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~ cıAş~: --
Gir it 

'Feriköyünde bu sabah 
Marbi 
........ .a.n••••+••••••••+•cf 

\1tabtl bir sahne, fakat itiraf et
llleli ki güzel lblr sahne! Esati
ri Girit muharebeye bJ.ru ne. 
C&bet verdi. İnsanlar yani fert
ler kıymet buldular. Her mu
harip p.hsf kıymeltni göstere
bJliyor ve llti taraf da hemen 
heınen nıüaavi ailA.hla döğüşU. 

Bir cinayet işlendi 
Bir ganç en1.·ştesini öldürdü 

~-.......................... 
Yuaa: 

.... JlllCaldt\'alÇIB 

-<>--

Sebep kaynana 
gelin kavgasıdır 
Bu sabah Feriköydc aile geçim. 

sizliği yüzünden bir cinayet ol -
muş ve bir genç eniştesini bıçak
la ai-ır suretle yaralıyarak öldür. 
müştUr. 

Bu sabah vaka mahallinde yar
tığımız tahkikata nazaran h&disc 
§Öyle cere:ran etmiştir: 

Feriköydeki rum kilisesi civa • 
nnda Civelek sokak 17 numarada 
HUanü isimli bir otomobil tamire:. 

(Devamı 4 llnclldc) 

Girltt~ iki IU.'lRZW'll: Catv.ı Hanyada vali koeaiL Altta llaD)'llda 
.. ,.·ırka,, IUllllJW maruf llapiabane 

Giritte 
Muharebe devam 

ediyor 

Baödatta 
4 vangın 

çıktı 

Hacı üves mahallesi cinayeti 

K atil po!is hu sahalı 
müddeiumunıiliğe 

teslim oldu 
Almanlar l~r.al N~bf ıraka Katil iki gün üç &ece yıkık 

lnl:r•». 
..... nıüharebe Jd - iaü 

ile bilyök top. tnglllzler avd 
.Lm.ellıı·rbd blle buradaD Mltllra 

l'IUaUDe gönderdiler. Öyle 
:Z'W-;~._11 .... ,.. ld aveı tanarelerbün 
L-=." laıitermcleriDe 1mkU '~ 
~ ••enmel ve modern t&f· 
·~ _,duJan ba'arlıyahilmek 

.... BHh•=• DZUD IU"Nla 
~ cötlteriyorlar. ÇtlUI 

~-. aiti aydanberl Girit a· 
baludaklan ve ada.Dm e

-0--

16 Alınan nakliye 
tayyareıi düıürüldü 

o 

Bir hOkQmet ~ Suriyedeki 
teşkil .. edecek Fransız harp 

• 
0 

• malzemesi 
Bır lr.aklı general ıle 20 

ıubay ve 90 erbat 
eıir edildi 

ıraktaki Raşit Ali 
hUkllmetme gönderilmiş 
Kahire, 24 (A. A,) - B. B. C: 

Uç giin evvel Fatihte, Hacı 
Oneys matıalle&inde eski niear.• 
lısı 15 yaşında. Dondurm.acl H&)• 
rinin kızı Hayrünnisa ile kızın 

Fener yolunda feci bir 
kaza 

Birisi kamyon altın-
da kalarak öldU 

arkadap ı' yaşında Şükranı ta
banca ile öldüren katil polia Ali 
Cemil öaiemir bu sabah saat 9 
da kendi kendine adliyeye gele
rek, mUddeiummıtliğe tealim ot
lDUltur. 

Katil, yırtık pırtık bir sivil 
elbise giymiş bulur. ··vor ve t.e
esstırden ~Uş. bitmif bir 
halde görünUyordu. Sakallan u
za.mi§, üzeri toz ...oprak için
deydi. etmı pek iyi takdir etttk-

6ı..:.._ '-we timdi kendlleıtala ., 
.i?.....,1'1'elerlal banndıracak modem 
~~lar tesis edememişlerdir. 

·~ loln, tayyare .aWunı bir ta• 
\liii':_~ ve Alman parNllf4:1l· 
'I~ atlngtl, tüfek 'e naltnlyöz 
~ ........ tar. Jlarp cephetıl yok; 
~ Jok; belld kumandan bile 
~ 1 ~ıharblye ve kume,nclM 
~ bo~or; herkes keacll 

Denizden 
ihraç 

teşebbüsü 
akim kaldı 

KaAire, ! .. ( A. A.) - BucUne 
kadar. Giride giden Alınan nakli
ye ta.yyare\erinden 16 aı dUılil
riilmtl§tl.lr. 

Kudüa radyosu bir Fransız tay
yare filQ$Ullun Filistine v8fdığını 
bllditınlgtlr. 

••• . . 
Londra, 24 (A. A.) - Suriyede 

ki Fransız makamlarmm Rqit A· 
li kuvvetlerine harp malzemesi 
gönderdi1tlen haberi Londrada 
bUyUk bir infialle k&'rıılanmıştır. 

Cinayet taJıkikatını idare eden 
Bu sabah Anadolu feneri yolun inilddeiumumi muavini F.clİp U

da bir kamyon kazası oJmut ve nalerz-ın kendisini llOl"glly& çek• 
Yakup adında birisine a:it bulunan mil ve bundan sonra katil sorgu 
taş yüklti b!r kamyon henüz hüvi- hlkimliğine gönderilerek tevkif 
yeti tesbit olunamryan birleinl çiğ olumı.uştur. 
nemiıtir. 32 yqmcla orta .boylu birili 

• •• 
Tekerlekler arasmda bir mlid • olan .Ali Cemil ÖZdeım.ir mlkld•i

det sürüklenen kazazede h~men ummJüliğe verdiği ifadesinde i§
ölmüş, kamyon şoförü yakalan .. lECliği tüyler ürpertici cim,eti 
mııtır. şöyle anlatmıştır-Kal&ire, f.i ( A.A.) - Girit vaı

zi"eti hakkında beyanatta bllu
na.n askeri sörd1 IQDlan ~ 

S tıendl bDdlil glbl harbet
~ ~or. Jlattf. Girit kJzlan 

~-~~ ~ IJi; .ingiliz. lmlvazörU 
Londra,. 23 (A. A.) - Millırü. 

baa lordu Attlce, dün avam ka • 
marumc:la ıu beyanatta bulunm111 
tur: 

Ölenin cesedi tepir malalad:ile \ "- Bayrünniaayı Ç<1k tım• 
morga kaldınlm~. tahkikata ht.§9 

1 
yordum, son zaman' .ırda ~ 

~ lııbvetlerlıda kueaima c1itü-
miştir. lanmıttır. 1 • (Denim ' ..,..., 

Maleme hariç olmak tı..e 
Giritteki dijer iller de hanUt 
heyeti 1llllWllİJ'llli itbriyle iyi 

(DeAmı ...... , 

~ 'te IDüarebe bir Jmr11e1a D:f• k•~ ............ , 
-~ Yalnız, İngiliz cJoltHW- UlflllllUilft 
ş•: _..:::t:=~ G ir.ide denızden 
~ ..:':/:;::: ~ ':!: ____ K_A_N ___ J_E_... . i tır.ac 
~~ıı:.;1e 1 te~bbüsor:ıen 
~ Wr Nime diifÜDÜ)'Ol'U. Muhasaras· 1 Nasıl akim barakıldiiım 
~ cerepn ettlliaden h:ı.berl· anlabyor 

Suri:Vedeki Fransız teÇhizatmm 
faalumm İrat asilerine verildi .. 
iine inanılabilir. Suriyedelti Fran. 
·~ makamları, tayya,e meydan • 
1armı .Almanlarm emrine vermif
lerdir. Bunlardan başta, Vişi hU • 
kimıetinin Suriyede Almanlara 
yaptığı yardımın tam genişliği 
hakkında ln;iliz hUklllneti sarih 
taflili.ta malik değildir. 

ÇERÇEVE 

Bir hesap 
Necip Faztl KısakUrek 

~ hk, laglllzler vulyete W.. 
~111danm sö11t1yor1ar. At- Türk tarihinin iısanllğa ~" <A.A.) - &MJ: AnapuuD sathi. AJmu onla. 

PlebelerdeD, itJr:allerden A1manlum otrlde ııeYkebnek s.ıe. ltalyan Genel Kurmay ........ emea bir kanatma kiPlı 
Jorlar. Zannederiz ki her gurur varacak şanh dikleri ilk vapur IWUeltnl tabriP et. olmu,&ar. Böth dia)'ayı 'bo,...ak 

ıla ne oldujuııun farkm- sah.felerı"nı· anlatan mit alım ınsms tlloeunan kruyUÖI'. muav ni ıslifa ettı Dere Berlbl aokı.amdu devrllfla 
• Ve plbörlerle, tayya Jerindıen 1ılrfbln kumandam, fU taflıl- hokka, Mitin Avrupayı tdyalla 'bo· 

......,..tlerle Almanlar :ra Wı "flll!'Dlltui: Boma, U (A. A.) - İtalyan yaddltan HODra rengini dab ıizall· 
............. 1ı1r öhbne, ya zar ere Büyü k va tan _ Ç'&riblblfyı pel'fembeye balls. ıeneı kurmay reis muavini ve har 1ara .~ 8f'!)'J'al mttiekke-

•eac111erbıl atıyorlar. N k ye gece UDUJlida, gemUertmıs. Gt. biye müatel&l'ı iki vazifealnden bl nerede bulacıaktırf 
'!l/t. ..,._ bir aalme fakat itiraf et- sa İ r) 8m1 rtdln aerklannd& devrJye gezerlerken de istifa etmlı. istifası kabul e • Yallll7 bafln kuvvete dayanan 
~ .. ctlzel bir ' Mluıe! EııaUri K ı · b (Dedim • tlDClcle) d.i:lmittir. bir politika, yer yözindetd bittin 
s-~e biraz necabet em a 1 n u çelJlrgclerl. toplar, tüfekler, tank-
~ .... ~~faal fertler lay- ölmez eseri • • tar \"C pal'&fltlerle teıçbb etme 

~:.:~.~:::p.::~ VAKiT Bir sa· bıkalı iki fırıncıyı ==~==11ga~:.:..~ ~ lıemen hemen· mÖS&vl si· edebllir? 
~ tet~or. Eski kahraman- GtlalD biiytlk ..ıt ve ..,..._ 

~ :...='!':.::: Refikim izde . ag·v ·ır yaraladı *A::!;ya. AvraJ*llll, mUJeir 
-.; ~ 11a ııüne bblm lçla o bo B b hl t"b Dl tıDllt nvvetlJle, ı mWedDI de 
~ .. .,..,_., o kadar eulp bir u sa a an . 1 aran .,.. nvvellıa tellda aeldrlyle fet-

~-=:ıen....;:-~ basladı Kendisi de diğer fırıncılar ;......,.:.::-~=- ~..:i 
~=~ 'l'alllJ ..._... tarafından sopa ile döğüldo1:,:~.::-....: w bilir melrfrier cleoo taWllJ8 ..... !Y ... A tlllaMe> W MPl'i Wlede ller mB. 

~..... . .......................... . 

letla ~ Uç fnk& beldetme
p ıDeebar ohfajana laesaplipla: 

Btiün Poloayada 1 fob 
attba Norv~ 1 ,. 
Blltb Holludacla 1 ,. 
Bitin Belçlkada 1 " 
Bitla ~ 10" 
Bltla Yagoala~yada 5 ,, 
Bötön Yananlstancla 5 ,. 

Mecmuu M fab 

Tun miNıılle eml• olaln~ 
memleketlerde orda ..,.... ~ 
vetlerl; ve 8Jl'ICa mlaable, ma
vuala, mahafua \"fJ memll emni
:retlae meaaar aatifreaeler: 

Bitin ÇekOBlo,"&IQ'ada s fam 
Mttl:a DaDbnarkada t ,, 
Blttla Haearlstanda S ,, 
Blitb ltomanyada s " 
Btltln BaJprlstanda S " 

llecmaan H fırka 

Bular ,AlmanJunı bl~ mem· 
lekeU marakabe ettlrdlil w te
telddlllerl ,.e sair m•W. ve ıu
dakçt ku\'Vetlerdea ._. halm
dannaya mecbur olclaia ..U kav· 
vetıer ... Korkula rllya ptmeje 
gelmez... 
Şimdi Almanya garp ......... 

la&l'll'en brtı 8eJJ91 ora. 'VMP 
(D.enm, ..... , 



DüsündüQüm 
: aaa:wwww 

Veni tercüme edilmiş 
bir eser münasebetile 

\ziz Zly:ı, Rosa lsük emburg'un 
(~syal demokrnelıun buhranı) 

ndlı eserin len Türldyl'.)C ait olan 
kJqnmı tercüme rfmlı.ı ve kendisi
nin de Uüvc cttibri ön öz rn şahsi 
notlarilo dalıa dıı. zlmgil'l~tirerek 
"Osm.-ıul: d İl"ti ve Alınan cm• 
peeyaHzml" ismi alim fa bir bro
~ür hallııd.• ne~rC'tmiı;tJr. 

dukra iyi bir ı;cklldı• göstt>rUınb 
ür. Gnyet bariz ompceyalist bir 
karakter bşıynn birinci cihan hnr
bfne Osmanlı impamf;o:-lai:u mut • 
le iklerle yani Ahnanlıırhı. beraber 
~innlşti. ıiu harbin Türklyo için 
o 7.anmn ıııllli bir mahiJ et ta ınır.
dı~ ıı~:tünlır. IJUksemburg h!'O li • 
rtinılr. lıirtnkım h:ıtalıır meJ·ıınm<la 

C'mpcryıılizm de, rinde artık milli 
harplcrln olnuJ acağını iddia et-

8 A B E n - "Al<sam oosfitsr 

inşaat alat .ve e_de-' Milli Müdafaamız için 
vatı sahıplerı . . . 

Bir hafta zarfmda maHarı 
hakkında beyanname 

verecek 

Yenıden 8 3 milyon liralık f evkalad 
tahsisat istendi 

dukları viJ.Ayetlerden ayrılarak 
başka yerlere gitmelerine izin 
\•ermiştir. 

•lt••t•tt••••••lııMtlol _______ __ 

Atina 
elçimiz 

Dun gece radyo 
1 ile memleketi niza 

ça wırrldı 
1 inni be!: ene C\'\ t>I çıktığı 

haM,. bugün:hı meselelerine ele ı.-ı. 

kı hir a.lilm llo bağlı olduğu l~in 
chemr.ıiy~tlnl hiç Scııyb.-tmcmi o
lan ba ~er Ro,,a f.ifüscmburg ta
rafından IJ..inrc "Da a gene,. rn!:.
n"lsma "Juniu." mUc;te'.2" adıyla 
~ı~t:ınlllrğt ıçin clh"n ~ chtyat-.niL 
"Junluc; bro-.Uril" namilc ı;öhrct 
b:ılmu tur. 19H cihan harbinin 
emperyalist rııaltlyetinl iyi bir f!C· 
I.; • 1 tebaruz ettiren bu eserde 

mek suretiyle na7.ari bir hataya Yol inşaatma mahsus alA.t ve e- · 
da dii~mil"ltii. Halbuki t'mperyn· dcvat bulunan hükmi ve hakiki 
117.m <!,,,rinde de mibtcml,·~rn \C her şahıs dünden itibaren bir haf 
ynrı miist-'ml"ke mill~tlen!lln ~- la içindP bir beyann:une verme -
c.<ığı milli lı::.rpl r o' ll'WU g'lıi, hu ğe mecburdur. Bu hususta.ki k°"r
susi .ııı.rtı r :ı.!tm la cmııerynl"ı1t Jlnasyon haran da neşredilmiş 

Ankaradan verile...ı. bir habere 
nazaran hükfunet milli müdafaa 
ihtiy~Ja.nna sarfedı mek Uzere 
BUyUk Millet Meclisinden 83 
milyon liralık fevkruade tahsisat 
istemiştir. Buna ait layiha, dün 
Meclise v.'.?rilmiştir. Layiha, bUt
çe cnciimenine ecvkedilıni§tlr. 

Yalnız id~re i~ile m~ olan 
direktör ve muavinler bu nıli· ' 
saadeden istifaı:le edemi)~cek
lcr, vazifeleri b3Ş'Illda buluna .. 
ca'tlardtr. 

Ankara vapuru yakında 
Vun2nistana giderek 

elçi ve memurları alacak 
Ankara radyosu, dün ~ 

Atina bJ.yUk el~imiz Enis .Aka~· 
gene hitaben Hariei:;e Vekat ... U" 
mizin §U tebliğini neşretmiştir: 

• hnıpa emperyalist devletlerinin 
lınrp gayelert i7.3h OOillrkcaı, AJ.. 
rruın empc.·ya1izminin Türkiye \'C 

Küçük AS)& llzcrinde beslediği e
meller de açık~ ~ii5terllmekt~ .. 
dir. 

Birinci Oihan harbinden C\'\Clki 
Alman $&1layfl büyük bir iJ d~f 
göskrerck İngiliz ,.e Fran<> 12 sa
nayllne karşı çok ku\"\ etll b1r r:ı· 
kip ,,.zıyctfndc bUtHn Avrupa kı· 
t.asmda kendisine müstesna. bir 
mevki kerrennnu~tı. Jla.ttl bizzat 
bu menıle!<etıerin dahUi pazarlan
D11. kadar sokulabilmişti. }~almt 

ı-\vnıpa dahilinde temJn etUğl sii· 
röm p:ıza.rlım müterakki Alman 
rndlistrl.>i için kafi değildi. A\TU• 

paımı clısmda da. bütün cihan mll:. 
yasında kondisino f llrüm pazarla• 
n, ım madde menbalan \'C Urtı
badi faz mmtnkalan aramak 
mccbm ıyetinl his,.ooiyordu. Bu 
yayılma lhtiylM.'ı kıırsısmda, bil
bM8& onlinc dlkllcn İngiliz hnpa· 
ratorluğunun denfa hilkiml) etini 
kıracak kıı.d:ır denlzcillkte ileri gi
demeylnoo kendbinc mlistemlc~c 
,.e nilfuz mmtak:tfarı anya11 1-
ma.n cmperyali7mi kara yolla.riyt<• 
im gayey~ ula .mak zonmda kal• 
mı~b. Ve işte bu sebepledir ki pr-
kıı mütc\eccih bir )ayılma pliim. 
nm ba~lıoo ) olu olnrak meshur (3 
U) h3Uı dl) c k~altılarak ınu:te 
<'dilen Rı•rlin • "Db:an " - 1 tan. 
bul - Hnğdnt )ıa.ttı projesi ortaya 
t-ılmı~tır. Cu plılnm taJıakkı.'ku ile 
\iman ("ttlllO'~ :ı111.mi F\ii<"iik A":ra
tb ycrh şc.cck, l\IL.,ır 'c llimfü;tau 
iiz!'rlnlle> lkhs=ı.di ntlfuıunıı tesis t'· 

dcccktJ. Uro ürdc bu mcscJe ol· 

lıarbin mllli bir harp şekline it ·fi. bulunmaktadır. 1 Maarif VekilliPi orta okul 
muallimlerinin bugünden itiba
ren 15 temmuza kadar bulu:ı-

Yüzde beş faizli 
hazine bonoları 

Ö~ndit!imize gö.. ilk okul 
erkek öğretmenleri de bu ka
)'rttan istifade edeceklerdir. 

3 muhtekir 
sürgün edildi 

miilü de mümküııüur. 1\"etckim Beyanname ile biklirilınesi mec 
1914 emperyalist harbine cınpcr- huri tutulan yol alfı.t ve edcıvatı 
yallst ltnalisyonlıırd:ın birinin bir şunlardır: Kazma ve kazma s:ı.pı, 
un unı olarnlı giren Tlirkiye, bu kürek ve sapı, balyoz (6 ila 10 k • 
horbln t;onun<la 9-cndi milli kurtu- logramlık). tokmak (3 Ha 5 kflo
luş harbini yaıımı tı. Ya:ıl Türki gramlık, çelik mcı.nivoliı. (8 füı. 10 
ye lı;in cmpcrynll t harbi olan 914 kilogramlık), baramin çeliği (20 
harbi, sonunda. da milli bir harp ila 25 milimetre kalınlığında) ba· 
knmkterlnı alınıştı. last çekici, konkas-Or, demir el n
Bu~nkü harpte de Alman cm- rabnsı, a.h..<ınp el arabası. çadırlar. Layiha yakında Mecliste Asliye ikinci <-"eıa mahkemesi, 

llCrynlizmlnln yukarda bahsı geçen Nafia Vekfıleti, s:ıhiplcrinin it- müzakere olunacak Milli Korunma kanununa mu· 
r.mclleri bcsle<ll'H gnet a~ıktır. terine sekte vermeden bu fildt ve hnlif suçlar münhasıran kc.nd:-
Netckim harbin bu"'UnkU afhası edevatı değer fiatla s::ıtınalmnğn Ankarndan bildirildiğine göre, sine verilmeğe başlandığından-
Almanyanın kara yolundan lra.k, mezundur. yüzde beş faizli hazine tahvilleri b.:!ri dört muhtekir hakkında 
Mısır \'C Hhulblan üzerinde nüfuz -o-- ihrnCJna dair kanun lfıyilııısı Mec. SÜl'g'Un cezası vermiştir. 

tcı;is ctnwk i'itedğinl bariz hlr SU• 1 rakta kalan Jis ruzna~.....-ıslne alınmıştır. Bunlardan Uç tanesi temyiz 
rette gösteriyor. Liı.J.lhanm enclimenlerdc nld•ğı mahkemesi tarafından tasdik e. 1 

nr Uriin sonuna Ufı\c ettiği no ~ekle göre banka ve §ll' • dilmis ve nişad·r muhtekid 
tu llll bu h .. ~tt.c lıi!}bir de~oişlk • ticar \ '. eşvan11z ketlerin a.yırbnnkta olduklaıı Bahkpazannda Maksudiye ha .. 
lik olmadığını söylemekle nay A· • ~irketlerin ayırmakta. oldukları nında tacir Marko Paruk ile pit 
ziz l.Jya. İ'iabct gö tcrmlştlr. Fa· Transı't olarak Tahran knrvılrklar ve ihtiyatlar mukabl- muhtekirleri Baruh Gabay ve 
kn.t. Almanya için cskibine lwnzi- lindc vt.:riinıek üzere Maliye Vo- ve karde§i Yako G~bay kendi_ 
yen bugUnku \azlvct Türkiye iı;ln yolile gehrtilecek kaletincc yUzde be3 faizü ve altı- terinden heş yü~ liralık para 
bfu;bütün ha.'.:kn. bir ıruıuz: ra ar • nr aylık faiz kuponlannı muhtevi cezası tahsil olunarak Eski§ehİ. 
zcfmcktcdlr • .Cn nolrt:ı. t..b:ırfö: et· lrııktaki ticaret eşyamızın hnzipe tall\illcri ihraç edilecektfr. . .. 1 .....:ı· re suru mUşlerntr. 
tJrilnıcıni":tir. Almanyanm hu ga· memlekete na.kli için Bağdadda, Umumi veya rnülhnk bütçe ile • 

1 Diğer sürgün mahkflmu JcliL 
yt-slni tahakkı•' ctt!nn~.fi iı:ln sefirimizin reisliği altmda blr kcr darc> edilen d.ıirelere hususi idare tin muhtekiri Ra.-ıit Sevil hak_ 
ın shur (S B) p _.ı.nm )'Cllld<!n tat misyon toplanmıştır. Bu toplantı • \ c belediyelere ve ncrmayr i bun- kmdaki karar henüz tasdik o. 
bikı karşısında '.I ürki~ enin milli da Bağdat ticaret ataşemiz, d ,.. lar tarafından temin olunan mütc-
bt ikliili lıabis llll't\'7.UU olmaktndır let dcmiryollal'ı tarafmıian !,"Ön· davil sermayeli teşekkiilll're 3659 lunmanuştır. Raşit Sevil 750 
ve Türkiye bu ytizdcn uğnyacağı derilen bir mllfctli§, zıraat lbanku ayılı kanuna tabi mlies.sesekr, ve lira para ve üc sene de sürgün 
tcca\iiz kar.;ıısmcla. ha.rbc cirmP..k sınm İrakta nakliye ve günırUk iş imtiyazlı §İl'ketlerc ait tekr'it sıın cezasına mahkum edilmiştir. 
mecborlyetinde bımkılırNı .1iill leıine bakun iki memuru da ha - drklnn ve tekaUt ve yardım snn- ---<>-
lstildallni korurn:ı."l{ tein ınmi ııır zır bwunınuşıur. d ıtıarı ödeyecekleri tek·•üt a~·1ığ1 Küta.hyadaki çini ve por-
1ıarbe gi~t~nıl olll('alrtır , e im hl- lralı:takı eşyauuzllı durumu iki veya tazminatına ve ynpmağa mec selen imalathar.eleri 
rlnc•j dhnıı lmrbi sonuncln mU\ıtf· .toma ayrılmaktadır. Bı.ri, Basnı • bur olduktan yardnnlara vc nor - J 
fakı~ctlc hns:ınlıirı rı•illı kurt.ulus dan Bnğdat clvarma gotirlhni§ bu mal idare masraflarına ita.fi mik- tevsi O unuyor 
harbinin tabii hlr <IP\amı olac_-ul.-J lıma.nlar ne Basrad:ı. kalan C.'}Ya, tnrdarı fazla _parnlr:.rmı b·ı tahvil- lktısat VPKiıleti Kütahyadaki çi 
trr. GorillU·HH' 1.l bn~nkfl ••mı:ıot<- .Bağdntt{l'·l Uçarıet. ~121 llOt' • lero vntr,rJ,nnr:a mecbur tutu~cak- ni ve porselnn hnalA.thanelerlnin 

nlLc-.t harp t>tı i<-intl~ ıl•• mHU hllt'p ttml vıısıtalarla. ınemlekcUnııze lıırdır. tovslinı karar~t.rnnıştn-. 'KüçUk 
rcr olabHi)or, rn nlcn.lrı bıı çij}et- getlrtlmeQttedir. Ba:mıdıı. btılunan ı Mezkur sanclıklll.l', işb:q :villc· fedakirlrkla.rla takviy<' edilebile .. 
t; bm<,ıürfüı Tür1,il •'.' i ııl ıcııJ.:ır (". 1ttınlılt eşy::ımır. }.;!n de 1rnn t.nuı- rı terhin edcmiyecekleri gibi mn.. <:e:k olan bu imnlathanclerin piy2. 
den ta mındnlti "ıı hthiil: noi.s. ,,. s.t yohmda:n lstlfadeye karar ve- hıyct vo şekli her ne olursa olsun saya çıkara.cağı mallar, gerek fi. 
dır. rilmlRtlr. Na'Jdlyat.ın yakmda ba • hiç bir muamelede kullanamıya • at, gerekse kalite itibariyle Avru. 

