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D 801' TELG8AFL.&BI VE BABEBLE!ll VEREN AKŞAM GAZETESi .. 
imanlar Su

'yeye ihraç ya· 
bilirler mi ? 
Henüz Almanlann ban
ıi istikamette bir taar· 
ruza kalklfmak için ha
zırlandıkları ıörünürde
ki alametlere raimen 
kat'i surette anlatılmıı 
deiildir· Yeni hamleyi 
karalardan ziyade hava
larda beklemek te müm· 
kündür •• 

~: ETEM lZZET BENlCE 

AıJıaraclan: 
.\lawayuun Balkan yarımada

lıııda)ti hareketi tasfiyesinden 
"°ııta; hanci istikamete teveccüh 
"lecee;, ve ha=lıklarmı neye gö
lt•aptıjı görünürdeki alimetlere 
~h,ıen; kat'i ıurette anlaşılmış 
.. &'ildir. 

Alntuyamıı taarruza hazıı1aJHlığı lıildirilen Celıeltittarıkın bir İngiliz 
zırhlısından uzak tan görünüşü 

ı\vrupa kıt'ası üzerinde Alınan
hnın hemen hemen yapacağı bir 
~y kalmamı1tır. İsviçre, İspanya, 
ortekizden bqka kıt'a üzerinde 

t"n•n askerinin girmediği mem· 
L. l..cıt kalmamıştır. Fakat, da'Va; 
""ltiltereyi mağlup etmek ve an· 
'-l.. ondan sonra girilen her karış 
"•ıııpa veya dünya toprağı üze
llııde hikimiyet davası olduğuna 
t•e; Almanyanın müteakip bam· 

Akdeniz, mü· 
himmuhare
belere sahne 
olmak üzere 

imiş! 
Bern 13 (A.A.)- Romada· 

ki İsviçre Telgraf Ajan.ı mu
habirine, İtalyan bahriyesine 
mensup yüksek bir şahsiyetin ' 
vukubulan beyanatına naza
ran, Akdeniz, mühim deniz 
muharebelerine sahne olmak 
üzeredir. 

Bu mücadelede 
bir anlaşma 
bahis mevzuu 

olamaz! 
Lord Ralllaks'ın 

yeni beyanatı 
Nevyork 13 (A.A.) - İngiliz se

firi Lord Halifaks, dün Kanoas 
Siti'de söylediği bir nutukta bil. 
hassa demiştir ki: 

•- Atlantki muharebesi kaza· 
nıldıktan sonra, Amerikanın tay. 
yareciliğiınize gittikçe artmak su· 

(Devamı 5 in<>! SalıltMe) 

lerini daha ziyade bn hedef ü
~iıı.de seferber etmesi lizımdır. 
1ııgiltere nerede mağlup edilir?. 
llu sualin cevabını def'alarca bu 

lllitunlmta iuh ettik. İngiltere; 
~denizde, kendl adalarında, Af· 
~:ıda, Okyanuslarda mağ!Up edi
-,ı. Bundan ıonra da Amerikayı 
"-tıup etmek icap eder. 

Mltblş ve hazın bir aile facia ı 

tter Almanya; bütün bunları 
hpabileceğine ve safha safha, 
~trhale merhale işaret ettiğimiz 
"'lrelthle İngiltere i v~ en nilıa
t~ .\merikayı mağlup edebilece· 
"""' kani ise; bundan böyle en· 
'-ce Akdenizde ise ha lamak ve 
4deniz safhasın; bitirmek vazi
t~t~nde olmak gerektir. Iladisahn 
;;ıtışafını gözetlemek bakımından 
~anyanın bu hedef üzerinde 

Bir baba oğlunu, 
karısını ve 

gelinini öldürdü! 
•ırlık gördüğü muhakkaktır. 

it llunun içindir ki, Yunan ada· 
\;tında yerleşiyor, bunun i~indir 
iL Vişi Fransası ile m!icadele ha
l."de bulunuyor, bunun içindir ki 
;:anya ve Portekizi tazyik altın-

Yaralı oğlu da son 
verirken babasını 

nefesini 
öldürdü 

lutuyor Ye bir taraftan da A
~tika • Sovyet Rusya - Japonya 
'- otan münasebetlerini günliik 
~ liyet kadrefiU içinde bnlundu-

Bu kanh faciaya mütekait babanın 
biriktirdiği 2000 lira sebep oldu! 

or, 
.. ~Paııyanın harhe müdahale et
~e hile; Almanya ile birlikte 
~eltet edeceğine ve Almanyanm 
> istediğini yapacağına şüphe 
~tur. Madrld gazetelerinin dün· 
.,,_ beri vaki neşriyatı da bunu 
'"'lermektedir. 
._ l'ortekiz mihvere köriikörüne 
._ llıolmak niyetinde değildir. İs
~ ıı:ra hudutlarına şimdlden 50-70 
~ 11 arasında asker tabşit etmiştir. 
~'! _Fransası bir idarei maslahat 

1ılikasına tabi olarak, kendi 
::ııfaatleri ile Alman dileklerini 
tfiVlıide kalkışmıya mütemayil bir 
\·ıllıtenin tesiri altında bulunsa 
~ t; .\merikanm açık tavrı bare-

t Ve dilekleri karşısında aykırı 

Bir baba oğul arasında para yü
zünden tahaddUs eden bir ihtııat 
çok hazin ve müth.i~ bir aile fa
ciaııile neticelenınlştir. Vak'a ııu· 
dur: 

Evvelce memur iken tekaüt edi
len bir baba 2 yıl evvel Kayseri 
ile Yerköy arasındaki Pasalıda is-

Bitler, Amiral 
Dar lanı Berlin· 
de kabul etti 

Berlin 13 (A.A.) - Hitler, Fran. 
sız B~vekil muavini Amiral Dar
lan'ı kabul etmiştir. MüHikatta 
Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop 

(Devamı 5 ınc! Sahifede) hazır bulunmuştur. 
"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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BiR CiNAYET 
DAVASI 

Yazan: Etem İzzet Benice 

't BÜYÜK EDEBi o ROMAN 

il 
b 
ı 

Ba harikulıide ne/is edebi romanı mut· 
foka takip ediniz. Türk edebiyatında mü
him bir mevki iıgal eden bu eser, bir iıti· 
mai davanın muvallaluyetk )!llJ"lml§ bir 
tahlilidir. 

tasyon memuru olan oğlunun ya
nına gitmiştir . 

Burada baba, ana, oğul ve ge
linle küçücük cocuğu bir müddet 
mes'ut oturmuşlar, :fakat tonra a
ralarında geçimsizlik ba~amıştır. 

(Devamı 5 ine~ !ıahlfede) 

Yakın Şarka 
Amerikan tay 
yareleri geldi 

Nevyork 13 (A.A.) - United 
Press'in Kudüs muhabirinin bil -
dirdiğinc göre, büyük miktarda 

- Amerikan bombardıman ve avcı 
tayyareleri Yakınşarka gelmi,.tir. 

MUSULDAİKİALMAN 
TAYYARESİ 

Ankara Radyo gazetesi, henüz 
teyit edilmemekle beraber, iki 
Alman bombardıman tayyar.esi • 
nin Musula indiğini bildirmiştir. 

Havay arlasın
da manevralar 

Honolulu 13 (A.A.) - Kırk bin. 
den fazla askerin iştirakile dün 
sabah Havay adalarında büyük ka
ra manevralarına Qaşlanmıştır. 

Adanın muhayyel müdafaasını te. 
min maksadile kıt'alar ve topçu 
kuvvetleri, adada bir taraftan di
ğer tarafa harekatta bulunmak • 
ta ve tayyare filoları stratejik 
noktalar üzerinde uçmaktadır. Bu, 
Havayda şimdiye kadar yapılan en 
büyük manevradır. 

!skoçyaya 
inen Alman 
Zabiti Bitle
rin Muavini 
Olan Rodolf 

Hes'tir 
İngilterede Hes'in 
akli muvazenesi
nin bozuk olduğu-

na inanılmıyor 
Londra 13 (A.A.)- İngiliz is

tihbarat nezareti dün gece geç va
kit aşağıdaki hususi tebliği neş
retmiştir: 

•Dün İskoçyaya inen Alman za
bitinin, Führerin muavini Rodolf 
Hes olduğu cerhedilemiyecl'k su
rette sabit olmuştur. 

DELİ Mİ, DOOİL MI? 

Londra 13 (A.A.)- Salahiyettar 
mehafilde, Rodolf Hesin İngilte
reye gelişi ha beri pek büyiik bir 
alaka ile karşılanmıştır. 

(Devamı 5 inci Salılt<de) 

Polis komiser· 
/eri arasında 
bazı nakiller 

yapıldı 

Şehrimizde mınta
k a ı arı dejiştlrllen 

komiserler 
Şehrimiz Emniyet Müclürlü(ü Ko

miserl<ri aııısmda yeni buı naı..u ~" 
.,.inler yapılmıştır. Bu meyanda Ka.
palıÇlWlJ Komioerl Ahmet Yeşildireğe, 
Eminönü Komiseri İbrahbn Beyazıda, 
Clbal! Komlserl Hasan 1\Jüteferrika 
Kom.iserlifluc, Beyaz.lt :&omi:9erler1n
den Sefer Ka.p:ılı~a. Fa.tib Ko
miseri Bilrhan Clballye, J\Ititefenika. 
klSOU Kom~rleriıulen Ata. Cengelkö
y-e, Beyazıt Kom!..,ı·I Lıiltı Talıla.kale
ye, Kadıköy Komis•rl Hu"Jlt le Süvari 
PoJis tcşkllltı Komhıerlli;lne nak~l ve 
U.y:lıı. oıunmwılardır. 

Bir muallim im
tihandan evine 
dönerken öldü! 

35 yılhk riyazi· 
yeci olan Necip 
Nadirin ölümü te• 
essürle karşılandı 

Haydarpaşa Erkek Lisesi riya • 
ziye muallimi B. Necip Nadir cu
martesi günü imtihanlarını bitir. 
dikten sonra evine dönmüş fakat 
içeri girel' girmez birdenbire fe. 
nalaşarak düşüp ölmüştür. 
Yapılan muayenede kalp sek -

tesinden öldüğü anlaşılmıştır. 35 
yıldanberi memleket maarifine 
hizmet ec'.en bu kıymetli riyaziye-! 
cinin ölümü teessürle karşılan • 
mıştır. 

Bava şehitleri 
lbtlfallne hazırlık 
Bu sabah saat 11 de Cağaloğ • 

!undaki Türk Hava Kurumu mer. 
kezinde alakadarların işb1akile 
bir toplantı yapılmış, 15 mayıs 
günü Fatih parkında yapılacak 
hava şehitleri ihtifalinin hazır • 
lıkları gözden geçirilmiştir. İh
tif~in muntazam olması iç'n bü
tün tedbırler alınmıştır. 

Beyoğlunda pasll 
korunma denemesi 

Beyoğlu kazasında yapıiacak 
Pasif Korunma ve paraşütçülere 
karşı müdafaa denemelerin'n ö. 
nümüzdeki pazar günü saat 11 de 
yanılması kararlaşmıştır. 

(M / 

liıttıkçe askeri eheınıniycti artmakta olan Orta Şarl<m umumi 

(HARP VAZİYETİ) 
Almanların kara veya deniz yolile 
Suriyeye geçmeleri imkansızdır, 
hava yolile geçmek istemeleri ise 1 

mantıksız bir hareket olur 
(Yazan: El\IEKLl KURMAY SUBAY) 

1) AL:\IANLAR SU&İYl:YE 
GEÇEBİLİRLER MI? 

Bu fikri, Londra matbuatı yu
murtladı. Mısırın ve Siiveyş kana
lının müdafaası dü~ünülürken, ta
arruz istjkametleri arasında Ro
dos - Kıbrıs istikameti de hatıra 
gelebilir. Suriyenin sevkulceyşi 

Beykozda bir 
verem hasta
hanesi tesis 

ediliyor 
Bamlyetıı bir ttlcca
rın teberrl ettlOl 16 
odalı bir konakta 
tesisata başlandı 

Hazinedar Çi!ltiği sahibi olup bir 
çok ha.yır işleri yapmış olan tüccardan 
Bay Hüseyin Subaşı bl1' defa Verem 
Mücadele Cemiyetine Beykozda 16 o
dalı ve altında on bir dükkanı. bina· 
nın arka cihetinde lakrlben 10 bin 
metre murabaı bahçesi bulunan bir 
konak hediye etmi~tir. 

Verem Mücadele CemiyeU de 6 bin 
lira sar!ederek binayı tamir ettirmiye 
karar vermiı ve konağın dahil! kısmı .. 
nm boyanmaRına, tamiratına baglan ... 
mıştır. 

Tamiratına Verem Mücadele Cemi
(Devamı 5 iııel SaJıltedD) 

Balkanlarda 
Vaziyete baki' 

Yeni Hırvat 
hudutlarının 
Berlinde tes· 
biti bitirildi 

a ı r' de l II ı ttl- , 
men Yunan as-' 
kerl çıkarıldı 

Girit halkı sonuna 
kadar mücadele 

azminde 
GİRİDE MÜTEMADİYEN 
ASKER GELİYOR 

Londradan Anadolu Ajansına 

verilen haberlere göre, Yunan or
dusunun iki tam tilrnenı Giride 
vhıl 01n1uştur. Bir çolt askerle
rin daha geleceği umulmaktadır. 

(l>enm 5 IDci oallifede) 

ehemmiyeti üç biiyük fayda üze
rinde toplanır: 

1) Sııriyeden şarka yürüyerek 
Irak petrollerine hakim olmak ve 
Hindistan yolunu açmak; 

Z... Filistin üzerinden cenuba 
yürüyerek Kızıldcnize inmek ve 

(Devamı 5 lllc! Sahifede) 

Trakyadaki 
halk T ekirda
ğ ı n dan sevk 

olunacak 
Baydarpaşadan 

ikinci katile 664 
kişi yerine 108 kişi 

ııe gitti ı 
Trak:yada bulWlan halkımızdan ar .. 

zulariylc Anado!uya gitmt"k htiyenle
rin verdikleri beyannamelerin viliiye-
timizde tetkik! bitmiştir. ş;mdi bun
ların biletleri hazırlanmaktadır. Trak:· 
yada bulunanlar doğrudan doğruya Te
kirdağ iskelesinden Vfpurlara bindiril
mek suretiyle naklolunacaklardır. 

Diğer tara!tan şehrimizden trenle 
nakledJleceklerln üçlincil kafilesi de 
bugün saat 14,25 te hareket edecek· 
!erdir. Bu kafile ile 676 kişinin git· 
n:ıesi icap etmektedir. Dilnkü sevki .. 
yatta Sabanca, Ariliye ve Adapazan
na gitmeleri icap eden 664 kişiden an
cak 108 i istasyona gelmiştir. Bunun 
üı;erine hususi tren kaldırılmamış ve 
bunlar posta treniyle gönderilmişler .. 
dir. 108 kişinin 101 i Adapazarına, 7 li 
d~ Sabancaya gitmişlerdir. 

FonPapen Ankarada 
Bir müddettenberi Almanyada 

bulunmakta olan Almanyanın 

Türkiye Büyük elçisi Fon Papen 
dün saat 18,40 da tayyare ile An
karaya dönmüştür. 

KISACA 

Türkiye ve barp 
Harbin Tiirkiye)e yakın mı, 

uzak mı olduğu suali, zihinler
de en çok yer tutan meseledir. 
Bazı A,·rupalı siyasi muharrir· 
lere göre, dünya ahvali, bugün• 
kü kadar, hiçbir zaman nazik 
bir devreye girmemiştir. 

Birçok hadiseler doğabilir, 

bu hadiseler, beklenmedik ih· 
tilatlar vücude getirebilir. 

Asıl dava, hidiseleria bu· 
günkü vaziyetini iyi mütalea 
edememektir. Çiinkii birçok 
devletlerin battı hnreketl ve 
diğer bazı devletlerle münase
bet dereceleri kocaman birer 
mt' ;Jıı:ldiir. 

Bı. meçhuller, bir gün ani o
larak ne doğurabilir?. 

' 

"aziyetini &'Österir harita 

r Milli Müda
faa için 13,5 
milyon lira
lık yeni tah
sisat verildi: 
Meclis Parti Grupu 
bu g Ün toplanıyor 

Ankara 13 (Telefonla) -
, Meclis Parti Grttptı bugün 

toplanarak m,.!at haftalık iç· 
timaını yapacaktır. Diğer ta. 

1

. raftan Büyük Millet Meclisi
nin dünkü toplantısında gö • 
rii.şiikn kanunlar arasında 
Türkiye - Almanya arasında 
ticari mü badc!c!ere ve bıın. 

lara ait tediye anlll{malannın 
bazı hükümlerinhı tavzihine 
dair olan kan.unun 2 inci mü· 
zakeresi yapılarak kabu.t o. 

, lunmUft1tr. 
' (Devamı 5 ln<I o»fadal 

• 
lngiltere için 
Amerika 800' 
vapur yaptı 
Vaşington 13 (A.A.) - Bahriye 

dairesinin dün bildirdiğine gör?, 
halen İngiltere ve müttefikleri 

hesabına Amerikan tezg3hlarında 

mecmuu 5,500,000 lon tutan 800 
gemi inşa edilmiştir. 

Kıvırcık ile 
Dağlıç 5 kuruş 
ucuzluyor 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün
kü toplantıda et fiatları üzerin • 

deki tetkiklerini bitirmiş ve kı • 

vırcık ile dağlıç etlerinin k1lo • 

sunda beşer kuruş tenzilat yap • 
mağa karar vermıştir. 
Perşembe günü yapılan top • 

lantıda kuzu etine de narh konu. 

lacak ve bu kararlar derhal totbik 
edliecektir. 

Tiirkiyenin \.&7.İyetine gelin
ce; Biz, kendin1i1.1 asla ölçü~üz 

bir nikbiniye kaııtırmı~ değiliz. 
İstikbalin tamamen mc~hul ol· 
doğunu müdrik bulunuyoruz. 
Hadiselerin b~klenmed!k seyir 
ve inkişaflar arıedebileceğinl 
takdir ediyoruz. 

Ani ve beklenmedik ihtilatlar 
Türkiyeyi harbe zorlıyabilir 
mi?. Bayır, diyemeyiz. Zaten, 
bugünkü durumumuz, böyle 

bir zorlanı' karşısındıı. tepcdeıı 
tırnağa kadar silahlı bir halde 
derhnl karşı koynıuk kararıdır, 

Bize, kin1 1 nereden, ne şekil
de taarruz ederse etsin, en şid· 
detli ve amar.sız şekilde döğii., 
şecCğiz, 

Bütün tedafüi hazırlıklarımııı, 
böyle bir nıulıkmcl zorlanııa 
karşı koymgk i!iıtılir. • • 
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USKUDAR 

MEYDANI 

Bildirildiğine göre, U•kü
dar iskele meydanı o tekilde, 
o kadar güzel tanzim oluan
cak ki, görenlerin parmağı 
ağzında kalacak •.• 

latanbulda hemen her 
meydan tanzim edilmi§tir, 
fakat, zavallı Üdriidar mey
danı hali., bir yangın yeri ha· 

lindedir. Rivayete nazaran, 
bu meydan bir arkeolojik .a
ha olacak, meydanın ıuraaı· 
ııa buruma tarihi abideler 
heykeller dikilecekmi§ ! 

Halbuki, Üsküdarlılar, bu 
raya bir mum dikip dertleri
ne yanrnağı düşünüyorlarılı. 

YENi ÇÖP 

FIRINLARI 

Çöp fırını işi aldı, yürüdü. 
Bir tane tecrübelik yapılmlf
lı. Şimdi, ild tane daha yap
tırılıyor. 

Artık, latanbul, çöplerini 
denize dökmiyecek, bu pi .. 
likleri, modern bir tekilde 
imha edecek. 

Fakat, bu arada ekmekle

_rinden olacak bazı mahluk
ları düıünüyorum· Bilirsiniz 
ki, Marmaranın ve Boğazi
çinin bütün martıları, çöp 
mavnaları ıayeıinde temini 

maiıet ederler Bundan böy
ıe, bu zavallılara Allah acı· 
aın! 

iLK MUHTEKiR 

KADIN 

Gazeteler, bir müjde verir 

gibi b hsediyorlar: ilk kadın 
muhtekir yakalanmq! Bu, 
Marika isminde bir tezgahtar 

kızdır. Zavallı, talihsiz Ma· 

rika, demek ki, tezgah batı· 
na gelir ırelmez, ilk iti ihti
kar yapmak olınut ! 

Kimbilir, bel.ki de, denini 

öyle alınıthr. Marikaya acı
mıyorum, dersem, yalan •• lh
tikiir ıuçuyla tevkif edildiği

ne mi yansın, yoksa, ilk muh

tekir kadın olınak ıer~i

ne (1) mi öğünsün?. 

Hanırisine?. 

YENi iMLA ---
KILAVUZU 

Dil Tetkik Cemiyetı, yeni 
bir imla kılavuzu bastırarak 
neıretmiı.- Bu haberi kulak
tan kulağa duyduk. Henüz 
görmedik, elimize geçmit de
ğildir. İlk imla kılavuzu 1928 
de butırılmıı, o nüshalar tÜ· 
kenmit • Yenisi basılmış.· 

Fakat, ıu kağıt pahalılı
ğinda, beyhude masraf de
ğil mi?. Çünkü, ilk imli kı
lavuzunu kim okudu, kim din
ledi, kim amel etti ki, ikincisi 
dinlensin?. 

Yine, hali, imliimızdaki a
nartiden tikiiyet edip durmu· 
yor muyuz?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 58 

Motörler
le kontrol 
Yaz mevsiminde kot
ra ve sandallar her 
gün kontrol edilecek 

Liman Reislığı deniz ka7.~larına 
mani olmak için but\ln yaz mev
siminde sandal, kotra ve motör 
kullananların muhakkak surette 
ehliyetnameli olmasına dikkat 2t. 
meği kararlaştırmıştır. Bunun i· 
çin hergün Marmara ve Boğaz sa. 
hılleri motôrlerle kontrol edile -
cektir, 

Bir kadını lğlal eden 
genç malakGm oldu 
Kasımpa.ş:ıda oturan Emine smi.n

de genç bir kadlnı iğfal ederrk leca
\iizde bulunrnakbn mcızntın Ihsan is
ııımde btrısııı n muhake esi, bıtmiştir. 
Istanbul Altlncı A.ilıye Ceza Mahke
me 1, ınaznunun 6 ay hapsine karar 
vcr~ı.ştir. 

