
1 
( 

-
SATI: PERŞEMBE 1512 

22 TELEF'ON --
l!aş M. !082'1 

lda,e M. 23300 MAYIS 1941 

~ -5 

' TELGRAF - ' 
htanbul 

Sem ToJııraf 

• ~ Tııı11ıl 
19:16 

ADl\J:S; 

Cablollu 
Nuruoamanlye 

Cad. No. M 

SAYISI P.ta katuo 
.. ~o. 

ABONE: 

nelilı:: 1400 
Aylllı:: no 

3 Aylık: 400 

Sahip ve Bqmuharrirl: m ııın B&Nicz iN 801'1 TELGRA.FLARI VE BABEaLıat YERER AB.,AM GAZETESi 

Şarki Akde
niz Harbi 

Başladı mı? 
Giritteki Alman turru· 
zu devam ederken Mih· 
verin Şarki Akdenizde 
umumi taarruza ııeçme
ıi ve Suriyeyi iıııal te
şebbüsünde de bulun
ması muhtemeldir. 
Bilhaaaa İngilizlerin Su
riyeyi İfgalde gecikme
leri Almanları bu yolda 
bir takaddüm hareket 
ve hevesine dütürebilirl 

~: ETEM iZZET BENiCE 

A,nkaraılan: 

Giıide karı• batJıyan Alman ta
'trıuu bir deneme mahiyetinde 
~~~aktan ziyade bir istila teşeb· 
~ ~s ve hamlesi balbıi almağa 
aşlamıştu. 

-

Giritte iki sa· 
at içinde 3000 
Almanın bü
yük bir kısmı 
imha veya 
esir edildi 

Alman kumandııı
blı mlsbet netice
ler almadan tebllj 
aeşretmıyecek 

Taarruz Giri
din Şarkına 
genişliyor 
ViŞ ~ (A.A.)-Alınan kaynak

larından Giritte cereyan eden as
keri hadiseleri teyit edici hiçbir 
"malı1mat alınmamıştır. 

Alınan başkumandanlığının, 
müsbet neticeler alrunadan, bu 
hususta tebliğ neşretmiyeceği zan
nedilmektedir. Bununla beraber, 
ge~ mikyasta bir hareket yapıl
makta olduğu anlaşılmaktadır. 

, Alınanlar, bu teşebbijslerinde 
0tedenberi tahmin ve mütalea et
hğiıniz gibi; bilhassa hava kuv
~•tlerine dayanıyor ve bu kuv
'•tlerle taarruz teşebbüsünü ba-
1""1tak istiyorlar. Giride karşı 
hoınbardıman, avcı tayyareleri i
~ bir arada nakliye ve parşiitçü 
\ıı'alar taşıyan tayyarelerini kul
landıkları gibi; denizden de hü
tııın botlarının bir ilıarç ameli
)tı;i için ne dereceye kadar mu
'affak vasıta olabileceğini deni
torlar, 

Glrldin Akdenizde vazi yetini gösterir harita <Devamı 5 ıncı Sahifede) 

A.danın muhtelif noktalarına 
tirıni dört saat zarfında on bin 
~dar asker indirmiş bulunmala
~na rağmen; bu iına kadar İngi
tı ve Yunanlıların müdafaasını 
\ıracak bir muvaffakiyet elde ede
llıtınişlerdir. Giridin Yunani•tana 
~ yapılan İnt;i!iz ı_hracında·n· da-

Amiral Dar- ------------"' 
ıan'a şimaıi Bütçe müzakere-
'~;, 'lı 4': Fran- lerine Pazartesi 
sızları haka- •• •• 
r-~t etmişler ı g u ___ a,_ı __ ıyor ' evvel bir üs halındc İngılızler 

tliııe alınması adanın müdafaası 
~kınıından hazırlık yapılmasına 
~&at vermiş ve bilhassa Alman-

tııı Yunanistana hakim olma-
1111dan ve Yunan hükumetinin Gi
tide çekilmesinden sonra; adanın 
ltlıkinıine ve müdafaa lıazırlıkla
~nın arthnlmasına biiyük bir 
4i1'kat ve ihtimam sarfedilmiştir. 
_ lltaıtlıazn, Almanların ellerinde 

~1 bütün imkanlan sarfederek ve 
hraşütçü kıtaat sevkine devam 
t~liyerek adada behemehal bir 
lıı~vaflakiyet kazanmak veya bir 
'•l<tada tutunmak gayretinden 
t•riye kalmak istemiyecekleri 
~~hakkaktır. Almanların kıtaat 
·~dirnıek husu<runda Kandiyeden 
li.~ade garp ve bilha<sa Hanya 
\iitgesini hedef ittihaz etmeleri ve 
lııiitekasif kuvvetlerini oraya in
:İ•tnek istemeleri daha ziyade a-
1 •nın bir noktasında tutunup yer
:"'1ek teşebbüsü peşinde bulun' 
••ltlannı gösteriyor. Böyle bir 
~liyet takdirinde Almanların he
lııb, açıktır: Garp bölgesinde tu
lıııırnaı. ve l\tora ile hu bölge ara
'1ndaki 80 kilometrelik hava me
~fesinden istifade ederek takviye 

4
1taa11 göndermek ve Giridi k~
"'1e kademe işgal etmek ve yı-

'e bu arada hücum (ıotlarını ve 
:.ilce tayyarelerini donanmaya tev
•lı ederek ve donanmayı mcş~ııl 

jd•rek, diğer müsait noktalara da 
ialYan donanma51nın himayesin-
e asker çıkarmak. 

(D•v•nu 5 inci Sahifede) 

Geçen ay Bone şelı
rıne glttljl zaman 
ıslıkla karşılanmış 

Londra, 22 (A.A.) - Londnı<la Hür 
Fransızlar t.ara!1ndan çıkarılan 
cFrance• gaı...elesı, doğı"ul~unu temin 
ettiği ~u h5diııeyl nakletmektedir: 
- Amiral Dar lan 24 Nisand:ı ~iman 

Fransada kAin Bone tehrinc gıtmiştir. 
Fransaıun teslim olmasından beri 

(D<-vır.mı 5 inci ııayfab) 

Amerika da 
yeni tip bir tay

yare daha! 
Londra 22 (A.A.) - cB.B.C.• 

yeni tip bir Amerikan tayyare • 
sinin tecrübeleri yapılmaktadır. 
Bu tayyarenin ısmi cLiberatör• 
dür. Tayyare Alman avcılarından 
bir kilometre yiik•ekte uçacaktır. 
Fırtınalara mukavemeti daha faz
la olacaktır. Saatte 500 kilometre 
sür'atle lıır u~uşta 5000 kilometre 
katede bilecektir. 

Cebeıtlttarık'takl 
İngiliz gemileri 

Aljezira•, 22 (A.A.) - Bir İngiliz 
tayyare ger.ıısi ~ le Rcnovn kruvazörü 
Ve i.iç Ingılıl mu_hrtbı Ccbelu\tank lı
rnanından ayrılmt_şlardır. 

~==========================~ 
Y'AKINDA RAŞLIYOBUZ 

Onun Hayatını---,. 
Anlatıyoru-m • 

YENİ TEFRİKAMIZ il 
(_-=Y~az_a_n_:_B_A_LO~K_C __ E_M_A_L~~) 

Bu e•er, bir ihtira•ın, ihtirasa 
hakiki hikdyeaidir. 

kurban olanlaT1n 

Zevk, ne~'e, eğlence ve atk gecelerinin heyecanlı 
hatıraları .. Bu hatıraların kayboluşu ve bambaıka 
acı, sefil, bedbaht bir hayat uçurumuna yuvarlanı~J 

Hazirandan itibaren hangi ver
gilere ne miktar zam yapılacak 

zararı ve leli oımıyan lıer tDrUl mas
r a 11 ar telıJr edilecek 

Bllyilk Millet Meclisi Pazarte•i gü
nünden ıtibaren yeni mall yıl bütçe
sinin müznkcreslne b"'Jlıyacak ve bu 
müna~ebetle o gün topl:maC'aktır. Yeni 
bütçe g~ seneden 38,495,341 lira 
fazla olarak 304,971,662 Uradır. Bu 

iazlalığm 15.150.000 lirası milli mü
dafaa ile alfiltah hizmetlere, 14,772,152 
lirası şimdiye kadar fevkal!l.de tahsi
satla idare edilirken bu defa Adi büt
çeye alınan hiıınetlere 1,500,000 lirası 

(Devam 5 inci oa.hlfecle) 

~~~~~~-ı .. ~~~~~~-

Trenlerin hareket 
saati değişiyor 
Banligö ve yolcu katarları 
bir Hazirandan itibaren kaçta 

hareket edecekler? 
1 hazirandan itibaren Devlet 

Demiryollarında ycııı sefer tan
felerı tatbık edilıreğe başlanacak
tır. Bütun hatlarc!a \'e ba nlıy-Oler
de hareket saatlerı değışınektedir. 
İstanbul - Ankar~ - Erzurum ara
sında her gıın bır ilave k~ ları koıı
maktad r. Ayrıca Havdarpaşadan 
hcrgün kalkan Ano,ıoıu trenlcrı-

(Ikv:'.nu 5 ıncı Gyfada) 

NOTLAR: 

Girit, tirit 
Bizim mahuUa konuşuyorduk ta: 
_ Ne dersin Girıde karşı bashyan 

Aln1an taarruzuna?. 
Dedin1. Gt.ı.lerek ~u cevabı verdi: 
- Korkarım kı, Almrınlar Gıride 

giderken tirıd'e uğr0:nıasınlar!. 

Başa glreşlyorıar 
Giride karşı brışlıyan Alman taar

ruzu müna!'ebet)yle bızım ma_hut: 
- İlk drra Alınanlarla ınıit:ıler 

en cıddl H'kli ile Avrupa harbınde 
kar:ı:ı ka~ıy.ı kaldılar .. 

Dedi Kerdıstne ıu cevabı verdın1: 
- O hahle. b<ış:t gürcş1yorl:ır.. De

mc!t! Gak:tlım, 13n1plyo.nluk k . .nıde ( 
kalacak.~.'. • • 

Tekirdağından 
Haydarpaşaya 
sevk başlJy~r 
Bu ay sonunda Trakyanın Te. 

kirdağ Vıliıyelinden Anadoluya 
ge\mek istıyenlerın sevkıne baş
lanması ı\ın bulün hazırlıklar ta
mamlanmıştır. Bugün öğleden 

(Devamı 5 inci Sa.btrede) 

BOL çı:şiD "" YENİ STİL 

MOBİLYA 
Almak veya görmek h;tiyenler 

BARAÇÇI KAR· 
D?lŞLER Limited 

ŞİRKETİ 
Salonlarını bir defa gezmek.le tat
n::'uı edilirler. 

i:ııt.aobul, Fincancılar, Rızapaşa 
yakı. u Na. 59/61/63. Telefon 22060 

ltunanistan harbi başladıktan ao nra, lııgifülerln mlitemadiyen Glrl de malzeme çıkarmala deV11111 
etmiş olduklarını gösteren bir resim 

• • 

iyi bakılmıyan 
hayvanların 

müsadere edil
mesi istendi 

Kuş tutan çocuklar
dan 474 ökse ve ka
fes müsadere olundu 

Himayeihayvanat Cemiyeti 
şehrimi;de ve dığer yerlerde hay. 
vanlara zulüm ~dilmemesi için 
faaliyetle çalı~maktadır. Bu me -
yanda Ccrr.iyetin müfettişleri 

muhtelif yerleri dolaşarak kon -
troller yapmaktadırlar. Hayır se. 
ver bazı halkmıız da sokaklara a-

(HARP VAZiYETİ J 
En mühim mesele, Giride inen 
Almanların bir yerde toplanarak 
cephe tutmasın~ mani olmaktır 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Gİ.Rİ.T ADASINDA l\IUHARE

BE: 
Dünkü yazımda, Alman para

şüt kıt'alarının muhtelif mevkllere 
indirileceğini ve denizden de çı
karma yapılacağını tahmin et.mış
tim. Almanların indirme yaptığı 
mevkiler Suda, Hanya, Resmo, 

Kandiye ve Melami civarlarıdır. 

Bu mevkiler adanın şimal sahille-
1'İJldekı en mühim limanlardır. Su-
da İngiliz donanmasının üssüdür, 
Melmi en müs:ıit hava meydanı-
dır. Dün akşama kadar Almanlar 
7000 paraşütçü indirmişlerdir Bu-

(Dc.-v:ımı 5 inci sa:rlad&) 

tılınış __ kedi yavrularını, can çeki- fa ti h t e k a n 1 ı b i r c i n a yet 
şen l:opeklerr Beyoğlu 80244 nu. 

(Devll!U 5 ınc: Sahifede) 

Tas~rruf bono- Bir genç ~işanlısını 
ları ihracı Mec- tabanca ile öldürdü 
lisçe kabul edildi 

35 milyon Uralık da 
ta ıı v ı ı (ıkarılacak 

Ankara 22 (Telefonla)- Bü
yük Millet Meclisi dünkü toplanh
sında Diyarbakır istasyonundan 
Iraka ve Elazı{i.stasyonundan 1-
rana kadar uzat:lacak demiryolu 

<Deva.ını 5 inci 1a1fada) 

Kıbrıs'taki 
• 
Ingiliz garni· 
zonları tak-
•. viye edildi 
' . Londra 22 ( A.Aı) - Re~en, 

bildirildiğine göre, Kıbrıstaki •• 
Garnizonlar ahiren AVU9tral. ı 
yalı ve Y enizel<indalı kuvvet- " 
ler tarafından ta.~viye edil -
miştir. 

. 

Svilingrad ·Uzun 
Köprü demiryo
lunu muvakkaten 

biz işleteceğiz 

Dimetokada tek
nik müzakereler 

yapılıyor 
Ankaradan bildirildığine göre, 

Svilingrad - Uzunköprü demiryolu 

üzerindeki köprülerin tamir edil-" 
mesi \"e bu demiryolunun Türkiye 
Devlet DemiryoMarı idaresi tara: 

fından muvakkaten işletilmesi 
hakkında Dimetokada teknik mü
zakereler cerevan etmektedir. 

Maktül kızın arltadaşını da 
surette yaraladı v 

agır 
Dün akşam saat 19 da Fatihte 

hazin bir alle faciası olmuştur: 
Fatihte Hacıüveys mahallesin

de oturan Hayri kızı Fahrünnisa 
bir müddettenberi Ali Özdemir is

minde birile ni§anlı bulunmakta. 
dır. 

Bir dairede çalışan Alı Hayrün
nisa ile bir müddet iyi geçinmişler 
fakat son günlerde anlaşılamıyan 
bir sebepten d-Olayı kız nişanlısm
dan soğutmuştur. 

İşte dün akşam Ali Öz<lcmir ni
(Deo>amı 5 lııd la7fabl 

Mareşal Peten bir 
nutuk ı6yllyecek 
V;,;l, 22 (A.A.) - Mareşal P•len 

Pazar ııtınü radyoda bit nutuk söyli
yeeektir. 

Ki SACA 

Paraşfttç8 ı 

İNGİLİZLER 
Fransız vapur 
l arını durdur
mak 'isterse .•• 

Vapurların müret• 
tebatı gemiyi 

tahrip edecek 
Londra 22 (A.A.)- lktısadt 

Harp Nazırı AII'Jal Darlanın giz· 

· li bir emrinden haberdar olmll!j• 
tur, Bu emre göre, Fransız bayra

tDevıımı 5 lnel Salılf..ıe) 

mühim kuHetler tah it edildi· 
ğinden dcınvurulur. 

A. ŞEKIP· 

Ve .. sonra, ada)'a 1560 - haydi 
bilemediniz 2500 ol un, daha bi
lemediniz 3500 olrnn- kişilik bir 
paraşütçü kıt'a iniyor. Saatler· 
ce, günlerce, ~iddclli mulıarebe
ler cereyan ediyor. 

Giride indirilen 1500 kadar. 
· Alman paraşütçünün, Suda li· 
manı ve civar tepelerinde şid

detli bir muharebe yapmakta · 
oldukları, Röyter ajansı tara
fından bildirildi. tik ağızda, bir 
askeri hastaneyi bile işgal eden 
paraşütçüler, bilahare, bu mev· 
zilerinden (!) atılmışlar. 

Bu kabil haberler karşısında, 

insan, hayretten donakalıyor, 

şaşıp şaşıp •laha,·le. ~ekiyor, 

Haftalar var ki, Giride, müt· 
tefik ve Yunan fırkalarının Çl• 

karılmakta olduğu haber veri· 
lir. Haftalar var ki, Giritte teş· 
kilat yapıldı.ğından, ada miida
faasmın t•k~iye olunduğundan, 

Aziz vatandaş, 
Paraşüt ve paraşütçü, ba 

harbin en çok kullanılan siliıh· 
!arından biridir. Paraşütçünüa 
ilk hamlede yaptığı, bozgunca 
ve etrafı karı~tırıcı t"iridir. 

Tiirkiyede, yedisinden yetmi
şine kadar, her vatandaş, nıel· 
buz bir düşman paraşütçüsiine, 
karşı koyacak göııiillüdür. 

Biz, para~ütçiiden korkmu• 
yoruz. Yurdun her karış to.,ral:J 
üzerinde nefes alan her Türk, 
ayağıııın bastığı o toprak p.lr• 

çasınııı bekçbi olduf:unu müd
riktir 



2 - SOM TELGRAF - 22 MAYIS 1M1 

1 

AOİSELEA 
· KAR$151NDA 

SON TELGRAF 

PİjAMA NEYE 

BENZEDİ?. 

Arkadatımız Hikmet F e

ridun, yazdığı bir fıkrada 
ıöyle diyor: 

«Zavallı pijama, seni enta
riye benzettik !ıt 

Ben, bu tetbihi yerinde 

bulmuyorum. Filvaki biz, pi

jamayı bir ıeye benzettik am

ma, entariye değil kostüme .. 

Çünkü, pijama ile sokak
larda dolatanlar, pijama ile 

mahalle kahvesine çıkanlar, 
pijama ile komıuya gidenler 

o kadar çoğaldı ki.. Galiba, 

bu gidi§le, pijama ile tram• 

vaya, vapura filan da bipece
ğiz. 

AVRUPADA 

YENi BiR KEŞ/f 

Avrupa gazetelerinin yaz
dığına göre, sütten yünlü ku
ma§ imalini mümkün kılan 

bir ketif ortaya çıkmııtır. Bil

mem ne kadar kilo sütten, §U 

kadar metre kumaı yapılabi

liyor ve bu kumaşlar, çok da· 
yanıklı oluyormuı ! 

Fakat, bize kalırsa, ıütten 

imal edilen bu kumqların öl
çüsü, herhalde, sütün içinde

ki au miktarına göre değitir. 
Acaba, İstanbul sütlerin

den kaç metre kumaı yapıl~, 
dersiniz?. 

AMERIKALILAR/rl 

BiR LAFI 

Geçen Umumi Harpte, A
merikanın parolası §U imiı: 

cHarbi yiyecek maddeleri 
kazanacak!ıt Bilmem hangi 

Amerikan gazetesinin yazdı
iıDA göre, bu harpte de, ~ 
merikanın parolaaı, yine, ay• 
ni olacalmılf 1 

Fakat, bu lif eski bir liftır. 
Bizim Türkçede mqhur söz 
vardır: Can boğazdan geli~. 

Binaenaleyh, Amerikalı-

le,rın lafı, yeni bir teY deiil
dir. 

EN TATLI 

RUYALAlt 

Bir gazete, meraklı ıeyler 
sütununda §Öyle bir aual so
ruyor: 

«- En tatlı rüyaları ne za
man görürüz?·• 

Bu ıualin cevabını uzun 

boylu izaha çalıııyor. 

Bizce, en tatlı rüyalar, 

ırençlikte, hiasi ve hayali dev

rede görülen rüyalardır. 

Bundan bqka, rakı maaaaı 
batında sızdıktan sonra, gö

rülen rüyalar da, fena deöil-
ılir. • 

Ketke, bayat, rüyalar cibi 
ta,th oba! 

AHMET RAJ.JF 

Edebi Roman: 67 

'/Anayurda 
na ki iyat 

Romanya 
ristandan 
nakliyatı 

ve Bulga-.. goçmen 
başlıyor 

Romanya ve Bulgaristanda bu
lunan yurddaşlarunızdan ana va
tana gelmek istiyenlerin bu yıl da 
hükümet tarafından nakli kara:
laşmıştır. Sıhhat Vekaleti alaka. 
darlara hazırlıklara başlamala:ını 
bildirmiştir. Memleketin her ta
rafında göçmen evleri yapılmak
tadır. Önümüzdeki ay vapur ve 
trenlerle nakliyata başlanacaktır. 

K'OÇ'OK HABERLER 

TiCARET ve SANAYi: 

* Üsküdar Halk plaıile çocuk 
bahçelerinde Şehir bandosunun 
konser \"l!rmesi kararlaştırılmış • 
tır. * Zincirlikuyu mezarlığının 
noksan kalan kısımlarının inşasına 
15 bin lira ile haziranda başlana
caktır. * Şehrin muhtelif semtlerinde 
birkn'; b<nada ruhsatsız duvar inşa 
eden Hüseyın Kamil bir sene müd
detle inşaattan menedilmi~tır. Mi. 
mar Antuvan Haronyan. Panalis 
Yoı·gi~adıs de malzemeye kömür 
tow karıştıran Seyfi A~uroğlu ay
nı şekilde birer sene işten men ee· r 
zasına çarpılmışlardır * Sınemaların yapılmakta olan 
sıhhi kontrollerine devam edil • 
mckledır. Marmara, Hiliıl \'e Milli 
sinemalar haddinden fazla müş -
teri a'dıkhnd.ı.n haklarında zabıt 
tutulmuştur. * Gıda madde'eri satılan ve ya
pılan yerleri taftiş kadrosu tak
viye olunmuştur. Haziranda sıkı 
teftişlere başlanılacaktır. 

ViLAYET v~ BELEDiYE: 
* Bursa süt tozu fabrikası Al

manyaya 100 ton süt tozu ihraç 
edecektir. 

