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L lBYADA tııaohyuı hareketler in 
sana Adeta bir b&nıt fJÇISID& 

mkdaA bir tabaDooyı batırl.Atıyo • 
nonepn altında 60 derece mooklıkta 

,....._. Atrika ıaarnızo tek be.oma 
~ ltllı&rlla bUyük ~yler ifade 
edecek bir fekllde olmayablllr. Fakat 
pıoea )'il olduju pbi mayıam 2'7 ._ 
ıılıe baflıyau bu hareket mihverin dl. 
ter' eepbelerlndeıkl b.areket.lerlnl ko. 
1-)'llıftırma bakruımcl&D mlltalea et-
1Dlıll daha doğru ohır. Afrika hareke. 
.... ~ teelr blr J"Mlclaıı ... 
1-f c1.t1er tara.ttan polltllctlr, 

Ba Ud fayda hesaba katıldıiı r.a • 
..... eri~ blr bakır gibl lnMDların 
tıepe.iııdml akan gtlne, altında ~ 
~ maluılleuUtı hlMolu.. ..... 

Çilde ~ 7ftll bir Bomel ba.. 
,..,......," a.ked teelrl her fe7den ev. 
..... lagllterenia yakm prktakl lmT
""'9&1eriD1 Afrlkaya celmıek. bıllb98'R 

ı... kunetıerlnl ve cJiter krtalannı 
lQa etrafında teeblt eUııek llQl'etlle 
....... gU.tercblllr. 

1raadaa. lraktaa, SortyedoD gek1 • 
'--: Jmvve&leıiıı bıraktıkları botluk. 
'lar küO!h•••oemez. Rusyaya aevkedl. 
ıec. bir kısım mabemeyt, bOhaS8a 
1a,narelerl, tanklan, Afrlkada me.. 
suı etmek ...,tc cepbemılıı mukave -
ı:neıM beJmnındaD bir kıymet ifade e. --Polltlk 1mlnı ..-, banan kıy. 
~ tayin edecek em. çöldeki b&.. 
ıekeUn tnldt&l feklldlr • .Romelln ha• 
~ muyattaklyetle Jıetkıeleadltl 
'&akdlnle tJundaa evvel olduğu gibi 
'tıunoa telılrl : 

1 - llılıurda ~ Arap memlaketle. 
lincle, 

s - !talyadıl, 
1 - Fnınaada kendlnl blMetttre • 

eektlr. 
Bomelln kaza....,.Jı bir muvaffa -
~ !lwrda eon samanlarda pek de 
~ olmryan iç vaziyeti dalla buhran· 
k bir ıaaJe 1JOkablllr. Ali Mahlr pap 
D1D tıevldft ile :Mısırda için için de~-am 
iedea bir hareketin göze çarpan bir 
..ıb&St vllmh peyda etmlJUr. Ali Ma. 
hlr peoa tnglltere Mısır budutlan için 

de rleat ettill takcllrde Mwr h11kt\m8 
Unbı tngWz kuvvet.lerlnln Blrmanya. 
da, llılalezyada, Cavacla tatbik ettlk
Iert tahrip l§lne mıısaade etmemealnl 
laıtlyenlertn mllmeeelll •yılabilir, 

Yeni taarruz barekeU böyle bir 
aetıoe husule setlrdlA'f takdirde Mı. 
mu ııarayr ela Nahaa pata btıkQme. 

tanı daha fazla tutmak lmkAnnu elcle 
edemez, Çölde k&•nıla.cak Alınan 

.ıerbıln Munrda böyle bir tepki bu· 
8'de seUrmeal Uk umıuılanla katı 
ııarette beklmemeue de Mmınn harp 
kupımclakt dW'UIDWlll ıu->lwıur 

clerececle mihver tarafına kayclınr. 
Çl>lcleld Alman zaferlnln Arap 

--.ulekeUerl tlzerlncle yapacağı teelr 
.ar.ıroaklnden claba az olmaz. Arap 
tbemleketlerl ııenelerdenberl mihver 
Propagandacılannvı kucağına d~ • 
..... tür. 

Flllatlnde, 1rakıa vaziyet bugtlrı 

bne pek parlak değildir. Bir de bu. 
l'adan çekilen kuvvetlerin bıraktıkla. 
11 aah&larda çıkacak ana~lyt taaa.v
"11r etmek mllnıkUndUr, Bu sahalarda 
lııgUJz prestijinin biraz daha kınlını' 
olınaın mihverin davasma yardım e • 
fJCleeekUr. İtalya Uzerlne yapae.ağı te. 
alr de mllblm olacaktır. 

Almanya ile işbirliği yapmak isti • 
:t'en Fransa İtalyanın istekleri yü1.lln 
den Almanya ile uilaşamamaktadır. 
ltalya bu harbe Korslkayr, Nlsl, Tu· 
ııusu almak için girmişti. Fransa ise 
l\lınaya ile tııblrllğlnl bu salıAlan 
ltaıyaya terkct~emek için tahlrlnlk 
ettirmek tst1yordu. 

-.: ~-amı 2 ncıl aayfada 

...... u., .. 

General Rommcl 

Libyada 
Şiddetli tank mu
harebeleri oluyor 

Almanlar 
1 obruğu 

ele geçirmek 
istiyor 

Londra, 30 (A.A.) - B.B.C: 
Libyadan gelen en son haberlere 
göre başlıca muharebe Tobnı
ğun 55 kilometre cenubu garbt· 
sinde çöl yollarının kavuşak böl 
gesinde cereyan etmektedir. 

Resmi raporlara göre umumi 
vaziyet, memnuniyet verici teli: 1(

kt edilmekte ve mihver taarruz 
plfuımın gerç:eldeşmediği zanne
dilmektedir. 
Düşmanın vardığı en ileri bö1gc 

Edduba ile Sidi Razak'tır. Bura· 
da tardedilen düşman tank.lan 
esas kola iltihak etmek için geri 
dönmtişlerdir. 

-- Devamı ı ncıl •ytacla 

Paris 
Fransızlar tarafın
dan işgal edilecek 
Dl Golln beyanatı 

Fransız topraklarının 
bombalanması devam ediyor 

Lcmdra, $0 ( A.A.) - Hür 
Fransızlar reisi dö Gol söylediği 
bir nutukta, A1manlann memıe· 
ketten dışarı atılması için mille • 
tin birlik kurmasından ve Saint 
Nazaire yakasından bahsederek 
ille atılacak adımın Parisin işgali 
lüzumu olduğunu belirtmiştir. 

-- DeTamı ı ncl •y:tada 

ınotörlü kUV\'etle.rlyle bir hat'ekit esnasında 

Bugün saat ı 4,30 da Alemdağda 
Ta§delen mmtalmsmda.ld ormanda 
büyük bir yangın çikımştır. Taş. 

delen jandarm:ı k:ı.rnkolu yangını 
haber verir vermez Üsküdar itfa. 
iyesi tam teşk11!tiylc hiıdi~ yen· 
ne hareket etm~ ve muazz.!lm a-

lcvJeorJe mücadeleye başlıa.miftır. 
Boğazın Ana.dolu ta.rafında bulu. 
nan jand:ırma karakollarmm mu. 
rettebatı da itfaiyeye yardnn et. 
m6ktedir. 

Askeri şoför Ve sanatklir
lar a verilecek ücret ve 

Üslrlldar kaymak3.ıru ve Üsküda.r 
jandRrına kuma.ndan.t da yangm 
ım.ha lllnde bulunma.lctadırlar. 

Garetcmi.zi makineye verdiği • 
mfz zaman orman yangını devam 
ediyordu. 

Amerika 
Alman tebliği 

Har kof 
muhare
besi bitti 
Muharebe imha 

zaferile neticelendi 
ı, 9 ve 57 acı Sovyet 
ordalan lmba edildi 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlığmm hususi 
tebliği: 

Hs.rlcof bliyilk meydan muhare· 
bem bitmi§Ur. 

Marepıl Von Bock'un idare et.. 
tiği ~cphe kesimlerinde orgeneral 
Von Kle.ist'in bnL kuvvetıeriyle 
orgenC'r'al. Paulus'mı z:rrhlı kuvvet.. 
Jeri dUşmanın şiddetli hücwnlarma 
karşı koyarak mUdafaa muharebe
l€rini bir imha zaferi hali.ne ge_ 
tinnijlerdir. 

General Komelo Dragalina.'nm 
bir Romen kolordu.su ve aynca bit' 
Mat'a.r, bir İtalyan ve bir Slovak 
birliği Alman krtalariyle birlikte 
harbetmişler ve bu şan.it zaferdeu 
hisse alm.tşlard.-. 

Orgeneral Löhr'tm. ve hava ltuv 
vetleri kumandam general F'iug. 
beiI'in hava. birlikleri gerek müda
faa gerekse taa.rrıız eena.smda mu 
harebelere fed:ı.kArltkla iştirak ei
mişler ve dflşman ha, .. kuvvetleri. 
ni mağ!Qp ederek muharebe mey. 
~ Devamı ! ncl •yfada 

1 yevmiyeler 
Kanun projesi bugün 

Meclise verildi 

Bir ayda bir senelik 
istihsal elde ediyor 

An.kal'&, SO (Teletoııl&) - Aalteı1 

ooför ve aanat.kArlara verilecek Uc • 
ret w yevmiyeler ha.kkıııd&ki kanu. 
nun lkincl maddeainüı deflltirllmeC 
baklandaki kanun projesini hUkttmet 
bug11n, Büyük miUet meclillne tak • 
dlm etmlftir • 

Projenin mucip aebeblerinde fÖYM 
denilmektedir: 

- Ordu kıtaatmm günden gilnt> 
maklıieletmesl ve oi'du aanayilnln 
mütemadiyen artmuı eebeblle aanat. 
klr ihtiyacı da o nlabette artmakta 
oldutundan aanatkAr memur kadro. 
larmda da aakerllk ~tine d&fr 
olan ııanat.kAr erler istihdam etmek 
mecburiyeti hafıl olmaktadır. 

Fabrika Te mUesııeaelerde tlct'eUi 
Jradrolaı1& l.ıtihdam edilen, aanatltlr 
erMre ayda 30 ılra. Uct'et verilmekte 
iken. kıtaatın aanatk&r memur mah
ttllerlnde lruDanılacak erlere, er ma.. 
8fmdan be.§ka bir 19y verllınemeal 

adalet ve maslahata hiç tevafuk et. 
medlğinden onlara da aynı ücreti ve. 
rebilmek ma.kaadlle mezkQr kanunun 

Japon tebliği 

ikinci maddeainln değiftirUmeslne Uı.. 
tıyaç hasil olmuotur. 

Bu maddenin aon tekli ~yle olacak 
tD': 

"Mlllt müdafaa vekA.leU kara, de. 
nlz bava. ve ukeı1 fabrikalar ve ha. 
rlta kadrolarına dahil alvil mllat&b... 
demler, ve askeri aanatkAr memur· 
lar, mahallerinde istihdam olunacak 
sanatklr erata, kadrolarında muay • 
yen Ucretl veya yevmiyenin en çok 
yarısı kadar ücret verilebilecektir. 
Ancak bu mlktat' ayda 30 lirayı geç.. 
mlyeoektlr. Bunlardan ma&§lt •naL 
ktr memurlann yerinde kullanıla • 
cak olanların da ücretleri ma&§ tertı.. 
binden verilecektir . ., 

Malta ya 

Vaşington, :JO (A.A.) - Pek 
yakında neşredilecek olan resmi 
bir rapor Amerika harp istihsa 
ilnin bütün rekorlan kırdığını 
gösterecektir. 60.000 uçak yapıl_ 
ması için reis Rusvelt tarafından 
tesbit edilen programın şimdi ar
tık icra sa.hasma gireceği muh:ı.1{. 
kaktır. Bu sene ya1nız bir ay 
içinqe yapılan uçak miktan bü· 
tün 1939 yılı inşaatından fıizla 
olmuştur. Peari Harbcur taa.ru.. 
zundanberi yapılan Uçan Kaleler 
teslimatı iki mislinden fazlaya 
çılanış olduğu· gibi balen imal e
dilen tank sayısı da. bütün 1941 
yılı imalatını geçmiş bulunmak
tadır. Deniz muharebe birlikle· 
riyle ticaret ganilerlnin denize 
indirilmeleri programı için te&bit 

Dün 3 hava akını yapıldı edilen muayyen müddetten evvel 
çok fazla sayıda gemi te7.gih& 

vı,ı, so (A.A.) - Malta ada.ama konmuş ve toplu halde hafif sa.. 
dUn 3 hava akını yapılmıotır. Malta· ı vaş gemileri yanılması için ta,. 
da neoredllen ream.t blr tebliğe göre kibedilen usul mükemmel netice 
bir kaç yaralı vardır. venniştir. 

Ç u n k i n g iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiii.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiııiııııııı....,, 
kuvvetleri 500 uncu yıl 
Temizleniyor d6nümüne hazırlık 

ı-uan: BiR MUHARRiR 
Tokyo, SO (A.A.) - Domel ajana- D 

nın blldlrdi~e göre .Japon ıataıan 'ON İstanbul fethinin 489 Fakat 1stanbulun fethini kutla. 
Yunnan eyaleti dahilindeki balta gir. .uncu yıldönümüydü. On bir lamanın blltün yükünü fakir fstan. 