KOÇö BADE 

ViLAYET ve- BELEDiYE: 

* Büyukadada Bel-ediyc zabıta
sının yaptığı kontrol esnasında, 

Balıkçı caddesi 74 numarada Ya. 
nı Yalamakı'nin fınnında 32 fran
cala ve 40 ekmeğın tartıları eksik f 
bulundugundan ve yine Kumsal 
caddesinde 44 numarada Halil 
İkizın fırınında 50 ekmeğin tar • 
tıları eksik olduğundan hrr iki fı
rındaki eksok ekmekler müsadere 
edilmiş Vt' fırın sahıpleri hakkın. 

da takibata başlanmıştır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Fiat Milrakabe Komısyonu 
dun Vali muavini B. Ahmet Kı • 
nıkının reisliğinde toplanarak et 
fiatlarına per.;embe gür:J Y"ni 
nnrh konulmasını kararl04tırmış.. 
tır. * Tıcaret Ofisine a · ınacak yeni 
memurlar için ayın 22 c 'ide Yük
sek Ticaret Okulunda bir imli • 
han yapılacaktır. * Dun İstanbuldan 407,000 li
ralık ihracat yapılmıştır. Bu me. 
yanda İngiltereye tilki derisi Al
manyaya fındık ve barsak, Mısıra 
fındık, musiki aleti, tütün ve İs.. 
viçrere de afyon gitmişt;r * Şımdıye kadar teneke teni
atında evvela mandıra sahipleri, 
peynirciler ve koııscn'ecilcrc ve. 
rilmekte idi. Yeni ş kilde her vi
layet dahilinde bulunan t neke 
imalillhaııelerı ve bunların ihti • 
yaçları tcsbıt olunarak buna gö
re tevizat yapılacaktır. Bugun Ti. 
caret Müdürlüğünde bu iş içın bir 
top'antı yapılacaktır. 

MÜTEFERRiK: 
* İlk mekteplerdekı b8imual

limlere ıdari hlzme lerine muka. 
bil 10 liradan yirmı liraya kadar 
verılecek ücretın yarıya ındıril -
mesi kararlaştırılmıştır. * Toprak Mahsulerl Ofısı bu- ~ 
güne kadar satın almıyarak sa • 
hiplerine iacre etmiş olduğu mağ
şuş veya yuğurulmuş afyonları 

bir defaya mahsus olmak üzere 
satın almıya karar vcrmiştır. * Geçen 1940 yılında =mle • 
ketimizde 6714 ton muhteli! ne -
vilerde rakı, 8030 ton şarap ve 
6971 ton da bira istıhlak edilmiş.. 
tir, Rakının 3427 ve şarabın 1728 
tonu İnhisar İdaresi ve geri kalar 
3287 ton rakı ile 6301 ton ~arap d 
hususi firmalar tarafından istih
sal edilmıştir. 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF 

._ Öyle ise Allaha ısmarladık 

Bezzan! 
Ve kolunu güzel kadmın pen • 

çesinden kurtararak hızlı hızlı 
yürümeğe başladı: 

_ Şey ... Naci' Dur! Nereye? 

-······ 
- Dur•~na canım ... ... 
_ N~iı Dur diyoru~. Oooof ... ~ 

Yurüyem.ıyorum... Duşeceğım .. . 

Dur! 
Genç, yirmi otuz adım uzak • 

!aşmıştı. Bulunduğu yerde durup 
başını döndürdü: 

- Huy canın altındadır derler 
sevğilim ... Can çıkmada.n huy çı· 

Rezzan arkasını bır ağaca yas· 
!ayıp durmuştu: 

- Sen gel! 
- Ben g•ttiğim yerden geri dön. 

mesiru se\'mem. 
- Yalvarırım gel! 
- Bak o zaman bir diyeceğim 

kalmaz. 
Ve koşa koşa geldL Kadını be

linden kvarayıp kucağına aldı. 
Taşımağa başladı. • 

Rezzan bu halden o kadar se. 
vinmi.şti ki boynuna doladığı kol
ları ile Nacinin başını göğıiıine çe. 
kerek: 

- Canım! • d;ye bağırdı • çıldı-
nyorum sana. 

- Dikkat et! Düşeceğiz. Önümü 

düşecek 

lrar mı? ; 
- Kabııl. kabul... Nasıl oliaıı iti. ı· göremiyorum. 

911.2: etmiyeceğim. v - DüiCİlm.. Beraber 
- Gel , , de~ll mıytz? Razıy-. 

Karo cephesi 
İngiltercuin Birle~ik Amerika 

nezdindeki büyük, daba doi;rusu 
fevkalitde elçisi Lord Halilaks, 
Va~ingtona gittiği gündenberi, va· 
kit \'akit şayanı diklcat nutuklar 
söylüyor. 

Son •ö,vlrdiği nutuk, yine bazı 
yeni fikirler ortaya atmaktadır. 

Halifaksa göre, 1918 de biten 
umumi harpte, İngiltere ve Fran
sanın yaptığı hata, Ilerlin üzerine 
yürümemekti. Malumdur ki, Ver· 
say muahedesi ile Almanyanın eli 
kolu bağlanmış, fakat, Alman top
rakları işgal altına alınmamı~tı. 

Vaşingtondaki İngiliz sefirine 
göre. bu sefer, Berliuc yiirüınek 

l~zmdır. Ve İngiltere bu işi ya
pacak, nihai zaferi bu şekilde el· 
de edecektir. 

Harhin bug:iiukü ınanzarası, da
ha ziya.de bir hava çarpı~nıasın

dan ıbarettir. Her gün yüzlerce 
tayyare İngiltercdea Almanya Ü· 

zerine, Almanyadan İngiltere Ü· 

zerine U(Uvor. 
Halifaksın dediğine göre, Avru

pada, yeni ''e n1uazzaın bir kara 
«'ı>he i açmak ve biiyük kara or
dularının çarpı~ınasına zemin ve 
imkan hazırlamak gerektir. İngiJ. 
tere, bu işi nasıl yapacaktır?. 

Alman ordularile çarpışmak ü
zere, Atlantik denizinin Avrupa 
sahillerine en az 2-3 milyonluk bir 
kı. ra ordusu ihraç etmek tazım. 

Bö,·le bir ihracın yapılabilmesi
ni miimkün kılacak şartlar bugün 
mevcut değildir. Bu şartların ta
haklmkuna kadar İngiltere harbi 
uzatacaksa, bıı seferki düny:ı kav
gasının çok tızun sürettği •Ü)· le
nebilir. 

RESAT FEYZi 

Mısıra ihracat ya
pacaklara ko

laybk gösteriliyor 
Ticaret Vekaleti, l\Iısıra mal ih. 

raç etmek istiyenlere kolaylık gös· 
terilmcsini bildirmiştir. Bu bu • 
susta bazı krarlar da verilmi~tir. 
Mısıra ıhracatta bulunmak isli
yenlere milrncaat ettikleri takdir
de Ticaret ve Sanayi Odası tara. 
fından kolaylık gösterilecek ve 
Jfızım 6 elen malıimat verilecektır. _,,___ 

ihracatçılar arasın
akl ay tevzii 

İhracatcılar arasındaki pay tev. 
zlatı için yapılmış olan talima na
menin tadili kararlaşmıştır. 

Bu hususta İhracat Birlıkleri 
toplantılar yaparak kararlar ver. 
mişlerd r Hazırlanan tadilat şekli 
Ticaret Vekjletine gönderilecek 
ve asdik edildikten sonra tali • 
malname 'f yeni maddekr ılave 
olunacaktır. 

Kaldırdacak me• 
zarlar için 

mühlet veriliyor 
Topkapı mezarlığının Maltepe 

yolu ile T-:ıpkaoı • Yedılrule asfalt 
yolu arası mezarlık hududundan 
···mlmıştır. 

Belediye alakadarlara bir ta · 
nim yapank burnda makbere • 
!eri bulunan ailelerin bunları 15 
gün zarfında buradan kaldırma · 
!arını bildirmiştir. Bundan sonra 
burası tanzim edilecek, yeşil saha 
yapılacaktır 

Az ötede onu kucağından in • 
dirip tekrar koluna geçtiği za • 
man: 

- Sen t..tlı bir feLiketsin Rez. 
zan ... - diye mırıldandı • 

- Sen de bır Nemrud. 
Şimdi bulundukları yerdeı. is· 

tasyon gözükuyordu. 
Avcılar kahvesinin önünde ko. 

JUşan birkaç insan gözüm! ilişince 
Naci: 

- Tren gelıyor galiba .... dedi· 
biz de koşalım. 

Ve Rezzanın elinden tutarak, 
endişesız iki mektepli çocuk f!.hi 
gişeye kadar koştular. perona çık
tıklan zaman Floryadan gelen bır 
tren etrafı buhara boğarak gca 
giriyordu. 

Birinci mevki kompartımanlar 
bomboştu. Bırınde karşı karşıya 
oturdukları zaman Rezı.an: 

- Yanıma gel! • dedi - bana 

iskeoce etim!! Bu yol yutkuna 
y°utkuna ~k.il.mez. 

Naci itiraz etmPdi Kadının ya. 
nma v\urdcı. Bu sefer de: 

Günün meselesi: 
• 
1 e 

Şehrimizde bir ay içinde ya
pılan gıda maddeleri tahlili
niıı şayanı dikkat netices.i 
Son bır ay ıçinde şehrimizin 

muhtelif semtlerindeki dükkan -
!ardan alınan gıda maddeleri Be. 
lediye kimyahanesinde tahlil et
tirilıniştır. Bu suretle 1398 nümu. 
neden 117 si sıhhate muzır çık -
mıştır. 121 süt nümunesinden 9 u, 
34 memba suyu nümunesinden 4 ü, 
285 ekmek nümunesinden 8 i, 35 
makama ve şehriye ve sair unlu 
madde nümun<"sinden 3 ü, 13 kah. 
ve nümunesinden 13 ü mahlut ve
ya bozuk Ç'kmıştır. 

Diğer taraftan hayvani gıda 
!l'addeleri nümunel rinden de 
Veteriner Müdürlüğü laboratu -
arlığ•nda yapılan tahliller netice. 
sinde 50 hayvani gıda maddes1n
den 3 tanesi gayri muvafık zuhur 
etm!~tır 

Belediyeye vaki müracaatlarda 
gazozların çok bozuk olduğundan 
şikayet edilmiştir. Yapılan tetkik.. 
!erde gazoz şişelerinin kapnma· 
sında eski gazoz kapaklarının kul. 
!anılmasının bunda başlıca amil 
olduğu ve bu sebeple binlerce ga
zoz imha, birçok imalatharn! sa • 
hipleri de mahkemeye verilmiş • 
tir. 

ŞEKERCİLER İŞİ 
Şekerciler Belediyeye müracat. 

la boyalı şelrer imaline hıfzıs.ıh
ha kanununun müsait olmasına 

ra men Belerliye mı.ifet•işleririn 

buna engd olduklarından sik yet 
e:ıri~lerdir. Yapılan tetkiklerde 
kanunun ancak muayyen bazı bo
yaların kullanılmasına müsaade 
ettiği anla~ılmış ve kendilerıne 

