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Fransanın 
Kurtuluşu 
• 

lngilterenin 
Elindedir 

Fransa Almanya ile u
yuımakla tarihinin en 
büyük rafını ve hatasını 
itlemektedir. Sulh bu 
nevi millrt ve devletlere 
af dejiil, aaırlar boyunca 
ıürecek mahkumiyet ge. 
tirecektir" 

~z.n: ETEM iZZET BENiCE. 

Ji')ausanın dej!şik vaziyeti ve 
llarepl Petenin deklarasyonu 
llıiinaıebetile; İngiltere ve Ameri
lıada lıusule ı:clen aksülamel her 
ltin biraz daha şiddetlenerek dc
'•ın ediyor. 

Bugünkü harbin sebepleri ara
lııtda Fransanın ne dereceye ka
••r inıil olduğu gö1.öniiue getiri

l!- lirse; neticesi iizerindelli vaziye-
9 liıı de o nisbette bir hes~ba istinat 
~ •!ınesı tabüdir. 
8 ltarbe giren ve fakat beklennıe-
2 •ik bir tanda, beklenmedik bir 
ı. !tkilde he:ümete uğrıyan Fransa 
1 için, hiç olmazsa kurtuluş giiniine 

le kat'i neticenin alınmasına ka
dıır mütareke vaziyetini olduğu 
tibi muhafaza etmesi, Alman tek· 
liflerine mukavemet ve kendisini 
lıarbe sokan ideale sadık kalması 
~ap ederdi. Bunu yaparken de 

l tıgün maruz bulunduğu müşkü-
~ttan daha beterine maruz hu· 
""'>ınası mllmkiln olamazdı ve .. 
'ihayet en son kertede hükumet 

e .\frilı;aya çekilelıilirdi, 
Mareıal Peten son günlere ka

"" bu vaziyete dikkat göstermiş
''ıı; Amiral Dadanın hasbi İngi
ll:t aleyhtarlığına ve Alnıanlarıiı 
lllııir harbine ve tazyikine artık 
llıııtıavemet gösteremesi ve Al
llıa11ıa.rıa anJaşmakta menfaat um· 
llıası; harbin mukadder neticesine 
~İiessir olmak ihtimalinden uzak 
. ı.lunmakla beraber; seşri iize

tinde ve Fransız milletinin miis
'-1tbel mukadderatında, herhalde 
~tı!i bir tesir husule g"tirmiştir. 

; Mareşal Peteni tesir altında bı-
••lıan fikir ve menfaat cereyanı
'1n esaslan fU oluyor: 

L Fransayı harpten evvelki 
'•ıiyetinde muhafaza eylemek 
8- O vakte kadar mütareke 

hrtıannı hafifletmek ve Fransız 
~lletini mnvakkat bir ferahlığa 

vusturmak .. 
'tabii bu fikri tahakkuk sahası-

:• isal edebilmek için, herşeyin 
••ında Almanyanın istediklerini 
hpınak ve karşılığında isteneni 
'-hakkuk ettirebilmek için Alman
)lıtın bu harpten muzaffer çıka
~~ına inanmak Uizımdır. Aksi-
alde, yani, Almanyanın kaybı 

~lıdlrine karşı da şöyle bir mu· 
•kemenin hakim olması şarttır: 

1 t• ._ Almanya müstemlekelerimi· 
~A.vrupadnki vaziyetimizi, Alsas 

Filistindeki Orta Şark İngillz 
kuvvetleri kumandam 

General Vilson 

lrak'a giden 
Alman tay· 
yare/ eri hare
kata başladı 

Muıulda bir çok 
Alman tayyaresi 

tahrip edildi 
Kahire 18 (A.A.) - İngiliz hava 

umumi karargahı dünkü ~bliği>ı
de, Iraktaki hava faalıyeti hak -
kında şu tai~ilat verılmektedir: 

İngiliz tayyareleri, Musul tay. 
yare meydanlarına muvaffa kiyet. 
le nelkelenen akınlar yapmış -

(Dooamı 5 bıcl ııayfa<b) 

Yüksek Komiser bu 
.akşam radyoda 

beyanatta bulunacak 
Londra 18 (A.A.) - Beyrut rad. 

yosu, dün, Suriyedeki Fransız 
yüksek komiseri General Dentz'in 
bu akşam 20 de radyoda mühim 
beyanatta bulunacağını söyle • 
mşitir . 

Basrada bü
yük bir mu
harebe baş
ladığı yalan 
Kahlrede bösle 
bir muharebeden 
malimat yok 

Kahire 18 (A.A.) _ Irak tebli•ln
de Basra mınt.akasında büyük bir 
muharebenin başladıjcJ, tafslH\tın ba§ka 
bir tebli.itle neşrcıiileccği bildirilmiş i. 

Halbuki son iki gün içinde İngiliz 
prdusu Umumi KarargAhmın tebliğin
de, Basra mıntakasında sUkOnet hü
küm sürmekte olduğu bildirflmJştir. 
Kahiredek.1 BölAhiyettar rnehafilde, 
şimdiye kadar Hasra mJntakasında bir 
muharebenin başladığını gösterecek 
hiç bir aJJlmet olmadığı beJ1an edil
mektedir, -------
Suriye meydan
larını bombardı· 
manlar artacak 

Kahire 18 (A.A.) - İngiliz tay. 
yareleri, Beyrut, Şam ve Rayak 
tayyare meydanlarını muvaffa -
kiyetle bombardıman etmişler -
dir. 

Salahiyettar askeri mehafilde 
İngiliz tayyarelerinin Suriyedeki 
bombardımanlannın gittik~e ke
safet peyda cdeceğı beyan edil • 
mketedir. 

Bir çok Fransız 
tayyarecileri 

Filistin'e kaçtı 
Kudüs 18 (A.A.) - Birçok Fran. 

sız tayyarecileri tayyarelerile bir
likte Suriyeden ayrılarak Filistlne 
gelmiş!"erdir. Bunlar, artık Vişi 
hükO.metine hizmet etmemenin 
vazifeleri olduğuoo söylemişler -
dir. 

Çok çocuklu ailelere muavenet 

42382 ana nakdi 
yardım bekliyor! 
Bunlara verilecek para 1 milyon 
271 bin lirayı buluyor, fakat .•• 

Çok çocuklu ailelere yapılan 
nakdi yardım için Sıhlıat ve İç
timai Muavenet Vekaletinin 1941 
mali yılı bütçesine ahvali hazıra 
dolayısile ancak elli bin lira tah
sisat konabilmiştir. 

Sıhhat Vekaleti yeni bütçesine 
bunlar için ancak 50 bin lira tah. 
sisat koymakla beraber çok ço • 
cuklu ailelerin nakdi mükafatla
rını biran evvel verebilmek için 
mali yıl içinde yeni tahsisat temi.. 
ni ve biıtçede münakale yapıl -
ması iınkanlarını araştırmağı ka. 
rarlaştırmıştır. ---o----
Mahkum olan Hurdacı 

Kilosu 23 kuruşa satılması icap eden 
demrleri Eminönü K..ıymakamhğına 

Almanların bir taraitan tayyare 
ı-eçirirkcn, bir taraftan yerleşmcğe 

baktıkları Suriyenin haritası 

Surigedeki 
Fransızlar si
laha sarılmıga 

davet edildi 
Alman ntlluzu tam 
işgalin başlangı • 

cıdır, deniyor 
Kahire, 18 (A.A l - General dö 

Gaul'ün Yakn Şarktaki müınessl1i Ge
neral Katnı dün radyo ile Suriyec.lf'.ki 
Fransızlara hit..ıp etn1iş ve SuriyC'yi 
Almanlara tE!rketmeyi ihtiva eden Vi
&i'nin yalnış nolitıkasına knr~ı nıilca
dele için, kenidlerlni silAba sarJlmı
ya davet etmiştir. 

Suriye halkına hitap eden General, 
Suriyeyc Alman nüluzunun, memleke
ti tan1nmen işgal i<:ln bir başlang1ç 
teşkil ettigini söylemiştir. 

-----o--

[ 

Mısır toprak
larında Almanı 
aske~i k~~madı1 
Ancak bir klçlk mttı.l 

Hess'in mü
him ifşaatta 
bulunduğu 
anlaşılıyor 

Hazırlanan g l z l l 
raporlar bil y ö k 
bir dosya halinde 
Londra 18 (A.A.)- Londra ga

zetelerinden Enning Standart 
diyor ki: 

Rııdolf He,sin Almanyanın n
vaziyetine dair söyledikleri ile 
nazilerin planlan iizerine \'erdiği 
mali'ımat hakkında hazırlanan giz
li raporlar şimdj biiyiik bir ılosya 
.teşkil etmektedir. Başvekil bütün 
raporları okunıuştıtr. Halen hu 
raporlarda bakar bakmaz göze 

(Devamı 5 bıci •Yfıub) 

Amba Alagi 
zaptedilmek 

•• uzere 
Kahire 18 ( A.A.l - Habe

şistar>da, Amba-.4lagi İtalyan 
mevziinin İ§gali için fıddttli 
muharebeler decam ediyor. 
10 ila 15 bin İtalyaıı burada 
anudane müdafaada bulun • 
maktadır. Amba-Alagı"nin a· 
kıbeti taayyıin etroİ§ gibidir. 
Burada, feraıt Keren'e ben
umektedir. Amba-Alagi a.lın
dıktan sorıra, İtalyanların e. 
!inde yalnız Gondar ve Cim

na mevzileri kalacaktır. A • 
disababa ve Amwrcı yolu a· 
çıla.cak ı•e İngilizler bütün 
Habqisıanırı koııırolilnü te -
miıı edecebi!ecekleı-djr. 

Bu sabahtan 
reze daha çelıllmec.ı itibaren radyo-

Kahire 18 (A.A.)- İngiliz tay-
0 

yareleri, Biugazi, Derne, Gazale da erken neşrı • 
ve Beninayı muvaifnkiyetle bom-

bar~ıman. ~tın.i~lerdir. Yangınlar yata başlandı 
ve şıddetlı ınfılaklar çıkarılmıştır. 

ALINAN 500 ESİR 
Kahire 18 (A.A.)- Röyter mu

habirine göre, şimdi Mısır toprak
larında ancak bir kiiçiik Alman 
askeri kıt'ası kalmıştır. 

İngilizler tarafından esir edilen 
500 Alman esiri piyade ve tank 
miifrezelerine mcn~uptur. Bunlar 
vasıtaları tahrip edildikten .;;onra, 
yaya giderlerken esir edilmişler· 
dir. 

Almanyaya bozuk 
meyva satan Mu· 

sevi tüccar r 
Salamon isminde bir kuru meyva 

ihracatçısı Almanyaya sattığı kuru e .. 
riklerin bir kısmını kasten bozuk ver
diğinden Asliye 6 ıncJ Ceza Mahkeme
sine tevdi olunmuş ve suçu sabit gö
rülerek beş bin lira para cezası ödemi .. 
ye mahküm olunmuştur. 

Yeni program da bu 
gön tatbik ediliyor 

Bu sabahlan itibaren radyomU2da 
yeni bir programın tatbik olunmasına 
başlanm~tJr: Evvelce her Pazar saat 
9 da başlanan neıa:riyata yeni program 
mucibince bu sabah saat 8,30 da basla
nlnus ve 8,45 e kadar müzik çalındık
tan sonra 8,45 te Ajans haberleri ve
rlmiş, 9 don 9,30 a kadar yine müı.iğe 
yer ayrılmıştır. 9,30 da da «.Evjn saati> 
açılmıştır. 

Badema her Pazar bu şekilde yapı· 
lacak ve diğer günlerde de sabah neş
r.i,yatına 8 yerine yarJm saat erken 7,30 
da başlanacaktır. Yeni Program meya
nında her ~am 10 dakika •Memle
ket Saati>, Per§embe akşamları .Dert
leşme Saati> ve t:San'atk8r1arımız ko
nusuyor saati> Pazar günleri öğle vak
ti •Dereden Tepeden Saati> Cumaları 
c'remsll Saati>. Pazartesi ve Çarşam
ba cHep birlikte halle şarkılarını öl
renme Saati> mevcut bulunmaktadır. 

ren dışındaki topraklarımızı bi· t" harpten sonra iade edecek. bizi 
\taıyll ve İspanyanın taleplerine 
h~rşı koruyacak. Buna mukabil 
~·ı de Almanyanın bizden istediği 
~.leri, münakale vasıtalarını te
d 1n edeceğiz. Harbin dernmı için· 
e de yüklerimiz hafifletilecek. 

(Devamı 5 lruıl sayfada) 

Yaplan tetkiklerd"e ise 6 çocuklu 
veya 6 çocuktan fazla olan aile -
!erden ikramiye için Sıhhat Veka
lerine müracaat edip de henüz 
tevziat yapılamıyan kırk iki bin 
üç yüz seksen iki anne mevcut 
bulunmaktadır. Bunlara verilecek 
ikramiye miktarı ise bir milyon 
ikı yüz yetmiş bir bin lira tutmak
tadır. 

kırk kuruştan satan ve bu suçla tev- 1-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:-
kif olunduğunu yazdığımJz hurdacı 1 
Taha dün 25 lira para cezaSlna ve r :ı 

~~============================="\ 

YAKINDA BAŞLIYORUZ 

Onun Hayatını- 9 
Anlatıyorum- 8 

YENi TEFRiKAMIZ il 
( Yazan: BAL OK CEMAL ) 

Bu e•er, bir ihtirasın, ihtiraaa kurban olanların 
hakiki lıikaye•idir. 

Zevk, ne§'e, eğlence ve atk gecelerinin heyecanlı 
hatıraları .. Bu hatıraların kaybolu§u ve bambatka 
acı, sefil, bedbaht bir hayat uçurumuna yuvarlanıı .. 

-==...=========================J 

!~~~n:ın:u::. müddetle •eddiDe Fatih Halkevinde Çiçek Sergisi ı 
NOTLAR: 

Ne şiş, ne kebap 
Bizim mahut arkadasla Vişi hük1l

metinin Alınanlara karşı ıösterdiif 
mütavaati bah1s mevzuu ediyorduk ta: 

/ - Mareşal Peten ve arkadaşlan 
hem Almanlarla h<>m de İngilizlerle 
uyuşmak ve 1939 harbinin felAJı;eUe
rinden yalnız ıördilklet"! kadarı ile 
kurtulmak istiyorlar .. 

J)iyerek, devam etli: 
- Böyle siyasete Türkçede cNe ılo. 

ne kebap yansın, siyaseti derler .• 
- Yalnız bunda haksızsın .• 
Dedim ve, cUmlemı bitirdim: 
- Böylesine hatta «Nalıncı keseri> 

bile denmez de halk dilinde •Çevir kaz 
yanmasın .. , politikada da cMakasla
mŞıJ adı verilir. 

1-.'lahul, bu mukabeleme: 
- O halde Fransa harp içinde ve 

harp sonunda bu c.mak.aslamasıJ ile 
kuşa benziyecek dffe-n" Cevabını 

verdl. • • 

Fııtih Halketıinde cıçılmı çiçekc ilik kurruııa iştirak eden genç kız 
ve kııdınlanm.ı.zm yapfıkla.rı muva /fak eserleri dün bir sergi halinde 
teşhir ettiklerini yazmışWc. Resmimiz alaka ile karşılanan bu 8ergiyi 
tıe kur.acı iştirak edenleri göstermektedir. 

• 
\ . 

İngiliz ağır bombardıman tayyareleri uçuş ballncle 

( HARP VAZİYETİ J 
İngilizler Suriyeyi işgaliçin kara, 
hava ve deniz kuvvetlerini birlikte 
kullanabilirler; zira daha ziyade 
kaybedecek vakitleri kaim: m ~ır 

(Yazan: EMEKLi KOBllAY SUBAY) 
ŞARKİ AKDENİZ HAVZASIN

DA IUUHAREBE CEPHELERİ: 
Bu cepheleri tayin ettikten son

ra Alınanların gayesini anlamak 
ve nıuharebeleri takip etmek da
ha kolay olacaktır. Şarki Akde· 
nizdeki cepheler şunlardır: 

1- Kıbrıs • Girit • Maltadan 
ıeçen İngiliz deni:ı cep)ıeıJ; 

Z- Libya cephesi; 

Bu sabah Şişli 
nahiyesinde pa· 
sif korunma de· 
nemesi yapıldı 
Bu sabah Şişlide bir pasif mü

dafaa ve paraşütçülere karşı ko
runma tecrübesi yapılmıştır. Tec
rübeye on birde çalan alarm 

(Der..mı 5 lnd ayfa<la) 

Hicaz kralının 
Irak Maliye 
Nazırına bazı 

sözleri 
Kahire 18 (A.A.) - Reuter: 
Öğrenildiğine &öre, Suudt Arabistan 

Kralı İbnissuud, Irak l\Ialiye Nazırı 
Naci Elsuudl Paşayı kabul ettiii zaman 
kendisine şunlar söylemiştir: 

•Raşid Ali Ue, takip ettiği aiyaset 
hakknda hemfikir olsaydım ılmdiye 
kadar ona yardJm etmiş bulunurdum. 
Arap milletinin takip etmesi IAzıın ge
len yeg~e yol İngiltereye müzaheret 
etmektir.> 

Ki SACA 

Beyan olunur ki •• 
A. ŞEKI~ 

Bu harbin hususiyetlerinden 
biri de ,siyasi ve askeri sözeli· 
lerin, alakadar mahfillerin, ha· 

• :ıu devlet veya hükilmet reisleri· 
Din verdikleri beyanatta kul· 
landılda.rı lisandır. Bu lisanın 
garip bir edası, ivicacı vardır. 

Geçen gün, Amerika Cum· 
hurreisi Ruzvelt, gazeteciler 
toplantısında, dünya hadisele
rini izah etmişti. Bir aralık ga· 
zeteciler, Almanyanın :{.zılde
nizi harp sahası ilin etmesi Ü• 

zerine, Amerikanın ne yapaca .. 
ğını Ruzvelte de, bu husustaki 
mütaleasının ne olduğunu sor

dular. 

3- Suriye cephesi; 
~ Irak cephesi. 
Almanlar, birkaç giin evvelisin• 

kadar İngiliz deniz cephesiniq 
garp kısmında, yani garp çölü is
tikametinde J\fmr seferile meş· 
gul idiler. Süveyş kanalı yalnnı 

garp çölünden tehdide maruzdu. 
fnıiliz deniz cephesinin şark kıs· 

(Devamı 6 lnd aylada l 

Yann Gençlik 
Bayramımızı 
kutlayacağız 

Sembolik Bayrak 
bu akşam 17 de 
Çankırıya gett
rllmlş olacak 

19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay
ramı münasebetiyle yarın ıekmil 
devair vee bankalar tatil bulun
maktadırlar. Di,ker taraftan yarın 
sabah saat 10 da Taksim Cumhu• · 
rıyet meydanında yapılacak bü
yük geçit resmiyle saat l 6 da ;~e-

(Devamı 5 inci Salı it ede J 

Vefa ve F erikö
yünde iki kanlı 
aile faciası oldu 

Şehrimizde dün iki kanlı aile 
faciası olmuştur: 

(Devam1 5 bıcl ayfada) 

Ruzveltin, bu çok mühim 
mc\'zu hakkında sö3'·liyeceği tek 
cün1lenin, hatta, tek krlinırnin 
ne kadar ehemmiyetli olabile
•ef:ini takdir edersiniz, değil 

"? mı .. 
Ruzvelt, gazetecilere şu ce

vabı veriyor: 

•- J\fuhakemcnizi kullaru• 
ruz •• 

Suali soran gazeteciler, mıto 
hakeınelerini daha evvel kul• 
lanmış, cevap aramış, fakat, 
bulamamışlardır ki. hadiseyi 
Cumhurreisi"ldcn öğrcnnıck is
temişlerdir. 

Siyasi ve askeri hadiseleri 
izah maksadilc sö~·lenen hu 
harbin nutuk ve beyanatların• 
dan miihiın bir kJs1nı, işte, bu 
mahi~ettedir. Artık, bu sözler• 
den tcnevviir edin de, hadise• 
!erin mahiyetini anlayn!. 



2 - SON TELGRAF 

SEL GiDER, 

KUM KALIR 

1 Mayıs 1939 dan aonra in
tişara baılıyan bir akıam ga
zetesi, ara ııra, benden bah
sediyormuş ! Ben, bu gazete
yi görüp okuyamıyorum. Ak· 
lı sıra alay etmek cür'et ve 
küıtahlığında bulunan bu ga
zeteye hiç cevap venniyece
ğim. Hakkımda yazdığı ya
zıları da JU ine kadar gör
müş ve okumuı değilim. 

Yeni harp, bir takım acaip
likler, garabetler çıkardığı 
gibi, böyle bir takım paçav
ralar da ortaya attı. Bu gaze
tenin cevabını, herkesin te
r,,nenni ettiği normal zaman
ların avdeti, verecektir. 

DEL/ Mi, 

AKiLLi MI?. 

18 MAYl!I lNl 

1200Yıllık 
Bir 18hit 

Karaburun civarında 
çok kıymetli tarihi 

bir eser bulundu 
Müzeler İdaresine bildirildiği • 

ne göre, Karaburunda Mordoğan 
nahiyesinin Değirmenyanı me\•· 
künde köylüler tarafından tarla 
kazılırken çok san'atkarane işle
meleri bulunan bir lahid bulun. 
muştur. Yerinde yapılan tetkik • 
lerde bunun 1200 sene evveline 
ait çok kıymetli bir eser olduğu 
anlaşılmıştır. Müzeler İdaresi mü
tehassıs bir zatı yerine göndere -
cektir. 

Pabab ah an göl 
taşlan 

Geçenlerde müthif bir ci
nayet olmuıtu. Bir adam, ai
leai efradından üç kifiyi öl
dürmüıtü. Rivayete &Öre, bu 
azıiı cani, bir uabiye dokto
rundan «deliıt, diğer bir asa
biye doktorundan da «akıllı» 
diye rapor almış! Delilikle 
akıllılık araıındaki fark bu 
kadar küçük bir şey midir ki, 
ortada bir noktai nazar ihti
lifı bulunabiliyor. 

Ziraatçi' ere ucuz göztaşı temini 
için bu maddeye 20 kuruş satış 

fiatı konmuştu. Halbuki birçok 
kimsererin elınde bulunan göztaş
larının maliyetlerinin daha yük
sek olduğu görülmüştür. Buun 

l üzerine bunların ellerindelu mal. 
lan maliyet fiatından Birliklere 

. <atması kararlasmıştır. 

1 KÜÇÜK BABERLEB 

Ben, bu meseleyi merak et• 
tim. Dediler ki: 

c- Öyle bir zamanda ya• 
ııyoruz ki, kimin deli, kimin 
akıllı olduğu bir türlü anlqı
lamıyor, vesselam!• 

RADYODA 

HALK ŞARKiSi 

R dyomuz, netriyat prog
ramını genişletiyor. Haftada 
bir gün de, halk ıarkılarını 
öğretme ıaati ihdas edildi. 
Bu aaatte, radyomuz, bize 
halk ıarklıarını öğretecek, 
dinliyener, hep bir ağızdan 
türküler söyliyecefıiz. 

lyi amma, ya, seıi fena o
lanlar ne yapacak?, Bütün 
dinleyiciler, mutlaka ıarkıya 
iıtirak edecek mi?. Bari, o 
&ünün sabahında, ıesi fena 
olanlar, birer yumurta içme
li. 

