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Kime karşı 
müdafaa? 

Suriye Yiikıek Komiae
rinin nutku hiç bir haya
ti davaya ilaç olmadığı 
&ibi Suriye ve Lübnarun 
kime kartı müdafaa olu
nacağı bahıinde de hak
lı bir §Üphe ve tahrik a
mili oluyor •• 

~-~n: ETEM iZZET BENİCE 
Anharadan: 

llıırp ate~iuin Suriye ,.e fraka 
::;:atılması kar~ısında İngiltere 

ar bütiin Orıa ve Yakın Şark 
~'.ilet \'e devletlerinin hayaü bir 
•lıa duydukları a•ikardır. 

~ llica:ı Kralı İb,;issuud lraka 
••lıa.ngi bir '!"kilde yardım yap
~Yaca.ğıw beyan ettiği gibi; l\>la
~ray; Ordün Emiri de kıt'anın 
h~lı ve sükunu, emniyet ve ist!k· 
t;"lllı mnha(aza. bakımından ln
:ııere ile beraberdir. Hindistan 
~· ~lısır da diğer i&lam dev Jetler
~ bırJikte ayni saftadır. Gerek 

ndi imparatorluğunun eliinıeti, 
, ~•ek kıt'anın masuniyeti ve 

ılistin ile l\hsırdaki vaziyetinin 
lıı .. 
b li~afaa" bakımından kıt'auın 
, ijliinlüğünü hayati bir dikkat 
de Dıenfaatle göz\iniiııde bulun
t~a.k muburiyetinde olan ln-
~~ ~•renin Suriye ve Irakta biri-
t 'liııi ta.nıamlayıcı olarak a laeağı 
~dbirler h• öl~ü içinde ka{i vu- f 
>il hla açık ve a~·dın ikeıı; Suriye , 

11 lıııek komiseri General Denizin ' 
~tku ve bu nutka bakim olan ruh ı' 
~ lııına hi~ tiiphe yok ki. yersiz 

Teslim olma· 
sı beklenen 
daha dört 
• 

1 Italyan fır -
kası var 

Bunlar mukaveme
te devam ederse, 
Habeş seferi bir 
müddet uzıyacak 

Kahire 20 (A.A.)- B.B.C. Am
ba Alaginin düşmesi ve Dük Da
ostun teslim c;ılması üzerine Ha
beş seferinin nihayete erip etme
diği hakkındaki suale karşı, he
nüz bunun pek erken olduğu ce
vabı verilmektedir. 

İki İtalyan fırkası Cimmada, d'
ğer iki İtalyan fırkası da G<:ndar
da bulunmaktadır. Yağmurlar 
vaziyeti güçle~tirdiğlndcn, bunla
rın mevsimin sonuna kadar mu
kavemet etmeleri muhtemeldir. 
Ancak_ Dükün te"lim oldui;'Unu ha-

• 

ltıık.-.zdır. 1 
~e: Irak, Kiivit, Filistin,_ \ 
.it.· )i Ürtlün, Hica1, Vemen, 1 ' 
""41ır, lraıı Hindistaıı. vollannın 
~bbırı v;ziyctindc olduğu gibi; 
-., ':"' ~arafından ~· i~ale en 

1 
''t Ulkcolir. Surıyenın nıaat

' lif istiklali olmadığı gibi; 
~i kendisini müdafaa edecek 
,.,: Old11sn da yoktln. Ru vatifr, 
d• ltoıınıu ,ark ordusu tarafından 
b tııhde edilmi,tir. G<11e-ral Vey
lıı lldııı kıırduğ'tı hu ordu; Fran
\t 1~ iııhizanıını ıniltcakip, ·haki
)• .~nmların terhisi ve Fraıı.a
lit·:0~d,.ilmelcrile !l0-45 bin ki· 
\,~ hır şekil ve dc~irme ordusu 
\ 1 '? llnr, lıımi tir. Suriyeniıı her 
ı.k~ı .bir tecavüze nrnruz kAlması 
tı~. 1•ınde itli ordu ifayi vazife ha· 
il\ ~e, ıayıf bir ihtimal ile de olsa 
>,~:~CaVliz hamlelerine karşı ko· 
to lır ve aydınlanacak vaziyete 
lı~i' İngiltere ve alakalılar tara
l'rı; •ıı takviye edilebilirdi. Fakat, 
>oı ~sa Alm:ınya ile teşriki mesai 
\ı~ ~na gittiı'.;.;ne ve Suriyeye Al
lııa: tayYarelerinin lnmeı.;ne mii
~t • Pltiğine göre; bu vaziyet de 
•ıı ldaa kalkmış ve bilakis Fran· 
':~ 0•11.an pasif hattı hareketi ve 
~, la~eke şartlarını tefsir durumu 
l;~dlııılıverhı Suriyeyi bir üs ha· 
hı, h kullanmasına yardım eder 

() •le 'irmiştir. 
k,~ lıalde, biltün Yakın ve Orta 
--~ IJt anahtarı vaziyetinde bulu
lıı,;j. 'tl'iyenin vaziyeti; elbette ki, 
tlt· '>l~ l(ln birinci derecede ha
~.~ •~emmiyeti haizdir ve bn e-

tıııyu nisbetinde tedbirleri 
(°""9mı 5 bıcl DJ'hda) 

Amha Alagı(.e ordusile teslim olan 
Diik Daust 

ber alınca, bunların da teslim ol· 
malan beklenebilir. 

Amba Alaginin teslimi, tesirini 
birkaç güne kadar göstercrektir. _ ___,,. __ _ 
Cenubi Afrika 
Başvekilinin 

tebrik telgrafı 
Kahire, 20 (A.A.) - .B. B. C.> Ce

nubi Afı·tka Başvekili General Smnts 
Doğu A!rikası İngiliz kuvvCtıeri Ku ... 
mandanı General Kemin.gem' gönder
diğ·ı bir tlgra!ta Dük Daost'ıın kuv
vetleriyle birlikte tesliıh olması h'a
berinin Cenubi Afrlkada biiyi.ik bir 
menmunyetle karşılandığını biJdir1ni$, 

bu bliyük zaferden doloyı Gtnerali 
tebrik etmiştiı'. 

Amerika muavin 
gemiler yapıyor 
Vaıington, 20 (A.A.) - Meclis, 350 

milyon dolar kıymetinde 550 bin t~
hık muavin gemiler inşasını derpiş e
den !Ayihayı Gyıına göndermiştir. 

J\ . 
~.._Y_a_k_ı_n_d_a.- Başlıyoruz :( 

V' . 

ONUN HAYATl.NI 
Anlatıyorum 

~1 Yazan: HALOK CEMAL 

Ilu yeni tefrikada şunları bulacaksınız : 

'tı-· fık, heyecan, macera, zevk alemleri, ihtiras ıahne
~ ;• •lanbulun iç hayatı. Ve mes'ut, mürelleh ba1layıp, 
ı:: <iırımlarJa acı bir ıelalet halinde biten tecriibeaiz, 

Vqllı ıenç kadın ömürleri ... 

SON TELGRAF'T A 

A.<.keri harckiıbn sona ermekte o!dıığu Habeşistamn mühim 
şehirlerini gös terir harita. 

DükDaostne- Teslim o/mı-
• 

den teslim ol- gan iki ltalgan 
duğunu Muso- fırkasının da 
linige bildirdi gerileri kesildi 

Roma, 20 (A.A.)- Dilk Dao.ı Muıı· 
SQ!ini'y<) aşağıdaki mesajı ıöııdermit
tlr: 

•Bir çok yaralılarımızı yerl~"1irmek 
ve bunları tedavi ebnek imkAnsız bir 
hale ginniıti. Vaziyet gittikçe mti,,ıciil· 
l"§lllifll. Hat\A en ağır fedakArlılrlara 
rıza göstcrılse bHc, ancak kı bir za
man da'ha mukavemet edılebilirdi. 

Binaenaleyh düşmandan ıettfli bir 
surette teslim ohnay1 talep ettim. Düş
man talebimi kabul etti. Şu hazin sa
atte, ~er takatince ne yapmak müm-

(I>fta.nu 5 inci sufada) 

, Ka.hlte, 20 (A.A.) - «B. B. C.» As
keri melıatll Cenubi H•beş6tanda ele 
ıreçlrllm bir yol Utlsak noktuına e· 
hemnrlyet vermektedir. Bu sure&le 
Cimma'da bu.Junan iki it.aban frrka.· 
sının yocine kurlulll'! yolu kapaiıl· 
m~. Buradaki: kuvvetler uıcak or· 
nıanlara kat:abilirle.r. La.kin, Habf'!t 
vatanperverleri ile ka.njılaşru.a.mak 
1~. ita.ıyanla.r bö~ıle bir rlC'&ttcn ceki· 
ntteklerdir. Bu mıntaka İng!lk're a· 1 

dası kadar cenlştir. Lak.hı burad.ıki 
kuvvetle-r Düke imtisal etmn:lers(', 
}>unlann mukavemetini kırmak ı.ama
nı Jstilzam edecekt~r. 

236 Yeni ve Dinç Polisimiz 

Bu sabah Taksim 
abidesine çelenk ! 
koyup andiçti-

-
General dö 
Gol Amiral 
Darlan an
laşmalarını 
reddediyor 

\ Müttefiklere verdi
ği notada Fransa~ 
nın muharip millet 
sayılmasını istedi 
Londra 20 (A.A.)- Hür Fran-

sızlar Şefi General dö Gol İngiliz 
hükfunetıne ve müttefik hüku
metlere gönderdiği bir notada bıl· 
hassa şunları beyan etmektedir: 

• Vişi hükumeti ile Almanya a
rasında aktedilen anlaşmaları ta
mamen reddederim. 

Vişi hükumeti, kendisini müs
tevliye kaı-şı istiklülini kay-betmiş 
bir vaziyete sokm~tur .• 

ıD<-va.nu ti ın.,ı .. yra~l 

Rayak bomhar
dıman ı na Hür 
Fransız pilotları 
da iştirak etti 
Kudus 20 (AA.) -- Rayak t.ıy

yare m~ydanı;ıın bombardıma -
nına hür Fran,cız pılotl~rı da iş -
firak etmiştir. Yerde Alman tav
yareleri tahrip (!dilmi • hangarlar 
yakılmıştır. 

(Devllll 5 inc:'i •hifrdr) 

Serbest olarak 
gezintiye çıkan 
mahkumlar! 

Perapalas hadisesinde şehit 
düşen iki memurun isimleri 
bugün Anıt'a yazılacak 

.Ankaradaki mah· 
kumlar şehirde 

muhafızsız doiaştı 
Ankara 20 ('hı.tonla) - 19 ;lla.vıs 1 

Spor ~ Ge.n,.Ji.k ~yramı dolo1yı$lyJe-, 
dün :\nkara Hapi.!>thant"Sintn matbaa. 
ve diğer muhtf'lif kwmlanndıa bulu
nan •a.hkô.mla.rtlan kalabalık bir ka· 
file şehrimizde bir &ttin.tiye rı.kanl· 

mışlardır. 

Yeni Polislerimiz ıaat t&,30 da diplo
malarım merasimle alacaklar 

Yı!dızdaki Polıs Okulımun 
eUi dördüııct1 devresini bu yıl 
muvaffakiyetle ikmal eden • 
!erin diplomaları bugün öğ· 
leden rom-c merasimle tevzi 
olunacaktı~. 

Yeni ııU?zunlar bu sabah i! 
Taksimdeki Cumhuriyet Abi. ' 

1 
desine merasimle çelenk koy- ı· 

muşlardır: 

ldareiörfiye Komtı!aıı.t Kor. 
general Ali Rıw ;Arttmkal, 
İstanbul K~mutaııı Ishak Av· 
ni Vali Ve Belediye Reisi B. 

' Lii.tfi Kırdar, Emniyet Müdü... 
rümüz B. Salaha~tin Arslan 
Kurkud, Polis Okulu Müdürü 

<Devamı 5 bıcl 1&yf&da) 

Bir genç sevdi~ J Siper inşaatı 
ği kızı öldür- için bugün Vi
dü babasını da /ayette bir top· 
ağır gara/adı · lantıgapılıgor 
·Katli genç kaçar
ken bir kaza neti· 
ceslnde düşerek öl· 
dl cezasını b 111d11 

Aşk yilzündeıı Gebzede kanlı bir 
aile faciası olmuştur. Gcbzenin Tepe-. 
veren köyünde demircilik yapan Hü· 

(Devamı 5 inci Dl'fada) 

Amerika ayda 
1400 tayyare 

imal ediyor 
Va§in&lon, :W (A.A.) - cB. B. C.> 

Harp ima!Atı gittikçe artmaktadır. 
Çelik AnaYiı senede 80 milyon ton 
çeli&i ;ıüy....ıt hale geLııiştir. Tayya
re imalatı ayda 450 den 1400 tayya
reye yüks.eln1~tir. Tank top ve hdrp 
gemisi infaatı ıkı p!Anların fevkin
dedir-

sııınak ve siperler 
hakkında ayrıca 
halka da tebligat 

yapılacak 
Şehrin muhtelif yerlerinde umu

mi ve hususi siperler ve sığınak
lar hazıı·lanması için bugün saat 
14 de Vilayette bütün kaza kay
makamlarının iştirakile müh!m bir 
toplantı yapılacaktır. 

Toplantıda, her kazada deı-hal 
müsait yerlere büyük siperler ka. 
zılması ve sığınaklar hazırlanması 
için tedbirler :ılınacak ve halkın 
da hususi surette bahçesine veya
hut mahallesindeki arsalara si -
perler kazma~ının temini hakkın
da kararlar verilecektir, 

Kaza kaym:ıkamlan derhal faa. 
Jiyete geçecekler ve ayni zamanda 
h31ka da tebligatta bulunucaklar
dnı. 

Ba.t,J:ırında bi( bir muhafız olmılı an 
mahkilmla.r. yr-kneftak f'lbhM'lf'rlc ve 
üçer kiıttlik sıralar ıı.attnde mantazam 
bir şekilde nıuhk"lif semtlert dola.•
JOl~l&r ,.e akşam sOı vt"rdlklerı . aatıe 
h<ı1.pishaneye dönrnü lerdlr. 

Mütekaitlere 
maaş tevzii 2 ha· 
ziranda haşlıyor 

j\1ütekait, Eytam ve Eramilln Ila.d
ran, Temmuz, Ağustos Uç aylJk ma .. 1 
aşlarının tevzlinP aıt hıızırhklar:ı Dcl- I 
terdarbkça dcvan1 olunmaktadır. Em-
1A:1t ve Eytaın Banka:-:ından maaş a1an 
.hlütekit, Ejtam ve Eramılin maaşla
rına ait haz.ırJıklar ise bitirilmiştir .. 
Tevziata 2 Ha1Iran Pazartesi günü sa
bahleyin saat 8 de başlanılacak ve o 
ghn, s.aat on ikiye kadar evvela °En1in
önü, Br~iktliıs, ıonra Falih, Üsküdar, 
Katlık.köy, Beyoglu ve diğt.·r .~al1J1ü-

(Devamı. 5 ıneı s.Jılfe•fo) 

NOTLAR: 

Bulgaristan ve 
Mihver 

Sabranya !llttllıı Relııl iıltlla eW. . 
Londra, bunım Mihverin talebi !fe vu
koa &eldifinl haber vttö1or ~· ilan· 
diyor: 

_ J\Iecli• R•I, Bvls:wlann Sel1-
n1k. ')fa.kedon.ya ve bir kıRım Arnavut,... 
Juk araaislni d'aM abnayı umara&. Mt~
vere bai"landıklannı "" ,_ .ı....
dıklıı.rıru ima elmiftlr, 
Hı.im mahot • .... lıa.'118di'I olu••8f 

olaeak ki: 
- ~r, Lonclranuı ..-ıı; bu MMı 

cıo;ru O& Bulcarıu..,. ,... .. ~ • 
Dlyettlt. ili.ve ett1: 
- Demek setanJğl ve- Malu~a

nuı ıamamuu ala~ ~,. 'e 4.11.nan 
Almaonlvı ye4ir.lp ıoır-ı.n * anıo 
~·alamall :tıibın.U MllıYcre ı..tLacma-
nın ca.MM ohıyert • • 

üur f:'rausız Şefi Gener•I Döırol hıiliz Krah ile blrlı'k1e ıftur 
Fransıa lruvvetleriai teftiş eclerlren .. 

(HARP VAZiYETi ) 
Almanya, silah, yiyecek ve mane
viyatça, İngiltere ve Amerika. 
dan daha fazla dayanabilecek mi? 
(Yazan: EMEKLi KURllAY SUBAY) 

TOPYEKÜ. IL\RBi.. 'IOP
YI:.KÜN HARF.KAT CEPHESi: 

Ba harp. topyekun harptır. Fa
kat diı<kat ettiniz mi? Bu topye
ikiın harb.ıı topycküıı bir harekat 
cephesi yok tur G<'ÇC'1 hl>rplc müt
tefik ve itılıL prdulan ı .!1 böyle 
oi:ıir ceph• vardı. (,alip \'e mağlup 
-0rada meydana çıktı. Tarıh Vt> e
debiyata bu gar;:ı cephes, adile 
geçti. 

Almanya şimdıye .kadar böyle 

Romanya' da 
açlık gittik
çe vahim bir 
şekil alıyor 
Bükreş, 20 (A.~ ) - Roman ... 

yada iaşe buhranı Kitlikçe vaha
met peyda etmck·tx:iir. Hemeo 
blitün gıda maddeleri v ikaya 
t.ibı tutulmu.tıtur Ht"'r sabah bjr 
mıı<tar yiyecek maddC"sl clabil
melr ıçin mağazala:ın llnünde 
dövüşmeler olmaktadır Ha tada 
iki defadan !azla et verilmemek
t~-dir. Ekmek haftam1 bir çok 
g-.:inler~ bulunamam:ık• ve yeri• 
ne polent~ verilmektedir. 

bır cephe bulamadı. Buna bep 
şiiphesız lngıltcre ve All"er.kanın 
cografi vazi)·etlerid:r. Alman .or
dulan yenilmiyor, fakat İngillll 

(D<"Vunı 5 tncl Salıitrde) 

Ma~iye Vekili 
Ankaraya döndü 
Bir miıddeltenbcrı şehrımizde • 

bulunan Malivc Vekili Fuat Ağ. 
ralı dun Akşamki ekspı"t·sle An • 
karaya hareket etmı.l!r . 

Sirkecide ahşap 
bir sinemada 
yangın çıktı! 

S5nema makinesi 
ile makine dairesi 
tamamerJ yandı! 
DUn saat 19 da Si. keddcki Azeri 

s!n.emas:mda yantuı çıknuştır. <lyra
makta olan film biJ'denbıre tutu m1.- , 
scyircller eski ,,.e köhne b1nanu1 h;ın
de birlbirlerlne girmişlerdir. itfaiye 
yeti~iı:ıciye kadar sinema makinesi ile 
makuıe dairesi tamamen yanmıatır. 
F!lın ile sinema makin inin SMO li• 
raya .,gor\alı oldutu nnlaşılmı:ıtır. 
Tahkikat yapılmaktadır 

Trakyadan Anadolaya gitmek lstlyeaıer 

Nakliyata bu ayın so
nunda başlanacak 

Trakya Viliiyc !erinden kendi arzu· 
Jatiylc Anadolunun muhtelif yerleri
ne gitnlek istiyen1erın bcda\"a na.kline 
31 :oı.tayıstan itibaren baolanmnsına 
karar verılrr.~}tir 

Vilaye tarafından hazırlanan be
dava bileUcr halka. verilmek: Uz.ere 

ramını hazırlamalrladır. 
Trakyadan AnadolııYa geçecek yol

culardan bir kısmı ırenıe ıthrlirılze 
getirilerek buradan ~pur1a ve yıne 

trenle gönderilecekler bir kısmı da 
Trakya Jimnnlanfıdan do!nıca va 
purla sevkedileceltlerdir. 

Trakya vll yetlerine gonderılmlştir. ı-------------

sı ~ıayıst• vapurıa nakliyata tıaşıa- Buzvelt'ID meısatı 
nacaktır. füıJdarpaşadan tcenle ola- 1 
ceı< nakliyat daha sonra başlıyacak- Vasington, 20 (A.A.\ - cll. B. C.• 
tır. DenlzyoBarı İdaresi 31 Mayıstan Ruzveltin Meclise bir ml'saj a:önde· 
itibaren kalkacak va.purlann prôİ:- reccru şayiaları dolaşmaktadır. 

. . Ki SACA 

Kom.ş:u~rımız 
A. ŞEKIP 

Suriye ve Lübnanda Fran ız 
(evkelade komiıeri ve mahaUı -
garnizonun kıımandanı olarak _ 
bulunan General Dentz, Mare· 
şal Petenden aldığı ilhamla, a• 
te~li Jıir autuli: s~yledl. 1 

Nutuk söylemek kolal dır. · 
Zıitcıı, bn harple en çok yapilaa 
şey nutuk söylemek,,nCsııj yol· 
lamak, scnıpati "eya antipati • 
itlıar etmektir. 

General Dentı'ıı, lıı illereye 
karşı atr1j pıiskiircrek; •kn\\ ete 
kar ı ku\"\"<•tle mııkahl'lc\'c ha-
71r eldu!unn• b~Y"" <'di,or 

Bilmiynrnıt Ji'rau,ıı1~rın, is· 

mine şark ordusu is.mini '\·er .. 
dikİeri Suriye kuv>etlcrinin 
yekiın ve mahiyeli nedir?, l· 11• 
kat, Fransız Generali kuvvete 
ku\'\'etle mukabele cdeccğıni 
&üylcrken, hatırlamalıdır ki, ba 
t.öziinü daima tutıuamakta ve
ya tutamamaktadır. 
Eğer, bu sözler diiriist bir 

muhafızlık ka\ gı. ile ,,.;\)enmi~ 
ise, derhal şu ifade tdilebil:r ki, 
Ge11eral Dcnt,, Suri\·eyi !>iç de 
iyi· muhafaza cdcmeıııeklcdir. 

Suri\·c, biıiııı •·cnup kumıu· 
iııuzdur. C ... nııp hududu111uzun 
ôte}·nııı Suriyedir. Elbette ki, 
Surİ\'Cdc tam \"C kat'ı hir SÜ• 
kUn lıiikünı sürınt•sini1 koın~u
l.1rıın11.ın rahat \·c huzur irin
de o!M1asın1, cn1uı)·etl('rlnin ~sl 
haJ~hlar cdihneınrsini tt>ıncn· 

ıU edcrız. 



2 - SON T!.LGRAF 

ISTEDiGI 

KADAR TAYYARE 

Amerika Cümhurreisi Ruz
velt'in oğlu yüzbatı james 
şimdi Orta Şarkta tetkikat 
yapıyor. Ajanların haber ver
diğine göre, eT't'elki gün, Yu
goslavyanın 17 yatındaki 
Kralı küçük Piyer tarafından 
bir mecliste kabul edilmif. 
Genç Kral soruyor: 

c- Yeniden tqkilitlan
mamız İçin Amerika bize 
tayyare verecek mi?.ıt 

Ruzvelt'in oğlu cevap veri
yor: 

c- İstediğiniz kadar Ma
jeste!» 

İyi amma, Yugoslav harbi 
ha§ladığı zaman bu tayyare· 
ler nerede idi?. 

BEDAVA /KİNDi 

KAHVALTISI 

Şehirde kurulan çocuk 
bahçelerinde ikindi vakti her 
kese bedava bir kahvaltı ve

r.ilecek imiş! Çocuk bahçele
rine yolları yakın olanlar, 
ikindi zamanı, buraya uğra
yıversinler. Akai gibi, bizim 

ourduğumuz semte yakın bir 
çocuk bahçe•i yok.. Uzaklar
daki bahçelere gitmek için 

de, bir sürü nakil vasıtası pa
rası ödemek lazım ki, bunun 
aatarı yüzünden pahalı olur. 

