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Sahip ve Başmuharriri: ETEM İZZBT BENİCE EN SON TELORAFL&aı VE BABERLE•I vıaı• AKIAM OAllTISI 

llarp Suriye
Ye sıçrarken 

İngilizlere bu anda dü
fen ilk it her ne pahası
na olursa olsun Suriyeyi 
itcal etmek ve Orta 
Şark emniyetini muha
faza etmektir. Yalnız 
hava meydanlarının tah
ribi Almanların Suriye
ye çıkmalarına ve har
bin bu bölgelerde alev
lenme&İne mini olamaz. 

~an: ETEM iZZET BENiCE 

lladiseler tahmin ettiğimiz ve 
\eldediğimiz gibi inkişaf ediyor. 
~lınan ve İtalyan kuvvetleri l\la-
1~banbornu - Rodos hattın~~ şi~a: 
;"'de ve içinde kalan Ege bolgesını 
"'iiliz donanmasına kapadıktan 
lonra; Adriyatik - Korent - Ege 
le Selanik - Rodos muvasala"oı 
ltınin etmiş bulunuyorlar. 

Mihverin bu şekilde Balkan ya
tıınadasıoı Rodosa bağlaması ve 
~~rupadan Suriye - Filistin isti
~ınetinde kendilerine mümkün 
~~duğu kadar az zayiata ve fakat 
•ra, müşkülata malolan ve ola

tıık bulunan bir yol a~malormdan 
~nra; ne yapmak istiyecekleri pek 
"'lli idi. Bir~ok vesilelerle bu sü• 
t~nlarda bu husustaki mütaleala
tıınızı geniş ölçüde tebarüz ettir
~iş bulunuyorduk. Hadiselerin 
)~ııi inkişaf şekilleri tahmin ve 
~İitalenlarımızdaki isabeti göz· 
'Q"" Une koyuyor. , 
d .\iman ve İtalyanlar Fransanın 
s" ırıuvafakatiui istiJıı;al ederek 
Utiyeye ve Iraka ayak 
~ tıııya başlamı~lıırdır. ~a-

p ve Şamdakı hava u;
ı.tin; Almanların i~gal ettiği ve 
t•ka da ilk tayyare kafileleri ile 

knisyenler gönderildiği Avanı 
ıtıarastndMkl lz:ıhat ile d teey 

~üt ediyor. Bu öndi hareket harbi 

Suriye yolu 
ile lraka ge· 
çen Alman 
tayyareleri 
ağır bombar 
dıman tay-
yareleridir 
Ba tayyarelere 
yolda Fransız av
cı tayyareleri de 

refakat etmiş 
Kahire, 16 (A.A.) - «B. B. C.> I

rak'a ieçmek ilzere Suriyeye aelen o
tuz kadar Alman tayyaresinin ekseri
si bombardman tayyare!iidir. Araların
da nakliye tayyareleri bulunması da 
muhtemeldir, Almanların Suriyede 
kullandıkları meydanlar arasında Ra .. 
yak mC'ydanı da vardır. Röytcr mu
habiri tayyarelerden bazılarının Su
riyede kaldıklarını bildiriyor. AynJ 
muhabir, Alman tayyarelerine Fran
sız avcı tayyarelerinin de refakat et
miş olduğWlu il!ıve etmektedir. 

Alman tayyarelerinin Suriyeye gel .. 
ırıeleri, bilhassa Suriyedeki bu ağır 
levazımat Almanlaruı eline g('Çtiğl 
takdirde, ciddi bir vaziyet doğura
caktır. 

PETEN'İN NUTKU 

Londra, 16 (A.A.) - •B. B. C.> dün 
eece Londrada konuşan hür Fransız. 

(Dev< mı 5 inci sayfada) 

Denizde bir 
kadın cesedi 

Mamıarada Kumbağı önür:dc 
bir kadın cesedi görüldüğü evvel. 
ki gün limanımızdan Kara.big~.ya 
burcket eden Mersin vapuru "kap· 
tam tarafından t.elsizle Liman İda
rcs ne blldlrılmtş v icabeden tah
kikata geçılmiştir. 

• Suriye vaziyeti hakkında Avam 
Kamarasında beyannat bulunan 

İngiliz Hariciye Nazırı Eden 

Alman yanın 
mı, Amerika
nın mı dost
luğu makbul? 
Fransaya karşı 
Amerika bflkQmetı 

de vazıyet alıyor 
Londra, 16 (A.A.) _ •B. B. C.> Va

şlngtondaki salfihiycttar makamlar, 
Vi.şi hükılmetinin lli''lcrın yeni şartıa .. 
rma boyun eğmesine karşı büyük bir 
huşnutsuZluk göstennişlcrd..'..1; . 

Boston radyo,,u, son bir kaç gLu1 
zarfında ncı.aket kesbetmış olan Fran
sız .._ Amerikan münasebetleri, Pete
nin nutku. Ue. had devresine girdiğini 
söyle mişUr. İleri gelen Amerikan 
şah~tyetler cFrnnsa ic;in Almanyanm 
mı, yoksa An e.rika.nnı mı dostlt.1fWıu. 
kabule kar r vcrttclı :ıa.mau geı .. -
miştir> diyorlar 

Boston r.:ıdyosu Ameril:.anın ı;on 
derece kuvvetli todblrlcr olşca m 
muhnkkak .. nddetmckte, Fran~a yi .. 

(Dcv.\tıu 5 lnrl •rfMl:ı) Uriye, Irak ve Arap yarnnadası
~~ ~irayet ettirmek için ilk değil, ı-------------------------

<ınci hazırlık safhasıdır. ilk satha H t b k ı k 
)topaganda, içten yıkma, yerli a s a a 1 c 1 1 
~nsurlarla teşriki mesai safhası 

"tfl ~Unu~ tahakkuk ve İnkişafı gö- k u rs 1ar1 na k a y 1 t 
l ldü. İkinci safha da Fransız hü-

l Gınetinin işbirlii\i, hava meydan- mu•• d det 1• uz atı I d 
1 ~ının işgali, ihraç sahalarının 

it '-ırlanması, hareket kollarının 
t. Qziıni, tutunulacak mahallerin 
b lıit ve tahkimi ve muhtelif sa
~la~n harbe hazır hale sokulması 
l;ı •lıyetlerini ihtiva edecek olan 
lhadır. 

Açılacak kurslara Tıp Faktlltesının 
kız talebesi muaııımılk edecek 

nin yanına gitmekten vazgeçtiklerini 
ve burada çahşmıya karar verdikleri
ni bildirmişlerdir. 

Esasen kafi bilgileri o1an Fakülte 
talebeleri hastabakıcılık ıçin kısa bir 
kursa tabi tutulacaklar ve sonra kurs
larda kadınlanmıza ders vermiye baş
lıyacaklardır. Fakülte talebelerinden 
son 1>nı!ta olanlar beş saat ve diğer sı ... 

• 
lngllterenin 
Fransaya ve-... 
recegı cevap 
harp etmek 
olmalıdır, va
ziyet ciddi 
görülüyor 

İngWz gazete ı er ı 
rransaya kar,ı 
şlddetU bir ı ı ı an 

kallanıyorıar 

• 

Londra, 16 (A.A.) - •B. B. C.> ga
zeteler, Franstz - İngiliz münasebet
lerinin gayet ciddi safhaya girdJği 
kanaatindedirler. Acı bir hatıra ola
rak kalacak olan mücadele ihtimali 
vardır. 

Bulgaristanın yeni toprakları ilhakı dolayısile Sofyada devam eden sevinç tezahürlerinden 

Gazeteler, Fransanın mütareke şart
larını .ihlfll etmesine karşı, İngiltere
nin Fransa ile harbe girişmesinin ye
glı..ne cevabı teşkil edccej,ini U:ive e
diyorlar. 

cTim_es> ve c-Deyli Telegraf> gaze
teleri, Ingilterenln, geçen Temmuzda 
Suriyenin i$galine ve burnsının Orta 
Şarka k!ırı:ı üs olarak kullanılmasına 
müsaade etmiyece&ini Frnnsaya bil
dirmiş olduiunu hatrlatmaktadırlar. 

(Devamı 5 inci sayfada) \ __ __,,_ __ 
Milli Şef 
Yunan Devlet Nazırı 
ile Irak Harbiye Nazı

HARP VAZİYETİ ) r 
l 
Sıcaklar ve kum fıtınaları yüzün
den, Almanlar için Mersa Matruh 
istikametinden ziyade, T obruk ka 
lesine yüklenmek daha muvafıktır 

(Yazan: EMEKLi 
1) LİBYADA AL:\IANLAR TA· 

ARRUZA .!\11 GEÇTİ? 

KURMAY SUBAY) 

rını kabul buyurdular ' ingilz ka) ııaklarındaıı gelen ha-

beş koldan ilerlcmi~ler, bunlardan 
iki kol çekilmeğe mecbur edilmiş
tir. 

Tobruk kalesni dü~ürnırdcn, e· 
min ve sağlam bir mÜ\'a:ı-:ıla temin 
etmeden ve ikmal vaziyetini sağ
lama bağlamadan Alanların 80 ki-

Ankara ıs ( A.A.) _ Reisicum- 1 bcrlcre gfüe Almanlar J\Jısır bu
hur 1smet lnönü, bugün Çanka _ 1 dııdunda 60 kilometre kadar içe
yadaki köşklerinde saat 15,45 de, J ride ve 80 kilometre genişliğinde 
Yıı a'!. De,,let Na-ırı ek&cli'.n! Ar. bir cephede tutulımı tur. Almanlar (D"""1ml 5 bıci sayfada) 

giropı.Zos'u, Yu.nan BüyU.k Elçisi i---------------------------
ekse!ıins Rafael ile.birlikte ve sııat 
16.30 da Irak Harbiye Veziri ek
selıins Naci Şevketi, Irak Elçisi 
ekselans Kamil Geylani ile bir -
likte, kabul buyurmuşlardır. 

Bu. mülakatlarda, Hariciye Ve. 
kili Şükrü Saracoglu hazır bulun· 
mu.ştur. 

---<>---

Yeni Matbuat Umam 
MtldOr Muavini 

Ankaradan bUdrlldlflne sött, İktı
u.t VekUeG milfelllşlerinden İzzeddln 
Tufru. l\Iatbua.1 Umum ~lüdtır l\lua
'f'lıılltlne tayin edilmişllr. 

Müllılyenln yetı.;t.f.rdltö &iızide mü
nevverlenlen olan İ'Zzeddin Tuitul, 
bir müddet Gümülelne, Odesa. kon~o
loshıltlannda bulunduktan sonra ik
tısaı Vekaletinin Kömür Davzası Mü
dürlüiü va.Vfeslnde ve bll:ihare İktı· 
eat Vd<aleli Milfetllşliilnde bulun
muştur. l\JUDl.'.llleyhe Yt'nl vazifesin
de de muvalfakıyet dUeri7, 

Vapur biletle
ri 1 Haziranda 
ucuzlatılıyor 

Gıda maddeleri, dl
Oer bazı yükler da
ha ucuza taşınacak 

1 Hazirandan itibaren Devlet Deniz· 
yollarında yenJ tenzil.ith bir tarife tat
bik oluna<"aklır. Bona röl"f! turistik 
biletle ve ay ·vapurla bf'rhanl'l bir 
tskeleden kalkıp blr y~rf' l'lden "-e dö
nen yolcu blr kişi olu.na yüzde otuz, 
aile grupu olursa yüzde elli ten%.ilit1a 
seyahat edebH~cektir, Kuit beş l'UDlük 
trnzll.itlı se:rahat b 1 ieUrri müddcti iki 
a)·a. fıkarılmışiır. Ailelrr l('in yazlan 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Tevkif edilen 
sabun ve demir 
muhtekiri eri 

Kalay sakbyan ber
berin dik ı bir 
balta kapatılacak 
Balık.pazarında sabun ve yafcılık 

yapan Kostl Anadohıya YİİkB<'k flat

la sabun (tuıdermek ~('Uyla dün As

liye 2 inci Ceza MaJık•m.O.ee lıevklf 
olunmuştur. Beyazıtta. ankazcılık ya
pa.n Ta.ha isminde biri de yb-ml Ülil ku

l"U4iuk demirleri CO " satt.tuıcLın ay· 
nl mahk"mtce t.evk.il ohınmU\itur. 

Yenimaliyıl 
bütçemiz 
309 küsur 

milyon lira 
22 milyonluk teza
yüt varidat f azıa.ı
ğlle karşılanacak 

1941 mali yılı b ü.lçeSi bu -
günlerde basılarak 15 maııı.•. 
ta miizakaesine lıa.slanmak 
üzere Büyük .Millet .Mec ~ 
azalarına t'erilecc-ktir. Aıika
radan bildirildigine göre bu. 
seneki bütçe yekunu 309 mıl
yon 743 001 liradır. Geçen se
ne bütçesi 268 476 321 !ıra ol
duğuna göre bu sene bütçe 
yekı1nu geçen seneye nisbet· 
le 41.266,681 lira bir fazlalık 
gcistermektedir. 

Bununla beraber masrafta 
görülen bu fazlalığın mühim 
bir 1'1smı yani 22 milyon lira 
tahm:n edilen bir miktarı va. 
ridat fazlasile karşılanacak -
tır. Geriye kalan kısmı da ye
ni varidat kanunlariyle temin 
olunacaktır. 

Taksimde Spor 
bayramı 

provası 
• 

yapı dı 

• ı\lınan ve İtalyanlar bu saflıada 
~ &erbest bırakıldıkları ve ra
~ ita faaliyette bulunmak (ırsa
l;ıbı kazandıkları takdirde; üçüncü 
g ~a başlıyacaktır. ki bu safha 
d ~tıyeye, Filistine, Kıbnsa, Giri
~~ lıar. ı havadan ve denizden ya
lh ~cak umumi taarruz ve asker 
-ı. tacı, asker indirme safhası ola· 

Tıp Fakültesinin kız talebeleri açı
lacak gönüllü hastabakıcılık kurs1a
rmda muallim olarak çalıştırılacak
lardır. Fakülte Dekanı Profesör Ke
mal Atayın reh;liğinde Fakültenin 140 
kız talebesi dün bir toplantı yapmı~
lardır. Talebeler yurd hizmetinde bu 
tekilde çalışmayı sevinçle kabul et .. 
mişJerdir. Talebeler içinde taşralı bu
lunanlar da tatil zamanında aileltri- nıflar 20 saat ders göreceklerdir. ı-----

Kasımpa.,,ada berberl'.ık yapan Av
ram isminde biri evinde elli kllo ayar
b kalay saklaıw . Fakat evinde ('ık.an 

bir y~ında bu. .ka.J.a.ylar tesadUfen 

bulunarak A.sliy" 2 bıcl Ceza ~Iahke-
mesluce te-vk'f olunmuştu. Dün bu 
davaya devam f'dilm11' Avram Marko 
isimli birisi için bu kalayl:ın aldığını 

beyan ehnlşlir. ıset.'cede dılkkinın bir 
halta kapatılmasına V'e yirmi beş lira 
para cezasına. karar verilm"tlr. 

19 Mayıs Gençlik ve Sp,•r Bay• 
ramında yapılacak merasime ha
zırlık olmak üzere bu saba.ı Tak. 
simde bir prova yapılmıştır. Mek
tepliler ve beden terbiyesı mıi • 
kcll\.'fleri Taksime giderek mera. 
simde alacaklan mevkileri öğ -
renmi§lcr ve büyük geçit res:-ıi

nin de bir provasını yapmışlardır. 

!ıtır 
Ilı llu 

0

hareket belki ,.e ayni za
> •Dda Cebeliittarıka, Mısıra kar~ı 
l •Pılacak h~reketlerle bir arada 
liıe ltınumi surette ba~lıyacak ,.e 
la 1hverin bütLin kudret "" imkan
ı ;ı Akdeniz harbini kazanmak 
,~'n kül halinde, bütün Akdeniz 

•• 
Uç Alman le-

• • 
vazım gemısı 

tutuş.turuldu 
Kahire, 16 (A.A) - •B. B. C.> Pa

zar g~rcsi Onikı Adad::ıkı Mariça ve 
Galeta tayyare meydanlarına taarruz 
edilmiştir. "-!usul ve Bnı;dat demir
yoll3ıına bombalar ah,nııştır. 

lnglliz tayyareleri bır gC'ıni knfile
sinc hücun1 ederek üç lev(!zım gcmısi

(D~:unı 5 lıu·i sa,y(a.da) 

nhclerinde seferber edilecektir. 
~ "-lınanya bu harekete ba>Ja•· 
~ •n, tıihayet Fransayı da kazanını~ 
~ ~l~l\dıığuna güre; ağ lehi ihtimal 
h ~'Ye ve Filistine karsı taarruzda 
>:;a kuvvetlerinin kesif hima
~. 1 a !tında ihracı teshil etmek ü- 1-:;f";;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;======;;:--1 
11 te ltalyan ve Fran<ız donanma-

h~~~a kat'i neticeli bir deniz Hen üz haki-
' r 1 \/ermek suretile harekete 
ııı·lra\ ettirecektir. Ayni zamanda k"' b • A/ 
t; 'hver erklnıharbiyesinin şu ih· l ır man 
lıı lııaller dahilinde ve umumi bir 
ı. t•ue taarruza geçmesi de muh- Fransız an-
ın.ıdir· 

~t!- Cebelüttarıka motörize kara /aşması yok! 
ıtsu \le topçusu ile taarruz 

.... ~Fransız - Alman teşriki me- Berlin 16 (A.A.) - Stefani 
~··~i ile Tunus ve Bizertada tahşit ajaMından: 
ı_ ı •cek kuvvetlerle Libyadaki Salahiyettar bir memba • 
11:ttuı ordusunu takviye ve Mı- dan beyan edildiğine göre he-

a karşı taarruz nüz hakiki bir Fransız - Al· 
liıı~ llava kuvvetleri ile Kıbrıs - man itıl<ifından bahsetmeğe 
\a rı)·e - Filistine taarruz ve yiııc imkan mevcu.t değildir. Bu. 
)a Va llakliı-e tayyareleri ile \'e baptaki müzakereler devam 
~·•>titıerle Suriye, Filistin, Kıh· etmekte olu.p elde edilecek 

a °"ker, tank. topçu indirmek neticelerin çok müsbet ofa • 
ltalyaıı - Fnıı<ız torpito fi· cağı anlaşılm<ıktadır. 
(D~ 5 inri Sa.Jıifff.e) 

Kurs1ar iki ekip halinde Cerrahpaşa 
ve Haseki hastanelerinde devam ede
cektir. Kurslardan çıkan her talebeye 
4 - 5 ıı:önüllü bastabakıcı namzedi 
kadın verHecektir. 

(Devamı 5 incl Sahifede) ________ ... _....., ___________ , 
NOTLAR 

Bir Parmak Bal 
• - Mar~l Peten n~ettiği dek-

1ciraeyonda: 
cı\lmanlarJa cereyan etmekte olan 

nıüz~kcreleri netiCE"lendırebilecek o
lursak Fransa mağlUbıyetıru iktlhasn 
edebilecek ve di.ınyadaki büyük Av
rupa ve müst('.mlcke devleti mevkünf 
muhafaza eyliyebilecektir.> 

Diyor. Blzim mahut arkada§a: 
- Ne dersin Üşlad?. 
Dedim de gülerek: 
- Almanya berlıolde bal istihsali

ne de başladı ki, Mareşalin dilinde 
parmak ve bal izleri görUlüyor! 

Diyerek devam etti: 
- A1are~al 86 yaşındadır. İnşaal-

1ah ömrü vefa eder de neticeyi görür .. 

ltalyan Kralı: 

• - İtalyan Kralı Elba~andan Yan ... 
yaya gelmiş. 

Bızim mahuda havadisi verdim de 
gülerek: 

- Acaba neş'esinden mi, keder.in
den mi bu ziyaret?. • 

Diyerek, cümlesini $öyle bitirdi: 
- MalO.nı a, 28 Teşrinievvel - 10 

Mayıs fasılası içjnde Elbasandan baş
lıyarak Yanya uçlarına kndar bütt.ın 
buralar bir İtalyan mezarlığı haUnc 
ıı:elmi0tll • • 

EBEDi ŞEFTEN MİLLi ŞEFE 

Bayrak Bu Sabah 
Amasyaya Getirildi 
19 Mayıs Pazartesi günü de saat 11 de 

Milli Şefe verilmiş olacak 
Samsun, 16 (Hususi) - Ebedi Şef 1 

Atatürk'Ün memleketi kı ·t.armak Ü· 

zere Samsuna ay•k boSlığının ytldö- Radyomuz 
nü münttsebctile tertip olun~n buyük 

• • 
ıçın 

bayrak ynr ·ına dün ""'11 16 da Sam- 9enı· ve eng . 
sunda başlanmıştır. Bir bC'y'et vapur- Z lll 
la; vapurların demirli cılduğu yerden b • 
bayrağı iskeleye getirmiş ve Valiye ır program 
vermiştir. 1 numarah atlet b3yrağı • 
Validen almı~tır. Koşu gece gündüz 
devam edecektir. Bayrağı Samsun at
leUeri bu sabah saat 9,30 da Amasya 
atletlerine vermiştir ve akşama da 

ID 
A 
K 
1 
K 

(DCvanu 5 h1cl sayfada) 

z 

R 
1 

Mikrofonda b ı z zat 
Mebmetcııı, ş a ı r 
ve edlblerımızı 
de dinleyeceksiniz 

Türkiye radyo difüıisyon posta.. 
ları Mdürü B. Vedat Nedim Tör 
radyomuzun nqriyatında bazı ye
nilikler yapılmasını kararlaştır

mıştır. Pazar gününd('n itiba~en 

tabik edilecek olan bu yenilik • 
!erin bir kısmını yazıyoruz: 

Pazar akşamları .radyo saati• 
diye dinleyiciler memleketin gü· 

(Dt\Tmı 5 inci W.)facia) 

KISACA 

Akdenlzln Emnly~tı 

• 

Bir İngiliz meb'usu evvelki 
gün A"·an1 Kaınarasında, Bari .. 
ciye Nazırı ;\lister Edenden, ay
ni zaınanda, bir ifşa nıabiyctin· 
de olanJ miihim bir sual sordu~ 

Bu meb'usun iddiasına göre, 

Almanlar, Fransa yolile Akde
nize küçük bir takım torpil ge· 
miled göndermektedir. Bu sev• 
kiyat için de, Fransa cenup sa
hillerinde, i\larsil)·a yakınların
da denize dökülen Ron nehrin· 
den istifa4e edilmektedir. 

:Mister Eden, İngiliz meb'u
sunun balısettiği bu hadiseyi 
tekzip etmemiştir. 
Demek oluyor ki, Ron nehrin· 

den istifade edilerek, Akdenize 
bir takım küçük torpil gemile
rinin indirilmekte olmHı doğ
rudur. 

