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'f'4s1 ai RiT 

Şarki Akdenizde ba§lı
Yan muharebenin muh
temel inkisaf safhaları
nı Giritteki harbin nefi
ceıi tayin edecektir. 
Haftanın bilançosu bu
nu gözönüne koyduğu 
gibi bilhaaaa Suriye va· 
:ıiyetini o neticeye bağla
ınaktadır .. 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan: 
Son haftanın umumi bareketle

lıni bir neticeye bağlamak iktıza 
tdt k .. 
~- rse ıu buliıı.aı a varına mum, 
undiir: 

1.1- Giritte ~arki Akdeniz har-
.~ hatJanuştır ve devam etınekte
•ıt, 

~ 2.._ Irakta vaziyet İngiltere le-
nde inkişaf ııöstermektedir. 

l a.._ Vişi Fransası bütüa kuvvet
~ti \·e şahsiyetleri ile Alman iş
•rlı(ini kabul etmiştir. 
4- Suriyede teşettiit ve intizar 

~-•d•r. 
la 5- Amerika harbe doğru adım

'"'• &ıkla. !ırmaktadır. 
~ o~ni;lerde harp şiddetlen

lııı§tir, 

·~ 

AMERİKA 
Cumhurreisi
nin bugünkü 
nutku mühim 
,- olacak 
Nutukta Alman 
Amirali R i derin 
ihtar ve tehdidi de 
dikkate alınacak 

Bu lbtar Amerikan 
donanmaıına bir 
meydan okuma te-

llkkl edlllyor 

] 
'l 
j 

Bugün btitün dünyanın nutkunu bekledikleri Amerika ·cuınhUl't'e•si 
Ruzvelt Beyıızsaray muhafızl•nB dan birinin kızı ile konuşnyor 

Muharebeye 1 Almanlar Giri· 
İngiliz tayga- de tank çıkar
releri de işti- mağa muva/-

rak ediyor /ak oldular mı 

GiRiT 
Harbine 
Bir Bakış 

Hanya'nın 
· garbında gö· 

v •• •• v •• gus goguse 
çok şiddetli 
muharebe-
ler oluyor 

Almanların çok . 
atar zayiat ver-

[
mekte oldakla
rı anlaşılıyor 

Almanlar he

n üz denizden 

mühim bir ih

raç yapamadı 

İngiliz Akdeniz filosuaun Amiral gemisi Var pit ~ır :.ısı 

( HARP VAZiYETİ ) 
Almanlar Giridin garp bölgesine 

bile hakim olamamışlardır. Gö-
v •• 

gus göğüse yapılan muharebe-

lerin neticesini beklemelidir 

(Yazan: EMEKLi KUBllAY SUBAY) 
GiRiT llfi"HAREBESi: 

Kand.ye ve Rcsmo cıvarına i
nen para ı..t. lerın .'!!ha ve esir 
edJdiğiı gören Almanlar bu iki 
tarihi şebi saotlc.rce suren hava 

bombardıma.ıılan' l-. er l:Jr<it c 
ve kul yığı: a: ne getırdJe- ! -
kat bu ıuvkilere tc k.rar pa a ırt 
k,t'aları ndinreğe c aret cdc--

tı>t-vaını 5 hıt~ S:ahlf"4e) 1 
7_ Almanlar garp Airikasında 

'•liyete geçmişlerdrr. 
lınıumi vaziyetin bu son dunt

Jf :uııu hulasa ve tebarüz ettirdik
ıı ~onra; yine ve herll&lde harbin 

' 
11klet merkezi bakımından Ege 
:• Şarki Akdeniz mevzuu iizerin
• llurınak birinci ehemmiyeti al· 

~lttad.ır. 

06ttls g6§1ıe ya· 
pılan mubarebenln 
neuceıı belll delil 

KahlTe 27 (AA.) - B.B.C.• 
Girid muhare~si bütün şidde • 
tile deva mediyor. Almanlar :Ma
larne'deki •kuvvetlerini takviye e
derek, Hanya'nın gnrbındckı İn-

Sada limanına gelen 
Alman gemileri top · 
ateşlle pflsklrtlld8 

Kahire 27 (A.A.)- B.B.C. Bazı 
haberler, Almanlaı.,n Girit adası
na tank çıkardıklarım bildirmış
se de, bu haber heniiz teyit edil
memiştir. Tankların muharebeye 
iştirakı lak.kında da mal(ımat vok
tur. 

~.t\ndolu Ajan ınıQ v d · son 
habcrleı·e gore. Giri.i;le muhare
beler devam etınt .le<' r, Kan
dıyc ve Res.m•)'da b · ea, ikı k 
olmamıştır 

Malenıc n n kasına Almanlar 
hava yoley.. :yeniden müh.lrP
miktarda Wı.vl)"c kuvvellel'I ıc

tlH'v&mJ $ !Jı<?l l>ablt•~•l 

BÜYÜK MiLLET MECLiSİNDE 

A 

l ,, 
1 
1 

1 Şarki Akdeniz harbi Giridi isti
~ t ehbü ü ile ba lamıştır. 20-27 

Amerikaya tehdit savuran 
Alman Amirali Rider ~-

\ 

(D-,,..a.nu 5 bK'i ~yfada) 

~Yıs fas•lası içinde Almanlar el
it ildeki bütün iınkiinlarla Girit
ı. llıuvaffak ve muzaffer olmanın 

•tübesi icindedirlcr. Britanya 

Londra 2.7 (A.A.)- B.B.C. Ruz
veltin bugün söylıyece~ı J1utkun 
pmdi e lta r yled. r .... 

Irakta İngiliz; 
• 

..,.@~•e r ....... _ 

Ufak tciek deniz vcsa;tin.n ka
raya a' ·{er ç karmış olmaları mıim- 1 
kiin görülmek e beraber, ş!mdi e 
it dem mul , r r • 
h. reı<<ti 1 ld . 

\ •lanu kal'f' tasa\· ·ur e~len rın en mühi i olacağJJa şüphe 

taarr zları ~uda l•ı:rı :. nu gelm ;: m al 
fak olan du man ge"' 'Jcrı s• · 1 
miıcı· fa ı opları tarafından gc i 
ı;evrılm ıs'ir. K. nd:) c ,., Re moda 
cı. gişıklik yoktur. 

\arp sistem ve tekniğinin tatbiki 
~r ınanevrası okluğu kadar; Şar
~ Akdeniz harbinin düğüm nok-

edılmemcktgdir. 

. •ını teşkil eden Girit taarruzu 
fi~ilti halde muvaffak olmus sa
).•laınaz, Yunan Kral ve hük6me
~iıı Giritten Mısıra çekilişi, Ma-

Avrupa vazlyet;ı1, ek: son dcgı
şiklik üzerine, nutukta dun tadı
lat yapılmıştır . 

Kahire 27 (A.A.)- B.B.C. B8'.· 
rada sıi k{ınet vard: r 1 r gilız ha\'a 
kuvvetleri llabbani.)l'Dlll 25 kilo
metre garbında Ramada mevkin
de askeri hedefkre hüt·um ctnıış-

Ankara 27 (Hususi Muhab'lıimız 1 
biltl rıyor)-· Reisıcuınhur lsmet 
İnönü dun akş m üzerı Biiyült 
Millet M cll.sıne gelerek dauele
rinde bir m!lddet m 1 olrnll§
tur. 

Ruzv~ltin Alman Amirali Rıdc-
rin ihtarını nutukta nazarı Wbare 
alacağı tabmin etlilrncktedir. A- ''Bismark 

. '' llıe hava üssünün Almanlar eli
'•. Reçmiş holuuması, Kandiye ve 
~ır baı, Girit şehir ve limanlarına 
8iınık halde Alman kıtaat ve 
lcıpçusunun, tank ve zırhlı araba
&ı.nuı indirilmiş olma .. ve indiril· 
~ekte devanı etmeı;i Giridin be
\ •rnehal Almanlar eline geçeceği 
~ltlunda henüz hiçbir kafi hü-

1.unı verdirnıeğe müsait '" kafi 
değildir. 
Şüphe yok ki, Almanlar biitiin 

f•Yret ve kudretlerini sarfediyort' ve fakat buna mukabil İngi· 
·~ • Yunan miişterek müdafaaSl
llın da biitiiıı şiddet ve inadı ile 
devam etti'i '" her~eye rağmen < 
lıakimiyetin bu cephede olduğu • ·~ 
llı!i ahede edili) or. Ayni zamanda !< 
~t hu da\ ada tngiliz miidafaası- !~ 
llın bir hıı,usiyetini de donanma· ~, 
llııı ro)ii frşkil etmektedir. Şaşır- ! 
11•ı, panik 'erici ,.e peri masal
~tını andıran hiinerbaı.lıklarla 
Cirit giiklcrinden karalarına inen 
-'imanları seri murnffakiyete U· 

la hrarak .ebep .-e rn~ıtalardan 
birini hi~ şiiphe yok ki denizden 
•da:va yupıla .. ak ihraç te~kil ede
'•kti. Fakat, İn~liz donanması ha
"• kuvntl~riııiıı ,iddetli laZ\ iki
b.e rağıncn; buna fır,at \'ern1~1niş 
"e her tiirlii riski gÖ7.r alarak ih
ta~ için hazırlanan kafileleri Girit 
•olarında ve Girit sahillerinde im
lıa etmiştir. Kaçamak suretile a· 
~Y• çıkan Alman ve İtalyan kıt
•ları \'e harp vasrtalan pek mah-
dut olmu. tur. imdiki halde; do-
11~nma il;, llonannıa~·ı istihfaf id
dıa ında bulunan bu deniz ve bava 
ltıiicadele'i bir taraftan devam e
derken; İngilizlerin adaJa cıkar· 
dıklar 1 yeni takviye k•taatı ile bir· 
lıkt e hiitiiıı ada 111<•skfınları da Al
ltıaııların inat ile sevketnıekte bu
lundukları ,;e bilhassa J\lafemcde 
''Plıc tutmalarına gayret göster
dtkferi mıltcarrız mulıariplerle 
lt'ıttJak gırtlağa harbetmektedirle ·. 

Herhalde Alınanlar 20 ma,ısla 
lı~ ladıkl rı istila te ebbüsiinli bu 
lna kadar ba aramamışlar • ~ he· 

(Dn-.mu 5 ın..-ı .,.,,. ... , 

(Dffıuıu 5 ln<l ..,yfMLt J 

ın Yazlık Neşriyat Programı 

·---1- 1-I---· 
Harp Ansiklopedisi 

Darp, a-Uııdt'll cüue eevTcsini Kf'n lııtJ.eUyor, Girit f'On mllha.re.be !Jlllıhnesl
dir. Irakta. Suri.:vede çarp~malar oluyor. Arap l'anına.d ı ıı~ ;;..lemde'?. 
Buralardil kimler l~r?. Jrak. Suriyf', 11'-'u, Yemt-n, illi ıin, Mısır, 

İran, Efgaut.,tan, Jllndl...tan.» ilah n~iT?. 

Bu:üıı bu 'TICmleketlere ait en doğru V<! müı:mel malumatı, 
Son Telgrafın cHnrp Ansiklopedisi• ismı altında n~redE'cegl 
cttidlerctc' bı.:laca'ksımz. B..ı c tüdler en mütehassıs muharrirler 
taraf ndan hazulanmıştır. Yarın, Giridi takdım edcceğ·-· 

ı---1-2-1---· 
Hafta Başı Sohbeti 

Kıyıııetli mizah iistadı arkada~ımıı Osman Cemal ~aygılı, 
İstanbul hayatına ,.,. hadiselerine dair her hafla yazacağı nefis 
sohbetlc•·i ile si>.e zc•k \ie ncş'e verecektir. 

---l- 3 -l---.1 
Büyük Hikayeler 1 

Arkodaşımız Reşôt Feyzi'nin sureli m•h"'!""d• Gazetemiz lçln ba-
~ z; hımakta olduğu bilyUk hikiyeleri yakında o'kuyucularımıza kdim 

edeceJ1:iz. Yarırn sahife boywıda olan bu neda hiklyeler, size, b.akUd aık 
ve edebi hik~ye zevkini tattıracaktır. 

t zırhlısının ta-
;~ kibine devam 

ediliyor 
Oe IDID bir torpil
le Jıaı 
zaanedll 

Ira Harbiye 
azırı dün An· 

k raya geldi 
Ankara 27 (H i muhabirimiz 

bıld .• "lyor)- Bır mıic!det evvel 
şc ımizC' gelerek lraka danmüş 
olan lrak H:ırblyc Nazın Naci 

Lond':ı 27 (A.A.)- B.B.C. Şı· Şevket dün tekrar Ankaraya gel· 
mitli Atlnntikte vııku:ı gelen son miştır. , 'acı ş vket birkaç gün 
muharf!bc h&kkında ba"ı tafsil5t evvrl ailesi erk!nını da Ankara-
gdııtlştır. İııgılız H,. 1 .rhl nı ya göndcrım~t • Burada uzun müc!-
batıran E' mu:k zırhlıs ın ta • det kalacakları anlaşılmaktadır. 
bm ıl \'nm ed. mcktE'cli. Şehrimizde bulunan Irak elçimi:. 

~ 1 <D••· 5 lucl . .ı.ıtrde) 1 C~\·at Açıkalın ela vnzife,s, başma ı 
~ -- hareket etmı hr. 

! lo1ıdralıların L - ......... -. - .. d 
:: harp imalatına ozan g~nu~ e 
~: verdiği para sembolık hır 
:~ koşu yapılacak 
l Bir h f ad 120 
• :: mil on iliz lira-

... sı i n p ndı 
: I ı..ondra 27 (A.A.)- B.B C. Harp 

levazm · ınıal tı ıçuı, Londrada 
, açlan .anede bir hafta ı ı.ııde 120 

1 

milyon iııgıliz lirası, yanı 63<1 mil-
~ yon Türk 1 rası topla mışlll', 

B.ı para le 16 mhlı, yalı ut 1200 

Ankara 27 (Hususi m\lhııblrlm!Z 
b ldırıyor)- Lozan muahedesinin 
imıalandığı g..nün yıldönümü O• 

lan 24 • muzda, Mudanyadan 
yol.ı çıkarılacak sembolik bir zey
tin dalı, atletler tarafından Anka· 
raya get..rilccek ve Lozan kahra
manı Mi!U Şcl İnönüne veril k• 
tir. 

1 

bombardıman tııyyareı.1 ve yahut 

1 

1- 4 -1 ~ ~ 4E800ktank saktmtalınabılır. •• 

Onun Hayatını Anlatıyorum ::J ]_e

04 
ek .~un· 

Arkadaııınız llallık Cemal. ta_rafından a~ lardanberi hazll'lan- ~ İ d ~ • U $Ur 
makt~ olan bı'. ~ok heyecanlı, ıhtıra., aşk, nıaıera hntıralarını ~ ı hın kıio tasarruf L 

20 temmuzda Mudanya mütare
kes'JJin ımzalandığı binanın bah
çrslndcn Jlk atlet hareket edecek
tir. --o---
D rle yaral 1 
Ga ta Yüksckkaldırımda 

ı hazırandan ıtıharcn nrşre başlıyoruz. J.4 t 
~·, Anx .. ra 27 (Hususi?. uhabirımiz ı 

Bunlardan 
diier tefrikaları, 
okuyucularımıza 

başka, hazırlatmakta 
yazıları ve sürprizleri, 
müjdeliyeceğiz .. 

olduğumuz 
peyderpey 

1
• bı'1ır or)- Ekn c n 930 rra.,. 

t • üz r• c. n ,fa le başlanması ı le 
< ı g..ndo 1 J4 n -08:! ~ < ır. k 
l sarruf ccı.ıkc ;, · .uJaş k ..,tı .. 

Ş 'J.kulu camı karşısında 63 nu. 
marada oturan Hiımid Koca, Tah· 
takalede llasU"<:ılar caddesinde 70 
numarada oturan İSI!'ai ile Şahın 
Ho•gör tdr. fııı.dan rr. lıt lıf yer
lerındcn tl nrile yaralamnış. te -
d" ı al ın al 'Unış•ır. Suçlular 
yak2'a mıştır. 

-
r -Ba vekil ve Maliye Vekili mü

him birer nutuk söylediler 
M~dürluı,:', Devlet Şurası, k-rtı
tistlk Umum Müdürlüğü, Meteo· 
:rolo:Jı İşleri Umum Müdürlüğü, 
Diyanet İşlerJ, Maliye Vekaleti, 

·Düyunu Umunı;ye, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaleti bütçeleri ka
bul ve tasdik edilmiştır. 

Ma"1e VekilJ Fpal Afralı 

Ankara 27 Husu!!l Muhabirimiz 
bildiriyor)- Meclisin dünkü top
lantısında Büyük M.illet Meclisi, 
RiyaSEti Cumhur, Divanı Muha
sebat, BaşvekAlet, Matbuat Umum 

KISACA ==-==-=-= 
00 ' n batmaıı "' 

laglllz 
rıamumıyesl 

A. ŞEKİP 

el 

Aııbyanlanıa iddiası fU ki, 
Boo muharebe kruvazörünıia 
Gr~nlaod a(ı1darında batması, 
lngifü efkirı nmumiyHiıı.i, Gi· 
riı harekAtından dılıa ~ok ali
bdar etmekkdlr. 

941. yılı bütçesi 309,734,307 lıra· 
dır. Milli Müdafaa için 161 milyon 
lira ayrılın~tır. 

Meclis bugün saat 14 de topla
narak. bütçe m!l.zakerelerine de· 
vam edecektir. 

BAŞVFKİLiN • 'UTKU 

Ankara 26 (A.A.)- Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplantı
sında bütçe heyeti umum.iyesi Ü· 

zerinde ileri sürülmüş olan mütıı
lealara karşılık olarak Başvekıl 
Doktor Refik Sayda'l! aşağıdaki 
beyanatta bulunmuş ur: 

·Arkadaşlar, müsaade buyurur
sanız, burada sciz söy Lyen arka· 
daşlann Vekaletlere taalluk eden 
mütalealarına Vekl arkadaşlarım 
icap ettiği gibı c<'vap ve ızahat 
verirler .. 

(Devamı G ın<'ı sahtftdf') 

dan ancak ikisini kaybetmi~tir. 
Fakat, hiıdisrnin :r.nl manası· 

nı, Atlantikle, Alman donanma
sının, İngi!iz donanınası iJc bir 
muharcheyi kabul edişinde, bu 

cesareti gösterııı~sinde ''e bir 
İngiliz muharebe kru\'azörllnü· 
hatırılmasında aromalıdır. 

Bazı Amcriknıı ka:l'naklarınıa 
bildirdiği veçhilc, İngilizler, 
heniiz manalı bir sıiküt içinde
dir. Saklnmağa liizuııı yok ki, 
bu, İngiliz denizciliğine vurul- -
muş afu bir darbedir. Bu dar
be, maddi olmaktan zi~ade, 

mane,·idir. Harbin ba~ında, 21 
ngır harp gemi i olan ln°iltcre, 
ııiba~et, ıinıdi) e kadar bunlar· 

Şimdi, İngiliz Büyük Amirr.1-
litinin, Bood'u batırmış olan 
Bismark saffıharp zırhhsı ile 
arkadaşlarının 'iddetle takibi 
ve bunlardan birkaçmın hak
lanmasına dair kat'i emirler 
verd.;11 muhaklrnktır. v~ bu
gün, muhakkak ki hıilün iııı:i
liz efk:'.irı umumi'.'·e!'>İ bu he~ c· 

canlı tokilıin neticesine dair 
geletek hnberl~rı beklemı•kle

dir. 
Herhalde, drnizlere hiıkim 

İngiliz donanma ı, Alman de
niz kunctlerine \Ok drıha ogır 
\ c iddetli hir darbe iııd.rmel;. 
merburiFt'odedir. 



2 - SON TELGRAF 
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AOİSELER . 

·, .KAASISINDA · 
SON TELGRAF 

----APARflMAJYLAlt 

ed.er• pre,. 
T ;uımlc Harbtvc • ı '-• 
kı SUTP<!ıı<>P aaamm .traıııa
••Y yoiuna bakan ccplı:nh 
ne, 16 ulu aputımım İDf& 
olunac•km1t! Bu ~ 
lann on tarafları tıitmıla. 
aüılu, arka taraftan Yet.illik 
olacakmıt ! Bea f1lllG difito 
nüyorum: Bar;ün bile, bOyle 
ıuceti mahawada. lükı ola
rak yapılmıyan apartıman
ların kiraaı alet pabuına ! 
Kimbilir, -artık, Sürpaıopta· 
ki 16 apartımanda kiA.lar 
nuıl olacak?. 

CiLAYA 

RACBET 

Cila ihtikirı yapan bir a
dam mahkemeye verildi. Ci
lanın kiloıu 4 liraya imit, bu 
adam, 18 liraya aatmıya. kal
kıtmlf .. 

Cila fiatlanmn bu kadar 
yükıelmeıini, bir cihetten 
makul bulmak lazım. Çünkü 
cilaya, o kadar ç.ok raibet 
var ki, herkeı, itin aslından 
fazla ciluına aldanıyor. 811 
kadar cila merakına kartı 

cila mı dayanırl, 

PEYAMl'NIN 

iDDiASI 

Oıtad Peyami Safa, bir 
makalesinde ıu iddiayı ileri 
ıürüyor: 

«- Söylendiii gibi yazıla· 
maz.» 

Ve bu ididayı iıbat için di
limizden miaaller getiriyor, 
imli eıaıı •e ıekiUeri üzerin
de etüdler yapıyor. 

Faka, bizce, bu iddia yeni 
bir ıey deiildir. 

Biz, ne zamandanberi, her 
söylediğimizi yazamadığımı

zın farkındaya, hatti olwyu· 
cular bile .• 

GôBEGIN 

LÜZUMU 

Sevimli arkada,ımız B•ir· 
ban Felek, geçen günkü fık
rasında meyzu olarak, ele gö
beği almıf, evirip çeviriyor, 
tartaklıyor, yokluyor .. Bilhu
•• ıöbeğin neden ve kimler
de baııl olduğunu tetkik ve 
mütalea ediyor. 

Vaktiyle, göbekli erkek 
makbuldü. Şimdi, kadınlar, 

göbekli erkeklerle alay edi
yorlar. Göbek, muhakkak ki 
inf&D& lazım bir aey deiil
dir. Yalnız cö.terifi varda'. 
Gö.tet-it diyip ceçmeyİDİır.. 

Hila, 1österi9e aldanan
larımız çokhır. Bu bakımdan 
ıöbek ikbaadi bir kıymettir. 

AHMET RAUF 

Esnafın 
Dilekleri 

- 1 

1 

~L.K 
u 

Günün meselesi: Tehlikeli 
Virajlar 

Her cemiyet tahriren ' 
yapılacak müracaat
ları takip edecek 

llall tazyik 
Gazetderin malı hir taı.yikt ma

nn lıB'akıJdı(lııı haber -.erir..,.. 
inanır mısınız? Fakat, bu tazyik 
devlette.. değil, bir takım müesse
se ve dairelerin ba~ında buluaaa 
müdür ve erkanda• ıeliyor. 

1 
Ay başında tram-

1 vaylar çoğaltılıyor· !;!:~ıiı~7h~~1c:~ i 
R omangaga ısmarl. t I d~:::~:!:i:iy:~:~~~:. Esnaf Cemiyetleri İ.Jare- heyet. 

1eri iıundan ,..;nra Ua1arırı bilhama 
tahnttn yapacakları dilekleri ta
ltıp- - ın\aÇ etmeli karaclaştır • 
,,.ışlaniır. İdare heyeUeri her ya. 
pdan di}eji mıdıakkal tıurelte 

tabk* ve iclıbederııe ala.kadarlar 
nemıiinde t='.+üsler yanarak hal
Jedecet1er ve neticeyi dilek sahi· 
lnne tahriren ve Ticaret Müdür
lüğüne bi~rdi.r. ~a!m 
müşküllerine de ba suretle sür'at
le Ct'Vatı vedlecektir. 

anan ram- hillerindeki yolların tehlikeli vi-

Geçenlerdr, bu sütunlarda, siu, 
ayni mevzua tla.ir bir misal ver· 
miştim. 

b d •ı ı • rajlannda tedbırkr alıınğa ka:ar 
0 a g an a j a T l g e l g 0 T vcmıişti.r. Buralarda denize veya. 

