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C U M A 30 Mayıs 1941 KURUŞ 

Meclis, orduya ·itimat ve emniyetini tazeledi; 
şükran ve sevgilerini bildirdi 

H~r cDmlesi sDrekli alkışlarla kesilen 
1 Başvek_!! Dr. Refik Saydam dedi ki: 

GiRİDDE EH R GECE GÖ () •• D .. b .. k .. . . . . J hf b . t d 
_R LEN MANzAR MARDAN BtRı unganın ugun u vazıgetı ıçınae ma uz ır va an a' 

[inallı~ ha\'a mUdafaa ba taryalarındaa biri atef açarken] • • 

Bütçe müza
kerelerinden 
çıkan ilk 

netice 

Girid mu- . huzur ve emniyetle bütçe müzakeresi yapabılıyoruz. 
harebesi Su_ık~st- Bu bir mazhariyettir. Gelecek yıl da karşınıza iyi neticelerle gelmene çalışacağız., , 
• 

lngilizer, dün 
Bu yıl, bizim i~in nasıl gcl:e-

cck? - gine biraz 
Diiııvanı b' g •t d •ı • il ır <"elıcnncın hali erı e l er 

llİ ııldığı bir devirde T '' k . · 
. "' ur evıa- K l 

nııı claınetini hiitlin bir Yıl C a ıirt> 30 ( . .A.) - n. n. 
rauti etmek ıııiimkiiu miidlir~a- .: Kalıirı•<lı• lliin 11t·~r~dilc•11 tclı 

b b lıge rr0··r ('" · j 1 ··ı · "k oen u yılın da biziın idn . . o e, :.ırıc ı t• mu ııın mı · 
., .. ,.,.,..~· .. ,, ı~ı tanla t"k. k 1 . l 
""> c .. gıne \ 'C dunvaııın c 1 • " 'ı) e ""'""' l'I i'rı a an • • c ıcu. Al I 
ncıuı manzara mdaki inkişaf •:ıan :•ı·ııı )eni hir .fıiiC'ıınııı 
derece dchha~ olursa olsun ~c kaı :hl Utla İtıgi]iz ıııe\ zilcri , ı 
~·angın kıvılcmılnrrnın daınla u 11.i lıir g.-.rHeıne ile Smla kiirfc-
ııuzı \'e saçaklarınu:ıı sa rı- zııı ı ,..ır kına alııııııı:;tır· 
. ~ rıuıva. 1 ;y·ı· . 
~agma, saranın D("ığına . • rıı;ı 11. tan an•lı·rı kıtaat it"-

• • • ınanıy0• ~, •• 1 • 
rtıın. . ~cınınu f•rınt•, ) rrılc 'ı• kııııı,rıl 

lı .. Bii~:ük l\lillct 1\Jec1isi Ycui 
ıttcev · . 1 .. ' • 

ı. • • ı ıııcc cmcge başlark 
uu ·· en 

utunda demiştiın ki· 
"lliç b" • 

•1ıet b'"tır ı~cmlekette hükıi 
• u çesınj ın ı· b lıUk• ec ıse, iziın 
Umet gibi ··~ .... •e ' gogsunu gere gc. 

ııırtla Lulııııaıı ) iizı lcn ziyatlt· 
la)yure)t' hiil'llrıı etıııcktP;lir . 
ler. 

mı. ~ 
--- Avam kamar.asında 

Yeni ~elanda Baş mühim bir m!!:_akere 

vekili lskenderiye- İngiltere bu 
den . kahireye ge- harpten mu-

li rken... zaff er çıkarsa 
Otomobil nasıl bir dünya 
devrildi kurulmasını 

yanındakile
rin hepsi ağır 
surete yara

landı 

isteyecek? 

Liberal 
dan 

Meb'uslar
Mander şöyle 

dedi: 

Ul:atama· H 
bilt . .. z. er menılekefü 

Çe nıuzakeı-el . . 
i!ltiği .. erıııın cereyan 
h runler, Millet Veldll~ri 

Genı·rnl Frcyb .. rg"t> tnk\İ~ı 
kun·eıl~i 'a .. ıı olııııı;: İ•t' Jı._ 
Almanlar ıınkli) e tan nrelt>rile 
durmadım ) ı•ııi a•kcr gı•tiı-ıll(·k 
tedirler. Şidclctli çarpışmalar 
devam etmekte ve her iki taraf 
ağır zayiat "·ermektedir. 

Kalııre 30 (A.A.) - Ycnı Ze. 
landa Bas:yekili B. Frnser, İsken 
deriye - Kahire yolunda bir oto 
mobil kazasıından b:ızı lıcrc!erlc 
kurtulmuştur. B. Fraser Yeni Z, 

Hitlerle sulh yap
maktan daima 
cekinecejz ! 

~Uilletia 11ınuıni hissiyatına ter cüınan olarak Büyük Millet 1\1 eclisinin şilkran ve 5"til•rial 
izhar etıniş olduju ordumuzdan bir b ataryL. 

u.ıurunda ikt' ;ı .. • 
tela ıqar JneyJYUllU 
. . ve heye<:an duyduğu -çetin 
1J1tlıhnn günleridir ... 

liiilce .. k 
l,;i 

1 
.. : muza erclcri giisll!rdi 

ı· 'ıııkuınetiınh, hııkikntcn :\le(·· 
ıs ıuz 

.uruna açık alınla cıkın· 
ııın bi.i •. k • .,. 
k• yu sırrına erınis bir hü-
uıııctt · l\ .. s ar. 1mrnkcrelerin hüt" 

scl riaı . un 
. ce, MıJlct Meclisi kiirs '" 

!itınde u-
\' k" ıı sorulan her suale her 

e ıl, en a k . 
li)I • çı \'e ınandırıcı dc-

cre daya k d 
'<!re) ·ı . «nara crhal cevaı> 
ki ,.,.~ı mı tır. Bu göstcrmisth 

~ urk kah" · -kc • llll:~ıııde her Vekil 

1 )nd.' şubesinin bUtün me 1 • e~h~ cc 
kadarı en hurda parçalarımı 

--------o-----
Macarllaş 

Vekili 

Harp dışında kalmış 
devletlerin sefir

lerine 
bir ziyafet 

verdi! 
lı tanıınakta, bilmekte ve 
er ek ·kl'ğ" Budo.p t 30 ( d' . sı ı ı tnıunmlnmnk celı· . eş e, A.A.) - Ma-
ını dniına r . .... r &)ansı bildırıyor: 

•ıı k gtt tcrınııı; bulun Macar Ba .. vekı'l' H .. a tadır. • \; B v ı ve arıcıye 

hıDdrılı ):Orn]ılpı:ı .zi~-U 
yordu ve ynnıııdn baŞka k~mse
!er de vardı. Bindlği utomobi. 
i:ıirdenbire dcvrilmi~tir. Başveki
lin hususi katihi B. ,Jefferi ağır 

\•aralanmış, şoförün bacağı kırılı
mış, Yeni Zelnndalı bir kurmay 
<iubayın kolları ve kaburgalar 
parçalnnmış ve ıdiğcr bir subn; 
Ja sademcnin siddet;nden fevka 
!fu:le müteessir olm~tur. Başve 
<ılin hususi kalem müdürü dr 
Ba:-veki} gibi hafif berelerle kur
tulmuştur. 

Ankara vapuru 
-

Henüz emir gel· 
madiği için hareket 

etmedi 

Londra 30 (A.A.> - Dün Ha
riciye Nazın B. Eden, .Man~iun 
Hous> da nutuk söylerken avam 
kamarası da, İngi.ıtcrenin harp 
soması hedeflerini bildiııınesl me
selesini müzakere etmiştir. Bu 
-reselenin müzakeresi geçen pas
kaltYadan evvel mevzuubahis ol
nıu~ fakat tehir edilmişti. 

Söz alan baslıca hatip, liberal 
B. Mander olmuştur. Bu mebus 
,ıarp sonrası ıçin bir ima'r pla
nının da müellifidir. B. Mander, 
Büyük Britanya imparatorluğu -
nun dünyayı daha iyi tcv'hid et
nck üzere bir köprü olarak kul

} nılması im'kilnı ihakkmda Lord 
.falifaks'ın noktai nazarın! ele a
~ara demiştir ki: 

Ankara • .30 (A.A.) - Milli 
Müdafaa bütçeainin müzakereti. 
milletin orduya itimat ve hay
ranlığının nümayişli surette bir 
daha tezahürüne sebep olmu§
tur. 

Oraeneral f ueddin Çalıılar'ın 
sözleri ve Vekilin izahatı 

İçel meb'usunu takiben kürsü· 
ye gelen Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar -Muğla- ordumuzun geçir
diği tekamül safhalarına işaret 
eylemiş ve bazı mütaleal:ırla te
mennilerde bulunmuştur. Milli 
Müdafaa Vekili Saffet Arıkan bu 
mütalealara karşı demiştir ki: 

«- Ordudan henüz ayrılmış 
olan ve en mühim bir kumanda 
mevkiinde bulunan, clyevm meb
us Calışlar arkadaşımın ordu hak 
kmdaki henüz eksilmiyen yük
sek alakasına teşekkürle söze baş 
lıyncağım: 

Milli Müdafaa bütçemizin, el f Bu hal •(k' azırı ardossy ve :z. • . , e arı u-um· . • .. ~h . evcesı per-
Rüyük ~n ... ıyenın vr ..__. ~ ~unü bir öğle ziyafeti 
rt 1 lct Meclisinin üze • vermıştır. Ziyafette T·· k' 1 

C', ayni zaıuand d rın. v S ur ıye, s· 

c- Alman milletini şuna ikırrn 
etmeliyiz ki, o bizi e aret altına 
almak istiyor, fakat biz onu esa
ret altına koymıyacagı~. Bitlerle 
sulh yapmaktan daima imtina C· 

deceğiz. Çün!kü sözlerine itima~ 
edi)emiyecek devlet adamlarik 
görüşmek faydasızdır. 

.• filli Müdafaa Vekili ARIKAN de mevcut kitapta 80 milyon ol- BAŞVEKİLiMiZ 
----------.....;~-. ~ı,ığunda~. bahis buyurdular. Ma ı _ , 

lıct b" a, o erece müs- eç, .ovyetler Birliği. Fransa ve 

dnfaaır tbe~ir Y~plı ki Milli mii ~~~:~abclçkilerile meclis reisle-
' ut esıuin ·· k an a umum ""d'' .. 

ıtkabi d muza CJ'l'S \ üksek devlet mu uru, 
tır•ı ~ e Bu \'ekil kiir iiye rıl, kal t h ~~nıurları ve baı-

" zaman her .. .. .. ~ e ve nrıcıye ne . 
kısJarl k ' sozu suı-ekli al ~nnı lıa:zır bul 1 zaretı er-

.. ~ nr ilandı. unmu ardır. 
Bu:\•uk l\1"1t o----

fik Saydanı~ınet 1\hfoclisinin, R~ Ru.z. veli tararından 
ınetin n .. b fa sında, hiiku l ı' 
diii itı~:s et icraatına göstt•ı·. soy enen nutkun 
bütçesinı .. ı:: l\lilli miidafan akisleri 
Ol"clunıuz hakk~keresi esnasındcı J 
şiik~an ve sevg~b~: !~~ar edileı .apony.a'y.a karşı 
ccnııı mevcut bUt.. 

1 
ayet biit. S t 

~İ~akı ne ta diki. ~~::)·~erin it- ıyase ımız deOiS-
'"'ndc Tiirk dcvletlrıi uhr•n• - • • 
~ın bir bir1ik tiınsalf rıl ne Ynl- mem ı~tı r 
tı · d • o duğu Y 
ır aha is bat etmiı:ı uld nu, ~. B. Ruzveltin radyoda söyledi-
Bu itimada, ve en azubQ . . gı nutukta Japonyaya herhangı. 

llıad derecesinde bir kudr t ltı- t!ı tel~nih yapmağı unutmuı ola
. alahiyct l1ah edici iki ~ ~e teaı hakkında gazeteciler ta
:•iuıada, yani Milli Şef;:c: .. bhır. ra ından sorulan bir suale cevap 
ıt• ._ -s- s olarak H . . N B 
'tnadına v hu cchenn ~ ı J.f .. 11 ar~cıye azm . Cordell 

tt· e enu bi. la.. . Aınerıkarun Japonya ile o-
~~ler içinde •Mahfuz hir va. hi:b~1Yaaet ve münaaebetlerinde 
"urı .. !iahibi bulunmakla ınem. dirn:~ ~eiiıiklik olmadığını bil

let? 
1
"e ınağrur olan Türk ıniJ. Al t '· 

l°Q~lt n dikkat \'C aJaknsına da- rnan Sefiri Japon 
arak 1) har· . 

ı.iilcfırn.er ?ktor Refik Say<lam IClye nazırı ile 
lll 111tıı ittin, ge~cıı yı1lardan kon U t 
tle ed:~ tec.riihelc~en de i tifo- Tokyo, 30 (A Ş U 
~etli b" ek tok d:ılıa ınuvaffoki- ya sefiri bugün ·~·> -:- Alman-
\~..... ır tat'2d Matsuoko . arıcıye Nazırı 

-.... ~.... ... a çalışmasıııa de- k Yu :ııyaret ederek uır 
~"ecın • saat onu~muıtu M "1 tif c ınanıyoruz. mevzuu Ruz r.. üzalterenin 

ll\JIEDDİN NA1İF d~" ve~tın nutkundan 
sonra unya vazıyeti olmu tur. 

'.Meıalekete aYdeU beklenen 

Atiq @l'i!til ~!8 ~YGEN 
.. ~tina ~yiik elçimi~i getirmek 
uzere Pire• gidecek olan Ankaıa 
vapuru dUn a.t§4m hareket etme-
miştir. Tehirin -.ıbebi Ankaradan 
beklenen emirler gelmemiş olma
sıdır. Emlr geliı· eelmez vapur ha

İşte bu iloi fıkir avam kamara
sıının tlünkü müzakerelerine esas 
olmuştur. 

