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Girit dayanıyor 

.\imanlar ne 

. yapmak 
istiyorlar ? 

lnrilizler Yunan kıt' ala, 
rı ve Girit halkı ile bera· 
ber yeni harp tekniğinin 
bu muammalı ve peri 
lllaıallarını hatırlatan 
taarruz hamlesi kartı· 
•ında dayanıyorlar. An
cak Almanların da mu· 
vaffakıyet için ellerin
den relen her ıeyi yap
tıkları ve yapacakları 
anlatılıyor. Vaziyet bu
aün yarın kat'i neticesi
ni röaterecek ve.. Girit 
ınuharebeai ~üveyf, Kıb· 
rıa, Filiıtinde cereyan 
edecek müstakbel mu, 
harebeler için de' bir mi· 
aal olacaktır .. 

~ . 

•ıan: ETEM iZZET BENiCE 

-. <:lizitte İngiliz ınukneıneti Yu· 
Ilı il ~ıt'alarının ve yerli balkın u
fd~ını iştirak ve gayreti ile devam 
d 'Yor, Buna mukabil Almanların 
d' ellerindeki bütün imkan ile a· 
.. ?,ı düşürmek yolunda gayret 
~ıettiklcri muhakkak. 

Ciünün •uali şudur: 
ı-i;" İngilizler adayı <>ilerinde tu-
llılecekler mi?. 
~ il sorunun ceubını tahlil ve 
d lı Yolu ile aramaktan ziyade; 
~~-?' etmekte bulunan muhare· 
ili ttın neticesinde bulmak bit 
lıt~he yok ki daha doğru olacak· 

lıt~1ınanlar, peri nıosallannı ha· 
\, •lıııı yeni bir teknık ıle ve 
tUYiııra insan barcıyarak geceli 1 

~~düzlü Hanya, Kandiye, Suda 
~k lelerine durup dinlenmeden 
1ıııı: indirmekte ,.e bu bölgede 
~y Dııya çalışmaktadırlar. Nak
~ ~. tayYareleri ile getirilen, pa· 
ti !~ile indirilen Alman askerle
ı~:ıll hafif makineli ttifek, bisik· 
"1ıı •e el bombaları ile mücehhez 
~ alan ağlebi ihtimal münbssı· 
\ı~ aivi) halk tarafından kama, 
d.;ç Cibi iptidai vasıtalarla mü
liıı •a edilen bölgelerde kendile
\ e faikiyet temin etmekte ve 
,:1rı.i. bölgelerde vaziyeyti müş-
ll eştirmektedir. 

• 
içi Alman as-
keri dolu kırk 
kadar mavu
na ha tırıldı 
Almaaıann Glrlde 
aakerlhracıteşeb
blslerı çok atır 
zayiat verdirilerek 
akim bırakıbyor 

Kabitt, 24 (A.A.) - Almıııılar, lle
nüs Ciride - ..ı.eı- ~k-.,.a 
muwffak olamamışLı.-. DenWiea 
adayı istil.6 i(in :raıpıl..n ilk tlf'ft"bbUS 
alla- utramıtlv. 

l>oına.nma.ya mflllbup ~ua·uıamı.r 

~ - P•rtembe se<>esi Glriı 
~lal'ımla d•yri;Je &'ezttlerkcn, ilk 
delıl ctü.<ma.nla lema<ıa ...,ım\jlenl.ir. 

De\.Tlytff.r ·~la.rı 'fıÖ.llük bir v;ııınıra 
ateş aıcnuMlsrda.r. \'apur alevler içinde 
kalnuşhr. Az sonra, bir İng-UJz kruva.
zörünün çok yakınma. gelen bir i.ıraı
ya,11 destroyeri batırılnuştır. 

Donanma kuma.ndaw, bü1iın ctız'ü
tıamlan bmıcLuı :-;onra asker na.k:ı 
mavna.tarın uuriue 5t'\-11. .. tın~tir. Kru
vazötim a~ı alhnda. manvnala.rm oo
tu b.a.tmı ·tır. Baıı manvnalanJa bulu-

< Devamı 6 inri DYfada) 
--o----

Atina Elçimi-
. l "A zı a mıga n· 

kara,, vapuru 
gönderiliyor 

Anı.ara Radyom dün ak~amki 
faaliyetinde ~u ncşnyatı yapmış. 

tır: 1 

,AJJo! Aile! Türkiye Harictye 1 
Vekaletıncren Atinadaki Büyük 
E'ı;i En•s Akaygeııe , 

,sizin ve Bu~ k Elçılık memtır· 
Clkvonu 5 lıı<i .. ı·fada) f 

Bir İngiliz tayyaresine torpil konuyor 

Almanlar kü- Havadan mü
çük lıavan top- temadigen tak
ları kullanmı- vige kuvvetleri 
ya başladılar yağmaktadır 

1 
Şimdiye kadar mit· ı 
ralyözıa motosiklet ı 

indiremediler 1 

Kdhire, 24 (A.A ) - • lüttefik kuv
'\'C-Uerl Gırittc s;.ıhile ha.kim vaziyette
dirler. Derıizdcn yapılocak ihraç te
şebbti!le .. u1e kartı koyacnklardır 

Almanlar p~raşütlerlc otonıattk sı..
liıtılanJan >n3;nda kü('Uk havan top
ları da gehrmişlerchr. Almanlar b;
pe-rler kaz.arak bu topları t..ıbiye et
mişlerdir Bu yib:den dv 4 1Hını tardet- ı 
mck ı.-i nutşkullc~ .kt' r 
ŞiddetH çarpı~alar iev;ım et1nek

tedır Britanyn kuv\ etleri f3nk: ve el 
bombaları kullan.~ak'tadır Alınanlar 
şimdıye kada mıLrJlyoz. u motosıklct
lctlcr ç:karr IJ"O. mu\'a l:ı:k lam.Jrıış

lardır 

llleleıne t ~ ·• ( "I . c 
iıımc.~hı.c mtıs.Ut. ise c1 , bura dur-
madan boJnb:ırdı.man ediln1cktedir 

Adanın garbında 
bir ınglllz taarru

zu durduruldu 
Kalı .e, 2~ (A.A.) - <B. B. C > Ka

biı-edcltı Britanya Umc:ni Kararga
hından Giritteki vaziyet hakkında ve
rilen ınalümata göre, Almanlar par:ı
şilt"ı.. k ıvvetler indirmiye dcvaın et
mc,..tcdirler. Adanın Garbına ha,·a
dan büyük miktarda. takviye ku\.'\"et
leri getirilmiş olıı1a~ı, müttefiklerin 
bir n1 ıkabil taarruz.unu durdtıı-ınuş

tur. 
Adan n ht:·r tarafına şiddetli hava 

taarruzları yapılmaktadır Alınanlar, 
fasılatırl~ ycnidcıı para~ütçüler tn
dinnektedll'ler 
Kohırede ı •ilz<1lnün bildirdl~e 

gorc-, tele c narc n:ıeydanı mi.is- • 
te~na o mak: fi ı-. lmmılat' bir 

<Dt·vamı 5 inei sayfada) 

Bu sabah bir aile faciası daha oldu 

Feri köyünde bir kişi öldü -
rüldü, bir kişi ağır yaralandı 

arasındaki 
sebep oldu 

H ô.disege kayın biraderle enişte 
eski bir geçimsizlik kavgası 

t .u luıvvetlerin şimali garbi böl
ııı 'ilde yerleşmeleri, cephe kur· 
lıı •ları ve nıiitemadl takviye al· 

# \i'1•~ı ise; Girittekl mukavemete Evvelki ıgün Fatihte ışlenen 
'I ç !Uphe yok daha fazla müessir ve Hayrünnüsa, isminde bir genç 

ra bu sabah da Fcriköyündc bir 1 
aile facia" daha olmuştur. 

bulıınınaktadır. Bu sabah saat 8 
de Rum kilisesi civarından geç
mekte olan Hüseyin karşılaşmış-f ~•taktır, Maahaza. Almanların · kızla arkada~ı Şükranın ölümile 

ı1 tt nlarını dişlerine takarak ''e E- neticelenen aile faciasısından son· 
I ,1 •dalarını kamilcn ele geçirmiş ı--------------

lıt~anın verdiği kolaylıklardan 1·kmal ı·mtı·
~1•de t>derek yaptıkları bıı ta-

(l><Mlmı 5 inci sayfada) 
Vak'a hakkında bir muharriri· 

mizin mahallinde yaptığı tahkika. 
ta göre bir kişinin ölümile ve bir 1--------------1 
kişinin da ağır yaralanmasile bi- '/l ll"Üf ekait, Eg-

r 

r 
( 

.1 
1 

ten bıı kanlı hadise sabalıl<'yin sa· lVI' 
~ ~l ve karmakarışık şaşırtıcı iniş 
'-~şısıoda İngilizlerin de sonuna Jıanf arının ga
tii· 8• adada boğaı boğaza, göğüs 

-.~:kk~~~r~ de,am edecekleri pılacağı tari/ı 

at sekizde cereyan ctmiştır. t E 
Fcriküvüncle Kahramanbev so- a m Ve 7 a

kağında i7 nuıı.arada oturan' Hüs-
nü ile R~en sokağında 12 ruma- m i / i n m a a Ş 
rada kayınbiradcrının arası açık 

lıı~Ugünkü vaziycvti doğuran a· tesbı•t edı•ldı" 
•a'ı ltr arasında, hilhassa On iki a· 
~arın harp boyımca lngiliz do· 
lıı llıası tarafından rahat bırakıl
dı ası. Ege adklarının hirihiri ar· 
d4~ca mihver kııı- fetl••ri tarafın· 
ltı n isgalinc adeta sc~·irci )<ahıı· 

ıF .h . . . tevziatı 
ı atı cınayetının 

•sı da vardır. '\"unnn ına~liıhiye-
' ( Dn-:ımı 5 inci sa) ra.ı. ) 
.......___-~~~~~~~ı 

----~---------
Yeni Tefrikamız: 'ı 

Onun hayatını 
anlatıyorum 

Yazan: 
'1AL0K CEMAL 

Pek yakında 

on T e graf'ta 

15 Temmuzda mek- 1f ·1· Al" Mal Mö40r1Cl ıe-
teplerde kurslar 1 aı 1 memur ı rinde tevzıata 3 Ba-

açılacak teslim oldu zlranda başlanacak 
İkmale kalan talebeler ıçın mek· 

teplerde kurslar açılması karar. 
laştırılmı~tır. Bu karara gore kurs· 
lar 15 temmuzdan 1 eyhllt' kadar 
de\·am edecektır. İkmal ımtıhan· 
farına ela 15 eylfılde başlanıJa • 

Adliyede sorgu
su yapllarak 

tevkif edildi 
caktır. (Y- 5 inci Sayfada.) 

Dığer taraftan tekmıl muailim. --------------1 
lerın 15 temmuza kadar izınlı sa· 
yılmaları kararlaştırılmıştır. 15 
temmuzda mualiımler mensup ol
dukları mekteplerde bulunacak • 
!ar ve ikmale kalan talebeler içın 
açılacak kurslarda ders vereeek. 
]erdir. 

Bu sabah Ankara 
eksprese gecı ti 
Bu sabahkı Ankara ekspresi yol-

da gelırken bazı ıstasyonlarda ı 

rna"lcvra yüzünd-cn fazla beklemiş 
ve Haydarpaşaya +5 dakıka geç 
ge!mı tir. 

NOTLAR: 

Bu ne perhiz ?. 
- Fransızlar, biz.im Almanbrla teş

riki mesainıız kat'1yen İngi.li.ılerın a
ley!ı.ine değıtdır. 

Diye temınat veriyorlar 
Bizim mahutla bu bahsı Konuşu

yorduk ta; 
- Peki, bir An i(in htıydi Franfız

ların bu teminatına tniln;ılım .• Fakat, 
ya şu ınütarrJce ş.ırtla.Mlın t~ı'<Joir Wr
zma n~ diyelim? 

Diyerek, ilfı.,·e ettl: 
- Bu ne perhız, ne lAhan. tı.ırşu-

su .. Demenm ıam sıra~.ı dt'~ t • 
• * 

Şehrimiz Malmüdürlüklerinde 
mi.ıtekalt, eytam ve erami!,n ma. ş 
tevziatına 3 haziran salı günü baş· 

lanılm3s1 kararlaştırılmıştır. Tcv 
ziat 9 hazıran pazartesı günü ik. 
mal olunacaktır. 

Habeşistan da 
Cimma mevzii 
zorlanıyor 

Bingazi limanı tekrar 
şiddetle bombalandı 

Kahire 24 (A.A.) - .B.B.C ... 
Kahıredeki askeri sözcü Habeşis. 
tanda Adisabaoanııı cenubu gar· 
bisınde Cimca mıntakasında bu· 

(Devamı 5 ine. Sahli•d•) 

Halepten Ira· 
ka kamyon
larla malze
me gidiyor 
lnglllzler FallaJa'yı 
tekrar Irakblardan 
aldı, b ı r General, 
20 Subay ve ,.azıer
ce asker esir edlldl 

Kalılre, u tA.A.) - .u. B. C.• -
lln.l N1libl Alılti iJiıa Jralı:'& •vdel d· 
.ıı,ür. 

Ginde ounnnsıznı aırnılar yapaıı mıh.er tayyarelerinin 1ıa§lıea 
ilsleriai &118 terir harita 

(HARP VAZiYETi ) 
In.klalı:i ~ <levam .... <ili<>· 1 H fif d 1 V 

ö. Dım sece bir Iraklı General ile a • in irme yeri 0 an elami böl• 
7innt ~uba.y v• yöderee a4:er f'8i:r e--

.v:;~~~·:rı ~ ~b~ •d•n ırak 1 gesinde Almanlar tutunmuşlar-
Lovvetı.-rı mıaihip edilmiş, .. birde 

,..r,~ olan dlier kuv-..tı•rin gıu- dır. Bu kuvvetler de imha edilirse 
kabil tıaanıır;u akamet. u(ıııtılmıştır. 

Raşit Ali hi.li Ir.ık1adır. Jrakın muh· Al J } ,. 1 d k • ~~:a.ıa.nnda örfi ı.ıar. ilin man ar mağ up o muş eme tır 
. urtyeden ll"ak knv•U•rhıe yardım 

edihnek·te oldutu anJa...-ıJmak.t.adır. 
R34it Aliyr Suri:yedf'n her turlü harv 
malzttnt'5i veribnekk- \'e bunlar ksm· 
Yonbı-la Hal•ırtea Jraka nalıled;tm•lt· 
tecı:r. 

Suriyed.Pki a..'krri mt"ltalilbıdr, bu 
malum~yi kttıdllerinln driil, Surfye

<Devamı 5 1DCf Salıiled•l 

Bir muhtekir 
boncukcu ka
dın la çırağı 
tevkif edildi 

Bir Oomalika sa
tıcısı da lhtl Ar 
ıuçu ile adliyeye 

verildi 
İhtikar val<'alanna bakan Asliye 

2 inci Ceza Mahkemesinde dün 
boncuk ihtikarı yapan bir kadınla 
çırağı tevkif olunmuşlardır. Ha· 
dise şudur: 

Marpuççularda boncukçuluk ya, 
pan bu Henııa adındaki genç ka· 
dının ve çıra[.t:ı Koçonun gramı 30-
40 paraya satılması icabed-cn bon· 
cukların gramını 7 kuruştan sat. 
tıklan anlaşılmıştır. Her ikisinin 
de mevkufen muhakemeleri için 
haklannda tevkif kararı verilmiş 
ve Tevkifhaneye gönderilmişler -
dir. 

BİR GOMALİKA iH'liKARI 
Galatada Fermenecilerde Pro : 

dromidis ismınde bir tüccar 4 li
raya satılması icabeden Gomali • 
kayı 8 liraya sattığından dün ya· 
kalanarak Müddeiumumiliğe ve
rilmiştir. ---Bir kadın dlrldlrl 

yanarak ildi 
Bergamanın Karatekeli köyün, 

de İsmailin evinde evvclkı gece 
çıkan bir yangın neticcsınde ls
mailin karısı 70 yaşında Ümmühan 
isminde bir kadın alevler arasıııda 
yanarak ölmüştür. 

Anadoluya gi -
denlerin m ah -
sulü hükumetçe 
satın alınıyor 

Bu işe 200 bin 
lira ayrlldı 

Vilayetimizden, Trakyadan ken. 
di ihtiyarlarıle nakledilmekre olan 

vatandaşlar tarafından satılmak 

istenen hububat, bakliyat ve sınai 
nebatatın sür'atle satın alınması 
kararlaştırılmıştır. Bu maksatla 
Toprak mahsulleri emrine :ıoo bin 
lira ayrılmıştır. Bu malların değtr 
fiatlanna İsta"bul Borsasındakı 
kıyrretier esas olacaktır. 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
GİRİT ADASLWA VAZİYET: 
Dün ak§ama kadar, yani dört 

gün zarfında Almanlar 11-12 bin 
aker indirmeğe muvaffak oldular. 
Fakat bu kuvvetın ne kadarının 

Milli· Müda
faaga83mil· 
yon geni talı· 
sisat istendi· 

imha ve esir edildığl henıiz ma· 
lılm dej;ild,r. Almanlar inen kuv· 

vetlerı takvıye için denizden ikı 

defa çıkarma te{ebbüsünde bulun-
(Devamı 5 inci Sahifede) 

Dedi kodu doğu· 
ran imtihan için 

1 
tramvay Mü
dürü ne diyor ? 

Ankara 24 (Telefonla) -

ı 
H.ıkfımet; MPli Müdafaa i' .. 

11 tiya~I ru:ıa sarf dılmck üzere ; 
1 Büyük Millet Mecltswden 83 
1

1' milyon liralık fevkalade tah· 
sisat i~miştir Buna ait ka-

Tallplerln çok la ftu 
karşısında ev ve i
den tedbir alınması 

IAzımclı ı 

1 

nun layıhası dün Büyük Mil
let Meclisine takdim edilmiş. 

tir. Layiha, Bütçe Enciime -
nine sevkedilmJştir. 

(llew.m.ı S lncl !Oahitedo) 

Elektrik, tramvay ve tünel ıda
relerınde mevrut olan on beş me
murluk için evvell·' gün yapılan 
imtihanda 350 talipten 15 inin Ga
latadaki Metro hanında, mütebaki 
335 inin de Üniversite konferans 

(Devam 1 inci atıifed•) 

Yardım Sevenlerin Bu Sabahki Toplantısı 

Milli Müdafaa için 
Peksimet torb~ları di
kilmesine başlafiıyor 
Ankaradan gönderilen kumaşlar kız San

at Mektepleri araımda talls!m elillcll 
Yardım Sevenler Cemiyeti bu 

sabah saat 10 da Eminönü Halke
vinde bir toplantı yaomıştır. Bu 
toplantıd3 Milli Müdafaa işleri için 
hazırlanması istenen peksunet tor. 
balannın derhal dikilmesine baş-

KISACA 

Olridln hall I 
A. ŞEKIP 

İnı;iliz Ba~\'ekili Çörçil, Gi· 
ritte .. ı muharebe hakkında A· 
vam Kamarasında izahat ~erir· 
keıı ~öyle dedi: 
•- Girit bar!ıi korkunç bir 

mul.rrebedir. Çünkü iki taarfın 
da kaçacak yeri yoktur.• 

Muhterem Başvekil, Girit 
harbini vasıflanduırken, ayni 
zamanda •garip• kelimesini de 
kullanıyor: 

•- Almanlar top ve tank mü
zo:heretinden, biz de tayyare 
himayesinden mahnım bulunıı· 
yoruz .• diyor. Bu halet, Girit 
harekatının •garip• olabilmesi 
için bir sebep midir, bilmiyoruz. 

Bir L.-üçük ajans telgrafına gÖ· 
re de, İngiliz avcı tayyareleri, 
Giridi tabliye ederek l\lısıra git
mişlerdir. ~fuharebey<", J\lısır
daki \islerinden u~arak iştirak-' 
edeceklcrıniş. 

lanınası kararlaşmıştır. Torbaların 
kun.aşı gönderilmiş oldu~ndan 
bunlar toplantıda buluMn Kız 
San'at Mektepleri Münilrleri tara, 
fın<>an aralarında t~'k<:im edilmiş-

(Devanu 5 lııcl Salıl!•d•) 

Halbuki, halr1amızda yanıl· 
mıyorsak, Girit adası, a)·lrıı .dır, 
kuv\1etli ve n1Ükt"n11nel b;r ha· 
va ve deniz: ü~sii olarak dai ta 
kullanılmak iiıere haz.ırla::.ı· 
yordu. 

Demek ki, Almanlar, bu ha· 
zırhkların bitnıc"ni iıeklcm,.. 
den taarruza kalkışmışlar!. 
Şu dakikada, adada en ~İd· 

detli muharebeler cereyan e
diyor. Bazı iddialara göre, Giri
de indirilen Alman kuvvetleri· 
nin miktarı iki fırkayı bulmuş· 
tur. 

BaZl kaynaklar, Almanluı• 

Girit üzerinden umumi bir pro
va yaptıklarını ileri sürdüler. 
Bu prova, ileride Britanya ada· 
sının ı galAnde e:-;as o)arakmış?. 

Biz, iŞ.:n müta]ea \.'e ttfsir ta
rafına faıla kulak asanlardan 
değiliz. Herhalde, Giridi müda
faa eden müttefik kun·etlcr, 
bir tahliye ~arcsini dit lıu.me
den, son nefere ka.daz W\ı..t. - ... \,.e 

etmelidir. 
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EN FAZLA 

HATA NEREDE iMiŞ! 

Aktam refikimizde: ccÖy
le dememeli, fÖyle demeli 
veya yazmaı!• iıimli bir 
tenkit köteıi var. Hercün. 
bir razetenin ifade veya t... 
hih hataıı parmağa dolanır, 
veriıtirilir, durulur. 
Meraklı erababı kalenı 

çok! 
Geçenlerde, bizzat Akpm 

refikimiz, öyle hatalar, raf
lar yapmıı ki, timdi, bütün 
razeteler «Akıam» ın hataai
!e meırul! 

Kendi gözündeki merteği 
görmez, alemin gözünden 
çöpü çıkarmıya çalııır. 

KÔPEKLERIN 

SADAKATi 

Rivayete göre, aahipleri 
lıtanbuldan gıden üç köpek, 
bu hasrete dayanamıyarak, 
haıta olmuılar, ve nihayet 
ölmüıler! 