Bir gazetenin verdiği habere i
nanınak ıazınt gelirse_. Belediye 

Sular İdaresi, Bakırköy civarmda 
yaptırdığı tetkikler neticesinde, 
bol miktarda su bulmuştur. Su
yun bulunduğu ~er, Bakırköyün 
az ilerisinde bir sahadır. Uzun za· 
mandır devam eden ve arteziyeıı
le yapılan sondajlar, bu suyun, İs
tanbulun ihtiyacını temin eden 
Terkos gölünde mevcut sudan iki, 
üç misli fazla olduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

Üstelik Bakırköyünde bulunan 
bu su, Terkostan daha tatlı .-e 
içilmeğe daha elverişlidir. 

Verilen haberler cümlesinden 
olmak üzere, Belediye, boru teda

rik edebildiği takdirde, burada 
vücude getireceği yeni tesisatla, 

İstanbulun su ihtiyacını ikinci bir 
defa daha temin etmiş olacaktır. 
Bu hususta, icap eden bütün pro-

jelerin hazırlandığı da haber ve· 
riliyor. 
Eğer, yukarıda kaydettiğim ha

diseler doğru ise, İstanbul, m11az· 
zanı bir kazanç temin etmiş. de
mektir. 

Bakrköy semtinin su ihtiyacını 
temin etmek jşi, bilirsiniz ki, se
nelerdir devam eden bir yılan 
hikayesidir. 
Eğer, Sular İdaresi, yaptığı son· 

dajlarda, yalnız bu semtin değil, 
bütün İstanbulun ihtiyacını kar
şılıyacak bir yeni su menbaı bul
muş ise, bu mesaiyi sadeden ve 
bu neticeyi alanlar, cidden takdi
re layıktır. 

Hadisenin doğruluğu takdirin
de, şehrin bu yeni kazancını ölç
mek mümkün değildir. 

Bizce, ne yapıp yapıp boru ih
tiyacının temini ciheti araştırılma
lı ve Belediyemiz, hatta, istikraz

lar yaparak, bu mühim mevzu Ü· 

nrinde bütün imkanlarını teksif 
etmelidir. * Romanyaya giden ticaret !re- RESAT FEYZi 

hetimiz şehrimize dönmüştür. He. -------------
yetimiz Rumenlerle yeni bir petrol 
anlaşma~ı yapmı,tır. 

* Şehrim.ıden dün 2~2.000 li
ralık ihracat yapılmıştır Bu ara 
Romanyaya nohut, İsviçreye fın
dık, Basraya fıstık, İngiltereye av 
derisi, İtalyaya deri ihraç olun • 
mştur. 

* Dün bir Reşadiye altını 274(), 
külçe altının gramı 347 kur14 ve 
beşibira~ada 133 lira idf 
deUe inşaattan menedılmiştir. 

MÜTEFERRiK: 

* Milli Korunma Kanununun 
muhtelif olarak fazla fiatla ma -
kara satan Kuruçeşme mahalle -
sinden tuhafiyeci David Eskinazi 
ile Bohoı- oğlu Nesim Birinci Ceza 
lıakimliğl tarafından görülen 
muhakemeleri neticesinde mah • 
küm edılmL?lerdir. Ayrıca dük -
kanlarının da yedışer gün kapalı 
kalmasına karar verilmiştir. Bu 
karar Temyiz mahkemesince tas
dik olunmuştur. 

* Üsküdarda Hayrettin Ça • 
vuş mahallesinde 126 numarada 
oturan İbrahimin 3 yaşındaki oğlt 
Hayrettin 4 metre yüksekliğin 
deki pencereden sokağa düşüp 

yaralanmı~tır. * Milli piyango İstanbul şu -
besı vezne katiplerinden İrfan 
zimmetine iki bin lira geçirdi -
ğinden dün Birinci Sorgu Hil.kiın-

İki yeni tayla 
Şehrimiz sıhhat i~eri müdür 

muavini doktor Aziz Cudi Suna 
Erzurum sıhhat müdürlüğüne, di
vanı m<1hasebat murakipler,:nden 
Muhtar İstanbul posta telgraf mu
hasebeciliğine tayin olunmuşlar
dır. 

ınglıtereden 12 araba 
vapuru geliyor 

Yakında İngiltereden liınanıını

mıza 12 araba vapuru gelecektir. 
Bunların bir kısmı feribot vazi

fesini görecektir. 
Diğer taraftan Halep vapurun

dan sonra Bağdat vapuru da araba 

vapuru haline get:rilerek sefere 
ç·karılmıştır. 

!iği tarafından tevkif olunmuş -
tur. * Şehrin muhtelif semtlerinde 
inşa edilecek olan ilk okul bina • 
sı için bütçeye 200 bin lira tah • 
sisat konmuştur. Okulların hangi 
semtlerde yapılacağı ilk tahsil ça· 
ğına gelen çocukları tesbit için, 
yapılan rnyım neticelerine göre 
karşılaştırılacaktır. * Kasımpaşa • Hasköy yolu Ma 
kadam şose olarak yakında yapı
lacaktır. 

KOLKOLA 
Ve beş altı çiftin radyo dinliye. 

rek yemek yedikleri salonda radi. 
atörlere yakın bir masa seçip gar
sona emretti: 

- Evvela iki vermut. Amma ça. 
buk olmalı. 

Müellifi: Nizamettin NAZiF 
Bu sırada arabaları, yeni ya • 

pılan köprüye yaklaştığı için ya • 
vaşlamıştı. Arkadan korna çalarak 
gelen iki arabanın ışıkları arka 
pencereden daldı. Rezzan Naciye 
sokuldu: 

- Hakkın varmış. Pek yalnız 
kalmıyacağız. 

- Her halde İsatnbulun yegane 
akıllıları biz değıliz. Otelde de se. 
kiz on çi1t bulunması muhteme~ 
dir. 

- Tabii onlar da tedaviye git· 
miş olacaklar. 

- Şüphesiz ..• Gönül tedavisine., 
·Gülüştüler. Rezzan Nacinin kıı.. 
!ağına dudaklarını yasladı: 

- Kaç oda tutacaksın. 

- Bır büyük oda kati gelm6 
•• -· 

- Bilmem, fikrim yok. 
- Neye sordun öyle ise? 
- Hiç ... Laf olsun diye. 

Otel Termal'in bütıin ışıkları 

yanıyordu. Yağan kar, yazın çi. 
çeklerle süslenen demir liimba di
reklerine yapışa yapışa bunlara 
birer mermer sütun heybeti ver. 
mişti. 

Araba büyük kapı önünde du. 
runca çıkan garsonlar, bu karlı kış 
gecesi yo!culrını, en ufak bir hay
ret esen göstermeksizin karşıla • 
dılar. Naci koluna taktığı Rezzan 
ile hole girdi. Paltosunu, şapka • 
sını, kaşkolünü vestiyere verdik
ten sonra kapıcıya seslendi: 

-- Bız~ iki karyolalı bılyilk hır 
oda. ..&. 

Tahminlerinde aldanmamıştı. Va.. 
purdaki beş çift de biraz sonra 
birer ikişer sofraları doldurmuş
lardı. 

Yem.,kten sonra derhal odaları. 
na çıktılar. Naci kravatını çözup 
acele acele soyundu. Valizinden 
çıkardığı bir ipek pijamayı giyip 
bir koltuğa yaslandı. O zaman Rez. 
zarım hiila soyunmamış olduğunu 
farketti. 

- Soşonlarını bile çıkarmadın. 
Palton sırtında. Ne oluyorsun? 

- Hi;; .. 
- Ayrı bir oda mı istiyorsun? 
- Henüz bir fikrim yok. 
- Anladım. Soşonlarını çöz • 

mek zahmetine katlanamıyorsun? 
- Belki. 

Naci hemen kalktı, bir dizini ye
re koyup kadının soşonlarını çöz.. 
ınek istedi. Fakat Rezzan mani 

Günün meselesi: 

A a ç 
Ticaret Vekaleti Mürakabe Ko· 
misyonunun projesini reddetti 

Şehrımiz Fait Murakabe Ko • \ 
misyonu l orafından ayakkabı sa- 1 
tışları içın konulmuş olan kar yüz
deleri Ticaret Vekaletince muva
fık görülmemiş ve reddolunmuş
tur. 

Reddolunan proje ile Komisyon, 
ayakkabı satışlarında kar nisbe
tini ayakkabıları üç kısma ayıra. 
rak tcsbit etmişti. Bu vaziyete gö

re, maliyeti sekiz liraya kadar o
lan ayakkabılardan yüzde 25, 12 
liraya kadar olan ayakkabılardan 
yüzde 40 ve 12 liradan fazlaya mal 
olan ayakkabılardan vüzde elliye 
k.ııdar kar alınabilecektir. Yani 15 ı 
lira maliyeti olan bir ayakkabıdan 1 

dükkanc· 7 5 1 ra kar edebilecektir 

götüreceği, kar nisbetinin de çok 
olduğu oeyanile tadilini istemiştir. 
Fiat Mü•akabe Komisyonu bugün 
bu işı tetkik edecektir. 

250 kur11Ja çivi 
satmış 1 

Yeşilköyde Kamil ismıııde biri 
nalbur Astinyaya kilosu 250 ku • 
ruştan çivi satarken yakalanmış ı 
ve hakkında ihtikar suçundan tah
kikata başlanmıştır. 

Bulnık Fakültesinde 
ımt han neticeleri 

i Hileli mo
bil yal er 
M o bi 1 ya satışlarını 
kontröl için bir hey

et kuruldu 
Pıyasadaki bal' mobilyacıların 

çürük ve hılelı eşya yaptıkları 

görülmü; ve bunun önlenmesi ka. 
rarlaşmışlır. 

Marangozlar Cemiyetinden alı
nacak mütehassıs kimselerin işti
rakile bır kontrol heyeti kurul • 
muştur. Bu heyet mobilya ima -
Iathanelerini sık sık ve ani suret
te kontrol ederek eşyaları mua • 
yene edecektir. ___ ,__ __ 
Yeni bir doçentimiz 

Şehrimız Ünıversitesı ıktısat 

Fakültesi ~nel Ekononu kürsüsü 

asistanlarından B Sabrı Ülkeler 

dün Rektör B. Cemil Bılselııı de 

bulundu~u bır jüri önünde tezini 

müdafaa ederek muvaffak olmuş 

n kendisıne • Döçent• ünvanı ve. 
rılmişt r. 

Vekal t bunu dot,ru bulmamış· ı 
ve ayakkabı fiatlarını pahalılığa 1 

Ho.ıkuk Fakültesinin yaz drvresi 
umumi imtih~n neticeleri bugün 
talebeye tebliğ olunmaktadır. 

m:::ıı-~~~~~~ 

Maslak gazinosu 1 Gizli işçiler 
1
Kalk tadan 9000 kilo 

1 
Gomalaka geUyor 

Gece saat ikide açık 
bulunarak ceza verildi 

Maslaktaki Maslak gazinosunun 

evvelki gece yarısından sonra sa

at iki sıralarında açık olduğu ve 

içinde dört kadın ile dört erkeğin 

içmekte bulunduğu görülmüş ve 

gazino sahibi hakkında tahkikata 

başlanmıştır. 

Bir İtalyan ve bir Ar
navut işçi yakalandı 

Fener yolunda bir evin kuyu 
ıpotörünü tamir eden ve Kurtu
luşta ot.~ran İtalyan tebaası Ka
deriya ile Yenişehr:de Dolapdere 

caddesinde oturan Arnavut tebaa. ' 
sından Kiryako, Küçük San'atlar 
kanununa aykırı olarak çalıştık -
!arı içın yakalanmışlardır. 

r . . ' ---.._ADLiYE ve POLis-,,J-
• 
iki kişiyi ölüdüren, 5 kişiyi 
de yaralı yan itfaiye şoförü! 
Bostancı'da vukua gelen lec:l kazadan 
mes'ul şollr bapse mabkQm oldu 
2 inci Ağır Ceza Mahkemesinde 

dün feci bir kazanın muhakemesi 
neticelendirilmiştir. Hadise şu -
dur: 

kayıtlı yeni bir şoförü olması ve 
ayni zamanda sevk ve idaresi ü
zerine verilmiş olan 30 plaka sa. 
yılı büyük pompa otobüsünün di
reksiyon bozukluğuna işarat etti. 
ği halde bunun idaresinde ısrar 

edilmiş olması, dikkate alınmış 

bulunmaktadır. 

Marangozlar Cemiyeti tarafın

dan Kalkütaya ısmarlanan 9000 
kilo Gomalaka Portsaide getiril -

miş ve oradan da memleketimize 

naklolunmak üzere yola çıkarıl • 

mıştır. Marangozların buyük bir 

ihtiyacı olan bu madde bugün -

lerde şehrimzıe gelecektir. Maile 

bütün marangozlar halinde tak-

sim edilecektir 

Şehrimizde 6000 
el dokuma tez
gahı yapılıyor 

Marangolar Cemyıeti, İktısat 

Vekaletı tarafından siparşi edil • 
miş olan 3000 tane el tezgahını ha

zırlamış ve teslim etmiştır. Bun

lar köylülere dağıtılacaktır. Ve • 
kalet tezgahları çok beğenerek 

Cemiyete yeıııden 3000 tanelik bir 
siparişte .bulunmuştur. ---
Bir pU muhtekiri 

yakalandı 
Yüksekkaldırımda makine ta • 

mircisi Peora, Kanı isminde bir 

müşterisine 20 kuruşa satılması 

icabeden cep fenerı pılini 40 ku
ruşa satarken yakalanmış, Adli -
yeye verilmiştir. 

Bostancıda Tepe mahallesindeki 
bir yangını söndürdükten sonra 

avdet eden İtfaiye grupuna men. 
sup dördüncü otomobil, Suadiye 

Şaşkınbakbl inişinde iken dev • 
rilmiş ve otomobildekı sekiz İt
faiye neferinden ikisi ağır, beşi de 
hafif yaralanmıştır. 

Bunlardan ilk ikisi Hasan ve 
Salahattin hastaneye kaldırılır • 
larken ölmüşler ve diğer beş ha

~if yaralı da çavu~ Mustafa, Cemil, 
Şuayp, Feyzullah ve Hüseyin yir. 
mi, yirmi beş gün tedavi altında 
kalmışlardır. 

Buna bınaen suçlu şoför hak -
kında iki sene hapis, 200 lira para 
cezasına mahkumiyet ve 2800 ku. 
ruş mahkeme harcının da kendi -
sin~en tahsiline karar verilmiştir. 

izdivaç vadile ... 

Otomatik kapıb tram
vayların bir faydası 

Bu feci kazaya sebebiyet ver • 
mekten ı:uçlu olarak gayri ~v -
kuf muhakemesi yapılmakta olan 

Aksarayda Horhor caddesinde 117 
sayıda mukim Kadıköy itfaiye 
grupu şoförlerinden 71 sayılı 331 
doğumlu Mehmet oğlu Osman 
hakkında dünkü muhakemede 
-,,ahkfımiyet karan verilmiştir: 

Bu mahkumiyette suçlunun IL 
faiye grupunun henüz 18 günlük 

oldu. 
- Tuhaf şey ...• dedi Naci- gar

çonniere'inde çırıl çıplak soyu. 
nur, banyo odasına kendini taşı
tırsın. Burada soşonlarına değdim 
mi yılan görmüşe dönersin. 

- Bunun anlaşılmıyacak bir 
tarafı yok Şu Perihan ile olan a -
!akanı bana tafsilatı ile anlatmaz. 
san seninle bir odada kalmayı ka. 
bul edemem. 

- Peki amma çırıl çıplak kuca
ğıma oturduğun zaman bu tafsi
latı aramağa lüzum görmemiştin. 

- O zaman seni ben istemiştim. 
Kuş .. . Sen bunu anlamak isteme • 
mekte inat etmiştin ya? 

Ya şimdi? 

- Şimdi nazlanmak sırası ben
de .. Çünkü, beni istediğıni, yahut 
istemeğe basladığını hissediyorum. 

- Pek gaddar bir kadınsın. 
- O kadar şikayete hakkın yok, 

gaddarlık etmek ne demek oldu-
ğunu ben bilirim. l 

- Kararın kat'i mi? 
- Şüphesiz. Ya Perihan va ben? 

Kadriye isminde genç bir kızı . 
izdivaç vadile iğfal ederek bik _ 
rini izale eden ve hamile bıraktık. 
tan sonra terkeden Hasan Kamil 

adında birinin Birinci Ağır Ceza 
mahkemesindeki muhakemesi dün 
bitirilmiştir. Neticede Hasan Kil.
mil üç buçuk sene hapse mahkum 
edilmiştir. 

Zehirli llAçtan lldü 
Beyoğlunda oturan Yanko kızı 

Sofya dün yanlışlıkla içtiği ze _ 
hirli bir ilaçtan sancılanmış ve 
Bey~ğlu bastanesine kaldırılmışst 
da bıraz sonra ölmüştür. 

- Neye sustun? 
- ............... . 
- Demek Perihana bu kadar 

bağlısın? 

- Hayır. 

-Övle ise .. 

- Canım. Perihan ile benim 

münasebetim yok diyemem amma. 
Çünkü yalan söylemek istemem. 
Fakat Perihan benim ne sevgilim, 

ne metresim, ne nışanlım ne de 
müstakbel karım. ' 

- O halde neyin• 

- Bir arkadaş ... O kadar. 

- ~iç te böyle arkadaş gör • 
memıştım. 

- Ben senin en az altı tane bu 
neviden arkada<1n olduğunu bil. 
miyor muyum? Faraza, Yalovada 
çantanı getiren delikanlı, senin ne
yindi? Sevgilin mi? Nışanlın mı? 

Dayının ol!lu mu? Babanın oğlu 
mu? 

- ............... . 
- Dikkat et! iigolon mu derne

ğe dilim varmıyor. 

Yapılan tetkiklerde otomatık 

kapılı tramvaylarda dığerlerınden 

daha az ızdıham olduğu görülmüş

tür. Bundan, kapıları açık olan 

diğer tramvayların, halkın ara -

balar hareket halinde ıken atla.. 

dığı için kalabalık olduğu anla -

şılarak otomatik kapılı tramvay

ların çoğaltılması kararlaştırıl • 

mıştır. 

Diğer taraftan alakadarlara 

tramvaylar yürurken atlanılma -

masını temin içın sıkı ve daiıni 

kontroller yapmaları yemden bil
dirilmiştir. 

- Varmaz tabii. 

- Anlaştık öyle ise. 

- Pek denemez amma ... Şu pal-
tomu çıkarmama yardım et!. 

Naci, sevinçle doğruldu. Kadı • 

nın paltosunu çıkardı. wşonlannı 
çözdü v~ valizini açal'ak: 

- Haydi yavrum ... - dedi - so. 

yun da rahat rahat konuşalım. 
Göreceksin ki ortada Perihan me. 
selesi yoktur, 

Rezzan sür'atle soyundu. Kır -
mızı renkli ipek bir pijamayı giy

dikten sonra yataklardan birine 
uzanıp gerın<'rek, debelenerek mı. 
rıldandı: 

- Perihanı bırakamaz mısın? 
Acaba bu bayan hayatına bu de
rece fazla mı girmi~tir! 

- Yavrum çıldırtacaksın beni. 
Perihan, kendisine yardım etmeğe 
karar verdiğim bir kızdır. O ka
dar. Okuyacak, yazacak. San'at 
pretentionları var. Onları karşı • 
lamak imkanlarını temın edeee-
ğif9. 

Geçen haziranda hezimete 
radıktan sonra Fransa şu UÇ· 
dan birinı takip edebilirdi: 

1- İngiltere ;le ittifak lıa 
Almanyşya karşı muharebl'li1 

vam etmek, ve mukadderatıfl' 
giltereye bağlamak 

2- Almanya ile mütare1'1 

zalıyarak, İngiliz - Alman tf. 

delesine karşı bıtaraf bir ' 
muhafaza etmek. 

3- Almanyanın ittıfakına 

rek İngiltereye karşı yürüıllıl 
uğradığı hezimetin ak ı,et 
ucuz kurtulmak. 

