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Giridin umumi vaziyetini gösterir mufassal harita. 

ICendidüşen 
ağlamaz 

FRANSA 
kendi kuyusu· 
nu kazıyor 

- -

Bütün ikazlara rağmen 
Fransanın günün bazı 
kolaylıklarından istifa
de uğruna bütün istikbal 
ve hayatiyetine nihayet 
vermek tehlikesini göze 
aldığı artık tamamen an
latılmış bulunuyor. Dar
lan Fransız fabrika, ter
sane ve nakil vasıtaları 
ile bir kısım müstemle
kelerini Almanya emri
ne vermekle yalnız İn· 
ııilizlere fenalık etmif ol
muyor, ayni zamanda 
harbin genitlemeaine de 
amil oluyor .. 

-

Girit'te ilk 
paraşütçüler 
Kralın evinin 
yanına indi 
Yunan Başvekilinin 
evi de o c i va r da 

bulunuyordu 
Kahire 26 (A.A.) - cB.B.C.> 

Dün ha])(,r alındıgına göre, Girid 
üzerin<le karaya inen ilk Alınan 
paraşütçüleri, Kral Jorj ile Baş
vekil, Mösyö Tsuderos'un i:kamet. 
ga.Jılannın yanına inmişlerdir. 

Kral Jcrj ile Başvekil, bir müd.. 
det, kendilerini muhafazaya me
mur kıt'alarla teması kaybetııniş
lerdır. 

Kral Jor j Giri
,_ di terkeder-

Ku/o,,7si 

Maleme mevkii, Hanyanın şarkı ıimalisindeki burundur. 

Ciritten Mısıra geçen 
Ywıan Kralı Jorj 

AMERİKAN 

MATBUAT! 

Girit şehirle· 
• • •• • 
rının uzerıne 

4 saat bom· 
ha yağdı 

Üç şehrin mahal -
leleri kamilen ha

rap oldu 
Kahire 26 (A.A.)- B.B.C. Ha· 

ber verildiğine göre, cumartesi 
gü.nü Lutfvaffe tarafından Giridin 
başlıca şehirlerine yapılan ·bom
bardıman, bu harbin en şiddetlile-
rinden biri olmuştur. , 

GiRiT 
Harbine 
Bir Bakış 

Girit Harbi 
en şiddetli 
ve nazik saf-

l 

haya girdi 
~ 

Almanlar, ada
nın garp kısmını ı 
işgal ettiklerini 

bildiriyorlar 

Yunan Kralı 
ve Hükumeti 
Giritten Mısı-

ra geçti 
İngiliz donanma
sı Girit suların
dan çekildi mi ? 
ALMANLARIN 
İDDİALARI 

Anadolu Ajansının verdiği tel
graf haberlE'rine göre 20 Mayısta 
başhyan Girit harbı, çok şiddet
lenmiştir. Alm:ınların neşrettik
leri ilk resmi tebliğe göre, avcı, 

(Devamı 5 llld Sahifede) 

Millet mektep· 
/eri tedrisatı 

sona erdi 

Bismark zırhlısı tarafından batı nlan İnııffhderbı 42 bin tonluk 
Hood muhanı be buvuöırö 

(,_H_A_R_P _V_A_Z_l_Y_E_T_i_J 
Giridin akibeti, İngiliz donanma
sının harekatına ve Maleme de 
muharebenin neticesine bağlıdır 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
GUUT ADASINDA MUHAREBE: 

Almanların tutunmağa muvaf
fak oldukları Maleme hava mey
danı bölgesinde b~lıyan ilk kat'i 
neticeli muharebe üç gündenberi 
devam etmektedir. Girıdin mu

kadderatı bu muharebenin neti

ces ı ne ve İngiliz donanmas .. ıı .n va
zifesini başarma derecesine bağlı-

Bazı Ekalliyet 
okulları 

kapanacak 
Mali vaziyetlerinin 
fenalığı yüztlnden 
bu kararı vermişler 

dır. Donanma büyük mikyasta 
bir çıkarmaya mani olursa ve a
da müdaf.ile,.; Maleme bölgesinde
ki muharob<>yı kazanırsa İngiliz
ler Girit ha:rbinin birincı safüa•ını 
kazanmış demektir. 

Girit muharebeler.nden şimdı

den nazariyeler çıkarmak doğru 
(l)(:v:ımı 5 inci 9")'fada) 

Muğladaki 
zelzelenin 
tahribatı 

Köylller geceyi 
sokakta geçirdi 

.,,,, 
:af ~n: ETEM lZZET__!lENICE 

ken bir mesaj 
neşretti 

Dakarın ve 
bütün Atlan· 
tik adaları
nın işgalini 

Kandiye, Resmo ve Hanye üze
-;rine dört saat müddetle müthiş 
bir bomba yağmuru yağmıştır. 
Bombalar itina ile, bir hattı müs· 
takim şeklinde atılmışlardır. Üç 
şehrin de ticaret mahalleleri ka
milen harap olmll§tur. Bunnnla 
beraber, insan zayiatı nisbeten az
dır. Gırit ha.lıkı fevkalade 
soğuk.kanlılık göstermiştir, Bir 
İngiliz zabiti, bu hususta, Giritli
lerin de İngili2lere kıyas edilebi
leceğini söy !emiştir. 

50 vapurdan mü
rekkep bir kafile 
İngiltereye geldi 

Diplomalar mera
simle tevzi edilecek 

Şohrimizdeki bazı ekall yet o
kulları idareleri, mali \'aziyctlerı
nin bozukluğu •C·bebile yeni ders 
yılından itibaren mekteplerini ka
patacaklarını Maarif Müdürlüğü
ne b>ldirmcge başlamı9lardır. 

Eııvelki gece Muglada his. 
scdilcn şiddetli zelzeleler • 
den sonra dün gece de çok 
şiddetli 11er sansıntılan ol -
muştur. Bu soıı so.rsın.tılaroa 
Pisi, Kedoco. ve Bayır köy-

1 
!erindeki evlerin yii.::de onu 
otur1ııamı11acak derecede ha. Ankaradan: Kahire 26 (A.A.)- B.B.C. Hal

ka bir beyanname neşreden Kral 
Jorj, askeri harekata mani olma
mak için Yunan hükı'.ımeti ile bjr
likte adayı terkcttiğini si\yledik
ten sonra, şunları ilave etmiştir: 

c- Büyük Britanya hükı'.ımeti 
ile, hürriyet mücadelesinde teşriki 
mesaide bulunacağız .. 

Kral Giritlilere hitaben de: 

•- Sizler, Yunanistanın son 
kalesisiniz. Dünya bize hayranlık
la bakıyor. Metin olunuz. Zafer 
bizimdir .. 

------<>----

Ciritteki çarpl§llla İngilizlerin 
~~deki mutlak ve karadaki fcv
~ide şeci ve cesurane müdafaa 
lılluıniyetleri ile devam ederken; 
.,,ansa meselesi de bütün dünya· 
'14 dikkatini celbetmektc birinci 
'iıelnmiyeti muhafaza ediyor. Gü· 
'iin ıztırııp ve buhranlarını mali
~1llyaı bir ümide kapılarak dindir
~•lt ve bu şekilde Fransanın İS· 
likba!ini kurtarmak vehmine dü
kl! Fransanın artık kayıtsız ve 
'-•tsız Alman teşriki mesaisini ka
~lıl ettiği bütün delillerilc göz-
0lıiinde bulunuyor. Bilhassa bu Almanya da 
hakıından Amiral Dadanın radyo· 

dak; mahut nutkundan sonra; Ma· esı•r bulunan 
'"§al Petenin Amerikaya verdiği 
'•vap da Vişi hükumetinin haldeki 662 Fransız 
~.istikbaldeki hattı hareketini ta-
llıaınne tavzih etmiş bulunuyor. s b M 

llu hattı hareket şu suretle hu· u ayı ar
'*sa edilebilir: 

Donanmayı \'ermemiş, müs- silyaya geldi 
temlekelerini devretmemiş, 
İngiltereye lıarp ilan etmemiş Marsilya 26 (A.A.) - ALınan • 
göriinerek Almanların hı-r is- yadan dönen ikisi General 100 ü 
tediğini yapmak. yüksek ı ütbeli 560 subayı h~il 

li li'ransanın bu hareketi mukabi· bulunan tren Marsilyaya gelmiş 
ilde kazancı aşağı yukarı işgal sivil, askeri ye lejiyon heyetleri 

lııaısraflarından bir miktar indir·• tarafmdıın karşıfamnıştır. Bunla!'-
lııek, bir kısım esirlerin tahliye- dan 350 subay Marsilya hastanc-
•iııi temin etmek, Alman ,·anın za- · ( " lerine seV'kedilmi,~lerdir. Diğerlerı 
•ri takdirinde de müstemlekcle- Cote D'azür'de ımuhtelif yerlerde 
liııe sahip olmak, arazi bütünlü· tedavi edileceklerdir. 
liinii; Alsas Loren müstesna ol- 1------------·-
~ak üzere muhafaza etmekten 
ibarettir. 

t li'ilhakika, Almanyamn zaferi 
8kdirinde bu netice tahakkuk et-· 
lııek şartile Fransa için bir kazanç 
18Yılabilir. Fakat, Almanyanm 

~1lıaffer olmaması takdirinde de 

1.tansanın ne yüzle eski mütte· 
1klerinin ve iıısanlığın karşısına 
~ıkacağı hakiki bir soru nıevzuu-
ıtr, 

•
1 

li'ransa bugünkü hattı hareketi 
~ e hiç şüphe yok ki İııgilterenin 

arp mesaisi ü-zerirıde tesir iaa 
;decek bir durum üzerindedir. 

ıı.lıuz lııınıınla da kalmamakta; 
(Devam 5 inci ....,if..te) 

, 
Yeni Tefrikamız: 

Onun hayatını 
anlatıyorum 

Yaz:ın: 

HALUK CEMAL 

Pek yakında 

istiyor 
Bir 1 eşik devletler 
harbe doğru gidiyor 

Nevyork 26 (A.A.) - Ame. 
rikanın dıırumtı hakkında mü· 
taıea yürüten N ews Repııblie 
diyor ki: 

Amerika hiç değilse şutı -
!arı yapmaııdır: 

1 - Yalnız harbin devamı 
<D•vamı 5 inci ııa.Tf&da) 

İNGILIZ TEBLiGI: 

Maleme ile 
Kandiye ara
sında boğaz 
boğaza kanlı 
muharebeler 
olmaktadır 

Giride inen Alman 
kuvvetleri ağır 

zayiata uğratıhyor 
Kahire 26 (A.A.)- B.B.C. Orta 

Şark İngilız Başkumandanlığmın 
dün neşrettiği tebliğ: 

Giı·itte, cumartesi günü, Alman
lar yeni kıt'alar indirmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Fakat bu, ge
çen günlerde inenlere nisbetle da-
ha az bir miktardadır. 4' ' 

Kandiye ve Rcsmo bölgelerinde 
müthiş muharebeler vukua gel-
mektedir. • 

Maleme ile Kandiye arasında 
şiddetli, boğaz boğaza çarpışmalar 
olmuştur. Alman tayyare teşek

küllcrınin müdahalesine rağmen, 
(Dcv:mı 5 inci sayfada) 

Londra 26 (A.A.) - Harbin 50 
vapurdan mürekkep en mühim 
vapur kafilesi 25 milyon Ingiliz 
lirası kıymetindeki hamulesini çı
karmıştır. Bu hamuleler emniyet 
içinde memlekete dağıtılını.ştır. 

Dally Daily gazetesi bu kafile 
hakkında diyc.r ki: 

Seyahat sulh zamanındaki ka -
dar sükı'.ınct.le yapılmıştır. Vapur. 
lardan birinde son model bombar. 
dıman tayyareleri bulunmakta idi. 
Kafile ayni zamanda yiyecek rr.ad
deleri de getiriyordu. Mürettebat 
duvdukları SC\ ınc' gizlemiyerck 
şu~lan söylemişlerdir: 

<Dcv:ı.nu 5 lncıi sayfa.da) 

EN SON 
DA ~KA 

ALMAN AMiRALi 
RADER'in Beyanatı: 

(Deva.mı 5 ;not Salılfede) 

Karadenizle Ege (Devamı 5 inci sahifede) 
Şehrimiz Halkevlerinde açılan 

millet mektepleri tedrisatı evvel

ki akşam sona ermiş ve imtihan
lar yapılmıştır. 

Bu yıl millet mekteplerine ge
çen seneden fazla rağbet gösteril

miş ve yüzlerce kadın, erkek oku
yup yazına öğrenmişlerdir. Yalnız 
Eminönü Halkevindeki millet 

mektepleri kursları bu yıl 180 me
zun vermektedir. Mezunların dip-

denizi arasında H • • 
seferlere başlandı angı vergı-

Köstence 26 .<A.A.) - Romanya 1 lere ne kadar 
Denizyoliarı Idareoi Ege denizi 

seferlerine yakında başlıyacaktır. zam yapılacak 

(Devamı 5 incl Sahifede) 

Bulgar bandıralı bırkaç vapur 
Selaniğe giderek Karadenizle Ege 

denizi arasında seferlere ·başlamış 
bulunmaktadır. 

Bütçe müzakereleri
ne bugün. başlanıyor 

~------~--

En mühim tahsisat Milli Müdafaa 
hizmetlerine tefrik edildi 

Ankara, 26 (Telefonla) ·- Büyük 
M.lllel l\ledl'i bugün saat 15 de U>plıı.
na.ra.lı: 1941 mali yılı bütçe mü:ı.akere
Jerlne ba.ı:-hya.eakhr. Buclinku :-çtimada 
evvel.'i. ?ıfaliye Ve-kili B. Fua.l Ağralı 

bt-Janatta bu1un:ırak Rf'('t'.n mali yllın 
h~ap va.ı.i.leli.ni ve it,.lntle bulwtduğu
muı: ahvale cure yen~ bütçto.nin tahak
kuku şartlanıu i"L3.h edecektir. 

Evvel("e de bildinllğiı:n C'lbl yeni büt-

dır. Yeni büi(emiziıı bir hususiyeti de 
bir kaç 7ıklanl>eri fevkalade tahsls&t
ıarı.. idare edilmekle ola.n Nafia, Ziraat 

(Deva.mı 5 ine! Sablfeole) 

KISACA 

Bir Adım Daha 

Müdafaa mükelle
fiyeti bir Haziran

da başhyor 
Hazirandan itibaren bazı ver • 

gilcre müdafaa mükellefiyeti için 
yapılacak muvakkat zamlar me. 
yanında tiyatro, sinema ve emsali 
yerlerde resimlere yüzde 10 zam 
yapılacaktır. 

Adi mektuplal'la kartpostallar, 
kıymetsı3 ticaret eşyası örnekleri 

ve adli tebligattan bir kuruş, taab. 
hütlü mektuplar için ayrıca bir 

kuruş, iadeli taahhütlü mektup • 
larda yine ayrıca iki kuruş, tel • 
graflarda 50 kuruşa kadar olan. 

(Dcv:ınıı 5 inci sayfada) 

Amerikan harp çem;zın 1•künu 309 i<ümr milyon ııra-

gemilerinin ha· Mütahassıs olmı
rekitına seyir- yan doktor çocuk 

A. ŞEKIP 

Son gelen bazı Vaşington 

telgraflarına göre, bugün, Ame
rikamn vaziyeti o haldedir ki, 
Birleşik Devletler, harbe doğ
ru bir adım daha atmaktadır ve 
Ruzveltin beklenen nutkunu 
söyledikten sonra, harbe doğnı 
kısalan bu mesafe, daha ziya
de azalacaktır. • 

ci kalamayız doğurtabilir mi? 
Berlin 26 (A.A.) - B.B.C. Al

man deniz kuvvetleri şefi Amiral 
Rader, Amerikalı matbuat mü • 
messillerine ~unları söylemiştir: 

c- Amerika tarafından ittihaz 
edilen kafile sistemi, Almanya ta
rafından seb<.'biyet verilmiyen bir 
taarruz ve harp manası ifade et
mektedir.• 

Ajans Doınei muhabirine ver
(Dcr.mı 5 inci oayfada) 

Kamkapıda Takuhl 
ismindeki kadın 

neden ildi? 
KclID.kapıda oturan Artin ismin

de bir doktor yine o ciYarda mu
kim Takuhi adında hamile bir 
kadının doğumunda ölümüne se-

(De-l-"MW 5 inci 5:1.l" fada) 

Ne zamandanberi, Birleşik 

Amerika Devleti Cumhurrcisi 
Ruzveltin, bir nutllk söylemesi 
beklenmektedir. Bu nutuk için, 
muhtelif tarihler ileri sürüldü. 
Her ·defasında bir mfin; zuhur 
etti ve söylenemedi, gitti. 

Son rivayetlere göre, Ruzveli, 
bu nutkunu, artık, bu ayın 2i 
siude söyliyebilirıııiş!. Yahut 
da, böyle bir ihtimal hiç de U· 

zak değilmiş!. 
Vaşington mahfilleri, Amcrı

kanın hattı hareketini mütalea 
\'C tefsir ederken, tiirlü iddialar 
ileri siiriiyor, bir takım müli
hazat serdediyorlar. 

Aylar. hatta, yıllar var ki, bm 
mütemadiyen •Amerikanın hllJ'o 
be doi::ru bir adım daha attığı• 
ciimlesiııı duyari7. Çok dii~Ü

nülerek ve çok uzun fasılalarla 
atılan adımlar, değil mi?. 

Sonra da bu harbin ismi, 
yıldırım h.'rbi olduğuna gore, 
böyle, birkaç a~·da bir, bin na:& 
ve eda ile atılan adımlar, biraa 
fazla geç kalmış olmuyor mu?. 
Adım atmak değil, hatta yii

riinıek dahi yavaş .. Biraz ko~sa, 
Amerik• 



KADIN 

BiLETÇİLER 

Bir gazeteci arkadllft o~ 
küdar tramvaylarındaki k ... 

dm biletçilerden balueder

lt<m ıöyle diyor: 

«- Bayan biletçiler, yal

nız, bazı erkek yolcuların 

fazla baiınp çaiırmumdan 
tikayetçidir.• 

Ne yapsınlar, bu cibilerin 

kusuruna bakmamalı! Bun
lar, herhalde, evlerinde faz. 

la bağırıp çağıramıyorlardır. 

HEP BiR AGJZDAN 

ŞARKI VESAiRE 

Üstad Peyami Safa, Rad

yo İdaresinin hep bir ağız
dan söylenecek tarkılar öğ

retmiye batlamau münase

betiyle töyle dem~: 

cAh, hanidir bu memle

ket hep birden söyliyebilece

ği tarkılarla beraber, hep bir
den konuıağ ı lisanın, hep 
birden, kullanacağı ıatılabla
rın, hep birden, yazacağı im
lanın ilah.. hasretini çeki
yor.» 

Peki amma, o zaman, ha
yatımız pek yeknesak, çok 
can sıkıcı, münakqaaız, ve 
«mesele» si1 olmaz mı?. 

GôNOL 
BUHRAN/ 

Muharririni kiram<lan Bür
han Cahit Beyefendi, bir 

gazetede, fıkralar netrine 

tekrar batldı. İlk fıkruının 
serlevhası fU idi: 

Gönül buhranı! 

Ekmek 
tartısı 

Yeni tarh yılda 8 mil
yon kilo ekmek tasar
rufunu temin edecek 

Ekmek tartısının 1000 gramdan 
950 grama indirilanesı hakı.1<ındaki 
kararın 31 vilayette kararın tatbik 
olunacağını haber verm~tik. Dün. ! 
den itibaren bu kararın tabbikine 
geçilın~tir. Bu vilayetler şunlar. 
dır: Afyon, Amasya. Aydın, Balı
kesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Ela
zığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, 
Ordu, Rize, Samsun, Seyhan. Si
nop, Siv36. Tekirdağ, Tokat, Trab
zon, :ıonguldak, Manisa, İçel, Kay. 
seri, Kocaeli, Kastamonu, Kütah
ya, Marai, Muğla. '.':iğde ve Kırk
lareli. 

Bu faydalı korarın yakında di
ğer vil.lyet'.ere de teşmil edileceğı 

tah."'!ın clunnıaktndır Bovlece 
yalnız İst anbt..I, İzmlr ve Anka -
rada y .lda 3 mt..yon k ılo ekmek 
tasarruf olu aca'.<tır. 

B.f)ÇCJK B BEBLEB 

ViLAYET v~ BELED!YE; 
* Bol!aziçınde foa ıyelte bulu

nan büyı.>K bir f-ı >rıka hakkın ·:la 
939 yııında 40 bin .ı ralık sahte -
k'irlık vaptığı ,dd ı asile Defterdar-
lıkça tetkikler yapılmaktadır. ı * Belcdıye Trızkoparanın b iraz 
aşağısındak, çukur mınt.ıkayı top. 
rakla daldurmağa ve a~açlandır. 
mağa karar vcrmiş.ır. Fakat çu
kuru doldurtımak .çin 40 bın metre 
mik~lık toprağa ıhtıyaç hası· ol
makta, bu toprağın nakli de y:iz 
bin liraya ih iyaç göstermektedir. 
Beled.ye şimdilik çukur yerı dol
durtma'an ağaçlandırmayı düjün. 1 
meMcdir. 

* Son ~ır ayda Ş<.'hr ·~ıu!e yli. 
rüyen tramvaylal'dan atlıyan 39 ı 

kişiye pa.~1 ceza.it ,·erilm ştır ' 
*Nafı a Vekili General Ali Fult 1 

Cebesoy şehrınuzden Arkaraya ı 
gıtmı~tır 

Ti~:~:,~, ve S~~l:l~:~de bıri 1 
1000, diğerı !llJ•) sandık içınde dur
makta olan H ;ndıye 1;aylarının 

§ehre ithaline izin ver:lmiştır. 