Köpekteki sadakatin derin 
olduğunu hep biliriz, amma, 
efendiden ayrılıktan doğan 

bu derece teeıjire doğruıu, 

pek inanacağımız gelmedi. 
Köpeklerin öldüğü doğrudur. 
Fakat, bu, olsa olsa, sahiple
ri rittiği için, aç kalmaktan, 
ileri gelmittir . 

GIDA MADDELER/ 

VE KONTROLÜ 

Belediyemiz, gıda madde
lerinin kontrolü için, daha sı
kı bir takım tedbirler almıt· 
Rivayete göre, Haziran ba
tından itibaren yeni bir kad
ro faaliyete geçecektir. Ga
zetelerden biri ıöyle diyor: 

«Gıda maddelerinin kon
trolü Hazirandan itibaren 
teıdit edilecek!» 
_ İyi ıüzel, amma, anlıyama
dığımız bir nokta var. Gıda 
maddelerinin kontrolü yıllar
danberi, aylardanberi. hafta
lardanberi, hatta, günlerden
beri, neden teıdit edilmiyor 
da, ay bqından itibaren t~
dit ediliyor. 

GiRiT ADASINJ 

DAiR 

Girit Adasına nazar değ
di. Buraıı, bir zamanlar, Şar
ki Akdenizin kaleıi, mütte
fiklerin mühim bir müdafaa 
mevzii idi. Sonra, rökten ba
zı fCyler indi. 

Bir muharebe, bir çarpıt
madır, bqladı. 

Halbuki, Girit dediğimiz 
top!ak parça11, denizlerin or
taaındadır. Ve buraya, Ak
denize hakim olmıyan hiç 
kimse celemez. Yoksa, Girit, 
ada olmaktan çıktı da, b ir 
J'artm ada mı oldu?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 69 -

Haziranda Ankara -
dan şehrimize bir ko

misyon geliyor 
Haziran başında Maliye Veka. 

leti tarafından şehrımize b ir ko· 
misyon gönderilecektir. Bu ko -
misyon yeni arazi tevzü kanununa 
göre köylüye verilecek topraklann 
taksimi ışlerile meşgul olacaktır. 

Bundan sonra bütün kazalarda 
toprak tevzii işlerını bu komisyon 
yapacaktır. 

B'Oçf)K HABERLER 

ViLAYET ve. BELEDiYE: 
* Buz fi atla rına zam yaptlına

sından vaz geçılm4t.r. Buz ~eh
r imizın her tarafında 100 paraya 
satılacaktır. 

* Dun a~mdan ıtibaren Tak. 
sim - Yenimahalle arasındaki o:o
bü.sler saat 24 e kadar İilemeğe 
başlamışlardır. * Topkapı mezarlığının ağaç • 
'.!anma ışıne de,·am edilmektedir. 
Şubat ayında dikılen ağaçların 
mühim b ir kısmı tutmuştur . Ha -
ziranda dıkile~k ağaçlarla Top • 
kapı ağaçlı bir koru haline ifrağ 
edılm tş olacakt ır . 

* Üsküdardaki Frenk tepesi 
agaçlanacaktır. Buradaki arazi is
timlak edilerek ağaçlanacak kısmı 
genişletilecektir. Burası 10.000 a -
ğaçlı bır kom halıne gelecektir, * Son günlerde kepek fiatla!'t 
artmış ve b ir çuval kepek üç yüz 
elli kuru~tan beş yüz otuz kuruşa 
çıkmtşttr. Hayvan sahipleri Bele
diyeye müracaat ederek kepek 
ilıracatınm, şehrin ihtiyacı temin 
olunduktan sonra yapılmasını is· 
tem~le!'dir. Key(iyet tetkik olun· 
maktadır. 

*Vefa. Fevziye caddesi ve Yük.. 
sek Muall im mektebi caddest her 
gün sulanacak yerler hududu içine 
alınmışlardtr. 

TiCARET ue SANAYi: 

* Dün şehrimizden 257,000 li -
rahk lhracat yapılmtŞttr. Bu me
yanda !ngiltereye kendtr elyafı, 
İtalyaya deri, Almanyaya y umur
ta, Filistine tiıtün ihraç olunmuş. 
tur. 

* Dün bir Reşadiye alhnı 27,25, 
külçenin gramı 342 kuruş ve be
şibtrarada 122 lira idı. * Ankara muhabere ve malze
me deposunda bulunan ve müte
ahhit Hakkt Salih Bosnaya ait 3000 
telgraf dıreğıne değer fiatı öde. 
nerek sahn alınmak üzere hüku
metçe e l konmuştur. 

* Münhastran kendi istihsalatı 
•çın muktazi iptidai madde ve iş
letme mal:remesi ithal eden sanayi 
müesseselerı İthaliıt Bırliklerıne 
girmeğe mecbur olmıyacaklardır. 

MÜTEFERRiK: 

* Ankara Müddeiumumisi Ce. 
mil Aktay şehrimize gelmiştir, * Cibalide oturan Derviş ile ar
kadaşı Ahmet arasında sarhoşluk 
yüzünden çtkan bir kavgada Ah· 
met, Dervişi btçakla strtından a· 
ğır surette yaralamtştır. Vak'ayı 
müteakip firar eden suçlu biraz 
sonra yakalanmıştır. 
* Maltepe istasyonundan geç. 

mekte olan Mukaddes isminde 3 
ya~mda bir kızcağtz dün saat 11,30 
da tren ı.ltında kalarak öbni4tür. 

KOL K OLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Rezzan bir liste istıyecek oldu. 

Garson güldü: 
_Üç türlü yemeğe liste ne la

zım. Tavada ktzartılmış ala balı • 
ğımız var. İyi yağlı pişirilmiş pi. 
lô.kimiz var. Halıs tereyağı ile pi
şirihn.iş pilavtmız var. Yetmezmi 
ki? 

Bu izahata can nu dayanırdı! 
Bir dakıka sonra her biri önüne 
sunulan birer çıft balığa iştiha:_ 

ile saldırıyordu. Bu balıkları birer 
çift balık daha tak ip etti. Yerler
ken şoför, btr seyyah rehberi tav
rile: 
• - Bu balık !stanbulda yoktur 

• credi - yalnız Gemlik'te çıkar ve 
burada harcantr. Rivayete bakı -

lırsa Abdülhamit bundan başka 
lııe.lık yeme<mi0. 

- Adı neydi? 
- Mezit ... 
- Hakikaten çok lezzetlı. - dedi 

Rezzan • Ben İstanbulda bulsam 
yalnız bu balığı ald.ınnm. 

- Tenbih edilirse gönderirler 

arn.ma ..• 
- Taze taze yenmesi mümkün 

olmaz. 
- Hayır ... Tahta tekneler içuıde 

diri diri gönderirler. • 
Naci, çatalını elinden bırakma-

dan haykırdı: 
- Hey garson efendi? 

- Buyurun bayını ... 
- Şu pil.8kiden bir lfıtfet baka-

lım. 
- Hay hay paşam. 
Kannlan bir parça doyar gibi 

olın~tu. Artık aı?ızlan açılabıli • 

General Si orski 
Polon)·a orduları ba~ kuınandanı 

General Sikorski isminde bir zat 
vardır. Danzig koridorunda başla
yıp 1939 cy!Ulünün 18 inde nihıı
yet bulan muharebelerin, bugüne 
kadar hatıra bıraktığı tek isim, 
işte hu zattır. 

Rivayete göre, bu G~neral, şi
tnali An1erikanın en şimal mınta
kasında, Kanadada, bir ordu kur

mak üzere çalışmaktadır. Henüz, 
ortada bir ordu yoktur. Fakat, Si

korskinin, arada bir guelelere 
vrrdiği beyanata göre, müstakil 
ve kuvvetli bir Polonya ordusu 
kurulınak üzeredir. 

Son defa, üu zat, Birleşik Ame
rika Curnhurrcisi Ruzveltlc görüş

miiştiir. Ajanslaruı tcın i n ettiğine 
göre, muhterem General, bütün 

mesele ve mevzularda, Ruzvellle 
tauı bir anla~n1a)·a varınış ve hat

ta, Kanadada, iki Polonyalı askeri 
kamp kurulması kararlaştırılmış

ttr. Bu kamplar, yakında lııaliycte 
geçecek, Polonya ·ordusunun nü· 
vesini teşkil edecektir. 

Size, bazı yakın tarihler hatır
latayım: 

Harp, 1939 senesi 1 eylülünde 
Polonyada başlamıştır. 1941 yılı 

1 eylülüne hemen lıemen üç ay 
vardır. Demek ki, harbin ikinci 
yılını dolduruyoruz. 

Hala, General Sikorsk.i mülıi
ka tlar, tetkikler yapmakta, bir 
ordu kurmak için uğraşmaktadır. 
Bu ordu meydana gelecek, silah
lanacak, talim ve terbi)c görecek, 
dü~nıanla muharebe edecek, galip 
gelecek ve Polonya istikliilini te
min edecek!. 

Fazla bir~ey söylemcğe lüzum 
var mı!. 

inşaallah!. 
REŞAT FEYZi 

Telefon tahıiıatı 
Telefon muhaberatının en lü -

zumlu ~!ere hasrolunması ve mek
tupla yaptlabilecek işler hakkın
da telefon edilmemesi dün Bele
diye Reisliğinden tekmil şubelere 
tebliğ olunmuştur. 

Kezalik telefon masraflarından 
tasarruf temini için bazı makam· 
tarın telefonları kaldırılacaktır. --

Na f ia Vekili 
T rakyada 

İzmıtten şehrımzie gelmiş olan 
Nafta Vekili General Ali Fuat Ce· 

besoy Trakyaya gitmiştir. Bugün 
Trakyadan şehrimize dönecek ve 
yarın Ankaraya hareket edecektir. 

---<>-

Çatalca ve SWmde 
teltltler 

Vali Muavini Ahmet Kınık ile 
İstanbul Maarif Müdürü Tuvfik 
Kut bugün Çatalca ve Silivriye 
gidecekler, iki kazanın köylerini 
d-0laşarak mektep inşaatlarını tet
kik edeceklerdir. 

Taksim -Sıraser'fller 
asıaıt JOla bitti 

Taksim - Sıraserviler yolunun 
asfaltlanması tamaınlanmıştı.r. Yol 
Belediye mühendisleri tarafından 
muayene edilecek ve bugünlerde 
seyrüsefere açılacaktır. 

~r. konuşabiliyorlardı. Nacı, ba. 
şını salltyarak: 

- Btz, kazanmanın yolunu hiil.i 
öğrenemedik - dedi - İsviçrecle ol
sa yalnız "bu balık yüzünden Gem. 
likde birçok kimseler zengin ola
biltrh!rdt. 

- Çok ileriye gitmıyor m~sun? 
- dedı Rezzan -

- Hayır sevgilim gayet ciddi 
söylüyorum. Böyle bır specialite 
birçok insanların merakını tah • 
rike kafidir. Faraza, Gemliğin de
nizı gören bir semtinde geniş bir 
tarasa. Yazın üzerinde bir güzel 
veranda gerilecek bir tarasa ki 
hava soğudu mu derhal önüne bir 
camekan geçirilecektir. Tem.iz ör
tüler, temiz çatal bıçak ... Güler 
yüzlü ve muntazam kıyafetli gar
sonlar. Lükse ihtiayç yok. Sade 
ve temlıı ... Hiç şüphe etme; tatil 
aylarında birçok insanlan böyle 
bır tedbir, buraya ~laneğe kiti.. 
dir. 

- Ummam. Biz tembelUıdir. Do
laşmayı sevenimiz az. 

- Etrafına hiç bakmamış gi·bi 

Günün meselesi: 

a sim - lı arbiye 
arasının imarı 

Sürp Agop sahasında 16 balı· 
çeli apartman yapılacak · 
Beled,ye Reisliği Taksim ve 

Harbiye arasının imarı için hazır

ladığı planı ktSım kısım tatbik 
edecektir. 

Kabul edilen plana göre; Dağcılık 
Klübü yanından Sipahi Ocağına 
kadar uzayan Tramvay yolu üze
rinde yalnız on altı apartunan ya
pilacakhr. Bu apartımanların ar
ka oeephesi yeşillik olacak ve bu 

Bu p!iınlardan Sürpagobun ima
rı için haztrlananları dün Vali ve 

yeşillik sahası Harbiyedeki Em • 
Beledtye Reisinin riyaset ettiği tak caddesinin arkasına kadar de-
dauni encümende tetkik ve plan. vam edecektir. Apartımanların ön 
!ardan bir tanesi kabul edilmiştir. cephesi de sütunlu olacaktır. . ..~~----~~ 

itfaiyecilerin 
Bayramı 

Yakında bir tören 
tertip edilecek 

Geçen y tl yapılamıyan cİtfa iye

cüer Bayram•• nın bu ytl tertibi 
kararlaştmlmıştır. 

O gün Belediyece tekmil şehri. 

miz İ lfa iye gruplarının iştirakile 
bir tören yapılacak ve gece de 

muhtelıf &emtlerdeki İtfaiye mer
kez ve gruplarında şenlıkler ter -

tip olunacaktır. Ancak •Taksim 

Stadyomu• yıkılmakta olduğundan 

törenin nerede yapılacağı ~·a!un

da bellı olacaktır. 

Şehir dışındaki 
yolları teftiş 

Belediye Fen İşleri Müdürü Nu

~i dün yanında mühendisler ol -

duğu halde şehir dışındaki bütün 
yollan teftiş etmiş ve tamire ih

tiyacı olan yolıar tesbit olunmuş
tur. Hazirandan itibaren bütün 
yolların tamirine başlanacaktır. 

Yeni vapur 
iskeleleri 

Limanlar Umum Mü
dürü Ankaraya gitti 

Devle: L iman İşletmele ri Umum 
Müdürü Roufi Manyasi Vekaletle 
temas etmek üzere Ankaraya git
mtş tir. Yeni Marmara, Akdeniz ve 
Karad-enızde yapılacak iskeleler 
ile tahmil tahliye işleri ve İsken
derun limanındaki vasıtaların tak
viyesi hakkında Ve kaletten direk.. 
tik alacaktır. Oradan İskenderuna 
da gitmesi muMcmeldir. 

Muhtaç Musikişi • 
naslara 

jübileler yapdacak 
Musiki San'atk5rları Cemiyeti, 

azaları için hayırlı bir karar ver
miştir. Yaşlanmşı ve çalısamaz bir 
hale gelmiş olan san'atkarlar için 
jübileler tertip edilecektir. Her 
jübilı;~i C~~iyet ha2 \ acak ve 
kendısıne Jubılede va>..ıe verilen 
san'atkarlar ·· 0 rastz olarak bunu 
yapacaklardır, Jübilelerin bütün 
hasılatı muhtaç san'atkarlara terk 
edilecektir. 

---~ADLİYE ve POLi s "'---
•• J 

Uç muhtekir tüccar Eskişehre 
2 şer yıl sürgüne gönderiliyor 
Bir lngillz tuzu mubtekirinin de dflkk4nı 

bir hafta mtlddetıe kapatılacak 
Şehrimizde n~adır ihtik§.rı yap- ' 

maktan suçlu Marko Pardo, pil ih
tikarından Yakob Gabay ve Baruh 
Gabay haklarında İkinci Asliye 
Ceza Mahkemesince verilen ikişer 
yıl Eskisehire sürgün ve beşer yüz 
lira ağır para cezası kararları, 
Temyiz Mahkemesince isabetli 
görülerek, tasdik edilmiştir. 

Milli korunma davalarına yal -
nız İkinci Cezada bakılmasından. 
beri, son birkaç ay içerisinde üç 
davada sürgün karart verilip, şim
diki halde bunlardan yukarıdaki 
ikisi Temyizin tasdikile kat'ileş -
miştir. Üçüncü dava, kimyevi mad
deler taciri Raşid Sevilin jelatin 
ihtikart davasıdır. Bunda verilen 
üç sene sürgün ve yed! yüz elli 
lira para ceza~ı kararı, henüz Tem.. 

konuşuycrsun. Çarşının nekadar 
kalabalık olduğunu görmedin mi? 
Düşün bir kere ... Kış aylarında 
Gemlik bu kadar kalabalık olursa, 
yazın ... 

- Bunun devamlı olacağını ne
reden kestiriyorsun? 

- Basit. .. Gemlik, Yalova - Bur
sa yolu arasındadır. Bu yolun nor. 
mal yolcuları bile, burada temiz 
bir iki lokantayı bol bol kazandır
mağa kafidir. Halbuki Yalova 
ve Bursanın entra yolcuları her 
gün artmaktadır. Denilebilir ki 
devletin bursa ve Yalova için 
yapttğı bütün propaganda, sarfet
tiği bütün tahsisat sırf Gemlik -
lilere yaramaktadır. 

- O halde, bundan niçin istifa. 
de edemiyorlar? Burada yüksek 
bir refaha delalet eden ne var? 

- Söylediklerimi dinlemedin 
galiba. Ben sana burada -Oturan
ların bu vaziyeti kavnyamadık -
larını söylüyorum. Bak ... İstan • 
buldan hareket ederken Büyükıı
dayı hatırladık. Büyükadadan kal
karken Yalovaya yollandığınn.zı 

yiz mahkemesince t-etkik olun • 
maktadır. 

İNGİLİZTUZU İHTIKARI! 

Avram isminde bir tücmar on 
liraya satılması lazım gelen 100 

kiloluk bir çuval İngiliztuzunu 
16 liradan sattı/?ı.ndan Asliye 2 inci 
Ceza Mahkemesine verilmiş ve 
neti~de mahkeme Avramın 25 
lira a!.ır par~ cezası, 200 kuruş 
harç odemesıne, dükkanının 7 gün 

müddetle kapatılmasına ve bu 
karar Temyizce tasdik edilip kat'i
leştiği takdirde,.uan bedeli 25 lira

yı geçmemek şartile karar sure 
~n bir gazeteyle neşrettirilıne : 
~ıne .ve bu masrafın da A.vrama 
ödetilmesine karar vermiştir. 

biliyorduk. Yal-0vadan Bursaya 
gitmeğe karar verdiğimiz anda 

yolumuzun üstünde bir Gemli~ 
bulunacağı hatınmıza geldi mi? 

- Hayır. 

- İşte meselenin bam teli bu-
radadır, Bu, Gemlik Belediyesinin 
hatastdır. Yahut suü Gemlık hem
şe~rilerınin mi4terek hatalarıdır. 
Eger burada Bursa ile Yalova ara
sında bulunmanın ehemmiyetini 
takdir eden beş vatandaş bulun _ 
saydı, bizim Bursa ile Yalova ara

sında bir de Gemlik bulunduğu
nu hatırlamamıza imkan tasavvur 
edilemezdi. 

d 
-;- Gemlik seni nekadar da sar. 

ı. 

- Buraya yabancı değilim de 
ondan. Babam kısa bir müddet bu

rada memur olarak bulunmuştu. 
Ben pek küçüktüm. Yedi sekiz ya
şında varmıydı.m bilmeın. Annem 
de buralıdır. Kadınlar., haftada 

bir toplanı.rlar, sepetler dolusu 
yemekler pişirirler ve kırlara ya
yılırlardı. Şimdi yola tekrar dü.. 

Umumi 
siperler 

Her kazada amele 
ekipleri teşkil olun
m.a sına başlandı 

Bütün kaza kaymakamlıklarına, 
mıntakaları dahılinde umumi si.. 
per kazılmast icabeden yerleri 
tesbit ederek Vilayet Seferberlik 

Müdürlüğüne bildırıneleri taminı 

edilmiştir . Vilayet tarafından bu 

siperlerin kaztlması için !iztm ge

len tahsisatı temin edecek ve Kay
makamların emrine amele vere -
cektir. Bu ekiplerin teşkilıne baş. 
lanmıştır. Yakında da siperlerin 
kazılmasına başlanacakttr. 

Gecikenler normal 
postalarla yollanacak 

Şehrimizi kendi arzularile ter
ketmek iı.tediklerı halde hastaılk, 

mektep 'e bu gibi maze retleri yü
zünden vak t inde hareket edemi -

yenlerden Dmir~·olıle Anadoluya 
gicreceklerin de eckt b ı l etlerile ve 

normal t rt n ı:-o•talarile sevkedil • 
mesi kararlaştırılmtştır. 

Bu hususta dün· Vilayetten Nak· 

liyat Komisyonuna tezkere yazıl· 

mıştır. Bunların nakilleri işine he
men b•,lanılacaktır. 

Yeni ekme!E narlıı 
İstanbul Belediyesinden . 
Bugünkü cumartesi gününden 

itibaren 940 gram olan bir ekme. 

ğin bedeli on iki kuruş on para 
olduğu ılan olunur. 

Aldat vermlyecek 
l!oktorıar 

Türk hekimleri Dostluk ve Yar
dım Cemiyetinde yirmi yıldanberi 

aza olanların ytllık aidatları affe

dilmektedir. Bu şe'cilde kırk sekiz 

azanın isimlerini havi bir ltste ha

zırlanmışttr. 

Yalnız Kadıköy Etibba Teavün 
Cemiyetinden naklen gelen azala

rın para ,·ermıyecek aza doktorlar 

listesine konulmadıkları görül -

müştür. Bu tse doğru bulunmı -
yarak listenin yeniden tanzimi 
bildirilmiştir. 

Onıversltede tamirat 
Üniversitede tatil devrcsinın 

başlams., münasebetile Fakülte 
ve Enstitülerde lüzumlu yerlerin 

tamir olunmasına baı;lanılmı.;tır. 
--~--

Türk borca tahvil· 
l&R"i bedeli 6deniyor 

Türk l.ıorcu tahvillerinın A kon. 

tenjanma ait 25 mayısta vadesi ge

lecek kuponların Türk lirasile ö

denmesine şehrimiz Osmanlt Ban. 

kasında başlanılması kararlaştı • 
rılmışttr. 

Limon ve sirke 
satışları 

Limon fiatları son günlerde pa

halılığını muhafaza etmektedir. 

Bir limon 15 kuruşa kadar çık -
mşıtır. Bu sebeple limontuzu ve 
sirke satışları artmıstır. 

züldüğümüz zaman göreceksin ki 

Gemliğin dayandığı sırtlar hari
kulade yerlerdir. Ne muhteşem bir 

tabiat vardır burada ... Nekadar 

güzel tepelerden arasından geçe
ceğimizi bilsen. 

- O halde biran evvel yola dü-
zülelim. 

- Güzel. Garson! 
- Buyurun beyim. 

- Hesap. .. 
-Şimdi .. 

- Fakat bize bu balıktan beş 
altı çift daha ver. Bir kağıda sar. 
Arabaya alacağız. 

Şoför ayağa kalkmıştı. 

