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Vergil ~ 
• 

ye·nı zarn 
. Encümenlerden geçerek rVleclis Um 1i 
Heyetine gelen layiha ile yapılan teklife göre 

1 
Tu.z, rakı, kanyak, likör vesair içkilerle, sigara posta ve telgraf ücretle
ri ve binalara müdafaa vergisi zammedilmekte, hayvanlar muamele 
damga ve istihlak vegileri birer miktar artmaktadır. ' ' 

Dcniuten yapdacak bir lo;tUn~ı önlrm!'k ....... iı:in tnglli:I: ı.ahlllerlno ~·crleştlrllmiş toplardan biri 

~ aA.şam: 
1 

Havacılık bahisleri: 
ıuwa ,_, _ ____, 

General 
Veygand'ın 
Vaziyeti 

.._ ........ ..: ~ .... ~~ ............ _.. 

~~ bir zaman bUün Fransan·n 

1 .Fransayı seven m<'mlC'ket
:n ümidini kendisinde topla. 

olan General V cy::;andın 

lngiiler eye karşı 
Bir istila teşebbüsünde 

muvaffakiyet ihtimali 
hnctı o ezıneğe çalrstığı dilsmn. 

llın menfaatlerine hizmet için i 
~rsai sarlctmesi kendisinin ru- 1 J Yazan: İ 
tu~: ~:ra~1~:~:ı~ği~11:e~~~ l A. ş A R K l l l A 1 m a n va 
1~ hakkında bize mUessif bir \ 1 . 
~vcrebmr. - Avrupanın batı 

••• •••• •••••••• • rt rı Büyük Bıianya 1mparntorluğu 
.. l'azao. 

1 

nu kalbinden vurmak, 1n~ll:ı: mil- ş 1 m aı l n de ki 
._ı .. ..:..vlİI .,.ab· lf.,all!ID leli araınnda bir pa lik u)andır. 
~.., ... ., • y mü. harp musibetlerini halka ya Hava kuvvet 

A11krtra, f9 - A\Tupa har.bi_ 
ııin tevlit ettiği buhran dolayı. 
siyle, bazı · vergi ve resimlere 
zam icrasma dair olan kanun 
layihası . alakadar encüıncnlcrden 
geçtikten sonra umumi heyete 
sevkcdilmiş bulunmaktadır. Dün 
yamn yaşamakta olduğu fevka. 
iade şartlar neticesi olan buh. 
ranların mcleketimizde sarsıntı 
y-apmnmasım temin maksadiyle 
hazırlanmış olan bu kanun layi_ 
hası ile vatandaşlarımızın bazı 
sahalarda muvakkat bir feda. 
karlığ? davet olunmaktadır. 

Bu zam ve mükellefiyetlerden 
mevcut vergilerin arttırılması 
şeklinde olanlar kazanc, hayvan. 
lar. veraset ve intikal vergileri 
il~ damga ve tayyare resimleri_ 
ne, gümrüklerde kullanılan ev. 
raktan. tütün ve ickilerden ve 
kibritten alman müdafaa vergi_ 
!erine, sun'i ipek ve iplikten, las_ 
tik çizme, şoson. kaloş ve ökçe. 
!erden, kahv~ ve çaydan alman 
istihlak vcrgic;ine taalluk etmek. 
tcdir. 

'Mükelefiyctin tevsii şeklinde_ 
ki zamlarda halen muamele ver. 
gisindrn m.un.f bulunan tu~la, ki • 
remıt, nebati yaglar, şekerden 
mamul madclerjn muafiyetleri_ 

Harbin başındanberi 

kından göstr>r rek bir tedhiş siya. - , 
.. ,~neral \"c,u•nnl "İmali frika. t"l h b' buk 1 ·t· k d" ·· 1 a _________ .... ..,. __ _ 
il ...... ., ee ı c ar 1 <'a ıı ırmo uşun- lerı· nden bı·r 
ııc:~'tikısc'k bir 'azif~yc ta:\in cdi. cesi büyiık şehirler üzerine şid -

t 
ıı, Pran adan iimlt kC'smc.ml'ktc detll bombardrrnan taan·uzları ya 

llt 
il eden Frnnsıı: do tları hunu pılmas•nda önayak oldu. kısmını daha 
~ ıs~retıe tefsir ctmi!;lerdi: l\lnrc. Londranm dPvamlı bombardı. 

t (•ten melhuz Alman taz) ıkk. manlanndan sonra lngllterenin 
'-t karı.ı kendisine bir isti. (Devamı 4 üncüde) G ·ı r ,. de 
~lir boktası hn.zırln or. Almanlar 
\ ~t taleplere ~lkacak olurlar. 1 . 