Geçenlerde, gazetelerde Anka· 
radan \:eriluıi~ bir kiiı;ük haber 
intişar etti: Devletle taahhüt i~le
rinc girişmiş beş müteahhit, taab
hüt işlerine fc at karıştırdıkları, 

\·e icaı> eden hüsnüniyeti göster 
medikleri için mahkemeye sevko
lunmuş, neticede bu vatandaşla
rın bc~ero sene müddetle taah 'ıüı 
işlerine girişn1eleri menolonmu-i· 
tur. 

Derhal söyliyeyim ki, ben, veri
len bu cezayı az buldum. 
DünJaoın içinde bulundui:u frv

kalide şartlar malum. Devlet, mil
li müdafaa hizmetleri için. M··c
listeıı mütemadiyen fevkalade tah
sisat alıyor. llcr iınkiın ye \·asıla 
il~ yurdun korunınnsı it:in <:alışı
yoruz. Devlet, birçok işlerini mü
teahhide yaphrnt-S n1echuri
)·et'ndedir. Bu arada, beş müte
ahhit ortaya çıkıyor; bir taahhüt 
işinde lüzın1 ;'-'len hüsnüni3:eti 
göstermi~·or. 

Bizce, bu nıüteıahhit1ere. veri
len cı-za, az bile takdir olunınuş
hır. Be sene müddetle değil, ebe
diyen bu gibi insanlar devlet ta
ahhiitlerine girınektcn nıenedil
melıdir. 

İ~inde ~·a l adığınuz cen1iyctin 
iJ.nıınc hiznıetlcrini kendi şahsi 

menfaatleri için bir \'3sıta adde
dt:nlcrc kat'iyycn aınan \'Crınenıe
liyiı. 

REŞAT FEYZi 

Deri kurutma yer· 
leri şehir dışında 

bulunacak 
Yaş derı kurutma yerleri hak. 

k •--:la Bel-ediyece yen; bazı esas. 

Iar esbit glunarak alakadarlara 

bıldırılmiştır. Bunlara göre yaş 

deri kuroıtıma yerleri muhakkak 
surette şehrin meskun rnınta.1<aları 

haricinde ve Belediyece tayın o
lunacak yerlerde tesis olunabile

cektir. Iş esnasında işçiler yekna
sak ve .nuntazam iş -e1biı;eleri gi. 

ycccklerdir. 
Telomıl ışçtler sabah. akşam ve. 

.. ğle paydoslarında ellerin! ~zen. 
fekte -edeceklerdir. 

--o--

Günün meselesi: M ah kom -1 

K hve 5 0 _ ların ailesi 
• u ın edi di 

yapılacak kahve tevziatı • • 
ıçın 

kararlar • 
genı alındı 

Şehrimiz Çay ve Kahve Birliği
ne Tica,·et Vekaleti yenı emırler 
\'ermiş-:. ir. 

karışık clduğu halde kilosu beş 
liraya kadar kahve satılırnağa baş
lanmıştır. 

Ticaret Vekaleti büyük bir isa-

betle verdiği bu yeni karara göre, 
badema Kahve ve Çay Birliği, tev. 

zi ettiği kahvelerin çekilmiş bir 
halde ve saf olarak ha~ka tevzi e. 
dilmesini de t(min ile mükellef ve 
meıs'ul tutulacaktır. 

Çay ve> Kahve Birliği. şimdiye 1 
kadar tevzi için kendisine verilen 
kahveleri, muayyı'n nisbetler da
hilinde kuru kahvecilere vermek. 
le iktifa ediyor ve bu kahvelerin 
çekilmiş bir halde halka satılıp 
satılmadığını takip ve kontrola 
lüzum ,;ömıüyordu. Halbuki, Bir. 
lıkten bıı surcllc kahve alan ku- Mersine geldiği anl'4ılan 30 bin 
ru kah,·ecilerden bazıları. ele ge- çuval kahve peyderpey pıyasaya 
çırdikler• bu kahvelerdım bır kıs- verilecek. toptan ve perakende 
mını çekıp sa~ıyor, d iğer bir kıs. te\·zıat, Birl.ğin nezaret ve mcs'u-
mını da yüksek fıatlarla gizlice liyeti altında icra edilecekt:r. 
bazı muhtekir ellere dağıtıyordu. Dığer taraftan yakında k.rk üç 
Bu tarz son zamanlarda şehirde bin 450 çuval kahve daha gele -
gız. bır knhve ticaretine yol aç. cekt.r Vekalet bir yıllı:k kahve ih-
nıış. otede berıdc he mde yarı ya- tiyacını ~imd 'den temin etmiş bu. 1 
rıya noh.ıt ve"• kuru bakla ile lunmaktadır. 

--~----------~ 

E.tıbba Odası 
kütüphanesi 

Yeni 
sile 

salonlar ilave
genişletilecek 

Üçüncü Mıntaka Etıbba Odası 
kütüphanesinde son üç ay zarfın. 
da kitap oku.vanların adedi 3038 
kişiye ba"ığ olmuştur. Son ay zar. 
fında kütüphaneye kitap hedıye 

edenlerin sayısı da on altıyı bul
muştur Bunların aras:nda ezcüm
le profesör doktor Niyazi Gözcü, 

profesör ve doktor Abdülkadir 
Noyan, Münakale Vekili Ce\·det 
Ker:m İncedayı, Tıp Fakültesi De
kanlığı. doktor İhsan Hilmi gibi 
tanınmış ze,·at da vardır . Bu su. 
retle oda ıkütüphanesinde kitap 
mvecudu (7082) ye çıkmıştır. E. 

Balat -
saray 

Ayvan
caddesi 

Genişliği 30 metreye 
çıkarılacak 

Belediyece hazırlanan yeni bır 
plana göre Balattan Ayvaru;araya 

kadar uzanan caddenin genişliği
nin 30 metreye iblağ edilme.si ve 

bu caddenin Ayvansaray • Fes • 
hane kısmının da 20 metre gen~

liğinde olması kararlaştırılmıştır. 
Feshane ile - Eyüp arasındaki 

yol da tarihi ağaçlarla ve eserlerle 
muhat olduğundan aynen kala -
caktır. 

tıbba Odası kütüphall'E!si yeni sa
lonlar ilavesile gen4letilerek ki
tap sayısı da zenginleştirilecektir. 

r . . " ---,ADLiYE ve POLIS_...J_ 

Çalışan mahkumların 
ailelerine ve çocukla
rına nafaka verilecek 

Az cezalı mahkum ve mevkuf
ların mahkfuniyet ve mevlkufiyet 
hallerinin devamı müddetince a. 
ilelerile çocuklarının maişetleri • 
nin temini için tedbir alınması 

kararlaştırılmıştır. 

Esasen hiçbır mahki'ım ve mev
kufun attı bırakılması doğru bu
lunmadığııı<lan bu tedbır onah.kfun 
ve mevkufların çalıştırılmalarile 

tatbik olunacaktır. 
San'at bilenler kendi san'atla

rını alakadar eden atölyelerde, bil. 
miyenler ziraat ve nafıa işlerinde 
yevmiye ile çalıştırılacaklardır. 

Bu kazançlarının bir ;kısmı ha • 
pishane, tevkifhane Müdürlükle
rince mahkum ve mevkuflann ço
cukları. aıleleri için nafa.1<a olarak 
ayrılacakttr 

Bu suretle toplanac, k paralar 
her ay hapı.,,hane Müdurlüklerin
ce mahkum ve mevkuf'arın aile. 
ler;ne verılccektır Kazançlarının 

mütebaki kısmı ,se tahliye edile
cekleri gün kend.lerıne verilip 
hapi~hane v•ya tevkifhaneden çı
karken iküçük b:r &enmaye Je te
mış edilroi~ olacakttr 

o-----
Domuzlar için 
alınacak tlcret 

Belediye Reısliği 1 hazırandan 

itibaren yabani av oomuzları için 
Mezbahada yeni bır tarife tatbik 
edilecektir 

Bu tarifeye göre beher kiloda 

üç kuruş Mezbaha re.;mL ıle beher 
baş doonuz için 75 ıkuruş nakliye 

ücreti alınarak dırmgalanacaktır. 

Damgasız domuz eti satılamıya

caktır. 

Muallimlere tren-
1 erde tenzilat 

yapllmıyacak 
Her yıl tatıl zamanlarında tren. 

Ierde muall·mler içın tatbik edil
mekte olan tenzilatlı tarife bu yıl 
Münakalat Vekaletinin emrile 
kaldırılmıştır 

Muharrire göre, bir gönül 

buhranı vardır. Şimdiki a· 

tıklar, sevmesini bilmiyor

lar. Gönül kelimesini çok so

ven muharrir, nedense, bir 

çok eserlerine de b~ kelime

den istiane ederek ad koyar. 

* Yerlı çuval imalatı arttırı -
lacak ve Bağdat.ta bulunan on 
milyÖn çuvalın da getirilmesıne 
çalışılacaktır. 

. Çekirge mücadele si • • 
1 Zıraat Vekaleti, muhtelif kaza Pencere ıçıne konulan para 

Mualhm !er de si \'il halk gibi 
tam bilet ücretile ıreyahat ede -
ceklerdir. 

Hakikaten, ortada bir 

buhran var amma, gönül 

buhranı mı, oruı pek belli 

değil! 

NiŞANLANMA 

REKORU 

Bir adam, sahte üniforma 

siyerek, fUnUn bunun ma• 

aum kızlarını kandırmıt ve 

bugüne kadar tamam 28 de

fa niıanlanmıı, iki defa da 
evlenmit·· 

Şimdi mahkemede hesap 

vermekte olan bu adamın 

yaptıklarını gazetelerde o
kuyunca, dütündüm: 

Bu zat, ömründe baıka 
hiç bir it yapmamıt mı?. 
Çünkü, 28 defa niıanlan
mak, 2 defa evlenmek, A
demoğlunun bütün bir ömrü
nü alır! 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 71 

* Münakale veki..i Cevdet Ke
rı.m İocedayı Hataya gılımıştır. 

MÜTEFERRiK: 
* İstanbul Şl'!ıır Tiya!Losu An. 

karada temsıllerıne devam et.:rl'~k
tedir. ŞOOir Tiyatrosu san'atkiır- ı 
!arının SC'n 1 buçuk ayda on vıla
yetımızde verdiğı temsillere on üç 
bil'.' .seyırci gelmiştir. 

~· İıınııt ı.skelesıne 1231 sicil nu. 
marasıle kayıtlı bulunan Alı kap. 
tanın id~resindeki içi yük dolu 
mo!Or, Halice gitmekte iken, Şır
ketıhayrlyerun 56 numaralı vapu
rıle çaı:pı§mıştır. Çarpışına neti • 
ve.sinde va.pu.r sademe.sıne maruz 
kalan motör hasara uğrıyarak, sol 
baş tarafı kırılmıştır. * Tahtakaledc Telefon sokağın. 
da oturan Hüseyin oğlu Salıhin 
Eminönündckı yufka imalathane
sinde yangın çılmnıştır Yangın tez
gahın altında bulunan mangaldan 
sıçrayan kıvılcunlardan · husule 
gelıni,ş, İtfaiye tarafından sür"at.6 

söndurlüm~ur. 

ve nahiyelerde çıkan çekirgelerin 

imhası için esaslı tedbirler almış
tır. Bazı mıntakalardaki çekirge-

!er imha edilmek!<! beraber yeni

den zuhur edenlerle yapılacak mü. 
cadele ı\in Bursa vilayeti müca. 
dele teknisyenı B. Mehmet Kara
şın Ege l;avalısine gönderilmiş ve 
tetkiklere başlam~tır. 

Delterdarbk me
mur alıyor 

Ş-'hr 'llZi Defterdarlığı Lise ve 

Orta ırektep mezunu erkeklerden 

18 - 35 Y"'itnda bulunanlar arasın
dan memur almak üzere bir im
tıhan açmıştır. 

İmtihan 16 haziran pazartesi 
günü Üniversitede yapılacak ve 
talıp olanlar 12 haziran perşembe 
gunü akşamına kadar müracaat 
edebileceklerdir. Kazananlar muh. 
telif semtlerdeki şubelerde tebliğ 
memuru olarak ça!l§tırılacaklardır. 

KOLKOLA 
evli bir kadının böyle bir teklifi 
reddetmesinden tabii bir~"Y ola -

1 mazdı. 
Rezzan. •doğru mu söylüyor -

sun, yoksa benimle alay mı edi
yorsun?• gıbilerden delikanlıy> 
bir an süzdü. Sonra: Müellifi : Nizamettin NAZiF 

Nefes alır gibı konuşuyorlar ve 
§Oför.in. diıkiz aynasını en ateşlı 
aşk fil:mleri gösteren bir sınema 
perdesi haline sokarak öpüşüyo~ 
ve koklaşıyorlardı. 

- Ka·. yaşında var 1olla? 
- Re mi yaşı mı, hakıkısı mı? 
- Nüfusundaokı kayıt .. 

- Altmış üç. Aramızda tam o-
tuz yıl fat•k var Ç 1K zengindi, ba

bam bütün parasıııı kumarda bi

tirdiği ıçin )A:ollanın izdıvaç tek. 
lifiıu reddedememijt.im. 

- Hiç çocuğunuz olmadı mı? 

- Çocuk olması için bızim kan 

lııoca olmamız lazım. 

- Değıl mi&lniıT 

- E\"lendık evil'neli bir odada 
~basa kaldıl!rmu vaki de~diz. 

Ve büyük bir ciddiyetle ilave 
ettı; 

- Sen bir gECe bızde kal da 
vaziyetı anlarsın. 

- Tuhaf bır aile. 
- B:lakis gayet ciddi bır aile. 

Bu sözlerine bakılırsa senın şu an
da yanında bulunmamı da garip 
gördüğün .anlaşılıyor. 

- Şüphesız tabii bir yazıyet 
değıl bu. 

- Halbuki ben gayeftabii bu
luyorum bu vaziyeti. 

- Hayret ettiğimi ~ lıyamam. 

- Camın, bunun hayret edilecek 

tarafı n-cresi? Senden. hoşlanıyo
rum. Bana bir gezinti tEGtlif ettin. 

Kabul ettim. Reddetseydım bay. 
ret etmıy .ııı•ydın? 

- Etmiyecektim e bette. Çünkii 

- Sana bir sual soracağım ... 
- dedi - amma samimi fikrini söy-
liyeceksın. 

- Yemin ederim. 
- Molla ile evlenmemi teklif 

ettıklen zaman kabul cevabı ver
mem mi doğru olurdu, reddetmem 
mi., 

- Reddetmeniz doğru olurdu. 
- Niçin? 
- Çünkü aranızdaki yaş farkı 

sizin bir çatı altında oturup seviş
menize imkan vermiyecekti. Ni -
tekim de vermedi. 

- Evlenmek ile sevişmek bi!". 
birınden ayrı şeyler değil mi? 

- Bence hayıır. 
- Hata ediyıorsun. Biz bir çatı 

altında peki\A geçindik ve pekiıla 
geçin.ip gidiyoruz. 

- Ya sevi~ek.? 

çantası telle nasıl yürütülmüş? 
• 

Nişanlısını ufturlamıya Saltana hm ede 
giden genç M~ıevı kızının macerası 

Sirkecıde Salknnsöğüt Hüda - bir genç kız, Avram kızı İsterea 
vendigar caddesinde 8 numaralı Anjel bu vaziyeti görerek: 
evde oturan Yako kızı 19 yaşın - - Ne yapıyorsun? Neye çanta-
dakı İstelliı Yariç, dün İstanbcıl • yı çalıyorsun?. 
dan gitmek üzere bulunan nişan. Diyer~k hemen İsmailin üııe~i-
lısım görmek için Sultanahmede ne atılıp avucundan çantayı çekip 
g_itmiş ve 'kendisi ile buluşuu ko- almış \'<? İs'.ellaya vermiştir. 
nuştuğu sırada yanlarındaki pen- Genç l<ız çantasında çok para 
cere içine de para çantasını koy - olımadığı için davacı olımamış, fa-
muştur. kat buna rağmen yine İsmaili ya. 
Şehremininde Uzunyusuf ma. 'kalayoıp karakola ve oradan da 

hallesinde Halilağa sokağında 8 bir zabıt tutarak mahkemeye ver. 
nwnarada oturan işsiz ve sabıkalı mşilerdır. 
Hüseyin oğlu Çapar orada dolaş- Dün Sultanalmıet 3 üncü Sulh 
makta olduğundan pencere için- Cezada bu hiıdisenin muhakelll<!si 
deki çantayı görmüş ve bir uzun yapılmıştır. Neticede suç sabit ve 
tel ile sezdirmeden çantıryı çek - İ=ail de sabıkalı bulunıduğundan 
miye başlamıştır. 3 ay hapsine ancak para aı oldu-

Tam elıni uzatı.p da çantayı avu. ğundan üçte ikisi indirilerek lbir 
cuna aldığı sırada biraz ötede ni.. ay müddetle mahkiımiyetine ve 
şanlısı ile konuşmakta olan diğer derhal tevkifine karar verilmiştir. 

- Sevişmediğimizi de söyliye
mezsin. Zira bize geldin. Gördün. 
Mollanın ben en iyi arkadaşıyım. 

- İzdivaçtan murat arkadaş -
lık mıdır? 

- Niyetler muhteliftir belki am
ma bütün izdivaçlar için tek çıkar 
yol budur. Günün birinde arka. 
daş olmak. !.ter sev~erek evle -
nilsin. ister kadın erkeği yahut 
erkek kadını sevdiği için parmak
lara yüzükler geçirilmiş olsun ,.e 
isterse iki taraftan birinin serveti 
yaş farkını unutturmuş bulunsun 
devamlı izdivacın' tek şartı alış -
maktır. Çtftler birbirlerine alışır. 

!arsa ilelebed beraber bulunurlar. 
Beraber kalmaktan hazzederler. 
Eğer alışamazlarsa başlangıçta 
bı:birleirne nekadar uygun gözük
müş olurlarsa olsunlar birbirlerin
den ayrılma~a mecbur kalıdar. 
Faraza Molla ile beni ele alalun. 
Bizi koLkola göl'dükleri gün bütün 
dostlarım ağlaşmışlardı. O zaman 
tekke henüz vardı. Ve biz eski adet 
üzere evlenmiştik. Harem tara -
fındaki merdiveni çıktığımız za • 

man Molla başımdan avuç avuç 
Qeyre1• liraları fırlatırken ağla _ 
m.~~~n kalmamıştı. Malum ya .. . 
Dügunlerde para serpildi mi ·ka
dınlar il.işe kakışa, hatta döğüşe
rek bu paralan kapışırlar. Yemin 
ederim, ınan, beslemeler bile eği. 
lip bu altınlardan bir tane almağa 
tenezzül etmedilerdi. 

- Acıdılar desene? 

- Acınmıyacak değil gibi de 
değildim ki ... &!yaz gelınlik elbi
sem ve duvagımla peri gtbi ıdim. 
Molla ozaman böyle ımondain de
ğildı. Sırtında bir saf lata ve ba. 
şında kocaman bir sarik vardı. 
Upuzun bir de SBıkal tak suratına .. 
İşte dam:rth'k hali bizim molla. 
nın. 

- Vah canım vah ... 

- Sonra ne oldu? Benim izdi-
vacıma ağlıyanların hepsinin a
nası ayrı ayrı ağladı. Kimi dört 
çocuk anası oldu, mahkeme kapı
larında sürüne sürüne öldü. Kimi 
çıdırasıya sevişerek evlendiği ko. 
casından yiıımi lira nafaka pa • 
rası dilenmeğe mecbur kaldı. K.ı-

Talebeler için eskisi gibi tenzi
ıat yapılacaktır 

Vapurlal'ın rengi 
Lımanımıı.dakı vapurlar pey -

derpey deniz rengine boyanacaktır. 

Diğer taraftan İımıirde körfez va

purlarının işine devam edilmekte. 

dir. Şimdiye kadar üç \"apur, pasif 

korunma talimatına uygun o!arak 
deniz rengine •boyaımıış, Sus va. 

puruna da kamuflaj yapılmı tır. 

Stlmer Bank her yıl 
15 talebe okutacak 

Sümer Bank İdaresi her yıl Yük. 
sek İktısat ve Tıcaret mektebin. 
deki talebelerden 15 ıni kendi he
sabına bu mektepte okut.mağı ka
rarlaştırmıştır. 

Bu talebeler bu yıl 2 ınci ve 3 ün
cü sınıfa terfi edenlerden seçi • 
l~ktir. Talip olanlar arasında 2 
haziran pazartesi günü bir imtihan 
yapılacaktır. 

mi uğrunda ailesini terkelıtiği genç 
katipten dört haftada aynldı. Ki
mınin kocası, n<>si var ne ·i yokısa 

satıp kili ettiken sonra beline ek· 
meyi indirdi. Ve günün birinde , 
arkama 'bakığım zaman çocukluk 
ve gelınlık arkadaşlarımı hep yan. 

mış yıkılmış ümiler, kırılmış ha. 
yatler içinde buldum. Bir ba~kast 
olsaydı, evlendiği gün, kendisini, 

salhaneye götürühnüş bır nıan
ddaan farksız tıulan bu ill.9an -
!arın haline kahkaha ile gülerdi. 
Ve ... gülmekte de haklı olurou. 
Fakat ben, elimden geldiğı kadar 
onların tıer bi.rine yardım etmeği 
ihmal etmedim. Yaa dostum, ara
larında en talilılı çıkan ben ol • 
muştum. 

- Allah seni Mollaya, Mollayı 
sana bağışlasın. 

- Kı~ma ... ve ... kıskanma! 
- Neye kıSkanacakmışım. Ma. 

demki gül gibi gıeçiniyoıımuş -
sunuz, gül gıbı geçınmelcte devam 
edıniz. 

Yazan: Ahmet Şükrii 
Almanlar, geçen sene ı<0 

istilasını andıran bır ~ 
Gırit adasının işgaline t 
etmişlerdir. Balkan harbiı1ıl' 
fiyesınden sonra YunaJI' 
yapılan büyük ölçüde taYYt 
cemmuları, Almanların_ I> 
şarkta bir teşebbüse girişl11 
savvurunda bulundukların• 
mıştı. İngilizler bunu .n!JIJ"Jll.:; 
içindir ki son bir iki hafta 
Yunan tayyare meydanları~ 
surette bombardıman ed•I" 
teşeıbbüsü önlemeğe çalış! 