Hariciye müsteşarı B . Butlcı 
müzakerenin sonund'a hükumcı 
namına B. Eden'in beyanatı üze
rine meclisin nazarı dikkatini ccl 
betmiş ve demistir ki: 
· - İngilterenin gerek dahilde, 
gereık dünyanın her tarafında da
ha büyük bir içtimai emniyet i -
çin, Avrupanın ötedenberi uğrun 
da savaştığı ve fngilterenin yar
dı'rnı He tekrar kavuşacağı hürri
yet iç.in haı'betmediğl intibamı 
vermek en !büyük hata olur, 

Avustural ga' 
da Pasif ko
runma''??,, 

Sidney 30 (A.A.) - Dün bu
rada kısmi karartma tecrübelerj 
yapılmıştır. 

reket edecektir. --o Dün gece lngiltere 
ln·giliz sefiri Mat· yine rahat etti 
SUOkayı ziyaret etti Londra 30 (A.A.) - BavQ ve 

Tokyo, 30 (A.A.) _ Jn iliz Dah.il~. ~?111iyet N~zaret~~rinin 
f . · d Al . • g toblığı. Dün gece İngıltere uzcrin 

ae ırı e manya sefırınden son- de .Jiic:ıma k !l -r:f f l' 
H · · N ou_,.. •• nın ço az ıttıı aa ıye-

ra. arıcıye azın tarafından ka- ti olmu.-+ur: Cenupt b' . . 
b 1 d ·ı · · B · ~· • a u ycı <' ~ ~ 1• '?ıştır. ~ zıynretin sehe- {bombalar atılmış tae de, ne hasar 
bı hıldırılmt>mivtıı · ne de: insanca zayiat olm ·n ~tır. 

lngiltere' nin yeni 
bir tasavvuru 

Hindistanı 
Londra değil, 

Hindistan idare 
edilecek! 

Lon<lra 30 (A.A.) - Hindbtaaı 
parlamentıo rnüs~şar.ı dük De -
vonshire ayni zamanda rcısi bu
lun<luğu Leeıdo üniversitesinde 
dün bir ınutuk söyliycrc-k d rni.ş
tir ki: 

- İngiliz hükumetinin tanı 
müsaadesile, Hindistanın, Londra 
hilkUıneti tarafından değil fakat 
bizzat llindistan tarafından, Hin
distan ~in ve Hindistanda idare 
edilmesi tasavvuru varoır. 

Hindi.standa daha sıkı bir iş -
birliği tahakkuk ettirmek için 
sarledilen l(ayretlıer yavaşlatılmıı 
yacatır. Siyao;i ayrılııklara rağ -
men bugün ibüyük Hiııdistan im
paratorluğu İngilte.renin harp 
gayretlerine yardim ~tınoktcdir. 

Ruzvelt Vaşıngton-
dan ayrlldı 

Vaşington 30 (A. A.) - R e 
İı;İr.unılnır Rnzvelt hnfta tatili
ni ff) de parkda geçirmek üze
rt- \ n .. :ngLrınrlan ıl\"rılıııı~tır. . . 

lıye V ekılı arkadaşım esas itiba-ı çesıne her m~mJekette oldugu 
ri!c bütçc.ı!i huz~ru alinize tak- gibi bir elitstikiy~t .~er?,lek ve bu 
dım ederken Mılli Müdafaa büt- (Devamı Cçuncudc) 

-
Mucize "milli vahdet .. in 

kendisindedir 
K~rnaJ'.in «°!ili~·. anlaytfl r~· ı Ha 'd Re'ik 

mantık bır telikkının mah,ulu- mı ~ 1 

dür. Bu telakkide «kahramanlı.kıt - - - -
birinci derecede rol oynar. Ara- tedbirin aembolü olan clnönü 
dan yanın asra ya.km zaman geç- dür. Bu i~i .kudretin birl~ea.i, 
ti. Bu müddet zarfında, kahra- adına cTürkıye» denen mureffela 
manlı.k vasfına ait kıymetler biç vatanı dojuruyor. Bir vatan ki, 
deiitmtımİf olİnakla beraber, bu- inkitaf hamlelerinden hiçbirinin 
na yeni bir takım unaurlar ka- hızını kaybetmemİL milli emelle. 
tıtdıiı aörülür. rinden zerrece u1aldapn.amırtrr. 

Buaünkü millet anlaYıta. fikir Bir v.taa ki, :nd politika c:a"eJ'a• 
ve dunu inzib.b çift esuma lannın ·~'lfi içinde, JOlu• 
dayanan ölçüHi Ye ..a.detli bir ..,......a.n, deedoiru yüriimnİ· 
diinyadar; böyle bir diinya için- ni iNiiyor. Bir vatan ki, d&n~" 
de, sade inaiyaldarm dejil, akıl busünkü manzaraaı içinde, ,.k-
ve tedbire ait unsurların da pa- maia deiil, yapmai• doiru ıi
yı vardır: «Milli politika» t' biri, diyor; huzur içinde, emniyet için-
inaninakla akıl erdirmeyi birlet- de, maarif, nafia, askerlik. mü
tiren mes'ud izdivacın adıdır. nakale... büdcelerini miizake ... 

Türk politika11 bu zemin üze- ediyor ... 
rinde yürüyor. Hiçbir tatkmlık Bir vatan ki, hudutlarını. aade 
hiNİ bu tertemiz suyun sathını ordusu deiil, faluıt topluca cbir 
bulandıramaz. Milli emniyetin milleb beklemektedir. 
bekçisi, hudutta yalandapa; ha- Muein, milli vahdetia bu te-
dutlann üstünde de, kiyaset ve :zabüründedir. 



Sahife 2 .. SON HAVADlS 2t Maya 1941 PESŞEllBE 

DÜMDEd'uGUME Mec u e esrarengiz Suriye : 1 EnSon Havadisin Tarihi Tefrikası: 12 

hh·t e ı A ' SULTAN ABDllL'AZİZ ~ve-----~ 
Mütea 1 e ası· Kı - f k ·· ,J • J iMPARATORİCE OJENİ 

Vazan - : . Şekjı .Cündüz1 uney QTQ 011terınue 1 

'7' 1 Yazan: Ayhan ı -_:- - -
Nafıa biilçeai müzakere edilirken Meclis kürsüsünde konuşan h A b I ı k ' 

ban hatipler • müte.hbitlerin nüwmallerinden bahsettiler, bir ce ennern l ı·r ı·n ,· a"' • 
iki saylav da amele pdelilderiainaamanmdavuilmemekteol- F ıs• } d"Jb • d h 
masmdan doid-iunu> aöy{edilderi bazı ıikiyetleri aksettirdiler. ettan panyo 1 en, a a 

Nafıa Vekili muhterem Ali Fuat Cebesoyun, yalnız delillere ve 

~0~~r:;l~ar~:E~~=~!~. ~: '!~~~~: k~=~ Nuh baba, Kanije kalesinin meşhur muhafızı Tiryaki Hasan Pı~ridste ikeın Padişathın gön-
Nafıa Vekilinİll beyanatından. ayni zamanda, bu hakilı:ati lııer UD C ateş er tutuş UlffiUŞtu 

:~ ~:~::. aı;:~d~e:~e~e~d:~:·~d~:~;!:,~k~e;~I==~~ Paşaya rahmet okutacak mükemmel bir plan hazırtamısti. (Bu bir t«rih değildir. Vukuat tamamen do{{rlJ 
iılui üzerinde dahi , tam tavında bir dikkat ve haasasiyet muha- Osmanlı Türk.iyesi Rabo bo- - olmakla beraber karil.-a.türize edilmek •uretile y a-

halkı ne yapacak!arillJ şaşırtn.li-
fa:za etmekte bulunduğu bir dalsa aal&J11dı. ğaz!Ld= geçen bu son Türk ;ılmL~r. Kullanılım üsli:p da bu bakımdan <>-

Muhterem emekli Orgeneralin müteahhitler meselesini de, gün müfrezesile Suriyeyi bilfiil ter- Aneze aşı·retı• !ardı. 1.-unmalulır ) 
d l ·kı · t " el · · d '---- d ·-'ak it Türk vatalllJllll en bunaltı-.. e ı erıa eV1111 mea esını e, en -.- zamao a. en "' sm ıya kettikten sonra, Şamda, dlzgin- ~. 

meydan bırakmıyacak tarzda halLetmiı olacaima. bv mühim me· siz ve ölçüsüz bir cArap Chau- • • N • ş.... bir İ.>'tilıdat altında inlediği müt- ~~~~il.il 
ziyet, kifi bir delildir. vinisme> i başlamıştı. TelSl UTl Q• hiş bir ana baba gününde Musta-

Bir kısım müteahhitler, Cümhuriyet 1ürkiyesinin, demiryolla· Riza Rikabi paşa, hiya.netınin ..,. fa Kemal Bey ile ba~ başa vere- ~~~~~~~:1iı' 
rma ilk kazmayı vurdurduğu ıı:ündenberi ihtiraslannm disıı:inlen· ilk ve son mükafat~ olarak Şam lan p a ş a n l n rek •. bu ~öylerin evlerind•m biı·.'.11-
meai milli bir :r.a.ruret hali.U alını, bulunan bir zümre t-.kil eder- hakimi askerisi, ya~ cMuvakat deki ocagın ba~ında, vatanın hur-
lu. Bunlar va5ıtas.ile ne yaptırılmışsa bu memlekete .. arulı ol- ~ükümdan ı olm"• Aliye divanı • • b • b · ı· · · d · K fk ] 

-~ı- ..-lr ~ gırmı ın e- rıye ı ıçın .an ıçen a asya ... 
muştur. Bunlara:ı k&vafüklanna, Yalnız, aabı.dan tama......, - harbi tarafından Şa.ında idam e- ıhliyar gau, bu sırada tam yu, 
latlınlmaları ile nihayet verilebi lir. Bunun için de Devlet işlet- dilenlerden Şefik El Müeyyet'in 
mesi gibi bir de Devlet yapıcılığı kadrosu kurmak lazım ır. anı oğlu Vasık Müeyyet te Şam be-d Y · d ..,. • [ yedi yaşına basmış, pamuk gib 
deTletin, yapacağı f"Yi, böyle ikinci kollar lınıll..,mac!aa yaeacalr lediye reİsliğ.ne getirilmişti. Bu ev ısı U U g Q bir pir olmuştu. Kutlu ocağın ba. 
bir tarzd.ıı tqkilitlandın!maa lazımdır. her iki gayretli zat ta o gün bu· şında içi geçiyor ve büyük yemi-

Muhterem Nafia Vekili, imar işlerinin «iyi günler» istediğini, gündür Suriye vatanperverleri- U l U g Q kaç • ne karşı 500 sadakat borcunu na· 
harbin, bizim çalıfma istikametimiz üzerinde de elbette bir tesir nin gözlerinden d~müşler ve u- sıl ödeyeceı)ini düşünüyordu. 
yapını, olduğunu aöylemiı bulundukl.an için, dünyada tekrar sulh ınumi nelretıteo kurtulamamışlar- mzştz f Evlerin avlrularına kadar so -
...., aükun teeasüo etmesile birlikte naliamızın da •her istenileni d • kulan düşman karınca aibi kay. 

k b 
ır. 

yapabilmek kudretine ulaJmlf• olacağını a ul etmek lizım. Müeyyet V8şı'k ;.ş başına geçer nıyordu. Bunlara karşı koyacak 
aeliyor. geçmez Türk.iye aleyhinde ağız V en küçük bir vasıta y<ıktu. Köy· 

Bu vaat, eoki bir askerin va.adidir. İıuı.nmamak elden celmez. rl-0lusu ııayiz ve intikam kusan J azan: !eri bu felaketten kurtarabilece1 
_______________ ş_EKIP __ c_OND __ u_z_ bir nutuk söylem.iş ve: Tarık Mümtaz en küçük bir ümit de belirmiyor-

- Sur:yede kalan Tüı4ı:lere ve du. Konı Dö Bris<ak, BeylRrbe_yi sarayuıda, İnıparatoriçaıı.ııı 
Çerkeslere karşı -'rtirklerin Erme İhtıyar gazi, büyük yemin nedimelerini Abdül Azize ıakılinı ederken .. 
rulere yaptıklarını yapmalıyız!> ~üfsıt n14luk bi" parola tesiri vermişti. Kafkasın gazalar yadi· 

Diye ortaya müıhUı bir fesadın yaptı ve EmJ- Nuri şalanın yir- garı alt:n kakmalı iğri kılıcını 0 _ len bir adamı meydanda yoktu. te burada bekliyorum. Kıyamet 
tohumunu atm.>ştı. mi bin kişilik Aneze aşireti, Şa _ muzundan aşağı sarkıttL kaması Olur olmaz kesan (26) padişah kopacağını bilsem sefineye ç;k ' 

ali kilo t .:ıuzuruna yanaşarak tercümanlık mam. Varıp emaneti alarak ge_tir• 
Dumanlı havayı seven ve ya~- mı.n tıruş me re yakınında- nı belfoe taktı, P~of'unun iki edemezdi. Kfunil Bey bir derece sinler. Sen dahi onlarla git. Iııl" 

maya can atan bedevilere bu ki Küneytara adlı Çerkes, Türk- gQıünü sıkı sıkı doldurup kapı- münasebet alırdı. (F.gel.) vapuru paratıor:çeyi alıp Beylerbeyiııı< 
men ve Dağıstanlı köyleriQe çe- ya yürüdü. Jrtık Çengelköy hizalarına var - tötümıem mukarrerdir. Nede" 

,,.,-----~.'.". --:b~.--~rkirge il.[eti gibi akın etti. Bütil.n köylerin ileri gelenleri, nış, demir atmak üzereydi. Ah. öyle önüne bakıp duruyorsun? 
Hergun ır . Kırmı.z: kiremitli ve oyu.ncak adetleri veçhile en ihtiyarlarının dülaziz Han yedi çifte kayıkla Sana irade eunedik mi? DüşüP-

yalllar'da Baron H' ,. ha taha • Muhavere gıbı susıu evler.ile Atabıstawn reyini almak için bu ihtiyarın O· ,apur k.enarı.na ermi.tti. Hobart ınek mi lazım? l rş ın s nesıne . . ? ortas·.nda tsv•çre köylerı'.'i. yada dasına gelmi§lcı-di. ,ın.şa ile zaptiye müşiri Hüsnü pa· Fahri Bey, yedi temenna ediP 

1 d b. . Hangı medenıyet. ı;etır~n Kurıeyt:ıra, bırbırıne va- Nuh baba, meşhur Kanije mu- a, pa&işaha hürmeten kayıkların iskeleye tırmandı. Padisaha bif 

