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4lmanganın en 
b~gük düşmanı 

-
~çlık, Anarşi, 

GIRİT'TE 

Alman para
şütçülerinin 
çoğu ölü 
olarak yere 

l R. 'i T 
Haydutluk 
Avrupayı tehdit eden 
tehlike en bqta: Açlık, 
anarıi, haydutluktur. Bu 
felaket içinde Avrupa 
halkı kırılırken Alman· 
ya da bütün dikkat ve 
ihtimamına raimen bun· 
dan kurtulamıyacak; ku
ruttuiu kaynaklar ken
diıini de ayni akıbete 
ıiirükliyec:ektir-

~ıı: ETEM iZZET BENiCE 

Ankarcıdan: 

• • 
ınıyor 

Mabarebe şiddet· 
le devam ediyor, 

A tl Glridln lıellib••b •• ı.ı.Jerinm paraş .. tç ler yal- ... ...... 
m11r gibi yatıyor Giridin istilası 

• 
Kahire 23 (A.A.)- B.B..C. Ka:hl· •ı l • 11 

redeki askeri mehafile gelen ha· ı e n g ı ere-
berlere göre, Giritte İngilizler, Yu- n ı•n l•Stı•la"sı a• nan kuvvetlerinin ve dağlıların 
yudum ile şimdiye kadar vaziye-

l_ :\vruııaıım ve işıal altındaki... te bakiın bulunnıa-ktadlrlar. rasındaki fark 
~arın açhk tehlı.kesine ınarua Muharebeler şiddetle devam et-
"ll<lıiı muhakkak. Alınan aansü- mekte, tayyareler hiç durmaksı- Kahire 23 (A.A.) - cB.B.C .• 
lii ııe tedbiri bütün gayretine rai· zın bombardıman etmektedir. Giride havadan yapılan taarruz 
lııen; bu nevi müşkülata ait ha· (Deva.mı 5 lnd Slllılfede) münasehetile, birçok kimseler, 
••dislerin ılı'8"Y• kısmen olsun Britanya adasının da işgaline te-
~asma mini olamamaktadır. A ı m a n B a ş.. şebhüs edildiği takdirde meyda • 
olonya, Belçika, Norveç, Holan· na gelecek vaziyeti mukayese et-

ılıı, Fransa, Avusturya, Roman· k d } v mekt~dirler. 
h, Yunanistan aç haldedir. Bul· Uman an ı gı Londradaki Hava Nezareti me-
tristanda dahi iaşe müşkülatı murları bu iki vaziyet arasında 

Ş!aJDJ§tır. neden t e b ı iğ muhim fark görmektedirler. 
A.vrupa kıt'as1DJn bu şekilde ve Girit &dasında tayyare meydan-

~unü tarzda açlık tehlikesine n e ş r et mi y o r ? lan mevcut olmamasına mukabil, 
llıarw: bulunmasının iki sebebi İigiltercde pek çok meydanlar ve 
l11tdır: Berlin 23 (AA)- Transoısean hava müdafaa vasıtaları vardır . 

mevkilerini ıöaterir harita 

Darlan bugün 
radyoda lıükiı
m et beyanna
mesi okuyacak 

Vişi 23 (A.A.)- Amiral Darlan 
bugün saat 13 de bütün Fransız 
radyo istasyonlarından neşredile
cek olan bir hükfrınet beyanatını 
okuyacaktır. 

(Der..mı 5 inci •:Yfada) 

Mısır hükümeti 
Almanyayı pro· 
testo edecek 

.\..__ Harbin tabii tahribi ve te- ajansı, resmi ve yan resmi mah- Giritte tayyare meydanı olma • Kahire 23 (A.A.) - MISlr Baş. 
Iİti fillerin Giritteki Alman harekatı ması yüzünden, vaziyet avcı tay- vekili, Mısır hük\ırnetinin Zam 
I iL. Almanyanm nerede ne bu- hakkında sorulan suallere karşı yarelerine gayri müsait bulunu - zam vapurunun torpillenmesini 
lltr.a kendisine tahsis eylemesi. ihtiyatlı davrandığını bildirmekte- yordu. Bu sebepten İngiliz avcı Alman hilkfunei nezdinde şiddele 

I Alman işgal kuvvetleri girdik- dir. Giritte böyle harekat vukua tayyarelerinin burada bir fayda protsto edeceğni ve tazminat is • 
~i her memlekette yiyecek ve geldiği tekzip edilmemekte ve vermiyeceği anlaşılm1ş ve bu tay. tiyeceğini gazetecilere söylemiş • 

Anlaşma üzerine 

Alman harp 
gem.ileri Ron 
nehri boyun· 
dan Akdeni· 
ze geçiyorlar 

Vlşl lllkl1metl Al· 
maa barp gayre. 
tine> gelliş mikyas
ta rardıDI ediyor 
Londra, 23 (A.A.) - ll6yter Nan

sınm Par!Amaıto mWıablrl blld.iri
yor: 

Vlal makamlarmın Abnuıyaya yap
tıkları müzaheret hakkında yeni de
Hller eeJmlıtir. Şimdiye kadar, ukerl 
yardım ııahaımıda t:ıı 10D delil Alman 
nıotörbotlariyle torpidolarının Ak· 
denize inebilmesi icin Roıı nelırlnln 
istimali hııJ<lunda Al.manyaya verllaı 
milsaadedir. 

Alm81'!yaya J'ranm l&DayiJ tara
fından yapılan yardıma eeJince, ma
IQmdur ki bu yardım çok büyük bir 
mlk:;yasta yapılmlitır. Ve bazı husu.-

· l•Yecek maddelerini iki sistemle (Devamı 5 ınoı Sahifede) yareler geri çekilmiştir. tir. 
4.ııııanyaya nakletmektedirler. ı---------------=------------------------1 

lef t~Vtlemirde kt'alann beslenmesi 
llıllıalli mecburiyettir. Ayni za-

, , 
I , 
I 

llı•ll<la her ere günde beş kiloluk: 
!'.Y•cek maddesi alıp ailesine gön
"'tıııek serbestisl ve hakkı veril· 
lıllttir: Bunun dışında blı de Al
llıaıı iaşe nezareti emrine, her nevi 
llıaddenin mübayaa ve müsadere 
>olu ile toplanıp alınması ve Al· 
llı•nyaya sevkedilmesi varılır. 

l:ıı zengin ve müreffeh memle
~~tler dahi bu vaziyet karşısında 
'<>küııden kurumağa malıkftm 
lt•Iıııışlardır. Bayvanolığı ile 
~eşhur Bolandada bugün ·sığır ve 
oıııuzun müzelik bir bal almıt 

lııııtıııduğu teyit edilmektedir. 
.\lıııan işgal ve istismarından 

llı•ada; A vrupanın darlığında İn
tiliz ablukasının da ilmi! olduğu 
lloittalar yok değildir. Almanya
Iı.ın bütün iddiasına rağmen; ab
lulı;a müessirdir ve tesirleri bariz 
lıit surette göze çarpmaktadır. Git
tide daha çok çarpacaktır. Ancak, 
ı\Jmanlar bizzat bu tesirden ken· 
tilerini kurtarmanın kısmi çare
aiıı; yukarıda da işaret ve izah 
tttiğimiz gibi; işgal ettikleri mem
ltlıetıerdeki her nevi yiyecek ve 
tiyecek stoklarını Almanyaya ta· 
llıııak şeklinde bulmaktadırlar. 

11u bakımdan Alman devlet şefi 
ltitıerin son nutuklarından birinde 
'1 şu cümle çok şayanı dikkattir. 

llitler, ablukadan bahsederken: 
~ İngiltere, ablukada darbeyi 

Alıııanyaya değil, fakat, bu siste
ltı.iıı mubtcrilerine indirecektir"• 

b 
l>emiştir. Bitler; bu cümlesi ile 

l§ta Fransa olmak üzere İngiliz 
(~vamı 5 ine! saıııt..ıe) 

Yeni Tefrikamız: 

Onun hayatını 
anlatıyorum 

Yazan: 
HALOK CEMAL 

Pek yakında 

Son Telgraf 'ta 

Halk sine
y aralı küçük Şük- ması na
ran da bu gece öldü /sıJ yandı? 

Fatih Cinayeti Kurbanı lkileşti 

.. UlllS " reUklml· 
zln matbaa liva. 
zımı ve kAğıtıarı 

iki çocuk babası iken tekrar evıenmıoe 
kalkışan Urarl kattı Jakalanmak ızere 

Şuursuz cinayetile iki genç mca ğızın ölümüne sebep olan katil 
Ali Özdcınir ve nişanl ısı maktul Havrünnisa 

Evvelki gece saat 21,30 da Fa. 
tihde vukua geldiğini yazdığımız 
feci cinayet hadisesinin tahkika
tına devam olunmaktadır. Son tah
kikat haıiisenin şu şekilde cereyan 
ettiğini göstermiştir. 

Beyoğlu Emniyet Amirliği mü. 
rettebatından Ali Özdemır Fatihde 
Dülgermustafa sokağında oturan 
ve Karagüınrükte mahallebicilik 
yapan Hayrinin kızı Hayrünnisa 
ile bir sene evvel nişanlanmış ve 
bir müddet iki nişanlı çok iyi ge
çinmişlerdir. 

Fakat geçenlerde, Ali Özdeınirin 
Ankarada evli olduğu hatta iki de 
çocuğu bulunduğu ö~ilıniştiı". 

Bir taksi dük
kana girdi, bir 
kişiyi yaraladı ! 
Kazaya otomobilin 
lrenlerlntn birden· 
bire bozol11p yanma
sı sebebiyet verdi ı 

Dün akşını saat 17,30 da Gala
tada Bankalar caddesinde bir ~ 
tomobil kazasİ olmuştur: 

da yandı ı 
Ankara 23 (Telefonla) - Dün 

gece Halk sinemasında çıkan yan
gın tahkikatına devam olunmak
tadır. Şimdiye kadar otuza yakın 
şahidin üadesi alınmıştır. Tahki.. 

kata göre dün akşam saat 19,30 da 
Ulus gazetesile Cumhuriyet Halle 
Partisi Katibi Umumiliği binasının 
arasında bulunan apartımanın bal· 
konunda oturanlar yanan bir fil
min Halle sinemasının makine da. 
irasenin arkasından aşağıya atıl
dığını görmüşlerdir. Bu dakikada 
makine devam etmekte ve sinema
da hali< film seyreylemekteydi. 

Bu atılan film «Ulus• gazetesi. 
nin ambarı üzerine düşmüş ve ah
şap olan ambar ile içindeki mat· 
baa levazımı ateş almıştır. Biraz 

(D<.-v:ı.mı 5 ine! oayfada) 

Dedi kodu doğu
ran bir memuri-

yet imtihanı ! 
Elektrik idaresi 350 
talipten 15 kişiyi nl· 
çın ayrı yerde ım. 

tlllan etti ? 
. Şehrimz Elektril<, Tramvay. Tünel 
İdaresine alınacak. 15 muvakkat me
mur için açılan imtihan diin yapıl
mlitır. İmtihana einneıı: için müra-
caat edenlerin sayısı dün sabah üç yüz 

Avam !Camarasında Fransn: • 
İngiliz münasebetleri hakkında 

beyanatta bulunan 
Hariciye Nazırı Eden 

!arda endilstrl Fransıı için çalıştığı 
zamankinden mllesslr olmuştur. Fran

(Dev&Dll s inci SaJılfede) 

Fransada Ko
münizm tehli

kesi artıyor 
Klermon Feran 23 (A.A.)- •Lö 

Tan. gazetesi başmakalesinde, ko
münizmin Fransa için teşkil etti
ği t'ehlike hakXında halkın nazarı 
dikkatini çekmektedir. Fransa, 
bugünkü vaziyeti ile bu tehlikeye 
bilhassa maruz bulunmaktadır. 

cLö Tan> komünizmin tenkili i
şinde halkı hükiımete yardıma da
vet etmektedir. 

Polis nezaret
hanesine afyon 
sokmıya kalkı-
şan kadın! 

11 Eroin ve esrar 
kaçakç151 tutuldu 
Bcyoğlunda Yqilcam sokağında 28 

numarada oturan Hıristo k.iıı Sofiya 
Emniyet ~1:üdürltigü müteferrika ne
zarethanesinde bulunan eroinman 
Ahmet Akıya afyon vermek isterken 
yaka.lanmış ve o da nezarethaneye 
koııarak takibata başlanmı,ıtır. . 

:B..latta oturan sabılcalılardan Ah
met eroin satarken yakal&.runış ve e

(l>onınu 5 bıel -1ada) 

D 
A Bunu duyan Hayrünnisa çok 

müteessir olmuş ve evvelki gün 
mezun bu1unan Ali nişanlısının 
evine gelip gezmeğe götürmek is
teyince genç kız öğrendiği acı ha. 
kilı:ati Alinin yüzüne vurarak: 

Fehmi isminde ir şoförün idare
sinde bulunan bir taksi Karaköy
den Ş'şhaneye doğru çıkarken a

ni olarak bir kamyonla karşılaş
mış ve şoför kamyona çarpmamak 
için direksiyonu fazlaca sola ıkıra
rak frenleri kısm~tır. 

elliye baliğ olmuştur. Bunların rek- il ,,..,,..__--._ 
tenini kızlar teşkil etmektedir. Ancak 
lmtıhanın yapılış lekli büyük Wr de

•- Mademki Ankarada evli i
din, niçin benimle nişanlandın? .• 

(Dofaılll 6 IDc1 -fada) • .(J>cv:ıa>l ş la.el -(Mla) 

dikodu doğurmuştur: 
Diln Metro Hanındaki İdare Mtt

keWıe giden taliplerden 15 kişi seçil
mlf ve bwılar Metro Hanında ahko-

• (Devamı 5 lncl D7fada) 

1 
.il 
l 

AkdenizdeJd yazlfesl clttitçe elıemmiyet peycla eden ın.un 
filosmıclan bir bun 

( HARP VAZiYETİ ) 
İngilizlerin, lrak'ın Hükümet Mer
kezi olan Bağdadı ve Suriyeyi Pet· 
rolden mahrum etmek için Hadi
ta'yi işgal etmeleri muhtemeldir. 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
mAKTA İNGİLİZ ILERI HARE
KETi: 

Son Telgraf gazetesinin 4 mayıs 
941 tarihli nüshasındaki askeri ya
zımda şöyle demiştim: 

•Irakta başlı yan mııharebenin 
İngilizler tarafından Bağdadın 
ve petrol mm takasının işgalile ne
ticeleneceği tahmin edilebilır .• 

(Devamı 5 inci Sa.hlfede) 

Yarın Ekmek 20 -
para · cuzlu.yor 
Şimdiye kadar 1000 gram olarak çıkanlan 
ekmekler 950 grama indirildi 
Gıda mad<lelerinde ilntlan .,__ 

ııılı:nasmı temin 1ç1n Aııbra, İ<ianbul 
ve İzmir ,ehtrlerlııde bir <km•flıı 
laıilS1 950 ITalDA lndlrtlmlşlir. Ba 
karar yarmılan ltlb&ren taıbib bqla-o 

nacak ve büliirı tınılar ,imdiye -
dar 1000 «nm olarak yaplıklan !'!<• 
m.eltleri 9W craın olaralr. imale başb-
7acaklardu. 

(D<vam 5 lnel Alıifede) -Irak kuvvet
leri Falluja'yı 

geri aldı 
Irak Maliye ve Ha
riciye Nazırları 

Tahrana gitti 
Bağdat 23 (A.A.)- Radyonun 

bildirdiğine göre 48 saatlik İngiliz 
işgalinden sonra Falluja Irak 
'kuvvetleri tarafından i.st.ırdat l~ 
dilmiştir. 

Bağdat 23 (AA.)- Irak Maliye 
ve Hariciye Nazırları Tahrana ha
reket etmişlerdir. 

KISACA 

Girit ve Avam 
Bamaraıı 

Yo 1 inşaatına 
yarıyan ô.lô.t 

ve edevat 
On beşten lazlaya 
malik olanlar be· 
yanname verecekler 
Neşredilmek üzeer olan bir ka

ranarmeye göre, ellerinde yol in· 
şaatına ait alat ve edevat bulu
nanlar kararnamemn neşrinden i
tibaren bir hafta zarf nda mev
cutları hakkında alakadarlara hir 
beyanname vereceklerdir. Bu a-

<Devamı 5 ine! Salılfcde) 

eevap veren Ilı.ister Attlee şu 
ceııabı veriyor: 

._ Dayır .. Almanya ile an
laşmak imkansızd.r., 

A. ŞEKIP --=----· · 
Biz, Avam Kamarasında, bu 

ve buna benzer miizakere nıev· 
zularının geçmesini cidden a
yanı hayret buluyoruz. Almanlar, Giride paraşütle, 

planörle, nakliye tayy"aresile 
kıt'alar inıliredursun.. Rivaye
te ı(ore, şinıİliye kadar tam teç· 
hizat ve kadrosile bir fırka in· 
dirilmiştir. Ve .• bu adada, pd· 
detli muharebeler cereyan ede
gelmektedir. 

Bu arada, Avam Kamıiraımı· 
da bir takım müzakereler olu
yor. Hatta bir gizli celse dahi 
aktedilmiştir. Bizim, dikkat 
nazarımw, bazı meb'wılann 

sordukları garip sualler çeki
yor. Mese!ii, bu arada, bir meb
us şöyle diyor: 
•- Gece bombardunanlanm 

tahdit etmek mümkün değil 
midir? .• 

Bu sııale, biildimc namına 

Harp, en şiddetli devresinde
dir. İngilterenin Ak.denizde 
mühim bir üs vazifesini gö
ren Girit, bir hava baskını kar-
9ısındadır. Bu hadiseler bir ta
rafta cereyan ederken, Avam 
kamarasında, biıo '1eya birkaç 
meb'us gece bombardımanının 
tahdidini istiyor. 

Halbuki, böyle bir anu, düı
mana, aleyhte tefsirler yaptı· 
rır. Gece bombardımanının tah
didini istemek, artik, gece. bo-n
bardımanından biknıak dem~ 

tir. 
Halbuki, biz, Btiyiik Britanya 

İınparatorluğmıun, bfılen, en 
kuvvetli mane,·i)·ata sahip ol· 
du!uau kabul ...ı..11 ıerdeniz. 

• 
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IYeni Kah-ı 
ve tevziatı . 1 

YÜZ GORVMLOCV 

VE YENi HAYAT 

Piyasada tutulmuı ve se
Yilmit, halkın en çok belen
d iği ıarlulann pftelerini ya
zan bir tair yatandat, aon za
manlarda, 25 kadar tiirini 
toplıyrak cYüz görümlüiib 
ismi albnda nqrebDİfl. 

Yalnız. bizce, yüz görüm
lü" ·· artık moduı geçlİıİf bir 
·ta~rdir. Eskiden, gelinlik kı
zın yüzü, ilk defa düğünde 
g<ıı·ülür, damat, duvak açılaa 
da bir kere göreyim, diye, 
hevecanla beklermifl 

Şimdi böyle terler yar mı 
ya?. 

MiLATTAN 10 

BiN YIL EVVEL• 

Gazetelerin yazdığına gö
re, t .. openhag civarında, bir 
yer kazılırken, Mılattan on 
bin sene evvel Yatamlf, bir 
insan iakeleti bulunmuş! 

Ben, tarihçi veya ıırkeolog 
degilim. B ;r iutele-ti görür 
görmez, ıuuıl, hemen on bin 
sene evveline ait olduğunu 
ke&tirip ahyorlar, hayret! 

Aman, dikkat ebeler, bari, 
aakın, geçen Büyük Harpte 
.veya bu ıeferki kavgalarda 
kurban gİtnıİf birinin iakelr.ti 
olmasın! 

RADYODA YEN/ 

MiZAH SAATi 

Bir refikimizde okuduk ir 
Radyo idare••, bazı mizah 
muharrirlerinden aeçtıgi ya

zıları radyoda okurken, mu
haa ririn ismini aöylemiye lü
zum görmüyormut ! 

Bu iı, bizim de tuhafımıza 
gitti. Acaba, muharririne be

dava reklam olmuııı. diye 
"? mı •• 
Fakat, bu derece hesabi ha

r eket etmek, biraz gariptir. 
l>ü§iinün ki, muharririn ya• 

zısından beaava istifade e

diyorsunuz, fakat, bedava 
reklam olmasın, diye, um.ini 
ıöylemiyoraunı.ı.z.. 

ELEKTRiK 

ABONELER! 

Bizim gazt.lenin yazdığı
na göre, lstanbulda, Elek
trik abonesi, evvelce olduğu 
gibi, sür'atle artmıyonnU§! 

O halde, bir çok İstanbul
lular ne yapıyorlar?. Petrol 

lambası mı yakıyorlar?. 
Mum dikip, dertlerine mi ya
nıyorlar?. 

Fakat, bizim zannımıza 
göre, mesele §Udur: Ev de

iiıtirirken, yeni eve cereyan 
temin etmek o kadar zor, 

mütkül bir it ki, galiba, bir 
çok vatandqlar, elektrik 
yakmaktan, üzüntü çekme
mek için vazgeçiyo~lar. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 68 

L 

lstanbul Belediye 
Kooperatifi de halka 

kahve satacak 
Portsaitten Mersine gelen 3600 

çuval kahveden mühim bir mik.. 

tarı şehrimize gelecektir. Bundan 
bqka gümrükte bulunan 500 çu
val kahveden 100 çuvalı bugün -
!erde Bek-diye kooperatifine ve
rilecektir, Kooperatif bunlan res.. 
mi daire memurlarına satacaktır. 

