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TÜRKİYE 
SURİYE 

'laziyeti her 
'!Jandankolladı
ğımızdan kim
~enin şüphesi 
olmamalıdır 

Suriyenin müstakil ve 
harp harici kalmasında 
menfaatimiz olduğu ati
kirdır. Fakat bu vaziye
tin bozulmasında biz
den çok Orta ve Yakın 
Şakta harati menfaati 
bulunan lngilterenin a
likaıı bulunduğu da 
tüphesizdir. Bu itibarla 
fiili tedbir ıilıileıini İn
ıilizlerden beklemek la
zımdır .. 

~•ı.n: ETEM iZZET BENiCE 

Ankaradan: 
Bazı dillerde, batta ırazetelcri· 

llıiıde şöyle bir mütaleaya raslı
htUz: 

- Şimaliınizde Almanlar var. 
ta~ adalarına da onlar yerleştiler. 
llııiJ<i adalar İtalyanlarmdır. Su
~Ye ve lraka da çıkarlar ve yer
'!ş~lersc biz harici alemle tema,1 kaybederiz. 
llattfı bu mevzu Ü<erinde ta\'sİ

)eJerde de bulunulmaktadır. An· 
'tlı, bu mütalea ve tavsiyeleri ile
~Ye sürenlere karşı kısa ve fay. 
~lı olarak şu kadarını söylemek 

ııııdır: 

.._ Biz memleketimizi bir gün 
d lidafaa eylemek mttburi~·etin

fl 1 e kaldğuıuz takdirde, bu müda-

&IBITTE 
• 
lngiliz avcı ve 
bombardıman 
tayyareleri 
de harekata 

karışıyor 

İngiliz tayyareleri
nin ilk madallalell 

iyi netice verdi 
Kahire 25 (A.A.) - .B.B.C.• dün 

akşamdanbcri Giriddeki muhare. 
beler hakkında yeni bir haber gel
memiştir. 

Dünkü tebliğde bilclirildiği gibi, 
İngiliz bombardınıan tayyareleri, 
uzun menzilli avcı ta~lerinin 
de iştiraki ile Almanlara karşı mu
vaffakiyetli harekatta bulunrnll§" 
!ardır. 

Matbuat Birliğinin hava muha
biri, uzun menzilli İngiliz tayya -
relerinin Girit üzerine gelişlerini 
artık bundan sonra ada üzerinde 
bu tayyarelerin seri tecemmWer 
yapacağına bir delil addetmekte
dir. 

Adııı müdafileri muharebenin ilk 
günlerinde hava yardımından 

(Dev:ımı 5 lnei sayfada) 

Hebeşistanda 
iki İtalyan 

fırkası sarıldı 
Kahir-., !5 (A.A.) - cB. B. C.» Ha

~t.andır. Pado ltaS&basuun İJ>ı<iliz
lt'I' tarafından zaptı iız<rine iki İtal
yan fırkasl muh.ı.sara. altına a.lıomış 

buhmmkt.adlT. ('f'nuptaki muhare
belH'de -ZOOO J..işl C8ir ı&lmmlj-tır. 

Gond&rda bir mnkabil b»rttuz pu.s
lkiırtUJ.mu. tur. 
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; ·"< < ' ' " -~ •' 
0 ~/"i 

" •. ,, . 
' ' ,• .• ; ,. 

Girit Mtıand .. muhuebeltırin ııekisllf effili eup bölıesi 

Bir Alman Şam hava 
Hava Generali meydanı tekrar 
maktul düştü bombalandı 

İngiliz tayyareleri 
Kolonya ve Sen Naze
ri tekrar bombaladı 

Londra 25 (AA.)- B.iB.C. İngil
tereye yapılan hava akınlarında 
Alınan hava kumandanlarından 
General Gra\'ert maktul düşmüş
tür ' 

İngiliz tayyarC'leri cuma gecesi 
mühim Alman sanayi merkezi o
lan Kolonyaya şıddetli bir taar

<D<va.nu 5 - Sa.lılfede) 

İngilizler Irak'ta Fal
luja'dan ileriye doğru 

yürüyorlar 
Nevyort;, 25 (A.A.)-UıUlecl Press'e 
~ lrikllrildltin<> cött, İng-IU.. 
~ 22 Ma.yıst.a Şam hava 
meydanını boınbaN!ıman etmLıJerdir. 

Ira.k bava kuvvetleri Da.bbanJyede
k.i İngiliz: hava me-yda.ıuru bambal"dı
ma.n etmiş ve Basrada İng"ilb topçe
k.,..lerlıı.e taa.n-uz etmişlerdir. 

İncilh.lcr Falluja'clan Ira.ka doinı 
makineli muhe-.eler cöndermlye ba4-
lamı:;lardlr. 

istanbulun ç6p derdini bir 

G çmen vatan aş hali tU 
>••tnızı bir tek batta ,·eya nokta
tıı•. röre değil, bütün sathı vatanı ı-:::===========;::;:--j 
b Udafaaya göre tedbirlendirmiş 
~lıuıuyor ve her türlü ihtimale 
Ilı tşı, her türlü askeri hazırlığı al-

Şişli, Üsküdar ve 
Edirnekapıda 9 

Çöp Fırını yapılıyor 

~· 

' 

il bulunuyoruz. 
) llinaenaleyh harp harici vazi
llı~tiıni:ti sürdürürken, harbin 

) llstakbel inkişaClarını ve vazi
tt· l· ı her yandan kolladığımızdan 

t llrısenin şüphesi bulunmamak 
) •tektir. Neyi ne zaman ve nasıl 
{l'lıaeağrmızı ve ne vakit yapmak 
le ~a ettiğini en iyi takdir eden-
d tiıı Türkiyenin başında bulun
lıılll.Jarrndan asla tereddüt edile· 
luı· Filhakika, Suriyenin müsta
tıı Ve harp harici kalmasında 
lı.'ııfaatimiz olduğu aşikardır. Fa· 
b· t, bu vaziyetin bozulmasında 
b'lden çok Orta ve Yakın Şarkta 
ı -Yatı menfaati bulunan İngiltc
btııiıı alakası bulunduğu da şüp· 
~~si~dir. Bu itibarla fili tedbir sil
~ •sınj İngilizlerden beklemek 
~tndır. 

l 8ııriyenin mihver eline geçmesi 
l' tnihver ordularının Suriyede 
'ıUvvetıe yerleşmesi Filistin, Irak, 
~·ısır, Maverayi Ürdün, Küvit, 
ııı''•ı, Yemendeki İngiliz hayati 
~ ~laatlerinin tehlikeye düşmesi 
lıı~Jı lıattfı . Hindistan anabtarın.ın 
ll \'er elıne geçmesi demektır. 

,;
1 bakımdan, İngilizlerin her

lj ' 1•n fazla bir hassasiyetle Su-
Ye davasına elkoydııklanndaıı 

'- (Devam 5 ıncı .ııifede) 
.....__--~~~~~~~ı , r Yeni Tefrikamız: 

, Onun hayatını 
anlahyorum 

Yazan: 
liALCK CEMAL 

Pek yakında 

8on Telgraf'ta 

Romanya
daherkesin 
unu elinden 
alınıyor 

Bülcre~ 25 ( A.A,) - Resmi ! 
gazetede iııti§ar eden biT ka.- ' 
ronıame mucibince ahali ııe 

müesseseler elindeki buğday, 
çavdar ve yulaf unlarına el 
konacaktır. 

Bunların yanında birer halk 
hamamı da yapılarak suları 
masrafsız ısıtılacak! 

Şehrimizin çöplerınin denize 
dökülmiyerek modern çöp fırın

larında yakılınası hususunda E-

N orveçte de bir dirnekapıda yapılan bir tecrübe· 
nin muvaffakiyetli netice veJ.'di.. 

G e S t a P O 
ğini ve yeniden muhtelif semtler· 
de çöp fır.nlan inşa olunmaS'llllll 

t k•ı" f ld kararlaştırıldiğini yazml§tık. 
eş ı a ı yapı ı jstanbuhın çöp derdinin bu su-
Londra 25 (AA.)- Norveç a- retle hallinde ve modC'nl çöp fı-

jansı bild:riyor: rınlarının yapılmasında Ali Çor· 
Himmler bir Norveç naz; mu- bacı isminde bir göçmen vatanda-

haiız müfreııesi teşkiline matuf şın Beled:eye ve şehre büyük yar-
olan esas gayesini başardıktan 80,11• 

1 
______ <D<ovamı ___ 5_1ru:_ı_ .. _Y_ra.c1a __ > _ 

ra Almanyaya dönmüştür. 
Sadık Norve~ mahfilleri, Him

lerin O:;loya birkaç ay içinde ikin
ei defa olarak yaptığı bu z:yarette 
Almanyanın Küinslingin Norveç
lileri yola getirmek gayretind" 
aklın kalmasından mütevellit 
memnuniyetsiz1iğini hissetmekte
dir. 

Norveç ajansı şunu ilave'ediyor: 
Nazi makinesinin mutat !bütün 

tedhiş makinesi şimdi Norveçe so
kulmuş görünmektedir. 

Irak Hükumet 
erkanının aile
leri Ani arada 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Irak Başvekili Raş;t Ali Geyla -
ninin karısı, kızı ve oğlu, Harbiye 
Nazırı Naci Şevketin karısı, kızı 
ve oğlu dün, Toros ekspresile An· 
karaya gelmişlerdir. Misafirler, 
doğruca Irak sefarethanesine git
mişlerdir. Toros ekspresi dört saat 
kadar gecikmj§tiı:. 

Türk borcu tah
. villeri 

tediye 
yarın 

ediliyor 

Tedlyat yalnız An
kara ve lıtanbul

da yapdacak 
Yüzde 7,5 faizli 1933 ve 1934 

Türk borcu tahvillerinin tediya

tına yarından itibaren başlana -
caktır. Tediyat yanlız Ankara ve 
İstanhulda yapılacaktır. 

Tediyatı Cııanhuriyet Merkez 

Bankası ile, Osmanlı Bwası ve 
Doyçe Bank yapacaklardır. 1933 

tahvillerinin beher kuponuna 
0,7346 dolar mukabili olarak 0,9491 

Türk lirası, 1934 tahvilleri için ise 
yalnız İstanbuWa 18,75 Fransız 

frangı mukabili olarak 0.5519 Türk 
lirası tediye olunacaktır. 

Şayanı dikkat bulllfİle ıehre 
hizmet eden &öçmen Ali Çorbacı 

NOTLAR: 

Böyle alıyorıa lakat 
naıd bırakacaklar 'l 

Bulgarlar ada sahibi de oldular. 
Semendirek ve Taşozu işgal etmişler. 
İtalya da ilhak ettiği Yugoslav ve 
Yunan topraklarının sayısını, nüfu
sunu, kilometre murabbaını bergUn 
her vasıta ile i13n edip duruyor. 

Bizim mahut arkadaşla bu bahsi 
konuşuyorduk ta: 

- Evet böyle alıyorlar, fak.at na
sı] bırakacaklar?. Ben de hep onu 
merak ediyorum .• 

Diyerek i!Ave etti: 
- :\1 IUın :ı .• JI:trp daha bitmedi. 

Karan1.:ının koyıınu, sonra çıkar oyu
nu. LMı ~bıurdur * * 

.&tlantlkte 
• 
lngiliz "Hud,, 
zırhlısını, Al
manlar Gro
enlant'da na
sıl bahrdılar? 

inglllzler 24 zırhb
dan 2 ıım, kaybet
m ı ı bulunuyorlar 

Londra 25 (AA.)- B B.C. Dıin 
akşam İngiliz Amiralliği tarafın
dan neşredilen tebliğde, Groen
land açıklarında vulrua gelen de· 
niz muhaıebe:.i hakkında tafsllat 
verilmektedir. 

Dün sabah erkenden İngiliz de
niz kuvvetleri Groenland açıkla
rında bulundukları sırada, cBis
nıark· zırhlısı da dahil olmak ü
zere, seyreden Alman deniz kuv
vetlerinin yolunu kesmişler ve 
derhal taarruza ge~işlerdir. Vu
Jrua gelen muharebede Hud İngi
liz zırhlısı cephane!iğinP vakı olan 
talihsiz bir isabet yüzünden ber
ıhava olmuştur. Hud zırhlısından 
pek az kimsenin kurtulabilmiş ol
masından korkulmaktadır. 

(Deı.-amı 5 ln<I Salıltfde) 

Büyük şehirler
de sığınaklar 

• 
ınşa edilecek 

Sıftınakların bava • 
ıarı vantllAtörlerıe 

tasllye edilecek 
Ankara 25 (Husus! muhabiri • 

miz bildıriyor) - İstanbul ve An
kara ile diğer 15 vilayet.ımizde 

büyük sığınaklar inşası için pro
jeler hazırlanmıştır. Projeler Na. 
fıa Vekaleti tarafından tasdik e
dildiğinden baz.ı Vilayetlerde şim
diden faaliyete geçilmiştir. Bu sı
ğınaklar soyunma, duş ve revir 
odalarını havi olacak ve vanti!Ji. 
törlerle havaları tasfiye edilecek
tir. Bütun vilayetlerde bu şekilde 
SJğınaklar inşası için hazırlıklar 
yapıhnakta ve tetkiklere devam 
edilmektedir. 

Köprü altında 
bir vapur 

motöre çarptı 
İzmit İskelesine kayıtlı Ali Kaptan 

idaresindeki motöı, evvelki gece Ga
lata Köprüsü gözünden geçerken Şir
keti Hayriyenin .56 numaralı vapuru 
ile karşılaşmış, Boğaziçinc hareket et· 
m.iş olan vapur motöre çarp.arak baş 
taralını parçalamıştır. h1otör .s3hile 
Ç<!i<ilerelı: balrnaktan kurtarılmıştır. 

EN SON 
DAKiKA 

•• 
-Onümüzdeki 
bir kaç saat 
nihai ve kat'i 
mahiyeti haiz 

olabilir 
Yeni zeıanda Baş
vekilinin beyanatı 
ita.bire, 25 (A.A.) - l'eni Zel.anda 
~ Röyt.r ı\jansmm muhabiri· 
ne "\'f'nlİ.ii bir mul:ikat.ta. ~unları söy
lemi>;tıir: 
Gir~ oere.yaıı f'ıJen bü\·ltk muha

r.ebedıe önümliTAle-k i blr kar sa.at nihai 
ve ka.t'i mahQ·e-tt hai.L ola.bılli.r. ı·mi 
Zelinda k.ıL'aLırnnı.ı.a onl;1,rvı Brit.a.n-

(D<vamJ 5 inu Salılf"4eJ 

, 

Sotlum cephesuıde Alman hırdan alman esirlerden birbp 

( HARP VAZİYETİ J 
Giritte iki taraf için de kati netice 
yeri şimdiki halde Mal eme' dir. İki 
tarafın muvaffakıyeti buradaki 
muharebenin neticesine bağlıdır 
(Yazan: EMEKLi KDBllAY SUBAY) 
GİRİT ADASINDA MUHAREBE: 

Kandiye ve Resmo civarlarına 
inen Alman paraşütçüleri İngiliz 
hücumlarile temizlenrru,;tır. Bu 
paraşütçülerın vazifesi Kandiye
dcn şarka doğru Hanye~e uzanan 
muvasala yolunu kesrn,;,k, adanın 
garp bölgesinde bulunan müdafi
lerin ikmaline miını olmaktı. Bu 

Alman teşebbüsü murnffak olma
mıştır. 

Fakat hakiki ınd.rme yeri olan 
ve Suda körfezile Haııye arasında· 
ki küçük yarımadada bulunan Me
lame bava meydanı civarında Al
manlar tutunmağa muvaffak ol• 
muşlar, hava meydaıı•nı müdafaa 

(l><-vamı 5 inci •>f.l<b) 

Mütekait, Eytam ve Eramil Maaşları 

Altı ayda bir yapılan 
yoklamalar kalkıyor 

1 

Tekatıt kanununda yapılacak bazı tAdD· 
ıer hakkındaki IAyllla Meclise geldi 

Ankara 25 (Hususi muhabiri -
mizden) - Askeri ve mülki teka
ütlerle dul ve yetimlerin yoklama 
müşkülatını ızale ctmek maksa
dile Tekaüt Kanununda yapıl • 
ması istenen bazı tadillere dair 
kanun layihası Meclis ruzname • 
sine alınmıştır. Bu layihaya göre 
evlenme memurları, evlenen dul 
ve yetimlerin hüviyetlerini Mal
sandıklarına bildirecekler, müte
kaitleri çalıştıran devlet müesse
seleri de bu memurların maaş va. 
ziyetlerinden Malsandıldarını ha
berdar edecek.ıerdir. 

Zai maaşı sahipleri bir defaya 
mahsus olmak üzere mal dairele
rine müracaat cdC>rek nilfus hü
viyet cüzdanlarına zat maaşı ol • 
dıklarını kaydettirecekler ve bu 
muamele kafi gelecektir. 

Alınacak olan bu tedbirlerle, her 
altı ayda bir tekerrür eden yok -
lamalara lüzum kalıınıy aca.ktır. 

Ki SACA 

Amiral Darlan ı 
A. ŞEKIP 

Fransa Başvekil muavini ve 
üzerinde daha birçok neuret
ler cemetmiş olan Amiral Dar· 
lan, bir takım fasılalarla U%Ull 

zamandanberi devam ettirdiği 
Paris görüşmelerinden avdet 
etti. 

Darlanın, Fran~ız • Alman 
anlaşması, yahut, tabiri diğer· 
le, işbirliği hakkında izahatta 
bulunacağı, sarih· ve kafi şey· 
)er söyliyeceği umuluyordu. 

Ne gezer?. 
Amiral Darlan, beklenen nut

kunu söyledi ve fakat, hiçbir 
yeni hadise ve hakikat öğret
miş olnıadL 

HalbuJd. bütiin diin) a, Darla
nın nutkunu bekliyor. An1iralin 
anlaşın1~·a dair taf~i13t \:~rme~ 

Eyüpte yarala· 
nan Mahir 

hastanede öldü 
Dün Eyüpte Tahir fı: ;:,ında sabıka

lı arabacı İbrahim tcıraıından yara
landığını yazdığımız piŞrici çırağı 16 
yaşında Mahir kaldırıldığı Cerrahpaş:ı 
has!.a""5inde dün akşam ölmüştür 

Fiat kontrolör
leri için 

kurslar açılacak 
Ankara 25 (Hususi muhabırimil 

bildiriyor) - Fiat Mürakabe işleri 
içın bir büro fi, 42 fiat kontro. 
lörü ve dört daktilodan mürek • 

\Ilcv::mı 5 inci ayla.da) 

sini istiyordu. 
Darlan işin ka~anıak tarafına 

gitti. Binaenale)·h, halen, Fran
sa ile Almanya ne şekilde, ne 
şerait altında anlaşmıştır, bunu, 
kimse bilmiyor. 

Bilbassa, Fransız milletinin 
doğrudan doğruya kendilerini 
alakadar eden im meseleyi şid
detle bilmek iııtedikleri mtt
hakkaktır. 

İşin en çok tuhafımıza gidea 
tarafı şu oldu: Amiral söylediği 
nutukta, harpten evvelki Fran• 
sayı, o zamanki Franfız hük6-
mctini şiddetle tenkit etti ve 
yerin dibine geçirdi. 
Şunu sormak ve hatırlatmak 

yerinde olur: 
Acaba, bizzat Amiral Darlan, 

harpten evvel nerede imiş?, Bu 
tenkitlerini, irşatlarını ve ikaz· 
tarını o zaman, neden yapma· 
mış?. 

Bahusus ki, Darlan Bahriy• 
Nazırı ıı..1ıın.,uyor 111uydu?. 
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AOİSELE~ 
KAR$151NDA 

SON TELGRAF 

[Yeni çiçek 
pazarları lfltm Günün meselesi: 

adyo ab· neler·~ 
nin vereceği ücret 

ŞEHiR BANDOSU 

VE KONSERLERi 

, Gazetelerin yazdığına gö
re~ Şehir Bandosu, bundan 
böyle hallı: plijlarmda, çocuk 
bahçelerinde icrayı ahenk e
decektir. 

Bir de, bazı erbabı biinaaf, 
Belediyemizi takdir etmezler. 
Bedava plaj açar, bedava ço
cuk bahçesi açar, üstelik le 
bando çaldırır. 

Bundan sonra, çocuk baJı.. 
çeleriyle, halk plajlarıodan 
bqka, tehirde eğlenecek baı
ka bir yer kalmıyor, demek
tir. Hepinize tavsiye ede
rim. 

ACABA NEREDE 

ÇALIŞIYOR?. 

İkdam refikimizde, bizim 
Oaman Cemal Kaygulu, Er
cüment Ekrem Talu"nun Son 
Telgrafta intitar eden bir fık
rasından bahsediyor. 

Evvela, tuhafımıza gitti. 
Hafızamızda yanılmıyorsak, 

Ercüment Ekrem, Son Tel
grafta değil, Son Poıtada ça
lıfıyor. 

Bunu, bizim gazetenin sek
reteri Muammer Ağabeye 

ıorduk. Şu cevabı verdi: 
c- Teklif mi var, canım?. 

Ercüment ahbabımız, dostu· 
muz olan bir zattır.» 

ZEMZEM VAPURU 

HADiSESi 

Mısır Bandıralı bir vapu
run batışı hadise oldu. Bazı 
gazetelere göre, bu vapurun 
adı Zamzam, bazılarına göre 
zemzemdir. Doğruıunun zem
zem olduiu tahmin edilebi
lir. Maliimya, bir de Zemzem 
suyu vardır. Temiz bir teJ• 
den balıaedilirken: 

«-Zemzemle yıkanmıı!a 
derler •• 

Galiba, harp bu tekilde de
vam edip giderse, bütün dün
ya vapurları, zemzemle de
ğil, denizlerin suyu ile iyice 
yıkanacak, temizlenecek! 

