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Giritte Alman 
Paraşütcüleri 

Alnıan 1'e ltalyanların 
Girit, Kıbrıı, ~uriye i· 
ıeriııe kat'i hareketi 
)'apmıya hazırlandıkla· 
rının emarelerinden bi
ri de Girid'e paraıütle 
asker ve fedai indirme
leridir .• 

~-~: ETEM iZZET BENİCE 
Ankaradan: 

•· \'11.ııan harekii.ınm. bilmcsin-
"'nb ·Al ·1nı ~ crı; man ve lta ya ar ye-

Yunan sahillerine göre Giri din vaziyetini ıösterir harita 

Dük Daost ALMANLAR 
Hartum askeri Giridi ve Kıb

karargah ına rısı zaptetmi
teslim edilecek ye çalışacak 

Giride hava· 
dan ihraç ya· 
pılması çok 
geniş bir ha· 
reketin baş· 
langıcı imiş! 

Bir kısım para
şltçller bir tay
yare meydanı 
civarında tutun
mıya mavallak 

oldular mı ? 

C; b•nıleler için haZJrlık halinde
):l~r. Ordu tayin edeceği 
ı,,nı hedefe veya hedeflere sal
C; llıak hazırlığında bulunurken; 
lıMoıııaııar da bu hedeflere ko
Jlıkla varmanın imkanlarını te-
' Qe çalışıyorlar. Fransa, İspan- Kahire, 21 (A.A.) - •B. B. c Am- Londra, 21 (A.A.) - Glriddeki va- va1ıı·reye go .. · 
:~• lrak ile Alman•·a ve İtal~a ba - Alagi'de kuvveUerile beraber si- ziyet hakkında yeni bir haber gelme- ~· 
~;q J J lflhını bırakan Di.ık Daost'un teslimi miştir. Bununla beraber. Almanların 
\ 1ndaki temas ve müzakereler ~nüz resmen Ufın edilmemiş ise de, hücuma devam edecekleri, Irak üze- •• f / 
l't~ll~ istihdaf ediyor. Bu müzakc- her fCY pliln dahilinde to.tbik edildiği rine yürüyüşlerine devam etmezden re 1 m U Q e Q 
ile erın kat'i neticeye vasıl ohn~sı Jçin, Dük'Un Ilartum askeri karar- evvel Girit ve Kıbns Adalannı zapt.et· 

... beraber; hareketin de başlıya- goihına teslim olunacağı zannedilmek- miye çalıi.~c!ıklan zannedilmektedir. g Ü r u·· t m e k 
{!'! tedir. Girid dağlannın tayyarelerın inişi· 

tU nıubakkaktır. Ancak, bir iki ne mJsalt olmadığına ve Almanlann 
1-hn ~vvel de, yine bu sütunlarda A .k t G!rldl lsUIA için başka müessir vası• için vakit da· 
luı~·n ve işaret ettiğimiz gibi; merı an ay· talara mUracaate mecbur ka::.acakları· 
ltı·~~ eınarelcr yeni hareket he- na iı;aret edilmektedir /ı k 
şa'llın Şarki Akdenize ve Orta yareleri Libya a er en ••. 
it 'ka nıüteveccib olaeağını gös- • • A 1 m an tayya. Vişl. 21 (A.A.) - Alman paraşüt-
tıııektedir. h ld il cep esıne ge l çülerinn Girid Adasına yaptıkları hil-

ııı. unun içinde Alınan planına . . re 1 er ı· nı· n Surı·. cwn, ıtmdiden çok geniş mlicyasta bir 
qt ;erhalede ve en basit ihtimal Lıondra 21 (A.A.)- Ing•liz ha- hareket olarak görülmektedir. 
~h· •rt, Kıbrıs ve Suryeyi işgalin . "hb e .., Şimdiye kadar İngiliz kaynakla-
l L 1J 11e hakim 0JdtığU muhak- ~a ncz~=~ti lS.~l arat ~ervisinin yeye 1 n m ege nndan <'.elen haberlere göre, bir kısım 
"~ı ifşa ettıgıne gore Aınerika B:rle- paraıiltçüler zararsız hale konmuş-
L.~-ır, Girit alınmadan doğrudan -•-) 
.""tı'y M şik devletlerinde imal edilmi• bu- h kJ (D<V!\ml 5 inci ayt~ 
'uı .. • ısıra karşı hareket müş- • a arı varmış >t dur. Kırıs alınmadan da Suri- lunan bombardman tayyareleri, • 
..:· Çıkmak zordur. Suriyeye ih- il_k defa olarak cenubi Afrika sefe- Vaşington 21 (A.A.) - Fransız 1 nen A 1 m an 
~çi? Fransa hükumetinin mü- rınde kullanılmıştır. Bu tayyare- sefiri Hanri Hey, Amerika liman. 'u tsı lındığı n bu müsaadenin ler, 18 mayıs öğk1en ~a .?a Ca· laruıdaki Fransız gemilerinin A·:j k U VV eti erin-
lik !areke şartlarının tam tatbiki· puzzo kalesı etrafndakı duşman merikan makam lan tarafından ne. 
~~bir tevil ve tefsire tabi tutul- (Deva.mı 5 ine! Sahlfeole) (Devamı 5 tncl Sablftde) den bir k 1 s m) 
il muhakk ktıt~ __ 
uııun çindir ki; Snrıyeye Al· ,..,._ .• .,,ft,IY 
1 

tayyarderi serbestçe gt'I· 
>e,ı •rdir, bunnıı içindir ki Snrl
lııı :ıı serbestçe uçarak lraka git-

trdir. 
t;ı llu Öncü tayyarelerin götürdü
lıtı teknisyen, subay ve kurmay-
41 11 ltrek Suriyede, ıerek Irakta 
~aıı işgal ve lstilisuıı lı:olaylaş
'4'k için h1ıırlık görmekte bu· 
S Uklan tabiidir. 

~ ~de.:e, Suriyeye elsun; Girit 
~ ıbrısa olsun yapılacıık taar
".\,lın ne dereceye kadar muvaf
til· oı.caiı ftiphelidir. Kıbrıs İn
~~ donanması ve hava kuvvet· 
~ tarafından müdafaa edilecek
~ G~it fevkalade müstahkem 
llııı • Bokulmnştu.r -.e yine donan

' b~. tnılara hiıkimdit. Suriyenin 
~. >ııutekaddim bir ileri hareket· 
1\ ~•l edilerek; Almanyaııın bu
'-~ çıkmasının önleneceği mu
,1 k ve mantılıi addedilmek 

:' eder. 
ııı_ U Vaziyette ve buna karşı AJ-
~t ~ •e İtalyanların da bütün ıüç 
ı.l lllkinlarıru seferber ederek 
'•~a kalkışaeaklarını nnnet
' tnlimkündür. Herhalde, Al
~ lar; Girit, Kıbrıs ve Suriye
ltı· lııali için hemen hemen el
,•11.dek bütün avcı, bombardı
'-ı~ 11• nakliye tayyarelerini, pa
\;. 'lıtlil kıt'aları kullanacakları gi-
., t' İ \tt •nıal talyan donanmasını da 
~ il.~ pahasına olursa olsun ha
·~ levkedecelrlerdir. Havadan 

'---. (Dnamı 5 inci •J"fa.da) 

Cam kırara c 2 
ev soyan bir sah e 
koltukc yakalandı! 

Çaldığı eşyalar Adapazarında 
satıldığı mahallerden alındı 

Son zamanlarda Beykoz, Kadı
köy ve Üsküdar kazaları dahilin. 
de cam kırmak suretlle müteaddit 
evlere giren bir hırsız yakalan -
mıştır. 

şehrıml:ro getirmiştir. Halim Ka
dıköy, G<iztepe ve Çubukluda on 
bir eve ayni suretle girerek hır. 
sızlı.k yaptığını itiraf etmiş ve çal· 
dıgı eşyalar satıldığı yer rden 
geri alınarak sahiplerine veril • 
miştlr. Bu şekilde soyduğu evle • 
rin sayısı yirmi biri bulan usta 
hırsız Üskfidar Müddeiumuınlli • 
ğine verilerek tevkif olunmuştur. 

Rizeli Halim isminde bulunan 
bu hırsız çaldığı dikiş makinesi, 
halı, seccade elbise ve pardesü 
gibi eşyaları burada satarsa yaka. 
!anacağını düşünerek civar vila
yetlere götürmüş ve seyyar kol • 

tukçu gibi satarak yine şehrimize Sahiplerı· İstan
dönmüştür. 

Halim son defa Kısıklıda mu~!- b Jd •d 3 
lim Hayrullahın, fabrikatör Hay. U an gı en 
darın ve sinemacı Cevadın evle- k.. k •• 
rine girmiş ve buralardan çaldığı ope teessur -
:;~~~'. Adapazarına götürüp sat. d e n ö 1 m Ü ş ! 

Buradan gönderilen bir memur 

eşyaları satıldığı yerlerden gerı Beş köpekte Kadıköy 
alınış ve Halimi de yakalıyarak 

--ı ve Y edikuleden ka· 
-...._,=Y=A=ll=l=N=D=A=B=A=Ş=L=l=Y=O=B=U=Z=='°' çıp hayvan hastaha-

nesine gelmişler 

Onun Ha yatını • m~:~i~~ ~~alo~ı~:ttvı::i~: 
da şayanı dilrht bır rapor ır-

4 n 1 a t ı y o r u m --+i lamışiır. B~=:ı-=:.:..~ 
YENi TEFRiKAMIZ 1 _ 

Yazan=· BAL'Gll CEMAL 
Bu uer, bir ihtiTıuın, ihlirua lrınbon olanlantı 

#ıQltiJıi hikôye•idir. 

Zevk, net'e, eilence ve atk recelerinin heyecanlı 
hatıraları .. Bu hatıraların lı:aybolutu ve bambaıka 
•cı, ıefil, bedbaht bir hayat uçurumuna yuvarlanı§ .. 

Birleşik Ameri
ka Dakara kar ı 

• 

tedbir alırsa .•• 
1 

Vaşington 21 (A.A.) - Cum • 
hur Reisi Rıızvelt, dün malbuat 
.konferansında demiştir ki: 

•- Eğer Birleşik Amerika Da. 
kar h:ıkkında bazı tedbirler alır. 
sa, bu ehemmiyet.siz olınıyacak ve 

(Devimi 6 iııcl llalıJfedC) 

Kahire 21 (A.A.) 
bire rnehafili, Giride yapılan 
hava hjlcumu hakkında mutaı.ea 
yürütmek !.ç!n, henuz pek erken 
olduğu fikrlnded..r. Jn n kuvvet
lerden bir kısmı t:lmamen çevril
mişttr. 

Glr!din dağlık arazisı tayyare
lerin inmesine müsait değildir. 

Ancak planörl~ inebilirler. 

Avam Kamarasmda harp vazi
yetini izah eden İngiliz 

Başvekili Çür~il 

Kahire mehafillndc. Girit dağ 
askerlerinin J«aatinden ahsedil
mekte ve Alınanların bW'adıı 5 in· 
c> kola tesadüf etmelerine iınk n 
bulunmadığı söylcnm!'kted r Eğnr 
Almanlar ,.ı harbi yapacaltlarsa, 
canlarını kurtarmak için amansız 
bir mücadeleye girişmcğe meclıur 
kalacaklardır. 

Cebelüttarık'ta 
hiç ingifiz harp 

gemi 1 yok 

Bir haftada 8 
Alman • 

ıaşe 
• • gem ısı battı 

l;ondn, 21 (A..A.) - Amlrallık Da· 
Jresı 18 layısta nihayeUenen hatt:ı 
zarfında, İrıtıll!z donanmasının, 40.500 

toQ. hncmlrıde 8 d!lşman iaşe tıeınlslnl 
bat ı:lıJını bil -rr. tcd r 

Bundan mıxa At "' e b,,- düş· 
man ~ o rnülıri kıhr p ed.ln ...ş ve 
800 tı>nl ,:, b fılep b. ıJ ıışt.ır. 

Amerikadan peydelPf'y Ingiltere ye gelmekte olan ağır bombardıman tayyareler inden ikisi uçuş halinde 

Suriye ve Lüb-
• 

nandaki lngi-
liz konsolosla-
rı ayrılıyor 

Bunların Suriyeyi 
terke davet edilişi 
b ı r mukabele bil
misil tedbiri imiş 

Londra 21 (A.A.) - Suriyedeki 
Fransız Yüksek Komiserinin, İn. 
giliz general konsolosunu Beyrutu 
terke davet ettiği bildirilmekte • 
dir. Bu, Fransız General kon o • 
!osunun Londradan mufarekatine 
bir mukabele bilınisil teşkil et • 
mcktedir. Filvaki Vişi hükı'.ımeti 
İngiliz menfaatlerine zarar vere
~k mahiyette bazı kararlar itti. 
haz etm~ olduğundan, İngiliz hü. 
kfımeti l.ondrada bulunan Fran

vıtah•ını 

terketmeğe davet ti. 
(Dcv:-.mı 5 lnd )'fada) 

• 
lzlanda dün 
Danimarka
dan ayrıldı 1 

ve istiklalini 
ilan etti 

lzlanda birCum
huriyet hükil· 

meti oldu 
Londra 21 (A.A.) - Fin • 1 

landiyadaki Lahti Tadyosu, lz
laııda Parlamentosunun ııe 

Dcıııhııarkadan tamanıile ay. 
T•larak lzlandanın istiklalini 
dün i!cin etıııiş olduğunu bil
dirmektedir. 

Kopenhagdaki lzlanda ıre • 
firi Hjörscn det'let Tri'İ ıayin 

l edilecelotlT. 
. (Denmı 5 ind ilahtfede) 

Çörçil : " Hess 
hakkında söy· 
lenecek birşey 

k ' d. . yo • ,, ıyor 
Londra 21 (A.A.)- Dün Avam 

Kamarasında, Başvekil Çön;ilden 
H hakkında birÇok ıualter ııo
rulmuştur. Bilhassa muhııfazalli 
ır.eb'Uö Adams ezcümle Hess'!n, 
Alman hükOmeti.ııiıı maltimatı da
hilinde geldiğjnin \es!ılt edilip e
dılmedığinj bilmek .istem1§tir • 
:Başvekil vcrdiğı cevapta e 

1 demiştiı: ki: • 
Hesır hakkında henüz beyana ta 

tıulunacak vaılyet\e degilim ve 
ne zaman beyanatta bu1unat· k 
vaziyete geleceğim• d 1tat'iyyen 
bil!:'iyorum. Halen bild•ı;;ıme gö
re, Hess harp es: ri ır ı.ıamclesi J 
gormektf'dır \'e kendısınc bir esı
re yapılan muamele yapılacaktır. 

( HARP VAZİYETİ ) 
• 
lngilizler, Girit'i Almanlara ver-
me~elidir, Girit, Şarki Akdeniz
ae lngiliz deniz müdafaa cephesi .. 
nin mühim bir istinat noktasıdır 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SU AY) 
GİRİT ADASI VE ALMAN 

PARAŞÜT KIT'ALARI: 
Mihver 1stiJa hareketi, Mora ce

nubunda Matabanburnu - Rodos 
adası hattına sokulduğu günlerde, 
Almanların Girıt adasına paraşüt 
kıt'aları indirmeleri ihtimalinden 
bahsetmiş ve Şarki Akdenızde ha
kimiyet bakımından Girit adası-

J sta nbul da 
elektriğe rağ
bet azalıyor 

Son bir yllda kaç 
yere elektrik 

ahndı? 
Şehrimizde elektrik aben,•lerlnin 

aayısırun; f(:'hrimizlıı biiy(iklüğüne 

nazaran her yıl pek az bir nisbette 
artt.ığı görülmüştür. 

Ezcümle 1940 Mall ;yılı içinde tekmil 
ıeh.htle yeniden yalnız 3041 kişi abo
ne olarak ev. apartıman veya dükkfuı 
ve mü~sclerinc elektrik almı.JLJ". 

Bu sureUe vlliiyetimlz dahilinde e
lektrık abonlerinin umum sayısı yüz 
yirmi altı bin 822 Ye b~ıliğ olmuştur. 

1940 ta abcme olan 3041 kişinin 1315 1 
Beyo~lu, 1070 1 İstanbul, 555 i Anado
lu ve 101 ı de Adala.....ıa bulunmakta
dır. 
Diğer taraftan ı;on ki yıl içinde ye

niden elektriğe abone olanların sayı
llnl11 evvelki. yıllara nazaran da az ol
duğu anlaşılmı~tır. 

1938 yılında yenide,, 8721, 1939 yı
lında 5736 kişi abone olmu~ken bu 
miktar 1940 ta 3041 e inmiştir! .. 

Yardım Sevenler 
Deresi 

Ankara, 21 (Telefonla) - Yardım
&evenler Cemiyetinin gayret ve faali
yeUerini takdor eden Belediyemiz her 
ilin •ıhhiye depolonna çalışmya giden 
ıön!illü bayanlan gt>lüren otobilalerin 
seçtiği bir derenin ismini c Yardımse
venler Deresb ne cevirmi&tir. 

Ki SACA 

idam olunur 'l. 
A. ŞEKIP 

Günlerdir, Almanya ile Vişi 
)ıükumeti Fransa,ınıa, lılr it· 
birliii etrafında anl"fqk}arı 

• ~yleniyor. Fakat, bu aıılııtma
aın mana ve mahiyeti nedir, 
vü 'at ve ümul derecesi H 

mertebededir, bilinmiyor. 
Bilinnıiyor, çünkü, aıılapna

yı yapan taraflardan )ıiçbiri, 
yaptıklan iş hakkında sarih bir 
fCY söylemiş değilerdir. • 

Geçen Ciln, Mareı;al Peten, 
Fransızlara hitaben bir. nutuk 
irat etti, Fakat, asıl beklenen 
haberlPrden hiçbirini vermedi. 

Iln anlaşma, Frans17.ların kal
kınma nın. Fransa iınporatorJu .. 
pnun ittihat ve tak\·il·esine 

n:n ~evkulceyşi ehenu:rıyetlerin! 
Londra matbuatından çok evvel 
yazmış, hatt5. İngiltere için Şarki 
Akdenizde kendi kendıme tasav
vur ettiğim (Kıbr.s - G.rit - Mal
ta) cephesinin eldu bulundurul
ması icap ettiğini söylemiştim. Mü
teakip yazılar•mda da Almanların 

(D<-vam 5 lnd hilede) 

Hasta bakıcı 
muallimler için 
ilk kurs açıldı 

Şire, Kartal, Siliv· 
riden üçer 

Bayan çağırıhyor 
Yerdımcı Hastabakıcı Ku~larında 

öğretmen olarak çallf'lcOk Tıp Fakül
t inin 140 kız talebesi kcndilcri için 
Aks:ıraydaki Hastabakıcılık ?.fckte .. 
binde açılan kursta dün ilk: dE"rsll'rini 
görmüşlerdir. Bunlar pasif korunma 
ve hastabak.ıcılk me"lularında 5 gün 
d~rs güreceklerdir. 
Diğer tara!ıan Şile, Kartal, Silivri 

ve Yalova kazalarından üçer be.yan 
celbolunarak bunların hastanelerde 
ataj görmeleri kararlaştırlmı~tır. Bu 
kadınlar hastahanelerde husus! oda
larda yatacaklar ve gündı.izleri kurs
lara devam ettıkten sonra a:eldiklerl 
kazalara cönderilerek oralarda açıla

cak olan ihzari kursltırı idare ede
ceklerdir. 

Kontrolleı·de cezalan· 
dınlan otobüsçüler 
Belediye Reisliğinin emri üzerine 

Belediye Mil!eltişleri Ker.,.tec.1er -
~üp hattında çalışan otobusleri sıkı 
bir kontrolden ıecırmişleı·dır, Müfet
tiı;lerin yolcu olarak bindikleri 3010 
numaralı olobilste algara lçlldlği ve 
biletçinin yolculardan paı..ı. alctı.tı hal
de bir seferde beş yolceya bll.-ı kes
ınediği, 3123 numaralı ol~büste istiap 
baddinden beş yolcu fazlo alındığı gö
rülmüş ve ceza zabıtları tutulmuztur. 

yarayacak bir iş idilse, hadise, 
neden Fransız milletinden sak
lanıyor?. 

Vişi hükumetinin, son ıün· 
lerde aldıii"ı ııir takıırı kararlar 
da, bütün \·atanperver Fran.u: 
muhitlerinde, çok elim bir tesir 
lanakmıştır. 

Fransanın istikliıl ve hürri• 
yeti ipn mücadeley, ahldığlJll 
iddia eden General dö Gol ta· 
raftarları, Vişl hükumeti tara
hndan şidde1le takip ve tazyik 
olunmaktadır. · J 

Bir ha~ere c:are, ~ö Gol ta· 
·raf tarlarının faall)·etini önle
mek maksadilc, hır f kım idam 
cezaları dahi \·ttilırirktedir. 

Vatana ihaneün, memleketi 
ızrann cezası elbette idamdır, 
amma, yurt istiklB.1 ve hürri' eti 
i~fo ~alışnı•nın ıla, hir 1iın i· 
dan1la kar!'1lan:ırn:tı. nrihte 
görülmüş şel·lerdcn dcfııldir. 



2 - SON Tl!LCRAP 

,. 
RADYODAKi 

HALK TlJRKlJSO 

Ankara Radyosu, tarkı, 
türkü öğretmiye bqladı. Pa
zarteıi akpmı ilk olarak Sı
:vaaın mqhur Bico'au mqke
dilmiye bqlandı. Çarıamba 
akfaml mqk de- edecek.. 

Belki içinizde, Bico halk 
türküıünün cüftesini tama.. 
men zaptedemiyenler ırardır. 
Bir kolayllık olmak üzere bi
rinci kıt' aıını atağıya vazı· 
yorum: 

Bteo nerdea ,.eh70. 
Harmanl•laa &şap 

Dalla Bieo, da.bara -· 
Sen de Bioo Ben de l\M!O, De7t 

ESKi MEŞHUR 

TULUMCILAR 

Belediyemiz, eıki tulum· 
~acılık tqkilahnı tekrar ih
) a ediyor. Her mahalleye bir 
tulumba temin olunacak. tu
lumbacılar yetittirilecek.. 

