallebicilere etiketsiz t•e gizlice 
francala sattıkları hakkındaki ih
barlar da Belediye lktısat MGdür. 
lüğünce ehemmiyetle takip olun
maktadır. Bunlar ş!ddetl-e ceza • 
landırılacak ve tekerrüründe fı -
rınlan kapatılacaktır. 

Fatihte kanlı 
bir cinayet 

(1 lnd S&)'facba Denm) 

bitirerek evine dönmüştür. Müker. 
rem kocasının gelişinden hiç meın 
nun olmamış, onunla muhtelif ve
silelerle kavga çıkarmağa çalış -
mıştır. Çünkü Mükerrem, Eyüpte 
çalıştığı Kontrp!Ak fabrikasında 
tanıştığı ambar ustabaşısı Tabirle 
sevişmektedir ve kocası bınada 

bulunmadığı müddetçe akşamlan 
evine gelmekle beraber Tabirle 
birlikte yaşamıştır. 

AŞK YÜzUNDEN ÇOCUKTAN 
BİLE VLZ GF.ÇMİŞI 

Nihayet Mükerrem geçen gün 
bir yaşındaki çocuğu Yıldızı elin. 
den tutarak komşuları Zeynebe 
götürmüş' 

- Zeyn"l?, ben gidiyorum, de -
miştir. Al çocuğu akşam babası ge
lince ona teslim ediver! 

Mükerrem bundan sonra evdeki 
eşyalarını toplamış ve kapının a • 
nahlarını da kocası Fazıla vermek 
üzere civardaki bakkal Basriye. 
bırakarak savuşmuş, Tabirin evine 
kaçmıştır. 

giirüp çalıştığım Viyana ve Ma • 
caristanda yaz geldi mi erkekler 
bilil. istisna, memur, işçi, her sınıf 
göml-ek giyerek gezerlerdi. Bu • 
nun büyük bır kısmı da kısa pan· 

talan yaptırırdı! .. Bu; kumaştan 
da tasarruf temin eder • 

Bilahare konuştuğum Şehzade. 
ba,ında şoför Mustafa, Be;vazıtta 
ahçı Kamil isimlerinde iki \'atan
daş da ceketsiz gezmek tara[tarı 
olduklarını fakat kısa pnn:alonu 
garip bulduklarını föyl diler. 

Cemal adında bir Ünıversi'EJi 
ise cher iki t<?<iebbüse de taraftar 
değilim• dedi. Kendisine \"a ıma 
başlarken koyduğ>ım mul.ilıe •·vı 

anlattım. Sadtce güldü. 

Eğer onun fikrinde ol 1 r \ar. 
sa dediğim gibi kızgın hır g" ncş 
altında »adecc yarım saat a ·sız 

golresiz bir ·erde kalw2'ar•~ı •a,•-
yc ederim. O vakit insan fik, ınl 

öyle değiştiriyor kı . 

• 
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ftalyan blöfünde Türklere cephane verecek 
gemilerin müsadere edileceği bildiriliyordu 
İngilterenin Armistrong Vikers, diğer alayJarı, 68, 69 ve 71 numa.. 

Fransamn Sentelizen, Şnayder w ralan Floransa alayları da Trab
diğer silah fabrikalarından alınan lusa çıktılar. Bunların yanında iki 
tüfenklerle harp malzemesi ve topçu alayı, evvelce hazırlanmış 
cephaneJ.er bidayette kolaylıkla bir çöl süvari tugayı da mevcuttu. 
trablusa sevkolundu. Fakat bu kuvvetler de Trablu-

Fakat çok geçmeden 1taıyan- sun vilayet hudutlarına kadar iler. 
lar bunu haber almakta gecikme- lemek cesaretini gösteremiyor • 
dı1er .. İtalya hükUıneti ortaya sa. J lardı. 
vurduğu bir blö;ı.; Albay Konova hemen valii u -
•- Türklere i'CllTll verilerek cep. mumi Amiral Rafael Borya ile 

hane, gıda maddeleri ve diğer vilayet konağında temasa geçti .. 
harp levazımı taşıyan ecnebi dev. Bu ilk temas biraz mübalegalı ve 
let gemilerini müsadere edeceğini• şayanı tetkik olduğu için teferrü-

11an eyleyince bu .karar protesto alile tetkik edeceğiz .. 
edilmekle beraber bu nakliyatın Rlbay Kanova da her İtalyan gi.. 
güçleşeceği de kestirildi. bi palavracı, mağrur ve boş bir a. 