Yakin ev er en ınne siyah pelerı'nlı' k n yırnı• köyden >barettı bu koy da el l:ıağlayıp ayak üzeri <turu- tü~lü ardını dönemiyoro;,. oerıi· 
- Hangi vahşet? l~r. bir tehlike :Car~c,.nd~ birbir- ::

1 ~~:~ H:~k~::,ş:~ r~~r yorlar, halk kayJl<ları on beş yir- ze düşmek telılikesi vardı. Ha • 

b 1, r k ad 1 n o ı' r m ı' Ş t ı' - 6-m aldı duracak cibi !erine yardım edebilecek şeki!.dc plfuı tasarladı k.. mümessil- mi metre açıktan dolaştırılıyor • f.z Mclımet Beyle teşrifatçı J{a • 
ı .. k l ask • ··,. ~ ve oy du. Sultan Aziz, kırmızı kayıkta mil Bey>ıı yardımlari]., iıJ<ele)'t 

o uyor. ve en mu emme · erı ınu a ıa· lerine ilk sOzü: «Cephaneter ne- yan gelmiş, vakar ve azametle O· rı.kıp iradeyi hümayunu bildir~ 

r- -- - - - Neden? zalara uygun olarak kurulnıus- _ _, ? d. 
80 

k ld ' J Müelfili : Nizamettin Nazif _Mihverle İna:ilterenin biri- tu. r.,...e · • ıye rma 0 u.. Luruyordu. di. Abdülaziz Han ye<li çifte sa· 
J' birine saldınfındaki tiddetten. Atatürk adlı büyük ebed.yct Ordu.muzun, nc~tı s•~.alarınd' Kay,kçılıar pe-den kürek. alıp tanat kayığındaki yeşil atlas pet• 

. Ad nde Bot ver. Ola-
1 

daha k'-·'- k l • on beşlik Alman agır obus batar. (siya) ediyorlardı. Az ileride ha- deli kii<;kte yan gelmişti, azanı-'' 
Cemal bey onu görıınce: kafa,ı ka,ketli hır adam araba - am se · lyo cusu, er <Uwıarp. 0 a~a- ceph 1 · · Al ı fız .Mehmedin köyığı duruyordu. le ba>,ıru go· gsüne dil•ürerek 1<P. 

. . ' - •·Ierclir bunlar. M tafa K al Be . . d . yasının ane erını rnaın aı k d , ... k il rmen bir araba tııt rınm a' nctına ıkı Çf>yrrk -ıkı-· gen ... .. Bak 'h sı us em Y ısının P ı· .. . [mparatoriçe vapur göş ün e a- lar:nı çatmıştı. Etrafına bile .,....· 
d•dı-. 1 kt · h 1 · j· - Boyle deme. ' mı ver ••msiz ve •öhretsiz bir fani iken kacıramaıruşlar ve koyler cıva a<>ı bakıp denizde çalkanan al • mak istemiyordu. Padişahım ı;.>lı; 

' tını an sonra, ıya pe f>rın 1 1 devletleri, harbin baılangıcından ib . . ' · t·· k .. d b' · rm.daki yoldar ıizerinde ter ket M b 1 d l 
K 1 ·· d S 1 ı ı · k d · · J. 1 k d ·k· ·ı u yırmı mınya ur oy en ırın- oşlarla (ya~a .. ) ağır,şrna arına yaşa haykırışf.arı kulaklarını o 

a~ a go• ara-ın a afü .a - '" a ı nın ınm~lillle )U ıııı e bugüne a ar tam ı ı ~ı yon ı· d b •fk .. ·tı f , .,k .. . mişlerdi. Bu cephaneler bir .ka· • ber başile selron verip iltifat durup tırmalıyarak çınlatıyor • 
cİ)efİ arabaya lıinrliroliler. lki Iİ· Cı-binden çıkardıEı bir anah 873 bin ton ıı:emi kaybetmltlj;j' d•ll 'k; .m"'""~ ı~nf ınuJ- za çık.ırmasın• diye ahali tarafın gösteriyordu, AUdüLiziz Honın du. Teşrifat! Kliındl Bey müi<trfl' 
}anına iki kanun neferi otur- tarla kapıyı açtı, karlını Pve l~ilter~nin. kayıbı da. ;erha ~· e ışı ar.nı g* rmış ı. dan köylerin dışarılarına yerle!i· •apuı-a sokuldu~nu herkes gör- mel Fransızca bil:.}ordu. l{;ıf~ 
mu;tu. Kolağa ı tahiye,ini tek >Oktu. \ e ancak ne girip kapı· Y'd ".eild~ bınlerce ton an qagı 

1
. ı·bd t d d Ş be . tırılmiş ve üzerlerine de gübre y nüştü. Akıntıya kürek çekerek ME'lımet Beyle Fahri Beyic ôı>İY 

rarıadı. k ı . k 1 1 eg ır. s ı a evrın e am, şın- \üçük delgacı.klara batıp çıkan ne düştü. (Eqel) vapuru mcrd·· 
nın ar a-ına • eıııır "' ıı 'aya· 5 ne? . d ... 1... . rk . d. ğilnu ti S it Az. . ha -

d lı k - ana cı or u muşıngı.nın me ezıy ı. ' · «•Y klardan,, n an ız ın ta • venlerini çı.kmağa ba.şlad;lar. İli' 
- Ellerini reblerin en çı · ılıktan 'O~r~. a'agawu ~a ll. _Bana .ne ~lur mu? Bu ka- Kolağası Mustafa Kemal Boy, bu Nuh baba, hemen teşebbüsü -edıkas». '"ı-ı:'dı .ayyuka çıka- kele başında imparatoriçenin ,~r 

karıııa,ına mü aade etme) ini~. O zaman ıkM dr rahat hır ııe· yıp medcruye.lin. kaybıd~r. Ben ordu eınrındeki bir süvari alayın le alarak icraata gir:;tı ve s .-arak tep'.nıyorhudı. . yaveri bekliyordu. Bu genç bil' 
Yanar-ınız ha... fr, alarak f?Ülüııı-ediler. Je bu mo:denıyetı~ çocu~y~:, da staj müddetini geçirıyordu. emri verdi: -:-- Padi"ahım, şevketınle dev- Fraosı.zdı. Sırmalı apuletleri ,Jt 

\"e arabacıya tınrelti: Bu adam, Varrlar giine~i .\.- -Yanı? Haı:; m.ede'.'ı~etın · Namık Kemalin en büyük ada- - Elfıeri silah tutanlar, ovay• letı.nle .. b;n. Ya'a... . . göğsündeki çapraz şeritler g'iJJ 
- Arkada~! \"ardar kapı po>toldu· Bu kadın da güul -!vrupa m ~nı~et~~ındiye şı ve hayranı olan bu zabit, deniz ırıen br·~azı tutsunlar. İhtıyarlnı Abd!-'lazız Hanın kibir ve aza. kaınaştırıyorou. Başyavcıw adı 

lı.araloluna çek! Loli 1 • - v"ı:1'a m enıye ı gıbi engin ve rontken gıbi nü • da bu cephanelerin altıtıa bliyiik ~et~ zıyade ~ h":"=.a'ay. (Rafase Bris<>k) idi. Sarı.;ın b'1 

K d . · d b k b' l \ AR.DAR v • »\L-OLU. DA bır-feyİnyk~• turm.ı •dı"yo-·~ ?, fuzlu gözlerini etrafındaki ruhla· birer ateş yaksınlar! daki hele~ano:.e şa:;kınlıgı uze.rm- zahitti. Dolgun yanakları kan J<ı~ 
ı-n ısı e a~ a ır ara ıa- "-'?J.'- n. - ~ ·~ Jen ıııtını__<nı. İrop.aratorıçe Oıe· mızı idi. Kam'! Bey; .zatı hüf11' 

ya atlı}arak komi eri )anına Kımun neferleri Sandalciye - Hayır, fakat Avrupada, tek rın üzerine çevirmq, Suriyeyi * b . göl nmın vap~r köşk,u kenarın.dı.ın a.. yunun yedi çiftede iınpaıatori" 
~ldı· Grand otelin önünden fin kollarına ~e bilekl•rine ya· medeniyet bulunduğuna kani bu- clıekten ve mehmkten geçıriyor- Sabah güne~i Ta anye. .. ' 'agı baktıgı.m gaz ucilıe goruyor, hazretı.?rine dıtizar buyurduJıll-
dö 1 ı.. b b 1 k ld 1 lunmadıimu ilısas etmek iıtiyo- du. üzerınde yükselirken yırmı g= f.akat görmen><!zlilı:ten gel.iye. rdu. rıru~ •nyledi. Y"·'--·şı (B-. - ~• 

.. rt na a ge~en i.ı ara a a\ a p1>mı' ar, - ıını aı ımı en-e-1· Öyl .__ d b .. tü Avru k-· .. . · tepe~_ııde devleı _, 
1 

f • ~ """"' ,.-,, 
l lı I d k k • • • . d. . I dı K rum. e o._y ı, " n • oyun yırmı. ' imparatoriçenin ardıııua atı ne- şa,aladı. Abdüla:z.iz Hanın zjya"' 

8'1"' im a arının onu ı~ı - ne yuınr':':~. ın :;:~or a~k k ı:. palılar o ~-~!'etin. çocui_u .~: Memlekette buna!Lcı bir isfb- nöbet ateşi yapar gibı, birbiri ar dimeleri de vardı. Ah, bunlar ge- kibirli ve mutaazzım olduğll~~ 
Juı ara•ında, haziran giiııe~i rakol.~n o":une a_r t~ e _ !urlardı -.e, hı~_ıu~he~, elbırlııı:ı dat hüküm sürüyordu. Impara • dından yirmi ;ıelzele koptu. Ik çen sene Elitt sarayındd gerdan çok defa İmparatoriçeden ;tll' 
görmü) Karafatmalar gibi ka· uıe soylemıyen komıaerın oda. ıle ıınalanm oldurmea-e kalkıf· torluk cduvarlarıın kulağı var!• b . b boş deve selıe lutulmu 'urıp göz süzen Fransa efil.herle. miş~ Sultan Aziz gibi neffl~ 
natlanarak uzaklaştı. •ına girdikten 110nra 'inirli si· ına:zI~dL Bu hup Avrup~ ~l~et- denildiği günleri yaşıyordu. ~ m:%ıeket eıılızı gibi Tabari rinden ba5kaları değildi! Oyle u- cihandan akdem tutan bir pa~ 

nirli söylenmeye ba~ladı: lennın ~ka ~ka ...., b~ıbırınt Kimsenin kendi gömleğine bi- ·c ovır.;ına doğru aktı. <unca levend boylıarı, yUV!!flacık (Daluı ı:ıtl 
Hafi{ bir yağmur ~i•eliyor· - Siz beni ne hakla burala ~·~.~~~nıyedtle;-ın çocu arı 0 

- 1, emniyet edcmed';ği böyle hır Y .* dolgun göğüsleri vardı. Incecık ./;j 
? mm.rınuan oa-mllfl.... M f K al B belleri sı.kıl p sanlınağa değerdi. t , 

dıı. Tramvay radd~'inde duran ra getirebiliyorsunuz. Med . t b" k .. ld.. hengamedi!, usta a em ey, Deve .bedevının efendisi canı Sultan Azizin sürmeli badem göz- G l l . 'T' k •..ıl 
bir adam. bir dakika kadar. a· ffiddeuen ve he)ecandan - 0 ..,~nd~ye Mır du · ~ bir i ndekı mukaddes sırrı açabıle- se.-gili>l ve herşeyidir. n.:Veler· !erinde ootaret kaynaşıyordu a • aze e erın I a vtw _ e•u ır. e enıyıc.. F·r · ._ 
rabaların arkama bakakaldı. yüzü sapsarı lı.eoilmi~ti. Bur • telakki tanıdır. Demokrat bir 'Ck ruh~, K~neytaranın 1 ısım dağ•lan yirmi bin bedevi, sudar• ma, padi~aha o yatJll bakıp rağ-
Sonra. Iro·a ko~a eaddeniıı Ö• nundan kesik kesik go}uyor, en b~ka türlü medeni, Nazi bir bat- \'e Durzu. ~gı ıblelmkomşu Kolafn çıkmış balığa dönmüştü. Müth i· bet göstermek yara<;mazdı! İmpa- Cumhuriyet - cYanı., dıy•'". 

·· ı· · B 1. "k · b' b Berıka koyunde u uş ve a - 1 k ratoriçeyi hala ı;>rmemezlilı.ten ki.. "-" kıraz yıyen .<avıflıY 01 hür tarafına geçti. di.rli encli,eli lıakınnordu: katur u...., o .. evı yıne ır at- .. ilk. h.. nkt . e ç•ğlık ar opararak develerin aı ,.._. , 
B ' k . 'K . '. k na İcı,ıldıı>ıııı ka türlü. Bunlann biribirlerine kasın buy . urnyet ~e erı~ kasına dilijtükleri zaman Nu' ~e]fyordu. Bir senedenberi fettan muş. ..,.,. 

Bir wkağa ı;apU. ır ö eyı omıtecı apa " vıın.; demelerine kulak asma. ~ahit olıııuş ıhtı:;ar bır gaz.ısı e baba kurubu . . .. '.. ·. l<panı;ol ddı.,r.nin yolunu. gö- En Son .H.avadıs - FıJcracı":.ıı 
döndü. Üç be~ adım yürüdü· anlamı ıı. Fakat ne olur ne ol· _Fakat ortada bir vah,et yarınki dünyanın en büyük ga- d h<>,; ltt ~n ikı .gozun~ ?" zetle}'IP d.urmuştu .. Tap .b': ~ıl m.ız kurşuncu Hai>>be ıe.y~ 
Koloınb. otelinin holün~ dal- maz, •bel!..i elime bir fır,at ıı:e· var Hem de misilsiz bir vah- ıisi Türk vatanının hürriyeti i. • .,;::'.ere} uı.1an1a· vaya ınenıh. ogfz ,ahır ~mıı;li <le, şımd• ııı,. ıhtı • diJind<!n konuşmağa b; Jı;ııJ" 

'-' d 1ı ·b' f k b' ·· · · 1. ? · ' · · ha '°"' and "c K. J rının mu ış m .. rının iden gı·ttı«;ın· ' a·leme i.!fuı dı. Bu ti man I uvan an ai· çer de kaçarım> gı ı u a ır ,et. Bunu knne mal etme ı ·· n hır ocak ba~ında Ş .,...,a ri ı:füi ölüm ıslıklarile saatlerce rn e ~ ' · llAlı' 
ka<ı dcg"ildi. Do>doğru 17 nu· iiınicle dü-Liigu"" de olu} ordu· -Birazını birine, biraz çoğu• ıçmişlerdi. . inledi, durdu. ·dip duracaktı? M&beyinci Fah- ına,;a . Ul · B · s ~.,! 