Dua edelim de İstanbulun 
her mahallesinde bir çoc.uk 
bahçesi açılsın.! 

BiLETÇiLER, 

VATMANLAR 

Bir iddiaya göre, bazı 
tramvayarda biletçiler vat• 
ıpanlardan tikiyet ediyor

mut ! Rivayete göre, arabala
ra çok yolcu almıya sebep 
vatmanlar imit! 

Bilmiyorum, Tramvay lda. 
resi, bu ihtilafı nası hallede

cek?. Bir zamanlar da, ara

balara ikişer biletçi konmaaı 
dütünülüyordu. Eğer, haki

katen, böyle yaparlarsa, bu 
aefer, ihtilafın bir münakaıa 
teklini almasından korkulur. 

lıter miıiniz, yolcu kavga
larından baıka, arabalarda, 

bir de biletçi, vatman ka•ga
ları batlasınt 

HARP ESIRLERl 

VE SiGARA 

Ajans haberlerine göre, Al
manyada, harp esirlerine ar

tık sigara verilmiyormuı ! İn
giliz Harbiye Nezareti de, bu 
harekete mukabelei bilmiıil 
olmak üzere, Alman harp e
sirlerine sigara •ermemiye 
baılamiflar .. 

Ben, sigara tiryakisi oldu
ğum için, sigaraıız kalmanın 

.11.e demek olduğunu iyi bili

rim. Binaenaleyh, muharip 
iki tarafa da, esirlere sigara 
verilmesini tavsiye ederim. 

AHMET RAUF 
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Siper için 1 
Teşkilat 

Halkın kolay siper 
kazmasını temine r. 
bir le}kilat kuruluyor 

Halkın kolay siper kazması için 
Viliıyet Seferberlik Müdürluğü 

tarafından yeni bir teşkıLit yapı
lacaktır. Bu teşkilat tali koınis • 
yonlar ve yardımcı komiteler h3-
rnne ıı!ac;ık•ır. Halk bu komi e • 
!erden kazacağı siperlerin yerle-
r ı ' na.> ı s; r r k zac.:ığını og. 
renecektir. Yakında her kazada bu ı 
teşkı!ata başlanacaktır. 

ViLAYET ve BELEDiYE: 
* Üsküdar Beled.yes., makıne 

ile doğranmış pastırmalan mua.. 
yene ettırmek' e ve bozuk pastır
-~ları bilerek doğruyan, sa•an 
pa~tırıracıları ş.J it' le cezal.ın • 
dırmaktadır * Tahln helvası nakledılen a
rabaların ekserısin:n çok pıs ol.. 
duğu göriılcrek Eminönü Kay • 
makamhğınca gerek bunların sa. 
hiplerinin \'e gerek pıs teneke • 
!ere Y'>ğıırt koyanların t-ceziye 
olunması memurlara bildırilmış • 
tir. * Belediye tarafından artczi
yenle yaptırılan tet.- klerd Ba • 
kırköyünde. kasabanın biraz ile
rısınde bol miktarda su bulun • 
muştur. Terkos gôlündek, suyun 
iki \lç mislı olan Ye içimi dt' daha 
güzei bulu.,an bu sun•r , ıfade 
için bir proje ihzar olunll'Jktadır. 

TiCARET ve SANAYi: 

Başımıza gelenler 
Dünkü ) azımdan dolayı, İnh 

sarlar İdaresinin bana da içcrk 
digini tahmin et.ıı.ırk, hiç de zo 
bi'1eyy değildir. 

Bizim gazetede. rnktile pi~ ang. 
idaresini yerden göğe kadar hak! 
bir sekilde tenkit eden bir yaz 
çıkmıştı. Hiıdise3 ide hatırlatayım: 

Yılba)ı pi,.-angosu. Taksinı Be
lediye gaıinosunda çekilerekti. Bız 

-yle ya•dık: 

•- Yahu. ctn1<"~-in. dedik. Bu
rası lüks, pahalı bir yerdir. Her
kes oraya giden1rı. Piyangoyu 
ba~ hır yerde çekin .. l;"ünkü pi
~·ango çrkil:rken bu i~e meraklı 

birçok vataııda~lar se~·retmek is· 
fc-rler. Bu .te\·ki. ueden, ~ alnız 

7eugin birkaç yi.iz \'&ldnd&Şa in
hisar ettiriyorsunuz? .• 

\'a~·, siz: ıntci:ıniz, bunu )·azan?. 
Piyango İdaresi Lıizİn\ gaz~teye 
r~l·rfttmi tı. \'e bu tenkıt yazısı

nın a('ısıııı ~ıkarınak için, idare, 
ıızun mıiddet bizden seliını, sa
hahı kesti. l'alnı> •elamı sab;.hı 
ke<>e ehemmıyeti yok .. lliııılarını 
da k ti_ 

İ tanbulda bin tane '<Blılaıı ga· 
zete~·e bile ilin \'eriliyor, İstau
bulda en çok salan Son Telgrafa 
illin everilmiyordu. 

Fakat, biz. bu maddı menfaat 
kayhımrzı asla, nıcınJeket menfa .. 

ati üstünde giirmrd;t., .~C§İr , e 
tenkit \azifeınizi yaptıK. 

Neden snnra piyango ularesi in
safa geldı. 

Fiır.di. aran11z iyj;Jir. 
Bu hadi>eyi hiz de, maıhuatm j 

tankit vazifesini ~·aparken, ne güç- , 
Jüklcrlc kar~ıla.ştığ-ını anlatınrık 

yolunda bir fikir verınek için kay
dedi)·orum. 

* İktısat \'ekaleti Şıle bcı.erı 
hakkında tetkikler yapmaktadır. 
Bundan bir müddet e\-vel, ŞÜe 
Kaymakamlığı, Şıle bez mutehas- REŞAT FEYZi 
sıslarının iplik vaziyeti hakkında i============== 
Mıntaka iktısat Müdur!üğünü ten. Şebremlninde yeni 
vir etmışti. iktısa• ~üdurlügü. bfr spor Sabası 
Şileye bir müfettiş göndererek 
Şile bezciliğinin inkişafı için ne
ler yaılması lazım geld ğinı tetkik 
ett!recektir. * Evlerde çorap dokuyan ve bu 
suretle hayatlarını temin eden 
ailelerin kolay ip1ik bulabılme • 
ler için şehrimizde bunlara mah
sus iplik satış yeri yapılması İk • 
tısat Vekili Hüsnü Çakır tara -
fından alakadarlara bildırilmişti:r. 

MÜTEFERRiK: 
* Pazartesi akşamı Fransız Ti.. 

yatrosunun Komedi kısmında ya
pılan Asım baba jübilesi çok ka.. 
!abalık olmuş hiç boş yer kalma
mıştır. * Ferıköylü İbrahim ismınde 
30 sene hapse mahküm bıı- katil 
Bursa hapishanesmde kumar vü. 
zünden Hilmi adında diğer bir 
mahkümla ka,·ga etm Hılmı İb· 

rahımi ç~kı ıle öı- .rmüştur. 
* FaLhde Sarıguzel mahalle • 

sinde Baran sokağında 64 numa -
rada oturaa HalJ oğlu 19 yaşınd~ 
Zekeriya Çomaklı Küçukçekme • 
cede dere kenarııı<la so~·unurken 
diişerek sol kolundan yaralanmış
tır. * Değerli muharrir ve müte -
fekkir, merhum Kars meb'usu A· 
ğaoğlu Ahmedin ölümünün 2 inci 
yıldönümü dün Feriköyürıdeki 
makbereı;inde yapılan bir topla.nt• 
ile anılmıştır. Öğleden sonra da 
kızları tarafından evinde merhu.. 
mun ruhuna ithafen bir mevlid 
olrutulm~·~tur. 

Şehrem. i Halkwi tarafından 

yeni ve güzel bir c\"oleybol ve bas. 
ketbol sa.hası.• yaptırılmıştır. Bu 
saha ciü.n saat 15 de meı·asiınle 

a)ılmıştır. Resmi küş:uiı mütea
kip Şehremini Halkevi reisi B. 
Hamdı Nazım Ertek 19 Mayıs 

Spor ve Gençlik bayramının ma. 
na ve eshem'Diyetini tebaruz et

tiren B. Adnan Görkem de gençlik 
ve poru anlatan birer hitabe irat 
etmişlerdir. Müteakiben ş, hromi

ni Halkevine mensup olan genç
ler tarafından beden hareketleri 

ve ,·oleybol müsabakaları yapıl • 

mı.ş bun•J 3500 metrelik mükafatlı 
bir koşu takip etmıştir. 

Gece de Şehremini Halkevinde 
müzikli hır toplantı tertip edilmiş 
,.e B. Hayrettin Narih tarafından 
19 Mayı3 hakkında bir konuşma 
yapılmı~lır. ---o---

Yeni hayvan 
tabaUuzhaneıerl 
Sıhhat Vekaleti hariçteıı mem

leketimize get:rilen hayvanların 

muayeneleri için muhtelif yerler

de tahaffuzhanelcr yaptırılmasını 
kararlaştırmıştır. İthal edilecek 
hayvanlar buralarda sıhhi muaye
nelere tabi tutulduktan sonra 
memlekete girmesine müsaade o. 

lunacaktır. Şehrimizde de bir hay
van tahııffuzhanesi yapılacaktır. 

KO KOLA 
temedi. Naci ile Rezzanın bütün 
ısrarlarını reddetti. Başındaki be
reyi çıkararak hafif bir reverans 
yaptı: 

- Şüphesız çok defa dostlarınıza 
ufak yardımlar yapmışsınızdır. Bu 
yardımlarınıza mukabil bir dost· 
tunuzun sizi tediye etmek aklına 
gelmiş midir• Haydi dostlarım, 

gidiniz ve eğleniniz. Sevişiniz ve 
her şeyi hoş görünüz. Yalnız eğ· 
!eniniz. Hayat pek kısadır. 

Müellifi : Nizamettin NAZiF 
l.'umunda yatarsa meshuur olmaz 
mı madam? 

Adı ne? 
- Zekai Bey. 
- Peki, niçin pastaneye gir -

mesine patronunuz müsaade et • 
mi yor. 

- Bardakları kırmasından bık

tık da. 
- Tuhaf! Ya niçin hala bey de. 

mekten vaz geçmiyorsunuz? • 
- Bır hafta hamallık yapar, 

kazancı''' bır saatte €ritir. Yirmi 

kuruşluk alış veriş etti mi bilın ki 
bir ma bahşiş bll'akacaklll', Her 

~yini kaybettı amma beyliğini 
ölünciye kadar muhafaza edece -

tine şüpheniz olmasın. 
- Bellı .... dedi Naci - belli. Bir 

.,mar,ı olduğu muhakkak. 1 

Köprüden Yalovaya giden vapur, 
kışın bu aylarında Büyükadaya 
uğnyan son vapurdur da. Bunun 
için yolculan biraz kalabalık o. 
!ur. Naci ile Rezzan iskeleye var
dıklan zaman, yolcular büyük 
kapıdan çıkmakta idiler. Bunun 
içın iki üç dakika kadar bekle • 
meğe mecbur kaldılar. Bu müd.. 
det, hamalın valııleri vapura yer
leştirme ine klii gel~işli. Şiddeti. 
Şiddeti arlan kardan korunarak 
açık iskelede koşarlarken onun 
dönmekte olduğunu gördiiler. Na

ci derhal hazırladığı parayı ona 
uzattı: 

- Yine görüşelim Zekfıi Bey. 
- Çok memnun olurum efen -

dım. 

Fakat uzatılan parayı almak ıs. 

Vapur kalkmak üzere idi. Kap. 
tan iskele üzerindeki yolcuları 

gördüğü için acı acı düdıik çalı • 
yordu. İster istemez hamaldan ay· 
rıldılar. 

* Bu gece, birinci mevkideki Ya-
lova yolcuları beş çiftten ve uç 
tekten ibaretti. Teklerden biri 
gözlüğünü takmış, başını gazete. 

sine eğmiş hır ihtiyardı ki Yalo. 
vaya dinlenmek için gitmekte ol
duğu muhakkaktı. İkinci tek, ba
şını denizden tarafa çevirmiş, ar;
tığt bir sepetten aldığı sanduviç. 
!eri i~teha ile kemiren hır şişman 

• e v ıa -
• 
] a ar 

Şimdiye kadar 
mekte olan 

tatbik edil
usul değiştirildi 

Ticaret \~ekllct den şet sjr.:izde 1-

l5kad.ırlara geien hl ernı; uzerine f 
\lınladk T;C" et Mildi luğc., Istanbul- ı 
da butuo:ı.n ve levha tenekc1t:":-dc-n bi.s-
l: uvı, kı n~C' ve \ ><ııre gıbı k tutar 
yapan 1 ~r <a 1-:e atoıy .. lerı tes ıt et
n<:ktedir. Bu uucs elerln 1938, .._9J9 
)tllarırd:l. . fetrik1c"i Je-..·h.a 1eneke 

mi tarla • tetk.ııt ve bı. v ' · ıh yat;'a-
rı d::ıı avr c tesbı .. cdıle ek e w yyün 
~e,·Pk ,.,.,.ıi ·c Vek. lc-tc bıt iril,...,.k! r. { 
Izrnı ~ Mtntaka iıcaret rı.ttıılurh.~ de 

1 
.Kendi r. :ıtakas dal lındekı fabrika ı 

iı Koza 
mahsulü 

ve müesseseleri ve tenekE" ıbtiyaçlartnı 
tesblt etme!,tcdir 

Vek;ilet ou emri ile e!leke tevili
tında • ıtdlan u ·'J degı~ mektedir 
Şımdiye kadar" teneke doğrodan doğ
raya mamuUını teneke iC •plara koy
ru.j"a nam.Jlatıııı teneke kapları r\.oy
ÇL. peyru.:ci .. kon. crveci g, ·ll mal:"ıt~ı· 

larla tenekeden bir kısın\ et)Y3 yapan 
k:uçuk !' 'alkaTI a -..·eı-ılrr'f'kte .dt. 
Bun ıdn sonra •eı:ıcke JT"unhasır !' te
rıekedcn kutu ve kap yap.111 ıınal:it
hanelerle snn ·atı::3.rlara 'erık..ac · .tır 

Elektrik 
aboneleri 

e yar 
ekıam 

Belediye müteharrik 
reklamlar ve dükkanlı 
ilan kuleleri yapacak 

Dıger memleketlerde olduğu gi
bi şehrimızde de mütelıarrık rek.. 
lamlar vapılması hakkında Be -
ledıye afışaJ kısmı arafından tet
kikler ıcra e<lilmektedır. 

Bt. tetkikle• müsbet netice ver
c«ği taı<wrde muhtelif nakı. va • 
" •alanı-, ı. r• kliim yapılnc:ık mü· 
e>oeseleriıı OÜ\ uk ve mfldem bır 
~kılde af ilerı konarak c dde ve 
s'Jkaklar la <lolaştın'acaktır Bu • 
!ar geceı ~rı de eiektrikle tenvır o
lu .ac ıkl~rdır. 

Dısc•r taralta11 yak.nda muh -
tel.f meydanldrdJ. mod<.>rn ıl.l.n 

ktı~e er. de apılacakt < Bt; kule
lerın ıçlC"ra ıgara, tutıJti., su, ga -
z.oz. ç k, 3. a, şe1<.cr, n1i.ıtC'rte\'\"l 

•·emışler ve e~ .ıL s;ıtıbbılet.ek 

Yılın j 1 k mahsulü 
çıkarılıp 

kı.ıçuk dukK1. ar h8'ıml~ bult: ;ı. 
Vaktinde para verme- , caktır 

16,5 liradan satıldı 

diğinden kaç kişinin ı1 Bı.: suretle Beledn-e hem kule-
lere ,--;ııı•t rı'acJk ilanlardan ve 

cereyanı kesilmiş ? hem cıe dukkanl.>n'I k r,ıy3 wrıl. 
Bı. mc.d .cttcnberı dı.. muş olan 

ipek ve koza ıhrac~t.mız T·carel 
\'ekaletınin gı:ist .chgi kolavlık ü. 
zenne tekrzr başlamıştır 
Diğer taraftan bu senenin ılk 

koza mahsu.ü alınmış ve pıyasa
ya çıkarı ınıştır. Fiatlar lG,5 Ji • 
radır 

Bol peynir gelly r 
Şel-ri!l'tıe Trakyadar. \'e lzm~. 

den faz.! ı peynir gelmeğP başla -
nu.ştır. P~j ur narhı kalktığı ~..:ıL 

de fıallar c<kisınd~n daha du<uk· 
tur Gıttıkçe de daha ziyar.;e dti. 
~eceği tahmin olu!'maktadır. 

Elektr ı< fatura bcdel.0 ri:11 \ak· 
ı,nde 'l<ienı dık!er>nden d'>lay, ce. 
revar.!arı kesi C"n elPktrık ab~>ne

lerinın savısı ~on yıı ıçınde ar. -
mışlır. 

Ezeüm' ııı:39 yılında 19 bın 3-5 

ki§in,. 'C'. ::ıµartıman, dukkan '\"e 
yahut c:ı mu~ınde cerevJn· ı 
lan kl'sılıp tekrar açıldığı halde 
1940 da 21 bin 997 kişin.n cere\•an. 
!arı kC'Silmiş , • ., parasını Odecıik
lerinden tekr,1f açılmşıt r 

Dığer taı.ıfta.o. 1939 d~ ~2 bin 
:!(18 abone elek.rııtını bLrakn:t~ken 
19-!0 da ~2 bin 710 abone elektrik.. 
lerıni bırakmıştır. 

f e • ) 

mesınden ke ciıne kır en-~n ed-e
cektır. 

Vaı;urlar imrabya 
da ufirıyacak 

Denızyolları tdaresı btu1dJn bi..r 
muddet en·el İmralı adasındakı 
ma pusbrın ~jpfıgı teşebbüsu na

zarı dıkk a .e alm·.., ve :ı.tı..danya -
istanbu. arasında , -!eyen posta· 
!arın l>aiıada birer dera i~rıh a. 
Ja .nda mahpuswr t.ıraiından ya
pılan iskeleye ugramasını karar -

la~t.rmışlır. Bı.ı haftadan ı:ıbaren 
cuma gunü Is anbuldan Mud.m • 
yaya kalkan posta ile perşeırbe 
g;;nıcn Mudanyadan İstanbula 
kalka•ı posta İmralı ada.sın:ı u,t
rıyacaktır. ==:;:'"-ADLiYE ve POLis----

•• •• • ~ ,. Bir yılda işi bırakan 
Kansının ustune, ımam nıkahı vatman ve biletçiler 

ile evlenen genç mahkemede 
Gizli nlll.lhtan zonra 

toplanıp dua da 
eme ı s lr 
etmişler ı 

sma 1 
1 

1 
Asliye 2 inci Ceza Mahkeme- ı 

sınde e\'V'elki gun şayanı dıkkat 
bir davaya bakılmıştır. Vak'a şu.. 
dur: 

İddiaya göre Şe\·ki isminde biri, 
Nihal L.minde bir kadıııla birlikte 
yaşamak üzere Halis isminde bi

rine dini nikah kıydırmıştır Bu 
suretle bir müddet geçinmişler, 

fa':at günün birinde Şc\'kin\11 taş. 
rada bulı.;nan karısı, İstanbula çı· 
kagehnce, Şevk,i Nihali bırakmış. 

medeni kanun mucibince resmen 
nikahlı olan karısı ile anlaşmıştır. 

Tab,; Nihalle araları bu yüzden 
1lçılll'ış\ır. üstelik Şevki, Nihalin 

e\·mde kalan bir saati geriye al.. 
mak teşebbüsünde bulunup kadı
nın Hasköydeki e\'ine zorla girin. 
ce, kadının iğribarı artmış ve ya~ 
pıl.ın dini nikahı, resmi mercie gi. 
d:p anlatmıştır. 

Bu iddiayı, ne Şevki, ne de H~
lis kabul etmemektedirler. Şevki, 
müdaf~sına ilave olarak •Niha • 
!in evine zorla girmedim• de de
mşitir. 

Muhakemede Mustafa ve kansı 
Ayşe ile Aziz, Hasan, Ahmet, Ha. 

kadındı. Diğeri ise, ikide bir altın 
saatini çıkaran ve yanındaki pa
ketlerin bolluğundan, İstanbula 
alış veriş ıçın gidip döndüğü an
laşılan bir bakkala benziyordu. 

Çiftlere gelince ... Bunlar, dün.. 
yayı unutmuş yalnız yanındaki 
ile meşgul insanlardı. İçlerinde 
bırbirine uygun olanı da yoktu 
hepsi başka başka kanepelerde o. 
turdukları için hepsinin de ra -
hatsız edilmemek arzusunda ol • 
duldan anlaşılıyordu. 

Birıncı çift şişman, ablak yüzlü 
bir erkekle zayıf bir kadından 
mürekepti. Kadın, yahut kız ni -
hayet yirmi yaşında vardı. Tepe. 
sınde bir tutam saç bulunmıyan 
ve bıyıklarına düşen kırlardan er
keğin en insaflı tahmin ile elli ya. 
şında olduğu belliydi. 

İkinci çift kırklık bir kadınla 
yirmi yaşında bir delikanlıdan 
mürekkepti. Kadın, belki pek a· 
rif giyinmiş değildi. Fakat kılığın.. 
dan kıyafetinden bir hayli para 
sarfederek giyindiği anlaşılıyor

du. Bunun l?armaklarında yüzük. 

!ide, Emine şııhıt olarak hep bir 
arada tekrar dinlen ilmişler, ~üz · 
leştirilmişlerdır. Nıhalle Şevki ve 
Halis de bu celsede hazır bulun • 
muşlardır. 

Mustafa, şahitliğinde, alakadar
ların kendi evine misafır geldik.. 
!erini, yemek yedıklerini, l.l.kin 

dini usulle nıkfıhları kıyı~madı -
ğını söylemış, karısı Ayşe de •Ha. 
!is, yalnız yemekten sonra sofra 
duası okudu• demişttr Bunun ü
zerine, h3.kin1 A~ıf, sormuştur: 

- Sofra duasından maksadınız 
nedir~ 

- Yani, yemekten So)Dl'a el açıp 
Allaha şükretti, demek istiyorum! 

- Halis, her yemekten sonra 
böyle soıra duası okuyarak şük.. 
retler mı., 

- Efend.m, o gün misaf'rlikte 1 

olduğu içın, bövle yaptı, tabıi.. 

- Yani, bu dua, nilcib duası de
ğildı? 

- Hayır! 

Aziz ve Hasan isimlerindeki 
şahitler ise iddiayı teyit etın4Ier. 
dir. Muhakeme Müddeiumuminin 
mütaleasına kalmıştır. 

ler vardı ve kulaklarında salkım 
küpeler sal.anıyordu. Birinci çift
te erkek kadına yaklaşmakta ısrar 

ederken bu çiftin kadınında erke. 
ği kucaklamak istiyormuş gıbt bir 
hal seziliyordu. 