Yeni vergi zamları hakkında bugün 
Defterdarhğa gelen tebliğ 

meml§ ormanlara sığınm.l§ olan Çun. M?ne sonra bet yüzüncü yıldönü_ bul beled\yesinln ti"tünde bıraka 
klng kuvvetlerinin llOıD dökUntUlerine ıtıüne kavuşacak olan şehrin bütün mayrz. Maarif VekileHne §imdi: 
kal"II glrifmlf olduktan temizleme memleketto uyandırdığı alaka, den düşen bir ~k \'Ulfcler de \"ar 
hareketlerine devam etmlJlerdlr. Bu çoktsnherl bir çok dilek \'e fikir· dır. tstanbulan fethine ait vesika. 
dökllntUleır 3000 ki§i kadar tahmi.ıı lerin ortaya. atılmasma vesile o· larla dolu bir Fatih müzesi ha. 
edilmektedir. luyor. FatJhin heykelim kime zıt'lamak, büyük kumandanın ha_ 

"226 aayıu kanunun damga, tayya_ 

re, sinema ve tiyatro ve nakliyat 
reaimlerlne müteallik hWdlmlerl hak. 
.kmd& izahat: 
ı - Damga re.mni kanununun 11 ncl 
maddesine bağlI ta.rlfeye göre aım 
makta olan m&ktu damga remrueril~ 
aynı kanunun 33 Qncll maddesinde 
yazılı evrakın resimlerine ~040 aayıln 

kanunun 26 ncr maddeslle yapılml§ 

olan yüzde elli zam bir m1sll arttırı. 
tarak zam miktan yüzde yUz.e çıka. 

• - 3828 •yrlı kanunun 9 UDCU Diğer Japon blr~ri de fimalt yaphralrm, ablde}i nereye kura. yatmı doğru Ve mufasııal olarak 
maddealnin (A) fıkraate na.kllyat Blrmanyad& Kitklnada bulunan Çin hm gibi mttnaka,alardan soara, bUdircn bir e9Cr hazıdamak, lı1-
remnlne yapıltlllf olan zamıar b1rincf kıtalarµıa kar§t glri§Uk'1ıri temizi&- ıtlmdi de Akşam ~muharriri ar. tanb1Jl fethinin dünya tarihine 
mevkide yüzde on befe, ikinci mevki· me harekeUne muv&ttakiyetıe devam kadaşmuz, bu on bir flftle içinde, \'erdiği istikametleri gösteren e· 
de Yüzde on iki buçuğa ve tıç1lncU ediyor. ''Fatih adma büyük \"e muhtcıtem serler haZJrlsmak ve yabancı 
mevkide yüzde ona çı.karılmıgtır. Ha.. Şimali Blrmanyada Hindlıtan hu bir meydan, bit' park, yahut bir mcmelketlerde Fatihe ve tstanbu. 
len nakliyat reemi ntııbetı bUtlln zam dudu yakınlarında Kaleva kesimin cadde yapılmasına" hemen ba.~lan_ ]un fethine ait kitaplardan batlı 
larlle birlikte birinci mevkide yüzde deki bir kısmı. arazı de dllJman kıta- masını t.ekHf etmektedir. calarmın tercümelerini ha7.tl'lamak 
yirmi bqe, ikinci mevkide yüzde yir lanndan temlzlenmi§tir • 1 Maarif Vekiletine \'e l<ıt.anbul tJ_ 
miye ve tJçQncU mevkide yt1zde ona Vlfl, so (A.A.) _ '""-'en •elen İıltanbaldald me\·cot armm bari- nive"ltesioe dü'en vazifelerdir. 
Çlkarılmlf bulunm&ktadır. .._....... • clndt- bir meydau ve park ya.pil· Halk Partisi ve Ralkevleri de 

en ııon haberlere glSre, Çeklang eyale. • •.e.- d ,.ilnkü bil lik 
Yataklı vagonıarıa aeyalıat eden • m~ı ı.maaıısız ır; "' Y c.lmdlden bn mevzudaki edebi nes. 

tinde Japcııılar ilerlemektedirler. Bir rafl ö allll5a bn b la " -terden Ttlrklye hudutlan dahllbıdeld mas ar g ı.e e nn ra rlyatr t"~~k ı..ın bir ''Fatih mü· 
rılmıştır 90k meakQn mahaller lfgal edUmlf kü im '-il.. ~· 

• kumn iıçlD yukarlki zamlara 114.veten yer bulmak mUm n o P.Z, Cadde ı.iifatı" lhdM edebilir. tstanbulun 
2 Ta 1 Sfa dllmeml• tır. Langvt oehrinln de almdığt bildi. hl ad IA - yyare rum e " yatak Ucretıerlnln y(lzde onu niabe- rllmektedlr. açmaksa FatJ n ma ayık saygı fethlnt- alt t.arihi plyeslerjn şimdi. 

veya noksan ifa edllmif olan veyahut tinde nakllye resmi alIDir". t"Seri değildir. İstaobuJ her cad- den hazırlanms.ğa başlamaıu ,.e 
iptal muameleal kanuna muhallf bu- 3828 •yılı kanunun ıo uncu mad· desi, he.- sokaltI, her parça.~lyle 500 üncü yıJdönDmftnde bonlarm 
ıunan evrak hakkında dunga t'eami de8i mueiblııce )"Olcu nakliyatı hart. Rangon • Mandalay Fatihin Tilrk mllletine ~siz bir Şehir Tiyatrosunda, Halkevlerlnde 
kanununun muaddel M inci maddetıi cindeki her nevi nakliyattan alınmak hediyesi olduğuna göre, ~rln oynanması, hem biiyttk kumandanı 
hUkmU tatbik olunur. ta olan yüzde be§ nakliyat re.sı:ni y1lZ JOIU 8Çlldl kHçHk bir bölümü ~tüne bUyük t.ebcll, hem de halkın vatani ter4 

3 - 3702 sayılı kanun mucibince de ona çıkanlm~tır. kumandanın admı kondurmak, fet biy~i bakrinmds.n g\17.el ve faydalı 
sinema, tiyatro ve konserlerden alı . 9 uncu ve 10 uncu maddelerin diğer Tokyo, 30 (A.A..) - Rangon • hin mlnunu Ve değerini kfü;ümse. olur. · 
nan reame 4040 aayıJr kanunun 33 Un hWctımlerlnde bir değl§lkllk yoktur. Mandalay demiryolu bu sabah mek ~ibi bir !leY olur. Arkadaşr Bu kutJolar.la işini yalnız gl>ze 
cO maddesi.le yapılmı~ olan yüzde 10 Muafiyet veaair hUkUmler eaklal gibi. işletmiye açılmıştır. Birmanyada mızın teklifini genişleterek önü- hitap eden ~illerde bıraknnJa. 
zam yüzde otuza çıkarılmt§tır. Bu su dlr. mevcut 3300 kilometre demiryo. mUzdeld on bir sene ~nde lstaıı. rak -ıekllya. idrake, mllH hlsslya
retle resim miktarı yüzde kırk ol • 5 - Yukarıda dört maddede hWO. lundan 2600 kilometresi da.ha bultı tarih içinde aldığı büyük mi_ ta da hJbp eden taral1arlyle b\ 
•Uftu!'. AMer ailelerine yardım pa. 1& edilen hUkUmlcr haziranın birinci şimdiden Japonlar tarafından naya yakışacak tarzda imal' etme· rayarak ba'}armak, ı~tanba1 t.!thi· 
rast bundan hariçtir. Bu buauata bir gtinUnden itlbare.ıı tatbik olunacak· kullanılabilecek hale getiri.imi§ ğe (.al.,mamMD daha cloğru ola· nin taşıdığı mlnayı anladığımı· 

de~ikllk 1oktur. ........ _ tır.... ... bulunmaktadır. , eağı kaoaatindefiz. • isbat edecektir. 



~ SON DAKİKA - SO MA Y18 19-1% ctJHARTICSt 

Harç tarifesi kanunun
da yapılacak değişiklik 

Hariciye Vekili 
Memleketimızi ılğilendirerı 
siyasi hadiseler ha kında 

ızahat verdi 
Ankarn, 80 (Telefonla) - Harç ta. ı mamış ve aon tahkJkatuı lcnıaı es 

dfesi kanununun bazı maddelerlnlr ne.aında suçlu tarafından yeni ~lli 
do8'f:ıUrllmes1 h kkmdakt knnun pro ikame edllmemlıı bulunması 50 ncl 
~ bugilıı Millet Meclisine sunul - maddede yazılı kararların yarısı alı. Ankara, 29 ( A,A) - c. H. P. mec 

lls gurupu .ımum1 heyeU bugün "29. 
t'i.942,. saat 11 de reis vekili Trabzon 
mebusu Hasan Saka'nm reiallğinde 

toplandı: 

muştur. nacaktır.,. 

Bu kanunun 49 ve 52 incl maddele. 
ı1n1n son tekilleri §U olacakUr: Bir davada suçlular taaddUt etUğl 

"Madde 49 _ Bir ceza devresi takdirde bunların y,alnız yeni delil 

b!rden fazla suçlulara taallQk ediyor 
aa her bir suçludan mııhkt'ım olduğu 
cezanm miktarma. göre ayn ayn 

ikame edenlerinden tam harç alına 
caktır. 

Kabahat& taallQk eden davnlar 
h&l'Ç almacaktr... dan d;:ı mutlak surette yarı harç a 

Celsenin açılmasını ve geçen top. 
lantıya alt zabıt hUlasasınm okunma 
eını mUteaklb kUrsUye gelen hariciye 
vekili Şükrü Sara.çogıu, aon izahatın 
danberi geçen günlerin içinde memle 
ketlmlzl llgllendlrcn alyasi hadiııeler 
hakkmda beyanatta bulunmuı ve bu 
mevzulara temas eden suallere cevap 
verdikten sonra l.zahatı umumi heyet 
çe tUvtb olunarak aaa.t 12.ıo da top. 
ıantıya eon verilml§tlr. 

"Madde 62 - nk tnhkUuıt yapıl. ıınacaktır. 

• 
ı ar uru 

oıd··rd·· manü 
Edremltte bütUn §ehri teessüre 

garkeden !cet bir clnayet işlenmiş, 

Edremit lnhl.sar §Ubcsl mUdUrü Ke 
mal öz, dairesinde çauoırken, aynı 

dairenin satış memuru SalAhaddln 
TUrtan taro.tmdan tabanca ııe öldü 
ı11lmtl§tllr. 

Bir lhtııft.s maznunu olan satış me. 
munı, müdürün odasmm kapıamı bir. 
denbire açm~ ve yazı makJneall me,,ı 

gul olan mQdür Kemal öze ~ el ta.. 
banca ile ateş etmiştir. 

Alman tebl il 
Bıı.gtanıfı 1 ncl .aytada 

danını terket.meğe mecbur bımk

ID.131ardır. 
Talmı'ben 20 piyade, 7 aUvari 

tümeniyle U zırhlı tugaydan mü_ 
rekkep 6 ncı 9 uncu ve 57 nci 
Sovyet orduları imha edilmlgtir. 1 F..si't' sayrn 240.000 i bulmu§tur. 
Dliumarun kayıpları çok kanlı ve 
ağırdır. 
.Mubar~e ele geçirilen veya 

imba edilen hn.rp ma.1%emc.si, 1249 
tank, 2016 top, 558 u~ak ve sayıta· 
mıyacak deroccd" bUyUk mikyw;ta 
ba§kıı malzemedir. 

sn'ASTOPOLA TAYYARE 

HOOUHLARI 
.Berlln, 80 (A.A.) - Ku.vetu .Al. 

man hava. anvno te§killeri, sıvnatopol 
kalC3in1n muharebe ba.kmımdAn ö • 
nemli ukerl tesısleıin.l memnuniyet 
'ftlrlcı neticelerle dQn tekrar bom'ba.. 
laml§lardir. 

.Alman ııava uçaklan, Stvastopol 
deniz çevresinde bir Sovyot gemi Jm. 
filesine taarruz e~ıer 'R bir çok 
gemDere tam ırı betler olduğunu S'Ör. 
mtl§lerd1r. 

Yi<;t, 80 (A. A.) - Doğu cep. 
hesinden gelen en oon haber'ere 
g6re, Von .Bock ordulıın Tim<>. 

• çenko kuvvetlerini sıloşttnnalttn 
devam etmclttedirler. Sanlnuş o
lan Rus kuvvetleri Doneç nehri u .. 
zcrlnde kurtulu.5 ııoktast olarak 
bir k5pTil başı kalıruştrr. Fa:!t!l.t bu 
köprii başı dn şl.mdiUk Alınan kuv 
-vetlerinin tazyiki nltmdadır. 

Harkofun '.loğusunda Ruslar ıır
t?k tanmız etmez bir hnle gelmiş. 
il.erdir. 

Bria.rısk cephesinde ;ae eiddeW 
muharebeler ccreynn C'bmektedir, 
Bcrllnıden geloıı b3ZJ haberlere gö 
re Alm::ı.nlar bu kesimde ~k 
~ mahnller iıgal clm.i§ler • 
<lir. 

Kmmda. Ahna.n baınba u~n 
Sfvastopol eehrine ıı.km ynpml§lar 
ve hasar ko.ydettimiislerdir. 

Londra, 80 (A. A.) - Harkof 
~ubunda l.zyum Barvenkovo ke
simin~ şlddet.11 nnthaı-ebeler ecre 
ynn etmektedir, Muharebe burada 
tcmerlcilz etmi:ür. 

Ruabr tank ve piye.de htlctuıı. 
lamu püsktıranilşlerdir. 

Diğer ~ ıooham faali• 
yet olmuştur. 

