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Harp talihi 
• 

lngilizlere 
gülümsüyor 

İngilizlerin harbi kazan
mak içiıı tuttukları hareket 
tarz ve planı muvııffak ol
mağa başlamıştır. Şbndi 
müdafaa bakımından badi· 
selere hükmetmek ve Al
manları leşebbüsleriııde a· 
kamete uğratmak kudreti 
İngilizlere ~· Yarın 
bu kudret bizzat ve binnefıı 
Almanya içinde Alman harp 
kabiliyetini imha etmek ik
tidarını bulacaktır. 

~n: ETEM iZZET BENiCE 
' 

Ankaradan: 
.ı\vrupa harbinin ikinci seneSine 

~aklaşıyoruz. Manzara şudur: 
ı\Jınanya; bütün Avrupa kıt'a
~ İsveç, İspanya, İsviçre dışın
a filen hükmü altına almıştır. 

• 
"BISMARK ,, ı 
tayyareler de
ğil topçu ateşi 
batırmış 

IBABTA 
• 
lngiliz kuvvet· 
leri Garpten 
ve Cenuptan 
Bağdat'a doğ-

"" ru yürüyorlar 
Raşit Alinin Bağ

dattaki idaresi 
gittikçe zayıflıyor 

Kahire 3-0 (A.A.)- B.B.C. Hava 
ve ordu umumi karargahlarının 

_tebliğlerine göre, İngiliz kuvvet
leri Basradan Fırat nehrini taki
ben şimale doğru ilerlemektedir. 
Diğer taraftan F'allujadan eğdat 
istikametinde hareket eden İngi· 

• liz kuvvetleri yarı yolda bulunan 

it l'iırkiye harp cl.ı§ındadır. Sovyet ı\ 
. Usya bir tecavüze uğramadıkça 
~nlizarı tercih eylemekte ve mu· 
. arebenin sonunu beklemektedir. 
~~Ponya Çinde m"'Şguldür ve üçler 

Almanların elinde henüz sağlam buhman meşhur cJ)oyçland• 
cep kruvazörü 

· Hanmikta kasabasını zaptetmişler
lerdir. Şimdiki halde İngiliz kuv
vetleri garptan ve cenuptan iki 
istikamette Bağdada doğru yürü
mektedir. 

Fallujadan ileri harakette yüz 
kişilik bfr Irak müfrezesi esir e
di.lmiştir. Raşit Alinin Bağdattaki 
idaresinin gittikçe zayıflamakta ol 
dıığu anJa,,almaktadır. 

ittifakındaki bağı bir fırsat bekle· 
lııekten ileriye değildir. Amerika 
ltıııveltin son nutku ile de teyit 
'lıınduğu gibi; cephesini İngilte
tenin yanında bütün sarahati ile 
;ıııu.ştır. Rnzvelt .fevkalade hal• t ~n ettiği gibi; kafilelerin İngiliz 
~ llıanlarma kadar filen hi:ınayesiıii 
~ enırivaki ve fili haline sokmuş· 

t Ve bütün Amerikan hayat, 
~aden ve sanayi kaynakları İngil-
1ttenin zaferine tahsis olunmuş· 
lQ, Bu itibarla, şimdiki halde A
~~tikayı insan tahsisi dışında bü-

ıl '"'1 imkanları ile harbin içiııde 
.ıl :Yınak en doğruyu ifade etmek· 

t, 

. ı\ncak, Almanya hu ma112.ara i
~bde bir dönüm ve hayat noktası· 
~ başına gelmiştir. Bu dönüm 
~~ktası kıt'ayı taşmaktır. 
~ Alınanya kıt'ayı üç noktadan 

§ahilirdi. 
> A- Sovyet Rusya yolu ile As
'Ya yayılmak 

• ll..... Akdeniz yolu ile Afrikaya 
e l<üçiik Asyaya aşmak 
c_ Atlantik deniz harbini ka· 

1
'1larak Amerikan - İngi}i-; teşriki 
~•saisini sıfıra düşürmek ve ab-
11kayı hiçe indrmek.. 

,,,ı lıu üç yol dışında Almanya için 
• lhlıı.Jı:ayı yaracak, kendisini Av

ı'!· '1ı 1 h kıt'ası dışına taşırae10k ve 
ngiJtereyi mağlup etmek imkanı· 
~1 kazandıracak bir dördüncü ve 

f ~~~tan yol muzaffer olmak ve har-
1ıı! d 1 bitirmek bakımından İngiliz a· 

•larını işgal etmekti. 
i .%ndi Almanya iki tttriibenin 
1111.dedir. Bunlar: 

1 
l._ Akdeniz yolu ile Afrika3'a 

1 
" l<üçük Asyaya aşmak 
"'~ Atlantikte Amerikan yardım 

fıJeJerini batırmak.. 
) ~akat, bn iki tecrübe de Alman
ı 3~a Umduğunu getirmemiştir. Bu 
t:"tiibenin en başında Giridi iş· 

l ~·l teşebbiisii vardır. Alnıanlar 
/ ~~n; harp sistem ve tekniğinin 
• j ~li" d k <' f:· ın icaplarını seferber e ere 

~ltidi istilaya müteşebbis olduk· 
~ tı halde ağır zayiata mukabil 

110ak Giridin Hanya bölgesinde 
el '-...__ (Devamı 5 inci Sahifede) 
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Amerikada 
karar· 

ların tatbi

• 
yenı 

kine geçildi 
u Normandl ,, va
pura da dalıll oı
m ak flzere 80 
vapur mttıadere 

ediliyor 
Londra 30 (A.A.) - oB.B.r 

Ruzveltin nutkundan sonra, A • 
merika hükılm.etince alınm~ olan 

kararların tabbikat sahasına kon. 
mağa başlandığını gösteren bir 
çok deliller vardır. 

j lngilizAmiral· 
fiğinin verdiği 
geni laf si/at 

Blımark, Buzveltln 
nutkunun tesirini 
azaltmak için At· 

lanUte açıimış 
Londra 30 (A.A.) - cB.B.C.> 

Amirallik dairesi Bi.5markın ba
- tırılması hakkında yeni tafsilat 

vermektedir. Bu tafsilata göre, 
salı günü vukua gelen muhare • 
lbede Kingcorç ve Rodney zırh • 
lıları ağır toplarla ateş ı>çarak, Al
man gemisinin toplarını sustur • 

muşlardır. Bunun üzerine diğer 
bir kruvazöre cBismark• ın i§inin 
ibitirilmesi emredilmiştir. kruva. 

zörün taarruzunu müteakıp <Bis
ıınark> saat 11 i birkaç dakika geç-e 

Bismark zırhlısı ;ıe Prens Öjen 
açılmak için takip ettiği yolla 

kaçmak için tuttuğu 

Amerika Ayan Meclisi, Ameri. 
ka limanlarında ıbulunan 80 ecnebi 

gemisinin müsaderesine salfıhi -
yet veren kanun layihasını kabul 
etmiştir. Bunlar İtalyan ve Alınan 

batmıştır. n t . J • 
İngiliz gemileri ·Bismark. dan .rOS a luareszn· 

denize dökülen zabit ve mürette- -'en bı·raz Jaha 
battan yüzden fazlasını kurtararak U ı Uı 

(ll<>lramı 5 lncl s:ıyfada) (Deva.mı 5 ine! Sıılılfedc) 

1--------------1 dikkat ve sür-

rBÜYÜK RÖPORTAJl 

''Birbirimizi gör
migord~k, fak at, 
sesimizle, kalbimiz
le igi anlaşıyorduk,, 
İki gözü de görmiyen aşık, bize 
kalbindeki büyük sevgiyi anlattı 

Dünkü niishamızda maceraları. 
nı haber verdiğimiz, biı<birlerine 
fu;ık ama iki gencin, hakiki hayat 
hikayesine dair, bugün, okuyu • 
<;uiarıınua daha fazla tafsilat ver. 
mek imkanına sah>p bulunuyoruz. 

Dilsiz, Sağır ve Körler Cemiyeti 
azasından olan genç ıkız ve genç 
erkek, bu iki musiki san'atkarı 
artık evleneceklerdir. Onları, bir
birlerinden hiçbir kuvwt ayıra. 
mıyacaktır. 

İki gözü kör kahramanlarımız
dan genç erkekle konuşmağa mu. 
vaffak olduk. 

Evvela, kahramanlarımızı tak
dim edelim: Erkek Bay Daniş Al. 
pagut'tur. 30 yaşındadır. İki gözii 
ıkördür. Fakat çok kıymetli bir 
keman sanatkarıdır. Körler Ce • 
ruiy.eti orkestrasının kemancısı ve 

(Dimıoııl ' lıııoi -lada) 
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Seven ve sevilen, fakat sevgilisini 
göremiyen talihsiz genç 

Daniş Al pagu t 

at bekliyoruz! 
lstanbuldan Büyükada
ya iki günde gidebilen 
ve kaybolan mektup· 

ların sırrı nedir? 
Son günlerde Posta idaresinden 

yapılan ş.ikiiyetler artm~tır. Bu 
şi·kayetler bilhassa mektupların, 
gazetelerin kaybolması, geç git

mesi üzerinde l'1planmaktadır. 
Ezcümle cumartesi günü saat 12 de 

bir arkadaş müvacehesinde İstan
bul merkez postanesindeki mek

tup atma yerinin •şehir. gözüne 

• pullanıp bırakılan • ve Çengel
köyünde adresi gazetemizde mah-

(lleva.mı 5 ine; Sıılılt,.,.jc) 

Ay başında 
elekbik fiat
l e r in.e zam 
yapılacak 

Şehrimizde ' kilovat 
saat 1 kuruş artıyor 

Yeni vergi. zamları dolayısile 

1 haziranan itibaren elektrik istih

lakinde kilovat saat başına 1 ku· 

rııs zam yapılacaktır. Bu suretle 

şehrimizde elektrik· kilovat saat 

ücretleri 12 kuruştan le 'kuruşa 

c.ıkacaktı:r, 

Basrada bulunan Irak Kral Naibi 
Abdül İJah 

Ankara vapu
ru Pireye hare
ketini tehir etti 
Atina Selaret Heye
timizi getirecek va
pur dün gece gitmedi 

Bu sabah bazı gazeteler, Atina
daki sefir miz ile ::;..: Earet erkilnın1 

(Dcvo nu 5 inci sayfada) 

kru,·az(iriinün Atlas denizine 
Bismarkın batırılmadan evvel 
rotayı gösterir harita 

r-------..... 
GiRiT

1 

Harbine 
Bir Bakış 

İngilizler 
mevzilerini 
yeniden ge

aldılar • 
rıye 

r ı 

Suda limanında . 
bulunan lnglllz 
York kruvazö • ı 

L rl battı ........... .,., 

İtalyan askerleri -
nin de Giride çıka
rıldığı bildiriliyor 

Kahireden Anadolu Ajansına 

gelen yQni haberlere göre. Giritte 

İngiliz kıt'aları yeniden miiltim 
surette takviye edilmiş olaıi" Al
nıan kuvveUerinin hücumları kar~ 

(Devamı 5 ine! !jahlfede) 

Amerikada da 
İngiltere için 

pilot yetiştiriliyor 
Vaşington 30 (A.A.) - •B.B.C.• 

Harbiye Nazırı Stimson İngiltere 

için Arrıerikada da pilotlar ye • 

tiştirileceğini bevan etmiştir. Ha. 

li:lıazırda 8000 tayyareci yetişti

rilmektedir. Bıı husustaki program 

eenişletilecektir, 

Millet Meclisinin 
kahraman orduya 
şükran ve selamı -Meclis bugün mülhak daireler 
bütçelerini müzakere ediyor -Milli Müdafaaya 83 milyonluk fevkalade 

tahsisat layihası bugün görüşülecek 
:Ankara, 30 (Telefonla) - Büyiık ı 

Millet Meclsi bugün mülhak bütçeleri 
kabul edecektir. 

MilU lVIüdafaa hi.z.Jnetlerine 83 n1il
yon liralık fevkal.tide tahsisat v~-en 
kanun dcı bugün görüşülecektir. Dün
kü toplantıda yeni bütçelerin müza

kere ve kabulü ikmal olunmuş ve 
Başvekilirniz Doktor Ref;k Saydam 
bir nutuk söyliyerek Meclise teşekkür 

etmi~tir. ~!ilH 1\1iidafaa \'ek31etj büt
çt· le diin kabul olunmuştur. Bu 
nı.ünasebcUe müteaddit meb'uslarımız 

kahraman Türk ordııısunu takdirle yii
delmi,ılerdir. 

Bu meyanda Emekli General İzı.et
tın Çalışlar orduınuzun Cümhw·iyet 
devrinde en rnütek3nlil blr hale gel-• 
dlği.ni söylemiş ve bütçede MiUi Mü .. 
dafaaya 80 milyon lira ayrılmasının az 
olduğunu söyliyerek diğer bazı te
mennilerde bulunmuştur. Bil;ihare 
Milli Müdafaa Vekili B. Sa:Ciet Arikan 
söz almış ve bu tenıennilere kaJ1il 
tiUD1arı söylemiştir: 

(Dt.-vom.ı 5 lııei sayfada) 

( . 
HARP VAZİYETİ) 

Girit adasının dörtte bir kısmı 
Almaı1ların eline geçti. Adanın 
müdafaası bıından sonra İngiliz-

ler için çok müşkül olacaktır 
(Yazan: EMEKLi !<UBMAY SUBAY) 
GİRİT ADASL1\'DA: 

Melame bölgesinde cereyan 
eden kanlı muharebeler, Alman 
kıt'aların.n muvaffakiyetile neti
celenmiştir. Bu muvaffakiyet, İn
giliz kıt'alarının ihtimal (Acısu) 
körfezine doğru şarka ç!'kilmesi, 
Alman birlikleı·inin Hanya şehri-

ni şgal etmesi ve (Suda) limanına 
ıhakim olmas,dır. 

Denilebilir ki on gün süren bi· 
rinci safha bitmiş, muharebenin 

ikinci safhası başlamıştır. Alman 

muvaffakiyetini temin eden şüp
hesiz hava lruvvetlerin:n kahir iis-

(Devamı 5 inci sayfada) 

Ekıneklerin ha- 1 Gece vakti Top
yat satışa çıka- kapı haricinde 
rılması tetkik kaçak çalışan 

ediliyor otomobil! 

Fırınlarda ekmek
leri 24 saat bekle· 
tecek yer var mı 'l 

Ekmeklerin beher kiloda 1000 
gramdan 950 grama indirilmesi 

suretile günde 104 bin 682 kilo 
tasarruf temin edildiğini yazmış

tık. Ticaret Vekaleti ekmek işinde 
yeni tasarruf tedbirleri de ara
maktadır. 

Bu meyanda ekmeğin pışirildik· 
ten sonra fırınlarda 24 saat tl!tu
larak bayat satışa çıkarılması tet
kik olunmaktadır. Ekmekçiler Ce

miyetinden fırınlarda bu ekmek
leri depo edecek yer bulunup bu
lunmadığı sorulmuştur. 

KISACA. 

Girit barbl ne 
Alemde?. 

A. ŞEKIP 

Giritte muharebe nerelerde 
oluyor?. Filvaki ajanslar, res
mi tebliğler bazı şeyler s<iylü
yorlar amma, gelen haberler 
pek sarih değildir. 

İngilizler, cepheyi daha nıii· 
sait geri mevzilere almıştır. Bu 
çekiliş Hanyayı Almanlara mı 
bırakmıştır? Bu manayı çıkar
mak icap ediyor. 

İki taraf da, Girit kavgası 
başladıktan sonra, harıl harıl 
takviye kuvveti aldılar. Fakat, 
anlaşılan, Alınanlar, daha falla 
takviye edildiler ki, taarruza 
geçip, tazyiki arttırabildiler. 
Unutmamak lazım ki, Almanlar 
bu takviyeyi yalnız hava yolile 
alıyorlar. 

Şoför yakalanarak 
bu sabalı Adliyeye 

verildi 
\ 

Dün gece saat 22 raddelerinde 
Topkapı haricinde bir otomobilin 
son siir'atle gittiği görülerek ta
kibine çıkılmış ve plakasız olduğu 
anlaşılıp durdurulmuştur. 

Koordinasyon heyeti kararına 

muhalif olarak çalışan bu kaçak 
otomobili 7454 numaralı şofiir Ab· 
di Cankurta·ranın idare ettiği gö
rülerek bu sabah adliyeye teslim 
olunmuştur. 

Diiier taraitan dün ve bu öab:ıh 
yapılan vontrollerde 6 soför hak. 
kında muhtelif beldi suçlardan 
ceza kesilmiştir. 

Londradan verilmiş, bit kii· 
çük ajans tclgrafmda şu satır 
ları okuduk: 

•Giritte tayyarelerin hareka
ta devam edcbilmckri tayyal'e 
meydanlarının azlığından ve 
t:.yyare defi tesisatının maflu· 
ba muvafık olmamasından ileri 
gelmiştir .• 
Doğrusu, bu sözlerden pek 

fazla ve tatmin edici bir mana 
çıkaramadık. Daha evvel, Gi
ritte hava ve deniz iislerinin 
aylardır takviye edildiği, mii· 
kemmel bir surette hazırlandı· 
ğı haberleri verilmişti. Şimdi, 
hava nıeydanlarının tayyare 
defi tesisatının matluba murn· 
tık olmadığından bahsediliyor. 

Girit harbi de bir kere daha 
gösterdi ki. İngilizler, Orta 
Şark ve Akdeniz mıntakasında 
ha\'a kuvvetlerini şiddetle tak
viye etmelidir. Hava üstünlii
ğünün temini herhalde lazım. 
batta elzemdir. 
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1 TiCARi 
Maddeler 

YILDIZ 

BAHÇESi 

Belediyemiz, Yıldız Sarayı 
~ahçeaini tanzim edip, halka 

açacakmlf ! • Yıldız Sarayı
nın, bir umumi bahçe veya 

park haline ııelmesinden M>D

ra, ismi de deiiıecek: cHalk 

Bahçesi• olacakmıı .. 
Bazı arkadqlar, Yıldız Sa· 

rayı Bahçesinin bu suretle ad 

değiıtirmesine muarız! 

Şu meıhur ıarkıJI hatırla· 
dık: 

Saçiu'm ııJt d~ 
Sa.na ad bıılam;Wry 

YILDIRIM 

HARBi 

Sami Karayel, bizim ııaze

tede: «Tuna boyunda Türk 

ordularııt isiıı,ıli güzel bir tef· 
rika yazıyor. 

Geçenlerde, bir okuyucu

dan mektup aldık: cMuhte

rem üatad henüz Tuna bo
yuna gelmedi, acaba, ne za· 

man gelecek?.» diye soru· 

)'.ordu. 

Bu mektubu, bizim Sami 
Karayele gösterdik: 

c- O zamanlar, dedi, yıl

dırım harbi yoktu .. Dur ba· 
kalım, yavaı yavat!..> 

KARARDAN 

VAZGEÇiLMiŞ 

Yazlık eğlence yerlerinin 

fiat tarifelerine yüzde 15 
zam yapılması kararlaımııtı. 
Bittabi, bu karar, Belediye 

lktııat Müdürlüğünün ariz a

mik tetkiklerinden aonra ve
rilmiıti. 

Şimdi, gazetelerde çıkan 
haberlere göre. bu zam ka· 

rarmdan Tazgeçilmif. Böyle 

bir zamma lüzum olmadığı 

kanaati hiııl olımq! 
Bu, nasıl it yahu?. Acaba, 

tarifelerle alikadai Belediye 

dairesi bütün karar ve kana

atlerinde böyle mi hareket • 
diyor?" 

iNCiLi 

ÇAVUŞ 

Sultanahmetteki me. hur in

cili Çavuf camiinin tamiri ka

rarlaıtırılmıt ! incili ÇaTiıfU 
tanırsınız: Tarihte geçen 

meıhur mizah üatadı! 

Zavallı nur içinde yatsın! 
Hayratına dönüp bakmak sı

rası geldi. 

İtin tuhafı, ıimdi, ne tarihi 

eser meydana ııe~iliyo

ruz, ne de, bir incili Ça'nlf ! 
Bereket versin Bob • Stillere; 

onların yazılarına, hallerine, 

kıyafetlerine bakıp bakıp ııü

lüyoruz. 
AHMETRA.UF 

Edebi Roman: 75 

Gözlük satıcılan Ha· 
seki hastahanesinde 
imtihan edilecekler 
Şehrimizde serbest gözlük sa • 

tışı yapanların ·bir imtihana tabi 

tutulmaları hakkındaki kanunun 
tatbikine başlanmıştır. 
İmtihana talip olan gözlük sa

treılannın imt!hanlan Haseki 

hastanesinde yapılacaktır. Bunun 

için hastahane ğöz mütehassısı ve 
sertabibi bulunan Nazmi Azizin 
reisl1ği altında göz mütehassıs -
!arından Nuri Fehmi ve Ahmet 
Rifattan mürekkep üç kişilik bir 

heyet teşekkül etmiştir. Haziranın 

ikinci günü imtihanlara başla -
nacaktır. 

Bu ayın 31 inci günü akşamına 
kadar müracaat edenlerin uygun 

şartta bulunanları imtihana ka.. 
bul ~ileceklerdir. 

K'OÇÜK HABERLER 

ViLAYET V• BELEDiYE: * Topkapı mezarlığı sahasında 
vücude getirilen ormanlık için ma.. 

yısta 6000 ağaç dikilmişti. Buraya 

;yeniden 4-000 aiiaÇ daha dikilmesi 

takarrür etmiştir. Vilayet, Ziraat, 

Orman Müdürlüklerile Fidanlık 

Müdüründen mürekkep t~kil e

dılen bir komisyon bu fidanların 
hazırlığı ile meşgul olmaktadır. 

TiCARET ve SANAYi: 
* Altın fiatları biraz düşmeğe 

•başlamL§tır. Dün, bir Re§acliye al. 
tınının fiatı 26 lira 95 kuruş idi. 

