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~3 milyon lirahkl 
1 fevkalade 1 

tahsisat · 
Hükumet Meclise 

yeni bir kanun 
layihası tevdi etti 

• 

Ankara, 23 (Hususi) - Hü. 
k\unet bugün Büyük Millet 
l\tecliaine takdim eylediği bir 
~ Jiyiluuile Milli Müdafaa 
~ 83 milyon liralık fevkala -
ele talııi•M iatemiftir. , Alikalı it 

encümenlere havale edilen bu : 
'-Yİlıa öniimüzddri hafta için - S 
de Meclis umumi heyetinde i 

\. hıiizlıkere ol1W1acald•r, : 
.....:.: ........................................ ,,._,/ 

Dar lanın 
Fransızlara 

hitabesi 
118. BIOer 
lilomazan 
teslimini 
istemedi,, 

''Alman Devlet Reisi 
ingilt3reye harb 
ilanını da taleb 

etmedi,, 

Yazı itleri telefoou : 20203 

·Almanlar Resmo 
ve Kandiyada 
tutunamadılar 

• laglllzler 
Glrlddekl 
vaziyetten 
memnun 

Giridli 
·oetelerin 
faaliyeti 

Almanlar mühim takviye 
kıtaları indiı·diler 

Kahtt-e. 23 (A.A.) - Ortaşarlt 
umumi karargahının bugünkü teb ,. 
liği: 

CUMARTESİ 2-1 MAYIS 1941 idare itleri telefonu : 20203 

Alman para tüt. ria 
yere Mitini 
ve~ 
çüleri avla • 
yan fnailiz 
kuvvetlerini 

cöaterir tem-
sili reıiol 

GiRiDDEKi 
HARBiN 

HUSUSiYETLERi 
Kadınlar 

vazife 
başında 

Almanların adayı 
denizden istila 

teşebbüsü suya düştü 

Hücumun tevcih 
edildiği mıntakalar 

Vergiler 
~ 

Maliye Vekili Pazartesi günü 
Mecliste izahat verecek 

Yeni vergi layihası Meclis . 
uİnumi heyetine sevkolundu 

• 1 

ihdası istenecek J 

vergilerden 1 

bazıları 
Vergi Uiyihcuı bütçenin vari· 
dat kwnının miizakereaine 
geçilmeden evvel Mecli• umu· 
ml heyetinde tetkik mevzuu 

olacak 

l .................... D ..... r ..... 
1
;·,·· .. ·

8
................ ı~~::r;e~ d~fa~~~~ baz;~~ 

ve resimlere zam icrasına ve bazı 
yeni vel'.ı;(iler ihdasına dair olan •e ırakta kanun !Ayihası alA.kalı encümen-

' W !erden ~eçerek Meclis umumi he-
yetine sevkolunmuştur. Maliye 

"azı.Jet Vekili Fuad A~ralı 1941 bütçe pro
jesinin ana çiz~ileıi hakkında ö
nümüzdeki Pazartesi ııünü Meclis
te geniş izahat verirken bu zam 

20 Irak sübayı ve ihdaslara da temas ederek 
(Arkut sayfa 1 aübm 2 de) Maliye Vekili Fuad Ağralı 

ile 90 erbaş -[-__.-----
1
-----

esir edildi ..... ese eler J 
P." ... 1{ bir Fr:.ansız 
albayı Surigeden 

Filistine geçti 

Suriyeden lraka 
techizat gönderildi 

Tarihi eserlerin 
adlarını değiştirmek 
merakı zararlıdır! 

Giridde: Dün bütün gün ada, 
dütman tarafından bir taraftan pa
raşütçülerle, diğer taraftan hava -

. dan nakledilen asit.erlerle yeınlden 
cı\ıniral, Fran•anın i&tikbali kıtaat ind.imıeık için rnuann.idane 
Cereyan etmekte olan müm- bir gaYTetle yapıları_ıiddetli hücum Kahire 23 (A.A.) - Orta~ark ~~liyeçoitküçükıbirbedelmu-ınılıyor, L'Jıı·un adına dokunmak 

lıf!Telere sıkı bir surette lına sahne olmuotur. Dütman mu. 'te~~~~ı~n (~"!:lre-h!~t umumi karaTgaıhının bugünkü teb- kabılınde Y~1dn bahçesini Beledi- ta kimsen•a batırma gelmemiştir. 
vakkaten Kandiya ve Remıo'da muhabiri bildiriYor: liği: yeye vercce;t, Bekdiye de halkın Almanyaria 23 yıldanberi üç ı-

bağlıdır, eliyor tutunmağa muvaffak olmupa da İtalya Yunanistana teca- Uhyada: Tobruk ve Sollum böL gezip e~1ennnsin~ tahsis edecek. dare şekh d:.:i 1 ~ti Fakat kral sav-
Vidıy 23 (A.A.) _ Ba§vekil Pddetlıi süngü .. mubare.b~lerindeın vüz ettiği .li(Ün Giridin daıtlı 1relerinde devlıiyelerimiz faaliyetle. Çok güzel, çok isabetli bir ka- fiyesi cPoc.;da!t.• g~·ne bu jsmı ta-

~.. . . . 1 O 1 b .. kü sonra Alman mufrezelerı uuba e. kadınları ile L!sitya mınta- rine devam etmişlerdir. rar. . .şıyor. Tarihi del{irmen de daima 
iiile v~~ . amıdaod ar a~u~:ui~ad diln:ıiş ve timdi bu iki mevkide de kasının ovalı kadınlan Yu- lralcta: K1t'alarımız Salleja teh- Yalnız di:mria.- ku . yepyeni olarak muhafaza tdil-
e~· ~zen ra Y a ıu vazıyet memnuniyet vericidir. nan kralından bir kadın alayı rinin kenar mahallelerine muvakka- - Be~~dıy·~ bu bahçenın adını mekıtedir. 

Fşbr: I Dün tründüz Maleme'de muka _ teşkili için müsaade almış- ten g.irmeğ-e muvaffak olan düşma- değiştirecek, Yıldı~ k~lirnesini a- cYıldız ~::ıl.çesıı- acı veva tatlı 
S:~·ns~z ar, l P t . B H't bil taarruzumuz kısmen muvaffa _ lardı. Şimdi, .l{iizellikleri ile nın mukabil hücumları muvaffalci _ tarak yerme Htıik kelımesini ko- ne olursa oJ<:un Türk tanhinden 

len dunız ~ar~_ı1a d' ~ ~ın . il ı .- k.iyetle tetevvüç etmiş, fakat daha (Devamı 3 üncü sayfada) yetle 1mılmt§ 20 ıübayla 90 erbaş yaca~.. . . .. .. bir .sayfaıi•<. T-"ktir, halk bahcesı 
n avetinc ~en ısının nzas e ı- eonra d" ıı b b"t ··him 

1
. ~r cclilmıişt!ir. .. Nı.çın, dlyc duşunüjyoruz, ne yenı. kul'aıt, ca!'sız bir eser cıla-

~bct ettiii;ni ve .. ~~man _devlet re- c'6::ama ~ u:c~eye jrf':d ) (Devamı 3 üncü sayfada) luz~~. v~:. . . caktır, binl,,~::.~~ıni her zaman lier 
"1e yaptıijırn goru~enın gerek sa • ~ Buyuk ıh .ıl~L yapan Fransa yerde yanabıhrı7. 

(Dovanu 3 üncü sayfada) c halkın ilk nticumuna ukrayan Tarihi es"'rler: kendi daml!ala-

Bu••rhan Cah·ıd ' Asker•... ••azi •et --, cVersav, SIJ!IJyının adına dokun- rl altında kiti olıırak muhafaza et-- ~ ___J madı, Tüyle,.., gene bu isimle a- meliyiz. 

Kıymetli edibimiz 
"Son Posta,, daki 
köşesine döndü 

Akdeniz Meydan Muharebesi Gonnııo bastabakıcı 
kurslarının hocaları ------------

Giridde başhyan muharebeyi orada bitecek sanmak hatalıdır ve asıl 
taarruzun kesafet merkezinin şimali Afrika mı, Suriye mi, Irak 

vasıtasile Maverayüşşeria mı olacağı henüz anlaşılmamışbr. 

Üstad Btlrhan Cahid 

Giridin Almanlar eline 
düşmesi takdirinde 

tahassul edecek neticeler 
Girid üzerine yapılmaya başlı

yan ve henüz inkişaf halinde bu
lunan taarruzdan sonra, sarahaten 
anlaşılıyor ki büyük bir Akdeniz 
meydan muhal'ebesi karşısındayız. 

iBugün Girid için yapılan mu
harelbe, ıbu Akdeniz meydan mu
harebesinin yalnız bir parçasıdır; 
şimdiye kadar cereyan eden hare
ketlere nisbetle, buna belki de en 
orijinal bir askeri hareket vasfını 
vermek caizdir; fakaı:. Akdeniz 
meydan muharebesinı Giridle baş_ 

• layıp Giridde bitecek zannetmek 
hatalıdır. 

Kıymetli edibimiz Bürhan Ca- Akdeniz meydan muharebesin-
hid, uzun bir istirahaıt devresin- de, evvela her iki tarjfın hed~fle
dlk~.n sonra tekrar cSon Posta• daki rini tayin edelim: 
~sine dönmüş, he.r_gü.n zevkle Mihver iç•n Raye, Akdeniz '4ıa-

0kuyacajtınız fıkralarını vazmaya kimiyetini ele almak ve butla va
başlanuştır. İlk yazısını bugün sıl olmak üzere de İnj{ilterelıin 

.. " ·· de) 

.____, 

lnaittere donanmasına aid bir görünüş 

nasıl yetiştiriliyor? 
Tıbbiyeli genç kızlar : " Bize verilen vazi· 

feyi seve seve yapacağız. Fakat bunu 
az buluyoruz diyorlar 

J;~· 

Ordu i.çın ~;altşmak. Sayın Mev- 1 niversitesin;n ~enç ve zinde kuv
hibe İnönilnüa kendilerine te;vcıh ı vetlerı dt:: ıuı ld'. 'rıb Fakultc~n 
ettiği şerefi paylaşamıyan kadın- kızları ırr. 1 ·ha~1larını ıbitirir bitır 
!arımız arasın:ı, şımdi Istanb"1l Ü· , (Aikaa& sayfa 7 aütwı S te) 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün l Resimli B&lrale ı iiii Bilen begenmeli = 
--···-

Sözün kısası ---

Bartında köy kltprUleri 
JlpllrJOr 

Barbn (Hususi) - Ankköy yo
lundaki köprülerin yaptırılmasın• 
kaymakamlıkça tetebbüs edilmİf ve 
iş ümteahbide verilmiştir. Bir kıaııo 
işler de köylüler tarafından yapıl .. 
mııtır. Faaüyete 1ıeçiln1iıtir. 

24 -Hasar 
19 



... ,. SON POSTA 

Telgrd, Telef"on Ve Telsiz berleri 
Makineye 
Verilirken 
llrldde 

IOD vazıret 
Almanların 16 

nakliye tayyaresi 
dUşUrUldU 

lı..aaı.,.: ttMelona harİg 
~İier ülerde harelıôt i7İ 

.u/iyoru Jiyorlar 

Irakta 
llnçedilen 

'lfiirk genci 
Y atallı oqon memurla -
natlaıt MaltrıtaJ Zaim bir 
l~L Iİ • • l..--~L-!-1• ,..... po nmn ~'511· 
ii ,a;intlen parsa parça 

eJilJi 

~ 1 Hazine tahvilleri 1 İngilizler 2 buyuk I . Darlanın Fransız-
ihracına dair layiha vapur ve bir lara hitabesi 
Meclis ruzname.sine muhrib batırdılar bükUnıetcır:"k:n:: ::!:'n~•n 

d . tasrib edildiğini aize daha evvel allO 1 Lo~r~ ~3 ~A.A.~v.- A~ral - söylemiı bulunuyor. B. Hitler ben- (e.,tarafı 1 inci SQfacia) 
lık d8:ıresının .. bır tebliğinde dupna- den filomuzun teslimini istemedi ve miktarda takviye kuvvetleri indir• 

Almanlar Resmo 
ve Kandiyada 
tutunamaddar 

Ankara, 23 (Hususi) - o/o 5 nın Liby:' munakala yoll~rına kar - herkesden ziyade lngilizler bilir ki meie muvaffak olmuıtur. 
faizli hazine tahvilleri ihracına da. fi harek~tta buluna.o denızaltıları - donanmayı kimseye teslim etmiye. Harekat devam etmektedir. 
lr olan liyiıa Meclia ntznamesine mız yenı muvaffak.iyetler kaydet • ceğim. Alman devlet reUi benden Alman zayiatı da göaterecektir 
alıDdı. Uyihanın enciimende aldı- mittir. h,içbir müatemle4te toprağını da iı - ki Britanya ve imparatorluk kuv • 
iı .on tekle göre banka ve şirket- 9000 tonluk bir asker nakliye temedi. Bundan baflta fngiltereye vetleri hiçbir zaman bu kadar gü -
lerin ayırmakta oldukları lc.atıılrk- gemiaile 7000 tonluk bir petrol ge. harb ilinmı da taleb etmedi. Za - zel dövüımemiftir. 
)ar ve ihtiyatlar mukabilinde veıil- miai batınldığı gibi bir İtalyan dis- ten l?unu niçin istesin) Harbe yaL Kandiya bölgesinde Yunan bt•-

lraklan izahat istedik mek üzere Maliye Vekaletince o/o troyerine de torpil isabet etmittir. nız ~aılıyan ~lm~nya bu mü~a .. alan da pek büyük bir kahraman. 
Ankara, 23 (Y. S.) _ Bir 5 faizli ve altıtar aylık faiz kupon G dd k h b deleyı herhangı bır devletler zum - tıkla dövüımüılerdir. 

müddet evvel Ba~dadda çok lannı muhtevi hazine &ahvilleri ih iri e İ ar in reaine karıı yalnız baıına bitir - Alman tibiyeai 
feci bir hiıdisenin cereyan etti nıç edilecektir. mek iktidarını da kendisinde bu • Kahire 2 3 (A.A.) _ Girid mu. 
li ~nilmiştir. Yataklı v~on Umumi veya mülhak bütçe ile husus·ıyetlerı• luyor. Görütınemiz eınaaında Fran harebeai henüz haıb mi ile muhat 
memurlarından Mahmud Za- idare edilen dairelere huauıi idare am hükümranlığından herhangi bir ohnakla beraber Kahiredeki mÜf&-
f,m 19lninde bir Türk ~nci Ye belediyelere ve sermayesi bunlar (Ba,tarah 1 inci .. ytada) fer&41at aala bahia atıevzuu olma • hidler halihazırdaki vaziyetten 
Baldtıdda, bir Irak polisinin be tarafından temin olunıın mütedavil meşhur bu Giridli .l!Ürbüz kadın. mııtır. ırrlemnun.iyfh!iz5k göstermemekte_ 
ceriksizliAi yüzünden halk ta- aermayeli te,ekküllere 36S9 sayılı Jar yuvaları .?tra!uıda nöbet bek- Fnm.wnm rolü pirler. 
rafından linc edilmi~tir. İki ço kanun~ tibi mü~ıesele.~e ve imti. !emekte ve Alman paraşütçüleri- Franea takib ettiği yolu serbest Jtk paraşütçülerin ıüratle temiz. 
cuk lbabası bulnan Mahmud yazlı prketlere aid tekaud sandık - . avlamaktadır ~ intihab etmiıtir. Hal ve iıtik-1 lenmesi üzerine Almanların bida _ 
Zaim. ılArm işareti verildi~ ları ~e~a tekaü~ ve Y_!'rdım ~andık. nı Girid hvbini.. buaasiyetleri bali münhasıran kendi elindedir. yette temin ettiklerini yapamadık • 
bir sırada herkes ~bi bir kena lan ~d.,.eceklerı tekaud aylıgı veya Askeri maiıfcller bu harbin en Fransa kendi iatediği aulhe kavuta- lan zannedilmekte ve Alman bat_ 

Kaftire 24 (A.A.) - Bag{ine ra saklanmış, fakat bir polis tazmmatına ve yapmağa mecb~r ol •iddetli muharebe:erinden b"ri o- ~k ve Avrupan~n tanzi~~i işinde kumandanlığı tebliğlerindeki aükU.. 
'-dar Ciride giden Alman nakliye hilviyetini sormuş, kendisin- duldan yardımla~ .ve .normal ida - lan Girid harekatında zayiatı sim- bizzat bazırladıgı mevku alacak • ta bu hali teyjd eder mahiyette te-
"J)arelerinden 16 aı d'itiirülmiit • den süphelendiltni söylevince re mMT&flanna kafi 1?1ktardan faz- diye kadar tesbit etmek mümkün tır. lildti edilmektedir. Umumiyet iti -
liıılttür. münakaşa çıkmııtır. Bunun Ü- la paralannı bu tahvıllere •yırma • olmadıkını sövlemektedir. Muha- «Hala ~ hatan . barile Alman tibiyesi bidayette 

lacilider ne ~--? zerine halk zavallı vatandası- ia mecbur tutula~kl~rdsr .. Mezkur bere hatları, faşe yollan, ileri ve- ~~~yıntı: kı Fransa, . ker_ıdi çok çetin darbe indirmek ve dar -
Kabire 24 (A.A.) - Girad Ya- mızı casus zannederek üzerine ~dılr.lar ~u ta~ville~ terhin ede : ya ıeri mevziler ~ibi şeyler bura- tanhının en korkunç hezımetine beyi çok büyük bir tazyikle devam İllhti haltbnda be,"&natta bulunan hikı.nn etmiş ve ı>arçalamıştır. mıyeceklen ci>ı malioiyet ve tekla da mevcud ddildir. Veya ancak uğramııtır. Bazı \imaeler bunu u- ettirmekti 

"ir.eri .özcü tunları eöylemittir: Hüklimetimiz Irak nezdinde her ne ohııu o&.un hiç bir mua - kısmen vardır. Kıtaatın kurmay nutuyor gibi görünüyorlar. Avru - B·· .. · 
1 

Al 
1 

d 
L_ '---L " bb b 1 k led LuHa ki _.ı d ._, F kl b utun mesee man ann a a. - Melona nariç o~ uun derhal tese üsatta u unara me e .. . na. mı.yaca anıı~. heyetleri bile cephede bulunmakta pa a&.1 ransız topra arının ette .. . .. ~_ı__. • '-L· ...ı:x... ·· 1 d L_ -L~t hld. hakk d · ah t ~-te Bu ._L_..!I'- h h dd .. .. .. . 1 it d b lu d v nu ya mutemadıyen aaker atmap da.. ·~CAı .,.. .. r ua er e oare.:a ıse ın a rı a uı - nuıYBııenn.-.' raç. a . ı mev- ve yardımcı k~vvetler piyade ile uçunun •• a ın a u n ugu h k d d ed b.lec Ll . 