Ql.E'R 

ViLAYET v~ BELEDlYEı 

* Şehrin muhtelif semtlerine 
yeniden 1100 liımba konacaktır. 

Üsküdan 70, Eminönüne 81, Ka
dı.köye 96, Beyoğluna 110, Bcyko
za 33, Beşiktaşa 3, Eyübe 4, Ba
kırköye 8, S:ırıyere 26, Fatih ve 
Adalara 12 l!mba konulacaktır. 
* Her gece Boğaziçine saat 12 

ye kadar otobüs Jşliyccektir. 
* BelEdiye, Yıldız korusunun 

halka açılmasına karar vermiştir. 
Koru halka açıldık~an sonra Şe. 
bir bandosu da sık stk koruda mil
li parçalar çalacaktır. * Belediye Galatadaki Mevlevi 
tekkesinı tamıre karar vermiştir. 
Tekke tamir edilip boyandıktan 

sonra bir cMevlevi Müzesi• haline 
ifrağ edilecektir. Buraya müze • 
!erdeki tMvcut Mev liviliğe ait eş
ya ve eserler konulacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Bu yılın ilk arpa mahsulü 
Menemenin Ulucak koyundrn Ha-
san Candemir tarafından yetiş -
tirilmi§ ve 8 çuval halinde diın 

İzmir borsasında merasımle sa • 
tılmıştır. * Dün muhtelif memleketlere 
şehrimizcten 96 bin lıralık ihracat 
yapılmış ve bu meyanda Roman
yaya zeytin ve balık gönderil -
miştlr. * İktısat Vekili B. Hüsnu Ça
kır şehrimizden Ank:ıraya don -
müştür. 

MVTEFERR/K: 

* Üzerinde denız dok oru uni
forması bulunan fakat bu üni • 
forma ile ali>kası olmıyan Mus
tafa Şükrü isimli bır genç yirmi 
sekiz defa nişanlanmış ve son ka
rısı tarafından Asliye on ikinci 
Hukuk Mahkemesine verilmış -
tir. Mahkeme 20 haziran saat ona 
kalmıştır. * İhracahn artma.;ı dolayısile 
iç piyasada yağlı tohumlarla diğer 
bazı ihraç maddeleri fıatlannm 
arttığı görülmüştür. Bu cümleden 
olarak susamm kJosu 35 den 42, 

kctentohumunun 32 den 43, bakla. 
nın 9 dan 13, ündığın 38 den 52 
kuruşa yükseldiği tesbıt edılmiş

tir. Bır çu\·al kcpeğin fiatı da ~30 
kuruştur. * Esnaf Cemiyetleri azasının 
slhhi muayeneleri, mali yıl baş
langıcı olan l hazirandan itibaren 
yaptlacaktır. Esnaf Cemiyetleri 
azasının Slhhİ muayenelerıne ait 
haztrlıklara başlamışlardır. * Bursada Altıparmak cadde -
sinde oturan Mustafa oğlu Şakir 
İşman, evini eski<IPn 15 h -

O L 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

_ Arada sırada da.·· 
_ Hayır. Fakat olsa da ne olur? 
.: Belki scnın hoşwıa gider 

amma benim kararım karar. Taş 
çatlasa vaz geçmem. 

- Çok insafsızsın. 
- lnsafh mıyım, <kğil miyim, 

bunu da düşünmek istemem. Ya 
ben ya o• 

N ııci güldıL Rezzan hafifçe hld· 
detlendi: 

- Gülünç mü buluyorsun? 
- Acaba ben Molla Beyi bırak 

desem, Molla Beyi lı:ı3kanınağa 
kalkışsam bent gülunç bulmaz 
mısın? 

- Molla benim kocazn. 
- Pcrihanın kabahati ne? Be. 

nim kanm olmaması nu? 
- Ya demek ~eni~ projeler kur-

mak bile hatırına g@lebiliyor? 
- Canım Rezzan. Bu işi keselim. 

Perihanı istemiyorsan, kıza bir 
parça dünyalık temın ederiz. Bıra
kırız, mesele kalmaz. 

_ Perihan yardıma muhtaç de. 

ğil ki... 
· - Ailesini bir daha görmemek 
kararını verdi de. 

O h S la bakma. O - oo ... en oı 
her hafla bir karar verir. 

- Ala. Bir diyeceğim.jalmadı. 
• Madem ki şimdi beraberiz. Ne ~
nim için bir Molla Bey meselesı 
var, ne de senın hatırına bir Pe
rıhan meselesi gelmehdir. 

- Yalnız o değil, şu Rafide ile 
de dü~üp kalkmt) .ıcağına yenıın 
et bakalım. 

- Namusum üzerıne yemine-

T ıosu 
Eski \'e meşhur bir Cıkranın sı

rası yine ı:-eldi. Ben, çok hoşlandı
ğını bu fıkrayı, münasebet dültük
çe, anlatmaktan zevk duyarım. 

Kurda sormuşlar: 
- Boynun neden kalın! 
Kurt eevap vermiş: 
- Kendi i~imi kendim görüriim 

de ondan.. • 
Artılı: 4ünyada ya,ıyabiluıek i

çin kurt olrualdan b.t!jka çare 
yoktur. 
ıt39 eylôlünde bapıyan harp, 

kurt olmıyau de\•letlerin birer bi
rer ortadan nasıl kalktığını göste
ren bir scuaryo halinde devam e
dip gidiyoı·. 

in anlaı· gibi, devletlerin de, bü
tün islerini bi:t1:at kendilerinin 
yapın;.., Li.zım gelen, yalnız ve 
daima kendilerine glivenmesi i
cap eden bir devirde yaşıyoruz. 

Ku\ vetli iseniz., sizi herkes se
viyor, s ygı gösteriyor, alttan alı
yor. Kuvvetli olmak; eli tetikte bu
lunmak. silahla koyun koyuna yat
mak, uyuşturucu ve ge\'şetici 
propagandalara kanmaınak. mem
lrkct blitünliiğli ve mukatldes bil
diğimiz istiklal uğrunda milletçe 
ölı.imü göze almak demektir. 

Bugün, Türkiyeynin vuiyeyti, 
Yukarıda çb:nıeğe çalı~tığunız tab
lonun içindedir. 

Tiirkiycye sempati gösterenler, 
asla, bizim karagözlerimUe işık 
d•ğillerdir. 

Bizi. bizim kuvvetimize inandık
ları için se\.·cr göriinmcktedirler. 

REŞAT FEYZi 

Üniversitede 
imtihan neticesi 
tl'niversitede imlthan rreticeleri 

dıin tebliğ edilmiştir. 

Bu sene mezun olmaları bek -
lenen talebenin bir kısmı imlı. -
hanlarını eylCıl devresine bırak • 
tıkları için bu devrede mnunla
nn miktarı geçen senelerden az· 
olmuştur. Bu devrede mezun olan 
421 talebt>nin 200 ü Tıb, 112 si hu
kuk, 44 ü Fen, 26 sı İktısat, 24 Ü 
Edebiyat Fakültesinderidir. D~ 
tababetı mektebi de 15 mezun ver
m~tir Bu sene mezun olanlar, İs. 
tanbulu derhal terkedip Anadolu

ya aileleri Mzdine döndüklni için 
Rektörlük diploma tevzii merasi
mine lüzum gönnemi~tir 

Müddeiummiliğe 
davet 

İstanbul Müddeıumumıliğinden: 
istanbulda olcıuğu anlaşılan Bu

lanık hakımi Naım Akdeniz'in a
cilen ıncmurıycttmize müracaati 
ilan olunur. 

* İstanbul Müddeiumumiliğinden: 
İstanbuldn bulunduğu anla•ılan 

Osmanctk Sorgu Hakimi Şerafet
tın Bilge'nin acilen memuriyeti -
mize müracaati ilan olunur, 

raya verirken son defa 20 liraya 
kiraya verdiği sabit olm~\ur. Suç· 
lu derhal Adliyeye teslim edilmiş
tir. 
* Bckd.ye doktorlarının vazi

fedar bulunduğu kazalarda ikame• 
etınelcrı mecburi tutulmuştur. Bu 
na sebep, icabında aranıldığı za. 
man doktorun bulunamamak! a ol 
masıdır. 

derim. Fakat Ra~ldeyi ne zaman
dan beri kı•kanmağa b~ladın ! 

- ilen bil rim. Sonra Jale ile 
de pek sıkı fıkı olmıyacaksm. 

- Yalnız sen. 
- Evet yalnız ben. 
- Peki, her istedıjpm zaman 

beraber olabilecek miyiz! 
- Canım isterse b~ ay, bir sene 

eve gitmiyebilirim. 
- Molla aramaz mı? 
- Şatrançtan vakit bulaıvaz. 
- İyi alıştırmışsın. 
Rezzan cevap vermedi. Göğsüne 

en liıkayt erkeğı kudurtacak hat
lar veren bir gerinişle kolunu u. 
zattı . 

Düğmeyi çevirdi. Zifiri bir ka -
ranlığa gömüldüler. 

•••• •••••••u••••u••• •••••• •••••• ,,,, ... , • 

... ..... ········· ......................... . 
Üç grin sonra otel garsonları, 

büyük bir otomobtlr binen bu çifti, 
çok itibarlı m isafirlere gösterılen 
bir dikkatle uğurlamışlardı. Kar 
dinm;.şti. Don tutmuş yollarda yağ 
gibi kayan otonıobıl Gemliğe va
rıncıya kadar konu.mdaılar. Daha 

a 
a 

li • e 
a arın l . .. 
e ır 

Siper kazma iş/erile birlikte 
bu tedbir de tetkik ediliyor 

ı 

1 

ce ikmal edılmiş olacaktır. 
Diğer taraftan binalar dahilin

deki halk~ binadan kaçmıya icbar 
eden en büyük sebebin yangın ol
duğu gözönünde tutularak, her
hangi bir hava taarruzu yap:lmast 
ilhtimali mevcut olur olmaz ahşap 
binalarm taarurzdan evvel tahli
yesı için şimdiden tertibat alına

..ı:aktır. Ahşap binaların toplandığı 

m.ntakaların civarına g ·n~ ölçü-
de siper ve korunma yerlerı yapı
lacaktır. Ahşap evler tahliye e
dildiği takdirde bina dahil nde bir 
yangın ibekçi:;i bırakılacakttr. 

-· 

Evveke şehirmtzde açtlan siper
lcr.n bu hafta içınde kat'i surette 
temızlenıresi kaymakamlıklara 
tebliğ edılmi§tir. Vilayetin yaptı
tığ t yen, b.r tamimde he-r kazada 
üç kiplik b!r kontrol heyetinin t~
kilı lüzumu da bıldirilmi~tır. Bu 
hey<'tler mıntakalarında'kı siper, 
sığınak ınşa ve temizleme işlerine 
nezaret e-dccek, seferberlik mudür
lüğünün hazırladığı siper ve sığı
nak pi.anlarının iyi tatbik cdiLp e
dilmediğini gözden geçn-ecekltr. 
üç katlı tekırıl binaların alt kat
larında korunma yerleri yapıa
caktır, 