Suat Dervil} hum.ısı nıilmlrllndür. 1 cakl.ardrr. Bu tahvillerin ihraç hııd pa mallarına üstUn olııbilccektlr, 
--------------------------- BMradaki transit C§YR Basra di mevzuu balıJs mcbaliğin istll - -o-

körfezi Uzerlnden Kol'llman Şaha, zam ettiği miktar ile mukayyet Ticaret müdürlüğü 
bumdaD da nWıir yoluyla veya olacaktır. Banka ve şirketlerin n- kadrosu takviye 
kamyonla. lhvaza, thvazdan da de- yırdıklan ka~ıl•klar ve ihtiyat ak-
miryolu yahut denizden istüadc çcleri mukabilinden ellel'inde bu- olunuyor 
eder~k Benderl>uşire, daha sonra lunan hazine bonoları ve diğer ı İ!ll ııılıul mmtaka ticaret müdür 
da Tahrana gönderilecektir. Talı- menkul krymetler işbu kanunun liığti knd1'1'~11nıın ~·eni elemanlarla 
randan ilcrsi içhı Tebrizden ve neşri tarihinden itibarcı1 liç ny takvivcsl takani.ir etmiştir. Mnı
arinsit yolundan istifade etmek 1 içl.nde bu yeni tnhvillerle tebdil 1 taka ticaret mUdürUı~ müşavir 
mUmkündür. edılccektir. İhraç olunacak yeni vı• rnporörlerlnden bazıları muh • 

tahvillerin ta.bma kadcı.r bunlnnn t.<>lif yerler(' tayin olunmuş ve 
Üç amele kezzapla yerine yüzde beş faizli hazine bo- ş mdiye kadar \'Prleri münhal knJ .. 

nosu verilecektir. TahvlllC'rle> fn- mr"tl, 
43 Yazan : KADIBCAN KAFLI 

Albino Lömellini Hasan kalfa - ı bir türkçc konuşuyordu ve kendi 
nm katibi olduğunu anlayınca ö. slııin 1ngili7. amirali tarafmdan 
mere bi.ıyük hürmet gösterdi; gönderildlğlnı, pıu;ayn mektup ge 
karlı şerbet ve karda soğutulmu.,: tirdiğini soylüyordu. Yalı vekil -
Tunu' hurması ilU'am etti; ~iş - harcı mescıle hakkmdıı daha çok 
man ltalyrı.n tüccarı tUrıkçey:i ol - 5eylcr öğrcnml'..k için Ömeri ça • 
dukça öğrenmleti: ğırttı; zahit onun düzgün İngiliz-

yandı izleri ve bu faizlerin tcdiyrqine 
Dün akşam üuri Sirkecide mUteallik ov:rak ve ücrı•tl"'r hf'r --<>--

Antalya. anhan namına Bulga• tUrlU v611g'1den de muar cl:ıcı.lttır. Er.~1ekli dul ve yetim 
ristandan gelen kezzaplar rrh- m~aşları 
tnna. indirilirken Damacanalar- Şubeye davet Eınekii d\ll ve yetim maaşları. 
dan !biri vinç üzerinde kırılmış, Fatih a.slmrllk OUbetılndrn: n ıı fazirv n temmuz W' ağustos 
Yusuf, Nuri ve :\:lehmet isimli IııUhklm a.ııteğmen M. P. r.:. ' u avl•klarnıın t•..,vziine 3 hazirandan 

- Size L • hi.un t edebilirsem ccısini duyunca rahat nefes aldı 
üç hamal dökülen kezzapla muh- ı l Nebil ıS!l413l adresi: Talu:•'' • • ı Ubnen b; ı nııcn-'\tır. Tevziat 9 
telif yerlerinden yanmışlardır. yo.spaşa caddesi Murat ap:ı.t. :. J G 1 '1azı .. 11na kndnr devam edecektir. 

ne mutlu! ve yüzü gUldü. Kendisinden mek-
DJyordu. Ömer kUçUk bir ricı:- tubu istediler; Uıkin o rnutla'kn 

da bulundu: İngiliz sefiri Con 1'..)'r paşrı.ya verilmesinde ısrar ediyor
'\'(' nilcsinln, Ofelya.nm Cenova.dn du. Zabiti aldılar; Dnrussultan do 

Vakıt 
Asım Ul!,...r.lrtt üzerine yapthın Al-

olup olmadığını öğrenmek. nilen Cenine sarayına gölilrüldü; man taarruzunun hedefi baıılılt'ı m:ı. 
Ömor bu aileyi lstanbulda na- J{ose Mustafa pnıın mektubu • '· kalesinde bunun bOtOn Akdl'nize hı\

sıl tanıdığını ve tıınLc:ma dcrece
ı.oini öylc>yincf' Albino tatlı tatlı 

gülümsedi: 

- Mümkün olan en kısa Z3• 

manda slzc cevap getiririm: cger 
bir mektup veril'rsnlz onun eli -
ne tesı:m ('dilrıceğinc> ş~phl' c>tm-e 
Yini.z! 

Gün1er Ye haftalar böyle g~
tı; Ömcrin b ka ve büyük bir 
merakı daha vardı; kırk günden
bc_ıri nkmda olan bab&sı hiıla dön-

dt. İng,,ız amirali şe-hirdeki beş kim olmak gayesine matuf ve yeni \'t' 
yüz kadar İngiliz esirinin geri ve ~ok geni.§ bir hareketin ba~lnns-ıcı oı. 
nlmesinl, bunun içln mutedil bir duğunu, ihtUzimarll ki Almtıanklarıntl.lbyo_ 

.. " _ ~ d,n Mııırr e ne yap ııı.rı nnnm: 
brtlPJ od m<'~P hazır oldugunu, Sollumdn dumır.mış ve Habeşistan Lr. 
bu takdirde Türk' e milslUmnn gc. 1 gıl'zl,•re daha zcy. ele muknvcmot A • 

mllC'rine hilrum et 11lyc>cer n:, Hol b imi olsaydı oolkı GerlJın," ıı: r•_ 

landalılnrda.n ayrılac.1ı.;m1 bildiri • sın l <t\.'ndan istıı~ı t::luı f vkaltıdl." kd 
}or; İngiliz gemilerim vurmamak blrlere mUraca te hncct lmlmıyaco~·
c;artlylc sulhUn knbulUnil lstl •or • nı. şimdl ise :Mısır hııdudunda çok leh 

. . .} . 1 keli vaziyete d~ Alman ve İl ı. 
du, bu takdırde k€ndı gemılcr • yan ltrtnlnrınıı. hıı.vadan yardım etmek 
deki yüz kndar ıı:nüshiman forsayı es.releri aran:ltğau böyle mlsli görU'
dn. geri verect>kti. memlş garip ve kanlı maceranın blrir. 

mcmı..cıti: acaba ba§ına bir felli ~ Divnnda blri Türk diğeri yerli cı mana&t 'bu olduğunu. eğer bu ıx. 
küt :mi gelmi~ti? Eğer dönerse olmı:ı'k iizere iki t<:>rcüman bulu • llrruZ muv fi'8k olursa. Kıbrıs, nır~ • 

nu~orclu. Yerli tercüman ing lizce yet de Surlycnin Almanlar tarafından ırncşılaşmnrnalarma imkfuı yoktu! 
flaba ı ne cliycce-kll? Bununla be
rab:!r 1 günlerde bu nokta onu 
la~l:ı tb.üyordu; çUnkU Hasan kal-

ta, Recep rcia, hatta tersane ket-

bılmivordu; Tiirk tercüman da t'S• 
l,.gal olunocağını anlattıktan sonra 
diyor J;ı: 

ki bır koreandı ve iyi beceremiyor Vakıa Girit üzerine ~nıulan ta 
du. İngiliz zabiti memnun değil • arnızu Mıınnlan 'bu t.arafa kın"\·et 
df, } nlı vekilhnl'cma ve Hasan kal çektll<tl'n sonra J.lbya hududumlıuı 
faya döneı ek: t:ıı.arnı:1 !l. "CtmPk ıçın ynııılınıs hüd..ısı onu s v;yor, takdir ediyor 

lardı; babasınm fRZla sert dav - .:._ Sızin tercibnnn .. Sizin ter • tratcjik bir tl'rtlp gibi telakki 
<'ılrnl•·r \'arsa ıla fikrimizce hu, 

ranmaamn. meydan verm),ycc€'k • cüman .. ncıı ede? O, ıyi.. mann..,ı çok sünıullii olan bir hare. 
lcrdt. 

1 
Diyoıdu. Pal'nya ::ıöylcdi. Muste- keti mahdut malıiyeU<• gürın<'ktir. 

Bir ea ah n,.ıkta be gemi gf. fa pa.'ja "'eLİ-. ve Hint sa!J rr, lrıın i .. iltere donannıası trc ,\ kdcnizc 
ı Undil; biraz sonra beyaz ba::mk j ıınlıJnrı, Atlas k•ltflı kuş tUyil yas hiikiın buhır.uyor; 1manya i5C 

ta yan bir filika sah'le do0 'ru Si(''· ırklarla sUslü se<Lrde ~ eı·lc>şerek tayyare üstunlilğü ile Akdenlıin 
mcgo bqladı; onu karşıladılar; 1• l'Z n ı:ııl-u~1,nu c>kt". havasına bakim olursıı tnglliz do· 

1 ç ı. 1 ıııınmasıııın hıı d<•ııizıh·:.i hiililmi· 
<;inde bif' de zabit vardı. Bozuk - G<'l::ıin! (Devamı oor) yPtiııl f'lindf'TI ttlııhll"""~iı•, <Hrit 

'e Kılıns adalarını ı.ııııt<·tııwldr 
btı maksadın tııJı • k edcc<':;i. 1 
dfö;tinüyor. llu • · 'ı Glrt:- lı: • lıi
ntn en doi;;'TU i · İn!!illz dr.ı:ın· 
ınmmım Ak•" tı5.kinıirc:: il•• 
.lnuuı iayyıır 'n Akdr.ıiz •. ı 

ı u.,ı hfı'klmfycl i arasında bir n .. i· 
<' delcdir denilebilir. 

N ilınyet tnJ:iıtcrcnin donruımn!'ı 
ile Akdenizc hiLJdm olmasına r:ı~ 
nıc•n hn\a lm\'\'ctlcri ile Girldiu H' 

l{ıbrısın :1..npt<'dilııwsi l'unani<ı :ı· 
rırn tahliyesinden dıı.hs ziyade ın 
~i117: l\fki.i.rr umunılyesi iizcrlne t e· 
:r t'ıdccek bir hitdisccıiı·. Onun için 

ı\ imanlar ha!,iladıklarr tnnrruz ha· 
r~krfini ba~ıumak için a.Jal \"C ha· 
~ nlin nlmıyacnğı derecede büJiık 
fednkiirlıklan göze nlacaklarchr. 

Yeni Sabah 
HU eyin Cahlt Yalçın bugUnlcü mıı. 

kalesine "Avrupanm yeni nizamı L 
Cinde Tilrklyc bir üıtısna teşkil ede. 
blliı· nıı·~.. serlevhasını koymuştur. 

Muh:ırrir Suılyc ve İr-ako. yl"rl!!§erek 
Türkiy yl tamamen çevll'C! ek. dU.-ıyn
clnn l erit edecek btr Almanyanın Tilr 
kiyeyi yıı. Alman taraftıı.rlığmı ve y<:n 
Avrupa ıı ~ammı kabul etmek. yahut 
bir harbi göz; alm:ık şckhnden birlnt 

Cl '""t ,.,,.....,..,.,,.. .. ,n!n U'nft olun•ın olur. 

ınıy~cağr sualini aorduktan sonra şun. 
r.rı yozıyor: 

".\lmonlan Allahm fit'\ glll n~ ı:üı.J-
11:> f,avınl diye ıösteren, bUtUn medc

' i O \lmaıılarm ~arıııttıj:;'lltı ldıllıı 
rd 'l! 'o Altıı:ınlnrı dün~ il.' ı ,.,,., k \'e ı. 

l • • yn ~ilah tarafından ıneoııır dl.u• 
t • ryn ıı llıtıı•r1n bütün ı\\ ruııa.\ı i~. 

iti c-ltlkten sonra TUrld_; c~ ı, .'C!\'Btu' 
l lr isti na halinde, lıür 'e ruUst.akll 
ıııtı'l;lfn7..a .. ~. Türk! ryl hlikUm 
rn ıılihızu altına almıık hıte~metıl 

kabU midir~ Hltler u&al( kıtalarda. 

iaıtt•Jai ~e )&.rt lptlchu lnu.ıılarla uıe=:
kChı ycılrrde uzun x.ahmı>t H~ ma11nır. 
ı.vıa m ııtcmlt_-kelet kumıaktan ise 
rufu.t~·mlfkeyi ,\\·nıp:rnııı 1iı gölwklıı

ıle to..oıb etmek daha mfuııt,11ip olaru. 
tuıı l<t.ıdı lmlornı.)le yaı.ıuı5 d<'j;il nıi. 

cU.r! liu eeerl bugün lı&IA Alman.'-ada 
bir nııılmddes kitap t:lbl her Almanın 
eline "\crllnıi."·ur mu!' llltlı•r A\'rupa.
,ıa iki ~' mD) on Alman çUtçlalnl) 
rahat :rohııt, bol bol yı~ti:;t'Cek kadar 
bir lllkı•,•e · !ılp olmak "melini ldısr 
otrn•·rııl~ ıııl,llr Oııınaııh it 1paratortu 
tıı ı.anı:ıııııııla lı.lo Almanlar Bcrlln
dcn !>ı:ıf;dnılu ,.,. R:ı."rııya ı.ıular uı.ıuıH 
cak bir Almnn fmparntorhığu Ye mlııı 

temlf'kl''>i hii.l~a ıuı beslrnıi~·orlar mıy 

dı ": IJJg{ln l!itlU\ f!IT"!H \'fi ldlhRl'I ha. 

lmmndttıı eııki lmparat.rlutu JÖl&~ 

''- Sizin ve elçilik memttrW 
rmın ailelerinin ve tensip edece
ğiniz kimselerin Türkiyeye a,·~ 
detlcri için devlet deniz yolları· 
nın Ankara vapuru tahsis edil
miştir. Bu hususta Alına: -s 
hiikfuncti nezdind ica:beden te
şebbüsler yapılmıştır. Mayısıı' 
29 uncLt perşenoo günü l5taJI" 
buldan hareketi mukarrer ola11 
Ankara vapurunun emniyetle tH' 
yahati için İngiltere, J.ilinaın)'t 
vo İtalya hükümetlerine icaJbe' 
den tebligat yapılacaktır . . Ş~ 
den hazırlanma.ruz ve tierUJJli""' 
almanız muvafık olur.,, 

-0-

Yetm:şlik b:r kalfın 

Diri diri yandı 
Bergamadan bildirildiğine gö~ 

bw'tUlın Karatckeli köyUnden 1r 
mail karısı 70 yaşmda OmmUhaOt 
evinde çrkan yangından k~ 
ımkfuum bulamamış, alevler içit"' 
de kalarak feci şekilde Yanmı& VS 
ölmüştür. 

Bir boncukçu kadın 
tevkif edildi 

Marpuççul:ırda, düğme, bal"' 
cuk vesaire satan Hcnsa. ile çl" 
rağı Koço, 30 veya 40 ~)'~ 
satılması liznngıeten kadm elbl" 
relerinde kullanılan bohcu.ıdat' 
7 kuruşa satmış, her ikisi de? 
yakalanarak dUn asliye iJtiııC1 
cer.a mahkemesi tarafından tefi' 
k if olunmuşlardrr. • 

Fermenecilerdc G<>mala isnıiJI" 
deki cilanın kilosunu 400 kuruf6 
satacakken 800 ku~ sataP 
Protaromidis ihtikar suçiyle eP' 
liyeyc verilmim.ir. 
~ 

Bir kız çocuğu tren 
altında can verdi 

DUn Ankaradan Hayd~~ 
gelen 5 numaralı ıkatar, 11.30 ~ 
Maltepe isttısyonuna muvııss2!, 
ettiği vakit Multaddes isminde .P' 

çlik bir kıza çarpmıştır. Kız. te • 
kerleklcr altında ca.n. yerrni3dt• 
Mukaddes !bu civanla oture.n ~u"' 
sufun kızıdır. 

de b!:rıııkaa Alın&ıı) anı. Türkiye ,. 

~.onıta. lırt.laruua ~ blr -"""" 
lekett latlhd&t etmetıl, yani ele ~ 
rne)1 ~ akim alM9l'I 
,., ı:nlA'llr : 

Buna ancak bir takdirde ..... ,.. 
\t!rllı)illr. Eter bl7J Aft"llJMl fle"lf't.ıe~ 
tıraaıncln IMl.J1DIUIUflana ve ._,p..,... 
tııbllyet altına 80kmal'a kar91' .....,.,, 
nı~lerııc o :raman Almaa~·a.n"' ,,,_, 
klyeye 1f'c:a'"liıı. <!t.ınlyettfl ıdell9 ~., 
nablliı'. Jnporıyaya yalnı~ u.-k ~ 
~·a terke411dlğlne t;öl'CI, Hindi!! ., 
bak, lran vo Türkiyenln. J(~ 

url)"\'Dln, 0-:Uretlllamlım mu d 
tı Gıı,.~·anın tıleseslnf! mi cttlfttl .-dl~ 
dü~Unülmr.k kııblldlr. Faka& ,.....- 111r 
kııllllr <l('n•yan eden veka) 1 ~· 
kara.rm mewudlyetlnl ~· ~ 
Uoııınyaum da 'r\lrkl)e )cadıar ~, .. 
il bir lcıknuıyı l>Ola;\ kolAy ddell .,..ı
mıyacağı muhakkakür. 'J'(b'td>;oJt'' 
garlııtan, Slo,ııkya, Rumanl:,n..r~ 
nlıı.taıı kadar da mı :z.eugln .__.. 
lllnaenaleyll, •'l'enl A.vruı- :ı-11 ~ 
c~rçe,·t'fii içine T\lrkll enin <119 _.,, .. 

ıııchal dahil bulunduf uııa t~ 
mclltllr. Bl1. bugün Alınan ,.-ı 
liı.ml naııanııda l.'tlri-.nlık kO)"llll~ 
ı>rramı?.ı bf!kl<'r vı,:d) ett~)iıl. ıdl"ıtı" 
ınn: da l!Jurlll'l ,.e trak UP~~ 
onra ı:"JeQl"ktir. nuhrenm ~· C-" 

t'ındanberl lmırnysnm blııe trt# 
ldp etttkl politikayı göden ı;oÇ dl' .,., 
tosadlif ~ğlmlz haJdklltirrtn 11 r• 

174' 
mfttaleayı e..y1t f'ttltlııl : ıtnll 
clt•t•t•!lz,,, 
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Eski vergiler 
~lirtik Millet Meclisinde yeni 
l:)'·ı.çc müzakereleri haşladı. 
o~!:.~~bi dolayrsiyle masraf 
"a:..~ur; bunun için de yeni 
~ata. ihtiyaç vardır. Bu va

tuf 1en:ıin ~ hükfunet tasar
'e . 'bonoıan çıkarmak. lbazr 
te:.t.:re zamlar yapmak gibi 
kı ırlere !başvurmuştur. Şimdi· 
~n"ergile.rimiz haldmıda hepimi
~ az çok malfunatı vardır: K~
b·n • ıbuhran, muvazene, arazt, 
~Cl a., tayyare, muamele, sayım. 
~ti?h~~~eri. Bunlardan ibaşka 
\e-~-wı:lerdc i<ihal~tta.n alman 
r·~lcr vardn- ki !bilvasıta ola
~ ve dışandan gelen eşyayı 
l'(:P~ Yilksek fiyatla almak su· 
~"·'e ?<iüyonız.. Tütün, :ispirto, 

l\hlt 1~1')arları varidatı pek mü
:>ir miktara varır. 

~anlı imparatorluğunda 
~ n tunar ve zeamet sahiı:· 
~~ verecekleri vergileri ıgös
~tan~Kanunu reaya.) Kanuni 
~, ı Süleyman ta.rafından 
~ t~ ibirinci Ahmet tarafın
~id edilerek ikmal olun-
1 li:ı • Bu kanuna göre vergi-

'bUyUk kısmı §U.Dlardn-: 

b ~~Sini ift n- • dönüm" •• -~~ ç .•. ~mı -
s;crgısı. 

\>e~ müOCITet = Bekarlık 

Salı günü 

Mühim bir 
konuşma 
yapacak 

Bitaraflık kanununun 
ılgası cereyam 
kuvvetleniyor 

va,lngton, 23 (A.A.) - Ruzveıt, 

sau gtınU millete hitabım radyocıa söy 
llyeceğl "Ocn.k b:ışı mUsahnbcsl" nl 
dlln yazmağa ba§lanuştır. Bu rnUsa. 
ho.be, Ruzveltln H mayısta Panıı.me. 

rikcn konferansında söyllyeceğt nut_ 
kun yerine kaim olncructır. MalOm ol. 
duğu tızere bu nutuk, hiçbir sebep 
g~tcrilmedcn son daklko.da tehir e. 
dllmlşti. Relsln radyo ile nc.,rcdllccek 
nutkunu dinlemek üzere Pannmerl • 
ken diplomattan Beynz Saraya davet 
olunmuşınrdı. Bu da. V14ılngtondnki 

bazı meşab!Uerin Uerl sUrdU#U bir 
m~rın nz çok doğru olduğuno. delı'\Jet 
etm~kt!'! idi. Bu mUşnhitlerln fikrine 
göre, talile edllen nutuk, Monı'OC kni_ 
desinnln, Asar adnlannı, y •şll bumu 
\"c brıttA Dakan da gUmulU içine al _ 
mak suretiyle AUantıke de tcşm11ln. 
den ba?uıcdecektl. 

Şimdi Ru:z:vclUn salı günU s!lyllcC'k. 
lerl hakkında bir emare bulmak Uze. 
re, hükOmct yilksck memurları tara_ 
fmdan yapılan pütiln beyo.natıar, dik. 
ko.Ue takip olunmaktadır. Ruzveltin 
salı gllnlcll nutkunun çok mUh!m olo.. 
cağmdl'. herl:cs mnttefilttir. 