*Yakında Bulgaristandan mem
leketimize 75 ton naftalin gele • 

cektir. Bu naktalinlerin kilosu 
perakende olarak 60, 65 kuruşa 
satılacaktır. 

* Dünkü ihracatın yekı1nu 350 
bin liradır. Dün, Romanyaya pik 

Dalkavu ıarın 
eseri : bu glnktl dil 

keşmekeşi ı 
Dilimizin istikrarsızlığı, bütçe 

müzakereleri sırasında, Büyük 
Millet Meclisinde de mevzuu bah
soldu. Bazı hatipler, dilin hazin 
manzarasını ifade için kuvvetlı 
espriler yaptılar, belki, biraz mü
balagaya dahi kaçtılar. 

Fakat, hemea söylemek lazım 
ki: Bütün ithamlar yerindedir. Bir 
meb'usumın:un dediği gibi: •DiJd, 
düzensizlik varsa, sebebi de yine 
bu dıl ulemasıdır.• 

Hayır, sebebi dil uleması değil, 
kendisini dil uleması sa.nıp, dil 
işine karışanlardadır. Pekfilii, an
lamadıkları şeye ne diye karJilnlŞ· 
lar, diyeceksiniz7. 

Basit, çünkü, dil işi, uzun zaman, 
muhterislere bir merdiven vazi
fes'ni görmüştür. 
Düşünün: Dilin türkçeJeşmesi 

lafı orta~·a çıktığı günden itibaren, 
üç defa değişmiş ilim ve ders ki
tabı ıstılahları vardır. Bu uğurda 
ne kad~r kitl:ıt, mürekkep, para 
harcandı .. 

Sanki mektep kitabı bir tecrübe 
tahtasıdır. Bazı iddialnr, nazariye· 
!er, icatlar, derhal o kitnplara ko
nabilir, sonra, bozulabilir. Ne çı
kar?. 

Bugün, çocuklarımızın elindeki 
kitaplara bakınız: Mesel&. birini, 
nevicat "·e manasız Jce]imelcrle 
dolu bulnr<unuz. Bir diğeri. halis, 
muhlis bild;i:imiz, kullanageldiği
miz türkçeclir. 

Sebebi7. 
H!kmetinden sual olunmaz. 
Pekala, bu keşmekeş ne zamana 

kadar devam edecekt 
Dil isi bir politika, ihtiraslara 

' ' merdiven, dalkavuklara zemin ol-

mnktan kurtulup, saf ilim işi ol
duğu zaman. 

REŞAT FEYZi 

l'uar Pulları 
demir, Finlandiyayı halı satılmış- Posta ve Telgraf Umum Mü -
tır. dürlüğü 1941 İzmir Fuan için ha-
* Fiat Mürakabe Bürosu memur. tıra pulları hazırlamaktadır. Re-

Millet Meclisi dün zam layi
hasını müzakere ve kabul etti 
İradı gayrisafi üzerinden vergi 

verenler, haziran ayı içinde vere
cekleri vergiyi yeni kanuna göre 
zamma tabi olarak ödeyeceklerdir. 
Tahakkuk ettirilecek bu zam mes
kenlerde bina vergisinin altıda bi
ri ve iratlarda üçte biri nisbetin
de olacaktır. 
Diğer taraftan müfredatını dün

kü sayımızda yazdığımız yeni ver. 
gi zamları dün Büyük Millet Mec
lisinde kabul olunmuştur. 

Bu münasebetle söz alan Mali
ye Vekili Fuat Ağralı, ruzname
de bulunan ve bazı vergi ve resim
lerde yapılacak zamlara ait kanun 
J.ayihas.nın varıdat bütçesı..den 
evvel tercihan ve müstacelen mü
zakeresini istemiş ve bu talep tas
vip olurunın;tur. 

Bu kanun layihası üzerinde söz 
alan Abdürrahman Naci Demirağ 
(Sıvas) halen 4-0 kuruş olan koyun 
ve keçi resminin 60 kuruşa çıkarıl· 
makta olmasına itiraz ederek bu 

Beynelmilel Gii· 
reş müsabakası 

Yakında şehrimizde 
b ü y Ü k müsabakalar 

yapılacak 
Alakadarların yaptığı teşebbüs

ler üzerine yakında şehrimizde 
beynelmilel güreş müsabakaları 
tertip edilmesine karar verilmiş
tir. Müsabakalara Finlandiya, Es. 
tonya ve d:ğer şimal memleket. 
lerinden dünyaca tanınmış meş
hur güreşçiler gelea?ktir. 

Memleketimizin en iyi güreşçi
leri de müsabakalara girecekler. 
dir. 

zammın 50 kuruşa indirilmesi ve 
on kuruşunun müskirat resimleri
ne ilavesini istemiş ve bu maksat
la bır de takrir ver~tir. Diğer bir 
kısım hatipler de bu noktai n:ızara 
iştirak eylem.i§lerdir. 

Bütçe Encümeni mazbata muhar 
riri Hüsnü Kitapçı, Encümen Reisi 
İsmet Eker, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz ve Maliye 
Vekili Fuat Ağralı verdikleri iza
hatla bu zamların, yapılmasındaki 
zarureti ve lüzumu izah eylemiş
ler ve teklifin olduğu gibi kabu
lünü istemi{lcrdir. Meclıs verilen 

takrirleri red ile vergi zamlarına 
ait kanun layihasını olduğu gibi 
kabul etmiştir. 

Bundan sonra 1941 yılı varidat 1 
bütçesi kabul ve Muvazenei Umu
miye Kanununun müzakeresi ik
mal edilerek reye konmuş ve 356 
mevcudun ittifakile kabul edilmiş
tir. 

Denizciler Bay
ramı hazırlığı 

Liman Reisliğinde 
program için bir ko
misyon teşkil olundu 

Bir temmuz Denizcilik Bayramı 
hazırlıklarını yapmak üzere İs • 
tanbul Liman Reisliğinde bir ko
misyon teşkil edilmiştir. 

Komisyonda, Denizyolljµ'ı ile 
Limanlar İşletmesi Umum Mü -
dürlüklerinden, Şirketihayriye • 
den ve Armatörler Birliğinden 

mümessiJler vardır. Komisyon her 
halta toplanarak Bayramın ha 
zırlığını yapacaktır. 

lıırı iJti gündenberi şehrin muh-
1 

simler hazırlanan pulların bugün- ( • • "' 

telif yerlerinde tüccarların elin. ,_ı_er_d_e_b_as_ı_ım_as_ın_a_b_aş_ıan __ ac_a_k_t_ır_._, ·---r-ADLIYE ve POLiS ---.---
deki çay stoklarını ve bunların " ~ 

kimlere satıldığını kontrol etmek- • d d•k d 
tedir. istanbula dün de ~oo sandık :: Ya kında iki kadın araSJDda e 1 0 U 
çay gelmiştir. Bu suretle gelen ~~ • yu••zu••nden çıkan bı•r kavga'• 
cayın yekunu 2.8,000 kiloyu bul. ~4 ikdamda 
;,aktadır. Bu sureUe piyasa olduk- '" ~ 

ça ferahlamıştır. ~~ _H_A __ Z_R_E T 1 Davutpa,ada cereyan eden hAdlsenln mu-
MVTEFERRIK: hakemesl din mahktmfyatıe neticelendi 

bu~e;~r::~::~:~:de~a~::i!;~~:. .j· MUHAMMET ~ 
itibaren tatbik edecektir. 4 

olarak 3 haziran salı gününden I' 
* Eminönü durağında tramvay :ı . i 

bekliyen Nedretin; içinde 36 ku- ,ı Ve islim ordllları- ~4 
ruş bulunan çantasını kapıp ka - ~~ h b 1 l ~ 
çarken yakalanan ı;abıkalı Meh - ıi DID ma are e er !j 

met dün Adliveye verilmiş ve Su!- ~ı 1 j ! 
tanahmet Birinci Sulh Ceza Malı. j yazan: Ziya Şakir ~j 
kemseinde ilk duruşması yapıl - ı4 • 

dıklan sonra tevkıf edilmiştir. ,ı lalam ordularının ya,,. ~ 
* Beyoğlunda Meşrutiyet cad

desinde tramvay teli birdenbire ,ı yanı dikkat tal•ilidını, • 
kopmuştur. Hiçbir kaza ve hasar ~ Ziya Şakir, ba yeni eaeri • 

olmadan ait makama malilmat ve ~ ile ikdam relikimu oka- ı~· 
rilmi• ve sür'atle gönderilen ta- ~ yrıcıılarıncı takdim ede- • 
mir arabası teli yerine bağl.ıımış- ' cektir.. • 
t _,.,~-
ır. 

- Bunun çaresi nedir? 
- Kadını yalnız 'bırakmamak. 

Bir dedikodunun doğurduğu bir 1 
mahalle ve kadın kavgasının mu
hakemesi dün Asliye 6 ıncı Ceza. 
da neticelendirilmi§lir. Vak'a şu
dur: 
Davutpaşada Emirpervane so -

kağında 8 sayılı evde oturan Bay 
Şükrünün eşi Bayan Seherin şu
rada burada yaptığı tevatürlere 
göre ayni sokakta 1 numaralı ev. 
de oturan Bayan Mukaddes evine 
arada sırada bir memur almak -
tadır. 

Halbuki Bayan Mukaddes; he • 
nüz genç denecek çağda güzel ve 
boylu boslu bir tazedir. Dul ve 
kimsesiz olmakla beraber günlük 
nafakasını; hatta fazlasile birlikte; 
yapmakta olduğu modistrelikte 
çıkarmaktadır. 

kendisine hasrettinnek kolay ibir 
İ§ midir? 

Mahallede yayılan bu dediko -
du üzerine Bayan Mukaddes tah. 
kikat yapmış ve bu tevatürün Ba
yan Seber tarafından çıkarılmı~ 
cılduğunu anlatmıştır. Bunun üze. 
rine •bir sabah Seherin kocası Şük
rüyü bulup ona şikayet etmek ü. 
zere evlerine giderken adamca • 
ğıza kapıdan çıkıp sokağa doğru 
ilerlemiş bir vaziyette yetişebil • 
miştir. 

- Şükrü Bey biraz sizinle gö -
riişebilir miyim? 

Diyince, Şükrü kendisine: 
- Af buyurun, Tazifeye geç 

kaldım. Akşama teşrif ederoeni:: 
görii§ürüz. 

Diyerek özür beyan etmiştir. 
Bunu gören Bayan Seher kızm" 

ve pencereden: •Şimdi de ltoca -n~ 

KOLKOLA 
Müellifi : Nizamettin NAZiF · 

Sinemaya mı gidecek; kadın da 
iberaber. Bakıya mı gidecek? Ka
dın da beraber. Seyahate mi çı
kacak? Kadını da beraberinde. 
Kadın öle beri mi almak istiyor? 
Erkek bu fırsatı kaçırmaz, derhal 
kadına kolunu verır. Kadın bir 
çaya mı gitmek niyetindedir. O· 
raya kendisini de davet ettirme
nin yolunu bulr. Kadın çiçekten 
mi hazzeder? Hangi mevsimde ne 
~it çiçekleri beğenir? Hangi ıa.. 
vantayı kullanır? Erkeğinin kos

tümlerini hangi kumaşlardan seç
mes;ni tercih eder? Erkeğinin la. 
vanta sürünmesini ister mi, iste
mez mi' Bütün bunları inceden 
inceye ölirenir, çiçekleri, lavanta. 
!arı, davetiyeleri i:ıır başkasından 
evvel t -arık eıi r. Kend .rıi, ka
dının tam I>• ediği gibi giydirmcğe 
çalışır ve saire saıre .. 

- Yorucu birşey ... 
- Fakat mukabilinde kazanılan 

~ütün bir hayattır. Bu asırda bir 
kadını ancak ibövle bir dikkat ne. 
ticesinde bir erkclc kendisine has
redebilir. 

sın. Hayır Naci, siz e~ekler deği
şen dünyanın farkında değilsiniz. 
Hala o eski hodkamlarsınız ki an. 
cak kafanıza birer medeni kanun 
maddesi indirilince akıllarıruz 
başlarınıza gel .. biliyor. İşle mem
lekette ho~anmaların çok oluşu
nun ve durmadan çoğalışının sırrı .. 

_Anlar gibi oluyorum. Yani 
der.lck istiyorsun ki er.l<eğin sev. 
gıLndır. 

- Evet. 
- Yahut erkeklerin sevgilile -

rınd.r. 
- Hiiy .r. Hem seni bu kadar ile

ırl gı;ınıeklen menederim. 
_ Hoppala! Hani bana itiraz 

etmiyecektin. . 
- Bahı> bö' le bir .mecraya gı;

d, mı sevı;Ui - avaya uçar. Uy. 
sa~'ğıma ınu.k .. nıl benim de ara· 
yac'l . -:ı bir ' k vardır. 

Ne in' " bu hak' 
- İt;mat .. Bana itimat t'dil • 

mesL 
- Ya sevcliğın adam kıskanç 

- ICı anç ol""la- nı isterim. 
Seven hır adarr.ın kıskanç olına-

masına imkan var mıdır? 
- Eh... Kıskançlı6ın başı iti. 

ınatsızlıktır. 
- Yanlış. Yine yanlış. İtimat -

srzlık ~üphelerın doğurduğu eser
dir. Halbuki kıskançlıkta şüphe. 
den eser bulunmaz. Kıskanç; se
ven öyleGine seven bir adamdır .ki 
sevgilisinin bir dakikasını kendı- . 
sinden başkasına hasredememoesını 
ist~. • 

- Gördün mü' 
_ Acele etme' Sevgilisinin ne

lerle m-eşgul c1duğunu araştırır 
dePliyorum. Dikkat et' Sevdiği 
ka .. ını adım adım tal:ıp eder, ne. 
reye g;d yor, kım nle lronuşuvor 
dive ard·na gözleyicik-r takar de
'!l'liyoru- Sevdiğı kadmın tek s:ı
ni) es,ni başkasırıa hasretmesını 
ı.stmnez diyorum. 

- Çok zor iş. 
- Ya re sal' ımzdı beyefendi~ 

p r l:udır n t U J?'~..,.cl1•)!ni, bil· 
tıin ı:ençlii! ni, bütW:ı cazibe.>ıni 

- ........ . 
- Eskiden meselenin halli pek 

kolaydı. Al kadını, kapat kafesle. 
rin arkasında sokağ'a haftada bir 
çıkabilsin. Tabii kaynana baş mu
hafız, görümce serhafiye. Umacı 
f'bi çaqafla. Kimse kaşını gözü
nü görmesin, kimse ile konuşa -
masın. Erkek dendi mi bir koca
sını bilsin. Yağma mı var? 

......... 
- Hele daha eskiden meselen;n 

~alli daha basilli. Yanına içi altın 
dolu /bir kese aldın mı, doğru Av. 1 

ret pazar1na. G?izı'ne kes+ 1 "c ~ın 
cariyeyi nrtır, v ... r omuıuna, ge
ti• har~ll".'1f'. Dilediğin zaman 
döv, kırbaçla, d•'•d "r, zaman koy 

J• a ·n ud· • ın, şarkı sövle
sin. Biçbır ş<kayete hakkı oı:na-

- Harikuliıdesin Rezzan. 

- Böyle deme, gözümden dü. 
şersin. 

.. - Niye? Sana hayran olduğumu 
soylemekttn beni niçin mene.li • 
yorsun? 

- Hayran ol, fakat bana söy. 
leme. Şımarırım sonra. Hele beni 
h~riku!Me ·bulır.al,tan çok çekin. 
Zıra harıkulade olanı herkes se
vebil'". Bana c beni her erkek se
vebil:r. zannını aşılama. 

- Bin defa harikuladesin sev. 
gil m. 

Otomobıl. da~ı rıkmağa basla
mıştı. Sin,dı Bursa şehrıni tıer 
d~kika bi• r•a daha 'ukı:~lenk 
sty'"'eriiyorl rdı G~ -:n alRb ~ liği 

ka<:Ar uzanan ovanın cnıginl.ğ_ ya. 

Harice gönderilemi
yenler için esaslı bir 

tedbir alınıyor 
Ticaret ve İktısat Vekaletleri, 

umumi vaziyet dolayısile harice 
gönderilemiyen maddelerimizin 
dahilde ist>hlii.ki için müştereken 
tetkikler yapmaktadırlar. Bu su
retle müstahsilin zarara uğrama
sına mani olunacak, ayni zamanda 
halkın memlekette yetişen mad • 
delere karşı alakası arttırılacaktır. 

Denlzyolları U. 
Mldlrl dindi 

Münakalat Vekaletinin daveti 
üzerine Ankaraya gitmiş olan Dev. 
Jet Denizyolları İşle~mesi Umum 
Müdürü İbrahim Kemal Baybora 
şehrimize dönmüştür. Umum Mü· 
dür, muiltelif işler ve bilhassa va.. 
purların yeni tarifeleri •hakkında 
Vekaletle t'emaslar yapmşıtu. , 

ıo dllkk4n birden 
ıoymuşl 

Nişanta.şında ve şehrimizin diğer 
muhtelit semtlerinde 10 dükkAn soy
duğu neticesine varılan Hasan Topal 
diğer ismiyle K~zım Karabatak, bir 
müddettenberi İstanbul Altıincı Asliye 

Ceza Mahkemesinde mevkufen muha
keme ediliyordu. Bu iki isimli suçlu
nun, Niş:ıntaı;ında Nevzadın dükkanı

na kilit k.ırmak suretiyle girdi&i anla 
&ılm41tır, Diı1'.e\ 9 dükkına da muh
telif ~Pkillerde girdiği kanaati hüsıl ol
muştur. Neticede, kendisinin 3 sene, 4 
ay, 6 gün hap~edilmesi karar altına a
h.nm~tır. 

Haydarpaşa-Sapan 
ca tenezz!llı trenleri 

Devlet Demiryolları İdaresi bu 
yıl Sapanca ile İzmite tenezzüh 
seferleri yapmamağa karar ver -
miştir. Maamafih bilhassa Sapan. 
calılar İdareye müracaat edereK 
bu yıl da tenezzüh seferlerinin 
yapılmasını istemişlerdir. 

İstanbullulardan da birçok aile· 
ler İdarenin halkımızda seyahat 
zevkini arttıran ve bu güzel yer. 
leri görme vesilesini veren bu u. 
cuz tenezzüh seferlerinin tertip 
olunmasını istemekte ve bekle -
mektedir. 

Sopa lle kalallDI 
yardıl 

Erenköyünde Kavak sokağında 11 
sayıda 50 yaşındaki Şaban Mudmya 
tüccrlarından Mehmede ait koyunlan 
Ü.sküdara getirn1ekte iken Gazhane 
tarafında Kopuk Mehmet adında di
ğer bir çobanın sürüsüne karıştt.mllJ
tır. 

Buyüzden Şaban ile Mehmet kav
gaya tutuşm~la.r ve ihtiyar çoban; 
liehmedin sopa ile kafasına vur:nalan 
neticesi muhtelif yerlerinden yara
lanmış ve baygın bir halde yere yu
varlanrn~tır. 

göz dikdin değil mi?• diye bağır. 
mıştır. l,şte bu suretle başlıyan 
kavga Mukaddesin şikayeti üze
rine mahkemeye intikal etmiştir. 
Bazı ı;ahitler Mukaddesin evın~ 

bir memur aldığını duyduklarını 
bir kısmı da duymadıklarını s<ıy. 
!emişlerdir. 

Neticede Seherin üç gün hapis, 
1 lira para cezası 100 kuruş mah
keme h.ırcı verdikten maada da.. 
vacı Bayan Mukaddese de 20 lira 
manevi tazminat ödemesi karar 
altına alınmıştır. 

nında üstüste yığılm~ tahta ev
leri ile ~ehir, aleyhine lbir tezat 
yapıyordu. 

- İşte tabiat ve işte sosyetemiz .. 
- diye mırıldandı Naci • tabiat bi-
ze sonsuz hürriyetler bahşediyo" 
ve biz kendimiz! en müz'iç, en dar 
esaret içinde yaşamağa mahkı1m 
ediyoruz. Şu ovaya bak Rezzan ... 
İnsana elele tutuşup ·koşmağa, 
koşmağa, 1<oşmağa tahrik etmiyor 
mu? ' 

- Öyle sevgilim. Kunduraları. 
mlzı çıkarıp şu tahta evlerin dam
larına fırlatarak koşmak! Ne gü
zel şey. 

- Sonra yorulup bir ağacın 
gövdesine yaslanmak. 

- Yahut susayıp bir dere kena • 
rında yuzü koyun uzanmak, kana 
kana su içnıek. 

- Ac.kınca ağılın birinden bir 
koyun sırtlayıp ... 

- Ağacın btrini ıbalta ile de -
v-irip ... 

- Odunları !birbirine sürterek 
yakmak ..• 

(Arkası Vaı-) 

Girit barblnl• 
inkişafı 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
Girit harbinin başlamasl __ b~ ıı' 

dünya için ne kadar büyut .. , 
sürpriz teşkil etmişse, bu ııı: 1 
delenin inki:jafı da herkes ıç 
derece büyük sürpriz oJaı~ 
İngiltere ve Almanya gibi d il' 
nın iki büyük deniz, hava '~ 
ra kuvvetinin Girit gibi le~ 
bir adada bu kadar uzun bit 
cadeleye girişebileceklerine J<1 

ihtimal vermiyordu. Girit, ıll. 
cunıda ya Almanların ellerine 
çecek, yahut da İngilizlerin 
rinde kalacaktı. Ada !ngilteı' 
Almanya arasında uzun bır 
ğuşmağa sahne olacak del"' 
geniş görünmüyordu. Bununl3 

rabcr, geçen salı günü sabah• 
!:yan Girit harbı, hala deva!" 
mektL·lir. Almanlar, reşrctt. 
resmi tebliğe bakılacak ol~ 5 

danın garp tarafına hakiınC' 
İngilizler ise, şark tarafını eU< 
de tutır.aklad. !ar 
Almanların bu Gı. t teŞ~ 

süne girişirken, addY• hır b 
ile ele geçirmeyi d.;_, .. ndukl 
şüphe yoktur. İl · clort gün ı6• 
da harekatın başladığını gızle' 
teşebbüs etmeleri de bunu isb3 

mektedir. 
Girit harbi taarruz bakı".\ıı 

yenilik arzettiği gibi, mud 
1 rini de yeni ve gar.p mesC 

karşısında bırakm4tır_ Ada 
nişliğinde bir harp sahası tS· 
vur edilsin ki böyle bir saha 
de cephe yoktur. Kı.:vvctleriP. 
rede toplanacağı belli del: 

1 .. •et Muharebe vas:ta arına gu' 
rnez. Bir mevziin müciafaa.Sl 
yerleştirilen toplar ansızın 
ruza uğrıyabilir. Hulasa bu _

1 
harekatında müdafilerin vaıl. 
!eri muhacimlerin vaziyef 
daha elver~li değildir. 