Fakat hiçbir tehlike ve tehdit damdı. Bütün askerliği de t~ıdığı 
önünde gürültüye pabuç bırak • albay üniformasının zahiri şeha-
madan kararını tatbikten çekin • delinden ibaretti. Üniformasından 
miyen Türk bahriyelileri işlerine tecrit edildiği takdirde bir imli -
devam etmekten geri durmadılar. hana tabi tutulsa tabiye ve sevk 

Sil8h taşıma işi devam ettikçe ve idareden sıfır alır, askeri ma.. 
ve bu sırada Trablusa çıkardıkları lumat namJna; değil bir alayı ida.. 
Bersalyeri lot'alannın inhi.zamı re edecek, bir mangayı bile yürüt
.karşısında muvaffak olmanın güç. meğe kudretsiz olduğu görülürdü. 
leştiğini gören İtalyanlar Akde - Fakat, rugan çizmelerine her a-
nizdeki donarıma faaliyetini art- dımda parıltılı şimşekler çaktıran 
tmrı:ıktan başka çare olmadığını albay Kanova, Trablusa zafer a.. 
anlamdılar .. Türklere kiraya 'ite • layı ile çıktıktan sonra kemali a. 
rilen vapurları şiddetli bir arama zametle İtalyan umumi valisin:i 
teklile taharriye koyuldular. ziyarete gitmiş, gurur dolu bir eda 

Bidayette alınan tedbirler, sarfo. ile amirali selamlamış, 1<endisini 
lunan gayretler hep boşa çıktı.. şöyle takdim etmişti: 

Tablusta Osmanlı ordusunun ilk - Majeste İtalyanlar Kralı Vik-
muharclıeleri, teşrinievvelin haf. tor Emanocl hazretleri namına 
tasında başlamışh.. şehri Türklere karşı müdafaa et-

Paris sefareti ateşemiliteri Fet· mek üzere mahalli kumandanlığa 
hi Beyin ve İstanbuldan gizlice tayin olundum. Şimdi vazifemi te-
Trablusa gelen Osmanlı zabitleri- sellürn etmek için memuriyet ma.. 
nin iltihakından sonra İtalyanlar hallime ayak basmış bulunuyo -
ilk siUeyi kanlı bir hezimetle rum. Yüksek idareniz altında di-
Trablus topraklarında tatmış ol • rektiflerinize uyarak çalışacağım. 
dular... Amiral Borya daha makul bir 

İtalyan donanması eylfilün son adam olduğu için albay Kanovayı 
günü Trablus önüne varmış, Mıs. hiç de gözü tutmamıştı. Kendi 
rata limanında da o gün boy gös- kendisine: 
terrniş, 1911 teşrinievvelinin ilk - Bu adamla işimiz var, amma 
günü ~hri topa tutmuş, ayni gün bakalım sonu nasıl olacak! 
bahriye nırıfrezeleri Trablusa çık- Diyerek albaya: 
rmş, şehri işgal eylemişti. - Hoş geldiniz .. Yüksek vazi • 
Yukarıda da yazdığımız şekılde fenizi dirayetle tedvir edeceğinize 