Her üç fikre taraftar olan 
~ızlar \"ardı: Dii Gol ve bırç~~ 
sızlar birinci yolun takıb nı 
sa için bir şeref meseles; 3 

tiler. Laya! ,.e bazı Fı·~n 

Fransanın kurtuluşunu OÇ 
yolda gördüler. Peten ve bır 
re Fransızlar ise. ıK ne& y.c..:1:.J 
ederek had's~lerin ırl<işafınJ 
l<>meğe karar verdiler. F ,1~ 
o zaman böyle y.ıluP ta ki "•n 
ettiren bir takım ıarı.;ri se 
de vardı 

İngilterenın ittifak ndan J.İ 
yanın ittifakına atılırok \°''~ 
hir mesafe olacaktı. Bunda~ 
Almanya da böyle b"r ittifa~ 
lip d('ği!dL Almanya, Frnnsi 
zimetinden sonra, birkaç ay 
de İngiltereyi de mağiüp cd 
ceğine kanidi. Hatta Almar.ıır 
sıralarda İngiltere ile sulh ill' 
yacakları günü bile tesbit e 
!erdi. Bu şartlar altında yeri 
dikleri bir Fransanın y6rd 
talip olmak hem prest:jleri ~ 
mından isabetsiz bir haret 
!urdu. Hem de kendilerini, 1' 
dıkları zaferin baz: semeı1'1 

den mahrum edebilirdi. 
Almanyanın İng ltcrcyi 

lüp etmek hususundaki hl'Sş 
yanlış çıktı. Almanlar ağusl<" 
eylül ayları içinde İngillercY1 

şı giriştikleri hava taarruzlS 
müthiş bır mağlüb:yete uğra 
Bu, 1914 harbindeki Marne 
meti gibi, o zaman bütün ,. 
anlaşJamamıştı. Almanlar. 
harbinde Marne muhare 
şümul ve ehemmiyetini giz~.ıı 
muvaffak oldukları gibi, ı:rr 
nesi yazında yapılan Man~ 11' 
rebesinin şümul ve ehemnıi. 
gizlemeğe çalıştılar. ManŞ 111 

rebesinden sonra mihver o'' 
!erinin askeri tabiyelcri ,·e b. 
tice politika t~biyeleri dcğiill 
zamana kadar İngiltereyi nı~ 
edip de kurmayı düşünıl11 

·r"' •nizamı. bundan sonra, bı 
Avrupa devletlerinin işbirli. 
kurar gibi görünerek, tngil 

1 
bir Avrupa bloku karşısırıd 
rakmak ve dü~manı matluP 
ken, Avrupa dedetlernifl 
vetlerinden istıfadc ctırelc /. 
siyaset takip edilmcğc l••l

1 
Bu siyasetin başlanıııcı, 11' 
cenuba, Pirene dağlarına ,-e f 
saya yaptığı bir seyahattir. 
kika bu seyahatte İsparı)'~ 
Franko ile görü~müş ve pc 
de bir mülakat yapm:ştır. Il",.ı 
lakatta Fransız - Alman J'/Jı 
nin temeli atıldı. Hakikatte 
ile Almanya arasında 11'~1 
devam etmekted :r. Filh•k\, 
radan geç~n altı yedi aY ~ 
vaziyet, Almanyayı, Fr•11 , 

yardımından müstağni kıltt11• 
bir çğ:ra girmiştir. 

ingilterenin istilasından ı' 
bahis bile edilmiyor. italya.l' 
bir kuvvet ifade etmediği ııJI 
m~tır. Bırleşik Amerikan•". 
dımı mücadelenin neticesi ıl 
ne müessir olmaktadır. so~~ 
Birliği bitaraflıktan ayrıl111 ~ 
yetinde görünmüyor. japanY 
mıldamıya taraftar değilıl't 
şartlar altında Almanya, lı 8 

hayetlendirmek için Fr te 
yardımına muhtaçtır. İŞ 
Fransız gazetesi •Fransan~ ı 
sından. bahsettiği wmaıı lı 1 
yeti murad etmekted:r. A.11 tiİ 
ynr ki Vişi bu •şanstan• ~ 
etmek istemiştir. .

11 Herşeyden evvel, pcten1 
, 

bir ileri sürdüğü şeref . d~J 
Vişi taraf.ından takip edılc .11 
ni siyaseti telif etmek 10ı 
Bunda zorluk çekilmed~. ti 
İngilterenin Fransız mJ ııe 1~ 
kında tatbik ettiği ablu~8118, 
münden bahsetti. Son bır~r 
içinde Fransız radyosu dl t' 
reye karşı yeni bir tır1<ııtı ~ 
ırevzuları i!Pti atmı tır:. t~r 
Fransayı harbe sürükJcdık 
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Pa harbi daha ne gibi ihti
Yol açacak?. Karışıklık sa
.~ledikçe harp daha başka 
·de sirayet edecek diye dü
b 0r. İngilizlerden şimdiye 
~ bahis etrafında her ve
Utiştilkçe uzun uzadıya mü
llıiitmüş olanların neşriy a
~ılan hulasa ise şu o
Ştıpdıye kadar Akdenizin 
.nda olmuş muharebeler 
111 ancak kenarında cere-
. hareketlerden marc f 
lteyı getirecek olan a" ' ı 
beler daha olmamıştır. B 
<rı yJrütenlerin matbu~I 

'ıı nda fikirlerini neşretm<' 
~hzur görülmeyen siyasi 

muharrirler olduğunu 
e lüzum yok. Yoksa har

t Ve ıdarcsi mes'uliyetin' ;;n gazetelerde şu veye 
. Y:ı-zılar yazmıyacaklar 

'dır lngiliz matbuatında ö 
Uzaktan uzağa sal.ıihi

lern yürütenlerin de bu 
&alahiyetleri bir deı:eceyi 
l!teği de tabiidir. 

bj herhangi suretle ne.5re
~ r yazıdan karşıdaki mu
. •tın istifade edip etmiye
~a gözönünde tutulmak 
.%r. Buna mukabil bu 
tlerin yazıları geçen harp
'1ıı:ıınş misallere, çikaril
. 1ere -ıstinat etmektedir ki 
1 nazardan her birinin bir 
ttöze çarpmak~adır. Bu 
~ lirasında da lngi!terenin 

1 
&ahasında şimdiye kadar 
.miyet verilmiş olan bazı 

~icap ederse bırakması 
~ de hep düşünülmüştür. 
· l?ıa!Qm olduğu üzere İn

.,del!_iz üsleri çok olan bir 
"U sahada daha harbin 

~t<fhaları geçeceği düşü
!:ıı O~taya diğer bir mesele
llıt mıyeti çıkını§ oldu. 
~ llımiyet harp başladı bllf· 

dır. Fakat §İmdi V~ 
~n Almanya ile anlaş

ne kendisinden daha çok 
•r !!tektir. Atlas Okyanu
•tıaız!arın deniz üsleri da· 

.tj ~ ki hesaplara göre At. 
Usundaki Fransız fuileri 

b· lngiliz donanması için 
lter istinat noktası teşkil 
· ~eza o hesaplara göre 

~ '.;ki İngilizlerin elinde 

1~ler de Fransız donan
"ltne yarıyacağı gibi. 
tııı böyle düşünüldüğü. 
~ geçti. Fransa ile İn· 
~ ~asında ittifak varken 
I.~ "Ye teşriki mesai haki
ı:"4llık!ı menfaatlerin ve 
~ İeapJarından kuvvet a

hesap yolunda gidiyor-
0 A-Yrupada Fransanın 
1uıu, silahını bırakması, 
~ son b.r senelik müta
lııde galibin ısrarlarına 

~·'~arak onun işine yara· 
it 
'anlaşmaya kadar var-

Okyanusuna taalluk 
! ·~leler; yeniden tazeli
· ~ .nın Atlas Okyanusuna 
~t 0Y!c yerleri var ki bu
~•l\3ızların elindedir. O
~ hırer üs teşkil etmekte-