NEDIM'IN 

DiVANi 

Bir fıkracı arkadq, geçen 
gün, bazı mübayaatta bulun· 
mak üzere, bir mnifatura 
dükkanına girmİf .. 

Bir de ne göraün?. Müeaae
ae sahibi, harıl hani Şair Ne
dim'in cDivana mı okuyor. 

Bizim arkada§, bu manza
ra karıısmda _!Jayret ettiğini 
ili.ve ediyor. Halbuki, meıe· 
le basit, Nedim, hayalinin ge
nitliii ile mcthur bir ıairdir. 
Manifaturacılar, Divanı oku
yarak, etiketler üzerine naaıl 
hayali fiat rakamları yazıla
cağını öğrenmektedirler. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 70 

Belediye İstanbul ve 
Beyoğlunda iki pazar 

• 
yerı yapıyor 

Çiçek meraklılarının ve satıcı
larının bilhassa pazartesi günleri 
toplandıkları Mısırçarşısı civarın· 

daki •Çiçek pazan • nın buradan 
kaldırılması Belediyece kararlaş. 
tırı!mıştır. Beldiye, •İstanbul Çi· 
çek pazarı• namiLe küçük bir Hal 
şeklinde yeni bır pazar yeri ya· 
pacaktır. Ayrıca Beyoğlunda da 
münasip bir çiçek pazarı tesis olu· 
nacaktır. Mısırçarşısının içinde de 
çiçek satışları için bir yer ayrıl • 
maSı düşünülmektedir. Pazar, 
bunlar yapıldıktan oonra kaldı • 
rılacaktır. 

BfrÇfrK HABERLER 
ViLAYET v• BELEDiYE: 
* Son günlerde dilenciler ço -

ğalmıştır. Dilencilikten fazla sa
bıka.,, olanlar Vilayet hududu ha
ricine çıkarılacaktır. * Gazino ve içkili yerlerin yeni 
tarifeleri geçen seneye göre ylizde 
yirmi beş zamla hazırlanmı~tır. 

Yeni tarifeler 1 hazirandan iti • 
baren tatbik olunacaktır. 

* Belediye bütün medreseleri 
tamire karar vernı4;tir Talebele. 
rin buralardan istifadesi için has
tanelerden a;Tılacak bir kısım 
karyolalar buralara konulacaktır. * Taksimde yapılacak İnönü 
gezgisinın asfalt yolları 19 bin li· 
raya ihale edilmiştir. Haziranda 
inşaata başlanaca.lı:tır. * Bel~diye, Tozkoparan - Ka. 
sımpaşa arasını ağaçlamağa karar 
vermiştir. 

.J * 950 gramlık ekmekler ya -
rından itibaren 31 vilayette daha 
imale başlanacaktır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Sanayi Teftiş Heyeti Reisi 
Şevket Süreyya, iplik tevziatı Ü· 

zerindeki tetkiklerini tamamlı • 
yarak Ankaraya dönmüştür. 
* Dün muhtelif memleketlere 

şehrimizden yarım milyon liralık. 
ihracat yapılmıştır. 

*Ticaret Yekale~i. yapağı mü
bayaa fi.ı.tları üzerindeki müstah· 
silin itirazını kabul etmemiştr. * Yarından !'ibaren evlerdeki 
çorap makineleri Mıntaka iktısat 
Müdürlüğü tarafından numara • 
larunağa ba:;lanacaktır. Makıne • 
ı.,rin sökülecek bir parçası İktısat 
Müdürlüğüne getirilerek damga
latılacaktır. İplik tevziatı da buna 
göre yapılacaktır. * İstanbul ithalat ve İhracat 
Bırlikleri Urr.umi katıpliğini ve
kaleten yapmakta olan Salih Bafu< 
oğlu bu vazifesinden istifa et . 
miştir. * Vişi ticaret mümessilimiz o. 
lan Cemal Ziya, Tıcaret Vekaleti 
İç T!caret Umum Müdürlüğüne 
tayin edilmi~tır. 

MÜTEFERRiK: 
* Maarif Müdürlüğü İstanbulda 

ilk tah3il çağında bulunan çocuk
ları tesbit etmektedir. * Belediye köylerde ve ~hir 
dahilindı> ilk m<ektepler inşası için 
200 bin lira ayırınlljlır. * Eyüp - Keresteciler otobils
lerinden 3158, 3045, 3164, 3130 nu. 
maralıları Bel .. ..Iiye cezasına çarp
tırılmışlardır. 

KO LK O L A 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

iki yandaki evlerin dıe acınacak 
bir görünüşleri vardı. Çocuklar 
gelip geçen arabalara taş .savu • 
rarak gülüşüyorlardı. 

Rezzan: 
- Bizi linç mi etmek istiyoclar 

kuzum? 
Diye sormaktan kendini alama· 

dı. Naci bir kahkaha patlatarak 

mırıldandı: 

- Molla Beyin ahı tutuyor. 
Rezzan delikanlının kolunu çim. 

dikliy-crek hırçın hırçın: 
- Yezit! • dedi - Molla Beyin 

değil, Perihanın. 

- Yine başlıyor muyuz! 
- Sahi. .. Mütareke akdetmiş -

tük bir türlü aklımdan çıkmıyor. 

Bursa yolcuları Gemlikten çı -
kınca bir yokuşta yi.ikselmeğe baş
larlar Eğer bu yokuş olmasa i!" -
san Gemliğe girip tekrar gerıye 

dıönse İstanbulı.ın btırnu dibin. 
deki bu kasabacık hakında her -
kes, edindiği ~k fena fikirle ka
lır. Fakat arabası, olQmobili, o
tobüsü ile yoluna devam ederse, 
şimdi bir sun'i ipek fabrikasının 
bulunduğu yamaca ulaştığı zaman 
mutlaka bir Gemlik aşkına tutu. 
!ur. 

İçinde iken insanı boğan Gem· 
lık, duv~rları dıbinden uzaklaş•
lınca insana eşsiz tabialinin şiirini 
derece derece sunmağa 1ıa?lar. 
Otomobilin veya otobüsün her 

Pislik ve koka 
İstanhulun bir çiip meselesi var

dır. Sanki, bu şehrin, hangi işi 
mesele halinde değildir ki?. Haydi 
diyelim iti, dünya fcvkalôde şart
lar içindedir. Harp vardır. Bina
enaleyh İstanbulun !meselelerini 
halletmek zamanı, herhalde, şimdi, 
değildir. 

Amma, biz, bu şeber ait binbir 
meselenin sulh ve sükı1n zaman· 
Iarında da yine kocaman birer me
sele halinde devam edegeldiğini 
yakinen bilenlerdeniz. 

Muhtelif gazetelerde çalışan ar
kadaşlardan rica ettim; şunları 
yazdırdım: İstanbulun çöpünü a· 
çık denize dökmcğe mecbur mü· 
teahhit, bu çöpleri, Kızkulesi a
~ığına boşaltıyor ve biıınetice, şeh
rin bütün süprüntüsü, hayvan leş
leri ve saire ıniithiş bir manzara 
halinde, Üsküdar sahillerine top· 
lanıyor. iğrenç bir koku yapıyor 

' ve buralarda denize girmeli. imka
nım ortadan kaldırıyor. 

Bunlan dedik. Dedik amma, ki
me ne anlatırsınız?. Dün sabah 
vapurla gelirken yine gördiiın. Çöp 
mavnaları Harem iskelesi ııçığın
da boşaltılıp duruyor. 

Bu işle uğraşan bir daire, bir 
makam var mıdır?. Mevcut ol
ması lilzım geldiğini zannediyoruz. 

O halde, büyük zahmet olacak, 
liitfen bu işle meşgul olsunlar, 
şehrin bu sahillerini pisliJden, ko
kudan tahfa eylesinler!. 

REŞAT FEYZi 

ae111,ıettlecek ..... 
kltlpbane 

Şehr'mzi Etıbba Odasının kü. 
tüphanesinde bulunan kitapların 

sayısı 6725 e baliğ olmuştur. Son 
yıllar jçerisinde bu kütüphaneye 
gelerek kitap okuyanların sayısı 
da 54 bin 908 i bulmuştur. 
Dığer taraftan Etıbba Odası bu

rasını genişletmeği ve daha mü· 
tene\'Vi eserlerle zenginleştirmeği 
kararlaştırmıştır. 

B.adık6y iskelesi 
tamir ediliyor 

Belediye, Köprüdeki Kadıköy 

iskelesini tamir ettirmeğe karar 
verml§tir. Bu iskele Belediye ile 
Dnizyoıları Umum Müdürlüğü ta. 
rafından müşterek olarak yapıldı· 
ğından D<"nizyolları idaresı de is
kelenin yan ve ahşap kısımlarını 
yap\ırınaktadır. Beledıy<e iskele· 
nin üzerıni tamir ettirecektir. 

Haziranda parayı vermigenler
den güzde yirmi ceza alınacak 

Radyo aboneleri, hazirandan i· 
tibaren, on li~adan ibaret olan a· 
bone ücretlerini posta idarelerine 
yatıracaklardır. 

Haziran ayı zarfmda ödemiyen· 
!erden yüzde yirmi fazlasile tah
sil edilecektir. Borçlarını 15 ağus
tos tarihıne kadar tediye etmemiş 
olan abonelere birer ihbarname 
gönderilerek bir mühlet verilecek
tir. Bu mühlet zarfında da borç
larını ödemiyenlerin ruihsatna
meleri geri alınacak ve kendileri 
de mahkemeye veri!ecektır. 

Vaziyet dolayısile, !stanbulu 
terk.etmiş olan abonelere gelince: 
Bunlar hakkında posta idarelerine 
şimdiye kadar herhat'lgi bir tebli
gat yapılmamıştır. 

Radyo makinelerini beraberle
rinde götürıniyenler bunları, bu· 
radaki mutemetleri vasıtasile pos· 
ta idaresine gönderip mühürlet· 
mek hakkını haizdirler. Evvelce 
olduğu gibi radyolarını mühürle
tenlerden abone parası alınınıya
caktır. 

• 
isken derun 
Limanı 

Diğer limanlardan ve
sait gönderilecek 

Münakalat Vekaleti İskenderun 

Jıimanında yeni tesisat yapılma • 
sına ve diğer limanlardan buraya 
vesaıt gönderilmesine karar ver
miştir. Son zamanlarda ithalat eş. 

yamız doğrudan doğruya bu li -
mania memlekete girmeğe başla
mış. bu yüzden işler çok artmıştır. 

ı Maamafih ,ortada mevcut hu
susi vaziyet dolayısile, Radyo İ· 
daresinin abone bedellerinın tah
sil şekli hakkında yeni bır karar 
vermesi muhtemeldir. 

Un imalatı azahyor 
Ekmeğin dünden itibaren 95-0 

gram, fakat adet itibarile eskisi 
kadar imal edilmesi üzerine İstan
bula verilen undan mühim mik
tarda tasarrui temin edilmiştir. 

Hükümet un sarfiyatında tasar
rufa ehemmiyet vermi!j ve fran
calan:n ancak hastane ihtiyaçla
rını karşılıyacak kadar imal edıl
mesini Belediyeye bildirm•ştır 

Bunun üzerine şimdiye kadar 
verilmekte olan 101 çuval frapca
lalık unun 20 çuvala indirilmesi 
takarrür etmiştir. Bu unlar da 
hastanelere francala vermeği ta
ahhüt etmiş olan fır:ncılara veri
lecektir Hsta olanla için d~ fran· 
cala temin edilecektir. Kezalik ~is
kü vi, makarna ve saire gibi unh 
mevat imal edenlere tevz; edilen 
un miktarı da azaltılacaktır. 

1 Y ıkılmıyacak 
binalar 

Koska yolunda 2 ta
rihi bina yıkılmıyacak 

Beyazıt - Koska yolunun açıL 
ması, yol üzerine tesadüf eden Be· 
yazıt hamamı ile Sımkeş hanının 
yıkılamaması yüzünden müşküla
ta uğramıştır. Müzeler İdaresi bu 
iıki tarihi binanın yıkılmasına mu. 
halefot elmiş, Maarif Vekaleti de 
bunu kabul etmiştir. Yolun bu kıs
mındaki yaya kaldırımları dar 
kalmaktadır. 

( . . " ==::::c ADLiYE ve POLiS :::J== 
Kahveye k urtlu Bakla da 
karı ş tırılıyorm uş! 

Denlzyolları u. MI· 
diri Ankaraya glttt 

Rem lhtlkir yapan, bem de kahveye kurtla 
büla kanştıran kahveci Adliyeye verildi 

Kahve ihtikarından geçenlerde 
Adliyeye verilen Eminönünde kah. 
veci Filipos yeni bir suçtan daha 
mahkemeye verilmiştir. Filipos 
evvelce kah ve stoku yapmaktan 
adliyeye sevk<edilmişti. Belediye 
kontrol teşkilatı Filiposun satmak
ta olduğu kahvelere kurUu hakla 
da karıştırdığım tcsbit etmiştir. 
Bu itibarla muhtei<Jr bu ooçundan 
da ayrıca muhakeme edilecektir. 

hanede oturan Kazım Ünal tara. 
fından \'urulduğunu 1esbit etmiş
lerdir. Tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Kamyon altlnda 
parçalandı 

Denizyolları Umum Müdürü 
İbrahim Kemal Baybora Vekfıle: 
tın daveti üzerıne Ankaraya git -
msıtir Ankorada kurulan bir 
komisyon taraCından vapurla • 
nn yenı yolcu ve navlun üc • 
rotlerinin tesbiti <çın çalışıl -
makta<lır. Komisyon, kömür fıat· 
!arının artması üzerine ·bazı üc -

retlere yilzde 15 nisbetinde bir 
zam yapılması itibarile kabul e
dilmiş olduğundan komisyon her 
kısım ve hattın ücretlerini ayn 
ayrı tıesbit etmektedir. 

Ağır yarah bulundu 

Dün sabah Anadolufeneri yo • 
!unda feci bir kamyon kazası ol • 
muş, hüviyeti henüz tesbit edile
miyen biri taş yüklü olan kamyo
nun tekerlekleri arasında parça
lanarak ölmüştür. 

Diğer taraftan İbrahim Kemal 
Baybora şehrimizden Anadoluya 
parasız nakledilenler hakkında da 
alakadarlara malumat verecektir. 

camı bir büyük san'atkarı ölmez
leştirecek bir tabi<> halini alır. 
Tırmanılan, yanından geçile~ 

veya uzaktan görlil-en teıx;lerın 
hepsi bırbirinden gUzel, bırbırın. 
den göz alıcıdır. 

Göz, ağaçla kaplanmamuı b~r 
karış yer bulamaz. Ve yemyeşıl 
ağaçlarla bezenmiş tepelerle çev· 
rili koy, yukardan bakılınca bir 
kat daha berraklaşan suları ile bir 
binbir gece dekorunu andırır. 

Fabrikayı geçtikten az sonra 
tabiat o kadar güzelleşmişti ki 
Rezzan: 

- Duralım burada biraz ... 
Demekten kendini alamadı. 

Durdular. Konuşmadan ve adeta 
nefeslerini keserek durdular. Ka
dın: 

- Ne muhteşem tabiat! 
Diye mırıldanarak pencereler • 

den birini açtı: 
- Çam kokuyor. 
- Düşün ki ilkbahardan altmUj 

gün uzaktayız • dedi Naci · yazın 
burası çam esansı süruıımüş ve ko-

Kuruçeşmede Hasan Paşa aka
retlerinde oturan Kerim Kıra! 
evwlki gün odasında ağır yaralı 
olarak bulunmuş, işe el koyan 
zabıta mernurlan Kerimin, Top-

şarak terlemiş bir genç kız bluzu 
gibi kokar. 

- Çapkın ... 
- Nasıl hakkım var mı imiş? 
- Yerden göke kadar. 
- Faraza, burada bir dağ oteli 

olsaydi .. 
- İki elim kanda olsa, en az iki 

gece kaiırdım. 
- Gördün mli?. Faraza ... Ilık 

bir salon ki her tarafı geniş cam
larla çevrilidir. Bir masa başına 
geçtiğimizi, bu dağlarda bir iki 
saat dolaştıktan sonra kaynar bi
rer punç yuvarlıyarak gözlerimize 
bu manzarayı emdirdiğimizi dü. 
şün. 

- Doyulmaz buna. Ben ara sıra 
büyük Çamlıcaya çıkarım. 

- Gurubu enfestir. 
- Ben daha çok oraya gecenin 

gelişini severim. Davar sürüleri, 
uzaktan uzağa gelen çan sesleri, 
bulutlanan gök. Donukla an, es· 
merleşen ve yavaş yavaş kararan 
deniz ve bütün bunları saran bir 
koku. Kekik kokusu. Fakat temin 
ederim seni, bundan sonra Çam-

Mezkılr kamyonun şoförü ya. 
kalanmış, kazazedenin cesedi de 
teşhir maksadile Morga kaldırıl· 
m~ır. 

hcaya çıkmak hatmma gelince 
soluğu burada alacağım. 

- Ben de temin ederim seni 
sevgilim. Bütün İsviçrcde bura _ 
dan güzel bir manzara bulmak im.. 
kansızdır. 

- Sen İsviçrede bulundun de· 
ğil mi? 

- Beş altı defa gittim. 
- Her tarafını bilir misin? 
- Aşağı yukarı. 

.- Kör olsun gözü şu Mollanın. 
Bır defa beni bir seyahate götür· 
medi. 

- İstemiş olsaydın reddetmezdi 
sanırım. 

- İstemek de laf mı? Bir defa
sında öyle ısrar ettim ki az kalsın 
boşanıyorduk .. Yine reddetti. 

- Ben teklif etsem kabul eder 
misin? 

- Sahi mi söylüyorsun? 

Şoför bu muhavereye kulak ka
bartmıııtı. Başını geriye ~vire • 
rek güldü: 

- Beyde yalan söyliyen bir a. 
dam hali yok. 

Çalgıcılar 
imtihanı 

Musikişinaslar kurs
tan geçirilip imtihan 

edilecekler 
Musiki San'atkarları Cemiyeti, 

azaları ıQin bir kurs açmağa karar 
vermtştir. Kurs müddeti üç ay o
lacak ve haftanın muayyen gün· 
!erinde dersler verilecektir. Kurs 
müddetinden sonra Belediye, Kon.. 
servatuvar ve Cemiyet idare he
yeti azalarından müteşekkil bir 
heyet tarafından san'atkarlar im· 
tihan edilecek ve muvaffak olan
lara ehliyetname verilecektir. 

Kursa devam etmemiş olanlar 
da imtihana girebileceklerdir. Eh. 
liyetname almamış san'atkarların 
şehrimizde çalışmasına müsaade 
olunmıyacaktır. Kurs yakında a· 
çılacaktır. 

----<<>----

Müzeler ideresile 
Belediye müşte

rek çahşacak 
Şehrin imarı sırasında Belediye 

ile Eski Eserleri Koruma 
Cemiyelinın müşterek olarak ça
lışması kararlaşmıştır. 

Belediye açacağı bir yol güzer
gahını çizmeden <evvel Eski Eser. 
!eri Koruma Cemiyeti ile temas 
edecek v yol üzrine tesadüf eden 
eski eserlerden hangisinin muha
fazası icabdcceği kararlaştırılarak 

plan buna göre hazırlanacaktır. 
Bu suretle plan hazırlandıktan 

sonra Belediye ile Müzeler İdaresi 
arasında ihtil~flar çıkmasının önü 
alınmış olacaktır. 

-o-

GeUrllecek klnlDler 
Yakında Basra veyahut da İran 

yolile şehııimize Afrikadan mühim 
miMarda kinin getirileceği öğre· 
nilmiştir. Bu kininlcr elyevm Bas
raya gelmiş bulunmaktadır. 

imar işleri için 
bir toplantl 

Salı günü Müzeler Müdürlü • 
ğünde bir toplantı yapılacak:, Be
lediye Reis muavinı Lutfi Ak -
soy da işt.irak edecektir. Toplan
tıda bazı imar hareketleri üzerin. 
de kararlar verilecek ve Mısırçar
şısının Hfıl. şeklıne sokulması için 
yapılacak inşaat şekli de kat'l o
larak kararlaştırılacaktır. 

-

Asfalt yollar niçin ça
buk bozalayorma,? 

Bazı asfalt yolların, kenarların· 
da çıkan otlar ve çimenler yüzün. 
den bozulduğu anlaşılmşılır, Çi • 
menler kenarından asfaltın altına 
kök salmakta ve buradan giren 
sular asfaltı kabartmaktadır. Be· 
lediye amele ekipleri teşkil ederek 
asfalt yolların kenarlarını temiz. 
letecektiı-. 

Yapılmalarına mü
saade edilmiyen 

mağazalar 
Belediyece Mısırçarşısının Çi -

çekpazarı kısmındaki dUj tarafına 
yapılması kararlaşan modern ma. 
ğazaların inşasına Maarif Vekaleti 
tarafından müsaade edilmemiştir. 
Müzeler İdaresi, bu inşaatın çar· 
şının tarıhi kıymetini bozacağı 

mütaleasında bulunarak milsaade 
vermemiştir. 

Naci bu sözleri duymamazlıktan 
gelerek: 

- Artık çek ... Gidelim. 
Dedi ve Rezzanın kulağına e· 

ğildi: 

- Molladan izin alabilir misin? 
- Sormam bile. 
- Böyle diyorsun amma, seya. 

hate kandıramadığını da söylü · 
yorsun. 

- Parası ondan çıkacaktı da ... 
- Haa ... Demek reddin sebebi 

bu. 
- Ya ne sandın? 
- Kıskançlık ... Tembellik ... 
- Canım, hala mı anlamadın? 

Bizimkinde kıskançlıktan eser bu· 
lunur mu? 

- Öyle ya ... Artık bir manda 
midesine sahip olmuştur. 