Son günlerde halk tarafından bu yolda tebliğat yapılmıştır. 
~~~~~~~ ... 

Adalar arasında 
2 Haliç vapuru Ada

lara işliyecek 
Denızyolları İdaresi haziran ba. 

şından itibaren Adalar arasında 
vapur se(erlerine başlıyacaktır. 
Bunun !;in ikı Haliç vapuru ay· 
rılacaktır 

Büyükadanın Yürükali plajın • 
daki iskele de yeniden esaslı bir 
şekilde yapılacaktır. 

• Y·ıkında Karabük Fabrikastndan 
şehriınize naftalin getirilecektir. 

Talebe pasoları 1 

Tatilde de muteber 
olacağı dün bildirildi 

Lise, Orta mektep ve ilk okul 
talebelerıne Tramvay Idaresi ta. 
rafından veril-en pasoların son 
yoklamaları Okul İdarelerince 
yapılması şartile yeni ders yılı 
başlangıcına kadar hazır ola<'ağı 
Tramvay İdaresi tarafından Maa· 
rif Müdürlüğüne bildirilmiş oldu. 
ğundan keyfiyet tekmil okul ida
relerine tebliğ edilmiştir. 

r . . ..:""--==::=ADLiYE ve POL/S-.J-
İdama mahkum edilen bir ka
tilin cezası lehine naJ,zedildi 
Pirinççi k6ylndekl gece bas• ınımn baş 

faili atar hapse mabkGm edllece 
Dün şehrimiz l inci Ağırceza 

Mahkemesinde bir idam karcı 
bozulmu;tur. Hadise şudur: 

Birkaç sene evvel, Eyüpsultan 
civarındaki Pirinççi köyüne ge • 
celeyin atla ı;ıren bazı çingene • 

ler, kôyden bir kız kaçırmak ve 
zorla para almak teşebbüsünde 
bulunmuşlardı. Gördükleri mu • 
kavemet üzerıne, sililı atmuılar ve 
bu sırada köylülerden Hüseyin öl· 
miiştü. Mustafa ile diğer bazı kim. 
seler de yaralanmıştır Suçlu Ha
lil oğlu Resul Çalıklar, idam ce. 
zasına mahkıim E'dilmiş, suç or • 
taklarının yedişer ve dörder sene 
ağır hapse konulmalarına k~rar 
verilmişti. Temyiz Mahkemcsı, or
takların cezalarını tasdik ederek, 
yalnız Resul Çalıkların mahkıi • 
miyetmi, lehine olarak bozmuştur. 
Ve İstanbul Birinci Ağırceza Malı. 
kemesinoe, bozmaya uyulmuştur. 

Dünkü celsede, Müddeiumumi 
Ziya Yazgan, hlldisede, gayrimu· 
ayyen fail vaziyetile karşılaşıldığı 

- O kadar uzak değil! -diye 
söylendi Rezzan - yanıma gel! Ko. 
lun koluma ,dizin dizime değmeli 
ve sen ... Beni... öpmelisin ... 

Delikanlı buna da itiraz etmedi. 
Tren Bakırköyüne yaklaşırken 
zımbasıru şakırdatan bir biletçi 
yanlarına gelinciye kadar konuşa
madılar. Ancak biletlerini kontrol 
eden biletçi uzaklaştıktan epey 
sonra Rezan, başını delikanlının 
göğsünden ayırarak daldığı lez
zetli rüyadan uyanır gibi oldu: 

- Ben .. - dedi • mağrur erkek
ten hazzetmem dediğim zaman 
sen ne demek istediğimi anlama. 
dm. Daha doğrusu anlatmama za
man bırakmadın. Sen kelimeyi 
yanlış kullanıyorsun. Mağrur de. 
ğilsin sen. Belki vakursun Ve • 
karlı adamsın. Erkek dediğin ve. 
karlı olur. Oh nekadar seviyo • 
rum seni! Ne kadar istiyorum se. 
ni! Nekadar beğendiğim erkek • 
sin. 

- Vakarsız adam olduğumu 
söyleyene kızarım şüphesiz. Ar. 
k~ından vakur adamdır demeleri 

kaydile, Resul Çalıklar hakkın • 
daki idam kararı yerme altır ha
pis kararı verilmesini istemiştir. 
Müdafaa da yapılmıştır Karar a. 
yın 28 inde bildirilecektir. 

Ayşenin ölümü 
Beyoğlunda oturan Hüseyin kı

zı Ayşe, bir hafta evvel yediği 
yemekten sonra, birdenbire san
cılanmlfj, yemekten zehirlendiği 
sanılffilljtır. Diğer taraftan, pişir
diği yemekten yiyen başkalarına 
birşey olmaması da hayret uyan
d;rm~tır. 

Sancılar içerisinde kıvranarak 
Beyıc.ğlu Belediye hastanesıne kal
dırılan Ayş<·n!n zehirlenmediği, 
barsağır .. n düğümlendiğı anlaşıl
mıştır. Bunun üzerine ameliyat 
yaplmıştır. O zamandanberi hasta
nede yatan Ayse, dün ölmüştür. 
Adliye hekimi Hikmet Tümer, mu
ayene f'tmiş, cesedin defnine ruh
sat vermiştir. 

hoşuma gider elbette. Fakat yav
rum ben ayni zamanda mağru • 
rum da. 

- Bu iki si!at bir adamda im
tizaç edemez. 

- Eder ... Hatta bu iki sıfata bir 
üçüncüsü de katılabilir. 

- Neymiş o? 
- Kibirli ... 

- Yani kendini beğenmeltlik. 
- Kibir, pek bu manaya alın. 

mamalıdıı. Bak sana bunu misal. 
lerle izah edeyim. Senin yanında 
vekarlı tanınmak islerim. Zira 
kendime seni tam manasile uy • 
gun bulmaktayım. Sergüzeştlerin 
ne olursa olsun ... 

- Hangi scrgüzeştlerim?. 
- Uzun etme de dinle ... Evet 

Sergüzeştlerin ne olursa olsun' 
sen, vekarından zerre eksik etm;,_ 
miş bir hanımefendisin, Molla Be. 
yin yanında kendimi mağrur his
setmekteyim. Thkkat ediyor mu. 
sun vekarlı demiyorum, gururlu 
diyorum. 

-Neden? 
- Çünkü seni kendisiDe ba.i • 

Bir kükOrt 
s iis imali 
Bağcılara ucuza sa
tılan kükürtlerde sui

istimal yapılmış! 
Ziraat Vekaletinin emrıle bağ 

sahiplerine ucuz fiatla temin o
lunan kükürt satışlarında suiisti. 
mal olduğu görülmüştür. Bazı bağ 
sahiplerinin ihtiyaçlarını fazla 
göstererek lüzumundan çok kü
kürt aldıkları ve bu yüzden mal 
kalmıyarak birçok bağ sahipleri. 
nin de kükürtsüz kaldıkları anla· 
şılm~tır. Ziraat Vekaleti aLô.ka • 
darlara bir tamim yaparak bağ 
sahiplerinin ihtiyaçlarının !<ontrol 
edilerek buna göre kükürt veril
mesini ve fazla alanlar hakkında 
takibat yapılmasını bildirmiştir. 

Bozuk sigaralar 
İnhısarlar idaresi tarafından 

pıyas ya çıkarılmakta olan bırincı 
nevi il kuruşluk sigaralarla tır • 
vak1. sısaı 'llarının bazılarının çok 
bozuk olduğu hakkında şikayet
ler yapılmıştır. Bu bozukluğun ne. 
den ileri geldiği ara:ıtırılınakta -
dır 

Geri alınacak tarihi 
bir çe,me 

Bcyaııtta, İnkil5p Müzesi ö • 
nünde bulunan tarihi çeşmeııın 

yanıarmdak1 dükkanların yıkıl • 
ması sebebıle ortada kalamıya • 
cağı içııı çeşmenin geriye alınması 
etr ıfında yapılan tetkikler bitmiş 
gNi a' nmasınada hiçbir mahzur 
olmadığı anlaşılarak geriye kal
dırılmasına başlanmı.şlır. 

Ünivers ·teda imti
tihanlar bitiyor 
Üniversitede yapılmakta olan 

imtihanldr ayın 16 sında sona e. 
recekl<r. İmtıhan neticeleri en 

geç ayın 20 sıne kaadr talebeye 
bıidiri.miş olacaktır. 

Hukuk ve İklısat Fakulteleri • 

nının yapılan eleme imlıhanları 
neticesinde sözlü imtihanlara gir. 

me hakkını kazanan talebelerin 
sayısı geçen yıla nazaran fazla ol
dugu görülmüştür. -
Beşiktaş cinayeti
nin mu!aakemeıl 
Be~ikta,ta taksi otomobilleri değ

nekç:.si Teılfik i3mmde birini, oturdu

ğu evin bodrum kattoda bir eğlenti sı
rasında öldürmekten suçlu İlhamı ile 
Cırvdetin muh.akem ine, İstanbul İ
kinCi Ağırceza Mahkemesinde dün dc
v.lın edilccckt.ı:. Fakat suçlulardan İl
hami, ilk celsede, gösterdiği hal ve ha
reketler, söylediğı sözler dola71siyle 
sorguya cekilcmemiş, aklından wru o
lup olmadığı. rı:ı>orla t.esbit cdilnıek ü
zere, Adlt Tıp mü~ahedcbanesine gön ... 
derilmi.şh Suı;ıu, elyevm mÜ,şahede 

altında oldu~undan muhakemenin de
vamı b~ka bir güne bırakılmlitır. 

Kara nakli vaııta
ıaruun muayeneleri 

Kara nakil vasıtalarının senelik 

muayeneleri için hazırlıklara baş. 

lanmıştır. Muayeneler haziran a· 

yında yapılacaktır. Belediye bu 

vesaitin numaralarına göre mu • 

ayene günlerinin listesini hazırla
maktadır. 

hyamıyor, ben ise seni kendime 
bağlıyabildığimi zannediyorum. 

- Zannetme! İnan! 
- ...... 
- Peki, kibrin ne oluyor? Ki

min yanında kibirleniyorsun? 
- Faraza Danişin yanında .•• 

Semihin yanında. 
-Neden? 
- Çünkü onları kendimle ayni 

derecede bulmuyorum. Omuz o
muza geldiğim zaman onları ya. 
nımda küçük ... Daha doğrusu bo· 
dur buluyorum. 

- Tuhaf bir tahlil tarzı. Fakat 
hoşuma gitmedi değil. 

Ve gencin birşey söylemesine 

imkan vermeden haykırdı: 
- Aalı.... Zaten senin asıl bu 

tarafların beni çıldırtıyor ya ... 

Başkalarına hiç mi hiç benzemi. 
yorsun. Sen... Sen... Sen bir de 
ne diyeyim bilmem iti ... Bir aris
Uıkratsın. 

- Mersi .. Ben sadece bir Cum. 
huri.vet vatandaşıyım. 

~ •...a.,.ua VU') 

Atlantik meydan nıuharebeP 
dı verilen deniz ınücadelt.-sj11İ• .. ıır. •• :ı 
kişafı hakkında bir fikir edin 
için İngilizlerin ne miktar ti 
gemi~ Almanların da ne Dl 
denizaltı gemisi &&yettiklerini 
mek lizıındır. Denizaltı ge 
nin zayiatı hakkındaki mal" 
gerek Almanlar ve gerek İn 
ler, harp esnırı addettikleri 
bu nokta üzerinde hiçbir r• 
verilmemektedir. Ticaret ge 
rinin zayatı hakkında İngil 
baflalık raporlar ne~retmekl• 
!er. Fakat haflalık malumat 
manın işine yarıyauğmdan 11-• ...,,, • 
!izler, gemi zayiatı bnkkındalıl 
tatistiklcri ay d··n ·~·a neşre 
ğe knrar verdiklerini bildirı:ı' ......... 
di. İ le enelki l?iin bu avlı~ 
yiat rakamı ilk defa ol"rak ,t 
mektedir. Resmen bildirildi 
göre. nisan ayı zarfında Aln1tı 
tarafından dört yiiz se-kscn 
bin tona baliğ olan )'Üz altı 
gen1i batırılıntştır. Bu yüz alll·:•-'-' 
minin altmı ı İngiliz, kır1' 
müttefik ve üçü de bitaraftır. 
cak •u noktanın tebarüz e·W"•"· · 
mesl lazımdır ki bn geınilerill 
si de Atlantikte batırılmadl 

Bu, bütün denizlerde bir a"! 
fında batırılan gemi tonajını 
de etmektedir. Ve nisan ayt 
fındaki harekat gözönünde 
lauk olarsa, mühim lılr kısııı 
Akdrnizde zayedildiği söyle 
lir. Bununla beraber ,zayiatıl-.A~ıll 
hemmiyet i olduğuna ve de 
de nakliyat meselesinin lngil 
için henüz en güç bir mesele 
makta de\'8m ettiğine şüphe 
tur. Nisan rakaıuları, mart rı 
larıııa nazaran daha ağırdır. 

İngiltere deniz nakliyatı işİl' 
karşılaştığı zorluf:un halli i{in 
merkadan istimdat chnistir. 
bakika Amerika şimdi)~ ~ 
muhtel{ şekillerde İngiltereye 
dımda bulunmuştur: , 

1- Evvela kendi ~milerin'' 
kısmını İngiltereye de\·rctrrıİ 

Z-- ·Kendi limanlarında b 
nan Alınan ve İtalyan gemilt 
müsadere etmiştir ve bımlprıll 
giltereye hizmette kullanıluı• 
nı temin edecektir. 

3- Süveyş kanalına kendi 
mil.,ile nakliyat yapmaktadıt• 

4-- Ve nihayet Atlııntik de 
niu mülıİln bir kısmını kont 
ve murakabesi altına alarak 
mıntaka içinde Alman deniı• 
geıniJerinin ve ta~·~·areJerinJI 
aliyetine en~el olmaktadır. 

Fakat politika adamlarının 
!erinden bu tedbirlerin kr.fi 
mediği anlaşılmaktadır. Bir lı 
on gündenberi, Amerika mat 
ısrarla, gemilerin Amerika dO 
ma. ı tarafından himayesini 
etnıekledirler. 

:\lister \'ilki evvelki giin sD 
diği bir nutukta denıistir ki:, 

- Eğer fabrikalarımızın d
arlan istih!>R!iıtının İngiltt 
varmasını temin eder ·k, in 
re yalnız yaşamakla kalını)' 
ayni zamanda harbi kazan•' 
Bunun içindir ki biz vapurları' 
maye ini istiyor ve bu işe dl 
başlanma<ını talep cdiyoruı. 

Ruzveltin rakibi iken, Cu"' 
reisini, Amerikayı harbe sii,a 
yecek bir siyaset takip etıneıı:I' 
ham eden bir zatın kullandıl' 
lisan, Amerika efkarı umıı"' 
sindeki inkılabı anlatması 
mından da dikkate layıktır. ,..,."""'' 
görÜf yalnız Vilki gibi uhd 
resmt vazife bulunmıyan 
kacılar tarafından değil, ha 
ve bahriye nazırları tarafınd•" 
ifade edilmiştir. Birkaç gün 1 

Harbiye Nazın Stimson, ADl1 

donanmasının ticaret genıil 
himaye etmesini istemi ye 

gün Bahriye Nazırı Knoks d• ~ 
nanmanın bu vazifeyi yaP-
bazır oliluğunu bildirmişti. 
Rurvelt henüz bnna karar ,., 
miştir. japon Hariciye Nasır• 
suoka bö:vle bir kararı önle .I' 
için :ıacaktır ki. bir gaıete"~ 
verdiği beyanatta japonya11:4 
nu bir h:ırp !l<'bebi ll'lakki 
ğini bildirmiştir. 

Mihver devletlerinin ii(lil 
kombinezonu l(i'nde japP": 
te•·di ettikleri vazifenin malı' 
artık sarih olarak belli ol'."°-" 
japonya, Amerikayı İngıll". 
yardımdan tn"actınek vaJ 
mükelleftir, 

Aneak MatS11okanın .ı;slt 
bakılacak olursa. Amerika '.JJ 

(Devamı 5 lDcl !JOlılP" J 



Bulgarların tarihinde ge· 

çen bir devirdeki gibi 

büyümüı oluyor • 

ıı 1 '' B u·· y u·· k .. ~ ) apnıalı?. Hüküıuet merkezini 
1::1 memleketin tam ortasında bir yere Vapurların en alt kat lca-
llU}garistan,, mi taşımalı?. Hayır. Bulgaristanın maralarından bahıetmeyi, la

hudutlarıuı üyle genişletmeli ki tanbulluların sıhhati namına 
~: Ali Kemal SUNMAN Sof,-a da tam ortnda bir mevki al· I ' aydalı buluyoruz· Alt kat 

istanda öltdenberi Al- mış ohun. Bunun manası be l\ta-
ı;ı k d B ı · ı ·ı· kamaralar, hele S, irket ııapur-taftarı olanları rnr, Rusla· e Oll) a u garıs ana 'erı ırsc an 
~ler olanlar var. Harici si· cak o zamaıı Bulgarların da tat· larında lena halde kol.ar. 
iSiik • d 1 min edilebilmesi kabil olur; de- Buraların haııalandırrlma.ıı 

ı.._ nınetın ., sene erce za· 
'"11un tezahürü görüldü. Al· ınekti. lciyıkıyle yapılmıyor, demek· 
larartarları kendilerinın Al· Senelerce · Iakeılonya ınücade· tir. Yapılsa, bittabi kokmıya-

·"Bana anam, babam laf anlatama
dı da, sen mi anlatacaksın sanki?,, 

--l=Yazan: B0SEYiN BEHÇET 3--I;, 1dan çok şey öğrendiklerhıı lesi devam etti. Senelerce Bulgar- k 

'

·"'. k buna kar t borçlarını lar ile Sırplar birbirine düşman ca · 
"" \ • .n ı· k ı: es' d h.. Bundan ba•ka, bir çok ter· ı;•Yeeeklerlni bilememişler, 0 mu~.ur er ın on r ın e U· • 

'evcnlcr de Bulgaristanı yük Bulgaristana yer ,·erilmemiş· biyesizler alt katta memnu _ Ben sana dem-~_ ml'. 
~et· · · · t'kl • ti. Çiinkü bu kadar cesim bir Bul· olduğu halde, sigara içerler- ""-'lll 

~ . ıren ona sıyası ıs ı •· . Kapıvı mandalle ... 
~":ıı eden velinimetin nusyd garistanın ilerıı!e Çarlığın islila Bu, sıhhate çok muzirdir. Fa- , 
"~u 1 cınellcri irin ne kndar i,inc yarı- k b h l' - Bt!"ak canrrn ~.mdi.. Karagöz "' unutmadıklarını söy e· ' at, u a ın önüne geçen •· d • d k' A mJ. oynatıyoruz? Sana kaç kere l ır, yacagın an o znman ı vrupa en- kimse yoktur. Bilet kesen me-
tiiıık· 1 dişcye düşüyordu. 1878 denberi söyletLm. •Blı gic~ ıyi gıdış de-

ı~ u Bulgaristau Yugos av· murlar şöyle bir ihtar eder-
i dağılıııası neticesinde bir· az sene geçmedi. Bu Sl'ncleriu öğ· ği!. Bır•.k şu mu~ıbet kumarı!• 
llı•ll . • k rettig"i ise unutulur gibi de~ildir. ler, lakat, terbiyesi kıt bazı di_Ye ... Sen a\C:.rış etmt'din amma, 

erınc varını~ oldugu ·a- " 
~llıltdir. Şimdiki Bulgaristan inıanlar yine aldırq etmez· bak, gordün mü? Sözlerimin hik. 
~taruan az çok Ayastafnnos ,ı'--H AL K__J ler. Bütün vapurların alt kat :t:'Clını şimdi .nladın ta':ııi? Nasıl, 
~esinin vücude getirdiği kamaralarında sigara içilme- bari ak;ın baş na geldi mi? Am. 
'ıstanıa se\•inçli günlerine ıinin sureti kat'iyede önüne ma, nerede, ne gezer? Desene!.. 
hr G su·· TUNU - Tabii .. in an yedisinde neyse . · alip gelen l\loskof Ça· • geçmek lazımdır. Bunun için 
lıip olan Osmanlı impara- ne gibi tedbirler alınacakıa, yetmişinde de odur Bu, yetmişe 
nıı parçalamak için Ayas- kadar sürer. Vaz geçcbilır miyim? 
ta 1 k lf Ve lfsi Arıyanlar, alınmalıdır. Umumun sıhha- - Tene; re kadar sürer! Deme-

"" ona en nğır art arı a· d 'dd. 
, • ..,.,·ordu. Bunlar arHında ıiJuiyetler, temenni- tini çok yakın an ve cı ı su- ğe i<urkuyor musun? 
lı lı: nutgari tan• m tcşekkülti ler ve ma,lriiller rette alakadar eden bu hal, ·· Yetmişi nnsıl olsa bulamıya-
1dır. ı cezri ıekilde 11lah olunma· cağıma göre, O da teneşire kadar 
d(j ınan 0 vaktin vckayiiai İ§ arayan genç bir kız lıdır. demektir ... 

~ ı\"rupalılarca da umumi- IJse tabsilinl bitirmiş conç bir kız, Eğer, bir vapura binen, - NP anlıyorsun sanki şu pis o. 
, ,ahut edilmişti ki Bulgarla· resmi ve hususi milesse.clerdc, yazı- türlü türlü içtimai ıeııiye ve yundan? Sekiz on sekız doksan 

•arpt k' l" ı · R hanelerde iş aramaktadır. İş sahipleri- sekiz .. On daha yüz sekiz .. Haydi 
ltl'j • ı ro "· mese a U· teribyedeki insanların idrak 
. n cıynndığının yanında e- nin Son Telgraf li•lk sütunu va<ıta· kl ver bir lira! .• 

•t iz görülmelidir. Bö\,·le siyle cNebahcl> lsmine miL-acaatıan ve şuurunda bu ıslah be e- _ Hah hah hah hay! o nedir o, 
1 rica olunur. • b · k l ll lıeraber Rus Carı tarafın· nırse, U tf, ço geç 0 ur. sekiz on sekiz doksan sekiz? 

~lrartara bol ihsanlar esir- Daktilo bilen orta mektep Vapur idareleri, bu meıe- - İşte o mendebur oyun .. Ko. 1 
. llıİftir. Bulgaristan bir vi- mezunu bir genç kız it leyi halletmiye mecburdur. ket midir, nedir? Hani senin oy· 
~~•b A)·astefanosta birden· arıyor Bu, onların ıııuileaidir- nadığm. • 

11Stakil bir dnlet olu"er- 1 Orta mektep mcznuu 20 yqında BURHAN CEVAT - Aman söyleme, katılacağım.. 
'. fıte birkaç nesildenberi mütevazı bir aOe kızıyım. Yazım düz- Öyle oyun mu olur? Sekiz on se-
•11 iyilig" ı'a unutnııyan Bul- gün, muntazam olduğu gibi ayrı~ k' lt d"' .. ı S k" " daktilo da biliyorum. ~lall vaziyeti- ız yirmi a ı, on ort yuz. e ız 
i ıır. mizln lmkAnsızlıl!ı yüzünden çalışarak Denize girilecek yer- de kıii(ıt, yüz sekiz .. On dördun 
~llılezinde Bulgarların hayatmı kendim yapmak mecburiye- ler tahdit e••Hvor aslardansa, yiiz on bir. Kai;'ldı da 

~ hliküındarlarından ikisi tindeyim. Resmi, hususi müesseseler- U&U.ı yanlış yerse, yıiz on l!d. Kırk da 

'. 
İle S•n1uel zanıanlarında de, yazıhanelerde kanaalk1ır bir ile- 1 d b . ! t k t ıı· t - k k 'k' O u B c iye u yaz me\-Sımı s an- apu . e ı am yuz ır ı ı.. 

ı t rUe bnna iş vermek llit!unu göstere .. 
' ~· an aucak hö) le geniş hu· ceklerin Lfilfen Son Telgr-•f halk sü- bul sahillerinin denize girilecek seııın dediğin büyük yüzlüktür. 

ı~r lruparatorluk olabilmi ·, tununda Muall!.ya bir mektupLa mü- yerlerini yeniden teshil edecek ve Bir defa böyle yüzlük yaptın m., 
) ~fanos Bnlgnristanı •Av- racaat etmelerini hürmetle dilerim. buralardan hariçle denize giren. partinin yarısını garantiledın de. 

ili 'l' ~-0'-nıani• denilen ülkeyi Mümareaeli bir genç !eri Belediye cezasına çarptıra - mektir. 
;.t ~ 1 olerok netice itibarile Os· İf arıyor caktır. Bu yerlerin tesbitinde bil. - Eğer söylediklerinden birşey 
b~! ~ rııparatorlufunu parçala- cLisenln son sınıfında ka:vıtl.ı bulu- hassa sıhhate muzır suların aktığı anladım.sa. Arap olayım .. 
t~ l(ıı,te lııe gire vücude getiri· nan tecrübeli bir ııenç iş arıyor, He.a- yerlerle tehlikeli sahillerde de - Sen ne anlarsın zaten? .. Bu 