Vili'ıyet umu" yet •• iba rle sı-
ıFlat 

ğ:r. klarda halk:n Ç'>k miktarda Y il 
tıc-planmamasın uted "ı .çin bu- F'at M •,a\tatıe Komisyonu 
yliJc sığ.nak illşası yerine siper inşa dlin toplanr: fakat kundura sa -
,ı;ıni tercih etmektedir. Bunun çin tışlarında kar hadd. ile kuzu fiaL 
siper inşası sığ nak lnşasmdan ön- ları işini görü.şl.'mel!'işt ır 

~~~~~~~1111~~~~~~~ 

Ehliyetnamesiz \Yeni beyanname 
Çalgıcılar verilmiyecek 

Her çalgıcı bir ehli
yetname alacak 

İstanbul Belediye reislığı bütün 
kaymakam ve Belediye şubelerine 
b:r tamim yapmış, bütün çalgılı 
yerlerin sıkı hır şekilde kontrol 
edilerek ehliyetnamesiz müzis -
yenlerın çalışmasına müsaade e.. 
dilmemesini ve her müzisyenin 
ehliyetname almasını bildirmiştir. 
Kontrollere başlanmıştır. Bu ara
da ecnehi tebaalı müzisyenler de 
iş'en meMdilecektir, 

Anadoluya 2 nci bir 
nakil yapılm1yacak 

İstanbul ve Trakya vil;iyetle -

rini keneli arzularile teı"·cdcrek 

Anadolunun muhtelıf yerlerine 

gitmek is• iyenlcrin brdava nakli 

için ~imdilik ikinci bir kafile ter

tip edilmesinden vaz gcçtlmiştir. 

Yani yeniden beyanname tevzii 

yapılmıyacnklır. 

--~ADLİYEve POLİS-:-
Babasını 

• ge Cl 

kardeşini öldüren 
idam isten • 

1 

B. tll 
mesi 

Zekinin 4 yıldır sıre:ı mubake
s on safhaya geldi 

Bundan 4 yıl evvel; ağustosun 
26 neı günü babası Hacı Şevketi 
ve kardeşi• Radiyi rovelver kur. 
:şunl:ırile öldürmekten suçlu ;>:
kinin muLakemesi, İstanbul Bi
rinci Ağırceza mahkemesinde dun 
son safhaya gelmiştir. 

Bu davada, Zekinin kardeşle -
rın -n Sıddık da gayri mevkuf o
larak muhakeme edilmektedir. 
Stddık, muhakemenin son safha
larında, Zekinin bazı iddiaları 
Uı;er ne açılan takibaüa, maznun 
y1>rme getirilm~tir. 

Dünkü muhakemede, Müddei -
umumi Ziya Ya•gan, esastan mü
taleasını söyliyerek, Zekinin ceza 
kanununun idam cezası yazılı 450 
inci maddesinin 1 inci ve 5 inci 
bendlerine göre cezalandırılması
nı, Stddıkın da Zekiyi suça teş • 
vikten beraetini is:emiştir. Müd. 
deiumumi Mufassal mütaleasında 
vaziyeti teferrüatile gözden ge • 
çırmiş, Zekinin, para ve mal, mülk 
mtrastan hisse ele geçirmek en -
diş.,slle cinayete tekaddüm eden 

doğrusu konuşamadılar. Zira çok 
erken uyandıkları için araba üzer
lerinde bir beşik tesiri yapmış, 
uyumuşlardı. 

Gemliğe gelikleri zaman karın
larının çok acıktığını hissettiler. 
Sayısız yük arabaları ile üç beş 
kamyonetin doldurduğu bir mey
danda yere ayak bastığı zaman 
Rezzan, bir çocuk gibi gerinerek 
bağırdı: 

- Bir manda yesem doymıya -
cağım. Öyle acıktım, öyle işteham 
var iri ... 

- Benim de .•. - dedi Nacı - fa. 
kat nerede yiyeceğiz? Ne yiye • 
ceğiz• 

Şoför cevap verdi; 
- Bu mevsimde bulunur mu ... 

Pek bilmem amma, burada bir 
rnezit' balı/lı vardır. Tavası pek 
lezzetli olur. 

- İyi bir lokanta var mı bu -
rada? 

- Biri bir lokanta açsa pek kar 
edecek amma kimsenin hatırına 
geldiği yok. 

- Gelip geçen çok. 

muhtelif harekeUerini anlattıktan 
sonra, cinayetin, Zeki tarafından 
babası aleyhine Beşiktaş Sulh 
Mahkemesinde açılan davanın gö
rüldüğü güne r~sgeldiğini de şu 
sözlerle tebarüz eltirmiştır. 

- Zeki babasının kanuni eh_ 
Jiyetini takyit ve kendisini ona 
kanuni müşavir tayin ettırmek 

maksadile, bu davayı açmıştır. Ze
ki, baba.>ını bazı şahısların iğva • 
sına kapıldığı, bu teessürle malını • mülkünü bakşalarına hibe ede -
ceği iddiasını ortaya atmıştır. Ha. 
cı Şevketin büyük oğlu olan Ze
kinin açtığı bu davada, baba, iddi
anın asılsızlığını ileri sürmüştür. 
O günkü celsede, hakim Niyazi, 
davacının davasını isbat için ve
sikalar göstermesine karar ver • 
mişttr. Bunu müteakip de, Ku:"u
çeşmedeki evlerinde kardeşle ba
ba, Zeki tarafından öldürülmil§ • 
tür. 

Mahkeme müdafaalar yapılmak 
üzere 16 haziran saat 11 e kalmış.. 
tır. 

- Ewt ... Hele yazın kum gibi 
yolcu kaynar. 

- Belediyede mi düşünemiyor? 
Şoför, gülmekten kendini ala

madı: 

- Etrafınıza bakmadınız mı 
beyefendi? Belediyenin bir izirre 
rastlamak isterseniz umumi he!A. 
ya kadar zahmet etmeniz !Azım. 
Nasılsa onu başarabilmişler. 

Rezzan; 

- Gevezeliği bırakalım dedi ... 
Açım diyorum ..• Anlamıyor mu. 
sun kuzum! 

Şoför öne dü~tü. Hem yürüyor 
hem söyleniyordu: 

- Bereket versin soğuğa. Don 
tutmamL5 olsay<jı bu yoldan geçi. 
lebilir miydi? 

Küçük mangallar başında pal • 
tolarına, kürklerine sarılarak otur. 
muı; dükkancı!ar çay içerek nargil-e 
tüttürerek gevezelik ediyorlardı. 
Geçen bir mandaya sürtünmemeğe 
çalışarak, dört nala gelen bir yük 
arabasının önünden çekilerek bir 
hayH yürüdüler. 

la son 
yasağı 

Şoförler kaldırılması 
Belediyeye mü. . 

ıçın 

raca at ettiler 
Belediye birkaç sene evvel oto

mobillrin şhir dahilinde klakson 
çalmalarını menetmişti. Fakat son 
zamanlarda otomobiller bu yasa. 
ğa riayet etmemeğe başlamışlar
dır. Diğer taraftan Belediyeye mü
racaat edilerek korna ve levazı -
mımn bulunmadığı, bu yüzden bu 
yasağın l.aldmlması L;tenmiştir. 

Vaziyet tetkik edilmektedir. 

İşsiz mus·ııı lnaı
ıara iş l>alunacak 
Musiki San'atk1ırları Cemiyeti, 

işsiz san'atkarlııra ış bulmak ve 
bunları r:twıtazaın bir şcktldn ça. 
lıştınnak için yeni bir karar ver
mi§tir. Cemiyete kayıtlı olan san
atkarlardan alııfranga ve alaturka 
hey'etl<>r hazırlanacak ve bunlar 
Cemiyet tarafından teının edıle -
cek i, re konulacaktır. Cemiyet 
bO~ ıelikl~ bu ~len buzat organize 
e<h cekt•"· 

Nafıa Vekili 
Naha Vekl\ı Ali Fuat Cebesoy, 

Bolu, Düzce, Adapazarı, İzmit, 
yolu ile evvelki gün şehrimize 
gelmişttr. 

Nafıa Vekiline İzmilteki tetkik
leri esna;ında İstanbul Nafıa Mü. 
durü reıakat etmiştir. Vekil dün 
muhtelıf mmtakalarda tetkikle -
rırre devam etmiştir, 

Vekil buradan Trakyaya gide -
cektir 

KAğıthane kly ve 
cıvarındakl tetktkıer 

Vali muavini Ah!"let Kınık dün 
Kağıthane ltöyü ile eivanndaki 
diğer köyleri dolaşmış, yol, köprü 
inşaatlaıı ile köylülerin dertleri 
üzerinde tetkikler yapmt§lır. Ma
arif işleri de gözden geçirilmiştir. 
Bu civardakı köylerden baztlnrına 
koy mektepleri inşa olunacaktır. 

• Beislcumhurumuz u D 
ytlksek bir alAkaıı 
Şamlılar köyünde oturanlarla 

Osman Resneli arasındaki arazi 
davası dün bitmiştir. Di~r ta -
raftan k5ylüler, Cumhurreisimi -
zin bundan önceki seyahatlerinde 
köylerine uğ"adığı zaman bu da. 
vayı arzetmişler, birçok ailenin 
topraksız oJd.,ğunu, yıllardanberi 

uzayıp gıden davalar dolayısile 

de Kotranya çiftliği civarındaki 

tapulu arazilerinden istifade ede
medikleı-ıni söylemişlerdir. 

Reisicumhurumuz, bu işle pek 
yakından alakadar olmuşlar, Kot
ranya çiftliğinin istimlak edilme. 
sini \"C arazinin Şamlar, Kayabaşı 
ve İkitelli köylerindeki topraksız 
köylüye dağıttlmasını emir buyur
muşlardır. İstimlak işinin biran 
evvel neticelendirilmesi için ııla

kadarlarıı lazım gelen direktifler 
verilmiştir. 

Bu yüksek al.ika köylüleri pek 
mütehassis et"miştir. İstlml~k edi. 
lecek olan ~iftliğin bugün kıyme
tinin en fazla 30 bin lira kadar 
tutacağı tahmin edilmektedir. 

Görünürde lokantaya, ahçı dük.. 
kanına benzer bir yer yoktu. Ni
hayet şoför bir kahvenin önün -
de durdu: 

-Buyurun. 
- Burada işimiz ne! 
- Ahçı dükkanına bu kahveden 

geçilir. 
Gözgözü görmez bir diirnan kap

lamıştı bu kahvenin içini. Elele 
tut!'şarak, kırık iskemlelere, pey. 
kelerde oturanların tokurdattık
ları nargilelere çarpmamağa gay-
ret ederek çamurlu bir zeminden 
geçtiler, Açtlıp kapanırken pis pis 
gıcırdayan bir camlı kapıdan da
racık b•r taşlığa çıktılar. Burası 
kahveye nisbetıe epey aydınlıktı. 
Ötesi berisi sigaradan yanmış ma. 
vi renkli muşamba örtülü bir ma
sa başına geçtiler, Traşları uza
mış bir garson, pis bir bezi mu
şamba üzerinde gezdirip gı1ya siL 
dikten, temizledikten sonra önle
rine dörde bölünmüş bir okkalık 
ekmek koydu. 

~ ~~~~. a~p:-o. 
l\'lilo&stakll "'" ..... , .. 

daftlılar U.şün 
Yazan: ALl Kll;)lAL sı.J.i· 
Karadağlılar yine müstai<l

caklarmış dıye söylenirkell 
dağın geçmiş zamanlarınt ~J 
mak lazım olduğunu da ıtal'I 
mek gerek. Osmanlı İmparı 
ğunu çok uğraşlırm ş otan ~ 
dağ unutulur gib• d ği\dır 
dağlıların isyanlan, suııan 
devrinde birbirtnden acı olt 
kayi meşhur şair Zıya p~ 
ne meşhur •Z:ıferııaıııe• 5ınC 
t:n Sadrazape, meşhur Ali 
aleyhine hücuma scvkede~ke 
nez ıle Ladikaların veya Vil 
!Jrın ne yaptıkları iı;kr iS 
hattra getirilmektedir. KarB 
Prenslerine Kcncz ve Ladt~1 

d,ği için Ziya paşa da öyl• 
Şair ac acı nnlııtır: 

Karadağ mcscle"i süre! ""11 

sene zarf n.ia devletin en 
zabit!erı~u, rıcierle.,.ıni ve J3 
Herseğın yet tırd ği en ccsıt' 
likanlılarını yecı., bıtırdı; d 

Bosna - Hersek gibi i ktl~ 
suretle harap oldu. D vtctı~ 
zinesi de yüz btn kt•se z 
uğradı . Nihayet muzaff 
mümkün oldu. İslam askcrı 
radağın merkezi olan Çe 
•kadar girdi. Fırkat Bab·ali dt 
muvaffakiyet üzerine A•TllP' 
letlerile konuşarak onlara 
yukarı şöyle diyor: 

- Karadağlılar yine taar~ 
derler. Onun için hudutlarıl'ı;. 
rakol kulelerı yaptıracağız._...ı 
ların 1çindc asker bulundur1"'
Buna ister istemez muva!a1'11 

ır.1:şler. KaradaJlJdarın ellerin 
çen müslümanların burunl• 
kulaklar:nı kesmişler, bUPt 
başlarından Çetinede bir mii~ 
le yapmışlarsa da hudutta 
karakol kuleleri yapılmasınd3~ 
hoşlanmamışlar. 

O zamanki Rusya Çarına rıı·· 
caat etmişler: 

- Biz Balı.ali ile iyi geçirı 
istiyoruz. Fakat gözümü, ..n ~ 
deki kuleler ise hep gcçmli 
!erin acıklı vak'alarını hatır 
yor. Böyle karakol kulclc • 
dıkça hep eski düşmanlıidaf 
zelenmiş oluyor. Bunları ~ 
kald.ırtsa ne olur?. gibi. )il 

O zamanki Rusya Çarlığı 
kanlarda bilhassa Osmanlı iJl1 
ralorluğuna karşı İslavların ~et 
todoks hıristiyanların hami>• 
rmı takındğmdan KaradağlJ:.' 
artk iyi geçinmek •Çin ne kada! i 
emeller bcsledğini de BabiıliJe 
min etmiştir. 
RÜsyanın dediklerini ötede 

Fransanın da terviç eder old 
gi<rülüyordu. Fransızlar da " 
man Rusların Babıaliye sÖ~ 
diklerine taraftar olmuşlar ,-e 
bıaliye hep dost s:fatUe bu ~ 
bazı nasihatler etmişler. Zi)B 
şa bu bahsi anlallrken o xad:ıf 
lam askerinin kanı paha.ına -;t 

• Jıı' 
ce bin keseler sarfı ile ya;>d 
olan kulelerin cümlcı.i yeni ' 
yıktırıldığını, sonra hunuııla 
kanaat getirilmeyip Karadağ~~ 
bir liman ile bir de vapur •11"" 
edildiğini yazar. 

O zamanki vekayiin hesabn1

1 mek müşküldür. Karadağlılat' 
lan mücadele uzun sürmüş, P' 
ya mal-Olmuştur. Bu \'CStle ile 
nebi müdahalesi de gitgide ar111" 
isyanlar bastırıldıktan sonra, 
yine Dağlıların dediği ist<'r · ,., 
mez kabul edilmiştir. Daha c ı1' 
Karadağda Petrcviç hanedan af 
itaat şartile beylik sürmes;ııc 

J{BI 
ha evvel Babıali razı olmuş, ~ti 
dağ beyliği bu suretle bir m~ il" 
riyet almış bulunacaktt. Faka1rı' 
teklifi Karadağl:lar kabul el ı:ı 
yordu. Papaslıkla hiıkünıdar 
birleştirmiş olan İkinci Petro: ti 

- Hayır, dem· , emrim alil Ô" 
bulnan Karadağlılar beni J11~r 
fııa ettikçe ben kimseye ltaal 
cek değilim.. ı. 

Ondan sonraki seneler h_eP ~el. 
isyan seneleri olmu;tur Nihıı.Y ~I 
harbinden sonra i•e Karadağ Jd~ 
büyütülmüş, uzaktan yaJ<t!l cel' 
Karadağlılan nedense takdır 

1 
( 

gelen birçok A\'rupalı de\' le b r 
damları, kalem sahipleri de ı;Jf 
gün Karadağın büyümesinde!l• ,t 
müstak!il devlet halini rcsnı~rı1,r 
masından çok memnun kaim~ /, 
dır. Her taraftan türlü ır.rrf' ;J 
ren Karadağ nihayet geçen uıt' Jıl" 
harpte bu siyasi varlı!= 1'.ıı.Y 
miş oluyordu.. 



,. apon'un 
•• 

t1', 
llşüncesi •• 
lercte japonların vaz1yeti 
gctürmege başladı. Yeni
lııat, yeniden tahminler 
:ıların Aınerikaya ve İn

' ~rşı silahlı bir kavga
cceklerine dair şimdi

Ylirü tülmüş tahminler 
Ye kadar kıymetıru kay-
likadan İngiltereye yar-

lrse japociarın da Aıne
ıı harbe gıreceklen hah- 1 
ınuglak olmaktan şiln
kendinı kurtaramadı.. 

1 ~Ylencnler hep birer su-
ır edilebilecek sözlerdir. 

~ IÇ!n hem Avrupanm bu-
1~den ıstifade ile Uzak 
""'ldine buy k menfaatler 

ek, hem de kend::ni her 
ınaceraya atmamak var

diploroaUarı elbette bu 
dil§ünmüşlerdir. Ortada 
tehdttl<Ar görünen söz-

lll!erde birbırini takip et

'ıtbcr japon meselesinin 
ve Amerikalı eroap as

IİJ'asi muharirlerce göz-
e- ~ tutulmayan bir esas 

o da i'udur: 

.;;~ kaç sene var ki kendı
'<lllediği bır talk'm mü~
'lıiicadclc mecburiyetinde 

'lı! Onlarla karşr!aşacaj;<ını 
laıunin edememiş, ya:hut 
ı Q}ıemm.iyelsiz bulmUi'tu. 

llı4Jtuıat birer birer b~ 
bulunuyor. Yarım asır 

Iıiifusu arttıkça ar1.mJ9tır. 
e Yuvarlak bir hesapla 750 

doğduğu anlaşılıyor. 
·ıııı kendi memleketindeki 
ı.ten bir mücadele demek
•tağı mahsuldar değildir. 

1%:ı bir sanayi. n_ıe~leketi 
~~t işlemek ıçın ıpUdai 
~h lııi dışarıdan satı.n alma

' ~~ kalm~tı.ı:. Yetiıjtirile
.J lılııı~ gitgide artan nüfusa 

ıf. ediği gibi pek ileri gö
olan balıkçıLk sayesin
tdilen gıda ihtiyacı için 
le uğraşmak zarureti 

hu Iıüfusun artması japon-
' Yük bır meseledır. Faz

ri ne yapmalı?. Dışarıya 
~OlJama.k. Fakat bll>jka 

h\U;u kabul etmiyor. O hal
ıt' ltıt'asına yayılmak, Çini 
~ tıı~k kaldı. Bu da zamanla 
ı, k."1: kıi japonyanın istediği 
~ at'! bir neticeye varmak
ltı Uıaktır. 
tı~ırrı keyfiyet şu olsa ge
. I derebeylik devirlerin
aııonya hep kahramanlık 

rec;irmiş, her japonun fe
feragat husw;unda gös

lıılıır ve tahammülün ne ;;ak misalleri görüldüğü 
. · Hala da japonya bu 

. ~ili muhafaza ediyor. 
. l• harbi bunu göstcrmi;şlıir. 
~- P<ın muharebesinde nasıl 
~•t ve fedakarl;kla japon
. h, arebe ettiğine bütün dün
~ıı. olmuştur. Hep o cs

ııuş olan derebeylik ru

~ teıalıüratı görülüyodru. 
eııı usulde talim ve terbi-

·~lt Avrupalının siliıhıru 
k.uııanmayı öğrenince ha-

·\o ııi.sıl ihmal edilemiyecek 
eet teşkil ettiğini isbat edi-
k. U~unla beraber o muha
'ilrmemış, 7.afer suretin-

KOlUAN: 9 

Başkalarını kendine düt
man bilerek ne kadar ıü

receği de meçhul bir mü- ı 

cadeleye katlanmak •• Fa- ı \I 

kat kendini büyük zarar
lara ıokmamak •• 

de varılan nelıiceyi az zamanda el
de etmek kabil olmuş, düşmanın 
türlü gafletleri de buna ilave edi
lince mücadele japon için nisbe
ten kolay olmuştur. Unut.mamalı 
ki o devirde İngiltere ile müttefik 
bulunmak da japonyanın işini ay

rıca kolaylaştırıyordu. 35 - 40 sene 
evvelki devir ile bugünkü arasın

da şu büyük fark var: japonya i
çin kendi memleketindeki hayat 
arlık daha çetin bir mücadele ha
lini almıştır. Harice giderek yer
leşmek iş.ı de başkalarile mücade
leyi göze almak olacağım Çin har

bi gösterdi. japonun ruhunda bu
nun uyandırdığı aksülamel ne ola

bilir?. O da şöylece kendim göster
miştir. japonun kendi kendine ver
dıği bir hühiim vardır ki o da şu
dur: 

Harici alem japonyayı çekemi
yor, kıskanıyor. Onun büyümeıiıni 
daha kuvvetlenerek çahşmasını is
temiyor. Mademki rakip bir dün
ya ile karşılaşmak mecburiyeti 

var, o halde japonun sinırleri hep 
gergin durmalı, kafası hep bu bit

meı mücadeleyıi düşünmeli, eli, a

yağı bu uğurda çalışarak yürü
meli .. gibi. 

Fakat atacağı adımı ~k iyi he
sap ederek ve başkalarının uğrun
da kendini bir daha dönemiyece
ği zararlara sokmamak şartile. 

• • 

~HALK.-..... 

it Ve itti An)'aftlar, 
ıikayetler, temenni
~ .,. 11ıiı11 Wil'-

Lise 11 e kadar okumllf 
genç bir kız iı arıyor 

Mail ,.aziyetimin imkansızlığı do
lııyısiyle ancak lise 11 inci sınıfına ka
dar ok.uyabilmiş, l!ade ve yazısı düz
gü,n on yedi yaşında mülevazl bir aile 
kızıyım. 

Hem ılındiye kadar bana ıefkat ve 
ibilmamla bakan aileme yük olmamak 
ve hem de istikbalimi kendim hazır

lamak emeliyle ticarethane, yazıhane 
gibi nl.üesseselerde bir i~e girerek bü .. 
tün dikkat ve ııayeleı·lıni sadece vazl
f&ıne bağlamak istiyorum. Tek baıımda 
hayat yolunda attığım bu ilk adımda 
yanlarında iş vermek suretiyle beni 
teşci edecek olan muhterem vazife sa
hiplerinin lütfen Son Telgraf Gazeteli 
Halk Sütununda Meraya yazmalarını 
bürmeUe rica ederim. 

KAYIP KARDEŞİNİ 
ARIYOR 

En son vazifesi Edirne ViliıyeU En
cümen kalem.inde kfltip olan karde~iın 
Nizamettin Gültandan 5 yıldır haber 
atamadı&ı.mdan merak ve endioe için .. 
de bulwıuyorum. Bilen hayır sahiple.o 
rinin lütfen Son Tetıral G•~zcteı:ii Hey• 
eti Tertibiyesinde B. 8a.bahattine ma
lümat vermelerini rica ederim. 

Gelen iı verme mektupları 
Bayan Meray~ Namınıza istanbul

dan bir ~ verme mektubu gelıniftir. 
LCıtfen saat 18 - 19 arasında almanız 
mercııdur. 

Bayan 1\tualla: Mektubunuz alı.rınuş 
ve bir ceınıyetten namınıza gelmiş o
lan iş verme mektubu buıün adreai
nize gönderilmiştir. 

Bay Kanaatkar: Ankaradan namı

nız.a bir i~ \'erme ınektubu vardır. Sa
at 18 19 arasında almanız met"cu
dur. 

Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

~ 
'Iı~ •derim söziimü kesmc

h lde etmeyiniz. ~fahke· 
~il . d d' . e b runu ıa e e ınız .• 

ııı l)'lıırıyordu. 
~ • suçluya: 
~:lı.iu olunuz. O da söyliye· 
ı.u de soyliyeceksiniz. Süku· 

lıın llııı söı len•nleri dinleyi· 
lı •a bırer birer ccrnp ve-

ı~~ 
it la du: 

tliııı l . . d d h b' ltJ· c erınız e a a ıraz 
q; t Olunuz .. 
,· \'ıııe ·· ·· f ·· .. lt sozu pro e~or a\:U· 
llıiı~ktı, 
b4ll tekrar ınasanın üzerin .. 
•tt~~a göz atarak sözüne 

lt..t'1' 
Ilı Iı ır esirler knmpın-

11 lnı, biııbir nıacerauuı 1 

peşinde koştuğunu masala benzi· 
yen bir ifade tarzile anlattı. 

Bunlar gerçek ıni, değil mi bil
miyoruz. 18 yıllık bir legayyüpten 
sonra Vedat ortaya çıkıyor, Şük· 
riyenin evini buluyor. Güzini bu· 
Iııı·or, yum)-. bozmak, Şiikiryeyi 
kocn'1nın elinden almak istiyor. 

Hakimler, Kanal cephesinde 
kaybolan ve 18 yıl izini kaybeden 
bir adam için akla gelebilen çok 
şeyler vardır. Bu şiipheleri dillen
dirmek ve burada söylemek iste

miyorum. Yalnız ~u kadarını işa