Eskiden tulumbacılık, la
tanbulun mühim huuıiyetle

rindendi. En methur tulum· 
bacılar Galatasaray, Albncı 
Daire, Voyvoda, Büyük Hen

dek, Küçük Hendek, Firuza
ia, Çiçekpazarı, Mengene, 
Kadirga, İkinci Daire, Davut· 
pafa, Mahkemeliler, Çqme
meydanhlar, Cibalıkapılı • 
iv, Sultanselim, Eyüp Vezir. 
tekke mahallelerinde bulu
panlardı. 

Galatasaray, Altıncı Dai
re, Firuzağa gibi birinci ıt· 
nıf koğuılara ıtajiyer efrat 
yetİ§tİren methur Fethiye de 
yardı. 

MISIR ÇARŞIS 

VE TAMIRl 

Şu meıhur Mııır Çarıııı· 
nın tamiri bir mesele oldu. 
Gazetelerin yazdığına göre, 
Müzeler İdaresi, Belediyenin 

bu çartıyı tamir etmeıine ra
zı değil.mi,! Çünkü, çarfl, fa· 

mir edildiği takdirde, eski 
motifleri, ıan'at kıymeti bo
zulacak, tarihi ehemmiyeti 
haleldar olacakmıtl 

O halde, Mısır Çar,ııına 
el dokundurmamalı ve lafını, 
toprağını kaldırıp, müzeye 
koymalı! 

SiNEMA 1 

ARTiST LERl DE •• 

Amerikada bulunan Fran· 
ıız ıinema artiıti Şarl Boyer 
de, dünya ıiyasi hadiıelerine 
karıtarak, yedi arkadqiyle 
birlikte, Amerika Cümhurre
iıi Ruzvelte bir mektup yaz

mıı ! 
Şarl Boyer ve arkadqları 

ıiyaai meselelere müdahale a
nını, tam vaktinde intihap et· 
mitlerdir. 

Çünkü, dünya itleri öyle 
bir hokkabazlık halini aldı 
ki, bu menularda artık, an
cak, profeayonel artistler ke· 
lim aahibi olabilir. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 66 

21 MAYIS lHl 

Alman ya
ya ihracat 
Fazla mal sevkiyatile 
borcumuz 4,5 milyon 

liraya indi 
Soa gunlerde Almanyaya 'hra. 

catımız gittikçe artmaktadır. Bu 
yüzden klirig hesaplarında Al • 
manyaya olan 17 milyon liradan 
fazla borcumuz 4,5 milyon liraya 
inmiştir. 

Diğer taraftan Almanyaya ye
niden mühim miktarda tıbbi .za 
sıparişi verilmiştir. Alman firma· 
!arı bu sipari<leri kısa bir zaman. 
da yerine getirmP"~ hazır olduk. 
larını bildirmişlerdir. 

K'OÇÖK HABERLER 

TiCARET ve SANAYi: 

* Yakında Hindıstandan jüt 
çuval gelecektır. * Gümrüklerde bulunan 2000 
sandık çayın çıkarılması hakkın

da beklenen müsade gelmi~tır. * Ticaret V ekaletı İngiltere 
ve Almanyaya satılacak miktardan 
fazla tiftikler için müsaade ver
miştir. * Piyasada kalay ihtikarı mev. 
cut olduğu te~bit edilmiştir. Bu 

ihtikar etrafında Fiat Mürakabe 
Bürosu takibat yapmaktadır. İh. 
tikJrı yapanlar parayı aldıktan bir 
müddet sonra kalayı teslim ettik
lerinden cumü meşhut yapılama· 
maktadır. 650 kuruşa kadar sa • 
ttlmak •uretile yapılan bu kalay 
ihtikarı etrafında çok sıkı takibat 
yapılmaktadır. 

* Dün, Reşadiye altını 2740 tan, 
külçe halinde altın da 347 den sa. 
tılmıştır 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Bir Rumen firması Beledıye
ye müracaatle Belediye Fen İda
resile Elektrik, Tramvay ve Sular 
İdarelerinin ihtiyacı olan malze. 
meyi tedarik edebileceğini söyle. 
miştir. Belediye bu idarelerin ih· 
tiyacı olan malzemeyi t;esbit et • 
mektedir. Bunaan sonra bu mal. 
zemenin celbi için mezktlr {ırma 
ile temasa gir~cektir. * Salkımsöğüt!.en Türbeye ka. 
dar olan yollarla Sultanahmet 
meydanı, Yenipostane • Yerlimla
lar Pazarı yolları bu yıl asfalta 
tahvil olunacaktır. 

MÜTEFERRiK: * Balatta Mescit sokağında o
turan Koço, Cıbalıde doğramacı 

Vasilin dükkanına misafir gitmiş. 
tir. Sohbet ederlerken Koço, bir. 
denbire yere düşmüş, ölmuştür. 

Adliye hekimi Enver Karan, Ko. 
çonun kalb durmasından öldüğü
ne rapor ve gömülmesine ruhsat 
verıni~tir, 

* Tahtakalede Hasırcılar cad • 
desinde Niko oğlu Damyanidisle 
kardeşi Andona ait 40 numaralı 

kuru yemişçidükk<inının üst ka. 
tında kızgın tenekede kavrulan 
nohutlar tutuşmuştur. Yetişen İt. 
faiyece, ateşin etrafa sirayetıne 

meydan verilmemiştir. * Afyon mübayaatı badema 
yalnız Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından yapılacaktır. 

*Sarıyer 14 üncü ilk okul mu
ıllimi Bayan Seher İzgi vefat et. 
ni~tir 

KOLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAziF 

_Bu onların en büyüğüdü.r, . . . ' 
- Kıza kaç yaş verırsın · ba 
_Daha çocuk o ... Rıvayete • 

ikarsan adama ~ı knıış. 
- Öyle hır hali var mı! 
- Vard.r, Ben inanırım. Bu yaş. 

ta kızlar, kır saç gördükr mı da· 
yanamazlar. 

- Karısı kaç yaşında kadar 
var? 

- Otuzluk. Amma zarif bir ka.. 
dındır. üçıincü çocuğunu geçt?n • 
sene doğurdu. Görsen henliz yır-

.. l il misınde &anırsın. Fakat bır gu. . e 
bahar olmaz derler a ... Heri:fın 
gönlü bu kızda. Kadın gebe iken 
daktilosu ile işi pışirmış . ~çen 
yaz Floryana birkaç defa kolkola 
görülmuşler. Kadın boşanmak is. 
~. Araya girdiler. Bu da bır da· 

ha o kızla konuşmıyacağım diye 
vaitler yaptı. Hatta kızı daktilo
luktan koğdu. 

- Yaaa ... 
_ Telaş etme! Daktilolukta~ 

koğdu amma, Talimh_anede yedı 
odalı bir apartunan doşedi ve ora
da kızı bir prenses gibi yaşatıyor. 

- Kadın maceranın bu kısmını 
öğrenemedi mi? 

- Henüz bilmiyor,.,Amına bu 
gidişle günün birinde ... Kim bilir .. 

- Vapurda başka tanıdığın var 
mı? 

- Hayır. 

- Şu önümüzde oturanlara ne 
dersın? 

Nacınin gösterdiği bu dördüncü 
çift kırk beşlik, çok zayıf bir ka. 
d.uıla ellilik bır erkekten terckküR 

1 f 1Şiş anede yapıla- Yerı~_şe~ir 
.~~M~an;;;tı;;;k~ cak yeni inşaat Bel~i~e;~ç~~bu 

Eski Bulgar nıelı 'usan meclisi k 
reisinin nasıl ve neden istifaya 11 ev istimlak edilerek Ga- teşe .kü~ü~ 
mecbur kaldığı, son gelen ajans name s 1 n 1 

niza ın
hazırladı 

telgraflarının delıilctile daha iyi lata Kulesi civarı açılacak 
aydınlanmış bulunmaktadır. Belediyece Taksim gazinosunun 

arka kısmında kurulması karar. 
!aşan Şehir Klübünün nizamna • 
mesi hazırlanmıştır. Nizamname 
Belediye Reisliğının tetkikinden 
de ge~-ecek ve bundan sonra klüp 
kurularak faaliyete geçılecektir. 

Meğer, bir kısım Bulgarlar, Se
laniğin, mühim bir kısım l\1ake
donyanın, yine bir kısım Arnavut
luk arazi.sinin kendilerine veril· 
mesini istiyorlarmış.. 

Son Balkan hadisesi netice.•in
de, bu düşüncede olan bazı Bul· 
garlar, kendilerini kıifi derecede 
tatmin edilmemiş telıikki etmiş ve 
bu yüzden hasıl olan aıtemi mem
nuniyetlerini de izhara başlamış
lar .. 

İşte, bu gayrin1eınnunlar ara
sında bulunan eski Sobranya reisi 
Logofotof da, mihverin emrile is
tifaya mecbur ediln1i~tir. 

Balkan hadselerinin nasıl baş· 
!ayıp, nasıl bittiği meydandadır. 
Değil Bulgaristan, İtalyanlar bi· 
le, Arnavutluk dağlarını 6 ay sö
kememişti. 

Almanya geldi, imdatlarına ye
tişti, asker, malzeme harcadı. Kah
raman Yunanlilarla döğüştü. 

Bu noktada akliselimi ve man· 
tiği olan herkes, şöyle düşünecek
tir: 

Almanya, bazı milletlere borçlu 
mudur ki, uğraşacak, çalışacak; 
•onra, herkese bol keseden arazi 

dağıtacak?. 
Kütük bir mantık ve muhake

me, hadiseleri hakiki vethclerile 
göstt'rmeğc kfıfidir, zannediyoruz. 

REŞAT FEYZi 

11 caz klkO.rt tevzi· 
atına başlanıldı 

Ziraat Vekaleti, bağ sahiplerine 

her taraftaki Ziraat Bankası şu • 
beleri tarafından ucuz kükürt tev. 

zi edilmesini kararlaştırmıştır. 

Banka şubelerine mal stokuna 
başlanmıştır. 50 kiloluk bir çuval 
kükürt bankadan müstahsile 707 
kurusa verilecektir., 

Maraton ko ua na 
girecek atletler 

geliyorlar 
Önümüzdeki pazar günü Bur • 

sada yapılacak olan Türkiye Ma· 
raton koşusu birinciliği müsaba -
kasına girecek olan birçok mın • 
takaların atletleri şehrımize gel. 
meğe başlamışlardır. Bunlar ve 

şehrimizden koşuya iştırak edecek 
olan atletler bugünlerde Bursaya 
gideceklerdir. 

Ziraatciler için ye
ni talimatname 

Ziraat Vekaleti, Ziraat Müdür 
\"e muallimleri ile mücadele me
murlarının vazifelerine dair olan 
çok eski bir talimatnameyi !ağ • 
vetmiş ve yeni bir talimatname 
hazırlıyarak Vilayetlere gönder. 
miştir, Yeni talimatname bilhassa 
mücadele memurlarının bugünün 
şartlarına göre çalışmalarw te • 
min etmektedir. Vilayet talimat • 
nameyi alakadarlara tebliğ etmiş
tir. 

ediyordu. Kadının koyu kara saç
ları vardı ki sağ tarafındaki iki 
parmak kalınlığında bir meche, 
hoıozunun yanına tuğ takmış bir 
saraylı havası veriyordu. Koyu ka. 
ra gözleri, O.zerine ışık vurmuş ka· 
ra kehrüba gibi ışıldıyordu: 

- Pek ateşli bir hatun .... diye 
mırıldandı Naci -

- Erkek pek romantik. Hiç ko. 
nuşmuyorlar. 

- Sakın karı koca olmasınlar. 
- Ummam. Bu vapurda karı ko-

caya ra,tlamak çok defa bir mu. 
cizedir. 

- Aşık mıdırlar dersin ? 
- Hem de pek derin. 
- Bu yaşta? 
- Asıl aşk başı bu değil mi? 
- Haklısın. Belki bunlar, genç· 

tiklerinde tanışmış bir çift. Bir 

çift kı tesadüflerin oyuncağı ol • 

muşlar. birleşememişler. Erkek 
bir başka yola, kadın bir başka e· 

ve düşmüş ve şimdi... 
Rezzan güldü: 
- Ve şimdi, kadın evi başlaya. 

Beyoğlu Belediyesinin Şişhane Büyük Hendek caddesinin ilk Be· 
yoku~undaki cephesinin karşısına lediye sokağına kadar olan kısmı 
tesadüf eden bınanın istimlak e- 17,5 metre ohrak inşa edilecek, bu 
dilerek ııakil vasıtalarıın buradan suretle burada 17 parça emlak is. 
daha serbestçe geçebilmelerine timlak edilecek ve Galata kulesi. 
imkan verilmesi kararlaştırılmış. nin etrafı da açılacaktır. 

tır . İlk Belediye caddesile Meşruti-
Lunapark denılen geniş ar.ada yet caddesini vasleden Müellif so-

ileridc bıı tiyatro binası ve bir kağı halile bırakılacak ise de tro· 
Malıye Şubesi binası inşa edile • tuvarları yayaların geçmesine ve 
cektir. Bu binaların planları ha- ortası da otomobil durağına h·as. 
zırlanmıştır redilcrek vesaiti nakliyenin mü-
Şişhane mqdanından Galata rurunu wencdecek şekilde kade-

kulesine giden on metre arzındaki meli olarak yapılacaktır. 
--------

Lastik ihtiyacı 

Memleketin ot om o
bil lastiği ihtiyacı 

tesbit edili yer 
Ticaret Vekaleti alakadarlara bi~ 

tamim göndermiş, her mıntakada. 

ki otomobil lfıstiği ihtiyacının tes. 

b1tini bildırmiştir. Alakadarlar bu 
husustaki listeleri Vekalete gön -
derdikten sonra memleketin bü

tün lastik ihtiyacı anlaşılacak ve 

hariçten gelen mallar buna göre , 
mıntakalara tevzi olunacaktır. 

1Giizel bir hareket 

Bazı hayır severler 
ziyafet paralarını 
cemiyetlere veriyor 

Son ~ünlerde hayır sever va - ı 
'!.andasların takdire dn%"r yeni bir ı 
hareketleri görülmeğe başlanmış
tır. Kızılaya, yoksullara Yardım 
Cemiyetine ve diğer teşekküllere 
müracaat eden bazı hayır sahip -
!eri, aralarında vermeği karar • 
laştırdıkları hususi ziyafetlerden 
vaz geçerek ziyafet naralarını bu 
cemiyetlere teberrü etmektedir • 
ler. 

Klübe aza olacaklar içın bazı 
şartlar konmuştur. Buna gore Be
lediye v~ diğer bazı daıreler, te
şekküller, cemiyetler erkanı klü.. 
bıin daimi, tabii azası sayılacak • 
!ardır. Klübe yalnız ;\zalarla bun
ların gctirebileceklerı misafirler 
girecek ve bunlara bazı menfaat
ler temin olunacaktır 

------- -
Yeni fstanbnl Ha
vacılık mümesslll 
Türk Hava Kurumu lsı.anbul 

havacılık mümessili tayyareci Bay 
Sa,·mi Yümnünün Ha\·acılık kamp 
Müdürlüğüne tayın edilmesı uze. 
rine İstanbul Havacılık Mıimes • 
silliğıne de 1'mekli albay Bay Mü
nir tayin edilmiştir. 

Bay SaVlUi İstanbul .;ubesinde 

bulunduğu müddetçe gerek Tu"k· 
kuşunda ve gerekse Havacılık 

mümessilliğınde yüksek çalışma. 
larile \a!'lınmış ve Türkkuşu üye. 
11'rine yaptığı iyi muameleler ile 
üyelerin çalışmalarını bir kat da-
ha arttırmıştır. ----r . . "' ----ADLiYE ve POL/s-- Denemelerde mu-

C ,.1 vaflaklyet g6steren 
Kız kaçırmıya kalkışan evli ve1 kazalar 

beş çocuk sahibi bir kayıkçı! 
Sltllcede bir kayıkhanede vukaa 

gelen lı4dlseulD kararı bozuldu 
Sütlicede Betül isminde bir kı. 

:o kaçırmak istediğinden dolayı 
2 inci A~ız Ceza mahkemesince 4 
a-y 20 gün hapse mahküm edilen 
İlyas ismindeki kayıkçı gencin bu 
cezası Temyiz Mahkemesince 
nakzolunmuştur. 

Dün bu davaya nakzen bakıl • 
mıştır. Halen Yakacıkta oturan 
Betülün vekili avukat Cemil dün
kü celsede şunlan. söylemiştir: 

<- Betül 25 yaşında, bir şehit 
askerin ınasum kerimesidir. Suçlu 
İlyasa gelince kayıkhane işleten 
ve memleketinde evli, karısı ve 
beş çocuğu olan bir sandalcıdır. 
Betü!ün evi, Sütlücedeki kayık • 
hanesinin karşısında bulunması 
dolayısile genç kızı orada görmüş 
ve aşık olmuştur. Fakat evli ol • 
ması hasebile bir de Betülle ev • 
lenmesi mümkün değildir. Kaldı 
kl aralarında içtimai bir seviye 
farkı da vardır, Bunun için İlyas 
bu kızı zorla arzularına rametmeğe 
kalkarak yapmadığı cebrü şiddet, 
göstermediği tehdit kalmamıştır. 
Üstelik bir kere de ayni hareket
ten dolayı Sekizinci Asliye Ceza 
Mahkemesinde bir ay hapse mah· 
küm olmuştur. Kendi behimi zev. 
ki için bileklerine sarılıp 80 met. 
re kadar uzakta bulunan kayık • 
hanesine sürükleyip böyle pakda
men bir genç kızı kirletmeğ~ kal. 
kan bu adamın görülüyor kı mal<. 

bil~'Ce!< cesareti, erkek de ona yak· 
!aşmanın yolunu bulmuş. 

- Mesele yok. Ya şu karşıda. 
kiler? 

- Hangilerinden bahsediyor • 
sun? 

- Merdivenin sağında oturan· 
lar! 

- E;kekte bir külhanbeyi hali 
"ar. 

- Kadının da her tarafından ba. 
yağılık akıyor. 

- Amma sevimli. 
- Ona bakarsan erkek de to-

paç gibi bir delikanlı. 
- Galiba buradaki en uygun 

çift de onlar ... 
- Fakat bilir misin Rezzan .. Şu 

Adadaki hamalı hal11 unutamıyo. 
rum. 

- Zekai Bey ... 
- Evet, dostumu7., Şuna bir iyi-

lik yapabilir miyiz? 

- Değer şüphesiz. Yaşamış blr 
erkek. 

- Bana öyle geliyor ki onu A. 
daya saplıyan hatıralar içinde en 
hakim olan şey, ~ olmalı. 

sadı pek zahirdir. Temyizin iddiası 
yersizdir. Bunda teşebbüs nakıs 
şeklinde bir kaçırma suçu aşikar
dır. 

Binaenaleyh karan sabıkta ıs • 
rarı ve nakız kararına uyulmama.. 
sını talep ederim .. 

Neticede dava nakza uyulup u. 
yulmaması için dosyanın tetkikine 
kalmıştır. 

ikmale kalan taıe. 
beler için karılar 

Lisan derslerinden ikmale kal • 
mış olan talebeleri hazırlamak ü
zere şehrimizdeki muhtelif Hal • 
kevlerinde fransızca ve İngilizce 

kursları açılacaktır. İlk olarak 
Şişli ve B<>yoğlu Halkevlerinde 
faalıyete geçilecektir. 

Mevsimin ilk patıı
c an va bamyası 

Mevsimin ilk turfanda patlıcan 
ve bamyesi Mersinde Reşit ve Ka. 
zanlı köyünden İbrahim isminde 
iki bahçe sahibi tarafından yetiş.. 
tirilerek Mersin Sebze Haline ge
tirilmiş ve bamye 100, patlıcan da 
120 kuruştan satılmıştır. Yakında 
turfanda yaz sebzelerinin bol mik
tarda Mersinden şehrimize gön • 
derilmesi beklenmektedir. 

- Mümkün. Basit bir kumarbaz 
olsaydı, bir iki tavla partisill1' ye
tecek parayı red<ietmezdi. 

- Dönüşte Adaya uğ:rıyacağız 
ya, şunu bir soruşturuverelim. 

- Adaya uğ:rıyacağımız nere. 
den belli? 

- İstanbula dönünce birgün A· 
daya gitmez miyiz canım• Zaten 
bir iki ay sonra nasıl olsa Adada 
bir eve ihtiyacımız olacak. 

- Ecey ... 

- Şimdiden bir yer tedarik e. 
deriz. 

- Bak bu güzel. 
, - Hoşuna gitti ha! 

- Tabii ... Yalnız bir fikrim var 
' bilmem bu senin hoşuna gidecek 

mi? 
- Söyle bakalım. 

- Zekai Beyin köşkünü k;ra • 
lamak mümkün olursa. 

- Ben kiralık ev istemiyorum. 
Bir köşk satın almak istiyorum. 

- Daha iyi ya... Zekai Beyin 
eski köşkünü satın alıverirsin. Şu 
adamı hamallıktan kurtaralım. 

....................... " ................ . 

Bütün kazalarda ayrı ayrı yapı. 
lan hava denemelerının krıtığıni 
yapmak üzere bugünlerde vıla • 
yetlerde hakemlerin ve kayma -

kamların iştirakile umumi bir top
lantı yapılacaktır. Denemelerde en 
çok mu vaffak.iyet gösteren kaza. 
!arın kaymal<~m ve diğer idare 
amırleri takdirname ile taltif edi... 
leceklerdir. 

Yeniden 500 çuval 
kahve çıkarıllyor 

Vilayet, Ticaret Vekaletine mu
racaat ederek gumrükte bulunan 
ve Ticaret Ofisine d.evrdılmiş olan 
500 çuval kahvenin biran evvel 
çıkarılmasına müsaade edilmesi ve 
bunlardan İstanbula ayrılacak 

miktarın bildirilmesini istemiştir. 
Vilayetin kahve tevziatını üzerine 

aldığını duyan bütün müessese ve 
esnaf hergün müracaat etmekte
dirler. 