Geçen pazara takaddü!ll 
birkaç gün zarfında Gırıdl' 
manlar tarafından şiddetl1 

.bardıman ed.lmesi üzerıne 
adanın Alman teşebbüsün• 
teşkil edeceği meydana ç ~ 
Filhakika Alm&nlar, pazart 
nu Giridi tekrar ve daha 
şiddetle bombardıman et 
sonra salı günü adanın üzer 
raşütle asker ndırrreıı. 
!ardır. Mister Çörçil. Gıride 
yapılan bu taarruzu ılk de!' 
rak haber verdiği zaman. 
şütle bin beş yüz askc•in f. 
diği bildirilmişti. Ertesi gıt . 
man ıstila teşebbüsünün tJ 
edildiğinden çok daha genll 
ğu anlaşıldı. Almanlar ıarsf 
paraşüt. nakliye tayyarclel' 
planörlerle Giride indirııen ıO 
rin miktarı vedi bine baliğ 0 

haber verildi ve bir gün son· 
şebbüsün bundan da daha gcP 
şümullü olduğu 'I!eyda!IS 
Almanların Giride karşı, Y 
tayyare filolarile değil. del1 
naklettıkleri askerlerle de ı.ı · 
za geçmek teşebbüsünde b,'· , , '""'-' 
dukları görüldü. Mister C~ 
A_vam Kamara.sı~~a 11'1 ı' 
gore, Almanlar Gırıde ik• k8 
denizden asker nakletmeğe t 
büs etmişler. Bunl:ırın bir•· 
edilmiş, ikincisi İngiliz donB~ 
:a~afindan görülmüş. !ak\ 
ıkınci kafılenın ak beti rak 
henüz mali'ımat yoktur. ( 
Diğer taraftan Almanlar. 

de karşı giriştikleri teşcıbbil' · 
kında sıkı bir ketumluk nJU~ 
etmekle beraber, İngiliz ıl" 
mas;na karşı hava hücumları 
pıldıi!'ını ve bu hücumlar n 
sinde büyü~ küçük bir tak•~ 
zutamlara ısabetler vaki ol 
nu resmen bildirm~Ierdir. 
harbi denilen ve Çörçil taraf: 
~garip. diye vasıflandırılan 

1 
mücadele hiıla devam etrıı•~· 
Almanların Giridi eııerıne ~ 

çirmekle istihdaf etti klert ~ 
nın ne olabileceği, \lir Şar~1 

deniz haritasına bakıldığı "'r 
anlaşıl:r; Almanlar, Balk8.nl' 
gal ettikten BOnra Ege denitİP 
Yunan adalarnı da ellerine 
mişlerdir. Bu adalar. b'r ta~ 
Anadolu, diğer taraftan da \' 
nistan yarımadası arasına v 
mıştır. Cenuptan da dar ve J 
Girit adası, sanki bır derııit 
gibi, bu sahayı kapamaktadır 
naenaleyh Almanlar, Gırid1 

1
, 

rine geçirmekle hcrşeydell e 
.Ege denizini İngilizlere ka~; 
olacaklardır. Bundan soıırıı 
Mısıra karşı yapılacak taarfl' 
çin hem mükemmel bir ilE•it' 
de bir sıçrama tahtasıdır. G r 
stratejik ehemmiyetini tak~! 
tikleri içindır ki İngilizler. l'ıll 
ile ·birlikte adayı müdafaa et 
karar vermişlerdir. ~ 

Giridin Ingilizler tarafınd~vJ 
dafaasında bir takım z0r 

9 vardır. Almanlar:n bu sahad
1
, 

vaya hakim oldukları aniaŞI ~ 
Daha çok tayyare ve daha t;O ~ 
yare meydanları Almanlar• 
lerindedir. İngilizler Giride 

9 
sonbaharda İtalyanlar yun, 
tana karşı harp ıliın ettıklrr 
man çıkmışlardı. O zamand9r~ 
Girit bır İngiliz üssü oJara~ 
lanılmakta ise de Yunanıstıl~ JI' 
Yunan adaları işgal edilince) 
dar ıstila tehlikesine nııı.r~ 
ğildi. Binaenaleyh adanın >ffJ 
faasını temin için İngi!izle~c~ 
bulamamışlardır. Alman hll 
öyle anlaşılıyor ki, üç nokUlııJ' 
rinde teks:f edilmiştır: J{a ,ot 
Resmo ve Maleme. Ada dar ,ıO' 
zun olduğundan bu nokta! v'' 
yerleşen Almanlar, inğiliz k1' / 
!erini birkaç kısma ayırora. 1 it' larındaki muvasalayı keselı• ,1 _ -~e tt• 
Bu uç noktadan Malemev . tc 
mağa muvaffak olduklarıf!• '{/ 
!izler de itiraf etmekteJırlcf· ıı 
diyede vaziyet müphemdıf· ,ır: 
moda ise Almanlar tutunntf!.r 
!ardır. Öyle anlaşılıy'lr kı (:ı 

(Devam.ı ii Lnci 
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U.na benze
tiyorlar 

,-1 ~- • 
. ~li Kemal SUNMAN 

1 

"'
1er· ın şakacılıgı kcndikri-
"3.. l''akat bu şakacılıl< on
~e\ın zunanlarda da bı-

~r O . 
· nun iç·.a lngiJ;z dev-

l· ınır sozlerınde, nu-
." ın ela siyasi vaziye

\ şımdi t>arp >,ıkrt
a]\s, gittiği an..:ıtıLrken 
tın y..zünd~ bıracıfoıre 
uın resmettir<'Cek bır 

'1 bir kel" me oyunu _her 
llııur. Senelerce turlu ve
~ soylemegc alışık ol
ııı. Jerı gelıyor, ııedir"! 
~ latiplerı ciddı ile Iat.fe 

1ı bır terkip vücude ge
]l k muvaffak oluyorlar. 
;·atnız siyasi hatiplenn 

olmakla kalmıyor. O 
• 1.ıın yerinde en doku
~ bulup söyleyivNmek 
;ııearteJcsinde esasen ç-k 
il ~k evladında görüliır . :Ye sayılabilir. Çünkü 

akson eğer 'biraz da şa
a:ıaydı ,en basit şeylere 
ltoıaylığm. bulmasaydı 

· 'l)üşkülatı yenmek için 
e kfıfi kuvvet bulamı

.ıı-~cılık kendi nev'iı1e 
'r denilen şeylerdendir. 
~da bunun bu türlüsüne 

!ar llııııyor Bu şaka -
da hayat'lçin ayrıca uy

~ da, geleni kabul etme
. etmiş olsa gerek. 
:: bu harbi türlü şeyle
~ ~~er. Bunlar arasında bir 
'ır tasvir vardır: Büyük 
'·:ı; hanede en usta canbaz-
1 ~ iizerınde ne çeşit •nu
' ~Jl.acakJarını merakla sey
ıa l<;ın herkes oraya gider. 
~ nbaz!ıaneye girmeden ev
~~ka oyuncuların,. bi
~lar a bazı oyunlar yapa

ı. c::ıa seyirci topladıkları 
~ lenlerin maksadı bun-

1tııek değildir. Herkesin 
~'-İçerideki eroap can

' t~~unerler gösterecek di
lt t hariçte \"e kenardaki 

"ıı..; ?YUnları seyretmekten 
>.."'illi alamıyanl:ar çoktur. 
Sı:raber vaktakı asıl o
'i~ • çıngırak çalar, artık 
b~ \>1! kenarlarda ne oyun 
~e oyuncu, ne de seyirci. 

tii ~ur canbazların oyu
i~llıek için nice zamandır 
1 saatin nihayet geldigini 

1'q*' bir çarpıntı ile gözle
. &ahneye diker. 
bu harp de öyle imiş: Us

lril>ler hep birbirlerıni ne-
\; ttacaklarını düşünüyor

d lllulıarebeler lbaşlama
'llilcbilir. Şimdiye kadar 

~~ ibirbirile çarpışmak ü
l>~~tığı yerlerde olan bi

ller ancak asıl harp sa-
lıar· 1h1- ıcinde ve kenarında 
~ bir takım harekattan i
h~1.\sıı harp sahası neresi?. 
~de lngiliz sakacılığını bı
~llt .vaziyetin ciddiyetini 

ııı, en lngiliz askeri muhar
Cöre asıl harp sahası ne 

ır, ne de Şimali Afri
~ kalsaydı hiç ora/r<e ·ta girişmeğe lüzum 

ı~ekti. 
~i l e olan bir kısım İngiliz 
~-erinin mütalealarını 

''ıti~e onların şimdiye ka
~ deniz, hava ve kara 

~ HOM .\N: 1? 

Kenarda ve oyunun 
sahası haricinde olup bi
tenlerin o kadar ehemmi

yeti yok .. 

ordularının iştırakile vukua g !ı

rilmiş harekata ancak pek ikinci, 
ücüncü derecede birer ehemmi
yet verdiklerı görülüyor. Bunların 
her ve:;ile ile tekrar ettiklcrı §U· 

duı-. Geçen harp İngiltere içın bü 
yiık bir tecrübedir. İııgiltcrenın 
askeri tarihinde yer tutan o -bü
yük tecrübe pek çok şeyler öıı
rcttı. Hele bazı hatalar olmıqtur 
ki onların bu sefer de tekrarına 
artık mahal \•e imkan bırakılma
mak isteniyor. Elden geldiğı ka
dar buna çalışılacaktır. Hataların 
başlıcası geçen harpte İngilizlerin 
asıl canbazhanede oynanacak rol
leri bırakarak hariçte ve kenarda 
bırçok oyunlara girişmış olmaları 

idi. Bu yüzden hem zay at, hem 
masraf çok oldu, hem de harp u

zun .W-dü. Bu sefer de muharip
lerin asıl harbin neticesi üzerin
de amil olacak kat'i rolleri aynı
yacakları vak.t daha gelmedı, ge
lecek. 

,..1-~ALK~ 
---SUTUNU-

lf Ve 'ini Arayanlar, 
fikayetler, temenni· 
l~ ve müfkiiller 

KAYIP KARDEŞİNİ 
ARIYOR 

En son vazifesi Edirne Vil.iyeti 'En
cümen kaleminde katip olan kardeşim 
Nizaınetıin Gıiltandan 5 yıldır haber 
alamadığımdan merak ve endişe için
de bulunuyorum. Bilen hayır sahiple
rinin lıitfen Son Telgraf Gazetesi Hey' 
eti Tertibiyesinde B. Sabahattine ma
li'unat vermelerini rica ederim. 

lı anyan genç kız 
Llse 1 inci sınıfından terki tahsil et

tim. Ailevi vaziyetim dolayısile az bir 
ücretle herhangi. ticari veya resmi bir 
dairede kfübelik yapmak üzere bir 
iş arıyorwn. Seri daktiJo yazarım.. 

,yzu edenlerin Son Telgrafta N. ru
muzuna müracaatlarını rica ederim. 

Lise 11 ekadar ok.umu' 
genç bir kız it arıyor 

Mail '"fl7-iyetimi.n imklınsLZlığı do
layısiyle ancak lise 11 lnci sındma ka
dar okuyabihniş, ifade ve yazısı diJ.z
güp. on yedi yaşında miltevazi bir aile 
kızıyım. 

Hem şimdiye kad~r bana şe!kat ve 
fMimamla bakan aileme yilk olmamak 
ve hem de istikbalimi kendim hazlI' .. 
lamak emeliyle ticarethane, yazıhane 
gibi müesseselerde bir i:ı;e girerek bü
tün dikkat ve pyelerimi sadece tvazi
tı:ıne bağlamak istiyorum. Tek başımda 
bayat yolunda attığım bu ille adımda 
yanlarında iş vermek sureliyle beni 
te~ci edecek olan muhterem vazife sa
hiplerinin lütfen Son Telgraf Gazetesi 
Halit Sütununda Meraya yaunalaruu 
hürmetle rica ederim. 

11 arıya• iki genç 
17 yaşında ortaokul tahsiliml bu 

yıl ikmal etmis bir gencim. Vaziyeti ma
liyeınin ınüsaadesizliğinc binaen haya
tımı kendim kazanmak mecburiye
tindeyim. Bana ı:efkat elini uzatacak 
iş sahiplerin.in aşağıdaki adresime 
müracaat etn1elemi sabırsızlıkla bek
ler saygılarımı sunanın. 

Eyiıp bıimb.,y mahallesi Mqdlılt 
Dere 9"1<: No. 54 Şükrü BATURAY 

+ 16 yaşmdayım. Orta mektep me
zunuywn. Ri7aziyem kuvvetıidir, her 
hangi bir müessesede az bir ücretle 
çalıablirim. İstiyenlerin IUtfen (LA.
leli Akaaray caddesi 21/1 numara bi
rinci katta Ziya Kurtyılmaz) a bir 
mektupla müracaatlan rica olunur. 

Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

:
1
•r, tekrar kısa bir ıki 1 

b"tı • tevap verdi: 
tıı ~•dadın deli olduğunu 

nıı··· Et . - . B ı ltı vfUz. TIH)'ecegız. U 
~ '•nedimizdir. Tıbbıadliye J 

~,1~kl~fj reddedilmelidir. 
~ı.,. atıli tnın chinler ve bu ,, ııı· ' 
lı i .1 hukukun emrettiği for-
_. ıı;~nd,. tesbit edebilsinler 

ı k~ı1ııı söyliiecek hiçbir sÖ· 
~·u ııııı arak ve boynumuzu 
' lJ •ı 'il\;· '1tıne uzata~ağız. 

•r C'eınil bu sözleri kar
~~ 1 

t u 
'• tıun tıbbıadliden geçme. 
Iııekı d · 
1 c ısrar e t'-·oruz lle-r 
Iıı. ·' • 

~~d 1•de \ e ınahkemenlzin 
1 ~ a ttfluııun hii\·ı)etini 

e ':t.Yin eden bir '\'e'Sıka 
tna ıhtı a olacaktır, 

Tıbbıadlinm raporu geloneden 
hiçbir ~e~- siiJlenemez. Fakat, bu 
yolda tekliünıiıin isabetini güster
ınek içn en yakın ınisallerden bi
rini hatırıma getirerek söyliyc.rim: ı 

Tahayyül ediniz ki müteaddit 
sahiyet sahibi bir adaın \'ar. crin
diizleri en mazbut bir hüviyetin 
ifadesidir ve büyük i~ler görmek
tedir. ~'akat. geceleri demdcği,:ıik
tir ve gi.indiizki hü\·i~·etinin tam 
tersi bir (sairi filıneııiıın) dır. 

Bu. ıniitcaddit şahsiyet hastası 
gece kalkıyor. tasavvurundaki 
plana göre hareket edi~·or, gidi
yor. bir cins.yet y;ıpıyor. Tesadüf 
onu kurtarıyor. yakı:lanmadan ~ .. 
'ine, l·ataf'ına dönli\·or- ertesi "'a
halı hu adan1 tinayctini bilnıcz, 

lıntırl:ıınaz \'e inıkf\!lı yr)k kahul 
etmez Ta ki t J.rar c na eti ) aıı- , 

il 1 

Yeni kurslar 
Gazetelerde küçük bir ha

ber intişar etti. Maarif Veka
leti, bu sene ilk defa tatbik e
dilmek üzere bir karar ver
miştir. 15 Temmuzda, mek
teplerde, ikmale kalan talebe 
için kurşlar açılacak, mual
limler, bu kurslarda çocukla
ra ders verecektir. Kurslar 
Eyliil başına kadar devam 
edecehtir. 

Biz, şahsen, bu kararı çok 
yerinde ve faydalı bulduk. 
Bilhassa, bazı dersler vardır 
ki, talebe, bunları yalnız ba
fına okuyup ogrenemez. 
Mutlaka bir muallimin irşa• 

d ına, yol göstermesine lü
zum ve ihtiyaç vardır. 

Umuyoruz ki, kuralar ~ok 
iyi netice verir ve ikmale ka
lan talebe, verecekleri imti
hanlarda muvaffak olurlar. 

Muallimlerin de, 15 gün 
sürecek bu kurslarda, seve se

ve ders vereceklerine fÜphe 
yoktur-

Kursların ciddi ve munta• 
zam bir programla çalışmıuı· 
nı temenni ederiz. 

BURHAN CEVAT 

Esnaf tenezzlblerl 
Esnaf Cemiyetleri tarafından 

hem azalarına ve ailelerine bir a

rada tatlı bir gezinti günü geçirt
mek ve t.em de cemiyetlere vari

dat temin etmek üzere cumartesi 
veya pazar günleri Yalovaya, Ka. 

ramürsele hususi vapurlarla te -
nezzühler tertip edilrnesi düşünül
mektedir. 

Şiııketilıayriye İdaresi Esnaf Ce
miyetlerinin bu güzel teşebbüsü

ne ucuz vapur kiralamak suretile 
yardim ederse tenezzühle yapıla.. 
eaktır. 

Çoğumuz eks~riya boğazımızı 
ihmal ederiz. Boğazınıızı dedi
gımız zaman, mideyi kasdetmi
yoruz. Şu bildiglrnlz kafa ile 
gövdeyi birleştiren boyun mın

takasınm ne kadu nvJk bir uz
vumuz olduğunu i7fce takdir et
meliyiz. Hele bazılarımız hilkat· 
!eri veyahut uifadıkları lıasta
lıklarıo avakıbi, yahut ta uğra
dıklan herhangi bir Arıza dola
yısiyle boğazlarına daha zı7ade 
dikkat etmek mecburi:relinde
dixltt. 

Boğ:ız bölge.si nazile olanlar bil
hassa burun dellltlerlnin temiz
liğine d.iklcat etmelidirler. Sonra 
tuzlu ·su ile gargara faydalıdır. 

Arada bir enseye sıcak kompres, 
okaliptüs ,-apraklaruıı kaynata
rak buharını tenelliıs etmolc, 
boğaz mm.takasına .rahatlık ve
rir. 
Eğer bo&azuuzda beyaz nok

talar görüyorsanız, derhal dok
tora haber veriniz. Difteri olabi
lir. En küçük hava değiıilclikle

rinde anjin, larenjit. ses kısılma
sı gibi hoşa gitmiyen ;;eyler fırız 
olabilir .. 

tığı andaki hüviyeytine dönebil
sin. 

Bö~·le bir vak'auın hayatın ~-ı
ğıu yığın verdiği örnek çe~itleri 
içinde olmıyacağı nasıl temin e
dilebilir?. 

Yine tasavvur edin ki bir adam 
zek:mnı idare etmek isteyi~indeki 
bütün azmine rajmcn birisini öl
dürınek kararındadır. İstcıni)·c is
temi~·c bu cinal·cti yapn1ağa nıcc
bur oluyor. Yakalanmak korkusu, 
vicdan azabı. cina~·cti göniil ar
zusile yapınanıak 70ru içinde yaı>
tığı bu cina,\cti bii~·i.ik bir tchcy
yiiç göriilü)·or .-e birdenbire bir 
dimağ ihtilali onun hu işi başaran 
beyin hiicrclerini söndürü.yor. 

Bu adam üzerinde ne kadar ıs

rar. etseniz cinayeti kend1 .!<tiııin 
}yaptığını ona söyletemezsiniı .. 

Hakikaten bilmez, farkınJa de
ğildir. Kendisi }'apnıaın_ sanır. 

Daha bö~ lo birçok çe•iller bir 
rok örnekler göstcrınek 111 · mkitn~ 

dür Şimdi, nereJcn vr nasıl lııik
ıncdeliın ki Ved:ıt d ha b• lu ta-
larJan dinı tc , !ı ı ru L ra· 

1 

. 

MAH EMELERDE: 
''Salıver anesini 
hazreti defterdarın,, 

--~----~ .. -------~ 
"Sen de mi hala esiri iülfüyar ol-
maktasın .. ,, "Uslan ey dil uslan 

1 

artık ihtiyar olmaktasın,, 

---.._l~ __ v_._za_n_: _a_c_s_E_Y_iN_B_E_a_ç_E_T_3= 
Biri altmışa yakın, öbürü kırk 

elli arasında görünüyordu. İkisi
nin de nüktedan, ikisinin de hoş
sohbet adamlar olduğu. hallerin
den, duruşlarından, gülüşlerınden 
konuşuşlanndan gün gibi aşikar -
dı. Karşılaşınca, ciaha az yaşlısı, 
ak saçlı ve ak bıyıklı olanına: 

- Vay hocam, üstadım efen -
elim .. Öpeyim! dedi. 

Öbürü gevrek gevrek gülerek: 
_ Etme hafız, etme .. dedi. Ben 1 

papaz rr ıyım ki elimi öpe sin? 

- Ağabeyciğim, bılirsin ben se
ni pek severim. İki senedir, dağ 

başlarında. kırlarda, bayırlarda 
sürtmekten imanım gevredi. İn
san yüzüne hasret kaldım. 

- Ne oldu Hafız? Korucu mu 
oldun? 

- Yok canım .. Bir yol mütcah. 
hidinin yanında çalışıyordum. O 
bayır senin, bu dağbaşı benim, 

yazın bir türlü, kışın bir türlü .. 

- Amma, o ne şeydir ha!. Şim
di ben, bu yaşımda, bu halimde, 
öyle bir hayata can atanın. Ra -
iyane hayata bayılırım. 

- Bizimki raiyane değil, ba
giyane hayattı. Aman, Allah bir 
daha göstermesin! 

- Hafız; nasıl, akşamları çeki
yor musun? 

- Altı aydan fazladır ağabey
ciğim, rakıya veda ... 

- Neden? 

- İhtiyarlıyoruz artık.. Eskisı 
gibi rakı kaldıramıyorum. Mıdeın 
karaciğerim .. 

- Tevbe mı ettin? 
- Yoook! Tevbe etmedim am-

ma, içmiyorum. Akşamları bira 
içiyorum. 