ret edeyim ki, Vcdadın ha)·atında· 
ki bu 18 yıl çok karanlıktır. Eğer 
bu karanlığı kendisi d• kabul et· 
miş olmasa istanbula gelir gelmez 
Şiikriye~ i, GiiıJni aradığı kadar 
ılk i~ olarak ııı~ıısup oldu~u or-

abı meıeleıl 
Kunduraya meraklı bir 

do•tumuz bize tunları söyle
di: 

«- Papuçları eskiten bir 
iımil de, kundura boyaları
dır. lstanbulda ekseri boya
cdar, kötü boya kullanıyor
lar ve ayakkabı boyamasını 
iyi bilmiyorlar. Şimdi, ayak• 
habılar pahalıdır. Evvelce 
4 - 5 liraya aldığınu en adi 
papuçlar, fİmdi en az 10 li· 
rayadır. 

MA : 1 

, ''Ağabey, bir kere de 
şu turnalar şarkısını 
çalıver sene •• ,, 

İki buçuk liralık tahta parçası on : 
liralık keman olup çıkıverdi 

15 - 16, 18 lira verip, 
hatta biraz; §ık giyinmek i•
terşeniz, 20, 25, 30 lira verip 
bir papuç alıyorsunuz. Bir 
kaç gün sonra boyatmak, te
mizletmek liu:ım. 

Boyacılar, kunduraların 
rengini, derinin mahiyetini, 
hatta ayakkabının formuna 
bile bozmakta amil oluyor· 
lar. Evvela, kötü cins boya 
kullanıyorlar, Sonra, ayak
kabı temizlemesini, boya
masını iyi bilmiyorlar. 
Boyacı elendi 5 kuruf ka

zanacak, diye, 15 - 20 lira 
verdiğiniz papuç bir, bir bu
çuk ay içinde kötü bir man
zara alıyor.» 

BURHAN CEVAT 

ibtlkir vak'aları 
yüzde 40 

alı betinde azalmı' ı 
Fiat Mürakabe Biirosunun faıı. 

liyeti son zamanlarda piyasada çok 

müessir olmuş ve ihtikar hareket
leri son ayda yüzde kırk nisbetin

de azalmıştır. Bunda, bilhassa der

hal mahkemeye b'Cvkedilen suç • 

luların Milli Korurrma Kanunun
daki son tadilata göre ağır ceza

lara çarptırılması da büyük tesir 
yapmıştır. Bugün piyasada büyük 

ihtikarlar yerine ancak ufak sa
tışlar üzerinde ehemmiyetsiz ihti. 
kar hareketleri görülmektedir. 

Çocuk altı '17lık oldu mu, daha 
çok bağırnuya ve ağlamıya baş
lar, ağzından salyeler gelir. Par
mağını sık sık ağZına götürUr. O 
zaman, parmağınızla çocuğun alt 
dişlerini yoklarsanız, keskince ve 
serl maddeleri hissedersiniz ve 
ilk dişlerin gelmekte olduğunu 
anlar:ıınız. Filhakika aylar geç
tikçe beyaz dişler de birer birer 
kendilerini g&terirJer. Altıncı ay
da alt ön dişler, dokuzuncu: ayda 
üst ön diiler, birinci yaşa eeldiğl 
zaman yan katıalar, on beşinci ve 
on sekizinci aylar arasında ilk ö
ğütücü disler. ikinci yaşta köpek 
dişleri, iki buçuk yaşına ıeld!ğ 
zaman diğer öG:ütücü di;;;ler birer 
birer kendini gösterir. Artık o yaş
ta süt dişi tamamlanmış olur. 

Çocuk diş f:tkarırken ınuztarin

tir. Fakat dişler diş etlerinden sıy
rıldı mı, bu izhrliplar kesilir. Bu 
~nralarda çocukta ağız iltihapları-

nreydan vermemek 1c:in, doktor
ların tavsiye edecekleq büromür
lü posyonlar kull2nılır. Çocuğu 

iztıraptan kurtarmak ic;in di~ etini 
kesmek fena bir Adettir. Çünkü 
mikrop sürülerine yol açılmıı o
lur. 

duya da müracaat eder, vaıiyetl 
tavzih eder. Sonra devletten de 
eski hizmetini istiyebilirdi. 
Bunların hiçbirini yapmamıştır. 

Bütün buıılar ilk bakışta ~liphe 
getiren şeylerdir. 

Vedat yine bakimin sôz ver
nıc,'.ni beklemeden yerinden kalk
tı. Bağıra bağıra: 

- Hakimler; bu adanı beni bn· 
rnda hakikaten katil etıneğe çalı· 
şıyor. Susturun bu deni yaradılışı. 
Bir insan diline bu kadar tezvir, 
yalan yakışmaz .. 

Dedi ve .. hakimin: 
- Sus .. 
Otur!. 
Demesini dinlemeden devam et

ti: 
- Ne karanlığından. hangi ~iip· 

heden bahsediyor?. 
Nc~"i ima etmek istiyor? 
Karşı taraf anıkatlarından biri 

fısıldadı: 
- Entellicens Scn·is!. 
Vedat bunu duyar du~ maz bU.

hütün kııdı, göılerı büyüdü, sc i 
diklcştL 

==E Yazan: KULAK MiSAFiRi =t--
Yakası, paçası açık, saçları da

ğınık, b;r Rum delikanLsı idi. Gö. 
renler, 19, 20 yaşlarında tahmin 
ederlerdi. Niko, nüfus kağıdına 
göre, henüz 17 sinde idi. Doğrusu 
da bu idi. 

Eminönünde, Balıkpazanna gi. 
den yolun ağzında, rıhtıma doğru 
uzanan dükkanların önünde, ba
şına beş on adam toplamış, elinde
ki kemanı ve yayı, havada sallı • 
yarak adeta bağırıordu: 

c- Ne keman bu .. Ne keman .• 
Haydi, acele satılık .. Müzayedesi 
yok, münakalesi yok, ihalesi yok .. 
Kim on lira verirse onun üzerin
de kalıyor .. Tarihi bir keman, bu .. 
On liraya al, 20 liraya sat!. 10 li
ra da cabadan kar. 

Niko, arasıra, kemanı boynu • 
nun altına sıkıştırıyor, elindeki 
yayı, gelişi güzel teller üzerinde 
dolaştınyordu. 
Meraklı halkası, gittikçe büyü· 

yordu. Bir küfeci çocuğu: 
- Ağabey .. Ağabey, dedi, cTur

naları• çalsana ... 
Niko, ı;ocuğu tepeden tırnağa 

süzdü: 
- Konser v~mıiyoruz, kelepir 

keman satıyoruz .. 
O zamana kadar, sairin duran iki 

genç, Nikoya daha Ç<ık yaklaşarak 
alıcı gözle kemanı retkike koyul. 

dular. 1 
Biri: 
- İyi mal.. Ben anlarım .. Dayım 

Yüksekkaldırımda keman ustası
dır, dedi .. Alayım, alayım amma, 
Üstümde para yok.. On liraya be. 
dava doğrusu. 

Öteki genç ilave etti: 
•-Ne diyorsun, birader .. On da 

eder, yirmi de ... Meraklısı ya -
nında 30 da eder. Keman aşıklısı
yım amma, bizde de alacak hal 
yok .. Nişanlı, sevdalı değilim ki, 
alayım da hediye götüreyim .. • 

Nlkonun etrafında toplanmış o
lan kalabalık içinde, kemana talip 
çıkanlar, heveslenenler artıyordu. 
Orta yaşlı, kıranta bir adam, göz
lüğünün camlarını parmaklarile 
uğuşturduktan sonra, Nikoya: 

•- Evladım, dedi, ben anla -
marn bu aletten.. Amma, bizim 
küçük oğlan var .. Ne zamandır 
tutturdu, bir keman, diye .. İyi bir 
şey ise, madem kelepir alayım, 

bari.. 
Niko canlanmıştı: 
•- Al, efendi amca, al bunu .• 

Kazanırsın .. Mahdum bey beğen. 
· mezse bana geri getir beş lira faz

lasile alayım.. Bugün biraz paraya 
sıkıldım, başım darda onun için 
satıyorum .. Yoksa .. 

Demindenberi, mütemadiyen 
kemanı meteden, Nikonun yanın
daki iki gencin teşvik ve tahriki 
ile, keman, o kıranta adama on 11.. 
raya satıldı. 

Niko, parayı alır almaz, şöyle 

- Alçaklar .. 
Diye haykırdı ve .. mahkemeyi 

dinleyicileri birbirine kalan coş· 
kun bir sesle sözlerini siirdiirdii: 

_ Ne'/. Demek ben, cepheden 
kaçtım, İnglizlerle uyuştum, En· 
tellicens Ser\'isin hizmetine gir
dim. 18 sene orada çnlı~hm. Belki 
de buraya ,·ine onların adamı o .. 
!arak ge'ıdiı~. Bunu lıöJle bilmek, 
böyle düşünmek. böyle söylemek 
alçaklığın en •oıı derecesidir. 
Ycdaıhn sözleri ı:illikçe bir 

haykırış oluyordu: 
_ Bunlar~ a\'ukatlıj':ıu ~ercf ve 1 

haysiyetini unuluJ·orlar reis bey. 
Derhal Türkiyede ne kadar a\•ukat 1 
varsa bu adamları protesto rt

ıneli, onlara me.lcklen çekilml'le· 
rini, mahkeınelere girınenıel~rini 

si;ylınelidirler. Yaptıkları avukat· 
lık değil. rezillik. lıayağıhk. iili
racıhk. 

Benim, Entellicens Seniste hiz. 
met alabile<cğim akıllarından na
:-.ıl gcf"cbili\ or. \"c •• bunu 11<" ce a
retl Luraıla sö~ lii)'orlar. Sıkılma· 
salar belki de La\'lensin ınıınlni 

bir yüzüne sürdü. Pantolonunun 
cebine yerleştirdi: 

•- Hayrını gör, efendi amca, 
dedi .. Kalabalığı yararak, uzak -
!aştı.. 

N ikoyu, diğer iki genç takip et. 
ti. 

* Sulh mahkemesin.n kapısında, 
;Niko, yanındakilere dert yanı • 
yordu: 

- Bana tavcı, diyorlar, ne !av
cısı, yahu! .. Alan razı, satan razı .. 
Bu keman on lira etmez mi?. 

Moruk götürmüş, kemanı bir 
hurdacıya göstermiş, kemanı ka
patmak için hurdacı: 

•- İki buçuk liralık tahta par
çası, demiş .. Hangi iki buçuk lira
lık?. Kimin cvıni soruyorsun? 

Bu sırada mübaşirin sesi duyul· 
du. Niko Hakimin huzurunda .. 

Muta~ sorgu sualden sonra, ha-
kim Nikoya: , 

- Bu işe, ne dersin dedi .. İki 
buçuk liralık kemanı, tavcılık su
retile bu adama on liraya satmış ve 
kandırm~sın .. Şeriki cürüm ola· 
rak iki arkadaşınla beraber bu gibi 
işlerle uğraşırmışsın .. 

Niko: 
- Vallahi Bay Reis, dedi, benim 

için ne söylüyorlarsa, iftira .. Bıı. 
şım ~k sıkılmıştı, pederden kal -
ma kemanı okutayım, dedim. Me. 
sele bundan ibaret .. Ben, tavcılık 
nedir, bilmem.. Benden böyle ~y 
beklenir mi, bay hakim•. 

- Yeter, yeter .. Bakalım şahit. 
ler ne söylüyor? 

Şahitlerden Murtaza çağırıldı. 
Vak'ayı anlattı. Kemandan anla 
madığını söyledi: 

- Ben, yalnız, ara sıra kemen 
sesi dinlerim, dedi, karşı komşu
muzda biri var. Gece gündüz ça. 
lar, durur. 

- Peki, bırak onları şimdi ... 
başka bir bildiğin var mı? 

- Yok efendim .. 
Mahkeme tahkikatın tevsiine, 

kemanın bedelinin takdirine karar 
verdi. Muhakeme, gelecek celseye 
talik edildi. 
Davacı, koridora çıktığı zaman 

adeta, ateş püskürüyor: 
- Bir şeye yanmıyorum,, oğlana 

pabuç alacaktım, onu alamadım, 
diyordu .. Çocuk ayakları çıplak 
geziyor. 

Be adam, senin nene keman al. 
mak .. 

Deneme raporları 
hazırlanıyor 

Vilayet Seferberlik Müdürlü -
ğü, bütün kazalarda yapılan de
nemelerin raporlarını hazırlamak

tadır. Dahiliye Vekaletine gönde· 
rilecek raporlarda, denemelerin 
tenkidi yapılacak ve muvaffakiyet 
nisbetleri de bildirilecektir. 

olduğumu söyliyecekler .. 

Hakim ısrarla: 

-Susunuz .. 
Oturunuz! .. 
Demese ve jandarma da Vedadı 

omuzlanndan bHtırıp: 

- Otur!. 
Demeseydi Vedat daha eo acak, 

söyliyecekli. 
Anıkat Cemil tekrar başladı: 

- Vedadın katil olduğunda ıs
rar edi) oruz. Söz sıraH geldikçe 

mahkemenize tevdi edecejpıniz 

nsikalar, deliller hep onun bile 
bile bu cina~ eli yaııtığııu a~ık~a 

ortaJa koyacaktır. 
Avukat sesine daha çok kuvvet 

\·ererek devam etli: 
- Binbir nıaceradan senra İs· 

tanbula dönen Vedat yine Şük

ri~·c~·i aramış. bulmııs, "" her ıev
den önce onun parBS.1.na g9ikoy
nıu, lıunu temin edebilmek için 

ılc Giizini \'a.-ıta olarak kullanmak 
i tcıniştir. 

(AtkMI V .. , 
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Başmuharrirler 

Ne Diyorlar? 
1 KD A M 

B. Abidin Da,·tt cGir;t Muharcbe
sb iaim.li bugünkü yazısında; 

•Giridin Almanlar tarafından zaptı 
üzeı ine Almanlar İtalyanların elinde
ki Önlki Ada'ya da çok yaklaş:ıcok
lan için, İngilizler için. artık Onikt 
Ada i1e Girit Adası arasındaki hat.tın 
Otesinde Ege Denizine girip c:ık.mak çok 
güç ve çok tehlikeli olur. Esasen, bü
tün nlühirn Ege Adaları da Aln. 
la İtalyanlar tarafından IHtal c~ ş 
olduiu için, bu deniz İugilitlerc he
men kapanmış ve ~1ihverin hakim ol 
duğu bir deniz haiİnj almıJ olur. 

İşte bUttin bu sebeplerden dolay~ 
İngılizl rle Yunanlılar, Giridi muha
faza etmek mecburiyetindedirler. \~e 
muhafaza etmek için ellemdcn gc!cni 
yapacaklanna da şüphe yoktur. De· 
nlze hakim oldukları için, Almanlara 
nisbetle buraya daha çok kuvvet gön
dermek inkAnına da sahıiptirler El
verir ki, göndeı f'bilecek ihtiyatlara sa
hip bulunsWllar. 
Alınanların Rornanyaya çeldiklcri 

ve İtalyanların Yunanistana taarruz 
ettikleri geçen sonbahardanberi, bu 
sütunlarda, dalına İngilizlerin Sarkta 
büyük kuvvetler bulundurrnalan lü
zumundan bahsedip durduk. inı:iltere
de Atıl bir halde kalmış olan ve şimdi l 
80 tümene baliğ olduğu söylenen Inı:i· 
!iz kuwetlerinden, adanın müdafa~.ı 
it•n lürurnlu olzn miktardan fazlasını 
ezami sür'atle Şarka getlrınek lô< • 
Vtr. Hindistanda teşkil edi1diğını \'81t
tiyle IJindistan Nazırı Emerf'nın söy
Jed;ğ, yanm milyonluk ordudan teş
kiliıtı bitenleri de Orta ve Yakın Şar
ka sc\ketmek icap ediyor İngilizler 
bunL yapırakta artık hic \ ak.t kaybcl
memelidirler.> demektedir. 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi «Girit ma.ctraso 

ı..ımıı bU&'iilıkiı 1>8'1 yausmda: 
.. Girit Adasına viki olan tecavilz 

yalnız bir tayyare ile asker nakli işi 
değildir İlk v;.illeyi gönneğe memur 1 
edilen tayyareler~ bilôharc deniz va- ı 
sdalannın da karışacağı umumi bir 
p!Anın baflangıç safhasını teşkil ..ı
mekte olsa gerektir. Belki bu satırla
n yazdığımız zamanlarda deniz vası
talan da, V<!levki kısmen ise kar11-
mış olacaklardır: Hücum botlan, de
nizaltıları, muh.Iı>ler, sür'aUi kruva
zörler ve nihayet İta17anın bakiye 
kalmış ağır gemileri .• 

İngilterenin Akdeniz donanman son 
zamanlarda kendisini tehlikelere ar
zelmekten sakınarak biltün kuvve
tini Mısır - Silveyş seferi etrafında 
toplamış görünüyordu. Yeni vaziyet 
karşısında bu donanm.anın da kl"D.di
since ıra ediJecek vazifeleri ehemmi
yetle derpiıı etmekte olacağında hiç şüp 
he yoktur. Amiral Cunningham•ın ü
nüne bütün maharet ve maritetinl 
kullanacağı mübim ve çetin bir fır.;at 
~ıkmış bulunmaktadır. 

İngiltere Girit macerasını bir Alman 
stratej>Si gibi düşUnmekte de tamam!-

1 

le haksız sayılamaz. İngiliz kuvvetle
rini Girlde celbederek Sollum'dan Mı
sıra hücum etme7i tasarlıyan bl.r 
p!An. 

Nihayet Almanlar Girilte Büylllt 
Britanyayı istil~ t.ctebüsünün ufak 
m "kyasta bir tecrübestni de yapmakta 
buiunuyorlar denilebilir. Gerçi teda
füi vasıtalan bakınnndan Buyük Bri
tanya Giride asla bmzeınez..-e de her
halde Gi.rit macerası, bilahare denız· 
den takviye olunacak tayyare nakli
yatiyle bir adanın ıstilAsı tecrübesi
dir, ve müsbet \'eya men.fi, dikkate 
13yık neticeler vemıt, olacaktır.>- de
mektedir. 

VATAN 
B. Abmel };min Yalman «Ecnebi 

mulı:lblrlerlıı yanı,. Rfslrlerb isimli 
bllC'iml<iı b"'!1D"kale..tnd• l>ir C.-
deltl b<r ııa.,makale mUna....,.bti7le bil 
~cnebi m.uha.biriıı kendi::J.ne Tıirk11'e
n.lıı siy :ıscliııl d<tişLirlp detlı;tlnntdl
i'lnl sorduiwıu ve ı;lyaselimlzlıa d .. 
ıı.nemlş olduiunu ı.öyledikWn !Mllll'll 
şöyle denıek'-edir: 

•Bizde sansür yoktur. DUnyanın e
sasları davaları hakkında bükWne~ 
bizim m&.lümatımızdan daha e:eniıı o
lan malUınatından \'e irıadınd.m. blJ .. 
fcıde etmek itin \akit vakit Anka.raya 
gitmeyi \'e h.ükUmet meıkezUe temaıı 
muh•fa<.a etmeyi \'3Zlle biliriz. Fak.at 
yazılaırımw her vakit kendi mesuli
yetimiz altmda, kendi kanaaUmiı.e 
göre yazaru. Sazan bh'imiztn veya eli .. 
ğerimizin bir hisse veya sabit bir f.ik .. 
re kapılarak ölçüyü p.şırmamız dai
ma miimktindtir. Fakat bu gibi hatalı 
görüşleri veya değşik içtihaUan hil
kıl!llete mal eden ye hükCımetimlzin 
siyaset, hakkında bwıılan mlınalar çı• 
karan ecnebi muhaibrleri mutlaka al
danırlar. 

Vakit vakit Avrupa gaı~-elerinde 
fôyle fikirlf"r görüldü: «Türkiye falan 
ve film yeri emniyet ta.hası diyf" ilAn 
ettiği halde orası tşgal edilince kımıl
danmadt.'t' Bunu yazan muhabire hü
kQmehm tzin ne zaman ve nerede em
llİJ'!t sahası hakkında böyle bir iddi
ada bulunduğu sorulduğu zaman şu 
cevap iılınır; Fala.n gazete f·l~n n
man böyle bir yaz.ı yazrılıjtı., 

Umumi hayatta Ttirkiyedeki teşld-
11.tlanma ~ı.n. anlamak istemcyf'l'ek, 
bir gazeni0 hu~usl !ikrinden hükO.
r.ırtl.n siyaset5 hakkında yersiz nf"tİC'.,_ 
lcr çıkaranlar okuyucul•rJIU bot )"f're 
aldatmış olurlar ~ ---- --

rr:rm 
-,1~~·!.!li!!· l~) ~ 

Eıkl evlerde kadı•· 
ıarıa temizUjl 

Geçen rün bir mecliste e,. 
ki ev kadını ile yeni ev k~dı· 
nını mukayese ve münakata 
eden bir aile toplantısında 
bulundum. Eski Türk evlerini 
tanıyan yaılı lıtanbullular• 
dan mecliste bulunan iki zı.t, 
eski evlerimizi, !L!lalarımı:>.ın, 
kızkardetlerimizin kurduğu, 
düzelttiği, temizlediği evleri 
11rarla müdafaa ettiler. 

Mecliste, taze hanımlar da 
vardı, renç kızlar da vardı. 
Bittabi, onlar, bugiinkü evi 
tiddetle müdafaaya uğraştı
lar. 

Yalnız ıurasını itiraf ede
yim ki, neticede, galebe, es
ki evi müdafaa edenler tara
fında kaldı. 

İki tarafın iddialarını fÖY· 
le, hula•• olarak arzedeyım: 

Eski evlerımiz ddha temız
di. Kadınlarımız, temiziiğe 
son derece ttikkat ede..Jer, 
döşemeler, tahtalar, muşam
balar, taşlıklaı gıcır, gıcır te
mizlenir, silinir, süpürülur, 
yıkanırdı. Eşyalar üzerinde 
bir zerre toz tıillunmazdı. 1:.ı
ki bir tabirle, kadınlar, saç• 
larını süpürge yapar, sabah
tan akşama kadar ugraşır, du
rurlrdı. Filvaki, eski kadın
ların bütün hayatı evde ge
çerdi, onların dışurıda ışi 
yoktu. Sinemaya gitmezler, 
plaja, ıazinoya gitmezler, 
çaya, baloya ritmezlerdi. 

Ev kadını, evmde gorünür· 
dü. Bugün ise: İt irat etmeli 
ki, burünkü evlerimizde te
mizlik işi, biraz daha i.ıolim· 
körü yapılmaktadır. r.un ü, 
bugünkü kadının, cnızlik işı
le daha fazla ıncc-~ıı inceye 
uiraıacak vakti yvı<lur • 

Nedense, eski kadmıar, ga
liba, daha güçlü kunetıi, aa
ha hamarat, evine uah~ ÇOK 

kendini vermiş, yorulma I» -

mez hanımlardı. Çıy .;: .>.ya.,;

lariyle gıcır gıcır "''"" auen 
turp ribi sa.;laın k .. u..nıar 
vardı. 

Bilmem, ıimdi, çıplai.. .. yak
lariyle, soğuk sular ıçınde tah· 
ta silen bayanlar yine çok 
mudur?. Sonra, ıimdiluıer, 
raliba, biraz fazlaca çıtinrıl
dım oluyorlar. 

Cabucak ütüyor, hastala
nıyor, yoruluyorlar. 

Sonra, buna mukabil, eıki 
evlerde ;, daha .-oktu. Kat 
kat, geniı taılıkl;r, sofalar, 
zemin katlar, lanın aralıkla
rı veıaire •• 

Bundan ba§ka, eski evleri
mizde eıya, daha çok parça
lı, daha fazla dağnık, kul
lanmaıı, temizlenmeıi daha 
zor nevidendi. 

Bugün, apartımanlar ra• 
hat, eıyalar sade ve az.. Bi
naenaleyh, evlerimizde daha 
çok temizlik olmak !azını de
• ·1 . ., 
cı mı •• 

R. SABiT 

Mahktm olan lalzcl 
Veznecilerde Acemoğlu soka -

ğında oturan Davut. isminde bıri 
ruhsatsız faizcilik yaptığından 
Adliyeye \/erilmiş ve 1 ay hapisle 
25 lira ağır para cezasına mahkilr& 
olmuştur. 

Biri!"i.zi."aEgoi 
J1epımızın ı. 

Etyemezlilerin 
bir dileği 

ELyeımerAie o&:ul'Nl blt- kariitrııU 
ya.a.ı.yec: 

Vaktinde AnadolaJa 

Şe!i~~!~!!~ı~~~~erdik- 1 
]eri halde vaktinde Anadoluya gi-; 1 
demeınkj olanların sevklerı için I 
ayrı bir tren ve deniz posta>1 le!'
tip olunarak hareket zamanı ııy · 1 
rıca ibilririlecekt r Bu !arın ısıw· 

Etyemezde Yok"ljçeşn1e tram
vay durağının ihyasını ve Etye
mez Tekke sokağının yanaın vu
kuunda itfaiyenin airerniyec~ğl 
tarzda lxmık olması doluyısiyle 
taınirlni talep eden 60 imz:!~; Ka
sap İlyas ve ~0tncakt.:ır Ha)·retthı. 
mahallesi halkı tarafından B.z1e ... 
dıye Encünıenme bır mazbn' ·' ve
rilmiştir. Belcdıye bu arzuyu 