L-- · · . ..,L ·ı · · 't · · ___ L_.L _ baı.:~ kt ril 1 b. b k ·ı · d'"' a ne a ar evam e ı e .. en -....,..i umum17'ea1 n:ıoan e ıyı cı - mıstir. -.umg me us•11 mı a e mu • birlikte çarpışmaıara iştirak et- ve ır uçu mı yon eaır ver ıgı - . . . . ded. y d .. 
lllıltıtir. Şiddetli mubarebler devam l ~ kayyed olacakbr. mektedir. Paraşütçülerin hemen mizi .hat11tla tutmak lazımdır. Bu nnın ~ayının ır. ere uten ve-
--•- ed. k 8 '--- . k ti . dıitl f b d vl_ • ..._, t .d . fk.b etfv• ya agaçlara takılan tayyarelerde 
-t •::;........I!..... - ~1 Fı·tı•stıine açan an .... ve pr e enn ayır an hemen her tara a ve u mevan a m~gbuDltyle e -~·z:ıb elmır ~ a 19ıglı9- pek çok Alman ölmüotür. _.... w,._ il' karıılıklar ve ihtiyat akçeleri mu - hazan imparatorlıık kuvvPtlerinın nuz a a ar .eoe o u.,.ur. p 

1 
tanueler 

Berlin 24 (A.A.) - Siyasi me. F t lr.aıLilinde ellerinde bulunan. hazine ortalarına düşmejte baslamasın- dan 1939 a kadar zimaDKiarları - Lo d arça ;;na(~.A ) Royte . 
"-ii. Giriddeki harekat hakbnda ransız ayyare bonolan Ye diğeT menkul kıymet - danberi carpışma!ar bu tarzda ce- mızla l'efrİİ meclialerimiz hata ÜL K h. n drak •. h • • h-b .. b.lrdı~ 
aoL b L • •• _L be l bu L • ih. d . ed. H k b t•• h t ·-ı ·-ı b a ıre e ı ususı mu a ırı l 1--. ir .. etumıyet goatermca.te r- er aanunun neşn tar uı en ı - reyan ıyor. er as ere, yanı a_ une a a ı91emı91er ve ya ancı men . 
~mdır. Ajane. Alman batku - t•ı tibaren 3 ay içinde hu yeni tahvil- sında ansızın bir Alman 4li>rmesi faatlerin müdafaaaı cihetine ııitmit- rıyor: ~danhiı tarafından ancak hare- 1 OSU '-le tebdil edilecektir. mümkün oldu~.ı binaenaleyh mü- lerdir. Gene onlardır ki bizi kü - Girid muharebesi, Wellesin fan.. 
ltabn hitamında teblii netredilece- .,. h. 2~ (AA ) B B C Anaç olunacak yeni teb~llean teyakluz bulunarak icabına bak- çük Avrupa milletlerinin himiai va tazilerine benziven hayret verlci 
11.i bildirmektedir. ..,.. ~-ıred, ~ b.i ·Fra • ta' - taıl)ıoa :..adar bunların yerine % 5 ma."ı ihtar ed;lmiştir. ziyetine 80kmutlar, fakat böyle bir bir manzara arzetmektEMir: Suda 
~ K l Gi • dde aU\HRI ra yosu . ~ . nsız YY8- faizli hazine bonOMı Yerileıcektir. .,..- t.,..bb&aa ~ clütür6ldU vazifenin ifası için elzem olan ai • koyu etrafındaki ıema. acayib 

Unan ra 1 n n n; ~i~n.un Fihstıne vardıitını T aflvillerle faizleri ve bu faizlerin Alman pllnın.ın kıtaat dolu kü- Wıı imal etmek kudretini ııöetere- tayyarelerle, zikzaklar yaparak 
ayrı1madı bil~r tediyesine müteallit evrak ve üc • çük ıemHer kullanarak avni za- memitlerdir. Bundan ba!fka mem • yere inen paraşütcülerle ve mah-• 1 "ler her türlü Yergi Ye resimden manda denizden de asker ihracına leketi ancak müdafaaya yarayacak dud bir meydanda yere inerken 

Kahire. 2-i (AA.) - Mıaır «&- RQİIİZ tayyarelerİftİI muaf olacakhr. ~eebbüs etmek suretile istilayı bir ordu ile teçhiz etmiılerdir. Har- parçalanan düşmanın asker nak-
llteleri Yunan Kralının Mısıra Almuyaya hücumları teshile matuf kısmı şimdilik İn- bi ne manen, ne de maddeten ha- liye tayyareleri ile doludur. 
·lrdı~nı yalanlamaktad~r~r. Atı·na sefareıı·mı·z ımz donanması tarafından suya .zırhyamamı, oldukları halde zimam Gece •ölıJüü 
1 Yunan Kralı halen Gırıdde bu- Londra, ~4 .<A:A_.) - ~lman ~~ düşürülmüştür. Almanların pike darlarımız harb ilin etmiılerdir. Harekat. bütün ~ece de de\·am 
'Uıınak!Adır· yosunun bıldıriıtine .l(Ore İ~ılız k d bombardıman tayyareleri ile nak- cıış..efli bir mütareke> etmektedir. Gece, jlökyüzü, ziya 

11aktan 1 kral tayyareleri garbi Almanya üzeri- er anı yur a live ve avcı taVYarelerinden mü- 0 zamanki menfaatlerimizin bo tiştikleri.le, ziyadar izler bırakan ayn an ~ bo~alar at:mslardır. • r1!!!~~ 0talmm88h10avaaraku"'mvveentleriı~!u11~z- zulması ve vas.talara malik olma- kurşunlarla ve İnıiliz donanması-dönUyorlar ..... _ " ·-· dıit halde harbe devam etmek i• nın projektörleri ue aydınlıktır. 
na.ıb·ı ger·ı döndU Ceza kanunundaki h

1
eartvabku

1
._..vvek ne:

1
ikene !'~~-~udvvımeatn- tiyen fakat hakikatte yalnız taç- Donanmanın ı>rojektörteri, para-

Dün ak.tamki RadYo ~azett'ıi .... ~ ... ıuuıuveu- matı düşünen bir hükumetin aczi şütc;üleri ptermekte ve ı>araşiit-

t d•ıaı kabul ed·ııd•ı Hariciye Vekiletinin Atina buyük tayyaresi düfilnnei!e muvaffak neticesindedir ki mareşal Fransız cülerden bir çotu. İ~iliz kara 
Londra. 2ı4 (AA.) - Sallhiyet- a 1 eJçıli_Rimize iııtab eden tU leblıJ?i- olmuşlardır. milletinin mukadderatını iadeye kuvvetleri icin mükemmel bir he-

tar bir kanyaktan hB.ber alındı~na Ankara, 23 (Hususi) _ Büyük ni bildirmistır: A\men.._ •yiati ve şerefli bir mütareke talebine def teşkil eder.!tc. daha yere ın-
~ Kral Naibi Abdülillah Irak cAtinada Türkiye büyu"k elçisi Bu arada Yunan kLt'alan ile davet edildi. meden ölmektedir. 

d b . 1r:.·:11et Meclıs· ı· bu<TÜn Ü" saat süren d d ·· 
lrazisine ~rmi.ftir Yakın a ır .M.Ul "' " Enis Aka.ynen, stzın ve büyük el- Girid da~lıların an var ım aoren 1940 Haziranında ~alib devlet Giridli __._ e--~ ı.... müzakere ve münakaşaları müte- "' k 1 h.. ~ ·~-· 
•lllk:umet ~il edeceği zannolun- rilik memurlarıle ailelerinin ve imparatorluk uvvet eri ucumun ıbu mütarekeyi reddederek bizi Bütün ırarki Giridde, Alman akııb Türk Ceza Kanununun bazı " i 1 x. 'Y Jnaktadır. , maddelerinin tadiline mütedair la tensib edecdin:z kimselerin Tür- şeklen yeni ve an o masına ra,..- ezebilir ve Fransayı dünya hari- paraşüıtc;üleri i.le ckaptanlar. ku-
F ransızfar Raşid Afiye kiyeve avdetiniz için Devlet Den1z men vaziyeti şi:ndive kadar ellerin tasından silebiıirdi. Fakat bunu mandasında baslıca tabancalarla 

.J'.ıhayı kaıbul etmiştir. yollan İdaresinm Ankara vapuru de-tutma~a muvaffak olmuşlard;r. yapmadı. 1941 Mayısında muzaf- ve 30 santimetrelik bı~klarla mü.. 
silah yolluyorlarmış H • • k.. k .. d b. tahsis edilmiştir. Almanya hükıl- Düşmanın zayiatı . muhakkak SU- fer devlet. Fransız hüklimeti ile sellih Giridli çeteler arasında. he-

. arıcıye Of un C ır meti nezdinde ıcab eden tcışebbu- rette a~ırdır ve bırçok Almanlar müzakereye ~rişmeJti kabul etti. yecanlı insan avı devam etmek-
londra 24 (A.A.) - Sunyede. suare tertib edildi sat yapıldı. muharebeye ~rmei!'e vakit bula- İşbirli~i esasının karcıriaştırılmış tedir. 

lu Franaız makamlarının Rafid Ali 29 Mavıs 1941 Perşembe «\inü madan öldürülmüştür. Bunlar. olduku Montoır mülllitındanbe- ==-=====-r.ı::ıı-========--
l:'W'Yetlerine barb malzemesi gön - Ankara, 23 (Hususi) - Harici- İstanbuldan hareketi mukarrer o- eok yüklü naldiye tayyarE>leri, ri Fransa. ef'alı ile bu siyasete de- sanın istikbali cereyan etmekte er 
~dikleri haberi Londrada büyük ye Vekili Şükrü Saraco~lu yarın lan Ankara vapurunun emrıiyetle şimdi bombalarla delik deşik ol- vam arzusunda olduğunu J?Öster- lan müzakerelere sıkı bır surette 
'-r infialle karıılanmlffır. akşam Hariciye köşkünde bir kı- hareketi için ayrıca 1n~iltere, Al- muş bulunan Malemi tayyare miştir. Alman devlet reisini, ma~- haklıdır. Fransa için yaşamak ve 

ltalyan genel 
kurmay reisi 

muavini istifa etti 

san kordiplomat1k serefine bir manya ve İtalya hükumetlt"rıne meydanına inmek teşebbüsünde 11'.Jbiyetin bize vükledijti netıceleri ölmekıten birini tercih mevzuu-
suare tertib eylemiftir. lizım «elen tebligat yapılacaktır. bulundukları sırada öldürülmil.$- ve mütareke şartlarını rrahlm ol· bahstir. Mareşal ile hükUmte va-

Fransa ile Amerika arasın
da posta mllraselAtı kesildi 

Şimdiden haz!rlanmanız ve terti- terdir. duğu şekilde tahfif etmde sevke- şamak şıkkını tercih etmişlerdir. 
bat almanız muvaf·k olur.. Hiw •a tevcih eclildiii JDintelra den ~Y bu hareketlerimiz olmuo- Vazifemiz ~avet sarihtir: Mare-

Qun neşredilen 
koordinasyon 

heyeti kararları 

Alman hücumu Giridin Hanya tur. şalı. milli kalkınma işinde benim 
ile Kandiya arasındaki en kalaba- laticbal yapt14'1m j(i-bi oütün ~cünüzle 

. Roma 24 (A.A.) - ltalyan se. l..yon, 23 (A.A.) - Ofi ajansı, 
tael kurmay reiai mua'rini ve harbi- Amerika posta ve telsraf neure
)'e müatepn iki nzife9inden de ie- tinin Franea ile Amerika araaanda 
tiıea e~ iltifu.ı. kabul edilınit- po.ta münıeelatının keailmit oldu-

tık mıntakasına tevcih edilmiştir. Sözlerimi iyi dinleyjniz. Fran- takib etmelisiniz. 

lir. iuau ilan ettiiini bildirmektectir. 

F erikögde bu sahalı 
/eci bir cinag!_t oldu 
Kayınbiraderle enişte i.ilevi bir meseleden 

dolayı bıçakla birbirlerine girdiler• 
enifte öldü, kayınbirader afır yaralı 

Ankara. 23 (Hususi) - Münha
llI'an kendi istihsalleri için muk
tazi iptidai madde ve iyletme maL 
zemesi ithal eden sınai müesaese
lerin bu j(Ü>i maddeleri "etırebil
mek maksadile ithaltcı birlikleri
ne Rirmeye mecbur olmadıklarına 
dair koordinasyon kararı nefre
dildi. 

Yol inşaatına mahsus alat ve e
devatı bulunan hükıni ve ha.kiki 
her tahsı bir naita zarfında vali
liklere beyanname verme~e mec
bur tutan koordinasyon karan 
neşredildi. 

Bildirilecek alat edevatı şun-Bu -..a..-L saat 8 de --.....:k;:....ı... Bir müdet de\ram eden bu mil-
....ıı r ıcn v~vıc lardır: On adedden fazla _ kaz.ma, 

kadın yüzünden bir cinayet iflen- nakqa, kıaa bir zaman sonra kazma sapı, .itürek ve kürek sapı, 

Bu iki şehir ormanlık da~lar ara-
sından j(~en j(Üzel bir otomobil 
yolu ile birbirine bağlıd!r. Bu or
manlık mıntaka paraşütcülerln 
~zlenmesine ~k müsaid bulun-
makıtadır. Hava tarikile ,Retirilen 
kıt'alar Malemoda yere inmiştir. 
Büyük nakliye tayyarelerinin in
mesine müsaıd b'r hava mevda
nına malik bulunan bu mevki Su
da koyundaki deniz üssüne kar~ 
yapılacak bir ~ıücuma hareket nok
tası olmata da çok müsaiddir. 
Mevzuubahs deniz üssü şimal ve 
şark cihetlerinde yüksek tepeler
le muhat ve mahfuz bulunmakta
dır. Düşman tayyareleri bu mın
takadaki hedeflerine karadaki mü
dafiler tarafından j{Öl'Ünmeden 
inmde muv:ıffak olmuslardır. 
Cünkü Suda koyunun hemen ar
kasında b~ak sırtı Jtibi yükselen 
bir dd vardır. inle. bir kişi ölmU., diA'er bir IA· dövüıt $eklini almıs. ikisi de ıbl!Çak- varyoz 6-10 kılogramlık. tokmak 

au. da ıehJikeli surette yaralan - lannı cekerek birbirlerinin üzeri- 3-5 kil~ramlık, çelık man:veli s . ve frakta 
Duıtır. ne saldırlll1.flardır. 8-12 kil~ramlık. baramin cel:Ai urıya 

Cinayet elrafında aldılımız ma- Diier aile efradının mudabale Ye 20-25 Mm. kalınl,ıi nda. balast ce- Al 
limata Pe. hiditenin mahiyeti miimaneatlarııu rağmen, bu bıçaklı kici, demir el araba$1, ahşab el vaziyaı 
Ye cereyan Qı"zı sudur: arbedenin önünü atmak mümkün arabası, alelumum c,:adır. 

•·n·ı..::...:~nde Kahraman soka - iJ H b' Naf•.. bunları de""crı pahasına (.__.__&. t :....: --~-) ıır ... aa1:1w olanıamıt. Hüenü · e üaeyin ır • - "' ~-· - _,,._ 
lmda. 17 numaralı evde .oturan birlerini aiır aurette yaralamıtlar • al=·ır~ &~ L~-tifi Sari.Fec:laa ~...:sec- F...-
ll'iiılnü adında biri. aynı evde sa- - u.- ~· .....;r• 

lcbı kaimraded ile. kansile ara- du. Hüanü bir müddet İzmir .incı~. üzum tarım ııatış 1 Kahi 2 3 (A.A.) - Suri enin lıumda aıııcen bir meseleden dola" Bunlardan •kooperatülen taraf ndan yılba- re, la d '/ b .. 
'1 ~ balnmaktadır. eonra aldıia yaralart? teairile de~al smdan 19 Marta kadar mı.istahs:ıe en parlak r~~and1 ~n rın an~ 

Bu ailıeYt •ennnllk bu sabah, ölmüt, diğer yaralı ıfade veremıye- yapıl.ınq olan j(Öztaşı satı.:la~ında ve maruf ....-us. e!yon~un 
enilte ile kayıN>irader anında ye cek bir halde Beyoğlu haatanesine tatbik edilmiş fiatlarla biliharel 1 olan albay Collet nın Sunye buda-tt,clen bir münakasa dolmaaına se- luJdırılmıpır. teSbil edilm.ş bulunan 20 kuruş- dunu ıeçerek yanında bulunan bir 

olmuş. HüsnQ ile Hüseyin bu Vak' anın tabkikatile nöbetçi luk fiat arasındaki fark alıcılara! miktar Frauazla biriikte Filiatine 
JOzden -labbi.rlerlne. ileri ıeri 'IÖY mfiddeiamumiai llıaao Y anuvat tade olunacaktır. Bu husustaki silmek üzere E.rdün' e sirdiil teJMl 
..... m.J.amıtlardır. ·· ......ı ohluııkı.clır. lı:ıoordinasyon karan ~-,.1undu. edilmittir. 

Sabahtan Sabaha: 

Gönül bu/ıranı 
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Tabanca çekerek 

bir artisti kaçırmıya 
kalkan mütecaviz 

Mahkemelerde: 

İki sene sonra meydana ç~kan 
sahte bir nüfus k3ğıdı işi 

,,. ........... ._..... ... _ ...... .......,_ ....... , 
~ Yetifen polisler, elinde ta· 
E banca, arti.t kadını oto- : 
: mobile •Ü.rüklemeğe çalı- E 
~ ıan aJamı yakaladılar ~ 
'-. ............................................ .; 

Evvelki Rece, Yenikapıda çok 
cüretkarane bir tecavüz hadisesi 

ile Müzeler 
arasında 
ihtilif 

Belediye 
idaresi 

çıkan 
Müzele~ idaresi, hal yapmak üzere tarihi Mısır

çarşısında tadilat icrasına razı olmuyor, 
bu husustaki kararı Maarif Vekaleti verecek 

, .... 
i 

.., 
~~ 

i 
0 " ueu MEKTUPLARI 

Bakırköy otobüsle-

"Benim 5 günlük çocuğum var, bu nüfus kağı· 
dında tahrifat yapmakla ne kazanacağım?,, 

rinde İntizamsızhk Garib safhaiar arzedE>n bir nü- tü. Hüviyet cüzdanımı çıkarıP· 
fuıs sahtekarlığı dün adliyeye juti- daire müdürün~ verdim. :Mudüt. 

1sim ve adresi bizde mahfuz kal etmiştir. Hadisenin tafsil5.tı nüfusumu muayene etti~en sonrs 
bir okuyucum•JZ Bakırköy o- şudur: ctıu sahte!• dedı. Hayret etlitıl• 
tobüslerindckı intizamsızlıktan İddiaya göre; suçlulardan Tev- zira o ana kadar hüviyet cüzdaW 
şikayet etmekte ve şöyle de- İ fık, bir işini halletmek için. hüvi- mın sahte oldu~unu b:lmiyıof' 
mektedir: ı yet cüzdanım Adil isminde b:rine dum.> 

olmuş, bir adam, artistlik yapan Mısırçarşısına verilecek yeni 1 Müzeler İdaresi ıse binanın ta- ! 
bir kadını tabanca ile tehdid ede- şekli t~it etmek u-zcre BeJed1·ye : 

cBen her akşam BakırkÖ- i vermiş, Adil filhakika işi hallet- Adil ise mahkemede nleyhmde-
yünden son otobüsle dönmeac ~ miş, etmis aC"'.m.ı nüfusu tahrif et- ki iddiayı red:iettikten sonra, de· 
mecburum. Son o.tobüs Bakır- t miş. Hüviyet cüzdanmın saht,~si- miştir ki: k l k "' t bb- t t.'l:lU rihi kıymeti ırözönünde bulun- •• 

re zor a acırma~a eşe us e - ve Müzeler !dar-inin tetk1kler "' ·şıir ...., durularak hiçbir tadilatın yapıla- . i köyünden 14cce saat 23 te kal- ni yapmış. Aradan iki sene ~eçmiş. c- Benim, bu işden baberiJJi 
mı • yapmakta olduğunu evvelce yaz- • 

Galatada Kar'.lo,ğlan sokaj?ında mrştık. Tetkık heyetince hazırla- mıyacak.l hususunda ısrar etmek- : kar. Fakat .hiçbir akşam da Tevfiğin resmi dairelerden b'ıine yok. bay hakim. Zaten. nüfus ts 

34 numaralı evd·:? oturan ve artis- nan rapor birkaç gün evvel Maa- tedir. j 
lik yapan Nalıide Nural adında rH VekilliR'ine> gönderHmıştir. Ha- Raporun Maarif Vekaleti tara- : 
b:r kadın, evvelki $(ece saat 23 te ber aldığımıza göre Mısırçarşısı- fından tasvibini mütcabb proje : 
Ycnikkapıda 

1
Atatü!'kh cba.ddesi~d~n nın imarı etrafında Belediye ile kat'i şeklini ala~aktır. Maarif Ve- ~ 

v:ı-ktinde kalktığı vaki de.~il- işi düşmüş. bu sırada hüviyet cüz- benim değil. Beni oolıs memurJıı· 
<iır. Bazan _gelirsiniz 23 Ü 10 danını kullanmak icab etmiştir. rı alıp, karakola götürdüler. ors· 
lhatta çeyrek gcçeye kada; Böylece sahtekarlık Ttle •dana çı- dan da huzurunu:::a ~eldim. Fak:ıt, 
beklersiniz. Bazan, .,.elirsiniz, karak, hadise müddeiumumil::?;e sizi şerefimle temin ederim ki. bıl 

~~r en vo un ten a ·r yermoe Müzeler İdaresı arasında ıbir nok- • 
m,......ul b"r şah" n tecavu-zu-ne u~ .kaletince Müzeler İdaresinin nok- .= 

23 
"' ı inıtjkal etmiştir. mesele qe en ufak bir alataJll 

saat e IO •;arken otobüs kal- Müdde;umumillk her iki surlıı- mevcud dex.n. Benim 5 ıın"inlük (C· 
kıp J?itmi.ştir. Yalnız bu kadar "' ~ ,.._ .,._.., ' .. ı ,.,. tai nazar ihtılafı zuhur etmi~tır. 