! Okyanusuna taalluk e
t>:_ıerin böyle ehemmiyet 
~~~ısında yeni dünya. A
, '<; lakayt kalamıyacaktır. 

geçen seneki mağlı'.ibi-
&onra karmakarışık olan 
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Afrikanın Garbına ka
dar Almanların ıreçmeai 
ihtimalleri daha bu harp 
ba§lama.dan evvel İngiliz
leri, Amerikalıları ve 
Fransızları çok dü§ündür
DlÜ§lÜ. Bugün mağlup 
Fransa galibinin iıte-diği· 
ni yapar bir hale g.oldik
ten sonra ise ... 

vaziyet bir gün Da:kar hadiseleri
ne yol açmıştı. 

Daha birkaç ay evveline gelin
ciye kadar müttefik olan Fransa 
ile İngilterenin deniz kuvvetleri 
o hadiseler esnasında birbirine top 
yağdırmıştır. O günlerin vekayii 
pek aşikar anlattı ki galibin el!n
deki Fransa ile bundan sonra In
Tiltere aras;nda itimat ve emnı
~etin yeniden iadesi ihtimali eri 
~zaldıkça azalmıştır. Vekayi bu
gün nihayet onu büsbütün gösteri
yor. Şu halde Atlas denizi sahasın
da daha neler olacağı beklenmek
tedir. Diğer bir keyfiyet daha: 
Afrikanın garbına geçeceği far

zedilen Almanların bir gün ora
dan da karşıdaki cenubi Afrikaya 
geçmek istiyecekleri meselesi sa
de bugünkü harbin uyandırdığı 

ihtimallerden değildir. Bu harp 
başlamadan kaç sene evvel müs
temleke meseleleri konuşulurken 
Almanların pek i<;tedikleri garbi 
Afrika taraflarına geçmeleri tak
dirinde bunun ileride neler açaca
ğı yen; ve eski dünyada endişeler 
uyandırmağa başlamıştır. F'ak.at 
o zamanlar istikbalin bker ihti
mali gibi görünen haller harbin 
şimdiki safhasında İngiltere için 
de Amerika için de müşterek bi. 
rer dert olmuştur. 

HALK~ 

-..ıÜTUNU-J 
lı Ve lı~ Arıyanlar, 
ıilaci,,.der. temenni
~ oe müıkıiller 

Liee 11 e kadar okumuı 
genç bir kız it arıyor 

Mall vaziyetimin imk.Aruazhğı do
layısiyle ancak lise 11 inci sınıfına ka
dar okuyabilmii, ifade ve yazısı dilz
güp. on yedi 7aı.ında mütevazi bir aile 
l<ızıJ'~ 

Hem şlmfüye kodar bana ııelkat v• 
:lbıtimamla bakan aileme yük olmamak 
ve hem de istll<ballmi kendim hazır

lamak emeliyle t4caret.hane, yazıhane 

gibi müesseselerde bir işe girerek bü
tün dik.kat ve ıayelerimi sadece vazi
fı:pıe bağlamak i;stiyorum. Tek başımda 
bayat yolunda attığım bu ilk adımda 
yanlarında ia vermek suı·etiyle beni 

teıci edecek olan muhterem vazite sa
hiplerinin lütfen Son Telgl'af Gazelesi 
Halk Sütununda Meraya yuzmalannı 
hürmetle rica ederim. 

KAYIP KARDEŞiNi 
ARI YOR 

En son vazifesi Edirne Villiyeti En
cümen kaleminde kcitip ohın kardeşim 
Nizamettin Gültandan 5 yıldır haber 
alamadıj.ımdan ınerak \'C endije için
de bulunuyorum. Bilen hayır sahiple
rinin lılt!en Son 'felıraf Gazetesi Hey' 
eti Tertibiyesınde B. Sababattiue ma
lfunat vermelerini rica ederim. 

Genç, güı·büz, fakir b ir 

•Üt a u ne arıyanlara 

İki aylık çocuklu cürbUz, •ıhhatli 
ıenç bir kadınım. Çok takir ve muz
tar bir vaziyette bulunduğunldan 

ınasum yavnıcagınıla benim .hayalımı 
idame ettittbilınek ic:ln süt annelik 

7apmak istiyol"'tun. Sütüm boldur. 
Sütümün ve fiıhhatınlin lemizhgi dok
tor raporu He de musaddaktır. İı;tiyen 
bayır ~ahibf aıle1erin lÜt!(•n Ka~unpa
şada Çalmalı l\ıies<-itte Kuyu M>killi ı, 
numarada Şükrıyeye müracaatlaru'ı 

hürmetle rica edertm. 

Cinayet 
. 1 

Davası 
(1 i 

~•ıııı . .. 
v·azan : ETEM iZZET BENiCE 

ıt.ıı • ışte boyle lmluştıım. 
1~ 11 •rlarında ya~ı~an kı· 
~~ n lıü\'iyetile şimdi ve be-
l,.~~ "•kat. anne,ile bir ke
lla \•bildim. Bana soll süz
'~ r oldu: 

lı:~: eni çok seviyerolııın. 
b Iııı. Büyük harp sonun-

\,b.•lıledim. Hilaliahmer

'~ ~Ye Nezaretinden, seru
~•b •r Yerden seni sordum. 
i ""•r alaınadm. En niha-

1~1,;.11 ·beden, sana kavuşma
'ıle 0lnııyan bir kaolın 11-

\ 11diırı. 
"'"• d'" • ·-~-~ . onıru.nıe ını .... 
lıne ben ölınü~ bi!ece
l>ıla Ya. amağa mecbu-

babası evde yokken bana kaçtı. 
Buna kaçtı da Jenınez, babasına 

geldi, asıl olan hüviyetine döndü. 
Ve .. l>ir daha Şükriyeyi ı:&rme

dim. 
Hakim sordu: 

- Şükriye ile nerede kouuştuu.uz? 
- Evde. 
- İik geldiğiniz ı:ece nti?. 
- Hayır, 

O gece beıı. sadece kızımla ke· 
nuştum ve onun odasında kaldım. 

- Şükriye sizi kalıul etmedi mi? 
· - Hayır ltalıer vermedik. Çüa

kü kocası evdeydi. Kızım, ~imdi 

1 
tuhaf ellU balıa .. dedi. Hak ver
dim. 

- Peki, ne vakit konuştunuz t 
eauala?. 

- Ertesi ı:ünü. ı:üııdiiı. 

• 

Artılı on beş yirmi giin sor. 
ra, pek iilci denize girilebile .. 
cektir. Mevsim geliyor. Kıs· 
men hususi teıebbüsler, kıı
men de Belediyenin himmeti 
ile Üsküdar •ahillerinde mü
teaddit plajlar vücude geti
rildi. Belediyeninki bedava 
halk plajıdır. 

Fakat, §İmdiden denize gir

miye başlıyan çocukların ifa
desine ve bizim de vapurla 
gidip gelirken gözümü:z;le 
gördüğümüze nazaran, Os
küdar sahileri çok pis ve fena 
Jı:ir koku içindedir. Hatta, bir 
çok hayvan leşleri dahi sa
hile vurmaktadır. 

Bunun sebebi nedir, diye, 
soracaksınız. Anlatalaım. Çöp 
müteahhidi olan adam, her 
kimse, J .tanbulun çöplerini 
getirip Kızkulesi açığında de
nize boşaltmaktadır. Mavna
lardan sulara bırakılan çöpler 
Üsküdar sahillerine ve bil
htD•a, denize girilecek kıyıla
ra gelmektedir. 

Eğer, mahallinde ırörmek 
arzusuna kapılanlıır var•a, 
gidip gör•ünler. 

Bu iıin •onu ne olacak? • 
Bu, böylece devam mı ede
cek?. 

Kızkıılesi açığında denize 

çöp dökülür mü?. Dünyanın 
neresinde böyle ıey görül· 
müıtür?. 

Belediyeden, bu mevzu 

üzerinde hiç vakit kaybetme
den, ıiddetle harekete geç

mesin i ve bu iıi halletme•ini, 
halkın •ıhlıati namına ve bir 
hak olarak ist iyo r uz. 

BORHAN CEVAT 

Cildi terü taze 
tutmak için 

Lina Turner'in bir tavsiyesi: 

Bir pamuk parçasını ılık :reytinya

ğına batırarak, bununla sabah, 
akşam yüzünüzü uğuşturunuz. Yü. 
zünüzün cildi daima terütaze ka
lır. 

'E~~Ü~L
~~11~~-. 
Çocuklarda i ksi
r · ğtl kesmek için 

Çocukları bazan öksürük tutar. 
Bundan hem çocuk, heın anneleri 
rahatsız olur. Halbuki çocuğun 
hoşuna gidecek, yapıln1aı:;ı da ko
lay bir öksürük ıuı-ubu \'ardır. i
peyce sıcak bir çeyrek litre suya 
bir iki corba ka~ıgı şeker atınız 

ve buna her eczunedeo tetlarik: e
dcbilcceğinfa 30 gram (Ekstre 
Konsantre) parrnintin iUtve> edi
nız. 

Çocuk bu şuruptan bir kaç k<t 
sık aldıktan sonr:.t, burnunun ~ışı 
ınet, öksürük kc:ıulir, tcnef!lis 
normal bir hal alır. 'ft..'<iavinin bı 

lirat.ine herkeş hayret edecek, 
ksi.ıren çocuk ta, annesi de r.ıh:ı 

ir nefes alacaktır. 

Sizi gördüğüne seviuıniş 
111 iyd i?. 

- Zannetnı..iyoruın. Beni eör
ıuesi. bana dönınesi hayatını ze
hirliyecek bir tcsadüfüi. 

- Şükriye ile ilk ve son koau
şnşunuz bn mu oldu?. 

- Evet!. 
- Kızınızla beraber mi oturu-

yordunuz?. 

Şükriye ile konuştuktan son
ra evden çıktım. Aııııesi çok zen
gindir. Hem de çok zengin .. Benim 
de kiiçük bir sen tim vardı. O da 
onun servetine kıı tıi.ını~tı. O, 50 
lire ile bir oda tuttum, sonra ken
dime •Türk tetkikatı milliye ve 
sınaiye, şirketinde bir iş buldum. 
Kızım enden sonra yannna geldi. 

- Şükriyeyi nasıl öldürdünüz? 
Hakim lıu sorguyu ansızın hiç 

beklenmeden yapmıştı. Biltün din
leyicilerin gözii ,., kulağı yine 
birden suçluya döndü. Suçlu çok 
sakin, dimdik \C )İne seı·t bakişli 

idi. Bir kısa cümle ile cern11 verdi: 
- Onu hen öhlürınedinı!, 
Hakim tok bir eda ik 

MAHKEMELERD • • 

Sen bilirsin bir iki, 
Ben bilirim on iki ... 

··Herkesin bir hastalığı varrJır .. 
~(im kimle, sen de Kazım efendile.,, ı 

~--f Yazan: ll'OllYiN BEBÇET 3--
Gözleri şiş şişti.. Burnunun u. Hakim davacıya: 

cu morarmşıtı. Alkolizmin ilk mü- - Yın~ ne oldu? Anlatınız .. dedi. 
beşşirleri, çehresinde cilveleşiyor- Davacı anlatmağa başladı: 
du. Teneffüs ettikre, ağzından ve j - Efendim .. Her zamanki dert .. 
burnundan keskin bir ispirto ko. J Ge~en defa da arzetmiştim. Ne -
kusu geliyordu. Dudağına yapış. aıının babası kırk senelik ahba • 
mış ve yarıdan fazlası içilmiş s ı bun, dostumdu .. Aramızda, ayrı.. 
garası ikide bırde sönüyor. ken '·. ınız, gayrımız yoktu. Nedim, ba: 
disini getiren bekçinin sigarasm- ~ basının sağlığında da gece gün-
dan yeniden ateşliyor, muttasıı düz .çerJi. Bı.bası öldük en soı ra 
kendı k<endine söyleniyor, bır €e) büsbi.itün azıttı.. Bu sefer. ısp:r-
ler mırıldanıyordu. Orta yaşlı !ri to içmeğe başladı. Her gün gelıp 
fakat adeta ihtiyar görünüyurrit bana musallat olur; 1sp:rto ister. 
Çok cefa çekmi~ ve vaktinden ~• Tabii parası yok ... Parası olsa da. 
ve! ihtiyarlamış adamların hali kimsenin kendisini böyle zehir • 
vardı onda ... Duvara dayanmadan !emesine vicdanı razı oımaz. Bu 
ayakta duramıyor, iki tarafa yal. <abah yine geldi.. İşte, halini gö-
pa yapıyordu. Giyinişi süfli, elbı- ,·orsunuz. Yerinde duramıyor. 
sesi eski ve kirli, göğsü bağı açık- Gözleri kapalı: 
tı. Uzaktan, ilk bakışta, bir şari - - Kazım amca, bana bir şişe. 
hülleyi vennihar oldugunu anla • ·:er! dedi. 
mafak mümkün"değildi Zaman za. - Ne şişesi isliyor? Boş şişe mi? 
man gözlerini kapayıp adeta is - - Hayır efendim .. Bir şişe is- ı 
tığraka dalıyor, sağnak sağnak pir:o istiyor. Vallahi billahi, yi. 
gözlerini açıp etrafta gezdiriyor, yecek, içecek, yarayacak bir şey 
hazan da, yanındaki bekçiye, mı- istese, vermezsem namerdim. Fa. 
rıl mırıl bir şeyler söylüyordu. Yi. kat, halini görüyorsunuz. bundan 
ne bir aralık, gözlerini açıp bek. sonra da, bir ş; şe daha ispirto içe-
çiye baktı... cek .. Ne olur o ciğerleri?. İspir-

- Hey gidi günler hey! dedi. toyu koyun ciğerine döküyorsu • 
Onlar da bir zamanlarmış... nuz da, delik deşik ediyor. İnsan 

Bekçi: buna dayanır mı! 
- Ne söylüyorsun; yine ne di- - Laf> uzatmayın da, mesereyi 

yorsun Nedim? dedi. anlatın ... 
- Ne diyeceğim .. Eski günkri - İşle efendım, mesele bu ... 

hatırlıyorum da .. Bunlar, sözde cVermem!• dedim. Yalvardı, ya. 
baba dostu ... Kazım efendi benim kardı.. cHayır' dedim, veremem.• 
çocukluğumu bilir .. Yakışır mı o. Birdenbire, rafa atıldı. İspirto 
na bu?.. şişelerine hücum etti .. Ben de gi-

Bekçi: dip yakaladım. O aralık. iki şişe 
- Geç canım .. dedi. Bu senin ispirto raftan düştü. Şişeler kırıl-

hergünkü halin .. Bir iki olsa, hay. dı.. İspirtolar döküldü .. Artık baş 
di neyse ... Adamın canına tak de- edemiyorum. Bekçiyi çağırıp tes. 
di. Artık... lim ettim. Allah aşkınıza beni bu • 

- Sen de o kadar anlarsın iıte.. nun elinden kurtarın! 
Sen bilirsin bir iki, ben bilirim on Hakim, süt dökmüş kedi gibi o-
iki ... Benim de elbet bir bildiğim turan maznuna döndü: 
var. Neden boyuna Kazım efen - - Duyaun ya! Dükkana taarruz 
diye musallat oluyorum? Niye edip şişeleri kırmışsın .. Ne diye-
başka kimse benden şikayet et • ceksin, Nedim? Hem senin adam 
miyor? olmağa hiç niyetin yok mu? Bu 

- Herkesin bir hastalığı vardır. kaçıncı? 
Kim kimle, sen de Kazım efendi l Maznun ayağa kalktı .. El pençe 
ile. divan durur halde, kemali edep ve 

- Haydi canım, haydi.. Hepiniz hürmetle: 
ağız birliği etmişsiniz... - Muhterem reis beyefendi; de. 

Tekrar gözlerini kapayıp istiğ. di. biraz tasdi edeceğim amma, 
raka vardı... işin iç yüzünü anlatmazsam, me. 
Yanlarına biraz daha sokuldum.. selenin mahiyeti kolay anlaşıl -

Pek yabancı olmadığım alkol ko- maz. 
kusu, en iğrenç ve mide bulandı - - Yok .. O kadar uzun söz din-
racak bir şekilde genzimi doldur. !emeğe vaktimiz müsait değil.. 
du .. Öğürmemek için kendimi güç Sen sade şu bugünkü meseleyi 
zapletlim .. Birkaç adım geri çe. anlat. Şişeleri kırdın mı, kırma. 
kildim. dm mı? kırdınsa, neden ve nasıl 
Mübaşır mahkemenin kapısın- kırdın? 

dan: - Efendim .. Babamın Kazım e. 
- Bekçi, getir bakalım şunu... fendi~"C ettiği iyiliği kimse kim -

dedi. ı seye etmemiştir. Kazım efendiyi 
Bekçi: Kazım efendi vapan babamdır. A~ -
- Haydi bakalım Nedim .. Çağı- rıc,, hepsinden kat'ı nazar, baba .. 

rıyorlar! dedi. öldüğü zaman, Kazım efendi ba. 
Bedmest, gayet alışık bir hıdle bama üç yüz lira borçlu idi. İ~te 

içeriye girdi ve maznun sandal • b ı rada müfredatı vardır. (Cebin. 
; asına olurdu, Be)' az bıvıklı, te. den kirli, küçük bir defter çıkar-
ın iz ve asil yüzlü bir ada:m da ya- dı.) hangi tarihle neler aldığımı 
nına geldi.. O da otı.;rdu. 1 IJPvamı 6 ıncı sayfada) 

- Demek, bunda ıuar ediyor
sunuz?. 

Dedi. 
_ Evet, hiç tereddüt etmeden 

yüzde yüz ısrar ediyorum. 
Hakim, bundan sonra suçluya: 
- Outurunnz .. 
Dedi. 
Hakim daha bunu söylerken a

vukat n1asan1n üzerinden bir kur
şun kalenıiııin sert ve titiz vuru§u 
duyuldu. l\liiddcişahsi avukatla
rından biri, profesör Cemil söz 
istiyordu. 

H3kiın: 

- Buyurunuz .. 
Dedi. 
Söz verdi. Şi~ıııan, ak saçlı, yu

varlak yüzlii avukat önce yavaı
tan alarak senra sesini ııürleştire
rek: 

- ve.ıat katildir .. 
Dedi, devanı etti: 
- Şükriye güzel, güzel olduğu 

kadar da zenginliği herke!iin di· 

!inde bir kadındı. Kendisi meşhur 
Scra•ker Nafi, Beli~ pa~anın t<>- , 

runudur. Bütün o servete Şükriye 
tevarüs etmiştir, 

Vedat bü)iik harp çıkmadan 

Şükriyeyi sever görünmüş, onun
la evlenmiştir. Katil için Güzin bu 
izdivacın mukaddes verimi değil
dir. 

Vedat kendisine bir de çocukla 
bağladığı kadının servet'ni iyice, 
emni~·etle yiyebilmek için onu 
yapmıştır ve son dakika,. kadar 
da bu tabiyesini değiştirmemittiı. 

Karşınızda çok ınahir, san'atı

nm bihakkın ustası bir oktör gilıi 
r ol oynuyer. 

Vedat bu sözleri itilir ifilmcz 
yerinden fırladı. Giizleri alev ale\ 
yınıyordu: 

- Hakimler, bu yalancı aolaını 
susturunuz. Söylc.Uklerinin tek 
kelimesi doğru değil. İftira edi
yor, ya1aa söy)üyer, bana. en mu
kaddes taptığım dııygularuna kar 
-,ı hakaret ve küfürler sa\runı~-f r 

Din batırdı. Avukat da: 
( ı~kası 
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~aşmaharrlrler 

Ne Diyorlar' 
IK DAM 

B. Al>- Dıwer cDen.bl•rla hürri
ye!U fsiaU 'bllCiml<ü. b .. )'&ZIOlllda -

eiimle: 
oıAmerika cDenizlerin serbestlsi> 

µı·t:nsipini Almanyaya ~bn!ıl kabul 
ettirmek için harbe glrmietl. Bundan 
onra, Almanyayl mağlüp etmek içbı 

bütün kuvveUeriyle İnailtere ve müt 
tefiklerine yardıma b~ladı ve niha
yet de muvaffak oldu. 

Şimdi, ayni v~y~t kaıı;ı.sındayız. 
.. R...1z\·etl, c:denizlerln hürriyeti Arneri
k:ı.nın tarihl siyasetidir> diyor; Al
.nanla? da Amerikalı vatanda la.rı hA 
nuı bir Mısır \'apurunu batırıyorlar. O 
sozler ve bu gbi hiidiselerın tekerrüril. 
Amerikayı Almanyaya karşı harp ilA
ııına doğru bir adım daha attırmış ol
duğunu kabul edebiliriz.> demekteılir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi cAlman - Fra.o.a&z 

işbirliiia lslınJj bu.rünkıi. baş yazısın
da. bugün ıçlıı bu ııarbln en muhhn 
ıne-,elesinf Almanya ııe F'ran ·a arUl.D
da.kJ ı;btrlitinln L<:,,kll etl"iinl so.rle
ll)ekte ve: 

c:Nıhayet ilci devlet bir takım esas
,a clıı -1I!la~ını~ olınak kararına varmış 
görunuyorlar Al:rnanya tarafından 

1''ransaya az çok h~mın olunan men .. 
l Uer hakkında henüz natama:n ba-
Zl ıalümat vertlmışse de Işın asıl en ı 
can alacak noktasınl teşkil eden kı
sım hakknsJa, yani Fransanın Al- 1 
mana.yaya tem n ett~i T.en{aatlere da-
ir esaslı bir şey biln1ıyoruz. Ancak 
cak başta İngiltere ve Amerika olmak 
üzere pek çok meınlcketlerin kanaati 
bu anlaşmanın Fransa tarafından Al
nıanyaya İngiltere aleyhinde bazt ko 
}aylıklara muvarakat edilıniş olucağı 
merkezindedır, ki bu hal bu memleke-
ti İngiltere ile yahut İngiltereyi bu 
menleketle de m•Jharfp olmağa ka
dar se\·kedebilir. 

Net 1ce itiba. ıyle Alman - Frarunz 
işbirligjnin bu kilde inkişafı harbi 
daha vahim vaziyetlere sokacajında 
şi..ıphe yoktur. İngiltere için ne kadar 
zo~a Fransa için de o kadar vahim!> 
demektedir. 

TASViR/EFKAR 
•Girit maceraaıa ıs!mll blJliinkjl 

bat yazıda 'kendini bildi bUeli z&tea 
na&ilJi sergiızeşt olan Gbit Ada.suu.n. 
)'eniden blr maceraya saJıne olmakta 
bıılunduğ-u beyan e<lllerdt Alman1'ıno 
mezkür adayı istili iıefebbusündm 
bahsolunmaldadır: 

cSuda körfezindeki tayyare mey
danına indirilmiş olan kıt'aların ağır 
harp vasıtıarı \·c cephanf'leri teınlıı 

edilemezse o kıt'alar bulunduk.lan 
yerlerde sarıln11ya \'e yeni tabir mu
cibince bertaraf edilmi,ye mahlcüm· 
durlar. 

Bir ordunun atır harp vasıtaları ire 
herhalde tayyare ile ha\·adan indirile
mez, harp karada cereyan ediyorsa 
karadan. adada cereyao ediyorsa de· 
nizden gönderilir. İngiliz donann1as1-· 
nın da, l\hdilli, Sakız, Sısarn gibi ada
ların iı-(aline seyirci kalma ına ra&
men, i;;; Gır1t adasına da intıkal edın
ce büyük mikyasta faaliyet gösterece
ği ınuhakkaktır. Zaten bu Girit işine e
heınmiyet vermekte oldukları Başvekil 
l\.f. Cön;il'in de derhal bundan bahset
ıniye lüzum görırı~inden anlaiılıyor. 

Ayni Ba~vckil, aıalılın olduğu üzere, 
LimnL, Sen1endi.rek \'e l\Iidilli ~ ... 1alan 
Q:lrer birer oimtı!) armut gibi toplanır
ken hiç ızalıat \·ern1iye lüzuın gôrm.e
mi~tı.. -(..'ltnkü o o.daların Alınan elıne 

geçmesi I!lgilız Erkinı Harbiyesince 
ehemmiyetli gOri.ilmüyordu. 

Herhalde Giridin havadan işgali 

hareketi. bugün düne ni.sbetle daha 
cidi aörünmekle beraber, biz bunun 
bu :;uretle taınaıniyle Alman eline ıe
çeceğinc, aksi sabit oluncıya kadar, 

inanamıyacağız. Çünkü Yunanistanın 
en yakın noktasından yüz elli kilo
metre uzakta olnn bu adanın kolayca 
~l!'aline ihtimal verirsek, İngiliz ada
larının da tehlikede olduj:unu kabul 
etmek 15zım ıelir.> demektedir. 

TA N 

B. Zekorlya 8eriel cO halde nlcia 
harp ediyorlar'/» loimıJ b•Pllııılı:il bllt 
makale!\mde: 

.Amerika Hariciye Nazırının sulh 
prt:ıısipleri hakkındaki. beyanatı, A
ınf'riknnın harpten sonra da liberal 

bir dilnya sistemi kurulmasını istedi
ğinı Kösterir. Fak.at a:ariptir ki. Ber
Ji n ı·adyo:;u Aln1a11yanın da ayn.l mak 
atlc:n ıçin harbettigini •.ddta etmekte

·' .;_r. Aln1anya ile· Amerikanın !Ulk 
g:ayelerı arasında bir fark olmadıiıaa 
aörc hatıra gelen sual şudur: cO b.a). ... 
de niçin harp ediyorlar?.• demekte-
dir. 

'OnıverslteWırlıl 
ıeyalaatt 

!stanbulda ikamet etmekte olfll 
Üniversite talebelerinden bir grup 
yurd içinde bir tetkik seyahati 
yapmağa karar vermişiPr1 ka .. 

ralarını ait olduklan Fa-kütte ~
kanlıklarına bildirmişlerdir. 

Gezi daha ziyade ilmi olacaktır. 
Muhtelif Fakltüeler talebesinden 
n:üteşekil olan bu grup daha ti • 
vade umumi mal\ımatlarını ço • 
ğaltmak arıusile bu >eyahati ter. 
•ıp ettiklerinden tarih, Coğrafya 

ji, Hayvanat, Nebatat ve E
:yat, İktısat Fakıilte \"C Enstı. 

.~rindeıı birer prof jır veya Do· 
n kendilerıne refakat et'll<' 

rm1 1.>tl'llliJlerdır. 

1 

Botaz ıalllUerlDlll 
imar planı 

Boiaziçinin İmar pli.nana 
dair ırazetelerde tafailit çık
tı. Bilhasaa, üzerinde duru
lan Boğaz aahilleri, Paıahah
çe ve civarıdır. 

Boğaziçi, bugünkü haliy· 
le, bizim için bir alın karaaı• 
dır. Dünyanın bir cenneti o
lan bu güzel yeri, biz, ber
bat ettik. Sahill~r bakımaız, 
harap, rıhtırnsızdır. Bir çok 
yer~erde ağaçlar kesilrnif, a
razı çıplak kalmıttır. Bunlar 
ki.fi gelmiyormU§ gibi, bazı 
mıntakalarda, kömıir depo
ları ihdas edilmiştir. Bunlar 
da azmış gibi, bir çok yerler
de, fabrikalar, depolar ku
rulmu~tur. Şimdi, Boğazın en 
güzel koylarında fabrikalar 
var. Sahillerin intizamı, ta hı· 

iliği, güzel;iği hiç nazarı dik
kate alınmaır.ış, tam rıht!m
ların üzerine koca koca tütün 

depoları inşa edilmiıtir. Ve 
bütün bu itler, mazide olup 
bitmemiı, aon 15 - 20 yrt 
zarfında vuk..ıo. ııelmittir. 

Patababçe ve Beyk~z ••· 
hillerinin imar planını nr.aıl 
yapıyorlar, hayret ettim. A
caba, buralardaki fabrikalar 
yerlerinde durcıı.k mı?. 

Halbuki, İs~.ınbulun sanayi 
mahallesi veya mıntı..kası o
larak Haliç tefrik edilmitti. 
Boğaziçinin ise, bir çok sa
hilleri, ayrıca sanayi mahal· 
lesi halindedir, 

Fabrikaları istimlak et
mek, bunları yerlerinden kal
dırıp başka taraflara na'..· 
!etmek, takılir ediyoı u~ :,i, 
mühim bir davadır ve her
ıeyden önce p ara meselesi
d ir. 

O halde ne ola cak?. 
B iz, Boğazın imar planını, 

galiba, bugünkü halini hiç 
bozmadan, kılına dokunma· 
dan, yapmıya mecbur kala• 

caiız. 
R. SABiT 

ıs memurlu§a 250 
talip varı 

Belediye Tramvay ve Elektrik 
İşletme Umum Müdürlüklerinde 
münhal bulunan 15 memuriyet 
için alınacak muvakkat memuri
yete dün akşama kadar 250 ve ya. 
kın talip müracaat etmişir. 'la -
!ipler arasında ekseriyeti mrklcp 
talebele:i teşkil etmektedir. Bun
lar arasında bayanlar da V•rdır. 
Namzetlerin bugün Metr~ han;.n
daki Müdiriyet binasında imtihaao 
lan yapılmaktadır. Muvaffak o
lanlarla kabul edilı:nler ayrıca iliııı 
edilecektir. 

Bi ri!"' i.zi_nDE~Dİ . 
fiepırnızın t 
Kasımpaşada bir 

mahalleye bela 
olan azgın köpekler 

Kıı..o;_.....,. Bib'tolt Cami n
Amut -...- ll. İsm:il c ...... 
'bildlrlyer: 
Kasımpaşada Çaydanlık ı;okalı: 

25 numarada .şoför Muzafferin e-
vinde bulunan iki üç köpek tek
mil bu civar için bir tehlike t~kil 
etmektedir. Azgın .. hayvanlar sık 
sık ~·de-n kacmakta ve kapı önür-
de gelen ıeçene saldırarak yol .. 
dan kimsenin ıeçmesine meydan 
bırakmaıoakt;ldır, Evvelki gün de 
bunlardan sarı renklisl sokaktan 
geç,>rken bana akurane bir saldı
rışla, 61 U.."1lk kootümilinün panta
Jonunu parçalamıştır! .• 

KudurmUJ ha7vanın dişlerin
den bacağımı zor kurtardım ve 
doğruca polis merkez.ine giderek 
kikte me7.lı:ftr köpeklerin bu şe
slkAyette bulundum. Yap,Jan tet
kildeki hareketleril!deıı dolayı sa
hiplerine Belediyece beı defa ce
za yazıldığı anlasıldıl. 

Fak1ıt cıezalaruo hiç ltlr tesiri ol
mad.ıi .. ba S&a. vak'a He tetteJ;y .. 
etmiş bulunduğundaa keyfiyeti a
lAkadarlarm :oazan diıiılkaı.iAe lılo· 
yarak mahallemizi ve çoculdan· 
mızı bu kiip6: d....ıiıtden kurtar
manızı rica eeerlıR.> 

SON TELGRAF - Kasım
Nahi7e Mlldürlniüne ı;a;yaaı dik· 
kat §lklyetl bildirir ve semti bu 
ıızıır hayvanlardan kurtaraeak 
tedbirin derhal .alı1'Masmı ..,__ 
miyc le lııteri:z. 

\.------~ 
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SEVGİLİLER 
_ _.,_ Yazan: ZİYA VEHBİ -=+1--

Br pazar günü Taksim meyda- ı 
nında dolaşırken arkadaşım Cahi. 
de rastladım. Yıne bir randevusu 
olduğu, her halinden belli i«i. U
zaktan ona bakıyordum. D~ün -
düm: 

Ne yanrna gittim. Ne de yanı
ma çağırdım. İşim, gücüm yoktu 
ve benim de onun gibi şu anda 
böyle ran~vu için sör vermiş de. 
ğildim. 

- Bakalım nereye gidecek, ne 
yapacak, kiminle buluşup başba
p kalacak bugün ..• 

Diye onu takibe koyuldum. 

O yüriiyor, ben yürüyordum. 
Beni görmemesi için uzaktan ta. 

kip ediyordum. Taksimden istik -
lil caddesine ilerliyorduk. Gala. 
tasar aya geldik. Cahit Tünele doğ
ru saptı. Şıktı. Böyle şık erkek -
ler ekseriya kadınların gözlerini 
kendine çekerler. Üstelik bobstil 
bir görünüşü ve gıcır, gıcır ağus
tos böcekleri gibi öten. kulaklarda 
akisler bırakan iskanpinleri vardı. 

Böyle genç erkeklerin sokak • 
larda, caddelerdeki edası, sevdası 
beşkadır vesselam .. 

Cahit Tünel başına vardığı za
man saat on bir buçuktu. Durdu. 
Şöyle biraz düşündü. Ve sonra 
Yük.sekkaldırıma doğru ilerleye. 
Tek yürümeğc başladı. 

Bu esnada karşısına genç, gü
zel, ince, zarif bir kız çıktı. Güle. 
rek konuşuyorlardı. 

- Aradığı, beklediği kız. 

Budur derken baktım aynhver
diler. 

Biraz daha yürüdükten sonra bir 
sokak ağzında şişman, şişman <>!. 
duğuna pişman olan bir kürklü 
bayanla karşılaştı. Sitemli, sitem· 
li onunla da konuşlu. Ayrıldı. Yük.. 
sekkaldınmm mer<livenlerini bi
rer birer inerken küçük, mektepli 
bir kızla lafa daldı. Birkaç keli. 
me ya konuştu, ya konuşmadı. 
Sclaın vererek yürüdü. 

Cahfdin bu güzel şansına hay· 
ran hayran bakarak, bunu takip 
etmek benim de hoşuma gitti. O. 
nun konuştuklan ondan aynlıp 

benim yanımdan resmi geçit ya
parcasına geçen kadınlan, genç 
kızları, birer defa ben de süzü • 

yordum. Gôrü~tiiklcri hep nefis 
birer muz cinsinden, leylak ko • 
kusundan vücude gelmiş parça. 
lardı. Cahit şanslı c:ocuktur ves
ıoelam. Tramvay caddesin" inmi.ç. 
tik. Köprüye doğru gidiyorduk. 
Tabii o önde, ben arkada .. 

Saat tanı on ik! idi. Cahil Ka
raköy saatinin altına doğru yü • 
rüdü, durdu. Sağı solu araştıra
rak bekliyordu. Saat altında kim. 
seyi bulamamıştı. Onun için; 

- İşte bugünkü randevu böyle 
boşa çıkar. Kadınlar biraz da St'ni 