Barlmu Ye Orozdl· 
ltu Adliyede 

Fiaıt :Mürakabc Bürosu.' Çorlu.. 
da eep fell<!ri ihtiıkim yapan Sala
mon kızı Çentil, Galatada Mah • 
mud•ye caddesinde hırdavatçı Hı
raç. Kadıköyünde çavdar ekmeği 

· ilıtikt.rı yapan Yalova ırutlı.ınesı 
sahfüı ve bavul ib\ılcirı.ndan Oroz
dibak i e Karlman müesseselerını 
Adliye} e veııttıl.şti.r. 

BOÇOK HABERLER 

ViLAYET v• BELEDIYEı 
*Eminönü 3, 5; Fatih 13, 27, 34, 

35; Eyüp 36; Beyoğlu 10; Beşık • 
taş 19; Üsküdar 19; Kadıköy 35 ün
cü okulda 9 hazıranda çocuk bah. 
çeleri açılacaktı.r. 

Bugün, bir başka misal aı-ze4e· 
yint: 

Bir mü...., r var. Birçok da İ· 
liııları var. Her gazetrye ilan Ye
r.iyor. Bize vermiyor. 

Gazetemizin idare müdürü, bir 
gün, bu müesse.eye kadar ~diyar: 

- En az satan gazetelere bile 
ilin veriyon;unuz1 bize vermiyor
sunuz, diyor, bu neden acaba!. 

O müesseı;ede, . ahibi sıı.!üıiyet, 
erkandan bir zat, ~ecrsinden 
bir dosya çıkarıyor, dosyanın i
çinde, muhteli( tarihlerde Son 

Telgrafta inti~ar etmiş bir talwn 
yuı kupürleri var: 

- Bakınız, diyor, :.izin gazete, 
bizi çok tenkit ediyor.• 

DW,llnü.ıı hali: Bu zatıı;crif, ken· 
ii işlerini tenkit ediyoruz, diye, 
mes'ulyetioi taşıdığı müessesenin 

umumi faydasını düşünmüyor, 

kendi iğbirarını ön plana alıyor. 

Bu suretle hanılı:et eden bir in
san, evveli, \'azi{esini yapmıyor. 

demektir. Sanlyen, doğru ve sa
mimi tenkide talıaınmiil edemiy ... 
rek medeni seviyesinin ne kıratta 

olduğunu ortaya koyuyor. 

REŞAT FEYZi 

* Anadolu)'a Tr kyadın nak
ledılerelı:ler ııçin yeni hır St"fer 
programı hazırlarımaıktadır. * Beled ye temızlık ış.lerme 250 l==============-
aınele alınacaktır. Çocuk b a h ç e 1 eri-

. TiCARET ve SANAYi: ne hangi 
* Almanlar memlek~tımızıden 

deri akmak istemektedrrlcır. 
* Dun muhtelif memleketlere 

298 hın liralı!k ilıra t yapılmıç
tır. * Antil adalanna 25 bın hra
lrk gül }'ağı · raç echirmştır. 

çocuklar allnacak ? 

Tramvay seferlerinde 1 haziran.! 
dan itibaren yaz tarifelerinin tat
blkine 'ı:qlanı;caktır. Seferler kış 
tarifesine nazaran bir miktar art
tırıhnak>adır. 

Bu suretle araba fasılalan azal
tılm~ olacaktır. 

Böylelikle, Tünel - Şişli araba
lan 8, Fatih - Harbiye 9, Harbiye
Aksa.ray 10, Maçka - Eminönü 10, 
Şişli • Sn·keei 15, Maçka - Beyazıt 

8. Kurtuluş - Beyazıt 10, Bebek • 
Emınöml 10, Ortaköy - Aksaray 
1.2. Beşiktaş - Fatih 10, Yedikule. 
Sirkeci 8. Edinıekapı - Sirkeci 8, 
Topkapı - Sırkeci 9 dakiıka fasıla 
ile hareket edeceklerdir. 

Tünel kayup 
Ameri:Cadan Tünel kayışı imal 

ve teslim etmeği derulıde eden 
fo·ma temmuz ayı içinde kayış -
!arı teslım edebileceğini aLikadar. 
lara lbil.dirm~ir. 

Bundan ııonra Tünel seferlerin
deki tahdidat kaldınlacak ve Tü.. 
nel günün ber saatinde servise a
çılacaktır. 

Rdmanyadan ge
lecek bandajlar 
İstanbul tramvaylan için Ro -

manyaya 19marlanan 800 bandaj 
5 haziranda Köstencede teslim a.. 
linacaktır. Garajda bulunan 25 
araba b•ı suretle sefere çıkan • 
lacak ve seyrüSl'fer çok rahatla • 
pcaktır. 