Ekmek llatında 
lbtlk Ar yapanları 

Bazı Lokanta, birnhane ve iş • 
kembecilerle kebapçılarda yüz 
dirhem ekmeğin 4 kuruşa. 50 dir. 
heminin de 2 kuruşa verilmek su. 
retile kilosunun 14,75 kuruş yerine 
16 kuruşa satıldığı görülmüştfu. 

Beledyie Reisliği bunun men'ini 
ve bu şekilde hareket edenlerın 
ihtikar su çile tecziyelerini kay • 
makamlıklara tebliğ etmiştir. 

.......................................... 
Yalovaı ... 
Yolda biraz diner gibi olan ka.r, 

Ylovaya vardıkları zaman karşı
larına göz gözü görmez bir tipi 
halinde çıkmıştı. Valizleri ellerin. 
de, koşarak bir otomobıle daldık. 
ları zaman Rezzan sordu: 

- Acaba otel Termalde bizi na-
sıl karşılıyacaklar! 

- Güler yüzle şüphesız .. 
- Deli demiyecekler ya? 

- Ne münasebet. .. Tedaviye gel. 
miş bir çift hasta ... 

Rezzan on un sözün il keslı' 
- Acaba bizden başka oraya 

giden var mı? 

- Vapurdaki çiftlerle orada ran. 
devumuz varmış gibi burun bu
runa geleceğimize emin ol. Fara. 
za ... Ne zade idi o? 

- Tantunuıde ... Oh .•. ODA e • 
minim. 

- Beyaz mecheli kadınla kaval
yesi de her halde arkamızdan gel. 
mektedirler. 

{Arka.n Var) 

Eski müttefikler arasınd• 
değılse kalemle kavgaya gir~ 
ğini görmek de bu harbin 

ceği. hallerden olacak. V 4ı ~• 
sası artık galip tarafın d.., 
yapmak suretıle kendini ııı 
biyetten kurtarmak ümidine 
müşken Fransa'!-'n bir sene t 
line kadarki müttefiki ingil 
de bu yüzden karşılaşacağı 
müşkülatı gözönüne gctlrııt 
dir 

İki taraf arasındaki münB 
!er ergeç ne hal alacak!. sunu 

mek ıçin çok beklenmıye<: 
Fakat şımdiden mu'1akkak 
keyfiyet her ıkı taraf arasıııdl 
ki yeni ne kadar b .ıkmış d-· 
!ıklar, tnfialkr varsa ':ıı..niar 
ne meydana konacağ;..ur. (ii 
harpten kalmış. ondaıı ~ont3~1 

senelerındc toplan'TI ş b • srı·,ı~ 
luk vardı ki bumı h<'r ~ tJ 

ister istemez gost(Crdı b r ~ 
ketle uzun zaman ort:!> •f;e 
tılar Fakat bunu i) ırlrn i>•>' 
latan, hikaye ve fıkra şcklind· 
durulmwş nıce şcv!Pr vı.rd· 
mızah yazılar ondan, karik~tu• 
laırndan en ağırb:ışlı s1Jtunla>1 

dar geçmiştır. 
Bunlardan birnıi Nevıl Çcf!! 

Layn Avam Kamarasında da 
latm:.ştı: 

- MecbUl'i askerli'ii iııg 1 

kabul etmelidir, diyordu. '" 
kıt'asında müttefik Fransa18 

cak bu suretle yardım edil 
Geçen seferki harpte oldu 
olmıyacak. Artık o eski hı~l 
unutturmak lazım.. gibi bei

1 tile bu Lkradan birine işare 
meklen kcnd:nı alam.ıyan 
kıl ~una ışııert etmek ıstcınif 

Sözde geçen harpte Ur İ 
kumandanına sormuşlar ki 

tere o harbe daha ne vakte ~ 
dayanır d;.ye O da cevap 
ki tek bir Fransız neferi kalı 
kadar. F. kra tu1'af uyduru1 

pek meşhur olmuş. 1ngilıt 
Fransızların arasını açır.al< 
öyle ciddi makaleler ve kıı.ı 
şeklindeki propagandadan ı I 
bu kabil fıkraların daha çabu~· 
yılacağı da tabiidir. 

Fakat bunu İngılızler de ~ 
mam.ış. Onların da dolayısılt 
ha ciddi bir cevabı vardır: 

- Keşke geçen harpte A\ 
kıt'as.na as·ker çıkarmasard' 
yorlar. Bundan ne fayda tef1l 
dildi?. Bütün kU\"Vetimizi tol' 
rak bir gün Al.manyaya 
dan doğruya vurmak için h 
saydık. Denız hakim.yeti elif11 
değıl miydi?. Alman donnıı!'ll 
felce uğrat.r, ondan sonra d' 
manyaya ihraç hareketi yaP9 

nu vururduk. Harp zaten ,1 
sürdü. Keşke başka tarafl8 

türlü cepheler açarak zayi81 

receğimize ordumuzu İnil il 
toplıyarak yetiştirseydik bir 

Almanyayı da mağlüp ed 
Fakat öyle yapmadık. Fra 
rın kuvvei maneviyesi Itır lı1' 
Onu yerme getirmek için 

' başından sonuna kadar A 
kıt'asında asker bulundll 
mecbur kaldık. Niçin?. A]rııJI'~ 
Paris üzerine yürümesine T1l 

labilmek üzere cepheyi tıl 
için. 

İşte bunun gibi mukah"1 

Fakat bundan sonra ac.W
tere aleyhine Fransadaki ıı 
mı daha hızlanacak, yo.l<S' 
terede buna karşı verilecek ıJ1 
lar mı çoğalacak?. &ki d-05 
yekdiğerıne kızarak darıld 
zaman birbir !erine ağız 

söyliyeceği ço'k Hik:rdı ı:ıl. 
Çünkü iyi zamanlarında ~ı 
rinin ne kadar kusurunu " 
ses çıkarmamışlarsa ara!at'ij • 
dıktan sonra bütün birikJ!I 
gınlklar ortaya konur. P3 

tan sonra bir daha barı.şrıı~ 
olacak?, Pek eskiden de Fr 

1 
İngiltere öyle canciğer d<F 
ğille'rnliş. Avrupa kıt'8 ,~ 
mağlüp Fransa yine o J<It'aP 

libi ile • yenen ile yenilen~, 
daki fark baki kalmak uıc • 
raber olmağa razıdır. oııııJI! 
ce{ıi şey. Kıt'a tıaricindel< 1 5' 
tereye gelince; o da F'ı'BPi 
birbirine yanbaktıklar> r" 
hatır lıyaca.k demektir. 



., af ?nten ve 
sıyaset 

Her fikrini bir hikaye 
ile anlatan şair, İngiltere 
ve İngilizler için ne dü

şündüğünü de böylelikle 
anlatımış •• 

Yaradılan şu alemdeki acaip hal
leri temaşa etmekle hayatının en 
tatlı zamanlarını geçird'ği anlaşı

lan Lafonten ayni zamanda gürül
tünün olduğundan fazla görün
menin de d~anı idi. Başka bir 
hikayeysinde tasvir ettiği sel ile 
ırmak bunun misali olsa gerek. 
Büyük bi·r gürültü ile dağları aşa
rak sel aşağı iniyor, önünde her
rkes kaçl§ıyor, sel nereye giderse 
etrafa korku salıyor. O zamana 
kadar kimse bu seli aşmağa cesa
ret edememiş. Nihayet biri buna 
mt'Cbur olunC"a St'!in mahiyeti an
laşılmıştır. Çünkü derinliği yok
muş. Yalnız gürültüsü var. Buna 
mukabil sakin ırmak öyle de • 
ğil. Sessiz, tatlı tatlı akan u-ın"g•n 
üstünden kolayca atlıyacağ;nı zan
neden bir gafil yolcu onun içine 
düştüğü gibi derinliğine dalarak 
ht>liik olmuştur. 

Bir akşam refikimiz, Pa
zar sabahları tramvay sefer
lerinin haddinden fazla uzun 
zaman fası/asiyle işlemekte 
olduğunu yana yakıla kayde
diyor. 

~ Yazıları haricinde ne 
· lier gün okunması za-

"'-t • 
gıren şeyler var. Fakat 
kAfi gelmiyor. Çünkü 

:gı.:ıı.ıuk vereni değil, fik
il Zevkle dinlcndireni o· 

~ Uyacı pek tabiiclr. İstLt
•li§tircceğı kaleınlcn'l 
İİ §ımd,don görüp oku-

. Fakat zaman i.ıba· I 
~kilerden nisbetcn çok 
~,aya gelm.ı;o, gitmiş er 

t llırakttldan var Onların 
r~. s.:ıtırlar arasında bu· 
-«rı b .. servet olarak ka-
. ~düf cdı_ce nasıl tatlı 
~ duyulacağı besbellidir. 

geıeccklere kendilerinı 

Sevd ebJmek talihi de 
lir kalem sahıbine nasip 
13öyıe un-tulmıyacak o

.-- ••.. ~biri de Lafontcn olduğu
Yok. Dört aynklı, iki a-

fontlı, kanatsız türlü malı
~ ~uran Lafonten her 

hır ders verir, .bu ma- ı 
o nasihat vermekle vak-' 

''~iş bir hoca değil, bir 

Hilkatteki sayısız misallerin 
verdiği aklıselim yine hilkatin her 
güzel eseri ile ülfet ede ede tatli 
bir halde tasvir edıliyor. Lafon
tenin bundaki muvaffakiyeti ile 
kazandığı şöhret hiç eksilecek gi
bi değil. 

0nuşturduğu mahluka
~ ayr~ ayrı dest olan bir 
· r ıçınde sevdikleri var, 
' eti_ 

'ifı \ıeğcnıneciiklcri, billkis 
lilıt'ldc beğendikleri de 

~ lı:endi memleketine ya-
~ erler için de az çok bir 
el'ııı. 
~ ~ olacak ki denizaşxrı 

'tıııı !ngiltereye karşı ne 
'l!ıı u, İngilizler için ne 

da yazmaktan kendi
lle tır. Her fikrini bir 
~·~anlatan şair •bunu da 
ı.ı. "YOr: 

"~. Yetıştil'ilen köpe.kle-
~ak hassası, diyor, 

,L-HALK 
ı l-~O'f.UNU 

I f Ve I frİ Arıyanlar, 
§İkayedeF, temenni· 

ler va miiıkiiUer 

•• 

Lise 11 e kadar okumut 
genç bir kız it anyor 

Mali vaziyetimin !mkAnsı.ı:lığı do
layısiyle ancak lise 11 inci sınıfına ka
dar okuyabilmiı;, ifade ve yazısı düz
güJı on yedi yaşında mütevazi bir aile 
kızıyım. 