58\masını öğrenmişlerdir. 

Diye söylenirken horoz şapkalı. 
cilveli cilveli bir genç kadının Ca
'hidin yanın® belirdiğini görm'
)'eyim m? 

- Şan•lı çocuktur ves.elam. 
Dedim. Beraber yürümcı;e ba~

Jadılar. Karşı tarafa geçerek Ka. 
eıköy iske~si üstündck. gazit-:>y:ı 

çıktılar. Arkalarından bir müddet 
sonra ben de gazinoya girdiğim 
zaman onları denize b <Jn camlı 
balkondaki sağ kö~edc oturmuş. 
başbaşa dalmış, konuşuyor gör -
düm. 

Genç kadın sempatık ve sıcak 
kanlı idi. Kolları tombul tombul ve 
beyazdı. Sıkılmasaydı o beyaz kol. 
larını Cahidin boynuna sarıvere
cekti. Cahidin genç kızı çok sev. 
diği her halinden belli idi. Fırsat 

bulsa vişne likörlü bir çikolata 

şekeri gibi genç kadının ağzına 
girecek imiş gibi hareketler yap<
y<>rdu. 

Cahid, benim nerede oturduğu. 
mun farkında değildi. Ben ise he. 
men arkalarındaki pencerenin kö
şesine sığınmış bir halde idim. Ne 
konuşsalar kulağımdan kaçmıyor, 

hatta genç kadının yumuk, pamuk 
elini ara sıra sıkıştırıp öptüğünü 
bile görüyordum. Hatta genç ka. 
dm: 

- Artık yeter. 
Diyince o: 
- Niçin?. 

Manasına gelen bir nazarla sev
gilisine bakıyordu. 

- Sen beni ihmal ediyorsun 
Cahit!. 

- Bu ne demek?. 

- Bu o demektir ki ihmal fena 
bir itiyattır. 

- Neden anladın?. 

- Gösterdiğin sevgisizlikten .. 
- Buna inan ki seni sevdiğim 

kadar kimseyi sevmiyorum. 

- Nasıl sevmiy<>rsun. Geçen ) 
8iin bir arkadaşım seni başka bir 
kadınla görmüş. 

- Yalan .. 

- Yalan değil gerçek, 

- O görmüş diyelim. Sen gör. 
dün mü? 

- Görmedim. 
- Sen görürsen o zaman sö le. 
- Görmek mesele değil .• 
-Ya .. 

- Senin halinden belli. 
- Ne gibi. 

- Sevgisiz davranıyorsun. Ha-
lin bana emniyet vermiyor, hal. 

buki, benim seni nekadar çok sev· 
diğimi biliyorsun! 

- İnanırım .. 

- Fakat, senin de beni inan • 
dırman iazım değil mi? 

- Peki, ne istiyorsun, yapa -
yım? 

Genç kadın çantasından bir 
•Son Telgraf, çıkardı. Gazeteyi 

açtı. Üçüncü sahifenin altındaki 
tefrikanın başlığını gösterdi: 

- Bu yazıyı oku. 
Cahit: 
- Sen de seveceksin. (1) 

Kelimelerini okudu. Genç ka. 
dın: 

- Artık benl ~en de se\-eceksin. 
Söz mü? 

Cahit gülerek söyleııdi: 
-Söz. 
Onlar vapura bindiler. Ben de 

oradan ayrıldım. 

(1) - Gazet<'mf,;in tlı;üncü sahife
:o;nde bundtın ev\'el ı;Utan edebt roma
nm ndı. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 70 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KABA YEL 

Türk piyadesi çok muntazamd ı 
Türkler, S:rplan, Bulgadarı, Ru- 1 

menler o derece yıldırmışlardı ki 
açı.kça hıristiyan ordularına yardrm 
('demiyorlardı . ~'ırsat beltl~rlar-

dı. • 

Türk ordusu inzrbat ve talim ve 
terbiyece de Ehlisalip <Yrdularma ı 
faiktı. Hususile Turk ordusunda ıç
ki içmek, çengüçegane eylemek ma 

, 
~ .. . ~ 
~~DUNY A MESELELERI:ı 
~ ... :.:...,.:-. ~~ 

Ol. o MLEN 

Muamması 

Eski mektep .. 
ten yetişmiş 
Fransız zabit
leri daima düş
manın kıyme· 
tini istihfaf 
etmişlerdir 

General Gamlen başa 
gelecekleri daha çok 
evvelden pek iyi 

biliyordu 
Fransada harp mes'ulü addedi- 1 

!erek yüksek mahkemeye verilen
lerin başında gelen esk! başkuman
dan General Gamlen aleyhinde i
leriye sürülen iddialardan bundan 
evvelki yazrmızda bir nebze bah
$etmiştik. 

Bu iddialar •bilhassa Almanların 
hazırlığı karşısında Generalin 
Fransız ordusunu atıl tutuşupda 
toplanıyordu. Halbuki Generali 
yakından tanıyanlar böyle düşün
memektedirler. General Gamlen 
son derece zeki ve kültürü geniş 
bir adamdı. Daha genç yaşında 
Mareşal joferin erkan.harbiye~in· 
de bulunduğu sıralarda, kendiSin
deki askerlik teyakkuzlannı bir 
9(lk ves.lelerle göstermişti. Suri
yede bulunduğu suralarda Fran
saya çok iyi hizmetlerde bulun
muştu. 

Baz.ı adamlar vardır ki, madun 
mevkilerde bulundukları zaman, 
hakikaten büyük kaliteler göste
rirler. Fakat bunları bir iş n ba
şına getirdiğiniz zaman, kendile
rinden umulan kıymeti gö>tere
rr .~ler. Acaba General Ganılen 
de bunlardan biri miydi?. 

debikceğ; hakkında muharriri n 
sorduı.ı u suale de tereadütsüz şu 
cevc:bı vcrm lŞ ~ 

• Şimdiki zahiri hareketsizli' 
denı, bütün kozlar·n birden oyna 
nacağ ı ş iddetli bir hareketle bo 
zulacaktır Karar da o zaman bt, 
hareKctin neticesine- bağlı olacak· 
tır Bahsettiğim . hareket çok seri 
ayni zamanda da çek müthiş ola· 
caktır. İnsanlar, şimdiden bu sür
at; ve dehşeti idrak edemiy<>rlar, 

Muharrir, bu hareketin ne za
man başlıyacağ . nı tahmin edip e
demediğin , Generalden sormuş, o 
da ma,\· :s a0 nda vukua gelmesi
nin kuy,·etle muhtemel olduğu ce
vabızı ı vermiş. 

Bu mükalemeden sonra General 
muharrirı cephenin bir kısm.nı zi
yarete ve .ntıbalarını açıkça bil
dirmeğe davet etmiştir. 

jül Romen cepheyi gidip görmüş 
dönüşte bir rapor yazmış, fakat 
ondan sonra bir daha generali gör
memi~t : r. Kendi>ine raporu hak
k.nda cevap da verilmemiştir. 

jül Romen •bu yazılarında eski 
Fransız başkumandanın:n uzağı 
gören bir k:ımandan olduğunu te
barüz ettirmiştir. O halde, bu 
mülakatlardan bir kaç ay sonra, 
General Gamlen 'n kumanda ettiği 
orduların hadiseler kar~ısında pa
sif bir vaziyet)· aiması, neden ileri 
geliyor?. 

Bununla beraber üjl Romen, bu 
esrarlı hale bir ışık serpmek iddi
asında bulunmamakla 'beraber, 
kend'ne göre şöyle bir neticeye 
varıyor: 

•General Gamlen hiç şüphesiz 
geniş zekalı, cevval bir adamdı. 
Hadiselerin sürprizleri içinde bu
nalacak kimselerden değildi. Der
ler ki cepheye hemen hemen hiç 
gitmezmiş. Hatta ordu mıntakala
rını bile teftişe lüzum görmezmiş. 
Bana öyle geliyor ki, General Gam 
len, kafasının kuvveti kadar ha
reket ve faaliyet kudretini bir 
araya toplıyamam:ştı. Yani açık
cası boş adam değildi, görüyordu, 
anlıy<>rdu. Fakat harekete geçmek 
kabiliyetini gösteremiye>rdu. Bu 
insanlar, herşeyden evvel hulya 
ile yaşıyan insanlardır. Böyle hul
yaperver bir insan belki bir çok 
diğer yüksek makamlara getirile-

• bilir. Fakat başkumandanlığa ge
tirilmiş olması nadir görülmüş~. 

( Merakb Şeyler J 
1Vlemleketimiz de 
pul ne zamandan 
kullanılıyor? 

Posta pulları 18"10 ~ene::.inde İngiliz
ler ta ra fı ndan icat e<l ilıni.§tı. Bu yıl pu
lun yüzüncü yılı idi. 

lngiliz Roh.ınd HH pul icadı idealini 
Uk evvel ortaya atmıştır. Kraliçe Vik
toryanın resmi ilk pula konmuştur. 

1843 senesinde İsviçrcde iki kanton 
pul usulünü postalarda tatbik etmiştir. 
1847 de Brezilya ve Fi.nlandiyada, da
da sonra Franklin'in resmi ile Ameri
kada pul basılnHştır. 1865 yılında Tür
kiyede 1869 da Fransada pul kullanıl
mıya başlanmıştır. Posta usulü mede
niyetin başlangıcı ile yaşıttır. İskende
ri K~bir zamanında muntazam posta
lar varmış. En muntazam postayı eski 
Romalılar tesis etmiştir. O devirde, 
Romalıların postası Antakya ile İstan
bul arasındaki yolu 6 günde katedi
yormuş. 

ilk Barut, Top ve 
Töfeği icat edenler 

Barutun kımlcr tarafından icat edil
diği iyice malü.ın değildir. Bazıları Çin
liler, bazıları Yunanlılar ve diğer ba
zıları da Araplar taraftndan icat edil
diğini iddia ediyor. Tarihin ispat etti
ğine göre barutu ilk defa 13 üncü a-
6Uda kullananlar Mogollarıa Çinliler
dir. Yunanlılar venedikliler daha 7 in
c,i asırda barutu icat etmişler::;c de kul
lanılacak bir hale getircmemi~lerdir. 

Avrupa.da silahı ilk evvel kullanan Bi
çard adlı bir kumandandır. Bu ku
mandan, Bovina muharbelerinde kul
landığı silah sayesinde Aslan yürekli 
adam namını kazanmıştır. Fransızlar 
barutu ilk önce 1346 senesinde Kresi 
muharebesinde kulldnmıştır. İlk topu 
11 mcı 6sırdf'ı. İsp:lnyoll;lr icat etmi~tir. 

Aylarca uyku 
uyuyanlar 

Amerika.da altı aydır daldıi;:ı uyku
dan uyanamıyan bir kıza rastlanmış. 
Bu çeşit uykuların en uzun süreni !..ııle 
Amerikada ol ~uştur. Brezily<ıdn, as
len İtslyan olan .l5 ya,;;'.ırında bi~· k:ı
dın, 1935 yılında tan1 beş sene sU..-en 
bir uykuya dalmış bulunuyorciu. l:iu 
k&.dın, daha pek küçük yaşlarından
beri, si•\!rli bir k.;: olmakla tanlltrı~uş. 
BU- gün, eve, çıglırt içinde, saı:.ıs<ır; h:r 
yüzle dönmüş. Artık insa':lları sevmi
yorum, diye söylen;yor, garjp 1'.aller 
iz.har erllyormu.. Günlerce ağladıktan 
sonra birdenbire derin uykusuna dal
mış. Ve artık, tamam beş sene, bu uy
kudan hiç kalkmamış. Yalnız, ar.ısıra, 
kirpiklerini aralar, hafifce tebessüm 
eder, sonra tekrar dalarmış. Kendisin
den bah!)edenler, kadının bu beş sene 
içinde, tek lAf etmemiş olduiunu da 
söylüyorlar. 

Bekri Musta a 
Yazan: OSMAN CEMAL KAYOI~ 

l, ____ 1_·e_&_i_ka ____ ,J e ( _____ .o_:_6_1,, 

O fıtrat'ten kalender ve d 
heder yaratılmış adaJJl 

işte, Kaptanpaşa ile vaki olan ı 
bu son müliıkatından •onra, Mtts
tafa saraya silahşor olarak alındı. 

Fakat <> haftada ancak bir gece J 
oradaki silahşorlarla birlikte ka- ı 

hyor; diğer gecelerini yine serbest 1 
geçiriyordu. Mustafanın saraya si
lfık~or alınmasının sebebi de şuy
du: Kendisi çok meşhur, çok ka
badayı, çok gözüpek bir insan ol
duğu için böyle bir adamın sara
ya bağlanması münasip görül
müştü. 

Mustafa silahşor olduktan son
ra, her ne kadar kendine biraz da
ha çeki düzen vermek istediyse de 
buna pek muvaffak e>lamadı. Çün
kü o, fıtraten kalender ve derbe
der yaratılmıştı. Silahşorluğa gir
diğinin tam on beşinci günü onun 
başından hayli yaman bir vak'a 
daha geçti. Bir gece yine Cazımla 
birlikte Halıcı.oğlu meyhaneleri
nin birinde demlenirken oraya ge
len bir kadın tellıilı, bunların iki
s' ni de kandırarak Okmeydanı ta
raflarındaki bir eve götürdü. Ak
si gibi bunlar muhabbetin en de
rinine daldıkları sırada evin alt 
katından yang.n çıkt ve ateş, pek 
çabuk her tarafı sardı. Neden son· 
ra, bunlar işin farkına vardılarsa 

da ateş bütün kaplamaları ve üst 
kati da sarmış <>lduğu için bura· 
dan kurtuluş pek güçleşmişti. E
vin etrafını saran tulumbacılar 

bir yandan su işliyorlar, bır yan
dan da: 

- İçeridekileri kurtaralrın, içe
ridekileri!. 

D ye barbar bağırıyolardı. Ev· 
deki kadınların acı f~ry~tları di-
şarıdakilerin yüreklerin; parelP 

yordu. Şuradan buradan getirilen 
uzun merdivenler, bir türlü üst 
kat pen.çcrelcrine yeti.şemiyordu. 
Ateşler bu katın pencerelerini de 

sardığı zaman Cazımla ~! 
catı arasındaki tavan kal'' 
Çıp önce kadınları dama çı~' 
onların ardından da kenuılt 
tilar. 
Yangının etrafına birikiP 

la bağır:p çırpınmakta olaP 
nin içinde o evdeki kadıP 
birinin dostu olan Karal<J 
lu Delibaş Ömer is.mli 
vıırdı ki, bu İstanbula d~ 
yeni gelmişti. 

Zaten k~ndisi de eskid'' 
kayli eşkiyalık etmişken.~ 
affolunarak başka eşkiyal~ 
be memur edilmiş olan 
Ömer, ik:. üç yıldır Ruflle 
larında eşkiya takibinde~ 
dönmüş ve eski dostu olB 
kadınla haftada ıki gece 
zaman buluşmaya başlaıııı 
di, bu korkunç ateş ara>·P 
gi!isini böyle damda gör il 
mer, aşağıda herkesten rı 
yecanlar içinde çalkanıY · ... ' ,. 

Fakat, damdaki bu ı~ı · 
erkek kimdi? Kendi se,·f' 
tunun yanındaki bu iki Y 
herif, mutlaka, bu gece, or~ 
safirliğe gelmiş ikı zendıı! 

Şimdi, Delibaş Ömer~ ])' 
dan sevgilisinin diri dirı · 
endişesi, bir yandan da b~~ 
cı erkekler hırpalıyordu. 
!ık kıskançlık damarlar_ı 
rece gerilen Drlibaş. belıP 
tovunu çıkarıp bu iki er~ 
zerine boşaltmak istedi. 
dehşetli ve çok feci manı# 
şısında bütün kalabalığ.n· 

hücum ederek kendini P 
!arından korktu. Cazım, Y 
aşağıdakilere: 

- Dama ip atın, çabıı> " 
yorganlar getirip, dörder il' ı ij 

ucundan tutup onu açın· ~ 
atlıyalım!. . ~ 

Diye talimatlar verırl<! 
lar da: 

Fransan:n çöküşünden sonra, Geo 
neral Gamlen hakkında bir çok 
şeyler yazıldı. Eski başkuma11da
nın lehinde ve aleyhinde bulunan
lar oldu. 

Diyorlar ki, böyle hutyalı bir as- r F iter iki sinemada blrdlen bii:l'ük ~ zeng-ln pr0&nm 

_ Yanıy<>ruz, cankurt 
mu?. Bizi kurtar;n AllaJ! 
bizi kurtarın çoluğunutU 
ğunuzun başı için!. 

Maruf Fransız muharrirlerinden 
jül R<>men Amerikanın tanınmış 
mecmualarından .saturdey Eve
ning Post. da neşrettiği yazılarda 
General Gamlen ile yaptığı muh
telif mül:i.katları anlatmıştı. 

Bu muharrire göre, General 
Gamlen, Fransız ordusunun, bil
hassa hava kuvvetlerindeki kifa· 
yetsizliğine ehemmiyet vermiyor
muş. Bu mülakatlardan en mü
himmi 16 kanunuevvel 1939 da 
Fransız umumi karargahında ya
pılan mülakattır. Malumdur ki. 
General Gamlen, Majino müdafaa 
hattını Belçika hududu boyunca 
ta denize kadar uzattirnıiştı. jül 
R<>menle görüşürken, bu müda
faa hattına son derece güvendiğini 
söylemiş. 

Fakat, asıl şayanı dikkat olanı, 
Generalin bir harp halinde hare
katın alabileceği şekili şaŞıl~ak 
bir isabetle söylemiş olmasıdı.r. O . . 
zaman 194-0 harbinin 1914 harbıne 
benziyeceğini zannetmenin ne 
'<adar büyük bir hata olduğunu i
zah etmiş. 

Bir harp çıkarsa, nasıl inkişaf e-

yüksketi. 
Fransız şövalyeleri dün:; anın en 

cengaver askeriydi. Fakat Türk 
askerinin dini salabeti bunlarda 
yoktu. Kadın ve işretle ülfet pey
da etmiş olan bu şövalyelerin Türk 
askerlerine faik ruhi kudrette ol
madıkları aşikardı. 

Bundan başka Türk ordusunda 
t<>p ve sair ince silahlar mevcut 
olduğu halde Ehlisalip ordusunda 
bunlar da mevcut değildı. Çünkü, 
Avrupa a vakitleı· t~knik itibari-
le Türklerden çok geriydiler. 
HasıL Ehlisalip ordusunun Türk 

ordusuna nazaran sevk ve id~ ve 
harp teçhizatı cihetinden olan nok
sanı apaşikardı . 

Ehlisalip ordusu, zırhlı şöval
yelerine ve aman vermez muha
riplerine güveniyordu. Bu aman 
vermez şövalyeler dünvaya nam 
ve şan vermi~lerdi. 

ker mesela birçok tanklar tahay- ı 

1 yül edebilir, fakat kendi elindeki V 
tankların k:favetsi2liğini düşün- T UR AN .n.. ara A z A K 
mez. Bir yıldır~m harbi zihnini da-

ima meşgul eder. Hatta böyle bir ı Şehzade başı 1 ç AYLAK Gedıkpaşa 
harbin mayısta başlyacağını da 
kestirir. Fakat böyle b'r harbi ka- , 
zanmak için, ya hiç birşey yapmaz, . 
yahut az bir~e~· vapar. Bi'e bir 
kaptan liızımdı. Halbuki başımıea 
b!r filozof gelmişti.> 

General Gamlenin annesı ıyı 

bir ressamdı. Herhalde_ annesinden ) 
miras olacak, Gamlenm çocuklu
ğundanberi güzel san'atlara büyük 
inhimaki vardı. Derler ki güzel san
atların yeri ayrı, askerliğin yeri 
ayrı olduğu için, Generalin_. b_u 
inhimaki de mağlubiyette muessır 
olan iımillerdendir. 

jül Romen General Gamlen mu
ammasını bu suretle halletmeğe 
çalışm1'jtır. 

General Gamlendeki tezada bir 
işaret daha: Mayısta, Fransanın 
hezimetile neticelenen Alman ta
arr.uzu basladığı zaman. General 
emriyevmlsinde şunları ~?yl~mi.ç
tı: ·Aylardanberi bekledıgımız Al
man taarruzu baılamıştır .• 

(Devamı 6 net sayfada) 

, mi yedinci gecesi Niğboludan tak
riben on kilometre mesafede ve 
Osma nehri yakinindek.i araziye 
getirdi. 

Gece karanl:ğı bütün havaliyi 
ihata eder etmez Yıldırım Beya
zıt· fevkalade bir gayretle muha
r<"be tertibatını ittihaz ederek or
duyu ertesi sabah yap.lacak olan 
büyük muharebeye hazırladı. 

Yıldırım kendisi yirmi bin iliı
otuz bin kişiden >baret bulunan 
merkezdeki kıtaatın kumandan
lığını bizzat deruhde etti. 

İlerideki araziyi şaranpoller ve 
saire ile tahkim ettikten sonra 
sağ cenaha on beş bin, sol cenaha
da on beş bin sipahi göndererek 
bu suretle cenahları da emniyet 
altına aldı. 

JIOBERT PAİGE -JAMES GJIAİG 
Der Sabllesl ıooı bey..,,.n, 1001 

İllvelen: 

AZAK'ta 
ÇILGIN GENÇLİK 

Ken Murray ve Meşhll!' 

Amerlkuı Can 

TURAN' da 
ztJpp f: KIZLAR 

BARBAJIA STANVYCIC 
HENKY FONDA 

1 
Bugün matinelerden itibaren 

İPEK Sinemasında 
2 büyük Film birden 

1 - LEYLA ile MECNUN 
Tiİl'lcçe ııözlü ve Tiirk Musllds! 

2 - HAYDUT AŞKI 1 
--~~~~•(Ç İ S KO KİD)•-... ~~~--

hattı harbini ve nizam harbini te
sis etmiş bulundu. 

Yıl~ırımın bu tertibatı yaptiğ 
gecenın sabahı yirmi sekiz eylül 
ş~fak sökmeğe başlar başlamaz, 
Macar kralı Sigizm<>nd N iğbolu
nun cenubunda bulunan Fransız
ların orduııiilıına geldi. Bir meclisi 
harp teşekkül etti. 

Bu meclisi harpte, Ulahların ve 
Macarların Türk usulü harbine va
ki! olmaları hasebile ilk hatta b.u
lurunalarını ve i<at'l neticenin Fran 
sızlara bırakılmasını müzakere et
tiler. 

Fakat, Fransız kumandanları 
kat'iyyen bu fikre muvafakat et
mediler. Onlar Türklere ilk olarak 
kendilcrınin hücum etmesini ve 
bu hücumla Türkleri mağ!iıp ede
rek muLafferi:-etı Fransızlara bah
şetmesini istiyorlardı. 

vela Türklere, Ulahların ve Ma
carların taaruz etmesini ve mu
harebenin kat'i neticesı anında 
Fransızların hücum ederek niha
yetlendirmesini talep etmişti. 

Fransızlar Macar kralinın nok
tai nazarını reddettiler. İlk tıücu
mu da, ilk zaferi de kendilerinin 
kazanacaklarını ileri sürdüler. 

Sigizmund bu muvaffakiyetsiz
lik üzerine meyusen ordugahına 

döndü. Fakat muharebe zamanı da 
yaklaşmış olduğundan icap eden 
tertibatı almakla meşgul oldu: 

Muharebe nizamı şöyle olacak
tı: 

Birınci hatta Fransızlarla Bor
gonya şövalyeleri. 

İkinci hatta. B&hewıyalılarla 
Bosnalılar. 

Üçüncü hatta Almanlarla Ma
carlar. 

Diye bağırışıyorlardı. 
Nihayet Caz.mm d<·dıg. 

Ateşler içinde bir tarafı_ 
yalnız bi rtara 'ı ile daııı· 
olan evin birkaç metre J<P' 
risine yanyana ikişer. uçt'; 
gerildi ve yorganlar:n uı: 
dörder beşer kişi ku n·etl~ 
Aşağıdaki yorganların Iı 
gibi gerildıklerini gören 

kad.nın birini bt•Iindcı~ 
hemen aşağı yoqıanlardııf 
üstüne fl'latt •. Ikincı 

Mustafa yapıştı ve o Ja ~ 
yorganın üzerine att~. 

kı.ırtulduktan sonra artı~ 
dılerine gelmiş! Cazı!!' 
işaertile önce Mustafa ,·e 
da Cazım aşağı atlad· \ 1 atlamalarından, ancak b ~ 
niye sonra da dam. kUj.Ş 

1 
latan bir gürültü ile çil~ 
lığı simsiyah bır dunıa~ 

. Şimdi herkes kad nıar1 !arını kaldırır ve kendı~ 
verip lokman ruhu koI<1~,. 
!arın başuçlar:nda bel>~ 
ıımla Mustafaya biri gJ ,,. 

l (1 
de Türklerin Tuna ' c.d 
hirleri beynindekı ara~1 
mesine intizar eyJiyCC'~ 
lıınmuştu.' ır 

Muharebe nizamı alıP J:i 
Fransız şövalyelerı bır , 
sabredemiycrek ehe",'_j, 
medikleri T"' rkler-ın ıı· ııı 

dılar ve şiddetli hücu"j~~ 
Fran sız kumandanı .1~ 

resmi ile süslenmi~ ba). 
aldı. maiyetindeki Frtıl'' 
essir bır nutuk söylcd\J 
Şövalyeler kudurınUi 

gın Türklcrın üzcrırıe ı 
Şövalyeler Niğbolunu~1, 
dakı tepelere doğru ıle 
]adılar fif 

Fransızlar evvela h3 1 
rı ile azablara kaq• tB$ 
kr Azabların kuv,.,tı ~ 
Fransız kuv ·etler• i>r 
lY1İsliydı. 1 , 

Ehli;alip ordusumia ise siltb fa
:iluyeti \·ardı denilemez .• _Bir kere 
hıristiyan ordularının pı:y..Oe si
lahlan iyi değildi. Sınıra munta· 
zam bir piyarleleri yoktu 

Fakat Türk ordnsun un p•ya<lesl 
muntazamdı. Silahlat duşınaıııı ' 

faıktı. Muntazam }enıçeri teşkı

iyetinde karı kı!an bulundurm~ 
kat'iyyen aıemnudu. Esasen mus
lümanbk euna manidi. Taassup 

tıerşeyin fevkinde hiiküm sürii
yo.-du. Türk ordusu yalnız cenk 
biliyor.ıu. Bu sebeple Tiırk ordu-

nun man~iyatı gayet mükl"ID
meld L 

E.hhsal ordusundakı Pransız 
:>t 1 •yel • nir ce'iaret ve .şecaat· 

Yıldırım Beyazıd, Nı~bolu kar
ı f!Sma ordugiıtı kurduktan .sonra 
1 etrafı bir kere daha s>kı brr su

rette keşıcttiıdi. 

Sonra dü~manın ihata ve saire 
hareketlerine mukabele etmek u
zere gcrısindcki tepenııı arkasında 
ihtiyat olarak vırmi be~ bın süvari 
bırak!•. Bu suvari kU\'Veti tama
:ııik Anadolu ,ipahisi id 

Yıldı.ım Be~aııd. dü~n'a~a sıir· 
ati!' •okularak ve hır ~,.,.,. ıçinııle 

Macarlar Türklerle Kosva mey
dan muharebesi yaptıkları için RI!' 

biçim muharip olduklarını bili
yorlardı . 

Biııaenaleyh. Macar kralı ve 
bl}Şkunıandan Sigıznuınd ilk .,.,_ 

Sağ cenahta Ulahlarla beraber 
Mirçe 

Sol cenahta Hırvatlarla beralter 
İstPfan Laskovıç 

Kıtaata ,·erilen emrı unıumide 
ordwıını w ni:.&nı.da oldnj(u hal· 

Azablar ilk hamlcdeı! ~I 
bur oldular. Pakat al d• 
mucibince kademe 1<9 ~ 
eciiyorlardı Aynı zar.' 9 

pış.; •arlardı. ı/11',J bir piyade mevcu-
ka naıDJ..)ia de Pad sa< cdJf;ili,nı ey lülun yır-



(l:Su yaı.uw.ı metinlet1 An8ttQl1l 

AJaoaa bUltcnlerinden alınıruotır) 

-

tlhiı eden: Muammer Alotaı 
'ngılız Ba~vekilı Çörçil, dün A. 

'llı Kamarasında Giriddeki va -
~ hakkında yeniden malümat 

'rııışti.· 

Giridin muhtelif mınta
kalanna Almanlar ev
velki. ~ktama kadar i.ki 
piyade ve bir topçu ala
yı indirmiı bulunmakta· 
dır. Bu kuvvetlerle şid
detli muharebeler ol
maktadır. Almanlara bu 
muharebelerde ağır za
yiat verdirilmektedir •• ·======= 

ı\rtık Giridde muharebelerin 
'ıkçe artan bir şiddetle deva. 
na intizar etmek lazım gelir. 
tı'Velk, gün saat 16,40 da tak

?! ü, bin kişi y<ıre inmişse de, 
lt 18.30 da bunların büyük bir 
~ı ya esir edilmış veya öldü -
lıııüş bulunuyordu. Çarpışma-
. devam etmşi, saat 21 de İngi-
, •in vazıyete hakim oldukları 
'lirilmiştir. Kand:yede Rego 
-lakalarında paraşütçülerin hü-

!arından şüphe edilenler kütle ha. 
tinde tevkif edilmektedir. 
Diğer taraftan havayiei zaru -

riye fiatları birdenbire artmıştır. 
Tas ajansının Beyruttan bildirdi
ğinegöre, bu yüzden amele ile 
müstahdemlec yevmiye ve ücret.. 
!erinin arttırılması için grev yap
maktadırlar. 

Halk sabahları erkenden fırın
ların önünde toplanmaktadır. Son 
günlerde ekmek fiatı yüzde otuz 
artmıştır. 

Suriyeueki İngiliz konsolosluk. llıu saat 17,30 da başlamıştır. 
~ .. nakleden pckçok tayyare -
?ere ınmektedir. Bunların bir 

:ıı parçalanmıştır. 

' !arı kapılarını kapamışlardır. 

ASGARI BİR FIRKA 
İNDİRİLDİ 

~·ıne !:adar hava yolu ile gel!· 
,ı Alman kU\'Vetlerin:n asgari 
fırkayı, yanı yedi bin kişıyı 

1 •Uğu ve bunların harekata i'i
·:ıı.: etmekte olduğu bildirilmek 
il'. Bu fırkayı iki pıyade alayı, 
'opçu alayı teşkil elliği zanne· 
'lıcktedir. Bu alayda ye<li bu
iuk 24 top vardır. 

''lınanlar, bir fırkayı nakil için 
' ·"""''·•ben 250 tayyare kutlanmakta 

·, 'ayyareler, üç veya dört ayrı 
Qr yapmaktadır. 
~lınanların kutlandığı usul şu 

gerektir Evvela paraşütçüler 
tlerilmektedir Eğer bunlar he
•rınde muvaffak olurlarsa, as
'laKlıye tayarcleı·ıne işaretler 

'rıııekte ve hava yolu ile nakledi. 
· ilSkerler yere inmeğe baıla -
~tadır. 
~itaşü tçü !erin 20 mayısta ilk 
heri iki nokta Suda koyu ile 

~eni mevkiidır. Suda koyu, Yu
tı i0tan muharebesındenberi İn. 
, i'.'lerin mühim bir deniz üssü 
,·lıııe gelmişti, Meleni'de ise bir 

?~re meydanı vardır. i 
~ ıger par~şütçüler. de Hany~ _ve 
lld:yeye ınmışlerdır. En muhım · 

tler adanın garp bölgesine 
~ilmıştır. 

\~Uharebeler şiddetle devam et-
~e beraber, Alınan paraşütçü

ı. 'ienizeüında üniformasını ta. 
:".'"!\ta wduklarından muharebe 
l'i ~Orlaşmaktadır. Almanlar in-
, len kıt'aların Yenizelanda ü
~tınası giydıklerini tekzip et
le, bu ünıformanın yeni tip 

ı ~Uharebe üniforması olduğu
<11 'öyJemcktedirler. 

tıı,:Niz YOLİLE DE İHRAÇ 
il' , t l'EŞEBBÜSÜ YAPILDI 

1 't\>elki gün bütün gün hava 
•le Alman kıt'alarının Gıride 

~ ~ teşebbüsleri ile birlikte. de
toli!e de ihraç teşebbüsleri 

~lınıştır. Almanların bu teşeb. 
~ küçük gemıler kullandıkları 
:ıt·l!ıda Londraya habrler gel -
hır. 1 
"il F'RANSIZ KUVVETLERİ 

SURİYEYE GİRDİ 
1~stakil Fransız ajansmm Su
• hud.,dundan aldıgı bir habere ,, h 
~ ' ür Fransız kuvvetleri Su-

> 11te girmişlerdir. Suriyedeki 
1~ı~ kıt'alarında mü~ahede e

§ıddetli aksülamel emare -
1 'hıınıarın hür Fransızlara bel-

,~ müzaheret göstereceklerı 
'lı ı.ııni vermektedir. 
~ F"ransız kıt'alarının ne m•k
~ Oldukları ve ne gibi şera•t 
111 

e Suriyeye girdikleri bıJ:n -
lıı ektedir. 

'lıı ~er taraftan maruf bir alba. 
ı1 kumandasında bulunan bır 
~~!ısı~ alayının Suriyeye girmiş 
~ lıur Fransız kuvvetlerine il
~~ ettiğine d~ir emareler bu
ljj lığu Surıye hududundan bil. 
~ llıeJttedir. 

l ~ 1•n diğer haberlere göre, ba
·, ~tısız pilotlarının tayyarele
~ raber Suriveden u~arak. ci. 

?'üttefik meydanlarına indik
~ -eYit olunmaktadır. 

\ger taraftan Fransız Hava Na
r" eneral Berjeri Tunustan tay. 

~~1/ 1e Beyruta gelmiştir. Hava S 1 Surıye Yüksek Komiseri 
~~taı Dentz ile birlikte hava 

\ı te:;'l.arına karşı Suriyede ne gi
~· bırler alınacağını tetkik ede-

ıt· ) • 

~lt"Eyı;; GELEN ALMANLAR 
''I 

.~ YIQ Kroııikl• gazetesı, iki 
~uç Yıiz Almanın Beyrut o -

~ ~ıııe ınd.ğıni yazmaktadır. 
~~~illa- .Yirmi tayyare mevdanı. 
~ <l ııe~·ırm~lerdir. Suriyede İn