'Yelli mahallede 
terllos tesisatı 

Beşiktaşta Yen8nahalleye Ter
kos ııuyu verikr.esi ~ın başlanan 
inşaat bitmek üzeredir Sular ida
resi hazırandan itibaren Yenı.ma
halledeki evlere tesint yapmağa 
başhyacaktır. 

~~~~~~~ ... ı-~~~~~--

Yaz tarif el eri 
Vapurların yeni ta

rifesi hazırlandı 
D<.'nizyolları ve Şirketihayriye 

kiarelerı liman içinde işleyen va
purların yaz tarı!elerini hazırla
m~lardır Tarıfeler haziran içinde 
tatbıka başlanacaktır. Bütün Bo.. 
ğa:ı:çı™' ~ erken saa.t!erdc olan 
son seferler gece yarısına kadar 
uzatılaeaktır. Boğazın iki yakası 
arasında kar5ıdan karşıya aktar
malı SC'ferlerlc, Adalar • Anadolu 
seferleri ve /\.dalar arasmdaki 
plaj seferleri de yeni tarife ile 
başlıy:ıcaktır. 

\ Pamuk mahsulü 

Fiatların arthrılması 
kararlaştı 

Yeni sene pamuk mahsulünün 
toplanması ve sa ışı hakkında şim
diden hazırlıklar yapılmakta ve 
tedbirler alınmaktadır. Haber al
dığmırza göre, pamuk fiatlarının 
arttınlıması kararlaşmıştır Bu su. 
retle hem müstahsıl daha fazla 
kazanacak ve h<~m de yapılacak 
ihracattan memlekete fazla istı -
fa<le temın Nlilecektir. 

---<>---* Tl!b Fakültesi Dekanı Kemal 
Altan dün Ankaradan donınüştür. ı 

* Ellerındc goztaşı bulunanhr 
Fi at iiralmbe Komısy<Jnu na be
y;ınruıme vercceklerdtr, 

Haıııranın 9 uncu gunu sabahın
dan itiıaren şehrımizdeki mı.iı.-

1.elıf ılk mek1ıepkrde cÇocuk bah
çeleri• ııçılac:ılctır. Çocukhrı 11 • 
tilde sok klaroa oynamaktan kur
tarmak g yesile açılaeak olan bu 
bahçelere "bu yıl ilk mc-kt1'.plere f • .") • .-__ _ 
kdytiedılecek çocuklarla lk okulu ADLiYE ve POLiS ---

MÜTEFERRiK: bitıı·en!e ve halen ilk o ut !ate- ı ~ .J 
besi olanlar ıılınacaktır Çocuk M • f b ak b•• t•• a 

* B.ızı ekalliyet :rrl"kteplerı ma- erIDOS a rı asının U un IS 
arife müracaatlc mali vD.ı)'ellen bahçderı tekmıl talil muddetır.ce j -
yüzünden yeni sene başınd• nıek. Bao,ı:akazlıacçaklntırd. e_b_lr_ genç-ltihsalatını kapattıktan sonra. •. 
teplerinı kapatacaklarmı bıldır - H 

mışlerdır. Bu arad.ı K:ıdııkoy ve ilk kJ••ı dl kalamış Rwn mekteplc-rı de vır. lllU açıl 
dır. * Tatilde i tanbuld.ı kılacak 
ulebder ıçm Hayda""1Ş3 E~kek 

Li.sl!si ile Ererıköy Kıı: Lisesi ay
nlmı:;tır 

* Gonul!U hastabak"'ı olmı:C 
i9tıyen kadınlanmız ıçın Halkev. 
lemıde açılan kayıtbr akşam k~
panacak.tır, , * Maarif Vekiıl~ti P.ndik!e 200 
kişil•k ilk okul kampı açmağa kı
rar ve~miştır. * Tıb Fakultesinde okuyan :uz. 
la.rrmız ıçın ilwıci hır goniıllü 
hastabakıcı kursu a.c;ıbnıştır. * !X'ni1:yo!larına geçen So.;yete 
şilepleri Dl!mir, B:ıkır, Krom şi.. 
leplerin:n bacalarına forslır ya.. 
pılmağa b•şlaıwmşlır. * Galata.da kömürcü H.ı.ltd, ~ok 
kömurünü fazla fıatla sattığııı-i.ı.n 
dün mahkeme tarafırdın tMif 
olunmuştur. 

Beden Terbiyesi Genel Dırek • 
torluğu J:ıer tarafta &"nçlık klup
len açmağa başlamıştır. 

Ş<ıhrimizde de bu yolda faalıyete 
geçılmlştir. l:k olarak Boğaziçin. 
de bir khip açılmıştır. Şıımdıden 
61) kada• genç klübe yazılmışlar. 

dır. Kliı!> gen !eri muhtelıf ,;por 
şubelerinde çalıştırılaca1<tır 

İbrahim pa,a llama
••••n vazlyeU 

Şehzadeba.ıındaki maruf ibra
hrmpaşa hamamının tarihi kıyme
ti ve vaziyetı hakkında Belediye 
ve Müzeler İdaresi tarafından tet
klkler yapılmaktadır. Hamam tam 
yol üzerine taadüf etmektedir. 
Eğer ha.m::rm yıkılmazsa yolun gü. 
zergıi.hı yenıden çizilecektır. Bu 
hususla ya.kında bir karar v""i.. 
ıecetı. tır. 

İbtlklra başbyarak lpllklerı saklıya• 
iki ld,ı mabkemede llesap veriyor 
Dün Aslıye tkmci Ceza M:ab -

i<emesınde şehrunizın bellı başlı 
yün ticaret müesseselerinden Sa
kalakçı oğlu tıcaret.lıanesi s<>.hip -
!eri Nık·l ve Yuvan'ın mu.hakeme. 
sine devam edilnıişlir. 

Şahit Fiat Mürakabe Bürosu 
kontrolörlerinden Alileddin İy iya
zıcıoglu, bu müessesenin SU.mer
bank lvkrınos yün ipliklerini ken· 
di nam ve hesabına 63.tın aldığını 
ve diğer tüccarlara vermek iste. 
mediğıni bu 6uretle pcyasada bır 
yün buhranı çıkarmak istediği gi
bi eskiden yüzde 9,450 kir nisbeti 
kebul etmiş oldu'kları halde son 
zamanda yüzde 52 kar n.iSbeti gör
düğünü anlatmıştır. 

!Mahkeme Sakalalc.çı müessese • 
sın.den yün alamadıklarından Ti
caret Vekaletıne ş\kayette bulu
nan Hasan Cafer ve Fuad Onad 

adındak.ı ık.i tüccarı da şahıt ola. 
rak dınlemışt ir. 

Muhakeme Fiat Murakabe Bü
rosunun vereceği raporu bekle -
mek üzere talik edihnıştir. 

Satiye davası 
İstanbul Birınci Ağu·ceza mah

kemesinde nakzen ·bakılmakta olan 
Satiye davasına dün de devam e. 
dilmiştır. 

Mahkemenin tayin ebmiş oldu.. 
ğu beş i4ilik ehlivukuf Satiye 
binasının o zamanki kıyme\i hak
kında hazırlamış olduğu raporu 
mahkemeye tevdi etımişt?r. Bu ra
~a binanın o 7Allnanki kıyme
tının 241 bin lira takdir edıldiği 
yazılın ıştır. 

Muhakeme iddianın serdi için 
diğer bir güne !bırakılmıştır. 

but da ut·urumlann ken.rlanna 
parmaklıklı manialar y;op.ılac:ai ve 
vesaitin herhangi brr suretle d~
nize, şaı,ya açmamaSJ için temin 
olunacaktır. 

Bir müdde; evvel bir moto.ik -
Jetin denize u~tuğu Tarabyadaki 
viraja ilk olarak bir parmaklıklı 
mania yapılmıştır. Hacı Osman 
byaırında ve Beykoz • Akbaba yo
lunda da bu suretle demir par. 
maklıklı manialar inşa olunaeak
tır. 

Beyazıt Meydanı
nın imar 

planı tamamlandı 
Beyazıt meydanının imar planı 

tamamlanma" üzeredir. Yakında 
ihalesi yapılacaktır. Meydan bu 
yaz sonuna kadar tamamen açıl
mış ve tanzim edilımiş olacaktır. 

Beledıye Fen Müdürlüğü de imar 
Müdürlüğile 'beraber çalışmalı: -
tadır. Mütehassıs mimar Prost dün 
meydana giderek tetkikler yap • 
mşrtır. 

Esnaf Baıtaaeı•••• 
masrab çoll artmq ı 

Esnaf Cemiyetlerinin, esnaf has. 
ianesine yardımlarını arttırmaları 
kararlaşmıştır. Bunun için bugün
lerde bir toplantı yapılacaktır. İ
ıaç !iallan ve diğer masraflar art
tığından ha...taneye daha fazla yar. 
dun yapılması icabetmektedir. Ay. 
rıca esnaftan da şahsan yardım 
istenmesi düşünülmektedir. 

Maalllm Ye llade
meıere verilecek 

munzam lcret 
Şehr•mizin muhtelif yerlerinde 

yakında aç~lacak olan çocuk kamp

larında \"e çocu~ bah<,-elerinde. va.. 
zife alan muallimlerle hademelere 

maaşlanndan başka ayrıea mun.. 

zam ücret de verilmesı kararlaş -
tırılmıştır. 

'Yeni Beyazıt ve Osııı
dar serllomıserıerl 

2 yıldanberi BeyaZJt nahiyesın
deki me;aisile hallra ve inılrlerine 
kendini se\•dirmiş olan Beyazıt 
Başkomiseri Kemal Gokmen Üs
kiidar kazası merkez başkomiser. 
liğine, Üs!riidar Başkomiseri En. 
\'er de Beyazıda naklen tayin edil
mişlerdir. __ .,__ 

Onblr avukatın ceza
ludınJması istendi 

Yeni Avukatlt"k Kanunundan 

sonra Avukatlığı teriı:etti.kleri hal. 

de telefon rehberindeki isimle • 

rinin yanında, avukat kelimesini' 
sildımıiyen 11 gayrimüslim esiri 
avultatı.n dün bu suçtan mahke -
mede cezalandınlmalan istenmiş-
tir. ' 

ıs==-===========================-==================================================================== 

Edebi Roman: 72 - Buyurunuz. 
- Bır tane de şoföre ver. Yakında 

KOLKOL' A 
rabtlınek: benim an ladığmn. lezzet 
aldıgun tırzda buna hir çeşni ver
mek imldnı onun ehnde yok. O 
halde! 

- ........ . 
- Neye 30Suyorsun oonım? Ce. 

vap ver9"ne! 

- Al aı<kad"'. 
- Mersi beyim. 
- Yolu yarıladık mı? 
- Bir saat sonra Bur.<adayız. 

göze getiııdi. Gülüşmek.ten ıken
dılerini alamadılar. Belliydi k.i ~
för vazLyeti çakmıştı. Kulak ku • 
!ağa konıııştuklan için münak~a.. 

! • 

,.•ikdamda 
yı takip edememiş, söylenilenleri 
duyamamıstı. şi.iım.esız. Fakat ara.. ~ 
ba.sında taşıdığı çiftin tekin olma- • 
dığını anlamış bulunuyordu. • 

Müelltti: Nizamettin NAZiF 
- Evet a:mma Mollanın bana 

vilremed.ildcrı var. BunlSJ olma
dan da ya.şıyamam. Faraza aşk.·· 
Mutlaka birini sevmeliyim. 

- Senin için bu kadar iyi olan 
bi.ı: ada.mı ben 2klatamam. 

• - Ncitadar yanlış düşiınü)")r • 
sun. Sana Mollayı aldaıt dıyen 

Jtim? 
- Mollayı aldırlnnamış olmak 

l ın aramıl'Jdaki miınascbetı ona 
'biıldirmc~r lazlll\ ... 

- Bıldiriri.z ... 
- Ne dodin? Çıldırdın rm? 
- Dcr.;doğru karflSına ç*anz. 

'Biriıı=mıizi sevdiğimizi an!&tırız. ı 
- 'l'aıbii Mollaya da tabancasını 

fElkip' btzi yere ııcnn'* dil.şPr. 
- Ne nriinaeebel.l Molla mMml 

M amd ı r. O, doelları ile kaı'fı kar- 1 

şıya geçip saaUerce şatranç oyna. 
ı:ruy.ar mu• 
-~Y··· 
- Eı;i mesi bu ı.;te. .. O nasıl 

hııswıi eğlencelerı içın toendısıne 
istedıği gibi partenaıre s..>çıyoı= 
ben de husuai eğlcncelerirn ıçın 
istOOiğım partenaire'i seçmek hak
kına malik olamaz ımymı? 
- ...... 
- Ni~!.ıl llvkılla benim.le şak'anc; 

oynamıyor• Çüukü berı.şakanç 
nllm yurum. Öğrenemez nuyııın? 
Ögre>ıebilırım şüphesız... F&kat 

oyun benıro hoşuma gitımıyu~ · 
Bınaenaleyh bizım .Molla kendi 
vice"ini tat:min etmek ın ayni 
şeyden kendisi gibı ~.k duyarı bir 
veva biritaç aıdrunı çıyor AŞk 
cb bemm v1<:e'imıia:, Bunu başa-

Na<'ı ıster istemez kekeled.ı: 
- O !ıJ!de ... Senin de kendine 

bir aşk .. 
Rezzan, sozünii •keııerek ş.iddetle 

ha)"kırdı; 

- Bır veya bırkaç ... 
- Evet ... Bir veya bırkaç aşk.. 

partenaire'i seçmek hakkını ta • 
nımak hizım. 

- işte bu kadar. 
- Mantık yerinde. 

- Dlı, mademki .mantı.le ~inde-
dır. Kurun buna .ihraza hakkı ola
bilir? 

Naci cevap vennedı. Bır müd -
det suıstu. Tabıtkasııı.dan bır ili • 
gara aklı. Dalgındı. O kadar dal.. 
gınrlı ki Rezzana da bir gıgara vw
mc-gı uıwtmuştu. Paketi cP\Hne 

yarken kadın eliıııi a.t.tı: 

- Ben Je ııstenm. 

- Çabuk gid.ıyoruz galiba. 
- Se-ksen kilometre vasati ... 
- Bursa.ıia nereye inelim Rez-

zan! 
- Hıı,"i>ir fikrim yok. lı;tanbul.

dan ılk aynlışllII bu. 
- Sen 5Öyle bakalım aıi<adaş. 
- Bana kalırsa, doğru Çekir • 

geye gidelim derım. Amma lüks 
bir <>tel ı.sterseniz ona di'Y"'Ceğım 
yok. Ya şehirde :!ı:alırsımz, yahut 
Buma ;ı., Çekirge araımıda bir ye. 
nı ole! var, oraya inersiniz ... Afil· 
ma, benden size dootça na.:;ıhat ... 
Ban)".! almak isterseniz eski ha

rnamlardaıı vaz gemeyinız. 
- Öyle ise bildiğin grln yap. 

Yalnız rahat etmek Snkiınını bu
lalım. 

- Koriıına}"ın beyim, aıze 1ciım.. 
siniz, nevini~ d1)<e 90t'llfl olmaz. 

Bu cevap, .Rıezzaı* Naciyi göa: 

Bu gülüsıne Naciyi dalgınlığın- .~ 
dan kurtardı. Kadının sigarasını ,.• 
yakarak: ! 

HAZRETi 
MUHAMMET : 1 - Azızem .. · • dedi - sen hııri 

kuladesin. • 

- Bunu bana ilk defa söylemi
yorsun Naci. 

- Bir daha tekrar el.meme mü
saade et. 

·- Miikemmel... Faka\ O:ına bi.. 
raz ba ka söz söyle .. 

- Ne söyliyeyim? 

- Bulamıyoc musun? Faraza ... 
J aleye yaıxlığın eski mclı.tupları 
tekrarlıyal>ilin;ın? 

- Nededin? • 

Naci, ibİl' kuduz köpek tarafm. 
d&ll bıı.dlarından oola~ gibi 

(----> 

J. 
• i 

Ve lsllm orduları- ,. 
J. 

~· nıu muharebeleri • 
~ ~ 

jYazan: Ziya Şakirj •: 
J. \ 
1 idam ordulcıruun yap- '-1 ı 
~· tığı gazvelerin bu çok fO- '• 
! yanı dikkat talailôtını, '-. ı 
~· Ziya Şakir, bu yeni , 3eri '• 
,.• ile ikdam refikimiz ohu- '-, 

Yo«rlcrruuı ta kel im ede- '• I 
L • • 

, ceRttr.. .• ! 

Yazan: Ahmet Şükrü 

• lşbirligı. beynelmilel ııı 
~tlerin tarii ve ıı.ahında ıe" : Ali 
lanılmaga başlanan t>ir 
dur. Bir devlet, diğer bır d• 
do6t veya düşman olur lt 
girer. Muharebe ,.az,,·etınılt 
raf kalu·. FU..t bu· ·de• Jel 
devletle •işbırligi. yapU.i:• 
bu münasebetın ne oJab 
malum degild:r. 

Bu sebepledir ki Viş-l lı 
• tile Almanya arasındak ıf. 

betlerin ır.ahiy .. ıi bır ıurh• 
lam1yor Almanya, ge~cn 
da Fransayı mağlup ettı 

devletle bir mutarPke il!1 
Normal şarti<ır al\ında ~i:ıl 
Almanya ile sulh müzaker 
gıı·i~mesı liızımdı. Fakat A 
yanın başlıca düşmanı olaP 
tere mukavemette devaır •.1 

den Fransa ıle yapılacak ~o 
selesi İngilterenın de rr aglO 
cağ; zamana tehir ed ld vr 
tabii olmıyan bir \'Rz·yet f 
Fakat Almanyo, birknç a• 
Fransayı işb:rlığıııe d3\'f

1 

Mareşal Peten de bu ışbll' 
prensip itibarile kabul etıL ıV 
bir devletin diğer b•r ded• 
birliğı yapabilmesi içın h<Ç 
sa, o devletle sulh halinde b 
ması lazımdır. Halbuki FrP"' 
Almanya arasında harp fi 
vardır. Dığer taraftan Ataıan 
İngiltere de harp halinde<! 
sebepledır ki kurulmas;ııa 
lan işbirli~nin, İngilterc'l'e 
de,·am eden muharebede n ..... .,, 

Fransanın Almanlara yard 
1 

temın etmek gibi bir makS' 
zilmekte idi. Filhakika bır 
denberı Fransarun AJınııJ'· 
doğru temayül etmekte oıdo 
dl'l3let edecek birçok eırı 
mevcut olmakla beraber, Vi.l',..,....,1_, 

kümetı, haziran 194-0 ta im~ 
mütarekenın hükümleri 
çıkmak niyetinde olmadı~pl 
birçok vesılelerle anlattı. 

Ancak son birkaç hafta ' 
İngiltere ve Bırleşık Ameril<IAk.''111,1 
şinin hareketinden şüphelen 
obaşlamışlardır. Almanlar s~ 
deki tayyare üslerini kutla~ 
!ardır. Sur<yedeki harp malt;iı'. 
si, gen_e Fransızların ifadı.'\if 
göre, Ingıltere ile harp hS 
bulunan Iraklılara verillll~ 
Şimali Afrikadaki Fransız 

temlekelerinin karasularınd8P ~ 
limanlarından istifade eden ıı< 
rr.anların, Lıbyaya asker ve ,.A 
hizat sevkettikleri bildi~ 
Fransız sanayiinin Alman !l 
tinde çalıştığt iddia ediliyor. I_ 
lar, Fransa ile Almanya arııS' 
kurulmakta olan işbirliğinifl 
askeri ittifaka de151et etme~ 
duğundan Ingilizleri kuşkuls 
mıştır. Bu sebepledir ki Arll ıf !lcı 
Darlanın evvelki gün yapt>P ., ı 'i 
yanat ıle bu işbirliğinın ma~ \> 
tini izah edeceği zannedıl jjıı' 
Beyanat hakkında böyle bir rtf 
bcsliyenler, hayal sukutuna "~ 
mış olaeaklardır. Amiral, F'fS 1$ 
nın geçmiş zamanlardaki suÇ ,r 
bugünkü zafı ve Almanyanın !fi 4' 
hamet ve alicenaplığı hakk!Pa 
90k söz söylemişse de AlmanY8 r 
V~i arasındak,i işbirliğini iz~ 
mekten çekinmişt;r, Amiral. "eJP 
sanın felaketı mes'uliyetinı. td~ 
teşrü meclislere yüklet~e_I<t ,._, 
Amirale göre, Fransa kuçu!< jjJI 
rupa devletler;nin hamisi r!l

1 ,ı 
takınmış, fakat bu rolü yaP~ 
·için ıaz,m gelen haz:rlıkta bl'Jıı 
mamıştır. Hazırlıksız olarak !ı 

:Jıl 
girmiş ve mağlup olmll§tur .. f11~ 
tef.iki de Fransayı yalnız b.rak ~ 

•tııdl 
ve Almanya Fransayı harı g.1ı 

silebilirken, muzaffer de\'le7 1 ~ 
senesi mayısında onunla ınuıl fi' 
reye girişt.i. Darlana göre, p,1ırı;e' 
ya, Fransadan donanrl'ayı ;slC 4 
miştir. Müstl'mlekelerinden \· 
rak talcbtnde bulunmamıştır. ıt? 
giltereye karşı harp iliınını ~, 
etmeırtiştır. YalnıL işbirliği •r 
miştir. Fakat bu ışbirliı":in.ııı ıı'rı· 
ları da henllz tesbit edilJJllŞ de P ~ 
dır. Çünkü Darlan, beyanatı el' 
ancak bir yerindi! bıma ıırıa rt' 
miş ve •Fransanın istıkbah et ,ı 
yan etmekte olan müz~krre1 

f·· 
bağlıdır. denııştır. Darlar '' , · 
ettıgı bır mesele de Bercht · . 1ı 
d 1 .. ı·k t ıı;•l•' ende yapı an mu a a .ıı, pıl' 

daveti üzerıne vuku:bulm·~' 
sıdır. . 11 

Darlan, işbirlığı hnkkınd'1 ~,,. 
hat vermemekle berancr. F'r'. 0~~ 
nın dünkü suçları ve buı:" ,..,, 
7.iıfı hakkında söylediği s<ızkı#> 

(ııe-r- 5 jpool ""' 



'din mukad
deratı 

: Ali Kemal SUNMAN 
e . 
llızdc nüfuz tests etmek is-
~ lçın Giridin hiçbir zaman 

1 1.lrnedığini tarih göster
ıçin muhtelıf devırlerde 

~kan dökülmesı de bun
llıa ın eskidenberi asıl yer
'ba k davasında bulunan bir 

1ıs.i vardı. Fakat pek es
larda adava etraftan bir l ~ 
ar olmuştur. Hep bu a-

... , amilin de şu olduğunu 

... ı..ıatıyor: 

la. ~e nüfuz tesis etmek. 
F'enikclılerin adaya ya

:a boylc. Masallara göre 
Ola ır kahraman Giride mu
~ n bir takım canavarlar
~1 kurtarmak için oraya 
~ kat ondan sonra Gııit n· 

ık F'enıkcliler için bugün
rııe bir deniz üssü o!Mu<:
~ Gir ttcn başlıyanık ş~-

t 1:anm ve şimdiki İspan
Pl~ıllerine tecavüz etmek 
~ikeliler için işten sayıl-

~ ~e .~er ye~ gibi kah par
~d Sö~uk devlrleri var. Fa
. e~ızde siyasi, askeri ve 
~Ufuz sahibi olanlar .iç!n 

lnan hatırdan çıkmamış. 
ao devrinde de böyle ol
ll l'rıalılar fütuhat S'iyaseti
~r almaz Giride hakim ol

h.rrnişler, bunda da zor---·"'·-b' ~lerdir. Girit ahalisi 
~rbırinin aleyhinde imiş. 
~ tefrikalardan istifade 
d en Romalılnr için Girit
e Yekdiğerini çekiştirme-

~ele.e ettikleri kar az bü
tnış. 

ar de\•rinde, ondan son· 
s zamanında Giriclin ta
bijJ Ük vekayi azaldıkça 
~ · . Yalnız Htristiyanlığı 
l'fıyeti var. Fakat İslam 

~re hicretin birind asrı
)' lnda islihn donanmıı:; 
~rnağa b~c;lamış, ondan 

eviler ve Abbasilerin 
itıda adaya karşı muhtelif 

~\it· devnm etmiştir .. Me'
lnde ada müslümanla: 
. fethedilmiş oluyordu. 

~a· ~ret edilmiş olan i.~ 
da Yine kendini gösteri-

~ 
i~l.tk asra yakın bir zamnn 
~ar .. · 

"sınde bulunan ada A· 
~~denizdeki adalan ve 

Ulerin mühim yedcrini 
~ek için birbirini takip 
~eketıerinde bir üs ol
~ ndan sonra Giridin muh
tftJ:r1 çıkm.ı,ştır. Hatta 

tfc1 !Salip scf erlcrinıie Gi
~~ ~le sahip değişt:rc!iği, 
~ dikli!ere geçtiği oÔi'İi
•tı.edikliler bu güzel ada
afazas• öyle kolay ohm-.ı-

~1 biliyorlardı. Onun için 
rçok muhacir getirterek 
işler, adanın o zamanın 

'1 IÖre müdafaası ıç!n ne 
~ tr\ak kabil'!>e almışlardır. 
. a Çok emek ve para b=tr-

l i SÖylemeğe lüzum y"k. 
c~ tn;paratorluğunun ta
Irıdın ne kadar büyük 

lb.~lduguy . lA c· .d. 
'lltı. .. ıse ma um. ırı ıP 
~ sttrmüştür. Sultan İb

anmda kuvvetli bir 
ıiderek Giritte Hanyayı, 

t&t ROlU AN: 13 

Güzel, fakat tarihi 
kanlı vakayi ile dolu olan 
bu ada, birdenbire dün
yayı kendisiyle meşgul 
etmeyi de bilir .• 

57 günlük muhasaradnn sonra ict
hetmeğe muvaffak olmuştur. La
kin Kandi~ enın fethi ancak 12 se
ne oonra müyesser olmuştur. Ve
nedikJa,lerin mukavemetı bundan 
da anlaşılıyor. Bu mukavemet hiç 
unutulur gibi olmamıştır. Tabii 
surette askeri bir liman olan Su
da ile birkaç mühim iskelenin zap
tı ise daha uzamıştır. 

Ondan sonra Giritten artık bah
:.edilmez oluyor. Aradan geçen za
man az olmamakla beraber gü
nün birındc Yunanistanın istik-
liilıne yol açml§ olun büyilk isyan 
çıktığı vakit Gıritliler de ayak
lanml§lardır. Girit hırıstiyanları
nın da isynn edişi o zamnn Babı
aliyi çok ugraştırmış, isyan bas
tırılmış, :fakat senelerce sonra tek
rar başgöstererek müzmin bir hal 
nlmıştır. Girit hıristiyanlarının o, 
zamanki davas hep Yunanistana 
iltihak etmekti. Bunun için ha
riçten ne kadar teşvıi.k gördükleri 
aşikardı. Ba'bıalinin başındaki ga
ile daha artıyor, Giridin gitgide 
laf:zrmurat hale giren ıdaresi nr
tık büsbütün yabnncılarm eline 
geçiyordu. Eğer geçmi§ senelerin 
bu safhaları tekrar gözönüne ge
tiı'ilse mazinin ne kadar acı gün
leri 0ılduğu hatırlanır. Hulasa Gi-
ridin çok acı vekayie sahne oldu
ğu bir kere daha söylense gerek. 
Vakit vakit kendini unutturur gi
bi olan güzel, fakat mukadderatı 
hep kanlı vukuatla dolu olan bu 
ada bil'denbire dünyayı kendisile 