erin bu kabiliyetinden 
~~~ele İngilteredeki til
lıi;:sına diyecek yoktur. 
\~IJci kendisini .her ta
ifiılet keıerle çt>vrilrniş gö
)~ arasına girerek ölii 
~it alt ve düşmanlarını 
~ ~k sur~tlle çok geç

/ k.~1 kurtarmıştır. 
. : ~canın meşhur ku
~ t al gibi; d.yor. O da 
. ..'lrafından tazyik edil

Hem şimdişe kadar bana ıe!kat ve 
ihtimamla bakan aileme yük olmamak 
ve hem de istikbalimi kendim hazır
lamak emeHyle ticarethane, yazıhane 
gibi müesseselerde bir işe girerek bü
tün dikkat \•e gayelerimi sarlece vazi
fJ;flle bağlaınak istiyorum, Tek başımda 
hayat yolundjo attığım bu ilk adımda 

yanlarında li verµıek suretiJole beni 
teşci edecek olan muhterem vazife sa
hiplerinin lütfen Son Telgraf Gazetesi 
Hallı: Sütununda Meraya yazmalanru , 
hürmetle rica ederiIT). 

,. 
J 

le~lt<;e onları türlü türlü 
~ ıı~ ile öyle gafil avlamış, 
1%ı"'l?ı~n .n en kurnaz ge
tıır elındeıı öyle bir kur
İlı· tuıduğu olmllitur ki 
,~azıldı yazılalı Anibal 
~, .unutulur giıbi değildir 
~~bunu söylerken İn

etraflı düşünmekte ve 
t . h bı olmakta başkala-

' Ohııadıklarına emin-

~ lııguız kadınına ithaf 
· ~ ltt,Yenin kahramanı o
"1 ndinı tebllokeden kur

.. ~'ı~ Y~pıp yaparak bir ça
.,~ llııştır. 
~"ae ~diy('lr ki İngiltereyi 
·'li~ dına hoş görünmek 

' ~ ı:<ıkat bildiği bı.r şey 
' ıı;ılızlerin derin dü-

lcıir Iiibeye ehemmiyet , 

1 
ltOMAN: 7 

KAYIP lt.ARDEŞINJ 
ARIYOR 

En son vazilesi Edirne Vil4yeti En .. 
cilinen kaleminde kAtlp ol:-ı.n kardeşim. 
Nizamettin Gilltandan 5 yıldır haber 
alamadığımdan merak ve end~e için
de bulunuyorum. Bilen hayır Nlhiple
rinin lfıt!en Son Telgraf Gazetesi Hey• 
eti Tertibiyesinde B. Sabahattine ma
ltlmat vermelerini rica ederim. 

Mümareıeli bir genç 
it arıyor 

«Lisenin son smılında kayıtlı bulu
nan tecrübeli bir genç iş arıyor. Hesa
bı, yazısı mükemmel ve şimdiye kadar 
başka vazifelerde ciddiyetle ça~arak 
mümarese kesbetmi.ştir. Arzu eden İf 
sahiplerinin halk sütununda Ofi.B ru
muzu.na müracaatları rica olunur. 

Aranıyor 

Seferberlikte 5 ine! menzl! Bandır
ma merkez hastanesi kü.,}adında seı·ta
bip Hikmet Bey maiyetinde gönilllil 
hastabaktcı idi!n. 

Hey'etten alm~ olduğum ıahadet
name ve haSbneden aldığınl Bonser
visim[. zayi. ettim. Ha11r.:ıcver vatandaf
l•rdan yukarda zikretligim Sertabip 
Hikmet Beyin adresini bildinnesinl rı
ca ederim. 
A-: Ntn'llOllD3Ei:re od. No. IOZ 

Rtcll:re cELiıı: 

ı,. Cinayet Davası 
ltııq 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
''• lel:eleıı şey karşı kapı· 
~ · 

1 
zeııin kapısını çal

<iıııı'tı~ mahalle de ne 
''•t Şlı, Yeni yeni evler 
~.lıı~ok arsalar betoR a
~~d do!nıuştu. Bizim ço· 

, "ıq '•ak, birdirbir, kuka 
~•ıı 11:enış arsanın iizeriıı-
t ıt,ı ... 
ıh ~ Yer yoktu. 

~~ ''en· ~4 •n de kapısını ~al· 

Ahmet ona Ha beşlerde bekliyen 
bir bekçi nefer edası \'e gururile 
cevap verdi: 

- Küçük hanımefendiyi göre
ceğim.. diye tutturmuş, içeriye 
girmek istiyor. Deli midir .. nediri? 
Anlıyanıadım!. 

Abnıedin bu lakırdıları hem tu
hafıma, hem gücüme gitti. Fakat, 
dilimin ucuna gelen şey: 

- Ben Şiikriyenia kocası, Gii· 
:rinia de babasıyun .. 

~~ı,11~1 dığım adresle karı- 1 

1 anıı.:n bııiııııduğu eve 1 

.' ld Çaldım. Tanımad- Demeyi istemiyor, onu bir sürp-

·~ •eeğiın, Onua içinair ki kadın hi211ıetçi-
ıı t:~ıa kar .]aştım: Ona l riz gibi kııllanmak istiyordum. 

·, ~ ;vt: 

'/ •ı~ ı - Kuıttm, l'itacderim ben, bu 
~ r Ahmet? ,.dama dert anlatnmndıııı, behe· 

'lı, a 1 ııı h ıınetçi orada j nıe Jl ben Şükri~·ni, olnıaz-a Gii
( zini " meğe m cburuııı. l(eııdi· 

Filvaki, Pazar, tatil günü
dür: Erkenden işe, güce gi
den yoktur. Fakat, unutma
mak lc'izımdır ki, lıtanbul bü
yük bir şehirdir. Ve Pazarla· 
rı dahi, erkenden iş btl§ı ya
pan bir çok vatanda§lar var
dır. Pazarları da erkenden i§ 
başı yapan vatanadşlar, o ne
vi iş ve mesleklerde çalıtan
lardır ki, bunlar için, giin ka· 
yıdı, saat kayıdı daha mü
himdir. 

Şikayetini okuduğumuz re
fikimiz, bir Pzar sabahı, Har• 
biyede 45 dakika tramvay 
beklendiğini yazıyor ki, bu 
nokta, cidden, şayanı dikkat
tir. 

Bizzat, Tramvay idaresi, 
dahi, malumdur ki, Pazar ta
tiline tabi olmıyan müessese
ler arasındadır. Gazeteler öy
le •• Daha sayalım mı?. Hu
lasa, lstanbul gibi büyük ve 
kalabalık bir şehirde, elbette 
ki Pazar sabahları da erken
den iıinin başında bulunmak 
mecburiyetinde olan bir çok 
vatandaşlar vardır. 

idarenin, bu meseleyi e
hemmiyetle göz önünde tuta. 
cağını ümit ederiz. 

BURHAN CEVAT 

4,5 Milyon kilo tütün 
İngilizler ve Almanlar piyasa

rnzıdan mühim miktarda tütün al.. 
maktadırlar. Bursa mıntakasının 
5 milyon kiloluk rekoltesinin. 4,5 
milyon kilosu satılmıştır. Fiatlar 
50 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Gençlik. yaşına mahsus hasta
lıkların en mühimmi veremdir. 
Gençler ara.sında yayıl.mn.suıın en 
başlıca sebebi, ııençicrln iyi bes
Ienememesidir. 

G<!nçlik bülüğ He başlar. Daha 
doğrusu vlicutta bülüğ hazırlıkla
rının başlaması ile başlar. Bühlğ 
hazırlığı erkeklerde il - 12 yaş
ta olur. Bu gençlerin vücudü se
nede 18 yaşına kadar {içlen altı 
kiloya kadar artar. Ağırlık bilhas
sa i6 yaşta artar. Kızlarda bülül 
alAıneti erkekten bir iki sene evvel 
başlar ve 19 yaşında tam olur. Fa .. 
kat vücudiln artması aynidir. 

Bu artışı \'e genç vücudün fa· 
aliyetinin sarfettiği kaloriyi kar
şılamak lazımdır. Bunun için 
gençlerin günde dört defa yemek 
yemesi icap eder. Sabah kahvaltı
sında bolca süt, öğle yemeğinde 
mutlaka et veyahut balık ve seb
ze, öğleden sonra kahvaltı, akşam 
yemeğinde ylne et veya balık ve 
sebze ..• 

Et genç vücudün ihtiyacı olan 
albüminin yüzde elllsint temin e
der. Vitamini bol olduğu 1cin yo
ğurt gençler ic;;in en.tes bir gıda
dır. Et yemek gençlerin endamına 
tenasüp te verir. 

J l, 

!erine haber verınız ve .. bu a
damla benim başımı derde sokma· 
yınız .. 

Dedim. 
Hizmetçi kadın şö3· le yangözle 

beni süzerek çalımlı çalımlı yü
rüdü. İhtimal elbisemin iıdiliğine, 
giyh1işin1in düşükliiğüne bakıyor, 

o da tıpkı Ahmet gibi: 
- Bu budala adam da kim?. 
Ne istiyor?. 
Diyordu. 
Ahınetle konuşmanı hizmetçi· 

den yardım beklemem siirerken 
kapıda ikinci bir hadise oldu: 

Bir otomobil geldi, Liiks, muh
şem, pırıl pırıl yanan, fabrikadan 
yeni çıkmış gibi gıcır gıcir duran 
bir otomobil. 

Ahmet hemen otomobilin kapı
sına fırladı. Şoför araba31 durdur
du, o da hemencecik kapıya koş· 
tu. 

Şoför ilci biikliim olılu kapıyı aç
h, Ahmet de şoför gibi yerlere ka- l 
dar eğildi. Arabadan kısa boylu bir 1 
erkek ve bir genç kadın indi. Ko
raıılıkta pek ;ııüzlcr.lai soçeınediw. 

MAHK MEL • • 
aşmaharrırıer 

Ne Diyorlar 1 
iKDAM Cej a çekmigen aşık 

safa kadrini bilmez 
B. Abldin Davt.r cı\kdenizde harp» 

isimli btl&'Wtkü bq yazısında Akde
nized lıa.rbin çeihı bir safha.ya ,.U:di· 
iinl söy liyettl<: 

t:Akdeniz taarruzuna şiddetle devam 
iç.n, Alınanya tarafından ~imdilik sı .. 
yast. zemin ihzar eıdlmckte ve askq:-1 
b:ızırlıklar yapılınaktadır. Bu vaziyet 
karsısında İniiltercnin, İmparatorlu
ğun Şark nısıt kürresi.ndck bütün kay· 
nııklaı·ınm verimini Akdeniz nuntaka .. 
sına, Orta ve Yakın Şarka tahsis et
mesi halt& İngilıiz adalarında bekle
ınekte olan büyük kuvvetlerin. oranın 
müdafaası için 15.zım oJandan fazla
sını, her tehlikeyi göze aldırarak ve 
her güçlüğü yenerek Akde ize getir
nıcsI ica petmektedir. İspanya ve Fran. 
s:ı da M•hverle ıı,bırJiğı yaptığı Lak
dı..de kı.erikanın da, artık deniz, ha· 1 
va ve kara kuvveUcrJnin t· ili müda
haiesiyle İngiltercnin yardımına .k:o~· 
~ası ıcap edecektir, hatta bu Uaı·eket., 
Japonyanın harbe girmes~ intac et
se bile . 

al bostan
ruı s fan 

Mevsimin en bol harcanan 

yeıil sebzesi maruldur. Ma. 

rula, meyva demekte de bir 
mahzur yoktur. "Kanatan siynemi ağyar elidir,, 

"Yar elinden yüreğim yarelidir,, 

--1l~Yazan: B'OIBYiN BEHÇET 3--
- Merhaba, mıyri mealisemiy

rim erendiı .... Nasılsınız? Nere -
lerdesiniz?. Sizi görenler hacı mı 
olur, hoca mı? Bugün eyyamı mü
barekeden sayılsa yeridir. Hayli 
zamandır göremediğimiz ihvanü 
yaranın bugün bini bir paraya ... 
Miyrim efendim .. Böyle nereden 
gelip nereye gidiyorsunuz? 

- Sorma azizim efendim, sor
ma! .. Başıma gelenleri anlatsam, 
halime ağlarsın ... 

Bu muhavere, bana orta oyu -
nunu hatırlattı. Hani pişekar zen
nelerle karşılaşınca, 

- Vay efendim .. Takmış takış
tırmış, çakmış çakıştmnış, iki dir. 
hem bir çekirciek, nereden nereye. 
gidersiniz? Der ya ... Tıpkı onun 
gibi ... Hani, bunların da pişekar
la kavukludan pek farkları olma· 
sa gerek ... 

Muhavereye devam ediyorlar: 
- Hafazanallah ... Ne oldu? Ba

şınıza bir relil.ket mi geldi. 
- Hemen hemen ... 
- Anlat Allah aşkına .. Merak-

landım. 

- Efendim .. Bizim bir komşu 
vardır. Kolağası zade Hacı Mes'ut 
Bey ... Onun oğlu da Mahmut .. . 
Canım, bilirsin ya Mes'ut Beyi .. . 

- Nasıl bilmem ... 
- Oğlunu ... 
- Çok küçükten bilirim. Oda. 

başı tekkesine babasile beraber 
gelirdi... Başında bir arakiye .•• 

- İşte o ... Şimdi, koskoca heri! 
oldu .. o:uzunu geçti ... Yaz geldi .. 
Bahçeler açıldı .. Şöyle bir bah -
çeye gidip de, 

- Oh! diye iki kadeh buzlu rakı 
çekemedik. Evvelsi akşam, mes'ut 
Beylerdeydim. Mes'ut Bey, hasta 
biçare ... Bir tarafına indi.. Yatar 
durur. 

- Selfımün kavlen min Rabbir· 
rahim .. Vah vah ... A zavallı! .. 

- Evet.. Onu ziyarete gitmiş • 
tim. Laf arasında cbahçeler açıl.. 
dı da, şöyle iki kadeh buzlu rakı 
çekemedik. dedim, Mahmut: 

- Bey amcacığım.. Emredin .. 
Yarın akşam sizi bir bahçeye gö
türeyim. Hurimisal dilberler şarkı 
söylüyor, gılman gibi muğbeççeler 
hizmet ediyor .. Her taraf gül gü. 
listan .. Bülbüller şakıyor ... Adeta, 
cennetten bir nümune ... dedi. 

Mahmut, aylak ... ~ güç yaptığı 
yok .. Bütün gün evde sırtüstü ya.. 
tar .. Akşam oldu mu çıkar .. Gece 
yarılarına kadar, zevkinde, safa
sında gezip tozar .. Allah versin .. 
Babalı fırın has çikarıyor. Mes'ut 
Beyin çiftliği çobuğu.. Ijanı ha
mam1 ... O yatmayıp da sırtüstü 
ben mi yatacağım ... 

- İyi amma, biraderi canbera.. 
berim .. 

•Mevta ııakı§tT, ııu ise, rahat 
döşeğinde• 

cı'froa.m.ü tahammül gerek eTbabı 
hay ate. 

Didinip }·orulınayınca, haya • .m 

Ben yine kapının önündeydim. 
Genç kadın içeriye girecekken 

Ahmet, 
- Müsaade et.. 

Dedi, beni şöyle onıuzwndaıı itti. 
Genç kadın sordu: 

- Kim?. 
Ne istiyor Ahmet?. 
Ahmet, 
- Başbelası .. 
Der gibi kafasını iki yanına sal-

ladı: 
- Bakmayın efendim. 
Ben hemen: 
- Şükriye~·i, Giizini i•l\yorum.. 

Haber yermiyorlar. 

lezzeti kalmaz. 
- Evet.. Evet amma, işte, telak. 

kiye göre değişiyor. O ".la, ondıı:ı 
zevk alıyor. Yoksa, babasının çift· 
!iği var. Gidip eline alsa, hem o
oyalanır, hem çiftliğin varidatını 

bir kat daha arttırır. Neyse uzat
mıyalım .. Dün akşam bir bahçeye 
gidip birkaç kadeh çakıştırmağa 
karar verdik. Bu ıuttu, ben, bir 
bahçeye götürdü. BahçenL~ sa • 
hibı de, eski bir medr~sc nrkada· 
şım değilmi imiş. Onunla öpıişüp 
kokuştuk. Hakikaten, çiçekler için
de, gıizel bir bahçe ... Havuzun ke. 
narında oturup dinlenmc>ğe baş -
ladık. Meğer bizim o[(an, orada 
şarkı sö_vliyen kadınlardon birine 
tutkun &ğil mi imiş? Üstüste, ra· 
kıyı çekmeğe başladı. Kadın kal
kıp şarkı söyledikçe: 

- Allah'. D'ye feryadı basıyor. 
Düşün, ne müşkül me\'kide kal -
dım. Kalkıp gideceğim, gidemem .. 
İnnallahe maassabirin ... Ya sabır 
çekip oturdum. Yan tarafımızda 
bir masada üç kişi ot uru yor. On. 
tar, llfahmuda fena fena bakarlar. 
Belli ki, onların arasında da kadı
nın bir tutkunu var. Bir iş çıka. 
cak ... Mahmut, delibaş çocuktur. 
Birşey söylesem, çıban başını ben 
koparmış olacağım. Bir aralık'. 

- Mahmutcuğum, evladım .. Bi. 
raz seyrekçe iç! dedim. 

- Bana dokunmaz amca .. dedi .. 
Fazla söylesem, biliyorum. 

Derken, o kadın - şöyle şişman, 
enine boyuna bir kadın - kalktı .. 
Şarkı söylüyor: 
•Kanatan sinemi ağyar elidir
•Yar etinden yüreğim yıirelidir• 

- Ah! Aliciğim .. Aklıma getir. 
din, ne güzel şarkıdır o ... 

- Neyse .. Dinle şimdi .. Kadın 
•arkıyı bitirince bizim Mahmut: 

- Yaşa! Nur ol! diye masaya 
bir yumruk vurdu.. Üstünde ne 
var ne yok, şangır şungur yerlere 
düşüp kırıldı. Derken, yanımız • 
daki .masalardakiler de Mahmuda 
bulaşmazlar mı? 

- Onlar ne karışıyorlar? 
- Sözde rahatsız olmuşlar .. O 

değil, bahane ... Rekabet .. Malı'.'ım 
ya! .. Onların arasında da karının 
aşıkı var ... Haydi bir kavga, bir 
kıyamet... Mahmut, iri yarıdır. 
Onların üçile birden becelleşmeğe 
başladı. Derken, bahçenin sahibi 
geldi. Adam, Mahmudu da tanı -
yor, onları da. .. Onlar da, tüccar 
mı Jinış, neymiş; paralı, hatırlı 

adamlarmış ... Ayırayım diye he
rif araya girdi. Mahmut, sen tut, 
herifi itince, havuza at .. Heri! sır. 
sıldam, sular içinde .. Güler misin, 
ağlar mısın?. Bahçede herkes a.. 
yağa kalktı .. Neyse, garsonlar filan 
gelip ayırdılar. Heriflerin kimi -
nin yüzü, kiminin gözü şişmiş .. 
Mahmudun gömleği yırtlmış, kra
vatı kopmuş .. Bahçenin sahibi su. 
!ar içinde, karakola gittik. Şimdi 

( Dııtıamı 6 ın...-ı aahifede) 

Dedi. Hançeremi yırtan bir ses
le: 

- Kızım, beııi tanıdın mı?. Ben 
senin babanurı. Vedat .. Vedat.. 

Dedim. Birdenbire hepsi ve her 
kes şaşırdı. Güzin: 

Muhakkak olan bir a;ey \'arsa, o da 
bugunlerde Akden!zin ateşler içinde 
kalacağıdır.> demektedir. 

CUMHURiYET 
B. l'mıus Nadi «.Fia.tıann l\IUrata.

best. lsinıli buııü.nk U baş y;ızıswda FJ .. 
atların !Iilra.ka.b i Kaııununuu her
kes çin hayırlı oldu;tunu SÖ> l~kte 
ve: 

.-Kanunun t:ıtbık ıe.lcillermden bel· 
k, bazıları yerinde baı..ı ı·k:tyeUe.r din
led.t;ımfzi batırlayoruz. Fakat bu zi-
k"'3Ctier bizim dınlediklerirn;zden beş 
on mi:sll fazla dahi olsa fla tla.nn mü
r.ı.tk:rıbc ... ı esasında.Jci zarureti asla SD.r
sa.n1nzlar. Noksan tarafflar ıslah o· 
lunur. Fak.at böyle z<ıınnnda n1ürak.a
~esiz ~lışve~iı}in getıret:cği korkunç 
akıbctı tanure çare buluııınaz. r'iat
ların mürakabesi, mevcut ve lT'Uhle
mel --fakat daima ısh1hı kabil- tü
tün kusuriariyJe beraber şarttır. 

O kadar şarttır ki bi, bu Yetıı harp 
vcsllesiyl.e ehmıze gecen bu medeniyet 
merhalesıni, harpten sonra dahi elden 
bırakmıyarak memleketin umumt ha
yntuu bu bakımd::ın dalma göz önünde 
tu l~'11: çok büyük iyılikler temin et
mege muvaffak oluruz diye dilşdnii

yoruz.. Ayni eşya ıncmleketin muhtelif 
taraflarında bazan mAkul hiç bir ase
bcple izah oJunamıyacak fiat fark1an 
arzediyor. Bunlarda ihtiklır Y<'k oldu
ğu a~ikar, fakat rnuh::ıkkak ·başka se
bepler var. Fiat mürakabe-sı, adı üs
tünde ffrı:tlann teşekkül unsurlannın 
tetkiki demek olduğuna göre alel~de 
zamanlarda_ dahi bu usuhln bize öf
reteı:cgi mühim hakikatler olacaktır· 
Hem müstahsHe, hern müste.hlike, hu: 
l~sa umumı hayata ve biltün memle
kel<! faydalı olacak hakikatler.• de
mektedir. 

TASViR/EFKAR 
«llidlse!ere hjJ<im ı>lmanın -;;;;ı 

bulıuıııaydJ.• isimli bu~nkü 8-ıa· 
kalede ııon dünya hoi<liselerint lahl~ 
etmd;te ve bili.hare şunian Y•mıal<
taclır: 

c.Şiındi Almanların 1 ha\•&dan Ciri
de de asker indirdikll!rint agreniyo
ruz. Bu haberin doğru oklultına inan
mak lfızım gelir. Çünkü onu Röyter 
Ajansı Londranın salAhiyettar ınahfil
lcrinden aldığını bildirmektedir. Kil .. 
çük Yunan adalarından sonra Ciride 
de hava tarikiyle istilAya kalkışmak 
-:-bu teşebbüsün arkası gelmek şar ... 
tıyle- Alman ordusu için belki yeni 
bir cephe daha ihdas ebnek ola~
tır. Fakat bu mu,·atfakıyetın aYn.i za
manda Almanlar için yeni bir cephe 
daha ihdas etmek gibi bir mahzuru da 
olabilir 

Hul.isa, Almanlar kendilerince ev .. 
veldenber! hazırlanmış ve bütün te
ferruatı tesbit edilm4 bir plfını tetbik:
ten ziyade, arzuları hilAfına zuhur et
mekte olan hB.disatm karışık: cilvele
rine uymak mecburiyetinde kalıyor 
gibi görünmektedirler. 

Dün. İngilizler Yunanistana asker 
çıkardı diye başlarına büyükçe bir 
~alkan seferi açtılar. Şimdi Giritte 
lngilizler!n yerle~mesine meydan ver ... 
myeceğız diye oraya havadan asker 
indiriyorlar. Böyle mütemadiyen İn· 
gilizin arkasını kovalamak iddiası ili' 
yola c;ıkmış olanların, nereye kadar 
gideceklerini ve ne yapacaklarını ken
dilerinin de bilmemesi iktiza eder. On
dan dolayı da verilen teminat ne ka
dar samimt olursa o1sun, onun kat'fl
sında l<!reddilde düşmemek tabi! ka
bil olaını,yor.> 

Dedi, beni sokak kap1sından içe
ri aldL Heyecan içindeydim. Bn 
anlatılamaz, dile sığmaz bir heye
eandL Hakikaten, bir dekika ~ç
meden Güzin aşağıya geldi. Elin· 
de bir fotoğraf vardı. 

Vedat burada sözünün devamıa 
keti. 

- Babam mı, babam .. Baba!!. 
Diye ilk onu annesinin kucağııı

da bırakıp gittiğim nağmeyi ku
lağıma aksettireıı bir sesle •ÖY· 
lendi. Sonra: 

- Hakimler, kizimla buluş
mam böyle oldu. 

- Bir dakika .. 
Dedi, şaşırmışlar gibi, ne yap. 

tığını bilmezler gibi: 
- Ahmet ben şimdi geliyorum.. 
Diyerek koştu, evden içeri F• 

Diyerek yine devam etti: 

De-lim. Genç kadın: di. Ben: 

- Bu tanışmayı, bu buluşmayı 
size anlatabilmeme imkan yok. 
Bu saniyedeki heyecanlarım bile 
buna müsaade etmiyor, kalbimden 
çıkan biitün damarlar onun do
yı.ımsuz sevgisile şi!jİyoı; 

- Ne yapacaksınız onları?, 
Dedi. 
Bu sırada y,anındaki kwı boy-

lu erkek, 
- Haydi Güzin girsene içeri.. 
Dedi. 
Bu lfıkırdıyı, işitir işifl\'leZ he-

yecanla: 
- Güzin seıı misin?. 
Dedim. 
- Evet.. 

- Kızım.. 

Kızım .. 
Ne kadar da büyümüş!. 
Tıpkı hayalimdeki gibi .. 
Diye kendi kendime söylenirken 

o kısa boylu, esmer adam da yan
glid<ı, fakat suratla beni süze sil· 
ze içeriye girdi. Ahmedin de baaa 
bakt$1a ı ,.e hitabı değlşmişti. hı
timnl ne ol~cağını kestiremeden: 

- Hele beyun şöyle buyuruver. 1 

Bu sefer de bakim onun siizllııü 
ke>ti: 

- Bu noktaları kese kesebHir 
n1isiniz. 

Vedat: 
- Evet, haklı<ınrı. Bunlar mah

krrnenizi a!Akadar ei'Uıi3·en şey
ler. Fakat sÖEiin sırası geldl den
zothm, 

ı·~ns"" rece'.'-·inı .. 
D~di, de"9ın ett1: 

(Ar1<& ı y.,.\ 

Dün, bir alqaİn gazetesin· 

de gördüm; eskiden, diyor, 
İstanbul halkı, pis havuzlu 
çirkef bostanlarda oturur: 
marul yerlerdi, 

Halbuki, bostan &afaları• 
nın meıhur oldu;:;·u devirler
de, bostanlardaki havuzlar 

hiç te pis, çirkef değildi. Size, 

eski bostanlarda cereyan e
den marul safasını ben anla· 
tayım: ' 

Akşama doğru, ikindi vak· 

ti, ev halkı, kahve, çay takım
larını da alarak, bostana gi

derdi. Dolap dönmektedir. Ha. 
vuz tertemizdır. O kadar ki, 
dibi görünür. Marullar ke
silir, havuza atılır. Havuzda, 

_buz gibi suywı içinde yarım 
saat kadar kalan marullar b~ 
kesilir. 

So~uduktan sonra çıkarı• 
lır. Ü zerine bir miktar tatlı 
ıu dökülür ve keyifle, zevkle 
yenmiye başlar. Bir taraftan, 
çay semaveri kaynamaktadır. 
~fostan tulumundan veya do
labından dökülen sular ark· 
!ardan, şırıl §trıl a!tmaktadır. 

Mis gibi yeşillik ve top
rak kokar. Bostana eğlenmİ· 
ye gidenler, kendi elleriyle, 
dallardan can eriği kopar.r. 
lar, buz gibi suya atarlar. 

lstanbulun mühim bir kı· 
ıım bostanlarında, reçellik 

okka gülleri de yetiıirdi. Bu 
güller de etrafa mis gibi ko. 
ku nqrederdi. Bir taraftan 
da enginar, marul, bakla ko
kuları gelir. 

Marul safaıı, Mayıs akıam• 
larında, hava kararıncıya ka

dar devam ederdi. Ortalık İyi. 
ce kararıp, ateş böcekleri gö-

dündü mü, ahretlik kızlar, el. 

lerinde çıkınlar, e'llden ye
mekleri ııetirirlerdi. Yemek· 

ler havuz başında, hasır üze
rinde ittiha ile yenirdi. 

Bostana marul aafasına ge
len aileler içindeki sofular, 

yaılı erkekler, bostan kuyu. 
ıundan çıkan buz gibi su ile 

abdest alırlar, yatsı namazını 
da orada kılarlardı. Ve artık, 

bundan sonra, eve dönülür
dü. 

Eskiden, bazı bostanlarda, 
tekne balı denilen kara bal 

da yetiıtirilirdi. Bostana gi

denler, bu baldan da satın a-

Jırlar, evlerine getirirlerdi, bu 

kara bal, zayıf çocuklara, ge

linlik genç kızlara, kuvvet ıu

rubu makamında parmak 

parmak yedirilirdi. 

lıte, eski bostanlarda ma

rul ıafaıı böyle yapılırdı. 

R. SABiT 

f BirimizinDE • ' 
Jiepimizin ~011 

Atılan tar1hi 
mezar taşları 

OkuyuculanruzclaA B. Böleal 
Şrkip Y&2'f'or; 

«Ziyaret maksad13'Je Kanlıca.ya 
ıı!lmiı;lim. Vapur beklemek baha
nesiyle f(jyle eLrafa bir göz gez
dirdim: Burada mevcut camun eı
ratındaıo ınezarlıklard;ı):I yolwı a
çılması Uzer.ine taşlar sö~illmüı ye 
fur.aya burqa muhtelif yerlere a· 
lılmı~tır. Bilhassa bu -.ar taı
lerın arasında Qunnalı mermer 
sütunlar, iıılemeH taeıar çöp!Uk
lerde ve deniz l<eoıarlamıa a tılırut 
bir hakledlr. Gilaün birinde lıu ta
ri!ıl tıışlaru buradaa 1ıAı1 şahıslar 
tarnfıudeıı alınmak ilttiuıali ela 
vardır. Bu ıa;ı..n bir .wta •.ıuı.,.. 

le< Umum lıf6tiüz!liiıli ııönnclldlr. 
Ve bu taflan .. _ IHhaf•~· 

almalıdır..» 

SON TELGRAF - cııııı...ı. 
'Mudürliltfuılln ehemmiy- r.a
z.>n c!.kkatinl «>lbedeırlz. 
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--F: Yazan: FAiK BERCMEN =·f1---
r. • let'er <.ı ında rne ı uriur Sôzun 
neı·den dığını şöyle }ı ı .. ·y.,. ederler: 

huy ık İ ender, ~.ı..ı.utta:ı 351 sene 
evvel, Fe ı yada Sidon şeh.·inı zaptct
ttbı zu an K ı Uıhtın<lan jndi-miş ve 
mtıjav ri Efcstion·u yeni bır kral ara
mıya mc-nı etnli~. 

Gece yarısı ortalık karış t 
• vuran vurana, kı1'an kıran' 

cSennle hasbihal etmiyeli yıl -
!ar oldu anne? Günler, aylar ve 
yıllar sanki geçmemiş gfüi... Bu, 
ihtimal hayatının tatsızlığından 

ileri geliyor, diyeceksin. Ne olur. 
sa olsun zamanın geçmiş olduğu
nu farkedemiyorum, Sade mev • 
simler değişiyor, o kadar .. Yaz -

lar, baharlar tarif edildikleri gibi 
gelip gitmiyor, insanlar her şeyi 
kendi temennilerine göre tarif e
W.yorlar da ondan mı? dersin. 

Dün sıcaktı, bugün ortalık so
tuk ve yağmurlu .. Yarının ne ola
cağını kestirmek imkansız. Eski
lerin: cGün doğmadan neler do. 
tar• sözU galiba bugünlere tatbik 
olunsun diye ortaya atılmış bir 
hikmet olsa gerek .. 

Bana sorarsan çoğu zamanımı 
seninle içten içe konuşmakla ge
çiriyorum, seni düşünmediğim 

gün, hemen hemen yok gibi.. Kalb 
kalbe karşı olmasa bile, senin kal.. 
bin daima karşılık beklemeden 
.beni sever ve düşünür .. Şimdi kar
tımda kestane, salkım ve Selvi 

ı ağaçları, beş katlı apartımanlarla 

ı boy ölçüşen bir mezarlık var. Gün 
geçmez ki, yapraklann arasından 
süzülüp bana kadar gelen bir hıç. 
kırık sesi duymıyayırn. Bu hıçkı· 
ranlar da bencileyin en aziz ve 
sevgili inşanlarını, annelerini mi 
bırakıp gidıyorlar ki .. 

Sen ağaçları, çiçekleri nekadar 
severdin anne! Böyle bir mezann 
olsun isterdin! Lakin bu bahtsız 
oğlun, şimdi mezarını bile bilmi. 
yor. O oğlun ki bir defacık olsun 
sana çiçek getiremediği için, dü

ıün, senden ne kadar daha bed • 
baht! Seni o gün, bir öksüz gibi, 
nereye gömdüğümü hatırlamıyo. 
rum bile .. 
Şimdi ne zaman gözlerim bu

lutlansa, boynum bükülse, kal • 
b irne akan faziletlerini duyuyo -
rum: •Üzülme yavrum herşey ge.. 
çecek. Bir gün her ıztıraptan sıy
rılacaksın, bütün istediklerin o _ 
~ak. İnsanların kıyıp da sana 
çektirdikleri sıkıntılar dağılıp gi
i ec:ek. Yollarda dalgın dalgın giL 
111.e, kimse senin nekadar sevgili 
oldttjunu bilmez. Bilsen sen so