Üçüncü çift Rezzanla N acinin 
bulunduğu kanepeden en iyi gö

züken çiftti. Koyu grı paltosunu 
omuzuna almış ve şakakları kır. 

laşmış saçlarını dikkatle taraınıı; 
bir erkek lu pantolonunun tığ eıbi 
ütüsünden, valizini damgalayan 

sayısız otel et.kelinden ve ipekli 
gömleği ile kravatındaki renk 
imtizacından zevki, serveti ye -
rinde bir adam olduğu söylene _ 

bilirdi ve şapkasını elinde tutan, 
gür sarı saçları dalııa dalg .. omuz
larına düşen, l' a et on sekiz ya.. 
şında bir ku kı bir resim! Fransız 

mecmuasını okuyor ve arasıra ya· 
nındaki erkeğe, tırnakları açık 
kırmızıva o, }anmış parmaklan ile 
bir şc le~ gö~·eriyordu. 

Kız. çok şık g:yinmişti. Kanepe 
üzerine attıg• eldıvenlerı ile can. 

htanbul ve Beyoğlu tram,·ay -
ları Hareket Müdtirlügu tarafın. 
dan \'Ucude ge irılen bır ıstatis • 
tikten anla.,ılciığına gore son l yıl 

.çinde tram\""), tünel şef kortro. 
!ör, kontrolör, planton, vatman ,.e 
bıletçılerie bağlayıcı. maka.cı, sü
pürgeci ve saire gibi hareket kıs. 
mı müstahdemlerinden 43ti kıii iş
ten çıkmıştır. Bunların yerıne 304 
kişi alınmıştır. 1939 yılında ıse 
308 kic;i terki \·azife etmış yeniden 
274 kişı &.hnmı}tır. Bunların ara. 
sında is!ifa edenler az .:ılup ekse
riyetinı mecburi ,•azifeye gıden • 
ler te~kil etemktedir. 

Koyun ve kuzu 
fiatları niçin dü

şü yor muş? 
Koyun ,.e kuzu fiatları 0.Jyuna 

dü~mektedır Bunun artık Yuna
nistaııa ıhracat \·apılmam3Sı ve 
Suriyeye yapılan ihracatın ci.ı "n 
günlerde aıamasından ilerı g-,l. 
diği anlaş:ılmı;tır. 

ET YİNE UCUZLIYACAK MI? 

Muhtelıf yerlerden şehrımıze 

her giin mühim miktarda koyun 
ve kuzu gelmektedir. Se•·kiyatın 
fazlalığından \"e canlı hayvan fı· 
atlarının ucuzluğundan · dolay< 
Mürakaoe komisyonunun bugun.. 
lerde tekrar et fiatlannı ucuzlat
ması muhtemeldir. 

tası, kendisi için ne çok para sar
fedildigini k.ifi derecede izah e. 
diyordu. 

Rezzan bunları gözünün kuy • 
rug uile işaret ederek N•ciye fı. 
sıldadı: 

- Daktilosu olacak .•• 
- Tanıyor musun? 
- Karısı pek dostumdur. 
- Kendisini de tanır mı:>ın! 
- Mollanın mektep arkadaşı 

ayol... 
- Çattık desene ... 
- Ehemmiyet verme ıkimiz de 

cürmü meşhut halindeyız. 
Bu cürmü meşhut terkıbi de de

likanlıyı güldürdü: 
- Zaten alıştık artık. 
- Eveb ... Piştik. Kansı duyarsa 

tepeler bunu. Cadalozun biridi!'. 
Fakat ö;·le zarif, öyle güzel ka • 
dındır ki. 

- Türk mü" 
- Tabii. Tatunzadeleri hiç işit-

medin mi'! En lıüyük toptancılar
dan bıri Karadenizlidirler. 

- Evet... ı 
(Arkası Vaıı,I 

Yakın-şark..,.. 
barebesi 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
Balkanlardaki askeri b 

tasfiye edildikten sonra İP 
ile Almanya arasındaki ırı 
4 · ~ı- .et ,.. nto agır tgı ya\·aş ya\'-...r 
~arka intikal ~tmi~tir. Jllib 
hedeii, Su.-eyş ..., •!ısın ,it 
rerek İngiltere, i Akdeoiıd<0 

maktır. lısır şiındiye kadar 
garp tarafuıdan tehdit edil 
idi: Gerçi italpnın harbe 
zaman belirı•n bu tehlike i 
lC'r tarafından giri~ilen taar . 
ticesinde bertaraf edilm;~ gı 
rünüyordu. Fakat İngilizler• 
Y"n tehlikesini bertaraf ',ı 
sonra. tta~ılarnta an~•'l'tJl ~ 

lar çıkn·crdi. Ve İn~TılcrıP 
ya.rn tatbik ett"kleri tiı~·.-• 
defo da Almanlar İnı:il ıl•': 
bik ederek '.\lı ır lım'.ııdcr.· 

geldilt•r. Ancak geçen q• ·ı P 

bu sabada rnıi)·<·t İn rıl' 
daha n1üsait gorünmcJ::tcd·~ 
keri harekat rnkıııc!an tt! 1 

dildi~i 7.an1a~.~ l\tısırtn h3~1 

~örüııdiiğii kadar büriik t• 
ye düşınedii{i nnlRsılı!'. (jtr<' 

ınan taarruzu. İtalyanlar' ı' 
geçen kı~ ayları irindc ıı~'~ 
gihz taarruzu kadar -.ür ıı 
kişaf etmi~ti. Fakat İt;ılyantıl ~ 
giJizlere yüz kırk bin e~ir ti 
ler halde İngilitler hiç 
uğramamışlardır. ing;lizl~ 
gazi ile Solhım ara. ında • °,,J 
noktada, Tobrukta moka.-•. 
tiler. Ve bu noktadaki İng;li' 
kavenırti hiç bir zaman k_ . .
m" tır. Almanların Tahr1"' 
m:ık için yaphklan birkaÇ 
bus kendilerine çok ağır fi' 
ınalolmuştur. 

Şimdi Libyadan gelen ~· 
İngilizlere daha elveri~Jjdıt· 
!iz resmi tebliği, Sollumoll l 
;,ıirdat edildiğini bildirfll1 

Bu, Lib~·adaki askeri lı•_..ıı 
hususi:vdini teşkil eden ~ • 
taarruzun ba~lanı:ırı olnı1 ·~ 
Fakat herhalde İngili7!'.';.
cephede kuvvetli bir •·aırY 
duklarını göstermektedir. 
Di~er tar.ıftan Almanla~ 

\·e.v t şarkında yeni bir <"'ı:;, 
nıak ü,..ıe bulnnduklart""' 
gündeııberi gelen haberle il' 
la>1ln1aktadır. !!llmanya 
!ıÜkıime(l ara.ındaki ani• 
dan sonra birçok Alman iJ 
dıman ve nakliye tayya~ . 
riyeden geçereı:.Jraka gil"' ti 
Bu hadisenin hukuki dh• 
rinde durmak ltizumsnzdıl~ 
namına Ueyrutıa neşr..dil 
tebliğ bunun miitareke ~ 
rine a)·kırı olmadığını id~ 
!eri siirmektedir. Tebliğe !-' 
man tayyarelerj, her naıc' 
riye tav·yare me)·danların• 
ler. Ve keyfiyetten ansızı• rt 
dar olan Suriye makamla 
hal tayyarelerin •mümk!:J. 
tebe sür'atle hareket cim .,ııl 
tedbirler alnııslardır.• 't .I._ 
nu bildirdiktc~ sonra ingil• 
rafından alınan tedbirleri~· 
ı;aya karşı ·hasmane bir 
telakki edileceğini ilav<" '1~ 
dir. Sikfn·et edilen harf'!<• 
!izlerin Suriye tayyare ~;il 
rını bombardıman etmelef#': 
şikayetten çıkan mana 1-' 
Beyyrut makamları, A.I"' -
yarelerinin Suriye mey;• 
inebileceklerine. fakat 
rin bu tayyareleri takip 
ceklerine inaıımaktadll'Jaf· 
Vişi hükiımeti, bono, f~ tll 
!<arsı harbe ~rişnıek i(111.141 

sile 'telakki etmiyeceğini h~l 
tir. Bununla beraber. 1J1• ıJ 
burada kalm;yacağı muh• ; 
Bil' defa Almaıa tayyarelr', 

• geçmeğe başladıktan soıı' .~ 
k ·· ·· ol•' )'enin bir hare et us~~ ·ıit· 

taııılacağı tahmin edıleb'.1 ,1 
Suriy~niu mihver d•~;ııl 

açılmasıle başlıyan har<' 1 
sıl inkİ'3f ed.-cej?i bilineJl"1,ı . ··t• 
nız askeri bakımdan ntll 1 
diği zaman, AlnıanyantJdr 
reye nazaran, bu cephe l~ 

.. 't b" . tt· bll musaı ır vaı,~·f'. · .. . ,4~ 
görülür. İngilizler Sarlci. hil 
hakimdirler "" Surıyn 1 

19r 
ket üssü olarak kull•P"'~i 
Almanlar, bu mrmlrk~tr piY
lav askrr nakledeme>kt· 
~an İn~liılerin Yak 11,

1 
', 

yarım milyon askerTrr• '' 
L .b,.P 

Bunların bir kısmı ı 1 l ·Jr· 
Habeşistanda bulunsa ' 1 1''~ 
bir kısmı da Sü\'rysin ••' ~t 
Sonra tn<?iltere bıı rerl•• e 
anavatau,.an zj,·a.de Art' t 
y rdımına mazhardır. ı\t11 
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kuman
ın sergüzeşti 
: Ali Kemal SUNMAN 
'tienberi nerede olw·sa, 1 
IU'sa yapsın düşmnn tara- , 

1 ek hiçbir zaman iyj göz
~ lnerniştir. Tarihte bunun 

•aUcri olduğu da malum. 
~rafına geçmek türlii 

,tıliyorlar: Ya ehemmiyetli 
~ 1l an bir adamın zayıf ta

ıı nınnlar tarafından keş
\ e onu o suretle tatmin 

tide etmek \'ardır. Yahut 

1 
adanı kendi arkadaşları
hesli~ erek intikam duy

llbiir tarafa gecer. Yahut 
- k.... .. • .. d ••ıacerası yuzun en ar-

y gözünden düşerek düş
~llıdaki se\ diğini bula
•çiıı gider. Kendini tehli
,ı:ırılnuş bularak canını 
Uınck için en iyi çareyi 

• tarafında bularak giden
~dır. Her ne olursa olsun 
tin her biri bir znf ve 
llctice i oluyor. Onun i· 
lln tarafına geçmek ko· 

l ll\azur görülmemi tir. A
~~ri l erlcşmiş ve değis
~ ~le bir hüküm var. 
t ~hiren diişman tardın~ 
1bı görünerek orada ııeler 
~İgini öğrenmek nıaksadi
dııet edeııler de olmuştur. 

) ine memleketi namına 
tarafı ile konuşarak a

~\ ga~ ı yatıştırmak mak· 
a~ı tekliflerde bulunsun 
dcrilmiş olanlar da bulu-

tıslıö~ Jc nazik işlerde son 
. lalıkla hareket etmek ln-
1ii için gönderilen kimse· 

l kaçınış gibi gö ter.itmesi 
~ba daha uygun gözül Ur. 

lı' da tiirlü türlii misalleri 
'd •kat düşman tarafına 

ttıince hatıra en meşhur 
~altlan olan eski Romalı 

'"•ıt koryolımus gelir. 
~llıandan hakikaten bir 
~taınanıdır. Cesaret, me· 
· k 'Ve idare ne istenilirse 

. t var. Bununla beraber 
it' &on derece mağrur bir 
· ltnzandığı şan ve şeref 

ııı.l'\ı dalıa artını tır. Ken
ltı edenlere karşı o ka· 

'tıtı·'t. ve istihfaf ile muka-
~lıt ki taraf tarlarmm ,.e 
larının müzaheretine 

1 lt
0 rnahlar onu bir tarafa 

~'tt kendilerini alamamış· 
- it Pek giiciine gitmi . Ro· 
~ lt~nıalıları hiç affedeıne
~ it ınfialiıı şiddetine bak· 

0 kadar çok diiğü tüğü 
•. Yanına kaçmayı, Ro

~ltllŞnıanlarilc beraber ol· 
~~ t?ıiiue alnııı:ür. Koryo· 
,1 "ıleri gitmis, kendi meıu· 
~li')'hine Volskları tahrik 
~an ordularının başma 

t •na kapılarına kadar 
~ıı· l\oryolanus kendini o 
~llik görüyordu ki kıyme· 

di ıııeınleketindekiler ta
l takdir edilmediği cihetle 

t1 ~tına hizmet etmeği bn 
1. 
Çın daha okşay1c hulu-

~ 
'tu haz büyük şairler ta-

•t hııl1111ş me hur facialar
'dilrniştir. Kendisini baş

'--.0 kadar yukarısında gii· 
~~t \ e ihtirasını bir türlü 

t t. 1lenıemiş ayan Koryo-
Qı ı.· 

ır ahsiyet daha canlı-

KOl\IAN: 6 

Dü§man taraf ma ae
çenler, neden ileri geline, 
gelsin, eskidenberi hiç iyi 
görülmemiştir. Me§hur 
Romalı kumandanın ha
reketi bunun en unutul
maz misalidir .• 

olarak Şekspir tarafındım ıuılatıl· 
mış bulunuyor. Onu büyiitmüş o
lan nnası, tam manasile bir e\' ka
dını olduğu için lıiirmet duyulan 
karısı ile facianın diğcı· şahısları 
İngiliz şairi tarafından pek lmv
vetle gözöııüne konmuştur. Şeks
pir o faciada hayatının türlü de
ğişiklikleri ile yaşıyanlarm nasıl 
kah clüstünde gezdirilerek, killi 
da bir tarafa bırakılıverdikleriııi 
en canlı surette anlatmıştır. 

Koryolannsun Volsklaru geçme· 
sinde ne para tamaı, buna benzer 
ne de diğer herhangi bir 7.Uf eseri 
göriilüyor. Onu böyle bir harekete 
sevkcden hep yenemediği gurur 
''c azameti olmuştur. 

Onun için beyhude yere söyle
memişler: En biiyiik kahramanlık 
insanın kendi ihtiraslarını yene
bilmesidir. İhtiraslar insana galip 
gelirse felDket .. 

Bununla beraber Şehpir ahlnk 
der i vermek için söz ahnı dctril
dir. İnsanların gördiiğü gibi an
l:ıhuak istemiş. Tasvir ettiği facia 
I\'lenenins gibi sakin, yalnız vn:zi
fesini bilen kendi halinde ve la· 
ti[eci insanlar olduğu gibi düuya
~'a sığanuyacak kadar kendilerin· 
de biiyüldiik f ar7.edenh\: de var
dır. İstiycn onu beğenir, istiyen 
ötekini. 

tHALK~ SÜTUNU-) 
iş Ve lşri Arıyanlar, 
ıikiıyeiler~ temenni. 

lCJ' ve müıküU6' 

1, arayan genç bir kız 
Lise tahsilini bltirm~ genç bir kız, 

resmt ve hususi müesseselerde, yazı
hanelerde iıı nramaktadır. İ§ sahipleri
nin Son Telgraf Halk sütunu vasıta
siyle c:Nebaheb ismine müracaattan 
rl.ca olunur. 

lf arıyan iki genç 
ı 7 yaşında 10 uncu sınıfı pek iyi 

derece ile geçmiş, kimsesiz bir gen
cim. Tahsillmlc münasip her işte 30-
35 lira ile çalışının. Adresim: Kurnköy 
Necatı'bey Cad. No. 190 da Ha ~n. 

+ 16 ya§ında ortamektebln iıçiın
eü sınıfına ter!i etnıis kimsesiz bir 
gcndn. Az bir ucretıe nuınnsıp bir iş 
arıyorum. LCıtfcn Koraköy Nccatıbey 
c;ıdesnde 180 numarada Genç ndre.,ine 
müracaat olunmıısı. 

Daktilo bilen orta mektep 
mezunu bir genç kız it 

arıyor 

Orta mektep meznuu 20 yasında 
müte\•azi bir aile kız.ıyıın. Yazım duz
gün, muntazam olduğu gib aynca 
daktilo da bıliyorum. Mali \•aziyeti
mızin imkfuısızlıgı yüzunden çnlı~.ırak 
b::ıyatmı kendim yapmak ınccburıye
tindcyim. Resmi, hususi mllcssl'sclcr
de, yazıhanelerde kamıatkfır bir üc
rtle bana iş veı ınek lCıtfunu gö tere
ceklerin Lutfen Son Telgraf luılk sU· 
tununda Muallnya bir mektupla mu
racaat etmelerini hilrmeUe dilerim. 

Aranıyor 

Seferberlikte 5 inci menzil Bandır
ma merkez hnstııncsi kilşadında scrta
bıp Hıkmet Bey mniyetindc gönüllü 
hastabakıcı idiın. 

çay ece ı 
Bir kararla, lstanbuldaki 

nakil vasıtalarının maskelen
me hali kaldırılmaktadır. Fa

' kat, nakil vasıtaları idareleri, 

l mskelenme tertibatını daima 
hazır bulunduracaktır. 

1 -

1 
Maskelenme kararından 

veya kaldırılmasından bah-
1 sederken, Şirketi Hayriye va-
purlarını hatırlamamak müm-
kün '!1ü? Amma, Şirketi Hay
riye idaresi kızacak, sinirlene
cekmiş; Olabilir. Çünkü, her 
doğru söze, her tenkide, her
kes kızar. 

Maskelenme kararını en 
fena tatbik eden idare Şir
keti Hayriye idi. Vapurlara 
bakınız. Bazı ampuller be
yazdır, bazıları mavidir, ba
zıları kısmen mavidir. Bir 
çok ampuller ise, hiç yoktur. 
Geceleri yolcular !_laranlıkta 
gider, gelir. 

Anla§ılıyor ki, Şirket, mas
kelenme İ§ini en ucuza mal 
etmek yolunu tutma§ ve ba 
İ§te muvallak olmuştur. 

Şimdi, ba karar kaldırıl. 
mı§ bulunuyor. idarenin, yol· 
cuların gözlerinin sıhhatine 

daha fazla alakasızlık göster· 
miyerek, bütün ampulleri 
yerlerine •ağlam olarak tak· 
mayı ve vapurları iyi tenvir 
etmeyi herhalde hatırına ge· 
tirecektir. 

Fakat, bakalım, Şirket, bıı 
iıi kaç ayda tamamlıyacak?. 

BURHAN CEVAT 

Bele iye Relı Mua
vininin teitlşlerJ 

Belediye Reis Muavinimiz B. 
Liitfi Aksoy dünkü pazartesi gü. 
nü resmi tatil günü olmasına :rnğ
men Üsküdar, Kadıköy semtlerin. 

de teftiş ve tetkikler yaparak ça
lışmıştır. Mumaileyh bu lJleyanda 
açıkta et satan 2 kasapla., meyva. 
ları çürük olan 6 manavı ve ek

mekleri iyi pişmemiş olan 4 fırın. 
cıyı tecziye etmiştir. 

Biraya Dair 
Yaz mevsimınin hiç liÜpheslz en 

çok sar!edilen meşruplarından 

bin de biradır. Bıra, yüzde üç, dört 
nisbetinde alkollu bir içki oldu
ğu ıçin, herhalde dığerlerine ter
cih edılme.ktcdir. 

Bira malümdur ki arpadan çı
karıl.mıktadır. Heie yaz mevsi
minde revacı diğer içkilere ııazn
raıı fazlndır. Arpnyı fabrikada fi
lızlcndirirler, bu filizlenmcde di
yastez denilen bir madde hasıl o
lur. Bu madde su ve hnrnret \'D

sıtas:ylc tahammür ettirilir. İçine 
de Ömiır otu ilave edilerek lezzc
ti temin edilir. · 

Hey'etten almış oldugum §ahndet
name ve hastaneden aldığım Bonser- ı 
.visimi zayı ettım. Hnyırsever vamndaş
lardan yuknrda zikrettiğim Sertabip 
Hikmet Beyin adresini bildirmcsıni ri
ca ederim. 

Bununla beraber, ııyı:m, çe it 
çeşit nefis mey\ a ljerbclleri durur
ken, biraya bıle rağbet etmemek 
gerektir. Ömür otunun terkibinde 
uyutucu madde oldugu için, bira 
az çok baş ağrı ı da veriı·. Gerçi 
böbrekleri yıkar derlerse de. yor
du,gıınu da hesaba katmalıdır. 

Adres: • ·nnıo_maniye cad. No. 18% 
Radiye ÇEI.İK 

Cinayet Davası 
dönüyordum. Yılanlar, çıyanlarla 
dolu sahralar, kaplanların sürü i
le doln~tığı Kongo ormanları, ınay. 
ınunların kuyruk kuyruğu verip 
kördiiğiiın oyııadıklnn Gine mır· 

ları 'e bütün yalnızlığım heni hiç 
korkulmadı. Fakat, beynimi yo
rn·ı bu öHim ihtimali beni devire
bilirdi. 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 
- E,·ct. 
._Nereden?. 
- Adisabnbadan.. Hem tuhnf 

değil mi?. Esirler kampından kaç
tıktan sonra aradan kaç vıl geçti· 
ı':rini \'e hangi ~ ıl içinde oldugu
muzu ben ancak Adi ahahada öğ
rendim ve biiyiik lml'pten nasıl çı
kıldığmı, hangi dc\•letleriıı galip, 
hangilerinin ıuağlftp olduğunu, 
dünyanın siyasi coğrafya ındaki 
değişiklikleri orada sordum da 
anladım. 

İkincisi mektubumu Cibutiden, 
iiçiincüsiinii Jlüdeydeden, dördün· 
ciisiinii San'adan. besincisini İs
kenderi~ eden, altıncı<ıı Pireden 
yazdım. Bu G mektubun bir tekfoe 
bile karsılık almadım. En <'Ok 

korkhığnm se\ onlarm ölumih dii. 
Bunu aklıma getmlikçe deli~ e 

- Niçin mektuplarmıza ce,·ap 
'eriJmemiş?. 

Vedat, hakimin bu suali lmrşı
suıda ba:ı;dönmesine uğrnmışlarn 

sarsmtısı ile ha .mı iki tarafına 
sarkıttı, ~oııra kesik bir ifade ile: 

- Söyliyeceğim .. 
Dedi, de\'am etti. 

- Onlar ~·aşıyorlar mı, tHdüler 
mi?. Hi~'bir ey bilmiyorum. Fakat 
onları bulmak i~in içimde bir inat 
\·ardı, doğru Beyuzıda onları bı

:raktığmı c·vc gittim. kapıyı çnlnr· 
ken karımı, kızımı birer bircı· göz-
lerimin öniinden geçil'İl ormn. Ka
'J'ıtn biraz daha la lanmış. \ iiziin
dc titizlii{iıı dzgileri belir His <İhi, 

kızım biiyfüniiş, tolnn \ dhıındel,i 
inkışafile serpilmi" bir halde ~üz 
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ELERDE: 
daşmallarrırıer 

Ne Diıorıar? 

"GE Ç i LA 1 A A 1 KD A M 

B. Abidin Daver «İtalyanın Habe
~istandakl son ciinleri• ishnU buıünkü 
IJ:ı yazısında: ZORLA G .. ZELLI O MAZ ! " cHabeşistanda kalan mahdut birllk
ier Habc,,. ku\•vctleriyle beraber, tc
.nweme harekütına devam etmekte
dirler. Şimdi Ambn Alagi'nin teslim 

"O kadar hoşuna gitti ise sen 
kendi evine al da kızını veriver!,, 

1 
olması uzerıne bir nuktur İngiliz Jrnv
\ eı dahn serbest kalacaktır. 

Meselenin asıl muhim tarafı, Snrid 
Afrıko İtalyan İmparntorlul,'Unun dört 

1 
ay jçinde tesfıye cdil?Uıı olmasıdır. 
Bu muddctin kı.salıgı, lUılyanın Şarkl 
Afr k da agLım bır lmparntorluk ku-

-~E-Yazan: B'DS 

Yaslıca bir adamla henüz şabı 
emret bir genç, hakimin karşı -
sında oturuyorlar. Rakım elin .. 
deki iddıanaıneyi okuduktan son
ra yaşlıca adama: 

- Kalkınız! dedi. Anlatınız ba
kalım ... 