ram•ştır. Meç-hul adam, neye ui- Belediye. şehir pliınına ji(Öre tai nazan kabul e:Eldiği takdirde : 
radıj?ını ibilemiven Na}ıi<Jeyi ko- imarı mukarrer bulunan Mısırçar- Belediye Mısırçarşısımn imarı ve : 
)undan yakalıvarak, a:ı: ileride du- şısında bazı tadilat yapılmak su- hcil şekline sokulması hususunda- J 
ran bir otomobile doğru sürükle- retile hal şekbı~ sokmak kara- ki tasavvurlarından sarfınazar e
mek istemiştir. Fakat genç kadın 

da de_ğ,1.. ~ayed otobüs dol- vu da dün Sultanahmt'd 1 ncı sulh cuğum var.-. 
<'eza bakimi Reşidin huzuruna çı- Bunun üzerine. hakim sucluyıı: 

muş ise, fazla volcu aJmmaz, kartmıc;tır. •- Varsa ne çıknr? Senin ışle· 

meQhul şahsın elinden kurtulmak rmdadır. _d_e_c_ek_ti_r_. ----------
için onunla boiusmaya ve bu ara- 5 
da bağırarak etı·aftan istimdada ürpagop sahasının Fatih cinayetinin 

ikinci kurbanı öldü başlamıştır. 
Kadını bu suretle yola ~tire- imarı 

miyeceRini anlıyan küstah adam -
bu defa da belinden tabancasını Buraya önleri aütunlu 16 apar· Katil, «artık bancı dünya ha· 
çekerek onu ölümle tehdide kal- tunan, arlıa cepheye de ramin diyerek ağabeyainin 
kısmıştır. Nahı<lenin feryadına ko. relüı'lü bir cadde yapılacak · d L • • r ~an zabıta memurları. elinde ta- evın en ÇtRlP gıtmıı. 
banca olduğu halde kadınca_2ızı o- --
tomobile doğ'ru sürüklemei!e <'al ı- Şehir pl8nına j?Öre imar ve tan- Üç Rece evvel Fatihte vukut>u-
şan meçhul mütccav:1i su<;üstü zim edilecek olan Sürpagob we- lan cinayetın ikinci kurbanı 14 
yakalamışlardır. Kısa bir tahkı- zarlı~ına aid Bel~iyece üç plan yaşlarındaki Şü~ran da dün teda
katı müteakıb bu adamın Kara- hazırlanmıştır. Bunlardan Vali ta. vi altına alını:iıgı Hasek: hastane
ol!lan sokai!ındn kahvecilik vapan rafından tasvib edilen plan Daimi sinde ölmüştür. 
~uzaffer adında biri olduğu anla- Enrumence de <tasdik edilerek Cinayetini müteakıb firar eden 
şılmıc:t1r. kat'i şeklini almıştır. katilin, o geceyi Rumelikavağın-

K;lbul edilen yeni plana ızöre, 

Dün akşam Hey
beliadada çamlar 

tutuştu 

Dağcılık klübünün yan.ndan Si- da bulunan ağabeysi Dalyancı Na-
pahiocağına kadar olan tramvay zımın evinde 2eçirdiği tesbit edil-
caddesinde ön tarafları sütunlu o- miştir. -
!arak 16 apart1m3n inc;a edilecek- Ertesi sabah erkenden ağa
tir. Aıpartımanların arka cephe- lbeysinin evinden çıkan katil, ~öz 
s:nden itibaren Harbiyede Emlak yaşları arasında vak'ayı anlatmış 

Dün akşam saat sek;zdcn sonra caddesine kadar devam edecek ve: 
He}bel.adanın Eytam mektebinin refüjlü bir yol yapılacaktır. c- Artık şimdiden sonra dün-
iler.sınde Köprü mevkiinin üstün- ya bana haramdır. Yaşamam ar-
de çamlardan bir yangın çıktığı 1 1 tık!• diyerek bir semti meçhule 
görülmüştür. Bunun üzerine Hey- R AD Y O kaçmıştır. 
beliada mevkii polisi, itfaiyesi ve 1--------------ıı Katilin izini şiddetle takib eden 
orman koruma ekipi derhal faali- CUMAKTESİ !t/5/lMl zabıta. dün de bazı yerlerde araş-
yete ~eçmiştir. Heybeli halkı da 7.30: Saat ayarı, 7.33: H:ıfit Müzik tırmalar vapmıştn.". 
ateşin söndürülmesi için yardım <Pt.), 7."5: Ajans haberleri, 8: Müzik Ali Özdemirin bul!iln ele geç-
etmişlerdir. Bu gayret sayesinde ..,ftrif ~ <Pl) 8 45 m"""ı· kuvvetle muhtem"'ldı"r. yal1'.S{ın ~enı:;lemeden söndü- K ... • procnımın amı · • · : -.u ... 
rülmüştiir. Yanan sahanın Evin saati, 13.30: saat ayarı 13.33: 
lbir dönümd• . .m fazla oldu- Tüı1c.çe plWar, 13 45: Ajans haber_ 
lıu tahmin e~ılivor. Bu sa.ha lerf, 14ı: Rlyasetıeümhur bandosu, 

Dün üç amele asid 
süifirikten yandılar fundahk olduit..ından 50 kadar l4.-i5: Türitçe plaklnr, 15.30: DaM 

çam yandı~ı tahmin ediliyor. müziği <Pi.), 18: Saa.ı ayarı, 18.03: 
YanS!lnın atılan bir siRaradan MüzHt: Kar14ık Türk müziği progra_ Dün Sirkeci rıhtımında feci ıbir 

kaza olmuştur. c kmı .. olduro samlıvor. mı, ıe.30: zıraat ta.kvimı ve toprak 
mahsulleri borsası, 18.40: Radyo caz Bu~aristandan Ji(elen asid sül

fidklerin vapurdan ~mrüğe nakli 
sırasında, 100 kiloluk blr dama-S:>kakta bulunan yarah 

Evvelki gece, Ci.bafü!e b!r ada
mın sokakta varalı bir holde yat
tı~ı ~rülerek keyfiyetten zabı.ta 
h~erdar edilmı$tir. 

Gelen memurlar tarafından has_ 
taneve naklolunan m~hul yaralı~ 
nın Tahtakalede Tanburacı hanın
da oturan Dervıs adında bir sey-

oüest.rası, 19: Konuşma, 19 15: Rad. 
yo ca:r; orkestrası, 19.30: Saat ayarı 

ve ajans haberleri, 19.45: Çifte fasıl, 
20.15: Radyo gazetesi, 20.45: seçil
mi.ş şarkılar, ıı: Memleket posta.sı, 

21.10: Dinleyıei istekleri, 21.40 Konuş 
ma, ~ı 55: Radyo salon orkestrası, 

22.30: Saat ayarı, ajans hnberleri bor 
sa, 22.45: Radyo salon orkestrası, 

23.15: Ca2Jband (Pl.) 

cana birdenbire kırılmıştır. Bu
nun neticesinde damacanaları 

nakleden hamallardan Yusuf ağır, 
Mehmed ve Nuri de hafif surette 
vücud!arının muhtt!lif yerlerin
den yaumıslardır. 

yar satıcı oldui?u anlaşılmıştır. ...,... .... -----------.......... 
Dervişin evvelki {!ece birlikte 

rakı ict'kleri. ze...,-rl'k caddesinde 
suculuk •aoon Veli ta .. afından b· 
cakla varalandı~· tesbit edildi~in

Yaraları ağır olan Yusuf hasta
neye kaldırılarak. tedavi altına a
lınmış, vak'a adliyeye de intikal 
ederek. tabibi adli Enver Karan 
yaralılan muayene etmiş.tir. 

den ~uC'lu yakalanmı~ır. 
Hadisenin tahkikat'le nö\x>tri 

miHdeiumumisi Nr,.a.ti Kütükçü
o~lu me5'!Ul olmaktadır. 

Buz 100 paraya aatılacak 
Şehrimizin buz ıatı~ ve tevzii 

ili dün daimi encümen tarafından 
müteahhide ihale edilmi~tir. Bele -
diye müteahhide buzun kilosunu 63 
eantimden verecek ve müteahhid 
ıeıhrin bütün semtlerinin ihtiyacmı 
icarıılamak şartile ve perakende o
larak her tarafta 100 paraya sata
caktır. 

Haricden kafi miktarda amonyak 
ithali mümkün olduğundan bu se -
ne buz ııkıntııı olmıyacaiı anla -
ıılmaktadır. 

lstanbul borsası 
23/5/1941 açılış _ kapanış tiatları 

ÇEKLER 

Açıllf 
ı.ondr& J Stt'rlln 
Ntw.York 100 Dolu 
Cenenı JOO İ.niç. l'r. 
A tiDa 100 lJf'a h.ml 
Mad.rid ıeo ~;,a 

Yolı:ohama 100 Yen 
stolı:holm 100 ı.n~ Jlr. 
Altın 

24. A.yar t:ülçe altın 

n b-ııııı~ 

5.22 
129.5275 
29.95 

0995 
12.~ 

31.0175 
30.6275 
27.30 
3.42 

Merdivene bırakılan yavru 
Kara~mrükt~. Altay caddesin

de Ekreme aid aoartımanın 2 nci 
kat merdivenlt?4inden birinin üs
tünde evvelki gc!ce temiz bır kun-
da~a sarılı yenı do~r.nuş bir erkek 
çocuğu bulunmuştur. 

Metruk yavrunun kundağına i
liştirilmiş bir ~a~ıdda şu sa!ırlar 
~rülmüştür: 

cÇocuk kırk szünlüktür ve er
kektir. İsmi CP.n,giz, soyadı da 

Eabaıo ve Tahvı1at Türktür. Annesi bu çocuğu doğu-
İkram1-li " 

1 
rurken öldüğünden şimdiye ka-

J~ 1 dar ona biz bakıyorduk.. 
1933 Ergani 19.20 M t k hi ı swas..Erzurum 2 ilA 7 19 60 e ru yavru, maye a tına a-

\...._ · ~ lınmış, hadise etrafında tahkikata 
... ____________ , •baslanmışt•r. 

t=>aze.r Ola Hasan Bev Diyor ki: 

- Hasan Bey, gaze~ 
telerde oku<lun mu bil. 
mem?. 

. . . Galatad:ıki eski 
mevlevi tekkesinde ••• 

Bir mevlei mü
zesi kuruluyormuş. Bu 
herkese olduğu gibi 
bilhassa talebelere a
çık bulundurulacakmış. 

lfasan Bey - Ne
den? c Dönme. Yi ha
tırkımaları için 'mi? 

Y?J~arda bekliven halk oldu~u Sudulardan Tevfik Yanılan sor- diğin ıb;r cürme 5 günlük evladıtl 
~wı b rakılır. Bakırköyden ı?e- ~sunda vak':ıvı şöyle anlatmıştır: ortak olaeak değil ya?• 
ce yarısı ne vasıta ile dönüle- • ,_ Adili. Ha~an isminde b'r ar- Demiş, suçlu stt cevabı verrnis· 
bileceğini tasavvur cnebilirsi- kadasım vasıta::ıile tanıdım. Hal- tir: 
niz. Her t!ece yollarda iki oto. Iedilecı>k bir ısım vardı. Hasan bıı «- Yok, o zavallıcık masum .. • 
i>üsü dolduracak halk bıraktı- :si Adilin yapabilecE"ğlni söyJedL Masum amma. ya11i demek istedlJll 
kımız gibi, 18 kişilik otobüste Bir :ı?'Ün bir kahvede üciirnüz l::ıu- ki, ben de masumum. Hem. hövle 
35 kişi olarak t!eldiğimiz de va- luc:tıık. Nü~ ıs cüıdarı•nu Actıl.., bir sucu, ortada hicb:r menfaat 
kdir. Bunlara alnkadarfar bir verdim. Yirmi t!Ün ka:for sonra olmadığı halde ne <lıve islcviın? 
çare bulmalıdırlar. Hiç olmaz- Hasan nüfusumu t?eri r<etidi, •si- Ben. şuuru muhtel bir adam :nıı· 

• sa, on. on beş dakika sonra bir min de olduğu.mı sövledi. Ararlan yını?• 
ot.obüs daha kaldınlmalıdır. •"ki sene eecti. Hu müddet zarfııı- Hakim. suçluiarı ikanıetıf.ıhll 
Yaza gridik. Yaz ıtarifesinin <la hüvivet cüzdanımı kutlanmak r::ıntı>tmis. }laklarındaki t:ıldbatırı 
kıştan !arkı olması Jazım.lır. 1ı:c ;cab etmı>m\"tı. Birkac !!Ün devamı kin. evrakı müddeiumtı-
<:ünkü, Bakırköye misafirli~e evvel resmi bir daireve işim düş- miliğe ia<le etmi.ştir. 
9indenler otobüsü kaçırmak, -----------------

J yahud alınmamak endişesin

den rahat oturamıyorlar. Ala
kadarların dikkat nazarını 
çekmenizi dilerim.> 

\. ............................................ ../ 
95.0 grama inen 
ekmek 20 para 

ucuzlatlldı 

( ASKERLiK iŞLERI 
Emek i ve yedek sübayların yoklamaları 

Oıküdar Askerlik Şubesi Ba,kan- 1 5 - Yoklamaya gelen her ye-
liğin.dan: dek sübay ve memurun yoklama. -

1 - Üsküdar Ask~·lik Şubesin- ya gelirken nüfus hiiviyet cüzdanıle 
de kay:dlı bulunan emekli ve ye - askeri terhis vesikaları ve şubede-
dek aübay ve aıtkeri memurların k..i kaydında bulunmıyanlarda ayrı• 
9.f I yılı yoklamalarına 2/6/941 ca bir kıt'a vesika fotoğraflarını ge 
günü baılanacak 20/6 t94 I günün- tirmeye mecburdurlar. 

Fırancala fırınları da de hitam bulacaktır. 16 - Tabib, diş tabibi ve ec .. 

hd"d d•ı• 2 - 2/6/ 9.f I tarihinde 5.'6/ zacı, kimyager sınıflarına mejnsub 
ta 1 e 1 ıyor 9-41 akşamına kadar emekli ve ye- sü.bayların yoklamaya gelirken nü· 

Gıda maddeleri istihlakinde dek piyade sınıfın• mer.sub büyük fu.s hüviyet cüzdanlarile birlikte e-
halkın lüzumsuz israfatta •bulun- ve küçük rütbelerdelt! sübaylar. mekli ise askeri hizmet vesikaları 
masını önlemek maksadile, Anka- 3 - 6/6/941 güniı süvari sını- ve yedek ise askeri terhis vesika -
ra. İstanbul ve İzmirde ekmek hna mensub sübaylnr. ları ve aynca diplomaları ve ihti
tartısının 950 grama indirilmesi 4 - 7/6/94 1 ~üniı istihk~m. sası olanlar ise ayrıca ihtisas veti
hususunda Ticaret Vekilliğınce muhabere ve demiryolu sınıfına kala11nı birlikte getirmeğe mecbur· 
yapılan tebligatı d;jnkü sayımızda mensub sübaylar. clurlar. 
neşretmiştik, 5 - 6/6/941 giinii nakliye ıı • 17 - Yoklama müddeti znrfın.. 

Fiat Mürakabe Komisyonu dün nıfına mensub sübaylar. da JUhe mınta.kasında bulunmıya • 
Belediyede b.r toplantı yapmış ve 6 - 10/6/941 gi•nü veteriner cak olanlar bulundukları yerden 
ekmek tartısnun 1000 ~ramdan sınıfına meneub aübaylar. gönderecek.leni •ahhüdlü mektub. 
950 ıgrama indirilmesi üzerine fiaL 7 - l l, 12/6/941 günleri le - larda §ubedek..i kayıdlı bulunduğu 
ların eski Beledıye narkından 20 vazım sınıfına mcnsuL aübaylar. defter sıra numaraları sicil ve ka • 
para tenzıline karar vermiştir. 8 - 13/6/941 günü tabib, diş yıd numaıa1arını ve sarih adresleri-

Belediye Reisli.iti, dün ~ehrimiz- tabibi, eczacı ve kimyager ıınıfla • ni ve künyelerini sınıfını göstermek 
deki biilün fırınlara lfızım ~elen rına mensub sübaylnr. şartile açık olarak yazıp gönderme.. 
teb:i~atta bulundul{undan bu sa- 9 - 14/6/941 günü jandarma ğe mecburdurlar. 
bahtım itibaren ekmekler 12 kuruş ıınıfına meruub sübaylor. 18 - Her ne sebeble olursa ol-
10 paradan satıkcaktır. 1 O - 16/6/94 l günü deniz sı.. ~un yoklamaya tahsis edilmiş olan 

Di~er taraftan, Belediyenin be- r.ıfına mensub sübaylar. müddet zarfında şubeye müracaat 
her çuval undall 96 ekmek elde 11 - 17 /6/941 go:inü harita sı- ederek yoklamalarını yaptrrmamı!I 
edilebileceği hususundaki karara nıfına mensub sübaylar. olan yedek sübay ve memurlar hak 
fırıııcılar itiraz etmişlerdi. 12 - 18/6/9:41 günü sanayi kında lO 76 ~ayılı kaoıunun lO un. 

Belediyenin hususi müessese- aınıhna mensub süb:ıylıı.r. cu maddesi ahkamına tevfikan 50 
lere aid fırınlarda yaptıracaf?ı son 13 - 19,20/6/941 günleri top- lirn para cezasına tabi tutulacak .. 
tecrübelere nazaran, bir çuval un- çu sınıfına meneub sübaylarla as - lardır. 
dan 103 ekmek imali kabil oldu~u k · dl" h. k' h b 1 ,_ erı a ı a ım esa memur arı. Şubeye r•öırılanlar 
anlaşılmış ve fırıncılara bu yolda muamele memurları ve esnafatı as- :r-e 
tebligat yapılmıştır. · keriye Slnıflarına memıub olanlar. Fatih Askerlik Şubeıinden: 

Fra~ala fiatlarmın yeniden 14 _ Yoklamaya gelen her e _ a:>. gedikli baKavuş Hasan oğ-
tesbit edilmesi için alikadarlarca mekli sübay ve memurun yoklama- lu .Ihsan Alpatugun çok aC'ele şu .. 
yapılan tetkiklere devam edilmek_ ya gelirken nüfus hüviyet cüzdani _ beye gelmesi ilan olunur. 
tedir. Belediye, Toprak Mahsulle- le askeri hizmet vesikaları ve şube * 
ri Ofisi tarafından yevmiye 20 ed k üb d f · d k' k dl y d k S 8 H d ·ım y e a· ay e terın e ı ayı a- e e . . s. Me. Mehme 
çuval un verı ekte olan francala rında fotoğrafı bubnmıyanlann bir Og. M. Sabri (32793) Aksaray 
fırınlarının tahdidine karar ver- kıt'a vesika fo~ğr&ıfile gelmeleıi Horhor caddesi No. 20 de çok ace· 
miştir. laZ'tmdır. le şubeye müracaati. 
Ekmek 12 kuruş 1 O para ,.,. ____ _ 

İstanbul Belediyesinden: 
24 5.941 tarihınden itibaren 950 

gram olan bir ekmeğin bedeli on 
iki kuruş on para oldu~u ilan olu_ 
nur. 

BugDn 

İPEK SİN EDIASINDA 
2 büyük film birden 

1 • LEVL/\ ile MECNUN 
Türkçe sözlü ve Türk musikisi Sarıyer Halkevinde konferans 

Sanyer Halkevinden: 
24 Mayıs 1941 Cumartesi günü 2 • H A V D U T A Ş K 1 

aaat 15,30 da Evimiz salonunda j J 
muharrir {Bayan Suad Derviş) ta- ( Ç S K O K D) 
rafından bir konferans vc1ilecek - '111111•••• Bugün aaat 1 de tenzilatlı matine ••••' 
tir. Herkes gelebilir. ------ -------------------- --

( TiYATROLAR ) 
Beşiktaş Gürel sinema.sındıı. 
26 Mayıs Pazartesi akşamı 

KAN 
PiYesinin büyük temsili 

Baş rolde maruf film rejisörü 

Vedad Ürfi 

ıJ• Uğrunda tahtlar feda edilen; Kahramanlıklar yaratılan 
büyük aııklardan alınan 2 müstesna film birden 

Bugün L A L E sinemasında 
1 • KRAL AŞKI 2 ·KABA BELA 

«Fransızcan 
FERNAND GRA VEY • JOAN 
BLONDELL'in zevkine son; ih

tişamına benzer olmayan 

«Türkçe» 
OİCK FORAN'ın 

~aheserleri. 

