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aı Suriyenin iş .. 
ıua tali ve istiklali 
kil • 

lngiliz hareketi 

e 

) 

yerindedir 
Maretal Peten SuriJede
ki Franaızları Sw-iyenin 
emniyet ve iıtiklili ui· 
runa harekete ıeçen 
ku'n'etlere mukaveme
te tetvik edeceii yerde 
Amiral Darlan'ı iktidar· 
dan uzaklattırıp bütün 
Franıayı hal ve iıtikba
liyle Mihverin emri altı
na koymaktan sakınma
lı idi. Suriyenin emni
yet, iıtiklal ve ael&meti 
adına İngilizler busün 
yaptıklarından daha bat· 
ka türlüıünü yapamaz· 
lardı •• 

'i •zan: ETEM iZZET BENiCE 

lliir Fransız kuvvetleri; İngiliz· 
lerin yardımı ile diin sabahta11be· 
ti Suriye) i i~galc başlaınış bulu
•uyorlar. 

Bu hareketi en çok isli) enlerin 
-.e bekliye1>lerin başmda Son Tel
Cl'af, vardı. Hareketi görmekle bu
-a en çok sevinenin de •Son Tel
lttaf. olduğu muhakkaktu. Suri
h11111 Hür Fransız 'c İDgHizler ta
?d.ı , an i~galindc ıki me-nfaat 
llıüt. .ıaza ediyorduk: 

J_ Suriyenin istikWi 
2- Suriyenin i~galinde Ahuan· 

lar~ takaddüm. 
Bunların her ikisi de ohnu~tur. 

ltür Fransızlar Suriye ve Lübnanın 
İ•tiklal iui ilan etmi~lerdir. İşııal
de de Almanlara takaddüm olun
ttıuştur. Suriyenin, bütiin Arah ~ a
l't.nıadas~ Mısır , .c Hindh.tanuı 
kilid noktası olan bu bülı;eııiıı ~lih
\ıer kuvvetleri eljue diisıuesi ,.e 
kara hava üssü ittihaz . olunması 
Orta' ve Yakın ~arkın eanni~:et ve 
llıasuııiyetini ihlal edecek, bu böl
teler üzerindeki İngiliz miidafaa· 
llını zayıflatacak, Suriye ve Lüb
ltanın istildalini cbediyyen tehli
ıı.,ye düşürecektL 

llür Fransız - İngiliz mü terek 
lıareketinin askeri hedefindeki bu 
leliımet kadar siyasi \ 'C hukuki ba
lı;ımdan da yapılan hareket yerin
dedir. Suriye Cemiyeti Akvanı 
llıandasıııa tibidi ve bu mandanın 
İdaresi Suriyenin r~id hale gel
llıesine kadar Fransaya bırakıl
llıı tı , Fransa 1939 harbinde mağ
lup olmuştur. Bununla da kalma
llıı ş Alman tazyiki altında Cemi
l'eti Akvamdan çekilmi5tir. Bu va
~iyeli ile mandaterlik hakkııu kay
betnıistir. Suriyedc Jıolması cebri 
bir i~~alden ve gerek Lübnan, ge
rek Suriyeyi bir miistemleke ad
detmesinden ba•;ka bir şey olamaz
dı. Ki, buna da hukuken hak'<ı ~·ok
lıı . Siyasi bakımdan Framanın Su
ti~·edeki durumuna gelince Fransa 
İtin bu bölgede her ne pahasına 
olursa ol!--un harp dı~ı "Ve ınüsta
l.il kalmak gerekti. Halbuki. Fran
sa Almanyanm tahı·ik. tazyik ve 
İ\leği altında Suriyc~·i bir Alman 
hava ,., kara üs~U haline getirn1e

Ye haslan'!ı~, harp dı~ı \'azi~·etini 
ihlal etmi§tir. Şam, Rayak, Halep 

(D<>vamı 5 inel Sayfada) 

(suGüN: 1 ~ 
1 Hafta başı 

' 

SOHBETİ 
Yazan: Osman • 
cemal Kaygılı 
Bir Unutkanlık 

! ŞAHESERİ 
Bl' EN'ft;RESAN VAZIYI 

Bt:GÜN 

• 
41ncl ıalılle

ı ı de olluyanaz. 

s~ tııııım.z eaeıı miittefik 
ıwıWlar Boş~ı 

GM!.eml Vibon. 
• 
Ingilizler Lüb· 
nana denizden 
de bir ihraç 

yaptılar 

laglllz doaaamaıı 
Sariye ıabJllerlDde 

Vişı 9 (A.A.)- B.B.C. Harbiye 
Nezareti tebliğ ediyor: 

Filistin ve Maverayi Ü'.rdünden 
gelen İngiliz ve dö Gol lnt'aları, 
8 haziranda Suriye hudutlarını 
geçmişler. Şama doğru ilerlemeğe 
çalışmışlardır. 

Kıt'alarımız ,·a;oi.felerini cesu
\De\ ... mı 5 ~ _,_ 

Belgradda Bir 
top deposu 

berhava oldu 
Lundr.ı 9 (A.A.) ~ oB.B.C.> 

Londradı;n bildirildiP'ine göre, 

Belgrad ciYarında bir top deposu 
berhava olmu tur. İştialin sebebi 
meçhuldür. 

ı Bulgar Meb
usan Meclisi 

jfevkalide 
bir içtimaa 1 

çağırılı yor 
Sofya 9 (A.A.)- D.N.B. İyi 

Bir kaynaktan öğrenildiğine 

göre, BuJgar n1eb'usan 1necli
sinin bu ay •onunda fevkalade 
bir toplantı ~ apması muhte
meldir. Ruznamcde, Bulgaris
tana iade edilen Makedonya ve 

1 
Trakya arazilerinin ilhakı ile 
alakadar olarak 1941 ikinci al-. 

1 

tı a~·ı i~in fe\'kalıidc bir bütçe-
1 

. nin ınii:tcıkeresi .~ulunacaktır. 
1 

Almanların 
yakında Bri· 
tanya adası· 
nı istilihare· 
ketine geçe
ce kl eri bil-

diriliyor 
Mareşal Von Bra· 
uchitsch Manşte 

Berlin, 9 (A.A.) - Bir hususi. 
muhabir bildiriyor: 

Şari<I Akdenfade '"' Şarkta ye
ni bir h.-ıırekel hazırlandıgını &ös
teren sarih işaretlere ve Alınan 
etkarı umumıyesinin Orta Şark 
mıntakasının kat'J harekat mınta- l 
kası olduğuna kani bulnumasına 
ragmen. şu cihet tebarilz ettiril
melidir ki Alman askeri ricalinin 
be,.anab, dajma, yalnız Garp cep
hesinin kat'! olduğunu söylemi~-

(Devamı 5 lııci ~aylada) 

Suriyede mukavemet eden Vişi 
Fransaııı kuvvetleri kumandanı 

General Dentz 

Vişi lıükiımeti 
General Kar -
tuyu idama 
malıkiım etmiş 

Ba rruıız llaman
dammn şaab bayatı 

Londra 9 (A.A.)- Suriye hudu
dunu geçen İngiliz ve Hür Fransız 
.kıt'alarının kumandam General 
Vilson, İngiliz motöriü kuvvetlerı 
Sidi-Barranidcn Bingaziye ilerle
dikleri zaman Libyadaki İngiliz or
dusuna k\ımanda etmekte idi. Ge
nel'al Vilscn, Yunnnistandaki İn
giliz kuvvetlerilli' kumandanlık et
mişi:. General Vilson, son zaman
larda, Filistin ve Şarki Ürdünde
ki Ingiliz kuvvetleri Başkuman
danlığına tayin olunmuştur. Ken-

< D<-vamı 5 inci sa,. fada) 

Rakı masasında 
ayın biraderinin 

bağı sağını deşti 
Gözü kanlı adam yakalandı 
Dün gece saat 22,30 da Silivri

kapıda bir eınay~t olmu~tur. 
Silivrikapıda Beyçayır sokağın

da 24 numarada oturan bağırsakçı 
Şaban oğlu Ali ile ayni evd, mu
ltlm kayınbiraderi Saim dün pazar 
olması münasebetile bir içki ale
mi tertip etmi~lerdir 

İçki faslı saat 22.30 a kadar de
vam etmiş, fakat bir aralık ara
larında münakaşa ve neticede de 
kavga ~ıkrnıştır. Kavga esnasında 
Ali kasap bıçağını cekıniş ve Sa
imin üzerine hücum ederek kar
nından ve gö~ünden ağır surette 
yaralamı~, bağırsaklarını deşmiş
tir. Hadisede Alinin de parmaklan 

kesilmiş ve yaralı bir halde yaka

lanarak her ikisi de Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

Meşhur Ankara mamulatı 

ANTIN1KOTİN 

DİF it 
Nikotini kamilen berta

raf eder, bütün eczane ve 
tütüncülerde bulunur. 

Kutusu 12.5 Kuruştur. 

s~· taMrtız edetı lıiiY F.ranstz 
ku.vvetle.i Jcumandmıı 

Genttal Kcıtru 

General Katru 
Suriye fevka
lade komiser .. 
liğini ilin etti 
Franıızıarıa kendi
sine llUlıakını istedi 

Kudüs 9 (A.A.)- B.B.C. Gene
ral Katru, bir beyanname neşre
derek Suriye ve Lübnanda fpvka
lıide komiseı lı.4i dcruhde ettiğini 
bildirmı ·, Suriyedeki Fransız or
dusunun müttefik orduya iltiha
kını istemiştir. 

Bu emre itaat etmiyen her 1''ran· 
sız zabitı div<nı harbe sevkedile
cektir. 

Bir Amerikan 
destroyeri bir 
Alman deniz
altı gemisine 1 

hücum etti 
Ncvyc_k 9 (A.A.) - Nenork 

Hera!d Tribunc gazete~inin bild'r· 
diğine gore bır Amerikan des • 
troyeri Groenland sahillerine ya. 
kın bir yerde batan bir İngiliz 
vapurunlln rnc•ret.tcbatını kurtar
mış ve bir Alman denizaltısı:·,a 
denizaltı bonıbalarilc hücam et · 
miştir. 

Haliçte içi 
boş bir motör 

bulundu 
Bu sabah Haliçte Gazi köprüsü

nün dubaları altında bir hususi 

deniz tenezzüh motörü bulun -
mu:tur. İçincte hiç kimse bulun • 

mıyan motör muhafaza altına a. 

lınmış, sahibinin aranmasına baş· 
lanmıştır. 

MİLLİ ŞEF 
At yarışlarında 
An<arn 9 (Tdefonıa) - M:lli 

Şef İsmet İnönu dün İpodromu şe. 
rd' rd ' r ko u ır ,ı takip 
e _ i ·lerc r 

Ko''"le ok he\ eca lı olmı;ş ve 
y arıs • .ır u ·prız er < neticelendi · 
ğ '!d n "'" koşudz çifte bahiste bır 
liraya ı<"r uc ~ ı.iz elli beş lira 
verilmiştir. 

NOTLAR: 

Alimetler 
Beliriyor Ama ı 

Almanıaı· ıkıııcı defe İskender.iyeyi 
bombardıman ctt 1e-r. Bizim mahut a.r
kada~la bu bori' b;ırdıınan btıhsi üze
rinde konuşu;yordr.:ık ta. 

- Ş..ı:·kı Akden.z harbinin ı.kinci 
safhasJ "'r :ıd<> alüınt·tlcr beliriyor, 
galiba ilk hcr!t·t bu en büyük İngiliz 
deniz Ust-üni.i du drme-k, Silveyşe ta
arruz etınek olacak .. , 
D~dim. Giılcrek. 

- Evet aloıınetlcr b<.-lıriyor an1ma 
Surıycıun hı F an: ız - İngili1. kuv
'\.Cllcri tari1f1ncı ...... 1 i galıne başlanma ı 

ile ga Jbtı pvdekı he.ıı.;.ı..p çarfıy-.ı u~·nu· 

yacak .. 
Cevr.bını \:t.>ıdı. • • 

> .., .. 
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.:>urıyenin u1numi ı:a.."iyetini ve kom,ıularını g osıeri~ harita 

SURİYE 

Harbine 

Bir Bakış 
• 
lngilizler 

( HARP VAZiYETİ ] 
Kara ve havaya inhisar eden bu 
Hür Fransız .. İngiliz taarruzu de
niz kuvvetlerile tamamlanmalıdır 

30 kilomet· 
re kadar 
ilerlediler 

1 (Yazan: EMEKLi KUBllAY SUBAY) 

Şldcletll çarpış
malar oluyor 

" 

Gaz temizin 17 mayıs 1941 ta
rihlı nu~hasındaki askeri yazınıız

da ;u mütalcada bulunmuştuk: 
•Irak harbi çıktığı zaman İngı

lizler hn Suriyenin bile işgaline 

lüzum hasıl olacağını yazmıştık. 

(3 may.s 1941 tanhlı yazımızda). 
Bu işgal lüzumu çok geçmeden .or-

taya çıktı. Suriyenin "igalile m• 
gilizler üç büyük fayda temin e
deceklerdir: 

A- İngiltere Türkıye ılc kara, 
hava ve deniz muvas;ılasını mu
hafaza etmiş olur: 

B- Irak petrollerini elinde b·.ı.
Jundurur ve Hindistan yolunu ka· 
par; (Dehmı 5 inci Sarf ada) 

. Suriye hava mey- : 
danları İn gi li z- , 
!er tarafından 

bombalandı : 
- - -- - -

Halk tipi ayak .. 
kabı imali su

, ya mı düşüyor? 

Gönüllü ·hasta 
bakıcı kursları 
bu sabah açıldı 

ıraktan ve Şart<i 

Ürdünden de 
Suriyeye bir ce
nah taarruzu 

yapıldı 
F'HAl\iSIZ 

TEBLİGI 
Anadolu Ajansının ve-rdigi ha

berlere göre, dün saboh ı>tıat 3,45 
te İngiliz. kuvvetlerinin Surıye ve 

(Devamı 5 inci Sayfada) 

İstanbul Nüfus 
Müdürü dün 
ansızın öldü 

Teessürle öğrendiğ.mıze göl'e, 
İstanbul Vilayeti Nüfus Müdürü 

Faik dün anj.n dö poatrinden ve

fat etmiştır. Cenaz.esi bugün Fa • 
tihdeki <vinden Vali muavinleri, 

\'ılaycttek. arkada>;ları ve dost -
!ar. taratırıda" kaldırılmış, Edir

nokapıdak. Şehidlığe ddnedi! • 1 

mişt r. Aiksıne Ye doı;tlarına sa -
mımi taziy~tlerimızi bildirirz. 

Vali yarın geliyor 
Muhtc!;f i 'uin takibı ıçin An

kara'a p t n olan \'alı \'e Bele. 
dıye Reisı L(ııfi Kırdar yarın sabah 
şehrimize dönecektir 

Makineye 
Verirken 
Aldığımız 

Telgraflar 
Beşinci 

Sahifede 

Fiatıer eski maıze
m eye göre tesblt 

edilmiş! 
Halk tipi ayakkaplarının 660 

kuruşa satılacağını yazmıştık. Ba
zı ayakkabıcılar Ticaret Odasına 
müracaat ederek bu fiate isteni. 
len evsa!ta ayakkabı yapılamıya. 
cağın. iddia etmişlerdir. Bunlar; 
ilk y.apıJan tecrübe ve hesaplardan 
sonra deri, kösele fiatlarının ~ )().. 

(Devamı 5 ın.,ı Sayfada) 

Kurs talebesine 
45 günde diplo· 

ma verilecek 
Gönüllü hastabakıcı olmak isti

yenler için bu sabah şehrimizdeki 
bütün resmi, hususi hastanelerde 
ve Amerikan hastanesinde kurs!• 
açılmıştıc. Halkevlernideki def
terlere kaydedilmi§ olan kız ve 
kadınlanmız bu kurslara devam 
edecekler ve azami 45 gür. içinde 

(Devamı 5 lnd Sa:rfaU). 

Dert dinleme bürosu 
teşkilatı kuruluyor 
Yardım sevenler cemiyetinin bu 
faydalı teşebbüsü iyi karşılandı 

Yard,m Sevenıcr Cem y ti. 
Ankara merkezinde oldugu gibı 
şehrimizde de bir ·dert dinleme 
bürosu kurmagı kararlaşt.rmış

tir. 

KISACA 

1914 teki tempo vı 
bugtbıkl reviş 

A. ŞEKIP 

İngiliz kabin~sinde evveke 
Harbiye Nazırlığı etmiş bulu
nan Hoore Belisha, en·elki gün 
çok şayanı dikkat bir nutuk 
sö~·liyerek, Çör~il hükumetini 
şiddetle tenkit etti. Sabık İngi
liz Nazuının sQz)erinde-n 
dün) a hiıdiseleriwt\<, iki 
) ıl kavgadan sonra, nasıl na· 
zik bir saflıaya intikal etrı; bu· 
lunduğunu anlı' 01·u1. 

Hoore Belisl>a, bu nutkunun 
bir ~·erinffe a~ nrn ~X)'le diyor: 

• ltlU deki tcr.ıpo ile 1~41 
muharebe ini kaıauanıa,·ız.• 

Lo11dranın tuttuğ-lı u~ulde mi 

Bu büro erkeği askere giden 
kadınlara iş bulacak, fak.r, kım. 
sesiz ba:, anların thtiy aç ve dert

lerı. daırelerdeki müşküllerıle meş. 

(De\'2m.1 5 inci Sayfada 

bir aksaklık \·ardır?. Rugiinkü 
harplerin tabi~·csi bambn~ka ol· 
duğu gibi, politika yolları da 
tamamen dei;i~nıi~ bir haldedir. 
Daha kafi, daha cezri bir hare

ket tarzı isteniyor. Eski Harbi· 
ye Nazırının , sözlerinden, İn
gilterenin, hala, 1914 temposıt
na ayak uydurmakta olduğa 

nınnası acaba çıkarılabilir nıi?. 

BöJle bir .nana kastcdilıııe
n1iş İ!'e. bu ciin1lenin sarf.1 ndaki 
sebep nedir?. 

O halde, İngiltere nihai za
feri temin için, hiiklımct mcka
nizma•ında daha dinamik ol· 
1nak ıztırarındndır 

Bu di1h\n1i1.111 na ıl tcınin edi
lecektir?. 

l lhette, Britan:rnlı ınılfelıas• 

sıslnr. Uu . ualin ce,abını, hiz
den çok daha kola~ lıkla \1'1• 

ınesini bileceklcrdfr . 



2 - 1-0N TELGRAP 

1 

ADİSELER 
KAA51SINDA 

SON TELGRAF 

AMERiKAN 

YARDIM/ 

Üatad Ercüment Ekrem, 
Amerikan yardımından bah• 
aederken, Nureddin Hoca• 
nın çuvalı bozup heybe yap
ma fıkraıını hatulabyor. 

MalUın ya, Amerilı:aWar, 
Atlaı Denizine bir iki ıremi 
çıkarıp devriye ırezdiriyor. 
larmıf .. Bizce, Amerikan yar. 
dımına en çok yarqacak ftk. 
ra şu.dur: 

Bir gün Hoca merhum, Ak· 
ıel.ir ırölü kenarında yojiurt 
mayaaı çalıy<>rmu,.. Biriıi 
ırörmüt: 

«- Yahu, Hoca, demiı, 
koıkoca gölü maya tutar 
mı?.,. 

Hoca fU cevabı vermiı: 
«-Ya, bir de tutuverirae .. 

Sen, o zaman, koca ırölün yo
ğurt oluıunu dütün!.,,. 

AT/NAYA VAPUR 

GlDER 1111?. 

Bir ga:.t.etede, dün ıu aer• 
levhayı okudum: 

ı.ıAtinada bir Bulgar 'l'&pu· 
ru battı .. > 

Allah, Allah, dedim.. Va
purlar Atinaya kadar nasıl 
ııiriyor?. Y okH. yeni bir ka
nal mı açıldı .• 

Havadiain metnini oku
yunca, anladılı; ki, vapur, A· 
tinanın iskeleıi olan Pire<le 
babnı§tır. Filvaki, Atina ile 
Pire, biribirine yakındır, am
ma, aralarında çok; tark var· 
dır. 

YARIM 

KlLOLUK 

İçkinin az iıtibli.ki için 
tedbirler ahnmıya bqlandı. 
EvTela, biiti.ın rakılar, en faz. 
la 40 derece olacak .. Bundan 
batka, küçi.a.k tit<> içinde r-ı 
ıahlmıyacak. Ln ııfak yarwı 
kiloluk fişelcr içinde satıla· 
cak.. Çiinkıi, küç'"' ıiıeicrııı 
aatuı alınmaıı, cepte lafın• 
maaı kolay oluyor. 

iyi amma, yarım kiloluk 
rakıya da bu allııraak, it da
ha fena?. Her aır..ıam bır ya· 
rım kilolıtk devinue.ı; iııaam 
harap eder. 

PAR/SIN 

HAYVANLARI 

Ajanı haberleri, Pariıteki 
aefalet ve açlığı anlata anla· 
ta bitiremiyorlar. Bir rivaye
te göre, Paris Hayvanat Bah
çesinin mevcut hayvanların· 
da.n 4500 t&neıinin keıilmeai 
ve bunların etlik yapılarak 
yenmesi diifünüJ.üyonnuı l 

Zavallı Parisliler!. Acaba, 
Hayvanat Babçeıindeki ars
lanlar da keailecek mi?. Fena 
değil, bu suretle belki, Paria
liler biraz aralanlatırlar da, 
yr:li bir harpte iyi muharebe 
e.-uıer. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 85 

1 

- 9 llAZiBA.' 1HJ 

Şehrin 1 
temizliği .15~~~ 

İyi temizlik için işe 
sabahları bir saat 

erken başlanacak 
Belediye Temitlik İşlerı Müdür. 

lıiğü çöpcülerin mesai saatlerin. 
de de154ildik yapm·~ ır. Çöpculer 
bundan sonra sabahlan eskisine 
göre bir saat daha erken sokak • 
lan temzilemeğe başlıyacaklardır. 
Diğer taraftan temizlik amele

sinin, bugünkü hayat pahalılığı 

karşısında yapılan zamlara rağ. 
mcrı aldığı paranın kafi olmadığı 
göriıldiiğünden bunlara yardım 

ı,in t dbirler d~ünüldmektedir. 
Bütçrnin müsaadesizlı~ yüziın • 
den maaşlara zam yapılmıyacağı 
cihet! başka tıirlü yardımda bu· 
luuul•na'ı dü~unülınektedır. 

Bu kadarı, fazla ıo
-u k 11 ılık olur 
İki yıldır harp de' •m edi m·. 

Amerikan yıırdımındaıı balı ~den 
nutukları, kitapları, gaıcte ütun· 
tarını Janyana grtirseniz, bura· 
dan, ta. dünyanın öhiir ueuna u
zanır. Anıerikan yardımını, bilrnİ· 

yen, dııymıyan kalmadı. İngilizler, 
dok>an dokuz defa, siylediler. ba
ğırdılar, bayktrdılar ki, bu hı rbin 
n~tİttSİ, Amcrikao yardınun111 

sür'aline vr çokluğuna bağlıdır. 
Hal bö ·le iken, dağ', doğura do

ğura, fare doğurdu. 