1
. I . 

~ıııt are al bunu G<'n<'nl V<•y. ngı iZ tayyare Brl g o•• n de rd• ı 
'1· ın kabul etmi~ eccğiı. " şJ. 
11 ~ \ftikadakl l"rnmnz kU\, etle_ Tunu sta 
tı11e beraber Jliir l<'rnnsn hareke. 
ı~, iUJbn'k cdt>rck o hareketin Sf k 
\~ ~e!>lni eline alacağını SÖ.) liyc<·ck a s 
1.-tı 11 urctle Fransanın menfaat. 
.;

1 
ll.lUhaf117.a edecektir. ı ı• i an 1 n da 'ıt lııakfka, Marcsa.I ı•ctcn gihl • 

\t~ kl'rln kalben bl~bir 7..aınnn e· · ı 1 
~nla ile aııla-:ınak tarafını n. ır 1 a yan 
~ edemiycceği , c iı:inden mut. 

• J.ondra, 29 (A .• \.) - Londra. 
da öğrcnihliğine göı•e, Gidt üs • 
!eri üzerinde devamlı hava hnrc -
kiı.tı imkansızlığının sebeplerin • 
den biri hnva rnildafaasınm kifa • 
yctsizliğidir. Yunaniatanın tabii -
ycsi csnasmda Glrilc nakl<'dilC'n 
küçük avcı teşekkülü g('ri alınmı!i· 
tır. Düşman bu kuvveti adet iti • 
barilr. p<'k ziyade ı;cı.,,mişti. 

Alman ve 
• 

ltalyanlar 

561 
vaour 
kavp 
ettiler 

lııt Fransanın 1.afcrinl temin i1,:in b b 
ıs.." lo.ı arıyacağı kanaati ka1hh•r. vapuruna om a 

•tkbır türlü rılmuyordu. attılar 
~ J;un)('rdcnbcri cereyan eden 
~~ ~eler maat1ce.-;siif bu ümi11cri 
4,h lırııınıl'ri her g\in bir ıınrça 
'-tı~ halt ah.) or , c cihan harhinin 
lar~ \e "Crcfli :Fransıı kumandan
~ ın C:sl\i bildiğimh; kumandan • 
'-bat 01n~adıklarını l\azin ~mrcttc 
I~ ı-.· el}ı~or. ili!.) bir dost iein böy. 
'lıı~~t hittimc tcm<-nni ctrn~~ lı. 
~ li11ı·'ll r<'tf>n ilk günlerde ' erdi. 

'.funus, 2!) CA.A.) - (Havas) 
İngiliz hava kuvveUcri tarafından 
Tunusta Sfax limanının bombardı
manı hnkkmda'yeni habf'd<'r alın. 
mıştır. Bu habl"rlerc göre Sfax a. 

Keza Almanlar Avrupanın batı 
ı;imalindeki hava kuvvetlerini his- ı 

(Devamı 4 ünrüClc) 

Giritte 

A~man vapurlarmdan 
285 şi batırıldı veya 

intihar elti 1 

ı.,. t ıtı;ri on ~iinlcrdcki nwslrği 
-<ttı hrıp ctmi-.tir. J,auıldcn içi i. 
•a 1 f.'ftneı. i 1clm larcsa1. ı,imdi 

arıa , 
~ <ııı hı. 

tı~c- n ad ı bö) le tıi r istihale ı:H 
~;'k:•fru· ç~rparkcıı, ~im11 li Alri. 
it ırı' Urnl'ral \"cygant ıl.ıl~tı 

1-ıa~at U,tnınıa baliıHIC duruyordu. 
tar li<ın giinlcrdı- onun isminin 

"1a~~11llaki csrnr halesi ile d·ıi;ıl • 
ıı, \ı ba ladr. (knC'rnl Vcn:ıuıclın 

ıı .,.n1aıı1a r'a islıirJiı;lni ht\'&b (' 
ı.r,ti .. as Sıı,t.anı ile ~fıriistiiji;ii Jm. 
"ıle ":idi. G<'ncml \"c) p.ıutt, Sııri 
'ıllıa 1 lll'..,hıır Frnm:111 11rdu.,•ıı111n 

1ı~lt ~1111111~ dı. \"n'kın..,arkfa mii1 fr. 
'••\, 11 dına ... ı Gt•nC'ral Yc\ ...,.ııchn \ ~u· .... ~ 