bahriye müfrezeleri şehri işgal et. kani bulunuyorum. Buyurun o • 
tikleri halde aneak varoşlara ka. turun! 
dar olan kısmı elde bulunduru • Cümlesile Albaya yer göster -
yorlar gerek Amiral ve gerekse miş, iki İtalyan subayı karşılıklı 
şehrin İtalyan valisi Romaya üs- bir müsahabeye girişmişlerdi. 
tüste çektikleri telgraflarla piyade Kanova yüksek perdeden konu-
kıt'aları sevkini istiyorlar, işin a. şuyor, salonun geniş pencerele~in-
çık ifadesine gelince, ~iziye~e den uzakta, henüz harabelerinde 
yerleşen Türk kuvvetlerının bu ~ düman tüten şehre bakıyor, ağ • 
tün zafına rağmen bir mukabıl hu- dalı bir dille şu sözleri sıralıyor-
cumla kendilerini denize dökme- du: 
}erinden fevkalade korkuyorlardı. - Donanmanın yaptığı iş mü-

Şehrin deniz müfrezeleri t~~ himdir doğrusu .. Bu inkar edil • 
fından işgal edildiği İtalyan huku. mez. Fakat bu kadar telaşa .da lü. 
met merkezinden haber alınınca, zum yoktu .. Maamafih büyük kuv-
limanlarda gemilere bindirilmiş vetlcrimiz gelmeden evvel, şu bir 
olarak bekliyen piyade tümenleri avuç kahramandan müreklrep a-
topçu kuvvetleri derhal Trablusa Jayım, şanlı, cesur Floransa as -
doğru yola çıkarıldı. kerleri Trablustaki mve)ıum Türk 

İlk partide albay Kanava ku • mukavemetini kırıp atmak için 
mandasında Floransa tümeninden kafi bir kuvvettir. 
bir alay Trablusa geldi .. Zafer a- Amiral Borya yılların te<:rübe 
layı halinde karaya çıktı. Şehri çemberinden geçmiş olgun bir in.. 
tesellüm etti. san edasile ağır ağır başını salladı, 

Istanbul Dör
düncü İcra me· 
morluğundan 

Evvelce Üsküdarda 
le adiye mahallesinde 
Temaşa sokak 16 sa
y d 1 mukim iken halen 
adresleri meçhul bulu
nan Niyazi 1 s met ve 
Kamüran'a 

Mülga yetim malları sandığına 
izafeten İstanbul Maliye Muhake
mat Müdürlüğü tarafından Emi. 
ne Seher ve Ayşe N aciyeye iza -
feten aleyhlerinizde yapılan icra 
takibatı fızerine hazineye ipotek
li bulunan Beşiktaşta Cihannü • 
ma mahallesinin Mazhar pasa so
kağında eski 2 Mü. yeni 222 kapı 

sayılı gayrı menk:ulünüziln para· 
ya çevrilmesi talebiyle tanzhn e • 
dilip yukarıdaki adresinize gön • 
derilen ödeme emirleri adresleri
nizin meçhul olması hascbile biliı 
tebliğ iade edilmiş ve zabıtacada 
yapılan tahkikatta adresleriniz 
bulunamamış olduğundan ödeme 
emirlerinin bir ay müddetle ve bir 
gazete ile ilanen tebliğine karar 
veriJ.mj~ olduğundan işbu ilanın 
neşri tarihinden itibaren müddeti 
mezkfu·e içinde borcu ödemeniz 
lazundır. Borcun ödendiğine veya 
takip talebine karşı bir itirazınız 
varsa yine bu müddet içinde bil. 
dirmeniz aksi halde rehnin para
ya çevrileceği ilanen tebliğ olu • 
nur. 941/1821 

8 Haziran 1941 
18.00 Program, ve Memleket Saa\ 

Ayarı , 

18.03 l\fi.izık: Radyo Caz Orkestrası 
(İbruhim Özgür ve Ateş Bö
cekleri). 

18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 
l\.1ahsullcri Borsası. 