1 Kt)ÇCK BAB LEB 

Amerikada, kıt'a dı~ına çıkalıi
ltrek ilk kuvvet haıırlanmıs. nu. 
bir zırhlı fırkadır. Bu fırk•nın ne 
oldu~unu. Ao1erikatı n1enhaları, ı 

anlata anlaıa hitirenıiyorlnr. Ö~ le 
hallandırı~ or, öyle gıiklrre tıka· 
rı~orlaı·. Şöyle üstiinnıu böyle 
ku ,., et li~·n1i~! 

f'akat. atla deve- değıl, ııetoccde, 

bir f,rka asker .. 
' ViLAYET v~ BELEDiYE: 

+ Beledıyc nyasetınden kazal&ra 
&Ond C".'l t n iınde, beled ye 'azr:e-
1 inden nyrı1an ve bılh..ıssa nu ase
be ,.şl •r"yle alAkad r meınurlaru bc
lcdıy.p.erde.n ayrılmadan e"' el son UUl· 1 
melgaoJarının kat l surette te bıUni 
istı;!mıstır 

+ E'ransız Tıyatro.muda temı>ıllrr 
ver • olan Şehir Tiy trosu Koıne-
d k ın l\fak. .. arı s;.ılonla ına rı k-
ll iç.:n bır tasa\-vur vardı. Yopılan tct-

Korkndım. galiha Amerıkahlaı· bu 
•eferki Avrupa harbinin ne enpta 
ve ne kıratla oldur{unu, l:ü!a, an· 
in amudılar. Yeni kavga"•· lıir 
tek zırhlı fırka diş kovui(unu bale 
doldurn1u:l·orlar. siz kiınin evini 
~oruyor~unıız?. 

İki yıl devam fficn nııtuklardan, J 

nte ajlordan '!>Onra, hir lt-k fırka!. 

REŞAT FEYZi 

1).ikler bı asırı n Uy ıtrov ı elv('rişll TAtA 
lıuadııını ı: tenııg.nden ı tanbuı 1 11 uD mabsuıı bu 

yıl bol olacak Belfd'yes, bu tasavvurundan sarı. na· 
r c~,nı ..;;:. 
+ l*'ranc la t rınlarınrlan al naıı bir 

kaç nlm..ıne tahlil edılınek. C're lah
lillıaneye goocl .. Jı ı~tır. AL.-auurl:ı
ruı bildır kleı ac göre l.Ju fr ncalalar 
francnla unundan yapılmıı ta, fa
kat ekm~k yapılan undan 1mal ec. di
ği halde franc la Ş<"kltnde çıkarıl rak 
yüksel ... t J.Ua sat trnakLaUH·. Bunlar ,.e 
gizli francala atanlar ı-ez.alan.acak.-
1.ardır. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Domuz denle 1nln Kil11su 20 ku

ruştan Sdttn a11!!11r l: Ueykoz ! bn ... 
kasında :~lelilet"'l-k.I ir. 

+ J.stanoul luıtak.ı Tıcaret Mudu· 
rll Saıt l{ uf Se:per, Ti ret \'ekAle
li ile -.c.•rı1.ı 'dfda l l.tl m.ık. üzere dün 
~ ki ek p1 r All.i\.dt-aya. gı rr: ., tir. 
Mı4<lanın, yenı ,·..J · .... t reJ··ni hakkın
d \\~klll'tt.en dı~ktıf almak üı.eı·e 

Ankaray;ı ~ı1ld1 ı t.ü)·lenmcktedır. * Her &<:ne b4' bucuk u ıl,{on [ı:-a
lık b · döv .ım h.,,·C(' çıkı.na ·ıa se
beµ olan çay i tı :.ıl;..ıtını az.ı::ıll.rnak 

maksa~ıyle hGküm çe Rizedc yapılan 
çay t.r'iyat n t·nı · dcl:cı sene yeni 
inkişaf lmklınıarı ,ı, rdecektır. 

+ chr ıiz c lır . e VP.tılen çiviler 
tevzi cdlln~tır. Tllııı yenıdf"n gelen 13 
ton ı;i\. .nin levz, li t~ı ?.ofL.li Sanayi 
Biı·~, tan.tından luızırla.nnuıktadır. 

MVTEFERRIK: 
+ Kasuupaşaua Sak.ızağ<.1.cında ulu

ı·an .ı\.11 ndınd..ı. bırı, koınşusu t.ı.u-»~.Yi

uin. h<')'Gtrinı Ç:lln ış \:C satmıya ı;otu
r!lık y k...Iaıı ıı; ır. Dun !ley t u 
ik:nc Sul C'PZ!.ı M1:1hken1esınd<" du .. 
ruşması y~pUan Alinin suçu sabit &b· 
ıilldı.i wıcıeu, 9 ey hap c ıakhü.m ol· 
ıııu ve derh..ll t.e.k C-tİ Iı.ııştır, 

+ Bcyburt\m Htıf:"'cl k. vunde htr 
cinayet ol·nns r .ıı.1' 1 yn v;ıl AJı-
met adında u r ~ , yden A-
kif oğlu Aliyi, da çıkan bır 

kavza tit)nwıd.:ı b ık ... lbinden a-
ğır s rette y;jr. k l Alı al~.;.ğı ya~ 

ranın tesırıyle b r""" onr 1 ölnıU$tür 
Zabıta Ulili aran1~kt.a r. 

+ Murıakal t \'ek.al~tl ttk:tnil iilt"'t
ınclerın hareket ı yko .dar me
murlanna mahsu1 c·" ak L;ı.ere lhıy
darpaşada bir ~ı end tcrcıhk kursu 
açmıı ve k'drı L1 Uaşlam.c;tır Bu 
kurs, üt ay dev· edect:k ve kıı.rs= 
iştll"D.k eoen menıu.rlat kursu iknuil e
dinceye kadat' daim.1 &Urette mf"Jctcpte 
katacukl:ırdır. 

Bu kursa, bütun ii~lenn hare
ket servisile, alAkadar memurlan de
vam etmek mttburiyetindedir. 

Sehrimizdelti alakadarlara ge
len malümata göre Bll nekl tü
tün mahsulü geçen senelerden faz. 
1 c1.acağı gibı nefaset itibarile 
de çok iyidir. 
~çen sene hükumetunızin al. 

dığı çok isabetli tedbirler müs • 
tahsili bu sene iyı mahsul yetış· 
tinneğe teşvık etmıştır Tütün • 
!erde hastalık yoktur V'C çapa ~! 
hararetle devam etmekte<! • 

Mahkum olan 
boyacı 

Değerinden fazla fiatla boya sat. 
mak suretile ihtıkar yaptığından 
mal>kemeyc verilmiş olan Şer:tçı. 
ıer caddesinde 1 numaralı dük • 
k&nda boyacı çıragı Yako Nava
•onun Birincı Asliye Ct za Malı. 
kcmesinde cereyan rden duruş • 
m.ası neticrlcnıııış, sL '· ı sabit ol· 
dıığundan 25 !ıra ağır para ceza
sına mahkı'.ımıyetine ,.e dt.ikkfinı. 
rın da yedi ı;un kapatılmasına 

karar verilmiştir. 
--<>---· 

Ter ı eden aliye 
kırtasiye emarları 

Maliye kırtasiye mudürlüğü mu 
Jıasebeclsi Bahir 260 !ıra, İstanbul 
kırlasiye deposu atölye usta<ı ŞaJı 
l~O. Ist:ınbul kırtasiye deposu ba 
memur muavlni Avni 175 lira, İs. 
tanbul ha«ine avukatı Edıp 17• 
lira, Istanbul kırtasiye deposu an
bar memuru Rasim 140 lira, Anka
ra kırtasiye deposu anbar memu. 
ru Hüse)in 125 lira, İstanbul kır · 
\asiye anbar memuru Orhan 110 
ıira, Kırtasiye Müdürlüğü muha · 
sıbi Süleyman 120 lira, Kırtasıye 
Müdürlüğü memuru Kazım 100 U. 
ra, İstanbul kırtasiye deposu dak
tilosu İffet 75 lira, İstanbul kırla 
siye mulıasebe memuru İsmail Kac 
rı 75 lira, İstanbul kırtasiye mu . 
hasebe katibi Cemil 75 lira ücret< 
,rrfi etmişlerdir. 

lan üzü den 
• 

ih i a 
Belediyenin af işaj işinin 
Ankarada halli kararlaştı 
Beled ye il•! Anadolu ajansı • vu:< ttl T• haldc- .kı • .ıra arasın. 

rasında bunda blrkac sene t•vvel <ia yapılan müteaddit konuşmalar 
ilıin • ınlr> Bcledıye tarqlırd,ın orınunda 8 hın !ıraya kadar lndı· 
ajansa d<·vri dolayısile çık~r ıh· ı .1 . ( k b 

8 
b' 1. . 

·ı·r h il ı rı mış a at u ın ıra ıçın tı a lıenuz a o unaınamı~tır . __ . • ·. . 
ıl:ıt ı. f Beled' ·1 A bır ı ılafa ı ..ırmak ımkansızlaş • 

ı a , ıye ı e Jans ara- . , ... 
sında .liın ışinin Ajansa devrı do.\. ıruştır. Netıce~e ~htılM A~ara 
layısile mevcut mukavelenın td. 

1 
mahkemelerine ıntıkal etmıştır. 

slrı yı.izünden çıkmıştır. Beledıy<' Hukuk İşleri Müdiiril 
BPlcdiye bu mukavele d<ı yısı\e Hasan Fe•,·i iht;lafın mahkeme • 

Ajan.slan bır ll'tktar para ve bıl- deki safah.ıtını Lakıp ve ay'li za-
m.ıkabcle Ajans da aynı rnuka . nııın .ı Be ~d yen mi.ıdafaasını 
vt>lcvc btınııden bir miktar p3r;1 dcrulı'e < mck mak>ad le Anka. 
ıstemektedır raı· g tD· şt r. ".'vta1'kemeııln ihtı. 

İhtiliif l'T'PVZuur tc kıl den l .. f ha1<kıp a kar r vermesi bek· 
para cvv ,.,. y uz bın J ray teca. }enmektcdir, 

~-------... !~--~~--~ 
Telefon nakli 1 Mühim bir karar 
Yakında nakil ve 
yeni abone kaydı 

yapılabilecek 
B nl ıde Tun~ ye' le muhım 1 

mıktardıt tele.lor maln•m ının ge. 
\ e<.gı '1alıcr alıım•, ır Bu mal. 
zeıre gdd kten sonr b zı 'e'lı te
lefon abonelerıııe ıilet temin etmek 1 
kabıl olacaktır. İlk olarak telefon· 
!arını ba~ka yerlere nakletmek 
ıııtiyenlerın tesısatı yapılacqktır -- .,. 

Yani bir motGr 
Belediye Adalar ıçin yeni btr 

itfaıye motörü yaptırmıya karar 
verın.ştir. Bu motör için lazım ge
len tahsisat da alınmıştır. 

Her eşyaya satış fia-

1 tını gösteren damga 
vurulacak 1 

Tıcaret Vekaletı eşya satışa • 
rında halK.u aidatı.maması için l 
mühim bir kurar vermek üzeredir 1 
Her ııcvi eş) B) a ·atı~ fiatlarını 

go~ eren damgalar vurulacaktır. 

Kıırıaşlara sabıt boyalı mühürler 
ve koırele ve derilere soguk dam. 
galar halinde fiatları ya7.ılacak
tır. Mesela ayakkabıların altına 

soğuk damga ile fıatı kor.ıcaktır. 
Bu suretle hem halk aidatı -nıya
cak ve hem de kontrol işlen ko • 
lay laşmı' olacaktır. 

. ) 
--cADLIYEve POL/S_J_ 
Tevkifhaneye eroin sokmıya 
kalkışan kadın neler yapmış? 

---------~ .. --~-------
oımıetın diki' yerine sa ·ı an ero er 

edildi bulundu. Kadın tevkil 
Kadirga caddesinde 42 numa. 

ralı evde oturan Nıgiır ııdında 35 
y:c;ında bir k3dın dün tcvkıfhane
yc eroin S-Okarken suç üstunde ya· 
kalanmıştır 

Nig5r $3 ahleyin erk<'nden Tev. 
kifiıaneyP gitmiş, tanıdıklarından 

Vedat Işık adında bir mevkufa gb. 
türdüğü çama~ırları gardiyanlara 

teslim etmış:ir. ~'akat kadının va· 

ziyetini ~üpheli gören gardiyan • 
!ar, Nlgan bırakmamışlar ve ç·ı. 

maşırları tetkike başlamı~lardır. 

Neticede bir frenk gömleı;inin dı. 
kiş y<'rlcrindc bir hayli eroin bu
lunmuştur. Nigar bu,ı:ün Adliyeye 
verilecektir. 

--~~--~~--~ ... --~~~~~~~ 
lzmir limanının bir 

ydhk faaliyeti 
İzmir Ticaret ve Sanayı Odası 

tarafından mayıs 1941 ayı zar • 
fında dış meınlekctlere lzmirder, 

y~pılan ihracat hakkında bir is
ta:fütik hazırlanmıştır. Bu ista • 
tis\iğe göre, İzmir limanından ya. 
hancı memkketlere bir milyon 

245,785 !ıra kıymetinde 4997 _;on 
.muhtelif cins mahsul ihraç edil. 
miştir. • 

İstatistıkten ~nlaşıldığına göre 

bu müddet zarfında dış memle • 
ektierden 261,994 lira kıymetinde 
1136 ton eşya ile 14,000 lira kıy • 
metinde 67 baş damızlık hayvan 
ithal olunmuştur. 

- Bir buçuk sene kadar oluyor .• 

KöyUl ile b'rllkte 
çalışan talebe'er 
Anadoluda yazlık mahsul faa • 

!iyeli hararetlidir. Bir kısım yer
lerde arpa va yulaf harmanlanna 
b:ı~lanmı~tır. Hasat işlerinde Zi. 
raat mektepleri son sınıf talebe. 
!eri, amdi bilgilerini arltırı:nak 
için, kendi mekteplerinde diğer 

talebeler de köylü ile birlikle ça· 
lışmaktadırlar. 

Oztm ı~oku ti.kendi 
Ege piyasasında mevcut, olan 

4300 ton üzüm stoku, İngilizlere 
yapılan son satış üzerine ıamamen 
tükenmiştir. İngilız Ticaret Bir • 
liği ile İhracat Birliği arasında. 
yapılan anlaşma çerçevesi dahilin. 
de 4000 ton üzüm temamf'n teslirr. 
edilmiştir. . 

KOLKOLA 
ı:izım. Zira gürültü patırdı arasın· 
da o aklımdan çıkmıştı. Bana bir 
dü:.ka müsaade ediniz de Bursa 
Emniyet Direktörüne telefon ede. 
yim. İstanbul Müddeiumumisıne 
bu heriflerin tevkıf edildiklerıni 
bildirsin. Çünkü bunlar ele geçiri
lince ~ kefalete bağlan:.rak ser • 
best bırakılacaktı. 

• dedi • Riyo·da konsolosluk hl • 
nasına gel~n bir kuriye bana şila 
hen iU emri tebliğ etti: cAınerı
kada birçok serseriler Türk pasa. 

şısı imiş. İhtilalde İstanbula ~el
miş. İşe garsonluktan başlamış, 
gece kulübü açmı,ş umumhanccililı: 
etmiş .• Güzel giyinır, genç kadın. 
!ara musallat olur. Golf oynar, ata 
biner velhası mondain gcçınmenin 
yolunu bilir. ~ce klüplcri kapan. 
dıktan sonra Jerom bir aralık şo· 
förlüğe başlamış. Merak etmışer, 
tahkikat kokain ticareti yaptıj\ını 
meydana çıkarmış. Fakat yaka • 
!andığı halde kaçmanın yolunu 
bulmuş. 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 
Seniha, Galibenin cevap verme· 

saıe .mkfın bırakmadı: 
- Kont beni davet etmiı;ti. Ben 

de..Q!_libeyi çağırdım. 
- Demek ikiniz de hiç tanıma· 

dığınız bir takım ad•mların dave. 
tini kabul etmekte tereddüt etme. 
dıniz. 

- Kont pek kibar bir a<lamdı. 
- Şuna kont demekten vaz 

geçmenizi rica ederim, sinirıme 

d"-unuyor zıra. 
- Öyle ise masanızdan kalka· 

yuı:ı. 

- Hayır, bıliıkis burada kalma-
11ızı rica edecegım. Yalnız b..r ka. 
çakçıya asalet ünvanı vermekte 
devam etı:nek manasız oluyor da. 

- Pekı ne diyeyım! 
- Parma.kı<ı& Jcroa de. Bll a· 

dam, yer yüzünde misli az bulu· 
ııur sefillerden biridir. 

- Peki siı kend.i~ini nereden 
tanıyorsunuz? Yoksa takıbe mi 
memursunuz'? 

- Evvela size şunu bildireyim 
ki bayan. ben mustantik olmadı • 
ğlm gibi polı3 hafiyesi de de/ti • 
hm. Kolaylıkla öğrenmeniz müm. 
kündür ki ben Hariciye VekaleCi
mizm kadroı;undan, altı ay evvel 
kendı arzusile ayrı!mış"'bır sabık 
diplomatım. 

- Dıplomatlarm kaçakcıları ta. 
kip ettıklerini ilk defa sızden işi. 
t.yorum. 

- Bu adam yüzünden çok sev
diğim bir arkadaş şu dakiakda 
mevkuf bulunmaktadır. Bakınız ..• 
Şu anda siııe ınüte•ekkir obnam 

Ve peçetesini masa üzerine ata. 
rak dışarı) u çıktı. On dakika son
ra a\det ettıği zaman masada -
kilerde!' her hırını bırşey söyle. 
mckle meşgul buldu. 

- Nerede kalmıştık .. - dedı • 
Artık !ı '<ayemize rahat rahat de. 
vam edebı!iriz. Aırıma, kabul eder 
senız dışarıya çıkalım. Hem dola
şır, hem birer kadeh konyak içe
riz. Anlatacağım hikAye bir hayli 
enteresandır. 

K;ıdınlar itiraz etmediler, De. 
likanlı.1ın etrafını sardılar. Ote
lin önUncl ki karlı meydana çık· 
tılar. Naci R<'zzana, •Canın sıkıl. 
masın? • kabilinden bır göz kırp
tıktan sonra Scnıharuıı koluna 
teklifı.4ce gireli: 

portlarile dolaşıyorlarmış. Muhtelif 
Amerika h ükı1metlerl işlenen za. 
bıta vak'aları esnasında bizim 
pasaportlarımızla dolaşanlara çok 
rastlandığını muhtelif vasıtala!'la 
hükumı:te bildirmektedirler. Bu, 
bizim devlet havsiyetim :zı ıncıtcn 

blr hald:r. Vekil bu i~i bizzat ele 
aldı. Bu nevi iskandallara kat'i su· 
rette nihayet vermek istiyor. Bil. 
hassa bir ekip üzerinde duımakta
yız. Yirmi otuz kişiden ibaret ol· 
duğu sanılan bu çet.e, kokain ka. 
çakcılığı ile geçinmekte iSe de bazı 
rivayellere bakılırsa bun \arın 

muhtelif memleketlerde başka baş. I 
kA devletll'r hesabına sabotaj yap
tıklarına da inanmak lazım. Çe • 
tenin şefi hakkında bı!dirilen eş. 
kal Emniyet umum ırtidürlüğü 

arşivlerinde pek viıklü bır dosyası 
olan Jerom'un e ka ine pek ben. 
ziyor. Bu adam hır &ürcü binba· 

cKuriyeye sordum: 

•- Peki amma, Amerıltada ui. 
ne rastlanmış mı?• 

•- Rastlanmış tabii.• 
•- Nerede imiş?• 
•- Hemen her tarafta. Nev • 

york, Jer. y Fransisko'da muhte
lif baskınlarda ele geçırilcnlerin 
ifadelerı, parmaksız hır sarışın 
adamı şef olarak tanıdıkları neti· 
cesıni vermiş fakat bu parmaksızı 
güren ve yakalayan olmamış.• 
•- Bu adamın şimdi Riyo'da ol. 

duğunu lahmın eder mıs~nlz?• 
•- Hayır. Sarih bir fikriınia 

• 

1500Çuval 
kahve 

İskenderundaki kah
velerden 500 çuval 
şehrimize veri lece k 

lske. v.c-ı wıa gelmiş olan 36 bin 
çuval kahvenin tevzii şekli Tica
ret Vekaleti tarahndan kararla~ 
mıştır. Bu malların hepsi birden 
tevzi edilmiyecek ve ihtiyaca gö
re partiler halinde Vilayetlere gön
derilecektir. İlk olarak on bın çu. 
valının tevzii kararlaşmıştır. Bu 
miktardan şehrimize gelecek kı. 
sun ancak 500 çuval kadardır. Çün
kü esasen İstanbul gümrüklerin
de 1500 çuval daha kahve \·ardır. 
10 bin çuvalın iki ay memleket 
ihtiyacını temin edeceği tahmın 
olunmaktadır. Bundan sonra diğer 
kısmın tevziatı yapılacaktır 

Nakli yasıtalarımn 
u mi 

o trol ba lıyor 
Beledıye Reıs!.ğı takı,e Şubesi 

Müdüı' ,,,' ıre bır en; r gön ererek 
şehrnn,zdckt umum motörlü na
ki! va ıtalar. ın ıkı bır konlrolü. 
nü i~lemi~tır. 

Ru kortroll<'rc ayın rn undan 
itibaren ı- 'anacaktır , 

Bu koııtr le 'lctıcc>ınde bo • 
zuk gi;iri..l<·n rr ıt u rak i vası · 
taları derlıal 11rerden mencılile

cektır 
--<>---

Biz en e ı zıa al 
alan Alm al r oldn 

Başvekalet lstatıst k Umu- Mü. 
tlürl ıı.iııün te>bıt eyleci uıe gorc 
bu senen.o ilk döı t ayında harici 
tıcaretiıı•izd~ en fazla mal A men. 
yaya satJmış• ır. 

Almaıılaraaıı sonra İtalyanlar da 1 

mel'lle ·etımı en ) uJ?:.ırta L!t -
meğe b~lam.şlardır. İlk c1arnk 
Tuna yolile !talvaıa •Jlr mıktar 
)·umurll gimu r.lecegı ogrenil • 
ını~tir -Yeni tayin ve 

teı·fi,er 
·Ankara Levaz,m Amirliğı mu. 

hasebe< · Rı-~ 6:1 • •ı,ı.cı Ko mu 
has ~b .... ~ı T }ıu~ 1 -\. ,o. T..rvazı.ı 

şi'nln kararı 
Yazan: Ahmet Şükrü ES 

Amiral Darlan taraundan 
pılan beyanattan sonra artı~ 
§inin vaziyeti tamanıile ıav 
etınq bulunuyor: Viş.ı buk.J 
•işbirliği• perdesi altında 
yı Almanyaya bir ittifak ilC 
lamak niyetindedir. Ami.,: 
lan açık konuştu: Fraıı.sa, lıı"' 
renin ittifakından daırna zarı! 
mü,;tür. Bu muharebede j..g 
nin mağlüp olması Ftı.n:>Jn' 
faali iktızasıd r ve l:u ınagl• 
tacil etmek Fransa · ç b 
tur. 