Almanlar, anlaş:lıyor ki ~: 
ya hakim olmuşlardır. Paraşil 
nakliye tayyarelerile isted1 

kadar asker ve hafif teçhizat 
tirebilirler, fakat onların 
laştıkları en mühir.l mes<'le, 
ve ağır teçhizattır. rlu nakli~1 

ancak deniz yolile vap:labilıt 
mek ki yalnız havaya hfıkiP' 
mak geniş ölçüde askeri hare~ 

k . - k"f'd ğıl muvaffak olma ıçın a ı e 
Bu sebepledir ki Almanlar, 

'dtll bardıman tayyarelerile Gir< 
malindeki sulardan İngiliz el<'' 
masını kovmağa ve deniz yoJlS 
açarak ağır teçhizat naklet · 
çalışmaktadırlar. Eğer AJinP 
bu teçhizatı ya yolları açına~ 
retile, yahut da kaçak olaı-8' 
ride getirmeğe muvaffak ol 
!arsa, adayı ellerine geçire"' 
ceklerdir. Son birkaç gün ıÇ 
vaziyetlerinın mahsüs de 
kuvvetlenmesi de İngilız dC 
masının tarassudundan kaça~~ 
miler içinde adaya bir miktB1 

taçhizat çıkarmağa muvaffs~ ~ 
malarından ileri gelır.iş olS' 
rektir. 

Giridin istilası için yapıla~ 
teşebbüs, Britanya adaların-~ 
tilası için bir prova mı? B11 

Cengizin bir teşebbiısünü ba'.'' 
maktad:r: Biıyük fatih, çııı• 
la etmeğe karar verdiği ıs 
surların nasıl fethedilebil tll 
anlamak için daha az kuvve 
makla beraber, gene surlarla 
dalaa edilen bir devlete kari 
arruz etmış. Küçük devletm s 
rını yıkmış ve bu tecrübede~1 
fade ederek büyük Çin se 
Jiücu:n etmiş Acaba şimdi dt 
rit, Almanya için böyle b.r l 
be mi olacaktı r?. . 

Bir defa şunu hatırlamak 1' 
dır ki Almanya G'rit tecrf~ 

. ' 
girişmezden 90k eHel ını: 
nin istilasına teşebbüs ctJll 
Geçen ağustos ve eylül ay lat~ 
fında İngilterenin hava h~ 
yet:ni kırma~ maksad;J~- _ı: .'~ 
teşebbüs netıce nrnıedıg_ı ı1 
ki Almanya, İngiltereyi ıstı 
vazgeçmiş ve harp pliınlaf!~1 

ğiştirerek ,~rk ile meşgul o~ 
başlamıştır Demek ki Gır ı_;, 
besi Britap,·a adaların n 1•

1 ' • 1' ~ 
te-ebbüsündr 1 sor,;-a gelme 

1 rı~ Almanların, Br •snya ada a ,·., 
tilh a t k, .ır teşcl:ıbLİ ec.ıp c 
ccklerini an ırnn.1 ~ ı i G t 

sır.a de~•!, Malta adasır l 1-
lıdır. Malta ı::;t • ya te bb· 

• m• -En Alın n:ı n n, Brı• 0 

da'arını • T,ılc le c ~G ed • 
çok şüphc!.dir. 

~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~~~--~~--~~--~-



Balkan memleketleri-
nin en mühim kuvvet 

1 

membaı olarak nüfusları
nın artmakta olmaıı göı
teriliyordu .. 

D@il 
1 maealz çocllkl r 

I stanbuldaki ilkmekteple
re devam eden çocuklardan, 
kimaeaiz, fakir olanlar için, 
Maarif Müdürlüğünde topla
nan bir komisyon bazı mü
him kararlm vermiş bulunu
ypr. Bu kararlar layikile tat
bik edilirae, memleket namı
na büyük bir hizmet sayıl
malıdır. 

'1 harbinin Balkanlarda 
ay Zarfında geçmiş a

takip cder~cn va-
~lrları bundan mesela 

elki hale çevirmekte 
\'ar. Bunu bır İngilız 
~apnı~tı. Fakat çok cv

da bulunduktan son-
ltneler geçmiş, kendisi 
lesinde tekrar Balkan
leınan ne farklar gör

t delmişti. Şimdi o mu
~1~rı bugün daha haş
ltıet alm~ olsa gerek. 

: Bu harbin arifcsin-
l'da İngiltereyi kuv
ve Avrupa politika

tenin tam manasile 
bir mevkide bulumna
td.u, Balkanlarda do-
~Yl daha çok evvelden 

llnış olan bir muhar
fitse kendisine böyle 

ı...~· Bununla beraber İn
""tlt!Un ve efldrı umumi

rneselelere, hele !ial-
taalluk eden işlere 

kaldığı eörülmüştür. 
~dan dolayı Avrupanın 
~tinde Balkanların ö-. 
0Ian ehemmiyeti azal
"'du. Avrupanın istik-

lııt:.:"~atında da Balkan
;"1\i.k hir rolü olduğu an
~ İllgiliz muharririnin 

•.~. JSrar ettiği cihet bil
~n memleketlerinde 

1nl§ olmasındadır. Ro
\'u.gosıavyanın - zaval· 

a - nüfusu her sene 
dır. Öy~ ki bun

illi ~İil'Ük Britanya adala-
fusu geçecek. 

~k:etıerin işte 'böyle bir 
dernektir. Onıın için 

'-b istikbalinde oynıya<:ak· 
!Sdir. Fakat yine bu 
'n en büyük bir teh

LQU\unduldan da tabii: 
~tunun Avusturyayı, 
Yayı birer suretle al-

ı:. toplarını bu Balkan 
ıne doğru çevirerek 

!!lde etmesi uzak ihtl
~ değildi. Harbin arlfe
t .. ~h.udatından lbir netice 
"''iilıı muharrir.inin hasıl 

t §U idi: 
~e.rnleketlerinde her

lh~tuhat harbi kin besle
ıras yoktur. Bilakic; her 
~ kendi hudutları için
\'e terakki ederek daha 
l&adi hayatını temin et-

d ak arzusundadır. Bu
l! A.vrupada sulhun de
ni istiyorlu. 

I! eğer Avrupa işlerinde 
~dar olur, Bcılk~n iş.leri

' tan seyirci kalmıyarak 
~rsa &ultı devam reler: 

Çıkrnadan bir sene ev
~ iş olan bu hükümlerin 

lQan şu kadar zaman 
'<>nra tekrar gözden ge
htYhude olmuyor. O ilk 
~neydi pOnda vekayi 
"~etti?. 

~~arririne göre Bal 
~~ gözden kaçnuyacak 

ı eserlerini saymak lô
l3ulgaristanda görü 

b tnek elzemdir: Maddi 
~~ile diğer k<'mşuların .. 

a u para sarfcdebilen 

KOMAN: 16 

Bulgaristan maarif sahasında git
gide daha ilerlemiştir. Lakin Bal
kanlarda böyle terakki eserleri gö
rülürken le\•lıayı karartan cihet
ler hiç eksik değildi: Koca Yugos
lavyada Sırp ve Hırvat kavgası 
gibi. 
Sırp - Hırvat ihtilafının gizli ve 

aşikar devam edip gitmesi Yugos
lavya dçin bünyesinde bir de'rt ol
muştur. Sonraki vekayiin .:leltıleti 
ile bu mütalealardan şu neticeler 
ç:kıyor: 

1- İngilterenin kuvvetli olma
sı ve sözünü geçirmesi Balkanla
rın politika alemini harpten evvel 
çok istenir bir keyiiyetti. O kadar 
büyiik bir devlet Balkanların is
tikbaline karşı lakayt kalamazdı. 

2- Bir Avrupa harbinde Bal
kanların da mukadderatı ergeç 
mevzuu bahsolacakt.i. Çünkü bu 
memleketlere toplarını çevirenler 
vardı. 

3- Balkan milletlerinde fütuhat 
emelleri olsun olmasın ibir gün 
mevcut sulh ve süklın bozulunca 
Balkan sahası da karış~ olacak-
tL . 

4- Yugosla\ryanın bünyesindeki 
zAf bu badirede Sırplar için fela
ket oldu. 

HALK~ 

SÜTUNU=-J 
11 v • ine Arı~ar, 
~. femenni. 
~ ,,. mlifkiiU., 

KAYIP KARDEŞİNİ 
ARIYOR 

En son vazifesi Edime Vilayeti F.n
cümen kaleminde kAtip olan kardeşim 
Nizamettin Gültandan 5 yıldır haber 
alamadıtımdan merak ve endişe jçin
de bulunuyorum. Bilen hayır sahiple
rinin lı1tfen Son Telgraf Gazetesi Hey' 
eti Tertibiyesinde B. Sabahattine ma
ldmat vermelerini rica ederim. 

Bilgili, tillıia genç bir 
kadın it arıyor 

Evveliyatı saadet ve varlık içinde 
~ temiz. blr aileye mensup baht
sız ıenç bir kadınım. Uğramış oldu
!wn !elfıketlo mail vaziyeUmin darlı&ı 
her gün beni daha çok muztar ve mü
ellim bir vaziyete dil§i.l.rüyor... Boynu 
bilkük, talihsiz kOçillı: yavrucatımla 
beni yaşatma vasıf.asını şerefimle ça
lı~rak temin etmek mecburiyetini 
hissetmiş bulunuyorum: 

Eski, yeni yazıyı mükemmel okur 
ya:ı:arım biraz d:ı dı:ılttllo bilirim. Ya
zıhane, ticareth~ne, mUmnslli gibi yer
lerde yazı işlerinde çalıştınlmak üze
re müracaatimi fıcilen kabul edecek 
fıllcenap ii sahplerlnin lütfen Son Tel
graf Halk Sütunu (Dilek) rumuzıma 
lt\iir.ıcaatlarını temiz, müşfik vicdan
larından yalvanr ve iki hayatı birden 
kurtaracak olan bu en büyük yardım
larına en derin ıninoot ve ~ükran hlıı
lerlmle şimdiden teşekkürü bir borç 
bilirim. 

it arıyor 
ı 7 y~ında Lise birinci sınıfına ka

dar olrumUJ bir genç her nevi illerde 
ç~lışmak üzere kendine az bir ücretle 
vazife aramaktadır. Taliplerin cKos
kalı> rumuzuna milrncaatları. 

Bir elektrik i't-iıi aranıyor 
Elektrik tesisatı ve montaj işlerine 

hakkiyle vfıkıf bir Elektrik montörU
ne ihtiyaç vardır, 4 illl<.'il Vakıf Han 
birinci kat No. 12 yemüracaat. 

iş arayanlar 
Ortamektebi bu sene bitirm1.1 bir 

genç tatilini boş geçinncınek için ya-
7.ıhanelerde, hnsu~ı müessese ve şlr
lttlerde kendine ıniinas!p bir iş ara
nnkladır. Mutı.trem iş sahiplerinin bu 
ütunda (K. H. K) rumuzuna mürncıı-

atl.an rica oltmur. 

Cinayet Davası 
Yazan ETEM iZZET BENiCE 

zikredemez 

~i~ bt!klcmediği bu sual
~tllla bunalıyor, yanık 

tlıi koyulll!ıyor, morla
lf iı ve sıkıştiği yüzün
tn aalaıı:iliyordu. li 'S' 

ill t• tutan ay da olurtu, 
t\ta ay da!. 

' bu soruyu tlerİ1ı-
'-asr fl h . . .. a an ep s12 mı •
~., 

kazancmu 

tt İfleriade Uima b-

zanduu. Çok kazandım. 
Hakim belki de şahsi merakının 

sevk.ile ö'"l"eııınekte ısrar ediyordu. 
Sinirli slııirli bir daha sordu: 

- Ne kadar kaznndıi,rınızı ra
kamla ifade edemez misiniz?. 

Ferdi tere.ldütlU tereddütlü a
\'ukatın &Özİİlle baktı, senra titrek 
bir sesle: 

- Ay demeyiniz de. kazanç de
yi.UZ. YıWa 5&-Gt J,iıt lira kaua
dı~ım olur. 

- Bu parayı aereclen ve auıl 
k.aza1a11·sınu:?. 

- Kemisyon işlemden. 
- Bütüa işi.alı. buntiaa ibaret 

mittir?. 
- Bir ya:ııhanem var_ 
- Ne yaparsmız o yazıhanede? 

ıeyy. Taahhütl•• air• 

Yaz tatilinde, bu kabil ço
cuklar, ba§ıboı bırakılmıya
cak, mektep balı~elerinde, ço
cuk bahçelerinde meıgul edi
lecek, zayıf, ha&ta olanlar, 
prevantoryoma yatırılacak, 
ikmale kalanlar için, kurslar 
açılacak, toplu bir halde, ge
zintiler tertip edilecek. 

Bıı arada, bu fakir, yoksul 
ve kimsHiz çocuklara yemek 
verileceği de tahmin olunabi
lir. Bil/ıasaa, açılacak çocuk 
kamplarında güzel bir prog
ramla, bu yavrulma pek ala 
bakılabilir. latifadeli bir yaz 
tatili geçirmiı olurlar. 

Allah vere de kararlar, tat· 
bikat sahcuına intikal edinei
ye kadar mahiyetinden, ga
yesinden kaybetmeae, if, la/ .. 
ta, kağıt üzerinde, iatatiatilı 
cetvelinde kalmaMJ. 

Maaril idaresi bq me.ele 
üzerinde hasscu ve titiz hare
ket etmelidir. Muvaffak ol
mamak için sebep yoktur. 
Mektep idareleri, hocalar pek 
ala çalqır ve çalııtırılabilir. 

BORHAN CEVAT 

Yeni bir mozaJlll 
parkeli yol 

Galatada yeni yapılan yolcu 
salonu binasının qnünden Top • 
\hane tramvay caddesine kadar o. 
lan Rıhtım caddesinin mozayik 
parke olarak yapılması kararlaş
mıştır. 1niaata bugünlerde baş
lanacaktır. Bu yolu Limanlar ~let. 
mcsi Umum Müdürlüğü yaptı • 
racaklır. 

~ra~ 
~[D 
Kalak zoa11ıama11 

Baznn grip neticesi olarak, ba
uın da su kaçması yüwnden ku
lak zarına dayanan ter veya su 
taneleri davul çalar gibi kulakla
rımızda bir zonklama husule geti
rirler. Bu, insanı adeta sersem e
der. Hasta mütemaciiyen parma
ğını kulağına götürerek kar~tır
mıık ister. Bu, en Ien:ısıdır. Çün
kiı iltihap ba;ılar. Sonunda sağır
lıf(a kadıır gider. Bilhassa kirli 
tırnakla, pis pamukla, kibrit ı;ö
pü ile, kürdanla karıştmlan has
ta kulak güni\n birinde iltihap ya
par ve hassasiyetini kaybeder. 

Kulaklarında herhangi bir se
beple zonklama duyanlar dokto
ra gilmelidirlcr. Çünkü bu, dok
torsuz tedavi edilecek hastalık de
ğildir. Fakat doktora gitmezden 
evvel, hasta kulafn bir dnmla gli
serin damlatıp, yahut gliserinli 
pamuk koyıırak, yatmalı ve er
tesi gün doktora öyle gitmelidir
ler. Çünkü bu. dok1orun işini de 
kolaylaştırır. Çünkü ilk miiracant 
eden hastaya doktor, kulağına 

gliserin damlatarnk, ertesi gr 
~ gelmesi tavsiyesinde bulunur. 

~--------------~ 
rim. Büyük münakasalarda bulu· 
nurum. 

- En çok siı.i kazandıran işle
riniz hangileridir?. 

- Taahhütlerden ve ınüaaka-
salardaıı kazauınnı. 

Hakim sadece: 
- Hıhhhhh .. 
Diyen bir ses çıkardı "'e soru 

konulannı değiştirdi: 

- Şükriyenin sizin tediye etti
diğini~ mıtsraflar haricinde ayrı<'• 
masraftan da var mıydı?. 

- Demin söylediğim masrafla
rın dışında benim bildiğim mas
raflan yoktu. 

- Servetini siz mi idare e41er
siniz?. 

- Hayır. Servetim MIU"e etmem 
ve nesi var, nesi yek pek iyi ie 
bilmem. 

Demek Şükriyenin parası pu
lu ile hiç alakadar olmadınız!. 

- Hayır. Kadıntn parasile ya
ıamak şöyle dursun meşgul olmak 
bile ağruna gider, 

- Şükrj.yenin ııe kadar serveti 
old$11u tahmin cdiyorı:ıunuz?. 

''A .,_ · l nagıtJıgaro maz,, 
sözü boşuna mı? 

----------~·---411--------~-
"Aç mıydın.. Neyin eksikti? Ha
ram olsun sana verdiğim emek,, 

--ıtf.- Yazan: O E iN Dl!l!IÇET =1..--
- Yedirdiğim ekmek gözüne di.. 

zine dursun! Bugünleri de mi gö. 
recektim? Ben seni bin .rniihn t, 
bin meşakkatl'C nasıl yetiştirdim. 
Bana tıunları mı yapacaktın en so
nunda? .. Kime çektin, bilmem ki? 
Soyumuzda sopumuzda senin gibi 
bir tane daha çıktı mı? 

Bunları, orta yaşlı bir kadın, 
sarışın bir delikanlıya söylüyordu. 
!Delikanlı, ıbir polisle beraber ko
ıidorda yürüyor, !kadın da yanı 
sıra gidiyordu. Delikanlı: 

- Anne, elaleme retil olacağız .. 
Sus! diyordu. 
Kadın: 

- Sen zaten rezil olacağın ka
dar oldun .. Şimdi de !başına gele. 
oekleri düşün! Aç mıy,dın, açık 
mıydın? Neyin eksikti? Bu yaşa 
!kadar sana s~ıını süpürge edip 
ıbir dediğiruıi iki ettirmedim. Ha. 
ram olsun sana verdiğim süt, ver
diğim emek e mi? dedi. 
Delikanlı h:irldetieniyordu. Biraz 

sertçe bir sesle: 
- Ey! dedi. Çekil artık. Benim 

derdim bana yeter .. Çok söyleme 
kalbini kırarım. 

- Kalbimi kırmaktan fena yap. 
tın? İçim bağrım kan ağlıyor. Be. 
ğeniyor musun şu yaptığını? 

- Sus dedim ya.. SU6.. Yerer 
artık! 

Kadıncağız artık susmuştu ve 
yine yanı sıra yürüyordu. 

Delİkanlı bir mahkemenin önü
ne getirildi. Mahkemenin kapısı 
lkapalıydı. Polis kaıpının önündeki 
mubaşire elindeki evrakı uzatıp 
sordu. Burada mı bakılacak bunun 
muhakemesine!. 
:Mübaşir elini! aldığı kağıtlara 

göz gezdird0den sonra: 
- Evet.. dedi. Burada .. Siz bu

rada •bekleyin .. 
Orta yaşlı kadının, çok jbarap, 

çok perişan olduğu yüzünün hat
larından okunuyordu. Yorgun, 
!bitkin •bir maide, ıbeş on adım ile
ridC"ki bir kanepeye çöktü. Koy_ 
nundan çrkaröığı bir cen ala· tü. 
tün kutusunu açtı .. Kadınlara mah
sus küçük sigara kağıdının içe _ 
risine koyduğu bir miktar tütünle, 
kibrit çöpü ka<iar ince bir si.gara 
sardı. Sigarayı sinirli sinirli çe
kerken, hala kendi kendine söy. 
leniyordw ... 
Yanında oturan bir kadın ali. 

kadar oldu: 
- He~qre .. Oğlunuz mu? diye 

sordu: 
- Evet, oğlum .. Olmaz olaydı .. 
- Ne yaptı? Bir suç mu işledi? 
Kadın, derdini dökmeğe baş -

ladı: 
_ Hem de, suçun en adisini... 

Yüreğime inecek ... Katil olsa, kız 
kaçırsa da idama mahkfun olsa ·hu 
kadar üzülmiyeceğim ... 

- Peki, ne yaptı? 
_ Ne yapacak? Hırsızlık! 
- Hırsızlık mı? 
- Evet, ;hırsızlık! Emdiği süt 

- Hi~bir fikrim yok. 
- Nakit parası nıı vardır, yok-

sa ser\'t't dediğiniz <'ınlak ve men
kul şeyler midir'.'. 

_ Dnlıa 7.iyade emlfıktir, 
llikim bir saniye düşiindü. 
- Pek güı:el.. 
Diyerek bir ba~'ka suale ı~ti. 
- Gü:ıinin masranaruu kim l'l· 

pardı?. 
- Ra7.an annesi, b~zan bca ya-

pardım. 
- Sizin yaptığınız kısımlar?. 

- Bunları birbirinden ayırmak 
nıilmkün değildir. 

Hi'kim bu ccvııbı da aldıktan 
sonra suçluya döndil ve Ferdiye 
de nçluyu gösttterek: 

- Vedadı tanıyor musun.us?. 
Dedi, 
- Hayır. 