Başlı başına bir tarih olan kah. 
ramanhğından yaratılan film 
ScanJım l.30.0.15-8.20 ve beraberinde büyük btr temsil gru_ I Sc l ı 3 45 6 ~O 9 30 ans ar: - . • .J - . 

pu, Kenan Güler ve arkadaşları '&..,.~-• vardır. ~ Bu~ün S3at 1 de ve yarın 11 de tenzilatlı ma~inelcr -
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llikAyo 

Para kazanmak usulü 
1-. Resimli hika_ye _l I Lorelle Hardi ı~;ı 

Yazan: Bernard Cervaise 
Sö:a aramızda; karım sinema yıl 

dızlarına bayılı. Perdenin sevimli 
deükanlılarından birini, alaca ka -
ranlıkta bir bankayı soyarken, ya
lıud da elinde revolver, bir otel sa 
lonuna girip fraklı erkeklere, tuva. 
letli kadınlara ellerini yukan kal _ 
dırttığını seyrederken hemen ba
na doğru eğilir: 

Tercüme eden: ismet Hulusi 

Anne mi kurnaz 1 v 1 d 1 
çocuk mu? nası eg en i er? Resimde görülen l, 2. 3 numa

ralı sıralardaki dört köşejeri, harf. 
lerle o tarzda dolduracaksınız ki, 
soldan sağa okunduğu zaman: 

Anne - Bu elmayı al çocu
ium; ortadan kel!ler, bir parça. 
•nıı banana verir, öbür parçasını 
da sen yemn. 

f , 

Anne - Yalnız sana ıunu da 
Öiı'eteyim, biri bir elmayı ikiye 
keser de bir parçasını ba~kasına 
"ermesi icnb ederse, büyük par
Çayı kendine alıkoyar. Böyle ha. 
telcet etmeyip, büyük parçayı 

lr.endine alıkoyana terbiyesiz 
derler. 

Çocuk - Baba, bu elmayı se
ninle beraber yiyeceğiz. Bıçağı 

al da kes, bir parçasını bana ver, 
llir parçasını da kendin ye. 

-5-

Muhsin Çelebınin Fıstıklığı. Bo 
kazın en güzel köşelerinden ıbıriy
di. Genç ve ze~ın esir tüccarı, u
lu fıstık abçlarını::ı altında, üç 
katlı büyük bir mermer havuz, bu 
havuzun katları arasında selalc -
ler, kuytu köşelerde. etrafı yasc
ll'ıinler ve hammellerill örülmüş 
kameriyeler yaptırmıştı. Mermer 
havuzun üst başında, büyük bır 
l'rıermer sofa vardı. Kara Hasan a
lta. burasını, birkaç dakika içlnde 
Mısır hasırla:ı, ipek seccadeler, 
sırmalı ve :ncili işlemeli yastıklar
la döşetivermisti. Havuzun etra -
fında, Kütahya işi çinı saksılar 
~inde yetiştirilmiş Zerrinkadeh
ler vardı. Padşahtan ve vez:rinden 
ba.şlıyarak kayık\'ı bekarlarına, 
hamallara, tellaklara varıncıya 
kadar İstanbulda çiçek merakının 
salg.n halinde bulunduğu bu de -
Vırde, Muhsin Celebi. tanınmış çi
~ck sa'hiblerlndendi. Cihangir sır· 
tındaki konaitınaa, İstanbulun en 
zen~n lale bahçelerinden biri var
dı. Kanlıcadaki yalısında, İstan -
bulun en titiz ve usta bahçıvan -
ları tarafından dilJere destan o. 
lan Zerinkadehler yetiştirilmişti. 
Fakat, güzel insanlar alıp satan 
Muhsin Çelebi. çiçeklerini, yalnız 
hayran hayran sevretmek için de
~il. ~zellerini süslemek için ye -
tiştiriyordu. Esmer civanın şaka
ihna güvez karanfil giderdi, b ir 
sakız güzelinin başına katmerli 
Yaseminden çelenk konulurdu. Bir 
Gürcü kızının iki memesi ortasına 
bir top JtÜ} ~oncası yaraşırdı, sel
Vi bovlu bir sakinin eline 
l>embe sünbül, ateşin Hile. yahud 
el b;r .ı?iil verilirdi. Soğanına 
üç yüz altın verilmiş. kenarları 
kırmız.ı oyalı beyaz csayei elmas> 
lnleyi, hiç tereddüd etmerien ko -
'barır. mesela. Nasib adındaki sev
ı?i1i cariyesin~n c:açlarma iliştirir
di. 

Hardi bir Pazar gunu Loreli 
buldu, Hardinın canı .gezmek, eğ
lenmek istiyordu. Fakat tek başına 
gezmek.ten zevk almıyacaktı: 

- Lorcl, dedi, seninle birl'kte 
ge;.:ip eğlensP.k nasıl olur. 

- İyi olur Hard!. fakat benim 
karım bu işe ne der ..• 

- Biz ge!ip c~lendikten sonra 
diyecek oldukt<ırı sonra ne derse 
desin. 

- Benim karımı bilmezsin Har
di. 

rel onu J{Öninc:e bağırdı: 
- Eyvah kanm. 

1 numaralı sıra: Bır deniz adı. 
2 numaralı sıra: Taharri etti. 
3 numaralı sıra: Acıyan bir 

k;msen.n o arıda söyliyeceği olsun. 
Yukarıdan aşağı da okunabilir. 
Sağdan ba~lıyarak: 
Birinci sıra: Sürat. 
İkinci sıra: Bayağı. 
Üçüncü mra: Şark vilayetleri

mizden gölile meş'hur birL • 
Dördüncü sırn: Bir nota. 
Beşinci sıra: İsim. 

- İıte erkek dediğin böyle o -
lur. Kanlannı hiçbir ş~yden mah
rum etmiyorlardır. Paraları mı yok. 
Bulması kolay. Hem bak gözünle 
gör ne kadar kolay 

Bir akşam gene karımla bir film 
seyretmiştik. Anlatılncdk gibi de.. 
ğil. Karışık mı karı~ık. Bu karı:ııklık 
içinde benim aklımda kalan şu ka
dardı. Çoçuk çalıyorlar. Fidyei ne
cat istiyorlar. 

ho <>lurdu amma ne ise ..• 
Ertesi gün sabah saat altıda ilk 

vurgunu vurmuştum. Ayaklan kısa
cık, burnu çok uzun tüyleri kahve
rengi ve kıvırcık bfr köpekti. - Senin kar:nı ııasıl bilmem, 

her vakit görüyorum. Sarışın ibir 
kadın. 

- O değil. 
Hardi güler bir yüzle ~adına 

baktı: 

Evimize döndüğümüz zaman ka. 
ııma: 

- Sen benim beceriksizliğim 
yüzünden para kazanmadığımı id • 
dia edersin. Hakkın varını~. Fakat 
timdiden sonra iş değişecek, göre· 
ceksin ben de para kazanacağım. 
Dedim. 

Eve götürdüm. Karını lügatteki 
köpek rel!limlerinc bakarak ncv'ini 
tayin etti: 

- Başka kann mı var, onu bil-
miyorum. Demek senin karın iki 
tane. 

- İsminizin Bayan Eyvah ol -
duğunu şimdi öğrendim. Ben hal. 
buki Bayan Lorcl bilirdim. 

Kadın hiddetlendi: - Hayır Hardi benim kanm 
bir tane. 

- Benim bildiğim karını söyle
dim. O de~il dedin. 

- Yani senin bildiğin gibi öe
~il. 

- Ben size şimdi Bayan Ey -
vahı, Bayan Lorelı ,ı?österirim. 
Nereden gelı •orsunuz bakay1m. 

Lorel şaşırmıştı: 
- Hiç, .şev karıc·ğun. şey, şey 

Hayat arkadaıım boynuma atıl
dı. Uzun zamıındanberi boynuma 
atılmayı unutmu,tu. Nasl oldu da 
bu işi becerebildi hayret ettim. 

- Çok iyi, fevkalade, dedi, kıy
metli bir köpek, ne kadar da munis 
adı da T om olsun, kıçıkıçı T om, 
aferin Tom, yanıma otur bakayım 
Tom. 

Bana döndü: 
- Vakit kaybetmeğe gelmez, ya 

rınld gazetelere bakmalı, muhak -
kak ilan çıkar. O zamana kadr da 
köpeğe ben bakarım. Bu köpekler 
de nazlıdırlar. Her~y yemezler. 
Fakat zararı yok.çocuk hırsızları da 
çaldıkları zengin çocuklarına iyi ba
karlar ya .. 

- Sarışın bilivorum da esmer 
mi, ben doğm :bilirim. 

- Hayır canım Hardi. sen bu
dalalaştın, bilmezsin demekten 
maksadım, huyunu bilmezsin; <iün 
yanın altını üstüne getirir. 

- Merak ettim Lore1. biz gez
miye gidelim de karın dünyanın 
altını üstüne ,getirsin, belki a1tı 
üstünden .güzeldir. 

- Gene anlamadın HArdi. Yani 
dünyayı benim başıma _geçirir. 

- Ne hoş o1ur Lorel sevrine 
bayılırım. Dünya denilen şev. şap 
ka olup senin basına E?ecı?cek ha? .. 

- Anlamıyorsun Hardi. Benim 
karım aksidır, benimle kavga e -
der. 

- Şunu şöyie söylesene . . . Sen 
karından korkuyorsun demek. a -
yıb sana. hak ben hiç karımdan 
korkuyor muyum? 

- Sen evli dcj!ilsin ki! 
- Sahi unuttum ben evli <leği-

lim. Amma evli olursam karım o
lacak değil mi, işte o zaman kork
mıyacağım. Sen adam değilsin. 

- Ben adamım Hardi. 
- Adamsan J>er.imle ı?Czmiye 

gelirsin, hem karın darılırsa, ben 
ona. Loreli zorla götürdüm, yoksa 
o gelmiyecekti derim. 

- İşte bu iyi, ben de seninle 
gelirim. 

Lorelle Hardı kol kola J?irdi1er. 
Bir çaJ..ı?Ilı bahçeve gidip oturdu -
!ar, eğlendiler. Dönerlerken Lo
relin karısı karsılnrına cıktı. !.o -

kabahat bende deifü. 
Hardi söze karıştı: 
- Kabahat onda değil bayan. 
- Sizde ha? 

- Hayır bayan söyliyeceğim. 
K~~at onda değil, bende de de
ğil. 

Lorele döndü: 
- Peki amma kabahat kimde 

Lorel? 
- Bilmem sende. 
- Hayır bende değil, ben söy-

ledim bayan, Lorel sf'n evlisin 
gitme. karın darıhr, dPdim. 

- Sen böyle söylememiştin 
Hardi. 

Lorelin karısı, Lorele bir tokat 
vurdu. 

- Sen böyle mi diyecektin 
Hardi, bak :tokadı yedim. 

- Şaşırdım U:>r~l. ne bile,'im, 
bir daha sefere a:ene birl!kte ~e~
miye gidersek bu sefer aklımı ba
şıma toplarım da şaşırmam. 

** 

J 

Dört köşeleri doldurduktan son 
ra resmi kesip ·bıze gönderiniz. 
Doğru halledenlerrlen lıir kişiye 
bir futbol topu, ikinciye bir kutu 
şekerleme. üçünci.ive lüks kaplı bir 
muhtıra defteri, 30 kiş ye de .birer 
güzel hediye verilecekt!r. 

!" ............................................. , 

1

. Geçen bilmecemizde f 
kazananlar i 

1
. Geçen bilmecemizde kaza -

nanlann isimleri Pazartesi eünü 
1 çıkacak sayımızda ilan edile -
ı cektir. Hediye kazananlardan 
1 Jstanbulda bulunanlar, hediye -
ı lerini Pazartesi ve Perıembe 

i KÜnleri idarehanemizden ala -
! biJirler. Taşrada bulunanlann 

I• hediyeleri posta ile adrealerine 
rönderilir. 

İ Bilmece hediyeleri hakkında 
1 bir ar:zunuz, veya bir pkayetiniz 
1 varsa bize bir mektubla bildir -
ı melisiniz. Bu tarzda mektublan 
1 bilmeoe cevabını günderdiğiniz 
i zarftan ayrı bir zarfa koymanız 
i ve zarfın bir kenanna oldare» 
: kelimesini yazmanız lizımdır. 
\... ............................................. ./ 

- Nası) kazanacaksın çabuk söy 
le .•• 

- Atağı yukarı aeyrettiğimiz 
fiJmde olduğu gibi. 

- Çocuk çalacaksın öyle mi? 
- Çocuk çalmıyacağım, bu u. 

sul bizim eskimiş dünyamızda he.. 
nüz tatbik edilmiyor. Köpek çala • 
cağım. 

- Köpek mi} 
- Bundan kolay para kazanma 

usulü bulnmaz. Kayıdsızca Passy 
sokaklarını dolaşırım. Bilirsin ya, 
orada zengin evleri çoktur. Her zen 
gin evde de bir köpek mevcud. Bu 
köpekler sokağa çıkarlar. Köpek
lerden en güzelini koltuğumun altı. 
tma sıkııtınlım mı, yallah l 

Karım ellerini çıptı: 
- Anladım, anladım. Köpeği 

çaldıktan eonra aahibine imzasız, 
daha iybi çetenin adile... Ne çetesi 
olmalı, dur dur buldum .. Kızıl Han. 
çer .. Mektub §Öyle: uÇalınmıı köpe 
ğiniz yüz bin dolar mukabilinde ia
de edilecektir. Parayı, Champs Eey
sees' de yukan doğru çıkarken üçün 
cü ağaç parmaklığın altına koya. 
caksınız ..• » 

- Bu pek doğru bir usul değil. 
Köpeği çaldıktan aonra belderiz. 
Gazetelerde nanlar çıkar. aŞöyle 
bir köpek kaybolmuttur. Bulan o
lursa şu adrese getirdiği t11kdirde 
kendisine şu kadar mükafat verile
ceictir. ıı> Köpeği götürür, parayı alı
rım. 

- Benim söylediğim tarzda daha 

Bu cihet hakikatti. Köpek öyle 
olur olmaz şeyler yemiyordu. Kara
ciğer ezmcsile yapılmı~ sanduviçten 
bir de göğüs tarafından olmak üze
re piliç etinden hazzediyordu. 

Ertesi günü gazetelerde ilan gö
remedik. 

- Bazı insanlar vardır ki, acele
den ho§lanmazlar, köpeğin ııahib -
leri böyle kimseler olacak. 

Diye düşündüm. Ertesi günü bek 
ledim. Gene ilan çıkmadı. Daha er
tesi gün de nafile. Dördüncü gün 
eve geldiğim zaman kanın gözleti 
yaşlı bir halde beni 'karşıladı: 

- Tom, diye bağırdı, Tom kay
boldu. Muhakkak çaldılar. Ne f eln
ket .. 

Teselli etmek bana düşmüştü. 
- Gözlerinin yaılarını si], benim 

biricik kuşum. Ağlama~ sana lüç 
yakışmıyor. Köpek kaybolmu;ı o • 
labilir. Çalınması da mümkiındür. 
Fakat meyus olmamak, yılmamak 

lazım. lı hayatında aksi tesadüfle
rin husule getirdiği zararlara katla
nılmalı. 

Karım gözlerinin yaşını sildi: 
- Neler saçmalıyorsun. Ne ııı, 

neye katlanacağız).. Rudalnca söz. 
( Aıbsı sayfa 7 sütun 6 da) 

1.lg•11 istanba.l 
ocağından bile yetişmemiş olan 
kumandanlardan hıç olmazsa cas -
ker doğmuşııı olanları seçip topla
mak, Afşarlı Nadirin karsısına on
ların reyi ve yardımile çıkmaktı. 

Bu geceki rncihta.b faslı, Beşik
taştaki ~~rağan sahilsarayında baş 
lrunıştı. Uçüncü Ahmed, üç aydan 
beri delisi divanesi olduğu bı:- dil
berle, Sadab&da halvctle ve teb -
dille gitmişti. Hatta, dnmadı ve 
sadrazamı İbrahim Paşanın bile 
ha'beri olmamıştı. Kızlar ağası. yü
zünde manalı bir tebessümle: c$ev 
ketliı hünkarımız efendimiz sahi
bi devlete selamın _gönderdi. Sa -
dahada halvet ve tebdille ııitmiş
tir. İbrahim Paşa kulumu inşallah 
yarınki gün görürüm buyurdular> 
demişti. İbrahim Paşa. Sultan Ah
medin, şehirde tebdil !J!ezcrken Bü
yükçarşıda ~önül kapıcı bir vahşi 
ahuya rastladı~ını Edcrundan sı
zan dedikodularla işitmişti. Latife 
olsun diye anlattığı bir fıkra san
mıştı. Fakat, üçüncü Ahmedin 
ıtebdille çarşı gezmelerinin sık .. 
!aşması sadrazamı telaşa düşür -
müştü. Belki kendi kendisine bile 
itiraftan çekinirdi amma, İbrahim 
Paşanın. ve!inimetinin zekasına 
kat'iyen emniyeti yoktu. 'Üçüncü 
Ahmed büyük bir rezalet çıkarabi
lirdi. Fakat. bütün tahkikatı
na, bu işde en mahir hafiyeler 
kullanmasına rağmen. padişahın 
gönlünü çeleni öğrenememişti. 
Sinsi ve hilek5r Ahmed, bu ma -
cerasını damadından muvaffoki -
yetle _gizliyebilm\s ve nihavc.'lt. o 
vahşi ahuyu, sadrazamın bilmedi
ği vasıtalarla avlıyzırak ~i71icP Sa.
da'bada kacırmıştı. Bir taraftan da, 
sinsi ve hilekfır olduihı kadar kor
kak olan hünkar. Sarlfıbfıda hal -
vet ve tebdille gitti~im bildirerek, 
ne olur ne olma;ı;, Kn{tıdhane hn -
valisinin muhafan alt1na alınma
çı arzusunu ~östermi.,ti. 

YAZAN : REŞAD EKREM 

Sadrazamın mehtab satası 
Altı ay kadar oluyordu, kıştan-, Hanende Leyla, paşanın ,gene kar

beri, damad İbrahim Paşanın ba- şısına geçm~ti. 
caklarına bir sızı girmişti. Sadra- Genç Mehmed Paşa, babasının 
zam, şahsi dostu bulunan Fransa ayak ucunda, bir ıncili m:ndere, 
elçisinin ~önderdiği frenk heki - edeble diz ~ökmüştü. Kaptan Mus
min tavsiyesile. oturduğu zaman, tafa Paşa, Yen!çeri <ığası, ve sada
hatta µyurken, ayaklarını, ayak ret .kaymakamı .Mehmed Paşa da, 
bileklerile bacaklıırını buzlu gül kendisini taklid ederek. inci isle
suyı·ıe u~durturdu Ç~şmi bülbül meli atlas siltclerjn üstüne diz çök 

K • •• 1 d. s k L 
fısasına dayanarak fo~tıklı sofaya ~uş er ı. az ta. ~mı. hanende ey 
c;ıkan sadrazamı, orada. iki Ievend la Hanımın ~eı:ı~~~de ver almış -
Arnavud köle karsılıyarak koltuk.. tı. Onlar~n ~rısı~ ·':. de. ~:;uzu~ 
!adılar ve baş köşede kendis için yerden bır karı~ yukseklıgındekı 
hazırlana~ ?.avet qen.iş bir s~dire oymalı ~orkulugun. yanıb~şında, 
oturttular. Sedire sarı zem.in üze· İ~zet Alı Paşa, S:yıd Vchbı. Ne -
. . .' . • dım ve Saraç Al· Bev oturmus -

rı~e .e1dcrh.a resır~lı-~ayet . ne!ıs lardı. Muhsin Çelebi daha .geride, 
Çın rpcklisınd~.n ortuJer sı;rılwış- ayakta duruyordu. Ay ışığının göi
tı. Arnavud koleler. İ~rıihım Pa- zelliğini bozmamak için, fıstıklı 
sanın pabucla:ı~ı aya,..ından .. al - sofanın da mcşaleleri, fıstık a_ğaç
dılar. Derhal, ıçınde buzlu gulsu - lanna altın zmcirlerlc? asılmış bil
lnrı bulunan altın leğenlerle 1ki lıir kandiller yakılmamıştı. 
küçük Çerkes kölesi gelerek, elle- Saz söz, rakıs ve scrbct faslının 
rini o soğuk gülsuyuna daldırarak baş!adıası jçin, sadrazamın ufak 
sadrazamın avaklnrını ve bacak- bir işaretini berl:livorlardı. Kücü -
larını oğma_ğa başladılar. İbrah"m cük. ıslak. serin ye gül k:>kusu 
Paşa, hazzından, ikide bir: cBre parmakların avakbrında, bileklc
Allah sizden razı olsun o~lancık- rinde ve bacaklarında dolasarak 
lar ... > diye iltıfala karışık dua edi- bacak sızılarındn kurtulan lbra • 
yordu. Herkes. Muhsin Çelebinin him Paşanın dudaklarındr.n cbre 
fıstıklı sofasında, l<ımdi mevkiine Allah razı olsun oi?lancıklar ... 
uygun bir yer seçerek oturmuştu. iltifatı ve duası dökülüyordu. Bu 

~ece biraz fazlaca yorgun ~örünen 1 du kumandanları ve başkuman • 
sadrazam. ejderhalı Çin ıpeklisi danlar yüksek bir askeri mektebde 
kaplanmış kuştüyü şilteye vücu- yetişmeT.di. Baldırıçıplak bir ma
dunu bırakır bırakmaz bir cOhl_,. nav, limanda dolmuşa adam taşı
çekmiş, ve bir m~ddet. ayak altın- yan peremclerde pala çalan bir 
da murassa bir kemer .gibi uzanan kayık~. yahud, hüsnü anından 
Bo~azı birkaç dakika seyrederek: başka kıymeti olmıyan padişah 
.-Bu fıstıklı sofa vRllah cihannü - p;Ö'Zdesi toy bir delikanlı, talıh ve 
madır> diye ilave etmişti. Sonra entrika ile, bazan da ihtilal dal
gôzlerini yumarak. bir müddet, ,l{alarile, valilıklere, ordu kuman
dalar .gibi olmuştu. danlıklanna. başamiralliğe ve baş.. 