~ılll. ! oınuı:tarma ~ lildcnmi•.li. 
~i \" • .;_:; ı;eçti~ lmlrlr Ç<'\ lklif.i. 
'''line dc'llni kn~ Jwtmrnıiı;ı ~lb i 
"lıl\ hn c;,.nr>ral Yc~~rrnf h<•r fır. 
~."'~ 11 rrnct 'c cmnİ\ et fıi.,.,.j u~ un 
~ • Otdu talıJı • R nd<>{l bir sene en <'I, 
' '1ta 11. 'atanı tchlikı>~·e diiştüğü 
\"ılı-ılı' 1''ransızlar ~cnerali 'uri 
ıı~a~ bl" haliı ... kiir ~ihl çağın\rak 
1(1 Cla;ıı Qnıı. teHli ctınt INdi. 
~ 'il' a bir zaman hiitün Pransıuıın 
tı1{11 ıı ayı seçen memleketlerin 
ıı ili kr>n<li• "nd<' • t-0pl:ımı olan 
.. ~ 1 \' C!:\'j~.ındın ı:limdi o NDH~· 

1 tığı dtıfmı.mıo mcnfa'aUeri,. 

(Dc\U.mı 4 üncüde) 
Hanya mıntakasındaki 

Londra, f9 (A.A.) - Resmi 
mahfillerde öğrenildiğıne göre, 
harbin bidayetindenbcri ma,·ıs 

• ortasına kadar 2,873,000 tOııa 

Libyaya 
Yeniden ingiliz 
kıtaları getirildi 

1 ngitiz kıta laf 1 baliğ olan 561 Alman ve İtalyan 
''apuru batırılmış, zaptedilmiş. 

~idncy, 2!:ı ( ,\.A.) - (B.B.C.) 
Avııstrnlya Başvekili MC'nzis ı ... ib. 
yaya yeniden l""k mühim Britıın . 
va takviye kıtaatı va.$ıl olduğunu 
söylemiş ve: "NC'tic<'yi ('mni·· ... Ue 
bokli;vçnız." dl'mi~lir. 

ne hi:rmet i(in nm,ai ~arfctmesi 

kendisinin ruhumla. \C 'İt'danında 
husule. gcl<'n ımıra1.i dPğişikliğin 
dPriııliği 11aMu~cla hİ:f.p miic .. sif 
hlr fikir 'crchilir. t~ğer ~r.c:.en e
ne •"ran'sız N<'rnr \ 'C namusun~ı 
kurtnmıak için ömriiniin en h<'):c 
canlı 'c a'aıılı ılakikalannı ya':?a. ·. 
mıs . olan ~cnerale o :1.aman hir ~('..: 
ne sonra Almanlara hi7.mc't cd~r 
ntO\ kiinc ılüşe<-eğini teinin cts~ ·
!erdi 'c o da buna innns'aydı' 'blç.1 
iipbr.sh: ki. 1 cessür \ {' kcılerin'd~ 
yiireğinc in"<~rar. . H~Ja'Cıiı .ne Mı' 
"tccemıe.=t- \ar"! . ·.. . : · . .. ~ 
~ · HÜ:;~YİN CAHi'J' ;\'~U'IN 
·' . "' ( -'l ~ 

Daha mu .. saı"t bı"r veya intihar etmiştir: Bu yekun 
1,77:J,OOO tonluk 346 Alman va_ 
l>urunu ihti..,,.a etmektedir. Bun_ 

mevzl·e çekı"ldı"ler ıarın 211.000 ton tutan 61 t.a.ne3i 

l miisaderc edilmiş. 140,000 ton 
(ile\ amı ·1 iinı iicll') 

(l'ai'l'.'oot 4 ünc·i;dc) -----

nin ilga edilmesinden, çimento, 
tu7., ihracat maddeleri, posta ve 
telgraf va.sıtalan ile telefon a:bo • 
ne bedelleri ve binalar üzerine 
müdafaa vergisi vazından ibaret 
bulurunaktadır. 

Yeniden konulan veya genişli_ 
yen vergilerin nisbetleri şöyle. ı 
dir: 

HA YV Al\'"LAR VERGİSİ 

''Türkiye Cumhuriyeti hududu 
içinde bulunan koyun, kıl kcGi, 
tiftik. k~i. sığır. manda, at, ka_ 
tJr, deve, eşek ve domuzlar bu 
kanun mucibince vergiye ttıbi_ 
dirler. 