' k h .-i Bey, huzuru hümayuolarında .an - ug .·eyın· eme:ıı ti 
maralı oda)'a çıktı. Lakin kanunlarda öyle Uoj av· nu ötekine, bir mühim par?'"ını Bu sa<lakat yeminine .. ar,,ı 1 ~ Bütün bedevi aşiretlerinin rÜ· ellerini göğsüne çapraslamış a • takı rada~anesı .Ali. KU'i" 1 

........................ ... !anacak 8urat yoktu. Sanclalci· üçün~üsüne, fakat topunu bırden tiyar Karkas gaQ.sinı~ g'."'terdıgı yalarına ve şark;larına giren bı ı·akça ıfuruyorou. Abdüli'lziz Han rafından ıkmal et!ılmıştır. ıel" d 
ydin bilelJPrini lo«ada nere • hepaıne. ruh asaletıni, ölüm d.~'eg·n~e bı. :;aman günün akşamı, bo1.guna dudaklarını kıpırdatarak mırıl • En Son Havadis -- Gazete.;I il 

............... .. . . .... .... 'nden kanamı,lar-a bala ora - Nedea böyle diitünüyor- le unutamayan At•. turk, pıofe • uğrayan aşiret;n Ş<!yhlerı Nuh tan dandı: miz Şemsettın Saminin k~arll il 
Gece yarı<ınılan bir aat n sı • ? b t d kt t b d· tıılu) orlardı. sun ,6r Bayan Afete .zza ' e e. • aman diJıemUıler ve büyük and - Fahri sezdirmeden bir ak. alamına döo:ıdü nazar de· . it 

ra bütün ljıkları •Önen otelin sın .ın I l - Zira ben harbin hiçbir da- ı..rdıği son hatıraları aras:nda hır içildiı(i kutlu ocağ'"1 basında gec \zametim nasıl görünüyor? am- Vatan _ Yalnız fikir sM f 
Lıpı•ında bir arıwa durdu. 0. Pança ar ı na•ı yapı;ını~-a vayı halledemiyeceğine inanan- b h' .kilin gibi ta ih ~ b. . ma, do"rusunu sö,·le. Bir cela.!li m·'-'- ı"ktifa - ·'en m··'-·--"'r .. lardanım. v;.s.iyet \'C ır u r e ~va.,..' .r·n~ k~ '"'r !'>Uttn ır aşırct " ~ t:A.J1C ~ y.ua~ ... .ı--
tdin kitibi, merdivenleri ko~a o)le kalmı~tı. k . d ENSARl BÜLENT mal etmi•ti. meclisi kurmuşlardı. durmaktrunıyız? .. . gede yaş;.ınağa mahkümd.ıt··I!" 

ak · j' T d - 'ki aı·zı' bu Cenıal beyle omı<er O a} • • dikt t" .. 1 . .. b .. ·· Fahri Bey k:zararak gozlerıni - Muharr.'rın v--"=ı· )_, r ın· ı. a~ı ıgı ı v ı . h" 'h. Çoı..ıeı·ın a oru ve a~ ret t-· M C'cl·s yir.1ıi koyun utun za- .. .. . :dirdl U 1 . a.4Ll..__ ı f 
arabaıa koydu· Sonrıı, me-rdi· girdilJeri aaman, hın ır ı. tı- ru t··'--ne ••vurıııtı". lu. rın Azr.Uli olan E:ınır Nur Şahin rarlar n,;, bedeviler tarafından Ö· onune ı.n : ,uca. . . h fikir söylemekten >baret d4' 

1 k mıte ,.., , - Şevketlu eiendımızın ,ey. d·ır?. ,,( 
venlerd•n. kendi•İ gibi ko~a • yat i e ve ) ava~ > aHş, -o • C l lı · na<an;n yirmi bin kişilık yalın a- denme~ine ve yirmi köyün hudut betlen·~ı··ıı dorenlerın dudak,ıarı y . S bah B. k d:~ P'; 

il · · ı · d ık r ema ~y, ne~eli bir kahl.a ~ , ~ c ~ .. , 
ral.. inen iki adamın arabaya cinine ennı ~ep erın en Ç a ).J<, ı kabak bedcd ordusu !arındım içeri bir daha ne bir de- çatlar! ~v~hını verdi. Aldül"7.iz enı f1 - ır •. a. ;ıı~ 
•İrnıelnine yardım elli. Bun· dılar. Bir dakika 'onra, Cemal ha fırlattı· 'n büyiigünıüze karsı rn büyük ve vr. ne de bir deveçinın l(İrnıe· ll n gururundan gözler.ci süzdü. bw,umuz, rakının men ın> 

1
#" 

"' l d k d - Be.-hııde zahmet •rli,or- · b k k "'-') En Son HAvadis Ne !ardan hiri doktor Ge-ltr idi. beyin tav, iye erin e ne a ar ' ada at. ye~ınmm. .veri •ği u mesine hükmctmışlı. .. Yedı ı;if,e ayı , (..._- vapuru .. .. ?- • 

Diweri ;,e Yuvan. haklı olduğu anla,ılnn~ bulu· sun.·· dedi. emız koylerın.~arımınc d:ılm •tı. Tarık l\lumt.ı' 'kelesine yanaşmak üzereydi. ğını gonnuş aoaba. 'f 
" I d Celıcnn('me ,,.İtıııe!. için lıu AnıbJötanı susleyen y•rmı kc•)· fiafıı Melınwt Bey vap•r•fan de- Tasviri Efkar - Her b 
Bu araba i!..i üç so~ il-o ag nuvor u· "' . • . . , . ı l ·· d d " .. ı .. b'li ,_,,,? "' • ' k d le ].. ·ar? -.n eden t b rı s g· o ıe salınan isı<e e uzer. i.n e u • vazuenin m""'" ı. m"""::.., ";ı 

tılı.ıan .onra Ioloz boyuna çık Sandakiyefin paııtalon cep a ar ace ye ne azunı ' · yı. 1 m • ıye a ı e ı "'· M P,~ V Zat • şf İ ru)'<'-tlu. Yanmda harıcıye teş - En Son Havadıs - BıZ1"' • P " 
ıı ve Olimposun ,;anından Ya· lerinden her biri ko• Loca bir Bu ı.öz, galiba; Sandalci)e· kurşun yagmuruna tutuLnuşlıu. " " " • I er fat" st K~mil Bey vardı. Hü.n. dig-iıniz ona <her nimet bir~ , . . • or· k . o , . çol muharebelerıne malt.us ,·ar- d . . d 
JıuJ.i mahallderin in dar ve ka- bınayt u~urmaga ...,. ı '": eıt~ fin hoıuna gitmişti. na. vazı· i uLumalaı· yeri göğü sars:yor- aır Sin en : k"~ın ı;anaşt ~·nı görüne~ YÜ.'~e- in mukabili mJdin derler. }J-
ranlık yollarına dalarak telı:er· iki bomba bulunmu ıu .. Koını } eti unutarak ~ıkral< bir kalı· du. . . -.nı sa.o an at kayığına dondurup Vakit - Giritte 30 bin 

leklt'rinin se,ini i~itıinnez ol· er, bunları çıkarır çıkarmaz, kaha fırlattı: Zahıre<len, tencere ,.e ka>.ııı lı>::;~'°;~~a~!:~cı~ ;:;::.:.~· ,b;;.: \ ~f"ncly ı:a~l~ ıl~me'.!:.'ı:a,~:i; harp cdSoiyoHr.. _,. ,..,..ır ~/; 
dn. komitednin yanınrlan, ko~a • - Haklısın l..nmandan heı. k d - · 1 d k · ı ı b ı • • d .. · d En n avauıs - .,...... ,; 

il 
a ın)ar.n gko_gu

1
s erın P ı sus a ·. lamru;ında hl"r ~~ı ay Vf' a11_h ... e~ı l::ı.d.n ""kabar~ beı.n ad~-~·ak uzerı u • İkdam _ Japonya vsbit'1 ;P~ .. 

Avni •anttt bir ha~kı araba. rak uzaklaştı. Ve iyi ki uzak • Aceleye ne lüzum \ar! mı nlarıııu~n oy er n liV:ı ı ı:yvan memurun mesıe~. aanat .ve ı t~- ran F n Y':. euı: . . kı ak uzer<' fi 
da Yalılarda Bar<>n llir;in has la~ı; zira bombalar ceplerin· bir aduırun üzermde sigara kır na kadar aç gözlü bir ya,;ma bruı- oaslan sasları hakkınd;ıkı mah - H3fız soyle. O yanındakı vazıyetle ka. ~ sa~tıı 
ı.Jıaneoine pelı: uzak olmayan den çıkarılınca Sandalriyef bir tu•u da bulanabilir, boıııba rla Jamıştı. matı as!:erlik ıubclnine aynca !<amilse icabını icra etsinler. İş. En Son Havad•-5 - ,,J 

k 1 ık ? l · · k ·· b lh k • ı · h na ~ziy<>r bu haber. 1 hüyik.ek bir evin önünde gem dev kuvveti gö;tererek an un- bunc an ne ç ar. Bütün genç .ormı as ere gon- ve i assa av<. ıt 'rıo ·rı usu- (~"' "''" , " 

rd 1.. • • • ko · _...,. (D / ) derın;• olan bu ko··,·leı·ı·n bı·ı· a; •ıııı• dikkat na7 11olunuı. 
kaeıyo u. Bu arabadan inen .ı;ıırı gerıye ıllJUi mı'41t .._. a '" nır -. ' u 



t 

Paris! 
..,,. 3------------------------------------------------
M eclis Orduya şükran ve 

sevğilerini bildirdi 
(Baş~ birinci sahifede) vatanın müdafaasına her zarnan-

tıu ahvalin istilzam ettiği tartlar dan ziyade hazır bulunan... Almanlar, bu 
altında idame ettirmek için ve- Bu derin ve yükse1' vaafile F d h ı kt K ) K ) H • 
rilecek munzam tahsisat olduğu- engin bağrından çıktığı, büyük ransa a a- ra a .. ra aro ırva.tista.n • şehrı· Petene 
tıu esasen bahis buyurdular. Bi- Türk milletinin kalbinde ıarsıl-

:ı~een~~f :n~il!~~:ı::a:i~iütç7e~~ :~faııb!~1~~:nus~C:d!~r~~ ::r~~~ yat pahalılığı R .d Aı· B ile madam posta ışlennı teslim ede-
80 milyon değildir. Bunun daha rne7 kutsi bir aaygı ve minnet t h •• 1 QŞ l l QS d •• 1 
fcvkdindedir. Fevkalade tnhlsıd·~~t yen almış olan yiğit Cumhuriyet a a m m u .d. Lupesku uze tmeg"' e cekler mı· ?. 
Pey erpey huzuru alinize ge ""- ordw:u.n~ Türkiye Büyük Millet d•ı b• raya gz lYOT 
ÇC bir rakamın kaça baliğ olaca- Medısının sonsuz saygılarının bir e 1 emez ır Ne\-'}'Ork 30 (A. A.) - Ne' başladı 
iını geçen sene Jiitfen kabul bu- .kere daha sunulmasını arz ve Bağdat 30 (A. A.) - Rışit york Sun gazetesinin Unitet 
J'Urmuş olduğunuz rakamlarla da teklif eylerim. d • Ali Gevlani burriin hı"lha ·I '7~ı:. 30 (AA s~-C . 
,.·· .. 1 e r e c e y l J "- ' t>lates Jui idaresinden ()PT-endi . Ll"fırep . . . - . ı.eınnı a-.. ormuş o ncaksınız. M. F. (Ela"ıg") • Dr. Zihnı· Üa- B k l k" o· d L k G -"'·ik 

C d _J b ... asra mınta aııınt a ·ı garni • g"ı"ne go··re Antı'lles (lenı"z"ındc 1ansın an: ı a, oı;:ıA otar ve eçen ııene Milli J\lü maa üt gen (Bolu), Alı" Rı'"a r ·en (Ço- ' rf tak la nd 
"esfnı· ··ı. k M l" · 'bı" h) H ... ı;;.s buldu ! zonlarını teftic::e çıkacaktır. f k . . Frimo e rnın a rı a postr .. n yua:se ec ısın tasvı ne ~u .' nnıdi Yalman (Orduh :o ~ er etme ·tc .olan 27 hın tonı· muamelatı yeniden başJomı.şt'r 
lktiran eden tahsisatla bütün hiz- Zek~ Soydemir (Erzurum), Dr. Irak teb)ı.g"" 1• •• Jatoluk Amenka vapuru wn Dalma~aya gelince şimdiki hal. 
illetleri tamamen ifa edilmiştir. S d K k -- I YJ 

V "'- Öa 1 .onu CBursa), Şükrü Ali e··ı·· t 1 :;iira1 ~ Nev Port Nevs'c gitmek de yalnız Raguza ile posta mun-
e YÜKsek Meclisin bundan ıon- gel (1 t b 1) ş U Un gaze 8 er, Bağdat 30 (A. A.) - Irak lı b: 1 

ra da bu ihtiyaçları gözönüne a- .. s :ın, u • . Erdoğan ( Gü iizere emir almı~tır. Vapurun meleleıü yapı nasına aş anmış-
larak kabul buyuracağı tahsisat- ~u§afe), N(Kafi Kansu (Giresun), İŞÇİl9rle beraber ... aekeri tebliği: Aıoerika deniz komi ")Onu tnra tır. 