Bu sözleri sovliveı zat, b' 
evvel, İngiltcr~ ;k ıtt'f k 
de bulunan Fr, ıı auın d 
vetlermi ,dare roi rdu 13 
nat, Almüııyaya k.ır , ~ 

har bede 1ııgilız Fraı 
ni ı reden yu wncı: 11 

et.nC'kted r T 1 p F· r 
kerlcri ' 
Dar! n ı·c Pc en 
guC'ktrr !!akı t «ur 
sı n ke 1 o c<! ..,ı,er~ 

llskcr'er st! fa c m ı... • 

sız enızci 1 ri L i 
rıni ıoskanm !arı! 

hezınwt -de hl k 
bü ü'< • C)r 

recektır. :N 
lcrin. Vış t 
karar !izcr nd 
<.lc1ugu, A~ 
t,nda rı nla lm k' 
karcı...~. ba"S 
da veri' rr L ' Jı• 

ile yapt i ">ırl , u n 'ı 
den şik ~t eden c Çun 
rupa kıt'asında ktıv<. ti 

0

Z nesine dayr.nıı.n 'lir nızar.' 
'rUilffias 0' {1 pc:ıl 4 ika n n 

hedefi olarak kabul den ı~ 
rr Frans Yı kuvvet• bır 
yaya ınN"~ korunı t _r f1 
19 ı4 seı. s ı-~ ' ~ b ı 

ğlndt-n bfıyuk ır. r lcr 
eti!:• 'e nil• yet 1 14 h.ırbı · 
tic ,,• Al~, • Lrr nı ge 
dığı gibi, A1rPnn re .tem c 
par .... torluğı!~un v (h '.l ol 
pant duğunım y pl:l ısn1r.~··· 
ti'" etmi tı 19·19 hnrb·nı 
bibı şüphPf.iz Almanyn<l.,. 
teri' bu harbe ancak Avn !' 
sını ı\lmanyayıı. krkct c 
tile mfıni nl:ıbilirdı Yani to 
re, ı- bin önüne gc lııl · ~ 
eı•vcla şarkı. !illnra Fra 
hil oldugu halde , rD. j\lıtı• 

ve kıyınetli e\•rak Mudıir}iı ıti ay· 
nıyat muhasibi i\\ııvaıfak !iO. Ma -
latya nıulwsebc nıiidııru Saftct 50 
Hususi Kalem Mü<itirluğu Büro 
Şefi Emin 40, Yozgat Muhasehe 
Müdürü Tcvf.k 40. İstanbul mulıa. 
scbe kontrol m<'muru Yunus 40, 
İzn~r tahsıl şu'ıc 1 şefı !lalı, ·:ıs, 
Hususi Kalem Müdıirliigü !lli.ıııcy 
yızi Raıf 35. Frziııcan muhasebe 
müdürı.i Canıp 15 iıraya terfi et· 
ınislcrdır 'l'evzıi araz• ltom·syonu 
rei:liğinc HO lira: .\bba' Mutlu, 
Fmlak Müdürlüğü kontrolörü Ali 
140 lira, tevıiı araz komısyonu a. 
zasL Hü9eyin 110 1; r:ı, tevz , arazi 
1rnmısyonu toi.sı Lı'.ıtf° 120 lira ile 
tayin edilmişlerdir. 

ya terket'!'t:lı idL İıı ,,ı 
Fransayı terk• tmek ı tcırr 

den çıkan bir muhareb!'nıtı af. 
liyetini, şimdi aynı Frans Y~ 

• re eden başka politı}: d 
İngilterenin omuıla.rı uzerınr 
letmcğe çalışmakta ve Fral" 
kurtuluşunu, an'ancvi duş"' 
İngiltercye kar:jı işbirligird 

Gıresun Defterdarı 8ıtkı An kara 
mektepleri mulıasebecilığine ta. 
yin olunmu. tur. 

- -<>- -

uaıı mlerin izni 
İstanbul ve Trakyada bulunan 

ilk okul öğrctml'nlerinden yalnız 
kadın öğrctm~nkrin !atıl m.ıd • 
detlerini başka yerlerde g!'çire • 

bilecekleri hakkındaki Vckiıl~t mü· 
saadesi dün gelen yeni bir emırle 
bu mınta~alardak.i tekmil ilk ec
nebi ve ekalliyet okullarının er
kek muallimlerine de teşmil edil. 
mlştir, 

yok. Ben size umumi bir direk. 
tifi bildirmeğe memurum.• 

Bu arkadaş gittikten sonra kan
çılanmla b"'başa verdim. O ben
den çok genç ve hakikaten tem•.z 
bir gençti. Vaziyeti anlatınca: 
•- Talihi varsa buraya dü~ • 

mez ...• dedi • Ne yapar yapar ya· 
kalarız terezi!• 
•- İnşallah~ • dedim - şimdi 

sen, bizim tebaanın d-Olaştığı yer· 
!ere sık sık uğramağa başla. He. 
men hepsi ile senli benli ol. Belki 
içlerinden biri bizi bu çetenın izi 
üzerine sokar. 

Ve, arkadaşıma genişçe bır kre 
di açtım. Çalışıruığa başladı. 

Sözlerinin bura ına geldi~i za
man Nacı, bir sigara yakmuk ıçin 
bir an durdu. Sonra gülerek de • 
vam elti: 

- Hani, adını anma kbpeğın ya. 
nında havlar derler ya .. Aradan 
on beş gün geçti geçmedi. Herifle 
burun burun.; geldik. Cumburi -
yetin yıldönü.mü münası:>hetile 

~ehrin büyük otelerinden barinin 
(Aıbaı. Varl 

maktad rlar. 
Beynelmilel münasebeUef 

bedi dostlukların ve cbedd 
manlıkların mevcut oıına 
söy li) en yıne bır lo iliz de" 
daınıdır. Fraru.an.ıı da ıııı: 
yerine Almanya ile iibirl•<>1 

ması lehinde wL soy!enebilil' 
sıl ki Fransamıı altmış S' 
taııtu:ı.ı.ic lııı,ı!i.. po!ı.i"'1•.'· ) · .i,,l 
Alınan politikası takip edıJı!l":'j 
taraftar olan Frans;z po!ıtiJ;Jl 
gôrülm~tur. Bu, "">'" ~ 
şu da bir hakikattir iti bı~ 
şartlar içinde Fransız dış , 
kasına böyle bir iı;tikaınel 
lemez. Ev> ela Fransanın h•'ll; 
giltere tarafından ıncr0

i ve 1 

ber sayılan ittifak nıuahedeS'. 
dır. Bu muahedeyi bugün P· 
dan daha salahiyetli .f' ran>ıı: 
let adamları imzalamı Jard1> 

~9 
ten, Darlan, Veygand ve atıl 
lan, Fransanın mücadelede ~ ı 
edemiyeceğini mazeret oLı(,.~ lı 
rl sürerek bir nevi bııara , 
yasetini takip etmcğe .·ara~ 
diklerini bildlrmi)er i. ~P~ 
!ara göre, Inl(iltere d~ muc~d ~ 

. Şifi\ l devam edemiyecektı. ~ c 
manyanın ıttıfakına ·irere f ~ 
kü ve hatta bugıinkü mütte ; 
aleyhine harbe iştirak ~e~~ 
ittifak ile girişilen laahhudU.r · 
sındaıı kaçınmak için il ri : 
!eri mazeret suya d ~ 
bahanesile valnız baş a ' ·r 
leri İngiltercnin muka1 

kırmak içın bir & ne ~v,· 09 

mana yardımda bulunnıal< 
kırı olacaktır. 

ııl Vatanperver Fraııs 
Hür Fran•a harE"<rtine ·ıtı 
Petene anlatmış clma'ıdır 
lan:n kararı Fra,..;ız ,.,,!le' . ~ 

/ ·~ vibine mazhar olm& ktan • 
tır. 



Harp bavaıı içinden ba

ıını çıkararak daha baı

ka temiz bir hava tenef
füs etmek lazım •• 

1 
ICeınal SUNMAN. 

temine uğraşıyorlar. Hakikaten 
eğer riayet edilemiyecek, zaten tu
tulması kabil olmadıktan sonra 
nasihatin ameli ne kıymeti kalır?. 

İngiliLler daha ziyade her gün
kü hayattan misaller alarak bir
birlerile konuştukları içın bu ba
histe de bir taraftan: 

l.rebe edenler, gerek 
klıınıu dikkatle ta

daimi bir harp 
'fiŞaınak yerine ara-
ha va teneffüs etmek 

takdcı:de buna ta
!lıez. Halbukı hayatın 
fi;, Y~yanları içinde 

hale alıştumaktır. 
~akit onların dikka-

b•l!ara çekmekle olu
Ukatin dünya işleri
~· insanlar rollerine 

n dinlendirici bazt 
1ııların önüne koydu
~ll!dir. Yoksa büyük 

tşı göğüs germek 
~e d··. d., 
~- .. uııer ı.. 
UYük bir harp var; 

~•kit biteceği kestrri
l ve tesiri nerelere 

hu1 bir kavga. Fa-
'~iin yirmi dört saa-
. konuşulan hep bu 
•t kaltrsa bunun ruh

ıı rahneler korkunç o
' bütün dikkat ~ en
•~rlerinin hiç birini 

ı lalcip etmeğe inhisar .... 
\ıı "n mukavemeti bo-
:ıı Ulacakttr. Çünkü her 

..,., •n_ şey gibi harp ha
•la bir ihtiyaç halin-
a bir tiryakilik olmak
~ tiryakilik ise kendi-
Q ınaz. Merak arttıkça 
, 1z~an alman haber

l'tıez. Daha, daha ne-
! beklenir, sabırsızlık 
dereceyi buhır. 
~•le alan bir İngiliz 
. Yucularına şu suali 

~:p başlamadan evvel 
~~!dünüz?. Şüphesiz 
fi~.!Nn için birer türlü 

il işler vardı. Kendi 
gi<Jiyor da zihniniz 
r.ikrinizı daha yüksek 
11Yordunuz: Edebiyat, 

aııgaıtıl san'aUar, tarih, 
na benzer şeyler ki

lift Yetiştirmek, kiminiz 
ltı<·k, kiminiz sandal, 

'ıu~ gibi tatlı eğlenrelc
~'lltdunuz. 
~t ~ sonra fikrin bu 
1 ~·-açık havanın temiz 

Unya yüzünden kalk-
hu ·· O halde yine imkan 
r nlarla meşgul olmağa 
Utıı; dört saatin birkaç 
~a ~relim. Harp dün
d(n en mühimlerinden 
ti lopyekİln harp şek-
~ aha ehemmiyet aldı; 

Yok. Fakat her i.ş gi
I~ erbabt vardır.Her
eneıı şey harpte filan 

; ~eketin müııaka"§St, 
· •l;uı kumandanı ten-
0: iter.dinden ne bckle
·•eı, 

"' onu hakıkile yap-
<ia kendi"' diri lut
nın fevkalade zaman-
~ 1 <İi.ri tutabilmesi an

\ı.:Ydalı surette ruhunu, 
•~esile kabildir. Dik-

111cırıerımiz boşalma · 
Ur . 
1~ ınsanlar olmalıyız 
i' a d~man bizı mağ 
~kt ~.h ır. 

a etraflı surette tet 
'İi?lerinin kuru ve bi 
~i\.ı gôrünmemesinı de 

- Metin olmalıyız, tehlike da
ha geçmemiştir .. d.erken öbür ta
raftan da: 

- Bızi eğlendirecek, dınlendire
cek şeylerin hiçbirini istihfaf et
mi)"'lim. Harp havası içinden baş
larımızı çıkararak vakit vakit da
ha temiz bir hava teneffüs etmeği 
unı!µıııy~lım; diyorlar. Onların 

birbirlerine ilaç gibi tavsiye ettiği 
eğlencenin ne olduğu kolayca an
la.5ılıyor: Sıhhati zehirliyecek de
ğil, kollara daha kuvvet verecek 
idmanlar .. Çünkü İngilterenin bu
gün evladından istediği sıhhatli 

olmalarıdır. Başarılacak iş ancak 
çal~makla ba.,<;arıJacak. Çalış

makta evvela beden kuvveti ister. 
Sonra her İngilizin derece derece 
fikirli ve bilgili olması lazım. Bu
nun için de dimağın idmanına itina 
gerek. 

Hulasa hem fikir, henı. beden 
sağlam kalacak. Bunun çaresi de 
durup dururken kendini ı;arsacak, 

. maneviyatını kemirecek ne var, ne 
yoksa hep.sine kulakları ve dima· 

ğm pencerelerini kapamaktır. Eğ
lencenin temiıi, faydalısı aran
dıkça ruhu istilaya çalışan üzün
tülerin de mağlup olduğu yeni gö
rülmüş hallerden değildir. 

,._HALK~ 
•• 1 

SUTUNU ..1 

lı Ve /ffi ATayanlar, 
ıilıiyetler, ,.,,._ .. 

Ltrr fM müthüU.r 
Liee ile kadar okamuş ça

lııkan bir geuç iş arıyor 
Lh:ic 11 inei sınıfına t.erh etm~. ça

lı.şkan, zeki ve ı1·azısı, ifadesi düzgün 
bir genç, kanaa~!ır bir ücretle tica
rethane, yazthane ve hususi mUesse
selerde bir iş aramaktadır. Talip olan
laı·ın hl.tren Son TelgraC Halle Sütu
nunda İbrahim'e yazına.lan rica otun
mak\adır. 

Daktilo bile11 orta mektep 
mezunu bir genç kız iş 

arıyor 

Oı-tanıet.;.tep mezunu 20 yaşında mü
tevazi bir aiJe kızıyını. Yazını dü.z
gtin, üadern mw1tazam olduğu gibi 
ayrıca daktilo d:ı bilirim. Mali vazi
yetitoin imkansızlığı yüzünden lça
hşarak hayatımı kendim yapmak iztı
rarındayım . Resmi, hususi miı6SC$e
lerde yazıhanelerde kanaalkilr bir üc
retle bana iii ve-nneJc lüttuuu Cöste
receklerUı lullen Son Telgraf Hallı: 
SU.tununda .h.1uall.1ya bir mektupla 
mliracaatlar.ını rica ederim. 

Küçük blı• kız münasip 
bir İf arıyor 

Orta.mektebin 7 inci sınıttna terfi et
mi.j on iki ya.şanda bir kız fakir aone
ciillle bakmak üZere yaşı ile mütena
sip bir iş aramaktadır. Bu ~ekilde, kü
çük bir ınüslahdeme ihtiyacı olan iş 
sahiplerinin Son Telgraf Halk Sütu
nunda Şükr .. na bir 111ektupla müra
caatları rica olunınakt.ıdır 

Bir elektrik İKİSİ aranıyor 
Elektrik tesisatt ve ınonlaj h;lerine 

hakkiyle vakıC bır Elektrik montörı.i
ı ~ ihtıy.:1.c vardır 4 üncü \"akır I -lcn ı 

>Jr~nci ket Nn. 12 yemüracaat 

Siper ve ııftınak 
meıeıeıı 

Halkın siper kazması işini 
daha ciddi tutmak lôzımdır. 
Bütün gayenin siper kazdır
mak, aözde sığınak yapma:. 
değil, bir bombardıman vu-
1..uunda vatandaşların haya
tını kurtarmak olduğu şüp
hesizdir. 

Mahallelerde bekçiler ev
leri dolaııyor. Sığınak yapa
caksınız, deyip geçiyor. Bi
zim bildiğimize göre, bahçe• 
si geniı olan evler bahçede 
siJHlr kazacaktır. Bahçesi ol
mıyan evler de, civardaki boı 
ve geniş arsalara siper kaza
caklar. Fakat, 6ahçesi de, ci
varda arsası da olmıyan evle.o 
ri düşünün. Bunlar sığınak 
mı yapacok?. 

Fakat, bu 11ğınaklar 1Hısıl 
olacak?. Herhalde, tahrip ve
ya yangın bombalarına karfl 
mukavim bir sığınok olmok 
lazımdır. 

Zemin katiyle beraber üç 
kattan ibaret küçük bir apar· 
tımanımız var. Buraya bir 
tahrip bombası uabet etse, 
bütün binayı yıkar. Şimdi, 
bu binanın umin kahndoki, 
meselci kömürlüğü bir sığı
nak nasd yaparsınız?. S.ra• 
ya, ben, kendi hesabıma gir
mem. Girmem, diyorum, çün
kü, Allah göstermesin, bir 
bombardımandan sonra, gİ• 
rilen bu yerden çıkmak müm· 
kün değildir. Ev yıkllacak ve 
en/razı üzerimizde kalacak, 

Bizce, evlerde sığınak itin
den vazgeçip, siper meselesi
ni ehemmiyetle tutmalıdır. 
Ve sonra, mahalle bekçileri
ne değil, bu işten daha iyi an
lıyan memurları tavzif edip 
evlere tebligat yaptırmalı. 

BlJRHAN CEVAT 

Demiz baaro•a 
-1-

Den.i.z baa,yosu nıevsimi artık 

iyiden iyiye geldi. Banyoya gi
renlerl ikiye ayll'abiliriz: Bi-c kıs
ml .keyif için girer. Diğeri tatil 
hayatı yaşar ve bir nevi d~ te
davisi yapar. 

Doltlorun bilhassa bırincilere 
tavsi~i, denlı.e girerken sağlıgı 
tehdit edecek vaziyeUere meydan 
vermemeleridir. Deniz, bava, gü
neş eibi sılılıatiın>z balı:unından ıiç 
faydalı unBuru bir araya get.iren 
deniz baııyosun:.. iıısaru sevkeden 
kuvvet, ınsanların tabiate kat'iı 
olan inciıaplarıdır. Onun için bu 
inci.zapta tabiat kuvvetlerinin 
icapla.noa riH,J'et etmemiz ıaz.un
dır. 

Denize yenıekten iki Uı; sa.at 
sonra cirıneli. GerÇi alışkanlar bu
na pek aldırış etmezlerse de, ik
limimiz ve bünyemiz itibariyle ih
tiyatlı bulunmamız icap edeı . De
nize birdenbire karın tarafından 

ginnemeh. Denize girince de suda 
hareketsiz kebnarnalı, yüzme ha
reketleri yapmalı. Orta hesapla 1 
bir çeyrek saat.ten fazla denizde 
kalrnam<ı lı. 

-------J 

AHKE DE: 
''Kişi hissettiği 
nisbette yaşar,, 

"Öyle yaşamayı ne yapayım ben? 
İnsan, insanca yaşamalı._..,, 

--ıJ ... Yazan: ll'OIEYiN BEHÇET d--
- O da yaşıyor sanki değil mi? 

Aklı sıra yaşıyor .. Be avanak, pa
rayla pulla yaşanır.az .. Kafasının 

içi. alimallah, Hindistan cevizi gi_ 
hı bomboştur onun. Ben bilirim 
canım .. Balkabağı gbi bir adamdır 
o ... Koca Eşref ne demiş: 
cÖmrü hissetmiyene rüyadır• 
cHisseden huld.i haldkatte yaşar. 
cMedd#u! kasnna bakma ömrün
•Ki§i hissettiği ni~bette yaşa,.. 

Demek bu hiç yaşamamış ve ya
şamıyor. His yok ki yaşasın. 

- Öyle diyorsun amma, paranın 
imanını da gevretiyor. Biz hassa

sız, y<l§ıyoruz da ne oluyor sank;" 
Herifcioğlunu görmüyor musun? 
Apartımanında kalörifori, ban -
yosu, duşu, akar sıcak suyu ... Ye.. 

diği önünde, yemediği ardında ... 
Keka y<l§ıyor. 

- Öyle yaşamayı ne yapayını 
ben? İnsanda insanca yaşamalı ... 

cŞerefülmekin bilmekin. diye bir 

arapça laf vardrr Mekana içerisin

de bulunan şeref verir .. Mekan içe
risindekine değil. O apartınıanda 

ha bu oturmuş, ha merkebi bağ

lamışsın. İnsanda iz'an olmadık. 
tan sonra merkepten farkı olur. 
mu? 

- Sen de aşırı gidiyorsun am
ma.. Bugüne bugün, senin de, be

nim de patrontımuz ... Bunları yü. 
züne karşı söyliyemezsin ya ... Se. 
nin galiba bir kuyruk acın var; 
pek atıp tutuyorsun. Şöyle böyle, 

cahil, mahil amma, iş adamı .... İşi
ni biliyor ya ... Görmüyor musun? 
Apartımanları sıra sıra diziyor. 

Sonra, pek fena adam da değil. 
Biraz kaba, cahil, tıerbiyesiz am
ma, insani tarafları da var. Ge • 
çenlerde Sadık h~stalandığı za • 
man, yüz lira para yolladı .. Dok

tor yol! dı. Gidip kendisi ziyaret 
etti. Yani, insan tarafları da yok 
değil... 

- Aman ... Çok şey yapmış san
ki ... On senedir Sadik yanında ça. 

!ışıyor. On senı!de, onun yüzün.. 

den on binlerce lira kazanmıştır. 

Yüz lira vermiş çok mu? 
- Çok değil amma, vermez ver

mez keyfi değilsin ya ... Ne mec

buriyeti var? Yine iyi adammış. 
Sonra, hastalanan h.iÇ kimsenin 

yevmiyesini kesmiyor. Kendine 
göre bir adam iştıe .. 

- Sen de onun avukatlığını yap. 
ma Allah "§kına bana.. Elin ka
val gibi herifini neredeyse kar -

şuna insani)'<'t, şefkat, merhamet 
abidesi diye dikeceksin. 

- Canım .. Ben biliyorum, söy. 
lüyorum ya .. Kaba, cahil; fakat, 

insaniyet ayrı, o ayrı. Senin mu.. 
hakkak var bir kuyruk acın! 

- Yok canun .. Ne kuyruk a(:un 

olacak? Birşey yok ... 

- Hele hele ... 
- Vallahi yok .. Yok amma, pek 

nadan. pek kepaze herif. Dün ye
ğenim Sıvastan geldi.. Karşılama
ğa gidecekt(m .. İki saalcik izin 
ve rl™!di. Hem de ne kaba kaba 
söyedi: 

- İşleri kim yapacak burada? 
Yeğenin çocuk değil ya?. İstasyon

dan alıp da sokakla kaybolmasın 
diye eve mi götüreceksin? Ye~
nini akşama görürsün ... dedi, 

Kabalık da bu kadar olur. 

- Ben dedim ya .. Bir kuyruk 
acın var. Şimdiye kadar böyle de
ğildi de şimdi mi oldu?. 

- Zaten ben onu, oldum bittim 
sevın~m. 

- Aman sus, geliyor. 
- Nerede? 

- İşte yahu, görmüyor musun? 

İkisi de ceketlerini iliklediler. 
Kendisine çok hürmet edilen bi -
risini karşılamağa hazırlanır gibi 
tavır takındılar. 

Cüsseli, göbekli, kerli ferli, ikı 
sıra altın dişli, parmağı altın yü. 
züklü, kıravatı elmas iğneli bir a
dam yanlarına yanaştı: 

- Ne haber çocuklar? dedi. 

İkisi birden: 
- Sağlığtnız efendim .. Dediler. 

Senanızlı meşgulüz. 

- Canım bırakın böyle nane. 
molla lafları ... Abıkatı gördünüz ..• mu. 

- Galiba daha gelmemiş. Bu -
ralarda yok ... 

- Haydi bir yol arayın 1.-ka.. 
lım ... 