meşgul etrneği de bilir. Şimdi de 
olduğu gibi. 

lı Ye /ıfi Arıyawtlar, 
,.,,.,..... femenıni-

111!' ve miifkiller 
KAYIP KARDEŞiNi 

ARIYOR 
En son vazifesi Edirne VilAyeti En

cümen kaleminde kl'ıtip olan kardeşim 
Nizamettin Gülıandan 5 yıldır haber 
alamad$mdan merak ve endişe için
de bulunuyorum. Bilen hayır sahiple
rinin ıutren Son Telgraf Gazetesi Hey' 
eti Tertibiyesindc B. Snbahattine ma
lumat vermelerini rica ederim. 

İt arıyan genç kız 
Lise 1 inci sınıfından terki tahsil et

tlm. Ailevl vaziyetim dolayısile az bir 
ücretle herhangi ticari ,•eya resmt bir 
dairede kfıtibelik yapmak üzere bir 

iş arıyorum. Seri daktilo yazarım. 

4fzu edenlerin Son Tclgrafüı N. ru
muzuna müracaatlarını rica ederim. 
Lise 11 ekadar okumuı 

genç bir kız it arıyor 
Malt •·<tıo:lyetimin lmkfmsızlığt do

layısiyle ancak lise ı ı inci sınıfına ka
dar okuyabilmiş, ifade \'e yazısı düz
gün on yedi yaşında mütevazi bir aile 
kızıyım. 

Hem şimdiye kadar bana şefkat ve 
ihtimamla bakan aileme yük olmamak 
ve hem de istikb:ıllmi kendim hazır-

lamak emeliyle ticarethane, yozıhane 
gibi müesseselerde b r i,e girerek biı
tün dikkat ve gayelerimi sadec<' vazl
f~e bağlamak istiyonım. Tek başımda 
hayat yolunda attığım bu ilk adımda 
yanlarında is vermek suretiyle beni 
teşci edecek olan muhterem vazife sa
hiplerinin lütfen Son Telgraf Gazetesi 
Halk Sillunundn Meraya yaunnlarını 
hürmetle rica ederim. 

' r,. Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

' t ~t·. ~rofesör Ceınil \'e 
'•ııı ltıbın "yiizlerini n~ ka

•ıı Httrduysa Mu7.af!er \'C 
~·· t~ . llılerinde de o kadar 

tıı ... 
IQ ~rı yaptı. 

~ ~•nlendikten soıara pro
'-~~·ı tekrar söz aldı: 

~uıta_~n tıbbıadliye göadc-
i1' 1-ı'.~ıınizi reddettiniz. Ha

ttluniinü itaatle karırı-

'--~ ·ı °'~f 1 
trde yine bu hakkıını-

IQ tutulma ını rica edi-

ıı.· ~e\' 
~tıı· anı etti: 
~ 111 bUtüıı e\•sarne bir ca-

~:lt arzctnıiştik. Kendisi 
. ar cürüm aletlerini ve 
t 

?rtadan kaldırmışsa da 
•ııcelenıeler kendisinin 

bu suçu hazırlatarak, bilerek yap
tığı neticesine \'asıl olmuştur. 

Bunu burncla iwh \'c isbnt ede
cek ~ahitlcrimiz de vardır. Bu şa
hitlerin getirilmesini istiyorum. 

Profesör Cemil, sözünii hura
dR kestikten sonra, şahitlerin ad
lannı yazdırdı: 

- Ferdi. Şükriyenin bedbaht ko
cası. 

Ane. Şükriyenin oda hizmet-
çisi. 

Latif. Şofôr. 
Matmazel \'iktorya. Mürebbiye. 

Elizabet. Sofracı. 
Ahmet. Kapıcı. 

Anıkat, hu adları yazdırdıktan 
sonra, 

- Şahitlerimiz mahkemenize 
aı-zedilecek vesikalarımız olacak-

111.'unr ıı 
Et Narin 

Belediye, et narhını geçen
erde indirdi. Kıvırcık ve dağ
lıç 65 kuruıa, karaman 60 ku
ruşa satılacak. 

Ötedenberi ucuz, fakat, bi
raz fena et satan kasapfor, 
bu narha uydular. Onlar, za
ten, ucuz et satmakla marul 
idiler. Fakat, iyi et almak, a
ğız tadiyle et yemek İ•tediği
niz zaman, bu narh üzerin
den et satın almanıza imkan 
yoktur. 

İyi eti, 65 değil, ancak, 75 
ve hatta 80 kuruştan alabili
yorsundz. 

Ka•aplar: 
«- Narh üzerinden idare 

etmez, biz de pahalı alıyo
ruz. isterseniz ucuza da ve
relim. Fakat, siz o eti yiye
mezsiniz.» diyorlar. 

Mesele §Urada: Konan 
narhın hakillaten kabiliyeti 
tatbikiyeıi yok mudur?. Yok
·~, neden konmu§tur?. Eğer, 
heıaplar iyi yapılmış, narh 
öyle konmuı iae, kasapların 
pahalı ıatq yapmalarına ne
den meydan veriliyor?. 

BVRHAN CEVAT 

Üniversite Profe .. 
sörleri D i y arıba
kıra gidiyorlar 

31 mayıS'la Diyarıbakırda açıla. 
cak Üniversite haitasına iştirak 
edecek profesörler ıbugün şehri • 
mizden hareket edeceklerdir. 
Haftayı Rektör Cemil Bilsel bir 

nutukla açacaktır. Diyarbakırda 

bir Üniversite neşriyat sergisi de 
açılaca'ktır. 
~ . 

Tren altında kalan 
Mustafa öldü 

10 ,gün kadar evvel Çatalcada 
tren altında kalan gndö.frcn Mus
tafa dün Cenrırhpaşa hastanesinde 
ölmüştür. iMuStaianın iki ayağı ıke. 
silmiştir. 

Gerçi yaza girdik. amma, dik
kat cder'Senlz, çofumuzun. kıya
fetinde tam yaza glrmiş 1.nsan
la rın bali yoktur. Bunun da se
bebi İstanbulun kerarstZ havası
na k;imsenin gUvenmemesldir. 

Baz.ı gençler bu mevsim karar
sızlı!lına aldtrıŞ etmezler ve onlar 
giyinişlcrinde yazı dah çabuk 
getirmek isterler. Haklan da var. 
Çünkü ihtiyarlan bile gcnçletcn 
Uk ılık havalar gençlere ne 
yapmaz? 

Yalnız şu var ki yası olgunlnş
m~ ve geçmiş olanlar, bir mev
simden diğer mevsime ~rken, 
bu intikal devresindeki itıinıl
s.ızlıklara karşı daima ihtiyatlı o
lurlar. Birdenbire kıs kı,v:ıretin
clen yaz kıyafetine geçmemeli. 
Çünkü ani hava degi,şikliklerj Ih
uyalsı7Jarı lıaz..ın çok fcru:ı yaka
lıyabilir. Nm.ıl kışın sinemadan, 
tiyatrodan, kah\•edcn, hulıha sı
cak bır yerdl"?l dışarıyn cıkarken, 
tedbirli ~ıkıyorsak, tıpkı bunu 
tersh1e alarak, kıstan ynuı girer
ken, ayni suretle tedbirli olmalı
yız. 

tır. Fakat, enöncc bunlarm geti
rilmesini ve dinlenilmesini işi

yoruz. 
Dedi. Baldın müddeiumumiye 

sordu: 
- Bir diyeceğiniz \"ar mı? 
Müddeiumumi: 
- Ha;> ır .. Şahitlerin ptirilınc

sini isterim. 
Diye talebe iştink etti \'e ha· 

kim suçluya da: 
- Sizin bir diyeceğiniz \'ar mı? 
Dedi, Vedat: 
- Hayır .. 
Cc\'abını \'erdi. Avukatı: 
- Diye;> ceklcriıniz olacak, fa. 

kat sırası gelince. 
Diyerek ilave etti: 
- Söyliyeccklerimiz, istiyecek

lerimiz, getirteccklerimiz, hakla
rında karar ve adaletinizi dili,·e-' . 
ceklerimiz çoktur. Ancak bugiin 
\'e hu celsede değil. 

Bundan sonra hakim: 

- Mahkemeyi şahitlerin geti
rilmesi \'C dinlenmesi içn 15 tem
muza bırakıyorum_ Saat 14 de 
muhakeme de\ aın edecektjr. 
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MAHKEMELERDE: 
"Kız dt g ıga, oğlan 
lı.alag'!- çekermiş,, 

------------------------: .. -----------------------
"Ne doğru laf .. Her huyu ben .. San
ki babasının değil b~nim kızım.,, 

-~ıı--_Y_a_za_n_:_B_fJ_s_E_Y_i_N_B_E_B_ÇE_T_3_. --
Orta yaşlı lhir adamla genç bir 

kız merdivenleri tır-rnanıyorlardı. 
Adam, 

- Kızım, dıyordu; sen benim 
dediklerimi dınle ... Benim söy -
lediJderimi aynen söyliyeccksin. 
anlıyor :musun? 

Ve kulağına nnlıyamadığun bir 
şeyler fısıldayordu. 

Üst kata ~ıktılar .. Adam, nefes 
neiedeydi. Koridordaki kanepe • 
lerden birine: 

_ Ooooh! diye oturdu. Hala an- ı 
ialıyordu: 

- Anlıyorsun ya!.. Öyle !kendi 
bildiğine, enine boyuna, rastgele 
konuşursan mahkum olursun ... 
Senin yapacnğın, onu mah1kfım 
ettirmek, kendin beraet etımek ... 
Anladın mı? 

Genç kız, biraz lakayt, söylenen
l~re fazla ehemımiyet vıermcz gibi 
bir tavırla, dudağını kıvırıp omu
zunu silkerek biraz ileriye doğ!"u 
yürüdü. 

Or.ta yaşlı adam, kanepede, yor. 
gunluğunu dinlendiriyordu. Kır 
saçlı, gözlüklü bir adam yaklaştı .. 
Gözlerini büzerek, ona ibaktı. 

- Cemil.. Sen değil misin? di. 
ye sordu. 

- Benim.. Tanıyrundaın mı? 
İhtiyralıyor musun? Gözlerin mi 
görunüyor? . 

- Gözlerim görmüyor: ya! Mi
yop olımuşum .. Gözlüklerin far -
kın'da değil misin? 

- Farkındayım ya .. Hani neden 
oldu diyecektim. 

- Neden ola<:ak?. Okumadan ... 

- Allah afiyet versin, zararı 
yok .. 

- Zararı ~ değil, zaran çok 
ya .. Neyse ... E, nasılsın lbakalrm 
Cemilciğim .. Şakta maka, kaç se.. 
nedir lbil'birimizi görmedik? he. 
men, yroi sekiz eene oluyor, de -
ğil mi? 

- E, vardır, ya ... 
- Buralaroa ne işin var senin?. 
- Bırak, .Afla.h ımüstehalekını 

versin .. Yeğenim var, İclal... Dün 
sokakta gider:ıken zuppenin biri 
musallat olmuş. Hişt demiş git -
memiş, h4ıt demiş gitmemiş .. Tfrr. 
lü türlü lafla; .. Kız da dayanama. 
mış, elindeıı.; şemsiyeyi kaldtrıııca 
knfasına yerleştirmi~. 

- Aşkolsun: 
- Aşkolsun, ya .. Ben de öyle 

dedim. Ç<>k iyı yapmış. Efendim, 
kız asabidir. Tıpkı benim gibı .. 
Birçok huyları da bana :benzer ya .. 
Kız dayıya, oğlan halaya çeker _ 
miş ... Ne doğru wf ... Her huyı,ı tıp
kı ben .. Sanki, babasının değil de · 
be.nim kızım .. Ço'k iyi yapmış. Biİ
mezc kendini bildirmek, öksüze 
kaftan giydim1ek kaçlar sevaptır-. 
Yalnız, öyle fena vurmuş Jd, .şenı. 
siye kırılını~. oğlanın kafasından 
<la, pekmezler süzülmüş. 

- Şimdi ııe olu~or? 
- Ne olacak? Çocuğu sarkın • 

Salonu birden kaplıyan uğultu
lar arasında birinci celse böylece 
bitiyordu. 

İKİNCİ CKLSE 

İstanbulun en sıcak gıünlerin
den biriydi. Mahkeme salonu ge
çen seferkinden daha doluydu. 
Heın bu sefer dinleyiciler arasın
da çok kadın \'ardı: şık, lüks, cici
li bicili kadınlar .. 

Hakimlerde, tarafeynin teşek
külünde geçen celseye nazaran 
hiçbir değişiklik de ~·oktu. 
M~hkemc açılır açılmaz müba-

şir: 

- F'erdi •. 
ı.~erdi!. 

Diye koridorları çınlatan bir 
so;le haykırdı. Bir ara biitün baş
lar mahkeme kapısına dündü: Ya
nık, buğday benizli, ince. ipince 
endamlı, yatkın. giir ve bol saçlı, 
karngözlü, karalta.) ı. tığ gibi otuz 
otuz iki yaşlarında bir genç adam 
hakimlere doğru ilerliyordu .. Sa
lonu dolduran biitiin kadmların 
gözleri onun üstünde,·d. 

Genç adam yerini nlıııca, hakinı 

tılıktan, i>izim ikızı da döğme'k.ten 
muhakeme ediyorlar. 

Genç kız, orta y~lı adama doğ
ru yaklaştı: 

- Dayı, dedi. şurada güzel bir 
da\•a vaı·. Ben onu dinliyeyim de, 
çağırırlarsa sen bana haber ~rir
sin. 

- Olmaz, olmaz kızım Ş"~mdi 
çağırırlar.. Haydi gel otur şurn. 
ya da bekle ... 

Genç bz, bu sözleri memnuni. 
yet.sizlik ifade eden bir mımikle, 
asık bir suratla !karşıladı. Fakat. 
dayısının dediğı gibi knnepeyc o
turdu. 

Orta yaşlı adam, gözlüklü ar -
kadaşına: 

- Bak, dedi. Züppe bu ... Görü. 
yor musun? Kafası sarılı. 

Gözlüklü adam, öbürünün gös. 
ter.diği tarafa baktı. Başı lbcyaz, 
sarık gibi bir sargı He sarılı bir 
gen~ geliyordu. 
Başı sarılı genç :mah'kemelerin 

kapılarındaki levhaları, listeleri 
tetkik ediyor, bir tara[tan da, e
lindeki celpnameye bakıyordu. Ni
hayet, mhakemelerden birinin ka. 
pısı ön~nde durdu.. Beklemeğe 

baş.ladı. 
Biraz sonra, ~ahkemcnin kapısı 

önüne \bir müba~ir çı'k:tı. 
- İclal.. Ruhi! diye seslendi. 
Genç kızla bera'ber gelen orta 

yaşlı adam: 
- Haydi .kızım, dedi. Dediğim 

gi:bi ... Benim söylediklcrlııni söy. 
le ..• 
Klapının önündeki başı sanlı de

likanlı mahkeme salonuna süzül
dü .. Genç kız da yürüdü, salona 
girdi. 

İkisi de biı'birlerinden davacı 
idiler. Evveli genç .kız davasını 
anlattı: 

- Pe:nnc ta.kılıp söz atımağa 
başladı. Yüz vermedim. Sarkın • 
tılığa devam etti.. Ço1c fena sözler 
söy~edi. Koğdum, gitımedi. En so. 
nunda, yüksek sesle: 

- Ne yapıyorsun? Seni polise 
teslim ederim şimdi! dedim. Polis 
lafını duywıca, ka91llak i.çin acele 
acele yürüdü .. Ayağı bir taşa ta
kıtdı .. Düştü. Başı yarıldı. 

Hakim sordu: 

- Siz bunun kafasına şemsiye 
ile vurmadınız mı? 

- Hayır efendınt.. Vumnadım. 

- Raporda kafasma sertçe bir 
dsiml~ vurularak y.aralandığı bil
diriliyor. Sonra sizin şemsiyeniz 
de kırılmış. Bakm, bu şemsiye si. 
zin şemsiyeniz değil mi? 

- Ev t .. Şemsiye benim amma, 
nasıl kırıldığını bilmiyorum. 

- Peki oturun! 
.Delikanlı kalktı .. KıSa<=a: 
- Efendim:. Ben 'Yolda yürür. 

ken. -yaınmdan geçen bir adam, 
bu hlımma söz attı, hızlı hızlı yü
rüdü~ Hanı:m döndiiğü zaıman onu 
görmedi. Yanmcla beni gördü. Ben 
söz attım zannetti. Şemsiyeyi kal-

( D.roamı 6 tnt.-ı sahifede) 

sı>rgusuna haşladı: 
-Adınız! 
- Ferdi. 
- Babanızın adı!. 

- Cc:lal. 
- Evli misiniz?. 
- fü·et, fakat, karımı öldürdü-

ler. • 
- Çocuğunuz \'ar mı?. 
-Hayır. Güzin Ü\'e~· kızımdır. 
- Kaç yaşındasınır.? 
- 33. 
- Ne iş yapıyorsunuz? 

- Tiraret.. 
- Burada soracaklarıma doiru 

söyliyecei-inizc namusunuz üze

rine yemin eder miı.iniz? 
- Ederim. 

Hakiın sorl'uyu bitirdikten son
ra, profesör ~mil siz isteii \•e 
hatta hakimin söz vermesini J,ek

lemeden konuştu: 
- Dinliycceğiniz şahit baklan

da söyliyeceğim .. 
Cf'mil cümlesini bitirmeden hi

kim: 
- Size söz \'Crınedim. 
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daşmallarrlrler 

Ne Diyorlar? 

l KD A M 
Altldin DavP.r cinı:lllı donanın:ısı· 

nın ağır \'.3.dfeslıt başhiile yazdıiı bu· 
giiı?ku başma.ka\csindc czounıle şöy· 

t le diyor: ~ 

tGroenland açıklarında Hood'u ba· 
tırınış olCjn Almııı\ Iılosu, şımdı tam 
yolta limanına kaçmaktadır. Zayı:ıt
sız donmiye mmaffuk olsa dahi, İn
gıli.zler için Almanlarn nlsbctle daha 
agır zayiatla bıtmış olun Skagerrak 
muharebcsi:ıden sonra olduğu gibi, dc
ııiLe yıne Ingilz donanması ht1"'1m 
olacaktır. Bu ıniınasebetıe Irood'un 
dUnyanın en buylık zırhlısı olmukln 
beraber, en kJvvctli harp gemiSı ol
madığını ve Almanl.ınn ycııı Bıs
mark zırhlısı ıle başba~a muharebede 
Almanın dnha üstun oldı.ıgunu da 
kaydcdelım 

Harp Uılımın İngıltercye yor olmi!
dığı devir, hentiz bitmemi~tır. Bu 
de\ rin en az 1942 balı.arına kadar ve 
sıl!lhlanmasını bıt,irdikten ı;onra Aıne-

rıkanm filli yardımı bnşl.ıyıncıya ka
dam devanı edeccğı aıılc.ışılıyot. cTulil 
harp güler Yu.7. g\>sterlncğiye kadar, 
İngilterenin da;>onmosı ve t lih ızlık
lcı ı yerune~ı Ulzım gelmcktedlr.> 

CUMHURiYET 
Yuııu.s Nadi «Topykün Jıarpıt bat· 

lıklı bug-iınkiı ma.k:ılrsmde şoyle d:,.. 
Yor: 

tUıriauı Hanya mı, Kandlycsını ve 
Resmosunu, bu şehırlerin içınde otu
ran masum ins.:ınlarla bırhkte, iahrıp 
ve imha eden bombalar tarihe, yani 
bc;ıeri \ ıcdan.:ı hesap \ ermelt ıncc

burıyetindedırler. Bu turlil hareket
lerle belki b:;zı yerlerde çabuk nctıcc 
alınnbillr. Fakat şuphcsiz ayni uı
monda harp alabildigine uzatılır ve bu 
tahrip ve imha behemehal mtslınc 

m,ukabcle a7.mini, önüne geçllcmiyc
ck bir .ihtiras ateşi halinde ınilletlcrın 
kalblcrindc yr.k:ır > 

YENi SABAH 
Uüseyln Cahit Ya!Çlll dlikkate fa

yan bir \'ak'a> başhiuıı t:ıştJ&n bu· 
ıiinkü baş yazısında f(jyle dcınektc· 
dlr: 

.işte size zengınlcr .. Bunların ga
yesi s.:ıdece apaı tımımlarından, tah
viW.tl:ırından muntazam irat ve faiz 
almaya inhisar eder. Vatan müdafaa
sı, harp tehllkcsı onların uykularını 

kaçırıl'. Mcmleketm uğnyaca~l tehli
keden dolayı d~ıl, kf'ırlanna, ı;ermQ
yelerine gelebilecek teşevvüşten do
layı! 

İşte Avrupa bu turliı munevverler 
\'C gUzide zümreler yüzünden yıkıldı. 
Bu çuruk ve muteaCfin güruh karşı
sında, Giı-it dağlarında vatan ,duşm:ın• 
lııriyle boğuşan GiritU ka._,lleri ve ca
niler ne' muhterem nsanlar!> 

TASViR/EFKAR 
cGirit boğuşması kat"i aarhasuıa 

ı!riyor mu?.> iba.şhklı bll&'ilnkü bıı.t
ma:Qkde şö1le denllmetedlT: 

cGirlt macerasının fıltıbetj hakkın

da hcnliz .ıtat'i huküm verecek zaman 
gelmemıştır. Bu adımın, bu kadar 
gayri tabii iUrtlarla Alınanlar eline 
geçm~iniıı husule gc:,tlrcceği ıııaddt ve 
manevi suitesiri çok iyi takdir eden 
İngilizler.in, son bir gayretle hAkıml
IE.'h ellerine :ılıı.aları için de dah.:ı bir 
kaç gün beklemek icrıp eylernelde
dir.> 

VATAN 
Ahmet Emin Yalman «Cörçil'aa be-

• yannamesı.. başlıklı b&Şlnakalf'sinde 
dlyc•r ki: 

cBır sene cı; vel vnziyet İn~ııtere 
çin bugunkimden kat kai fena idi. Biz 
o zaman İngiltereııin J alkınmnsındnn 
ümidi kcsmedık. 

Bugiln \•uziyettc muvakkat karar
tılar \ar diye esaslı kanaatlcrmizi uı
afa uğramnğa hi~ bir sebep yoktur.> 

Ba ae biçim •ak•? 
Tahtakalede Zülfikar hanında 

oturan Mehmet Kabil oğlu ile ar
kadaşı Kazım dun şakalaşırlarken 
Kazım elindeki ıbıçağı Mehmedin 
arkasına saplamış, ehemmiyetli 
surette yaralanan Mehmet Cer. 
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Diyen bir hareket yaph, fakat, 
profesör avukat sanki arslan ağ
Zlndan lokma ka_pıyormuş ,:gibi a
cele acele söylenınesir.e devam 
etti: 

- ı.·erdi, çok mudarip bir hal 
dedir. Bedbaht kansının ölümü 
ı,ndisini çok sarsmıştır. Dimağı 
perişan bir haldedir. İşlerini dai
nıa en iyi düzene koymuş bir tüc

car olarak tanııımasına rağmen bu 
hadisenin feci tesirile son günler
de bir iki işi11i de kaybetmiştir. O
nun için kendisi hakkında dikkat 
nazarınızı celbetmek isterim. 

Hakim bu sözleri boşycre yapı
lan bir takdim \'e izah gibi karşı

ladığını ihsas eden bir hareketle 
- Şükriye ile nikihıaız tescil 

edilmiş midir?. 
şahide sorusunu yaptı. 

- Edilmiştir. 

- Evlenfliğinizdenberi aranızda 

hiçbir hadise geçti mi?' 
- Hayır •. 

(AIUaa Var) 

•<fl1m!1~· 
HnbCIID· 
Toplaiğneye tev~p 

Bir müddet evvel, bir yazı 
yazmış, Türk Dil Kurumu ta
rafmdan çıkarılan b.ir broşü
rün adındaki wÖrıtasar» ke
limesi-ü~iqpe durarak, bu 
sözü1"' m&nagmı anhyamadı

ğımı kaydetmittim. 
Nazik, ho.§sohbet ve kıy

metli mc.lekdatımız Toplu· 
iğne, «Ulun un «Yankılar» 

sütununda bu yazımıza ce
vap vererek, bilhasa diyor 
ki: 

«Bay R. Sabit anlamıyor, 
yahut anlamak istemiyor, di-
ye, avant - proje ti.birini 
Türkçede kart~lıksız mı bı
rakacağız?.» 

Ben, evvelki yaz1mda da 
iıaret ettiğim gibi, bilmemek 
ayıp değil, sorup öğrenme

mek ayıp fehvasınca, o gün 
bugündür, bu Öntasar keli
mesi üzerinde duruyorum. 

Topluiğnenin irıadından 
çok evv~l, kendi kendime Ön-
tasar''ın tek kelime mi, yok
sa iki kelime mi olduğunu 

sordum ve iki kelimeden iba
ret olduğu neticesine var .. 
dım. 

«Ön» kelimesi malum. 
«Tasar» a gelince: Toplu

i_~nenin anlattığı :zarif fıkra-
ya rağmen, bu kelimenin ma
nasını anlıyamadım. Çok uğ
r_a§tım; fakat, Türkçede böv-
1~ bir kelime olmadığı ve bit
tabi minaıı da bulunmadığı 
için anlıyamadımsa, kabahat 
bende mi?. 

Biraz da, bilmukabele, ben, 
, T opluiğneye, ıgne batıra
yım: T opluiğne, bizim cra
mer kaideleri huzurunda te
cahülü/ arifane yapıyor. 

Müsaadelerile Türkçeyi bi
raz biliriz. Ve çok §Ükür 
Bol>-Stil üdebadan veya «po

litik • dilci» muharririnden 
değiliz. İddiamız, ıapıai• 
lam ve doğrudur. 

izahı: 
Türkçe maıdarlarda, mad

dei asliyeler emri hazırlar-
dır. Tasarlamak maıdarm
dan emri hazır tasarla tek-
linde yaP.ılır. Ayni maıdar
dan isim «Tasarlama» tek
linde olur. 
Müıteına olarak, bazı mas

darlarda, kök, emri hazır de
ğildir. Bu gibi istisnai keli
melerde emri hazırın sonun
daki «la» lahikası atılarak 
kök meydana çıkar. 

Miıal: Azarlamak, azar
la, azar, ribi .. 

Fakat, lisan, «azar» keli
mesini almıı, bcnimsemiı ve 
kullanagelmiıtir. Halbuki, 
taıar kelimesini lisan alma

mıı, benimsememi§, ICullan
mamııtır. T aıar kelimesini, 
bizimle beraber, herkes, ilk 
defa i!itmektedir. 

R. SABiT 

BirimizinDE"D. 
tiepimiz;n W il'. 
1<.ana~ bahçede 

yerlere 
oturan çocuklar! 

Oku7acıala.nmızdan Bayan IA"_y
ıa irfet yMııyor: 

Tc pebaşında eski G:ırdcnbaı ın

da yapılan Çocuk Bahçesı civar 
halkını çok memnun etmı :ir. Bu
rada b·lha:;sa akşamları herkes ço
cuklannı gezdirerek MHı almak
tadır. Fakat bahrenin yegane ku
suru oturulac::ık tek sıra dahı ol 
mamasıdır. Bu yüzden çocuklar 
ve btzler anneleri, babı:ları taşlar 
ıızerind~. yerde oturup clınlenmı· 