- Ben de bu a~am seni rakıya 
davet edecektim. 

- Davetin can başüstüne .. Ge
lirim ... Sen Mla ıçiyor musun a
ğebey? 

- İçmez olur muyum. Evelılllah, 
her akşam bir doksan altılığı kı
vınyorum.. 

- Ne? 
- Bir doksan altılık.. Şimdi 

onlar da yüz altı oldu ya!.. 
- Çoktur be ağabey .. Yazık de

ğil mi canına? .. 

•Sen de mi hdld eşi.Ti zülfü.yar 
olmakta.sın .. • 

•Uslan ey dil, uslan artık ihtiyar 
olmaktasın ..• 

Diye bir şarkı vardı hani eski
den .. Sen onu bilmez misin? 

- Bilmez olur muyum? Onu 
bilirim amma, hir şarkı daha var
dı .. Sen onu bilir misin? 

- Hangisi? 

•- İhtiyar olsam da gönlüm 
tazedir.> 

- Hah hah hah hay! Hala eski 

mış insanlardan biri değildir. 
Onun için kendisinin tıbbıadli

yc gönderilmesini herşeydeıı önce 
ilmi ve hukuki bir zaruretin icabı 
teliikki ediyoruz. 

Epeydir susan ve adeta hakkın
da hiç ummadığı hükümleri alık
laşa alıklaşa dinli;ven Vedat yiue 
birden parladı: 

- Jlikiınlcr anlanu:yorum hu 
adamlar ne demek iı;tiyorlar?. Bu 
cinayet gönıleğini ı~ıutlaka sırtı

ma geçirmek için büı ük bir 
gayret içindedirler. 

:\liiteaddit salısiyetteıı bahse
diyorlar. sairi filınenamlıktan 
demvuru~·orlar. Diınag hücreleri
nin sönnıcsini. değişnıesini, hafı
zasının kaybolmasını ileri sürü

yorlar. Bunlara neden liizum gö
riilüJor?. Ve .. hu sözlerin hedefi 
ne oluyor?. Bnna şu sapsağlam 
aklımı a'11 hu siizlerile burada 

kaybettirecekler. Ben bir rinayet 
işlemi~ değilinı ki. bunu inkar ,-e

ya herhangi akli hır ziH ile sakla-
1n2k, unutnıak yoluna gideyinı. 

~ül.rı\:c J--er"«' den Once ve en 

halm üstünde .. Vallan· hır zerre 
değişmemişsın .. Ne~'e o ncş·~. si
ma o sima" Dinçlik o c:.nç •k .. 
Tahtaya vurayım. Nazar dcgme
sin, kırk bir kere ma~allalt . (K'l
ridordaki pencerelerden birn1iıı 
kerarına iki üç defa vurdu) 

- Tabii ya ... B izım eskı toprak.. 
Eski maya ... 
- Evet anmıa ağebcy .. in.san ır 

ömründe çeker. Bak benim ne m;
dem kaldı, ne de ciğerim ... Şim

di bana, rakının katresi zehır -
miş. Vallahi ağebey, korkarım kı 
sonra çekersin ... 

c- Salıver anesini hazreti def
terdann!• İçmeden yirmi sene ya.. 

şayacağıma, içerek, zevkimde sa
famda beş sene yaşamağa razı -

yım ... Ben senın gibi olsaydım, on 
beş senedir ne mide kalırdı, ne 
karaciğer! 

Şimdi, uzun 
işin var mı? 

- Yook! 

lafın kısası, senin 

- Öyıeyse bekle biraz .. Şıı mah-
kemeye girip çıkayım. Gider şu
rada bir kahvede birer nargıle 

içeriz .. Biraz daha vakit geçer .. 
Ondan sonra, şöyle seninle Vezir 

bahçesine kadar uzanırız .. Birkaç 
kadeh atıştırır, eskiden yeniden 
konuşuruz. Olmaz mı! 

- Olmasına olur ya .. Ben rakı 
içmiyorum. 

- Hay zıftin pekini iç di~
ğim şimdi. Ne zıkkım içersen iç .. 
İstersen bira iç .. ister en limo
nata, ahududu şerbeti iç. Keyfin 
isterse Karakulak suyu .. Maksat 
sohbet.. 

- Hay hay ağabeyciğim .. Ben 
bira içerim, sen rakı içersin ... İ
şin çok sürer mi burada? 

- Yok canım .. girip dörıt kelime 
şahitlik edeceğim, çıkacağım .. Za

zen sıra da bana geliyor galiba .. 
Şahidin biri girdi ... Sen şurada o
tur .. Bir sigara iç inciye kadar ben 
gelirim. 

Biraz sonra mahkemeye gırip 

çıktı .. 
- Haydi bakalım, gidiyor mu

yuz? dedi. 
- Haydi gidel.iım ya! Ne belkli

yeeeğız? Ağabeyciğim .. Bu gece 

senin şerefine perhizi bozacağım .. 
N c <>lur? Zehir olsa, bir defası bir 

şey yapmaz .. Ben de nkı içece -
ğim. 

- İç ya ... Rakıdan kime fenalık 
gelmiş ki? İçmesini bildikten son. 
ra, insana anasının ak sütiı gibı 
helılldir. Hele benim gibi, bir dok

san altılığı yar!Jll kilo pirzola, ya
rım kilo Silivri yoğurdu, yarım 

kilo elomek, iki tane de 'koç yu -
murta.sile içe-rsen, mübarek iştiha 
ililcıdir. 

başta se\'diğim, çok sevdiğim 19 
yd; kalbimde ve beynimde bu 
sevginin yangınını duyduğum bir 
kadmdı. Ona kıymak, onu öldür. 
mck benim işim olamazdı .-e ol-
mamıştı. Eğer bu cinayeti ben 
yapnıış olsa.\·dın1 ınutla.ka ''e 
mutlaka polise kendim te liın o
hır, onu ben öldürdüm .. derdim. 
Seciyemdeki tokluk YC dürüstlük 

bunu yaptırabileceği gibi dünyada 1 
hiçbir şeyden de korkusu olan a
dam değilim. Ölüm ile )"aşama a
rasında n1ililnetreden daha az nıe ... 

safe kaldığı anlarda bile ürkmi
)·en, sendelen1iyen birisi için hap
sin, hatta idamın bile hükmü mil 
olur?. 

Ben, ölümii o kadar kanıksamış, 
onunla o kadar yüzgöz olmuş bi· ı 
risİJİn1 ki bana ölüın dedikleri \18· 

kit gülerinı \'e onun karsısında 1 
hazan \'ah~i. lıazan küstah, ~lur sı- İ 
rıtırım. Hele hap~e girn1ck i~in ya

lan ~öy1enıeğc hiç tenezzül ct~ncın. 
Ölmek, böyle bir asaf:ılıktan daha 
İl 1dir, hcniın i~in_ 

Vedat sozuıılın bu ııokta~da 
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l!laşmubarrtrler 

Ne Diyorlar? 
l KD A M 

B. Abidin Da\·~r cGirit nıub;l/'~be· 

lcriııde ha.v~ıhğın eııuıtJ>·eH• ~i 
bucU.ukU. ba.ş yazı:.ında. (~iri.de 1:ıpı

la11 Alman t.aarru'lunwı bu harpte ha· 
\"acıhtuı o)·nadığ-t ve da.ha da. oyru
yaca.tl buytı.k rolı.i bir kerre d:.W.a. te
baruz etttrdii]ni ıı;öyll:,ertk: 

~:I!~..-a ordusunun büyuk ehemrni
yetuıi avrıyan Ingilizlerlc Aınerıka
lılar da dört elle bu korkunç ı;Wha 

_·ılın ;slar.lır unlar da, tu ruza geç
tik.len. uınıan, harbi, ha\'a kuv\ietle
rln n u tunıu~u .ıle kazanacakl..'lrını 
urıiıt t;dıyorlar Onun ıçindir ki Anıe
\tka, yılda 36.000 tayyare yaprnak u
zere hak katc'l n uazz.J.n ır hava !W

nay kur:naktadır Alır.arıya J.d. bu
nu bilaı~ içın, Amerika ve İngıliz .sa
n.ay , ha\i.:1 t...:tünluğuni.J. ten n etme
den e\•vel, h~rb1 bitı mıye çahşr1ak

tadı 

l\luhakkak o4ı.n bı..r şey \'arsa o da, 
~.rtıK ı1ferin $ungunlerır: ucund:ın 

t:ıyy;.ırclerln pcn.,1ııcsine tak 1dığıdL .• 
dC"rnekterlir. 

CUMHURiYET 
B. \·unu.s ~adi cı\.kdf'nizİD Ga.rbuı

«Li. \·e ı,arkımb• i.;;.imU lıU&"imku bat 
~·a7..ı-.ında. Balka.nl.a.r .st"(erinin nih.a.ye' 
huhna..snul.uı :;onra. bir aralık miG.'\"U" 
faaliyetiılhı Garbi Akdf'niw W-vrcc:iill 
NieC"ek c>bi ~Orundüttinıi. fa.U.ı Lon
draya gUre İspan)·OLDm yeni dwıya 
Jıa.rbinC' karı}lllayı k.end~t için tok 
lelılik~li buldutunu oiylemdo.1e ve 
bilahare: 

•Bwıa mukabil Şarki Akdenizde 
harp atcı~irun aıev alev yarup tuıl.li
tuğun ı .(Ötiıyoruz. Akdeniz orta:,w
dakı c;lritle yangın var. Mısırın GJrp 
çölüııde ve Şiınali A!ı"ikada ateş de
'.ır. <..-dıyÔr. Bütun Orta Şa.r1'. ıar&ın
tı .içindedir. 

IIadb;eler iıerledi.kçe vaziyeıti daha 
solııkkanlı.bkla müşahedeye mukte
dir oluyonız: I!uIJ.sası ne vaktt. nere
de ve nasıl biteooği belli olmıy"n har
bin alclüde şurada ve burada devam 
eylemekte oldugundan ibarettlr. 

Bu koınlı oyunda i.ki brarın strate
jisıni &1çık görüyoruz: lngıltereyı her 
lardlta takip edt·n . .1\.lmanya. Alman
yayı her ta.rafa :,w'ü.kliyeı-ek Anıe

rik.an yardunınu1 kemaliyle tahakku
ku için zaman kazanan İngiltere. 

Her yeni hildi:;ede ınsana harbin 
sanki yeni b;...:iı;dığı hissi geliyor. 
Halbuki harp bö:>layalı ik.ı yıl oldu. 
Demek ki bütün muazzaın ve Iecı va
kılara rağmen katolunan ınesafe he
nüz az, katolunacak merhaleler sıe 
daha uzÜndur. Harp Mliı Akdeniz go
lünün Garbında, Ortasında \'e Şarkın
da emekliyor .. 8.albukt bıınun dışında 
daha kıt'alar ve OkyaousJ:ır var 

Görmek itin ayagımızı denk ala
rak bckleıneşJni bilelin1.> demekte
dir. 

VATAN 
B. Alnnri Emin Yalman cSUJ"İTe el

rafındKi m~ iolmli b,.-ü· 
baş yaz...- B. Jluseyln Cahlclin h ... 
taraftan tıf"'-rilmembıden ko~ 

Suriyeyi ~ elmoınbo IUzllm ırOll· 
t,ı,nnesine dii«r ~luiml:dn <o.
rıı.tt:ı.r olmadıt>ru lnsarun .bu ~ae. 
cordıik'-"' ll<mdislni İnırillz Avam Ka.
marasmda. Uıl\1lııe'ttitini ~rliyf'rek ez· 
ciımle: 

cl>cınek ki ı..ilıinlerde yer cdt!n, 
vatandaşlar arasında husus\ stıl'('tt.e 
konuşulan bir nıe:sele, İngil"tıercde 
göı-dügümüz ve beğendigimlz güzel 
ruhla bizde de mlinakaşa. ınevzuu o .. 
la biliyor. 

ııünak.aşa hurrıye nin bu ~e-k · 
nıemlcketimiz için yenidir. Bunun 
kök tulmağa ba..şlan1as1nm bir tek iza
hı olabilir ki. o da hükumetin Turk 
milletinin siya.~ı olgunlutuna, uyanık
lı.gına. aklı selimine tam bir iti.mat 
besleuıesidir. Öyle olma:.aydı, müna
kaıa neticesndc halkın tereddilde dü
şeceğinden ilrkscydi böyle münaka
şalara seyirci.. kalmc.ının mes'uliyetini 
&"öze alamazdı. Demek ki, Ti.irk.iyede 
halle He bükümct arasındaki it.iıruı.l ' 
bir taraflı değildir, kar11lıklıd1r. Belki 
de yarın mücadelelere ahl:nnya mec
bur kalacak bir memleket için bun
dan lruweUI ve mfllı:emmel bir destelı: 
tasavvur edilenıez. 

Bir m.-mlelrettelti bütun fildrier, 
umuml bir kalıba, tam tamamına uy
gun diye g&terilirse ınanıımayız. Bôyle 
bir şeyin hakikl hayatta yeri ve im
krını yoktur > demektedir 

durdu. Gen iş bir ne(es aldı. Sonra 
birden içini boşaltan bir solukla 
devam etti: 

- Hakimler, Tabibiadliye ı:it· 

mek teklifini bir deCa daha ve son 
olarak reddediyorum. 

!\ e ben deliyim ... ne bu teklifi 
yapanlar akıllıdırlar. 
Vedadın arka.>ından vekili :\lu

ıaffer de: 

- :\liiekkilim avukata ihtiyaç 
bırakmıyacak kadar güzel, mantıki 
ve hukuki konuşuyor. 

Teklifimiz mii~terektir. 'llr.bbı

adliye gönderilme isteğini şiddetle 
reddediyoruz. 

Dedi. Pro(esör Cenoil ve., avu
kat Şekip tekrar söz almak, cevap 
vermek istediler; fakat hakim: 

- Tıbbıadliye gönderilme üze
rinde kararıınızı vercrf'iiz. diye 
onlara \ÖZ verınedL 

Beş on dakika soura, bir k.ürsfi .. 

ba1ı 1nü2akere inden sonra hi
khn kararı bildirdi: 

- Suçlunun tıbbıadliye gönde
rilmesine lüzunı görulmeıniştir. 

(Arkıısı var) 

istanbulun 7 ttııeıı 
vo min~&raıı 

Süleymaniye sıı-tlarının 
imar planı yapılmıf; bu mev
zu ortaya her atılı§ında, gö
zümün önüne, Ünivesite bi. 
naaının arkasındaki yeni ya
pılan «Ensaç Enstitı..i&Ü» bi
naaı gelir. 

Karaköy KöprÜ$Ünden ba· 
kınız: Süleymaniye camii ci
varında göze bir çöp gibi ba
tan, kocaman bir bina vardır. 
İşte, orası, Üniversite kurıı
lurken in§a edilen bir enstitü
dür. 

Hadise, eski değil, yeni· 
dir. Yani, 3 - 5 senelik bir 
mesele. 

İnsan, kendi kendine dü
şünüyor: Aacaba, bu bina 
kurıılurken, Süleymaniye ve 
civarının imarı dahi henü:ı 
dü§ünülmüyor muydu?. Bir 
gün gelecek, ve muhakkak 
ki, o bina, yıkılacak, oradan, 
o çirkinlik kalkacak, Süley
maniye camii, Üniversite bi-
ıiası, Beyazıt Kulesi meyda· 

na çıkacaktır. 

Yeni yapılan imar planı· 
na göre, Süleymaniye sırtla
rında, bahçeli, münferit, gÜ· 
zel ve §ık evler vücude geti. 
rilmesi kararla§mıttır. Bu ka
rar çok yerindedir. Ve Süley
maniye sırtları, bu takdirde, 
bir kat daha güzelleşecektir. 

Süleymaniye, İstanbulun 
en yüksek tepelerinden biri· 
dir. Havası güzeldir. Manza
rası bottur. 

latanbulun yedi tepe üzeri· 
ne bina edildiği ötedenberi 
halk arasında söylenir, du· 
rur; bu yedi tepe §Unlardır: 

Çamlıca, Yu§a, Süleymanİ• 
ye, Fatih, Sultan Selim, Edir• 
nekapı, Eyüp Gümütıuyu to
peleri. 

Topkapı, Ramiz, Hacıos
man Bayırı, Kandilli, Hür· 
riyet tepeleri de varıa da la
tanbulun tepeleri ıayılırken, 
daha ziyade, yuJsarıda bah• 
aettiklerim hesaba katılır. 

1stanbulun en yüksek tepe· 
si, Büyük Çamlıca tepesidir. 
Büyük Çamlıca Tepesinden 
İstanbulun ve bilhassa Boğa• 
zın görünü§ü çok fevkalado
dir. Bu tepeden, İstanbul u
fuklarını bir kere olsun sey
retmemiş kimse, güzel man
zara görmemi§, ıayıhr. 

R. SABiT 

Devlet kinlnlerlnln 
rengi deQiştlrlldl 
Sıhhat ve İçtımai Mua\•cnet Ve. 

kiıleti pembe renkli Devlet kinııı
lerini ahvali hazıra dolayısilc be
yaz renkte satışa çıkarnıağı karar
la~tu-mıstır. 

Piyasaya çıkarılan bu kin:nlcrin 
kılosu 63 lira 75 kuruı;a "" 4 gram" 
!ık tabletler de perakende olar~ 
27,5 kuruşa satılacaktır. 

Biri!ni.zi_"DEgai I 
fiepımızın ı 

Değiştirilmesi 1 a • 
zım bir tramvay 

tevakkuf mahalli 
Olnıyucularımızdan B. T-ln 

Hı.ra.tıdan aldaiunuı 1ılr m*tup-
1& ı;öyle denmeldecUr: 

•Bebek - Eminonil tramvayla
rının :EminönündekJ tevakkuf ma
halli hiç te uygun de.ğildır. Çün
ku Bebek cih<>tinden gelen ara
ba;..: Emlnbnil meydanında ilq;ı
vst döndfikten sonra hemen; 
Köprihıün ucuna kadar gidip 
durmaktadırlar. Bu vaziyette; 
tramv;{ydan ınenler Sirkeci ve
yahut ta Balıkpazarı istikameti
ne citmek için ters yüz etmek
tedirler. Ekseri zamanlarda da 
kavsi beyhude yere geçınemek 
için bir çok yolcular dönenlCÇe 
gelince kaldırımı., ib:erine aUa
maktadırh~r. Bu lı.e rr\ahzurlu ol .. 
duğu gibi tranı\-aylar kavsi dö· 
ner..:en Sirkeci veya mukablli 
,,tikam<tten ıeldn tranva;rlaI'la 
da müsade-me ve kaza ihtimali 
çoktur. Binamaleyh Tr&"Itva7 i· 
ct..ı esının bu d clııh.:ı unun 
b r ye e na.ı , '-er cihetten. 

deler murı .,lp yerı . .,<le ola-
r k•ı· ) 
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BİR GECE 
--ıf: Y lllzan : ZiY A VEBBi =1--

İpek, beni annesinin, babasının 
evde bulunmadığı bir gece evine 
çağırmış, sokak kapısından evvel
ce anlaştığımız veçhile bir parola 
ile içeri almıştı. 

Onun beni revdiği kadar ben de 
onu seviyordum. Onsuz durmak 
bana günlerce süren bir azap idi. 
Onunla karşılaştığım, o karşımda 
olduğu zaman ise bu azap coşkun, 
taşkın bir neş'eye bürünürdü. 
Sevişmek ne tatlı şeydir. İki ta

raflı sevmenin tadı kadar bir tad 
tasavvur edemiyorum dünyada .. 

ı O gece sokak kapısından eve gi
rer girmez İpeği bir hamlede kol
larımın arasına aldım. Okşadım. 

Sonra evin en sakin ve kuytu o

dasına, sığınağa girer gibi girdik. 
Karşı karşıya oturup konuşmağa 
başladık. O çok hoşuma giden göğ
sü olgun ve dolgundu. 

- Daima göğsüme bakar du -
rursun. 

- Ne yapayım. 

- Biraz da gözlerime bak. 
Ve sonra lt.ollannı boynuma do

layarak bahçe duvarlarına sarı

lan latif kokulu küçük güller gibi 
birtıey oldu. Bu kollan boynumdan 
ayırmak güçtü. Aklıma: 

- Dokunmayın çiçeklere, ya • 
ı:ık olur emeklere .. 

Sözü geldi. Dokunmadım. Öyle
ce konuşmağa daldık. İpeğim, i
pek kadar zari!! ve narindi. 

- Biraz da gözlerime bak. 
Cümlesini İpek tekrarlayınca 

bir gurubun seyrine dalar gibi ol-

ium. Bu hale ne derseniz deyi • 
iliz .. Ben böyle kopmaz bir ağ ve 

tatlı bir bağ içine canıma canlar 
katarak düşmüştüm. Sakın rüya 
filan sanmayınız. 

Ağa düşen, giden balık sevinir 
mi bilmem? Amma ben sevinç a
teşlerinin içinde derin bir haz du

yarak yeni bir hayata dalmış de
rin, içten tatlılıklarla kendimden 

g~iştim. O öyle bir petek ve ben 
öyle bir arı olmuştuık ki böyle ol. 
manın tadını bizim daldığımız a
lemde yaşryanlar bilir, ancak ... 

Odanın i_çini süsleyen kırmızı 
renkli ışık bizi kızgın bir aşkın 
kahramanı yapmıştı Ve klrmlZI 

reııkli oda tıpkı bir aşk ayini ya
pıyormuş gibi yüzümüzıe gülü -
yordu. 
Aramızdaki sempati, tadı uzun 

zaman devam eden şekerler kadar 
lezizdi. Siz hiç böyle saatlerin 
kahramanı olacak sempatilerle 
karşılaştınız mı? Kartılaştı iseniz 
olgunlaştmız demektir. Olgunla • 

fall meyvalar ise yenilecek kadar 
pi§miii demektir. Siz olgunluğa, 

piŞkinliğe vardınız mı? Yoksa toy 
toy yerlere uzanıp çürüdünüz mü? 