Gecej"a!"Jm llC§rednen Sovyet 
tebliği Harkof cemıbundaki çar. 
pışmaJar ha.lrlands a.z malQmat w. 
ıiyorsa da Rus rndyosu bir neşn.. 
yntmda Alman piyade ve tank 
kuvvetlerinin boş yere uğraşb:klo. .. 
mu sl:lylenıcktedir. Nehri ge~ek 
için !ifddetll hücumlar yaprlmış fa• 
kat hepsi tardcdilaıiştlr. Nehrin 
Doıııeç nehri olduğu tahmin edil • 
mektedrl 

Bir Rus gnzetes'Jıc gelen bir 
ilıabcro göre, bu cephede Alman 
hilcumlarmda bir gcVJCklik sczii. 
mektcdir. Almanlar ele geçirdikle
ri mevzileri eağlamlaştınnakla 
mC?şguldürlcr, 

Bir hücumda Almanlar 1400 ölU 
verınişle'rdir. Harkof önfinde mn. 
halü faaliyet olmuş, Ruslar 21 Al"' 
man mUdafaa mevUi ile blr köyü 
geri almişlardır. 

Lcningrad kesiminde mahnlU 
faaliyet olmuştur. 

Denizde ve ehavada Ruslar ge
ne ba'Janla.r ekle etmkJlcrdir Ba· 
re:rtz deniz.inde Rm deniz k~vvet 
leri 12.000 tonilatoluk bir taşıtı 
batnm13lardrr. Bir balıkçı gcmiEJ 
d~ h'lMl'll uğrat.xlmr!ftrr. 

Çnrpmba ve peırflembe günleri 

Satış memuru vakayı mllteaklp 
kaÇmlf ve bllAhıre slla.b seslnt 1f1 • 
tenler mfldUrlln odııaına geldik.terin· 
de Kemal Özün yerde kanlar içinde 
yattığını görünce derhal hastaneye 
kaldırmI§lardır. 

Hastanede yapılan bütün tedavllere
rağmen Kemal aldığı yaraların teııl 
rlle hayata gözlerini kapamqtir. 

Kntn memur, evind~ yakalanarak 
tevki! edilmiştir. 

Fransız kabinesi 
Uzun bir toplantı 

ya tı 
\'J:ıl, SO (A.A.) - :Mare,,aı Peten 

ve Ba§Vekll La.vll uzun bir görtl§ • 
meden sonra toplantının yapıldığı 

Sevigne pavlyonuna gltml§lerdlr. 
Başvekil ı..a.vıu bu ğllne kndnar ·be 

llren meseleler hakkında geni§ blr ı. 
zah yapmışt.Ir. 

İll§e nazirJ ekmek dıı.ğrtnn duru • 
munun olduğu gibi muhafazası için 
gereken tedbirlerin alındığını blldir. 
ml§tır. 

~----o------~ 

Haziran içinde 
ev!enecek kızlara 
Çocuk Esırgeme Kurumu 
Parasız gelinlik kumaş 

ver.ecek 
Ankara, 27 (A. A.) - Çocuk 

Esirgeme Kurumu umumt merlte
zin dcn bildirihnfşt.ir: 

Kurum umumi merkezi haziııın 
içinde evlenecek ve gdlnUğini te 
darik edem!yece-k vnzjyettc olan 
kttln.m parat:llZ gelinlik ipekli ku
maş vcrecelttir. Nik!h kağıdı ile 
kuruma mUrocat edilmesi kil.fidt'r. 

eydrih'e 
Hitlerin şahsi operatörü 

ameliyat yaptl 
IAJndrn, 80 (A. A.) - İsviçre 

radyosuna göre, Hcydrichi Hitlc
rln şahsi opera.törii ameliyat et • 
mietir. Vaziyet ağır görülmekte4' 
dir . 

Londrn., 80 CA. A.) - Heydri. 
he yapılan mıikastten dolayı dlln 

Baot&mlı ı ocl enyfadn de 12 Çek idama mnhkfun obn~ 
tur Bunlardan beşi kadındır. Ve 

Dö Gol, Paris ele geçtikten polise kaydolmryn.n kimseleıre yar 
sonra bütün Fraueız milletimn dnn etmek suçundan ~~ 
silll.lıa sarılacağını llô.ve etmiştir. lardır. 

Londra, 80, (A..A.J - İngiliz ho.va DUn, Ho..~a hilk{}metino mensup 

Paris işgal edılecek 

kuvveUerlnln dUnkü cuma - cumarte. yüksek §ahslyctıerden birlmç ki~ 
81 gecesi Parts civarında GenevUllcrs. de hapsedilmiştir, 
deki Gno:move Rhone !a.brlkalarma 
tekrar taarruz ettikleri Londrada öğ'. Aynca, Heydr!h'in m1ltecavfz1e. 
rc.nllmektedlr. ri yı:ı.knla.nmadrğt takdirde kurşu • 

FabrJkalar bin kadar Jııçl kullan _ na dizilmek üzere 200 tutak alın. 
k mıflf.ır. 

ma ta ve yıUardanberi uı;ak moWr - -------------
!eri yapmaktadır. 

Bu müessesenin yeni tipte Alman 
Fockevulf 190 uçağı için yedek ptır • 
çalar ve motörler yapmakta olduğu 
sanılıyor. 

İnglllz hava kuvvetlerinin bu so:ı 
kını. Saine nehri luyısmıı. Parlsln 
ıroklz kilometre kadar §imnllnde bu • 
lunan bu fabrikalara kar§ı yapılan 

Qçüncll hava taarnızudur. 

Loııdra, SO (A.A.) - Vl§i haberler 
ajanamın bildirdiğine göre, tnglll.z ha 
va kuvvetlerinin dUnkU cuma • cu. 
marteai gecesi Parla banlly6BU üze. 
rlne yaptığı akında 40 kadar ölU ve 
100 e yakm yaralı vardır, Akrn sno.t 
2 den 4.20 ye kadar sürmtl§tllr, 

& İngiliz \!Çağının d!lııUrüldllğlJ eöv 
lenmek tedlr. 

iki Roman 
30 kuruş 

Flyatlıın 70 kn~ olan: 
1 - Bir Kafkas romanı 
Z - Kafes Arkam 
Adb iki romao. bu ll&nla Vakit 
kltabevtne mllrac:ısat edenlere yat. 
nu: 80 lm.nı,,a verllocıektlr. 
Her lkfal on gOT.e1 birer k ve 
mnccra romanı otan bu e901'leri 

113 Alman uçağı tahrip edilmiş • 
tir. Pc~mbe gUnU Ruslar 21 u .. 
çak Jm.yhct.mlşlerdrr. 

ıuo~kovn. 30 <A. A.) - Kızıl 
Yıldız gazetesine gönderilen ve 
dün ak§am Moekovn radyosu tam. 
fındıın yay.dan bir tel haberinde 
Sivastopoldakl uçek savar toplıı.rı• 
nın son dört giln içinde ı 5 a.lrmcı 
dlltmnn uçağı düşürdükleri bildi • 
ri!mektcdir. Alınanlar, ayni za. • 
manda ıo - 20 bomba uçağı kul• 
lanmak suretiyle Sivastopol ~ir 
ve limanma s{il'('ldi akınlar Ytql

mağn teşebtıtı.s etmi terdir. Sov • 
yet 1!Çnk suvar toplan ile avcıları 
dü~anı pUskürtmUelcrdir. Yalnız 
tek tük lxızı U!:Mlar eehir üzeri,. 
ııe kadar gole~lerdir. 

Llby a 

Beden Terbiyesi U. M. lüğü 
Maarif Vekaletine bağlandı 

-• 
Bııştanıfı ı ncl aytada 

Ankara, 30 - BUyUk Millet lılecllaf 
dUn aaat 16 te toplanarak Beden 
terbiye.ili umum mlldllrlUğlJ, P.T.T 
umum mUdflrlüğü, inhisarlar ve dev 
lct demiryollan umum mUdUrlüBU 
bUt.çe kanun IAythalıı.rını görtl§e. 
rek kabul etml§ ve mWhak bUt.Qele 
rln mUzakerelerlnl b1Urml§Ur, Bedeıı 
terbiyem umum mQdllriQğll btltçeın 

mllukerc edileceği sırada İbrahim 
Dlblan bu umum müdllrıilğ1Jn Maa 
rU vekAleUne devrine dair bir ltylh& 
mevcut bulunduğundan bu IAylhı 

kanunı11 mndan bütçe.nln mllzakereal. 

Admira geldı 
Eakl Viyana ve orta ATl'\lpa ku 

puı gamplyonlanndan me§hur Ad 
mira Alnwı futbol takrmı bu ısa.hah 
oehrf.mlze gtılmJ§Ur. Blrkecl garmda 
Türk aporculan taratmdan karfıla · 
nan Alman futbolcutarma buketler 
verilmiş vo nutuklar söylenmi§Ur. 
Admlraırtar do~ 1atlrahaUert 

M tah.Sts edilen Tokat1lya.n oteline 
gltmlşlerdlr. 

Admlra lstanbula çok kUT"Ntll bir 

kadro ile gelmif '" bUbusa c!Jler 
kuvvetli A.lmıın kuJUplertnlıı en met. 
bur oyuncularlle takvtye edUmlfUr. 
1lk maçım yarm aaat l8 do Fener . 
bahçe atadmd& Fenerbahçe ile yapa· 
caktU", 

Admlra ta1ammm memleketim.be 
yaptıtı bu ae;yabat QçllncQdfll'. tık o. 
larak 1926 da Ddnci Olarak da 1937 
de tehrlmlze gelıntı ve C5 ma.ı; yap . 
nıqbr. Yann Fcnerbahı:e De J'&p& • 

cağı maç 1926 da yaptıtı w M ka. 
zandığı oyunun revan11 o.l&C8ktır. 

Adm1rn takımının yarm Il'e:nertıeh. 
çe ile yapacağı maçı Kemal Ballm, 
~rvamba gllnU Be§lkt§ala yapacağı 
maçı Ahmet Adem, gelecek pazar 
Galatasaray!ıı. oynıyac&#I oyunu da 
Şazi Tezcan idare edecektir, 

Tebliğ 

Admfra Alman taknm ~an ter. 
tıp ltcyetladen: 

Şehrimize tlç maç ya.pmak tlzıerc 

gelecek Ad.mira Atman takımı B§aı'ı 
da tesbtt edildiği taruııenıe maçlarmı 
yapacaktır. 

Blrlnc1 maç 81 mayı. pazar g1ln0 
saat 18 de Fencı'bahçe atadmda. 

Admlra _ Fenerb&bço Ue 
Saat 1& da Galataaray. Fenertıa1ı 

çe B talmn!arı <kup& maçı), 

İk1nd maç: 3 haziran <-&rptnba 
gllnll saat 18 de ~lklaf Şeref ita. 
dmd& AdıııJr& • Befiktq Ue 

'OçQnc11 maç: 7 haziran pazar g1lntl 
saat l8 de Bqiktq Şeref stadmda 
Admlra _ Galata.saray ile. 

Blletler: 
Galatasaray _ Fenerbahçc • Be§lk 

ta§ kulQplerlnde _ İpek alnemasmda 
TQnclde Kalla Alman kltapbanesln 
de - Kadıköy merk~ eczanesinde aa 
tıımaktadır. 

• 
Meksikanın harp ilanı 

kararı 

~teksiko, SO (A.A.) - :'ıfebu. 
san mecllsi harp Hlnı kararını tek 
muhalif rey olmak.smn tasvip et 
m1ş ve bu karan nihat rey ~in 
lynıı meclisine tevdi eylemiştir. 

D1D doğru o.mıyacağını söyledl BUt 
çe Encümeni mazbata muharriri bı, 
mııtaıeaya tftlrak etU. Bu ııı.ylhann 

mO.StaceUyeUe mUzıı.kercsı kabul edile 
rek umum mUdürlUk Maarlt vekıUe 
Une bağlıındı. 
BEDEN 'l'lmBtl'ESt 'l'EŞKİLA.Tl 
ŞİDDETLE TENKlD EDIU>t 

Bundan sonra bütçenin tetkikin• 
ı;eçlldt. Olman Şevki Uludağ, Nec. 
meddtn Satılr, Abidin Davcr, İbra 
tılm Dlbla.n, Fazıl Ahmet Aykaç, Zl 
ya Gevher EUll &öz alarak umum mu 
dürlUgUn baZı 1.§lerlnl tenkld ettiler 
Abldln Daver ezcümle dedi ki: 
•- Son günlerde lstanbulda lkJ 

apor bayrammda bulundum. YUzllmü 
zü ağartan yalnız mekteplllerdL Bir 
çok beden ıerblyesi kulUplerinl ye 
nerek Ankaraya kadar gelen Tro.bzor: 
llse t&kımmın muvattaklyett bunu 
g!Ssterir. :MUkelletler, g6sterl§tcıı lbn 
"'t hareketleri bile bUtlln aeylrcUen 
güldUrecek kadar muvatfaklyets1zllk. 
le yapblar, Te§Ckkllllerlndenberl ge. 
çen zamana ve sarfedllen paratara 
nazaran umum mOdUrlUğQn verimi 
Cok u OlmU§tur, Spor bevesle yapı 
lan bir l§tlr. Umum mUdUrlllk kendi 
çalı§ma vaaıtalan ve wısurlan oldu 
tu halde spor lrulUplerile sevgiye ve 
anla,,maya mü11aıt bir l§blrllğl yapa.. 
mamıştır. Çeklfmeıer ııtlrllp gttmJş. 

bundan yalnız spor zarar görmtıştUr. 

Futbol maçlarmda arıı.8Ira kavga çı. 
kıyor diye umum mQdllrlUk futbola 
adeta dl1§?11an kesJl~Ur.,. 

