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Çörçll 
borçlarını 
ödüyor 

r ..., 
Nlçtn Yarabbi, niçin ..._.,.... 
... kadar vahşi oluyorf Eftt, 
cıtlnkü bir N asyonal SosyaUst 
pa.rUJi Almanya.ya, A \TUpo... 

ya ve bütün dünyaya hakim 
olmak istiyor. Çiinkü çılgın
ca bir ırk gururu Cermen kav
minin dünyaya bil.im olmak, 
başka ırktan ı,evk ve idare 
etmek İf..in Allahtan bir vazife 
alnu~ olduğu iddiasına ileri 
sürüyor! 

Yızan: HOseyln Cahid YALÇIN 

K imse M. Çörçil'i sözünde 
durmamış oimakla it
ham edemez. O, İngiliz 

şehirlcı inde gayri askeri hedef-

'f 

Türkiye-Almanya 
100 milyon 

markhk kredile 

Alman yadan 

harp malzemeai 

alınacak 
o 

le-r üzerine atılan bombalarla 
yapılan hıısaı larııı ve öldürülen! 
insanların karşılığını Almanya
ya faiziyle CK!emiye ahdetmişti. 
Son Kolonya bombardımanı ü
zerine artık bu borcun vadesi 
gelmiş ve tediyenin başlaını:::; ol
duğunda şüphe kalmamıştır. 
Londra üzerine yapılan ilk Al-
man bombardınunlarının sebep -----------

Kolonya hava 
akınları karsısında 

" 

I spirtolu içkiler kanunu 
Dünkü müzakereler eanaaında izahatta bulunan 

inhisarlar Vekili, rakı ve ıarap istibl&kinin 

düne ·nazaraa artmadığını aöyledi 

:An.kara, 1 (A.A.) - Büyük mumi tarifesinin muhtelif po- eylemiş '\"'e müteakip maddele
Millet Meclisi bugün Doktor zisyonlarına dahil bazı madde- rin Çarşamba günkü toplantıda 
Mazhar Gcrmen'in rdsliğiı de lerin gümrük resimlerinde İcra müzakeresine devam edilmek ü
toplanmış ve celsenin açılması- Vekileri Heyetince yapılan de- zere içtimaına nihayet vermiş

1 tı1ıi8tJrlar Vekil· nin 
nı müteakip Milli Piyan~o idare ğişikliklerin tasdikine ait ka- tir. 
sinin 1941 mali yılı bilancosu nun layiha!arını kabul eylemiş
hakkındaki mazbata okunmuş- tir. Meclisin bugünkü toplantı · lleya1ıatı 

1nhisa.rlar Vekili Raif Kara
deniz, müzakereler esnasında 
beyanatta bulunarak şarabın ni 
çin serbest bırakılmak istendi
ğini, memlekette ı;;arap sanayii
nin yerleşmesine muhtaç oldu
ğumuzu, buna üzüm istihsalinin 
sebep teşkil ettiğini, dünyanın 
bu büyiik kudret ve faaliyeti 
yanında Türkiyenin de bol] dur-

tur. sında müzakere ve kabul edilen 
Bundan sonra ruznamenin dı- kanunlar arasında Türkiye ile 

ğer maddelerine gedlerek An- İtalya ticaret ve seyrisefain mu 
kara şehri imar mUdürlüğünün ahedesinin uzatılmasına dair 
1939 mali yılı hesap katisine notanın tasdikine ait kanun la
Gümrük Tarife Kanununa bağ- yihası da bulunmaktadır. Mec
h gümrük ithalatı umumi tari~ lis ispirto ve ispirtolu içkiler in
fesinin 15 inci numarasının de hisarı kanun layihası heyeti u
ği!jtİrilmesine ve 816 ıncı numa- mumiyesi üzerindeki müzakere
rasının kaldırılmasına, gümrük !erden sonra madue1ere gec:erek 
tarife kanununa bağlı ithalat u- kanunun üç maddesini tasvip <Sonu Sa. 3, Sü. 3 de) 

Asker ailelerine yardım 
talimnamesinin esasları 
Hazerde ve seferde 45 günden ziyade müddetle 

askerlik hizmetinde bulunanların 
muhtaç arına muavenette bulunulacaktır 

Çin başkomutanı 
yardım istiyor 
Müttefiklere 

hitap! · 
o 

Bulgaristan için acı 
bir itiraf! 

. 
Utro gazetesi 

~azıyor: 
o 

"Bize elinizdekinin yOzde "Har'De cirmedik, girmi-
onunu veriniz. Çin yoruz, takat mOcadelec; 
ordusu size yüzde ıeflerin verdikleri 

yüz neticeler vazifeleri başarmıya 
verecektir.,. çahşıyoruz.;, 

Nevyork, 1 (A.A.) - BugUn Sofyada, 1 (A.A.) - D.N.B.: 
radyoda Amerikaya hitaben Çin Utro Gazetesi, Bulgaristanın 
başkumandanı Çankayşek şöy- hiç bir cephede çarpışmadığını 
le demiştir: iddia eden bir çok İsveç gazete-

''Eğer Amerikada istihsal e- leriyle Neue Zuercher Zeitung'2. 
dilen malzemenin yüzde onunu karsı cephe almaktadır. Bu ga
Çin'e verirseniz, Çin ordusu si- zet.e şunları yazıyor: 
ze yüzde yüz neticeler verecek- .. Biz Mihver devletleriyle yal 
tir. Harbin kazanılması için ma nız bir muahede ile değil, fakat 
neviyata makineli teçhizatı kat mukadderatımızın devamı müd
mak gerektir. detince daha sürekli bir bağla 

Fakat son zafer muhakkak- bağlanmış bulunuyoruz. Harp 
tır. Ve Çin bu zafere kadar mü- hareketlerine iştirak etmedik ve 
tearrıza mukavemete azmet-ı iştirak etmiyoruz, fakat yeni 
miştir.,, Avrupanın kurulması mücade-
Çankayşek şunları ilave ey- le-sinde bugün mi11etlerin başın-

lemistir: da bulunan büvük ı:;eflerin bize 
"Çin milleti, Atlas Paktında verdiği Yazif el eri çok dikkatle 

bildirilen ama~ların geı çckleşc- başararak son zaferin elde edil 
ceğine kani bulunmaktadır.,, mesine muhtelif bakımlarda 

yardım etmiş bulunuyoruz., 

TIP AYAKKABILAR 
olduğu fcl~ .. tetl<'l i hatırlıyoruz. 
Londranın milyonlarca halkı 
gecel~rini büyük bir sıkıntı ve 
sefalet içinde bir takım murdar_, 
sıhhate muz.ir ve- son derece ra
hatsız sığınaklarda geçirmek 
mecburiyetinde kalmıştı. Yeral-tı şimendiferlcrinin merdi\ en Ankara, (Yeni Sabah) - As- detle askerl'k hizmetinde bulu- nu Ye torununun çocuğu, kar1-
basamaklannda, tüneııeri k:in- Alman tayyareleri ker ailelerine yardım t.alimatna nanıarın muhtaç ailelerine yar- sı, kız veya erkek kardeşi 01- Derisiz ve köse/esiz ayakkabı yananlaı 
de, taşlar üstünde, kadııı erkek, mesi hazırlanarak vilayetlere dım yapılır. Yardım istiyecekle- ma.-;ı (ana bir baba ayrı, baba r 
çoluk çocuk, bir sürii insan ko- . v gönderilmiştir. Talimatname e- rin askerin bt.ba ve büyiik baba bir ana ayrı) da bu yardımdan müsabakanın 10 gün uzatılmasını 
yun koyuna, kırmn'karışık ya- Canterbury Peskoposluk saslarına göre hazeı de Ye se- ve onun babası ana büyük :-:na istifade ederler. byorlardı. Çünkii İngilizler tch- • ferde 45 günden ziyade müd- ve onun anası, ı..;ocukları, toru- {Sonu Sa. 3 Su. 

5 
de) istediler, teklif kabul edildi, 

like ve feliket kapıyı çalıncaya merkezme taarruz ederek ı·u·· ri heyeti Se"'ı.ldi 
kadar hava hücumlarına karşı b b 1 it 1 r " r "'1 r~ 1 1 ı' y tedbir düşünmemişlerdi. Lon- om a ar a 1 rr AFRlıA .ı:t4RBI 1. RU s y A HAR B 1 J \l.!!.S F K HAR B I · İktısat Vekaletinin emrivlc Toplantıda bazı firmalar bu 
drada sığınık adına layık he- [A.A. tclgmfkırından - -- mümkün olduğu kadar az deri hususta hazırlamakta olduklan 

~.e~~~re ~fer~::~~~~:e~~~~ İngiliz ;~:::eı:~:~'·;:;·~ltm Mihver kuvvetleri Ası 1 büyük Japon deniz altıf an :ı:S~ ~.~Y:e~~~~i=)~~~~: ~~~~e~~e~~1::.!.:::: 
re, buldukları yerlere doldular. dak· t kla k o r 

1 
bı yapılması hu::msunda sanat· ııın temdidini iSftil)' jiı. Bu 

Ne sıhhi şartlara riayet edilmiş- lan~~ 1e;n ~i~~~~li~~;~; D u UYA taarruz s DN EY 'E karlar arasında açılan müsaba- teklif kabul edilerek kenatlerine 
ti, ne tuvalet icapları düşiinill- denızın~ bır gemi batırılmıştır. kaya iştirak eden ayakkabıcıla- 10 gün mühlet verilmi§tir. 

:~.ş~~ :~i~~ ~~!h~~~~~ıh~~t;; ~=.1~:.~.~~~~~~a,%~~:;~~~1~ ilerlemeğe başladı ne vakit taarruz ett·ııer ~~e~~r~1~~i~c::e:~e~:~~eü~:~ jii~uı:~~~i
1

~r! =i~~ i~~~~ 
m 

....... ı....:- mahzen i,.inde yüz- ··Yı l kk b l 1 · d d .. k .. t l d · . ....- uu- ~ edilmıştır. Londra, lngilterenin b 
1 

k? ---o.---- og ecen sonra aya a ıcı ar ce-
1 
gın en ıın u op antı a seçım 

lerce, bazan binlerce insan yı- aş ~yaca • t• d f k lAd b" t 1 1 k ••• • h t• te kı...:u cenup batı sahili. k. ıyı~ımla bir • • mıye ın e ev a a e ır op an yapı ara JUrı eye ı şe n.w t! =~~~!1a::~:a~~~~: Alm~aıı tayyaresının bombalar i Mıbverın nihai bi_. 4000 kiıi ik bir _tı_y_a_p_ıı_m_ıs_.tı_r_. _______ et_m_i_şti_·r_. ______ _ 