haklı gOrel"R: mazba~ı "'r-am
vcıy İdareslııe- havale etrniftir. 
Mez:kür tturagın bır ruı evvel a
çılınaamı Tr mvay ldatt:ılnden 
eıı. n yetle be!dmz > 

1 ri Kavma! ' lı 'arca tcsbit > - 1 
lumna"" ~Jrr. 

\, J 

\ 
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DELİ KADIN 
---'E- Yazan: ZİYA VEHBİ =1--

_:.:.,. :.: .. :...: .~~ 

Yapraklar ~ ( Meraklı Şeyler J 1 ekri ust ~ Tarihten . -
Es 'd reu • la~ta gelıyor. liL en narp· , a te J \'a ıye • .ıyr idı Fak t buna 

~~-.ı u fiı;i''a Q•u ,, nın 
batırıiıı • 

ili .. 
Dı.. r t: de At an ik mu~a -

"~ 

--------11111-------- in gPçrtı } :il'ı e nt , ... a arz('t {!., 

\ I Yazan: OS 
\. 

Sen ca . ını ateşten k 
benden kurtarabilece ~ ı 

cA rn k ırı: a""ebe .... • adı, a~ va. 

" Şoför Ahmet o gün istirahat 1 - Biraz dll!'ensek nası! olur As ur melikesi Semiramis'in 1 ba hususyetle "'n dolayı ye - O.c CaLlmabirdırsekvuraraıt\ dördünü de k•.alctle sert 
ecı,yordu. Çünkü tek numaralı a. 1 hanımefendı. ril -., oldu S?rdu: rakt.lar Kad,nlar tJb!: ı;-
rabalar işlıyordu. Taksimdekı kah.. Dediğim zaman her.- korktum. d d .,, } Geçeıı J.arpte Almanlar .r.üzi- - Bu kadınları siz nereden ta- tı bır yc,rr gıdC'm('f ıkıcrı : ' 
wde oturmuş akşam başından ge- Hem de şu cevabı aldım: Or USUlla ağıttJgJ taze şarap ar tanya• yı ba•ırdılar Vapurda A- nıyorsunuz? geceyi s~baha kad r kersk 
çen esrarlı bir vak'ayı heyecanla - Peki.. Dur öyle ise.. mcrikalı yoıcular vardı. Bu, Ame- Cazım, sükünetini bozm.yarak: çirmeğe kara VC'rdJer Fa 
anlatıyordu. Bir aralık düşündü Korka korka durdum. Ve: yazan : İıkender Fabrec!!dlD Sertelli rikanın !:ar!:><' karışma -ına sebep _ Şımdi onun sırası mı hem- zımla Mustafa, t>;r kayık 
ve sonra: - Nasılsınız hanımefendi? oldu. Bu seferde bir :\~ısır vapu- k ta karşıya geçmek, evJerıne 

şeııım, herkes canını zor ur r-
- Dün akşam saat on ikiyi on Diye il.ive ett;m. O· cPeriklis devrı. eski Yunanıis- mek sevdasına düşüyor. Bugünku ru bat.rıld Bu vapurda da Ame. ır:ş, ne yapacağ.nı şaşırmış, sen üzere karadan Sütlücenın. 

beş geçiyordu. Birkaç sefer yap- - İylyim. tanın en parlak devirlerllıden bi- Van şehrini kurduktan sonra, Ce- rikalı yolcular vardı Bazı kımse- ise ne S<>ruyoroun bize!. tuttular. Tuttular amma 
mış yerime dönmüştüm. Yorgun ~· ~n; 

1 
dık ridir. Periklis ruban demokrat, ziretülarabı, Mısırı ve Habeşi fet- !er geçen seneki had "'!yi hatır - _ Tab.i sorarm!. Ne işıniz var- zık oğlu Del.baş Ömerin ııJ 

ve uykusuzdum. Kimse gelmese - a ı a yo u ·sır · halaskar bir kumandandı. At;na- lıyarak, bu sl'ferde gayrı ihtiyari dı sizin bu evde bu gece?. de kurtulamadılar. ( ünkli 
de d . d" .. - rd Dedim O· kediyor ve Asyanın Sind şehrine Jd 

uyusam ıye uşunuyo um. · · nın idaresini ele aldığı günden cAcaba!• diyorlar. Fakat şimdi _ Haydi çekil kardeşim. çekil de piştovu, b:r elinde sa 
Sağde, solda, yanımda başka ara.. - Hayır, hayır §aşırmadık. Bu sonra Yunanistan hürriyet ve re- kadar olan cihellerıni zapt ve ış- herkes hadiselerin içinde yaşadı. şimdi, biraz kendimize gelelim de He halkı yar.p oradan kaçı 
ba yoktu. gece canım böyle istedi. faha kavuşmn<tu. Periklis edip- gal ederek büyük bir imparator- bu eski acar ve netamdi ı~I 

Tek b b md d Cevabını verdi. -. luk kuruvor. ğı i~ın. cGün doğmadan meşimei· sonra konuşuruz' ltTS 
aşıma ara a a inlen • leti ve san'atkarlan çok sever ve J şepten neler. doğurduğunu •aca- _ S.z canınızı atesten kurtar- dan kaçtıktan sonra te 

mekte ve hafif hafif kestirmekte Kadın sarhoştu. Bununla bera.. himaye ederdi. Sokrat gıil:ıi filo- Semiramisin efsaneleşen hayatı ba?•sormıya vakit kalmadan öğ. dınız amma, bakal.m şimdi benim Jice o civara sokulup bır d~' 
idim. Fakat nedense gözlerime uy- ber çok asabi ve sinirli idi. Bak· zo!lar, Fidias gibi san'atkıirlar, So ve ;,stilaları gittiği yerleri ımar ba- reniyorlar. elimden kurtarabilecek misiniz? ı<asına gızlenmış ve Cazııri' 
lı:u girmiyordu. Bir müddet rad- tun. Tabancası elinde yoktu. La· fu'-"- 0 lr..mından çok enteresandır. Semi- tafa,·ı göz harstne almış. 

kin b d f bo gül- d ..W. ve rpidis gibi şairler hep Yalnız Mısır vapurunun batı- Bu sefer Mustafa atıldı: J 
yoyu ararak .•uradan, buradan u e a yuna uyor u. . rd il s· d h zaptiyelerle k&rakt.ıla kad~· 

' B ' · k h !sak onun evdnde toplanır, edebıyat ramıs O us e ın avzasına u- rılı"' geren hnrbin Lüzltanyasını ı _ Sen Azrail misın be?. gelen dans, caz gürültülerini din. - ıraz gczınse • ava a "" > tan gizıi gizh t~kip dır.iş. 
)erken uykuya dalmışım. Az sonra hanım~fendi ve san'attan bahsederlerdi. O de- zandığı zaman askeri ço:t yorgun- gözönıin' gctırdiği için bu halt - _Azrail m yim, Cebrail miyim, koldan çıktıktan sonra da'! 

Ç'kal ··y1 · virde İtalya, Sicilva, Trakya ve du. Semiramis ordusunun ba•mda ra.vı tazelıyebiliriz. görürsiıniız!. tekrar uyandım. Biraz da gazete - ı ım 0 e ı • J • lıce peşlerine düş'l1Ü tü. 
okuyayım düşüncesile gazeteyi Kapıyı açtım. Evvela o so~a Anadolunun en büyük zakeaları geliyordu. Geçtiği yerlerde ı l amll ' e e Bunları bırak p yarı bayg:n blr İki arkadaş, Pir ı:a ayı get, 
açtım. Okumağa koyuldum. Böy. da ben çıktık. Kadın yıkılacak gi. .kendilerini tanımak için hep Ati- köyler ve baglar vardı. Sentirami.s Almanlar •Liizitanya• vapuru- haldcdaki dostnun yanına sokulan Halıc:oğluna sapacakları 
le yanın sant kadar gazeteyi göz- bi sağa sola gidiyordu. Koluna naya gelirlerdi. askerini teşçi için buradakı üzüm- nu bundan yirm. altı sene evvel Delibaş hemen kadının suratına Delibaş .adımlarını hııla t;: 

den geçirdikten sonra galiba yine girdim. Günün birinde •Peri.klis. i kıs- lerı toplatıp şarap yaptırıyor ve batır:nışlardı. bir sille aşketti; birdenbire bunlar.n üzcrle 
uykuya dalmış olacağım ki ara- - Sıkı tut düşmiyeyim. kanan bir adam, başına bir mil<- a>1kerine dağıtıyor: •Haydı ars- 7 Mayıs 1915 Cuma günü... - Bu herıller kim ulan kahpe tıJdı. Eğer isteseydi bu adatl' 
banın camını hızla vuran bir el Diyince belinden yakaladım. Sol tar serseri toplıyarak Arnavutluk !anlarım! Şarap içiniz .. Yorgun ve İngiliz Küııar Layn kumpan - . karı?. ikisini de arkadan p4jto\•l8 
beni uyandırmıştı. Uyuduğumu tarafta bir çimenlik üzerine doğ- dağlarında baş kaldırıyor ve uyuşmuş kanlarınız tutuşsun.. yasının büyük cLüzitanya. vapu- j Suratına inen şiddetli tokatla serebilirdi. Fakat onun ııı 
gazetenin yere düşmesinden an • ru götürdüm. Çimenlikte elimden Periklise ıiÖYle bir haber gönde- Somurtkan çehreleriniz neş'elen- ru, içinde 188 i Amerikalı olmak büsbütün sers~m!tycn kadın daha bu adamların k.!mler oJduğ• 
]adım. kurtulup yere uzanıverdi. Tabanca tiyor: sin!. Dü§I!lan bizi bekliyor. Mlsırı, üzere, iki bin kadar yolcuyu ha - ce\·ap nrmulen beriki saldtrma- kendi dootu ile nasıl mür3 

Bu sırada sola baktım. Bir kadın rını gözden geçirdim. Tabanca •-Sen Atinalılan taUı sözlerin- cd 1 , b d ··ı milen. se.vahatinın münteha mer- s:nı çekip onun sırtile bir de ka- bulundukların. ög"renmel<. 
Habeşi zapt en sız erı ura a o - ~., 

boyuna camı vurmakta devam e. yoktu. Hemen yanına oturdum. le teshir ettin. Yalnız Atıinanın i- h ı · ı L. ı ı k ·· cLnın omuzuna irı<lirdi. Bu vazi- sonra da her ikis ni saldı:rw 
lı Y gu··n ve bitkin bir halde görürlerse a esı o an ıverpo e u.asma u- k d D ı·b .. 

diyor: Kadının evvela elle:iniduskıdv •. ..a mar ve ihyasına ça şıyorsun. u- zere ıdi. ~et arşısın a e ı aşın uzerıne paramparça etır.ekt~ _, 
h . 1 · ih 1 düne kadar kazanm,. oldugu· nuz h.. d b · k·.,; "' - Şoför, şoför. Kalk. Beni gö- Kadının evvelA kollannı sonra nanistanın d:ğer şe ır erıni ma .., S:i.lt c.n dörtte İrlanda sah lle. ucum e en on eş, yırın.. ı,. Çok fazla vurucu, kırıcı 

tür. göğsünü ve sırasııe bacaklannı ediyorsun. Seni devirmek için, or- şanlı muzafferiyetlere inanmaz- rinden 8 rr ,J aç klarda idi Birden on.ı yakalayıp sımsık bağlamak gayet iyi bıçak, kama, saldıı"' 
diyordu. ugu· •turmıya ba•layınca kadın bi- dumla beraber Atlnaya geliyo- lar .. diyerek askerini harekete ge- istedılerse de muvaffak olamadı- !anmasını bilen, hatta bil' • • bire koc gr.m. ıki '~f J, Kla sar - ~ 
Kadın çok asabi v~ çok hld - raz kendine gelir gibi oluyor, ge- rum!. tiriyor, içtıği şaraptan kuvvet a- sıldı. U _ 39 A'm '1 tahtelbahiri !ar. Çünkü gavet kuvvetli, son beş, altı ~iye karşı koya 

detli görünüyordu. Bende bir ha- riniyor: .Periklis' • ,.,,k so"'·""anlı bı'r lan Asuriye orduları harekete ge· d l k 'k aerece çevı:: atılgan olan herif başın, arkadan ş:ddetle sa' 
1 .- 6~ hiç ihtar a bu unma sızın ı i . ~ 

reket görünce kapıyı a~ ara • - Oh .. Oh. kumandanmış. Kendim kıskanan çiyor .. İlerliyor. Sind havzasında torpil atmıştı. bır elindeki piştovunu havaya a- saldırmanın ilk darbes'nı ~d 
baya girmi• söyleniyordu: Diyordu. da muzaffer oluyor. 5 0 0 te< ederek, bır elindek. saldırma- yedi. Omuz başına inen 5 . • bu hasmına kısaca eevap veriyor: 245 metre uzunluğunda. 4 . O k d • 

1 
tU ~ı 

- Haydi .. Durma, doğru Top - Bir aralık dudaklarına dokun.. ._Yürüdüğünüz yol: Zafer yo- Semiramise, kumandanlarından tonluk, <O.OOO bevg:r ku\'\·etinde s 11 da etrafa sallıyarak kalabalı- tersi o a ar agır o mu§ ğ 
'·apıya çek .. Fakat sür'atle .. Dur- bkı soruyor: r, ~·ardı. gözden kav boldu. tafa bu darbenin acısile 58 
"' dum. Yine gülmeğe başladı. Gül. lu değildir. Bu yol seni ve ordunu olan bu sahih sa av yirmi dakika < J dı 1 

maya gelmez, evime vaktinde .ve. d "ld" - Ordu •araba alış:rsa, her za- · Bir saat kadar sonra yangın omuzundan kopmuş san .. ü gu u Atinaya değil ancıık mewra götü- • içind<, 72 metr de~izin dıb;ne gö. h 
1 

il . d. dll 
tişmeliyim, diyordu. ' Ah N ·· ı rebilir'.• man içmek ster. Buna müsaade e- 1 - söııdiiğü vakit, orada bulunan zap- de şet i acı e gerıye on ıJ' 

Ar b he 1 dim - ·• e guze gece.. mü müştu. j k d ı ı c man bu seferde sald rman 
1 a aya -n "" ver n· .. 1 ğ h fif b decek mıs· ı·nı'z?,. h"d' .. . k' ti_,·eler e"deki a ın ara azır, • "" , • · ıye soy enme e ve a · ir Asi dağlı bu cevabı alınca hid- Bu a ı~ uzrrıne o za,,,an ı kin yüzü ile karşılaştı. fa• 

Kornayı çaldım. Hızla ve sür'atle şarkı mırıldanmağa başladı. Ka - detlenlyor .. Asekr:le beraber yo- Semiramıs cevap veriyor: Cumhurreisi Vilson Berline bircok 1 'e Mustafayı al:p yangının ne haf 
Yola çıktım. Yolda kadın hiç dur. suretle ç.ktığ:na dair tahkikat ıif yine gayet çevik bir , 

dını dikkatle süzüyor, gözlüyor - la çıkıyor. Fakat, daha Atinaya - Askerlerim dinleninceye ka- protesto telgrafları gönderdi. Va- onun tersini Mustafonın bl' 
madan söyleniyor. ağzınılan çıka· dum. İçten içe söuledi"' •arkıyı d p kl' . d d dar ı·çsı·n .. Mu··saade cd:yorum. Fa- purların batırılışı de,·a·n ed'nce, 1 :. "'pmak üztre bunlar Hasköyde aıl• 

J ,.. • varma an, eri ısın i arcsin en d" indirdi ve onu yere yuv 
nı adet duymuyordu. b!Unrincc bana dönerek: Amer;ka 3 nisan 1917 de Almanya- ki Camıalt: karakoluna götür U• • e 

_ Hel~ bir e\·~ varayım. Koca- memnun olan halk tarafından ası- kat, ben kahmman cengaverleri- ler Ve tahkı'kat bittik•··nı -·a le birlikte Cazımın üıerııı 
- Eğil şöyle sana bir y söy. ya harp +15n etti. "" ~·~ de 

mı yine 0 karırun kollarında uyur.

1 
Jiyeceiilm. ler tamam11e püskürtülüp •Stru- min vazifelerini hır kadeh şarap- Biri ensekciküne. birı 10 

ken gorürsem ne:er yapacağım nıa. vadisinde boğulup gid•yor la ihmal etmiyecekierındcn emi- -- tam ortas.na yediği iki sa 
1 Dedi. E.ski YunanLlarda gar:p bir Bu~ün 'r lin•l•nl<'n itibar.,, ter$ile Cazım da yüzüko:"" 

ne er. I Eğildim. Onu d nler gibi yapar. nim. Harbi muzafferiyetle biLr· • kl d 
Demekle beraber bana: inanış vardı' Bu vadiden Yuna· dikt ı tekr T A K S J M SINEMASINDA pa an 1

• b·r ken birden kollarile başımı yaka- en sonra, on arn ar şarap Şimdi herif ,durmadan ı ı 
- Acele sür, ııcele git. Böyle ya. Iadı. Göğsüne götürdü. Sıktı. Sıktı. nistana akacak herhangi bir kuv- içmelerini ben tavsiye edeceğırn. 

1 

tafava, bir Cazıma vuru,·or , 
'd se ~- tepelerim h d··'· ··ı·· b h d'" 2. Bü:uk ve~ güzel r~ım birden J vaş gı ersen n. "" · Zayıf birisi olsaydı nefes alama- vet ura u.i o um erza ına u- Kumandan şaşırıyor: ların yerden kalkmalarına~ 

Sözlerin; d~ :;ave ediyordu. dan boğulurdu. şerek telef olur .. ve Yunanistan, - İçkiye alışılına, sarhoş ordu- 1 ç AN A K KALE G E ç l L N" Ez vermeden her taarfların ıı~ 
İçimden düşünüyor. arabamı o- Kadın kendine geldi. Oradan bu suretle istila tehlikesini sa- dan ne hayır kalır?. • fi çürütüyor ve boyt:na küfi!f 

nun tahmin ettiği gibi yavaş de • onu evine götürdüm. vuştur'IluŞ olurdu. Diyor. Halbuki, kumandanın ha- : ruyordu: 
ğil hızla sürdüiı.im halde bu ka. ;,;.. beri yokken, Sem.ramıs a ,erleri- Türkce «i:r.lö ve .,arlulı MIUi •• Ask<ri Film _Sizi eşşoğlu eşşckl.c~,51:,< 
clın bir delidir Diyordum 1 b h 1 .. il .. k b ı h ., , ' domuzo'•lu d·•~.uzlar sızı.· ı d ı Q d d e ir asbihal yapmı.ş ve on arı, }{f'r Türk'un gt:ıp nu a ar1a ... ru<, büyük ve küçük eri cyecana gew.- 1 ,.., "'" 
Şoförün arkada• an sor u ar: B o R s A r u a şarap rceck •ahnolerle dolu Türkün ebedi Kahramanlık d .. tanı 1 ''İn bakayım, bu gece orad~ 
_Şık mıydı? şaraptan daha müessir olan sözle- , k d ıarl• 
- Çok şık Yunan - İtalya harbi sıralarında rile sarhoş etmiş, coşturmu§lu. Se- 2 H A y D u T L A R T u l A G 1 ne i~'n;z \'arılı, o a ın 
_ Kiınmış anladın nn' ZZ M gazetelerde gözüme. Anadolu ajan- . . d. kim tanıştırtl ?. --~ 

nl d 8Jll 1941 s:nın verdigi şöyl<' bir haber ilişti: mıramı:;, ordusundan emın ı; o- • Neye uğradıkların şa" ' 
- SoA a ım. 1 mart 1941 tar<lıinde Yunanis- nun askerleri birkaç kadeh şarapla tafa ile Caz.m, bıı vazi','" 
- nra.. Acılı ,., Ka- hüviyetlerini, cesaretlerini kay be- İstanbulda ilk defa büyük macera ve kovboy filmi 1i ld t d h ) C" 
_ Birden sür dıye bana tekrar 1 Sterlin 5.24 tan üzerine taarruza hazırlanan hay . sa ırma sır · a a !'~ 

100 Dolar 132.20 İtalyan orduları başkumandanı ta- decek kadar zayıf ve hasta ruhlu Ba4 Rolde: CBAllLES STARF:ET sonra, Mustafa yerdpn e 1 

bağırdı. Bu esnada topkapıda idik. 100 Frank . . 1 d "'ld. S · · ordu ' çı·rdıigı"' ı·kı·. u-ç kilo ag"ıırlıı' rafından verilen bir emir üzerine, ınsan ar egı ı. enuramıs -Hanımefendı nereye gideceğiz. ıoo Liret 
100 İsviçre Fr 30.:w25 hücumdan evvel bütün İtalyan as- sunun başına geçince, şarap kadeh- ------ - - bir kaldırım taşı kapınca: 

Dedi~ışarı, kapıdan dışarı çık. ıoo Florin kerlerine günde üç_ kere şarap ve leri derhal yere çarpılarak, ordu ZARA H LE AN D R ••••ı• Deyyı'pa Ayllerahd;~ bir fırı addı,• 
Ç km h d · ıoo Rayişmark konyak tevzi edilmiştir. General bir anda şahlanmış ve düşmanı . ,•· 

ı azsan ma ve erım senı. ıoo Belga yag"a kal.kar kalkmaz vara 
B ·· ı k d k kt Rossi tarafından imzalanan bu · ı- VİLLY BIRGEL Ue beraber 7anUılı , u soz er ar~ısın a or um. 100 Drahmi 0.9~75 yenmış ı. gı· nıp onu bütün hışmlle ~ " 

Aynadan kadını O"y'- bır' go"zle 100 • -va emriyc,m;..ı.: şarap ve konyak tev- Şarap, Sentiramisin ordusunun R • • • ,, 
"" - ~ ziatına devam edilmesi bildiri!- K AL iÇENiN KAL BI <lakinin alnına fırl>ltı "" ı dim. Bir de ne göreyim. Kadın e- 100 C•k Kronu 

1
2.9

375 
hedebni ve ahlakını bozmamıştı. fer, böyle birdenb re nc~C J 

tindeki tabanca ile enseme dayan- lO Peçeta miştir.. • Semiramis, ocdusuna yeni bir c~··iE STu••Tı dı""nı ~"'ıran Dnlı·baş, t •'1 ıoo Zlot! Bu satırlan okunca, milattan ~ ~ 6• ,..., < ~ 
mış bir vaziyette idi. Çarnaçar 100 P•ngö b ak' · zafer destanı daha hazırlama·k, ve Mevsimin en büyük ve en muhteşem !ilminde 
Topkapıdan çıktım. Fakat derhal l9l5 yıl Öıl<'l' geçen ir v ayı na- Cl yeryemeı: 100 I.e:ı· 1 t;rlamamak kabil olmadı: Asuriye - cenguverlerinl uyuşturmak için ., AB K Sinemasında - Of anam'. rl 
.kendimi toplıyarak ve bu kadının 1 100 

Dinar meLkesi kahraman Semiramis, ko- değil - hareke!!' geeirmek, dilijma- ı Div. e sırtüstü yere yu'"'
1
• 

bır. sinir hasta·ı oldug·cnu anlın ıo Yen 81.1375 ' Emsal.:, bir muvaHakıyet kazanmakta ve takdir alkıtlannı topla- !<" • 
• . · • (N. ) taht t d k nı mag"lu"p etm~k irin <arnp dağıt· ""'mdı· Cazım da a.va"a • · -~ rak tehlikeden kurtulmak ıçin düz 100 i v. Kr. 30.745 cası ınos un ına o ur u - ' , ' maktadır Suareler için Dalma yer~ertoizi en-eld•n aldırınız. .,,. ı!rıı..., <" 

yoldahızlagiderk:en~·==========~!-~:1~00:":":-':l·u:b:l·c:;-:;-:;-;:-;:-;:-;:-:;-:;-;:-;";";';';':":;,,,;,,=tan===so==n=r=a=.=m==em==lek==·e=t=in=i=::,g=en=i~ş=le=t=-===m=ı~ş=tı=r.=================================================================U=TF=A===Fll=·=·M==~===~:==ı==================""'.: 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 71 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KARA YEL 

Türk hatbnı bir türlü yaramadllar 
Azabların gerisinde yirmi bin 

kişi kuvvetinde tirendazlar bulu
nuyor. Bunlar bir at boyu uzun
luğundaki şaranpollar geriııınde 
mütemadiyen cık atıyorlardı; 

Azablar, uliıfesiz piyade askerı 
demektir Bunlar, süvarideki akuı

cılar gibı piyade kıt'al~mda ike
.,;~ ve saire vazifelerını görürler 
_.;ı ·ı .. de 
ve muh.ırebe hattının ı erısuı 
kullanJırd~ 

• Frans·ılar, zırhl suvan bulun
duklanndar. az:ll>ları ilk hamlede 
Sökmilşlerdı F kat, yaraıı;;unJŞ· 
lard~ Yıldır.mın tertıbatı mucl- 1 

buıce aza:bların ardında duran yi~
mi l:iın tirendaz, . .;imdi Fransız şo
valyelerini atışilr. biçiyordu. 

Fransız şövalyeleri Türk tiren· 
daı:larının muntazam ve müttehlt 
atlfl önünde durala<!ılar ve fazla 
telefat verdiler. 
Fransıalar atlarını ibırakımık 

yaya cenge geçtiler. Çtinkiı at ti.ze
rinde fazla telefat vermiş oluyor