ye mecbur kalıyoruz. 

Beledıycnin bu ııoks:ıuı da tt~

lafı ederek yaptıgı hayırlı iş ta
mamlaması rıddcn yerinde olü
c.ıkt.ır. 

SON TELGRAF - Bu çok 
haklı talebi ehemmiyetle Beledi· 
yenin nazan dikkatine .koyuyo
nız. 
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Bu Barbla 
sımaıarr. 

Vapur iskelesinde- :Amiral Darlan 
··bir denizci ol-

=f: Yazan: ZiYA VEBBi =1 lduğu kadar, 
Düşündü. Arkaya oondü baktı. lpoJi tikada da Şazıye o gün Köprünıin Kadı

köy ı'*<e!Eeinde bir aşagı, bir yu
karı dolaşıyor, Adapazarmdan ge
lecek annesini bekliyordu. Güzel 
bir kızdı. Ayrıca güz:el giyinme
sini de bıliyon:lu. Saçları sarı, 
gözleri lacivert idi. Kadınların bi. j 
le ba),1dığı, kendilerinde böyle 
göz olanadığı için ü:oü !düğü bu 
gözlere vapura binmek üzere gc-
1..lp geçen yoleular bir kere bak -
madan yürüyemiyorlardı. 

Nuriyi derhal tanıdı. Birkaç adım h ı• •• b 
ilerledi. Leylanın ağabeysi Şakirin ay 1 tecru e 
yanına yaklaştı· 

- şatcir Bı:y.:. 1 geçirmiştir 
Cknç adam, bırden dönüp bak-

Herkes Şaziyenin güzel, par • 
lak, lacivert gözlerine baıkarken 
o da etrafını mağrur mağrur sey· 
rediyordu. Arkadaşları ona: 

- Ah, sendeki gözler bi:ode de 
olsa .. 

Demekten kendllennı alamıyor. 
du. 

1
1 

Şaziye de arkadaşlarına . u ce
vabı verirdi: 

- İşte ben de bu gözlerime ta
kılan erkeklere övle valancı bir 
gururla bakıyoru,;; ki.: 

- Neden? 
- Zira sokakta beni her gören 

cözlermi gözlerime dikiyor. 
- Güzele bakmak yasak değil .. 
- Değil amma bakanliırın bi. 

risine şöyJe yüz ,·ersem hemen ya
nrrna sokulacaklar diye ko~ • 
yorum. 

* Hava o gün Şaziyenin gözleri 
kru:lar parlaktı. Güneş oldukça ısı· 
tıyor, insanların etine kadar l<!<ıi
rim hissetiriyordu. Şaziye güne • 
şin bu tesiri altında vücudüne do
kunan bir sıcak erkek eli hissedi. 
yorm~ gibi gıdiklanıyordu. Bu 
hal onun yüreğin<' doğru iniyor ve 
hoş bir akis yaparken Şaziye sev
gilisi tarafından öpülüycımıuş gibi 
memnun ve ince, zarif du.daklarile 
mütebessim görünüyordu. Laikin 
bir an iıikeledeki bütün erkekle
rın kendisine baıktığını görünce 
ciddileş;yor, kaşlarını çatıyordu. 

Bir aralık iakelenin içine doğru 
)'t1ni.yordu ve sonra sol tarafta 
bır. delikanlının kendısine dHdı:at., 
1ı dıkkatli bakmakta olduğunu gör
dü. Delfkanlı Şa'Liyenin yanından 1 
geçip gitti. İleride durdu. Sarı saç
lı, Iiicivert gözlü kızın yürüyü • 
tünü, kınılışını süzrneğc b~ladı. ı 
Delikanlı, arkadaşının kardeşi o
lan bu kızı tanımı~tı. Llkin Şa. 
:ıiye, evierine sık oık gel~ ağabey. 
sile konuşan, ders çalışan dünkü 
tenç lisr talebesin.. ve bugünkü 
delikanl:yı tanıyamamıştı. 

Nuri - cleliJcanlının adı :'<uri idi -
içinden: 

- Beni tanıyamadı, dedi .. Nere
den tanıyacak?. Seneler g~i. 

Diye söyleni~·ordu. 

mıştı. Şaziyeyi görür görmez iler
looi. Genç kızın elim hararetle 
sıktı. 

- Siz buralarda mısınız Şazi
ye hamın? 

- E\·et İstanbuldayız .. 
- Nereye böyle efendnn, va -

pur mu bekilyorsunuz? 
Annemi bekliyorum efen • 

<lim .. 
- Nereden geliyor? 
- Adapazarından. 

- Ağabeyin nerede? 
- O da burada .. Leyla ne~ede? 
- Biz hep beraber burada),Z. 
- Leylayı çok göreceğim gel-

di. Bııgün görmd< kabil mi? 
- Tabii kabil. 

Fakat işinize mani olmıya
yıın. 

- Hayır. Zaten beni bekliye • 
cek. Sonra gezmcğe çikacağız. 

- Nerede beıkliyecek?. 
- Galatasarayda .. 
Şakir, genç kızla konuşuııken, 

muhaverenin hayli uzadığını far
ketmişti. Döndü arkasına baktı, 
seslendi: 

- Nuri .. Nuri .. Gelsene ... 
Sonra genç kıza hitap etti: 
- Şaziye Hanrrn, Nuriyi tanır. 

s1nız, zannederim .. 
- Evet beyefendinin simala~ı 

hiç ya-hancı gelmiyor .. 
- Eski çocukluk arkadasları -

mızıdan. · 
- Evet.. 
Nuri, Şaziyenin elini hünneUe 

sıktı. 

Deli.kanlı az evvel uzalotan sey
rettiği güzel gözleri, şimdi daha 
yakmdna görüyordu. 

Şakir, Şaayeye; 

- Yalnız benim on daikikalık 
işim var, d..,;ı.. Suratla bir ban. 
kaya ı;ğnyaca;iım .. On dakika 
sonra gelir, sizi alırım. Beraber 
Galataöaraya çıkarız .. O vakte ka
dar, Nuri size arkadaşlı:!< eder .. 
Şakir uzaklaştıktan sonra. Nu. 

rinin Şaziyeye neler söylediğini 

tahmin etmek zor değil .. Derhal, 
genç kıza ;özlerinin güzelliğin • 
den bah,...tti, kendisine hayran ol· 
duğunu ilave etti. 

Deniz Llıeılae alı
nacak talelteler 

Deniz Lısesine ve Deniz GOOikli 
okulunun 1 İMİ ~ınıfına yeni ta. 
lebe kayıt ve kabulüne 1 haziranda 
başlanılarak 10 ağustoota nihayet 
verilmesi 'kararlaştınlıınıştır. 

Ş<fıriınizdeki taliplerin Kasım • 
paşadaki Deniz Komutanlığına 

müracaat etmeleri icap ~emek
tedir. 

Şaziye tekrar yürlimege bas 
l;ıdı Yine dışarıya çıkmak için 
yavaş yava~, edalı edalı yürüyor
du. Bu sırada kar~ıdan gelen ar
kada~ı Leylıilnın ağ~ysini gö • 
rünce; birden ağzına çıktı: 

- Şakir Bey ... Baplıhane mldlrlerl 
Şaziye, Leylayı soracaktı. Şaki!' 

Nuriye doğru yürümüştü. Genç 
ilozın sesini duymamıştı: 

- Vay ~n buralard; mısın, Nu
ri?. 

Şaziye, iki gencın bu karşılaşma 
s:iınesi karşısında birden şaşır _ 
ı-mştı. Nuri i6ıni kendisine yabancı 
gelmiyordu. 

Hapishane ve Tevidfhane me • 
mur ve müstahdemlerinin vazife 
ve salahiyetlerini gösterir yeni 
bir talimatname ha.zırlanılımasına 
başlanılmıştır. 

Bu talimatnameye göre b;ıdema 
HapWıha~e Müdürlüklerine Lise 
veya Hukuk mezunları tayin eıdi· 
lecektir. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 75 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan : il. s,aW KARAVEL 

Bizans dahi bu fırtldağın içinde idi 
Yıldırım, Emir Buhar>yi ilum 

etnıek için derhal şcr'i bir ağızla: 
- Hocam, hiç bınaullahda böy

le şey olur mu?. 
Deyince, 
Emir Buhari kafasının ~e- l 

oeğinı anlayınca padişahı şer'an 
ve mantıkan ilzam ıçin şu cevaı 
vermişti 

- Padişahım, cami binaullıılı de
ğıldir. Asıl binaullah olan vıic1tdü 
beşerdir. Binaenaleytı, asil olan 
'iicudü be.'."erdır Carrü AUalıın bi· 
nası değil, kullarının yaptığı bina
dır. 

])ıj,ye cevap vuınee Yil«ırmı Be
yazıd onakalmL:tı. Tek bir cevap 
veremeyip ıreçip gitmişti. 

Tarihin kaydına nazaran YılCı
rım Beyazıd hu ~en S<lll· 

ra içkiye tövbe ~tir 
Yıldırun Beyazıd böyle ohrıakla 

tıeraber OsmanL Türkleri tarifti
nm en kud~tli ba.,'lbutlanndan bi· 
ridir. 
Yıkhrınun Kowa meydan mu· 

tıarebeGwıde pterdıgi dehi, bil· 
ııassa; bötün bir A~a ordula· 
rma karşı NığboJ.uda ihraz eitigi 
galebe ve devle\• ıdares.nde.ıu ın-

Denizcilikte dedele -
rine, politikada baba
sına çekmiş hoş soh-

bet bir adam 
Bu harbin simaları arasında A

miral Darlan da mühim bir yer a· 
lacaktır Şimdi Fransız Başvekil 
muavıni unvanile Fransanın mu
kadderatı ile meşgul olan Amiral 
Fransua Darlan, anası! Gaskonya. 
ııcı:r. Anası, orada Teran şehrinde 
dogmll§, çocuğunu yetiştirmiş ve ı 
or.ada ölmüştü. Yani ıbir Parisliye 
gore, taşralı t,ipinde idi. 

Amiral Darlanın hal tercüme
sini kendisini tanıyan bir Fransız 
gazetecisine bırakalrrn. Bu gazeteci 
daha harbin ilk aylarında şöyle 
anlatıyordu: 

•Yirmi sene evvel, ona ilk de
fa Selfınikte tesadüf etmiştim. 

Konuşkandır, gülmesini ve gül· 
dürmesi.ru bilir. Fakat dikkat e· 
den bir adam, esasında ağır ve 
ciddi olduğunu anlar. Onun bu 
ağırlığı bir defa doğduğu memle
k~tin kendi hususi huyundan, son
ra da çok ağır mes'uliyetleri üze
rine alınış olmasından ileri gelir. 

.. Annesi çok genç yaşında ölmüş· 
tii. Babası Pariste avukattı ve 
bilhassa politikaya çok düşkün
dü. Babasının politika işleııinde 
uğraşması, müstalobel Amiral 
Fransua Darlanın ilk gençlik se
nelerini mağmum geçirtmişti. Bu 
suretle çocukluğunu babasından 
uzakta geçirmişti. 
Nih~et babası Verak belediye 

reisliğ:ne seçilmiş ve bu suretle 
oğlunun yüzünü göre'bilmiştir. 

Çok geçmeden ise, a. an azalığı· 
na .intihap edilen Arman Falyerin 
yerme meb'usluğa seçilmiştir. 

Herkes oğlu Fransuanın da ba· 
bası gibi, belediye reisi, meb'us ve 
nazır olacağını düşünüyordu. Ba
bası Adliy Nazırı da olmuştu. Fa
kat öyle çıkmadı. Onun dedesi ve 
büyük dedesi gemici insanlardı. 

Fransua da o yolu tu1ıtu ve on 
sekiz yaşında denizcilik mektebi· 
ne girdi. 

1902 den 1004 senesine kadar 
mektepten ilk çıkışında Dügay 
Truen gemisine verildi ve Çın 
harbine iştirak etti. 

1906 da topçu atış kursundan 
binbaşı olarak çıktı. 1912 de jan 
Dark tatbikat mektep gemisinde 
genç zabitlere muallim oldu. 

O zamandan iti.baren Darlana 
yol açılmış bulunuyordu. Herkes 
onda daha yüksek makamları iş

gal edebilC'Cek bir istidat görüyor· 
du. 

Nihayet 1914 harbi başladı. 
O zam.an Fransua Darlan deniz

lerde atıl ve vazifesiz kalacağını 
düşünerek, kara ordusunda vazife 
istedd. İstidası kabul edilerek ka· 
ra ordll6una alındı. Kendisine yi· 
ne denizcilikle al.A.kadar bir vazife 
verdiler. Bir sahil bataryası ku· 
mandanlığına .. Oradan a:yrıldı, Lo.. 

tizam, şahsi ulüvvücenabı herşe
yin fevkinde takdiı'lere layiktır. 

• YILDIRIM BEYAZITLA 
TİMURLEJl.'K KARŞI KARŞIYA 

Timurlenk Büyük Asya Türk 
hakanlarından biridir ve Türkoğ
lu Türktür. BiDıassa, Timurlenk 
orduları b~tan başa su katılma· 
mış Türklerden mürekkepti. 

Timurlenk cihanda bir misli. gö
rülmemi.' derece müstesnalardan· 
dır. Keyhusver, .19kender, Kayser, 
Napolyon gibi cihangirler bile o
nun önünde küçük kalır. 

Çünkü bu saydığım serdarlar 
her biri bor, iki cihetle sürüden 
temeyyüz etmiş mümtazlard.ır. 
Timurlt-nk ise her cihetle tabii se
vıyeyi geçmiş bır dahidir. 

Timurlenk bazı hallerinde Cen· 
giz Handan da ileri hamlelere sa- 1 
hiptir. Tirnurlenk iradesine lıa· j 
kım ve yapt.ığıru bil:r bir Hakandı. 

Timurleııgin en büyük ha tas~ ı' 
Rusyadak Altınordu Türklerinin 

lbakayası olan Eıderhan ve Kazan ı 
Han kl•rı" czıreıri ve Osm•nh 

ren, Şampanya, Uazda, Belçikada 
birçok kara harekatına Jljtirak et
ti. 

Harp bittikten sonra, Darlan ,.. 
ca.ba tekrar denize dönecek ıııiy· 
d ? Gerç' döndü amma, daha •v
vel, Ren nehri filosunt:"I kuman· 
danl.ğını verd.ler. 1919 dan 1921 c 
kııdar ohu filonun kumandanlı i' ·n

da kaldı. Nihayet Uzak Şark'.aki 
deniz birlikleri genelkurmay ,.,,. 
isLğine tayin edildi. O zaman kı -\: 
yaşındaydı. 

1926 da Parise döndü ve Bah · 
riye Nezaretinde yüksek bir va :t. 
fc aldı. Onun asıl istedig,; bu de
ğıldi. Fakat her değişen nazır, onu 
vazifesinde tutuyordu. NihayH 
büro işlerinden ayrıldı, kend;sini 
denize att;. 

jan Dark ve Edgar Kine zırhlı
ları ile kumandan olarak haylice
veHinlar yaptı. Fakat 1930 da tek
rar B!lhriye Nezaretine çağırıl<I>. 
48 yaşında Kontram.rallôğe terfi 
etmişti. 

Bir aralık Cezair sularında ibu· 
lunan birinci kruvazörler filosu 
kumandanlığına tayin edildi. 1935 
de yapılan deniz manevralarını 
müteakip Visamiral oldu. Sıra ile 
Lejiyon donör nişanını'1 bütün 
rütbelerini aldı. 

Bu harp başlamadan evvel, 6 
haziranda Fransız filosu başku
mandanlığına tayin edildıi. 

Görülüyor ki, Amiral Darlan bir 
denizci olduğu kadar, Bahriye 
Nezaretindeki vazifeleri itibarile 
politikada da pişmiştir. 

( Merakb Şeyler ) 
Dünyanın en küçük 

hapishanesi 
Dünyanın en küçük hapishane

sinin Vat:kanda olduğu söylenir. 
İki hücreli olan bu hapishanede de 
hiçbir mahkum bulunmamaktadı .. 

Bununla beraber, Vatikan ha
pishanesinin bir kütüphanesi, bir 
banyo dairesi ve bir de beden ter· 
biyesi salonu vardır. 

Firavunun ekmeği 
Bundan birkaç sene evvel, Mı

sırda Fraun TutaiıkaJll()nun me
:ıan keşfedildijii zaman mezarda . . 
lbırçok kıymetli eşyadan maada 
buğday taneleri de bulunmuştu. 

Flipson Gram isminde Danimar· 
kalı bir ziraat mütehassısı bu 

buğdaylardan nasılsa iki tanesini 
ele geçirmiş ve otuz asır evvel ye
tişmiş olan bu buğdaylardan bir 
tanesini ekmiş. 

Artık mütehassısın nasıl bir i
tina ile 'buğdayı ektiği ve bitme· 

sini beklediği tasavvur edilebilir. 
Nihayet sabrı boşa çıkmamış ve 
ibuğday çıkmış. İlk sene bu 'bir 
tek saptan 19 buğday alınış. Erte· 
si sene bu 19 buğdayı ekerek bu 
sefer 1382 tane buğday almış. 1935 
senesindek.i rekoltesi 20 tonu ibul· 
muş. Şimdi k:imbilir nasil?. 

Bu buğdaydan yapılan ekmeği 
o zaman bile herkes bulamıyordu 
ve ·buna •Fraun ekmeği. diyor· 
!ardı. 

DEVUDiu:cı:Jt İllTİKA BERATI 

cHarabiyetten m .. un men<>viııde 
l•Yri lı&ssa.s Alüminyum - Jllağnez· 
yum yoğurma balitaları bnallne mü
teallilt usulJ hakkındaki icat için alın
ıruıı olan 5 .M.,.ıs 1939 tarih ve 2777 
aumar:ılı ihtira ııeratınm iht.lva ettiği 
bukulı: bu kerre balkasma <Mvlr veya· 
bul mevk;J fiile konınalc için icara cla
h~ verilebilecej.i tıeklif edilmel<le ol· 
malda bu hususa fazla mal4mat edin
mek u.Uyeılerin Galatada Aslan Han 
fi inci icat 1 - 3 ıoumaralara müncaat 
eylemeleri uan olunur. 

Türkleri üzerine tasallut ederek 
bu Türkler devletlerini perişan 
ve z.Ma uğratması ıolırıuştur . 

Timurlenk RU6yayı elinde tu
tan Altınordu Türklerinin bak.a
yasını ezmemiş olsaydı, Ruslar 
daha birçok seneler belleriııı doğ
rultaınaz.lar, belki de kolay kolay 
bir devlet kuramazlardı. 

Timur1enıgin hele Osmanlı dev
letinin yıkımına sebep olması Av
rupa ve Asya karasında garp Trük. 
lerini müşkül va:ıiyetlere sokmuş
tur 
Tarihlerimızden bazıları diyor 

ki, eğer Yıldırım Beyazıdın yerin· 
de ceddi Sultan Orhan, yahut oğ
lu Çeleb: Meiımet Han bulunmuş 
clsaydı Timurlenk' ile Osmanlı 
Türkleri arasında kat'iyyen mu
Jıareıbr olmaz, muhabbet ve mü
veddet üzere münasebat teessüs 
etmekten hali kalmazd. Timur
lenk Osmanlı 1\irıtlerıne husu· 
met etmek ii:krınde değildL 

Bu, ne dereceye kadar doğrudur 

bıı..ııe"'1ez. Fakat, ,.urası muhak
kak kı bUy ·k A.way, Hind..,tar.a, 

Yer JIZI 
emle keti 

Vaşington 
mezbahala
rında günde 
yüz hin öküz 
ve bir milyon 
koyun ve do
muz kesilir 
Amerikanın 
altı ve 

yer 
yer üstü 

serveti 
Amerikaya ilk deıa çıkan bir yol

cunun, bu memleketten t.aşan bir 
kudretin tesiri altında kaldı&ıru orıa

ya gidenler kadar, git.ıniyenler bile bi
hyor. I\ıte;ela Ne,·yoı:ka &idenler ~öy
le anlatabilir: Gra~ Sieller, Broklin 

ı köprüsünden ge(ı§, ınelroya binış, bu 
suretle görulen her ~Y kuvvet ıfade 

ediyor. Şehir hıiılltı da saglanı ve sıh
hatinden entıJl kuvveUi in.sanlarclır. 

Daha içerilere &idil.ince, yine ayni in
tıba ... Geniş arazide tabıatin insanla
ra vereblecegi ht:rşcy bol bol ;yetiş

mektedır. Midi Vest hü.kün1eti dahi
lindeki sonsuz bugday ve durı tarla
ları, Pa~iiik Okyanu::,u sahillcrmin 
me~va. ve sebze bahçeleri, Ccnup
takı hükü.ınctlerın pan1ugu hiı;; bir 
memlekette görtil.ıniyecek dcrcc.:ede 
enı~abizilir. ller t.ara1ta barajlar, su 
bazuıleri göze çarpar. 
- Niyagaı·.ı dalgaları bile endü::,lri ih ... 

tıyaçları i~·ın i.lvuç ışıne alınnuştır. 
Bazı ıncrkezıerdc fabrika bacaları 

ormanlar ı:ibidir. Bura~arda müte
h~n:ik ~u"·vct ve nakliyal kolaylığı 
buyük ışler gör Ur. 

Petr~J klıyuları demır, bakır, kur
sun, a:wnüş, c;inko ıuad<.'Tllerı bütün 
memleketin daınarlaruu te~kil eder. 

Toprak altı serveti o kı1dar muaz
zamdır ki, bülün Avrtıpadan daha 
kuvvetli olan An1erikaıı endü!jlrisi 
bile bwıları hakkiyle işietcrnemekLe
dir. Haın demir, cıva ve !.'.ınko jhraç 
edilir. 
Doğu Şimaldeki ormanlar 130 mil

yon Au1erikalının istihl~ık edemiyece
ği fazla kere::.te temin eder. 

Bir kaç rJ.kam zıkı-etnıek icap e
derse, Amerika tam randunanla ça
lışmak suret.iyle dünya köınür tatih
salUt.nuı yüzde 34 Unu tcınin etmek
tedir. Denıirin ytl.zde 38 ini baklluı 

yüzde 30 unu, pamuğun yüıde 50 sini. 
petrolün de yüzde 60 ını .. 

Eger dünya ısl.ih~aıatının bir ista
tistigini tertip etn1ek icap ederse, A
merıka, Bok.sıt'ın cıvJ.nııı, mağnezyo

mun, altınuı, ylınün yuz.de 20 sini 
kurşunun, gtimiışWl, fosfatın ytizd~ 
30 unu, çinkonun yüzde 35 ini, kü
küriün yüzde 80 ini çıkarmaktadır. 

1939 senesinde Amerikan fabrika
larından 3,732,718 otomobil çıkmıştır. 

Di.ınya otomobil imalatı ise 41779,170 
olduğuna göre yüzde 80 i demektir. 

Amerika tayyare imalfıtında başlı

c_a maden ol~. alüminyomu 327 ,090,000 
libre o1aı'9k ıstihsal etmi~tir ki, düny 
~stihsalitınm yüzde 60 ını tutmakta~ ... 

Zirai istihsal de bu derere zengin 
ve mebzuldür. 

Amerikada_, ?~ya buğdayının yüz
de 16 sı yetişllrilmektcdir. Pamuk 
dan mahsulü ise yüzde 50 CArı" ne ve 
Am ile anla ~ • çer. 

le 
'erti'hsa l~r;1 rından dünya keres-
.ıs a a ının yüzde 43 ü ık 

So t R 
ç ar. 

vye_ usyarun kereste istihsalatı 
ise yuzde 14, Almanya ve Fransarun 
yüzde 2, Japonyonın yüzde 4 t" 
Şikago mezbahalarında U::~ ıün. 

100,000 öküz, yarım mU-vo do r 
~ n muz ve 

o kadar da koyun kesili K 
hal

. r. on&erve 
ıne kQ.Jlan bu eUer duny" anın .. 

him b' k mu-.. '.~ ısnunı da be9ler. 
Buırülı: göller tnınlakalarmd bn 

Kaliforniyada armut ka a e a, 
Florida'da po..._'--• ' YlSlı settali, 

•......, ve muz -"-'· 
Sütçülük .. -~--hassa ııana,.ıı, Amerikanın l;ıl-

. menrez mmlakalannda son de
~ inkişaI elmiştir VirJinye ttı1ün 
=lhanelerlnde yüz binlerce amele 
. · PamUI< Cenupta Alabanıa L 
IQan Yeni Orlean, ~lisiıipi h&~= 

Jmcaklıyarak tii Arabistan çölle
rıne kadar uzanan bir Timurlenk 
devleti ve ordusu muhakkaktır kı 
Anadoluya da yayılacaktı 
. ~aten Timurlengi Anadoludan 
ıstıyenler. vardı. Karaman oğulla· 
rı, İsiendıyar oğulları Ayd sa u.lı •. • ın ve 

r _an. ogulları g;bi At~ Beka· 
~ı~ hiikfunetleri ortadan kald.rıl
ıgı cihetle her b.ıri devleti . . 

·~c- erını 
y~ruueıı ~kil için Türk hakam 
T~urlenlı:ten medet ve imd t 
dıliyorlardı. a 

Timurlenkten medet uma . 1 nız l n)a-
on ar mıydı?. Bizans dahi bu 

fırıldağın içinde\'di 
Yıldırım Anad~lu~·u ka.hhar ltuv

vetile susturmu.:ş, Avrupada. Ehli
salıp ordularını tarümar ı-;. 
tadab· _,_. e ••• ~,or. 

ır Şmn· halinde ve kal . 
çinde bir Bizans kalmıştı. " ı· 

Bu sebeple Yıldırım Bey dı . azı n 
ve onun ıdare ettiğı devletıi h n e-
men herk...s dü.tmanı idı. La.kin, 
Yı!d,nm Beyazıd, fevkalade bir 
'kudret ve kuvvet sahibı old · • 

ııgun-

dan on.l.Jl ü2cwıc oyJ.. kolay ko
lav gelinemezd.o. 

' 
Bekri Mus 
Yazan: OSMAN CEMAL 

' 'c-frika • l'io: 7 '.!. 

Mu~tafanın evinin bahçesL 
türlü hayvanlarla ~olmuştıl 

içine koyarak doğruca yukarıya iaj'ı çağırtip bu acaıp hayvill' 
çıkıp yattı. fererek iiordu 

Sabaha karşı, herkes derin uy- - Mustafa, bu ne böyle' 
kuda iken evin alt katından gayet Mustafa güldü: 
acı ıbir feryattır yükseldi: _Buna derler Hac;balıl 

- Aman, amarı, aman!. Ay, a· - Nasıl Hacıbaba ;şi? 
man, bırak parmağımı Allah aır - Mübareğin babaları 

kına, bir daha girersem ilti olsun, da!. 
tövbeler tö"besi, bırak parmağımı, _ Ne hacısı yahu? 
koparacaksın yahu!. 
Telaş• la uyk d - Efendim, sizin anlıya~ u an uyanıp mumu ,,. 