İkisi birden seğirttiler. Koridor
larda dolaşınağa başladılar. Şiş • 

man. kerli ferli adam bir kane -
pe)'<' çöktü. Fok balığı gibi puf -

lamağa başladt. Biraz sonra ikisı 

de geldiler. Aleyhinde attp tutan: 

- Yok efendimiz, dedi. Gelme
miş olacak. Fakat neredeyse gelir. 
Emrederseniz telefon edeyim ya
zıhanesine ... 

- Yok, lüzum yok .. Elbette ge_ 
lir ... Senin avans işi için muha -
sebeciye söyledim. Şimdi dönünce 

git al. Ayda beş lira keseceğiz .. 
Sa na da pek yük olmasın. 

- Allah ömürler versin efendim. 
Bu lutfunuzu, insaniyetinizi hiç u.. 

nıttamıy.acağım. Bilmezsiniz aizi 
nekadar sever, hürmet ederim, 

Her yerde senanızı ederim. İşte 
arkada§ burada... Siz gelmeden, 

insaniyet, şefkat ve merhameti
nizden uzun vzun bahsettim. 

- Piyazı bırak şimdi, haydi. 
işin oldu işte ... Yalnız parayı abu. 

ra cubura harcama da bir işine ya
rat ... Yine ödeyecek olan sensin .. 

Hayretler ıçinde kaldım doğ~u
su ... Nerede deminki perhiz,, ne 
l:>u lahana turşusu ... 

:""'"='==================~==========================================================="'""'"""====--~======..:z========~==== 

~ Cinayet Davası 
Yazan : ETEM İZZET BENİCE 

'~ \~ • lıiraz ~a siRirli dav-
\• &ıdatına&a koyulu-

l ıı 
'~ •y artık memleketi-
~ "• karısıaa, çocuı\'lına 

t .•taber yasamaları la-
'lli . • 

4 '9ylüyordu. Şükri-
4 tıı .. 
1-' Uınkün olamıyaca-

\,: •rıtiılen ayrılnıasıaıa 
""lı. 
,, tııu, kı$lhetin bu ka-

ıltı ~ sÖylüyor ' .. loir a&a-
1.., '<• ı:ibi u.;.-o!Mü yer-
.,.~t • . ., .. 
~ ~eye aİJtıH>l't•e ek

lltiy~etinİ te.Miıı e-

\ 
'ı~ "1ı.•a ra:n dcğHdi. ls
tıı Ve Şükriyenin ken

•l•rini istiyordu. O 

l\ıı 1•rı bu kaılarla kal.tı. 
~iıt ~ıardau suara Şiik-

riye sana birşey söyledi mi?. 
- Oturdu. beniınle uzun uzua 

konu~ıu, içini döktü. Ben ne bed
baht kadınım? .tiyordu. 

Onu uzun yıllar bekledim, ço
cuğ'u büyüttüm. Evlenıneğe mec
bur oldum, evlendim. Fakat tam 

1 
rahat edip bütün kaygılarımılan 
uıaklaştıeun yıllar içi•de yine kar. 
şuna hiç bekleı11ediğim biiyle bir 
ltela çıktı. Ne yapacağı.mı şaşır

dını. Canımdan bıkıyorum. Nedir 
hayatın benimle ola• bu istihzası? 
Bu kepazelik?. 

Bea, reedettim, ve artık Veda
da ~iinRlek imkanı olmadıitnı söy
leıliın. Şiıadi buna yanaşmadı, ta

bii IJen yüz vcrn1eyinee öni.inde so- ı 
nunda yana§mağa mecbur olacak. 
Fakat beııi en çok sıkan, iizen bir 

şey hayalimde ölen bit- varlığın 

birdenbire gözlerimin önünde di
rilnıesi ,.e karıp.nuı çıkınasıdtr. 

Benim yaşayışım üzerinde dainta 
bir çıban gibi kalacak. Benimle 
dargın ve uzak bile olsa kızı ile 
buluşmak, konusmak yollarını a
rıyacak, her vesile ile karşıma çı
kacak. İşte buna tahammül ede
mem. Herhalde bütün bunlar ha
yatın bana dih~n1an olmasından i
leri gelen şe} !er .. Param var, ra
hatım var, güzel bir kocam var. 
Herşeyim var. Fakat rahatım yok. 
İşte en büyük rahatsızlık. Bun
dan daha büyiik, daha ağır ıztırap 
ve rahatsızlık ne olur?. J:n çok 
kocam11t yüzüue natııl bakacağım? 
diye düşüoiiyortnn. Ferdi, oaun 

geldiğini duyduktan so11ra bana 
birşey söy lrınedi, reıık \·ermedi. 
Belki L.onu~tuğunıu , konuşacağımı 

da bili~or. Bilmemezlikten geliyor. 
Buna bir gün, iki gün dayanabilir. 
Ne d olsa erkek Kızar, kı skar.ır, 

aklıııdaıı birçok ~e~ lcr geçebilir. 
Fakat o iyi bilir ki brn Vedadı 
scvuıe--.t~itu. Sc~nı<.~

1

rllğinıi her ve-

sile ile oaa .. a söylemişt.iın. Bana 
güvenci vardı. Sözüme itimat e. 
der. 
Ayşe s8derini burada bitirmişti. 

Hakim tekrar sordu: 
- İkinci, üçüncü kon1.1Ş1n.al .. 

rmda da bulundunuz mu?. 
Ay~e tereddü tsiiz cevap verdi: 
- Bulundum. 
- O vakit neler konuştular?. 
- Vedat yine Şükrileye ken-

disine dönmek teklüini yaptı. Bun
da ı~rar edjyor. hen ta diinyaları 
dolaştım. Sizin i~in ölümlerle, ej
derlerle. Anaillerlc bogu~tum. Bu
ralara kadar geldim. Herşeyi bı

rakıp bana dönmelisiu. diyordu. 

- Şükriye ne diyordu?. 
- Ürüncü konusmadaydı. Şük-

riye: Ne ben, ne Güzin ikimiz .. e 
artık sana dönemt"yiz. Diye sert 
bir cevap nrdi ve ilave etti: 

- Sen, kendiııi. mazini. ölmüş 
bil. Hayata yeni gelmiş birisi gibi 
ömrüne yepyeni bir istikamet ver. 
Evlen, çoluk, çocuk sahibi ol. Ve .. 
bana gözükme. Halbuki, Vedat 
asla buna taraftar olmadı , . ., şid-

detle ısrar ettı: 
- Hepsi bu kadar mı? 
Ayşe bir saniye düşünôıi: 
- Hepsi bu k;2dıır değil. 
Dedi, devam cftl: 
- Asıl kıyamet dördüncü ko

nuşmada koptu. 
- Nasıl?. 

- Vedat, halllJltefelldinin üze-
rine altıldı, onu zorla kendisine 
bağlamak istedi. Ondan kendisiDC 
kuılık ppnıasını istedi. 

- Bu dalr.ikada sen yanlana .. a 
nııydııı?. 

- Hayr, değil .. iın_ 

- O Joalde böyle şeyler koenş-
tuklarını Dereden biliyorsun?. 

Hakimin bu sorusu karşllimda 

A:;şe şaşırdı, telaşlandı. Ne sörli
yeceğini şaşırdı. Oon .. u kal.ıı.. 

Hakim: 

- Söylesene?!. 
Deymce de Ayşe \ütün !tütün 

sıkıldı, rengi sarardı, tit.-ek ve, 
ince bir sesle: 

- Eıı doğrusunu nıu söylememi 
istiyorMAnuz hikinı bel'?. 

( A.rlı.a>ı Vv) 
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aşmabarrirler 

Ne DIJorlar? 
lKDAltl 

B. Abidin DaTer Aılk,andl.n ,...,_ 
derdiğ! 7 Huiraıı ta.ribll ft «Stlih ıa--
arruzu» isimli buclinkü bıa:;. yaıusmıia 
son günler4e y iııe bir Miıllı ıtaan"KU. ... 
nwı mevzuu ba.hsedildliini sö7lir«ek: 

oeMihver, bugün yapılacak bir sulh .. 
ten mcınnun olacaktır. Fa!\:at bu suı .. 
hün tahakkuku için, İngiltereyi da 
ınemnun edecek şartı.ar tekli! etmesi. 
ıazınxhr, Almanya '"e İtalya. böyle 
şartlar tekW edebilirler mi? Bu iki 
devlet, İngiltereyi ınemnun edebile
cek. şartlarla bir sulh yapmayt tekil! 
ettikleı·i gün, ingilıeı·c, onların zarına 
ve harbi kaybetmek: koı-kusnua kapı1-
dıklanna hükınetmez mi?. Bu takdir
de, İngilizler sulhe yanaşmıyacaklar
dır. 

Sürprizlerle dolu olan bu harpte, 
htc bir i("ye olmaz, deuilcnlez amn-ıa, 
bugün it in , zenıin ve zaman henüz 
sulhe mü::.ait ı-örünmiJyor. ?wiihverin 
yapacağı sulh taa.rruzu, sulhu teınin 
etınekten ziyade, karşı taraftaki sulh
çülere bir propaganda vesilesi vermiye 
matuf görü.nuyor.• dmektedir 

TAN 
Zekeriya SerieI cSıııriyede 1'up baş

la.dı• islmli bucunku baş yıw:wıda 
SurQ'ede Jıubio başlama.siyle ctClalıin 
blr haıdudwnuzdan obU.r lıududumu.a 
aUa.m.tf buhındui'unu •uyJ.iyerek bu. 
h.,.blıı de Balkanlarda.kt hal'be bemıe
tllebileceğ'ini beya.n etimek.tıe ve biJi· 
hare: 

cSuriyenin İngiliz kuvvetleri tara· 
fından işgaline teşebbüs edilmesi, as
keri olduğu kadar ve belki de ondan 
fazla siyasi bır ehemmiyeti haizdir. 
Fransa, müstemlekelerini berhangi bir 
tecavüze karşl müdaiaaya karar veı-
ın.iştir. Alınanyanın bu vesileden is
tifade ederek V~i hükümetini İngilte
re-ye ka~ı mub ım bir cephe almıya 
davet edeceği tahmin edilebilir.> de
mekledir, 

YENi SABAH 
B. Hiieeyia C&ltit Yalçın .sur~e 

istiklal yohındu ;.!miJ buÜllkü bq 
7au.mdıı. ayni mevua LemM ed
Surlyedeki ....ı,.etı IMıliI eknekte ye 
bi!ihare şwılan r.ımnM:ladm 

cVişi için en selim hareket, HUr 
Fransız kuvvetlerinin Afrika ınüstem
lekelerindeki faaliyetine şimdiye ka
dar müdahaleden içtinap ettiği &ib, Su
riye teşebbl.isüne de seyirci kabnak
tan ibarettir. 

Suriye i.:stilisını bir İngiliz tecavilzü. 
şc~linde anlayıp Almanlardan yar
dun istemek, yahut Almanların kendi
liklerinden yapacakları müdahale te
şebbüsüne müzaheret e-tmek en bü
yüle bir dalalet teşkil eder. 

CUMHURiYET 
B. Yunus :.'a.di •Surfyenlıı tAJ;.Ji• 

isimli burUnku b&.-,: 1aablftda. Suri"J'e~ 
nin hür Fransızlar ve İııcfüzler ıarı.
fmdan '41'aline ha.ti~ munaaııe~ 
beliyle: 

..: Hür Fran::iıL kuvveller!yle İngiliz 
İmparatorluk mi.tmessillerinin Suriye 
ırk.--sele;:;inde tuttukları tabiye maha
retli görünUyor. 
Filhakika Fransız manda:sına tevdi olu
nan Surıye ve Lübnan yirıni seneden
bcri i.stiklfllledni elde etmek iştiya

kıyle yanıp tutuşmuş o1duklan halde 
bu emellermın tahakkukunu gormek 
hususunda daima tıaip ve h.a:;ir kal
m!iilardı. Hür Fransızlar ve İngilizler 
Suı-iyeye birer haUlskıir olarak &:iri
yorlar. 

Fada olarak İngıli.tler Suriye ve 
Lübnanllıara ablokadan ari ve alabil
diğine ink~afa mü.stail bir i.k.tısad.i ha
yat da vadediyorlar 
Eğer hür Fransızlarla İngiliz İınpa

ratorlllk: kuvvtleri Suriyeye ve Lüb
nana pe kaz zamanda bu iki vaadi ta
hakkuk. ettirecek: kadar müessir vası
talara da malik jsele-r SUrıye me9elest
nin ilk safhası nisbt bir kolaylıkla 
eçmlş olur. Yoksa gene az zamanda 
müzminteşecek yeni bır hastalıkla 
karşılaşmı~ oluruz. 

Vaziyetin nasıl inkişaf edecej:ini 
ıı:önnelc için bir parçacık belclemi.re 
m.ecburuz.> demektM.ir. 

VATAN 
B. Alomel Emiıı Yalma.. .ıı.vı

suelesinin bir lalası• - buP&lı:li 
1>04 yan<ımdıı. bir İsviçre C--. 
.Av~ ile Oria Şaı1< ......_ 

Köprıio 1'rimli rausı.mlaa lt&boelmelı:te 
ve l>u p.etenin, Almanların C&IDÜltt 
birinde bbe llarp ilin eLilkleri iak
dlnlc deYlel adamlanmmn ~ 
vaziyete datooeltleri Jyttrmc!••; rıınbt 
ya'ZISmı ştddeUe ffddetUkien IOUI'&: 

.(Cl!J~l!mll 
ıiifiın=ai!M 
Çocuklara Alla bı ••· 
aşeret 6jretmeu mi? 

Bir meslektaf, yeni yetifeıı 
gençlerden bir kısmının ida. 
bı muaıeret kaidelerine vu
kuhuzluğundan Jikayetçi~ 
Bu muharrir arkadqa göre, 
mekteplerimizde, ilim ve fen
den bqka, edep ve terbiye, 
mu1Lferet u•ulleri de öiret
mek lazımdır. 

Yeni yetişen çocuklardan, 
gençlerden bir kısmı, haki
katen, adabı muaşeret kai
delerine uyeun hareket etmi
xorlar mı?. Eskiler içinde, 
bugünkülerin tavır ve hare
ketinden memnun olmıyan
lar çoktur. Fakar, unulma
mak lazımdır ki, bır cemıye
tin, muaşeret usulleri daıma 
ayni. esaslara dayanan §ey
ler değildir. Zamanla, telak
ki tarzlarının değişmesi ile a
dabı muqeret te ıatıitale ge
çirir .. 

Evvelce, kendimizden bü
yük bir insanın yaoında ba
şımız açık otu mazdik. Der
hal, batımıza fesı gcçırirdık. 
Şimdi, it aksine .• 

Vaktiyle, çocuklar, genç
ler, sıkılgan, mahcup olurlar
dı. Ağızlarından kelimeler 
tane tane çıkardı. Çok kornış
mazlardı. Böyle çocuklara: 

«- Aman ne terbiyeli,ıı 
derdik .• 

Şimdi, aksine, böyle dur
gun, sıkılgan çocuklara ap
tal, diyoruz. 

Fakat, nezaket, terbıye 
bahsi çok nazik bir mevzu
dur. Bana kalırsa, gaııoa, 
timdiki çocuklardan bı~ kıs
mı, sakin, terbiyeli olr.ıayı, 
mahcup, aptal manasına alı
yorlar. Bu yüzden, eskıı::rin 
canını sıkıyorlar. Bilha •• _, u
mumi yerlerde dikkat en.uız. 
Umumi yer, demek, herl<ese 
ait olan yer, demektıc. Tr .. m· 
vayda, vapurda, gazinoua., 
tiyatroda, sinemada ilan ... 
Buralardaki hare.ket tuzm .. z, 
baıkalarını rahatsız elm-•ne-
lidır. Kendi rahatımız •• _ .. .... 
başkalarının da istiran .... ni 
dü,ünmeliyiz. 

Geçen gün tramvayda gı
diyorum. Hem de, nasıl bır 
tramvay •• Tıklım tıkıım.. 'ı a
nı batımda bulunan yaı..ası 
bağıra açık Bob-::>tıl hır genç, 
hafiften ıslık çalıyor ye ısıı.ıi
la bir şarkı wylüyor. 

Sinirleniyorum. 
c- Efendi oğlum, burada 

11lık çalınmaz, ayıptır.» 

Desem, kimbilir ne cevap 
verecek?. 

«- Rahatsız oldunsa oto
moible bin, der .. 

Yüzüne ten ters bakıyo
rum. Hiç aldırıf etmiyor •• 
Hatta, o da bana, dik dik ba· 
kıyor. 

Bilhaua, böyle umumi yer• 
lerde, münasebetsiz insanlar 
çoktur. Ve onlara terbiye, 
muaferet u5ulü öğretmek ve
ya hatırlatmak, ekseriya, si
zin aleyhinize olur. O stelik 
ititmediğiniz lakırdı kal-

maz .• 
Ne yaparaıoız, sabırlı ola

cakıınu: •• 
R. SABiT •Biz kapılarunızı sırnsJM:ı kapalı tut

makla Türk - ~ dosllugun:ı da l=='""'=============r 
hiznıet ettiğimize lca.n.iz. Almanlar bi
zi için1izden çöktiıreceklerini ve hafit 
bir yolla ele ge('irecekleı-lni ümit et
seler, arzu vıe iştahlarını :t.aptedemez
ler ve ileri atılırlar. Çünkü mümkün 
olan her yeri istilA etmek Ahnanlann 
bir de-fa ba:jladıklart &idiştn zaruri bır 
JcaLıdır. Halbuki böyle bır te,ebtMis 
Almanlara pek pahalıya oturacağı fi
b, iktısadcn bizi.ut Jazla n1ab::iulled.
nüzden U.tiiade im kfuılarmı kendileri 
iı;in tıkar ve araya bi.r daha siıh.nırıiye
cek bir emniyetsi.zlüt \ile' d\Jşarıanltk so-
kaı-. • 

ısı., biı, Avrupadan Orta Şarka gi
den köprü.ye fev:teme:ı biı· Lrade ve 
tan-ı hazırlıkla bekçilik Mmf1ılde hem 
kendi i.>liklalimizi ı.em taalllıutleNDl
~in icabını, hftn fta.k.ild bir sulhe ait 
prensipleri, hem cie Ti.irk.iye ile i\l
manya arıı.>ındaki müı/lerek ilctı...ıı 
menfaatler:! kurduğumuzo lcailiz. Al
manlardald ala! ve mantık tam bic if-
13:sa uğramazsa tazytk kaQısında bıra
kılınıyacağımw ve sonuna kadar berp 
harici kalarak kabında devamh bir 
prrt._--nsip sulhtin.ü kin ve nefretlere ve 
dar ihtira'>lara karın ınt.ıdaf~ edebile
cek bu· mevk.Kle kalaca&1Jllızı ümit e
diyoruz.• deınek1oedir. 

r Bi~i!"i.zi."DE~oı· 
tfepımczaı I' u - s 
Pazar günü vapur-

ların hali 1 
DUnkü Pazar g üıuı. Kısıklı ya 

eitmifliı<. Fal<at akşam ü<tu dll
nU6 çok zor oldu. Tramvaylar çok 
kalabalılt ve seyrek loarekel edi
yordu. Va""1r cl2 mutlılş Ulaba
Hotı. KOpıi.ıye çUunca Kadıköy ve 
H;ıydarpatodan celen vapurlar
dan da ldclom Wı:lım m.wn çıktığı
nı eöl'dü.k, Gerek: bezim vapurlar
da "" ıı:<>!"9k ıı:elerılerde heddi is
tlabismden beJki W •niıH :fazla 

yolcu vardı. Bu k.alttl haller kazoo 
vukuUAa im.il olduju~ıC.ın J..man 
men1u.rlannı.n Pazar ~ kon
troller yapınası lizın1dı.r » 

SON TELGRAF - Bu <:ole hak
lı dileği obemmı~ "16iuıdarla-

' 
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mu-ı-K~AYE.1<! HAFTABAŞ/"""SoHBETİ ONUN 
Ya,anmıt Aşk v~ Macı-rıı Jf• 

Jegms'in hast~lığı un'-"···· Hayatını Anlatıyoru 

·an şa Yazan: HALÜK CEMAL ıısu 

~ 

=F: Nakleden: ·FAİK BERCMEN =I= Bakışlarımız b ., 114· 
arasında ı ıa e, 

I Sır tar 

Jeyms adlı bir mercan balığı haykırdı. Doktor: cHastalık birşey Muharrir bu yazısında, başından geçen hakiki 
ve o nisbette çok garip bir vak' ayı anlatıyor 

• 
sanıge 

•• suren bir öpüşme 0 ~~~~. 
•ti ~bon 

idi; dünya hakkında edinebildiği değilmiş, bir enıeksiyon yaptım, 
iiltir, sokağa bakan küçük bir ma- hemen kendme geldi!• dedi. ve 
H üzerinde duran ve kendisinin beş şilin vizita ücretini aldı. Misis 
içinde yaşadığı kavanozdan iba- Vaypil balığın iyileştiğine ziya -
retti. Jeyms'in en tanıdığı da, ken_ desile sevinmişti. Jeyms eskisinden 
disine çocdğu gibi bakan ve onu daha sıhhatli ve neş'eli olmuştu. 
seven ihtiyar Misis Vaypul'du. Mi- Asıl Jeyms'e gelince, eskisinden 
sis her sabah perdesini açar ve: çok daha geniş olan yeni kavano. 
.Sabahın hayırlı olsun Jeyms, zunda fevkalade rahattı, taze ve 
· . d ? d h Vapurda kendi cebindeki fındığı ~ Y azan• dum Nihayet g t ıd· 1yı uyu un mu.> iye atırmı temiz su da vardı; ög'le,-e dogr· u • ~ . aze eye ge un, 

d kt d 
•. . ' alıp yiyorum! diye yanındaki a- meseley· arkadaşlara anlattım on 

sor u an sonra suyunu egıştı- kendini daha iyi hissetmeg· e baş- 5 C 1 ı ' -' . . d' J ' damın cebine elini sokup onun fın- man ema lar buna bir hayı· gu''ldu .. ler ve· 
rıp yıyecegını verır ı. eymse !adı. Eski vaziyetine dönmeg'i •öy- ı · 

!
. b ·· · k. 1 k • diklarını yiyen, eski maarif nazırı K 1 Hele dediler ı·y· d .. ·· al 

ge mce u nuvazış ar sua e, uy- le bir deneyince, sırtındaki agr· ı • aygı 1 - ' ı uşun, -• t tt · d 
11 

başta olmak u.·zere bizdeki meşhur marn•• oldug·un aklına gel cektirl 
rugunu mu a an zıya e sa a • nm zail olduğunu gördü. O zaman .., e ·· 

, makla mukabele ederdi, veyahut yaşamak zevki suyun içinde çır. unutganların, meşhur unutganlık Uzatmıyalım, tekaüt maaşları Tekrar bir müdliet düşündüm 
da hanımına öyle gelirdi. Böylece pmdıkça çırpındı durdu. Bir ara- hadiselerinden birçoğunu bilirsi- verilmeğe başladığı için evvellti ve en sonunda muammayı hallet-
Jeyms'in hayatı düpedüz geçıp !ık etrafına bakındı, sık sık ona niz. Fakat, ben şimdi size öyle bir gün bankaya gittim, gişeye cüz- tim. Ben geçen üç aylığımı gidip 

gı·tmekteyd' unutganlık vak'ası anlatacağım ki, danımı ve mu··hu··ru··mu·· uzatırken bankadan almayı hakikaten unut-
ı. doğru eğilen mü~fik çehre kaybol- 1 

Bir sonbahar sabahı Jeyms U- muştu, amma buna aldırmadı. zi- )ıuna, kaç gündür benim ve bir iki meseleyi de açtım: muştum. Bunun en canlı delili de 
yandığı vakit kendini bir:ız tuhaf ra pek o kadar hassas değildi. arkadaşımın şaştığı gibi, siz de - Geçen defa, yani bundan üç bundan üç ay kadar önce, sebebi-

Maaş almak unutulur mu? 