AMERiKANIN 

ôLÇUSO 
Amerikada, piyasaya çı· 

kan yeni bir farkının halk ta
rfından beğenilip beğenilme
diği şöyle bir mikyasla teıbit 
ediliyormuf: 

Eğer, yeni ıarkının plikla
rı, en az 50 bin adet ıatış ya
pana, bu ıarkının, halk tara
fından beğenildiği neticesine 
:varılıyormuı ! 

Eğer, bizde de, ayni mik
yas kabul edilirse, ıarkıları· 
mızın hiç birinin beğenilme
diği neticesi çıkar. Bilmiyo

rum, bizde, yerli tarkılarm 
1>li.kları kaç adedi sahih ıa
w. 'l 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 63 

TiCARET ııe SANAY/ ı 

* Dün İstanbuldan 200,000 lira
lık ihracat yapılmıştır. Bu me • 

yanda Alnıanyaya der~ bakla, 
Romanyaya balık, zeytin, İsviç • 
reye kumdan gitmiştir. * Dün bir Reşad altını 2745, 
!külçe altının gramı 348 kuruş ve 
beşibirarada 122 lira idi * Ticaret VekA!eti Heyeti Tef
tişiye Reisi Hakkı Kamil, şehri -
nıize gelmiş, teftişlere başlamış • 
tır. * Yeni et narhı dünden itiba· -ren başlamıştır. Belediye ve Fiat 
Mürakabe bürosu, yeni narkın 
tatbik edilip edilmediğini şiddetle 
takip 'edecek! rdir. Yeni narha gö
re perakende karamanın kilosu 
60, dağlıç ve kıvırcığın kilosu 65 
kuruşa saWacaktır. 

MÜTEFERRiK: 

* Kızıltoprakta bir pazar yeri 
açılması için tetkikler yapılmak.. 
tadır. * Kızılcahamamın İğdir köyün
den Yakup karısı Şeri!e Gündüz 
evinde oturmakta iken ani olarak 
dışarıdan iç-eriye atdan tabanca 
mermisinın isabetile ölmüştür. 

Kurşunu kimin attığı belli değil
dir. * İktisat Vekili Hüsnü Çakır, 
dün Ankaradan şehrimize gelmiş. 
tir. Vekil Bostancıdaki evine gide
rek istirahat etmiştir. * Beşiktaş Halkevinin Güzel 
San'atlar komitesine mensup B. 
Cevat, Zafer, Muzaffer Bil, Mus
tafa Cerali, AM Avcı, Celal ve 
Bülendin 1:eşkil ettikleri cazband 
takımı dün gece ve gündüz iki 
muvaffakiyetli konser vermiştir. * Üniversite imtihanları dün 
sona etmiştir. Bugünden itibaren 
Üniversitede yaz tatiline başlan -
mıştır. 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZİF 

r Yrkanıp giyinmişlerdi. Birbir " l 
!erıne hasreti kalmamış bir ka • 
dınla bir erkek gibi havadan cı
vadan konuşabilir bir tablilikte 
idiler. 

Kor•<lordaki duvar saatinin tın-
tınlan bıtince Naci sordu 

_ Çıkalun mı artık .. · 
_ Çıkalım. Fakat nereye gide. 

ceğiz? 
- Bursaya gitmeğe karar ver-

mıştik ya. 
- Gı.izel amma, bu saatte vasıta 

bulamayız kı. 

- Bursaya doğru gide<:ek bir 
\18.>ı · a belki bulamayız. Fakat A· 
cfa8'a gıdebiliriz. 

- Orada mı geceliyelim? 
- İstersen. 
- Otellerde kalöri.rer yoktur. 

Donarız. 

- Kalmayız Adada öyle ise. 
- Ne yaparız? 
- Yalovaya çekeriz. 
- Bak bu fena fikir değil. 

- Şimdi, yarını saat sonra A-
daya bir vapur var. Daha d<ığrusu 
yirmi beş dakikaya kadar sen, şu 
kapıcıyı çağır da bir araba getirt.. 
sin. 

Rezzan telefona sarıldı: 
- Garaja söylernek<daha iyi. 
Altı dakika sonra otomobilde 

idiler ve yirmi dakika 5onra da 
Sarayburnunu dolanan yandan 
çarklı bir Ada vapurunun alt ka
marasında bir mizah gazetesinin 
karikatürlerini gülüşerek ve çiklet 
çiğniyerek seyrediyorlardı. 

Bu çifti görenler, ya iki kardeş, 

1-i.A.I.....~ .. : 
. '·#-

Konuşmak ı&n'aU 
Türkçeınizin güzel ahengi, iyi 

konuşan ağızlarda duyulur. Eski
den, lıoşı.olıbet, tatlı konuşan, neş'e
li, nükteperdaz adamlar vardL Bu 
gibi tipler, gittikçe azalmaktadır. 

l\Iuhakkak ki, konuşmak, iyi ko· 
nnşabilmek, tatlı ve doğru ko· 
nuş.mak bir san'attır. 

Bugünkü hayat şartları, cemi· 
yetin geçirdiği istihaleler, konuş
ma mevzuunu oldukça ehemıni
yetten azaltmışa benziyor. 

Çiğuınuz, kırık dükü~ cümleler, 
mana~ı'l ·arını kelimeler, iyi ku
rulnıa.ın1ş ibarelerle konuşuyoruz. 

İyi konu~abilmek bir snıı'at ol
duğu kadar, bir bilgidir de., Çüıı· 
kü, iyi konu~abilntck için, insanın 
vokabüleri zengin olmak lazımdır. 

Yeni gençler, kız ve erkek, çok 
az keliınc biliyorlar. Lisanımızda 
yerleşmiş ve artık nıahınız oln1uş 
bulunan birçok arapça ve farsça 
kelimeleri, korkunç ve yanlarına 
yakla~ılnuş birer ·lı'.ıgat. addedi
yorlar. 

Tıpkı, Londra radyosundaki 
türkçe spiker gibi, bir çoğu, •ha
sara, «tebarüz•, .haı·ekat• gibi, en 
b•"it kelimeleri bile yanlış tıılat
fu.z ediyorlar. 
Diğru ve güzel konuşan in•an

ları dinlemek ne tatlı bir zevktir. 
REŞAT FEYZi 

Rejisör Vedat 
Örfi bir tiyatro 

troi u .~urdu 
Memleketimilin en -eski Ye ta

nırunış film rejisörlerinden B. Ve
dat Örfi bilhassa yaz mevsiminde 
istanbulda bosalan tiyatro ale • 
mini doldurmak ve bu meyanda 
Kadıköy, Üsküdar, Boğaziçi gibi 
uzak semtler halkının temsil, san. 
at ihtiyaçlarını temin etmek üzere 
yeni, kuvvetli bir trup teşkil et -
miştir. B. Vedat Örfi ilk temsilini 
geçen haİla Şeb!r Tiyatrosunun 
komedi sahnasenide <Kan. isimli 
büyük faciasında baş rolü oynı -
yarak vermiş ve sürekli alkışlar 
toplamıştır. 

Uzun ytllar Avrupa sinema a. 
leminde bulunan ve Mısırda film 
sanayiini kuran değerli san1atk3.. 
rımız Üsküdardaki temsillerine 20 
mayıs salı akşamı Bizim sinemada, 
Beşiktaştakilere de 26 mayıs pa
zartesi akşamı Güzel sinemasında 
<Kan• faciasile ve bizzat iştira • 
ki~ başlıyacaktır. ----
Ders yılı başı t4blrl· 

nln tefsiri 
Maarif Vekaleti ders yılı başı 

tabirinin, talebeler için derslerin 
başlıyacağı gün, öğretmenler için 
derslerin başlıyacağı günden bir 
hafta e\'Vel ve başöğretmenler için 
de derslerin başl.:<masından 15 gün 
-evvel demek olacağını tefsir ederek 
alakadarlara bildirıniştir. 

-~--

n skerllk dersi vere· 
cek olan subaylar 
Maarif Vekaleti alılkadarlara 

yaptığı bir tamimde. askeri bir -
tiklere yakın yerlerdeki Koy Ens
titülerine askerlik dersleri için 
muvazzaf subayların, Birlikler -
den uzak yerlerdeki Enstitülere 
de emekli subay veyahut Kök Ens" 
titüsü öğretmeni ihtiyat subay • 
lann tayinini bildirmiştir. 

yahut yeni evlenmiş sanabilir ~ 
!erdi. Şimdi, Rezzanda masum bır 
kız hali vardı. Gayet sade giyin -
mişti. Ağır, koyu gri spor palto
sunu biraz sonra çıkarınca koyu 
mor bir yünlü kumaştan robunu 
görebilen ibirkaç Rum kl2ll. pek 
beyenir gıöi oldular. 

Vapur kalabalık değildi. Birer 
sigara yaktılar. Birbirlerine ne uy· 
gun bir halleri vardı. Birisi güle
rek birşey söyleyince diğeri de 
gülüyor. Birisi bir gazeteyi eline 
alınca diğeri de gözlerini gazeteye 
dikiyordu. Delikanlı ne zaman bir 
sigara verirse kadın itirazsız kabul 
ediyor. Kadın ne zaman bir çiklet 
uzatırsa delikanlı derhal itirazsız 
kabul ediyordu. 

Küçük adaları dolaştıkça vapur 
boşalıyordu. Nihayet, Heybeliden 
kalktıkları zaman koca salonda 
yalnız kaldıklarını farket!iler. Ma. 
amafih öpüşmediler. Yalnız yük
sek sesle konuşmak için bu fır -
sattan istifade ettiler: 

- Yaz olsaydı .... dedi Rezzan· 
kıyanıet kopsa Adada kalırdım. 

Günün meselesi: 

Çorap makine eri 
damgalanacak 

Perşembeye evlerdeki500 ma
kinenin damgasına başlanıyor 

!erdedir. Bunların evlerde dam • 
galanmasına uzun zaman lazım 

geldiğinden damgalama işi bir 
merkezde yapılacaktır. Bundan 
sonra umumi kontrol yapılacaktır. 

İktısat Müdürlüğü, ipll.k tevzi.. 
atının daha iyi esaslar dahilinde 
yapılabilmesi ve her hangi bir 
su!istimale meydan verilmemesi 
için İstanbulda mevcut bütün ço. 
rap makinelerine hazırlatılmakta 
olan madeni damgaların konulma- Çorap ve çorap imalatına da ya. 
sına ve makinelerin numaraya ta- rayan diğer trikotaj makineleri-
bi tutulmasına karar vermiştir. nin damgalanması işine perşem-
Bu hususta yapılan tetkikler de be gününden itibaren başlana • 
ikmal olunmuş ve madeni plfıka. caktır. 

larm hazırlanmasına başlanmış • Diğer taraftan şimdiye kadar 
tır. ipliklerini almış olan çorapçılar-
Şehrimizde 500 den fazla çorap dan maada hazırlaran ikınci liste-

makinesi olduğu tahmin edilmek· d-e bulunanlara da ip! k tevzia'ına 
tedir. Bunların da kısmı azamı ev- yakında başlanacaktır. 

11':'1---------
Gece yapılan 

gizli iş! 
Saat 24 de çalışan 
bir şeker imalatha -

nesi bulundu 
Bahçekapıda Hamidiye cadde • 

sınde 85 numaralı Hafız Mustafa. 
ya ait şeker imalathanesinin ev -
velki ge<:e saat 24 de faaliyette bu
lunduğu ve içinde usta ve çırakla. 
rın çalışmakta olduğu görülmüş, 

hepsi yakalanarak tahkikata baş.. 
larunıştır. -----
lugWzlere satılan 

azamıer 
İngilizlere son parti satılan 4000 

ton çekirdeksiz üzümün teslima • 
tına başlanmıştır. 15 hazirana ka
dar bitirilecektir. Eski satışlara a
it zeytinyağların da teslimine de. 
vam olunmaktadır. 

Btlyjlkada a gizli ba· 
lık~ıbk yapıyormuş 

Büyükadada Karanfil mahalle
sinde oturan Yunan tebaasından 
Pavli Küçük San'atlar Kanunu -
na aykırı olarak gizli ve seyyar 
satıcılık yaparken yakalanmış, 

hakkınd.~ tahkikata başlanmıştır. 

40 paralık bir 
ihtikar vak' ası! 

Tahin helvasını 60 
kuruşa satan bir bak
kal Adliyeye verildi 
Nişantaşında Rumeli caddesin. 

de bakkallık yapan !pzak, Asım 

isminde bir müşlerisıne 50 gram 
taban helvasını 5 kuruş yerine 

6 kuruşa satmış, Asımın şikayeti 
üzerine yakalanarak Adliyeye ve

rilmiş ve hakkında ihtikar suçun
dan tahkikata başlarunıştır. 

Bir kız kaçırma 
vakası 

Selimiye mahallesinde oturan 
Etem oğlu Recep Selman, arka • 
daşı İlyas pehlivanın yardımı ile, 

gece saat 24 de evine gitmekte o
lan Selimiye mahallesinden Recep 

kızı Kadriyeyi zorla bir arabaya 
bindirerek bahçeler arasına kaçır. 
mı.ş oldukları ve kızın bikrini iza-

1-e ettikleri şikayet edilınşitir. Suç
lular yakalanarak Adliyeye teslim 
edilmişlerdir. 

r . . 
-.:...cADLIYE ve POL/S'""!".ı-

Beşiktaş vapur iskelesinde 
işlenen cinayet davası bitti 

-Bir kaAıveclyl öldtlran Abdlrrahman 
dokuz yıl milddet.e hapsedilecek 
Bundan bır müddet evvel Be • 

şiktaşta, iskelede bir cinayet işlen. 
miş ve Kadir adında bir kahveci 
Abdurrahman adında bir sabıkaiı 
tarafından bıçakla yaralanarak 
öldürülmüştü. 

Dün Birinci Ağırceza Mahke -
mesiıre verilen Abdurrahmanın 

muhakemesi bitirilmiştir. Mahke· 
me, Abdurrahmanın, Kadire borcu 

- İtiraz etmezdim. 
- Niçin? 
- Sen istediğin için. 
- Buna memnunum. Fakat a. 

dayı tercih etmek için bir sebep 
bulabilseydik daha memnun olur
dum. 

- Peki, sen söyle haklını niçin 
adayı beğeniyorsun. 

- Yalıvayı da beğenirim. Fakat 
sevişmek istiyenler için rakipsiz 
melce adadır. Büyükada. 

- Evvela boş değildir. Boş yer
de herkesin gözü insan arar. Bu.. 
\l,un için her göz sana dikilir. 

-Ala .. 
- Adada kalabalık vardır. Fa. 

kat bu kalabalık insanı bunalta
cak kadar çok değildir. Sonra A
daya her gelen yalnız kendisi ile 
veya sevdiği ile meşgul olur. 

- Bazıları da sevecek birini ıı- . 
rarlar. Bunlar müz'iç değli midir
ler? 

- Değildirler. Çünkü halden an
larlar. Birini yalnız gördüler mi 
ancak yalnız olmadığını anlayın. 
cıya kadai' takip ederler, Sonra 

olduğunu, Kadirin kendisini yolda 
görerek ostediğini, Abdurrahman 
vermeyince Kadirin bıçağım çe. 
kerek üzerine saldırdığını, Ab • 
durrahmanın da bu vaziyet kar -
şısında bıçağı ile Kadiri öldürdü
ğünü sabit görmüş, kendisini ev
vela 18 sene hapse mahkı'.'ım etmiş, 
bilahare cezasını 9 seneye indir. ı 
miştir. 

ister otelde, klüpte ol. İster gazi
noda, plajda ol İster tura çık; 
kimse seni kontrol etmez. Sonra.. 

- Evet ... Niye durdun, devam 
etsene? 

- Sonra sır saklamasını da bi
lirler. 

- Burası bence o kadar ehem.. 
miyetli değil. 

-Bence de. 
- O halde neden üstünde dur-

dun? 
- Ha... Anlatayım. İnsanın bir 

sım olması bir zevktir. Zira bu, 
etrafınızdakilerin size karşı ka • 
yıtsız olamamalarına sebep olur. 
Sizi daima hatırlarlar. Filan yer. 
de görmüştük. Şöyle giyinmişti. 
Böyle sevişiyordu. Derler. F!l!kat 
gördüklerini, garip bulduklarını, 
bir an için meraklrını mucip olan 
şeyi bir başkasına söylediler mi? 
Siz nıhayet üç beş gün tefte çalı
nırsınız. Fakat sonra ... Sonra unu
tulursunuz. 

- Hayret! 
- Ben, benimle alikadar olun. 

masnu tercih ederim. Ehemmiyet 

Ucuz Kinin 
Tevziatı 

Yeni parti kininler 
ucuz, fakirlere para• 

sız satılacak 
Vilayetlere hükumet tarafın • 

dan kinin gönderilmeğe başlan • 
mıştır. 
Şehrimire de yakında bu şekil. 

de bir parti gelecektir. Verilen ye
ni bir karara göre, kinin.ler sıtma 
mücadele mıntakalannda çok u.. 
cuza satılacak ve fakir halka da 
parasız olarak dağıtılacaktır. 
Diğer taraftan Bakırköy ile Ye

şilköy arasındaki bataklıkların ku
rutularak sivrisinek ve sıtma teh.. 
likelerinin tamamen önlenmesi 
için hazırlanan programın tatbi • 
kine önümüzdeki ay başlanılacak
tır. 

Bu tatbikat esnasında mez1."Ür 
hayalide herkes bir gün bedenen 
ba!aklıkların kuru•ulmasında ça
lışacak \'eya o günün bedelini te. 
diye edecektir. 

Ordu be ~ırsıer 

maktebl e eo. 
bayan alınacak 
Milli Müdafaa Vekalctı tarafın

dan orduya hastabakıcı hemşire 
yetiştirmek maksadıle Ankarada 
açılan leyli, meccani mektebe elli 
talebe alınacağı şehrimizdekı ala. 
kadarlara bildirilmiştır Tahsil 
müddeti üç yıl olan ve tahsil es. 
nasında ayda beşer lira da harçlık 
verilen bu mekebe 16 - 22 yaş ar'1-
sınd en az orta okul mezunu olan. 
lar imtihansız olarak alınacaktır. 
dır. EvYelee evlenerek boşanmış 
veya kocası ölmüş olanlar da ka
bul edileceklerdir. 

Talip olanların ağustosun nıha
yetine kadar bulundukları yerle. 
rin kaymakamlıklarına veya as • 
kerlik şubelerin-e bırer ıstida ile 
müracaat edeceklerdir. Mektep 15 
eylülde açılacaktır. Mektebi ik -
mal edenler evvela yirmi !ıra asli 
maaş alacaklar ve memur hakkını 
kazanıp tekaüdiyeye de istihkak 
kesbedeceklerdir. Hizmeti m-ecbu
riye altı yıldır. 

----<>-

Matbaa ve fabrika
ların vergileri 

Matbaalarla fabrikaların 194l 
mali yılı içınde tabi olacakları as.. 
gari vergi nisbetleri Vekiller H-e. 
yetınce şu şekilde tasdik olunarak 
dün şehrimizdelu a!Akadarlara 
bildirilmiştir: 

Teş,·iki sanayi kanunu ile bi
rinci sın:f sayılan müesseseler: 
Maktu vergisi 100, mütehavvil ver
gisi 3, nisbi vergisi yüzde 5, 

Teşviki sanayi kanunu ile ikınci 
sınıf sayılan müesseseler· Maktu 
90, mütehavvil 2,70, nisbi vergi 
yüzde 4,50. 

Teşviki sanayi kanunu ile üçün. 
cü sınıf sayılan müesseseler: Mak.. 
tu 80, mütehavvil 2,40 nisbi yüz
de 4, 

Teşviki sanayi kanunu ile dör· 
düncü sınıf ayrılan müesseseler: 
Maktu 70, mü\ehavv.il 2,10, nisbi 
vergi yüzde 2,W. 

Dördüncü sınıftan aşağı olan 
maktu vergisi 60, mütehavvil 9,80, 
nisbi vergi yüzde 3. 

verilnıiyen bir insan olmak, sos -
yete içinde yaşıyan ölü halinde 
dolaşmak demek değil mıdır? 

- O halde bu gece biz b1rer 
ölüden farksısızdır. 

- Doğru söyledin. 
- Dirilm-emiz imkanı da yok. 
Rezzan kıvrak bir kahkaha attı: 
- Adam sen de. Bu. gece de ö. 

lüverelim. Ne olur? Dirilmek is

tediğimiz zaınna İstanbula dö.. 
nüveririz. 

Vapur Ada iskelesine yanaştığı 
zaman, hafif ve sulu bir kar baş
ladığını gördüler. Naci Rezzanın 
paltosunu giydirdikten sonra; 

- Dur .... dedi - kaşkolün var 
mı? 

- Unutmuşum ... Hayır hayır 
var. Var amma, valizin taa di • 
binde. 

- Böyle seyahatlere çıkınca 

bende bir iki .f'!lek daima bulu-
nur, 

(A~ Vtlr1) 

Kızıidenlzde Al 
ya ve Amerllr• 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
l:vvelki gün Berlinden " 

bir haber Alnıanyanın K ızıld 
·e bir harp muıtakası addetnıd 

raıo verdiğini bildirmektedir· 
vazi)·ete göre. Almaıı) a bu d 
de seyrüsefer eden ticaret gt 
rini hangi devlete ait olur<• 0 

battracaktır. Alıııanyanın f>ı 
ni:z hAkkında böyle bİT k r•' 
mesioi istilzanı eden sr•Jcıp. 
şik Arnerikan!n bu dı.:ui~.i. 
rikan ticaret gemilerin .. > aç 
dır. 

Bitaraf bir d"v'"'fl ı-it tl "! 

r.ıilerinin, dc•:letl ·r huJ..tıktl 

delerile bkriı NI'. " ı • ı ı' 
tında her deniıd~ · yriı '' 
mege hakları val'dır. l'aı ~t 
rika, geçen herpte hu 1 a ii 
deki ısrarı ) üzilndeıı !\.lı ı n 
muharebeye ,üruklend'ği İ'1 

defa kabul etliği h taraf ı~ 
nunlarile kendi ti oıct g 11' 
rinin seyri.ıs.eferini t ıkyit e 
tir. Bu kanunlara göre Cıı 
reisi. Ame!'ika ticaret gcına' 
harp ııııntakası olan sahalar• 
mekten men .. debilir i~te su' 
bu kanuna istinaden garbi /'> 
İskandinavya, Akdeniz ve ıı 
deniz nııntakalarmı AınerikB 
rel gemilerine kapamıştı. JJU 
se!ede dikkat edilecek bir 
şudur ki takyit, devletler 1ıu)ı,ll 
na değil. Anıt~rika nıeclı~i tar 
dan kabul edilen kanuna d 
maktadır. Bu kanun kabul cdİ 
zanıan Amerika n1ccli i, de~ 
hukuku ile Amerika \'aland" 
rına temin edilen hakların •1 

liilıiyetlerin lıiçhirinden ft 
elnıediğini sarih olarak bildi 
ti. Binaenaleyh Anıerikn (ıııo 
reisi. bu denizi istediği nnı,ıl 
merika ticaret gemilerine ~ 
yabileceği gibi, istedii:i ı' 
da açabilir. 