il lr.' ltoea Bulgaristan hem bı. yazısı mükemmel ve şundiye kadar 1 k • ·~ad denize girilmesi meno unaca tır. oyun. dünyanın en guzel oyunu • 
ıl ı\•. 1 enlz devleti oluyor, hem ı başka vazifelerde ciddiyetle çalışarak 

tı": ar denizine ferah ferah mümare;e kesbetmiştlr. Arzu eden iş Haliç sahillerinde kat'iyyen ban· dur. Frenklerin en kibar, en lüks, 
•ıı. Lfı sahiplerinin halk ıOtununda Olis ru- yo yapılır.asına müsaade edilmi • ı en makbul salon oyunudur... l 

'4 kin bilhası;a ::\lake· muzuna müracaatları rica olunur. 1 k'b 1 ks ır L ır iti b b.. "k B 1 · yecektir. Ayni zamanda tedarik - Frenk erın en 1 ar, en ü • 
· ~ u uyu · u garı.s- İki fakir ıı:en,. kıs it anyor ov t !'line asıl can vormiştir. <• ~ edilecek seyyar motörler bu sa- en makbul oyununun hiç İşı yoktu 

1 ıe·~~•rıda adı geçen Samuel, Orta mektebin 8 inci sınırına kadar hilleri kontrol edecektir. da, gelip burada senin elıne düşe-
oııd cıkumuş, yazıları dilgiln, fakat eski cekti değil ml? 

~ n ~n daha az meşhur ol· harfleri ve daktilo bilmiyen 16 şar ya-
azıı devirlerinden beri Ma- ~mda iki genç kız hem !akor aileleri- - Ne zannediyorsun? Harbi U. 

lı!a hep Bulgar muhayyilesi- nin kıt geçiınlerlıte yardıın etmek ve mumıdc de, irenklcr;n en kibar, 
;~~ıştır. Ohri ile Prespa göl- hem de istikballerini mesalleri7le ha- en makbul, en lüks oyuncuları, 

lltn 1 . 1 B 1 zırlamak Qzere mütevazi birer ücreUe artıstlc:ri, bilmcı misir: buralarda~ 
r •1 ar arı Itır zaman nr u • Is aramaktadırlar. Şimdiye kadar hiç 
.\ arıaın g•ıdiği yerlermiş. bir vazifede çalışmamış, f•ltat çok gel.p nasıl hamhalat harp •en • 

~ -~[••t,fano, muahedesi hep muztar bir vazıyette bulunan bu genç Domates ginlerinin eline düştüydü! 1 

haddin ve la rutubetin .. 
- Haydi hııydi gevczclıği bı. 

rak_ Senin adam oıaca nn yok .. 
Adam olacak çocuk gözürdcn b ~ii 
olurmuş .. 

Mahkemenin kapısına çıkan ~ıl. , 
haşir scs~nmck i,in dah" ağzıııı • 
açmadan, bizimki scslendı 

-_Biz mi, baba? Girıyor muyuz? 1 
Muba,.r: 
- E\·ct. Siz~ Dedikten sonra 

alelı'.ısul bağmıı: 
- Zeyne!, R~.d, Sedat! Zeynel, 

Raşid, Sedad ı • 
Üç kışı, hakimin karşıs;r.a di -

zildı. Hakun hü,·ıyetleriıu teshil 
ettikten sonra, sırasile sormağa 

başladı. 
- Zeynel.. Söyle bakalım .. Se· 

nın kahvcnde kumar oynamış • 
!ar .. Ne diyeceksin? 

- H5şa efendim_ Benim kah. 
vemde, şımdiyc kadar kumar oy· 
nanmamıştır. Ben kul!'.arı ne oy
nanın. ne oynatırım, ne de kumar 
oynayandan hoşlarırım ... Kumar , 
hanları, hamamları yıkmıştır . 
(Her halde, hanümanları demek 
istiyecek .. ) bin kere tC\•be cstağ. I 
furullah.. Ben kumar oynatma 1 
dım. 

- İyi amma, oyunda kavga çı • 
karmışlar .• Ellerinde de, bir !ıra 
kumar parası bulunmuş .. Ona ne 
diyeceksin? 

- Aralarında kararlaştırıp pa
ra alıp vermiş olabılirler .. Habe. 
rim yoktur. 

- Sen söyle bakalım Raşit" 
Ne oldu? Nasıl oldu? 

- Efendim_ Biz, Sedatıa Pi • 
ket oynadık .• Oyunda oramızda 
kavga çıktı. Kumar oynamıyor
duk. Sade kavga ettik. Biribirı • 
miıdei de davacı değilız. 

Sıra, biraı evvel dışarıda konu. 

şan gence gelmişti. Hiıkim ona 
da sordu: 

-Sedat, bir de sen anlat baka.. 
lım ... 

- Raşitle, iki üç yüz bir bir li· 
raya piket oynuyorduk. 

Raşit kalkıp itiraz eUı · 
- Yalan söylüyor • Kuınor oy· 

namı yorduk. 
Hakim: b~ l.V'nr hulyalarını bire haki· kız1arı mijcsseselerine almak suretiyle - Yahu .. Utanacağına, nedamet 

"· ~,·~~getirecekti. Dahası "ar· himaye etmek ;.ıiyen &Iiccnap iş sa- Domate.e herkes d~kUııdur. getireceğine, bak hala, nasıl leta- ~ - Siz susunuz. .. Sorduğumuz za 
lda hiplerlnln Son T•lgraf Halk sulunu 

r ile Stroma nehirleri ~ık· .Nezihe• ve cllehlre• isimlerine mü- Onu ••vını:ren yoktur. Neden! ifle uğraşıyorsun hala'?. Ben se- man söylersintz ... Evet, sonra ne 
h d ld k ÇUnkü bir kerıe gıdadır. İçinde - l"" y tı, t en denize dökü ü • racaat etmeleri rica olunur. niıı i).lİğİn ıçın soyuyorum.. ok. oldu .. 
e ka. AzotlY, yağlı ve karborlu ınad- 1 

i 1 dar lıep birer Bulgar l~ arıyor deler vardır. Bars:ıklara geçen sa bana 1'e7 Bil.f'in, sen severim. - Birinci partiyi ben kazan • 
t~ ~talıJardı. Fakat bunlar cl

7 
,.aşında ı;se 2 ye geçmiş Anado· yağh maddeleri teab!lı eder. İşti· - Eksık oıma' Bayır turpu g.bi dım .. İkinci partide, önce bu ile-

'lt u emeller yalnız Ayas· !ulu kimsesiz bir eenç ticareUıane ve- ha verir. hazmı da kolaylaştı· soframızdan.. ri gidiyordu. sonlarına doğru ben 
ıu, 'lr.l haritada kaldı. Çünkü ya bir mües:ıesede çalışmak islemek- nr -· Sana meheldir, azızım .• Var, bir yüzlük yaptım ... Sayı farkı -
İj 1eri~in ehemmiyeti o za· tedir. Taliplerin aşnğulJkl adre'° Domates serinlel.cı<lir Sıcak ne hal 11 \'arsa gor ... Zaten eşek. mız azaldı. Kiıgıdı o dağıtıyordu. 
1 Qgt)t , .. d h ) ·ıe müracaatları rica olunur. günlerde üzerine dlisWrneıı:r de l" f 1 • 1 b kt All lık ' ili! erenın mu n a e<ı d 1 1 N bundan ileri gelir. lik benJe ki, sana a an atacağım Kagıt ara a ım, mış ya· 

t nıeı. istenince Ber\in kong ca~::k::d~':.'1ı~:~: H:~~no • e- Vitan>inıere gelince, Domale>t• , diye uğra~ıyorum. pıp partiyi kazanacağım ... O sıra· 
~iı d, büyük Bulcarislan ye· A. B. c. vıtaıninlerl bütiın S<'bze- - Ohhoh' Bana laf an'anıak, 1 da, mızıkçılık çıkardı.. Ben de çık-
•lu nulgaristnn Prensliği kal- Pı·atik bir fen m~muru terden üstündür. E vilaıttini az devcve hendek atlatmaktan güç· tığı bir lira \'ardı. Onu i tedi... Ver. 

ı·~•du. İ§ arıyor miktardadır. A vilamlni kabuğun· tur.· Bilmez mısın? Bana anam, medim ... Kavga ettık. isin doğru· 
.~l •bra Bulgarlar i•ı'• hep l\lüt ahlı t da \e etinde suyundan fazladır B b d f d' "' > Pratik fen memuruyum. • 1 • , mmı tştıluı verir. A bi basta· baba!!' ıaf anlatamadı .. Sen mi , su, u ur e en ım .. 

~~ ibiş, fakat Hrilmemiş o- , lik yapmış, proJ• hesap ~lertnde, yo- lıkfar ıç.ıı Iyıdir Çocukların bil· anlatacaksın? Kahyede bulunanlardan bir 
\ t~lkJarı ne olursa olsun al· la ait bütün !ı.le-tlrrl kutltınııbLir yol, vt·ı·mesne y'r.d "l eder. C vitaminı O d Eş klik k h"l d 1 "ld' K t ,, ı · ı..crübell b ge ı , " "' - Doğru.. c cm ya.. e aç şa ı ın enı ı . avga e • 

;.•
1 

i siinmü• değildi. Yeni biııa ~ıerın<le •r nem. ısltorpite ko!lı gelir Sabahları · 
.. , • Ei mde vesalkım me•·cuttl!. !htıaa- b ikta d 1 • k bende. . 1 tiklerıni, arada bir lira liıfı gııçtı. 

ll~ı llııı merkezi Sotyanın sım dahilinde mUnasip blı' ~ l!.t•yo· " m. rd ~~~ıe•d uyu •çme· _ Estag-furul ah ef.endim ... O na.. g·ıni ve ortaya bir lira bozuk pa -
' 1 ı:. lrıs' lanın ortasında ol· ı f il · ı t.ım bır gı a t...-• e er ! rum. Lütfen Son Te gra aık su u- 1. sıl söz .. Ben bendenız, mıngayrı ı Ot't'O'llı 6 "'""' sahifede) 

t~~~l:•:ri~l~iy=·o:r=d:u~-~O:.:lı~a~ld:e:;n~e:...~ry~u~n~da~;~f.~ru:m~uz:;'~'":"=b:i~ld:'=i~lm~~i~.======~==,;;:;;::;;;;;":;':;':;':;':;':;':;'",;,'",;,'".;':,•=•=::::•~-=~=============~=:==:==:'=:'.'====~=:=~========':'.'~':=".'"':':'~"'.'.:::'.====ı 

de Seveceksin I 
Yazan: ETEM İZZET BENıCE 

ı 
~ ~. lıehinı bütün içyü,üm 

\ •
1 

•nda yau\ı. Bunlaıô oku· 
~e.-

~ lı·· 1nde diışıiıınıeoı, oaılan 
. ı\ ~ktııübü wrmeni isti~ o· 

\t ~•ılıııaınız üzerinde zerre 
~ r~ddüde düşme. Buau o

•tıh.\e beni dinlemen ayrılma 
~ ... ı •. 
~ ~lr. llteriude asla te. ir yap· 

,'1

1 
L lıt v l • . k' ·. "'l~.. · .ı.a nız ıstı~ oruın ı, 

lıLJ 4 ' ~. \ k b" 'b' . • tv _ ~ .. ,ı. ınut a a ırı ırımı'Zo 
o' 1 "\ .~ lııı_ • &ebeplere kanarak ay· 

~. l11ı ~ 
'' ~ u $8zlerimi dinledikten 

ı\ tuı, v~ . ı· b' 
1 lı!ı1ı ' ıç ı ı r: 

t; ~ . ~ 
1 

tıra lıir be ecan llrper-

J th>rıııu gibi tılredi, •İl· 
1
' duşu d ·. Diişuııurken 

etleri katılmış. sinirleri gerilmiş, 

vücudü tamamile hareketsiz kal
nıış ,.e gözleri sanki bir başka i· ı 

11.:min enginli~ini seyre açılnıış 

gibiJdİ. Yaluız parmakları asa\ıi 

asnlıi kımıldıyor, elinde tuttuğu 

defteri mıncıklamak istercesine 

sılu) orclu. YIİLÜ bülü• kaııı başı
na çekilmiş gibi mosınor.ıu ve bir 

anda sanki elleri criıni~ ve deri

leri sarkıntıda kalmı~ca•ına kalın 
~izgiler halinde yanaklarıaıla, giıiz· 

lcrinİI• altUMla birikıni,ti. 

BilMiyorum onun \ıu dal&1R v,. 

kendisinılen getmiş hali ne ka
dar zaman siirdil? Sonra birden· 

bire tekrar \'e ~·avaş yn' aı hare
ket bulan ı:oıbcbcklcrıni d fteriıı 

rasgele açtığı 5 ahifeleri üzerinde _ Bu deCteri okudu~um çok iyi yorum. Fakat o nasil ölmediyse, 

gezdirdi ve .. bir an hatta n•fcs bi- oldu!. ben de yaşamıyorum. Eğer o öl· 
le almaktan sakınıyor gibi hiç kı· Dedi ,devam eıti: ınüş oJ,aydı, ben de ölmüş bulu-

pırdamadan acele acele o satırları - Haya.hında ben de sevdim. nacaktım, çünkü onun ölüsü ar· 

okun1aya ba~ladı ve ..... onuna ka· H!'m de en ıniithi~ \"e çılgın bir dından ben ya~ıyan1azdım. 
dar devam etli. duyuş ve s.-i~lc 5.-·diııı. Halil. 'e- Salih birleşik hayatımızın tek 

Defteri okuyup bitirdiği vakit, cip de belki henim giloi se\·eıı bir &iinündc bile raslaınadıgım bir 
gözlerini hiç yerden kaldırmadı, adanı. Fakat, ben ihtimal üzerin- cuşiş ve he~<rau içindeydı. Fakat 

parmaklarını !=a\·larının arD"-ında dl~ konu~ınu)·orum, tecrübe dev· söylediği son cün1lc]eri giiç a11l1· 

dolaştıra dola~tıra ve hir baı·ağını r<'sİni tan1an1ile geçirıni~ \·e se\'• yordum, hatti hir i.n muvazene 
sinir buhranı içinde sallıya sa\lı~·a nıekte bütüıı kozunu oynaını~ bir ve muhakeme.ini bile kaybet!iği· 
tekrar düsüııcelerinc daldı. lıa· adamını. Ben de giiç Se\'diııı, en ni sandım. O devanı ediyordu: 

kışları sabit bir noktaya takılı bu- akla ı;elmez, !a\a\'\'ııra sığmaz 
lunuyor, gözkapakları bile kımıl· delilikler ~·aptım, gü~ ınu\'affıık 
damıyordu. oldum, sevgilimle edcııd İm. O 

Uzun miiddt•t de böyle geçti ve.. ~er )·iizümin en güzel. gc~ 'even, 
ben hiç sesimi çkarnlı)·or, tek ke· gii~ se,·en, fakat. ~e,:dikttn 'onra 

lime söylemi~·or, hep onu dikkat biitiin gönlünii de bana \Wen ilit· 
ve merakla t~kip ediyordum. lıi lıir hüvi) etti. O heııiııı ilk ka-

Salih ~·ine bir uzun göğü ge· rınıdı. Haticeındi, meleğimdi g{İ· 
çirmesinden sonra: ıelin1di, ,·arlığıındı. hcu1iğin1di. 

Demek ki, hop bü~le oldu!. kalhııııdi, kanııııdı, dJJıa •ımdı. l· 
Di.' erek saatlt"r en onra ılk kı yıl dünyanın en mc!')'ut \ e he .. 

defayı ziinı b· ktı ve t trıven, ağ· ı veca lı aşk \C \l li tını lJlr 

lı~ an bir esle; a ıd~ ~ a a k. O " 

- İn,an iki nesneden teşekkül 

eder; cisiın ,.e .. ruh. O cismen öl

dü. Fakat, ruhu yaşıyor. Benim 
ruhumla birlik olarak yaşıyer ve .• 
ben şu gürdügün adanı da yalnız 

cismen varım. Ruhundan tamamile 
ay•ılm:ş bir adaın, anladın mı?. 

\'c .. birden ~·erinden kalktı. 
- Gel, sana bunu isbat edeyim. 
Di) erek yıirudü. Keııdisıni ta-

kip tt"ın. "r hayalet gihi idi-
' P. ir saııdığın hulun- I 

(Arlı var) 
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rlrler 

iKDAM. 
-- -ı 

B. Abit.....n Da\ er cİspanyanın \ıız;.fe-
ti> is"1!U bug.mı<u .'.>a•makalesJ.ııde eı
cwuie §oy le de nektoci.r: 

cMilı\·cr, şun l~panyayı kendi rı
zasıyle harbe nıi..ı.dnlıale ettirmıye ça
lışıyor. General Franko, bu taıyik. 0-
niınde ister istemez mutavaata mec
burdur. Çünku, Alman orduları. 
t·rawıız - İopanyol hı.dudwıdadır. 
llitlcrn bı. ere ıylc İspanyflyı çilniye
rclc Ccbch.itklrıit'a ınmiye h ... rdırlar. 
İspanyay, duş..n~.lren m le, harbe 
g; diğı •.akdinle, ıauaın:..e abloka al
tına alınarak. ıam bor kıllıga u.ıırarnak 1 
k rıtusu.J.ur. ispanyanın. kat kararı- ı 

nı ~ermek ltın, hasat zamanını bek ... 
lemckte oıdugunu kabul etn .ek ~ 
olmaz. İspanya d(l,ııiniı;yor lı:l 7enl 
mahsul ile bir muddct harbi ıdame e
dtT , .• bu arada, lnglltere, Akdcntzde 
mağl'-p edileb:Jl'SC, A!rikadan yapı
lşc.ık nakliyat ıle nçlılın önlne ı:eç. 
mck ı.nJcfm= bulabıllr. 

Akd n •de I..ıg ·e··eye k>ri• büyük 
btr ta:ır uza h"' 'anan ~ ıve.rüı. Ce
bel\!! rlk yolunu İngilizlere kapaya· 
bılece~ ve kendisıne Al· ıka yolunu ıı
çabı ecek vaz.yette bulLl.llan l;ıpruıya,-ı 
ilimal edeceği tasavvur olunamaz..• 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cllava ollah.> ı.imli 

bl!iilnkü ~makdıcsinde llavo Kuru
munun Ç3lızmal:lrından ve havacılığın 
chemm.yetindcn bahsederek. 

c Ycnı merhalede yapacağıllll% işler 
ı;uıı.la nlır: 

ı - Havacılık mektepler..nln taad
d!lt ve tekem.n ··.mu temin etmek. 

2 İlklnden başlıya.ak mC.:I tay-
yare abrikala""ını kurmak, 

3 - llleml ' et n icap edcıı her la· 
rafında yenıden yeniye tayyare mey
dan1ar:- Vücude getirmek. 

Bulun bu ıılorin tevakkuf ctUill 
!lla<rı:'lar olduk~a biiyük olmakla be- ı 
raber Tür milletinin hamiyet \"O hlnı
meti ydrunda kuçükıilr. Hatt4 biz :ru
kankl programa bir de motör fabrika
sı ilAveslnı blle pek !la mumkUD ve 
caiz göruyoruJ. 

Bu ışlerin Turk millet! lçın ö:rle uh· 
desinden gelinmıyecek kadar ml\akül 
voya r.ıuhal l('yler olmadığından eml
n.z. Nihayet bunların hepsi ken bal 
\·e tmklnlarımız.a göre scne\.1 &ekiz on 
m lyon lora ile başarılabilir. Bız kuru· 
ına enevf bfr iki liradan ba~tıynn mü
terakki teberrüler yapacak yalnız llı:l 
milyon vatanad:.ın her yıl kuruma 18 
bucuk milyon lira temin edebilecekl ... 
rinl rakamların göştermtstlk. 

YENi SABAH 
B. Jiüscyin Cııhll Yalçın c:Suriyede 

Almanlar> islnlli buıünkü bqyazısın
da Alınanların Surlyedelti Arap unsu· 
runu kazanmak için uzun zamandır 
çahştıklanm ylemekte ve Allnan· 
!arın y;ıkmda ne taraftan hücuma ge- ı 
Ç( ct"k.lerinm mulü rn buh,ınmadığını 
kaydettikten sonra: "" 

Alnınn ar S• .. rıye matbuatmdan ba-

1 
zJarını da kendılerlne bende etme
nm yolunu bulmuşlardır. Fakat bil
tün bu hai:ırlıkl:ırın Alman emelleri
ne uygun bir netice verebilmC3i içill 
daha evnl Suriyedeki resmi Fransu: 
makamlarının hiç iürnz etmemesi IA
zımdlr. Majino hattındaki bir cephede 
A.l,lnanyu aleyhüıdt' vatanını müdalaa 
i~iıı şldd<>tli bir haıbe haz.ırlanıruş o· 
lan General Dentz; dünkü dilşmanlan
rı ı -ki bugün de hAIA Fı-aruı~ vata-
n mm dü.şmanıandır!ar~- Surıyede 
Kollarını açaruk kaf'lılıych.·ak mıdır? 
Bu harp bize ahli'ık bJ kımmdan çok 
hyal sukuUarı veni .. Cok alç;ıklıklar 
gönluk. Fakat her J('ye ratmen Gene
ral Dcntz'in Vişi'den emir alsa bile, 
S"riyey Almanlara teslim edebilece
ğine lhtiınal veremeyiz. General Dcntz 
namuslu bir Fransız askeri sıtatiyle 
vazifesini yapacaktır. BugQn için b&f
ka ııırı düşuıımek yalnız General 
Dentz'e kallı değil, inıalığa kftJ'lı da 
bir hakarettir 

.ı\lnan tstilü.sna karş1 vazifeslnl yap
mağa t~ebbils edecek olıın General 
Dentz.'in kendisıne yardımcı olan 
Geueral Vilsonu yanında bulaC'atuıa 
jht rnJl -;,: erilebilir 

Fnkat bu c.Suriye> kavıasında Tür
kiycnin de bir şözü olmak zarurl deiil 
midir? Almanlar bütün Anadolu sa- ı 
hlllerlndekı ncıaları tutarak bizi deıılı· 
den sardılar. A erlik bakımından, ı 
bugllnkU feraıt ı('fllde. bunu ciddi bir 
tehdit addetmiycbiliriz. Fakat sun,. .... 1 
ye hllı:im kosilecek bir Alman ordu· 
sunun bizim oçln hoıa gidecek bir 
komeu eayılabileceğinde ıüphemiz 

vardır> demektedir. 

T ASVIRIEFKA.R 
't'a!l\•lri ECkli.r imzalı ve cAlman -

Rus anlaşması rivayeUeri kallUlDda 
Aınerikanın tefsiri ve vazi1eleri• isim
li bugünkü Başmakalede ezeumle IÔY· 
le denmektedir~ 

<Almanyay, yeniden Rusya Ue uyu• 
şarak dünyanın yeni btr takslml plA• 
runı haz:ırlamıya sevkeden lmilln, A· 
mcrikarun, İngıltere,ye yardımı oldu· 
ğunu soyliyenler var. lif, HlUer, ~e
rL.:a Re?.Sicfrmhurunun bitmek ttıken
mek bılrnez tehditıerlne mukabil. İn· 
g.Herenin karşısına yeni ve çok mO
hi!'I! bir Alman - Rus anlaşrnssı Ue 
çıkarak, İngiltereyi Basııı larfkiyle ar· 
kadan \~may tasav\'ur etmiş olabilir. 
Rusyanın. denildili gibi, Basra körft!· 
zlnc doğru ;yapncaeı bir hareketin ise 
İngiltereyi, imle.ta da, Mu:ırda da çok 
mllıkUI mevkide bırakacatı şüphesiz
dir. Ahval bu kadar vabamet kesbet
tiği ve buna· da Amerikanın yaptıtı 
gilrliltillerin ıebebiyet verdi!! kabul 
edildill takdinl~ ;,e, Amcrlkaye dil
en vazife, artık nutuk, beyanat poll

tllı:a5ından vazgeçerek dal1'l mOsbet 
ve daha füll bir vaziyet almaktır. 

Amerika, Ylliosl:ıvya ~ be cirme
den e\."\ el de, \"ug()Slavla. -a sür'atle a
zaıııl yardım edecet<ni söylem4t.. Fa· 
~ be v dun iç n Arr. lk dan telı: 
} rnuı bı"e )'Ola çıkmadan vallı Yu-
' vy • ad:ı.n kalltlı.• 

merikan matbua
tında en llararew 

mü.nakaşa 
İngiltere, Amerikadan yU< 

dım bekliyedunun, ıu gİ.İlı• 
!erde Amerikada günün ea 
hararetli münakaıa mevzuu 
ve dedikodusu, erkek lisele
rinde müfredat programına 
yemek pııırme esaslarının 
konmasıdır. 

Bu yüzden, Amerikada ka· 
dınlar ve erkekler arasında 
büyük bir münakaıa kapısı 
açılmııtır· Amerikan gazete 
ve mecmuaları bu bahse ne. 
nif sütunlar tahsiı etmekte
dirler. 

Erkek liselerinde, dera 
programlarına ilave edilen 
yemek piıirme, ıimdilik haf. 
tada üç saattir. Bu deraler, 
hem nazari, hem ameli bir 
tekilde gösterimektedir. Er
kekler bu halden memnun 
mudur, bilmiyoruz. 

Amerikan mekteplerinde 
böyle bir dersin ihdas edil
meıinin ıebebi ıudur: 

Amerikalı kadınlar yemek 
piıirmesini sevmiyorlar, bu 
itten hoılanmıyorar, bunun 
için de, evde yemek mesele
sini, kuru ıeyler, çerez ve 

konservelerle hallediyorlar. 
Zaten, Amerikada bir çok a• 
ileler, dııarıda, lokantalarda 
yemek yer. Amerikan erkek· 

leri iıe, bu kuru yemekler• 
den, konservelerden hotlan• 

mıyorlar, alqam eve gelince, 
aıcak ve taze bir ıey yemek 

istiyorlar. Bu hadiseden ıu 
hakikat çıkıyor ki, Amerika· 

da kılıbık erkek çoktur ve ka• 
dınlara kendi arzularını ka• 
bul ettirememektedirler. 