(De,·amı 4 üıwiidc) 'l'lcnret \ ekili l\llimtnz Ölı:men 

Ticaret Vek· . . 

mtlbim bey 
" Bu memlekette muhtekire er olma

dığını alacağımız yeni il ; · r ~ le.ı 
açık bir şekilde anlatac : z ,, 

AnkarR, 29 - BUyük :Millet Mcr. 
lisinin dUnkil lçtlmamda ticaret vr. 
kAlcti bUtçesinin mUzakcrcsl csna
sındtı ticarC"t Yckıli MUmtaz Ökmen 

ÇERÇEVE 

Niçin 
• lnqiltere 

Necip Fazıl Kısakürek 
inı:iliz ııolitlJ..:asını, lııgiliz dostu 

olan hf'rkc•-; ' c her millet ılt•ğil, 
kc·nrli kc•nclbinin dostu olan h<'r_ 
kes \ '(' h<'r milll't, sımsık~ tııtnm. 
~·a m<'<'bıırdur. 
·, iıı:::iliz ııolitikasını, ln:::lllz do;,t u 
olı\n h<'rkc" 'c her millet tutar, 
ııek tabii; fakat ıngiliı politil·nsı. 
nı, :kcn~li kendisinin dostu olm:ı•.

şıu1ilc Jn~ili;~ diışmanı oları her:k<'s 
H ' ht"r tnnlcf, bilhassa tutmnlıılır. 

Niçin mi, neden mi, bu ne gariıı 
muhal.eme tarı:ı mı? •• 

i7.aha ha1.ınl'. : 
Da\ anın ruhu, tt>k, kat'i, riyaı.i 

n• mut lak hir hakikati k~\ rnmn;v.ı 
claranıyor. l<~~<·r A iman) a ka:r.a. 
nırsa cfünya, Alman millrtindcn 
ba~ka in,anlığın hiitiln kolları hl'_ 
ı-;abına \ 'C bir baştan cilıUr h,lsa, 
korkunç hir c·ümmliyc· h ıı linı• ~l'll' _ 
r,t"ktir. Bu hakikat, 1-r.tsta \iman. 

' ların miill efiklcri ı;l'lm<'k iiı<'rf.', 
l<~kimolardıın ~'inlil«"re kadar "3-
mil; ''ile tutulur, ~iizlc . ~öriiliir, 

kulakla i itilir, bıırııııla koklanır, 
dillt• taılılır, tlc\' 'J.ıılıl-dı bir ı::cr 

!:Ck ••• Kar daj:;ı h t·mind<' d1.>r1 l•<>
S(' bir tako7 :.:ihj, iiç lıuıııl li1erinC' 
ya:ı:ılmı~ koslmr~ı bir haldlmt, .. 

Rıı hakikatkn ı::afil olmak için 
in..,anın a) nı 1'.amıt.ndıı hrm nwrır "• 
hem kiir ,hem '"~r olınnsı, ht>nı 
•lıı kokıı 'e hul ıılınıt hıt"sP l<'ı in. 
'l<'n ~ine ıwnı ınnıanıla nı-ftır•ını 
bıılunına'iı litı:ım... ı:aı.nt hntrıyıı 
dfü•mh elim: hu hn'kikttttf'n ~anı 
~iirün;.,ck için Alnıanl:ıra ,..atıln·ı~ 
olınak da. kafi ... 

Almanlar kazanırsa di'n)a hir 
eümudlyr>dir: ') e hu ı•ümmli3 l' iizc. 
rimlc tıaska mill <'tl<'rden hir birisi,' 
nıhıınıı çic:r,k açtımıak saliı hi \<'ti 
nr> m!tlik rll'ğfl •.. CiiınutTiyedt>; hıı~ 
l atın <'n iplidqj t<'ccllt i olıın nt-. 
bat bile ya,."3maz. 

iaşe vıu:lycti c;trafmda. be';)' naıta 'bu. 
lunarak lZcumıc dem tır ~ : 

"- Harp, tu"'Un 1 ~ keti. 
O nzı-.ı 4 iinriidf'!) 

Bti) ük harflt'rl<' yıı.tıl orom: 
AL'r!A!\ .\, U{ Nl i\ \ l NUH 

TlW." : ... 'IN \ ımu 1-\ ~; 'l~ GE
~11\'t-~. .\l...!\HN l\UI'K \LI İJ. ._ 
~.\l\lARD\N, HA\\ o\.M Unl\N 
\ 'E NJ.B\TL\ D\I\ BA~KA 