- Bana hakaret etme! Onu pek 
muztarip etmediğimi söylersem 
inan. Fakat ne istiyordun? Ne u
muyordun? Mollaya aşık olmama 
imkan bulamazsın tabii. Bu bir 
mariag·e de raison'dur. Yani bi
bile lades. 

(~ Vaır) 

Bir imparatorla 
taıUyeıı 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
Aosta Dükasnın teslımi ile l 

yan Şarki Afrika İmparator! 
nun nihai tasUyesi, artık son 
cu merhalesine varmııı 'bulunu 
Dükarun bu tesliminde IıaziJI 
tesadüf de var: Kendisi ~ 
Alagide teslim ve tesellüm 
melesini müzakere ederken. 
deşi Spoleto Dükası da AimııJI 
!ahlarının yardımile temin ed 
Hırvatistan tacını kabul için 
olan tekllfi tetkik edivordu. 

Son birkaç hafla içi;ıde dil 
nın dikkati Avrupa ve Yakın 
harp sahneleri üzerine çekV 
bulunduğundan Şarki Afrıkad 
mücadele arka pl~na atılnı· 
Halbuki İngilizlerin burada Jl1 
gul oldukları ış, uzun emekler 
ticesinde kurulmuş olan büyü~ 
imparatorluğun tasfiyesi gibı 
azzam ·bir hadisedir. 

İtalya, milli lbırliğine ka\·uşt 
tan sonra müstemleke lmpar• 
luğu kurmayı harici politikası 
ana hedef olarak kabul etn" 
İtalyanın kendisine yakıştır& 
ilk müstemleke Tunuslu. f 
Fransa, biraz da Almanyanın 
vikile İtalyadan evvel davrana 
Tunusu işgal etti ve bu Fransa 
İtalya arasında bugüne kadar 
ren bir ihtilafın başlangıcı ol 

Tunus meselesinde hayal 
tuna uğrıyan İtalya, kendisini 
manyanın kolları arasına at 
üçlü ittifak kuruldu. Bundan 
ra İtalya, Şarki Afrika ile al3 
dar olmağa başladı. Bu sıral 
İngiltere de bu memlekette 
kan bir isyanı !bahane ederek 
sırı işgal ediyordu. On dokuz 
asrın sonuncu çeyreği, Afrika 
asının büyük Avrupa devlet 
arasındaki paylaşılmasının hııl 
dığı bir zamandır. İngiltere !.! 
Sudanı alıyor. Fransa, Tunusı' 
gal ediyor. İtalya Şarki Afri~ 
teşebbüslere girişiyor. AJ.ın 

Şarki ve Cenubi Afrikada 
temlekeler kuruyor. Bu se 
dir ki İngil.zler, Fransızlar ve 
manlar, başka sahalarda ın 

iken, İtalyanların da Şarki 
kada yerleşmelerine engel O 

dılar. İtalya Eritreyi işgal ettL 
maliyi aldı ve Habeşıstanı e 
geçirmeğe çalıştı. O zaman 
takım Rasların idaresi altında 
lunan Habeşistan anarşi içirıôt 
d.i. Bu karışıklık İtalyanın ıce 
emellerinin tahakkuku bak1 

dan <elverişliydi. Raslardan t" 
Meneliki tuttu ve Menelik vel
sile Hırbeşistanı eline geçir~ 
teşebbüs etti. Fakat Menclikil' 
tal}·anlar tarafından zanned' 
ğinden daha kurnaz 4llduğU 8 

şıldı. Menelik İtalyanları si 
ve sonra Habeş imparatoruns 
şı silah kullanmak icap edirı~ 
talyanın kuvveti kafi geln1 
görüldü. İtalyanın Habeşistarı 
mağlubiyeti yalnız müsterıtl 
l~rdeki genişlemesinin önürıe 
çekmekle kalmamış ve AJrn8 
nın yardımına güvenerek gir• 
ibu teşebbüste muvaffak olrıı' 
ca müselles ittifaka karşı b8 
da gevşemiştir ve bundan 
Frar.sanın yardımı ve İni! 1 
:ün müsamahasile müstemıel<' 
hibi r,Jmağa çalıştı. Fi!ıhakikB ' 
sa da İtalyayı Almanyadarı .. 
n"~k için Lltin kardeşinP r 
verrr.eğe hazırdı. Bu şart!al' 

1 tı:ıdddır ki İtalya Trablusgatlı 
de etti. 

Müstemlekelerin bundan i9 
raki taksimi 1914 harbini ta~ 
den sulh müzakereleri sı:_1 
gelmektedir. İtalya 'ou ta"".' 
mühim birşey elde edemed~ 
manyayı mağlup eden Fra~51 
İng:ltere, bu devlete ait ıntı r 
lekeleri aralarında paylaştıl81 
zayıf olan ortaklarına birer 
toprak verdiler. 

1935 anlaşmasile Habeşi# 
İtalyaya terk-edilmesi yapi ! 
1935 ten sonra, '.:pkı, 1896 S".nn 
takip eden politıkaya gerı d0 ti 
vluyordu: Alman . Fransız 
'betinden istifade ederek JllO~ 
leke imparatorluğunu gerı 
mek yolunu tutmuştu. . 

8 
Filhakika harp henüz nıh 1 

lPnmemiştir. Binaenaleyh İ~p 
imparatorluğunun mukadder t 
tı;ayyün etmiş değildir Fs 1~9 
rım asırlık mesai neticesin :ı 
rulan bir imparatorluğun 9

1 

gibi kısa bir müddet içine!: ' 
mile tasfiye edildiği de bır 
adır. 
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°' tal Minos'un 
llleınleketi •• 

: .\li Kemal SUNMAN 

uf ı:Ye kadar ortaya konan 
~ll!rıı: hang;>i dogru çıktı, 
Q ı huı.hutün aksine zuhur 
llııuıı hesabını görmek zor-

'ltı ~r o:·ıyor. Onun ıçin ıs
g ŞoyJe olacıığından, böyle 
llıden kat'iyetle bahset.
llğraşnu,nın ne büyük 'b..r 

Harbin vakayii geliti 
güzel olmuyor. Ne kadar 
karıtık görünürse görün
sün, zamanı ffe1ince bu
nun da için<ien çıkılacak. 

Minoo nereden akıl et.sin?. Kanat 
takarak uçmak kimbilir ne za

mandanberi ınsanların zilın.ııı 
yormuş, hulyalarını okşamış .. Bu. 

nunla beraber yine hududu bil-

0·•-- • .,. hem de beyhude bir 
olacagıtL bu harp ıkendi 

ltıe gösterdi. Galiba öyle 

~::harp pek kıskanç. Ken
~ ağır..ı yalmz kendi bit- ' 

dınc saklamak istiyor 
~erın havadisi de h~ Gı-
. t nde toplandı. Sicılyadan, 

adan, Kıbnstan sonra Ak
eıı. buyuk adası olan Gıri
rafi vaziyeti ona her de-

mek, ondan öteye geçmemek Uı· 

zım olduğunu Dedal ile oğlunu., 
hik.ayesi hatırlatiyor: Hünerli, 
marifetlı kahramanın genç .oğlu 

uçtukça yükseklere çıkmak iste
miş, çıkmış. Fakat nihayet güne

şe o kadar yaklaşmış ki kanatla

:nnı vücudüne yapl§tıran balmu
mu sıcaktan erimış, kanatlar ay-
rılml§. o da yükseklerden yere 
düşerek helak olmWjtur. 

Dedal lüzumsuz yere uçmamış, 
ancak canını kurtarabilecek ka
dar yükselmeyi faydalı görmüş
tür. Kendisini Minos kralının met

hali .le mahreci karmakarışrk 

malı.pusundan kurtarınca bir rıva
yete göre Sieilyaya, bir rivayete 
göre de Mısıra gitmiş. 

~ert hır ehemmiyet ver
lllıa çok evvel de bu ada 

. ~edeniyetin merkezi ol
un içın Giridin 'bu,giı -

!(' de hır ehemmiyet ka-
-~lrnası çok görülmeme! 
anın müdafaası için şu 

bu edilecek gibi tah
bir kat'iyet de arama-

t halde İngiliz donanma-
~ olduğunu eliyle koy
~ hılmek imkıinsız ıolsa 

~ C· .do:ınanmarun ne gilıe.f)Qr
t llıt etrafında yeni bir ha
'>~k?, Onu da söylemek 

~ .. d~iresinin içinde 
~ nw.lahazalardan öte-

'\;. ~k. Ya.lnız G.iridin de
e rhın de bır La.brrenti var 

" ~ çtk,lması zamanı gelin
r !ııtj r uğraştıracak. Giridi.n 

. b' nı~hurnı:ut: 
lt kere giren ilerledikçe 

' . f~ırıyor, tekrar çıkmak 
e Yollar o kadar kırl§IYor 
~ 1 bulmanın imkanı yok 

Yapılan hafriyat ocanın 
t l.~anda na.ıl bir mede
~/"i'lt'diğini gösterdiği gibi, 

"ııısil eden hükümdar 
ıaraylarını, binalarını da 
tlkarml§ olması erb:iıbın

S ı.:. Ş?pheleri halletmi+ 
trıı 1 Şimdı yerler~ kazarak 
ıı, alı: çaresi en emin bir 

b' t ~en çok eskiden veka
"ı! ko al ile gidermek, daha 
il . lay görülüyordu. 
~ 111llıinde Atinalı bir kah
!ttdı. Elinden gelmiyen iş 
~ 1llıar1tk, dülgerlik, inşaa
~di. bunun hünerleri a
•ııı· ~~· Fakat nereye gitse 

'Q llıabud v• mabudereri, 
·~ llıdarları memnun etmek 
\lY<ırgunluklara katlanı
~ı-il hunlar kendisinden 
~hünerler göstermesini 

~ . 
f '-1.i&elınıyen hal kalmıyan 
r ~ ba .Yine başını kurtar
~~ C.ırıde git~, fakat o
. lir kralı Minoo da onu 

lı.,r~ber Labirente tıka-
• 
~lın bu kısmı türlü 
~ :.--e ediliyor. Baba ıl<' <>· 

· ~ nasıl çıkabileceklerini 
1 

er, çok ıztırap ç<'kmb
~ lleda!in aklı ona nıha
,/e giistermişhr: Kanat 

'çı Çınak .. 
it Olan Labiren~en .ııah 
:ıçatak ç:·kabileceklel'lni 

RO!UAN: 11 

' 

Bundan çıkarılagelen mana ma-
1\ım: Medenıyet tedriç ile ilerle
miş. memleketten memleket gç
mişhr. 

Sicilya ile Mısırın Gıride yıı.kın

lığı ise gemieılerce hiç meçhul kal

mamıştı:r. Hikayedep. daha mana-

) lar çıkarmağa lüzum yok. 
Bugünkü harbi de .kral Minosun 

labirentine benzetenler şunu da 
mülahazalarına ilave edebilirler: 
Ne kadar karışk olursa olsun labi
rent muntazam çizgilerle vücude 

getirilmiştir. Karışık görünen ve
kayiin de içinden çıkılacak bir 
zaman gelecek. 

1 HALK~ 

---SÜTUNU-J 
lı Ve 11,i Anyanlor, 
ıiJui,,.tNır, teotenni

~ V• rniflıiiller 
KAYIP KARDEŞİNİ 

ARIYOR 
En son vazifesi Edime Vil.l.yeti En

cümen kaleminde kltip olan k-ardeşim 
Nizamettin Gultandan 5 yıldır haber 

alamadı~n nlerak ._..e en~ için
de bulunuyorunı. Bilen hayır 11ahiple
rlııin hitfen Son Telırat Gazetesi Hey' 
eti Tertibtyesinde B. Sabahattine ma
lıimal vermelerini rica ederim. 

it arıyan geaç kız 
Lise ı inci sınıfından terki tahsil et

tim. Ailevt vaziyetim dolayLille az bir 
ücretle herhangi t6.cart veya r~ml bir 
daiı:ede katibelik yapmak tize«> bir 
iş arıyorum. Sert daktilo yazanın. 

ıµ-zu edenlerın Son Telgratta N. ru
muzuna müracaatlarını rica ederim. 

Lise 1 l e kadar okumuı 
genç bir kız it arıyor 

Malt '1:ıiyetinün imkaıt:.ızlıgı do
layısiyle ancak lise 11 inci sınıfına. ka
dar okuyabihn~. ifade ve yazısı dliz
a:ün on yedi yaşında. mütevazi bir aile 
kızıyım. 

Hem şimdiye kadar bana ~elkat ve 
ihtiınamla bakan aile-ıne yük olnıan1ak 
ve hem de istikbalimi k!>ndim haı.:ır

lam:ık eıneliyle ticarethancı, yazıhane 

cibı müessesek>r<lc bir Jıe ılret't.'k bü
tün dikkat ve ıayelerimi sadece vazi
fcrııe ba.Clamak isti.yoruın. Tek başıında 

hayat yolunciııı attığını bu ı.k adırnda 
yanlarında ı:t \·erıne-k Sur~tiyle benı 
te.:jci edecek ol<Ln muhterı:m ,·J'life sa
hiplerinin 10.tfen Sun Telgraf Gazet.e:si 
Halk SLituntında Merı:ıya yıızma!aruu • 
hü~tle rica ederim. 

t,. Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENİCE 

ıııı. 

1 · PtncPrtye nıerdi,·eo~ 
'lı\·k·d . ı~ti • ata o asına g-irn1t-
~tyi öldürmü~üm. Soıı· 

1 ~ tnHşıın. 
l~~•ııtak polis romanların· 
, ~~len sahnelerdir. Avukat 
,, ''~l•rilc gülüne olduğu

\ ~~da dei;iller ınl?. Yoksa 
~~,ır katil bulmak, ve ka
~I~ olarak gö>lermek ınc- ı 
' t Ilı ., ·~ 1.. Bunu anlıyamıyo-

' ı ,t' kendileri muhayyel 
lte~.bir cinayet davası üze
'<ıe,.'. •vukat rolüııü yapı