Kızıldeniziıı kapaıımasııı1 

ettiren 'ebep, bu denizdr ıııO 
bir ftalyen deniz üssünün b~ 
masıydı. İtalyanlar l\1usaff' 
ınanındaki üslerinden Kızıl 
de faaliyette bıılunabiliyo 

Fakat Musavva limanı ile 
Ei'itre ve Somali sahilleri İ 
ler tarııhndan i•ıı-al edild' 
sonra Amerika bu denizin 
mıtıtakası olmaktan çıktığıJl1 

dirmiş ve Amerika ticftref 
leri içinde Mısıra geniş milı. 
nakliya yapılmasına başlan 
Öyle gör~nüyor ki Mı.ır 11

11 kın Şark lngiltere ile Alm•"· 
rasındaki mücadelenin 
sahnesi olmalta namzettir. 
kalılar tarafından yapılan bıl 
liyabn Allnanyayı zayıf bir 

1 yete di~reccğini gören f. 
hükfuneti. simdi KızıldeniıiJI 
mıntakası oldu~nu iliın el 
Bu ilan ile i tihdaf edilen ııt 
şikirdır: Almanya. Amerikn 1 

ret gemilerini Kızıldeniz< 

maktan menetmeğe çalışmak 
Bir defa Almanyanın bu k' 
berşeyden evvel, Amerika 
leri tarafından yapılan nnk~ 
lan doğan endişeyi göstcrffl 
dir. Bu nakliyat askeri harck 
zerine mühim öltüde mü~ 
malıdır ki Alman~a. bu denifl 
mıntakası ilan etmef{e kalk•. 

Fakat geride mühim bir 
kalıyor: Malumdur ki bir 
harp ve yahut da tehlike ~ 

kası ilan edilmekle tehlik' 
maz. Tehlike fili vaziyetten 
Beyanname ile ihdas e<fil 
Kırıldenizde mihver devleti k 
üsleri ve hatti\ sahilleri yo 
Bn denizde denizaltı genıil_~; 
faaliyette bulunduğuna del•,. 
den bir emare mevcut dtJ' 
Olsa olsa, Almanya bu denit 
rinde tayyare uçurabilir v• ~ 
ha Almanlar Kızıldenizin. ·~ 
D11ntaka>ı olduğunu bildı~ 
zaman maksatları buydu. 
Amerikanın bunu, ticaret ı:. 
rinin se)·rüseferden meo'iıı• 
ettirecek derecede büy~k. bifı' 
Hke addedeceği süplıelıdır. 
ki böyle olsa bil~, Ameri1'1' 
zaman ticaret gemilerini 1ısr:, 
takasına yollamak hakkını 
izdir. Yolladıj\-ı takdirde b~ıı' 
ret gemilerinin seyrii~eltı 1 

şartlar, devletler hukukııP~ 
delerile tayin edilmiştir: ~k 
devlete ait ticaret gemisi B~y 
nizlerde serbest se~«üsefer 
Darp gemileri onu tefti~ "~ 
yene ederler. İçinde knÇ91' 
yoksa serbe•t bırakırlar. ti 
eşya varsa, yolcnlarının "' 
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ile Japon •. 

'9 ııı bu Anupa harbinde 
.. L~aıiyet alacakları bahsi l 
'"Qt tazelenir. Fakat ba~-

lıeri anlaşıldı ki Uzak 
Japonların Amerika He, 
ile olan ihtilaflarından 

istifade etmek isti~ en
li· Bunlar ötcdenb~ri is-

Japonlar ingi!teu ve 
I~ karşı d•ha tcbcl.itkfır 

japonlar, Çinde harbi 

istedikleri gibi bitireme
diler Diğer kuvvetlilerle 

kavgaya da niyetleri yok. 

ora)·ı bombardınan ededursun. 
milli kuınandaııın ve beraberinde-
ki Çinlilerin metaneti hiç sarsıl

mamı~tır. Çinlilerin bu mukave
met merke•ini gidip gürmüş olan 
İngilizlerin ve Amerikalıların an
lattıklarına ı:-öre orası hakikaten 
kahramanlığa değer ve bununla 
şöhret alacak bir yerdir. 

Cesim bir kayanın üzerinde kn
rnlınnş bir şehll'. Fakat bn şehir 
daha ziyade harp şehridir. Çünkii
japonlar her sefer orayı yakıp. yık-

et alsın. Belki bu suretle mak, konuşturmak için o kadar 
.~ ... , .... itleri faydaları dü 'iiıı- uğraştıkları halde şehrin sahipleri 

rp \'e si~aset liirlü çare- tahribata acımıyorlar bile. Çamur-
• japonyadan istifade ,,_ dan, değneklerden, saman ve ker-
~ b,;l fo da bilir. Bunu'lla piçten yapılnıış e\'leri ~·akıverınek 

~•Poııio•ın ne kadar İ1t'.i japoıılara zor değildir. Fakat şim-
lı •ket ettikleri görülmedi diye kadar o ka~·alık yerdeki milli 
1'lt Şark diplomatları ı:e- ! mukanmeti kırabilmek .. İşte ja

ika ile, gerı·k İngiltere ~1 

lötürülecck bir ihtiliiftan ponlar buna hiç mu\'affak olama
dılar. Hava taarruzlarına kurban 

~eri için fayda olmıya- olmuş Çinlilerin miktarı binlere 
ez degillcı. Hele silahlı : varmıştır. Lakiıı artık Çinliler o-
l!ı taraftarlarınca ileri na karşı da çare bulmuşlardır. 

llıuhtemcl fayydaları ye- Düşman tayyarelerini duyunca 
~ lılıak olan tehlikeleri de kayalık yerlere dağılıyorlar, tabii 

ırtekteclir. Onun için bir ' bir sığınak olan mağaralara giri-
tltel s.u olacak, bu olar•k, ' ı 

1 
yorlarmış. Neden )·apıldıkları yıı-

~• lngiltere ile Amera .. a 
• karda sö~ !enen evlerin yakıp yı-
aha ş:dJe•li bir vazi•·ct ! ' ı kılması ise sabrı çok, tahammülü 

• tarzıııda yürütüle.ı tah- ı çok olan Çinliyi korkutur gibi de· 
Ohu çıkwaılı. ğildir. 
'l'okı·u•da görüleıı hal ==-====-=======-! 

•de ih•i,.•t >e tedbirıfü. , 
•ıı bu k;rı~.klığından is· tH A L K 1 

ile Uza(, ~~rkta japoııl.ır ' ~ 
erin; aldıl&r. Şüı>hesiı. I su·· T u NU 
Ceçe·ı ~eııc Anuııada ' 

i
l 

llıağlübiyı·ıi üzerine j~- - ..... ---.--=~---

da Hindidnide takio et
lıulıkları politika 1i~ı1di
lıay1ı foki~af etti. jaıı<>n· 

P::.1l"1ılhıuın iddialarıaa mü-
liiatermekle de bunun 

e oalardan •ufacık• bir 
törnıek istemiş oldular: 
deııi!en yerde bir deniıı 
h yayrımadasıııın şark 
llıılunan bu mevki Ma· 

lııCiuzıerin elindeki kıs· 
~I rnesa(ede imiş. Fran· 
L;•eki Hindiçiniye sahip 
~nde de japonlıır mak-
4-Jıa çok enelden be!U 

• Bununla beraber her 
latifade etmeği bilen ia· 
llİabeten az zamanda el· 
· i bir düşünmek lazım 

"-iı yukarı ~una varda· 

..,~inde harbe tutuştuk· 
ı hep şunu iddia etmiş-

elzem olan noktalan 
it. Onun için harhet

~eğe muvaffak olıiuk· 
tı.;j_. alırbn de hep bu 

tfler; diişündükkrini 
• Meseli Tonkinde iiç 

••le geçirmek askeri, mü
~efe ,·armak demektir. 

hava üslerile hem 
tliııdeki Singapuru, hem 

lıların Uzak Şark su
-.ıalarıııı, hem de Aıııc· 
elindeki Filipin a•İ>IRr
•tınek kabil olacak dive 
erdir. Fakat askNİik 

.... o kadar ıniibim olan 
an evvel elde etmek 

ıı.; llıasına rağmen japon· 
olıı• davalarını hali is

tİlıi lıalledeınediler. 
ııı·ı ~ 1 il kumanda.nı Çang -

Çunltingde hakimdir , .• 
~ kırılıımamıştl1'. Ba

tayyareleri giderek 

KOMAN: 4 

lı Ve ini Anyarılar, 
ıilıôyetler, temauıi- ,, 
~ ile mfıt'WiUer 

:. 7a':~:n b::~ !~: : kız, 1 
resm.t ve hususl müc:;sc:;el~rde, yaz1... 1 
hanelerde iş aramaktadır. Iş ~hipleri ... 
nin Son Telgra! Halk sütunu vasıta .. 
siyle t:Nebahet• ismine nıUracaatıan 
rica olunur. 

it Arıyor 
Ortamekteptcn bu yıl ınezun olm3k- i 

ta bulunan çalışkan, himayeye muh
taç bir genç kanaatkar bir ücretle 
kendlsine her türlü i~ aramaktadır. 

Talip olanlann J{ıt(en Sofu1arda Hat
tat Hilmi soka&ında 12 numarada Şa
bana bir m~tupla müracaatları ri
ca olunur. 

İt arayan bir gen~ 
18 yaşında bir Tilrk genciyi:n. Te:.h· ı 

silim orta okul son sınıflc.J. •• 15adardır. 
Riyaziyem kllvvet1idir. Herhangi bir 
müessesede çalışınak i..stiyorum. Ke!ıl·t 
de ,..·erebilil'im. İsteklilerin lütfen aşa- ' 
ğı.daki adresinıe bildirnıelcı·ini rica 
ederim. 

Kar~ K...,,ıu.ıaı. - No. 
41 Taltlr DÖLDÜŞ 

İt arıy- iki genç 
17 yaşında 10 uncu sını(ı pek iyi ! 

dertte ile geçınif. kimsesiz bir gen- f 
cim. Tiılhsilunle ınünasip her i:;te 30- ı' 
35 lira ile çatışırım. Ad1·esin1: KarakOy , 
Necatibey Cad. No. 190 da lfasan. 

+ 16 y~ında ortamektebin üçün
cü ~ınıfına lerfı etmiş kin1Setdz bir 
genc'k11. Az bir ücretle miinasip bir ış 
arıyorum. Lütfen Karaköy Necatibey 
c;l.desnde 180 numarada Gt•nç adre;Lrie 
müracaat t'ılunması. 

Gelen İt Verme Mektupları 
Bay.ln 1\.Iualll.: Bir ceıniyetten na

mınıza bir Jş vernıe mektubu gönde
rılın~tiı: Acf'le atmrınu mercudur. 

Bayan S. K~ Yenıposbhaneden bir 
ş mektubunuz \'W'dır. 

AÇIK KONU~\!A: Bayan Mukad
dere: İl~nınızın neşrolunmnsı için 
lütfen nıahfuz kalınak üzere adresini
zin de bildirilmesini rica ederiz. 

Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

~ .. iç' b•' "k k, ,-, ın en uyu ztv ::U .. kadar d.ı endişe ço
Yutmcktir Bir büyüt

.. :~' dilek , e dü•iinccl~dıı 
ııı~Şliği ardır. Fakat, b"n 
'ııı ık.tan sunra bir daha 
lı · llır ~·a ·ında bıraktıi:•m 
~ Yaşına kadar yalnız 
~ b~yiitıilııı. O, öll'hol:r. 
~dı, ha~·at ılenilcıı •lar 
lit ~riııin k1'k;m içinde 

'tı,,11dı \le fonilijlin biitıiu 
~, •rı 0111111 tu~ııaa olalıi

~'ll it lıenliğinıiz'n, iç y~
•l dışında k.t•n bu vak. 
· "rs.ı olsun, ıı 1ırnim hü · 
~~.~ht~uur.ıında yatı
·ııu. varlığımdı. 

L.,.,.,. .. tıasıı oldufıı.ıu size •n
ı.....\.ıılatılır gibi defildir. 
•~za iken \e bir cıda 

içinde tek başınıza ;>•!arken o 
boşluğun ve kimsesizl'~in içiııde 
ıkınti bir \'Ücudün hulPııduğuna 
inanır 1111sınız? Onun ya!?a<lığına, 
h ı.-•;.ı ol•iugHıHi. ue,·r !•ulduğuııa, 
sizinle konu-!ituguna kanar n1ısınız 
K:ınına-ı. • c itıauına1'-.ınb: değil •ni'! 
ÇTnkii. yok olan biı·ş·!~e, görii·t
n1iyen bir ,·ücude inanılmaz. Be· 
ni bir ırerçeğin tam tersi diye ka
bul ediniz. 
Kızım benim hayalimin ve ha· 

yılımın hudutları içir•de tı kada 
t.üyüıhi, cı kadar serpildi ki bu 
h•yal ve hayatiyet ~eı,,J•t'rlerin 
den. ta~tı ve artık i{~>J .cri1nia Ö• 

niiııde dcıl"41'1t benimle konu~an. 
bana 11,.~·e veren. ıztu ap veren, 
teselli \.·e,f'n, bütün r-i::ınu hüvi.>C· 
tile ıırizler'min öniind~ dirilen, do
latlln bu urlık olılu. Onu g~r-

• • 
Şehirli terbiyesi 
Üsküdar Halk Tramvayla

rı ldaTesinin iyi bir taTalı 
vardır. Oatü kapalı bekleme 
yerleri in1cuı bahsinde, lı
tanbul Tramvay İdaresini 
gıpta ettirecek kadar güzel e
serler vücude getirir. 

Bundan bir iki halta ev
vel, Üsküdarda, Paşakapı iı
taıyonunda, zarif bir bekle
me yeri yapılml§tı. Bu salo
nun içine, süs ofo!'n, diye, iki 
adet çiçek saksısı kon· 
du. Çiçek saksılarından biri, 
yerlerine konduktan hemen 
iki gün sonra, diğeri de bir 
kaç gün sonra, sırra kadem 
bastı. Yok oldu, gitti. Bu sak· 
sıları çalıp götüren fena ka
rakterli meçhul adamın ba 
medeni terbiyesine lanet e
dilse yeridir. 

"Bunun niyeti üç beş kuruşla heni 
atlatmak .. Ortaklıktan ayrılmak,, 

--ıl-Y•zan: BCSBYi• BEBÇET =1--

Bu bekleme yerinin içinde 
bir de ayna vardı. Aynayı, 
henüz söküp götürmediler. 
Fakat, üstünü, sert bir cisim
le, kimiblir ne ile, çizmi1ler .. 
Bakarsınız., yarın,. öbürgün, 
ayna ortasından iki üç parça· 
ya bölünecek, parçalanacak 
ve düşecek •• 

Bu bekleme yerinden daha 
bir çok şeylerin çalınacağı 
kolaylıkla hatıra geliyor. 

Bir ıehirli olarak, bu hal
den, hepimiz sıkı/malıyız. 

BÜRHAN CEVAT 

Tevkif edildiler 
Kumkapıda yazmacı Karniğin 

dükkanından 35 top tülbent çalan 
sabıkalı Hacı yakalanmıştır. 

Kuruçeşmede Şeyhulislam Zi. 
yaettin korusunun süslü demir 
parmaklıklarından 250 kilo kadar 
söküp 25 kuruştan satmaktan suç
lu Kemal ile arkadaşı Zeki dün 
tevkif edilmişlerdir. 

İçiıntıde öyle insanlar vardır ki, 
çok yerler, o k:ıdar ytyemiyen
ler bunların haline gıpta ederler. 
Halbuki gıpta etmekten ziyade, a
cımak yerined olur. Oburluk hi
kiıyeleri çoktur. Bu oburlardan 
bazıları dillere destandu·. 

Bir de, uzun süren ateşli bir 
hastalı» .... nekahet devresinde ....,k 
yemek: ihtiyacl hasıl olur. Bu da 
vücudün kaybettiğini tcla(i için
dir. 
Şeker hasta hnnın cok .su içirttigi 

gibi, <;"Ok yemelt yedirdiği malılm
dur. Gebelikte aş yerme yerine, 
oburluğun geldiği de vardır. 

Ob•.ırlui ;n M1nen hepsinde mi
de bozuktur. En acıklı oburluk 
verem Ye karı er hastalıklarında 
olvndır. Bu ıki ha!';talık lştihayı 

ke.mwkle- meşhur oldukları halde, 
bazıları cık:-ine oburluk verir
Hasta (,"Ok yer, yine durmadan 
zayıflar. Doyamadan a:iderler. 

OburJuk hangi hstaJıkta olursa 
olsun, hormon boı.ulmasının ne
ticesidir. İştahsı7.1ığın aksine, fa
kat onun tibi insanı edtir. Dedl
;iıniz gibi. oburların haline gül
memeli, acımalı. 

Yiyecek maddelerinin vesikaya 
Wbi tutulduğu mernleketlerdek 
oburların hail ise, kimbilir ne ka· 
I:ır nc:ıkhdır?. 

mek içindir ki, bütün irademi se
ferber etıim ,e .. yas11mak gücünü 
kazandırıı. Onıı y:1p1111a'a~ dım hu· 
giin ya bir toprak çukurunun ört
tüğü ya bir kaplan ağzının çiğne· 
yip midesine indirdiği, )·a bir 
~·aıuyam ciiceniu ~tini kebap '!

dip kenıiklerini kulübesinin kapıa 
sına astı~ı bir \'ÜCut ,.r Ti.irki~·e 

nüfus kiit:iıL,ı-üuün knyd,·•.riği b;r 
ad olaral; içinde kala,."J;tım, 

Suç111. ~ '\ı]erini•' 'ıu poktils•ndA 
durdu. geni!) bir soluk aldı \'e: 

- Bunları anlatn1ağa lüzutn 
yok. Bunlar benimle benher gö
mülecek bir taktın acı. miihcyyic, 
yerine göre iosaa cesaretine. insan 
iradesine örnek olacak hatıralar. 

Hakim sordu: 

Birinin kafası gozü, öbürünün ı 
eli bey~z sarg,,arla sarılı idi. Bi
ribırlcrnıe, duşmanca bakıyorlar, j' 

adeta diş bileyorlardı, Yanlarında 
1 

bir mahalle bekçisi, mahkemenin 
kapısınd~ beklerken, yanlarına bl. 
risi yaklaştı. Eli sarılı olana: 

- Merhaba Necati.. Geçmı.ş ol
sun .• Ne oldu? Diye sordu. 

Eli sarılı olan, sarılı elini cadam 
sen de• der gibi salladı .• 

- Hiç, dedi. Ne olacak? Ehem
miyetli birşey değil 

Yeni gelen, yüzü gözü sarılı O

lana dikkatle baktı. 
- Aman Kadriciğım .. Birden -

bire tanıyamadım. Bu ne hal? Geç
miş olsun ... İkiniz birden böyle ne 
oldunuz? dedi. 

O da elini sallıyarak cadam sen 
de .. • demek istedi. 

- Merak ediyorum yahu .. Ko. 
nuşsanıza .. Necati, Kadri, ne ol
dunuz yahu?. Bu öyle az buz l~
lere b~nzemiyor, 

Elı sarılı olan: 
- Biraz bekle .. Şimdi mahke. 

meye gireceğiz. Ne olduğunu öğ
renirsin .. Anlatacak halim yok. 
dedi. 

Yeni gelen, cebinden çıkardığı 
sigara paketinden bir sigara aldı. 
Sigara paketini evvela eli, sonra 
da yüzü gözü sanlı olana uzatıp 
birer sigara yerdi. Sigaraları yak
tılar .. Henüz birer ikişer nefes 
çekmişlerdi ki, mahkemenin ka • 
pısı açıldı. Mübaşir, bekçiye: 

- Haydi, getir bakalım .. dedi. 
Ü' çü de, eJ!erindeki sigaraları ye

re atıp ayaklarile bastılar. Mah
keme salonuna girdiler. 

Ewela yüzü gözü sarılı olan 
Kadri sö< aldı: 

- Bizim bir kahvemiz var. İki. 
miz ortağız .. Bır türlü geçinemi • 
yoruz. Bu, beni çalıştırıp kendisi 
gezmek ıstiyor. Havadan para ka
zanacak. olur mu? Mademki or • 
tağız, o da çalışacak. ben de ça
çalışacağım .. O da knzanacak, ben 
de kazanacağım. O da yiyecek, 
ben de yiyeceğim. Bu, deve kuşu 
gibi •UÇ di)iııce ayaklar, yük di
yince kanatları her şey\! bir ba. 
hane bulur. Bütün gün serilip kah
vede oturur. İkide birde fırsat bu
lunca, haydi gezmeğe ... Hrr ta _ 
rafa ben koşup ~t4cceğim. Ne de 
olsa, ortağız, arkadaşız ... Ben her 
zaman buna bunu söylerim amma, 
dinletemedim. Dün gece: 

- Gel de şöyle bir yerde oturup 
hem bir iki tane içelim .. Hem de 
konuşalım .. Ya sen dükkanı bana 
devret.. Yahu l da ben sana dev
redeyim .. Şu işten kurtulalım. Ya
hut da, ikimiz de çalışalım .. Dedim . 

Bir myehaneye gittik. Oturup ·ç. 
meğc ba~ladık. Bir taraftan içiyo
ruz, bir taraftan da konuşuyoruz. 
Ben: 
-Arkadaş' dedlm. Sen ağa, ben 

ağa .. İnekleri kim sağa?. Ben de 
sinin gibi bütün gün oturrnm, ha
vamda, keyfimde gezsem, bu iş if. 

- Hem rica ederim kızını \'e 
benim için bn kaçırma lakırdıs.•,ıi 
kullanmayınız. Kızım bana kaç
madı. babası ile bir olmayı kabul 
etti. Biitün refahına rağmen be
raberlik. Bu nokta üzerine dik
katinizi dilerim. 

Hakim sert bir göz atı~ile hüvi
yetini henüz tartıya \·urnınndığı 

n kavrıyamadığı bu dik bakışlı, 
dik söyleyi5li adama baktı, soru
sunu deği~tirdi~ 

- Kızınızı hir gece yarısı evin· 
den ahp götürn1üşsünüz'!. 