Yaşlıca adam ayağa kalktı .. Bi! 
iki defa yutkunduktan sonra: 

- Bu, bir değil, beş değil efen. 
dim .. dedi. Artık her güne bındi. 
Gençliktir, anladım amma, zorla 
da güzellik olmaz. 

- Hayır! Hadiseyi anlatınız .• 
Davanızı söyleyıniz!. Nasıl oldu? 

- Efendım .. Bu delikanlı bizim 
kıza aşık olmuş .. Gece demiyor, 
gündüz demiyor, peşıne düşmüş, 
bir türlü ayrılmıyor. Bizim kız da 
yüz vermiyor. Birkaç kere bana 
şikô.yet etti. Kolladım.. Sokakta • 
yakalayıp kulağını büktüm .. 

- Yavrum, dedim. Sen şu * 
ten vaz geç. Böyle kız. alınmaz. 
Evlenmek istiyorsan, ni~tin ciddi 
ise, çalış, adam ol, elin ekmek tut
sun .. Adam gibi gel, benden iste .. 
O vakit düşünürüz. Yoksa, böyle 
sokakta peşine düşmekle, kız de. 
ğil, hava alırsın! 

- Benim bir şeyden haberim 
yok, beyef end~ dedi, sıvıştı. 

Ondan sonra kız yine şikayet 
etti. Yine peşine takılı) ormuş .. 

Ben de görüyorum .. Sabah ak • 
şam, evin önünden eksik olmuyor. 

Dün akşam kız sokaktan geldi.. 
Nefes nefese soluyordu .. 

- Ne oldu, kızım? Nedir bu ha
lin? diye sordum. 

- Babacığım .. O çocuk yıne pe. 
şime takıldı .. Galiba sarhoştu. Yı. 
kıla yıkla yanıma geldi.. Bir şeyler 
söyledi amma, anlıyamadım .. Çok 
korktum, kaçtım .. dedi. 

Entarimle, ayagımda, terliklerle 
sokağa fırladım. Köşebaşında bu

nu gördüm. 
- Bana baksana biraı! dedim. 
Durdu .. 
- Ne istiyorsun? dedi. 
Yanma yaklaştım. 

- Sana tenbih etmedim mi? Bu. 
rada hala ne arıyorsun? Kızdan ne 
istiyorsun .. Şimdi seni kulağından 
yakalayıp polıse teslim edeyim 
mi? dedim. 
Baktım, yan yan üzerime doğru 

geliyor. Geldi geldi de: 

BÇET=I---
Karşıda bakkal Kamil Efendi 

var.. Ona seslenelim. 
Adamcağız ko~ u .. Ben bağırın

ca da bu bıçagı çekti .. Bıçağı çe
kince, kızım da feryat ederek koş. 
tu .. Meğer kapıdan seyrediyor • 
muş .. 

ramamış olduğ.ınu gö krmcsı ıuba· 

1 rıyle dikk te lfıyıktır. Nı ekım Şimali 
Afrfkadakı Libya mustem ke nın ya
rı ı da 180 bin kış;lık bıt ord.ı ılc bc
r ber lki ayda crı.) p gıt i tı. Bu dc
f,1, Italy nlan tekr r Sollum'a getırcn 
İngllızıcrin bir h t ından istıfnde e
den Alrr.anlar olrr u tur. 

- Ey\·ah! Babamı öldürüyorlar 
diye bağırmağa başladı. 

Kiımıl Efendi kuvvetlı adam .. 
Gelip bunu kıskıHak yakaladı. 

Ben de kolundan tuttum. Elınden 
bıçağı aldık. Yani, Kamil Efendi 
yetismese, Allah bilir amma, niye· 
ti fena idi. .. 

Yaşlıca adam, tekrar bir iki de. 
fa yutkundu .. Alnında boncukla. 
şan ter tanelerini cebinden çıkar
dığı bir mendille sildi. Kanepeye 
oturdu. 

Hakim maznuna: 
- Sen kalk bakalım Hulusı, de. 

dil İşittin ya!. Ne diyeceksin? 
- Yalan efendim, hepsi yalan! 

dedi maznun. Ben akşam bir par. 
ça çakır keyiftim. Ferhundcyle 
bir müddettenberi konuşuyoruz. 
Akşamları evden çıkar .. arka o • 
kakta dolaşır, konuşuı uz Sonra, 
onu eve bırakırım. Dün ak am dn 
beraber ~inemaya gittık. Sinema-

1 dan <löndük .. Ben Ferhundeyi eve 
bırakacaktım.. Koşebasmda baba
sına rastladık .. Önce o bizi görme
di. Kız, yavaşça sıvıştı.. Babası. 

nın yanından geçerken. babası 

farketti. Köşede beni de gördü .. 
Mahalle bakkalile beraber üzeri. 

me hücum ettiler. Kaçayım dedim, 

kaçamadım. Köşebaşında yakala
yıp adamakıllı döğduler.. Sonra 
da, üzerimi aradılar. Cebimde bir 
sustalı çakı vardı. Onu çıkardılar. 

- Va-v, sen bıze bıçak çekiyor. 
sun, ha? diye çakıyı elimden aldı. 
lar. Bekçiyi çağırıp teslim ettiler. 
Ben bıçak çekmedim. 

Bakkal Kumille davacı Mehdı
nin kızı Ferhunde şahit olarak 
dinlenildiler. İkisi de dtı\•acının 
sözlerini teyit ediyorlardı. 

Maznun Hullısi, ikisin~ de iti. 
raz -etti: 

- Bunlar yalan soyliıyorlar .• 
Kız, tabii babasından korkuyor. 

Kabahati üzerinden atmak için 
öyle söylüyor. Benim de şahitle. 
rim var. Hepsi biliyorlar .. Biz Fer
hundeyle hergiın beraberiz. 

ltnly , .Afrikada b.'.ışma gelenlerden 
ıberc.t al , k l um gclırkcn mdi Dal
maçynnın Hııv:ıtl r1 me kU:n kısmını 
ele .geçirmek \'e Hırvat t.ıhtına bir İ
talyan prensi oturtrn k suretiyle yeni 
bir h::ıta ~liyor. Bu hat.ısını da ödıyc
cekt r > dcmcktedır 

CUMHURiYET 
B. l unus Nadı a:Garptt'n Şarka. 

ishnli buı:iinku b:ış ) azısında ezcümle: 
c.Anl~ılan ha .ık t şudur ki Akdc

nızc mu e\eccıh Mılner phmı Fran
sız !\iman anl m .. ına lst nadcn 
Gar .en ı:;:ırkn y pılacaKtır 

ı:vvclü Şimali l<nn ız Afrika mdan 
istifade olunar. h. Su\ eyş uı:crine, ki 
bunun neticelen Ortn Ş ıkı da ihtiva 
ettt kten sonra Hınd denızıne kadar u-
zaım·. 

Sanı) en, hatt{ı İspanyanın ınu\•afa
kat etmeme i tnkdirindc dahi gene Şl 
mali Afrika F'ramm ından istifade o
lw11n k retıyıe Cebeluttarık Boğa

zına, k bunun netice i de Afrikmıill 
buttln Garp Atlantik sahtllcrine ya
yılır. 

Bcllibaşlı Jlk ı Mı ır \ c Suveyştir, 
ve "le bu scfenn Mıhverce tasavvur 
ed len yurfitulme ı şekli ed artık taay
yün c.tmi ... g'?ıdı : Ş'mdi yapılmakta 
olun hareket c .ı rı t k\ ıye edecek 
yenl k laylıklaıln li rptan Şarkn d06-
ru, yanı Tıırablu gıırp - Libya yolile 
Mı ıı \ c Su\ eyş uzerme. 

:Fr. n nnın bu l c fiill müzaheretini 
dı\\-c etmesi ıht mal hımcmdc değil
dir. Ahlilki bakından iuıh.ı zor bir key
fiyet oldugu •Çin l<'rans:ı Ingıltcrc a
leyh inde hamket etmelt knr:ırındıın u
zak bulunduğunu söylemC'kle ise de 
tutulan yol bu sozlerle hafifletllmıyc
cck surette ngırdır. 

Böylelikle bu yeni dunyn harbi en 
karışık şeklini .\ e en umumi ınahiyeti
nl almı olacak, çlinkil bunun ncticcsl 
olarak Amerika da ~saya karşı çok 
satJı surette aleyhtar fllU husumet va· 
z.iyeti olacaktır. 

Bunlar Mihverin pl!ınları. Muvafl.a
kıyet ihtimali buyük olmnk içın taı:
\'iyesne azami surette çalışılan pldn· 
lar. 

Anglo - Saksonlardak nksülAmcl 
çok şiddetlidir. Tnblt onların dn btma 
kar§ılık: pllinları vardır, ve daha da 
.olacaktır.> dc.'llektedlr. 

TAN 
B. Zekeri)-& Seri.el «Almanyan"' 

eçtiği yob isbnli bu.giinku baş nzı· 
ınııda: 

Türk Dili Tetkik Cemiye
ti: «Yeni imla kılavuzu üze
rine bir Öntasar» isimli bir 
J?roşür neıretmiş.. Bu broşü
rü henüz görmüş değiliz. Bir 
arkadaşın yazısından öğreni
yoruz ki, bu büroşür bir an
ket mahiyetindedi ve imlamı
zın vaziyeti, ihtiyaçları hak
kında memlekette dil işleriy
le uğraşanların, mütehassıs-
ların, münevverlerin, hoca- • 
ların, muharrirlerin fikirleri 
p.lınmaktadır. 

Temenni olunur ki, bu an
ketin sonu çabuk toparlan
sın fikir ve mütalealar çabuk 
tasnif edilsin ve hiç değiş

miyecek kat'i şekiller, imla
mıza bir an evvel verilsin. 

fmlamızda kat'i kaideler 
koymak belki kolay ve müm· 
kündür. Fakat, en zor safha, 
bu kaidelere bütün okur ya-
zarları riayet ettirmektir. Ka. 
ideler, kitapların arasında 

kaldıkça ve herkes, yine ken
di bildiği gibi yazdıkça, im
lamızdaki anarşi devam e
der, gider. 

Bu arada, Dil Cemiyetinin 
affına mağruren, bir başka 
noktaya daha temas etmek is
tiyorum. Ben, dil mütehassısı 
değilim. 

Faka~ son neşredilen bro· 
§ürün serlevhasındaki «Ön
tasar» kelimesinin mil.nasını 
anlıyamadım. Ayıp değil ya .• 
Zaten, bilmemek ayıp değil, 
öğrenmemek ayıptır, diye, 

bir söz vardır. Ben de, şimdi, 
bütün kuvvetimle bu kelime
yi öğrenmiye çalışacağım. 

Bir kaç arkadaıa sordum, 
böyle bir kelimeye ne gaze-
telerde, ne kitaplarda rastla
madıklarını, ne de, konuşu

lurken duymadıklarını söy· 
lediler. 

Fazla ulema arasında bu
lunmadığımız, muhitimiz ve 
ıemtimiz halk sınıfı olduğu 
için, böyle bir kelimeyi işit· 
medik. 

Fakat, bana, ayrıca bir me
rak arız oldu: Kitaplarda, 
gazetelerde rastlamadığımız, 
konusulurken duymadığımız 
böyl; bir kelimeyi, acaba, Dil 
Cemiyeti, neden kullanıyor?. 
Hayatta böyle bir kelime var 
mıdır?. Yaııyor mu?. 

Eğer, böyle bir kelime, 
canlı olarak bayatta varsa ce
haletimizi mazur görünüz. 

R. SABiT - Sen ne demek istiyorsun? 
dedi. 

Dikkat ettim .. Kızın dediği gibi 
hem sallanıyordu, hem de ağzı leş 
gibi rakı kokuyordu. 

Mnznun, şahıt olarak dört beş . 
isim saydı.. Adreslerini de ve!'di. 

c:Göıiiluyor kı Almanlar, Suriye 
ve Irak'n gitmek için çetin olduğımu 
bildıkkri Turkı>e yolwıu bırakarak, 
Ege Denıı: yolwm scçm~lerdir, Fran
sa ne ynpıhm anla!;marıın \e İspanya 
ile cereyan eden muzakerclcrln ma
hiyetı henilz ır,n edilmcdıgi için Al
manlıım ayni za nnda Garbi Akde
nizde de faaliyete geçip geçıı iyecek
lerinl bugünden kestiremeyiz, Yalnız !==============~ 

_ Sen hem de sarhoşsun! de. 1 
dim. Utanmıyor musun? Bu yaşta 
böyle yaparsan, ileride kimbilir 
daha neler yapacaksın! .. 

- Sana ne! Sen ne karışıyor • 
sun? dedi. Dikkat ettim. Bir eli 
cebindeydi. Elındc bır bıçak ol. 
duğuhu farkcttim. Demek, beni 
vurmak için hazırlanıyordu. 

kapaklarımı doldunıyordu. Kapı
yı bir Arap kadııı açtı. 

Onun telvekarası suratıııı gor
mek birdenbire sinirh·rimi boz
du vinc mi karsıındıı lıunlar?. di-'. . 
yen bir i~yan du~·dıım. Aı·tık knh-
''C tekesi surat. kiimür renginde 
deri görmekten bılunıo;fmı. 

_ Kimi isti~ orsunuz?. 
Dedi, 
- Sükriye evde yok mu?. . . 
Dh e sordum arap l·elinıclcri 

kcnuşmıyan, fakat fıslı~·an ve di
linin ucunda öttüren esile: 

_ H:ıngi Şiikriye, burada Şük· 
riye yok!. 

Dedi. 
Sözliıne lıeycc:ınla cklemi~tim: 

- Ya Gii7.in? 
- Giizini de tanımıyorum. 
Bu sahne, 19 yıl hep o kapıya 

çıkmak için sabırsızlanan ve ya. a
manın hedefini yalııız onn hnğlı
ynıı hir insan iizerinde ne kırıklık 

'e ne i ~an ~ nparo;:ı benim üze
rimde de onu ~ aptı. Şn ırımstım, 
k·ıfom durmuştu dilim sn~ırl.) or
du 

Hakim: 

~ İcabı düşünüldü .. dedi. Maz.. 
nun Hullısinin gösterdiği rnüda • 
faa şahitlcrınin celbine ve maznu
nun tevkifine karar verildi. 

Maznuna döndü: 

- Seni tevkif edi> oruz, Hult'.i. 
si... Bekçi. bunu bırakmayın .. 
Şimdi tevkif müzekkeresi kese • 
ceğiz.. Aşağıd~. jandarmaya tes· 
lim edersiniz. 

( Dct:amı 6 ın~ sahifede) 

- Ya nerelerde onlar?. 
Dedim. Arap kadın: 
- Bilmi~·oruın. Başka yerden 

sorun. 
Dedi, kapıyı yiiziiınc kapadı. 

Parslnrla kaıukomşuluk ettiğim 

Afrika yaylalarının gecelerinde bi
le bu andaki zayıflığımı, kimse
&izliğimi duymamıştım. l{apıya 

baktıkça bir baş dönmesi içinde 
bunalıyor, sanki bütiin evler ken
dilerini bir yeldeğinneninin fırıl
dagına bağlamışlar gibi göziimde 
döniiyorlardı. 

Bir saniye diişüııdfüu: 

- Uu ev bizimdi?. 
Satıldı nu?. 
Karım, çocuğum öldiiler :nti-? 
Bir başka yere mi gittiler? 
Kapıyı tekrar çaldım. 
Arap kadın ~·ine geldi, 

- Ne isti~·orsunuz yine? 
Dilim dola a dolaşa: 
- Bu ev Şiikriycnin dcl,ril mi? 
Dedim. 
Hr eı:t bir hidd tle: 

l ır, Rıf' ı Be~ in evi.. 

biltün hadislerin boyle bir ihtimali 
günden gı.ine kuvvetlendirmekte ol
duğuna ştlphe yoktur.ı. demektedir. 

VATAN 
B. Ahmet füntn l'aJ.ıruııı ul'an 71l• 

nya u> duldan onıc\:• tdm.Ji buı-ünkii 
bat ya2:1sında ezcümle: 

c:Bazı milleUcr Turkıyenin örneğini 
:ynlnız mücadel<' bakımından takip 
ederek menhus talihlerini yenmişler
dir. Fnk .. t bu orııcgı sonuna kadar ta
kip edebilselerdi bug!ln bambaska bir 
tıleme kavuşmuli olurduk."> demektedir. 

Dedi. Kapıyı yeniden kapamağa 
hazırlandı. 

- MibaPde edcrseııiz birşey da· 
ha sorayım •• 

Dedim. 
- Bu evde kiracı mısımz? 
- Hayır .. Kendimizin .. 
- Kaç yıldır sizde?. 
- 10 senedir burada oturuyoruz. 
- Bu evin eski sahibi Şiikriye 

nerede?. 
- Bilnıiyürum, biz evi Sadrettin 

Heyden satın aldık. 
Dedi, o, yine kapıyı kapadı ve 

hcıı yine sokakta kaldım. 
Kendi kendime: 
- Ne bahtsız adaıuauşsın Vedat. 

Çırpın, didin, gel, vapurdan ~lk. 
j.; ışa ko~a buraya kadar gel \'e 
:ı ine 19 yıl bütiin bir hedef diye 
l. •klediğin karmdan, çocuğundan 
t ..ı:ak kal.. 

Dedim, makiaesi istoptt etmiş 
l)r nıoterü çahıtırır gibi kafamı 

•niden işletmeğe bn ladım: 
- Bunları nerede bulabilirim?. 
Kimden ö,i:renebiliriın'?. 

· (A a Va • 

Açık iş ,.e memuriyetler 

Ortaköy Şifayurduna asistan 
bır doğum doktorile hastabakıcı
lar aranmaktadır. İstanbul posta 
kutusu 254 e eski yeni yazıyı bı. 
lir bir daktilo a::-anmaktadır. 

Mahmutpa~ada Tarakçılar ya • 
nında Kaşıkçı han 2 inci kat 7 
7 numaraya 16 - 17 yaş aralarında 
dokumada çalışabilecek gençler a. 
ranmaktadı::-. 

Kefalet verebilecek bir piyan. 
go gişesi memuru aranmaktadır. 
Dördüncü Vakıf hanında 4 üncu 
kat 35 numaraya milracaat olun
malıdır. 

' 
BirimizinDE"D•I 
~epimizin w 1 
Bir türlü çıkmıyan 

tarifeler ! 
anye11de lokanb ve blrabant -

el B: l\lahmut yazıyor: 

- c:Belediyemlz mesire mahnllerin
dekı lokanta, birahane, gazino ve 
kah\:ehanelerin yeni füıt tarifele
rini Mayısın yarısı geçtij!I halde e
llln tcsbit ve tatbik etmemektctlir. 
Kaymaltamlıklarca bunun 1 ay 
evvel merkeze gondcrlldlğint fa
kat Belediye İktısa.t Mildurlüğün· 
ce bir a~dır ıctkık ve ta dik edil
medıglni isıtiyoruı:. E n fın hak
larını korumak (l!.ere bu tarifele
rin bir ıın e;ı·\ el çık rılıp bız alAr 
k dar1nra tcbh~ın r a cd•yoruz, 

\.. ,J 
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Çifte bahtsızlık .. 
--F: Yazan: FAiK BERCMEN _-,..ı--

- Neye laf anlam,yorsun Mah. 
mut, ne diye şimdi istanbula ine
ceksiniz? 

- Ne yapalım anne Ali ile bıraz 
eğlenecektik Bu gece herkes gi
diyor, biz de biraz bayram y2 • 
palım .. 

- Oğlum bu kalabalıkta, gece. 
yanlarına kadar nerelerde sürte· 
ceksiniz? Allah muhafaza etsin .. 

- Birşev olmaz anne beb<'k 
miyiz biz? 

Ali de söze karıştı: 
- Amma tuhaf düşünüyorsun 

teyze? 
Bayan Cemile onlara söz ye • 

tiştiremiyeeeğini anlayınca hem. 
firesi vesileden medet umdu: 

- Sen de oğluna bir şeyler söy. 
le Vesile .. Bu iki çocu"u kendi 
başlarına nasıl bırakalım? 

- Ne diyeceksin ablacığım! Kos
koca delikanlı oldular. !'<e halt
ları varsa görsünler 
Kapıdan cıkarlarken her iki an. 

ne birden atıldılar: 
- Geç kaldmayın, son trenle 

beklıyoruz. 

İki kız kardeş, iki erkek kar. 
deşle evlenmislerdi. Bahtları bir
birine benzedi ve erkekleri ayni 
yıl içinde arka arkaya öldü. İkisi 
de yadigar kalan çocuklarına bil· 
tün Yarlıklannı teksif etmişkrdL 

Gece ;terledikçe Bayan Cemile 
yerinde c.ıramıyor ve ıkide birde 
kız karde§ine; 

- V c,i!e aklıma fena fena ~ey. 
ler g\'liyor, ne diye bıraktık bu 
çocuk' ar Allah a~kına .. 

Diyordu. 
- Üzülme abla, Allaha emanet, 

ne olacak? 
- Bu bayram geceleri insana 

hem sevinç ve hem de ıztırap ge. 
tirir. 

Soba çıtırdıyarak yanıyordu. 
Saat biri çalmıştı. Yarım saat 

sonra o;ocuklar evde olmalı idiler. 
Vakit gr·c.rmek maksadile eski 
günleri yadetmeğe koyuld ularsa 
da, bu üzüntülerini arttırmak an 
başka bır §eye yaramadı. 

Saat bir buçuk .. Bekliyorlar, ses 
yok. Aradan beş on ,daki'<a cıeç

liği halde yıne bir haber çıkmadı. 
O zaman gayri ihtiyari Bayan Ce
milenin gözleri yaşardı, kardeşi 
ona soku'4rak'. 

- Can m niye bu kadar merak. 
!anıyorsun , otomobille gelirler. 
ded. 
Beş dakika sonr~. köşkün önün. 

de bir otomobil durmu~tu. Kapıyı 
açan bahçivanın sesi duyuldu. 
Hızlı hızlı bir şeyler kor.uşulu -
yordu. Bayan Cemile: 

- Ah, muhakkak bir felaket 
var! d•ye inledi. 

Biri hızla ko~arak merdi,·enleri 
tırmanıyord· Kapı açıldı, gelen 
bahçh•andı, Yüzü sapsarı ve göz
leri dolu doluydu. 

- ''e var Osman! dedi söyle. 
sene ne yar? 

- Bir kaza hanımefendi. 
- Otomobil kazası mı kim çiğ. 

nendi.. 
- B iris• sağ kalmıf hanıme • 

fendi gdiyormUf .. 
- Öbt'rü .. 
- Hemen ölmüş. 
- Öle'l hangi.ti ııöylesene be 

adam .. 

- Söylemediler hanımefendi. 

•Yalnız birinin çabuk anneme ha· 
her verı. dediğini duymuşlar. 

Bahçivan çıktı. Şimdi iki anne 
k~r~ı karşıya kalmışlardı. Bu müt. 
hiş ve korkunç bir sahneydi. İkisi 
de içlerinden ölenin kendi oğlu ol. 
mamasını temenn; ediyorlardı. 
Hangi ana matem tutacaktı, han· 
gisi gözyaşı dökecekti? 

İlk olarak tek taraflı bir fela -
kete uğram,~!ardı. Bundan sonra 
artık bir arada yaşamalarına im. 
kfın kalmamıştı. 