Abtdln Davın- ıtmdlye kadar prog. 
ramsm bir manzara arzeden beden 
terblyeat ~lertnlıı program altmda 
ytlrUUllmestnt Ye m!ltehassı.ıı sporcu· 
lardan lstltade edilmeıılnl rica etti. 
İbrahim Diblan, umum mUdürlU#{ln 

murat gtstürmlyecek yerlere bol bol 
aarttyat yaptığmı, mesel& kitap, mec. 
mua, gazete abone81 ve propaganda 
ma.sratıan otara.k t>Utçede 27850 Ura 
g&rterlldiğlnl, spor malzemeal tçl.n 
de 2U.H2 lira tahsisat korunU§ oldu. 
tunu, umum mtıdürlUğttn bu parayı 

acaba nereye aartettlğinl, varidat 
meyanında 280.000 liralık bir raka • 
mm geçen seneden bu &ell(ıye nakle
dlldlg1n.1 kaydeWkten sonra dedi k1: 

.. _Umum mUdUrlUkte futbol aley. 
hinde mQtlıJo btr cereyan vardır. Bu 
cereyaıım neden ~et etUğlnl bir 
tnrın anlayanı.ıyorum. Umum müdllr. 
lllk bölgetere hiçbir .suretle yardım 

otmciüen bölgolert yll§atan yeg!Uıe 

spor tutbolken bu ytı,;dcıı temin çtUk. 
kırt &l'ellrle diğer sporları yaptmağa 
çalı§ırkon tutboltl baltalaı:nıı.k diğer 
sporlan da baltalo.ın&ktır.,. 

içmelere tren seferleri 
Dev1et demlryollan idaresi bütUn 

munzam katarlan Iatyetmtş olmak.. 
la beraber eıhht bakımdan 'l\ızla tren 
terinin bu me-Yalmde tekrar yapılm!L· 
ama karar \"erm~Ur. Bunun için her. 
g1ln içmelere beş katar sefer yapa 
cak ayrıca Gebze ve Adapazarı tren· 
teri de içmelerde duracnkttr, 

Almaayn için Fransa Ue lşblrllCf 

yap!ll.3k b:ızı noktal:ırdnn ltalya ile 
yapılan ltWaktan dnba ehemmiyet. 
Udlr. ltalyu.cb ıon Salzburg ıtonııo 

nınları ba:tladığı wıd:ın ittbanm tc:L 
dot ve b rnrettn.I knybctınlyen bU 
l<'raoıız düımanlığı yenJdm canlan • 
mıştır. ltalya "Tunu , Kondka, Ntıı,.ı 
bcrgtln biraz daha yUl{ ek seıı.le late 
meğe bııştıımı;ıtır. lbtlıwı.1 bunlar 
,ark cephesinde mt"1gul olan Alman 
yanın ıkı~ık vnz.l)ctte bulunduğu bl 
!llne kapılmaktan ileri gelm •k'6dlr. 
Alınıwıyanın kontrolü altında buluna.o 
Pnrls rııdyosunun ltalyıuun "'l'unu 
Korslka, Nlıı,. taleplerini iyi tel4kkt 
etmemesi Frun!nz \'atanının btrllğtn 

den bahsetmesi bu uıom kuvvetim 
dlrooek mahl)ettedlr. Arrtııada kaza 
nılae.ak bir &im n uferl ltıılyayı 

mlitterlklnln aüzUnli d:ıha iyice dlo 
!emeğe scvkedor. Çöldeki hareket mu. 
v ftaklyetle neticelendiği tnkdlrde 
Fransnnrn mlinefllderle obn mlina 
sebetl btr !tere dBlıa ayarlanm:ılc va. 
rt.lyetlne girer, Franıınoın lnı;tltereye 
ve Ame.rlkaya knrıı abcağı vaziyet 
IAvAlln kudrett böyle bir harelcct n 
ttceslnde daha ziyade mihver letılne 

dönecektir. lht.lmat bu hnrC'·•·tlıı a&
ttcıeslnde Tonoıı ve nihayet o knr 
mihver emrine daha kolay nim bUlr. 

Blitlln bunlar ııark crphcslnde harp 
eden Almanynnın vn'ZI) etini t kvl) e 
edecek esnslıırdır. Libya h rekı>t1n1 

biz b yOk ııark taarnı:ı.unun ba5lıı 

makta oldufunn deUI yablllrfz. Bir 
yandruı Z-100 kllornetrclll> bir ark 
oophesl, diğer ynnd:ın Noncçten Oe. 
bclilttnrıka kadar bot bır ini mrya
cnk Avrupanuı cnrp sablllerl ve 
tısvas cepb 1, bir de bergUn içinde 
tUrll) türlü kayn nınlar, kntllclr, cl. 
oayetler pıl:ın l gnl lllt"mll"ketlerf 
ve ortak memleketler c.eph"'~ :ıdcce 

sJı Alm:ın Jmvvetlerlle tııtul3C&•ttır 

Bu kadar geni!) :ıJı..-ıl m d rılıımk 

vaz.lyetlnde buhman bir tmn et için 
Alrlkıı h rbl büyük tnıırnır.I r . 
lıırkcn bir n0'\1 emniyet tedbiri ulmnk 
mnn ını ifade edr.r. 

SADRI ERTEM 

Boğaziçi lisesi neşriyatından 
YW<ııek Zlrnnt MUhendlııJ • ltlunlllm 

M. HADi OGET'in 

Kısa ve öz bitkilerin ~ A.n tom 
fizyolojisi çıkmıştır. \'akıt Kitabevin-
de tılmaktndır. 

KUçUk cemıhl: AşI enjeksiyon. 
lar, pansmıan ve hacamat yapar. 

Adres: Al' nray Poli merlmzl 
lcn1'5ısrncla 'o. ı.2 Tel: 2003'7 den 
lstcyinlı. 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Dnğıtmn ofisi merkez kadro.su için 100.260 lira ücretli mcrmırıyeucıı: 
müsabaka il'! memur aımacaktır, 

Müracaat edeceklerin memurin kanunun 4 llncU mrıddeslle tayin olu 
nan vasıfları haiz olmaları şarttır. 

Yüksek 'kt!eat ve Ucııret t.aıuılllnı blUrmlş olanlarla ticaret ıtıelerı 
J mf',zı:nları, resm1 ve husus! iktisat, ticaret, maliye vo sanayi mlles eselc 

r1rıA!e vazife görmüş olanıar chllyetıerlnc göre terclho.n alınırlar. Bu ı;lbı 
IC:"C 8656 ve 361S9 numaralı kanun hUkUmlertne göre ve mllll korunma ka 
nu'!lunun 6 mcı mdades11e tasrih olunan müktesep hakları mahfuz olarak 
tayin olunurlar Müracaatlar Ankarada dağıtma ofla! umum mUdUrlUğOnc 
ve ltıgrada v'l!yet iaşe mUdUrlUklerlnc yapumaktadır, 

.Müsabaka ve imtihan gUnlerl ve §llrtııırı ayrıca illl.n edilecektir. 
(8778.l~SOO) 

latanbul Defterdarlığından: 
Kükellefin adı, aoyadı Te işi 

Nlkolald.La, Patrta pzeteal 
Nesim Pattı, Dlld§ maki.nesi ııatl§ı 
Korla Jotredt, Tt1ccar terzi 
Bedrt, Kah'"1Cl 
Bedri, Kabvect 
tr.ak lda, Berber 

Llklda Yevıet, Oyuncakçı 

llUki7a ağ, S&lamon Şapka tamir. 
ela! 

mı.eytn BalcıoğJu, Kahveci 
Ali Seytt, Ekmek ve sobzecı 
Hamiyet Doetaı, Sabun tmaıt. 
Hamiyet Dosta!, Sabun imali. 
Burt:ıa.n Bllglner, TUtUn d~posu 
Mustafa. oğtu Şevket, Hul'<lacı 

Hiristo Pollo, Paııtacı 
Sedat Erkoğlu, Mimar 
nıyıı. Ventura, Şapkacı 
Mehmet Okul, ll'ınncı 
Hlleeyln Okan 
Vağıl?'§ak, Baskı ve ressam 
Hamiyet, Sabun lmaıl 

Levent Yuaufyan, Madeni yağlar 
Ana.ata• Seferyadls, Maden ve ce • 
vahlri medeniye 

Mııhalle, sokak kapı No. m Matrah J<azanç Buhran 1.am Sen~ 
Ş.K, Gallpdede 
D.Z. Bereket H,. 
Ş.K. İBUklll 

.. ErkAnıharp .. .. .. B. Hendek 

.. Galipdt!de .. 
.. Şabkuhs 

.. Kumbaracı 

B.Z. Yusutyan han 

.. " .. Yuırufyan H. 
,...c. Kalafat 

Okçu Mus~ 
DanUp han 
Okçumusa. 
Gnllpdcde 
Taştıan No. 
Yuaufyan han 
Yuaufyan ban 
Aalıı.n han 
DanUp han 

39/ 1 800 62,88 12,t'iS 9S8 
1/2 183 14,01 2,80 2,52 .. 
475 640 17,36 ô,47 .. 

7 264 92,40 18,'8 .. .. .. 2S,09 4.62 4,16 n 
1 120 18,12 2,62 .. 

6/l 90 12,32 2,46 • 
9% 90 2,53 51 .. 

3 84 6,82 1,06 • 97 90 18,H 3,69 8,82 
" 2/2 371 32,52 6,51 • .. 371 24,60 4,92 4,48 
" 6 381 87,95 7,59 
" 86 76 8,45 69 .. 

Matrah Kazanç Buhran Muva. Hava Ceza Se. 
No. 108 SO 4,20 1,20 154 938 
No. 1/5 3.60 1,86 1,00 M , 

No. 73 6.83 7,89 12,68 2,69 , 
99 33,25 D ISO 0,60 4,27 , 
2 2,10 1,20 33 1 

G,51 65 
1.14 51 3.99 

MO 5,05 l 60 1,81 
3i,90 88,24 84,71 10,20 12,10 ' 

Kulekapı, maliye tahakkuk şubas! mUkelleflerlnden yukarda adı ve işi ve tıcaretga.b ndreırt yazılı ıabıs. 
lar terltl ticaretle yeni ndreslerlnl b idlrmemlf ve tebellQ~e saıAhlyelll kir11e göstermemi§ ve yapılan arqtırma.. 
da. da bulunamamıg olduklarından hizalarında göst<3rllen yıllara alt kazaı~ç ve buhran vergilerini ve znmlannı 
bav! lhbıırnıımelerin blzınt i<endllerlno tebliği mümkün olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayııı kanunun 10..11 inci maddelerine tevfikan toblig ıerine goçmek üzere narı ohmur.{6007) 
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Mahkeme" 
Salonlarında 

ıJaliluı .2laşS.aşa 
~ -· ,,_, _, -

Ani hareket!erden 
çekininiz! 

3 

T ARIH KIRPINTJLAR/: 

sk ... I f arayıcılar 

K umkapı cinageti Aceleciliği henüz olgunl~maml§ bir luğun doğru ve •ağlam bir İf bCJ§arma•ı
na imkan yoktur. 

Kmnız.ı çuhadr.n ya.pılnn fes, 
İklnci Mahmut truııfmdan, evvela 
asker ve memurlar için resmi bir 
serpuş olarak kabulwıden asırlar. 
ca evvel, Tilrkiyedc, C~yır gc· 
micilcl"i tarafından giyilirdi. Bü_ 
tUn Adalardcni.zi ve Akdeniz sa. 
lıi11erinin bnlıkçı ve gemicileri de 
Cezayir genucı ve korsanlarmı 
tn.klit ederek fes glycr.cr<li. 

mulıakemesı • 
nın 

'' Perihanım, Perihanım, canını verdin 
de, namusunu vermedin. Alnın 

tertemiz gelin oldun r " 

meyve yemeğe benzetenler aldanmamıı • 

lardır. Biri na•ıl iç bozar•a diğeri ele İf 

boz.ar. Çünkü ani hareketlerde akıldan 

ziyade ıuurmzluğun rolü vardır· Şuur.uz 

Hareketlerinizde ani atılmalardan çe. 
kininiz. Her harekete geçiıinizden önce 
aklınızın biran ol.un mevzu üzerinde 
clurma•ı •İzi doğru yola götürmeye yeter. 

İkinci Mahmudun resmi serpuş 
olarak kabul ettiği fesin etrafın. 
da, çepçevre bü.klilmemiş tel iplik· 
ten bir pUskUI vardı. Daha sonra-

- Perihan! kızım. bana sabrmı 
Cl!nder! Sen çok sabrrlıydm, her za. 
!lları bana metanet verirdln? Nerede. 
•in, timdi? Al, beni de yanına al. 
.\h. yavrucuğum, canmı verdin de, 
ıı.znuaunu vermedin! 

- NedenT 

Adliye doktorunun hemen dibinde • 
~&çık pencerede oturmug, gözleri 

Palı oldugu halele, ellerlnl göke u· 
'-tar&k iba.ğınyordu. Etn.tma çoğu 
kadzn olmak U.zere bir hayli kalaba. 
!IJt toplanall§tı. Hepslnin de gözleri 
~ı. Fakat kızı için göğaUDU dö. 
'11Q kadmm gözlerinden bir damla !:' akmıyordu. Onun göZYllft ha.zhıe. 

!:Oktan kurumftu. 
l{&ııdi yqmda blr kadın 801 kolunu 
~la tutuyordu. Ne olur olmaz dL 
ı.rı tertemiz bir ytlzU, bembeyaz aaç· 

"Vdı. Mütemadiyen: 
- B'atma hanım, Fatma hanım. 