Eğer olgunlaşıp piştiyseniz: 

- Bizim gibi varolun .. derim. 
Yok, eğer duyduğunuz hazzı 

kaybettiyseniz: 
-Vah vah. •• 
Demelcten doğrusu çek.inmem .. 
İşte biz, olgun, olgun, pi~, 

tatlı, hoş, sevimli, canlandıncı da
kikaların önünde rüya değil, fa
kat hakikatin denızinde açılırken 

1 

' saat ta m gecenın iki sularında do
laşıyorduk. 

İpek, bu sırada en can alıcı, can 
verici bir cümle söyledi 

- Ne zeman evleneceğiz Yük
sel.. 

Dedi. 
Benim hayat dünyalarıma ışılt 

saçan bu sözler pek hoşuma git
mişti. 

- Doğru mu söylüyorsun? 
- Elbet doğru. 
- Öyle ise pek.i .. Ancak bir §ar-

tım var. 
- Nedir? 

- Yann lzmire kadar bir seya. 
hate çıkıyorum. Bir ticaret 
işim var Döner dönmez nikahla
nınz. Bekler misin? Bu seyahatim 
belki iki ay kadar sürer, canım. 

- Bekliyeceğim. 

Bu vait üzerine İpeğin gözlerini 
öpeceğim sırada birdenbire so -
kakta bir teliış başladı. Polis, bek
çi düdükleri acı acı çınlarken biz 
derin bir uykudan uyanmıştık 
sanki .. 

Hemen bu acı d üdüklerin ses • 
leri karşısında soğuk kanlı dav -
ranrnak ıcabettiğini düşündük. So
kaklardan sesler geliyordu: 

- Ne var, ne oluyor? 

- Arka mahallede yangın var. 
Bu haber tatlı yorgunluklarla 

hoşlanan bizi sarsmıştı. Oldukça 
telaşa düşmüştük. Ya yangın evin 
çatısına sıçrarsa bu vaziyet kar
şısında görülürsek diye korku • 
yorduk 

Zira, İpeğin hiçbir suretle le -
kelenmesini ffltemiyordum. Yan
gın halimizi çok müşkül bir şekle 

sokuyordu. İpek soğuk terler dö
kerek titremekte ve ben onu tes. 
kin etmek için teselli etmekte 

idim. Buna rağmn bir heyecan, bir 
karışma. bir bağırışma ve İtfaiye 
boruları mahallede har vurup har
m an sa \"ururken yangının söndü
rülmüş clduğunu pencereden duy
duk. Başımıza gelecek beladan 
korktuğumuz için birbirimize: 

- Geçmiş olsun, dedik. 

fstanbul Asliye Birin
ci hukuk hakimliğin
den: 

İstanbul eüıruillderi Umum Müdür
lüğüne izafetle İstanbul Mubakemat 
Müdürlüğü tarafından Galatada esiri 
İktu;at Hanında E. D. Makrcy aley
hinde altı yüz liranm tah.ı:ıili hakkın

da mahkemenin 34/ 687 numarası ile 
açılan da\'anm gıyaben cereyan eden 
muhakemesi netices inde mebl8*1 müd
deabih 600 liranın tarihi . davadan iti
baren aslını gıeçmemek üzere % 5 fa
k ve masarifi muhakeme ile a\'U
lı:atlık ücretine takdir edilen 30 lira 

ile birlikl<! milddeaaleyhten tahsiline 
davacıya verilmesine karar verilmiş 

ve kararın dahi müddeaaleyhe hukuk 
usulü mul'ıotkemeleri lamununun 4.07 

el maddesine tevfikan ilanen tebliği 

tensip kılınmış olduiu.ndan mınnai
leyhin UO.nın erte-si gününden itiba
ren. kanuni n1üddeti için~ kanun yol
larına nıiiracaat etmediği takdirde 
hükmün kat'iyet kesbedeceii tebliğ 

rr. akamına kainı oh (lak üzere il;jn o-
lunur. 934/687 

r---------------------~~~~--~~~----.. 
:3on Telgrafın Tarihi Tefrikası: 74 

TUNA BOYUNDA 
·rüRK ORDULARI 

Yazan: M. SAMİ KABAYElıı 

Ylldırımla beraber debdebe de başladı 
çin hudut kaleler:nde bulunduru
lan muhafız askerlerin, keneli or
dusuna vakit kazandırmak ve 
sevkulceyş harekatının kolaylıkla 
yapılmasını temin eylemek g_ibı 
pek büyük faydalar husule getirdi
ği ele görülmüştür. 
Mağrur ve namağlüp Fransız 

tövalyelerinin yıldırımın ordll6u 

• ônündeki mağlubiyeti müthiş ol.-

mWjtur. ı 
Türk - Osmanlı ordusu. teşeldcü

lıi tarihindenben !l'uza!feriyet!A:n 
:ıınuzafferiyete götürü'e<:ek zafer 
wtj'esile ~ugurulır.uştul'. Ordu ve 

zabitan arasında ilayi islamzyet, 
itaat, başbuğa sadakat ve şecaat 
gibi asli bir ruh taşıymdu. 

Türk ordusu, İstanbul muhasa
rasını bırakarak cl!lbrl 111ir yürü,. 
yüşle uzak mesafelere gelmişti. A
yağının tozile de müthiş bir mu
harebe kazanmıştı. 
Niğbolu muharebesinde bir çok 

Fransız ve ecnebi kumandanları 
esfr düşmüşlerdi. Esirler arasında 
Fransız kumandanlarından Kont 
Doneverı Türklere karşı bir daha 
sıJ.ih k.ullanm.yacağ na y~min et
miftJ. 

=1 • YAKIN TARİHTEN~~ 
• 

ncı asrın xv •• yu 
b. Sadrizamı: 

Halil Hamit Paş 
On sekizine; asırda yetifmiş Os

manlı Sadrazamları arasında, ısla

hat ve yenilik yapmak istiyenle
rin en ileri gelenlerinden biri ve 
hatta birincisi, İspartalı Halil 
Hamit Paşadır (*). 

Bazıları onun Burdurlu oldu
ğunu yazıyorlarsa da, müşarüni
leyh, 1198 Muharrem - 1873 - ta
rihli Vakfiyesinde: 

•Vilayeti Anadoluda nasiye zarı 
kadimim olan İııparta kasabası
da .... 

Tabiri ile, doğduğu yerin İspar
ta olduğunu göstermiştir. Yine 'bir 
kısım tarihlerin rivayetlerine gö
re, baıbası İranlı Hacı Mustafa a
ğa, bazılarına göre de Gürcü Mus
tafa ağadır. Aile arasındaki an'a
nede Hacı Mustafa ağanın babası 
Ali ğaya Dideban oğlu derlermiş. 
Didebanııı gözcü demek .olduğu 

malumdur. Bu itibarla, tarihlerde 
müstensih hatası olarak nokta 
kalkmış, Gözcüoğlu Hacı Mustafa, 
Gürcü olmuştur. Validesi Zeynep 
Hanımdır. 

Halil Hamit paşa, genç yaşında 
iken İstanbula gelmiş ve tahsil
den sonra Babıali Divan kalemine 
girmiş, himayeysiz ve maişıetçe 
darda bulunduğundan Eflak Vay
vodalığı kapı kethüdası İstavraki 
oğluna katip olmuşsa da, kapı ket
hüdasının katlı üzerine tekrar Ba
ıbıiıliye dönmüş ve o sırada Üçün
cü Mustafanın gözdelerinden o
lup pek ziyade nüfuzlu bulunan 
Darphane Emiri Raif İsmail Pa
şanın delaletile Amedi kalemine 
alınmıştır. Beylikçi Refet Efendi 
vazifesinin ehli olmadığından Ha
lil Hamit Efendi gerek sulh, ge
rek harp zamanlarında üç sene 
müddete] bcylikciliğe ait işleri 
muvaffakiyetle başarmış ve ça
lışkanlığı ile dürütlüğü sayesinde 
büyüklerinin teveccühünü kazan
mıştır. 

Rus muharebesinde Amedci 
bilahare kademe kademe yükse
lerek Abdülhamit evvelin büyük 
tezkerecisi, Reisülküttap vıı son. 
ra da Sadaret kethlldası olan 
Halil Hamit Efendi, Tersane E
mini ve jkjnci de'fa Sadaret ket
hüdası olduktan sonra, Sadrazam 
Yeğen Mehmet Paşanın azl.ilıı 
1782 de Sadareti ihraz etmiştir. 

Bu münasebetle zamanının i
ki büyük şairinin şu bey1tleri, ya. 
zılan birçoklan arasında en gü
zeli olanlarıdır. 

Ahmet Resmi Efendinin: 
Hamid PIİ§ii.yı ô.dil mülır alu.p 
Sa.dn güzin oldu. 
Ulemadan Tevfik Efendinin: 
Veziri Şeh Hamid oldu Hamid 
Pô.şô.yı a.sô.f cô.h. 

• 
Paşa, Sadrazam olduğu vakit 

kuık sekiz yaşındaydı. Sadareti, 
~vletin buhranlı zamanına tesa-

(*) Sicilli Osman!, Hadiltatill - Vü
zera. Ce·rdet Tarihi, E!:.·.;ert Tarihi ile 
muhterem Profesör İsmail Hakkı Kon
yal'nın göndermek lfıtfunda bulundu
ğu, ceddimin ismini taşıyan •Sadra
zam Halil P;..~;ı -. nam e:;erindeh. 

Yıldırım bu kumandanı affetti
ği sırada ~öylr söylemişti. 

İşte seni, bana karşı bir daha 
siliıh kullanmıyacağına temin et
tiğin için affediyorum. Fakat 

mert bir adamsan, bilakis sana 
müsaade ediyorum, git, yine sila
ha sarıl!. Hatta benimle harbet
mek için bütün hükfı.ınetlerle it
tifak et!. Beni böyle parlak mu
zafferiyete nail etmek fırsatını 

vücude getirirsin.. daha ıtiyade 

memnun edersin!. 
Dem~ti. 

Yıldırım Beyazıt, nev'i ~sına 1 
mahsus bir padişahtı. Onun za
manına kadar Osmanlı &arayı deb- ı 
debc nedir bilmezdi. 

Fakat Yıldırımla ber•r Os
manlı sarayında ihtişam ve debde
be başladı. Bizansın ve hıristiyan

bğın bütün göz kamaştrıcı şuhluk

ları Osmanlı sarayında temerküz 
etti. 

Yıldırımı!:' ihtişam ve debdebe
si Osman) sarayına içki girme.si. 
iYşun<ı • .J..Jcn; n n Osm 111- ara 

Yazan: 
BIB.MET NiSAN 

düf et.ınişti. 1774 de imzalanan 
Küçük Kaynarca muahedesi!~ 
Kırım elden çıkmış, üstelik de mü
hi:ın tazminat verilmişti. Hazine. 
de mevcut kaim~, devletin ma

..i vaziyetine mühim darbeler in
dirilmişti. Birinci Abdülhamit, 
1774 de tahta cülus ettiği vakit, 
altı sene evvel ba~lıyan Rus har
bi devam ediyordu. Kaynarca mu
ahedesinden sonra, büyük ıslaha
ta ba,..ıanarak devletin her şube
sinde esaslı yenilikler yapılması 
icap ediyordu. 

Genç ve faal yeni Sadrazamın 
ilk icraatı, Ziiımet ve Tımar sa
hiplerinin, zii\.met ve ,tımarları o. 
lan sancaklarda oturmalarını ve 
iki ay zarfında yerlerine gitmele
rini iliın etmek oldu. Bu karar, 
memleketin emniyet bakımından 
fevkalade mühimdı . Rıı:t -
ya ile ikinci bir har -
bin yakında patlak verebileceğini 
nazardan dun tutmıyan Halil Ha
mit Paşa, kalelere icap eden as. 
ker, zahire ve harp malzemesinin 
büyük miktarda yerleştirilmesine 
bizzat nezaret etmiş, hepsini la
zımgelen vesaitle teçhiz ettirmiş
ti. Bu meyanda Tersaneyi de ih. 
mal etmemiş, Kaptanıderya Ce
zayirli Hasan Paşaya lazım gelen 
emirleri vererek, donarıınanın tak
viye ve teçhizine büyük gayretler 
sarfetmistir. 
Avrup~ siyasetinin incelikleri- ! 

ni kavrıyan ve lisana vukufu do
layısilc bu bilgilerini bir kat daha 
tamamlıyan Sadrazam, memleke
tin muhtaç olduğu mütehassısla
rı Avrupadan celbetmiş, bu me
yanda Fransadan topçular getirte
rek •sür'at toplar!> yaptlrmış ve 
bunların mühim bir kısmı ile Ça
nak.kale Boğazını tahkim ettirnniş
ti. Bu itibarla, Osmanlı ordusunun 
j}k modern topçu tıeşkilitı, Halil 
Hamit paşanın himmteile vücu
de gelmiştir. 

Halil Hamit Paşa, bir taraftan, 
memlekete hariçten gelecek fel.3-
ketleri önlemeğe çalışırken, diğer 
taraftan dahili ıslahat ile de meş
gul olmuş, bu meyanda, yeniçeri 
ocağını da bir takım yeni şart ve 
kayıtlara tabi tutarak, ocağa has 
intizamsızlıkların önünü almış
ıtır. 

• 
Sadrazamın dahili işlerde dik

'katini çeken bir nokta da, devle
~in iktısadi vaziyetindeki sukut 
idi. Memlekette kullanılmakta o
lan birçok meta Avrupadan geli
yor, milletin parası dişarıya akı
ıyurdu. Bu eşyaların kıSmI azamı 
lüks eşyası olup, ihtiyaçtan fazla 

tıir yekun tutuyordu. Bunun önü. 
ne geçmek için, iptida bir ferman-· 
la elbise giymek nizamını i 15n et
.ti. Bunda, lıerkesin tekellüf· ve 

yında yer alması ulemayı ve hal-
kı dilgir etmişti. , 
Yıldırım Beyazıd, fevkalade ba

hadır ve fevkalade alicenap ve 
deha sahibi bir kumandan ve 
·başbuğ olduğu halde Tür~ adet 
\"C adatma uyrnıyan hallerın 08'
manlı sarayında temerküz etn:esi 
Türk halkını Yıldırımm aleyhıne 
sev ketmişti. 

Halk ve ulema söylenmeğc baş
"lamıştı. Fakat Yılılırım çok kahir 
olduğundan hi<,tıir kimse karşı kc
yamıyordu. 

Sırp Prensesi Lh·era fevkalade 
hüsnüana malik olduğundan Yıl
dırım Beyaı.ıdı hemen hemen av
cunun içine gelmişti. 
Yıldırım B<'vazıdın debdebe ve 

ihtişamına en. ziyade Rum dön
meleri ve bu dönmelerin iktidar 
rnevkiine gı>len vüzera ve ricali 
sebep olmuştu. 

Bu dönmeler müslü:man olduk

tan V<' mevki sahibi olduktan son
ra h:rist yanlık ruhlarmııı vr gör
giılPrnıın \"arlıklarıııı VE- karaktn
lt>rını ._ r..ıkn1 mı. ~Jrc.; Bı.n r.) a-

sefahetten çekinmesi, boşyere a
ğır elbise yapacağım diye borca 
girmemesi, Hindistana ve sair yer. 
·lere her sene birçok para gitti
ğinden, badema bu gibi israfa se
lbebiyet verilmiyerek, hal.kın yer
:li malı olarak Bursa ipeklisi, bas. 
ma ve Engürü şalı gibi kumaşla
rı kullanması tamim edildi. Hin 
rl:istana ve Bender Abbasa san'at 
öğrenmek için dokumacılar gön
derildi ve az zaman sonra memle
kette yerli mallara rağbet başladı. 

Halil Hamit P~anın her husus
ta gösterçliği faaliyet, Padişahın 

memnuniyetini mucip oluyur ve 
bunu, heı üç ayda bir verilen ma
aş dolayısile, mutad üzere gönder
diği kürk ve hançer gi.bi hediye
lerle birlikte gelen farmanlarla iz- . 
har ediycrdu. 

Sultan Abdülhamit, tab'an saf 
ve etrafının tesirine çabuk kapı
lanlardan olduğundan, Halil Ha
mit Paşa, çalşmalarını daha müs
mir kılmak ve daha nafi işler gö
rebilmek için, padişahı hal'ile ye
rine Veliaht Selimi hükümdar yap
mak istiyor ve bu fikrini de Şey
hülislam Dürrizade Ataullah E
fendi ile Veziı İsmail Raif Paiaya 
bild;.rmiş bulunuyordu. 

Halil Hanl't I'aşanın Kaptanı
derya Cezayir;i Hasan Paşa ile 
arası açıktı. Padişah üzerinde mü
essir olan K·.pt.;:ı, Sadrazamı kıs
kandığt gibi onun icraatına da en
gel olmakta idi. Nihayet Halil 
Hamit Paşanın maksadı anlaşıl
dığından, bunu ganimet bilen Ce
zayirli, vaziyeti Padişaha bildir
mekte gecikmedi ve tabiatile Sad
razam azledildi. Ayni gün Şeyhül
islam ve İsmail Raif Paşa da in
fisal ettiler. 

Halil Hamit Paşa, iki sene dört 
ay Sadrazamlık etmiş, Sadarete 
geldiği gündenberi fevkalade me
saisi takdir edilmiş, fakat cilvei 
talihle, bilahare azlini bildiren 
hattı hümayunda: 
~Makhuru dini devlet ve ezla

mı ~bat olduğu için izalesi icap ey
lediği. yazılmıştı. 

Paşa, ilkönce Geliboluya gönde
derilmiş, biliilıare Mekkei M.ilker
reme Şeyhülharernliği ilavesile 
Cidde ve H&beş eyaleti verilmiş 
ve birkaç . gün için dairesi halkını 
toplayıp hareket etmesi bildiril
miştir. Birkaç gün sonra gelen i
kinci bir emirde de Bozcadaya gi
dip oradan kendisini Mısıra, götü
recek vapuru beklemesi bildiril
miş "'lduğundan, Paşa, dairesi a
damlarile birlikte Bozcaday11 git
miştir. Biraz sonra gelen üçüncü 
lbir emirde, İstanköye geçmesi ve 
orada ye~i emfr beklemesi tebliğ 
olunmuş ıse de, Paşa henüz Boz
caadayı terketmeden, Cezayirli 
Hasan Paşanın adamlarından Ka
ralı:ethüda zade Ali Bey adaya gön
derilerek Paşayı öldürmüş \"e ba
şını ~tan·bula ,getirmiştir (17S5). 

Halı! Hamit Paşanın başı istan
bula_ ge~diği gün, hazinedarı, baş 
tebdıl agası,. ekmekçi blliıst, ve 
macuncusu ıle dairesinin baş ça-

vaş yavaş hıristiyanlık adetlerini 
kendı saraylarında ve konakların
da yaşatmağa başlamışlardı. 

Bu rical ve vüzera yavaş \'avaş 
Osmanlı saraylarının da ad;t ve 
edeplerini bozmağa vesile olmu•
lardı. ' 

.. Mesela ~vranos Bey Padişaha 
yuzlercc guzel Rum cariyesi elle-

7inde altın ve gümüş tepsilerle 
ıçleri para dolu C>!arak takdim e
dıyordu. 

Bu suretle Osmanlı Sarayında 
gozdeler. hasekiler ı·,..,., · ı 1 , Y""g an arı 
yeraldı. Yıldırım Beyazıd devrine 
kad~r saraya içoğlanı namile ltim
sc gırmemi~ti. 

Fakat, Yıldırım zamanında sa
raya içoğlanları dahil olmuştu. 
Yıldırım zaman:na kadar Osmanlı 
sa:ayına içki, iyşünüş dahil olma
dıgı lıalde Yıldırım devrinde içki 

girdi ve Yıldırim da gece gı.indü 
içer oldu. z 

Emir Buhari nır Yıldırıma kar
şı harekele ge ı<;ını bımdon ,.,,. 
vrl a. t.m. 1 - B , r •• 1 

:ı: .... 1 

• 

Bekri Mus 
Yazan: OSMAN CEMAL 

Mustafanın son zamanlat0 

hayvanlara karşı sevgİ§İ at 
- Gece yanlar ı na bir kap da su 

koy!. 
- Peki ağam!. 
- Yarın da dışarıya atmıyacak-

s~n!. 

- Evet ağam!. 
- Yolum düşerse ben yarın ak-

şam erken gelir, onları bir 8cpete 
koyup eve götürürüm, olmazsa ö
bür gün gelir, alırım. Şayet yarın 
akşam gelemezsem sen, yine on
ları öbür güne kadar baLkla, ci
ğer le, işkembeyle güzelce doyur!. 

- Emredersin ağam!. 
İşte Mustafaya miilıareklik is

nat edilmesinin sebeplerinden bi
ri bu t>lmuştu. İki gün sonra Mus
tafa bu zavallı kedi ile köpeği bir 
sepete koyup evine götürdüğü gi
lbi, o ka1·lı günlerde nerede böyle 
aç, bilaç ve soğuktan donmak ü
zere bir kedi, köpek görse onların 
bazısını alır, evine götürür, bazı
sını da i~kembeci, ciğerci ve ahçı 
dük.kanlarında doyururdu. 
Mustafanın, son zamanlarda 

hayvanlara karşı olan merhamet 
ve sevgisi o kadar artmıştı ki onun 
Eyüpt-eki evı tez zamanda adeta 
bir hayvan sergisine dönmüştü. 

Bahçede ve ayrı ayrı bölmeler
de kedi, köpek, tavuk, hindi, gü
vercin, leylek, hatta kaplumbağa, 
kirpi ve daha neler yoktu. Onun 

·'hayvanlara karşı olan bu merha
met ve sevgisini bilen nice yok
sul düşmüş insanlar aç kedi ve kö
peklerini getirip .onun kapısı önü
ne bırakıyorlar, o da bunları alıp 
besliyordu. 