lardL Tirendazlann ok atışı. deh· 
§l'tti. 

Fakat Fransızlar bu mü~ olı:· 
lar arasından da yaya olarak geçti
lrr. M zayiat vermelerine 

1 bakmadılar. ölülerini çiğn'vrr<'k 
yurüdülcr. 

Ve şaranpollar haltın, da geçe
rek Türk tirendazladle gögüs göğ
se geldiler. 

Muharebe şiddetlıydi. Türkler 
y:.n .. ·ık nizamda oldukları halde 
Fransızların yaya cengine o derece 
şidtletli ve kahramanca bir mu
kave~et güstcrdill'r k, 1''ransızlar, 
.bu cesur 1'iirk piyade kıt'alarını 
yarmağa 'bir türlü muvaffak ola
madılar 

Yıld rım Beyazıd, piyadelerıle 
beraber ilk safta yalın kılıç dögü· 
§Uyordu. Askerlerini ~i ediyor
du. 

Frann şovalyele.ri baştan aşağ, 
zırhlı ıdi. Türk piyadesı zırhsız, 
çıplak göğüs ve kclla dögüşiiyor
du. 
Honıuanc bir mucadeleden son

ra Fra= şövalyeleri pıyadeleri
mizl de gen çckllmeğe 'Jlecb:ır et
tiler Şöval) ekr hakıkatcn azg.n 
bir muharebe yapıyorlardL Zırh· 
kırı kendilerini koruyordu. 

Yık'ırı.ır B ·yazıd, piyadel rin 

düşmanın mütrmadi savletine 
muka,·emet cdcmiyt-ceklerini an· 
!ayınca, şu emri verdi: 

- Piyade!C'r, süvari hattının ge
risine!. 

Piyadeler muntazam ve dağıl
madan kademe kademe harbcdc
rek Türk süvari hattının arka..ıı1a 
çekildi. 

Bu hal Fransız şü,·alyelcrini bir 
kat daha şımarttı ve gayretu ge
tirdi. J<'rans:zlnr bu muvaffakiye
ti hır muza!feriyet mukaddimesi 
adde<.lerek daha zivaılc ılerlemeğe 
b ·Jad lar 

Fransızların bu sureti<' yaya 
cenk etmeleri muharebe usulle
rındcndi. Fransızlar evvela yaya 
cenk yaparlar, sonra hasımlannı 
maglı'.ıbıyeyte ve l>ozgunhığa ve
rerek atlarına bınip şıddetli il:ıir 

takip yaparak kat'i nf"tiecyi alır
:brdı. 

Fakat Tfı.-k usut.ı harbinı bilmi
yc:.n Frans zlar aldanmıştı. Yıldı
rrm Beyazıd, en genyc yİrl!' b~ 
bin Türk süvarisinden ır.ilrekkep 
bir k· vvet koymuştu Bu!)lar cen· 1 

ge hazır bekliyordu. 
Sonra azablar hattı, şaçanpollar 

hattı, tirendazlar hattı kademe ka
deme geri çekilmekle şövalyeleri 
atıarını bıraktıkları yerden çok 
uzaklaştırmışti. 

Yıldırımın usulü harbi müthişti. 
İlk nazarda Fransız şövalyelerini 
tchl>keye düşürecek vaziyeti elde 
etmi~ti. Muntazam ve kademe ric
atlarile ve Fransızları şımartar:oi: 
onları atlarıııdan uzaklaştırmıştı. 

Her ne hal ise, Franszlar Türk 1 
hatlarını böyle ric'atc mecbur et
tikten 9011ra şimdi atlarına binip 
onları büsbütün mahv ve JX"rişaı. 
etmcğe tevessül ettiler: 
Yıldırım Beyayzıd, Franıszları 

btyle ileri almakla ~kinci bir koz 
kazanmı..5tı. 

Frans.zlar, bırr,.,'.ıaba ilerlerken 
nizarn harplerini de kaybetmişler, 
birbırler:n<' karışnt:.§lar ve dağ 1-
nr ıL Yıldmm hasrr._"ı bu ha
n k t gafilAnesinden de ıstifad.,,ye 
kalk. - şt• 

Di.., n:.:am ve intiıruna asl:ı 
rrı.yet etmeden önünden hat be- 1 

hat geri çekil~n Tü~klere hücum 
etti. 

Birinci hattaki piyadelerin ric
atı üzerine ikinci hat da geriye çe
kildi. 

YıJdırnnın maiyetinde bulunan 
süvari hattına kadar düşman da
yandı. 

Süvariler de bir müddet nıaı
harebe ve mukavemet ettikten 
llC'nra geri çekildiler. Bu geri çe
kilmekten maksat ille, ihtiyatın 
bulunduğu mevki<k mukavemet 
etmek ve hasmı münasip bir me
safeye kadar çeker çekmez şid
detli bir taarruz icra eylemekti. 

Yıldırım, usulü harbini tanzim 
etmiş bulunuyordu. Fransız şil
valyelerini yıpratma harbine sok
muştu. Çok geçmeden yıldırım 

harbi ve kapana girme muharc
besı başlıy acakt ki bu mukabil bir 
taarru olacakt .. 
Ha'bukı Frnnszlarn adetı, evve

la '"3) a cenk ederek hasmlarn ric
atr "lecbı:ir l'ttıkten sonra tekrar 
atlarn~ hır.•p şıudeth bir takip ha
reket, yapmaktı. 

Fakat bu :;eier Türkler"' 
k 

. . ...,rı 
da atlarına binme ıçın .,- rf. 
me~i şecaatler ine yedırl•JTI r~ 
rinden düçar oldukları \ ~ 
bakınıyarak ileriye Joğr~ ~ !"' 

Fakat gerisinde Türk s~' 9eı 
bulunduğu tepe karşısına.~,! 
yirmi beş bin Anadolu su~ 
şö\·alyeler göriir görmez f 
de tereddüdc düştüler. 

Fakat yine gerye dön~crı 
saret edemediler . 'ci~.a~ye0~~ reddüdü Yıldınrııın gozun 
mamıştı. · 
Artık iş &namına gcJ..,..Ll 1(.1 

valyelcrin üzniıın nt 1..,.3I s ~ 
dı. Yildirilır gür se<ile bnŞ~~ 
lundugu Anacıolı.. • ;ıalı: 1 ' 
mandasınl ver~L 

- İleri!. ... .. ... 11 
Anadolu sipahileri düş~',( 

zer.ne yalın kJıç atıldı. ı' 
en önde idi Frnns.ıloırin ,~ır 
dnn pek uzakta bulunnı• ;_.ı, 
hatları geçerek l'arbcdP. 3 
re>lr-uş bulunıraları ı-r· r 
Turk suv.ınler nin onünd• 
paca'. Jr nı şa: .rtmıstı ttf 

(Al'~·-" 



IBu 7azırun melinlorl AruıGOlll 
~ .\Janaı billı...lerindco aiınmıf!ır) 
itil. 

"llı eden: M-er Alot.e 
ı\. İngiliz Başvekili Çörçil, dün de 
ı,."•ın Kamarasında Girid muha. 
l?- 0eleri hakkında maliımat ver~ 
d li'ir, Bu malUnıata göre, şld -
% döğüş devam ediyor. Alınan
~ Pahalıya mat olmak suretile 
., 1 mevzii muvaffaltiyetier elde 
··ııı'§terdir. 

t ~&Yadan paraşütçü sevkine de.. 
.~ etmek1'cdirler ve bunlann 
'"'ltarı her gün artmaktadır. 
, ıl.!rnanlar Kandiyeyi işgal el -
'lt.erinı bildirmişlerdir. Çörçil bu 
~ lllanasını belki bazı binaları 
tıııiş :ılmalarına atkdiyor. Hava 

· Ydanı İngilizlerin elindedir. 
~ ı\Jınanıar denizden asker ihra
,'lla da teşebbüs etm4lerdir. Bun. 
~ önlenmiş, iki naklıye gem isi 
!iı laat yüklü olması muhtemel 
"'-Yııalar batırılmıştır. Keza ka
~e refakat eden iki destroyer 

batırılmıştır. 
llundan maada dün sabah İn -

r'.iı filosu 30 vapurdan müteşe~-
4 hır kafileye rastlamış ve hu

ttıın et~tir. 
'°"nka.ra Radyo gautcsi, k.afile

t~ refakat eden Alınan tayyareleri 
~ İngiliz filosu arasında çarşaın. 

i:Ünü öğleden sonra şiddetli bir 
~t)ll§ma olduğunu söylemiştir. 
~Pışmaya l saffıharp gemisi, 5 
"<\!Vazör, birçok torpido iştirak 

:~~tir. Alman membaları dört 
l!'Uk iliıerin<! tam isabetler kay

qedildiğini ve bir kruvazörün ya-
lıt Yattığını iddia etmektedir. 

GARİP VE KORKUNÇ 
BiR MUHAREBE 

( ll~"Vekil Çörçil sözlerine şöyle 
~aın etmiştir: 
•Garip ve şiddetli bir muharebe 

~eyan ediyor. Bu muharebede 
ııiın tarafımızda hava müzahe

~ti yoktur. Bunun sebebi tayya.. 
temizin ohnaması değil, hava mey
~tı.larımızın mevcut olmamasıdır. 
\Uıa mukabil di~r tarafın da 

-======= '-'lltlAıfll!fll~~ .... ~.., .. ..,.,,. __ _,...~··1 A İngiliz filosu ile Giride f m"anganın enı 
asker Ye malzeıoc tql· t •• "'k d •• 
yan 30 vapurdan mürek- JU'!JU uşmanı 
kep bir kafileye refakat (Baıpııakalden Devam) 

eden Alman tayyare-.ri Kıbrısa müte - f Giritte çok he- ittifakındaharbegircnlerivemai-
araıanda şiddetli bir mu· lüp düşenleri kasdetmiştir. 

harebe olmUJtur. Bu mu- madı"ycı.n kuvvet g e C Q n f ı Vuiyet izah etti_iimiz şekilde ol-
harebenin neticeai hak· "-' dııiuna göre, hakikaten Almanya 
kında malWııat beklen- • •ı• b • • bir müddet için kendi beslcnıne-

getırl ıyor ır ı n san avı sini işgal altındaki milletlerin ha-
mektcdir.. yatı ve sefaleti pahasına temin et-

Londra 2J (A.A.)- Ktbrıstaki Londra 23 (A.A.) - Reuter'in ınekte devam edebilecektir. 
ALMAN BAŞKUMANDANI 

PARİSTE 
Alman orduları Ba~kumandanı 

Mareşal Fon Brauhiş tayyare ile 
Pcise gelmiştir. 

Birkaç gündenberi Parıste bu
lunan Amiral Darlan Vişıye dön· 
müştiir. 

FRANSIZ VAPURLARININ 
MUSADERESL"<E BAŞLANDI 
Londradan bildirildiğine göre, 

Amerikadan Kazablinka'ya git • 
mekte olan Fransız bandıralı 
cŞehrazat. petrol gemisi İngillz 
donanması tarafaından tevkif e • 
dilmiştir. Bu gemi ıçın evvelce ha
mulesile beraber sefer müsaadesi 
verilmiş olmakla beraber, hadise
lerin son inkişafı bu tevkife sebep 
olmuştu». 

ALl\lANLAR F ASTA DA 
İDAREYİ ELE ALIYORLAR 
Ankara Radyo gazetesi, Londra 

radyosuna atfen, Almanların Fa" 
ele geçirmek üzC're te§Cbbüse gi
riştiklerini bildirmiştir. Turist kı
yafetinde gelen Almanlar, Fasın 
idaresini ele almaktadırlar. Al -
manlar böylece garbi Afrika.ya da 
ayak basmış oluyorlar. Bir taraf
tan Cebelüttankı tehdit etmekte, 

bir taraftan da Amerikalıların bü
yük ehemmiyet verdikleri Daka. 

nn kapısını açmış bulunmakta -
dirlar. 
HÜR FRANSIZLAR SURİYEYE 

GİRDİLER Mİ? 
Hür Frallliız kuvvetlerınin Su

riyeye girdiklerini teyit eder baş
ka haber gelmemıştir, 

İngilız kıt'aları "°n zamanlarda Kahiredeki hususi muhabiri bil- Her nevi stoka el.koyduğu ıibl, 
insan ve teçhizat bakımlarından diriyor: her nevi istihsali de evvelemirde 
takviye edilmiş ve haLi. da daha Girid muharebesi, Welles'in fan- kendisine tahsis eylemekte devam 
ziyade lakvıye edilnıekte 'bulun- tazilerine benziyen hayret verici edecektir, Ancak, Almanyanın bu 
mu:ıLur. Kahireden Timese gele!l bir manzara arzetmektedir: Suda şekildeki hareketi er ve geç Alman-
bir telgrafa göre, mevcut İngifa koyu etrafındaki Sema, acayip yayı da müşkülata uğratacaktır. 
ve Krbrisli garnizonlara kuvvetlı tayyarelerle, zikzaklar yaparak Zira, bu vaz'ıhal içinde Avrupayı 
bir Anzak kıt'ası da ilave edilmiş- yere inen paraşütçülerle ve mah. halde ve harbin devamı sırasında 
tir. 

. ". .....~ . ~ ..... ,,.. . ... . ' 
Halk sineması 
nasal yandı? 

{1 inci Salı.ıted~n Devam) 

sonra, bu ambardan ateşin çıktı. 
ğını görenler İ!faıyeye haber ver
mi§letdlı'. Bu sırada ·incmaııın i
çeri..>inı bir düman bfü'ıimüş ve 
halk heyecan ile dıpuya fırla -
mışlır. 

İtfaiye gelinciy<! kadar alevler 
sinemanın çatısını istıl.lya ve bir 
taraftan da sinemanın yanında bu
lunan Tabari barını, c Ulus• gaze

tesini ve Vehbi Koç'un apartıma. 
nını tahdit etmiye ba§lamıştır. 
İtfaıyen;n gösterdiği bütün gay -
rete rağmen, esasen ahşap olan 
sinema bmasını kurtarmak imkanı 
hasıl olamamış ve binanın büyük 
bir gürültü ile çatısı çökmüştür. 
Bu şekilde bir saat kadar süren 
yangın sona ermiştir. 

Etraftaki birçok binalar tahliye 
edilmiştir. c Ulus. gazetesinin am
bariyle matbaa levazınıı ve k!. 
ğıtları tamamen yanm1ş, idare -
hane ve matbaa kısmı kurtarıl -
mıştır. 

GiRiT'TE 
(1 inci SaJıi!- 0eV1Llll) 

dut bir İneydanda yere inerken tehdit eden tehlike en başta: Aç-
parçalanan düşmanın asker nak - lık, anarşi ve haydutluktur. Hatta, 
!iye tayyareleri ile doludur. Par- şlııııliden Fransada komünistlik 
çalanan Alman tayyarelerinin an- hareketleri görülmeğe ve askeri 
kazı, yerd-elti Alman askerleri ta- mahkemelerde mahkiimiyet ka
raf mdan büyük bir sür'atle kaldı- rarlan verilmeğe bqlanmıştır. Da-
rılmakta ve bu suretle bu asker. ha ileride bir lokma ekmek için 
br, meydanı, başka tayyarelerln biribirlerini öldürenler görülecek 
devamlı dalgalar halinde muva- ve her geçen gün açlanıı, işsizlerin, 
saıa·,ına hazırlamaktadırlar. Nak- hastaların, sefillerin sayısını art-
liye tayyareleri ise, yerde motör. tırac:ak; mahalli nizam bozulacak, 
!eri daima hareket halinde kal • gücü güce yetenlerin yqama ih-
makta ve bu suretle, askerleri ti.yacı başlı7araktır. 
meydana çıkarır çıkarmaz, yeni ithalat ve ihracat ile yaşıyan 
askerler almak üzere Yunanistana memleketleri bütün iktısadi ve 
hareket etmektedir. sınai faaliyet durduğu ve gümrült-

Harekat, bütün gece de devam !er kapalı bulunduğu bir sırada 
etmektedir. Gece, gökyüzü, ziya nasıl başka bir wbet bekliyebi-
fişeklerile, .ziyadar izler bırakan lir!. 

kuqunlarla ve İngiliz donanması- Batti bu bakımdan Parisli ·Au-
nın projektörleri ile aydınlıktır. 

jour d'huio gazetesinin nasılsa Al-
Donarunanm projektörleri, para. · man sansüründen kaçan bir ma· 
şütçüleri göstermekte ve paraşüt- kalesindeki ·Paris kadınlan yiye-
çülerden bir çoğıı, İngiliz kara cek satan mağazalar önünde sıra 
:kuvvetleri için mükemmel bir 

bekler ve işsizler ellerinde kalan 
hedef teşkil ederek, daha yere in- cüz'i bir varlıkla aile geçindirmc-
meden ölmektedir. 

ğc mecbur bulunurlarken .. • cüm· 
Bütün şarki Giritte, Alman pa- lesi vaziyetteki vahameti bir hayli 

arşü~leri ile <Kaptanlar~ ku- izah eylcmeğe kafidir, 
mandasında başlıca tabaru:a.lar ve Binaenaleyh bugünkü ve yarm-
30 santimetrelik bıçaklarla müsel- ki vahamet ve felaket karşı.sında 
Liilı Giritli çeteler arasında, heye-
canlı insan avı devam etmektedir. Avrupa iıalkı kırılır ve kırlmağa 

mahlı:üm bulunurken; Almanya 
Alman • italyan da bütün dikkat, netse tahsis ih-

paktımn vıldlalmtl tim•mma rağmen, bu felaketin u
J ınumi tesir ve neticesinden kurtu• 

Derlin 23 (A.A.)- Alman • İ- lamıyacak; istila ve isgal ile ku-
talyan dostluk paktı imzalanması- ruttuğu kaynaklar kendisini de 
nın ikinci yıldönümü münasebe- ayni akıbete sürükliyecektir. Mu-
tile Hitle!' İtalyan büyük elçisi Al- hakkak ki, Almanyayı bütün gay-

5 - SOM T!LCRAI' - UH 

Fatih cinayeti 
{1 - Sablf- De._) 

Maksadin beni kandırıp mahvet
mek değil mi! .. > demiştir ... 

YIRTILAN RESİMLER! 
Hayrünnisa bundan sonra, artık 

aralarında her şeyin bittiğini ken. 
disini arayıp sormamasını, unut -
masını söylemiştir! .. 

Bunun üzerine Ali hiçbir şey 
söylememiş, yalnız Hayrünnisa ile 
beraber çektirmiş oldukları bütün 
fotograflan toplayıp yırtmış hiç 
bir hatırasını bırakmamıştır! .. 

Ali evden ayrıldıktan sonra da
ire··<? gidıp: 

•- Vazifeye çıkıyorum!.• diye 
tabancasını almış, fakat g<'cc doğ
ruca Fatıhin yolunu tutarak Hay. 
rünnisarun evi.ne gitmşi.ir. 

Bu sırada genç kız komşuları, 
terlikçi Şevki ustanın 3 numaralı 
evinde yemek yemektedir. Bir 
aralık ekmek almak icabetmiş ve 
Şevki ustanın kızı 14 yaşında Şi:k
ran evden çıkmıilır. 

Anlaşma ··zerine 
(l ine' hl! 

sıı: erıclüsti1ıiıun AJt _::n arıy:e 

dent:alblaruıı taınır e!tili h ).; ı~ ..!a 
del ıller gelınıştır rayy e roo. ~ , ~ 
mühimmat taıa.l edC11 FT on o-
bil cndOstrlsl resmen akl n ı . r 
anlaşma ilı<Tine S Nısandar.bc ı -
m»nla ' birliti Y•I>maktadır f;ena -
let, Citroen ve Peu~t otı mo. l ~ır
ketle-ri anlaşmaya d hll ıutı;. r
dır. Bu anlaşma fıiı "1 mevcut bır 11-

ziyctı sade<.·e resnU fi k!e koymcı:k~a
dır. Zıra bu tirmala ın ~az ı!:i- 1 za
ten Almanlar ic!n toy.l'are parçolan, 
f\\Otörbot, 'Lınk. pa~l:ırı "Ç"e muhim
mat imal etm<'kte ıdl. 

rast haıtırlablm3ktadı:r ':i, Fr:n
gız: Miut Ekonomt Naztrt B. Boı.t. l
lier Pa.ri.s Fı.ı.arının ş 1 1ış merdSimüıde 
Fr:ınsız :ıaki·ıe Ye e' ck.t 'k n.cyiınt.'l 

dörtte bırbı. n A!m:mla" i .... n ı;a. ı tıb
nı :öy1c:nf$tL 

Bu yardımdan tatla olarak. Marsil-
7aya g len büUin h:ımulelerden çok 
mühan1 bir kı:unının A'm • a a g ~·i
fi rn lümrlur_ Son nltı haf4 u.:-!· ıda 
Frarı ırlann Almanl3r.:ı 10.000 \on &· 

lort'.! ınyum, 8 000 ton m ":ıc..,.vum, 

38.000 ton obks t, .SO 000 ton vur ve 
60.000 ton mey\ a \~rd~.;:ı ogı n • 
m~tir. 

Kranlıkta pusu kurmuş olan Alı _,,,___ 
bunu Hayrünnlsa zannetmış ve 

1 
• 

hemen tabancasını ~karıp ateş et-) ~UZVe tın Il 1 !İ ~U 
miştir. Kurşun . ükranın karnın- 1 

dan ve k.al~ından g"J'm~ş. kmn çok ehem "yetli 
feryadı m:erıne I!ayrunnı>a aşa. 

ğıya inmiştir. 

AZGIN BiR HÜCUM 
Hatasını anlıyan Ali Hayrün -

nısayı görünce hemen üzerın-e at. 
lıyarak bir el ateş etmiş ve za • 
vallı kızcağızı yumruklayıp yere 
düşürdükten sonra azgın bir hırs
la karnının üzerine dizlerini ba;
tırarak tabancada kalan t1'kmil 
kurşunlan muhtelif yerlerine bo
şaltmıştır ... Hayrünnisa derhal öl
müş azılı katil hlçbİr?'y olmamış 
gibi tabancasına bir şarjor süre -
rek oradan kaçmıştır. 
ZAVALLI ŞÜKRAN DA ÖLDÜ! .. 

Bu sabah Haseki hastanesinden 
aldığımız malumata göre katilin 
serseri bir kurşununa h<>def olan 
talihsiz Şükran bu gece ölmüştür. 
Henüz dBha on dört yaşında bu -
lunan ve bir orta mektep talebesi 
olan <lavallı kızcağızın kurtarıl • 
ması için çok ı;alıştlmışsa da kur
şunların açtığı derin yaradan do
layı kurtarmak mümkün olama
mıştır. 

Böylece cinayeti ikileşen firari 
katilin bugün yakalanması kuv-
vetle muhteıreldır. 

Londra 23 (AA.) cB.B.C • 
Amcrıka Cumh ·reı , Ruz\ ı , 

Önümüzdeki s-alı P..I J\•
11 nğ~ 

nu ka Vaş:::ngtonda t it e m, 
ıniyet VPn!mektoo.r· B d ev
vel Harbiye ve Bahriye i: 
rıntn bıtaraflık ·azh·e ın k41 • 
dırılması ha~kında o-. m s ı 
duk'arı r.utLki•rl,. Puz\'f•l r v
liy ği nu•kun yakınd· !' ı' ar 
olacağı tahmın edilmektedır 

Kadıkövünde Moda cadde nde 
sucu a.ı.k!-·nında yapı an "teı•. e 
buzsuz Terkos suyunun bard~~·
nın 20 paraya satıldığı a> nı cad
dede 168 nuoara'ı Pana;·otun ıç
ki\i lokan asında da ı.:.r ~a, l ı1< 

Teıkos ~uyunun cKayışdagı• suyu 
diye tO paraya satı'dıgı g<Jru. ~rek 
ceza kesılmiştir. 

---<!~--

lngtUz 
llia m ~~l>u ve tankı yoktur. İki taraftan 

ıç birinin ric'ali imkiim mevcut 
ıieğildir. Bu korkunç bir muhare

~ir ve Akdeniz mücadelesinin 
htıtun seyrine müessir olacak bu 
Silk mühim muharebede döğüşen 

Bunuula beraber, Londra kay. 
naklan bu hususta bazı malumat 
vermişlerdir. Bu malılmata göre, 

Hür Fransız kuvvetlerine iltihak 
ilden Fransız alayı. Suriye Yüksek 
Komiseri General Dentz'in k11 -

mandasındaki kıt'alardan, Filis -
tinden gelecek muhtemel bir mü
dahaleyi önlemek için Lübnana 
girmek emrini alınış olan mühim 
bir teşekkülün dümdarını teşkil 

etmektedir. 

Alman zayiatının ağır olduğu 

şüphesizdir. Hıncahınç dolu olan 
tayyaıelcr bombalardan delik de
şık olmuş tayyare 'meydanlarına 
inerlerken, parçalanmakta ve i
çindekiler daha muharebeye gir
meden ölmektıedirler. 

Suda körfezi deniz üssü ve ta
arruza müsait bir mevki olduğun
dan Alın.an k.uvvellerinın ekserisi 
buraya indmlmiştır. 

fieriyi büyük elçiliğin erkanile retine rağmen, günden güne sar-
birlikte Obcrsalz:bergde ka\>ul et- san, ihata ve tazyik eden, her u1aş- j•••••••••••••-
mişti'r. Fon Rıbbentrop ~anr bu- tığı nokta ve merhalede takip ey-

Londra 23 (A.A.)- B.B.C A
vam Kamarasında Maliye Nazırı 
dünyada en mes'uliycUı .-azıfcyi 
üzerine almış olan İng.l z Başve
kili ~rçılin on bin İngıliz liralık 
maaşından eline 3168 lira geçt g.
ni .öylemi§tir Bruıvekilı.n senPhk 
maaşından üçte ikisi verg, olarak 
alınmıştır. 