- Bngüae kadar Jüç .......... . ·~ nn mı .. 
- Bir kere gördüm. 
- Nerede?. 
- Bir akşam eve girerken ka-

pının önünde gö,.dUm. 
- .~c ynpıyordu knpuun ünü.n-

burnundan fitil fitil gelsin i~al
lah ... 

- Ne t'aldı hanımcığım? 
- Kiracımızın altın saatini ... 

Hem de, iıiç olanazsa bana söylese, 
!kiracısı razı eder, saati öder, ~i
kfıyet ettirmezdim. Sorduğum za
man yeminler edip c:bcn alma -
dını!• dedi. Polise haber verdiler. 
Bir hafta sonra, yani ougün, saat~ 
satarken yakalam1şlar. 

- Vah vah! Gen~liğine yazık. 
Dalyan gibi de delikanlı... İşte. 
istiklbalmi mahvetti gitti... 

- İstikbalini zaten mahvettiy. 
di. Okumadı, yazmadı .. Hiç bir 
şeyde hevesi yok! Terzi yanına 
verdim. Mükemmel terzilik öğ -
rendi. Dükkan açtım, kadınlarla, 
içki ile paraları yiyip dükkanı ka
padı. Hangi birini sayayım, hem. 
şiredğim .. Hangi birıni. Allah in. 
sana evladın hayırlısını versin. 
Ben hayrından geçtim .. Böyle şer
ri, mazaITatı olmasa ... Yarın ben 
gözlerimi kaparsam hali ne ola -
cak, onu d~ünüyorum. Üç parça 
ımnl kalacak .. Onu da satıp üç gün 
sonra sürünecek, köprü altlarında 
yatacak ... Ah bilseniz ibunun bana 
yaptıklarını. 

Kadıncağız, içini dökerek lbağ. 
rının ateşini hafifletmek için bel. 
iki daha birçok şeyler söyli_yecekti. 
Fakat, mahkemeye giren delikanlı 
çıkmış, yanındaki polisle beraber 
geliyordu. Kadın sözü kesti.. Yak
laşan oğluna: 

- Ne oldu? dedi. 

- Tevkiıf edildim. Muhakemem 
meVkuf olarak yapılacak. 

Biçare kadıncağızın gözleri dol
du .. Ayağa kalktı .. İki damla yaş, 
göz pınarlarından süzülüp taşlara 
da.miadı. Elindeki çantayı açıp 

bir beş liralık çıkardı. 
- Al ibunu, artık gözüm görme. 

sin seni... dedi. 
Delikanlı: 

- Öbür gün yine buraya malı. 
kemeye geleceğim.. Gel de bu
lun! dedi. 
Kadın, yine onlarla lber~ber u

zaklaşırken, ayni ka~ede oturup 
derdini dinleyen diğer kadın, ar. 
kasından: 

- Ne de olsa ana .. Ana g~bi yar 
olmaz, Bağdat gi:bi diyar olmaz 
lafını tevekkeli İni söylemişler? 
dıyordu. 

Lol!anta ve biraba
neıerde ekmek ıabşı 

Blediye 1ktısat Müdürlüğü lo. 
kanta, gazino ve diğer yerlerdeki 
parça halinde ekmek satışları ü. 
zerinde kontrol yapmağn karar 
vermiştir. Bu iş esaslı bir şekle 
konulacaktır. Bazı yerlerde bir iki 
ufak dllim ekmeğe 4 - 5 kuruş a
lındığı görülmektedir. Bu suretle 
bir ekmek 20 kuruşa kadar satıl. 
mış olmaktadır. 

de?. 
- Şükriye Güzİtli siaemaya gö

türmemi istemişti. Onu aldım, si
neınayay götürdüm, Saat 8,30 var
dı. Dönüşte. kapının öaünde ı.u 
adama rasladık. 

- Niçin kapı önündeydi? 
- Kapıcı ile mücadele ediyor-

du. 
-Neden?. 
- Şükriyeyi görmek istiyormuş. 

K. pı ı da bıralonak istemiyor
du, Sonra OOzinle tanıştılar. Gü
z'nin babnsı olduğunu söyledi. Fa
kat, ben muhavere ile alakadar 
olmadım. 

- Liiı:um mu eirmedİlai&!. 
- Meşeul olmak haaa 4tipaet:-

di de onun tçin .. 
- Bundan senra VNadm ııı.e

kltını hiç takip etmetiilliz mi?. 
- Etmedim, 
- Vedat Şükriye ile b-..auş 

muydu?. 
- Konuşmuştu. 
- Bu göriişnıesİJHlen size nasıl 

bahsetti? 
- Çok sofuk bir nefretle.. 

(A*&a,..) 
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aşmabarrirler 

J.\Je Diyorlar? 

iKDAM 

Profesor B. Hi.ı.«>eybı Şükrü .Babaa 
c?ltıllı tehlike hatb isGl1 buciiJ;ı.k.ü 
baş~ AmerJta.n CiimlıWft
~lnin son nolkonu ta.ıalil ~ Raıı

\ielL'~ Amerikoı.ııın willı (dıllJı.c ba· 
li:ıcLe bulunma.sınııı ilan edJ,l.iJ.iş olma
suun ~k py:mı dik'.ka.t olduiunıı söy
ICll')t'klc \'e bl!ilıare Amerik:ıcb mil
daluı.lc aJeyh1ar:lıiJnı 41& kaycJeclerl'k: 

cHatt!l cAmcrika her şeyın u"tunde> 
isminde bir cemıyet ve t~ek.kul sırf 
infiratçılık propasand1lsı yapmakla 
meşgul bir çok cemiyetin ba~da 

gelmeklcdır. 

(Amerikalı analar komitcsıJ namı 
altındaki kadın bir le:ickkül de çok 
:faaldir. 

Komünistler Ye sol cenaha mensup 
gençlik tcşkil!ıh da boğuşmıyı.ı kan
_şılmasınıı tııraftar dcgildır. Universıtr: 

gcnçlı~ı durum !çın sanh bJ.r tavır ta
kınmnmıs \•c münakaşanın dısında 
kalmıştır. Lehte \ ey.ı nlC'yl te h ssiya
tıru izhar etmış bulunmamaktadır. A
demi mudahale taraftarı gazeteler a
rasında satı~ı ıkl milyonu bulan Nev
york, Dmy Ne\ s ve Şıka .. o TribüQ. gi
bi ceridelcr vardır. Alelumum Garp 
mıntakı:ısı \•e l\'Icr'.czi Amerika lınrbe 
aleyhtar bulunmakt<ıdır. RuzvcUın ta
raftarlnn ise daha ziyade Şark ve 
Cenup kısımfo.rdadır. 

Beyaz Snray mis:ı!irf demokrasile
re yardımı son hadde vardınnak ve 
harbe de girebilmek iızerc bulün bu 
kanaatleri blr nokta etrafmd3 topla
nuyn çalışn aktadır \.C gayesine var
mk icin ağlcbı iht1ml fıili bir lıCırl.'ket 
ve bir emri vaki ihdas etmek mcebu
ri7ctlndc kıılacrktır. O uıman zaru
retiyle bütün Amerikalılar bir adam 
gibi aynklanaroklardır . ., demcktcdır. 

CUAfHURIYET 
B. NadJr N:ıdi .Amerika Avrupaya 

reliyor:. lsbnll bug-llnkü başyııusw(b. 

ezciunıc tanlan yımn:ı'kb.dır: 
cGemilere malzeme yUklıyerek yo

la çıkanın Amerika, para mukabilin
de malı satan bir tuccar vaziyetinde 
değildır. Yapılan bır !edakürlıkt.ır ve 
bu fcdnktırhk sırf Amerikan menfaat
lerini korumak cndişesile bolianlınak
tadır. Gemiler birer bırer batacak ol
dulttan sonra onları sahilden uzaklaş
tırmak ne-ye yarar'? Bu surcUe Ame
rikan harp gc-milcrinin yakınd:ı hi
maye mllksadiyle Atiantiie açılınnla
nnı bekliyebllir!z . ., 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Cahtt Yalon c1' ırıweK'in 

DU1ku• !simli bıı;iinkü bolt YUISID
da Ruzvdt'fn ııutkunuu elı~ 
b:rıt ve taıtılil etttatten 90nra: 

c.Alman davasının haksızlığına, sa
de Avrupa için de[:il; biıtün dünya 
için bir !elftket te,kil c.tiğine işte yuz 
milyondan fazla hür bitaraf bir mille
tin büyük ekseriyet kütlesi lman ıe
tirdi. Bu, bütün medeni beşeriyetin 
7Wtsek bir mahkemesinden sAdır olaıı 
hükümdür,., demektedir. 

VATAN 
B. Ahmet Emin Y&lman cBlır t.ekll

r.mh van iSlmll bıı&iinka baf pn;m
da Büyilk l\lillet l\Ieclisitııck- :reni ma
li yal biili,ıe miDakereltti miimllebe· 
tiyle meb'uala.l"lll t!kıı:retJerine n di
leklerine lcw"i' Vck:illcrin verdiii l&&
ha.tlQ fllo)'dala.nıu bydetltk&cıı lilOGl'ıt. 
enlereısan bir teklll'le lıuluumalı:ta \"e 

lı::uiaei cidlşi tam bir turly"ye oint
mak Ye ıuaum.i haYat mekaniımauı

nın 1'&na dMıa verimli bir ff*Ude Jt
tireblbne@inl &emin c:.mek üzere bir 
hey'et lqk.U edilm1'Siui latiyerdt: 

cBu meseleyi esasından tetkik ve 
teşhis ederek etı-aClı blr proje hazırla
mak üzere vakit kaybetmeden fevka
Uı~ bir hey'ct kurulması tok ha71rlı 
bir &\Y olur. Bu iş paraya ihtiyaç &06-
~nncdcn baS'lnlabilir. Bilyu't Millet 
Meclisi Reisi Abdülluılik Renda, Ser
best Grup Reisi Rana Tarhnn, Mer
kez Bankasının eski Umum Müdurü 
Salfıhnddin Çam glbi vazife hayaUa
nnda kırtasi kayıtların daima üstün
de kıılan ve mes'uliyet taşımanın mA
ruısını bilen bir kaç meb'usumuzdan, 
Divanı Muhasebat Reisinden, muhte
lit Vektıletler teft~ hey'cUcrlnin re
islerinden, 1ikrinden istüade temek 
üzere bunların se~ecekleri diğer ze
vat tan mürekkep bir hey'et, yarınki 
ldarl hayatıını:mı yeni temellerini ha
zırlamak Ozere çok hayırlı ve faydalı 
bir proje \'Ücude gctircbUırler. 

Böyle bir fikrin faydası muhakkalı::, 
mahzuru ve külfeU yoktur. Bunun 
için hükO.n-ıetbnlzm b5yle bir hazırlığı 
faydalı bulacağını ve bir an evvel 
huekcte geçeceğini ümit ederiz.> de
nıe.kledir. 

TAN 
"· 74eri)'a Sertel .&mft!K• ..... 

km etratmcla ı.tmli llııqÜllkii IMııt :ra-
:n•Ula NCiimM: 

cAmerika ne vakit harbe ılrebi
lir? Bu sualin cevabını nncak Ameri
ka vercbilır. Fakat Amcrikanm harbe 
glrmiyc karar \•erdiğinin anla~ılmış 
olmosı dahi bilfiil ha~ J:irmesi ka· 

dar mühimdir. ÇWlku Amcrikanm bu 
knrnrı h:ırbm çok uzamasını intaç e
decektir. Harbin uzaması ise, Almaa
yanın mağl~p olıııaaı demclrtlr.> de
mektedir. 

nala•dlya'daa 
11Atıt gellyır 

Finlandiyadan son günlerde şetı-, 
rimire kağıt gelmiye ıbaşlamJF. 
Buna mukabil Finlandiyay~ tütüıı 
ve halı gönderilmektedir. Diler 
taraftan dün muhtelif memleket
lere 350 bin linlık ihrocat yapıl.. 
mıştır. Bu meyanda İtal>a ve Ro
manyaya Mide gönderilmfitir. 

a 
Bazı Bob - Stil aençler 

cGün» iıimli bir edebiyat ga
zeteıi neıre bCl§ladılar. Gaze
teyi &ürmek, reklam yapmak 
lazım. Bunun için de nasıl ha
reket etmeli?. Basit, sağa so
la ça tmalı, hücum etmeli .. 

Bu gençler de öyle yapb
lar. İçerinde Asaf Halet Çe
lebi isminde bir zat, çok ağır 
bir makale yazarak, günde
lik gazetelerde çal !an ve ya• 
zı yazan mealckd~ları ağır 
s~rette itham etti. Nt.ler, ne
ler söylemiyor. Neuccde: 

«- Siz çekilin, biz gele
lim, diyor .. » 

Babıalinin bir çok kıymet
leri, bu qırı ve cuıunç ıtham
lara lazım gelen cevabı ver
diler. 

«Gün» isimli edebiyat ga
zetesinde öyle yazılar varmıt 
ki -ben, vaktim olup tn bu 
gazeteyi okuyanıadım- her 
biri bir garip, bir tuhaf oeı-
ne imiş!. · 

Hele, o Bob - Stil şairlerin 
yazdıkları şiirler ek hoş 
imiş! İnzana t ... tlı bir taç da
kika gefrfrtebiliyor. ilh:e ka.
lırsa, «ÜÜn» bır ede?Jiyat 1ıa
zetesi değil, dahn ziyade, bir 
mizah gazetesidır. 

Çünkü, içinde, ciddiye alı
nacak pek az fikir, pel< az 
yazı var. 
Doılunı Osman Cemal Kay .. 

gılı, «Gün» isimli gazetede 
§U teki de bazı şıirlerin in i
ıar ettiğini iddia ediyor. Bu 
manzumeyi a~ni:ıya yazıyo

rum: 
UCUR1'MA~ll:"< l~Ul'RUGU 

Uçarlmam111 itu) ruiuaa &ırlanpo 

B:ı,t dl'ldim, kaçmadı 
H~l dodlu:ı, Uçmadı 

kondu 

Ve hınıı neden aı:madı > aimı<r '>'• f
dı da 

Uçurtmam aslaııd• 
Kwl~ pııı.&.l&ndı 

V ç rün &OGI'& da deli pnJüm uslandı 

lıte, Bob - Stil ıairlerin 
meydana koydukları tahe
ıerler ! 

Bob • Stil, Büyük Mıllet 
Meclisinde, bütçe mü:zakeı•ea 
leri sırasında dahi mevzuu 
bahaoldu. Bazı hatipler, bu 
acayip çocuklardan hayret• 
le bahsettiler. 

Edebiyatımız ve neıriyat 
hayatımız, Allah muhafaza 
buyursun, bir de Bob • Stil 
ırençlere kalırsa, artık, zevki
~izin n~ hale dilfebileceğini 
tasavvur edersiniz. 

Kimbilir, belki de, biz an
lamıyoruz; ihtimal, BobaStil 
aençlcrin bu tiirleri, hakika· 
ten, bir kıymettir. Çünkü, bu 
ıençlerin hitap ettikleri oku
yucular, ıenç kızlar, ıiirin, e
debiyatın daha derinliğine 
inip anlayamazlar ki .. 

Fakat, yukarıdaki bahaet
tiiim neviden taheıerleri ( ! ) 
Bob - Stil genç kızlar da pek 
ili. anlıyabilir. 

Onlar anla§tıktan ıonra, 
artık bize ne oluyor?. 

R. SABiT 

Çocuğunu kaçır
mak istiyen 

ana mahkum oldu 
Boşanmış okluğu kocası Saliı -

haddinin yanında kalan 6 yaşm. 
daki oğlunu bir gün Arslan ve Ay
şe adında iki kişiyi de ynnına ala· 
rak kaçırmağa teşebbüs eden ve 
ruş para cezasne cürüm ortağı 
olan Ayşeyi de döven Şaziye dün 
Altıncı .ABliye Cezada muhakeme 
edilmiş ve 10 gün ihapsine 750 ku
lbu sırada Salahadtlinin yeni kcıa 
Arslanın da 370 kuruı ~za ~r -
melerine karar verilmiştir. 

Urler orkestra· 
ımıa koaıerı 

Körler orkestrası 7 haziranda 
Kadıköyünde Süreyya sinemasın· 
da bir konser ,.erecektir. nı~r 
yerlerde de konserler verilm k Ü· 

zere hazırlıklar yapıhsaktadır. 
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Lebip karısından, !karısı Ley -
~ da kocasından şüphe ediyordu. 
Onlara öyle geliyordu ki, evdeki 
qya.la.r bile lı:endilerine şüpheli 
bakmaktadır. Evin için<!e ze\'4< -
siz, tatsız bir hava esiyordu. Le
l>ip bu ikinci karı&ilf' evlıendiğ i 
göne kadar her türlü macera pe. 
finde koşmUf, bi:lıın~, eıimif bir 
bale gimıişt.i. 

Lebip 1Jaralı bir adamdı. Ölün 
c:iy.e kadar kendisini geçindlı'ecel: 

mal mülk sahibi idi. Leyla, Letıi.p 
ile yaln.ız parası için evlenmişti. 
Onun dıprıda iki kocası daha var
dı. Lel>ip onun resmi lkocaaı idi. 
Kanun anlan kendi çer~e.i i
çinde lı:arı koca etm.İ§ti. 

Lebip soıı günleroe fazlaca has
ta~tı. Buna rağmen Leyla, 
kocasını evde yalnız bırakı.p dJşa. 
rıdaki işlerine bak.maktan hali 
lı:almıyordu. Sık sık yakın arka -
daşlarına: 

- Ölııe de o da, ben de kurtul
ısam. Kalacak paralarla zevkli, 
neş'eli bir hayat sürsem... Diyor
du. 

Bu sözler Leyladan evvel Le -
bme varmak istiyen kadınların ku. 
!ağına kadar gi~, onlar da bu 
Dl<!VZUU, mütfilj bir dedikodu ha
line getirmişlerdi. Bitta.'bi çok 
geçın<>den, bütün •bu dedikodular, 
Leb.ibin kulağına da gitti. Zaten, 
Leylfınm rakiplerinin maksadı bu 
idi. Adamcağız, feci bir azap içlıı.. 
de idi. Leyla de, birinci '.karısı iJ
bi fettan, avare ibir .~y olduğunu, 
yı>nir, yutulur bir nesne olmadı
fını anlamıştı. Amm aneden 500. 

ra .. Lebip evde: 
- Bl!ktım fil !kadınlarda.o Artık, 

tııtrtun. 

diyip duruyordu. 
Leyla bu sözlere aldırmryordu. 
- E .. Artılı: sen ek .. Ne olmıı;uı 

ol .. 
Diyordu. 

* Ley ıa, lbir gün yine sevişti~ biT 
ıwkaUa dışarıda gez.ip tozdulcian 
IDnra akşam eYe dönmüştü. Ko -
ası ılıergünkünden dııiıa çak ha. 
ırııp ve bitkin, ~ yatıyordu. 
Lebip, adeta can çe~yor, lb>r şey
iler söyemek iı!ıt.edHo;e atzını .;a
nııyordu. 

Leyla, sıkı bir alAb ve muh&b. 
betle, kocasınm yanına ııolruldu. 
Alnım tuttu w: 

- Ne var, ne oluJ'Ol'Smı lı:oca
cığml?. 

Leylanın bu ısözlerine Ld>ip hiç 
cevap ~edi. Ara sıra yaptığı 
işaretlerle bir şey !er istiyormuş 

gibi, çırpınıyordu. Faat Leyla, 
kocasının söylemek istediği şeyi 
~lr türlü anlımııyordu. Genç ka. 
dın, kollarından tutarak kocasını 
lf.lllVaşç& kaldırdı; sırtını yutıtlara 
dayadı: 

- Ne demek istiyorsan söyle, 
dedi. Çlink:ü, anlıyamıyoruın. Bel
ki ra.lıat eder biraz ko!WfU:rsun. 

IA>hip, güç iıalle: 
- Su, diyebildi. 
Kansı masanın üstündeki sün.

hiden b.ir bardak su dokl.urdu. A. 
clamcağızın dudaklarına götürdü. 
Lelbip, l:ıar1ıretten yanıyordu. Bir 
iki damla BU içebilmek için, göz
lerinin nasıl büyüdüğü, irileştiği, 
görülecek şeydi. Sonra, carlık, 

yeler .. • der gibi, elile bir işaret 
yaptı. Lebip, şimdi, gözlerini karı
sına dikmiş, dik dik bakıyordu. 

Bu bakış çok manalı idi. 
Sonra hafif, kısık bir sesle: 
- T~k:kür ederim. Tam za -

marunda ;:ı:etiştin, diye mırıldandı. 
Sonra, yine titrek bir sesle ila

ve etti: 
- Biraz daha gelmeseydin gi-

diyordum. 
- Ne oldun yine? .. 
Lebİ4l kesik kesik: 
- Hiç. .Bilmiyorum. 
- Bir fenalık mı geldi?. 
- Öyle bir şey .. 

N gib .• - e ı ... 
Letıip biraz daha dWgiiıı blr 

sesle Ut.ve etti: 
- Sen çıkıp gittikten sonra, şöy. 

le şurada uzanmış, yatmışım. Çok 
zaman geçmeden anlasılan ızyu

muşum. 

- Sonra? .. 
- Sonra bir rüya gıörmeğe baş-

lamışım. Yanı başıma bizi evlen. 
diren evlenme memuru gelmiş ba
na dosyadan birşeyler söylüyordu. 

- Yoksa seni evlendiriyor muy. 
du yine? 

- Hayır, hayır .. Öyle değil. 
- Ya ne diyordu? .. 
- Birçok şey !er arasında boyu-

na karın seni aldatı~r. başkala
rile eğleniyor, sen ne duruyorsun? 
Neredesin, diyordu. Ben onun bu 
sözlerine çok kızdım. Sinirlendim 
Ne demek istiyorsun, lbe adaım? 
Benim kamn benimdir. Bana ne 
diye budala diyorsun, diye bir gü. 
rzelce şamataya, kavgaya başla -
dık. O bana birkaç tane ben ona 
beş on tane yerleştiı'dik. 