Mustafa, yine böyle bir kış ge
cesi yolda, yağmur çamur içinde 
bulduğu bir kedi yavrusunu koy
nuna sokmuş, eve gelirken bir 
mahalle camiinin minaresinde e
zan okunduğunu duyunca hemen 
sofuluğu tutmuş ,muslukta güzel
ce ağzını yıkayıp abdest aldıktan 
sonra, kedi yavrusu gocuğunun iç 
cebinde olarak camie girmiş ve i
mamın ardındaki ilk safta yeral
mıştı. Beş, on dakikadır Mustafa
nın kalın gocuğunun cebinde hayli 
sınıp kendine gelmiş olan hayvan
şimdi Mustafa namazda eğilip 
kalktıkça büsbütün keyiflenmiş ve 
bunu bir oyun sanarak Mustafa 
son defa secdeye vardığı zaman 
cepten dtşarıya fırlamış, fırladıktan 
sonra da öndeki imamın yijn ço
rapli ayağina iki pençe atmış ve 
işte o zaman camiin içi altüşt ol
muştu. Tabanının orta.sına çarpan 
iki kedi pencesile neye uğradığı
nı şaşıran imam hemen secdeden 
kalkmış ve: 

maşırcısı, mühürdarı ve diğer ile
ri gelenleri de tevki:f edilmişler, 
evleri mühürlenmiş ve Paşanın 
damadı Safranbolulu Darphane E
mini İzzet Mehmet Bey azledil
mişlerdiır. 

Tebeddülü saltanatta, Sultan 
Selim Salis, Halil Hamit Paşanın 
!başladığı islahat ve teşkilati iler
letmek istediğinden, damadi İzzet 
Mehmet Beyi Vezir yaparak Sa
darete getirmiş, yeni vezir lbu 
mevkiini dört sene muhafaza et
miştir. Sultan Selim bu suretle 
!kadirşinaslık göstermiş, İzzet Bey 
de icraatı ile kayınpederinin de
ğerli bir ikincisi olduğunu biltiil 
isbat etmiştir. 

dırıma ağır muamelede bulunmuş
tu. 
Eğer Buhari, Yıldırımı ilzam e

der tarzda mukabelede bulunma
mış olsaydı, muhakkak surette 
Yıldırım Beyazıd, Buhariyi kat
lettirirdi. 
Yıldırım Beyazıd, Emir Buha

riye Bursada inşa ettirdiği Ulu

cami için ncksanlarını sorduğu za
man şu cevabı almışt:. 

- Pad.şahım bir noksıını varsa 
o da dört köşesine birer meyhane 
inşasıdır 

Yıldırım Beyazıd, :fena halde i
çerlem~ Emir &uhariyi katle kr 

rar vernıişti. Haddini bilınesi li
zımdı. 

Çünkü >bile mle Yıldınma hücum 
ediyordu. Onu tekfir ediyordu. O

nun "aray alemlerinden bahset
mek ıstıyordu. 

Emir Buhari, Yı ldırım Beyazı

dın saray ı y~nfı.şunu acıkça \'l 

cür"etkôraıw oır sı;rette tcnki• et
mi.ştL 

(Ari<uı Varl 

- Esse l .. m ufale> "um ' 
tullah' 

Diy ey ikı y o.ı na .:1 !'* 
ten sonra Mustafoy don 
kırmıştı: 

- Kimdir o mas.-::aralı,., 
Cemaat şaşkt. _ bir hald< 

Mustafaya bak ışıdarkcn 

den ürken kedi vavrusıı 1 

sola camün içinde dfr' ı1' 
başlamış ve nede" sonra 
lınca Mustafa kedis : rı Y 
nuna koyup yola re\·an o' 
maat de imatl'la b irLı<'e 
namaza durmuştu' 

'•I 
Mustaf anın ev1" 

hırsız giı iyor 
Bir ·bahar ak ;ıını 1 Wiusf-". 

Caz.m, Balyoz.· Yarr uı< (' 
Bıdık Hasan Ba J.ıc., n zar 1 

!erken, elimi<• bııyui< lı . 
içeriye bal:kç ı Hac _.\pu 1 

Üzeri beyaz ve ~ertcnı ız 
örtülü olan tepsi nı n i ' 
diri, canlı canlı bir kaç r 
ile istakoz va<~ ' · Hac '~ 
ibıınlardan birkar · nı mc · 

, . f 

diye meyhaneciye , ıatt'• · 
ra birini de diri d ri bir k 
ğıda koyydu, eve göUr~ 
yemek üzere Must~fıı'' 
etti. 

Mustafa o gece C\'e ge> r 
için karısı ile çrcuğu , ~ ıkl 
uyumuşlardı. Krndisi de 9~ 
kap;yı açıp içeriye ı;"r;r•e 1 

ki kese kağdı evalt:nda'·' 
( Ar1<ııl' 

Avam ve Lo 
lar Kamaral 
eskiden de 
felaket geçi 

' Geçenlerde Londra,·a · 
bir Alman hava akınınd8• 
!iz A\•am ve Lordlar J{alı"'~1 
nın bombalar altında bır .ı 
ye döndüğünü ajans tel• 
haber vermişti. ı 

Taymis nehri kenarınd9ıı' 
minster sarayı denilen bU j 
zam bina, bundan evvel 1 
yangın geçirmişti. Gotik u5 

da inşa edilmiş bu sara)" 0(ı 
zuncu asırdan beri İngi t6 
iki meclisini, Avam ve L0 

maralarını çatısının altıfl9 

dı. .. w 
Sarayın 11 avlusu, büYU~ 

çüklü 1100 odası ve 100 111 
ni vardır. f 
Sarayın bir bakışta Ço~ ~ 

inşa edilmiş olduğu za~ ~ 
de, doğra değildir. Sara~ııf 
bir asırlık hayatı vardır~1 adamakıllı inşasına ba>

9 

ve planlarını hazırlıyan of' 
Çerles Berri 1860 senesırı j)l· 
etmiş ve Vestminster ~ 
defnedilmiştir. . 

Birinci Edvard ve ikif1C1~ 
rın saltanat devirleriııd• 
Parlamento binası 1834 de. 

ınıştı. . 1 
1826 seneye kadar. ],falı! 

zareti memurları, çok es~' ı 
dan kalmış bir adet nıvc 
devlet hesaplarını çetele "' 
tutarlardı. Bizde ki eski e l' 
!erin hesapları gibi tutul~ll ı>' > 
lelerden, sonradan arŞ1' ~~ 
etmiye memur edilenler,.Jı' 
anlamadıkları icin. asırla ~~ 
ri birikmiş ola.;' bu çetle1'. 
hayet yakılmasına karar 
mi~ti. r, 

İlk olarak, gene epicC 
tutan bir kısını muazza:fil 1 ~I 
ğını Lordlar kamarasını!l 
ferlerine atılmış, fakat "·~ 
şiddetinden kamaranın ~ 
na sebebi~"'{"t YCrilmişlİ· dl 

Bununla beraber 1398 0, 

edilen ve Parlamentorıull ııı' 
mını teşkil eden Hol ':'~ 11' 
tarafı kur'larılabilmiştı. 

11
' 

versin, kütüphane o za:fil9 l" 
edilmekte olduğu iç'.ıı yet' 
kitaplar içeride değildı .. J; 
yangında bütün . lı:ıyrnetlı 
lar yanıp gidecekti. l-11 1 

Hüliısa , şimd: harap 0 ;~ı • 
ve Parlamen•o mcclisleP rı: 
sıne alan Vestmins1 er ~ 
ayni yerdı· tekrar inŞaS1~ _ . . .... ~. 
mış, ınşaat on sc ne surw 
na o zamana göre takrib1" 
vo:ı İ ngilız r ı arf 



(bu 1autnn metını~ri A.nadıObl 

4\Jansı büllenlerınden alınmlf!ır) 

f İa eden: Muammer Alatar. 
!l.nd,. açıklarındaki 'büyük de· 
. llıuharC'besı hakkında yeni taf
t !l'Olmi~tir. lngilız Amiralliği 
ı bri tebliğ daha neşretmiştir. 
t~bli~ göre, şimali At!:!ntikte 
t ki günkıi muharebeden son-

lı~a.n kuvvotJ.eri İ'llgiliz do.. 
·:'1asının tazyikinden kurtul • 

if Çalı.şmaktadır. Akşım üzeri 
~~ l>ahriye tayyarelerinin yap
. ır taarruzda hiç değilse bir 
U dı.işmana isabet e~iştir. 
~ donamnaısının harbi ka -
~ nı~cbur olmasına uğraıııl -
~tadır. 
~anlar bu deniz muharebesi 

tı.d~ dün yeni bir resmi teb. 
. neşretmişlerdir; bu tebliğe 
. ' Amıral Lütjens'in kuman • 

altında bulunan bir Alman 
' İzlanda açıklarında ağır İn

~ U<:ni• kuvvetlerine rastla • 
ır. Şid,Jetli, fakat kısa bir 

İzlanda açıklarında vu
kua gelen aon deniz mu
harebesi, Amerika da 
hayret uyandırmı§tır. Al-
man gemilerinin Atlan
tikte aerbeatçe dolatmaaı 
dolayısiyle, bazı mahfil
ler, harbin Amerikaya 
da sirayet edeceği müta
leaaını ileri sürmekte
dir .• 

====== 
İngikiiz topçekerleriııe taarruz et. 
mişlerdir. 

İngiliz kumandanlığının Fallu. 
ja'dan Iraka doğru makineli müf
rereler sevkettiği zannedilmek
tedir. 

BERLİNİN BıİR TEKZİBl 
A!.man Hariciye Nezaretinde, 

A)nıanyanın Türkiyeden V'C Sov. 
yetler Birliğinden bir transit ta. 
lehinde bulunduğuna dair Corri
ere Della Sera'nın n~ettiği ha
berlerin ve Rrunadan gelen diğer 
haberlerın tamamile asılı;ız ol.duğu 
bil.dırilmektedir. Gazette de Lau 
sanne'in Berlın muhabirinin ver
diği haberler de ayni tarııda tek
zip edilmektedir. 
roDibloshk 

Al hay Collet 
Fransız tabiiye 
tinden iskat 

edil di 

-

Vişi 26 (A.A.)-İngiliz kıt'aları
na iltihak etmek üzere Şeriaya ge
çen ve kumanda ettiği Çerkes !ut.
alarmı da birlikte sürüklemeğe te
şebbüs eden albay Phillbert Col
let Fransız tabiıyetinden ıskat e
dihniştir . 

İngiliz radyosu tarafından Su
riye havasını bulandırmak "üzere, 
' ;ı.zırlanan Collet teşehbüsünün 
muvaffak olamadıgı malümdur. 
Collet'nin kumanda ettiğ: kuvvet
lerin yüzde 9,5 i Fransız mandası 
altındakı topraklara dönmüştür. 

+ Londra. 26 (A.A.) - •Afiço• 
Pari.s Radyosu davar noksanlı~1 yü
zünden Hazir:ın ayınd<ı e-t tevziatının 
azalması ih1.ımalini bıldirr~iştir. 

-

( ·a~e esnasında Bismark zırh- -
' it.. İngı!ız saffıharp kruvazörü + Madrit 26 (A.Al - İtalvanın es-

""'ld.u b kıi Vaşington dt"niz ata~esi ol~ıp Ame-

___ ___,,_ __ _ 
-

50 Vapurdan 
.\.· aLrmıştır rikadan çıkanlan Amıral Lais Mad-
ırtı teb1iğe göre, Almanlar, en rid'e gelmiştir. 

·•
1
tt<>dek!e ve King George ti- !==~:=~;;;======== 

~·.iğer bir İngiliz saffıharp Girit harbine 
, ı~. rle hasara uğra!ımışlar • b" b k 
:.Ilı; <tffıharp gomisi, muhare- ır a ış 

,~Yl terkttmeğe ımecbur kalmış- (1 loc! Sahifoden Devam) 
Alınan deniz kuvvetleri zayı- tah.rip ve sav~ ve pıke tayyafl'-
U"" lerırun müzaheretıyle tiı.bıye ba-

~'lı. ,.ramadan harekata devam kımından ehemmiyeti haiz olan 
'ilerdir cıa -ı\.i • a nın mi.ıh.un noktaları Alman 

'ıoınan. muharcl>e tayyareleri kıl'alan tarafından zaptedilmiş-
to:.ı!atoluk iki ticaret va • tır. Takvıye c-dilen Alınan teşek-

~nu ı:ıa batıııını.şlar ve iki bu- kullerı karada hucuma geçmişler-
~ il - dır. Adanın Garp kısmt Almanlar 
.., eıbi ağır hasara uğra!ımış - tarafından tutulınakU.dır. 
·•ır _Yine A_lmanl~rın iddiasına gbre, 
!,ı~l'vIERiKADA HAYRET! Gırıt harbıne nıudohale eden İngiliz 
'
11

Ustaki1 Fran:;ız ajansına göre, donanması. Gırıdın Şıınalindekı deniz 
eştk kısmından tardedilmişlir. Aynı tcb-
~ Amerika, Hood'un ziya- lığde, Alınan h.ava ku\'ı.-etJcrinin bir 

n dolayı hayret içinde kal - ~'Ok harp gemilerini batırdığı ve haoa-
·re l.td. Brsmark zırhlısının taki • ra ugrat.tıgı, bütü.n harekat ınlnta.-
:1 aır sabırsız,lı•kla haberler k~sında h::ıva ü.stU.nlüğünlin ternin e-
~ ~ kted E ?ıldi~t. tasrih edilmektedir. 

' e ir n modern Al • INGILIZLERE 
ııı ltr',ıılarının Amerıka kıl'a - GÖRE VAZİYET 

'+.!Ilı nekadar yakınlarında hare- İngiliz ha,·a kunelleri karargahı-
> e.:lebilecekll'ri cihc1ini Ame· =. teblıgıne cöre ıse, vaı<yet şoy
ı.~lılar anlamağa başlam~lard,r. ledır: 
t~ikan gazetel'Crl, Bismarkın Giritte, İngiliz hava kuvvetlcr1ne 

•• k meru;up tayyareler dü~man mevziJerı-
. ..,en ınk saatlik mesafede ve ıa · ne ve yyarelerme şiddcUi hücutn-