DUl!ardı· Bu hengame arasında attıgını, yaralılar olduğunu söy h.. k k Ç k• 1 1 
~~~~~./~~;ck.ı;'=ç~"b:;: :::~~~:~:;1;:~m·::,;;; i:::;;i ::::::. Birh~~':.iı~~ ~:z~~a~ı~vut uv:~:~er::.:angl =I HARP DURUMU ~ rağı gazetesinden, topu, tüfeği gelmiQtir. Şehre 3.000 bomba a- d·ı·· ık"ınc·ı ha1tasında kt F 
kaleminde11 ibaretti. Yazdı, uğ- ':I e 1 ıyor ÇI l r:ıştı. mücadele etti ve bir hür- tılrnış, yangın 140 mil nıesafe- yapıolacak Yıpratma harbı· mı· ? 
riyct diyarında olduğu icin, SÖZ· (Sonu Sa. 3• SU. 6 da) ·· r 
terini dmletmiye muvaffak oldu. ~::::= ~~= ===== =~ Bir Alman komutam ' Çinlilerin Çinava'yı geri 
Ond:m sonradır ki, sıhhi sığı- ve disi ... line ihtiyaç göstereceği cephede esir edildi Kalinin cephesinde büyük 1 aldıkları haber veriliyor 
naklar yapılmıya, mevcutlar dil- tahmin olunabilir. İşte bu ateş b b 
zeltilmiye başlandı. ve felal~et ıkafilesini terkip e- [A.A. telgm.flanndan İr Çarpışma 8,ladl [A.A. telqı"afl<ımıdaıı 

İngilizler ses çıkarmadan, sa- den uçaklar, tngiltereden mun- hıtl<is<ı edilmi.ştir.] hulıi.sa edilmi~lir.) 
dece dlı,ilerini gıcırdatarak bu tazanı bir hesaba göre yollandı- Ankara Radyo GazetRSinin [A.A. telgraflarında11 Londraya göre, Çinde Çek-
darbelere katlandılar. Londra- lar, urtular, Kolonya şehrinin muhtelif kayn;ıkhrdan alarıık lıulciaa edilmiftir.] lang eyaletinde Çina\•n şelııi 
da en eski hatıralarla İngiliz üzerine geldiler, üçer saniye fa- bildirdiği malfımata göre, Lıb- Ankara Radyo Gazetesinin Çinliler thrafından geri ahumış-

Alman ordusu yeni bir plan tatbikine 

koyulmadığı halde yaz harbi de yıp
ratıcı karekterden kurtulamıyacaktır! 

1 Yazan: Emekli General Kemal Koçer 1 kalblerinde muhterem ve aziz sıla ile baı:ıaşağı dalarak hedef- yada meydan muharebesi en muhtelif kaynaklardan alarak tır. Jnpo11lar 700 ölü Yermişler
yer tutan çok kıymetli abideler lerine bombalarını salıverdiler. şiddetli devresine girmiştir. Al- verdiği malumata göre, resmi dir. Bir~ok Çin mevzileri istir
birer birer yandı, yıkıldı. Kos- Betbnht sehir üzerine üç yüz m:ınlar merkez cephe~inde i;..i tebliğlerde bilciri1diği gibi, Har dat ~dilmiştir. Yunnan -eyaletin-ı 
koca binalar enkaz yığını değil, tonilato bomba atılmış olduğu zırhlı biı liklc İngiliz kun-Hleri- kof muharebeleri bitmi§tir. 1ki de bıı· Japon kolu pusuya düşü- LJ zun süren her harp, yıp-
alel8.de tncedk bir toz haline bildiriliyor. Bu, otıız vagon do- ni atıar ak doğuya doğru ilerle- taraf da bu muharebeleri ken- rülmüştür. ratıcı bir kara!kteri haiz-

Büyük Harpteki Alman harp 
lanı da taarruz maksadını is

tihdaf ediyordu: Şilifen (SchJi
eff~n) in çizdiği yoldan yürU
nerek, Fransız topraklarında yı-

geldi. lşte Alman bombaları bu lusu bir musibet hamulesidir. mişlerdir. lnı;!lizler, biitiin kuv- dilerinin kazandığını iddia et-ı Cunkfa'ya Doğru dir. Muharebe terbiyesinin esa-
kadar müthişti. Koca &ehirde Bu musibet bir buçuk saat kin- vetleriyle şimalden \'e cenuptan mektedir. Ruslar, Alman yığı- Japonlar, Çunkfa

0

ya kar111 ta- sını taarruz metodu teşkil eder. 
bütün su boruları patladı, yol- de Kolonya şehrinin tepesinden karşı taarruzlarda bulunuyor- naklarının tahrip olunduğunu 1 arruza gt:..;mişlerdir. 10 bin Çin- : üd··f. a, çok defa bir zaaf ifa-
larda kraterler açıldı, hayat ta- yağmıştır. lar. Almanlar, burada 2000 ·elen söylüyor. Harkof muharebeleri- li şiddetle dövüşmektedir. Vi- ıle eder. 
ham.mili edilemiyecek dereceye O cehennemi gürültü, çıkan fazla esir, 53 top \'e 200 tank nin en karakteristik tarafı, bü- ~iye göre, Sô ve 87 nci Çin or
geldi, fakat İngilizler t.ahamm~ yangınlar, yıkılan evler, sarsı- aldıklarını iddia etmektedirler. yük kayıplara rağmen, iki ta- dulan çevrilm 'ştir. Çinava şeh
ettiler, Almanlara borcumuzu o- lan yer ve gök, kulakları yırtan Altı günlük bir harpte Al- raf için de toprak kazancı ol- ri Cİ\'arınd .. kanlı mubaı·ebeler 

(Sonu Sa. 4, SU. 3 de) 

diyeceğiz, dediler ve çalıştılar. 1Jatlama sesleri, yüz binlerce za- manlarm bu kadar az esir :ıl- mayışıdır. ı cen:.} an etmektedir. 
Nasıl çalışmış olduklarını, ne- vallı insanın, beşikteki ve ku- (Sonu Sa. 3 Sü. 5 de) (Sonu Sa. 3, su. 3 de) (Sonu sa. 3, su. s da) 

ler yapabildiklerini işte görüyo- caktaki yavrulardan kımıldıya- --------------------·-----------------_;_ 
ruz ve bunlara bakarak dah:ı , mıyan ihtiyarlara varıncava ka- Mevsimin en güzel röportajı : 3 
da nel'er yapabileceklerini d~- dar biçare insanların feryatları, ~~~VVV"oA 
~ilndükçe tüylerimizin ~reli- akan kanları ve par<:alanan vücut 
ğini hissediyoruz. İ?gil~z bo~- ları ... lşte .tali~siz Kolonya şeh
bardımanları daha şımdıden ·bu- ri böyle bır kabus geçirdı. Er
tün Mihvercilere ve Mihver ya- tesi sabah şehrin semasında beş 
maklarına dehşet salmıştır. Son bin metre irtifaa kadar yükse
gilnlerde ROI\lanvadan gelen len duman tabakalarını lkeşif 
ıbir ı Bükreştc ?ngiliz •bombardı- tayyareleri gördüler. Fakat bu 
mam korku.s~yl~-· ~e ~el~canlı tayyareler çok daha aşağılara 
sa +lcr gcçırıldıgmı cıddıyetle kadar inebilselerdi çok daha 
an ıttı. Halbuki Bükreşe sıra müthiş facialar seyrederlerdi: 
g linceye 'kadar daha bom bardı- Yıkılan yuvaların faciası, inle
n .uı edilecek ne kadar Mih~~r yen yaralıların faciası, me.tem
şchri var? Bunu yalnız 1ngıliz ler içinde ağlıyanların faciası ve 
lıa.va kudretine karşı Mihver ve mahvolan kocaman ve güzel bir 

-=SÜNGER AVCILARI-= 

taraftarlan muhitlerinde hisse- şehrin faciası ... 
dilmiye başlanan korku hakRJn- Niçin yarıa.bbi, niçin insanlar 
da bir fikir vermek için kayd~ ·bu kadar vahşi oluyor? Evet, 
diyoruz. çünkü bir Nasyonal Sosyalist 

Son Kolonya bombardımanı partisi Almanyaya, Avrupaya 
uçakların ioadındanberi dünya- ve bütün dünyaya hakim olmak 
nın gördUgü en muazzam, en istjyor. Çünkü çılgınca bir ırk 
korkunç ve yıkıcı bir felakettir. gururu Cermen kavminin dün-
1250 uçafk ! Bunları bir anda yaya. -hakiın olmak, baŞlm 
havalandırabilmek için muhte- ırkları sevk ve idare etmek için 
lif noktalarda ne kadar :tayyare Allahtan bir vazife almış oldu
m'{'y:.lanı hazırlamak lazım gel- ğu iddiasını ileri sürUyor ! 
di;;i kolayca. düşüntilebılir. Bun- Maatteessüf, bu ancak bir 
ları muntazam bir saat çarkı başlangıçtır. Asıl harp, asıl fa
y.HJi bir arada ayni gayeye biz- cia daha. bundan sonradır. Za
mct cdcl"'ck surette tanzim ve vallı Almanya! Çok fena gün
tertip edebilmenin ne kadar he- lere hazırlanması li.zım.. 
sab , zekAy , talim ve terbiyeye HUseyln Oalıl4 YALCIN 

- A YDIN'DAN MİLAS' A DOGRU -
Şoförü·n "belli olmazlar!" ı içinde, yollarda "emanet" 

alarak ve "emanet,, dağıta.rak ilerliyoruz. Otobüsü

müzde bir de hamile bayan var; Huysuzluktaktan 

yana bu bayanın midesile otobüsün motöı ü adeta 

yarış halinde ••• B11 itibari«\, aklımız, fikrimiz 

bayanın midesile otobüsün motöründe ••• 

S abahleyin erkenden, Ha
san Bey tarafından uyan. 

dınldım: 
"- Otobüs hazır, sizin için 

bekletiyorum! .. " 
Diyordu. Kendi kendime, an

laşılan, diyordum, bu Hasan 
Bey, insanları minnettarlık yü
kü albnda ezmekten zevk duyan 
acayip bir sadist. Bavulumu, ıs
rarlanma rağmen, otobüse ka· 

. 
IYAZAN-ı 

NACI SADULLAH 
dar, yine o taşıyıp yerleştirtti. 
Beni şoförün yanındaki yerime 
oturttu. Şoföre, yolda bir ar
zum olursa, vcrne getirmesini 
tembihledi. Ve kapıyı mpatıp, 
kenara c:ekildl. Şapkuı elinde, 

ve ayak üzerinde, otobüsün ha
reketini b'eqdemiye koyuldu. Gil
lünısiyen gözleri, gözlerimden 
ayrılnuyordti. Ben de mütebes
sim, ve alabildiğine mahçup, o
na baJuyor, içinden cıkılmaz bir 
1.--arru"flı.zlığın sıkıntısiyle terli
yorum: Acaba Hasan Beyin mil
te~m gözleri, benden bir §t.j 
m.a ıstiyordu? Ona bir bab31~ 

(Sonu S•. a. SU. 1 de) 

ASILSIZ HABER 
1 Devlet D~miryolları U. Müdürünüu 
Vekalet emrine alındığı doğru değil! 

Suikast davasında müdafaalar yann 
"Yeni Sabah., ın Ankara muhabırindan:I 

1 

* Devlet Demiryolları Umum Müdürü Cemal llidauetin 
Vekalet emrine alndığı ve yerine umum müdür muavini Fı:adın 
tayin edildiği hakkrndaki haber için Münakalat Vekili Amiral 
Fahri :E;ngin, şunları söyl miştir: 

" - Bunun l\atiyyen asıl ve esası yoktur. BÔyle b~r r:ey 
de hiç dfü~ünmedim. Bunu kati olarak tekzibe mezunsunuz.,, · 

Bomba muhakemesi * Bomba hadisesi muhakemesine Çarşamba gi.inii saat 
9,5 ta devam olunacaktır. Çarşamba celsesinde maznunların 
müdafaalannı yapacakları anlaşılmaktadır. 

Halk Dağıtma Birlikleri * Gelen malıimata göre biıtün 'ilfıyetıerdc Dağıtma Bir
likleri peyderpC'y te§ekkül etmekte, ba ı viH\yrtleıdc §imoJdcn 
faaliyete geçmiş bulunmakta ır. T mı mz b:ı. • a kadar bıı bir
likler hangi vilayetlerde y u~miş ise k 1111 cı ili o ,.;1 ·yellere 
bu birlikler vasıtasiyle d "ıtılm ı meı 1 • ur tstaııbul \ H:i
yetinin Temmuz b"şında. dağıt l c k ekme~ karnelerinin Da-
ğıtma Birlikleri marıfetiyle tevzii i in alı_::aktadır. ) 
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Saikıut davasında Müddeiumumf 

Cemil Altayın okadağa 

D=m: C. PETKlB ~ - 25- Çeviren: H. Cahid Y.A.ı.ÇIN 

' Ciuia Rom.aııus sum (Ben. bir miline müsaade edilmeai. için 
JRm>& vatandaşıyım] güiılerin- İiıgiltere hükfımetinden ınüzahe 
~ çok uzaklaşılmıştı. Fakat o ret talep etmişti Yüksek komi
ılılııaller ve Ş&rtlar içinde biricik ser tamamen kabul edilmesini 
taftmkiin olan şey bu idi. Bunun istemiyordu. Fa.kat Hariciye 
llııtiva ettiği hususia:r. Avrupa Nazırı onun mUtaleasmı tasvip 
payitahtlarının çoğiınd& gayet etmedi. Bunun üz.erine, Kahire; 
'1erin bir itina ile tetkik edildi. hü.k:Um.etin Mısıra karşı politi-

FIYAJLARINI ZAM YAPILAN 
beyannameye tibi maddeler 

'- oö:~~~: ~~~u~~u:=~~= Yeni zamlar elbiselik kumaş fiyat· 
habatın icrası esnasında, Sir 

"En evvel emniyet,, ve "Bald 
llrin'e iııaıı" slüetıeri ve bunla-

temin etmek üzere bir mu· C'l • 
'lü.i refa.Jfati gibi Bt.t.lcy Barı 
Mğmeleri İngiliz münt.ehiple
ne kanaat telkin etmek van
lfesini üadan aciz kalınca, mu
hafazakar hüklımet 1929 liazi
ranmda düştü ve yerine Mr. 
Ram.say Mae Donald'ın ikinci 
La.bour hükitmeti geldi. 

Bu müıınsebetle. başvekil, 
llariciye nazır.lığını bizzat uh
desine almadı. Fakat Mi'. Tho-
911&8 ile .Mr. Ar.thur Henderso-
11un talepleri ar!lBlllda. aşikar 
bir tereddütten sonra. '.Mr. 
Arthur Hcnder.son'u hariciye 
nazırı tayin etti. 

Mi". Henderson ihtimal ki 
arkaclaşla.t1lllll çoğundan ziyade 
siyasi ve idari tecrübe sahibiy
di. Çünkü harp esnasında iki 
.koalisyon hükumeti ~ın -
dan mulı telif bizmetlen:le bu
fun.muştu \'e bir müddet de 
harp kabinesi azalığını ifa et
mişti. Birinci .L:ı.bour hükiune
tinde dahili~--e nazırıydı. Maa
maafih Mr. Henderson en. zi
ya.de parti makinesinin kontro
lörü sıfatile büyük bir liyakat 
göstermişti. Mütarekeden son
ra Labour partisinin aldJğı 
reylerin coğalmasında onun 
gay:retiennin ve kabiliyetinin 
büyük hissesi vamı. 

Mr. Mac Dcmald'm ikinci hii
kfımet nin, birinci kabinesi gi
bi, milletlerarası alanda mu
vaffakıyetli io;J~r gördüğü pek 
mr iddia edilebilir. 

Fakat. aqa!!ıda görüldüğü ü -
.Bere, kabahat' yalnız Mr. Hen· 
derson'da değildir. Çünkü bu 
seneler za.rfım:la bir takım kuv
ıvetlerin bağı cö..,-iilnı~tü. Bir 
adamın zekfı \'c idraki her yer
de kootrol vazif.csini ğörmiye 
kidir olamasdı. Yeni hariciye 
nazırt amanıntn büyük ıkıs
ımmn Tra Houre'da me
saisi tarafından almdığını gör
dü. Onun ı in. haricrre nczarc· 
tinde daimi yüksek merourl:ıra 
güv€'1lmek mecbııriyetinde kal
dı. Bunun ne.ticcsiude de sel.ef -J 
ler: zamamnd ı Britanya diplo-1 masisinin mümeyyiz vasfuıı teş 
kil etmi!? olan sevk ve ülıı.re 
kuvvetinde göze çarpar bir ek
siklik \'Ukua geldi. 

T~ıebbüs kuvve-ti U.:dnicen 
kaybo~u. Bu.mm hicbir zaman 
b'r daha ele gedrilcmemesi mu
kad lerdi. Mr. llendcrson neza
rette bulundt~u sırada, kendi 
politikasından hoslaom1yanlarm 
gittiJ, ;c nrtıuı muhalefeti ile 
kar"'ılaştı. Fahı.t onu beğcnmi
yenler ond.'Ul sonra k mın gele
ceğini bilselardi hiq. şiiphe yok 
ki daha müsandelciir bir tavır 
alırlartlt; 

Mr. IIcnderson Mı:::>ır \ üksek 
.komiseri I..ord Lloyı..ru İstifaya 
icbar (.".tinekl" ı k ft:na bir su
rette işe baf.:hımı oldu. Harici
ye nıczar.eti nin Kahıredeki fn -
gi.liz Resid •nt'nc karşı aldığı 
vaziyet, Lord Cnrzon'un idut·e • 
si bahsinde yukarıd:ı. tavsif e- · 
dilı:mşti. Bu vaziyet hic değiş
meden kaldı. Lord Al!cnby, 
Lor<l Curzon il • olduğu gibi Sir 
Austını Ctrambermin He de 
müteaddit defalar şedit ihtilaf
lara dılşmüstü. Fakat Sir Ans
ten'in eski b~r şahsi dostu olan 
Lord Lloyd'in tayini üzt>ıine 
Londnı ile Kahire n:rastnda a· 
ben~'in bozulmadan devam erle
ceği 7..anm:ıdilel>Hirdi. M:aattecs·I 
süf. yeni yiit ·ek komiserin ha
ricive nezaı tinde dti ·nınn!arı 1 

ve bHhassa iki dilşm.mı vardı. 
Sonra cereyan etlen alwalde bu
mın büyük bir tesiri olmuştur. 

Keza ik, Whitehn.U de Knhi
renin herhangi bir müstakil 
hareket temayü1leriue karşı 
mcV"cut eski şi.ıphenın de tabii, 
bir tesir icra ettiği nnut:uhna
malıdır. Sir Austen, 1927 se-1 
nesinin s o n za.ınrutlarmda 

Bir muahede..ıınme aktederek 
Mısır ile mevcut mühim ihtilat 
la.rı haletın'cic teşebbüs eyledi 
ise de mmtaffak olamadı. 

Lord Lioyd bir uzlaşmanın 
mümkün olacağına hiç bir za
man inanmrunıştı. Hariciye na
zırı onun bir uzlaşma temirıi i
çin HLfi rle· ecede gayret gfüıter
memiş olduğu mütaleasımla bu
lundu. Maamafih, bu ihtilaf zn· 
hiren unutulmuş göıün'"yomu. 
İki zat çok g ·meden tekrar es
ki samimiyet dairesinde miına
sebetleri,1e d am etti! r 

Tam mulı f l"' kar hükumetin 
sukutu dan bir::ı.z eV\ el Mıs1r o 
vnkte k dar kapitüL •onlar do
lavısiyle muaf tutuldu! hm ba
zı re imi rın ecn b leı e de 't ş-