Sadrazam, o gece biri kaptanı kumandanlığa kadar yükselirlerdi. 
derya ve diğeri sadaret kethüdası Bu vazifeleri. en ufak bir mes'u 
olan iki damadını, güvendi~i dev- liyet hissi duymadan, liyakatsiz • 
let erkanının başında tuttuğu iz- liğin ve cehaletin ve an'anenin 
zet Ali Paşa ile Yeniçeri ağasını, verdiği cesaretle kabul erlerlerdi. 
ve, zekasına, diravctine karsı bü- Fakat, devlet idaresi içinde asker
yük bir kıymet verdiği o,i!lu j?er.ç liğin ve kumandanlığın da ne de • 
Metımed Paşavı, sadakatlerinden mek olduğunu anlamış bulunan 
emin oldui!u Nedim ile Se"1id Veh- Nevşehirli için cserdarııı olup şark 
biyi, bir mehtal;ı faslı bahanesile, ordularının basına ıteçmek çok 
padişahın evvelden büyük bir ne- zor bir şeydi. I~akin bunu. kendi 
zaketle ihsas ettHH bir arzusunu yetişttrdiği adamlar müstesna, 
t~liğ etmek ve bunun ü:.:er:nde devlet ricaline. hatta kendis;ne 
konuşmak üzere toplamıştı. sonsuz ibir itimadı olan padi!:aha, 

Üçün<:ü Ahmed, çalışkan bir sev~ili Fatma sultanına, ve niha
nazır, ince bir diplomat. iş ve vet halka ve :ıskerc anlatmak çok 
san'at hamis ibir vezir olan sadra- daha zor ve imkansızdı. İbrahim 
zamından, başkumandanlığı üze - Paşanın en son yapabilCC'C~i sev. 
rine alıp şark seferini b!zzat ida- kumandanlığın sadece salfıhivetle
re edLp edemiyeceğini sormuştu, rini almak. etrafına col!u, hic bir 
Hoş, bu devleti aliosmanda, or. iht.ısas rnekteb!nden, hatta asker (Arkası sayfa 7 sütun 6 da) 



6 Sayfa SON POSTA Mayıs~ 

(Memleket Baberleri) «Son Poıııla.> mn tefrikası: 7 

usu lVluşta 

Bu yzl mahsul çok 
bereketli yetişiyor 

Yurdun çok onzel bir köyii: 1 

Mengenin Pazarköyü 
Dilekler 

ihtiya.cla.r 
Katlılar yola ve inıa 
malzemesine muhtaç 
Kaş (Hususi) - Kazamız 

Pehlivanların tanısmaıarı 
' ----------Muş (Hususi) - Daha evvelki 

senelere nisbetle geçen sene 
ziraat daha feyizÜ ve daha bereket
li bir durumda idrak edilmiş, har
manlar mevsiminde ilk buğday mah 
sulünün 32 kilo çeken ölçeği piya-

Sık çamlıklarla • çevrili ormanları ve 
kokulu suları ile burası Türkiyede 

bulunmaz bir sayfiye yeridir 

çam 
• 

eşı vilayetin en eski kazaların. 
dandır. Ormanları ve istihsa.. 
la.ıtile emşhurdur. Fakat yolu 
olmadığından bunu tam ve
rimle görmek maalesef kabil 
olmamaktadır. 

Şumnu 
takdim 

beyleri, Yusufu Adalı ve Aliçoya 
ettiler. Yusuf Aliçonun elini öptiiı 

Adalının da elini sıktı 
sada 160, 1 70 kuruşa le.adar satıl. 
mıştı. Bu fiat tedricen yükselmeğe Mengenden yazılıyor: Sık çam tahdid edihniş bulunan bu ıirin ltö
başlamış ve beş liraya çıkmıştır. ağaçlarile muhat ormanlarile, çam ye eski tam teşkilatın iade edildiği 

Aliço; hiç ehemmiyet verme -
mişti. Yusuf da kim oluyordu? 

Bu sırada; Çakır Ali; Yusuiu; 
kulağına eğilerek, o J;tine ka6 J1l 

g{jrmediğ'i 'le yalnız menkıbeıerı, Şimdi halk elinde bulunan bir kokulu suları ve yaylarile hasta ruh gün da'ha bariz bir faaliyet arzede
avuç buğıdaymı bile toprağa ek - lara hayat veren bu meşhur diyar, ceğinde şüphe yoktur. 
miştir. Mart ayının kurak gitme- ülkeler aşın yerlerde değil, Ankara E.ğer doktorlar hastalarına mü ~ 
sinden zürra endi,eye düşmüş ise de mızla hudud komşusu olan cesim temadiyen İstanbulu, Adaları vel 
Nisan ayında başlayan ve fasılarla ormanlarile maruf Bolu vilayetimi- malum yerleri tavsiye ediyorlarsa bu 
14 gün devam eden, hemen hemen zin hududlan içindedir. Zevkin, 1 emin olun alışm1ş bir itiyadın mah.. 
25 santimetre su bırakan yağmurlar neş' enin her ihtiyacına cevab vere~ sulü, şayed değilse belki de şeya
hiitün ekinleri ve nebatatı birdenbi bilen bu köyler daha doğrusu bah.. ı bat güçlüklerinden, yolsuzluktan 
re fışkırtmış ve 'ZÜrraın yüzünü güL sirnize mevzu yaptığımız Mengen ileri· geliyordu denilebilir. Memleke 
dürmü,tür. merkez nahiyesi olan Pazarköyü tin her türlü ihtiyacını milli bakım-

Hallmmızrn kendi emeğ:ile 
vücuda getirdiği Cömbe yolu 
hükumet eli karışmadığı için 
ıbittabi idame ettirilemiyor. 
Senelerce vilayet nezdinde is
tirham ve teşebbüsatta bulu
nuldu, maalesef Kaş binlerce 
mükellef arnelesine rağmen 
gene yoldan mahrum ve mah. 
surdur. 

Nihayet; bir pehlivanın, pehli -
van olması ve sivrilmesi için şarki 
Trakyanın 1stranca ormanlarım a
şarak, Silivriye uğraması ve bu 
son pehliıvanıık meydanından ya
kasını galibane kurtanp İstanbu
lun kalelerınden içeri girmesi, Ka
dirga ve Cinci meydanlarında boy 
ölçüşmesi ... 

işittiği Aliço ile Adalıyı tanıt 
mıştı. 

Şumnu beyleri; derhal Yusııf~ 
Adalı ve Aliçoya takdim ettilcJ· 

Yusuf, eski pehlivan an'a!I~ 
sine imt.salen; Aliçoya yaklaşar~ 
elini öptü. Adaimın da dini s'~IJ. 

Aliço; hem Şumnu beylerile itf, 
nuşuyor, hem de yan, van Yusı~ 
bakıyordu •. Cidden yavuz bir or 
likanlı idi. Iri kemikli. uzun. hB 
d inden fazla uzun kollu hiitasl
bilckleri, elleri, her yeri' pehli\18' 
mm diyordu. 

Nisan ayı ortalarına doğru baş.. av meraklılarının suatlc:rine de faz. dan gören ve milli bir vazife telak 
layan ve rakımı yüksek olmayan lasile cevab verecek vaziyettedir. k.i eden Cümhuriyet Hükumeti her 
civar vilayetlerde meyva ağaçlarını Biraz içtimai ve kültürel duru- ihtiyaç gibi bu (yol} işine de ce
ve üzüm bağlarını ve kısmen de mundan öğrenerek değilse bile ümid vab venni.ş bulunuyor. Memlekete 
ziraati yakıp kavuran mevsimsiz dolu bir istikbale doğru Cümhuriye bir yol siyaseti sokan ve bugüne 
kar yağışı ve ıoiuk dalgalan bura- tin feyzinden istifade etmesini bilir kadar vatandaşa gurur ve ifblıar ve 
da yalnız çiçek açan badem ve ka- bir şekıilde ilerlemekte olduğunu söy ren başanlarile büyük eserler hed.i. 
yısı ağaçlannı yaltmış, diğer mcyva mek köyün bu hususta durumu hak ye eden Cümhuriyet Nafıası, Milll 
ağaçlanna ve bilhassa zitaate hiçbir klnda en kısa ve en realist bir ifa- Şeften, geçen yılki yurd gezintileri 

Halkın teşebbüsile birkaç 
mektcb yapılmış, Kaymaka • 
mımız Sabit Kocabayoğlunun 
gayretile Halkevi inşasına te
şebbüs edilmi~i. Bütün yeni
lik bu kadardır. 

Belediyemiz denizin islte
lede tahrib ettiği sedleri ye. 
niden yapttrmak için çimento 
aramış, bulamamıştır. İki de. 
f.a vilayete motör gitnriştir. 
Mevcud binlerce çuval çimen
todan on torba çimento alı-

Ve daha, daha Raci Hüseyin 
bağına .. Yani; pehlivanlar. pehli
vanı sarayına gelip el bağlaması, 
lazımdı. 

Ancak ve ancak bu süz.geçlerden 
geçtikten, binbir boyunduruk ve 
kurd kapanından kurtulduktan 
sonra; Kırkpınara ellerini, kona -
rını sallıyarak ve hasımlarını bi • 
lerek ve tartarak gelebilirdi. 

Bu seıbeble; ve gene bu müla~ 
hazalarla Alico, Çakıra ehemmi -
yet verdiği halde; Koca Yusufa 
kafaıtasında yer bile ayırmıyordu. 

zarar yapmamıştır. de olur. srralarında memleketin bir cennet 
Binaenaleyh me~alarda ve ü- Mis kokulu çamlarla etrafı çev- köşesi olmağa namzed olan bu ha-

züın bağlarında ve ziraatte btı sene rilmiş bulunan Mengenin merkezi valinin yol işi hakkında direktif al
görülen feyizin uzun ıenelerdenberi Pazarköyünün tam iç.inden geçerek miş ve bu kıymetli irşada büyük e
e,İ görühnemiştıir. bu köyü ikiye ayıran oldukça hü.. iıemmiyet vererek. ikmal etmi~ bu-

Zürraı daha ziyade güklüren yük ve berrak bir suyu ile, mesirele- lımmaktadır. 

namamıştır. 

Kaşın zengin ve tabii OT. 

manian asırlardanberi yol yü 
zünden işletilememiştir. 

Fakat; her nedense; Adalının 
yüreğine bir sızı düşmüştü. İçi 
gıcıklanmıştı v~ hakkı da vardı. 
Çünkü; daha o ı;ine kadar ismini 
duyduğu, ve salısını ı;eörmediği 
Yusufu koca ,gövdesile, çalımile 
görmüştü. Aliço ise; .ı;rörmemişti. 

ve a.eviwdiren bİT teY var ki rile f 80 - 200 haırıesile büyti.k ca. Nafıa Vekilimize ve Bolu Valisi-
her -ne Agu" sros ayı ortasında · '·ı tıl 'Ik k 1 

1

'} P t• • ne nahı'ye halkının samı'mAı mı·nnet ..,.... rntsı e, ya ı ı o u u ı e, ar 1sı-
iodrak edilen mahsulün, bu sene illt- le, parkile, hamamile, çar~sile, bir ve şükranlannı arzederken Gerede 
baıhann erken ırelm.esi yüzünden çok su değirmenlerile, postanesile ile Mengenıi. birbirine bağlayan ve 
Temmuz başlarında idrak edileceği bükUmetile, bütün köylerini merke .. evvelce de Bolu Nafıa Müdürlüğün 
umulmaktırdı·r. ze bağlayan telefon şebek.esile hü- ce de başlantlmış bulunan Gerede

Kaşlılar bu derdlerini ve 
ellerinin paraııile ıed içfo kul. 
Ianılacak çimento bulamamak 
tadırlar. 

Kaşta orman tahdid 
komisyonu 

Kaş (Hususi} - Başmühendis
terimizden Arif Ünüvarın riya.setin. 
deki orman tahdid komisyonu ka~ 
zarnızda <levJet ormanlarını tahdi
de baılamııtır. 

--~---~-~ 

Smdırgıda zirai asayişı 
Sındırgı (Husuıl) Burada 

:tirai asayiş kanununun bir an evvel 
çıkması için rençber tehalükle belc
lemelcte, ektilcleri mahlsulün ancak 
bununla kurtulabileceğini söylemek 
tedirler. Çünkü merkez kaza mez 
nıatının baştbo, hayvanların dolaş. 
tnası dolayısile her gün müstahsil 
arasında dedikodu ve münaferet 
çıkm~kta ve bunun önüne geçile.. 
memektedir. Belediyenin üç ta:Re 
hr bekçİ.!ııi varclır. Bu i:iç belcçi bin
lerce döni.im arazideki mahsulatı 
muhafazada güçlük çekmekte ve 
tutulan hayvanlann cezayı nakdis.i 
eüz'i olduğu cihetle tesiri ol • 
madığ1ndan mütecasirler aldır -
mamaktadırlar. Kasaba civarında 
mer'a çok az olduğu hakie etrafı 
koyun sürülerile çevrili bir haldedir. 
Tabii bu koyunlar da fırsat bulduk
ça ekilmiş tarlalara dalmakta ve 
meznıatı harab etmektedir. Binaen. 
aleyh mahsulatı muhafaza etmek ve 
çoğaltmak için zirai asayiş kanunu 
bir an evvel çılcanlmah ve rençber 
bu gibi rahatsızhklardan kurtanl
malıdr. 

uSon Poeta• nm. tefrikul: 57 

Adalı, Aliçonun ehemmiyet 

lisa içtimai ve her bakımdan mü~ Mengen Pazarköy doğru yolunun be yok ki bu nahiyeye bağlı 32 köy 
cehhez olan 19 30 yılına kadar tam bir an evvel ikmaline yüksek him- halkı ekseriyeti bu, yolun ikmali 
teşkilatlı bir nahiye merkezi iken metlerini bilhassa ricayı bir memle- hususunda uhdelerine düşecek vazi 
muvaklcat bir müddet için kadrosu ket borcu saymaktadırlar. Hiç şüp- feleri seve seve yapacaklardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaeaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa--••••••••••••H•aaaaa-•aa .. aaaaaa•• .. -•••a-• .. •••aaaaa--••••••••11eae 

vermediğini !!Örünce: heyecanını 
teskin edemeyip sözlerıne ilave 
etti: 

- Usta İ:>e! Suretin! gördün mü 
Yusufun sen be! 

Diye; Alicoya içini dökmek is
tedi. Aliço Adalının işkillendiğini 
anlamıştı. Cev::wb verdi: ( Yurdda 19 Mayıs bayramı - Ne gö:eccğ'im be! Ne olacak 
o be! 

Bir şey değil; fakat; düğün 
dernek Adalının başında kopacak_ 
tı. 
Adalı, nihayet dayanamadr, Ali· 

çoyu kolundan tutup Şumnu bey
lerinin bulunduğu çad1rlarm tara
fına f!Ötürmeğe başladı. Maksadı 
Yusufu ı?ÖStermekti. Giderken de 
ikide birde söy1eniyordu: 

- Usta be! Çılgar yapa~aklar 
d~rim bunlar! ... 

Aliço: laf bile etmivordu. Ve 
havatında hiç korku b'lmiven A
dalının bu haline hayretler ede -
rek: 

- Albe ahretlik!... Hacı Hasa
nın yaralı kurdu gibi ne zırlar 
durusun be! ... Vaktile beni tuttu
ğun zaman meşe gövdesine salan 
dişl.i bir domuz f!ibi korkmadan 
salar dururdun! ... Ne oldu sana 
lbU!~Ün be? ... 

- Yok usta br>! Ne korka<:ağım 
bu sarı kızancazdan be!. .. 

Diye söylenP.rek, Yusufun otur
duğu çadır önüne kad:ır yaklaş -
mışlardı. 

19 Ma)'18 gençlik bayumı bütün yurtta olduğu gibi Konya, Muradlı, Bilecik ve Somadll da coşkun 
bir şdcilde kutlulanmtttır. Retıi.mler Soma ve Bileciktdci bayramdan intılbalarla Bilecik Valisini söz söy
l~lcen göş_t~rmektedir. 

Şumnu bevleri. Adalı ile Alico
nun kendi çadırlarına doğru J?el
diklerini görünce: buyur etmişler 
vo ikramla vı>r ~oot~rmislerdi. 

YAZAN : EKREM RESID 

lün, yıldırım süratile kulislerden Bundan •böyle herkes kendisini 
çıktı, koridoru geçti, merdiveni hem san'atkar. hem cambazhane
indi. Dü.ITüyle kapının önünde nin halaskarı bilecekti. Vakit fev-
karşılaştl. tetmeden yukarı fırladı. Koştu, 

- Sülün nereye? Apustolun yanına geldi ve nefes 
- Cehenneme! .. , nefese kulağına Sülünün cambaz-
- Sülün nereye diyorum?... haneyi terkettiğ'ini bildirdi. 
- Gidiyorum!... Apustol. hayatta birçok fırtına 
- Anladık ... Amma nereye gi- geçirmiş, tecrübeli bir &dam ol -

diyorsun!... makla beraber Diırrünün getirdiği 
- Ne bileyim ben. bıktım, u - bu haberin vahameti, fecaati kar -

Sevnilisi taraf-ndan müdafaa ediL 1 yanında buldu. Karanlığa doRru 1 nayete kadar ileri gidebilecek cin- d m' G'd' d tu kt ld ;;, k ıt k "' L san ı .. . . ı ıyorum... şısın a o rma a o u~u o u -
miş olmak zevki Naimenin en u- hayJGrıyordu: net parı1tılarmı bir anda sezmiş Can k ld ı kıld kald S"l" .. ·t · 

$ 
- ,ım çoou mu o un .... ıta yı ı, ı. u unun gı mesı, 

fak damarlarına kadar nüfuz edip - Neden beğenmedin... una ve korkmuştu. - Hayır ..•. Deli olacağım!, .. Yıldızın ayrılmasına sebeb olacak-
bütün vücuduna tatlı bir sıcaklık da lbak!... Pek J;ilzel çıktı ... Be .. - Peki, peki... Peki şekerim... Ne Naime, ne Apustol, ne kimse.. tı. Ta;bii Kara Aslan Yıldızı, Bücür 
veryiordu. Bu zevk, bu sıcaklık ğenmOOinse göreyim seni daha iyi. Gidiyorum ... Üzülme ... Üzülme ... Anladın mı? ... Hepsine lanet ol. Kara Aslanı, Sakrak Bücürü, Neş'e 
f!laimeyi mestetmişti. Dudakların- sini yap... Diye mırıldanarak ric'at etti. sun! ... Basımı alıp !!'ıdeccğim . be- bilmem kiını takib edecek. bu su
da t~bessüm, gözlerinde hayran - Karanlıktan yükselen kahka - Şaşkınlıktan sonra kendine ı?elmiş ni bir daha kımse ,g'{)rmiyecek. .. retle bin müşkülatla canlandırma
lıkla Sülünün dansın: takib edi - halar cambazhaneyi dolduruyor - olan Apustol haykırıyordu. _ Yapma, etme. aklını basına ğa çalıştığı camba:ııhane adamakıl
yordu. Sevgilisi tarafından müda- du. Apustol şaşkınlıktan ne sö:vli- - Bu ne istir?.·· Bu kadın da topla ... Bak birkac güne kadar lı dirilmeden tPkrar ölecek, ,gö -
faa edilelidenberi değil, Apustol - yeceğini, ne yapacagını bilmiyor- nereden çıktı başımıza .... Yaban- temsiller başlıyor!... müliiıp gidec.ıkti. 
dan, kainattan korkmuyordu. du. Sülün son haddme varan hid- cı istemem ... Yasak, yasak ... Ya- - Bana ne! ... Baslasın!. .. Ben- Aıpustolun halinden, ümidsiz 
Memnundu, hahti:vardı, son dere- deıti tesirile ıideta veşil bir renk hancılar dışarı!.·· siz Qvnasınlar!. .. Afrika çöllerin- bakışlarından, sükUtundan, Dürrü 
ce ... Dans bitti. Sülünün ve kızla- almı.ştı. DişlP.rini, yumruklarını Gülüşmeler, kahkahalar, müs - de devecilik ederim de burada maksadı hasıl olduğunu, kendisi-
rın çıkmasile, piyanonun durma -
sile beraber pastırma kokulu ses 
yükseldi. 

s.rkmış, N aimenin üzerine atılıp tehzi mülahazalar devam etmek - kalmam!.. . ni selamete eriştlrecek olan son 
nasıl boğacağını, nasıl parçalıya- teydi. Sülün, hücum €deceı'!i nok- - Sülün!... merhaleyi aşmak zamanı ~eldiği-
cağını düşünüyordn. Lanı:Lanın al- tayı kestiren bir boğa _gibi bir Fakat Sülün kapıyı bir kasırga ni anladı. En kat'i bir tavırla, en 

- Olmadı! ... Hiç olmadı ... 
kış çok kötü 1, .• 

tında korkunç hır cinayet havası müddet harekehiz kaldıkıtan sonra gıbi koparmış, dışarı atılmı,ştı. jkna edici bir sesle söze başladı: 
Çı- esti. Fakat uzun zaman de,ğil; an- şiddetle ayağını vere vurdu. Yer- Dürrü, derhal vaziyete hakim 0 ,. - Patroncuğnm, üzülme ... Sü-

cak bir iki sım;.YP devam etti. Bu den kes'ıf bir toz bulutu yüksel- !arak düşünmeğe başladı. Bu işten lün gittiyse, varsın gitsin!. .. Güle 
bir iki saniye zarfında Sülün ak- di. Karanlıktar herkes susmuvtu. mühim bir kar elde etmek kabil- güle gitsin!... Biz işimize baka -
lını basına top!ıyabildi. Fakat hid- Kahka•haları. ,gürültüyü takib e - di. Fırsatı kaçırmamak lazımdı. lım!. .. 