ı~1'111 bir denemenin akis- 1 
, '~lallıak itin sjj~·lüyorsa 
\ "- · F'ukat hcum için söy
~~~ •:ld•lle protesto ede

"' kat l diycb'1nıek kin 
ı dllıak lazımdır Ben, ~u 

~n,ad~ tasavvur edi· 

lcbilen n haksızlık kelimesinin i
çine girebilen en bü~ iik haksızlı
ğa ınaruz kalını~ birisi)· inı. 

Tevki{ edilıneın, katil denmem 
ve bu damga ile huzurunuza :eti
rilmcm en büyiik hak.ızlıklır. An
cak, neticeden ve hakkımdan c
nıın olduğum için bu yanlı~lıf:a 
tahammül ediyorunı. 

Adalet tereddütte kalabilir, fa. 
kat yauılmaz. 
Geçirdiğim sürü siirü ınacera 

sahneleri içinde bir de böyl.,.;ine 
raslamış olmak bana hiiyük bir 
keder vermi~·or. Sadece hu avu
katın ~·ine bu tonla k<lnuşı11asına 

tahaınmiilünı yok!. 
Siiy!iiyorlar. ishatları. şahitleri 

varmı~. Eenim katil olduğumu dü
,üuerek. bilerek. lnZtrlan•rak hu ı 
C:nayeti yaptığımı ishal edecekler 
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Ak,amları, güneş 20,30 da 
bahyor. Yani, o kadar geç 
haoa kararmaktadır. En uzun 
günler içinde bulunuyoruz. 1 

Fakat, henüz Şirketi Hayri- " -

• • 

baktım dal 

~a,ma.11.arrlrler 

Ne Diyorlar? 
IK DAM 

ProC-r Şükrü Baban; «~tin cun· 
lf':f» bJşlıklı bu,rünkü baş yazıda. hu~ 

litsa. olara..k f()yle demt"k&.edir; 

ye yaz değil, ilkbahar tarife- 1 o edepsizlik etti diye ben de mi 
sini dahi tatbik etmiye ba1- j 
lamamıJtır. Akşamları saat edepsizlig" j ele alayım 7 ı 

.Son Afrika hilrekatı ve Bingazinin 
~\lınan kuvvetleri tarafından istirda.
iı, Surıye \.'C Irak .işleri çok girift bir 
'lanzuınenin parc;alandır. Balkan

larda ve Afrıka Şiaı!ılindc cereyan 
Men h3diselt.'rin tarih('CSi ve hika
yesini en salAhiyettar bir atızdan, İn
giliz Başn>kill M'Ster Çörçil'ln bizzat 
keı::-dis1nden dbılcmck kadar cazip bir 
hal tasavyur edilemez. Düuyaca ma
lüm~ur ki İng._z devlet adamı iyi ve 
kötüyu, mu .. t ve gayrirnüsaidi ken
di veya dUşmanı lehinde \•ey;ı ale7-
hındekini olduj!u gıbi tok silsleınlye, 
pud amıya lüzı.:..1) görmcksl.zln soy
lemek tıynet '\'e c·~s:ıretindcdir ln&:ı
lız mılletinin ise en acı hakikatleri 
dinleıniye ~'Oktan alışkın oldul'u be
dahettir.> 

20,30 da Köprüden bir oapur • " 
kalkar, Üsküdara ve Boğaza =F: 1 
gider. Bundan sonraki vapur, j - Y 91Zan: BOIEYiN BEKÇET - --
saat 22 dedir. Yani, 20,30 
dan sonra, artık, normal se
ferler bitmiştir. Şirketi Hay
riyeye nazaran, hayat, ak
şam ezanında, hava kararır
ken mi nihayet buluyor?. 

20,30 dan sonra, hiç ol
maz•a 21,15 te bir vapur da· 
ha olmalı değil midir? .• 

Pek çaçaron bir kadındı. Ya • 
nında, filiz gibi, çok genç, çocuk 
denecek kadargenç, sarışın, fakat 
tam manasilc OsilınkuüTa 
Hukuk mahkemeleri koridorunda, 
bir grup halinde bir arada top -
lanmış dört beş kadınla • kadınla
rın vapurda, trende, mahkeme ko
ridorlarında tanı>µnaları mutat o
lan kolaylıkla · hemen ahbap olu. 

1 verdi. Her biri, birkaç kelimey-

idarenin bıı iıi düşündüğü 
ve ilkbahar tarifesini de bıı 
ıekilde yapacağı şüphesiz. 
dir. Fakat ne zaman?. Tak- 1 
vim ilkbahar aylarını Mart, 
Nisan, Mayı. olarak gösterir, 
Mayı• ta bitiyor. idare acaba, 
mevsimleri deği1tirdi de, ya 
hafı olan 1 Haziranı bahar 
baflangıcı olarak mı lrabııl 
etti?. 

Herhlde, ne yapıp yapıp 
21,15 te Köprüden bir vapur 
tahrik etmek lazım değil, el
zemdir. 

Boğazda oturanlar İn•an 
~eğil mi?. 

BURHAN CEVAT 

ıoonyanınl,____, 

1 Talld~kları 
+ Ge~lerde garip bir Amerika

lıya rastıanmış bu adam terlemeı>ini 

ic~p ettiren bir. ı:ok hAdiseJ<orle karşı
laştığı halde •yüzünün ~ol tarafından 
şakır takır ler akar, fakat saiı kup
kuru kalırmış. 

+ İçinde bulwıduğumuz harp, bu 
gidişle belki m~hur yüz sene harple
rinden de uzun olacak; bilrn1yoruz. 
Fakat dünyanın en .kıaa harbi ma
lümdur. Bu hıarp İngiltere ile Halid 
Bin Bart:mas ıdaresinddti Zengibarlı

lar arasında olmuş 37 dakika sür
müştür. 

Çayın da kendine göre bi.r ma
salı vardır: Bundan on dört asır 
evvel Darma ismindeki bir ra
hip Hindistancı'1n clııe do&ru yo
la çıkmış. Orada kendi illermin 
dinini yayaca.kmış. Yollarda oruç 
tutar, ge<..-clerint taat ve münaca
ta ha!'redenni.;;. Bir gece u,.u_ya 
kalıuış. Uyanı~ında bu günahını 
Allahu1a atfettirmek \'e bir daha 
uyun1anıak ıçin kirpiklerü1i kei'e-
rek bir yere gOınııüi$. Biı- kac: ay 
r.onra buradan bir n<"bat çıknıış. 
Rahip bu otu k~ynatıp ıc;-ıniş. Bir 
de bakını.ş ki vücudüne bir can
lılık gelmiş ve uykusu d::ı. kaçmış. 

Bu kı,sad::ın tiU his.ı.;t> ç1k1y'Jı. 

Çay vticudü ve dimaj:ı hnkikaten 
tenbih eder ve uykuyu kaçırır. 

Deınek ki az kui..lanılma_,;ın.U f:ıy
da v<İrdır. 

miş. Kendilerine bu bahis üzerin
de acele etınelerini tavsiye ede
rim. Hiç olmazsa hakimleri lakır· 
dı ile oyalanıazlar ve beni de bu
rada nefes tüketmeğe mecbur et
mezler. 

Vedat sözlerini bitirirken karsı 
tarafın ikinci avukatı Şekip sö

0

z 
istedi. Söz i'tcJişinde Vedada ce
vap vernıe,i Ceınile bıraknıak is
tenıi:,·en bir istical vardı. Onun 
bu istical ve ısrarı kar~ısında Ce
mil söz hakkım ona bırakmış gibi 
sustu ve .. hUkhn Şekibe sô7. verdi. 

Bu da uzun boylu. dal gibi ince 
sarı benizli, patlak gözlü, koca bu 
runlu kırpık bıyıklı bir avukıttı. 

Yerinden kalktı, titrek bir ses
le: 

- Hakimler .. 
Dedi, söziine bir kesme yaptı ,.e 

devam etti: 
- :\tahkcmenin gidişi üzerinde 

söyliyeceğim. Usul dışında bir 
eereyan içindeyiz. 

İlkönce ınahkenıenin usul \'C 

le derdini, davasını, huliı.satan an· 
latıyordu. Sıra ona gelmişti. İn.. 
sanı sıkmıyan bir cerbeze ile, o da, 
anlatmağa başladı: 

- Parmak kadar kızcağızımı, 
zorla, el etek öperek nişanladılar. 
Tam altı ay oyalayıp savsakladı
lar .. Ha bugün nikah, ha yarın ni
kah .. Bekledik durduk. Sonra son
ra, eşten ahbaptan öğrendim; me
ğer, böyle, dört beş kızla nişan
lanmış. Sonra ayrılmış. Bizim kız
la daha nişan bozulmadan, bir de 
duyarım ki, duvak düşkünü bir 
tazey le işi ilerletmiş .. Hemen he • 
men, bugün yarın evlenecekmiş. 
Bunu duyunca, kalkarım giderim 
babasının evine... Dünürüm iyi 
bir kadıncağızdır, sizden iyi olma. 
sın. İşi ona açarım. Kadıncağız ( 
yerlerin dibine geçtr. Görıtıüş ge
çirmşi, variyetli kadın.. Amma, 
ne yapsın? Elinde birşey yok ki.. 
Oğlan haylaz. Nihayet, kadınca. 
ğız baklayı ağzından çıkarıı-. Dul 
bir kadınla düşüp kalkıyormuş .. 
Hem de evlenecekmiş ... 

- Öyle ise, derim, hemşıre, el 
kızının başını mı yakacak? Par • 
mak kadar kızcağızım, elalemin 
ağzında sakrz mı olacak? Yol ya· 
kınken, bari dönüversiydi ... 
Kadının yanında.ki, filiz gibı, 

sarışın, genç ve güzel kız, galiba 
beni işaret ederek, annesinin ku
lağına bir şeyler fısıldadı. Kadın 
yüksek sesle cevap verdi: 

- Dinlerlerse ne olur? Böyle 
şeyler herkesin başından geçer .. 
Hırsızlık değil, ırzsızlık değil .. 
Ahl:i.ksıziık bizde değil ki kızım .. 

Tel<rar öbür kadınlara döndü 
- Ne diyordum?. Evet .. Oradan 

döner gelirim.. Artık mızrak çu. 
vala sığmıyor .. Kalkar o damat o
lacak oğlan, o akşam yüzüğü geri 
gönderir .. Nişanı bozar. 

Dinleyen kadınlardan birı: 
- Doğrusu, dedi, ben olsam se

nin yerinde dayanamazdım hem
şire .. Bu edepsizlik... Kısasa kı. 
sas derl1>r .. Ben ol.saydım, onun 
kafasını, gözünü patlatırdım. 

- Nerr.e lazım? Maşa dururken 
ateş el ~le tutulur mu? Her şeyin 
bir yolu var. Hazreti Ali efendi -
miz .edepsize baktım da edep öğ. 
rendim!• demış. O edeb&izlik etti 
diye, ben de mi edebsizliği ele a· 
layım. Tazminat davası açtım. Za. 
ten, senet verdiydi. •Nişandan vaz 
geçersem iki bin lira vereceğim!• 
diye ... İki bin lirayı versin de gör
sün .. Gözleri nasıl faltaşı gibi a-
çılır!.. 

dilerim. 
- Katil büviyeti dimagiye ve 

Tuhiyesi üzerinde sarih bir fikir 
sahibi olmalıyız. Ngrmal bir a
dam mıdır, ~·oksa anormal bir \İti 
midir?. Bu noktanın aydınlanması 
gcrek·ınahkcınenin seyri, gerek a
daletin tecellisi bakımından en 
b"'ta gelen hir i~ telakki edilme
lidir. Kararını.zı rica cderiın. 

Bu teklif )·eni bir miinaka~a ka
pısı açtı. 

;ualıkemenin başlamasındaııbe

ri susaıı. yalnız dinliyen suçlu a· 
vukatı söz istedi. 

Bu avukat h,ikimleriıı de. din
le\·icilerin de suratını görıneğc 

hı
0

c alısık olmadıkları bir avukat
tı. ·Yan~piri bir <;cnesi, iri kcınikli 
bir yilzii. kocanıan ~ir ka(ası, en
sesine kadar sal'kau sa~ları \'ardı. 
Fakat. gençli. Tok bir sesle: 

- Arkada>ımın teklifini ~iddot
le reddederim. )Iüekkilim haklıdır 
,.e .. ~öylcdiklerl taınanu .. •n doğru
dur. 

Bu cin.ı:\·rtl~ h·cb:r i1i"i'" Yok· 

Kadınlardan bıri 

- Olmuyor hemşire .. dedt. Din
lemi vorlar öyle şey ... 

- Dinlemez olurlar mı? Kendi 
yazdı, \<endi imzaladı. 

- Dinlmiyorlar .. Benim baldı. 
zımın da öyle oldu da. ondan bili
yorum. Hakim dinlemedi .. On para 
bile alamadı. 

- Aman hem~U'e .. Ben avukata 
danıştım .•• Tazminat kurtarırım! • 

dedi. 
Bu konuşma, daha epey uzamak 

istidadındaydı. Fakat, Hukuk Mah
kemelerinden birinin kapısından 
seslenen mübaşir, konuşmayı bu
rada kesti.. Çaçaron, cerbezeli ka. 
dın, kızına: 

- Haydi kızım .. Girelim .. Avu
kat da daha gelmedi. Hay Allah 
müstahakkını versin .. dedi. Onlar 
önde, diğer kadınlar arkada, mah
kemeye girdiler, 

Ana kız ile orta boylu, esmer, 1 

kara k~Iı ve bıyıklı, yakışıklı bir 
delikanlı hakimin karşısında dur
dular. Delikanlının bir de avu • 
katı vardı. 

Haklın, kadına: 

- Anlatınız bakalım ... Talebi
niz nedir? dedi. Kadın, anlatma
ğa başladı: 

- Bu bey, bize damat olacaktı. 
Kızımla nişanlandı. Kızımın yaşı 

küçük .. Biraz beklemek lazımdı. 
Nişan bozulursa 2000 lira vermeği 
taahhüt etmişti.. İşte senedi ... Ni
şanı bozdu .. _Bu iki bin lirayı is. 
tiyoruz. Yahud da kızı alsın! 

Müddeialeyhin, delikanlının ve
kili söz istedi. Ayağa kalktı .. 

- Tür.k Kanunumedeni.siniıı 
83 üncü maddesi sarihtir. Kanun, 
nişandan lıntina eden tarafı icbar 
için diğer tarafa dava hakkı ver
mediği gibi, şark kılınan tazminat 
da muteber olamaz. İddiaları ta
mamen batıldır. 

Bu aralık, kadınla genç kızın 
vekilleri de mahkemeye girmiş, 
müekkilleri yanında yer almıştı. 
Avukatın bu sözlerini de kısmen 
dinlemişti. 

- Müsaade buyurur musunuz? 
diye söze ~adı. Yanlış anlaşıldı. 
Bizim talebimzi bu değildir. bti. 
damızda da zikredildiği gibi, da
vamız, Kanunumedeninin 84 ve 
85 inci maddelerine müs~nittir. 
Muhik bir sebep olmadığı halde, 
hatta, çok haksız olarak nişan bo
zulmuştur. Nikahın icra edileceği 
kanaatile yaptıi(ımız masraflar, ni
şanın bozulması yüzünden uğra. 
dığımız zararlar varıhr. Binaen -
aleyh, hem maddi' he mde mane
vi tazminat talep ediyoruz. 

Hakim sordu: 
- İstediğiniz tazminat miktarı? 

- Bin lira maddi 2 bin lira da ma.. 
nevi olmak üzere, üç bin lira talep 
ediyoruz. Maddi zararlarımızın !is. 
lesini ve manevi zarararımızı tah
riren azL" ve takdlın, şuhut ile de 
isbat edeceğiz. 

(Deva.mı 4 üncüde\) 

delil bile yoktur. 
O, tıım bir vatiın çoeuğudur ve 

yine tam bir babadır, Güzini sev· 
diği kadar Şükriyeyi de sevmiş, 
onlara kavuşmak için 19 yıl hayat
ta tasavvur edilebilen, batta ta
savvur hududundan çıkan biitün 
çet.inliklerle boğuşmuş, irade .. de 
nilen kudreti kendi ~ah,mda se• 
fcrber etmiş, ideal bir baba, ideal 
bir vatan <;ocuğudur. 

Arkada~ıın, Vedadın tıbbıadliye 
gönderilmesin.i istedi. Bunun ına
nasını kavrıyamadım. )Jiiekkilj
ınin aklından mı şüphe ediliyor?. 
Anormal bir tip hh;sini ,·erebile
cek kendisinde ue gördüler ki, bu 
şüpheye dü~liiler. Eğer lıiç alaka
dar olmadığı, hatta bir kerecik bi
le aklından gı;çirınediği bir cina
yeti kabul etseydi o zaman nu 
kendi~ine norınal tip den<."cekti?. 

lli'ıkin1Ier, bu teklifin peşinen 
reddini isteriın. 

CUMHURiYET 
Yunlb 1'~adl •Yeni dwıya. harbi lı.M'· 

J;Lqııda Türkiye» başltkh bu,g:wlkü haf 
Y&:a.sında şöyle df'mcktedlr: 

cBı.: yeni dlinya harbi karşısındakı 
sıyasclimizin dc-ğiştlri.J.ı~esı ıstenili

yoT Bu yeni dilnya haı-bi karsl31Ildakı 
Türk. Jyaseti ınalUmdur: Doğrudan 
dogruya Türk emniyet ve lstik15.lini 
~"ı.ltıl eden bır hareketle karşılasma
dıkça bLl harbe -arışmam<lk, f3kat 
nyle bi"' ıhtimale karşı da bıltiln mil
let~e da..ma hudut ve hukukunıuzu 
silahla ınüda!aaya hazır bulunmak 
siya~eti. Devlet \'C halk bu siyaset fi .. 
zerinde en açık bir anlayış \ c en kat't 
lıir azimle ittifak etmiş bulunurken 
Suriycnin muhtemel \"aziyellerinden 
dolayı bu siyaseti terkederek yr.i.ne bir 
başkasını ikanıe etmek lekl ı-i en ip
tida! n1ahzur olarak kendisinde efkA
n umunıiyeyi karıştırmak tehlikesini 
taşır.• 

VATAN 
Al>ıne! Emin Yalman cİn>Chan fa

cla.ı• başlıklı bucünl<ti yansmda .,.. 
c::ümle şunları yarunak.tadır: 

.Bir kısım fakülte \'e yllk!ıei!c mek
tepler hakkında mallımat sorulunca 
bin ki.sil' - bir sınıftan yüz kişinin, 
!iç yüzden elli altının imtihanlarda 
nuıvaffak olduğu hakkında garip, nıs
betsiz, korkunc haberler alınıyor. Bu 
neticeler, talebeden çok e"vel pro!e
sörler içi.n, öğretme sisıemi içın, ~lde
ki mahdut imkO:.nlardan istifadeye a
it usuller için ve belki de herşeyden 
evvel Barem Kanununun yarattığı bir 
takım fena istidatlar iç.in berbat bir 
imtihandır.• 

T ASVIRIEFKAR 
cBlzim vaııiyelimiıl ne olacK. b&f

lıklı b~ lıq 7auda ,,.,.ıe d...ıi
mek!edlr: 

'Harbin dlm Avrupa hudutların
da iken, bugün veyahut yarın da As
ya hudutlarımızın bulunduiu tarata 
ıçmesi elbet hoşa gidl"CE'k bir şey 
de2ildir. Fakat yeniden böyle h~a 

gitmiyecek bir ,·aztyet zuhur etti di
ye ıcıa~a düşmek, hele memleketle te
liş hıa\·ası yaratacak surette neşriya
ta kalkışmak herhalde daha nlhoş bır 
jştir. Avrupyı hercümerç eden aı.:lm 

h~disata rağlnen biz bugün h:114 her
hangi bir m;::ıceı·adan masun kald>k
sa bunu ancak ve ancak hükümetin 
düşünceli, hesaplı, temkinli ve tel~

sız siyasetine medyunuz. Ortada bu
ıün bir de Suriye mesele~i var a:ibl 
görünüyor .Bu mesele ~imdıki halde 
doğrudan doğruya bizi alakadar et
meı_ Esa~ bir Suriye ıne~lesini 

kart surette zuhuru, ancak Ciritte 
su anda cere,.an etmekte olan nıu
harebenin neticesine bağlıdır. Eğer 
bu korkunç maceradan Almanlar mu
vafiakıyetsizlikle çıkarlar::»a bir Suri
ye ınesele.si ı.uh,uru ihtin1ali hemen 
büsbütün ortadan kalkmış olur.-. 

TAN 
111. Zd<eriya Seriel «Fraruıanın bu· 

ıwıduğu miişlı:ül vasiyet. bqlılılı 1&

:E1sında. diyot" ki: 
«Almanya, Fran~ız donanma ve 

müsteınlekelerini istemese bile, Av
rupa hiıkimiyetinde vasal bir Fransa 
yaratmak ernelindedir. Avnıpada Al
ınan hıikimiyetint tesis için buua (hU
yaç \'ardır. Alnıanyanın ilk hedef, A·ı
rupada bulunan bütün millctk-ri lktı
:sadt veya. siyasi tahınkkWnU altına a
Jatak btt kıt'aya kayıtsız ve art.öız ha
kim olmaktır. Almanyanın Fransaya 
bir tkım müsaadelerde buluıunasının 

ilk sebebi budur.• 

bunlan söylemek için en sondaki
kayı bekliyeceği.z ve mahkemenin 
gidişini takip edeceğiz. 

A nıkat Şekip, Muzafferin bu 
sözlerini itirazla karşıladı: 

Hakimler, ısrar ediyoruz. Ve
dat bütün \'asıflarile k1ıtildir. Gö
rünü~ü taşkın bir zeki, kuvvetli 
bir becerik ifade ediyoyr. Fakat, 
birçok ruh ha,talarınm nöbet nö
bet akıll~ nöbet nöbet deli görün
dükleri adlitıbbın öğrettiği en ba
,;ı düsturlar <•rasındadır. Biz Ve
dadın ıieli olduğunu sanmıyoruz. 

Biliıki, en akıllı bir adam oldu-
, .. d' k' 1 J.'1.IDa inananlarız. Onun ıçın ır ı ı 

19ccıt1J : f*E·ı11 
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Girit Adasına dair 
bazı malllmat 

Giritte muharebe olurken, 
Giridi hatırlamamak, Giridi 

merak etmemek mümkün de

ğildir. Girit, Adalar Denizin. 

deki adaların en büyüğü o

lan, f&yanı dikkat bir arazi 

parçasıdır. Bir zamanlar, Oa· 

manlı devletinin hudutları 
içinde olan adanın tarihi pek 
eskidir. 

Tarihte, Ege havzaaı me
deniyetinde, ilk kalkınma ve 
hareket Giritte hatlar. Girit. 

te meydana gelen Minoa me
deniyeti, Ege havzasının ilk 

mede,rıiyeti olarak tanılır • 

Giridin büyüklüğü, Korsika 

Adasına yakındır. Uzun bir 
toprak parçasıdır. Boyu 260 
kilometre, genitliği de en dar 
yerinde, 12, en genit yerinde 
60 kilometredir. 

Arazisi dağlıktır, adayı bir 
baıtan bir bata kateden üç 
dağ silsilesi vardır. En yük
sek irtifa 2500 metreye ka. 
dar yükselir. Adanın umumi 

nüfusu 400 bin kadardır. 
Adanın merkezi Hanya'

dır. Nüfusu 24 bindir. Bu li
man dar ve muhafazasızdır. 

En kalabalık tehri Kandiye 
limanıdır. Nüfuau 35 bindir. 
Giritte, büyük tehirlerden 

fazla küçük küçük ve bol 
miktarda köy vardır. 

Girit Adasındaki limanla

rın çoğu 16 ıncı asırda Vene
dikliler tarafından teaia edil

mittir • 
Girit tarihinin en parlak 

devri, Milattan evvel üç bin 
yıllarına tesadüf eden Mi~os 

medeniyeti devridir. Burası, 

o zaman, büyük bir aan'at 
merkezi idi. 

Girit Adası, 1918 yılında 
Yunanlılara geçti. Halk, de
nizcilik, ticaret ve balıkçılık 
ile uğratır. Ziraat te mühim 

bir mevzudur. Burada zey• 

tin, uzum, buğday, tütün, 

pamuk vesaire yelittirilir. 

Askeri bakımdan ise, Ci
ridin ehemmiyeti atikardır. 
Ada, Ege Denizi methalini 

kapamaktadır. Yunanistan& 
ve Anadolu sahillerine ya• 

kındır. Libyaya 300, 1sken
deriyey .. 500 ve Tarente 700 
ki!omere mt>saiededir. 
Adanın iklimi Akdeniz ik

l•midir. V ı..zın sıcaktır. Kıtın 

mutedil geçer, Güzel manza· 

rc.lı yayiaları, da&ları vardır. 

Suları boldur. 

Giritliler, sağlam bünyeli, 
aözü pek insanlardır. Bilhas• 
sa dağlık mıntakalardaki 
köylerde yafıyan halk çok 
cengaverdir. 

R. SABiT 

Heybeli çamların· 
da yangın 

Evvelki akşam Heybcliadanın 
büyük turunda köprü mevki:nde 
yangın çıkmış ve geniş bir arazi 
üzerindeki fundalıklar ale\' al
mıştır. 

Vaktinde gelen itfaiye yangını 
oöndürmüştür. 

Yangının sebebı henüz anla~ı.
mamıştır. Tahkikata devam edi'... 
mektcdir. 

BirimizinDE"D.I 
tiepimizin W 1 
Düşen Armalar 1 
Ol<ayll<'- B. Liatl 1a· 

Zıy6r; 

Devlet hlatbaaııı ciV'ilruıda İ.>hak 
paşa camii civartnda tevkifhane 
hizasında nlevcut bir re:ştnenin ü
zerinde ınevcut armalarla ~iZl"'l 
tezymat düşmüş ve ikiye Mldn
müş bor halde Y"rde durmaktadır 
Bu taşlarııı kıymetini bilı:nfyeu 
baı:. phıs~':nn \'Cya çocukların ~· 
Jine geçmesi de :!n.U.'ıt.emeldir. Jıru 
zrl r İdaresi ve Beledı,.f',. ta.r..\.ıt, 
eSJ(.J e erlere biraz !e1zla itina edip 
hu k bı h~'leıi ı<>rseler olmRz 

tt'aıniil içindeki seJrİne i:tde~İni 

rira ederinı. Bundan 5onra da, ka
tilin tıbbı adhye göutlcrilnıe~int 

fır .,.~ n ' 'J t ı ,.ı.. 1 ~ .. l 1 

Daha sonra ~unu söyleınek iste
rin1 ki . bi7 henüz ağ71n117:1 ac;ınış 

\'l" ınahkcn1eniz huzurunrfa tekke

liınc s-o.\'lcn1i~ dcb~iz. SijyJi)·ecek
leriı.ıiz var. Çok\ ar. Fakat, bütihı 

ilerde eina~·cti bütün vuzuhile gö7 ı 
önüne koyduğumuz zaman her
hangi bir kaçamak noktası bırak
mamak için kendisinin tıbbıadli
den geçmesini istedik. Buna da 
lüzum \·ardır. Eğer. çok kurnaı. 
çok akıllı bir >dam olmasaydı ci- • 
nayetini bu tarzda yapabilmek 
imkanına sahip olabilir miydi". 
En plinh bir tarzda di.i~ünnıli~. ı 
dilşünditı;iinü de kötülüie ınisal 

o!t n bir muvılffakiyelle basarmıs l J 
tır. tA .. lıa°'ı \o'ar) '-------------

11 • 

hatta ortn)a ko~ a.·a.!.. en "otı'll.ıi hir 
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Bacağın Diyeti 
____ ,_Yazan: FAİK BERÇMEN -=+1--

Sağ bacağı sakat olmasaydı, 
bellti boyu biraz uzunca görünebi
lirdi; lakin elindeki deyneğe da
yanmaktan vücudu ikiye bükül
düğü için ufak tefek bir şey olu
yordu. Yüzü adamakıllı buruşuk
tu, bununla beraber dikkatlice ba
kılırsa hiç de yaşlı olmadığı an -
!aşılıyordu. Fakat insanların yaşı , 
yalnız basamak basamak çıktık
ları senelerden ziyade, bu basa -
makların üstünde geçirdikleri ha. 
yat tarzı ile - betbahtsızlık, bah
tiyarlık, mücadele, rahatlık sefa
let ve refah ve ilah. ölçülür. 

Yirmi senedir liman hamallığı 
yapıyordu; parıldayan küçük göz
leride zeka ile alakası olmıyan bir 
mana okunuyordu; bu pırıltı, da
ha ziyade, aç ve saldırmıya hazır 
bir köpeğin veya başka bir hay -
vanın göderindeki pırıltının eşi 

idi. 
Galiba üç ay evvel ya .ı..mir bir 

sandık veya başka ağır bir yük 
bacağının tam orta yerine düş • 
müş ve etle kemiği birbirine ka -

rıştırmıştı. O ayağının sakat ka
lacağını !iLin değil de, bu vazi -

yetin kendini aç bırakacağını dil. 
şünerek sıkılmıştı . Varsın bacağı 
sakat olsun ve topallıyarak, yahut 
değnekle yürüsün~ onca bu mübim 
hldlse değildi; mesele aç kalıp 
kalmamaktaydı. 

Şimdi muvazerresini toplamakta 
aciz bir halde, sağ omuzu aşağı

da, sol omuzu yukarıda dururken 
büyük bir endişe ve tereddütle 
kıvranıyor gibi idi. Henüz, son ka
rar kendisine söylenmemiş oldu

ğundan, alacağı vaziyeti tesbit e. 
dememişti. Lakin duyduğu hal -

sizlikten, ve yere sertçe basarna -
masından neticenin hiçte parlak 
ohruyacağını kestirmekte güçlük 
çekmemesi llzımdı. Zaten bu yüz

den değil midir ki bu günlerde o. ı 
na bacağının acı:;ını unutturmak 
üzere diyet kabilinden bu para ı 

veriyorlardı! O biliyordu ki para 

IM!r şeydir . her şey! ekmek para 

ile, sigara para ile, zeytin para ile 
alınırdı. 

Yüzer kiloluk yüklerin altında 
yalnız bunları düşünüp gık deme
den seneleri geçirmem.iş mi idi? 
Fakat kader, sonunda iş$e onu böy 
le yere vuruvermiş:i. 

Kasaya yinni beş liralık tazmi
natı almak için müracaat etti!:i 
gün, onu oturtmak üzere beyhude 
yere boş bir sandalya aramı9lım. 
Esasen böyle ikramlara da alı.şık 
olmadığı için onu bir sürprizle 
karşılaştırmak doğru da sayılmaz. 

dı. 

Kağıdını doldururken, müte -
madiycn, sanki okumasını biliyor
muş da yazılanları kontrol et

mek istiyormuş gibi, kağıda ba -

kıyurdu. Nihayet mutad formalite. 

ve muamele bitinc-e rahat bir ne -
fes aldı. Aç bakışlarile etrafı süz.. 
dil, bir şeyden şüphelenmiş gibi 
soluyordu. 

- Yirmi bir lira alacaksın dört 
lirası vergiye gidiyor. 

Bu söz üzerine bırden bire dön
miye başladı, ve gözleri evlerinden 
fırlıyacakmış gibi bir hal aldı. 

- Benden bir metelik 1<esemez
sin1 diye haykırdı , bir tek mete • 
lik! gözünü aç, benden bir mete
lik alamazsın!. 

Tehdit ediyordu. Elindeki değ
neği kafama indirmesinden çeki. 
niyor.dum. Ağzından köpükler sa
çılıyordu. Boyna dönüyor ve tek
rarlıyordu : 

- Benden bir metelik alamaz • 
sın! ben mahvolmuşum! ölmüşüm, 
ölmüşüm be! 
Beş çocuğum var beş! gözünü 

aç! 
Ses bütün holü dolduruyordu. 

Yumuşak yumuşak: 
- Pek bağırma öyle! dedim. 
- Nasıl bağırmayayım? Bunu 

siz yapıyorsunuz! benim gibi bir 
adamdan para kesilir mi? 

Pek aı;abi idi, söz anlatmanın 

imkansızlığı karşısında eli.erimi ka-
1 

vuşturmuş duruyordum. Fakat o 
gittikçe cırpınıyor, bükülüyor ve ! 

homurdanıyordu, bir aralık bir 
arkadaş hademelere: 

- Şunu çıkartın d1Jiarı, fazla 
kaçtı! dedi. 

Bereket versin kendi gürültü
sünden bu ııözü duymad 

Tam bu ı;ırada bizim iyi kalpli 
şef göründü: •Ne var?• demiye 

kalmadan meseleyı anlattım. Du· 
daklannı ısırdı , sonra: 

- Zarar yok! dedi, siz parayı 
tam verin vergi farkını ben öde
rim. 

MAHKEMELERDE 
(3 üncü sahifedQn devam) 

- Şahitleriniz? 
- Onları da birlik1'> kaime 

bildireceğiz efendim .. 
Hakim: 
- İcabı düşünüldü .. dedi. Mad

di zarar ve şalrıit listesinin veril
mesi ve ~ahitlerin celbi için mu. 
hakemen.in talikine .• 

Mahkemeden çıktılar ... Davacı 

kadın, mahkemeye girmeden ev
vel kendisine •hemşire, dinlemi

yorlar. Baldızım on para alama
du diyen kadına: 

- Gördün mü? dedi. Ben iki bin 
istiyordum .. Avukatım üç bin lira 
alacak. Nasıl, alınır mı imiş. alın

maz mı ımiş? 
Kadın cevap verdi: 

- Avukat başka taraftan tuttu

ruyor. Öyle senetle, sepetle para 
alınamıyor yoksa... Sizin hesabı
nız yanlııjtı.. Abukatın hesabı 

başka .. 
Davacı: 

Neme lazım hemşıre? Ben pa
rayı alayım da, hesabı ne olursa 
olsun .. O damat olacak haytanın 
da aklı ~aşına gelsin! dedi. 
Kızına döp: 
- Haydi kızım, gidelim .. Her 

şeyde bir hayır vardır. Bu da in. 
şallah hakkında hayırlı olur! de

di. 
Kız, ö:ıleri sıra yürüyen eski ni

<anlısına öyle arzu ve teesür dolu 
gözlerle bakıyordu ki, bu bakış
lara göre hüküm vermek ic:ap etse, 
insana. ni:::an1n bozulmasından 
pek müıeessir oladuğuna ve sar
sıldığına hükmedebilirdi .. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 73 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KABAYEJ. 

Türkleri A vrupadan çıkarmak için •• 
Muharebenin şu suretle kat'i ne

tice alması zamanında idı ki Sırp 
kralı, Türklerin galip geldikleri
ni göı-ür görmez derhal Türk or
dusuna muavenet ctmeğe başladı. 

Sırpların lıu yardım taaruzu, 
Ehlisalib" büSbütün felakete sü-
rülemişti. • 

Dev!etı Osm-.niye tıırifti 
sahibi m\lvernh Hammer, 
her ne kadar Sırp Pttn • 
sini de Türklerle beraber muna
rebe et.m.iŞ addeıfü·orsa da bu fi
Jr:r yanlı.şt r SırplJ r nıu"anbeye 
muzafffı 1) et n gı · uaı f " ı.a-

karrür ettiğini anladıktan onra i§
tirak etmi,lerdir. Şayet Ehlisalip 
muzafferi;eı kazanmış olsaydı bun 
ların müttefiklere iltihak edecek
lerine hiç şüphe -,oktu. 

Çünkü, Türkleri Avrupaaan çı
karmak için bütün Avrupa devlet 
leri bir araya gelmi§ harbediyor

lardı. 
İş.in garibi Eiıli.<alip ordusuıı.- . 

dan meydanı harbi terk.edip ka
çan ilk kumandan Macar kı>alı ve 
müttefikler orduları bru;kumanda
ru Sigizmund oldu. 

'lürkl~rin t;Ok.ibuıd~n pek guç , 

-
--

B k • 
1 

Yazan: OSMAN CEMAL K 
~~ ........ 1-·e_h_·i-ka ____ ,J ~ 

1

Bu kadar yıllık eşkiyayın1, b, 
le dokuz canlı herif görme 