kağa çıkıp eve dönünciye dek ne. 
ler çekiyorum yavrum. Dikkatli 
,mü. düşüncelerinin ağırlığı ile 
6nilıııe düşen baışını dik tut da öyle 
adımlarını at! Yalıuz emin olma
lısın ki her şey geçecektir. Ben 

senin tombul, pembe yanaklı ço. 
cuklarını okşıyacağım. O günler 
bizimdir .. • 

O günleri göremeden gittin ana
cığım. Hiçbir ümidine kavuşama
dın, ne torunlarını okşayabildin, 
m? de oğlunu neş'eli ve mes'ut 
görebildin! 

Bazı akşamlar, penceremin ke
narında şu dünya hayhuyunu şaş.. 
kın şaşkın düşünürken, senin me
lek yüzün, okşar gibi bakan müş. 

fik gözlerin karşımda canlanır ve 
neden sonra yanaklarımın ıslan -
mış olduğunu senin sesinden an. 

lanın: •Anan için artık ağlama yav
rum, ağlayıp üzüldüğünü ben is. 
ter miyim hiç? Gözlerine yazık 
olmaz mı ki .. Annen yine hep seni 
düşünüyor. Seni görmüyor ve ba
banın saçlarını andıran saçlannı 
okşayamıyorsa, bu seni unuttu • 
ğundan değildir. Seni böyle bu 
hale getirinciye kadar neler çek
tiğimi unuttuğunu sanmıyorum. 

Hastalıklarında sabahladığım ge. 
celerde alnından süzülen terleri 
ben silerdim, şimdi - Allah gös • 

termesin - hastalanırsan sonra sa
na benim gibi kim bakabilir? A

teşten sızlıyan kollarını, dizlerini 
kim uğar?• 

Fakat anneciğim bir gün gelip 
benim uğruma hastaknıp yatağa 
düştüğün zaman ümitsiz ve ök -
süz gözlerle sana bakarken: 

- Yük oldum yavrum sana, de. 
miştin. Bu harap ve yıkık halimle 

aenin için ıztıraptan başka birşey 
değilim.• 

Bu ıztıraba ne büyük bir istekle 
ve kuvvetle katlanacağımı ve se

nin yükünü, vücudüm bükülme • 
den ömrümün sonuna kadar ta -
şıyacağımı bilmiş olsaydın, her 
halde beni bu hoyrat ve zalim 8. 
lemin içinde sensiz bırakpı git -
m-ezdinl• 

Belediye memur
ları kooperatifi 

teftiş ediliyor 
Ticaret Vekaletı Müfettişleri Be. 

lediye memurları Kooperatifinin 

muamelatını kontrole baslamış -
!ardır. Alakadarlardan sık sık nra. 

lfunat alınarak yapılan tetkikler 
bir müddet daha devam edecek _ 
tir. 

' Bu Akşam ŞARK Sineması 
Şahane bir 7lclız olan 

ZARAH LEANDER'in 
VİLL Y BİRG. EL ile beraber •arattıkları. 

Jlej !sör CARL ' FRAOELICH'ln muhlefem ve emsalsiz pheserl. 

Kraliçenin kalbi 
(MARİE S TU ART) 

UF!" A Sfu>ER FİL."\IİNDE takdimi münasebetiyle 

MitSTESNA GALA llOSAMEBESi 
Yerlerin evvelden aldmlması rica olunur. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 69 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ BARAYEL 

Ylldırım, kumandanları yanına topladı 

Yazan: CEVDET KARABILGIN 
Tabı. bır hayl, naınzetler peyda ol

muş. Yalnız bunlardan istenen şey çok 
h;;ı.rı , Ut:abl dtlşatinU, müınkun olduğu 

kadar ah 1<4.;sız ve .1amU!"suz olmaları 
id1. 

Kainat, .Flu.de un.verse!. deni- 1 
len unsurun meydana getırdiği bir 
alemdir. Suların değirmenlerı dör.-

1 

dürdiiğü, lıavan:n ziya ve sesı nak 
]ettiği gibi, bu $e~va!e cie, hayatıı. 
:t.areketlerini, ıhtizazlarını mey 
dana getirir. Bin.ıenaleyh, ;,ayal 
bu seyyale ve o·ıun '.Psirle• i ne
tkesinde doğar. Bu dadi:,-eye Subs
tance adı verilir. Bu faraziyeler 
henüz fiziki sahalara intikal ede
mediğinden psikologlar iddiaları
nı şu yolda tevsike çal:şıyorlar. 

Diyorlar ki: Buhar, elektrik, ziya, 
hararet nedir?. Bir enerjiden iba
ret der geçeriz. Fakat bu hayatın 
maddeler üzerindeki tezahüratın
dan başka bırşey değildir. Bugün 
bir buğday tanesinin terkibini bi
lycruz Fakat bundaki (entasi) has
sası denilen sırrı iyice izah· edebi
liyor muyuz? Bunun gibi ziya, e
lektrik kuvvetlerini meydana ge
tiren sebepleri, aradaki en ince 
münasebatı da o esrara bürünmüş 
tenebbüt hassası hayatına soka
bJiriz. Daha ileriye gidip, bugün, 
her hadisenin husule geliş, se
beplerini izah edebilir miyiz? Bü
tün hadiselerin ne evvel:ni, ne de 
ııetielerini bilmek ve izah etmek 
kabil değildir, Bunlar izah oluna
bclseydi, insanların veya daha şa
mil bir tabirle, bütün mevcudatın 
geçmişi ve geleceği evvelden keş
folunmuş bulunurdu. 

Meselii zaman ve mesafe deni
len iki meflıumu ele alacak olur
sak ne kelimelerin, ne de fikirle
rin (zaten mevcut veya icat edil
miş kelimeler bugünkü fikirleri 
izah edebılecek kudrette değildir
ler) izah edemediği bir takım ha
diseler karşısinda kalırız. Aydınlı
ğı bize kadar gelen yıldızlar;n i
çinde ışıkları hala bizim dünya
mıza kadar ull!iamamış olan pek 
çok uzaklarda ve bizim arzımız
dan daha büyük bir çok yıldızlar 
vardır. Malfun olan ve b:ze en ya
kın bulunan yıld.zların ziyaları bi
ze yine malı'.ım olan zamanda ye
ti~iyor. 

Ziyanın saniyede katettiği bir 
mütear.fe ı>larak bilinen sür'ati 
bugün böyle ise de yarın bunun 
yanlış bir hesap neticesi olmıya
cağ.nı bize kim temin edebilir?. 
Bununla beraber bu sür'ati bir 
Convention değil de, bir hakikat 
olarak ele alacak olursak, arza en 
yakın bir yıldız da, yani kainatın 
ayni kanunlarına tabi başka bir 
arz üzerinde, tabii hayat mevcut 
olduğunu kabul etmek lazımdir. -

Bu takdirde, arzımızda vukua 
gelen ziyadar, şa'şaalı, gürültülü 
bir tezahür veya bü:;ük bir volkan 
indifaının fezada dağılan hay•li 
tabii o yıldızın Tasıtlarına kadar 
varacaktır Fakat, bu hayal 90k 
zaman sonra ancak oraya ulaş
mış bulunacak ve arzı üzerindeki 
bu hadiseler, yıldızda yeni vukua 
geliyormuş gibi görünecektir. 

içın n-.aziyi, digerı için zamanı ha
zır. teşı< 1 edccektır. Yalnız oir 
tek vak'an n şu suretle görunüşü 
zaman, mesafe denikn mefhumun 
kıvmetini degiştirmiş olur. Buna 
nazaran acaba vak'anın bizzat ta
haddüs şekline göre Present deni
len zamanı hazır, arza göre mi, 
yoksa yıldızdaki ras:dın gördüğü 
zamana göre mi hak:ki ismini ala
caktır?. Bu zaman mefhumu ha
kiki zaman mıdır, yoksa her iki 
tarafta görünen zamanlar mıdır?. 
Eğer öyle ise, ne hakiki bir za
manı haz r, ne de bir nıazi zama
nı olmamak, veya muhte!.f za
manlarda mesa!ey e göre isim alan 
muhtelif, fakat mahıyet itibarile 
ayni zamanlar olmak 15.zımdır. 
Şu halde bütün zamanlar hakiki 

d~ğil, izafi ve mahallid r. 
O halde, hakiki zamanı nerede 

bulacağız?. Mademki, her yer için 
ayni zaman yoktur ve zaman ha-

' 
disenin oluşu veya başka bir ye-
re intikali arasında mahiyet de
ğiştiriyor, o halde zaman meflıu

mu da değL~miş bulunuyor, demek
tir. Bugün insanlar, iyice anlaşıl
mıyan bir buut, mesafe ve zaman 
muamması iıçinde bulunuyorlar. 
Bu faraziye yıldızdan yıld.za u
zatılacak olur ve ayni hadise, fe
zada. birbirinden uzak yıldızlar
da görünmekte devam edecek o
lursa, bu faaliyetin bir sonu ol 

duğunu da kabul etmek iktiza e
d'yor. Bu takdirde, hayatın ve ya· 
şayışın neden ibaret olduğunu an
lamak pek müşkül bir safhaya gir
mektedir. Gerçi; bu bir faraziye 

gibi görünüyorsa da, bunun bövlc 

1 
olması tabiidir. Biz, zamanı ve hat
ta herşeyi kendi hayatımıza göre 
ölçüyoruz. Ve bizim gözümüze çar. 
pan hadiseler veya içinde y"§a
dığımız veya geçirdiğimiz vak'a
lar, b:~e dogru geliyor zannedi
yorsak da, hakikatte, bizim bu 

hissimiz, ancak bu hadise veya 
vak'aların müvacehesinde bulun
mamızdan doğmaktadrr. 

Yani biz o vekayiin önünden geçi
yoruz. Tıpkı b;r fotoğraf makinesi
nin objektifi önünden geçer gibi 
şimdiye kadar aylarla, günlerle 
ölç~len mesafeler de bugün izafi 
kıymetlerini değiştirmiş bulunu
yor. Birkaç asır veyay sene evvel 
aylarla öl~ül<'n mesafeler, bugün 
fazla sür'atteki nakil vas.taları do
layısile günler ve saatlerle ve hat-

IlL hasJetlcrı haız olanlar merdane 
gogu gererek, ınuraca:ıtta bulundular. 
Aralarında nasıl a böyle haslet sahibi 
olmıyan lar da bulundu. 

Nihcyet İ.:;kender Abdalonim ~in
de mUte\"azi bir bahçıvanı bu makanıa 
münusip görmüş. Herkes şaşırmış: 

c:Nasıl olur da, Büyi.ık İ~kender böyle 
adi bir bahçvanı Kral yapar'?.> 

İ:\kcnder, böyle hayret gösterenlere 
iU cevcıbı vermiş: 

Fıknralık ayıp değildir. 

F'ilhn}dka Abdolimen ise namus ve 
ahllıkı ile kendini sevdirmiş bir insan
dı. Başkala :ının zoru ile istem iye iste
miye k<-•nı.Iisini namzet gösterrniştJ. 

Filhak'ka Kral olduk.tan sonra, yi
ııe kendisini ı;cvdirm,ye devam etti ve 
llJCnıleketi pek güzel idare etti. 

Bir mağaza, müşteri· 
sini nasıl kaybeder? 

Pek tabii olarak, Amerikada tanzim 
edilen bir istatistikle bir mağazanın 
müşterhiini hangi Sl'bcplerden kaybet
tiği öğrenilmek istenrnştir. İstatiı.tiğe 
göre1 şu neti<..-eye varılınaktadır: 

(Yüzde 7) satıcı nczakcts;z oldu
ğundan, (yüzde 3) satıcı beı:erik~iz ol
duğundan, (yüzde 6) rrrü.şteriyi çok 
mal almıya mecbur etmiye kalkışma

sından, (Yüzde 2) alftkasızlığından, 

(yüzde 14) Ciatların yüsckliğinden 

(yüzde 10) malın iyi kalitede olmama
sından, (yüzcd 7) yanJışlıkic:ır yU· 
zünden, (yüzde 5) mahn gc>sterışslz o
ıuşı ;nadr?, (Yüzde 6) istenilen yerine 
başkct cins mal \'ermC'ktcn; (yilzde 6) 
aınan knllnnılınış bir n1alın dPğtştiril
mek istenmemesinden, (yüzde l) fena 
ı·ckltı.m, (yüzde 6) mağnzuda kdtü ida
re, (yüzde 10) istenilen malın stok ha
linde bulundurulnıamasından, (yüzde 
3) ı:ıüşterinin bcklcttirilmesinden ... 

Amerikan istatıstiğı de olsa, yine bu 
rakamlardan alınacak ders yok mu?. 

- _,, 

Tramvay hatlarının 

tevsU masrafı 
Son 1 yıl içir.de İstanbul ve Be

yoğiu cihetlerindeki tramvay hat.. 
!arının tevsi veyahut da ıslahları 
için 898 bin 62 lira 72 kuruş sarf 
olunmuştur. 

Ayrıca Sirkeci ve Topkapıda ya
pılan istim13klere de idarece 60 
bin 101 lira 21 kuruş verilmiştir. 

ta dakikalarla ölçülüyor. Bunun 
gibi, daha pek çok kıymetler değil
şecek, bildiklerimize nisbetle, bil

mediğ:miz daha pek çok şeyler bu
lunduğuna hükmetmek lazım ge
lecektir. 

,_Ç_E_N_B:_E_R_L~İ~T-A_Ş_s_i_n-em-a-sı' 
Bugün Matinelerden itibaren 

1 -AŞK ve iHTiRAS 
Fransızca Sözlü 

GAIIY MORLAY - ELVİRA POPESCO - DALİO VİKTOR _ BOU
CHER - ANDRE LEFAUR 

gibi sinema l]eminin en kıymetli artjstlcri tarafından oynanmış emaal
!'l'İZ bir faheserdir. 

Arza nazaran maziye karışını~ 
olan bu hadise, rasıdın bulunduğu 
yıldız için •halihazır. ı te,kil <'· 

decektlr. Şu halde bir hadise kii
inatta mevcut o iki mahalLn biri 

2-Ka natlı Haydutlar 
1
1 ROCHELLE HUDSON - KENT TAYLOR 1 

Bin bır maceralarla dolu heyecan filmi k 

l\lustafa güldü: 
- A şoyh efendiciğim dedi, meş

hur kelamdır: Kırk yıl günahkar, 
bir gün tövbekar!. 
Şeyh de gülerek mukabele etti: 
- Öyleyse buyurun helvaya e

feıuliın, buyurun helvaya!. 
Şeyh efendi, Ferhat Cemali, Ca

zım üçü birlikte odadan çıktılar. 
Fakat sofada Ferhat Cemali şeyh
ten izin aldı, Güzelint Yusuf da 
koca bir karavana helvayı koltu· 
ğuna sıkıştırınca dördü birden so
kağa fırladılar. Az yürüdüler, ka· 
le kapılarının birinden dışarıya 

çıktılar. Mustafa da Ferhat Ce· 
maliye sordu: 

- Kale dşarısına çıktık. Bura
da, Allahın kırında rakıyı nere
den bulacağız. 

- Sen merak etme, yürü biraz 
daha!. 

Biraz daha yürüdüler. Bayram
pa<a ile Edirnekapı arasında şim· 
di Beylerbeyi çeşmesi denilen su
lak ve ı ğaçlık yere geldiler ve 
hurava gelince Cemali Babanın 
hir işaretile oradaki çimenlerin 
üzerine çöktüler. Kocaman helva 
kara\'anasını bir kenara koydular 
ve Giizelim Yusuf Bayraınpaşaya 
doğru yollandı. 

Aradan on dakika geçmemişti ki 
Yusuf ve iki arnavut bahçıvan bir 
tepsi kuzu, bir tepsi enginar ka
rışık zeytinyağlı bakla, bir çanak 
nıarul salatası, bir sepet kiraz ve 
iki binl:k rakı ile geldiler. Jl.leğer
se Bektaşi olan Ferhat Cemali Ba
ba, daha akşamdan Rüfai tekke
sine giderken Bayrampaşadaki 
Bekta~i Arnavutlara uğramış, bu 
çok güzel ve mehtaplı mayıs gece
sinde gece yarısından sonra, ora
da bir alem yapmayı kararlaştır
mıştı. Tekkecle zıplaya zıplay·a çok
tan ay•ılmış olan Mustafa ile ar
kadaşları, gece yarısı ikinci defa 
rakı sofrasina yanaştiklari zaman 
Ferhat Cemali, Güzelim Yusuf ve 
üç Arnavut hep bir ağızdan şu ne
fesi tutturdular: 

Ey Hke efdal bize zemzeminden ıa .. 
raptır 

Bu sırra aklın ermez, bu bir başka he
sapttt 

Ney, mey ile ibadet, ihvan ile muhab
bet 

~ce gilnahtır amma, fakat bizce se
vaptır 

Hakkın kitabı böyle emreyliyor, oku, 
ıel 

Mızraklı llmühalden vazgeç, galat ki
taptır 

Cennet ve huri, a:ılman sevdası bizde 
yoktur 

Hakkın cemali varken cennet bize a
zaptır! 

Fakat, işin aksiliğine bakın ki 
ayni gecenin güzellik ve mehta
bından istifade için, ayni mevkiin 
biraz ilerisindeki mezarlığın ser
vileri altında toplanmış olan ve 
adlarına •Şeker yemezler . deni
len son derece sofu ve mutııassıp 

toylnsanlı hocalar da orada ken· 
di kendilerine sessizce ve sofuca 
iliılıiler ve du alar okurken, beri
kilerin yüksek sesle okudukları 
bu z ındıkça nefesi duydular ve 
sanki bu nefes, sırf kendilerini kız
dırmak için oknnuyormuş sana· 
rak berikilerin üzerine hurya hü
cum ettiler. 

Bu h ücum üzerine gece yarısı o· 
rası bir kar ı ~tı, artık vurvurana 1 

Türk kuvvellcrı· Edirncde 'L··•la- Fakat koca Y•ldırım, ismine has kolu küçük bı·r Tur·· k ·· • r • suvar; müf- karş•larına çıkamıyacağına emin-
nıyordu. Bu esnada Anadolu !ut- bir sür'atle ordularını toplamış- rezesile teması temin etmek üzere diler. Şövalyeler, 0 derece kendi-
alarına da emirler gönderildi. Or- tı. Türk ordular tam vaziyet al- takip .olundu. !erine güveniyorlardı ki onları gö-
clu az zaman içinde toplandı. mışla d o·· k ·r r ı. uşman eşı kolu müfrezesi renler bırakıp kaçacaklardı. 

Ordu Edirneden hareketle Fili- Ehlisalip kumandanları keşif kumandanı Ehlisalip orduları ka- Bir müddet sonra Türk ordusu-
beye ve seri bir hareketle Filibe- neferinin getirdiği malfımatın büs- rargahına geldiği zaman Türklerin nun hakikaten yaklaştığını habe·r 
den sonra Şıpka geçidinden ge- bütün esastan ari olamıyacağını mevcudiyetini ve ne kadar kuv-
çerek Tırnovaya geldi. d 

1 
S . d tt ld k alınca masa başından kalkıp ser-

üşünerek, Macar kra ı gızmon ve e 0 u !arını rapor etti. mest bir halde taarruz etıneğe te-
Türk ordusu Tırnovaya geldiği Türklerin hakikaten yakınlaş:p . Tam. bu esnada yirmi yedi ey- §ebbüs ettiler. 

sırada idi ki, EhlisaLp orduları ta- yakınlaşmadığını anlamak için Jul Türklerin geldiklerine dair rafından erzak tedariki ıç' in go .. n- bir kumandan maiyetinde bir mik- Eh · 1 Fakat bununla da hırslarını a-lısa ip ı>rduları karargfilıına ha- lam kl 1 dı'kl d 
derilen keşif kolları Türkler tara- tar süvari vererek keşif icrasını ber gelmişti. ıyaca arını an a arın an 
tından esir edildi. emretti ve uzak mesafelere yolla- evvelce Rasovada esir eyledikleri 

dı.. Fransız şövalyeleri, kumandan hin Türkü şehit ettiler (1). 
Türk sipahileri föğbolu kalesin- sebeple hıçbfrısi hayrete d~e- Bu esirlerden birkaçı kaçmağa ve. zabitleri işretle m'""""ldüler. ff. b k k h 1 .. d 

den gelen bir Türk zannetmişlerdi. mişlerdi. ınuvaffak olmuşla\·dı. Firariler Eh- Türkler, Tırnovaya geldig" i Sll'a- Tü kl . -,,,.~ uşman u eşme eş a ıçın e r erın boy ölçüşmek üzere ko-
Herhalde Doğan Beyin habereile- Yıldırım Niğbolu kalesiırin da- lisalip ordusuna avdetle Türklerin da bu keşif kı>lu da Tırnovaya va- Ehi. iken Yıldırım Beyazıd, bir sür'ati rindendı. h 1 ıJOn derece yaklaştıg"ını kumandan- -' olmuştu. ca kt ısladlipkordusu karşısına gel- fevkalade ile Niğbolu önüne ye· 

a üç gün muka11emet edebi ece- "ıı ırne e o u ları haberini aldılar. ı· t 
Sipahiler gelen Türk atlıs1Ra ye- ğini kumandanlarına söyledikten larına haber verdiler. Fakat Türklerin burada bulun- ış i <

27 
eylul) · 

k

. .
1 

. . Fransızlar, sarhoşluktan ayıl- Dü' d b 1 d tıştiler. n;;.man ta ıpçı erını ge- sonra ona göre tartibat almalan Ehlisalip ocduları kumandanları dug· unu görünce taarruz etmekten ı şman or usunun U un uğu ~...,... mış ardı. O güne kadar Türkler h il • k' k 
riye püskürttüler. Fakat karşıla- için emirler verdi. ~habere inanmadılar. Hatta, ke- çekinerek geriye döndü. Düşman ma a i layı ıle eşfettirerek dört 
rında ~·alın kllıç gördükleri padi- Padişah Niğboluya kadar gelen şif kokı neferinin bu rivayetini keşü kolwıun bu hareketi Türk- nedir bilmiyorlardı. Yalnız. Niğ- beş mil mesafede ordugah kurdu. , t 

1 
bolu muhafızı Doğan Bey kuman- y ld B d . . §ahtı. Heps; hayrete düş ü er. düşmanın mevcut kuvvetini ve si- büsbütün uydurma addederek ne- !erin gözünden kaçmam.ştı. Türk 

1 ırım eyazı ın mu.ıyetınd~ki Nıhayet Yıldırim ordugAhına lih derecesim de Doğan Beyden ferin kulaklarını bile kestirdiler. Anadolu slyahileri gözlerinı dört dasında bulunan Türklerle boğıı- ordu az miktarda ul(ıfeli asker ile şarak bira Türklerin ne old"""- u t · d ı d .. k 
dah:J oldu. Ordu kumand:ııılannı öğrenmi§ti. Çünkü, Ehlisalip kumandanları açmış düşmanı tarassut ediyorlar- n' 1 d -..- m n azam pıya e er <>n mure -f dı.. nu a amıs ar ı. kepli. Piyadenin eslihası ok, kılıç 

Jı:ırkırana!. Bağıran, çağır~ 
ven, sayan bir kıyamettir 
du, Berikiler çok kalabalık 
için civardaki diğer babsı 
ve yanaşmaları yetişinceye 
Mustafarun tarafı bir baylı 
landı. Fakat Cazımla M11' 
tiddetU savlı>tleri karşısı-" 
ker yemezlerden bir kaÇ 
kafası, ıöZü yarıldı. Nede• 
feryatlara, gürültülere ko? 
tiyeler, gece yarısı bu Ali 
rındald küçük muharebe~ 
lükle durdurdular ve bunl 
sini yakalayınca sabaha ·" 
las pandıras zaptiye kapı5"' 
türdüler. 

Mustaf anın sil ahi 
ğu korkunç bir ya 
Delibaş Ömer va~ ~ 

Bu son Byyrampaşa v~ 
dan ıonra, işin b.iraz fenfl ~a 
racağını sezen Kaptanpaşl• "t 
fer Mustafayı karşısına atıf 
detle azarladı ve sonra !« 
ıu nasihatler ve tekliflerdi 
du: 

- Bir daha dedi, bu gibi 
kat'iyyen istemem, yoks' 
haraptır. Çünkü btt son y• 
iş, şimdiye kadar ya:ıtıkl• 
birine benzemiyor. Böyle 
sonu vahimdir. Karışnı•"' 
başm .. re yanar ve seni 
kurtaramaz. Onun için, v• 
çeşit insanlarla görü•,.,ektıt 

. taşilik mekfaşilik s~nin 8
1 

Senin bekriliğin sana yetır 
• tar bile! Bn, ilk ve son oıso• 

nin yüzünden bu sefer bt 
lşitme!liğim lif kalmadı. 
yorken sevildiğini bil, f;f1 

seni 1&raya kadar getirtti. 
rada ihsanlar verdi. Sen i51 

rakıyı Bektaşilerle soful• ' ' 
rine katıyorsun! Çok ai'' 
tir bn iş .. 

Mustafa bin dereden s.ııjl 
rek af diledi, bir daha ııo. 
!ere kat'iyyen karışmayat 
detti ve li.flarınm ıonuıı'1 
ya: 

- Likia ıiz dt'di, F erb•1 

lıi Babayı beaden önce ., 
ııunuz, o itenden daha 11· 
zin ahbabınızmış!. 

- Yok olsun öyle netaıt' 
bap!. Ahbabım olup da b• 
ciğer dostum değil ki J11 
Nasılsa keruli6ini bir defaJl 
liste tanıımışlardı bana .• 
te bu kadar! Bana kalırs' ~ 
lelerine uzaktan merhaba 
çersin!, 

- Başüstüne paşam. 

sonra öyle yaparım'. 
- Hem ben seni bugı.ı• f 

daha saraya götüreceğiı!l• 
ıa olsun seni artık oraY• 
yazacağız!. 

- Yapabilir miyim? 
- Bal gibi yaparsın. ~ 

pameyacak mışsın?. sar•Y, 
iyi silahşorü nereden 
sanki? Geçende sana yiıı' 
mişLm. Hem artık st•rı icı 
ce seferlere, harpltr<' de ı· 
deceksin!. 

- Canıır.la başımhı ııcr 

nanl.ır kı.dkanl,yd:lJr. 
Bundan başka orduda 

de \·ardı. Bu Anadolu sif· 
:ır.evcudü yirmi dört b n r' 
deydi. , 

Türk ordusunda tıırıa 1 
• 

!erin adedi ise scko;t·n bı' 
ların silahları mızr~k ,e 
Anadolu siparisinn sıl• ı 

ı· 
ve oktan ibarettı. Ru:rı• ~ 
nin !;ılıihları mızrak ,c 

Türk ordu3ur.d.a aı.ıbl·' 
cılar da vardı. Buııd~" ~' 
avin asker olma1< üıcrc . ~ 

da mevcuttu. Tü ·k or~.ıı t 
mum kuvveti yüz kıt• 

Sırplıların Türk ord::. 
lunduklar:na daır önC fi' 
alınamamıstı, Sırplaı ·n ... • ··rV 
meydan!nda ansızin f:[t• 

etrafına toplad• Vukuı.ıhalı an- Yıldırım d-ı.al İstanbul mu Tiil'klerin bu derece sür'a•ı, Tl"
1

• F k w , çrn - ransız . .r, ço cesı rdu. Döğüş.. ve hançer olup birincı 'ıatta bulu-
anla•tı. hasara~ı terkctti. Kuvvetlerile gairstan dahiline girip toplana. Yıldırım Beyaz:d, Trnovaya ka· me'< ıç n f•~ a• arıyor:ırd Hiç ı 

Kumandanlar, padı•ahlarından alıp ordul.ırı ilzerıne bilecekler• h' c •t.1u1. dar gelen du§l'rıan k if kolun e: ··n · -· .1 d,. (I) JJ ·r- h' ., . ·~ anını~" ori ı Devı~ıi Os· 

baklrsa, Tüı k ordusıın' 
luva kav.ar gelmeler' '1 

lEr· ve Tiırklerin ma 
11 

r takdr,:e Eh! ·,!ip oı 
tihak icın fır•nt zuhur 
e~· leeiik]erı anlaşılıY•'r 
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lbu ya2.ıJ.u1 metinleri AnadC>ta 

l AJ:ın.<ı bılllcnierinden slınmıflıır• 

tlhiı eden: Muammer AlahC 

İngn z Başvckilı Çorçıl, dün ak
il\ Avam Kamarasında Alman

c r•ı G rid adasına paraşütçü as
ııı "~r ııdirdıklerinı haber ver -

tır. Başvekilin anlattıklarına 
tare hadise şöyle olmuştur: ! 
'i •Son gunlerde Almanlar ı:ıeııubi 

·llan:standa çok miktarda tay. 
, 1•ıcr tahşit ediyorlardı. İngiliz 

•areleri bulara ardı ardına her 
l!ı:e hücum e<iiyor ve hasar vel'

ıyorlardı. Şımdi anlaşılıyor ki, 
'hazırlık Ciride karş. bı.r hucu

" l:l'ukaddemcsidir 
tıı !) sabah Giriddeki Suda ko. 

tıa ve civardakı muhtelif tay -
meydanlarına karşı yapılan 

~k {lddetli haı-a bombardı -
•nlanndan sonra l!\00 kadar Al
il askeri Hanya ve Matemi mın. 
ında para~ülle yere indiril

lcrdir. Bunlar Yenizelfında as
an. . krirun üniformasını giymiş 

~ nuyorlardı. 
~a ~Alınanların Gırıdi havadan ısti· 

,,; ~bbüsleri Londrada saat 12 
llıalıim olmuş. 15 de mütemmim 

~!sil.at gelmi~tir. Bu taf.>ilata gö. 
~ Yere men Alman paraşütçüleri 
aııra ile Malemi arasında bır 

_, eyi ele ~çirm~lerse de, 
llradan bırakmağa mecbur e -

ibİ ~işlerdir. Hanya - Malemi yo
~ 1:" ~nubunda oldukça kuv • 

l!ı bir Alman gnıpu dün akşa. 
Jııa kadar temizlcnememişti. Fa

sanı.ldığına göre, diğer grup· 
· htıkim -0lunmlli>tıır. Malemi 

YYare mey<Uuıının Almanlar ta. 
:}ından '§gali de dün akşama ka

r &Jı:iın kalmı~ bulunuyordu. 
llAŞKA iSTILALAR İÇİN 

ttt lJMUMi PROVA MI! 
ıs~' ~Yterın diplomatik rnuharrıri, 
b'ı liı; ~büsü çok cür'ctkarane ve teh

• et, bulmaktadır. Çünkti mu • 
il~it ~fllk.iyet şanslan çok azdır. Fa.. 

. ~1 <\lnıan!ann ngiltere hakkında 
jjl, L • 

i,r 't ~~ istila proıeleri için bir .u. 
.,llıııı pro•-a• yapmak n;yetinde 

ıl•'' • 
ğır l.ı lan da muhteme!dır. 

liharrir, eldeki pek az unsur
' dayanarak, Alınan planlan 

•'' ~ hhmınlerde bulunla • 
bii~ ., 'tcağuu söylem ekle beraber 
ac• "l'ıı 
041 ~I t ki: Alman tayyareleri şid • 
~ hava hücurnlan ile İngili& 

b•' llıı gemilerini bir tarafta tut -
e t ~ Çal~rkeıı. abluka yarıcı ge-

·~ t ~ Yunanistından bu araziye 
'f). ~~bne,;i için. 'Sahilde bır arazi 

· 'di ele geçırmeııe t.eşebbıis et -
ltrt lıal. ve gelişigezl ateş açarak 

~\ı Paniğe \<ermeh!ri de müm.. 
ı:, . değildir. 
'tidııe G<?neral Fregberg'in ku.. 

h~ uıd<l bulunan Britanya, Ye
~!!landa ve Yunan kuvvetlerinin 
ıı_ tarı malüm değilse de, bunlar 
~~ yolu ile gelecek ve adedi 
ı;\:'°'111 suretle mahdut -0lacak 
. ı~ alara kar~ı koymak bahsinde 
ı~":ı.. dan fazla kafi gelecektir. 
~ tıyat mühimmat ve yiyecek 
~ ~n. araşütçülerin pusu ve çe· 
~ bı yapabilmesi de mümkün. 
~· takat bütün şans!& müteca. 

ıı'' ıı tın ~leylıindedir. 
~' AllEŞiSTANDA HAREKAT 

1 . SONAERDt 
~ı:ıliz Başvekilı Çörçil, dün A

"-\· Itaınarasında Habeşistan ha
lııı atı hakkında da beyanatta bu. 
, l'iıuş ve demiştir ki: 

~ll:ıba • Alagi ufuri, Habeşüı-
~ ltaıyaııWın her türlü bü -

; y <lrgaıiliıe mukavemetlerine ni.. 
~~ıı~t ~ermiş olan bir harekettir. 
İiq esız cenupta çaıpışnu. bir 

I'~ det daha devam edecektir. 
~~~at Amba - Alağı. seferi Jimdi~ 
~ar Yapılan seferlerin en şayanı 