~~~!~=~:!:~ lafına çok az tesir edecektir. 
olduğu bir sırada, kaleme alın- Fevkalide ahval dolayısiyle ba.zı m:ıd ' ~e zam yapıldığ:loı ve bu kanım.un dünden itibe,.. 
mış olduğu içµı, Nazırın görüş- ren tatbik mevküne girdiğini yazmıştık. Zam t::Jrcn maddelerden beyannameye tabi olanlu ann~ 
lerinden ziyade Hariciye Ncza- ~ 
retinde bazı erkanın görüşlerini _ı_araı __ r_: _________ _ 
inikas ettirmekte olması müın
kündür. Buna ilaveten şunu da 
söylemelidir ki Lord Lloyd Me
morandoltuı olaylara tevafuk 
etmiycn bir iyimserlik arzettiği 
yolunda bir cevap verdi. Bu ce
vap Londraya muhafazakar hü
kfun.etin sukutundan sonra vasıl 
olamadı. İki arada, Hariciye Ne
zaretinde;ti erkan beş senenin 
sonunda yüksek komiserin tah
sisatını yenilememek için Sir 
Austcn üzerinde şiddetli bir 
tazyik icra ediyorlardı. Fakat 
istifasını vernıeden evvel henüz 
biL· şey ka.rarlaştıramamıştı. 

Cam eşya 
Yeni bir ithalatcı 
birliği kuruluyor 

Cam ve züccaciye eşyasiyle 
kimyevi maddeler ve boyalar i
çin şehrimizde yeni bir ithalat
çı birliği kurulması takarrür et
miştir. 

Birliklerin bir an evvel teski
li ve 13.zım gel.en formalitelerin 
ikmali için 8 haziran pazartesi 
günü birlikler umumi katipliğin 
de bir toplantı yapılması karar 
laştınlınıştır. 

Bakkallar birliği 
İstanbul Bakallar merkezi 

birliği bu. hafta teşekkül ederek 
faaliyete geçecektir. 36 nahiye
nin birlik idare heyeti azaları 
toplanarak merkezi birliklerin 
beş Jltisilik: idare heyetini se<;&

ceklerdir. 

İşte Mr. Henderson böyle bir 
durum ile karşılaşıyordu. Sele
fiyle istiı;;arc etti. O kendisine 
hiç bir ueği§iklik y:ıpmaması 
tavsiyesinde bulundu. M:r. Ben
tler.son bu sözü dinlemedi, Lord 
Lloyd'ı istifaya zorlamayı ter
cih etti. Bu kendisiyle yüksek 
komiser arasında bir ihtilaf ol
duğundan dolayı yapılmıyordu. 
Çünkü henüz bir ihtilaf t.;ıkma
~ vakit olmamıştı. lhtililf Sir 
Austen ile idi. Halbuki o da 
böyle bir harekette bulunma
masını kendisine bilhassa tav- ------------
siye eylemişti. Mr. Henderson 
icraatını Avam Kamarasında 
müdafaa ederken yüksek komi
serin "Rahat dmroamaya, sık 
sık itaatsizlildcr anede.n, n~
bir zaman uysal rn açık bir hal 
almıyan ıruınuı uni~·etsizlikler "Ce
reyanına,, kaynak teşkil ettiği
ni söylemiştir. Fakat meseleye 
taallük eden 'esikuların tetkiki 
bu iddiayı teyit etmez. Bütüı1 iş, 
bilhassa gösteriloo istical, hay.
ret verici bir mahiyet göster.ir. 
l\lr. Henderson'un Hariciye Ne
zaretindeki daimi er.ki.na itimat 
besleme' temayülü cl.ilşüııülürse 
onu bu suretle harekete bu er
kanın zorlamış olduklarına hük 
m~ilı...-bi.hr_ Bu müna bet.le, en 
h:ıfif bir tabir ile garip bir te
sadüf eseri denilecek bir vaka
dnn da bahsetJ?reK liz.ı.mdır. Mr. 
Henderson Hariciy& Nezaretin-

ZavaUt cocuk! 
' 

Tramvaydan dOşerek 
arabanın aJtına yuvar· 
landı ve bir ayağım 

kaybetti 
Sirkeci - Topkapı arasında 

sefer yapmakta olan 2627 nu
maralı vatman Nurinin idare
sinde 68 numaralı tramvayın 
reDlOl'kıma dün Topkapiıda otu 
'!"im 10 yaşmAki lllullittin aaıl
mak iste:mi~r. 

Bu sıra.da muva.zcnesini kay
beden çocuk tekerlekler altına 
yuvarlanarak bir ayağı !kesilme 
sine sebep olmuştur. Muhittin 
Gureba hasi:aMneeine kaldırıl
mı1t1tır. 

de k::ı1clığı müddr;rtçe, Lord ~~~~....,,-==~~~~== 
Lloyd'un Mısır hakkındaki ki
tabını hazırlar.kıen resmi kağıt
ları tetıkik etmek yolundaki ta
lebine mü aade edilmedi. Bu. 
memnuniyet ancak Lord Reaıd
rig tara.fmda.n kaldırılmıştır. 
Parlamentoda müzakere vu:kua.
geldiği zaman, Sil' Austen Cham 
berlain hariçte seyahatte bulun 
ması da esef edi.lcaek bir :tcsa -
düftur. Fakat Mr. Balılwiıı'ln 
vaktiyle kendi tayin etmiş ol
du~ıu adamı müdafaa etmesi bi;k 
lenebilirdi: Maamn.fih o bunu 
ya;•ınafü. '.Lord Dloyd lelıiN1e 
söyleyen Mr. Ciınr-chil ve Loıd 
Salisbury gibi zatfar ise müessir 
bir. cevap \'Cf'eGilmek icin acap 
eden vukufa nıalık değildiler. 
Bu Mr. HcnderHon'un Hariciye 
Nazırlığı için müessif bir baş
langıç oldu. 

Ayni yaz mevsimi, Clıancel
lor of the EJGClıequer F.caw;a 
M"aiiye Nnzınmn t'*lifilm ''Ka
ba ve g,ülünç" olduğunu La 
Hey'de beyan ettiği vakit Mi·. 
Snowden ile F.ı:nns.ız devlet a-

lbzrcl.i Musa, altlığı vahyi 
Beniisraıle bildirdi. Onla~ ise 
kenclileıiyle alay ediMi;:ini zan
nederek kızdılar: 

- :Birimle alay etmiye ne 
ha~n Ya:r, Ya. Musa! 