- Sahiden mi? 
- Dedim ya rüyada ... 
- ~te bu sırada iben ~rguıı, 

argın korku içinde uy~ken .. 
- Ben gelinıce sevindin öyle mi? 
- Ne demek sevinmek .. Sana da 

ilıwıdmı. Sana da sinirlendim. Ar. 
tık ne düşünüyordum, l:ıiliyor mu
llWl? 
-~? .. 
- Ben ölürken bu karıya mete-

lik bile bırakmam. 
Diye düşünüyordum. 
Leyla, bu sözlere fena halde 

içerlemişti. Fakat, bir taraftan da, 
kabahatin lk<!ndisinde olduğunu 

düşünüyordu. İlk defa kendi keıı.. 
di9.inden utandı ve bir itiraıfta bu
lundu: 

•- Evet .. İhanet fena bir iş:ir.• 
Sonra kendi kendine dudakları

nı oynatarak bir seyler mırıldan
dı. Genç ka<lm n~ yapıyordu. Al
lahtan affedilmes:ni mi diliyordu? 
Bu söyleni•, o dakikada Leyla • 
nın haleti ruh iyesinde bambaşka, 
taptaze bir deği•ikHk yaratmıştı. 
Derin derin 'kocasına baktı. Ona, 
ilk defa, bu kadar candan bakıyor 
ve içinde bir acımak 'hissi duyu
yordu. Lebip, başını, duıvardan 

tarafa çevirmişti. 
Leyla, derin bir düşünceye ve 

yahut kendi kendine konuşmağa 
dalmıştı: 

- Gerçi ben aldatıyorum di -
J'C)'l'du, Eğlenen adamların arasında 
kendimden geçerek hiçbir azap 
duymadan yaşıyorum. Kocam bun-ı 
lan göremiyor, göstermiyorum. 

(Devamı 6 met 14yfcıdu) 
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TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

Kozunuzu pay ediniz, sonra geliniz 1 
Fakat Çelebi Mehmet, hasımla

rını bozdu, perişan etti. Nihayet, 
Mehmet Çelebi Ruıneliye geçti. 
İstanbul civarından yürüdü . Çele
bi Mehmet, Anadolu a~kcrile Bal
ta limanına çıktı . Terkostan Kırk-
kiliseyey dogru yürüdü. • 

Edirnede hükümran olan Musa 
Çelebi idi. Musa Çelebi şehzade 
Süleymaru katlettirerek yerine 

- eeçmişti. 
hzade Musa Çelebi, Çelebi 

Mehmedin Anadohıdan Rwneliye 
g erek yürüdüğünü haber alın: 
ca harekete ı:eçti. Fa.kat Çelebı 

Mehmedin askerlecin.in piştarlan 
Edirneye varmışlardı. 

Musa Çelebi Edirnede _değildi. 
Askeri ile heriçte idi. Edirne feh
ri kale kapılarını ~elebi Mehmede 
kapadı ve fU ihtarda bulundu: 

- İki kardeş kozunuzu pay ~ 
diniz de sonra bize geliniz!. 
Çelebi Mehmet ısrar etmedi. Zağ

ralıırdan Filibe, Ahtiman üzerine 
yürümeğe başlad, Musa Çelebi, 
kardeşinin maksadını kavnyama
mıştı_ 

Halbult.i Mehmet Çelebi, Musa 
Çelebinin lımwındanlarile uy~-

Almanlar, Giritten sonra Kıbrısı istilaya teşebbüs 
edip, buradan Sur· yeye mi atlamak istiyorlar ? .. 
Son günlerde harp Akdeniz ada

larına intikal edince, gazetelerde 
Kıbrıs adasının adı da sık sık geç
meğe başladı. Bu münasebetle bu
gün okuyucularımıza Kıbrısı tanı
tacağız. 

Kıbrıs, Akdenizin en büyük a
dalarından biridir. Adanın şimal 
sahili, Anadolu kıyılarımıza 75 ve 
şarkı da Suriye sahillerine 93 ki
lometre mesafededir. Garptan şi
male doğru gayriınutazam bir 
müstatil şeklinde İskenderun kör
fe:oine doğru uzanır. 
Adanın uzunluğu 220 kilometre 

ve eni 00-80 kilometre arasında
dır. Mesahai sathiyesi 9610 mu
rabba kilometre olup, ahalisi meş
rutiyetin ilfını (1324) tarihlerin
deki istatistiklere göre 209 bin 
raddesindeydi. 1930 senelerinde 
200 bine çıkmıştır. 

Kıbrısın iki silsile halinde bü
yük dağları vardır: 

1) Biri cenubu garbi cihetinde 
olup adanın şark tarafına kadar 
etekleri uzanır. Buna •Ülimp• da
ğı derler ki, en yüksek zincsi 
(Troados) ismile anılır ve yük
sekliği 2000 metreden fazladır. 

2) Diğeri, adanın şimal sahili 
boyunca (Aya Anderiya) burnuna 
kadar imtidat eder. Bunun yük
sekliği 410 metreden fazla değil 
dir. 

Bu iki sıra dağların arasında a
danın ortasında şarktan garba u
zanan geniş bir ova vardır. Bu 
ova vaktile mezru iken, şimdi ba
takJ,k ve çalılık halindedir. 

(Olimpos) dağlar:nın cenup e
tek' ri altında uzanan küçük o
valar dahi hemen hemen birinci 
büyük ova gibi gayrimezru bir 
hald• dir. 
Adanın en büyük nehri (Olim

pos) dağının şimal eteklerinden 
inerek, adanın merkezi olan (Lef
koşa) şehri içinden geçer ve bü
yük ovayı ikiye bölerek (Magosa) 
nın ü't tarafmdan denize dökülür. 
Ayrıca bu dağların garp ve ce

nup eteklerinden dahi birçok kü
çül< nehirler akar. Bu nehirler 
seyrüsefere elvrişli değildir. 

Kıbrısın havası çok s:caktır. 
(Olimpos) dağlarının cenubunda
ki yerler ekseriyetle lodosa ve 
bilhassa Suriye ve M:sırdan gelen 

Yazan: - , 
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Sertelli =-=' 
sıcak rüzgarlara maruzdur. Bu 
sebeple, adanın bu sah ili diğer 
cephelerinden daha sıcaktır. 
Adanın en serin y üzü poyraza 

maruz olan şimal sahilleridir. Bu 
sebeple şimal kısmında ormanları 
dahi fazlacadır. Kıbnsta yağmur
lar teşrinis ani ayında başlar ve 
şubata kadar devam eder. 
Kıbr sın her türlü mahsulata 

istidadı vardır. Maamafih, arazi 
çokluğuna rağmen ahalinin azlığı 
yüzünden toprağın her tarafı sü
rülmemiştir. K :brısta pamuk, zey
tin, üzüm, kQp boya, meyva ve 
sebzelerin her nevi yetişir. Mey
vaları pek lezzetli olur. Kır çiçek
lerinin güzelliği ve kokusu, bir
çok seyyahları kendine çeker. Ll
martin, Emil Fage Kıbrısın çi
çekli kırlarından ve Olimpos dağ
larının sonbahar manzarasından 
sitayişle bahsederler. 
Kıbrısın üzüm şarabı bütün dün

ya<:a maruftur. Avrupa losanta
larında yakın vakla kadar (Kıbrıs 
şarabı ) aranırdı. 

Adanın hususiyetlerinden biri 
de, bakır madenlerinin f',12la olu
şudur. Zaten adanın ismi dahi bu 
madene delfilct eder. 

Vaktile altın ve demir maden
leri dahi işletilmiş ti. 

Olimpos dağlarında çok eski
den işletilm iı; olan bu maden o
caklarının hala izleri vard:r. Kıb
r1 ~ın h~yvan-ıtı ehliyesi P!"k az ise 
de esterleri pek meşhur ve kuv
veılıdir, bu nesli son zamanda İn
gilizler ıslah etmişlerclir. 

Bir kıs;m dağlarmt':ı vaban do
muzları mevcuttur. Ahalisi av e
tine inhimak göstermedik !eri için, 
bu gibi hayvanlar dağlarda başı
~ dolaşırlar. 

• • 
Kıbrıs adası halk'nın üçte ikisi 

hıristiyan, üçte biri müslümandır. 
Müsllimanlar umumiyetle Türk
tür. Hıristiyan halkın büyük bir 
kısmı Rum olduğu için, adada 
rumca ve türkçe olmak üzere iki 
lisan hakimdir. Maamafih müs-

tJ'=--ı::zım:ın BU AKŞAM 

lümanların bir çoğu da rumca bi
lir. 

Mlattan evvelki zamanlarda Kıb

rısın iki milyondan fazla nüfosu 
vardı. Ehlisalip muharebeleri es
nasında dahi ahalisi 600 binden 
fazla di. On beşinci asır ortala
rmda adanın nüfusu 108,000 mik
tarına kadar düşmüşse de, bilaha
re başlıyan Yunan muhaceretle
rindan sonra, bugün bunun he
men iki m isline baliğ olmuştur. 

Eski kalabal : ğına nazaran, ada
nın bugünkü nüfus kesafeti, ada
yı boş gösterecek derecede azdır. 

• • 
Adanın en büyük ~asabası Lef

koşadır. Sahillerinde birkaç ka
~aba ve iskelesi varsa da, hiçbiri
nin sağlam, sığınacak bir limanı 
yoktur. Larnaka kasabası da açık 
bir liman halindedir. 

Larnaka civarında Fenikeliler 
devrine ait bazı harabeler göze 
çarpmaktıdır. 

Adanın şark sahilınde Magosa 
ka;abası vardır ki, vaktile Cene
viz ve VenediklJer zamanında 
büyük istilokamlara m al;kti ve kü
çük bir liman: frtmalı hanlarda 
Venedik donanmasın ın yegane sı
ğınacağı bir yerdi. 

Cenup sahilindeki (Lima;:;on) is
kelesi de oldl: uça işlektir. Lima
sonun civarında da eskiden pek 
mamur ve (Aş k ilahe~: ) nin iba
detine mahsus mabedile, eğlenceli 
panayırlar ile meşhur olan (Ama
tonta) kasabasının harabeleri 
mevcuttur. 

Garp sahilinin müntehayı cenu
bunda dahi küçük (Baf) kasabası 
vardır. Vaktile bu kasaba dahi 
(Zühre) nin ibadetine ve hazin 
aşk merasimine sa!me olmuştu. 
Şimal sahilinde, 1872 de İngiliz

ler tarafından bulunmuş olan 
(Girinia) şehrinin harebeleri gö
ze çarpmaktadı r ki, bilôhare bu
ras ı !:ırk elli haneli bir köy haline 
sokulmuştur. 

Kıbrıs adas:nm hususiyetlerin
den biri de etnoğrafya bakımın
dan çok zengin olwıudur. 

• & 
Kıbrıs adası eskiden Ari kavim

lerden birile mesklın imiş. Bilô.
(Devamı 6 ncı sayfada) 

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİ 
Büyük bir GALA ile açılıyor 
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muş bulunuyordu. Mehmet Cele
binin maksadı Bulgarıstana :;cçe
rek Sırbistandan kendisıne gele
cek yardımla birleşmekti. 

Mehmet Çelebi, Sofyaya, Şehir 
köyüne, Ni~e kadar yürüdü. Bu 
harekette Evra.nos Beyin hafi eli 
vart1ıt.. 

Mehme~ Çelebiye elaltında mu
avenette bulunuyordu. Şehzade 
Musaya hiyanet etmışti. 

Mehmet Çelebi, Nişe gelince, 
Evranos Bey de Tırhalada bulu
nan maiyetile yürüdü. 

Tırhale beyi İk.it paşa, Burak 
Bey, Hamza Bey ile bera:ber Ev
rano• kuvvetlerile de Nişe gelq, 
Mehmet Çelebi ile birleştiler. 

Bu toplanan kuvvetler Kösten
dil yolile Sofya ovasına indiler. 
Şehzade Musanın yanında yeniçe
rıler ile kendi has takımından baş
ka kimse kalmamıştı. 

Musa Çelebi fevkalade ciir'et
kir ve cesur bir kumandandı. Yal
nız sarhoş ve kadın müptelası idi. 

Musa Çelebi kuvvetinin azlığma 
bakmadı. Kardeşinin kuvvetleri-

ne karşı koydu. 
Ahtıman ovasında şiddetli bir 

muharebe oldu. Bu sırada Musa 
Çelebi maiyetinde bulunan yeni
çeri ağası Hasan ağa firar ede~ek 
Mehmet Çelebi tarafına geçtı. 

Ve yeniçerilerin karşısında bu
lunan ibir tepeciğe çıktı, ba
ğı:rmağa başladı: 

Sultan Musa gibi bir sarhoş ve 
zalimi terkiıe Sultan Mehmet gi
bi bir adil padişahın tarafına ge
çiniz. 

Diye yeniçeriyi teşvike başladı. 
Sultan Musa dayanamadı, atını 

dizginledi, yalın kılıç tek başına 
Hasan ağanın bulunduğu tepeye 
hücum etti. Hasan ağa kaçtı. Fa
kat Sultan Musa, peşini b:rakma
dı, atını peşinden koşturdu, Hasan 
ağaya yeti§erek b ir kılıçta ikiye 
biçti. Bu sırada Mehmet Çelebinin 
askerleri Musa Çelebinin üzerine 
at sürdüler. Llkin Musa Çelebi 
bunlarla da tek başına harbetti. 
Bu mücadele esnasında Musa Çe
lebinin koluna bir kılıç dal'hesi 
geldi. Sultan Musanın kolu kılıçla 

beraber yere düştü. Bu vak'a üze
rine Sultan Musanın askeri bozul
du. Kendisi de mukavemetten ü
ıınidini keserek kolsuz olarak kaçtı. 
Pek uzağa gidemedi. Takip eden
ler bir hendekte çamura batmış 
olan atı ile cansız olarak kendisini 
buldular (H. 816). 

Çelebi Sultan Mehmet de iki 
müstakil şahsiyet vaı:dır. Çelebi 
Sultan Mehmet, fevkalade kuv
vetli ve pehlivandı. Ona Pehlivan 
Çelebi derlerdi. İkinci hasleti de 
şahsan, tab'an nazil<, dindar, liya
katli şecaati nisbetinde şefkat ve 
merhameti vardı. Sarhoş değildi. 
Akil ve müdebbirdi 

Çelebi Sultan Mehmi!t, Timur
lenk vak'asından ı;onra on iki se
nelik fasılayı ve fetreti bıkmaz ve 
yılmaz bir azimle ta Amasyadan 
Edirneye kadar çarpışarak Osman
lı devletinin vahdetini tekrar kur
:muştu. 

Çele-bi Sultan Mehmet, tarihle
rim izin yuzd ığı gibi 06manlı dev
letinin iılrinci banisidir. 

(Arkası Var) 
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Tefrika • 
Delibaş piştovunu ateşle 
amma, kurşunlar boşa git 

derenin yolunu tuttular. Tam de
ren.in üzerindeki yüksek srtı dö
nüp de dereye inerlerken aşağıda 
hafif karaltıların kıpırdar gibi ol
duğunu gördüler. Fakat ortalıkta 
ses namına bir şeyler yoktu. Aca
ba herifler, kızcağızın ağzını mı 
tıkamşlardı. Adımlarını sıklaştırıp 

dereye indikleri zaman deminden 
kıpırdamakta olan o karaltıları 

da göremez oldular. Yanlarındaki 
kadın, tıpkı, korkudan bağınyor
mwı gibi birdenbire bir: 

- Ayy!. 
Çekti ve bu ay sesini müteakip 

bulundukları yerin sağ ve solun
dan yıldırım gibi dört kişi fırlıya
rak bunların üzerine atıldı. 

Bu frlıyanların biri Knakazık 
oğlu Delibaş Ömer, üçii de onun 
hampaları idL Nankör, kalleş, hain 
herif, önce sureti haktan görüne
rek Mustafa ile helall~tığı halde, 
içinden bütün kin ve g~azı ile 
bugünü beklemiş, mahut Piripaşa 
vak'ası ile kırılan dişlerinin, sa
katlanan çenesinin ve İstanbulda 
tamamile falso olan forsunun inti-
kamını almak için bu plam kur
muş, Mustafa ile Cazımı, gece 
vakti, İstanbulun bu en netameli, 
en tehlikeli, en korkunç yerine 
düşürmüştü. 

Heriflerde saldırmalar, kamalar 
mükemmeldi. 

Berikilerin ise ellerindeki kalın
ca iki sopadan başka birşey yoktu. 
Uğradıkları bu ani hücum karşı

sında sopalarını blrer kalkan gibi 
lrullanmağa ç~an Mustafa ile 
Cazım, bir kaç saniye içinde omuz
larından, kollcrrından, boyunla

rından birer ikişer yara ahnışlar
dı. 

Vakıa Delibaş piştovunu da çek
tiyse de bu zifiri karanlık yerde o
nunla etmiş olduğu iki ateş boşa 
gittL Artık Mustafa ile Cazıma 
buradan kurtulwı yoktu, vücutları 
delik.deşik olarak öleceklerdi._ 

Berekt versin, derenin üst başı
na doğru olan bir çınarın altında 
bir koyun sürüsü ile iki çoiban u
yumakta idiler. Gürültüyü duyan 
çobanlar, yanlarına köpeklerini 
de alarak o tarafa saldırdılar ve 
çok geçmeden bunların yanlarına 
vardılar. 

Çdbanın hlri, Bekı·i Mustafayı 
sesinden tanıyınca arkadaşına 

- Aman dedi, bizim ağayıy öl
dürecekler, yapıştır şu keratalara! 

İki çoban ellerindeki sopalar
larla berikilere karşı giriştiler. Bu 
aralık köpekler de efendilerinin 
saldırdığı tarafa dehşetli bir hü
cuma geçtiler. Bu iki genç ve 
gürbüz çobanın, hele köpeklerin 
hücuma geçmes; ötekileri allak 
bullak etti. Yaralı Mustafa ile Ca
zım biraz nefes alır gibi oldular. 
Eğer köpekler olmasaydı, belki 
çobanlar da berikilerle birlikte o
racıkta kötüye boğulacaklardı. Fa
kat iki büyük çoban köpeğinin o 
azılı herifleri, baldırlarından, kal

çalarından ve en nazik yerlerin
den bütün hırslarile dişlemeleri 

sayesinde hem ~banlar, hem Mus-

tafa ile Cazım muhakl<3~.ır 
liiınden kurtulmuş oldul 

Alibey köyünde 
susamcı arııP 

Bu vak' adan iki gün '!!Jf.~ 
baş Ömer le bir arkada§' 
den almış oldukları yar f 
sirile zaptiye kapısında 
cliley. Öteki iki arkada§' 
paşa tarafından Fizana I 
dü ve bunlara alet olaJI ~il 
se, o kadar arandığı halde 
izi bulunamadı. iJİ. 

O yazı eski yazlara rı ıl 
ha sakin geçiren Mustaf / 
tün zevki, hemen herııe!'~ 
bahçesine, bahçesindeki~ 
!ara, çiçeklere, ağaçlara· fi 
çocuğuna inhisar ediyor P 
ra, Cazımın yetmiş yaşı , 
vey anası da dahil oJdUfİ 
kendisi, kendi karısı, Ço 
likte Bostan iskelesinde~ 
dala atlayıp SilihtarağsY~ 
köyüne gidiyor, oralard~ 
eğlendiriyordu. 

Temmuzun bir bayağ~ 
yine böylece, Alibey · 
hav:uzbaşında, öğle ye~ 
llODl'a kabve içerlerken •. \ 
elinde susam tepsisi ile ıJı 
zenci kadın sokuldu: ,_ 

- Haniya susam ııel'I' 
kıtır!. ı.ı! 

Mustafa bu kadındaJI P4 ' 
susam helvası aldıktan '!1!.4 . 
yanlarına oturttu, kendiSI'~ 
yemeğinden artmış olııJl 

1 
dilim börekle bir tab~ ~ / 
üzerine de bir kahve i]ı1 ~ 
Zenci kadın kahveyi içer;/ ~ 
çekerek ağlaınağa başlaY 
tafa sordu: p' 

- Ne ağlıyorsun dadı · 
- Ah nasıl ağlamayılll 1 

sizleri gol'd üm de böy Je 1 
gibi, aklima benim raJııtl 
lum geldi! tJı 

- Kimdi senin rah11le 
iline? 

- Benim rahmP.tli oğl 
dı Bilald.i. 

- BilaI miydi?. 
- Avet! Bilfildi. 
- Ne iş yapardı\ 
- Yorgancıydı. 

- Yorgancı mıydı·?" t,,cf 
- Avet, yorgancı ıdı. 

yapılı olduğu jçin arkad8• 

disine İnce A> 'n derJerd1
•1, 

Gözler; sul· " · Musti 
nın yüzüne dijo{atli diıd'' 
karak: ıfl!'I'' 

İSTANBULUN yeoıl 
~tanbulun meşhur yedi tef 
yük ve küçük; Çamlıctl ~ 
Marmara ve Adaları ayall \ 

altına seren 1 
BEYAZI ! 
Marmara SincW~ 1 

. nb"' taraçalarında Ista fl·", 

ıWARMAıt 
Gazinosıı 

açılmıştır. erı' 
Halıs kahve; buzlu bir3• 
.ns dondurmalar; soğuk b t"I 

turka ve aJatrarıg~ sC 
Geceleri %4 .ı.. kadar a{'~ '---....... ~~ 

Ş A R K sinemasında 
Büyük muvaffakıyeUe pterllm ekte olan büyük ve ıüzel Y•
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4J- bWtenleriııden a1ııuruflu) 

tlh· ıı eden: Maammer Alatat 
Berlin . • abfill . R ~il' sıyası m erı, uz • 1 

ııı son nutku hakkında şu mü· 
~ada bulunmaktadır: Bu nutuk, 
~eltm harpten önce ve harp 
~ tnda söylediği nutukların ay· 

ve yeni hiçbirşey ilave et • 
ktMir. Garp yarım küre • 
Alman tehdidi altında bu· 

ılıığu iddiası yersiz ve esassız· 
·Dinleyicileri daha ziyade ikna 

, ~~ ort~ya . . atılmış bir iddiadır. 
ı,Jf aıı Harıcıye Nezareti bu kadar 
ıs 1 lıı PheJ°ı' bir ifade karşısında va. 
:sı ıt almaktan içtinap edecektir. f s>' 

1 
an noktai nazarına gelince, 

0 ~ :.ı ~tık kfıfi derecede bilinmek. 