- Arabayı buraya getireyim 
efendim ... dedi - Yolda fazla su

sayacağunızı da unutmıyalım. Mü
saade ederseniz ben bir iki şişe 
su da tedarik edeyim. 

- Mükemmel Çabuk ol amma .. 

Gemliğin belkemiği olan cadde 
pek haraptı. Yalnız cadde mı yaT 

(Aftaa'rlll') 

Kral Nlklta'nd 
memleketi .. 

Yazan: ALİ KEMAL SUJli· 

Avrupa harbinin bu sat1ıS~ 
eski kral Nikitanm mamleJte0 

yeniden mevzuu bahsolmağa 
!adı; çünkü Sırp - Hır\·at - Sl1 

birliği ile ortadan kalkmlli 
Karadağ yen iden mütakıl ol~ 
muş. Herkes Balkanlar har 
ile Yugoslavyayı parçalıyan 
na bu istıkliılı vereccklerıtı~ 
çen umumi harpte s iyası ıııf' 
diyetine nıhayet ver ı lrr.JŞ 

Karadağın Çeltne ismnde 
paytahtı vardt. Bu kasabaC 
de kral vardt k. <Jmrı.nun 11 

nelerinde bed bah t ~ l · " · !,tı•' 
tığı Frafuianın b.r t..ı rafında. 
gıtti. Fakat Au ; !Ja sa lnar' 
ne Prens, oon da Kra! N K"'l'1 
geçen Karad a;; hJ,uırd rı;. 
uzun r.amar salt ıra• su rır.'-'' 

Kral N iki tanın ç < k. ı e 
vardı Bunları A,·rupa hukı.ı" 
a.ileleirne mensup b ı rcr rr 
\'ererek ba.şgöz etmcıt, p k o:: 
müş olan Nikita ıı c. emeF~e 
olmuş saytlabılir. C•i nku 1 .r 
bugünkü İtalya kraİiçesidır. V 
leri birer münasıp k•>caya 1 

mi.ştir. 

Nikitanın Çetınedeki sara} 
da bütiın gününü cansıktrıU' 
nasıl geçırdıg ı bir zamanlar ır. 
edilir mevzulardandt. Bir 
Babıali tarafından Çetineye 
derilmiş elçilerın iyi tutulınll'"' 
radakt ınünasebetlerın iyi pil 
rette devam .. ttirilmesi Rılil'S ı 
rı tarafından Nıkıtaya tavL>'l

1 

dilmişti. Artık Çardan gele•1 

le bir nasihat veya tavsiye, pe 
n irse densin bir emir deJll

1 

Çünkü Çartn diplomatları 0 

mantar Avusturya nüfuzunuP· 
ni Cermanlığın faaliyeti 118 ~ 
larda gitgtde arttığı, buna _.ı 
İslavlığın mukavemetini ... 
mayı di4ünüy-0rlardı. &us> 
mütemadi surette Osmanlt 1 
ratorluğıınu htrpalamasındafl 
kaları istifade etmeğe baş! 
İşte onun için Çarın diploıtı1 

Babıali ile Balkanlardaki d~ ~ 
lav devletlerin iyi geçinJll ~ 
Rusyanın hesabına çok uygu11 

müşlerdi. Kral Nikitaya d• 
maksatla itanbula gitmesi J1l 
fık olacağı bildirilmişti. 

Bahsin o kısmı uzun s~ 
1 

Münasip hediyelerle gönlü s 
Nikita şöyle böyle o zamaııısr 
d;ni oyahyacak siyasi faaliYeı 
satları buluyordu. Meselfı cıı 
kın tıs. nı gidermek iç m yaııı 
kambil ve tavla ovnamakl• ' 
geçirmezmiş. Bab;ali ile nıiil' 
halt iyi olduğu zamanlar da (; 
buldan Çetineye gitmiş, e 
Nikitadan gördüğü hüsnük' 
uzun uzadıya hasbihallere ~ 
varır, böyle bir samiınJyel 
mış. 

O zamanlar Nikitanın da yı 
parlak olduğu bır devirmİŞ ~ 
nuelerce rahat ve huzur içi1'ı 
kit geçirmiş, kızlarını yetıŞ 
Avrupanın bazı prenslerine· 
ahtlarına ve krallarına J{a .. 
olmak gibi hoşa gidecek şl''.~, 
erişmişti. Fazla olarak Nil<' 
sağdan, soldan iltifat ve te 
göre görı: vücudü hakikatefl 
yanın o kısmı için elzem oldU 
inanmıştı. 

Adriyatik denizinin Şl!ı le J 
!inde bir mevki tutan Karad 
çen harpte isitl.Aya uğranı~~ 
ra da Strbistanın büyümeSı 
cude getirilen YugoslnvyaY~ 
miştir. Nikitanın yıldızı artı 
müş bulunuyordu. . ~ 

Seksen ser.elik uzun \,ır ~. 
bir kısmı isyan ve müoad~·: 
çetir. muharebelerle gcçmi;~~ 
bir kısmı da rahat devam e1. 
lan bu hayatın son senelef1

0 
tahttan ve taçtan ayrılmış 
nın elemi, hem de memlel<~ıl 
uzak, gurbet diyarında il". 

etmiştir. . 
Avrupalı siy ast ve as.ker~ 

harrirlerden ediplere, şaırle 
rıncıya kadar Karadağı, o 11. 
ketin halkını methedenler ı1J 
muş. Bunlaırn içinde Kara r. 
dip görmemiş olanlar da '{S 

kat orasını sarp, gidilip ah~t" 
simsiyah bir kayal:k gibı ta~u~ 
ederek Karadağlıları da , 
nın yenilemez kahramanları 
düşünen Avrupalıların bU 
yazılan bir zamanlar ç<JIC ~· 
görmüş, okunmuş. T ,·biidıf 
Jtita da bunlan gördükçe . 
ketine gelen Avrupalılara 

(Devamı 6 ıncı sa 



giliz - Fransız 
rekabeti 

''~t ' ıle Avr .. padakl Fransa 
~ı ıttifak ile dostluk da 
~~ gelip geçen pek çok şeyi 

e kürıştı, Hep Fransa ile 
~ dost bilenler, gözle • 

arı zamandanberi !ı.v • 
bu dost!"u görmüş olan -

., ınct ki hali kolay kab. ul 1 .. o· . 

.ı 1 de idi. Fakat bu böy .e 
llııunıa beraber Fransa ile 

Ilı ıu~ bırb!rinl rakip ve çok 
duşman kesildikleri de- ı 

.;ı'l~dur, Fransa gibi bir 
r Avrupa kıt'asında pek 

lo ltaıan ··i olan bir devlete 
~ lngiltercnln denizde 
~ Ybctl. olmasını ve uzal< 

'lll, İngılizlerin gidip yerleş· 
:ıı llıüstemlekc sah.bi ol • 
~ Çı!kememlş. lngı'l'\zlcr de 

l'ın Avrupa kıt'asında 
~imalarını bir g .. n ken-
~ de bir tehdit teşkil e

n endişe e(iip durmıışlar 
'• ltıt'asındakı şimdikı Fran
~ İngilizlerın vaziyeti dc
?'i zaınanlıırda Fransa ile 

., atasındakı tatsız devir

... e "-
.ıı "'ltırlamak ınevsimı gel-
:ne evvel Fransa ile ln-
h kdenl>.de ve şimalı t\f
·eı> raltip bulunuyorlaı-. 

,. lısırda nüfuzunu tesıs et
~r lngıltere orada Farn

geçmesin istiyor. Bu 
-~ kaç sene gizil ve nşıkıir 

c ~ !lkten sonra Fransada 
';ük bir deği.,~lik olmuş, 
:ıı n Bonapartın yeğeni Lüı 
~ !ıaşına gelmişti. Ondan 
b,~•rısa dahilinde neler ol-
'1it1tsın haricindedir, Asıl i3-

da at olan keyfiyet harici · 
ı da~ muhim. değişikliktir 
'ıcfa ansız - Ingiliz müna-

slf kendini göstermi,ştir, 
8 ~· ·-ır l tiapolyon Bonapartın 
~ ıı.~ a.leyhinde uğraşarak ne-

usl ~e bll§ına bu kadar iş 
ı l Ufunen Lui kendi sela. 

Fransanın menafiini de 
ÜCylıinde bir siyaset ta

eıııeıcte buluyordu. Şöyle 
diyorlar: 

>ı-P~a küçüle büyük devlet
~~- aleyhi~ harekete ge
t.0gıltere icln mümkündu"r 
··~ h ~ . ~ it areketin başına olsa . 

tına İngiUere geçebilir: O. 
urıf F'ransanın siyaseti In -

ü si 1 karşı dost olmak mec -
r J lldedi ş ıs ~~ it ~· u halde arada sa-

.,-et :,..._ albi bir anla ·ma vücu. 
• • c ~~eli. 

81rıı1 1~ napart ondan sonra Fran
v •setine bu istikameti ver-

n•, ol. Çarlık Rusyaııına karşı 
tı ~paratorluğunun ta -

i tq; ~~ muhafaza etmek liı • 
n gıni müdafaa eden in -
'ııe beraber olarak bir gün 
it Ulıarebesinde müttefik 

Usya aleyhine harekete 
~ ı.<unuyordu. 
bı llapaıt Üçüncü N apolyon 
ııo alarak Fransada ikinci 
ı ~llğu iliin etmiş oluyor
a en Fransanın 1870 - 71 

' ~ra mağlüp olması re_ 
1l2 dar sfıren bu .nı.para -
~ ,~ $enelik devamınca 
·nıya ti İngi!Lere ile dost 
) ~t ediyordu. Ondan sonra 
et Fransa için yeni bir 

li Yol açnu.ştır Üçüncü 
, Yet ancak o mağlubiyet-
~ tesis edılebiliyordu. 

~~ ' 
•lıt H0!\1AN: J O 

• 
Avrupadaki Fransa il~ 

lng_ilterenin aralarının bu 
kadar açılması yüz sene 
evvelki zamanları hatırla• 
tıyor. 

hansa ite lngilterenın miinase • 
betleri yine ACrika meseleleri yü
zünden bozulmuştur. Fakta 190• 
senesi lngillere ile Fransa arasın
da müstemleke !'ekabetlerinden 
çıkan ihtilafların tasfiye edildi/:<i 
bir sene olmuştur. İngiliz nüfu • 
zunun Mısırda yerleşmesini Fran. 
sa tamanule kabul ediyordu. İn
giltere de şimali Afrikada Fran
sanın kurduğu müstemleke İm • 
paratorluğunu tanıyordu. Fa.s 
Fransanın h mayesi altına giriyor. 
du. 

Ondan sonra Avrupa •,ılerınd 
bu yüzden türlü mü~külat çık • 
m"itır. 1904 de iyiden iyiye tesis 
edilmiş olan ingiliz • Fransız iti
lafı tam 10 sene iki devletin kar. 
şılıklı münasebetlerinde ve diğe: 
meselelerde hıikmünü gösterml~· 
ti. 1914 de Harbı Umumi çıkıoca 
Fransa ile İngiltere arasındaki 
dostluk bir iWfak halini almlJ 
bütün harbin devamınca her ikisi 
de bırbirlerınden ayrılmamışlar
dır. 

Geçen harp .le bu 39 harbı ara
sındaki zaman zarfında da iki ta. 
raf arasında hoş olmıyan hatıralar 
vardır, Fakat bu harp \"kınca İn
giltere ile Fransa yine tabii birer 
müttefik halinde idiler. Fransanın 
uğradığı felikete kadar .. 

Avrupa kıt'asındaki Fransa ile 
ougün İngi!tcrenin aı-ası yüz sene 1 
eV\·elki de değil, daha eski devir
lerdeki hale benziyor. Eğer her za-' 
manın kendine mahsus dostluk • 
!arının, düşmanlıklarının tefer -
rüatını bir tarafa bırakmak ka
bilse bunu böyle benzetmek müm
kün. 

• • 

1 HALK_I 
SÜTUNU) 
lı Ye lıfi Arayanlar, 
ıikayetler, teml!nnİ· 

lB ve miifkıiller 
Lise 11 e kadar okumut 

genç bir kız İf anyor 
Malt •'"l"tiyetlmin iınklnsızhtı do

layı.siyle ancak lise 11 lnci sıntflna ka
dar okuyabilnıiş, ifade ve yazı.sı düz
ı~ on 7edi J'•ltnda mütevazi bir aile 
kızıyun. 

Hem ıündiye kadar bana iefkat ve 
ihtimamla bak1'n aileme yük olınamak 
ve hem de lstlkb:ılitni kf'ndin1 hazır

laınak emeliyle ticarethane, yazıhane 
a:ibl müesse;elerde bir ;ışe girt"rek bü

tün dikkat ve gayelerimi sadece vaıi
f~e bağlamak i!>tiyorunı. Tek başunda 
hayat yolunda attıtım bu ilk adımda 
yanlarında iş vermek ıurf'tiyle beni 
teşci edecek olan uluhterem vazi!e ı;a
hiplerinin lUUeu Son TelgruC Gazetesi 
Halk Sütununda ~ıeraya yazmalarını 
hürmetle rica ~eriın. 

KAYIP KARDEŞiNi 
ARI YOR 

En aon vazif~l Edime Vi!Ayeti En
ciımen kaleminde katip olan k.ard~iın 
Nizamettin Cultandan 5 yıldır haber 
alamadı'1mdan ltl('rak ve endişe için
de bulunuyorunı, Bilen hayır ~ahiple
rinin !Ut.fen Son Tela:rar Gazetesi Hey' 
eti Tertibiyesinde B. Sabahaltine ma ... 
li.ımaı vermel~rfni rica ederim. 

it arıyan genç kız 
Li.se 1 inci ıanı(mdil:n terki tahsil et

tim. Aile.,,.i \ aziyetiın dolayL:Sile az bir 
ücı·etıe herhangi ticari veya rc::.mt bir 
dairede k5.tibelı.k yapmak iuere biı 
iş arıyorum. SE-rl daktilo yazarım 
l\,rzu edenlerin Son Telgrafta N u 
muzLına müracaaHnfını rica ederim. 

' ı,. Cinayet Davası 
Yazan: ETEM iZZET BENİCE 

1 
, · Şiilıriye) i iiç defa gör-

1.; .. .,1 tuııde de onu kandır-
1 nıı , halta tehdit etmiş-

~! h • 
'tt •gırdı: 
ı ... tden bili)·orsıın bunu? 
'"'•d ~L- a \'ar mıldın sen?. ... ,. . 
llıı.,~ 