- Eğeı işın gticun 

• 
9 /kincikanun 1917 Meis Adası muza/ feriyetin-

- Ah dedi, pasakamu, yapma, ı 
sesparekalo yapma, niçin ya, bu-
rada sıkmasın bir patirti!. ı 

Garsonun korkması üzerine Mus
tafa sustu, sessizce rakısını ıçme· 
ğe başladı ve iki karafaki yuvar
laô.ıktan sonra kalktı, berikilerin 
masasına sokulup: 

ğil de bir s kıntın falan ' 
le bana da gitmeden oncc 
yardımda bulunay•m!. 

de Cafer onbaşının büyük bir şeref hissesi vardır - Eks;k olma hem<er',,. 
lik h çbir yardıma ı' t ys 

- Gelince yine görü Büyük harpte Türk askerlerinın 
yarattığı mucizeler yazmakla bit
mez. İngilizler Çanakkaleden bah
ııederken: 

cTürk askerini tanımak mı ıs

tiyorsunuz? Çanakkale destanla
rını okuyunuz!, diyorlar. İngiliz 
Başvekili Ç:Orçilin (Büyük harp
te Çanakkale) adlı büyük eserin
de, Çanakkalede Türk askerin in 
hamaset ve şecaatinden bahseden 
birçok fıkralar vardır. 

Bu kahramanlık destanlarına 
henüz ilave edilmemiş öyle va-k
alar dinliyoruz, öyle göğüs kabar
tan menkibeler işitiyoruz ki, ·bun 
ların hepsi ayrı ayn birer cilt teş
kil edecek kadar uzun kahraman
lık hikayeleridir. Hepsi birer ha
kikattir ve hepsi de kendine gö
re ayrı birer kıymet taşıyan vesi
kalardır. 

Bu kahramanlıkların tarihini ve 
edebiyatını. ancak bizden sonra ge
lecek nesiller yapacaklar ve ya
zacaktır. Biz, hadiseleri sadece -ol
duğu g>bi- aksettirmeğe ve teııbite 
çalışıyoruz. 

Bu yazımda 1917 yılının 6 kanu
nusanisinde (Meis) adasına yapı
lan mühim bir baskından bahse
deceğim. Bana İstiklhl harbinde 
de büyük yaralrığı görülen ve ge
çenlerde Trabzonda vefat eden 
kıymetli arkadaşım Trabzon po
lis müdürü Bay Celal anlatmıştı'. 
Celal Büyük Harpte ihtiyat zabiti 
idi. Vak'ayı ağzından dinledim. 
Fakat ,bundan evvel, ayni vak'ayı 
daha resmi ,.e salahiyettar bir ka
lem sahibi olan ve o zaman ordu
muzda Çanakkalede kumandan 
bulunan Müsir Leyman Fon • Sandres (1) Paşanın hatıraların-
dan kısaca takip edelim: 

• Akdenizdeki (Meis) adası lima
nına bir ateş baskını yapmağa ka
rar \'erilmi.şti. Burası İngiliz kıt
aları tarafından işgal ve toplar, 
telsiz telgraf istasyonları ve saire 
ile teçhiz edilmişti. (Meis) adası 
Türk sahillerine karşı muhtelif 
teşebbüsler için iyi bir mevi<.i ve 
üssülhareke teşkil ediyordu. 

Dört haftadanberi hazırlık ya
pıyorduk. Bir obüs ve cebel ba
taryası, Anadolu kıyısından şi
mendiferin nihayet noktası olan 
(Baladiz) den itibaren, iptida za
rarsız yollar üzerinde, daha sonra 
yolsuz ve çetin dağlardan aşılarak 
adanın karşısındaki kayalık buru
na getirilmişti. 

Takriben elli kilometrelik bir 
meo.afe imtidadı olan bir keçi w 
ester yolu birkaç yüz amele vası
tasile • bir ay içinde - üç metre 
genişliğinde nisbelen ince bir yol 
-0lmak üiere genişletilmişti. Bu 
suretle obüsler bin müşkülatla şa
hile götürülmüştü. Üzerinden aşı
lan ağ silsilesi 1500 metre, sahil
deki burun ise 220 metre yüksek
liğinde idi. 

(1) Leyman Fon Sanclres Pa'i"
ııın «Türkiye<le beş ~ene. adlı e
serinden. 

' 
yakasını kurtarabildi ve Karade
nizde orduyu denizden müdafaa 
için Venedik donanmasına fe\'ka
lade bir zahmetle canını attı. Or
du aııkeri Türklerin taarrudarına 
nevmidane mukavemet eyledilerse 
de neticede hiçbir mu\'affakiyet 
kazanamıy acaklarını aıılay ınca 

kaçtılar .. :Nihayet Tuna nehrinde 
boğuldular 

Türk ordusu, müthllj bir akınla 
ortalığı altüst ediyordu. Ehlisalip 
ordusunun bir kısmı da Tuna ü
zerinde bulunan erzak gemilerine 
can attılar. Fakat bu gemiler esa
sen ağzına kadar yüklü oldukları 
halde bir de bu yük ilave· olunca 
bu kadar ağır lığa tahammül ede
miyerck az bir zaman içinde ba
tarak Tun;.!' n bulanık sularına 

gömüldüler. 
~an askerinin bir k.smı da 

periı;an b.ir surette kaçarak ya 
rı yolda açlıktan ve sefaletten te
lef oldular. 
Palantına Kontu, birdılenci kı- 1 

yafetim• girer<>k memleketin<' dön
mek istediyse ele yolda SO"l dere- , 

t Yazan: \ 
1 ISKENDER F. I 
L- Sertelli __J 

topçu Alman binbaşısı (3) vardı. 
bahsettiği Schmit Kolboy. 

Binbaşı yalnız emir vermesini bi
lir, hatta yanımızdaki diğer Al
man zabitleri bile onun fuzuli söy- ı 
lenişlerile alay ederlerdi. Eğer bu 

6 Kanunusanide bataryalarımız üç yüz kişilik fedai gurupu arasın-
(Meis) adası limanından takri'l:ıen da (Hızır) adlı bir onbaşımız ol-
beş bin bir metre mesafede yerleş- masaydı, bin~ yüz metrelik da-
mişti. ğı aşıp buruna inmemize imk~n 

Ceplıanelerimiz 400 deve ıle ge- kalmıyacaktı. Zira, üç yüz metre 
tirilmişti. Düşman, dört ay süren kadar dağa çıktıktan sonra keçi 
bu faaliyetimizin kat'iyyen farkı- yolu da bitiyor ye sarp kayalıklar 
na varmamıştı. bsşlıyordu. Bu kayalıklardan obüs 

9 kanunusanide, topçularımıza- toplarmı değil, sırtımızdaki hafif 
teşe hazırlandı ve limanda ilkön- ağırlıklar bile geçirmeğe imkan 
ce kru\·azör tahmin edilen, fakat yoktu. 
bilahare bir İngiliz tayyare gemi- Hızır on bası tek başına dağın 
si olduğu sa'l:ıit olan Kül rengi bo- tepelerine çıktı ve buruna inecek 
yanın!§ büyük bir harp gemisinin kestirme yolları keşfetti. Hızırın 
limana girdiği uzaktan görüldü. yaptığı bu keşfin kıymetini anla-
Bu gemi pek ihtiyatsız bir surette yabilmek ıçin, ayak basmamş o 
hemen liman metılıalinde demir- dağların vahşi manzarasını yakın-
lemişti. O gün saat 'bir buçuk rad- dan göı:mek Jazımdır. Hızir bu yol-
delerinde, gizlı bataryalarımız a- lu keşfettikten sonra, o artık ara-
teşe başladılar. Birkaç tam isabet- mızda Çarıklı erkanıharp . diye 
ten sonra büyük gemi ateş aldı. 1 anılıyordu. Topçu bi.nbaş;sı Schmit 
Tayyare gemisi artık toplarını kul- bile .ona Türkçe olarak bu şekil-
lanacak halde değildi. Biraz sonra de hıtap ederdi. 
cephanesi de infilak etti ve gemi Hızırın muvaffakiyeti bununla 
su almağa başladı. Ayın onuncu ·kalmadı. Buruna indikten sonra 
günü sabahı , iki bacanın gerisin- ·bize: 
den parçalanmış, ön kısmı hemen - .Geceleri çalışacağız. Gündüz-
tamamen su altında, hurda bir leri uzaktan dürbünle bakarlarsa, 
halde demirlediği mahalde yatı- bir hareket se2erler. Tehlikeye dü-
yordu. şeriz, bizi tayyare ile mahveder-

Bundan maada limanda istim ü- !er. 
zerinde ,bulunan iki torpito ile tes- Demiş ve hepimizi ikaz etmişti. 
Ii:h edilmiş bir ticaret gem.isi de Zira yanımızdaki Alman zabitleri 

<Meis) adasından buranın dür
müteaddit isabetler alarak, alev- bünle göriilmesi mümkün olmadı
Jer içinde kaçmağa muvaffak ol-
dular. Adanın telsiz telgraf istas- ğını iddia etmişlerdi. Hızır bu id-
yonları da Türk bataryaları tar- diaya karşı: •Ben bir tarihte.Meis 
fından yerle yeksan edildi. adası limanında bir vapur içinde 

Adadaki düşman bataryaları gecelemiştim. Vapur kaptanı elin-
muattal bir hale getirildi. Bu ne- deki uzun dürbünle bu sahildeki 
ticeden sonra, düşman (Meis) ada- kartalları gördüğünü söylemişti.> 
sından Türk sahillerine karşı en diyerek müSbet vak'alarla zabitleri 
ufak bir tecavüz ve taarruz teşeb- uyandırmıştı. Hasılı Hızır yaman 
hüsünde bile bulunmadı. lbir adamdi, Azizim!. Eğer o yanı-

Harp tarihinde mühim bir yer mızda olmasaydı, düşman - biz ba-
tutan bu muvaffakiyetli ateş bas- taryalaınnızı kurmadan - bizi ·keş-
kınının şerefi üç kişiye aittir: 1) fedecek ve bu suretle bütün nıe-
Alman süvari yüzbaşısı Schuler, saimiz boşa gidecekti. 
2) mülazimevvel Hesel Berger, 3) Obüslerirnizi yerleştirdiğimiz 
topçu kumandanı binbaşı Sciımit noktada yeni bir tehlike ile kar-
K.olbov .. ilah .. • şılaşmı.ştık. Gerçi burada fazla ka-
Vak;ayı bir kere de içinde bu- lacak değildik. Ateş baskınından 

lunan değerli zabitlerimizin ağ- sonra ne olacağımızı bilmiyorduk. 
zından dinliyelim. 

Bu kahramanlık destanını ar- (De~·a"'ı 6 ~ sayfada.) 

kadaşım yüzbaşı Celal (2) bakınız (3) Leyman Paşanın iftiharla 
nasl anlatıyor: 

- Misafir kabul eder misinız? 
Dedi. Onlar hep birden bıçakla

rına sarılmak isterken Bekri: 
- Yoo!. dedi, koyun onlar ye

rinde dursun, ben buraya kavga
ya değil, muhabbete geld'm !. 

Delibaş soğuk bir tavırla cevap 
verdi: 

- Buyurun öyleyse!. 
Mustafa bir kenara çöktü ve 

Delibaşa hitaben şöyle söze baş
ladı: 

- Sana adla sanla 
oğlu meşhur Delibaş 

!ermiş!. 

- Evet!. 

Kar ak azık 
Ömer der-

- Bana da acizane Bekir Mus-
tafa köleleri der !er. 

- Öyleymiş,. haber aldık!. 
- Ben, bir iki güne kadar se-

fere gidiyorum, muharebe bu, 
'belli olmaz. ya sağ salim dönerim, 
yalıut şeh i t olurum. Seninle hiç 
yoktan yere birbirimizi fena hal
de incittik. Haydi bakalım, bana 
hakkını helal et!. 

- Hiç yoktan yere kapışmadık 
seninle ağam!. Bu işte yerden gö
ğe kadar ben haklıydım!. 

-Neden haklıydın?. 
- Çünkü o gece siz benim d06-

tumun evine girmiştiniz!. 

- Senin dostun olduğunu biz 
biliyor muyduk bakalım?. 

- Orası da var ya! Neyse, olan 
bana oldu, bak şu çeneme, çenem 
haliı tutmuyoc. 

- Çeneni ben yapmadım!. 
- Kim yaptı ya?. 
- Bizim arkadaş yapmış olma-

lı, çünkü ben adama o kadar in
safsıı.ca vurmam!. 

- Senin arkadaşın kimdi?. 
- Cazım denilen biriydi!. 
- Amma zorlu herifmiş o be!. 

Ben bu kadar yıllık eşkiyayım, 

böylesi dokuz canlı herif ~rme
dim!. 

- Neyse, şimdi bana hakkını 
helal ediyor musun?. 

- Helal olsun amma, bizim ka
rıyı kaybettik, şimdi ona yanıyo
rum ben!. 

- Onu da bulursun yakında in-
şaallah!. 

İnşaallah !. 
Mustafa kalktı: 
- Allaha ısmarladık!. 
- Güle güle!. 
- Hakkını helal ettin değil mi? 
- Ettim eltim!. 

•- Ademdenberi ayak !basma
mış ıssız ve yüksek dağları geceli 
gündüzlü çalışarak - Mehmetçik
lerle beraber - bir ayda, top ge
çebilecek kadar yol açmıştık. Bu 
yollardan yirmi saat çalışarak ve 
gündüzleri birkaç saat uyuyarak, 
düşmana birşey sezdirmeden ge 
çirdiğimiz topları tamamile Türk 
askeri yerleştirdi. Başımızda bir 

BUGÜN ·-----1 \ı 
SINEMASI NDA i 

(2) Trabzon polis müdürü iken 
geçen sene vefat cclcn .. 

c sefalet çekmiş ve ölmü~tü, 
Yıldırım, düşmanı Niğboluya 

kadar takip ettikten sonra ordusi
le beraber muharebe meydanına 
döndü. 

Fakat Türklüğün şanlı, ; erefli 
namını muhafaza uğrunda canla- 1 

r:nı feda ederek muharebe meyda
n:nda al kani r içindP serpilıp ya
tan Türk ş.ehitlerini görür ~r
mez teessürünü bır türlü zaptede
miyerek ağlamağa başlad· 
Yıldınm kendini teskin ettııkten 

wnra dü~mandan .bakiye kalan
lardan intikam almağa baıjladı. E
le geçen düşmanları kamilen kı- • 
lıçtan geçırdi. 

İk yüz bın kisilik Ehlisalıp or-. -
dusundan ortada hemen hemen 
kimsecikler kolmamıştı {l). 

Muharebeden dolayı fevkalade 
yorgun düşen ordusunu dinlendir
mek i~in muharebe meydan nd« 
üc gu•1 \adır kurdu. 

IPZB. 
2 büyük Film birden 

1 - LEYLA ile MECNUN 
Türkçe ıözlü ve Türk musikisi 

2-HAYDUT AŞKI 
(ÇİSKO KİD) 

ğer cihetten de bu şanl ı Türk za
ferini ci,·ar hükiımctlere ilan için 
zafernameler yolladı. 

. Mısır .Sultanı ile Anadolu beyle
rınc fetıhnameler gönderdi. Mısır 
Sultanından gelen cevapta Yıldı
rım Bey azıda, Sultanı İkJ,im Rum 
hitabında bulunuluyordu ve o an
dan ; !ibaren Osmanlı padi;,ahları
na bu nam verilmi~ oldu. 
Yıldınm. üç gün sonra muzaf

fer ordusunu yanına alarak Edir
neye döndu,. Nigbolu meydan mu- 1 
ha.rebesı Türk askeri tarihim ve 
Turk - Oomanlı tarihini siisliyeıı 
en parlak muzaffrriyetlerdf'n l>i
rıdır 

Yıldırım: dünyanın en :mütlıiş 
ve muktedır lruınandanlarından bi
rı~·dı. Sevk ve idare.i, akıl ve ze
k:ls ı 'ıer kumand;mm fe'llk.nde ı
dı. 

lüdür. Türkler, gerek Tunayı aşar
ken, gerek tarihin cilvesine ve ta
lihine uyarak Tuna boylarından 
çekilırken bu uzun \'e geni~ hu
dutta milyonlarca Türk şehidi Tu
na boylarına \'e sularına gömmüş
tür. ... 

Türkler yaptıkları a'keri hare
ketlerin kalksinde olduğu gibi bu 
meşhur Niğoolu seferinde de se\·
kulcey~ nokta, nazarından büyük 
bir mefıaret göstermişlerdir. 

Ehlisalip ordusu harli müddet 
harp tedarikinde bulunarak •Ur
aUi bir hareketle Nigoolu önün
deki sırtları ~al etmişt;. 

1 

- İnşaallah 1 

Bekrı, hesab:nı göriiP 
neden çıktıktan scnra pe 
kadaşlarına döndü: 

- Bu adam ded,, tek ıı 
Ötekiler sordular. 
- Neden b;Jdin? 
- Mal kendinı göstc•' 

adam Allalı ada~ı. vol<'

d&r ka\'ga, gürültı.icıt.n ' 
bıçak!. olciuktan sonra ~ 
yağ. nıa gtkrek benirrJc 1 .. 

Jallaşmazdı. 

Mustafa, hilkat tılıariİ 1 

rıncayı b.Ie ine:tmeğe l< · 
cak kadar i~· ı kalpli, ır.r• 
şefkatli, hassas bir ir<a~ 
için. artık gönüll.ü olaral< . 
derken DeLbaş Ömer gıb 
beiası bir herifin bile k 1 

mak, onunla helallasrrari• 
çıkmak istemem,,! · 

.... 
Mustafa seferden 
dikten sonra ve M 
fanın hayvan muha 

Tam bir buçuk sere so~ 
tafa, seferden gelw .şt .. ıl• 
manda ett'.ği yetmış b< 
bir gönüllü çetcsılt· nıeP 
karşı birçok fcdakarl•k:•' 
ve bu uğurda birka'ı yer 
yaralar alm ş olan :'lhı•'· 
bula geld:kten sonra za ' 
yükleri tarafından dara 
vilmeğe başlamış n ~ı 
teklif edilen b: r çc k ış ~ı 
riyetleri reddeden k 'i'"' 

- f tevazı, kalender \'e der~ 
yatına dönmü~. fakat E 

·rısına ve dört ya<ını b t 

lan yavrusun<ı bir kal d 
ile sarılmı 1. \'c ı~te ~!· 
adı, halk taraf,nci n bO > 
mübarekle9mege baılr.rı: ~ 
onda bir takım kcra"'rt 
tasavvur etmege koyul'll 

Mustafaya i&nat edilrf. 
rcklik sıfatının en bı m bl 
dan birisi su olnıuştcıı 

Balıkpazarı meyhane·r 
rinde soğu.<, ki, !ı, \°pil b 
cesi Mustafci, Caz m, Sa~ 
h;;rrem, Yan ')k Osm~n llr 
san, manici Davul Haıf 
balıkçı Hac; Apt1>t : içı~ & 
le'rken, dışar1dan acı ıf!C• 
miyavlamas. işıt.ld ı:ı; 
dh·e Mustafa bir de d <$ t 
tı ki gayet zayıf, cıl z. ~'. 
mc.:yhancn:n kaps1na uz 
nında da küçlik bir kiiP" · 
su, ık isi ele Mre,crck of,, 
dı Bunlan görün·e hl~ . ~ , ' 
ni de rline alıp i-;crive ı;c· 
banın yanına kovdu ve 111. - ~. 
ciye ısmarlad,ğı kocD 
palar:ııt tarns:nı da bJ~ 

h9' 
ram etti. Zavallı aç 
şimdi sıcacık srban'11 bil 
pur şupur balıklar yerler fi' 
tı;fa da meyhaneciye şo ' 
di: 

- Barba bunlar bu ı;cet 
-,·atacak~. 

- Başustune ağanı'· 1 
(.Af~ 

Yara! ları toplatıp ~eh i tleri ka
mılen Tuna bornn" gömd ir<iu. Di- I 

(1) s .. haifülahbar cilt 3, s. 3119 •• 

Yıldırmı..n, Türk orclularını Tu
na boyla'lna ve Tuna üııtı.ine ası
rarak butun Avrupa dllnyasıı'.ıa 
mevdan ekumuş \'e mu7 affer el.
muştu. Tuna boyu milyonlarca 
Türk şehıdırın mnarla•il< ortü-

Yıldırım Beyazıd bir şimşek siir
atile "2 zaman i~inde toplanıp Niğ
boluya varınİlj \'e düşmana umul
madık b>ır zamanda mülaki olarak 
cesaretlerine fevkalfıde itıır.at e
den Fransızl«rı iyı ve anlayl§lı 
~ir usulu ibarple kat'i rnagliıbiye
te ve perışanlıga ul{l'at""itır. 

Bundan b..şka düşman~ ansızm ı 1 
vukua geieceı< harekatını tehır • 

(Ark4a VMI ı.-----_, 

ı, 
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lbu 1auwn metinlel't .A.naooıl9 
ı\Ja1131 biıltenlerinden almmıobr) 

'eden: Muammer Alatc 
n 24 •aatte gelen haber1ere 

,e. C.r.tt'C bilhassa Maleme tay
.e 1Mydanı etrafında muharebe 
'"'1 §ıddeti1e devam etmektedir. / 

•v•"'-'l<l·ra kaynakları Kandiye ve 
tı Onun Almanlardan temizlen-! 

11 
l!i bildirmektedır. Buraya ha. 
an ınd.rılen harp vasıtaları 

ti<),'' 

0 trılmaktadır, 
'&•r uzak mıntakalal"dakı pa
U!çüler de Yunanlıların yardı
Ue temızlenmektedır. Bu mii.f. 
eıerin rarekatı iz'aç edtei ma-
~ltedır. 
lır a~e'deki vaziyete gelince, 
~l ·aıııar burada el' an tutunmuş 
~Untnaktadırlar. Havadan 75 
lıp llıet«?lik topla bırkaç havan 
~da ındirmeğe muvaffak ol

ilj ardır 
ı . 
llıparatorluk kuvvellerı de, tay. 
meydanının şarkındakı mev,,. 

.1 tumakadırlar. 
~an.ar, Adaya paraşütle man

r de atmışlardır. Bu hare • 
·in hedefi iyi anlaşılamamakla 
_aber, İngiliz kıt'alarını yanıl
<lt, nıühimmat.ıarınl sa.rfett.ir-

t\. ıçin ol.sa gerektır. 
ı.tıanlar Maleme'de bıdayette 

, Utıdukları yerı genişletmek 
~gayret sarfel.me..'lct.e ve müte. 
'~n takviye kuvwt1.eri ge

!ıı •ktedirler. 
ı:lliz bombardıman tayyare -

1 de Maleme'deki Alman kıt'a. 1 na ve tayayrclerine zayiat ver
tedir. Hava meydanında bir 

t'ünk"1'S tayyaresi 52 tayya
~ hücum edilmiş, en az on 

Ciritte Kandiye ve Re.o 
rnoye ile Almanların 
imha edildiği bildirili
yor, timdi en tiddetli mu
harebe Maleme tayya
rneydanı etrafında teki.
aüf etrnittir. İngiliz bom
bardıman ve avcı tayva
leri de muharebeye itti
rake bqlamııtır .• =======:= 

çük nakil vasıtasının Girit sahil
lerine silah ve sair malzeme çı -
karmağa muvaffak olduğunu bil
dirmiştir. 

SURİYEDEKİ VAZİYET 
Hür Fransız Şark radyosu Glen

Marten tipinde Fransız tayyarele
rınden mürekkep bir filonun, Su. 

riyeden gelerek, Filistinde bir İn
giliz hava meydanına inmiş oldu
ğunu bildirmektedir. Ankara Rad
yo gazetesi bu filonun Suriye ü. 
zerinde 1->arckiıta girişmesini muh
temel giirmek\edır. 
Diğer taraftan Fransız makam

ları Suriye - Filistin hududunu 
kapamışlardır. 

İTALYA KRALI ARNAVUT
LUKTAN DÖNERKEN • 

Tiranda şimdi ifşa edildiğine 
göre. 17 mayısta İtalyan Kralı ve 
maiyeti Tiran meydanına gider
lerken, Vasi! Lasi isminde bir 
meczup. Kralın yanında bulunan 
Arnavutluk Başvekili Verlacıye 

birkaç eı ateş etmiştir. Kurşunlar 

kimseye isabet etmemiş ve mü • 
tecaviz derhal tevkii edilmıştir. 

Bu hadise tahkikatı işkal etme • 
mek üzere şimdiye kadar bildiriJ.
memiştir. 

İsticvabı esnasında me-'kuf, Ar
navutluk hükumeti erkanına kar. 
şı şahsi düşmanlığı olduğunu ve 
maksadının Arnavut milletini a -
yaklandırmaktan ibaret bulundu
ğunu söylc.m~tir. 

Girit harekatı 
hakkında ilk 

! EN SON 

DAKiKA 
1 

' 

Alman tebliği . 
Berlin 25 (AA.) - Ada • Alman\ 

Başkumandanlığının ıtebliği: 
Gıridde 20 mayıstanberı harp 

devam Eodiyor. Ayın 20 inci günü 
paraşülçülerimiz Gıridin stracejik 
ehemmiyeti olan bazı noktalarını 
ellerine geçırmişler ve mtiteakıben 
bunlar hava tarikile takviye edi
lerek taarruza geçmişlerdir. Giri
din garp kısmı elimizdedir. Düş • 
man gemilerine muhtelif zayiat 

•rdirilerek bunlar Girid suların
dan uzaklaşmıığa ıcbar edilmiştir. 
Havada kat'l hakımıyet eli.mizdc
dır. Çörcıl Alman kıt'alarını Yeni 
Zelandaiı asker kıyafctile indir
diklerimizi söylemiştir. Bu iddia 
varit değildir. Bu .iddiad.rn dolayı 
paraşütçülerimize beynelmilel ka
vaıde mu'ıalıf muamele yapıldığı 
takdirde öldürülecek bir kişiye 
mukabil elımizde bulunan İngiliz 
esirlerinden on kışıve karşı ayni 
muamele tatbik edılecektir. 

PIAnörlerıe yapılan 
Alman 5evkıyatı 

Londra, 25 (A.A.) - Gıritte fevka
l;ide çetn ınuharebC:ler oluyor. Kan
diye \·e Resmo'da vaziyet İngilizlere 
musaittir. Malemoda halen oldukça . 
ciddidir. 

Nevyorlc, 25 (A.A.) - Associeted 
Press'in bildirdığine göre Giride inen 

ptanörlerin her biri 16 - 20 asker ta
şımaktadır. Her nakltye tayyaresi 17 
paraşütçu ta~ım.ı.k~ ve iki planör çek
mekte jdi. Asktc>ri muharrirler gece
leri ikiden fdzla planör çektiğini iddia 
ediyorlar. P13nörlcr 3000 - 6000 met
re yukseklikte tayyarelerden aynlı-
yor. 

Gaiimtlzdekl bir 
kaç saat 
Cl lııol SaJıileden Devam) 

yalı, A.-....!Talyalı, Yunan ve Glritll 
kahraman &l"kadaş-lannm şimdiye a
dar :1&Pllan lt>.n. lıaarruzbrınm en ,._ 
fırın:. J<ıwıoı ve hiç bir zaman leker
riir etmiyecek olan şera.it dah'1lnde 
Girdi muhafaza. edeceklerine büyük 
itlmadun vardır, Bu kadar yakın ii&
leriyle du.,._ için ııeraıı biç bir za,

man bu - m._ıt omıa.m.,ı..-. 
Netice hakkında ı;ol< büşük bir ü

midim vardır. Yeni Zeliinda kıt'alarmı 
tanıyorum ve bımlu1n iş 'beraberJ:ği, 
birlik, melanel, ln:r.iba.I ve ferdi leşeb
bÜs Ulbariyle hif bir zaman &"'rl ka.J
ma.dıklarını bWyoruoı.. Bu kıt'alar Yu
n.an.isı.a.nda. Avu:.tra.lya.hlar ve Yunan
hl:ır gibi dümd:ır vaıtfesini görerek 
meziyetlerlnl ~-rırtı.,lcrdlr. Gu•tte 
de ayn! mük~rnıneliyeıl.le dUi'üşecek
lcrdir. 

Groenland'a 
paraşütçüler 

indi mi? 
Londra 25 (AA.)- Dün Gro

enland adası açıklarnda vukubu
lan deniz muharebesi, Almanlarin 
paraşütle Groenland adasının ba
zı kısımlarına asker indirdiklerine 
dair geçen ay neşredilen haberle
ri takip etmiştir. 

Hatırlardadır ki Ruzwlt bir 
gazeteciler toplantıs:nda şu söz
leri söylemişti: ·Almanların Gro
enlandın bazı kısımlarmda bulun
madıklarından emin değilim .. 

~ate tahrıp edilm~tir. Dığer 
llıkiarı da hasara uğratılmıştır.! 
~ııd.a da Ingiliz ve Alıman tay. 

u· leri arasında muharebeler ol lıtanbalaa ç6p 
derdi halledildi 

Yakında askeri mahkemede mu-
hakemesi yapılacaktır, ,..._ ... "'ıllllllıllllııılllllı_-.ı_,. ___ _ 

O gündenberi Amerika donan
ması, İngiliz donanmasile birli:kte 
o ha valide devriye hareketinde bu
lunuyordu. 

~-----~ 
g~na şüphe yoktur. 
-.ııuo SULARINDA DA 

!) ~EBE ŞİDDETLİ 
~u'~er taraftan Gir.it sularında 
~ donanması ile Alınan hava 
eı., rı ar as• ndaki muharebe de 
~attı_ edıyor. 
~ ır ltalyan tebliğoine göre 2-0 ile 
~llıayıs arasında ·tngüizler ikisi 
~'dolar, ikisi de tayyareler ta
lı;;.,tıdan batırılmak üzere dört 

1 
.. lzör kaybetmişlerdir. İkı kru. 

1\11 r de kano otomabiller tara -
~an .hasara uğratılmış, diğer bir ı 
1 Vazore de torpil isabet etmiş-

tng·u 
~ l z_ kayn~lan, bu muha • 
~e. Ingılız filosunun zayiat 

. l!sıni tabii görmekle beraber, 
~Ce hakkında malümat verme

~, ledir_ Almanlar ise, Gıriı har
n başındanben hiçbir tebliğ 

ı\ etın~mektedirler, 
~r~ Ra<lyosu, lngiliz filo _ I 
n gozunden kaçan birkaç kü-

Bir Alman Bava 
Generali 

(1 lnGi Sıı.tıdedoıı Devam) 
ruzda bulunmuştur. Fransanın 

garbında Sen Nazer dokları da
hil olmak üzere işgal altındaki li
manlar ve meydanlar bombalan
mıştır. 

F.;lemenk açıklarında bır tiı:a
ret gemisi hücum neticesinde a
teş almıştır. Bir petrol gemısi de 
has.ara uğramıştır. 

nat kontrol6rlerl 
Cl inci Sııhlfeden Devam) 

kep yeni bir büro teşkili karar
laşmtştır. Vekiller Hey'e\i bu teş-· 
kilat için Ticaret Vekaleti emrine 
48510 tira1ık tahsisat \•ermiştir. 
Ayrıca ~r vila~·ette fiat kontra. 
lörleri yetiştit'mek üzere kur:;lar 
açılması kararla;;ın:ştır. Yeni teş· 
kilat haziran başında faaliyete ge
çecektir. 

HARP VAZİYETİ 
il. cı ıncı saııu- DeYaml 
\~k mevziler ele geçırmı~ler 
"ı-Itıeydana bir miktar top da 
~llıişlerdir. Denizden çıkar· 
~ ra ge!inee; bu teşebbüslere 
~ı İngiliz oonanması büyük 
\~asta mani olmuş, ancak ay
~! Alınan hava lruvvetlerile sü
~ı ob;r• muharebeye tut~arak 
1 ~ layiata uğramıştır. Almanlar 
~ltlra>ıör ve 6 destroyer lbat:r
~t rını iddia edıyorlar. Ben Gı
~ 'k'larında İngilizlerin 9 kruva
~ Ullanmağa lüzum gönnedık
~-' kaniim. Eğer bu kadar harp 
~!ııı lııi batırılmışsa, Gırıt . suları 
~ ~lara açılmış demektır. Fa-

4•tndiye kadar ciddi bir çıkar
~/apılmadığına göre donanma 

ıt sularında vazifesi başında 
t\. •~tır. 
lıııanların manken paraşütçü
atınası, bence müdafilere lü
~ z. cephane sarlettirmek 
ı't •dıle değil, müdafaanın kuv

.~., derecesını anlamak, indir
~Çin yem müsaıt mevkıler bul-· 
~· tnaksadile yapılabilır. Bu 

( it .Almanların ilk günlerde 
1~~8Yiat verdikleııini gfuterır. 
~ız dooanmasını imhaya çalış
~'ltıı rı da, denizden çıkarma ya· 
1 ~ _adıkça, hava nakliyatile ada
~1~al edilemiyeceğine inandık-

1.t deiiilet eder. 
~tf "1.ıne hava meydanı, Suda 
>ıt~ıle Hanye arasındaki küçük 
~ I ad_a, üzerindedir; bu mey
C.r. ~ '1gılizh.rın top ateşi altında
~. ak at bu ateş baskIBı kafı de
~ ~· ı\lnıanların burada tutun
\: İngiliz\e-.- için çok zararlı-

! . • 
llonanm~ ~tık Stida körfc-

zine sokulamaz ve burasını üs 
olarak kullanamaz. 

2- Melame en büyük hava mey
danıdır; nakliye tayyarelerile sür
at ve intizamla a,,ker, erzak ve 
cephane indirmek, yani ilk kıt'a
ları ikmal ve takviye etmek imkii· 
nı vardır. 

3- Bu bölge Almanların tekrar 
teşebbüs etmeleri çok muhtemel 
olan denizden çıkarmalar1için mü
sait bir köprübaşıdır. 

Bu it:barla, İngiliz hava, deniz 
ve kara kuvvetleri müşte~ t>ir 
taarruzla <buradaki Alman kuvv~t
l~riI>i denize dökmelidir. Zaman 
geçtikçe İngılizlerin bu imkanı 
kaybedeceklerı şüphesizdır. Zira, 
Almanlar umdukları kadar kuv
vetlendikten sonra. adanın garp• 
kısmmı işgal için taarruza geçe
ceic.Jer Ye yeniden bazı mevkilere 
paraşütçü kıt'aları indirır.eğe ça
lışacaklardır. Top indirmeğe mu
nffak olan Almanlar şimdi zırhlı 
vas:talarlnı beklemektedirler. İn
gilizlerin vakit kaybetmelui hiç 
doğru değildir. Sahile ayak basan 
veya meydana inip yerleşen düş
man, daima bır tehlikedir. Ada 
müdafaasında esas karaya çıkart
mamak veya meydana indırtme
mektir. Bunlar vaki olursa yapı
lacak iş şiddetli taarruzla denize 
., .. ,__"~tir. 

İki taraf için de kat'i netice ye
ri şimdıki halde Melame bölgesin
dedir_ Giridin işgali tehlikesi, bu
radaki muharebenin neticesır.e 

ibağhdır. Tutunmuş olan Alman 
kuvvetleri henüz müdafaa halin
dedir. Tehlikeyi bertaraf etmek i
çin İngilizlerin muhakkak taarrı..z 
etmeleri !Szımdır. 

(1 inci Sahifeden Denm) 
dmı olmuştur: 

Aslen Bosnalı olan ve Taşlıca 
göçımenlerınden bulunan Ali Çor. 
bacı Viyanada ıken Tuna nehrine 
çOp dökülmesinin menedilmesi ü

zerine orada yapılan çop fırınlarını 
sathi -hır 'şekilde tetkık etmiş ve 
İstanbula gelince de bu .mOOern 
çöp fırınlarının şehrimizde de ya

pılabileceğıni düşünerek Beledi
ye Reisliğine müraeaalta bulun
muştur. 

Yalı ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Kırdar göçmen vatandaşın tekli
fini şayanı dikkat görerek kendi
sine malzeme verm~ ve Edırne
Jı:;ıpıda tecrübe olarak bir çöp fı
rını yapılmasını söylemiştir. 

Ali Çorbacının yaptığı bu tec