Vakit \·akit. Bulgaristan \'e 
Ron1anyaoın Karadeniz !\ahille· 
rinde deniz \islerinde bir takım 

hazırlıklar yapıldığı, gemiler 
inşa edildiği, veya, Tuna yolile 
getirilen bir takım gemiler• n bu 
sahillerde ü lcndirildiği - ajans 
haberleri tarafıııdan ortaya a
tılır. 

Ege denizinde \'e bütün Yu
nanistan sahillerinde ise1 Al
manların ayni mahiyette deniz
rilikle meşgul olduklan ayrıca 
ma!Umılur. Bir kısım Ege ada
larının işgali bu küçük deniz 
motörleri tarafından yapılma• 

mış mıdır?. 

Sicilya ise, zaten. bir Alman 
deniz ve hava üssli halindedir. 
Bunlardan başka. İspanyol Fa· 
. mda neler olduğu da meçhul
dür. 

Eğer, bir gün Alman denizaltı 
ktıv\·etlerinin Akdenizde ani 
olarak, meydana çıkıp faı»iyete 
ge~tiği haberleri d~ ı;rlirsc, bu
na, şaşmamak lizım. "'Çünkü, 
bize Ö) le geliror ki, şimdi, böy
le bir luidi~enin hun1mah şe-kil· 
de hazırlığı ~·apılmaktadır. 

• • 



A.FRIKADAKI 

VAHŞiLER 

Avrupadan IOD gelen bazı 
fenni mecmup.ların neıriyatı· 
na göre, Afrikada, benüz in-
1&n ayaiı bumamıt bikir or
maalar Ye bu ormnlann ol'ta· 
llllda yqıyan bir takım yerli 
Ye Yabti inaanlar Yarmtf! 

Artık, öyle bir zamanda 
yqıyoruz ki. bu Afrikalı İn· 
sanların mı, medeni dünya 
l\alkına, yoksa, erbabı ilmin 
mi, bu Afrikalı masum Ye. 
eünabsız mablıiklara Yabti 
demesi lazam, kestirilemez! 

Herhalde, bütün dünyadan 
uzak yafıyan o insanlar, mu- 1

1 
hakkak ki mes'ut Ye luua.z· 
dırlar, 

ESTETiK 

MUŞAVIRll~t 

Bir gazetenin iddia.sına gö
re, ıehrin tanziminde, güzel
leımesinde bir takım küçük 
hatalar yapalma.'Z<tadır. Bu
nun önüne geçmek ı.izere, Be
led iye teıkilata içinde, bir de 

«Estetik Müşavirliği ihdas e
dilmelidir. Mütehassıs ve zeY· 
ki selim sahibi olacak olan 
~u müıavir, alıcı gözle yapı· 
lan her türlü imar, İnfa işle
rine, §Öyle bir bakmalı, ku
surlara İfaret etmeli imif ! 

İyi, hoı amma, nerede böy
le bir i.limi kül?. 

KlBRITLERIN 

MARiFETLERi 

Kullandığımız kibritlerin 
ne kadar kötü ıeyler olduğu 
mevzuu, gazete sütunların
dan nihayet Meclise kadar 
aksetti. Kibritler yanmıyor, 
bozuk çıkıyor, patlıyor, sıçrı· 
yor, inaanın elbisesini, suratı
nı yakıyor, bir kısım kutular
da eksik çıkıyor, diye uzun 
zaman yazı yazdık. Aldıran 
olmadı. 

Mecliste bu iı görüşüldük
ten sonra, gönül arzu eder ki, 
artık, bu hallerin önüne g<:
·ı . ? ı;ı sın .. 

KADINLARIN 

BiRMERA.KI 

Osman Cemalin dünkü ya• 
zısında ıu serlevha varda: 
c Biribirlerini süzen kadın
lar. ıt 

Arkadatımız, kadınların 
biri bir terini neden dikkatle 
süzdüklerini tetkik ederken, 
onların, birıbirlerinin maki
yajına, elbisesine, süsüne pek 
merakı olduklarını söylüyor. 

Kadınların biribirlerine 
böyle dikkatle bakmaları kar
tııında, erkekler, biribirle
rine hiç te dikkatle bakmaz
lar. Bir arkadaı bunun sebe
bini töyle tefsir etti: 

c- Biz, kadınlara bak
maktan, biribirimize baka
-yoruz kl..ıt 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 61 

KAHVE 
Partileri 

Müteaddit gümrük
lerdeki kahveleri Ti
caret Ofisi sabn aldı 

Ticaret Ofisi müteaddit güm • 
rüklerimizde bulunan tıekmil kah

veleri salın almıştır. Bu arada 
Mersin gümrüklerinde bulunan 

mühim miktarda kahve de var • 
dır. Ofis bu kahve partilerini 

memleket içinde kendi teşkilatı 
ile satacaktır. 

Diğer taraftan Yeniden l mil· 
yon liralık kahve getirtilmesi için 

akreditif açılması Ticaret Veka

letincien ı;tenılm4tir. Musaade ve. 

rilir verilmez siparişlerde bulu • 
nubr.aktır. 

JIABEBI1t;B 

ViLAYET ve BJ::.Ll!.DIYE: 

* Bazı sinemalarda bıt, tahta
kurusu ve pıre gıbı muzır hayvan
ların bulunduğu vakı şikayetler. 
den anlaşılmıştır. Belediye rtyasel 
makamı kazalara göndcrdıği bir 
tamımle butıin sınemai.3rın muay
yen zamanlarda dezenfekte edil
rncsinı tebliğ dmıştır. 

* Diınkü seyrusefer kontrolü 

esnasında ta:.ma'.nameye mJhte

li:f şekılde aykırı hareket suçun

dan 10 şoför, karnesiz şofor çal4-

tırdıklarından 5 otobus .>ahıbi, 

haddi istıabından fazla y.Jlcu ta

şıyan iki Cıhangır - Edirnekapı 
otobusü tecuye ed.ilmiştır. 

lf-tnil 1 

Kadıalanmız, 
kızlarımız 

Yardıınsevenler Cemi~ eti İstan
bul şubesi, bütün •·asıla ve tc~ki
liitı ile faa!i,,·et& g'iri~ıııiş bulun 
maktadır. 

Yarın, mubteınel bir harp için 
bazulanıyoruı. Bu hazırlıklarımı- 1 

za en seri, salim ve mükemmel bir 
istikamet verişimizin sebebi, bir 
gün, Türkiyenin, harbe ~rmiyece
ğini kimse temin ed.ememesidir. 

Bu geniş çer~eveli hazırlıkları
mız, yalnız erkcğ'i değil, bütün ka
dın vatandaşları da içine almak
tadır. Bir seferberlik halinde, kü
çük, bi.ıyük, kadın, erkek her yurt
daşın gôrmeğe mecbur oldu~ bir 
takım hizmetler, vazifeler vardır. 
Bu vazifelere, imdiden kendimizi 
huulamak kararındayu:. 
Yardımsevenlcr Cemiyeti İstan· 

bol şube i, gönüllü hastahakıcı 

kursları açm~tır. Bu kurs! r, bir
birini takiben faaliyet •·e tedrisata 
b~lıyacaktır. Karslar, Türk ka
dınlaırnm, Türk kıdarıııın heye
can dolu milli gunır \:e \·atanse
•·erliğine gü.-enmektedir. 

Yarn, muhtemel bir harp halin
de, çok şiddetle ve mebzul ınik

tard muhtaç olacağımız hasta
bakıcıları, şimdiden hazırlamak 

utırarındayız. 

Memleket, bütün yurt kızların· 
dan ve ) urt kaduılarındao nzife 
bekliyor. 

Gönüllü hastabakıcı Türk kadı
nı, hudutlarda nöbet b kliyen er

kek \ atandaşı kadar asil bir milli 
vazife ~·aphğıoı müdrik bulunu-
yor. 

TiCARET ve SANAYi: 
~ -* Al•ın C:atları biraz duşmuş. 
tür. Dün bır Reşadıyc altını iki 

bin yedt yüz on beş kuru~tan, 

külçenin gramı üç yüz kırk ku • 

REŞAT FEYZi 

i•ı!·~ı:::n."~~!:'.'!~~!·: 
Fklt ?\l~r:ık4'.be Komisyonuna ,µ.yanı 

d4rk.ıt bt murucnatt..ı 'uı.ılunrruştur: 

ruştan ve beşibirarada yuz yırmi I 
ıki liradan muamele görmuştür. * Fiatları .Miırakabe Komis • ı 
yonu, dünkü toplanlL>ınd:ı et fiat. , 
larını yemden tetkik etmL;~ır. 

Kıvırcık etuun 65 kuruşa, kara -
man etln:n de 60 kuru~a sa· ılma· 

sına karar \ erilmışt.r. Kı.:zu fiat. , 
ları hakk.nda tetkikata devam e-

Bu profesOr k~itıt fiatına kıl•> il(!- .sat
tığ, 600 kılabının bır klıapçı tarafın· 
da.'1 25 kuruş fı.a'~ Usa ı;ıkarıhna

sndan k-lyet etı . ve kitabın sa•:..şı
nın mer.'i ıle kutUptıane Phibı hak
kmda -bküıat yu.ptlmnsı.:ı ıu.lemı..şlir. 
Keyfıyet p lıse haber \Crılmlştir ---

m.aıııııcıLtura b· 
ya alandı 

dilmektedir. Su~tanhamamında 12 numaralı * Dün muhtelıf rnemlrketlere dükkanda man:faturaeı!ık yapan 
200 bin liralık ıhracat yapılmış- Alanas bir metre kumaşı 8 !ıra 

tır. En zıyade Slo,·akyaya 125 bin yerine 14 liraya .>atarak ihtikar 
lıralık deri gondenlmişlır. yapmış. yakalanarak tahkıkata * Dun Toprak Mahsuilerı O • başlannıı'itır. 
fi.slnde memur ımtihanlarına baş-ı- ·--
lanmıştır. Bu ayın yırmı ıkısınde ile b.ızı maarif işleri et_::ıfın~a 
de, TI=aret Ofaıne gırı?cekler için 1 görü mı..,lur Vekıl !slımlak Mu-

1 
dürlüğuııde de meşgul olmu" ve 

imtih.an yapılacaktır 
ilk okul binaları için yapılan is. 

MÜTEFERRiK: timlakleri ve inşa edılen ok..ılları 
--- -- mahallinde tetkik etmı"tir. 

İzmittc postane c.varında ko-
lacılık yapmakla olan Hatıce ı; _ * Ha.köyde oturan 13 yaşların-
mlnde bır kadın, jandarmaya ha. da İlyazar oğlu Jak. Ka.ıınpaşa 

karet suçundan curmıi meşhut 
mahkemesi ~afından 7 ay hapse 
ve 35 lira para cezasına ınahküm 
edilmiştır. * Buyuk mütefekkır ve mu -
harrir Ağaoğlu Ahmcdın ölümü
nün yıldönümü münasebetile 19 
mayıs apzartesi günü sabahleyin 

saat 10 da merhumun T~vikiyede 
Ihlamur caddcsındeki evinde bir 
toplantı yapılacaktır. * Maarif Vekili Hasan Au Yü
cel dün Beledıyeye gitmiş, Vali 

cıvarında bir duvar üzcnnde oy-
narken, muvazcnes;ni kaybederek 
düsmüş, muhtelif yerlerinden ya. 
ralanmıl!ır. Jok, kazayı müteakip 
tedavi altına alınmıştır. * İlk ve orta trorisat mues>e
selerınde imtihanlar sona erdiğin
den dünden itibaren yaz tatiline 
başlanmıştır. Üniver;itenın bütün 
Fakültelerinde imtilianlar yarın 
bitmiş olacaktır. Tıb Talebe yurt. 
larındakı talebeler de, tatil başlan
gıcından itıbaren memlekctlenne 
gideceklerdir. 

Rezzan, en ufak bir tereddüt 
göstermeden cevap verdi. 

KOLKOLA - Buna lüzum görmüyorum e. 
fendim. 

- Fakat ... İyi düşünüyor mu· 
.sunu.z hanımefendi~ Müellıfi: Nizamettin NAZiF 

nefsiniz ile bu vatandaşın hakkı. 
nı telıf ettırmeg. du üntirkcn ben 
burada bulunan b.r üçuncu \'a. 
tandaşın vauyeUni de gozönünde 
bulundurmıya mecburum. 

- ..... . 
- Hanımefendı zevceniz midir! 
- Hayır! 
- Evli midirler? 
- Evet. 
- Giyın~lerindcn ve her hal· 

lerınden bellı kı temiz bir aileye 
de mensup bulunmaktadırlar. • 

- Şüphesiz. 
- Eh .. Nasıl istersiniz ki ben, 

merkez memuru, balo elbises; ile 
• karşıma gelen bir çifti, müna>e· 
betlerinin dem:csi elraCında bir 
çoklarında lereddü•ler uyandı • 
racak bır tarzda cürmiı meşhut 
hakimı huzuruna sevkedeyiın. 

Başkalarını bir tarafa bırakalım. 
Karşısına gideceğiniz hakim, e • 
saslı hiçbır sebep mevcut olma • 
dığı halde bir erkek ve bir kadın 
vatandaşın hususıyetlerını tetkık 
e'mı-"e kendisini zorladığım içın 
beni "afftmiyecektir. Binaenaleyh 
Siz susunuz. Siz, bayan.·· 

Bu son sözü tam bır inzibat i. 
mirine uyar bi.r resmıyetle söyle. 
mişti. Rezzan, derhal ayağa kalk· 
maktan kendini a11ımadı .. 

_ Oturunuz efendim ... Siz, bu 
iki erkekle birlikte bır kavganın 
şahidi veya sebebi olarak haklın 
huzuruna çıkmak ister rnisıniz? 

- Çıkmayı tercih ederim, şüp
hesiz. 

- O halde size tavsiye ed-erim 
bayan, şoförle kavalyenfain arası. 
nı bulmağa çalışınız. 
' 

- Beraberinde bulunmayı ter· 
cih eltığım bır arkadaşım için, 
tanımadığım ve tanımak istemi. 
yeceğım bir vatandaşın şefaatıni 
dılenmeKtense, curmu meşhut lıL 
kiminin karııısına çıkmayı tercih 
ederım efendim. 

Zarıf kadının son derece ahenk
li bir sesle soylediği bu sözler, 
Naciyi de şoförü de sevindirmişti. 

Naci sevinmışti; çünkü bu jest 
kendisi için yapılmış bir fedakiir
lıktL 

Şofkör sevinm4ti; çünkü artık 
merkez memurunun, 4i mahkeme. 
ye sevketmckten çekinemiyece • 
ğini anlamıştı. 

Memur, kadına iaygılı bir bakış 
atarak zile bastı. Giren memura: 

- Dosyayı çabuk hazırlasınlar~ 
• dedi • aşağıda araba var. Da • 

ehirde yeni açı-· 
aca meydanlar 

Belediye Beşiktaşta ve Kadı
köyünde istimlake başladı 
Beledıyc- Reisliği s<:>hr ımizin . -

muhtelif seırtlerinde açılacak ye. 
nt me ydanlar ıçin hazırlıklarını 
ilcrletmıştır. Beşiktaşla Sınan pa
şa caMiinl•l ,~e F'ruzağa camiınin 
<'·.rafı ile Bcvlzıt camımın etrafı 
bu meyanda açılarak bır meydan 
halır.t> konacaktır. Firuzai!a ca -
miının etrafının açılmasına elli 
ı k. bin 1 ra harcanacaktır. 

Y;ne Kadıköyünde Altıyolağ -
zı.I!ın açılarak nıeyda':l lcJlıne kon-, 
ması içın 150 bın lira ayrılmıştır 
Beş ikt \a ve Kadıkoyun~e ıstıın. 1 Uik ~)erme geçilm~ ır. 

Di , ~~ lıra(lan BelM·ye alt· _!Y-
1 da b • mı on ll<l0,000 liralık ıs-

Tren Karnesi 
-- --· 

fenzilatlı karnelerde 
badema nnntaka mu

teber olacak 

timliık yapmıstır. Bu meyanda 
Beşiktaşta Barbaros Hayreddin 
türbesinin yanındaki çatal bıçak 
fabrıkası 78,000 liraya istimliık 

edilmıştir. Bu suretle türbenin et. 
rafı tamamile açılarak denizden 
görülmesi temin edilmiş olacaktır. 

Yerebatan sarayının bulundu
ğu ada ile Mısırçarşısının istimlak 
işi de ikmal edilmek üzeredir. 

Bundan sonra Belediye, yalnız 
istimliiki iktıza eden binaları de
ğil, ayni zamanda istimlak saha. 
sının bulunduğu adayı kamilen 
istimlak edecek ve yoldan artan 
kısmı kendisi satarak istifade e
decektir. 

Modern Helalar 

Belediye yeniden 
he-beş yerde asri 

la yapıyor 
Belediye şehirde yeni yeraltı 

helalnrı yaptırmağa karar ver • 
miştır. Beyazıt ta, Üsküdarda, E
yüpte, Şişlide, Karaköyde birer 
Yeraltı helası inşa edilecektir. İ
mar müjdürlüğü bu helalerm ~r. 
lerini tesbit etmek üzere tetkikler 
yapmaktadır. Bütçeye kafi para 
konmuştur. 

___,,_ 

Devlet Demiryollan 9 uncu İş
l<;'me mudcırlüğu Sirkecı • Çek
mece banHyösünde kullanılan t.en

zilatlı aylık halk karneleri hak • 
kında yenı bir karar vermi~tir. 

Bundan sonra karnekrin satışın. 
da ısta.y"n ısmı dcsıl mın'akalar 

nazarı ıııbare alınacaktır. Mesela 

Yeşılköy istasyonundan S:rke<:i 
için ay.ı · karne alanlar bu karne 
ile Çekmeceye kadar gidcbıle • 
ceklerdır 

Resmi memurlar hariç
te iş alamıyacak 

Dığer taraftan bu karnelerin 
rağbet gord iığıi ve son ay içınde 
sayı,ınııı yLizde 20 arttığı anla • 
şılmıştır. 

Resmi memurların hic bir hususi 
müessesede vazife almalarına müsa
ade edilmemesi lüzumu Dahili,ye Ve
kfı.Jclinden alAkadarlara bildirilmiş
tir. 

r . . ) 
--, ADLiYE ve POL/S _J_ 
Sevdiği kızı alamayınca kun
.... 11.<&&lll.. y rak evin· ate ·ş ! 
Birinci 

maznan 
CeıaCla mabakeme 

cıt.rm hakir 
edilen 
etti 

Dün Bırincl Ağır Cezada garip 
bır yangın çıkarma davasına ba -
kılmıştır. Hadıse şudur: 

Fatihde oturan Fatih adında 
bir genç bundan bir müddet evvel 
komşusu Alınin kızı Melilıate ~ık 
o:muş ve kızı babasından istemiş. 
tir. Fakat red cevabı alınca, bir 
akşam kardeşi Mehmet Ali ile' be
raber Melahatin o\urduğu evin 
kaplamaları arasına gazli bezler 
koymuş ve evi ateşlemiştir. 

Dünkü muhakemede suçlular • 
dan Fatih: 

•-Benim Alinın kıu ile evlen· 
mek iolediğim yalandır. Kendisi 
kızını bana zorla ve imam nikahı 
ile vermek istedi. Kabul etmedi • 
ğimi görünce, bu suretle suç tasni 
edip ini.ikam almak istedi.• de • 
mişlir. 

Muhakeme şahitlerin celbi için 
başka bir güne talil< olunmuştur. 

Kan koca meıarları 
IOJ11JOrlarmıt 

Bakırköy mezarlığında evvelki 

vacı, suçlusunu da, şahidini de al. 
sın götürsün mahkemeye. 

Bu da\•ayı, böyle bir cürmü meş 
hudu bır hıikim nasıl karara bağ. 
lıyabılirdi~ Bin şahit ortasında iş
lenmi4 bu cürüm iki esastan mü
rekkepti: 

1 - Bır vatandaşı darp • 

2 - Polise hakaret. 
Evet... Vak'aya iştirak eden 

P'Jlıs memuru, do.syalar tanzim e. 
dılırken zabıt varakasına şöyle bir 
elimle ilave · eltirmeğı de ihmal 
etmemişti; 

cMemuruıı üniformasının iki 
düğmesini koparmış ve zabıtaf! 
alenen hakaret etmiştır .• 

Katip zabıt varakasını ıkıı • 
yunca hakim şoförü ayağa kal • 
dırdı; 

- Anlat bakalım. 
Şoför zabıt varakasında keıııdi

sinden bahseden üç beş satırı, kav. 
garun cereyan etliği müddetten on 
dakika uzun süren bir zaman için. 
de ballandıra ballandıra şişirdi. 
Bunn polisin ifadesi takip etli . 

gün ölülerin dişlerini söken Ah. 
met adında biri mezarlık memuru 
Necmi tarafından suç üstünde ya

kalanm~ ve elinde ikı cebinde 3 

altın diş bulunmuştur. 

Tahkikatla tesbit edilenlere gö

re, Ahmedin karısı, ölü yı.kayı • 
cıdır. Yıkadığı kadın ölü1€rin ağu

larını muayene ederek, hangisinın

kinde altın dış bulunduğunu ko • 

casına söylermiş. Kocası da o ölü

nün gömüldüğü mezarı beller, fır

sat bulunca, mezarı açarak ölü • 

nün altın dişlerini sökermiş. Sonra 

da bunları satarmı§. Evvelki gün 

açtığı mezar, Baruthane Müdürü 

Raifin baldızı Raifenin mezarıdır. 
Raife, bundan bir ay evvel gömül
müştür. 

Mezarlık bekçisi İsmail de la
kaydiden cürme iştirak suçile 

mahkemeye wrilmişse de beraet 

etmiş Ahmet bir ay hapse malı • 
kiım olunarak tevkif edilmiştir. 

Hani az kalsa şoförü suçlu bo • 
ğazlayıverecekmiş. Yetişmesey • 
mi~ vak'a çok daha büyüyebilir. 

miş. Kendisi de birkaç yumruk 
yemiş amma bunlara bir diyece. 

ği yokmuş. Fakat üniformasına ve 
mesleğine yapılan hakarele ta • 
haınınül edemiyormuş. İlah. 

Sıra. Naci Galibe gelince o ev-. . 
vela başını çevirip polisi şöyle bir 
süzdü, sonra, 

- Şoföre bir diyeceğim yok aın. 
ma ...• dedi • Şu memur efendi 
beni ha)Tele düşürüyor doğrusu.. 
Ben onun, bizi mahkemeye sevk 
için peşimize takıldığını sanıyor· 
dum. 

Hii.kim: 

- Demek şoförü dövdüğünüzü 
kabul ediyorsunuz .• dedi • fakat 
polise l:ıakaret etmediniz. 