İkinci karşılaşmamız ertesi ak
şam oldu: 

Bakkaldan ekmek alml§ geli
ycrrdum. Köşeyi dönerken birden 
karşıma çıktı. Yine kalbimin hızl.ı 
hızlı çarptığını, yüzümün kıpkır
mızı olduğunu hissettim. İçimde 
yanan bakşlarını bir daha görmek 
isteğime rağmen başımı eğdim. Bir 
avcı ile karşılaşmış bir küçücük 
tavşan gibi koşarak önündQl geç
tim. Nefes nefese içeri girdim. Ka
pıyı kaparken tirtir. titriyordum. 

Bir gün sonra komşular misa
fil-liğe gelmişlerdi. LM arasında 
karşıki yeni kiracıların Bursadan 
taşınmış zengin bir aile oldukla
rını, Maçkada bir apartıman yap
tırmak için buraya geldiklerini 
öğrendim. Mutad mahalle haber-hissetti, sırtında bir ağrı vardı. Maksat sıhhatte bulunmaktı. şaşakalınız!. Altı ayda bir tTam- ay önce bana haziran, temmuz, a- ni bir türlü anlıyamadan geçir-

H 
ı k • ·k· t r ali vaylarda, trenlerde, vapurlarda, • t 1 miş o.Jduğum hafifçe bir para sı-

e e uyrugu ı ı ara a s ana - Öğleden sonra doktorun aklına gus os maaş arını verdiğiniz za- leri arasında bunu anlatan yaşlı 
cağuıa tek bir istikamette salla tünelde unutulan eşyaların liste- man bv. aylıklara ait kuponun ko- kıntısıydı. Eğer bu akluna gelme-

. - birdenbire Jeyms geldi, gidip bak- leri neşredil-iikçe, sizin gibi, ben miş olsaydı, ben hala tereddüt i- kadın şimdilik ana, oğul oturduk-
nıyordu. Evvelce hiç böyle birşey tı, ve onu afiyette bulunca şaşırdı, partılmasmı unutmuşsunuz. Onun larını gencin avukatlık ve şarrlik 
olmaımşh. Düz yattı, ağrısı din- de bu unutganlıklara karşı bunlar, için bu sefer ikisini birden kopar- çinde bocalayıp kalacaktım. 
mcdi, yan yattı o zaman biraz ra- ve kavanoza lem serpti. Güneşten olağan şeyler der geçerdim. Fakat Nasıl, siz unutkanlığın böylesi- yaptığını (!) da söylüyordu. 
hatladi. rahatsız olmaması için panjuru a- şimdi size anlatacağım unutgan- tın!. ni, yani üç aylık tekaüt maıışmı Bu haber bir anda onu nazarla-

! 
. şağı çekti. ihtiyar kadının başına lık hadisesine, bakalım hanginiz Cüzdanıla mühürümü almış o- alma.vı unutacak kadar daniskası- rımda yükseltmiş, genç kızlığımın 

Misis Vaypıl sabah tuva eli içın 1 · d b lan delikanlı, bir cüzdana bir de 
d 

. d .. d b . tt ge en, ihtıyar baytarın a aşma adam sende bu da olagan şeydir!. , nı gördünüz veya duydunuz muy- bütün saf hulyalarını içimde gö-
o aya gır ığın e onu u vazıye e ·· " b kt kt 'tt· gı-lmi~ti. i:)imdi o da kendini diyebileceksiniz. İnsan şemsiyesi- yuzume a 1 an sonra, gı 1• me- du? mülü olduğu yerden çıkarıp göz-

k~pl.adı. Kızgın vahı' · gelm 
yuzune baktım: etı' b 

d. 5en , ı 
•- Aptal!. Hay t g·. 

ye haykırdım. Gözler·ın''. C~~ 
lu olmuştu. Pencere) ı nd 

J11~· er 
padım. Aşağıya anne ·, !ııııınuş 
koştum. Ley la ile belkı , . "aıııaı 
at konuşmadım. Haın ~ . lôk t 
min asıl sebebini anıoır;;ı 

'na takıldığına kızdırn .; 
Nihayet dördüncü }<ll~d 

iki gün soma caddede.~ 
ağrıyan anneme aspırı )!• 
eczaneye gidiyordurn · dı 
önünde, kalabalık arasın o 
dalgın geldiğini gördilJ1l 
ni görmüştii. Nazarları'°' 
değişti. Dudaklarında a) . 

süm gezindi. Adımlar.J11 
ğa bıışladı. ı1>" 

(.4 

9 Haziran bulmuştu. Onun hareketsiz yattı- J 'd la 1 t - seleyi kendinden daha büyüğüne · · 
g·ını go .. ru··n~·. ·El'la'dım, canım ne eyms en d maz o muş .u, aşagı ni, şapkasını, paketini, cüzdanını, Şimdi bazı arkadaşlar diyecek- lerimin önüne kc·ymuştu: 

'' J k · ı b anlattı ve o zat da beni biraz süz-
d J 

eyms, yu an ıeyms. azan mu- hatta kafa biraz dumanlı ise yeni ler ki: Mektepte en sevoig' im ders ede- ,:,•· 
oldu sana?• diye seslen i. eyms dükten sonra: ıa.oo Program, ve M<' 
bu suale, donuk ve muztarip bir habbet ne garip intihaplar yapar! tasınmış olduğu evini bile unutur. - Mademki bu üç aylık para ıbiyattı. Ediplere, muharrirlere, Ayarı. 
bakışla karşılık verdi. İhtiyar ka- Lakin bu haz pek sürmedi; bir Lakin, bir insan aylığını, yani her - Siz dedi, geçen aylığınızı al- şimdi sana, adeta havadan gibi şairlere karşı içimde bir takdir, 18.03 l\lüzik: Fasıl sa~, 

d k f
. k b sene sonra baytara bir ahbabı ye. vakit muntazaman bir daireden, dığınızı iyi biliyor musunuz?. geldi ve mademki bu defa üç ay- hayranlık vardı. Kaç geceler .ça- 18.30 Ziraat Takvim• 

ının ey ı açmı:;tı, aca a • l · 1· y kt b' - Bilmez olur muyum bayım, lık •ıahsullerı· Bor>•'':.' . mege ge mış ı. eme en sonra ır müesseseden almakta olduğu yerine, altı aylık birden eline " ıı· Jeyms'in nesi vardı? In•anlarm h tt• t·ı· d lm t 1 lıkuşu. nu tekrar tekrar okumuş, 18.40 ~lüzik: Solisti•' ,J,. •. 
kahvelerinı içerken baytar Jyms'in aylığı unutabilir mi?. Eğer siz, bu- a a ı anca vezne en a 1§ ım.. geçti. Bari bize ufaktan bir ziya- <- 'lf

0

] ·hastalığına bakacak doktorlar, d • •Münevver. i, •Veremli kızı. hıç- 19.00 Konuşma. ("Aen° d. l •. " 
macerasını arkadaşına anlattı Mi. na: A amcagız: fet ver' Z" 'll b hayvanınkilerine de baytarlar var. Öy ·· lurıklarla ezberlemiştim!. 19.15 Müzik: Köy ve 

d l
'k' 

1 
. safir vak'ayı dinledikten sonra: _Hayır, asla unutamaz!. - le ise birkaç dakika mü- Başüstüne, arzu edenler birer valal'I .& "ıfe ı; a ın bir mercan ba ığına kım saade edin!. Nice günlerim romanların, şi- · ;.!" ,bakardı? l - Lakin senin yaptığın hile - Derseniz ben de size: çay içmeğe bizim Son Telgraf i- . 19.30Memlekei Saat ~cir 

karlık, dedi. İhtiyar kadın filhaki- p k·1· b l b' t "il' Deyip oradan ayrıldı, nereye git- daresine buyursunlar. irlerin tesirile, hulyalarla geçmiş- jans Haberıerı. O' lo 
Nihayet hizmetçisi Meri imdada 

1 

- e a a ve a gi ı unu a.u ır- · · 'd' b' ı·ı o d k'k d t k ·1 ·· ı 19 45 Muzik: Radyo ca' ' ' ' ka mercanının değiştirilmış ol • miş! ti ıse gı ıp ıraz sonra, elinde ge- !=============== ı.. a ı a a e mı ruya arım . (İbrahim özgur ,, .. tli 
yetişti ve: •Her halde bir baytar dug-unu farketmcnıi,tu·. amma ne De . ren ayların bordro defterlerile Fransa, geçen yeni genç komşumuzun müşfik, •·,ı~ ıbakabilir• dedi. Aradan bir saat ., ' rım. T cekleri). ·~~, ı ge,.tig'i halde balığın halinde bir de olsa bu hareket bir sahtekar. _ Nasıl? geldi ve bana tekrar sordu: mütebessim bakışın tahatturunda 20.15 Radyo Gazetesi. 'J'I'' illan 

' lıktır. Diğer bir insanı aldatmak- Diyeceksiniz. Öyle ise meseleyi - Demek, geçen üç aylığınızı h t b• k toplandı. Okuduğum sayısız ro- 20.45 Müzik: Bir Hal~ lijd .. değişiklik olmadığını gören ihti- h kk k ld · ? arp e ır U• renıy· oruz: Haltı'" Ur 

k 
tır. Vicdanın bu işe ne diyor. hiç anlatayım da dinleyin!, mu a a a mız sl"l.. manların kahramanları hep onun ı 

yar kadın: Başka çare yo götü- sü: Pasınlı Güz<· 
' relim bari• diyerek kavanozu a- dinlemedin mi? Bundan on, on beş gün önce te- - Tabit canım, aylık bu, hiç a- kJ •• muazzez başında yükseldi!. ı. Kale kaleye kar,ı, 
Hlp sokagın başındaki apartıman- ı Baytar Miller güldü. Çünkü bu kaütlük yoklamamı yaptırmak i- lırunaz olur mu? Han, hamam, a- ca aşma gu- O akşam yine tesadüf ettim: Kalenin dibi çarşı; 

bir sene zarfında vicdanı bir defa- · ld • lm" d .. 1.. partıman, çifte otomobil sahibi de- •• K d ı c uı<'• da oturan baytar Miller'e koştu: çın mensup o ugum ma u uru- t 1 a ıköyünden gece yatısına ge- Sen zü üf gölgesinde g 
_ Ah, doktor bu mercanı bel1 cık bile kendisini rahatsız etme. ğüne gittiğim zaman, malmüdürü ğiliz ki .. Geçinmemiz, işte böyle .nu yaşamış 1 • len teyzemin kızı Leyla ile pence- Ben yandım güne kartı· 

. mişti. Misafiri giderken ona: tekaüt cüzdanıma göz gezdirerek ufak tefek aylıklara, ücretlere 1 • ·· •• d d' 1 . k Nakarat: Kız anam babaıt' 
kendi ~'Ocuğum kadar severım. Be. bağlı' Geçen harbin hatırlatılan bir çok renın onun e ın cnıyor, onuşu-
•ni ayıplamayın onun insana ben - Eğer vicdanın rahat verirse sordu: .. hadiseleri arasında, mütareke günü yorduk. Gündüzden ev işlerile uğ- .ıJll · ' - ·· ı b' k b k 1 - Hayır azızım, siz geçen se- Çekemedim gurbet elin Y 

2
er öyle cana yakın bir hali var- guze ce ır uy u uyu a a ım, - Siz bankadan alıyorsunuz de- de vardır. Fransız gazeteleri, o za- raşmış, anneme yardım etmiştim. Bir ay dogdu Pasından, 

d d
. ferki üç aylıg-ınızı gelip iburadan rnan b ·· .. b .. t.. Fr d B !dır ki.. Şimdi hastalandı, bu hali e ı. ğil mi aylığınızı? • ugunu u un ansa a < use Odamı da içimden yükselen bir Pasının ortasından; 

lıeni üzüvor, onu bundan kurta • Doktor bu söıü unutamıyordu. - Evet dedim, bankadan alıyo- almamışsınız!. teatisi günü• olarak tavsif etırıiılerdi. yenilik arzusile süslemiştim. An- Öyle bir yiir sevdim k• 
J Aldım yahut 11 TeşrinisanJ Pazartesi günü, mü- K tm ·· ı ·· h d 11 

.. ırsaıiJZ minnettarımz olacağım. Şüpheszi kendisi de, lı'.ıtufkar ve rum!. - .. tarekenin imzas.ı bütün Fransada bir- sızın onu kapısının önünde cam- a er gu un asm o . ,,~eı 
ona itimat eden terbiyeli bir ih. - Geçen üç aylığınızı almadınız - Almamışsınız bayım, alma- den şayi olmuştu. lara, bizi süzer buldum. Bakışları- 21

·
0° Konuşma: Mcııı \'' 

Doktor tıu işe şastı kaldı. Bay- ld tt • bT mışsmız, kat'iyyen almamışsınız!. 21.10 Muzik: Solo şar~'.' 
tar oldu olalı bir mercan balığı tiyar kadını a a ıgını, ı ıyor - mı? Mareşal Foı, geceleyin mütarekeyi mız arasında bir iki saniye süren 21.25 Konu>nıa (Ho•b' 'ı·'' 

d
u. Üstelik parasın.ı da almıştı. Bu Al l al-'·-ı - Acaba? fınzaladıktan sonra, otomobili ile Pa- .. ı·r o"pu··şme oldu Sonra yarını bı·,. 2145 M .. ·k R ı sc" , 

tedavi etmemişti. Onun için ne 
1 

.. 
1 

- maz o ur muyum, w.m.. A bası recep a"ası yok al riste oturduğu Saks caddesindeki 32 .., · İ • · uzr : a< yo · ~ rr•, .. r -. . b' l . d M mülfıhaza arın tesırı e o gece uyu- _ Öyle ise almış oldug·unuz üç - ca , ,. ' • - baş eğişile selamladı. çeriye gir- trası (Şef: Erıı> , . 
soy ıyecegmı ı emıyor u. aa- S b hl . k mamışsınızl.. numaralı evine gclmiı\i. Bir yorgun- !. H, R•baud: O«."' yamadı. a a eym ararım ver. l • ku b k daki luk k h · lmak · di!. " ,. mafih cehaletini açığa vurmadı: . . . ay ıgınızın ponunu, . an a - D fte l bo d il k tl Jru a vesı a içı.n ... Kahvesini iç- layı, 2. Mnnuel el•,,. 

misti: Ihti,,ar kadına gidıp vazı- ı k tm ı B e r e, r ro e ayı a, - tikten sonra, Ba•vckı·ı Klemanso ı"e Teyzemı·n kızı bu ku·· çu·· k sahney· '' 
cHele siz onu bırakın da bir mü- - , er oparmayı unu uş ar. u se- k • " ı panyol Ba1ı.<;eıerı

1 

,, 
şahedc altına alayım!• dedi. İh- yeti anlattıktan sonra balığı iade fer para almağa gidince hatırlatı- yutla edilen bu kadar ısrara ar- görüşmek üzere evinden çıkıyordu. far ketmişti. Kim olduğunu sordu. Solist: Fuat •rur~~-, 

tı·var kadının hemen ı·çı·ne su ser- edecekti. Jeyms'e kar~ı duyduğu nız da koparsınlar!. §ı ben artık: Bir de bakmış, otomobili çiçeklerle do- Beceriksizce kekeledim: 22.30 Memleket saaı /.., 
, ı'll ]dun f lu ... O gün mahallede pazar kurul- 111 

pildi dualar, teşekkürler ederek sevgi bile vicdanının sesini sus - - Başüstüne!. - e a .. muş mütarekenin imzalandığını Foş'un - Hiç!. Yeni bir komşu!. Haberleri; E'h" ~· 
ld duramamıştı. Diye ısraT edecek olsam, banka ıoföründen öğrenince, otomobili der- Çok muzip olan Leyla bir ço- lli.t, Kambiyo -

ayrı ı. 
1 

b tt · sa.sı (Fiyat). oı' 
Doktor yalnız kalınca Jeyms ye- Hemen kavanozu paket edip memur arı, aca a oyna ı mı za- hal çiçekle doldurmuşlar. cuk tecessüsü ile sordu: 22.45 Mtizik: Cazband «, ~a 

rinden kımıldanmak istedi, elma- koltuğunun altına sıkıştırdı ve so- yiın? dedi. vallı? diye benden başka türlü Klemanso, sabahleyin saat altıda, •-Ya!. Sana neye öyle dikkatli 23.25/23.30 Yal'lnki pr• t.ı. 
k d · d ı Kavanozun içinde sahte Jeyms şüphelenecekler ve bu suretle de hMiseyi General Mordak'tan haber al- b kt • J ~ ~ı. Bir mercan balığı hangi has- luğu ihtiyar a mm evın e a - ıruştı. Her ikisi derhal kucakla•ıp ö- a ı. ·• Kapanış. V ). 

dı K 
"erı·. ölü bir halde yatıyordu. Meri o- ış· , belki de uzıyacaktı. Nihayet: • • ıtO"JI' 'r talığa tutulabilirdi ~caba? Dün- . apıyı açan "" · püşmüşler. Zaten herkes öpüşüyor- - ......... YARINK • P .., ır•' ba 

yada binlerce mercan balığı var- - Madam hiç kimseyi kabul dadan çıkınca baytar hemen koh - Affedersiniz, galiba ,benim muş. Klemanso ile arası açık olan Pu- Büsbütün kızardığımı görerek 7.30 Program, ve 11>1•'" ~at 
dı, bu başka birşey değildi ya! etmiyor dedi. Sonra yakına gelin_ tuğundaki paketi açıp ölü Jeyms aklım daha evvelki aylıklara gidi- ankare bile öpüşmüşler. homurdandı: •-Herhalde müna- Ayarı. ş ı 
ıBunun yerine bir ba~ka mercan ce onu tanıdı, o, siz doktor Mister ile diri Jeyms'in yerlerini değiş- yıor. Dediğiniz gibi, geçen aylığı- Poankare dem;ş ki: •Sormayınız, sebetsizin biri olacak .. Hiç terbi- 7.33 Müzik: Hafit par( 

· · ? N · · t tirdi. Paketi yaparken .bir kedi alm • t l l ı sabahtanber; belki beş yüz kız geldi, l' k'b b' d k k 7 45 Aja Haberleri 
koyarsa kıyamet kopmazdı ya.. Miller değil misınız. e ıyı esa- mı agı unu muş o ma ıyım. beni öptü.> ye ı, ı ar ır a anı omşu ızına · .ns s 1 ·,,i~ 

k Peydahlandı. O vakit hemen ölü . · ed 8.00 Müzik: en ° Öğeden sonra bu gibi balıklar sa- düf, küçük Jeyms'imiz dün a şam Dedim ve üç aylık yerine altı o gün sokaklıırda kadın erkek ser- böyle ışaret er thi? .• ve sokağa (Pi) . 
. ld M d b b h d s Jeyms'in gömme merasimini ya- l • b' d kı dd · b tç ·· ·· ı lis k f ı 'tan bir dükkana uğradı ve Jeyms'e <i ü. a am u sa a o a ına ay ıgı ır en vırmca ca eyı es e opuşen ere po · hiç sesini çı- dönere tezyi , nefret do u ibir 8.3o/8.35 Edn saati. 1 ı" 

tıpatıp benzer bir mercan alıp ge. iirdiği vakit onu ı.avanozun için- pıverdi. Meri odaya dönünce bay. tuttum. Tabii, şimdi bu paranın karmıyormuı. dudak büküşile iliive etti: l2.30 Program, ve r.ıcıı'' 
N k d 

"t tar gülümsiyerek : · ım· · Hatta son derece ciddi karakterli 
.tirdi. Dükkandan aldığı mercanı de ölü bulmuş. e a ar mu e- uç aylığı, bana havadan ge ış gı- tanınan Mareşal Peten b;Je, (o zaman •- Edepsiz herif!., Ayarı. ,;~!· 
k avanozundar; çıkarıp Jeyms'in • essir olduğunu tahmin edersiniz. - İşte Jeyms yine iyileşti! dedi. 'bi olduğu için bir hayli de keyif- Crloneral) son resmi tebliğe şu cümleyi Benim çok munis, yüksek gör-

12
·
33 

Müzik: Türkçe r 
Oda k d kı·msey· kabul Fel- ug'ramış bı'r enı·eksı'yonla lenmı· ' I ı'ştım' yazmakta k d' · · ı b 1 • 12.'5 Aı·ans Hab<>rlcri .. , kine, Jeyms'i yeni kavanoza yer- sına apan ı, ı ~- $, neşe enm · n en ısım a amamış: ;Zafer dtiğüm ir var ıgı tahkir etmesi, ~ • leştirdi. etmiyor. iyi oldu. Evet amma bankadan matbaa- dolayısiyle bugün kapalıdır.• henüz yeni inkişaf eden benliği- 13.0-0 Müzik: Karışık. !'• 
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günü Orsova şehri yakininde Tu
na nehl'ini geçti. 

Kralın ziynet ve debdebesine a
it eşya ile on bin arabaya baliğ 
olan ağırlıklar ve saire Sever inden 
Tuna nehri tarikile sevkolundu. 

geldi. Bu şehir, Macar ordusunun 
vürudundan evvel boşaltılmıştı. 

Macar ordusu, bu taarruzi ha
reket esnasında akla gelmedik ci
nayetler işledi. Hatta hıristiyan 
köylerini ve kiliselerini bile ya
kıp yıktılar. Bu sebeple müttefik
ler ordusu ahalinin nefretini cel
betti. 

Varnaya ve oradan Karadeniz sa
hilini takip ederek Geliboluya gi
den yoldu. 

askerlerile de muhafaza edilınjş 
J:ıulunuyordu. Kale muhafızı Türk 
kumandanlarından Mehmet Bey
di. 

klf 
rinde on be~ yirmi b• 1.\;.ı 
nurdu. Bu, avlar durnw 6,ı. 

ededururdu. Bu ad:ır " 

TUNA BOYUNDA~ 

1 ~ YazaTn:ÜRK ORDULARI 
'--t M. SAMİ KARAYEL 

Jan Hünyad Başkumandan oldu 
Velhasıl fevkalade gayretlerle 

teşebbüs olunan bu Ehlisalip or
dusu Macaristanda ümit olunduğu 
kadar kuvvet cemedilemedi. 

Bundan başka, harbe iştirak e
den piskaposlardan da pek az l\uv
vet gönderildığindel' Ehlisalip. or
dusu denecek şekilden çıkt •. Bu, 

!Ehlisalip ordusunun Sigedine gel
diği ensada ancak on iki bin kişi 
kadar bir kU\·veti olduğu görüldü. 