yakan Mustafa ile karısı hemen yumurtaları getirirken yıı ti 
- f 1 d 1 la aralarına bir tane de leyi 

aşagı ır a ı ar. Bir de ne görseler 
ibeğenirsin:iz? Evaltındaki dolabın murtas karışmış!. 
önünde ·bir herif, hala bağırmakta - Tuu .. Allah müstahaktll 
ve sağ elinin orta parmağında da sin senin, şimdi biz burıl•r 
koskoca bir istakoz sallanmakta yapalım?. 
ve herifin parmağından yerlere - Bıraz büyüdükten sC~ıı 
kan akıtmakta... pya hediye edersiniz!. 

Mustafa hemen koştu bir hav- - Saray ne yapacak bU~ 
lu parçası ile istakoza yapışınca _ Sürre emini yapat'. 
olanca kuvvetile onu çekti, heri· Mustafanın bu hazır et' 
f.n parmağını kopmaktan kurtar-
dı amma, istakcz tarafından fena paşanın hoşuna gitti, buna 
halde pençelenmiş olan 0 par· bil kendisine kendi bahçe 
maktan da art:k hayır kalmadı. gayet zarif iki tavuskuşu ı '' 
Mustafanın iyi kalpliliğine bakın hediye etti ve bu kıısları ~ıu 

ki, üstelik hırsızın parmağını kan· kendisine o kadar al;şt.rdı ~'. 
taron yağile güzelce sardı ve ken- !arı çok defalar sofrasına ıı· 
disine bcr daha hırs;zlık yapma· ufl'"' 
ması için bir hayli nasihatlerde 

1 
______ _____ _... 

bulunduktan sonra yarım okka ek
mekle birlikte mahut istakozu da 
kendisine uzattı: 

- Al ulan dedi, o senin par
mağını nas:! bu hale getirdiyse sen 
de kötür bu köpoğlunu, taze taze 
sabah kahvaltısı yap!. 

• 
Mustaf anın dileği, 
tavus kuşu, ayısı! 

Mustafada hayvan merakı o de
receye gelmişti ki artık evinin bü
yük bahçesinin bir kısmı, adeta 
hayvanat bahçesi olmuştu. Kö· 
pekler, kediler, koyunlar, kuzu· 
lar, çeşıt çeşit tavuklar, leylek
le, güvercinler, kumrular hatta hap 
lumıbağalar, kirpiler gırla gidiyor
du. 

Hele biri dişi, biri erkek olmak 
üzere iki leyleği vardı ki, Mustafa 
bunların üzerine titriyordu. Ka
rısı ile birlikte bir gece Kaptan
paşanın yazlık yalısmda misafir· 
ken Paşa, ondan bir, iki tane cins 
tavuk yumurtası istedi. Bunları 
kendi tavuklarından biri.nıin altı· 
na kc-yup gayet ıyi cinsten piliç 
çıkaracaktı. 

Muzip :Mustafa, birkaç gün son
ra Paşaya sekiz yumurta getirip: 

- Bunlar dedi en iyi cinsler, 
ikisi Fizan. ikisi Kar!ıköy, ikis 
Hint, ikisi de halis İspenç oğlu İs
penç!. 

Paşa, hemen bu yumurtaları, 
kendi en sevdiği tavuklardan bi
rınin altına yatırttı. Yatırttı am
ma vakti gelince, bu sekiz yumur
tadan 'biri ne çıksa beğenirsiniz, 
leylek çıkmasın mı?. 

Henüz civciv halinde iken pek 
farkolunmıyan ve büyüdükçe a
caipleşip tavuktan başka herşeye 
benzemekte olan bu hayvan, yalı· 
dakilerin merakını mucip oldu. 
nilıayet yine bir gün Paşa Musta-

metleri dahilinde yetlşt!rilmelı:ledir. 
Amerika toprak altında ve üstünde

ki bütün servetleriyle kendi kmdiai
ni idare ettll<t.en başka, daha bjr çok 
milletleri do idatt edebilir. 

Yıldırım Beyazıd, Tiınurlenkle 
karşı karşıya kaldı~ zaman bu 
Türk hakanını kendisinden uzak
laştırmak için her türlü hiddet ve 
şiddeti giisterdL 

Sıvas hakimi Kadı Bedrettin 
Timurun bendes.i idi. Aze'riıaycan 
hakimi Tahir keza Timurun mah
misi ve sancak beyi idi. 

Y'ıldırrrn Beyazıd, Timurlenge 
karşı Sıvas hakimi Tabirin mül
künü yağma ve çoluk çocuğuruı 
katlettirdi. 

Karaman, Aydın, Germiyan, fs. 
fendiyar zadeler pederlerinden 

mevrus malı meşrularına tecavüz 
olunmasından şikayetle Timur
lenkten lutfunu istirham ediyor· 
!ardı. 

Bağdat Sultanı Ahmet Celayir 
Karakoyunlu Emıri Karayusuf gi· 
bi düşmanların Sultan &yaz:d ta
rafından himayesi ayrıca Timuru 
tahrik ediyordu. 

Bununla beraber Timur, harbet
mek taraftarı değildi. Azametın 
o~ vacak cüziikü!ll bir cel""ile >Öy
le dursun hal\;ı l'amt'sinp adabı 

DEVREDİLECEK 

olan Höcrelerin hararetini rol; 

ye hiıdim cihaz ve u~ul• ho""~ 
ihtira için alınmış olan ı 1 ~ 
1936 tarih ve 23:!0 numara ~bt: 
ratının ihtiva etti~i hukuk b.1 
başkasına devir veyahut rnt''" 
konınak için icara dahi ,·erH~ 
tekli! edilmekte olrnakl.a bu ht,lf 

la nıalümat edinmek 1stiycn1er111
; 

tada Aslan J-Ian 5 inc..·i krıl ı 
maralara mürac~ı<.ıt eylerrı<'Jr · 
olunur_ 

f.Yük katarlarına ~~ıtbikıt e 
kabili tahıfif otomatik dJlnıf 
mahsus supap> hakkındakı ibt 

ahnm1ş olan 10 Haziran 1931 
1677 numaralı ihtiro beratırııı! 
ettiği hukuk bu kerre başka.sırı-' 
veyahut mevkü fiile kr.nr:ıilk i~ 
dahi verilebilecei,::i tC'klif cdilJ11 

makta bu husu~a fazla matu.ın'1,. 
mek istiyenlerin Galat.ad:; /\~' . 
5 inci kaı 1 - ~ nunHıralar:J ::S:.' 
eylemeleri ilAn olunur. _/, 

.,ı 

DE VREDD..ECEK UJTİRA JJl , 
cSu geçebilen ve sıkı olrtlı1'ıı 

' rak tabakalarını su geı:ırıct 
getirme u~uli.i> hakkındiıki i}ltır• 
İktısat '\'ek:iletinden istihsal e<l 
lan 26 Sonkanun 1937 tarill '' 
numaralı ihtira beratının ıhtı' 
hukuk bu kerre ba"k.asına dC' 
but icadı Türkiyede n1<:>,·kii fb. 

mak için saliıhiyet verilebılect"f 
ıi1 edilmekte olmakla bu tıu•" (i 
m.alümat edinmt'k istiye~•er 11~ 
da Aslan .Han 5 inci kat 1 - ~ 
ralara miıracaat. eylcmclefl ) 
nur. ___________ .,. 
DEVREDiLECEK iuTİRı\ fi' 

(/-
.Kalın kılıflı Elektrodlar ıte , 

tik ark kaynağı usulü• Jı~kk.ııd,9 
iıÇ.İn alınmış olan 18 J\.fc.ıyı:I 1 9 ·ıı 
ve 2738 numaralı ihtira berlJll ,; 

'il' ettiği bukulı: bu kerre b•ı~-:, 
vir veyahut mevkii fiile koıı111, 
icara dahi verilebilece&i tcl'

1
' 

f 
'" 

mek.te olmakla bu hu:;::u.sa Ilı 1 
mat edinmek istiyenlerin ~ r 
Aslaıı Han 5 inci kat No. 1 _... 
racaat eylemeleri nan oıuııut· 

c<''ı 
munazıraya muvafık bir 
lıi verilmemişti. -~ .Je"', 
Yıldırım Beyazıd, Tİ.Jlluı 

ğır cevaplar vermi§ti. 0fl~1 
dan muharebesine çağırrrı1feıı' 
le olmakla beraber Tinıur 
enni ile hareket etmişt" j;l 

Timurlengin bu ıeen 11 c 
halde biraz da koıkusurıd' 
geldiği anla.şlabilir. t 

Timurlenk (H. 800) ağıı>b,r' 
Osmanlı hududunu birden 
caviiz ettı. • tı' 1 
Yıldırım Beyazıt, SıV9' ~ 

mülkünü yağma ve çıılU~ tıif 
nu katil, nikahlı karısını ~ıı 
kasına tecviz etmış· olrT'9. ;,tJ. 
mur da harekete gcçnı.., e' 

Timurlenk bır hanılcde 111 
önüne g~ldi. Sı'\'ası derlı 31 
sara ettı. SıvaS' müstah1'eıl' 
kale idi. . r 11 

Sıvas kalesi munafızıJ 

şında da büyük !!f'hzad<' ~ 
Bey gibi bir ka~ranınrı 
Türkü bulunuywc.u. ,,sı 

( }iri 



ıe 

ır 

lt:i_ l'aıl!illl nıetınıert AnaOOM 
1..ıaıuı bültenlerinden alJDDUtlar) 

tl]ıjg e n: Mıııııını.-ıer Alo.tct 

ı.~ .. ıc ~ 'j ~t~uıt ,t..merika Cum
. :\ct.1 i':r:--~ltin ~-liyeceJ,ti 
ku •1,,..,.ının·:k ··ek !yor. Hud 

.. ı 1 ·~ .;.11 '•h.,1ı":J"I ııtfhl ı..ı.;-tJ~n ba.. 
:!tlJ.;· , ., ,,__,..", ... . C,ını:hu -"1!:0i-

Bütün dünya, buııün A
merika Cümhurreisi Ruz· 
veltin söyliyeceği nutku 
beklemektedir. Nutkun 
muhteviyah hak.l<ında 
bir §ey ifşa ed · :l"'...emq 
ise de, Amerik,.nın b.ita· 
raflık kanunu.1u ilga e· 
deceği ve lngiltereye A. 
merikan harsı ıı;emileri
nin himayesinde harp 
malzemesi gönderilmesi 
hakkındaki kararını bil
direceği zannedilmek
tedir •. 

ajansının mul,abirine de beyanatta 
bulunarak, şunları soylemi~tir: 

..., V ,I\'•"" ·~~ nııtnl(t~ la'iı itl 
'llırı•' ,1 i•ı>!U unnroılmektcdiL 

q dı .,.. k.:ı.d::tr Rtrz,tcltırı. nutkun- ::::::::::::::: 

~'\ r ~fl\. ~). xef.:l hakkında sa .. 1 
l\>o•Jı .:•ı·n;,klar<laıı hi<)bır şey 
"<lı· C>mı~lir. 

az ... t.elcr ' rnüta1ca~ına göre, 
'!\"'it fevkali'>de vaz,yet mov

. oldugJnu, Marlinikın ı~gal c
•ginı, gemi kafüe .>ıslcm.nın 

~ k cluı acai(ını ve b itaraflık 
~ununun ilgasını ilim edecektir. 

·ingtonun bazı anah!ıllerin
~i telakkiye göre Amerikanın 
~ kafile sistemini tatbık ellıği 

~ird;, hasıl olabilecek vaziyete 
r Alman donanması kuman -
ı Amiral Reder'in ihtarı ve di. 

'1' taı·aftan Hindiçinideki Ame • 
an mallarının Japonlar tan • 

, dan müsaderesi Ruzveltın bu
l U ,l>eyanatında ııı.;,al edemi· 
l!ı:eği amillerden olacaktır . 

1 <lazeteler, ıbııgün milyonlarca 
~ rLulının şuuri bir muhake • 
" en sonra infir~ siyasetini terk 
nış olduğunu tebarüz eiımekte, 
~e:ikanın artık haı<be gicm~ 

Ugunu ve geri dönülemiyeceği. 
IÖyleınektedll'ler. 
~er Ruz,·ell, harp malzeme • 

~ın Amerikan donanmasının hi· 
~esinde ve Amerikan vapur • 
, ile gönderilmesini teklif e· 

'/tıiı"se kongre derhal kendisine 
laheret edecektir. 

lıt.M:AN AıMİRALİ RUDElR'İN 
TEHDİDİ 

~~an donanması kumandanı 
Ilı ıra\ Rider, Aımerikan gazete 
~habirlerine •beyanatta buluna. 
~r: Amerika tarafından vapur 

ı\eterıne refakat usulü kabul 
~ ld.tı,'i takdirde. bunun bir harp 
~~keti ve Almanyaya karşı tah
' ız bir tecavüz teşkil edeceğıni 

1 
'~leın ;ştir. 
~irat diğer taraftan Dnınei 

c- İngiliz donanması lehine ye 

Almanyaya karşı Amerikalılar ta
rafından devriye faal ıyet i gc;,,e. 
rilmesıne Almanyanın laKa) , ve 
seyirci kalmasını kimse bekliye • 
mez.• 

HUD ZIRHLISI NEREDE 
BATTI? 

Vaşıngtondan bildırıldıgıne gö. 
re, Hud muharebe gemisinın zi. 
yaı, lngiltereye yardımın arttırıl
ması me.;elesı etrafındakı mllna • 
kaşalar üzerınde bllyW< bır rol 
oynıyacak gı·bi gö.rünmekledır. 
Bırlefk A.merıka devletlen hü· 

kümeti, Groenlandla bu mıntakayı 
ihata eden sulocı garp yarım küre.. 
sıne dahı. telatl<:ki ettiğı cıılı.etle 
Amerıkan millelı deniz muhare
besınin hangi nolotada cereyan et· 
tiğını sar:h olarak öğrenmek hu. 
susunda mera.k et:mekledir, Bu 
bakımdan S eriinin mezkür muha. 
rebeyi İzlanda adası etrafındaki 
sularda cerevan e!:m•~ gıbı göster
mesi manıdardır. İngiliz Amiral. 
ligi ise muhareb"nin Groenlaııd a
çıklarımia cereyan e~·iğını bıl.dir
miştır. 

PASİFİKTE İNGiLIZ 
AMERİKAN İŞBiRüiGI 

~[ .-çk> Şıımbun !smı'ld·eki J:ı.. 

pon gaz•'lesinın Şangıhay muha -
birıne göre, Ingiliz Liverpol kru
\~azörti <:UJY'.a günü l\I3nilla civa· 
rındaki Amerı kan deniz ussu olan 
Cavneye gelerek mayi mahrukat 
almıya ba.şlaınıştır. 

• IelkCır g3zete bunun Alman 
koroanlanna <c.ırşı koymak ıızere 
Pasifikte daha 3ıkı bır Ingılız -
Amerikan ~birliğine delalet et. 
fiğıni U.l:ve ylemektedir. 

HARP VAZİYETİ 
lı:td (l ine! SalıilOllon 0.-vanl 

iler. 
'lıa<\Iıııanlar Giri' slllarında Al· 
~etn. hava ve İtalyan dcruz kuv
lıı lerının işbırlığı sayesınde 11 
ı. g.ı., kruvazörü ve 8 destroyer 
~ırd:k!arını söylüyorlar. Fakat 
Ilı Qı uslerıle Girit arasında ge
lll~rle asker ve malzeme nak}ine 

4 ••d.ıdarını henüz bildiremiyor,t Anlaşılıyor ki, zayiatı ağır da 

1 
il lngi l.ı deniz kuvvetleri Giri· 

'n • 1 •ınal sularından ayrılmaınış-
lı:ı."~ deniz Almanlar için hata 
''-ll<elı bir sa.hadll'. 
İıılanya • l\ılelame • Suda bölge

de kat'i neticel.ı muharebe de

\~ etmektedır, Bu muharebe, 
"' anların adanın ga"P 'bölgesine 'Uz ha.kim olamadıklarını, elde 
~!eri mevzilen geriı§letmek 
lıa derim gösterır. Almanlar 
'<e n~a garbında taarruz ederek 
~nı Zelandah birliklerin mevzi-
411ne gırmeğe muvaffak olmuş· 
~dır Yeni Zelandalılar mukabıl 

;ru>.9 geçmişlerdir. 
ltııı 1 ınaı:Jar, Hanyanın gar'lıında 
ıd harebeye bulaştıklarına göre, 
İi~nın ~arp kısmında henüz ha· 
\iıı. Vazıyete gelmemışlerdır. Ha
~.1~t budur, bundan gayrisı mü-

iıf :;::r.şarkında Resmo - Kan
'r e Yolu boyunca bir Alman ta
ııı. 1lzu henüz başlamamıştır. Al
~e tı.lar böyle bll' taarruza geçer 
~ nllıuvaCfak olurlarsa, muharebe
~ıa.:ık,nci büyük safha~ı b~lamış 
'lı<ı; ak, İngilizlerin mu\•affak ol-
~ 1 ıhtimali azalacaktır. 

~. ""elki yazılarımda söylediğim 
h·1 G ' t.ı I e, .ırıt adasının mukadde-

ı~ 1 'lgiliz donanmasının vaziie
lıiıı devam etmesine ve Hanya 
~.,l•sındekı cıddi muharebelerin 
tın an lnıasına bağlıdır Alrqınla-
1,1 t~krar Kanchye, ReS'mo civar· 
b 1'tı~ ve \ı.attii Mırabella köı tezi 
n esine paraşüt kıt'aları :ndır
~ :•· • çok muhtemeldir. ın,ıliz 

"k ·:nasını üsten mahrum el· 
~ltıı takviye çıkarılmasına . manı 

1 
it Ve müdafi kuvvetlcrın ge

\ı~d•n taarruz etmek için Al

ttıirı·~r böyle bir tabiye kullana· 
~r 

Cırıı .sular,ndakı donanma ve 

hava k~vvetler• muharebesınden 
yen.ı na7.arıyeler çıkarmak yanlış

tır. Hatta Alman paraşüt kıt'ala
rının beş gün zarfında elde ede
bıldikleri muvaffakiyete bakıp 
yenı fikirler ıleri sürmek de yan· 
!ıştır. İkt l.ı.rafın taarruz ve mü
dafaa tertipleri, bu maksatla kul
landıkları muhtelif harp vasıtala· 

rının kuvvet ve miktarı t..tmamile 
b.linmedıkçe, lehte veya aleyhte 

hükumler vermek. nozariyeler 
söylemek mübalagadan ba.şka bir 
şey değıldir. 

Bıldığimiz ı;ey şuiur: Girit ada· 

sınd~ İngil:zlerin kara ve deniz 
kuvvetlermı, Alman hava kuvvet

lerine kaqı sürekli şekilde müda

faa ve h inıa ve edebilecek kadar 
avcı ve bombardıman tayyareleri 
yoktur. Eğ•r olsaydı, Almanlar 
şimdi Hanya c•varından da deni
ze atılmış veya esir edilmiş ola· 
caklardı İngiliı; donanması, as· 
ker yüklü gemi ve mavunalara la-· 

aı-ruz ederken ayni zamanda çok 
üstün Alman hava kuvvetlerinin 

İtalyan den:z kuvvetlerınin hü
cumlarına karşı durmağa mecbur 

kalını-ıtır. Görülüyor kı ~artlar 

gayrımu.a:vidir. Bundan nazariye
ler çıkarılamaz. 

Hulasa !-fanya b;il~e.;inde İngi
lizler yerme Alman!Jr taarruza 
geçtıler; b~lam4 ol.ı.n ingilız mu
kabil taarruzunun muvaffak ol
ma.;, mümkündür İngıl<ı mukabil 

l.aarruzu muvaffak olmazsa Al
manlar mtitem~dıyen tayyareler
le takvire a!d·klarından adanın 
garp bölgesine haki olabil der 

Kaialar iyice t · ts • 
lendi ten sonra 

Orlaköyd e Çır•ğan caddesinde 
S<'tüs ünde oturan Müyess..T D<'ve 

cioğlu. börekçi Hüsey ı n ve ılobüs 

şofot .i: izzet ;minde .K k i,iy 
ne alm4, rakı i9m~ter, fakat gece 
yarısı ayrılacakları Sll'ada H u. ·
y "I a;ka gelc>rek bbancasıı•ı çek
mhj ve Müyesser1 :>aq o.ıyagınıl,\n 

yaralamı.;;tır l(au tn Bc y o1~! · . ha.s 
tanesıne bcd:rıln.ı~, Hu.s y.ıı ya· 
·nlan ~tll', 

· Amerikanın In
giltere iç; z 

yaptığı genıileı 
Vaşington 27 (A.A.) - B.B.C. 

Deniz komisyonu yeniden nşa e
dilmekte olan t icaret vapı.:Tlarının 
yekünunu 713 e çıkaran ı2:ı ge
m.nin daha inşası için muka,•eler 
imz.alamıştır. 

Bu vapurlardan 300 den fazlası 
İngillereye yardım için inşa cdil
mekted;r. Diğerleri doğrudan doğ
ruya İngiltereye ait gemilerd:r. 

;r-1 abeşistan 'da 
• 

dört ltalgan 
fırkası mahsur 
bir halde 
Kahıre 27 (AA.) - B.B.C.• şi· 

mali Afrikada Tubrukta bıldirile. 
cek yeni birşey yoktur. Sollum • 
da dcvrıye ve topçu faaliyeTI ol. 
muştur. 

Habe~l.5tanda son muharebeler· 
de ltalyanlardan 8000 esır daha 
alınmıştır. 

Sodo ~ehri cıvarında dört ital
yan (ırkaıSı mahsur bır halde, ha
reikat y~pamıyac:ı:k bir vaziyete 
getirilmiştıT. 

Cenubi Afrıka tayyareleri bir 
çok İtalyan nakliye koll . .;;ını mit
ralyöz ateşın? tutmuştur. 

~-111111 V"'----...vıra- K.J.JWUAı 

Muharebeye lnglllz 
tayyareleri de işti· 

rak ediyor 
<1 i.ncr Sahifeden D~\·<LJU) 

giliz mevzılerıne taarruz etm~ler 
ve ağır zayiat vermek .>Uretile 
İııgıliz müdJfaa hatlarUla girmiş
lerdır. Brilanya kuvvetleri şid. 
detli 'b!i mukabil taarruza kalk· 
mıfjlardır ve goğıi.s göğtise brr 
muharobe ba~\aınıitır 

İngilız hava kuvvetlen de mu· 
harebey;, i~tirak e· mektedı.r. 
' Cumartesi gecesi ve pazar günü 

İngilız avcı ve boınıbardıman tay. 
yareleri Aiman meVl:ilerıni bom· 
bardınıaa etımişlerdır. Asgari 24 
-Al.man tayyaresi imha edib:niş ve 
digerleri basara uğratılmıştır. Ma. 
lame'delti Tayyare meydanı ile 
asker l34ıyan pl.inörlerin ıııdıkleri 
civardaki meydanlıor da bcımaıalan
mıştır . Bu akınlarda bir te<k İngiliz 
tayyaresi kaybolmamıştır. 

Girid muharebesi başlıyalı.dan

berı bır hafla içindP en aşağı 250 
Alman tayyaresi imha edılaniştir. 
Al.ınanlar, dığer tayyarelerın ine. 
bilmesı içın yerdeki tayyare en· 
kazını hararetle temizleıneğe de. 
vam etmektedır. 

İngiliz denız askerleri de muha· 
reıbeye i~iı·ak etmektedir. Alınan
lardan 'bırçok da e:>ir alınmaktadır. 

ırakta lngiliz 
tayyare reri 

(1 ID..'i Safıifeclen J>evam) 
!erdi. Mllteaddit yanglnlar çıka
rılmıştır. Tayyar.,\er Musul tay
yare meydanına da taarruz etmiş· 
!erdir. Yerdekt 'Alman tayyarele
rmden ikişi yanmıştır. 
Alnıan tayyar.elerı de .Ha:bbani-. 

ye tayyare meydanına taarruz et
ml~lerse de tarar ehemmıyetsiz •. 

dir. 
Ank.ır~ 27 (A.A.) - Raşid: Ali 

Bağdad<la bulunmaktadır. Hemert · 

hemen bütün vekaletlerin idare
sinı ü-zerıne toplamıştır. Yanında 
yalnız İktısal ve Maliye Nazırları 
bulunmak l·iır. Hariciye ve Ma. 
!ive nazırları Tahrandadır . Hıikü-' 
melin diğPr a23lan MUBuldadır. 
ESKİ BAŞVEKİL BASH.ADA ·' 
Beyrut 27 (;\.A.) - R;ı~id Ali 

ikl i<l1r mevk:ıne..gelince Bağdagı 

terkeden Kral Ni.bi Abdulah eslçi 
Başvokiilcrde Cemil hususi bir 

vııı!fe ıln Ba>ı 1ya gonderilmıstir. 
Cemıl ta vare ile Ba.,raya n{uva

salat etmışnr. 

lr çocuk et"tlİıe il 
altı da kaldı 

Gahtad3 oturan Kara~t kızı 

beş yaşırda Ohanes Tozkoparan 
cadd<>Sind ' n geç<'rken Hayretten 
Güııgor ;daresındcki 2262 n11ma· 
ralı olrunobilin altında katmış, A. 
ğı.r suretle yaralanarak tedavi al
tına •l:nmış~ır. Şofur yakalanarak 
tahkikata b~laıımıştll', 

Irak Kral 
Naibinin yeni 
beyanatı 

Kahir~ 27 (AA.) - . B.B.C.• 
Irak Kral Naibi Abdi İlah. Iraka 
döndüğı.i zam4n beyanatta bulu
narak. :13lkı. memleketi felM<ete 
süı-ii.kliyen Raşid Alinin kuvvet
lerinı memleketten koğmağa da. 
vet etmış ve halkın hakıki mü -
messilleri ile çalışmak üzere Iraka 
döndüğünü ilave eylemiştir 

Almanlar Giride 
yeni kuvvetler 

getirdiler 
Kal) re 17 {A.A.) - B.B.C.• 

Kahıre :ı!; keri mehafiline gelen ha. 
lrerlere göre Giridde 'Maleme ve 
Hanya cıvarıntla siddetli muhare
beler devam ediy~r. Almanlar 24 
saat zarfında yeni kıt'alar getir
m,işlerdir. İki taraf da anudane 
haııbetmektedir. 

Girit harbine 
bir bakış 

(1 iııoi Sahifeden Devam) 
tlı·n1işlcr _ve Hanyanın Garbında 
bulunan Ingtl.ız kuvvetlerıne kar
~t ~iddctlı bu· taarruza geçntiş
lerdır. 

Alınanlar ağır zayiata ~ı-am~ ol
makla beraber, İngilız nıevzilerine 
ginnişlerdir. Buradaki Yeni Zelflnda 
kuvıvetl"''i mukabil taarruza geçmiş
lerdır HenUz netLCeSi belli. olınıyan 

götus föguse bir muharebe ba~laını.J
tır. 

ALMANLARIN YENİ 
SiSTEM PLANÖRLERİ 

Alnıanlar Giridi ıstil.i için yeııi si.i
ttm deniz pl.lnörleri kullanınakta
dırlar. Bu µ13nörl-er, tayyareden sa
hil civarında ayrılmakta ve g('C('lıyın 

de asker çtkarllmasrnı mümkWı kıl .. 
maktadır. Almanlar ınülemadıycn 

takviye kuvvetleri getirınckledtr Al
n1an tayy,n-eleri Giritteki İngihz top
çu me"'.'zilerini de ~ltı saat {J,;ıla.sız 

bombardıman etmişlerdir. 

HARAP OLAN 
ŞEHiRLER 

Alman .tayyareleri Cumarleı;i 1 günll 
da~alar halınde adanın başlıf" üç 
şehti olan Hanya, Kandıye ve Re:ımo 
t.ı.zerihc Jç-cıe-rek bon1balannı yaıitnur 
gibi btl}<!llınışlardır. Kandiye du
ınaı.1 huten bır harabe yıgını haline 