- Evet. hir gere farısı. 
- Bunu niçin _yttptınız?. 
_Onunla bir , .• beraber olmak ı 

için ~·aptıgımı sii~·lemiştiııı. 
- Hidisenin nasıl oldnğunn aıı- : 

- Kızınızı nasıl ka<;ırdıniz? latın•1? 
Vedat lılkayyt cevap nrdi: Sulçıı: 

- Basbayağı, bir ge<e c\'İne - AnlatılRl'ak birşey )ok. 
cittim. Güzin beııimle geldi. ' Di~·c söze ba~ladı ve <><·\'&metti: 

- Kac;:ırınak İ('.'İn önceden ka .. ~ Bit· gece ~·arısı idi. E\:r gittiın, 
rarlaştU'dığınız. üzerinde konuş- j Şiikl'İyc~·i görmek istedim. Kabul 
tuğun uz şeyler var mıydı?. 1 etnıedi. kızım beni karşıladı. dur 

- Hayır. baba. berab<r gidelim .. dedi. Be-
Ve .. birden suçlu sesini yükselt· nimle beraber sokağa rıktı •·e ha· 

tiı loasuıııı tahta aralıkları ayrılı: ve 

liis eder. Halbuki. sen de benim gıo• i 
biraz çalışsan, 4ımizi ileüetir, da- : 
ha fazla kazanırız. Hangisini aldın! 
kesiyorsa yapalım. Ya ben russeml 
sana sataınm .. Ya sen bana sat. Ya
hut da, ikimiz de çalışalım. O ara. 
lık, bu, bir kantarlı savurdu. 

- Kantarlı nedir? 
- Küfür, efendim.. Amma, öyle! 

bir küfür ki. •. Dayanamadım. ! 

- Arkada~. kendine gel.. Ağzın
dan çıkanı kulağın du"1uyor mu• 
dedim. Bu ayağa kalktı.. Masanın 
üzerindeki koca rakı ş:şesım kal -
dırmca alnımın şakağına yapıştır. 

dı .. Şişe kırıldı .. Kafam, gözüm, kan , 
içinde kaldı .. Davacıyım. 

Kadri oturdu. Necati ayajta kalk
tı .. 

- Hayır efendim, hayır. Hep • 
sini uyduruyor! diye söze başladı. 
Bunun niyeti, üç beş kuruş verıp 
beni atlatmak. ortaklıktan ayn •• 
mak .. Kahveyi yalnız işletmek. 

Allah bereket versin, oldukça iş 
yapıyor, geçinecek kadar para ka
zanı.\·oruz. Arrma. bu aç gözlü ... 
Hcpsinı l:e11<L kazanacak. Ben bu- ı 
na razı olmayınca, düşünmüş ta. 
şınmış, beni bıçakla vurup knr - ' 
kutmayı kurmuş. Dün gece, 

- Şöyle bir iki tane içelim de 
konuşalım! diye beni mc) haneye 
davet etti. Meger. bıçağını da ha
zırlamış .. Benim kalbimde fesat. 
lık, kötülük yok .. Aklıma gelir mi 
böyle şey ... Birkaç tane içtık. Bu, 
tutturdu: 

- Sana yüz elli lira vereyim .. 
Ortaklıktan ayrılalım. 

- Ne münasebet? dedim. Dük. 
kan kapısı, Hak kapısı.. Ben ne 
bekliyorGam bu dül<kiıandıın 
b kli~·Grum. Bu kadar se -
ne emek verdik. İyi kötü, kazan. 
dık da ... 

- İki yüz \•ereylın .. dedi. 
- Olmaz, dedim. 
- İki yüz elli. .. dedi. 
- Olmaz, dedım. 
- Artık sen hallediyorsun .• 

Ben seninle uğraşamam! dedi. Be
linden bir bıçak çekti, üzerime a. 
tı ldı. E"elallah, fıileğime sağla -
mımdır amma, silaha. bıçağa da 
hiç yüzüm yoktur. Korktum amma, 
can korkusu, beni kahraman yap. 
tı. Atılıp, elinden bıçağı alayım, 
dedim. Bakınız, elim, buradan bu
raya kadar, bıçakla kesildi.. Kan 
revan içinde kaldım. Biraz daha 
da\"ranmasam, ciğergiıhımı parça. 
!ayacak. Masanın üzerindeki ~i -
şeyi kapınca kafasına vurdum. 
Onu yaraladım, kendimi kurtar. 
dım. Yoksa, alimallah öldürecekti. 
Ben ondan da\•acıyun ... 

Şahitlerden meyhaneci Abdi ~a
ğırıldı. Abdi, iri yarı, eski kül. 
haııbeyleri tipinin kırması, kül -
hanbeyi tonile. jestlerle konuşan 
bir adam. Yemin ettirildikten son
ra, gördüğünü, bildiğini anlat • 
mağa başladı: 

- Ben olmasaydım, ikisi blrblr
(Devamı 6 ıncı Bayfodu) 

duurlar badanasız tek kira oda
sına geldi. 

- Bu kadar mı?. 
- Evet, bu kadar .. 
Hakim, Vedadm kestirme, l>ıı

tan savma .. dedikleri gibi beylik 
ve hakikaten baştansavma cevap
lar verdiğini görüyordu. Bir sual 
daha sordu: 

- Kızınızı 19 yıl aramadınız 
ve)·a beraberinizde bıılundurnıak 
istemediniz de niçin buna şimdi 
taraftar oldunuz?. 

Vedat. yanaklarında dağıttığı a
cı bir gülii~iin arkası•a sığ'1narak 
cevap \·erdi: 

- Bir zaman kaçırmayı tlüşün
Hıeme sebep yoktu. Çiinkü anııesi 
benim karımdı. 

- Sonra ne oldu?. 
- V•dat di~lerini sıkıyor4u. Bu- ' 

nallı içinde bir cümle söyledi: 
- Rka erlerim sormayın. 
- Hakkmızda hüküm \'erecek 

olanln bizleriz. SorınMi(a lüzum 
var ~Oyl·~~) iııhı'!. 

( Arkası Var) 

Bapı••arrlrler 

IK DAM 
B. Abidin DavM •Vitinlıı lutluia 

JO] lsmit buıriD*ü baş 1,..L,lntla: 

cFı·aruanın, daha doğrusu V~i hu .. 
kUmeticin İngiltereye ka~ı J\.1lh\•erle 
işbirJiği yapması, Aıtıerikada, buyük 
bir infial uyandırdı,, Amerik:ı, bu bQ .. 
yük da\·ada, Fran:.-1.ayı da demokrasiler 
cephesinde farzcdiyor; onun Almanya 
ile hoş gcçinmE".k S~Y'd!Ctini, mağlılp ve t 

muztar bir vazıyette bulunması dola· 1 
yısıyle mazur ve zaruri gUrüyorJ.u. 
Fakat, Vişl hükQmcti, ili azılar.ık 1 
kendi galiplennın yanında İngiltercye ' 
ka~ı cephe alınca ve İngiltereyi mat
lup etmek ı~in Almanya ile İtalyaya 

yardıma başlayınca Amerika cya ben, 
ya Mihver> diye bağırmak mecbunye
Undo kaldı. 

Gelen haberelerden anla~~ıyor kl 
Amerika, Fransa ile her ttirlu milnase
lıctl kesecek, Fruı ı.sız hE lkuıa 13.:;;e i~ln 
ynptığı yardımlar& du.rduracaktır; hat.
ta garp nısıf kfi,-esindcki Jo'r.,nsız mus~ 
teml.ckelerinin An1erilca tarafından ı, .... 
g;t! \"e da re eC• :cccği ıib.ı. tehdıUerden 

bıle balı.ıs vnr. E akat yine Amer!Jtan 
ma1buatı c.Çörçil'ın &eçcn seneki miı
rncaatmin muva!l~ tılınası umwnı:yet .. 
le beklenilmiyor.> diye ümltsızlik izhar 
ediyoriar.> 

Demekte rn bilAhare şunları yaz. 
m,ııklact ı r: 

c.Pransanın Suryedeki ilslerini Mih .. 
ver kuvveUerıne açması, Tw·ktyenu:ı 

ır.m!aa!lerme asla uygun deıiildlr; Ciln· 
kil harbi cenup hudutlarmza kadar 
::;.otu·mekte ve muvasala hatlaruruı.uı 
kesilmesini mucip olacak bir vazlyet 
ihdas etmektedi.r. 

CUMHURiYET 
B. Y ımus .Nadi • llarp 9.onomi9ia 

Jshnli btı&i.uı.kü baş ıaztsmda. illl 1111- ] 
JU. doldı:ımta.SUı41 İIS' ay kü~ur- &im kllıl.
mış olan Yen.i dlDlYA ba.rblnin daha ne ı 

kadar surecetlni kimsenin bilmedlt!nl 
SU!·lcdiiit.en sonra harbin lnkişallDl s..'
lilı ddo bcklıyerck W.lp otıneıde oı
duiumuzu beyan ed.erelo.; 

C"Htik:Ucıetilluzfn aıdığı tccıbirlcr yal
nız askeri mahıyct;e hazırL.klardın 
iba?:et değıld,r. lodem harbin dudut.. 
larda \'e gcrlJerdc '.Stedıgı butiln ted
birlcıe tevessı:.ı~ ecJ:mıiştu·.» deınekte 
ve bilfı:ıare guniar yaamak<Adır~ 

.:'\ vr;.;panın harp içı.ndc ve d!i'.mda
ki hemen bütün memlekctleriude ih .. 
tiyaç maddelerinin te\'Zıatı i('in bir , 
takn1 tahditler konmuş olduğwnu blli- ı 
yoruz. TOrkıyernız bu hus~ta. fıat mü ... 
rakabcsi gibi halkın hukukunu koru .. 
yan tetlbirlcrden tleri a:etıııedı. Mev
cut e~yanın istılılakı kayıt ız \e ~art .. 
sız cic\•aın edjyor Bu bahjstc huktlmet 
tedbir ltt.ıhazına 1Jzu.."'tl gorıncdi di;:e 
balkırı da htç tedbı ,,.,. hareket etmesi ' 
lAzım gelmez. İçinde y;:ışadıJımJZ dev
rin demir lcblelıi çetinlili gö.t CinO:ndcı 
tutularak herkesin istilı!Akwde tasat
ru[a dikkat etnıcsı kendilığindon tak
dir olunabil<."11 bir M1rurettir. Böylelfk .. 
ıe, memleket dşn<:iakı harp istedigl ka ... 
dar uzun sür~ün, vatanımızda her za ... 
man herke~e yrte<.-ek daiıni bir .stok 
varlığı kendiliğinden teessü! etmil o .. 
lur. 

Harp esnasında dahı ınemleket J.k ... 
twıdiyatınm ku\•vetU vazıyeU. d~vlet 
lıaı.ne3lııin kudretinı arttıran başlıca 

Amil olduğunu sôylemiye h~ıcet tul~ i 
olmasa gerektir. \"atanınıızın mevcndi· 1 
yet \'e istiklalınl muhafaza ıçln alıwuı j 
tedbirlerde mahycmh:.!.n t:ıhammaıu ... 

1 ne nıecbur oldugu yükün çok afır ola .. 

cağnı \ e onu bu \•&ziiesinuı ifasıncLı t 
daima muktedir ve- mu\·atfak \•aziyet
te tutınann cümlenlize terettüp eden r 
n1u.kadde~ bir Uorı.-- bulunduğunu bir ! 
in bile unutın:ın . ..._ .- llıaıı;ııdır.> ı 

' 

B. Hüo.ybı C~i~:~m ~=':e ı 
Sariy .. l&lmli buciinkii b1'f 1.......ı. 
ezcümle ıımlıırı yazm.a!<ladır: 

'Fransızlar daha Osmanlı İmpara- j 
torıutu devrinde. Surfyeye a:aztertnI " 
dikmjzlerdi. Burasını kendileri için 1 

müs!akbeı bir müstemleke addediyor• ı 

lar ve ona göre hazırlıkta bulunuyor- ' 
!ardı. Umumi Harp blfükt•n ve O:ı- i 
manh imparatorlugu yıkıldıktan son .. !' 

ra, Fransızlar Suriyeyi doğrudan dot-
n1ya bir müstemleke nan edcmedıler. 1 
Çünkü wlh muaheden;1meleri Qzertn-

de Vilson Prensinlerinln uzaktan uz.-. · 
ğ'a da olsa bir tc~rı kalmıştı. Galip 

emperyalist devletler bir ahllei f"r'i .. 
ye• icat ettlerj «n1anda> !-:eklini iter! 
sürdüler. Suriye ihtiklıile namzet bir 
ülke telakki olundu. Fakat tamamen 
ol&Lın bir hale geli.nciye kac!ar yfikbek 
bir nezaret ve bir sevk ve idare altın .. 
da tutulmak için MIDetler C~ıniyeti 
taraf:..ndan Fran!roya vedia o~rak ve .. 
riıdi. Fransa da burada l\lilleller Ce
miyeti t.ıraitndan yeril.mış hak \: e ı:ı ... 
!Atııyette bükUm sürüyord~. Şlm<ll 
?rans:ı Milletler Cemtyetine ait olan 
> r idare hakkını ona iade etmesi J~-

· ı gelır. Mesekmin hukukçular tllari

yle yahut ht"rhangi bir hukuk mwh
k•.ilDCSinde halledilmesl lUltn 1,t-lse ıd1 
h .ından başka turlü bir karar \"Cri!.nc 
·:ıe iınkiln olınazdı, Beı:Hn, joıpo.nya· 

r n mandasl altında kalan yerlere iti-

~ ı. edilmenı~i misal dıye gOstere
r-S Fran$ızlann Suriye nıandasını 

Eski Darülfünun Müderris
lerinden Göz Doktoru Ziya 
Gün'ün Üniversitede kültür 
ve hayır itlerine sarfcdiimek 

üzere teberrü ettiği bir mil
yon liraya yakın paranın, bir 
talebe yurdu tesisi ve inşası 
yolunda kullanılması fikri 

ortaya ahlmı§ bulunuyor. 
Bu teklifi yapan bir meı· 

lekdaş, bazı tanınmıı zevatın 
da fikir ve mütalealarını al· 
dı. Bu meyanda Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücel, İstan
bul Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lutfi Kırdar vardır. 
Herkesin üzerinde ittifakla 
durduğu hadise şudur ki, ha· 
kikaten, İstanbula modern VI! 
genit bir talebe yurdu lazım• 
dır. 

İstanbulda bir Ünivenitl! 

ve bir çok yüksek mektep 

vardır. Bu müesseselerde 

tahsil gören gençlerin sayıaı 
binlercedir. Yine bu genç· 

!erden mühim bir kısmı, 1 .. 
tanbulda bekar hayatı yafı· 

yan, Anadolunun muhtelif 
tehir ve kasabalarından ırel
mit çocuklardır. Bu çocuklar, 
burada bekar odalarında, 
pansiyonlarda sığınmıt otu· 
ruyorlar. Hali vakti yerinde 

olmıyanlar ise, eski, harap 
medrese köşelerinde bin bir 

mahrumiyet içindedir. 
Bu çocukların yatıp kalka

cakları, yiyip içecekleri mun· 

lazam bir talebe yurduna ne 
kadar muhtaç oldukları mey· 
dandadır. Sonra, bu gençle

rin, ucuzca eğlenecekleri, o

turacakları bir yerleri de yok· 
tur. Çoğu, bot zamanlarını 

kahve kötelerinde geçiriyor· 
lar. 

Büyük ve medeni Avrupa 
memleketlerinde yüksek tah
sil ırençliği için yurdlar, lo

kantalar, lokaller, gazinolar. 
türlü eğlence yerleri vardır. 

Bir talebe yurdu, bizim ka· 
naatimize söre, İstanbul içın 
lazım deiil, elzemdır. Bir 
talebe yurdu vücude getir• 
mek, İstanbul için, F ~.ıryada 
gazino tesis etmekten daha 
elzemdir. Eğer, sayın Doktor 

Ziyıı Gün, im.:'!l ettiği ıen~tte 
servetinin bu yolda aartına 

mezuniyet veı·:yoraa, Maarif 
Vekaleti, Üniversite idaresi, 
Parti İstanbul Şubesi ve İs
tanbul Belediy~i el ele vo
rip, tam bir müzaheretle ta· 
!ebe yurdunu meydana getir• 

melidir. Talebe yurdu mese
lesi, istaııbulun eski mesele
lerindendir. Her nedense, 

bütün hüsnüniyetleıe, ı;aht· 
matara ve hatta muhtelif za

manlardaki te§ebbüsl..:re rağ· 
men, bir talebe yurdu \IÜcude 
getirmek mümkün olama· 
mıtbr. 

Eğer, Ziya Gün''.An •erveti 
''C yukarıda saydığımız ma· 
kamların müzaheret ve yar• 
dımiyle bu it bu sefer hallo
hına, ıehre ve rr.emlekete 
çok büyük bir hiznıet ifa e
dilmit olacaktır. 
. R. SABiT 

Açık iş ve memuriyeder 
Milli Müdafaa Vekaleti Fen ve 

Sanayi Umum Müdürlüğü 100 lırı 
aylık ücretle 50 yaşını geçrr.en: :~ 
bir elektrikçi aramaktadır. 25 ma. 
yısa Ladar müracaat o1 .. nmalıdır. 
Pa~a bahçe şişe w cam fabrik .. 

sına bir bobinci ve ('lektrıkçi ... 
ranmaktadır. 

Ankarada Kızılayın Mamak gaa 
maske fabrikasına İmtıhanla ''" -
nacı!ar aranmaktadır. 

Ankarada Kızıla}' Ccnuyetı mıı. 
hasebe ve tahrfrat şubelerine 90 bafaz.aya hakhırı olacağını Kidai e· 

or. Biz \tütün ~ milnaka~ayı bu
ıkü şerait içinde yersiz ve mA.nasız 

·uyonız. Çilnkü bu kadar millhiı b•r 
"P cereyaıt ederken ıne-ıeleyi sırf 

ı ruk ve şekil lxı.knnı.ıda.n tetki.k et
mete \ e netioeleııdlrnı...., aıkan yok
tur.) 

, ve 110 lira aylık ücreti Lise mc
ıuııu memurlar aranmaktadır. 

Talip olanların birer ıstida v~ , ... 
sikalarile Kızılay Ccmiy('t. umu. 
mi merke7.ınc mücacaatlan icap 
etmektedir. 
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Hakanın adaleti 
--ıf~ Yazan: SEYFETTİN OBBAN dıı--
Mevsım yazdı. 

Hakan Ay-su, maiyetile yap -
tığı bir gece gezisınden dönüyor
du. Birden, yanında gicren muha.. 
fızlar: 

- Karşıki sahilde iki gölge var: 
Diye bağırdılar. Hakan Ay-Su 

atının dizginini çekerek durdu. 
Karşı sahilde iJaret edilen yere 
baktı. Hakikaten, ay ışı.ğında, o -
rada, dalgın ve kendi mücadele
lerinde iki gölge farkediliyordu. 
Bunlar, bir erkek ve bir kadındı. 

Hakan: 
- Sahilin öbür yakasına! 
Diye mırıldandı ve atını o tara-

fa çevirdi, sür'atle sürıneğe baş -
ladı. Akan sular, kayalara çarpa. 
rak nasıl köpürür ve yollarını de
ii§tirirse, Hakan Ay-Sunun mız
raklı süvarileri de, birden, öyle 
yollarını değiştirdiler. Biraz son
ra, dar ve çitişmi~ orman arala -
rından kurtulan süvarilere. ufuk
lar bir rüya gi.lıi açıldı. Deniz, ya
tız beygirlerin dişlerinin kena -
rındaki köpükler gibi, ayın parlak 
J§ığı ile büyük kayalar dibinde be
yazlaşıyordu. Daha uzaklara açı
lan sular; 

- Şarrk ..• Şarrrk! 
Diye sanki büyük bir türkü söy. 

lüyordu. Buralan o yerlerdi lti, 
Asyadan kopan kasırga, mabedle. 
üzerindeki çapraz illıhlarını sök
tükten sonra, şimdi göke doğru 
yüh--elen m!narelerile hakkı iJa • 
ret ediyordu. Yine, bu diyarda, a
daletile ün alan büyük kuııuuı -
elanlar va:dı. 

Hakan Ay.Su, maiyetile bera -
ber karşı yakaya geçmiş ve sahile 
lıfürim tepenin bir kenarında dur· 
muştu. Buradan, sahilin öbür ct
hetinden farkedilen kadın ve er -
sek, mükemmelen görülüyo!"dU. 
Erkek, kollanndan tuttuğu kadı
na bırçok tehditler savuruyor, on
dan sevgi dileyor-lu Bir aralık, e
lim; yukarıdan a•ağı indirdi; 

- Bil ki, - dedi • ay ve su şa. 
hidim olsun sen berım olacaksın. 

Eğe!", benimle birlcşmezscn, bu 
sular bana mezar olacak. 
Kadın, mütemadiyen ağlıyor, 

kendisini belinden ka\Tıyan ve 
bütün çırpc.;malanna rağmen, bir 
türlü bırakmı) an adamın kolla • 
rından kurtulmak istiyordu. 

Ay-Su, belki bu levhayı sonuna 
kadar seyredecekti. Fakat, şu bir 

kaç dakika içinde geçen hadisenin 
bütün mahıyetini 111' amışL He
le, erkeğ:n söyl diği sözler, onu 

pek fazla sinir;endirmişti. Bütün 
mahlyti, onun ne yapacağını sa. 
bırsızlıkla bekliyordu. Uzun dü
şüncelerden sonra veril~n hüküm

ler, kararlann en iyisid.r. Fakat, 
lıazan; ani kararlar içinde de pek 
isabetlilerı bulunur. Ay.Su, bir 
an düşündü. Sonra, §Öyle bir ne
ticeye vardı: 

Gecenin bu saatinde, yainız bir 
yerde, bir kadını tehdit eden her 

hangi l>ir erkek, idi bir yalancı
dan başka birşey olamazdı. Bu a-
4iam, yeminler ederek kadını al -
datmak istiyor, birleşmed.kleri 
takdirde kendisınl öldüre<.-eğinl 
söylüyordu. Hakikaten, sözlerinı 
tutarak, ölüme kendini terkede -

bilir miydi? Ay.Su, bu adamda, 
böyle bır cesaret görmemişti. Bu 
hal ise, onun için kafi idi. 
Muhafızlarına dönerek, onları 

yanına getirmelerini emretti. Se
kiz on mızraklı, birkaç saniye son
ra, kadın ve erkeğin bulunduğu 
~rin etrafında, bir daire çevirdi. 
!er. Onlan Hakanın önüne getir
diler. Ay-Su, erkeke; 

- Yalnız sorduğuma cevap ver! 
• dedi ve iüıve etti: - Bu kadına 
biraz evvel neler söylüyordun? 

Adam, bu suale tereddüt etme· 
den şu cevabı verdi: 

- Benimle birleşmesini. 
Hakan, tekrar sordu: 
- Son söylediğin sözler ne idi? 
Fakat, Hakanın bu suali cevap-

sız kaldı. Adam, önüne bakıyor, 
susuyordu. Hakan ise, dikkatle o
nu süzüyordu. Aradan kısa bir za
man geçtiği halde cevap verme -
diğini görünce: 

- Seninle birleşmediği takdir. 
de kendini öldüreceksin, öyle mi? 
Demek hayatını feda edebiliyor
sun?! 

Dedi. Adam, başını kaldırdı. Za
yıf bir sesle: 

- Evet! 
Dedi. Kadın, hıçkırarak ağlı -

yordu. Hakanın ayaklarına kapan
dı: 

- Beni ondan kurtarınız. Eğer, 
hayatım onunla birleştiriliyorsa, 
ben; manen öldürülmüş olurum. 