Bu kuV\·etlerin i.ıçte biri Macar 
mütebakisinin nısfı Polonyalı ve 
nısfı da muhtelif milletlere men
suptu. Ordunun ağırlığı pek ziya-

de idi. iki bin araba mevcuttu .. 
Sigidinde akdolunan mecliste 

eylulün birinci günü ordunun Or
sıovada bulunacağına ahtedılmış 
ise de Macar kralı Ladislail ancak 
eyrulün sonlarına doğTu Orsova-
ya gelebildi. • 

jan Hünyad burada umum ordu 
başkumandanı tayin edilerek fe\'
kalade müşkülfıt ile tedarik ve 
bedeninden sureti mılkemmelede 
teçhiz ey !ediği dört bin kişi ile 
müttefikler ordusuna iltihak etti. 

jan Hünyad maiyetindeki müt
tefikleı ordusu, eyli\lün yirminci 

Ordu gerisinden hareket edecek 
ağırlıkların miktarını çoğaltmak 
ve ordunun harekatını sektedar 
etmemek için ağır toplar geride 
bırakılıp yalnız hafif topları al
makla iktifa olundu. 

Ordu yürüyüşe başladığı ilk 
gün Kladovanın zaptı için muha
fızları bulunan Türklerle epey 
müddet zorlu muharebeler yaptı. 

Müttefik ordusu dört beş gün 
sonra Timok nehrinden geçerek 
eylı'.ılün yirmi altıncı günü Vidin 
önüne geldi. 

Ordu. Orsova ile Vidin beynin
deki yüz on kilometrelik mesafeyi 
beş günde almıştı. Birkaç gün Vi- j 
dinde kaldı. Şehri zaptetmek için 
evvela varoşlarını tahrip etmek is
tediyse de bu maksadına nail ola
madı. 

Bundan sonra Rooova ş .. hrine 

Müttefik orduları Vidine geldik
ten sonra buradan Niğboluya ge
lip donanma ile mütehiden hare
ket etmek, badehu Meriç nehri va
disini takip ederek Edirneye gel
mek her zaman mümkündü. Fa
kat Balkan geçitlerinden geçmek 
fevkaiade müşküldü. 

Vakıa bu geçitler <>esnada Türk 
kıtaatı tarafından henüz işgal e
dilmemiş idiyse de ağırlığı çok ve 
büytik bir ordu ile kı~ mevsiminde 
geçmeğe herhald<' müsait değildi. 

Bundan baska. erzak ve saire 
gelmiy<'cck olursa, nüfusu gayet azı 
bulunan bu memlekette ordunun 
ia~e'i de gayet müşküldü. 

Bu esnada takibi en muvafık o- 1 
lan yol, Balkan dağlannı dolaşıp 

Ordu bu yolu takip ettiği tak
dirde iaşe ve sairesi her zaman ka
bil olacağı gibi donanmanın mua
venetinden de hiç bir vakit geri 
kalamazdı. Binaenaleyh bu yolun 
takibi herhalde faydadan hali de
ğildi 

Zaten Macar kralı Ladislasm da 
maksadı Bizans şehrine gelerek 
Rumlardan iltihak edecek imdat 
kuvvetlerini almak, badehu İmpa
ratorun kerimesi ile izdivaç ile E
dirne üzerine yiirümekti. Kral en 
ziyade bu yolu intihap etmişti. 

Müttefikler ordusu yirmi altı 
giinlük bir yürüyüşten sonra teş
riniı-vvelin altıncı günü Niğbolu 
önündf' göründi.i1cr. 

Niğbolu. Vidinin iki vüz virmi 
kilometre mesafesinde • bul~ndu
ğuna göre Macar ordusunun günde 
on iki kilometre yürüdiiğü anla
şılır 

Niğbolu şehri gayet müstahkem 
olmakl• >ıeraber külliyetli Türk 

Müttefikler, Niğbolu önüne ge
lir gelmez evvelemirde şehri hü- 1 
cumla zaptetmek istediler. Fakat, \ 
muvaffak olamadılar. Türk dila
verleri şiddetle mukabele ettiler. , 

Bununla beraber müttefik ordu
ları çok telefat verdiler. Üste de 1 
·birçok esir tcrkettiler. Müttefik- j 
ler ocdusu Niğbolu önünde bulun- 1 

duğu esnada, ınah Voyvodası da 
dört bin süvari ile Ehlisalip ordu
suna iltihak etti. 

Fakat Ehlisalip umdukları de
recede büyük bir kuvvet tedarik 
etmemiş olduklarını ,görünce, Ma
car kralı Ladislasi bu seferden vaz 
geçirmcğe çalıştı. j' 

Halta, Türk padişahının avlan
mak için maiyetine aldığı kuvve
tin müttefikler ordusundan çok 
fazla olduğunu söyledi. 
Doğru idi. Hakikaten o vakitler 

padişahlar avlanmak için sürgün 
avına çıktıkları zaman maiyetle-

nevra olurdu. .. , ·ti 
jan Hünyadi bu sozl<• T t ı.ı. 

derece hiddetlendi. 1 a . pO' 
:;ekerek Ehfüalip ktlll·'' 
nın üzerine yürüdü. ııl1ı 

Kumandan Drakola l ,;$ 

Vo\·vodası iddialarıııa. a.:.rn 
- Bu, ordu ile katı)· 6.,· 

!ere galebe ç.ılamayıı. ,ei 
leyh bu harpten \·azgcç~.,ı 
ha büyük kuvvetler !DP 
meliyiz .. 

Dedi. yo)' 
jan Hünyadi Ulah .eJııel aç 

nın fikirlerini şiddetle ı .,.~r' 
!ah voyvodası ~iddetle. 1' 1 ~ı 
Jundu ise de fikrini bır 
bul ettiremedi. a·,ıı 

Macaristan kralı L3 ~i'" 
sene evvelki muvaffa tt , 
büsbütün şıramL<, cesare~-." 
fazla olarak Pap~nm M ıı1' ı'1 

rine kapıbnış olduğunclfil".eJ' 
yinin nasihatleri.ne !;a · 

lak asmadı. ı/ 



---· ----
• 

urıyenın ış-
• • Suriye harbine Almanlar 15 Ha . 

bir bakış J 
lakenderİyeniıı ikinci d: ı~:;:;~~:;;;;-;:;;;;~;;;:;; 

tb,a ,Yll2.1WD Jiıet1n.ıert AnaCJOl9 

~ı billleolahıdm ~:U) 

iı eden: 11-AlatwT 
~ r taraftan Suriycde muharebe 

dığt şu günlerde, diğer ) an-
ı,. la i.kenderiyeııin ikinci bir 

~nıbardıman edildiği haber. 
&elmiştir. Mısır Dahiliye Ne • 
\ bu bombardıman i~in di • 
ki· 

Cııın~tesi pazara bağlıyan gece, 
nderiyeye bir hava hücumu 
lllıştır. Ölü ve yaralıların faz

llanıasından korkulmaktadır. 
lllk bomba ahlmış ve mühim 

vukua getirilmiştir. Zayıa. 
kat'j miktarı henüz belli de. 

• B:r düşman tayyaresı dü • 
•nıuştür. 

!sır Başvekili Hüseyin Sırrı 
bu hadise hakkında şunla!'l 

·Ilı ştir: 

..... İskendcrlyedcn gelen mu· 
rieri ve mültecileri mektep • 

e müesse •!ere yerleştrimek 
ieabeden tedbirleri aldık. Biz 
lüman bir memleketiz. Allaha 

ve ruz ve imanımız sağ • 
dır .• 
MISIRIN PROTESTOSU 

lıııııır hükümc:i, geçen çarşamba 
u İslrenderiyenin bombardı • 
ından dolayı Almanya ve İ· 
yı şidcretle protesto etmiştir. 
!er ıçin ve maddi hasar için 

at, Mısırdaki Alma'n ve İ
Yan alacaklarından ödenecekti.r 
ltraı Faruk ve Kraliçe, İsken. 
!Yede bombardıman sahasını ve 
ancdeki yaralııin ziyaret ct
erdır. 

BERLİNİN FİKRİ 
~rlınden yarı resmi hır kaynak. 

bı!dıri!digıne göre, Mısırın 
~tosu henüz Berline gelme • 

. BerLne göre, böyle bir pro-
a., ~. İran vasıtasile verilmelidir. 

ltnde ~u cihet tebarüz cttıril
lctedır ki, iskenderiye bir harp 
nıdır ve bir İngiliz deniz Ü>. 

~i:ır. 
l<IBRISIN MÜDAFAASI 

lı,ı~ıbrıstan gelen haberlere göre, 
en Mihver tayyareleri, Kıbrıs 
ınoon, Suriye ile Yunanis.an 
ındaki normal yollarını değiş. 

'lıııeğe mecbur kaldıkları zaman 
~orlyar Mihver tayyareleri çok 
lııtsekten uçmaktadırlar. Dün 
llıan tayyareleri Kıbrıs üze • 

~de uçmuşlarsa da hiçbir bom· 
hır •tmamışlardır. Kıbrıslılar, şe • 
Ilı lerin dışında yereşmeğe çalış • 
'ktadırlar. 

l:lAGDATI'A VAZİYET 
d llafctatta ise, vaziyet_ gittikçe 
ı'~elmektedir. Sokaklarda seyrü
~ • artmaktadır. Fakat, tabii şart
ı •ın daha bir müddet geçmeden 
~~etı beklenmemektedir. 
llağdat ve civarında camilerle 

'tıııgcr mukaddes yerlerin İngiliz 
lııbardımanlan yüzünden hasa

~ Uğradığı hakkında.ki şaylalar 
~~zıp edilmektedir. Ingiliz tay • 
~l.reıerı, mukaddes yerlere bom. 
(q tmamak Jçln büyük bir dık.. 

t göstermişlerdir. 
l'ENt SIRBİSTAN HUDUDU 

\·llerlinden bir hususi muhabirin 
,'.ldirdiğine göre, salahiyettar kay· 
""klar, Hırvatistan ile halen Al
~n işgali altında bulunan Sırbis. 
~ n hududunun tesbit edildiğini 
~de etmektedir. Yeni hudut, No. 
, ad'a kadar Tunayı, bili!ıare Ka
badağla muvazi surette yaptığı 
ı)'. kavse kadar Dri.na nehrini ve 
b·tına'dan Karadağa kadar da tes
~t olunmamı§ bir hattı takip et.. 
~ektedir. Macarist.anın arzu ettiği 
'< llıan hakkında ketumiyet muha. 
ta. ıa olunmaktadır. Maamafih, an
b it,. Fiume'de bir serbest limanın 
! •hıs mevzuu olabileceği tahmin 
dılmektedir. 
Cl!:aELÜTI'ARIKTAKi FİLO 
.Cebelüttarıktan gelen haberlere 
~0ı-e, dü:ı sab&h şafakla beraber, 

tk Royal ve Furiess tayyare ge
~ıleri, Renoven zırhluı, Sheffield 

1 ruvazörü. torpido ve denizaltı 
~!otilliları tam sür'atle Alı:denize 
0ııru ayrılmışlardır. 
~Akdenizden 10 tıcaret vapuru 
C lııı Cebelittan~a vasıl olmuştur. 
~e?eiuttanktan tahliye edilen 2000 
a ı· At!iıntik istikameinde denize ' 
Çılnıı !ardır. 

RUZVELT1N NUTKU 
BEKL"'NİYOR 

b n!rleşik Amerikadan gelen ha. 
v erlere göre, Cumhur Reisi Ruz. 

1 
cl,•n 19 haz'randa bir nutuk söy. 
'I?ıesf beklenmektedir. 
~ 9 adet 16 pusluk: topla müceh
tl ~ bulunan Southdakota zırhlısı 
\"uıı Camden'dc denize indirilmiŞ
lı~· Geminin ir•a<ı 19 milyon ster. 

fa b<iyük bir ha~a taar· 
ruzuna uğraması, günün 
mühim hadiıeleri ara
raıındadır. Berline gö-

• re, İskenderiye bir harp 
limanıdır ve bir lngiliz 
deniz üssüdür. Mısır 
hükumeti, bu bombar
dıman hiidiıeai dolayıai
le, Alman ve İtalyan hü
kumetlerini protesto et
miıtir .. -

Bireşik Amerika Hariciye -
si Martini.le adasındaki Fran -
sız makamlarıle bir ani ma yap. 
mıştır Bu anlaşma mucibınce, A
merikan gemileri ve tayyareleri, 
bu adalar açıklarında karakol ge
zebilecektir. 

Bundan baska, Amenkan Har·
cıyesı, VL ıle Va,ıngton arasın. 
daki münasebetler hakkında bir 
kaç gün evvel alınan Fransız no. 
tasına verilecek cevabı hazırla 
maktadıc 

AFRİKA CEPHELERİ "DE 
Orta~ark İngiliz umum; '<arar

gahının tebliğine g5rl', Lıt>yada, 
Tobrukta, iki tarafın topçu faa • 
liyetı kaydedilmiştir Sc. 'um •nın
takasında şiddetli k~f kolu fa~· 
Jiyeti devam etmektedir Habc -
şistanda, şarki Afrika ve garbi 
Afrika kıt'aları Omo şchruu iki 
noktadan gecmi~ ve ıccrlcmeğe 

muvaffa kolmu~tur. 

Dert Dinleme 
Bürosu 
(1 ill<'I Sayfad.ıa D<'V1Ull) 

gu, olacaktır. 
Büro azaları tıaftada bı:ka~ gün 

toplanarak müracaat edenleri din. 
!iyecckler ve işlerinın halluıe ta • 
vassut .edecelrrdir 

Bu çok güzel teşebb:isıin Anka
rada ·ı tatbikatından iyı neticeler 

alınmaktad.r Boylcce birçok kadın. 
lara Mamak: maske fabriknsında, 
dikim atölyelcnndc iş bulunmuş, 
çocuğuna bakan fakir annelerin 
yavruları büronun dclal'Ctıle Ço. 

cuk Esirgeme Kurumunun Keçi.. 
örendeki yurduna teslim edilmiş
tir. Bu meyanda Rodostan hasta 
kızını görmeğe lstanbula gelen 
hır fakir kadın da tekrar Rodosa 
dönerken İmıirde karşılaı;tığı bir 

vaziyet ıizerine Ankaraya kadar 
giderek büroya müracaat cimi~ -
tir: Kadın Rodostan beraberinde 
kıymetli bir elmas iğne ,.etirmiş 

İzmirden motöre binip memleke -
tine dönerken motörcülerden çe. 
kinerek ığneyi saklamı~tır. Faklt. 
yapılan g_ümrük muayenesinde iğ· 
ne bulunmuş ve kaçakçılık .>uçile 
para cezası istendiği gıbi müsa • 
dere olunmuştur. Kr.dm aıle ya • 
digarı olan iğneyi İzmird" geri a. 
lamamış ve seyahati n voz geçip 
yol üstündeki Belediyeler n tren 
parası yardımile Ankarava kadar 
giderek büro\·a derdini ıınla•mış 
iğneyi elli seııed:r mtdıafaza et -
tiğinı söylemi~tir. Büro bu husus
ta Gümrükler Umum Mudür!üğile 
tema;;a geçmiştir. 

Gönüllü Hasta 
bakıcllar 

(1 lnd Sayfadan Devam> 
gönüllü hastabakıcılık diploması 
alacaklardır. İlk dersler bu •abah 
verilmiştir. Her hastanede açılan 
bu kurslar 50 • 60 kişiliktir. An • 
cak Haseki hastanesindekine 23 
kişi iştirak etmiştir. Uzak semt -
!erden gelenler için sabahleyin 
saat 7 de hususi otomobiller kal· 
dırılacaktır. 

&alil Upl aya kabı 
(1 inci Sa.J'fııdan Devam) 

15 nisbetinde bir tereffü gösterdi
ğini, bugünkü fiatların nazarı dik
kate alınarak yeni bir tecrübe ic
rası icap ettiğini söyİemi~lerdir. 
Neticede bir tecrübe yapılması 
muvafık görülmüştür. Tecrübe 
sonunda tesbit edilmiş olan 660 

kuruş fiat yükseltilmediği tııkdir· 
de hiçbir ayakkabıcının halk tipi 
imaline yanaşmıyacağı anlaşıl

maktadır. 

Mes'ud b r izdivaç 
Müteahhit tüccar B. Mehmet 

Ali Taptığın kızı Bayan Merih 
Taptık ile Vakıf Paralar Mlldü· 
rü B. Kemal Güz'iin oğlu genç 
muharrir arkadaşlarımızdan Dok. 
tor Hiınit Güz'ün düğünleri dün 
Parkotl'I salonlannda yapılmış

tır. Gen~ evlilere sonsuz saadet
ler dileriz. 

,~e mal olacakt~. ·~ı:t.::1~.:;QiliQ~~~~~Zli:fQil~ 

gali ve i tikli i o .... ; ıs.ayı..ı..n De ... •> ziran'la Hale-
Lubnan'a Cenup hududwıdan ta-

1 
Laval nihayet 1 İskenderiye

' Vişi'ye döndü i deki hasar 

(ııa.,n.k..ı...ı .. l)evaa) 

h.tva me~ danları Alınan i~ıtııli al
lına ge~tif:i ı:ilıi Iraka kar~ı da bu 
üsler Alman hiımetine koıııılınuş· 
tur. 

arruz etmelerı,ylc ba;lıyon Surl7e be geleceklermı•ş 
harbi devam etmekledir. Fransız 
&şkumandf nlıtııım Bryruıta ııeı;-
rettif, bir teblı ·o gore, Fransa Kahire 9 (A.A.) - Hür Fran • 
6ncil kuvvetler~ iıııiliz ve hilr sızlarla İngilizlerin Suriyenin Al. 
Fransız kuvvetleriyle teımıs:ı ıe- man kontrolü altına geçerek mu. 

Vı i 9 (A. \.) - •B.B.C. 
l\fosyo L..val, v.şı cıvarıııdak:ı 

sayfiyesine ı:emiştır. Mösyii La. 
va!, ge~en martta Mareşal Petcn'le 
gi;rüşme inden sonr3 m· defa o. 
!arak is~al atında olrn va"l Fran
ı;aya gclrni~tir. 

Mösyo Llval'ın Şatddon ·a vakı 
olan bu ziyareti tamamile hususi 
bir şekildPdir 10 hvırana kadar 
burada kalacaktır 

Japonların hava 
hücumu 

Şung-King 9 (A.A.) - B.B.C.: 
Nevs merkez aıanst, cumartesi 

günü Şun-King üzeı'ine vaki olan 
tayyare hücumu hakkında şu laf. 
silatı veriyor: 32 Japon tayyaresi 

hücun1a .ştlrak etmiştir. Yüz ka. 
dar ev ve dükkan harap olmuş -
tur. 13 ölü vardır 

Amerlkada toplana
ı cak talebe ongresl 
1 Tokyo 9 (A.A.) - B.B.C .• 

Hükumet istihbarat bürosunun 
mütalensı üzerıne, ingılizce bilen 
Japon talebeleri, yakında Vaşing. 

tonda toplanacak olan i l\gllız • 
Amerikan • Japon talebeleri kon. 

teransına iştırak e!mekteıı vaz 

gcçmiserdir. 

Almanların 
da ritaaya 

yakın. 

dasını 
( l inci Sayfadan Devam) 

1 J\fareş:ıl Von llrııuchitsh'ln 

Fr:ınsa. ve ;ıanş cf \."a ında seya .. 
hah. k.ıymcth bir lprctt.i..r. Girıt 

unıuni provru.ından ·1Jnr'd., Al
m<.ı.n zunaındarları, ynKın bir ta
rilıte, kal'i muharCbC"yi Man~ ü
zerinde verece.klenlir. 

MUHAREBE SAATİ YAKIN 

Londro., 9 (A.A.) - Royter: Dev
let Nazırl Lord Beaverbı·u ... k, Kanada· 
ya hitab~n neşrettiği bir nıe~ajda, İn
gilterenin istilası saatinin yaklaşmak
ta olduğunu sOylemiş ve dem~tir ki: 

İstilfıya ne aman !'~büs cdileoe· 
ğini bllinıyorum, fakat muhakkak o
lan bir şey vardır, o da nluharebe sa
alınin yaklaştığıdır. Her er, bullJ.n ~id
det ve az.mi ile mukavemete hazır, 
yerine konulmalıdır. Her top ve her 
tank seferber bır halde bulunmalıdır. 
Her tayyare, uçmıya baz.ır olmalıdır. 
Çünkü burada, az zaman sorua, hür
riyetlerimiz ve hayatımız için çarpı

rnayı beklemeliyiz. 
Fakat, s~lerden çok şeyler bekliyo

ruz. Mücadeleye lüzumlu Aletlere, 
\tanklara, gemilere, tayyarelere, cn
dü~trinizin muharebe hattımıza vere
bileceği her §(•ye lhliyacrmız vardır. 
Bu, İngilı:ı milletinin galip gelmek 
"\~yahut Obnek niyeU He gireceği blr 
muharebedir. Rical yoktur. 

,Garp ufkunu gözlüyoruz, ııemil•ri 
beki ıyoruz ve Kanada dominyonunun 
muazzam kaynaklan i1e fabrikaların
da yaptıiı h.f'r tte'Ye üıniUc bakıyoruz. 

1 

!sKcııa~r.y :1 (A \.) - B.B.C. 
Cuın:>rt< sı gunu İshnderıy<'YC va
kı vl~ıı hı.va hücumunda, şelırııı 

Avrupalı! rla meskun mıılıa!Je

leri .t:aı·aı· gOrnıüşlur ..:\r,qı ma
halksınuı hır kısır.ı la ırip Pdil
mi:;;tir 

Raşit Ge fani mü
cad e e 

devam eoecekmiş 
Şam 9 (A.A.) - D.N.B. Sabık 

Irak Ba~vekıli Geylfıni, Irak hal
kına hıtaben neşrettiği bir beyan.! 
namede İngiltere hizmetınac bu
lunan birkaç kisinin hiyanettile 
!rakı terketmek mccburıyetinde 
kaldığıİıı ve Bağdat emniyet ko
mitesi denen komitenin lıu Ş<'hri 
hiçbir m" ka vem et göstcrmec'en 
İngilizlerin eline teslim etll'i ol
dugunu bildirmiştir. 

G ytanl, halkı İngütcre)e kar~ı 
mücadeleye devama davet etmek· 
te ve memleketin milli istekleri
nin yakında tahakkuk edcccjjıni 
temın eylemektcdır. 

lnglllzler 
(1 imci .'ayfMhuı J>.mıcıı) 

rane surette ifa etmektedirler 
Lübnanın cenubunda görülen 

ve bir zırhlı, bir kruvazör ve sair 
gemilerden mürekkep hır İngiliz 
filosu, Lübnan.o bir sahiline kü
çük bir miifr ze çıkarmıştır. Bu 
müfreze esir edilmiştir 

İngiliz. tayyareleri netlcesız o
larak Halep ve Şam tayyare inme 
mahallerini ve Rayak tay arc mey
e:' an nı bor balamı tır 

vı~ı b kömetı 
(1 ind Sa:vfa&ın Devam) 

dısı, çok iyi taktikçi olarak tanın
mıştır. 

General Katru, evvelce Lcgion 
Etrangere kumandanı idi. 62 ya
şında olan General Katru, halen 
Orta Şarktaki Hür Fransız kuv
vetlerine kumanda etmektedir. 
General Katru, geçen teşrinisanide 
Hür Fransanın, Mısır, Sudan, Su
riye ve Balkanlar- umumi delege
liğine tayin olunmuştu. Kendisi, 
Suriyeyi çok iyi tanımakta ve 
bütün Fransız imparatorluğunda 
çok iyi bir şöhreti bulunmaktadır. 
General Katru, Cezairde do~uş 
ve bir çok sene Fasla Legionda ku
ınandanlk etmi<tir. Parlak askeri 
hayatının büyük bir kısmı Frım· 
sız müstemlekelerinde geçmiş ve 
burada gerek cesareti, gerek idare 
sahasındaki kabiliytleri ile tema
yüz etmiştir. General, Vi•ideki a
damları recidetmi ve bu adamlar 
da Generali idama mahküm eyle
miştir. 