Stimson ile Albo.y Noksun bita _ 
raflık kanununun knldınlmo.smı taıe. 
beden beyanatları, bu nokta üzerinde 
pek muhik olarak nazarı dikko.tl ccı. 
betmi1'llr. RuzvclUn de bu tarzda be. 
yanatta bulunması 1dmsey1 Jmyrcte 
do§{lrmıyocektir. 

h ı, 
4\esııu Amiral Nimitz, mUhlm husus! ns _ 

~ sr;-...,.; arus _ Evlenme ver- keı1 'YaJltfeJ..: görecek h~ kuvvet 

~- - lere .. kumanda edecek mtktan gayri 
\~~ ağnam = !Koyun, k~i muayyen vLso.miralllkler ihdası bak • 

~~=-· _ kında beyanatta bulunmuştur. Kabl
~~ıni otlak= Otlak vergif'i, ne azası, dün, bu beyanatın bltarn.flık 
~i~ k~lak = Kışlak ver- kanunu ne nllkadar bulunjJuğu fik. 

~~ · rlni Ucrl sUrmll§lerdir. 
~~ kovan Arı vergisi, 
'e~ değirmen ~ Değirmen 

~ 'Sı duban - lgacek tütün 
n~t vergisi, 
~"Q)'?ni esiran = Esir v~. 
lb.~ kaza = Davalardan .... 
""Ilı \'ergi 

Resm1, diplomatik ve parlı\mcnter 
bOUlıı Vaşington mn.h!illerl ve halk, 
intizar halindedir. "Gcml kafilesi" 
kelimesi Va§ingtonda btıgün fillen mc 
nedllmi§ bir kelime olınamna ve her 
kesin t:u kelimeyi kullanmamağa gay 
ret etmesine rağmen, SUmson, Albay 
Noks ~c Amiral Nlmltz tarafından 

yo.pılan beyanatı müteakip, bu keli • 
me birçok zihinlerde mevcut olo.rak 
kalmaktadır. 

~tis!Unıan olmayanlardan nü
~ lib-c1§nıa alınan vergıyc Cizye 
r;~Clraç denilirdi. Arazi vergisi 
~tın bu araziden çıkan ihubu· 
~ onda;biri alınır ve buna 
~~~ ~-verilirdi. Şeriatin em- Yeni Avnıpa harbi başladığı za-
t~ 0&.UJ.ayıp da kanunlarla ko-
l'eıtar yergilerin !hepsi birden :ınan biıı;ok gizi teşkil8.Uıır ve bil-
~ lfı divaniye adını alırdı. hassa suikast te;.t~Iratlan tarafın. 

l\. ~ .da.'başlıcaları şunl~: dan (.Mis 13) fevkalade bir ehem 
~~ dıvaniye, Ma.sda.riye, miyetle aranmış, bu korkunç asri 
h~e YB, !3ac. Derbcndiye, Km>~· sihirbazın itı'ban birdenbire son 
th~· · ag, Kapan, Muvazene, derece artmıştır. 
'ı~~ _lfüddamiyc, Yasakkolu, 
~ırıye Dellaliye. Bunun üzerinedir ki Evnnka, 
ili\ ı;J~e ~ evlenen kadı- kendisini daima ölilm tehdidi al .. 
'~-~.veya dul olmasına göre tında tazyik etmekte olan gece 
~l§lrcU. Aynca Cerime deni- vamphiııin jdnraslııdcn kurtulma
~"'~ cezalan da ıbir \-aridat ğn, başlı başına yeni harbin en 
~t't v dı; hafif ve ağır olan- meşhur ve mümtaz caswılarından 
~;,,ardı. Bunlara BMu hava '!ll'di. biri olmağa muvaffak oldu. 

~~tiat h~eri~ göre. o~- Vakıa casusluk tarihinde taba-
~Ye~bu q vergile~ ~epsı ~.'l- J betin kullanılması yeni bir şey do 

.,.1ı:ı.l!ı h gore ~egışırdı ve !heP:' ği!dir. Tô. eski Mısırda Firavunlar 

ta.h.l USusi lbır kanunnamesı iki . m • 1 • f\U: Bunlar ilk def 1 rak ncı .. omsıse yapı an esrarengız 
rq~cı ~liın zamanındaa ~ter- zehir :suiknstfndcn itibaren meç • 
etlQJ.~i Albdioğlu Mehmet e- hul il&.çlarla suikast bfitün dünya. 
~ıan!:rafından ıbir mecellede ca kullanılmaktaydı, 
~~lldaIŞbr. Birinci Ahmet Y.a· :Malum olduğu üzere bil- dev cüs 
.. ~ defterdar aynı efendi 
"ie b~<!-an bir defa daha tertip sesinde, gayet güçlil kuvvetli bir 
~ \~ olunmuştur Swiye adam olan ikinci Tomslse. rivaye. 
~eı.:v!~~da · · • · d"" •• t ·· -•·'h" ol h k iL-<l.Oi -..ıc ~. v~. o~u~ o gore, 1'1.1\ı ı an asss uman-
~~~ de~!di· Bır çıft ~kü· 1 danının gizlice verdiği hiçbir zc
' ~ tan og~ye kadar SU1'€· ı hir tesirini göstermemiş, o vaktin 

~~en b!'ShID: bır havuzdan mu- en müthi§ hastalıkları oln.n cUzam 
· ır delikten akan suyun ı . 

~~ dört saatte sulayacağı ve ve veba gıbi hastalrklar kendisine 
~ ~ ll denilen arazi parçasmaı aşılanmak istendiği halde hn.sta -
~~l>ara ve~a. mahsul <?lar~ 1 lrklarm dn bu adamın ~vücudu üze
~ isıa'ın. ZeyÜ~kler, salııplerı- rinde müessir olmadıgı gilrlllmilş, 

~a .. veya islam olmadık· Jıunun üzerine Ha'bcrrl .. tandan geti 
Core · ~ .. ı:.ıL.. • di ....... il ayrı vergı} e LöL'lY • rilen bir zenci kadının eS'l'arcn!rlz 

~~;;.: <lngaryaya. ve ordular "liicll T . b" •• 
0

d.e 
,~ Q• 2aJnan eşya. vermeğe, ı e omsıs ır geco ıçın 

~ aı- "'rgisi ödemeğe med:>U:r-ı fücceten öldlirlilebilmişti. Bu ilıiç 
· ~ tamamiyle mec)ıul kalınıa olmakla 

~QdircQn KAF.U J>e.rabcr bu usul, ,gizil suikaBUere 

Fransızlar 

Dakar'ı 
tahk·m 

Suriyede hulun~n indir ilen Alman pigade~e1i 
Maruf bır g~ıdlmsız ve ikmalsiz bıra· 

Fransız albayı kılabiliıse Giritku1tulacak 

ediyor 
Tayyare ve 
tayyare dati 

topları 
gönderildi 

Rişliyo saffı harp gemisi 
ile l<ruvazör ve denizallllar 
Dakar lımanın

da topland.ı 
.lli<ı\.)Ork, 23 (A.A.) - Nevyork 

Taymis gıızetesln!n Vıı§lngtondan e • 
mln bir mcnbadıı.n atcıığı bir habere 
göre, Fransızlar Dnknnn müdafaam. 
nı eUrotıe takviye etmektedirler. Ma. 
nuel burnu tahkim edUınlşUr. Goree 
adıısı ıımanmm medhaline yen\ top • 
!ar ycrl~tlrflrnlgtır. Bunlar araamcla 
birÇok tayyare dafl topu do. vardır. 

Daknr hava meydanında 'iOO kadar 
tayyare bulunmo.ktadır. Bunıdakf 
Frrı.nsız garnizonu 5000 askerden mD. 
rekkcptir. Aynca yerli kıtalar da var 
dır. Rlchclicu safluırp gemisi ile Ge. 
orges Lcygues, Montcrum \'O Gloire 
kruv zôrleri ve Uç muhriplc birçok 
Clcnizaltı gcmlsl Do.kar Umanmda bu. 
lunmııktadır. 

Libyaya asker götüren 

Bir Alman 
vapuru 

ve 7 bin tonluk bir petrol 
gemisi batırlldı 

I..ondl'3, 28 (A.A.) - Amirallik 
dairesinin bir tebliğinde düşma· 
nın Libya milnn.ka.le yollarına 
kSl"§J harclmtta bulurum deniz el
tılanmız yeni muvaffakiyctler kay 
dctmişlir. 

Askeıerııe 
beraber 

Hür Fransızlara iltihak 
için FiJtstine geçti 

l{ahirc, 23 (A.A.) - Suriyenin 
en parlak kumandanlarından b:ri 
ve maruf Çerkez lejyonunun bani
si olan albay Sollet'nln Suriye 
hududunu geçerek yanındıı bulu. 
nan gfıyn bir miktar Frsn.sızla 
birlikte Filistlne gitmek üzere 
Erdilne girdiği teyit edilmiştir. 

Albay Sollet, hür Fransrzlnra il
tihak edeceğini bildir· .ı ve Vişi 
hilkiımetinin Irak asilerine stlah 
vermek siyasetini izhar vo takbih 
eden bir beyanname ncşretmis
ti'r. 

Paristen kaçan 
mülteciler 

Almanlar bunların Parisg 
dönmelerine 

müsaade etti 
Londı O, 23 ( A.A..) -· Amiral 

Darlan Fransanın işgal altında 
bulunan mıntakalannda üç giin 
kaldıktan ve Paris~ Alman bil· 
yük elçisi Abetz'le gcililştiikten 
sonra dün akşam Vişiye dönmüş 
ve gelir gelmez Almanların yeni 
bir müsaadekirlrkta bulunduk· 
larmı bildirmiştir. Amiralin bil
dirdiğine göre geçen sene Paris 
nuntakasmdan ka~ mülteci• 
!erden bir kafile önümüz.deki 
haf ta Parise döneceklerdir. Pa· 
zartesi günü Vişi ve Clermont 
Ferrand'dan iki mmtakayı ayı
ran hat fu.erinde Moulins şehri
ne sevkedileoelderdir. 

Amiral Darlan avdetinden bi· 
raz sonra mareşal Peren tara• 
fmdan kabul edıJ9ıi§ti,r, Amiral 
bu mül!katta m&reşala seYahar
tinin neticeleri hakkmda malO
mat vermiştir. 

Hindıstana 
gönderilen 

ltaıvan esırleri 
9000 tonluk bir asker nnkliye 

gemisi ile 7000 tonluk bir petrol 
gemisi batırıldığı gibi bir İtalyan 
destroyerine de torpil isabet c~ • Bombay, ıs (A.A.) - Son gUnler. 
miştir. Destroyerin batmış olma- do Bombaya gelen İtalyan emlerl 
81 muhtemeldir. Düşman tarafın- grupu arasında, Gencra.ı BcrgamoU 
dan mühimmat nakli için kullaru· de bulunmaktadır. General Berganzo. 
lan büyUk bir motör batmlıruş da· U. Libyadakl hareklt anasında ellir 
ha küçük diğer bir motöre de sa- edflmııtı. Bu gelen aon grup. ıoo O 
hlldc demirli iken bir kaç defa subay olmak Uzere 1.900 İtalyan eıd • 
isabet kaydedilmfgtlr. rinden mtırekkeptlr. 

Y~zan: 

C~us mektebi profesörlerinden 
lsv~li 

Ç.Ovln!'Dt 

R. D. 

.A. lldcngham 
• 29. 

hemen hemen ebedi olarak kal• 
mıştır. 

Sonraları insanlarca malfun olan 

bütün zehirlerin tesirleri tanındı
ğı ve anlaşıldığı için gizli suikast· 
!erde zehirlerin kullanılın&ıruldan 
vazgeçilmek meobtn'lyeti lıAsıl oı.. 

du. 
Bugünkü ta.babet ilmi, zehirlen

miş bir adnmm hangi vasıtayla ze 
hirlenmiş olduğunu de'rhal teşhis 
odebilmektoclir. Gerek tedıict, r,J 
rek fıni tesirli zehirlerin herhan
gi bir suikast için kullnnılınasma 

artık inlkfı.n kalmamıştır. 

İspanya harplerinde suikast.çi 
casuslar tarafından z(>hi'r yerine 
nıi.kroplar kullanılmağa teşebbüs 

edildi ve kullanıldı. 

Fakat bu mikroplar dtişman 'ta

rafındnn kütle halinde insan, öl
dürmek, salgın hastalıklar çıkar -
mak, panik yapmak içfn kullanıl
mıştır. Bu ise, b~ok masum in .. 
sanla.nn öJUmUnU mucip olduğu 

gibi, gizli mikrop ha~blne karşı 

hemen herlces fevkalAde .uyanık 
bulunduğundan dolayı kolayca tat 
bik olunaııwnakf.adır~ 

Evankıı.nm şeytani sistcnil :ise, 
yalnız öldürülmesi matlup olnn 
iıısanı öldilrdüğU gibi, tababetin 
tabil bulduğu vas.flarda gaye• 
mahirane bir ölUm meydana getir
mektedir. 

Evantanm usulUııdeki diğer 

fevkalide cihet ae meydana ge • 
tirdlği terkiplerin her iosanm bün 
~indeki hususiyetlere göre ayn 
bir eeldlde hazırlanmasıdır. 

Bundan dolayıdır ki h.azırladığı 

6eytani le?'klpler talilil olunarak 
öğrenilse dahi hususiyoti bilinme. 
den kullanılan adama ya hlç tesıir 
etmemekte, yahut ii.ni bir buhran 
uyandırarak hastalansa dahi asin 

öldürmem ektedir. 
Bundan dolayıdır ki biz?.at Mis 

13 ün öldUrülmesl mnth~p olnn n
damı gizlice nezaret ıüf ınn alma· 

kik etmesi, ona göre ınu:Mclif ter 
kik etmesi, ona gö:-e mırt:t.la t.l!r 
kipler vücuda get"!rmek -.rcale 
neticeyi almam lbm.~~ • 
dir. 

En hayrete f!l:tan __,_ lıııu 

kadmm bu tıbbi ~·~ m.r-. 
AIDle~ bir ihtiıllıa im r r 1 e 

Bu yolda en büyük vazife lngil•z dsniz ve hava 
kuvvetlerme dUsmektedır 

' 
Yazan: A. ŞABBJ,I 

Alınnn parn..~ütçilleıi Giril adrısı 
üzenne bi.r baskın yaparak kısa 

Hava kuvvetler'.ne dllşen ikinci 
vazife de aman vermeden mih· 

zamnndn yedi hın ki~ilik bir kuv- vercilcr eline geçen hava mydam. 
veti yığnıağıı. ve bu adada hare- nı ve tayyare inebilecek düzlükle. 
kete gcçırmeğc mu\'affak oldular. ri bombardımanlarla işe yaramaz 
Bir hava f:ıhnsı demek olan böy- bir hale sokmağa gayret etmettiı'4 
le bir hava bnsk·nmı başarmak \'e Görlllüyor ki; mihvercllerizı &da
b.ı n::-t"".dn yirmi dört tane de yedi ya denizden bir ihraç hareketi, 
buçukluk top getirmek his de ki:. 

1 
parqUUerle havadan indirUeıı P.. 

cUk görUlccck bir hareket değil. yadeleıin ikmal vo idamelerl ne. 
cHr. 1 kadar gilç ve yonıcuysa. bana. 

Oncil olarnk gönderilen bin ~ karşı alınacak tedbirler ve m.Uda
yilz kişinin kurdukları bJr köprü faa da o kadar güç ve başanlmur 
başı mcırkiine ve ele geçlnlikleri kolay olınıyan bir harekettir._ 
bir hava meydanına kısa zamanda DilşUndüren ve zihinleri yonm 
inen bu yedi bin kişi acaba Girit 800 bir sual daha kalıyor ... ,Aca
c.dasmda muvclfnk olacn.klnr mı? ba, İngiltere müdafaa kuvvetıeri 
Yok.sa bu hava fırkasının emniyet Girit adasında ne gıöi mih.en:i 
ve himayesine aJacaklan mmt.a • aillhlyle karşıl~abllirlerT •• 
katara nakliye tayyarelerinin ala- Bava ftrkaamm piyade, malı;i. 

nı de,·nm edecek mi? .. Girit ada. nelittlfek ve hattA yed.J buçukluk 
sına Almanlar daha ne gibi siliili-1 toplan indirilmiştir. Yalnız mtııı 
lar getlrcbilirler? •• vasıtalar noksandır. Adaya ufak 

Gelen ajanslar Alman tebliğle- çaplı tanklar getirip getirmlyeec. 
rinin sessizliı;ini ve İngiliz kay-

1 ği bir meseledir. 
naklannın da Girit adası üzerine Romanyadan Rusya~-a verilen 
para.sütçü y:ı.ğdlğı ve mUcadeleyc araziyi işgalde Ruslar tayyareler. 
devanı edildiği ~eklini göstermek. l~ ufak çaplı tanklan indlrm~k •· 
t edir... retiyle paraşüt.çüJUk bakımmdan 

Bir havn fırkasının Girldc inmiş bir hamle daha yapmışlardı. Aı.. 
olmasına bakılırsa, burada bir mu. 

1 
manlar ~ bu hareketi l.ıibya ha

vaffaluyet elde etmek için mUte- rekitma ıştlrnk ederken tekrarla. 
akip kafilelerin de harekete geç- dılar ve Libyaya ufak, hatta ilçe, 
miş olma.."1 ta.bildir ... Yoba bu dörde bölerek bilyük çaplı tank~ 
derece hareketten ı:sonrı1 Alınan lar getirdiler ve burada parçalan 
şeflerinin isi tl7.3ktıuı takip .et.. birleştire k cepheye sürdüler. 
meltle ıı.vun.acaltlarruı taarlamak Girit Gzerinde de böyle bir teşebo 
ful& nikbin blr düşUnce olur, An. büs yapılabilir. Bu takdirde mü. 
eü lngiHz danannuunnm Glrlt el- claf- kuvvetleri zırlılı vıuırtaJari. 
Yarma aolrulacak deniz nakliyatına le • ufa çaplı da olsa • mücehhez 

aman vennemeS1 ve ban kunet.. b1r krtaya karşı hari>edeeeklerdlr. 
terin.hı de müdafaa kudretleri Bu hiç de sürpriz olmıyacaktır ••• 
no'lmaıı bulunan nakliye tayyare
lerini gcceıı gilndüzlU kollıyarak 

imha etmeleri icap edeT ••• 
Adaya in.mi~ olan Alman hava 
J)iyadelcrini bu suretle yardnmm 
vo ikmalsiz bırakmak muvaffnkt• 
yeti elde edilirse Girit adasmm 
tehlikeden J<Urtulacağma tnanılaı
bt1ir ve bu suretle adaya inen pa
raşütlü birliklerle hava piyadele
riıri.n muvaffaktyet şansı eöner. 

varmış bulunmasıdtr. 

Zira Evanka kalp sektesinden 
Olilmlerin nihayet dildtati celbe. 
deceğinl ve modadan çabuk dUte
ceğini, daima aynJ feilu"lde ımı • 
mün mahzuru görüleceğini pek 
gnzel anhyarak muhtelif a1Um ee
killerl bulmağa da muvaffak oı. 

Böyle bir takdiri kestirerek too. 
birlnt alma.k müdafaa kuvvetleri 
için hedıalde hayırlı olur •.. 

A. ŞABKLJ 

Fransız 
vapurları 

Almanya tarafından 
kiralanmasına 
lüzum olmadlğı 

bildiriliyor 
Berffn, " ( A.A.) - Yan 

ft8ml bjr menbadan bUdirili1Q1": 
Fr.ınsız vap1D'larmın Almanya 

tarafından kiralandığına claiP 
muştur. lngiletnde çıkan haber hatıan. 

Evankanm geytanf terkipleri ~ da mUtallası sorulan Alman ba
raamda öyleleri vardır ki hayret riciye nezareti, Alman kJta1an. 
ve dehşete dllşmemek kabil de • nm iKa]i altında bulunan ,_. 
~ldir. lerde vapur kiratamağa Hıısam. 

olmadıfı, çün1dJ harp hukuka 
Mesela, (Nuhum) ismiyle andan mucibince bu erazide bulunan 
terkibi bu cümledendir. Zira bu ~ vapurlarm Atmanyanm emrine 
!Aç akıl ve sinir muvazene.si en amade olduk.lan cevabını ~ 
ahenkJI ve en sağlam bir in.sanda 1 miştir . 
birdenbire haritul!de ruhi bir ---o----
sarsmtı hAAıl etmekte, onu her • 
hangi blr va.sıtayla Tficuduna al
ınış olan bir iMen bir mUddet eon 
ra yıldıron gibi lnt bir buhrana 
dil~mektediT, 

Bu ruhi ve asabi buhran bir ne 
vl manyaklık buhranını andırmak. 
tadır. 1nsan bu buhran anında in
tnıara knrşı mukavemet edilemez 
oiddetli ve delice bir meyli hisset. 
mektedir. 

Biçare suikast kurbanmm haya
tma bu eekilde herhangi bir buh· 
ran evvelce görillmemiş olduğu 

ve binaenaleyh etrafmda hiçbir 
rdni tedbir alınmadığı için, buh· 
J"an lnmda, zavallı adam mutlaka 
lııa saptohnYl\A:S fhtira5111J tatmin 
~ok Mtlm ·.wart aamı kolayca ba 
lu'8k tlwba1 -.ar f'ltmelrtedlr. 

(DMJ• .. ) 

AMERiKA 

332 milyon 
dolarlk 

Yeni bir partı bombardı
man tayyaresi yaptırıyor 
VAfUıpM&. !I (AA.) - Amerika 

h3rbiye DC7AreU, 832.490.000 dcılıa' 

kıyınetınde afır bombardıman t&J • 
yarelen ln§aaı lçin iki mukavele ak .. 
detmtrttr. 

Bu mukavelelerden blrlal. Kallfor,. 
niyada Saıı,.Dteıo'da Coneollmonleada 
Dougtu Aircratt fabrikaıan 118 ,.. 
pılmıttır. Btrinei mukavele ıa.MO.QIO 
dol&l"\ık, Ddndll, JM.880.000 ..... 
bktır. 

Ba t.nanıer, htlk6metia 7Udmll. 
le lnp edllmlf olan JtlDl fMırlblar. 

-~. 
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ou.n~·otnv,_'1e .bugünü·n_ .h·a~b·er· ve hadis.ele·ri~ 
s~ 1 Giritta vaziyet 

16 l~ks apartman 
inşa edilecek 

SQttpıııop mezarııtma alt eYWlce 

hasata~lo plıln ...U tvaMdla 
tetkik 1.§ ve pııuını biri kabul 
edllm • 
~ daimi encOnıenden ~rek 
~k olunmuıtur. Dağcılık klUbQnllJ• 

~dua ltpeJd oc.... lrad&ı' im. 
tıdat eden tramvay yolu l'enarmda le 
apartıman yaptlacak, ~ 
&l cepheleri ıtltunıu, arke cepheJ~rı 

1'9flll11' olaclaktrr 
YeJillllr Har 1 emtAk ca_,deaf_ 

nla arkum& kadar uanacaktır. 

Denizyalları yolcu 
ve yok tarife!eri 

Yolca tarilel.rine 
ybde 15 zam yapılr)'OF 
~ ~l&rmm, 1 Jlulnndaıı 

ltDıann t&U>lk edilme" tıure yolcu 
w ~ tartfeıhıde tad!llt •raptıfnu 

J'Ullllftık. 
11an1luırdakı ahftl aowa,.ne, ı b• 

91ran~ll ttnı&Na JOlcıu GontlertllıSt 
711119 ı 15 Jlı.lıeUDde bir am :rapd• 
JMldadn'. 

Ylk t&rlf..mdt dt ... t mmıüa. 
4llD T mmtab)'& çıltan!mlf. bam efııo 
,.... aanftan dtttftlrl1lldflb' • 

11171' ~ sere. 1ı111ne1 ... 
ta1la ..... tlltl toa ..... ıot.,. ... 
..... llUIO lrul'Ulllt' lldılc& ..... 
- toNt1erl IQ('. "00 1NnltU llMlıılOO 
Jlwul9. tloQDct1 mtrı&aka Goretlerl 2eL 
no kunlftan 2no.ıoeo nra,a. d8l'dlbl 
eCl :muıtaka Qcretten 800.1180 il....-. 
befblcl mmtaka UcreU_. IOOıııllD lal. 
..... Ut'.1- lnuu ... w altmoı 

--- leNtlerl aoo.aoo ....... aTQ,,U'115 1ınmlp. Qlkan1aıalstadlr. 
Yal lhdıu oı~ )'94IJıcl 111mtab 

PrılD -;le '4)(1. 1-325 kurut arumda Gant 
tMlılt ...... balunma?ltadıır. 