Hakan, ona sakin olmasını işa
ret etti. Erkeğe dönerek: 

- Peki • dedi • şu halde, sizi 
ben birleştiriyorum. 
Yanındaki muhafızlardan bir 

kaçına. bazı eyler söyledi. Bu 
muhafızlar, kollarından tuttuk -
ları kadın ve erkeği, bir arada bir 
kayadan sulara bıraktılar. Henüz 
neticesiru tahmin edemedikleri bu 
hadiseden ürperen Hakanın ma
iyeti, gt>riye dnğru birkaç adım 
çekild 1 ~ M 7.rakları ucunda, ay ; 
ışığ' ve sulardaki aki:;leri kısa çak., 
mal arla :ı ar:ırlı . Büt ün kafal arda, o 
mızrak parı ltı ı kadar serı ve kor
kunç 'fikirler dolaştı. Çehreler de
rinleştl. Adaleti.. ün alan yüce 
Hakan Ay.Su, böyle bir hareketi 
yapmakla haksızlık mı ediyordu? 
Hakanın sağ gerisinde bulunan 
atlı, birden yaklaşarak: 

- Bu bir cinayettir Hakanım! 
Dedı. Hakan: 

- Ahlak, alın terile kazanılan 
para gibidir. Hiçbir yerde kay -
bolmaz 

Söz!· rL~i sarfe:tı. Kart,jan su -
lara doğru, daha fazla eğildı. O. 
rada, iki haya•, oiümle boğuşu
yordu. Bir müddet .kisi de hayat
ların, kurtarmak .çin bir mesnet 
aradılar, çırpındılar. Nihayet, el. 
!eri bırbirine dola~tı. Erkegin kol
ları k4n·etli gclı:l •. B:r nefes fazla 
yaşamak için, kad .nı aşağı doğru, 
sulara bast.rdı. 

Hakan Ay-Su'nun göLünde, o 
anda bir kıvılcım yandı. Bu, bir 
kaç sanıye evvel kafalarda do • 
laşan clü~üncelerden daha parlak 
Ye manalı idı. Derhal elini kaldır
dı. Kayanın birinde, suya yakın 
ucunda duran muhafızlar, sulara 
atıldılar. İki felaketzedeyi, şaşkın 
bir halcic Hakanın önüne getir -
diler. Ay .Su, sakin bir sesle kar-

. 
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LE Yaza~~~!::!°u~~ 
Macar krahnın adamları sevinçle döndü 

Fakat, muavin kuvvetlerin İs· 
tanbula gonderilınesi müşküldü. 

Çünkü mesafe çok uzak olmakla 
ıberaber ara yerde Türkler vardı. 
Bu sebeple Avrupa devletleri hat- 1 

tı ric'atlerınin tehlikeyi" düşeceği
ni dü-süne eıı: İstanbula karşı J<uv
vet gondermekten vaageçm~krdi. I 

Macar kral "teınlekctine avdet 
ed:p hük(;,-net umurunu tesv ıye et· 
\ik•e sonra )er den ba•f,1.:<ıtı has
mane ıcrasına karar verdi. 

Fakat Türkle le yalnız bıı§ına 
hnrlıetreyi g<- .ne yed remed -
ğind n İ tanbı;'un Türkler t ra! n· 

dan muhasara edilmesini ve hıris
tiyanl:gın tehlikede bulunduğunu 
vesile i•ıfr.az eden•k Almanya Fran 
sa, Bor~nya ve halyaya bir çok 

Macar kralının teş:ı;ikatı ve istir· 
mura'.ıhaslar gönderdi. 

Mcar kralımın teşvikatı ve istir
hamlan hıristıyan devletleri üze
rine ıvi tesir yaptı. Hususile hırls· 
tiyanl.ğın tehlikede bulunması, 

t:urunuvusta kafa~:le vuğru].ınuş 
olan şewalyelenn t&a$Uof>laı:;nı 

tahrık ey 
Şövalyeler.n lıepG: de hıris\ • 

yan ıı mU ala 1 ıçın, s a sa-

~'"il 

DÜNYA MESELELERİfj 
:..: ----~--- ..... ,... : ... ?"\.~ 

( Merakb Şeyler ) ] 

Uzak şarkın 
Venedik'i 

Bekri 
Bir Demirci

oğlu • 
nın 

• • 
işsiz kalmış 
bir Mühendis 

• 
Limanlar inşa 

eden adam 
• 
Ameri-

kanın Cüm-
hurreisi 

Herbert HUVER 
Şimdi Avrupada iş
gal altındaki memle
ketlerin aç ahalisinin 
nasıl doyurulacağını 

düşünüyor 
Anıerikada, Amerikanın Avrupa 

harbine karşınıasına razı olınıyan 
bundan daha çok aç Avrupa mil
letlerine Anıerikadan bol yiyecek 
maddeleri gönderilmesini istiyen 
bir adam var. Anadolu ajansı tel
graflarınııı kaç defa isminden bab· 
settiği bu adam, 1929 dan 1933 se· 
nesine kadar Amerika Cumhur
Nisliğini yapnıı~ olan Herbert 
Huverdir. 

Huver bundan bir müddet ev
vel radyoda sö~·lediği bir nulukta, 
Avrupanın iaşesi için tanzim etti
ği bir p!iiııı ~u altı noktada hulasa 
etmişti: 

1- EHela Bel~ikada iptidai bir 
tecrübe l·npılacak. Bu suretle si
vil halkın iaşe~inin Aln1anlara as~ 
kcrl bir a\'antoj temin ctn1eden 
tahakkuk eUirip ettiriiemi~eceği 
görülecek. 

2- Hu ıecrlibo Ucl ıka sivil hal
kının seylar ınııtfakforla iaşesini 
istihdaf etmektedir. Herkes gelip 
bu mutfaklardan kendi ycmei:ini 
kendisi alacak. Bıı suretle Alman 
askerlerinin bu mutfaklardan is
füadc•i önlenecek. 

3- İ\C ba~lamak için evvela 
orta yaşta bir milyon kişiye gün
de yarım kilo ekmek. bir porsiyon 
çorba verilecek. İki milı·on çocu
ğa da. kendilerine nıalısu• gıda tev
zi edilecek. Bu da ayda :;o,ooo ton 
tutacak. 

4-Almanlar. memleketin istih
sal ettiği gıda maddelerine el koy· 
mı~·acaklar. 

5- Bütün muharip memleket
ler Amerikan iaşe kon1itesinin va
purlarına dokunmamayı kabul e
decekler. 
tı- Sivil balkı iaşe işlerinin i-

şısında titreyen adama: 
- Se,·diğini iddia ettiğin kadı

nı sularda boğarken seni kurtar
dılar, • dedi. Sağ gerisindeki at
lıya dönerek - caniyi hapsediniz. 
Kadını da ev.ne götürünüz. Kor
kulu rüyalar ardında iyi sabahlar 
vardır. 

Atının dizginini salladı. Hüküm. 
dar, ay ve su, şimdi sanki gülü -
yor gibcydiler. 

rılmağa hazır bulundukların ı be
yan eylediler, 

Macar kr .. lı tarafıudıın gönde"· 
len murahhaslar, sevinçli haber
lerle Macari.\tana dönmüşlerdi. Fa
kat ne Ma~ar ordusu, ne de Ma
carlar muavenet için memaliki sa
ireden gelecek kıtaat, tedarikıitını 
henüz ikmal etmemiş bulunuyor
lardı. 

Bu sebeple harekatı harbiyenin 
(M. 1396) senesinde icrasına karar 
verdiler. Bütün bu kararlar ve 
harek~tler hafi olarak yapılıyor· 
du. 

Macar kralı macaristandan nü
fuz ve mevkiini takviyeye çalıştı
ğı esnada, İstanbulu muhasaradan 
kurtarmak ve A\Tupada hıristi
yanlığı muhafaza eylemek i'in ha
reket edecek muavene oı-Uuwnun 
haz rlrkları da hay! terakki eyle
meğe başla mı, tı. 

Macar kralı tarafından Fransayt 
göndeı:i~ istirlıamnamede Fran

BlZ ııuvalyelerinin cesaret ve ku~· 
relı hakkında Türklerin hatuıre.· 

daresi bitaraf bir teşkilatın kont
.rolüne bırakılacak. 

Yazan: OSMAN CE&IAL· KAYGI 1 
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TECRÜBENİN LEHR\DE VE 
ALEYHiNDE 

Huver tarafından telkin edilen 
ve Belçıkada mahdut bir çerçeve 
içinde tatbik edilecek olan bu tec
rübe, muvaffakiyctle neticelenir
se, diğer memleketlere de teşmil e
dilecekti. 

Şimdi Tayland ismini takman 
eski Siyam imparatorluğunun 
payıtahtı Bongkok'dur . 

Meşhur Hacı Mollanın danı8 
Bu şehir, Uzak Şarkın Venedi. 

ğidir. Bütün yollar şehir civarına 
yaklaşınca kesilir. Artık ondan 
sonra kanallarda seyahat başlar. 

altı parmak Hamgİ eis 

Eğer tecrübe, beklenilen neti
ceyi vermezse, zarar o kadar bil· 
yük olmıyacaktı. Çünkü gönderi
len erzak Alman işgal ordusunun 
ia~esine ancak üç gün bile kifayet 
edemiyecekti. 

Huverin hararetli taraftarların-
. dan birisi de, geçen harpte Frau

sada Amerikan orduları başku
mandanlığını yapmış olan General 
Perşing ve eski Amerikan filosu 
kumandanı Amiral Vilyam Part
tır. 

Huver geçen harpte de işgal e
dilen Belçika halkına yardım e
den bir hayır komisyonunun ba
şına geçmişti. O zamanki Jardı
m1n faydalarını görmüş olacak ki 

bu defa da yine Bclçikadan baş
lıyarak bir iş yapmak istedi. 

Lakin Huvcr bu defa bir çok 
muarızlarla karşılaştı. Bu harbin 
ge<oenkine nazaran, hayli başka
lıkları var. Var ki, Huver teşebbü
siinde muvaffak olamadı. Ameri· 
ka, şimdi işgal altında bulunnu
yan Fransaya bile, ayda iki ,·apur 
buğday vermek için tümen tÜ]tlen 
askeri ve siyasi şartlar koşuyor. 

BİR DEMİRCiNiN OOLU 

:Mütevazı bir demircinin oğlu o
lan Herbcrt Huver Amerikada, 
Yova hü~umcti dahilinde bir köy
de, barakada doğmuştur. Dokuz 
yaşında iken anadan ve babadan 
mahrum kalnu~h. Evvela bir kö)·
lü gibi haJatını kazannıağa ınec

bur oldu. Sonra yazıhane garsonu 
' oldu. Giindüz çalı~nrak ve gecele

yin kurslara devant ederek, iınti
banı geçti \'C Stanford Ünh•ersilc
sine girn1eğe ntu\:affak oldu. Ar
tık Üniversite lalchcsi olan llmer 
şahsi teşebhiis sahibi ve teşkilatçı 
olduğunu ilk defa olarak arkadaş· 
ı~rı arasında cglcııct·lt'r tertibin
de, bir çama~ırhanrnin n bir ı:;a
zetc tevzi nıcrkczinin i5lcrindc 
gösterdi. 

Gen<; lluver y~1zın biraz ekono
mi yapabilmek mnksadile gidip 
Kaliforniya madenlerndc çalt1tı. 
Bir gün tifoya yakalandı. Az kal
dı, ölüyordu. Bereht versin, keıı· 
disi ile aliıkadar olan hocalarından 
ve meşhur arziyatçılardaıı Profe
sör Branııer teda\ i ınasrafını ü
zerine alarak, gcnt: yetimi Juısta
lıktan kurlardı. 

Bütün hayat su üzerinde geçer. 
Dilenciler, kendi kayıklarile do
laşarak dinlenirler. Çarşı, pazar 
su üstündedir. Seyyar satıcılc ka. 
yıklarla her tarafa gidip gelerek 
mallarını satarlar. 

Buda rahipleri mabetlerinin 
aidatını sandalarla dolaşarak tah· 
sil ederler. Daha dört yaşında ço • 
cuklar mükemmel kürek çekmesi
ni bilirler ve hemen hepsinin ağ. 
zında yapyak sigarası vardır 

Bazıları bir metre uzunluğunda 
olan binlerce kayık. sandal, kano 
bunlardan başka bizim haliç va -
purlarından daha küçük vapur • 
lar kanaiların arasından gidip ge
lirler, geniş lcanalların kıyıların. 
da sahih evler çoktur. 

\.r S i N E M A '.J r'- .J"'\ 

Birkaç satırlık 
yeni haberler 
Genç ya~ında ölen sınema 'ıl

dızlarından Cin Harlov arkasında 
hayli perestişkar bıraktı. Bunlar, 
aralarında para toplayıp Holivu
ta Viyoming parkında öl-en ar • 
tistin küçük bir hey.kelini dikmiş. 
!erdir. Merasime Cin Harlov'un 
annesi riyaseı etmi~tir 

• 
Karo! Lombarııı hır çocuı;u ol

du ve şimd, gtnç anne lohusa dö
şeğinden kaltı. O daha hamile i -
ken. kendisine ilPrisi için bır çok 
teklifler gclıyor fakat Karo! Lom. 
bar, bunların h ç bir;ni kabul et
miyordu. Her ş<' dtn e\·vel ~-avru
su ile mc~gul olacağını söyllivnr
du. Kocası I<lark Gabl'de karı :. 
na hak veriyordu Fakat K~rnl 
Lam bar, "iln1d çocugu vi 1:-1 mti- ı 

rcbbi~·e eundc c.. , ... .ı u iç 1, ln 1 
bır muka,·elc il" ·a atl 

- Ey ahali, duyduk, duymadık 
demeyin, bir tarihte on sekiz ta
ne deve yavrusunu bir balkabağı· 
nın içine doldurup onu Çenıbcrli
taşın tepesine astığı için, İstanbul 
kadısı tarafından kendisine iki yiiz 
elli okka ateş böceği yutturulan 
kaplumbağalar kahyası meşhur 

bacı mollanın damadı Altıparmak 

hamsi reis diye bana derler! . 
:Mustafa, bunları duyunca bir 

kahkaha salıvererek: 
- Vay anasını be dedi, herif 

amma da fasih liiflar ediyor be!. 
Sonra yanındakilere döndii: 
- Bu zırdeliı·i, ni~in böyle söy

letiyorlar da minareden a~ağı in
dirmiyorlar?. 

- İnmiyor ki ağam .. 
- Nasıl inn1iyor? 
- Bir saaıtenberi o kadar uğ-

raştıkları halde bir türlü indire
mediler. Hatta bir kaç gözii pek 
kimse yukarıya çıktıkları halde, 
o, yanında beraber çıkarmış oldu
ğu koca koca taşlarla onları teh
dit ederek oradan kaçırdı. 

Mustafa kalabalıi{ı yarıp delinin 
bulunduğu minareye sokularak 
bir nara patlattı: 

- Eeeey, bana bak. deli bozuk, 
in a~ağı, yoksa karışmam ha!. 

Bu narayı duyunca herkes :Mus
t;;.fanın etrafına iişüştü \·c bir an 
içinde ortaya ~u ~esler ı ayıldı: 

- Bekri l\luslafa gelmiş, Bekri 
Mustafa. bağıran oymuş! Baka· 
Jım şmdi ne olacak, Bekri acaba 
ondan baskın ~ıkacak nıı?. 

l\lustafaoın narasını dıııan deli 
Jukardan ona ~u cenin savurdu· 

- Sen kim oluyorsun be ~alganı 
kafalı herif? İnn1lycceğitıı işte!. 

Eğer inecek olnrsnn1 '11İn1allah, se
ni bir havana tıkar ~'.'>arınısak dG
ğe d(i!c tuzbuz eder, 'onrn da to" 
tunu alır• pekmezle ı..,zartıl.uı~ 
patlıca.1 tdvasının hıcrine dUküp 
dfi~·etlc gi•,·dl'yc ind•ririın h::..!. 

- Saf"n~2lanln ola.-ı. ~imdi Lir 
ok 3tar~ ını ~eni oradan aşağı ran· 

Bugün İPEK Sinemasında 
2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

1 - KAHVECİ GÜZELİ 
Büyük Musikili Tilrk Filmi 

2 - HAYAT GÜZELDİR 
l·--·'•ı.•:ııA•l•'D•r•'. TL COLfü.T'T i uıı::s STf.VART 

B gün sa<:ı• ı ı de tenzilat ... lllQ.:...JIC iıiıiıiıiıiıiiil••••ll 

Huver en nihaJet nıiihcndislik 
diploı>ınsını cebine koyduktan son
ra, rnüte,-azı, mahcupt fakirce kı- J 

yafeti ile bir gün San Fransisko- --.-.-.-;.-.-;.-.-.-;.•ı••:zıe:ıımıımmım•••••••••••••• .. ııı. 
da, Kalifurni)·anın en maruf nıa- , 

den mühendislerinden ve Fransız ı BU GÜN T A K S ı• M Sı"nemasında 
-nıiilctindcn Lui jancoin yazıhane-
sine başvurdu. 

janen, genç diplomalı mühen
disi, münhal hiçbir yer olmadığı 
bahanesile savmak istedi: 

Hu ver: 
- Zarar yok! dedi, beııiııı bü

tün arzum isterse büro garsonlu-' . 
ğu, isterse kapıcılık olsun, emır-
Jcrinizin altında çalışmaktır. 

Lui jdncn bir Jını li tereddütten 
sonra uibaye! kendisinin bir ste-' ~ ". . 
no daktilo)·a ilıti)·ncı olabilecegını 
düşündü: 

(Devamı 6 ncı sayfada.) 

te bulunduklarını ve bu cesur de· 
:r.i,Pn mulıarip şövalyelerle alay 
ettıklerini ileri sürerek şövalyele
ri i.ıu suretle de tahrik etmeyi u
nutmamıştı. 

Macar kralının bu tezviratı Fran
sızları fevkaliide sinirlendirmiştı. 
Türklere cesaret ve kahramanlık
larını göstermek ve onlarla göğüs 
göğse harbetmek üzere toplanma· 

ğa başlamışlardı. 
Halta kral beşinci Şarl riyase

tinde olmak üzere akdolunan bı~ 
mecliste Macar kralına derhal bir 
muavene ordusu gönderilmeğe ka
rar verilmişti. 

Korkusuz jan tertibat ve ti!Çhı
:ıata başlamıştı. Zırhlı şövalveler 
tıoplan.yorılu. fü'psı Türklerle Tu
aa boylarında boy ölçmek için can 
atıyordu. 

Fransızlar övalyelerin4ı en gü· 
zide ve muharip olanlarını ı;eçti· 
ler. 

On bin kiıjılık zıriılı ve muaz
zam bir ord;ı vücude getirdiler. Bu 
covalyel rın :.Uarı 1>ıle zırhlı ıd, 1 

Danf - S."''- 1
• Ne:i'C, Mt::tccra dolu ve hareketli 2 film birden 

1 - ISTAXBULDA İLK DEFA OLARAK 

TEHLİKELİ SEYAHAT 
TOM BROWN ve PEGGY MORAN 

ta afından oynanmış büyük nıacera film 

2 

ı .. 

- YILDIZ SULTAN 
ABDÜLGANi NECAT ve 

tarafınadn oynanm..ş Türkçe Sözlü ve Al'apça şarkılı Film 

Bugün saa\ il de tenziUlllı matine 

Fransızlar bu on bin kişilik or
dularının iaşesi için de iki buçuk 
milyon krona yakın bir para da te
darik eltiler. 

Harp tedarikatı Fransada bu 
Sl!retle ikmal edildikten sonra 
Filip Dübar ,Kont jakop, Dük dö 
B<>rbon ve daha sair zevattan mü
rekkep bir meclis aktedilerek ku

vayi muavene ordusu başkuman
danlığı Kont Donevere verildi. 

. Fevkalade fedakarlık ihtiyar e· 
dilerek tertıp ve cenıolunan bu 
ordunun mühim bir maksada meb. 
ni sevkedildiği aşikar olduğundan 
orduda efrada inzıbatı muhaf 
. . t ık· aza 
ıçın e ınatta bulunmak üzere pa-
paslar tayin olundu. Cüz'i kaba
hatleri görülenler derhal idam 

0
, 

lunacaklardı. 

hazırlandı . 
Venediklilerle ittifak edilerek 

büyük bir ordu ile hareket etme

ğe karar verildi. İcra olunan mü
zakere neticesinde umum donan
ma kumandanlığı Venedi·kli To
maçaya verildi. 

Tomaça kırk dört galerden jb;. 

ret olan bu donaııırı a ile Boğaz · 

içinden geçerek Karadenize gire

cek, oradan Tuna nehri ağzına ge
lecek, burada Ehlisalip ocdusu

ııun harekatını himaye eyliyecekti. 

Fransada teşkil olunan mua· 
vene ordusu İtdlya cihetini temin 
ve tedarıkatını kat'! bir surett. ik
mal eyledikten sonra Dijonda iç· 
tlına etti. 

Ordu başkuman.ıı:.nlığın. dcr
uhde eden Kort Donever d-:- n sı· 
n.n on üçuncii g 'rü DiJona ~ddı. 

Fransa ve Borgonya aske;l~ ın-

Askerlerin iRtizaını muhafaza 
etmeler. ı~in ağızların, kapamar 
ve gozlerini doyurmak üzere üçer 
maaş peşin para da verild~ ı den terekkup eden orduyu t<:ftfş 

eyledı ve oı.ndan Funrıı ordu '1'& 

hareket eır.rını "''rdı. 
Bu sırada İtalyn hükumetine de 

m..iracaat olundu Cenevede ;.nun
tazam ve mukemmel bir donanma 1 NisaRin n•hayetiı:e doi\r" o du 

Lonıb•xıliyadar &eçti ve lı'r t~k • 

sız indirir~ııı ha!. 
- Ne atarsan ne atP.rsan! 
- Ok ok!. 
- O~cı ~en al da neft, ağı' 

tırıp bur ıtına sok!. Ant~d 
moruk~'f4l•ı moruk!. 

- Ulan, zırtapis, in a~ai1 

lUDl Sln~ı . 

- İnmiycceğinı, kabadM' 
sen çık yukarıp dn burada 

r , 
~e un.. f 

- İn diyorum sana bcht. 
tullah•kirmani!. 

1 
- İnnıİJeeeğinı i~tcj hırP' 

lu hırpaJ.!İ. 
- l:lan tımarhane kaçkıO' 

ıa pisınan olursun!. • . ı' 
- t'ışmaıı dedin de lıı• 

geldi babalık: Benim annell' 
doğururk~u duğur:ı('·ığına P 

olnıus da tutnıus bcniın l 
dört kul1!;lı, iki kuyruk1u ~ 
tli )·a\·rusu do~urn1u~, or..U ~ 
bam kapwra iımon \e Y''"'oı 
fo terbiy•• ederek Yenicaııı• 
berb~ı·i.ıı yanına çırak \'t.'rıt'r. 
kat bir giin bu berber, ı·aıı'ı' 
bir başka berbere, !>ire bcrb 
ri gel . derken bizim d(irt ~ 
iki kuyruklu küçük birad 
masanın üstündeki ustura. 
pınca hemen ustasının b~ 
kesmiş ve kesilen yere de ~ 
bak pekmezi mahallebi J''iı 
mı~!. Senin bundan hah<' 
mıydı babalık7. 