Sülün hiddı.!tle fırladı; 
- Kim dem iş ? ... 
- Ben!... Gene de söylerim, 

ı;ıkış ivi değil... Bdenmedim ... 
- Canın istı:>rse ... 
Nedir?... Şimdi bu kaba herif 

Sülünü, zavallı Sülünü, cici Sülü
nü, seker Sültinü mü üzecekti? 

deti ,g~memişti. Cıl~ın bir sesle den bu müthiş sükut arasında Sü- Sülünün ~itmesile kumpanyada - Oğlum. jonprömiyesiz ne e-
bağırdı: lün: mühim bir bosluk hasıl oltl'uştu. deriz? ... 

- Sen ne karışıyorsun? ... Git - Kahrolsun böyle meslek!. .. Bu boşluğu doldurmak lazımdı. - Bak hele düşündüğüne!. .. A 
işine ... Bırak bızi. ·· mırak da ça- Deyip kulisle::-e doğru fırladı. Bunu ancak l{endisi yapabihdi ve yol, patroncuğum ben ne güne du-
lışalım... Bırak ..• Blrak... Git, Acaba Sülün cambazhane san'at • bunu yaparak yalnız ötedenberi ruyorum?. .. San'at u~runda her 
git, defol... karlıRını mı kastediyordu, yoksa. «frtmekte olduğu san'atkar olmak fedakarlıı'!a nazır oldu~ gibi bi

Aliço; içinden Adalıya hak ver· 
meğe başladı. Hakikaten tehlil<eil 
bir hasımdı. Duruşları, konı:sıı~ 
ları, çok zeki olduğunu gösteriyor· 
du. .ı 

Çakır Ali, Aliçonun bu halİJI' 
,E?Özünün kuyruğile seyrediyor "{t 
heyecanını anlarruş bulunuyordıl
İkide birde, hasmı Adalıya dö~~ 
rek bıyıklarını büküyor ve ~ült1' 
yordu. 

Hoş beşten sonra; Çakır A1i1' 
Aliço sordu: 

- Geç kaldınız be! Pehlivan ' 
lar! •.. Poturunuzun tozile mi J!iİ • 
reş tuıtacaksımz be? ... 

Dyierek sözü ,güreş üzerine fi:' 
nuştı. Yusu.f hiç sesini çıkarınaY1! 
önüne bakıyordu. Çakır, eski bv 
kurd .gföi mukabele etti: 

- Öyle oldu be usta! 
.Aliço işi anlamıştı. Mu.hakkta~ 

Yusuf da başa giireşecektı. ~ 
~desini oynatarak ve diri, d·tl 
gülerek: 

- Desene, hepten bir çılı?al 
baskını var be! 

Çakır, kahkahayı salıverd1 ve: 
- Yok be usta! ... Şu kızancaıl 

bir kefen yırttıracağız be! 
Çakır, Yusufu ima ederek A " 

dalıya taş atıyordu. 
Yusuf lafa lcar :şmıyor, hatta t~ 

bessü.m bile etmiyordu. Sess•z din· 
liyordu. 

Adalı, Çakırın atıtığı taslara. 
kızmıştı. Dayanamadı, mukabele 
etti: 

- Olsun be Çakır!,.. Me~·daıt 
yeri hll be! Kozumuzu pavlasuıS 
be kızan! 

Daha, bir iki hoş beşten sonrıı; 
Adalı ve Aliço çadırdan ayrıldı .. 
lar ... Yürürli?rken Adalı sordu: 

- G<>rdün mü, solucan sura.ti! 
Çakırcazı? Kendi.sinin sökemed f!l 
kazığı bir b~:şkasına söktürmek is.
ter durur! ... 

Şimdi, Aliço eskisi gıbi konllS .. 
muyordu. CiddileşmiştL YasufıJ 
beğenmişti. Ağırbaslı, sessiz bıt 
Pehlivan olmakla beraber, vapılt 
ve olgun bir a<lam Jlarak görmüş .. 
tü. Adalıya ağır, ağır şunları mı .. 
rıldandı: 

- Adalı be!... İyi bir ,güret 
seyredecek Kırkpmar be:... SıJtı 
tut kendini be! 

Adalı boynunu büküp yürüdü· 
Aliço, tekrar hakem mevkiine 
gelmi.şti. Zaten; başaltı güreşleri 
de başlamak üzereydi. Ve nitekiın 
cazgır. davul ve zurnaları sustur
muş bağırıyordu: 

Büyük orta J;tireşleri ayırd 
olmak üzere, başaltma güreşecek 
pehlivanlar soyunadursunlar! ... 
Akşama doğru, ba!ialtı ,l?Üreşle

ri de ayrıldı ve nihayetlendi. Sıra 
artık, herkes!n sabırsızlandığı bat 
güreşlere gelır.isti. Esasen halk. 
Çakır Ali ile, Yusufun ansızın ,gel-
mesinden dolayı biribirine gjrrr.i$
ti. 

İstanbul yakasından gelen bir
çok ayan ve rical o ,güne kadar 
Yusufu görmemişlerdi. Her ağız • 
dan bir laf çıkıyordu. 

Davullar, zurnalar birdenbire 
sustu. thtiyar ca~ır rnevdana çık
mış, hararetli, hararetli bağırıyor-
du: 

- Başa güreşerek pehlivanlar 
meydana! ..• 

Yusufla, Çakır Ali soyunmus -
lar; sırtlarında ince hilfili birer 
gömlek. ba~ları tıraş. boyunların· 
da pehlivan muskası, iri gövde • 
!erini iki tarafa sallıyarak geliyor· 
lardı. Halit. her taraftan ayağa fır 
lamış, Yusufu ı;eörmeğe çalış1yor -
du. Cakır Ali, Yusufu önüne katNaime buna kat'iyen razı olamaz

dı. Ne yapaca'!mı düşünme~e va
kit kalmadan kendısini Sülünün 

Naime, ·Sülünü bu derece hid- zenıgin bir bayanın (!li:izdesi olma~ emelini tahakkuk ettirmekle kal - zim aziz cambahaneyi kurtarmak 
detli görmemişti. Sev~lisinin ~öz- mı? .•. Bu 5uali arkadaşları ~le - mıyacak, Apustolun ebedi şükran için lher meşakkate de katlanının .• mış yürüyı>rdu. 
!erinde lleçııtif olan karartıyı. ci- rek biribirle~ine soruyorlardı. Sü- ve minnetini kazanmış olıt<!aktı. (Arkua nr) 
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Askeri vaziyet 
( e.,tarafı 1 inci aayfada} 

:kdeniz filosunu ya bu denıze 
al>Sedip imha veyahud da bu sa

han tahliyeye icbar etmekıtir. 

nasında da Giridi ele geçirmek ü
zere, havadan adeta bir ordu mık
letmek gibi şimdiye kadar tecrü
be edilmemiş 'bir harekete ~eçi.i
ler. İn.gilizl~rm bütün d:kkatleri
ni bu tarafı\ tevcUı ettikleri bir sı
rada Almanlmn başka bir taraf
tan başka bi • hareket yapmaları 
fütimal hati•.:i değildir. 

SPOR -Bugün yapllacak 
milh küme maçları 

Gönüllü hastabakıcı kurslanmn 
hoca lan nasıl yetiştiriliyor? 

Çılgın İstanbul 
(Bafla,rafı 5 inci sayfada) 

İbrahim Paşa, bostancıbaşıyı bu 
vazife ile ve süratle SadabaCıa .gön
.derirken. Beşıktaş sarayına da ya
ranını toplamıştı. Fakat. padişahın 

Buna mukabil, İn,gilterenjn ga
Yesi. de, Mihveri en zayıf ta::.-afı o
lan 1 tal yadan vurmak ve ayni za
lllanda İn,giliz adalarına taarruz 
edebilecek olan mühim Alman 
kUrvvetıerini cenuba do_ğru çeke
l'ek onunla muharebeyi cen:.ıbda 
:Yapmak. yahud da harbi cenubda 
Uzatmak. 

Her iki taraf için de bu gaye
ler, ha:ribin kazanılması, yani ni
hai zafer bakı.romdan, kat'i değil-

tıse. ibile ona yakın ehemmiyetleri 
aız lhesablara istınad e<ler. Ada

sında vurulması güç olan İngilte
reyi Akdenizde ve onun cenubun
da vurmak daha kolay olduğu gi
bi Amerikanın yardırÖı veya mü-

h
dahalesile uza:vabHecek bir mu
arebeyi, nisbi: bir rahatlık içinde 

Uzun zaman tutab:lmek :çin Ak
denizin kendisi için serbest bir ha. 
reket sahası olması da Mihverce 
Çok büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Şimdiki hal<ie Alman kuv\Tetle
ri, Giride ye :leşır gilbidirler. Bu 
satırları yu·bğımız sırada Herak
leon IXantliya' 1 nın Alman kuv
vetleri tarafından i~Rl edilmiş 
olduğu hab~ :i ._gelmiş bulunuyor
du. Giridin de ,geçirilmesi. Malta 
adasının bı1· nevi muhasaraya _gır
mesi ve birı:1~naleyh şimali Afrika 
ile İtalya arasındaki deniz yolla
rının Mitvar için adeta emniyet 
altına alınm"l>l demek olacaktır. 
Filhakika, o:ric! adası ile şimaU 
Afrika arasındaki deniz sahası, 
takriıben ikı yüz kilometre kadar 
bir şey oldt'ğuna göre bu sahanm 
her iki sahiii de Mihver kuvvet
lerinin işe?al: altına geçjnce artık 
İngiliz donanması ile Malta arasın 
da muntaz..ım ve emm bir muva 
sala tesisine inıkan kalımyacak 
ve lbu suretb Malta adası da as
keri kıymetini kaybetmiş buluna
caktır. 

* 

Her iki !araf ta haıfb sahnesini 
Aktlenize nakletmek, yahud. Ak
denizi bir muhareb~ meydanı yap
ll'ıak planında ayrı ayrı mühim 
Bebeblere ve hesablara istinad et
llıişlcrdir. Takriben bir seneden
beti cereyan eden vukuata baka
rak Akdeniz harekatının mühim Bizzat Girid adası üzerinde mil-
safhalannı birer ibiret ı:t()zönün- cadele şidd~tfo devam eder görü
den .geçirirsek bunun, bugünkü nüyor. Alnıa.1 kaynakJarı bu mü
blulharebenin askeri tarihi bakı- cadele hakk nd.:ı malumat vermL>
llıın<lan çok r:ıerak verici bfr ır.a- mekte ısrar etmekte oldukları ci
biyeti haiz bulunduğunu görürüz. hetle mücad ~· .,n:n cerevanına dair * olan bütün habe:rler, İngiliz kay-

Söyle ki: naklanndan gelmektedir. Bu ha-
Akdeniz muhare-besinin bir!nci berler vuz 1hsuz mütenakız ve ay

~aflıasında esas rolü İtalya kendi ni zamanda Alman tazyikin.in ağ1r 
Uzerine almış bulunuyordu. $imali olduğunu ı?Österir mahiyettedir. 
\1e şarki Afrikada toplanıl!111$ 0 _ Eğer, gel~n haberleri okurken söy_ 
~an t<&kr.ii>en sekiz yüz bin Jdsilik lenilenlet'~eıı söylP.rdlımyenleri de 
lYi mücehhez, her türlii teşkiiata anlamaya ç.:wşırsak şu neticeye 
Sa:hib iki or:-ı•ı ne Mısırı ~sfla e- vannz ki. A:mar.lar. adaya, e:erek 
el.ip Süveyş .,e lskenderiyevi ele paraşütlerle, havadan yağmur gi
'eçirmek Arablara tam bir istik- bi insan dökere1c. gerek küçük va
laı vadedip onların yardımını te- sıtalarla ve belki. de seri İtalyan 
inin eyleme~ İtalyanın harb pla- kruvazörl<>ri!e denizden askerler 
nını t~şkil ediyordu. İş görmekten çıkarara!c. hayli kuvvet l{önder
tivade söz ;;öyıemesini seven İtal- miş1erdir. A.ma~ı ordusunun cüzü
:Yanıar, siyasi ve askeri muharrir- tam teşki18ıtları. silaha ve yapıla
lerinin kalemlerile kaç defa bu cak hare1cet~ ,göre de>ğişiyor: bu
:Planı ifşa ettıler. cİngiltere adası nun h;in, G:ricl".? ihrac edilen kuv
ve Atlantik Almanlara. Akdenizi vetleri bizim kullanmaya alıştığı
teınizlemek vazifesi de İtalyanla- mız cüzüt::ım a<llarHe adlandırmak 
r~!:. diyorlardı. İtalyanlar bu ~aye ve onlarlt'! k:ıvvetlerini nskerlikC'e 
Yi tahakkuk ettirebilmek için, bir klasik olm~1s kuvvet ölüderile ölç. 
taraftan şimali ve şnrk.i Afrikadan mek kab'l değöldir. Bununla be;a .. 
~arka ve şimale doğru taarruz e- ber. henüı: aralarında irtibat tesis 
d<.'Cekler ve diğer taraftan da Yu-. edilmiş v=vc. edilmemiş küçi..'ık ve 
l'lan.istanı ele _geçtrrp Akdeniz in büyük tes ?lr1illlleri bir arı:ıva top
ınerkezine yayılmış bulunacak- ladığımıı za :ı-ıan, halen ada üze
lardı. rinde müh1m bir Alman kuvveti 

Milli kfune depla9man maçları ~ 
na bugün Şeref sahasında devam e
~tdcektir. Maçları Galatasaray, 
Gençlerbirliğ;ile F enerbahçe de De
mirsporla yapacaklardır. 

(&§tarafı 1 inci sayfada) 
mez. mukaddes vazife için sefer
berliğini tamamlıyan Türk kadın
lan içinde yer almakta _gE:cikme• 
diler. Yal.onda memleketin her 
köşesinde a.çılacak ı?Önüllü hasta. 
bakıcı KU!'slann<t _gönüllü hoca o
larak yaz·.lan kızlarımız, bırkaç 
ıgündenberi Has<?ki hastanesinde 
Üzerlerine aldık1arı vazifeyi basM
mak için ders ~örüyorlar. 

Dün bir saat olsun onların arası 
na karışm.Eı.k. vatan hizmet: nın 
kendilerin~ verd ği saadeti daha 
yakından ı:törrne 'c kaygusile, Hase
ki hastanes!::ıc kadar gittım. 

* 

Galatasaray, geçen hafta Anka
rada Gençlemirliğile berabere kal
d1. Qalaııasavayın, Gençlerbirliği 
müdafaası karşısında iyi netice a.. 
lamaması takımın zayıf bir şekil -
de teşkil edilmesinden ileri gelmiş.. 
tir. Gençlerıbirliği son karar üzeri -
ne 8Skerleri de oynatmak i.mka -
nmı bulduğu için bilhana müdaf ~ 
asını sağlam bir şekle sokmuştur. 
Galatasaray ise, yeni ve genç oyun 
cuJar}lı takımı birdenbire değiştir- T.ılb Fakültesinin ordu h·zmeti-

b hi k 1 ne koşan g:.>n·.illü:c!ri arasınday1m. 
meğe ve azı mü ·m uvvet ere ta_ Anf't t kr , k' <l h 
kımda yer vennemeğe başladı. d _ 1

1
ea r şe ll'kıo.el • e.~81 an eyde 

1t • f k ı · · b k.l agı rnış genç ız ar -yuz erm e 
Ut% tara , uvvet erım u şe ı - m::-k k d b••t•• fk t' 

d tak . tım v b 1 d v • " ı u..ı ~ ınmın u un şe a ı ve 
e 8llll e ege aş a ıgı ıç~n kA l kl · d · 

b ·· k'. d lı b. did. feda arı ar. cemeden ıfa csı, 
ugun u maç evam ır ışme- ··zı · b"" ·· k b. · f f t 

v ·1 1 ktı go erı uru !r vazı e ı a eme-
ge c~.t o aca ;; .. k.. nin saadetilc ışıklı hocalarının ver 
~---.D...a t asar~~ ugbun .u tı• doyud.nu diği dersi dinliyorlar. 
~...,....,e memeK mec unye n e ır\ . . 
iki takım da bu maça lüzumundan n.~roo~nen.ı-ı or~asındak: m~sa-
fazla bir elıemmİyet verecektir nın uzerı çeşı1 çeşıd maskeler, !ll€T 

F b h O . · türlü ecza. Iastıit eldivenler, ~az ener a çe • emırspor temizleme elblse\eri, alat ve ede-
vatla dolu. Do~ent Kazım Aras 
bunlardan herhan,gi birini alıyor, 
ya'Pılısını, naS!l ve nerede kulla
nılacağını aııl~tıyor; muhtelit ze
hirli gazlere karşı korunma ted
birlerini izah ediyor: 

Fenerbahçe - Demi?"Spor maçı 
s1kı bir enerji ile devam edip gide
cek bir oyundur. Fenerbahçe yavaş 
yavaş kendini toplar bir halde ileri 
doğru gitmektedir. Geçen hafta 
Demirspora karşı gali.b gelen, F e • 
nerbahçenin bugünkü maçtaki a -
vantajı daha fazladır. 

Deınirspor]ular toplu oyunu bo -
zacak kadar canlı oynamakla na _ 
zarı dikkati celbeden bir takımdır. 
F enerbahçe besablı oyun ile haki -
miyeti elden kaçmnamağa bilhassa 
dikkat edecek ve bazan da zora 
zorla mukabele edecektir. 

Bu maçın hırçın bir tarzda oy _ 
nanması alda en uyglllı gelen bir 
ll<>'ktadır. Ömer Bt"sim 

Miffi küme maçları 
IWlllbul Futbol Ajanlığindan: 

24 Mayıs Cumarte!li 
Şeref stadi: 
Saat 15.30 Fenerbahçe - De -

mİrspor. Hakem: Selami Aka), yan 
hakem Feridun _ Şekib. 

Saat 17.30 Galatasaray - Genç. 
]er. Hakem: $azi Tezcan, yan ha
kem: Necdet - Muzaffer. 