18.40 Mü:u1<: Radyo Caz Orke lraJı 
Progranıının Devamı. 

19.00 Müı.ik: Fruuı Sazı. 
19.30 Memı ket Saat Ayarı ve A

jans Jl~berlerl. 
19.45 Mlizlk· Sevılmlş Film Mü-

zikleri. (Pi.) 
20.00 Konuşma : (Yurt Saati). 
20.15 Müzik: Solo Şarkılar. 
21.00 Konuşma : Memleket Pobtası. 
21.10 M11z.ik: Bethoven - Doku-

zuncu Scn.!onl (Pl.) 
22.10 Müz>k: Çigan Musikisi (Pi.) 
22.30 Memleket Saa~ Ayarı. Ajans 

Haberleri. 
22.45 Ajons Spar Se.l'visi. 
23.15 Müzık: Dans Mlıziği (Pi.) 
23/2523.30 Yarınki Program, ve 

Kapanış. 

YARDIK! PROGRAM 
7.30 Progrom, ve Memleket Saat 

Ayan. 
7.33 Mtvik: Hafif Program (Pl.) 
'l .45 Ajans Haberlert 
8.00 Muzlk: Ha!ıt Programın De

vamı (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve Memleket Baat 
Ayarı. 

l2.3S Müzik: Şarkı ve Türküler. 
12.45 Ajan.<t Jiaberleri. 
13.00 Muzik: Kar,.ık Program (Pi.) 
13.15 Muzlk: Şarkı ve Türküler 

Progran1ının Dc-vamı. 

13.30/14.00 Müzık.: Karı~ık Prog
ram (Pi.) 

~{\PARA 
\ \ HAYAT TARl~INl1' 

Küçük T marrul 
huapları 1941 

İstanbul Dör
düncü İcra me
murluğundan 

Evvelce Şişlide Ah
metbey sokağında Hal 
apartmanında 1 numa
rada mukim iken halen 
adresi meçhul b.ılunan 
Hüseyin Ziya karısı 
Bayan Azimeye 

Mülga yetunler malları sandı • 
ğına izafeten İstanbul Maliye Mu

hakemat Müdürlüğüne olan ecm
an 595 lira 25 kuruş borcunuzdan 
dolayı tahtı tasarrufunuzda bu • 
lunup hazineye ipotekli bulunan 
İstanbulda Mercanda Harbiye 
caddesinde 52/19 sayılı gayrı men. 
kulün paraya çevrilmesi talebiyle 
tanzim edilip yukarıdaki adresi

nize gönderilen ödeme emri ad
resinizin meçhul bu~unması ha -
sebile blla teblig iade edilmiş ve 

2abıtacada yaptırılan tahkikatta 
adresiniz bulunamamış olduğun

dan İstanbul İcra Hakimliğince 
ödeme emrinin bir ay müddetle 
ve bir gazete ile ilanen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan işbu 

ilanın tarihi neşrinden itibaren 
mezkur müddet içinde işbu borcı; 
ödemeniz veya takip talebine ka~
şı bir itirazınız varsa yine mezkur 
müddet icinde bildirmeniz lazim
dır. Aksi halde rchnin paraya çev 
rileceği ödeme emri tebliği maka.. 
mına kaim olmak üzere ilan o -
lunur. 941/1960 

e TAKVİl\1 e 
K.wni 1357 Hızır Hicri 1311 

MATIS C.EVVEL 

26 34 12 

Yıl 941 Ay 6 \'L. ... atı Eaa.ni 

S. D. Vakit S. D 

HAZiRAH 5 29 Günq 8 5() 
13 J3 Öite .. 34 

İldnd! 8 34 

IDAR"litNİ BİllN 1$ BAM KAS INOA 
j~~MIYEL.I .tiEŞAe' AÇAR 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
1 - İdattmiz ihtiyacında tullarulmakta olup hariçten celbi iktiza eden 

cl33> kalemde ve tahmini c3.J74.619> lira kıymetinde muhtelil maJzemenin 
pazarlık yoliyle mtibayaası mukarrer ve BOn akdedilen huı::u~ı tak3& esasına 
müstenit ticaret anla:imas.ı mucibince Almanyadan da tedBnkl mümkün bu
lunmaktadır. 