- Yoktu alıkoğlu alık!. 
- Alık dedin de hatırı~'' 

di. Bir tarihte bir alıkla bit , 
Arnavutköy akıııtısı.ıı tatıiP 
mezle kalın rengine boı 
çalışırken Kiiçükçanılıcaı11' 
dönüp gözleri karardığı it;i~O 
kulesine yedi yiiz elli kuJaÇ 1 
t<.zu ile, dokuz yüz elli bt' il 
minare gölgesi yutturn1u~l9 

:uustafa bu sefer, halka ~ 
- Tu, Ailah nıiislahal<ın' 

sin! Bu herif orada biiy!e 
lad1kça. galiba. ~·a,~ış yn\a' 
burada sapıtıı11~ı:a~· ha~l 1'.· 

Anla~ıldı, bu herif liıftaıı pı 
yacak .. Cabuk. siz burad•~ 
bir dest:rc bulup gelirin:. 

- Dcstcrcl·i uc yapacak;'~ 
- Nrnizc litzıın ~iii11: ~ 

buk deslcr~ getirin baıııı!. 1 
Biraz sonra dt:"~t<.'rC'.\ i ı tıı~ 

uzattılar: 

- Buyur bakalun a~n!. 
O dcslerevi eline alınca 

red;ki dc!iı·~ son bir ilı•·,ı 
tehdit savurdu: • 

- Ulan hınzır ddi ı~C· t, . . . . ,, 
sın oradan, ınnııJ- ccek ıuı .. 
buk söyle!. 

- İnrniyecei;in1. innıi) t• 
• • ~. t 
ınmıyecegım.. ,, 

~lustala, hentcn mina~rf1/. 
ne koştu. Gökte tam bır d•'' 
olduğu için ortalık ap•l ·# 
Üstelik camiden bir de ,.,,·;~t 
tirip .'\Iııstafauın yanın• ~)' 
ve Mustafa elindeki de>!<., 
pcdeki deliy·c göstererek ~· 
bağırdı: .~ 

İn , . . . .. ,.,. 
- eceb. ınt~ın, ınını) . ~ 

sın .. 

- İnnıiyeceğinı işte!. . ı• 
- ö~Ie ise ben de simd• 11

, 
J - ' 

yi dibinden ke'e' im d<' • rn f 
• (Ar1'115' 

yürüyüşten soıır~ Regcıı~ 
vas1l oldu. But "da \im~ j) 
!erinin ilhak eykt:i~Jcrı 

kişilik bir j?valye lrnv>'ctle 
kat daha takvh et buldu. f 

Alman ricalinden JlC 
bunlar arasındaydı. . ıl 

Kont Döncver maiyetilt . 1 
mayisin yir~i dördüncü I~ 
yanaya geld; Burada )-c\ 
dar gemi e•zak yükJi~·e~e ~ 
yu iaşe etmek üzere rı.ıııs 
den sevkolundu. , 

t . 
. O~duya Kont Dulanl«· ~ıl' 
ıyetınde olmak fuerc on 
dar da İngili, k•ınetJeC 
etti. -· • 1 ' Italya. Puknya V<' Bo ,t 
gelen ordu'ıı: da Budzf • 
rind, içliıra cvlcdi. .;vI3C" 
mı.ıavene ordu ar ı~ birle 
man büyıl>< b ·r Ehi JliP 
vücude geıt L Bı t " \' 
duları en , 'llt r 
yelcrılc Tt bL vunc 1k 
ze.rin_ yur\.im(>k "C 

mıştı. 



.;;ıu y~ı.L'uu metınlert AnaOOl9 
.,. .ı\iıuw biiltealerinden alınnuıbr) 
itil· 

"""eden: M•Qlflmer Alolm: 
t <\. nan tayyarelerinin Suriye 
;ı J ile lraka gelişleri devam et -

ektedir. Alman işareti ~ıma • 
~ '>ı.u rilen bu tayyarelerin, 
li;~ P Almanların Fransızlardan 
ı '11.ım etttikleri tayyareler oldu-

-'Ylenmektedir. 
'1ı Şınıei ye kadar 50 tayyare gel -

1 o: laşılmak!adır, Bunların on 
t ' Musula, diğerleri de muhtelif 
trlere inmişlerdir. Iraka gelmek. 

01an Alman tayyareleri harp 
,., •kat.'la ıştırak etmeğe başla

ılardır. Hatta bu muharebe -
ii -en birınde Mareşal Blomber
~ -;ılu da maktul düşmüştür. 

~. On .. ıki gün içind-e Suriyedeki 
Va <ıslerine başka Alman tay. 

are ~rinın ııaha geldiğı haber ' 
ınektedır. Bunlardan başka şa 

kadar 800 ton harp malze -
sı <le getırilmiştir. 
SUR1YE ALMANLARIN 

ELİNE GEÇİYOR 
Ilı liur Fransız ajansının Kudüs 
tıhabırt, Fransız • Alman anlaş.. 

~~ı hakkında Vişi'den gelen ha-
rıerin, şarktaki Fransız mahfil

Ilı ın:ıe gitgıde endışe uyandırdığı. 
bı ;lirm-ek\cdir. Bir takım AL 

~" rın siyasi pasaportlarla Su
.:•ye gelmekte olması bu endi-

>'i artttırmaktadır. 
'ltalyan mutareke komisyonu -
·<ıııı da yakında Suriy-eden ayrı -
ÖCa.ğı ve yerme Almanların ge -

İP haber veriliyor. 
AMERİKANIN ALMAK 
İSTEDİCt TEDBİRI.ER 

• ı\"'erikan gazctelcrı, Mihve!"in 
~-Yarım küresini t-ehdit eden 
~arını akim bıraktırmak için 
t'11 •_rikanın tetkik etmekte olduğu 
'!Q bırlerden bahsetmektedirle:-. Bu 

;) birler arasında şunlar vardır: 
(l~karı ele geçirmek, Fransızla:-ın 
, U;·an ile Martini!< müstemleke. 
~.i. Almanların eline geçmesin-e 
ıa ı olmak için işgal etmek, Fran
~a .her türlü yiyecek maddeleri 
~ Itıy.ıtını durdurmak, şimali 
\., .kaya giden petrol gemilerini 
'Is kıf etmek, Amerikada bulunan 
~ llı:ıynn İngiliz lirası kıymetinde 
>ı,1~sız alacaklarını tutmak. 
~~SA İLE MÜNASEBATIN 

\' lLEMESİ DE MUHTEMEL 
tiıı aşıngtondan İngiliz gazetele • 
l.:ı e ı:elen haberi-ere göre, Vaşing. 

1~daki kanaat, Amerikanın Vi -
~i e bulunan elçisi Amiral Lihi -
il n geri çağırt laca~ merkezinde. 
~ t Bu haberlerde Martinik'den 
de bahsedilerek şöyle denmekte. 
ll': 

la •lvıartinik iaşe ve tıbbi müstah
t ,tat bakımından tamam ile Amt'
~<ıtaya tabi olduğundan, Ameri • 

:ıın elinde Fransaya karşı oy. 
ilacak mükemmel kozlar bulu
'"or demektir .• 
\ızVELT'İN YUNAN KRALINA 
lı MEKTUBU 

zak•arktan dolaşarak tayyare 
~ Mısıra geldiğini yazdığımız 
; 3Uzveıt'in oğlu Ceymes Ruzvelt 
~1 l'rtayısta tayyare ile Hanyaya 
lııı ~ ve Yunan Kralına baba -
~n bir melttubunu vermişti. 12 
1- n tarlhmi taşıyan bu mektup. 
Ilı ltuzvelt bilhassa şunları söyle. 

ektedir: 

~Bu mektupla Majestenize oğ. 
>Q J ames Ruzvelti takdim edi
~ ?uııı. Yunanistanda ve Yakın • 
~~ kta müşahitlik vazüesi görmek 

re memleketten ayrılıyor. 

Ilı llütün tebcillerimiz, bütün te • 
~•nnilerimiz, hürriyet uğrunda 
li,~l k bir savaş yapmakta olan 
~nle ve milletinizle beraberdir.• 

lıı Unan Kralı cevabında bilhassa 
nıarı söylemiştir: 

:~ •J anı es Ruzveltin aramızda bu-
1\i nuşu, memleketime gösterdiği _ 
,.' alakanın başka bir mes'ut ni.. 
"'n d' il~ 

1 
· •. ır Bu çok çetin anlarda, 

~ ';'§ık Amerika milletinin par -
}a ı~areniz altında Yunanistana 
~ ll!ıgı yardıma bütün kalbimle 
~ iekkür ederim. Medeniyetin ve 
' n;-a hürriyetlerinin s-elômeti 
~~~daıu ilhamlı icraatınıza mil
llıı ın hayranlık beslediğini te • t eıfobilmekle bahtiyarım.• 

ONDRAYA GÖRE ALMAN 

l<ı~ P~ANLARI .. 
.\ı" · drada oyle zannedılıyor ki, 
lı1;ı anların planı, mevsimden is
lrı~ de ederek, çöl olmıyan bütün 
~~takaları şimdi işgal etmek ve 
ı,, a muşkül mıntakalardaki ha-

<etler a ı sonraya bırakmaktır. 

~ •ı:ı~leyh Şam ve Musul, İs • 
rıye ve Kahireden daha ön. 

-

-

Londradaki kanaate gö
re, Almanlar şimdiıik 
Çöldeki harekatı, yani 
Kahire ve İ•kenderiye 
hedeflerini bırakarak, 
bundan önce Şam ve 
Musula yerleşmek sure
tiyle Süveyti bir kıakaç 
içine almak niyetinde
clirler •• -

ce gel:en hedeflerdir. Bu mıntaka
ların evvelden işgali, Siıveyş ka
nalına karşı bir kıskaç hareketini 
de mümkün kılacaktır. Fakat Mı
sır hududundaki ve Libyadaki va
zıyet de Almanların bu husustaki 
kat'i planları üzerinde müessir o
labilir .• 
HARP YENİ VE MÜHİM BİR 

SA~'HADA 

Londra gazetelerı Surıyedeki 

vaziyetle meşgul olmağa devam 
ediyorlar. Londrada telaşa liızum 
göstcrilmem.okle beraber, gazete. 
!er V ışi h ükümetinin, Alman tay
~ arelerinin Suriycden geçmesine 
ııisaade etmesi suretile muazzam 

kı.vvetlcri harekete gcçirmış ol -
duğunu ve harbin yeni bir safhaya 
girdiğini söylemekcdirler. 

Bu gazeteler hulasatan şöyl-e 
söylüyorlar: 

cSurıye hakkında şıddetli ted • 
birler alınması veya sadece mu • 
kabil tedbir alınacağı tehdidinin 
İngiltereyi Vişi ile açıkça ihtilafa 
sokması mümkündür. Bu acıklı 
bir ihtimaldir. Fakat vaziyete cep
heden bakmak lazımdır. 

İngiltere için, eski dostile bir 
kavganın önüne geçmek arzusu
nu ikinci plana alarak kendi em.. 
niyetıni birinci ptana koymak za. 
manı gelmıştir.• 

LİBYADA VAZİYET 
İngiliz motörlü kuvvetlerinin 

Sollum'ü geri aldıklarını dün bil
dirmiştik. İngilizler, İtalyanların 
Libyada en ıyi tahkim ettikleri 
Kapuzzo mevkiinc de taarruz et
mişler, bazı mühim mevzileri iş. 

gal ederek, Almanlardan 500 de 
esir almışlardır. İngilizlerin pasif 
vaziyeti terkederek, taarruzi ha _ 
reket-e geçmeleri son günlerde bü
yük takviye kuvvetleri aldıkla -
rmı göstermektedir. 

İngliiz kuvvetleri hatlarını Tob
ruk müdafaa mıntakasına kadar 
ilerle_!.mişlerdir. 

~~~~~~~~~~ 

Gençlik Bayramımız 
(1 lno! Sahlt<den Devıı.m.) 

ncrbahçe Stadyomunda ve Hal
kevlerinde yapılacak merasımin 
tekmil hazırlıklan ikmal edil
ıniştir. 

SARIYERDEKİ MERASiM 
Sarıyer Ha.?kcvbıden: 

Spor ve Gençlik Bayramı mUnase
beUyle Evimiz Spor Şubesi tarafından 
ıt Marıs 941 Pazartesi günü saat lt,30 
ad Büyük.dere Cümhuriyct ~nçlik 

Meydanında aşağıdaki program muci
bince yapılacak Spor Bayranıına her
kes gelebilir. Çuval yarı~ı, Patates ya
rış, 800 metre, üç adım, tak adım, yük
sek atlama, gülle atma, yarışlar, vo
leybol ve basketbol milsabakalan. 

Z - 19 Mayıs 941 Pa•arlesi günü 
saat 21 de Evmizde yapılacak törende 
Temsil -Şubemiz tarafından (Kızıl Çağ
layan) piyesi temsil edilcct.'ktır. 
saat 21 de Evimizde yapılaeak törende 
SEMBOLİK BAYRAK ÇA!\'KIBIDA 

BEKLENiYOR 
Çankırı, 18 (Hususi) - Ebedi Şet 

Atatürkiln Samsuna ayak basışlarının 
yıldönümil münasebetiyle atletler ta
rafından Samsundan Ankaraya götU
rülınekte olan Sembolik Bayrak bu 
akşam saat 17 de ;iehrimize getirilmiş 
olacaktır. Vali ve diğer alakadarlar bu 
sabah atletleri vilayet hududunda ii
tikbalc gitmi;ilerdir. Şehrimize gelen 
he.beı-elere göre gece, gündüz fasılasız 
yürüyüşe devam eden atletler Sembo
lik Bayrağı dün Çorum aUeUerine ver
mişlerdir. VilAyctimiz aUetleri Çorum
lulardan teslim alarak yann saat 11 de 
Ankarada ı9 Mayu Stad7omuna gö
türeceklerdir. 

Şişlideki deneme 
(1 inci s.aıifweıı Devam) 

düdüklerile başlanmış ve sokak -
!ardaki halk en yakın sığınak -
tara, evlerine iltica etmişlerdir. 

Tecrübe yalnış Ş~li merkez na
hiyesinde yapıldığı için tramvay 
ve otomobillerle arabalar, nahiye 
hudutları içine girip çıkamamış • 
lar, oldukları yerlerd-e beklemiş • 
!erdir. 

Deneme esnasuda muhtelif yer
lerde mefruz yangınlar çıkarılmış 
ve tekmil -ekipler faaliyetle çalı
şarak bunları sür'atle söndürmüş.. 

terdir. Tecrübede Vilayet Sefer • 
berlik Müdürü B. Ekremle Şişli 
Nahiye Müdürü., B-eyoğlu Kay -
makamı B. Gafur Soylu da hazır 
bulunmuşlardır. 

bulunmuşlardır. Tecrübede Pan -
galtıdaki sütçü dükkanlarından b-i 
rindP yangın çıkarılmış, Harbiye 
meydanında Tramvay teli kop • 
muş ve Abidei Hürriyet civarına 
inen paraşütçüler esir edilmiştir. 

Bir Alman iaşe Blombergin oğlu 
batırıldı göm Ü 1 dil • • gem ısı 

Londra 18 (A.A.) - cB.B.C.• 
Dün gündüz İngiliz tayyareleri 
Norveç açıklarında gemilere hü
cum etmişler, 2000 tonluk bir le • 
vazını gc·mısıni batırmışlardır. 

Evvelki gece üç Alm~n tayyares: 
imha edilmiştir. Günduz de B düş. 
man tayyare ·i düşürülmüştür 

Amerikanın şfmEll 
17 zırhlısı var 

Vaşington 18 (A.A.)- Şimdi A-
1erika 17 zırhlıya maliktir. IJu 

zll'blılardan en son hizmete giren 
gemi dokuz adet 41)0 milinıdrelik 
toplarla mücehhez :l5,0HO tonila
toluk •Vaşington• dur. Bu harp 
gemisi birkaç ay evvel donanma
ya iltihak eden •North Carolina• 
nın eşidir. •Vaşington. tahmin e
dilen müddetten allı ay evvel bit
miştir. Bu da Amcr ika deniz tez
gahlarında ne kadar bUyük bir 
sür'atle çalışıldığmı göstermekte
dir. 

.,J.. Londra, 18 (A.A.) - İngiliz tay
yareleri Şinu"ıll Fransadak.i i~gal li
manlarnı muva!!akıyctle bombardı
man etmiştir. 

+ Londr:ı ıs (A.A.) - Almnnl:ır, 
Yunanistandakl bütün mekteplerde 
Alınanca tedrisatı mecburl tutmuş-

1ardır. 

Vela ve rerlkftylnde 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Arap Bürhan isminde bir ku -
marbaz Vefada Yahyagüzel soka
ğında oturan yengeleri Nazife ve 
Vecihed-en muhtelif vesilelerle 

,para koparmakta ve bunları ku -
marda yedkiten sonra beş parasızı 
eve dönmektedir. 1 

Arap Bürhan dun de y-engele • 
rinden para istemiş fakat alama -
yınca bıçağını çekerek Veciheyi 
karnından, Nazifeyi de memesin· • 
den tehlikeli •urette yaralamış ve 
kaçmıştır. Haseki hasta~sine kal
dırılan yaralılardan Vecihenın va
ziyeti ağırdır. Arap Bürhan bila
hare yakalanmıştır. 

İkinci vak'a da Feriköyünde 
Avukat caddesinde Kuyu sokağın. 
da oturan Vesile isminde bir kızın 
evinde olmuştur: 

Vesilenin nişanlısı bulunan sa
bıkalılardan Zihni dün nişanlı • 
sının evine gelmiş ve odada yalnız 
kaldıkları bir sırada genç kızı 8-
şikane cümlelerle kandirıp tasal
lut -etmek istemiştir. 

Vesile nişanlısının arzusuna ram 
olmayınca gözleri dönen Zihni kız
mış ve bıçakla üzerine hücum et.. 
miştir. Veslie de kurtulmak üzere 
açık penc-ereye koşmuş bu esnada 
kızın feryatlarına annesi Ayşe A
liye ile kardeşi 13 yaşında Kiımil 
yetişmiştir. Eli bıçaklı genç bun
ların her üçünü de ağır surette ya. 
ralamış ,.e yakalanmıştır. 

Londra, 18 (A.A.) - Muotakil 
Fransız A;ansının Kahire muhabiri
nin bildırdigine gOI1?, .ı\lman ~1a.reşa· 

li Von Blumberg'in oğlu Aksel Von 
Bloınberg Cuma gU.nU Bağdad'da def
nediln11şt:r. R~id Ali yapılan cenaze 
nlerasıuııne biz.zat lştırak etmiştir. 

f4orveç Kralının 
bir hitabesi 

Londra ıs (A.A.)- Kral Haa
kon, Norveç milli bayramı müna· 
sebctile anavatanda ';re denizaşırı 
memleketlerde bulunan Norveçli
lere dün bir mesaj göndermiştir. 

Bu mesajda ezcümle deniliyor 
ki: 
Beslediğimiz sağlam iman ve a

zimden dolayı size teşekkür ede
rim. Hür Norveç, şanlı milli mar
ş•m1zı çorukların ınes'ut sesinden 
işiteceğimiz günün, bir 17 mayıs 
gününün gcleceJl'ine ben de kani
im. 

Bess'ln m 'b.lm 
llşaab 

< ı !not Sahifwn Devam) 
çarpnuyan malümat olup olmadı
ğı mütehassıslar tarafından tet
kik edilmektedir. Temin edildiği
ne göre, Hess tarafından verilen 
malüınat öyle bir mahiyeti haiz
dir ki bunların tafsiliıtını llitler 
bHıniş olsa pJaolarının bazılarını 
değiştirmeğe mecbur kalır. Hessin 
her söylediği de ayrıca tahkik c
dilnıektedir. 

Bitlerin eski bir sır arkadaşı o· 
lan tanınmış mubarrirlerden Her
mann Ranschn;ng, Speclatorda 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

Rudolf Hessin harbin ortasında 
ılüşman memleketine kaçması Hit
ler için kaybedilmiş bir muhare
beden daha büyük bir ehemmiyet
tedir, Askeri harekat en yüksek 
dereceyi bulduğu bir anda bu ha
dise l:litler için müthiş bir darbe 
olmuştur. 

Bunılan böyle Almanların giri
secekleri her hareket bir kararsız
lık ve siiphe damgası taşıyaraktır. 

lrak'a giden Alman 
tayyareleri 

( l inci Sahifedf'D ~vıı.m) 

lardır. 'i'ayyareler, yerde bulunan 
Alman tayyarelerini mitralyöze 
tutmıış'ar, bir çoğunu tahrip et -
mişlerJir. Bir aynkel tayyaresi a. 
teş almıştır. Donanmaya mens"p 
};ava kı.:vvetleri ikinci defo olarak 
bu harekata iştirak etmişlerdir. 
İngili~ tayyoreleri, Basranııı 200 

kilome\ce kadar şimalınde, Ama. 
radaki petrol depolarını muvaffa
kiyetle l;ombaıdıman etmi~tir. 

Messe!şmid"lerin refakatindeki 
Haynkel teşekkiilleri, Habbanıye
deki İngiliz tayyare meydanını 
bombardıman etmişlerdir. Hafif 
hasarat ve telefat olmuştur. 

HARP VAZİYET/ 
(1 inci Satı;feden Devam) 

mında Irakın münferil vaziyeti mil 
itim değildi. Fakat Almanlar Mı
sır seferi için Libya istikametini 
kiıfi görmediler. Deniz cephesinin 
şark kısmına düşen Suriyeyi ha
va kuvvetlcr!le işgale ve Iraka ha
va kuvvetleri gönderml'ğe başla
rlılar. Yani Mısıra inmek için Al· 
manlar yeni bir istikamet daha 
buldular; bu istikamet Suriye -
Filistin - Süveyş kanalıdır. Ayni 
zamanda Suriycden Iraka da geç
meğe teşebbiis edeceklerdir. 
Şu halde Mısır ve Süveyş kana

li!e Iraka doğru uzanacak Alman 
kıskacı İngiliz deniz rephesinin 
şark ve garp uçlarındaki istika
metler üzerindedir. Muharebelere 
gclinre vaziyet şudur: 

İngiliz deniz cephesi istinat nok
taları olan Kıbn•, Girit ve Malta 
adaları Alman tayyareleri tara
fından bombardıman edilmiş, bu
na mukabil ingiliz tayyareleri de 
Oniki adadaki üslere, Bing112i ve 
Bcnina limanlarına hücum etmiş· 

!erdir. Deniz cephesinde İngiltere 
sağlamdır; zira mihverin deniz 
kuvvetleri zayıf olduğundan mu
harebe faaliyeti yalnız bava kuv
vetlerine inhisar etmektedir. 

Alman- kıskacının garp ucunu 
teşkil eden Libya cephesinde in
giliz mukabil taarruzu iyi netice 
vermis, Alman ve İtalyan birlik
leri Sollum - Capuzzo hattına yani 
l\fısır hududuna kadar geri abl
mışlardır. İngilizler Sollum ve 
Capuzzoyu elde bulundururlarsa 

Tohruk kalesile beraber vaziyet
leri çok düzelmiş olacaktır. 