Bu da, ayrı bir bahis.· 

Fakat, erkeklerin böyle ye
mek piıirme ifini öğrenmiye 

baılamaları, Amerikan ka· 
dınlarını iki partiye ayırmıı· 
tır. Bir kısmı, bu halden mem• 
nundur. Yemek derdinden 
büsbütün kurtulduklarına ae· 
viniyorlar. Bir kıaım kadın· 
lar ise, erkeklerin bu hareke· 
tini, kadınlar için bir izzeti 
nefiı meıeleıi olduğunu ileri 
aürerek, itiraz etmektedirler. 

lıte, asıl münakaıa kapısı· 
nı ~çan noktai nazar da, bu, 
sonuncu fikir olmuıtur. 

Bu hadise, hkikaten Ame
rikan kadınları için bir izzeti 
nefis meseleıi telakki edilebi· 
lir mi?. 

Bizce, bu hadise Amerikan 
kadınları için değil, Ameri
kan erkekleri için bir izzeti 
nefis meselesi addolunmalı
dır· Karılarını, evde yemek 

pitirmiye icbar edemiyen er· 
kekler biraz mahcup olmalı 
deiil midir?. 

R. SABiT 

ikmal imtihanları 
Şehrimiz resmi ılk ve ekall yet 

ilk olrullarıııın ikmal imt.hanları 
bu sabahtan itibaren başlamıştır. 
İmtihanlar ayın 14 üncü günü so. 
na erecektir ve imtihan neticeleri 

de ayın ıe sın<ia talebeye tebll~ 
.ıedilecektıir. Diğer taraftan orta 
okullarla liselerde ikmal imtihan· 
larının eylulde yapılacağı anlaşıl. 
maktadır. 

1 Biri!"i.zi."DE~Dİ \ 
~epımızın lı 

~ 

Yüzde yüz fiatfarkı 
Bir ok•JWCUll1B nzıyor: 

Gçenlerde İstanbul tarafından 
40 kufllill çilek a~tım. Beyol· 
!una çıklıitm zaman çileğin 80 
ku!'Uşa satılıi.ığını ıön!Qm. Slnull 
meyva mevsimindeyiz. Demelı: di
ler meyva satışlan arasındalt fark 
ta bö7le olacak. 

Beyoğlandalı:i manavlam fazla 
dükkAn klruı ve nakliye parası 
venliklcrlni kabul edelim. Fakat 
bı...: vazfyet, bu kadar tahb zammı 
icap ett.rlr mı• l'ıllc:JTa da gıda sa
yı.: i.r. Bcyollu manavlannın lh -
likAn da geçen bu !ula p:ıra ka· 
zanmalı: g.,....•ı=e biraz tre:ı 
\ er.,.se 

' 
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HÜRMETSİZLiK 
--..f- Yazan: SEYFEDDİN ORBAN §1= 

Saat gecenin on birini vurdu. 
Salahaddin, bir türlü uyuyamı

yordu. Bir saaten beri göz kapak
larını yummaktan ,.orulmuştu. 
Selmayı uyandırmarnağa dikkat 
ederek sağdan sola döndü. Ay, baş 
ucundaki pencerede duruyor gibi 
görünüyordu. D~arıda licivert 
bir yaz gecesi vardı. Bir müddet 
kulakları ağustos böceklerinin 
yeknasak gürültüsile uğraştı. Son
ra; gözlerin! yıldızlara çevirdi. 
Onlar da, kırpışan ballerile, sanki 
uyumıya çalışıyorlardı. Gözleri, 
bu sonsuzlukta takılıp kaldı. 

Saat, on ikiyi vurdu. Sal8had.. 
din, yüzünü odaya çevirdi. Ay ı. 
flğıyle beyaz duvarlar, şimşek pa
nltılarile aydınlanmış ve öyle du
ntyor gibi görünüyordu. Döndü, 
yanında yatan kansının rahat uy. 
kusunıı seyre daldı. Bir müddet 
aonra, gözünün önünden her -qey 
silindi. Fakat; ne düşündüğünü 
bi.lm.iyordu. İçinde yaşadığı i.le. 
me, tamamen vicdani hükmedi • 
yor, muhakemesi; dana karanlık, 
silik yüzlü şüpheler, yarım kal -
ıruş nıüvazenesiz fikirlerle karı. 
şıyordu. 

Dışarıya, yorganın altından, 

karanlık bir kuyudan Y'!r yüzüıNi 
Geyreder gibi bakıyordu. Salihad.. 
cliıı, bu gün; vaktile tahayyül et· 
tiği saadeti y~ordu. Selma ile 
beraberdi. Zaman o kadıır çabuk, 
tıpkl tatlı bir rüya gibi gelip geç
mişti. Şimdi ise, bu rüyası devam 
ediyordu. Fakat, zamanın sağır ve 
karanlık perdeleri, maziyi ne, :ne 
kadar örterse örtsün, vaktile ya
§Bdığımız bir aşk iztırabının, kal. 
bimizde, daima bir bıçak gibi kıv· 
nldiğını hissederiz. Bu gece, Sa -
1'haddin için de böyle olmuştu. 
Şimdi, yanında sakin, ümidinden 
daha müsterih yatan karısı için, 
o, vaktlle büyük azaplar çekmiş.. 
tl. Onun için ıztıraplı günler ya· 
ıamıştı. Hatta o kadar Jd, beş se- l 
nedir devam eden saadeti bile, on. 
lan telifi edememiştl. Gariptir ki, 
kendi hayatına kanşan, yahut 
kendi hayatı demek olan bu kadın, 
h!ıliı, bu ıztırabı bilmiyordu, bil. 
m.iyecckti. 

Uykusuz geçen bu gecede, dü
~celeri arasında, günler için e
hernınl.yets1z görünen herşey, ya. 
vaş yavaş büyüyor, genişliyor, o.. 

11u tehdit ediyordu. Sonra, bir a· 
ralık gözünün önüne arkadaşı Fe. 
ridunun ı.ayali geldi. Ona, bu • 
günkü saadeti bağışlıyan oydu. 
O da, Selmayı kendisi kadar se
viyordu. Fakat bu büyük bir fe
dakarlık göstermiş, Selmayı Sa. 
liıhadd.ne bırakmıştı. 

Her şeyi, aynen hatırlıyordu. 

1 mamıştı. Tam bu sırada bir alev 
bulutu gelmiş, pencereden· 

- İmdat! İmdat! 
Diye acı acı haykıran ve ııe· 

redeyse, kendini evin dördüncü 
katından sokağa atacak gibi gö.. 
rünen genç kızı alıp götürmüş.. 
tü. Artık, ne ses duyuluyor, ne de 
kendisi görülüyordu. O vakit, 
bu manzaraya şahit olan Saliıbat
tin, birdenbire nefesinin kesildı -
ğini hissetti. Yanındaki duvara 
kendini bırakıverdi. 

Aradan nekadar zaman geçm.şti, 
bilmiyordu. Omuzlarını bir el 
salladı. Silkinerek kendine geld;, 
Karşısında Fcridunu gördü. Sel
ma, kollarında baygın bir halde 
yatıyordu. Salahaddin, hayret i. 
çindc bocalarken, Feridun, güler 
bir yüz, tatlı bir sesle: 

- Onu aJ ve götür. 
Ded~ Salahattin, bir anda. bir 

çok şeyler düşünmek istedi. Fa
kat, o kadar bitkin bir halde idi 
ki, ancak: 

- Ya sen? 
Dyebildi. Bu iki kelime, Feridun 

için çok, açık bir mana taşıyordu. 
- Hayır, • decl.i • ben de sevi

yorum, fakat, o ~ana !Ayıktır. Ka
dullar, benim gibi, büsbütün çir
k:im adamlara, her şeye rağmen 
tahammül edemezler. 

* Feridun o yangın hAdiseslnden 
sonra, bir daha ortalıkta görün • 
medi. Saliıbaddin ile Selmanın dü. 
ğünleri arifesinde, onun, yangın
dan aldığı yaralardan, bir köşede 
sessizce öldüğü duyuldu. O hadi
seden sonra, Selma, o büyük fe
dakarlığına mukabil, Feriduna, 
Sa!Ahaddinin bütün ısrarlarına 

rağmen, teşekküre gitmedi. 

Salahaddin, bunu hatırlııyuıca, 
vücudünü bir ürperme aldı. Ar
tık, daha fazla düşünmemek iste
di. Başını pencereye çevlrdı. Ay, 
oradan çekilmişti. Gökte kandil 
gibi birkaç yıldız parıldıyordu. Et. 
rafta, bir türbe sessizliği vardı. 
Salahaddin, son defa, Feridunun 
hayaline doğru baktı, onun için 
Allaha dua etti. Sonra, başını. yor. 
gandan içeri soktu. Aradan, uzun 
bir zaman geçm~ti. Kulağına bir 
ııes takıldı. 

- Feridun .. Feridun! 
Kansı sayıklıyordu. Yerinde 

doğruldu. Acaba, Selma, nasıl bir 
riiya görüyordu? Biraz daha bek- 1 
ledi. Selma, gözlerini açtı. Saa -
haddin telaş dolu bir sesle · 

- Galiba, • dt>di - bir rüya gö
riyordun karıcığım?! 

- Evet ... Çok korkunç bir rüya .. 
- Ya ... Feridun diye sayıklı -

IDONY A MESELELERiti 
)l,.., .. J~ ... _... :a.._ ... .,. 

BU BABBİN 

SAHNELERİ 

Gemi kafilesi· 
• Dl kurtarmak 

için kendini 
feda eden mu· 
avin kruvazör 

Atlantikte kim bilir, 
günün 24 saatinde ne 
facialar oluyor, bir 
tanesini şöyle gözö-

nüne getirebiliriz 
Şimali Atlantıkte vapurlardan 

mürekkep bir alay ilerliyor, her 
çeşit milletin bayrağını taşıyan. 
her tondan ve her yaştan otuz se
kiz vapur .. Ocaklardan çıkan otuz 
sekiz duman, Okyanusun dalga
ları üzerinde birleşerek, enginlere 
doğru yayıl,yor. On mil uzaklar
dan görünen bir duman bulutu ... 

Buna •Vapur kafilesi. diyorlar. 
52,45 arz ve 32,13 tül derecesin

de olduklarına göre, hairtaya ba
kılınca, hareket ettikleri Kanada 
limanı ile varacakları İngilterede
ki Mersey liman.na ulaşmak için 
dolaşacakları İrlanda arasında tam 
yan yola gelmişler. Tehlikeli se
yahatin yarısı atlat~. Griva 
direğinde nöbetçiler ufukları Jı.ol
luyorlar 
İrlandadan 1500 mil uzaklarda 

tehlike o kadar yok. Alman de
nizaltıları ve bombardıman tay
yareleri bu derece uzaklara nadi
ren açılabiliyorlar. 

Bir gün evvel kafileye refakat 
eden Kanada kruvazörleri, bay
raklarını direklerinin yarısına in
clirmek suretile •selametli yolcu
luklar. diliyerek geriye dönmüş
ler .. Ertesi gün Okyanwıun bir 
tarafında, yine kendilerini hima

ye edecek, bu sefer, İngiliz harp 
gemilerile karıılaşacaklarıru ve 
beraber yurda döneceklerini bili
yorlar. Fakat acaba nerede?. Kap
tan köprüsünde bir aşağı, bir 
yukarı dolaşan gemi süvarileri de 
bunu bılmiyor. 

DENİZ KURDU 
Fakat.... Yalnız bir tek adam 

randevu yerini biliyor. O da •jer
vıs Bey. ismindeki İngiliz gemisi
nin süvarisi Edvar Fegandır 

da ik... top, namlularını ileriye dik· 
r:oı.;. tetikte beklıyor. Yani vapur, 
m_.ıv..n kruvaz.. •. 

Fagen Ülsterl, bır İrlandalıd 
ve bir A~ ralın ogludur. K.rk , 
k rk beş ya§larında ,kısa boylı. ge
n ;ı omu~lu bir adam... Gen ıdc 
herkes onda-ı korkar, fakat .h_, 
kesin de ona itimadı vardır. 

Vapura kaptan olduğu zaman, 
efradı güverteye toplıyarak şayet 
bir düş.ınan gemisine raslarsa, mu
kabele edeceğini ve gemide bulu
nanların hepsine de güvendiğiri 
k·Mca o-öylemişti. 

Fegan küpeşteye dayanmış, hi
maye ettıği gemi sürüsüne bakı
yor. Hava güzel. .. Fakat iki saat
sonra güneş batacak, ıki saat son
ra da !:umandan Edver ~·egan kah
ramanca ölecek. 

DÜŞMAN. GÖRÜNDÜ 
Kfilenin en başında giden İsveç 

vapuru, birdenbire işaretler ver
meğe başladı: Tam ileride bir harp 
gemisi. 

Bu, bir hadise değil. Çünkü At
lantiğin ortasında, deniz tistünde 
bir harp gemisi, olsa olsa İngilız 
gemisi olur. Fegan ~elen geır.iniıı 
siluetini görmek iç:n dürbüne sa
rıldı. 
n,~ iyice bakmamıştı ki, va

pur kafilesinin sağ tarafında, de
nizden dört su fevaresi yükseldi. 
Yani dört obüs ..• Fegan gördü ve 
anladı. 

Şimdi dürbününün yuvarlak rü
iyet sahası içinde dü§man iyice gö
rünmüıjtü. Gri renkte, kulesi mu
azzam büyük bir harp gemisi. .. Si
luetim.irn gemiyi anlamak için, ki· 
taba bakmağa lüzum yok. Alman
ların o kadar besbelli •Graf Spe• 
sınıfından bir cep kruv:ızörü ... 

Fegan tayyarelerden ve den!L
altılardan kc:k&rk•!n. terndüf ka
filenin k•··~ısına on <lcfa da'" 
müthi; bir düşman çıkarm;ştı. A~ 
man bahriyesinin k.;:·:oı.n gemile
rinden ya •Admiral Şir., yahut 
cLutzOV> kruvazörü .. 

ÖLÜME oc,Cu 
Kaptan Fegan girişilecek muha

rebede kuvve\lerin ölçüsüzlüğünü 
düşündü. Kendisinin 6 pusluk iki 
topuna karşı, düşmanın 11 pusluk 
topları vardı. Farzetse ki, obüslc
rini isabet ettirse bile, düşmıın 
gemisinın zırhlarını delmek me
seleydi. Halbuki kend• gPn.isi ap
açıktı, toı•ıarını da ancak""" kal
ıkanlarır,,n zayıf zırhı rnuhafaza e
diyordu. 

Fakat Fegan, o da~1<.a Alman
lar da dahil olmak üzere, bütün 
diinya gemicilerinin kolayca anlı
yacakları bir karar vermişti: Ka
fileyi kurtarmak. 

Derhal kafiledeki bütün gemi
lere duman bulutu arkasına sak
lımarak açılmalarını emretti. Ge
milerin her biri hedefler\ yaymak 
için birer istikamete açıldılar. Fe
gan ise ateşi kendi üzerine çek· 
mek için düşmana doğru atıldı. 

Selmanın beş sene evvel alevler 
içinde yanan evleri gözünün ö.. 
nüne geldi. Halk çılgınca: 

~ Selmayı kurtarın! Kızcağız, 

hemen nerdeyse, diri diri yana
cak! 

yordun. 
Selma, evvela cevap vermedi. 

soııra, birden hatırlamış gibi· 

- Ha .. Evet, - dedi • Feridunu 
gördüm. Ne çirkin, ne soğuk yüz. 
lü adam. 

Onun vapuru da ötekilere benzi
yor. Llkin kafilenin en büyük va
puru olan 16,998 tonluk Rangitıki ı 
vapurundan biraz daha küçük .. 
cjervis Bey. harpten evvel İngil· 
tereden Avustralyaya muhacir ta- ~ 
şrrdı. Arkaya doğru eğilmiş Qir 1 

, tek bacası var. Direğinde de harp 
/gemisi olduğuna alamet olarak, 
beyaz bayrak taşıyor. Ön tarafın-

Makineler hızlandı. Fakat Al
man obüsleri kolay !ıkla hedefi 
buldu. Cep kruvazöründeki geniş 
telemetreler sayesinde obüsleri 
elle ko:vmu~ gibi geminin üzerine 
bindirebilirlerdi. Nitekim bir o
büs, kaptan kulesini aldı, götürdü. 
Ayni zamanda kaptan Feganın bir 
kolunu da alıp götürdü. Fegan, 
öleceğinden emin, hemen alt gü
verteye fırladı. İkinci kaptana ke
sik ve kısa cümlelerle en son e
melini söyledi. 

Diye bağınyordu. Sal&haddin, 
tenha bir köşede, aciz dolu bir kız
gınlıkla, yumruklıırını alev'.ere 
doğru uzatmış ümitsiz yaşlı göz • 
lerle, dörtte lrir tarafı ateşlerle 
çevrilmiş eve bakıyordu. Sel • 
mayı, kurtarmak lazımdı. Fakat 
herşey bitmiş, biçbır imkan kaJ-

Salahaddin, bu sözler üzerine 
bütün vücudünün sarsıldığını his
setti. Bu hörmetsizlik, onu tama. 
mile korkutmuşt.ı. Karısına, çok 
şeyler soracaktı. Fakat, onun de
rin bir uykuya daldığını gördü. 
Saate baktı. Durmuştu. Her haL 
de sabah uzalı: değildi Sür'atle 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

Ylldırım muahedeye riayet etmedi 
Yıldırım, bu teklifleri lıAlŞ gör

dü Yeni bir muahede akdet\: 'le 

Bizansa yeni bir eınx- verdi· 
- Andranikosu hal' ediniz .• 
Andranikos hal' oluııdı.. İhtırar 

İmparator Yani tekrar İmparator 
ilan edildi. Oğlu Manoel de ~riki 
elarak gösteri!d; (H. 792). 

Fakat, bu muahedenın de alıid.-
• mlJla Yıldırım Beyazıd riayet et

medi. Çünkü asl.nda An<lranikos 

ile oğlunu mahpus tutacağın. Yl
dırıma vadetır:i§ iken, bir k.<.'foe aıı.-

lan dde edine Sıl.vrı, Çekmece, 
talc k · b lu· 

nan bir kaç me-vkin anlara tericiırl 
talep etti. 

Aıııl muahedeyi Yıldırımın iıo~
dugu gtbı görülüyorsa da asıl itin 
içyüzü büsbütün başkaydı. 

Manoel güzel kızını bir ~ne
vizliye verecektı. Bıırıa muka)>il 
ee Ceo>eviıliler MaJJOf.'li ye babası 
Yaniyi hapl:~aneden kaçınp Yıl
dırıır.a tPS!im etmişlerdi ve bu 
suretle CeneYizlilerc de Midillı a
daru ver 1ecek 

Sonrad.m m daruı ç an ve 
bu mesf-le 

b<ı 

giyinmeğe başladı. Ne yapaca
ğını bilmiyordu. İçinde, büyük bir 
ağırlık duyuyordu. 
Sokağa çıktı. Daha ilk adımlarda 

gönlünün biraz hafiflediğini duy. 
du. Yollar, evinden uzaklaştıkça. 
kalbi, daha fazla ferahlıyordu. 
Artık mes'ut olması için, belki de 
bir daha geri dönmemesi liızımd.. 1 

muştu. Sebebi de Midillinin Cene
vizlilere verilmeme..i maddcıoiydi. 

Görülüyod ki Kosva muzafferi
yetinden sonra, Yıldırım Beyazı
dın şiddetile Osmanlı hükümeti 
Rumelinde hakiın bir vaziyete 
geçmışti. Bizansa bile emirlerinıi 
harfiyen geçiriyordu. ,,. 

Anadoluda Alaşehir, Türk diya
rı içinde yalnız olarak Rumlar e
linde kalmışı. Sözde Bizans İm
paratoru namına, hakikat halde 
lıie kendi men!aatıne bir tekfur 
tarafından idare olunuyordu. 

Karesi ve Germiyan sancı;kla
rn::ı vakın iken bu şehre dokunul
maması Aydm ve Saruhan Beyle
rinin hatırlarına riayet içindı. 
Çünkü Alaııehir hakimi anlann 
himayderıne iltica "tmekte idi. 

Bu defa Yıldu-ıım Beyazıd l<'m- ı 

St'min hatırını tanımaksuın ve 
Aydın, Saruhan Beylerine de 'k.;y
met ~ermiyerek devlet l!'enafiinl 
temine ka r va-eli. Ala ·er .I' ! +. 
hin <'mrc ledi. 

Ala r f t ınc cm 1r olan 

Dü;.nam 4(00 metr? ka~.ar yak
laşmak .. Bu mesafeden obüsle • 

(Dttamı 6 ncı sayfada.) 

askere imdat olmak üzere Bizans 
İmparatorundan dahi müfreze is
temiş idi. Sözde kendisine sadık o
lan bu şehrin aleyhinde hareket 
etmek üzere Kavser yalnız asker 
göndermekle iktifa etmemiş: 

İhtivar Bizans İmparatcrunun 
oğlu Manoel ile beraber muhasa
ra ordusuna iltrhak etmiş. İlık 
hucum edenlere karışmak merte
besinde huh'.ls ve tabasbus göster· 
miştir. 

Bir Roma İmparatoru için htt 
bir vasfın fevkinde bir zillet de
mek olan bu bal bir Osmanlı pa

di~ahı içiıı lüzumsuz ve merdut bir 
ta.lıkir ve terzil obıaktan kurtula

maz. Hatta lekenin bunlardan han
gisinin üzerinde daha mekruh ad
dolunmak iktiza edeceği kestirile
mez. 
Alaşehir fettı.olun<lu. Bunun ü

zerıne Aydır Beyi padişaha gelip 
arzu ubudiyet cttı. Bundan sonra 
m;ıstakJ bir haki:m sıfat.mı terlııile 
O,manlı sancıtk be ·i srfatile iftl
ha rdeee,llini bt yan "yledi Saru
h n Be' r ,.fr;, ka • rak Ka.<ta-

Amerika Cüm
hur Reisinin ilk 

Reisliği 
Şımdikl Amerika C'ünhurrclsi Ruz

velt 14 yaşırıda ıken Ncvyorkta Gro
ton lsr ine gıı·mıştı. Bu lisenin talebesı 
hep gın ailelerin çocukları di. Rw:
velt a csı de zengin sayılır. Babası De
J~ .. o r.. zvch' n Nevyorktan 100 kilo

:netr kada!' uzakt;J H .ıd. on nehri ke
narında bir n1alikanesi vardı. l'vtils
takbcl CütnhurreL">ine çocukluğunda 
Alman ve Fransız mürebbiyeler bak
quşlardı. Hud.son nehrinin fk.i kena
rındaki orn1anlarda hür bir çocukluk 
hayatı geçirmişti. 

Liseye girince, orada komşu maH
k~nelcr sahiplerinin tanıdığı çocukları 
ile buluştu. Artık kendisini yalnız his
setmiyordu. Bunlardan biri Rodgera 

mektebe giri~in ilk sıkıntılı aylarını 
ona hissetti.nncmişti. Zaten Ruzvelt 
ta çocukluğuundanberi şen, sevimli, 
konuşkan, kendi.sini herkese sevdiren 
bir insandı. Bu sebeple lisenin hemen 
bütün talebesi kendisine kar~ı muhab
bet bağladılar. 

.l\.lek.tepte lki ıene evvel tesis edilmiş 
bir •Pulcular Klilbü> vardı. Ruzvelt, 
arkadaşlarının kendisine karaı göster

dikler· teveccühten cesaret alarak, bu 
klUbün reisl ı ğine göz koydu ve müca
deleye girişti. 

.l\.IGcadele hayli çetin oldu. Başlıca 
rakıbı olan Rcılf Çembers isminde bir 
talebenin gene- Ruz,·eltten dahn kıy

metli pul kolleksiyo"!:J vardı. Fakat bu 
koll('ksıyondaki pııUa. ın çoğu Avrupa 
memi(•ketlerine ait ptıllardı, Halbuki 

Ruz\'elt'in kollcksıyonundakl pulların 
hemen hemen hepsi Amerika devlet
lerıne ait pullardı. Bilhassa Cenub! 
Amerika. Antil, Haiti pulları .. 

Meraklı olan tarafı au ki, mil.'itak
bel Cümhurrcisi o zamanki mücadele
sinde tamamiyle •infiratçı>, yani A

merikayı Avrupa işleri.ne karıştırma
mak Politlkasını müdafaa etti ve genç 
D)üntahiplerinden yüzde yüz Amerika
lı olmalarını istedi \·e nihayet müca
delesinde muvaf!ak olarak reis seçildi, 

Bu kolleksiyon zamanla, &imdi dün

yanın en güzel pul kolleksiyonlıırmdan 
biridir. Fakat Avrupa pullarının çoğu 
ek..:ıik kalmıştır. 

):( S i N E M A J=( 
Neler, neler? 
Con Kravford on bir yaşında bir 

,-avrucağı evlötlık almıştır. Yavru1 her 
fırsata kendi anne.si imi~ ıibi, Con 
Kravford'a karşı muhabbet göstermek
tedir Diğer tara!tan Con yemin etmek 

11.rnı gelirse, çok sevdiği evlatlığının 