Diye çıkl.,fitıl.ır. HaVA::·cti :r..ıusa, 
h::yretle y.ıiz'erine ~kil.: 

camları arasında, birazcık ha
raretli ve nezaketsiz sıfatların 
teati edilmesine şahit oldu. Sir 
Austen Chamberlain'in Fransa
ya karşı çok taraftarca hareke
tine inanmağo. aiJşmlJt olan İn
giliz halkı İngiliz istiklalinin 
tekrar teyidi manasında telakki 
ıettiği bu hareketi. candan alkış
ladı. Fakat el<le edilen biricik 
netice hiç arzu edilmiyecek bir 
dakikada İngiliz . Fransız mü
nasebetlerini değiştirmek oldu. 
Mt'. Snowden'in coşması ta.mirat 
meselesi itrakkmda bir konfe
ransta vulrua gelmi~ti. Bu mü
nasebetle şurasını söylemek icap 
eder ki Haziranda intişar etmiş 
olan Young raporu tenzil edil
miş bir tediyat mikyası tesbi 
ediyordu. Hem Almanyanın bu 
plan dairesinde todiyelerde bu
lumnağa kudreti vardı, nem A.1-
manyanın iktısadiyatı kendisini 
topladıkça ona göre tadil edil
mek imkanını haiz bulunuyor
du. 

( Arl«m 'Mr) 

- Şimdiye k:ıc1ar alay ettiği- _ Mademki ,.,,, .. ,. böPle gü· j 
mi ~örtlfuıü.E mi.i? ~ " ... zel renkte bır sığ1r boğazlamıını-

-- Gö~cdik, bilmiyoruz! zı istıyor, bu nayvam her liruae 
- Görmnliııiz, bilmiyorsunuz yan.tmıştıı.r. Onu arayıp bulinı-

da simdi niçin un.na iftira cdi- ya mecbursunuz. 
yorsunuz? B da 7'.0!>ı.-. '\n.. 'Lıl'•·-- ı - una ~· ..L~ 4.U.lJ:HI,. 

- İftira dmhroruz Ya M:u- - Daha bitmedi. Bu hayvıa;. 
sa! Fakat bu sôıleL·ınde ciddl- n:ın çift sürmek v.e yük ıtaşunak 
yet yak 0 'ibi -geliyor bize... gibi hizmetlerde kullanıl.n:uş ol-

- Sözlerimin doğmlUc,<'Yuna ve mancrası da -şarttır. 
ciddiyetine inanıp ıUJaJuıı em- Bcniisrail büyükleri, itaıııt ~ 
rini yerine g-0tirseniz, IDundn.ki derek huzurdan ayrıldılar. Böy
hikmeti anlarsınız. le bir sığır bulmak üreve şehlı=; 

- Peki, Ya Musaı! Bir sığır kasaba ve !kö)'.lcre adamlar çı
bo~a.zlıyacnğıı. L.ikin lbu sıf;r.ır, kıı.r.tttlar. Nihayet istenen evsaf
nasıl bir hı:ıyvan placak? Yani ta bir sığır bµldular. &-..ıhibinden 
genç mi, ihti~ nıı? ~o.k ağir fiyatl:a. bu sığırı satın 

- Genç ve fazla ya§lı olrnıy.a.- n.ldılar. Cinayetin işleııdiği ııere 
cak; orta y~ olacak. götiiııü,p merasimle iboğazladı-

- Ya rene-i? ıla.r. Be:ireti .Musa.nın .aınxiylc 
- Renginin sarı alınası ~art- hayvanın dilini nte.sti:ler. 

tır. Hem öyle bir san iki gö.ze~ Hazreti Musa, sığır.ın dilini 
cok ta.t.lı ,,.örüncct.:''k ve lbakınc 21.amk: y.erde yatan ölüye vuı-.. 
insanın içini açacak. " du. Ölü, ATuı.hın hikmeti ile, di-

- Bu dereoe güzel gyıyı ne- rildi; lisana geldi. 
re 'e b ilmalı? Hazret' nsa s.m:lu: 

Aş evleri 
1 - Çay l\e kahve inhisar 

maddeleri arasın& ithal edildi
ğinden elerinde çay ve kahve 
bulunaniar bu akşama kadar 
mevcutlarını bir beyanname ile 
bildireceklerdir. Kızılay u.· Reiıi 

2 - Fıçı ve şişe ile satılan 
şarapların Milli Müdafaa vergi- ielkikler yaptı 
!erine 10 kuruş zam yapıldığın- Şehrimizde açılacak aş evle-
dan elerinde ı;-.arap bulunan hu- ri etrafında tetkiklerde bulun
susi amil ve bayilerin 'bu ak<" mak üzere evvelki gün şehri
ma kadar ınevcutlanm bir ba- m.ize gelen Kızılay umumi rei
yanname ile bildirmeleri 18.zım- ' si dün akşamki ekspresle Anka-
dır. raya dönmüştür. 

3 - Elinde kibrit ve çakmak Diğer taraftan umumi reis 
taşı bulunanlar yarın akşama şehrimize getirilecek 1000 Yu
kadar Galat..• muamele ve istih- nan çocuğuna tahsis edilen 
18.k vergileri şefliğine mevcut- Balta Limanındaki Balıkçılık 
larını bir beyanname ile bildi- Enstitüsü binasında Yunan co
receklerdir. cu.klarının getirilmemesi üze~i-

• Pamuk ipliği, pamuklu ne inşa.atın durdurulmaması ve 
mensucat, kıl ipliği veya kıl ve bilakis süratle ikmali için ala
yün mensucat mamulitı bulu- kadarlara emir vermiştir. Ço
nanlar. cuklar için alınan karyola, ya-

5 - Her nevi ithal ediJ.miş de- tak ve muhtelif e.şya Kızılay 
mir ve çelik. depolannda muhafaza oluna-

6 - !pek iplikleri ile ipek ve cakt ır. • 
mahlut ipekten mamul eşya... Öğ?"endiğ!ım'P.I&' ~ binemn 

7 - Pencere camlan. Türk cocuklarına tahsisi karar 
8 - Kağıt ve mukavva ile laştırılmak üzeredir. 

baharat. ~-------~----~~ 
9 - Keten, kendir, jüt ve ma 

mulitı ile çini ve pontelen. 
Ellerinde bu maddelerden bu

lunanlar yarın akşama kadar 
Galata istihlak vergfteri şefliği
ne birer beyanname verecekler-
dir. • 

Diğ·er taraftan buglin piya
sada mevcut ayakkabılar istih
lak. vergisine tabi tuttılmıun:ıtr 
tır. Bımdan sonra yapılacak o
lan den, kösele ve diğer ba?:t 
ayakke.bl iptidai maddelerinin 
istihlak vergisi z.ammıı tf. · oıa 
caktlr. Bi:.ndan sonra. im.;-ıl c-·u
nacak a}'ekkalnlamı istihlik 
vergisi cüzi olacaktır. Bu zam 
ancak kı.mdura başına 1()-15 
kuruş geçmiyecektir. 
Kwna.şlara vergi r.a.mlan ga

yet az; aksedecektir. Mesela 
metresi 10 liraya satılan bir ku
masa: 8--10 kunıı zam yapıla
caktır. 

-----w111c------

Al&müğ yangım 
2000 dönüm kadar 
tutan bir sahadaki 
~h vıe fundalıklw 

yandı 
Dün Alemdağında büyük b. 

ormım. ymıgını okhığunu yaz
mıştık. ikinci defa başlıyan yan 
gm ~ günü de devam ettik
ten swıra söndürülebilmişt.ir. 
Ya.nan fundalık miktarı 2000 dö 
niimdiir. 
Hadi~ Gskiidar jandarma 

kumandam Süleyman ve Üskü
dar e. Miiddeiıımumiliği el ltıoy 
muşt:IJr. 

Orman bekçilerinden S-UJey
man ateşi yanğm çıktıktan son
ra 75 metreden gönnüşae de ki
min tarafmdım çıkarıldığını teş 
his edememHru.r. Tah.kilCat de
vam etmektedir. 

-.sem kim.öldürdü? 
- Beni öldür~n bir kişi değil, 

iki kişi ... 
- Bunları tanır mısın.? 
- Tanımaz ruur muyum? İki-

si de bttra.da... 1Şte korkulaırm
da.ı:ı ~a.rı kesilmiş, bir halde 
başucumda. dikiliyorlar. Karde-
şimin çn.cukları tarafuıdan öl
dürtilnıü..'.1 olmak ne büyük taılih
sizlik! •• 

Ka:tiller. :OW. w~leri duyar Ou.y
maz, kaçmıya yeltendiler. Ne 
çare iki buna .muvaffak olama
dılaır. İ~er.i ciırayetin esa
sını ıhnıy..atl.ani.yJe ödediler. Fa
ikat aırıt:k iliti}'Bl" da J8Şalnadı. 
İfadf!Sini \\ar.ip lWjJJ.eri yaık.aJiaıt
ıtıktan sonra . tekrar gözlerini 
kıeıp001 ve bit- <la.ha açmadı. Gi
diş o giW, oldlı. 
Ölünmı dirilip üade verdiğmi 
~n İsrail ogullıan, bu hadi
se üzerine &şir ve neşt"' de i
~tya k!ş1 ar. Evvelce bu-

Mahir bjr hırsız! 
Eve gınyor, elektrik 
sigortasından kurşun 
boruya kadar her şeyi 

aşın yormuş! 
Kadiköy zabıtası Erenköy Kı

zı.ltoprak ve Su.adiye civarında 
5 mulı~ hırsızlık va.kası. yapan 
çok mahir bir hmnza ele ~ir 
ıni'1tir. 

Sud• RadıXöyünde elektrik
cilik yapan Orhan Araka adın
da biridir. Orhan geçen liir ay 
içeriS:nde evela Ererık-Oyünde 
Fai.k'in. evine girerek evdeki bil 
tUn ku.nşwı su. bonılanm a.~r
mıştır. 

Bundan sonra Suad:iyede Ko
m Park gazi.:ı.oısu.m...n dcktr.ık 
malzemelerini çalmıştrr. 
Suçlu daha. sonra Ktzıltoprakta 
obıran :mm.ekli Bola Ağırce7,a 
Reisi Nusretin evinden bir -çok 
elektrik malzemesi çalmıştır. 
Ayrıca, Erenköyünde oturan 
Dr. Ali Rımmn evin.in ikinci kat 
peııcemiiııe büyük bir çam dalı 
dayayarak içeri gir.1J1i§ ve külli
yetli miktarda eşya çalmıştır. 

Orhan aon hırsızlığını gene 
Erenköyünde Melek adında bir 
kadmm evinde yapmıştır. 
Sigo~ya varıncaya kadar 

evdeki bütün ei-ektrik malzeme
lerini aşırmıştır. 

Su~lu Kadık<5y Sulh Cem mah 
kemesiııce tevkif edilmiştir. 
----~ıu.c:----

Mektup üc.retferi 8,5 
kuru' 

Bugünden itibaren gerek .şe
hir dahilinde, ger.ekse şehirler 

arasmda beher mektup için 8,5 
klll'W} aimooa.ktıır. 

na kat.iyen in&ndıklan yoktu. 
Katilin bulunması için H~reti 
lılusa.yıaı beşnıran Beaii&rail u
lııl&n, bir sı.ğır ~ya da
vet eililinelerinin lukmetini i::;;tc 
§İmdi anlamışlaniı. 

* Hazreti Musa, İsrail oğulları-
m yükseitm.iye; blnbirine kay
naşmı~ bu suretle sarsılmaz 
- BemisxıW birliği kurnııy.a 
ça.bşıy"?l'du. Fakat göz lkamaştı-
ncı zenginliği sayesinde ha:Yii 
taraftar ka.7Al.Ilan Karun, bu mil 1 
1i birliğin kurulmasına mam ol
ma!k için gizli gizli faaliyette 
bulunmaldan geri du.rmuyal!du. 