tih· rı.,, bunu .. 
~~~lt 1 reisin yüıüne baktı. 
.""tı~ n bakmasına H ı;özlerİ-

~. 
.htas11ıa aldırınadan suç-

\°ın~Yİn &\·ukatın ôılerİ•İ .. 
V~" 8Hıkat dernm elti: 

'Ilı t · iikri~·e) i ilk önee kı
n; ~ltla tehdit etıni.~tir. Bu 
ı•rr uv\"eden fiile ~ıkarma· 

•k <>lınu tur. Bir gece 
~ tırıniş. Güzini alınış, 
lıapsetmlştir 

Vedat bu sözleri i~itir i~itn1e~ 
yine ) erinden fırladı. Siıılrdcıı 
boğulacak gihi}di. Yüzü kıpkır

mızı olmuş, sert bakı~lt gözleri )"&· ı 
taklarıııdan oı ııaını~, sanki elma
cık kemikleri a~ rılınıı;tı. Hançere· 
•İni tıkayan bir boğuklukla: 

- Bu da }·alan .. Bu da ~·alan .. 
Dedi n onun bu bağrışını bü· 

tün dinleyicilerin başlaırnı geri
ye çe\'irten keskin, ıslık gibi vahşi 
ve ke;kin bir haykırış takip etti: 

- Hakim .,fendi, bakim efendi. 
Düpethiz yalan. Ben babama gö
nül isteğil<' kaçlın" . .kaçınad,ı.m, 
babama gittim. Bu yalancı avu
katı söyletmeyin!. 

A\'ukat Cemil ne )·apacağını. ne 
süyli~·<'ceğini şa~ırnıış bir haldey
di. Bu acı haı kırı lar '<' ~·alanla
malar karşısuıda ı iitii kızarı~ \ e 

Pazar mallallerl 
Gazl!teler, V.küdarda, mo· 

dern bir pazar yeri vücude ge
tiTileceğinden bahsettiler. E
•asen, bu ıemtte bir pauır 
mahalli vardır. Her halta Cu· 
ma günleri, Ü•küdarda, çarşı 
içinde, bir yokuf üzerinde 
pazar kurulur. 

Belediyenin hakiki t<UaV• 
vurana, niyetlerini bilmiyo
ruz. Ü•küdarda bir pazar ku
ralmaaı nerl!den akla gelmi1-
tir?. 

Verilen habl!rll!r cümlesin
t[en olmak üzere, ıunlar ilave 
edilmektedir: 

Ü•küdarda kurulacak mo
dern pazar mahalli, ıehrin 

diğer •emtleri için bir nümu• 
ne, bir mi•al olacak. 

Pcuar yerinden mak•at, fU• 
dur: Halkın, muhtaç okluğu 
havayici :ı:aruriyeyi, topla bir 
halde bir yerde bulmaları. 

Bundan başka, bu havayi
ci zaruriye maddelerini, 
mümkün mertebe ucuz bir fi. 
atla tedarik edebilmesi. 

Üçüncü bir ıık kalıyor ki, 
o da, pazar yerlerinde satılan 
maddelerin kalite ve ııhhi 
ıartlar bakımından mükem· 
mel olup olmadığı noktası
dır. Eğer, Belediyemiz, bu 
noktayı temin edecek olursa, 
mesele kalmaz. Herhalde, 
modern pazar mahalleri kur• 
maktan makaal, Bu, olıa ge
rektir. 

BURHAN CEVAT 

Bir yaralama 
Cibalide sarhoşluk neticesinde 

Ahmet isminde birile Durmuş a· 
dında biri kavga etmişlerdir, 

Neticede Durmu~ Aluncdi ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı Cer • 
rahpa a haslanesme kaldırılmıştır, 

En muannit ve sevi.ınııiz h.ftsta.
lıklardan biri de şeker hastalığı

dır. Bir baknrsınızı en sağlam bir 
vücuda Arız olu\-erir. Şeker için 
SJkınh ha.5talıgı derler. füôtika
teR hiç sıkıntıya grlıniyen bir h.as
tallk.tır. Tedav6i. dt"··anıh bir per
hizdir_ Bir defa unlu ve :ıckeı·li yi
yecekler yasaktır. A.k:~i gib1 bW>.
lar da en lştihayı calip yıyecek

lerdir. Sebze, kuzu gibi hafif ye
mekler fekerliye mü:saade edilir. 
Perhi7.de ne kadar ısrar edilirse, 
ha.st.:ı.lık La o kadar gerileı· Fakat 
hastalık uzun müddet devam e
dince, hasta dayanamaz, bıkar, 

memnu şcy~ri yer, o zaınan da 
hastalkk. t.e~r. Bazı ıeker hasta
ları vardır ki, buna ünsiyet pey
da etmişlerdir, fak<ıt has:ta1ıkları 

da senelerce uzar, bir ihtilat ha
linde şeker herhalde hastaau\1 
konunaz, yeni gelen kontŞusu ile 
e1birliği yapar. 
Şeker hastahı!ının bir rahatsl7.

Jıitı da çok su içirmesi \'e pek ta
b:i olarak c:t>k idrar verMt'Si ve 
daha çok yenH~k yedirınesiclir. 

1 
Hu!Asa bu haJitalığın \'ereceği bü- ı 
tün rahatsızlıkları önlel'OE'k için, 
doktorun df"diklerinl yer e a::etir
mek 13.zımdır .• 

boynu önüne kırılmıştı. Derhal hir 
çevirnı.e hareketi yaptı: 

- Rei• bey, .ö~lerim boyuna ke- 1 

siliyor. Eğer suçlunun söyli)ecek
leri varsa bunları ı,akla .... 111, ınüda· 
faasında ~Öller. Bö)'I!! devanı e
derse huzurunuzda ı,ijz sö~· temek~ 

ten çekileceğiın!. 
Uedi. Hiıkını.: 
- Devam ediniz .. 
Diye söı:ü ~:ine ona ,·erdi. Pro

fc~Or ,.e a\·ukat Ceınil de\"am el
ti: 

- Vedat $iikriy~;\'·İ öldUrünccyc 
kadar sistemli ve planlı bir ~·kil
de hareket etnıi~tir. Şlikri~eıı n 
kurduğu mes'ut ym·a)"ı '1rf kendi 
menfaatlerini korumak cndişesile 
yıkmaktan çekiıı.ıııi~·en bu adam 
Şükriye tarafınd•n durmadan red
dedilıniştir. 

İlk görii~ttikleri gün Şükri)"<' bü. 
tün vuzuhile ou.ıı dönınenin artık 
n1üınkün o1an1ıyaca~1nı anlatn11~
tır!. \'edat için yapılacak tek şev 
Şlikri)·eı·i bırakmak bir daha onun 
ne yanına. ne evine ui{rarnaınak 
giinahsu kadını 19 yıl oncrniı> ha
tuaları içiuc 1erkctm<'kli. Fa at 

T 

MAHKEMELERDE: 
''Böyle makara çeken 
kuş hiç gö.rdün mü?,, 
"Göstermişizdir· amma, şimdi 

ondan!,, tüy değiştiriyor da 

--ıb Yazan: Bl&IYİN BEBÇET 3-
Biri on yedı on sej<:iz yaşların

da, öbürıi ondan biraz kabacaydı. 
İkisi de maznundular. Davacıları, 
hemen kırklı:O. bir adamdı. Da"'leı 
hemen sadada girdı: 

- Bendeniz kuşa meraklıyım .• 
Eh .. Oldukça da kuştan anlanm. 
Bunlar da mahallemizin delikan. 
lıları.. Bunlar da ku~ meraklısı .. 
Kuş tutarlar .. Beslerler, satarlar .. 

Benim gayet güzel, yıllanmış, 
sandıklanmış bir sakam vardı.. İs
kete, filorya, ispinozlannı da var 
ye ... O sakayı gayet severdim. Fa. 
kat, öyle bir makara çekerdi ki ... 
Komşunun afacan bir kedisi var. 

Müthiş bir şey ... Onun elinden, 
nı.ahallede çekme~n yoktur, Ne 
teldolap der, ne kuş kafesi der, ne 
tavuk kümesi der .. Hepsini par-

1 
çalar .. Kuşa, ete, pilice saldırır. 
- Bunları bırakın efendim .. Bun

lar fazla laf .. Siz meselenin esasını 
anlatın! 

_ Evet efendim .. Bunu söyle. 1 
mekten maksadım, sadede girmek. 
Onu anlatacağım .. Kedi, geçen gün! 
penceredeki asılı kafese atılmış .. 
biçare hayvancağız .. Zaten bir sa
ka kuşunun nekadarcık canı var .. 
Korkusundan ölmüş. Ben gördüm, 
koştum yetiştim amma, ben )"eti· 
şinciye kadar, zavallı, İnnıi Jillah 
ve inna ileyhi raciun! 

- Bunlar lüzumsuz tafsilat.. 
Siz bunlardan niçin davacısınız? 
Onu anlatın! 

- Evet efendim .. i~te ben de 
oraya geleceğim. Kuşum ölünce. 
Bu Sadi'ye ... 

- Sadi hangisi? 
- Beri taraftaki. .. E,·et1 Sad.ıye 

dedim ki: 
- Oğlum, bana bir saka lazım 

amma, şöyle yıllık olacak. Paradan 
\!'kinmem. Ne ·istersen iste .. Yal
nız, iyi birşev olsun .• 

- Var ağabeyciğim, dedi. Bende 
bir saka var ki, değme gitsin. Çif. 
te kenesetlı .. İki defa sandıkla -
dun. Bir kel saka .. Tam senin is
tediğin gibi. Öyle d<.> dt•rs gördü 
ki. .. Al, eve götür, ilahi okut! 

- Saka kuşu ilahi okur mu'! 
- Hayır .. Yani, bir kuş ne yapa-

bilirse, bu da onu yapar; demek 
istiyor. 

- Yalnız, dedi, dört liradan a a. 
ğı veremem. Evvelkı sene, yüz elL 
kuşun içinden seçtim .. Böylesi kırk 
yılda bir çıkar. 1 

- Peki, dedim; eğer istediğim 1 
gibi ise, dört de veririm. beş de .. 
Yeter ki, benim eşki sakanın yerini 
tutsun. 

- Ağabey, dedi. Senin eski sa
kanın liıfı mı olur? Böylesi, İstan
bulda zor bulunur. Sen kuşu al bir I 
defa, begcnmeıscn paraııı geri ve- ı 

ririm. 
Uzatmıyalım efendını.; ku~u ge

tirdi.. Dört lirayı şaydıın. Yalnız, 
kuş gözüme p<>k ıı.cayip göründü. 
Yıllaruruş filan değil, adeta yav
ru gibi .. 

- Oğlum, dedim, bu yıllanmış 

Vedat bunu değil, tam tersini yaı•- j 
mş, onu öldürmek vahşetini gös
terecek kadar bile denileşnı.iştir, 

Avukat sesine biraz. daha tehay- ı 
yii~ vererk dvan1 ettı: 

- Hakikat gi.in gibj, giinş gibi 1 
nıeJ~andadır. Vedat Şükriye~i öl- 1 
dürınüştür. 

Bundaki tibi~e~i lİne Şükriye
niıı parasını yeınekten ibaretti, 
Şiikrİ) e ölünce ne olacak. GüLİn 
miras yi~eeck. kendisinin para:-.ı
nı kim yiyecek?. Elbette ki baba
sı. yanı Vedat yi~·ecek, 

Katil, İ>te bu ı.naksalla hareket 
etnıiş, şiikri}"cnin hu ser\·etini 
Güzinin knnaliyle yeınek için iyi
f~ di.i!ofiinıniiş, hazır1antnı~. cina
yetini yapınıştır. 

A\ukalııı bu 'özlerini Vedadın 
bir kahkaha" kt"li. 

Bu kahkdhoda ala) ıç '"L'I, is· 
)- aııı '"ardı. 

Profe>ör Cemil d vanı etU: 
- Katil cina)·etiııi ) apmak için 

Şükriyc'l· n c\ de l ulnıı o!duğu bir 
gec"> e~ııı .i . Bahçede pence
reye dayadıı;ı bir nıerdhcnlc ya- 1 

filiın değiı, daha bu senenin .. 
- Sen al eve as da bak .. Böyle 

makara çeken kuşa ömründe rast
iadın mı? Gösterişsizdir amma, 
piyasada böyle kuş yoktur. Şimdi 
tüy değiştiriyor Onua için gözüne 
gösterişsiz görünüyor. 
inandım.. Ne bileyım ben? Ar· 

tık mahalle delikanlısı.. Böyle ya. 
pacağı aklıma ııeUr mi? Kuşu eve 
giıtürdüm .. Bir gün, ik. gun, sesi 
sadası çıkmıyor biçarenin. İki gün 
sonra. buna. 

- Oğlum Sadı, dedım; kuş öt
müyor. 

- Yerıni yadırgamıştır da on
dan. Hele bir iki güa sabret .. Bak 

1 nasıl ötecek. dedi. 
- Birkaç gün daha bekled.Jn. 

Birgün. İbrahim efendi geldi bize. 
Kuşu ona gösterdim. Baktı baktı .. 1 

- Azizim, dedi. Bu, bu senenin 
ya\'l'USU .. Görmüyor musun? Daha' 
tüyleri yeni çıkıyor. 

Bunun üzerıne kafesi elime al
dım .. Doğru Sadiye gittim. Evinde 
bulamadım. Arsada, ~cuklarla 
yazı mı tura mı oynuyormuş .. O. 
rada buldum. 

- E,·iadım, dedim. Bu kuş, bu 
senenin ya\'l'usu .. Sen şu kuşu al 
da benim dört liramı veı·. 

- Satılan mal geri alınmaz, de
dı. 

Biraz dayatiım.. cAlacaksın!• 
dedim. Alırdın, almazdın derken, 
üzerime yüryüdü; benı döğmeğe 
kalktı. Ben de mukabele ettim. 
Ondan sonra. bu Yusuf da üstüme 
çullandı. İkisi beraber geni döğ -
diller. Kuşu da geri almadı. Hem 
paramı l.>terim, hem de bunların 
cezalandırılmasını .. 

Hakim, maznunlardan Sadiye 
sordu: 

- Dedigi gibi mi oldu? Döğ'dÜ· 
nüz mü Şevkiyi? 

- Hayır efendim .. Döğmedlk. 
O benim üzerime hücum etti. Ben 
de, ellerini tuttum. 

- Yusuf ne yaptı? 

- Hiç birşey yapmadı .. Biıi a-
yırmağa geldi. Asıl mesele, kuş ı 
meselesi ... Benim verdiğim kuş, o 
kuş değıldi. Benim kU§Um, iki se
nelikti. Onu bıri•ine mi sattı, ne 

1 

yaptı? Ba~ka bir yavru kuş almış, 1 
ille •dört lirayı geri verip bunu a
lacaksın!• dedi. Benim kuşumu 
getirse, parasını geri veririm. Za· 
ten istiyerek de satmadımdı. 

- Sen >Övle bakalım, Yusuf. 
- Efendim benim hir şeydt>n 

haberim yok. Biı· arsada, sekiz on 
arkadaş oyun oynarken Şevki a. 
ğebey gP!di_ 

- Ku~u al dört lirnm1 ver! 
dedi. Benim ne kuştan, ne paradan 
haberim ''ar. Sadi de: 

- Bu benim k~uın değil, ku
şumu getir, paranı vereyim. dedi. 

Şevki. küfür ederek Sadinin ü
zerine yürüdü. Sadi ellerini tuttu. 
Ben de ayırmağa aralarına girdım. 

(Dc.>amı 6 ncı sayfada) 

tak oda,ına girrui~. Şiikriye)·i iil
dürmüş , ciiriiın aletlerini ortada 
bırakmadan ve izlerini ka~·hetn1e· 

ğe çalışarak tekrar odaya girdiği 
yoldan dışarı çıknı.ış, giiriinmedeu 
kaçmışıtır. 

Bütün bunlar, katilin cinayeti
ni çok evvelden tasarladığını. ha· 
:ıırladıf:nu, evin \"C • ·ukrİJcnin 

~·alnizlıfını kollad1ğ"ın1 iÖSterilor. 
Biitün bunları bbat tdebilecek 
\·aziı·ette)iz. 

Sırası gelince şahitlerin1izi, is
batcılarımızı çağıracağız. Yüksek 
n11• 1 ' .. ..,,cni1e dinlctcı:eğ:z .. 

Vedat )·erinden fırladı: 
- _ ... c..ı..\nnl""·r, emirlerinize ita•t 

etmiş olmak için ses çıkarmıyor, 
kendimi ıuıu~orı.ını.. Fakat. bu 
adamcağızın sii) lediklerine i~yan 
etmemek için ya çok budala ol
mak. ) ah ut da huzurunu7da taş

tan bir adanı gibi oturınak gerPk. 
!\Iuha\-~<'le.inin verd:j!; biitiin 

bir geni~likle konu~u~ or. Cina~ r
ti tP.c.:~rl-ıınıı;un, dli il Hnitsüın, 
pl8nlaştırmı'.aım, evin ' ı Jı:lığ•nı 

(M~""' \'a.rl 
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Başmllllarrırıer 

Ne Diyorlar 'I 
1 KD A M 

B. ,'\bidia. Davtt .Suri)t meself":d
n1n f'n Q-i lı&l "'k.li• itdmli bua-Unkiı 
ba.ı; yazısında evv~li.; B. Jlil.9"yin C•
IOt Yal...-; Sırl1en t.ar•lınuzdon 
iftpll "\""e orada mu.."'ltüil b.ir Suri)·e 
C'wnbu.riyetl tem etmemis ba.klund,.,... 
k~ bir ya..ıı.sına muk.a.bıNe ederek. "boy
le bir L'>&'alin bizi harbe •ıın*liyebö
lecetinl kayedttn~kte- vf' bilıi.haı'<f' •uo
lan 7azmU;.ladır: 

c-Ustadın nazari olarnk doiru o4'U1 
filtrlnln ameli olarak uyük mahzw.·
lan vardır; fakat bu mevzuun ıu za
manda gazete sayfalarında açıkça mu
nkazası faydaL degil, bi~kia zarar
lıdır; onmı lçın delillerimizi izaha Ju
Z-.....!ll görmüyoruz. 

Fikrimizce Suriye me lcsının .1ın
di....!< en iy\ h:ıl sureti, bu memıeıteU 
Geıe•a. (dö Gol) ün eınrındekı bur 
Fransız kuv\.'etlerlnin i gal etmesı
dir. Bu kuvvetll'r, \~ı~nıın emrinde 
bulunan Generali D"".t.ı:'ın Surzye
deJ<l kuvvellcrin• c.ı.aiJup edebilecek 
k~drettedi.r, Esasen, Surlyedckı nuıh
d •t Frnn~ız. kuvvtlcrl de hür Fransa 
ı !'afıtıa geçerek teclrıcen erimekte
dirler. General dö G<ıl, Afrlkııda, 

)<end; emr :ıdeki büi.iln kara, hava ve 
den.iz kuV\·ellerını Surl7cnln 11gallne 
tahsıs ederse, ı~ :-ldckl Frnnsızlardıın 
goteccği mı.zahcretle bw1a muvaf' k. 
olabilu- Böyle bı harekete t~ebbUs 
edilC<""e ni gösteren enareler de yok 
deti.dir 

Hnrbın ~le: r erkezı Şa k ıelınlş 
>lı o.ıgu \ .\Kdcntıdc ~ tt·tin mü
ı:adelclerln bı.;ladıgı b'1' zamanda Sı..- ı 
rfycnın tsgaliıı~ tL'ı)eiJı...Us etmek. bizi, 
hemen b:ırbe sokabı ccck tehlikclı bır 1 
macera ola<.-a!ı açın., da.vayı, nuharııı

lerin kendi oralarrıda hnlletınelcri da
ha do~u olacagı kanaatindeyiz.> 

CUMHURiYET 

.B. Yunus Na.dl cGirit 3Ju.hare-..-. 
bbnli bu.ciinki.ı ba.ıt yazısında. Yanan 
aeftrinin orayı ol~tuı elde Lutamıyaa 

t>e-dbahl müdalaa.~ınm ha.rbl Balkan
lar üzerinden A.kdMil.hı oftamnıd;aki 

G'rll Ad""1N. kadar IDtla.lt bal-
dutunu !ıı9Jllyerek: 

cDünya olçusuıdc buy!ik o c ıı bo.ı ı 
harlıin o nı.;belle bı.i.yül' olmak ıazun 
gelen .>tralejislnı bır Girıt ıı1uftarcbe
si He tahdit etme~e bittabi jmkAn yok
t.ur. t'akat Gırdin ıı.c\'ltil her iki tara
fın stratejisi ne olursa oUuın her hal
de bu yeni \'C cur'etkir leşelıbüs!ln 
n~bet \.eya nıenfi oeti<.-eleri itibarile 
harp üzerinde az ~ok t.c irli br rolli o
lacaktır. Büyük •traleJi dahi böyle 

böyle küçült pan;alardan 1 ekkul \"8 ı 
onlarla tekenunül -t>der. Onuu Jtin b1% 
İngilterenin Girldi kolay kolay teı• .. 
kclmiyerek bılAkıs kıymetli adayı 1 
cnı.ıhafcwı elı.nek ıçan var h'"UV\~tıyie 
çalışacağını zaruıedlyoruz. 

İngilit:' ıtr~Jisınde Almanyanın 
Akd<"Diz orta.amdaki Giridl havadan İl- ı 
tilAya teşebbüs etınek dett"CClerinae 
güç işlerle İng~ltereden uzak sahalara 
da~ılma ı büyük bir men!aat . yıldı- 1 
ğını takdir edoyoruı. Fakat lngılt.ere 
de düşmanın bu uzak \'f' zor l.eiıeb
buslerinde ınuvaffakıyetlnitı binneh
ce İngiltereye çok zararlı vaziyetler 
ihda!i edeceg.ini elbette bilınemezllk e
deınez. 

Onun ıçın ilk manzaralilrın az çok 
.şa-.;ırhcı t!';;irl.erlııe rağaıf"n biz ıu ea
rlp Girit muharebesinde vaziyetın i;,
tediği çok ciddi gayn.~ \"E' h.ınmet?erin 

ihmal ed.ilm1yt.."C°e.:,ını ıtUPhC!ia aynrak 
IıfJdiseleriıı inkişafını al!tka \'<." em
niycae takip edebileceğ;.fıız kanaatin
de bulunuyoruz. dem~ktedır 

• 
TAN 

B. UkerQ-a Se~I «ln&'llı.n.ıiıı V!
e ka"ı ceph<' &lmakt.a oldutua• 
yli.yerf'k nrU:mle ~ylf- dtmek.tf'111ır; 

c.lngıltererun Fransaya. ka tat.bık 
edebLlcceGi tedbirler şunlar olabihr: 

1 - .\n1erika sahlllcrjndc ve deniz
lerde bulunan l''ransız. gcmiler!nl mü- ı 
sadere etınek, 1 

2 - Şimali At'rika ılc Fransa ara ... 
1-ında liyen \ '"'purla-ın eyrli:eterinl 
mcnetınek, 

8 - Suıiyeyj i gale t.e cbbi.b>, A - 1 
mantar adalarla a>eŞJ:Ql oldui,u !çın 1 
bu hareketin koiaylıkla b şanlmuı da 
mı.iınkil.ndür. 

YATAN 

n. Ahm~t Emlıı l'a.lman cP<tı elR"
eUl bir lalih OfUJlO> lo'lımil ı...-;ı 
b04 yazıruıda Al...,.llJ'aıun ba hı ...... 
daima cür'etli ibr ıı:mna ... ı _...,.. 
bulnndutuno 001lt7-: 

cAlıı"4-ınya pek r;ok defa meırzit su
rette partiyi kazonmıştır. Girit, Al
n1anyan1n oynadığı kumar partilerinin 
hic şüphe yok ki, t.>D ci.lre'tlisidlr. 

A....nanya, Girit hareketinde kumar 
masasına, itinal.-.rl::t yet•:;t ılrolş bın
lerce paraşıltçUnün hayatını, bır çok 
malzemt-yi ''E"ya muhim ılr şercj ve 
itibar da-.;.ı!.lnı liUrmuştur liatU İn
gill<:rcy ısUJ ıç n husu surettc y ... 
t4tirilnı;ş b!r panışı.ıtçü fukasın.uı da 
bu harekete iştirak etliı:i. dPn balıso
lunuyor 

Eğer Alm:ınL.ır GJrit pa1t104nl ka.
ı:anırlar . .::.a ŞJrkl .Akdcni:ı tdkiıntycli 
bakımından muhım bir Wı elde cde
celder, l ... ibyny.ı mnnız ouıunduk~~n 
beaimet tehlikes.!nı önlemek yolwıcJ 
bir adıın atacakl::ır ve baskın ınıdrrL
leri hakkındaki j'tlgınlıl1 t:ıı.eliyerek 
götleri kan1a.ştırrnc.ğa c;alış.ıc'lkLır

dır.• denıekterlir 

Ban ırma trenleri 
arttır.ılıyor 

Bandırma - ! -nir ara nda tş-
li) en P' sta trrn · <'rı 1 ~ r ~ln 

itibal1! raf da ık1den uorac çı 
karılacaktır. 

Şarkıların bestele
r ı, biri birinden mi 

abnmıştir 'I 
intihal, amiyane tabiri ile 

yazı qırmaktır. Veyahut, da· 
ha fazla, nezakete kaçarsa• 
nız, bir muharririn bir başka 
muharririn tesiri altında kal· 
ması demektir. 

Yazıda, böyle olduğu gibi, 
musikide de intihal var. Bir 
arkadatın iddiasına göre, 
piyuada mevcut bir takım 
f&l'kılar, eski bazı ıarkılar

dan intihal edilmi,tir. Eski 
tar kılar, daha kuvvetli, daha 
güzeldi. Sonradan yapılan 

besteler, eıki melodilerin de
iiiıtirilmi§ tekillerinden bat· 
ka bir fey değildir. 