~re dostluk hissiyatı taşıdıı.. 

Memleketi terketmek istiyen İn
-i!izlere Hindistana veyahut ce. 
~ubi Af~ikaya gitmeleri tavsiye o
:unmaktadır. Esaslı İngilız mües. 
seseleri cie faaliyetlerini tatil et -
m~lerdiı·. 
İNGİLTERE DAHA SÜR'ATLE 

YARDIM İSTİYOR 
İngiliz Bahrıye Nazırı Aleksan. 

der' dun söyledı.ği bir nutukta 
bilhassa deınıştir kı: 

, Daha çok \'e acele gemi isti -
yoruz. Donanma için de daha çok 
toplar daha çok ve sür'~tli tayya
reler istiyoruz. Kısa menzilli tay. 
yare dafi toplarına da çok ihtiyaç 
var. Bu harp, bir silah harbidir. 
Bu harp için Almanlar seneler -
denberi haztrlanmışlardır. Biz ise, 
kaybettiğimiz zamanı şimdi teliifi 
etmek mecburiyetindeyiz.• 

Nazır, Amerikanın yapacağı bü
yük yardımların sür'atl-e yapılma
sı zamanının geldiğini, bugünkü 
tedafüi muharebenin, harbı ka -
zanmak için ta3rruzi muharebeye 
inkiliıp tdeceğıni iliıve etmiştir. 

ALMANYA İLE ANLAŞMAK 
YOK 

Atli. gece bombardımanlarının 
karşılıklı olarak tahdidi için Al
manya il-e İngiltere arasında bir 
anlaşma yapılması hakkında A
vam Kamarasında ileri sürülen bir 
fikre sadece: cHayır• cevabını ver
miştir. 

Diğer bir meb'us İngilterenin 
hava üstünlüğünü temin etmek ü
zere olduğu bir sırada böyle bir 
anlaşmanın yersiz olacağını söy
lemiş ve alkışlanmıştır. 

Atli tekrar söz alarak şöyle de
miştir: •Almanya ile herhangı bir 
anlaşmıya varmak imkansızdır.• 

Tekirdağından 
Haydarpaşaya 

(1 inci S:Lltifed•n Devam) 

sonra Nakliyat Komisytmu topla. 
narak bu hususta son kararları 

verecektir. 
Tekirdağından hergün kalka -

cak vapurlar İzmir havalisine gi
decekleri Bandırmaya ve Anadolu 
içerisine gideceklerı de Haydar
paşaya getireceklerdir. Haydarpa
şadan saat 16,40 da son trenler 
kaldırılacak ve halk bunlarla nak
ledilecektir. 

----00----
Fatihte k anii 
bir cinayet 

(1 inci Sa.ıtifed•A Devam) 
şanlısını görmeğe gelm~. bu es
nada da Hayrünnisa nişan yüzü
ğünü iade etmek istemiştir. 

Ali Özdemir k.Za karşı olan sev
gisi karşısında uğradığı bu mua
meleye kızmş ve büyük bır tehev
vürle daima yanında taşıdığı ta
bancasını çekerek üç el ateş etmiş
tir. Çıkan kurşunlar zavallı kızca
ğızı derhal öldürmüş ve bunlar
dan \;iri o esnada .odada bulun
makta olan 14 yaşnda Şükran is
minde bir kıza isabet ederek ağır 

surette yaralamıştır. 
Şükran imdadı sıhhi otomobilile 

hastaneye kald:rılmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

KATİLİN BİRADERİLE VEDAI! 

Ali Cemil vak'adan sonra bir 
otomobile atlıyarak Yeniköye git
miş, buradan bir kayığa atlamış ve 
kardeşinin dalyanına gelerek o. 
rada biraderiyle vedala1>"ıştır. 
Ali Cemil kardeşine bir cinayet 
işlediğin" dair bir şey söyleme ~ 
miştir. 

Katil kardeşinden ayrıldıktan 
sonra Rumelikavağı istikametine 
doğru kaçmasına devam etmiştir. 
Maamafih izi üzer'nde bulunul
maktadı• Her an yakalanması 
bekleniyor. 

~---·-··········=··rı 
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Yetmiş banke- Far isi eki Ame
rin harp hak- rikan siyasi 
kında fikirleri memurları 

Londra 22 (A.A.) - İstihbarat 
Nezareti, içlerinde Cumhuriyetçi
ler ve Demokratlar da bulunan 
Amerikan bankerlerile sanayi er
babından ve iş adamlarından 70 
kişinin, harp hakkında sorulan ba
zı suallere verdikleri cevapları 

neşretmiştir. Bunlardan 8 kişi Al
rnanyanın h~rbi kazanacağını zan. 
netmektedir. 31 kişi İngilterenin 
galip geleceğine kani bulunuyor. 

l k~i neticenin meşkuk olduğu 
fikrinde bulunmuştur. 27 kişi Hit
lerin İngiltereyi bu sene istilaya 
teşebbüs edeceğini söylemiştir. 41 
kişi bu fıkirde değildir. 

.---·~r-w-.., ı>ıJLıX nıY -
İNGILIZLER 

( ı ine! Sahitedt-n Dt:vam) 
ğı taş:yan bütün vapurlar, İngiliz 
harp gemileri tarafından araştıril
mak ı.stendiği takdirde tahr.ıp e
dilecek, hamulesi de İngilizlerin 
eline geçmemesı içn ,mha oluna
caktır. 

Oirlttekl muharebe 
(1 inci Salıil'ed.eo Devam) 

Başlıca hücum, Suda koyu ile 
Hanyayı ayıran körfezin garb;n
daki yarımadaya teksif ed imiştir. 

Hanya, bütün Yunan limanları 
gibi fena bir liman olmakla be
raber, Suda koyu mükenır.;.el bir 
deniz üssüdür. Koy on metre de
rinlikte olduğu ıçin en bürük va
purlar buraya girebilmektedir. E
ğer Almanlar, b.urasını ele geçir
meğe mm·affak olurlarsa, mühim 
bir İngiliz ü;sün ü faalıyetten ha
r:ç bırakabi!C'Cekler \"e buraya in
sanca takviye ku\'Vetl~ri ve ağır 
malzeme getirebileceklerdir 

·MISIRDAKİ ELENLER 

İskenderiye 22 (A.A.) - Al -
manların Giride yaptıkları taarruz 
Mısırdaki Yunanlılar arasında bü
yük bir infial doğurmuştur. Elen
ler ve Giri~lıler komitaları reis -
!eri bu >On hareketin müttefik -
!erin sonuna kadar harbetmek hu
susundaki azlmlerini arttıracağını 
söylemijler ve bu yeni istila te
şebbüsünün lcat'i surette akamete 
uğrıyacağı kanaatim izhar etmiş
lerdir. 

Kahirede yeni 
malumat yok 

Kahire 22 (A.A.) - •B.B.C .. 
Giriddeki çarpışmalar hakkında 
yeni hal>er gelmemiştir. Kahire 
mehafilinde, Çörçilin Avam Ka
marasında mücadelenın devam e' 
tiğini bildiren tebliğinden ba,ka 
yem malümat yoktur. 

Almanlar salı günü fasılalarla 
karaya ve Suda koyu taraflarına 
asker indirmişlerdir. Devam eden 
muharebelerde iki saat içinde 30r 
askerin büyük bir kısmı ya esiı 
veya imha edilmşitir. 

Bir Alman müfrezesinin etrafı 
çevrilmiştir. Almanlar şarka doğ
ru, Erakliyon mıntakasına da pa
raşütçüler indirmişler ve buradan 
hücuma geçmişlerdir. Birçok AL. 
man tayyareleri yere inerken par
çalanmaktadır. Almanlar ağır za
yiat vermektedir. İngiliz zayiatı j 
hafiftir. 

Vaş:ngton 22 (A.A.) - Hari -
ciye Nezareti, Alman hükümeti
nin Am~rika hükümetinden Pa • 
riste bulunan bütün siyasi memur
larını 10 hazirandan evvel bu şe
hirden çekmesini talep ettiğini bil.. 
dirmektedir. Alman hükUmeti Pa
risin bundan böyle genişliyecek 
olan harekat sahasına dahil telak
ki edilmesi dolayısile bu tedbirin 
alınmşı olduğu bildirilmiştir. AL. 
man hükümeti diğer hükümetleri 
de keyfiy<ıtten haberdar ettiği 
zannedilmektedir. Bu tedbir Vişi 
hükı'.ımetine teşmil edilmemiş -
tir. 

Fransanın cenubun -
daki işgal mıntakası 
genişletilmiyecek 
Vışi 2~ (A.A.) - Fransanın ce

nubu garbis!ndeki işgal edilmiş 
mın\akanın genişletilec<'i'.:i hak -
kında ecnebi memleketlerde çı -
karılan haber tekzip edilmektedir. 

Maltahları tebrik 
Londra 22 (A.A.) - İngiliz hü. 

kümeli, şimdiye kadar hava ta
arruzlarına karşı gösterdiği mu -
kavemetten dolayı Malta halkına 
bir tebrik telgrafı gönderm~itır. 

ingIUzler r.ıiuıa 
mevkiinl taıı v ı ye 

ediyorlar 
Kahire, 22 (AA.) - cB. B. C.> Irak

taki İngiliz kıt'aları halen Falluja 
mevzilerini takviye etmektedir, llab
baniye'nin 25 kilometre Şarkına dü
şen Falluja'nın zaptı ıle Bağdat yolu 
açılmış bulunmaktadır. 

Trenlerin hareket 
saati değişiyor 

(1 inci Sahlf•den Denm) 
nin hareket saatleri d~ ct~ğ~ecek
tir. 

Buna göre, 1 hazıra:ıdan itiba
ren Toros ekspresı ,:aat on yirnn 
beşte, Adana - P•y'll:!>~l<ır tıen! 
saat on ikide, Ankara - Samsun 
trenı on beşte, Adapazarı tr.eni on 
)'W.iyi yirmi beşte, Anadolu eks
presi on dokuzda ve yeni ihdas 
edilen Haydarpaşa - Ankara - Er
zurum treni de yirmiyi yirmi beş
te Haydarpaşadan · hareket ede
ceklerdir. 

VAPURLARIN HAREKET 
SAATLERİ 

Bu trenlerden Toros ekspresi
nin vapuru köprüden saat <kıkuz 
kırk beşte, Adana - Diyarbakır 
trenin·in vapuru on birde, Ankara
Samsun treninin ,~apuru on üç 
ellide, Adapazarı treninin vapuru 
en aiti buçukta, Anadolu ekspre
sinin vapuru on yed' ellide ve 
Ankara - Erzurum tren:nin va
ouru da on sekiz ellide hareket 
'decektir. 

ZAM YAPILACAK MI? 
1 hazirandan itibaren Devlet 

Demiryollamda yolcu ve yük na
kil ücretlerine yüzde on beş nis
betinde zam yap:lacağı bu sabah 
bir gazete tarafından Ankara ha
beri olarak bildirilmişı;e de bu 
sabah şehrimizdeki alakadarlar 
bunu teyit etmemişlerdir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci Sa.ıüfeclm Devam) 

gün indirmenin devam edeceği 
şüphesizdir. Diğer mevkilere de 
indirmeleri muhtemeldir; bu sa
yede Almanlar adadaki müdafaa 
tertiplerini ve kuvvetlerini parça
lamağa ve halk aras,nda panik çı
karmağa muvaffak olabilirler. Bu
günkıi haberlerde, Gırit halkının 
silahlı müdafaaya iştirak ettiğine 
ve halktan hazırlanmış bir teşkilat 
olduğuna dair mali'ımat vardır. Bu 
itibarla yer yer başl:yan kanlı bo
ğuşmalarda Almanların çok zayi
at vermeleri muhakkaktır. 
İnen paraşüt kıt'alarının bir li

manı veya hava meydan:nı işgal 

edip yerleştiklerine dair henüz 
malumat yoktur. Fakat ne de olsa 
adanın garp kısmı tehlikededir. 
İndirme devam ettikçe bu kıt"a

lar şarka karşı bir cephe .tutma
ğa teşebbüs edeceklerdir. Ingiliz
lerin buna mani olm~.: lazımdır. 
İnen Alman kuvvetlerinın r'

yade. makineli tüfek ve hafi! t<ıı>· 
çu birlikleri olduğu bildirılme:.t.ı
dir Şu anda bir fırka olmasını va· 

rit görmediğim bu kuvvetlerin ya
pabileceği iş, naklıratı örtmek 
maksadile adanın gaı p kısmında 
bir köpriibaşı elde e~ınek ve bir 
cephe tutmaktır. B.ına mani ol
mak ve imha etmek için en kes
tirme hareket seri taarruzdur. Yer. 
yer inen kıt'aları birleşmekten 
ı.Jenetmek ,par\a parça esir ve:ra 
;mh etmek için başka bir u:rul 
'<ullanılamaz. Hava kuvvetleri bu 
taarruza ıştırak edecek, inişe ma· 
ni dacaktır. 
Almanların Giridi işgale rru

va!fak olacaklarını şimdiden tah
m•n etmek yanlış olur. Fakat iş
gale teşebbüs ettiklerine göre, in

san ve malzeme zayiatına baknu
yaca~ları, havadan ve denizden 
mütemadiyen kuvvet göndem.eğe 
çalışacakları muhakkaktır. Her

halde en mühim mesele ine.~ kıt'a
ların bir yerde toplanmasına ve 
bir cephe tutmalarına mani olmak 
lazımdır. İngilizler bunu te.nin e
demezlerse, Almanların Gii-di !ş
gale muvaffak olınası varit ola
bilir 

Şarki Akde
niz Harbi 

Başladı mı? 
(Başmakalden Devam) 

Ancak, Almanların bu heı;apla
rında ne dereceye kadar muvaffak 
olacakları hakkında bu anda kat'i 
bir hüküm vermenin imkanı ol
madığı kadar; İngiliz ve Yunanlı
ların şimdiki halde vaziyete ha
kim oldukları da anlaşılmaktadır. 