Hiçbir şey konuşmuyorlardı. 
Bahçede yeniden gürültüler, oto. 
mobil sesi duyuldu; sonra birinin 
koştuğu .. Her iki anne •gelen be· 
nim oğlum!• diye mırıldanıyor • 
!ardı. Birden salonun kapıs• açıL 
dı. Bir ses haykırdı: 

- Anneciğim, ann.,ciğim! 

Telaştan sesin sahibini tanıya. 
mamı~lardı. Gelen Mahmutlu; Ba· 
yan Cemile, karşısında oğlunu 
görünce inledi: 

- Ah sen misin Mahmut? Sen 
misin çocuğum? 

Mahmut annesini kucaklamak 
üzere ilerledi, kadın heyecandan 
kendini kaybediyordu. F.linin kal· 
bine götürüp bastırmasına mey • 
dan kalmadan yere yuvarlandı. 
Xalb durmasından. ölr,Jştü. 

( Merakb Şeyler) 
"Boykotaj,, kelimesi 

nereden geliyor? 
• Boyiwta.ı kel mes. nc,·cden 

geliyor? Biz Türkler bu kelimeyi, 
geçen umumi harpten evvel A • 
vustury:ı .. Macari.::;tan imparator

luğu Bosna. Hersek'i bizden aldı· 
ğı zaman öğrenmiştik. O zaman, 
bütün o~manlılar . cAvusturya 
mallarına boykotaj• yapıyorlardı. 

Başım.za gıydiğimız fesimizi bile 
oradan alırdık. Fesleri yırtt,k. Ye· 

rine başımıza fes biçiminde keçe 
külah geçirdik. Gel zaman. git za. 
man, boykotaj unutuldu ve Avus
turya fabrikalarında yapılan fes. 
lt>r tekrar başımıza geçirildi. 

cBovkot etmek fiilinin aslı bü
tün dÜnraya lngiltereden yayıl -
mıştır. Bu da Kaningem Boykot 
ismindP bir İngiliz yüzba~ısımn 
bu ısm nden alınmıştır. 

Bu yüzbaşının 1870 senl'sinde, 
İrlanda da, Ern Kontluğu dahi -
linde çiftlikleri varmış. 

1\fahsu'. bolluğundan dolayı zi. 
raat komitesi herkese olduğu gi -
bi, bu yüzb~ıya da fazla arazi 
ekmeme>ini bildirmiş. Yüzbaşı 
dinlememiş. Bunun üzerine ko • 
mite •Yasak!• emri vermiş. Çift· 
liklerde ne kadar adam çalışıyor. 
sa, hepsı de Boykot'u bırakıp git
mişler ... Zavallı adam bir başak 
dahi yeti~tiremediği için aç kal -
m1ş. 

İşte <Boykotaj kelimesi bura. 
dan geliyor. Yani bir şahsı veya
hut bir memleketle her alakayı 
keserek ve ondan mal almıyarak 
bu şahsı veya memleketi zarara 
sokmak için, el birliği yapmak. .. 
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Fakııt • '"rıda muhasara alat 
ve ede.-at mel!kut okluğuııd.an 

muhasara ha·rekatı ancak bir ab· 
luka tertibatından ibaret olablldL 

Ordu, alat ve edevatın no~sa

nınd.ın dolayı harekatını ağır . a· 

pıyo!'dU. 

Faka•, Ehl.salip ordu lamın muh-, 

te.şC'm ve mıiıe~yrn ~adır'ar her \ 
• ikcsın gıpt s.:ıı davet ediyordu. ı 

B, h. sa Fransız şôval:vel ının 
çad rları kvk;;liıde muhteşemdı. 
Fransız r g unda çki, ahmk ' 

ye~indcydL Ha·ta 1:-~ şovalyelcr ı 

sevdiklerini bile beraberlerinde 
getirnıi~lerdi. 
Yıldırım Beyaı-ıd Macarların 

hasmanc vaziyetini ,Avrupa hü
kiımetlerfü ıtti!ak için kaffesıine 
birer mura"has gö~derilmiş oldu· 
ğunu Bizans İmparatoru Emano· 
ele gönderilen 'bir mektuptan ta· 
ınamile anlam~tı. 

Fakat o e nada İstanbulı.. iddet· 
1i bır surette muhasara etmış bu· 
lurd ndan mWıa.~.a bareka· 
tır bırcenbi r bırakmagL arzu et-
«mı~t 

B.ından başka düşmanın ocv- ı 

Ol. OAMLEN 

Muamması 

FRANSA'DA 
harp mes'ulle

bulmak 
için, Riyom 
şehrinde açı -
lan büyük da
vaya ne oldu? 

• • 
rını 

General 
diğerleri 

Gam!en ve 
alev hinde 

yeni yeni d( 1 'ler mi 
toplanıyor ? yoksa .•• 

Bu harpte Fransa hiç umulma
dık bir tarzda siir'atle çökiip git· 
tikten sonra, Mareşal Pctenin r€!· 
isliğinde Vi~ide teşekkül eden ye
ni Fransız hükumeti, bu çökiişün 
mcs'ullerini aranıak mecburiye
tinde kaldı. Başta Generale Gam· 
len olmak üzere, bir çok kimseler 
nrzaret altına alındılar. Fransada, 
Riyon şehrinde bir )·üksek mah
keme kuruldu. 

Fakat aradan eııey zaınan geç· 
tiği halde, heniiz muhakemenin 
açıldığına dair bir haber gelme
diğine bakılırsa, bu mühim dava
nın gayrimuayyen bir zamana te
hir edildiği anla~ılmaktadır. 

Acaba Vişi hiikuıııeti •harp mes
ullcrini• ortaya çıkarmaktan kat'! 
surette vaz mı geçti, yoksa hadi
selerin baı.odöııdiiriicü sür'ati için
de, şimdilik bu davaya bakmayı 
yersiz ıni lıuJuyor?. Yok~a )''eni 
delillerin arann1asına mı intizar e
diliyor? Buraları nıallını değil. 

Bit zamanlar, Berlin hükume· 
ti de harp mes'ullcrinin ortap çı
karılması için n1uhaken1eye ~Ür· 

atle bakılınasını isti:ıı-·or, Vişi hil
kiıntcti üzerinde tazyik yapıyor
du. imdi bu tazyik gev~cıniş ol· 
du,frnna ıröre. A]nıanyanın bundan 
evvel ı:örülecek daha miihim iş· 
l~ri çıktığına hiikmedilebilir. 
Eğer giiniin biri!lde bu muhake

meye ha~lanırsa, hiç şüphesiz Ri
yon Hf\kinılerin'...., vt:Tccekleri hü
kümde eu basta ahikadar gelen 
zat. eski Fran'sız orduları başku
mandanı Generale Gaınlen ola· 
caktır. 

General Gamlen aleyhindeki id· 
dianemede ~ok müthiş ithamlar 
vardı. 

Bunlara göre, General Gan1lcn, 
harbe takaddüm eden senelerde, 
Fransız ordusunu kafi miktarda 
harbe hazırlamamıştır. 1939 •ene
sinde Fransanın askerlik bakımın
dan hazır olduğunu söylemiştir.· 
Halbuki hakikat böyle değildi. 

Fransizlar, l\lajino hattının ge
risine çekilmiş, Almanlar da Sigf
rid hattı boyunda bekledikleri sı
rada herkesin •ne tuhaf muharebe 
bu! . dediği boş geçen avlardan is
tifade ederek General Gamlenin 
ordu malzemesi \'C teçhizatının 
boşluklarını doldurması icap 
ederdi. General Gaınlen bunu yap
mamıstır. Majino hattına Paristen 
artistler gönderilerek, bunların eğ
lenceli vakit geçim1elerini temin 
ile vakit geçirilmiştir. Nihayet bir 

çok stratejik hatalar Fransanm 
malum askeri felaketini intaç et: 
miştir. 

Riyon mahkemesinin, Fransa .. 
nın harbe lüzumlu derecede ha
zırlanmadığı hakkında General 
Gamlenin mes'uliyetini tesbit et· 
rnesi hayli mü~kül olaeaktıa. Ger
çi General Gamlen Fransıı. ordu
ları başkumandanı idi. Fakat po
litikcılar yüksek harp meclisinin 
istediği tahsisatı reıldetınek veya 
azultmak için ne liızımsa yapıyor
lnrdı. Muhasaınatııı ilk sekiz a
yında Fransız harp sar.ayiinin ınii~ 
hinı bfr ga;rret sarietuıeıni!? olına· 
sı noktasında da eski başkuınan· 
danın nasıl mualap tutulahilece· 
ği ıııühım bir mesele teşkil ede
cektir. Hulasa, Fran,ayı hezimete 
süriik1eınek ~uçu i1c n1ahken1cye 
verilen Gamlcn hakkındaki iddia
ların her biri ayrı ayrı chcnııni· 
ydte birer mevzll te~kil edecek
tir. 

Harbe takaddiiın eden seneler
de General Gnıııleııiu Alınan ha
zırlıklarına icap ed~ıl elıenımiyeti 
vermediği de başlıca ithamla; a
rasındadır. 

Fransada Alman casusları kay
naşı;ı dururlarken, Fransız Genel
kurmayının Almanynda bulundur
duğu casuslar çO'k kifayet>iz mik
tardaydı. 

Vazifesi itibarile harpten evvel
ki senelerde, Alman teslihahın ta
kip etmesi lazım gelen ikinci ~u· 
be hemen hemen hiçbir Caaliyet 
göstermemiş, ancak muhasamat 
ba~ladıktnn sonra bu şubenin ten· 
sikine )üzum görülmüştür. 

Iı"'raıısanın casus ve mukabil ca· 

sus teşkilatı çok za) ıfı. 
İddiaya göre, General Gamlen 

Alman hazırlı.klarınn karşı istihfaf 
göstermiştir. Daha fenası, bu hu· 
susta kendisine gönderilen rapor· 
lara lilzım gelen alakayı göster· 
memiştir. Birçok defalar Alman· 
yaya gidip gelen zabitler, yo!Nt· 
lar, gazeteciler, Generalin Alman 
hazırlığı hakkında dikkatini ccl
bet1ni~lcr ,.c Fransa için yeni hal'p 
nıctodları kullanmak liizını geldi
ğinde ısrar göstern1i~lerdir. 

General Gaınlen ordunun teç
hizi için fabrikaların kUii ıniktar
da harp malzemesi imal etmeleri 
hıı,usıında enerjik ~urette müda
halede bulunnıaıııı~tır. 
İspanya harbi zamanında Bava 

Na.,ırı Piycr Kotun Fransız tay· 
yarodliğini allak bullak etın._i. 

ne göz yumnıuştur. 
Almanlar. Çekoslovakyaya la· 

arruza geçtikleri :ıaman, siyasi \'&

~iyet Fransa için gayet ıniisaitti. 
Fransa o zanıan Sov~·etlcre de is
tinat edebilirdi. Fakat General 
Ganılen bö,· le ıniisait bir zonıanda 
Fransaııın ~askeri ınüdahar.esinin 
•iddetle ale) hinde bulunmu~tur. 
O zaınan, Fransız ordusunun İ;\·icc 
hazırlanmadığını ve Sovyetlere 
de pek giivenilmemesini söylemiş
tir. 

1939 senesinde Fransanın ancak 
700 tayyaresi olduğu vt\ elinde hi~ 
bir boınbard1111an tay~·arcsi bulun· 
madığı halde, Frruısaımı askerlik 
bakımından hazır olduğunu söyle
miştir. 

General Gamlen alevhindeki id
di~lar burada bitmem;ktedir. 

Deniliyor ki. muhasamatın baş· 
langıcmda, Almanya Polonya ile 
mcs'!'ul olduğu bir sırada, Ren 
havzasına karşı taarru%a geçme. 
mek hatasını irtikôp ctn1istir. 

Geçen sekiz uzun ay içinde Fran. 
(Devamı 6 ıncı sayfadu) 

kulceyş harekatına devam edPbil- vam ettiği halde Doğan Bey kah-
mek için evvelemlrde Nığbolu ramanane bir surette sebat etti. 
müstahkem mevkiini zapta kalkı- Zırhlı şövalyeler, bilhassa Fran-
şacağını da kestirmişti. sızlar bütün cesaretlerile şehre 
Niğbolu kumandanlığında ise, hücum ediyorlardı. Fakat Doğan 

en cemır ve namdar kumandanla-
Bey ve maiyeti mukavemet etti-

rınıızdan Doğan Bey vardı. 1 er. 
Doğan Bey, padi:;;ah maiyetin- Fransız şövalyeleri tarafından 

de l:ıirçok muharebelerde bulun- şehre müteaddit kereler hücum 
muş, şecaat n cür'et.ini isbat et· edildiyse de bu hiicumların hep-
miş bir kahramandı. 

si de kemali sebatla püskürtüI-
Hattiİ Yıldırım Beyazıd, Doğan 

Be · b t t "tı' •• .. r mü~tü. Düşman çok zayiat verd" 
yın se a ve m« an~ ne Y<U<u 

olduğundan anı en mühim kale· Bu suretle Ehlisalıp orduları 
!erden addettiği Niğbolu kuman- Nigbolu önünde durmağa mecbur 
danlığına tayin eylertlliıti. olmu.ılardı. Doğan Bey abluka da-
Doğan Bey Ehlisalip ordusunun ha ziyade devam ettiği takdirde 

tecavüz hareketlerini haber al<Lğı imdat kuvvetlerine ihtiyaç hasıl 
zaman tertibatını liİyıkile tamam· olacağını anladığından, derhal ls-
lanı~tı. tanbul muhasarasile meşgul olan 

Ehlisalip büyük bır kuvvetle ka· Yıldırıma bir haber gönderdi. 
le önüne geldiği sırada Türk ordu- Yldırım Beyazıda çıkan haberci 
sunun vkulcey harekat.nı te- ' 
min eylemek için kalenin sıon Ehlisalip ordularını bir ~e gö-

• raddeye kadar mukavemet eyle- rünmeden geçerek İstanbul yolu-
mesi lazımdı. Doğan Bev bunu nu tutmuştu. 
bilivordu Padişah bu habeci ahr alcnaz 
Düşmanın ablukası altı gün de- kımseye birşey •oyl~dı. 

KADIN 

KÖŞESİ 

Eğer şişman 
iseniz, beyaz 

• • • • 
gıgınmegınız 

Beyaz renk, elbisedeki di.::er renk
lerle birle~erck en güzel, tezadı teşkil 
ettiği için, yaz tuvaletlerinde aranılan 
bir unsurdur. Yalnız elbisenizde ve a:i ... 
yinişinizdc beyaz kullanırken, bilhas· 
sa üç noktaya dikkat etnıek ld:ıt:ımdır: 

ı - Beyazın tezat t~kil edecej"i 
renkten ba~lta renk bulunmaınalı ve 
beyaz k1sım az miktarda kullanılmalı~ 

2 - Beya....: parça elbisenin en yakı
§acak yerine gelıneli, 

3 - Beyaz ıns."lnı şişman a:öı:ıt.erir. 
Onun içini eğer ~işmansanız. beyaz 
giymekten ve elib:-,enizde beyaz bulun
masından çekinınelisiniz. 

Bunlara göre, size beyaz ~üs veya 
beyaz bir kısım kullanabileceğiniz el
biselerden birer nümuııe verelim. 

Siyah \'eya koyu rC"nk bir ropta ya
ka \·e kol agızl~rına beyoıı; krep döşin 
koyabilirsiniz. Elbıs<'nin önüne beyaz 
tenteli kravat gibi parça da ilave eder
seniz, güzel olur. 

Yalnız bu clbk:t"tlC faz.la beyaz bu
lwıduğu için, şapkanızı beyaz intihap 
etınezscniz, iyi edersiniz. Çünkü beyaz 
elbi::;ede az bulundugu takdirde tezat 
teşkil eder ve güzel görünür. Şapkayı 
da muhGkk.ak elbL<;ehizin renginde 
giymeniz ıaıın1. Çünkü yine birinci 
kaide icabı, elbisede üçüncü bir ren .. 
gin bulunmaması l:lzundır. 

Beyaı:ın elbisenin yakışacak bir 
kısmına geln1esi meı;clesi de mühim
dİr. Mesela bir elbisenin iızerinde be
yaz kemer ekseriya iyi durmaz. Fakat 
bu beyaz, kollarda veya yakada iyi 
durur. Niçin? Çünkü kol ve yaka el
bisenin bir bitim noktasıdır. Y;ını on .. 
dan sonra dış muhit başlar 1-Ialbııki 
kemer elbisenin oı·tasındadır. 

Beyaz ayakkabı <111, elbisC'cirn ço
raplarla ayrıldığı için iyi durmaz. Yal
nız kırda vt.• deniz kenarında bcvaz 
ayakkabı daha iyi yakı~ır. ~ 

Beyazın ,·ücudü şi-;:mc:ın gö~tcrmcsi
ne gelince, btınun du SC' •><·bi ı-:lrdır ve 
bu hakikaten çok göz öııünıl(..~ ltttı..;la
cak bir nokta'1, • 

B<::yaz ı~ık ttraf;ı .Y <lyılır ve nldu
iıuıd<.ın fazla Yf' k<ıpladı~ı hi$sinl \·e
rir, Bilha sa gözlerı birar. uyıf kiııı:-:e
h:r Ucyaz bir ~ryj oldn.ı.; n<l.ın bliyük 
ei.irürlcr . 

Onun İl;in cger ~işmnn iseniz. beyaz 
gi,yı:nl·ktcn kaçınmnnı.z lfıznn<lır. Zn
yı! j. eniz \'c biraz Şf:jın:ın görıhınıt.ic 
istiyorsanız, bilakis beynı:ı lcTcih edi
niz. 

EGLENCELİ 
HESAP 

Bir ÇCK.·uk arkada~lo.ır:yle bilya oy .. 
Jl:l.rken, clinrlcki bilyaların e\·vt'l;i ya
rısını kaybediyor. Sonra 15 bily ka
zanıyor. Tekror bu ~e!er yine elinde 
bulunan bilyaların b~tc birinJ haybe
diyor. Arkasından 15 bilya d<.ıha ka

zanıyor Btı srfer <le elinctckilet·in do· 
ku.ı.da be<şini kaybediyor. 

O ınrada bu çocugun elinde 60 bil
ya bulunuyorsa, oyuna girdiği zaman 
acaba kaç bilyası vardı"' 

• • 
Bir adamın elinde be;f ke~e k<iıiP.dı 

var. Hepsinin içinde de 100 tane fın
dık. 

Birinci ve ikinci ke;c-lerdc ınecınu
an 52 fındık. 

İkinci ve üçüncü kesC'lcrdc nıecmu ... 
an 43 fındık. 

Ü<:üncü dördüncü ke~elerdc 31 fın
dık. 

Diördtincü ve ~ci keselerde 30 
fındıı<. 

Acaba her kesekagıdnıda kaç fındık 
varmış? 

• • 
Bir fabrika, senede 4000 otomobil 

ve motosiklet yapmaktadır. 
Bunun icin de 14,000 tekerlek imal 

edilmektedir, Otonıobiller için 4 teker
lek ve moto.iliclctler için de 2 teker· 
lek li\~ım olduğuna göre, acaba bu fab- ı 
rika kaç oton1obil ve kaı.· motosiklet 
imal ediyor?, 

Beyazıd, Edirnenin ilerisinde 
ordugahında bulunuyordu. Ağası
nı çağırarak şu emri verdi: 

- Al atı çek!. Benim hareketi
mi kimseye söyleme. Eğer sabaha 
kadar dönmezsem ve öğleyi bu
lursam, o vakit veziriazama git
tiğimi haber ver .. 

Yldırım yatsı namazını kıldık
tan sonra gecenin karanlıklarını 
yararak ve düşman üfların• ge
çerek gece yarısından sonra Niğ
bolu kale.~inin tam kapısına da
yandı. 

Doğan Bey ve muhafızları uyu
mam.ilardı. Herkes nöbet yerin
deydi. Beyazıd, kale kapısından ve 
at üzerinden bağırmağa başladı: 

- Doğan' Doğan!. 

Yıldır.mm in \'e kaim >CSt ka
le bur ·lar•nı titretiyordu. Bu ses, 
muhafızların ve hatta Doğan 13'.,. 
yin kulağına da akselmı~'ti . 

Do.;an Bey birdenbire lrkild;. Bu 

ses padişahın sesiydi. YıldU'ı.oı ÜS• ı 
tüste bağırıyordu· 1 

- Doğan!. Doğan•. 

Bekri Must 
Yazan: OSMAN CEMAL KA 

Tefrika • 
Erenler, sormak ayıp olnı 
amma, hangi tarikattensi 
Ta,·Hkııa7.arı meyhanelerinin hi· 
rinde ilk defa tanışnu~ ve o gece 
kcndisıle hayli muhabbet etmiş 

olduğu Ferhat Cemali Baba idi. 
Sonra reisin sağındaki kanada 
dikkat edince onu da tanıdı. O da 
Giizelim Yusuflu. Fakat bu h na
sıl oluyordu. Ferhat Cemali Baba 
ile Güzelim Yusuf halis muhlis 
birer Bektaşi idiler. Halbuki bu· 
rası bir Rufai tekkesi idi. Bu me
seleyi usulca Cazımın kulağına 

fısladığı zaman, Cazım ona şu ce
vabı \·erdi: 

- Onlar yine Bektaşidir. Fakat 
bu akşam burada nıbafir olduk
lar için mu\ akkaten Rufai olmuş
lardır. 

Sekiı giiwl se>li ve gayet us· 
ta zakirin, en tatlı bir tarzda 
okudukları nihavend ilahiye uy· 
gun olarak yapılan ve biraz da 
zeybek oyununu andıraiı. bu zikir, 
imdi Mustafarun o kadar hoşuna 

gitmişti ki, adeta olduğu yerde ken
dinden geçmiş giyidi. Hele deniş
lerin sallanarak sağa, sola dijn
diikçe ve sol diz knpaklannı küt 
diye dö~emclere \'urmaları onu 
dehşetli coşturmuştu. Bir aralık 

dayanamadı, Cazıma bile bir şey 
söylenıeden olduğu yerden fır

layıp senıa'haneyc atıldı \'C hemen 
zikreden den·i)lcrin arm.ına kalıl
ılı. Vakıa, !Uustafa zeJhek oyunu 
gibi. bazı o~unları oynılabilirdi. 
Fakat ne de ol'a bu , bir ze~bek o
yunu değHdi; l>u, ııiha~·ei bir zi~ 

kirdi. Dervi!)lerin araslna katılın· 
ca. en ela bir iki bocaladı, yalpa
ladı. Herke,; ~aşırtır gibi oldu. Fa· 
kat l>iraı. sonra vazi~·etini bira'l 
diizcltti. 

Biraz daha soııra i~c hiic;bütiin 
\:e taınan1ile ahenge U;\ abildi. )lıts
tafa z<ki olduğu kadar ~-iiregi te
miz~ ,·icdanı :--.af biı· adan1 o1dui"{tı 
içiıı şimdi sema'hnuedeki bu a
henkli \e ruhani ayin \'e bu ayine 
~endinin de i>Iİı'aki. onu kalben, 
sanki kırk yıllık deni~ ~·apm1'tı. 
Bir aralık lHusta{anın zikrederken 
tcrledigini gören meydancı der
vişlerden biri, henıcn onun )·anı· 
na koşup ba~ııulaki kiilalıı aldı.~ ... 
rine bir beyaz takke geçirdi. 
Bir aralık kendisini yangöde •iİ· 
zen Ferhat Cemali Baba onu böy
le cu~uhuru~ içinde. göLler kapa
lı. kendinden ge~ıniş bir halde 

7ikredcr göri.ince jçinden: 
Yan .. dedi, demek Bekri ~lus

tafa da der'" i~ıni~ aınn1a biı:den 
saklamış!. 