~ine ceı kardeıım. diye aöylenl -
k....'_ Mtan tüke.nen kolonya oifesıw 
-uuını alnına döker gibi sa.Ilıyordu. 

1-li'atına hanrm. nlh&yet, lnllye, ot • 
~a, sustu, gözlertnf açarak etrafm. 
ta kııere manasa: gözlerle baktı. Son· 
btr &ıeıa.ceıe çantamıı açarak içinden 

lllh1ı resim çıkardı. 
- ~ yavnım, Perlhanrm. Ben eenı 
~l büyütttım. Bugünleri mi göre • 
kUnı. yavrucuğum, diye tekrar yq. 
~ .... tözlerle ağlayarak rulmleri öp. 

~~e etraımd&kD.ere uzat.m.ağa 

- Vah, vah Yahl Yavrucak pek de 
~lmlf. 
be. - Allah bugünleri bi9btr ıma, ba· 

h. gösterme.sln. 
ı • .:' Aman kard~ bu kadm deli o • 
-qlı:. böyıe. 

t - Zavallı !azla da yqamıyacak 
ll!t>a vah, vah, vah." 
11e 61dllrilldllğU anlaıtlan kızın re. 
~ı elden ele dolaşıyordu. Kadın 
91 

.lıaıe razıa tahammw edemedi. Be. 
l'ann kaykıJarak bayıldı ve kadın. 
~ tel.Afb baglrmalan, agtamalan 
~l'lalnde adliye doktonıııun odasına 
<>ltuıdu. 

Birinci ağlrccza mahkemecıhıln 
:el'dlvenlcrinin tam ıtru,ısında ise, 

lncı bfr kalabalık vardı. Burada 
'tlatnak, sızlamak yoktu, fakat der1n 
l'e 

l:n&na!J bir ıtlkQt hQkUm 8Uı1lyor, 
~kes g6zlerln1 birbiri arka.ısına al. 
~~ yakan ve g6Z1er1 yerde dalgın 
dıı. Jtlnen mevkufa dlkml§ bulunuyor. 

it l{auı, evet Perihan adındaki genç 
tını kaUU buydu, Uzun boylu, geniş 
lltn~u. y&kıDıklıca blr dcllkanlr ... 
~ blr gözlerini kaldrrıyor, kendi· 
~~ garmeğe gelen arkad&§larma 
t.~u. Dudaklarında dalmt, mili 
~ bir tebeaaOmUD tzıert hUk!lm 

'1lyordu. 

ttı:.aıunda, kız kardeol olduğu anla. 
~ bU: genç kadın, b!r de lhtiyarca 
'tı ın buJıınuyOl'du. Fakat hlç kimse 
~gı müthlf cinayetten kendisine 
)' demiyordu. Badece içler çeklll. 

1>1', ba§lar Ud yana ııallanıyordu. 
'lı ~IJıayet, birinci ap ceza mahke. 
l't t.atntn umm boylu aevımı1 mUba.§1· 
~erdlvenln Usttlnden seSlendl: 

- Sadık! 
ltortdordakl kala.balik, Sadıktan 
~ davranarak mahkemeye kO§U§. 
, • Sadık, sllngWQ jandarmanın ö 
~O:ıde olarak ıruçiu yerine aokuıdu 
"1ne oturtuldu • 
~raz aonra, clnayet kurbanı genç 
tı. , döğtlne döğilne ağlayan &nnesı 
~kocam lçerlyo girdiler. Fakat ka. 'lk1 &duxı y(lrilyüp de, Sadıkı gö· 
'ile e, başı döndQ, CWzlerl karardı ve 

rint ha vaya kaldırarak: 
\." Allah! diye yere yıkılır gibi ol. 

~ lt<>caın ve mUba§lr k<ındlslni doğ 
~~lar. Bu vaziyet kar§ısındn hL 

~tJ ..... Kocası vanıa, kendlıılne lüzum 
'il. le. Zaten hasta. Dı§arı çıksın! de 

~lldtk bu halleri blç görmtlyornıu§ 
ıı._·• aeaııız ıad~ oturuyor, dudak 
"lru kemiriyordu. 

.... Kallt bakayım ayağa. Adm ne 9 

..... Sadrk. 

'8oyadrı:ıf 
...... .\§! 

.... Ne ıo yaparsın 
' .. Ucelllt 
" Sabıkan var rnı? 
' Evet. 

- Yaralamaktan. 
- Kimi yaraladın. 
Sadıkın btı§ı gene önUne d!lftü: 
- Birialnl. 
- Anladık, kimi? 
- BllmlYQrum, 
- PerUıanı yaralamıflJm. Neye ıKSy 

lemiyomun? 
- Bilmiyorum. 
- Peki otur yerlne de, şimdi oku. 

nacak k&rarnaıneyi dinle! 
Anl8.§tldığma göre, Sadık, bir bu· 

çuk sene kadar evvel, Perihanı yara. 
lam!§, mahknm da olmuştu. 

Mahkeme azaıanndan Netı sakin 
ve tok .&esile kararnameyi okuyordu: 

- Suçlu, blr buçuk sene kadar ev. 
vel, Kumkapıda oturan Abdullah kL 

zı Perihan ile nııanıanmıı, takat bf!A.. 
hıre kendlainl yaraladığından ve daha 
bazı ailevi aebeblerden dolayı ayrıl. 

Mlftlr, Sadık, bundan sonra gittiği 
Anadoludan dönmU, ve vaka akşamı 
Perihanuı evine gider&k, odaların!l 
glrmif, bir ııandıA'Jn üzerine oturarak 
annealne: 

- Fatma hanım, ben gene gidiyo. 
rum! demlşUr. 

Fatma hanım: 
- GWe güle evıldım. Bir dahak! 

dönl1f0nde Allah kerimdir! demlftir. 
Bundan *Mlra Sadik, Perihan& dön. 

mut: ayın au&U takrarl&mqtı. Perl· 
ban: 

- lllee, dem[ftir, ana ytı.a bin defa 
söyUyecek değilim ya: Hele bir de!& 
dön. - Ve annesi gibi de tokrarla. 
mrgtır - Allah kerimdir. 

Bu menfi cevaplar U.zerine Sadık, 

ayağa fırlam11 ve yanındaki 

bıça,ıtmı çekuek Perlhanı bir çok 
yerlerinden vurmuttur, Bilhua genç 
kızm ltarac:11erlnl kesen darbe ö!U • 
mUne ıtebe.b oımuıtur. Sadık, mUtea. 
klben anııeat Fatmaııın Userine atıl· 
tnJf, birkaç bıçak darbe~ onu da 
70 gUn hasta yatacak derecede yara. 
lamı~tır. Blr müddet k&4:tıktan aonra 
gidip karakola teallm otan katil ııu • 
çunu tamamen ltırat va ikrar eyle· 
mt,,tir. Suçu aubut derecesinde g6rW. 
düğilnden, ceza kanununun H8, 69, 
467 ve 456 lllCı maddelerine göre tec
ziyeal, aabık&ıınm da nuarı iUbara 
alın.muı gerektir., • 

- Kalk, ayağa! Kararnameyi din· 
ledln. anlat b&kalım. 

Sadi.km alnında boncuk, boncuk 
terıer b!rikml§U. Herhalde karama. 
me okundukça hldiaeyl yeniden ya • 
§ar glbl olmu§tu. 

- Ben hastayım, muayenemi iaU. 
yonım. Acizim. kendime hlklm detf· 
llm. 

- Ne haataııunn T 

- Sijylescne, ne hastaaıaın T 
- Sinir hastasıyım ben. Esasen 

babam da Bakırköydekl tlmarhaned.e 
ölmüş ... Sorablllrııinlz Ben muaye . 
nemi faUyorum. 

- Peklll, otur. Sen kalk beka . 
irm, Abdullah Aktepe. Sen J'erlhnnıı. 

-J 914 den 1918 e kadar tn. 
gUtere, Danimarka, Alman

ya \'e 1''1andr 1..'"lyıları arasında 
"•kr_şıp kalmış olan daracık Şimal 
<lenizJ en fa.'11 deniz hareketlerine 
~uhne omuştur, El"\•cla Amiral 
CelJikoa, sonra da Amiral Beti.Din 
kumandası altında ~ket eden 
İngiliz filosa Ue Amiral Engenohl 
ve Amiral Şeer kumanda.oımdald 
Alman fi~; tam 52 ay 240.000 
kflomet.re kare genl.,llğinde olan 
bu denizde birbirini gözetlle;rrok 
uzaktan yekdiğeri.ne m~ydan oktı. 
da; bllyllk harp gemilerinin hi(ı 
bırlAI ba sahadan aynlamadı, Bu 
müddet l!'(l'rl4'indo Şimal denizln
de başlıca iki deniz muharebetıi ol
du: 1914 de Doğ'erbank ''e 1916 da 
.Jutland harpleri; bo lld harpte de 
İngilizler zaferin ellerinden kaç. 
tıtını acı acı hissettner. Şimal de· 
nb:lnin nehirlerden \·e ırmaklar. 
daa k111Dl&rla bulanan az derin su
larmda yalnız denl7.altılan öldürü
cü urat'l.AnDI yapabildi. Sor. 
Hı~, Danlmaı1la, Hola.nda ve tn. 
giltere ara.srndakt nakliYJ't bonıı 
rağmen ~ok faal kaldı. fngiliz U. 
caret gemileri I~ Alman denizal
tılannm Şimal denizinde ~bep ol. 
doğu korku; bu denizalblarmm 
Manşta 1ahat Akdenlzde \'erdiği 
korkudan daha fazla delildi. U
~aklar o tarihte hcnllz deni:ı nal<-

ba.bası.mı, öyle mi? 
- Evet. 
- .Davacı mııın? 

- Evet. 
- Arzuhallnde yazdıklarını tekrarlI 

yor muaun! 
- Evet. 
- Sen bin lira da ö!Um tazminatı 

latlyorsun. 
- Evet. 
Bunun üzerine rel8, katllln muaye. 

ne isteği hakkındaki talebine ne dl· 
yeceflnl mUdde?lumumtden ııordu. 

MUddeumuınl: 

- Sadıkta haıtaııtına dair ,blr 
şey göremiyoruz, dedi. MUdataaama 
mani herhangi bir hali yok. Bu tııte. 
tinde aamlmt değildir, Hem, eYVelce, 
sorgu hAklmıtğlnde her oeyl bWbUl 
gibi söylemi§! •• talebinin reddini ve 

Mukaddes Uçurum 
.45. Yazan ISKENDER F SERTELLi 

Necli.nm yüz.ü sfildU: 
- Artık ai& ve biz !eklinde konuş. 

maaak. Sen ''e beıl diye blrblrlmlu 
lıltap etaek 1ena olmaz. Ben biraz 
çabuk eamlnıJ olurum da. Kusura 
bakmayua eğer .ıze llf arasında .en 
•Uye bitap edenıcm •• 

- TetckkUr ederim, Necllcıfım. 

Ben de aynı ~ylt>rl dü!fÜnUyor, fakat 
ııQylemete ~ret edemiyordum. Sen 
ne kadar iyi ytlrekli bir kımın valla
lıl , Eoln bulunmaz yeryüzünde! 

NeclA tatlı manah bir tabeaıümle 
mukabele eW. 

Yemek ylyorlardL 
UıMJyodan herhangi bir okuyucu 

IJayanın prkııında.n şu aôı.ler 11'1al . 
ain de kulatına aksetti: 

GUlün, etlenln çocuklar •• 
GUlmck yarqır size! 
Tanndan neşe, saadet 
Dilerim heplnlz.e ! 
Ekrem: 
- Haydi g1l)eltm, Mecllelfnn! ele. 

dl • Bak nd,Jodakl oku111cu bayu . 

bile bize &1Umek yaraetığını a&ylilyor. 
Neci& &1lldU: 
- Sade bu kadar mıP Tanrıdan • 

blzlm hayatımı:r.a • ıtC§e, saadet de 
diliyor. 

• - \'allabı bunu ben bir falıha)U 
uyanm. hdivacınıı& muhakkak ki 
~k uğurlu neticeler verecek, Te6adU. 
feo ıılmdl kulaftına kötu &1lftt'll bir 
e-arkı erişseydi, doğrusu canım sıkı 

!ar.aktı. 

Bira kadehlerini tekrar doldurdu: 
- Haydi tpellm, gUzellın. 
NoclA faz.la içki kaldınnadığı bal· 

de bu tekllfJ rl'ddcdemedl" kadehle 
rlni blrlblrlne doltundurup içtiler. 

?\"cc!Anın b3 ı bartrçe dunUyordu. 
Ekrem hAI! lçml'k nlyetindc)·dl. 
- Diij11nümliz çok uzamasa, Nec. 

lkıtun .• çabok bltlr~k ıu iti ne iyi 
olacak. 

- Bu, ttlzln alleınldn elindedir. 81. 

z.lnı için uzıyacak bir Mbeb yoktur. 
Annem butalıklı bir kadm. Onan, 
bldm eaadetlmld görmek için ne ka· 

lan bu pUskUl, top pUskUI haline 
konularn.k fesin yalnız arkasından 

1 O E N 1. z 1 Earkırtıldı. Billı:illmemiş ipek plls. 
kllllcr, rilzgfmian, yağmurdan, ya • 

._ ___________ .. hut ibm.alkflr bir bardtctlc bozu· 
lur, telleri biribirinc karışır, dola_ 

H ee şırdı. fştc o zamanlar, ~kaklarda, 

U C U m bugUnUn kundura boyacılan ~bi 
pUskUl tamyıcılan dolaşırdı. 
Bunlarm ekserisi çocuk, çocukla. 
nn da çoğu Yahudi idi. Bugün işi· 

B Ot 1 a rl tilen: "Boyayn.lmı!" sesleri gibi 
sokaklarda ''~küller ta.nyalmı !'' 
diye yükselen tocuk sesleri işi.ti_ 
l rdf. Bu ipek pilsktıllcr, balkın 

Jiyatı için bir tehllkc olabilecek 
hale gclerııemfştJ. 