2 5 Mayıs Pazar 
F enerbahçe atadı: 
Saat l 5 .JO Galatasaray • De • 

n\frspor. Hakem: Samih Duransoy, 
yan hakem: $azi - Nihad. 

c- Şimdi çocuklar, en müh:m 
bahislerden bJ-tn'i! ~eldik. İperif. 
gazı. Farzediniz ki, sehrin her 
hangi bir noktasına bu gaz atıl
mış. Temizlemek lazım. O vakit 
temizleme ekiplerinin bu is ıçın 
hazırlanmış hususi bır elbh.:e ~Y 
meleri Jazımdır.:ıı 

Hocq. bi.r çıft çizme, pantalon, 
ceket. maske ve lastik eldivenler
den mürekkeb elbiseyi kutudan çı_ 
kardı. Bir kenarda tatbikata işti
rak etmek üzere, bekliyen gence 
seslendi: 

c- Gel çocuğum, şu elbisevi 
giy de, bayan~ar nasıl istimal edi
leceğini görsünler.> 

Yerinden ftrlıyan bir ~e:nc kız: 
,_ Hayır, elbiseyi ben ,giymek 

isterim.:ıı 
Dedi. Sonra, arkadaşlarına dö-

nerek. ilave e!ti: 
•-Değil mi ya? Yarın icab e

derse, bizzat ,giyeceğiz. Şimdiden 
alışmak lazım> 

Fakat, bu 1cocaman çizmeli, ko
caman cekrltli lastik elbise kısa 
ve dar tayyör}\?re hiç te benzemi
yordu. Genç kız. adeta çizmelerin 

kendisine serdarlık teklifmi açrna
içine .ı:!Ömüldli. elbisesisin içerisin- ğa vakit bulamamı~.tı. 
de kayboldu. Belli .ki. sıkıntı çe- Evvela akşam üzeri, İstanbul 
kiyor, fakat asla bir şey belli et- esnafının tabi .olacağı yeni bir ni
mek istemiyordu. O. şimdiden bü- zamname :le Istanbul çarşılarının 
tün güçlükleri yenmeğ'e azmetmiş k ,. f 
görünüyordu. E.:lbis~ tatbikatı b ·t atı nark de terlerinin tanzimi 
tikten sonra, hoca= ı - gibi muazzam bir işe memur etti-

B lb
. 1 . . . k ğ'i İstanbul kadısının riyasetinde 

c- u e :se er gıymenı ço E ··b G 1 t u·· k-d · 
sıcak tutar. Ter içinde kalmak yu • a .. a a ve ~. u a~ .~adıla. -
· · ·k· d k.k k.f • ş· d . . nndan murekkeb dort kı~ılık bır 
ıç.m, ı ı a 1 3 _ a h:ı'r. 11!1 1 sıze heyetin ziyaretini kabul etmişti. 
hır sual soracagım: Mesela Beya- Muazzam pa ·t ht bel d" , · 1 

.J • ·t t ld t · 1 yı a m e ı:ye ış e-
zı'l.la 1~r1 g;azı a 1 L gaz emız e- rile ug-raşan . bu dört k d f a· 
me ekıbi buradan !hareket edecek. İ • b. a ı e en ı, 
E1ib . . b d · d . 1. s..an u1 çarsıları ve bu carşılc:ır _ 

ıseyı ura a mı gJy ırme 1• da hurda nalı · · · b' t 
ks h ll. d - • u çıvısınc. ır u _ 

yo a ma a ıne var ıgımız %a- tam karabı.be,.o k d ? _ _ varıncıya a ar, 
ma.n ~ · > . . . . bulunan ve sat•lan bütün şeyler 

Iperıt elbısesmı bıraz evvel blz- hakkında zen.gin ma!Umat ve tes
zat g.ir~rek, bir hayli te~lemiş bu- bit edilmiş nark defterleri. tomar 
lunan talebe dayanamadı: tomar, esnaf dilekleri, deste deste 

c- Aman, burada ıriydirmiye- halk şikayetnamelerile gelmişler • 
lim ... Mahallin~ varınca, dedi. di. Her başladığı işi büvük bir cid-

Bundan sonra, diğer tecrübele- diyetle takib eden ibiahim Paşa, 
re lı{eçildi. Gene ~azlere karşı ta- kadılarla, saatlerce konuşmuş. ka
haffuz aletlerinden, oks·ien ciha- tibine ibirçok notlar aldırmış, bil
unın tatJbikatı sırasında hoca i- hassa dilekler ve şikayetlerle alA
zahatına devam etti: kadar olmuştu. Bunların içinde ıtu

c- Bu cihazı kullandı,t?ınız :za
man. artık bulunıfo~unuz yerde 
deRilsiniz, dernektir~ Yani föulun
duğunuz yerin havasını de~il. baş_ 
ka bir hava t~neffi.is edivorsunuz.:ıı 

Arka sırala'rdan bir ses duyul. 
du: 

c- A! Bak. bu e:üze~. Mesela. 
ben Büyük9.danın havasını tenef
füs etmek isterim.> 

Bu esprinin doğurduğu neş'e 
bir an sıradan sıraya uçtu. Sonra 
'1;ene bütün baslar hocaya döndü, 
yüzler eski ciddiyetini aldı ve 
ders devam etti. 

* Kazım Arns:ı teşekkür ederek. 
t'1:Önüllü kızlanmızın 3rasından 
ayrılırken. onlara kendilerine ve
rilen vazife etrafındaki tahassüs
lerini sordum. Tıb Fakültesinin 
son sınıf talebesinden Belkis Can
fesci, bütün arkadaşlarına tercü
man olarak, dedi ki: 

c- Bize YF?Tilen bu kücük vazi
feyi seve seve yapacağ'Jz . Fakat. 
doi:?rusunu isters,..n iz. 'bunu 'biraz 
da az buluyoruz. Erkeklerin yanın
da. onlarla mü.;avi işler f!{irmek is. 
tiyoruz. 

Sehirde miskin bir sekilde öl
mektense, cephede şerefle ölmeyi 
tercih erleriz > 
Kapıdan cıkarken. hen birlikte; 

arkamdan bai!ır1sıvorl::ı~rı1: 
c- Anladınız mı? Ölmek var, 

fakat dönmek vo'k! • 
G:ııMi Ozan.c:o!t 

haf olduğu kadar da haklı kağıd-
lar vardı ki, İbrahim Paşadan 
başkasının nazar-ında, hatta ,gazabı 
bile davet edeb!lirdi. Mesela. E -
yü'bsultanda Zal Pasa medresesin
deki softalardan Abdülgani adında 
bir adam Eyüb kadısının eline 
şöyle bir varaka tutuşturmuştu: 

c.Müşteri hamama vardıkta ha -
mamcı ücreti mutadelerin verjr. 
Amma dellak ve natur dahi akçe 
bekler, müşteri fukara ve m safir 
oldukta ne yapsın. Galatada ha -
mama vardım. Kefete müslüman 
soyun<luğu yerde soyunur-, nalın 
giyer, kefer~ye verdikleri peşte -
malları müslümanlara dahi verir
ler. Kefere halvete f:?irer. Natır 
ve dellak müşteriye riayet etmez-' 
ler, pak değillerdir.-

İbrahim Paşa tebessüm etmi$ 
ve cherif baklıdır!:ıı diyerek. ha -
mamcı esnafı nizamnamesine ken
di kalemile şu satırları ilave et
mişti: 

cMüşteri hamamcı ~cretı muta
delerin verdikte, mürüvveten c.k
çe vermedikçe, d<' llcik ve na tur 
akçe taleb ebn:yeler. Mı.işteriye 
riayet olunup pak ve kuru peş.te -
mal ve silecek verile. Dellak ve 
na tur pak i.bri-~i m peştemal isti mal 
ede. Kefere kafes yanında soyu
nup nalın verilmeyip, peştemaJJa
rına birer halka alamet konula. 
Kefere halv.~te ~irmek olmaz, taş
rada mahsus kurna ola.> 

Bu şikayetnamelerin içinde. pek 
coi!;u da gayet mühım şeylerdi.: O zaman Akdeniz muharebesi- bulundu$J muhakkaktır ,re K::m

nin ikınci saihası başladı ve İn- diyavı aldıl\:ta .1 sonra Giridle Mo
gi1tereyi taarruza geçmek üzere ra yarıma-1 ıc;ı arasmda cinrii hir 
hazı rlanırken gördük. Askeri ha- muvasala temin edileceğinde cie 
Zırlığından ziyade siyasi faaliyeti şüphe vok'- ır. 
daha kuvvetli olduğu bilahare Rn- -------

Saat 17.30 Fenerbahçe - Genç
ler. Hakem: Bahaettin Uluöz, yan 
hakem: Halid Calib • Muhtar. 

Adapaq..n Sa.Ih Hukuk Jlilümli
ğinden: Adapa~ının Söğüdlü nahi
yesinin Aıkçukur ·köyünde Ketenislaği 

mevkiinde ık3.in şatkan İbrahim oğlu 
Abdi; ga11ben Süleyman ve Mar'a köy 
!illerinin tarlası, Şim.alen Bülınedağı 
ve cenuben yol ve Tınazdağile mah _ 
dud 12 dönüm miktarındaki tarla • 
nın namına ta.puya tlsçili dilek.çesile 
A'lq;ukur köyünden İbrahim oğlu Meh 
med Ali Şahinin açıtığ'ı tesçil dava -
sının yapılan m uhakemooülde: tes -
çili istenen araZide hak ve alakala _ 
n olanlar varsa müdahili dava sıfatile 
Adapazarı SuJıh Huılruk nı.aıb.kemesi... 
ne muhakemenin muallak bulundu
ğu 13/6/ 9411 tari~n evvel müra -

Günün adamları 
Onlar hakkında ayrıca tahkikat 
yapt1rmak üzere mufassal r.otlar

1 
aldırmıştı. 1 

Kadıların zyiareti İbrahim Pa -
şayı çok yormuştu. Payitahtm bu 
dört büyük idare amd gittkiten 
sonra, şöyle bir saz ve söz !aslıle 
dinlenmek istedi. Büyilk fbestekar 
Ebubekir çavuşun, ne zamandan -
beri huzurunda geçmek ıstediği 
mahur şarkısını rlinledi. Bu ~ırada 
kendisine, bir gümüş saksı içinde, 
Şehremini camisi im:ımı Al dülla
tif Efendinin gönderdiği ~örülme
miş bir Hile sunuldu. Bu b~mbeyaz. 
bir lale idi; yaln ı z bır yapraihmn 
kenarında bir parmak ka1mlı.i!m
da bfr yeşıl şerid vardı. Adı cVe
ziri lale> idi. Çiçeği hayran hayran 
sevreden İbrahim Pasa, haz•neda
nna, imama üç yüz altı:ı e:önderil
mesini emretti. c Veziri laJe,, zen
gin ve tatlı bir ccıçek sohbeti> nin 
başlamasına sP.beb oldu. Nihayet 
E!ece yans•na do~ru idi, İbrahim 
Paşa ·kavık emretmiş, s<lvle bir 
mehtaib faslı yapm~k istemişti. 

laşılan bu taarruz henüz inkişaf Verg·ıler 
esnasında ik~n. kış sonlarında, Al-
ınan yanın Akdeniz muharebesirıe 
l'nüdahale edişine şahid olduk. Ak
deniz üstünde Alman Stukaları 
?olaşmaya !başlamasını müteak b, 
J l'\g-iliz donanmasmrn ve ticaret 
~emilerinin Akdenizdeki hareket
leri b:rdenbire güçleşti. Biraz son
ra, şimali: Afr!kad:.:ı. Alman kuv
vetleri Jtörün<lü. Onu mütE'akıb 
Bulgaristan i.s~al edildi; nihayet, 
bir taraftan Yunanıstanın istıla
sile, diğer tarattan simali Afrika 
d talyasınm in_giltere tarafından 
tahliyesile neticelenen hareketler 
vukua ge1::li. Almanya tarafına.an 
idare edilen bu mukabil taarruz 
bu kadar serı neticeler verince, 
İngiltere Akdeniz sahasının ken~ 
disi idn ten1ikel! olduğunu anladı 
ve Girid adasından başka bütün 
adaları tahliY~'·e karar vereli. Ted. 
rici surette mevdana çok kesif bir 
bava kuvve~ atan Almanya, Ak 
denizdeki ln.J:?iltere donanması ı
çin ıtehlikeli b:r düşman olmuştu. 

Akdeniz meyda:ı. muharebesi
nin üçü.neti safhası da bundan 
sonra başlıyordu. Bu safha, İn~i
liz taarruzurıun kırılması ve bun& 
nıukabil ~enic:; planlı bir Alman ta
arruzunun harekete ,geçmesi ile 
temayüz ede!'. 

Yeni Alman strateiisinin ana 
ı>rensi'Pi, bol V? ceşidli vasıtalarl.l 
hasım üzerüıe her taraftan birden 
taarruz edip onu şaşırtmak. müte
ak~ben. hasmı jçin en zayıf, ken
disi için en kuvvetti bulduğu nok 
tadan kat'i ha :eketi yapıt> onu ye
re vurmak ~eklind11 tezahür etti. 
Bu defa, Akdenıı; rnuharebcıs•nde 
de Almanl:ır avnı usulü kullanı 
yorlar. Şu dakikad:ı İngi1ıtere 
~endisine _gelecek olan asıl taar
ruzun kesofet merkezi W'!rede o
laca,ğını kat'i surette tayin etmiş 
değildir. Şicna li Afrikadan mı. Sn_ 
riyeden mı, Irak vas·tasile, Mave 
rayüşşeriadan mı? Elindeki teknik 
vasıtalarla. ha1·eket kabiliyeti çok 
Renis olan Alman kuvvetleri, ha-

(8-tarafı t inci sayfada} 
Meclis ve umumi efkarı tenvir e
decektir. 

Verm layihası bütçen]n varidat 
kısmının müzakeresine gecilme_ 
den evvel Meclis umum) hevetin
de tetkik mevzuu olacaktır.· 

Bu layiha esasları eüm1esinden 
olarak halen alınmakta olan hay
vanlar ver~isi miktarı artırılmak
ta. at. katır ve eşekler <le mükel
lefiyet mevzuuna alınmaktadır. 

Koyun ve kıl keci vergilerine vir
mişer, merinos koyunu ile tiftik 
keçi verıgiler:ne onar, manda, de
ve ve domuzun vere"ilerine yirmi 
beşer kurus zam. at. katır ve eşek
lere onar kurus vergi vaz'ı teklif 
olunmaktadır. 

Teşviki :;anayi kanunundan 5s
tiıfade etmeleri dolayısile 'kazanç 
verıgisin<len muaf bulunanlardan 
alınmakta olan müdafaa ver_l?islne 
yüzde elli nisbetinde zam yapıl
ması istenmektedir. 

Bina sahiblerine meskenlerde 
bina vergisinin altıda biri ve ;rad 
olan binalard;:ı üçte biri nisbetin
de bir müdafaa vergisi vaz'ı tek
lifler arasındadır. Bu vergi hususi 
idarelerce tahakkuk ettirilerek 
tahsil ettirilecek ve hazineye ve
rilecektir. 

Fevkalade vaziyet dolayısile ih
dası istenecek olan mükellefivet-
1erden biri de yabancı memleket
lere ihraç olunan mamulat ve 
mahsulatın klymeti üzerinden 
yüzde iki nisbetinde bir müdafaa 
venıisi alınmasıdır. Bu vergi ma
lın ihraeı sıras • nda hükumet ida
relerince tahakkuk ettrilerek tah_ 
sil olunacaktır. Ver~ive matrah o
lacak kıymet eşyanın Türkiye ih
raç mevkilerinde fob kıymetle
ridir. 

Prim alan eşyada primler kıy
mete ilave olunacak ve dış satış
larda ise teslim mahallerine ka-

_ __ .___...___.:.ı.o..~......:-,.........;ı~;;,..,___,_,~~~ lan nakliy: ta ücret-

ca.aıtları ilA.n olunur. (617) 

Adapa.za.rı Sulh Hukuk Hakimli • 
tinden: A<l~azarının Söğüdlü na _ 
hi.yesinin Akçukur köyünde Ket.enis
l.aği mevkünde şarkan İbrahim oğlu 
Abdi; gal'ben Gaffar oğlu O.c:man ve 
Bayram; ştmalen Bülmeciağı; cenu -
ben Şaban Koricaklı Ahmed ta.rlala _ 
rile nı.aıhd.ı..ıd 5 dönüm tarlanın namL 
n tapuya teısçili dilekçesile Söğüdlü
nün A!kçtııkur köyünden İsma.11 oğlu 
Aıbdi ve Ömer Ulusun açtıkları tes -
çil daTasının yapılan mlhıakemesin_ 
de te5çili tst.enen arazilerin .ba:k ve 
alakaları olanlar varsa müdahi -
bili dava sıfa.tile mahkemenin mual
lak bu.hmduğu 13/6/941 tarihinden 
evvll Adapazarı Sulh Hukuk mahke
mesine müracaatları illin olunur. 

(618) 

(Bqtarafı 2 ncl sayfada) 
kabul etmesi büsbütün ,görülmi -
yen şeylerd=n değildir. Tabii bu 
takdirde toplanhda hazır bulu
nan !bütün ~azeteciler ona minnet
tar kalırlar. Fakat kaydedelim ki, 
böyle bir hadise ı.ı.adirattandır. Zi
ra ~azetecinin cneşri caiz görülmi
yen> haıber üzerinde ısrar etmesi 
müstesna bir hadisedir. 

Cümhurreisliğinde kabul bu -
lan gazeteciler onun dostu veya a
leyhtarı olsunlar, hep ayni mua -
rneleyi görürler ve Roosevelt onla-
rın arasında o kadar büyük bir yer 
kazanmıştır ki, toplantı gününü 
daima sabırsızlıkla beklerler ve bi 
lirler ki, cümhurreisinin kendi -
leri i~in saklanmış bir fıkrası dai
ma bulunacakttr. 

Gezintiler .. 
ROOBevelt Va$ingtonda ise Be

yaz saraydan hiç ayrılmaz, fakat 
doktorlar açık hava tavsiye ettik
leri için bazan kendi kendisine bir 
hafta sonu tatili verir ve o zaman 
ancak 17 mil stlratli, eski bir sahil 
muhafaza ~emisi olan cPotmac:ıı a 
binerek denize açılır. Bu ~emiye 
-cCuybaıgıa.ı da ekserıya refaıkat 
eder. Onun icinde itina ile seçil
miş olan istihbarat memurları bu
lunur. Cuybaganın saatte 40 mil 
sürati ol<lu~u için cümhurreisi a-
cele bir vak'a halinde gemisini 

Adapa.Un Sulh Hukuk HikimJI. 
ğinden: Adapazarının Söğüdlü nahi- değıştirerek kısa bir zaman sonra 
yesinin Ak.çukur köyünde ve Keten _ sahile <;ıkmak imkanına maliktir. 
iSlaği mevkiinde şrakan İsınaiJ oğlu Bu deniz seyahatlerinde dddi 
Abdi; garben Durmu., oğlu Süley _ mesele konuşulmaz. bununla ibe
man Dursun; §imalen BÜlnıedağı; ce_ raber cümhurreisi günde hiç de
nuben Hendek ve Yeniköyden Hafı2 ğilse 1birkaç saat hususi müsteşar
Eınin tarlasie ma.hdud 6 dönüm mik- larile calışır. Bu müsteşarlar:n a
tarında;ki tarlanın namına tapnya 1 rasın<la Hopk'. ns vardır. Vazifesi 
tesçili dilekç~ile Akçu·kur köyünden daim:dir, esas oturduğu yer de Be
Gaffar oğlu Bayram Kil iç ·ve kardeşi yaz saraydır, bu vaziyette cüm
Osman K.iliçın açtıkları tesçil dıı.va- [ hurreisinden hiç ayrılmaz. 
sının yapılan muhakeme~inde tesçlli ı Rooısıeıvelt vapu.:da çalışmad•ğı 
ist.enen arazide ha:k ve alakaları o ~ zamanlar da saatlerce yatajtmda 
lanla.r varsa AdaıPaza.rı Sulh Hukuk kalır, yahud da balık tutar veya 
mahkemesine 13/6/941 tan1ıtnden ev pul kolleksiyonunu tanzim ile va-

Bu kısa deniz seyahati harıcin
de cürnhurreisin senede iki defa 
uzun deniz sevahatleri de vardır. 
Fakat bu seyahatlerde dinlenmek
ten ziyade istikbal~ aid 'Planları-

nı hazırlar. onlarla uğraşır. 

Dostları .. 
Roosevelt.in dostlarından birka

çı ile münasebet1 çocukluğunda 
başlamıştır. Bunlardan birisi az 
evvel de söylemiş olduğumuz .gibi 
Hapltinstir, reisın mutlak itima
dını haizdir, birkaç gün evvel cö-
dünıç verme ve kiralama> kanunu
nun tatbik direktörlüğüne tayin 
edilmiş.ir. Ondan sonra maliye 
nazırı Morı:ıentau gelir. O da cürn
hurreisi ile hergiin temas halin
dedir. Bunları mü teakıb cümh ur-
reisinin dostu olarak müddeiumu
mi Ja<:kson'u. hakim Macleistt'i 
saymak lazımdır. 

sadelik 
Cüm'burreisi i'le tanışan hiç 

kimse yoktur ki, onun sadeliğine 
hayran kalmasın. 

Nazikıtir, mültefittir, karşısına 

çıkanlara derhal ferahlık verme
nin yolunu bili.r. 

Roosevelt söylediği nutukları, 
her kıelimesıne ehemmiyeı ıvere

rek azami eh~mmiyetle hazırlar. 