1 
M 'st 

~ d h" ı · · . 1 ay onya). t. Sabuncu • Garp cephesinde Irak kuv- f .J A • . . • Hırvatistan i e acar. an ara-
lf ordunun bütün ızkmet erinin (Cıresun), H. Reşit Tangut (Ma Yevm·ıyeler·ın b·ıran ~ııuan merık~n halı_.rıye ı l· sında demiryolu mi.ina1rnlatını 

a e ileceğine bizim anaatimiz T ) S D vetleri diiı;!11anla muharebe.ye "ın satın ahııdııı:ı rnalunı..ııır. ta,...~;.,..., etmek "ıçı·n g"ırı.ş' ı'lmı.ş· ol"r v d 1 · a • ırrı_ ay (Trabzon). . . I ·ı· l ··ı·· :. v ıı ............ o 

ar ır. -Şüphe yok ıeı erı- TAKRIRLER SÜREKLl AL- gınniştır. ngı ız er 0 u ''e ya· Eski Romanya krah Karo] müzakereler, memnuniyetle netl 
tıOr~~=e~ji~~latı K8IŞLARLA KABUL EDİL.Dl evvel arttınlması ralı olarak 3000 knclar zayiat ile madam Lupe cu Vierge n- cetenmi.ştir. Halihazırda Macaı 

Sayın Ceneral, ordudaki te~- u takrirlerin Meclisin sürekli vermi~lerdir. Dii§manın bir mu dalarından Havanıı:.n gitmekti' harici ticaret bürosu, Zağrebde 
ltılittın bugünkü harp icaplanna ve heyecanlı tezahüratı ve alkış- f•Sfuanı·yor kaLil taarruzu ağır z.nyiat Yer- olan bu , .apurda hıı,lnnuyorlar. d~t.i bir murahhaslık tesis e t 
UY\Jp uymadığı hakkında bir su. larile kabulü üzerine Milli Mü- dirilerek tardediLnİ§'lİr· Vapur, yolcularını Havnnııyn mış ır. 
al sordular, kendileri de yakında dafaa Vekili Saffet Ankan kür- ,r1·-.ı· 30 ( ,\. .) _ Ofı' aı"an· Cenup cephesinde kıtaları • k ----o~ 

süye l k b b 1 s • çı ar<lıktan -onrıı der:luıl • e'' ı 1 f • ti • ayrıldıkları için bilirler ki, ordu ge ere §U eyanatta u un- nıız l\Iürakel'de İngi1iz me' zi- spanyo aş ıs erı t k 'l 1 muştur: sı hildirİ)or: Port. i\'en·e hareket edecektir. . • 
eş ı utımız imkan ann azamisini 4<CUMHURIYET ORDUSU VA A . l D 1 p . 1 terine hücum etmislerdir. Dür. 

elde etmek üzere alınan tertibat- mıra ar an arıste ıem • • 

la bu İstikamete doğru YÜrütül- ZIFF.SINI YAPACAKTIR. başvekil mua\ini hem de Bari- manın bir çok. ölü , ·e yaralı ı Amerı·ka lı'manların. nin yenı· c.!eflerı· 
nıektedir. Bunun teferruatı bak- «-Arkadaşlarımın Cumhuri- ciye Nazırı ::.ıfatlarile iki tiirlü vardır. Y 
lc:ında benden sual sormıyacak- Yet ordusu hakkında gösterdikle- faaliyl'ttc bulunmu§ ve i§gal İngiliz tayyareleri ~imalde Maddd 30 (A.A.) - Stefani a. 
lannı kuvvetle ümit ve tahmin ri yüksek iltifat ve itımada ordu altında hulunan mmtakaclaki tayyare ıne)danlarını },ornbala dakı' 80 yabancı oem-ı• janslaldan: ~neral Maccardo, :fıı 
ederim. Yalnız. şunu tekrar te- namına Lilhass:ı arzı te§ekkür e· mıı:lardır. Hasar yoknır. kanm milis şefliğine ve B. Anto· 
nün ederı·m kı" le,.kila· tın hedefı" derim. Cumhuriyet ordusu, va- bazı nazırlarla ezcümle Harbi· " V C " J a~ingtoıı 30 (A. A.) - A· nio - uolafalanjist genQlik cep-ve istikameti tıpkı kendı" ar--ula. tanın müdafaası işini, göstermiş ye nazırı general Hutzinger ve ngı·Jı·z tebJı.g"" ı" •• h · -~&ı:~· ta . edilmiş! d" 

... ld v k ·ı · yan Meclhi Birlesik Amerika esı ~ugıne ym er ır. rı ve kendi istekleri dahilindedir. 0 ugunuz yükse itimat ve 1 tı- milli ikti!'at nazırı Bouthilier -
(Br~~o acsl.~ri) Memlekette bu 

8
fata layık bir surette yapacaktır. ile görü~ıııü§tür, Kahire 30 (A. A.) - B· B. limanlarında muattal duran 80 

teşkılatı vucude getirmek için una itimat buyurmanızı bilhas- Hilen bahi:o mevzuu olan C. Hava ve ordu karargahları· den fazla ecnebi gemisinin Jıii 
rnotör fabrikası veya buna rnu- sa temenni ederim. (Bravo sesle- nın tebliğlerine göre, İngiliz kfunet tarafından alınma tna 
adil bir takım fabrı'kalar kurul- ri, aürekli alkı .. lar) .> lıa::lıca me elelerden biri yeY· k ] . B .ı_ F h d d k 

" • l 1 uvvet erı ruıranı1n rat ııe - mü:oaa e e en anım liiyıha ı. tnnsı hususunda temenniyatta bu. Milli müdafaaya ait bütçelerin mıye me e e:oi< ir. Paris hasını kili d l 
1 k b 1 1 f b 1 · · ·· d rini ta · en simale ogwru i er· nı kabul etmi~ ve Rei icunıhu. ~n~~lar. Demin de nrzettiğim n u ü i e masra ütçe erının mu 15 gün euheri, az olan yevmi- "' 
~ıhı ımkiinlar temin ediyorsa bu zakeratı tamamlanmış olduğun· yelerin arttırılma.:ı lehinde nei le-mektedir. Diğer tnrafıan Fal- ra se,ketmi§tir. 
ırnkanlardan azami istifade et- dan '\'aridat bütçesinin müzakere- riyal ) npınaktadır. Ilayat lıis- luja<lım Bağdat istikametjnde Bu kanun mucibiuce, ıncz-

~eksika işcileri' 
Ruzvelt'in nu'tkunu 
beğen diklerini 

Berlin, "herşey'i 
girişilen müzake
relerin neticesine 
bağhdır r., diyor 
Berlin 30 (A. A.) - Y nrı 

rt• mi Lir ka} naktan bil diril • 
mi_tir: 

Alman gazetecileri tarafın • 
dan ~orulaıı t;uallere cevap ola 
rak Harici) e r ez:ıretinden bil 
dirildiğine göre, şimdi Pnriiitc 
hulunnn FraııSJz lıüki'ımeti er
kanı Buracln muvakkat l>ir 
müddet için bulunu) orlar. Ka 
bincııin Pari c nakli halen ha· 
his mevzu olıuaınnktadır. 

Franqz - Alman müzakere· 

lcriııc g .. liııce, ancnk bu miiz~· 
kereler bittikten b~nraılır kı, 
bu lıu u ta kati vazıyet almak 

miimkün olacakur. 
Komıı:m:ıların de,·am ettiği 

u antla Almanlar, Fransız h~-
:ı; ' - ır· ı:e'"' ilave ctınenın 
yanatına ıı :. ı 

. · olnar•t ıuütalea,ın· 
l)J.e\" 1111 1 :z: .. .,... 
da bulunuyorlar. 

Kitaplar arasında_; 
rne.k yolunda ve kararlarındayı.. sine geçilmiştir. Bu münasebetle l el hareket eden lngı"liz hava km·· kiır gemiler nıübavaa veya mü ... .. ı ''"1 ı· y k"l' F A" ,.;e<li ir ecede pahahla,mı~tır. / -Lan 
.... Maaşta bir noksanlık görüldü- soz a an ıv a ıye e 1 1 uat g- • vetleri yarı yolda bulunan Han adr.rc edilecek yahut ta kirnla Cumhuriyetten sonra \-... 
lırünü ifade buyurdular. ra1ı, ruuınmede bulunan ve b.-- Yenniyeler h·hiııd.e hazı tadi· k I .ı k k Moksiko 30 (A.A.) _ Meksika 

bildirdiler 
A k V • • 1 d 1 k 1 .. t l ğı 1.1 kt ınikda asaba ını zaplt•tınİf er nacaktır· Bu yüzuen açı ta a· d"kı" send!,·anın mu'"messillerı·, re- G Az ET E_y_E. __ _ ... r <ldaşlar demin de anetti- ergı ve resım er e yapı aca a yapı aca zanne< ı mf: e • . u 1.1\ ~-

gf?1 gibi bu doğrudan doğyuya zamlara ait kanun layihasının va dir. Fakat fiyatları kahil oldu· dir. Şimdiki Lalde lngiliz kuv- lacak olan miirt>tleh:ıı.ı tazmİ· isicü.ınhur Camacho'ya bir mesaj -MECMUALAR 
ın1ılli müdafaanın her sene mutat ridat bütçesinden evvel tercihan ğu kadar §İmdiki hadlerinde vctleri garpte.n ·ve cenuptan iki nat verilecektir. göndererek bitaraflığın terk edil· 

29 
tıı·teşrin _ 

31 
llkkanun 

o ıı.n b" 'd" L .. f ve müstacelen müzakeresini iste- İ!<tik:ımelle Bağdata doğru )ti- o ime.sini talep c.tm.i~le~dir. Her ne ıA 
f k 1 utçesı ır. ut edeceğiniz rni§ ve bu talep tasvip olunmuş- tutmak için hükfımetin takip rümektedir. s· B k·ı· kadar diplomatik ırnahfi1Jerde R e- Yazan: Feridun F&zıl Tiirlbentçi 
~~i a ilde, tahsisattan bu faslın tur ettiği iya et tleği§ınemiştir. ıyam aşve 1 1 ve isicüm'hurun bu fikri ka'bul etme- b u um 

Yacı 0 an rakamları da itmam · FaUujadan ileri harekette _Başvekalet Mat uat m 
etınek suretile maa§ faslını da ı"t· Bundan sonra 1941 yılı vari- Yaln.ız çok az iİ<'r<'tler yiik el· k f Japonya sine büyük bir ihtimal verilmi Müdürlüg·ü neşriyatından_ 
rnarn ed •· B b'" 1 dat bütçesi kabul ve muvazenei tileccktir. ) iiz kifilik hir Ira mü rPz('c::j yorsa da bu hareket Meksika i 
njb· h ecegız. u oy e olduğu um ı· k ··z k · ı•,ı"r e<liluıi .. tİr· Pm:it Alinin Bang~--k 30 (AA) - Si'•am çileni arasında l'ngı''"-re ı..ı.ı·n. Cuınhuri'-·ctten sonra çıkan ga: ... ı arcı h f 1 d um ye anununun mu n eresı Abluka ılola) ı ile Fransa v ., ' A ıru "' • ııı.c t:ııı • " f'h . Unl 
teli · ra asını a ayni SU• ikmal edilerek reye konmuş, 3S6 Bağdattnki idn~esinin gittikçe Başvekilinin Japonynyı 7.İyaret mevcut hissin yeni bir tez.ahun zetc ve mecmualann bir 1 rıs e· ıtmama çalışacağız. mevcudun ittifakile kabul edil- gittikçe mahdut lıir iktLadi lın k l J • 1 1 etmesi ihtimaline dair çikan ayi- olarak kabul edilmektedir. vermek üzere tertip edilen bu 
C ır nol:ta hakkınd h • k 1. O . . za'"·ıflama ta o c tıgu nn n:.ı • 

1 
b" ı ma 

ener ld . 8 mu terem mi~tir. yal gcçırnw ter ır. tarsıyı J :llar Bangkok'da teyid edihne - Bu hissin yeni b.r delili de en· eser. bize, devom ı ır ça ış -
Kendi~ .en ~ıcada bulunacağım. BAŞVEKILIM1ZIN Fraı?~n~a Jıii,]i el~r yiikleıni:.: • maktadır. mektedir. düstri işçileri konfederasyonu tn- om mahsulü olan makul "e. ~u-
aıların~:\r~ tk .. subnyların ma- BEYANATI tir. lkti.adi tecerrüdiin hiç <le- Başvekil yaz tatilini ecnelbi hir rafuı:ian neşredilen yeni beyazına vaffokıyetli bir tasnifi de bırlık-
d 1 c avute temas buyur a·· . b" 1 'b" .. ''s· k memlekette g""'irmek arz.usunda medir. feriler konfederasyonu bu t' kt dı" u ar Ba 1 "k k - utçenın oy ece tasvı ı uze- ;.il c •lalıili fh utları diinva fi. ~.... """ te ge ırme e r. 
Yor ~ . ZI .~rbı yu ·se maaş nlı- rine Başvekil Dr. Refik Saydam c l ,, ,, sınar '' 1 a- ~e harp yaz.İyetmin Sıyamdan beyannamesinde B. Ruzvclt in Bu kı'-"llletli eserin neşrine de.-
1 ' Ynı rut ede bulunan b.,._- T: ""1 arının dı ında lulnuık ı•iLi ki ·· ·t 1m d ~ tk ·ı t "le ı_ıı.. k 'ıd J M arı dn k d' ~ b 1 ...... KUrsüye gelerek n§agıdakı beya- • ·· " ıza ıaşmasına musm o a •hı nu u ı e mnamı mu'Wl:ol o 'U lô.let eden Matbunt Umum .u: 
JıyorJ en I rut e maaş annı a- nalla bulunmuştur: bir fayda 1 o}ına}U]Jr, tıran fı•ıo 0•• ssu•• • ni.italeasındadlr. ğunU bildirmiştir. dürJüğünÜ \"e kıymetli mÜe~!lfl 
le') Emış. (Mevzuat böyle ses- «-Arkadaşlar, Bundan böyle yıı·eıı ihi ,a- arknclaşımız Feridun Fazıl Turl-
şekilde l~e bulunan T?~vzuat bu Türkiye Cumhuriyetinin büyük zedilınİ§ Lulunaıı Avrupa iJJir bc:ntçi'yi tebrik eder, okun'?1851" 

"'ektcdı'r. na~ Vermeyi lCap ettir- ma-L rı"yetlerl'nden bJ. rı" de dı'ı'n- ne do•• ndu•• k } • . • d ''" 
• ., 