Seına'hanedekilerin içinden }"er
bat Cemali Baba ile Güzelim Yıı
suflan başka )lustafayı t:ınıyabi

len ancak bir, iki kişi olmuştu. On
hr da deni~lerdcn değil, makstı· 
rede oturup iiyiııi SC)'tedenlerden· 
di. Zikir bitip de herke' tekkenin 
sofasına ve muhtelif odalarına çe
kilirken tekke şe~·binin bir işareti 
üzerine nıe)·dancı der\·i~lerdcn bi
ri :Mustafayı Cazım la birlikte mer
iyüUıatır den i~leriıı oda•ına gö
türdü. Burada hatırı sal· ılan mi· 
safir den·i~lerle bir kaç da orta 
derecede şeyh vardı. Burada l\lus
tn(ayı t.anınuyaular, onu çok u
zaklardan, belki de Anadolu veya 

Muhafızlar korkularından sus
tular. Fakat Doğan Bey olduğu 
yerden fırladı. Kale burcuna l!;O'§· 
tu. 
Pad.şah bağırıyordu: 

- Bire Doğan!. 
Doğan Bey, burca geJd;ği. za· 

man alaca karanlıkta ve kale ka
pısına }·akın bir tepede Yıldırımin 
at üzerinde yalın kili durduğunu 
gördü. 
Doğan Bey hayret etmişt.. Padi

şah dü~man saflarını nası.! olup da 
yalnız başına yarıp geçmişti. Fa
kat Yıldırım böyle şeyleri korku
suzca başlı başına yapabilecek bir 
yaradılıştaydı. 

Yıldırım Doğana sordu : 

Ne kadar erzakınız var?. Ne 
kadar daha dayanabıleceksiniz? 
Doğan Bey erzak olduğunu yal

nız ımdat kuv\·etin" ıhtiya · bu
lunduğunu söyledi. 

Yıldırım Doğan Beye şu emr~ 
verdi 

-- Üç gün dalla muka,·emet e
diniz. Üç gıjn sonra imdat kuvvet
leri gelecekt!r. 

Ruıneliden yeni ge!ıni~ b~ 
~anarak kendisine sordu1" 

- Erenler 'orınak a)ıl 
sın amn1a, h~ngi tariks.tt 

)lustafa Cazımın ~·üıii" 
ondan imdat beklerkc• 
ce\.·ap verdi: 

- Tarikati Bekriycd<• 
Bu sözder, pek birşe)' 

y·an ~e~·hlcrle den·;§ıcr 
rip birbirlerinin yüzleriO~ 
!arken kurnaz Cazım, o ' 
te\·il etti: 

- Bizim tarikati Bckrb
1 anlıyacağınız Tarikati fit 

nin ayrı bir koludur ki bU 
daklıbaba, Bardaklıdede. 
kalender, Hacıharabat t:f 
rimizden geçerek gider ti 
Cemşide dayanır. I 
Cazımın bu sözlerinde• ıl' 

birşey anlamıyan şeyhi• 
vişler, dudak bükerek yio' 
!erine bakışırlarken tek~' 
hi ile Ferhat Cemali Bab• 
dılar ve hemen l\lustafa ~e 
la gayet samimi birer t11 , 

dan ve öpüşmeden sonr• 
nare röktiiler. 

- Ey ho5 geldiniz ereoll" 

:\fustaCa: 

- Ho bulduk!. 
. ' - Yahu, a~kolsun. sit 

denn1i~siniz anuna, biı:e ~ 
vertnediniz o gece!. ._ 

- l\lalı'.ım a, o gece •) 
etmişti. 

- Sizler tarikati Riil• 
siniz galiba!. 

- Bizlerin hangi tari~• 
duğumuzu şiındi Cazım 11 

- Zahmet olınaı.a bir 
latsın!. 

Cazını: 

- Efendim, siz de b!}ifÔ 
hi<ler 'Iarikati Bekri~«de 

Ferhat Cemali Baba giil~ 
rek: 

Kafi kiıfi dedi, ani' 
Bu· sefer şeyh atıldı: p 
- Tarikati Bekriye mi? 

isiti)orum bunu!. Sakın bı 
blzim Ferhat ~em~li B,ıb.•: 
sup olduı,:u tarıkalın ~-eni 
olmasın!. 

- E\Ct onun bir kuhı 
nınına bu kol yeni deı(i\ı 
çok e>kidir. Bu kol, c:ard• t 
Ilardaklıdede, Küplükaien 

1 cıharabat efcndilerimiıd'p: 
gider, tıi hazreti Ccm~id<' 

Şe~ h efendi bön biin ff~ 
maliJe bakarken, o ~" b 
ğına eğildi, u>11lce: t 

- Bu bahsi fazla karı~ 
-ı~ lıın, alt tarafı Çapanog 

d•di. 
Şeyh sordu: 
Xi~in? 

- Çiinkii kur~ında otıı~~ 
ri meşhur Bekri Mustafs 

Bekri Mustafa sözüniİ ;ı 
şeyh. hemen k•ndini toPI' 

- Haa dedi. sizin 1ı1e 

duğıınuz tarikatin baııgi 
olduğunu şimdi anladııll:~f 
nasıl oldu da yolııııtıı 

buraya dii tii? 

Pacl .,ah n bu >oıı emrıf'. 
dan sonra kumandanına ~· 

- Haydi Allah muiniJlİt 
Allaha ısmarladım sizi .. 

Dh·en'k tekrar geceni!\ 
' . ,~ 

lıklarına gömıilerek gerı5 

ye atın sürdü. ıV 
Yıldırım kemali nıPhare 

ti "e man muha>arasını geç · 
kar~' Türk ordıığahına at~ 
başladı. oJ: 

Fakat gün at.mağa başla ı' 
dü~man süvarileri bir 'fil 
varısının Türk ordusull~ 
doludizgin gittiğınl görıll;~ 
Yıldırım dıışman 6ll !1 

Jı:urtulmu bulunuyordu. ;ıı 
süvarleri Yıldırımın peŞ 
tiiler. ô~ 

Padi,ah arasııa r~ 
süvarilerinin yetişebilenlf 
bedıyord:.ı Bu hiidıseYı 
Türk sipahilerı görduJer~. 

Türk sipahilerı bir Tu\,ıı 
sinın dtişnan süvarileJ1 
dan tak.p olunduğunu gb 
le~i atıldılar. 
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Amiral Darlan Alman
larla müzakerelere de
vam etmek üzer~ tekrar I 
Pariae gitmiştir. ilk ola-

rak Alm:mların .serbest 1 Kanada'da teş- 1 Amerika ordusu 

Kime karşı 

mü~~!. .. 1 Bir 
celb~cr•k mahiıettedir. ingiJız. 1 • 

Casusun 
Gizli Defteri 

bırakacagı 100 hın Fran· 

~~"ı:"'ıeıı:;::: aı::;.: aız esiri":in yerlC!mesi ve . kil edilecek büyük manevra-
ler; ilk tedbir olarak Filistine ya· 1 '1ı.-------------------- No.19 ~~ 

bunlara ıt bulunmuı me-
kın bulunan ba,·a ÜS •·e me~·dan- Yazan: Fraııcis Machard Çeviren: İskend.er F. SERTELLi 
tarını bombardıman etmiı:lcrdir. 

tlhia eden: MaammerAi..tc ~leıi g~ül~ektir. Vi· Po'onya ordusu lara çıkıyor 
Sertinden bildirildiğine göre, §I mehafılı muzakerele- .ı. 

icabına göre bunu diğer ınüsels•l Hayatımda, çok yaman bir casusla boy 
hareketlerin de takip edeceği mu- k d 

~nsız gazetelerinin Ruzveltin rin daha çok §ümullü Londr ı 20 (AA.) - P•ılonya Vaşington. 20 (A A.ı - Cumhurre
i.si Ruzvelt di.in sekız hav<l filoswı.u ve 
bir piyade taburunu ve bır ha\·a ı.,.U

ci" _ ,ı.a tabJ.1.mu fiili hiznıe-te çağır

:nışfJJ"' fier (ılo 31 subaydan ve I 16 
eı·den :nL e ckkildir 

b2kkaktır. Zira, Suriı • ba~ıhoş Ö l Ç Ü Ş m İ y C Ç 1 1 Y O r U m 
llolitikasına karşı giriştikleri şid· neticeler vereceğini bil- Ba_-=kili General Sikorskı B:rle. 
~ili mücadele ve Ameril<anın dirmektedir.. şik Amerıka ve Kanaday~ yaptığı 
ttaıısa işlerine müdahalesini red. =~~==========:.:: 1 

seyahatten Londrava dönmuştıir. ~der mahiyetteki neşriyatı Al - ~re kar~ı· ,syana davet etmı.ştir. Bu zıyareti, Polonya hılkiımetı a.-
•n mc hafılinde alaka ile takip General dem ıştır kı: cAlman ga. za.;ından biri •fevkalade muvaı. 

'ıl lınektcdir' zetelerı,· bu· ıun" Afrikanın tek bi.r t d ta ı·f 
• - k fak olmu~ bir ziyare • ıve "s <>ıniral Darlan tekrar muza e. kontrol allına alınacağını şimdı-

~ı._ k .. b ·· eylem~tir. 

"-ıi""l! devam etme uzere ugun denı ·ıan· etm«lerdır. Fakat Fr•n - ml 
k t .... Generol Sıkorskı, Reısıcu lUr se gıdecck iken, dün hare e sanın ı'stı'kbalini s:lahları .eller:nde j N B 

"- B. Ruzvelt:, Haricıye - azın . -.ıı;ştır. tutanlar tav. in edeceklerdır.• 
" bl' d 100 1 J.Iull"ü, Harbiye Nazırı B Stım -"~rcdilen resmi bir te ığ e Hür Fransız mchaflı ngı!,e -

ı ;on'u ,.e Bahrh·e Nazın B. Knox'u llıden fazla Fransız esirinin ser. renin Vi•i hükümetıne karşı aldığı . ' 
k " ve diger An1erika Nazırlarını gör-t bırakılacağını bildirme te • ve alacag·ı bulün tedb:rlerı şım • ı ak 

°"" b d. ı mü< ,.e Kanadada teşkil >lunac "'1". Fransız mehafilinde unu ı- diden tasvip ctmektedır. ' 
~l -~-- ,. ·ı· yenı Polonya ord,csunun ;car ve erinin ta.kip ""'-"'egı ı ave e. Vişi hükümeti de, Dö Gol ta - I 
dıı 1 iare kanunu mucıbınre 1.eçhı" me-llıek'edir. Ancak bu esir er av- raitarlarına karşı çok şiddetli dav. ı 
dtıı ı selcsmı •etkık eylemıştir erinde hemen iş bu amıya • ranmaktadır. Klerınon Ferrandaki 
~ltlarından bu müzakere Paris askeri mahkemeıı.n uç kJçük za. 
~akercle;ıne mevzu teşkil ede- biti idama, 17 küçük zabı:ı de on 
k.ir. Gelecek esırlerin iskiınları seneden müebbM küreğe kadar 

için Kıztihaç teşkilatı tarafından 1 giden muhtelif cezalara mahkılm 
l@,ıbfrler alınmıştır. İşgal edilmiş etliği söylenmektedir. 
~e edilmem~ mıntakalar arasında. AMERİKA HARİCİYE NAZIRI· 

aust 
( 1 inc-j Saiılf f'd :21 !>P\"111:D.) 

kmıse yapmış: oklugı:nu:l311 de ki.}:.. :nü
teselliyim. 
Kumand.ınhğıını el~er.nlZo? tevdi e

diyorum. Butiin bir 5t'ne b..ına mılza-

1'eYyork, 20 (.\ A.) - fhrp:enberi 
Amenlcan ordasunuo en buyuk ma
nevnılan Vaşnıgton hükiuneu d.ıhı

linde başlıyacaktır. Pi,yade. topçu ve 
tankların bulunduğu bu uınnevralara 
35,000 ki.şt cştirak teınektechr 

At/antikte bir 
Mısır vapuru 

batırıldı 
Ncvyorl< 20 (A.A.) - ingıl,z 

Amuıkan seyyoır hastaneler ce
mı) eti tarafı.,,,a bildirıldı~.ne 

gôre cenubi Atlantikte battığı söy- ı 

lenen Zamzaın adındakı Mısır •"L- 1 

purunda 24 Amerikalı seyyar has.! 
tane sevkiyalcısı bulunuyordu. 

veva Fransanın elinde mih\.·erc 
aç;k bir kapı hal'nde hıraklamaz 
ve_ her ne pahbına olur~a olsun; 
Orta ve Yaktn Şark rınniyetinin 
muhafaza ı bakımından bırakıl
mamak lizımdır -.e hattıi i galin· 
de gecikilmektcdir. 

Vaziyet bu derere dddı. bayati 
ve a~ikar iken: Suriyedeki yü~
sek komiser General Dentz: İngı-
1.lı hareketini tas-.ip ver2 tered
dütsüz Hür Fransaya iltihak ede
ttği yerde; bilakis nutku ve zih
ni:nti ile İngiltereye karşı Vişi
d~n -.e Amiral Darlancbn daha 
hasmane bir durum almakta ve 
ona ~i~re nutuklar \.'erıuektf'dir. 

General İngiliz tedbirini hak.ız 
gösternıek İfin uri:ı, ed~ki Fr:ın
s.a: nıüsa.mahasıuı ŞÖ)' le tefsir et
mektedir: 

.___ İngiliz hiikiınıeli; Fransayı 

~hattı fasılın değiştirileceği de NIN MÜHİM BİR NUTKU 
Ve olunmaktadır. Amerika HAriciye Nazırı Kordel heret ettiğiniz \'e itın1at goo.tcrdi6ıniz; , ... .__. ......... llıııl _____ _.._llııllllllı 

edn dolayı ıize teşckklir eder:ın. t G al D ., 1 

Suriye üzerinden u~an ve ~ alıut 
te:;adiifi olarak yere inm(.ite 1ner
bur kalan Alman tayyarolerini 
kunetle pükürtmemekle itham 
etmek suretile Fransaya kar~ı bn 
tttavüzüııde kendisini haklı ~~ 
termek isti)'or. Hiç bir~y buna 
haklı gi),,teremez. Dünkü nıuha
sımlarımızın kullandıkları salıilıi· 
·et miitareke. şeraitinin tam tat

GİZLİ ANLAŞMADA Hu\I Radyoda söyledığl bır nutuk. 
NELER VAR? ta: 

1.'Deyli Ekspres• gazetesi, Dar. 
""l1a müzakerelerin sona ermek 
!Qere olduğunu yazarak, bir gizli 
•nıaşmadan bahsetmekte ve şu 
lııaıumntı vermektedir: 
·~usolıni, Hırvatistnndnn tnvi· 

~t aldığı. iç;n Nis ve Savua üze. 
lııd ki ıddıalarından vaz g~ • 
~bir. Fakat Amiral Darlan ita!. 
htıın Kors.ıka üzerinde hakkı ol
~Ukunu kabul etmektedir. Bu nok. j 
nın ileride ifadesi takarrür et

llıişıir. Amıral Darlan. bir Ame • 
l'i};an veya İngiliz hareketi kar -
~da Almanya ile tam bir iş bir. 
ih Yapacağını vadctm4tir.. 
~ANSIZ MÜSTEMLEKELERİ-

NİN VAZİYETİ 
ı..~neral Veygand'ın v~ziye~ini 
""ll;ık eden ayni gazete, şıma h Af. 
~ada !<iıfi derecede mühimmat 
e hPnizn olmadığını, bu sebepten 1 
llıaıılarrn istilası veya diğer ko
lıklar gösterilmesi hakkında 

'tıııcua gelecek talepleri reddede. 
~ vaziyette bulunmadığını ya • 

Yor. 

1 - Gönderilen harp malzeme
sinin ingiltereye varması çarele. 
rini Amerikanın temin edeceğini 
teyit etmiıjtir. 

2 - Hull, sulh tekrar teessüs 
ederken, Amerikan hukümetinin 
dünyaya rehberlik etmesı l.izım 
geldiği prensıplerıni ılk defa ola· 
rak izah e'miştir. 
Diğer taraftan Amerikada Al • 

man ve İtalyan tebaasının ıe,·kif
lerine d<-vam edılmrktcciır. PJU. 
sin kahV<.'hane ve lokantalara gi· 
rerek. yaptığı tevkifler yiızlerce. 
dir. 

AMBA - ALAGİ NASIL 
TESLİM OLDU? 

İtalyan tebliğinde. Amba - Alagi 
garnizonunun her türlü ımkiın 
fevkinde bir mukaYeınet giiôter
dikten sonra, yiyecek ve içecek. 
sizlikten. yaralıların her türlu te
davisi inık3nsız hır hale girdiğın
den. bu garnizona muharebeyi ta • 
til emri verildıgi bildirilmektedir. 
Tebliğ~ göre, İngilizler İtalyan

ların cesaıTtlerini tebcil maksa • 
dile, zabitlerin tabancalarını al -

#unerikadaki müstemlekelere rnamışlar ve ,garnizon, ıstihk3m. 
~nce, Fransa ile Almanya ara. dan çıkarken yapılan geçid res -
~ki ışbirliği Amerika aleyhine minde İngiliz müfr!'zelerı selama 
~ih edildiği takdirde, Ameri - durm~lardır. 
ı.._ -lki Fransız m~stemlekcle.r~ İngiliz teb!iğinde bundan hah. 
:">e için 21 Amerıkan de\"letının sedilmemekte. son derece mebzul 
!::diden hazırlanmış olduğu bil. ganaim ve külliyetli esir alındığı 

lıııektedir. bildirilmekt!'dır. Alınan esırlerın 
GENERAL DÖ GOL'ÜN miktarı 7000 kadar tahmin edıl -
~NSIZLARA HİTABI mektedir. 

<l..~İir Fransız Şefi General Dö İtalyan ord,,ları kumandanı Dük 
~ radyoda heyecanlı bir hita - Daost, General Frauci de esirler 

~ bulunarak, Fransızları cva. arasındadır. bir 
ı:'.'18rını sattıktan sonra, şimdi de Sollum cephesinde mühim 
.:"'Paratorluğu teslim eden hain~ ~eğişiklik_ olm~ışt_ır_. ____ . 

•ır genç ıevdlll 
imi 6ldll'dl 

~· (1 - -- Devam) \ı 1rı isminde bir genç ayni köy hal-
~n Alı.medin ku.ı Neıı"edil ile se-

l _ek nişanlanmıştır. . . . 
tt....._~l ıencın evlenıneleri. içın n.ıkah ve 
\~ hazırlıkları yapıldığı bır sıra
'\iı~ir meseleden dolayı Hü~eyin ile 
--~bel kayınpederl arasında ihti
' ~rnq ve .c\hmet Jcrzmı vermek-

.._ vazı:ecmtştir ... 
..,::l.lna kızan ve kızı çok seven H~
.;: gcten gün Ncş'cdil'i giıhce go.-

lt babasuıı dinlememesini tekli1. 

:::~!ır. ~'akal kız buna razı olmamış, 
' . '- nıünakaşa birdenbire buyuyun
'ıli~~lk genç tabancasını ~kerck ~e:j'
~ ı Öldllrmüş. silah sesıne yetı~en 
ı_ n babaaıru d• ölüm lıalınde yara-
"'ııtu:. 
~" esnada koyl(iler Hüseyini yaka
~t 1)a koşm~larsa da gözlerı dönen 
ı.ı..' 1 \'ar J...\Jvvetıylc fir"ra başlamış-

~ ~ ...... ve isticalle kaçan Hüseyin 
lı,, · ~lık bır heodeie yuvarlaruruş, 
~ lır?da elindeki ı;il:i.lı pa:Jıyarak 

d., 01Umilı1e sebep olınuştur!. 

"1ütekaitlere 
Gu,1 (1 ıneı Sahifeden _Devam) 
~ ı.ıJçJerme ait askerı maiuner yu
.... ,"l<iak1 aırtıyiıl gOrc maa:;larını ala
""<la-

1\ --·ır. . 
ltı ll(ıonlarını vize. ettirmek suretıy-
11~ ı:ı Uarncle yapacaklarla maaşlarını 
~ tl"fa temi ik cltirecC'klerin ınüra
~~l4.ırı ıse nltı llaıir:ı.n Cı~ gü-
11&. ~•en itibaren kabul ol1tnmuşlar-

'--------~'it - Bahrl'yeden almlf oldu-
~ aslt"ri terhis tezkeremi ~i . ~
~ Veuiami atacağundan es.kısının 

~U olmarlı.,.1 j:!,ın olunur. 
nıa""'°ıı "•~ı. 

)-11.t:>ıda { 'Ül'O 

236 polisimiz 
(lbıdSaMre<kaDenml 

B. Ahmed DerrUır, polis Şube Mii.
dürleri ite dfğeT zevatın bulun • 
ı!ıığu ve ka.la.balık bir ita.Ik kii.t
lesinill a.ldka. ile ta.kip ettiği me.. 
ra.sime tam saat 1 O bu{ukta İsti.k
ıaı MGT~le bafla.mış ve çelenk 
konduktan scmrıı, mektebi bu yıl 
birincilikle ikma.l etmeğe muVClj. 
fıık olan 31 nı.maralı B. Cııhit Ak
han ~laıı. namnıa bir nutııl 
söyliyerek ı•azifelerinin ehemmi. 
yetini ve polisliğin şerefli mesıı -
isini tebarüz ettirmiş şiddetle al.. 
~lanml§tır. 

Nutuklardan sonra yeni polis -
leTimi: lıep bir a.cjızdan ATiii iç. 
mişlerdir And içme rnera.simını bi 
geçid re.ımi takip etmi~tir. 

Polis Okı.luııun 54 ü11<'.'ü .U,,· • 
resini ikmal edenlerden bugün 2: 
mezuna diplomaları merıısiml• 
verilecektir. Htı.9'ahk ve sair ma.. 
::ereti olanlann diplomaları bila
hare t'erilecektir. 

236 mezvnun içırıde 31 numara 
B. ca.ı.id Aklıan mektebi birin • 
cilikle. 16 numaralı Sefer Düzel, 
ikincilikle, 156 numarıılı Fel'ri Aı..
kaç da ı1çilncti.lilkle ikmal etme.. 
ğe m.ııtıaffak olmuşla.rd.ır. Bugür. · 
kii mera.simde bu derece almı ii 
güzide poluimize miik<ija.t ven • 
lecektir. 
Diğer ta.raftan Pera.palas ote • 

tindeki bomba luldisesi>ıde §ehit 
düşen poli& memurla.nmızd41ı. Re.. 
fOdla meslek ~ i:simleri 
de bugün. Yıldızda.ki Polis 01..-ıı -
!unda bulunan polis ~eri ıJ. 
nıtına lıozin merasimle kmıa.."01c
tır. 