' uı 'tngiliz donanmasının nr. l<lrda bulunmuşlanlır. lngilız ağLr 
~~~a çok tehhlreli bir akın yap. bombardıman tayyareleri Maleıı>e tay-
1.~d . olduğunu ehemmiyetle y~re meydanına taarruz ederek bü-

, ediyorlar. yük bir tayyareyi tahrip elmi>;ler, 
CE:NERAL VEYGAND'IN ve bır miktaı· büyuk yangın çıkarmış-

' lıl:~r. J\yni tayyare meydanLna gün-
l:ı SÖZLERİ duz de taarruz edılmı;, nıutcaddit 

~i 
1
N. B. aıansı, Alman - Fransız ta~yareler tahrip edılmiştır. 

l-·l' lği hakkında Vişi'den aldığı Ingiliz avcı tayyareleri, Girit üze-_ 
~ _ rindeki. . harekata yeniden iştirak et-
'ıtııı muhim telgrafları neş- miştir. Inglliz uzun ınesa!e avcı tay-
~ ektooır. Bu telgraflara göre, ~areleri Alman Yunkers 52 asker 
~,..eliti gün Fas ~rine gelen nakliye tayyareler( arasında bir çok 
'llııız ~ianali Afrika fevlkalade hedc!ter bulmaktadLr. Bu Alman 

'ıQfıttılt ess_·i!i General Veygand, Fas nakliye wyyarelcri bazı küçük pl:ii-
a l !arda yere lnmekte idi. İngilizler bu 

at:n.i e ve Fas pasa.sile uzun mü. tayyareleri mitralyöz ateşine tutarak 
itt tarda bulunmuştur. General yeniden havalanmasına miıni olmuş: 

11l~lld, Fransız ve Fas ileri ge- !ardır. 
~rt iinünde söylediği bir nu - Kahıreden bildirildigin.e gi>re. gay-

,..ta. Mareı,;al Pe·tenin karar ver- ri resmi intiba, vaziyetin iyıleşffil,j ol-
,ı · b duğu nıerkezindedi.r. 

ış ırliğıi. siyasetinin esasla • İTALYANLARA 
t,t., an;atmı~ ve Fransa ile İımpa- GÖRE VAZIYET 
~~ ,rluğunun iBtiıkb:ılini düı;ünen İtalyanlar, neşrelıtikl"ri bir resmi 
~~ Fransızların bu L~birliği si- tebliğde Girit harekatına 41.irak et-
~ğı tını toovip etmesi Uizım gel- tiklerini bildiryorlar. Giridin Şimalin-

nı kaydetırniştir. <je cereyan eden denız muh.arebele-

ıl.SURiYEDE VAZİYET ru,ıe. IID.lyan torpidoları .da iştirak et-
i .. •; ttyt 1 mıştır. It.alyan teb1iği, Ingiliz donan-
:"til· adan gelen haberlere göre, masına ağır zayiat verdırildiginden 
~ 1~ tayarelcrı Suriye üzerinde ve dananmanın çekilmiye mecbur bı
lıirt;!' bütün namulsu Fransızları rakıldığından bah>etmektedir. 
\ı raıısız davasına Htihaka da- . Bir ltalyan denizaltıs cem'an 21 
~ e<J.e b bın tontatoluk üç: ticaret vapuru ba-
~- ~ n eynanameler alımışlar. tırmıştır. Bunlardan bıri bir petrol 

111-ır eyannameler, hür Fransız gemisidir. 
··~\etlerine iltihak etmek üz&e BİR GENERALİN 
~IJ~ ı~ hududunu geçmiş albay .İDDİASI 
l\a tın imzasını taştmaktadır. Yunanı.slandaki İngiliz askeri h"7'· 

(1 loel S&hifodeıı Dt•va.m) 
·Zayial::;ız gelen ilk kafıle de. 

ğiliz. Denizaltıların haklkından 
gelmek hususunda muvaffak o
lunmuştur. 

Atlantikte dolaşan Amerikan do
nanmasının bize pek büyük fay
dası olmu~ur. 

Bltçe mozakereıerı 
( l ine~ Sahifeden Devam) 

ve sanaJ'İ işlorinl içine aJm&btdır. Jı'ev .. 
kalii.de ~bala.r da yeni bu~e ta
mamen Milli l.\luda.faaya a;ynlmtşlır. 

Hükumet. Milli Mooataa işleri için 
1941 bü'-1ndm hari< olmak uııeno 

aynca 83 milyon lirakk bir fevkalade 
ta.hs.lsa.t ta. istemiş bulunmaktadır. 

B; husu:st.:ıJc:ı J:iyiJla aJ;lka.du encü
menJaden sUT'ata. ~k ve 1'-teclis
te müst.aceHyeUe s-Ortb,111-ecl'kllr. Uut~e 
Encİİttleıınin maa:baıtasnıd.a •zha.r cttıği 
her L'iirlü masrarlarda ta.sarı-ur trminl 
tıcınenn~i meb'UtJla.r a.ra..«mda. alaka ilt: 
karşı la.ıunış tır. 

Bütçe müz:ıke.relerirıde bir çok meb' ... 
usla.rm bu hususta sıoz alacakları anı~ 
şıbnıa.ktadır. 

Dıiec taratt.an 270 milyon liradan 
ibaret· olan 1940 mali yıh bui.çesinin 
son varida1 ted!bb-teriyle 304. mil:von 
linLJ'ı bulacaiı b.ılltl1liıı olwımu,_~ da 
son ayların ta.hsilıitı buna 5 milyon u
ra Uiivesinl daha '<eap C'ttinnlştlr. 

M ~tabassıs olmıyau 
doktor 

(1 inci Sahifeden Devam) 

b<:p olmuş ve mütehassıs olmadığı 
halde cioğum işlcrile uğraşmak su
çile müddeiumumiliğe verilmışlir. 

Doktor Artin sorgusunda ken
disinin veliıdiye mütehassısı ol
mad:ğını itıraf etmekle <beraber • 
yıllarca d<?ğum i~inde çal:ştığıni 
söylemiş ve Takuhi için her türlü 
fenni tedbiri aldığını, lakin ka
dının rahmindekı bataetin ölümü
ne sebep olduğunu iddia etmiştir. 

----0----
Bazı Ekalliyet 

okulları 
(1 inci Sahifodoıı Devam) 

Bu m'eyanda Kadıköy ve Kala
m;ş Rum okulları yeni ders yılın
da kapanmış bulunacaklardır. 
Diğer taraftan Maarif Müdür

lüğiİ kapatılacak mekteplerdeki 
türkçe ve kültür dersleri muallim
leri maaşlarının eyh11 nihayetine 
kadar verilmesi icap ettiğini tek- ı 
mil ekalliyet ve ecnebi okullarına 
bildirmiştir. 

EN SON 

DAKiKA 
( ı inci Sahifeden Devam) 

diği bir mülakatta da, Amiral Pa
<M!r şunları söylemiştir: 

c- Amerikan karakollarının İn
giliz donanması menfaatine, Al· 
manyanın aleyhinde olarak faa. 
liyete geçmelerini, Almanyanın 

lakaydi ile seyredeceği zannedil • 
memelidir.• 

-

Amerikan matbuatı 
(1 inci Sahifeden Devam) 

müddetince işgal altında bu
lundurulacağını resmen ııa • 
dederek ve lngiltere ile bır. 
ıikte hareket ederek Dakcır'ı 
zaptetmek üzere yapılacak 
sefere iştimk etmek. 

2 - Mihver taraftarı olan Vişi 
hükıimetlne a1t olarak garp nı"f 
küresinde bulunan bütün adaları 
zaptetımek. 

3 - Müdafaa için lü7'ımlu gö
rülen diğer bütün Atlantik t''P -
raklarını himaye etmek Ü7.!'t'C iş

gal etmek. 
4 - Mihverin Amerikadakı bit. 

tün kıymetlerine vaz'ı}"'d ebrnek. 
5 - Bütün mihver memleket -

!eri ile diploınahk ımünesebetleri 
keserek bunların casus ve propa
gandacılarından .kurtulmak. 

6 - Amerikan donanmasını, İn
giltereye gönderilen harp malze
mesi ve sair maddeleri nakleden 
vapurların himayesinde kullan • 
mak. 

Kendi düşen 
ağlamaz 

(Başmakalden Devam) 

fabrikalarını, tersanelerin~ nakil 
, vasıtalarını ve bir kiSım rnüstem

lekelcriui Alrnanya emrine ver
mekle harbin genişlemesine de 
sebcıı olmaktadır. Iraktaki muka
vemetin idamesinde, bilhassa Su· 
riyeden gönderilen harp malze
mesinin amil olduğu tahakkuk et
tiği gibi; Suriyeye getirilen Alınan 
tayyareleri ile Alınan seyyahları
nın da yarın. öbür gün harbin ge
nişlemesinde mühim bir amil o
lacağı şüphesizdir. Şarki Akdeniz
de muharebenin yayılnıasına se. 
hep teşkil eden bu hareketin, yine 
bir müddet sonra şimali ve garbi 
Afrika da da bir takını ihtilatlara 
sebebiyet verıniyeceği ve bilhassa 
Atlantik harbine müessir olmıya
cağı nasıl temin edilebilir?. 

Ancak, Fransanın bu tutumu
nun harp üzerindeki menfi tcs.iri 
ne olursa olsun; İngiltereuiıı. bil· 
hassa An1erikanın da yardınıı ile 
nihai zaferi kazanınasına nıüni o
lamıyacak ve ondan ı;On"a FrRnsa 
hatasını anlı)o·acak ve onu tamir 
etmek ,-aziyctinde kalacaktır. 

Biziın sahsi kanaatinıize {Töre· . ~ . 

7 - Bıtaraf kalacaklarını ümit 
ettiğimiz meml'Cketlere yardım et. 
mck gibi gü iünç ve neticesiz si - l 
yasete nihayet vererek tu planı 
yalnız Mihvere hasım olduklarını 
isbat eden momleketlere tahsis 
etımek. 

Fransa: Alınan teşriki ınesaisi hul
,·ası ile ke-ndi ınen[aatlerini koru
mak ve kurtarmaktan zirnde ken· 
di eli u' kendi yanlış l;e,ap ve 
sinir ziİfL ile kendi kuyusunu kaz
maktadır. Ve .. bunun karsısında 
Fransanın nehirlerinden i;tifade 
ederek Akdenize hiicııın botu in
dirmekten. fabrikalarını işleterek 
kendisine tank ve zırhlı araba 
yaptırmaktan ve tayyare motörü 
imal ettirmekten başlıyarak her
şeyi temin eden Almanyadır. Da· 
vada Almanyanın hi~bir kaybı 
yok. en geni5j öl~üde kazancı ve 
lıiçbir müstakbel garantisi olını· 

yan bol bol vadi vardır. 
Muhakkak ki, Darlan nutkunda, 
- Bizden evvelkiler bizi bu 

felakete düşiirdiiler .. 
8 - Şüpheli :bitaraf!ara yardım 

siyasetinden ·büyük ni.>bette mes· 
ul olan Faşist taraftarları ve Ya. 
hudi aleyhtarı bütün n•emur!arı 
nezaretlerden çıkarmak. 
9- Dünyaya ~·ayılan Faşist pro. 

pagandasın<la mukabil bir pro -
paganda ile gedik açmak ,.e de
mokrasiler hakkında herkesi ten. 
vir ederek Naziler tarafından ya. 
yılanları temizlemek. 

• 
AMERİKANIN HARP GAYRETİ 

Birleşık Amerikanın mılll mü. 
dafaa gayretleri hakkında resmi 
istatistikler neşredilmiştir. Bu i;.. 
tatistiğe göre, 1625 endüstri mü
essesesi faaliyete getirilımiştir. Bu 
müesseselerin işletilmesi i'.kı mil
yar 24-0 ımilyon dolara mal olmuş. 

tur. 
Ordunun mevcudu 264,128 den 

1,400,000 e ve bahri~nin mevcudu 
da 178,694 den M2,000 e çıkarıl • 
mıştır. Tayare hınalatı da takri -
ben yüzde 800 artmıştır. 

.. ---<>---
Mujlada zelzele 

(1 locl Sah!leden Devam) 
rap oLmU§ ve yüzde 25 irıin 
bacaları, duvarları ytkılml§ • 
tır. Bu köylerde bir çocuk öt
milş bir kişi de yaralanmıştır. 
Muğla lıalkı diiıı geceyi de 

dl§arıda geçirmişlerdir. Zel
zelenin fasılalarla devam et • 
diği geteıı haberlerden anla • 
şılmakıtadır. 

Derken, kendisinin de ileriyi 
görmemek yüzünden Fransarun 
bütün istikbalini tehlikeye attı
ğının ve Aınerikanın harbe girme
sini tesri ettiğinin hiç farkında 
bulunmuyor. 

F.TF.M İZZET BENiCE 

Hangi ver§llere 
( ı inci SaJ\lfcd~ Denm) 

Iarda 5 kuruş. 50 d<'n yüz kurwıa 
kadar olanlarda on, yüzden 250 
kuruşa ~adar olanlardan 15. daha 
fazla olanlardan 20 kuruş müda
faa vergisi alınacaktır. 

Harici telgraflarda telgraf üc -
retinin yüzde beşı nisbetinde mü

dafaa v~rgisi alınması kararlaş. 
tırılınıştır. Telefonlara abone be
dellerinin yüzde onu nisbetinde 

müdafaa yergisi konulacaktır. 
Beynelmilel buhranın zevalini 

müteakip bu zamlar kal.dırıla -
caktır. 

Millet mektepleri 
(1 ine! Sahifeden Devam) 

!omaları bugünlerde merasimle 
tevzi edilecektir. 
YARIN YAPILACAK İMTİHAN 

Hariçten imtihana girmek su
retile ilk okul şehadetnamesi al
mak istiyen vatandaşlar için bir 
imtihan açılması kararlaştırılmış
tır. Bu imtihan yarın Cağaloğlu 
birinci okul binasında yapılacak
tır. 
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iNGILiz 
TEBLİGİ 

( l lncıl Sahil eden Denm) 
İngiliz - Yunan kuvvetleri düş
m~na mühim zayiat verdirıiştir. 

Ingiliz tayyareleri Maleme tay
yare meydanını bombalam~, yer
de bulunan tayyareleri tahrip et
miştir. 

Libyada: Tobruk ve Sollum böl
gelerinde İngilizlerin şiddetli pi
yade ve topçu faaliyetleıı kayde
dilmiştir. 

Habeşistanda: Göller mıntaka
sı_nda. ~meliyat, memnuniyetbahş 
btr şekilde devam etmektedir. Da-

' ha şimalde, Debra Markosdan ka
çıp, Adısababanın dağlık mıntaka

sına iltica eden mühim bir İtal
yan kuvveti, İngiliz kumandanlı
ğının emrinde olan Sudanlı lut'a
larla Habeş vatanperverleri tara

fından taarruza uğram~. üç gün 
devam ed<:n harp neticesinde, İtal
y.ınlar teslim olmuşlardır. 

570 İtalyan, 5000 müstemleke 
askeri ve 3000 Gandas esir düşmüş

. lerdır İğt.nam edilen malzeme a
rasında 7 top, 170 mıtralyöz var
dır Bu İtalyan kuvvetı arasında 
bu • .ınan 700 sivi.l de cs.r edilmiş
t r 

Irakta: İngılizler Falluja bölge
sındeki yolları tamirle meşgul bu· 
lunmaktadrlar. 

Royal Navy ile müştereken ha
reket eden R. A. F., Baranın 9 ki
lometre mesafesinde bulunan Irak 
mevzılerini muvaffakiyetle bom
bardıman etmişlerdir. 

Basrada sükünet devam etmek
tedir. 

-<>--
... Kudüs, 26 (A.A.) - Kuduslelti 

Fransız Ba~konsolo.sluğu kapanmıştu-. 
Ba~konsolo-i Filistıni terketmiye davet 
olw1m~tur. 

·ııo i ,?U 
·Po·liti kd 

• 

Girit harbi 
_ (2 inci sahifeden devam) 

cografya vazıyeti ooy le bır hü
cumun yapılmasına elverişlidir. 

Diğer taraftan Almanların ağll" 
sılfilılart ve tankları bulunmama
sı İngilizlerin lehine kaydedılecek 
bir vaziyettir. Bu silahları nak
letmek içindir ki Almanlar de
n.izden de gelmeğe teşebbüs etm~ 
lerdir. Filhakika eğer Almanlar 
deniz nakliyatını temin edemez
lerse, ağır silfilılardan mahrum 
kalacakları gih~ adanın üzerine 
attıkları binlerce askerin iaşesini 
temin etmekte zorluk çekecekler
dir. 

İngiliz Başvekili Mister Çörçil 
Girit muharebesinin hususiyetıni 
şu sözlerle tebarüz ettirmiştir; 

- Garip ve şiddetli bir muha
rebe cereyan ediyor. Bu muhare
broe bizım tarafımızda hava mü
zahereti yoktur. Bur.a muka'lil dı
ğer tarafın da topu \"e tankı yok
tur. İki taraftan hiçbirinin r:c·at 
imkanı mevcut değıldir. Bu, kor
kunç bir muharebedir ve Akdeniz 
mücadelescnin bütlın seyrınde 
müessir olacaktır. 

İngiliz Başvekilı Gırit muhare
besinin ehemmiyetini gizlememei<· 
tedir. Ve hakikaten bu muharebe
nin neticesinde Giridi kazanmağa 
muvaffak olan taraf, bu adadan 
çok daha büyük kazanç temin et
miş olacaktır. 

iT iZ AR 
Münderecatımızın çokluiundan do
la.yı 1:Ca.sus.t tefrikanuzı derc:t"CK 
medik. Okuyuculanmızdan özür dı· 
leri.z. 

11 ~evlet Gsmiryolları ve Limanları işletme U. Maresi ilanları 1 
Devlet Dem•ryolluı Eskişehir Sa.tın Alma. Komis1on1P1da.n: 

l'ttuhamn1en bedeli 19477 Lira 50 Kon.ıs olan Ekn1ek 10.1.hl Salt gi.JnU saat 
16 da kapalı zarf usulü ile Eski.§ehirde Cer AtOlJ't:sı M:odürlilk. bina.sındakı Ko

' mı.syon tarafından s;.ıtın alınacaktır. 
l\luvakkat teminat 1.t60 Lira 85 Kur~tu.r. Taliplerin kanunun tayi.n etttği 

vesıkaları \'e te-kliflerini ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine verm~ 

leri l.lzımdır. 
Şa.rt~1aıneler para.ız olarak Eski$ehi.r Komisyooundan. Ankara, Haydarpaşa. 

Slrkecı idare veı.nelerınden alınabilir. (40Ş5) .... ..,. 
Devlet DemirJollan EsklfOfılr Saim Alına ıı:omlııJ"on-.n; 

~'luhammen bedeli 38644 Lira 65 Ku ruj olan 49 kalem Kuru Erzak 9.6.941 
Pazartesi günü .aat 15 de kapalı zarf us ulile Eııltişelı.irde Cer Atöl,.esinde Mll· 

1 dilrlilk binasındaki. Komisyon .tarafından satın alınac~. 
~1'uvakkat temmatı 2898 Lıra SB Kuruştur. Taliplerin kanunun tayin ettiii 

.vesikaları ve tekhflerıni. ayni gUn saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vernıe-
1er; lüzımdır_ · 

Şartnameler 19ı Kuruş mukabilinde E!kişchirdeki Komisyondan, AW<ara. ' 
H.ıydaroa~a, Sirkeci Idare veznelerinden alınabilir. (40515) 

Devlet Demiryolları Eskişehir Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 210Hl lira olan 4 kalem yağ. ve peynir 11/6/941 

Pazartesi günil saat 16 da kapalı zarf usulü ile Eskişehirde Cer Atel
yesinde Müdürlük binasındakı Komisyon tarafından satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1576 lira 20 kurwıtur. Taliplerin kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Rei.s
lığine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parastz olarak Esk işehirdelri Komisyondan, /l.nkara. 
Haydarpaşa, Sirkec:, Idare Veznele ri,nden alınabilir. 4054 . . 

Devlet Deıniryoll:ı.n E>klşehlr Saim Alma ıı:omı.,.onund:uı: 
~luhaınmen bedeli 34839 Lira 50 Kuruş olan 8 kalem Et ve Et ne\ 'tnden 

t>lan ihtiyacat 11.6.941 Çarş::ımba günü saat 16 da kapalı zarf usulile Esk1~€-h1r
~e Cer Atölyesi Müdürlük binasındaki Komisyon tara!ından satın almac<.ıktır 

Muvakkat teminatı 2613 Liradır. Taliplerin kanunun tayin etliği vesikaları 
ıle tekliflerini aynı gün saat 15 e kadar Konlisyon Rcisliğıne vernlelPri llz.ımdır. 

Şartnameler 175 ~uruş mUkabilinde Eıı.kişehirdeki Kcunisyoodan, Ankara, 
ilay( arpaşa, Sirk.,.; tda..- veznelerinden alınabilir. (4057) 

ANKARADADA 
Ankara 26 (Telefonla) _ 

Diln şelırimizde dipten gelme 
kuvvetti bir yer sarsıntısı his
sedilmiştir. Hasar yoktur. 

Beykoz Mal Müdürlüğünden 
M I!: 7 " ... ye IO,.-

JlllılaMl• soblı. 
ve No. 

verıt 
M~ 
L. ıı:. •~r· hırooen bildirildiğine göre, etının reısı °"'1eral Heyvood Gıri~ 

~.:Yed~, İngiliz hava ku~tle. dönüşünde Kahirede ıu beyanatta bu-
'1-..: trı ıunmuslur: 

~ate ensup tayyareler Halıep tay- c- Giridi tutabileceğimize kaniım. 
~· tneydanlnda bulunan müte- Yunanista.ndan çekiliş ve Giritte ce-

HARP VAZİYETİ ı Mustafa Uzuııal Yalıköy Yalköy C. t 

L. it. ---60 00 

12 00 

• Ol 
80 

1 ız 

28 
22 
24 

Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Fevkalade 
Buhran 

Kah\·eci 

ıturıdura T. 

940 

~l Ah_nan tayy~releriııe hü • reyan eden muharebeler bır hareke-
~ ... ~ışlerdır. Bır Almna tay. tin kısımlarını teşkil etmektedır. Al-
> "'ill t h . l ma.ıılar Giri.de çıkard.ıtları kuvvetleri 
ite a rıp edi miş, birçok tay- takviye için müşkWAta uğrıyacaklar-
~~g de hasara uğratılını.ştır. Bir dır. 
lıtı1 .ata da bomba isabet etmiş ve AMERİKALILARA 
~~kla~ oLmwıtur. Amerikan GÖRE VAZİYET 
ltı.Y'dbaları. 22 mayısta. Şam hava Vqingtonda, salahiyettar bir mem-
~•n anının da İn.gili:ıılPr tarafın. badan öllrcnildiğıne göre, Amerikan 
t.,_ bombalandığını bildirmekte- ~eri mahfillerı, Almanların ıkı gUıı 

içinde Giridin zaptedilecegini tahmin 
, lolld ederek bu adaya htıcuın ettı.kleı-ınL ba-

l I rada çıkan Specta.tor gaze- ber almııtır. Iugilızlenıı anudane mu-
"itrı' !1.giliz kıt'alarının Suriyeyi kaven1eti Alman programını altüst et-
!+ııı=~ için hücuıma geQITiesini is. ı:-iştır. Maamaüh Gıritte İngiliz a\•cı 

'Çr\ledır. tayyar>eSi bulunn1an1s1 yüzünden, bir 
l çok askeri n1üşah1Ller, Almanların Gi-

1\;; RAKTA VAZıİYET ride ağır teehizat ihraç etmelerı ihti-
111 /lerın bıldırdıg'ine göre Ra. mali üzerinde durmaktadLrlar. 

A · ~ı· ı •, ~or ınin Maliye Nazırı Naci .YUNAN KRALI 
" ey . ~ı1~rt '.eami. işler için İrana MISIRDA 
,1 ı'tıı·· en. aılcsıııı de b<:raber gö. Kalıireden resmen büdırildıılıne gö-

~~.~Ştur. Raşid Alının Müna • re, Yunan Kralı ve hukümeti askeri 
'.); • V'e N f harekatı işk~l etmemek icin Mıı:;ıra gel-
'>lılcte a ıa Nazırı da ailesile ,,_ üzere Glritten ayrılmıştır. Alman 
~.. İrana ginm1ştir. tayyareleri. Cwnar\eôı gün!ı saat 14 ten 

t , l \'yorktan gelen haberlere gö- 18 e kadar kutle ha!inde ve ıa.ılası.ı 
l\t>'e·~~k hava k. uvvetleri Habba-

1 

olarak Hanya, Resmo ve Kandiye'yi 
-..:kı I 1 h \Nnibardunan etıni$1erdir Bu ~ehirle-

ngı ız ava mevdanını •td - rin imhası. Rotterdam şehrııun bom-
nnan etnııs ve Basradaki bard•m· ı ek 'S an S lın~ .aenı"° ulmu~tur. 

(l iııol S&hlffldM DeVlllll) 
değildir. İki tarafın sahip bulun
duğu kuvvetler ve şartlar arasın
da çok farklar vardır. Bir İngiliz 
gemisine kaç Alman tayyaresinin 
hücum ettiğini şimdiki halde kim· 
se bilmiyor. İngiliz gemileri. ha
va kuvvetlerinin hücumlarına uğ
radıkları zaman esas vazifeleri o
lan Alman çıkarma teşebbüslerine 
mani olmakla yani su üzerindeki 
hedeflerile meşguldüler. Bunu u
nutmamak lazımdır. Bu mücadele 
yalnız tayyare - zırhlı mücadel~si 

olsaydı, donanma sevir halinde 
daha iyi manevra yap~r ve tayya

relerle daha serbest mücadele e
derdi. Bu takdırde netice başka 
olurdu. 

Almanlar henüz 'büyük bir çı
karma yapamamı~lardır; ve yer
leştikleri mevkiden taarruza ge

' çerek yeni mevkiler elde edeme
mişlerdir. Bu iki nokta donanma-
nın vazifesıne de\ am ettığlni ve 

General Freybergin - burada bazı
ların:n vaziyeti ümitsiz görmele
r:ne rağmen - muharebeden he
nüz ümit kesmediğini ııöstermek
tedir. Almanların tekrar başka 

mevkilere paraşüt kıt'aları indir

meleri ve hava kuvvetleri hima
yesinde çıkarmaya teşebbüs etme
leri çok muhtemeldir. İngiliz avct 
tayyarelerinin tekrar muharebeve 
iştirak etmesi müdafilerin yükü
nü hafifletmiş ve Alman hava nak
liyatını sekteye uğratmıştır. 

Maleme bölgesinde iki tarafın 

da muharebeyi kazanması müm
kündür. Almanlar İngiliz donan
masını Giridin şimal sularından 

tardettiklerini söylüyorlar. Esaslı 
bir çıkarma yapamadıkları için ıbu
na inanmak güçtür. İngilizler do
nanmayı çekmeğe karar verirlerse 
adanın işgalini sineye çekmişle!" 
cl<!mektir. Hüküm ancak bunlar 
anla~.ldıktan soıııa \ erılebihr. 

Mehmet Erçevilı: 

• 

1 Hamdi Balkan 

Enis KaJıramaD 

• Hasan Uzun 

e P'ıkrl camaıı. 

Eiadrettln ÖZgil 

a 

' 

1 A. kavak iskele M. 
13 - 18 

c;ııı..u KandlUi C. 1-T H -00 1 06 
76 
61 
04 • 
Ol 
01 

Göksu Baruthane C. 12 

A. hisar Settistü • 

/.. hisar Toplar 
Juil 21 

A. hisar Göksu 
m.8-30 

Cubulclu Cubukiu 
c. 8 10 

a oo 

60 00 

60 00 

240 00 

8 73 
2 18 
1 75 
ı 90 

12 26 
3 04 
2 43 
2 64 
30 49 
7 6~ 

6 10 
8 62 

96 00 10 83 
2 71 
2 17 
2 36 

3 15 Zam. 

Kazanç 
Fe\'iı:a!Ade 

Buhran 
Kazanç 
Fevkalade 
Buhran 
Kazanç 
Fev4ı:allde 

Buhran 
o/• 15 Zam 

Kazanç 
FeW:al~de 

Buhran 
% 15 Zam 
Kaı.aııc 

Fevkalade 
Buhran 

"" 15 Zam 
Kaz.ant 

Fevkallde 
Buhrall 

· % 15 zam 

-Berber 9-11 

Ha Haç vu 

Ha.nıa.ıncı 940 

Berber !HO 

Çömlekçi 

ıt&hvecı 

Yukal'lla adı oo,...ıı. 7UJ1ı maıı;ellııt !er yeni adt'eol.,..;m 1>ildinn<!miş - yapı lan arastırmalanla ela bulunamamış ol
duldarından hiz.a.larınd gö.iterilen ,.,.Uara ait kazanç verailısi ihbamameleı·lnın kendilerine tıeblili mlJlllkuı ola;ı~ 
tır; 3692 sayılı ı.anunwı llı*ıo6 - Y? ' muoibinoe lebliıt yetimıe ııeçoıelt uze~ keyf•yet ıliD elıınW. c4-024> 
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Besim Bey, Belediye reisinin yüzüne şimşek 
gibi sert bir bakış fırlattı 

ki model, hantal toplan param 
parç.a etti. On dakika sonra artık 
Trablus limanı methalirıi ateşle 

korumak gayesfie tesis edilmiş o 
lan Hamidiye, Osmaniye ve Tur
guttepe tabyalarından eser kal -
mannştı. 

Ş<?hir evvela kendisine tevcıh 
edilen di.ışman ateşi altında hır de.. 
fa bocalamış, yıkılan evler, dar
madağın edilen binalar a1alkın ma. 
neviyatmı samnıştı. 

Bu sırada Haswıl?nin adaımla -
rile Seydi Ali ve Hasan Mait~ne
nin maiyeUeri kuyumcular şarşı. 
sıru basmış, içerisinde mücev1lcr
ler bulunan kuyumcu düllanla • 
run yağımya koyulmuştu. Yağ
ma haberi derhal bir sahildeki bi
binada bulunan Vali vekiline ye. 
~irildi.. Besim Bey bu haberi 
heyecanla aldı, yeis ile mırıldandı: 

- Namussuz alçaklar .. Cephe
.deki düşmandan daha mühlik da. 
ha alçak olan bu mikroplar işte 
bizi içenden vuruyorlar .. 

Sonra jandarma kumandanına 
döndü, emir verdi: 

- Siz sahildeki jandaıımaları 
çekin de çarşılara gönderin binbaşı 
bey.. Görülüyor ki şu anda ku
y.umcular çarşısını yağma eden 
hainler biı'ezdan ~ağmalannı di.. 
ğer düldtanlara ve halkın evle. 
rine de teşmil edecekler .. Bunları 
tenkil edin. 

J and:rrmalm- Vali vekilinin ver
diği emiTle şehrin çarşılarına ya. 
yıldılar •• Fakat olan olmuş, yağ
macılar mücevher ~üklerile sa -
hiplerinin ·onaklarına sığınmış • 
lardı. .Belediye reisi Karamanlı 

HasWle paşa, bcmıbaırlıımanın be. 
§İnci dakikasında Vali vekiline so-
kuldu, tazallüm üade roen bir ses
~ rica etti: 

- Beş dakikada şehrin şimal 
losmı tamamen tahrip edildi .. Gö-

riılüyor ki mukavemete L"ll!kan 
y<>k beye! endi.. Halkın taarruz • 
dan nıasun kalması, memurları -
mızın serbestçe çekilip gitmeleri 
şartlarile şehri teslim c~k daha 
muvafık obnaz mı? 

Besim Bey belediye rcisinın yıi
zime şnnşek gibi sc>rt ve karşı -
sındakinin içini avdınlatnn bir 
yruı bakışla halktı, ilave etti: 

- Yağma edilen mıntnkaya gıt
tiniz mı? 

- Hayır! 

- O halde burada sızi alakadar 
etmiycn boş sözlerle vnkit geçire., 
ceğinize, daha yakından alakadar 
olmak mecburiyetinde bulunduğu. 
nuz çarşılara gitseniz daha iyi o
lur. 

Hasüne paşa bozuldu ve sustu .. 
Artık orada duramıyacaktı.. Ka
labalığın arasına katılarak sıvıştı. 

İtalyan ateşi altmdn harabe olan 
şehir sokaklarından koşarak yine 
konağına geldi .. 

Konak şimdi daha !büyük blı ka
labalıkla kaplanmıştı. 

Belediye reisinin yakın, uzak 
akrabalan, bütün adamları, hima. 
ye ettiği baldırıçıplak, yaf;rnıacı. 

lar hep orada idiler .. 
Hasüne paEa onların alkışları 

arasında konağa girdi. Dışarıda 
hay.kırışan ve yıkılan evlerini gös
tererek döğün-cn halka pencereden 
baktı. Salondakilere sordu: 

- Bu hal daha devam edecek 
mi? 

Ve .. Onların cevap ver.mesine 
m~ydan bırakma:dıı.n sözü ıyü.rüttü: 

- Şüphesiz hıryır değil mi.. Şu 
bir da!kika içinde salhaneye dö -
nen güzel Trablusa bir defa bakı-
nız .. Yazık değil :mit. Boşuna bir 
müdafaa cinnctile şehri llarabe ha 
line getirmekten maksat nedir a. 
caba? 

(Anuı n.r) 

Galatasaray -D. spo
ru nasıl mağlUp etti 
F. bahçe G. birliğini 4-2 yendi 
Fener stadında dün milli küme 

maçlarına devam edildi. Günün 
ilk karşılaşmasını Eskişehir Demir 
sporllc Galatasaray yaptılar. Ga· 
latasaray yine zayıf bir 'kadro ilo 
çıktı. Buna mukabil De:mirspor 
her zaman.ki gibi .. 

On bilinci daki:kada Galatasaray 
merkez muhacimi üç metreden to· 
pu kaley-e sokamadı. Bu fırsatın 
kaçışından sonra Demirsporlular 
oyunu mütevazin hatta bazı daki. 
kalar hfılcim şekle soktular. Eski
şehirliler Galatasarayın en tehli. 
keli oyuncusu olan Mehmet Aliyi 
daima boş bırakıyorlar. Nitekim 
bunun cezasını çektiler. On sekı
zinci da'kikada Mehmet Ali önü· 
nün boş bulunm..'lsından istifade e
derek sıkı bir şulle topu Dem~ 
spor kalesine soktu Vaziyet aleyh
lerine olunca E.5kişehirliler gayre
te gelerek oyunu Galata~ray nı· 
BJf sa'hasına yerleştirdiler. Fakat 
yirmi sekizinci dakikada Demir. 
sporun kalecisi Galatasaray n1u. 
haciminin ayağına atılarak nefis 
bir kurtnnş yapınca oyun tekrar 
müsavi bir şekle girdi. Otuz beşin. 
ci dakikada kalecı Abdülkadir 
Mehmet Minin ço'k sıkı bir şütdnü 
kurtarınca uzun uzun alkışlandı 
ve devre de (1--0) Galatasaray le
hine kapandı. 

İkıoci devre mütekabil hücum
larla devam ederken ~inci daki. 
kada Eşfak ikinci golü yaptı. Bu 
gol:den sonra oyun son dakikalara 
kadar bir mticadek halinde geçti. 
Tam kırkıncı dakıkada Demirspor 
sağ açığının yaptığı bir gole he
men akabeinde Eşfak güzel bir 
golle mukabele edince, maç böyle. 
ce sona kadar gelerek (3-1) Gala
tasarayın gaHbiyetile bitti. 

FENERBAHÇE.GENÇLER 
BiRI;1Ct 

İlk dakikalar Gençlerin hücunrl
le geçiyor .. Fener dünkü kadrosile 
kannı*a.n§lt bir vaziyette .. 

Fener 1azylri l>elinei dakikada.o 

sonra daha mahsus bir hal aklı. 
Fakat ani hücuma geçen Anlm:a.. 
hlar Fencrbahçe alesine çekilen 
bir şandeli ağlara taktılar. Fener 
mağlup vnz.iyctc düşünce hemen 
hücuma geçti ve bir dakika sonra 
küçük Fikretin çektiği bir korner
den Nacı kafa ile beraberlik sayı
sını yaptı. 

Beraberlik Sarı lıicivcrtlileri da. 
ha emniyetle oynamıya sev.ketti. 
Ve on scldz.in içine yerleştiler. On 
lkinci dakikada Fener satrfonı Ali 
Rmı sıkı bir şütle takunını galip 
ımziyete geçirdi. 
Karşılıklı yapılan bu sayılar o

yunu çok sür'atli bir ha'le getirdi. 
lki kale de her an gol tehlikesi ge. 
çirnıiye başladılar. 

On dokuzuncu dakikada Gençler 
birliği Keşfinin çdktig1 enfes bir 
frıkik ile tekrar beraber bir vazi
yete geldıler. Bundan oonra Anka
ralıların daha güzel akınlar yapını. 
ya başladığın\ görüyoruz .. Fenerli· 
ler biraz duralamış gibi.. 

Otuz dördüncü dakikada Genç. 
ler müdafausma yüklenen Fener
liler bir penaltı kazandılar. Fakat 
Küçük Fikret topu dışarı ata:ak 
fırsatı kaçırdı ve devre de (2-2.) 
berabere bitti. 
İkınci devrede her iki takım da 

vaziyeti lchlerıne çevitmiye çalı
şırken on ikinci dakikada Naci.den 
bir ara pası ahın Ali Rıza sıkı blı 
şiltle üçüncu golü ağlara taktı. 

Tekrar mağlllp vaziyete düşen 
Gençler adeta canını di§ıne taka. 
rak çalışmıya başladılar. Bu çalı
şış :ıaten bozuk oynayan Fener mü 
dafnası önünde bir ttayli tehlikeli 
oluyordu. 

Otuzucu dakikadan sonra Fener 
yeniden hii<:uma geçti. Tam otuz 
üçüncü da'kikada geriden ibir pas 
alan Niyaxi dördüncü golü de ağ
lara takınca artık vaziyet kendini 
belli etmiş oldu. 

Maç böyl«:e ('-"2) ~balı~ 
lehine Wtti. 

1 Ttnc~ 
1 