411 liği ruhuna tevfikan Fransız • nı ari erımıze tavsıye e er.u .. 
tA Mancvro. tııh!isatına gelince· ydanıMn bul günkü vaziyeti içerisin- \iman tema ]arına devnın c<lil Lalinea 30 (A. A.) - Re- ı B • 
•vıanevrn t h · ' e, ec isin burada toplanıp vn- aöndermekle mesguldür er. ag-
h a sısatı mutat olarak "klc<l"r 11 Ş f ] I k .. lb • h er s k' b tanı mahfuz ve kendisi sakin bir ıııc 1 • ııovn zır ı ı ı, e ye l ruvazt • • 1 d da doğru başlıyan ileri are-
ın· ·ene 

1 gı i bütçeye vazedil- halde bu senenı"n bu'"tçesı"nc rey İ "it • k • 1 · A k R 1 · · g ,. S 1 V • '-et "l·m· dı"l· .. 1· hnlde İngilı'zlerin le-b ıştır. Temenni ederiz ki nhval tngı erenın ıra a- ru, r - uay:ı lll))llre gemı~ı K v 

"u ı;nanevrnyı yapmak ftrs:\tını vermesi ve onu selametle tatbik ııltı torpito ve dört cleniznltı· binedir. Iraklılar Bağdada doğru 
crsın rnanh d b için hükumetine direktif vermesi- d ıg"" ı üsler sın<lan müre.kkt'p bir filo Ceh<' r n 

1 
rsa o kaz n 

1 
r ! çekilmi ler ve İngilizler Hanmuk-ald .. ' . aza or unun ugün dir. (Alkışlar). 1 d" Fa 

ın ıgı vaz.ıye tesas itibarile bu i\ntiqua 30 ( . A.) - An- liitıarıka dömnii tür. Malfım - ta mevkıini iııgal etmiş er ır. -
t 
anevrayı kendi kendine <Arkadaşlar, bütçeyi tetkik kat Alman yardımının büyüme-

ırrnalı.:tadır. yap. buyurduğunuz esnada sayın ar- tiqua Ü:olcrinin Anıcrika)n ki· <lıır ki, hu filo <Bi mark» lll tn ., •ı• 1 • •• 8 d d ' b•ı ki ııinden evvel, yani Girit adasını~ 
" Ordunun tekamülü için §İmdi- kada§ların dermeyan buyurduk- ralanmasına ait mukavele İu- kiLine j;:tirak l'tıi1i~ti. ngı iZ er mı onc, e ao.. a 1 a a 1 ece er istilasından evvel İngilizlerin.B.-.g 
~h kada~_rüksek Meclisin l\ıtfen Lan mütalealın ve tenkitler hü- giltere krıılı nnmııın adanın 'a dadı .işgal etmesi la2:.1Dldır. lng~-
but'r ~t~t~gı büyük itimadın Ve ka 0.1ketimiz için çok kıymetlidir lisi Amerikan Jıiikfırncti uaııll· Cebeı·u•ttarıkta yoksa Almanlar mı cı·rı'dı' ' li:ıler bunu yapamaz.lana vnZJ-haıı~tUgı tahsisatın tamamen ma- ~? endisine yol gösterecek ma- na tla Amerikan koıı,.,olo~u la· ı yctleri hiç de iyi olmıyaca~tır.. . 

1 lne ııarfolunacağını son söz. b ıye~cdir. Vekil arkadaşlarım ( A ) - -- - -- Suriyecle de vaziyet ~ımd!kı 
o arak söyliyereL c 1 uıra ellerinden geldiği kadar, rafından imza t>diluıi~tir. Cebelültank, 30 A . Yaz~~ = . C" rrl)tk Bu""kreş Ateşemz'lı"terı'mı'z l lıalde fn.,iJizlerin lehinedr.r. Zıra t Ckk~ . . ~ •ayın enera e ça !"tıklar bUd"kl El ı· lı" ı· g eral Graı1des vı :;o - _1 <' 0 it ... url ı k ". ını, ı erı"nı' ıı·ze ar- o cez re va s en . b F ı. t' l \ 'e uman· (,.Alltı l er mı te rnr ar .. ederlm. j azı ranınz 'ıtı n an 

) ~ zettıler Lutfe k b 1 b d 2ebelüttar.k'ın yeni vulisi Lord - - ---·- - -
1 

l :L_ı. 
O §ar · · n a u uyur u- T f d danlara Hür Fransız ara t~ e-
h'rd!";Duza .Meclisin tükranlannın nuz ve bütçeyi tasdik 'Duyurdu- 8S8rrU te - Gort'un 19 mayıs tarihinde yap- Şar. . .o,arktaı 1 tık. İki tarafın asıl hareketleri dere.k Erdün ve Filistine geçmİ.f-
ıld~ılmesıni teklif eden takri 1 nu:z. Temennimiz udur ki eline :ığı ziyareti inde etmiştir. l~gJ .. ~ ... u~ vetıerı i~ak"tn .. F.~1- Bağdatla Giri~ a~asına _teveccüh j fordir. Girit barbi d~layısile Al-

b Mılli Müdafaa Vekilinin r be; ~ernl~~.et.in idare vazifesi~i tev- bı•rıerı• o luce den Bagdnda dogru yurur- etmekle, bu lu:zum bugun tama- mımlar Suriyeye yenı hava kuv-
eyanatını takiben riyaset maka- dı ettıcınız hükumet, inşallah hu, lngilizler Hums'U ken Alman kıt'aları da Cirit ada- mile ortaya çıkmıştır. Bağdadın vetleri göndermemi§lerdir. Buna :b ~~lli nı~da~aa bütçesi müna- ~~~e e~:fı~~aiy~an~tü1.~:eleyrileiyhi utzaut- Ekmek 24 saat b b I d I sında Hanya şehrini ~arka geçti-ı' ıulıutu, Girit adasınm istilası, mü- mukabil İngilizler Hnbeşistanda 

~ e e. verılmış iki takrir oldu- runuz ı· · """ - Om a a 1 ar .er. lrakın hükumet merkezi m; eakıp harekat için ilci tarafm da Amba Alagi nin zaptından sonra 
c.unu bıldirmi§ Ve aıağıdaki tak- Hepin~!et~~kk~n§~la~ sesJeri). bekle ti ld i kten son- Beyrut, 30 (A.A.) - Ofi: once işgal edilect:k, yoksa Cirit OrtaiDrka ait harp planlan üze- Ffüstine takviye kuvvetleri gön· 
rır oltunmu tur: detJi allu...Jar). e erım.> (Şid Blenheim tipinde bır İngiliz tay- adası mı istila.) a uğrıyacak? Bunu rinde mühim değifikliklcri icap dermişlerdir. Hulasa Almanların 

.. ~ü~ek Reisliğe ra satılacak kestirmek kabıl değildir, Eğer İn- ettirecek kadar mühim olacaktır. Girit adasında -umduklaımdan •Tuık ıetik.JAl• }'arcsi dün Humus ÜZ<"rinde uç- .... tl k 1 tanının ın h fa ıni ve Türk va- A A • A k •il izler Cirit adasının istilasından Mesela Jngilizler hakı bı' r an fazln- bir muknvcrnc e arı .. ı af· u zamı A Hükumet ekmek İ<:inde yeni mıış ve garı bombardımana te- '- J L 

'lllllrinde c a hza. ve müdafaası . ar tasarruf t~birleri ~lmaktadır. şebbüs etmiştir. Atılan 4 bomba evvel Bağdadı işgale muvaffak o- evvel işgale muvaffak olur lana nuılnrı ve hava ı.:uvvıet ·eiını il :>U 
az.amet ve urn urıye.t ordumı.ızun h h d f" . b . f k lurlarsa Ortaşarkta, bilh. sa Su- Alınanların hava kuvvetlerile Su- muharebeye hasretme erı ng ız-

rneta dd• Bu meyanda ekmeğin pişirildik- e e ıne ııı:ı et etmemış, a ·at d . 1 . .. . 1 k S . b""l d i 
Ve kuvveti T neUnc Ve kudret a l bir Suriyelinin ölümüne sebebi- rire mesdesin e v~zıyet erl sag· riyede bir t~bbüste bulunmala- ler içı_n ra ~e u~ıye o~ er O• 
let Mcc1· .n~ ürkiye Büyük Mil- r ten sonra firınlarda 24 saat tu - lam kalacaktır. Girıt adaSJrıı kay- rı ihtimali kalmaz. Bu suretle Mı- de ~uS1\ıt bır vazıyet dogurmuı-
dının ve ıa1cl~n emniyet ve itima- K . - tuldukian sonra satışa çıkarılma- yet vermiştir. * betseler de, Almanlar bu adadan sır ve Suriyeye tevcih edilmek is- tur. lngilizler hundan istifa~e e-
bu vesile llc ~rn 'tr..ve muhabbetinin Omısyon bir ta .. sı dilşünülmek1t.'<iir. Fırınların ç ~·nlm:z Libya cephesi için istifade tenen tnarruz kıskacının prk uca 

1 

demezler.ıe, büyük bata etmış ... 
iblağ edilınc&.i:i ~~ı.lerine ~rz ve kim madde 1 . karacakl:ırı ekmekleri depo ede- l"noı•ıı•z kon s o 1 osu edebileceklerdir. Fakat Suriye ve Kıbrıs adası önünde kırılmış ve lurlaT. 

Diyarbalt.:! edr-nz.> ka" r h d I . . er 1 n cek yerleri bulunup bulunmadığı Irnka atJamak için büyük bir 1 kesilmiş olur. Bundan sonra Al- Ciritteki muharebelere gelin-
Ceneral K J'.ltn Scvijk . a erını tesbit atakadarlardan soru1mu tur. Ka- Surı'ynd n ayrıldı fayda görmiyeceklerdir. Eğer Al-( manlar Mısırı istila için ynlnı:z 'ce, on günlük ha~~kat. Alm.:ın~a-

Samau tekın tt• r:ırın bir kaç gün içinde tatbik tij mnnlar Girit adasını B::ığdadın I Libya cephesinden taa~r~za ~e~- rın ad~n garp. bolges!n~ hukım 
Amiral Fnhr~ E . 8 1 edileceği tahmin cdılmektedir. sukutundan e"·vel istilrı>'a muvnf- bur kalırlar ki bu İngil17Jer ıçın olmalarıle netıcelenmıştır. Bu, 
fKİNCf TAKR~~ Fiat ur 1--omis)oou bir Ticaret VekAlcti bunlardan ma- ~layfa, 30 (A.A.) - fngilte- fak olurlarsa İngilizlerin Irak. büyük bir kazanç, Almanlar için tek~il. odanın ~ş;ığı yuknrı dört-
Yüksck Reislıi:e Rumen firması tarnfından leklıf ada diğer tasarruf tedbirleri dC' renın Bc.-yrut Başk~nsolusu Suriye Suriye cephelerinde vaziyeıleri de mühim bir zarardır. Bu ~- te bırı demektir. Fakat bundan 

M'JI M d f b olunan naftaline taleb .edilen lGO ar~tırmaktadır. ~u~udunu o~o?1ob!1le geçerek Fi- müşkül olacal,;;tır. Zira Almnn~ıı~ dirde :,'l~·ıanfa.; ~1ıı:ıra taa~ ı- sonra A~man!a,nn. J-!anyadan. Rcs 
b İ 1 

i Ü a and u~çes.ınin 'ka kuı·uş fıatı iah~ bula k b in - lıstıne ı::elmıştır. Konsolosluk me serbest kalan hava kuvvetJerını çin musıııt mcvsıını beklemıye mo ve Kandı? e ıstıkam.etlerınde 
l:ı u edildiği su an a ütün tarihi rın +~-- • ld t lm ra un - 30, el aletlerinde yüzde 50, maki- murları da Beyruttan hnreket et- J,u bölgelerde kullanmak için fır- mecbur olacaklar: geçen zaman- daha çabuk ılcrlemelerı muhte-

ll§tan ba~ hnmaactle dolu ~ı.mmu a sa 1 asıru men- ..... m tö' • • 1 d' ş· <l" s · ı lk ' 1 · ·1· · · ıd· z· h kJı' b de 1 r- o~ ctmlştır A t klif l .. ., 0 r ve hususı çelıklerde mış er ~· ırn ı urıyede ancak sat bulacaklardır. Evvc ı yaz.ı a- dan lngı ızler ıstıfade ederek kuv rne ır. ır nva na ya ru -
aıı... ton naft. m:.rı~~ c k 0 unan 75 yüzde 55, makine aksamında vcı birkaç Jngiliz gezgini vardır ve nmızda İnciJterenin Irak ve Su- vetleneceklerdir. nizden çıkarmalarla t kviyeye ça-

l ~ılli istiklali, milli yurdu kur- cağı anı° ıl~~ 6
5 

uru,..a .satıl~ "'"Pe:>Yalitclerde yüzde 80 kar cdı- bunlar da kendi arzularilr: orada riye mes:ıe.lerini ~i.r .an e\ ve! Ortaşnrkta ,..e Şarki Akdenizdc lışacn 1J~r, daha çok kuvvet top-
ııtı;ınak ve korumak mevzuu bah. CÖr\lkı .aş.. ğından bu muvafık lıobılecektil'. bulunmaktadır. h. lletmesı ıcap ettıgını yazmıs- İngiliz. kuvvetlerinin zaafı, (Jrak. Janııya ımkSn bulacaklardır. Ay-
Q~dU~ca, son istiklal sav_:ış~mızda N fta:ur. . . . .. I İplikler ıçin yüzde 15 fantnzi Filistin, Mısır ve Girit) gibi dörı rıca Resmo, Kandiye, hatta Mi-
t"'"'fugu gibi dünyanın butun tı;o nah~ll .vaz.ıfe.smı gorcn yerli ipliklerde yüzde 20 , 1:1 cepheye dag·ılmıc olma!ından ne- r.ııbcUa mevkilerine parA§Üt kıt'n-