Rivayete göre, bundan tam 
44 sene evvel çıkını§ bir ıarkı· 
nın, bundan üç yıl evvel Rum• 
ca bir taklidi meydana ııeti• 
rilmittir. Buna, pek ili, bir 
intihal diyebiliriz. 44 sene 
evvel çıkmıı ve o zaman çok 
beğenilmiı, tutulmuı olan 
ıarkının güftesi ıudur: 

Emarlol ala ~, ... 
:erı.ı.ı ıı..ıa benU,.ıw 

Benim yiırim bana beıııılyor 
Olamaz ııe cue eli -ltdır 
Dai"lar :ibl delikanlıdır. 

Bu ıarkının, intihal edil· 
mit ıekli, bundan üç sene ev• 
vel piyasada pek revaçta o
lan, bilhassa, Beyoğlunda, 
Kurtuluıta, Aynalıçeımede 
çok söylenen: uDimitrola 
vay .. » ıarkısıdır. 

Erbabının iddiasına ııöre, 
bu uDimitrola Vay» ıarkısı, 
«entarisi ala benziyor» ıar· 
kıaının hemen hemen ayni. 
dir. 

Bundan baıka, intihal 
mevzuu addedilebilecek da
ha bir çok ıarkılardan bah
sedilmektedir. Meseli, vak. 
tiyle çok meıhur ola.P su sa~
kı: 

İJlahanda VV bir lıUJ'll 
io&ade var tMJ.ı SU7U 

H~r ı-ü.aelin '"...,. bir h11.J\ 
Nane itiAıer, nane şS.er. 

Son iki senedir pek revaç
ta olan «Saçlarıma ak düt
tü11 ıarkısının aynidir. Beste
ler aynidir, melodi ti kendi
sidir. Saçlarıma ak düttü 
ıarkıaını hatırladuuz, değil 

'? mı •.. 
~ımaak d ....... 
SaDr. ad bulama.dı.m 
Gönuk uçmak d~ 
Bir k&Ht fflvn.._, 

« lsfahanda var bir kuyu» 
isimli ıarkı, meıhur bir kanto 
beıtesidir ki, bu kanto, vak· 
tiyle, Şehzadebatında çok ov· 
nanır ve lstanbuldaki bütün 
lranlılar, salonu hıncahınç 
doldururdu. 

Sonra, uıak makamından 
olan: 
f'arii ot........ ~bi rind.<u<d<n 
Yi.ls çe\·lrmımı nafile pıryma.nedt:a 
.Bezmtdik('e bileti ~nf'den 
ç-.... Allala - _,ha.ııftl,. 

Şarkısının da, daha eski 
bir ıarkı olan: 
Elıli ll4lıltı ıUtv<c* k iı ei moru

nodlr 
Sikaya Ulfll&k:ı ~ e ·ll•e• ~ya1-

oeıc1,,. 

lla.71 h111• &leıaw' aJdalllna. hep e(.sa.n.f"
d:r 

Si.kıya ~ d~d eyli~tn ~ym.a-
dir 

Şarkısından İntihal edilmit 
olduğu ileri sürülmektedir. 

Ben, alaturka müzik müte
hauısı olmadığım için, bu id
dialar karıısında kendi ıahsi 
fikrin'oi ıöyliyemiyorum. Er
babı irfanın nazarı takdirine 
arzediyorum. 

R. SABiT 

Açık iş ve memuriyetler 
Süınerbankın Kayseri bez frb

rikası 8 tornacı, 1 frazeci, 1 pu • 

lanyacı, 10 tesviyeci ve 6 döküm 
kalıpçı,;ı ile 1 moôelci aı ,ımakta. 

dır. Bunıara hliyellerine göre 
yevmıye ,•cr:lecektir. 
Şehrimiz Beı~diyesl temizLk 

çileri aramaktadır 
Şchr•miz Ür. versıtcsi Tıb ~'a

k"lt~ ı 75 lira aylık ücretle bir 
clektrıkcı aramaktadır 
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Bir düğün alagı--
--.. f- Yazan: rAiK aı:BÇMEN =t:I = 
Düğün alayı hala gözükmemiş. 

tı. Güvey sabırsızhkla yerınde du
ramıyor boyuna etrafındakilere: 
·Yahu ne oldu ki!. diye çatıyor
du. 

Bir yıl evvel Çine kazasından 
Kübraya nişanlanmıştı. İşt.:ı bu göz ı 
de mahsul parasından ayırdığı beş 
on parayla çalgılı ve şerefli bir 
düğün yapıyordu. Çineden gelini 
getirmeleri için on tenezzüh ile 
iki kamyon tutmuştu. 
İsmail yirmi beş yirmi altı yaş

larındaydı, gençliğini •haram• da 
zehirlemeden, anası, onu ever • 
meyi kararlaştırdı. Zaten kAmil 
delikanlı idi, içki lrullanmaz, av
rat peşinde dolaşmazdı. Çalışkan
dı, İkizderedeki incir bahçelerinde 
mahsulünü kendi toplattınr ve in
cirler tüccara teslim olununcıya 
kadar oradan ayrılmazdı. 

Hani Kübra da yabana atılır kız 
değildi; hem akça pakça ve hem 
de dünyalıklı idi. 

Gelin, en öndeki tenezzühe yer. 
leştirildikten sonra, düğün alayı 
Çineden hareket etmişti. Yavaş 
yavaş gidiliyor ve yollarda araba
lar sık sık durdurularak çalgıcılar 
zeybek havalarına başlıyor ve ka
faları dümanlı kızanlar yerleri 
sarsarak oynuyorlardı. Her köy 
düğününde olduğu gibi erkekle -
rin hepsi sarho~ olmuştu. Her ka. 
fadan bir ses çıkıyordu: 

- Ülen Çingene Süleyman sarı 
;zeybeği ~alın! 

Bir başkası araya karışıyordu: 
- Kahbecikler harman dalını 

çalın! 
Böyece dakikalar hatta saatler 

geçiyorken güvey de kendinden 
geçecek hale ııeliyordu. Koltuğa 
davetli bütün tanıdıklar onu a -
vutmağa çalışıyorlardı. Maamafih 
alayın bu kadar geç kalınası hayra 
yorulacak şey değildi. Güneş ufka 
diL~müş, ışıklar zayıflamıştı. 

ismai bir ara amcasının oğluna 
seslendi· 

- Hasan hayvana atla da şöyle 
köyün dışına bak! ı 

Hasan şoseye varmadan alayı 
uzaktan görmüştü. Zaten çalgı ses
leri köyün ilk bahçelerine kadar 
varıyordu. Hayvanı sürdü ve a
laya yaklaşınca biraz hiddetli bir 
sesle: 

- Be kızanlar nerdesiniz? Oğ. 
lanın yüreğine inecek! cliye bağır
dı. 

Birbirinı görecek halde olınıyan 
delikanlılar kulak bile asmadılar, 
yalnız Durmuşların Hydar gür -
ledi: 

- Ne oluyor, patlamadı ya ... 
Sonra çalgıcılara, döndü: 
- Harman dal:r:ı bir daha. 
Kafile tekrar durmuştu. Eller 

~ırpılıyo·, naralar atılıyordu. Bu 
sırada çalgıcılara biri yeni bir e
mir verdi: 

- Harman dalını bırakın Aydın 
zeybeğini çalın! 

Haydar birden durdu, kan ça
nağına dönmüş gözlerini etrafına 
gezdirip: 

- Kim bu K.. çocuğu! diye gür
ledi. 

- Beriki atıldı: 

- Hele domuza bak' Ser kim 1 
oluyon ülen? 

Bu kadarı çoktu bile. Birden 

Haydarın elinde tabancası parıl
dadı. sallanan parmakları tetiğe 
bastı , kurşunlar art arda rastgele 
çıkıyordu. Dördüncü kurşunu mü. 
teakip zehir gibi bir feryat, çın çın 
ortalığı deldi. Arkadan kadın hıç
kırıkları.. 

Göz kapayıp açıncıya kadar za
man geçmemişti, bir lahzada bü
tün sarhoş kafalar ayılmıştı. Kur
şunlardan biri öndeki otomobilde 
bulunan gelinin göğsüne gelmişti. 
Gelin ağzından kanlar boşanarak 
olduğu yere yığılıvermiş ve beyaz 
gelinlik esvabı ile duvağı bir anda 
kıpkızıl olmuştu . Herkes suçlu 
suçlu başını önüne eğdi. 

Ertesi gün bütün köy - bir gün 
evvelki gibi - cenaze alayının ar
kasından, gelini doğduğu kasabaya 
gömmek üzere gidiyordu. 

jnınyanın\ 

Tallalbkları 

+ rnin7anın eıı ltilçülı: ayaklı in
sulan Çinliler, en büyük ayaklıları 
da Binıııle dvannda ya§ıyanlardır. 
Bunlardan l>lrinln ayagı ölçülrnila ve 
0.58 metre uıunluğımda oldutu ıö
rülmüştilr. 

..._ Bir meraklı inceden inceye l>esım 
etmiı ve Amerikada, insanların yalnız 
mektuplara yapıştırılan pullar vasıta

~le ilç ayda 200 kilo zamk •arfettik
lerin bulmuş. 

+ Frank Vaston adlı bir tüccar iş
leri icabı gAh Avrupada, gah Avus
tralyada ikamet ederml5. Za\'allı böy
lece, on beş senede tamam 30 kış gör
müş ve yaz nedir bilmemfl;iitir. 
+ Yarım asır evvel Çin tara!ların

da bir volkan patlamış. Bu volkan o 
kadar müthiş bir scs1e indifa etnilş 
ki sesi tamam 3.000 kilometre uzak
tan duyulmuş. 

- 1 ~ Dünyanın en az yorulan hayvan
larının kuşlar olduğu muhakkaktır. Bir 
kuş hiç bir yere konmadan tamam 
18.000 kilometrelik bir me<ale katet
miştir. 

+ Bi:r Hhıd l.!ihracesi bütün hayatı 
müddetince, ellerinden birini bütün 
gündelik !,,!erinde kullanmış ve bir 
milyon frank değerinde bir eldivenle 
kaplı di~er elini .adece duaya has
retmiştir 
+ Kaplwnbai!alar, yalnız çok ya

şamakla değil, açlığa tahammülleri 
ile de meşhurdur. Havai adaların

dan birinde bir kaplon1bağa tam 500 
&ün hiç bir şey yemerten yaşamıştır. 

BORSA 
23 Mayıı 1941 

Açtlıt ve X:apaııq 
1 Sterlin 5.22 

ıoo Dolar ı29.5275. 
100 Frank -
100 Liret -
100 İs,·iç . Fr, 30.- 29.95 
100 Florin -
100 Ray~mark -
ıoo Belga -
100 I>rnbmi 0.9975 
100 Leva -
100 Çek Kronu -
100 Peçe la 12.89 
100 Zlotı -
100 Pengô -
100 Ley -
100 Dinar -
100 Yen 31.0175 
100 İsv. K.r. 30.6275 
100 Rub1f': -

ESHAM '\"E TAHYİLAT 
lkram yefi ~ 5 t933 
Erganı ı9.20 

Sn;as-Eı zunr::n 2 ılA 7 ı9.60 

r---------------------~----
Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 72 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

_ __.., Yazan: M. SAMİ KABA YEL 

Namusumuzu kanımızla temizlemeliyiz 
Yıld.r· n .. suvar il erile ~Ö\"alyelere' yen ma.yetindeki askerlere hita-

dehşetli ve kahir bir surette yük- ben: 
lendi. Öyle azim bir cenk oldu ki _ ŞÖ\ alyelıgın namusunu kanı-
kan gövdeyi götürdü. mızla ıeınizlemelıyiz. Burada ya 
Şövalyeler Anadolu süvarisinın müdafaa etmek v•yahut şövalye-

lı:ahhar z.oru karşsında peroşaiı ol- !i.k uğrunda fcdayican eylemek ge

dular ve bu çok şeci ve kahraman 
1 

rektir. 
şövalyeler çilyaı,Tusu gibi dağıla - , Diye askcrın §CVk ve gayretini 
rak kaçmağa başladılar , galeyana getlrmeğ'e çalıştıysa da 1 

so,·ahclere ne o lm:.ı-t" •. Öyle Türk ı.iı:arilcrin•n ırut"ış i1ücum-
h:r fırar yapınışl.ırd. l<ı ba an d'i<· !arı l<a,, Jında bu nutkJ :.ıymet 1 

"~n dıye b,.-bır r ,,~ kı' s.ıı - veren \C dini yen olmad 
yorldr<lı Birçok '"alJe def olri..ı. Fcan-

F r r ~~er Fr z arl bc'l"'abc>r 'SlZl r y-, ocK ı \' dt• ı· r -t1 1.malc. J, 

b lıı. ı A,ı < D ••- S rr k •lırır. 

• 
1 

Bekri Mustafa HAFTALIK ASKERi İCMAL 11 

~.. • ~ • ~ .. ~ .. .. .. .. ~ }i . . ~ . . ~ . ~ . . ~ ~.,,,...~~·~~.~~~.·.·~·~ ......... ~ Yazan: OSMAN CEMAL KAYGiiı _, 
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Tefrika 1 
• 

1 o: 69 Giritte i Alma 
de ·z olile a i e e ile- Ona adıyla sanıyla Bekri M 

tafa derler, biz bile sakını • 

mezse Ada işgal olunama Bazularının kuvveti cıhct:le yere 
yuvarlanan heriften hiç de aşağı 
kalm;yan Cazım, hemen herifin 
üzerine atılıp iki eliyle, onun sağ 
bileğine yapıştı ve Mustafanın da 
yardım ile elinden saldırmayı al
dı. Aldı amma o esnada patlıyan 
poştov Cazımı bacağından yara
ladı. Fakat bu yara ona vızgeldi. 
Yaralanmasına rağmen, sağlam 

hcağile herifin çenesine bir tek
me yapı.ştırarak yedi, sekiz dişini 
kırdı, çenesini dağıttt ve bu su
retle piştovu da onun elinden al
mağa muvaffak oldu. Silah sesine 
koşuşan 'bekçiler ve zaptiyeler o
raya geldikleri zaman, Delibaşı 

Mustafanm omuzunda ve Cazımı 
da bir bacağı kanlar içinde buldu
lar. 

tikam sevdasırcda oldugu:' 
alan Mustafa, bir gece 
kalktı, tek başına De!ibaŞ 
bir meyhaneye gitti. JJ' 
kendi gibi iki arkadası bıf 
içerlerken o da bir köşe' 
du. Tabü Delibaş Musta! 
yamadı. Nasıl tanıyacaJ<tı 
kü onu yangın gecesi b 
damda o da hayal meyal 
sonra Piripaşada onlara, ;ıı; 
ranlıkta hücum etmişti. 

1 - Habetiıtanda: 

Amba - Alag; kalesinde kara ta
lihini son defa denemek istiyen ve 
bu denemeyi Bay Hitlerin enırile 
yapan İtalyan Başkumandar Di:c 
d'Aosta kararlaştırılan nıutareke 
şartlarına göre İngilizler~ tesl'm 
oldu. Bu suretle H~be§istanda e
saslı bir İtalyan mukavemeti kal
madı. İngılizler, Arnba - Alagide 
başta Dile d'Acsta olduğu halde 
5 General, kurmay subay heyetle
ri ve 18-19 bin İtalyan askeri esir 
ald:lar. 

Garbi ve cenubi Habeş.istanda 
bazı İtalyan döküntülerine karşı 
temizleme hareketi devam etmek- 1 
tedır. Fakat bunların bir ehemmi
yeti kalmamıştır. Bunlar da yiye
cek, cephane ve malzeme kıtlığı. 
yaralılarn tahliye ve tedavi edile
memesi müşkülatı karşısında niha
yet teslim olacaklardır. 

İngilizler Doğu Afikada yeni bir 
'ham madde ve insan kaynağı ka
zandılar. Cenubi Afrika İttihad:- ı 
nın Habeşistan üzerinden Mısırla 
muvasalası temin edildi. Serbest 
kalan İngiliz kuvvetlerinın Filis- 1 
tin cephesine sevkıne başlandı. Ge
neral Wavell artık yalnız Libya, 
Irak ve Suriye cephelerile meşgul 
olacaktır. 

2 - Irakta: 

İngilizler Basrada kuvvetle yer
leştiler, buarya çıkarılan takviye 
kıt'aları tayyaerlerle şimale Rab
baniye - Felluce bölgesine nakle
dilmektedir. Suriye meselesi çıktı
ğı gündenberi Ürdün hududuna 
Filistine kuvvet sevki durmuştur. 
'\Cani İngilizler şimdi Basra üssü
ne güveniyorlar. 

20 mayıs 941 günü Habbaniye
deki ingiliz kuvvetleri şimale yü
rüyerek Fırat nekrini geçtiler ve 
Felluce şehrini işgal ettiler. Bun
dan sonra takviye edilecek İngiliz 1 
kuvvetlerinin 50 kilometre mesa- 1 
iede bulunan Bağdada veya 150 
kilometre garpte bulunan ve pet
rol tevzı merkezi olan Hadita böl
gesine yürümeleri QC>k muhtemel
dir. İngilizler Suiryeyi petrolden 
mahrum bırakmal:dır. Bu da an
cak Haditanin işgalile mümkün 
olabilir. Bağdat ve Hadıta işgale
dildikten sonra hedef petrol ku
yuları mıntakasıdır. 

Iraktaki harekatın inkişafı şiın
diki halde Fellucedeki kuvvetlerin 
seri taaruzlarına bağlıdır. İngiliz
lerin fırsatı kaçırmıyaeaklarını 
tahmin edebiliriz. 

3 - Suriyede: 

Iark ı:e Filistin ve dolaysile Mı
sır ve Süvcyş kanalının müdafaası 
Suriyey ile çok alakadardır. Bun
dan başka İngilterenin Türkiye i
le kara, hava ve deniz muvasala
sini muhafaza etmesi için Suriyey 
mühim bir bölgedir. İngiltere Su
riyeyi .Almanlara kaptırmamağa 
karar vermiştir. 

Almanlar Suriyeyc yalnız tay
yare göndermişlerdir. İngilizler 
tedbiri; bulunarak bu haerkcti hoş 

zakta bulunması şövalyeler kat'i 
bir perışanlığa uğramalarını badi 
ddu. 

Geride atları tutan askerler, 
Fransızların ugradıkları felaketi 
gördülerse de Türk süvarileri bun
larla şövalyeler arasını da kesmiş 
bulunuyorlardı. Bu suretle ileri 
giderek muavenet etmeğe cesaret 
edem diler 

Nihayet Macar kralı ve başku
mandan s;gizmund her türl.i teh
likeyi göze, alarak mağlup ve pe
rişan kaçan Fransızlara muavenet 
için ilerıyc süvari gönderdi. Fakat, 

bunlar da Türklerin hücumu ö
nünde firar eden şövalyelerin at
larına çarparak karmakarı~ık ol
dular 

~"cansızların bu mağlubiyeti ve 
firarı geride ihtiyatta bulunan Ma
car ordusuna da sirayet ctt• 

11.faca· ordusunun sağ cer~lıında 
bulunan Istefan Laskwiç ile •ağ 
cenahında bulunan '.'.firçe kuman 

dasında'·ı Ulahlar aynı fel5kete 
kc• dıJerın jJ dJcd~ ı acaKlt ~ını 
a 1 c:1 !:. . rJ lr c • ırrcK 

t Yazan: 1 
1 Emekli Kurmay J 
L- Subay 
görmediler ve hava kuvvetlerile 
Şam, Ray ak ve Tümdür hava mey
danlaırna hücum ettiler. Hür Fran
s;ı kuvvetleri Suiryeye girdi, bu
na Fransız garnizonuna mensup 
bir Fransız alayının da iltihak et
tiği söy lenıyor. 

Suriye bakımından Almanların 
Giritle me~gul olması İngilizler 
için mÜ.!:iait bir vaz ıyet doğurmu~

tur. İngilizler Suriyeyi i~gal eder
lerse Giritli kaybetseler de vazı

yetlerini telafi etmiş olurlar. Irak 
harbi çıktığı zaman Suriyenin iş
gali lüzumund;ı.n bahsetmıştim. 

Girit meselesinden sonra bu art;k 

askeri bir zaruret olmuştur. Sü
veyş ve Mısırı kıskaç içine almak 
ve Iraka yayılmak için bir Girit 
adası Almanlara kafi değild'r. Su
iryeynin işgali meselesinde Vi~i 

hükılmetinin siyaset oyunlarına 
kapılmamak lazımdır. Girit mü
dafaa edılirken Filistindeki İngi
liz kuvvetleri Surıyeye taaruz et
meli, bu bölgeyi bir an evvel iş
gal etmelidir. 

4 - Libyada: 

Mısır hududundan 50-60 kilo
metre içeri giren Alman motörlü 
birlikleri, İngiliz taarruzlarile tek
rar hudut boyuna atıldı. Sollum 
İngilizler tarafından zaptedildi. 
Denilebilir ki Mısır topraklarında 
şimdiki halde Alman - İtalyan kıt
aları yoktur. İngiliz kıt'aları son 
taarruzlarında ya11'ız Alman kıt
alarile çarpıştlar ve üstünlük gös
terdiler. Bu vaziyet, İngilızlerin 
tank, tayyare ve motörlü vasıta
larla epeyce takviye edildiğine de
lildir. Tobruk kalesi mukavemet 
etmektedir. Denizden ikmal ve 
hava kuvvetlerile himaye edilen 
bu kalenin daha dayanması muh
temeldir. Sıollum bölgesinde ve 
hudut boyunda yerleşen İngiliz 
taaruz kollarının ileri harekete de
vam etmesi ve kale ile beraber iş 
birliği yaparak Alman - İtalyan 
kıt'alarını geri atması muhtemel- ' 
dir. Capuzzo kalesinin zaptı bu 
maksadın icrasını kolaylaştıracak
tır. 

Almanların ikmal ve muvasalası 
bozuktur. Kıtalar, susuzluk, açlık 
ve cephanesizlik müşküliıtı için
de kalmışlardır. Hava kuvvetle
rile ikmal kafi gelmemektedir. 
Herhalde İngilizlerin Llhyadaki 
vaziyetleri sağlam ve emin hale 
gelmiştir. İngilizler vaziyetten is
tifade ederek Capuzzoyu işgal et
mek ve Almanları Tobruk kalesi 
hizasına kadar garba atmağa ça
lışmalıdır. 

5 - Ciritte: 

Almanlar, Girıt adasının garp 
bölgesinde mühim liman ve hava 

fırar eylediler. 
Türk süvarileri doludizgin yü

rüyor, f>rar eden düşmanlarını çe
virip esir ediyorlar ve kılıçtan ge
çiriyorlardı. 

Bu muharebe fevkalade şiddet 
kesbetmişti. Düşman canını kur 
tarmak için harb~diyordu. Bir ta
raftan Yıldırım Beyazıd, elinde kı
lıcı düşman saflarını yararak iler
liyor, önüne gelen düşmanla pençe 
pençeye bir nefer gibi harbediyor
du. 

Muharebenin bu kargaşalığı es
nasında Yıldırım yaralandı ve a
tı bir düşman kılıe'lc parçalana
rak telef oldu. 
Yıldırım Beyazıd, atından yara

lı olarak düŞmü tü. Fakat yara~,
nın tesirini asla razarı ltibare al
madı. 

Derhal düştüğü yerden f.rlay an 
Yıldırım draf·nı saran iıassa as
ker•rın ke odisini muhafaza zim-
' .nda c, · smRnlc ha, bettıklerinı gör l 
d~. Kcn·',,i de ar.ıl oldu, hal
d~ y \ J ~cngınc.: 6 ·di. llas:-.a m~-
- a ızl ı.:ar · nıı rmcıı P \'C-

meydan lan civarlarına par3§Üt 
k.t"aları indırdiler. İndırme devam 
e.ı.mektedir. İnen paarşütçülerle 

müdafiler arasında yer yer kanlı 
bir muharebe başlamıştır. Şimdiye 
kadar Almanlar bir cephe tutma
ğa muvaffak olamamışlar, para
şü !çillerin çoğu imha ve esır edıl

miştir. Müdafaaya iştirak eden 

halk teşekkülleri de büyük bir 
başarı göstermektedir. Denizden 

yapılmak istenen çıkarma hare
ketleri İngiliz donanmasmın ta
arruzlarile aklın kalmıştır. 