- Evet ... 
- Söz Müddeiumuminindir. 
Müddeiumumi sırmalı kırmm 

yakalı cübbesini pek yakıştırm'I 
bir gençti. Suçlunun cezaya çar • 
pılmaıııru aramakta tereddüt et • 

Yeni açık 
müzeler 

Bir Mimari Eserler 
müzesile diğer bazı 

müzeler açılacak 
Müzeler Umum Müdıirlüğü A· 

ysofya camii bahçesinde bir açık 

· Japonya'nıa wasl 
Yazan: Ahmet Şükrü E 

müze t-esisi için hazırlıklar yap

maktadır. Bu müze cmimari eser
ler müzesi• olacaktır. Şehrimizde 
bulunan Maarif Vekili Hasan Ali 

Yücel müze yapılacak mahalli ge
zerek Müreler Müdürü Azizden 

izahat almıştır. Buraya konula -
cak eserler hazırlanmaktadır. 

Diğer taraftan Boğaziç.indeki 
tarihi kıymeti haiz yalılardan ba. 
zılarının satın alınarak bir müze 
halinde açık bulundurulması hak-

kında tetkıklcr yapılmasını B. 
Hasan Ali Yücel alakadarlara bil
dirmişlır. Açık bir mahalde tesis 

edilecek tarihi mezar taşları mü. 
zesi içın de yen ıdcn münasip bir 
ı<>r aranmaktadır. 

· taıyaa tebaab 
boyacı 

Ferıköyünde oturan İtalyan te
baasından J oref Beyoğlunda bo. 

yacılık yaparken yakalanmış, hak

kında Küçük San'atlar kanununa 
muhalif hareketten dolayı tahki
kata b~lanmışlır. 

-o--

Olzll çabpn 
bir işçi 

Kurluluş.a Büyükakarca soka. 
ğında oturan Yunan tebaasından 
Panayot Kızılloprakta Çifteha • 
vuzlarda avukat Refetin inşaatın-
da Küçük San'allar Kanununa ay. 
kırı olarak çalışırken yakalanmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

Ofis memurluğu· 
na 40 kişi talip 
Ticaret Ofisi İstanbul teşki!Atı· 

na alınacak memurlar iç.in yapı
lacak müsabaka imlıhanı bu ayın 
22 sine tehir edilmiştir. İmtihana 
şimdiye kadar şehrimizden 40 kişi 
müracaat etm~lır. 

Yeni Eminini· lal· 
tanallmat yolu 

Belediye İmar Müdürlüğü ve 
şehircilik mütehassısı Prost Emi· 
nönünden Sultanahmede doğru a· 
çılacak yeni ve büyük yolun gü. 
zergi'ıhını lesbit için çalışmakta • 
dular. Bu yolun güzergahı hak • 
kında bırçok projeler hazırlall.tnlf 
fakat hiç biri muvafik görülme • 
miştir. Yol için Dördüncü Vakıf 
han büyük bir mania teşkil et • 
mektedır. 

Kazazedelere yar. 
dım romork6rl 

Münakalat Vekaleti bir romor
kör alınması hakkında İstanbul 

Liman Reisliğinin teklifini kabul 
etmşitir. Bu iş için yeni sene büt. 
çesine tahsisat konmuştur. Bu 

romorkör ya hazır alınacak veya
hut Kasımpaşa fabrika ve havuz

larında yaptırılacaktır. Romorkö: 
fırtınalı havalarda kazazedelerde 
yardıma gidilmesi için kullanıla. 
caktır. 

medi. On dakika sonra cürmümeş
hut hakimi, zabıt kitibi tarafın. 

dan okunan kararın çetrefil ibare. 
sini, kısaca şöyle şerh ediyordu: 

- Şoförü döğdüğünüz için 3 
gün ve polise hakaret ettiğiniz 

için 15 gün hapis edileceksiniz. 
Kendileri ayrıca zarar ve ziyan 
aramak hakkına maliktirler. Sa-
bıkanız olmadığı için cezayı tecil 
ediyorum. Serbestsiniz. Buyuru • 
nuz. 

Salon tıklım tıklımdı. Çıkmak 
için boşalmasını beklemek icap 
etti. O zaman Naci, hakimin, şa· 

bitlik ettirmemek nezaketini gös.. 
\erdiği Rezzana yaklaştı. Tecessüs 
ve merak ile üzerine dikilmiş o. 
lan gözlere ehemmiyet vermedi. 
Kadının elini öptü, koluna geçi. 
Sokağa çıktıklan zaman Rezzan 

kahkahayı atı: 

- Ne avanture! Ne yapacağız 
şimdi? 

Boş geçen bir taksiye elini sal
larken Naci: 

japonyanın, üçlü paki 
nezonu içinıle rahatsız ol 
deliılet eden emareler ııi 
tikçe çoğalmaktrıdır. japot 
bil olduğu siyesi kombi~ 
fayda ve zararını ancak b 
yas ile ölçer. Çin harbini r 
lendirmek bakımından k< 
zen ne derece işine elverir 
ya Çin harbini açalı dört ı 

mu~tur. Bu müddei zarfl 
ponya cidden biıyiık askeı 
!er kazanmıştır. Drnilebil 
tihdaf ettiğ her a<krri ga) 'r
etmiştir. Fakat Çan-Ka~·· 
anlaşmaktan ibaret olan ı 

yesinr.- \1aram11tdığ'ından Çi 
devam edip gitmektedir. A 
bir tiirlü Avrupa harbini 
edemediği gibi, japonya ı 

harbini tasfiye edemiyor. 
japonyanın gayesini eld 

sine engel olan üç de\'lct 
İngiltere, Birleşik Ameril 
Sovyetler Birliği. Bunlar< 
biri Çine şu veya bu sure 
dımda bulunduğundan 

bir türlü Çin işini tasfiye 
yor. Dört senedenberi dür 
vazenesinin girip çıktığı 
!ere göre, japonya bu Çi 
tasfiyesinde muhtelif bü:Y 
!etlerin muhtelif şekillerd 
mını temin etmcğe çalışm 
manlar, Sovyetlerle ihtili 
de iken, japönya da so· 
karşı vaziyet almış. Almı 
Sovyetler arasındaki ağus 
paktının imza ı üzerine bi 
siyaseti takip etmeğe kara 
ğini bildirmiş. Sonra da ü 
ta girmiştir. Fakat herş~ 
yrıde japonyaoın rahatsız 
huınrsuıluğunu ispat cdı 
kararsız politika japonlaı 
!erine yaklaştıramamıştır. 
sa iiçlii pakt kombinezorıı 
japonyanın vaziyeti büsbi 
la•mıştır. Çünkü bir tara 
gillereye ve Amerikaya 1ı 
ziyel aldı,ğı için hu devlet 
kırtmış. Diğer tarartan dı 
lerde Moskovada imzaladı 
rağmen, Çin işinde Sovyer 
liğ'inin yardımını temin ed 
tir ve şimdi öyle görilnüyc 
lü pakt hükdmetlerine gii 
fesini yapmaktan çekindii 
le, Alman7anın yardunır 
har olmaktan da mabrUI 
caktır. 

Almanya ile japönya a 
ki iş ortaklı~ının lemel~i 
ıleğlldir. Beynelmilel ha 
nevi siyasi kombinezon bl 
menfaatlere dayanmaktııı 
kat Alman • japön mell 
UOZ İagiliz . japoo ittif 
sağlam toprak üzerine 
bir anlaşma değil, temeli 
ırerine atılmı bir politik 
nezonudur. Almanya jaıı' 
başlıca iki hizmet bekli>~·
li Amerikayıy tazyik 
devletin İngiltereye yard 
ni olmak. İkincisi de 
tazyık ederek Avrupa kı 
rinde Almanyaya serheS 
etmek. Almanya için bi 
met şüphesiz ikinci biz 
ha mühimdir. japonya d• 
yadan iki hizmet bekliy 
la İngiltereyi meşgul 
nubi Pasifikte kendisirıe 
serbestisi temin etmek. i 
Sovyetleri tazyik ederek 
harebesini aihayettenA 
yardımda bulunmak. ja 
çin ole ikinci hi:nntl 
hizmetten daha ebem 
Gerçi her iki devlet de 
devletlere ait olan his 
maktadır. Ve vaziyet ie• 
ya bu biırmeti daha m 
surette yapıyor. Fakat 
Birliği vaziye,·tile alalı 
hizmet karşılıklı olaul< 
dilmemektedir. Bilakis 
tak da Sovyctler BirJij!i 
lağunu lemin etmek içirı 
crişmis bir vazhetle ıci 
mektedirlrr. Aradaki 
raimen. japonn. Alnı• 
fından Sov~·etlere karş• .. 
len politikanın hadıa lil 
sını istediii ııihi. Alın•" 
ponva tarafından Sov:vrt 
takip edilen politikanın 
istikamet üzerinden Y 
istemektedir. Fakat btr 
kendi zararına, karşı tar 

DUDU oynıyacnğını bild' 
böyle birbirini memnun 
bir çığır üurinde yürürll 
Sovyetler Birliğ'i de htr 
fın maksadını yakınd•0 

den şarktan ve garptarı 
leri alıp sıkmakla mohı 

(Dev .... üo-• 



AVRUPA HARBİNİN 
YENİ NE.SELELERİ 

~engin İspanya .• 

İspanyanın madenleri 
eskiden beri etraftan it
tihayı celbedegelmiıtir. 
Dünyaca meıhur ola.n ma
denler orada. 

dir. İspanyanın demiri çok eskı 
denberi n1eşhur olınuştur. Onun 
içiıı sil3hına giiı·cnen gltnıi!j. İs
panyayı istihi)a tc~cbbüs ('(nıi1tıi.. 
Deınir, kurşun, çinko, bakır, i~nc· 
ke, civa, kiikürt, nihayet giiınüs. 
nihayet altın .. hepsi var. Sonra 
~·eraltındaki kömürii unutı11an1aı.. 
13.zım: Eski zaınanlarda İspan~ayı 
istilaya gidenler itin belki ~·ı 
madenlerin ne o kadar işletilc· 
biln1esi mümkündü, ne de buna 
lüzum vardı. Fakat bugün İspan
yayı dost ve müttefik olarak be
raberine alacak herhangi bir kuv
vetli taraf oranın tabii scr\•etlr-rın
den, maden itibarile zengin olan 
mevaddı iptidaiyesinden büyük bü
yük faydalar temin eılebileccktir. 

Bazın bır duy. 
gusuzluk 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
A vruııada harp çıktı çıkalı İs

panyanın ne suretle kat'ı bir vazi~ 
J•t alacağı meselesi de vakit vakit 
kendinden çok bahsettirmiş bir 
mevzu olup kalmıştır. Başlangıç
ta şöyle deniyordu: Dahili harp 
esnasında General Franko mihver 
devletlerinden yardım gördü. Bil
hassa İtalyadan oraya •gönüllii• 
ie gitti. Almanlar da yeni silahla
rını orada tecrübe ettiler. Herhal
le General Frankenun kazanma
:Hnda bu kadar ınliessir olan 3-·ar
dımları bir gün İspanyol Generali 
-le bırakmaz, onlardan gördiiğü i
viliğe mukabele eder. 

Fakat daha İtalya harbe girıne-
11işti. Onun i(İn General Franko 
>ir gün mihver tarafına geçerek 
ıarbe girecek olsa bile her halde 
ıunun için İtalyanın ga~'rimuharip 
<aldığı zamanı intihap ederek de
!İldi. 
İspanyanın kat'i vaziyeti ne va

<it alacağı bilhassa İtalya harbe 
~irdikten ''e Fransanın da Avrupa 
la mağlühuyiyetinden sonra daha 
nerak edilir bir mesele olmuştu. 
,ıikin İngiltereye karşı geçen se
.e girişilmiş olan taarruzların a· 
jm kalmış olması, İtalyanın da 
eçen sonbahardan bu ilkbahara 
adar harbin pek çetin bir safha
ıle karşılaşmış bulunması iizerine 
>panyanın da İngiltere aleyhine 
çıktan açığa bir vaziyet alması 
e nihayet mihver devletri tarafı· 
a geçerek harbe girip girmiyece• 
i meselesi çek söz götürür bir 
•Pvzu olmuştur. Lakin İspanya-

ötedcnberi mihver devletleri
e taraftar olanlarla olmıyanlar 
•asında nasıl siyasi bir mücadele 
•reyan ettiği mahlmdur. l\lihver 
'"letlerile birlik olarak harbe gir
ek istiyenler eski İspanyanın 
•hancıların eline geçmiş yerleri-

Bilhassa bugünkü harp malze
mesi için bu madenlerden nasıl 
istifade cdilehilceeğinden çok 
bahsedilmiştir. Hulasa tarihin böy
le vakit vakit yeniden bcliden ve
kayii vardır. Bir zamanlar o ka
dar ehemmi~'et kazanmış olan 
İspanya bugiin de her tarafın na
zarı dikkatini kendine çekmekte
dir. 
İspanyada Soınorrostro'nnn de

miri, Linaresin simli kurşunu, Rio
Tinonun da bakırı bütün diinyaca 
tanınmıştır.· 

Sözün kısası 936-38 dahili harp 
sırasında General Frankoya yar
dım edenler için İsııanyanın bu 
tabii servetleri hiç meçhul değil
di. Bununla beraber yukarıda 
dendiği gibi İspanyol gururu bu 
yardımcılardan da kuşkulanmış
tır. Ayni İspanyol gururu eski İs· 
panyaya ait iken başkalarının e
line geçmiş yerleri kurtarmak di
ye bugün harekete geçmek ister. 
se ne olacak?. İngiltereye karşı 
harbe girmek, İngilterenin dü!j
manlarına yardım etmek mesele
lerini İspanyollar ~imdiye kadar 
düşünmüş olsalar ı;erck. 

• yani Cebeliittarık demek isti- l·---===-======--==-•I 
ırlar - bir an evvel kurtarmak 
·satının geldiğini ileri sürüyor· 
rdı. Y-0ksa yalnız dahili harp es
sında mihver devletleriııden gö
lmüş •İyiliğe karşı iyilik . key
;eti mevzuu bahis değildir. Si· 
sette, de,,letlerin münasebetle
ıdc her~eydeıı evvel menfaatle
• hükmü olduğuna göre eski 
nncttarlık duyguları fspanya
ı politikasında bugiin yegane 
iessir olacak hallerden sayılmı· 
bilir. 
lem de İspanyol gururu dahili 
•p esnasında yardımcı olan 
iniillii• !erin o harp bittikten 
. ra bir gün bile daha fazla İs
ıJnda kalmasına tahammül e
nemişti. Bunların bir lln ev
rekilip gitmeleri için İspnnyol-
•erşeyi sö~·lediler. İspanyol 

efeleri herşeyi yazdılar. O za. 
ıki ııeşriyatın bugiinlerde yi
hatırlanıııasında az ~ok bir 
Ja vardır. O zaman General 
ııko İspan~'asına neden dolayı 
vercileriıı Jardı•u ettikleri pek 
·de mevzuu bahsoluyordu. 
.ya matbuatı bununla meşgul 
ken a~ağı yukarı şöJle deni
lu: 
pau,va her~e~den evHI bir 
d memleketidir. Fakat bunu 
etek el a1dır. Arazinin % 20 
orı ckilmeıni'ı, kolıım1 tır. Da· 
~arp ise bu \·azi~·eti bi.isbütün 
• t etmiştir. Lakin toıırağııı altı 
.!n itibarile sanki bir lıazinc-

Zaten İ~panyanın tarihinde 
len büyük biiyiik istilaların 

ıleri daha ziyade bu ~,iizden-

,--..HALK-...... 
SÜTUNU 
lf Ve lı~ Arıyanlar, 
filıciJıetJ«, teme1111i
~ .,. ndiflni,Uer 

İt •rayan ıenç bir kız 
Lise tahsilini bitirmiş genç bir kız, 

resmi ve husus! müesseselerde, yazı
hanelerde iş aramaktadır. İş sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta
siyle cNebaheb ismine müracaattan 
rica olunur • 

it Arıyor 
Ortamektepten bu yıl me:ıı:un olmak

ta bulunan calı:;kan, himayeye muh
taç bir gene kanaatkar bir ücretle 
kendısine her türlü iş aramakt:ıdır. 
TaUp olanların hitfen So.fularda Hat
tat Hilmi sokağında 12 numarada Sa
bana bir mektupla rnüracaatıen ri
ca olunur. 

İki fakir genç k.1:11 İf arıyor 
Orta mektebin 8 inci sını.Cına kadar 

okumuş, yazıları dügün, takat eski 
har!leri ve dakti1o bilmfyen 16 şar ya
,şında iki genç kıı. hem fakir aileleri
nin kıt geçimlerine yardım etmek ve 

hen1 de istikballerini mesaileriyle ha· 
zırlamak üzere 1nlitevazi bire!' ücretle 
iş aramaktadırlar. Şiındıye kadar hiç 
bir vaziiede çalışmamış, fakat çok 
muztar bir vaziy~Ue bulun~n bu genç 
kızları mUesseı:;elerıne alın<ık suretiyle 
himaye etınek istiyen Alicenap iş sa
hiplerinın Sun ·retgraf Halk sütunu 

• Nezihe.t ve • Behire• isimlerine mü
racaat etmeleri rica olunur. 

OEBI KOMAN: 2 1 

Cinayet Davası 
, . 
ır 

Yazan ETEM iZZET BENiCE 
: 1935 
-rc.·czanın Joş, gölgeli salonu
ılduran hııırahıııç kalabalık. 

•·nndan ka1b sar'a~ına tutul- ı 

lr gibi nıalıkeınrnin ba~IJ:· 

H hc.•kli~ ol'laı· . .c\k saı;lı. uzun 
, çetin .}·iiılü, sert bakı~h a

lH'.lu ~·eı·inde ,-e siingülü jau .. 
t1arıu önünde oturuyor. 

a>u11 hic: o~ nntını~·or, ne 
ne 'ola. bakı~larıııdaki bii
iklik '" •erllik hakimlerin 
oturatJkları kiirsiiye dikil-

Babacığıın ... 
Kelinıcleı·inin kırık har{ parça· 

Iarı var. Yanına oturanlar onun, 
suçlunun \'C üldüriılen kadının 
kızı olduğunu a;ln;\·ı~ındaıı, inilti
lerindeıı, <ludakli.ırındaıı ılôkülen 

har kırıkJarJndau Jalı~·trlar. Fa· 
kat, uzaktakiler ona .ı ıılnız: 

- Ağlıyan kız .. 

Diyorlar, sarı sa~h, ına,·i gö1lü, 
güzel ,\'üzlü, güzel giiriinU)lii kız .• 
diye baÜ:J.\"(ll'lar. B~!) on dakika i.
çindt! ı~ukiınlcr salona g-cldiler. 

Emektar ve ihtiyar orta o
yunu san'atkarı Pişekar A· 
sım Baba için, 18 Mayıs Pa
zar akşamı saat 21 de Fran
sız Tiyatrosunda bir jübile 
tertip edilmektedir. jübile
~en maksat, bu kıymetli ve 
hayatını san ate vakfetmiş 
ve bugün muztarip, yoksul 
bir halde bulunan ihtiyar in
sana yardım temin etmektir. 

jübile iŞiyle uğraşan arka
,daşların anlattıklarına göre, 
jübilenin biletleri satışa çı
karıldığı halde, bugüne ka
dar pek az bilet satılmıştır. 
Halbuki, gazeteler, bu iş için 
bir hayli reklam yapmı§lar-
dır. • 

Yıllarca uğraımıı ve san'· 
at uğrunda yıpranmış bir 
san "atkiırın jübilesi karıısın
da bu derece duygusuz kal· 
mak bir cemiyet için, hiç te 
iftihar vesilesi değildir. 

San' atı sevenler, zengin
ler, müesseseler, Asım Baba 
jübilesi biletlerinden almalı
dır. San' ate ve san'atkara de
ğer vermek bir cemiyetin 
medeni üstünlük ifadesidir. 

Herhalde, Asım Baba jübi
lesi bu ihtiyar san' atkiıra a· 
hir ömründe artık sefalet 
çektirmiyecek bir muvafla· 
kıyetle neticelenir. 

BÜRHANCEVAT 

İnhisarlar Umum 
Müdürü 

İnhisarlar Umum Müdürü 
Adnan Halet Taşpınar Ankaraya 
gitmiştir, 

f ' 
~ILJUL9Jmt 
·~ . ... • [JJ 
Dişlerimiz hiç 
ihmale ıeımez 
İçimizde, kadınlar da dahil ol

mak üzere, acaba ka~ımız dişle

rimize dikkat cdC'dz? Bır ni.sbet 
kurulsa, bjnde bil'i bulur mu? 
MeselA şekerli bir şey yediğimiz, 
sıcak veya soğuk bir ıey içtiği
ıniz zaman, hafif bir sızı duyar
sak, demek ki, çürüme başlangıcı 
vardır. Fakat sızı geçince, bunu 
unuturuz. Cilrük yer gittikçe bü
yüdükten, kimbilir belki de alıp 
yürüdük.ten sonra akl.ıını~ başın11-
za gelir. Kaldı ki, di:;ler!rnizi bir 
ağrı!1<iı ve sızı:sı olınasa bile, şenede 
hie olmazsa iki deta diş tabibine 
göstermeliyiz. 

Bir defa her ye~kten sonra 
• ılık su ile» dişleri ve diş etlerini, 
aralarını fırçalamak icap eder. 
Kullandığımız dJş ınacunlarına ve 
diş tozlarına da dikkat etmek 18-
zımdır. 

İyi etda alınamak, fena cinsten 
yemek yemek, rutubetli yerde 
otunnak, zihni yorgunluk ve de
\·amlı hüzün, a;. sebze ve bol et 
yt•mek ü;korpite yol acabilir. Bu 
ha:-;talık ise eger tedavi edilınez
~c. dişlerin dökülmesine sebep o
labilir. 

Oi::;leri iğne ile karı~lıı·ınak, Iın· 
t: ık vesaire gibi sert şeyleri kır
ınak diş minelerine zarur verir 

Dişl<'rin ~ıhhati, mldeınizin sıh 
lıati dernektir. ~lidemizin sıhhat 
. 'e, bütün bünyenıizln sıhhati deo 
ınektir .. 

'- J 

yüşünde, bakışlarında adaletiıı 
bütün otoritesi var. 

H3kiınlerin !ieloua giri~i dinle 
yicileriıı ayağa kalkışı, ilk uğul
tu, ~:ana öne, Sll<_"lu,ra, hflkiınlere 

ınüdcleiunıunıı,ye gerid('n hıı;kı· 
rıkları gelen geııç kl7a bakışlar 
bittikten sonra reis, tannan, ku
lağı dolduran tok bir sesle suç
ıu~·a: 

- Kalkınız .. 
Dedi \ 'e arkasındaki jandarma 

henı<'n onu oınuz ba~larındnn dürt. 
tü, aksaçh, uzun bo~ lu, <;etin )'iİZ· 1 

lü, sert bakı~lı suçlu kalktı, 
- Enıriııiz .. 
der gibi bekledi. 
Hakim sordu: 
- Adınız? 

- Vedat.. 
- Bahanzın adı?. 

- Şahap .. 
- Kaç ~·a ındasınız?. 

- Kırk altı .. 