rübe fır:nı bır heyet tarafından 

tetkık olunarak çok muvafık gö
rülmüştür. Bunun üzerine Bele
diye Reisliği Edirnekapıda 3, Üs
küdarda 3, Beyoğlunda 3 çöp fı
rını inşa olunması için 1941 mali 
yılı bütçesine 50 bin hra tahsisat 
koymuştur. 

Bunların planları Belediye He
yeti Fenniyesinee hazırlanmı.ş ~ 
1 haziranda inşalarına başlanması 
kararlaştırılmıştır. 

Üsküdardaki çöp fırını Umrani
ye köyünde, Beyoğlundaki Şişli

de, Edirneka:pdaki de temizlik a
hırları arkasında yapılacaktır. Be
her fırında günde iki yüz araba 
çöp yakılacaktır. Ali Çorbaeının 

ucuza malolan bu fırınlarının ha

rareti ile suları ısıtmak da kabil 
•bulunduğundan Edırnekap, Şişli 
ve Umraniye köyünde birer halk 

hamamı da yapılacaktır. 
Çöp fırınlarının civarinda bu

lunacak olan bu hamamlar:n su
yu başka ateş yakılmadan ısına· 
caktır. Bu suretle hem şehrimizin 

çöp derdini halleden ve hem de 
halk hamamları suyunun masraf
sız ısıtılmasını temin eyliyen Ali 

Çorbac'nın Belediyeye ve şehre 
hizmeti takdirle karşılanmıştır. 

• TAKVİM • . 
lıumi 1351' Hızır Hicri 1381 

MAYIS 

20 
... AHİR 

11 28 

Yıl 941 A1 5 Va :ıtı Fr:a.ııi 

MAYi S 
s. o. VıtJ<it s. D --------
5 34 Güne, 9 -06 
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(1 lnc! Sahifeden Devam} 
Jlismark. zırhlısı da hasara ı.ığ

ratılmıştir. Filonun takrbine de
vam edilmektedir. 

Hud zırhlısı 42,10-0 ton hacmin
dedir. 1918 de denize indirilmiş, 
1920 de tamamlanmıştır. Zırhlı ce
reyan eden muharebede Amiral 
gemisi bulunuyordu. 

262 metre uzunluğunda, 32 met
re genişliğinde idi. 38.l lik $ekiz, 
14 lük on iki, 10,2 milimetrelik 
dört toıpu vardı. 21 milyon İngi
liz lirasna malolmuştu. 

35,000 tonluk •Bismark, zırhlısı 
ise harp başladıktan sonra ikmal 
edilmişti. 

Harbin bidayetinde hi~tte 
veya tamamlanmak üzere İngilte
renin 24 zırhlısı vardı. Bunlardan

Ruayal Uk ile Hud olmak üzere 
ikisi bat:rılmıştır. 
Almanların 6 zırhlısı vardı, Bun

lardan Gnaysenau ve Şanhörst 
zırhl:ları Brens limanında tayyare 
'lxxmbalarından delik deşik bir 
halde yatmaktadır. 

GIRIT'TE 
(1 - Salıifedecı Devam) 

mahrum idiler. Adada mevcut bir 
kaç hava meydanını.ıı müsaadesiz
liği ve Alman hava üslerinin ya. 

kınlığı İngiliz avcı tayyarelerinin 
Giridden çekilanesini elzem kıl -

mışlı. 

Dün öğledeıı sonra Kahirede 
neşredlien resmi tebliğde İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin Ma
lame'ye yapttlcları taarruzda Al
man tayyareleri pek çok hasara 

uğratılmıştır. Meydanda ve kum. 
salda yatan mühim aslreri nakliye 

tayyarel.eri bombahınmış ve mit
ralyöz ateşine tutulmuştur. 

İlk haberler en aşağı on Atman 
tayyaresinin tahrip edildiğini ve 

diğer bir çoğunun da hasara uğ
ratıldığını bildirmektedir. Daha 

sonra yapılan diğer bir istrkşafta 
birçok tayyarelerin yanmış oldu· 

ğu. diğer bir çoğunun da kulla. 
nılmaz hale getirildiği görülmüş

tür. 
Uzun menzilli avcı tayyareleri 

Malame'de dört büyük nakliye 
tayyaresini imha etmişlerdir. 

Giridd.e muharebe şimdi Adanın 
garp 'kısmına temerküz etmiştir. 

Diğer meydanlarda tutunamıyan 
Almanlar, bütün kuvvet ve mal

zemelerini buralara tehşit etmek
tedir. 

Randiye ve Resmoye havadan 
inen AL'l'lan kuvvetleri tamam:·e 
imha edilmi~tır. Diğer mıntaka • 
!urda inenler de temizlenmekte
dir. 

TÜRKİYE 
SURİYE 

(Başmak&lden Devam) 
,-e daha da koymakta devam ede
ceklerinden şüphe etn1en1ek ge
rektir. Nitekim, Suriyeye Alınan 
tayyarelerinin inmesini müteakip 

, İngiliz hava kuvvetleri tereddüt
süz Suriye bava meydanlarını 
baınbardımana başladılar ve Fran
sız - Alınan mütareke şartlarına 

• açıktan açığa uygunsuz olan va
ziyeti fili mjidahalelcri ile göz
önüne koydular. 

İngilizlerin eninde \'e sonımda 
bütün Suriyeyi, Suriyelilerin ve 
oradaki Fransız ekseriyetinin de 
tasvip ,-e hatta da\:eti ile işgal 
etınek zaruretini hissedecekleri 
muhakkaktır. Ancak, işgal hare
ketinin hemen yapılmaınasının 

bazı askeri ve hususi sebepleri bu· 
lunması da tabiidir. 
Evveleınirde Sııriyede Alınan

dan ziyade Alınan taraftarı bir 
Fransız Generali ve .. onun em· 
rinde 35 ile 45 bin arasında tah
min olunan bir ordu vardır. Ko
miserlik \'e kumandanlık \"asfını 

n~fsinde toplıyan bu Generalin 
hatalı hattı hareketini tehariiz et
tirmek, Fransız ordusunu a~:dın· 

tatmak \'e hatta o orduyu Suriye 
ve Hür Fransanın ıuüstakbel men· 
faati hesabına hıhirliğine davet ve 
celbetmek, mahalli halka Su
riyenin Vişi hükiin1eti tarafından 
mihvere peşkeş çekildij;<ini anlat
mak rn müzaheret temin eylemek 
de belki İngilizlerin katetmek iste
dikleri hedeflerden biridir. Böyle 
olmadığına göre, icabında 35 - 45 
bin kişilik bir kuvveti filen dağı
tacak bir amdiyeyi başarmak kud
retinde ve ayni zamanda Alınan 
istila teşebbüsünü önliy·ttek üstün 
bir kuvveti noksansız bir halde 
Filistinde. :\faverayi Ürdün ve 
Irakta toplamak ve ondan sonra 
Suriyede harekete geçmek de İn

-giliz Orta Şark Kumandanlığının 
ve Kurn1ayının hesap ve plinları 
i~inde bulunabilir. Bütün Arap 
yarımadasının ve hatta Hindista
nın kilit noktalarından biri olan 
Suriyeyi herhalde İngilizlerin kan 
dökmeden ve bütün imkanlarını 
sarfetıneden mihvere teslim et· 
miyecekleri muhakkak olduğuna 
göre; ayni zamanda bütün Yakın 
ve Orta Şark bölgesi ölçüsüne gö
re hazırlandıkları ve noksanlarını 
tamamladıkları mulıakkaktir. Şim
diye kııdar Fili.tin ve Maverayi 

Ördüne 300,000 kişilik bir İn~lz 
ordusunun tahşit edilmiş bulun
duğu, Iraka da mütemadiyen Bas
ra yolu ile asker, tank, zırhlı kıt

alar çıkarılmakta olduğu malum
dur . 
Şarki Afrikadaki kıtaatın da 

bundan böyle serbest kalmaların
dan istifade edilerek Mısıra ve 
Filistine sevkolunacaklarından 

şüphe edilemiytteği gibi; mihve

rin bütün gayretine rağmen; Hi
caz, Yemen, Küvit, Maverayi Cr· 
dünün biitiin sempatileri ile İn
giltere tarafında bulunduğu ve 
Irak hareketinin de bir iki hafta 
içinde tamamile tasfiye edileceği 
muhakkaktır. Hatta, Suriye ve 
Iraktaki halkın da hakiki vaziyeti 
anlamış bulundukları gelen haber
lerden anlaşılmaktadır. Bilhassa 
Halep ve Şam gibi Suriye şehirle
rinde halkın duvarlara beyanna
meler yapıştırmaları, Hür Fran
saya karşı muhabbetli ve bağlı bir 
vaziyet edinmeleri de başka ne 
türlü tefsir edilebilir?. 

Mihverin menfaati ve hedefi 
Arap yarımadasındaki bütün hal
kı bir beşinci kol halinde ve mu
hayyel vaitlerle İngiltu" aleyhi
ne ve toptan bir kuvvet kaynaş
ması şeklinde sevkeylemek ve 
kolaycacık bu kıt'ayt ele geçir
mektir. 

Buna karşı İngilterenin hedefi 
de Arap yarımadasının ve Suri
yenin hakiki menfaatini korumak, 
istikrarını muhafaza eylemek ve 
mihverin bu topraklara ayak bas
mamasını bütün gnyretile temin 
etıncktir ve .. her ne pahasına o
lursa olsun; bunu da yapacaktır, 

Binaenaleyh, Suriye vaziyetin· 
de tekrar Tiirkiye me\lzuuna dö
nüldüğü vakit; Tiirkiyenin hattı 

hareketind~ki tutum, dürüst bi
taraflık ve bütün bunlara mıın
zom dikkat, kendiliğinden bütiin 
vuzuhu ile tcbariiz eder. Bu iti· 
barla: bir defa daha tekrar edelim 
ki, Tiirkiye harp haricidir. Bir 

tecavUze uğramadıkça her ne şe
kilde olursa ol.un, herhangi bir 
n1aceraya atılarak değildir ve her 
türlü vaziyete karşı topraklarını 
her CPphede, ayni kuv\rt ,.c kll'1-
retle müdafaa eder•k iktidara da 
sahiptir. :\!uhakkak ki, Ttirki)e
ve earbından ve cenubundan 2e-
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
-.. Ne. 

71 Kadıköy, 

mahallesi 
kağı en 
64. eski 

Altuni zade 
KoŞ\.lyolu so

csk. 60 62, 
58---58- .ji(i, 

835 

1176 

1392 

1590 

1981 

2211 

2329 

2371 

2483 

2490 

yeni 94---96 numara 
.Aksaray, Gureba Hü
seyin Ağa mahallesi Şe
kerci sokağı eskı 10, 
yeni 17 nur.ılaı·a pafta 
185. ada 88'1. oar!'el 14 

Beyoğlu, Ş:ıhkulu ma-
hallesi Serascrc~ çık-
mazı sokak eskı yeru 
21 numara pafla 37, a-
da 285, parsel 43 (şim-
di Galata llı.tüeyyetzade 

mahallesi Topçu ba;;ı 

ç>kmazı sokağı.) 

Fener, Tahta M.inare 
Katip Muslahıttin ma-
hallesi Çorbacı çeşmesl 
sokak numara esk.ı ye
ni 5 

Baku·köy, İncirh arazisi. 
Kartal tepe mahalle~n 

numara e::Jci 15, 16 mü 
kerrer, harita 439 
Kadıköy, Osman Ağa 
.mahallesi Mı.skıanber 

sokağı numara eskt 8 
yeni 5 taj 5, pafta B, a
da 2, parsel 38 
Galata, Kemankes Ka-
ra Mustafa Paşa ma 
hallest KarakOy cadd.e
sı numara eski yenı 9 
Bc.>·oğlı..ı, Kalyoncu.kul-
luğu rnahallesi K3l.ya-
bey "·~ Kordela sok:'1k 
numara eski ytrni ı, ta! 
18 pafta 18, ada 4\6, 
parsel 24 
Beyoğlu, Kalyoncukul 
luğu mahallesi Öınet 
Hayyam caddesi Fesli.-
yan sokağı eski 35, 37, 
yeni 37 - 39. pa!la 19, 
ada 455, parsel 6 
Emınönü Zından kapı 

mah~llesi Zindan kaıH-
sı caddesi. (Yumurtacı 

caddesi) esk.i 363, yenı 
71, pafta 128, ada 356, 
parsel 54: 
Beyoğlu, Tanıtom ma
hallesi Se1Atj0 odaları 

çıkmazı eski 17, yeni :r., 
paCta 35, ada 325, par
sel 116 

Beyoğlu, Şabkulu ma
halle~i Serdar Ek.rem 
sokak eski, yeni 35 -
37 - 39, pafta 38, ada 

5~$0.-

4sn.-

113.-

800.-. 

t8n.-

143 ...... 

sn.-

284 parsel 92 4.215,... 

2580 

2618 

2709 

2745 

2752 

- 2787 

2864 

2946 

Heybeli.ada, e:ikİ Kuyu-
başı yeni Ulujbey so· 
kak numara 48, tıi 48, 
pafta 11, a(la 55, par
sel 27 
Beyoğlu, Şahkulu ma
hallesi Büyük Hendek 
caddesi num•ra eski 
yeni 521 pafta 40, ada 
292, parsel 8 
Ortaköy, Katolık kllısesi 
yeni Aydınlık sokak nu
mara eski 47, yeni 85 
Sultanahn1et Ahırkapı 
Cankurtaran mahall<bt.i 
(Seyit Hasan :iOKa.t:,ı) 

Cankurtaran cadde l 
numara yeni 9, pafta 60, 
ada 72 parsel 16 
Aksaray, '\•erıikapı, Y.ı-

lL mahaUesi AlboyaC'ılar 
sokak eski 19, yeni 31, 
pafta 209, ada 829, par .. 
sel 19 
Beyoğlu, Kalyoncukul
luğ" mahallesi Ömer 
Hayyam sokak eski 23, 
yeni 25 - 25, taj 132.1 

pafta 19, ada 545, par
sel 11 
Emiuönü, Çar~ı mahal
le:;i Rebia Hanı eski ye-
ni 14, pafta 8 ada 2718, 
parı;el 27 
Beyoğlu, Abdü.şselAm 

mahallesi Tosun yeni 
Kalfa yamagı numara 
eski 20 
Beyoğlu, Arap Camü 
Şerif mahalle:ii l\taka
racılar caddesi e.:;ki 56, 
yeni 5ı 

165.-

1270.-

100.-

8706.-

276.-

385.-

120.-

U7.-

ll!M-ı.II!ı"'-• T~ 
Lira Ka. 

l'j,l'Jl!rol v" tarla 82570 M2 505.-

Bahçeli ahfap 
evın yarısL 

..saııçeıı 

atı;;ap e .. 

Kic•r di*Klnuı 
116 tıı..;esi.. 

Ar.i& 

lt._agır a111rtr:1nm 

5/12 bisseai. 

• AJıiap evin 
12555/%288( 
Hi'ssesi. 

Klcir evlll 
3/24 ınsse.ı. 

Ev enku 
halın<l" 

Bahçeli ahşap 
evın 1/3 hiaııe8i 

Dülckln ve 
atı.,ıp evin Z/4 
Hissesi. 

Kagir oda 

Bı.r evi.n 5/8 
Hissesi. 

Dülı:lclnuı 1/10 
Hısse8i. 

l lB. l\tı 

- 81.25 M.2 

'; M2 

lahm:nen 
l!.79 MZ 

47.5-0 M2 

174 M2 

31 M2 

77.SO MZ 

• 281 MJ 

39 11(2 

8D M2 

Tahminen 
M.55 MI 

2902 ~il 

62MJ 

'2.50 M2 

35 M2 

Tahmınen 

100 ~12 

25.34 M2 

ı6.30 

80.-

ı87.30 

U.30 

3UO 

182.3• 

23.30 

- 18.50 

127.-

ıo- 1 

870.60 

28-81 

21 ~o 

38.50 

1!.-

U.7~ 

Yukarıda adresi ve tafsilitı )'azılı 911'riıneolı:ull"" pefİll para ile ve pa
zarlık suretiyle satılacaktır, 

İhale 12-'6/941 Per§embe günü saat ondadır. Arttırma esnasında verilen 
bedel mukadder kıymeti geçti~i takdirde ı..minat akçesi derhal arttırılmıyaralı: 
ihale kimin uhdesine icra ediltrse teminat akçesi ona ikmal ettirilecektir. 

İsteklilerin teminat akçesi, nüfld ~ .. ., üç lul"a fotoğrafla bır· 
tikte bildirilen gün ve saate kadar Şubemiz Emlllı: Servi.oiııe ıelm<!leri. 

(880) 

Dünkü Milli küme 
maçları 

Dö,. blıanbulda ppolaıı Mftll K.ii· 
ıne Maıolarında, l"ene-rbail~ DemR
sponı 1 - 3 Gal:ııtas:u'ay Geıt(ler1ıir
lltfnl ı - t yenmı.ıercıtı-. 
bnılnle de İsleubuiıopo.- AlllllGl1ls-

ra 1 - 4 malliıp olnuış, Be,Ikl:ıf la 

""""' 1 - 2 .......,ıştir. 

İTiZAR 
cBir ea..cı;;lL<\Wl &. iı.li dt"f'tcri• t~fröca.-

mı:u buWı deroedenı~dlk, onır ıılİle

rb. 

lecek bir tcuvüz; sadece bir 

maceradan ibaret kalır ve hiçbir 

nıütecaviz Türki~-t'nin garbında 
, .. r cenubunda Türki' ~,'l'n \'e Türk 

ordusundan daha ku' ,etli ,.eda-

ha tedbirli olamaz. 

ETEM iZZET BENiCE 

Çocak Eılrg,.-" Ka
nua11au tl. 1 ısı 

Çocuk Esirgeme Kuı ~mu 1s -
tanbul merkezi dün saat H de 
yıllık kongresini yapmıştır. Cemi
yetin bir senelik faaliyet raporuna 
göre, bir sene içinde 11 yem hayır 
,.., himaye müesseseleri kurulmuş. 

tur. Cemiyetin yeni sene bütcesi 
73056 Lira üzerinden l:ısdik edil

mıştir. Yeni idare hewtine J"kt.-,r 
Ali Şükrü Şavlı, doktor Fethi l::r

den, Bayan Hayriye Kınlar, HÜ· 
sametıtin Sunol, doktor İbral,;m 

Zati Öget, doktor Ku.tsi Hanıakçı, 

Bayan Maşuka İpekçi, Bayan Na. 
ile T. Sağlam, Reşit Çavdar Ba
yan Refika Hulüsi Behçet, Bapn 
Reşide Mithat Reca1, Bavar. <:emi· 
ramis Tezel, Şemset'ın (, 'na:tay, 
Tevfik Kut, Z~tü inh;..:ı seçil -
mışt.ir. 



• 
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T rablusa çevrilen İtalyan donanmasının 
topları hazırlığını tamamlamıştı 

İtalyan gemisinden ikinci işa
retle şu tehdit savruldu: 

- Beş dakika sonra teslim işa. 
reti verilmediği takdirde şehir 

bombardıman edilecektir! 
Bu işaretler cevapsız bırakıldı.. 
Amiral Obri, işaretle mühletin 

bittiğini, şehrin teslim edilmediği 
takdirde beş dakika sonra bom -
bardımana başlanacağını bildire
rek denize indirilen içi asker, cep
hane ve harp malzemesi yüklü 
filikalann denizi kaplıyarak sahile 
doğru ilerleyişlerine bakıyor, bir 
taraftan da dürbünlerini sahile çe. 
viren maiyeti erkanının bomba~ 
dımanla tehdit işaretine verecek
leri cevabı bekliyordu. 

Hiç şüphe yok ki sekiz kudretli 
gemideki altmış parça topun teh
ditkar namlulan karşısında Trab. 
lus bekledikleri mutavaat ceva -
bını verecek, şehir; kapılarını bu 
davetsiz misafirlere açacaktı.. 

Filikalar sahile doğru harekete 
geçerek kurşun menziline girince 
bir cayırtıdır koptu ... 

Bu; sahilde mevzi alan silahlı 
halk ve jandarmaların İtalyan ih
racına karşı ilk hareketleri idi .. 

Mutavaat cevabı bckliyerek beş 
dakika geçtiği halde tehdidini ye
rine getlımiyen, şehri bombar • 
dıman etmiyen amiral, bunu ga
rünce fena halde hidcretlendi, ken
dinden geçmişcesine bir hiddet 
tufanı içinde haykır<b: 

- Her iki fil.o birden, şehre, fi
likalarımıza ateş açan sahlldeki 
lot'alara toplarını çevirsinler .. 

Bir dakika sonra Trablusa çev. 
rilen İtalyan donanmasının top -
ları tekmil hazırlıklarını tamam
ladılar, amiralin emri: 

- Ateş! 

Kumandalarile birbiri ardına 

şiddetli bir salvoya geçen ve mer
milerini Trablusun üzerine teksif 
eden bir hareketle tamamlandı: 

Mermiler şehrin üzerinden aşa. 
rak vahalara, çöl meydanına düş
tüler .. Katil vızıltılarla ölüm saça
rak uçuşan top mermilerinin Trab
lus halkı üzerinde hiçbir tesir yap. 
matlığı görülüyordu. 

Sahildekiler hala filikalara ateş 
ediyorlar, denizin ÜZ'Crini kaplı -
yan ve kademeli hatlarla sahile 
do!;'l"ll ilerleyen İtalyan filikaları 
bu ftni ateşle bocaladı .. Birbirle -

rinc bındirdiler. Bazılarrı deline
rak battı .. Denizın yüzünü çırpı
nan, ~abalavan bir sürü beceriksiz 
İtalyan cienizcisi doldurdu. Fili -
kalar umumi ilerleyiş istikametini 
şaşırdıla~. Durakladılar .. Donan
mada ı yııpılan ı!<inci, üçüncü, dö~
dunciı salvolar şehirde toz bulut
ları meydana getirerek tahripkar 
tesirlerine devam ederken sahil
deki bir avuç Türk kahramanı ve 
jandarmalar filikalara dehşetli za
rar verdirrn'e~<c başladı. 

Bu sırada Osmıniye istihkamla
rındaki Türk toplarının da sahil
deki piyade tüfeklerinden geri 
kalmamak gayretile hareket geç
tiği görüldü. 

Bir mermi ateş edildi. 
Bu, çok kısa menzille adeta düş

man donanmasının bulunduğu 
Doktadan yarı mesafedede denize 
düştü .. 

Çok eski model olan Osmaniye
deki toplar hu kabiliyette idiler .. 
Ve .. Artık muharebe silfilu ol • 
maktan çoktan çıkmış bulunuyor
lardı. 

cDöğüşen silah ve vasıta değil, 
ruhtur!• vecizesi burada apaçık 
görülüyordu .. Bu vecizenin hak
kile sahibi bulunan Türk karakte
ri kendisini göstermişti. Karşıla -
rındaki düşman harp gemilerinin 
korkunç toplarına karşı ihmal e
dilmiş Türk istihkiımlarındaki 
Türk topçuları,hiç fütur getirme
den kendi ellerindeki noksan mal
zeme ile karşı kaymağa karar ver. 
mişler toplarını ateşlemişlerdi. 

Düşman donanması, yarı yola 
ulaşmıyan Türk toplarına pek al
dırış etmiyecekti.. Fakat, sahilden 
gördükleri tüfek ateşi üzerine fi-

likalarını gerisin geri çala kürek ge
milere kaçıran İtalyan ihraç kuv. 
vetlerinin paniğe uğramalarını te
min için kısa menı.illi toplarını 
bu filikalara tevcih eden Türk is
tihkamları derhal çok zararlı bir 
netice ile İtalyanlara müessir ol
muşlardı .. 

Zırhlılar bu vaziyet karşısında 
Trablusu döğen toplarının atc.şiııi 
Osmaniye ve Hamid.iye istihkam. 
]arına iki grup halinde teksif et
tiler. 28,5 santimetrelik müthiş o
büsler, birkaç dakika içinde tab -
yaları hallaç pamuğu gibi atlı .. Es.. 

(Aruanrl 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

GençHk.lerine mağrur olarak gtizelliklerinin temadisini mfun
kün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmıslardır. Kadın
da dik.kat edilmesi pek mühim olan nokta: Clldi:n incelik ve 
taravetini ebediyen muhafazadır. seneler, binbir vazife için
de çalışan ve yorulan genç kadınların blaman o~m<ınıdır:a~. 
Beden! ve din1ağt yorgun lu.kların neticesi gu~dcle: elclstikı-

1. · ka bedcrler ve cild de (Leke) diye tavsır edılen avarJzı ye ını Y . · ·b· 
(rüzg5.r ve güneşin de tesiriyle) husule g<"tırJrler. ı::t~ .bu gı ı 
hAlata ve bu gibi avı:ınza karşı Krem Pertev; terkıbının kuv
vet ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ve sevdiklerine tavsiyeden hlli 
kalmadığı Krem Pertev ile günde yapılacak 3 - 5 dakikalık bir ma
sajın ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bir zan1anda ~iz: de .. mu~ 
terif olacaksınız. Krem Pertevin yarım asırlık beynelmilel ıohreü 
asılsız deiıildir. Ondan lstifad~ .ediniz. 

~· • .,.. l;. ~:.. ' , •• 

lı--'"·-h-is_a_r_ıa_r_u_. _M_ü_d_ü_rı_ü_ğ_u_·n_d_e_n_: _ı 
· · . · i-'- •• M3 ye ııU zinıal marka kereste pazarlıkla sa-l - Idaremı.z ihtiyacı ..,. ,,., 

tm alınacaktır. .. ·· ıaat 15 te Kaba~la Levazım ve Mü-
II - Pazarlık 80/5/94ı Cuma gunu 

. deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
bayaat Subesın .- .. bede görtllebilir. 

III - Eb'at listesi sozu ııeçen şu . 1 an ün ve saatte teklif edecekleri 
IV - isteklllerin pazarlık ıçın ':{'n: ~ u~irli:te maktir komisyona müra

fiya t üzerinden % 7.5 ıuvenme par arı 7 e 
caatıan. «404.U 

Fatih Sulh 3üncü Hukuk Hiklmliğinden 
Adı, Bo1ııdı Babaıımln ad& D. Ye~ 

Mehmet 
Ahmet 
İsmail Hak> 
Bekir 
Bahattin 

Tuncel 
Çekiç 

Yakar 
Ayaroğln 

Abdullah 
Yusuf 
Halil 
Ya kup 
Ali Rlza 

Hanri Piranç 
Hasan Kanlak Mevlüt 

-
:i..tanbul 

Düzce 
Bolu 

Konya 
Ankara 
İstanbul 
Malatya 

Ordu Halil Gü.r&<mtepe Nuri 
Burha.neltin Ba§ak Hüsmen Lüleburgaz 
Harun Kaçan Yusuf Rize. 

• ba hastanesinde vefat edip mahkememizce hıas~n~cki te.~~clerıne 
, Gure .1 yukarda isim soyadı, Baba l&mi ve doğum yerı yrtzılı olulcrın Lıla 

vaı ıyed edı eni k'r ay ve varıs iddiasında bulunanların üç ay zarrında 
cak ve burçlu arının ~ . takd" d . · d d"I -· __ ,__ 1. atları aksı ır e terekelerınin hazıneye cwe ı ecegı 
mahkemeıı~ m ıraca ' . . 

"
. aı·"~ ,_ -•luınu olaıak U:&tre ıllın olunur. 941/39. T. utun a.-ıar .. nn u-

YAKIN TARİHTEN 
. 1 

Hızıronbaş~nınya
rattığı mucizeler. 

(4 üncü. sayfada11 devam) 
Belki de düşman tayyareleri hü
cum ederek, yerimizi bulacaklar 
ve hepimizi mahvedeceklerdi. Han
gi bir ıhtimal tahakkuk ederse et
sin ,ate.ş baskını yapacağımız gü
ne yani son hazırlanacağımız sa
ate kadar burada kalmağa mec
burduk. Halbuki etrafımızda yı
lanlar doluydu. Alman zabitleri 
adeta agaç üstünde tüneyl'n kuşla
ra bcnziyoyrlardı. Ağaçtan inmi
yoclardı. Hızır bu sırada n" yapı
yordu bilivor musunuz' Sankı kırk 
y•l.Jır bu ,·ılanlarla dc tmu, gıbi, 
eline geçeni tutup d"nize fırlatı
yotdu. Bu suretle yirmı dört saat 
içinde oıbıislerimizin kurulduğu 
noktayı bir dercceye kadar bu ha
şarattan temizlmneğe muvaffak 
olmuştu. 

Bu gösterdiği yaralıkların uçi>n
cüsü ve en mühimmi idi. 

Ateş baskını yaptığımız zaman 
dı; topçularımıza gülle taşımakta 
herkesten ileri gitmiş, yorulma
mış; didinmekten, canına loyarca
sına çalışmaktan bıkrnamı.şt. 

Bekir Efendi isminde bir Obüs 
zabitımiz cardı, ateş e<il1asında bir 
başka çavuşun lbilmiyerek yaptı
ğı bir hatayı herkesten önce gö
rerek topçu zabiti Bekir Efendi
nin önüne atılmış ve barut depo
sunu tersine devirmek suretile 

Beşiktaş 
kemeleri 
liğinden: 

Sulh mah
Baş katip-

büyük bir kazanın ömine geçrni.<;
tı. t~te o zaman Bekir Efendinin 
gözleri sulanarak: 

- Hızır, yalnız beni değil, to
pumu da kurtardın. Top ağzında 
bir infilak olsaydı, bir daha bu· 
raya böyle 'bir top kim getirebi
lirdi? Demiıj ve Hızırın alnından 
öpmWjtü. Biraz sonra Alman topçL 
kumandanı da kazanın dehşetin! 
anl:yarak, mütemadiyen Hızırnı 
elinı sı\.··yor ve rengi gittikçe sa· 
raf) »ılu. 

Hızır o gun bize hem bir top 
kırzaııdırmış, hem de hepimizin 
canın.. kurtarmı~tı. Hızır harp 
me.ı- adanında bir süngü murarc
bcsine gir;eydi, belki üç beş düş
man askeri yaralyacak, fakat al
tıncısında hiç şüphe yok ki, ken
buki, o, bu faaliyeti esnasında, sa 
disi de yaralanıp düşecekti. Hal
yılamıyacak kadar çok yararlık
lar, kahramanlklar, hatta Türk 
kumandanlnrinin tabirile mucize
ler göstermiş, feragat sahibi cesur, 
anlayişli, ve bilhasa uzaği görüş 
kabiliyeti yüksek bir adamdi. (9 
kanunusani 1917 Meis adası mu
zafferiyeti) nde ona büyük !bir şe
ref hissesi ayırmamak insafsızlık 
olur. Zira ,düşman tayyare ge
misi de onun attığı ilk gülle ile 
infilak etmişti.. 

İlan 
Beyoğlu 3 cü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden 

Galatada Müeyye\zade maha~ 
nin Hoca Ali sokak 28 Nwnaralı evi
nin birinci katında: 

Hazinenin Sara aleyhinde açtığı da
vada gönderilen davetiye bilAtebUğ 

iade edildiğinden gıyap kararının UA

nen tebligat icrasına karar verilmiş, 

muhakeme günü olan 14/6/9U saat 
10 da mabkemeye ııelmeniz, aksi tak
dir<le muhakemenin cıyabında ıörü

leceği gıyap karan makamına kahn 
olmak üzere 15 iün müddetle illln 
plunur. 941/822 

yağlı boyalıdır. Çatı katı: Bir so
fa, çatısı basık tavanlı iki oda ve 

FAYD 
Haşaratın En Biaman 

Sinek, Tahtakurusu, Güve, Pire Bit l'e bütün ba9arall 

SANİYEDE İMHA EDER· 
• 

Piyasada adi gaz ile yapılan ve Avrupa malı dl 
markaları F A Y D A yerine size vermek isterlers' yalan 
aldanmayınız. FAY D A'yı israrla isteyiniz. 

HASAN iıim l'e markasıaa dik.kat edia.iz. H A S A N DEPOSU 

Zarif tebessümüınü, ancak DENTOL 
sayesinde temin edebildim! 

Sabah ve ekt•"' •Azımın nefeslm1 serlnlendlren, 

Oi,terlmin mineslnf h O sn Q muhafeze eden ve 

dltlerlme beyazlık ve e>•rlakltk veren 

OENTOL'dur. 

İstanbul Defterdarlığından 
Sarayburnunda Fener sokatında ldin Oı.llh.ane fırını namiyle anılan 14 -

lG - 18 sayılı Gayrim<'nkulün iki katlı lmmına alt ankaz 26/5/94ı Pazartesi 
iünil saat 15 de Milll Emlak :Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda açık 
arttırma ile satılacaktır. 

Muhmmen bedel 150 lira teminatı 11,25 liradır Fazla iza!ıat için Milli Em-
!Ak Müdürlilğil 4 üncü kalemine müracaat. (3557) 

1 --

~.!\ 
25 Mayıs ı941 

18.00 Program ve Jrfern1 

Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo CaJ 
trası (İbrahim öt# 
leş Bi"°"kleri). 

18.30 Ziraat Takvinıi 1·t 

• Mahsulleri Borsası. 
ı8.40 Müzik: Radyo CaJ 

trası Programının 

19.00 MüZik: Seçlmiş şa,.. 
19.30 Memleket Saat M• 

jans Haberleri. d 
19.45 Müzik: Zara Lecıod 

la Negri (Pi). ~ 
20.00 Konuşma: (Yurt 5"' 
20.15 Müzik: Fasıl etty'<~ 
21.00 Konuşma: :\ternlcltt 
21.10 Müzik: Meşhur 

(Pi). 
22.30 Memleket Saat •P 

jans Haberleri; 
22.45 Ajans Spor SenriSİ· 
22.45 Jl!üzk: Cazband (Pi·!.; 
23.25/23.30 Yarınki J't"f'. 

Kapanıs. .... 
YARL"'llKİ PROGW°' 

7.30 Prograın ve MernıeJ" 
Ayarı. { 

7.33 Müzik: Hafi! ~ı{iZll' 
7.45 Ajans Haberler1. 
8.00 Müzik: 1-laydn _,,. 

(Pi.) 
8.30/8.45 Evin SaatL .,lo 

12.30 Progran1 ve Mernle 
Ayarı. 1 

ıZ.30 Müzik: Kar~ık şatı! 
killer. 

12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Kanşılt 

(Pi.) --~ 
13.15 Müzik: Karıa;ık. U1 .... 

!arı. ..t 

Halil İbrahim ve sairenin !"üş.. 
tereken sahip oldukları Beşiktaş
ta eski Kılıçalipaşa, yeni Yıldız 
mahallesinin Mescit sokağında ye
ni: 46-48 sayılı konağın kabili tak. 
sim olmamasından mahkemece şu
yuun izalesi zımnında satışına ka
rar verilmi.ş ve memuriyetirnizce 
açık arttırmaya çı.karilrnış olup 
27 /5/1941 tarihinde şartnamesi di. 
vanhaneye talik edilerek birinci 
&>'ttırması 17 /6/1941 tarihine te
sadüf ed-cn salı günü saat 14 den 
16 ya kadardır. Şartnameye iştirak 
için % yedi buçuk teminat akçesi 
vaye milli bir bankanın kefalet 
mektubu ibrazı mecburi olup tapu 
harcı Belediye resmi ve ihale pul
ları ve 20 senelik evkaf taviz bede
li müşteriye aittir. Arttırma be. 
deli muhammen loymet.ini.n % 75 
ini bulduğu takdirde ihalesi ya
pılacaktır. Aksi halde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak Ü· 
zere arttırma 10 gün daha uzalı. 
larak 27/6/1941 tarihine tesadüf 
eden cuma günü yine ayni saatte 
lhalei kat'iyesi yapılacaktır. 

odaların yanlarında birer çatı altı 1----------------------------- 13.30/14.00 Müzik: ı;:a,,.... 
ram (Pi.) 