BirQOk deviet adamının aksine o
larak ma,ğrur ~örü.nınekten çeki-
nir. Nutuklarında en çok ehem. 
miyet verdiği şeylerden biri de 
dinliyenin ruhuna nüfuz etmektir. 
bu arada baslıca kaygısı maksa
dının iyi anlaş!ldığına emin ol
maktır. 

Rooseveltiu S?izli tarafı ona pek 
yakınlarından biri tarafından söy
lenmiş olan şu cümlede saklıdır: 

- Bir e:iin dostum Rooseveltten 
halk tarafından bu derece sevil
mesinin sırrını sordum. Şu cevabı 
verdi: 

Sade kalmak, olduium t(ibi 
e! 

HiKAYE 
(8aftarah S inci sayfada) 

leri brrak da bana yardım et. T omu 
ben çok sevdim. Onsuz olamam. 
Haydi ne duruYQraun bir ilan yaz ••• 

Beni masaya oturtu. kiğıd kalem 
verdi: 

- Söylüyorum yaz. 
O söyledi ben yazdım. 
ccAyaklan kısa, bumu çok uzun 

tüyleri kahverengi ve kıvırcık bir 
köpek kaybolmuştur. lsmi T omdur. 
Karaciğer ezmesile yapılmış sandü. 
viçle, pilicin göğüs etinden başka 
bir şey yemez. Hf'r kim buld""'"a 
aşağıdalU adrese getirdiği takdirde 
kendisine iyi bir mükafat. 

Kanm bir an düşündü: 
- iyi mükafatı ail. 
- Sildim karıcığım yerine ne 

yazacağım) 

- Yaz timdi. 
Yazmağa devam ettim: 
C< Ümid edilmiyecek kadar fazla 

mükafat verilecektir.» 
- Bitti mi) 
- Bitti, altma da bizim adrcti 

yaz, bütün cazeteiere götür, ilan ,. 
rın muhakkak çıkmalıdı.r. ı 
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Emekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından TEMİZ HAVA -
Maaşlarını bankamıza temlik ettirmek suretile alan emeklı, duI ve ye_ 
imlerın Eylül - T. sani/941 uç aylıklarının tediyesine 2. Hazlrnn/ 941 ta_ 

rıhinden ıtibaren başlnnaca.kt.ır. 

1 - Maaş sahiblerinin temli:k muamelesi için bir de-vre evvel b•mlm _ 
ıruzca kendllerine verilmiş olan he.<>a b pusulalarındaki izahatı nazarı dik. 
.ıaıte alarak mezkür pusulaların alt kısmına. işaret edilmiş gün ve sant
arde foteğraflı nufw ctizdanları ve resmi senedlerile bankamıza müra

<.aaıtla.rı, 

DİŞ MACUNU 

Adapazan Salh Hukuk Dikimli. 
tinden: Mapa.zarının Söğüdlü nah! _ 
fesinin A:kçukur dcöyünün Ketenisla _ 
~ı mevkilnde şarkan Maradan Rıza; 
gar.ben Bülmedağı, şimalen Ali oğlu 

O.,'lllan; cenuben Süleyman !>~lu Ali 
tarla.sile mahdud 32 dönüm ve ayni 
mevkıde şarkan Osman; garben Dül
medagı; şimalen Abdi ve Musa; ce -
nuben Kara oğlu Ahmed tarlasile 
ma.hdud 3 dönüm tarlanın ıınmına 
tapuya tesçili dilekçe.sile Akçukur kö_ 
yünden İsmail oğlu Abdi ve Mehmed 
Alının açtıkları tesçil da va.sının ya ~ 

pılan mı.iha:keme.sinde tcsçıli istenen 
arazide hak ve al~kalnrı olanlar var
sa. müdahili dava .sıfatUe Adapazarı 
Sulh Hukuk mahkemesine 13/6/941 
tarihinden evvel müracantları ilft.n o-

2 - Kuponlarını vize ettirmek suretne muamele yapacakların ve maaş
ar~ı ilk defa olarak temlik etmek jstiyenlerın mürneaa.tıarının 61Ha _ 
eıran 9'tl Cuma gününden itıba.ren kabul edilebileceği, 

3 - Aakeı1 malfillerin müracaati ~/Haziran/941 Pazartesi günü sabah. 
leym saat sekir.den on ikiye kadar kabul edileceıctır. 

Herhı:ı.ngı bir karışrklığa mahal kaim ama.k üzere askeri mal fillerin mal -
tu.üdürlüiüne nazaran müracaat sırası a.şağıda gösterilmiştir. 

• Bant 

8 - 9 a.rnsında Eminönü Te Beşiktaş 
9 -10 • Fatih 

10 -11 • Ü~üdar w Kadlköy 
11 -12 • Be~lu ve diğer malmüdürlük!erinde 

kaytdlı askeri ma.Hillere tedıya~ ya.pıla caktır. Yukarıda bildirilen gun ve 
saatlerden eonra vAki olacak müraca atıa.rın diğer maaş sa.hibleri gibi mu
ameleye tAbl tutulacağı ve malüllerı n nü!wı tezkerelerile ikramiye tev _ 
Elı cfuıdanlarını birlıkte getirmeleri, 

• - Maa.ş sahihlerinin rahatça m ~lelerlni Yea>tıııa!>ilmelerl iÇln 
gun ıve saatleri haricinde müracaat et memelerini ve bu gibi mUracaat.ıarın 
kabul edlle.miyeeeğl ilAn olunur. 11'38'7h 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli (11700) on bir bin yedi yüz lira olan ve Sivas atel

yesinde te3is edilecek olan vagon dinamoları muayene bobin dınleme, \>a_ 
(ra.j ara.bala.rı şarj, yağ muayene Ye kule saat tesisatı 2-0/ 6/941 Cuma gü
nu saaı~ (15) te kapalı zarf u.sulü ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek ist.Ayenlerin C877,50) l!rallk muvakkat teminat ile kanu
nun tnyin ettiği voolkalan ve teklıflerini aynı gün saat {14) de kadar 
lıpml.!iyon reisliğine vermeleri lAzım dır. 

Şartııameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar_ 
pata<fa tesellüm ve seTk şefüğinden datııtıiacaktır. (3896) 

Nizip İcn. Memurlutadan: 
Açık arıtıtınna ile paraya çenilecek gayri menkulün ne oldufu: Bir 

kıt'a fıstıklık. 

Gayrimenıltulün bulunduğu m&vki, mahallesi, sokağı numarası: Kere~ 
köyunde Kilise tepesi mevkilnde ve tapunun K..sani/341 tarih ve 8 nu
marasında mukayyed. 
Takdır oltman kıymet: Bin liradır. 
Aı1ıtınna.nm yapılacağı yer, gün, saat,: Nizip icra. daires nde 13/ 6/ !Ml 

Cwna gunii saa.t 14 _ 16 
ı - İşbu gayrımenkulfin arttırma şartnamesi 24/51941 tarıhinden itı

lxı.ren 94:1/125 numara ile Nizip İcra dairesinin muayyen nUlllArasında 
lıerkesın gorebllme;i için a.çıktır. İlnnda yazılı olanlardan fa7la malumat 
a lmak istiyenler iŞbu şartnameye ve Ml/125 dosya numarasile mcmurı

fetmlize müra~t etmelidir. 
ı - Artırmaya iştirA.k için yukand a yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk 

nisbetinde pey veya milli bir banka nuı ıtemina.t mektubu tevdi edile _ 
cektır. (J.24) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alA.kadarların ve irtifak hlkkı 
s.ahiplerınin pyr.ın~kul üzeruıdelti ha.1tları hususile faiz ve masrafa 
d.aır olan iddıalarını işbu ilfm tarihinden itibaren on beş gün i.;inde evrakı 
müsbıtelerile b\rliktle memurlyetimize bfidirmeleri iea.b eder. Ak.si halde 
hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış .bedelinin paylaşmasınd~n 

harıç kalırlar. 

4 - Gö.sterllen günde artırmaya 1!J tirakk edenler artırma şartname.ını 
okumuş ve lüzumlu malOmat alm.ıf ve bunları tamamen kabul ettrn~ 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrim enkul üç defa batırıldıktan sonra 
eın çak artırana thale edilir. Ancak artınna bedeli muhammen kıym&ti11ı 
JÜ2lC{e yetmif beşini bulmaz veya satış ifttiyentn alacağına ruchanı olan 
d~er alacaklılar bulunup da bedel b unluın o gayrimenkul ile temin e .. 
dilmi.1 alaca.klarının mecmu undan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın ta.. 
ımhüdü ıba..tl kalmaılt üzere artırın on gün da.ha. teımdil ve onuncu günü 
aynı saatte yapıla~ artırmada, be deli satı!J istiyenin alac~ına ı u~wı
m olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmu undan fazlaya çıkmak ve bun dan başka paraya çevirme ve pay
laJJtırma masraflarını tecavüz etmek oartile, en çok artırana ihale edilır 
Böyle bır bedel elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış ·alebı dti§er. 

6 - Gayrimenkul kend~ine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet iÇınde parayı vermez.o;e ihale kararı fesholunarak kendisinden ev_ 
rel en yüksek teklifte bulunan 'kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz -reya bulunma'l.Sa hemen yedi gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana. ihale edilir. İki ıha.le arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde beşten hesab olunacak faiz ve diğer zarar
lQr ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetımizce alıcıdan tahsil olu_ 
nur Madde (133) 

Gayrimenkul yukarıda göste!'ilen 13/6/ 941 tarihinde Nizıp icra memur. 
ıutu odasında ışbu ilfu:ı ve gösterilCjn artırma fQrtnamesi dairesinde sa_ 
tılacağı ılan olunur. 125 

Dişlere hayat verir. 
A N CAK: 

Her •abah, öğle ue ak
ıam, her yemekten •onra 
mutlaka fırçalamak 14rt
ta. Bu a.ulü fQfmaJan, 
muntazam bir metoJla 
takib edeıılerin ditleri 
mikroblardan, haıtalık
larJan muhafaza edilmiı 
olur, paslanmaktan ve 
çiiriimek ten k urtulur. Her 
zaman temiz. oarlak ve 
viizel olarak kala. 

ile ıabah, öğle ve akıam 
her yem fekten ıonra günde 

3 Jela 

Adapazarı Sulh Hukuk Hakimli_ 
ğlnden: Ada.pazannın Si>tüdlu nahı _ 
yesinın A!kçuıku.r köyü Keteni.s1ağı 

mevıkiinde kil.in şarkan Ali oğlu Os -
man, garben yol ve ş.malen Bulme -
dağı; cenuben Süleyman oğlu Alı tar 
!asile mahdud 8 donum mıktarında_ 
ki tarlanın namma tapuya ıtesQili di_ 
lekçesile Akçukur köyunden tımaı..l 
oğlu Abdı tnu.sun açtığı tes('U davası
nın ya.pılan muhakemesinde: Tesçıli 

ı tenen a.razkle ha.k ve alakaları o _ 
ı nlar varsa müda.hıli dava sı!atıle 

mahkemenin mualllk bulunduğu 13/ 
619-tl tarihinden evvel Adapazarı Sulh 
Hukuk ma:hlceme6ine müracaatları 
ilin olunur. (6091 

Adapazan Saib Hukuk Dikimli. 
ğlnden : Adapaza.rının Söğüdiü nahi.. 
yeslnın Akçulcur koytlnde Ketenisliği 
meV'kiınde ki.in faU:a.n Ferhad oğlu 
Abdullah, ve Rıza tarlası, garben İs

mail oğlu AMl ve Mehnıeô tarlası; şi 
malen Kara Ali oilu Ahmed tarla~ı· 
cenuben İsmail oğlu Abdi ve Mehmed 
Ali tarlalarile ma.hdud 10 dönüm mık 
nrındaki tarlanın namına tapuya 

k\sçili dilekçe.sile Akçukur kôytinden 
Ali oğlu asman Efenın :ı.çtığı tesçil 

'd:ııvasmın yapılan muhakemesinde 
te.sçilı istenen arazide ha.k ve alaka _ 
tarı olanlar varsa mtidahlli dava sı _ 
!atile Adapazarı Sulh Hukuk mahke
mesine 13/6/941 ta.rihinaen evvel mu-
racaatları ilan olunur. (615) 

Adapazarı Sulh Hukuk Rakimll_ 
tinden: Ada.pazarının Söğüdlü nahL 
yes'ınin Aikçukur köyünün Keten;s _ 
laği mevkilnde kain şarkan İbrnhim 
oğlu Süleyman, gaı:'ben İbrahim o~ -
lu Abdi, §imalen Bülmeda#ı: cenuben 
yol ve Tmazdağıle mahdu::I 10 dor.üm 
ve ayni mevkide şarkan Gaffar oğlu 
Bayram ve CMman tarla..ı, cenuben 
Hendek ve Yenikoy a.halı.'iı tarlasıle 

mahdud 3 dönum miktarındakı tar
laların namına t&puya tesçili dilek _ 

lunur. (610) 

Adapaza.n Sulh Hukuk Bakinıll. 

tinden: Adaparazmın Söğüdlı.i na.hl -
yesının Akçukur koyünde Ketenisla_ 
ğı mevki.inde kil.in şarkıın Ali oğlu Os
man Ete ve garben dere; şimalen 

İsmail oğlu Abdi ve Umer ve cenu _ 
ben ayni koyden Kerim tarla.sile man 
dud 5 dôniım ve ayni mevkide şar -
kan .yol; garıben Bülmedağı ve §ima_ 
len Ism:;,l 6ğlu Abdi ve Mehmed Ali 
ve oenuben İbrahim oğlu Süleyman 
ta.rlalarile ma:hdud 15 dönüm tarla_ 
nın namına tapuya tesçili dilekçeslle 
AkQulcur köyunden Süleymnn oğlu 
Alı Durmuşun ~tığı tesç.ıl dava.sının 
yapılan muhakemesinde te3Çlli iste _ 
nen arazide hak ve alAkaları olanlar 
va.rsa Adapazarı SUlh Hukuk mahke
mesinde 1:3/6/9411 tarıhınden evvel 

Çocuğu gürbüzlC§tirmeğe kafi iki mühim unsurdur. Memleketimizin 
aaf havası, feyizli toprakları, it verimi, Türk neslinin 

yüzde yüz hayat sigortasıdır. 

Daima ÇAPAMARKA 
muracaaıtacı illn olunur. (811) ~--••••••••••••••••••••••• .. 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir 
Traıtan ıonra cilde yanık· 
lık vermez. Yüzü yumuıatır. 

Der 1erde ısra.rla. Poker Trq 

bıçaklarını isteyin.iz. 

Adapa.un. Sulh Hukuk Dikimli. 

ğinden: Adapazarının Söğüdlü nahi _ 
yesiniil Ak.çukur köyünde Ketenisla_ 
ğı mevkiinde kain şa.rka.n Durm~ o~-
1u Süleyman; garben İbrmim oğlu 
Mehmed Alı; ııimalen Bülmedağı; ce
nuben yol ile mahdud 18 dönüm ve 
ayni me?kide şarkan İbrahim oğlu 
Mehmed; garben İsmail oğlu Abdi; 
şimalen Bülmedağı ve cenuben Ko _ 
en. Ahmed oğlu Q.s:man ve Kara Ali 
oglu Ahmed ve hendekle ml!Jhdud • 
donüm nııktarındaki arazinin namı_ 
na tapuya tesçili dilekçeslle Akçukur 
koyünden İbrahim oğlu Abdi Ota.ba
yın açtığı te.sçil davasının yapılan 

muha.icemesınde tesçill ı.Stenen arazide 
hak ve alakaları olanlar var.sa mü -
dahili dava sıratile Adapazarı Sulh 
Hukuk ma;hkemesine 1316 941 tari _ 
hı'nden evvel miı.racaatları ili\n olu_ 

' ÇANA K KALE'de 
KAVAK HAMAMI KiRALIKTI R.1 

nur. (612) 

Çanakkalenin en işlek hamamlanndan Kavak hamamı acele kira -J 
ya verilecektir. Talihlerin aahibi Ahmed Kavağa müracaatlan. 

lstanbul Defterdarlığından : 
Sıra Adı İşi MaJıalle sakak Ka.pı No. Matra.h Kazanç Buıhran H. K . Zam Senesı 
N'O.SI soy adı' yardım v 

1 Fehmi Kahvehane - Sarıdemir Bebzehal 14 sın- 122.85 24.57 93'1 
2 Fehmi Kahvehane Sarıdemir Selnehal 351- 76.41 11.46 17.57 
3 Fehmi Kahvehane Zındankapı .sergi dalhill 100- 20.04 4.61 ll.01 

bill No. 
4ı Oımi.t-ri Di- Boyacı • Zindankapı 79 22.5- 52.52 10.50 

m.triyovıç 

5 Dursun otlu Kömürcü Hocagıyasettin 4:.50 -.90 

Temel Kasnakçılar 6 18-

6 nacı Mehm~ Kahvehane Sarıdemir Kıbleçıe.şme 13 SH,13 108.85 21.77 

7 Erzincanlı Yağ ve peynirci Demlrtaş • 8 72 ~ao 4.3'2 
Kadrı 

8 tbra.him Taşçı • Kere.ite,'Ciler 179 30 1.2.21 2.44 

9 Bedri Yavuz Taşçı • • 30 75 .'15 .15 
\O Ha.san Fehmi Kahvehane Meyve 62 87,00 87.00 30.46 8.70 U2 

Küçükpazar Maliye Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı, iŞi ve tica.ret.gMı adresleri yazılı şahı8lar terti 
ttcaretıe yeni adreslerini b!ldirmemiş ve ebellüğe sa!8.hiyetıi bir kimse gootermem;ş ve yapılan araftırm.ada da. 
buiunamamıf okiuklarından hizalarında gooterilen yıllara aid kazanç, buhran ve zam vergilerinin bizzat teb
liği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3ı6!n sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine 
geçmek üzere illn olunur. (3985) 

~~\PARA 
\ RAYA.T YAIUŞININ 

DİREKSİYONU DUR/ 
M ---
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IDARUIMI BllUI IS BANICAS INDA 
iKRAMIYE L.l H ESAP AyAA 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

çesile Aıkçutur acöyün~n Durmuş oğ_ •= T. iŞ BANKASI 
lu Süleymanın açtığı tesçil davası _ Türk Hava Kurumu İstanbul Ş. Başkan

lığından 
nın ~ılan muhalkemesınde te.;l(ili K Uk I f h 1 ı.Stenen arazide 11~k ve a1akaıan 0 _ Uç asarru esap arı 
!anlar varsa müdahıli dava sıfatlle l 941 iKRAMiYE PLANI 
Adapazarı Sulh Hukuk mahkeme _ 
sinde 13/6 / 941 tarih.illcren evvel mü.. 
racaatıarı ılan olunur. <6161 

Zayi - Keban şubesinden aldığım 

nskerl terhıs tezkeremi zayı eLtiın. 
Yenisini ala.cağımdan eskisınin huk _ 
mü yoktur. 

316 dotumıu Ahmed otlu Bekta~ 
Temoçln .................................................... 

Son Posta l\1atbaa.sı: 

~cşrlyat Mudürü: Selim Ragıp Emeç 
SllllİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

Keljideler: & ~ 1 MaJM, 1 &. 

*uaıo.. a 1ıı.iıu:1Mıptn ~ , ...... 
1941 ikrami,.elcri 

ı adet 2000 lir&Uk - 2000.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
ı • 750 • - ıı;oo.- • 
' • l500 • - 2000.- • 
• • 260 • - ~000.- • 

Si • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - .ooo.- • 

aoo • 20 • - t'OOO.- • 

1 - Yalnız kA.lıdı idaremizden verflmek üzere nibnune n §&rtnaıne_ 
sine göre imıll ettirilecek iki milyon fıtre zarfı, açtk eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Muha~n bedeli 25-00, muvakkat tem;natı 187.5 liradır. 
3 _ Eksiltme 30/Mayıs/941 Cuma gunü saat 15 de Türk Hava Kurumu 

İstanbul şubesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılaca:ktır. 
4 - Nümııncsi gö.,-terilır. Ve şartnamesi parasız verUir. 
5 _ İsteklilerin, kanunun tarıf ettiği ıvesika ve tenılnatlarıle birlitlte 

belli gün ve saatte İstanbul şube.~ine mlırocaa'tla.rı. c3927• 

Karabük Beledi ye Reisliğinden 
Beledıyemtzin 120 lira ücretli bir doktor, 75 1.ra ücretli bir Slhhat m ... 

muru, 60 lıra ücreth bir ebeliği, aynca 75 lir~ ücretli bir fen memuru ve 
50 lira ücretli bir tahstldarlığı mün haldır. Isteklı olanların 1/Huirt.n/ 
Hı! günunc kadnr beledıyemıze mün .. oaaUarı. ~ 