Fariköy cinayeti 
( ... tuafll ..... ) 

.. otanDMtadır. llOlntballa 'bit .. 
oaP. olr ıkarıaı ve lıM' ·-.... 
da-. J[amma kaıütf, ll'IHPa 4e 
aynt yerde ba.,ka bir "4• otu • 
mütadır. Bunun da lıh' fOClllta 
~. HAlH)iala bml l•l's, 
.,..... Hatioe " aOıGmıoell ık 
aallla J.71 aecmeaıemttrte " ban 
-- JllleJln• dalma ....,.t et 
mektedir. Kaıwaıa tilli,.u.I 
a.rtne ım.e71a. elılMr • ....aft 
enitteaiyle .... ....._ .... 
llnd• babı1N"lllrtadır. 

Dtln de, İhl&DID .Ut kardetl Ha· 
aanm evinde SmıDıa ile lJulan 
s mihanaa ~ ala kav. 
pama tut\tlJlllUllar, tılru aonra 
da aynbn111ardır. HUııe)'ia, bu hf. 
diaed011 ~ olmlll, ft J'cri • 
köydeki Mahmucbm ~ 
altttll ...,.ı • ._.A.bl_ ............... 
nna iyi muamele etmtyoaiar. Da 
böyle .,_ ....... 1ea '9lna 
mi.nl olmalılm.,. ~hmd& 61er 
flôyltmJt, U'alanllıdaJd .... ... 
bini ..,. b\IP ....... . 
Ur. Kavp bir dııa1•tl• .. tloe • 
lenmedea 9"91. ~ 
m;jdalmleıll l&,)Wfa4e lllme,mle 
&IUl avleiat JllSncllrlhlJl'ılNllr. 
. ...... ... llUlll ........... ... , .. , ....... -- ...... 

<:Ok feu mq••ılede Wıı tin, 
ULıeW. OIUa ademyrJJı dlllmeU. 
Yim.. demil. v. bu Jurıl1a ..... 
tır. 

Bu 8lıba.b erktDde11 bau illa 
1'11. ~r1114 cSOlıDOk • 
yolwuı "oklemıt ve ~ Cem 
Y&lull'Dlll dQkkb; &llnde ~ 
QUltır. Bw-ada enıtte !le ~ 
l'lder bYPJ& tutq11ıU19ar, a. • 
sa kmimea bnlt bÇlldl bir bo • 
tutma hnlinl almlftır, Bu araMt 
Hasan, ••ot anam yandmı,, diye 
feryat *91Jlee ~ C.-.t. he • 
men karakola ~Uf. 9llJltayı 
hUl1a4ea ltı~lldu" etııldlUr. Pe .. 
lia me.nırtıo.n, ftb. :vem. )'dr
tikterl vakit H&IQ ölullüt bulu.c
maktaydL 8IM1'D da ala' sure~ 
te yaralı olarak hutane)'e bldJ. 
~. 'l'ıdlıktkata ..._ cılaa • 
mak'tadu'. 

(ll9f ..,.,. ı .... , 

gitmİltil'. Şiddetli muhal'ebeler ..... ~. 
BIDRLtN NE ttoR \ 

Berliflu !,J ( LL) - Siyasi 
mebafil, Giriddekl llarekAt hak• 
kında sıla bir k•tumiyet eötter• 
mekte berdevamdır. Ajans, Al
man bafkumandanlJİI tarafı.ı· 
dan ancak harekltm h\tammc!a 
t.ebüf DllNdilffeğini bildirme!.• 
trJır. 

TuNAN KRALI GİRlTl'E 
/!ahire, f t ( A.A.) - Mısır ga
ı.eteleri Yunan Kra.lmm Abura 
\'U'dtjIT" ı1 t.'alanlamaktadırlar. 

Yunan tcnıı halen Giritte 
bulunnıakt.adır. 

l~tLIZ TEBUOl 

KaAire, 23 (A. A.) - Orta 
prk umumi kararg~hmm bu
gUnkU tebll~: 

Giritte: Din bUtUn gtın ada. 
dtlpıan tarafmduı bir taraftan 
~lerle, diğer taraftan 
havadan nakledilen ukerlerle 
yeniden kıtaat indirmek için 
nıuannidane blr gayretle yarı. 
lan lfddetli hücumlara sahne 
olmUflur. 

DOiman muvakkaten Kandi. 
yı ve Reuıoda tutunmağa mu· 
~hff ak olm\llA da ıiddetli snn 
gi1 muharebe'erinden eonra Al. 
mı1\ mtıtreze!er! imha edilmiş 
ve ~ bn Od mevki&! ete va. 
11,.t IMlllllaftl,.t ftrlcklir. 

Din llndlli Mlltllllde muka 
bil tumuA11Dm losmaı muvat· 
fakıyetle t.etevvtıç etmif, fakat 
daba aonra dilşman bu b81s:eye 
mtıılılm mttrtarda takviye hv. 
\'etleri lndlmıefe lllUftffak ol • 
muttuı". 

Hanklt dnam .tmekteclir. 
Alman a)'iatı da ıöaterecek· 

tir 1dı Britanya ve imparatorluk 
Qnwt1erl hiçbir zam an bu kL 
dar gt1wel ~r. 
~ böl .... ncle Yunan 

IElta1an da - bUYilk bir kall.. --··••ld& ~. 

Bir sabıkalı iki 
brıncıyı yaraladı 

. . ' ~ 

Amiral 
O arlanın 

Fransızlara 
hitabesi 
Almanya 

donan mayi 
istememış 

Amiral 
Almanyamn .sterse 
Fransayı dDnya 

haritasmdan s labilecelini 
stiy Uyor 

Frar,sanın 

stıkbalı yap ıan 
müzakerelere 

oaölı imış 
Vlfl, !S (A.A.) - Ba""ekil mu 

av!ni amiral Darlan tu&gilnkU öğle 
Ozeri radyoda ıu n11tlcu irat et
ınlttir: 
~. 
Şefimiz Maretal Peten mtter!n 

davetine k•cltlkatD rllulle icabet 
ettiğimi ve Almaıı dev~t relai ile 
yaptığım &CSl'llmala PNk hOta
met ıerek keadı.t tarafındrn tu 
Y1p edllc!WDJ ille daha evvel ~,. 
lemle buluıuıfor. Hltler benden 
ftloınuzuıı tellJmlDl lstemedı •e 
berkeıteıı ziyade tııglllzter bWr 
ld donanmayı ktnuıe)'e teslim et· 
ıntyececım. Alıılan clmet reia! 
benc!ea hiç bir ma.temleke top
ralmı dit tatemedl. Bundan bs.şlra 
tngUtereye harp utnmı da talep 
~d Zaten btlnu nftln lltellla ! 
Harbe yalnm bqbyu Alman,. 
R 111tleadeteyi herllangl bir dn
letJer dbnreshıe b"'ı yatn11 befl
aa bitirmek nrt!dar.111 da kl'IBCUllD· 
de ltul'a~ OB~eMls ........... 
da l'ranam ht\lltbnrultlmdaa he.,. 
baqt bir fenpt a.,ta bUil .... 
... •lm••llltP'. 

'hanaa tüll' •ıttlt Yo11ı .... 
beıtce ıntlhap etmlşil'. ffıLI ve 19-
ifd>alf mOnhuD'IUl Jrendt .ıtndedlr. 

BWbQlc1ıende oturan w ga.e- l'rana lıe•edt IHdflt sıı°'8 kaw
tecilik JIPaıl .. im.il lbrahim. fac k ve Avrupanm. tanlbal a.lndt 
dtln elftldakl Tllıhirin tumana bizz.'lt buırladıfl mevkii alacıUı -
gltmif n Pllriai MKka1lab ~ tır. 
,..._, e1an4* ı.e.aitür. Unutmaynm 1d 1Prena, kendi 

AbduJJm Kaya. ekmekJerba tıırihtıata en lrorkno bezbaetıne 
._.. ,...,ituıl 8Ö)'1-Ut, t;ı.a u:racıııtır. Baz1 kimseler bwau 
7o.11n va1annda bir b.vp unut1ı• llbl '6i'QDUyortar. Awapa

dr:Jrl Franm tooraldarmm bette 
~=·mMlftd& 8lbrbll Jbr~ lçllnftn ltPl altm"• bul11adufmna 
ilim --- .-.Jt ek:wıW Yt bit UÇÜ lblJYoD eılft "fttdtft· 

,... misi hatırda tutınalP 1Aınndır. 811 
ge1rq • .MlduH•m as.ille !!talt~btyete madde frtftr'1t ettt. 
~~ıi ~ kolu altın- ı?lmls hatalar ae~ o1nm~. 910 
- ·--...-· _.,.,. aynı dan 9Sh k9dar ~ 
fınıaü.• galJp.n çırak MD.hlr de teırtt meelfatmts hata llltla• U. 
lmfllllUI ve Abdnl1ahı kurtar- ta ieleml.şler ve yabacı mflnfaat• 
malı ......... lerbı aldat .... llJlftlD• stta1t • 

• ~m elindeki çala ile lıla-1 lerd.fr. YIDe oıılardır Jd bl&t ~ 
hiri de ~ w IOI W... Avııapa mllletlerlata bba111 ftll· 
:;'•• .P mntt.e ,.,.ı.auc- yetlu IOlmnlllu'. fabt ll&7'e 1ılr 
ir--~ :1C flnn. nzlleala lt1bl IGID eı.. olu il(.. 
-"~ ~· Wu ı-ı ttmü lıadrettBI ---.... i&ıl.ı cSemntll llald9 meaftl...Ur. Budu bqka ..... 

ellnalld pin De .... 8ola al4lt lekeli ancak mtldaf4&1a yan1aCü 
ra .......,. _. ile .. ...,. bir ordu ile techls etmlflerdlr • 
vmuü W ıleıtm'I'• ft ~ Harbi ne manee ne de maddeten 
... - ,...... po1111.. .. buırbyamamıt olduktan halde a
lim etmillerdir. mamdarlarmm harp illa etmlt-
ı.-k lınlüm de dayaktu terdir. 
~ her içi de 1k- O ..,aankl meofaatlerlmbln bo
rtlu h~ ~ n1mur •e vamtalara maft oldu· 
Jardlr. la halde harbe • .,.. Maelı • 

TabHcab mllddeilnumDill el tlylft fallat llaklkatta ,.ıms bt
mı....-. ()nk 'Mlllir!n yarP• mail dtlflntD a.ir htlkflaetiD ... 
nJmıl ., ... 11Qtı tehllkede ut1celliDdedlr ki ..reeaı rraan 
~. mDlelnlıı mubı:ldentmı iadeye 

Siper kazmada 
çallŞbrılacak 
mahkOmlar 

Vilb•t, miiddeiıunumi
lilıfen lı.te Wedi 

n prefll bir mlltareke talttıbae 
da.et edildi. 

1948 ......... ..u, tn1M 
" JdtuN.,. nclde4erü 1UI .. 
HbUlr Y8 Fraua71 dGaJa barita • 
..dan ,Ueblllrdi. P'lbt bua ,.,.. 
madı. tM1 maJISUlda maaff•• 
clnl•t. PJıaMıa lltllıtmed IJ• •n
•bNY• drlimeli lsüaJ etti. t.. 
tıtrlllt , ...... Unrlqtınhq ol. 
du'1ı KoutrO mUl&kıtmdalabert 
J'raua,, et&Jı De ba 111) uete •• 
'talll U'S1LIUJMk oldufuau se.te• • 
mlşttr. Almaa d"'1et Nlılllll, ... 

Murakabe iet!dllb ICWllfda.,.. 111
•

1
" ...,. tamir Ukblyetln bbe yQklecllil a.U•letl 

. etmek tuHJlltlM ball•""'ll 1ıalaa. " naUtarek• IU'tlaran maltm ol-
tamF• olun~ maktadır. dutu tekDde taldW etmt1t '"'' 

l'tvat murablbe -..ıMIN Vll&1M ..,.."81dL .. ~ ı.. den te1 bu hareketlerlmll o...._ 
60 kadar memur almnıMlna b• ._.. •Al btl ..,, 'a • lltll- tur. 
rar 'ft!nllfftir. • ,..., 4111 Mr tllllleNdl ..,_ U... 88dertmı ._. cDnt_..,_ l'na 

Yeni memmfar kara tM>i to- - ,_,.,. ... , ~ u o-. Mnlll lstlklıaii~--...,;. 
talllClklar, 1lıa!'llt& ~ °'" ... ,.,o .... adet " ~ .............. - bir .... 
tanlar, bsnıımdetl c1eıwıll!l'lne 1ıl?dlrtJlrellD INIDtfU. llDdclaiumu. bqlldır. J'nw l9a :raaamü .,. 
g{Sre muş a!acaıdan!r. lllDl1r. lııa malıllttalan tMblt ett1kUD ölmekten birini teren. mevna ba· 

Fiyat m~ kun1an 1 wa 1111 lfU • 1ladu .,,....... biltlr. Marepl ile hGkGmet yr -s
badıwaa ~. t.ttJW- z rı ırv •il n' ,.., ı ew. llllll mak fMmı t8ldı etlldtlwdlr. 
Jerfn All1auada life .......,. ,, s rnw ıı ı n lrN ..,._ ..... 1111 Twl!ı ıfl ..,.a ....a.t1r • ...,. 
ğıfiyatmuralı:lılm...,...,.. • •'si dlllpllarma ...., ... on 111, ... mı • ....- ._. 
'41 nı d ;tv' M ııa-~ ~'-•ıılı?ıt.Q •r .. ldlr:llı:e1 ~gibi~~~· 

Fransız - Alman 
iş blrltOI 

Vişi hükQmeti 
Amerikaya 

teminat verdi 
Anıa,ma garp nıs•f 

kllrreı;nı flmil değil 
Amerika 

Kadın yozonden ... 
Birisi aQır 
surette 

yaralandı 

~& ....... alu.fttıe. 
rlDll c.tmu Kstlıl sn-. edl:suia 
atır JU'U olarak buluımıaftm'. x.. 
rtmbl ~...-.......... l'9ldL. 

• llD1 ~ byftlettea alllt&JI ..... 
berdv •tınlll9rd1r· Memurlar, odaya 
~irdlklert ftldt Saltmlll l9'tmdall 
ınuhtellf yaralar aım11 lılr vul:rette 

f ransa ile posto ,.,. yattıtms 1• .... •rdir. 
Zabrta Kerimin, Tofbpı ııartetDde 

monasebatını kesti oturu xa.m oııaı ~ '*-.. 
. dm rıı.eaeteıdndeD clol&yl ,.,.,,.....,,.... 

VQ.§ıngtoll, U (A.A.) -Öğre- ı tesblt e-•..w• 
n.ildiğine göre Amerika. Fransa· -----·-.o----
nın Alman.ya ile yapacaj'I iş • • L 1 d 
:rııı;:ıuh=rcı: h= 

1

. Katil polis ya"a an ı 
Vişi hüldimetinden ~l temı• <Bat tanlı ı ntMe) 
nat ~·. ~mlfih B'ranmm virmesi beni çok ~lir edt
• Alman işbırUtwn n:ıltt&reke yordu. Vaka gilıd1 de nllln ytı. 
anl~lllUMU icapl~ inıh!AI' edfı. züjümü, yU.zUme atmuJyla ak• 
ceii. hakkında V~ngtonda ~ 1 lım başımdan ctttt. Bu yap. ka
temım.t almdıclma dair .. ~~ l dar abıma koymadıimı lçlddeıı 
ta b~ıuwlmamJlbr. Söyleodit.· nıedet umdum. ~ kızdan ynl
ne goı-e .de Vişl taı:af~an b6yle dıktan sonra Fatih civarında ta• 
bir tem.ınat verilınctye ~ md Fmı bir adamdan bOvtık bir 
~ya yiyecek maddMı ~ tile rakı alarak bo8tanlarin lçliı-
derilmiyecekttr. .._ 'L.---1Jkta 0 ..+i- ...... ,_ • .iL 

Lyr,' :; (A..4..) - Ofi ajanaı, ~ IUU"IUU ı~ ............... ve ... -
Amerika pmta ve tellP'&f ~ ladnn. Sarhot olduktan eonra 
Nttnl rrama ile Alllerika . ll'Yri ihtiyari t.ekrar HayrimıJ. 
~ pollta mUruelltmm k:,. •ya gittim. Kendisini dJ!lll'I ça· 
.em14 c!duiunu ilk ettijilü tu'dnn. Beni affe~•ini ve tek· 
bMtmıettedir rar konw;maauu nca ettim, yal· 

• vardım. 

Zam zam vapuru 
hAdisesi 

Mısır hü~Ometi 
Alman1adan tazminat 

istadı 

Fakat beni dinleınedi, habnt 
etti. Bundan sonra ke:ldimi kay
bettim. Ne yaptığmıı bilmeyor
chmı. 

Bir anı1rk kendimi J'atlh ead
cJeshıde buldum. ~ 
Jrurtun bttm.tştt. YllVllll,..,.. ,O. 
rtıyerek Sara)'bunnma gttttm. 
B1r mUddet burada yaptıjım 
cinayetin fecatiyle denim t..D
rak ~ w eonn. tekrar 

KaMre, !3 ( A.A.) - ladıitc.- yllrllye yt1ritye Yenfk6ye gittim. 
da ıqredilen bir tebUtde Zam- 8uT9t!a tanaııadılan bir adanı
zam vapunand&ki yolcu ve tay- dan 3 tirava Oml'lmc!eld ehil eı
falaım illal altmdaki Fransa.da b~elri satm aldmı "poll9 el>l
bir lima- l&I..._, Qlkarıldığı ee~rnni çıkararak denhle atbm. 
bildirilmektedir. Bir kenarda lboll bir ...:lal 
.....,. llW!ılar 11!."7 edllll ıll -cı..ı ...... -ı.m.11•ı1• -.Dal-

teUir: yanda bulunan kardefim Nuı· 
Va:-ur ba.tırıldığl anwı MıSU' f mı aion defa ~ t.-re qıı. 

b&Jl'Bl(ıru taşıyordu. dlln. lCardettml l&dUm. K.-. 
Mıaır bqvekili patecilere dlatyle vedalqbm. Fakat ~ 

yaptıil beyanatta Zamam ""° yetime dar bir ~ ~ 
puııınan •tırıım.- o.riDe lL• yi --...a... il -
mr h.tl.ka.matinln Btrlinde ~ :~ne aym --...ua ..-• 

le protestoda bul~ w 1 Oç pce ve iki cün m.iltemadi
am ~talep ettiiini 16)'- )'Wl1, tehir dabiliJMSeki yıkık :ver
lemttür. 1'1-de analarda dolagtan. dur• 
AMERlKALILAll .ALMANLA- duın.Nihayet ~ ı,. 

RA CBV AP VBRlYORLAR te, gelip tulim oldum,, oeume 
Nevyor1f, il (A..L)-Nev- n.sıymı. 

)10rt Be1and = Zlm!"m -"--o----
:'~ ek db'or. Irak maliye ve harieiye 

NJZilerin Zamıaım'da buluna ' nazır lan Tahrana 
140 AmerikaJm kat.Jetmekten gitmiıler 
~!~eri haberi fvah ver-
mftee de ha,.U. ~· .,.,,...,, IS ( ~.A.) - D.N.B: 
tır. Mum11iJa 41pe,nıann bu Irak mali~ nazırı ile hariciye 
111d1ee7l "laıdmtudlvell ri&Jıet m.mmm yem müakereler yap
mJrmJDChn almam obDlla m&k ~~. Tahran'& ptikleri =-::!':. ~-= 6jnnı_ım_•_ftiı'._. -ft.---
tadır. Ba)'dutlann mMatu.ım lzminle bir infilak :=m _:p ,.~ aonunda üc kiti 
zan telifi etaı...., bir ay mnra yaralandı 
~ tmalmall offmlan bir Jlntltl sUa 1-lıtD Klftoller 
mU:Wata llyık g6rillebt1ir. Fa- meftllndt •lWIQI B111a111 clakf· 
ırta bu tekilde bir hareket hig. Dmda. bpeUI llnallDe nıaMua bir 
bir aman hukuka w ....,_. aaadde kurcabuınkeıa bir iDtDlk 
riayet b&lammdan DÜmllDI .. vubbulmuttur. 
mk ~ ı Omer, Mustafa " ll•m•t illba 

Bağdatta dörl 
yangın çıktl ......,.,. ...... , 

1ılr Jaatlltt tllidl e4toejl IUI • 
Mlumn*tadlr. 
ta&•ı.ı ... omrmAL ... 

BDll.Dt 
........ " (A. .&.> - ın.aı. .................... t. 
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·? / ~a,ıı1fa-t_ 

Eski ve yeni dilenciler 
arasında benzerlik 

[& ~@8-8®1~ 1 

._ ..... p.zeteleJ'de §()ylc bir ha

......_ ~: MŞehrin muhtelif yer· 

.._... dilencilerin 1Mllycte g~ 

..... 1&1Umüı, ve ha halin önU
:. ....._ ~in OOlediye aliikadar • 
.. wımiştir.,, 

,.c edal emraz& miipteli olanJan 

~ehtnıon stırtlp lhttat etthml,.e • 
sin ve bazı da.nişlllentler akraba 
\'C taallflkatlanndan bazı sağır O

lanları mücerret cer l~ln gezdir
dikleri nkl 1m1,. Anları d&hl me
nettlrip meğer "°1 ~fta tayfuı 

ki dalma tahslJde olup tatllde ve 
kadimden olageldlğt lizere cer e
derler. Anlara dah1 tenbib eyliye 
sin ki kadhnden odegeldlklcri ü • 
zere tatilden gayrı a.ma.nlarda et. 