Benim kanaatime göre Almanlar 
Giritten önce Maltayı işgale teşeb

büs etselerdi daha doğur hareket 1 
etmiş olurlardı. Maltayı wnraya 

bıraktıkları anlaşılıyor. İki gün- 1 
lük muhabere, İngilizlerin lehın
dedir. Her inen kafile böyle imha 

ve esir edılirse, Almanlarn Gıridi 
işgale muvaffak olmaları kabil 
değildir. Almanlar resmi tebliğle

rinde bu hususta birşey yazmıyor
lar; anlaşılıyor ki, bu i~te kazana
caklarına pek itimatları yoklur. 

Şarki Akdenizde hakimiyet, Mı
sır ve Orta Şarkt;ıki hedefleri al
mak içın Malta, Gırit. Kıbrıs ada
ları mihvere çok lazımdır. Buna 
mukabil İngilizler de bu adaları 

feda edemezler. Zira bu adalar el
de bulundukça İngilızler :\Tıs'< ve 

orta şarkta muzaffer olabilirler. 
Mihver hava kuvvetleri deniza
şırı haerkati beslemege kafi de
ğildir. 

Akdeniz bölgesinde haftanın en 
mühiın hareketi Girit adasinda 

cereyan eden muharebedir. Bura
da müdafaa kuvvetleri Yunan ve 
Yeni Zelanda kit'aları<lır. Bunla
rın ve Yunan halk..nın çok iyi mu

harip oldukları malumdur. Girit 

adasının Almanlar için bir, mez
ibaba ve mezarlık haline gelmesi 
muhtemeldir; ancak müdafaa e
den kuvvetin miktarı ve vas:tala
rın nev'i de bu hususta çok rol 
oynıyacaktır. Hangi tarafın kaza
nacağını şimdiden kestirmek ka
bil değildir. Şu kadar söyliyebili
rim: 
Eğer Almanlar paraşüt kıt'ala

rını denizden çıkarmalarla takviye 

edemezlerse bu işte muvaffak ol
maları çok şüphelidir. İngilız ha

va ve deniz kuvvetlerinin vazJe

leir QC>k ağırdır. Karadaki müda
filerin yükünü ancak bu kuvvetler 
hafifletebilecektir. 

DEVllEDİLECEK İHTİRA BERATI 

cİçinde Ekzotermik AksülAmeı vaki 
olan Höcrelerin hararetini murakabe-

Zaptiyenin biri Mustafaya sor
du: 

- O, omuzundaki herif kimdir 
senin, nereye götürüyorsun onu? 

- Bu herif, bizim canımıza kas
d,;tmiş bu gece, şimdi götürüyor
dum ki kend:Sini şuradan Halıcı
oğlu iskelesinden danize bastırı
vereyim!. .. 

Mustafa Delibaşla 
helallaşıyor 

Delibaş vak'ası İstanbulda gün
lerce, haftalarca çalkandı, durdu 
ve böyle belaların belası, korkunç 
bir herifin bu hale getirilmesi Kap
tan paşa tarafından da biraz mem
nuniyetle karşılandı. Çünkü Deli
baş denilen bu herifin, eşkiya ta
kibi diye gittiği yerlerde yemedi
ği halt kalmıyor, rasgeleni döğü
yor, soyuyor, vuruyor, kırıp ge
ç:riyor; sonra da ayda, yılda bir 
İstanbula gelince de burada yap
madığı kalmıycr, bazt 'kimseleri 
haraca kesiyordu. Bu vak'adan son
ra, dişleri, k:rılıp çenesi dağılmış 
olan Delibaş, lekrar Mustafa ile 
Cazımdan intikam almak sevda
sına düştüyse de, bir gece Tatavla 
meyhanelerinin birinde, zamanın 
en azgın, en haşarı, en kanlı ka
til sabıkalıları kendisini bu işten 
caydırdılar, ona: 

- Sakınha, dediler, ona adla 
sanla meşhur Bekri Mustafa der
ler. Biz bile dördümüz, beşimiz bir 
araya gelsek yine ondan çekinfriz. 
Bu mecliste meşhur dönme H:rv;. 
da vardı. Delibaşın bu işi birlikte 
yapalım be Hırvat! diye kendisi
ne karşı yaptığı teklifi o §ÖY le red
detti: 
- Ben aklımı oynatmadım be Ka
rakazık oğlu, sen deli misin yahu, 
biz onun paparasını, bundan on 
beş yıl önce, hem de daha Musta
fa bıyıkları yeni terleyen bir ço
cukken, bir Çırpıcı dönüşünde 

dcyasıya yemiştik!. 

Delibaşın hala kendisinden Lı 

Onun için Mustafanın lı" 
gelmesi, onu ve arkadaşlar. 
alakadar etmemişti. Hala ıP 
lan çenesile o, arkadaşlar· 
şeyler anlatırken Mustafa 
şe rakı kendine üç ~i~e de 
ısmarladı. 

Rakılar, bunların önüne 
ğu zaman taaccüple ga~ 
dular: 

- Bunlar da nesi?. 
- Bunlar yeni gelen şu 

ağ&dan sizlere keraz ! . 
Üç arkadaş kar~ıdaki ;1!ıP 

süzdülerse de bir türlü kiıtl 
ğunu çıkaramayınca tel<r 
sona sordular: 

- Kimdir o adam? 
- Ben bilmiyorum anıJll' 

usta sorazalr size soy ley et~ 
dir o!. 

Garson ustasına · anaşt .. 
- Mastori' 
- Oriste!. 
Mustafayı göstererek: 
- Piyosini aftos ağa' 
- Haa.. Aftos agasi, pC ,_. ~ 

antrepos!. Hem de oy le ,.ı. 
nasil derler ... Ecece ... Met.J 
meta ayosi (Evliya gibi, c,·l 
bi). 

- Afto no tonama, pos tel 
•Bunun adı nedir?. 
- Afto ton zene Bekrı J.{ . 
Bekri Musta(a sözürii d 

gerson: 
- Ah! deci!, papapa!. 
Ve şaşkınlıkla elindeki l' 

bağını yere dü~ürdü. surrl 
kılerin yanına geldi: 

- Agnadim sir. i kim'''~ 
rif!. 

- Kimmiş?. 
- Bekri Mustafaymi • 

Muştafa!. 1 
Deliba§ın sakat ~cncsı 

"oetibenzi attı, donakaldı. A• 
!arı, Piripaşa macPras: nı b 
ri için, Mustafanın buraY~ 
karmağa gcldiğ:ni sanara~ 
bellerinde ve koltukları'"~ 
daki silahları yokladılar. ~ 
karşıdan vaziyeyt; çak:ıgı 
den gülümseyerek ı;arsor• 
dı: 

- Git ulan dedi, şu ~arı' 
re söyle, Mustafa hıyar 
mııı, bir bıçakları Yarsa gii~ 
ler bana!. 

Garson korkarak: 

(Ar:! 

ye hAdim cihaz ve usul> hakkındaki 1ll•• 
ihtira için alınmış olan 17 Sonteşrin J 
1936 tarih ve 2320 numaralı ihtira be- 1 
ratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
ba~kasın~ ~e~ir veyahut mevkii fiile 
konmak ıçın ıcara dahi verilebileceii 
teklI edilmekte olmokla bu husu.:ı faz-

BUGÜN---...,, 

la malilmat edinmek istiyenlerin Gala- ı 
tada AsJa.n Han 5 inci kat ı _ 3 n~- ı 
maralara müracaat eylemeleri ılan 1 
olunur. 

Sigizmund Yıldırımın taarruzu
nu görür görmez toplu duran pi
yadeler üzerine taarruz etti. 

Padişah derhal kısmı külliden 
b.k sü.vari kıt' ası ayırarak piyade
s~~ ~ımay c ey !emeğe tc~ebbüs ct
tı. lkı taraf şiddetli bir surette çar
pıştılar. 

Bu sırada Yıldırım sürnrilerile 
cit.işmanı geriden sardı ve ileri a
tıldı. Bu hücum Sigizmundu peri
şan etti. Etrafında !:alan son kıt'a
ların da kaçmasına , esile oldu. 

Ar' ~· F..blisalip ordusu darma

dağın Kaç ı; .rcl.ı. Türk suvarılerı 
amans:z oır tı:kıbc geçmi~tı. 

(Arkası Var) 

1 

TAKSİM Sinemasınd9 

1 -
Türkçe ~özlü ve şarkılı Milli ve askert Filnı 

2-HAYDUTLAR 

Bu Alı:ıam 
Şehzadebaşı 

ASRİ 

TUZ~.GI 

B'OTfJN İSTANBUL BALKI 
ZARAll LEASDER vo VİLLY BİRGEL 

tararından harikuli.cle bir tan.da. ,·a.ratılan ı 

KRALIÇENIN KALBi 
\:\f&rie Stoart) 

Mu ıfcşcır ve güzel süper !ilr gö ı l<'k içın ~ 

= ŞARK Sinemasına~ 
::\T lı< . a edt'lCC ur:-.-\ FİLM'dr . ... Bucün saat ı de t"nzilatlı ın:ıtine 



Almanlar Giride ıimdi
ye kadar denizden bir 
ihraç yapamamışlardır. 
Fakat gece gündüz pa· 
raıütçü indirilmesine de-

lbu yaı.ıı.m mcUnlert AnaC»I• vam edilmektedir. lnit 
~ ..... bıillenlerinden aıınnuttır> mıntakalarında göğüı 

"1ıi. --' M Al ooguse ıüngü muhare-""'en: uammer oha: • 
C heleri olmaktadır .. 

triddc muharebe vaziyetı hak- =============== 
Ralıiredeki müşahıtler mem-

'nıl'els'.zlik göster~mektedır -
Ll>ıetemc ve Kandıye hariç ol. a, .. 

Uzere Almanlar başka yer -
• e heniız tutunamaml§lardır. 
••ny,_ 

~•ın bırkaç kilometre gar-
de olan Melemcde oır tayyuc 
Yılanı vardır. Fakat lngılızlerın 
ltl?ıadi ateşi altında bulunmak
ır. Buradaki vaziyet kararsız-

l.ıuharebeler başlıca dört nokta-
t,. ~teyan etmektedir Kandiye, 

Ilı.o, Hanya ve Meleme. 
~anlar asker indirmek ıçin 

llıiktarda arazi elde etmi~lcr-
de, bütün bu arazı de devamlı 

1 •leş altındadır. Harekatın ile· 
l i hakkında şımdıdcn bırşey 

il\ eneınemektedir. Almanların 
dıYI! kadar en ziyade tu~unma. 

e~Uvaffak oldukları yer :vıe;c
~ır. Resmoya yapılan barruz 

Di Uttülmüşhir. 
ger taraftan Almanlar hiç 

ııı; a.ksızın gündüz ve gece pa
. lçu ındirmekledirlcr. Her ta-

ra eski usulde göğüs göğse mu. 
~ı.., 

C "~"er olmaktadır. 
,1, llıt kadınları da ev lerinın eL

•nda beklemekte ve ıııen Al -
~ Paraşütçülerıni avlamakta -

l(a!ııreden bıldirıldiijıne göre, 
lnlar ilk hamlede çetin bir 

be indirmek istiyorlardı. Buna 
•bele edilmiş, hamle dağıtıl. 
ır. Müteakip hamlelerle ayni 

1 'le mukabele edilınektedır. 
llıdiki halde mesele Almanların 
a ne zamana kadar asker in

ş· eğe devam edeceklerdir. 
tılılltıd;ye kadar cereyan eden 

arebelerdeki zayiatı tesbit <:t
.\t rıı;;.!nd.1n olamamaktadır. 
tıı·rııanıa.-ın kıtaat dolu küçük 
· 

1~tle denizden yapmak isıe • 
ti ihraç teşebbüsünü lngiliz 

C!ı~ınası durdv•u:u~tur. 
lıt l) SULARIN1'A BÜYUK 
~rlt MUHAREBE OLDU 

~~ h 1 botlarla yapılmak istenen 
1 

taç teşebbüsü umı.:miyetle 
'n kaJml§tır. Çok seri blr ba;;
,1 f!'klinde yapılan bu teşebbüs 
rıı. noktalarda muvaffak olmuş, 
tııı'nlar bazı köprü başlannı 
1 ~Şiarıdır. Bu köprü başla -

P, tank ve saır ma!Z"Cme ıle 

~Ye etmek içın otuz naklıye 
il tundan mürekkep ikinci bir 
e gonderilmiştir. Ingiliz do -

Ilı.ası bu kafıleye de hücum et-
ltr~ıınun üzerırıe nakliye ge
~ 1nın büyük bir kısmı yolunu 
t·tırerek ~imale doğru çekil -
~· İngiliz fllosu ile kaCılcye 
"it eden Alman tayyarel-ı:rı 

n lldaki muharebenin nelıccsi 
A.~z iyice anlatjılamamıştır. 
b,, 'lıaıı kaynaklarının verdıkleri 
~lere göre, o kadar büyük ka
~ a uğramıştır ki, bu, Akdenız 
• •rebesi üzerinde büyük le • 
'•t . ln . ıcra edecektır. 
,:

1liz.ler, filo vazifesıni biLirıp 
~e ~onünciye kadar tebliğ neş

A.ı ltı.ıyeceginı bildirmişlerdır. 
'lıanların şımdiye kadar de

'ltı~Oli]e bir ihraç yapmağa mu. 
\i;. ~ olamadıklaı·ı anlaşılmak-
l~j 

Yan tebliğınde ise 21 mayıs 
\~ . /\kdenizde seri İtalyan mo
~ ~~~in iki kruvazöre torpil isa. 

· ~ll'erek üslerıne döndüklerı 
() llıektedir. Aynı tebliğe gö
~. iü.n İtalyan bombardıman 
~ reıer;, Ingiliz fılosuna hıi -

•. l!d~rek, be' bın tonluk bir 
'•tö • l! rü batırmıştır. 

'l'obllyADAKİ HAREKAT 
~ ıı rıı.1ı: ile Sollum bölgesinde 

1 ı."br~tklı harekat durmuş gıbidır. 
I'. .'llı,d~ bölgesinde Almanlar mü.. 

~l~ 'Yen siper kazmakla meşgul
h: b:· lrmumi olarak iki tarafın 
."1ıı Yü~ hareketlerden kaçınma-

1 ~ §iddetli sıcakların ba~la-
''· ş llıası sebep gosterilmekte • 
ı 1 ı: halde her ıki taraf sonba

~l(ı 11k.;;~;Yecekler deme~tır. ~ALYAN GEMISI VE 

BİR DESTROYER BATIRILDI 
İngılız Amirallik dairesinin bir 

teblığine göre, 9000 tonluk bir 
asker nakliye gemisile 7000 tonluk 
bir petrol gemisi batırıldığı gibi 
bır İtalyan destroyerine de torpil 
isabet etmiştir. Destroyerin bat -
mış olması muhtemel görülmek -
tedir. Miıhimmat nakli için kul -
!anılan oüyük bir motör batırıl -
mış. daha küçiık bir motör de sa
hilde demirli iken birkaç defa isa
bet kaydedilmişir. 

A'.\!RAL DARLAN'IN 
SÖYLEDİGİ NUTUK 

Fransız Başvekil muavini A -
mıral Darlan dun radyoda Fran
sızlara hitaben bir nutuk söyle • 
miştir, Amiral Darlan bu nut -
kunda, Hitler'le yaptığı göriıme -

den bahsetmiş ve demiştir ki: 
c- Hitler benden filomuzun tes

limini istemedi. Donanmayı kim. 
seye teslim etmiyeceğim. Alman 
Devlet Reisi benden hiçbir müs
temleke toprağı da istemedi. Bun
dan başka İngiltereye harp ilanını 
da talep etmedi. Harbe yalnız baş

lıyan Almanya, bunu yalnız ba. 
şına bitirmek iktidarını kendisin
de buluyor. Görüşmemiz esnasın
da Fransız hükümranlığının her

hangi bir ıieragati mevzuu balı.. 

solmamıştır. 
1940 haziranında galip devlet 

mütarekeyi reddederek bizi eze
bilır ve Fransayı dünya harita -
sından silebilirdi. Fakat bunu 

yapmadı. 1941 mayısında muzaf
fer ctevl~t. Fransız hükümeti ile 
müzakereye girişmeyi kabul etti. 

İşbirliği esasının kararlaştırılmış 
olduğu Montoıre mülakatından • 
beri Fransa, d'ali ile bu siyasete 
devam ı.rzusunda olduğunu gös
t'ermiştır. Alman devlet Reısini, 
maglıibiyetin bize yüklediği ne -
ticeleri ve mütareke şartlarını ma
lum olduğu şekilde tahfif etmire 
sevkeden şey bu hareketlrımiz ol. 
muştur.• 

Görülüyor ki, Amrial Darlan bu 
nutkunda da Fransız - Alman iş 
birliğinin mahiyeti hakkında hiç 
birşey söylememiştir. 

FRANSIZLAR SURİYEDEN 
IRAKA MALZEME VERİYOR 
İngiliz Mührühas Lordu Atli 

dün Avam Kamarasında, Surıye-

' de bulunan Fransız techizatından 
fazlasının Iraka verildiğini söy -

!emiştir. Tayyare meydanları ise 
Almanların elindedir. 

Bu vaziyet karşısında şimdi İn
gıltere ile Fransa arasındaki mü

nasebetler kesilmiş gibidir. İngiliz 
gazeteleri işgal edilmemiş Fransız 

topraklarına işgal edilmiş toprak
lar gibı bakılmasını teessürle kay
dediyorlar. Irakta ıse muharebeler 

devam etmektedir. İngiliz kuvvet. 
leri Falluja ş<.>hrini evvelce zap -
tctmişler ve Iraklılar mukabil bir 
taarruzla şehri geri almışlardı. Son 
gelen bir habere göre İngilızler 
Fallujayı tekrar alm!§lardır. 

Irakta her iki tara[ın tayy;u-e 
faaliyeti de devam etmektedır. 

Alman tayyareleri Habbanıye 

meydanını mitralyöz ateşine tut
mı.ışlard r. Binalarda az hasar ol
muş, birkaç kişı ölmüştür. 

içi Al•aa askeri dolu 
(l ino' sa.ıı;re.ıe.ıı Devam) 

nanlu Yunan ba.Jni• çekerek, ....,_ 
ruzdan 'l<nrlulına;k lslemişlenltr, Baa 
mz.vnalımhn da al<şle mılkaibele edil
mloıllr. 

Cüs'ü'-nbr projelt4ör ışıl<laruu ta
"1nlt, b&Şka -vna !talmadıi;ı anla
ııııncın t<Mlar Ştmale dotnı a.ııılJ111J
ı....ı.r. Alman liiicwaboUan d
clölni- ı.. -erleri lcun&nr.nıamış

lardH'. 
Kıı.ranh.l<la blilenln luıç remldea 

DHireldtep olılulu lesbil edil.-mlş
lir. Laııin 7....,.. kİfll loojlyan ıuri< lcadM' 
n1.avıı..ı. bulundutu zarmed'ilmek.tedir. 
Bu manvnala:r mü.h>m:mat ve aiu mal
.eme laır<,rabilettlı. bhillye4.ledirler. 
Bu muharebede Alınan za.yia.hnın çok 
ai;ır oldui;una şüphe edUmemelcleclir. 

l'urk Hava Kurumu lstanbul 
ı Ş. Başkanhğından : 

1 1t.\ 'lalnu: kağıdı jdarerntzden verilmek üzere nümune ve sartı:ıam1r&i.ne: gö
l -...... eltirilecE.>k iki milyon fitre zarfı, açık eksiltmeye konulmuştur. 

\...~ ....._ ~uh<.'lmmen bedeli 2500, Muvakkat teminatı 187.5 liradır. 
'ı ~.~·ksııtme 30 Mayıs 941 Cuma günü .aat 15 de Türk Hava Kurumu i..-

1 ""hesınd,e müleşekkıl komisyon huzurunda ;yapılacaktır. 
1 ' ~Umunesi gösterilir. Ve şartnamesi parasız verilir. 
'it · l•l.,klilerln, kanunun tarı! ettiği vesika ve teminatlariyle birlikte belli 

'lo.ıte İltaııbul Şul>eline milracaatlarL cat27• 

Son Tell!-r~flar 
Fransız Albayı 
Kole Suriyeden 
Filistine geçti 
Kahire 24 (A.A.) - Suriyenin 

en parlak kumandanlarından al -
bay Kole, Suriye hududunu ge
çerek Filistinc gitmek üzere Er
düne gelnıiş:ir. Albay Kole Vişi 
hükümetinin siyasetini takbih e
den bir beyanname neşretm~tir. 

Halepten lraka 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Licld ınüta.reke komisyonunWI verdiii 
ısöy leNlW'ktedir. 

Bagd:.ıdın 20 kilometre Şima!inde 

bir [rak depo nlahallı bombardıman 

edilıni~, dört büyük yangın çıkarll
m~tlr. İngiliz avcıları Musul tayyare 
meydanını da mitralyöze tutarak iki 
düşman tayyaresini tahrip etmişler, 
birini sakatlamışlardır. 

Alınan .11ayyareleri de Habbaniye
yi mitralyöze tutmuşlardır. Binalar
da az hasar vardll'. İnsanca da az za
yiat olınuştur. 

Atina Elçimiz 
U lno! Sabl!eden Devam) 

larile ailelerinın ve tensip edece
ğiniz kimselerin Türkiyeye avdet
leri için Devlet Denizyolları İda. 
resinin Ankara vapuru tahsis e
dilmiştir. 

•Almanya devleti nezdinde icap 
eden teşebbüsat yapılmıştır. 29 
mayıs perşembe günü Ankara va

puru İstanbuldan hareket ede -
cektir. 

•Emnıyetle seyahatiniz için ay. 

rıca İngiltere, Almanya ve İta! • 
yaya lazım gelen tebligat yapı -

lacaktır. Şimdiden hazırlanmanız 

ve tertibat almanız muvafık. o
lur.• 

Havadan takviye 
kuvvetleri 

( ı lnd Sal> öf eden Devam) 
yerde tutunamamışlardır. Almanlar 
kendi mut.ad pl5.nları mucibince, bir 
nQktada iyice yerleşmiye çalışmakta
dLrlar. Bilhassa M~lemeye ehcmıniyet 
vrdiklerı bli noktaya fazla asker i.n
dirm~leri.nden. an194;ılmaktadır. 

Mllll M ldalaaya 
(1 lao! 8ahl!e"1en Devam) 

HAZİNE TAHVİLLERİ 

Yüzde 5 faizli hazine tah -
villeri çıkarılması hakkındaki 
kanun layihası Büyük Millet 
Meclisi ruz.namesine alınmış
tır. Bu tahviller banka ve şir. 
kellerin ayırmakta oldukları 

karşılıklar ve ihtıyal akçeleri 
mukabilinde bu müessesde:e 
verilecektir. 

Fransada aç
lık vahim şekil 

alıyor 
Budapeşte 24 (A.A.) - Tas a

jansı bildiriyor: Magyar Nemzet 
gazetesi, neşrettiği bir. makalede 
Fransız !ıalkırun feci vaziyetini 
tavsif etmektedir. 

Gazel" diyor ki: 
Fransız milleti mıilhiş zamanlar 

yaşamktadır. Kadınlar yemek ha
zırlamak için sebze döküntülerini 

toplamaK mecburiyetindccıirler. 
Haftalarca et, hattiı patates de bul
mak imkansızdır. Esasen patates 

halkın satın alamıyacağı kanar pa
halıdır. Süt ve tereyağına gelince 
vaziyet felaketli bir şekıldedir. 
Halk aylarca bu maddelerin yü
zünü görememek'.edir. 

İtalyan Genel 
Kurmayında 

bir istifa 
Roma 24 (A.A.) - İtalyan genel 

kurmay reisi muavini ve Harbiye 
Müsteşarı iki vazifesinden de is
tifa etmiş istifası kabul edilmiştir. 

Yunan Krah Girit
ten ayrllmadı 

Kahire 24 (A.A.)- Mısır gaze
teleri Yunan Kralının Mısıra var
dığını yalanlamaktadırlar, 

Yunan Kralı halen Giritte !bu
lunmaktadır. * Preloria, 24 (A.A.) - Cenubi 
Afrika B~vek.ili General Smuts'un 71 
inci yıldönümü münasbetiyle Kral 
kendisine Mareşallik rütbesini ver
miştir. 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti 

( 1 inci Sahil eden Devam) 

tir. Bir kısmı da muhtelif Halkev. 
lerine gönderilmiştir. Bu torba -
ların yarın derhal dıkilmesi:ıe baş
lanacaktır. 

Bu suretle İstanbul Yardım Se