Karun, Hazreti Musamıı ya
bancısı değil. amcasının ağiu i
di M"addi zengmliğe kıymet ver
mi~. bu yüzden fakir ka:Lı.n 
Hazreti M'u.samn emirleri iie lia
relret etmeyi Kibrine vecliremi. 
Y.onitL 

lJalbuki IDırwa. Benlisnıil .Mı-

İDDiANAME 
-8-

Baımtmm.n ~Je*pig l Ka<hköyünda Lılrae = 
~ Aktiirii Hatay gazinoaumı iti 

Geargi Pevletf mamnnlar a • bulunan hem.şerisi Zekeriya. 
rasında dikkati en ziyade üze - çenin evıinde 16 güıı ikamet • 
rinde toplıyan birisi ve gene miştir. 
hazırlanan tra.jedi.n.i.ıı eırı kor- İstanbula. gelirken Kenan U. 
Jrunç aktörüdür. mi.ndeki birirsinet ailesi tara.fin1 

Tahkikat dosyasında ismi dan gönderilen bazı hediyeJed 
geçen diğer mazmm. da St.epan de beratieriııile getirmif bulu-
Podoçniktir. nuyordu. Kendisine bir ~ 

1908 ta.rihiııde Panovada. doğ- hediyelerin gönderilmis oldu.c 
muş olup, k.atolik mezhebin.de ğuna, aldığı mektupla 'muttali 
ve Yugoslavya. tebea.smda.n bu- olaa Kenın; oda arkadaşı Ab...c 
Iunmaktachr. dwrahman Saymam da~ 

Moskova konsolosluğumuzun alarak Yıldız ot.elinde Süley-
15.9.1941 tarilili ve 65/223 nu- manı bulmu.~ ve getirilmiş şey
maralı transit vizesile ve Kı- leri almıştır. O güne kadar l::i
zılçakçak yoliyle 24 eylül 1941 ribirlerini Üsküpten sadece şah 
tarihinde yurdumuza gelerek sen tamyan Süleyman ile Ab-
5.10.941 tarihinde İstanbulda durrahman; İstanbulda bu su. 
Beyoğlunda Tepebaşında Lozan r~.tfo ka.nplaşnuş, tanışmış ve 
Palas oteline inmiştir. böylece ahbaplık tesis etm~ 

Suriyeye gitmesini teminen oluy.orlardı. 
vize te<lariki aynı zamanda has- - De\'.am et~'.ek _ 
tahğımn troaviai için 1.sta~bı&.ıl _ -----
Yugoslavya başkonsoloslugu- ı ) 
nun tavassutu ile memleketi· : ( Halk Doktoru ı 
mizde iki ay ikametine izin v~- ı _..,, · 
rilmiş ise de bu müddetin h~- (500) kuruşa bir kito 
tammda aynı sebeplerle ve yı- d t · · ? 
ne bu :konsolosiuğun delaletiy- oma es yenırmı . 
le oturma müddetini iki ay da
da temdit ettirmek istemesi ü • 
zerine vaziyeti ~üplıe uyandıran • 
ıve daha fazla ikameti mahzurlu 1 

görıillen bu adamın ta.lehi yeri
ne getirilmemiştir. Bu sebeple 
mazının 9.1.942 tarihinde tsıa.
biye yoliyle lıudndumıuzdan ay- 1 
rılmış bulunmakta.dır. 

(Verdiği beyannamede m~sle- ı 
ğini.. fen ın~uru alarak gös
termiştir.) 

(Da'\"aroıza me\'ZU teşlül e
den hadise ile olan alakası ve 
ınilnaseha.tı sebebiyle hakkında 
tetkilder yapıldığı sır.ada şahsı 
ve mazisi h:ıkkmda bilgi veril -
mesi lalep edilen İstanbul Yu
goslavya. ba,fikoosokısluğunca bu 
hususta ademi malumat beyan 
edilerek ( a:,;kere gidenlere ve 
muhacir!er-e verilen meccani Şl· 
mendifcr bıletinden barika ken
dlııin~ herJiangi bir maddi ~ar
dımda bulunulmadığı) ifade e
dihnesine rağmen adı gecen 
maznun İstepana; da.ha yokla 
bulunduğu sırada, Yııgosla\•ya 
sefarethanesi tarafından Erzu
rum nostanesi vnsıtısile gar 
sefliği namına yetmiş lh-a gön
derildiği ania'5ıimış Ye bu d::ı 
postane kuyudatile sabit bulun
muştur.) 

Halen Türkiyf..-d.e bulunmama-
sı itibaı:h';e kanun nazarında 
Irayıp sayılan lstcpan Podocnik 

1 
haJckınd.a s~:n·gu hıikimliğüıce 
ilk tahkikatın muvakka..t.en tati
line \\e tcv1·ifi.ne karar veril
mi.ştiı'. 

ömer. Bu. lşi ü~ioe Nwı.d 
Aldı! 

Muhterem hakimlP.r, 
81.ukzst hidisesinin ne suret

le ha:arlandığı, Öı-..ıer. Tokat.m 
bu ifli üzerine nasıl aldığını 
arz.etmenin ::nras. gelmiş bulun 
makta.dLr. 

Bu hususta maruzal'la bulu
nurken maznunlardan Süley
manın yurdumuza gclcliği tari
hi mebde ittihaz edeı-ek bu 1 
noktadan süze başlamnJ.c, vaka
yii teselsfü ettirerek hadise 
gtinUne kaduı· getirmek muva · 
fık olacaktır. 

Evvelce de arzedildiği iizP-r:c 
ber.bcr SUleynırın 25 şubc.ıt 
1939 tarihinde İstanbula gci
ıni§tir. tık iki geceyi Beyazıt -
ta; Usküplü Salt i1e Salıhin i
dare ettikleri Y1ldız otelinde 
geçirmiş, bilahare o tarihte 

sırdan Çll..-nıazdmı. önce rengm 
deılı1di. Gôz kamaşbrıcı serve
tini 1\lıım·a döndükten sonraı k.ı.
zanmışt1: fakat alın teri ile de
ğil.... 

E vet, het· şeyin tazesi mak
bul, tazesi! Her meyvıa.. 

nın körpesi mergub ! Her se~ 
niıı tu.rfandası sevilir, fakat bir 
gram domaıtes (20) paraya. yı..'
nilir mi? Mübarek (Ahıhaya.t) 
mı, evet, domates bütün se~ 
!erin padişahıdır. Bütün zerze.. 
v.atların temeli, cevheridir. 'für
lü türlü (vitamin) !erin kayna.
ğ1dır. Ben bu meseleyi t.eukık 
etıtim. İnceledim. 

Zimat memleketi olan bu gü
zel mE'..mleketimiZd.e (6-7} ay ka.. 
dar (Domates) yiyebiliyoruz! 
Hal Döyle iken muharebeden ev
vel 1ngilterede ve bahusus A
merilroda ve Kanadada ve Avru
panın bazı memleketlerinde h~ 
mevsimde (Domates) bulmak 
kabildir. 

H le clünyı?mıu en gi.izel, en 
mamur, en bereketli ve en me
deni yeri olan ( Y c~il Kıbrıs O
vasında) yaz ve kış bol bol ao
mates yenmektedir. Çok değil! 
f.lD) sene evvel alnllı Kıbrıslı
lar, yeni bir usul buldular. 

Sonbahar.m nihayctlerine doğ 
ru (Patates) v~ Y eşilbibe.r fi
danlarmtı:ı üzerlcrine (Dome
tes) a "'J.Sı yaptılaı'. 

(Patates) ve Biber biçJ.ıninde 
(Domates} mahsulü. a.ldılac. Ye
diler, sa.thlM". Ertesi yıl bu i~ 
da.ha çok önem verdiler. 

(Sun'i gübre), (Ya{Kl1a fıı:'-ı' 
da.ha fazla ~landılar. (25iH, 
(500-700) gram ağırlı.~1nda. do
ımate'S eidP. ettiler. t'.?-te bu (~
lama ı usulü ile Kıbrısın bütün 
scb:r~ oazmrlarında bütii11 kt.? 
bol bol domates yiyorlar. 

Muh:ı.rebeden evvel vapur do
lıum dom:ı.tesleti Suriyeyc, ~'ti
sıra gönderdiler. Şimdiki l•alde 
bile fırsat zuhur edince v;~ =>ur
la . .t.'lyyareledc, uçaklarla. mır 
rısı"1 dı.şans'...na yolluyorlar? 

Birinci, iki.ncikimun a.ylar.n
da; Şubat, Mart ve Nis:ı.mlıı. hol 
bol donıaiıes yjyorlar. 

Biz, bı.irıt.da, bütün kış bozuk, 
ekşimiş. (domates salçası) kul
laııırltc•n, ve hasretini çekerken 
Kıbrır~ta okkası {2..3) kurtl.§a 
clomlJ!.aı ~·erler. 

Ben öyle zannederim ki, Kıl>
rısın civa.rında bulunan Ad:ına, 
Mersin, Antai) a, Alanya, Dört
vnl. İskendenın ve Hat:ascb bu 
iısııl tatbik olunursa ıbi.zde de 
bütün kış dGmate.s ~ek ~a
bil olacaktır. 

Kalöriferli, süsfü ksY!'..nel :-ı"c, 
müzeyyen odalarda:. ye<}il · r '"i 
parlak m113alarda (proiel tot·
tip etmek kafi değil! Bö le e
saslı ve çok fnydalı zirn t i 1 

'

riııi de tı:tkik etmek, arastırrn k 
ta l.Uı.ımclı r. 

Ben bu .mesele)ri Lokman l<le-
lki.me ve birkaç gazeteye yıa.z
mı§ta.ı.n. Faika t: 

VacaR-ı mUhr-ii vcıfayı 
mm oltur, khtı dink-r! 

Dr. Hllfız Cınıal 

-

.ıctı un, üzerine '!kimyevi m·ı<l
deler siirmek Sltretiyle gı.imÜ§Ü 
altuı r.ıpmayı biliyordu. Buııu 

- Hazreti Musa müstesna -
ke001iliıden başka kimse bılmi
yordu. Bu yüzden ikısa: zamaud1 
parlamış; yalnız Mısır di~·::ınmn 
<ıegi.l, 1lıelki yeryüzünün en ".en
gin adamı olm1Jştu. Bugün blle 
hcsapsıx; servet sahibi o1.ııı. U
ıislııden bahsederken: "Karun 
kadar zenginn diyoruz. 

, "' 
TAKViM 

Kanın, en seçme delikanlılar
dan dört bin lldşilik bir gösteııiş 
oııdrlliu meydana getir.nıişti Bu 
orduyu teşkil eden babayiğitle
ri..n giyim ve kuşnmlarına wrfo
luruı.n mmı ile kooa: koca saray
lar 1aırdmma.k 'kabildi. Delikaı1-
iı.lıır.a .,..iydirilen elbiselerin hep
si de a:lbıı ve gümüsle nakı.şlan
.ımstL iJ!.arunun kendi elbisesine 
palıa •biçmek JmkanmzdL 
1~ dört blıı kisilik göste

ri~ ordusu ile gezmiye çılktı 
mıydı, yery.erinden o;'DJU'dı. O 
g~erken herıkes bir cihangir 
geciyo.r za.nnedelrli. 

(Arkası t'ar) 

1 Huır 28 G'ON 153 AY 6 

13fS1 2 1368 
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Sünge 
- - B4f ta:rnft 1 incide -