MAHKEMELER • • 
1 Ne oldum dememeli, 
ne olacağım demeli 
"Babasından kalan parayı bitirdi 
de bu hale geldiyse enai derim ! ,, 

1 ,.!~ ::~:·~:,~,~.~1Yi~ :~:~E":'~"rrm 0 

Bunun babası e>ki nazırlardandı. paraları? Kunıarla, kadınla, dal
- Geç hanım, geç ... Nerenin na. kavukla filan mı? 

beter be'. .. Nazır oğlu hali var mı - Yok canım .. Para kazanmak 
zırı ?. Herifin haline bak. Benden merakile ... Ben ~öyle biraz uzak· 

d b k ' tan tanırım. Önceleri üç tane oto. şun a. a sana ... 
- Ne oldum? Dememeli, ne ola- mobil aldı. İkisine şoför tuttu .. 

cağım demeli. Düşmez kalkmaz bir Birini kendi kullanıyordu. Şofö~. 
Allah... ler madik attılar. Kend! kullan -

- Öyle demezler .. Düşmez kalk· ılığı otomobili de duvara çarpıp 
maz, bir hacıyatmaz derler. parcaladı, Baktı olmuyor .. Hepsini 

- Alay etme yahu... attı. Ondan sonra birçok iş yaptı. 
- İşin alay etmiyecek tarafını ll:iç biri tutmadı. En sonunda cam· 

bırakmadın ki. .. Şunun kıyafe • bazlığa başladı. 
tine bak bir kere ... Hiç mi nazır - Vay anasını!.. Ulan bunda 
oğlu görmedin?. Nazır oğlu şöyle cambazlık yapacak kıyafet yok. 
dursun .. Bizim mahallede mü • Bu, doğru yolda yürürken sende. 
meyyizin oğlu var. Yolda buna liyor. İpte, kazıkta nasıl yürür? 
rastlasa dilenci diye para verir... - Öyle cambaz değil be! At 

- Bu da eskiden böyle değildi cambazlığı.. 
ya.. Sonradan böyle oldu. Sizin - At cambazlığı da yapamaz .. 
mümeyyizin oğlunun da sonunda O da iştir be .. At cambazlığı ip 
ne olacağını kim bilir? Sonunda cambazlığından kolay mı sanıyor. 
belki bundan da Kötü olur. sun? 

- O olmaz .. Ne hinoğlu hindir - Öyle değil be!. At alıp satma-
o ... Ablamın çocuğunun yaşıdıdır. ğa başladı. Yarış atları alıp satı -
Onunla cami avlu.sunda ceviz oy- yordu. Tabii anlamıyor attan fi. 
narlardı da biliyorum. Kazandı mı lan. O işte de kazıklamağa başla. 
cevizleri alır, eve götürüp anne- dılar, İhtiyar, soluğan atları yut. 
sine para ile satardı. Kaybedince turuyorlar.. Onda da zarar etti. 
de, çocukları döver, cevizlerini Geçen gün, bir araba beygirini 
geri alırdı. Onun adam olacağı, yarış atı diye yutturmuşiar. 120 
çocukluğundan belli idi... liraya almış. Sonra bir anlayana 

- Canım ne olursa olsun .• Şim. göstermiş .. Araba beygiri oldµğu-
di mümeyyizin çoeuğile mi uğra. nu öğrenmiş. Geri \'<'rmek için gö. 
şacağız? türmüş. Madrabazlar. dört beş kişi 

- Yok hani sen söyledin de, bir olup döğmüşler. Şimdi onları 
benim de aklıma geldi. Peki, ne- dava ediyor, 
den bu böyle oldu? Babası birşey Hah, bak; işte mahkemeye ııl. 
bırakmadı mı• Nazır olur da. oğ- riyor, Gel gidelim ele dinliyelim. 
lunu böyle, sefil sergerdan mı bı. Onlar yürüdüler. Ben de arka-
rakır? Nazır bu be, nazır. . !arından yürüyüp mahkemeye gir-

- Bırakmadı değil be oğlum.. dim. 
Bıraktı; bıraktı amma, bu adam Davacı, cokey kıyafetine üzen. 
olmadı. Adam olmıyana, para ne roiş, spor ceketli, kilot pantolonlu, 
yapsın, pul ne yapsın? Okumadı, ayağı çizmeli mahmuzlu, dizka • 
yazmadı, çizmedi. paklarına kadar çamurlar içinde, 

- Mademki parası var, tica~et orta yaşlı, biraz da anormal gö -
yapsaydı.. Bak herkes üç beş ku. rünen bir adamdı. Maznunlar, üç 
ruşla ticarete başlayıp hanlar, ha- kişiydi. Davacı ayağa kalkıp an-
mamlar yaptırıyor. Vallahi ben latmağa başladı: 
şimdi elime, çok değil şöyle bir - Bendeniz, at tüccarıyım. Bun. 
arada 25 lira geçir>em neler ya- !ar bana, 120 liraya bir at sattılar. 
parım ... Evvela, şimdi mevsimi. Halbuki, o at, elli lira bile etmez. 
dir, turfanda salatalık, domates • miş. Bir anlayana gö>terdim. cEt· 
ten başlarım, yarın öbür gün ka- mez!. dedi. Geri götürdüm. Üçü 
vun karpuz, daha sonra taze ce- bir olup beni dövdüler. Davacıyım. 
viz filan derken, kışa kadar yü • Maznunlar kendilerini müda • 
küroü tutarun. Kışın şöyle hafif faa ettiler: 
tertip bir manav dükkanı.. Por • - Elfendim,. Bu, pazarda, Alikı. 
takaldı, elmaydı, falandı, fıstıktı ran. başkesendir. Elinde kırbaç, 

herkese hücum eder. Bize de hü. derken zengin olur, iki seneye kal-

naşmabarrlrler 

.. e Diyorlar? 
IK DAM 

B. Profe~ör Şükrü Bayan aAlman
Fran)LZ ani· :mJ..!tı» isimli buıünkü 
baş y .uastnda. escümle: 

cl\Iartiial Pctcn rnütareke esnasında 
c cref ve hcı.ysiyete> münati bir ha .. 
rckette oulunmıyacağıru millterreren 
.fade eylemişti. Binaenaleyh eski müt
tefik Britanyaya tarihinin yaşadığı en 
ınüşkül anlarında arkadan bir hançer 
ı;plamak islemiyccegı tahmin oluna
bilir. Fakat bugünün şartları içinde 
hakiki bir Fran.sız - Alman anla~ma
sının bir ucu ~u veya bu ~ekilde BU
yiık Bııtanyaya l{u<-şı ını.Heveccih ol
nlanuık ta birnz zı,rdur. Bu uzlafiına
dan Mister Eden'in teesbur duymaı:il 
ve bu bapta endi~e izhar etnıesi hiç te 
haksız değildir.> demektedir. 

CUMHURiYET 

B. Ywıus Nadi cTü.rkiyenin &iya.e
ti> isi.mil bqünkü baı yaıı.suıda e-ı.
cümle: 

cfıünya harbinin ateşlerı taraf taraf 
dalbuUak salürd.k devanı ederken Türk 
milletiJıin kendı ınevcııdıyttıni koru
n11ya ait gayret ve f:laliyctlerjnde aza
mi ·bir uyanıklıkla ve en ileri feda
karlık hislerıylc devuu\ edeceği §Up
hesizdır ve za.ı:uridtr. Biz Titrkler res
mi bcyı..natta oldugu gii.>l milletuı te
lflkki,inde de, bilhassa ıki cnPye ya
kın bir zamanın lecrtibelcriyle de nıü
eyyed oı..:ır.ı.ı\:, yukar,da tekrar cyledl
gımtzden ıLaret olan tarıamiyle mıll\ 
ve her m5nasıylc dürüst siyasetıınizi 
tcıkıp edip gideceğiz. 

Bu siyaset başkalarına nısbcUe asla 
mütecaviz ve asla husuınetk~r değil
dir, Mevcudiyet \"C istikl:ıliı::nize karşı 
gösterilecek hürmeti teşekkürle, fakat 
ayni mevcudiyet \·e istik18lııni7.e vu
kuu ınuhtmel her h.·cavtizü ınıllt bir
ligimizin hic; bir fcdak:irlıktan kaçın
ınıyacak kuvvetli sll6.hiyl~ karşılaya

cağız. 

TAN 

B. Zekerlya Sertel • Vlı,1 hükiımetl 
ile Almanya arasında. aylardanbert ce
reyan eden müzakerelerin nihayet 
1\lareşaJ Pet.en ve hukü.meıt tar:ılın
dan :\iman ta.lepJerlnln kabuhi. !ıle ae
tlceleııdiiini söyliyerek: 

cAnlaş:manın te!errtiatı henüz i.fşa 

edilmemiştir. Fakat bu anlaşmada Al
manların en btiyük hedefi, Akdenizde 
Fransann yardınıını temin etınek ol
duğunda şüphe yoktur. Böyle olunca 
da, ortaya Fransanın Afrika İmpaı-a .. 
torlugu ve Suriyenin vaziyetlerini a
lfi.k:ıadı· eden yeni meşclcler çıkaca
ğını kabul etnıek lcizımdır.> demekte
dir. 

YENi SABAH 
B. H1Jseyin Cahil Yalcın cDikka

t.e fa.yan eınarelen islmJ: bugüı\kü. 
ha yazı.ı,ınd:l Almany:u\a balkın nih:ıt 
mle.rin bir turlu elde ediltmtme.sin
den mutevellit bir uyanMJJık Ue ahva
li daha. l't.'albt ' ola.rak muhake~ el
mlyr başl:utıfını Myan t"lm<"kie ye 
b'ııl;ihare şwıları yôl.zınaktadır; 

cAhval ilje Alına.nya ıt;L ı. tc ümit 

9Ccltl: f!Ell 
--tiGı-:tff!IHI 
İzmir Fuarının kaç 
tirli faydası var? 
~zmir. Fuarı bütün dünya 

gaılelerıne ve acaipliklerin• 
rağmen, bu yıl yine açılıyor. 
Her sene artan bir güzellik 
ve mükemmeliyetle ortaya çı
kan bu büyük eser için, bu 
yıl, daha fazla gayret aarfe
diliyor. 

İzmir Fuarı, her yaz, bütün 
memleketi alıik;alandıran bir 
hadise olmaktadır. Yurdun, en 
uzak köşelerinden İzmir Fu
arını ziyarete gelen on bin
lerce vatanda§ vardır. İzmir 
Fuarının bir güzel tarafı da. 
seyahati teşvik etmesidir. İ<, 
turizm denen bu hareket, fu. 
ar münasebetiyle, en hayırlı 
mahiyetini alıyor. 

Dünya harbi, her sene Av
rupaya teaa viye ( ! ) veya 
dinlenmiye giden bir çok z.,n. 
ginlerimizin bu israfına tahi· 
atıyle mani oı.naktudı.-. 1 ıi 
yıldır, bu oiçarelerııt { ! ) 
k ,., . . 1 
enaııcrını nası lt! avi ede-

bildikleri meraklı bir suaidir. 
Her ne İse .. 
Şimdi, tek . seyahat ve eğ

lence vesilesi lzmir fuarı k11l
mı§tır. Bir çok kimoeler t«nı
yorum. Şimi edn, }- uan ziya
ret için hazırlanıyorlar. 

fuara munıazımıan de\fam 
edenlerin anlattııdarına go· 
re, bu içtimai ve ıktısadı ııa
diıe, ayni zamanda, oır «Has
ret kavuşturan mah .. l ll>l o:
maktadır. Yıllarca biribirleri
ni göremiyen bir çok esKı 
dostlar, kapıkomşular, m..,,,. 
tep arkadaşları 5ünün birin
de İzmir Fuarında karşılaş
maktadır. 

İzmir, Fuara verdiği eoem
miyetle, bu şehrin ve hinter
landının iktısadı kalkınması
na pek büyük bir hizmet yap
maktadır. 

Cümle faydalarından gay· 
ri, size, Fuarın hayu lı biz. 
metlerinden birini u~u.ı y :ı.
zayım: Bir çok kimsc:İer, lz· 
mir Fuarı veıilcaiyle c:vlen· 
mişlerdir. Ege kızlarının gü
zelliği meşhurdur. Bir fuar 
ziyareti esnasında, gcinlunü 
bir eenç kıza kaptıran y.a. 

tandaı, kolaylıkla evıen~oil
mektedir. Yahut, bir ço.< çıct
ler de, İzmir Fuarını ı.ıy .. ret 
için yaptıkları uzun veya •U· 
aa seyahatlerde tanışmışlar 
ve sonra evlenmişlerdir. 

Görüyorsunuz ki, Fuarın 
bir çok bakımlardan faydası 
vardır. Herhalde, bu cihet
lerden hiç olmazsa, biri, sizi 
de alakadar eder. Öyle ise 
Fuarı ziyarete hazırlanınız. 

R. SAB/1' maz koskada apartıman başlatır
dım. 

Eğer sahiden buna babansıdan 
para kaldı da, yedi bitirdi, bu hale 
geldiyse, enai derim ona .. Bir şey. 
cikler demem. Paşa çocuğu hali 
var mı şunda Allah aşkına? .. 

cum elti, Kendimizi müdafaa et
tik .. Bunu döğmedik, 

Muhakeme, şahitlerin çağırıl -
ması için başka güne bırakıldı. 

verici bir mahiy('li(' cte~ıuct. Gittikçe 
şiddet k<·~bE'den \·e Sik sık \.'Uklla rel
miye baı;;lıyan İnı;;iliz boınb<Ardıman
ları Alınanlara tehlikenin günden gü
ne ciddiyet ve chc:nmıyet kesbettiğini 
ink!ıi' kabul t!lrncz surttc- gö!iterıyor. 

Zaten her günkü h~yat tahaınmül e
dilmez bir şekil ahıuiitır. Beynelmilel 
zenginlere karşı harp a~an Alnıanya
da bugün yalnz zenginler gizlı gizli 
karın doyurabiliyorlar ve istediklerini 
buluyorlar. Fak t her fedakiirhğa kat
lanan halk peri~n ve mahrum bir ha
yat sürü.yor! Almanya biltUn Avru
payı istil~ etmek derdi arkasında ko
şarken bütün a~kcri kaynaklannı ıe
ferber hale sokınu;;tur. Halbuki mut
tasl askere ve fedak:'ır1ığa ihtiyaç ar
tıyor. Bu ardı ark<ı.::;ı kesilıniyccek te
dak:Arlığın1 Amerikan ynrdtmı da m(l
essir bir rol oynaınağa ba~ladıktan 
sonra, ne kadar tah•;ınınlil t-ciilmez bir 
ni~bet ahıcağ~ Altnan ların gözünden 
kaçamaz. 

lapoaya•nıa vazlyeU 

- Paşa değil oğlum., Nazır oğ. 
Ju ... 

- N aZJr ne, paşa ne be? Hepsi 
bir değil mi? 

- Bir değil ya .. Nazır nazırdır, 
paşa paşadır. O başka, o başka! 

aldılar; sonra da öldiirdüler. Suç· 
!usu olarak da muhakemenize be
ni getirdiler!. 

Hfikinı: 

_ Miitalea i>lemez. 
Der gibi elini kürsünün üzerin .. 

de kaldıl'ıp indirrken sorularuıa 
devanı etti: 

_ ~·ocuiiunuz \'ar nıı? 
_ Bir kızını var .. 

- OkuınanıL. 'azınanız var mı? 
- Miilkiycden çıktım, İhtiyat 

zabitim 
- Oturunu1. 
Sonra katibe döndü: 

Evrakı okulunuz. 

Zabıt katibi ezbere kıraat oku· 
yan biı talebe hııilc enakı okuı·· 
ken su~launun ,·ekili ve ıniiddei .. 

~alısi tarafında oluran Ü( baş da 
durmadan ııol alıyorlardı.. Bu 
ü~· h::ı.,.tan iki~i avukattı . 

Diıılericilerden tanı~,anların; 
, .. Ferdi.. Ferdi'. 

Davacı ve maznunlar mahke • 
meden çıktılar. Biraz evvel. ko • 
ridorda arkadaşına davacının ma
cerasını anlatan adam, dvacıya 

yaklaştı.. 

- Muhsin ağabey! dedi. Sen 
şu işi artık bırak, Bak, bunda da 
kandırıyorlar. 

Davacı cevap verdi: 
ı D"vamı 6 ıncı sahifede) 

- Şi.sm•u, şişınan da d<.~·l, ha
lık etinde, durubeyaz, çok s~vimli, 
şen, ~iı ııı bir kadındı, Hem de çok 

g~nçli. ~8 ~'a~ında kadar vardı 

~nuna, hiç gösternıezdi. Nnsıl kı
yıp da ii:dürdüler onu .. 

Diyorlardı. Eğer, ükri.··r be)·le 
anlattı!,farı kadar, övdiikluı gihi 
güzel bır kadınsa ınuhak~ak ki 
Ferdi de <:\izci bir erkekti, tek 
kusuru bolunun kısalığı idı. Sür

meli siirnıeli, uzun kirpikli si~·ah 

gö1leri, l'anık buğday bir benzı, 
iucc kaşları, gür yatkın saçları, 

ihtiraslı bakışları, ince, zayıf, tığ 

gibi bir 'iicudii uı·dı ve .. çok gü
zel gi~·inmişti. Görünüşte delikan
lıydı, 30 ile 32 içinde bir görünü , 
)anındaki anıkatları da İstanhu
lun en çok tanınınış iki vekiliytli: 

İşte Na~yonal Sosyalistler içtndekf 
samimi \"e ıayri mt>nınun zUmreye bu 
ınü13hazalar da halk içinden bir çok 
taral\ar toplamıştır. Netıcede, muaz
zm bir kale gibi gô::iteriln1ek istenilen 
N'a~onal so~yeli7ın binası çatlrdama
ğa ba,ıamı ve çat!akılklar göze çarp
ınıştır. Bu, işin S()nu değildir, fakat 
sonun başlana:ıcldır.> 

Suçlu, bir gece yarısı eski ka
rısı Şükriyenin evine giriyor, kı
zı Güzi ni kaçırıyor. Daha sonra 
yine bir gece Şiikriyeyi öldürü
yor. Şiikriyeyi öldürmesinin se
bebi onu tekrar alnıağa muvaffak 

olamamasıdır. İkinci ve asıl kasti 
de annesinin ölümünden sonra kı

zın miras ~·eınesi ve babaswı1n da 

büyük mirastan islifaıle etmek is
tenıesidir, Fakat, Vedat lıu ciRR

~·t ti yaparken yakalanmaınıştır. 

O 'lada suç11 isbat edeeek kat'i ve
.,kalar yoktur. Zan, şüphe, kat'i 
cL·liller ve polisteki kısa bir ifade 
onu katil hüvi)'eyti içine sokmu~, 
h ı4<imlerin karşısına getirmiştir. 

''ok büy!H< meharet ve düzenle 
~ ö'<riJeyi öldürdüğü iddia edili-

1 ' "' ~. Kast, tanıil. tasıniın, taım· 

(2 ınci sahifedeıı deı:anıı 
mektedir. Alnı an~ a. ,.\nıl·rikaya 

karşı japonyanııı daha serbest bır 
vaziyet alacağını üınıt ettıgi i~ın
dir ki '.\loskornda japon - !>o\ yet 
paktının imzasını kola;\·laştırmı tı • 
Bu üınit boşa çıkmıştır. i•ııon ha· 
riciye nazırı üçlü nıih"·er koınbt .. 

a \ıralardan hu:kırık halin· 
~ f.ie..., İ'!itili;\·or. Bu se": Sar.ı 

ıa,·i gö71ii giiı:el :vüılii, gü
rü~iislii kı7ın ~e~i. 

ilerinde: 

\.nacıgun. 

Önde agı. ~eza reisi ;\· iirli:yor. U
zun boylu; siyah clibbc~i kırRuzı 
kadife ~·aka1arın111 gcni~liği it:iıı

de elınacık kenıiklt.>riııin ~l'rtlii;i 

ve bii~·iikHiğli keo,;İ)<•n lı&tıb:r !ıafin

de göze t:arpa~ tr rıı • 1.Jıi, gt~- ı 
niş ouıuzlu,, dtk bir ud~un. \'ürü-

- Elli ınisiuiz?. 
- ı:, li idiın. 
- ~İı11d' dl·~il ınisiniz?. 

Dcdıkleı·i de kana kan İ>lİ.ICn da
\ : acı. (ildiiriilen karlının, S~ik"ü\"ea 
u in ı .. ., ... ı. 

Cenıil. ~ekip, ~·üzd:e doksan gira 
dkleri da,·ayı kazananı profe~ör 

ve bol şaıı~h vekillerıli. Suçlıııııın 
vr.ki)i de tam tersine, hiç t:ıaınnta· 

1111 .... t· nının:ık ı~·in dn\a)'I brda

\a üstüııe alını} bir grnÇ" l\ ukat?. 

rr. t gibi bütün tavsifler de ciır

ıı • • mahiyeti içiude toplandığı -
dama mahkı1myeyti isteniyor-

• nezonuımn tesanüdü hakkında 

birkaç be) lik söz söyledikten son· 
ra japonya eski ihtiraz politikası
na geri dönmii}tiir. Esasl'll l\lal
suoka tarafından l\loskorndan ge
tirilen paktın Çine ~amil olmadığı 
anlaşılınca japon efk:lrı uınuu1i;\ e
sinde derin bir ha~,al ,ukutu lıe

Hrmi~tL Şimdi Jl9'koıa il<· All'lan 
~·a ara~ında daha ~ nkın nıiina!-.e· 

betlerin kurulıııa>ı ihtimali japoıı 
gazetelerini endi~e~·e dii~iirnıli~

tiir. japon ordusunun fiki .. Jeriui 
ne rettiği bildirilen Kokuınin ı;-a

zetesi, bu endişe~·e t~rcünıan ot
nınktndır. Diğer japon gazetrlcri 
de Soyyetlerin IRU\'afakati alın

dıktan sonra Avrupa isleri iki mih· 
nr ortağı tarafından tanzim e
dilirken, japonJanın Uzak !?arkta 
gittikce d•'ıa derin hir l>atakl•ğa 
gömülmekte olduğunu yazm"lar
dır. Bütün hunlar japonynııın iiç
lii pakt kombinezonu İf;İnde zi.,·a
desile rahatsız oldujiıııııı anlat
maktadır. Fakat lııı ııolitikndan 

mes'ul olanlar pakttan kolay ko
lay ('ekitcnıtzlcr. japon~\'nnın n\U• 

kadderalını idarr eden a'kni 1İİ11' 
re, Çin i~inde Ö;\ le (ık111;ı·ıa ir
ınisl~rdir ki sukut edincc,·c ~adar 
hu (lknıa'Z içindı' ınıu·,·r1<lnn nıa .. 
ceraya siiriikleıwceklcrdir. 

- lla>·ır!, Karıını önc.·e clinıı1cn !)ükl'i~·eyı anlatanlar onun içiu: 
ııu.. 