-v Cri b "" k bil hi u.ı er 1" 1n d t •--- ·· ' pamu ... u v J • d" el · d k h \ıir d a§ına yngar en e, ~ de 20, .r e ~_."'.ıya yuz. ı ham vo kaba mensucatta, düz et ediyor. Hatta bu dört cepheye arı Jn ırm erı e ço mu tc.-
\ı;ığ ehıetten yılmadan, o nte~ı kar ve ~endecıye yuzd'e 15,:mallarda yüzde 8 kasnrlı dlu 1 labeşı t nı do iluve edebiliriz. meldir. Adımın müdafaasında e-
tıın ~lla aaldırmnsmı ve dünya- EiU 35 k~ ı,.<rtır. Bunun da kilo- mallarda yüule 10' top veya ip- s • "" Ed Çünkü oradn yer yer devam et- sas, ada sahillerine kuvvet çı-
tıı .. enilı:ncz sandığı düşmanlan- ı· halka verılehilcce.k- iliği boyalılıar yüzd~ 12 merseri- ıyası ve eb"'ı Haftalık u'"yu" mekte olan İtalyan mukavemet- k rtmnmak ve kıt'a indirtmemek 

"'enın · · ır. l ' f 1 J il· k • 1 h",.. l 1 B 1 k Su caını bilen... Hırda t ze erde yüzde 15, düz pamuk ip- crı, ng ız ıt a arını ıua meş- oma ıydı. un]ar vukubu du ·tıın 
lirıtn ;~ketle, Cumhuriyet devle- . 0 v\:at rının da cinsle- liğinde yüzde 8 kıvraktn yii:r.de ÇJKARAN: HASAN T ANRJKUT {gul etmektedir. Bu fena ve dağı- sonra adanın kurtarılması çok 
~-~ t u ·s<;Jc bünyesinin sarsıl· rme .g re yü~ tc~it edil. 10, merserize pe~e ve ağ iplikle- ııık vııziyetten kurtulmak için İn- müfküldür. Me1ııme bölgesinde 
tq"ii~ ~elı olan ve her türlü te- miştı~. Yeni §~le gore kaha a - rinde yüzde 12, makara ipliklerin • ı cilizl<"rin lral• ve Suriye mesele- Alman bt'nlarının denize dökül-
t1lcıitlin t~aline karşı, milli is- lfıt yüzde 20, ınşaat malıemctıi 'de yüz.de 8, merserizcıde yi.izdc 10 • ilk sayısı Çıktı lcri~i biı an evvel bitirmesi lu- mcai ~afmd~ f~~~izler buna ya· 

• tı:nllı inkılabın "\'e milli ~'i.\ule 25, Sal\aya alMında yüıcle totanc1lnr kur <'debilc>cekHr. zım ır. pama ı or. m ı en sonraf yap· 
- ' - """""" lngılizl~r. lrako bala kuYVet malan d11 bir mucize olabD r. 
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..,,.. ' 
Küçük 

Haberler 
*Dün tehrimızden 350 bin 

liralık ihracat yapılmı,tır. * Tünel idaresi, birinci mev
kide 1, ikinci mevkide yırmi pa
nı zam istt'mi,.tir. Buna sebep o
larak, aldığı Ücretin mühim bir 
kt•mının vcr~iye ait olduiunu 
ı.(Östermektedir. * Dün yapılan seyrÜ8efer kon 
trolü esnasında talimatnameye 
muhalif şekillerde h.reket eden 
32 şoför ve 8 otomobil sahibi ce
zalandırılmıştır. * Şirketi Hayriyenin yaz tarı· 
fesi 3 hazirandan itibaren tatbik 
edilecektir. * Hukuk i•lerıne bağlı olan 
nikah memurları aybaşından iti
baren makama bağlanacak ve 
her kaymakam kendi mıntakaıun
daki nikih memurlu~u i~lerilc a-
liladar olacaktıı, 

* Dün Eminönü kazası dahi
linde yapılan bir telıiste 30 esnaf 
cezaJandınlmıştır. 

* Bir Türk san· atkarı tarafın
dan yapılan alirm düdüğünün 6 
kilometre mesafeden duyulduğu 
teobit edilmiştir. Vilayet Sefer
berlik Müdürlüğü dört istikamet
te ıes veren bu düdükten birkaç 
tane yaptırarak ıehrin muhtelif 
yerlerine koyduracaktır. * Pazarteıjnden itibaren E
köy ve Beylerbeyinde iki tahak
kuk ıubesi açılacaktır. 

*Fiyat Murakabe Komisyo
nunun r.aptıiı bir kontrol netice
.inde, stanbulun muhtelif yerle
l'İnde tüccarların elindeki çay 
atokunun 28.000 l<iloyu bulduiu· 
nu teıbit etmiştir. 

* Beyanname vererek Ana
doluya gitmek İstiyenlerden son 
kafile §ehrimizden 7 haziranda 
hueket edecektir. Trakyadan 
sevkıyat başlamıştır. 

---.-.· ~ ~-~- -- . 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu.ş Tarihi: 1888. - Serm ayesı: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirni ve Ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 J;ra ikramiye veriyor 

Ziraat BankasLttda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 .. 500 • 2.000 • 
4 .. 250 > 1.000 > 

40 • 100 » 4.000 > 

100 adet 50 Liralıı.k 5,000 Lira 
120 .. 40 > 4,800 > 
160 > 20 • 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 !ıra. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verilecek tir. 

Kuralar seınede ' defa 11 Eylftl, 11 Birincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran ıarıhleı1nde çekilecektir. 

Harice gönderrile· 
miyen maddeler 
Ticaret ve lktısat Vekiıletleri, 

Mektepler tasdik· 
name vermiyecek 

* Yakında Bulgaristandan 
menıleketimize 75 ton naftalin umumi vaziyet dolayısile harice 
gelecektir. "" gönderilemiyen maddelerimizin 

Bazı mekteplerde tel ebeye, V r 
kaletin malı1matt olmadan mec-

' buri tasdikname verilmpktedir 
* Son zamanlarda Finlandi- dahilde istihlaki için müştereken 

yadan kağıt ıi{elmiye başlamıştır. •etkikler yapmaktadırlar. Bu ıu

Buna mukabil tütün ve hali &ön-, retle müstahsilin zarara uğrama-
df'rilecektir .. . . 

* S Ş·ı b . . ~ına manı olunacak, aynı zaman-
oayete ı e e aıt demır. h l · 

K B k ·1 1 · . da a kın memlekette yetişen rom ve a ır şı ep erının eatın 
alınması üzerine, ıirket idare he- maddelere karııı c.lrtkaın arttırıla
yeti yarın Ankarada toplanaıak cakhr. 
tirlcetin fesih kararını verecektir. * Bütün gözlük satanların im
tihana tiibi tutulmasına karar ve
rilmiştir. Bunlan İmtihan etmek 
Uzere Haseki Hastahanesinden 
bir heyet aeçilmiştir. imtihanlara 
haziranda baflanacakbr. 

* Calatadaki Yolcu Salonu
nun önünden Tophaneye kadar 
olan Rıhtım caddesinin mozayikli 
parke olarak İnşa edilmesine ka
rar verilmiştir. inşaata pek ya
kında başlanacaktır. 

Alakadarlara gelen bir emird, 
badema gerek mecburi tasdikııa 

me ve gerekse kat'i ihrac i1:'~r 

nin behemehal Maarif Vekaletınc 
bildirilmesi isten~tir. 

Tahkikat evrakına talebenin ' 
lesinin umumi vaziyeti, mektep 

te kaç ytldanberi bulunduğu, 

zamana kadar inzibati bir ceza ' 

lıp almadığı, çalışkanlık ve saf, 

Ik durumu hakkında da malıl 
mat eklenecektir. 

- laAllfSİıtİ BİWı 1$ ll.&lllCAS 111 DA 
l~~Y@.J HE"1AP "'ÇA~ 

T. lfl BANBASI 
l\.UçWc. Tasarruf D~aplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELt;:R; 4 Şubat, 2 Mayıs, 

' l Ağustos, 3 İkinclte"'ln 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlc:rı 
1 

Alemdağında Sultan çiftliği önünde vakfa ait çayır olu pazarlıklıı 
satılacağından isteklileıin 2.G.941 pazartesi günü saat 15 de• Kadıköy 
Vakıflar müdürlüğüne miıracaat et meleri. 4118 

EN SON HAV ADIS 

İstanbul Defterdarlığından: 
Mükellefin adı 

ve soyadı 
Mahalle >Ok~k No Matrah KaUı.n<.: Zaın Sene:ı:i 

Soldan sara: 

1 - Alım - Atların boynun
dald saçlar. 2 - Muvakkat ika
metgah, 3 - Köpek - Ruzgar 
- Bir nota. 4 - Bir memleket 
- Bulgar parası. 5 - Tren, tram 
vay yo)u - Bir mevsim. 6 -
Saç - Bir vilayet. 7 - Beya, 
- Sada - işte, 8 - Efsane. 9 
- Kibar - Harcanır. 

Y ukandan •taiıY•: 

1 - Bir kadın mecmuaıı 
Nazik değil. 2 - Bir isim. 3 -
Dahil - Servet - Bir nota, 4 
- Bey - Sandalın ilk şekli. 5 
- Zaman - T esJim demek. 
6- 12 ay-Sapmaktan {emir) 
7 - Bir nota - Yanardağların 
çıkardığı bir ıey - Bir nota. 
8 - Bir kadın ismi. 9 - T ees
süf - Bağırmak. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

--------
Kegork Muslukçu 
A. Malhata Makıne tamircisı 

Alber Pinhas Tenekeci 
Yasef Şışe temizleyicısi 
Melkon Arabaciyan Terzi 
Kegork Muslukçu 
Bcrç Ül'akyan Saatcı 

Nalan 
İsmail Hakkı 

> • 

Si.şıe temizleyici 
Avukat 

Cemil oğlu Abdi,.. 
• 

Hancı kah-
Başkaya 

Otto Platner 
Şarl Lala·ova 

Edvart Heri.er 

Halı• Hakhol 

Otto Platner 

Herman Platner 

• 
Aleko Kristealis 
Scrgis Minasyan 
Serope Karabet 

• • 
Y ako Merkado 
Ömer Şahin 
Edvart Daküs 
Recep 
İ. Aviğdor 
Vağarşak 

Vefik Tontaz 

Hamiyet Dosta! 

Mevliit Yakup 

flya Ventura 

'llehmet Okul 

veci 
Fabrika mümessili 

Komisyoncu . 

Komisyoncu 

Kum şirketi 

Fabrika mümessili 

> 

• 
Dökmeci 

Nalbur 
Tatlıcı 

> 
Hakkak 
Pastacı 

Matbaacı 

Ekmek satıcısı 
ll'latbaacı 

Baskıcı ressan1 

Komisyoncu 

Sabun imali 

Kırathano 

Şapkacı 

Glirşans Maden şirketi 
)..'fJ.nok Arslanyan 

l Setrakyan 

Fırıncı 

B. Zade 
GazetecJ 
Şapkacı 

Sahip ve Başmuhaı-riri : 

Ron1elo Setrakyan 
Gür.şans Maden 

> 
Eğrı&öz madeni 

B. zade H. Ali 12 
A. C. Samur 22 
A. C. Bakır 14 
A. C. Ticaret han 2 No, 
Ş. K. Y•niyol 2711 
B. Z. H Ali 12 
Ş K Caddei kebir 51111 

A. C. Ticaı-.l H. 2 No. 
B. Z. Danüp H. 20 No 

• • 
A. C. Tcı -anc 138-

1 ·10 No. 
B Z. Danüp l1<1n 25 No. 
A. C Arslan han 2/7 

B Z Bahtiyar H 58159 

il ~- Bahtıyar H 37 

B Z. Danllp H 25 No. 

• • • 
) > • 

A. C. Yelkenciler 86 No 
Ş. K. G. dede 94 

• 110 
• • 108 

B. Z. Y. kaldı ·ım 
B. Y. Okçuınu.<a 108 
Ş. K. B. Hendek 38 
Ş. K. B. hendek 26 
A. C. P. Pazar 24 
B. Z. Yusufyan 

han No. 4 
B. Z. Danüp H. 20,00 

115 No. 
Yusufyan H. 

2/2 No. 
B. Z. Kule S. 

5 - 11 
B. Z. Okçumusa 

73 No. 
Şahkulu 

Danüp H. 22-23 
P. pazar 4 No. 
Galip dede No. 8 

• 
Voyvoda C. K. 

22-23 

20,00 

15,00 
12.00 
994 

13,12 
54,00 

123,62 
44,00 
90,00 
13,12 
(Tcırı.yi7 

44,00 
500.fıO 

271,00 
256.8ii 

1200,-
10,00 

270,00 
600,00 

90,00 
207,00 
960,00 
91,25 
50,00 

312.00 

9,80 

3,99 

2,10 

8,76 

47,88 
99,05 
50,40 
3,15 
2.52 

85,46 

3,82 
3;18 

69,91 
2,62 

16,72 
3,94 

,26 
,70 

13,98 
.52 

3,34 
,79 

937 
937 
n:ı; 

~J37 

937 
n37 

komisyonunurı 3975 sayılı ve 
7 5 -'!1:39 taril1li kararı) 

4,bo ,9~ 

60.00 24,00 
10.0~ 8,01 
30,R~ ~ 12,33 

60,00 

30,82 

93'i 
9;]7 

937 
937 

102.~4. 38.45 937 
Varislerinin tebhğ tarihinderı iLbei
ren 15 gün zarfında !JJ~ t.akvun yılı 
d~ft1.:rlerini hesap rnii. bi..ıı osuna 
ibrazı hakkında; 
1.3 hi"ın 1..atfınd:ı 937 T yılı deftcr.c"' 
ri.ıı'n hesap nnHrha:-.:-;tslan büıo tı 
na braıı H, • 
938 takvim yııı dch(.•rlcrinın ıl ıı 

taı ihnıden itibaren 15 gün ıçırıdi" 
hesap mü. bürosuna ihra.u; 
İlilndan itibaren 15 gün zarfında 9Jt' 
tak\ nn yılı deflerlerinUı hcs;:p nıii~ 
teha ı"ilaıı bürosuna ibraıı hak .. 
kında; 

262,72 
Hl.00 

3,00 
57,97 
40,04 
15,16 
18,91 
42,80 
30,10 

4,71 
93,60 

19,81 
39,83 

119,56 

52,54 
28,80 

,60 
11,59 

8,01 
3,03 
3,78 
8,56 
6,02 
,94 

18,72 

30,36 

172,80 

ıs.rn 
3,40 

11,16 1,12 

2,80 1,2ti 

1,14 ,51 

,60 ,27 

6,86 4,60 

62,97 

78,90 

13,68 6,16 
- 118,86 

14,40 16,76 
,90 ,40 
,72 ,32 

19,88 740,48 

93'i 
937 
937 
9:11 
937 
931 
n37 
937 
!137 
931 
937 
937 

937 

937 

931 

937 

937 
937 
937 

937 
937 
937 

NtZAMETTtN NAZtP 

Ne,riyat Direktörü: 

ŞOKRO SARACOGlU 

Basıldığı yer: 

Kulekapı maliye şubesi mükelleflcı inden olup yukarıda adı ve işi ve tıcaretgQh adı-esleri yuılı ınU' 
kellefleriu terki ticaretile yeni adreslerinin bildirilmemiş ve tebliğe selAhiyetli bir kimse göstermemiş ,e 
yapılan· ara~tırmada bulunamamış olduklanndan hiz.alarında gösterilenyıllara ait vergileri havi ihba" 
nameler ve res'en takdir komisyonu kararlal'ının bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştıı" 

Ebu~'iva 1/atlıaası 
Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 11 ci maddeleı-ine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilin oluntı" 

. . (4171) 

• 
Istanbul Defterdarlığından : 

~ . No. Mükcllehn adL 
ve soy adı 

1 Kegam Reis1nan 
2 Marika 
J Serkis Z..ki Er 
4 • 
5 Salih oğlu Tahir 
6 Ha....an Oıner o~, Hüseyin 
7 • • 
8 Hıfzı Çadırcı 

9 Mehmet Ya:ıtın 
10 İlya Zahme 

11 Hüsnü zadeler ve Ş 

İşi 

Çanta ın1ali 

Ter7.i 
Tuhafiye ardiye 
Tuhafiye ardiye 
Kahveci 
Muakkip 

Mahalle, Sokak 

Sururi Handan H. 
• Münevver H 
• Manastır H . 
• Manastır H 
• Manastır H 
-. Kefeli H. 