. 
1t olanıdır. Artık bu harp sah.. 

ıııı;11tıde sef~r nilıayete ~nniş bu· 
'9tı "tundan, buradaki. İmpara • 
·~ ~~ kuvveUerı şimale, Akde • 
>. ~e gıdeceldir .• 

~t, llltarıı Radoy gazetesi, bura • 
ltııVV<"tıerin Filistine nakle -
kte olduklanm söylemiştir. 

~ ~d <;ti Liby daki harekat hak _ 
~ , a dk malümat vermı~ \"e de. 

.r k. . 
lıı~ .... Motörlü !ivalanmızılan bir 
b ~ ~. •~rh lı livahrın ve kuvvetli 
~-!~topçu müzaheretiliı bırkaç 
ı.l't d:ınberı harekatta bulunduk
ı.ııı, ~den elli kilometre Her. 
~~ış t!T ve Sollum'u, cehennem 
~il g~Çtd.ni ve Capuzzo kalesini 
~-:l~rek düşmanı geri atmış • 

t 
1
· Z.ırtılt kıt'aları. 17 mayıs 

~:ı.,.,,_3 .de düşmanın iyU:ıe ~nahı 
'""'1ııa \'e iyi bir vaziyette bu
~ t '01-Jardı. Müteakiben hü~ 

,r ıı, eçıni§l.er ve w:tıJ.ı kuvveti • 
ı> \'~rınl.f olduğu avantajlı va-, 

Dün sabah Girit üzerine · 
celen Alman planörle
rinin adaya 1500 kadar 
para§ütçü indirvıekle, 
Almanyanm nuıl bır te
ıebbü.ae eirifmiı olduiu 
merakla aorulmaktadn·. 
İngilizler, bu tqebbüsü 
cür'etkarane bulmakla 
beraber, bütün ıansların 
Almanların aleyhinde 
olduğu fikrindedirler. 

ziyetten geri atmışlardı. Harekat, 
binııetice, gayri kat'i mahiyette 
kalmıştır. Almanlar, yüz Bril.an
yalı esir ettiklerini iddia eylem.iş. 
!erdir. Bi2 beş yüz Alman esir al
dık. Almanların tank ve insan kay. 
bı, bizım kayıplarımızdan daha 
<fazla degılse muhakkak ki ayni 
derecede ağırdır.• 

Eğer Martinik 
bir tecavüze 

... ugrarsa •.• 
Vlf!ngton, ll (A.A.) - Fraruıız se

firi He,. diln ltoniel Hol ile yaptığı 
müIAkalta, Fı·ansanm her tecavüze 
karşı Martinik'i müdataa edeoeiiffi 
sOT!em4hr. 

Vişi, 21 (A.A.I - Muhtemel bir A
merilı:an tecavüıune karşı Martinilı:'te 

bulunan Fran."'tr. kuvveUenne mUda
faaya hazır bulunrıWan ba.ldcında e
mir verHdiğine dair. Paris radyosunun 
verdiği haber musl.emleke mchalilinde 
ne teyit, ne de tekzip Eodilınektedir. 

rraltbtaruı atmadan 
bırailtıklan köprü 
Kahir~ 21 (A.A.) - •B.B.C.• 

Irakta Falluca'nın işgali Kahirede 

Arkadaşını 
kurtaran bir 
tayyareci 

Londra 21 (A.A.)- Iraktaki ha
rekat esnasında, Sarnavada kış

lalar üzerine yapilan bir hücumda 
hasara uğrıyan bir tayyare, bu 
şehrin 5 kilometre cenubunda ye
re inıneğe mecbur olmuş ve der
hal Raşit Ali kuvvetlerine mensup 
askerler tarafından sarılmıştır. Bu 
askerler, tayyare mürettebatına a
teş açm:şlardır. Vaziyeti görmiiş 
olan diğer bir İngiliz tayyaresi, 
derhal yere inmiş, hasara uğra!TllŞ 
olan tayyarenin mürettebatını al
mış ve ateşe rağmen hiçbir zayiat 
vermeden yeniden havalanmıştır. 

IRAKTAKİ MUHAREBELER 
Kahıredekı lngiliz umumi karar

gahının neşrettif:i tebliğe göre, 
lng•!iz kuvvetleri Irak kıt'alarile 
kısa bir çarpışmadan sonra Fal -
lujah ş~hrıni zaptetmişlerdir Bu.. 
rada mühim bir köprü sağlam o. 
!arak bulunmuştur. 

memnunıyetle karşılanmıştır. Hab. f.lıııl.ıııı-.!ıfııtoı9'ı-.-~llllıııllll-W~ 

Rabbaniye ile Fallujah arasın
daki bıiyüJı: mıntaka ric'at etmek
te olan Iraklılar tarafından su al
tında bırakılmışsa da. İngilizler 
dolambaçlı hır yol takip ederek, 
buraya vardıkları gibi, şehrin şar. 
kındakı çöle nakliye tayyareleri 
ile asker ındirmışlerdır. 

Habbaniyeden 25 kilometre ka
dar bir mesafede bulunan bu mü
hiın köprü başının işgali Fallu • 
jah'dan <;Ol tariki ile ancak 50 ki. 
lometre uzakta bulunan Bağdada 
giden yolu açmaktadır 

NAZIRLAR BAGDADA 
DÖNDÜ 

Süudi Arabıstanın merkezi El· 
riyad'a gitmiş olan Irak Harıciye 
Nazın Naci \'e Ankara)·a gelmiş 
olan Harbıye Nazırı da Bagdada 
dönmfujlerdir. 

SURİYEDE VAZİYET 
Suriye yolu ile Iraka Alman tay. 

yarelerinın ve bu tayyarelerle Al. 
man kıt'alannın geçişi devam et
mektedir. 

Suriyedeki tayyare meydanları
nın İngiliz tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmesi üzerine, 
Fransız hükümeti Surive ve Lüb.. 
nandaki biitün İngıliz konsolosla. 
nnın faaliyetine niha~"et vermeği 
kararlaştırmış ve bu karan 19 ma
yısta l<-0nsoloslara bildırmiştir. 

Bunlar bir hafta içınde memur -
!arı ile beraber Suriye ve Lübnanı 
terkedeeeklerdır. 

MARTİNİK'TEKİ FRANSIZ 
ALTINLARI 

Amerikadan gelen habCrlere 
göre, Bearn ismindeki Fransız tay. 
yare gemisi ile Emil Berten kru
vazörünün Martinik adasını ter
ketmeğe hazırlandıktan bildiri! -
rnektedir. Bunların adada, •For 
dö Frans• kales; mahzenlesrinde 
bulunan Fransa Bankasının altın
larını götürmek istediklt•ri zanne.. 
dilmektedir. 

Paris radyosu spikeri. Amerika 
Martinik adasına el koymağa kalk
tığı takdirde, Altınların Amerika.. 
lıların eline geçmemesi için, ka. 
lenin bPrhava edileceğini söyle
miştir. 

BULGAR HARBİE NAZIRI 
BERLİNE GİDYOR 

Bulgar Harbiye Nazırı General 
Daskalof Berline gidecektir. Bul
gar resmi mahfilleri bu seyaha • 
tin sebebi hakkında ketumiyet mu.. 
hafaıa etmektedir. 

Romanya ve 
Bulgaristan'dan 
getirilen kedi ve 
. - köpekler! 

Hariçten şehrimize gelenlerin 
beraberlerinde getirdikleri köpek 
ve saire gibi hayvanl~r 16,5 lira 
gümrük resmine tibi oldukların. 
dan bu yıl şehrimize gelenlerin 

bir çoğu hayvanlarını gümrükte 
bırakmışlar bunlar Himayei Hay

vanat Cemiyetine gönderilmiştir. 
Fakat ekserisi geç yollandığından 
ölmüşlerdir. 

Bu yıl Romanya voe Bulgaristan.. 
dan muhaceret eden Türkler de 

köpek \"t! kedilerini beraber ge. 
tirınişler fakat gümrük resmınden 
dolayı bunları Hayvanları K~ru

ma Cem iye tine vermişlerdir. Ce
miyetin bildirdiğine göre bu me • 

yanda muhacirlerden bıri üç yav. 
rulu köpeğini bır kutu içinde sır
tında ta:;ıyarak köyünden KD>ten· 
ceye yayan gelmiş, oradRn ı·•par.. 
ıa istanbula vasıl olmuştur. 

bani.ye ile Bağdat arasındaki mü
him ve yegart" geçit yolu olan köp
rü atılmamıştır. Bu dar köprünün 
atıldığı zannediliyordu. Eğer atıl. 
mış olsaydı. harekat zorluğa uğ • 
rardı. 

Nafıa Vekili 
şehrimizde 

Bir rnüddcttenberl İunitte tetkikler 
yapmakta olan Naha Vekili General 
Ali Fuat Cebesoy düı.ı olomobille ~eh
rimiıe gelıniştir. 

Amerika tayyareleri 
( 1 ine! Sah.ti eden Devam) 

mevzilerinm boınbardmanina işti
ray eylemişlerdir. Eski Capuzzo 
civarındaki tayyare meydanı üze
rinde serpilmiş bir vaziyette du
ran Alman tankları ve m-0törlü va
sıtaları üzerine büyıik bombalar 
atılmıştır. 

lzlanda dün Dani
markadan ayrtldı 

cı ille! SaWledbıı Devam) 

· lz!anda Parlamentosu afa • 
ğıdaki ~ ka.rarnameyi kabul 
etmiftir: 

1 - augiinki.i şartlar da.ki. 
tin.de Danimarka hükümett 
vazifesini ifa. edemez. 

2 - DaRlma.ı'k4 ile bagh • 
lık statüsü talik olunmuştur. 

J - lzla.nda bir Cumlıuri.. 
yl!t olmakta.dır. Şimdiye ka • 
dar lz!a'lldanın lıükü:mdan o. 
la.n Danimarka K talının ye
rine bir naip tayin oluna.calç. 
tır. 

Sahipsiz kalan 
köpekler 
• (l bıd Saaif- Den.m) 

yif, ihtıyar hayvanların çoğaldığı., 
bunlara zulüm yapılmaması için 
müfettiş bjr'l6unun &ttırı:acağı 
polislerin de bu hususta muave
netlerlnin temin olunduğu. zıkre
dildiHeu ;onra: 

•Bu yıl sahiplerinin ecnebi 
memleketlere git.mek mecburiye

tinde kalmalarından dolayı mü
essesemize hediye <ılunan üç kö
pek 'bütün iyi ihtimamlarımıza 

rağmen sahiplerinin müfarekııti 
yüzünden teessürlerinden ölmüş
lerdir.. denilmekte ve bil.ihare 

de ·birçok kimseler hayvanlarını 
uyutarak öldürmek üzere hasta
nemize geldiltlerinde itl.if ameli
yesinde yanlarında bulunmakta
<trlar. Bu vaziyet; ölı:ı••'kte olan 
hayvanın; sahibi.nin kendisini ter
kettiği zehabına düşmemesi için 
lüzumlu ve makuldür.• denilmek
tEdir. 