başı üzerine yemin ediyormuş. 

Greta Garbo He bir mukavele yapa
mamaktan artik bıkan rejisör Leopald 
Stokovski ıimdi Valt Disney ile bir mu
kavele yapmıştır. Üstadın ıııinemada
,-aratt.ığı bütün mahlUk.at timdi konu
faCaldardır. 

• • 
c:Şirley Templ'i Sevenler Klübü> on 

bininct Az.asını kaydet~tir. Bir tek 
şehirde.- bu çeşitten bir klübe bu ka
dar ftza kaydedilmiş olması lllı: defa 
gôrillmüstür. Bahsi geçen tehir Nev
yorktur. 

IA • 

Errol Flin karuı LlU Damita'yı da
ha ziyede A5ık olmıya ba~larnııı: nedir 
kendi~iyle görü~meğe ıelen bir ıaze- ' 
teciye: 

cBana, sanki Lili ile yeni evlenm.i
ıinı aibi geliyor' demiş. Dogrusu bir 
kadın için, kocasının bundan daha 
kuvvetli iltifatı olamaz. 

Ce,ı ms Stvart'a gire 
- Kocasının sigara içmesine müsa

maha etmek ve o sigara içerken vüz 
buruşturmamak. ~ 

- Kra\'atlarmı tenkit etınemek 
eben alsaydım, sana çok yakprdı> de~ 
memek. 

- Diğer bir kadın eğer güzel ..., .... 
ki if.e, bunları tasdik etn1ek. 

- İyi kfiğ:ıt oynamasını bHınek:. 
- Her hAdise karşısında daima 

temkinli, h.eyecafu-ız ve aolukkanlı 
olmok. 

monu ha~inıi İsfondiyarzade Be
yazıd Bey yan:na iltica eylemiıj
lerdi. Bu suretl<' Yıldırı.m Saruha
nı da zaptettı Saruhan sancağı da 
Şehzade Ertuğrul Beyin emrine 
verildi. 

Bu suretle Anadoluda Mevcut 
olan on emaretten yedisi Osmanlı 
devletine filen ilhak olunmuş, yal
nız Karaman ile Kastamonu ema
retleri kalmıştı. 

Fakat Yıldırım pürüzlü şeyleri 
sevmezdi. Tuna boylyarıııda yapa
cak işleri varil. İstaooulu zapte
decekti. 

Llkin Karaman eğulları rahat 
durmuyodar<lı. İsfendiyar oilu da 
böyle idı. 

Bilhassa, Kacaın;ın ogı.ıllan 

Bizansla, 11.onıa ile UY"§31'aılı: 08-
manlılar aleyhine fırıldH!aı- çe
viriyord~. Karamanhlar, daima 

hıristiyanlarm ve bilhassa Bizans
lıların aleti <Muyordu. 

Bu •ooeple Yıldırım, .Karamaııı 

ortadan kaldırmak istiyordu ve 
Ka•a.oran bu Jdunu ordularilc ıe- ı 

Bekri Mus af 
Yazan: OSMAN CEMAL KAY iLi 

Tefrika • 1\o: 58 

Seni bu akşam saraya g··tii ,, 
ceğim, yemeği orada yiyece 

Kapıdan içcrı)·c bir adım atar 
atmaz Cazım gayet sakin bir ta
vırla: 

- Kolay gelsin yahu dedi, ne 
o kurban mı kcsyorsunuz?. 
Kadınlar kaçacak delik ararlar

ken eli bıçaklı gaddar herif Caz
ın;n üzeıine atılmak istedi. Fakat 
beri.ki, zaten sapı elinde olan sal
dırmayı, koltuğu altından çekip 
onu ters tarafından ve oJanca 
kuvvetilc herifin bileğine indirdi. 
Bıçak herifin elinden düşer düş
mez yine saldırmanın tersini bü
tün hızile suratına yapıştırdı. Can 
acısı ile yere yuvarlanan herif 
hem Cazım, hem :Mustafa tarafın
dan karuına, beline, kafasına, su
ratına sekiz, on da şiddetli tekme 
yiyince kendinden geçti. Oda ka
pısından dışarıya fırlamak ist:ycn 
kadııılar kıyası~·a yedikleri tokat, 
yumruk ve bıçak tcrslcrile )·erlere 
yuvarlanarak acı acı bağırıyorlar
dı. Yukarıdaki gürültüyü duyan, 
a~ağıdaki gözcüler de tela~la mer
divenleri çıkarak yukarıkilere il
tihak edince Cazım, onlara şu em
ri verdi: 

- Çözün şu delikanlının kolla
rındaki ipi de onunla şu keratanın 
kollarını sım. ıkı bağlayın baka
yun!. 

Gürültü, patırtı, çığlıklar arlık 
sokaktan da duyulmuştu. Hatta 
Yamuk Osnıaııla, Bıdık Hasan bir 
aralık kapıya yiiklenip içeriye da
lacak oldular. Fakat Mustafa he
nüz pcnct'rcyi açıp nBra ntn~.,dığı 
için bundan vazge~tiler. L ' ii· 
niinde pervane gibi dönmej(e baş
ladılar. 

Herifin elleri sımsıkı iple bağ· 
)ar\ lıktan sonra, ayni işi evi ida
re etmek olan karıya da yaptılar. 
Onun ellerini iplerle sardılar. 

Mustafa şimdi yapılacak bll!lka ne 
iş kaldı ki gibi Cazımın )·üzüne 
bakarken Cazım: 

- Bunları dedi, biz götürmiye
lim, zaptiyeleri buraya çağıralım, 
gelsinler, vaziyet ve ma11J:arayı ol· 
duğu gibi görüp suçluları kendi
leri götürsünler. 

Mustafa pencereyi açıp bağırdı: 
- Heeey, Yamuk Osman, Bıdık 

Hasan, nerede'>iniz, geJiniz bu
raya!. 

Osmanla Hasan, l\lustnfanın i
çeride müşkül bir mC\kide kaldı
ğını sanarak kapıya ) üklendiler. 

l<'aLat, onların kapıyı kırmasına 
meydan kalmadan Bekri pence
reden 01tlara şu emri \"erdi: 

- Çabuk fırlayın, bekçiyi, zap· 
tiyeleri alıp buraya gelin! Biz 
canileri sımsıkı bağladık!. 

Bekçi ile zaptiyeler gelinciye 
kadar Mustafa ile Cazım o surat
sız, meymenetsiz insan kasabı he
rüle kadınları adamakıllı istie\•ap 
ettiler H biraz önce boğazlanacak 
olan mirasyedi delikanlının adre
sini ~kim olduğunu ve nasil desi
seler, dola~;arla buraya düşürül· 
düğünü iyice öğrendiler. Ev sa
hibi kadın bu işi örtbas etmek 
için Mustafaya birçok paralar ve 
kadınlar ddettiyse de :Mustafa 
bunlara kat'i)yen yanaşmadı. 

Bir çe)·rek kadar sonra bir zap
tiye çavuşu ile dört nefer ve ma
halle bekçisi eve geldiler ve üst 
kattaki manzarayı görünce hep-

cavüz eyledi. Karaman beyliği 
mühim ve kuvvetliydi. 

Karaman Beyi Alaeddin Bey 
mevcut !ruvvetlerile Taşiline çe
kildi. Osmanlı ordusu Konya şeh
rinin muhasarasile meşguldü. A· 
hali ve asbr kale içint! kapanmış
lardı. 

Yıldırım Beyazıt, ahalnin maı.... 
ııa tecavüzü kat'iyyen menetınilJ! 
olduğu için kıvama gelmiş olan e
kinler öylece tarlalarda dlli'uyor
du. 
Diğer taraftan orduda zahireee 

lcıtlılt hissolıınuyordu. Yrldınm, 

ıehre haber gönderdi. Tarla sahip
leri çıkıp mahsullerini toplamağa 

davet ohmdu. Kendilerine fii4ml.· 
yeceği, lıattiı zahireyi satmak is

iıerlerı;e ol'dııca bedelleri '\lel'İie

ceği vBdolundu. 
Emsal.9iz olan bu -ahate ipti

da birçok kimseler lnanmaG.ı. Liı· 
an çıkan birkaç ihtiyar köylü ha
berin doğru olduğunu bildirdiler. 
Bunuıı üzerine halk tarlalara 

döküldü, mabiuJlocini topladılar. 

sının de parmakları agııl~ 
kaldı. Çünkü delikanlının 1 
içine uzatılan başı, leğenin 1 
daki keskin satır, ortadaki 
ralar, çuvallar, süngerJer 
gibi duruyor ve zavallı del 
hala en derin uykusunda ııı•, 
fıl uyuyordu. .... 
Mustafa sarayda k 
dini Padişah sanıY 

Bu dehşetli maceradan 
caniler, cezaların en ağırJarııt' 
pıldı. Ve Mustafa da Kap!~~ 
nın bir kat daha göziine gı 
şehirde cere)·an et111esi nıuh 
olan bu gibi vak'aları taki 
kendisi fahri olarak ıncnıtıf 

di. l\lustafamn bütün rnk'ei.ıl 
ten sarasca da duyuluyor ' ı 
zı~·na gülünüp ge~ili~·or, b 

na şaşıh:)ordu. Bu son \.·ak
0

P 

rayda du)·ulunca ba~ta ıa 

padişahı olmak üzere sar•Y 
nı, J\lus\Jfayı yakından g 
tanımak istediler ve bııııu' 
işi Kaptanpa~aya havale 
Kapıanpa a bir pcr~embe • 
Jllusıafayı dükkandan çağırt 

- Seni dedi, bu aksam : 
götüreceğiıu, yemeği s~ra~·dl 
likıe ! iyecej(iz!. 

Saray sözünü du~·unca ;il 

acaipleşfr 
- Aman dnletlim, nasıl 

lır•ı'm gibi bir yorgancı pJ 
hiç sarayda ~emek ~·i~·ehilif 

- Nene lazım, buuu ffÜP~ 
tiyor, kendisi irade hu~·urıl 

- .1.man pa~anı. bu i!'}trfl. 
affedin!. 

- İmkanı yok:. 
- Ben yapamam. ben "kıl 

utanırım. belki de bir pol 
maskara olurunt!. 

- Aldırn1a sen, yüreğ~ni 
tut. bi"~'nik olma,:. 

- ı:\;il~nı öpcyint pa~ab 
ğım, gel bu i~ten vnzge~!. 

Kabil değil!. İradei St 
bii~ le, hiç İradei Senin el' 
gelinir 1ni?, 

Mustafa çaresiz: 
1 - Pekala, ne yapaJıııı, 

kısmetcie bu da varmış:. 
Deyip boynunu büktük!<~ 

ikisi de arabaya atlayıp s• 
yolunu· tuttular. 

Saraydan i~eriyc girip ~t 
mükellef salonlardan bir•~~ 
lınca zavallı l\tustafanın ıısl 
lı hızlı çarpmıya, ba~ı dö~ 
gözleri kararmaya. dili tııl~ 
başladı . İşin farkına ura~ 
tanpaşa ,onu, sara~'tn en trıl 
en mütevazı odalarından 
soktu ve orada önceden h~ 
mış olan gayet mükellef bİ1 

sofrasının ba~ına geçirtti_: il 
- Haydi bakalım, at bır 

ne de biraz aklın ba~ına gel· 
raz neş'eleııirsin!. ~ 

- Aman paşam na'11 ol 
rası saray, başımıza bi~ i~ 
mıyalım sonra?. 

- Birşey çıkmaz, sen atı• 
na bak!. 

Mustafa ilk kadehi ym·ar 
Kaptanpaşa ocla kapı.sına 

ytirüdü: 
- Siz nereye 

Kısmı azamını Os:manlı o~ 
sattılar. Paralarını aldılar. 1 Osmanlıların bu i.licenaP d 
rafa yayıldı. Bu adalet ve !Jl' 
eserinin semereleri heroeıı 
dü. Niğde, Aksaray, Akşe~ 
!el"ri Y~ldırım Bey azıda kB9 
açtılar. 

Bu gidiş ile bütün efll~ 
kayhedece~i anlamış olS 
ecıdin Bey sulha talip oııl; 
fa.l'Tlba suyu hudut itibar 
(H. 793). 

Alaeddin Bey daima A. ,·r 
münasebatta bulunur, aııl'ı 
manlılar aleyhine sevket11'f; 
re Bizans İmparatorlarile . 
ra rekabet edercesine çalı'"' 

İki sene sonra Avrupad8 ~ 
lisalibin tertip C'dilmekter<J 
haber alındı. Ehlisalip O 

Rmnelinde Tunayı aşaraJc Of 
Türkleri Ü2erine yürür!ctd 

man oğlu da Anadc~udaJI 
Türkleri iizerıne yürüye<:~ 
suretle, Osmanlı Türklrf! ~ 
metini ortadan kaldır1~ 



Hitlerin, Cebelüttank'a 
taarruz ebnek üzere, or
dularını İspanyadan ge
çirmek ıçın General 
Franko'nun tahriri mu· 

it.Su yaww• meUnlert Anacıw• vafakatini aldıgı bildi-
? AJansı bWtenlerinden alınmıetırl rilmektedir. Almanya 

'11ı.iı ed-: Mızamnrer Alaha: İspanyanın iaıesini te-

l.o min edecektir. Şimdi İ.f-
•'I' ndradan bildirildiğıne gör~ gal altında bulunmıyan 
1._aYınıs. gazetesı, Alman ordu. • F d Al k 
'<rlnın Cebelü.ttarık üzerine İs • ransa an man as e-
~nya. topraklarından geçmes; i· rinin geçirilmesine mÜ· 
b,'4, Ihtler'in General Franko'dan saade etmesi için Mare-
.. ~;ırı muvafakat aldı;;ını yaz • tal Peten üzerinde taz· 
'<ll<tadır. yik yapılmaktadır. 

)ı~~neral Franko İspanyadan ya- ::::============ 
b,r; C~k Alman ileri hareketinin 
~ ·?•ni Hitler'e bırakmıştır. Bu 
ile l"i hareketin bu mayısın 15 in. 
Ilı Q "Onra başlıyacağı zannedıi -
~k~dır. 

~ C..ııeraı Franko, şimdiye kadar 
~~ler'in talebine karşı İspanyanı.n 
,. berbat olan iaşe vazı)-etını 
tri sürmekle idi. Bitler, Alman. 
• "1ın İspanyaya yiyecek madde
bııııi temin edeceğini vadetmiş, 
~Qun üzerine General Franko 
~'ıııan tazyilune daha fazla mu. 
~eınet edememiştir, 

~ • 1mdi işgal edilmemiş olan 
~~n3ız topraklarından Alman 

... er10r rıın geçirilmesi için, Vişi 
•kuıne1ı tazyik edilmektedir 

ı,;ransız Başvekil. muavini Ami
l'a Darlan, Hı tler'ın Fransız lop
~,~larırdan bir kısmının İtalyaya 
tı '.~iyeceği hakkındaki vaidle
ı!ellı ıleri sürerek, Suriye üslerin. 

, 4? n. İspanyaya geçecek kuvvet 
lı~~ Fransız demiryollarından is.. 
Ilı 0-e etmesine inhisar eden Al. 
~ıı taleplerinin artık reddedile -
~~eğini Mareşal Peten'e bil. 
t;;'lll§tir. Bundan başka Alsas 
1). ren•e mukabil, harpten evvelki 

1 •tısız hudutlarına mücavir Fran-
1;ca ~onuşan yerlerden arazi ve-
ecegı de söylenmektedir. 

ı,,.Şlı:ıınd, Mareşal Peten'in cevabı 
lenmektedir. 

İTALYAYA ARTIK PAY 
.., VERlLMİYECEK Mİ? 
rn Le il ndradaki bıtaraf mehafilin 

lıi~lınd.en aldığı haberlere göre, 
~· ~ııı ~ ıle Musolıni arasında ya _ 

1 
İlıı~a bir mülakat vuku bulması 
~ınaıi vardır. 

~USolinı'nln, Hitler'in temayül
\ii·-"ak.kında bazı endişelere düŞ

b ~~~ zannedilme ·tedir. Ayni me
zı ; e göre, filhakika avutucu ha. 
~attı sözler bir tarafa bırakı -
"tr·ı1taıyaya Fransa ve İspanyaya 
llıi 1 en ehemmiyetten fazla ehem. 
d let verilmtmektedir. Anlaşıl -
~lana göre, Musolin! Hitler'in 
~e tıniği, İtalyaya, Yugoslavyaya 
~ ulgaristana teklfi ettiğine da- ( 

ta ~rih deliller elde ettikten son. 
ıu11 • 11 kanaate varmıştır. Musoli-

t >ayııı. korkusu, Slovenyanın İtal. 
pi darı a ilhakının Hitler tarafın -
ı~ l) ~i görülmesi ihtimalidir. 
P >•y ıg~r taraftan Musolini, İta! • 

ı_11
1 Üçüncü plfuıda bırakacak o

~Qdbır Alman _ Sovyet yakınlı -
tı aıı da korkmaktadır. 

tıı ~ rnuliıkattan maksadın, A -
. ·•kanın açıkça vaziyet alma • 
ııaı: görüşülmesi de o!abılir. Her 
ıı, r e ~ltler'in Floransa ve Bren
lt.ı l'rıullkatları gibi, bir müla • 
~i Yapılmasının münasip ola -
~~zllıa karar vermiş olması he· 
lı,.1 ı:eeyYüt etmemiştir. Bununla 
~ h~ Cr Hitler bu müliıkatı sırf 
la~- erın demokrasilere karşı te. 
~llilıdüni.ı teyit için kabul ede • 
~1>;' Yoksa İtalyaya herhangi bir 
~ ·lele bulunacağı maksadını ifa
ı..ı;tıniyeceği de ilAve olunmak-
ltı r 

lt~R1N MUAVİNİ RODOLF 
liF;S İSKOÇY ADA 

~~ 24 saatin mühim hadise • 
~~en biri de, Hitler'in muavini 
lıo1ğd f Ires'in Almanyada, Avgs.. 
~ı· a hır tayyareye binerek İs
~a~~1~da Glaskov civarında pa • 

ln .e karaya inmesidir. 
tıı,,ellıJ.ız Başvekalet dairesi dün 
ı~t 23.20 de neşrettiği dekia • 
1-t 

1
°nla hadiseyi şu şekilde an • 
akladır· 

•ıo · 
t~~ . mayıs cumartesi gününün 
lıe sı, keşif tayyarelerimiz, bir 
lt~Gç rschmi\t • 110 tayyaresinin 
~. ,Ya sahil.ni gcçt ığinı ve Glas· 
lıı~ıı st'.kametinde uçmakla oldu
lr·hııı· bıld rrnişlerdir. Bir Messer
~ht:t • ILO tayyaresinin bu va· ,i: Almanyaya dönmek için 
~\oıo•ıa 1 oloeveut olamıyacağından, 
~~t ~':habere inanılmamıştır. 
~lir~ bılahare mitralyözlerinde 
~ .. ıı.n hulunmıvan bır Messer -

'"lt • 
~er~ ı:ı-" 110. Glaskov civarında 
~ '<> U§erek parçalanmıştır. Bi
bıt .\j 11• a, paraşütle atlamış olan 
"''ııı~ ın~n sııb~yı, ayak bileği kı. 
\'.; '•:ı..~larak cl\·arda paraşütü ile 

· tııolunmuştur. Bu subay, 
0

" hastanesine getirilmiş ve 

burada evvela isminin Horn ol
duğunu söylemiş, ofakat bilihare 
Rodolf Hess olduğunu bıldiı·miş. 

tir. Üzerinde, herhalc. hiiviyet'.ni 
tesbit içın olacak, kend:;ınin muh
telif yaşlarda alınmı~ muhtelif 
fotografları bulunuyordu. Hess'i 
şahsan tanıyan bırçok kışi, bu fo. 
tografların Hess'in fotografiarı ol

duğu kanaatini izhar etmşilerdir. 
Bunun üzerine, harp'.en evvel 
Hess'i çok yakından 13.ııyan bir 
hariciye memuru, hastanede ken. 
disini görmek üzere tayyare ile 
Glaskov'a gonderilmıştır • 

ALMANLARA GÖRE, HJ,;SS 
ZİHNEN MALULDÜR 

Alman Nasyonal. Sosyali. µar
tisi de resmen şunları bildırmıı • 
tir: 

cRodolf Hess, seneden seneye 
artmakta olan hastalığı dolayı -

sile, Führer kendisıni iayya:e kul
lanmaktan kat'i surette menet -
mişti. Son zamanlarda Hess, bu 
yasağa rağmen bir tayyare ele ge
çirmeğe muvaffa ko:muş. 10 mayıs 
cumartesi günıi saat 18 sularında 
Avgsburg'dan hareket etmiş ve 
uçuştan geri dönmrn1. ştır. Bırak

tığı mektupta bır zihin tegayyürü 
alametleri göstermekte ve bu da 
Hess'in cinnet hayalatına kurban 
gitmiş olması endişesini vermek
tedir . 

Führer, bu uçuştan hab-erdar ol. 
maları 18zım gelen ve ihbarda bu
lunmıyan Hess'in yaverlerinin tev. 
kifini emretmiştir.• 
AMERİKADA HARBE GİRİP 
GIBMEMEK MÜCADELESI 

Eski Amerika Cumhurreisi Hu-
ver radyoda bir nutuk söyliyerek, 
Amerikanın harbe müdahalesinin 
şiddetle aleyhinde bulunmuştur. 
Huver bilhassa demiştir ki: •Do
nanmamızı harekete geçirmek, Av
ru:pa !harbine girmemiz demek
tir. Amerika henüz kendi müda
faasını temin edecek kadar bile 
haz:r !anmamıştır. 

İngiliz orduları Hitler Avrupa
sını istila edemez. Avrupayı isti
la için İngiliz ordusundan başka 
5 milyon kişilik bir Amerikan or
dusuna ve 4-0 milyon tonluk bir do. 
nanınaya ihtiyaç vardır. Bum; te
min için de on sene lazımd:r. E
ğer bu harbe girersek, harpten 
ıronra ifliıs edeceğimizi hesaba 
katmamız lazımdır. 

Diğer taraftan rahatsız bulunan 
Amerika Cumhurreı.,i Ruzvelt i
yileşmektedir. Dün Amerikaya 
gelen Avustral ·a Başvekıli Men
ziyi kabul etmış, öğleqen sonra da 
çalışmışt;r. Evvelce de bildirildi
ği gibi Ruzveltin yarın Paname
rikan konferansında bir nutuk 
söylemesi beklenmektedir. 

Balkanlarda 
Vaziyete Bakış 

(l buıl Salılfedeoı Denml 
BÜTÜN GİRİT 
MÜCADELE AZMİNDE' 

Ege Ajansının bıdirdiğine göre, Gi
rid gazeteleri, Kral ve hükılmete sada
kati \'e hürriyet için ınücadeleye de
vam hususundaki aı;imleri hakkında 

heyecanh nlakaleler neşretmekted.r .. 
ler. 

Giridi.n her tarafından, tanınmış Gi
ridliler ve muht<"lif amele, tilccar, san
atkar teşekkülleri Krala ve hükümete 
telgraClar göndererek bağlılıklarını ve 
sonuna kadar harbe devam azimlerini 
bildiriyorlar. 
MOSKOVANIN KARARI 
VE ALMANYA 

Berlinden bildlrild>ğine gOre, l\tos
ko\'adaki YW:•)sla..., Eleısinın sal[ıhi

yetlerinin kaldır1lı11as1 h&kkır 1:.'ıki 
Sovyet karan ha kında Alıran Hari
ciye.sinde şöyle dcnılnı ki.-'iir: 

c.- \'aktiyle Y~ıgo.s.lavyn lıakkkında 
ald::ınmış olan y:ı.lrtz ':iovyetle-r Birli~ 
değildir, fakat, bu n1en1t.e-ketin lİçlü 
Paktı imzaya kadafl v§sıl olabı leceğini 
sanmış olan btııat Alnıa11va dn aldan .. 
mıştır. Binnetice, Sovyetler BirlJğ:nin 
aldığı bu tedbir, sun·i surette te~kil e .. 
dilıniş olan bu devlet hat.;.t.;ında ma
zide i&lediği bir hatanın kabulünden 
başka bir şey dejildir.> 
HIRV A 1'İSTAN 
HUDUTLARI 

Romanya hükumet! de mQstakll Hır
vat hükılmetinl tasdik etmiştir. Yeni 
Hırvatistan1n henüz çizilnıiyen kat'i 
hudutları bugünlerde Berh.nde tlBn e
dJlec~ktll'. 

Amerika(~a 

müsadere edi -
len vapurlar 

Vaşington 13 (A.A.J - Aır.er!. 

ka B.rıe,ik devletleri U"hriY'' 
Komisyonu Reisi Amiral Er.:ery· 
nin geçen hafta ay an tıcaı ~t en. 
cıimeni huzurunda yapıııı~ o:duğ« 
beyanat, bu kere neşredilmiştir. 
Amiral Emery, hükiımetin ou va
purları. kendi bayrakları altınaa, 
•harp mmtakaları. ndan geçerek 
İngiltereye malzeme nakliyatın • 
da kullanmağı düşünmekte oldu· 

mu sôylemiştir 

Tayyare ıaallyetıerl 
Kahire 13 (A.A.)- Orta Şark 

hava tebliği: Libyada hava faali
yeti çok ı.,;yük olmuştur. Binga
ziye şiddetli bir akın yapılmış, ge
milere hücuıl\ edilmi;;, rıhtımda 
üç büyük yangın çıkarılmıştır. 

BdnaJa iki tanare yakılmı'iı 
Bertada binalara tam habet ol 
muştur. Demede bir miktar tay· 
yarenin bulunduğu y<'re hücum 
edilmiştir. Tobrukla Derne ara
sındaki motöılii cüzülamlnra ha
sar verdiı·ilmiştir. 

Irakta vaziyet dnha müstakar· 
dır. Tayyareler tedip hnrekiıtı ile 
meşguldür. 
Habeşistanda Ambalagide hır

palama harekatı devam ediyor. 

iskoçyaya inen 
Alman zabiti 

(1 inci Sahifeden O.vam) 
Dün, nıısyonal - sosyalist partis 