~-enler Cemıyeli dikiş ~ine de 
başlamış olmaktadır. 

Pazartesı günü haslabakıcılık 

kolu toplanarak, gönüllü hastaba. 
kıcı olmak için müracaat etmiş o
lan kadınların derhal faaliyete 
geçmeleri için icabeden kararları 

verecektir. Salı günü de idare he
yeti bir toplantı yapacaktı-. 
CEMİYETİN YENİ BİNASI 
Yardım Sevenler Cemiyeti için 

Taksimdeki Beden Terbiyesi Ge
nel Dircktğrlüğü binasında bir 
daire hazırlanmşıtır. Cemiyet bun.. 
dan sonra burada çall§acaktır. 

HARP VAZİYETİ 
(1 inol Saftöfeclea Devam) 

mı.ışlarsa da muvaffak olamam:ş
lardır. İlk teşebbüste asker yüklü 
küçük vasıtalar batırılmıştır. İkin
ci teşcıbbüste 20-30 nakliye gemi
sinden mürekkep bir kafile yolda 
İngiliz donanması tarafından ya
kalanml§; donanma kafileyi da
ğıtmış, fakat donanma ile Alman 
hava kuvvetleri arasında şiddetli 
bir muharebe devam etmiştir. Çı
karma yapamıyan Almanlar İngi
liz donanmasını ağır zayiata uğ
rattıklarını söylüyorlar. Bu zayi
atın doğursunu Bay Çörçilin i.a
iıatından öğrenebileceğiz. Şu hal
de donanma vazifesini Jiiyıkile 
yapmış, en büyük tehlike olan çı
karmağa mani olmuştur . 

Kandiye ve Resmo civarlarına 
inen Alman kıt'aları İngiliz - Yu
nan mukavemeti karşısında mu
vaffak olamam!§lal', bunların bü
yük kısmı imha ve esir edilmişler
dir. Adanın garp kısmına gelınce; 
burada Almanlar Velami hava 
meydanını işgale muvaffak olmuş
lardır. Almanların dört günlük 
muharebeden sonra elde edebil
dikleri muvaffakiyet işte budur. 
Fakat 'bu meydan civarında mu
harebe devam etmektedir; mey
danın Ahnanlara bırakılması her 
halde doğru bir iş değildir. Alman
lar bu meydan sayesinde sür'atle 
takviye imkanını bulacaklar, top 
ve cephane indirmeğe muvaffak 
olacaklardır. 

Kandi:ı;.e ve Resmo civarlarına 
yapılan indirmeler, hakikatte Han
ya ve Suda bölgesine yapılan ha
kiki ve esas indirmelerde İngiliz -
Yunan müdafaasını yanıltmak i
çin yaptlml§ birer nüaıayij mahi-

yetindedir. İngiliz ve Yunanlıların 
bunlarla aldanmadığı vaziyetten 
anlaşılıyor. Zaten çıkarmalarda da 
ayni tabiye usulü kullanılır. Mü
dafii hakikl çıkarma veyay indir
me yerinde yanıltmak için başka 
çare yoktur. Bunun bir faydası da 
rnüdafiin tertibatını bozmak, asıl 
kuvvetlerini . yanlış kullanmağa 
sevketmektir. 

Tayyarelerle kıt'a indirmekte 
Alınanlar deniz çıkarmasındaki 
t.iibiyeyi kullanıyorlar. Talı ve 
nümayiş indırmelerile müdafile
ri aldatmağa çal!§ıyorlar. İnen 
kuvvetler denizden çıkarmalarla 
takviye edilmezse, bunların Ciri
di işgal etmeleri varit olamaz. 

Bu harp tecrübesi de Alınanların 
denizde zayıf olduklarını göster
mektedir. Avrupanın bir çok sa
hillerinde bir çok üslere sahip o
lan Almanya donanmasızlık yü
zünden bu üslerden fayda görme
mektedir. Denizlerin kontrölü, 

yalnız üs ve hava kuvvetleri me
selesi değilciir. Alınanların da Gi
rit mı.ıhaerbelerinden alacakları 
en büyük ders budur. 

Bu kanlı ıboğ~da hangi ta
rafın kazanacağ.nı şimdiden kes

tirmek kabil değildir. Almanlar 
hakiki indirme yeri olan Velamı 
civarında tutunmağa muvaffak ol
muşlardır; buardaki muhaerbenin 

neticesi bugün akşama doğru bel
ki taayyün edecektir. Eğer İngi

lizler burasını da alırlar ve bura
daki Alınan kuvvetlerini imha ve 
esir ederlerse, Almanlar tamamile 
mağlup olmuş ve Girit kurtarılmış 
demektir. 

Girit dayanıyor 
(Po.,.......al.flden Devam) 

tini müteakip de olsa; İngiliz ha
va ve deniz kuvvetleri her türlü 
kudretleri ile Oııiki adalardaki ha
va ve deniz üslerini tahrip eyle
meğe ba~lamış ve Yunan adaları
nın işgaline fırsat vermemiş ol
salardı muhakkak ki, Giride Al
manlar bu kadar kolaylıkla ha
vadan nakliyat yapmak ve sel 
halinde asker indirmek imkanını 
bulamazlardı. Yunan adalarının 
işgaline başlanması ile beraber 
ortaya çıkan mihver hcdefleriı:ıin 
tebarüz ettirilmesine rağınen; In
gilizlcrin Giriıten başka hiçbir 
Ege ad11sına ehemmiyet verme
melerinin başlıca sebv.lini, ihti
mal kun·etlerini bir noktada tek
sif etmek, dağılmamak, Girit ve 
Kıbrıs mevzuu üzerinde daha zi
yade deniz kuvvetlerinin tedafüi 
ve tecadizi kudretine güvenmek 
teşkil ediyordu. Halbuki, . mihver 
Egeyi l\lalaban - Rodos lıatlı ile 
İngiliz donanmasına kapadlktan 
sonra; denizden istifadeyi 50-60-80 
mil mesafedeki adalardan geceleri 
nakliyat yapabilmek tecriibesine 
terkederck bütün harp kabiliyet
lerini üstün hava kuV\'ctlcrile 
göstermek yoluna Sıllplı ve hu 
sütunlarda çok evvelden tebarüz 
ettirdiğimiz g;hi; işgal ve istilayı 
hava nakliyatında ve paraşüt kıt
alarında aradL Şimdi anlaşılıyor 
ve görülüyor ki; Giritte klasik 
askerlik ilminin ve fenninin ta
mamile dışında bir harp şekli ce
reyan ediyor. Ve ihtimal Alınan
lar garp cephesindeki bütün tay
yareleri ile beraber; Britanya a
dalarını havadan inerek istila et
mek maksadı füerinde talim ve 
terbi)·e ettikleri paraşüt tümen
lerini de tamamile hu cepheye ge
tirmiş bulunuyorlar. Britanya a
dalarını istila eylemenin tatbiki 
bir tecrübesini Giritte yapnağa 
kalkışan Alman kurmayının bu 
itibarla insan zayiatına bakmaksı
zın istila pliınını sonuna kadar 
götüreceğinden şüphe edilemez. 

Herhalde, Almanya Akdeniz, 
Yakın ve Orta Şark ile Afrika ve 
Küçük Asyadaki İngillı hakimi
yet ve nüfuzunu yıkmak karar ve 
azmi ile Şarki Akdenizde Giride 
taarruzla harbe ba~lamıştır. Her
halde Girit muharebesi neticesi 
bakımından Suriye, Filistin, Mı
sırda cereyan etmesi muhakkak ve 
mukadder muharebeler için de bir 
nıisal olacaktır. Almanlar Giridi 
ele geçirdikleri takdirde hiç şüp
hesiz Kıbrıs ve Suriyeyi de işgale 
teşebbüs edeceklerdir. 

Alman erkanılıarbiycsince Kıb
rıs belki Suriyeyi işgal ve istila 
için bir kadenıe, Girit de Mısırı 
istila için bir basamak olarak kul
lanılacaktır. Almanların Giritten 
tıpkı Giritte yaptıkları şekıilde 
nakliye tayyaerleri ile, hilhasa 
Trablus istikametinden yaptıkları 
taarruzun ademi muvaffakiyete 
uğraması yüzünden l\lısıra asker 
indirmeyi ve paraşütlü tiimcnler 
sevketmeyi düşünmeleri ve bu 
maksatla Giridi istilaya teşebbüs 
etmiş olmaları muhtemel oldu~ 
gibi, İngilizleri yine l\lısırdan ve 
Orta Şarktan ~artmak için Sıı
riyeyi ele geçirmek kararında bıı
Iunduklan da muhakkak ve aşi
kardır ve .. bütün bu vaziyetlerİJl 
şimdiki halde düğüm noktası Girit 
ve Girit müdafııasıdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Habeşistanda 
( 1 ıru:t Salıöfeden Devam) 

lunan İtalyan mevzilerine karşı 
hareki.tın devam etmekte oldu -
ğunu bildirmiştir. Bu harekat, 
lngiltere kadar saha tutan dağlık 
bir arazide yapılmaktadır. Cim -
ma'daki düşman mevzilerinin bom
bardımanına devam edilmektedir. 

Brilanya tayyareleri 21-22 mayıs 
gecesi Bingazi limanını muvaf -
fakiyetle bombardıman etmişler. 
dir. İki yerde yangın ve birçok 
infilaklar çıkarılmıştır. Perşembe 
günü Kapuzzo'daki motörlü nak
liyat kolları mitralyöz ateşine tu
tulınuşt:ır. ----o----
Eyübte birfırın
da kanlı kavga 

Bülbülderede oturan sabıka -
lılardan İbrahim Eyübde Tahirin 
fırınına giderek pişirici Abdpllah. 
tan ekmek istemiş, fakat alama
yınca İbrahim Abdullahı sol ko
lunun Altından ve çırak Mahiri • 
göğsünden, sol bacağından ya~a
laml§tır. 

Oradaki fırıncılar da İb~ahimi 
sopa ile başından yaralamışlardır . 
Her üç yaralı da ağır surette ya. 
ralı olarak hastaneye kaldırılmı§-
tır · 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

Yazan: Fnuıcis Maclı4rd 

Ben rıhtıma çıkıyorum, 
çok yakından 

Süvari ile k (· i-iınamLz uzun sür
medi; tam kamaradan ayrılacağı 
sıı·ada, kalabalık arasında gözüme 
ilL,en casusu gördüm: 

- işte .. Vilyams adile tanıdığım 
adam karşıki gümrük duvarının 
dibinde yakasını kaldırın"ı duru
yor. 

Süvari dikkatle baktı. Fakat, i
yice te~his edemedi. Araır.,zda bır 
hayli mesafe vardı. Rıht"'ll üzerin
de toplanan halk kesafeti de rü
yete mani oluyordu. Maamafih 
paltosundan ve şapkasınr!Pn onı;. 

tanımak k<>lay olacaktı. 
Süvari: 
- Ben rıhtıma çıkıyorum. Bu 

adamı yakından görmek isterım, 
dedi. 

Kamaradan çıkar çıkmaz rıhtı
ma indi. 

Süvariyi gözümle takı.p ediyor
dum. Tam onun yanına kadar git
mişti. Vilyams süvariyi kaptan el
'!ıısesile. gördü ,fakat şüphelenr1t · 
di .Şüphelenmesine sebep de yok
t'1. Çünkü tahlisiye süvarisi onu 
evvelce görmemişti, tan:nııyordu. 

Slivar1nin biraz sonra gemive 
döndüğünü gördüm. 
Doğruca kamarasına geldi \ ~ 

bana şunları söyledi: 
- Bu adamı niçin yakından gör

mek istediğimi biliyor muS\ınu ~: 
Bu adam, müthiş bir faciaya s~ 
bebiyet vermiştir. Yarın, öbür gün 
badıse mahkemeye aksedince, ken
disini yakından teşhis edebılmem 
18.ıımdır. Tanımazsam, davayı kay
bederiz. 

- O halde mahkemede şehadet 
edebilecek birkaç şahit tedarik et
n:;elisiniz. 

- Çok doğru .. 
Dedi, derhal itimat ettiğı yolcu

lara uzakta duran Vi!yamsı gös
terdi. Fakat ,yolcular bu adam1 ta
nımadıklarını söylemişler. 

Süvari tekrar yanma gel«!-i ve 
bunlar söyleyince şaşırdım. 

- Nasil olur da taı)lmazlar. Gün
lerce bir salonda yemek yediler, 
bir güvertede karşı karşıya otur
dular. 

Dedim. Süvaı;i bana onun sima
sını tarif etti: 

- Sol yanağ nda bir yaruk işa
reti var. Gözlerinin hadekası ga
yet büyük Adeta bir ökü:z gözü 
gibi iri gözlü ve şaşı bakışlı bir a
dam. 

Bunu duyunca şaş;rdım. 
- Kabil değil. Kılığı, kryafeti, 

yürüyüşü, hasılı ;pozları bana o
nun Vilyams olduğunu gösteriyor. 

- Vilyams:n yüzünde yanık i-
şareti var mıydı?. 

- Hayır ... 
- Gözleri anlattığı gibi gayri 

tabü miydi? 
- Hayır .. Elagözlü, normal ba

kışlı bir adamdı. 
- O halde aradığımız adam bu 

değildir. Sen yanlııı birini gör
müşsün, Mister Ceymtır!. ... 

Hamburg limanına 
çıkınca ..• 

Zabıta memurları, müddeiurnu- I 
miler r>htımda yolcuları sardılar. 
Salona aldılar. Hepsi birer birer 
sorguya çekiliyor. 

Zavallı >·olcular birşey bilmi
yııırlardı. Vilyam& aleyhinde hiç 
kimse - şüphe yok iri - bir söz 
bile söylemedL 

İşin bu safhasile uğraşmağa 
vaktim yoktu. Esasen vaziyeytim 
de bununla uğraşmağa müsait d~ 
ğildi. 

Vapurdaki yolcular çıktıktan 
çok sonra - ortalık kararinca - sü
vari kamarasina geldi, haZ'lrlandi. 

- Ben çıkacağiro. Benim çanta
mı alınız ve arkamdan geliniz. 
Dedı. Süvariye biz.met eden bir 

gemi tayfası gibi vapurdan rıhtı
ma çıktım. 

Hamburg benim için tehlikeli 
bir mıntakaydı. Orada dolaşmak 
işime gelmiyordu. Hatt.ii süvari
den ayrılırsam, bir daha ona bile 
görünmemeğe azmetmiştim, 

Hamburg lı.ma.nında Vilyamsı 

bir daha ırjiremedim. 
İçimde bir şüph~ vardı: 
- Acaba Vilyamsa benziyen bi-

rini mi görmüştüm?!. 
Diye düşünüyordum. 
Süvarinin verdiği izahat da bu 

şüphemi takviye etmişti. 
Sol yan.ağında yanık i§aı·eti.. 

No. 21 ........ J 
Çeviren: 1skender F. SERTELLi 

ilerisi için bu adamı 
görmeliyim 

gözlerinın gayritabüliğ'-. 

Bütün bunlar şüphe uyandıran 
St>beplerdi. 
Rıhtım üstunde süvari elimden 

çantamı aldı: 

- Artık bana müsaade. Bura
oan evime gideceğim. 

- Ben de sizden izin isttyecek
tlm. Gösterdiğiniz insaniyeti ve 
yardımı unutmıyacağm, muhte
rem kaptan!. 

Dedim. Sıivari bana, ayrıLrken 
ikametgiıhın:n adresini verdı: 

- Belki lazım olur Cebinde bu
lunsun. 

(Arkası Var) 

Fer:köy cinayeti 
(1 inci Salıifeclen Devam) 

!ar ve ka\·gaya tut~muşlardır. 
Kavga esn~ında Hü ... eyin bıçağ:
nı çekerek Hü@ıunim uzcrine hu
cum etmiştir. Bıaıa karşı Hu;.nii 
de bıçağını çekmiı; \'e sokak orta
sındaki bıçak düellosundan şonra 
Hüseyın ölınü~. Hüsniı de ölüm 
halınde Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. 

Fatih cıaayettaın 
ıaıu teslim oldiı 
Fatihte Hac;ılıüsrev mahı1lle

ı;mde nişanlısı Hayrünnisayı ve 
arkadaşı Şükranı öldüren memur 
Ali bu sa0ah adliyeye gelerek tes
lim OlmlJi ve sorgusu yapılarak 

tevkif olunmuştur. Alı Özdemir 
sorgusunda: •- Hyrünnisay; çok 
tie:Viyorctum; onun içın vurdun1!• 
demiştir. 

ARTİST KAÇIRMAK İSTEMiŞ! 
Galatada Karaoğlan sokağında 

34 numarada oturan Hadiye is
minde bir artısti Şevket adında 
bıri gece ta'banca çekerek kaçır
mak istemiş.se de yakalanmuıtır. 

Dedikodu doğu
ran imtihan 

(1 inci SalUI- Devam) 
salonunda imtihan edilmelerinin 
dedikodu doğurduğunu dün yaz
mış ve bir kısmı taliplerin, arala
rmdan 15 kişinin seçilip Metro ha
n: na ayrılmalarını: •- Memuriye- ' 
te alınacaklar evvelden kararlaş
tınlm!§!. Niye Üniversiteye kadar 
yıorı.ılalım! .• şeklinde tefsir ede
rek ımtihandan vB><geçtiklerinı 

kaydetmiştik. 

Bu sabahki •Vatan. refikimiz 
de bu hadiseye temas etmiştir ye 
elektrik, tramvay, tıinel idaresi 
Umum Müdürü Mm,tafa Hulki 
neşriyatımız uzerıne şunları söy
lemiştır: 

•- Müraca.:ıt eden taLpleri he;> 
b;r arada toplamaga n.;.ıs1'it genı~ 

bir yerimiz olmadığ; !ç·n alaka
darlar imtihanın gruplar halind~ 
yapılmasını muvafık görm~ n 
birinci grup olarak on be~ kiş.yi 
imtihan mahalline çağırmıştıı-. Fa
kat, bu şekilde icra edılcc~k ımt:
hanların çok uzun dıireceğ, anla
şılması üzerine Üniversite Rektö
rü Cemil Bilsele müracaatla kon
ferans salonunun bu işe tahsisini 
ıstedım ve yazıldığı gibı diğerle
ıinin imtihanlarını narda i:ra et
t,rdim. İşle mesele bundan 
rettir_. 
Sayın umum müdürün de ,tiraf 

ettikleri gibi on beş kişi Metro 
handa imtihan edilm~tir. Ancak 
oraya ayr;lan talipler:n alınacak 
memur nısbetinde olmast şayanı 
dıkkattır. 

Saniyen taliplerin yüz ellıy: bul
duğu daha imtihandan ıki gün ev
vel öğrenilmiş ve hatta 21 t>rihli 
gazetemızde üçüncü sah:fede • 15 
rnünhale 150 talip'. diye ya:ılmış
tır Bu miktar imt:haııdan bir gün 
evvel 350 ye baliğ olmu,tur. 

Binaenaleyh taliplerin çok oldu
ğunun evYelden gazeteciler tara
fından bile malum bulunduğu bu 

suretle tezalıur edince idarede a
lakadarlar n neye evv~ldcn tedbir 

alıp imtıham yalnız Üniversitenin 
geniş salonunda yaptırmadıkları 
cayisualdir. Maamafih gerek bu 
sualin ccva:b:nı ve gerek dediko
dunun mahiyetını pazartesi günü 
ilan edilecek olan kazananların i
simleri vazıhan beyan edecektir 
ve kazananların 'Metro hanın~ ay
rılanlardan mı ibaret bulund.ıığu 
merMtla beklenmektedir. 
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Trablus, 
telgraf 

Malta üzerinden İstanbula 
muhabereleri yapabiliyordu 

ıstediği vatan satmak cinayet w 
ihanetini halk bilseydi, hiç şüphe 
yok ki oııu parçalamakta tereddüt 
etmezdi. 
Çarşı ki'ıbyasil-e Şemar aşireti 

reisinin evinden çıkmalarını mü. 
teakip Hasune paşa kendi maiye
tini çağırarak adamlarını topla • 
malarını, bu kuvvetle konağını 

emniyet ve muhafaza altına alma. 
!arını emretti .• 

Derhal Hasune paşanın ve ma
iyetinin adamlarına haberler gön
derildi.. Ellerinde tüfek, bellerin. 
de birer eğri hançer bulunan bir 
sürü baldırı çıplak çok geçmeden 
Hasune paşanın evi civarındaki 
arsalarda toplandılar .. Birer kü • 
çük eşkiya çetesi tavrı ve edasile 
§'!bre verilen iki saatlik mühletin 
nihayet bulmasını beklemeğe baş
ladılar. Saat on ikiye birkaç da. 
lrika kalarak, Belediye reisi ko
nağından çıktı. Komodorluk da -
!resine gelerek orada hazırlıkla • 
rım ikmal için çalışan ve şimdi 
telgrafhanede makine yanında İs
tanbulla muhabereye uğraşan Va. 
li vekili B-esim Beyin maiyeti ara
sına katıldı. 

Trablus; Malta üzerinden İstan
bulla telgraf muhaberesi yapardı. 
O gün nedense muhabere temini 
mümkün olmuyordu .. Maltaya ka. 
dar konuşan Trablus ondan öte -
sinden güçlükl-e ve kesik, kesik 
muhabere edebiliyordu. 

Vakit çok dardı .. 
Vali vekili, İtalyan teklifini sa

darete ve sırasile diğer nezareti-ere 
blidirmek için kan, ter içinde uğ. 
raşırken, İstanbuldan, Babıa.Jiden 
vilayetlere ve sefaretlere veril-en 
gecikmiş bir telgrafın şifreli muh
teviyatı işin iç ;rüzünü Besim Be
ye anlattı: 

Gecikerek verilen t-elgraf şifresi. 
nin sureti fU idi: 

•16 eylul, 1327 cuma sabahından 
itibaren İtalya devleti, devleti aliy
yemizle muhasamata başlamıştır. 

•Preveze ve Reşadiye limanla. 
rında bulunan bazı sefaini har -
biyei Osmaniyeye tecavüz ve ta
arruzla muhasamatın ilk safaha. 
tını küşat etmiş olan İtalya hükU-

meti her nekadar cümlei amali 
yalnız zaptı Trablus ve elviye ve 
liva halkını ıstiladan ibaret old11-
ğu, sair memaliki osmaniyenin hiç 
bir tarafına hiçbir suretle taarru
za tasaddi etmiyeceğini muva • 
cehei düveli muazzamada taahhüt 
etmiş i9'.' de Prevezeye olduğu şe
kilde, limanda harp gemisinin 
mevcudiyeti bahane edilerek di- -
ğer Cezaır isnaaşer limanlarına ve 
Bahrisefit sevahilfnde kam Os -
man!ı liman ve kariyelerine de 
taarruzu ihtimali mevcut olmak.. 
la keyfiyetten alelusul haberdar 
bulunmak ve lüzumlu tedabiri it. 
tihaz etmek üzere hazırlıklı dav
ranılması lüzumu bilcümle vila -
yat ve elviyei müstakile ile muta. 
sarnflıklara tebliğ olunur .. > 

Sadrazam 
Sait 

Bu şifre açılınca Besim Bey ü
mitsizlikle yüzünü buruşturdu. 
Mırıldandı: 

- Demek iş olacağına gelmiş d-e 
çatmış bile! 

Ve .• Müteakıben muhabereyi bı
raktı .. Artık İstanbulu aramak -
tan, Dahiliye Nezaretini bulmak.. 
tan ümidini kesti ... Telgrafhaneyi 
terkederek komodorluk dairesine 