II - Bu malzemenin müfredat lisWısiyle şartnameleri Kabataşta Levazım 
ve mübaynat tubesindekl alım komisyonunda her &ün ölleden sonra &örü
lebilir, 

111 - Taliplerin % 7,5 teminatlarlyle btl-lilde bu husustaki tekliflerini en 
geç 25/8/941 gilnüne kadar mezkur komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilAn 
olunur. •4052• 

Devlet Oemiryolları ve limanları İşletme U. idaresi İlanları 1 
Anahat lstaı;yonlan ile Avrupa hattı istasyonlan arasında bazı ıartlarla pe

rakende hamulelcre tatbik edilmekte olan doğru nakliyat muamelesı 18.8.1941 
tarihinden itibaren: 

Tam vogon muamelesi ne Hnydarpa~ veya Sirkttiye gelen hanıulclerle 
Haydarpaşa veya Sirkecide tahmil ed1len (İşletme Nizamnameei mucibince k&
tarlara kabul olunmıyan ve kabulü bazı feraite U:lbi bulunan ~ya ile nukut, es
ham, civa .• &ibi kıymetli eşya ve tanlı hayvanlar hariç olmak üzere) tam va
gon muamelesine t.Abi hamulclcre dei duba vaziyeti mu'Sait olmak fQrtiyle, Hay
darpaç.adan Sirkeciye \'eya Avrupö hattının herhangi bir ista~yonuna ve biunu
kabele Si.rkeciden Haydarp~aya veya herhan&i bir &n"6hat istasyonuna nakil
leriLde tatbik edilrbilec<-ktir, 

Fazla tafsilat ttın :l:fayd rpa,,~ ve Sirkecldeki Demıryol ambarlarına müra-
caat edilmeliclır. t31Jl t c4367• 

A1uhamnıen bedeli (875) lira olan 350 kilo kınnızı model "·erniği (24.6. 
1941) Salı gwıu saat (10.45) onu kırk beşle Haydorpaşada Gar bınası dahilınde
ki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle s.a luı almac hr. 

Bu şe girmek istiycnlerin (65} lira (63) kuı·ualu.k mu\rakkat ternı.nut ve 
kanunun tayin ettiii vesaik.le bir!ikte eksiltme gunU ..aat..ine kadar komü;yona 
müracaatları l~zın1dır. 

Bu işe ait şartnameler komü.yondan parasız olarak daiıtılmaktadır. (4409) 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü il~ 
A,J'ltk Kirası Semll MalaallNI Sokaiı N~ c-

Ura Kr. -
5 00 Kadıköy {)smanal:a Kuşdili 48 Dül<kiın 

5 00 Üsküdar Sclmar.ağ::ı &.~lman pak 48./l Dükki.tn 
3 00 • Kuzguncuk i klle 61 Dtlkkiın 

Seneı;:ı ,o 00 &y\erb<-yl Abdullaha~a Abdualahotlı 16 Arsa 
ıe 00 Kadı koy Osmanaga 1><·115.lzade 43 Ev 

5 00 Beykoz Yahköy Yalıkoy 9 Dükkan 
3 00 tl>kildar İhsanıye Çalmacılar es Dılkkan 

8 00 Kadıköy caterağa Moda 40 Dukkan 
2 liO tı ·kudar Rumi Meh- Şemsi- 83 !ili 71 Dükkan 

metpa:;a pd~a 

1 50 > Sf'limiye llamam 48 Baraka 
iukarda cins ve n:.evkiJcri yaz.ıh yerler 31.5.942 sonuna kadar kiraya ve

rilmek üzere mül'..nyedcye çıkarılınıştır. ihaleleri 19.6.9-11 Perşembe günü saat 
15 dedir. İitekhllcrin Müdürlük Akarat kalemine müracaaüarı.· .. 44.04> 

fstanbul Asliye Mah
kemesi 9 uncu Hukuk 
Hakimliğinden: 