fılıerdiği mtakdirtle mi, yoksa.; 
ıtlel"mediğim Ukdirde mi tamır 

~~~~-~~~ ~~~~=:=~~&~~=~~~~~~,~~~~~ 
C:!maz bir gaf yapmış olacak .. 

Neyle geçindiğini, ne iş yap
t;ığını öğrenmek fın;atmı bula
ıımıdığım bu vatandaş, ha.yatını, 
fA.ydındaıı gelip gesen yabanc~ -
lara hizmet ederek :kazanan, kı
bar, ve ha.kloru istiyeıniyecelt 
lcadar mahçup bir y.olcu rehbe
Ti olamaz mıydı? '.E - böyle ıdi 
IBe ikendisine hizmeti mukabi
tmde bir ücret vermemokle bir 
iWt yemi§ ola.c8.ktrm. 

Fakat, Hasan Bey, fisebilll
lih iyilik etmekten zevk duyan 

rhah ve hali vakti yerinde 
bir vatandaş olamaz mıydi'! E
ğer böyle idiyse, onun doSWı u
ısatbğı avucuna bir bahşiş sıkış
tırmrukta, bir ikalb kırmış ola
caktım. Şu halde, ha.'k y~mf'>yi 
mi, :lrn1b !ktnnayı mı tcreıh et
melıydiın? 

Bereket, otobüs har.eker.. etti 
de, ben, bu iki şık arasında bir 
tercıh va.panuı..nıamn tedetici e
~tndan rnbuk kurtuldmn. 

Harek timizdcn biroz sonra, 
ben heni.ız t dL<>ine alabildigı-' - . ne miıın tt:ar kaldıgım msanı 
düşünuyot-dum ki, şof'ôr sordu: 
"-Çakır H san, izi nerede. 

buldu, bayım'? 
"-Dün g: lo'kantada ı st-

ladım! .. 
"-Kim olduğunu biliyor mu-

sunuz'? 
"- Bilmem amma, cok iyi a

dam ... 
.. _ Simen, yol parası oJ.arn.k 

kaç lira aldı? 
" - Altı brı:ı v~rdim ! .. 

Ş oför güldü. Ve: 
"- Kıs günün karı az 

olur! ... " dedikten sonra, bana 
aşikar bir ıstihza l·e meı hamet.le 
ba:karak iliı\·e etti : 

"- Yınc sabah sabah iki bu
çuk .kağıdı kıvınnış küfır ... " 

Sesinden ve halinden belliydi 
ki, z.:l\•allı ııoför, bu hakikn? 
öğremneniıı, beni Ç<1k e.,eflendı
receğini sanmıştı. Fnkat, bılfı
kls, Be-o, rahat bir nefes ub.r:rk 
nfili.Jmscdim. Ç"ıinkü nr ık Ha
Da.n Beyi ta.nın1\ştını. Bu sayede 
hem minnettarlığın ağır yükün
den, hom de bir kalb kırmak 
kol'ktısuvla. bir huk yenili? ol
manı ihtiın lini di.işün.nııcnin e
zasmdan bir anda ktırtulmm:~ 
bulunuyor<lum. Bunun ı<'ın 
ki, dolandtnl ığmın a deta bir 
çoc'Uk gıöi sevındnn. .., .. .. 

c.-n~cli rtJk, yollardı •• Na--
net" \ara.k ı:e "eman t" dağı.
tar:• ılcrliyonız: Bir :koprü ba

lurup bir :bek ;': .hır 
bımkı roruz. &~ ı bize, j 

ond , sonra varacnğınuz du-
rak• <i knh\."ee\Yt' verililmk Ü· 
7.elt' ı r paket teslim edıyor. Ka h 
vccı il: tı alınca bl7J? bır mek
tup .:.Zu.tıırak tembih c<lıyor . 

" "l' enı1 ına1" ·dan g~er~ 
ken sunu 'köylülerden bırme Ga· 

vur enn: O, ~rnnc ll.etir!" 
l h ıska kö)de. bir kövlü, 

fıtOf tir yı{;. n z.arf sunuyor: 
" B ı1arı H oca Hanım ver-

dı: rıf üdürlüği.i-
ne ._.ı ol 

O . n • för köylüve : 
"- Dur. dı_)or, Hocı:ı Hanı

m:ı Aydından oorek yollamış
lard : • unu aiı,·er! . .'' 

I!"J.kat y1lnındaki kc."ek ğıdı
.c.ı ıılıp ·cin~ goz :ıtıncu : 

11 Tuuuu, dıy01·. Hoca Ha· 
ııımıh borehrini. yunhşlikla bôk· 
~i l dı re a tm1ŞJZ ! .. " 

" r :biraz dustlndillrten sonra, 
kovhh e clind ki pakclı uz:ııta
r ı. ilave cd yor: 

" .Bl.ri çj Kadıtin ciğeı·-
l<!rmi de Hoc:ı Ha.ı:ıımo bıraka
lım!" 

Ve b::'. türlü davranmak 
im kanı Gl dığı icin; 

r '.Va poBta bu ita.dar o-
lu r' .. " d • şo~ de--diği 

nıp g ·.rnruz. 

O ·· Umlizde bir de ha-
• mile bayı:uı var. Huysuz-

' h.ll,t;ın yaın bu bayanın midesi
ıre, otobuswı motörü adeta ya.
r.ı.5 halinde. 

Motör düzelince ,hnntle :ha
.ıı.ı.mın m · deı.s.i \bozuluyor, hamıle 
hanımın mıdesi yatışınca, motö
ı-. • b:r hn.l olızyor. Bu itibarla, 
aklımız fikrimiz, bayanın mide
siyle, otobüsim ımotorünrle ha.
fiç bir yokU§U tırmanmıya ha§-

• mı di, arab:ının emektar 
motörü: 
"- \- v. vaaaay, \'Uaaa.y!" 
.Dive. adeta .crücünün yetebi

ieeeğintlt"ll ağı.r bir İfie zorla sü
rülen bir çocuk gibi ğlıyor ! .. 

Yolun bozuk bir kınmında ha
fifçe sarsıldık mı dı, midw 
bozuk baya.mu san ı tutuyor, 
bu sefer o: 
"- Ana.ay, naany, '3113.a.Y !..'' 
D1yc inliy.creklk, biraz evvcl 

motörün 'cr~i acıklı konsere 
llfızire ya.pıyar. 

Dir aralık, motörl.e hanmun 
midesfrlin U>.sadüfen ayın z.:man 
da y.nt.ıf".,)lın.Sını fırsat bilerek, 
§aforden malfımnt almak .ısti
yonım: 

"-Miliisa kaç saatte v nnz? 
Şoför, dol ndınldığımı oyle-

lümsiyer.ek. kendisini sukutu R h b p • •h lı 
hayaje uğrattığım için bana öf- usya ar i e a ID 1 er ıtUVV ri 
ıkeli. kimi aksi cevap veriyor: 

"-Belli olmaz!.. - Baş tarafı 1 incide - - Baş tarafı 1 incide -
"-Bu ak§am, Milastaıı Bod- Biiyük taarruzun lıer halde A'- ..'.'.I .malan, :lni;l.izicrin kendiler.ini 

roma posta otobüsü var mıdır? Haziranın ikinci lıaftasınd:ı baş . KIDDBD zarar Romme!'e kaptnmadıkiarm: an· 
"-Belli ohnıız!.. lıyacağı tahmin olunuyor. •• l 200 000 latın::ııktadır. Kaydolunmak la-
"- Bu gece Milasta 'kalırsak, Alman tcbli~ine göre, Rus ta goren e.re ' zımdır. Rom.mel henüz yıldı-

ofullerinde yer bulunur mu? arruzları geri pilskürllilmüştür. frank 11:erdi rım t:.aanı.tZU yapmamı§ ve mu-
"- Belli -0lmaz!.. Alman hava kuvvetleri Si:vasto ha:r.ebeier mahdut sahalara mün 
Korka .korka bir sual daha polu yine mücssir.,şclcilclcbomba Vişi, 1 (A.A.) - P.ariste bu- Jıasır ı.italmıştır. 

sonzyonıın: lamıslardır. Mormanş sıiliı.rmda luı~ta olan B~ "'Laval, İngilizlere göre, M1hverciler, 
"- Milfıstan Bodruma kaç iki şilPp tahrip edilmiştir. Lagu1rt.'ile ile göriişınU.s N!! A- I zırhlı kuvv tlerini batı'la yı.,,,l7ın.ı-

saatte varlır? Vişiye göre Kaiinhı cephesin- mira! Bert ile Pıaris yeni em- yıa çalışıyorlal·. Bu :nınksaUa a-
Şoför, sır s:i'khynn bir diplo- de hava faaliyeti fazla olmuş . .niyet müillirü M. Bui ieres•i 1 çılan iki ~kten istifade et-

ma.t gibi, yine dudak bUküyor: diğer kesimlerde kayde değer kabul etmiştir. lııgilizlerin yaı>- mektıedir. Geiikler İngiliz top-
11- Belli olınaZ!.. bir şey göriilmemiştir. tıklan hava akını neticesinde ~wı atesi altındadır. Alman 
Sabahle~ Hasan Bey,: Doğu cephesinin merkez ke- ölertlerin cenu.e mer.asimindel ıkumındnnı Ltıdvig Cruvel esir 
"- Otobüs ha.zır: Sizin için siminde Alman pike savaş uçak edilmiştir. Almnn tayyareleri 

bekletiyorum! .. " dediği zaman, la.r:ı dün billı ordunun yn.p- Mare<;al Pcten ile Ba.şvekil Le.- Tobruk .kalesini fruuffısız bom-
bu ha valide otobüslerin, yolcu- tığı taan"llz hnreketlerini destek \'ali, Abel Bonnard, Amiral Pla- tn.rdımmı etmektedirler. Mihve
ların keyiflerine tabi olduklannı lemişler ve bundan başka, Sov ten ve Laguardel temsil ede- rin nihai bir hücwna geçm~k.. ni-
sarunı§tım. Vakıa bu tahminim yet kuvvetlerinin barmmnlarma ceklerdir. ycl.inde olduğu mıl hyor. 
doğruymu~ amma, yola çıkılm· yarayan mevi-ileri. demiryol gar 'Mareşal Peten, zaııı.r gören- :Alman tebliğine göre,, lngıliz 

r 
Yeniden 20 kifi 
daha ku~ona 

dizildi 
Londnı, 1 (A.A.) - Progdan 

bildirildiğine göre, 20 Çek da
ha, hüviyetleri bitimn~den 
ktirşuna dizilmişlerdir. 

Betlin radyosu HcıUr.icbe'in 
vaziyetıintie hiç.bir de.ğişıltlik Ol
madığını söylemiştr. 

Pante 
Londra, 1 (A.A.) - P.ariste 

Alman makamlamıdan blldirll
diğinc göre bir 14.lman askerin 
karşı yapılan suikasttan d&layı 
10 gün zarfında suiknstçıl:ı.r yn
kaJanma.dığı takdirde 10 tu~k 
~t'Urşu na d:izilecclrtir. 

Okumuşsun amma 
adam olamamışsın !.. 

o 
"YH·aa: ~. C. S•r•çoJI• 

A ..nka.radaıı ba.ilıyarak bil· 
~'ilk ohinlenlınime .frenk

leıin ".Keymk te§lcil e,, e
dilderi '~·a Xirme,, · 
meObar ıotdu. rArtık en geç .g 
lenleriien Olduğu ' · ıet:gi-

inin ö m 
bekliyenlerin başları ,;·i·,,.....,...,.,"...., 
kol tıp efes ef 

-.:Bir ta.ne b:irlnci, gidip gel
me! .. İstiyen terbiy ve ız'an 
yciksullanna pek i:ıeyrek ra.Stla
wyorA Zira bQyle hır sallapatı
lik karSl-~ hemen: 

- .ILutien sıraya!... İkazı kih 
alaycı, JW:ı tehditkaribir-g~a
ae halin e y:iilrneliveri •or. De-caya kadar... l:ırını ve Sovu. et hatları c..-erisin- 1 ·ı ~ı. ·· B k·ı I mukabil ta.arnuzl:an püskürtül-

.,. t:ı eı'e 'Verı nl<.= uzere aşve ı ... ;;.,.t-;; n ·· 'l.-t İ ·ı · +.n 

S seyaiıatin ba8layı ından deki tlemi,...•ol!annı iyi netice- ~r. un ... ~ ngı ız .1.4yya.re- J ti • ı ı 
- •J Lavaie 200.000 fr::ı.nk ve~r. si ,:ı,..,.;;riilmüo+ür. 2000 den faz- ap n enıza tı arı sonra, ferm::.n tamamile, lerle bombalamışlardır. Sovy:et ı ~ ~~ 

mal .. ,..m 1•ı· .., · - ·· ı· · d ·d ı~ ba !a esir 53 top, .350 tank alınmış-<birer diktatör kesilen §Oförlerin ~ e naır ıy:hı iÇın onem. ı sın e yenı en çarp~a.w.r s-

ek i 'ha · 'y.a alıştık. )ın fthş 
ıueereyiz. lBir de szığımmı 
uz ı öğrenin caddelerin 

mümkün ~n.u lmtlar sağ 
li · ~ ... f·· i .olan bir demiryolu bir çok nok- lamı.: br. Sovyetler bir çok koy- tır. - &ı.:ı ht.ra'ı 1 im.cidc -e ne geçıyor. -xu or, camı acı- 1 2·~ .t>,..,,t zadinda Mihve- tı 

kın dilediv. d d ta.lama kesilmistir. leri geri ahm~lardır. H3 Almnn ~ ........ 4 bin kişiden miirekktW bir 