si tarafından neşredilen tebliğin 
ihtiva ettiği beyanat hakkında pek 
şüpheli davranılmaktadır. Bu be
yanatta Rodolf Hesin akli müva
zenesizlikten muztarip olduğu bil
dirilmekte idi. İşaret edild.iğine 
göre, 800 mil mesafelik uçuşa kal
kan bir adam, pek tabii olarak ak
li hassalarına sahiptir. Hesin tek
rar Almanyaya dönmek üzere lil
zumu kadar benzin almamış ol
ması da, Hesin bir daha memleke
tine dönmemeğe iyice karar ver

miş olduğunu gösterir. 
Diğer taraftan, Hesin yaverleri· 

ne Führerin muavinini yakından 
tarassnt etınelcrinin emredildiği 

de kaydedilmektedir. Bu da, Bit
leri istihlaf etmesi muhtemel bir 
adamın bir nevi mevkufiyet halin· 
de tutulduğunu gösterir. 

Bu mücadelede 
anlaşma olamaz 

(l inci Salıifod.,., D<>vıım) 

retıle temın ettiğı kuvvetler, te
razinin kefesini eğecektir. 

1;1u mücadelede, bir anlaşma 
bahis mevzuu olamaz. Nazi hiı.ki· 

miyeti İngiltere üzerinde teessüs 
ederse ve İngilizlerin hakimiyeti 
kırılırsa, siz Amerikaliların bu. 
günkü yaşayış tarzına devam e· 
debileceğiniz zannolunamaz.• 

MiLLi MÜDAFAA 
( l lncl Sa.bifedco Devam) 

B. M. Meclisinin yine dünkü 
toplantısında kabul edilmiş olan 
bir kanun l.1yihası ile 1940 yılı 
Milli Müdafaa Vekaleti bütçesine 
5,500,000 yıne Milli Müdafaa Ve
kaleti kara kısmın bütçesine 8 

milyon, Maliye VekBleti bütçesi
nin cSermayesine mahsuben Top

rak Mahsulleri Ofisi, adıyla ye. 
niden açı lan 258 ınci fasla 5,000,000 

düyunu umumıye bütçesinde 
cDemiryolları inşaatına ait bono 
ve poliçeler karşılığı• adıyla açı
lan 273 üncü fasla 10,000.000 lira 
fevkalade tahsisat verilmiş ve bazı 
daireler bütçeleri arasında da üç 
milvon 570 b'n HraLk münakale 
yapılmıştır. 

la iliz (!e. 1 
(2 inci sahifedeıı devam) 

tereye ~'a.ptığı ) ardtını, t:c:aret ge
milerini himayeye kadar ileri gö· 
türecek olurs.a, japonya, harp dı
Şinda lralmıyacnkhr. An~('rika şitn
diye ladar İııgiltcreye ynrdıınJa 
bulunurken, harbe sürüklcnıne· 
mcği politika~ının en esaslı tnn· 
desi olorak kabul etmişti. Fakat 
İngilterenin vaziyeti zorla<tık~a. 
harbi dahi göze alarak İngilizleri 
kurtarmak ihtiraz polilikasıııın ye
rini almıştır. nu sebepkJır ki ge· 
mi zayıatı hakkmda ,·erilen nisaıı 
rakamları, Amerikayı bir adım da- ı 
ha harbe yaklaştırmış demektir, 

Ingiliz f.losu 
.dingaziye şiddet· 

le hücum etti 
Londra 13 {A.A.) - cB.B.C.• 

ll'J'lız Amirallik tebliğı: İngiliz 
A.<cieniz filosunun hafif ve kuv
\'elli cüzütamları Bıngaziye şid. 

detlı bır hücumda bulunmuşlar, 
limanı, vapurları, rıhtımı ve as
keri binaları bombardıman etmi§
lerdir. 

Sahil bataryalarının ve Pıke 
tayyarel2rinin hücumlarına rağ
men, filoya hiçbirşey olmamış, bir 
tek kişi ölmemistir > • * Moskova 13 {AA)- On beş 
gündenberi Moskr.ıvada bulunan 
Sovyetler Birliğinin Berlin büyük 
elçisi Dekanozov, dün Berline ha
raket etmiştir. * Lcndra 13 (AA)- Polonya 
Başvekil muavini General Sos
novski, Londra üzerine cumartesi 
günü yapılan hava hücumu esna
sında yaralanm•.şt.r. 

Beykozda verem 
hastahanesi 

. (1 ine! SalutoJen Dtvam) 
yeti Idare Iley'eti Azasından Bay Mus
tafa ~kın nezaret etmektedir. 

Bu bina tarnir edildikten sonra 
cBcykoz Verem Hastahanesi> namLnı 
alacak ve muhtelif hastalara bakılaca
ğı gibi münhasıran hava verilmesi ıa
zım olan hastalar için dört ya~'lğı bu
lunacaktır. Hastalara elverişli olan bü
yük bahçede eüne~ banyosu 
yaptırilacak ve ayrıca da hastahaneye 
mükemmel ve tam tecl"' ~atlı bir rönt
gen makinesi konacaktır. 

lVIüe~eseye münhasıran başka bir 
1§ ile meşgul olmıyan bir doktor da 
tayin edilecektir. Verem l\tücadele Ce
nıiyetine bu konağı tebcrrü eden Bay 
Hilseyin Subaşı Bakırköy Doğumevine 
de büyük hizmeUerde bulunınUjtur. 

Bir aile faciası 
(1 lnol Salılltden Devam) 

Bu geçünisizHğe; kazancı evınin 
masrafını dar karşıladığı icin oğulun, 
babasının birik.tirn1iş ohlugu iki bin 
liraya göz koymsaı sebep olınu~tur. 
Oğlunun bu tıkrlni ögrcncn baba si

nir buhranlarına tutulmuş ve oğlan 
da paraya konmak için babaı;~na c.c.le
lilikJt isnat ederek adamcağızı Bakır
köy Emrazı Akliye ve Asabiye Has
tahanesine zorla göndcrm4itir! .. 

Lfildn hastahanede yapılan n1uaye
nede deli olınadığı anlaşılarak Paşalı
ya iade edilmi~tir!. 

Nankör evlfidın bu hareketinden 
ş,onra babaya büyük bir evhaın gelmiş 
ve oğlu ile gelininin kendi vücudünü 
ortadan kaldırmayı tasarladıklarını ve 
hatta kendi karısının bile oğlu ile bir ... 
lik olduğunu tasarlamıya başlıyarak 

sel3ıneti onların yanından ayrılıp şeh
rimize gelınckte l.ıulıı\u~tur! .. 

İSTASYONDA 
Adamcağız bu kararını tatbik için 

geçen gün eşyalarını hazırlamış ve 
trenin Paşalıya gelıncsini bekJcmiye 
başlamıştır. İ~te bu esnada oğlu gidi
şine mAni olmak istemiş, karısı ile ge
lini de gitmemesi hususunda ısrar et
mişlerdir! ... 

Bundan büsbütün kuşkulanan, si
nirlenen baba da tabancasını çekerek 
evvel:i oğluna, sonra gelinine ve ni
hayet te kendi karısına ateş etmiştir. 
Kadın ve gelin derhal Olmüşlerdır. Ya
ralı bulunan oğul son ncfesıni vorir
k~ tabancasını çıkarnuş ve şa~kın bir 
halde bulunan baba::ıını öldürdükten 
sonra o da can vermiştir!.. 

Faciadan biraz. sonra isla.:>yona ge
len tren yerde dört ölüyü ve bunların 
arasında masumane bir teessürle ağlı
yarak dolaşan ojulun küçü.k çocuğunu 
bulmuş, tahkikata derhal el konmuş
tur!., 

VASİYETNAME 
Tahkikat esnasında; babanın evvel .. 

den hazırlamış olduğu bir vasiyetna
me bulunmuştur. Bu vasiyetname ile 
talihsiz baba bütün memuriyet haya
tında biriktirdiği 2000 lirad3n 900 li
rasını Kızılaya, 300 1irasınt başka bir 
şehirde bulunan kızına, 500 lirasını da 
faciada baş rolü olan oğlunun çocu .. 
ğuna yani torununa tel'k ve vasiyet 
e{ı?gi göriilmüşlü:r. Bundan da anlaşıl
dığına göre zavallı adamcağızın karı
sına, gelinine ve oğluna evvelden 
nluğbcr olup mirastan mahrum eltili 
anlaşılmıştır. 

Yağ fiatları 
ucuzluyor 

Almanlar Su-' 
riyeye ihraç ya· 
pa~~i irler mü ? 

(B_...ıtaieden Den.m) 
bir lıarckctıe bulunı:ıası muhal 
halini iktisap etmcğc başlamıştır. 

O halde, gnrbi Akdenizde Al
manyanıo vaziyeti daha ziyade 
polctik ncticel~r istilısalinden zi. 
yade taarruzi bir vaziyete geçmeyi 
iktıza ettiriyor. Ancak, bu taar
ruzi hareket esnesındn İspanyanın 
müzaheretine nail olabilecektir, 
o lı;adar. Fakat, bu müzaheret Al
manyayı Cebelüttarıka sokmak, 
Şimali Afrikaya geçirtmek husu
sunda asla bir muvnffakiyet \'B
detmez. 
Şarki Akdeniz safhasına gelin

ce; bu safhada mücadele imkanı 
daha güç, daha çetindir. Almaıı
yanm Sovyet Rusya ile yeni bir 
müzakereye girişip girişmiyeceği 
henüz ihtimallerin hududu dı~ına 
çıkm~ olmamakla beraber, vakıa 
haUnde de birşey yoktur. 

Şorki Akdenizdeki bir hareket; 
Sovyct Rusya - Aln1anya n1ünase
batı ile ilgili olduğ-tı kadar; tama
mile bağsız bir halde de buluna
bilir. llu takdirde, en çok tahmin 
''c mütalea n1cvzuu olan iki he
def v.. • : 

A- ~uri)-e 

B-- Kıbrıs, Giridi ı>kat; Port-
sait, İskenderiye ve Süveyşe ta
arruz .. 

İngiliz ve Amerikan matbuatı; 
son 48 saat içinde, en ziyndc Su
riye nıevzuu tizerinde durmakta· 
dırlar. Almanlar Suriyeye çıktık· 
ları takdirde; İngiltereyi Filistin 
yolu ile, l\1ısır ve kanal bakımın
dan tazyik ve kıskaç içi.- alabi
lecekleri gibi; buradan lraka da 
sarkabilirler. 

Ancak, nazariye halinde Alman
lar hesabına <azip görülebilecek 
olan bu hedeflere fiil halinde va
sıl olabilmenin müşkülatı da göz
önündedir. 

Suriye; henüz Vişi hükumeti
nin mandası altındadır ve boş 
değildir. Bu.raya asker ihracı için 
herşeyin başında Mareşal Peten 
hükUmetinin müsaade etmesi ve 
Suriyedeki Fransu kuv\'etlerinin 
herhangi bir mukavemet {ikrin

den uzak kalması lazımdır. Vişi 
hükumetinin açık Amerikan ve 
İngiliz noktai naznrı karşısında 
bu müsaadeyi Almanlara verme
sine imkan yok gibidir. Rağmına 

hareket halinde ise; İngilizler Su
riyeyi başıboş bir halde bırakmı· 
yacaklarını çok evvelden ilan et
mişlerdir. Herhalde, Alman para
şüt kıt'alarından önce Filistin hu
dudunda bekliyen İngiliz nıotörize 
kuvvetleri Suriyeye gireceklerdir. 

Suriyeye havadan ve karadan 
ihraç da Almanlar için pek kolay 
değildir. Kıbrıs; İngilizler elinde 
bulundukça, donanma bu sabada 
hareket imkanlarına sahip olduk
ça; Alınan tayyareleri Suri)·e böl
gesine adetçe iistün kıt'alar indi
remezler, denizden ise tek nefer 
gönderemezler. Yine Girit İngi
lizler elinde bulundukça· Portsait, 
İsmai!iye, İskeuderiye ve Kanala 
karşı hareket yapılamaz. Sicilya
dan Trablusa geçirilen kaçak kuv
\'etlcr ise mahdut haldedir ve 
kaçamak günden güne güçlcşmiye 
başlamıştır. Ayni zamanda İngi
lizler, bilhassa Kızıldenizden doğ
rudan doğruya almıya başladıkla· 
rı yardım ile l\1ısır ve Filistinde 
çok kuvvetlenmiye başlamışlar; 
Kıbrıs, Malta, Giridi daha çok 
tahmin etmek fırsatını kazanmış· 
lardır. 

Görülüyor ki, herşeye rağmen; 
Almanların vaziyeti ~denizin 
gerek garbında, gerek şarkında 

müşkül olmaktan başka türlü izah 
edilemez ve Suriyeye ihraç yap
mak da zannedildiği kadar kolay 
değildir. Herhalde, bizim şahsi 
görüşümüze göre; yeni AkdcDiz 
hamlesini birinci plilnda karalar
dan ziyade havalarda beklemek 

ihtimali daha kuvvetlidir n Al
manlar büliin bu bölgelerde ilk 
şiddetli taarruzlarını hava kuv
vetlerine güvenerek yapmıya kal
kışacaklar ve bu tecrübede mu· 
vaffak olamadıkları takdirde ken
dilerine k•ra yolu aramıya baş
lıyacaklardır. 

ETF:M iZZET BENİ~ 

Belediye İktısat Müdürlüğü ta
rafından piyasada yapılan tetkik. 
krde son ı:ünler içinde bilhassa 
gıda maddeleri üzerinde oldukça 
mühim bır nisbette ucuzluk ol -
duğu görülmüıtür. Bu meyanda 
Urfa yağları 180 den 155 e, Trab
zon yağları 160 dan 140 kuruşa 

düşmüştür. Trabzon yağları top • 
tan 115 kuruşa satılmaktadır. Di.. 
ğer bazı gıda maddelerinde de 
yüzde 10 düşüklük vardır. Cöz IIeldmi 

Al ın f!a ları ~ Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoitlu - J>armakkapı, İmam 

Dün bir Reşad altını 2700, altı. sokak No. 2 Tel. 41553 
nın g.nmı 330 kuruştu. Beşibira- Mu•yene ve her fürlü l'!iiz 
rada 117 !ıradan muamele görmüş. -··""·--h f•karava ıınraeızd11 
tür. ı ........ iiıiıiiiiiiıiiıiiiiiiiiam 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.13 
Yazan: Franci.s M ac/uırd ÇeWen: lskewkr F. SER'PSbld 

Şüpheyi uyandıran şey, bu güzel artisti• 
başkasının odasında ölmesi ... 

- Memnuniyetle .. 
Kaptanı fazla rahatsız etmemek 

için - çünkü vazife başındaydı -
yan.ndan ayrıldım. Gst güvertede 
dolaşan Mister Vil) ams da beni 
gözetliyorm~. Hemen arkamdG / 
seslendi: 

- Buradayım, Mister Ceymis!. 
Yanma sokuldı.:m. Bana birden

bire şunları söyledi: 
- Mis Eddy Grccnin ölüm ha

disesi beni de meraka düşürdü. 
Başkalann'n işlerilc ve lıayatla
rile meşgul olmak adetım değil
dir amma, gemide herkesin ağzın
da bu kadın:n ölümü etrafında bir 
ç.~k dedikodular dolaşıvor Ben de 
meruk etmeğe başladım: 

Acaba bu kadın bir kalb sekte
sindr ı mi öldü, yoksa idd:a edil
di~i gi · b:r gizli el tarafuıdan mı 
öldürüldü? . 

Ve gülerek iJave etti' 
- Sizin bu-işle meşgul o!Jn i

kinci kaptanla muarefcniz var. A
caba onun kanaati nedir• 

Hakikati tevile meclıur o0ldum .. 

mantığı da kabul etmek lazımdır. 
- Siz ne fikirdesiniz, Mister 

Ceymis?. 
- Zabıta memurluğu yapma· 

dı.m.. Hiçbir fikrim yok. Ve meş
gul de olmuyorum arta.. 

O gün akşama kadar üst giıver· 
tede dolaştık.. 

Mister Vilyams o akşam bir 
masada yemek ye'11ekliğimizı ıs
rarla rıca edyordu. İkinci kaptan:n 
beni o gece yemeğe da,·et ettığıni 
Vilyams duymuş olmasayd', bu 
derece ısrarla ben, alıkoymak :s
ter miydi?. 

Aç.kça söylemeğe meclıur »1-
dum: 

- Bu akşam ye ğı ıçın, sız

den önce kaptan T "'"""' sciz ver
dim. Beni mazur gcr1nüz ... Ye
mekten sonra bulqtıru?., c'edun 
Ye ayrı11ım. 

O g""".6 el~ktnk kablolar nôa bir 
arız:ı ~-KdCJ.ğiDdJn Ç0 t ~ noll!n. 
Yemekte Kaptan T • l S n 'apur 
idarcs;nin çok t<'dbirli buknma
sını rıca edecektim. 

yalan söy !edim: 
- İlkönce bir suikasde kurban * 

g~ttığini tahmin etmişti. Fakat şirn- Kaptanla yemek yerken .• 
dı kalb sektesınden ölmıiştür di- Kaptan Tomas yemekte arılatı-
yor. yordu 
Vilyamsın yüzü güldü.: .. - İçimde yeni yeni şupheler u-

.. - Ben de bu flkır_deyım. Boyle yanmağa başladı, Mister Ceymis!. 
guze.ı ve sevımli b~ kad:,na de- Ac~ba bizim vapuru çekemiyen 
nız ustunde kım kıı abilır.. rakıp kumpanyalar bize bir sui-

- E,·et. Buna bir sebep de yok kast mı hazrlad•lar?. 
sanıyorum. Kaptanın şüphesini - Zannetmem. Ticarette raka-
tahrik eden nokta, l.ıu güzel bar bet daima gözönünde tutulur bir 
artc:tının başkasının odasında öl- tehlikedir amma, hiçbir zaman 
rnesıdır. ticaret kasdile bu kadar insanın 
. - Aklım~ şöyle bir ihtimal ge- dalgalar arasında hoğulm'ls·na 
lıyor: Belkı o ·kamarada oturan kimse razı olmaz. Bence büt'in bun 
kadına .birşey söylemek için git- !ar kuru bir tehditten ibarettir. 
mişti.. Ölüm bu, insanı her yerde _Demin tehlike mfıhimt\:r, bü-
arar bulur .. Tam oraya girerken yüktür diyordunuz ... Simdi 'l'!eden 
ölmüş olamaz mı?. bu şekilde idarei kelAm <."<liyor-

- Kalb sektesinden öldü"''nü • o... sunuz •. 
kabul edince, bu ihtimali ve bu (Arltuı var) 

HARP VAZİYETİ 
(1 lncJ ~ahlfedrn Devam) 

Arap alemine hôkim olmak; 
3) Nihayet Tlirkiyeyi Karade

nizde iğneadadan İran hududuna 
kadar, yani hudutlarının dörtte 
ü~ü üzerinde bir ihata ("emberi i-
çine almak. . 

Bu mülahazalara göre Suriye, 
Almanlara cennet kadar cazip ve 
güzel görünecektir. Fakat Suriye
ye geçmek için bir yol var ırudır! 
Orta zamanın Haç-lı orduları Ana
dolu topraklarından geçenk Suri
ye yolile Filistine inerlerdi. O za
manki denizcilik, büyük ordula
rın denizaşırı nakline müsait de
ğildi. Bu Haçlı seferlerinin Ana· 
dolu towaklarmda Avrupalılara 
neye malolduğn tarihte bütün taf
silatile yazlıdır. 

Evet, Suriye Almanlar için ca
zip bir sev'(.ılceyş bölgesidir. Fa· 
kat harp vasıtaları ve icra bakı
mından bu tatlı hayali gerçekleş· 
tirmek mlimkün müdür? İş .bun
da sarpa sarıyor. 

Tetkik edelim: Suriyeye geçmek 
için ayni istikamet üzerinde üç 
türlü yol vardır : 

1) Kara yolu - bu yol Anadolu 
topraklarında Haçlı OTdularının 

vaktile kullandıklan tarihi yoldur. 
Fakat ş!mdi bu yolun üstii,ııde a· 
dım adım, karış karış 18 milyon 
Kılıç Arslan bekliyor. Bunu. geçe• 
liın, bu belalı yol zaten Almanla· 
rın da işine gelmez. 

2- Denz yolu - Rodos - Kıbr11 
üzerinden Suriyeye mesafe en a· 
şağı 700 kilometredir. Bu uzun de
niz yolunu Almanlar kullanabilir
ler!"i? Önümüzde yeni bir tecrübe 
varı Almanlar Sicilya - Trahlus
garp arasında sağlnRl bir deaiı: 
muvasalası kurabildiler mi? ua: 
yır. Sicil~·a ile Tunus arasındaki 
mesafe 250 kilometredir. Fransız 
J..-., ...... oe:1· 1 ~""'"ilan istifade ettikleri 
halde Trablusgarp ve Bingaziye 
ancak kacamak suretile gemi ge
çirebiliyo~lar. Dalbuki Suriye J. 
çin mesafe 3 misli fazladır. 0..ada 
b~şbeJası bir !Halta vardır. Burada 
ise bela iki başlıdır. Yolun başın· 
da Girit ve sonunda Kılırıs. Bura
da bir kt;tülük daha mevcuttur: 
Orada Fransız kara•ularınılan is
tifade eaiyorlar. Fakat burada 
Tlirk karasulan varılır; Türkiye 
askrr ve harp malzemesi yiiklü 
ınih\ler gemileriDin kendi kara· 
sularından geçmesine müsaade 

edebilir mi?. 
Sicilya . Trablusgarp arasında 

müsait şartlar nrkcn İn~,.l'z do
nanmasının karşısında 250 kilo
metrelik deniz yolunda muvasala 
temin edemiycn mihver, 700 Kın. 
lik deniz yolunda nasıl muvasala 
temin edebilir?. Lib)adaki mih
ver ordusu bu muvasala ve ikmal 
bcliisı yüzünden durmağa mecbur 
olmadı mı!. Yalnız hava kuvvet
lerine güvenerek drnizaşırı hare
kAta girişmeyi zaten ha,·salam 
alınamıştı. Bu SuriJt)'e geçmeyi 
de icra ve \'asıta bakımından hav
salam biç almıyo., 

3) Ha\'a yolu - Almanlar ha,·a 
kuvvetlerinden istıfade ederek 
Suriyeye geçebilirler. llu ilıtiırıal 

varit olabilir. 700 kilometre ııırsa
fe tayyareler için niha\el 2 aal· 
tik bir uçuştan ibarrttir. 

Fnrzedelim ki, ~fora, Roı:lo, ve 

diğer adalardaki lıa>a lı'lcri ilk 
seferde çok nakliye tayyaresinin 
konmasına, \'C a.skcr naı l!ne mü
saittir ve Suriyede bulunan Fran
sız Kumandanı General Dcntz, hü
tün ahlaki ve vatani düştinceler 
hilafına olarak Suri)·eyi Alınanla
ra açık bıraktı. Almnİılar farzetti
ğimiz bu şartlara rağmen Suri~·e
ye Alman kurulu~larına u~·gıın 

zırhlı ve motörlü bir ordu geçire
mezler; ve geçirdikleri orduııun 

ihtiyaçlarını yalnız hava va>1tala
rile temin edemezler. Libyadakl 
vaziyet bunu göstermiştir. Fakat 
General Deniz, Fastaki General 
Veygand gibi dayanmak yolunu 
tutarsa, Suriyeye geçmek ham bir 
hayalden ibaret kalır. 

İagiltcre Fil(sün kumandanlı-
ğına General Vilsoııu tayin etti. 
Ba tayiaia seheplerini yazmakta 
mazurua; ıu kadar ~yliyebilirim 
ki bir sebebi ıle Suriye meselesidir. 
Libyaıla kum deryaları vardır. 
Suriyedeıı Filistin, Irak istikamet

lerinıle ilerlemek için de kum del' 
yalarını geçmek lizımılır. Mevsi
mi düşüDdünüz nıu?. Oa ı.eş gün 
ao•ra yaz mevMwti ltaşlıyor. Cen· 
net giirünen Suriye, Filistin, Irak 
çölleri gölgede U-58 derece sıcak· 
!arla cehe .. emlere diıiııecektlr. 
Büyük ordularla l>iiy!ik harekat 
yapılabilir mi?. 
Hu!Wıa Snriyeye Jff,.;, ,,.olila 

ceç.,.,ı •antıkSlz buhsyerwıı. 



İtalyan zırhlılan 
toplarını 

Trablus 
ıehre 

önüne geldi 
çevirdi 

ve 

uada birlt!ftiren Adriyatik filo • 
llUJlUll bu deniz hareketi İtalyan 
deniz harbi taril\ine bir şeref sa
hileei ilive edecelı:tir. 

İşte harp fiilen bu iki deniz bas. 