Arnavut.köy Kireçhane sokak 24 No. 
da mukim Sultana Yülcıdis vekili avu
kat Suat Bengü tarafından Beyoğlu 

Asmalımesclt lJayırlı Aparhman No, 3 
de n.ukim \"'nsH Yültldis aleyhine aç
tıgı Boşanma d<.ıva!il.Dın yaplımakta 

olan muhnkeınesinde: l\1:. aleyhin ika
metgflhı me<;hul olup dava arzuhali ve 
davetiye mahkeme divanhanesine t.A

lik ve gazete ile ıl~n edildiği halde 

yevmi muhcı.kemt'C!e gclmN ğı nden 

1
BORSA"' 

7 Mayıı 1941 ·---
ı Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
iM İsv. Fr. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Pe<;eta 
ıoo z:oıı 

100 Penıö 

AcW.velt&-
5.24 

130.-

30.29 

12.9375 

1 Is tan bul Do 
düncü İcra 
murluğundarı 
Eyvelce İstanbuJda 

1 lıkpazarında T aşcı 
da Fırın sokağında 
numara 1 ı mağaza 
mukim iken halen 
resi meçhul bulu. 
tüccardan Gemliklı 
Ali'ye 
Mülga yetimler malları 

na izafeten İstanbul :ı,.1alıre 
hakemat Müdürlüğu tar 
6/4/331 tarihli müdaycnc 
ne müsteniden hazineye olı' 
seksen sekiz lira 17 kuruş ~ 

nuza mukabil ipotek göst~ 
lduğunuz Bakırköyünde 

ğacında Kapamacı sokağı.ııd' ı" 
sayılı gayrı menkulünüziill 
ya çevrılmesi talebile taıııfll' 
lip adresinizin meçhul ~Jd~. 
hakkuk etmesi üzerimı ılSJl 
pılan tebligat üzerine sö~a ı14 
gayri menkulünüze v~z ';? 
takdiri kıymet istenitınış, 
yılı kanunun hükümler:ne 
kan ipotekli bulunan gayrı 
le 21/12/940 tarihinde tart>~ 
bin beş yüz lira xıymet ~ 
muştur. ~ 

İcra ve illas kanonunun 1 

maddesine tevfıkan ınab"' 
zabıt varakası tutulurkeP 

bulunmadığınızdan işbu ' 
nın tarihi ilanından itıbllrtl' 
kur kanunun 103 üncü ıııad 
tevfikan bir ay .çindc zabıt 
kasını tetkik ve liir diY iJıl' 
varsa bildirmenız !üzunıU 

tebliğ olunur. 941/1869 . ~, 

Istanbuf ". D0 

düncü İcra ı1' 
murluğunda~.~ 

Evvelce Üsküdar 
Sultantepe HacıhııS~ 
mahallesinde 19 nu 

1 

ralı hanede mukirtle 
ken halen adresi rııv 
hul bulunan Hasan c 
hidettin ve AYş 

Behire'ye 
Mülga yetim mallarına ~ 

İstanbul Maliye Muhakı;,~: 
dürlüğü tarafından 8/7/JJV 

Deniz müfrezeleri artık işleri iliıve etti: 
bittiği için mevkilerini Floransa - Ben bu işi o kadar kolay gör- Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
alavı kıt'alarına terkederek do • miyorum albay... Benice _ Neşriyat Direktörü 

8 17 13 
20 39 Al<µm 12 00 

2 02 

muhakemenin gıyaben icrasına ve gı
yap kararının yirmi gUn mücldl·tie 
gazete ile H!ın ve divanhaneye t[ılüci

ne ,.e muhakeme 30/6/941 sanı 14 e 
t!ı.lik edildilti 11yap kararı makamına 
kaim olmak üzere nan olunur. 