Bk kere daha İtalyan kanıyle su- ener 8 uO 
la.nnıış olan bu m.1ntakay.ı yakıoda 

tekrar döneceğiz.> --=---o---
Tayyare imaline 
yarıyan zengin 

cevherler 
Tayyare imalinde büyük ehem. 

miyeti olan ve alüminyomun ham 
maddesi bulunan Boksıt cevheri. 
run memleketimizde Bandcrmadan 
başka Antalyada, Zonguldakta 
Kokarsuda, Alanyada. içelde Se
.,il köyünde zengın ınıktarda bu-

(1 IDot SaAifeden Deva.mı 
Nıta şöyle devam elmektc><lır: 
cFransa, yaşm.n ilerleml-,;i yu

zünden iradesi zayıflamış 85 lık 
bir 'hti)'ar tarafından ıdare edil
mektedir. Fransa, Vişi huküme
tinin harekiıtından mcs"ul tutula
maz. Fransa buliın sıllhlarile mu
harebeye devam etmektedir ve 
bmacoaleyh müşterek dt.işmana 

karşı mücadele t:den bıit.i!ıı. müt
tefik devletler taraf ndan muhar!p 
bir millet ol:ırok telakk• edilmek-
tedir .• 

bikinden doğmaktadır •• 
General Deniz Alman •·e Fran

""' hattı hareketini müdafaa için 
sö~·ledii'(i bu sözlerle Suriye bahs.i ' 
ile alakalı efkarı umuıniyeleri ya· 
~tırınakta değil; bilakis ~üphe \'e 
tahrike se\'ketnıektcdir. 

lunarak Mad_n Arama Enstıtti • d 
sünce faalırl' e ge<;ilmıştır. ,nayak itombar ımaıu 

Eğer Alman ta)'yarelui hıı>usi 
ltir anla~ma ile Suri~·e)'e inıuemiş
ler ve Suriyeden geçmemi )er de 
mütareke şartlarının tanı tatbiki 
ile Sııriyeye geJm;slerse; bu da 
hiç şüphe )Ok ki hususi bir anlaş· ,.. -----

Baker rııa ~azası 
Aclliye)e vc.rUlfi 
Be;-oğlunda Bak<'r maqazası 

kundura fiatlarında yüzde yüz 
kırk nisb€1indı:- ihtilı:iı.r yaptığı id
diasile Fiat müral<abc Komı.;yo -
nunca Adlıyeye verilıniştfr. 

( 1 tn<; i'ilıhif...,.ı D<vamJ 

Vışi 20 ( A.A.) - Be)TUttan bıl
dirildij!ine göre Su •ye ve Lı.; b!\aJI İ 
ıf'evkaliirle komiscrı G<'n<'ral Deotz 
umumi emnıyete, mıUi miıd•faııya 
ve askeri vaziy<'tc aı her tür'ü 
haberlerin neşır ,.e \ami'.1lini ya. 
sak edm bir ~rnırname çıkarmış
tır. 

ma !<adar tehlikeli -.e)·a ondon da
ha tehlikelidir. O halde. \arın 
mihv~r Suriyeye ~ ta)· yare ,.e.\ a 
hirkac; mclürize tüın~n getir~ek 
ve peyderpey a lı.e.r ı:e~irerek , .• 
bütün bunlar •ınÜtarelı.._. ..artları
nm tam tatbiki• m .. bi yetinde te
ıaı.Jri olunauk. demektir. 

HARP VAZİYETİ 
Gen.,ralin müsaadeleri ile teba

rüz ettirmek lizınıdır ki. bugiinkü 
harp karşı.,mda ve mihver plan
brmm açık durunıu ününde böy
lr bir müsamahaya. bilhassa Su
riyt-nin ifade eitiği hususiyet ve 
.,bemmiyet bakıınmdan ne İngil
tere. ue de ~u ,., bu alakalı asla 
göz yumanıaz. Hatta, bu va7iyf't 
bir an evvel Suri\:eyi enı!n bir 
du.ruma sevketmek ml't'buriyeti
ni gözöniinc çıkarır. Yine Suri,-e 
yüksek komiserinden sormak la
~uodır ki, Suriye havalarından u
çup Iraka girmek ve İngiliz hava 
kuvv•tleri ile muharebe etmek de 
mütareke şartlarına v._. bu şartla
rın tam tatbikine dahil midir ve 

(1 ine~ Sablleden Devam) 
donarunast da yenmekten b~ka 
bir ~ey yapmıyor. Alımn ·Jr<lnı;ile 
İngiliz donanmasının topyekun bir 
cephede karşılaşması imkan..ız. 
Ne olacak~ Evet benim de kendi 
kendime s;k sık sorduğı.;m mesele
lerden birisi de budur. 
• Amerikanın harbe müdahale
sinden önce Almanya için bir kat'i 
netice cephesi gösterebihyorduk. 
Bu cephe Britanya ada,-, ·dı. Fa
kat Alman ordulan bu adaya çık
maktan Ye işgal etmekten acızdir. 
Böyle bır ~ey olduğunu farzetsek 
bile harp asla bitmiş olmtyacaktır. 

Almanya bu hari>e girerken harp 
iktısadiyatı bakunından ıkı esasa 
güvenmiştir: 

1) Harp stokları ve Alman >a
nayiinin takati 

2) Avrupa kıt'a.:nnın iktL~adiya
lını Alman menfaatlerine göre 
tanzim. 

Birincisini Alman millet;, ikın
cisini de Alman ordu !arı temin 
etti İngiltereye karşı :ıafer temin 
etmek için belki bu imkiinlar kili 
idi. Fakat Amerikan sanayıı har
be girince, bu iki Alman esası e
peyce zayıflamıştır. Artrk Alman
yarun harbi kazanması için t...,.._ 
düf ve talihe yer kalmamıştır. 

Bu mülahazalara dayanarak 
söylüyorum ki, bu harbin topye
kun ceohesi harp iktısadiyatıdır. 
Bu t!'rkipten maksadım: Silah. yı
vecek ve maneviyattır. Işte top
yekfuı cephe budur. Bugünkü Al
man şefleri. Almanyayı geçen har
be nis-b!'tlc daha iyi hazırlamışlar
chr. Zira Alman sanayii imdadına 
yetişme,seydi. Alman orduları bu 
kadar zafer kazanamazlardı Bun
dan son~a Almanya harp stokları
na güvenemez; zira Bay Hitler son 
nutkwıda harbin l!Hl sonunda bi
teceğine dair Alman milletıne hiç 
birşey söylememiştır. Bundan son
ra Almanya Alman sanayiinin ta
«atini arttırmak mecburıyetınde
dir. Karşısında İngiliz - Amerikan 
sanayilnin nuıazzam takati sefer
ber olmak üzeredir. Almanya .si
lih, yiyecek ve maneviyatça fa
giltere ve Amerikadan daha fazla 
dayanabilecek mi?. Almanyanın 
aldığa 'Y""İ tedbirlere bakılırsa, 
Alman şeflerinin de buna bıiyü.k 

itimatları olır.adıgı anlaşılıy.e>r. 

Alman - Fransız anlaşma,.,nin - be
nim fikrimce - başlıca selıebı Fran
sız sanayr.nden ve Franı,ız 4çile
rindcn ı.:;tifade etmektir. Alman
yanın So-vyetler Bırligille karşı 
ham madde. yiyecek ve.petrol me
selesinde beslcdigı un;ıt de gun
d"n güne zay.ıflamaktad:r Bu za
man geçtikçe daha ciddi hır me
sele halini alacaktır. 
Avrupanın !kt.ı;adi tanzimine 

gelince, Almanya bunu en;nükem
mel şekilde yapabilse de harp ik
tısadiyatını müvazenedc tutamaz. 
İngdiz - Amerikan deniz ablı.ıJca
sı yüzünden Avrupa ıthalattan 

mahrumdur. l;[albuki Almanyanın 
işgal ettiği memleketler iyi tnn
z;m edilemem~lerdir. Bu memle
ketlerde oturan milletler kıthk ve 
açlık çekiyorlar. Zaman geçtikçe 
kıtlık ve açliğin artacağı muhak
kaktir. Tanhte büyük cihangirler 
görülür; fakat isUii ellikleri yer
leri ıyi tanzim eden:edıklerinden, 
oıı.lardan istifade et.mesiru bıleme
dik.lerinden ykıl:mı§lardır. Tarihin 
bu büyük derslerini Alman şef
leri elbette bilirler. Fa.kat Avru
pa kıl'asının coğrafi vaziyetini, di
ğer dört kıt'a ile c-lan ikmal ve mu
vasala yollannı değ~tirmeleri on
ların kudretleri hancindroir. Bu 
tabiate ve Allaha mahsus bır iş
tir. Onların bu noktada yanıldık
larına kaniim. 

İngiltere ve Amenkanın büyük 
denizlerde uzanan hayat damarla
rını kesmek içın, Almanyanın Av
rupa kıt':ısrna yayılması kafi gel
memistir İngiliz - Amerikan ab
lukasiİ .. Avrupanın bir çok damar
ları kesilmiştır. Fakat İngiltere ve 
Amerikanın hayat damarları he
nüz sapsağlam duruyor. Almanya 
Avrupaya ikmal ve muvasala yol
ları açmağa çal~yor. Bu çalışma
nın ağırlığı Akdeniz havzasında 
görülüyor. Fakat hava k.uv\·~tle
rile denizde ve denız geçıtlerınde 

hakiınıyet elde edilmiycğini bu 
bölgdeki harekat göstenniştir. ö
nünde deni'L maniası bulunan Al
manyanın arka;mda siliıh, yiye
cek ve maneviyat derdi .-ardır. 
Bakalnn Almanya bu İ8lil iıÇit>den 
nasıl çıkabilecek?, 

tesadüf eseri midir'! . 
Görühiynr ki. Genenıl Dentti11 

ımtku bir itimat ve emniyet hava· 

51 yerine tamamile bir şüphe ve 
tahrik havası )·anıtmakta "" Su
rivenin icabında olur olmu tef
si~lnle tamamile mihver emrine 
lı;;o 11ulabileceğini göstermektedir. 

Generalin ünrinde durulacak 
ltir ciimlesl de bilhassa şudur: 

.,_ Mareşal Petenden Suriye •·e 
Lübnanı müdafaa etmek vazifesi· 
ni aldım. Bu vuifeyi sarslmaz bir 
tanda ifa edettğiın. Makadd~
tına emin bulunan Fransa Suriye 
ve Lübnan halkının sadalratindea 
ve mnhabbetinden emindir. 
Şark orılusu kuvvete kuvv.,tle 

mukabeleye hazırdır.• 
En Jrnvvedi farzedildiği anda 

kavvetsizliğe en kötü misal teşkil 
eden Fraasadan wnra ve şim:Lki 
halde bir ~ark ordusundan babse
dilm""i nr kadar tuhafsa; Suriye 
ve Lübnan halkından sadakat ve 
muhabbet beklenmesi d" o kadar 
tuhaf ve garip görünmektedir. Ha
kilaıtte. Surive halkı Osmaınlı İm
paratorluğundu istiklal vadile 
ayartıldığı ve ayırtıldığı giincle~
lteri muıtariptir. Bilhassa. Cemı
yeli Akvamdan ayrıldıktan •·e 
manda hakkını kaybettikten M>n
n dahi; Fransanın Suriyelilere 
tereddütsü:ı, kayıtsız ve şırtsu 
lstiklalleri ni vermesi liı21m gelir-

' k"n; bilikis Snriyeyi artık hulm
ki bir manda ile değil, tam ve 
filt miistemleke luılincle ve elinde 
tutması Suriye hallnnda nat1ıl bir 
mulıabbet ...., ııadabt ihıle ve hı! 
bırakabilir!. Ba 'l'Uiyette Surfyrft 
ancak horn •onnnd~ Suriven bllr

• ·•Af istiklal ve kuvvet ı:ftirttrlt 

- Evet. Er.:...n u~m&.S;:ı.m, onun VÜ· 
cudünü ortadan kald.rmak için, 
koskoca bır g ... miyi bat:rır mıy

d.m' Kendi.si bu sene (Nevyork 
C Mektebi) nden h..ıuncılikle 
d.ploma aimışt~ Ç"'k gü..zel alman
ca konu.ştuğu için Ent,.lliccns 
Servis. tara!.udan Almanyaya gön. 
derılec~gın... du~· muştum. 

_ O I.alde sizi tebrık ederim 
l\Ii., ter Valyams'. 

F.ı.b,.rlayn vapurunu'1 ambar 
katıbi bu izahatı verırken :Mıster 
Ceyn::is renkten renge gıriyor ve 
hiddetinden dişlerim gıcırdatıyor
du. 

Kaplan Tmras. amb.ır kıitbine: 
Verdiğin·.z mslirnottan do

layı sıze teş<'kkür ederim. dostum! 
Ümit ederim ki. g<'minin bat;şına 
dair yapılacak tahkil<atta sizin 
bu ıı::alümat nızdan da ıstıfade e

-cfüecckt r 
Ambar katibi; 
_ Acaba. Vilyamsın ib<ığuldu· 

ğunu se,.;nçle haber verdiğı bu 
casus kirnd:' Onu tanıyor mUS'U-
nuz?. 

Dedi. Tomas: 
- Havır_ 

Diye başını sall.ıdı. Arr:bar kii
tibi kamarada çok durma<>ı. 

_ O hıılde sizi fazla rahatsız 

etmek istemem. Ha:r.bcrgda ge
ni.ş gen ş konu.şunız. 

Ambar katibi gider gitmez, Te
masa sıı;dum · 

_ Görüvor mus1'nuz. azızım

F<>bnrb,.,ıdt' "" dı brıhr ıfönmüş. 
Vilvamsın hakiki hÜ\''İy<'lini şim
dı biraz chha açık !Jlarak görebi
livonıt. dejiil mı• 

· Ev.-t. Çok '""'an bir adam-
mış. Bir ca,usu öldürmek için. bü
tün bir '~nrru ,.c v·· 7 )ett-e vGlcu
,.u m~hvcttL 
- R.•PtılduP,unu ·drlia ettii.>ı fr.
cYiiı.z C'asusu aı:-al'a kimtli" Bö)•Ye 
bir adar;ı lı!\ V'"lr musunuz" 

T11rr.ıs rltl:;~niii 

- ffovır. Y'zlPree volcu ara
s•rırl" 1·.r·vlP ""'"r a- .:ı...,,ı t'3.nt\"3.bHir 
.,,.. ; .. ,..; :""'., 

"" -•s dalmn w mı.:ztarip ya
tıv·"trtlu. 

Beni den:zde boğmak ıçın bir 
çok kimselerin can.na kıyan Al
man cru.usu Vilyaınsla guni.m bi
rinde karş:laşarağımdsn ve ken· 
d1.:>ınden dehşeth intikam alaca· 
ğımdan emin olarak, kaptanın ka
marasından ayrıhLm. 

Şurası muhakkaktı ki, Vilyam• 
adını taşyan Alman casusu, ku
lağı delik ve \"Ok lx>cerHuı bir .... a11 

ciı. Benim (Nevyork Casus Mck
t!'bi) nden birincilıklı:- çıkLgım~ 

ve (Entelhceııs Sen·~) tarafından 
Almanyaya memur .?dildığımi na· 
sıl da haber almıştı~. 

Nereye gideceı~iml, hangi işe 
memur edJdiğımı !ıenuz ben bile 
bilmiyordum. Yeni vazifemi Pa· 
riste ögrenecektim. 

Hasıl; çok yaman bır casusla ha
yatla boy ölçiişmeğe çıkıyordum. 
Belliydı ki. Alman hükumeti. b:ı 
adamı, beni ta\rbı.> m<·mıır E'tm · tıi. 

Kaptan Tomasın ; a'lından dön· 
düğüm zaman şöy l düşünüy()I" · 
dum: 

- Vilyams benim iı•>ğu'rluğumu 
gözile görmemişt:r. O halde Ham· 
burga var:T varmaz, T.abıtadan ö
lenlerin ve kurtulanl;mn listesini 
tetkik edecek. Benim ya;adığum 
g~riirse, tekrar bcı:ı t.ık•b' başlı· 
yacak. 
Şu halde ne ppır:ılı? 
Yap;Jacak bir ış \-ardı· Adınu 

boğulanlar listesine kovdurmak. 

Bereket versin ki, bız.ı kurtaran 
tahlisiye gemisi b.r İngiliz şirke
tine mensuptu. Süvarisi ve müret
tebatı kiimilen İngilizcL . 

Derhal süvariye koştum: 
(Art.ası Var) 

ZAYİ - İzmit Gôlcuk Askeri De
niz Fabrikalarından al.mı$ old:..ı.,.um 
askeri vcsıkamı %3Yi cttun. Ve ık.::ının 
y ."""lli.rlni çıkartacağımdao k.:ıybettiğhn 
tezken.ınin htikrnü olmıdığını ıtan ~ 
derim. 

ZAYi - Petürke Askerlık Şub<sln· 
den almış olduğu.m askerlik vesikamı 
z.ayi ettim. Yf>nısını ~rtacai:ımdaa 
esktsınin ht.ıkmı.i yoktur. 

l~ı! T°'·ollüUü Sazlt ALTINTAŞ 

=========================='="-==-
Tunada açllacak 

yeni kanal 
Bukreş 20 (A.A.) - Tuna üze. 

rinde bulunan Cernaıoda'yı Kara
deniz ~hliınac bulunan Kösten
ceye bırleştirecek olan Kanal 60 
kılomelre uzunluı;unda olacak ,.e 
Tur.ada scyrüı;dcr eden vapur:a. 
rın doğrudan Jogruya Kc len • 
ceye git=sine ımkiı.n verecek!ır. 
Kanalın açılmasına haıiran bıda
yetinde ba~fo.nacaktır. Kanalı· Ro
man) a hükumeti yapacakt;r. Al. 
man hüklımeli mali \"e fenni mü.. 
zaherette bulunacaktır. 

olan d<'mokrasil.,re sadık ve mu
habbetkir kalacak "" belki r.' bu 
nui.k anlarda Suriyenin müstak
bel tamamlığını \'e istiklillini fi
len tahakkuk safhasına intibl et
tirmek iı;in oaun emniyet v.. hiir
riyel.i yolunda müeadele eden İn
gilizlere tam ve açık ruilıaheret 
halinde bulunacaktır. 

General Dentzin •şark ordnsu 
kuvvete kuvvetle mukabeleye ha· 
aırdır .. • demesinin de hiç şüphe 
yok ki •kime karşır .• diye bir !IOMI 

mevzuu olması bddenemez. Ge
neralin bu cümleyi sırf İngili:ı\ere 
karşı kullandığt aşikardır. Fakat, 
Gen.,ralden bilakis, 

_ Suriv" hna'•=•· c \ .ları
na karşı ~lettk h<orbangl bir mib
•·er uçağına n kuv,·etine karşı 
kuvvetle mukabeleye hazırız .. 

Demesi beklenirdi ki, ı.u takdir
de herhangi bir gün ihtivati nya 
hakiki tedbir olarak İngilizlerin 
Surivede m~ırul olmalarına da 
mah~l .-e me~buri~·et hasıl ol
mazdı. 

Fransadan ve Suriye yüksek 
komiserinden şa anda ve istikbal
de islenen şey; herşeyin ba~ında 
Suriyede 18 mayısa takaddiim e· 
den ~aziyetin olduğu gibi iade ve 
muhafazası ve mihverin herhangi 
bir askeri faaliyetine fırsat ver
memesidil'. 

Bu çerçevenin dışına taşarak 
her hareket muhakkak ki te. ak· 
kuz ve hassasiyetle mukabeie;ini ı 
derhal görmekte a.sla g<"<'llunıye

ceklir. 
ETE.\f iZZET BENiCE 

Yallın-prk ma
lıare csı 

(2 inci sa.hıjeden devam) 
mileri, İngiliz liman(arna uğrama
dıkları halde Yakın Şarka her tür• 
lü silah ve harp malzemesi naklet
nıege başlamışlardır. 

Vazi)el bö)·le olmakla beraber, 
Almanyaııın bu sahada yalnız ken• 
di silahlarına ve askerlerine ~ii

•·enmediii anlaşlmaktadır. Bir· 
defli Arabistauda İngillereye kar

'!' başlamış lıir muharebe ,·ardır. 
Almanya bu vaziyetten istifade ._.t
meği düşünüyor. Sonra Almanya, 
Arapları İngiltere aleyhine tahrik 
edrlıileceğini ummaktadır. l'ilistin 
meselesi mun ıuımandanberi İngil· 
tere ile Araplar arasında bir ihti
lif menua olmuştur. Bir çok A· 
raplar ıeçen harpte kcı;dilerine 
İngiltere ve Fransa tarahndan ve
rilen viitlenle aklahklıklanna ka· 
aiılirler. Mihver propagandası, bu 

vaziyetleri istismar etmek f:rsa· 
hnı ka~amışbr . 
Diğer taraflall milıver Jll!'liti:..a

sı11111 heclef ve gayelerini yakında• 
bilea münevver Ar•p zürnreler.i, 
Arap istiklalini Almanya ve İta~ 
ya ile işltirliğinde aramauın ne de
rtte lıe7hnde oltlağıınu takdir rt· 
mektedirlrr. 

Bir düzin~ A\<rupa milletinin is

tiklaline bu derece u hürm•tkir 
olan mihver devletlerinin, bilhas· 
sa İtalyanı• Trahlusgarptaki feci 
idaresi kllJ11Sında Arap istiklaline 
daha çok hürmetleri olmıyarağını 
bildikleri isin aradaki ihtiliiCların 

hallini sonraya bırakmağa w İn

gilterey·e bu sırada zorluk •·ıkar
mamağa taraftardırlar. Herhalde 
Arap seınpatisi \.'e antipatisi, ,.e
ni başlıyau bu İngiliz · Alma_IJ 
mücadelesinde eherumiyelli bir 
rol uynıyacaktır. 

ZAYİ - Arapkir A•kerllk Şube
sinden almış oldutum askerlik terhis 
tezke~i zayi etUm. Yeni•lri Jlaca
ğundan eskisinin hü.k:mn yoktur. 

1315 Dofumla H•:rin oil• 
Veli TILMAZ 
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Tam saat 12 de müsbet cevap vermediğiniz 
taktirde silaha müracaat edeceğiz 

Besim Bey ayni endişe ile sor· 
du. 

- Ya beni salıvermezler de esir 
alıkoy arlarsa? 

- Zannetmem beyefendi. teklif. 
leri hemen işgal dahi olsa, bunun 
için bir mühlet verecekler, zatı • 
ilinizi bu mühlet nihayetine ka. 
dar düşünmek ve karar vermek ü. 
zere makamınıza iade edecekler· 
dir. Binaenaleyh bu endişeye lü
zum yok? 

Vali vekili Koınod-Orla fikir kar. 
tılaştırırken, İtalyan Amiral ge .• 
misi işaretini tekrarladı: 

- Vali gemiye gelsin .. Bekli • 
)'oruz. 

Hacı Ahmet Beyin ısrarı ve ver. 
eliği teminat Besim Beyi düşman 
Am:iral gemisine gitmeğe razı etti 

Saat on buçukta limandan ay -
nlan bir tllika, bir mil açıktaki 
İtalyan filosunun Amiral gemisine 
Trablusun son Vali vekili Besi11ı. 
Beyi görüşmeğe götürüyordu. 

Amiral Obri, Vali vekilini, Aml. 
ral gemisinin lombar aJzında biz. 
zat karşıladı.. Kendisinn takdim 
etti... Sefinenin aalonuna gider
lerken, Türk valisinin gemiye ge. 
lişini Mıplarla seWnlamak lazım. 
ken, şehir halkının heyecanını tah
rik etmemek için bundan sarfına. 
zar edildiğini söyliyerek özür di. 
ledL Besim Bey bütün bu riya do
lu hareketlerin arkasında çok a. 
ğrr bir teklifin gizli olduğunu lruv. 
vetli bir ön sezişle pekfıla anla -
mıştı .. Fakat jşin sonunu bekli • 
yordu.. 

Amiral Vali vekiline kahve ve 
şaraı:ı ikram etti. Biraz sonra da 
teklifin! yaptı: 

- Haşmetlu İtalya Kralı haz • 
retleri tarafından şehrin teslimi 
için İtalyan milleti karar vermiş, 
bu kararın tatbikine de donanma. 
mız memur edilmiştir. Herkesin 
malına, canına ve hiiriyet!ne hür. 
met edilecek, burada kalmak is. 
tiyenlere dokunlumıyacaktır. 