Hu harbin irk aylan Derisinde 
~imal denizinin yine eski elıemnıi
ycttnl alacağı anıldı, 1940 mayı. 
sına kadar Alnıanlarm müttefikler 
aleyhine yapııWleceklerl df'niz ,.e 
hava hareketi yine Şlmal denizine 
inlıi ar etti. Ji'akat bir haziran • 
dan itibaren vaziyet tamamlyle <le . 
ği ti. Denizaltdan, bombardıman 
ve torpil uçakları, hatta bilyük 
harp gemileri AtlanUk kıyılarında 
Alınanlann etine g~en deniz ü~ 
Jerinden hareket etti, ve eo~n de 
nlzlcrdeki ticaret yollarında in. 
gillz nakliyelerinin ka.ry;ısma çıktı. 

O günden Ulbaren ~imal denizi. 
nin ehemmiyeti u oldu. Bo deniz 
artık yalnız u~klar ve hücum bot
ları için harcl<et alanıdır, 

lj. ,,. "' 

JIUcuın botları bu harpte lc:ul e. 
dilmls yeni bir sUib değildir, Bu 
botlan 1017 ve 18 yıllarında ttaı. 
yanlnr Adrlyatik deıılzind~ ''e fo. 
~llizler Flandr kıyılannda kollan
mı~lardı, Hattf. 10 haziran 19111 
tle mini mini hlicınn botlan Avus. 
toryanm Sen fstevaıı drltnotana 
hil<'um ederek babnnı,lardı. Bu 
gün bUyük harp gemilerinin sayı. 
sı 25 sene eV\'elkine nazaran daha 
azdır; botbr böyle gUzel hlicum 
fır'>ntJarına cok nadir rastgeUyor. 

sorgusunun yapılmaamı isterim. E • 
ğer, muayene edilmek laUyorııa blll
hıre. gönderilebilir, 

MUddeiumuminln mQtaleası l1ze • 
rine mahkeme beyeU kıaa bir mUza. 
kereden aonra, Sadıkın, akl1 vaziyetin 
de bozukluk olup olmadığının tesbltt 
için kendiainln adliye doktoruna gön· 
derllmealnl, eğer bir bozukluk görü. 
ıurae Tlbbıadll mllşahedeıılnc G'lSnde . 
rllmesine karar verdi. 
Kararı müteakip Sadık dıpn çıka. 

rılırken, Perlhanın anncııl Fatma ge. 
ne kendisini gördll ve tekrar kendin. 
den geçerek ağlamağa b&§ladı. 
Sadık jandarma ne koridorda uzak 

1aş1rken, kadın da arkasından: 
- Perihan, kwm, namwrunla ~lln 

oldun! Bent do yanına ali diye ba . 
ğmyordu. ADLİYE MUHABİRİ 

dar acele ettlflnl, aabırınzhk gllskır. 
dlğttıl sen ghllnle gördlln. 

- Evet .. evet .. bu, bizim elimizde • 
dlr. Bu hafta içinde annem adaya ge_ 
lecek ve ai:ıl :rJyaret edec-,ek. Bu ba.f. 
tadan ııonra ber ekslğlmh:I tamamlar 
ve kAğıtlarımo:ı hemeın askıya aııtırı. 
TTT, 

- ,~'lok iyi olur. EA'r.r annen Mnl 
beğenirse .. 

- Annem Adet yarini bulaun diye 
ıtclccek. Bir aksilik veya engel ~ıkar. 
mak ıı;ın değil. Hem ~ een1 befen. 
dlktM 110nra, annem cifi bu ıııın der 
hal bltmeııılnl ister. 

- Annen S<-dat 1Jc)1erle tanı,ır 

l<"akat bugün de hücum botlannın 
mevkii bUyliii.tür, iki muharip ta. 
rafm resmi tebliğleri sık sık bu 
botlann toplu veya yalnız ba.şma 
yol alan tJcaret gemilerine saldır. 
dığmı bildiriyor. l'ol uğra~ olan 
liıyılarda geceleyin İngiliz veya 
Alman bot.lan nöbet bekliyor, mO\• 
cudiyetlerlnl dlismana haber ve
recek bir köpük \'eya bir ~izgi bı. 
rakmamak içi.ıı yoUanm kesiyor
lar, Fakat uJ'k üzerinde ticaret 
gemilerinin belli belirsiz hayalfni 
görür görmez hemen saldır1Jor, 
torpillerini abyor, sonra gemilere 
kimin hücum ettiğini tarkettirml. 
yecek kadar kısa bir zaman içe
risinde bUtun hızlariyle karıyor • 
lar, 

Hürom botu, ciir'et \'e siiı-priz 
ilahıdır. Atanıta, Şimal deniz,in. 

ele pek mHkemmel !:Bh11ıyorlar ve 
hatta ekseriya daha büyük bir be. 
def obın dcnhaltılannclan claha 
iyi ı, görUyorbr. 

Hrzlan ve Iriiı:iikli&leri kolay 
k~malarma imkAn veriyor. Tay. 
yarenin bombasından ve mitralyö
zünden de korkmuyorla.r, hakika
ten de 20-80 metr<" uzunloğunda 
88&.tte 40 mJI -;ür'atlc hareket e. 
den bir cl<ımi \"urmsk değme ni. 
5ancmm ldhJ değlldr. 

:(. J[. l/o 

Bn yazıda gorllnen fotoğraflar 
ı.on sistem hilcum botlnndrr. Bun
lar pek de kü~ük sa.yılma:ı. Ekse. 
rlsl 25.40 ton ara mdadır, HaU .. -\ 
Alman bahriyesinde 8().;90 tonluk 
botlar nrdır. Bunlar ckserlyn 
ahşap gemilerdir • 

Tayyare mot(irJerinin on 25 sc. 
nelik tekiimUlü sayesindedir ki bu 
botlar yaprlabilmlııtlr. 3000-4000 
beygir kuwetlnde mini mini üç mo 

oldutunu batırlatırun. Dem een buka. 
dar uzak lbtJma.Uert dll§Unerek zlh • 
nlnJ bot yere yorma! Senin tb:Wdl1ftt.. 
nü görmek istemem. 

NN-IA endlı:ell bir balnela bafmı 
denize pevtrdl. Birdenbire M1rtn bir 
rttqAr esti .. NNıll ürperdi. 

- Serinlik çıkıyor. 
- Evet. Hava poyraza ~virdi. 'O. 

ııUdllnııe kalkalım. 

- •·ena olma7'~ 
Artlnle hesap glSrUp kalktılar. 

* *. 
Nizam )"Olunda yav~ )"&\.'&.' yUrtl 

yorlar. 
N~la, o hafta itinde gelooek olııın 

mı! Ekremln annesini dUşfı.ııUyor. 
- Bir kere gcÇt'n scnr. Ved&d fıı. - Saraylı tuınunln tanışıyormuş. 

lan hrp birlikte Adaya geldiğimiz za. Ya geldiği zam!m on!! nn tesiri at • 
man saraylı hanımlıı tan~mıştL Bir tıııdıı kalırsa.. 
de.fıı d:ı btanbuldıı glirU,mUster. lş. Ru ~Ophelcr Seclı'mır zihnini kur • 
te bukadar. Eski, derin bir dostluk l'ulıyordu. 

l:ın yok. Mtuunaflh e"·e gldlcıOl•ye lmdıır Ek.. 
- 1~1 bozmak lı;ln :;,o da lcAfldir. reme bu m"6eleden bahsetmedi. 

Eğer bize gelmedM veya bizden son. Kapıyı yavn~a attılar. Kom~unun 
ra onl rn da uğrartanıa, o zaman bu bahçesinde kim.seter yoktu. Fakat, 
i,e lesad kanşmıısı lhtlm ıllnl dllıılln Şahikanın odaıımdakl bcılkonda bir 
mek hiç de ınAnnsı:r; olmaz. ı:lilı;-c dola5ı)·ordu. 

- Sen merak etme " canım .. Ben Neci&: 
anneme sıkı sıkı tenbth eder ve on • Şahika uyumamı,, dedi. Blzloı bir. 
lnrm da evlenmek IAteyem bir kızları tikte g-eldlf;tmlr.I ,;arcm. 

basma adeta bir pilsktlllü bela ol
muştu. Bilhassa a.'\kerler çok srkm. 
lı çekiyordu. Nihayet yeni bir 
plliıkitl ninmr yapıldı. Orme püs· 
kUller çıktı; örme pUsküllcrle be. 
rnber de pllskUl tarayıcılar tarihe 
karıştı. 

tör ohna.uydı bu tekneler yaııı
lamazdr. Netcldm 1918 deki bot
lar ancak 25-80 millik bir sür'ate 
malik iken 1942 botlan 20 nat 
3Z ''eya 40 mil üzerinden hareket 
edeblJir. 

Bu gemilerin slllblan 2 yahut 4 
torpille birkaç deni:z&ltı bombaın 
,.e 2S m/m. çapında birkaç uçak. 
~var U:>pudur, 

Hücum boUan ~k t'Sktdir. 18'7~ 

"'~ ~ 
te Amiral Bmju\'a 100 tonluk bir 
botun pli.nlarmı yapmıştı. 1885 de 
Amiral Op, Ud subay ,.e 11 tayfa. 
nm kullandığı küçük bir torpido 
inp etti. Fakat bunlann hiçbirisi 
bu gemilerinin ileride çok korkunı: 
bir slllha ömck olacağmı dli6lin. 
memiştl 

Bay ve Bayanlara 

~ üjd e 
Bu taaarrut devrinde eskldl, bo. 
yası soldu, renginin modası geı:U 

diye kıymetli 

EL ÇANTALARINJZl 

Bir kö§Cye atıp terketmeylniz, 
Atelyemh: istedlğlnlz renkte elbi
selerinize uygun olarak cakl ÇAN. 
TALARINIZI fcnnt suretle boyar 
ve yepyeni yapar. Aynen her ttırlll 
taınlr ve ısmarlama çanta yapar 
Tuva.lctlnldn rengine oyar en alA 
sabtt tırnak clWarını:ıı ancak at<"l · 

yeml:ıde temin edeblllnlnlz. 

Karaköy Mumtıanc cadde81 
Haaanpaoa han No. 2, 8 

MODA BOY AEVİ 

Ekrem cevap venncdl. 
toertye girdiler. 
NeclJl.nın ba§ı dönüyordu. 
Eve gelir gelmez anna.oılııi.n odasın11 

b331nı uzattı: 

- Uyanık mısın anneP 
- Seni bekledim yavrum_ gcıclk • 

tikini görün<"c uykum ~tı. Nere • 
dcydln'l 

- İskele ba~ında Ekrem Be) le ~
raber yemek yedik •• 

- l'nlnc:ı mı geldl.n '! 
- Hayrl'. o \'Bpunı kaçırdı. Birlik-

te geldik. 
- Oh •• oh •• role memnun oldum bu 

ııllrprlzı> •• kendi ine trmlr. bir yat.ıık 

yap_ pljamıı ver, ) atak ııarş:ıftarınıı 
ıtlkknt et, kı:ı:ım? Her r.w~ tf!rt-emb 
olwn. 

- .Merak etme ıuınecltrlm! Kı:r.ınıı 

bunlan dllşilnUr ve yapnr, 

Ekrem bu tnsa konusmayı duydu: 
- No temiz. yUrekl: nıvıerı \ar, 

SeclA! Uaplı~oruın bu kadının 1~111 • 
~hln,. 

NedA mlaaflr odasuu:: bir yatak 
!!erdi. 

Annesinin dediği gtbl terterm -
taftar lll'ttü. · 

Ekrem odasına girdi, .. ,.. • . 