Avnullah Korvetinin Kah
raman Bahriyelileri 

ı.........~ eon bir iki ay içinde 
~ dileneller nazan dik • 

miyeler.,. 
Görüyorlar ki, dllencJlerdeo hiç 

bir devlnle rahat yokmat. Bugün 
3 alnız aralarmda eer hocıalarile 

~k dereeooc !:'(>ğalmııt, 

~ hatlarmda, caddelerde el a.. 
9" baUao mcrhametinı fahri~ i· 
- llUıat kolunu, kopmu. baeağı
..._Ye JıbotaJam iğrenç yaralsnnı 
.. ~ttk tazallüm eden t'..rkek
le&eıtlı:adnıı. ve çocuklu dil<'nci kafi• 
tir görühneğc ba5lanu~b. Bele• 
"--..., bu çlrkln vaziyeti görmüş "borolu ve mahpus" diye ~diri· 
1ı.L._ '-eırete geçmlı obuası • geç lenler yok. 
~da ol9a. takaJre §ayandır! Malfbn a, bir zamanlar, alacak· 

~r bana, 384 yıl m-vel ı ı lılar borçlarmı ta.hıdl etm<'k için, 

....._ .·. 0'16 da yuıhn~ bir borçlu olanlarm boyunlarma zincir 
~ hatırlattı. İçtimai bir d<'r- taku&k, cerre alet ederlerdi. Çok 
.. hal dilenciliğe temas ettiği ~ttkür, bagtln böyle maskaralf.dıı.• 

, •)'nen naklediyorum: ra ra.slamak mlimklln değildir. 
'tstenbaı ksdısma hüküm ki; Vesika şunu da µ-&ıtcrlyor ki, 

""'-4-p tayfasından Ye gayriden birka(! istisna il<', , do,·lrlerin 
"I kimseler her ,~hile dlleocHerlyle bugünküler arMın • 

4ll1IJt Urttklsebc kndil1orken da çok benzerlik ''"""· Sari haııı· 
~ '~ maballifa suale çıkıı• tahkir dllencllertn müba~k ytızl~ j 

ltalyanlann ıimali Afrikada T rablusgarp eyaletine 
s&ldırdıklan sırada Beyrut limanında Avnullah adında 
küçücük bir korvetimizle Ankara adında bir tol"" 
pilomuz bulunuyordu. 26 Şubat 1912 günü sa· 
hahı Beyrut önüne iki İtalyan kruvazörü geldi, 
bu iki küçük Türk gemisine bir ültimatum gönde· 
ı erek derhal teslim olmalarım bildirdi. Ar-..kara ile Avnul
lah için iki ihtimal vardı: teslim ohnak, yahut, harbi ka
bul ederek batmak! .. Çünkü, İtalyan k-ruvazörlerinden 
yalnız bir tanesi bile bu il..; küçük geminin kuvvetlerin· 
den kat kat üstündü. Türk bahriyelileri hiç düşünme
diler. İtalyanlara derhal red cevabı verdiler, kahraman 
zabit ve neferler küçücük toplanrun ba§ma geçtiler; ve 
ağır düşman gülleleri altında, gemileri parçalanıncaya 
kadar döğüttiiler, tehit oldular. Avnullah tehitlerinin 
başında güverte yüzbaşııı Kumıpasalı Fuat ve topçu 
mülizimi Sadeddin bulunuyordu. Şehit Mehmetçikleri
miz de şunlardı: Trabluspmh Muhiddin oflu Ali, Fat· 
salı Talip oğlu Osman, Çarpmbah Hasan oilu Necip, 
Zonguldaklı Mehmet oğltw Mehmet, Ereğlili Mehmet oğ· 
lu Hasan, Oflu Hasan oğlu Talip, Oflu Mustafa oğlu 
Süleyman, Atinab Hurtid oğlu Şevki, Göreleli Salih 
oğlu Mustafa, Akçaabadlı Osman oğlu Ali, Rizeli Os-

man oğlu Mustafa, Göreleli Mahmut oilu Hüseyin 
Ay<!1~lı Ker~ oilu Ali, Haydarlı Ahmet ojlu lamail: 
İzmırlı İbrahim oğlu Ali, Ereğlili Dervif oğlu Mehmet, 
Ordulu Mustafa ojlu Mehmet, Ordulu O.-. oilu Meh
met, Ayancakh Emin oilu Recep, Ereilili Ahmet otlu 
Recep, Ordulu Mehmet oğlu Dunun Butmlı Aı-.t 

. oğlu Arif, Ordulu Melmet ojlu ~ü, Ordulu Salih 
oilu ~ehme~ Ordulu Mehmet oğlu Ahmet, Cideli M.h· 
met oglu Alı, Ordulu Mel.net ojlu Hüeeyin Ordulu 

, Ahmet oğlu Tahir, Ordulu İbrahim oğlu Mabaut Edre· 
mitli Mustafa otlu Zarif Ayvaaldı Mustafa ottu' HÜM'" 
yin, Gemlikli Mustafa oğlu Hilleyin, Oelrüdarb Salih 
oğlu Mehmet, GemlikB Hiileyin oğlu Hasan İzmitli le.. 
dir oğlu Kemal, Rizeli Mehmet otlu Ahmet' Bayramlçli 
Mustafa oflu Yahya, Bafralı Haun otlu M~hmet Ora· 
malı Emin otlu Ahmet, Dramalı Mehmet~ ş.W.. 1.
mirli lbrahim oğlu Mustafa, Alsçaahadb Tfımel. AB. 
can, Tokatlı Kadir oflu Şakir, Karamünelli Hu.e,in of
lu Ahmet, Rizeli Mehmet oğlu Hamit Çarpmhalı All 
oğlu. Ahmet, Trabluspmlı Hızır oğlu' Mehmet... 47 
bahrıyeliydi ... 

REŞAT EKREM KOÇU laliz 'e cerri sakil E'lyle.. rlnl ,.e lğrcnr. ,·aziyetlerinl bugün 

~ ehli ırz olanları rencide o- görüyoruz,, Ve dilenci bolluğu de.· 
~ 1-zı a'ma cariye \'C kul alıp vam edip gidiyor 

! 
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~ ınahalle aralarmda dilen • Sonra "her ''"'hile 11~ 'o sa • 
........=. •e bazı birer ldml'8ncnln Dm,, Jdmsele.r de dileniyorlar. 
~zincir takıp medyun \ 'O Muht.ent IHlmler, muhtelif mewu
~ deyu gemirip 'e softa 1arla ''e hazt hayır mU~leri • 
' dahi bölük bölilk olup yol- nln lsimlerlnl istismar edip bile~
~ ve ııııokaklarda balkı cerre- ler ba.stınp sat&nlanm, ta"admler 

>. '- hazı cerrar dahi bir ha"ta- dağıtanlarm, kapı kapı dolaşıp 
hama ahp anı bebane edip mevhum teyekkUller adma iane 

~ ırtzcf'"'r ile halka münyc- tophyanlamı, a~ ~ayda bir (:ı 
~'-dikleri ye bazı ldmcsucler bn, hazan hiçbir nttslıuı bile ~ık
lııııa ""raza ve arızaya müpteli o- 1DUDJ1 olan gazeteler, mecmualar 

--~ gOıiJer bdimdcn tehlrden namnw. aboae ymnlann e&kl dev
~.-.,, men olm.gelmltlerken J'ln "•l •e ..nm,, dllendlerlnden 

"' lltt'ınmu olmayıp halkla lhtl- ne farklan vardır. 
tı.... ~klerl btima olunmağm 
~~ ki bo hususlan 5chlr su 
~ "J..a lliüıeFJ,o mübqlrbale 
"t . Mezkflrlardan plrti fani 
4lt ~olmayıp kariildsebe ka • 
..........._ tlıanıar cer e<lerlerse men \O 

Bunlan kökttnden ka.Jdımw.b, 

§dııtn vabmu, ;ınatbQatm ~i-
~ .._. ... ~ 
Jerl 6•~ .......... ~ 
Yağ Jle zırva. ta.binle paça, tU?'§u 

ile yoğurt 

" •e dllencUerden kimseye Hasıl: ne yeeek 
.. kal ve cariye aldınnayıp ve 
~ cer ettlnneylp ,.e ezel 

hamıma kadir 
oluruz ... 

LAEDRi 

~ ;I· ~,.ır~ti;;Jı '~ ~~l:tJl~ : , .,... ~....., .... 

Pli.iı değiştiriniz. Bu ha.vadisi okuduğumuz gazete 
1liç jüri heyetinin itirazlan için ayrı 

ı. ~phe yok, bugün tamamiy- plklar doldurtup doldurtmadığmı 
~ asrındayız. Düşünen in· yazmıyor. Fakat bu terakki ham
~ ~ her giln bir kat daha lesinden sonra bugün belki de ya. 
~ olarak ve esefle görüyor. Fa.. pılmıyan bu işin yarın yapılaca
~ .n~. yapsın ... Her şey, hemen ğından şüphe etmek asla caiz de• 
~a~ız, yavaş yavas maki- ğildir. 

ı..... 'lUıun tedi~.b" " V • • 

-qı yenı ır omegını son ge- Evlenenlere düğün 
'-Aınenka gazetelerinden öğren. 
'Atnenkaın bazı üniversite!~ hediyesi 
,. ?~nyarun her tarafında ol· Avrupamn evlenmeyi himaye ve 
'~ talebe doktor ünvanını teşvik eden memleketleri arasında 
~ . için bir tez yamıağa, ltalya ba~ta gelir. ltalya hükO
hit leıı ı>rof esörlerden mürekkep metl bu maksatla yeni evlenenler 
~ heyeti önünde okumağa, için bir piyango ihdas etmiştir. Bir 
~ tez üzerindeki itirazlarına yıl içerisinde evlenen her çifte bir 
~ \'enneğe mecburdur. Bunun piyango bileti veriliyor. Yılbaşı 
illa ~it ziyaını mucip olduğu. gecesi bu piyango çekilerek bir yıl 
~e~Ş\lnen Amerikan gençleri içerisinde evlenenlere 50 liretten 
~ fini oturup uzun uzun yaza- 2500 Lirete kadar muhtelif mülca.. 
~ ~~rde ses zapteden bir gramo- fatlar, tencere, havagazı fırıİlı, e
~l~ı karşısında söyliyerck lektrik süpürge, halı, kanape gibi 
' .. ~ plftğa aldmyorlar. lmti- birçok hediyeler dağıtılıyor. Bu 
~llUYeti huzuruna talebe değil, havacli~i naklettiğimiz gazete ltal· 
~ f~n plaktan çıkıyor, jüri he- yada en sabırşızlıkla beklenen pi. 
,t~ rnakineden dinliyor. Ve ya1l3onun yeni evliler piyangosu 
~e kararını veriyormuş. olduğunu aynca kaydetmektedir. 

ımıa kılavuza 

hakkı tarık us'un buna 
dair düşünceleri 

.3. 
harflerimizin adları 

(bu )azutm dlinkü ııayınuza konan kımımda birkaç tertip haıa•ı olmUf, 
birkaç fıillhn da baııkı hataslle okunmaz halele çıkm13tır: maksadı boğan bu 

~ cU.ıe~ yaanruza onı.rm doğrularmı tekrar ile devam edL 
yorua:) 

lalaYUZUD bqma konulan hart 1119 
teeine göz atarken, hart inkılA.bmdaki 
nepiyatta (yumuşak ge) admı alDUf 
olan (ğ) ye verilmiş yeni ad üzerin. 
de durdum, 

hani sakallı bir adama: "yatarken 
akalını yorganın üstüne mi çıkarır. 
llIDIZ, yoksa altında mı bırakırsınız?,, 
diye sormu§lar da adamcağızın uyku .. 
sunu kaçırmışlar. benim de içime öy. 
Je bir merak dU~tü. harflerin adı dE'. 
yip geçivermek, anladım ki, mümkün 
olmıyacak .... 

kılavuzun ( ğ) den ba§ka harfler 
hizasına kaydettiği telmler hep eski~ 
lerldlr, yani harf lnkılllbında, 1928 de 
butınlmıı ilk (muhtasar tUrkçe l'1e 
Tamer) de de, ondan ıonra, ibrahim 
necmi dilmen'in neııreWği gıramer. 

de de bu isimler vardır : 

sesli harfler için, bunlarm kendi 
sesleri kendi isimleridir: a, ~· t, ı, o, 
Ö, u, ti. 

(e) seallsile yapılan heceıer de ses-
siz harflere ad olarak kabul olunmu:
tur: be ce, çe, de, fe, ge, he, je, ke, 
le, me, ne. pe, re, se, ııe. te, ve, ye, ze. 

bu adların bir takımı arap harfie. 
rlndeki kaqılıklarına tUrk dilinde 
verdi/timiz adların aynıdır: be. de, fe, 
je, pe, te. ye, ae gibi. eğer aynı alisi. 
leyi muhafaza etseydik, bir takımının 
daha adı kılavuzda göyle olacaktı: 
c (cim), ç (çim), ı (lA.m), m (mim), 
n (nun), s <sin) , ' <ıım), v (vav) .... 

(b) harfini ya (ha) yahut . (hel 
(k) hllrfinl de ya (kan ya kef). (g) 

harfini yv, (gaym) ya (gef) hecele. 
rtnden biriyle adlandırarak tağllb kıı
ldeıtlne yeni bir misal, yahut (gega), 
(keka). (heba) gibi birer k~llmeye 

vUcut verecektik. 

ilk mekteplerde ell!be okutan mu.. 
alllm\er acaba eıki harflerin bU ad
lanrmdan memnun dcğH miydiler? 
harfleri belletme bnkımmdan onlara 

ldtalımda da llarfieriıa adlarDU yU. 
mak ya pek ta bil olarak bahsin dırm
da görülmüş, ya hatıra gelmemiştir. 

ben harf inkıl&.bma kadar, mesel! 
(l) muadlll olan harften le, la, ll. .. 
v.ı .• O) ba§da olarak en az • sekiz 
türıU hece yapılır ,.e bu sekiz çe:ılt 

hooede görülen sc siz har:in adı da 
tUrk lQgatine !lflm) suretinde yu!. 
lır bilirim. 

harf lnkıl!bmdan sonra ise keli. 
mf'lerim1 muhataplnnm tayin etll: 
ba ın bu lMln aslından harflere :fran
BIZ alfabesinde verilmiş adları ~yle
dlm. meseli\ (s) lçln (es) dedim; yeri 
getdl, muhatabımın daha lrnlay kav. 
rıyacağına hükmederek, eski muadtıı. 
n ıı adını aöyledim, (sin) dedim. blr ı. 
ki defa kendi metoduma göre glrlfU· 
ğim alfabe öğretme tecrUbesinde seıı-

· u harflerle (b) den llerl gidemedim. 
Derllyebl.lseydlm bir ad verecek miy. 
dtm ! vereceksem, daba kolay belle. 
nlr diye şekillerinin benzediği ,,eyler. 
den birini aeçerek onunla mı anlata
cakbm. yoksa seslerlnlnr.. ba§mda gel
diğt kelimelerden çocuğun · idrlldne 
yakm veya sesin mahrecine uygun 
birini ml ihtiyar edecektim? ne onu, 
Ye ne tıunu zannetmiyorum; çUnkil 
benim kendi alfabe öğretme metodum 
'ba§ta buna ihtiyaç bırakmıyordu. tik. 
okullarımızın da buna !btlyacı duy. 
madığına hükmediyorum: fakat bir 
gUn muhatabımızdan tek bir 1188811: 
harf, menelA. (m) yumumı ı..tıyecek 
ol8&k ı;.öyleyeceğlmlz keJime ne olma. 
bdır? (me) ml? fakat yazılacak bir 
hece değil, bir harftir. o takdirde: 

-~~BUGÜN 
T AKSi M SiNEMASINDA 

• 
bir çırpıda, bir vezinde, mesel! hep 
Ustlln okuyarak elde edilen hecelerden 
ad koyma3(1 mı uygun bulmuıtar n 

- <mel adli harfi yazınız! deme
liyim. l.tu halde de eski (m!mH bırak.. 
Dl1' oluyorum. Bunu şeklide yaptıtı
mız ınkılAbm bir aarureti aayablllyo. 
ruz: takat bu §ekli, onu kullanıb du. 
ran mU!etlcr (em) adıyla tanıtırken 
bizim ıme) deyi§imlz hangi zaruretin 
neticesidir? 

ifle beni bah.lin bu noktasına gelin
ce ep~yce Uzen burası oldu. 

harf adlarında aeslllere, kendi eeıı
lerlndP-n yapılmııı adlar vermek hem 
tabii, hem bu harfleri kullanan millet. 
lerce mll§terek bir keyfiyet." yeni öğ. 
renmo?ye ba;ılıyan bir çocuğa bir (a) 
işareti göstersek de: • bu ne! diye 
aoraa1<, alacağımız doğru cevab hem 
l§aretln ııeılnl, hem harfin admı eda 
etmlı olur; fakat bunlardan bllfkum. 
da 116)1enecek adla yuılacak haJf 
araamd~ tam bir mutabakat olmaya
bilir; bunlan ya tarihi, ya Um1 bir 
aaruret olarak kabul ederiz. (be) de, 
(de) de bu tarih. (cim), (lln) deme
mekte bu 1.DküA.b zaruret.ID1 hl.li8ediyo. 

2 bUyUk ve çok güzel film birden 

1-ÇANAKKALE Geçilmez 
Türkçe eöalU ve prkılı mun n ukeri tum. 