Alman kıskacının hazırlanmakta 
olan şark ucuna gelince, bu henüz 
Suriye hava meydanlarını işgal 
eden Alman tayyareleri teşkil et
mektedir. İngilizler bu meydan
ları bombardıman etmişlerdir. Fa
kat Filistindeki İngiliz kuvvetleri
nin bir ileri harekete başladığına 
dr.ir henilı bir haber yoktur. Irak 
cephesine gelince, buradaki ınu
barebede hava kuvvetlerine inhi
sar etmektedir; Basra bölgesinde 
şiddetli bir muharebe başladığına 
dair yayılmış olan haberi Londra 
radyosu tekzip etmiştir. 

Biitiin bu hadiseleri bir suale 
to~lamak miitnkündür: 

Suriyeyi Almanlar mı, yoksa İn· 
gilizler mi işgale muvaffak ola

caklar?. 
Almanlar Suriyeyi işgal ıçın 

yalnız bava kuvvetleri kullanabi
lirler, belki Suriyedeki Fransız 
g2'nizonundan da bimayey göre
bilirler. Fakat İngilizler Suriyeyi 

işgal için kara, hava ve deniz kuv
vetlerini ayni zamanda kullanabi
lecek vaziyettedirler. Mesela Fi
listindeki kuvvetler Filistin hu
dudundan sür'atle Şama ilerler- • 
ken deniz kuvvetleri Trablm ve 
Beyruta hücum edebilirler ve bel
ki işgale de muvaffak olurlar. Fi· 
Iistindeki İ~liz kuvvetleri Su
riyenin işgali maksadile hazırlan
dıysa, kaybedecek vakitleri kal· 
manııştır 

Fransanın 
Kurtuluşu 
• 

lngilterenin 
Elindedir 

(~kalden Devam) 
Fakat. Almanyanın ınağlübyeti 

takdirinde; ) ine nasıl olsa İngil
tereye bir Fransa lazıwdır. O va
kit İngiliz siyasetini tutacak bir 
ınccli~ ve hHkU.ıuet isba ına gelir, 
harp içinde görülen 'kusurları af

fettirir_. Fransız - İngiliz teşriki 
mesaisi ihya olunur. Ve .. na~ıl ol~ 
sa Avrupa kıt'asında 45 milyonluk 
bir Fransız n1illeti olduğuna göre; 
onun varlığı ve hlikiuneti tanına
cak ve milletlerin hürriyeti mü· 
cadelesinde Frausacla kendisi için 
tabii olan hürriyete ka•'llşacaktır .• 

Ru muhakeme esasına göre; Al
manların zaferi takdirinde bir 
Pcteıı - Darlan Fran. ası; İn~iliz
lerin zaferi takdirinde de tn ga
lip ihtimalle bir Dögol Fransası
nın temini çantada keklik olacak. 

Filhakıl a, ilk bakışta bu muha
kcnte ve hu siJaset }'ransızlar için 
doğru ve kazançlı zanııedilebilir. 
Fakat, İngilizler \'e demokrasi 
cephesinde harbeden, saf tutanlar 
için vaziyetin hiç de bö) le tela ki 
edilıniyeceği aşikardır. 

Mareşal Petcn; günlük ve nıu
nkkat bir idarei maslahat politi
kasıııa \.'C onun menfaatlerine ken
disini feda ederken; bir ôlüm ve 
dirim mücadelesine atılmı bulu· 
nan İngillereyi hiç şiiphe yok ki, 
ikinci bir defa nıii küliılın içine a
tıyor ve harbin . nhasını genisleti
yor, İngiljzlerin müdafaa lıes;pla
rını altüst ediyor, batta bu tarzı 
hareketile müşterek da \'8 ve ide
aline de binayet gibi bir darbe in
diriyor, demektir. 

İngiltere, icabında Amerikanın 
da fili müdahale ve yardımı ile 
hiç şüphe yok ki: Alman - Fransız 
teşriki mcs3isini de ,·enee~k bil· 
hassa Akdeııizde. ve garbi Af~il<a
da bu yüzden karşılaşacaı:ı ı;cniş 
ölçüdeki ıniişkülatı bertaraf ede
cektir. Fakat ve muhakkak ki, ta
rih boyunca da İngiliere ve Ame
rika ile beraber; dünya efkarı 

umumiycsi de bu Alman - Fransız 
teşriki ınesaisiui unutınıyacak ve 
kat'i zafer anı; asla Fransaya af 
getirmiycccktir. Bunun içindir ki, 

Fransa Almanya ile U) uşmak su
retile tarihinin en büyük gafım 
ve hatasını işlemiş bulunmakta
dır. Bu itibarla, Amerikanın teh
ditleri, İngilierenin Suriyedeki 
ve diğer sahalardaki tedhirleri 
yerindedir ve eğer Vişi hükumeti 
tam itil3fa varman11~sa «zararın 
neresinden dönülürse kar- adde
dip Alman teşriki mesaisinden 
dönnı~k mccburiyetind<>dir \'C Vi· 
şinin Ruzveltin hitabt>sine verdiği 
cevap, neşretlii;i tcblig; sadece 
çürük bir müdafaa; yersiz bir te
vil ve tefsirdir. 

ETEM iZZET BENiCE, -------
Kızıldenlzde Alman

ya ve Amerika 
(2 inci sahifeden devam) 

sının canları emniyet altına alın
dıktan sonra gemi batrılır. Hnlasa 
Amerikanın 1914 harbinde iddet
le ısrar ettiği bir takım kaideler. 
Birleşik Amerika meclisi, kabul 
elliği kanunla Amerika ticaret ge
milerinin harp içindeki seyrüse
fer şartlarını tanzim etmişse. A
merika hükiuneti, devleller huku
kunun bitaraflara temin etliği bu 
haklardan vazgeçmiş değildir ve 
eğer Almanya, Kızıldenizin harp 
mıntakası olduğunu ilan .. derse, 
galip ihtimale göre, Amerika da 
bitaraflara devletler hukukunun 
temin ettiği hakları ve muafiyet
leri ileri sürecektir. Amerkada.n, 
başka türlü bir hareket beklene
mez. Çünkü Almanyanın Kızılde
niz hakkındaki kararında, Ameri
ka ile mesele çıkarmak istiyen bir 
mana vardır. Eğer Amerika, hu 
Alman tahriki karşısında ric'at f>

ılerek Kızıldenizi ticaret gemilt>
rine tekrar kaparsa. bu ric'ati bir 
zM aHiınet telakki etl..-eek olan Al
manyanın yeni ve bundan da da
ha fuznli bir takım talepleri kar
şısında kalabilecektir. Halbuki tah
rik ve tehdit karşısında boyun eğ
memek, yalnız Amerika harici po
litikasının bir umdesi değil, ayni 
zamanda Amerika milletinin de 
şiarıdır. 

+ Bükret, 18 (A.A.) - Bir tebllt
de, şeker, et, un, ekmek: ve.sair yiye
cek maddelerinin Bükreş ve c-ivannda 
vesôkaya !Ahi tuwlaoail:ı bildirilmek
tedir. 

5 - SON TELCRAP - ıd '\fAYlS ıMt 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.17 -
Yazan. Franeis Ma.chıırıt Çeviren: isken.der F. SERTELLi 

Vapurda yediyüz yirmi kişi varmış, fakat 
kurtulanlar yüz altmış kişi idi 

Hçbır taraftan imdat gelmiyor
du. Bu korkunç ve insafsız dalga
lar arasında bütün bir geceyi ö
ltimle pençeleşerek mı g-eçirecek
tik:. 

Bir aralık kayıklardan bu:ınden 
umitverici bir ses yukseldi: 

- Bır cankurtaran geıruı;ı gö -
ründu. sür'atle bu tarafa doğru 
gelıyor. Merak -etmeyin. 

Bu, bır teselli için sciylenmiyor
du. Gerçekten, butiı.n yolcular g\
bı, bu ge-m nin duınan~nı uzaktan 
'ben de görmüş ve sednmıştim. 

Bır saat bile slırmed\ .. Cankur
taran gcmısi vak'a mahallıne ye
tL,ti .. tayfalar deniz at ldılar, 
yolcuları birer l:.rer toplayıp ge
mı güvertesine almağa başladılar. 

Er. ~nra da kayıktakileri aldı
lar 

Bu sırada, g. tikçe sertleşen şi
mal ruzgar bu küçük gemıyi bi:r 
f ndık kabuğu :bi, 'büyiik dal
galar arasınJa iyice harpalıyordu. 
Fakat, cankurtaran gemisinin bu 
dalgalara tahammülU vardı. Çok 
sıir'atlivdi. Hepimiz bitkin bir 
lıalde g<'mi ambarına indiriliyor
duk. Ambnda hazırlanmış bir ta
kım kaputlara sarınarak, ıı;lak el
biselerim; 'i çıkarıyor, gemicilere 
veriyorduk. Gem ciler JıSlak elbi
selerimizi makine dairesinde ku
rutup getiriyorlar ve bize müte
madiyen sıcak konyaklı çay veri
ynrlardı. 

Kazaya uğrıyan ve dalgalar a
rasında yanıp batan (Faberlayn) 
da yolcularla beraber yedi yüz 
:yirmi kişi varm:ş. 

Halbuki kurtulanları saydılar: 

Hepimiz yüz altmış kiı;iydik. M'ü
tebakisi boğulmuştu: 
Geminın süvarisi de boğulanlar 

aras·nda bulunuyordu. 
Kurtulan yolculardan bıri: 
- Kurtulanrın sayl6ına bır kişi 

daha ilave etmeliyiz. 
Diye bağırmıştı. 
Bu. görüşleri kuvvetli bir de

mir tüccanlVdı. 
Ben hemen yattığun verden ba

şımı kaldırdım: 
- Hakkınız var, dedim, Dani

markalı puro fabrikatörü Mıster 

Vilyams Linkoln de k.ırt !muş ve 
tayyareye binip gitmıştir. 

Bir ihtyar kadın: 
- Tehlikeyı acaba önced. n mi 

tahmın etti? Telgraf çekerek, ken
disini kurtarmak ü-zere bir tayya
re istem iş olsa gerek. 

Artık, Mister Vilyams hakkında 
herkes bır başka hüküm veriyor, 
fakat, hiç kl'ınse onun bir casus ol· 
duğunu söylemiyor. söylemeyi 
aklına getirrniyord u. 

!lkönce en yüksek sesimle: 
•-O. bir Alman casusudı.r .• 
Diye haykırmak isterdi!" F -

kat, kendimi güç tuttum. 
İkinci bir çay daha iç ~e akltm 

başıma geldl 
Kurumuş elbiselerınıı g t ·dı

ler .. giyindilr_ Bır kenar<la ot'lru
yordum. 

Etrafımda haliı ınliycnl r, aJlı
yanlar, baj".rıp çagu·anlar v • 

Na.:;ıl bağırıp çağır.::asınlar ki, 
yolculardan kimisi babasın , k -
misi anasnı, kardeşıni, çocugun u, 
kaybetmıştir 

Facia çok büyüktü. 
Vilyamsı yakalay,ıp d"ilerim!e 

parçalasam, şu zavallıların ıztırap 
!arını dindirmek yine kabil oLll'az
dı. 

İnlıyenler arasRlda genç bır İs
panyol kadını ağlıyordu: 

- Kocamla henüz ikı ay onre 
evlenmiştim. Nevyorka, bala) .nı 
geçirmek için gelmı.şlık.. Paı 1.;e 
dönüyorduk. Oradan memleketi· 
mize geç-ecektik, 

Genç yaşta dul kalan bu guzcl 
İspanyol kadın:na çok acımışhm 

Felik:etzedclerin lıcpsıne acı

yordum. 
Hatta kendime bile. 
Çünkü bana, benden başk:ı. mer· 

hamet eden, beni benden ba ka 
duşünen kimse yoktu 

Bu vapurla Nevyorktan yola ç.k· 
tığımı, Londradaki a:lem efradı 
bile bilmiyordu. 

Londrada bulunan ihtiyar an e
ciğun, heni Ncvyorkta bir fabri
kada mühendis olarak çal• ·ıyorum 
sanıyordu. 

(Arkası nr) 

(_~_A_S~K_E_R~L_iK~~i~Ş_L_E_R~i~_) 
ASKERE DAVET ziran/941 akşamı nihayet balncak't!r 

Bu yoklamaya İstanbulda bulunan ı...e.. 
Sa.nyer A*"'rl• Şubeebı4ea: vaz.ım, Veterinı:r, Eczacı ve T.-.bibleril 
Sarı,yer Aikerlik Şubc:;;ıne ka,yılli yoklama.lan l{Hazirill\/94 l gününden 

312 ; 332 dogumlu hiç a..kerlik yapma- 7 /Hıız.ran/941 cunüne kadar devam 
ml:l o!an İ.slinı ve Gayri İ.il.Am erler 
22 Jl,1ayıo 941 Perşembe günU talim edllecel<. Diğer subay \'e askeri memur• 
ınak.udiyl~ se\tkcdıleceklerdir. lan.n yok.lamalan 8/ll~ranı 311 

Bu kabil. acemJ erlerden manevra ve g u n ü n d e n 20/Hazı.r.ın/ g;.ı.nu .. 
tatbikat nıak .adıyl~ kı.sa mudd&tler ne kadar devam edilecek 7oklnırs ı...ın-
itin silfih altuıa alınan erat ıle. saka\- teri haftanın Pazartesi, Çarpın~ ı. o 
!ar d•h sevke t:ıbıdu:ler. Cuma C(ınleri aaat 8.30 dan 18 c kadar 
Kaydın~• şüphesi olanlar 22 Ma,.1.1 Salı, Perşembe günleri öğleden s · ı•a 

941 gi..uulne kadar hergi.ın ıubeye mü- ~at 14. den 18 e kadar a agıua y .. :ı.ıh 
racaatla vazıyetlerini öğrenebilirler ve vesikalarla birhkte btzzat rıuraca::ı.t e-
elbısclerini alabılırler. deceklerdir . .... 
BeşiMAf ABUTlllr. Ş\ibe'lec!!"'c 1 - Emekli subay ve memurlar. 
ı - 312 - 332 Doııumlu dAhı1 teıı:- A - NO!us hüviyet cüzdanının tas· 

mil ihtiyar acemiler ile bu dotumlu- dildi sureti 
Urdan muvazza!lık: hızmetıni yaptık.la- B - Maaş resmi senedi (Beraat) 
rına dair ellerinde vesi.k.bı bu.lunmı• C - Van>& askerlik vesi.kası 
yanlar nufus cuzdanlartyle~ D - Her hangi. bir Fen •u.besınde 

2 - 316 ve daha genç doğumlular- ihLısu yaı>m11 ı.oe dıpJı>ın.ası 
dan muvazzaflık bızmetlenni tam ola- E - Sıhhi. subayların d1p~ıJ.ına ve 
rak yaptıktan sonra ylıkı;ek tahsil gör- ihtısaa vesikası. 
m(JŞ olanlardan 7edelt subaylı&a ı.stek-
lilertn. dıploma ve nüfw cüzdanları,.le.. F - İki aded 4.,5XI eb'admd.ı \:e..._-

3 - 336 doğumlularla muamel07'6 kalık !otoğı'a! 
tAbi olup Lise ve daha yüksek ta&ıl- D - Y- sllbay "' A!l<m Meawl\o 
lint bitirınış yiı.kselı: askeri ehl\yetna- lal': 
meı>I olanlar ve askeri ehlıyetnat)leSI A - Nüfua buvi7et cüzdanının tas• 
olmıyanların nüfus ctizıdanlan Y'e okul dikli sureti 
vesikalariyle B - Askerlik ve.»ika_,;ı (Terhia tn· 

4 - 336 doğumlularla muameleye keresı, Yedek .subay diplorru.:.ı) 
tAbi gayri İslam tabı.p ve veterinerle- C _ Herhansi bir Fen •"bes.ııdeı 
ıin de nüfus cüıdanlan ve diplomala- ihtisa.& :yap~ ,.. dıploması. 
rı ile birlikte, 

5 _ Yukanda 4 ınoddede yazı4 .,,._ D - Sıhh! •uba7lann diploma " 
ler 22 Mayıs 94.1 Perşembe günü sa- lhtisu ''eoik.a.lan 
bahı şube merkez.nde bulunacalcJar.. E - İki aded 4,ôXG eb'adında ,·esı-
dJr. Gelmiyenlerin hakkında askert kalık fotoğraf 
ceza kanunları hükümlerine ıöre mu- Halen İstanbuldlln har c mahı.llerde 
amele yapılacağı ilAa olunur. bulunan Emekli ve Ydek subaylarla 

Jf askeri Memurlar yukandoı yazılı Veil• 

1üıdıltöJ' Yeril AJık,..llt !Ju-~ kaların bırer suretını bulunduk lan ye
Yedinci Kor mıntıkasından Kacjr rin 11s.kerlik ıubelerine müracaat ede-

köy ınıntakasına yer değişt!ren (330- rck pul ilsak etm · ızın tasdik ett.:ıp 
150) sicilli emeltıt topçu 7Qzb!lfı Şlilc- taahhüt!U bir mektupla şubemize ıoıı• 
rU oğlu Mustafanın d<'t'hal .K.adıkö7 dermeğe mecburdur. Mckıuplarınd.a 
Şubesine müracaati teblil olunur. bulundukları mahallin açık adresini 

"'" yıı,;ımakla mUkelleftırler. Senelik ııı.ti-
Emekli ve Yedek Subaylarla yat yoklamasına iı;liralt etmeyen veya 

Askeri memurları ıe-beye \,lşrada olanlar yukarıda yazılı \'esıU 
sureUerile bulundukları yerleri bildir-

DA VJı~T mcyenler 1076 sayılı kanunun 10. maıi-
u-.D<tat "'*erlik !Ju~: desine tev!ık&n elli Ura para cezası tat-

Bcşil<taı Askerlik şubesınde b71t4 bik edıleceği illi'.\ olunur. 
h~uz :yaş haddaıe uğramamlf olan E- _;;,;;;..~..,;.;,.;: _________ _ 

ınekli ''" Yedek (eski tabirle birinci .••ı ZAYİ - Çoruh Vil,\yetl A erlilı: 
ikinci llDlf ıh.tıyat zabitan ıle memurıru Şubesinden al.mı$ olduturn asker! \•e-
aalrerlye) Suba71arla askeı1 memurla- •;kamı zayi ettim. Yenlsinı alacatım
nn senelik ,.ol<l•malarma l/Hazıran/IM.1 dan eskisinin hükmü yoktur. 
eünündeıı 11.il>areıı baflancalı: ve •tHa- ısıt ~ 11.ihı &WI 
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Bataryalar eski modeldi. evvela tabyaları 
işe yarar hale getirmek lazımdı 

Besım Bey, kumandanın sözle. 
rindt>n hiç hoşlanmamı tı. Hele, 
Hele Belediye reisinin yüzünde ve 
hareketlerinde tasvip ifadesi be· 
lirten son oümleler hiç de iyi la
kırdllar değildi. Besim Bey bu 
bahsi kapatmak istedi, sözü çevird:i 

- Nezraetin emir vereceği mu. 
hakkak .. Hatta bunu daha iyi da
ha etraflı mütalea etmek için, şim
diden bu ihtimali ileri sürerek 
tahakkuk ettirdiği takdirde nasıl 
hareket edileceğini telgrafla ne • 
2aretten sormak; gelecek cevaba 
göre müstakbel hareket ve karar
larınızı önceden temin etmek nok
tasından mühimdir. Siz hemen 
fifre telgrafı yazın! 

- Şimdiden müracaat tuhaf ol. 
maz mı beyefendi? 

- Hayır, hayır .. Daha isabetli 
bir hareket olur. Nezaret de sizin 
dürbinli,ğinizi, uzak ih'\imalleri da
hi düşünüşünüzü takdir eder. 

- Pe~a .. Onu yapanın beye· 
fendi! 

- Biz, İtalyan konsolosunun ib.. 
bar ettiği İtalyan donanmasının 
limanımıza gelişini büsbütün ted· 
birsiz ve ihtiyatsız da karşılama· 
nıış olmak için §imdiden hazırlık.. 
lara başlı yalım. •• 

- Ne gibi? 
- Mesela kumandan bey bir da· 

llrika evvel verdiği izahatta şehrin 
iki tarafındaki Hamidiye ve Os
manlı tabyalarile Turgut tepede
ki toplann tamamen eski model, 
ba menzilli işe ,yaramaz silahlar 
oldukunu binaenaleyh bu tabya.. 
lara yok nazarile bakılması lanın 
geldiğini ııöyledi .. Şu halde evvela ' 
hu tabyaları işe yarar bir hale ge. 
tirelim! 
Neş'et Bey ellerini iki yanma 

açtı, bu fikre taraftar olınadığını 
apaçık göste.ı:en bir sual edasile 
llUrıldandl: 

- Ne !re ve .• nasıl?! 
Besim Bey itidalle karşı\ık ver· 

di : 
- Eldelti silah ve vasıtalarla .. 

Mesela bu tabyalardaki işe yara
maz toplan yerlerinden Çlkanp 
oraya topçu alayı bataryalarından 
birini getirip koyarak sonra li • 
manda Sayadıdt>rya botu var. Bu
nun topunu da çıkarıp sa lde bir 
noktaya yerleştiririz... Sekiz on 
top, ve sahil kıt'alarının tüfenk
le:ıi karşısında İtalyanlar yapmak 
:lstlJ«ekleri il!l'aoın iyi neticeye 
vanruyacağını daha ilk hatta kar. 
11laşacaklan bu kuvvet karşısında 
itiraf etmek mecburiyetinde kala
caklardıı. 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifeden de1ıamJ 

lerini yiyeceklerdi. Birinin elinde 
saldırma, öbürünün elinde bin • 
lik, biribirlerine saldırdllar. Ben 
tezgahtan görünce brladım. Bi • 
rini bir tarafa, birini bir tarafa 
çektim.. Amma, o zaman kadar 
olan olmuş .. Birinin eli kesi!ıniş, 
öbürünün başı yarılınış. Ben ye
tişmeseydim, ikisinden de hayır 
yoktu hani ... 
Davacılırra, şahit bakkında ne di. 

yecekleri soruldu. Kadri: 
- Biz kavgaya başlarken, Abdi 

tezgahın altına kaçtı. Orada yoktu 
ki ... ltepsini uyduruyor. 

Necati de, Kadrinin bu sözlerini 
teyit etti.. 

- Kavga mayna olduktan son. 
ra tezgahın altından çıktı. 
Diğer bir iki şahit de dinlenildi. 

Bunlar, meyhanenin müşterilerin
dendi. Kavganın nasıl başladlğını 
.hiçbiri görmemişti, bilmiyordu. 

V ak'anın bir iki şahidi daha var
dı . Yaralılardan her ikisinin de 
kat'i raporu verilmemişti. Kat'l 
raporların gelmesi ve şahitlerin 
dinlenmesi için muhakeme başka 
güne bırakıldı. 