~
etıl ~ ve bu hususla Hiller'in ve 

~ ~ tal Rider'in sözleri hatırlatıl-
(\adır · . 

afıl J JAPONYADA TELAŞ 
•~ aııon Haric.ye Nazırı Matsouka 

·i ) .._'\>ettin nutkuna hiçbir müta
.} ilavesine lüzum görmediğini 
r fi '<il e miştir. Bununla beraber 

ek.ilın resmi ikametgfıJı.ında 
: nazırlar, askeri erkan ve lıü. 
; 
1
hükUnret müşav'rlerinin hu. 

.;,,e bir konferans aktedilmiş, 
l eltın nutkundan sonra, si • 

Vaziyetin aldığı şekil müza-
~ edilmiştir. Celse sabahtan öğ. 
lııtr !tadar sürmüştür. Öğleden 

a da hükumet erkanı ile ordu 
'l.~0~a =a mümessilleri birkaç 
t suren yeni bir konferans ak. 
ltıişlerdir. 

J? tDF;N YENİ BİR NUTUK 
t.. SÖYLEDİ 

ı:.ıl ı ~liz Hariciye Nazırı Eden 
~ ~(\ Londrada söylediği bir nu . 
#, ~ııı·a ll.uzveltin nutkuna temas 
~ .~ ve deınşitir ki: 

~ı U Uzve~. t dünyadaki hür mil • 
ı ~ere yol göstermiştir. Ruzvel. 

rı<' ~nutkunun esası, hür millet • 

1.,1 ~! ~illi mevcudiyetlerinin de· 
r/ ~ serbestisine bağlı oldu· 

İA&ilizler lrakta Bağ. 
dada doğru yürümek
tedirler. Şimdi Bağdatla 
Falluja arasında yarı 
yolda bulunan Hanmik
ta kasabaıını zaptet· 
mitlerdir •• 

ğudur. Bu aynen İngiltere için de 
böyledir.• 

IRAK VE SURİYE 
Eden Irak ve Suriyenin vazı • 

yetinden de bahsederek demiştir 
ki: •Kral Naibi Iraka avdetinden. 
beri sayılmaz derecede sa<lakat 
telgrafları almıştır. Raşid Alinin 
birçok taraftarları şimdi kaçmış· 
tır. Irak pek yakında diktatörün· 
den kurtulacaktır. !rakın islikla.. 
line kar~ı hiçbir fena niyetimiz 
yoktur.> 

Eden Suriyenin istiklal emelle. 
rine karşı İngi!:erenin duyduğu 
sempatiyi bir kere daha izhar e· 
derek demistir ki: •Arap müte
fekkirleri, Arap milletleri için 
şimdikinden daha yüksek bir vah. 
det arzu ediyorlar. Bu birliği vü. 
cude getirmeğe gayret ederken de 
İngiliz müzaherelini ümit etmek
tedirler .. 

AVRUPANIN İSTİKBALİ 
Eden Avrupanın istikbalini de 

şöyle anlatmıştır: 

cHiç kimse, eski dünyanın le. 
şe~üne dönmek arzusunda ol. 
duğumuzu düşünmemelidir. Sulh 
avdet edince, enternasyonal tica
rete, en geniş temeller üzerinde 
yeniden doğması imkanı verile -
ektir. Siyasi ve askeri sulh şart. 
!arımız, Almanyanın fena hare • 
ketlerine mani olmağı istihdaf 
edecektir. Birdenbire kınlmak Al· 
man mekanizması gibi sert bir 
mekanizmanın mahiyeti iklızası· 

dır.> 

IRAKTA İNGİLİZLER 
BAGDADA YÜRÜYOR 

Kahireden bildirilen bir teb • 
!iğe göre, Irakta İngilizler Falluja. 
dan Bağdat üzerine yürümekte , .. 
hüki'ımet merkezine yaklaşmak
tadır. İngiliz kuvvetleri yarıyol
da bulunan Hanmihta kasabasını 
zaptetmişlerdir. 

f\11 i l· I et M e c 1 is i 
lııJ • il in•! Sahifeden Dn1m) 

~lı Müdafaa ·bütçesi elde bu
>1ıı ra;.;amlar gıbi 70 • 80 mil. 
~d de.ğild:r. Bunun daha fev • 
s~ır. Fevkalade taı'hsisat pey· 
\ t 'Y hu:c::ıru alinize geldikçe 
~altamın kaça baliğ olacağını 
.lf 11 sene liıtfen kabul buyur. 
!al'ııı~·l:iuğunuz rakamlarla da 

fl'!.
1 

~-··uş olaea ksınız. 
ı" lııj~ıı s~nt' Milli Müdafaa büt -
j. ·t~ıı YÜksek meclisin tasvibine 
fi 1 tı eden lahs:Satla bütün hız. 

~ti tamamen ifa edilmiştir. 
tıı 1'.sek meclisin bundan sonra 
ııı ıhtıyaçları gözönüne alarak 
lı~u_y Jr~cağı tahsisatla ord.u. 
. Ulun hızmetlerının ifa edı • 

~Jlıı~e bizım kanaat.imiz vardır. 
e yok sesleri-

jl ~ Oll.DUNUN TEŞKİLATI 
l ~ın .. General ordudaki teşkila.. rr r ~ g~nku harp icaplarına uyup 

/ dıgı hakkında bir sual sor • 
~·..ı ~ ~?dileri de yakında ayrıl· 
41' ~'ııı 1 ı_çın bilirler ki, ordu teşki. 

~ı tı imkanların bütün azamisi. 
4, de et;uek üzere alınan terti • 
·~bu ı•!ıkamete doğru yürü • 

'ıııı ktedir. Bunun teferrüatı hak 
: benden sual sormıyacakla • 
U-vvetıe imıid ve tahmin ede

!ıı:ı\> ~nız şunu tekrar temin e • 
,. ti teşkilatı bede.fi ve istika. 

' ~~1Pkı ke.n.di ~uları ve kendi 
. i..._ li dahilındedir. -iBravo sel 

~ tl:emlekette bu teşkilatı vü· 
\ ~~ llelirmek için molör fırbrika. 
'~~a buna muadil bir takım fab 
\~1/ kurı.:lması hususunda le • 

'' 1>ı~11'.Yatta bulundular. Demin de 
~la 1Rıın gibi ahvali hazıradaki 
·~~ r biZ'e ne gibi imkanlar temin 
~etsa bu imk:'m'ardan azami is
)~ etmek yolunda ve kararın • 

\ı;ı ~ı\AŞAT MESELESİ 
· U ~atta bir noksanlık görüldü. 
.lıt~ade buyurdular. 
• tı ela lar demin de arzettiğim 
· ~aıu doğrudan doğruya Mi!U 

1~~anın her sene mutad olan 
, ~ t;ı dı~. Liıtfedeceğiniz fevka • 
\ı~ r hsısattan bu faslın ihtiyacı 

l '.~ıil:kaınları buna ilitve etmek 
·~ ti ll'a~ faslını da itr;ıam ede 
\. f ~· boyle oldu'!u grbi har • 

1,1 
as. nı da aynı suretle itma. 

~· 1 acağız. 
, ~Okta hakkında muhterem 11 n rı cat' ı l::u•· naca· m. 

e-. yeclek sı.ıbayların mz ı<. 
... t v itf' t -ıs buyur • 
. a<U:ıları y ,,.k.,'ek maaş a1ı • 

yor, ayni rütbede .bulunan bazıla. 
n da kendi rütbe maaşlarını alı • 
yorlarmış . .:...Mevzuat öyle sesle -
ri- elde bulunan mevzuat bu şe • 
kılde maş wrmeği icap ettirmek. 
tedir. 

MANEVRA TAHSİSATI 
Manevra tahsisatına gelince: Ma 

nevra tahsisatı mutad olarak her 
seneki gibi bütçeye vaz'edilmiştir. 
Temenni ederiz ki ahval bu ma • 
nevrayı yapmak fırsatını versın, 

maahaza ordunun bugün aldığı va· 
ziyet esas itibarile bu manevrayı 
kendi kendine yaptırmaktadır. 

Ordunun tekamülü için ~imdiye 
kadar yüksek Meclisin lutfen izhar 
ettiği büyük itimadın ve kabul et
tiği tahsisatın tamamen mahalline 
sarf olunacağını son söz olarak söy
liyerek sayın Generale teşekkür
lerimi tekrar arzederim. (Alkışlar) 

ORDUYA ŞÜKRAN 
Milli Müdafaa Vekilinin bu be

yanatını takiben riyaset makamı 
milli müdafaa bütçesi münasebeti
le verilmiş iki takrir olduğunu bil
dirmiş ve kahraman orduya karşı 
Meelisin sonsuz saygılarının bir 
kere daha sunulması istenilmiştir 

Bu takrirlerin Meclisin sürekli 
ve heyecanlı tezahüratı ve alkışları 
ile kabulü üzerine Milli Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkan kürsüye ge
lerek şu beyanatta bulunmuştur: 
Arkadaşlarımın Cümhuriyet or

dusu hakkında gösterdikled yük 
sek iltifat ve itimada ordu namın• 
bilhassa arzı -.şekkür ederim 
Cümhuriyet ordusu, vatanın mü 
dafaası işini, göstermiş olduğunu? 

yüksek itimat ve .iltifata layık bi 
surette yapacaktır. Buna itima ' 

buyurmanızı bilhassa temenni e.. 
derim. (Bravo sesleri, sürekli al. 
kışlar) 

Milli Müdafaa bü~esi aynen ka 
bul edildi. 

Ankara vapuru 
(1 laCll IWıifoMlt Devam) 

ve sefirin tensip edeceği kimse • 
!eri almak üzere Ankara vapu • 
runun dün akşam limanımızdan 

Pireye hareket t'tl i •;ni vazmıs -
!arsa da, vapur Ankaradan bek
lenen emir gelmediği icin hareke,• 

etmemiştir. Bütün hazırlıkları 
tamamlanan Ankara vanuru Salı. 

pazarı a!."1.klannda Ankaradan ge. 

lecek hareket emrini beklemek
tPd'r F..,..ir nt' zaman gelirse o za. 
ı:;., .m Jl ,1rcek Ur. 

Yeni Zelanda 
Başvekili ha
fif yaralandı 

Kahire 30 (A.A.) - Kahire ile 
İskenderiye arasındaki bir oto • 
mobil kazasında Yeni Zelanda Baş
vekili Fraser hafif surette yara • 
lanmıştır. Yanında bulunanların 
yaraları ağırdır. 

lngilizler Suda 
körfezinin 

şarkına çekildi 
Kahire 30 (A.A.) - cB.B.C.• 

Kaihirede dün nP<redilen tebliı;e 
göre, Glridde mühim miktarda 
takviye kuvvetleri alan Alman • 
!arın veni bir hücumu karsısında, 
İngiliz mevzileri yeni bir gerileme 
ile Suda körfezinin şarkına alın· 
mıştır. 

İngiliz tayyareleri kıtaat tecem· 
millerine, yerde ve kumsallarda 
bulunan yüzden ziyade tayyareye 
hücum etmektedirler . 

General KrcY'berg'e takviye 
kuvvetleri vasıl olmuş ise de, Al. 
manlar nakliye lavvarelerile dur. 
madan yeni asker getirmekte • 
dirler. Şiddetli çarpışmalar devam 1 

etmekle ve her iki taraf ağır a • 
yiat vermektedir. 

Amerika da 
(1 inci Salıifedea Den.m) 

gemileridir. Bu gemilere kasden 
hasara uğratılmaması için nöbeL 

.. 

lngiliz filosu 
Cebeluttarıka 

döndü 
Ll.linea 30 (A.A.) - Renovn 

zırhlısı, Şefyeld kruvazörü, Ark 
Ruayal tayS\are gemisi, bir tor • 
pido muhribi, altı torpido ve dört 
denizaltısından mürekkep bir filo 
Oebelüttarıka dönm~tür. Malıim. 

dur ki bu filo cBismark· ın taki· 
bine iştirak etmişti. 

RaşitAli Cenup 
cephesine gitti 

Baildat 30 (A.A.) - Raşit Ali 
Geylani bugün bilhassa Basra 
mıntal asındaki cenup garnizon 
!arını te:ftişc çıkacakt·r. 

IRAK TEBLİG 

Bağdat 30 (A.A.) -Irak askert 
tebliği: 

Garp cephesinde Irak kuvvetleri 

düşmanla muharebeye girişmiştir. 
İngilizle: ölü ve yaralı olarak 3000 
kadar zayiat vermişlerdir. Düşma
nın bir muka'bil taarruzu ağır 

zayiat verdirilerek tardedilmiş • 
tir. 

Cenup cephesinde kıt'alarımız 

.Marakel'de bgiliz mevzilerine 
bücum ~tmişlerdir. Düşmanın bir 

çok ölü veyaralısı vardır. 

İngiliz tayyareleri şimaldeki 
tayyare meydanlarını bombala • 
mışlardır. Hasar yoktur. 

Eerlln Elçiliğimizde 
tir kabul resmi 

çiler konmuştu. Ayrıca bildiri! • Berlin 29 (A.A.) - Türkive Bil-
diğine göre, Fransızların büyük yük Elçisi B. ~rede ve R~fıkası, 
cNormandi> Transatlantiği de dün alııam parlak bir kabul resmi 
bunlar arasındadır. tertip etmşitir. Bu kabul resminde 

Seyahat halinde bulunan 27 bin Alman şahsiyetleri ile kordiplo • 
tonluk bir Amerikan Transatlan· ma~ik hazır bulunmuştur. 

tiğine yolcularını karaya çıkararak ,--. ... ._ ... "',.ıııllllllııl'111ı•lllllıı·ıll-... ,. · ıııflll · 
diğer bir limana gitnıesi emredil· - -Gı"rı"t - - "" 
·ınşitir. Amerikan makamları bu Harbf ne 
emrin seJ:ıcıbini ifşa etmemekte • Bir Bakıcı. 
<lirler. Y 

-
Posta idaresin

den şikayet 
( 1 in<.! Sa.hileden Denm) 

fuz bir eve gitmesi icap eden bir 
mektup bugün 7 gün olduğu_ hal
de el'an yoldadır, h5.lıi Çengelkö
yüne varamamışt:r. 

Yine ayni gün 11,5 da İstanbul 
postanesine 349 numara ile teslim 
olunan iadeli taahhütlü bir mek
tubun da Büyükadaya tam iki gün 
oonra gittiği hayretle görülmüş· 
tür! ... 

Büyükada ile İstanbul arasın
daki mesafe 1,5 saat olduğundan 
ve İstanbuldan her gün iki posta
nın hareket ettiği tarafımızca da 
bilindiğinden cumartesi günü saat 
11,5 da verilen mektubun ancak 
pazartesi günü öğleden sonu ye
rine varmast çok sayanı d'kkattir. 

Bu garip kaybe>lma ve gecikme
lerin diğer bir misali de Beşiktaş 
postanesine verilen ve Karasu kay
makamı Faruk Cemale gönderi
len gazete pakeller'nin de kaybol
masıdır. Gerek Be~iktaştan, gerek 
İstanbuldan postaya verilen ga
zeteler her nedense her defasın
da Karasuya gitmiyerek yok ol· 
maktadır! .. 

Posta Umum Müdürlüğüne bu 
vS.kıalan ehemmlvetle bildirir ve 
posta işlerine de biraz daha dik
katle sür'atin teminini talep ede
riz. 

( 1 inci Sahifeden Devam) 
şısında yen.iden mevzilerıni geri 
çekmişlerdir. Günlerce devam et
mekte olan gbi{la tıöililae muhare
belerde ber iki taraf La al:ır z.ayıat. 

vermektedir. 
ALMAN KUVVETLER.İ 
NE KDAR?. 
- Almanla•ın Glride hava yoluyla 
gönderdikler kuvvetlerin miktarı 30 
bin kadar tahınin edilmektedir. Fakat 
bugünkü şarU --ır dah.ilinde bu rakam 
hakkında doğru bir ilk Lr edinmek güç
tür. Deniz yoluyla hemen hiç asker 
çıkarılmamıştır. Kahiredeki İngiliz 
askeri ınahfillcrinde vaziyet çok vü
zuh!-;UZ olarak. tavsif edilıne.kt.edir, 
İTALYAN A~KERİ DE 

/ AJAYA ÇIKTI 

Bir İtalyan tebliğine ıı:öre, Alınan 
kuvvetleriyle işbirliği. yapmak üzere 
İtalyan kt'alan da Girit. ad.a.i.lııa ilı.raç 
edilmiş bulunmaktadır. 

YORK KRUVAZÖRÜ 
BATTI 

İngiliz Amirallik Daire•~ bir mild
det evvel hasara uğrayıp Ciridin Su
da körfezinde tamir edilmekte olan 
8250 tonluk İngiliz York kruvazörü
nün müteaddit bava bombardımanla
rı netice.sınde battığını bildirmektedir. 
Genndc hemen hiç zayiat olmamııtır. 
2 ~i ölmüş, 5 k~i yaralanmıştır, 
ALMANLAR iN 
BİR İDDİASI 

Alman asker! mahfilleri, İnıilizlerin 
Alman paraşütçülerine harp kanunla.· 
rına muhalif harekette bulunduklarını 
iddia etmektedirler. Bu iddiaya a:öre. 
esir ahnan paraşütçüler kannlarma 
bon1ba bağlanmak suretiyle öldilrü.l
müşlerdir. Bu sebepten Berlln kay
naklan mukabele bilmisil olmak üze
re her Alman için 10 İn&il.iz; askerinhı 
kurşuna dizileceğini bildirmektedir. 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci Salrlfe4en Dena) 

tünlüğü ve İngiliz kıt'alarının ha· 
va hücumları altında muharebeye 
mecbur kalmalarıdir. Evvelkı ya· 
zılarımda lngıliz kıt'alarının Me
lame bölgesinde taarruz etmeleri· 
ni lüzumlu görmüştüm. İngfüzler 
böyle bir ta111ruz yaptılar, fakat 
iyi mevzilenmiş olan Alınan kıt. 

alarmı mevzilerinden söküp çıka· 
ramadılar. 

Bundan sonra İngilizlerin karşı· 
larında daha çok kuvvet bulacak· 
!arı muhakkaktır. Almanlar çıkar
mıya teşebbüs etmeseler de işgal 
sahasını şarka doğru genişletmiş 
olduklarından hava nakliyatından 

daha iyi istifade edeceklerdir. İn· 
gJizler takviye kuvvetleri gönde-r
mişlerdi Bu kuvvetlerin Kandl
ye ve Resmo bölgderine sevkolun
duğunu şimdi kabul edebiliriz. E
~er Resmo ve Kandiye civarındaki 

ı 
paraşütçüler esir veya imha edil
mezse, Almanların bunlan takvi
ye etmesi çok muhtemeldir. Kan
diye • Resmo • Hanya yolu İngi
lizlerin e!.nde kalmalıdır. Bu yol 
paraşütçülerden temizlenmezse 

İngilizlerin adayı müdafaa etmesi 
pek müşkül olacaktır . 

2) IRAKTA: 
Fellucedeki İngiliz kıt'aları Bağ

dat istikametinde harekete geçmiş 
ve Harimukta mevkiini işgal et

miştir. Bu suretle İngilizler Bağ
dada hayli yaklaşmış bulunuyor
lar; lngWzlerin petrol tevzi mer

kezi olan Haditaya doğru da bir 
harekette bulunmaları varit ola

'bilir. Irakta İngilizlerin vaziyeti 
müsaittir. Iraklılar n Bağdadı u
zun zaman müdafaa etmeleri, ha· 
zrrlik ve lruv\'ele bağlıdır. Bunlar 
çok olmadığına ['Öre Baj!datt& u
zun bir mukavemet beklenemez.. 

HlJ.rp talihi 
lngilizlere 

gülümsüyor 
(..._aJecı ... Denm) 

tutunmak fırsatını bulmuşlardır. 

Adayı tamamile istila edebilme
leri yeniden yeniye yapacakları 

büyük fedakarlıklara ve bütün 
hava kuvvetlerini buraya tahsis 
etmelerine bağlı görünüyor. 

Akdeniz yolu ile Afrikaya geç
mek, yani Mısırı işgal ve Küçük 
Asyaya atlamak teşebbüsü de 
müşkülat arzetmektedir. İ111ba
harda başlıyaa bu teşebbüs mu· 
vaffak olmamt§lır ve olmamakta 
da devam ediyor. 

Atlantikte Amerikan yardım ka· 
filelerini batırmak ve seyrüseferi 
daba müessir bir suretle işkal et· 
mek için yapılan son hamle de Bis· 
markın batırılması ile muvaUa
kiyetsizliğe uğramıştır. 

Her üç tecrülıcnin de ademi mu
vaffakiyetine, b:ihassa İngilizlerin 
denize hakim olması sebep teşkil 
etmektedir. 

Almanlar; yalnız bava kuvveti
ne güvt.·ni:yorlar ve donnnınalarını 
kaybetmiş bulunuyorlar. İngiliz. 
ll'r ise; hem donanmalarına, hem 
ae douanma ile bir arada ı~birli
ğine sevkettikleri tayyarelerine 
güvcni~orlar. 