~~~~~~~--_.,,. 

Evsafı: Konağın bir yüzü Sinan
paşa mescidi sokağı cephesinde 
olup, diğer müştemilatı bahçe da
hilindedir. Beden duvarları kar- -
gir ve dahili aksamı ahşaptır. Bod. 
rurn ve zrmin ve birmci katların
dan maada bir kısmı da çatı ara
sını muhtevi olduğu katlardaki 
döşemeler kısmen düzlüğünü kay
betmiştir. Bir kısım iç sıvaları, 
pencere çerçeveleri ve harici cep. 
he sıvası esaslı tamire muhtaçtrr. 
Elektrik tesisatı kısmen mevcut 
olup bozuktur. 

Bodurum katı: 46 sayılı methal
den girilen arka bahçede binanın 
kapısından girildiği gibi zemin 
katındaki ahşmı mrediven ile de 
inilir. Zemini malta taşı döşeli bir 
taşlık ve bir oda ve altında su de
posu, metruk bir hela ve bah -
çeye methali bulunan ve ayrıca 
odunluk ve kömürlük kısımlarını 
ihtiva eden taşlık ve zemin kat: 
İki kısım olup her iki kısım ara
sındaki katlarda yekdiğerine geçö
len kapılar mevcuttur. Birinci kı. 
sım: Binanın esas kapısından ze
mini mermer döşeli bir sahanlığa 
girilip iki tarafında merdiven al. 
tında birer kömürlük mevcuttur. 
Sahanlıktan mermer iki basamak
la zemini mermer döşeli diğer bir 
sahanlığa çıkılıp geniş bir sofa ü
zerine tavanı yağlı boyalı, sağ • 
daki aralıkta döşemesi harap, ala. 
turka mermer taşlı bir hela ve dö
şemesi kısmen sökülmüş ve bah
çeye kapısı olan sabit dolaplı bir 
oda, bir sofa ve gusulhane ve yük
lü iki oda. Birinci katta so!alardan 
mütenazır çift merdivenle çıkılan 
ve çift kanatlı kapıdan girilince 
geniş bir sofa ve bir kiler, mer. 
mer taşlı alaturka, heliı, döşeme-ı 
!eri çürük bir oda ile ayrıca iki o
da olun bu kat tavan ve kapıları 