(Devomı vor) 



• e 
.Son Eksölans Don Manüel Lui. Kezan 

35 sene ihtilalci yaş ya ouza , mevkis ahibi 
olunca. sefih, kumarbaz bir diktatör oldu 

Bir gün, pokerde kazandığı bir vali, diüer bir gün 
Harp devam eder, zaferler, in_ bı'rı·ç'de kayhe' 1· dukça. Mcnüt, sinsi sinsi gülü. 

hiza.mlar uzayıp giderken ne 1 .vor, kapalı sözlerle, Birleşik dev· 
N\Ö'rafya sa'-ıfalan ""Vrilmı'yor 1etler Amerika.sını temsil ettim 
~"· " '!(- • teşarlıg~ı aldı, ondan sonra da ,.,. 
_...;ı.ı· tarı"h a raklarına. ne ka· için, -rer hakkı kendisinde bu_ 
~ Y P ~ yükseldikçe yükseldi. Fılipinlen ~ 
dar yenileri ilave edilmiyor! Her reis oldu, luııduğunu anlatıyordu. 
h"'dı"sed o h p - ı's· ol Bilhassa. verilen ziyafetlerde a e • acı ar Ç-sn 1 - Fılipinlerde ~rikayı tem-
masa, insan, bin bir renkli birer sil eden lıir "yük~k komier, bu da.va çok ver alıyor, ziyafet 
"binbir. gece'' hikaye~ okuduğu- vardı: "Mcnüt. Fakat memleket verenleri müşkiil mevkide bırakı 
na zahıp Olacak• Mılletler şah '.·ordu. Hatta, bu yüzde.n hfıdi. · ' - idnre"ine ancak Amerika men 
siyetler, ahl~l~r. ~~: ne kada

1
er fcati;c t~mas ettiği zaman mu: ı;cler bile çıkıyordu. 

tatlı, ac:z.. Cıddı, gill~ç. haya 
1 

dahale ediyordu. Bu vaziyet, Şeref davası ,iki sene sürdiı 
de, hakı~ate de benzıyen şeyler. , diktatörlük edi··or, içki, kumar Bir gün, yüksek komiser, tercd 

. Her gun, ga.zet~ v~a}~alannda, gidimrdu; çünkü istediği gibı ılüdli giderecek bir harekette bu 1 
bır k~ı seyrc~tıgını.ız bu ta~· di ktntörlük ediyor, içki, kumar lundu: Mfinilliıdaki ecnebi kon. 
l?lı;ırm bır !ıı:nesı de, ışte ş.u Fı kadın iılemlen içinde zevk ve sa· soloslarma, hüktunetle değil 
Jıpinler reısı, başında bır de .. lrentlisiyle muhabere etmek mec 
"Son Eksölfı.ns'' ünvanı bulunan, fa s~r~~ordu. "i buriyetinde bulunduklarını bil 
uzun İspanyol isimli: Don l\fa- ~f!tnıllatla, herkes zcvkınde; a • dirdi. Kon!;oloslar, bidayette nr 
nUel LUi Antonyo Kezani Milo_ reısın s<ıltanatını ~'l ışJıy~rd~. yaparaklarmı şaşırdılar, a.•1w 
nadır, Zaten, K<::zon •. Amer~k~nvnn bır rı0nrn çare buldular- Pek mii.hiır 

Bu adamcağız, vaktiyle, temiz mat~~at t~ı~ ,etmış.t.~. Onlar~. şeyler hakkında yiikse:.: 1\omise· 
bir hisle ayaklanmış, İspanyol· h.er gun, kendısını ~ethusena ett le muhabereye. diğer i§.ler için 
Iarı memleketinden çıkarmak tı):_ordu. ötede. ı,.083 ada~m ıle hükumetle telefonla anlaşmı_ I 
için, senelerce, dağlarda, çöller- <~~~da~ ~alk, kabıle hayatı, 1P- ya başladılar. Kezon, vaziyet! 
de asi yaşamış, oonra. da Ameri. !.ıda~lı~ ıçınd~ .. .Ya§ıyordt!; Bır yine kurtarmıştı, 
ka işgalini hazmedememiş, o_ Filıpınler .reısı ~~ulun~ugundan Kezon, Amerikaya isteniyordu 
nunla da mücadelede devam et· ha:berdar bıle degıllerdı, O, bundun kaçmıyordu. Şeref 

AHVE ve ÇAY 
TUCCAR ve BA Yi iLE 
·ÇAYHANE S HiP ER. 
t .6.942 tarihinden itibaren mer'iyete giren 4223 numaralı kahve ve çay kanu. 

nunun aşağıda yazılı muvakkat birinci ve betinci maddelerinde: 

Muvakkat madde: 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihde bu 
maddelerin ticaretile iştiğal edenlerle, ticaret maksadiyle bu maade· 
leri bulunduranlar veya imalatında iptidai madde olarak kullananlar 
ve kahvehane, gazino, lokanta, otel gibi pişirilmiş kahve ve çay satan· 
lar, memleket dahilinde ellerinde bulunan veya sipariş edilmit olup 
da yolda olan veya akredidifi açılarak siparişiyapılmış bulunan kahve 
ve çay miktarlarını 48 saat içinde bir beyanname ile mahallerindeki 
;nhisarlar idaresine, bulunmayan yerlerde en yakın inhisar idaresine 
1önderilmek üzere mahalli mülkiye amirliğine bildirmeğe mecburdur. 

MUVAKKAT MADDE 5: 
Muvakkat birinci maddede tayin edilen müddet içinde beyan 

edilmiyen veya ekttik beyan edilen kahve ve çaylar müsadere edil· 
mekle beraber çayın her bir kilo veya kesirleri için (20) ve kahvenin 
'1er bir kilo veya kesirleri için (10) lira ağır para cezası alınır. 

Beyanda bulunmıyan veya eksik beyan eden sahcılar hakkında 
ynca 1918 sayılı kanunun muaddel 25 maddesinin 3 ncü fıkrasında 
vazıh hapis cezası da tatbik olunur. 

ı .. ada J rı n bayei 2-6-942 saat 17 den evvel b yanna. 
melerıaı lnb.lsariar idaresine ve taşrada inhisarlar 
idaresi bulanmayan yerlerde Mfllklye amlrler~ne 

vermeleri ehemmiyetle ilin oıaaar 

inhisarlar Umum Müdürlüğüden miş; fa\ııt bir koltuğn kurulun- . 19~3 .senesind"', Amerik~ me~- ıla\-ası, had bir şel.il :ı 1 ır.ca. ::e- 1 
ca, milli vazifesini unutmu~. bir lıslen bır karar kabul etnıııılerdi: ya1ıata karar verdi. Arnerikava 
diktatör hayatı sürerek -:>"vur Filipinler, Amerikaya pahalıya gidecek, Ruzvelt'le !('rüşecck 1 

patilasm, çal oyna.sın!,, deyip mal oluyor. Onlara istiklal \•eri" dönüşte, şeref mevkiini de b<!ra liiıl•••• cm••••••••••••••-••••••••••m••••--
durmuş, lecek, beyhude masrn!lardan berinde getirecekti, 

Diyeceksiniz ki, o bir lspan- lrurtulacaklardı. Yalnız bır şart- Amerikada, yalnız Ruzvelt'ten mehnretli davrananan seçmek ve sonca ateşli, coşkun nutukların- Ondan sonra, husust trenlerle 
rol olduğu halde, İ~anyol ida_ Ja: Bu istiklftl, Filipi.rlerde, 1~ değil, nazırlardan da, :lmit ettiği beraberinde götüımokti. dan birini irat etti, Nutkunun ettiği seyahatlere, yat tenezzüh' 
resine karşı nedeiı isyan etmiş? senelik bir müddet içınd(', ycrlı istikbali bulamadı. Eu suretle Yemekler yenildi, içkiler içildi. nihayetinde: !erini de ilave etti, 
Yerinde bir sual Fakat Don idare sağlamlfıştığı zaman tahak_ Amerikalılar nazarımldkı mevki· Çerez arasında Son Esolans, ta_ - Efendiler, biliniz ki, şeref Keron'un CV\oelre, uçlan yukarı 
Keron, tam bir 'tspanyol değil· t·uk edecek, . ·w· ini alamadı. • 1(. * bakasma davrandı, Zabitlerden 'evkii, her zaman, yüıksek kamı. doğru bükülmüş güzel bıyıkları 
dir melemir Kanında, ancak Bu karar verıldıgı zaman, Ke- h' k' ind .l serı .... •zı'ndir. vardı. Sonra. Amerikalıgwa uydu. ' · ·ı :1 ccd ta · ,.., w· yerde kederlendı Manilladaki muhtes"m riyaset ıç ımse yer en oynama'"'t· ... ... uzun bır sı sı e at n geçen 7.on, sevın ... ccgı • ~ C v k d H "' ı onları kazıttı, Nutuktan ... e bt· 
b. dam! ı 11 k d Ame 'kal lann M'ilipin!erden ay· sarnvında bir adet vcrleşrnişti. ,,ıgarasım agzına oy u. ayrç~. lnyince herkes şaşaladı • 

•r a spaııyo u var ır. rı 1 
t-' " " K" sed h k t "riilrn" ed" z Sof•-.la,bulunanlardan b·ır· k•a· yıklariyle bir çok kadınlan ken. :rd tce hlAk A ı-1masını .. AA.....:!.ne karşıladı A<1v.ma. cıgarasını götüren her ım e are e go. 1• a.- .u.u "" 

tt. e ~ , a ru ça.. nane ve ·.u 1.U.~ı.1.u • .. • • ,.,.. b'tl Am k-.l ah ·1· ttikl · dine hayran ettic7-i riva~t edil 
hisce yerli olduğu için, lspanyol Eh, ne de olsa, bır gun. bu ıs- mafevka, yanında bulur.an madu_ ı er, eri 1:1.Ua. t sı e erı mı, bu sözleri istihzaya hamlet- mektedir, "' J-

"daremne düşmandır. tiklfü tahakkuk edecek olduktan nu kibrit çakardı. Hele Kczon, I<;ın, böyle şey!ere ehemmiyet tiler ve bıyık altından güldüler. Kemn, V!lt sa.fasrna .-.... de· 
So F"'l' · k ı cıonra o da bir nla"n yaptı· 500 tabakasına davranır davranmaz, vermiyorlardı, Son Eksöliins, ciddi ve snmi_ J~ ~un nra, ı ıpın ıyamcı arı, • • • t' • vam edemedi. Bir biri" partisin· 
merilca.dan yardmı dilemi~ler_ bin ki§ilik muntazam, ~ük~ <•n asağı yarım düzine adam a- Kezon, cıgarasmı, ilk defa o· mi idi, Bun.u. isbat ctmiye vesiie v ~ 

dir, Bu yüzden Birleşik devlet· mel br ordu vücuda getıreccktt. yağa fırlar, kibrit çal~arak cı- tarak, kendisi yaktı: fakat zabit_ bekliyordu. O sırada, yüksek de onu diger bir kumarbaza kaP-
ts 1 · 14 1 d 1 t · !" ~· d'ktatö ak v t J d 1 · d d nJ d h. b' · komiser, a.nrna bir cıgara götü tırdı. Buna sebep, 0 zamanlar· ter Amerikasiyle panya ara- stık a, eve reıs ıgı, ı r garnsını y maga can '1 ar ar ı. erın en e, o ar an lÇ ırını "... da, daha birlç ustası degvildi. o, 

-;ma. 1896 senesinde harp çık- itik, ne tatlı hnyallerdi! E'.\lZOn, cıgarasını atP.şlom.iyc Amerikaya. götürmemekle inti- rünee, ayağa kakmadı ama, kib ıaimdi, altmLc:ı yaşında, kuru, safi 
M'l"t"' 1b 11"' m wl" ı ŞEREF DA l7 ASI VE kn<>«nlara bayılırdı. Hat~ta. l\me· kam aldı. rit çaktı ve onu Mcnüt'ün cıgara.. '1. v .... ~ .. . .,panyo ar ng up o un_ :J ~- sinir bir adam o1dn~n 1ıa]de, 
ca Amerika onun mirası Uzerl' CIGARA HiKAYESi rikayagideceği zaman, en müın_ Fakat.,. Amerikadan avdet et_ sına uzattı. Da.va halolmuştu. hala,A eski se.fihdir. K~disi.nin 
ne' oturmuştur Bu 1898 tari- Kezon'un şimdiki vaziyetinde, taz zaıbitıerinden bir kaçmı da tiği zaman, o da, yüksek komise· KEZON'UN YATI 
hindedir. · ' yalnız bir derdi .vardı, Amerik~ götünniye karar vermişti. Bir • rin cıgarasmı yakmıya. lüzum Don l\Ianüel Kez.on, Filipinle_ itirafına göre: 

Filipin toplu adalarını idare yükscl<: komiscnyle ~~ mev~ı! gün, bir ziyafet verdi ve ordu- görmedi. Manillaya avdet ettiği rin poker şampiyonuydu, Bir gün, "İnsan, kadından, içkiden, :ıro· 
den Ameriknlı bu!!ilnkü Ame. paylaşamıyordu. O, ben mıllı sunun en seçme zabitlerini yeme. günlerdeydi. Belediye, şerefine bir Amerikalı petrol milyarderiy. mardan ve eğlenceden istıiadc 

rika generali Duğl~ Mak Ar- reisim, Merasimde ?ne g~ek ıneğe davet etti, Maksadı, cıga· bir ziyafet verdi, Kemn, adeti le oynadığı bir poker partisinde, etmedikten sonra niçin ~ama· 
tu .. ı"Un ı..-abası .. fak Artür'dür. benim hakkımdır.,. dıye kurul_ rasını yakmakta, en çok atik ve v~ile, bol bol yedi, bol bol içti. zarif ve kıymetli bir yat ka7.andı. Iıdır.?.. . 