gelıni.şLr. Vaklıyle bir Vcnedi.k ede
biyat mekeı,J olan Resmo da hJ.rabe
ye dönoıiıştür. Halk büyük bir Soğuk
kanlılık gösterm4 ve bl.i. sebeple te
lefat nı,beten az olr:ı ı ·\jtur. 

250 DEllf FAZLA ALMAN 
TAYYARESİ İMHA EDİLDİ 

cTimes• in Kahire ınuhabu·ıne g.J
re, ş.ı.mdiye kadar Gıritt.e, pl:lnorler 
hariç, 230 den fazla Alman tayyaresi 
df.4ürulmıi~tlir. 

DO:.'ANMA V/1.ZİFESİNE 
DEVAM EDEBİLECEK Mi•. 

Londra gazeteleruıe gore, simdi 
başlıca :nesclc, Alınan deniz.tlhları.n, 
tayyarelrrın ve ' dökülen nırtyinlcri~ 
t:e;Jc..i.l et\i~ı le:t\li.k.elere ı:ağnıen, Ingi
liz donanrna.nnıu Girıt etr~Lnd akı h.ı
rek;ita devam edip etmiycceğidi.r. 
Çünkü Alman hava taarruzu kırılma
dıkça, nisbeten dar bir denıt:tip Ingi hz.. 
tilo.~unun bava yardımından 01ahnıın 
blr halı;ie karakol ıezebilın~i pah.a!t
ya nıaI olacakti.ı'. 

ELE1' KRALINIWYENİ 
ZELND..\L!LARA TEŞEKKÜRÜ 

h-11.:01rdıı b~ılunan Elen Kralı Cllrc 
yine ~unrda: ·• bulunan Y~nr Zel.ind~ 
~vdctlıne ~ahsl bir mektup tCOnde
rerek, GLritteki'. ıruvv'eUenn kuman

. d:uıt General Freyberg'tn gerek ada
' nırt, ·gerek kendı ~ahsının · -.eıruıtyehni 
'temlh. tcın aldığı tertlbattan · dolayı 
detin t0$ekkUrleı'lnl bildinnışlıt. 

Yeni · Zel;.,nda Başvektli Mısırdaki 
'yaralı Yl"nı ' ZelJnd.;:ı as.kerlerinill yat
mak!a oldukları ~astaneleı·i ceztniş ve 
dlın de geoı:-yi bır Yeni ZeLinda bas
}ıane geıni:>~de _g~inniştır. 
ALMAN 'tEBL!GlNE CöRE 
İNG İLİZ Jt.\ Yll'ıl 

Son AltthJn t~bUğ'.i, Girit sulannda
'flentz ve h;ıı.·a kuvvetleri ar~ nd.lki 
mııharebt"den bahsederek, Alıı \ •ay• 
ya~leı;ın u1 ! J l.\~ayıstanberJ 1 ırp 
veya ha\·;ı d af( kr~ıvaz.örünu, 8 d-es
troye-ri, l denir.lh-ı~ın"I ve 5 hil~mbo
tunu b3trrm1$ oldugunu bıldınnekte-
dir. .• 

Ba~ka<t.l t • .un bir ~beUe bir safı 
hı-ıry. gemisi \'C, di~e-r kruvuzör ve des- , 
lf?~erler ciddi .. hasara uğratılnlıştır • 

ıtaly:in .... dcnızaltılan da .. 4 İngiliz 
~r•Jva.diru hnttrmışlardır. Aynca 'ki 
t ·carc t gemis i de batırılmlŞtır. 

. \L\\I '.'ILAl1 KF.l\'Dİ KlT'ALAR!lllI 
ııo~m \LAnlLAR 

Kandiye ve Re:;mont1n bombardı
nl<ını n~s~nda Alınanların k~di 
kıt'alannı da pike boır.bard.ıman et
ıniş o1rlckhn·ı zannedilmektediı:-. \"iln
lı.şlıkl:ı İngil:r.: kuvvetlerine yiyc-cck-
1er de a+Li.ın4tır. 

Almanların deniz.den kütle halinde 
ihrnc yapmıya tevessül ett ıkler.ine 
dair mallımat yoktur. Ma:ımafih kü
çilk deniz va.c;1tnlariyle mahdut asker 
çı.karm.ıya muvaffak oldukları müm
kün görülm{'ktıC'dir. 

Ojğer taraftan Alman paro.ı.şutçü 

kıl'alannın a.z.a ' nııya başladı~ını ııos

tercn ~la.metler \";.ı. dıt-

DÜGÜMNOK
TASI GİRİT 

CBq;maka.ldeu Devam) 

saplarında aldanınqlardır. Girit, 
Alnıan istiliu;ına uğrıyacak mı, uğ· 

ramı~·acak mı?. ~~tİnu bugünd<'ıı 
tayin etmek mll~kiildiir. Fakat, 
herhalde Almanlar burunlarını bir 
kıska<a kaptırmışlar ,.e zayiat ne 
kadar çok ve hudutsuz olursa ol
sun; sonuna kadar miiradelcye de
vanı ctnıck \·azi~·etine dii~müş
lerdir. Bu arada Ye muharebenin 
de\•amı içinde, belki de bir tara· 
fın kahranıanra mukavenıeti, öbür 
tarafın inadı yiizünden Girit hava 
bombardımanları ile harabeye 
dönecek ve her türlü zihayatın ya
şaması inıkinsız hale girecektir. 
Hatta şimdiden adaya kar~ı yapı
lan Alınan bombardımanlarının 
Amsterdam ve Belgrad (claketini 
andıracak bir mahiyet arzetmeğe 
başladığı tebarüz ettirilmektedir. 

Giritteki vaziyeti bu şekilde İ· 
zah ederken, bilhassa şu noktayı 
da tebarüı ettirmek iktıza eder ki, 
bugünkü \·azİJette Alınanların ön
ce Girit ile ve ondan sonra diğer 
hedefler ile meşgul olmaları du
rumu hasıl olmuştur. Binaenaleyh, 
diğer hedeflerin mukadderatı Gi· 
ritte ccrc:yan eden muharebenin 
neticesine bağlanmıştll'. 

Bu itibarla ilk günlerdeki: 
- Almanlar Giride taarruz e

derlerken ayni zamanda Kıbrıs, 
Suriye, Filistin, 111ısıra karşı da 
umumi bir taarruz hareketine kal
kışacaklar mı?. 

Sualinin cevabı bugün {ilen ve 
vakıalarla ortaya çıkmıştır. An
cak, Almanların Giritte çok sıkışık 
bir vaziyeytte diğer bölgelerde bir 
gösteri hareketinde bulunmalarını 
yüzde on beş gibi bir ihtimal ile 
zihinlere getirebilir. 

İngilterenin Giritte herbederken 
Yakın ve Orta Şarktaki vaziyeti
ne gelince; İngilizlerin Irakla ted
rici bir terakki ile muvaffak ol· 
dukları görülmektedir. Kral Naibi 
Abdü-İlah'ın fraka dönmesi ve 
Irak kabilelerinde \•e ordu men· 
suplarında hasıl olan intibah va· 
ziyeti herhalde İngilizler lehindeki 
üıkişafı arttırmağa amil olacak
tır. Sııriyedeki teşettüt ve intizar 
vaıziyetinin ise, yine gün geçtikçe 
İngilizlerin lehinde bir i.işnf 
kaydettiği memnuniyetle öğrenil
mektedir. Kolonel Kolenin \"e bir 
çok Fransız tayyareleri ile Çerkes 
süvari alaylarının Suriyedcn l\fa
verayi Ürdün ve Filistine geçme
leri, Hür Fransız taraftarlığının 
yayılması, herhalde Suriyede ba
sıl olan vaziyet bakımından ilerisi 
için çok ümitlidir, 

Blha""3 General Ve)·gand da 
dahil olduğu halde; Vişi hiikiime· 
tinin bütün maddi ve manevi kuv
vetlerile Alınan işbirliğine karar 
vermiş olması karşısında müstem
lekelerdeki ve Suriyedeki aksiila· 
mellerin gün geçtikçe daha geniş 
ve daha mütebariz bir ölçü alınası 
ihtimali kuvvetlidir. 

İngilizlerin bir taraftan bütün 
bu psikolojik vaziyetlerden isli· 
fade etmekle kalmıyarak, ayni za
manda Yakın ve Orta Şarkta bü
tün hız ve imkanları ile hazırlan
makta oldukları da muhakkaktır. 

Hatta, hizam noktai nazarımıza 
göre; müstakil, bitaraf ve harp dı
şı kalınası iktıza eden Sm•iyyeye 
karşı bile ingilizlerin ioabında 
sırf Orta Şarkın ve Yakm Şarkın 
müdafaası bakımından bir işgal 
hareketini başaracak mahiyette 
hazrlık gördüklerüıdeıı dahi şüp· 
he edilemez. Nihayet Giridin düş
mesi, Kıbrısın Alinanlar eline geç· 
mesi farzımuhal olarak kabul e
dilse dahi; yine Alınanların Su· 
riye, Filistin, :\tısır sahillerine İn· 
giliz ordusundan daha lrnvvetli bir 
ordu geçiremiyeeekleri ve bu 
kıt'aların ıneskiinlarındaki İngiliz 
sempatisini kökten bir tahavvüle 
sevkedemiyerek\eri ve rniicadele
nin uzun süreceği muhakkaktır. 

ETE.'d iZZET BENlCF 

BiSMARK 
(l inci Sahifeden J>eya.m) 

Dün gece bahriyeye mensup 

torpil ta~ıyan tayyareler Bismar

ka bir i . .-ıhet elde etmişlerdir. Teb

liğ •takip devam ediyor• cümle

sile nihayet bulmaktadu-. 
Cumartesi sabahı Groenland a· 

çıklarında vukua gelen muhare· 

beden 72 saat sonra düşmanın 

kaçmasına müsaade edilmemiş ve 

düşman yüzlerce mil mesafede 

taki.p ~mişlir. 
.Bismark· zırhlısı ilk müsade

mede hasara uğramıı;tır Kac;:ama· 
ması da hasara uğraması yüzün
den sür'atinin azalmasına ve ya-
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ir Casusun 
Gizli Defteri 

\.. f\'o. 22 _J 
Yazan: Franciıı Machard Çev"ren; lskender F. SERTELLi 

Bu gece sivil elbiseye çok ihtiyacım var, 
mağazalar kapalı, alamadım 

- Teşekkür ederim. 
Gece Saat dokuz buçuk. 
Habmurg rıytımında bir gemı 

tayfası kıyafetile yalnız dolaşıy;_ 
rum. 

Koynumda para var .. çek var. 
Fakat, gece olduğu için bütün ma
ğazalar kapalı. 

B.r elbise almak lazım. Bahri· 
yeli elbisesıle her yere girip çıkı· 
lam az . 

Tahlisi~·e süvarisini rahatsız et· 
mekten başka çare yok. 

İyi ki adre9ini almışım. 
Kaplanın evi çok uzak değilm~. 
Çabuk buldum. 
Kapıyı çaldım. 

Bahçe içinde küçük bir ev. 
Genç bir çocuk kap ıyı açtı: 
- Babamı m• görmek istiyor-

sun?. 
- Evet ... 
Dedim. Bahçede bekkyorum. 
Süvari soyunmu.ş.. pijamasile 

yemek masasının başında şarap i
çiyordu. 

Beni görünce kolumdan çekti. 
- Yemek yedın mı! 
- Hayır. Fakat, henuz yemek 

niyetinde değllun. 
- Kabil degıl. Bırakmam_ 
Zorla yemek masasına oturdum. 
Süvari benı kansına ve çocuk· 

!arına: · 
- Bizim tahliStye gemısinde çok 

değern bir denizcL. 
Diye tanıttı. 
Bir aralık süvarıye: 
- Bu gece bir sivil elbiseye çok 

ihtiy.acım var. Mağazalar kapa· 
lıydı .. tedarik edemedı.ın. 
Dedım. 

Süvaııı çok nazik ve anlayışli 
bir adam. 

- Hele yemek yiyelim de, dedi, 
elbise tedariki kolaydır. 

Birkaç kadeh şarap içtikten ve 
bir kotlet yedikten sonra, süvari. 
kaHctı.. beni yanına aldL Bır oda
ya geçtik. Gardrop önünde durdl'· 

- Bak .. benım birkaç takım si
vil elbisem var. Bunlar .. hangisi 
sırtına ge!ıir>e al. 

Elbiselerden biri tam vücudü
me göre getd:. Orada giyindun .. 
Gömlek, yaka, hatta bir de iskar
pin verdi, İskarpinler biraz büyük
Fakat, ucuna pamuk k<>rarak ~i
mi gördüm. Şimdı iş bir şapkaya 
kaldı. 

- Bu ya.ınan casusun iz.ini bu
labilecek miyim? Herif, beni de
nizde boğmak için, koca transat
lantiği yaktı .. bir çok kimselerin 
ölümüne sebebiyet verdi. Ne ya
z.k ki, ortada benden başka hadi
senin ıiçyüzünü bilen yok. Mahke
me yarın fail ve müsebbiplerını a
rayacak.. bulamayacak. Vilyams 
serbest gezecek. Bana gelince. ma
alesef hadiseye şehadet edemıye
ceğim . 
Boşyere düşünmekten ne çıkar? 
Tren biletini alıp Hamburgdan 

uzaklaşmak daha hayırlı. Bundan 
ötesini Parise vard:ğım zaman 
düşünürüm. 

................................... ~······· 

Parise varınca 
Başımda bir yabancının şapka

SL. sırtımda yabancı bir elbıse_ a
yağında parmaklarını rahatsız e
den iskarpinler 

Parıse 1:elir gelmez ilk ::şim hun• 
!ar atmak, yenilerin; sırtıır.a ve 
başıma, ayağıma uygun olanlarmı 
almak oldu. 

•Faberlayn faciası. hala bı;.tun 
dehşet ile gazetelerde bah.:.'edılipır. 

Kimler ölmüş?. Kimler kalmış?. 
Herkesi meraka düşüren bir h.i· 

dise. 
İlkönce genış hır nefes almak, 

nefis bir yemek yemek istedı.m. 

Temiz bir lokantaya girdim .. kar
nımı doyurdum ve yemekte bir 
şişe Bordo şarabı içtim_ 
Şcmdi aklım ba.ş .ma geldı. 

IArll.ul nrl 

Darlan'm beyanab 
(2 inci sahifeden d ·-- , ) 

man görüşüne uygun bir ., '. 
için Fransız efkarı umuf!'ı\ t !1 l 

hazırlamak mak.sadına matuf ol· 
sa gerektir ve bu işbırlıgi, Ame

rikayı, Almanyaya karş.ı barp Han 
etmeden İngilterenın mllltefı.-c 

vaziyetine getirdiğı gıbi. Fransa
yı da İngiltcreye harp ılan etıue
den, Almanyanın mlltteflki vazi

yetine getirebilir. Filhakika Vışı· 
nin bazı hareketlerinden şikayet 
eden Amerikalıları, kendı har~

kellerine işaret ederek ilzam et
mek isterocsı, Almanyanın, Fran· 
sa ile •işbirliği. kurarken, neler 
düşündüğünü anlalmışhr . Anla· 

Sü\·arinin başı küçü.k 54 numa· 
ra. Benimki altmış numara . Arada 
büyük fark var. Şapkasııı gece so
kağa çıkJlmaz. Şimdi ne yapmalı! 

Zaruri olarak, başıma küçük 
gelen bir fötr şapkayı v elime ala
rak sü\•arıye teşekkür eltim ve 
saat on buçukta evden ayrıldım. 

• şJıyor 1cı İngılızlerın ve Amerika
lıların end~leri de bundan doğ
maktadır. 

Şapkayı elimde tutarak yürüyo-
rum_ 

Bu işı de halletmek Uzun. 
Fakat, ııasıl7 • . 
Kolayını buldum .. Gözüme bir 

gazino ilişlL Antre:;inde gardrop 
var. Şapkamı çıkardım ve duvar
da asılı duran birçok şapkaların 
arasına b.raktım. · 

Gazino<U bir konyak J;erek, on 
dakıka sonra garsona para verıp 
kalktım. 

Gazinodan çıkarken, başıma uu
gun bir şapkayı kafama geçirdim. 
Şimdi antrepolar caddesinde yü
rüyordum. 

Ortalık hata kalabalık. 
Bu zengin fab:rka ve ticaret 

şehri çok hoşuma gittL Ne yazık 
ki burada fazla kalmama iın:kin 
yok. 

Otele gitm&k de işime gelmi· 
yor. 

Tr!'n. ertesı şabah saat yedide - _, 
böreket edecek. 

Geceyi birkaç bara giderek ge
çirdım. 
Sonwıcu barda istasyona yakın 

küçük bir eğlence yerinde uyku 
gözlerimden akıyor 

Kendi kendime dü~ünüyorum: 

hut tak binde daha seri b:r İngiliz 
harp gemi;;.nin bulunmasına at· 
(edilmektedir 

DENİZ MUHAREBESİ 
DEVAM EIDiYOR 

Nevyork 27 (A.A.) - Nevyork 
Daily Mıror gazetesi Oslo radyo. 
sından aldığı bir haber; neşret -
mektedir. Bu haberde den.liyor • 
ki: Danımarka açıkiarıııda Bıs - 1 
mark zırhlısını · •ıva eden Alın "1 
donamnasile İngiliz donnnması a
rasmda biıyük <hır denız mu.ha.re. 
besi c.,,-eyan etnı:.keteıdia:. 

Amerika Cumhur 
Reisi 
(1 - -- on-ı minl Rıderin ihtarı, Amerıkan 

donanmasına meydan okuma ola· 
rak telikki edılmektedır. Gazete
ler bu tehd.itten uzun uzadl\·a bah
setmektedir. 

•Nevyork Tayın;,,--. gazeı.e..ıne 

göre, son vanyet, nutku Almanla· 
rm arzu ~ttiği ıstik.ametin alc;;.ne 
çevirecektir. __ ___,, __ 
Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü 

bütcesi 
Anka.ta 27 {HllSusi muhabiri -

mi._ bildiriyor) - Ba.şvek5.kt~ 
bağlı Beden Terbiyesi Umun' fo 
dürlüğü büf,çesi Meclise g''~ ı~ ,r 
Kadrolardaki ihlısas mevkiı sa • 
hiplerin:n taşrada kullanılma.>ı 
için Umum .Miidurlüğı! saliıbıyet 

verilmektedir L'mum Müd-..r!W<
çe memleket dahıl ~ har:cın.J•' 
tertip !'dilecek spor temaslan ıç·n 
sarfedıiecek S<'Vaha: masrafları 
Vekiller Heyetinin kararlaştıra
cağı esaslar du.ful nde ödenecektir. 
Federasyonlar hryetı ,·azıfelerı 
b>!Ş sene müdd •tc fa> ri olarak da 
g<;rülebılecekt r Bu g bılere a· • 
.u.inat olarak maa s!arının ü~ e btri 
veril.b : .ecek•ı r. 

Bir 
-0----

olör A~ll eya 
verildi 

Çift numaralı t.ı.ksı l'n" çalış • 
,,., a.>ı ıcabeden günde 2291 n .. a
r.alı otomobılinı işleten şoför Sa. 
det.tin Milli K ru.ırına Ka nununa 
mulıalif hnn?ketlen Adi yeye ve

nlmşitir 
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c i~ biitce miiz, • 
• e e baş 1 

(1 inci SAhiff'deo Devam) 
&ıyın arkadaşunu: l\fı.: takıl G up 

Reısi Han~ Tarhttn, eeç<'n ene bura -
tla 'TlCVZuııbahs olan . a~t~ ye ucret Me 
selesine teınu:: buyurd a Geçen s-e -
ne size ı;oı: vennı.ştjm, Üclet mesel~ 
üzerinde ça~.:;aca~nı soyleı ı.ış1ı .1. Sa -
yın rkadail r, bu me~ele uıcrınde ~fa 
liye Ve-k.ilet 1 11.1~1 teşarının riya!'etf ai
tmda VekAlet\.erin alakadar memurla .. 
nndan müteşekkil bır komı.syon teş -
kil ettik. Birinci kısnu bildirdiler. Ye -
ni ücretli memuriyetlP.rtn kaldırılması 

ıneselesinde umum Vek~letley muta -
'bık kalclı. Kadrolar mftfe-Jesfnde uzun 
;alışmalar oldu, benuz neticelenme -
ıniştir. Maamafih arkadaşıma temln e
derim ki çalJ.$01a.Jarını taltio ediyorum. 

:P..I~raiı azaltma mcselesjni mevzuu
bahs ettiler. Arkadaşlarım biliyorlar 
ki, devlethı bugun kal't ihtiyacı olmı -
1an işler için bir masraf yaptırmamaya 
elimizden geldigl kadar çahşıyoruz. 
J\fübayaatın birleştirilmesi ma;elesi, 

geçen sene de mevzuubahs oldu. He -
men hemen ıayrimümkün gibi görü -
nen bir 'tJsım mevadı g1daiye mesele ... 
ainin bir elden mübnyaası işinl ele al
drlt. Ordunun ve halkın ihtiyacı için 
ınevadı gıdaiyenin bilh_.. elmı<klik 
kısmının doğnıd.an dolrtıya Ticnret Ve
k3Jetl Buğday Ofisi vasıtasile tevziatını 
yapmaktayız. Bu ııene için de bir takını 
ltoordinasyon kararları üzernde de ça -
!Cıamaktayız. 

Müfettişi umumiliklerin kaldırılma -
IJJ}dan bahsettfler, Dahiliye Vek3.letile 
beraber çalıştık, bunların ka.Jdınlması 

bir zaman meselesidir. Bun:J halihazırda 
ipka ebneğ<> lüzum gördük. Ahvali ha -
m a dolayıslle_ bırakıyoruz. 

Berç Türlı:er arl<adaşuruz memleket
ten buğdayın çıkmamasından bahsetti
ler. Buğday memleketten çıkmamak -
tadır. Ge(<!ll sen<denberl dışarıya bir 
daha kat'iyen çıkarıln.~mış\ır. llul:day 
taınamıle memleket dahilinden temin 
ıedi!miştir, Aldığımız ihti~·ati tedbirler
le h1ç bir tarafta ne bir açlık ne de bu
na benzer bir şey &imdiye kadar kula
ğıma gebnemiştlr, yoktur. Bravo ses
ler;.> 

Maliye Vekilinin nutku 
Ankara 26 (A..A.) - Maliye Ve. 

kili Fuad Ağralı, 1941 yılı bütçe -
sinin müzakeresine başlanılması 
münasebetile, bu.gün B. M. Mecli • 
sinde aşağ:ı<laki !beyanat.ta hulun • 
muştur: 

Sayın arkadaşlanm, 
Bütçe Encümeninin dikkatli tah 

lllind<!n geçen 1941 yılı müvazene
!umımıiye kanun layihası yüksek 
tetkik ve tasvibinize ıu:zedilmiş bu 
lunızyor. 

Avrupada başhyan harbin tev • 
Tul ettiği vaziyet dolayıı;ile bir ta
raftan bazı vergilerimizde hasıl o. 
lan teııalrusa, diğer taraftan milli 
müdafaa masraflarındaki ehem -
miyetll tezayüde, geçen sene de 
l§aret etmlşUm. O zamımdanberi 
haı1bin sahası tedricen geniş}emiş 
'l't! gösterdiği yeni inkişafların te
siri 'bilh89!a milli müdafaa ~tiyaç. 
lan beıkmıından, gün geçtikçe da -
ha büyük olmuştur. 

Milli Müdafaa tedbirlerwizi, si 
yııııi vaziyetin il1!r türlü inkişafla. 
ftru karşılamağa müı;a.id bir halde 
devam ettirebilmek üzere önümüz 
d~ sene için 1evkalade m1'nabii 
tamamen bu ihtiyaçlara tahsis et
meği daha faydalı göl'<lük. Bu se • 
heple ötedenbe:ci revkalade tahsi • 
satla idare olunan bütün diğer hiz 
metler adi bütçeye alınmış ve taf
silatını aşağıda arzedeceğim zanı. 
ri ban zamlarla birlikte 1941 büt
çesi yekiınu c309, 734, 307> lira o. 
larak tesbit olunmuştur. 

Cümhuriyet devri maliyesinin 
ana prensipine ~ık kalarak hu -
zurunuza mütevazin bir bütçe tak
dim edebilımek için bu sene de 
bazı zamlar ve ihdaslarla varidat 
menabrnnızı takviye etmek zaru • 
reti hasıl olmuştur. 

MASRAF BÜTÇESİ 
Hükfuııetçe yüksek meclise tak

d.irrı edilımiş olan layihada masraf 
bütçesi yekunu ·304.971.622• lira. 
dan ibaret idi. Ve layihanın tanzi
mi sırasında elde bulunan 8 aylık 
tahsilat rakamlarına istinaden bağ 
lanmış bulunuyordu. Bütçe Encü
menince yapılan tetkikat sırasında 
Nisan gayesi itibarile 11 aylık tah
si!At rakamları alınmış olduğun -
dan varıdat tahminleri bu rakam
lara göre tadil t!dilmiş ve varidat 
bütçesinin baliğ olduğu yekuna 
müvazi olarak masraf yekunu da 
309.734,307 liraya çıkarı1mıştır. 
41.257 986 LlRALIK F AZLALIGIN 

MÜFREDATI 
Bütçe Eocümenınce tesbit olu -

nan masraf bütçesinde 1940 yılına 
nazaran mevcud 41.257.986 liralık 
fazlalığın müfredatı şudur: 

17.800.000 küsur lrra düyunu u • 
inumiye bütçesine zammedilrnış • 
tir, Ayni 'bütçe ic;inde yapılan bazı 
tııezilatla bi<'li.k!e elde Edilen takri 
ben 21,5 liranın 4,5 liraya yakın 

kısmı 25 milyon sterlmlık leslıhat 

J kredısile diğer kredile,-ın taksiti -
ne, 15 m iyonu fevkalade tahsisat 
·karşılığı olan borçların itfasına, 
gerivc ka!Jn kısmı <la muhtelif 
devlet borçlarımı aid tertıplere ila 
ve edilıınışt.r 

Fazlalığ.. J4 milyon küsur :.ra. 
ı başta df'Dirvollar insaatı ol:mak 

üzere Ereği, kömür havzasının dev 
lrtıeştirilll'esıruicn mütevellid fev 
kalade sarfivatır, ŞQ&e ,.e köpru -
ler nıu~acir iskan i~leri, •maske ı
malıitı gibi fevkaliide tahsisatla ;_ 
dare edılegelmekte olan hizmet -

.

1 

leorin lıd1 bütçeye alınmasından 
mö ten•Jlittır. 

1.380.000 lira muhtelif nafıa hiz
metlerine ayrılmıştır. 

DEMiRYOLLARIN İNŞAATI 
Demiryolları inşaatına ait mali 

programın 1941 yılına ait miktarı 
6.271.000 kÜS\11' lirası adi bütçeye 
konulan tahsisatla, bakiyesi de 
kanununu geçenlerde kabul buyur
duğumııı dahili istikrazla karşılan
mak üzere tamamen nazarı dikkate 