(Arlıalı ..... , 



J Bugünün mevzu anndan: Hl t x: Si N EM A .x· 
• ideal kadın ~~~~-~ -(Beşinci kol nedir, na-

1<.. e şk e kalsagd·ın/ ısıl muvaffak olur?ı 
--1f: Yaz~n: FAiK BERÇM N =--1-

KLARK GABL'e GÖRE: 
- Kocasın.n latıfelerine gül -

mek 
Kocasının habcrsız getircce. 

ği misafir !er ıçirı, e\'de daima bir 
şey bulundurmak. 

• 

Bekri Mus 
Yazan: OSMAK 

Tefrika • 
Kırk yıllık Bekri Mustafa na-

Suleyman ı:.s'. ve kurnaz bır 
hır ızdı; ~,ındıve kadar katiyen ı
zmı bellı etmer. ı ve bir defa bıle 

yakayı el"' vermcmıştı. Onun pren-ı 
sibi tek ba~ına çal!.irnaktı. Zıra 

bıliyordu ki iki kişi arasında olan 1 

bir sırn, mutlaka bir ı.içüncüsü 
ve dördüncüsü ilah oğrcnır .. 

dalyeyc bırdktı e.kı günler bir 
sıncma ser d gıbi gozurıün önıirı. 

den geçrr ye basladı; 
On yed: sene evvci baba oca • 

ğını bırakıp kaçmıştı. O sıralarda 

daba çocuk sayılırdı. Böylece ser. 
!!erilikterı hırsızlığa kadar gel • 

(M harr r arkada .... ·nız İsken
der F. Ser+ Be:;;"ncı kola kar
§I a~tmcı k 1> i iınli bir broşür 
ne~ret · ır. Tnı hçi a kad • .sımız 
bu eserinde, dunyanın revkaltı.de 

turyaya, Macar üzerine, İtalyaya 
gidecek diye tahmin edenler tela
şa düşmüşlerdi. 

Bugünkü harp vesaitine göre, 
hazırlanan orduların hedeflerini 
bu derece gizli tutınağa imkan 
yoktur. Fakat, bir mikrop gibi i~i
mize girmeğe çalışan beşinci kol 
mensuplarına hiçbir sır vermemek 
dainıa elimizdedir. 

- Kendi zevkıne. fakat birazda 
kocasının zevkine göre giyinmek. 

- Çocuktan bahsederken: .Ko
casına sen anlamazsın• dememek . 

- Fazla masraf münakaşa edi. 
lirken, filanla filanı misal gös -
termemek. 

sıl efendiniz olurmuş sizin ? 
kendinin nerede olduğunu, bir tür· 
lü seçemiyordu. Karşı!')tnda harem 
ağaları, çant~lar, elpcnçe divan 
duruyorlardı. Şa§kın şaşkın etra· 
fi, bir hayli süzdükten sonra on
lara sordu: 

bana acı, evd'e bir zavallı batun
cağızla mini n1ini ve bigUnah bir 
masum. şimdi dörtgözle beni bek
liyor, ben ise tımarhanede .. (biru 
durup ;yine etrafını süzerek) fa· 
kat burada niçin benden ba~ka 
deli yok. Yoksa ben azılılık ettim 
de beni öteki delilerden ayırdılar 
n11?. 

o.ı t\<nlı :;:3rş' ında Süküt> un ne 
kadar ehemmiyetli olduguna bil-

RİŞAR GRİN'e GÖRE: hassa işaret etmektedir~ · 

O, gireceği evleri haftalarca ta.. 
rassut eder, ev sahiplerinin bütün 

itiyatlarını ve tarzı hayatlarını 
oğrenmıye uğraşarak işini, tam 

mışti. Eski tem..z hayatını düsü. 

nünce ürperdi, pişmanlığa ben • 
zer bir hıs ıçinı burktu. Babası • 

nın resmi ) anında annesinin de 
fotografı duruyordu. Süleyman 

her iki ıesmı yarı yana koyarak 

onlara içli içli baknuya başladı. 
Burada bekliye bilse ve babasının 
ayakları dibine atılıp af talep 
etse! 

Bu büroşiırde bir takım tarıhi 
vak'alardan misaller getirHmekte
dir. 

- Güzel olmaktan ziyade, sem. 
patik olmak. · 

- Kocasının ehbaplarını sev -
mek. 

- Sormak aJıp olmasın amma, 
"hurasi neresi, sizler kimlersiniz? 

- Burası ~arayı şahaneniz, biz
ler de kullarınız değil miyiz? 

Cok enteresan bulduğumuz 
bu eserden bir yazıyı aşağıya alı
;roruz:) 

Be~inci kolu: Altıncı kol ile ya
ni sükiıt kolile pekala felce uğra
tabiliriz. 

- Evdeki her çeşit teferrüat 
için kocasının fikrini sormak. 

- Ne dediniz, ne dediniz?. 
Bir haremağası yanına sokula· 

rak: 

zamanında bitirirdı. 

Şımdı bır haftadan berı Ayaz-

ı; inci kola karşı 
6ncı kol 

- Kocası akşam eve dönüşte 
kendisini kucaklamasını unuttu. 
ise, kafa tutmamak. 

- yurası sizin sarayınız, bizler 
de sizin kullarınız şevketlim!. 

- Başmabeyinci sizi germek is· 
tiyor afandim!. 

paşada büyük bir apartımanın Ü

çüncü katını tarassut etmektey. 
di. Bu aparlımanda oturan kıra
ctlar epey zcnginı- benziyorlardı 

Bır karı k ca ,d'lcr. Bır gece a. 
partımarıda kimoenirı bulurımadıgı 
bir saatı seçerek içeri daldı ·c 1 
soluğu üçüncü katta aldı. I 

- SÜKÜT KOLU -

Umumi yerlerde siyasi ve as
keri mülahazalar serdetmekten 
ve duyulan herhangi bir haberi 
yiiksek sesle yanınızdaki arkada· 
şınıza söylemekten çekinir yani 
susarsanız memlekete büyük bir 
iyilik yapmış olursunuz. Zira. hü
kiımetin dikkat ve teyakkuzuna 
rağmen o sırada yanrbaşınızda bir 
casusun bulunn1adığını kim temin 
edebilir?. 

Çecuk artistler 

Mustafa, acaba başım yerinde 
duruyor mu? diye elile başmı yok
dıktan sonra: 

- Başmabeyinei beni mi gör
mek istiyor? 

- Avat, yanında yeniçeri ağası 
da var!, 

Lakın ser>H<- gın azat kabul 
etmez ınsıyaki onu tutuyor gibi 

ıdi. Aile ·uvasır:da yaşıyamazdı. 
artık .. He'll babası onu bu hale 
görünce tınu ko\~maz mı idı? 

Süleyman bir müddet böyle kal
dıktan sonra ayaga kalkarak al. 
dıgı eşya) ı yerler:ne koydu \"C' ya· 
nına yalnız anası iic babasının res.. 

İçeri gırınce bLitun ıimitlen su

ya duşmu t . Apartıman modern 
bir •ekilde döşerımiştı, ve öyle a. 
gır gümüş ta~ımlan ve buna ben. 

zer antıka '""' kıymetlı eşya yoktu. 
Yaptığı bu erıaı ıl.ge epeyre sinır
enmı bir halde çıktı. 

mini alarak çıktı.. 1 

Varşovanın Almanlar tarafın· 
dan muhasara ve bombardıman e· 
dildiği günlerde, İngil!ere Baş\·e
kili Çemberlaynin Avam Kamara
sında, düşmanın kurduğu Beşinci 
kola kar~ı. altıncı bir kol • Sükut 
kulu • teşkilini teklif ettiğini ha· 
tırlıyoruz. İngj)jz meb'usları o za
man bu teklifi: •İngiliz milleti 
icabında susmasını bilir ve düş
manın işine yarıyaeak bir kelime 
sarfetmez.• müdafaasile reddet
mişlerdi. Süleymanırı babası eve gelince ı 

evın içindeki bazı değişiklikler 

gözüne ilişti. Bır yabancı el eş • 
yaya dokunmuştu. bu olsa olsa 
bir hırsızdı. Hemen teJa,Ja cüz • 

danına ko;tu, cüzdan yerinde idi 
amma, yer değiştırm!ştl; saat de, 
gümüş takımlar da öyle yer de -
ği~tirmişlerdı. N'e olursa olsun bu. 
raya muhakkak bir hırsız gırmiş

ti; Lakın bu ne tuhaf bir hırsızdı 

bır sey aşırmadan çıkıp gitmişti! 
ihtiyar baba, evın ıçını dolaşır • 

kerı, oturma odasındakı resımle
rin yeride olmadığını gördü, o va.. 

kit ağır bir düşünce onu aldı. Ka· 
fasında bir sürü zıncirleme şey. 

!er geçti; evet bura' a gelen ser • 
seri, oun oğlu idi. 

Her memlekette sinsi sinsi çalı
~aıı (beşinci kol) o memleketi i
çinden fethetmek isti,yen gizli bir 
kuv,·ettir. Bu kuvvetle miicadele 

ikinci katırı kapı~ına yaklaşın. 
ca gayrı lbtı ·ari durdu. boş dön. 
mek ıstemıyordu, kapının z· lirıc 
bastı, birı çıkarsa yanlış gelmiş 
olduğunu ö,1 li erek özür dilcye

cektı Şansı v~rdım etti ve kapı. 
ıun zılinP bir kaç defa ba.tıgı hal. 
de kimse gorunmemıştı. Şu hal
de tam fırsattı. Hemen ma,) mun • 

cugu He kapı) ı açıp içN·ı daldı. 

Burada u,ınduğunu bulmu tu. Ya
tak odas:nda •;şkin bir cüzdan ve 
altın bir saat ele geçirmişti. Ye • 

mek odaı;,nda da lf.!IDÜ~ takımla
rını cebine yerle tirdi, ve sonra 

daha başka şeJ !er aranırken dı • 
varda hır resim ııö,ürıc iliştı. Bu 

ev sahib1 nirı resmi olmalıydı. Te
cessüs saıkası!e yaklaşıp bakınca 

agzı hayretten ap a :k kaldı; Bu 1 
ba ba,ının ~r ·mı ıa 

Sülevman elinde babdsının reo. 
mı oldugu hald kendini bir san· 

Buna rağmen ihtıyar, bir müd. 
det dalgın kaldıktan sonra ga ·• 
rı ıhtiyari mırıldandı: 

- .Süleyman oğlum keşke bu 

oda da kalsaydın da bir defacık 
olsun, hasretle, senı bağrıma bas. 
saydım!.> 

ŞARK Sineması 
MARTHA HARELL. THEO LİNGEN 
Paul Horbiger ve Gelli Finkenzeller 

brcı!.::ldan fcvka·~ ed b r tart.:da yarah!c..n ve hc .. gı.r. \~~.: !erle ~rkıları
nın ah ng.ıyJe 'on ı baştan ba~ doldurarak •. umumiyeye maz
har olan 

OPERA Balosu 
Süper filminin 2 nci zafer haftası başlıyor 

etmek her "atandaşın vazifesidir. 
Unıulmıyan her taşın altında, 

beşinci kola mensup bir mab!Ukun 
saklandığı böyle bir zamanda, işi· 
nıize çok ~·arayacak olan (Altıncı 
kol) a şiddetle ihtilacımız vardır. 
Sinir harbi uzadıkça, insanlar ira
desi baircinde \'e şurada burada, 
bir takını nıiitalealar serdine mec
bur oluyor. L'ınuıni yerlerde mü
naka~alar yapı) or ve bu arada 
noktai nazarını muhatabına kabul 
ettirmek kasdile küçük, büyük, e
hemmiyetli ehemmiyetsiz bütün 
bildiklerini söyleyiveri~·or. 

Polonyada casusluk eden bir na
zi fedaisinin en mühinı ntu\·affa
kiyeti: Halkın neler konuştuğunu, 
neler düşiiudiij(ünü günü gününe 
anlayıp dinliycrek bunları kendi 
hükumetine bildirmek olmuştur. 

Lokantalarda, gazinolarda, !ram· 
nylarda hasılı umumi yerlerde 
meseliı bir askerin nereden gelip 
nerel e gittiğini. hangi kıt'aya 

mensup olduğunu Ye bu kıt'anın 
nerede bulunduğunu çok ehem
ıniyetsiı; gibi görerek arkada~ın3 
haber ,·erirken. nrkasıııda ,-e~·a sa· 
ğında solunda bir casu,uun bulun· 
duğunu daima düşünmeli \'C sus- ı 
malıdır. 

Slikiıtım altın yerine geçtiği bir ' 
de\:irdc ~·a!o!adığın1ızı unutn1ama
lı~ ız. Osmanlı tarihinde Dördüncü 
;llurad deninde de İstanbul şehri 
casus istillisına uğrnınıştı. Sultan 
~Juradın hazırladığı ordunun he
defini Anupalılar anlamak isti
yordu. Sultan Muradın, İran se
feri için hazırladığı orduyu Avus· 
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Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 64 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARA YEL 

onu baştan çıkarmıf tı 
deı 

Yıldırım \:ı.mun üzerine Vezirı
am ıı.ı· pa-3yıy çag.rdı Kadıla

,1akm• ı hususundaki emiri•ıı 
ald-. 

Fakat bundan , nra tek loır ka-
n deg 1 nişHt alm;ıı<, •ğzına 
ı b k ld ı ı;i rulmem 

Jd m h•k~ina 'H uwvv..ce
p salıibı bır ;rh&ivetti. Onun 

en ~uçıik lı>ir 

Y:ldır. ı ,evı<aladc mtistebit ve 
zalim olmakla beraber, ariildL Zul
uıü, zalimlere id · 

Fakat Yıldırım ecdadı gıbı jj;kı 
içmeı ve saray debdebesı bHmez .. 
ken giizel Oli\·erayı oaraymJ al
d;ktan sonra heneyı vapa. ldu 

Yıld:rım Oliveranın cemaline 
8.~tı, miıptelası idi. Sozünden 
çıkmadıg ıçin anın ısrar , ' arap 
ıçmege başl:ım>Stı. 

En büyük ku~uru ıece gündıiz 
sarhoş olmasıydı. Güzı>I Olivera 
erıu baştan çıkaı m tı. Fakat höy· 
le ol"'akla beraber htçbır v;ılcit 

umuru devlete hizmette, scf, rer· 
den geri kalmakta kusur tim zdı. 

Sarhoşıu;;u, ho1nutsuzluğu mu· 
cip oluyordu. Ecdadı zamanında 
böyle haller görülmediği için l'· 

lema, Yıldırımın bu halinden müş- i 
tekıydL Osmanlı sarayına ve O,;
manlı hanedanı arasına böyle mez· 
mum şeylerin girmesini istemiyor
lardı. Halka da hojrıutsuzluk ge
tiriyordu. 

Bursada Ulucamiin infast bıtmiş
ti. Binayı seyir ve temaşaya gelen ' 
padi)ah me~hur ulemadan \'!' me- ' 
§avihten Emir Buhariye hitaben: 

- Şeyhim camiirı bir noksanı 
\•ar mı~. 
Deyınce, Buharf çekinmeden şu 

ce"a b \ ercii: 
Var padi<ahım!. 

_Nedir? 
- Camiin dört kö'iesint' dert a· 

det mey;,ane ila\'esi lazımdır. 
Dedi. 
Yıldırl11' darbenin kendisile .,a

vale olunduğunu hissedince ga- ı 
zabını gızledi ve soğukkanlliıkia 
IOTdU: 

Amerikada, küçük yavrularını 
sinema yıldızı yapmak için, bir 
çok anneler carı atarlar. Malfım
ya, bu ufacık tefecik artistler 
analarına, babalarına dünyanın 
parasını kazandırıyorlar. 

- Ben Bekri :\lustafa değil mi-
yim yahu? 

- Estağfirullah efendimiz!. 
- Nasıl Estafurullnh!. 
- · Estalurullah. estafurullah!. 

Müne\'verlerin vazifesi halkı 
tenvir etmek olduğu gibi, kiitlenin 
vazifesi de dostunu ve düşmanını 
tanımak ve bilhassa umumi yer
lerde susmak olmalıdır. 

Avrupada faaliyette bulunan 
(beşinci kol) mensupları halkın 

neler düşiindüğünü anlamak ve 
efkarı kendi taraflarına çelmek 
için lokantalara, otellere, tiyatro 
ve sinemalara hatta ailelere kadar 
gii'mekten ve menfi propaganda
lar yapmaktan yılmıyorlar. 

Şirley Templ mukavelesini ye. , 
nllemiş galba ki, annelerinin kalp
leri yine heyecanda imiş. Şirley 
den başka joas Karrol (8 yaşın • 
da), Kardirı Li (5 yaşında) filim 
artisti olmuşlar ... 

Bu sefer, acaba ı·ü~-a mı görü
yorum? diye bir müddet gözle
rini kapayıp tekrar a~arak kendi 
kendine: 

- Pek rüyaya benzemiyor bu iş 
amma .. (tekrar onlara dönerek): 

- Alayı bırakın yahu, burası ., 
neresı.. 

Bu korkunç faaliyeti ancak on
lara karşı teskil edebileceğimiz 
(altıncı kol) ile önliyebiliriz. Ru 
kol, menfi propagandalara karsı 
en kuvvetli bir müdafaa eephe~i 
teşkil edecektir. 
Ağzımızı kilitli~·elim ve Beşin

ci kola karşı daima ıniittchit. mü
tecanis ve bilhas.a uyanık bulu
nalım. 

On sekiz milyon Türk, bir anda 
bu cepheyi hırabilir. 

Haydi yurtdaş .. Altıncı kola!. 

NE YEMEK J 
=:=YAPAYIM? 

Kirazlı tart 
Malzeme: Yarım kilo kiraz, ya· 

rım çay fincanı toz şekeri, yarım 
çay fincanı yağ, iki çay fincanı un 
bir kahve kaşığı tuz, yarım bar. 
dak süt, bir çay kaşığı tarçın. 
Yapılış: Un ile tuzu karıştırma· 

lı, bir kase içine koyarak ortasını 
çukurlaştırmalı, içine yağ ve sü. 
tü koymalı. Elle azar azar etra -
fındaki unu ortaya çekerek ka • 
rıştırmalı, yoğurmalı. 

Bir kaç defa katlıyarak tekrar 
elle işlemeli. Nihayet un serpil • 
miş bir tahta üzerinde açmalı, yu. 

Acaba çocukların sinema yıldı
zı olmalarına müsade etmeli mi, 
etmemeli mi? Bu mesele senele:. 
den beri Amerikada münakasa , 
edilir, durur. Anneler; •Niçin bi
zim çocuğumuz da muvaffak ol. 
masın?• dedikleri için, açık göz -
!er derhal •Çocuk sinema artisti 
namzetleri• yuvaları açmışlardır. 

Anneler, etek dolusu para \•e. 
rerek, çocuklarını bu mües.ese
lere teslim ederler. :\füessese, fi. 
!imde en ziyade beğenilen mimik
leri çocuğa öğretir. Holivutla, Los 
Angles'de böyle hususi mektep. 
ler çoktur. Fakat sinema mües • 
sescleri senede filimlerinde isti. 
fa de etmek için bu çocu ki arın bin 
tanesinden ancak beş tanesi anga
je etmektedirler. Kadın cemi):et. 
!eri yavrulara çektirilen bu ıztı

raplara karşı, ne zamandan b'Cri 
isyan halindedirler. Fakat bir a. 
na için bile para. çocuğundan tal
lı olunca, isyanları bir netice ver. 
rniyor. 

varlak bir tepsinin dibini döşe -
dikten sonra kenarlarını da kap. 
lıyabilecek boyda kesmeli tepsi
ye döşemeli ve biçakla ortasına 
bir iki yarık açmali. Sıcak fırın. 
da yarım saat pişirmeli. 
Diğer taraftan kirazların çekir

deklerini ayıkladıktan sonra. ü • 
zerlerine toz şekeri ekmeli \"C' ya
rım saat kadar bırak!T!alı. Fırın. 
dan çıkarılacak hamurun üzerine 
şekerli kirazları dizmeli üzerine 
tarçını serpmeli ve tekrar fırında 
bir çeyrek saat bırakmalı. 

Bu akıam Şehzadebatı TURAN ıinemaeıoda 
Tiyatro - Varyete - Sinema 
N A ş i T ve arkadaj lan ve KAZBEK ;.ıURAT Varyetesi. 
İKİ ÇİÇEK BİR BÖCEK Komedi 3 perde 

San'atkAr 

Sinemada iki büyük film birden : 

l . GtZEL KIZLAR PABİIE 
MELVYN DOUGLAS - jOAN BLONDEL 

2 • Şt\'TANİ ŞUA Büyük macera filmi 

- BinauUah ile me,·hanenin na· 
sıl tevlik edilebil<·o~gini izah e
der misiniz? 

Dedi. 

Yıldırım, Buhariyi ilzam edip 
cevapsız bırakmak ve hakkından 
gelmek istemi,ti Fakat Emii· Bu
hari ce\"abını ;.~rdi: ' 

- A>1l binaullah vücudii be er
dir. Cami ise mahlfı '· binrısidır 
Halik binası olan vücudü be;er 
müsk'.rat ile ifna edilmek g'bi 
efal meyydarıda dururken mahluk 
binasına meyhilne ilavesinin ana 
nısbeten ne e!oen;m:yctı olabiliı'? 
Emır Baharirıın cc\·abı mülhiş

t:, Yerden göğe kadar mantıktı. 

P~dı-ah, onu ilzam ederek hak
kından gele .m derken kendisı 1 
n1ulıem o1m ';lu. 

TUNA BOYUNDAN TUNA 
ÜSTL'xE TAŞAN T'ÜRK 

ORDULARI 

Yldırını Bcyazıd, Kosva mey
dan muharebesinde dehasını ve 
askerlik iktidarını filen isbat et
mişti. Yıldırım ayni zamanda şah
san kahraman \'e cerıgi'n·erdi. Or
dusile iıerabcr bir nefer gibi yalın 
kılıç dü~manla gırtlak gırtlağa 
harbe<lerdi. 

Kosva meydan muharebesinden 
sonra, Macarlar korku içinde kal
d:lar. Tehlike kendilerine gelip 
çatmak üzere idi 

Türk orduları Bulgaris\anı zapt 
ve işgal ile bir yakadan Tuna bo
yuna ayak basmışlardı. Bu gidisle 
çok geçmeden Tuna ıishiııc taŞa- ' 
caklan muhakk<>ktı. 

Ötekiler ala3 için, hep birden: 
- Üsküdarda Bülbülderesi!. 
- Haydi be sizde, Üsküdardaki 

Biilbülderesinde beyle şatafatlı 

konak ne arar? Doğru söyleyin, 
burası neresi? . 

- Sarayı biinıayununuz efen
dim!. 

- Ya ben kimim?. 
- Şevketlu efendimiz! 
- Anlaşıldı, ben sapıtıyorum 

galiba!. 
- Allah esrgesin efendimiz, o 

nasıl söz?. 
- Öyle~·se siz sapıtıyorsunuz!. 
- Biz doğru söylüyoruz!. 
- Yahu, çıldırtmayın beni. kırk 

yıllık Bekri :\Iustafa, nasıl sev· 
ketli efendiniı: olur sizin?. .. 