Bu §&rllarla zatılılinizin derhal 
§ehrl teslim etmek üzere hazırla
nacağınızı umuyorum! 

Besim Bey, beklediği halde bu 
kadar açık adeta satılıl< bir malı 
henüz almış bir insan edasile bir 
ıehrin teslimini lstiyen Amirale 
hayretle baktı .. Sordu: 

- Şehri size mi teslim edece • 
ğiz? 

- Evet .•• 
- Hükümetime danışayım da 

cevap vereyim! 
Amiral gülümslyerek J.ave etti: 
- Buna Hlzum yok 'Sanırım .. 

Çünkü: İtalya devMo!ti, verdiği ka. 
rann tatbiki için muhasamata gi
rişmeği kabul etmiş, iki gün ev· 
vel Babıaliye verdiği bir nota ile 
keyfiyeti hükümeünize ihbar ey. 

lem iştir. · Halen muhasamat mev. 
cuttur. Devleti Osmaniyenin bu
raya, size yardım etmesine im -
.kıin yoktur. Bu ııebeple beyhude 
hareketlerle vakit geciktirmeğe 
çalışmak ve bu uğurda bazı fela • 
ketlere sebep olmak hiç de ma
kul değildir_. Size lki saat mühlet 
veriyornz. Saat tam on ikide müs
bet cevap vermediğiniz takdirde 
maalesef silaha müracaat mecbu
riyetinde kalacağımızı da arze • 
derim! 

Besim Bey artık işi ıyıce an • 
Jaınıştı .• Zehirli bir gühimseyişle 
iki gün ~vvel İtalyan konsolosu
nun kendisine müracaat ettiği za
man söylediği sözleri hatırladı .• 
İste, hadiseler, tıpkısı tıpkısına 
kendi tahmin ettiği gibi çıkmış, 
Trablusun felaketi, düşman eline 
düşme tehlikesi kendini göster • 
mlşU .• 

iki saat vaktin blr saniyesini bile 
boş harcamanın ne büyük zarar 
olduğunu idrak eden Besim Bey 
kalktı.. Gemiden ayrıldı. Limana 
döndü .. Trablus halkı sahile top. 

lanmış, korkunç götlerle düşman 
gemilerini seyrediyorlar, jantlar -
malar bunları dağıtıyor, fakat top

luluklar ki>§ebaşlarında, bilhassa 
komodorluk binası dahilinde bi • 
rikiyorlardı.. 

Besim Bey komodorlukta heye. 
canla karşılandı.. Sual dolu yüz
lerce goz: 

- Ne var? 

- Ne diyorlar? 
- Şehre hücum edilecek mı? 
- Döğüşecek miyiz? 
Der gibi sabit bakışlarını Besim 

Beyın üstüne mıhlamış duruyo~ -
du. Besim Bey yorgun bir eda ile 
bir koltuğa oturdu~ Nevmid bir 
sesle anlattı: 

- Şehri teslim etmemizi isti. 
yorlar.. Tabii kararımız malum. 
Dağıttığımız tüfenklerle müsellah 
halk ve jandarmalarla sahilden 
Jhraca mani olacağız .• Osmanlı ve 
Hamldiye istihkamları da ateş aça. 
caklar ... Ordumuz içerde, Aziziye 
civarında mevzilere girmiştir. Ne
şet Bey burada müdafaa edecek. 
Eğer ihraç muvaffak olursa orada 
kırılacak... Haydi arkadaşlar he
pimiz, kendimize düşen vazifeyi 
sükünetle yapalım! 

Bu sırada limanda, tasallutun 
ilk izleri hadiselerle beliriverdi: 
Besim Bey Trablusa dönünce A. 

mira! gemisi limanda bulunan Say. 
yadıderya gambotu ile Derne va
puruna işaret verdi: 

- Gemilerinizi işgal edeceğim! 
Gelecek müfrezeye teslim ıılu • 
nuz .. Mürettebat Trablusa çık • 
makta veya istedikleri herhangi 
bir O.>-ınnalı limanına götürülmek. 
te serbestti:rler. 

Fakat, her esaret teklifine her 
Türk gföi yürekten isyanla şamar 
vuran Türk denizcileri buna da 

icabeden cevabı verdiler .. Sayyadı
derya Osmaniyenin altındaki ka
yalığa bindirdi.. Geminin Nor • 
danıfild topunu karaya kaçırdı. 
Sintin valflerini de çıkartarak 

( A1'kası tıtı1'l 

DÜNYA 
Meseleleri 

(4 üneii ~ııyfculmı devam) 
i!Z ordusunu hareketsiz buakmış 
ve Fransı.ı neferini harp bakımın· 
dan lüzumsuz diğer işlerde kul -
lanmıştır. 

194.0 mayısında Holandaya ya
pılan Alman taarruzu esnasında, 
ilk müdafaa hattını kendisi boz
muş, diğer m\idafaa hatlan da te
sis etmemiştir. Her ihtimale karşı 
muhacir sellerinin ne suretle sevk 
ve idare edilebileceğini evvelden 
tesbit etmenıi~tir. 

Fransa muharebesinin daha ilk 
günlerinde ordularının kontrolü
nii kaybetmiştir. O derecede ki, 
General Veygand başkmnandan
lığa getirilmezden çok evvel, Çör
çil General Gamlenin müttefik 
ordularının ba~kumandanlığmı da
ha ziyade muhafazasini protesto 
etmiştir. Gomlen, halkn, hadisele
rin •ereyanından habersiz tutul-

ma'1 için sansüre emir vermiştir. 
Ancak iyi haberlere m\isaade e
diliyordu. Bu da, hezimet başgös

terince balkın ve ordunnn mane
viyatını altüst etmis, herkes neye 
uğradığını şa~ırmıştır. 

İşte General Gamlen için bnn
lar gib.i çok ağır ithamlar vardir. 

Ve her.birine vereceği cevabın şü
mul ve 'vü•'ati kolay•a anlaşıla
bilir. 

Halbuki General Gaınleni yakın
dan tanıyanlar bu ithamlar karşı· 
sında hayret i~inde kalmışlardır. 

Bir diğer mevzuu da başka bir 
yazımızda izaha çalışacağız. 

MAHKEMELERDE 
(l üncü sahifeden devam) 

Maznun şaşaladı.. Kıpkınnızı 
kesildi .. Hiçbir şey söyliyemedi. 

Samilerden biri, mahkemede~ 
çıkan davacıya: 

- Yahu, dedi, genç çocuk .. Böy. 
le şeyler olur. Sen hiç genç olm:ı
dın mı? Kimseye gönül vermedın 
mi? Ne olur? Affet•de, mademki 
bu kadar istiyor, yanıp tutuşuyor, 

kızını veriver' .. 
Davacı, bunu söylıyen adamın 

yüzüne tt!l's ters baktı.. • 
- Bcnıl!' evim tulumbacı ko

dar bc~nd.z.se, sen l!V'ne al da 
bıçaklıları evime alamam. O k"
dar beyendinse, sen evine al da 
kızını veriver! dedi \'e yürüdü. 

Tari/.f3nSahifeler--ı.l-
• u !-(\PARA 

\ llAY4T TARı~ıSIN 
DİREKSİYONUDUR 

Skenderİ 
u d ğu impara

torluk nasıl yıkıldı 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLİ 

;~~~·T. ış Bankası sı1 

~~ Küçük T aaamıl 1 1 - tDARlSlNİ Bİllll ıs BAKKAS1' 
!IKRııı.MlVEl...İ HESAP • 1' 

Ma.kedonyalı İskendere dünyayı 
istila etmek hırsı nereden gelmiş-
ti., .. 

Eski Yunan müverrihlerinden 
birinin yazdığına göre, İskender 
daha çocukken zeka ve istidadım 
ve on altı yaşında memleketini i
dare hususundaki liyakat ve ka
biliyetini göstermiştl İskender bn 
yaşta iken şair Oınirosun (byada) 
adlı manzumesini okumaktan ve 
bu hikayenin birlnei kahramanı 
olan Aşilin akınlarını dinlemekten 
çok mütelezziz olurmuş. 
İskender lıir yandan Aristonun 

terbiyesinde büyilrken, bir yaa
dan da İlyaclanın kahramanı Aşil 
gibi meşhur bir haliskir olmağa, 
esir milletleri hürriyete bvuştur
mağa, memleketinin ıımularını 

geni§letmeğe azmetmiş. 
Miladdan evvel 336 tarihinde ba

bası Fllipin vefati üzerine Make
donya tahtına oturan İskender bir 
sene ııonra, çoealduktaki tasav· 
wrlarmı tatbika kalkışıyor .. Atı
na ve havaUıini zaptettikten son
ra, büyük ordusu ile şarka doğru 
yürüyor. O uman dün) anın en 
büyük devletı olan ve hududa A· 
naclolo ııahillerine kadar manan 
İran devletine harp ilin ederek 
Çanakkale boğazını geçiyor. Gö
nan nehri kenarında han askerin: 
mağlup ediyor, 

İskendel') bu ilk zaferin verdiği 
t"eSaretle ilerliyor. İran hükümdarı 
Darayı kovalıyor ve Anadolunun 
göbeğinde (Ayaş clvarlnda) Dara
yı mağHlp ve bütiln lıaı:edanmı 
es1r ediyor. İskender birbirini te
vali eden bu muzaffeuyetlerden 
ıonra bütün Suriye sahillerini iş
gal ederek Mısıra gidiyor, İsken· 
deriye şehrini knmyor ve o saman 
kuş nçnııyan, kervan geçmiyen 
(Libya) sahr .. ına kadar uzanıyor. 
Bu nzun seferlerden yılnııyan genç 
ve istilacı htlkUmdar bnndan son
ra Asuriyeyi zapt ve Erbil önlerin
de Darayı ikinci defa mağ!Op ve 
ordusunu perişan ediyor. Dita ka
çarken, arkasından haber gönde
riyor: «Niçin kaçıyorsun. Haneda
nın arasında bizden şikayet eden 
lıir fert yok. Benim adamlarım, e-

sirlere hüsnü muamele etmekle 
mükelleftir. Ben ııulüm yapmayı 
sevmem. İnsanların kalblerini tes
hir ederek ilerliyorum .• diyor. 

Bundan sonra, bütün şark ale
mini istilaya karar veren İsken· 
derin ordusunu Horasan Belh ve 
Berat cihetle.rinde görü;oruz. İs
tilil planı henüz bitmemiştir. ts
kcnder buradan Bindistana kadar 
nzanıyor. Orada da birçok hüküm
darları esir ediyor ve hepsinin talıt 
lannı yıktıktan annra, kendileriae 
kendi kudret ve kuvvetini göster
mek için kendi maiyetinde hürri
yet veriyor. 

Geçtiği ve islila ettiği ülkelerde 
çok iyi intıbalar bıraktığı görülen 
Makedonyalı büy\ik İskender, o
tuz üç yaşında (Babil) şehrinde 
ölmeseydi daha çok yaşasaydı ve 
muzaffer olarak tekrar memleketi 
olan Makedonyaya dönseydi, istila 
ettiği bu sayısız memleketler aca
ba nzun müddet kendi nüfuz ve 
idaresi altında kalabilecek miydi? 

İskendere, kendi kumandanla
rından biri: 

- Fethettiğimiz yerler o kadar 
çok ki, bir çoklarını unuttum bile. 

Demişti. İskender bu kumanda· 
nına şu cevabı veriyor: 
~ Biz unutsak bile, fethettiği

miz \ilkelerdeki milletler bizi u
nutmaz. Çünkü biz, onlardan bir
şey almadık. Bilakis onlara refah 
ve hürriyet verdik .• 

Asuriye harabeleri arasında on 
sekizinci asır ortalarında bulunan 
bir kitabede İskender için yazıl
mış uzun bir methiyede şu satırlar 
vardı: «Sen ülkemize gelmeseydin, 

· biz hürriyeti tanmııyacaktık!.• 
İskender her girdiği yerde. ilkön

ce o milleti hüriryete kavuştur
mak sevdasında idi. 

Yirtni üç a•ır önce dünyayı lsti
Jftya kalkışan Makedonyalı isken
der, yeri belirsiz mazarından ha· 
şını kaldırıp da, bugün dünyanın 
anettiği şu hale baksa, ve birçok 
milletlerin varlıklarile beraber 
hürriyetlerinin de çiğnendiğini 
duysa, acaba bu manzara karşısın
da güler miydi, yoksa ağlar mıydı? 

19 Mayıs tq.lilileri 
Milli Piyangonun tertip ettiği 19 KAZANAN BİLETLER 

Mayıs fevkalade çekilişi dün An- NERELERDE SATILl\llŞTI? 

karada Sergievmde saat 17 de çe- 50,000 liralık büyük ikramiyeyi 
kilmiş ve bu çekilişi kalabalık bir kazanan 141843 numaralı biletin 
halk kitlesi takip etmiştir. bir parçası İstanbul ve bir parçası 

Bu çekilişte kazanan numaralan · da Gönende satılmıştır. 
aşağıya yazıyoruz: 10,000 lira kazanan 212102 numa· 

141893 elli bin lira, 212102 ,291262 ralı biletin bir parçası İstanbul ve 
on bin lira, 033764, 197016, 081184, bir parcası da Ankarada, diğer i-
271499 beşer bin lira kazanmışlar. kinci 10,000 liralık ikramiyeyi ka. 
dır. zanan biletin bir parçası Sungudu 

Sonu 0635 ile biten numaralar ve bir parçası da İstanbulda satıl. 
iki hln lira, sonu 3103 ve 7829 ile mıştır. 

:~ lıe•apları 1941 r 
r~ ikramiye Planı 1 
~ . ! 

! KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 l\layııı i 
f~ ı Aau•los, 3 İklnci\qrin 1 
~~ tarihlerinde yapılır. ( !: 1941 ikramiyeleri l 
~ l adel 2000 L.lık = 2000.--Jjra i· 

3 > ıooo > = 3v00.- • l 
2 • 750 • = ı500.- • ~ 
• • &oo • =2000.-. ~ 
8 • • = 2000.- • ~ 

~ 35. • =3500.-. ' 
~ 80 • • = 4000.- • 
f~ 300 • = 6000.- • 

20 Mayıs 1941 
18.00 

18.03 
18.30 

ı8.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 

20.15 
20.45 

Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

Milzlk: Fasıl Sazı. 
Ziraat Takv!ıni ve Toprak 
Mahsulleri Borsası. 
Müzllt: Arjantin Tango'lan 
(Pl.) 

Konuşma: (Yuva Saati) . 
Müzik: !tadyo Salon Orkes
traaı (Violonist Necip Aşkın) 
1. Schubert: Moment Musical 
(F moll), 2. Armandola: V<>
nedikte Mehtap, 3. Ziehrer: 
Karnaval çocuklan (Vals) . 
Memleket Saat .Ayar.ı, ve A
janıt liaberleri. 

Müzik: Radyo Salon Orkes
trailı Programının Devamı. 
4. Mllöcker: Dilenci Talebe 
Operetinden Fantezi, G. Ru
binsteJn: Vals Kapı·is, 6. A:r
tok: Kanzonetta, 7, Adam: 
Arya. 
Radyo Gazetesi. 
Müzik: Radyo Salon On;kes
trası Programnın Son K~nu. 
8. Leopold: İ"P"nya Güneşi 
(Fantezi), 9. Lnpe: Gallito 
(Marş). 

21.00 Konu;ıma: Memleket Postası. 
21 .10 Milzik : Virtuoz' lar (Pi. 
21.30 Kon-
21.45 Müzik: KlA•ik Program -

Şef : Mesud Cemli. 
22.30 Menıleltet Saat ayarı, ve A

jans Haberleri; Esham -
Tabvi!At, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyal). 

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

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 

7.30 Program ve Menılrj;et Saat 
Ayarı. 

7.33 Müzk: Hatif Program (Pi.) 
7A5 Alans Haberleri, 
8.00 Müzik: Opera Fantezileri. 

(Pi.) 
8.S0/8.45 Evin Saati, 

ı2.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

ı2.33 Mllzlk: S~ilmiı Şarkıl<ır 
ı2.45 Ajans Haberleri. ' 
13.00 Muzik: Radyo Sal~n Orkes-

trası (Vllonist Necip Aşkın) 
1. Grunov: Vals, 2. Oscar 
Fet,...: Chopin'den Fantezi. 

IS.ı5 Müzik: Seçilmiı Şarkılar. 
13.30/H.OO Müzik: Radyo Salon 

Orkeotras Programımın De
v~mı. 3. Koınzak ; Geceleyin 
Vıyana (Potpuri). 

biten numaralar bin lira, 2100 ve 5,000 liralık ikramiyeyi kazanan 
2553 ile biten numaralar beş yüz biletlerin dört parçası İstanbul, bir 
lira, 057 ile biten numaralar yüz parçası Edremit ve bir parçası da 1.,••••• 

il DOKTOR 111•••-lira, 60 ile biten numaralar Ayvalıkta satılmıştır. f • Ah 
1 d h eyzı met Onaran on lir;ı ve (0) ile biten numara ar Diğer ikramiyeler yur un mu -

da ikiser lira ikramiye kazanmış. telif yerlerinde satılan biletlere i-
1 CİLDİYE \"E ZCHREvin: 

!ardır. sabet etmiştir. MtlTERABsıgı 
(BabıAli} Ankara caddesi Cağal-

.. AKSARAYDA ___ ,, 

KIZILAY HASTABAKICI 
HEMŞiRELER MEKTEBi 

dahilinde 

Gönüllü Hastabakıcı 
Yetiıtinnek için 2 Haziran 1941 den itiabren kurs 

açılacaktır· Meccani olan bu kursa ataiıda yazılı tartları 
haiz olanlar alınır: 

1 - 18 ili. 45 yq araaında bulunmak. 
2 - En az ilkınektep tahsili görmüt olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak 

iatiyenler yukarıda adreai yazılı mektebimize her gün 
ıaat 8 -. 16 raddelerinde müracnat edebilirler. 

Devlet Ilenizyo~ları işletme U. Mü~ürlüğü ilanları 
Van İş1etmem12de münhal bulunan göl vesaitJ ic:in motör makinisti alına~ 

~aktır. Talip olunllrın §l"raiti anlam~k üzere mevcut vesikalariyle birlikte U· 
nıum ]..lüdilrhii(JmUz Zat İşleri Şubesine müracaat etn1eleri lüzumu ih\n olunur. 

•3892• 

oillu Yokuşu Kôşe başında No 43 

. ZAYİ - Adap"2afı A<kerlik Şube
ımden alınış olduğum askeri terhis 
~zkeremı z~~i. ettim, Yenisini alaca
gımdan eskısının hükmü olmadığı Ullıı 
olunur. 

lSZI Tnellütıil İbrahlın TOKER 

ZAYİ - Siileyınaniye Askerlik Su
besınden alınış olduğum askerlik ter
his tezkeremi zayi eltım. Yenislııi ala
cağımdan eskisinin hükmü olmadılı 
DAıı olunur. 
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1 Devlet llemiryolları ve limanları İşletme U. i~aresi il~I 
l-Iuhammen bedeli (1485) lira olan m uhtelif eb'atta 1200 Kg. adi ..... ~ 

halat (24.5.1941) CUmartcsl &ünil saat (il) on bu-de Haydarpazada ""' 
~ı dahJlindeki k-0mi"Yon tarafu1dan ~ pazarlıkla satın alına~"lkhr 

Bu işe girmek istiyenl•rin (222) lira (75) kuruşluk kat'! teminat <1 
nı..w tayJn etttği vesnikJc biı·likte pazarlık günü saatine kadar koml$1ot" ~ 
caatlan lftzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daDıtılmnkt&ıdıl• 
:.ıp. .... 

Muhammen bedeli 93750 (Doksan üç bin yedi yüz ellı) lira olan 75 ' 
namış İI!gili• beı:iri 4.6.941 Çar~mba günU saat ı5 de kapalı zarf uııııJO 
karada idare binasında satın alınacaktır. r 

Bu lı;e girmek istiyenlerin 5937,llO (Beş bin doktu yüz otuz ;redl 
kuruş) lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları "lf 
rinl ayni tün saat 14 de kadar komisyon Reh.liğine verm<·leri l zımdır'• 

ŞartnamelCT (200) kurUŞa Aııkaı·a ve Haydarpaşa veznelerinde 
tadır. •3895• 

Antalya Orman Çevirge 
1 - Antal.ya Vilayetinin Serik kazası dahilinde hudutları şarW, _.. 

zılı Kapakhbeh devlet ormanından tahmınen •706, metre küp diltıh ~". 
ile t 350> metreküp katran ağacı bir ~eneiçerisinde çıkarılmak üzere ıof 
ribindcn !Ubar•n yirmi gün müddetle kapalı zart usu!U ile erttınn•Y' 
muştur. 

2 - Ar\lırma 31.5.941 tarihine müsaclif Cumartesi günü saat onc!D 
Orman Müdürlüğü binasında yapılacaktır. ~ 

3 - Çamın beher gayri mamul metrelriip muhammen bedeli •490> 
.. 780> kuru:,'tur 

4 - Muvakkat teminat c464> lira •21> kunı$tur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Ank:ı. rada Orman L nıJll' 

lüğü ve Anta1ya Orman Çevirge Müdür lüğündc görülebilir. 
6 - Tek1i1 n1ektuplıır1nın 31.5.941 günil saat 9 za kadar Komisyon fi 

verilmesi ~Azımdır. ~ 
7 - isteklilerin Ticaret Odası veıdkasiyle birlikte belli edilen güJI 

ihale koıni5yonuna rnüracuatları. c3821> 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 181l8 

Sermayesiı 100,000,000 Türk Lira31 

Şube ve Ajaus adedi: 265 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleler 

-Para 1iiriklirenıere ' 

28.800 Lira İkramiye Veriy01 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapl..rııı" 
az 50 lirası bulunanlara senede ' defa çe!Wec:llk kur'a ile ati 

plana ,göre ikramiye dağıt~aktır. 

' adet ı.oeo t.inlı 4.000 
' • 500 • Z.000 
' • 25t • 1.000 

40 • 100 • 4.000 
100 • 50 • 5.ooo 
120 • " • <4.800 , 
160 • zo • 3.200 .ıJ 

DİKKAT: Hesaplanndaki ııaralar bir sene lç'nde ~O ~~ 
aşııj!ı düşmiyenlere ikramiye çıktıjtı takd'.rde % 2~ fazlasile ")! 
c~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey Jul. 1 Birincikanun. 1 
ve 1 Haz'ran tarihle...mde çekilecektir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttet 
ve Eksiltme Komisyonundan~ 

Şişli Çocuk hastanesine cG> adet Sa vage mal'l<a rlektrikle ~]er 
kama ve sıkn)a makinesi ac;ık eltslltmey e konulmuıtur. ı 1 

1 - Eksiltme 23.5.941 Cuma günü snat 15 de Cağalofılullda SılıJııl 
mat Muavenet 1\füdürlüğtinde kuı"UJu komisyonda yapıJ~caktır. 

2 - J.fuhammen fiat beheL· makine için 438 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 164 lira 25 kuruştur. 1/ 
4 - istekliler e;ırtnamesini çahş.magi.inlerinde komis;Jonda göteb~ 
5 - İa>tekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikaJariJe 24.90 s.nyılı ıt00 ;,tı. 

vesikalar ve bu işe yet.er muvakk~t tem inat makbuz vey:ı Banka ttı' 
birl~ .. te belli itin ve sn:ı.tte komisyona gelmeler!. •3'46> ,.....--/, 

S•h·p •• Başmuharrir Elenı İnet Benice - :;lleşr'yat DircktörO cevdel" 
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