Yalnız, Giride karşı başlıyan bu 
istila teşebbüsü es.nasında dikkat 
ve düşünce mevzuu olacak bir 
iki soru vardır. Onlar da şunlar
dır: 
1- Almanlar Giride taarruz et

mekle Şarki Akdenizde umumi 
taarruza başlamak üzere midir
ler?. Yani, Giritteki hareket de
vam ederken; Almanlar acaba 
İngiliz dikkat , .• gayretini bura• 
ya celbcderck, ayni zamanda Kıb
rıs, Suriye ve Filistine karşı da 
taarruza geçmek üzere midirler?. 

2- Almanlar önce Giridi dü
şürmiye çalışacaklar, bunu taki
ben mi Kıbrıs, Suriye, Irak ve 
Filistiıı merhaleleri ile teker te
ker me,ıttıl olacaklar?. 

Hcrh;lde. biribirinden miillim 
olan bu iki sorudan hangisi haki
kote mutabık bulunursa bulun
st1n; Alınanların Şarki Akdenizde 
harbe başladıkları ve şu umumi 
gaye üzerinde harekete geçtikleri 
mt: hakkaklır: İngilizleri Şarki 
Akdenizden, Kıbrıs, Suri)·e, Irak, 
Filistinden ve Siiveyşten çıkart
mak; Yakın, Orta Şark ve Arap 
yarımadasıua ve bu arada Kızıl
yarımadasına ve bu arada Kızıl 

ve Unıman denizlerine hikiın ol· 
mak. Bu cephede umumi hareket 
ve taarrm Almanların lehine bir 
inkişaf kay dettiği, yani Almanlar 
Suriycdeıı ba~lıyarak Arap )·arım
adası üzerinde tutunmak fırsatını 
buldukları takdirde, muhakkak 
ki garbi Akdenizde de Cebelıitta
rıkı kapamak \e Şimali Afrikaya 
ku"vetle atlamak fırsatını anya
caklardır. 

Esasen Mısırın garp hududunda 
faaldirler, buradaki kuvvetlerini 
takviye etmek ve Cebelüttankı 
diişürmek fırsatını buldukları tak
dirde; Akdenizde İngiliz donan
ması için vaziyet hayli zorlaşa
caktır. 

İngilizlerin Suriyeyi işgal eyle
mek hususunda gecikmeleri, ağ-

'Iebi ihtimal Almanları harekette 
takaddüm etmek ve Irak ile, ma
halli kuvvetlerle birleşmek hır.ı 
ve hevesi ile Giritteki harekatın 
devaını sırasında Suriye~·e karşı 

da teşebbüse sevkedeceklir. Böy
le bir vaziyette Şarki Akdenizde 
unıumi Alman taarruzu başlamış 
olacaktır. 
Diğer taraftan Suriyeye karşı 

nasıl taaruzda bulunulacağı ise 
aşikardır. Yunan harbi biter bit
mez, bu sütunlarda Alman) anın 
Egeyi İngiliz donanıııasına kapı
yarak ve Matabanbıırnu ile Rodos 
hattının şinıalindeki bütün adala
rı ele.geçirerek, Balkan yarımada
sını ve kıt'ayı hem Giride karşı, 
hem de Rodos ve binnetice Kıb
rıs ve Suriy·eye karşı bir yol aç
tıklarını ve bu yolun Yakın ,.e 
Orta Şark taarruzu için kullanıla
cağını tebarüz ettirmiştik. Girit 
taarruzu bu tahmin vo mütalca
nırıı; neticesi neye \'atacak olıtr· 
sa olsun; \'akıa halinde ortaya çı
karmıştır. Svriyeye karşı da ayni 
yol kullanılacak, hemen hemen 
bütün Alman hava kuvvetleri an
sızın Suriyeye asker indirmek te- . 
şebbüsilne koyulacaklar ve. deniz
altılar, hücum botlan, Jtalyan 
torpito filotillaları ve kuvvetli ha
va filoları himayesindeki nakli~·e 
gemileri de Suriye limanlarna ih
raç yapmıya çalışacaklar ve belki 
İngiliz donanmasını bu hareket 
esnasında meşgul etmek için de 
İtalyan donanması ağır zayiat mu
kabilinde olsa dahi; muayyen nok
talarda harekete geçirilecektir. Al
talarda harekete geçirilecektiJ". 
Almanların Suriyedeki Fransız 
şark ordusu tarafından herhangi 
bir mukavemete maruz kalıruyiı
cağı da tahakkuk etmiş bulundu
ğuna göre; asker indirn1e. asker 
çıkarma hususunda Suriye kara
ları ve limanları bakımından müş
külata uğ"ramıyaNkları gözönün
dedir. Aıırak, İngilizler böyle bir 
va~iyete fırsat ve meydan verme· 
nıek için bugünler içinde Suriyeyi 
işgal edebilirlerse; Almanlar için 
vaziyet tamamile değişir ve Suri
yeyi ele geçirmek hatta imkansız 
olur. l\Iaahaza, hıgilizlerin bu 
mevzu ve bahis üzerinde ne dü
şündüklerini iyiden hiye bilmi
~'Oruz. Belki de Filistinde ve Irak
ta müdafaada kalmayı ve Suriyeyi 
sadece hava ku\'vetlerinin l>om-
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j Bütçe müzakerelerine Pazar 
tesi günü başlanıyor 
(1 in~~ abJ(f'd~n Dt"\.--am) 

n1:ıarif hizmet.ı~rine, 1 mJ.yon 380,000 
uras nafta hzmetlenne, ı.ıoo,ooo lira
sı muhtelif zir-c1i ıbt.yaçlare, 1,000,097 
lırast sıhhJ işlere. 600,000 lirası Ma
den Tetkik ve Araına Enslıtusiıne tah
Sl.':J edilmiş \'e mli.tebaki 1,595,302 li
rası da maıs: açık:lar!nın ikmali vesa
ire olınak üzere \rekAletlerin bazı ih
tiyaçlarına tevzi olunınUŞtur. 

1 
dataa ver&isı.ne zam 1 rn;_.;y n 85 bin. 
ta.yyare resmi zammı 300 bin, blna
larclan alınan mudafaa vergisi l mu
yon 900 bin, abone bedellerinden alı
nacak müdafaa ,;ergısi 300 bin, ıhra
cattan alınacak. mUdataa vergisi de 2 
milyon 300 bın lira tut\Jcağı tahmin 
edi.lmektedll' .. 

Bütçe encümeni bazı daireler bilt
çelerinde ehemmiyetsiz değişikli.kler, 
tenziller veya ua,·etcr yapmıştır. ]\!(ifil 

l\.tüdafaa bütçesi kara kısr.11 56 milyon 
539 bin. hava 8 milyon 294 bin, deniz 
6 n.il .• ·nn 979 bin. Askeri Fabrüı:alar 5 
miıyon 283 bın, ve Harita Umum .Mü
dürlüğü 900 bin lira üzerinden kabul 
dilmiştir. Ancak bu bütçeden hariç 
fevkalade tahsisat ta yalnız Milli Mu
dafaa hizmetlerine hnsrPd.ilecektır 

1941 mail yılı butçe hari"'.ndt M'lU 
1.füdafaa için 03 n11lyon lıralok Uir 
fevkal;idc tahsisatın da istendiğini 
Maliye \rek'lı Bütr:e Encln1eninth" be
yan etınıştır 

\'ERGİLt;RE Z.\."1 
Diger tart..ft.an Fe\lt<:ı .ıdc ,·cra:i ka

nunlar Ru.tçe Encil:ntnindf>n ı:eçrniş 
\'e umunıi Hey'ete sevkolunınuştur. 
Bu l.ayifuılardan şeker \'e glikozdan 
alınan frtihlA.k \"ergısinin Hey'etl U
nn1miyede muzakeresl yapılmıştır. Bu 
vercı ile ı o .. ı m~n yılında 18 mıJyon 
lira gelir elde edıleceği anlaşılıyor kl 
bunun 6 mılyon <175 bin lırası geçen
lerde şeker fıatın.ın arttınlınası ıle alı
n..ırı tcdbu n tJLi.:-ıdır Bu.ıdan baş

ka elektnk ve bavagazı ıstthla · ver-.. 
g. ı.ne yapılan zam !50 bın, ı aJ~1Han 
alınan muhtelif m ... ddeler verg:ısıne 
yapılan z: n. 805 btn ve C.ımga resmi
nin arttırılınası ile 1 n1Hyon 114 bıf'ı 
195, tülün ,.e içkilerden alınan nluda .. 

faa vergisıne yapılacak olan zaın 6 
ın1lyon 600 bin, kibr.ıtten alınan mu-

Vlşl 'nln 11 şansı,, 
(2 inci sa1ııfeden de·"am) 

ra yardtm<.ian çekinmiJı!ır. Fran
sız askerleri bozdur bozulmaz, İn
giltere askerlerini Dunkerkten 
geri çekm~tir. Bir hafta sonra O
randa Fransızların kanını akıt
mıştır. Dakarda yeniden Fransız 
kan' akıtilmıştır. İngiltere Fran
sanın uzak mıistemlekelerini bi
rer birer k )parmak tadır. İngilte
re, Fransanın sırtından Almanya 
ile anlaşmak tasavvurundadır. Va
ziyet böyle olduğuna göre, ~·ran
sa da İngilterenin sırtından Al
manya ile anlaşmakta haklıdır. / 
Amertkaya gelince; bunun da ce- 1 
vabı hazırdır: Fransa, geçen ma
yısıd Alrr.anyaya karşı mikadele- 1 
de devam edebilmek :çin Ruzvelt
ten istimdat ettiği zaman, bu mu
racaatı cevapsız kalmıştı. Bil se
beplerle ahlaki mülahaza bir ta
rafa bırakıldıktan sonra şimdi 

Fransa, Almanyanın ittıfakma gir
mekte serbesttir. Fakat hala ıtti
fak kelimesi bır türlü kullanıla
mıyor. Bunun yerine müphem bir 
·işbirliği. tabiri kullanılmakta
dır. 

Alman - Fransız anlaşmasının 

mahiyeti henüz sarih olarak bi
linmiyor. Fakat Vişi politkacıları 
Fransanın •büyük bir Anupa dev
leti ve müstemleke imparatorlu
ğu, olarak kalmak kararından 
ıbahsettiklerine göre. bu anla~ma
nın ne olabiloceği tahmin edile
bilir. Bu Frans:z - Alman anlaş
masına tarihte örnekler arandığı 
zaman. bir bakımdan jena muha
rebesi;den 90nra Napolyonun Al
manyada Vestfalya krallığını kur
masına, bir bakımdan da Friel
land'dan sonra Rusya ile anlaş
masına benzer. Fakat neye ben
zer:.e benzesin ve Fransız milleti 
için hayülı veya zararlı olsun, 
herhalde, Vi§i ile Almanya Ara
sında sıkı bir ittifak artık eınri
vakidir. 

• 

Beırg 1land1a lılcam 
Berl in, 22 (A.A.) - İngiliz layya

rele~i .Hel,ifoland üzerine neticesız bir 
hücuın t~bbüsünde bulunmuşlardır. 
Si\'il ahali arasında bir kaç kişI yara
lanmıstır. 

bardımanına maruz bıraknıa:rı 
kendi kuv\'et derecelerine ,.e harp 
di.i~üncelcrine göre tercih etmek
tedirler ve Almanlarm Kıbrıs ve. 
Suriyeyi ne havadan, ne denizden 
i~gal edemiyeceklerine )<ani bu
lunmaktadırlar. Ve .. yine belki de 
Suriyenin Almanlar tarafndan iş
galinde mahzur görmemekte ve 
ilk partide geçirllecek a<kerlerden 
sonra deniz muvasalasını kesecek
lerine n Irak - Filistindeki hazıl'
Jıklarıru tam şekilde bitirmeyi mü
teakip de mnumi bir taarruzla 
Habeşistan ve Trablusta olduğu 
gibi; bir imha ameli~·esine girişe
bileceklerine emin bulunuyorlar. 
l\laahaza, bütün tahmin \e müta
Jealar ne olursa. o!sun; lıcrlıalde 
Şarki Akdenizde harp başlamıştır 
,.e her türlü vaziyetlerin aydın
lanınasına. da çok 72lman kalın• 

r 

m~~ j 
ETE.~ iZZET BENiCE 

Bundan başka kazanç verglsıne ya
pılacak zanı 303 bin, ruh.sat tezkeresi 
ve \'ergi karneleri barcı, ticari ve sa
nayi ~lerle sair ~ler vergisıne yapıla
cak zam 4 milyon 419 buı 795, hay
vanlar vergi.sine yapılacak Zalnlarda 
da 6 küsur milyon, veraset vergis.in
den 290 bon, gümruklerde kullanılan 

müdafaa pulundan 48 bin 89, ithalat 
ve imalat muamele vergilerinden 
mecmuu 3 milyon 250 bin lira gelır 
elde edileceıii hesaplanam.ktadır. 

l>o$ta ücreUenne de bı.r miktar 
zam yapılacak:\.lr. 

Yeni Hiyihalarda hizmet erbabın

dan alınmak.ta olan kazanç ver&"ileri 
C5ki nisbetleriodcı bırakılmaktadır. 

~IASRAFLARL" TEIIİRi 
BUtçe Enciımenı, huklı.metten te,;t .. 

kil:it ve kadroların ihtiyaca uy un 
bir hale ifrağını temenni ctmeğe ka
rar \•ermi.ştir. BL.ıtçe Encümenı maz
batasında 50ll .şö4 olarak şwıl ı ı kay
detmektedir'. •Başta Mılli Şetimızuı 

en buyük istına.d.gAhıniı.z olan basiret
li rehberlıg:I altınd3 hC.kfunetiu:u.in 
umun1l siyaseU en :;nuvaffakı~ıetlı ve
emnıyetU bır şekıldc ted\ :;. ~tmekte 
oJdugu bakkındak umumi kanaat -
mizi izhar ve n1 vahdetin \'r."d1gi 
sarsılmaz kudrete lJlanımızı ifade et
mekle beraber, yarının ne g.bı sıyasl 
h:ld.ıselerle mahn1 o d ıguıu \..!! <hr 
etınek imk~nsızhğı kır ısıı da zan: 1 
ve ~cil olnuyan \'e ter ri mun un o
lan her türlü masrttfların ceri bıru
kıln\ası h.ızumunu tasr:h. etmeyi bı.r 
\'etibe addeyledik.• 

Amiral Darlan 
(1 ine! S.ı.hifedt>n Dc·,•am) 

Bone ilk defa olarak, bu ınır kalar a 
çalıitırtlan esırlcrın taşıdıgı linlfl r
ınadan farklı bir Fransız unıtonra$ı 
gQr11u~tiir. Bu. ziyaret şeturde dır;ul
mu.ş ,.e büyuk bır kalabalLk. ll;aclan'· 
uı ;ı.·emek yedıgı lokan•.anın 'J!lunde 
topl.:ınmı;jhr. Amıraı, Alman ua:a
hmdak.i muza.kerelerden sonr t sand
vıçle kahve yerine ikaı le ed~'ın ış olan 
il)r içkiden ı.baret bır yer,P.f,, sura'tle 
yemı;:ttir. Yeınekt.cn sonra ı\ıniral ve 
maiyeti erkilnı taraça çık rt lardl!', • ..ı\.
nıiral halkı görUn..:e kwa oir teıeddUt
ten sonra resmi seyahatı. çık.aıı devlet 
adamlarının söylemeh•('i n1utod oloı.n 
beylik bır kac cümle ·;Öylemı~li ... 

Bu &ırada k.alabalı:.ın ark:.ı sırula
rıcdan birdenbU"e, tir bon1ba p"'t.ı.;.1.r 

bibi, sert \'e acı bir ısbk sesı ~ ıl:oı.:;

tir Bunu diğer bir ~ok ıslıkla.- takıp 
etmtştır. Bunun fıerine Aırı.i• .. 
rarak çekilmi.j, f·Jtat maıyetındt.'n bt-:1 
surah kıpıkırmız. olduğu halde h.at{a 
do&ru Uerlıyerf «. cFı·o..n ıı.1~4 tı .. .: 
terbiyeli olunun deıni~ \'e tuııl;ırı l

ve etmi~lır. 
Bone'li Fransızlı1ıt.r .. yabancı'.a: 

bakıyor. 

Bu cümle soylenilmiyercıt bi r ı~ 
idi. BU.tün hallc bir fırtına fı'Ji ,.:U:-lı- \ 
yerek bakaretfuuiz şözler sarre...Tj.,tit·. 

Bone'nin kadın ve erkekleri söyle 
haykınnışlardır: 

Kabahat kimde? Bunu siz istedinıı. 
Fransanın kapılarını Almanlara kiın 
açtı!. 

Tasarruf bonoları 
(1 inci Sahifeden Devam) 

~aatına tahsis edılmek ve sene
lık faiz ve ikramıye tutarı yüzde 
yedı ve itibari kıymeti her sene 
on beş milyon lirayı geçmemek ve 
yirmişer senede itfa edilmek ~ar
t.Ue 35 milyon Lralık tahvil ihra
cı, şeker ve glikozdan al:nan '.~

tihüık vergisinin arttırılması, çı

karılacak miktarı 2'5 milyon lira
yı geçmemek üzere tasarruf bo
noları ihracına ait kanun 15.yihala
rının da birinci müzakerelerini 
yapmf§tır. 

Meclis cuma günü toplahacak
tır. 

iyi bakıCmıyan 
hayvanlar 

(1 lııcıl 3ahifed•n tkvam) 
maraya telefon ederek Cemiyete 

bildirmekte ve Cemiyet bunları ha
men topbtmaktadır. Ancak kadro 
darlığı yüzünden teftişler çok ya
pılamadiğındaıı Himayeihayva -
nııt Cemiyeti bir kanun liıyihası 

hazırlanması için Vekalete mü -
racaat etmeği kararlaştıtm~tır. 
Bu müracaatle hayvanlarını ihmal 
eden, iyi bakmıyan hayvan sahip
lerinin İngiltere ve Amerikada 
olduğu gibi para ve hapisle tec -
ziyesi ve ayrıca hayvanlarının da 
müsadere olunarak bir daha ~ay
van besleme hakkının bunlara ,·e
rilmemesi is:enmektedır 

Diğer taraftan I-Iimayeihay -
vanat Cemiyeti son yılda şehri -
mizde muhtelif semtlerde k•· tu· 
tan ha)•laz çocuklardan 475 ökse, 
ka(e;; ve kuş müsadere etmiş•ir. 

ZAYİ - Kemaliye Askerlik Şııbe
~den almış olduğum a.skerl terhis 
tezket'l"mi zayi ettinı.. Yenisini t k'lra
t }ımda.n e~kisifı.in f'ı 1jk'i'ıil yokıur 

SUllı.i«" KarufM' mt'd>atıa.-ı.1IMI& 

Ali otta -D ll:ORT ısız 
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BAŞERAT CANLANIYOR 

YUVALARINI 

FA Y D A 
Cin il Kllosa Kanıt Sn. -Bakla ı o.ooo fJ 00 
Bezelye 5.000 8 00 
Araka 5.000 10 00 
Semiz otu 12.000 fJ 00 
Fasulye Ay" 18.000 12 00 

Şehri, kapılarını açarak ltalyanlara teslim 
etmek devletimize nankörlük olur 

ile tahrip ve imha ediniz. 
SlDell, Talltüarua, Gtlwe, Bit ve bitin lla19rab ldr 

ııaı1et1e ltlAI eder, llollaıa ıauı ve "''llllr. 

Taze kabak 10.000 3 50 
Patlıcan 18.000 8 50 
Bamya 8.000 1 '1 50 
Pırasa 10.000 4 00 

1ar %ı0rla alacaklarmış.. Tabii zor
la almanın ne demek olduğunu 
biliyorsunuz.. Toplar ,ehre çev. 

rilecek .. Müthiş güllelerle evle -
rimiz, ocaklarımız tahrip edile • 
cek, çoluk çocuğumuz parça pa!'ça 
olup can verecekrer. Neticede de 
İtalyanlar Trablusu zapt~ecek. 

Bu ifte zarar edecek kim? Baş
ta Vali vekili olduğu halde Os • 
manh memurları mı, yoksa Os • 
manlı hiiktimeti mi, yoksa biz mJ. 
y.iz? 

Ne hükfunetin ne de buradaki 
memurların bu toprakta dikili a
façlan bulunmadığı için cef!el • 
blem söz yürütüyorlar: 

- Efendim karşı koyalım! 
Dl1orlar. 
Bu söz kolaydır. Gel gelelim: 

Onlar karşı koyalım diyince İtal
yanlar topa sarılacaklar_ Verecek. 
ler gülleyi tepemize .. Dediğim gi
bi ne ot kalacak ne ocak, ne para 
kalacak ne nacak!. 

Bunun için ben ltalyanlara ka. 
ta tutulmasına taraftar değilim! 

Seydi Caferle Hasan Meta.ne Be
lediye reisini tasdik etliler: 

- Doğru paşa.. Hakkınız var! 
Şehri harabe halinde ltalyanlca 
teslim etmektense hiç zarar gör. 
meden bırakmak daha iyidir. Öyle 
yapalım! .. 