2-HAVDUTLAR TUZAGI 
1s tanbulda ilk defa bUyilk macera ve kovboy filJnl. 

~~~!WlJ 13ırUn saat ı de tenzilAUı matine • 

Jflgatim!ze böyle bir ialm Usteai hedi-
ye etmek huıuaunda bir (icma') mı 
teaill etmif lerdl 1 itiraf ederim ki bu.. 
nu bllmlyonım. tUrkçe ve edebiyat ho. 
caıığı yaptığım yıllann birinde böyle 
bir batuıe temu edlldlğinl baya! me.. 
,al batırlanm. timdi elimin altmda 
olan bazı kitaplar, mecmualarda kısa 
bir arqtırma bundan bıına bir iZ 
giistermedi. demek bu noktada htc;bir 
lhttllf da yok kt kılavuz • pek beğeDe 
dtttm bir uwll• llteld b&blalerde yap. 

• 
tıtı ırtbi • blll'ada tercih 11ebeblerlnl 

l laaha lhUyıaç bile Kömıemlf. cana 
laa\IU11~ ttırk pıı.meril nlJı uket 

f;a:;:~-~~:~~al~ ;~·~~·~::;: 
ÇIKARAN: HASAN TANRIKUT 

ilk sayısı Bugün Çıktı 
Hattanın 81)'&81 edebi -,,·e fikri barekeUerıııl bir lııUtüa hallllde ıuıcıak 

"G0N,. de balallilrllinls. 

KADBO: 
Bat<maJmlelt'r Cellleddin F.rJne, Ni&ametUn Nult, Sadri JDrtem. 

Vecdi Htyn Bllrtln. 
Sivas: ,.e a&keri 

• JcmıUler A . Hakgfıckr, na... Bon-
~ --ı ptıofıp ..... Ol* '1'U70I. Cf'W Sday. 

Yaws Ahıldla, Jıleluıa9' AU, Raalh Duru. 
ı :tillml Zl7a tllkea., lıllrac Katırcıoklu, F san Tanrı. ~ Fel.ete 

kurL • 
: .Ahmet Hamdi, Nunıllatı Ataç, Doğan Ruoen(ly. l 
: bit Jl'allr, Bamim, !<oca~z, Hll8eytn HUiki, ilaha ~ 

Tenkit ve tctki'
HikA~e 

~lir 

DOrder. CaYit Yam.ıç 

1 ı Ahmet Kı t.ip, Bedri Rahmi. Oll.hlt Kölebl, Oıüit Sıt. 
k:, Fazıl HUı::nU, M~mı Cevdet, Oktay Rıfat. Orhan 
Veli, Rıta.~ Ilgaz, laballatUn KudreL 

~ )(\ız.lk : Cemal a.ıı~·ıc Şakir Sırmalı. 

~lnema, Th·nıno : Orhan Han\ıerlloğhı Melih GUracl . 
Reı.lm ~t· kurılmtlir : Hulki Avni Arba§, Mümtaz Yener, Bedı1 Rahmi 

Turgut At:ay. 
Z. T . 

nıoda ı LQtftye Evrenay 
ı Neriman Kwtbay, SU&Yi K04181'. 
• 1k1 öıtre~men hnmıyaeakt.D'. 
ı FraDlızoa: lf.dlp Ayc: Salt\h Birsel, LQtfl ôr.gök. 

İngilizce: SJ :lı zarıl:. 

Alı:nanc.ı.: EUrb&n Batıman. 

Rueça: V Karaboğa. 

Farsça: A H QeJe'bl. 
Arapça: M 

ruz; (cim) yerine (ce) , (sin) yerine 
(•) ct.mekte bulunınua vaz't bir 
kı)'Plat ve hayıılyettlr. harf lnlulA.bın. 
dan 3oce de (sin) harfinin (se) hece.. 
siyle aeslcndirllmeai mekteplerde mı .. 
zam edilmiş bulunabilir: ancak bu 
(s) h41"flnin admı ıQgatten çıkanb 

dell,t:trmes; blr ötretim uwUl, YUl

tası olarak kulJanılan bir .- olur. 
bunlan kılavuzda (harfin adı) sUtu. 
nunda değll (harfin çıkardığı seae ör
nek) sütununda g!5stereblllrbı. lıunu 

'(ad) olarak tesblt edebilmek ı- ya 
bu harfi kulJanan mllletıerde Terilen 
ada mutabık olduğ"unu görmeliyiz, ya. 

hud onlardan aynlıyorsak tarihi veya 
llml !cablarmı da böyle bir fırsatta 

belletmellylz. 
kıJa vı;za geçen bu adlar belki taf. 

llb Jedlğhniz yolda. bu sesle terklb 
edilmls hecelerden birinin ıe81nl ad 
vermekclen ibaret bir ameliyedir. lA.kin 
bu hareket kyıdl dilimizde ve)'& ba'9 
ka dillerdeki adlarını atmak suretin
dedir. o halde düıUncem harflerin bu 
kumıına kılavuzda Teril<m adlarm ,w. 
niden lncelenmeal veya tnceıenmlf oı. 
duğuna göre, tercih Amlllerlnln öteki. 
lerde aldutu gibi çıkan tereddtlde ce
vab vermesidir. 

Harf llstemlzln adını, IAtln barfl 
kullanan mllleUer arumda yayılmııt
tır diY1' (alfabe)JIB oevtrmelMI miyiz! 
o u1c1e aıtabeyıe g1rm tllrk urtıertntn 
kendi adlarını blrakrp ,.rme ae.. 
den vaz't blr takım kelimeler koyuyo. 
rus da tnmıarın geııe J.Atin harflerini 
kullanan mmetıerin hattA. mıtrJa~ 
dan qmt§ adlannı alımyonız? 

• Bu haftaki, 
maçlar 

1 stanbul htbol AJaral+ndM: 
!~ MoyttJ mımarlcai giifti ~ 

colr Milli Kilme maçlan 
ŞEJ,Eh. STADI· 

Saat. 15,30: F.enerbabçe -
Demirspor. Hakem: Scl~i Yan 
hakem: P'eridun • Şekfp. 

Saat 17.~:; da: Galatasaray· 
Ge~ler. Hnkem: Şazi Tescan. 
Yan hakeın: Necdet - Mur.affer. 
!.5 Mayıa Pa-:ar günü yapılac<ık 

Milli Kü1ne r - lan 
FENER.BAHÇE STADI: 

Saat 15,30 da: Galatasaray -
Demirspor .Hakem: Samih Du
ran. Yan balmn: eazi • Nııbat, 

Saat 17,30 da: Fenerbah~ -
Gengler. Hakem Bahaettin u~ 
luöz. Yan hakem: Halit Galip -
M\llıtar. 

--0.--

Galatasarayı n 
yeni antrenörO 

Galatasaray 10\ibli blr lngiljz 
aıb9nöril getirerek takmımt 
çal14tmııala baelamJlbr. 

Yeni a.ntrenarlerlndrn San • 
Kırmmtdarm h:mıt t&tifade ~ 
decekleri ~· 
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Aı TSIZCA(50) 
(Rcr bakin ffııber gnutcsbıe ııittlr) 

COT.OMEA 

P. Merimee 

-50-

ı. - Qtıellc idec! Et \ous IK>U· 

'ez upposer celal qoand \OU~ n.'

ncz d'avoucr qu'cllc ne \OUS a en. 
core rien dit. fals c'esı nffrcmı: 
de ,;otre part. 

- Si cllc ne J>Cnsnit '11$ a la. 
'oogeı:uıcc, elle m'aorait t-oot d';ı• 
bonl parle de not.re ııUe; cl&o 
n'cn ricn fait. lille aura1t pro· 
noncô le nom de ccux qu'elle rc-
garde.. .. a tort, jc lo s:ııs. commo 
6e5 meurticrs. Eh bien ! noo, pas 

mot.. C'cst qac, \"OYCLo\"OUS, 

no autres Oorses, J1(M!S sommes 
unc raoo rusec. Ma Sretır eom
pl'Cnd qu'clle ne mc'tJent pas oom
pletcmont en sa pu.issanoo, et ne 
vcut pas m'cffra.yer, lon;quc jc 
pois m'6clmpper encore. Une foi..; 

qu'cllc m'anm oond t au bord dn 
pr&:ipice, lorsqnc la. tetc ınc t.oor.. 
n~ ene mc pou era dans l'n• 

bime~ 

2. Alors Or.;o doıma a aniss N o
' il quelques <letalli sur la mort 
do son perc, ot nıpporta lcs prin
cipalcs prcuw'5 qui se rionis
t>alent pour ini fairc rcı;anter 

\gostfnl commc lo meartrler. 

-..- nicn, ajoula·t-il, n'a pu con-
\ ıincro Coloınba. .Je l'al vu Jtar 

' llemiero Jettre. Elle a jarö la 
ort dcs Barrldni: et._ ml5s Ne-
1, 'oyez qoelle oonfhnoo j'al en 
•ıs ••• p ut.ttYt• ne scralcnt Us 

s de cc mond<', si, pnr un de 

.., ıırejnges qu'cxcoso son oou
.ıtion sau\'ng(•, elle ne sc pcrsua
ıit quo l'ı-xccution do la ,·en. 

•,oanco ın'appnrtient en ma qoa

itc ele chef do fnmlllc, et qae 
mon honncur y cst on~agc. 

- l~n ,·erite, mon icur deh .. 
H<"hbiıı, dit miss ·eni, ,·ous ca· 
lomnic"ı: 'otrf' sreur. 

- Non, 'ou,, l'ıı\'C--ı; dit 'ou..c;. 
meme,... elit• est Corsc... ene 
pense ce qu'ils ııcrıscnt tou • ,~ -
\"C7-YOUS pourqool fetais l tristo 
htcr? 

•on, mals depni. quelquc 
tcmps ''OUS cta; sojet a OOS ~ 

Cl'humeur. nolrc_. Vou etic:r. plus 
almable aux premlors joors de 

notz.e conruili sanec. 

- Hior, au contrairc, j't!tais 
plus gaf, plns lıcnreux qn'a l'onll
nalıre. Jc \·ous a\lUS \'OC İ bonne, 
ı;I indolgcnfo pour ma scıeur! ... 
Noa rcn!'nion , le coloncJ <•t moi, 
~ batcı:ı.u. Sa,·cz.\·ous ce qoo me 
dit un <les kıtelicrs dans son Jn
femnl pa.tol. : "Vous a\·cz tmi bien 
da glble.r, Ors' r\nton•, mais voos 

trouverez Ol'lnnduccio BarrlC'ini 
ıı .ı;ra.nd clıasscur quQ vou-.." 

ıc o ı. o ;u n .\ 

P. M(rim~c 

- :)() -
. 

1. - Bu nasıl düşUnce ! H(2tt 
bunu nasıl tasavvur edebilif<H'SU• 

nu.z. Daha demincek size hiçbir 
eey söylemediğini itiraf etmişti .. 
niz. Fakat bu sizin namınıza ne 
korkunç şey! 

- Eğer intikamını düıjünml". 

rni:ı olnydr her şeyden evvel ba
na oobamm bahsini açardı; böyle 

bir §ey yapmadı. Biliyonım, hnk
sız ama, katiller nazariyle baktı

ğı kimselerin ndıpı olsun söyler
di. Halbuki, sözü bile geçmiyor. 
l3u gördüğünüz fiCY b1z Kor'Sika
lılarm kurnaz bir soy olmamızdan 
ileri geliyor. krz kardeı::im beni 
nüfU%U altında tıunamen tutama. 

dığmı biliyor ve henüz elinden 
kaçabileceğim bir sırada yıl .. 
drrnıak istemiyor. U~urum kena. 
nna götürünce, başımın döndüğü
nü göriir görmez benl uçuruma 

iti~. 

2. Bu sınıda Orso mis Nevil'e 
babasmm ölümü hakkında biraz İ• 
zahat verdi ve Agostini'yi katil 

gibi göstermek hususunda toplan· 
mış olsn başlıca delilleri anlata • 
mk ilivc etti: 

- Hiçbiri Kolomba'yı ikna e
demedi. Bunu son mektubundan 
anladım. Kolomba Batticini'leri 
öldürmcğe ahdetll; ve ... size nr 
kadar itimat ettiğime innnın ... bc~
ki de, Kolomba .gördüğü kaba tot'

biyeyc baj;"l~lanabilecek batıl bir 
fikirle, öe almanın aile reisi s· • 
fntiyle bana. ait bulunduğuna ve 
şerefimin buna bağlı olduğuna 

kanaat beslemeseydi Barricini"ler 
bu dünyada çolrln.n yok olurlardı. 

Mis Nevi!: 

- Hakikatte bay della Rebbia. 
kız kardeşinize iftira cdlyorsu .. 
nuz! dedi. 

- Hayır, siz de söylediniz ya .•• 

O Korslkalıdır, bütün Korslkal; 
lar ııc düşUnürsc o dn onu düşü
nür. Dün neden o kadar kederli 
olduğumu bllmiyor musunuz? 

- Hayır, fakat epey bir za. 

mandır bu kara dUşüncf'! nöbetle
rine tutulup duruyorsunuz. 11k 
tanştığmıız günlerde daha sevim

li idiniz. 

- Bilikia, dün her zamankin
den daha !5en, daha mes'uttum. 
Sizi kız kardeşime karşı o kadar 
iyi, o kadar mllsamtı.hakfır gördüm 
ki. Albay ve ben vapul'da gcli .. 
yorduk. gandalcılardan birinin çok 
gürüllülU Eıivesi ile bnnn söyledi· 
ği şeyi biliyor musunuz: "Çok av 
vurdunuz Ors' Anton', fakat o~. 

Jnnduccio Barriclni'yi s:uı.en dahn 
büyük bir avcı olarak bulacaksr .. 

nız.,, ____ _, ___ _ 

ANALiZ ve TEORt 

l. Asa[.rıdal,i dinılcleri tiirkçP 

)O !;O\irinb:: 

a. La tete me tournc quand jc 

uis nu bord d'un prcc'picP. 
h. Lcs piPds me foııd nıal qunnd 

· (' sui.s fatiguc. 

<'.. Le nez me dernnngc qunnd 
fai un rhume. 

d. Les yeu::c mc plquent quıın<l 

Jfl lis trop longtemps. 
e. LQs orcllles mc tintcnt 

quand jc lis trop longtemps. 
e. Lcs orellles me tintent qunnd 

quelqu'un parle de moi. 

r. Orso fit promcttro nu cok· 
nel qu"ll \'İendrn"t par.sn qur ·quc 1 
temııs dans son lııımble mnison. 

~· Le jour avnnt celui de son 

<lepart. 
lı. A tout moment, le colonel 

quiltnıt les jcuncs gcns pour tircr 

des goelands. 
i. Elle mc menern nu bord du 

precipicc, et qunnd j"nurni le ver .. 

lige. elle mc poussera dans l'r
btme. 

j. lls scnıient dcja morts si elle 

ne voulait m~ laisser l'honneur 
:Je JP5 tucr. 

Enderunu 
Humagunun 

Zülüflü ağaları 
(Bu aütunda okuyucaJarmm:rn ra-

ı.etemlı yanmdaki kuoonla tıf.rllldcı 

c-ondereorkh~ri 

Zülüflü ağaların koğus nizamı - Ağalar nasıl 
uyandırılır? - Hamamcılar - Yorgan açıp sır
ta tesbih indirme Orta kap1daki ezan nö-

E\'LE~ME 'fEKLlFLERf, iŞ ARA. 
:\1.\, 1Ş V!:Rl\IF., ALIM, SATIM 
ıJbl ürarf mahiJetl lıair olauyan k~ 
Çu.t ilAııları panuu n .. rolwauz.) 

Evlenme teklifleri 
betçisi - · Sarayda ~ahah ezanı nerede okunur? 
-· Sabah namazı merasimi - Dersler - l(oğus- * YA~ 29, boy ı12, kilo 75. 120 lira 

larda temizlik nizaml _ Teneffu·· r.. n:zamı ve mnaşıı cıcnizıe nl!kadıı.r blr meslekte 
~ bir b:ıy. 25 ynşındnn aşağı, boyu ile 

{?'enç ağ~lar vUcn l:ı mUtcns.sip bir bnııynla evlen. 
---'"'·"'~-------~-------~ ...... --...... , mek ıı;tı mektcdir. (Den!z 133) remzi. 

Yazan: Tayyar zade ATA EFENDi 1 ne mlıracaııt. 133 

$ ~"!- Yr·~ 2~. boy ır.s, kilo, iO. Siyah 
100 'lt'ltl' cvn·I 0fln'11nlı Mrayında ~11ı;:amı5 bir Zuhlflli .-\ğn. l gözııı. siyah kıvırcık saçlı, İ!lpnnyol 

) 

"Saraydaki zillü!lü ağaların 

koğuşlarında olan kanun ,.e ·1i 
7.amları şunlardır: 

----------~ tipin: r.ı:dımn lise tahs1111 ılul bir ba_ 

''1Ik tokmakla ve ikıncı ihtar ynn, ıı.ııı:arl lise tahsilli ve 120 lira 
, maa:ııı ı.~ 3ı:, ya§larrnda uzun boylu, 

da kalkıp da abdest alanlar. ~ a-
1 

l<um:-.!l. k~rc'ttl'r sahibi bir bayın ev_ 
taklarını loplndıktaıı scnra. tep 1 lcnm •k ıstenıektl'dlr. (Suı remzine 

"Sabah na.mazı vaktinden iki lanmış yat.aklarının üzerine otu- mur~~aııt. - 122 

saat evvel, her koğu~un ikinci 
dere<X."'>deki .zabiti olan gece 7..abi
ti, evvela kağıışun hamamcı o· 
lan ağalarını uyandırır, bunlar 
koğuş hamamlarını yakıp ısıtır

lar. Sonra, ''anahtar §akirdi'' 
denilen bu gece zabiti yanına ko
ğuşun iki nefer nöbetçi ağasını 
alır ve koğu.jllll ortasında bulu· 
nan sütunu yanma. gider, bu 
sütunda, ka.pı tokmağı şeklinde 
büyük bir demir tokmak asılıdrr, 
hazreti peygamberin, bütün İs
lam büyüklerinin, ulemanın. 0s· 
ma.nlı vesa.ir müslüman hüküm· 
darlarınm alemi islama. hizmet 
etmiş ricalin, bu saraydan ye-

nırlar. Ko:}'uslnrda sn.dası gli?.c! * ~:ış 37. boy ıGa, ltilo G3. Kumral 
vlan ağalar ezan vaktine kadar iyi tanmmış namuı;ıu ve şcre!ll bir 
yüksek &~sıe bir ... r sureiserifc aileye mensup. çoculcsuz. lise tahsllli, 
okutturulur. mutcb~r bir yerde iki arsası bulunan 

trışrniş olan zevatın ve bütün 
ehliimanın ruhi arma fatiha o· 
duktan sonra, tokmağı karşın

daki büyük çiviye üç kere kuv
vetlice vurur. Sonra koğuşta ıbu
lunan zülüflü ağaların yatakla? 
rını baştan b~ dola.sır ve her 
yalağın hizasınd~, o yatakta yn· , 
tan ağayı ismiyle çağırıp: 

"Mahmut bey!. Mehmet efendi!. 
Austafa ağa!. Mesut çelebi!. 
'M.Uhsin halife!.'' diye uyandırır. 
Sonra camekana çıkıp orada ya
tan kıdemli babayiğitleri uyan· 
dırrr. 

"Uyanan ağalardan ğusül a.b- , 
desti almak istiyenler derhal 
kalkarlar ve her koğuşta her 
giin ,ısıtılanhamamlara girip yr 
kanır. abd('st alırlar. Gece 7..abi
ti yanın saat sonra ko;1uşa tele 
rar girer, ayağını pekçe basarak 
bir baştan bir başa yürür. ~--v

velkinden daha yüksek ve sert: 

"Orta kapıda ez.ın nöbct<;isi 
kapıcı vardır. Ayasofya camiill' 
de ezan okunduğt:ııu işitince, or
ta kapının ıbüyük halkasıyla vu· 
rarak :ı.k ağalara haber verir. 
Nöbetçi ak ağa da nöbetçi müez.. 
zine haber verir. müezzin de kü· 
ttiphanc merdiveni üzerinde sa
bah ezanını okur. Bütün koğuş· 
lardaki zülüflüler muntazam bir 
~ilde çıkarak camiye giderler; 

. orada padişahı bekler]('r. Padi
§ah da mniyetişahanesi. kızlar 

ağası ve haremihumayun ağn· 

ları ve musahipleriylc camiye 
gelir. l\cndisini camid~ silahtar, 
çuhadar, rikabdar, dülbend, a,. 

nahtar ve pe.şkir ağaları karşı

larlar. Sünnetinin edasrndan 
sonra padişah kızlar ağasına i
şnretedcr. o da elini dizine hızlı" 
ca vurur. Müezzin başı kamet 
eder. Nöbetçi imam efendiye u-
yularak namazın farzı cemaatle 
kılınır. 'l'esbih ve duadan sonra 
mihrnbLye dmlonir. P.ad!ttıh 
kendi dairesine, zülüflü ağalar 
da koğuşlarına çekilirler. Bir 
mazereti olup padi~ah camiye 
gelemezlerse, kTZlar ağasıyla si
lfthtar ağa gelirler. 
"Ko~lara dönüldükten son

ra, o gUn padişaha hizmet edecek 
or.nr a~ra seçilir ve padi~alun 

dairesi~ gönderilirler. 

"Falan ağa!. Filan efendi!. Falan ''Öğle, ikindi ve akşam na· 
c:elebi!. Falan bey!. Falan hali· ma?Jarı camide kılınır. Yatsu 
fe !." diye bağınr. namazına. gelince: Padiııaht nö-

dul bl:- bayan nylığt yUz llrndan a~nğı 
olmıyan asker veya mUlltl devlet me. 
mıını bir bayla evlenmek istemekte. 
ölr. Çocuğu olabllir. 1''.Mne bağlr ol _ 
ması ıa:ı:ımdır. <Nesibe 37) remzine 
mtira..:aat. - l:?:") 

AÇIK MUH \BEUF, 

(Bürban) rerrı:ı.:ine mektup yn7.an 
S. E. n!n adına bınıktlan mektubu 
mf\tbsamızdan aldırması. 

(Pulcu) remzine mektup yl!f'..an Sa_ 
bnhattiıı Kuş:ıkçıoğlunun paz."lr gUnU 
öğled~ "l e\·vc.ı mntb:ıamıza mllracnatl. 

iş ve i~çi arayanlar: 
• ıs yaıııııda ortamektep mezunu 

bir genç herhnngi bir mUessesedo ~ 
anyor. (D. 496) remzine. 

• 16 yll§mdıı orta ik!y! bltımıl:. 

Ulrkçm ltuvveUi, seri dııktlıo kulla. 
nan bu· bayan iş aramaktadır. Deşik. 

taş yt>nlrnahnllc bostan Ustu ııokalt 

16 numarayn mUraeaaL 
• Ticaret lisesini bitlrml§ bir genç 

muhasebe ve muhabere 1.§lerindc ça.. 

lışab!llf. Cİ.Ş.G.) remzine müracaat. 
• Öğretmen okulunun lklnci smr.. 

!ında bt:s:ıbı kuvvetli, yazısı gtlzel bir 
genç tatil lçln ı, aramaktadır. (S. 
·raııkm ı remzine müracaat. 

• Hayatta yalnız, eskl ve yeni yazı 
yı bll!r, daktilo kullanır ve yazı ma.. 
klne31 buhmnn, orta tahsılli bir gene; 
ııı ara:nııktadır. E..-ınde dak.Ulo işi de 
knbul t-c!cbtıır. (Ö.Ç.K) remzine mUra. 
c:ıat. 

• !Jlr lise on tnlebes! herhangi bir 
ı~ nrı.n.11:n:ıd1r. Orln talebcıP.:t"• de 
flzl'!< ,.e kimya dcrsıerlr.I ehven bir 

U.:retlc verebilir. { T.0.348) 

Bu nöbette uyananlardan da bc~i imamı efendi ile haremde taltif ,.c teşvik olunurlar. 
istiyenler hamama girip yıkana- kılar. Hasodalılarla o gün padi· "Kogu.şlann temizlik nizamı 
cak zaman bulabilirler. şuha hizmete memur olan aş~ da şöyledir: Sar.ıyı humayun 

Namaz vaktine yarım s.1at ka· odalılar, ya hırkeisaadel daire· koğuşlarını temizlemek üzere 
la, zabit koğuşa tekrar girer, sinde yahut oraya civar bir yer- paskalya ve yortu günleri müs· 
sür'allice yürüyerek hala de cemaatle kılarlar. Diğer ko· te;sna her giin terı:aııc ziııdanın
uyarunıyanları "Ahmet ağa!. · ğu.5ların zülüflü ağaları, kendi dan muayyen miktarda esirler 
Ekrem bey!. İshak çelebi!. Esa~ koğuşlarında arkadaşlarından gönderilir. Bu esirler, nöbetçi 
efendi!. Ethem Halife!." e diye "birinin imamlığıyla ecmm~tle ağaların nezaretinde koğuşları si· 
çağırır. Üçüncü olduğunu söyli- namaz kılarlar. Yatsq namazın- Jip SÜ.i>Ürür, ve temiz. ederler. 
yerek dargmca durur. hızlıca dan sonra herkes yine yaUı.klarr Zabitler, zülüflü ağaların el, a
söylenerek dolaşır. Bu sefer de na oturur. Güzel st'sli hafı~lur yak ve yüzlerinin ve esvap ve 
uyanmıyanlar olursa.gece zabiti, · yük~ck sesle Kur'an okurlar. çama6ırlarınm temiz olmasına; 
koğu§un birinci zalJiti olan ''Peş· · Ct: r ..,.eceleri "Surei Yasin" o- zülüflii ağaların aralarında iyi 
kirbaşı'' ya haber verir. Peşkir- kumak fı.dettir. Kur'andan sonra 1 geçinmelerine dikkat ve nezaret 
başı. hemen, daneleri fındıktan' herkes birer parça kah,-altı ed<?r ederler. 
büyük ağaçtan rapılmışvc kirişe Ya5ııcalar çeşme avlusuna igde· 

•koğuş.'l gider, kalkmayanların "Teneffüs niT.amına gelince: 
rek saat dörde kadar sohbet ve ikindi namo..zı camide eda olun· 

dizilmiş büyük bir tesbihi alır, muhabbet ederler. tlimCıen ve 
yorcrcınmı açarak tesbihi arkala· · duktan sonra akşam yemeği ye-

• r:.·· san'atlan bahs ve mü?.akere e· 
rma indirir. Artık bu tedbirile derler. Sonra yatılıp erkenden nlr. Sonra nöbetçi zabitten izin 
muhakkak uyanır ve kalkarlar. kalkılır. alınarak saat (alaturka) onbire 
Ne çareki namaz vakti "ok va.- 'kadar me"·d--.:ı., top ve t.onıak " "' "Tahsili ulfun nizamma gelin- J <l.Jı.u< .. 
kmdır, hamrun lazım olanlar a· oynanır "'--t onb·ır olunca ce: Sah günleri koğuşlara resmi · •"><Wi 
ccle yıkanırlar, sıkıntı çekerler. · r.öbetçi zabitleri kendi koğuşları 
Ne olursa olsun canUye yetişme- hoca efendiler gelir. Yemek ye- 'önünde el c;ırparlar. Bwıun ü7.C· 
ğe gayrctedcrler. Camiye yetişe· nilir. Sonra Buharii şerif dersleri rine koğuşların büyük kapı per
miyenler olursa, zabit bunları okunur. Mantık, sarf, nahv ve deleri derhal indirilir. Bundan 