Yine rapordan anlaşıldığına gö
re köpek ıstiyenlere hastaneden 
güzel, cins köpekler verilmekte
dir. Fakat bunlardan beş tanesi 
- biri Kadıköyünden - kaçarak 
Şişlideki hayvan hastanesine gel

miş!er ve saatlerce gece vakti ka
pı önünde bekliyerek kapı açılır a
ç:lrnaz içeriye girmişler, eskiden 
!bulundukları kutulara sevinçle 
koşmuşlard: r. 

Bu köpeklerden Liri Yedikule
den kaçarak Şişlideki tıastaneye 
gelmiş, hastanede uzun bir müd
det kaldıktan sonra bır sah.ah kalb 
hastalığından ölmüştür. 

Birleşik Amerika 
( 1 ine! Sahifeden Den.m) 

tarafımızdan bir hayli fudakar • 
lıkları istilzam ettiret<!ktir.• 

Ruzvelt, Birleşik Amerikanın 
İrlandaya yarım milyon dolarlık 
y:iyecek maddeleri göndermeği 

teklif ettiğıni söyll'emiştir. 

SURiYE 
Cl ine!- Sahifeden Dl"vam) 

Dığer taraftan Suriye Yüksek 
Komıscri General Dentz dün neş
rettiği resmi bir tebliğde Suriye 
hava meydanlarının İngiliz tayya. 
releri tarafından bombardıman e
dilmesi üzerine, Fransız makam. 
!arının Suriye ve Lübnanda bu • 
lunan İngiliz konsoloslarını man
da altındaki toprakları terke da • 
vet ettiğini beyan etmektedir. ----Alman tayyar.eteri 

(1 inci Sahifeden Devam) 
zaret al: ına alınmasını Hariciye 
Nazırı Kordel Hull nezdinde pro. 
testo etmşitir. Hanri Hey alınan 
bu tedbiri • hasmane hareket• o
larak tavsif etmiştir. 

Röyter ajansının m uhabirıne 
göre, Hanri Hey bu mülakattan 
sonra gazetecilere aşağ:daki beya. 
natta bulunmuştur: 

cKordel Hull ile Amerikanın 
Fransa hakkındaki kanaati mese
lesini esaslı surette münakaşa et. 
tim. Hükumetim, halen Fransada 
vukua gelen hadiseler ve bilhassa 
Fransız - Alman ~birlivi müzake. 
leri karşısında, Amerikada husu
le gelen aksülamelden dolayı hay. 
ret duymaktadır. 

Mütarekenin 18 inci maddesi 
mucibince, bütün Fransız tayyare. 
meydanları Almanya ve İWya ta.. 
rafından kontrol edilebilir. Müta· 
reke ahkamına göre, Alıru.n tayya
releri Suriye tayyare meydanları.. 
na inmek hakkını haizdir. 
Fransız milleti arasında nifak 

husule getirmek hususundaki bil• 
tün teşebbüsler akim kalmağa 

mahküındur. Ancak büyük Şefi
miz Mareşal Peten tarafından ida
re edilen bir tek Fransa mevcut 
olacaktır .• 

Girlde havadan Garaç 
(1 bici Sahifed ... Deva.mi 

larsa da, bir grup bir tayyare meyda
nı civarın.da tuturunı,ya mu\'llflak ol
muşluc .. 

Eğer i>u ırup tayyare meydanını ele 
geçirmjye mu\·ai!ak olursa, daha iyı 

t.e.sUh edHmiı takviye kuvvetlerin.in 
yetişccegiııe şüphe yoktur. 
Malüındur kJ. Alınanlar old:lkça ~

tır otomatlk. sililhları, hatti havan 
t.oplnrını parqiitlerlc indirmiye mu
Ya!fak olmaktadırlar. 

Fakat top gibi, küçlik zırhlı ara'ba 
vesaire gibi daha çok ağır sHAhlar için 
nakli;rc tay;rarelerl lhımdır. 

Paraşutçülerin hiltumundaıı evvel 
ağır hava bilcwnlan yapılmış .,,, pa
raşütçüler indi.ktl>..n sonra da bu hü
cum idame edilmiştir. 

İngilizler, Almanlarm muanam ta.r
yare tahJidatı olduğunu biliyorlardı 
ve hatırlardadır ki, aou günlerde Şi
mali Fraıısada işgal alt.ı.nda bulunan, 
tayyare meydanlarına karşı. şiddeW 
hücwn1arda bulunmuşlardı, Yine ha
tırlard.adır ki, bir hafta evvel. içlerin
de iki tayyare g<>mi.i olduğu halde 
bazı İngilız. harp ,l'emlleri Cebelütta
rıktan Şarka acılmı,)laı·dı . 

Giride indirilen 1500 kı;;;ılik ilk: as
ker ınütrezcslni bundan bir !>ene evvel 
Holandaıda oldugu gibi, di,ğerlerinin 
takip etmesi muhterneldir. 
Diğer taraftan Alnıanlar1n Giridde 

bulunan askerlerine tic:ıret gemileri 
ile ağır malzeme gOndcrıniye teşebbus 
ed~k1eri zanrıedilmektccllr 

İngiliz donanman, hiç şüpb6iz bun
larm cec;i>ine mini olmıya talışaook
tır. Vu.kua telecek muharebede, Ingi.
üz &'emiicri Alman stok pike bombar· 
dıman tayyarelerinin \"e bazı şayialara 
göre parça halinde Ywıanbl.ana gıti· 
rilını~ ve F..g:c limanlar1nda monte e
dil.mi~ olan denizaltı ,ceınilerini.n hü
cumlarına karşı koymlYa ınecbur ola
caktır. 

Deva1n eden harekfıtın neticesi n.e 
olursa obi.ln, pek büyük aksü1~ımel 
hflsıl edecek istidattadır, 

Halen Ciritte buıuruın İugiliz kuv
vetlerin.in. büyük' bir kısnu Yeni Ze
IAndalı olmak üzere takriben bir !ırka 
otduJ:u tahmin edllmokledir Gıridde 
biri Hanyada. diğeri Kandi)"f!'de olmak 
üzere iki sivil 1a)tyare nleyd~ını '\·a!'
dır, İyi limanlann mc\•cut o1maylŞ1 
adanın mudafaa511\l kolayla:;\ıracak 

mah\yettedirf 

Giritfe Alman 
paraşütcüleri 

(B·roak• \elen Devam) 
ve denizden bu hareketleri yapar, 
İngiliz down•ma ve tayyarelerini 
meşgul ederken fütimal Suriye 
iskelelerine de asker çıkartmağa 
ve tank, ınotörlü vasıta indirmeğe 
çalışacaklardır. Bu arada mahalli 
hazulıklaruıın, Irak ordusundan 
bekledikleri laiznıetin, Fransııı 

şark -0.rdusu ile teşriki mesai ;ıe
killerinin tarımın ne olacağı da 
şimdiki halde meçhulümüzdür. 

Herhalde, ) .. kın gfuıler zarfın· 
d11 Şarki A.kdenizde kanlı bir bo
ğuşmanın b"§lıJacağıru ummak 
yerindedir. Hatta, Giride indiri
le.n Almaa paraşütçü {edaileri· 
uin de sırf bazı tahribat ve ır<ıne
viyat üzerinde tesir yapınak içia 
indirilmiş oldukları a!jikiırtlır. 
Ancak. Giride inebilen ve fakat 
umulan hizmetleri ifa edemedik· 
!eri muhakkak olan {edat para;H
çülerin bu tarzı hareketleri he~üz 
asıl bel<lenen kat'i hamle , .• taar
ruz bakımından sahih bir fikir ver· 
meğe ki.fi değildir. Herhalde. Al
man1aTın mak. adı Suri~·e~~ çık

mak, Irnka ve Süv~y <.' gitmek; 
Trahlns tepheı>.indc de faal bir 
vazi}·et muhafaza ederek İngilrz 
knvvetlerini orada meşgul etmek
tir. Buna karşı İngm2lerin tedbir 
,.e menfaati de Suri)'c~·c hikim 
olarak Yakın 'l'e Orta Şarkı koru· 
mak, müdafaa eylemek, soauna 
kadar çarpışmak ve Alman~·anın 
Afrika lat'asımı taşına.,na fırsat 
vermemektir, Bunda muvaffak O· 

lacakları da üphesizdit1. Çünkü, 
İngiltere; Mısır, Filistin , .• Orta 
Şarktaki kuvvetlerini son uman· 
larda, bilhassa arttırmış bulunu· 
yorlar ve durmadan da arttırmağa 
devam ediyorlar. Alman ve İtal
yan crkiinıharbiycsinin hesap ve 

plıinları ne kadar şa~ırtıcı "e ma
hira1'e hazırlanmış olursa olsun; 
Suriyef Filistin, 1\lısır, Irak ve 

l\tavcrayi Ürdüne hakim olnuık, 
nihayet ve en sonunda kara kuv· 
vetlerinin çokluğuna ve üstün ve
saite sahip olmağa bağlıdır ki, Al
manya ve İtalyanın hıgilizlerin 
elinde bulunan ve 1,500,000 kadar 
tahmin edHen askerden daha f8.2-
la ne Trablus cephesine, ne Suriye 
iskelelerine ha••• ve deniz yola 
ile asker getiremiyecekleri göz· 
önündedir. Hele, Habeşistan ha· 
reütı da bittiğine göre; İagilte
reııin Orta ve Yakın Şarkta, Ak
deniz sularında, herhalde kahir 
bir kuvvet sahibi bulunduğuna 
itimat etmek ve mibnr laarruzu
nnn hu sahalarda husrandan baş· 
b hitbir şey videtmediğine ve 
etmiyeceğine i~anmak li.zımdır. 

ETEM tzZET BENİCE 

Erzincan zelze -
lesinde hayvan-
1 arın insanlara 
yardımı! 

Rlmayel Hayvanat 
Cemiyeti şayanı dik
kat rapor neşretti 

Himayei Hayvanat Cemiyeti ta
rafından bugün neşrolunan bir 
raporda Erzincan zelzele (eJ.ake
tinc:İe hayvanlann kurtarılması 
hakkında şayanı dikkat malilmat 
verilmektedir. 

Bu rapora göre zelzeleden az ev. 
ve! tekmil hayvanlar felaketin 
geldiğim hissetmişler ve atlar kif. 
nemeğe, inekler böğünneğe baş
lamışlardır. 

Bu suretle yerlerinde duramıyan 
hayvanlarını merak eden birçok 
kimseler gece uyanarak zelzele
den kurtulmuşlardır. 

Yine rapora göre köpeğin biri 
uykusu ağır olan sahibini uyan • 
dırmak için entarisinden çeke çe
ke sürüklemiş ve ·iddetle bağıra
rak yukarı kattakileri uyandırmak 
suretile hepsinin hayatını kur -
tarmıştıc. 

192 k~lik bir askeri garnizon. 
daki 96 ~t da evvelce huysuzlan • 
mışlar ve subay hayvanlan gece 
talime çıkartarak böyle«! hayvan
larla beraber gidenler z lzeleden 
kurtulmuşlardır, 

Yine rapora göre bir kad;n ha
rap şehirden kaçmak için koşar. 
ken çocuğunu beşikte unutmuş ve 
köpek çocuğu sürükliye sürükltye • 
trene kadar getir~tir. 

ZAYİ - Zir.llt Bankası İstanbul 
Ş11besinde bulunan 23041 numaralı ta
sarruf hes..ı.bıma alt rU·lriaoımı .ı:ayi et
tin1. Yeni.Wli al;ıc-atımdan c:;kisinia 
hük.o;ııU kalınadıtı UAn '>1unur. 

Fehmi ~Dt'n.tlLJ:a 
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Bir Casusun 

Gizli Defteri 
No.20-

Yazan; FnıftC>S MaclıGrci Çeviren: lskend" F. SERTELLi 

Beni öldürmek için, koca bir gemiyi yol
cularile beraber denizin dibine gönderdi 
- Kurtulanların ,.., boğulan.la- clenler füte.>uıe ge.,:ırdım. 

rın listesini tel.sizle verdıniz mi? _ O h,..;.:Je biz Hamburga var· 
- Hazırladık .. hemen vermek "'~ ~ıı. ben :m olılınümıi bütün 

üzereyiz. Niçin 90rdunuz! dWıyarun duyması ıaum. Telgraj. 
'.'a .. yet=i kurtarmak için, çok ,~M·•·" mı:. 

centilmen bir bahriyeli olan sü- _ Eı·et. Tahli.ıiıye şirketine bir 
variye şu şekilde idarei kelam et- telsizle hadisey; hemen bildirdim. 
tim: Bunu duyunca geni} bır nefes 

- İngıltere hük\ımetının sel.i- aldım: 
meti namına, adımın boğulanlar - Demek ben şundi yaşamıyo-
Jistesine geçirilmesıni ıstıyorum. rum. 
Bu lütfu benden esirgıemryeceği- - Hayır. Re&ınen öldıın, 4emek. 
nizden eminim. ı tir, azizım!. Bundan sonra başka 

Süvari birdenbıre man.:ıJ, bir bir hilvıyetle yaşafl'ağa me.:-bur· 
gül~le yüzüme baktı: sun•. 

- Mister Vilyamsın bahsettiği - İyi amma, ben Hamburga na. 
İngiliz memur..ı siz 'llİsiniz yok- sıl ve ne sıfatla ç>kacağım. 
sa?. Sıivari zeki bir adaırdı. D'kkat· 

Hakikati ;tirafa mcd:ıurdum: le yürume baktı· 
- Evet, dedim, Vilyams bir - Hiç merak etme' &n seni 

Alman casusudur. Beni imha et- yolculardan sonra, bir gemici kı-
mek için koca bır genrlyı ,.~ bun- yafetile çıkorırım. Adını değişti-
.ca ~·clcuyu öbür dün~·a}·a gönder- rirsint 
mekten çekinmedi HanıOurga di- -Pekala. Teşekkiiredcrun Ben 
ri olarak ç;kacağımı duyarsa. bel- de ufak bir mat.·ajla, hem ndnnı, 
ki benim yüzümden yme bir çok hem de kılığımı deği.şt:ririnı. 
kimselerin canı yanacaktır. Hal- Sü\-ari ile bu suretle 'llUtabık 
'buki adımı boğulanlar U..stesinde kalmıştık. 
görürse. müsterih olarak Berline Ertesi güri oldukça •akin bir ha-
gidreek ve mesele kalmıyacaktır. va içinde Hambu.rg lmıan·na var· 

Süvari çek makul ve ketum 'bir dık. 

adamdı. * 
- Memleketimin selameti na· Alman casusu nhtım

mına size yardım edeceğim. Söy· 
lediklerinizi kabul ediyorıı.m, de- da dol~ıyor •• 
di.. Tahlisiye vapurile Hambu rga 

Derhal boğulanlar listeıine ~ vardığımız zaman rıhtım boyun· 
mimi yazdı. da binlerce insan birikmişti. Her-

Her ki !iste <ie telsiz memuruna kes Faberlayn faciasından kurtu-
;-eri.lerek çekildL 13ıitün dünya lanlarıyakından görmek istiyordu, 
facianın tafsilatını şüphe yok ki Bir kısmının da akrab391 sahile 
sabırsızlıkla bekliyordu. gelmişti. 

Listeler telsizle dünyaya iline· Vapurumuz nhtmıa yana..=~tL 
dildikten sonra, sabaha karşı sü- Süvarinin kamara penceresinden 
vari beni çağırdı. Yanma gittim: etraf tecessüs ediyordum. 

- Azizim, dedi, bir noktan ih- Süvari bir aralik.kanıarama gel· 
mal ettik Yolcular yarın Ham • di. 
bu~ vannca sizin )~mzı _ Şiiphelrndituıiz .adamı nh-
sôylerl<"rse, bu tedbirden hi~ir tmıda görebiliyor ~usunuz? 
netice elde edi1<"1™!Z. Benim aklı· _Hayır. Ben de oruı bakıyorum 
ma şöyle bir tedlıir geldi: Sizi ka- _ Bı.ı adamı tanımak istiyorum. 
maramda saklamak V!! voleulara Eğer ben yukarda iken gözünüze 
sizin de fazla su )'1lttu~nuz için il'"'rııe, hemen '"' dügm" eye bas..~ 
füc'eten öldü'"'-ürii ve eeısediıü- ...,. .-5~• ım. Ben işareti alır almaz gelirim 
2llı denize atıldığ;nı söylemek. ( Arimı varı 

Süvarinin teklif ini kabule mec- 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~İİİİİiİİİİİİİİİİiİİİİİiİİİı•İıll• 
burdum. Başka türlü hareket e- l' 
demezdim. Derhal kamaraS'llla gi- Ö L O M 
rip saklandım. 

Süvari o akşam kamaraSlna gel
diği. zaman bana hMiseyi. şu ıe
kı:lde anlattı: 

- Hastalardan 1>iri öln.uştü. 
Kmıseye göstermeden üstdnii ört
tüm. Ve }'Olculara: (Mühendis 
Mister Ceymis fazla sıı yutmuştu. 
Öldü.) dedim. Herkes kendi ca
nile uğr8.§lyordu. Hıç kimse şüp
hclenıned.i, Ve tayfalara ecsedı at
tırdım. Ölen adamın ismini ayr.ıca 

\ 

Yanya mepyihi kiramından 
merhu.ın (Şeyh) Ali refikası Bey
tul.Wı İlhan ve Mehmet Emin Gu.. 
ra'nın valdeleri, Emliık ve Eytam 
Bankası Emlak Şefi Kemal İlhanın 
büyük annesi Halide Gura müp
te!A olduğu hastalıktan kurtı.ıla • 
•nıyarak ikamet etmekte olduğu 

• fanısada rahmeti rahmana ka -
vuşmuştur. Merhume, iyi kalp!~ 
saliha bir kadındı. Mevla rahmet 
eyüye. .......................... 

HARP VAZİYETİ 
( 1 inci Sııhihıd<a ~na) l 

bu tasavvur ettiğim İngiliz deniz 
cephesini düşünmedikçe garp çö
lünde veya Orta Şarkta Alman ha
reketlerinin ümal ve muvasala 
bakımından inkip.f edemiyeceği-
11.i izah elmiştnn 

Şarki Akden.izde Almanlan dü
şündüren en mi.ihım mesele ik· 
mal ve muvasala meselesidir. Bu 
sebeple Girit adasını işgale teşeb
lriis e1meleri tabii bir ihtiyaçtL 
Bununla, bu defalti isabetimde de 
bir fevkaladelik olduğunu aöyle
mek istyonun. Ölçüler iyi hesap 
edilirse, hareketler doğru ol.arak 
tahmin edilebiLr. 

Girit adasına şı.mdikı 1ı&lde 15<» 
kadar Alman paraşütçüsü inmif 
ve İngıli2 • Yunan müdafaa kuv· 
:vetlerile muharebeye tu'bışınuş
tur. Paraşütçüler Suda - Hanya 
civarına inmişlerdir. Bu kuvvet
lerin deniz çıkarmasında olduğu 
gfüi önce bir lroprübaşı tutm&!c is
ted.ikleri ve bu ,aıaksatla sahilde 
iyi l.iman bölgesiru seçtlı:leri aş
kıirdır. Bu kuvvetlerin bır klsmı 
İngilizler tarafından imha edil
mı:;tir. Fakat bunların dığer para
şüt kıt'alarile takviye edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Almanlar gece kaı-anliğından 

istifade ederek küçük ve ı;eri de
niz vasıtalarile de ask.,.. gönder
.meye t"Ş"bbüs edebılirltt. 

Paraşüt Jut'alarının muhim bır 
vazife>i de cephe gerisinde panik 
yaratmak ,.e huırlıksa avlamak- j 
tır. Bu itibarla Alınanlaril\ ada-

• 

run diğer ınülum mev ktlerıne de 
paraşüt lut'a.ları ındirmel.erj he
saba katılmalıdır. Mescl.ıl. adanın 
garp ltismiada Dramia - Kalilı:rati 
bölgesi miilı.=dir. Buray İ§gal e
derlerse bu lıattuı garbında ka
lan ada parçasına sür'atle hilı:im 
<>J;W•fürler. Adanın şark k_smında 
Kedri - Kalokaryo bölgesi de böy
ledir. BU. suretle hattket t'<lecek 
olurlarsa Almanlar adanın -orta
sında kalan iııgiliı kuvı..,tlerinı 
ters cephelerle muharebeye icbar 
ederler ve belki de çabuk netice 
alırlar. Paraşüt kıt'aların n yıye

cek ve cephane 'müşkülatı hatııa 
gelemez. Zira bunların .sil.filıları 

zaten hafiftir. Tanrar<!ler i8fe ve 
cephane ikmalini temin ederler. 
Girit adas..nm rr.üdafaa~ından 
bahsettiğim yazılarda, burada İn· 
gilliıenn kuvvetli hava filolan bu· 
lundıııması ıcoıp eViğını anlatmış
tım. Eğer İngilizler bunu temin e
demedilerse. İngiliz donanmasının 
bu işe kili gelmiyeceğı muhak
kaktır. 

İngilizler Gmt :ıdaS'lllı Alınan
lara vermemelidirler. Gi.rıt adası, 
Şarki Akdenıl':dıe İngiln deniz mü· 
dafaa cephesinin rnerkeritıde bu· 
h.ınan en mühim ı~ttnat tı<>ktası· 
d:r. Eğer !>unu &:ayb<>nerl"'""° Al
ınanlar şarki Akdenizde v" garp 
çölii.ııde üstün \'aziy ... .e gel.bilir
ler. Girit adası Almanlara !kn,..ı 
,..., m\ivasala içın ,.,,....,dı· İrıg'
Uztere de f&rkİ .'\&d.,,.ı;:,de g•rp 
çolünde ve Suriye mesPl..sınde 
'kuvvetli kalmak icin hiztı.mludur. 
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Vapur bir defa sarsıldı ve başı dikilerek 
müthiş gürültü ile suyun içine gömüldü 

mürettebat ve .subaylar sefineyi 
terkettiler. 

Deme vapuru da, üzerine gelen 
iki filika dolusu İtalyan bahriye-

• lileri şeytan çarmıhına tırmana • 
:ralı: güverteye dolarken ağır agı.r 

bulunduğu noktada alçalmağa baş
ladı. •. Türk müret-ebatı güverte • 

den kendilerini deıUze atarak sa

hile doğru yüzmeğe başladılar .. 
Gemiye dolan İtalyan bahriyeli • 
leri: 

- Batıyoruz.. Batıyoruz ... Ha -
inler; geminin ambarlarını dele • 

rek batırmakla bize yaratmamak 
istediler! 