Hasune paşanın yüzünde mem
nuniyet allmetleri belirdi. Arka. 
daşlannı tatlı bir bakışla süze -
rek ilave etti: 

- Allaha bin şükür ki, şu Trab. 
lusta sizin gibi kıymetli eşrafı bir
leştirmiş .• Viliyet erkaru arasın. 
da fikir ittihadı mevcut değilken 
biz burada kendi menfaatlerimizi 
fikir birliği ile kararlaştırıyoruz. 
Az muvaffakıyet mi bu? 

SükOnetle Buune pqaya bakan 
çuşı klhyuı Recep Sebuh sesini 

llAllKBllELEBDE 
(3 üncü ıaldJeden devam.) 

aze yegA.n yegin arzedeyim. Daha 
yüz elli liradan dolmadan, Khıın 
Erendi surat asmağa başladı. Ne 
istersem •veremem!• diyor. Ben 
ispirto alıyormufUm. Para benim 
değil mi? ister iapirto alınm, ister 
kafuru .. Onun müdahaleye hakkı 
var mı? 

- PekL tsptrtoyu niçin alıyor
Guıı? Ne yapacaktın? 

- Efendim.. Ben şimdi çalışı. 
yorum. Aarayıcılık yapıyorum. 

- Ne arayıcılığı? 

- Deniz kenarında dolaşıp de. 
nizin kenara attığı şeyleri karış -
tırıyorum. Allah bereket versin, 

lteberi bulup satıyorum_ Ekmek 
paruı yapıyorum. Deniz kenarın. 
da geçen gün sert havada soğuk 
almıtmı .. ispirtoyla vücudümü u. 
jaca.ktım.. Ajrılar nzılar geçsin 
diye .. Vermeyinee, raftan bir Ae 
kendiın alayun dedim. Kolumdan 
~ince ıki life birden dü,tü .. Kı.. 
nldı. 

- Amma, MD ispirto lçiyormuş
llJD.. Bak, flmdi bile ayakta du· 
raeak halin yok.. Sabah karanhlı 
kalkar kalkmaz, ilpirtoya sarılımt-
IJD, 

- Hayır efendim .. Akşam faz. 
laca i~tim .• Akşamdan kaldım. 

Hakim davacıya döndü: 

- Yani simdi, bunun cezalan -
dınlmasını istiyorsunuz, öyle mi! 

- Hayır! Ce:zalandınlmuına ta. 
rattar değilim_ Yalnız, bir daha 
bana musallat olmıyacakına söz 
wrsin; davamdan vaz geçerim. 

- Jfe denin 'Nedbn? Söz veri. 
10I' musun? 

- Söz ftl'IDek ne demek efen. 
tllm? Yemin kalem ederim. Bir 
daha diikkAnından 1~i ayajımı a
tarsam ayaklanın lmılsuıl Yalnız, 
fU paramın üst tarafını ftl'lhıl 
Davacı davasından vaz PÇ'lajftJ 

Haklın karan bildirdi. ~d.im ıay
rikabili setrü ihfa sarhoşluktan lir 
lira para cezaauıa maplp\m ecW. • 
miştl. 

- Mahkemeden tddJllr .. lluaun 
Nedim davacımaa: 

- Bir lirayı 4- .-ws d9 ak. 
lln başına pn. Bu oeuıa .ıı 
~---..ılı 

yükseltti: 
- Ben bu fikirde değilim paşa .. 
Hasune paşanın gözlerindeki ha· 

bulutu ini bir çözülüşle yerini 
kindar bakışlara terketti. Belediy( 
reisi hayret, tahkir ve istihzanın 
müşterek tonunu taşıyan bir ses
le konuıtu: 

- Ne dediniz Recep kahya .. Siz 
ayni fikirde değil misiniz? 

Receb Sebuh ayni metanetle 
devam etti: 

Plyuada Jı~AYDA'ya benzer ye onun yeriae AYrapa diye oydurma btızı 1Urkalar 
Yermek iniyorlar. Bunların ekserisi adi gaz ile boyadan ve biraz da mf1aliaden 

yapılmaktadu. ALDANMAYINIZ. FA YDA'yı urarla i•teyiuiz. 
HAS A N isim Ye markuıoa dikkat ediniz. HASA N D EPO SU. 

n evlet nuıiryolları ve Limanları İşletme O. idaresi iliaları 1 
Jruhammen bedeli (1485) lira olan muhtelif eb'atta 1200 Kg. adi kc?nevir 

balat (24.5.1941) Cumartesi günil saat (11) on birde Haydarpaşada Gar bina
sı dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Askerlik İşleri j 
Y okıamıya davet 

Ewmonü Yerli AS. Şuhednöen: 
l - 2 tıa:uran 941 1ıwıü Yedek Su

bay ve Askeri Memur ve San'alkarJa
rm senelik yoktamaıan ba511yacaktır. 
Ve bu yoklama 20 liaııran 941 &WıU 

'Ispanak 80.000 8 00 
Kuru aojan 12.000 1 00 
Salça 10.000 JO 00 
K-ırmw bf'He 2.000 22 00 
Domates 20.000 f 50 
Patates 32,000 1 0C 
Uhana 32.000 5 00 
ı - Yukar:ıda cfnı ..e mlktarlan yazılı J8 kalem sebzenin Jtapd 

ne eksiltmesi 23 .Mayıs 1941 Cuma &ünü saat 15 de İzmitte ıenane 
ko~isyon binasında yapılacaktır. 

2 - Bu fşe alt prtname bedelsiz olarak komisyonumuzdan a 
3 - Eksillmeye iştirak edecek isteklilerin 24.ıO sayılı kanunun 

ret veslklannı ve 1572.75 liradan ibaret muva'kka' teminatlar:lyle 
zim edecekleri teklif mektuplannı bellf gQn ve saatten tam bir ..,t 
kadar komisyon Balkanh(::II)a vermelerl •3484> 

SUADİYE PLAJIND 
- Evet.. Ben sizinle ayni fikir. 

de değilim paşa... Şehri, kapıla
rını açarak İtalyanlara teslim et. 
mek, metbuu bulunduğumuz Türk 
devleüne karşı nankörlük olur. 
Herkes bizi İtalyanlarla ağız bir
liği yapmış yani satılmış olmakla 

ittiham eder. Şerefsiz yaşamak, 

kara bir leke}'i her dakika alnında 
taşımaktansa şerefile ölmek insan. 
lar için en büyük gayedir. 

Bu işe girmek jstiyenlerin (222) lira (75) kuruşluk kat'l teminat ve kanu 
nıw tqin ettiği vesaikle birlikte pazarlık ıfinil saat.ine kadar komisyona müra 
caatlan lb.ımdır. 

nihayet bulınu§ olacaktır. Bugünden itibaren Havalar müsaid oldukça 
2 - Her Yedek Subay yoklamaya 1 k l ktıfı 

Bu ilC ait prlnameler komisyondan parasız olarak dalıtılınaktadır. (3865) ... ... ~= =:k ~~~~~~~::ı~i~ Her gün müzi o aca ' 
vesı.kasını. sıhhi subaylar da diploma •-••-••liıls ot e ı H • z 1 r d ır. :Muhammen bedeli 83750 (Doksan ne bin yedi yüz elli) Ura olan '15 Ton kay. 

nam,11 İngiliz bedri 4.8.941 Çarpmba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

ve ihtisas veıukalarıyıe birlikte ıube- lllil 

7e geleceklerdir. 

Bu ile girmek istiyenlerin 5937,50 (Beş bin dolr.uz :JÜZ otuz yedi lira elll 
turuş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesilı:alan ve teklifle
rlnl ayni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

3 - Ahva11 sıhhiyeler! dolayısiyle A 1 Q Ç • Müdürlüğü 
1Ubeye ıelemiyccl.'k derecede basla o- nt~ ya rman evırge 

Bu sözler Belediye reisini fena 
halde kızdırmıştı. Bir el işaretile 
çarşı kahyasının sözünü keserek 
hich:fetten titreyen bir sesle hırçın, 
hırçın so.rdu:. 

- Bu sözlerinfzle ne demek is
tediğı_nizi iyi anlatamıyorsunuz .• 

Daha açık söyleyin.. Yani bize; 
bana Seydi Caferle Seydi Hasan 
ve Şeyh Yakuba satılmış adam, 
casus mu dl'Jmek istiyorsunuz? 
Sözlerinizden bu mana çıkıyor., 

Şeyh Yakup atıldı: 

- Rica ederim paşa beni ka • 
nştırmayın .. Ben de fikrinize iş
tirak etmiş değilim. Kahyanın 
hakkı var. Bunca yıldır bayrağı 

altında rahat ve sakin yaşadığı • 

mız Osmanlı devletine karşı nan
körlük etmek hiç de doğru değil. 
clir _ İtalyanlara buyurun diyerek 
oehri teslim etmekten daha bü
yilk bir hainlik tasavvur edilmez!. 

f,At'Jcuı ,,.,., 

11hYA llESELıLEIÜ 

Şanoameier (200) kuruja Ankara ve Haydarpaşa veznclerlııde aatılmak-
tadır. «3895> 

22 Mayıs 1941 
18.00 

18.03 
18.30 

18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
20.ıı 

20..46 

P:rocram ve Memleket saat 
Ayan. 
Müzik: Fasıl Sazı. 
Ziraat Takviınl ve Toprak 
Mahsulleri Borsası. 
~üzlk: Radyo Caz Orkestrası 

1 
(Ibrahim Özgiır ve Ate, Bö
cekleri) 
Konu:ıma (Dertleşme Saati) 
Müzik: Radyo Caz Orkestra
aı rogramının Devamı. 

Memleket Saat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 
Mllzfk: Yurttan Sesler. 
Radyo Gazetesi. 
Müzik: ~ano 8o1o1an -
Fuat Türkay. 

BORSA 

l 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 
100 
100 
100 
100 
100 
ıeo 
100 
100 

21 •• ,.. 1941 
Aoılıt ve K.ap&lllf 

5.22 Sterlin 
Dolar 
Frank 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayişmark 

Bclga 
Drahmi 
Leva 
Çek K.roo.u 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
;Dinar 
Yen 
ı... Kr. 
Ruble 

130- 132.20 

30.0875 

o.985 

12.89 

a.ona •.aft 

lanlar bulunursa bunlar (Mahalli hü
kumet ıabıbınden alacakları rnusad
dak raporu gönderecekleri taahhuuü 
mektuba bağlanarak ve ıubede kayıtlı 
bulwıduğu defter sıra numarasını bıl
dirmek ıu~tiyle ıubeye gönderecck
lerd:.r). 

4 - Şube mıntakası haricinde olup 
ta yoklamalarını yaptıracak olanlar 
istenilen vesaiki bır dılckçe ile t>ulun
duklan mahailın Şube Baş.&anııgına 
muracaat veyahut mektupla şubeye 

göndereceklerdir. Vesaik {hal tcrcu
mesi, terhs tezkere suretr, nillus kil
tügundc kayıtlı olduğu mahalle cılt ve 
sahüe numaralarını bıldıreceklerdır.) 

5 - Yoklamaya gelmıyenler veya 
usulüne tevfıkan mektupla yaptırmı
yanlar 1076 ~yılı kanunun maddei 
mahsusuna göre 50 lra cezaya tabi tu-
tulacaklardır. . 

6 - Bu yoklamalarda aşagıdaki ve
vesaik asıllarıyle bırlikte v..., tasdiksız 

olarak beraberlerınde bulunduracak
lardr. A - Terhis tezkere, tekaüt em
ri ve dğer askeri vesaik. B - Nufus 
cüzdanı, 2 ıer adet fotoğraf, umum1 
ahvali sıhhiye raporu. C - Muhen
dıs, kimyagerler.in hangi ıubelerde 
U,Ypsıara bulud~ '5u, E&ektrik. 
Yol, İnpat, slbl veealkler. 

7 - Her subay mahalli Emniyet A-
21.00 Konuşma: Memleket Postası. mirliğlnden fotografh ve tasdikli bir 
21.10 Müzik: Seçilınfl Sarkı ve ESHAM VE TABVİLAT ikamet senedi getirecektir. 

Türktiler. İkram~eli ~ 5 1938 19.15 8 - Her sınıf içm tayın edilen ıün-
21.25 Konuşma (San'atkArlaımız Sıvu • Erzurum I 19.35 lerde yoklamaya aelmesıne riayet et-

('4 üncü ıayfa.dan devam) Konuşuyor). • :.2 ilA 7 l9.80 mesi illin olunur. 
Dahası var: Senelerce kumanda 21.40 Miızik: Radyo Senfoni Or- 9 - 2 Hazıran Pazartesi gününden 

ettiği oırdusunun hezimetinden Se- kestrası (Şef: Dr. E. Praeto- 4 Haziran Çarşamba akşamına kadar, 
rfus) 1. Rossinl: Sevllla Ber- bütün rütbe tabip. harita, eczacı, kim-

kiz gün sonra, General Gamlen ga- beri Uvertürü. 2. Busoni: yager, veteriner, l~zım, subaylar. 
yet müsterihane bahçesindeki gül- Klarnet içip Kobçertlno. So- Ağız ve bolaz iltihaplan Rida diı 10 - 5 Haziran Perşembe &Unün-
lerle meşgul oluyordu. list. R. Knauer, 3. Mozarl: suyu mahlQlünün ıarıaran ile fifa den '1 Haziran Cumartesi ıününe ka-

Cost Fa., Tutte Operasının u- dar. Topçu, ölçmeci, Işıldak, Hesap 
Sonra bir ne>ktaya daha bilhassa G od Faust o- bulur. Salım hastalıklarda prgara memuru, muamlee memuru. suvari, ta.. _..ı:ı_ k wrtorO, 4. oun : 

.,,..ret ıı:uiuue tedir. Eski mektep- perasından Balet MOzill. 78Ptlması tavsiye olunur. naklye, istihkim, subaylar. 
ten yetişmiş bir çok Fransız za- D.30 Memleket Saaı ayan, ve A- U - 8 Haziran Pazartesi gününden 

• jana Haberleri; Esham _ • TA B V - • 11 Çarşamba akşamna kadar: D.şçl, bıtleri gibi, General Gamlen de, IU sanayii harp, deniz, Jandarma, muha-
düşmanm 1. ... ,._etini istihfaf et- Tahvllit, Kambiyo - Nukut bere, oto, hava, demiryol, subaylan. 

--J~ Borsası (Yıyat). &ami lU'7 Hızır Hicri 1311 
miştir. 12.45 llllzk: Cazband (Pi.) lılAYIS L AJdıl 12 - 12 Haziran gününden 14 Cu-

G G mle A1m 13.25/23.30 Yarınki ı>rosram " 17 mart.esi ıününe kadar: Demirci, ma-
eneral a n anyanm 9 2 S kinist, kamac, marangoz, İmanı, saraç, 

hiç durmadan harbe hazırlandığını ltaplm1'" Yal MI Ay 1 Va.sah Esaııl mimar, muzika adil müıavir, milhen-
pek iyi biliyordu. Hatta bu harp- YARINKi PROGRAM M AY 

1 
s S. D. Vakit s. D dis, tilfekcl, askert Muallim, 

kuıı ~ ..... d 7.10 Prosram ve Memleket Saat ı-__:..;.ı---ı~~-t 13 - 11 Haziran Pazartesi l'ilnün-
teki yeni usuller anacaa:;...- a 5 37 Gllllet 9 1 l den 19 Perşembe akşamına kadar: Pi-
vü.ıftı. Fakat Fransız·ordusunun 7.13 :fO:; Hattı Propam (Pi.) 

22 
13 ıo Öfle '4 '44 78de subaylar. 

kıymet ve dinamizminin bütün bu Haberleri 17 09 ""-tad! 8 ..a2 14 - 20 Haziran Cwna ıtınü Gene-
lr d ı...-_ 7.U Ajans . u .. ral, ve kurmaJ.lar. 

yeni muUerin bak m aa ae---=- ı.oo ~~: Senfonik PucaJa:r 2026 1200 A~I\ g , .. ~ DAVET 
line de kanidi d UO/l.U ı:vm SaaU. '2 19 Y.... 1 S4 BeJtos A*erllk '11........._: 

Ona göre, Fransız or usu, mu- ıuo ~m ,,. Jılemleket Saat 3 28 t..a1r 7 02 312 dahil 332 dahil dotumlu Mil8-
dzeler yaratan bir ordu değil mi- A)'an, Ilın acemi ihtiyat eratın aatıam veya 
dir?. General Gamlen, ti bidayet- J.U3 Müzik: Kadmlar habı Prcıcramınm Devamı. sakatlan ınkedlleceklerdir. Toplama 
tenberi bir tedafüi muharebe yap- 12.U Ajana Haberleri. günü 22/5/941 dlr SuhPM17 h"'lnn-

13.00 :Mllzik: Karışık Proıram (Pl.) 13,P/14.00 MOzik: Karışık Proıra- elan buluun bu ılbl eratm derhal IU-
mayı ve Almanyayı zamanlaJNll· 13.15 Kilzlk: Kadınlar Fasıl mın Devamı. (Pi.) .. ..,,,. mfiraea11tıan llAn olunur, 
16petmeyikafasınkoymuşt~Te- ltmı-=-=--=-=--=---=-==--ıı1ımı:ııi:= ....... ...ı._ ... ._ııı::::mm:m-=:111m1._ ..... :ı::=::===ıam-=----..iıııılımı-. ..... 
dafül bir muharebe lçin de Fran
aanın ne tanka, ne de tayyareye 
o kadar ihtiyacı yoktu. Müdafaa 
istibk.imlan vardı ya, bu kifiydi 
Görünüşe bakılırsa, General Gam
len muammasının yukar;ıki izahı, 
bu harpte Generalle çalı§mış olan 
yüksek rütbeli Fransız zabitleri
nin de aşağı yukan fikirlerine ter

cüman oluyormuş. Bunlar.n ara
sında eskl Suriye yüksek komiseri 

General FuJer de bulunmaktay
mış. GenerJ1 ~ere göre mağlu-

'biyetin iki .ebebi vardır: Belçika 
hududundaki müdafaa hatlarının 
teşkilitsıı bırakılmUl ve Belçika
ya kuvvetler gönderilmesi. 

i>ijer taraftan iddia edildiğine 
pe, General Gamlen Belçikay8' 
böyle ~li kuvvetler gönde
rilmesine de itiraz etınişmif. 

HulAsa görülüyor ki, bir tek a
dam w harbin tuihini belki de 

'8şka tüdtl JDdırabilirdi Fakat 
birçok -.,ı .. ve "2ıiller buna 
aıbi okhı. Bu muammamn penle 
perde af1ılıp qdn>laMcalı pala 
aelecekttr. Bu 1laıllD tariJil 1.0-
hrken, muhakkı• bihnediitmiz 
ppler 

~~PARA 
\ BAY•T YARUflNllf 

DİREKSİYONUDUR -... - ,, 

. . . ... 
'iMRtslll lldl IS IAllCASllDA 
it<lt1tMIYa.I )tUA~ A~ 

il TRll Hllll EIREM 

1 Antalya Viiayetinln Serik kazası dahilinde hudutlan 
zıh Kapaklıbeli devlet ormanından tahminen c706• metre kü.P dlkill 
ile c.350> metrekUp katran atacı bir seneiçerlsinde ç~nlmak üzere 
rihinden iılbaren yirmi IÜD müddetle kapalı zarf unlü ile art 
muştur. 

2 _ Arttırma 31.5.941 tarihine mllsadif Cumartesi günü saat 
Orman Mudilrluğü binasında yapılacaktır. . 

3 _ Çamın beher gayri mamul metreküp muhammen bedeli c4 
c780> kuruştı,ır. 

4 - Muvakkat teminat c484> lira c21> kul'U$tur. 
5 - Şartname ve m\lkavelename projeleri Ankarada Orman 

lüğü ve Antalya Orman Çevlrge MildürHlğilnde görillebillr. 
6 _Teklif mcktuplanmn 31.5.941 ıUnö saat 9 za kadar Kom 

ven1mesl lllzımdır. 
7 - İ«teklllerin Ticaret Odası veslkaslyle birlikte beW edilen 

ihale komisyonuna müracaatları. «3821> 

p TÜRKiYE CUMHU Ri YETi 

Ziraat Bankas 
Kurulu' Tarihi: 18R!I 

Sermayeeiı 100,000,0DO Tilrk LlraJI 
tobe ve Aja• adedi ı 265 

ve ticari her nevi banka muamel 

Para BTrlitirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veri 
zn.aat Bank..-cbı lmm'buah ft lhltum tManaf h• 
a 58 füua 1'alaaanlan HDeM C •eıa tek'1tteek kur'a 1le 

plim lir• 11,Jouüye cbıiıtı•vamr. 

C ..., L• Llnht t.• 
C • .. • &IOI . . - . ~ 

41 • ı• • .... 
1H • • • 1.• 
120 • .. ,. ..... 
118 • • • l.ZOI 

D.IKXAT: Hesaplarındaki ı>I n1ar bir sene fç!nde DO 
şdı düsıııivenlere ikramiye clktııt takd:rde % 2" fazL..sU•1 ;~ktir. Kur'alar 1enede 4 defa: l Ey liil 1 Birinciklnun. 

Haz:ran tarihlerinde eeJd]ıecektir. 

8 yaşında kayıp 
kız çoeutu aranıyor 

ı.,,..-~ .-.1mc1a (11) 
ı,ro. da mukim Mar)'am kızı 8*b 
78J1Dda ~lk bir kaç stındenbe
zt kayıptır. Q6rmlerin ve nerede 
Qldulubu bllenlerln t.nıant.Jet na
mına mezkQr haneye haber ver
meleri. rlea oıuıınır. 

BALKEVLERINDE 

Kütüphane açık 
..........~ 

Evimiz kiltilpbaneai Pazar ıunıenn

- maada ber ıtın 6ğleden e'Yftl 10 -

12 ye ve öj1eden 9CIQl'a 1&-10 79 ı..---~- ;-~-· 