haysiyetlerine göm ceza.landı- . dini ilimler gösterilir. Zülüflü sonra giyimb~ı hazine koğuşun
rır; hattiı bazılarına dayak bile ·ağalar arasında bulunan kibar daki, peşkirbaşı kiba.r .kağuşun
atar. işte bu ~iddct sayesinde ve zadegan çocukları bu resmi daki, ve çamaşırcrba.şr da seferli 
her ağa namaz vaktinden evvel ·hocalarla da iktüa etmiycrek koğuşundaki genç ağalan koğuş 
uyanıp abdest nlmağr kendisine 'kendi Jroğuşlanrun müstefit ve kapılarından dış:ırı:ya ~tka.rtmaz
bir tabiatı saniye yapmıştır. Sa- ·çalışkan ağalanndan para ile !ar. 
rayda üç ~ sene kalmış olanlar kendilerine kalfa tutarlar. Ders· Akşam ezanına kadar sa.dalan 
da sabahleyin abdest almadan }erden sonra ağalar kendi ara- güzel ağalar, koğu..' pencereleri 
mestini giyen adama etsadüf o- · '1annda müzak"'erelerle meşgul hiza...~ına oturtularak yüksek ses· 
lunmaz. Müstesna olarak zuhur olurlar. Resmt hocalardan icazet ı le " Kur'anı kerim okurlar. Ak
eder beynam.azlar da akran ara· ·alan ağalar,, padi§a}ı tarafından l şam ezanı olnmunca jntizamla 
sında haysiyetsiz ve itibarsız ka- birer takım mükemmel elbise ve camiye gidilip gelinir,.. 
lırlar. birer şal -re harçlık ilısaniyle· Nakleden: R. E. KOÇU. 

.. 
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Aldırınız: 

Apfıda nımot.hı.n yazıtı otan o
lru)ıJeu.lanm17.m nanı!Arma geıııt 

mektuplan lclarclınnemlz.den berı;ilD 
Mlıahtruı öA'il'ye kadar veya eaat 11 

den llOIU'a aldırmalan rica olanur. 

(Anjo•I) (){. :?2) (K.F. 9$ sarı) 
(Brnckl!) (S.F. 11) (Nur} (Şans 112) 
(Bulmucı 35) (R.F. 18) ({Keçe 51 
(R.M. 108) ız.E. 20) {Sen 40

1 

CM. ı:;) (H.H.S.) (N.B.) Tesadlif 3 
(R.M C.5) ( Sevinç47) (37 Nesibe) r{ı\r 
ja.ntln.J (R.27) (K.M.K.S.E.} (H..t\·1 

(Eski 7..aman 21) (PAk 87) (Sevinll 
(N.22.'.N.J (Beı; yedi) (R.E. 99 
(Mlne) (İlkbahar) (z.D.9) (92 :saY' 
(Deniz 115) 

DlKKATE! 

(Bulmuı;ı 88) (R.M.C. 5) (K.F. ~ 
Son) (Sevinç 47) (Nur) (Emekli) (~ 
M.K.S.E) •(s.F. 11) (R.F. 18) cınn 
(N. 2!? N.) (M.22) (R.M. 108) ez. p 
9) re:nizlcrlne gelen mektupları rt 
mlz saWpleri almamışlardır. Bu mel'· 
tuplnn yazaniıırm bir hafta fçlll~ 
geri atmalarını rlcn. ederiz. Aksi J:ı.81• 
de atılacaktır. 

Askerlik işleri 
r:minönü Yerli As. ş. &lndeıı: 

ı - 2 hıız.lran 9n gUnU yedek ı;ıı• 
bay vo Mkerl memur ve sanatkAflP 
rm s~nelik yoklamalan başlıyacaktlf 
Ve bu yoklBma 20 haziran 9il glll>O ~? 
nihayet bulmuş olacaktır. ~· 

2 - Her yedek subay yoklaınaY' 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. Gt-
Urken nlifus cli.zdanı, askeri hıztıl 1 ~ 
veslkıılnnı, sıhhi subaylarda dlplotll• 
ve ibl~as vcSikalarilo blrJlktc §Ub<'~' 
gcıcceklcrdlr . 

3 - Ahvnli Sthhlyclerl doıayı5lle 
fUbeye gelem!yecek derecede ~ 
olanıar bulunursa, bunlar (maııııl~ 
hUkümet to.blbinden olacaklı:m mus5 
dak raporu gönderecekleri tnahbiltl 
mektu» bağlannralt \·o §Ubede 1':~1 

lı bulunduğu defter sıra numnrasıı:' 
bildirmek suroWe §Ubcye göndcrcct"' 
dir. 

4 - Şubo ınıntakam haricinde "' 
luptn. yoklamalannı yaptıracak olat'' 
!ar istenilen vesaiki bir dilekçe ue J;ıll' 
ıunduklan mııhallln şube b8.!;Jkcınl1~ 
nn m!lracaat ve ynhut taahhUUU nıt 
tupla ııubeyc göndereceklerdir. ve!? 
lk (HallercUmes!, terhis tezkere ~ 
ret!. r:Ufus kUtUğ(lndo knyıUı oıdur' 
mahalle cUt ve sayfa numarnıarJJl.1 

bUdl.rCC"klerdlr. 

5 - Yoklamaya gclmlyenlcr ~'f' 
uırulllno tevfikan mektupta yapurı;; 
yanlar 1076 sayılı ltanunun rond rl 
mnhs'ıs..ına ı:örc 50 lira ccznyn tıı 
tutulae<tklardır. 

6 Bu yoklamalarda ll§ağıd:ı 
ves:ı.ik asıllnrlle birlikle ve ıasdıW"' 
olaraıc bcrııberlcrlnde bulundurtıC' 0 
uırdır. A - Terh!s tezkeresi, tc!(~O" 
emri, ""diğer askeri vesalk, B - r;tıl 
Cus cUzda.nı, 2 §er fotoğraf, unıU 
ahvali sıhhiye raporu, C - '.Mlibr.r. u 

klmy:ı;erlerin hangi şubelerde Uı~ 
ıan bulundull'U (su, elektrik, yol. 
ı;aa t.) gl bi ..-esikcılar. D' 

7 - Her subay mahalll emntyt\ıt 
mlrH~!nden fotoğraflı ve tasd!ltU 
lkcımct senedi getirecektir. ~ 

8 - Her suıı! için tayin cdllcll ev 
lerdc yoltlamaya gclmc.'ililc riayet 
mest U~n olunur. d 
_ 9 - 2 Hnzlran pazartesi ~UJld~r" 
t haziran çaI'§B.mb:l. nk~amma ıcıı 1'~ 
blltlln rtltbe tnbib, harita, eez3Clı tsf 
yager • ..-eter.ner, levnznn, sub:I) cıt.I' 

10 - 5 haziran perşembe gnnllJI ~ 
7 cumartesi alqammıı. kadar: 'fO ıtıt'• 
ölçme, ışıldak, besnp ve muaınc~tıJ! 
murlan. ııUvarf, nakliye, ıst 
subaylar. ~, 

ıı - 8 haziran gUnllnden :ı.ı. fi 
famba günUno kadcır: Dişçi. ~t°' 
harp, deniz, jandarma, muııabef'C• 
ııa..-n, üemlryol, subaylıın. ..ruıill" 

12 - 12 haziran pc?§ClllbC ı:;~-. 
d r· v

den 14 cumnrtesl gUnUno ıaı ~ 
mirci, mnkinlst. kamacı, ınB d11 ıtlU. 
!mam, saraç, mimar, mızıka. ıı ıtı~ 
pvlr, mUhendls, tüfekçi, a,skcri 
lim. t)1Y 

13 - 16 bazinın paz.nrtetd s::' rY 
den 19 perşembe gUnllnC ıuıdıı • 
yade subaylnr. cııd'I 

14 - 20 hazlrn.n cuma ~Q & 
t"C kurmaylar. .... 

ıı: 

Kaclıköy Yerli Aılkerllk ~cı: 
Şubemizde knyıUı emekli ..e ~11eıııc 

tekmil rubny ve mcmurıarın bBf. 
mutııt yoklamo.Iarma ştındi~~ 
tanmtJtlr. Ancak bu sene yo cıı.ııdc;tı 
20 haziranda nihayet vcr:UeC nıı.t e, 
bu tarihe kadar §Ube)'C nıorııc 
dilmesiW!ın ~ 



t, 

NAl<lEOt:N. 

Fethi Karde~ 

4şk, J stııap ve his romanı 
ı.ı • 23 . 
~~ Tarık, bitişik salonda - Sanı kıskanmak ha? Ben 
' rklı oturmuş, konuşmak- mi seni kıskö.nıyor muşum? Pe-
1'1'lf du_ruyor ve cıgara içiyor- ki ama senin neyini kıskanıyo· 
~~"~· Bır aralık Panık ayağa rum? Suratını mı. yoksa zekanı 
~: mı? 

~.Bizim "Şendul'' bu akşam Tarık onun zayıf tarafını bul-
~ değildi. Aca;ba neden? duğuna memnundu: 

t~" k, kalbinden yaralanan - Evet, dedi. Beni kıskanı· 
~dd§ek ~a.mlarm ani ve §iddetli yorı;·m. Bu çcx.:uklukt.anberi de
() ~ ;;tlerınden biriyle isyan etti. vam edıyor. Fakat Şükramıı 
ltutıa.dar fazla idi ki tıdMa güç- beni sana tercih ettiğini görün· 
~.e ~fes alabiliyordu. Keke. ce büsbütün çileden <:ıktın. 

· ~ükranı sevm('Sİ ihtın•nlinin 

~ ....... Ş~rana "Şendul'' demek- akla getirilmesine J>('k hid 
Sen mened rim! d tlenen Faruk. kekeledi: 

~l"'Uk kard~ini mağrur bıt - Ne? Seni bu sersem tavuk 
• la ıkarıdan aşağı süze. icin mi kıskanıyor muşum? 

~Bana emir vcrıneğe mi kal
'l:' !'sun? Sen deli mi oldun? 
a ,1 d - k ı ......, a ayaga a kmıştı: 

.. nen deli olmuyorum. Fakat 
: karşı fena. muamelelenn. 
·~' bıktım usandım, bunu 
~ ek istiyorum. 
kal'Uk mUstehzi bir gÜlüşle 
abele etti: 

';- Sana karşı rnuarnelclcrim 
hı. ~n ve Şilkra.n ikiniz bir sa

' ltl~ınız? 
' ~ onıı kı Şükran yakında ka 

ı;..,_ lacaktır! 
· <ı.rtık kahkahayla güld ii : 
~ Cok giiırel !... Şükrana ne
~ .. attık "Şen<iul'' dememek la 
ı.-. e'e· -· a;, •gıni şimdi anlayorum. 
'"h.. e, eneccğini 1 :ına haber 
1 ..... k 
~ ıc:ın bulduğun yol pek 

......, <lt.-ğiJ mi? 
tiı:n~ni al2y ctmektcıı mene-
~ \nlayor musun... Seni 
l'ttı encderim !... 
te ~. sevdıği ve evlenmek ü· 

~<.~tiğı kadın hakkında yapı· 
~~!aydan pek hiddetlenmıs 
dcı- snpsarı olarak kardeşi· 
~a.ltb'tu b"r adım attı. 
~ at·~.arukun da birdcnbırc 
~~t tnuı~ ~tı. Müdhiş bir 
~ gozleri döndü. Bır kac 

h' nbeıı içinde birikmekte 
~·tdd~tlcr. ~~ssiz ıztıraplar, 
~ 1Inıis isyanlar aklını ba

n aldı: 
nana emretmeae mi cür'et 

r,~ b 

~·Un? Ben de sana susmanı 
1Yorum. Anlayor must.n 

~ıı %?"ediyorum!. 
~ b taşkın şiddetle şaşan Ta 
~kaç sanıye sustu. K..ırde

llı kalbind('n yaralayacak 
~Yı, cümlcyı. şeyi aradı. 

~.d~ha iyi vurabilmek için 
,.~ llıı zaptetmeğe çah§arak 

etti: 
, b~ni kı:-kandığını ç.oktan 

1~ 1Yorum. Bunu daha, Şük
~ndul" dem ğe başladı 
~ an anlamıştım. 

l'\ık müstehzi bir kahkaha 

~ -..;;::_ 
l t -:- ~---

nı bır gim kalede söyle bir 
"°:' ':.tıHlu: " 

1:, r muthı-: bır ÇC\ irme ha
~aPmı-.ıar ve du--manın ıki 

lı '''•ı r_,. ·' . • .. 
::'lıı .,._rı~an etmı lc.r •. 
ı t n Beye ko~tu. 
~ '.1e bu haberi veren, Do . 

' • 
0Z<:ülerlnden birıvdı 

~an bu haberi aldığ~ iç
0

in se _ 
il ordu. Bilaki:s çd. kederli\·. •\ ~ t • 

enı hayretle .:ordu: 
· V

1 
~en sevinrniyor.o;un. nm

'lt . 1rım. dü~manın ıki !ırka 
ı.ı 1i an otmVi·· 

ı: ba~ını -.aUı' a,nk: 
ıı b~nmıyorum. ogul: dedı. 
1 ,:r ıafer temin edilmt!; ol . 

J ~ •!dırım bir fırka ile Nığ . 
:-.ıe ine doğru yürürdU. Hi~· 
~ burara bir miktar akmcı 

• !)ı.1 1) etrafımızdaki munn ır • 
·sı.:· 1~, Urtü.-dti. Bunu yaptnadı. 
u ô\·ada hiçbir hareket yok. 
l' replın:crimizde dii~man 
'tri hala ~erinde aw~ or 

Daı·bel rinin hedefini buldu· 
ğt nu gören Tank devam etti : 

- Kıskançhkt.c>n çatlıyorsun ! 

Hele bu miras meselesi qıkıncn 

büsbütün kudurdun. benden nef
rt'.?t etmeğ'c başlu.dın bu hislerini 
gizlemcğe bile lüzum görmedin, 
bum~ lıütiin harc-ketlcrinle gös· 
t.erdın, hcrhesi azap içinde bı

raktın. Seni boğan hiddctı kus· 
madan bir saat bile geçiremi
yorsun! 

Jı"'aruk, karck•şinın üzerine atı· 
hp gırtJnğma sarılmamak ıçin 

kendisinı güç 7.nplediyordu. Bn
gırdı: 

Sus! He:e bu mıı aı-;tan hıc; 
hah "tnıe! 
Tarık susmadı: 

- Kıskançlık iizerinden akıyor. 
Babama anneme, bana soylcdi 
ğin her cUınle ve her kelime de 
bu kıskançlığın kendisini göste
riyor. Beni istihfaf eder gibi 
görünüyorsun, çünkü kıskan!" 
yorsun! Herk<>sl<' kn.\rga. f: lkar· 
mak istiyorsun. ÇUnJ..'ü ki~kani· 
yorsun! Şimdi ben zengin olunca 
artık kendini tutamıyorsun. Zc
hirini akıtacak yer arıyorsun. 

Kabahat amıcmdeymiş gibi za· 
valJ kadına ıztırap çektiriror
~un ! 

Faruk, ınc:ana cmayet ışletchi· 
len korkunç hiddetlerdr"l birine 
kapılmış, yuınrnklarmı ı:;ıkarak 

duvara yaslanmıştı. Soluk so
luğa: 

- Sus! diye mırıldandı. Sus! 
- Hayır susmayacağım: Çok· 

tandır sana düşündüklerimi ..,öy
lemek istiyordum, bana fırsul 

\Crdın. Dinle öyleyse!... Sabrı 

mı tükettin! Senin (•ngerek dİff 
!erini sökeceğim! Seni bana hlir. 
mele me1;bur edeceğim t 

- Sana hürmet etmek mi? 
Sana ha? 

- Evet, bana! 
- Sanrı hürmet etmek mi? 

~~n ki hırsın ve paraya ta· 
marnla hepimizin ~ercfini a· 
yaklar altına dUşürdün, sen mi 
bana kendine hümetten bahse· 
diyorsun? ( Devam'L var) 

Bir ·ımıldayış yok. Du vaziyette 
duraıı dü~mamn mağllıbiyetine na 
.. ıı .nunılır?. 

Rl!· .ı. rl ıı.:a::ıını iımıt .. ız bit 
lıa.cıe !:.Or~ı1c.: mcyu ... olmu~tu. 

- ı ... emek bu hır du::man uçurt 
ması l• o) le mi? 

Diyt: .ordu. 

Do\!::ın Bey. 
- E\·et, dedi, dü:;nıan biıi ümi

de du5üriıp gali! avlamak ı"tiyor. 
"Kavnak zift" tecri.ıbec:ınin ınti • 
Kamı•·.ı a.mağa karar \Crdiğinı 

duydu"uın du~ınan kl:mandanları 

btH!T ıerde kaleye her cepheden 
taar. lıtc1 g~SCl.'l::~ıerın.~. Bu haber, 
o taam.ııun başlangıcıuır. 

- 'ediyor un. amca? IJli~ınan 
bütün cephelerden kaleye taarru . 
za mı geçecek? fi"akat. benim bun
dan lıcıbcrim yoktu. 

- Bu meş'um haberi dün duy. 
dı•m. Çok canım sıkıldı. Sana söy. 
lem~ı~ jc:ternedim. Eğer. yeni ~ön. 

derdiğ;m gözcüler de bu ak~m 

HABER-

Çok bilen 
Nakleden L . L. 

Otomobille şimendifer istas- J sayıyorum. 
yonlarına inip bir nrkadnşım - Mesela Kanuni Sultan Sü
bcklerken Hasan beyle tnışmak 1 leynıan devrinde lakerdanın fi· 
saadetine kavuştum. Bu beyi yatı ne kadardı? 
hayalinizde !}öyle canlandıra.bi - Maalesef bu mevzular üze. 
lirsiniz: Kısa boylu, topuz gtbi rinde ihtisasım yoktur. Bununla 
şışma11, yaşı gayri muayyen, kı- beraber Mart'ın, senenin üçüncü 
sa ve sık sakallı, kıvılcım saçan ayı olduğunu ve ismini Romahla
kUgücük gözlü ufak tefek bir a· rın harp iJiı.hına borçlu olduğwıu 
dam. söyli) ebilirim. 

1 1
. Bu mallımtı dn meketbe giden 

Rana doğru yak aştı se am . d 
verdi: · t yegenımc medyun um. Hele bu-

- Sabahşerifler hayrolsun be· 
~efendi. Müsaadenizle kendimi 
takdim edeyim: Hasan.. Hasan 
Bilgili. Zatıalinizle biraz ko-
nrnpnak arzu ediyorum: 

Ben kemali nezaketle cevap 
verdim: 

- Hayhay beyım ! Memnun 
olıırum. Yalnız riea ederim. 
mümkün mertebe çabuk... Zira. 
trenle gelecek bir arkadaşımı 

bekliyorum. 
O. tebessümle: 
- Tnbıi, tabii.. !!."'-sa.sen ben de 

acele ediyorum. onbir kırkbe:5 

trenine bineceğim. 
ff'tasyonun saatine baktım: 

Tam dokuz dakika vaktimiz var· 
dı. Sordum: 

- Ne arzu ediyorsunuz. be 
yefendi? 

Cevap verdi: 
- Bendeniz çok öğrenmek aı

zusuyla yaşıyorum. Hc>r vakit ve 
her yerde bilgilerimi artıracak, 
takviye edecek fırsatlar kolla· 
rmı. Bu hususta zatıfıliniroen de 
istifade edeceğime emini bulunu· 

Yqf!W1 ı r , , 

na o dakikada hatırlamış olma· 
ına da ek sevindim. 

Hasan y cevap verdi: 
- Bunları herkes bilir. Hal· 

buki bilfarz. yaban e.şcklerinin 
de:isiııin çızgili olmasını ilmi bir 
gckildc izah ede.bilir misiniz? 

- Hayır. maalesef. 
- Ne yazık! Fakat bu ı;imdi 

bana başka bir şey hatırlattı: 

Acaba kadınlar yün bluzu ilkde
Aeaba kadınlar yün bluzu ilk de
fa hangi günde giymişlerdi? 

- Buna da cevap vereıniyece
ğim. :\1aamafih lfl20 de lngilte
renin fııtbol Rampiyonasmı ka
zann takımın ismini bilirim; 
çünkU final maçının seyircileri 
arasmdn ben de vardım. Ke1.a 
evinizde yılan. akrep varsa ve 
onları imhn etmek isterseniz iki 
kilo kepek alır ve ... 

Hasan sinirlcnıni~ bır halde 
başını salladı: 

- Birader, bunları haminnem 
de bilir! B<'n, bilmediğim bir ha· 
diseyi, nasıl ve ne zaman oldu· 
ğundan haberim olmıyan bir vak 

ayı öğrenmek isterim. 
ıO dakikada )st.asyo.nun öte ta-

- Nc,Rl'kil~? .. - rafıoda ti~ }:?ir ~ren sesi duvuldu. 
- Ha, iı::ıtc, gördünüz mü ya? ... . ı • ..:"'antuuC' baktıktan sonra sempa-

Mesclcnin f'ıl müşkül ve esrarlı tik muhatabıma: 
tarafı da bu zaten! lı:ısan bütün _Bu gayet kolay! dedim. 
ömrüni.i bile çalışmakla, fotkikat 0 telasla· 

yapmakla tüketse, yine öğrene· _ Sah ıh .mi söylüyorsunuz? 
miy~ccği birçok şeylerin mevc·.ıt 

olacağı şüphesizdir. Heni.iz kun-
Çabuk ~öyleyin. bu bilmediğim 
şey nedir? 

dakta ki.içtik bebek iken baba- .... Treni kaçırdınız! 
mm b:ına söyledikleri hala batı _ !!!?.... 

rımdadır. j Adamcağızın dili tutulmuştu. 
- Bunları bana da tekrarlıya-

bilir misiı_ıiz? . . 1 BEŞiK rAş Gt}RE I. ~i~,~J\IA. ıNDA 
- Evladım demıı:ıtı. Dünyada, 26 M yıs Pnzartes; ak§nmı bUyllk 

benim bilmediğim bir şeyi bilen 
kimse yoktur .. , 

lşte ben de a z m e t ti m , 
!>abamın bildiklerini elde edece· 
ğim. Bu sebeple bir istifade te
min elmck maksat ve Umi<liyle 
her karşılaştığını şahısla konu
sur, mi.inakaşalara girişirim. 
Cevabımı bekliyormuş gibi bi

raz durakladı: 

lt!msil mnnıf film rejisörü 
V E il A n tl R ı: t 

KAN!!! . . 
plvcsinl bizzııt temsil edecektir 

l~A<'İı\ S Pt;J:Df: 

Temsil:: bUyUk bir heyet iştirak ede. 
ce~tir. Biletler şimdiden gi~cden 

tedarik cdllebllfr 

.................... 
1 C)ocuk HeklmJ 

- Ben size ne söyliyebilirim? Ahmet Akkoyunlu 

katle geçirmiş olmanıza bakarak ı•u,.ardan manda hergün .. uı 1! 
Ömrümüzü münakaşa ve tetk(- l l'aluilm l'alimhane Pa la• So 4 

bilgi deryamza bir katrccik bile t('n """"' TclPfon 4012; 

ilave edemiyeceğimi muhakkak 

Yazan : lskender F. SERTELLİ 

• 22. 
clu~ımır. 

deme1'ti. 
ıkı~ık vaziyete du mü" 

' . dönünce aynı haberi getırirsc, o 

zaman biz de yeni tedbirler al -
mak mecburiyetinde kalacağız. 

Hü ... tem bu kanaatJe C\ iıw dön. 
- O halde bu ~ece gozrulcrin du. :\lu bet \e menli iki hal>erı 

döıı:n~ ini bekliyeııın. Ondan :-0n. de ,e, ızilı :m anlattı. 
ra el .. 11rJiifü le tC"lbır ?.ıırız. 

Hu::ıtem bir anda sevinmi , fak at 
amca,1ndan bu meşum haberi a . 
lınca fena halde cam ~ıkılmı~tı. 

Dem<>k ki clü ,man bütün cephe 
!erden kaleye hücum edecekti. 

Haçlılnnn (Niğbolu) kalesinı 

bir an evvel ele geçirmek btediği
ne bakılırsa _ kim ne derse dc.,in • 

ı.. ı!dıı ma., ı-:ter. el :. •l :\!ar. 
tn' i-:::-ıie •çrnde m, h .. ı:r kaıdıkça 

hula "ı~rı sagır in::ıanl~r .?ıb: na!,ı. 
kati hir ti.irlii duyamıyoruz. Ge • 

l('n haberler beru evindirmi~ti, 
amcaı.ı İ'-e tela~ \'C heyL·can ıçinde. • 
dir. 
~farta, R üstt'm in kollarına sa

rıldı: 

- Llzülme, koca aslan! ilk ge. 

E lma kabuklarından 

çay 

Y'enııen elmaların kabl'klarını 

atmıyarnk !bunlarda.:: cay yap. 
mak mümkündlir. Gayet in('e 
soyulan kabukları stizgeç içeri
sine yuvarlak kesilmiş bir parça 
limonla beraber koymalı. Ü7..eri. 

ne kaynar sıcak su haşlamalı. 

Süzülen suyu tekrar süzgeçteki 
elmalardan bir daha geçirmeli. 
Hasıl olan rı<;ık <;?ya seker ko
yarak içmeli. Vücuda çok farda. 
lıdır. 

Meyvalı omlet 

Ansızın gelen bir misafire pek 
çabuk yap1hlJ ikram edilrbilc>n RU 

omlet nrffatlr: 

Altı yumurtanın yaln•z snrısınm 

içine elli gram pudra sekeri atnrn
h, telle vurarak köµUrtıneli. n·. 
ğer bir kapta oklarını da köpür· · 
tükten son'ra ikisini blrlbirine ka
nşttrmah. Bir knhvc kaşığı çiçek 
suyu, toz gibi dövülmüş bayat iki 
acı badem kurabiyesi, birkaç par
ça mcyva ı;ı•kerlcmr..slni ince do[. 
rayıp içine atmalı. İyice ka~tJr

drktAn sonra tavnya tC'reyağr ko
yanık h('rhangi bir omlet gibi pi
Airmell ve kntlamnlı. 'rabağa nı. 

dıktan son'ra üzerine ince toz şc. 
kcr serpmeli. 

(Eğer acıbadcm kuı abiye 1 bu
lunmazsa, yerine iki c;orba kaşığı• 
makineden geçmlıı bademle bir 
tatlı kry."'ı un knnııtırmalı.} • 

Kiraz şekerlemesi 

Şekercilerden alınan v-e pastn· 
lan süslemek icıın kullanılan ki. 
raz şekerlemesini evde yapmak 
güç bir iç değildir. 

İri ve çe3nili kiraz intihap e
derek bir kilo çürtiksüz olanla. 
rmdan ayırmalı, sap ve çekir-

deklerjni .çıka~alıdır,. 1 , 

Bit· tcncercy bu kirazları. 
yarım kilo şeker ve bir bardalt 
su koymalı, ate.ste kaynatmalı, 
eeker ağdalanmca ateşten in
dirnwii. Hundan sonra delikli 
kepçe ile kira.7ları içinden alarak 
bir tabağa ~kmelidir. 

Ertesi gün tencereyi ateşe 

koyarken şurubun i~inc 250 
gram şeker ilave ile kaynatmalı, 
gayet ağdalı olunca bir gün ev. 
vel çıkarılan kirazla.rı içine ata
rak bir iki taşım kaynatmalı, 
delikli kepçe ile tabağa ~kmeli, 
tencereyi at~ten indinnelidir. 

Üçüncü gün gene tencereyi a. 
1.eşe koyarken daha 250 gram 
seker ilfı\·e ederek bir gün evvel. 
ki gibi kaynnlarak kirazları ila. 
ve etmeli bir iki ta~ımdan sonra 
kepçe ile almalıdır. 

Bu kirazları hafif sıcak fırın· 
da kurutmalı ve sıkı kapalı kn.. 
vanozlarda muhafaza etmeli. E
ğer evde fırın yoksa kirazları 

büyük bir tabağa. ya.hut tepsiye 
di1..erl'k ii7.crine cam kapama it 
ve güneşte bir iki gün bırah."llla. 