~~~'.e hiç şüphesiz 1:emenni ve 
~ı telgrafı göndereceğim.• 

tllA,.vsız - İNGİLİZ MÜNASE -

. BETLERİ ÇOK GERGİN 
lngiliz Hariciye Nazırı Eden dün ı 

<\yaın Kamarasında sorulan bir 
'1.ıaJe cevaben bilhassa demiştir ki: 

•\rişi hükumetinin Suriye hava 
lııcydanlarının Almanlar tarafın
dan. kullanılmasına müsaade et -
ltıesi, son Fransız - Alman ışbirliği 
n~ticelerinin pek bariz bir örne
tidir. 

Britanya hükı1meti, Vişi hükı'.ı
lııctinin ıcraatını göz önünde tut
llıağa mecburdur. Eğer Vişi hü
lcüıneti, düşmanla ilan edilen iş 
birlığini tatbik ederek harbi sevk 
\r~ idaremize zarar verecek veya
hut düşmanın harp gayretlerine 
l'ardım edecek bir harekete kal
~r veya böyle bir harekete mü -
&a.ade ederse, düşmana nerede bu. 
lıırııak, orada hücum için, ken • 
diınizi pek tabii olarak serbest 
•ddedeceğlz ve artık askeri p!An
larıınızı tatbiki husetsunda Fran
lanın işgal altında bulunan kısmı 
ile bulunmıyan kısmı arasında hiç 
lıir fark gözetmeğe kendimizi mec. 
lıur addetmiyeceğiz.• 

Fransız Hava Nazırı General 
Berjere'nin Suriycye gelişi, bura.. 
daki Fransız kuvvetlerinın mane
viyatını tazelemek içındir. 

General Dö Gol lehinde his.>i -
yatlarını btldirdıkleri ıçın Rayakta 
50 Fransız subayı ve eri tevkif~ 
dilmiştir. Fransız pilotlarının lruL 
!anmakta olduiiu bazı Fransız tay
yareleri de Suriyeden gelerek Am
manda yere iıımışlerdir. 

Bir taksi dükkana 
girdi 

( 1 ine! S&lılteden Devam) 
Fakat frenler birdenbire yan-

dığından araba duramamış, o cad
de üzerinde Panayota ait 20 nu
maarlı elektrik mağazasının vit

rinine bindirmiştir. Ootoın<>bilin 
ön kısmı hasara uğramış, vitrin 
camı kırılıp kırılan radyolarla bir
likte 660 liralık zarar olmuştur. 

Kaza es.nasında dükkinın önün
deki kaldmmdan geçmekte olan 
Beyoğlunda Kalyoncu sokağında 
10 numarada mukim Muı:at ismin
de bir zavallı otooroobil altında ka
larak bacaklarından tehlilrelı su
rette yaralanmıştır. 

Taarruz Kandıye ile Hanya a
arsındaki araziye tevcih olunmak
tadır. Buradaki arazi orman).ıktır 
ve dağların arasından geçen mü
kemmel yollar vardır. Para.şütçü
lerın gizlenmesi iç:n de müsaittir. 
Garıp muharebenin karga alı

ğı içinde Alman zayiatın:n mikta
rını tahmin etmek mümkün ol
mamaktadır. 

Miıltefik Erkıinıharbiye karar
gahları da ön hatlardadır ve ka
rargalı kuvvetleri de çarpışmala
ra iştirak etmektedir. 
Paraşütçüler gökten yağrru.ır 

gibi inmekte, .ınüttefık askerler 
kendi kurbanla'rtnı daha havada 
ı;cçmektedirler. Bunların b!r kıs
mı ölü olarak yere ınmektedir. 
Paraşütçülerın baz:ları da İngiliz 
mevzilerinın tam ortasına inmek
tedir. 

Girit halkı da askere yardım et
ıınekte, ücra köşelere inen para
şütçüler !Wylü kadın ve erkekleri 
ile de mücadeleye mecbur kal
maktadır. 

Mısırdan hareket eden İn,giliz 
tayyareleri Yunanistandaki Al
man hava meydanlarını şiddetle 
bombardunan etmektedir. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Ilanlan 

KIRALIK EMLAK 

Sokafı No. -l>angalll Koca.epe Cümhuriyet 87 
lleyoğlu Kuloglu Tornacıbaşı 61 
Caıaıa Şahkulu Şahkuyusu 24 
lleyoglu Kamerhatı.ın Çatıkk~ 19 
lleyoglu Hüsıeyinağa Mis 1 
Pangaltt Koca tepe CWnhuriyet 81 
lleyoglu Şehıt ~luhtar Anaç~,ne 1/6 
Galata Ycnıcami M. Ali Paşa Han 53 

• Kemankeş 6 ıncı Vaklf Haa 36 

• Emcltyemea; Ok~musa 24 

• • Okçumusa 26-28 
2eyoğltt J.{üeyyet zade Yilksekkaldınnı 53 

• HW!e7inağa Mis 7 
Oı1<1kÖT TafÇ.\ 20 
Catata Şablı:ulu ıtuledibi 13-20 

• Iı::omankel Tramvay durıak mahıa.111 50 
ltasımpaşa C. Iı::ebir Tayyar EL 1 
Catata Iı::uledibi C. Ke!"r 647 
Itaruı;eııme Sıra ,.alılar 119 '28 

Ap_ l daint 
3 cu Vakı[ Ili.ln ı CÜ. da.in: 
Ap. 2 ınci dlıre · 
Ap. ı inci daire 
Ap. 3 CÜ daU., 
Ev Z iocl kM 
Ev 
Oda 
Oda 
DüklWt 

• 
• 
• • 

t Baraka 
Kapı mıthlı.l4 

Ahır 
Arsa 
Ana 

A;,lıiı 
u. Kr. 

40 
33 
18 
8 

65 
15 
17 
12 

5 
13 
85 
29 

22.50 
9 

20 
16 

• 47 
100 

Yukarda ,.az:ılı ga,.riınenlı:uUer teslimi ıllıiiinde.a itıba""1 !l .S 942 g;Jnll ııonuna kadar lclra,.a ~. n-
IOoi 24.5-"1 eumartui cıııw aaat ıı ıl• ,.~ ısteı<lileıiD Be7otlu vıııanar J.ıtüdürlül\I. AJıarM Juılffnitıe mil· 
l'acaetıan. (3718) 

lunmuştur. liyen en büyük düşman herşeyin 

Almanlar 
tebliğ 

neden 
neşretmiyo 

(l lncl Sah~- Deftm) 

harek&tın Alman başkumandanlı
ğının planı mucibince inkişaf et
mekte olduğuna işaret edilmekte
dir. Harekatın, askeri bakımdan 
neticelenmek üzere :bulunmadan 
ifşaat yapılmaması prensipine sa
dık kalınmaktadir. 

Transosean şunları il..ive ediyor: 
cHarekıi.lı olduğu g•bi anlatacak 
müsait zaman gelinceye kadar, 
Çörçili konuşmağa bırakıyoruz .• 

Amiral Darlan 
( l inci s.... 1 ~& Devam) 

Amiral Darlan dün Vişiye avde
tinde Mareşal Peten tarafından ka
bul edilmiş ve Paristelti son gö
rüşmeler hakkında M~ale .ına
lfunat verotiştir. 

Amiral Darlan Pairste evvel.A 
Alman sefiri Otto Abetz ile, son
ra General Hutziger ile görüşmüş
tür. Maliye Nazırı Butliye, Baş
vekalet muavinliği umumi katibi 
Benua Maşen bu konferansta ha
zır bulunmuşlardır. 

Amiral Darlan Patiıte lıuluıı
duğu s:rada, Alınan başkumanda
nı Mareşl Brauhişin Parise gel
diği malumdur. Fakat Mareşalin 
Paristeki mevcudiyeti Amiralin o
'rada bulunması ile alakalı göste
rilmemiştir. 

PoUı aezaretbaae
sıae alyoa ıokaa 

a ı 
(1 - Sllıitedaı. Dev-> 

_vind.e yapılaı~ araştırınada da Nadıde 
özcan Lc;mlnde bir kadln uç ?aket , .. 
roinle tutultnuştur. BLınlardan eroin 
almıya gelen Celil ile bunlara eroJni 
satan Ahınet Etyan d:a J'Bka1anml.f
lardır. 

Şişlide Turan Yağ Fabrikasında 
calı.şan Hamdi Daıçbaş eroin ve esrar 
kullandığından, Karagümrükte Kara
baş mahııllesiode Kuyuluçıkmaz so
kaıcta Hiltmet Başeğmze 7 paket ero
inle, Be~iktaPa, Yenimahallede Yıldız 
caddesinde 34 numarada oturan Elı:
tem İsılı: esrar içtiğinden, Bayram oo
kaılında 28 numarada sabıkalılardan 

Bekir Kızıl eroin sattıtmdıın, Galat.
da Arapcamilndo Mahmudiye cadd.., 
sinde 260 n wnBl'eda ı;:,emaı ~n es
rar !etiğinden, Şehremininde İbrahim 
Çavuş mahallesinde Kakla Yenciler 
10 paket eroinle yakatanmıııer ve ad· 
li;r. eye verilatiolerd"'-

başında budur. 
ETEM iZZET BENiCE 

Dedi kodu doOaran 
bir lmtib.aa 1 

(1 inci Salıited<m Denm) 
nWduktan sonra ged kalan 335 kili,., 

- c.Si.z Üniversite Konferans Sa .. 
lonuna gidiniz, orada imtihan olacak-
5UUZ, bunlar da burada imtihan edi
lecelı:lerl .. • 
Şeklinde bi< tebligat yapılmıştır!. 
Bu 15 itişin.in ne suretle oeçi.Jdiii 

bir türlü ma1Qm olmadı~ talip
lerin bazıları: 

- cDaha imtihandan evvel alına
caklar kararlaştınlmış! .. Beyhude ye
re imtihana ne girelim! ..• diye unı .. 
vcniteye gilmem~lerdir. 

Ünlver.site konferans salnnundakl 
imti~n öğleden sonra bitmiş ve ne.
ticenin Pazartesi günü teblit edllece
li bildırilm!ştlr. 

Şimdi; imtihana girenler netlr.e:ti 
merakla beklemekte ve Pa~rtesl rü
nil kazandıkları ilan edileceklerin; 
Metro Hanında. a;rrılıp orada imlıban 
edilen on beş kişiden mi veya Üni

versitede imtihan edilenlet'den m1 
ibaret olacatuu merak elmelttediı
ler. 

Yol laşaabDa yara
)'811 Allt we edevat 

(l ___ Denm) 

Jetlerin mevoudü 10 dan B§Bğı o
lursa beyanname ver.meğe lüzum 
yoktur. 

Hükümet bu malzemeyi satın a· 
lıp almıyacağını 20 gün içinde bil

direcektir. 2() giin içinde kendile
rine tebligat yapılmazsa sahiple
ri bunları b~alarına satabilecek
tir. 

'Yarm elrmek 20 
para acazlay r 

(l inci - Denm) 
950 cnmdan - ~- çıkana 

fR'l!lcılu baklundıl Millj Korıuı.
Kaıı.nnıma &ö•e laldba.t yap.İaca.Jdu. 

Beled!şoe btmt Müclllırlüiü 95t 
g-ram tızeriDe ekmeiiıı y.,.; rlııtlru -
bit etnıit Te - ..... - Daimi 
Ewcs I!& Ôtkmııftlr, l"M'ln ...,..._ 

tan ~ - H _. nGlı:oanile 
u "- 10 pa.r!ll7& ............. 

ZAYİ - 332 senesnde Rize Şube
sinden alnut oldutwn asker tezkere
mi za:Ti ettim. YenWnl çıltaracağım
daıı eskisinin hWanü ,.oktur. 

J[r f o P' BeeP'ldııl Süle:nnıAo ..... 
w- DBis 

VEFAT 
Sümerbank Umum Müdü

rü Bürhan Sanua ve Zonvul
dak Sağlık Teıkiltatı Başta· 
bibi Dr. Orhan Sanuaun pe

derleri İstanbul Emrazı Zü.b
reviye Teıkilatı Müdürü Dr. 

Zihni Sanuı vefat etmiıtir. • ı 
Cenaze namazı yarın ikindi 
vakti Beyazıt camiinde kılı
nacak ve Edirnekapıdaki 
makberi mahsusuna defnedi
lecektir. 

iTiZAR - Bir Ca
susun Gizli Def teri 

T efrikamızı münderecatı· 
mızın çokluğundan iki gün
dür nep-edenıiyoruz, Okuyu
cularımızdan özür dileriz •• 

HARP VAZİYETİ 
(1 lnoi Sa.tıifeden De·um) 

Karilerime vesika gqstermeğe 
lüzum gördüm. Şımd:den sorua bu 
usulü kullanacağun. Zira matbu
atımızda önüne gelen ası.eri yazı
lar yazmağa başladi. Kimisi ec
nebi muharrirlerden çalıyor, ki
misi bol bol saçmalıyor. Fakat da
ha fenası var: Her yeni bir bare
ket oldukça, yazılarının başına 
ctalımin ettiğim veçhile, ben za
ten böyle düşünmüştüm, dediğim 
çıktıo şeklinde cümleler &ı.kıştın
yorlıır. Hem kendilerini ve hem 

de karilerini aldatmaktan zevk ve 
menfaat umuyorlar. Bu zümreden 
sayıylınak istemem. Karilerim, bu 
gibi cümleleri haklı olarak kul

lanıp lrullanmadığımı bilirler. Fa
kat bu gazeteleri ağyar da okuyor, 
bizim bir vazifemiz de ecnebilerin 
nazarında matbuatımızın dürüst
lüğünü ve prestijini muhafaza et
mek, gülünç olmamaktır. 

İngiliz kıt'alarL Habbtı.niyeden 
şimal eilerlediler. Fırat kenarın
da Dağdat şehriİı~ demiryolla bağ
lı olan Felluceyi işgal ettileT. İn
gilizler şehrin şarkına tayyareler
le asker de indirmişler, işgali ko
laylaştırmışlardır. Bu şehir ayni 
zamanda Çölde Rutbaya uzanan 
ve burada ikiye ayr:larak Şam ve 
Kudüs şehirlerine giden oto yo

lunun üzerindedir. İngilizler bu 
suretle Fırat şimalinde iyi bir 

!köprübaşı elde etm ş oldular. 
Fellı.ıce Bağdada 50, petrol tev

zi merkezi olan Hadıtaya 150 ve 
petrol mıntakasında borulann baş
langıcı olan Kerkük şehrine 250 
kilometre mesafededir. Bunların 
üçü de mlüıim hedeflerdir. Irak-

lılar, Filistine giden boruları ka
patarak Fılistini petrolden mah
rum ettiler. Fakat Suriyeye pet
rol sevkine devam edildıği mu
hakkaktır. 

İngilizlerin de Suriyeye giden 
petrol borularını kapatmaları ve 
Suriyeyi petrolden mahrum etme
leri lizımdır. Bu .sayede Suriyeye 
ye!'leşmelt istiyen Alman hava 
kuvvetler; V'! Fransı:z garnizon 
ltıt'alan müşkül vaziyete sokula
bilir. 

Bu maksatla Fellucenın 150 kı
lometre garbında bulunan Had'

tarun işgal e<lılmesi Jazımdır. Ba.ı
dat hükümet merkezi olmak •ı

barile en mühim siyasi 'e askeri 
hedeftır; petrol mıntakası hel" z 
U'Zaktır. İngilizlerın bu üç hedef.> 
ayni zamanda yürümeler• kah 1 
değildir; ellerinde bu kadar 'ıol 

kuvvet ve tayyare yoktur. 
Ben ~imdiki halde Fellucedeki 

kuvvetlerin sür'atle takviye e~ıl
mesin,, Bağdad:n ve petrol tevzi 

merlte-zi olan Hadıta bölge~ının e
le ge,irilmesini doğru buluyorum. 
Bağdat işgal ed.lirse Basra) a ka
dar olan arazının zaptı da kolav
laşır ve B:lsra - Bağdat dem rvolu 
kullanıliicak hile gelir. Basrad iki 
kuvvet.lem !eri harekete ba la- • 
ması dık'~ete değer; fakat burava 
çıkan kuvvetlerın tayyarelerle ·
male nakledildiğı unutulmamalı
d:r. 

1ngilizler içın Bağdadın ve Ha
ditarun "!gal edilmesi lazımdır. 
Irak hükümetinin deği'tl1lesı. Su
riyenin petrolden m<ri'n..m edil
mesı Irak ve Suriyede4cı müstak
bel harekit için çok l.üzumludur. 



Çölde sürülerim, emrimde askerlerim, on bin 
kişilik bir aşiretim var. Ben böyle bir adamım! 