Giritle tek nakliye gemisi Al· 
man asker ve harp 'asıtalarım 
Suda veya Kandiyeye ihraca mu· 
vaffak olamamıştır. Donanmanın 
Giritteki meşguliyctiııden istifade 
ederek Trablusa gönderilmek İs· 
tencn son deniz kafileleri birer bi
rer Sicilya . Trablus arasında ya· 
kalanıp imha edilmiştir. 

O halde, şu neticeye \'Brmak la· 
zımdır: Almanya Avrupa kıt'asını 
Sovyet, Türk, bveç hudutlarından 
itibaren İspanyaya kadar başlan 
başa istila etmi~ olmasına rağmen, 
kıt'a içinde mahpus kalmıştır. Bu 
mahpusiyetlen kurtulabilmek j. 

çin denizleri aşmak lazımdır. De
nizlerde ise; yalnız hava kuvve
tine güvenmek kiıfi değildir. Ha
va kuvvetleri ile yapılan işgaller 
deniz vasıtaları ile takviye edil
medikçe, kafi muvaffakiyete eriş· 
menin imk3nı yoktur. 

İşte, Girit, işte Sidlya - Trab· 
!us. işte son Atlanlik te<rübcsi. 
Binaenaleyh, Almanyayı şu anda 
kendi kafesinden çıkan ve fakat 
Avnıpa kıl'ası gibi üç t111afı su 
ve bir tarafı Sovyet Rus'.\·a duvan 
ile örülü muazzam bir kafes içine 
düşen bir arslana benzetmek liı· 
2ımdır. 

Arslan; bütlin hasımlanru ez
miştir, Kıt'anın hakimidir ve fa. 
kat denizleri a~ıp yeni kıl'alara a· 
yak basamadıkça Avrupa kıl'ası 
içinde zamanla, iklısadl zaruret
!Prl~. iptidai madde yokluğu ile, 
nüfus kesafetinin yaratacağı buh
ranlar ile kendi kendisini ~·iyip 
bitinneğe ve bir gün care•izlik i
çinde yere serilmeğe mahkômdur. 

Zaten: İngilterenin de istediği 
bn idi. Kendi kuvvetlerini kendi 
istedikleri seviyeye çıkarıncıya 
kadar Almanyayı kıt'a içinde yor· 
mak, hedeften hedefe saldırtmak, 
denize getirmek. küçük denizleri 
aşmağa ve ge<;meğe muvaffak ol
sa dahi büyük t!enizlerde mıhla· 
mak ve Almanyayı devamlı bir 
serap içinde bırakmak. İngilizlerin 
harbi başarmak ve kazanmak için 
tuttukları bu hareket tanı ve 
planı muvaffak olmağa ve harp 
talihi lnı;füzlere giilmeğe ba~la
mıştır. Hatta Girit. Sicilya • Trab
lus, Atlantik teaübeleri ile ve 
müdafaa bakımından hidiıoelere 
hükmetmek ve Almanlan teşeb· 
büslerinde akamete uğratmak 
kudreti ~!ere C~ftir~ de
nebilir. 

Alınanlar 5&-11 bin pip muka
bili Giridi alsalar, bnnu takiben 
Kıbnsı almqa koyulsalar, Suri
yeye çıksalar, Cebelültanka (it
seler dahi bütün bunlar sadece 
onn yıpratacak, bütün bühin yo
racak ve 1Craptaa 1Craba bala yol
lanmak ı<evki ile asıl bün7eyi ke
mirip çökertecektir. Buna muka· 
bil bugün müdafaa kudretini tan
zim eden, Atlantik. Akdeniz ve 
Britanya adaları hakimiyetini .... 
!inde tutan İngiltere; yarıa Ruz
veltin fnkaliıde hal beYannamesi 
ile seferber ettiği Amerikan sa.,a· 
yiinin yardımı ve 194.2 ye kadar 
vaziyetini koruma" ile taarnız 
kabiliyetini de arttırmağa başlıya
rak, on binlerce tayyare, tank, zırh
lı, top şu ve .. bu ile bizzat ve bin
nefs Almanya içinde Alman harp 
kabiliyetini imha etmek iktidann 
bulacaktir. 

Bi•im sah<! kanaat Vt' görfürii· 
müzle bu ~·ıldız harp •ema!'1na 
doi;nağa haşlamış ve kat'i 70fer 
ibr""i İngiltue lelılne kendini ak· 
tarıruya koyulmuıtu.r. 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 25 -
Yazan: Frcmcia Maclı4ııl Çeviren: la~ F. SER.TEW 

Bir İspanyol kadınına bu kadar itimat 
göstermek, doğrusu şaşılacak şey 1 

Salonun pencereleri kapalı. Si· 
garamdan çıkan duman salonun 
tavanında mavi bir bulut halinde 
dolaşıyor. 

Ne olursa olsun.. fazla nezaket 
göstermeğe vaktim ve sinirlerim 
müsait değil 

Hila yeni vazüemi öğreneme
diğime adeta hiddetleniyorum. 
Kendi kendime: 

- Garip şey! diyorum. Beni 
neden Londraya davet etmediler? 
Neden yeni vazıfemi bana sahsan 
tebliğ etmediler.? Böyle ı~arla
ma vazife olur mu?. Bir İspanyol 
kadınına bu derece itimat göster· 
mek, doğrusu şaşılacak bir iş. 

İşte, kapı çalındı. 
Ş'şman hizmetçi yalan söyleme

miş. İspanyol Madamı şapkasile 
apartımana girdL 

Salon kapısı açık. 
Uzaktan birbirimizi görüyoruz. 
Madam şapkasını çıkarıp port-

mantoya astı. 
Salona doğru yürüyor. Kend.ısı

ne gülerek selam verdim: 
- •Amerikadan geliyorum, Ma· 

dam!. 
O da güldü ve hararetle elimi 

sıktı: 
- Roza Anlıonyo~ 
Adım verdikten sonra flave etli: 
- Ben de sizi bekliyordum. Üç 

gün kadar boş yere vakit geçti am
ma, bu kabahat ne benim, ne de 
sizin. Akla gelıniyen mühim ha· 
diseler bu teahhura meydan verdi. 

- Evet, Madam Roza!. Faber
layn faciasında ölenler arasında 
ismimi görünce, beni de öldü san
dınız .. hakkınız var!. 

- Sizi tebrik ederim, Mister 
Nayn!. Bütün dünyaya kendin'zi 
öldü bildirdiniz. Ve şimdi karşım
da arslan gibi, dipdiri duruyorsu· 
nuz!. 
Madam Roza Antonyo benimle in· 
gilizce konuşuyoyrdu. TaUı bir 
şivesi, ayni zamanda sehhar ba-

kışları ve bütün bunların revkın 
de şeytani bir zekası vardı. 

İtiraf ederim ki, o güne kadar, 
bir kadında böyle güzellikle ze
kanın bu derece imtizaç ettiğ, ma
nalı bir çehre görmemiştim. 

Salonda fazla konuşmadık. 

İspanyol dilberi şişman hizm .. ı
çiyi çağırdi: 

- Beni anyan olursa, bugün ak 
şama kadar evde bulunmıyacağı· 

mı söylersin. Ben Çağırmadan ya· 
nımıza gelme!. 

Hizme~i itaatkar bir tavırla 

başını eğerek salondan ç kt~ 
Pansiyon sahibi salonun yanın· 

dan bir kapı açtı: 
- Buyurunuz çalışma odama. 
Salondan yürüdüm. 
Küçük, fakat çok lC'mız bir yazı 

odası. Yan du,·arlarda kitaplar .. 
ortada bir yazı masası. r.ıa ... n n 
üstünde bır yazı makinesı. İ,;.i kol
tuk. 

Bir küçük sigara iske'I!lesının 

üstünde büyük b r likor şişcsL ıki 
kadeh .. birkaç bonbon. 

Kolluklardan birine oturdum. 
Madam Roza yavaş yav•~ anla· 

tıyor: 

- Londradan yeni bir emir al· 
dım. Kurtulduğunuzu duymuş o
lacaklar ki, bana gelen bu em;rde, 
size verilmek üzere gönderi len ka
palı zarfı teslim etmem bildiriliyor. 

(Casus mektebi) nden çıkar çık· 
maz (Faberlayn faciası) gibi bü
yük bir felaketle karşılanmanız 

( ıı.rı.uı Var) 

BiSMARK 
(1 inci Sahifeden Denm) 

esir etmişlerdir. 
cBismark> ın Alman limanlan. 

nı terki birook mütalealara yol 

açmıştır. <Bismark• ın Ruzveltin 
söyliyeceği nutkun tesirini a7.alL 
mak irin Atlantiğe açılmış olduğu 
söylenmektedir. 

Büyük Röportaj 
(1 bıc! Sahifeden Denm) 

ayni zamanda alaturka k~mı şe. 
fidir. İslanbulda doğmuştur. Ken· 
disi, Heybeliadada oturur. Dört 
ay evvel yapılan Cemiyet kon • 
gresinde, körleri temsilen, idare 
heyeti azalığına getirilmiştir. 
Daniş Alpagut, zeki, çalışkan, 

hassas bir gençtir. Yalnız bir mu
siki san'alkfırı değildir. Ayni za. 
manda şairdir. <Bahar geceleri. 
isimli bir şiir kitabı vardır. Bu 
'kitabın içinde sevgilisinden aldığı 
ilhamlarla yazdığı birçok güzel 
şiirler, ~arkılar vardır. 
Daniş Alpagut asil ve maruf bir 

aileye mensuptur. 
Genç kıza g~lince: 
Bu kahramanımızın da iki gözü 

'kördür. İsmi İsmet Dinçerdir. He
nüz 21 yaşındadır. Zayıf, orta boy

lu, mevzun vücutlü. Kibar yapılı, 
!ıassas bir genç kızdır. Körler or. 
kestrasının piyanistidir. 

Körler Cemiyetinin evlenme • 
!erine irin vermediği bu kahra. 
manları.mızın macerasını, şimdi, 
genç kemancı ve şair Daniş Alpa· 
gut'un ağzından dinliyelim. 
İsmet Din~ri beş senedir çıldi. 

rasıya seven Daniş A.lpagut diyor 
ki: • 

•- İsmet Diçer ile, tanışma • 
mız bundan beş sene evveldir. 
O, İzmirdeki Körler mektebinde 
okuyordu. Fakat kendisi İstan • 
bullu idi ve ailesi de burada otu. 
ruyordu. Biz, İzmirdeki körlerle 
taruşmak için mektebin müdieü- ı 
ne kabartma mektuplar gönder • 
dik. Müdür bu mektupları mek • 
tepteki talebelere de veriyordu. 

İşte bu suretle ismet ile tanıştık 
ve mektuplaşmağa başladık. Ni • 

hayet o mektebi bifüerek İstan. 
bula geldi. Adresimi bildiği için 
bana da uğradı. Ben ailemin ya

Bwbiriınizi görmüyorduk. Fakat 
sesimizle ve kalbimizle mükem. 

mel anlaşıyorlarduk. Bizim için gü
zellik mevzuu bahsolamazdı. Kalp· 

!erimiz ve ruhumuz anlaşlJktan 
sonra ..• 

G<:çen sene konser vermek üzere 
yine beraber İzmire gittik ve bu 
~eyahatten döndükten sonra bir. J 
birimizle evleıımeie karaı ver • 

dik. Fakat ikimiz de buna kara 
verirken ailelerimizin muvafuka· 
tinı şart koştuk. Çünkü düşuniı • ' 
yorduk, biz yanımızda candan in· 
sanlar bulunn~ 1zsn yr...şıyan ö ıık . 
İleride herrangi bir suretle ı:ıı. 
ku b~lacak bır ayrılık eğer a ,e. 
lcrimızin yanına donemezsek b ı ı.ı 

felbkete sürük!erdi. İş'e bu sı,ret
le karar verdikten sonra lcşeb · 
büsrı girışec ... 6 ,k. 

Fakat, bazı kimseler kanunu0 

bizim gibi iki bed.,ah~ın evler: ~
sine müsaade etmediı;ıni söyledı· 
!er. Şimdı bunu b.r a\'ukaıtan so
racağız. 

Evlendikten sona. ) alnız bi• iT· 

de oturmamız tab:i mümkün de. 
ğildir. Ailelerımizin vanında bu· 
lunmamız lazımdır. Sonra, evlen· 
me karannı vermek de bızırn ı "' .n 

çok miişkül oldu. Büyük fedakar. 
lıklara katlanmamız icabcdıyordu 

nında oturuvordum. Bu suretle 

'birbirimizle daha sıkı dost o'..iuk 
Öyle ya bir kan koca g~bı yalnızc. 
soka~a cıkamıyacak, bir yee 

gidemiyecektik. Muhakkak surette 
yanımızda ba<kaları bulunması ve 
bizi idare etmeleri laz:mdı. Hal· 
buki, karı kocalığın yegane zevk• 
iki hayat arkadaşının başbaşa g<oz· 
mesi ve yaşaması dPğil midir' 
Fakat, biz, bunlardan mahrum ka. 
lacağız. Buna rağırcn, birbirimizi 
çok sevdigimiz irin bu mahrumi. 
yellere katlanmağa seve seve razı 
olacağız.. 

* Daniş Alpagul'un sözleri 'bura-
da bitiyor. Şimdi, genç ve ama 
kemancının sevgLisi İsmet Dinç· 
erle konuşmağa uğraşıyoruz. Ger.ç 
kızın da mace:asını kendi ağzın
dan dir.liyeceğiz. Buna da mu • 
vaffak olursak, Bü)'ük reportajı
mız muvaffakiyetle sona erecek· 
tir. 

Bu arada, bu çok mühim ha.. 
dise hakkında hukukç'.llar Vt: dok. 
torlarla da görüşt~k. Bu mülakat
ları da lkuyucularımıza lakdım 

edeceğiz. 

E ıne t'nder tesadüf edılir bu çok 
m r.ıklı hiıdiseffin her yerde bil· 
yik bir alaka uyandırdığını, bize 
gelen ınektupla:-dan, sorıolan su. 
illerden anlıyorıa. 
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FAYDA 
Haşeratın En Biaman 

Katilidir. 

Şunu bilsinler ki, karşılarındaki muharibler 
topsuz, tüfenksiz de olsa Türkdürler 

Sinek, Tahtakuru
su, Güve, Bit ve 

bütün haşeratı 

SANİYEDE·, Vali vekili buradan edindıği 
kuvvetli bır kendine güvenişle 

sözü açtı: 
- Şehir ve biz mukavemet e

deceğız .. 
Komodor gülümsedi. 
- Tehlike karşı,;ında ve bek -

lenmiyen ani tecavüzlerin önünde 
kanının emrettiğini yapmaktan 
kaçınmıyan her Türk gibi beye • 
fendi!.. 

- Bombardıman ne vakte ka
dar devam edecek dersin? 

Hacı Ahmet Bey omuzlarını 
ıillı:ti: 

- Vallahi bunu kestirmek çok 
güç ıbeyefend;... Onların mermisi 
tükeninciye, bizim damarlarımız
daki kanın son damlası akıncı -
:ya kadar!_ Maamafih, bu müte. 
cavizler şunu hesap etmelidirler 
k.i, karşılarında bulunan muıha -
riplcr, topsuz, tüfeksiz de olsa 
mhayet Türktürler ... Belki ıbura
ya ihraç yapmağa muvaffak olur. 
lar, fakat serti temin ederim ki 
beyefendi bu muvaffakiyet tıpkı 
ak§am güneşi gıbı silik ve çaıbuk 
geçen bır kazanç olur. Sonra da 
çok pahalıya e de edilir 

Gerç. tabyalarımız sustu... Sa
hilde bu cehennem ateşine cevap 
verecek bir silaha rıa' Jt değiliz. 
Amma, biraz evvel arzettım ya 
Damarlarımızdaki kan, bıze 'bu 
toplardan, mukabele gösterecek 
ikudretli silahlardan daha fazla 
kuvvet telkin edecek asil ıbir kud
rettir!_ 

Etrafta meıımiler patlarken, 
Trablus; bembeyaz ve mamur hü
.-iyetini hara.belik ve moloz yığın. 
larile de~irirk\!n komodor tıpkı 
bır şenlikte, bir merasimde nutuk 
söyler gibi en parlak cümlelerle 
konuşuyor, bu ce'hhenm sağnağı. 
11a aldırif bile etmiyorau .. Fakat 
b1. sırada da Trablus limanında 
tecavüzün yeni ye beklenmiyen 
bir sahnesi cereyan ediyordu. 

Bir taraftan ~hrl topa tutan 
düşman donanmasından iki motör 
tndiriJ.mjş, bunlar sür'atle limanda 
d\!.mlrli bulunan ve bombordıma
mn ilk fulında kendi hareket tarz. 
!arını kararlaştırllll§ bulunan Os
manlı gemlerine doğru yürümü§
tü .. 

Bunlardan Derne vapuru derhal 
ıintin voinerini açtı .. Kendini ba-

HiKAYE 
(4 iincıl scıyfadan devam) 

Lfikin beri taraftan rüyaların için
de yüzen ve isyan eden kocama 
ınalfım olmuyor mu sanki. İşte 
misali. Şana şimdi anlattığı rüya 
Rıugünkü hayatımdan bir parça .. 
Eve dönerken içimde bir azap du
:yuyorwn. İçim içime sığmıyordu. 
Yüreğimde bir telaş, bir heyecan 
ıvard.J. Günahımın ağırlığı altında 
adeta eziliyordum. Buna rağmen 
ilııocam muhakkak ki masumdur; 
A2. evvel söylediği sözler de lali.. 
lfedir. Ben onun •biricik karısıyım 
Ölse, benden başka kime 'bıraka
cak malını, paralarını? .. 

Leyla, karyolanın yanından u
sulca kalktı. Yaşaran gözlerini sil
di. Bir koltuğa oturdu. Şimdi, hafif 
l:ıir horultu ile uyuyan kocasına 
bakıyor, .gözlerini ondan ayırmı
\YOr ve düşünüyordu. 

- Leyla biraz su .... Kabilse mir 
limonata yapar mısın bana, ka. 
rıcığı.m?. 

Kocasının bu hitabı onu dald;ğı 
liüşünceden birden uyandırdı. 

Titrek bir sesle cevap verdi: 
- Peki, şi.mdi, koca<:ığım .. 
Limonatayı yaptı, acele kocası-

ııın yanına geldi. Ağzına verdi. 
Lebip, limonatayı yudum, yu -

dum !çerken, karısına biraz da:ha 
müşfik bir ııazarla bakm~ı. Bu 
tıalden cesaret alan Leyla: 

- Kuzum kocacığım, dedi. De
min söyledığın söz sahı mi? 

- Ne sözüJ 
- Han , şu, uyurken 'bu karıya 

rnet• !ık bile bırakmam sözleri. 
Lebip karısına daha d.lclrntle 

baktı. Leyla heyecan içınde idi. 

Yüzü kızarmıştı. 
Lebip içini çekti: 
- Seni, iyi yola getirmek için 

uğr~ıyorum ... 
Leyla, ıaiı.r~ iııöaQe Juvranıyıor-

tırmağa kalkıştı.. 
İtalyan motörlen, avlarının Ü

ze.ine atılan birer pars hırsı ve 
çevikliği ile sür'atlerini fazlalaş
tırdılar .. 
Maksatları Türk gemicilerinin 

yapacakları işe, gemilerin batma
sına mani olmaktı. Fakat, daha ilk 
motör Dernenin yanına sokulma
dan gemi güvertesine kadar suya 
dalmış, biraz sonra da iyice gö
mülmüştü, 

i:alyanlar, bu yüzden uğradık. 
ları ümitsizliği ateş kesafetini art
tırmak, bombardımanı şiddetlen

dirmckle telafi etmeğe çalıştılar .. 

İMHA EDER 
Piyaıada adi gaz ile yapılım 
ve Avrupa malı diye yalan 
markaları FAlDA yerine 
11ize vermek isterlerse al• 
danmayıoız. FA Y D A'yı 

ısrarla isteyiniz. 

BASAN isim ve mar
kasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU 

ı 

Bütün bunları gözden geçiren 
Besim Beyin etrafını ufak bir yer. 
li kalabalığı sarmıştı. Vali veki- 1 

line yalvarıyorlardı .. 
iSTANBUL 

'v 

DEFTERDARLIGINDAN 
- Ya ı;eydi.. Bu ateşi durdur! 
- Harap olduk seydi:. Bizi kur-

tar! 
- Teslim olmağa ıhazırız! 
Bu son cümleye top gürleyişiıti 

andıran bir cevap mukabele etti: 
- Defolun buradan yüzsüzler .. 

Evlerinizin kapıs m düşmana aç. 
mak, harimınJzi murdar canınız 
uğruna yabancı ç!zmel-erın altına 
sermek için utanmadan bir de bi-
2e tcs~ o'mak tek''fıni yapıyor
sunuz!. 

Yalvaran sesler durdu .. Bütün 
göz'er bu top gürley~ni andıran 
cevabın fışkırdığı ağzı aradı .. 