lıciır. 

len haberin doğru oldt~unu iddia 
cdebıiı!'im. Endişeye mahal yok _ 
tur. 

JW .. tlm kızdı: 

- Beni daima böyle "Özlerle te· 
~ellı edıyor~unl Fakat, bu le elli· 
ler artlk beni avutmuyor. Amcam. 
tehli.H:nin çok ya~la,tığmı söyle. 
di. Dü~man orduları. kalemize üç 
cephedt'n birden hücuma geı;ecck. 
mı>;. 

- Nered~n duymu. bunu? 
- Gelen gözculerden .. 
- Y~lan wylemi~ler. 

. < ..... 11.iilerimız Yalan ~ôde . 

ll'C'7le r 

- O halde yanlı~ du~ muşlardır. 
Eğer diŞnan orduları üç cephe • 
den birden kaleye taarruza ba~ • 
larEa, ben bileklerimi ke~erlm. 

- Neden bu dt'rece itimatla 
roylüyorsun. Marta? lnsan seni 
dinh .. ~rken, adeta diişman orduları 

' 

Panıplömus marmeladı 

Meyvacılarda satılan ve porta • 
kaln bem:lyen (pamplömü.9) isim
li meyvadan pek lllfi. mamıellt ya 
pılır. Bunun toz şekerle yerlren 
pek hoşlandığınır.a göre marmelB
tnı da sevecekslniz. 

İki pamplömlis, iki portakal, iki 
limonu alınız, kabuklannı ~'U • 

nuz, Uzerlerindoki ıbeyaz ince de
rileri ayrklayınız. Yuvıırlak par • 
çalara tnksim ediniz. (Bıçağın 

keskin olmas(lla itina ediniz. Çfln. 
kil bıçak hi kesmeme parçalara 
taksim ederken zorluk çekenıinn 
ve meyvanın suyu akar.) 

İçindeki ~ekirdeklcri ~ıkıınruz 
ve derin bir pol"Selen kap içeria).. 
ne koyunuz. Üzerine eekiz bardak 
.su doldurunu:r.. 

Portakal ,.c limon kabukla.rmı 
ince incA ve uzun parçalara tak· 
sim ederek, kap Jçendndeld mer
valara ilave ediniz. Bir pamplö -
mııs kabuğunu on dakika kaynar 
sıcak su içrrsindc bırakınız, ora • 
don alıp soğuk su içinde bir bu
çuk saat durdurduktan sonra bu· 
nu da ince uzun pa~alaro k"se • 

rf'k diğerlerine ilive ediniz. 24 
saat öyl~ce bırakmız. 

Ertesi gUn bir tencereye bo§al
tıp bir saat kaynatımz. Sonra dört 
kilo §ckori içine katınız. Şeker 

tamarniylo eriyince tencereyi a • 
~eşten lndiriniz. 24 saat gene o.y .. 
lece ibırnkmız. Ertesi gün bir iki 
saat daha kaynattıktan sonra da
hn sıcakken kavanozlara taksim C· 
diniz. 

Bu marmcJatı yapmak külfetli
dir. Fakat pamplömusu sevdiğinlz 
ıçin znhmeUnC' katlrınırsınız. 

" Sen ve ben,, paıtaıı 

5 yumurta, 250 gram pudra şe
keri, 125 gram nfensta, rende -
lcnmiıı bir limonun kabuğu nlmmn 
lr. 

itinin kreması: 2 tatlı kasığı un 
100 grnm pudrn şekeri, 2 yumur · 
ta aklan ile 4 yumurtam sarısı. 

3!50 gram süt 100 granı iç. badem 
dövUlmUıs bir tatlı kıı ığı runı 

vcyn konyak. 
Üstiiıılin harcı: lki çorba ka..,ığr 

kayısı marmeladı ve ince uzun 
parçnlara taksim edilmi§ iç badem 

Yumurtaların sanlarını toz §C

kerle bir kap içerisinde telle vu
rarak kabartmalı. Azar aznr :ren. 
delenmi§ limonu, nlş:ıstay1 ili've 
ederek karıştırmalı Nihayette tel .. 
le çırpılarak s('rtleşinceye kadar 
köpUrtUlmli~ akları hafifçe ka • 
rıştırarnk içine katrnnlı .Hamu • 
ru ikiye taksim ederek yağlan • 
mış iki yuvarlak kalıba yahut kü
çük tepsiye dökerek fırında pi -
şirmeli. 

Diğer taraftan bir tencere i· 
çerisinde kremayı hazırlamalı. Şe. 
ker ve dört yumurta sarısı ile 
iki bütün yumurtayı telle çal'.Pfl'la· 
it unu ilavı> etmeli ılık süt ve kon
yağı hnfif ateşte karıştırarak pi· 
f'irmeli. Ka.ynamağa başlarken a
tc>3ten indirmeli idne dövülmüş 

bademi ilave ederek telle vurma
lı, karıştırmalı ve soğumağa bı

rııkmalı. İki tepsideki hamur fr. 
rında piatiktcm sonra arasına ha -
zırlanan kremayı koymalı. Üze -
rine de bir iki dnmln sıcak su ne 
ı;ulandırılan knyısı marmclıidını 

silrmeli ve kızarmııı bademlerı 
scrpmelidir. 

ba§kumandanından hu .. usi bir ha. 
ber alrr.ı, sanıyor . 

- .i)üamandcın hu::ıu::.-i haber al· 
mağa imkan 'ar mıdır? Biliyor~un 
ki, ıdnı"e ile tema ırn yok. Faknt 

ben k·~ndi milletimi izden iyi ta. 
nınm. Ordu gerbinde cariyeleri . 

nin ı! gözdelerinin kollan nrasın

da eğlenen kral Skizmond eğer 
dövü,;~ karar vermişse, bu kuvve
tini Niğbolu kale::.inden ewel Yıl. 

dınmır üzerine gonderme::-i la • 
zımdi . Haçlıl:ır kaleye hücum et. 

mekle. fazla zayiat vermekten ba, 
ka bir fCY temin cdemiyeceklcrini 
pekfi s bilirler. Karşımızda büyük 

'e g "n: bir muharebe mevdanı 
'ardı· l laçlılarla Türkler b~ mey 

danda dövüşcceklerdir. Bunu, si. 
ıin :>enden iyi bilmeniz ve tahmin 

etmeni; lmmdrr. ~ yere ~ 
cdiy..>rsun, Rüstcmciğım ! 

(~l 
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Niçin 
yeni 

T okalon Pudrasını 
\ kullanıyorum 

Beşiktaş, Beyogıu, Uskiıdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazaları Malmüdürlüklerinin Haziran941 ili.Ağuatoa941 
(3) aylık tekaüt ve yetim maaşları tediye cedvelidir. 

TARİHİ: 

3/6/941 Salı 
4 ,, ,, Çal'§amb:ı 

5 ,, ,, Perşembe 
6 ,, ,, Cuma 
7 ,, ,, Cumartesi 
9 ., ,, Pazartesi 

TARİHİ 

3/6/94.1 Salı 
4 ,, ,, Çarşamba 
5 ,, ,, Perşembe 
6 ,, ,. Cuma 
7 ,, ,. Cumartesi 
9 ,, ,, Pazartesi 

Beslktnş Malmüdürlübrilnden: 
llfülldyc yetim Askeri yetim 
,.c teJmlütleri ve te'kaütleri 

1-150 1- 350 
151-350 351- 700 
351-500 701-1000 
501-650 1001-1300 
651-800 1301-1600 
so1- ua 1601- na. 

Eminönü l.\lalrnildürlilğilndcn: 

.l\füll..-iyc yetim 
''C tekalütıeri 

1- 400 
401- 800 
801-1200 

1201-1600 
1601-2000 
20-01-2800 

Birinci gi~c: 
Asl<eri yetim 
ve tclcaütleri 

1- 400 
401- 800 
801-1200 

1201-1600 
1601-2000 
2001-2800 

Beyoğlu Malmüdürlüğünden: 
~fülldye yetim Askeri yetiın 
ve tekalütleri ~-e tek&Utleri 

1- 200 1- 600 
201- 550 601-1200 
551- 800 1201-1800 
801-1050 1801-2400 

1051-1300 2401-3000 
1301- ua 3001- ila 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
2. DCİ gi17e 

Askeri yetim 
,.c tekalütleri 

2801-3100 
3101-3400 
3401-3550 
3551-3700 
3701-3800 
3801-4000 

Mülkiye yetim 
ve te'kaütleri 

1-1000 
1001-1750 
1751-2500 
25at-3000 
3001-3500 
3501- ila 

'Üsküdar 1'1almüdürlüğUnden 
Mülkiye yethn Askeri yetim 
ve tckalütleri ve teimütlerl 

1- 300 1- 600 
301- 600 601-1200 
601- 900 1201-1800 
901-1200 1801-2400 

1201-1500 2401-3000 
1501- il§. 3001- ili 

Birinci gişe: 
Askeri yetim 
ve tekaütleri 

1-1000 
1001-2250 
2251--3000 
3001-35CO 
3501-4000 
4001-4500 

İkinci b'işe: 
Askeri yetim 
ve tekaütlcrl 

4501-5000 
5001-5500 
5501-6000 
6001-6250 
6251-6500 
6501- na. 

Eyüb MalmUdürltiğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yet.idi 
ve tcka.Ilitleri ve tebtitıerl 

1- 40 i-100 
41- 80 101-200 
81-120 201-400 

121-160 401--500 
161- ill 501--600 

601-i11 

Kadköy MalmüdürlüğündeJl 
Mülkiye yetim Askeri yetlJıl 
ve tekalütJeri ve tekalltıerl 

1- 400 
401-1000 

1001-1400 
1401-1800 
1801-2200 
2201- il& 

ı- 500 

1 - Zat maaŞ!arı sahipleri nin muayyen 
cektir. 

günlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları :ıa zımdır. Aksı takdirde istihkakları umumi tediyattan 

001-1100 
1101-1600 
1601-2100 
2101-2600 
2so1-na 
sonra verllt· 

2 - Tediyata sabahleyin saat dokuzdan itibaren 
nihayet bulacaktır. 

başlanacak ve on ikiye kadar devam edecektir. Ve öğleden sonra saat (13,30) da tekrar başlanarak (17) on yedide 

3 - Maa§larmı Emüık Ban kasından alıı.cak olan zat maaşları sahiplerinin cilzdanlarmm malmü dilrlilklcrince vizesine IUzum yok tur. Bunlar doğrudan doğrtı>" 
bankaya müracaatla istlkrazatta bulunabileceklerdir. ,; 

.~__.__.~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~------------------------__.--------~--------------------......-' 

Son Morla ,,. <'llUP bır colı * renklen "ardır 
Taoıdıtım büıüC: pudralardu * daba hah! ve dab• ıacedir 
Halcıkı çıç .. ı.ıcnn nefis kolcu• 

• •ııu pcrcstı~ cdıyonım 
Botun gün ubıt k.ldırıaı gir· * düm Bu •ır yani •Krema ki· 
putü• hıç bır pudradı 7ekıur. 
R11aze• ve yı~ınurda bıle teal * tu• ncrmın •c ga7et ıe
wi111lt muhafaza •der 

* Bundan daha ıyı pudra •IMa• 
dıtıaa kıt ıyeıı eminim. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün saat 11 de, gece 8 de: S BU· 

ytlz film birden: 
1 - Ateş Krall~. (Tllrkçe). 

:! - Tayfun "dorj Bnnkrot,, avnntur 
3 - SllAbşör Ko\'boJ br. 

~-- Doktor--• 
A. Emanuelidi 

Sirkecideki muayenehanesinin Is· 
UmlAkf dolayuılle ayn! ııırada 

merkez Lokantası Uzerine 
nakletmiştir. 

Devlet Demiryolfan ve Limanları)i 
işletme Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedelı (3011) :ıra !4C) kuru' olan muhtelif cins ve ebatta 
2842 ad<'t pırlnçtcn su muslu~'U ı~.6.941) sa:ı günü sant (11) on birde Ho.y. 
d&rpıışada gar tl11aEt c.'~hlllnde d l:ı misyon tarnfmdnn açık eksiltme usullle 
satın alınacaktır 

Bu işe gırmek istlye:ıılerin .225, Ura (8?) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kaıı:.ınun tayın ettiği 'l.esaJkle lıiTllkte eksUtme gUnU saatine kadar karlar 
komlıqyor.a rnüracantlaı ı. 

.Bu işe ıı.it şarımımcıcr koru.:;yondan pnrasız ol:ırak dağıtılmaktadır. 
<3866) 

• • • 
Muhammen bedeli <7125) ll1'd '>lruı 2500 adet llı; renkli eı :ş&ret tenen 

l2.6.l041ıpazartes• gUnU saat (U>) on beşte Haydarpaşada. gar binam daht. 
llndekl komisyon taraf.ndan kaoııh z:ırf usulile .satm almacaktır. 

Btı işe girmek lstiwnlerln •ı!'4~ ilra 18':!) kuru.sluk muvakkat teminat 
ve kanULıın tayin r-ttlğ! vesikalnrla ':ekllfle.-ını muhtevi zarflarını aynı gUn 
saat (14.) on dorde .lraoar komlsyorırelsllğine vermeleri IAzundır. 

Bu işe ait ~artnameJp· komlsy'>r,ar; paras:z olarak dağıtılmaktadır.(8764) 

Muhammen bedclı fC.000 (Em bln) lira olan kılavuz, rayba ve frazeler 
3.7.9U Pcr§embl gtlnU saat 15,a:> ela ita.palı zart usum ne Ankara.da idare 
bJııasmdf' satm alınacaktır. 
Bu f§e girme.: i.stiyerılerln 8750 (Uç bin yedi yUz elli) liralık muvakkat t.c. 

mlnat ile kanunun tayin <ıttlği vesılıalan ve tekllflerlnl ayru gün saat H,30 a 
kadar komisyon :-elııı!ğ.ııfl ver.nelen lAzım(l..a, 

Şnrtnameler 200 l.-uruşa Aulfanı ve Haydarpa§a veznelerine satılmak. 
lada. ~S84.4) 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Parmaklmpt, l.mau l!IOkak 
No. 2, Tel: 41MS 

1 
Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba hastahanesl cUd V9 zUh· 

rev1 hastaııklan sabık ?ıcklmı pa. 
uırtesl, çarşamba ve cuma günleri 
2 den :S e kadar, Beyoğlu İstlkllU 

caddesi, No. 99, Tel: 409J6 

24.5.1941 
7.88 Hafif 

program 
7.45 Ajans 
8.00 Hnfif 

program 
8.80 Evin saati 

18.SS Türk!."(' 

1 

plflklar 
18.45 Ajan" 

orkeetrası 

19.00 Konupna 
19.15 Caz 

orı..-estrası 

19.SO Ajans 
19.45 Çtrt.e fasıl 
20.15 Radyo 

14.00 JUynsetlcum 
1 hur bandosu 

ltl••u••••••m•l!iliillii u.u; Tilrk('O 
plAklar 

15.00 Daruı 

1 
tstanbu Levazım amir iğinden veril:Jn 

j ıarıcı asKerı Kıtaata elan.ar, -
mUzlğl 

18.03 Knn,ık 
TUrk mUzlğl 
progranu 

18.SO Zlnınt 

Gazete&I 
20.45 SeçllmL, 

prkllar 
21.00 :\-lemleket 

postası 

·~t.10 Dlnle31el 
hoteklerl 

21.40 Günlln 
me8elelerl 

2U.i5 Snlon 
orl<estııuıı 

22.30 Ajans 
22.45 Snlon takvimi 

18.40 Caz orkcstraııı 

1 

ista bal Delterdarııtıadan 
~ç buhran ceza ~ Sıra Şubesi 

l Emiı.ıönü 

2 .. 

Mükellefin adı İş! Mahallesi Sokağı No. Matr.ın 

Dragomir Komandrof Banker, Talıtakale Balkapan 
Knlyorisiz ve oğlu Komisyoncu, Ş. G. KöprUlil H. 

10 Asg. V. 
13 2000.JO 
13 2000.00 

77.90 15.M -
300.000 60.00 350.00 
300.00 60.00 360.09 3 

4 
5 
6 

7 
8 

" 
" " Komisyoncu, ş. G. KöprUlU H. 

.. Komisyoncu, ş. G. KöprUlU H. 13 Asg. v. 227 .80 •5.56 

.. ., ,, Komisyoncu, Ş. G .• KöprUJU H. 13 .. 227.80 45.56 

.. Dragomlr Komandrof Banker, Tahtakale, Balkapan 10 

10 
10 

" 119.90 23.98 

" 
., Banker, Tahtakale, Balko.pan 76.15) 9.15 1.83 10.llB 

" 
,. Banker. Tahtakale, Balkıtpa.n Terkin) Malmemunı tnrafındaD 

9 Samatya 
10 
11 .. 
12 K.Pazar 

13 
H 
15 Beilliktq 
16 .. 

17· " 

Ahmet 
Kadri 
Hafize 
Cevdet 

Bedri Yavu, 
Kadri 

Dimusten .. 

KömUrcU, lnebey, Teceddüt 23/6 
Kunduracı, K.M. Pıi§a, 41/1 
Randevucu, S. Hayrettin, Hatuniye 12 
Ardiye, Z.K., Sobacılar 12 

Ah~ı G.S.,Kere.stecller 179 
Yağ, peynir, D.T., K. Pazar 8 
Mimar, Bebek S. H. cadde 71 
Mimar Bebek S. H. cadde 72 
Mimar Bebek S. H. cadde 72 

yiz edilmltıtir. 

72.00 0.22 0.16 
27.00 3.80 0.87 

58.50 11.70 
64.80 12.96 

00.75 00.15 
i.44 1.49 
37.77 7.55 

18 Galata Angillkl Haralamboos Yazı makinesi MU. zade Y. kal.. 

45.00 
H'-00 

80.00 
72.00 

450.00 
450 
450.00 
270.00 

122.50 24.50 
01.58 18.32 
79.22 15.84 

19 
20 Hocapll§& 

21 " 
22 .. 

Pavli Pavlidls 
Jorj Kapuano 
Haıu Arif 
Efronya Griza 

dırım 47 

Terzi Y.camı Darhan 3/5 
Komtsyoncu Hubyar, Hubyar han 1 
Avukat, Hubyar, Ananyadi han 8 
Manifaturacı, Hubyar, SUltanha • 

mam 61/63 

115.00 

" 

10.64 2.45 
83.94 33.l:iS 
10.54 
293.56 

2.11 --
23 Kasmıpa§A Hasan oğlu Kadir Kahveci, Camilkeblr, Külhan 16 90.00 20.30 4.66 -

24 Bayram Ahçı, Yahya kAhya, Bahriye 321 54.UO 0.24 0.05 -
25 .. HUsnU BekA.r odaları, Camlikeblr külhan 12 135.00 7.21 1.44 

EınlnönO; Samatya., K.Pa.zar, Bf'§lkla§, Galata.Hocap8§8. ve Kaaımpap maıiye§Ubelerl mükelleflerinden yuıcıı::. 
!'.}1, ticaret yari yazılı plwılar ter.ki ticaretle yfllll adrealerlnJ blldlrmemlıı ve tebliğe aaIAhlyetll kimse g!Ssterrıı 
at'&.§tırmalarda da buıunamanu~ olcluk lanndan hizalarında gösterilen yıllara ait .l,ca.ı:an~. buhran, vergilr.ri ııe,.ıJi 
nnı havi ibbamamelennln kendllenne tebliği mUm1ittn olamannıtır. 3892 a:vıb kanunun 10, ıı Jnci mac!det•rıv" .. ,, 
!ikan tebllf yerine geçmek üzere lJA.n olunur. (8984) 

_ ............... . 

1 
Dr. K.emôl Ouan 

idrar yollar1 haatahk-

lan mütehasaıs1 

tiefotto la&tkW CiMldeAJ No. 118tı 1 
Sura Pe~ 1Ja10 Oba.ny&Jı 

'lpA.rtr·. ~ - .... : '1!36 

Birinci aınıl 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
aCilR ve RUH HASTALD<LAH 

Ankara Caddes! No. 71 
Muayene saatleri: 15 den itibaret 

VAKiT matbaası 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

yenidefl 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n11mın1t tJi?:öi i!'leri alır. 

............... lııım .............. ~ 

Otel yapılmaya elverişli 
kırahk bina 

Ankara cadderdulı. e!" D.l!teber yerinde fevkalide 
,·adn::' ve aydınlık bir biuıı kiıahtdır. 

Vakit gazett'.'1 ldarchane~ine mlln.caat. ---/ 
---------~~--~--

Be:ıerlne tahmın (;(ilen fiyatı 385 lkuru,1 olan 20.000 adet kilim kapalı 

zarfll\ ekıı4tmeye kunruuı;tur • .lha tsı 5.6.0U perşembe günU saat 11 de Aıı
karada M.M. V. satuınl!:na koml.::ıs ..ıuu:ıda yapııacakur. tık teminatı 4600 ıını.
dır. Evsa! ve şartname:.! 885 .ttJruş<. kom!Bvondan alınır. Taliplerin. knnunı 
vesikıJıırlle teklif nJE.lttuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver. 
meleri. (229PJ (8'329) 

İs tan bu I Defterdarhğı Muamele ve istihlak Vergileri 
..... 

Gbsten!ı;cek y<!rdc 16,560 ıır.ı. 4 kuruşluk yol inşası kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 1L3J< si 0.6.941 pazartesi g(lnü snat 16 da İzmir Lv. Amir. 
llğl sabnaJma komıı.y ... r.unda ynoı.acaktır. ı.ı. teminatı 1243 liradır. Keo1ff 
ve §ıı.rtnnmesı komısyı..nc.a görültlr. Taliplerin !hale saatinden bir saat evvel 
'<anunı vestka1a:l'e t•lı.llf mektup.annı komuıyonn vermeleri. {2430.8906) 

Beher ade•llnc 100 kuruo ııy.ı.t tahmin "Öllen 20.000 adet un çuvalı pa. 
zarlıkla satın alınacaktır. İhalıı!l :!8 5.041 çargamba gUnU saat 16 dn Ankıı
rada Lv. &.mlrllğl s&l!nt:ımn konı!.ayonunda yapılacakUr. KaU teminatı 8000 
llradrr Tnliplerın bt::'l ı.nkltte ı~ , .. ,•~;)Ona gelmeleri. (2433-8964) 

~ . ~ 
Beher mctret.Jı:e ıııun.lr edıl<!:ı fiyatı 120 v.uruıı olan 15.000 metre ekmek 

torbnlı(;ı be::. pazarukl:l .ııatm al~ıcalttır. İba'<'.sl 26.5.041 pazartesi gUnU sa. 
at 11 IJe .Anl:aı nc!a MM. V.Sa~·!lllır.a komisyonunda yapıl caktır. lsteklile. 
rln 2il.O l!rlık kati tem•:;aUarlle tl'Jll vakitte komisyona gelmeleri. 

(2437- '3994) 
'W'-. ~ 

Beher mctrcsuıc ta.ımın edı~1.n fıyatı 339 fi kuruş olan 20.000 metre ka
putluk kuınnş pıızarlı1•1a ekstlt.~ıc~ e ko:ımu tur. tbaksl 26.5.0U pru:nrte.sl 
gUnü .. ant 10.~0 da .\nkarada !\l M V. satm:ılma komüıyonundn ynpılncaktır. 
<atl teminatı 0290 lirndır.Evsaf ve şartnamesi 339 kuruia komisyondan o. 

"l•r Tııliplr.r r belli •rtkltte komısyona gelmeleri (24481 (40001 
• * .,. 

rla·. rengi 17.50( r"etre sH: en veya 35.!JOO metre tek en yazlık elbise
lik kumaş rıazariılıln ralın nlmn Hktır. Tah:nin bedeli 28.875 lira katı temi. 
natı 43:ı1 lira 25 kuru~tur 1halesl ~1.l li.941 pcı-ıembe günü saat 10 da Ankn
rada M.1.1.V. hava .mtumlmıı komis"onunda yapılncnktır. Şartnamesi 145 ku. 
ruşa komıayondnn a.'•mr. Tallpl.!.in belli vakitte komisyona gelmeleri. 

85-3902) 

Merkez Tahakkuk Şefliğinden 
Mükellefin adı tşl Adrc~I Hesap lhbarnae 
ve soy adı No: T. ,.e ~. 

1 MUnir Bozkurt Kurt terazi Fab. Yenipostahane karşısı Kurt han 4r.15 14-t-~U 

2 Ahmet ve M.All Baban!, Çivi imali Balat keresteciler No. 4 

3 Hasan Suphi Cevdet. Llı.stik ke.. Besiktaı; İhlamur gazJno 
ten ay kabı. eokak l - 2 

5 YU'JUf .Azmi Trikotaj 

6 Sımon Melf'kzatyan 

7 .. 
8 

.. 
Marpuççular Abut efendi 
han 2, .'ı?3 

Mahmutpaşa yanm han3 

.. 

.. 
O B. Ratm:ın ve Yaııef, Raptiye lmn .. Yeşildirek Sıvacryan han 17 

ıa.tı 

10 Muiz Laya İrtiyat !.!arpuççular yanm §!şeci 
han ıs 

:!/440 
4.1.240 16.'5.9U 

1/11)20 

41.170 14-'5.941 
1/1010 

45-2:55 22-4-941 
1/255 

31-1.941 
l/895 

21-· -:>u 
l/791 

29-8.941 
1/890 

4f'-"61 ~-"'-341 

1/095 

41-9 

" 

.. 

45-89 12-'-341 
1/89 

11 Z.şan GUzcllik 1rtyat Beyoğlu İsliklCU cnddesl 45.2156 2F. 1 .'Hl 

Tarh dC\'• 

resi. 

937 

988 

938 

" 

.. 
.. 

939 

988 

938 

938 

Verginin Matrah 
nevi Lira K 

Muamele 2439.60 

Muamele 214.~ 

Muamele 734.87 

.lııtlhlA.k 

.Muamele 253.70 

Muamele 900.00 

Muamele 1920.00 

Muamele 60.00 

.. 288.40 

.. 44.00 

.. 180.00 

Vergi 
Ura K. 

243.96 

73.49 1s.49 

480.80 '80.SO 
25.37 25.s7 

73.72 9().00 

192.00 192.00 

6.00 

11.92 ıı.P2 

4.40 

ı8.00 ıs.oo 

en titUsU 1/962 
12 .Moız Laya 1trjyat Marpuççular Y. şişeci han 18 4Ci-~9 12-'-941' 937 ,. 200.00 18.40 2(),00 f 

1/933 ~-
Yukurdn isim ve adresleri ile lş1eri yazılı mlikellc!ıcr yapılan 11?'8.§lınnalarda butunaınamış ~.-e yeni adreıılerinl ve ya tebellflfe salahiyettar bit 

de şubeye bıldinncmiş olduklarındnn laallQk ettlklerl devreler ile ödemeğe mecbur oldukları \'ergi miktarları Y\lltar6'> ~österilıııi§tir. 
Kryflyet 3692 No. lı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine istinaden tebli&' yerine geçmek Uzere HA.n olunur. (40151 