Haykınşlarile filikalanna ko -
fU§tuJar •.. 

Derne vapuru bir defa sarsıldı, 

1 
"SOnra başı üzerine diltilerek müt. 
hiş gürültülerle suyun dibine doğ
ru indi .. Kumlara oturdu .• Bir da.. 
kika evvel Türk transporunun de
mirli bulunduğu noktada, bir da.. 

lrika sonra bir baca ucu ile iki di
rekten başka bırşey mevcut de • 

ğildi. Filıkalarını da kaybeden İ
talyan bahriyelilen çırpınarak ge. 

milerıne do~ y;izmc e çabalı -
yorlardı. Amıral bu cevaba fena 
halde lçerleır..:Ş: 

- Anlaşıldı .. Bu adamlar bizi 
epey uğT~tıracaklar! 

Diye mırıldanmıştı.. Fakat iş 
nihayet bul.muştu. Şimdi, iki sa. 

atlik mühletin bıtmesini bekle -
mekten başka yapacak bir şey 
yoktu. 

Liman dairesinde toplanarak 
pencereden bu vaziyeti seyreden 

Vali vekili ve maiyeti yüzerek 
sahile çıkan Derne mürett-ebatıru 

gözlerile takıp ediyorlardı.. İşte 
karar verilmlştı. istilaya mani oı. 
mak. Bunun nk tatbikini de tes -
lim teklifi karşısında kalan iki 

Türk gemisi meydana koyuyordu. 

Seyvaduı süvarisi birkaç daki. 
ka sonra komodorluğ:ı gelerek Ha

cı Ahmet Beyi buldu. Askerce bir 
selam çakıştırdı, anlattı: 

- Geminin teslim olması tekli. 
fine önı:e kararlaştırdığımız şekil
de mukabele eltim. Buyurun gemi. 
nin evralı: ve kuyudatı ile sintin 
valfler burada.. Nordanfild topu

nu da beraber getirdik. Nereye 
koyacağımızı liıt.fen emir buyu • 

run! 
Hacı Ahmet Bey süvarinin elini 

sıktı, hararetle tebrik etti.. Mem

nuniyetle göğsünü kabartarak 
Vali vekiline bir i§aret yaptı, ilave 
etti: 

- İşe beyefel)dl, İalyanlann 
verdiği .mühlet nihayet bulunca 
tekliflerıne vereceğimiz cevap da 

~ 

BORSA 
20 Mayıs 1S41 

Acıbt ve Ka pe•" 
1 Sterlin 5.22 

100 Dolar 132.20 
100 Frank -
100 Llret -
100 İsvıı;re rr.. 80.-
ıoo FlorJn -
100 Rayişmarlı: -
100 Bclıa -
100 Drahmi 0.995 
100 Leva -
106 C•k Kronu -
100 Peçet.o 12.9375 
100 Zloti -
100 Pen&Ö -
100 Ley -
100 Dinar -
100 Ym 11.1375 
100 isveç Jt-. J0.74' 
100 Ruble -

BSR.ul "11 TAHVİLAT 
İkramiyeli "- a 1938 19.15 ' 

-
DEVBEDILECEK iJrriBA BERA71 

•Su i-bi~ ve sıkı olmıyan top
rak tabakalannı su ıeçmez . bir bale 
ge4.rme usulü> hakkındaki lhtira için 
i.ktısat VtkAlel.indon lıtihaal edilmiş <>· 
lan 26 SonkAnun 1937 tarih ve 2332 
numarah ihtira berattnın ihtiva ettili 
hukuk bu kerre bafk,as1na devir veya
hut icadı Türklyede mev.kü fiile koy
mak için sallhiyet verilebılecegi tek
ıü edilmekte olmakla bu hususa fazla 
malQ.mat edl.nmC'k istiyenlerin Galat.a
da Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa
raltra muracaat eylenıeleri ilin olu-
llW'. 

aşağı yukan bundan ibaret ola -
caktı.r ... 

Daha İtalyan donanması saba -

hın ilk saatlerinde limana gelir -
ken memurlarla zabitlerin aileri 

Vali vekılinin evinde toplanmış, 
eşyalarını hazırlamağa koyulmuş

lardı. 

Herkes alesta bekliyordu. Vali
nin İtalyan Amiral gemisinden 

dönmesini müteakip rıhtımda ve 
sahilde toplanan halk arasında İ

talyanların taarruz edeceği şayi. 
ası kulaktan kulağa dolaştı. Her

kes sür'atle evine koş:u.. Sahil 
tenhalaştı. Merkez jandarma ta.. 

burunun bölükleri sahilde mev
z1Iere gidiler .. Osmaniye istihkam. 
!arına gönderilen haberciler de 
topçuların namlulara mermi sür

müş, ha21r beklediklerini geriye 
bildirdiler. Saatin yelkovanı, e • 

zici bir hareketle fasılalı fasılalı 

ilerledikçe herkesteki heyecan ar

tarak hükmünü sürdürüyordu. 

Saat tam on ikide aıT' ral gemi. 
sinden ikinci işaret verildi .. 

- Ş-ehri tcsl.m edin 2 .• Müfre
zeler= iz sahile çıkacakl:ır .. 

Trablus Belediye 
Rei:oinin protestosu 
İki saatlik mühlet devresi baş. 

!arken, Vali vekılinı komordor -

luk binasında karşılayarak teklifi 
ve kararı öğrenmış, derhal dışarı 

fırlamıştı .. Evlerine kaçışan hal. 
kın arasında dirscklerile kendine 

yol aça aça hızla ilerleyen bele
diye reisi Karamanlı Hasune pa.. 

şa doğru konağına geldi.. Yukarı 
çıktı . Kahyasını çağırdı, yüksek 
sesle emir verdi; 

- Hemen koş, bana Seydi Ca
fer, Hasan Me:anc, çarşı kahyası 
Recep Sebuh ve Şımar Şeyhi 

Yakubu çagır .• 

Çok geçmeden de aranılan a • 
damlar Belediye reisinin kona -

ğında, büyük salonda toplandılar. 
Hasune drafına göz gezdirdi, sor. 
du: 

- Tamam mıyız? 
- Evet! 
Cevabını alınca ilave etti: 

- Olup bitenlerden haberiniz 
vardır elbet.. İtalyanlar Trablusu 

almak istiyorlarmış, bu sabah bu. 
raya gelen donanma bu işe me • 
murmuş. Biraz evvel Vali vekili 

ni gemiye davet ettiler. Gitti. A
miral açıkça şehri teslim etme • 

sini istemiş, Vali vekili hüküme

time danışayım demiş. İki saat 
mühlet vermişler .. Saat tam on 
ikide şehir teslim olmasa İtalyan-

(Arl<Mı nr) 

MAHKEMfL'EBDE 
(3 üncü sahifeden devam) 

de, i<te mahkemeye geldik. Ben 
de şahidim .. Ömrümde mahkeme. 
ye gitmemişim .. Bu yaştan sonra, 

nedir bu başıma gelenler ... Şimdi 
ne yapayım .. Dükkan sahibi eski 
arkadaşım.. Mahmut, maiüm ... 
A<aaı tükürsem sakalım, yuka:ı 
tükürsem bıl)'ığım .. Ne diyeyim, 
yarabbim. Halbuki, a çocuk, pa

ran mı yok .. Pulun mu yok? Karı

va tutuldunsa, üç beş kuruş sarfet. 
Naili meram ol! 

- Yok! O başka şey ••• Ne der. 
!er: 
cCefayı çekmiyen lişık $tifa~ın 

• kadrini bilmez!• 

Şimdi, o kadın, Mahınuda işık 
olmuşttı!' artık ... 

- Şahit Ali .• Şahit Aliiii! 

Mübaşiİ-, gür sesile şahidi ça -
ğırıyordu. 

Mahmudun mace~sını anlatan: 

- Aman yarabbim! Nedir bu 
başıma gelenler?· Şimdi ben ne 

diyeyim? N-e yapayım? diye söy -

lenerek mahkemeye doğru yürüdü 
ve salona girdi. 

ZAYİ - Eminönü Yabancı Askerlik 
Şubesi.nedn almış olduğum teThi.s tez
kel't'm~ kaybettim. YentSıni alacabrım· 
dar eski..ıı:inin hukınü yoktur. 

H:ıklu DEMİILT AS 

• 

1 EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 
Taksitli -Emlak satışı 
senede 0/o 8,5 faizle 

sekiz 
öd eni 

Sem.il 

Kadıköy Hasanpaşa mahallesi eski Ada.. 
let yeni Hürriyet aokak 7 No. 1ı (ldü· 
verrih Ala S./11) 

Ev 

Kadıköy Hasanpaşa mahallesi ai Ada· 
!et ;reni Hürriyet -.ıkak ..ı.ı 7 mü ;reni 
8 No. lı 

IOO 

Orlakö;rde Mecidiye mahallesi eski De
reboyu yenı Deresokak eski 123 Y'Oli 
129 No, 4. • 

Fatih Kit.ip MuslihlddUı ;reni Hainamı 
Muhiddin mahallesi eski Tatlılruyu yeni 
Tatlı menba sokak esJtJ 4; 1 ;reni 4. 1 

İki Ana 250 • > 

No. lı 

1 - Arttırma 28 Mayıs 941 tarihine düşen Pazartesi C(lnü ;rapılacalı: ve H 
den 16 ya kadar devam edecekt.lr. 

İhale arttırma sonunda en yüksek ebdel verene yapılır. 
2 - Arttırnıaya &irmck için muhammen kıymelini.n % 15 1 nisbetlnde pey 

akçesi yatırmak IAwndır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtle biri peşin ıeri kalanı sekiz senede sekiz mü

savi taksitte ödenir~ Takaitler fo 8,5 faize tabidir. 
4 - Taksiller ödeninciyc kadar gayrimenkul Sandlfa birinci derecede ipo

lekli kalır. 
5 - Binaların fotoğrafları Sandık ·dahilindeld Satış salonunda ~bir olun

maktadır. Fazla ıaı.aat almak için salona müracaat edilir, 

Emlak almak ve satmak isti yenlere 
İstanbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak itin en kısa yol 

satı~ salonumuzu ziyarettir, 
İstenildiği takdirde sal.ılığa konan emlhk mukabllinde ne miktar borç veri

leceği tayin edilerek !ltıkadarlara bildirilir. Bunun için iki lira ücrC't alınır, 
Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak Ozere üç ay için bin lirada on iki 

buçuk kuruştur. Ne satıc1dan ne de alıcıdan başka bir ücret alınmaz. c3392> 

CUMHURİYET! 
• 
ıraa a ası 

Kurul~ Tarilıi: 1888 
Sermayeei: 100,000,000 Türk Liı-:uı 

~ube ve Ajaııs aıJeıJi: 263 

2.irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Birikffrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tHarruf beııaplıa-.nda en 
82 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıatıdakl 
ıılana göre ikramiye dajptılr.eutır. 

' a dr 1.000 Liralı) 4.000 
2.()(IO 
LCOO 
4.000 
6.000 
4.800 
S.200 

' • 509 • • 
' • %50 • • 

(0 • 100 • • 
ıoo • w • • 
ı2o • " • • 
160 • !O • • 
DİKXAT: Hesaplarındaki ;)J ralar bir sene lç:nde M liradan 

şait: duşmivenlere ikramiye cıkt ıl!ı takd:rde % 2~ fazlasıle verile
;~ktir. Kur'alar ıenede 4 defa: l Ey Jul. 1 BirincikAnun, 1 Mart 
ve l Haz·ran t.orihlermde çekilecektir. 
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DEVREDİLECEK blTİRA BERATI 

cHarabiyettcn masun menevişde 
a:ayri bıassas Alilminywn - . Mağne~
yum yoğurma halitaları fmalıne mu
teallik usul> hakkındaki icat için alın
mış olan 5 Mayıs 1939 tarih ve 2777 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kerre başkasınn devir veya
hut mevkii fıilc konmnk için icara da
hi verilebileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususa fazla malUmat.edin
mek lstlyen1erin Calatada A.o;lan Han 
5 inci. kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilftn olunur. 

DEVBEDiu:cEJt iuTİRA llE&ATI 
0

«Yük katarlarına tatblka elverişli 
kabili tahfif otomatik daimi frene 
~us ıupap> lıakkındaJd ihtira için 
alınmış olan 10 Hulran 1931 tarih ve 
1677 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kerre başkasına devir 
veyahut mevkü fiile konmak için icara 
dah verilebile<:eği teklif edilmekte ol
makla bu hususa fazla malümat edin
mek istiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri ilı\n olunur. 

ZAYİ - 339 senesinde üçüneü ko
lordu 81 inci alay 3 üncıl tabur 7 inci 
böliığünden almış olduğum terhis tez. 
kerem zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğın1dan hükmü yoktur. 

1' .,.adirelı. ~ 28 No. da 313 doiumlu 
Molı- Ali klu İsma.ll 

21 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 MüZik: Beraber Türkiller. 
18.15 Ziraat Takvim! ve Toprai; 

Mahsulleri Borsası. 
11.25 KonUŞma( Dış Pollilka BA

diseleri). 
18.U Cocuk Saati. 
19.30 Memleket Saat A,yan, .,. A· 

lan• Haberleri. 
1,,45 Mtızıa: Kadınlar Faslı. 
20.15 Radyo G•zetesi. 
20.45 MiWk: Sev.ilmiş Parçalar -

TM. Çalanlar: Ulvi Cemal 
Erkin, Halil Onayman. Mes' 
ud Cemil, 

21.00 Konuşn1a: Memleket Posta!ıı. 
21.10 Müzik: Bir Hallt Türl<üsÜ 

Ögreniyoruz Hattanın 
Ttlrküsü. Blco. 

21.25 Müzik: Riyesetidlmlıur Ban
odsu Cset: İhsan Künçer) 1. 
Kut!'<'hera: Dağlar Dereler 
(Marş) 2. Ziehrer: Viyana 
kızlan (Vals), 3. Bcethoven: 
Egmont Uvertürü, 4. Masse
net: La Navarraise (Fantezi) 1 

5. V. Nehl: Japon Serenadı. 
22.10 Müzik: Şarkılar ve Şarkısız 

Oyun Havala..-ı . 

22.30 Memleket Saat ayarı, ve A
jans llaberleri; Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzk: Cazb:ınd (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Proııram ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRA!lf 

7 .30 Proyram ve Memleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Müzk: Hafif Program (Pi.) -
7 .45 Ajans llabcrlcri. 
8.00 1.filzik; Hatif Programın deva-

İyi ve güzel tra Ş . 
mak isterse ıı 1 

POKE R 
Traş 

mı(!.) ı •--··--ıa ________ ıa:ıa:ııaııızıı:Sı.• ..... J 
8.30/8.45 EVU) Saat 

12.30 Program ve ll)c-n!eket Saat 
Ayırı 

12.33 Muzik: Ha!i! F'ısıJ Şarkı.lan. 
12.45 Ajan: H:.berlerl. 
13.00 Müzjk: Karışık Program (Pl.) 
13.15 Muzlk• Haf'! Fas!) Şarkıları 

Programının Devamı. 

13.!0/ 14.00 Müzik: Karışık: Progra
mın Devamı. (Pi.) 

DEVREDILECF.K İHTİRA BERATI 

•İçinde Ekzotermik Akslilflmel vfild 
olan Höcrelerin harsı-etini 

0

mi\rakabe
ye bildim cihaz ve u.;-ul> hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 17 Sonteşrin 
1936 tarih ve 2320 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği htJkuk bu kcrre 
başkcı!iına devir veyahut mevkii tıile 

konmak tcln icora dahl verilebileceği. 
tekıt edilmekte olmak: bu hususa !az
la malıimat edinmek istiyen1eriıı Gala
t<lda Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 nu
maralara müracaat eylem<-lerl ilAn 
olunur. 

Doktor A. Emanuelidi 
Sirkecideki muayenehanesJnin is
timl.5.ki dolayısile ayni sırada Mer
kez Lokantası ti.zerine n3kletmlştir 

DEVREDİLECEK tırı;ııA BERATI 

.Kalın kılı!lı Elektrodlar ile Otoma
tik ark kaynağı usulü> lı.ııkkındak.i icat 
için alınmıa olan 18 Mayıs 1939 tarih 
ve 2739 numaralı ihtira bertınm lbtı

, .. ., ettiği hukuk bu kerre başkasına de
vır veyahut mevkii fiJlc konmak için 
icara dahi verilebileceği teklif edil

mekte olmakla bu hususa fazla malıl
mat edinmek lstlyenlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci knt No, l - 3 e mü
racaat eylemeleri nan olunur. 

0 

ZAYİ - .Arcia Askerlik Şubesinden 
alınış olduğum askerlik tezkerem! za 
Yi ettim. Yenisini alacağımdan tsld.sl
nin hilkmll yoktur. 

Utl Dofımıı. ömer ofla -

~~PARA 
\ \ BAYAT YARIŞININ 
,,. _i!~~E~~!YONUDUR 

if. iŞ Bankaaı 
Kiiçiilı T ıuarrvl 
lıeaapları 1941 

l illJ'omiye Plôni 
~ ~ 
~ KEŞİDELEJt: 4 Şubat, 2 Mayıs \ 
,~ l Atustos, 3 İldncilefrln 
~~ tarllılerlnde ;rapılır. 

~: 1941 ikramiyeleri ~ 
J~ 1 adet 2000 L.lılı: = 2000.-LJra ~ 
Jl a • 1000 > = sooo.- > i 
i 2 > 750 • = 1500.- • i 
i~ 4. 500 • =2000.- > i 
~ 8. 250. =2000-· 

35 • 100 • = 3500.- > 
i 80 • 50 • = 4000.-
~~ 300 • 20 • = 6000.-
~ ~~~~~~~~ ~ 

Beyoi;lu BİrlnM Sulh llukuk Haklm-
lltinden: 941/113 

Belediyenin Çanakkalede Erenk!l· 
yünde 115 inci topçu alayında 4 üncü 
taburunda yedinci bat<lryada asteğ

men ve bihllwre Yedek Sub:-ıy Okulun
da İbrahim Duman aleyhine açtığı 
davada: Milddei vekili fstiktap fstemlı 
ve gelmediği t<lkdirde fstiktaplan ka
Ç)Jlarak imzayı kabul etmiş sayılacağı
na dair gıyap kararı tebliğini ıstemLş 

ve müddeialeyhin lkametgıılunııi meç
huliyeti hasebiyle gıyao kararının ilA
ııen on beş gün müddet.le tebliğine ka
rar verilmiş olduğun<Uuı muhakeme 
günil olan 7/6/941 saat 11 de mahke• 
meye bizzat veya bi!vekAle gelmeniz 
muameleli gıyap karan makamına ka

im olmak üzere il:\n olunur. (513D) 

DOKTOR 
Bahz Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÖTl.'HASSISI 

Divanyolu 104 
'\fua1ene aaallerl: Z.5 - 8. Tel: %%391 

eı;:mıııcıı::z:::ı DOKTOR -..4~1 

Feyzi Ahmet Onıı 
CİLDİYE VE zthrnniff 

Mll'll;ıtAS 'iSi 
(BabıAli) Aııkaro caddesi ~· 

oğlu Yokuş;_1 Köse b,:ı:.nria 

getirmek usul ve ameliyesi> 
daki ihtira icin alınmış olan 11 

ran1936 tarih ve 2407 num•,.ıı 
beratının ihtiva ettiği hukuk il' 
ba~kasınn devir veyahut ınt.Jt" 
lı:iyeCe mevkii fiile koyınetk K~ 
dahi veril<-bileceği tekli! edil 
makla bu huswa fazla -mal~ 
m~k istiyenlerln Galatacıa, ,..,., 
5 inci kat 1 - 3 numaro.lara 
eylemeleri ilAn olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Ayd 
Heyo~lu - Parmakknpı, ffı 
sokak No. 2 Tel .. 
Muayene ve her türlil 

ameli '!!tı fıkara a paraS:1 

,- İST ANBUL BELEDIYES~ ILANLAfV 

370,00 27,75 

576,00 '3,20 

H00,80 105,00 

Kerestecilerde kAin Merkez H•ıitl. 
maralı yaz.ıhanenin kiraya v 

Amavutköyündo LQtfiye ırol<l'~ 
numarataı ve 22 kapı ntwıarab 
!ışı. 

Aksarayda Mimar Kemalettin~ 
sinin Meslhpaşa sokağında 26 ~J 
141 metre murabbaı sahalı a'ffl' 
tı,ı. ~ 

Yıllık kira ve lahmbı bedelleriyle ilk temirıat miktarlan yukanda 1'ııı 
ayn ayn açık arttırmaya konulm~stur. Şartnameleri Zabıt ve Muntll~ 
dür!Uğil kaleminde iörülebllir. !hale 3/6/941 Sah fÜllil saat 14 de . ~ 
ı:ümende yapılacaktır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupı.rif 
aüııü muanen patte Dalın! Encllmende bılunmalan. (3854) • 

i 

l ,-

Türk Hava Kurum lstanbul 
- ş. Başkanhğından : / 

1 - Yalnız kjlıdı ldanmiMen verilmek iizere nümune ve eartn• 
re bnaJ ettirilecek iki milyon titre zarfı, açık eksiltmeye lronulmuşluf> 

2 - Muhammen bedeli 2500, Muvakkat lemlnatı 187.5 liradır. 1' 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 Cuma JIÜilÜ saat 15 de Türk Hava 

tanbul Şubesinde müleşekltil komisyon huzurunda ;rapılacaktv. 
4 - Nümunesl gösterilir. Ve ıartnamesi parasız vıerilir. ~ 
5 - İsteklilerin, kanunun tarif ettiği vesika ve teminaUariyle 

&tin ve Aalte İstanbul Şubesine müracaauarı. •3927> ---
s.ıı; .. Te Başmuhaıriri: Etem İzzet Benice - Neşriyat Direklöril Ct>vclet 

cSON TELGRAFıt Matbaaaı 
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