Koridora çıktıkları zaman, Kad
ri ile Necatinin sonradan gelen 
ahbapları ikisine de tekrar birer 
&igara verdi. 

- Gt!lin, dedi, ben sizin aranızı 
bulayım. Şu dükkanı bana satın .. 

Değerini vereyim .. Peş!emallık da 
vereyim. Şurada 6ÖZ verin, hayır
IMalım ... 

İkisi de, ters ters yüzüne bak. 
tılar ve cevap vermeden yürü • 
diller. 

Neş'et Bey tekrar suale geçti: 
- Yani, İtalyan ihracı karşısın

da, şehri tehlikeye koyarak sa • 
hilde müsademeye başlamağı mı 
tercih ve emir buyuruyorsunuz? 

- Evet .. Ve muhakkak olan bir 
şey varsa ihraca karşı yapmak 
mecburiyetinde bulunduğumuz 

vazife de bundan ibarettir .. 
- Zannetmem beyefendi.. Bu 

hareket muvaffak olmadıktan son
r.a, Trablus şehrinin de harap ol
masına sebep teşkil eder. Binaen. 
aleyh limana hfildm tabyaların 
sahra bataryalarile kuvvetlendiril
mesi fikri nekadar olmaz bir iş 
ise bu ikinci nokta da ayni dere
cede hatalı bir karar meydana ge. 
tirir .. 

Bu münakaşa epey uzadı .. Mi
ralay N eş'et Bey itirazlarına et
raftan misaller getirerek kuvvet 
verdikçe vali vekili Besim Bey de 
milli hislerden, tarihten, milli şe. 
haınet vak'alarınm tarih sahife • 
)erindeki parlak akislerinden bah· 
sediyor: 

- Türklüğün en bariz hatlan 
sa~ meydanlarında az kuvvetle 
çok iş görmek, tek başına veya bir 
avuç kahramanla milyonluk sürü.. 
)erin yapamadığı işi yapmak ve 
fevkalade neticeler almaktır .. Hat
ta bu hassadan doğan veoizeler a
rasından cher milletin müdafaayı 
terketti.ği yerde Türk milleti mü. 
dafaaya başlar ve .. muvaffak o -
!ur!. vecizesini en kudretli dünya 
erkanıhaplerinden Molteke'ye söy
lettiren bir milletin yani bizim, 
hiç olınazsa tarihe karşı yüzünü 
ağartırız! 

Diyordu. 
Neş~ Be,e de ayni şekilde ce. 

vap vermekten geri kalınıyordu: 
- O kadar teferrüatı bilmem 

amma beyefendi, erklniharbiyei 
umumiyenin böyle bir karar ver
miyeceğini pekAU biliyorum .. Fa.. 
kat onun yanılarak böyle bir kırrar 
ve emredeceğini kabul etsek bile 
şunu da ilave etmeliyiz ki bu ha
reket tarihe karşı kara bir yüzle 
çıkmak için kafi ve kuvvetli bir 
sebeptir. 

Nihayet Besim Bey, hfila bir kö. 
şede oturup başı önüne eğilmiş 
tecrübeli deniz kumandanı, komo
dor Hacı Ahmet Beye seslendi: 

- Ahmet Bey .. Siz de fikrinizi 
söylesenize .. Teklfilerim yerinde 
değil mi? Şehri müdafaa içlıı ilk 
yapılacak iş, düşman tecavüzünü 
daha toprağa ulaşmadan önlemek 
değil midir? 

( Arka.n var> 

Serdengeçti aile· 
sinin teşekkürü 

Bir kaç ıün evvel umwnı bir tees
ııtlr içinde toprağa tevdi edllmiı olan 
İstanbul Umumi Meclisi Birinci Reia 
Vekili Necip Serdengeçtinin zevcesi, 
kardeşleri, kızı ve oğulları Jmzasiyle 
aldığımız mektupla merhum içln sa
mimi ve ıüzel bir cenaze merasimi 
tertip eden Vali ve Belediye Risl Dr. 
Liitti Kırdara ve Belediye idaresine, 
merasime iştirak etme-k, Çelenk &ön· 
dermek. aileyi gerek ziyaret suretiyle, 
ıerekse mektup ve telgrafla tAz.lyet et
mek lôtfunda bulunmuş olan Cümhu
riyet Halk Partisi, İstanbul Umumi 
Mecli$i, Ticaret Odası, Türkiye Eczacı
lar Cemiyeti ve diğer mües.t;eseler Rebi 
ve halarlyle bütün dostlara ve alflka
darane neşriyatından dolayı İstanbul 
?\fatbuatına minnet teşekkür ve hür
meUerinhı bildtrilmesi istenilmekte
dir. 

İstanbul 2oci Noterliğinden 
Beyoğlunda Pangaltıda Tay 10ka

ğında 11 No. lu hanede mukim iken 
10/5/941 tarihinde vefat eden Bayan 
Vartuhl Amuceyan'ın NoterJiğimiz va
sıtasiyle yapmış olduğu bir kıt'a ölüme 
bağlı tasarruf varakasında muharrer 
Mahmutpaşada Sultan Odaları Hanın
da 11 Numaralı yazıhanede mukim 
Bay G. Solakyanı tenlize memur tut
mu~ ve binaenaleyh mezbureden ala
caklı olanların on bes gün zarfında 
mumalleyhe müracaatı beyan kılınır. 

FatDı ic:rasından: 940/1832 
B" borçtan dolayı mahcuz ve para-

ır rrilmesine karar verilen a yatak, 
ya çCv a b t•·-ı.e 3 
1 kürk, 2 kanal kilim, • a --.:,,,;,., 
yastık 3 yorgan, 22/5/941 Perş Ra· 
günü saat 11.30 dan 13.30 a kadar ile 
mide Rami çarşısın<la a~ık arttırma 

__ ,.,,. a kıymeti mu· 
satılacaktır. Mtu.J\.ur eşy d. de 
hamm~ini bulmadığı tak ır 
26/ 5/941 Pazartesi günü ayni mahalde 
ve ayni saatte satılacağından talip 0

-

lanlann mahalli mezkôrde memuruna 
müracaaıları ilin olunur. 

DÜNYA MESELELERİ 

Bir 
• 

nın 

demirci
oğlu •• 

(4 üncü sayfadaıı deı-am) 
- Bu işi yapabilir misini?. di

ye wrdu. 
- Hay ha), yalnız bana sekiz 

gün müsaade ediniz, 
- Pekala, sizi tecrübe için hiz

metime alayım. 
Birkaç hafta sonra janen genç 

arkadaşından o kadar memnun 
kalmıştı ki, hazan Kaliforniyadaki 
madenlerdeki işlere bakmağa, ken
disi gitmiyerek, onu gönderiyordu. 

23 YAŞINDA BİR MÜHENDİS 

Bir gün bir Ingiliz firmasından, 
bütün dünyada şöhreti olan Lui 
janene bir telgraf geldi. Firma, 35 
yaşında genç ve Avustralyada bir 
maden işletmesini idareye mukte
dir bir mühendis istiyordu. 

janen derhal şu cevabı gönderdi: 
•Peki, fakat yaşı. 23 dür .• 

Bu cevabı ile de Huveri seçmiş 
ohıyordu. 

Mühendis Buver Avustralyada 
pek çabuk kendisini gösterdi. Bir 
kaç sene sonra Ayustra!yadan Çi· 
ne geçti Orada · Çin hükUme • 
tinin sınai müşavirliğine tayin e· 
dilerek Mançuri ve Mongolistan
daki demir ve kömür madenlerini 
muvaffakiyetle idare etti. 

1900 de Boerlerin isyanı çıktı. 

Huver ve diğer beyaz ırktan olan
lar Tiyen • Çinde mahsur kaldL 
Buver imtiyaz mıntakalarını mü
dafaa için barikatlar yaptırdı. İs
yan bitince, Baver Çin madenleri 
kumpanyasının müdürü oldu. Pe
çili de Çing-Vang-Tov limanını in
,a eden Buverdir. 

Yeni madenler buldu, açtı. Ye
n demiryollan ve fabrikalar yap
tırdı. Bir vapur kumpanyası VÜ· 
ende getirdi. Artık San Fransis· 
koda, Nevyorkta, Londrada, Şang-. 
hayda, Melbornde şubeleri vardı. 
124,000 kişi emri altında çalışıyor
du. 

AMERKAYA DÖNÖŞ 

1.914 de Buver kırk yaşında ldL 
O sıralarda San Fransiskoda Pa
nama • Pasifik sergisi açılacaktı. 
Buver Aınerikaya döıamüş ve Jıu 

sergiye komiser tayin edilmişti . 

Ecnebi de,.letlcri strııiye davet i
~in Anupaya ı:elmlşti ki, umumi 
harp patladı . 
Avrupanın muhtelif memleket

lerine dağılmış 20-0,000 Amerikalı 
turist parasız ve kredisiz kalmıştı . 

Huver derhal bunları Aınerikaya 
göndermek için teşkilat yaptı. Az 
sonra da işgal edilmiş Belçikada 
sivil hnlka yardım için kurulan 
bir hayır komisyonunun başına 

geçmesi kendisinden ri~a edildi. 
Huver bu vazifeyi kabul ederek. 

Amerika efkarına sık sık miira
cnatta bulunmak suretile Belçika 
halkının iaşesi için 90-0 milyon do
lar topladı. Şahsi servetinin bir 
kısmını da bu hususta sadetti. 

Amerika harbe girdiği zaman, o 
:ıamnnki Cumhurreisi Vilson, Bir
leşik Amerika devletlerinin iaşe 
işlerini tedvir etmesini Huverden 
istedi. 
Huver artık gitgide Amerika dev

let adamlarının yanına yaklaşmış 
bulunuyordu. 1921 de Hardingin 
Cıımburreisliği sırasında Ticaret 
Nazın oldu. 1929 da gıdasız Rus 
muhacirlerine yardım komitesini 
idare etti. 15 milyonu bulan bu 
insanların belki de hayatım kıır
tardı. 

1928 teşrinlsanisinde ise, Cum· 
hnrreisl intihabında rakibi demok· 
rat Al Smlte galebe etti ve Ame
rikanın o en müreffeh zamanında 
Cumburreisliğine intihap edildi. 

BtlTON GAYRETLERiNE 
RAÖMEN ••• 

Fa.kat ondan sonra, dünyada bü
yük bir iktısadi inhitat başladı. 
Buver bütün gayretlerine rağmen, 
bu cihanşümul inhitattan Ameri
kayt kurtarmağa muvaffak ola • 
madı. 

1932 teşrinisani Cumhurreisl 
intihabında ise, rakibi demokrat 
Franklen Ruzvelt tarafından mağ
Mp edildi. 
Artık Buverin siyasi hayatı ni

hayet bulmuştu. Şimdi 66 yaşında 
olduğu halde, yine bundan 25 
ııene evvelki gibi, ıztırap çııken· 
lel'in yardımına koşmak istiyor. 
Fakat ahval ve şerait o kadar de· 
i!işti ki, Huver bütün gayretlerine 
rağmen istediği gibi muvaffak o
}a1JU7or. 

PARLAK ve SA~LA.M DiŞLERE MALiK OLMAK iSTERSENiZ 

MUHAKKAK 

Of$ MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dlşetlerınl muhafaza eder. 
Her yerde O E N T O L dl• macununu arayını;r. 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
ı _ Antalya V!ayetlnin Serik Jcazası dahilinde hudutları şartnamede :a

zılı Xapaklıbel! devlel ormanından tahminen •708> metre küp dikili çam agacı 
ile 4360> metrelçüp katran atacı bir seneiçerlsinde çıkarılmak üzere 10.5.941 ta
rihinden itibaren yinnl gün müddetle kapalı zarf usulü Ue arttırmaya konul-

m~.:_ Arttırma 31.8.941 tarl!ıine müsadil Cumartesi günü saat onda Antalya 
Orman Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 _ çamın beher ıayr:I mamul metreküp muhammen bedeli «490> katranın 

c780> kuruştur. 
4 _ Muvakkat teminat c48b lira •21> kuruştur. 
5 _ şartname ve mukavelename pmjeleri Ankarada Orman Umum Müdür-

Hllü ve Antalya Orman Çevirge Müdürlüilünde görülebilir. . . 
ı _ Tekli! melı:tuplannın 31.8.941 ıünii saat 9 za kadar Komisyon Relsliğme 

ve>ilmesi lhım<lır. . . _,._ tt 
7 _ İsteklilerin Ticaret Odası vesllı:aslyle birlikte belli edilen .~ ve 1&a e 

ihale lı:omisyonwıa mfuacaatları. c3821> 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme O. idaresi İlanları 
Muhammen bedelı (1485) lira olan muhtelit eb'atta 1200 Kg. adi kenevir 

lıalat (24.5.1941) Cumartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar bma
ıı da~lindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu ise girmek lst.iycnlerin (222) lira (75) kuruşluk kat'i teminat ve k~;ıu
Dt.Ul tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatjne kndar komJsyona mura
caatlan lAzımdır. 

Bu işe ait sartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3865) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ------Saati -Kereste 85. M3 Pazarllk 15 
Çelik boru 2 pusluk 200 metre > 16.30 

.. ı - Yukanda cins ve miktarları yazılı 2 kalem malzeme pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

n _ Pazarlık 2ı/5/941 Çarı;amba günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

JII - Kereste eb'at liste~i ve prtnamesi sözü eeçen iiUbedcn parasız alına
blllr. 

IV - İsteklilerin pazarlık !cin taylnolunan gün ve saatlerde tekli1 edecek
leri :fiyat üzerinden % 7,5 eüvenme paralariyle birlikte mezkO.r komisyona mü-
racaatlan. •377u 

SahiP ve Başmuharrlrl: Etem lım Benice - Neşriyat Drrel<toril Cevdet~ 
cSON TELGRAF• Matbaaaıı 

18 Mayıs 1941 
18.00 Program ve J..femJU:et Saat 

Ayarı. 

18.03 Mlızik; Radyo Caz Orkestrası 
(İbrahim Özgür ve At.es Bö
cekleri). 

18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 
MahsuJleri Borsası. 

18.40 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
Programının devamı. 

19.00 :Müzık: Seçilmiş Şarkılar, 
19.30 Memleket Saat Ayarı. ve A .. 

ifıns Haberleri. 
19.4~ Nrüzik. Chopin'den Part;alar 

(Pi.) 
20.00 Konuşma: (Yurt Saati ) 
20.15 Müzik Fasıl ii.,ı, 
21.00 Konuşma: Memleket Postası. 
21.10 Müzik : Meşhur Operalar (Pi.) 
22.30 Memleket Saat ayarı, ve A-

jans Haberleri. 
22.45 Ajans Spor Servisi. 
23.00 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınk.l Program ve 

Kapanıs. 

BORSA 
17 Mayıs 1941 

Acılııt ve Ka.pan'I 
1 Sterlin 5.22 

100 Dolar 129.69 
100 Frank -
ıoo Liret -
100 İsvjçre Frc. so~ 
100 Florin -
100 Rayişmark -
100 Belga -
100 Drahmi 0.995 
100 Leva -
100 Çek Kronu -
100 Peçe ta 12.89 
100 Zloti -
ıoo Pengö -100 Ley -
ıoo Di.nar -
100 Yen Sl.0175 

100 İsveç Kron 30.98 
100 Ruble -

ESHAM VE TAllVİLAT 
İkramiyeli % 6 1938 19.08 

F'aUlı Sullı 1 - Hukulı: HıUı.lm-
11i3ıden: 9U/3L T. 
Kazlıçeşme İskele cadesl 18/20 sayı

lı Deri Fabrikaaında Bekçi iken Ba· 
lıklı Rum Hastanesinde vefal eden ve 
mahkememizce terekesin vaz'ıyet edi
len Karabey'in alacak ve borçlulan
nın bir ay ve varis kldlasında buJu .. 
nanlarm çtt ay ı.arlında mahkc~mize 
milracaaiları, aksi takdirde terekesi
nin ha.ti.neye devredtlcceğl alfiltadarla
rın maliiınu olmak üzere JJAıı olunur. 

Beyotlıı ı - Sulh B'*ulı: :ifa.ilke· 
meslnden: 941/1125 

Mahmut Şi>;ınanfozıcıoğlu tarafın

dan Mustafa Çln! ve Mehmet "P'otlb a
leyhlerine açılan 293 lira 12 kuruş a
lacak davaı:;ının muhakemesinde daVa 
edilenlerden Mustafa Çini'ye gönderi
len davetiye bilMebliğ iade edilmiş ol

d•ğlmdan ilfınen tebligat icrasına ka
rar vcrilmjştir .. Muhakeme günü o-lan 
6/6/941 saat 10 da mahmeye gelmesi, 
aksi takclirde gıyabında davaya bala
Jacajjı davetiye makamına kaim ol
mak üzere on beo glin müddetle i!ftn 
olunur. 

Sultan Ahmet 5 inci 
Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Alacaklı ve verecekli ll.Anı 
İstanbul Mahmutpaşada Sultan 

mektebi sokağında 16 No. hanede 
mukim iken 29/4/941 tarihinde öl
düğü bildirilen Adviye Rebia Du. 
ru'dan alacaklı olanların ve mu
maileyhaya da borçlu bulunanla. 
rın ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde mahkememize lüzumu mü
racaatları aksi takdirde bunlar • 

dan bu müddet zarfında müracaat 
etmiyenler için Kanunu Medeni-

nin 569 uncu maddesi hükmü tat. 
bik edileceği malfun olmak üzere 
:lan olunur. 941/47 Tereke. 

e TAKVİM e 
Rumi 1351 

MAYIS 
5 

Yıl 941 Ay 5 
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Htzır 

13 
Va!,ati 
S. D. ---
5 40 

13 10 
17 07 
20 22 
2213 
334 

Hicri 13it 

ıt. ABiR 
21 

Ezani 
Va.lılt 

S. D. -Günoş 918 
Öflo -4 48 
İJ.indl 8 45 
Aktam 1200 
Yat..ı 1 52 
fmsr.k 7 12 

r TEPEBAŞI BELE D 1 YE BAHÇE 
Her gQn 18 den 24 e kadar 

RADYO CA2 
Zengin Varyete Programı. Te!don: 

Yuğmurlu hayalarda k..lpalı salonu nuı vardır 

426° 
'.:/ 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 
Cadde ye Soı.atı 

7 Hane Çenberlitaş Molla Fenari Mahmudiye 
Aksaray Baba Hasan alemi. Cami Caını ıtlnde ıkı od .. 1-1 
Edimtkapı Karabaş Sarmaşık 

Çarşıda Sıra Odalar hanı Üst katla 2 
8 

Kei,;ecı Pirı Ca. 

Oda 
Drıyehatun, Yalclızlıhan Orta katta Oda 
Çakmakçıiarda Küçük Ye- İkinci 
nihan. katta9, 9/1, 9/2 Oda 

Samatya Mirahor İlyasbey 137 Dükk n 
Çariıda Perdahçı Han coka~ında. 21 Dükk. nın 

> > Oncuo~lu 14 Dük.k?ın 
Mabmutpaşa Yeşildirek 20, 18 Iki dükfın 

> 
Yenikapı 
Çarııda 

> 
Sultan Hamamı 
Şehremini İbrahim Çavuş 

Sultan Odalan 
KMip Kasını 

Kahvehane 
Kaz.azlarda 

Saka çeşmesi 
Cami 

24-22 Dükki;n 
1>7-59 > 

4 > 
27 > 

4-36 Baraka 
14-18 Arsa 

1/2 hı esi 

Yukarıda yazılı mahaller 942 ııenesi Mayıs sonuna kadar krroy• tı<I'. 
-üzere llfin.a konulmuştur. İhaleleri 30 Mayıs 941 Cuma günü saat On 
lacaktır. İstekliler Çenberlita,'ta İstanbul Vakıflar Başnıudürliilünd• 
karlar Kalemine gelmeleri. (3870) 

Devlet Denizyolları işletme O. Mü~ürlüğü ilanla~ 
Van İşletmemizde münhal bulunan göl vesaiti için motör maıonisllıt 

caktır. Talip olanların feraiti anlamak üzere mevcut vesika1arilc bırlık 
Müdürlüğümüz Zat İşleri Şubesine müracaat etmeleri lüzumu ilAn oJu~ı-

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Asrmuz modasınm mfd ve tnceHilne inzimam eden öSta4 
ler&Uerln mahareti, kadında ,.,,..;llio ma.tuf ,ayanı hayret bit 
lıeden lıonasü.bil aneder. 

Fakat Jiiz ve cman hululu revezedlrler. Eter bu nokb:VS 
limn ,.elen ilıllmam röst.erllm•"""· smeıer bu hatları baı;k•· 
lanııa pek çabuk farlt eUlrlrler. Bu, sizin bir sımruzdır ki, u· 
fa.t bir clikkaCs.':ıllk veya ilımal n- nltlbelerbıkln dikk•1 

na.zarından ımıl< kalamaz. İşte ,.,...ıerın (b)Jha...,. nazik ... 
hassas elldlere musallaıl olan o t~hriplıir seııekrln) elldlnl•• 
pizmeıkte oldutu on binlerce (bidayet~ pyri maJısüs) in.., 
ı:ıhr;lltte 9ınıalk&r ~·-· ~ 

Zamanla elldlıır.i soldırra<ıak ola:o ve sizi pek Ç(ılt c)efa vak '~lıı 
eden bu arızaları akşam ve sabah KRE!I PERTEV'le yapaeaj"ın•• I 
bir masajla refedniz. XREM PERTEV'ln bu mucl..,.ir.o yin t>lP 
hemcinainb sibl sb de hayret ve ""'mnlDllydle pJıll olauk. "'"' ııf 
receksinlı kt simanız, ebedt c<nçllğlnl-zi herkese matru•ane ııö1 ~ 

-· -1 XREM PERTEV'ln te..ıılblndelıl faal uıastr •n d.ı'in çizıııerl ~ 
balede ıeclkmlyecetı.tlr. B~ibııkııı ôtibven siz de bir tüp KRE'.\f f ,
TEV'i tuvalet masannda bulundurunuz:. O, ayni zama.nda sert ,.U.. 

1aruı v-e kuvvetli pn"flıı. en lyt nıahafı .. cıır. 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Sermayeaiı 100,000,000 Türk Liı-a31 

Şube ve Ajaus ade.11: 265 . 

ve ticari her nevi banka muamelefefl 

-Para Biriklirenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyot 
1. 

Ziraat Bankasında kumbualı ve ihbarsız tasarruf hesapl.ınD~ 
ar 50 lirası bulunanlara senede f defa celdlecek kur'a ile _.-,... 

plana göre ikrauıiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1.0-00 Liralık f.000 ~ 
f. 50I • / 2.000 , 
t • zse • LOOG , 

40 • 100 • f.000 , 
ıuo • st • &.ooo , 
120 • '° . 4.800 , 
160 • 20 • 3.200 . ~ 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııaralar bir ııene ıç!nde ~O lit'r1ır 
<saltı düsmivenlere i1'ramiye çı.lı:tııtı takd:rde % 2~ fazlasile vtpıı 
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylul. 1 Birincildnun. 1 
ve l Haz'ran t.arihler:nde çekileecl<tir. 
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