100 Ley 
100 o.nar 
100 Yen •1.1375 

31.0975 

li müdayene senedile a]aCBl 
lunaıı 639 lira 94 kuruşun 1

1 
tarihinden itibaren '' .. 9 re" 
~~ 3 komisyon ve <;" 10 uC 
Jetle temim tahsili için ]1~ 
ipotekli bulunan gayrı ~ee ııl 
paraya çevrilmesi talebıl d~ 
talebinde bulunulmuş ve 811~ 
nizin mechul bulunması (iıt 
le ilanen yapılan t-cblıgat JV9 
ipotekli Hasköyde Abduı>·~ 
hallesinde Odalariçi Ku~6 ~ sokağında eski 22 yenı l ,1 
gayri menkulunüze 22.so cı;yt" 
nun hükümlermc tevftkJll ıJl" 
üç ehli vukuf tarafındandôt1 
na 18/10/940 tarihinde 

nanmaya döndüler.. - Ordumuza, cesur askerleri - Cevdet Karabilgin 
İkinci kademde yirmi bir parça mize itimadınız yok mu? SON TELGRAF Matbaası 

PAZAR 
22 40 YMaı 

311 hnsiık 6 32 
411279 

·tr~a:n:spo~r~la~F~l~o:ransa::~..,tüm:··:::e:n:imn~·'.:::~================~(Aı'tasi~~~v~ar~)~~~::'.~:::::~~~~~~~.::O~~~~::::~::::::::=:::;:~====~~:;:;:~:::;;~:::. ~ "' k ki d çize'r g>biyim. İç ooka~lar harıç ol- ._Öyle ya. Çünkü, Fransız ga-
Paris so a arın a zeteleri, Faberlaynin bir Alman 

Bir Casusun·~~ 
Gizli Defteri 

No. 33-
Yazan: Francis Macho.rd 

ilk önce Parisi 
hafta şehri 

Çeviren: 1skımder F. SERTELLİ 

tanı tn ak lazımdı, bir 
dolaştım, durdum 

Vazifem: Sadece onu bulmak
tan ibaret mi kalacak? Hayır. 

• Entellicens Servis• in emrini 

aynen tatbik etmek ica~ ederse, 
onu ortadan kald;rmak lazım. 

İ§te, hakiki vazüem bu. • 
Şu halde müthiş bir mücadeleye 

hazırlanmalıyım. 
• d ·· ·· Joolayca orta-Onun vucu unu 

dan kaldırmak için, ne de olsa mü

;adele etmek mecburiyetinde ka· 

lacağıın. 
Kendimi şundiden böyle bir mü-

cadeleye hazırlamalıyım. 
Fakat tesadüfleri de göz önün-

' '? de tutmak ieap etmez mı. . 
Bazı öyle garip tesadüfler olur 

ki insan evvelce ne kadar hazır-
' l lanmış olsa, para eb11ez. O tesa-

düflerin icaplarına uymaık gerek. 

Odamda reçel ve peynirden bi

raz yedim. 
Şimdi sokağa çıkıyorum .. 
Tesadüflerle karşılaşmağa çı

kıyorum. 

mak üzere hemen hemen her 
dolaşırken... t· .. ğ d. casusu tarafından batırıldığını yaz. sem ıni o ren ım. 

d . · dılar .• 
Tesadüf dedim de akluna gel ı. cMon Marter. de bir işçi gazı-

Bcn bu Kanadalı Sahte Puro fab- • zır· a •-Bu, tahlisiye kaptanının ver-
ooımna sık sık ugruyorum. 

rikatörünü _ aldığım emre göre - bu gazinoya Alman san'atkfu'ları diği ifadeye atfen yazılmıştır. El· 
mutlaka ifna edeceksem, Pariste de hiçbir delil yok diyorlar.• 

. ta devam ediyıor. •- Öyle amma, dünkü gaıete-
hu .. vi,·etimi hi~ kım.senın nıma- B' ak · gazinoda otur-, • b . ır ~am aynı }er, İngiliz tahlisıye gemisi süva-
ması l:izıro. Aksi takdirde enı muş _ yemek vaktinden evvel -
katil diye yakalarlar. b d ki risinin yani bu ifadeyi veren ada-