- Estafurullalı efendimiz. uta· 
furullah!. 

Yataktan fırlayıp etrafı süzerek: 
- Beniın e1hiseJerinı nerede? 
- Berikiler ga3et mükellef bir 

padişah elbisesi getirerek Mıı•ta
tafaya verdiler. 

- Bunlar da nesi? 
- Elbiseleriniz!. 
- Canını, ben kin1in1 yabu!. 
Artık kendisine fazla söz söy

letmeden bu nıiikellel elbiseleri 
zorla Mustafaya giydirdiler, ken
disini bir tahtarcrnna bindirip sa
rayın her tarafını gezdirdiler. Son
ar da getiriıı yalandan bir tahta 
oturttular. İ~tc o rnkit Mustafa 
ellerini kaldırıp: 

- Yarabbi dedi, sana karşı ku· 
suruın, giinahını çok, beni affet, 
anla~ılan ben artık adamakıllı sa
pıtnıış, zırdeli olınuşuın, beni ya
kalayıp tımarhaneye sokmuşlar. 
Burası muhakkak tımarhane, fa
kat delilik icabı olarak bana sa
ray gibi görünii3·or. Bu etrafım
dakiler de birer giillabici ... Ya
rabbi, vakıa ben sana karşı kusur, 
giiııalı sahibi~·iın, fakat beni bu 
r'erecelcre getirecek, zır deli ede
cek kadar biiyiik bir kabahat ve 
günahını nedir acaba?. Şiındiye 

kadar ön1riiındc kiınSCJC bir fena 
lık etmedim, herkese elimden ge
len iyiliği vapmıya çalıştım. Bö3·
lc ken bu başıına gelen felaket ne
dir benim?. Allahım, beni aUet, 

laı-ak hıristiyan alemini körüklü
yordu. 

Fakat B,zans imparato-ru korku 
içindeydi. Bizanslılar Yıldırımdan 
havfediyorlardı. 

Sırplar \'e Macarlar, Türklerden 
Kos\'a meydan muharebesinin a· 
cısını almak ve ahzisar eylemek i· 
çin harekete geçtiler. 

Fakat bu arzularını kuveden fi
ile girecek kuvvet ve kudretten 

mahrum bulunmu~ olduklarından 
Türklerle harbe!mek için daima 
fırsat gözetmekte idiler \'c Türk
ler aleyhine bütün Avrupa devlet
lerini teşvik eylemeğe çalışmakta 
idiler, 

Hususile Bulgaristanm Türkler 
elıne geçmesi :\!acar kralı Sizis
mandı büyük bir endi>eye dü
şürdü_ cr'i tokalı ·iven Yıldır"'· ~e\

hın katlırıe en:rcdemerr.' , vanın- , 
can uzaidasmı tır Tüı klerin mıılemadi ga!ıbı.vet

ler; h ristiyanların kulaklaı .nı çın-

- Neee .. Yeniçeri ağası da mı 
var? 

- Avat, bostaneıbaşı ile Silihtar 
ağa da yanında!. 

- Eyvahlar olsun. hapı yuttuk .• 
Aman yarabbim!. Yahu rica ede
rim, burası neresi?. 

- Harası sizin sarayınız alan· 
dim!. 

- Ulan barı fışfış alaym sıra.ı 
değil, doğru söyle, ben neredeyim 
şimdi?. 

- Tahtınızdasınız afandim!. 
- Yahu, Bekri Mustafanm talı· 

tı olur mu hiç?. Fesübhanallah!. 
Heey, tımarhaneci, tımarbaneci 
başı, gel yahn, gel, ben deli deği
lim yahu, gel beni kurtar!. 

Bir yaver gelip kendisini yer· 
den selamlıyarak: 

- Sadrazam paşa hazretleri ~i. 
zi görmek isti)·or!. 

- Yahu, rica ederim, istirham 
ederim, ben deli değilim, bırakın 
benimle uğraşmayın!. 

- Yanlarında kızlarağası ile bir 
yabancı elçi de var!. 

- Biraz düşünerek: 
- Mademki ben paoli~ahıııı, •İZ 

çabuk bana Bekri :\lustaCa deni
len herifi bulun getirin bakayım 
da işin hakikati anlaşılsın!. Eğer 
Bekri Mustafa kar~ııııa gelirse o 
zamaa anlarmı ki ben Bekri !\lu ·. 
tafa değilim, Yok, eğer gclıncı<e .• 

Yine ayni haren1ağa!'.ıı: 
- Başmabeyinci ile ~ cniı;eri •· 

ğası, bostaneıbaşı, silihtarağa gdi. 
yorlar, hazır olunuz a{andiıu!. 

- Neee!. Geli~·orlar ını?. nere· 
ye geliyorlar ~·ahu?. Ben kimim 
yahu, ben ne l·aptınt onlara "'ıan

ki?. Yeniçeri ağası ile bostancı· 
başı i]e, siJihtar ağa ile beniın ne 
işint \'ar? llel"y ncrede~ini.z Jahu. 
arkadaşlar, nercdesiıı be Cnzın1. 

neredesiniz Yaınuk Osn1a11, Bıllık 
Hasan, Bal3·oz l\luharreııı?. llcey 
yetişin.iz yalın, üzeriıne bakıl1tz. 

kimler geliyor?. Gelıııc3·in ha, ~ a
karım alimallah. bana derler adla 
sanla Bekri J\lu,tafa!. (a\8zı ~ık· 
tığı kadar bağırarak) heey .. hee) .• 
var mı bana yan bakan beee?. 

Bu son nôraJı nıiiteakip )Ju~ıa
fa bu sefer gerçekten uyannu~tı. 
Uyanmıştı amma yine kendinin 
nerede ,.e ijin ne olduğunun pek 
farkıııda değildi. Kapınm öıııine 

birikenler ise giilmeden katılı~:or· 
!ardı. Bunlardan Kaptanpa~a içe, 
riye daldı ve mindt!rin iizerinde 
yarı doğ'ruln1u~ \.'r• güzleri falfn.,.ı 

gibi açılmış olan 1\Iııstafala sordu: 
- Ne olu~·orsun be l\lustafa ne 

bağırıyorsun, yoksa kendini Apus
tolun meyhanesinde n1i sandın'!'. 

(Arkası \•ar) 

tedbir, bir ~are tJharrisilı ıne · 
gul bulunuyorlardı. 

Hatta. Türklere kor- ihti) ats. -
ca hareket ederek ne!icC'sinde ~.ag-

1\.ıbiycti kat'i~·cyc dü~n1e1re v 
en ziyade de Yıldınnı B< \ "7. dın 

fikir ve maksadım ke)ktıı;cl ıçın 

Bulgari>tanın tahliyesiı,; istirham 
vesilesi!~ Yıld.rını Beyazıdı bir 
murahhas göndnn:ek sevda ıııa 
düştüler. 

Macar kralı nıha,·et Dur.,;ı)' bır 

murahhas y llad . Bursa ara. ı 
Bulg;,rist n \'C Sa bistaıı >ef •rlc
rinc ait ganımdlerle do]u,·du 

J\lacar kralına ı' rah ıa. ı. Bul
gar ganimetler le dolu bir ıioda 

padi~ah.n htı'~tt:na ;-ab 1 dıhJ.. 
l\fıırahhas Yıl':! r r. Bt d ıdııı 

hu uı una t;: h.o.t: .. k 13alkan men' le· 

kclltrinııı nJ .1 J..ı ı tı .. k ılrı .·,,':J1 -

dilnıl~ b ıl ınd 5rn 'iU'1l c\lt.:. • ı 

znnıaıı \'"·Jd r ·'· n(',("1 da i t. Yld r ır .• n bundan scnra ağzı
na iıır katre bile ' r;.p ve müskı

ra\ kM mad.ı;ı tövbe etıtiği bazı 
tar>h!f'rimızde. azılırlr. 

Macarlar, ;·alrıız baş:na Türkle
rin hakk nda gclemiyeceklerini 
bildiklerı ıçin hıri>th«ırılıktan im

dat u maK \'e büvük bir Ehlioalip 
ordusu \'Ücude getirmek icirı te

şebbüsata girlljtıler. Bir yandan da 
BiıQn< İmpaı atoru gayet gizli o-

f 'l e ır >lu\ arlardı. J 

Macaı !ar. tehlikenin krndileri ' 
üze.riııe gel.:"ekte olduğunu •ezdi'.·- ı 
lerınden Turklere karşı da•n·a bir 

dalini boz.n dan baba'·, it r 
tav:rl;ı elini d:.ı\arlnrda as 1 iJu-
lunan sıl, hlara zJ.tn 1 ~ 

1 4rJ;;:ası \0 1.r) 



\bu yauı~ı nu:unlen AOl'IO..,,.. 
4Jaııaı bwtenıerinden ~) .. 

Vifi bükUmeti, Alman 
tayyarelerinin lrak'a 
geçmek üzere, Suriye
deki Fransız tayyare ü .. 
!erinden istifade etmesi
ne müsaade etmiıtir. tik 
olarak otuz kadar Al
man tayyaresi Suriyeye 
gelmiş ve lrak'a geçmiı
tir. İngilizler, bu vaziye
te kartı alacakları ted
birlerin neticelerindeki 
mea'uliyeti Fransızlara 
bırakmaktadırlar. 

eden: Mu~erAlcıhlc 
r'libı.iilitz Hariciye Naı:ırı Eden, 

Surıyedekı t.a.yyare mey -
•ına otuz kadar Alman tay. 
nın ın~i hakkında Avam 

ifasında beyanatta bulunmuş-

n demiştır ki: •=============== 
İngıliz huküınctinın elde et

llıııfassal malıiniat Suriye ma.. 
tının Alman tayyarelerine 
uçmak üzere Suriye tayya

llıyedanlanndan merhak! ola
latifade etme1"ri™> müsaade 
itlerini göstermektedir, Bi
eyh Bılyük Britanya hükü

b Surıye tayyare lll<'ydanlarııı.. 
U Alman tayyarelerine karşı 
. tte bulunulması için tam 
Yet \'ermiştır. Fransız hü-
i. bu vaziyetin mes'uliye · 
kPndini kur aramaz. Al -

a.r:n emrrlcn uzcrine Fransa 
llıııet nın bu uçuşlara müsa
etınek suretıle yaptığı hare
llıütar~ke şartlarına açıkça 
ayirdir. Ve Fransız P.üküme
gıri§mİi olduğu taarJ,ut.erlc 

götürmez.. 
beyanat, İngiltere hüküme

nin t•kip ed<'ceği hattı !ıare
butün vuzuhu ile avdınlat -
telakki edilmektedir. 
"anı Kanıııra.>ında bır meb'us, 
sa, Milletler Cem;vetinden 
diğine gore, elinde bulundur
Suriye manda<ıının da mev

olup olamıyacaı;ını sor -
nazır bu telmihi kıymetli o
tavsif etmiştir. 

,!iliz Rö)1er aıansı :ıunları 
"'Yor: 
~ye vaziyetinin tehlikeleri 

ıamandanberi belli idi ve 
itin Alman taı:yıki karşısın -
hattı hareketi çok ya kından 
ediliyordu. İstikbalde vazi

ıı nasıl inki.ş3'f edeceğıni der
t1lemek mümkün değildir. 
t Fransız - İngiliz münase • 
i daha ziyade bozulacak <ı
bunu Vişı hükfuneti isle • 

Olacaktır.o 
'ye yolu ile Iraka gelen tay-

•rde Alman işareti yoktu=. 
ın yalnız mütehassısları ve 

ı..._ r_i_ hamil bulunduğu bildiri!.. 
~~ır. 

~İYEDEKİ TAYYARE 
MEYDANLARI 

.\ıılcara Radyo gazetesi, Alman
hilhassa Şam ve Halepteki 

a ıneydanlarından i.;tıfade et-
~iııı bildirmek'.edir, Suriyede 
telif kii.çük hava meydanla

maada, gayet büyük ve 
1'n dört hava meydam var -
.\lınan tayyarelerinin Suri -
:ıto<1os adalarından geldiği 
·ımektedır. 

iyeden geçen Alman tay -
i Bağdada gelmışlerdir. 

i Bağdatla kakın dığer yer
de ve Suriyede Alınan subay
İiniformalarile dolaşmaktadır. 
?.!AREŞAL PETEN'İN 

a..!:ıtANSIZLARA HİTABl 
.. ~al Peten dün akı;am racl

transız milletine hitaben bir 
lsyonda bulunarak, bil -
demiştir ki: 

4ııııraı Darlan'ın Hitler'le mü. 
tııı esas itıbarile tasvip et -

. Bu görüşme istikbalin y<ı
'Ydınlatmıştır. Siz Fransı:ılar 

bugün mevzuu bahsolan şey, 
teref ve milli menfaat yo • 
ben~ gizli fikirler beslemek. 

11 lıılı:ip etmektir. Cereyan et-
olan müzakereleri netice • 

ebilirsek, Fransa mağlılbi -
il! İ\rtiham edebilecek ve dün
lti büyük Avrupa ve müs -
lce devleti mevkiini muha-

,,~edecektir.• 
~LF HESS MUAMMASI 
~ !f · Hess muamması hala 

ilememiştir. Dün Avam ka.. 
asında Başvekil Çörçil de bu 
Usta ümit edildiği gibi tenvir 
1 ıeniş beyanatta bulunma~ 

•!ııı: demiştir ki: 
~ fırsatta icabeden malüma-
l!teeeğim. Fakat fırsatı inli· 

, ederken umumi menfaa1leri 
lıı ~~de tutacağım.• 
~•hı gazeteleri bu meseleden 
: derken şu malumatı veriyor-

!\ 
~~lf Hess, indiği mıntaka -

'ıı Çıftçilıerle konuşurken Al -
{ada katlanılan mahrumiyet. 
lYdetıniş ve İngiliz hava kuv• r; . 
nın bombordımanlan yii -

t :en ~hnan milletinin büyük 
"ınuı ve telaş içinde bulun

llu .Ovlenı.iftir. Aıılqıld.ığı. 

na göre, Hess, Dük Hamılton'a çok 
mühim bir mesajı hamil bulun
duğunu ve Dük Hamilton'u, Mar
ki D<ıuglas Of Clydesdale bulun
duğu zamandan iyi tanıdığını ve 
İskoçyaya doğru Hamilton'un ma
likanesine inmek üzere uçtuğunu 
ve Dük'e bildireceği mühim ha -
berleri olduğunu ilave etmiştir. 
Hess bu haberlerin İngiltere için 
büyük istifadeyi haiz !,ulundu -
ğunu ve İnilizlerin ş.mciı Alman
yada hakim olan ist.bdad' devır
mesine ·ardım edeceğ:nı söyl 1 ·~iş

tir. Hess, AlmanyaclaP uçmak ·;in 
hazırlıklarını büyük bir ıhtı.,- ım'.a 

yapt ~ nı beyan etmı..ştir. lf ımri 
bulundugu harita Hcss''n bu soz · 
krini teyit e1mekted:r. Hess';n 
yolu nutayin ile kullandığı harita 
üzerinde çızilen dairelcnn hepsi, 
uçuş istikametinin Dtik'ün mali

kanesi oldu~una dc:;llct etmek -
tedir. HedPfinin bu kadar yaki -
nindc :rere inmesi, Hess'in mahir 
bir pilot olduğunu da göstermek. 
tedir. 

Hess, Alman mJletinin harpten 
bıkt;ğını da söylemiştır. 

~ç Alman levazım 
gemisi 

(1 ine! Salı.,_ °""'11.) 

ni tutuşturmuşlardır. Bir avcı tayya
resi du.ştiriJlınüştll.r. 

İngiliz tayyareleri sabahleyin Man.s 

sahillerindeki müteaddit Fran3ız üs
lerine hücuın etmi;;lerdir. Denizdeki 
düşman vapurlan nıi.tralyöze tutul

muştur. Bir vapur tutuşturulnıu.ş ve 
diğer bir tayyare düşürülmuştur. 

İngiliz tayyarelerınde zJyiat yok.
tur. 

Soriye yolu 
( 1 inci Sah;f- l>eTMD) 

hatib, Mareşal Peten'.in son nutkun

dan sonra artık Fran:ia n3ınına ko
nuşn1ak hakkını !caybetLiğını, Vişi 

bükümetinin hareket \.·e hi..;siyatını.ı:ı 

Fransız milletinin hıssıyatuıdan ayk.ı
n olduğunu söylemlı\!r. 
Mareş3l Peten, bu nutkunda, Fran

sız hüklımetinln Almanlara \'erdiği 

müsaadeden hiç b.ahsetmemiştir. 
Anüral Darlan da verdiği sözler hi

lafına, Suriye hak.kında hususi taab.
nütlerde bulunmuştur. 

Buzvelt Vlşl 11tlll1\· 
metini ikaz etti 

Vaşington, 18 ( A.A.) - Amı!rika 
Cümhurreisi Ruz\•clt, Fransız - Al
man anlaşmasına karşı Vaşi hi.iküme
tine ıkazda bulunmt1.jtur. 

Vişi'deki Amerika. .sefı.ri Amiral Li
hi dün Mareşal Pet.cnle got'U~mti~tli.r. 

Vapu• biletleri 
(1 lnet ~ Denm) 

i&llılt elunan yüsde otu. le1ıdlatlı a

·- nı avdel biletleri k~llk bir 
fariı: lediYe olunarak bir &T dalıa .,__ 
ldacakiır. Yiiııde elli ıem;Jitlı iuıalr 
Pwt Mletlert wilded .,. J'll Fuann 
aıoal=vınc'e• oa ciiıll evvel b&fılı1..._ 

fııkal """"" - pnil Wlecdılir. 
Gttel< yolca ve .-ereı. 7İil< _._ 

ilcre4leri badftD& mU -.... c6re -
ili& .ailecek. r ... ..ı ,... ..... ça .,_ 
,_ ~ ;rapdıw:al.ıu. Ba.n.ricıı -
l'llrip , t 1 rl f ................ da 

_.. ~ rrt. Hor. -
r<*&bet .ı~ .. ~ kal---. 

Hem suçlu, hem güçlü 
Mahmutpaşada Filli mağazası 

sahihi Karak14 iominde birinin 
dülr.ki.nında altmış kuruşa satıl

ması icabeden basmaların doksa

na satıldığı görülerek dün burada 

bir cürmümeşhut yapılmıştır. Fa.. 
kat bu esnada ma~aza sahibi k<ın· 
trol memurlarından birinin cebine 
120 lira koymuştur. 
Karakaş bu suretle hem ih

tikar ve hem de rüşvet suçile 
yakalanarak Adliyeye tevdi ohın. 
muştur. -------
MeyJwıede kavga 
Pangaltıda Ergenekon cadde -

sinde 58 numarada meyhaneci İs. 
mıı.il meyhanesinde balı.kçı Arap 
Veysel.le kavga elmiş ve İsmail 
§lll'ap hinliğini Arap Vey;;elin ka
fasına indirerek yaralallUitu'. 

Fransaya mal 
götürecek Ame 
rikan vapurları 

Vaşington 16 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Vaşington hükümetının Fransa
ya mal götürecek olan vapurla -
rın hareket'erini tehir etmiş ol
duğu öğreniımiştir. 

Bu haber, Vişidcki Amerikan 
sefırinın Mareşal Peten'e Fransa 
ile Almanya arasında mesai bdıği 
yapılmasına matuf her teşebbü -
s · n Amerikaya karşı hasmane bir 
.ureket telakki olunacağını ihtar 
etmiş olduğu şuretinde radyolarla ı 

yapılmış <ılan neşriyatı teyit et - ' 
mektNii~ . 

Suriyedeki Al
man ta yyarele
rine karşı hare -

f 'ransız -Alman 
anlaşması karşı· 
sında Amerika 

Londra 16 (Radı o) - Amerika 
Reisicumhuru B. Ruzvelt yaptığı 
beyanatta demiştir ki: 
.Şimdiye kadar Fransa ile olan 

münasebatımız, Fransız · Alman 
mütareke esaslarına dayanmak -
ta idi. Fransa hükümeti de bu mü
tareke şartları haricinde hiç bir 
şey yapmıyacağma dair bize te
minat vermışti. Halbuki Fransanın 
şimdi Almanya ile yapmış olduğu 
anlaşma, hürriyeti imha ctmeğe 
malttf bır ittifaktan başka bir şey 
değild'r. Amerikan milleti, şu ka
naattedir ki Fran•anın Alma!lya 
ile yaptığı bu ittifak, düşmana 

Fransadan ve Fransız müstem -
lekelerinden istifade hakkını ''e
riyor. Bu anlaşma, Garbi Afrika 
üslerinin düşman eline geçlm'Sıne 
ve binnetice garp nısıf küresinın 
tehlikeye düşmesine selıE-p olmak
tadır. kat başladı 

Londra 16 (A.A.)- 8.6.C. llu
rada öğrenildiğine göre Suri~·cde 
bulunan Atn-.an tayyarclerinc kar .. 
şı dün harekat başlaını~lır. İngiliz 
tayyareleri, tayyare ıneyda·'l' lrnı .. 
ôa bulunan Alman tayyeı·clcrine 
hücum ederek birçoklarını lahrip 
veya hasara uğratınışlarJır. 

ı Hırvatistanda 
eski hanerJanlık 

ihya edildi 

İNGİLİZ GAZETELERİNIN 
NEŞRİYATI 

Londra 16 (A.A.) - Bütün Lon
dra matbuatı Edenin Suriye ha
diseleri hakkındaki ifşaatı hak -
kında mütalealar ;;erdetmektedir
ler. İngiliz gazeteleri Vişi hükü
metirnn tarzı hareketi hakkında 
infiallerini i7.har edıyorlar. 

Almanyada gı
da maddeleri 

arttırılıyor 
Berlin 16 (A.A.)- Stefeni ajaa

sından: Haftada adam başına ve
rilmekte olan tereyağı miktarının 
62 graın aı tlırılacağı haber alın· 
ınştır. 

Halka verileceı< d miktarı, şu 

.ııretle ı.,..bit edilr•i;tir: 
Ağır hizmetler r.:iı en eşhasa hai

l ada bir 1·;1o, aınekye 800 graın 
diğer si\ il ahaliye 400 gram. 

Bundan haşka sdıze bahçeleri 
geçen sı neye nisl.oet<n yüzde 25 
nisbetinde arttırıhıı:ştır. 

Almanyanın mı ? 
( 1 inci Sah;fed<-u Devam) 

yecek. maddeleri g\:ıturen An1erikan 
vapurtannın ablokadan geçirUmes.i 
için Amerıka hük.ilınehnın B~itanya

dan müiaade alını~ olduğunu da ha
tılatmaktadırlar. 