ra Cını ta i.p ıetmey alıştık mı 
dn'Vn h n dil i demektir. oa gı yer e urup, mu- Ruslara """re,· l\alinın· ,.,...phe- v h · d l · · rin .Malta üstündeki Wıyıpları, Japon kıl, ........ , dövii<=n .lnl.a.lar.ı avinleriyle sofrayı ituruyor. Şo- t:>~ ""'" uçagı t a rıp e ı m1ştir. tahrip edilen bir İtalyan bomba v v.~ ·~ 

.c·· ı be- di-· b takviyeleri için Çekiaııg kıyısına ;ı.or yoru unca, gen !,'l su a- ...,gıv ile, İnPiliz hava uvvet-
d .ı..... d rdıı · tıed · - · 1 • ı k ...... :çıknuş!a:rdır. K:a.o.t.on ci\:arıntia şın a aral.hlyı u rup, ıs: lgl B re ver 9C ş er ine mensup a.v.cı.Lar ta.rafın- da Japonb:rın mühim h:ırel::\;t- s ıraya Girmek,, usulü . n 

ikadar istirahate çekiliyor. ~-n hasara ug·l'a.tılan başka bir 1 . .. illli. -.frbet b.,.0··rmesın· e muka-s ·.c·· • -.1 d •. k ek 'Ui;l en gor ıyor. , ... ~ ... o;ı.or su ıçm~t, su o m kac Alman u~ ibarettir. · 
istedi miydi, dilediği pınarın ba- - Müttefik U:Çakları A'\ tı:al- bil tr mvaylara arkadan bımp 
şı, ve istediği ağacın gölgeıi cm- • - ftdik erin yanın simaliı:uie Tim r adasında önden inme.k mcselcslnde her-
- ~ aded' Şekerin nasıl dag"' ılılacağı ] a~kmda k ı .Koep:ıng'a hücum etm.isl ı·d.ır. n ense ayak direvenler b:ı -
~i:Uevveıf ·şoföre tabüy.cü- İhraç are el e- en~ ha\:a y'.izünden ncticı lt?r mrt.. Geçen .akşam F...mmo-
miıin, bu tab.ıi göıiilebilecck ih- ki tatiına name Başy,ekalete venldi ı·ine karşı belli olm,1mı~n·. Yeni Ginede nü - Bebek hattunb bir vıılııın-
tiyaçların hududu içinde kalaca- lıae'~ de ta.aınız .edilminir. m.ın kel kuı·vctiyJe zorla ön La-
ğım sannu~ık. "Fakat şof.ör, o.- Ankara muhabiTimiz bildiriyor: Loudm, 1 (.A.A. l - Belçika .Birçok yangınlar :eıkarılmı~r·ı-. raf ı &'l\:let OO('Jn .. stii bcı.şı t-e-
niinde duııduğumuz kahveler- habetler Ajansının bildirdiğine Si.dne->"'e Taa.rnı7. 1 .; bi-r d lilamtmın : 
den birinin çardağı altına hası- göre, Almanl::ır Nanıour \rfüiye- Müttefik uınunıi k r.aı::,g.iı.hı rla :girmesinı debi· 
n serdirtip. muavinine: * Çok çocuklu fakir aılclcrc Hlhatname hazırlanmış hulun- 'tincl", Afiittdik .kuvvetleriııln tcl>lıği, Japon ~ denizaltıları- ıtirim ! \fa ine :karsı: 
"- Eh, getir bakalım şu .şı. verilecek olan ay a 500 gram maktadır. Talimatname şimdiki çıkarılmasına katşı bir ihti~·at ıım Sidney'e bamız .tc bbti· _ 1s zcra kalırsa ıpck ti _ 

şelel'i, burada bir iki tane atılır miktarındaki sekerin ne suret- halde BaJ;wekfılette bulunmak- tedbiri olarak Meuse nehri ür.e- '5iinde bulıındulda:rını hildim:ıl".k- zsiıı. El~ etinden okı.ım ş 
d - 1 ,. d . · ..:ı~ - .,..; le dağıtılacağı lıa.ktında bir ta- tadır. rindeki köpriilerin -aitına mayın tetlir. Bunbrdan Diri top iy- bi .m 01 er ,anlasılı'- r ogrusu... yınce ış lR"gt".... •• 1 :k t c· di 1 .. "le r • ,.,un .., • 
Ve ben, onun bütün suali rime: LJ • d \J b lu ar qyınuş ur. !:i'ım wpru r ve diğer ildsi cknizaltındn Siz '.böyle ~~ rs.wız bizim ,gı-
"- Belli olmaz! •. " cevabını zenn e :vapaO"'ıe\ \l nan Abnnn i~l kuvvetleri, isl patlıy.an .bonıb~aria tahrip "C.ıdil- biler :ne ? Y.olund ki 

':l O...... V•" \ 1alon muhafızların nezareti ..,,;~.. A-~-er· .ı ... .....,,,,t; olm1'-· n ·ı..-1-1. n.. ı--- d d~ı:ı.-. vcri_şjnin sırrını o zaman <ınla- ~ ~~ ....... ~ 1 ...... , • .u-... " ~ ıuta:rı ....uşısın a t;;ilAü.Jı-

dım. Soföriin ·hakkı ''ardı: Bu derilerin jhraCJ 11asakt1r altında bulunmaktadır. kfu;ilk bir .AnlStır.:ılya v.apuru lınm ·~m:an .kızannadığını k 
şartıaj. i inde, "Miliı.s'' a ne ka- .., . b:ı±mış ve taarruz taınamiylC' fıı.rked kıza·-

:fu ~=~d~iy~1~11~i~:.~:;.: skar aifBlerine 1tlrn kalmıibr,. :~~1>u:safh {k ita 

~iı::.:;:;~~~ı~=~.:~: ticaret Vekölııtinin mühim bir tebliği yartlım olonya hava dam =.:.:=::r ~:~uf~ 
sinden, şu iınsır lızerine :itwa .Ankara, 1 (A.A.) - Ticaret 3 Haziran 1942 ak§amına ka- _ Ba§ tar.alı 1 incide - akın'ar; .ltıır s nda .:g17Jerur~ını sezer gibi ol um. 
ile kurdurttuğu çilingir sofna.- Vekfiletin~n bildirilmi-'.2tir: dar beyannamesi vcrilmiyen ve Bunların yardımdan istifade J l llUI ŞI 1 Akn Gündüz "Tophrtuk N·za-
sından ne karlar zrunanda kal- Üzerinde natilr.el olar.ı.k uza- yahut beyam1a.mesi verilip de edebilmeleri :için yiyecek vesa- l,, ,ıünvanlı düukü ükrasmd:ı 
kacağı sorulabilir miyrli? mış yapağısı 5 santimetreden kontrolde efsafı uygun çıkını- ir ihtiyaçlarının askere giden -na~ tmufı 1 in.c:ide- kalabalıkta giirültü eden yavru 

Onun bu çardak ulbnda sa· uzun olan koyun \l:e kuzu derile- yan derilerin ihracı '8llcak yu- iara.ünda.n temin cdilcgelmelt- den görülmüştür. Al vlcr O suna susmayı öğretmeye 1Ü1.:Um 
bahlamak arzusunu duyup duy- rinin ihracı y41Snktır. Derilerin knrıda yazılı yeni gar.tlanı göre tc olması, mahalli rayice göre nıetT"eye ~ar yük ltll.lstir. görmeyen· bab:ıdıın .şikayet edi-
rnıyacağı, içkiden du~ığı üzerindeki y.apağılart kırlulmak yapılabilecektir. idare Ye .ihtiyaclarını temin e- İngiliz gneteleri .. t:unlarmı V()rdu. Y.a tramvava ön sahan-
keyfin hududuna bağlıydı. Bu surctile :sevklerine izin vmlme- decek ne kendilerinin ve ne de Kolonva taarruzuna tabsis >Et- İıktan hi.nmekte inat eden otuz 
itibarla, keııdisind n o suali sor- si ancak bu gibi postların üze- Sıhhiye :teşkilatmda askere gidenin geçim vasıta ve nıiştir~ Deyl T~lgraf, ıborob rdı· yaşındaki kıllı bebeğe ııe diye-
duğumuz takilirde pek :tabii idi ıinde kalan yapağı uzunluğu- * Sıhhiye teşkilat lradmsun· imkiını bıilunma.ması, muhtaç· manın yeni hareketlere h - üm? 
ki bize vereceği cevap, yine ny- nun en çok iki buçuk santimct- da yapılacak olan tadimt rayj· lanı; siUih altına alınmadan.ev- gıç olduğunu, Deyl 
ni olacaJttı: reyi aşmaması halinde .kabildir. hası Meclis ruznamesinc ahu- vel nskere giden tarafından te- olayın dı.işman 1"!'opa.g3 as.mı 

'L- Belli olııraz! .. " :Yeni kanınn tatbikinde deri- ~tır. Bu :tıadil:ltn göre, Tr·ab· min edilmckt.c olması şarttır. cerhroen bir :hakikat olduğunu 
Bir insanın medeni seviy i

nin yalnız kıyafet düz2ilnliı -il 
ile 01lduğu ..kndar to,pluluk ha
l eki ta.v.ır 'f'e ıharektt rivle 

Şoför, ilk kadehi yuvnrl3.dı\t- lerin üzerinde istisnai olarak zı:mda inşaab bitmekte olan 250 Muhtaç asker ailel,,rine yapıl yazınışlr.a.dır. 
tan sonra. kendisine, çok milba- bulunabilecek uzunca lifler için yataklı hastahane için Heri- m kta olan ya.niımlnr bunların Alııınn tebliğine göre, Ko
lağnlı -bir hürmetle hizmet eden ııatürcllerde 0,5 ve ikıritılanlar- ae imkan husulünde diğer vila- mezuniyetinden başka her han- lonya. inine yapılan bu akm-
kahveci ile sohbete daldı. Ondan da 0,25 santimlik tiir tolerans 1 t b b 1 <k ..... 1 d laıa, muk:ıbcle olına.k .ilzel'C :Al-
bu sene o ıkalıveyi kendisinin lıı- kabtil edilecektir. yet ve kazalarda 31 1 mt lneraez gi ir se cp e 1 "'ı..ıarın an ay- .ırna.n ta~·nrcleri ne Oa:ııl-eroury 

ö~ldiiğiin.ü ~mak Ja
zımfür. n.kor şcmsiyı;::;' le, 
1rnnd11li temennasivle. mil!ra -
betli nıünsebetsiz, · alay etti<'n
rniz eski fstanbul ef.:eııdisi belki 
rdnnstan ıml:unnz, lakin muh~ 
kuk ki zarif, cemiyet halinde 
ya mn ı bilen, kibar bir a• 
damdı. Ona gülen bizler hiç ol
'lll~ tramY.aya binme!!ini örr
!'Clle1 im. Yoksa bir ·vn:t:r.:ıa.>t :cı • 
knr "\'e k haldı -0larak ad a: 

tup tutmadığını sordu. füuıvo- ------------ leri tesisi isin lüzumu kacffir mi.i nlfüki:n:ı anL'Wldığmda kesilir. pesicoposlok mer.lrem:le U.-arruz 
ci: .. tehassıs yetiştirmek maksafüle A ~erli~ dairefori! bu cil~etleri ~ · er ve çok bomba atıtmş-

''- Ben bırakıyorum, dedi, ı•rt tu lckı•lftr asistan adetleri arttn-ılac8.ktır. talnp ıle malmllın e.>ı vfikE?k lardır 
k ist. rlar Hiı ı Kad ları . mülkiye memuruna :bHdire!!ek- . 

çünkü ço para .. w.o •.. ı ın çorap yem ı rdir. Yardım ınillideti kcıe ~111ea:e--•----11• 
.. _Ne kadar istiyorlar? kanunu . 1 .--- · 
"-Seneliğine TI5 li.ra... tıp er..e ayrılıyor gidenin yukarda ya1.ı1ı şarttan Zati Sungur 
"- Budala mısın sen? Böyle _»,.. .. tı:ımfı 1 i'llOOle _ * Son zamanlar.da biiyiilc fi- lıafa efradı ait ine bu yarrlım 

hır. ı-ı.venin enelig-i yetmiş be§ ~ t .. k 1· ,_ · öste ı.-~. askerlik hi?.metine alındiğı :tn-
Nil.:lı maması la· zım v,...ı.1;;;; .. ı·, rap ya yu se l!Jtt:?l g r.en ıuu.uıı 'ht b l T ı..:_: "'-1•• 

ll·raya palıa.lı olur mu? ffi ... dil- b"~~ roraını-- . tiple 1 n en aş nr. erıl.lö.I UUilP e· 
~ ı·malı· b,.,st bı-1·ıiır::ken ıı·nhı' - .:s '.C~.uu'.lııın yenı re nyrı - den ı...... •• .. h ' ,__ -" " tut b l UiA 011 uı:;-; guD\U1 ıwmJDy8 SQ-