Orta ve Yakın ~rkta bir ülüm 
ve dirim ıniicadcl~ine ha:tırlan

mı buluııaıı iugillercnin eski müt
tefikinin göz yumması ve hatta 
yardımı ile Suriye ve Uibnan is
tikametinden bir hiyanete nğra· 
maswa t;ıbanımülü aı.la knn·et ve 
mantık mülabazalan içinde bekle
nemezdi. Binaenaleyh Suriye ve 
Lübnaııııa siyasi ve hukuki şartla
n ile hakkı olan istikliıli getiren ve 
bölf:C ile beraber Orta ve Yakın 
şarkın emnl)·et ve masuniyt'tini i -
tihdaf t-den hareket zamanında 

ba,lamıştır ve tabii inkişafını ta· 

kip ylemektedir. Dünden bu üne 
kadar Hür Fransız ve İııgifü kuv
vetlerinin Snriye ve Lübnan için
deki hareketlerinin bir hayli inki
.af etmiş olması lazımdır. Ccbe
lüttarık'tan hareket ettiği bildiri

len tan·are gemilerinin ve harp 
filosnnıın Akdeniz donanma'1nl 

takviye ehııesi suretile filonun hi- I 
mayesinde- uri c abil)~rint ... ne
rut, Trablus>:anı gıbi mühim hke
lelcre denizden ~ir ihraç hal'ekcti 
yapılması ve i~galin sür'atle la· 
mamlanması da ınulıleıncldir. 

Dündcnberi \'8ki bu hareket 
kar~ısında henüz Alman \'C ital· 
yanlardan fili bir hareket \'C miİ· 

dalıale vukun gelmemiştir. Alınan 
ve İtalyan hava km·vetlerinin iş· 
gali önlemek ve~·a mü~klillbtir

mek irin Suriyedeki Vi~i ordıı.,u 

ile te~riki mesai edip ctmiyeeek-
1eri, bura:ra drniz "'e hava )'oll:ırt 

ile asker göııdermc~"' te~<·bbiis 
edip etmiyc ekleri henüz bu salır
lnrı ~ azdığıınt7 dakika~·a k d, r 
belli olmamıştır. Denizden Mihve
rin SUJ'iycyc bir )'ardını kuv,·eti 
ihrac etmesine artık inıkiın kal· 
mamı~hr. Bu sahilleri tamaınile 

saran İngiliz donanması i~ali ta
maınlanıncıya kadar her halde 12 
adalardan veya Giridden Suri ·c 
sahillerine tek kayığın bile ka ma
sına müsaade etmiyecektir. llava 
yolu ile nakliyata karşı ı.':ı İngi
lizlerin icap eden tedbirleri almı1 
bulunmaları ve o nisbette Lübnan 
ve Sıuiyeye asker sevkeylemiş ol
malan tabiidir. Ancak, bu arada 

hayreti mucip olan Mare al Pe
ten'in Suriyedeki Fransız ordtbtı· 
nı g'Önderdiği mesaj ile bu kuv· 
vetlerin müşterek istihliı. ve i gal 
kuvvetlerine karşı silahla muka
bele ve mukavemet göstermeleri· 
dir. 

çcrck taltmaı d ir inde mohare- harebe meydanı o!rna.ına mani 
beye dc\"am etmelttcdır olmak için yaptıkları hareket tam 

~arn civarında Mezıe tayyaıre mey-
danı İngiliz tayyarcleri tara!uıdan zamanında vuku bulmuştur Zira 
bombalarunıştır. Hasar vw<u bıılrnu:;- gitıikçe artan bir Alman sızması 
tur. İn.sanca zayiat y.ıktur. hakkındaki deliller gittikçe daha 
LONDRA k BİLDi.R;voa çoğalma tadır. Vertlen malümatı 

Royter Ajans~ Lôndı .. dac. şun.tarı göre Fransız Fevkalade Komiseri 
bildirr k•"<iir: Mütt~fik kwYctıer General Dentz'e son günlerde Vi. 
1tiz ı.•ıo.n.ıre mesafede Sama gido~ şi'den tebligat yapılarak. Haleb 
<iemiryolu boynuca Şimale dogru ller- bölgesinin idaresi ve kontrolü için 
liyor. Pazar sabah~ erken, otuz kilo- 15 hazirana doğru Haleb'e bir AL 
metre kadar bir ilerleme yapılmı~tır. 
120 kilometre dalın Şimalde bulunan man heyetinin muvasalat edeceği 
lluıns'a karı;ı Ş.rl<ı tlrdtınden veya· bildirilmi~tir. Keza mayıs bida _ 
hut Iraktan bir cenah hücumu yapıl- yetinde General Huntzlger'in Ge-
dığı zannediliyor. Bu UerlcyJı, Bey- nral Dentz'e tebligatta bulunarak 
rut ile Ta.-abl amın geri kalan Su-
ri7e araz•nyle mılnakalatını tehclit et- Darlan'ın Hit!cr'le yap ığl görüş-
mektedir, Ve bu nokt.ılardaki bulun meler esnasında Almanlara Su • 
Alman cturlsh lcrlnln vaziyetin! fev· riyede hava üsleri tPrkettlj!•ni bil. 
kalade fena bir hale sokacaktır. Ba~- dirmiş ve General DPntz'den bu 
ka kolların, Akôdan llcyruta salııl 1°- ' tedbiriri Surıye ordusunda karga
lu boyunca Derlecliklen de tahmin edili şalıklar hudusuna sebep olacak 
yor. Buyu.k bir mı...kav "Tiet olmaz.sa, 
l>u ,l't'rlern hepsi 24 s:ıatıc "10ttefik- mahiyette olup olmadıgı ve sebep 
terin eline geçebtletckUr Fakat İngi- olacak mah:yet:e ıse buna nasıl 
tiz ku\veUerı ile hta.r 1''r8MlZ kuvvet- manı olunabileı •.mi SOtmU;jjt..il'. 
lerLlUı Uerleylil bwada duı·mıyacak- G1?neral dentz v~.(! gı cc~aptd ay-
ır. Sür tle s·mal hududuna kadar yare meyddnlarının Almanl:ır ta. 
ilerlcmelı \'e bütün S•my "" iliw 1ş. 
g;ıJ. etmek IAzımdıı. rafından transit olarak v' a ı!. 
l!A.ı.ıF.K. TIN mas1nı tavsı_}rc e'mi 'ır 

BAST..A.'ITGICI Suriyeye hürriyet \"C 1 t• lal '"·"-
Kahireclc rc:Smefl bıldı ıldıgıne go- ren heynnn~menın e emJl'l ·e j 

..e, StırJ.yt>-ye k~rşı harek~t. Pa%ar ~- · 
bııhı saat 2 de l>aşI..o,ı~tır. İngılız kıt'- küçümsenmcme 1 b • h<'r. lngi 
a?z ı Cebc!ıdı ru .... u CrnLıbwıda su- liz ve hU.ı Frans z b yannamc c • 
ri7e arazı ::ne gııı~lerdlr Çarp~ma- l'indeki iktı di ~uku r n el- m-
lar devam ctr ıt•ktcdlr P..futtctık kJJv- ml.}'C:lce buna· .ı;._.... I " 
velk c General Vılaon, Vişi F1·in1 a ı tcLarüz ctl.r Klt. .i.İr ı-~ran: Bit 
ku\ vctlerıne de \ .&Şlllln. Srurıye Ko tesilm ol c beri Sur. 
mis ı G ""C- 1 D K · ı.ıındoa etmek• 
t r iktıs.. ı .ıaydtı he n tıur 1 t 1cc 
sıom:n.ı u ramı · ır th•acaı 
!,:ARPl;, ALAR ga• YE du;ımuş \ e 1: ) , k mbıyo 

Ingı1iz tayyarclL:rt SW1yeye gı..rcn zl')r'ukilr ıll• k..ı ı D er 
İngi z •e hur F aı .z. kuvvetleruıe taraftan Sur ( ~ nltı 1x.. • -
tarr mOzar< et etm . cdır A'cı tay lar''c petrol ac p mcT.ı<'ır 
yart, r• hi r k ve netle k..J.ra:ı· -o-
J.aşrı .amışlar Frnı ızıar, üç lngıliz. tay
ya"rswl GUŞ1.t. • 1 r .nı, rnuteaddlt 
~a.ı1k t:ıhrıp et ıkJe nı h dınyorlar. 
lngli.z t;,yyarelerınin ş ffl, fl:ılf'p, R; .. 
yak tavyare meyd.lnlaruu bombardı· 
Dıan l:ttikleri de h:ıbcr verılmekt.roır. 

Şiddetli çarpışmalar, Suyd nın he ... 
rrıen Cenubunda vukun gcl:nektedlr. 
Suyda, Suriye ile Sark.l Urdun ara· 
.sındak.i huduttan takı ıben 35 kiloınet· 
re mesafede ve Şamcbn 80 kılomet~ 
di.r. 

Suriye harekatına istirak e<len mut· 
t~fik kuvveUer aarsırlcıa İngilizler, A
vuslralyalılar, Hindliler ve hur 1"Tan
sızlar vardır. Harekat, Şcria vildısin· 
de v Jku bulınakt:ı.dlr. Huduttan biraz 
sonr:a araz. da lı.kt:Jr. 1' .. ı-ansızlara a:ö
~' Ingili.ı t.ı.arruzunı.m htdt-!ı, M<erj_ 
A,yum'a müteveccih bulwımıktad.ır. 

B<.ızı. kuvveUer de Deraab't.an Sam 
istikamet.nde harekete ec"ı;mi,ı,tir. 

PETENİN 
MESAJI 

Suriyeı.le barek.fıtuı b~laması 
dolayısile, Mare>jal Peten, dün sa
bah, Suriye ve Lübnandaki Fran
sızlara hitaben, yülı:ı;ı:k komiser ve 
ba§kumandun Ger eral Deutze bır 
mesaj göndermiştir. Mrsa;da, bu 
hareketin, muhali! Fransızlar ta· 
raf:nJan meydana getirildij;ı kay
dediln:ıekte ve denilmckted:r: 

Fırat i ir.inden 
taarruz bar:r dı 

e 

Vıchy 9 (A. A.) l•al<'t r gL~ 
len İngiliz kıt'alar•!lın F'r., ' dı· 
si il.zerinden Suriyede ikrl<'m< ktc 
oldukları bildiriliyor 

Amerikahlar Yun?.n 
1 Krallnı methediyor 

Nevyork 9 (A.A.) - Ncv~orl< 

Taymis ı;azetcsı Yunan Kralı 

George'u ,.e hükümetını !Bkdir ve 
tazimle yadetmektcdir. 

Yunan Kr.ılı ve Hükumctı, so. 
nuna kadar milletle birlikte kal
mışlardır. Kralın ve hükumetin 
bomba ya~muru altında drama· 
tik kaçışl3rı tar:he korku bilmi -
yen kusursuz bir mıllt•tın kahra. 
manlık dastanı olarak ı;eçecektir. 
Kral ve Nazırları t lım ol!ra • 
rnrşlar millE•lrrin'n k rt uş ınu 

bekliverek menfada ·a ı '1 hükU. 
metlere ii'ı ak cv1em şlerdır 

imanlar, or ç-

HARP VAZİYETİ 

Suriyedeki FraDM~ kuvvetlerin
den mukabele değil, iltihak ve 

sempati beklenirdi. , faaıtc.,., üf 1 
tamamile vesayet ve hacr altı

na girmeyi kabul ettiği ve her ı 
türlü milli istiklal ve benlik ~İa· 
rından uzakla~tığı görülen l'ran· 
ı.:ıdan tamamile bunun aksi bir ha
reket gelmektedir. Suriyedeki bu j 
mukavemetin ne derec:eye kadar 
ileri harketine müessir olacağı hak· 
kında şimdiden kat'i bir şey söy
lenemez. Fakat, bu muku·emetlc 
ve Peten'in mesajı ile İngiltere ve 
Fransanın yalnız bu sahada değil 
bütün sahalarda bundan liöyle 
karşı karşıya kaldıklarını tahmin 
ve kabul etmek muvafık olur. Bu 
tarzı hareketi ile hiç şüphe yok k~ 
Peten Fransuı lıenüz resmen in

ciltereye harp ilu etmemekle be· 
raber bu variyt., dü müı, baktı • 
lnak İngilis ve Amerikaaın husu
metini celbetmiş •lmakla ve Al· 
manyanın kucağına tam manasile 
;:A girmiş bulunmaktadır. Halbu-

<- Fr~nsa, sal; k müttefikıne 

karşı ilk olarak sıliıh çekmemiş ı 
olmakla müftehirdir.• 

te bir bahri --s 
yapıyorlBr 

Bcrn 9 (A A./ - B.B C. cNu\•el 
Gazel dö Zur h ;,. St·ıkhıolrr:fol:i 

muhabırinin Vf rctı~i habere göre, 
Almanlar Trondht-lımde (Norveç
te) bahri bir üs inşa dcccklcr, bil. 

hassa denizallıları i~·in Vİ»l tez
gahlar vücude getırcccklcrdir. 

(l inci ~- Dev-) 
C- Mısır ve Süvcyşe yapılması 

muhtemel Alman kıskaç taarru· 
zuna mani olur; Suriye ve Filistin 
sahilleri elde bulundukça Alman· 
!ar Mısıra yalnız garp çölünden 
taarruza mecbur kalırlar. 

Bu büyük faydaları temin etmek 
için Suriyenin sür'atle işgal edil
mesi Iazımdır. Filistindeki İngiliz 
kuvvetleri kumandanı General 
Vilwnun Orta Şark Kumandanı 
General Vavelden Suriyeyi işgal 
maksadile Filistin ve Ürdün hu
dutlarında haz;r bulunması için 
bir dırektif aldığını kabul edebili
riz. İlk hedefler şüphesiz Şam ve 
sahilde Beyrut ve Tarblustur .• 

İngilizler bizim bu yazımızdan 
tam 23 gün sonra Hür Fransızlarla 
birlikte taarruza geçtiler. Bu 
gecikmenin sebebi bizim kanaati
m ize göre siyasi sebeplerdir, İngil
tere bir kere de Birleşik Amerika
nın reyini almak istemiştir. 

Art•k bahis mevzuu olacak şey 
Hür Fransız - İngiliz müşterek ta
arruzunun şeklidir: 

8 Haziran 1941 sabahı saat 4 de 
Hür Fransız ve İngiliz kıt'aları ilk 
harekat üssü olan Filistin ve Ür
dünden simale doğru ve şimdilik 
iki kol halinde taarruza başladılar. 
Bu taarruz kıt'aları şimdiden Su
rive arazisine 30 kilometre girmiş
lerdir. Taarruz hedefi şüphe>iz 
Suriyenin tam işgalidir. Bu mak
satla ilk hedefler Beyrut ve Şam
dcr. Suriyedekı hava ~ydanları 
biri şimalde Halepte olup diğer ü
çü cenupta, yani Şam, Beyrut ve 
bunların arasında Rayakdadır, Bu 

1 

üç hava meydanı sü.r:alle ~gal e
dilirse Alman hava kuvvetleri için 
büyük bir darbe olacaktır. 

Iraktan Şam ve Humus şehirle
rine giden bir otomobil yolu var
dır. Bu yol Rutba hava meydanın.. 
dan geçer; bazı İngiliz seri kuv
vetlerinin de şarktan garba doğru 
çöl boyunca Hwnsa doğru hare
ketleri beklenebilir. 

Kara ve havaya inhisar eden bu 
Hür Fransız • İngiliz taarruzunun 
deniz kuvvetlerile tatamlanması 
ıazıımhr. Cebelüttarık üssünden 
ayrılan kuvvetli bir filonun bu 
maksatla Akdeniz sularına açıldı
ğmı kabul edebiliriz. Almanların 
Suriyeyi müdafaa maksadile de
nizden de kuvvet getirmeğe teşeb
büs etmeleri varittir. Donanma bu
na mani olacak, Kıbrıs etrafında 

ve Suriye sahillerinde hakimiyet 
tesis edecektir. 

lngiliıJer Suriyedeki Viti hü· 
k(ımetine bağlı Fransızların Hür 
Fransızlara iltihak etmesi ve A· 
rap aleminin bu bölgede Almanlar 
aleyhinde silaha sarılması !çın e

peyce mesai sarfettl Bu mesainin 
daha büyük mikyasta neticeler 

vermesi de İngilizlerin taarruzu

nu çok kolaylaştıracak ve Suriye
nin işgali uzamıyacaktır. 

Şimdi Şam, Beyrut t'eııt.;bunda 

ve Cebelidüruzde muharebeler 
başlamıştır. Bu muharebelerın İn
gilizler lehınde inkışaf etmesi Şa
rnın ve donanman:n yardı mile Bev
rutun az zamanda işgali beklene
bilir. 

ki Peten'den beklenen hareket Su· 
riyedeki Fransız ordusunu harbe 
ve mukavemete teşvik değil , Dar
lan'ı iktidardan uuklıştnmak, Al
man tazyikine karşı koymak ve 
harbin Fransa besabuıa istikbalde 
en garantili bir surette bitmesini 
teshil için biç ohnaz ioe Fransız 

müstemleke imparatorlnğnnn Hür 
Fransa kar.ıısında tdekkür, vic· 
dan ve re') i hüniyetine terketmek 
olmalı idi, Peten bunu )·apmaınış. 
bilik.is Fransanın \·f' Fransız miis
temlekelerinin istikbalin tehlike-
ye sokmuş, Almanyaya yardımcı. 

bir kuvvet haline g~mi,tir. Maa· 
haza, büti.in bn mü•küliıta, hiya
nete, Almanlarla hirlilı: olu. rağ

men yi11e Fran. aya istik.181, istik· ( 
bal n biitünlüj!iinü temin edettk t 
olan İngiltere ve onun her türlil 1 
müskülSt pahasını talı klı:uk eyli- t 
:recek zaferi olacaklı.r. 

ETEM iZZET BENier. 

Mareşal Peten, Alman kıtaları

nın Suriyeye ihraç edilmiş oldu • 
ğu haberlerini de yalanlamışt.r. 

Peten, bu tecavüzün tamamen 
haksız olduğunu söylemi~ ve ş:m.. 
di, Fransanın haklı bir dava icin, 

tarihin vatana emanet ettiğı bir 
arazinin tamamiyeti davası için 
çarpışıldığını tebarüz etti=itir. 

HÜR FRANSIZLARA GÖRE 
VAZİYET 

Hür Fransız kuvvetleri umumi 
kaıargahı neşrettiği bir tebliğde, 

Suriye çarpışmalarının mes'ulünün 
Amiral Darlan olduğu tebarüz et. 

tirilmektedir. Çünkü, Amiral Dar

lan Almanya ile işbirliği yaparak 
Suriyenin Almanya tarafından lş· 

galine müsaade etmlı;tlr. 

Hür Fransırlann Suriye Iruv. 
wtleri başkumandanı General 

· Katru, Suriyenln lklallni ilin 

etmiştir. __ _,,__ 

Ba tr 
Azaları a 

Türk Basın BirLği İstanbul mm. 

takası Rebliğinden: 

Kongremizin bugün saat on dört. 

te Em.nönü Halkevınde toplana· 

ca~ını hatırlatıyor, mcvı:ut ha ile 

müzakereye başlanması mukarrer 

olmakla beraber bütün arkada · 

larımızın kongrevi huzur ve mü. 

talealan, dan müstefit ctmelerlıı! 

rica ediyoruz. 

İşgal makamı, Trondhcirnde, bil
hassa Alman mütchas.ıslar:na talı
sis edilrrck üzere şehrin hır ma· 
hallesni intihap etmi lerdır. Bura· 
ya siviller giremıyeceklerdir. 

Romanyada 
sım trenler 

bir kı· 
kalktı 

Bükreş 9 (AA.)- Dünden beri, 
Romanya demiryolları seb<'kPsin· 

de 163 tren kald rılmıştır. Bunla

rın arasında altı sür'at katarı, 12 
eksprt'S ve 62 omnibüs katarı var

dır. 
Bu trenlerin kaldıı ılrrns na se-

bep olarak, resmPn ı ere-

cede ekonomik elıeınn 1.() rak· 

liyat yapmak. mecbur y t goste
rilmcktedir. 

Bükr<'ş 9 (A.A.)- Rador: Pilöş· 

ti civarında Albestide bir sür'at 
kat.ırı bir yolcu katan ile çarpış
mıştır. 10 ölü, 30 yaralı vardır. 

Mes' lr iz iv ç 
Reşit o~ar kızı Mübeceel Or.ır ilt 

Sabr. Er~ .ın mahdumu Hayrı E· 
ro U" d1 nk ~ Ordu vi 1

0 -

nuno.3 evlenme tören rıııl ~ •• 
lır Bu ro · •\&. t çıft le "'C sn.., \.l ıa. 

detler dı r z. 



Onların cetlerinin Türklerle muhasama ve 
muharebeleri hiç bir netice vermemiştir 
- Onu demek istemedim, yalnız 

'Türklerin ne muharip, ne yokluk 
içinde muazzam varlık yaratan 
insanlar olduğunu benim kadar 
ıiz de peUli bilirsiniz .. Asırlara 
uzanan tarihimizde, Türklerle ce. 
reyan eden ecdadımızın mücadele 
ve muhasamaları hiçbir müsbet 
neticeye varmamıştır. Tarihin şe. 
hadet ettiği bir hakikat yoktur. 
Lakayt kalmak, bu kadar ehemmi
yet vermemek; tedbir ve ihtı~,.·
Ja daha doğrusu askerlikle tehf 
1ı:abul etmez lıir hareket sayılır .. 

Bana kalırsa, siz; diğer kuvvet. 
lerimiz gelinciye kadar şehrin a. 
sayiş ve intizam.ile meşgul olsa

nız, Trablusun dı~ında, Aziziye 
ve çöl mıntakasında harekete kal. 
lıışmasamz daha iyi edersiniz .. 

Kanova omuzlarını silkti: 

- Bu telişınızın sebebini şimdi 
daha iyi anlıyorum amiralim .. Hiç 
bir mana ifade etmiyen kad~o ha. 
lindeki Türk kıt'alarını aramak, 
bulmak, imha etmek azmile ha
rekete geçersem şehr boş bırak
mış olacağım kaygusile böyle dü. 
§Unüyorsunuz. 

Amir:ı.I karşısınd;ıkinın sözünü 
kesti: 

- Deği! .. Kat'iyyen böyle dü
şünmedim .. Şehirdeki intizam ve 
inzıbatı tesis edecek kuvvet o ka
dar mühim bir kuvvet değildir. 

Esasen bütün yerliler bıziırıle be. 
raber hareket ediyor.. Osmanlı 

memurları ve yabancılar elimizde 
bulunuyorlar ve enterne edilmiş 

vaziyetteler .. İki gün sonra onla
rın sevkıne başlıyacağız .. Bunun 

için transpor ıstedik. Bu hususta 
hiçbir endi,,..em bulunmadığına e
min olabil.rsiniz. Yalnız bir en. 

dişem var: O da sizin böyle sonu 
fÜpheli bır maceraya atıldığınız 

?e .. bir muvaffakiyetsizliğt' uğrı
yarak gerek askerlerimizin ma -

neviyatını kıracak gerek muza!. 
fer ve şerefli ordumuzu düşma -
nın nazarında küçük düşürecek bir 
harekete gir~tiğıniz takdjrde işin 
alacağı rengi düşünüyorum .. 