alınmış bulunmaktadır. İçinde bu
lıınduğumuz fevkahidc vaziyetin 
doğurduğu müşkülata ve malzeme 
yokluğuna rağmen bu sene Zon
guldaktan Kozluya, Diyarbakırdan 
Cizreye ve EJa~iğdan Paluya doğru 
olan demiryolları inşaat ameliyatı 
imkanın müsaadesi nisbetinde ;Jer
J.emi§tir. Önümüzdeki sene d€ pro
gramı dahilinde bu inşaata devam 
edilecektir. 

MAARİF BÜTÇESİ 
Farkın 1.5 milyon lira~ı maarıf 

bütçesine ayrılmış ve başta köy ens 
titüleri olmak üzere deva!Illı bir 
'inkİ!jaf gösteren muhtelif maar f 
bizmellerinln takviyesine tahsis 
olunm~tur. 600.000 !ırası devlet 
ziraat işletmeleri k\ll'umunun ser
mayesine mahsuben verilmek üze
re ziraat hizmetlerine 1 100.000 lira 
ayrılmt5tır 

Fazlalıgın 1.100.000 lirası da muh 
telü sıhhi ihtiyaçlara kar~ılık tu
tulmu§tuı-. 

Bu arzettiklerimden başka pet
rol aramalan ma,Taf!arına karşılık 
olarak Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne ait mutat tahsisata bu 
sene için ilaveten 600.000 lira ve
rilmis, müteferrik kanunların ve 
fevkalade ihtiyaçların icabı olarak 
da muhtelif dairelere cem'an 
1.500.000 lira .kadar tahsisat ayrıl
mıştır. 

MİLLİ MÜDAFAAYA 
YAPILAN ZAM 

Nihayet, doğrudan doğruya milİi 
m üdafaaya taalluk eden zaruret
lerden dolayı jandarma ;le gümrük 
ve orman muhafaza idarelerindeki 
askeri teşkilatın takviyesi için de 
ilaveten 2,5 milyon lira tahsisat 
verilmiştir. 

Bütçenin masraf kısmındaki faz
lalığa ait maruzatım bundan rba
rettir. 

Biraz evvel arzetıniş olduğum 
gibi, adi 'bütçe haricinde kalan bü
tün varidat menabıımız bu sene 
milli müdafaa ihtiyaçlarına karşı
lık tutulmuş olduf(undan yüksek 
Meclise ayrıca takdim edilmiş o
lan fevkalade tahsisat layihasile 
şimdilik L•tenilen 83 milyon lira 
münhasıran muhtelif müdafaa hiz
metlerine ait bulunmaktadır Ad; 
bütçede milli müdafaa grupuna ay
rılan tahsisat yekunu 78 milyon li
radır. 83 milyon liralık fevkaJade 
tahsisatla birlikte 131 milyon lira
ya baliğ olacaktır. Şul'asını derhal 
arzedeyim ki milli müdafaanın se
nelik hakilci ihtiyaç miktarı umuml 
vaziyetin inkişaf tarzına ve bu
nunla muvazi olarak alınması lü
zumlu görülecek tedbirlerin şümul 
ve ehemmiyeti derecesine bağlıdır. 
Nitekim 1940 mali yılında milli 
müdafaaya verilen adi ve fevkala
de tahsisatın yekunu mali sene bi
davetinde 151 milyon miktarında 
olduğu halde sene içinde yeniden 
alınan tedbirlerin neticesi olarak 
bu rakam 3<>2,5 milyon liraya ba
liğ olmuştur ki bu miktar dl!v:!et 
bütçesinin umumi yektınundan 
34 milyon lira fazla bulunmakta

dır. 
MiLL? PİY A,'{GOMUZUN TEMİN 

E'ITİGi HASILAT 

Milli Piyango İdaresinin elde et
tiği safi hasılat olıorak mali yıl 
içinde hava bütçesine tahsisat kay
ded.Jen 2.620.000 küsur lira bu ra
kama dahil olmadığı gibi askeri 
icaplardan'dogan ihtivaçlara sarfe. 

bur..n harıc.nded..r Arzettığim 
bu rakamlar bır taraftan memleke
tin sulh ı-e emniyetine verdiğim;z 
ehemmiyetin derecesini göstermek
le braber, diğer taraftan da şimd:
ye kadar aldığımız emniyet ted
birlerinı nistılzam ettiğı mali fc. 
dakarhğın vüs'atini tebarüz ettir
mektedır 

FEVKALADE. TAHSİSAT 

1934 ve 1935 senelerinde sarfına 
mezuniyet vermiş olduğunuz 
14.180.000 lira ile s1>n tasvip buyu
rtılan kanunla kabul buyurduğu
nuz 8 milyon lira dahil olarak bu
güne kadar verilen fevkA!ade tah
sisatın umumi yekfuıu 512.216 000 
liraya baliğ olmaktadır. 

Bu miktarın muhtelif hizmetler 
arasında sureti tevzii şudur: 

368.237.000 lira milli müdafaaya 
taalluk eden mulıteli1 hizmetlere, 
68.992.000 lira demiryollar inşaat 

masraflarına, 28.604.000 lira muh· 
telli nafıa ve imar işlerine, 

25.15 .000 lira maadin ve sanayi 
tesisatile münakalat gi.bi iktısadi 

1 ve ticari ihtiyaçlara, 13.395.000 lira 
sıhhat ve içtimai muavenet işleri

ne, 5.123.000 lira maarif hizmetleri
ne, 2. 730.000 lira zirai mevzula'ra. 

Bu rakamlann tetkik ve muka· 
! yeseı;i i>ize ~ 1'eticeyi verir ki şim-

ldiye kadar alınan fevillde tahsi

satın yüzde 7Ul u milli müdafaa 

'

hizmetlerine, yW:de 13.45 i deınir
yollan inşaat masrafüınna, yüzde 

5.6 sı diğer nafıa ve hnar işlerine, 
·yüzde 4.90 1 iktısadi ihtiyaçlara, 
1 yüzde 4.1 i de sıhhat, maarif ve zi
raat rr.evzulanna aittir. 

Fevkalade tahsisat karşılıkları-
nın bir kısmı, madeni ufaklık para 

1 

darbiyatından elde edilip kat'i va
ridat meyanına giren ve mevcııd 
kanunların esaslı hükümlerine 
müsteniden avans ve kısa vadeli 

istikraz eklinde daimi olarak ha
zinece istifad" edilebilen menabi: 
den tahassül ettiğini, diğer kısmı
nın da muhteli! kanunlarla kabul 
buyurduğunuz hususi salllhiyetle
re müstcnıden temin edildiğini ge· 
ç_en sene arzetmiştim. Bu karşılık-

lann bazıları, Cüınhuriyet Merkez 
Bankası tarafından banknot ihra
cını istil:ıam etmekte olduğundan 

bankanın emisyon vaziyeti hakkın
da biraz malfunat vermeyLfaydab 
bulmaktayım. Bunu, bilhassa, ev

rakı nakdiyenin artış nisbetini en
dişe verici telakki etmiye temayül 

edebilecekleri tenvir için yaıpm1ya 
lüzum göriiyo:rıını. 

SANAYİ 'BÜTÇESİ 
Gerek iktisadi devlet teşekkül -

!eri tarafından kurulmuş olan, ge. 

rek hususi teşebbüsler mahsulü bu 
lunan sanayi müesseselerimizin is 

j 
tihsalahnda kayde değer inkişaflar 
görülmüştür. Gayri müsakl bazı 8.. 
millerin :mevcud bulunmasına rağ
men bütün alakadarların göster • 
dikleri umumi gayret saye..inde bu 
istiıhsalat gerek hacim gerek vasıf 

: itibarile yükselıniştir. Sınai istih • 

; salatımızda görülen bu artışın, bu-
1 günkü fevkalade ahval lçind" mem 

1 

leket iktisadi ve mali nizamının 
mah!uziyeti bakımından müsbet 
tesirleri bilhassa kayda değer. 

MADEN İŞLERİ 
Başta Taşköprü ol.mak üzere ma 

den istfösalatıımızda artışlar kay • 
droilmiştir. Döviz vaziyetleri.mizin 
başlıcalannı teşkil eden Ergani ve 
Kuvarsan iŞlet.nıelerimi?.de bir ev
velki senenin altı bin küsur tonu -
na mukabil 1940 senesind'<' 9 bin 
•ona yakın bakır istihsal edilmiş • 
tir. 

Ham jstihsalatımız müsaid sey
rini 1940 senesinde dahi mu.lıafaza 

etmiştir. 

SU1ŞLER1 
Büyük su işlerine aid 31 milyon 

liralık kanuna miistenfd beş sene. 
lik programa giren mevzulardan 
lıfilen taahhüde bağlanarak inşaa
tına geçılmiş olanlar 24 milyon li
rayı bulmu<rtur. Dünya vaziyeti • 
nin ihdas ettiği müşkUJ şeraite rağ 
men in.şaatın, tabii seyri dahilinde 
inkişaf ettirilmesine azami surett" 
çalışılmaktadır. Önümüzıdeki sene 
de bu yofdaki mesaiye,proğram da 
hilinde devam edilecektir. 

NAKİD VAZİYETİ 
Vezne ve banka mevcudlarile bu 

J'Oldak! paralaman mürekkep o)a
rnk 1939 mali yılından 1 Haı'ran 
1940 tarihine devrolunan nakid 

1 dilmek üzere, rizmctın ifasile ala
kadar olan jandarma, gümrük ve 
orman bütçelerııe maske imalatı, 
y<>l, askeri iskeleler in.o;;aatı gibi 
işler nafıa V" diğer daireler bütçe
lerine konulmuş alan tahsi6at da 

l m~vcudu 54.6 milyon liradan ilia -
rettL Sene nihayetinde bütçe ana 

27 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket SaaL 

Ayarı. 

18.03 1\.1UzJk; Fot<:JI Sazı. 
18.;).., Ziraat Tc.ık\•inu \'e Toprak 

:l\ılcı.hsulleri Borsası. 
18.40 l\.1uzik. Oda IVIusikisi-Dvo

rak: 'l'erzetto. Çalanlar· Liko 
Amar Enver Kopelman, iz
zet Nezih, 

19.00 Konuşma: (Yuva Saati) 
19 15 Müzik: Radyo Salon Orltes

trn~ı (Violonlst .Necip Aş.ıkn) 
l. T...Mıch: Neptune's Holidry, 
2. TschnikovFkv SonOOhar 
Şarkısı, 3. Le~chner: ?ı-1a· 
zurka - F<lntezi. 

19:30 J.lemleket Saat Ayarı, ve A
jan:; Haberleri. 

19.4!5 Ptlüzik: Radyo SaJoıı Orkes ... 
trası Programının Devamı. 
4. Zimbalits: Dans Suit~ 5. 
Kreisler: Viyana Kaprisi, 6. 
Smith: Rus Şarkısı, 7. Curt 
Malu·: Rus VaW, 8. Colvyn: 
Küçük Flört (Polka). 

20.15 Radyo G<Uelesl 
20.45 Müzik: Radyo Salon Orkes

tra:-;ı programının son kısmı. 
9. joh. Strausı;: Ver uns Get
raut, 10 - Tschaikovuky: 
Romans il. Curi Mahr: 
Polka. 

21.00 Konuşma: Memleket Postası. 
21.10 Müzik:: Sonat Saat - j. s. 

Bach. Ferhunde Erkin (Pia
no), Necdet Alak (Keman). 

21.30 Konuşma. 

21.45 Müzik: KIAslk Program -
Şef: Meıı'ud Cemil. 

22.30 Memleket Saat ayan, ve A· 
jans Haberleri; Esham -
Tahvilli, Kambiyo - Nukut 
Boraası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Cazband (Pl.) 
!13.25/23.30 YannkJ Proııram ve 

Kapanış. 

YARINKİ P ROGRAM 
7.30 PrOjfl'llm ve Memleket Saat 

Ayan. 
7.33 Müzik: Hafif Müzik (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8.00 J\IÜ:dk: Operetlerden seçil

miş Parçalar (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Seçilmiş Şarkılar. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Jllüzik: Rad)'O Salon Orkes

tra:;ı (Violunist Necip ~

kın) 1. Aleks: Güzel Vene
dik, 2, Blankenburıı: İşığa 
doğru (Marş), 3r Paul Lin
cke: Hanako (j@on Enter
mcz.zo1su). 

ıa.15 Müzik: Seçilmiş Şarkılar 
Programının DevarnL 

ı).30/14.00 Müzik: Radyo Salon 
Orkestrası Proııramının de· 
vanu, 

e TAKVİM e 
Rumi 1857 Hızır 

MATIS 

14 22 
Blcrl 1311 
il.AHİR 

30 
Yıl Hl Ay 5 Vasati Eanl 

MAYIS 
5;3~ :: s~o~ 

2 7 
13 11 Öfle '4 '41 
17 J() Wadl 8 39 
20 31 Akşam l 2 00 

S A L 1 2~ ;~ :::ı~ ! ;r 
netine alınmış olan 3.3 mil~n lira 
bundan tenzil edildiği takdirde 
39.3 milyon lira kalır ki bu miktar 
yeni ımali yıl devletine müdevver 
kabili istiımal nakid ımeomuunu ifa 
de et.nıektedir. 

MİLLİ PARA 

D ünya durumu dolayısile bir ta
r aftan bir çok ihracat mallarımı -
zın hariç piyasalarda serbest dö -
vizle ve ımüsaid fiyatla alıcı lbul -
ması, diğer taraftan ithalatın da 
bizzarur azalması serbest döviz ve 
altın k;ırşıhklarının gittikçe art • 

masını intaç etmekte ve bu vazi • 
yet paramızın fiili istikrarını tak
viye eylemektedir. 

1940 bütçe tahminleri karanlık 
ve çok kararsız bir devrede yük· 
sek tasdikini1.e iktiran etmiş ve hü
kdmetçe tatbik mevkiine konul

muştu. Maruzatımdan anlaşıldığı 
üzere bu bütçe muvaffaktyetle tat

bk olunmuş ve bütün müdafaa ih
tiyaçlarımız adi ve fevka!ade mem

balardan elde ettiğimiz karşılıklar
la temin olunar ak tediy • tntizanu, • 
hazine itibarı tamamen muhafaza 

edilmiştir. Ciddi sebeplerdir ki va
tandaşların vergi mükellefiyetleri
ni muvakkat bir devre için biraz 

arttırmak mecburiyetinde kalmış 
bulunuyoruz. 

Bu vesileden istifade ederek 1941 
bütçesile alakadar olmak üzere 
yüksek Meclise takdim edilm4 olan 
yeni vergi zamlarına ait layiha ile 

fevkaiade varidat menabiinin tak
viyesine matuf diğer liiyihaların 

tetkikinde muhtelif encümenlerin 

sebkeden kıymetli mesailerinden 
dolayt huzurunuzda kendilerine 
teşekkür etmek isterim.• 

İST AN BUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Muk•ll<fin adı ve .-y...ı, Sukai:ı K-a.pı. u. 

---
M. Fra ko i K.Jr un 1 k r 23 
• • 

i2 ü:l 

K<i.zanç 
L. K. 

Buhran 
J., K . -Depo Yeni('« 

• 
> Hasan Tahsın Akgi.ı..·k~n 

Murat Ayberk 

> 
J.ıakine iN..'lli 

Muameleci 
Piyazcı 

A-1~den KOmürcüsü 

> 

• • 
Abdurrahman Yılmaz 
Boris Liyakot 

• > 
Ka p Han 6/10 
Tevekk;., ~ian 4 

Dikışçi 5 
1\h:hn1ct Alı 40 

> > 
Jl7 00 
n oo 

300 00 
235 00 

32 1 

32 •l 
10 9-
11 87 

77 75 
44 20 

6 48 
6 46 
2 19 
ı. 3; 

15 5.1 
8 84 

·oo cıt 

00 oo 
110 ov 
ııo oo 
00 o:ı 

7 gı; 

Tahsin ve ferilu Celal 
Yorgi 
Hasan Kubal 
İsmaıı Ferah. 
Hızıı·oğlu , ,..ai1 
Edvard Dagiıs 

Ahmet Remzi TunC'ay 
Süleyman Faık 
Vit.aıı O\.etdy" 

Tavukcn M. Zadf> 
Terzi 

Ktıhveci 
> 
> 

Pa~::ı Han 

Kcmarth 
Necatibt'-y 

• 
Ekmekçı H. Mımi Tuhunbacı 

Kolhtlcçu > > 
Matbaacı Yenicami Per("imli 

KooperaUt M. Zade Necatibey 
U.c:tık Fabrikası ., Degrm.en S. 

> > > Alageyik 

5 
99 

161 

16 
5 

300 00 
360 00 
450 00 
~o oo 
60 00 

:Muhtelif 
> 
> 
> 

22 33 
162 00 
9ı 9ı 

2 00 
1 13 
4 00 

4 47 
32 40 
ıs dS 

40 
23 
80 

00 oo 
00 oo 
00 oO 
ı 40 

Ali Namık ve İ.bl)Qll Arif Komisyoncu Yerıicam Billür H. 

9/11 
31 
14 

27/29 
9 1~6 00 

ll6 60 
2 72 

22 60 
34 53 

23 32 
54 

4 52 

6 9t 

00 oO 
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Musluk imali 
Vasil Dej:irınenci oğlu 

C. Cedit 
Ter~ane 
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Yukarda isimleri yazılı \'C vergi miktarlcıl'ı gö~tcril(>Jl Galata Şube~ne ait 
adreslerinde bulunamadıkları ll'lPılan araştırn1a ,,.e ~ahkikat ile anlaşılmakla 3692 
geçmek üzere iifuı olunur. (4089) 

mükelleflerin ikaı:netgtıh ve 
lil 1 ıı:ayılı kı:ıntın muc·ıbınC'c tcb 

-

OENTOL di$ macunu, sabun kadar kullanıllf <;on 

kü, O EN T O L sıhhi, sağlam ve beyaz dit;lert 

m?.lik olmanın vegine unsurudur. 

Dentoı 
D. Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Keşif bedeli albnış dört bin al!! yilz l!l1i beş liradan ibaret Giılata Yeni Yol
cu Salon.unun önündeki caddenin mevcut as:laltm nihayetlendiği noktadan Top
haneye kadar olan kısmının mozaik kal'<lınm inşaatı işi kapalı zart usullle ek

ıriltıneye konulımııtur, Muvakkat temlnall •4482 - Dört bin dört yüz seksen 
ilô> lira c7e> cYetntiş bep kunıştur. İhalesi U.941 tarhine rastlıyan Pazar

tesi günü saat 15 de Galata rılılmıındaki Umum Müdürlük binasında t<ıplana
cak olan satın alma komisyonımda yapılacaktır. Teklif zar!Iarının bildirilen va
kitten en geç bir saat evveline kadar komisyona tevdi edilmesi ıarttır. Bu bap
taki keşif ve şartname her giln sözil geçen komôsyonda görülebilir. Taliplerin 
ea.rtnamedeki yazıh evsafı haiz olduklarına dair vesllı:a ibraz etmeleri Jliıımdır, 

•3957• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
-----·~--ı - İdaremiz !lıtiyacı için 25 M3 yeşil Wııal marka lrettste pazarlıkla sa

tın alınaA:alttır. 

il - Pazarlık 30/5/941 Cwna günü saat il te KabafAfla Levazım ve Mü
bayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1ll - ~b'at liste.ı sözıi geçen şubede görülebilir. 
IV - Isteitlilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edeceıklerl 

tlyat üzerinden % 7 .5 güvenme paralarlyle birlikte mezkQr komisyona müra-
caatları. c4044> 

lstanbul Orman Müdürlüğünden: 
İstanbul Vılfiycti merkezinde, nakliye ve müruriye te;ıkeresine bağlı h ... 

~it orman emvalinin yoklaması yapılacaktır, 

~eresteler .lçin birer kalenıde nıHdar, cins ve karıŞJk sayısını; odun. kömür 
vesaıre e.mvalde de yine birer kalemde yalnız miktar ve cin!:ii eösterir beyan
namelerin l Haziran 941 iptidasında mahallerinı.n orman dairelerine verilmesi 
lazımdır. Aşağıda yazıh gilnlerde mal sahiplerinin veya yazılı vekillerin maiaz,a 
ve depolarında orman tezkereleri ile hazn· bulunmaları iJQn olunur. 

1 - Dahildeki depol•r , 
2 - Haliç ~t.i; 
A - Karaköy Köprüsü - Sebzıe; 

hali arlaısmd:tki depolar 

5 - 7 Haziran 941 

B - Sebze heli - Unkapanı köp. 
rüsü 

C - Unkapanı - Ayakapı 

D - Ayakapı - Haliç sonu 
3 - Beyoğlu ciheti: 
A - Karakôy KöprOsU - Haliç 

sonu arasındaki depolar 
B - > > FındıJdı 
c - Fındıklı ~ikla3 
D - Beşıktaş R. Kavağı 
4 - Marmara ciheti: 

Karaköy Köprüsü - Y~il-

köy arasındaki depolar 
5 - Üskudar ı:ilıeÜ: • 
A - Üskudar - A. Kavatı anısın

daki depolar 
B - Üsküdar - Peııdik 
6 - Adalö.r 

9 - 11 Haziran 941 
12 - 14 Haziran 941 
16 - 19 Haz>Tan ~41 

!S - 7 Haz.ıran 941 
9 - 11 Haziran 941 
12 - 13 Haziran 9U 
18 - 19 Haziran 941 

5 - 7 Hauran 941 

5 - 7 Hariran H l 
9 - 14 Haziran 9U 
20 - 24 Haziran 941 

«4090> 

DEVREDİLECEK İHTİRA BEllA TI 1 
........... DOKTOR l .... IB ... 

cManyetk Sahaları kabili Rüyet hale 1 f 
getirmek usu1 ve •mehyesi• hakkın- eyzi Ahmet Onaran 
daki ilıtira için •hnrru~ olan 16 Haz!- CİLDİYE YE zt\ıJREvtn: 
ra.n 1937 tarih ve 2407 numaralı lhtıra :\lf"TEHASSISI 
beratının. ihtiva ettigi hukuk bu ken-e ıBabıfıli) fıık:ıra cadd~ Catal-
ba.şku.~ına devir veyahut ihtiraı Ti.ir- f"Jğlti, Yokuşu Köşe basında No 43 
kiyede nlevk~ı fiile koymak için icara 
dahi veı:iıd>ileceği teklif edılmekte ol
makla bu hususa Wla ma1üma.ı edin
mek isti.yenlerin Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 ll.Wlıarolara mür•caa.t 
e-yle..."'Il.eleıi ilan olunur 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 

Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevd<ıt Karabilgin 

(3 üncii sahifedeıı .;ı( 
dırıp kafama vurdu. Şeııı>"·, 
rıldı, haşım yarıldı. Ke 
davacıyım .. 
Şahitler dinleni1meğe 

Şahitlerin hepı;i İclalin ~ 
le Ruhinin kafasına \'U ~ 

<lığını gör.müşlerdj. Ya}ntı.1 nesi Ruhınin ·kızın arkası . 
yamda b>r 'mü<ldeı gittiP"

111 şeyler soylediğini, ancak, 
le<liğini du}'madıklannı 
diler. 

İki taraf da müdafaa!~ 
önce sö7Jodiklcrinde ısrar 
bahatle~ı olınradığını tekfSl' 
ler. _,,;1 

Muhakeme bit:ııL.şt. .. ~ ı 
lesi gün:i karar verilece~ 
ledi. Tara!lar mahkrnıedeıl 
tılar. 

Genç kızın dayısılc gôıl~ 
kad"-?1, oturdukları kaneF"" 
rin bir sohbc1e dalm<Şlarıl1· 
yanlarına gidince, dayıSı: 

- Ne oldu? diye sordU· 
kız, muhakemeyi bütün eP' 
tafoilatile anlattı. ~ 
Kararın ertesi güne kakiıt 
ledi. 

Dayısı: 
- Aferin kızım, ded'. 'l'IP 

?iği.m gibi, gayet güzel -,.<I, 
ıyı ıdare etmişsin amma. 
sıca şa.lıitlıer idare edem_::.../, 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
10 İsv~. Fr, 
100 Florin 
100 Rayişmark 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kroııu 
100 Peçcta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 

--J0.0875 ---0.995 --
ı2.s9 ----100 Yen aı.oı75 

10 İsveç Kr. 30.8275 
100 Ruble -;: 1f 

ESHA~I VE TAUVİY. 
İkramiyeli % 5 ı 933 -.ı 

ıv; 
Ergani .c 

19·" 
Sıvas - Erzurum 2 llfı 7 

ZAYİ - 1927 - ıns ""~l'~ 
talca Müstahkem mevki !'.· ıı# 
ğıoı ~riıis tezkeremi zayi .e ~ 
nisiııi çıkaracatınıdan esk~ 
mü yoktur. ~ 

ltefalılye Ka.ası '\lulk ıl 
Nazif ot lu H aydar CuJkA-~ 

• 
j_ Ask~rlik işJetl , 
s~ ... , ... Askerlik Şub«Jin4 et' 
Ş'Jbe.nıiz.e mt~nsup do ya: ~lJtJ! 

nwnaral1 bHılmum Yedek ':1~ 
Askeı·i memurların senelk t:Si 
ları ~ Haziran 9U paııırlıtJ"' 
başlyac:ık 20 Haziran 941 C 
bite(.'(•ktir. 

Yo\dr.ıalac CLunartesı <J' ~ 
gWıleri lıariç ohnak üzere lJlf'ıel 
vam ed<>c<!ktir. Yoklamay• "; 
vatn dol;um Juiiıtlorı, a 'd 1~ 
ihtısas vesı.kaları beraber blJ ,/: 
hıcakar. Yoklamalar ş:ıh.SS~c,ı 
ahhütiü mekllipla yaptırıJ::ıc tı~ 
ta bulundlığunu raPorlo. 
maksada uygun dcgildir tıJ~ 

... Va .... ;fr dol.ayısiyle harıçıerdel' 
lar da bulundukları ycJ'le ı 
cak.lurl ınusaciJal: 111cr."uru>t~eJ 
ıkau et \f:,.,.... Jhl ve ;ı r oı,,,, 

't>' ya ıı:; vesı.'"a sur'C'tleı 1 tÔ 
lil nwk· .. plar• a l..~l·yec Jtlt .f\ r'-4 

Yaş haddine- ı..<~iiUl'lış )t. 
dahı do t .n kağı.tbruıa bll 

6 
f 

ışaret elt rnıel-.. üzere fJbCY 
ı.e dıı. 

J-1 nu 
m~. nı yanııramıyc.: ~ar 
kıo.111.uıl hükü,nlt:!r tatl> ~ 

lı 

~ ,, 
), 

' 
' 

ı 

~ 
I; 
li 