ıx ıv ------------.----------------------·---.-----------.... Son Eksölans Don manilel Ke-Garip değil mi? Kezon, vaktiyle zon dediklerini yaptı ve nihayet 
baba.sına asi bulunduğu ndamdan /-l k ,,. "rV1 E h 1 Naklede:ı: canım kurtarmak için Okyam.ıs" 
bugün, mevkiini korumasını bek l Q ye o r J• d e r, J k a ve s 1 VÇ\'ILDIZ !ar ötesine kaçtı1 !emiştir. Hatta, genernl oraca M. R11.SIM OZGEN 
harp ederken, o, daha haı'bin ılk t:---· 
günü, iiç kızı ve karısiy:e bera- _ J<::::y, mis Fiora, Şanghnyı oturan delikanlı araba.crya adres gölgeleri farkolunuyordu. Hava - Hayır, Yok, durunuz baka· 
ber Ruzveltin kendisine hcdiy..: nasıl buldunuz? veı·di. Birçok tenha sokaklardan afyon kokusiyle meşbu idi, Sa- yım ... Sizi görmüş gibiyim. EN SON· DAKı·KA 
ettiği Krizler markalı otomobi Kumral bir Amerikan kızı göz.. geçerek nihnyet dar bir sokağın !onun nihayetinde, iki küçük mih_ Bir köyde beni görmüştünüz, 
le atlarrış ve arkasına taktı~ı terini etrafına gezdirerek: önünde durdular. rap üzerinde ~rAaiJi ..... ~ bır" taş - Vav, «>İmdi tnrudı."'1... ~- K 1 
b. k d k etlı' ı """" ... ...,. " :.. üçük linlar Kupomı 'r nmyona a ıym eşyas - - ~bad, dedi. Sukutu haya_ İçed girdiler. Biraz yürüdüler. vardı, Buradaki bir şamdanın ö· mck gene buralara dliş~Unilz? 
m atmış. mn.lv tivle beraber so- le uğradım. Ben Çini b~l:n tür- Garip tavırlı 'bir adam peyda ol- nünde iki kadL, heyil{eli duruyor_ - Ne çare, kader~ Şimdi size.., ___ _ 
•·tğu Lüson nrlasının ucra bir 1ü utıınediyordu!ll, du, Kendilerine ikinci bir kapr du. B!rine ;:;ayet kıymet!!, i~leme- ne dersem harfi harfine yapmız. .asu "upoua eklenen:ık golli1d'tltıcCJI 
koynunda aL'lı "'tir. - Aıılty,ırum daha bu sabah actı. Lç ec.nebi hafıf suıdtı> ay_ li esvaplar giydirilmişti. Oteki Si?.e minnettarlrğ:mm karşılığım 1

• arama "it nrme Uılıı1an mn 8"" 

A 
Bu~~dah, l~endisir:e. \:"ıdeciilen Şanglıay·a çıkt ntz, hiç b'r ye dınlanrnış riairevi bir f:ıalnn için· çıplaklı, ödemek isterim. •Jaktkuda pa.ruız ~ecelrtlr. ~ 

merı:.. ... a arµ gemısını aramış. gömıcdini:r.. Yalnız Avrupalılar de bulunduklaruu gördüler. Ta. Amerikalı gene kız bıı iiiı.h - Ne var? erıme &ekll1I &'6ndenm otruyucola.rlXl 
Bulamayınca, vine AmerikaJıla. mahallesini gezdiniz, Halbuki a- vandan asılmış bir kağıt fener heykeline hayretle bakarak: - Buraya ginnekle kendinizi •nhtıU kalmak tm:re .artb adftı8kıd. 
rın verdikle.ri küçük bir vapura srl Çin 'buraya benremez. ortalığı gayet az aydınlatabiliyor· - Bunlar canlı! dedi felakete atmış oldunuz Yanınız 01 bildlrmel:ırt IAzım.) 
atlamış, Korrajidor'a, oradan da - Asıl Çin nasıldır? du. Burada beklediler Önlerinde rehberlik vazifesini daki güz.el kadın "Cen~et z~vıd'' lfolenme leklilleri: 
Avustralya.ya g-eçmiştir. Şimdi, - Dünyanın en müthiş, er. f!a_ Sonra yanlarına ihtiyar bir yapan kUçük Cinll kız bir perde kahvesine satıldı bile! • YB§, 23, boy 1,65, kilo 61, esmer 
kimbilir nerededir? fil, en yüz.süz bir memleketidir. Çinli geldi: kaldırarak işaret etti: Delikanlı sıçradı. gtlzcll, orta ta.hsllll bir bay&n; \EZUll 

Koca eski ihtilalci! Şimdi, va_ Akıl enncz bir yerdir. Yirm\ se- - Su zanbağı çamur içinde - Buyurunuz! - Size esvap değişiirttiğirr· boylu, güzel ve namuslu bir bay11' 
tan ktıçağı, Mevki hırsı, salta- 1ncder.\beri memleket inhilal ha- yetişir, dedi, ahbablarını buraya Ziyaretçiler siyah örtülerle küçük salon zırhlıdır. l;:crisi u. evlenmek istemektedir, CN.N.) re.nı-
nat safası, insanı ~ kadar aJ- !indedir Artık temiz ve naınu.Q, getiren Avrupalı delikanlı- kaplı bir salona girdile, Etrafa yuşturucu maddelerle doludur, zlne müracaat - 328 
çaJtıyor! E.5kiden, memleket kar hiç ·bir şey kalmamıştır, Her - Loto çiçeği de bataklıkta kırmızı yastrklar atılmıştı, für- Şimdi sizin csva:blarmIZI uyutu· • 26 yaşında, ııao ta2ıail1 g6rm~ 
başları, harp yerinde ölmcği ca- ~y satıl:lktır. Vaktiyle bu hale açar, cevabını verdi. mızı bir Çin feneri içeriye bir yor. İçlerine yastık doldurarak uzunca boylu, kumral, ince yn.puı, Jd· 
na. minnet bilirlerdi, şimdi, bol çok müteessir olurdum. Fakat Bu parulayı işitince, ihtiyar kan. aydımhğı serpiyordu, yere yatırdım. Belli olmasın di- bar ve ctdcıı bir kız; yUksck taııs11 
bol palavra atıyoclar, sonra da, şimdi değiştim. Fakat evvelce... Cinli ellerini çırptı. Dudakları Çınli loz Amerikalı erkeğe bir ye_ Hooıen şimdi, geldiğiniz ko- ı;örmU.5, iyi huylu bir bayla evlen • 
zoru göriince, "can tatlıdır." di- - Gnliba anlatacağınız bir hi. lfıke ile boyalı, yüzü porse1en gi.. şeyler söyledi. O anlamadı, Sene_ ridordan kaçınız. Si~eri esvab_ mek istemektedir, (Gtlllz) remz!JJ~ 
yerek kaçıyorlar. :~:;)e vaı? bi, iJ::ıir genç kadın geldi. İhtiyar lerdenberi Çindc oturan genç a lann'?l.8. bakarak Çinli zanneder mUracaat - 839 
KJ!ZON, Ti ATIP, CERBEZELJ _ Pc sade oir vaka. bit defa. yerlere kadar eğildi, da.m imdada yetişti. Çinli kız ler, Boy 1,7&, ltllo 70, Ytı.§ 81, remıı bft 

BiR ADA."v!DI içerilere doğru seyahat ediy~r- Uç Avrupalı, kndmın arkasına Avrupalı ziyaretçilere esvapları- - Benim rm·elverirn var. mUesscsede ayda. net 6!5 Ura aııııı 
Don Manüel Kezon, yerli Ta- dum. Hnrap bir köye ugrndık. düştüler. O, ağır bir kapı per<iesi nr 5'ı~nrarak Çinli esvabı giyn:.e- - Siz daha elinizi cebin.ize hayatta kimsesi bulunmıyan, tçıd 

galağ dilini, İspanyolcayı çoh. Sefil bir adam kızını b:ına snt. kaldırarak ziyaretçil..ri ba~ka lıır lerını söylüyordu. götürmeden yüz kurşun kalbini- kullanmıya.n bir b:ıy; mazial temtı-
iyi biliyordu, Amerikanın Fili- mak istedi. On iki yaşlar.::.·da, ~..:ı. salona l'o!:tu, Karşıda büyük bir _ Bıraz. sonra Çinli kız hepsine ?.e saplanır. balık etinde, biraz e§Y8.Sl oıa.ı:ı bl.r 1>3-
pinleri işgalinden on seneye ka- ci gibi giizcl bir kızdı, Ağlıyncak ej:lcr hWiI p:::ı.rlryordu. bırer Çınli eS\ abı getirdi. _ Ya siz ne yapacaksınız? yanla evıenmek istemektedir. (af'• 
dar, inad etti, ingili7.ce öğren- kadar müt<"CSsir oldum. Kua on Amerikah kız sordu: . - Lutfon, birinci salona gidi_ - Ben de arkanızdan gelme. S.) remzlnc muraca.at - 840 

mcdi, Otuz yaşındaydı, bircnbı- dolar hediye ettim, köydtn ay- - Bu ejderin ağzından mı d11;1z: orada boş üç yatak var, de ğe çalışacağım, Haydi, kaçınız. Aldırınız: 
re inadından vazgeçti, Üç ayda rıldım Burada herkes benimle gireceğiz? ı. De1!:k:ınlı arkadaşlarına işaret Aeatıcıa renılz.Iert JUlb illan • 
ingilizce}i öğrendi. Artık, üç li- eğlendi. Artık nccib hisleri an.la - Evet, Hem ondan ötesi da - Biz afyon içmiyec.eğiz, yal- etti, Onlar hayretle kalkarak ar_ '~u.)uooJanma.m a.am1&rma ceıe0 
sanda da ateşli nutuklar vercbı- maz olular. Afyon içerek sarhoş ha korkunçtur. nız gönrnck için geldik, .kası sıra yürüdüler, Dışarıda 'Ilektoplan ldarclw:ıemlz.deo (paof• 
liyordu, olmaktan başka kimse bir şey Mukavvadan yapılmış ejderin - Zaran wk, İçiyormuş r,ihi Ş~hay'ın rutubetli gecesini ıa.n bartç) bergttn sababtaa Dtlet"' 

Hatiplik, politikaya götüren düşünmüyor, paı:ak ağzı açıldı Gı_;ü de lfıal davranrrsınız. Burada kaide böy- teneffüs ettikleri zaman Ameri" t<adar "aaat n den 90IU'a uclırlldJ' 
yoldur, değil mi? lşte, I<ezon da, Amerikalı genç kızın gözleri renginde bir ipek perdeyi kaldı- leaır. Rica ederım, sözlerimi ·n_ kalı kız sordu: uın. 
ihtıliı.lciliği bıra.1\tı, bu yoldan parl.,dı: rnrak daraC;ık biı koridora gir- pınrz. - Esvablarırnız nerede? (S.C.K) (Gar) <E, Ural) (E.O.> 
koltuğa doğru ilerledi, - Burada çok afyon kahvelı:ı- diler, Çince bilen delikanlı garip bir - Dua ediniz ki onları içeride CH. öns:ıı> <Ş.U.>(Accle) <H.B. SSS> 

Amerikalılar. Lüson adasın. neleri var nu? Amerikalı genç kız irkildi, dur- korkuya kapılmakla beraber bu bıraktınız yok.sa pof>tu bıraka- ıR.R.G.) <Ciddi söz ver) <N.C$-l 
da, tam bir Amerikan şehri ol- - Çok. du. Delikanlı: sözlçri arkada.5alrma tercüme et· caktmız!. l829) <A.M.) (E.L.) (Ş.B.) (B.s.G) 
mak üzere, Manillayı yaratmış- - Kuzum, korl."tnadan gidil". - Yürüyünüz! diye gillüyor - ti. Birinci salona gittiler, Salc. _ Alay mı ediyorsunuz? (M.D. 315) (Tekcan) Yedek dcnı.zcl) 
laı:dı. Burada, Ecmnya ser çck€n '>ilcc<'k bir yer tanıyorsanız, gör· du, nun çok karanlık bir k~cshıe _Hayır. o küçük Çinli kız bi- (T.H,R.Z.) (F.A) (Naciye Dindar) 
binalar, parklar, sincrna1ar var- mek isterim Amerikalı kız ihtiyatlı adım· ipek şilteler üzerine uzandılar. zi kurtardı, A§ağtda remlz aahlplertntn namı•' 
dı. Hepsi de şık, şfilıane}•d 1 • Hı. - :Mor E.jder kahvesi diye bir larla ilerledi. Karanlık bir büyük Biraz sonra Çinli kız kend.!cri- Sonra vakayı anlattı. Çinli kı_ rına gelmiş takat §imdiye kadar • 1• 
le bir ''vali sarayı'' vardı ki, A. yer var, oraya gidelim, isterse- salon i_çinde ağır ağır yürüyor- ne birer çubuk getirdi, :Yüzlerine zı •biraz beklediler. Hafif bir 1:3 :ıırıımaml§ mektuplan bu aym soıııJ-
merika eümhurrcisinin "Beya niz. lardı. Oteye beriye asılan kırını- garip garip bakıyordu. Delikanlı h:k sesi i~itildi. Delikanlı yum. ııa kadar &ldmnalan LAmnııır. Jt.1 
sarayından'' daha. muhteşerrdi, - - Hay hay, zı fenerlerden koyu ve hafif bir :.afif sesle sordu: ruklarını sıkarak: sonwuı. kadar aldırılmış ~ 

IAtiWci, asi Kemn, eski :ıi:a· Genç kız ile yanında iki erkek aydınlık süzülüyordu. Bu kızıl - Neden yüı::.imc böyle bakı - Heyhat! dedi, gelemiyecek. "llektupla.r imha. edilecektir. 
na:rtYerinden vazgeçti, "anlaşma ayağa kalktılar. parıltılar arasında küçük ipek yorsunuz? Mor Ejdere bir kurban gitti! (R.M.) (H.K.> (A.L.> (B.Y. ıtar-> 
meclisi., ne A.za s~ldi. C'.erbeze- Arabaya bindiler. Şanghayda ~ilteler il7..crinde birçok insar - Beni tanırnadw.Jz mı? Haydi, koşunuz, uzaklaşalnn, ıoran) (Ciddi) (El) (Eaıcıdı> 
li~i. ç~u~~~se~~sdn~-·--------------------------~------~~~~~-~---------~ ctş~k~> CN~~~> (~d1 
geçti. Evvela, bir ı:ııe~ret mUs. - - ·· (G.lıl..>. (A.) <A.G.) (S.B.). 