Bu, !kapının yanında duran • 
Trablusa sonradan gelip y-erleş. 
melerden kırk beş yaşlarında ker. 
vancı Mustafa ağa idi .. 
Geniş omuzlu, uzun boylu, sert 

yüzlü, adali vücutlü hulasa kah
raman özlü ve sözlü olan bu Türk 
oğlu Türk, etrafını saran Arap
ların toptan yalvarışlarına ver • 
diği cevabı füli bir hreketle ta
mamladı .• 

Sıra No. Adı w İ.yı 

1 Hüseyin 
2 Raınazan 

3 Celdl Adnan 
4 > • 
6 Ali ve Mehmet 

Bakkal 
Kahveci 

6 Zıırct jir.ıycr Dökmeci 
7 ll!chıret Egtı Kahveci 
8 Kevoı k Elbise Tamırcisı 
9 Serdar Zade İbrahim Triko-

taj F. 
10 Alemsandıros Muratyan 
ll Bôr~a.-ı A'.akul Fani!A dikicisi 
12 Nuvart Sahakyan Trlk<•tai 

• 13 > 
14 > 
15 Şahnbettin Kan Bakır imali 
16 Ahmet Malik Tüccar Barsakçı 
17 Karabctozanyan 
18 P>rslh 
19 Ömer Uğurtan 

Elibseci 
Elbiseci 
Barsakçı 

20 Bezduhi Boyacı 

21 Hamam! lade İsmail ve Celal 
l\iübaaya Şubesi 

22 Vasfi Ramiz 
23 llokkı Yılancı 

24 Hacer 
25 Lamho i plro 

Gömlekçi 
Kumaşçı 

Dokumacı 

1'Uıncı 

Malı..u..i Sokatı No, 

Süle;r: İsme\iye C 20 
> Tanburacı H. BL~ 

M. Calerıyc H. Kı 1 14 
M. C;ıferiye H, K/1 H 
D. H. Abud Erendi. H K/2 5&, 
Mercan Uzun Çar:o 150 
Kahveci D. H. Çukur H. 7/1 
M Muradiye S. 5 
D. H. Abud E!endi H. 24-.25 

Suley. Darülfıinun C. 36 
::::> H Abuc. Ff li K/1, 21 
D. H. B. Yeni. B. 3.26 

D. H. B. Ye'll. H S,26 
D. H. B. Yeni. H, 3,26 
M. Fuat Paşa 26 
D. H. B. Yeni. H. K/1, 111 
M. Çakmakçılar 83 

> 19 
D. H. B. Yeni Ha, 18 
D. H. Ali l'a§!ı H. 7 
M. Yusufyan. I!. No 39 

lif. Malımı.diye il. No 38, 39 
D. H. Sabrüsafa. H. 16, 17 
.M. Agopyan H. 11 Na. 
Slilcy: Uzun Çarıı 241 

Ka.za.Df, BUhran, Fesvka. 
tide, .zam, oeza -
15, 44 K, 31 08 B, 1, 94 2. 
3, 02 z 
53, 42 K, 10, 68 B, 
25, 46 K, 5, 09 B 
6, 27 K, 1, 25 B 
3, 06 K, O, 61 B 
O, 09 K 
4, 86 K, O, 97, 5, 83 :ı 

21, 25 K, 4, 25 li 

6, 62 K, 1, 12 B 
29, 30 K, 51 86 
122, 88 K, 5, 86 

243, 75 K, 48, 75, B 
99, 50 K, 19, 90 B 

937 
> 

• • 
• 
• 
• 
• 
> 

> 
> 

• 
• 
• 

47, 00 K, 9, 40 B, > 
28, 35 K, 5, 67 B > 
34, 65 K, 25, 52 M, 9, 90 h > 
15, 40 K, 4, 40 H > 
2, 24 K, 2, 98 M, O, 64 H 13, 10 Z > 
2, 86 H > 
19, 25 K, 25, 52 M, 5, 50 H 4, 95 Z > 

8, 36 K. 27, 72 H, 
3, 15 K. O, 90 H, O, 93 Z 
O, oı H, O, 09 Z 
154. 20 K. 15v, 66 M, 65, 04 H 
37. 02 z 

> 

• 
• 
> 

Kollarını sıvadı.. Eline geçir • 
diği bir tüfrngin dipçığini hava
ya kaldırarak d• ;m tırladı. Bu 
toprak hainlerine, korkaklara çala 
dipçik girişti.. Biraz evvel düş -
nıana teslim olmak içın yalvaran 
ağızların sahipleri şimdi korku 
haykırışlarile darmadağın oldu. 
lar .. Her biri bir tarafa kaçışma
ğa koyuldular .. Kl?rvancı Mustafa, 
en son Arabın sokak arasına ka
çışma kadar takibine devam etti.. 

26 Dimttri ve Yorgi Sofyanos 
Kontraplfil<çı 

D. H, Tarakçılar Han arkası 10 No 3, 50 K, 1, 65 B, 4, 48 M, 1, 00 H, 
1, 06 z 

(Arkası va1'J 

Nikah 
Emokll BiD""41 Merhum Zl1& Gö

blan knı Ba1a.n Nim.el Gokalan ile 
Aoteimen Rlfal oğlu A. R;tat thı.u
Der'ln nJü.hları Ca.n;ıa.mb:ı. ,.ünü icra 
edilm>;tlr. Tanleyne ııaadeUer dile
riz. 

Be1oilu Tapu SW!ll !lluhalızlıtın-
ılan: U/1'79 

S~lide Feriköy İkinci kısım mahal
lesinde Hanımoilu ve Haso sokakla
rında eski (37) ve 32 kapı numaralı 
gayri menkulün maliki Andon oğlu 

Fethullahın (290) a;cnesinde vcfatiyle 
veraseti karısı Firo!inf kızı FJimene
yi ve Firo:;inin dahi ( 1929) ı;enesinde 
vefatiylc veraseti çocukları Tereze Ef
kar ve İtalyan teba:tsından Mart Bar
bariça"yı bıraktığından bahisle intikal ' 
muamelesi talep edilmiş ise de bu 
ıayrirnenkultin tapuda kaydı olmadı

ğından dolayı senetsız tasarrufata kı
yasen muamele yapılmasına lüzum 
&örülmüştür. 10 Haziran 1941 t.arhine 
müsadit &ılı gUnU snat (16) da mahal
linde tahk.kat y.ıpılacab'Uld<ın bu gay
ri menkul üzei·lnde bir ıtına tasarruf 
iddiasıncta bulunanlaı· var i..:;e muay
yen s.:ıatte mahallinde blılunacak olan 
memunımuza veyahut daha evvel Sul
tanahme\t.ı Beyoglu Tapu Sicil Muha-

du, adeta ... ağzını açıp birşey söy. 
liyemedi .. 

Lebip, tekrar konuştu: 
- Henüz kat'i kararım yok .. Fa

kat ı;ana da düşen bir vazife var

dır ki hasta :;dam evde yapaya!. 
nız bırakılamaz. Hiç olmazsa, sen 

dışarıda gezerken, ·bana bakacak 
bir hasta;ıakıcı bulmağı düşüne -
cek kadar vicdanlı hareket etme

li idin! 
Ben, biraz evvel ~ylediğim ka

rarı, vicdanlı hareket etmemek -
ten korktuğum için bir türlü kat
il~ştiremiyorum .. 

Leyla başını 'birden karyolanın 
kenarına dayadı. Hınçkıra .Jıırıçkıra 
ağlarnağa ·başladıc 

- Beni affet kocacığım, diye, 
yalavrıyordu .. Hayatımın sonuna 
Gtadar, senin yanında ka~m. 

27 Mustafa Enis 

26 M. Reşat 
29 Beşir Taşçı 

30 Yorgi 
31 Yervar\ 
32 Cenuılettin 

33 Mehn1et llasan 
34 İzah Bordavld 

Teneke imali 
Trikotajcı 
Tarakçı 

Kilhpçı 

J\lanif;ıturacı 

Tuhafiyeci 
> 

• 
35 Albcr şemsiye sapı imali 
36 l\ılehmet Abdülkadir Gümilşc:ü 
37 joze! Plnhas .lVIendilci 
38 Agop ]ifa tbaacı 
39 Serkıs > 
40 Serup Sualyan 
41 İlyaz Azra!< 
42 Hasan Karakaş 
43 Karabet Zambak 
44 İbralı.im 

ElbL•ec! 
derici 

Oyuncakçı 

Trl.kotaj 
A:;çı 

Tarakçılar D. H, 9 No. 
D. H. Tarakçılar No. 55 

• 82 
Yaldızlı Han No. 2 
D. H. Mahrnutpaşa ifan 30 
D. H. M. Paşa 161 

> 79 
• 65 

M. Sünbüllü Han 22 
D. Haynacılar 2 
M, Zünbüllü Han 23 

• 19 
> 18 

D. H. Çakmakçılar 70/1 
Tığcılar 58 
D. H. Mahmutpaşa 115-
D. H. B. Yeni Han 8 No. 
D. H. SabrQsafa il. No. 2 

O, 51 K, 1, 29 H, 1, 11 Z 
3,80H.0,38Z 
8, 82 H 
11, 55, K, 3, 30 H, l, 89 Z 

> 

• 
> 
• 

8, 40 K, 2, 46 B. 1, 04 Z > 
1, 05 K, 01 30 H, O, 13, Z > 
O, 35, K, O, 10, IJ, O, 04 Z > 
3, 85, 30, 69 M, 11, 00 H > 
10, 90 H, 1, 10 Z > 
1, 40 K, O, 40 !!, O, 18 Z > 
3, 96 K, 19, 47 H > 
16, 80 K. 13, 95 M, 4, 80 H 3, 55 Z > 
111 90 K, 11, 18 l\.f, 3, 40 11, 2, 64 Z , 

11,55K,3,30H, > 
O, 50 K, O, 15 H, 2, 10 Z > 
1, 05 K, 30 H, O, 13 Z > 
4, 45 K, l, 27 H, 3, 81 Z > 
27, 00 K, 5, 40 B, 4, 86 C > 

Mercan Maliye Sube:d mükelleflerinden :vukanda isim, ve ticaret adresleri yazılı müklleflt"rin terki ticaret ettik
leri, yenı adrt:?slerini bı1dirmcdikleri, tebellüğa salfıhiyetll bir kimı::e de göstermedikleri, yap.lan araştırmada bulu
namadık1anndan hizalarında yazılı kazanç, buhran, bava, muvzene ve zamları havi ihbaıt:ıaneler tebliğ edilemcmi$-
tir. 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan teblii yerine ıeçmek üzere ilfın olunur. (4170) 

İstanbul Halk Sandığı Türk 
Şirketinden Anonim 

Yaz mevsimi münasebetile 2 haziran 941 pazartesi gününden 
!tıbaren, gişelerimiz aşağıda gösterildiği saatlerde açık buluna
cağı sayın müşterilerimize iliı ıı olunur. 

SABAH: 9.30 - 12 

AKŞAM' 13 • 15 
CUMARTESİ: 9.30 - 11.30 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 .,.___, __ _ 
1 - İdaremiz ihtiyacında kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza eden 

t133> kalemde ve tahmin! •3.174.619> lira kıymetinde muhtelit malzemenin 
pazarlık. yoliyle mübayaası mukarrer ve son akdedilen husus! takas esasına 
rnüstenit ticaret anla.')ması mucibince Almanyadan da "tedariki mümkün bu
Junmaktaclır. 

ır - Bu malzemenin müfredat listesiyle sartnameleri Kaba!q\a Levazım 
ve mübayaat aı;ubesindeki alım komisyon unda her gün öğleden sonra &örü
lebilir. 

ıır "-- Taliplerin % 7,5 teminatlariyle birlikte bu husustaki tekliflerini en 
geç 25/6/941 gününe kadar M"zkur komisyona \""di e\m<tleri ltizwnu ilan 
olunuı·. •4052> 

1 Devlet Demiryolları ve limanları İşletm3 U. i~aresi ilaJ!ır ı 
Trakya hattı ile Mudanya - Bursa ve Samsun - Sahil hatıanndan gayri 

bütün şebekede 1 Haziran 1941 günü.'1.den itibaren yenı tarifelerin tatbikine 

başlanacağı, .. . . . 
Bu tarifelere &öre yolcu musabellernın ve yolcu trenlerının haı·eket za

manlarını gÖfjterir cedvellerin istasyonların bek.leme salonlarına asılmış ve ~ü
çük cep tarıflerinin cijel<ırd<o satılıia çıkarılmış bulundutu sayın halka ilAn 
olunur. 

ZAYİ - 880/874 numaralı sandal 
ehliyetnamemi zayi ettin1. Yenısıni 
a.lacnğımdan eskisinin hükmü yoktur 

OSMAN KILIÇ 

ZAYİ - Fatihı Şubesinden aldıgıın 
terhis tezkeremi zayi ettim. Yenısıni a
lacağımdan eskisinin hükmü olnındığı 

1 il.5n olunur. 

1 

1302 Tevellütlıi Sı.Hel'man otlu Yusuf 

ZAYİ - Klıçali Şubesinden almış 
, olduğum a~keri vesikamı zayi ettim. 

Yenisini alacngın1dan eskisinin hükmü 
olmadığı nan ~olunur . 
Kema.Hy~ Sandtkba.(ı mah.aJle1'>inden 
311 Tevellütlil Aluııe< oğlu Ali 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
'fuayene saatleri: 2,5 - ı. Tel: !!311 

8 TAKViM 8 
Rwni 1357 

MAYIS 
17 

Hızır 

25 

Hicri 13H 
C. EVVEL 

3 
•=~-.ı...Yıl 9U Ay 5 Va-ati Eoani 

MAYIS 
5

;3~ ::~; 5~5~ 
3 O 

1311 Öfte 439 
1 7 11 ikladl 8 37 
20 33 Alı- 12 00 

C U M A 
2~ ~~ ;.:k ! ~~ 

HARP ANSİKLOPEDİSi 

Kıbrız Adası ve ehemmige 
(4 iincü sayfadan deram) 

hare Fenikeliler cenup sahillenn
de bir takım kasabalar tesis•et
mişler \'e buraları Mehcerlerle 
doldurmuşlardır. 

Mısır Firaunlarından (Amazis} 
Milattan 550 yıl önce Kıbrısı zap
tettiği zaman bu adayı dokuz hü
kumete taksim edilmiş gördü. Ada 
Mısırlılara geçince bu hük(ımetler
den eser kalmadı Vf' b'rçok mede
niyetler gibi, o hükumetler de ta
rihin karanLklar?na karıştı. Bcın
dan sonra Keyhüsrevin gelmesile 
Kıbrıs İrana ilhak olunarak, bu 
arada adaya bir~-ok Yunanlılar 

dahi hicrete başladılar. O devırde 
adanın nüfusu iki milyondan fazla 
id. Daha •onra İskendcrin Asyaya 
inmesile Kıbl'ısa Yunan muhace
reti bir sel halinde devam etti. Bu 
senelerde ada tamamile Yunanlı
laşmış gibiydı. 

Milfıttan 58 yıl önce ada Roma
Jılann eline geçti ve Roma dev
letinin inkısamında Şark impara
torluğuna ilhak edildi. Bu sırada 
K' brısın muhafızı bulunan (Ko
minos) istiklalini ilim ederek Kıb
rıs Kralı oldu ve bunun nesli Eh
lisalip zamanına kadar Kıbrısta 

müstakil olarak hüküm sürdü. 
Ehlisalip devrinde İngiltere 

Kralı •Richard, (M. 1191} tari
hinde Kıbrısı zapletti ve Kudüs
ten koğulmuş olan Fransız (Lo
ziniar) ı Kıbrıs krallığına tayin 
etti. Bı;."'.lun, siıliılcs;!lden •jak> 
(M. 1473) de •bıl1ı.ve!~d vefat et
mekle, zevcesı Vcnec:.ıkll olduğ: !l· 
dan, Vendikliler bu \'a •)etten 
istifade cttilc>r ve adavı mı. aza
asızca idare 1 ~" ne aldıJar .• 

(H. 973) t ılıınde İki ci S J.m 
devrınde Tü k donanması adayı 

muhasara et 11işti. Padişah: 
yı zaptelmeden dönnıeyi.ıı! 
diği için, Türk serdarları 
sayı on bir ay muhasara ve 
ten sonra, nihayet aday• taJll 
zapt ve işgal ettiln. Ada bil 
retle Osmanlı ülkesine ilhsl' 
lerek, o \'akitlenberi muh 
ve daha sonra müstakıl ınıı 
rıflık suretinde as:rlarca idıl' 
dildi. 

.Mehmet Ali paşa z:ırnanıDdl 
aralık adanın idart'Si Mıs;ra 
Junmuşsa da, bılahare ŞaJll 
Adana ile bera.beı· "lirdal 
rak, vilayet usulü tatbıl< 

zaman (Cezairi Bahrisefit) 
yetine mülhak bir muta· 
olarak idare edilmişti. 

Berlin muahedesinden ti 
(H. 1295} tarihinde lngilte.~ 
akdolunan muahedede adli"'. 
daresi muvakkaten İngiltere 
Jetine terkolunmuştu. :'.\!~ 
kadısı ve evkaf müfettişi ıl 

man İstanbuldan tayin olıı~1 
adanın idare masarifi tetw' 
lerek, kalan varidat fazlaSI 
manlı devletine gönderilirdi· 
rutiyetin ilanından sonra b~ 
tiyazlar da kaldırılarak, nd• 
men İngiltereye ilhak edil~ 

Bugün K;brıs adası, su;·~. 
Mısı~ sahillerine yakınhğı ~ 
rile Ingilizler tarafından f~ 
kcr çıkar.l"'l!k surcti'e tak' 
tahkim edilrr>ektcd r 

Alman hava kuvvejlerl 
Kıbrısı istı'. c~ eden bir 
hareke'ine geçmek tem' ıe 
bu ts arr.z • r~ _ bırdenb•~, 
r:t) ü~ r n., d P. u k! , K"bl'"
tıla tch1-ke• • r ımdılıt 
kalmış gibi gorun;yor . -- - - - -----------

İstanbul Defterdarlığından : 
KaracıC'niztiı· Kilagrn hli~ iye mC".o·k ı. Onunde batmış olan Dob oı ıh. oJf 

nun enkazı 2/6/94 l Pnzartl gıınu saat 15 de J\.fiJli Emlilk 1\'!udlir1u ıundt 
lanncak olan konı.ıi'l ouda aç < arttınna ıle satılaooktır M ıharr:nıe . bcdelı 
.ik~ bin Lrn, tf'mırı.:ıtı 150 y• z ellı li.Tddır 

Fazla. 42 a+ ı n MilU Emlfik ~~uOilrltiiü 4. üncü kalem:.::ne mürac:1.at. 

30 Mayıs 1941 
18.00 Program "'e Mem1eket Saat 

Ayarı. 

18.03 Muzık: Fo ıl Hey'eti. 
18.30 Ziraat Takviıni ve Toprilk 

Mahsulleri Borsası. 
18 . .40 l\lü1jk: Kla~ik Program. Şef: 

:'.1cşud Cemil. 
19.00 Konu~ma (İktıs;ıt SJ,dti,) 
19.15 Müzik: h1ozart - Kl:ı:tinet 

Konçerto$undan AJlegro. Mu
za!fer Uz (Klarinet); Şlozin
ger ( Plnno). 

19.30 Atemleket Saat Ayarı, ve A· 
jans Itaberleri. 

19.45 J..!üzik; Radyo s, ing ve Tan
go Orkestı:ası İbrahim ôz
gur ve Ateş Böcekleri) 

20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Peşrev ve Saz Se-

ınaileri. 

21.00 Konuşma: ı.ıcrnlekct Post.asi. 
21.ıo Temsil. 
22.00 l\ılUzl.k: Radyo Salon Orkes

trası (Viotonıst Necjp A}
kın) 1. Villy Rlchortz: Ba
harda Ba;:başn (Uvt:?rtür), 2. 

Kreis!er· Aşk ~arkı!iı, 3. Zunbaıı.st: 

F.Jsane, 4. Eını.l Ohl'ien: Vals, 
5. joh. Strau!!.l: Triç - Traç 
(Polka). 

22.30 l\fernlekel Sant ayarı, ve A
jans Haberleri; E~ham .-.. 
Tahyilflt. Kambiyo - Nukut 
Bor~ası (Fiyat). 

22.Müzik: Radyo Salon Orkestrası 
Programının 0(>vamı. 

Prognıınının l)(>vamı. 6. Koch
mann: İki Dans (Sıdt), 7. joh. 
Straus~: Annen (Polka), 8. 
Aleks: Deniz Kırlangı~lan 
(Vals), 9. Loui:ı; .'\ncel: Kar
mençita (İspanyol Enter
rne:zızo'su). 

23.15 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 ·Yarınki Procram ft 

Kapanıı. 

YARINKİ PROGRAM 

7.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

7.33 Müzik: Hafif Müzik (Pi.) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik: Hafit Proıramın de

varru (Pi.) 
8.30/8.45 Evin Saati. 

U.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

13.33 Müıik: Türkçe Pltuclar. 
12.45 Ajans Haberleri. 
14.00 J.ıfilzik: RiyaseticUn1hur Ban

dosıı (Şef: İhs..ın Künçer) 1. 
Tschairı:ob.ı-:y: !\.Inrş, 2. l\1e
yf"rbeer· Peygamber Opera
sından Marş, 3. Vagner: 
Lohengrin operasından marf, 
4. Moszkr ~ki: lı.larş, 5. ııe

yerbeer; ı"Ci le Marşı, No. 4 
14.45 Müzik: Türkçe P15klar. . 
15.00//15.30 l\lüzık: Don. Muzigi 

'Pi). 

f ! 
ı 
' 

• 

Niçin 

n 
PRENSES ALLA 
TROUBE TSK OY diyor: 

Son Mena •• ~•UP b1r ; 

* renlderı "'•rdıı ,ili * Tanıdıtırn buti.ın° pudr•l•d, 
d•h• h•lıl ve daha ıoet ~ 

.. Halcıkı çH;:r\ı:lcnn n•fi~ kO 
Ş, •nu ~re~tıt ~dıyorum 

Biıtun Ruıı c•Lıt lt11/tlıQ""IDI ~ 
• du-n BıJ tır yanı 1' renı• ti 

putu hı( bır purJrada y•k'J 
"••giu ... ~ v•Qmurtl• bıl8 ',,, * ta• nernıın ve ga)'et 
Yimll muh.ıı.faıa eder -" * Bundan daha ıyı pudr• • 1 

dıJıa ~ıt tyeo emiıı~at· 

. ~ıt~J 
Sahip ve Ba~muharrirı' "')cll)J" 

Benice • Ne~riyat pırc 
. ·ıgiJI Cevdet Ka.-aoı 

'BM>ldıiı Y~r: SOS TELGll-'f 