~~~~[E~ 
KOMP~(MGLERİ 

Tercih: Sizi nldatmıyaca:k en doğru hakikat işaretidir. Kill!et ve emek Jsteme
dcn tavuk suyu ile nıamul bir kompıim e, muhtaç olduğunuz !kaloriyi ve huzuru 
temin eder. 

BOYOK BAKKALiYE MA (;AZALARINDA VARDIR. 

Türk Hava Kurumu lstanbul 
ş. Başkanhğından : 

1 - Yalnız klığıdı idaremizden verilmE'k üzere nUmunc ve fllrtnameslııe gö
re imal ettinlccclt iki mılyon fıtre zarfı, açık ~slltmeyc konulmuştur. 

2 - .Muhammen bedeli 2500, Muvakkat temınah 187.5 liradır. . 
3 - Eksiltme 80 Mnyıs 941 Cuma ,;mü saat 15 de Turk Hava Kurumu Is

tanbul Şubcsin~ mut~ekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Numunesi gösterilir. Ve prtnnmcsi parnsız vcrlllr. 
5 - İsteklilerin, kanunun tarif ettiği vesika ve tcminatlıırlyle birlikle belli 

gün ve saatte İstanbul Şubesine milraeaaUarı. c3927> 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu Tarihi: 18R8 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira ı 
Şube \'e Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muame1eleri 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplaaında ~1!..s 
az 50 lirası bulunanlara seneda. 4 defa çekilecek k'!l!"1o iie a•aiıd ... 

plana göre ikramiye dağıtıhıcaJdar. 

.c adet ı.ooo Liral~ .c.ooo Lira 
4 • soc; • 2.0(}0 • 
, • 2se • ı.ooo • 

40 • 190 • 4.000 • 
100 • fiQ • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 2(} ; 3.200 • 

DlKKAT: Mesa.pları.ndaki ın ~alar bir sene ıc:nde ~~ lira~ 
.:sai; düşmivenlere ikramiye çıkt ı/il taAkd"rdc ~. 2').f~lasile1v~ c~ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Ey lul 1 Birınclkanun. 
ve l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul Bölge San'at Okulu 
Satınalma Komisyonundan ı 
M. ı. M. K. F. Teminat 

M"'-tar Kş. LI X.. 

Ekmek parçmıı 4000 3 > 21 30/V /941 Cuma saat 14. 
Yemek a.rUğı 4000 4 ) 

San'at Mcldcblnln 1941 mall yılına mahsuben sabah, öğle ve ak-
istmıbu;erinden artan ekmek pnrçalnrı ile yeırıek artıntıları yukarıda yazı~

faJU yemek azarlık suretiyle ve kilo l'dbariylc satllacağmdıın istck.:ııer ıösterı
dığı llzcTe p C r.. 1 l'<hında Yük&ek mektepler muhasebecıliglne müra
len gün ve saatte a-'a o., 

26 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayarı. 

18.03 Mlizik: Fa ıl Sazı. 
18.;;u Zıraat Takvinu ve Toprak 

MahsulJcri Borsnsı. 
18.40 Müzik: Seçilmiş Şarkılar. 
19.00 Konuşma: (Mchmedın Sjuti) 
19.15 Müzik: Uvertürleı:. (Pl.) 
19.30 Memleket Snat Ayarı, ve A-

jans Haberleri. 
19.45 Müzik: Rooyo Caz Orkes

trası (İbrahim Ozgur ve A
te Bôct'kleri). 

20.15 n dyo Gaze~esi. 
20.45 J\lüzık: Haı:tanm Turku u: 

oMen<.>kşc Buldum Derede> 
(Aılan ). 
Menek e buldum derede 
Sc ı dum. e-.. len nerede'! 
o .. bş guzel bir arada. 
N k:ırnt: Dılbcr, d1lbcr, ca
nım dllbe.r, 
Carumın yaylası dllbcr, 
Conlumiln eğle i dilber. 
Mcnck ler tutam tutam, 
Arasına güller katam, 
Nıcc gurbet ilde y<ıtarl'I. 
Nakurnt .............. . 

ırr.00 Konuşm:ı: Memleket PosUısı. 
21.10 Müzik: Saz Eserleri ve Tak

simler. 
21.25 Kanuşmn: (Hoşbeş). 

21.45 "Muzik: Rndyo Senfoni Or
kcstrnsı (Şef: Dr. E. Praeto
rius). ı. Borodin: Üçünctı 
Bitmemiş Senfoni, 2. Bach: 
Pıynno Konı;<'rtosu, Re ml
n/ir. Solist· Bnyan Visscr. 

22.30 Mt.mlekr.t 8nat nyan, ve A
jans Hnberlf'ri; Esham -
Tahvilfıt, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Milzlği (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapan ıs. 

YARINKİ PROGRAM 
7 30 Program ve 1vlc-.r.\lcket Saat 

Ayan. 
7 33 Muzık· Hafif Muı.ik (Pi) 
7.45 Ajans Haberleri. 
8 00 Muzik: Strauss'un Snrk11ı 

Valsleri (l.) 
8.30/8.45 Evin aatı. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

12.33 Milzlk: Tilrkçe PlAklar. 
12.45 Ajan~ Haberleri. 
13.00 Muzik· Ham Sololar (Pi.) 
13.15 MOz.ik: Turkçcı Pltıklar Prog-

ramının devamı, 

13.30 14 oo~\'lüzlk: Senfonik Prog
ram (Pl.) 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İzzet 
Benice - NeŞ'I'iyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 

Baı:ıldığı Yer: 
SON TELGRAF Matbaası 

• 

' OJen Basın men· 
suplarının aile
lerine yardım 

Türk Basın Birliği İst:uıbul mınta
kası Keisllğinden: 

1 - Ba ın Bırlıgı Mın"1ka kon re
sı 7 Haziran 1941 Cumartesı gunU saat 
13.30 da Emlnonu Halk~\·J sn'lonunda 
toplanacaktır. Bırlık fıuısmın o giın o 
saatte kongremıze gelmelerini rica e
deriz. 

2 - Basın mensupları nrasında ö
lum vukuunda yardımlaşma m ksa-
diyle başlıyan 1ıcşcbbils müsbct neti
ce vcrmi~tir. Merkez hey'ctlmizin ha
zl.rladığı mukavele Ankaradaki Ba
sın mensupları Uırnfınd.ın ımzalan-

mış \ e ictırak etmek istıyenlerc un
zal ... tılı a ı ıç.n muk .. \•clena elerden 
bir nuktarı da buraya göndcribnıştır. 

1\1ultuvclcnm e ası bir ölwn vuku
unda ecn:ızcntn kaldırılm:ısı ve gen
de kalanlara acil bır y rdım yapıl

ma!'! için bır lira vermekten ibarettır. 
Muknvclcnamelcr \ e b ma baglı 

olması liıum gelen matbu me tuplar-
dan gez.ete \ e mecmua ld re memur
lannıı yetecek kadar bırakılmoktır. 

Muknvelcnan enın arka ında iştırak 
,şartlan ynzılıdır. 

Birliğin gerek nsll 'e gerek yar
dmıcı Azası ile fıılen garetc \ e mec
mualarda dvamlı bir şekilde çalışmak-
ta olup bu işi meslek iıtih:ız. etmiş bu
lundugu hn1de ,nzıyetlcn Birlik Ka-
nununun hilkümlcrı dışında kalmış 
olan biltun memurlar ve atölye ~
kri bu mukavel~ e iştir.ık edebi.lir
ler. 

15 Hazıran 1941 tnrıhine kadar im
~lı muknveleleriyle bwııı bııl;Iı mek
tupları gelmiş ve birer liralık yardım
ları İş Bankası merkez.inde açılmış o
lan 2381 numaralı h aba yatırıldığı 
anlıışılmı olanların adk n ilk devre

nin yardım listesine ynz.ılacaktır. 
Basın mensubu rırkndaslarımızın 

bu mukavelelerden bırerıni kendi ida
re memurlnnndan, orada knlmanussa 
mıntaka merkezinden almalannı ve 
pullııyıp imzaladı.ktruı sonra para ile 
birlikte Ankarnyn yollanuılannı rica 
ederiz 

Bu yardım parası yckünunun kul
l:ınılmnsına geçinden ihtiyaç hnsıl ol
ması pek temenni edilmek.le beraber 
herhangi müessif bir htıclisc karşısın
da katı derecede yardıma hazırlnn:ıma-
mış olm:mın ıztırnbını çekmemek için 
mukaveleye iştinı!te acele edilme ıni 
hatırlatnuıyı bir meslek v..ızı!c ı bi
lirlz. 

,. ___ - ~·~~ · .. ·. 
....ıK . . ....... ~'··'"" 

' C> . ~- $ s '-' "'V' u . 
Suu'i diş takunlan Rlda d ş suyu 

mahlülundc bırakılmakla mıkroplan- ı 
nı öldurilr ve hem de bunlara guzel 
bir koku verir. 

Cild Unsuru 
BiR 

BİOS,~ 
Buruşuklukları 

Yap~ğı tc u'Ckn clddctı 

kaldım. Yalnız bir koç ha!t' 
da adeta benı on yaş geuçl 
güzefük muteffiı sı diyor it 

'Üniversitesi Profc orlerin?~ 
rafından keşfcdıl<.>n ve Bl ıi'/ 
edilen cild cevheri, şimdi pt 
teki TOKALON kremi terlt•b 
cuttur. Akş:ımlan yatnıaıdşıı 
bu kremi ve sabahları dn ~ 
teki TOKALON kremini ..., 

Bu sayede az blr zaman z'lrl fi 
liginizi temin edecek ve csıner 
bır cild yerine şc!!af, ta c ve 
suz bır clld ık:ımc edece ır. 

Sarıyer su111 
kuk h-kimliğilt 

D - B .. ··1'o espına: uyu 
eski İskanadi 
Corcaki caddesi~ 
16 No. da mukiJ11' 

Hazmenin alcyhinızde ııÇ 
cak dava ının cereyan cdCJ1_4 
mesinde ikamctgahınızın u,eY, 

duğu milbaşır nıe ruh tındatl 
dığından sıze ılancn davcti1' 

edfldigi hulde ıc bet etıncd 
hazine vekillnın talebılc bll it 
nen gıyap kararı tebli ınc it 
rilmiş olduğundan ye\ mi rt1 
olan 10/6/941 gUnü saat ıo.sO 
kemeye bizzat vcyn bilvcıcAl' 
dığinlz takdirde gıyabınızd~ 

LllŞ MACUNU 
verilcccğınden müddeti 

11 1 ıf zarfında itiraz etmen z ıçlll tP 

8üt0n diş ve diş etlerinin arız~larını. giderdikten 

başka a~ız kokusunu da izale eder. 

Her yerde O E N T O L diş macununu arayınız. 

12-hisarla~ u. Müdürlüğünden : 1 
1 - İdaremiz ihtiyacı için 25 MS yegil z.ingal marka kereste pazarlıkla sn

tın ahnı:ıcaktır. 
JI - Pa1.arlık 30/5/941 Cuma gihıil saııt 15 te Kab:ıtaştn Levazım ve Mil

baynat Şubesindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 
ili - Eb'at Ustesı sözU gecen şubede göriılebilır. 
IV - İ teklilcrln pazarlık içın tayın olunan giın ve saatle teklif edecekleri 

fiyat üzerinden 3 7.5 gQvenme paralariyle bırliktc mC2kiır komısyonn mOrn-
caatlan. c4044> 

~~PARA 
\ \ HAY~T YAIUŞININ 

DİREKSİYONU DUR 

karan 15 gun muddcUc Uill 
olunur. 941/129 

e TAKVİ 
Rumi Ul57 

MAYIS 
1l 

l'll 9U A y 5 

MAYIS 

26 
Pazartesi 

Hızrr 

20 
Va ali 
S. D. 

5 34 
13 11 
17 (19 
2029 
22 24 

2 22 

~. ış Ba~kaıı 
Kiiçük T cuarral 
heaaplmı 1941 

o~ ..._ '\ · · ·s vaS1-~• 
IDARUINI 8ttUI 1 BAM",. ,.v" 
ftif'~lVEL.l ,tt~SAP 

~~ ikramiye Planı ~ 
~ . . 
~ KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs ~~ 
~~ ı Atustos, a İkincil.eirln 
~~ tarihlerinde yapılır. 

: 1941 ikramiyeleri :~ 
~ ı adet 2000 L.lık -.: 2000,-Lira ~~ 
~ 8 > 1000 > = 3il00.- > ~ 

2 > 750 > = 1500..- > ~ 
4 > 500 > = 2000.- > ~~ 
8 > 250 > = 2000.- > ~ 

35 > 100 > = 3500.- > ~ 
80 > so > = 4000.- ~ 

300 > 20 , = 6000.-

"5"' 
Muhnmmen bedeli 93750 (Doksan ilç bin yedi yüz cllı) lira olan ' ıil 

namış İngiliz bezırl 4 6 941 Çarıamba günü saat 15 de kapalı zarf usıl 
karuda idare bina ında satın alınacaktır. cdl 

Bu l&e girmek ısUycnlerln 5937 ,5-0 (Beş bin dokuz yln otuz 'I ~ 
ı...·-·~) liralık muvakkat temmat ile kanunun tayin cttij;t vesikntıırı ....... _ dıt'· 

rlnl ayn! gün saat 14 de kadıır komısyon Re slığınc vcrmdcri Uızınıd, ' 
Şartnıımcler (200) kuruşa Ankara ve Haydıırpaşa veznclerın 

1.;ıdır. c3895> 