olup tavanları yağlı boyalıdır. 
Diğer kısım: Zem.in kat; ahşap 

bir koridor üzerine bir oda, zemini 
mermer döşeli, mermerli, kurnalı 
ve külhanlı hamam, alaturka he. 
ıa, yük, dolap ve gusulheneli oda 
hamamın altında metruk mermer 
musluk taşı ve su deposu, birinci 
kat: Alaturka taşlı bir hela, iki o
da, selamlık kısmı beden duvar
ları dahili aksamı ahşap kısmen 
bir ve kısmen iki katlı olan bu bi
nadan esas binaya bir köprü ile 
birinci kata çıkan merdiven sa. 
hanlığından birleşiktir. Zemin kat: 
Malta taşı döşeli, bir antre merdi
ven altı kömürlük, zemini ahşap 
harap bir oda ve birinci katta 
merdiven başında bir oda, esas 
binaya geçen köprü methali, ala
turka bir hela ve yine bahçede 
methali bulunan bir sofa üzerine 
alaturka bir hela, camekanla bö-. 
lünmüş bir oda, yük ve dolaplı d.ı. 
ğer bir oda ve bahçede bilezıkli 
bir kuyu, kagir su deposu, dört 
Avrupa çamı, beş incir, beş dut 
ve müteaddit erik, armut ve ayva 
ağacları vardır. 
Mesahası: Tahminen 1450 metre 

murabbaı olup 100 metre murab
baı üzerine selamlık, 25 metre mı1• 
rabbaı üzerine kargir su deposu 
ve 286 metre murabbaı üzerine e
sas konak bina edilmi§ olup geri 
kalan kısım da bahçe ve 8l'alıktır. 

Muhammen kıymeti: (8850) Ii. 
radır. 

2004 numaralı icra kanununun 
muaddel 3890 sayılı kanunun 126 
ıncı maddesi mucibince ipotek sa
hibi alacaklılar ve diğer alakadar
ların irtifak hakkı sahiplerinin bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını, 
hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 
birlikte 15 gün içinde mahkeme 
başkitabetine bildirmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları Tapu si -
cillerile sabit olmıyanlar satış be. 
delinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. 

İşbu kanun maddesi hükmüne 
göre daha fazla malumat almak 
istivenler 941/6 numara ile me -
mu~iyctimize muracaatları iliın 
olunur. 1941/G 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu, Tlll'ihi: 18RB 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Bfriktirenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında hımbarah .,.. ihbarsız tasarruf hesaplannda • 
u 51 lirua bulııııaıılara senede 4 defa çekllec:ek ~.ile apiulakl 

pliina ıöre ikrami:ye datıtılacalttır, 

' ... 1.000 Liralık 4.800 Ura 
4 • 101 • Z.009 • 
4 • 25t • LO.. • 

40 • - • ..... • 
100 • w • 5000 • 
120 • " • ,:soo • 
160 • 20 • 3.%00 • 

• D~T: Hesaplarındaki ı>ıralar bir sene fç!.nde SO liradan 
•şaıı~ d•ısmıvenlere ıkram!ye çJ:tılh takd'rde % 20 fazlasile verile
cektır. Kur'alar senede 4 defa: J F'vl•il ı Birinclkanun ı M t 
ve 1 Haz'ran t.arihleni.nde cekilecektir. ' ar 

~---------

Ba4mulı.arriri: E~'?' İ>=t BE N"İCI':, N"'P'i1at l>ir<ılı.-: 
llARABILGİN .S... Tolrrab Ma.t.ı.aaaı 

İlanen gıyap kıt 
Sanyer Sulh Hakiml~f 
Davacı Avukat Ural Dile 

dan Emirgfında Mirgün c pı 
eski 48 - ıo yeni 72-_10 rı;;..ıı 
lu paşa konağında mukiın~ 
hine açılan .uralei şuyu da 
disine tebligat için gönd•nı:: 
suretine tebligat memurı.ın'
~erhte ikametgahının bulun Jıi'iJ': 
lıihare zabıtaca. yapılan W. -
ticesiııde adresinin meçhutı)' 
yün ettiğinden ilünen yapılsP 
üzrine 23/5/194ı tarihli d 
icabet etmediğinden hakkı;:. 
karan verilerek nanen teb11~ 
verilmiş olduğundan muhal< 
olan 27/6/ı941 tarihinde 
gelmediğiniz veya itirru< e 1' 
takdirde gıyaben muha1teırı'ııP' 
olunacağından keyfiyet iJ 
ııJunur. 9U/ı87 

iLAN 
Fallh, Sulh İklncl ıiuk1Jl' ı 

ı-en: Esas: No. 194113.
1

" 
Mehmet evli.ilan ıuni.Jl:..ı 
Cerrah~ Caddesi, SlJlıCP'"" 

nwna.ra (46) da: °" 
Fatih, İnebey mahall . .ıJ 

Langa sokak eski 67 /69, yen' .,ı 
ile murakkam arsanın üÇ~,I; 
sesine sahip bulunan Baba ıot" 
mi mahalleoi, Çiçek Bo6 <Ol 
41/3 sayılı evde oturan ... 
Türkay'm bisı.-edar b~ 
mczk\ır gayri menkulün ~ 
bil olmadığı, satıla rn~ beil .. :i ı 
simi hakkında her ikıniJ.ill r\O ·~ 
açtığı izalei suyu davasın1!1.eee 
adresinize çıkarılan dav~tı~ nı' 
ya gttlğinlz ve ikamelgohı il. 
kaldığı beyaniyle bila teblığ ı~ 
melde muhakemenin bır•~(ll~ 
Haziran 941) Pazartesi saat .,r; 
ruşmaya ıelmeniz veya bit~ 
lundurmanız için dt'<!tiY• 
kanuna kalın olmak ii%ete fi 
karar on beş gün müddetle 
nur. 

İyi ve Yüksek bir licat< 
çal~şmak üzere bi~. bayııJ"ltl~ 
ihtıyaç vardır. Yuk~ck. e~ 
san ve Daktilo bilenler t ı11' 
dilir. ~Iektep ile altıkıılıl: 
den sonra çalışmaların re 
''ardLr. İş ve İdareye go 
n\aas verebilidz. Arııı63 fi ı ..... nbul Posta kutusu !1d 
r .. v \ ~arih adr~lerini bl 