kını ile başlarken Trablusta ve 
lstanbulda neler cereyan ediyor
du? 
İbrahim Hakkı paşa kabinesinin 

ilaruharp günü istifasından soma 
hükumet derhal seferberlik ilan 
etmiş, asker ,toplama işlerine ge. 
çilmlşti. 

Elde hazır kuvvetler, talim ve 
terbiye görmüş kıt'alar mevcuttu. 
Fakat bunların Trablusa sevkedil
melerine imlıJıı yoktu. 

Deniz yolile yapılacak ııevkiya. 
tı Altdenizdeki İtalyan donanma
"1 üstiinlllğü sebebile tamamen 
menetmişti.. Karadan asker sevki 
ile o kadar müşkül, o kadar mas. 
raflı bir keyfiyetli ki bunu tet -
kike bile lüzum yoktu. 

Binaenaleyh, Trablusa anava • 
tandan toplu kıt'alar gönderilmesi 
imllnsızlığı kendini gösterdiği 
için Harbiye Nezareti tebdili kı
ya!etle buralara subay göndermek 
yolundan başka hiçbir çare olma. 
ciığmı kestirdi. Subaylara emir
ler ısdar olundu .. Giinüllü olarak 
Trablusa gltmeğe kalkışan bu su. 
baylar .kılık değiştiriyor, ecnebi 
vapurlarla yola çıkıyorlar, ekse -
riyetle de Cezayir yolile harp mın. 
takasına varıyorlardı. 
Diğex taraftan İstanbulda ku -

nılan bir komisyon da uzak vatan 
parçasında çarpışan gazilere mü. 
himmat ve harp malzemesi yeti§
tirmek için teşkil.at kuruyordu. 

&nebi vapurlarından tercihan 
Avusturya ve Rus transporlan 
kiralanıyor, bunlar Fransanın Mar. 
silya limanından yüklenecek harp 
malzemesi iJ.e cezayire geliyorlar, 
yüklerini boşaltıyorlar, sonra bu 
malııeme Cezayirden Trablus ve 
Libyada çarpışan Türle kahraman
larına gönderiliyordu. 

Bu işi yapanların başında ta • 
nınmış denizcimiz Rouf Bey ile 
biraderi Murat Bey vardı. 

Bu iki cesur Türk subayı, ilk 
kafileleri muva!fakiyetle yerle -
;rine ulaştırmışlardı. Fakat İta! • 
yanlar bu kaçakçılığı haber alın
ca karakol ve kon trol işlerini sı. 

kıştırdıkları için sonraki kafileler 
birçok aksaklıklara uğruyordu. 

Hatta bu yüzden bir Rus bir de 
Fransız vapurunu İtalyanlar mü
aadere IM!erek Sicilyanın Kataro 
limanına çektiler, burada alıkoy. 
mak istedi!&. 

Rus vapuru için Çarlık Rusya 
Fransız vapunru için de Fransa 
hükllmetleri harekete geçtikleri 
için İtalyan teşebüsleri iyi netice 

vermedi. Fakat silfıh nakliyatı çok 
tavsadı .. 

Bu siMh işlerine daha harpten 
evvel girişenlerden birisi de o za
man Paris sefaretimizde ateşemi.. 
!iter olan Erkanıharbiye binbaşısı 
Fethi Bey olmuşt.u. (Şimdiki meb
us Fethi Bey) 

Fethi Bey, önceleri Fransız fab
rikalarından cephane ve mühim
mat hatta tayyare mübayaalarile 
meşgul oldu. Sonradan bu nakli
yatın imkansızlığı kendini gös -
terince Paris sefaretinden ayrıla. 
rak Cezayir tarikilc Trablus~ki 
Kolordunun erkanıharbiy~ ;ne il
tihak etti. Ve Trablus hareı...ıtının 
sonuna kadar erfınıharbiye reis • 
liği vazifesini ifa etti .. 

-3-

Trabluı nasıl tecavüze 
~ d ? ugra ı ... 

29 eylfil 1911 cuma sabahı İtal
ya hiikfuneti Osmanlılara ilanı • 
harp etmekle beraber Trablusa hiç 
bir kuvve tsevketmedi. Yalnız Ak
deniz filosuna mensup bir mül • 
reze Trablus limanını dışardan 
ve uzaktan abloka altına alarak 
bekleui.. Teşrinievvelin ikinci gü
nü, İtalyanın Akdeniz filosuna 
mensup birinci ikinci ve üçüncü 
zırhlı fırkalar Trablus önkrine 
geldiler .. Toplannı şehre çevrrdi. 
ler. İşaretle mahalli hükılnıet a
mirini müzakere için Amiral ge. 
misine davet ettiler. 

Trablusta o vakit en büyük mül
kiye fı.miri, vali vekili Besim Bey 
idi. 

Vali İbrahim paşa buradan İtaL 
yanların arzusile Dahiliye Neza
reti tarafından geri alınmış, ye. 
rine başka Vail de gönderilmemiş, 
altı aydır Vali vekili Besim Bey 
vekaletle vilAyet işlerini çevir • 
mişti .. 

İtalyan donanması şehrin önüne 
gelip de 4aret verdiği sırada Va. 
li; komodor ve Llman reisi Hacı 
Ahmet, Belediye reisi Hasune 
paşa ve diğer Trablus eşrafı ile 
yüksek memurları yanına almış, 
komodorluk binasında, sahilde 
bulunuyordu. İşaret kendisine teb
liğ edilince ayni şekilde şu ce. 
vahı verdiler: 

- Bir heyet gönderiyoruz! 
Biraz sonra Trablustna ayrılan 

bir filika, komodor, Hacı Ahmet 
Beyin reisliğinde Belediye reisi 
Hasune paşa da bulunduğu halde 
İtalyan donanmasına gitmiş, A
miral gemisine çıkmış, önce fır. 
ka kumandanı ferik amiral Obri 
tarafından kabul olunarak do • 
nanma kumandanının yanına gö.. 
türülmüştü .•. 

(.&rbll ,,.., 

Bu Harbin Sahneleri 
(4 üncü sayfadan de1ıam) 

rının, e;;er ısa.bet et~irl!'oe, düş

man gemisinin zırhın1 deleceğini 
ümit ediyordu. 

O anda iki obüs daha ön tarafta 
patladı. T.,plar yamrı y.ımru t'ldu. 
Top başında bulunan mürette • 
battan kimi ölü, kimi ağır yaralı 
perişan bir halde yerlere serildi. 
Jer. D•.~er tir mermı 1c arkaya 
isabet etti. 

Fegan, sağ elile kanlar akan 
parçalanmış sol kolunu tutarak 
manzaraya baktı. Son ümidi de 
kay bolmuştu. 

Fakat bu muharebe bir çeyrek 
saattenberi devam ediyordu. Ka
fileye mensup gemilerden her biri 
bir btik>!l"~te dağılmış kaçıyor

lardı ve epeyce de mesafe almış. 
!ardı. İlk olarak kafilenin en bü. 
yük gemisi olan cBongiti> ye bir 
obüs sallayan düşman kruvazöril, 
sonra bütün toplarını • jervi.s 
Bey• e çevirmiş, evveli onu halt
lanıağa koyulmuştu. 

Gemi bir taraftan yanmağa, kiç 
taraftan da batmağa başlamıştı. 

Su, kaun dairesini basınca, ma
kine dairesinde bulunanlar, yüı:. 
leri, gözleri islimden yanmış bir 
halde yukarıya fırladılar. 

Su, gemiyi doldurdukça, ateş de 
adeta ıslık çalarak, şönmeğe baş. 
hyordu. 

Fegan, kanlar içinde, mukad • 
41eratının önünde boynunu eğdi. 
GemiJi ~ eml'l!ıi verdi. 

275 mürettebattan hafif yaralı 
veyahut sağlam altmış sekiz kişi 
kalmıştı. Yüzebilecek halde ilci 
salla bir sandal duruyordu. Gemi
ciler vapuru terkederken, Alman 
kruvazörü, bir wrpil atılması mü. 
lfıhazasile, bütün salvolarını mu. 
avin kruvazörün üzerine boşaltı-
yordu. • 

Bununla beraber cJ eruis Bey• 
kahramanca inadı sayesinde, Al. 
man kruvazorüne bir saat kay -
belirmişti. Kafilein bütün gemi -
leri çoktan uzaklaşmışlardı. Bun. 
!arın binbir müşkülatla İngiliz li. 
man !arına vardıkları sonradan öğ
ren ildi. 

Kumandan Negan'ın nasıl öl -
düğünü kimse bilmiyor. Son da. 
kikasında kimse yanında bulun. 
madı. Yaralı ve bitkin bir halde, 
gemisi ile beraber dalgalara gö
müklü. 

Sallara ve sandala binenler, 
kfınunusani so~ğunda titreşerek, 
bir hayli kendisini beklediler ve 
nihayet uzaklaştılar. 

Sallarda bulunanlardan üçü öl
dü ve cesetleri su;ıııa bırakıldı . 

Gece.ııin karanlığında, bir İsveç 
vapuru ateş yakarak kendilerini 
bildiren kazazedeleri gördü ve 
cJervis Bey• den hayatta kalan. 
ları bir Kanada limanıııa götür· 
dü. 

Bu harbin bunun gibi kimbilir 
ne çok kahramanlık ıııacıtral&rmı 
oku:ıı-1,.._ 

iLAN 
Üsküdar ikinci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden : 
Terekesıne mahkemem.zcı vaz 'ıyed edHmiş bulunan ölü Ketfj ka

rısı müteve!fiye Zeliha Temizin gayrimenkul terekesinden olan Çen
gelköyünde Bekarderesi sokağında (Çakal dağında) eski 1 ve yeni 11 
<apı No. lu muhtezatı mülk, zemini mukataalı vakıfdan iki dönüır. 
'Tliktarında maa bahçe bir bap ha ne ile ayni mahalde eski 4 kapı 
-~o. lı ve mühendis raporuna nazaran 2510 mtere murabbaı m.iktann. 
da bir kıt'a tarlası veresenin talebi ile ve açık arttırma suretile satıL 
masına mahkemeee karar verilmiş tir. 

1 - 14 kapİ numarasını taşıyan ve zemin katı kagir ve iki katı ah
şap mezkUr hanenin zemin katında odun ve kömürlük ve natamam 
iki oda ve birinci katta bir ııofa üze rinde dört oda ve bir hala ve ikinci 
katta keza bir sofa üzerinde 4 oda ve bir heliidan ibaret olup eve mut
tasıl bir inek ahın ve bir uşak odası mevcut olup hey'eti umumiye•i 
itibarile tamire muhtaçtır. Ehli vukuf tarafından işbu haneye (850) 

sekiz yüz elli lira kıymet takdir edilmiştir. Hanede terkos tesisatı 

mevcut olup elektrik tesisatı yoktur. Bahçesinde 1ahıninen 100 kadar 
ağaç vardır. 

2 - Ayni mahalde eski 4 kapı numaralı bir kıt'a tarlanın mukad. 
dema etrafı duvarla muhat iken müruru zamanla yıkılmış ise de birçok 
taşlan mevcuttur. Derunünde elli kadar e:ıçarı müsmire ve gayr: 
müsmire ağacı vardır. İşbu tarlaya da ehlivukuf tarafından (80) lira 
kıymet takdir edllmi§tir. 

3 - Satış bedeli peşindir. Müzayedeye iştirak etmek istiyenler 
kıymeti muhammenenin '1 7,5 nis betinde pey akçesi vermeleri lazım. 
dır. Rüsumu tellAliye ve taviz bed eli (vexilmesi lfızım geldiği takdir
de) ve ihale pulu müşteriye ve vex gi w rüsum ve sairesi terekeye ait 
olacaktır. 

4 - Satış 9/6/941 tarihine mü sadif pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesinde icra kılınacaktır. O gün 
kıymeti muhammenenin yüzde ye tmiş beşini bulmadığı takdirde en 
çok arttıra11. ı taahhüdü baki kaim ak şartile müzayede 10 gün sonra 
yani 19/6/941 perşembe glinü saat 14 den 16 ya kadar ikinci arttırması 
yapılacaktır. Ayni günde en çok arttırana ihaleyi kat'iyeleri icra ki
lınacaktır. Bedeli i~enin bir hafta zarfında mahkeme veznesine yah. 
nlm8Sl şarttır. Aksi "1kdirde ihale bozularak bila hüküm hasıl ola
cak zarar ve ziyan ve fark ve faiz ve masraflar ondan bila hüküm 
tazmin ettirilecektir. 

5 - İşbu gayrimenkulk. üze rinde tapuca müseccel ve gayri mü
seccel hak sahibi olduklarını iddia edenler var ise ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı müs :»telerile birlikte mahkemeye mü. 
racaatlan lfızımdır. Aksi halde tap uca :müseccel olınıyan hak sahip. 
leri satış parasının paylaşmasından harıç ıutulacaklarclır. 

6 - Bu hususta daha fazla ma lt'ımat almak istiycnler mahkeme
nin 941/150 numaralı tereke dosya sına ve gayri menkulleri görmek 
istiyenler de hanede mukim verese den Dr. Halil Samiye müracaat ey
lemeleri ve talip olanların da satış günü saati muayyeninde Üsküdar 
İkinci Sulh Hukuk Hiikimli!'linde hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 941/150 

POKER 
Traş Bıçaklarile 
Traş Olmak Bir 

Zevktir 
Traştan sonra cilde yanıklık vermez. 

Yüzü yumuşatır. 

~PARA 
\ BAY .&T Y.&BIŞIWl!f 

DIREKSİYONUDUR 
~- ~ 

T.IŞBaüuı 
Kiiçiilı T aarrrJ 
heaapları 1941 

·-· .. .. 
aıAl!UIMI BIUN IS BANl<ASI 
l~AMlYEı..i ./-IESAP 1" 

l 11.rantiJN! Planı -----------------------~ . ~ 
~ Xl:ŞIDELFJ!: i Şubat, 2 ~ ~) 

;;;:~:~~: ~1 I Devlet Demiryolları ve limanları işletmeU. i~aresiilal 
1 adet 2000 Lhl< = 2000,-Lin : 1 
3 > 1000 > = 3000.- > ~ Muhammen bedell 1400 lira olup 20. 5.941 Salı cünU saat on bird• 
2 • 750 • = rnoo.- > ~ 1 yapılacatı ilan olunan 5000 kilo bulaşılı: ve sair ı.Jerde kullanılacak 
• > 500 > = 2000.- > ~ siltmesl pülen ltlzuma binaen talıedllmİ§tir. c3888> 

8 • 250 • = 2000.- , · ~ı ı ---...----------------------35 • 100 • = 3500~ • , -
i 80 • 50 • = 4000.-
i~ 300 • 20 = 6000~ 
.. ~:..:~· .• /·~ .. ~·-.... 

' 
13 Mayıs 1941 

18.00 Program ve Memleket Slloıt 
Ayarı. 

18.03 Müzik: Cazband (Pi.) 
18.30 Konuşma: (Çi!tçinin Saati), 
18.45 Müzik: Çi!tçinin Saati. 
19.00 Müzik: Trio ve Sololar-Ca

lanlar; Fred Garden, Cino 
Volpi, Zdenke König, 

18.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-
jans Haberleri. 

10.45 Konuşmn: Zlraat Takvimi. 
19.50 Müzik: Fasıl Hey'eti. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Rad)'O Salon Orkes

trası (Violonlst Necip AJ
kın İdaresinde) 

21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik: KlAsik Türk MOzitl 
Proıramı. 

22.30 M•mleket Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvi!At, Kambiyo - Nu
Jı:ut Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program 

lC.apanış. 

YARINKİ PROGRAM 

8.00 Program ve Memleket 
Ayarı. 

8 03 Ajans Haberleri. 
8.18 Mü1.ik: Hafif Parçalar (Pi,) 
8.45/9.00 Ev Kadını - Yemek 

Listesi. 
12.30 Program ve Memleket 

Ayarı. 

12.33 Müzik: Hafi! Şarkılar. 
12.~0 Ajnns Haberleri. 
13 05 Müzik: Tilrküler. 
13.20/H.OO Müzik: Radyo Salon 

(Violonist Necip Aşkın İda
resinde), 

AşağMla cinş .,.., mlktarlan yazılı dört kalem mutabiye malzenıtti 
günü saat 11 de pazarlıkla Nim alınacaktır. Şartnamesi her gün ~ 
&örülebilir. Bunlann her biri •"'1 o;pn taliplere de ihale edilebilir. l 
bellJ ıün ..., -ııe l'ın•Mrlıd• lllltın.hna .komisyonuna ıeı.neıeri. 

M-
Cimi ..... Bedeli 

/ 
.- ı.ın. Kr • - -İp ,ınar bqhlı 2000 "100 00 

Araba urganı 1000 1800 00 
MekkAr1 urganı JOOO 1250 00 
Tımar tırı;8Sl 1000 900 00 

TÜRKİYE CUMHURİYETl 

Ziraat Banka 
Kurulu, Tarihi: 1888 

Sermayeei: 100,000,000 Türk LirMI 

Şabe '"' Ajam adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muamelel 

Her J'erde ıararla P O K l!l a traş .. ---DOKTOR~--~~Z!oz.'\11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Feyzi Ahmet Onaran 
Toprak mahsulleri ofisi istanbul 
tubesinden 
Şubemizde münhal bulunan muhtel H ücretli memuriyeUere asıllannın av

detine kadar muvakkat kaydiyle memuralmacağı.ndan talip olanların 15 Mayıs 
Perşembe günU ıubemizde yapılacak im tlhana iştirak ve bu hakka iktisap et
mek üzere vesikalarını 14 ııünil aQamı na )<adar ıubemlze ibraz etmelf'd, 

ÇİNAR 
Edebi, ilmi, İçtimai, 
l\lecmua Pek akıu• 

da Zengin Mü11derİ• 
eatla 3 ihıcü niiah&ıı 
çıkıyor 

Bekleyiniz. 

KAYIP - Beşiktaş Yabancı Asker
lik Şubesinden ı936 oenesinde aırruıı 
olduğum askerlik tezkeremi kaybet
tim. Yeolı;ini alacağımdan eakilinin 
hükınü yoktur. 

Silleyma.ıı oilu Maotal&. Dohıaı 13Z8 

Deniz; Leoaz;ım Satınalma 1 
Komiayonu ilanları 

.. M. \'. De.ab Merkes s·t-n'ma 
J[emıin•md90; 

ı - Beller metre.ine tahmin edilen 
bedeli 339.50 cüç yilz otuz dokuz lı:u· 
ruz elli santim olan 3000 metre ka· 
pulluk kumaş alınacaktır. 

2 - Pazarlık eksiltmesi 15.5.1941 
tarihine tesadüf eden Pel'Şemi>e ctlnil 
saat 14 de vekilet bınasındaki komi&· 
yonumuzda icra edilecektir. 

3 _ Parasız şartnamea!nl almak 1.1• 
tı;yenlerllı her liln ve e!tıılıtmeye lir· 
md< iltiyenlerm de belli gün ve 1aaU. 
1527 lira 15 lı:uruşluk kat'! lem.inat V'I 
kannnl ...,..ıraJanyle birlılı:te Jı:oıni.oyo-

na mkracaatta•ı. ~ e3'18>: 

«3855> 

MAHKEMELERDE 
(3 üncii. sahifedm devamı) 

ra çıkarıldığını söylediler. 
Muhakeme bitmişti .. Suç sabit 

görüldü. Hakim karan bildirdi: 
- Zeynel.. Senin kahvende ku

mar oynattığın sabit görüldü. 25 

lira para cezasile bir gün hapse 
mahkum oldun .. Siz de, Raşit Se.. 
dat, beşer lira para cezası vere -
ceksiniz ... 

Mahkemeden çıktılar. Raşit, Se. 
dada: 

- Be yendin mi yaptığını? dedi 
- Oh! öyle beyendim ki .. Na. 

Sıl, bir lirayı jç etmiye uğraşı.rm:ı
sın? İnsan işte böyle, yağmurdan 
kaçarken doluya tutulur ... Ohhhl 

DOKTOR 
Rafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSJSI 

Divanyolu 104 
Maayene saatleri: Z.5 - ı. Tel: ltlll 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice • Neşriyat Direktörü 

Cevdıet Karabilgiıı 

Ba.dJığı y.,.: 
SON TELGRAF. !ıl-tfnsri 

CİLDİYE VE ztlHREvtn: 
MÜTEHASSISI 

(BabıAli) Ankara caddesi Cataı
otıu Yokuşu Köşe başında No 43 

81111-a•- 5 Del Sulh R'*'* il&· 
l<iıo&Jlfinden: 841/26 

Muhsin tarafından karısı Vefada Ve
fa Yolrufunda 70 No. lla mukim kansı 
Narite aleyhine ikame olunan kat'ı 
na1aka davasından dolayı icra kılı
nan duruşma sonunda: Tarafeynin bo

tandıklan ibraz edilen illndan anla
ıılmasına binaen evvelce takdir olu
nan 1.1!!:!._ nafakanın kat'ına karar ve
rildiği ve bu kararın da ilin tarihin
den ı tlbaren bir hafta içinde teml'lz 
kabliyeti olduğu balı:kında ~kit' 
ihbarnamesidir. ıp 

BORSA 
12 Mayıs 1941 

1 Sterlin 
Aoıltt ve g_,. 

6.22 
100 Dolar U2.- l:la.20 100 Frank -100 Liret -ıoo İsviçre Pre. 2Uo 
100 Florin -100 Raylfm&llr 
100 Belga --100 Draı.ıı O.iN 
ıoo Leva -100 Çek~ . -100 Peçete 12.U 
100 Zloti " 100 -PenıııJI -100 Ley 

. -100 Dinil' -100 Yen 11.8175 
180 iaveçs- i!0.11275 
HJO Ruble -

JSSRAJf VI: TAlffiı..uo 

İkramiyeli " 5 Ul38 u-
Eraaııı % 5 lkramlyell ıeaa 
ittııtat Detimıendllk, 

ll.oı5 

blue aenedi U.'15 

Para Brrikffrenf'ere 

28.800 Lira İkramiye Veriyd 
Zira;t Bank-mda bmbanh 'H ihbarsız tasarruf hesapl~ 
u 50 lir- baluııanlara senede t clefa çekil-1r kur'a ile 
planı ııöre ilı:nıııiye clııfıtılacaJrtır. 

• acle& 1-000 Unlık 
t • IOI "' 
• • Z5G • 

41 .. ıeo • 
100 • " .. 
126 • .. • 
168 • ıo • 

C.000 
ı.ooo 
LOCIO 
C.000 
S.000 
t.800 
S.200 

DİKKAT: HesaDlarındaki Pi t'alar bir RJıe lç!nde i!O . 
asa~· düsmivenlere ikramiye çı:kt ığı takd:rde % 2a fazlasile 1 

cektir. Kur'alar 91!nede 4 defa: 1 Eyliıl. 1 BirinciUnun, 1 
ve 1 Haz!ran tarihlerinde çekilecektir. 

Bozdoğan asliye hukuk hikimliğirt 
Bozdoğanın Hıdırbaba mahallesinden Mehmet Jı:uı Kamile DokU~ 

fmdan kocası o mahalleden olup yeri belli olmıyan Hüdai o~lu Norl 
aleyhine açılan boşanma davasında Aydın gazetesi ile yapılan davete ( 
mediğinden 18/4/941 de lıaklanda aıyap karan verilm\ıı olduğundan 

Jeyh Nurinin 27/5/941 Salı &UnU saat 10 da ma~emeye gelmediği ta 
u. M. K. Hl inci maddesi mucibince muhakemenın ııyabmda de•""' 
UAn olunur. 48703> 

1 LAN 
tl*n .... zı..tllllm*~· 

llil' l ı : Ml/HI 

Ualldarda ~ mahallesi 
Toprak ııoltıık 12 No. lı hanede ikamet 
etmekte iken halen akıl hastalığına 
müptell oı-sı ı.aseblyle omrazı ak
liye ve asabiye hastanesinde tedavi 
altınde buhınaa Muhittin oClu Meh
met Sükrünün ayni hanede mukim ba
bası Mehmet'ln vasi taynlne 8/5/941 
tari)liJıde mahkemece karar ven1mlı 
olmakta bu ı....usta i'1rlll olanların 
on gdn içınde yukarıda yazılı dosya 
numaras..bQe mahkememize müracaat.
lan uao ... ıeı.lığ -..... 

e TAKVİ&I I 
R11111i 1357 Hızır 

JJl<ıl 

NİSAN 

8 
.. 1. 

30 

Yıl 941 5 Vasati • .,.ıı • 

MAYi S 
S. D. v ' 
5 45 GilJll'I l 

13 ıs ıo Öfl• 1 
17 06 ikıod1 ,, 

20 18 j 

SA l I 
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