döndü .. 

Mühletin son dakikaları geçi • 
rilirken alman tedbirleri Vali ve 
yanındaki xevata arzcden haber
cilerin ardı, arası kesilmiyor, kah 
limanda alınan tedbirlerin neti -
cesi bildiriliyor, kah tabyalardan 
muhtelif haberler gönderiliyordu . 
Faaliyetin en hummalı sıralarında, 
komodorlukta biriken ve Türk • 
1-ere yakışan bir kararla düşma -
nın huruca teşebbüsünü s!lahla 
menetmek fikrini güden Osmanlı 
memurları, dtişman amiral gcmı· ı 
sinin işaret mahallinde belıren I 
i arctlerin lercüme9ini Ahmet Be
ym ağzından dinlediler .. 

- Şehri teslim ediniz .. 

Buna sahilden, komodorluk em. 
rindeki deniz müfrezesinin mu -
habere memuru işaretle menfi ce
vap verdi ... 

(Arkası nr) 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kunı.lıq Tarihi ı 18118 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

AKSARAYDA 
KIZILAY HASTABAKICI 
HEMŞiRELER MEKTEBi 

dahilinde 

Gönüllü Hastabakıcı 
Yetittirmek için 2 Haziran 1941 den itia)>ren kurs 

açılacaktır· Meccani olan bu kursa &§ağıda yazılı tartları 
haiz olanlar alınır: 

1 - 18 ila 45 yaş arasında bulunmak. 

2 - En az ilkmektep tahsili görmiit olmak. 

Kaydolunmak ve derıler hakkında malumat almak 

iıliyenler yukarıda adresi yazılı mektebimize her &\in 

ıaat 8 - 16 raddelerinde müracaat edebilirler. 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Aırtalya Vilayetinin serik kazası dahilinde hudutlan ııar1namede ya

zılı Kapak.lıbeli devlet ormanından tahminen c706.t metre küp dikili çam agacı 
ile t350> metreküp katran ağacı bir senciçerisinde cıkarılınak üzere 10.5.941 ta .. 
rlhinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zar.! usulü ile arttırmaya Jı:onul
muttur. 

2 - Arttırma 31.6.941 tarihine milsadif Cumartesi &ünü saat onda Antalya 
Orman MüdürUliü binasında yapılacalı:tır. 

3 - Çamın beher gayri mamul metreküp muhammen bedeli <490> katranın 
.• 780> kunııtur. 

4 - Muvakkat teminat •464> lira •21> kuruştur. 
G - Şartname ve mukavelename proje1eri AD.karada Orman Umum Mtidilr

IUiü ve Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünde görülebilir. 
8 - Tekit mektuplarının SUl.941 1Unü saat 9 za kadar Komisyon Reisliğine 

verilmesi llwmdır. 

~~PARA1 
\ HAY AT Y Al!l~INI!\ 

f"'=ı"'1._ DİREKSİVONUDUR 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

7 - İsteklilerin Ticaret OdaS> ..esllı;aslyle blrlilde belli edilen gün ve saatteı---------------
lhale komisyonuna müracaatları. •3821> 

llevlet llsmiryollan ve Limanfarı işletme O. idaresi ilanlari 1 
Muhamm.,, bede]; 93760 (Dolıııan üç bin yedi yilz elli) lira olan 75 Ton kay. 

namış İngiliz beziri 4.6.941 Çarşrunba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An· 
karada İdare bina.çında satın alınacaktır. 

Bu işe glrmek istiyenlerin M37,50 (Beş bin dokuz yüz otuz yedl lira elli 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunWl tayin ettiği vesikaları ve teklifle
rlııi ayni gUn saat 14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lttzımdır. 

Şartnameıer (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satı1mak-

tadır. •389~• 

DE"1tEDİLECEK İIITİRA BERATI 1 
•Manyetk Sahaları kabili Rüyet hale 

getirmek usul ve ameliyesi> bakkın-

daki ihtira Jçin ahnmış olan 16 Hazı ... 
rnn 1937 tarih ve 2407 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut ihtiraı Tür
kiyede mevkii fiile koymak için icara 
dahi verilebileceili teklif edilmekte ol
makla bu bu.cı:uı:ıa fazla malılmat edin
mek 1stiyenlerin Galat.ada, Aslan Han 
5 inci kat 1 _ 3 numaralara müracaat 
eylemeleri USn olunur. -------------

n1 . ·1 ~tr 
ıP.o l1iti ·kct 
~ .· ......... .. ., ..... . ' - .. 

Kral Nikita•aıa 
memleketi .. 

(2 inci sahifeden devam) 

da kusur etmemeğe çalışırmış. 
Hele 912-13 haı·binde Nikita da 

Balkan ittifakına dahil olarak di
ğerlerinden evvel harekete geçen 
yine o olmuştur. O zamanlar Bal
kan ittifakını alkışlıyanlar için 
Nikita bir kaharmandı. Onun mem
leketini yükseklere çıkardığını 

söylüyorlardı. 

Nikita 1860 da Karadağa hüküm-· 
dar olurken şöyle demiş: 

- Memleketim taşlık, çoark bir 
yerdir, biliyorum. Fakir bir yer. 
dir, bunu da bilıyorum. Fakat ben 
memleketime o kadar <işıkım ki, 

eğer onu benden alıp da mukabi
linde bütün Balkan yarımadasını 
verecek olsalar istemem. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

• Kaiın kılılh Elekı.rodlar ile Otoma
tik ark kaynağı usulü> hakkındaki icat 
için alınmıı olan 18 Mayıs 1939 tarih 
ve 2739 numaralı ihtira bcrtının ihti

'•l ettiği hukuk bu kerre başkasına de
vir veyahut mevkii fiile konmak için 
icara dahi verilebileceği teklif edil

mekte olmakla bu hususa fJzla malıl

mat edinmek isti)C"nlerin Galatada 
Aslan Han 5 inci kat No. ı - 3 e mü
racaat eylemeleri llAn olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk Bf.-
1dm1 ltinden: 941/255 

Davacı Salih Ömer taralından müd
deaaleyh Şişli Çanbya aoartımanı No. 

10 dJ Ahmet Hamdi Kadri Beyzade 
aleyhine açılan 2350 liranın tahsili da

vasından dolayı teblıgi muktezi da· 
vetiyenin mumaileyhin hali hazır ika
metgtıhının belli olmaması dolayısiyle 
ilAnen tebligine ve emri muhakeme
nin 9/6/941 saat 15 e tayinine mah
kemece karar verilmiş olduğundan ta
yin edilen işbu gün ve saatte muma
ileyhin mahkemeye gelmesi, aksi tak
dirde hakkındaki muhakemenin gıya
ben bakılacağı bir nüshası mahkeme 
divanhanesine asılmış olan davetiye
nin tebliği makamına kaim olmak ü
zere ilAn olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

«Harabiyetten masun menevişde 
gayri hassas Alümlııyuın - Mağnez

yum yogurma halitaları imaline mü
teallik usul> hakkındaki icat lcin alın
mış olan 5 Mayıs 1939 tarih ve 2777 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu k-erre başkasma devir veya
hut mevkii fiHe konmak için icara da
hi verilebileceği tekW edilmekte ol
makla bu hususa fazla maIUmat edin
mek tstiyenlerin Galatada Aslan Han 
Ş inci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
eylemeleri uan olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın Fakat sonra görüldü ki artık Ka

radağın da, kralının da yıldızı ka
rarml§tır. Geçen umumi harp Ka
radağa da, hükümdarına da aeı 

oldu. 

Beyoğlu • Parmakkapı, imam 
ıokak No. Z Tel. 41553 
Muayene ve her türlü göz 

,_nnırliy~tı fıkataya parasızda. 

24 Mayıs 1941 
ı8.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Karışık Türk Müzlgi 
Programı. 

18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 
l\.fahsulleri Borsası. 

18.40 Müzik: Radyo Caz Örkes
trası (İbrahim Özgür ve A
teş Böcekleri). 

19.00 KKonuşma. 

19.15 A'lüzik: Radyo Caz Orskes· 
1rası Programının Devamı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 J\lilzik: Çifte Fasıl. 
20.16 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Seçilmiş Şarkılar. 
21.00 Konuşma: l\femlekct Postası. 
21.10 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.40 Konuşma (Günün Meselele-

ri). 

21.55 Müı.lk: Radyo Salon Orkes
trası (Violonist Necip Aş
kın) 1. Komzak; Viyana 
Hayntı, 2. Saint - Saws: 
Ak&am Rüyası. 

22.30 hıieırıleket Saat ayarı, ve ,ı\.

j.,_ns Haberlerı; ~ham -· 
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borı::ası (Fiyat). 

22.45 Müz>k: Radyo Salon Ork"'" 
trası Programının Devaını. 

3. Villy Richartz: Küçük Ba· 
let Suit'l, 4. Hans Fridl: l\Ia
car Rapsodisi1 5. Be.rnh.ard 

Kutsch Levhalar. 
22.45 Müzk: Cazband (Pi.) 
23.26/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanış. 

YARINKİ PROGRAM 

8.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayan. 

8.33 Müzik: Marılar (PJ.) 
8.45 Ajans Haberleri. 
9.00 Müzik: Hafi! Parçalar (PL) 
9.30/9.45 Evin Saati. 

ı2.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Hafif Şarkılar. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 :Müzik: Saz Eserleri. 
13.30 Konuıma (Dereden _ Tepe

den) 

13.45/14.00 Müzik: Radyo Salon 
rkestrası (Vlolonist Necip 
Aşkın) 1. Albert Leutner: 
Bayram !Uvertür). 2.Ludvig 
Kletsch: lspanyol Valsi 3 
Fritz Reektenvald: Grmiliıg~ 
de Potpuri), 4. Leopold Ma
car ~antezisi, 5. Schütz: U
çan lskoçyalı (Ga!op). 

DEVREDiLECEK fırriRA BERATI 

----------------------~ 
•Su geçebilen ve aılu olmıyan to 

rak tabakalarını su geçmez bir ıı%e 
ııetirme usulü> hakkındaki ihtira için 
Iktısat Vekaletinden istihsal edilmiş 

0
_ 

Para Bfriii:flrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Banka•ında kumbaralı n !bbal'SlZ tuaıruf hesapL&nıı.cla eD. 
ıu 50 lirası bulunınlara aeııeıla 4 defa cekilecek kur'a ile apiıdaki 

plana göre ikramiye dafıtıı.cai:hr. 

4 adet L800 .(.iralıt 
4 • 5" • 
& • Zst • 

40 • 100 • 
100 • q • 
120 • 40 .. 
160 .. ıo • 

4.800 
2.000 
ı.coo 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplaruıdaki l)lra!ar bir sene lç'nde no liradan 
a$ai?ı düsmiyenlere ikrarnse cd.'tıi?ı takd:rde f<>. 2~.f8:zlasile verile
cektir. Kur'ala.r senede 4 defa: 1 Eylul, 1 Bırmcikanun, 1 Mart 
ve 1 Haz:Xan t.arihler!nde çekilecektir. 

• 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifeden devamJ 

Sadiyi dôğdürmediğim için bana 
da garaz bağladı .. Mesele bundan 
ibaret~ 

Şahitlere tebligat yapılmamıştı. 
Muhakeme, §ahitlerin çağırılınası 
için başka güne bırakıldı. 

Mahkemeden çıktıktan sonra, 
kordiord.a yürürlerken, Sadi, da
vacıya: 

- Şevl<l ağabey .. d-edi. Şimdi t. 
!imde bir iskete var. Al eve koy .. 
Kediler, fareler ders alsın .. Bir ay 
soma hepsi kuş gibi ölm'ezse en 
paranı almam .. Sana, iki buçak 
liraya sa.a.ım. 

Davacı, h:d~etli hiddetli: 
- Defoı şuradarı! Başımı belaya 

1 okma.. s~ .1 daha benimle alay 
edecek ad.ıııı olmadın! dedi; hid
detli hidd~IJ.ı, çabuk alımlarla u· 
zaklagtl. 

DEVREDİLECEK inTİRA BERATI 

cYük katarlarına tatbika elverişli 
kabili tahıfif otomatik daiınl frene 
mahsus ıupap> hakkındaki ihtira için 

alınmış olan 10 Haziran 1931 tarih ve 
1677 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettili hukuk bu kerre baskasına devir 
veyahut mevkil lüle korunak için icara 
dahi verilebileceği teklif edilmekte ol
makla bu hususa fazla malümat edin ... 
mek lstıyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara nıüracaat 

lan 26 Sonkanun 1937 tarih ve 2332 
numaralı ihtira beratının ihtiva etti&:i 
hukuk bu kerre baikaiına d . 

evı.r veya-
hut icadı Türklyede mevkii fiile koy-

~ak için salahiyet verilebileceği tek
edilınekte olmakla bu busuoa fazla 

malilmat edinm1'k lsliyenlerin Ga!ata-
da Aslan Han 6 inci kat 1 3 

!ara - nutna· 
ra müracaat ~YleJMleri !Un 1 • 
nur. ou 

t!71emeler! ilin olunur. j-------------
e TAKVİM e 

llumi 1357 Hızır Wcri 1311 
MAYIS a.ABiR 

11 19 27 
Yıl 9U Ay 5 VOl.)atı Eaa11i 

MAY 1 S 
S. D. Vakit S. D 

5 35 GÜDOf 908 

24 
13 11 ötıe 4 43 
17 09 hlndl 8 41 
2028 ~ 12 00 

Cumartes i 2222 Yaf6ı 1 55 
325 fm..;ak 6 58 

DOKTOR 
Balız Cemaı 
LOKMAN BEKİM 

DAHiL~E lttÖTEHAsSISJ 
Dıvanyolu 104 

'\faaytne saatltrl: z.s. 6. Tel: 2!391 

. 

Sahip ve Başmuharriri; Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktöru 

Cevd~t Karabilgin 

Basıldığı Yer: 
SON TELGR~ Matiıaa.ı 

, 
İDARU

0

İNİ BİIEN İ$ BANK.Al 
,i!.<_RAMİYEl..İ HESAI" 

Polis Mektebi Müdürlüğünde~ 
~ Mw.n J(uh.....,.-n Teminatı ı:. 

°"" 
Resmt polla elbisen 
kumaşı 600 me\M 700 K. 262 L. 50 JC. 

1 - Yıldız Polis Mektebi ataıı,..,r talebesi için yukarıda ın 

resmi polis elbise kumaşı bir prtname ile eksiltmeye çıkarılmısbt· 
2 - Eksiltme Mallye Vekiilctı İstanbul Liseler muh1sebecillJl tı: 

toplanacak olan mektep alını satım komisyonu huzurunea yapılaca!< pi 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 No. lı kanunda yazılı evs:ıb 

n elzemdir. rJ 
4 - Şartname ve nümunesinı •örmek iıtiyenlerin Polis Mektebi 

atlan 114n olunur. •3637> 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yast.lı., Yorpn, Yatak kullanma& hem -nlze ve hem d• 

::1'ıı:~~ BiR KUŞT0Y0 YASTIK l Lit 
Yastık yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçııst 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon 23027. 

1----------------~ 
: Elektrik, Tramvay ve Tünel işletnı J !erinde müntl

1 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
meleri Umum Müdürlüğünden: 

Her gün memuriyet ve i:J talebi için iadremiz.e bir ç0k milracaat~ 
maktadır. İdaremiz kadrosunda münhal kalmamış ole:.,· ğwıaan ibt'41 
olduğu ve gazetelerle keyfiyeti iHin edeceğimiz zamana kadaı; beytııı 
caat olunmamasım rica deriz. ~4013> 

BELSAMİTOL 

1
# İdrar yolları ilthabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGl', id· ar ,ot 

me5C'ne ve prostat iltihabı, ıill"tit ve koli sh-titlcre, böbrek rah~1~ 
rına karşı eJ mükemmel blr ilAç BEL~Al\-n_·OL'dur. BEJ,S.4. , 

1 
kullananlar yukarıda sayılı hastalıklardnn çabuk kurtulurl~r. 
ecz~nelerde bulunur. 

I •••••U•m•um•i•s•a•h•yd•e•po-so•:•S•aml••Akı•s•u•, •Y•e•n;•v•al•d•e•H•an81s•o•.•zlloP'; 
! ~~~~~~~~~~~~~~~·---~ 

Fatih Sulh 3üncü Hukuk Hakimli~! 
OAYBİl\IENKUL SAT ŞI 

T-erekesme mahkememizce vaz'ıyed 
edilen Dimostenin mutasarrıf olduğu 
Kocamustaı'a Pa,a mabaJlesi Uzunova 
sokak eski 20 yeni 14 numaralı bir ta
rafı Popol Petı·o ı~flgırdıç hane.si bi.r ta
rafı Makruhi binti Agop hıant$l ve,bir 
tarafı Elmonya binti Haçatur hanesi btr 
tarafı rabil tariki fım ile mahdut bir bap 
bahçeli hanenin satılmasına karar ve
rilmiştir. Mezkür gayri menkul 27/6/ 
~41 saat il de Fatıh Sulh 3 üncü Hu
kuk Mahkemesi sa)onunda acık arttır
ma suretiyle satılacaktır. Gayri men
kulün bahçesiyle birlikte tamamının 

muhammen kıymeti Yeniden 468 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Evsafı: Sokak kapısından &irildikte 

zemin katı bir ta5lık. tir tpt.1 

hel.1 ve kömürltik ve tıl: ne~ 
fak bir sofa \j1eı .i.nde f '. odD 
ahşap eıe;;.tri~ h rbtını ın · 

Te!1~1iye b{de•i '\re ihale .P~ 
senelik t.lviz bcdcıı milştcrQ tı1 
ger müler::ıkım vergı ve rcs' 
rekeyc aıttir. Evi gezmek vt. 
mat aln1.ık istiyenlcr gerek r; 
rekse mahkememıze geJiP 
alabileceklerdir. Talip oıao 11 
de yedi buçuk pey akçcsı1 
mezkür gün ve saatte mniı). 
nunda hazır bulunnıaları ıu; ~ 
mum al.ıi.kadarana ayni :ııırı 
liğ makamına olmak uzcrt 
nur. 940/71. T. 

Fatih Sulh 3 Üncü Huku~ 
Hakimliğinden: 

(Gayrimenkul Satışı) 
Vefatiyle terekestne mahkememizce vaz11yed olunan Abdu~ı. ol 

tamamına ve mutasarrıf olduğu \'e harem ataları Cen1iyctın~ 6 ... 5 ııı.ı 
!inde ipotekli bulunan SUlcymaniyede l\.Iolla Iiusrev mahallesi camı :er 
·eski 4 yeni 4, 6, 8 kapı ve 174 kiıtük, 172 pafta, 988 ada ve ı par c " 
Şemsettin MoUagilrani vakfından maabah('e ahşap hane mütcveftıınıJ1 
meyanında ve ölünün borcundan dolayı açık arttırma suretiyle ş:.ı ~ 
mahkemece karar verilmijtir. Maabahçe evin tamamına ehlivukuf 
6560 lira kıymet tahmin edilmiştir. 

MezkQr gayri menkul 27/6/941 Çarşamba günü saat 10 don 12 1~ 
Bcyazıtta Veznecilerde Fatih Sulh 3 Uncu Ilukuk l\.f,ı:ıhkemesi salonıı!I ~ 
arttırma suretiyle satılacak ve muhammen kıymetini bulduğu tcıkdird1 
ihalesi yapılacaktır. .J 

Gayri menkulün evsafı: Sokak kapısından girildikte zemini nıetll'-, 
taşlık üzerinde üç oda. Zemini maltata$ı döşeli bir koriU.orla mutf:Jğ' vJ 
Bu koridor l;zerinde bahçeye t;Lkılır bir kapı ve bır kOn.ıırl ~ 
kuyu ve sarnıç ve zemini harap malla taşı ve alaturka ocağı bulun3I1 ı 

fak, ~~ıg~ sol ~r~n~.ın bir sofa üzerındc Jki oda bir hcl6.dan ib~re:J 
Bırıncı kat: Bırıncı kata çıkı.laD merdiven ortasında bir helA, biP'" 

bir sofa üzerinde içiçe iki oda, iki büyük bir küçük oda. 
İkinci katta: Bu kata çıkılan merdiven ortasınad keza bir hell, ~ıt 

Z!Orinde bel bUyUk iki kUçUk oda. ıııJ 

Sokak kapısının selAmlık tarafmdak ı kapısından glrildikte: zeııı. 1 
nm tası ve ta:ı;hktan bahçeye çıkılır tekrar bir kapı ve birinci katın bil; 
~inde 'ÜÇ oda 'Ye kömürlük ittihaz edilen ulak diğer bir oda ve b~ 
ibaret olup hane cem'an 20 odayı ihJiva etmektedir. Hane muhtacı .ılf· 
tarafında terkos tesisatı bulunduğu ve ell;'ktr1k tesisatı mevcut değilP"" 

:Maabahçe evin sahası 602.5 metre murabbaıdır. il' 
Bu gayri menkul 1lzerjnde hak iddiasında bulunan bütün altı kadar t 

llAn tarihinden itibaren nihayet 15 ıün içinde evrakı müsbi!eleriY!' ·ıı' 
mahkememize müracaatları lilımdır. Aksi takdirde talepleri nazarı jtJ 
lııımıyacaktır. ,,ı 

Yüzde iki buçuk tellaliye resmi ile ihale pulu ve 20 senelll< •• <!' 
bedeli müşteriye ait olup diğer müterakim bıH'ımum vergi v~ resını.tet 
icaresi terekeden ödenecektir. f 

Talip olanların muhammen kıymetin yüzde yedi btıçuğu nisbetlı14e t1 
çesı ıteya nyni nisbet Uzerinden mllıt bir bankanın teminat metwP 
etme& Jizımdır. 

İsteklile-rin yukarıda yazılı &ün vesaa•~ mahken1ede h:m.r bul~ 
daho. evvel cayri n:enıı.:ulü görme~ !~tiyenlcrin ı, glin gez..p gz;~"r. 
ve daha faz.la. maluınat almak ıstıyenlerın nlahkememizin 94.1/12 
~ .. rl:ke- de~asın.a her zam:uı n~ü.r•caat edebilec kleri a.ilü.mu:n aloıtnd"l' 
olunur. oH ıJ. 

ll .. 
g 
8 