Hatta
• bunu İspanyol '.'.!adamına gazete okuyordum. Yanı aşım a mın eviı>de ölü bulundu"unu yaz-

-· masada oturan iki Alman işçisinin 
bile söylememek mecburiyetinde 1 dılar. Meseleye Hamburgdaki İn-

şu enteresan muhavereleri ku a- giliz ceneral konsolo.u da vaz'ı-
idim. • ğıma aksetti: · 

Ya İspanyol kadını bir gu·· n ba- yed et.mış.• ._ Faberlayn faciası kapandı, akk t~ · 
na Pariste ne ile meşgul olduğu- «- O halde h ın var. ~ şıın-
mu sorarsa ne cevap vereceğim? gitti değil mi?. di çatallaştı. Demek ki, tahlisiye 

•- Evet. Bir iki gu" ndür gaze- k t d tur k ıs· ta · Bunu düşünmeğe lüzum görme- , ap anını a sus ma ~mış· 
dim. Çünkü, İspanyol l\ladamı da telerde buna dair bir satır yazı ler .• 
•Entellicens Servis• in emin bir çıkmıyc-r. Her felaket gibi bu da •-Şüphesiz. Bu adam yolcular-
ajanıd.r. Benden böyle bir şey sor- maziye karıştı.• dan yaptığı tahkikatın neticesini 
mağa lüzum görmez. •- Acaba gazeteler kasten ve il:ıtgiltere hükCı.metine bildirmiş. 

elbirliğile mi sustular?'• İngiliz hükfımeti de Berlin hari-
Paris sokaklarında dolaşıyorum. • Buna un' •-•n var mı? . . Parıs· t' t ·ı meselenı·n 

- lUi ciye nezare ı vası ası e 
İlk önce Parisi iyice tanımam 

matbuatını kim susturabilır?. tahkikini ve miısebbplerin;n mah-
lazımdı. O geceden itibaren bir •-Almanlar... kemeye verUmcsini istem'~·· 
hafta mütemadiyen Parisin her '? (Ark»ı varı 
yerini delıuıtım. Şehrin krokisini •- Ne dedın .. Biı.i.ınkiler mı.·· 

100 İsv. Kr. 
100 Ruble 

ESHAM VE TAHVİLAT 
?-.1uamele olmamıştır. 

iLAN 
Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Hakim
liğinden 

Terekesine mahkemece el konu. 
lup tasfiyesine karar verilen ölü 
Ali Buçukzade Vehbiden alacaklı 
antikacı İbrahim varislerinden 
Abbasın ecnebi memlekette oldu. 
ğu anlaşılmakla ilıinen tebligat 
icrasına karar verilmekle duruş
ma günü olan 21/7 /941 tarihinde 

lira kıymet konulmuştur. ıol 
İcra ve ifliıs kanunununtı 

maddesine tevfıkan Ill81~ zabıt tutulurken hazır bU ıı 
dı~ınızden işbu varakall'.11 ~,ı 
ilanından itıbaren mczklıfıe' 
nun 103 üncü ma~siJıC ~' , 
bir ay içinde zabıt varı<h~ ~ 
kik ve bir diyeceğiniz ,. 

1
, 

dirmeniz lüzumu ilanen 
4 za tebliğ olunur. 941/186__:;,,/ 

tı' saat 9,30 da mahkeıııede ~ ı 
Junmanız veyahut bir ve 3 
derm12niz tebliğ makll1"1r g; 
olmak üzere ilan olunur. 

il 

NA FT i L. Naftalil 
Nallil Fiyatı: 

İstanbul Fiat Murakabe 
ıı'ıı Komisyonu 

ı.sblt f'Clllmlşür. Toptan kil05D 47 kuruşlar 

Tuplan ve Perakende Umumi Sat.iş Dt-Jl(*U: 
TaJıta Kale CaAkl No. 86-68 Tel: 22269 