Kefeli H. 
İp1ik ve masuracı II.A. altıparmak H 
Yorgancı Ketenciler 
Tuhafiyeci Sultanha -

fvl1nifatura 

marn 
Siiruri Hamdi B 

Ge. 

• 

No. 

21 
H 
10 
10 

26 
25 
20 
11 
17 

22 

Matrah 

74,44 
63,0ci 
6,16 
8,51 

36,00 
191,85 
127,90 

90,00 

1080,00 

162,00 

12 :\l<hmet Y•lmaz Ah~. • Direkli H. 2 45,00 
13 1\1>1on Salamon Tcr7.i • l\ılünevver H 11 63,00 
14 > > > » MünPV\'er H 11 63,00 
15 Boğa:; Acernba oğlu Do1<.uınact » Havuzlu H. 25 97,50 
16 > • > > Havuzlu H. 26 90,00 
17 izzet Kahveci • Necip Ef.sok 211 60.00 

Kazan~ 

18,61 
18,90 

2,77 
3,83 
6.18 

57,55 
38,37 

0,34 

376,82 

72,90 

Bulu·an 

J,72 
3,78 
0,55 
0.77 
1,24 

11,51 
7,67 
0,07 

57,36 

14,58 

Zam 

3,45 

0,69 
0,96 
1,11 

69,06 
46,04 

0,24 

13,12 

1,01 
1,37 
2,37 
2,91 
2,68 
0,32 

41,40 

Senesi 

939 
937 
9·10 
940 
938 
937 
937 
938 
937 
937 

937 

18 O<man Rıza Özkaraca Tl'ikotai fab. H.A. Emb-oğ. H 200,00 
E H d. 10 v:tali Salti Komisyoncu > Kohen H. 10 asgari 

1 1 1 f 1 ,- nSOn a Va IS-, 20 !. S. !fa""n ,.e s. Süruri Çingiı- oğ. 34 66,01 

tarıhlerinde yap~ır. 

J 941 ihemiyeleri 

5,61 
7,61 

13,18 
16,14 
14,89 
1,78 
30,00 
24,42 
1,98 

1,12 
1,52 
2,64 
3,23 
2,98 
0,36 
6.00 
4,39 
0,40 

937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 

l adet 2000 ıtralık = 2000.- ı.. 

3 • 1000 • c: 3000.- • 
2 • 750 > ::; 1500.- • 
' • 600 • ::; 2000.- • 
8 • 250 • :;= 2000.- • 

111 • 100 • ;:: 3500.-· • 
80 •' 50 • ;:: j000. > 

' 300 • 20 • :=; 600().- • 

Si NAMALAR -- Abone Şartları· Tu.·r.kiye H_ ar_ iç H. 21 0-mon ve &nayı Kaımirci Atomon madeni H.A. Me<adet H. 2.~ 660,00 180,00 180,00 938 
ıçın ıçın At·mon nıadoni H.A, Mc<adct H. 4500,00 135,00 135,00 937 

BEYOGLU HALK SİNEMASI Kr. Kr. 22 • > ı muva- bava 

r · ,,. ı ınaliv<' şuh.- .ı n1 Uke•ıenerin en yu arıda adı. işi ve ticarctga a resi yazı şa ıs ar ter ı ticare e a res eı·ını ı ırmem...: . 
1 - King Kong; Tiirkçe Allı aylık ' 550 1000 t..bdlu·'a .. hiı.ctİI bir k nıse giistermcmL5 ı·e yapılan araştırnıada da bulunamamı~ olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait ka""~ıİ 
2 - Şeytan Çetesi 1 Üç DJlık 275 550 huhmn" veı-~ileri ve 0 ,ıa mı havi ihbarnamelerin bizı.at kondil.,rine tebliği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 

3 :o~'t'Kl~:!:t;ıe~İ;.~~N ı' Senelik ~ooo 
1700 

23 Ara Boıwuk T11ha 11ıd·cci k • Boı•cı H . zene.h d 43,80lı h 33
1 

,60 k' 8tl,64 d 1 2rn,:2b'ld~,60 1:3'.~ 

3 - Kun1arbazlar gemisi Aylık ]OH ,11,.i ın Hl·~ .. lpı·i"le te\·l ı n tebliü: yerine geçmek üzere illln olunur. 4177 .__..,,,; 

~T~e=~=u:.~o~W~.~~~~,=.~~~-:d:u=~~u~.l~~J~a=n~d~a:rm=a~o=n~~=.~,.:~~~~ı-,-,n~t-a-~--~~======~--------~------ k M~.h~My-~~b~ -~t ... ~~==wn 
Jandarma1ıar. sanki amirleri geı-jya kapalı bir zarf gösterdi: En Son Havı ... ısın c : 1 ı. .... "~t ve Nlacera T efri ası . 9 naıtı, içine bir takım kökler daha - Allah kar açıklığı ver•"'" 
~gibi say~ı ~o•tererek yol aç. - Bu muydu o mel • up'? 

1

___________ ·--~--:--::=-=:--:=---------ı1 ilave etti, iyice kaynattıktan son - Çok yolcu var mı? 1 
tılar. O zaman, genç kz., yerde, - Evet. TA ra Terezaya içirdi. - Bazan çok olur, mev,;ı~ 
asker elbiseli bir a<laının yattığı- - Lokantadan ne .uını"'ı çık- - ' Aı,agıya indiği uman, lokan- meselesi... Bu ak..= bir ha" 
uı gördü. tı? tan•n kapısımlan bir kadın giri- kızdan başka yok. ~ 

Ceketi açıktı. Gömleğinin sol - Gün a~arırken. yordu. Kucağında küçük bir ço- - Oh ne ata! Ben gecelerı •~, 
tarafı delinmiş, hafif hafif kan sı- - Bu bir cinayet mi, yoksn demedi, gözleri karardı, bayıldı. l ğim: diye korkuyorum. cuk, sırtı.nda bir bohça vardı. korkarım. Yalnız yatamam, o ~ 
uyordu. Yerde, sağ linin yanınd& intihar mı? Bu hususta fikriniz * Çeviren: Bıraz dinlen ... Bir kaç saat Köy köy dolasan, boncuk. çorap, zın odasında yer varsa menıı1 

• 

kısa bir kasatura duruyordu. u. nedir? Tereze, gözlerini nçLğı zaman M S Ç · / daha uyu. Bir şeyin kalmaz. makas, kordcla, altın taklıi.di yü- olurum. .. ı 
<'U kan içinde idi. İntihar oldugunu söylemek, bu kendisini yabancı bir yerde, biı • • apano g U Mari aşağıya indiği zaman ko- zük, küpe ve dııha b=a benzer - Buna imkan yok. çu.. ... k•' 

Tereza kendi kendine: havayı vermek h<tediği halde her yatak içinde buldu. Oda pek ka- nefesi tkanır gibi oldu. Dah_ casına vaziyeti anlattı. Löblan: şeyler satarak hayatını kazanan oda tek yataklı.dır. . . pC' 
- Şarl! dedi. Ve düşmemek i- nedense: ranlıktı. Bas ucunda, yüzü çirkin fazla, ayakla durmıya taka - Bu kızı dedi, jandarma 001• bır kadı~ı. . , , . - O halde od~ı g~erın "el" 

ııin kendini ı.or zaptetti. - İntihar 8tmiş olması akla da baışları 'kork~nç b!r kaıı:n duru- kalınadıgı içı.n, güçlukle ilerli- başısı tes1im etmemiş olsaydı . G~eyı ge<;ırmek ıçı~ bır yatak men yata<:alPm. Çünkü çok · 
Jandarma onbasısı Löb~a ha yakın! Demek de, yordu. Bu, Löblan ın kaıısı Marı } er~ vatağa uz.ındı. çabuk çaresine bakar, ahrete yol. ıstedı. Marı, kızı Katline sesle- gunum.. .. . 'ô5ıJ· 

wrdu: - Ne bileyim ben? idi. . . Marinin getirdiği suyu içer- cu ederdim. nerek: . Jerveı, .:kadının onüne 0 

- Tawıdınız mı? Kim bu a - Diye sudan bir cevap verdi. Genç kız hafif bır sesle: ken elleri titri~or<hı. Kadın •or- A'kı;iliğe hak ki, bu akşam bir _ Ot a.nbarında bır yer göster odasını gösterdi ve: . cl'~t' 
danı?. Jamiarma onba:;ısı ;J.,ride du _ Su! Rica edebilir mJyim? du· av düşerse, bu kızın yüzünden dedi. - Alılah rahatlık versın! ı. 

- Tanırım, Fakat o kadar U· ran Terezaya se:;lendi: dedi. .:_ Ellerin neden titriyor? elimiz bağlı oturmağa medlıur Kadın itiraz etti: rek ayrıldı. 
tun bo}'lu ahbaplığım, arltadaşlı. - Madmazel, biraz buraya gc- Mari cevap vermedi, su getir- _ Klırkuyorum! olacağız. Bir şey yapınıya kalkış- - Boş oda .Y~k mu? Ben ya- .............................. ·''. 
tım yok. Adını bil<! bilmem. İlk lir :ın1.faiz?. ıneğe gitti, _ Benden mi korkuyorsun? sak, belki işitir, duyar, bizi ele takta yatmak ıslıyorum. • ............................ ,.··~)'' 
lefa bu gece gördüm, Gece yarı- Genç kız yaklaştı. Onbaşı yer· Tereza si<ldetli bir sıtma nö- Tercza ondişc1i bir gözle etra- verir. - C<ık. • • Sen paradan haber Afyon ve haşhaş tam bil' wof 
.na do;,Tu kapıyı çaldı, actım. deki cesedi göstererek sordu: betine t~t;ılmus olmasına ra~- fına baktı: - Amma yaptın ha! Kızın ak- ver. ku vermez, derin derin uyu ··r~r· 
ıstü bru;ı ça.nur İçinde idi. lhak - Tanıyor musunuz bunu? men do&ruldu kar"oladan ind' _ Gözümiin önüne ölü asker lından zoru var, böylesinden kor- - Allaha çok şükür param İnsan dalgaya düşer, rüya_ goJ<Bı>' 

bir yol!an gcld'ği belliydi. Yor- Gözleri dolu dolu haykırdı: tild;~ titriye ~nce;eye yaklos- geliyor, Göğsündeki yarayı görü· kul~r mu? . . • . var. Bu bakımdan sıkıntım yok. Vücudü derin bir gev.şeklilt 
cuıı. mütccs.~ir bi:- halô vardı. - Na•ıl tanımam. Şair Je t , dısartya b,,ktı. Kalbi dudak- yorum h<>p... .. .. ...., ~ımdı onu hır ılaç kaynatır, ı- .!'lu cevap Mariyi sevindirdi. lar. .. ~· 
Yatmı:vacai;:.ıı, yaLıız bir mek • mar .. Lüizin eski nk;anlısı. ]arının ur"na geldi, nefesi tıka· - Adam sen de! Oluden de .rırım, mışıl mışıl uyur. Gözl'erı parladı, hemen konu._«ma Teren da böyle olmuştu. ıt'~' 
tııp yazıp g'.dcceiiJıi söyledi. Bir Bu sırada gözleri Löblan'ın nır gibi oldu. korkulur mu? __ Nöbet g"'iriyor-1 - Aman_ dikkat et. Kıza bir tarzını değiştirerek okşar gibi !eri kapalı olduğ _uhalde u~jJl~ 
taraftan şaraµ l,ıi, bir taraftan ginlerine ilişti, ~kantacının güz (ttyer uu/ de olduğunu anla- sun, ?.n~n tesırıle korkuyor, ha-ışey olursa ışımız dumandır. •. bir sesle:.. Y?~~: .Yaru~ı odaya b..ıerı 
m~p ;;:M:ı' Yazarlcmı ag d•ğı. bobelG!erinde hain bir ışık yanı. rlı. Bırdenbire gözleri karardı, yal goı·uyorsun. - Meral< etme ... Verecegım - Bugun al~veriş yolunda gırdıgını faı•kettı, Fakat g<>'-' 

ıtordwn. rd Ge k k d k \ l 1.... 1"· ? . ..ı vo u. ne ız, etı ioini zoot. - k<ılbi duda larmın ucuna gel<li, - Pek fenayım, burda ö ece- sev uyku i §cından ;,.,..ret .. gitti ga . .Wa. nı aç.am...-ı. 

' 