Fransız halkına hitaben husud bir 
mesai nesreciil.ınıstir 

Zagrep, 16 (AA.) _ Ste!ani Alan
s:ndan: 

Dun Kt"al Zvonimiro hanedanının 
hükümdarlığının )'eniden ıhya edilmiş 
olduğu ililn edilmiştir. Bu suretle Hır
,·atistarun n1ti.sta.kil bir devlet olduğu 
gösterilmi.s olacaktır. 

Resn1i Ceride, bu hususa Jn\.ıteallik 

bir kararname nesretmlj:tir, ı 
Roma 16 (A.A.) - Dün resmen 

teyit edildiğine göre, Hırvatistana 
bir Kral bulmak için İtalya ile 
Hırvatistan arasında konuşmalar 

devam etmektedir. 
Resmen beyan olunduğuna göre, 

Dük d'Aoste'in kardeşi Spoleto 
dükü Hırvatistan Krallığına ge -
tirilecektir. 

İspanyadan as
k er geçirilmesi 

istenmemiş 
Berlın. 16 (A.A.) - Stefani Ajan

sınd.an: 
Salahiyettar bir memba, Alınan hü

kümetiıın llıladrid bükü.metinden Al
man kıta.atının İspanya arazisinden 
geçirilmesini isteınij olduğu ıe.k.1 inde
ki haber tekzip edilmektedir. 

ingilterenin Fran
saya cevabı 

(1 inci ~- Denm) 
Surlyed<'ki tayyare tn<"ydanlan ha

sara uğradığı takdirde, bu h..o:treke-tin 
mes'uliyeti Fransanındır. İngiltere için 
dn.ha \•isi. tedabir almak icap eder~, 
Amiral Darlan ve m~lekda~lannın 
~ikiye! etmiye hakları olnuyacaktır. 

Gazeteler, ağır darbe ındirilmesin
de ısrar etmektedir. 

HARP VAZiYETİ 
(1 - 8*1- lleTMn) 

lometrelik bir eephcdc ileri hare· 
kete devanı etmek istemeleri yal· 
nız iki sbeple izah edilebilir: 

Birincisi Almanlar, hava kuv
vetlerile ikmal ve muHsa\ayı ye
tecek kıHılar temin edeceklerine 
kanidirler. İkincisi Suriye ve Irak
taki askeri maksatlarını gi.lenıek 
için İngilizleri Libyada fazla meş· 
gul etmek istiyorlar. Balkanlarda 
harbe başlamadan nnl, Bingazi 
bölgesinde de böyle hareketlerde 

bulunmuşlardı. Hatıra gelen diğer 
bir nokta da tlcrsa Matrııh böl
gesine kadar ilerliyerek yeni hava 
üsleri elde etmek ve Tobruk kale
sini uzak bırakniaklır. Bu ileri ha
reketin faldaları aşikar~·r: Al
manlar ha\'a kun·etlerile Tobruk 
kalesinin ,.e Girit adasının deniz 
muvasalasını daha ileriden tehdit 
edebilirler. Ege denizindeki ha,·a 
üslerile de Libya arasında hava 
yolile ikmal ve muvasala yapar· 
ler. 

Fakat buna mukabil İng'iliz ha· 
va kuvveılerinin de ayni tiıbi}·eye 
devam edeceği, yani Almaıolerın 
ikmal ve mıı\'asala işlerini şiddet
li boıııbardunanlarla felce uğrata
cağı ır.uhakkaktır. Zaten İngiliz
ler bunu yapamazlar.sa, Almanlar 
ileri harekete devan1a .cesaret ede .. 
ceklerdir. 
Almanların ciddi bir taarruza 

geçtiklerine ilıtimal verilemn. 
Sollum mıntakesındaki hareketler, 
kısa hedefli ve nıevzü taarrudu· 

dan ibaret olabilir, Alman topçu
ları büyük kısınile herhalde Tob
ruk ,_..,sini muhasarada kullanıl
maktadır; tayyareler de kaleyi sık 
sık bombardıman etmekte, lima
na hücum ederek kalenin deniz
den ikmaline nıiıni olmağ_a çalif
ınaktadir. 

Fikrimce, sıcaldarm ve kum 
fırtınanlarıaıa kısa faslalarla de
vam ettiği bugünlerde Mersa Mat
ruha doğru bir ileri hareketten zi
vade Tobruk kalesine bir taarruz 
beklemek daha doğrudıır. 

2) IRAK VE SURİYEDE VA· 
ZİYET: 

Radyo gazetesinin verdiği Jıir 

habere göre 30 kadar Alman tay
yaresi Suriye :rnlile lraka geçıniı
tir.' Alınanların hava ku\'vetlerile 
Suri~c~·e geçmek teşeblıiisünde 
bulunabileceklerini Yarit gC)r1niiş, 

lı4.tt;i İngilterenin her ihtin1a1e 
kar"?• Sur)·e~ i işgal maksadile ha .. 
zırlıklı bulunmasını bile doğru 
bulmuştuk. Bu harekette, soıı 

F1·ansız - Ahnan anlaşn1asının te· 
siri olduğu şüphesizdir. Bu leni 
hadise, Alınan3·anın Surivevi de 
işgal etmek, Filistin ve lr~kda da 
İngiltere~·e müşkiilat çıkarmak e
melinde olduğunu göstermektedir. 

Suriyenin işgalinde İngiltere de
ha müsait , ... aziyette bulunuyor; hu 
işle öıı almak. siir'atle hareket et· 
mak Filistin ve Irakın ınuhefoza
sı, Sii\-eyş ka..ıının emniyeti için 
lizımdır. 

Harp Suriye
y e sıçrarken 

(B:t=:m3.k~den Devam) 
lotillftları, büec.ın botları. den'z· 
altıları ile kun·etli hava filoları· 
nın himaye~;nde Girit ,.e Şal·ki 

Akdeniz '1ılarında İngiliz don•n· 
masına taarruz etmek ve donan 4 

nıayı meşgul ederken krurnzöı· ve 
zırhlı flolaruıın \'C pike, bombar
dunan. avcı ta)";yarelcrinin hi111H.· 
yesinde Rodo~a en yakın Suriy~ 
iskelelerine ve birkaç noktaya lıir
den elde mevcut biitliıı İtalyan, 
Fransız ve Alman nakli} e gtnıi· 
!erini ve v•sıtalarıııı kullanarak 
bir yı,:iır.:1"11. ihTa~ı yapn1:ık. \'C bu 
ihraç esnasında karadan yardım 
cöımek. 

5- Umumi ta;1rruz ~nasında 
Süveyş kanalını da;mi han bom· 
bardımanlarına tiibi tutmak ve 
kapayabilmek takdirinde İngilız 
donanmasını garba ,.e CebeHitta
nka sürmek. 

6- İngiliz donanmasını ve ha\'a 
kuvvetlerini Yakın Şark ve Cebe· 
\üttarık sularında ıneşg\ll ederken 
Sicilyadan Tunusa ve )·akın Trab
lusl!arp i kclelerine motörize kuv· 
vetler geçirınek. 

Bu ihtimaller dahilinde , .• hü
tün cephelerde birden ~·apılaeak 
uınumi bir yıldırım taarruzunda 
Alman ve İtah·anların 7-8 bin tay· 
yare kullanacakları n yıldırım 
harbinin hiitün imkiinlarını tecrÜ· 
be edecekleri, İngiliz hava ve de
niz kuvvetlerini, ayni zan1anda 
dörtbir tarafta ıne~gııl eylemek is
tiyecekleri m11hakkaktır. Buna gö· 
re de İngilizlerin havada ye deniz
de hazır olmaları ve bilhassa Fi· 
!istin . Irak - Mısır - Cebelütta
rık . Girit - Kıbrıs - Malta hava 
üslerine üstün adette tayyare ge
tirmeleri ve karalarda bilhassa 
pa.ra~üt ''" ihraç kıt'alarını imha .. 
ya muktedir kuv•·et ve hazırlıkta 
bulunnıaları 13zı'Ddır. 

İngilizler mebzul mikt;.rda tay
yare getireloildikleri takdirde Al
man ve İtalyan kuv\'etlerinin Ak· 
denizi tek ceııhe telakki ederek 
yapacakları umumi taarruzun bü· 
tiin şiddetine ,.e muhtelif hilele
rine rağmen mtı\'affak olması ib · 
timali çok azdır. Ancak, ingillere 
hesabına müdafaada şimdiki hal
de en za)·ıf olan nokta Sur'~·edir. 
Almanlar Suriye<leki hava üslerin
den istifadeye bosladıklarına ve 
Fransanın muvafakatini istihsal 
ettiklerine göre; belki de şimdiden 
ve İngilizler harekete p~medea 
Suriyeye gizliden gidiye adalor 
yolu ile birçok silah ve asker in· 
dirıniye ve geçirmiye başbııııılar· 
dır. Avam Kamara<.ında Haririye 
Nazırı Bay Edenin izahatından 

Suriye ha\'a lislerinin bnmbardı· 
man edilmesi hususunda tnr;iliz 
ku\'vetlerinin serbest bırakıldığı
nı öğreniyoruz. Fakat. lıizim ~hsi 
kanaatimize göre; Orta Şarlun em• 
niyeti bakımından ~·alnız f.ıı ted
bir kili değildir. lrakı. Filistiai, 
Arap yarıınaılasını ve Ort.ı Şar· 
kın emniyet ve sükünunu muha
faza icin halen İngiliz müdafaası 
bakım;ndan en zayıf obn Suri· 
yeyi, llilbassa Fransanın mıt' afa· 
l..at \'e oyun bozanlığı karşısında 
sür'atle i~gal etmek YC Snri:re ~a
billerini tutmak lazımdır. Harp 

~ nasıl olsa Alman ta~·yare1~rininia 
Halep ve Şama gelmeleri ile Suri
yede başlamıştır \'e devanı edecek
tir. O halde, Alınanların Suriy.,de 
yerleşmelerine fırsat vermemek 
ve Filistinde, Irakta yeni cepheler 
açılmasını öalemek; Suriyenia 
kuvvetli ve -töriu ltir ordu ile 
i.$1(aliae bağb4ır. 
· Bu hal hukukan Cemiyeti Ak

va .... an çekilmek Htttile manda 
hakkını kaybeden ve Almanlaı·\a 
teşriki mesai suretile ie müdahale 
sebeplerini celbeden Fransava 
kar'1 haklı lıir korunma t"41biri o
laca.ğı gibi; Suriyenin miistakbe1 
istikHil ve refahı için de herhalclc 
-zararlı değil, ha~ırlı bir hareket 
olacak ve şimdiki halde iktısadi 
ve gıdai müşkülat içinde çltpınaa 
Suriye l>•lkı herhalde !$.l(nl ile be· 
raber memaunluğunu gizlemiye
cektir. 

ETEM 17.ZET BENiCE 
--~ 

Bas ta bakıcılık 
(1 inoi ı;~ Devam) 

l)i!er tarctftan Halkevlerinde gö
nüllü hastabakıcı olmak kadınlarımız 

için açılan d<-fterlere .kaydedılenlerin 
ıniktarı gittikçe artmaktadrı. Kayıt 

müddeti ayın 27 sine kadar uzatıln1ış
tır. Haziran başında bütün hastahane
lerde kurslar faaliyete geçecektir. 

Sipahi Ocabnın kadın haları da 
dün aralarında toplanarak Milli Mü
dafaa işlerinde vazife almı:ra karar 
vermişlerdir. Bayan Fikriye ZekAi 
Cank::ardeş, Mel6hat. Aksel, Nimet At
gın, Beraet Madra, İffet Sadak ve A
ruvadiç'ten müteşekJc.i.J. bir komisyon 
seçilmiştir. 

Komisyon Be7oilu a.llu!viltt mlif
- calışoceıttu. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.15 -
Yazan: Francis Ma.chard Çe".iren: isken.der F. SERTELLi 

Zahiren basit bir telgraflı amma, her 
halde başka bir manası daha olacaktı 

Küçük salondaki elektrik arı
zasını çabukça tamir ettikten ve 
yemeğı yedikten sonra kalktım. 

- Demek ki bir daha bar arU.. 
tin ılüm hadisesile meşgul ol
m.yacaks•nız, öyle mi kapiten To
mas?. 

- E,·et, azizim, dedi.. evet. Tek
rar etmeyiniz Allah aşkına. Çıin
li:ü söz yerdim. 

- Kinıe söz verdiniz! 
- Gemideki yüzlerce yolcunun 

sel:imeti narr.ına, kendi kendlme 
söz verdım, Bır kere de böyle tec
rübe edelim bakalım. Belki bu 
suretle \'&;>urdaki elektrik fırıza
ların:.n önunc geçın..ş oluruz. 

Kaptan Toır.asa .srar etmedim. 
- 'Tekrar g<)ruşl.irüz.. 
Dıy<'rC'k ayrıldım ve beni sa

bırsızl:kla bekledıgınden emın ol
duğum Mister Vil) anısı görmek 
üzere büv u k salona gcçtım. ... 
Vilyanıs'ın şifreli bir 

telgrafı .. 
Uzaktan bak.y<>rdum: Mı.;;tcr 

Vilyams, garsona bir telsiz telgraf 
veriyordu. Kıınseye görunmeden 
derhal salondan çıktım. Kapıda 

garsonu bekledim .. Elindekı telg
rafı mutlaka <ıkumam lazımdı. Ko
ridorda garsonun ayağ.na takıl

dım. Garson birdenbire yere yu
varlandı ve elindeki kağıt üç met
re ilerye fırladL Hemen kağıdı 

aldım. Göz gezdirdim. 
Hamburga çekilen telgrafta şu 

kelimeler yazılıydı: 
•Tütün fiatı düştü. Kırk 
sekiz saat sonra denkleri 
denizden kaldırınız.• 

Garsona özür diliyerek: 
- Elindeki kfığıdl düşürdün, 

dedim, bu dikkatsizliğin yarısı be
nim ise, yarısı da senindir!. 

Ve telgrafı garsona verdim. 
Garson özür dilediğim için, se

sini ÇlkarınadL Canı yanmış glbi 
görünerek: 

- Birşey değil... 
Dedi ve yürüdü. 
Tekrar ikinci kaptanm 'bulun

duğu salona koştum . 
Kaptan Tomas henüz masasının 

başından ayrılmamıştı. 

- Size ·bir haber vereceğim .. 
beni dinlemiş olun!. Fakat, 90-

nuncu defa <ılarak kulağınızı ba
. ' na verın .. 

Dedim ve Mister Vilyamsın çek
tiği telsiz telgrafın mündericatını 
kendisine anlattım. Tomas hay
retle yüzüme baktı: 

- Bu telgrafta şüphelenecek ne 
var?. 

- Ne mi var, azizim? Saate ba
~uruz .. ve kırk sekiz saati sayınız. 
Ondıın sonra ne olacağını görür
sünüz!. 

Tomas sözlerime cevap vennedL 
Sustu. 
Ben dönerken şunları söyledi: 
- Bunların hepsi vehim. Ben 

yemin ettim .. Bu mesele ile meş
gul olmıyacağı.m. 

Kaptan Tomasa tehlikeyi an
latmak kabil değildi. 

_ Kırk sem saat sonra bata-

cağız ... 
Dedim. Yanından aYTıldmı. 
Baz1 hakikatler vardır ki. insan 

gözile görmeden ve yahut kula
ğile işitmeden inanmaz. Bu da 
tıpkı öyle .. İnanılmıyacalı: kadar 
korkunç hakikatlerden biriydi. 
Vilyamsın bu şifreli telsizini hal

letmeğe lüzum yıoktu. Kırk sekiz 
saat sonra imdat bekliyordu. De
mek ki, bu hesaba göre, kırk sekiz 
saat sonra Hamburga varmak i
çin yirmi dört saatlmiz kalıyor

du. .. 
S. O. S. işareti: Faber· 

layn transatlantiği 
yanıyor .. 

O gece Misler Vilyamsia havai 
mevzular üzerinde konuştuk. Ge
ce yarısından yarım saat evvel ay
rıldık .. yattık. 

Ertesi gün de, saatlerimiz pek 
normal bir ~ekilde geçti. Fakat, 
ikinci gün öğleden iki saat sonra 
Mister Vilyamsı çok hcyC<"anlı gör
dfun. Benim yanıma sokulmuy<ır
du. Daiına güvertede dolaşıyordu. 

Hava serindi. İçi muşambalı par
desüsünü giymi'j .. sarı evrak çan
tasını yanına almıştı. Adeta seya-

hale hazırlanmış gibi blr hali var·' 

d~ ' 
Hafüuki daha Hamburga ver 

mak için yirmi dört saatten ç<ık 
fazla vaktimiz vardL Bir aralık 

yanından geçtim. 
- Dündenberi görüşemiyoruz, 

Mister Vilyams! Rahatsız mısınız? 
Diye sordum. Puro fabrikatörü 

yüzüme dikkatle baktı: 
- Evet, ıkıstum!. Rahals•.z·m. 

Bir telsiz aldım.. bütün puro tü
tünlerimi7. denizde ıs!;ınmı.ş. Kıy
metten düşmüş. Buyük zararla
rım ve bu yüzden kederim var. 

- Vah ,·ah. Çok miıteessir ol
dum. İnşaallah telifi ed<'rsiniz. 

Sert bil' tav.rla baş•nı salJJdı: 
- Bütün faturaları durup du

rup tet:ik edıv.:ırum. Angaı ol
duğumuz n:üessc"e1l"re tC'miz r:ra' 
te>lim etmcöiğimiz takdırde bızi 
protesto edecekler. Şı.iphesiz teEıfi 
edeceğim ... Fakat, bu biraz zun 
sürecek. 

Mister Vilyams bu hesaoıar.n
da ve bu telaşlarınıla ç<ık calı gi•r
düğümü itirafa mecburum. O, ha
kikatte meyus dcğıldL. ba~. daima 
göklerde .. kuşlara bakıyor ~ıbi gö
rünüyordu. Yanından ayrıld:m. 
Bir şezlonga uzandım. Yakamı 

kaldırdım. 

Vılyanıs uzun gü,·ertenin dö
nemeçlerini sert adımlarla donü
ye>r \'e ayni yolu mütemadıyen 

yürüyor .. y<ırulmadan, bıkmadan 
dolaş:yordu. 

Bir aralık saatine baktı.. 
Ve ya,·aşça güverteden ayrıldı. 
Nereye gittiğini bilmiyordum. 

Keşke peşinden gitseydim .. 
(Ark&Aı va.r) 

Ebedt Şef'ten 
Milli Şef'e 
(l-~~VMa) 

Z0,40 ta Çoruma verilmiş olacaktır. 
Ebedi Şeften Milll Şefe sembolunü \a
ııı:raıı bu bayrak 19 Mayıs Pazartesi 
gunu saat 11 de 19 Mayıs Stadyomun· 
da Milll Şefimi'l.e gPtirilecektir. 

-·--<>----
Radyomuz 

(1 lnot s...- Devam) 

zellikleri, zenginlikleri arasında 
dolaştırılacaklardır. 

Pazartesi akşamları •Mehme -
din saati. ve •hoşbeş saati• dıye 1 

iki yenilik yapılmıştır. Mehnıe • 
din saatinde ordunun timsali gö~ 
bebeğimiz Mehmetciği bizzat mik· 
rofon başında dinliyeceğiz. 

Her aqam 10 dakika cmem • 
leket postası.• adile dahili haber

lere ayrılacak ve pazar günleri 
öğle neşriyatında dereden tepe -
den diye bir çeyrek neşriyat ya. 
pılacaktır. 

Sabah programlarındaki kadın 
saati yerine evin saati ihdas edıliı 
buna ait metinleri doktor Galip 
Ata hazırlıyacaktır. Salı günleri 

cyuvıı. saati. ismile çocuk t1!rbiye 
sinden bahsedilecek ve ayni ak. 
şam bir .serbest konuşma• saati 

bulunacaktır. Perşembe akşam -
!arı birer çeyrek cdertleşme saa

ti. ve csan'atkarlarımız konuşu
yor saati• olacaktır. San 'atkiırla -
rımıza ait saatte şairlerimiz, ro -
man ve hikaye muharrirlerimiz, 
ressamlarımız, gazetecilcrım:z, 

bestekarlarımız bizzat ınıkrofon 

başında konuşacaklar •·c dınlcyi
ciler bunların sesini işiteceklrrdir 
Radyo abonelerinin sıhhi ve hu
kuki sorgularına Sıhhat Vekaleti 

ve Hukuk İlmini Yayma Kurumu 
mütehassısları cevap wrecekle~ -
dr. 

Diğer taraftan musiki kısmında 
küme musikisıne haftada ık. defa 
yer ver:lee~k. salı ve cuma akşam. 
!arı en temiz, klasik şarkılar ça· 
!ınacaklır. Pazarte ı ve çarşamba 
akşamları ·halk turkı.isü tigreni -
yoruz• isimlı birer saa· tc halkı • 
nuza tn\lli şarkılar, halk !ürkü -
!eri ö~et;fecek ,.e ayn' saa !erde 
Halkevlerinde '"' evlerde topla
nıhp hep bir ağızdan bu şarkı ve 
türküler söylenecektir. 

8"'y-Clu "\'eri AskrTl;.Jc ~ besi dt'n: 
1 -- 31~ dahil 332 Un.: l.l a-

ceını İsi\m erat sevk de- , 
2 - Toplanma gunü 22 la 941 

Perşembe gunüdur. 
3 - İstiyenler daha evvel g J :o ek 

elbiseterinı alabilir rı·. 

f - \taktinde gel yen' n'"' k· rlik: 
kanununun 90 madd .. 1 m , e ceza 
..:irec:elti ililn olunur. 720l 



6 - SON TELGRAF - 16 MAYIS IH! 

.. 
ı~ AKSARAYDA 

KIZILAY HAST ABAKICI 

Bütün İtalyan kolonisi ve resmi müesse
seleri aynlmak kararını vermişler 

Hilekar bakışlı edası derhal yü. 
zündeki yılışık çizgileri hayret 
:ifadesının hatlarile değiştirdi, de
:vam etti: 

- Aman beyefendiciğim hayır 
ola• Bılmediğimiz bir şey mi var 
yoksa? 

- Var gıbi reis bey! 
- Nasıl bir iş bu? Canınızın çok 

sıkıldığıaa bakılırsa mühim bir 
keyfiyet olacak! 

Besim Bey bakışlarını karşısın
daki adamın hile dolu göz bebek. 
lerine mıhladı. Ağır ve ezici bir 
Jfade tarzile izah etti: 

- Mühim bir keyfiyet .• Hem de 
pek çok, pe\ çok mühim ..• 

- Vilayeti alakadar eden mali 
bir mesele mi acaba? 

- Hayır! 

- İdare veya beledi bir iş mi? 
- Reis bey, muamma çözmek 

için teke~leme ve grizgahlara 
lüzum yok .. Eyalet bugün mühim 
bir hareketin arifesinde bulunu • 
yor .. Biraz evvel Bingazi ve Trab· 
}us konsolosları burada idiler .. 
Karasakallı adam vali vekilinin 

iÖzünü kesti: 
- Gördüm .. Ben gelirken onlar 

buradan çıkmı~'.:ar, konuşarak li
mana doWtı gidiyorlardı .. 