Kanova bu sözlerden içerledi. 
Kendisini güç zaptederek konuş
hı: 

- İhtiyatsızca bir hareketle du
şündüğünüz vaziyete dfü;memek 
için icabeden her tedbiri alacağı
ma emin olabil:rsiniz. Fakat, zaıfer 
neşideleri okuyarak şehre çıkan 
muzafrer İtalyan yavrularını, şe
refli bir döğüşf<'n m<'netmeğe 
muktedir değilim. 

Türklerin; zaptettiğimiz Trablus 
şehri varoşları dışında ordugah 
kurmalarına deı;ıı. ben; hiç bir i. 
talyan tahaırunill edemez. Kendi
lerinde hala bı.r kudret teveh -
hüm eden bu barbar (!) insanlara 
hadlerinı bildirmek, başta ku • 

mandanları olduğu halde saka ne
ferine kadar hepsini önüme katıp 
.kioci bir zafer alayı ıle yeni fet
hettiğimiz Trablu.s sokaklarında 

dolaşmak zevk ve şerefini bize 
vermenizi ayrıca rica edeceğım .. 

- Demek kararınız kat'i albay .. 
- Yarından itibaren i~e başlı. 

yacağım amiralim .. Bugün, ileri sür 
düğümüz binnci tabur, Bomliyane 
çeşmelerine, vahaya ve Aziziyeye 
giden caddenin iltisak noktasına 
kadar karakollarını ilerletmiş bu
lunuyorlar.. Vaziyete hakimiz .. 
Şehri en muktedir bölük kuman

danlanmızdan yüzbaşı Grazya -
niye - halen Mare§al olan ve Ha
beşistanda İngilizlere son harpte 
yenilen Grazyanidir - teslim edi. 
yoruz .. Mükemmel bir inzibat, tam 
bir emniyet ve asayiş içinde bö
lüğile ehrin muhafazasını başa. 
racaJ!ına kaniim. 
Yarın gelecek kıt'aların başında 

Albay dö Bono var .. Prens Om
berto hazretleri de ikinci kafile 
ile birlikte boraya gelecekler .. 

- Veliahdın gelmesıne şimdilik 
lüzum yoktu amma .. 

- Hükumet ve maıeste Kral , 
öyle tensip etmişler.. Albay dö 
Bono da bu sebeple ve asaletlu ve. 
baht hazretlerının refakatinde bu
lunmak üzere buraya gönderili • 
yor. 

Aınıral B<ırya, Kanovanın ko • 
nuşmasından hoşlanmadığını be. 
lirten bir eda ile artık konuşmağa 
nihayet vermek istedig:ni ima etti. 

- Siz bilirsiniz .. Şmdilik şehirde 
asayiş ve inzibatı tcmııı etmekle 
mükellefsnız .. Enternp edilen Os. 
manlı memurlarilc kolonısıni 

jandarmalardan tesellüm edin. 
Bundan başka yapacağın.z hare
ketlerde ve tutacağınız yolda sızi 
tamamen serb<>st bırakıyorum. 

Teşekkur ederim amiralim. 
Kanova umumi \•alinin yanın • 

d.ın ayrılınca dogru alay karar
gahına geldi. Genç ve yıkışılkı 
yüzbaşı Grazyaniyi çağırdı .• Ona 
§ehri muhafaza ve a,say!,.i idame 
~in lüzumlu gördüğü tedbirleri ve 
tavsiyeleri tekrarladı .. Sonra ya
verine bir alay emri yazdırdı. 

Emir, kı•aca ertesi günü 68 inci 
Floran~a alayının başlıyacağı ha. 
rekatı •oylece hulasa ediyordu: 

(Arl<Mı Var) 

e TAKVİM e 
•-1 ıu7 Hızır 

MAYIS 
27 35 

Hicrl t:M• 
C. EVVI:L 

13 
Yıl Hl Ay 8 

HAZiRAH 

9 
Pazartesi 

v .... ı; ı--nı 
Valr.il S. D. S. D ------

5 29 Gtiıte9 8 49 
13 13 Öfle .f 34 
1713 Btladl 834 
20 39 ""- 12 00 
22 41 YMoı 2 02 
311 t....ik 631 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
72 Nıımarah İtAn; 5 M3 luk bır tüp oksijenin fabrıK.a flaiı azamt 250 Te 

fabrik~dan azak mahallerdekı satLŞ yerlerinde &:1ı..aml 295 kUfU$tur. c4413> 

Casus n • 
ır 

Gizli Defteri ' 
No. 34 -J 1 

Yazan: Fnıı.cia Mocluırd Çeviren: Is~ F. SERTELLi 

Londradan aldığım talimatta Alman casu
sunun Pariste olduğu bildiriliyor 

Bu mal\ımatı alınca, doğrusunu 
•ÔY lem ek lazımsa, çok müteess!r 
oldum. Demek ki, i mahkemeye 
aksedecegi sırada, Alman casusu 
bizim zavallı tahlioiye süvarisini 
de öldürmü;. 

ÖldürmÜ§ diyorl>Rl. Çünkti, ilk
önce hatıra gelen en kuvvetlı ih
timal budur. 

Süvariyi böyle bir zamanda e
vinde eGrarengi:z bir şekilde öhnil.ş 
bulmak elbette ve pek haklı ola
r&k beni bu ihtimal üzerinde dur
durdu. 

İyi ki ı.u ga<lllOya devam et-

mi;; im .. 
Bu malumatı başka nereden a· 

lacaktım? 

Pariste çok gazete çıkıyor. Dı.in 
lıir kaç tanesini okudum Bu ha
bel' gözüme nasıl oldu da iliŞ111ed.i!. 

Derhal garso-ndan hir gün ev
velki gazeteleri istedim'.". Gözden 

• geçirdim. İşte, cMaten. gazetesi
n.in ikinci sahifesinin dördüncü sı.i
tununda Hamburgdan gelen bir 

_telgraf: 

•İngiliz tahlisiye irkelinın 
(C. 14) numaralı vapur sü
vıırisi Mister Tomas dün geee 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gen~·1 kleriıie m"'&:.rur olarak ıuzeUık1erm n tenıachsını mum
kun kılacak olar. yuz tuv letır.e bigane kalınışlardır. Kadın

da dikkat f"dilmesi pek rnühim o.lan nokt.ı: Cilriin ıncelik: ve 
ıara\ietini ebediyen muha.Jazad1r Seneler, bmbir vazile if;'in

de calışan ve yonılan ıe-nç kadınldruı bf<>man clüşm::ınıdırto.r. 

Bedeni ve dimağı yorgunlukların netı<:esl guddele-r ellstiki

yetini lc.aybed<'rler vf. cilddc· (Leık.r) diye ta sit edilen avarLZı 
("11gar ve guneşin M tesiriyle) husule ıetirırler. İşte bu gibi 

httliltt.a \e bu &ıbi av.aı"ız.a karşı Krem Pertıe\"; terkibinin kuv

vet ve kudreti &ayesinde cıldt beısl« ve h•rabiden kurtarır 

Yuz bınlerce kadının tecrübe ettii:i ve vdiklerine tavsiyeden hilli 
kalmadıgı X""1l Poertev 1le ıunde yapılacak 3 - 5 dakıkalık bir ma
~ajın ne Cibi h;.rikalar yarattıtııu pek kı..ı.;a bir zamanda aiz de mu
terit oJacaksıruz. Krem Perievın yann1 asJrlık ~lmilel ~öhttti 

o.sılsız delildir. Ondan istifade ediniz. 

Devlet Denıiryolları ve Limanları isletme U. i~aresi İlinlırı 
Muhmmen bed•li (250.000) ıki yüz elli bin lira olan 40.000 ton linyit kö

mürü 17.6.941 Sah günü saat ı5,30 da kapalJ zarf U5Ulu ile Ankar""'1 idare 
b inaııında ııa tin a lıncaltlır. 

Bu ile &Jrınelı: ı1tiyenle.rm (13750) on üç b.n yedi yüz elli liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayın ettilj vesi.kalan ve ıe-kliflerini ayni &:ün saat 
(14.3tl) a kadar Komisyon RetslıA:ine vermeleri lAıımdtr. 

Şartnameler (200) kuru~a Ankara ve HaydarpaQa ~ez.nelE"rirıtie satılacaktır 
(4231) 

PARA 
\ HA\' .l.T YARIŞININ 

DİREKSİYONU DUR 

FIKRALAR ) 
J 

Kemahli Hakkı ağa 
Ge en Umum l rpte bir gün xo

lorduPuc birınrien fırKanın blı·ine te· 
lefonla emır yazdırılıyornıuş. Tele .. 
fon ra" u: ı bırden maklne~ ı kenara :ı
tarnk k ıJT"'<ından•.n yanına koşm\.li: 

- Jo:ıendı.nı, deıni,, Kem~hlı Hakkı 

A:.;,;ı kunıaııdan oldu. 
' Fı)'ka kugıc.ındcını ~;itrmış: 

- Getir bakayım şu emri! demiş. 
·~taverler, Erkiın Harpler toplanmş

lar Çavuş emri getirmış. Bakmışlar, 
aJdı•ı notta şöyle yazılı: 

.Em1rler Kemahlı Hakkı Aı:a tara
fından ila edilecektir :> 

Bu icindm c;rkı1maı milşku.IU hal 
it·in hep~ i düşünceye dalmışlaJ' .. Hatta 
bazılar f1rkada Kemahlı Hakkı Aga 
isminde birıni .o1ram11a kadar varmış
lar. 

Nihayet iırka kunı.andanı telefonu 
ac:mı~. Emrın tek.riırtnı ri<:a etm..ş. O va
kit iş nıeydana c;kmı~. M<'gerae: 

4Eınlrle-r Kemahiye Jlakkıha ifa e
dile('tktir.> cümlesindeki Kemahiye 
Hakkiha> l~fını zavallı tavuş Kemahlı 
Hakkı Ağa anlamış. 

DOKTOR 
·aam Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Mull.)·~ne aaUtrl: Z,5. 6. Tel: Zutl 

- ---~ 

IDARtSINI BIUN 1$ BAllKAS INDA 
,İKRAMİYELİ HESAP AÇAR 

G. Sara F. ah e 
yi 1 - o mağlup et 

Fenerle G. Saray arasındakı re. ) 
vanş mahiyetini ıa~ıyan hususi 
maç dün Kadıköy stadında büyük 
bir kalabalık önünde yapıldı. für 
hafta evvel ezeli rakibine on kişi 
kalmak surctile yenilen Fenerli -
!erin bu hafta ne yapacakları me -
rakla bekleniyordu. 1 

Oyuna G. Sarayın hücumile baş. 
landı. Fakat derhal akını kesip ta. 
arruza geçen Fenerliler ilk anlar -
da gol pozisyonuna giriverdiler. 
Maçın başlangıcı seri ve fakat asa
bi geçmektedir. 

G. Sarayın kuvvetli kadrosu Fe. 
nerin karşısında daha iyi oynuyor. 

Beşinci dakikada Osman muhak.. 

kak bir golü tam çizgi iıstünden 
yakaladı. G. Saray kalesi karışıyor. 

Bu esnada o kadar bariz bir penal
tı oldu ki hakem Adnan Akın bu
nu bittabi göremedi ... 

Fenerbahçe zayıf olmasına rağ • 
men hakim vaziyete geçmiştir. 

Tam on birinci dakıkada Nacinin 
bomba gibi bir şütünü direk kur. 
arırnr. Akabinde Niyazinin bir 
şütü de Osmanın ellerinde .. 

On beşinci dakikadan sonra G. 
Saray da açılıyor. Salfilıattinin fal 
solu bir atışla çektıği bir frik;gi 
Ciha~ uçarak kurtaı ı. Biraz sonra 

da E fağ:n mütni bu· şu:ü dire · 
ğin yakininden avut .. Her iki ta • 

raf da zaman oaman bakım oynu. 
yorlar .. 

Tam otuz birincı dakikada Nıya. 

zıyi top ayağında iken tekrar du
şürdiiler. Fakat hakem Adnan A -

penaltıyı da vermedi. 
Nihayet bu tehlikel<'rl ; 

G. Saray otuz altıncı dakıl< 
fağın ayağile hiç yoktan bır P 
z~ndı. 11 

Bu ayı Fenerlileri harfkt 

tirdiyse de ilk devreyi (J..0~ 
lup bitirmekten kurtulaın• 

İkınci devre başlar baş!sJ!l11 
dan akına geçen Fenerlill" 
gol yapacakları sırada osrrı" ti 
nere attı. Korner bir net'ce 
medi. ·Jd! 
Rüzgarın fırbnalı bir selıl 

meğe başlaması oyunun 
yavaş yavaş kaçırıyordu. 

ı< 

Bu devrede Fenerliler ?li. 
çıkararak onun yerine Ali 

koyıriaları zaten bozuk oıan_~M 
hattını büsbütün zafa dü'U 
tü. 

Dakikalar ilerledikçe Safl ' 

civertliler oyunlarını büsbü1~ 
dular. G. Saraylılar ise bund 
!ifade ederek daha sık sık akıtl~ 
mağa başladılar .. Müsaba!<al' 
hali adeta bir didismcden bS .. ~ 
şey deği!di. Fenerlilerin soıı 
kalardaki gayreti netice iiı~ 
müessir olmadan maç (!..O)_ 
rayın g.ılibiyeti!C> sona erd~ 

CMaç hey'eti umurnıye 1 "' 
vasattan ;ısa" bi· derecede 
yan etmiştır. Hakemin id8~ 
zayıftı. ~ 

Büyük mactan evvel Feı:ı€1 
Sarayın genç. ve B. takıınla~.ı' 
sında ikı maç yapılmış ve w:. 
rın her ıkisi de (2-2) bcrabt'r 

ı• kın hayret edilecek bır jestle bu bitrr ıştır. / 
~~~~~~~~·;....~~-~~~~-_.., 

, ....... u.. ______________ lf:l!Smı:ıııı'-

1 Aj:l.U'tos, J İkinciteerin 
tarihlerinde yapılır 

1941 
1 adot 2000 L.lık 
3>W00> 
2 > 7iG > 
4 • 500 • 
8 > 250 > 

35 • 100 > 
80 > 50 • 

. 
' 
1 

1 İstanbul 

1296,00 97,20 Arnavut.lı:ôırwıde 
504.00 37,80 • 
504,00 37.80 • 
504,00 37,80 > 
501,00 37,80 • 
648,00 48,60 > 
432,00 32,48 > 
576,00 43,20 • 
432,00 32,40 •. 
432,00 32,40 • 
<lll0.00 36,00 > 
504,00 37.80 • 
360,00 27,00 • 
Ş04,00 37,80 • 
504,oo n,ao • 
576,00 43,20 • 
672,00 50,40 > 
432,00 32,40 1 

432,00 32,40 > 

NAFTiL-Naftalin 
Naflil Fiyatı: 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonunca 
Wbit edilınlıttlr. Toptan kilosa 47 Ju1ı·11fl(ltl". 

Topları n Penılr.truı.e Umwmi saı. D•poo11: 

Ta.tıla Kale Cadd. :S-o. 66·68 T<'I; 22269 

'3AHİP \ 'E B.AŞMl"HAIUlİRi 
NEŞRİYAT DİREKTöRÜ: 

Belediyesi 

LUl!ıye So. 3 Numarata.i v• 
> > 11 > 
> > 13 > 
> > 25 , 
> > 17 > 
> > 7 > 
> > 35 > 
> > 19 > 
> , 31 > 
> > 37 > 

İkinci Elçj > 67 > 
Ullfiye > 27 > 

> > 33 > 
> > 10 > 
> > 9 > 
.) > 53 > 

İkinci Elçi • 59 > 
LUt!iye , 49 > 

> > 47 > 

. 

ETE!ll İZZET BL. 'İCE 
CEVDET KARABİLGİN 

İlanları 

1 Kapı No. Jı Dukkooın Satışı 
4 Xapı No. h Evin Sat.ışı, 
7 Kapı No. h Evin Sa!Jşı. 

13 Kapı No. lı Evin Satu,ı. • 
10 Kapı No. lı Evın Satıı;;ı. 

3 Kapı No. h Evin Satışı. 
17 Kapı No. lı Evin Salı:;ı. 

9 Kapı No. h E\•in Satı~ı 
15 Kapı No. lı Evjn Satı:;ı. 
18 Kapı No. lı Evin Satışı. 
67 Kupı No. h Evın Satışı. 
12 Kapı No. Jı Evjn Satı~ı. 
16 Kapı No. h Evin Sntıoı. 

8 Kapı No. Jı Evin Sah91. 
5 Kapı No. h Evın Satış.ı. 

26 Kapı No. lı Evin Salı.şı . 
59 Kapı No. 1ı Evin Satı~ı. 

/ 24 Kapı No. lı Evin Satışı, 
23 Kapı No. lı Evin Satışı. 

1 

Tahmin be-delleri il~ ilk teminat mi.kdarları yukarda yazılı ıayri menkullersatılmak üzere ayrı ayrı açık arttınna
ya konl..lm~tur. Şa elt"ri Zabıt ve Muaıneiat Mudilrhigü Jta]eminde görülebilir ihale 20/6/941 Cuma günü saat 
a de Daımi Encummde yapılacaktır. Talıpleruı JJc temınaı makbuz veya mektupları .le ilıaJ, gunO rn\Jllyyeıı saatte Da-
imi Encöme.n<ie bulwınuıları. ( 4302) 

evinde ölü ıolarak bulunmuş- 1 
tur Süvarınin karısı bu öliım 
hidısesine esrarengiz bir ma
hiy~t vermek istem e de, 
Alma,-ı mu<ldei;.ımumısi nor
mal bır olürn hiıdısesinden 
başka ortad"I şüphe çekici bir 
şey olmadıgını sö~ !emiştir. 

Maamafıh, İngiliz m<'hafili ha
diseyi ehf.'mmiyetle takip ve 
tahkik etmektedir.• 

Bu haberi okuyunca kendi lı:en
dim:i adeta tekdir ettim. 

Bu hatayı maıyetimde bir b~ 
kası yapmış olsaydı, ~ affeder
diın. 

Ben, na•ıl oldu da bu müh.i.m 
haberi göremedim!. 

Onu takip ve tecessüs etmeğe, <>
nun izini buluncıya kadar Pan.>te 
kalmağa mecburum. 
Şu halde, tahlısı~ c suvarisını öl

düren kım?. 
Buna şüphe mı var?. Yine o .. 

Alman casusu. 
Ve muhakkak J<t, bu cinayeti 

işledikten sonra, Hamburgda bir 
iz bırakmadan derhal Parise dön
müştür. 

Şimdi mesele iki cepheli bir mu
amma halinde gittikçe ehemmiye
tini arttırıyor. 

Acaba bu adamın izıni Pariste 
çabuk bulahilecek miyim? 

Faris sokakları ne kadar UZUJL. 

Ne kadar ~ok .. Ne kadal' esraren
giz .. Bunların hepsine girip çık

mak mı Hızım?!. 
..... 

sın ölümüne daır gazetelerde ye
ni bir haber gordiim, 

İşte, Tan g~zetesinde Hamburg- 1 

dan gelmış hır telgraf havadısı .• 
·İngiliz mehafili, tahlisiye 

süvarıs.nin katilini pek ya
kında ele geçlreceginden ü
mitvar olduğunu ileri sürerek 
mahalli hükumetini de faali
yete davet ed.iyoc., 

Ben bu satırları tahlile uğr3§ıı
lı:en, yanıba~ımda müth~ bir mü
nakaşa başlamıştı. İki Par:isll genç 
•Casusluk, mevzuu üzerinde atı
şıyordu: 

- Dünyada en kuvvetli istihba
rat teşkilatına malik ıolan bir dev
let va~dır: lngiltere. 

Gazeteleri masanın üstüne bı
raktım .. Demek ki, şimdi Hamburg 
şehri mühim hadiselere sahne o
luyordu. 

Acaba oraya gitsem isabetli. bir 
hareket yaprnı.ş olur ınuyurn?. 

Mon Marter gazinosun
da bir kavga .• 

- Haydi canım. Bana •Entelli
cens Servis• den mi bahsetmek is
ti;><>rsun?. O artık akıllar durdu
ran yeni teşkilatlar karşısında i
kinci, üçüncü dereceye inmi~ bir 
istihbarat makinesidir. Makinist
leri ihtiyarlamış .. makineleri köh
neleşmiş .. Neredeyse tekaüde sev
ke<iilecek. 

Bir hayli dtlJündüm, 
- Hayır, dedim, Londradan al

dığım talimatta, Alman casusunun 
ıPariste bulunduju bildiriliyor. 

Bir hafta sonra .. 
Öğleden biraz önce .• yine ·Mon

ımırter • gaziDosundayım. 
Tahlısi:ye süvarisi Mister Twııa-

Türkiye Büyük Millet 
Amirleri Riyase!inden : 

Meclisi lds'' 

1 - Riya<:etıc ı:ııhur otomobillerıyle BU.yu!t Millet ?.tcclisi Riya et 0 

bilJerine kt'patı ~ •ısul!yJe .88.5iJO lit90C benzin alınacaktır. 
2 _ Şartnameler l\1cclis 1);1ıre !Udurl nd"1 her gtln ogJr.flen ev\l'f 

dt::lsiz olarak ~lnabihr. 
3 - Ek itme 20.6.94 ı Cuma &unu saat on dtrlle Büyi.lk Millet 

re Amirleri H<:v·eti odn...;mda ıcra k1hnacaktır. 

4 - Muvakkat tcmın<ıt 1469 liradır. 
5 - KMpalı zar arın ıh~le gunO aat on be~e kc.dar İdare Amırlert JJf1 

makbuz mukabilinde tevdi edilm JAzımdır. 

6 - Talfpler 2490 ~ayılı kanunun 2 ve 3 mad<lelerı 1dc yazılı 
birlikte getire<·eklerdir. (43ı6) 

CUMHURİ YE Ti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayeü: 100,000,000 Türk Liruı 
Şube ve Ajam adedi: 265 

• 
ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para bırii<Tren;ere 

28.800 Lira İkramiye Veriyo1
• 

Ziraat Bankım11da kumbarah ve ihbarsız tasuruf hesapl.ırınd •~1 
u 50 liraaı buluııanlara se11eie 4 defa çekilecek kw'• iie aşatıJ' 

plana göre ikraai:r• 41afıtılacaktır. 

4 det ı.oeo J,inlık 

' • 50I • 
' • 250 • 

40 • llO • 
ıoe • M • 
120 • • • 
110 • it • 

4.000 
2.0(10 
LOOO 
4.000 
i.000 
4.800 
3.201 

• 
• 
• 

Di:KKAT: Hesaplarındaki ı:ııralar bir sene lç:nde ~O-!.irada" 
~ağı düşmiyenlere lkrarniye c:ıktıitı takd:rde % n fazl~ile verııe; 

ktir. Kur'alal' senede 4 defa: l Eylul l Birincik&nun, 1 ?Jaf• 
ve ı Haz'ran tarihlel"lllld,, c:ekilecektir. 