Şunin", ura:sıru ·.. .... .... 1----- ı·cabmda ~~p,._~- re-. ması takarrür ebniştir. Bu su- T h' 'k 1 K:ıhveci boynunu büküyor: ......... uu:.uı ~- 1.ö.11 • na erer. er ıs ve~ı :ısı a ma· 
sim alm.-ı.k hakkınuı malif.uz bu· .retle çorap iiruiliitı fıyat yükse- d . . r 1 k 1 k 

- Belki okumu~un. liUdn a• 
dam olmamı.,sın~ deyiverir. 

"- Tutrunam ağabey!.. 1. . önl' ~•- tt . an ızııı ı o ara ayrı an as er· 
Şoför, kat'i bir iunlıi~etle lunôuğunu söylemiş, şarabın is- l§1nı eyı:ı;ı= ıSUD? e yenı e- leıin muhtaç ailelerine yardıma * Vaşington _ Bir "k A-

t'!lv.siyesini tekra.r.lrul.ı; tihlakinin hakkiyle serbest bı- saslnra b.ağlanac::ı~rt:ır. Bunlar- devam edilir. Asgari maişet had merikmm doğ:u sularmda d .. rt 
"-Tut diyor.um sana.!.. Takılmasınm ika ba ·a dan bask.a. dıgcr lilks eşya hak- leri vilfı.yet idare hcyetlcıinae ticaret gemisi torpili~ . 
"- Sen :hinın,yc edersen ~ ler olauğtmu, aanınfih eldeki landa da buna benzer tedbirler tayin olunur. Yardımın ne su- * Londra _ Hzmu:ıes· un o-

ıtarım anının, etm zsin ki! .. " rokamlam .göre, rakı. ne de alınacaıttır~ Yakında alfıkalılıır· retle yııpılacaih şehir ''.e kasa- lan bir 1m11e<; gemisi Hayfad-0.u 
Ben '.kahvecinin bu sonuncu ~p :istihlfilrinin düne nazaran dan ~"Kkil bir heyet .Anka bn.lım:fo. Belediye Enciimenle- Yuna.nistana hareket et:nl'i.,,qtir. 

cümlesini, istihza sannll§t.ım: artmadığını rakfi.ml:ırla izah et· [ .my:a gelerek bu husus i_çin te- rince klivler<le ihtiyar heyetle- Un, 1{ızı1haçın .kontrolü altında 

Öyle ya, şoför, kahveciyi ııasil ~"3111m•i111smt i!lr11• ___________ nıaslarrla ____ hu_lt_wa•cam:ık•t.ı-r._._ _ _.11rı•·n•c•c11t111c .• sb•i•t •o•lt•m•u•r
11
• m1ım:::m: .. .:ı ~::::::::::::::::::::::~m~i-11dağrt.ım-ımlıc-a:Elktn .. • •• ---~ao~ 

himaye ooebılirdi? Fakat lro- ı • 
nu~alarına Balın. dildratle nlli
kadar olunca, kahvecinin fil
ıre gösterdiği o mülxıffi....öulı hür
metin sırrını kavramakta ,go-. 
cikmedim. Şoför~ 

"- Sen kahv.eyi tut... dedi, 
ıben. bütün -otobüsleri ~ kah
vede durdurtıırum ! .. " 

B ir he.sap ya.pılıncs, meyda
na çıktı ki, o kahve ö

nünde bir yılda asgarl 300 oto
büsi.in mola vennooini mümkün 
kılmak, o §Oförün elindedir. 300 
otobüs yolcusunun knhvt'ye bl· 
rakacağı para, bin limdan aşağı 
değildir ya? 

Kah..-.eci, aldığı ''lladlıı sev.in
cile, şoföre yeni 1:>ir • " açmıya 
giderken, ben ıdc, sohbetin uza
yacağını ruılrunı$ım. Biraz b:s
tirip, vn:kit öldürme'· ümididc, 
otobüsteki yeıime döndüm. Dal· 
dığlm uykudan beni, midesi bo
zuk ve hamile ba.ynnın sooi u
yandırdı. Şoförün yanında otur
duğuma bakarak, beni, bu yol
culuğun meçhul :tıarl!esine vakıf 
sanmJŞ olacaktı ki, meı kla. ecr. 
ruyoTdu: 
"- Burada da:ha çok durac~ 

ıruyı.z?" 
O .zaman, pencereden, neşe

sinin gittikçe artbğı, kahkruıa
larından anlaşılan sofraya. bak
tun: Tesadilfe bakın ki, kahve
ci, of.öre yeni bir · agmakl.a 
meşguldü. O 'Z.'.lman, öğreııdi
t;;.rim, ve rtık im:m ettiğim ha.
kik:ıti, meraklı mııhatabıına tek
rarladım~ 

" - Belli olmaz bayan! .. " 

- Şimdi karşınıza '8; ayip bir 1 
adam çıl· tır yani :benim n
gabeyim_. Onıın ne derin .ma -
hinınb olduğunu ilk baluşta 
anlamanıza imkan yok. Ancak 
eğer ağabeyim de benim ala -

-=-======::::::::~============----===================~ 

l =HİNT ESR = ~ 
Bu ,gnrip füemin efendisi. ıni· 

safirletin.i .evuıin yet' üstü oda-

kadar olduğum kadar sizin i i· Belli ki sıhhatte, ku\T\ tli, 
nize .merak eder, bele 'bu işi dinçli. 'Yalnız yu··ziinün ,.;zmıe--
ballctmck hev ine dili-11erı;e ır 

- ri kafasının bon durmadığını 
muvaffukıyetin temin cdil<ligi - .,,...""t edi rd dınt'~"''" · 
no süpheniz kalmasın. 1

1_..~ ..... 1 E .... ~,1. ~~~-~ -
B l - r k .,""'"' er ..Jl ........ e .......... ,~. .A.'41Uül Lr: 

un arı soy ıyeı-e .nupınm l ..fendi da.ha kapıda varundaldle-
bir dcHğine tcı.lulı bir engeli ri ağabeysine :t:nkdim derek 
çekti. Derinde, .sanki bir lmyn :ilfi.ve etti. 
içinden geliyor gi.bi .. ~larda - lkisi de benim .ya.kın ah
bir çıngırak sesı ottu. O~u babımdır. Senden bir nasilınt 
miyavlamalar., havlamalar, bo- a.lım,ya geldiler. 
ğiirmcler takip etti. Hatta g'lli- - &fa geldiniz efendim 
rip bir 1nkım kuş sesleri bile buyurunuz ' 
duyura?. ~ur~ı bir .lıayv;,rıa: önde av. sahibi, mi-
bahcesı m~ '. Hnşımlc er sa:firler llir nv1u• a girdil r. 0-
iıad hayret ıçındo bakı§tılar. r.ıdan bir bnh ye geçildi Bah-
Fcrhad: setle bir taın,f:t:ıı kiline l ünıe 

.-1.eride hayvanlar mı var? ağaçlar, güller, fidanlar, diğer 
Dıye so~. . .. .. tarafta köpekler, kediler, hin -

Rahmi Efcndı güldu, ba§mı diler, tavuklar, kazlar ve bir 
salladı ve: eşek görülüyordu. 

- Evet. •• Hem .de yulııız lıay Hayvahların hiç biri bazı ya-
vanlar var. Şımdi lw.rdeşirnin b:ıncıların ba.lıçcleıine girnıiş 
kimlerle ikamet etiğini gôrür- olmasına karşı isyan ve hay
süniiz. ret haı:eketi göstermedi. "Birbir. 

Bir daltilm fasıla ile 'Zili ikin- leriyle oynıyn.nlar O.YUDlnnna, 
ci defa ola.mk çekti. Anl ı]an atlayanlar, gece bastırmndan 
bu ev sahibine itimin gel~auu karınlarını doyurrnağa devam 
n:ıber veren bir knpı lme. u- ettiler. 
sulü idi. Çünkü bir dakika son- Fcfüatla 'Haşim hayret için .. 
m kapı açıldı, aralıkta. aynğın- de duraklamısln.rdı. Yavaş ya .. 
da dizlik basında takke sırtında \'aş bu miyavl~yan, havlıyan 
eski bir ceketle !nrlmn nncak öten, böffiircn mahlfıldnr sa.
geçmiş bir güler 'YWJ.il 21.l.t gö- hiplerinin etrafına toplandılar. 
ründü. 'Bir sev mi ütiyoiiar, bir 

mi bcliliyorlaı:d.ı ? 
-Haşim, gözlerini hnyvanlar -

dan o,yımmıyarak: 
- Galiba Cem it Efendi 

hazrcllcti de bizden! Dedl. 
lin)-'"\:an mı terbiye dersiniz? 

- Hayır efendim. .. 'Dwıunla 
ber.ılJer bizden demekl ne 
lmstcttildm:ini o.nl~'nllındım . 
Karrl~i Rahmi Efendi bu

nwı UZerine imha lüzum gör
dü: 

- Ağabey, s:ma henüz ar
k şl:ırın ne işle m ul ol
duklarını faaha vakit hulruna
dıın. Haşim can.ba:r. nı 
gümıedi.ğine şüph m y . ç:.m-
1..-U evinden dı n ç ilD3Z gibi
sin. Ama mııha~tı;ak ki bu, 
kumpanyanın yapıcısını ışittin 
ve g~~r.de okudun. t e 
karşında bu kumı:nnyanın sa -
lııbi ile onun mc. lıur sanatldirı 
lfilc.ilk Ferhad. .. 1Iafüılrlt gaze -
tclcrde isimleruıi ve b. hisleri • 
ni gôrstt-,·din onları tanmlın. 

- Hayır, görmedim. Fakat 
g:l7.ctede .isimlerini ve b lı · l 

:rini okudum. Müşerrcl" o!dum. 
efendim.. Maalesef aldanıyorsu
nuz. Benim hayvanlardan mad
di bir heklodi{i.m yo'r.
tur. Ben onları yalnız k di ar
zu ve hevesim için besliyorum. 
Gıliba. bir.ader beni d ıt 

lanndan birine aldı. Burada. kö
-şc minderleri, sedirler ve Ji ashk 
lar '~· Hepsi birer kö;; ye 
yerleşti. 

mamış. Iüsaade ederseniz ben Pencere kenarında, raflar· 
tanıtayım: .Benim gay t ·üçük dıı bazı .kitaplar, meşin ciltli. sa 
bir ıradım vardır. Ben bu irat n yapraklı eski eserler görünü
ile geçinir giderim. Fenni rne- yordu. Ccm.şit Efendi k.ar.dcş ne 
selelere karşı derin bir heves döner.ek· 
6uyıruı.ktayım. Bu heves uiuru- . . 
na g:"dip görmediğim yer kal- - Anlat bakalım ... dodi. 
ma.dı gibi. Şimdi artık düııya- Rahmi Efendi bir Hil§ime biı 
fuuı elimi t?teğiıni çekeı ok hay- de v.,eı ada iba..'rtı. Acaba h~ şe
v:an!.m tetlrike kendimi hasret- ~·i oldugu gıbi anlata.bilecek mi 
tim. Yaptığun tetkikler sonw1- idi? Hillfı Ferh:ıttan büyüle sı~·· 
da şu neticeye vardım id hay- rın sakl ndı;~ım öğremni ti. O 
Yanla insan arasındaki fark ıbi- lıald ? Bu i i Hfı.şinıe b:ır:nl.tı 
risinin kmıuşmasıw bilm 'n ve Hfu.im .vcrhnda: 
den il:xıret değildir. Onlar d::ı ko - Yavrucuğum, dedi. Şimdi 
ıı eyorlar. Zeka ve belki onlar- Cemşit Efendi Haz.retler.ine 
da biz.den eksik değıldir. B n 
bunları elimdeki şu lınyvanlarla '\'nkıayı anlatırken sen de her 
isb:ı.t edebirilim. Ama ~imdi sı- şeyi öğrenmiş olacaksın. D.iln
r,ası değil Siz buraya beni dm· den beri bizi meşgul eden mese
k:ıne~e gelmediniz ya ... Anla~- lenin iç yüzünü zaten er geç sa
lan benim nAçiz maliımntıma na söy1iyeccğiıni vandet:miştim. 
müracaat cdeceksi!li.z. Eınrfoize Artık gizliyemcm. Ancak senin 
bazı.um. Şimdilik bu eğlenceli 
filemi krJ<cdelim.... ıpek ciddi olmıy.nn bir tabiatin 

Eğlenceli 3.lem diyerek etra.- vnrdrr. 
fına toplanan hayvanlarım gös- - Bana gülmeyi çok görü
t riyordu. Sanki lınyvanlar ~muıı yormın.u.z galiba_. Ben daha on 
ısöz.terini i itmi~ler ve anla.ınış- altı yaşındayım. Onu da hesaba 
lardı. Birer, ikişer d ğıldılar, ka.tmız. On altJ yaşında bir a
umkbştıla.r. kendi kendilerine dama .istediği kadar gülmek vt 
mırı! ra.k, cilvel~k ltb c eğlenmek 1ıakkı '\"erilmez mi? 
lcrir..c ~itildiler. Efendilerinin Ccmsit Efendi müdahale et .. 
misafirleriyle başbaşa kııhnası- ti: 
na müsaade ettiler. (.Arkn var) 