Bu söze Jcanpna, hıddet sağ. ı 
naklarile aarsılan Belediye reisine 
iyi bir ikaz oldu .. Hasune paşanın 

1 
çar;ı kl!ıy&lll'.la çevrili hadit ba. 
l<ışlan aeyh y al<uba teveccüh ~ 
derken hayret telkin eden bir hü
viyet değlştinlller ... Şeylı Yaku.. 
bun kaşları çatıhııış, oklaşan na.. 
zarları Hasune paşaya mıhlan • 
JllJ§tı.. Paşa ııordu: 

- Demek siz de mukavemet 
lllırindesinh ya ıeyh.. 

-Evet ... 
Paşa gülümsiyerek illve etti: 
- Düşünmüyor musunuz lı:i bu 

iddia aizl hodkamhkla ittiham et
lDi!k için kilidir .. Bunu bir tarafa 
bırakın .. Bugün ı.orla Trablusa 
çıkmalı: kararını veren İtalyanlar 
emellerinde muvafialı: olduktan 
sonra sWn çöldeki pkavetinize de 
müsaade etmyiecekler, bu hareke. 
tinizin cezasını vereceklerdir. 

Yakup ayağa kalktı .. Sağ elini 
kıbcının kabzesine attı, mütehak. 
kim bir eda Ue Belediye reialne 
ııordu: 

- Beni lıodldmlıkla lttiham et
mek mi istiyorsunuz?. Hata edi • 
yorsunuz paşa .. Büyük hata edi • 
yorsunuz .. Burada bir hodkam Va!". 

Fakat o, ben değilim. Sizsiniz pa. 
şa! .. Sizsiniz! Şehrin önünde, so
nunda İtalyanlara intikal edece -
ğini kestirdiğiniz için bugünden 
onların menfaatine hizmet etmek. 
le istikbalde bazı lmtiyaz!Ara sa. 
bip olmağı ve malınızı muhafaza 
etmekle kalmıyarak daha ziyade 
çoğaltacak mansaplar ele geçir -
meği istiyorsunuz .. Onun için böy
le söylüyorsunuz .. Benim; İtalyan. 
lara karşı mukavemetle ne gibi 
şahsi bir menfaat gördüğümü izah 
edin bakalım.. Hodk8mlık kimde
dir kolayca anl~lır ... 

Hasune paşa da cevaptan geri 
durmadi: 

- Düşünceniz bir dereceye ka
dar makul ve belki de doğru ola. 
bilir .. Fakat benim harek!ıtımla 

asla telif edilemez .. Bana hodkam 
diyorsunuz.. PekAIA! Bunu kabul 
edeyim hatırınız için, fakat ya 
§eyh, insaf ederek söyleyin: Sizin 
Trablusta neyiniz var? 

- Çölde sürülerim, emrimde 
askerlerim, on bin kişilik bir aşi
retim var. 

- Fakat bunlann hepsi. çölde 
bulunuyorlar değil mi ya Şeyh ... 

- Tabii. Şehirde ne i§leri var! 
- PekAJ.A .. Çöl buraya nekadıır 

mesafededir? 
- Elli mil diyelimi 
- İşte, sizin burada hiçbir şe-

yiniz bulunmadığı ve elli mili de 
epey bir mesafe tellkk.i ettiğini.ı 
için tam bir hodk1ıtılık ortaya 
çıkıyor, mukavemet gösterilme • 
sini istiyorsunuz .. Fakat düşünmü
yorsunuz 1ı:i bu mukavemet bir 
Tra blusu harabe haline getirmek
ten başka hiçbir netice hasıl et • 
Jlli!:l. •• 

Şeyh Ya'kup asabi bir jestle ka
pıya doğru fırladı: 

- Artık burada duramam .. A· 
firetiınin yanına gidiyorum.. Ken. 
di adamlarımla birlikte vali ve 
askerin yanında İtalyanlara karşı 
harbedeceğim! 

Diyerek dışarı çıktL. 
Çarşı kAhyası Recep Sebuh dahi 

bu gürültü arasında Şeyh Yaku
bun peşini ta.kip etmiş, o da Be
lediye reisinin konağından uzak. 
!aşmıştı .. 

Hasune paşanın evinde Trablus 
eŞrafının toplandığını haber alan 
halk oraya birikmiş, evde fevkala
de bir hal olduğunu kestirerek bek
leşiyordu .. Birbtri ardıca konaktan 
fırlayan Şemar aşireti Şeyhi Ya. 
kup ile çarşı kahyasının yüzlerin
de hiddet ve teessür manalarını 
apaçık okuyunca kalabalıkta türlü 
şayialar dolaşmağa başladı. 

Belediye reisinin irtikap ve !r
tişasını yakından bilen halk, şeb. 
rin İtalyanlar tarafından işgali 
sırasında Ha•une paşanın çarşıyı 
ve evleri basarak halkın malını 
yağma etmek için aşiret reislerini 
konağına davet ederek görüştüğü 
bu şayiaların başında idl .. 

Bu cinayeti çok büyük bulan 
halk, Belediye reısinin kendilerini 
çfildeki yağmacı aşiretlere sattı -
ğını ileri sürerek lanet yağdın • 
yordu. Eğer Karamanlı Hasunenin 

( ATkası Var) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kumlu, Tarihi ı 18R8 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirım 
Şube ve Ajaus adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para bıruc:urenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
· t JJanbmıda kumbaralı 'f• ihbarsız tıısarruf hesapl!lmlda • S: llruı bulunanlara seneu C defa çekilecek kur'a ile qaiıdald 
plina pre ikramiye dağıhlacaktır. 

' adet 1.000 Llnhk '-0011 Un 
' • IOt • Z.0011 • 
' • 151 • LOOO • 

(0 • lllt • '-OM • 
100 • U • 6.0GO .. • 
120 • • • '-8il0 • 
180 • 211 • ll.200 • 

ntKKAT: Heaaplar~ald ıııralar bir .ene ıç'.nde ~~ liradan 
~ d"şmivenlere ikramıye ç.Jttıın tak<Lrde % 2~ fazlasile verile

·~~tir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylal 1 Blrincikinun. 1 Mart 
Te 1 Haz:ran tarihler.inde çelcilecektir. 

Bu sihrimiz yeni ~ 
~1 "P dr ~ u a renkleri,, ~ 

~ tecrübe edileb:lir. ~ 
'Af.... :...: :.:; 

Fena renkte bir pudra, yüzllnüz.e 1 
korkunç bır makiyaj manzarasını ve
rir ve slzı olduğunuzdan daha !azla 
yqlı gösterir. Teninlze uygun renkte 1 
bir pudra !ntib<ıp etmenin yegine ça
resi, yiızünüzün bir taPa.!md:ı bır renk 
ve diğer tarafında baı;ka renk pudra 
tecrübe etmektir. Bu tecrübeyi he
men bugün, size parasız olarak verile
cek yeni ve cazip renklerdeki Toka
lon pudraslylc yapıtl12. Bu yeni cCild 
renkleri> (K.romo&kop) t/ıbir edilen en 
son ve modem bir makine vasıtaslyle 
kanstırılm11tır. Sihrftmiz bir göz, tam 
ve kusursuz bil' incelikle renkleri inti
hap edtr. 

Tene an,.et U.Y&Un bu yeni pudra 
gayesinde art.ık maldyajb bir yüz. gö~ 
rünnıi,.ecektir. Tokalon pudrası, imti

yaxlı bir uı;ul dair<sınde <Krema kö-

iLAN 
'i}oııtı.ıar ikinci SuDı Bu'lnlk Mah· 

Hl/188 

10 KADINDA 
9 U FENA 

RENKTE BiR 
PUDRA 

KULLANIR. 

pilğü> ile karıştınlmışhr. Bu sayede 
pudranın saatlerce sabit kalmasını te
mın ettiği gibi pudranın cildin yağlı 
tabiJ ifrazatını massct.mesıne ve bu 

sl.&l'ctıe cildin kurumasına ve sertleş

mesine ve binnttice buruşukluk:aruı 

zuhurwıa de. mlıni olur. Her vakıt kre-
ma köpüğüyle karıştırılmış meşhur 1 
Tokalon pudrasını k 1 llanınız ve bir 
kaç gım zarfında teninizde yapacaaı 

cazip tekemmülü görünü.z, daima 

kutuların Uzerindekl Tokalon ismine 
dikkat ediniz. Teninize uygun renk
!ntihabmda. tereddüt ettil!inizde lOtfen 
istanbulda 622 No. posta kutusu adre
sine (Tokalan pudrası servısi T. Ş.) 
vW olacak talepte size memnuniyet

le, muhtelit renklerde nümunelik altı 

ufak paket pudra gön<lereceğiz. 

DOKTOR 
Babz Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
'fua,f'ne naUert: 2.5 • 6. Tel: Z%391 

tllküdarda İcadlye mahallesinde 
Cifle bakkallarda Gülizar 11<>kafında 

24 No .lu hanede aakin iken 4/5/941 
tarihinde vefat eden ve terekesine 
mahkememizce vaz'ıyet edilmiş Dr. 
Nezaret Heltlmyandan alacak ve ı-------------
borç iddiasında bulunanlann bi; ay 
~eraııeı Wdlasuıda bulunanlann üç ay 
içinde vesaik ve senOOalı kanuniyeleri 
ile birlikte mahkememize müracaatla
n, aksi takdirde Kanunu Medeninin 
534 cil maddesine tevfikan terekenin 
bulııeye teslim edi:eceii ilin olu
nur. 

ZAYİ - Umumi Harpte Nasra as
keri hastanesinden almış olduğum as
kerlikten ihraç raporunu zayi ettim. 
Bulan zatın aşağıda yazılı adresime 
bildirmeleri in.sa.niyet namına rica er 
lunur. 

Mahmut_.ıa Sünır1 mahall .. tnde 

N""lpefendJ -Mı 20 No. da Ali oi· 
lu Ramazan HJt1: 

23 Mayıs 1941 
18.00 Proııraın ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 Müzik: Fa<ıl Sazı, 

18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Bol'lllSl, 

18.40 MIWlr.: Seçilmlf Şarkılar. 
18.00 Konuşma: (İklısat Saati), 
19.16 Mıizlk: İspanyol Film Şarlı:ı· 

lan (Pi.) 

19.30 Meml<'ket Saat A-sarı, T• A
J:m• Haberleri, 

JS.45 MOzik: Radyo Sviııc ...., Tan
co Ork .. ıruı ıt zaıır vı A
ı.,. Böcekleri) 

20.)5 Ra~o Gazel.e91, 
;ıM.S Mtlxilc ~ ve Saz Sema· 

ileri, 

21.00 l>ODUfJU: -et PoolaQ. 
21.10 Te:mdl. 
&2.0 Milz.ilt: Jlad7o Salon Orlu•

*'-· ('Violonist Necip Alkın) 
ı. Ma•canani: Kavalleriya 
Jl.ustika.na, 2. Gounod: Saba 
Melikeııl Operasından Mazı, 
a. Rubinslcin: K.işmlr Deb
l<anlılan Operetinden lfılt
lar Daneı. 

D.aO Memleket Saat ayan, ve A· 
jana Haberleri; E&lıam -

Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat), 

22.411 Müzik: Radyo Salon Orkea· 
trası Programının Devanu. 
4. Rncbmaninov: Serenad, 5. 
Fredeıic Curzon: Bravada 
(Paso Doble), e. Arditi: Bu· 

eeler Vala.i, 7. Emest Reeves 
Hind Romanı, 8. Mannfred: 
l!ir Karnaval Rlly .. ı (En
termezzo >. 9. Bllly Golvyn: 
İp catıbozı (Fokstrot - En
termezzo). 

22.45 Müzk: Cazbımd (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

KapanJ.$.. 

YARINKİ PROGP.Al\I 

7.30 Proıram ve Memleket Saat 
Ayarı. 

7.33 Mı:,Jt: Hıı!U Proıram (Pl.) 
7 .45 AJ<ns Haber1crl. 
8.00 Müzik: Hali! Programın De

vamı (Pi.) 

8.30/8.45 EvUl Saati. 
12.30 Program ve M~mlcket Saat 

Ayarı. 

13.33 Müzik; Türkte Pliıklar. 
12.45 Ajans Haberler!. 
14.00 Mütlk: Riyaoelicürnhur Ban

dosu (Şd: İhsan Künçer) 1. 
Amera: B•~ Müfrezesi, 2. 
Fra.nz von Blon: Çiçeklerin 
:Fısıltuı, 3. Suppe: Haydutl;ır 
(Uvert r) 4. 1-tasscnct; Şai

rane Manzaralar, 1. Marş, 2. 
Balet aHv-ası; 3. Angelus; f. 
Bobemya &yramı. 

H.45 Müzık: Türkte Pl~klar Proıı
ramımn Devamı. 

15.00/15.30 MiW.k: Dans Müziği 
(Pl.) 

• TAKVİl\I 8 
Rumi 13!>1 Hızır lffcri ı Sılt 

MAYIS 
18 

.. Allİll 

10 26 

Yıl 941 Ay 5 va.a . Eaani 

MAYIS 
S. D. ValıU S. D 

5 36 Güıı09 9 09 

23 
13 10 ötıe -4 44 
17 (9 hindi 8 42 
2027 .u.am 12 00 

CUMA 
2 21 YU.. 155 
3 27 imsak 7 00 

rrncff.I 

Tercih: S!zi aldatmıyocak en doğru baklkat lşaretldlr. Külfet ve emel< 
den tavuk ıruyu ile mamul bir komprime, muhtaç olduğunuz kaloriyl •• 
tem.in eder. 

BUYUK BAKKALiYE MA ÔAZALARINDA VARpJI 

İST. hava mıntaka depo a~irliğindeıı 
1 - 1000 çift kundura alınacaktır. 
2 - 1170 liralık kat'i lemmatın Bakırköy MalMudurlilfüne yııtıt' 

makbuzları Le birllkle 24.5.941 günü ""'1t 11 de t) kfü!or Pa > Llm•""'"' 
:P.fıntaka Depo Amirliği saiın alma komisyonunda bulunmaları. ( ... n79' 

Yeniden tanzim edileı't!k 24.5.941 Cwnarte.l 
Müdürü İdoreainm. açılıyor. Lll.ka servis. 

ak,a.mı 

HER AKŞAM 

Gardctl si 

BAZ BEY'ETi: BAYANLAR: 

Keman Sayim ? ? 1 
Piyano - Ta.mbıır Fats. AYDA 
Klal'IMll Şerd CAS 
Ney Nihat SAADF.T 
Cilmb"' Kadri HİK.'IET 
ıı:.ma.ı İsmail MÜBF.RRA 

HANENDELER: TMısln Kualuış, Bülbül Ali 

Dikkat: ıso f.ane pori&Cf demir masa oalıl.ıktır, 

Askerlik İşleri 
Kadıköy Y ... 1' Aı!Urlil< Şubesin

den: 
Şubemizde kayıUı emekli ve yedek 

tekmil subay ve memurların scnllk 
mutat yoklamalarına fimdidn başlan
mıştır. Ancak bu sene yoklamaya 20 
Hziranda nihayet verileceğinden bu 
tarihe kadar ıubeye müracaat edilme
sl il~ olunur. 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - Ne:;riyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
Basıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaası 

Beşiktaş Sul 
Birinci Hukıl 
Hakimliğinde" 

Serııet Sönmez: Beıilıi~ 
Akaretlerde E1ı.mekcib<Jl'I 
liağa mahallesinin Kiref# 
sokağında 11 Sayıda ı-_,ı 
iken halen ikametgahı ti"' 
hul. lı'. 

' ıs 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Mayıs 1941 Vaziyeti 

Hazine tarafından alei 1' 
ne ikame olunan 83 lir•• 
kurut alacak de. vaaı.nda: ~r 

Namınıza gö!lderıleıı JY 
vetiyeye müveLzİ tarafııı I 
verilen me§ruhattan i.kafll ~ 
gi.hınızın meçhul buJuııd~ ~ 
anlatıldığından ve Hukııi' ~' 
aulü Muhakemeleri Kaıı~ıı'' 
nun 141 inci maddesi ıı> ~ t 
hince tarafınıza 20 gün ~ rJ 
d.::tle ilanen tebligat icr•~,ı 
karar verilmiı olduğu•• r" 
muhakemenin bu kerre bl 1ı 
kıldığı 24/6/1941 günü t!A 

A k t i f 
J(aa: 

,\lhn · <laf! kik>&r.ı.m 
Banknot. • 
Walılık • 

'12.503,913 

• • . . . 
Valall•lkl llüa'blrierı 

Türk LiraaJ. • • • • • 

Barloleld Hııluıloirlsı 
Albn: Saf lkiloııram ı2.723.120 

Altına lahvıh kabil -- dö:nz
ı.... 

D•ıi• dövb.ler ve borçlu 
bakiyelP.Ti 

n..aı.a Tah.,lllerl: 
. .. . 

Deruhte ..ıııen evrala mı.diye 

ka!'l•Jıil • 
Kanunun 8-8 d maddelerine tevft• 
lauı Hazine tarafından vW ted17at 

llened&I Cli&duw 

Tıcarl SeneUer • • • • • • 
ı:aıw. ,,. tah ... ..ıı • .-...,, 

1 
Deruhte edilen ev.-akı nalıdlo

A • 7miD lı:UJlhiı ..ıwn ... .., 
Yillt (itibari itıyıMtle) • -

• • - -- ... Talı'rllUı 
A.....ıar. 

· Altın ve döviz Curlne anm • , 
Tahvl!At Qurine avana • , • , 
Haz.inr)'e kısa vıdell a-nm. • • 
Bu!De7e 3850 No. lu kanuna tıllre 
açılan alim karlllıkh • .,.... • • 
Hiuedarlar • • ı • • 

Jlluhleilı • • ' • • • • • 

' 

. Lira 
Lira 

102.122.213,58 
6.905.245,50 

650.896,30 109.579.354,38 

409.5~ 409.525!W 

ı 7.898.227,46 

~ 

48.184.577,41 88.060.804,87 

158.748.563,-

21.253171.- 137.495.392~ 

.274.915.229,89 27t.HS.229,89 

• 

te.153.823,13 
7.HUı5,3t M.oeo.w.rı 

• 4.741,58 
7.808.722,-
6.411.000,-

139.884.928 75 152.909.390,ü 
4.500.000,-
PJ!63.106,87 

A 

YekOn 1 
807.913.242,02 1 

& .,_ ım IUilıJlı,daq ,lj ... • 

p a s i 
...._,.. 
hll7al Ai. ... 

de Adi ve ıevk.al1 . . 
'iusual 

Ted& riWft..I •ats .... 
Deruhte edil 
Kanunun e -

en evrakı nal<~ 
8 inci maddeı..rın. 

azlne t&ratıııdan Ylld tevfikan H 
tedqat . . 
Deruhte 
bakiyesi , . 
Kar;ılıtı ~am amen oltın olank 

le Taıedlleo • • 
bili llAveten tecıa. 

l!iveten ledavü 
Reeskont muka 
vfile vazedilM . 
Hazineye yapıl •n alnn karıtl.ıkla 

3902 No.lı kanun 
eten ı.davllle .,...., 

avaruı mull:abill 
mucibince illv 
dile. . . 

• • t • ' 

llEVDUA 

Tiıtc 

Alim: Saıl m,ıso 

1850 No. lu brnm.a l&N HaılnlJe 
mukabili ~ oı... açılan avam 

IW1 altmıar: 

Safi kilo ıınm 

Tull~ D6't'b 
Altma tahvili k ıbll dövizler • • 

.... alacaklı Jt1i.rinl Dijer dövizler 
baklJelert • • • • • • • 
Muhtelit. . • • • • • • 

Lira 

7.822.019,15 
e.000.000.00 

1.58.7ta~ııa.-

21.253.171ç= 

137 .495 392.-

11.000.000.-

250.000.000,-

101.000.000 -

ft.te3.2ız,2t 
l.233.-•03 

'IU2U17 ,110 

....... 
aaaaSM.3.01 

YekQn ........................... 

Lira 
16.000.000,00 

lS.822.018,15 

605.fSS.392,00 

M.ltUM,12 

rn..ın.1m,eo 

25.53Ş.943,07 
105.738.725,68 

. 
807 .. 913.24.2,03 

...... 
10 da Betikta§ Sulh B1tıl 
Hukuk Mahkemeaine fl.e ~ 
niz tebliğ makamına k~~tJldel' 
ma küzere (20) gün ınud&3 
le ilan olunur. 1941~ 

• 
iLAN 

tlıı1ı.- Sullı Z IDd Bul<• s/ 
llilndaı: 941/265 

Hot6rcıl Etem ııı...ı.o .,;/ 
tltüılanla Gültem Batan p> 

Gillfem - 11 No. da m,._. .i 
Karmız Fahriye Açtkalın ~ , j 

aleyhinıze !.kame edilmil ol~/ 
tep?bbüsil davasından dolayı notl":J 
çık.anlan ve yukarıda yaıJlı a~ 
ıöndcrllen davetiye ve isttda ~~,, ·" 
nln lkametgAhınızın meçhullyeU / 
'>iyle bilA tebiij iade edllmıl "'ı<":: 
:5 gün müddei.le UAn<'D tebi;ııal ;;ııl'. 
•ma ve muhakem~in ı2/6/941~ıl 1 

ne mU...di! Pe,..emlıe ııünü ... 11 ~ 
taUkine mahk met.'e karar veriJrtl~ 
duğundan mezk<lr &ün ve ...,ııe ~ 
kemede hazır bulunmanız ve bul ~ 
dıgınız taı<'frde H. U. M. K. ııtıJI ~ 
maddeslnll laıl>il< ecllleceii ~ 
ıa olunur. 