- Çok endişe edilecek bir işten 
bahsettiler! 

-Ne gibi? 
- Biliyorsunuz ya, aylarda'lbeıi 

İtalyanlar kafileler halinde Trab. 
lus vilayetini, Bingazi, Derne mu. 
tasam!lıklarını terkediyotlar .. Bu· 
na sebep de burada memurları • 
mızla halkın kendi aleyhlerinde 
bulunduklarını g&teriyorlar. 

- Evet, biliyorum! Bunu izale 
için tedbir almak mı istiyorlar? 

- Hayır azizim hayır ... Bütün 
İ\alyan kolonisi ve resmi mücsse. 
sclcri buradan ayrılmak kararını 
vermişler~ 

-Eet .. 
- Konsoloslar da gideceklermiş! 
- Uğurlar olsun .. Biz davet e. 

dip de getirmedlk ya beyefendi.. 
Gelirlerse buvursunlar, otursun
lar .. Makamları ortada .. İstemez
lerse çıkıp gitsinler .. İtalya dev • 
Jeti başka gönderecek konsolos mu 
bulamıyacak? 

- Kazın ayağı öyle değil reis 
bey! Bu adamlar Trablus toprak. 
!arından ayrılışlanna sebep gös
terdikleri keyfiyet İtalya ile dev
letimiz arasınd~ki münasebatı ke. 
seeek mahiyete sokmuşlardır. Bi. 
naenaleyh bunların ayrılışını mü
teakip şehrin ve vilayetin İtalyan 
donanması ve ordusu tarafından 
taarruza uğraması kuvvetle muh
temeldir. 

- Bilmiyorum .. Henüz bır ka. 
rar vermiş değilim! Kumandan 
beye haber gönderdim. O gelsin 
de meseleyi bir defa da onunla 
görü9elim .. 

- Amma, zaman az değil mi be. 
yefendi? 

- Az olsun .• Karara mani ola· 
cak kadar dar ve az değildir. 

Bu sırada yaver tekrar içeri gir
di .• Vali vekilini selamladı, an. 
!attı: 

- Kumandan beye haber ver. J 
dim .. Şimdi gelecekler!. Komodor 
Hacı Ahmet Bey de dışarıda em· 
tinizi bekliyor .. 

- Çağırın gelsin.. Kumandan 
bey de gelince bekletmeden he· 
men içeri alınız .. 

- Başüstüne efendim! 
Yaver dışarı çıktı.. Bir dakika 

sonra Trablus vilayetinin korno. 
doru Osmanlı deniz binbaşısı HaCJ 
Ahmet Bey içeriye girdi .. Vali ile 
karşısındaki adamı askerce se • 
lamladı, ilave etti: 

- Bendenizi emretmişsiniz! 

- Evet .. Buyurun, oturun Hacı 
Ahmet Bey! Kumandan Neş'et 

Bey de gelsin çok mühim bir me
ieleyi görüşeceğiz? 

Çok geçmeden Trablus kolor · 
dusu kumandanı miralay Neşet 
beyin de geldiğini valiye haber 
verdiler ... Toplantıya iştirak ede. 
cek insanların tamamlandığını gö.. 
rünce Besim Bey yaveri çağırdı: 

- Mahrem bir görüşme yapa -
cağız .. İçeriye kimseyi bırakma • 
yın! 

Dedi. 
Yaver çıktıktan sonra da Trab. 

lusgarp vilayetinin idari ve asker! 
amirleri İtalyan konsolosunun •öz. 
!erini mihver ittihaz ederek mü· 
zakereye başladılar .. 

Kumandan Neşet Boy İtalyan -
!arın !ini bir taarruzla Trahlusu 
fsUaya kalkışacaklarını bir türlü 
kabul etmek istemiyor, konsola. 1 
sun sözlerini tevile tabi tutarak: 

(Aıbsı Var) 

MAHKEMELERDE 
(3 ii.ncii sahifeden devam.) 

- Büyük babam da, bu işten 
zengin olmuş .. Nasıl bırakırım? 

- İyi amma, büyük baban her 
halde bu işten anlarmış. Sen an
lamıyorsun ... 

Ters ters yüzüne baktı .. 
- Büyük babam da bunu ana. 

sının karnında öğrenmemiş ya ..• 
elbette önceleri onu da kandırmış
lardır ..• Ve, topuklarını yere kuv. 
vetle basıp mahmuzlannı şıkır • 
dalarak yürüdü, gitti, 

HEMŞİRELER MEKTEBf 
dahilinde 

Gönüllü Hasta bakıcı 
Yetittirmek için 2 Haziran 1941 den itia.bren kurs 

açılacaktır Meccani olan bu kursa a,ağıda "yazılı ,artları 
haiz olanlar alınır: 

1 - 18 ila 45 yq arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüt olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak 

istiyenler yukarıda adresi yazılı mektebimize her gün 
saat 8 - 16 raddelerinde müracaat edebilirler. 

16 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.0S Müzik: Radyo •Sving> Ku· 
art•tl (İ. özgür ve Ateş Bö
ccltlerl) 

18.30 Müzik: Meydan Faslı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A· 

jans Haberleri. 
19.45 Konuşma: Z<raat Takvimi. 
19.50 Müzik: Seçilmiş Şarkı ve 

Türküler. 
20.15 Radyo Gazeteoi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma (İktJsat Saati) 
21 .45 Mtizlk: Radyo Salon orkes

trası (Violonist Necip Aşkın 
ldattslnde) 

22.30 Memleke~ Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvi!U, Kambiyo - Nu
kut Bors:u:ı (Fiyat). 

22.45 Radyo Salon Orkestrası Prog
rc:ıroının D('vamı. 

23.00 Müzik: Dans Milzi&i (Pl.) 
23.25/23.39 Yaruıkı Program ve 

Kapanış 

YARINKİ PROGRAJ\f 

8.00 Program ve ldemlelı:et Saat 
Ayarı. 

8.03 Aıans Haberleri. 
8.18 Müzik. Hafit Parçalar (Pi.) 
8.45/9.00 Ev Kadını - Yemek 

13.30 
Listeşi. 

Program ve Memleket 
Ayarı. 
Mlizik: Türkçe PlAJclar. 
Ajans HaberJerl. 

Saat 

13.33 
13.50 
14.20 

15.00 

J\.füzik: Riyaseticümhur Ban
dosu (ŞeC: İhsan Künçer) 
15.30 Müzik Hafit Sololar. 
(Pi.) 

,--------
'BORSA 

15 Mayıs 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Lir~t 

100 

Aı:W. ve :ıu-
5.22 

100 
100 
100 
ıoo 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

İı;viçre Frc. 
Florin 
Rayişmark 
Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek Kronu 
Pe.;eta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kron 

ESllAlll VE 

130.50 132.20 

-80.-

0.9115 

12.89 

--
31.0175 
30.62'15 
TAHVİLAT 

Muamele olmamıştır. 

Bir Pudra 
r ecrübesi karşısında 

10.000 
KADININ 

il Hayreti 

Daha 
genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarıyan kot'i 
BtR TECHÜBE 
pudra iilemindC" 

Bugün bu 
TECRÜBE-

yeniJ cazip ve son yi yapınız. 
bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 
şayanı hayret ve yeni bir unsur, şimdi 
ipekli elekten geçitilmiş en jnce bir 
pudra ile müdckkikane bir Uıjzda ka
rıştırılmıştır ki bu sayede cılde bir 
par.laklık ve yeni bır hayal verir. Es
mer ve çirklıı bir ten, gençliğln tabii 
renkleriyle güzelleşir. Fazla olarak 
terkibindeki pyanı hayret bir unsur 
olan cKrema köpüğü> imtiyazlı usulü 
sayesinde iki misli fazla zaman sabit 
durur. 
HAKİKATEN FEVKALADE BİR 

TJi~KLİF: Yüzünüzün bir tarafını 
cKrema köpüğü> havi Tokalon pud
(."asile ve diğer tarafını da herhangi 
~ir pudra ile pudra layınız. Şayet 
<Krema ltöpüğib havi pudra ile pud· 
raladığınız tarat diğer tarafa nazaran 
daha taze. daha genç ve daha cazip gö
rünmüyorsa aldığlnız Tokalon pud
rasının parasını iade ederiz. TOKA
LON pudrasının fevkalade rağbet bu-l lan yent 10 rengi.vardır. ____ _ 

"::"••-· DOKTOR-----~j 
Feyzi Ahmet Onaran 

CİLDİYE VE ztlmtEVİYE 
MtlTEHASSISI 

(BabıAli) Ankara caddesi Caltal· 
oğlu Yokuşu Köşe ba$ında No 43 

~/~PARA 
\ HAYAT YARIŞININ 

DİREKSİYONU DUR -·----

• T. ış Ballkasa 
Küçük T cuarrul 
hesapları 194İ 

ikramiye Planı 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

lstanbal Komutanlığı Sa-1 
tınalma Komİ•yona 

ilanları 
·-----------------~ Müteahhidi nam ve hesabına 20 ton 
balık yağı 17.5.941 günü saat il de pa· 
zar1ıkla satın alınrıcaktır. Muhammen 
bedeli 10.000 lira olup ka\'l teminatı 
1.500 Jit'adır. Şartnamesi her gün ko-

misyonO.'.' görüJebiJir. İstekIHerin beJ
li güı. ve •o•tte Fındıklıda satmalma 

komisyonuna gelmeleri. c3646> 

_w - .. ... . . 
llAIKSllll 811111 
~.RAMİVELI 

[ tsT ANBUL BELEDIYES~ ILANLAW 

Beyoglu Hastanesi 1çin alınacak Amerikan Bezi havlu vesar: e a.;ıJ 
meye konulnıuştur. Mccmuunun tahmin bedeH 1394 lira \'e ilk terıı 
lira 5~ kunıştur. Şartname Zabıt ve Muamelfıt MüdUr1Jğü kalcmind~ 
bılir. lh•lle 19/5/941 Pz.zarte:!"i günfi saat 14 de Daimi Enctimendo ya 
Taliplerin ilk teminat nıakbuz \'eya ınektuplart ve ~41 YJhna ait Ticaret 
sikala.riyle ihale günü muayyen saatk> Daimi Encümende bulunamları. 

' 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : __ _,, __ ___.., 
cı..ı 

Kereste 85. M3 Pazarlık 

Çelik boru 2 pusluk 200 metre > 
ı - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 2 kalem malzeme paza~• 

alınacaktır. 

il - Pazarlık 21/5/941 Çarşamba gllnü hizalarında yazılı saatlerdi 
taşta levazım ve mtibayaat şubesindeki. alım komÜ>yonunda yapılacıık~ 

lll - Kereste eb'at liste i ve iartnamesi sözü geçen şubeden pal'V" 
bilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için ta.yinolunan gün ve saaUerdc teJcul 
leri !iyat üzerinden % 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkUr konıi 
racaatları. •3774> 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Muhammen 

Kıymf'ti 

L. K. 

3079 39 

1832 95 

:\luvakkat 
Te-minah 

L. K. 

230 96 

137 47 

Semti :\lahallesi 

.Erenköy Kozyatağı 

Kartal Kartal yukarı 

Nwnansı Cinsi 

Üsküdar caddesi 

Kasap oğlu 
Ayazına.sı 

85 

296/l 

15661,50 metre murabbaı art' 
iki kuyu ve biri ahşap dıJe~ 
k3.gir ev ile mü~temiMtı DJ1P"' 
va ağaçlan ve çam varclır. 
6433 metre n'lurabbnı araz j(' 

tin, badeın, ve saire. Meyv'P. 
ve kuyu.3u dört odalı kfıg1r b 
mahal. 

Yukarda cins ve mevkileri yazıh yerlerın mülkiyetinin tamarnı açık arttırmaya çıkarılmıştır. İh::ııleleri 
şamba günü saat 15 dedir. İsteklilerin ~ıı:Udü.rlük Akarat Kalemine müracaatları. c3640> 

28.S g4 

=-

BEYKOZ MAL MÜDÜRLÜGÜNDEN 
tnr"' 

No. 

l 

2 

s 

lllük.,Uofbı adJ 
ve soyadı 

Salahaddin Kan
ber 

Mahalle sokak 
ve No. 

Ma.trab 
L. K. 

A. Hisar 48 00 
Göksu mevkii 

Sal<ibaddin Kavak A. Kavak İs
kele 3-6 

36 00 

Vasfi Tank 

Saffet Şama! 

Mlrşab Zincirli 24 00 
kuyu 9 

Yalıköy Y. Köy 45 00 
caddesi~ 

Beykoz Fevz!pa. 96 00 
ea 62/2 

Verp ::lllktarı 
L. K. 

5 03 
l Ol 

10 26 
2 58 
2 05 
2 65 

66 
63 
58 
48 
12 
10 

13 +f 
s 38 
2 69 

Kazanç 
Buhran 

Kazanç 
Fevka!Me 
Buhran 
K=nç 
FevkalAde 
Buhran 
% 15 zu.n 
Kazanç 
Fevkalad• 
Buh-ran 
Kazanç 
Fevka!Adt 
Buhran 

İşi 

.Aşcı 

Kahveci 

.Kunduracı 

Helvacı 

Kasap 

Yukar~a adı soya.~ı Y~ılı mükellefler yeni adreslerini bHdırmemiş ve yapılan araştırmada da bulunama0111 
]arından h.izaların~a ~osterılen yıllara ait kazanç vergileri ihbarnamelerinin kendilerine tebUtı müm!>.ün olama 
sayılı kanunun 11 mcı maddesı. mucibince tebHğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilAn olunur. c3799> 

J 
Hızır 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 1 1-:- , . 
Benice • Neşriyat Direktörü 1 Askerlık işlen 

Cevdet Karabilgin 
- Zannetmem vekil beyefendi.. 

~==================================================== - Siz yine zannetmeyin .. Biraz 
evvel konsolos ne iÖyledi biliyor 
musunuz? 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Mayıs 1941 Vaziyeti 
Tekmil Yedek Su· 1 
baylar yoklamıya 

çağr,llyorlar 

R~mi. 1357 

l\IAYIS 
3 

Yıl 941 Ay 5 

11 
Vasati : 
s. D.

1 
__ ...,. 

- Hayır! 

- Öyle ise dinleyin! Yarın sa-
bah İtalyan konsolosluğu şehirde 
kalan son İtalyan kafılesile bir . 
likte gemilere binecekmiş .. Fakat 
gerek halkın gerek memurların 
bu sırada ötedcnberi gördükleri 
husumeti ortaya ı;ıkannalarından 
korkuyorlarmış .. Bunun için ter: 
bir almak lüzumunu görmüşler .. 
Mısrata limanında bulunan iki i. 
talyan deniz fırkasından bir mü= 
rezeyi bu maksatla buraya davet 
etmişler. Yarın İtalyan harp ge
mileri limana geleceklermiş .. 

- Yarın harp gemileri limana 
mı gelecekmiş! 

- Evet .. 
- Af buyurun amma, zatı dev. 

!etiniz ne cevap verdiler? 
- Verilecek cevap malum de. 

ğil pek! Bunun devletlerarası h 
kukuna aykırı olduğunu söyle · 
dim ... O zaman da: Bir millet ker 
di kardeşlerini, onların mal ve ha. 
yatını müdafaa veya himaye et
mek lüzumunu görürse bunun i~ r 
hiçbir kayde bağlı kalmaz .. Hu · 
kuka da, nizama da aykırı clsa 
icabeden her şeyi yapar dedi. 

Hilekar bakışlı adam, gözlerin. 
deki sevinç §lmşeğini saklamak is. J 
ter gibi başını yere eğerken kar· 
şı.lık verdi: 

- Cidden mesele çok mühim 
imiş .. Peki şimdi ne yapmak, na
sıl bir tedbir almak fikrindesiniz1 

A k t i f p 
Lira a • i f .----. 

Lir• 
15.000.000~ 

.... 
Altın: Safi kllocro.m 
Banknot. 

72.603,913 

Ufaklılt • 
Do.lı.lldeld Malı.ır.blrier: 

T\irk Liruı . 
llarltlekl Mııı.a.ı.ırı.n 

Altın: Saf lkiloıram l~.723,220 
Altına iahvilı kabil oerbeot dövla· 
ı.-

Diıle< dövfa:Jtt ve bol'l:IU 
bakiyeıer.i. 

lhdluı Taln·Ulerl: 
.. 

Deruhte .w.ten evrakı aokdlye 
ka~ılıi:ı • 

Kanunun 6·8 ci maddelerine tevfl• 
kan Hazine tarafından vW te<IQ<al 

8enedal Ciadaaı: 
Ticari Seo.,ller . 

- ft lah•!lit ·--= 
1 

Deruhte edilen evı'akı Dlıkıü-
A. • 7enin karsılJiı esham ve taa-

'l'illt (lübarl kı7D1"tl•) • • 
8 • ıerlıeıl Eııbam n Tü,,.... 

A.....ular• 
Altın ve döviz üurlne _._ • • 
TabvilAt üzerine avam · 
Hu.lne,e kısa vadeli avan& • • 
Haz!Dqe 3850 uo. lu kanuna .
•çılan altın kaqılıklı ...... 

H.ıuedarlar • 
)ıluh1eli1 • • • • .. • • 

. 

Lira 

102.123.212,58 
8.438,342,50 

637.836,08 111.199.391,16 

406.000,70 406.000,70 

17.896.227,46 

-~ 

45 278.Sıo 54 83.174.538.-

151.748.563,-

21.222 474c; 137.529.089,-

274.391.648,89 274.391.IMl!,89 

46.094.896,93 
7.926.616,17 13.991.llıa,ıo 

4.741,69 
?.808.722,-

37.000,-

139.88U26175 147.536.390,+f 
4.500.000,-

l ı 092.902,27 

YekGn 803.817.273,36 

l T.....,.. 1931 ıarihlnden itıı.u.a 

~ 

iıaU7al AqMI ı 
Adi ve tevkallcle 
"iu.suı! • 

TeU"riUdekl -. O • ı 

Derub!l- edilen evnkı nakdiye 
Kanunun 8 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vlkl 
ledlyat • 
Deruhte edilen nrai<ı Mkdi1'I 
bakiyesi. • . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilA.veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabJll ilAvelen teda-
vüle vazedilen . • 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 
avıms mukabili 3902 No.lı kanun · 
mucibince il~vete.n tedavüle vu ... 
dilen • , • • 

MEVDUATı 

Tirit U.-: 
Altm: Satı lı:iloerom 177,150 

3850 Jlo. Ju kanuna ıöre Hui.Dere 
açıl:m avans mukabili tevdi olu.
nan altınlar: 

Safi lı:iloı:ram 

Dövls Ta&llltlidatu 

55.Mt HO 

Altma tahvili kabil dövider • 
Diğer dövWer ve alacaklı Xliriııc 
bakiyeleri , , 
Muhtelit . , • • • 

7.822.019,15 
8.000000-

158.748.583~ 

21.222.474-

137.526.089,-

17 .000.000,-

250.000.000,-

llT .SOO.ooo -

69.998.774,79 
1.233.782 08 

78.:IM.187 96 

13.822.019,15 

502.o:?ıl.089,-

ll.28ll.556,82 

?U24.:Hl7,90 

25.779.834,841 
ıorı .812.iOs,85 

-~--ı-~-ı 
803.817.2'13,38 

Her yılki gibi yoklamalar 
Hazi~aada baılıyacak 

BİRİNCİ TGlll. ASKERLİK DAİ· 
RESİ BAŞKANLIGINDAN: 

1 - Dosya ve kayıt numaralı yedek 
1 subayların her sene Haziran ayında 

yapılmakta olan yoklamalanna 2 Ha
ziran 941 Pazartesi günün®n 30 Ha
ziran 941 Pazartesi günü akşamına ka• 
dar kayıtları bukınduğu oubelerce de
vam edilecektir. 

2 - Her sınıf ve rütbenin yoklama 
muamelesi için ıubelerine gelecekleri 
günler Askerlik Şubelerince ayrıca 
uan edilecektir. 

3 -- Mayıs ayında yapılan maas 
yoklaınasile Haziran yoklamasının hiç 
bir al8kası yoktur. Yani Mayıs maaş 

yoklamasını yaphrmak Haziran yok .. 
lamasına gelmcmeği icap ettirmez. 
Haziran yoklamasının kendisine ait 
hususatı vardır. 

4 - Temınuz ayında Yl.i badine ut· 
rıyacak olan yedelı: suba7lor dahi bu 
ıoklamaya gelmek mecburfyetinde
ctirler 

5 - l\lalQI dahi olsa bu yoklamala
ra y~ haddine uğramamış bütün ye
dek subayların gelmeleri lilzımdır. 

6 - Bazı yedek subaylar yaı had· 
dine uğradığından yoklamaya gelme
mektedir. Bunlar btiviyet cü:ıdanlan .. 
na bu husUGu i~aret ettirmele.-i lazım· 
dır • 

7 - 1976 sayılı kanun muciblnee 
Hniriill yok1amalan için kayıtlı bu
lunduğu tubelere ya bizzat müracaat 
e1ınek veyahut taahhiltlı..i mektupla 
yokla111atını yaptırınak h~su tasrih 
edildiğine göre harla bulunanların ra
por göndermeleri maksada vefa et
mez. Taahhütlü mektup gönderenler 
ne gibi b.ususdtı mktuplarına yazacak· 

MAYi S 

16 
CUMA 

5 42 
13 ıo 
17 07 
20 20 
,2 10 

3 37 

)arını aubelerce yatılacak J 

öğrenebilirler. 1 
8 - Yoklamaya gelenler IJI 

!arını yaptırmazdan evvel fl' ı,t' 
)arına asılan il~nları okun'la 
olunur. 

9 - 30 Hziran 941 gOnU ıt 
kadar yoklamaya gelmiyeJ1 
bir şubeye kayıdını yaptırroıi" 
•ubaylardan 1076 sayılı Jt•P~ 
bince para cezası alınacağıfl 
kesin yoklama gününde 
ve para cezasına ducar oıııı 
rica ederim. 

Aıkere cbvet 
Eminönıi A.ııl<erlilı Şu~ 
1 - Hiç askeri ehlıyetnaısu 

1an ve yüksek emlıyetnatlle 

2 - Askerliklerini tam ~ .;ı 
!arak yapiıktan sonra Jis< 
7üksek mektep mezunu 0 

istekliler. 
1 . ~ 

3 - Gayri milslim tab•P 
1 nerlttden (336 Doğumlular! 

leye tlbi olanlar), rdil' 
t _ Yukardald madde!• 

tı baiz muawıelesl tekenırnill.,.ı 
aa hizmetliler hemen sevi< ti 
rinden iiç ıün zarfında asııeo'1 
name, okul ve kası, cUplo'°: 
fus cüzdanlanyle şubeye 111 dJl 
meleri seımiyenler hald<~:;;,.ıı' 
ınuamele 7aptlacatı UBıı 