JIJC BİR ~l:\'. AT J :\ 1 • DA. 
\'ASINl>A •• , 

Tufnn dindikten sonra. Alman. 
in r, ~eriye kolan in'>all h:ı. "nn '\O 

rıelıııt diınJasmm yalm~ QI' lcrinc; 
mnddi miınad:ı. <lc~l, nıanc' ı mil
nıtda ölülcr;nc t !iptir. 
·Hu t.ıı.kkiati d nk dh c kafaya 

t;aı ıımaktıı t<'rrdtWıle du rn '\ 1" 

sıı, liıtfon oku..,un; n iımamn, ~ 
yelerini np~~ıl, sa~ ıp dohcn 10 yJl. 
tık, ne"ri)nhnr okuo.;uı ; "\{'! hıtren 
~orshn, hnrlıi11 hı ,md{rnbeıi no 
tarzda akınlara giristlğfni \C bıı 

akııılnrın haıı~I nok1 vıı. kncbr gc. 
nisleııwk i .... tid dmd o duğunu 
;:.iirsün; \C Allah nı:ıı-.ı irin hhld 
iml i Jrnhııl etsin!.. • -

Sr>ına\ i bir M<"fe bt'UZl'Yl'!l böy. 
I<' bir lınl mmurchr>o;incle 1nglllo. 
re, ona lıiıtiin 'ıu uifö le kar.,ı dnr
mus hir Jıiİ\ 1) et olıluğl 11!1 stırc, 

simdı ı-ii~ l<'~in hnnıı, ı.rndi koodi_ 
ı-inin dostu olmal. ş m~ tnı;i!t<'. 
r<'~ e d fü.;.mıın t <'fükki k>rin lıı IC' o. 
nunlıı <'lrlr· \crmısi rı1J 11 mı, dc
j:;>il ıni '! •. 

lı..fc ~"r<'l \<' re~nrrlll' ıtiraf <". 
di~orurn: 

Hen A iman i tjıu ıı s · t mh le 
kafanı ara;,ıııd:ı birçol 
kıt;\ddti•im J lı1ı-, onun 
mili tll'rf' fct. I.• ı r 

rum: 
\ nrııı, İC'ap t'dcrsr 1n "ltnC\ c 

liarı,ı mücach le- imt,iı.nın::ı. n alil. ;ıl 
m:ı k i ı;in bile', in~ilif'r<"nin kııı.an~ 
mnsmp ynrdnn etmek liızımdır. 

lnı:iliz si) a<;l'tini, !l°'ı ;i m~nfa.. 
nti iı in tutmak 'e tulhıi11'l~ g Y
r' tindt>hi hl'r şnhıı; n\f:"'.11 , f.nlu.t 
aynı !i:ah i m<'nfn •t ~rund,a Al
man ımHUJm ma trTP ' ıl ("'fl'~I 1, 
(cczr-ı nıik"nbı) ile namn uz.dur. 
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48 Vazan : BADIRCAN KAFLI 

Ö~eri tekrar · aıkıttlrdılar; en aonra dPdi ki: 
'~0nları babamdan ba~kasına vermem! .. Murat 
paşa köprüyordu; lakin levent ocağında h~mur
tular, yalı kethüdasının ve reslerinin vüzlerinde 
kopmağa hazır bir fırtınanın ilk izleri vardı. 

.Lncnt k.Jşlulllda, llmM kale
sinde ve t"rsanedc gnop gnı top 
lanıyorial'; BODra bu.grupların iıçil 

bQfi blr araya aeıerek büyiılt bir 
küme haline geliyorlardı. Yalı 

ketll0ıd.a8l heim• akJnda but~ 
~ aıi Reaep reMıl~ Haaan kalfayı 
gaiırtmns; g6rtlfmtltıı, MUN.t pqa 
MJdnnda W>klkat açmağa, 
omnı )ıelr1rmda İst.aııbula bir met 
tç y:ısarak azlini lstcmeğe karaı 

vermlllerdi: çünkü Ômerin hıya • 
not etmesi üzerinde' bir an dur
mu~: hatta buqıuıı bil' gö -
....... ~ anl&ml§l&r. 

.. ŞiıradDlr bir teY M9dirmiye • 
eliılet; teNrlb. t agaı'8lı beJter • 
11e71n1n )"Cilam ballertal defter &-

..... enli. Bir taran.. da ga.vuo 

....,. ..,.. QGUl'd.,.: 

- Dnenetf bat tat.ama Ye .. 

19' ftlllllllrta ........ ; ..... 
.... blllmf Bundan oc* )la,. 

............... i· ..... . 

... -.ıs hep ........ , 

-1'
llA&lKAT-

~lar bı.ilunmadı 'Y'e ömer 
fala hlgbir f8Y a&ylemecli. Onun 
dlftn.ilıkı jelderi v.e .blc k'maede 
en ~ bir şüphe bile bırak • 
...._ası ical> eden miaalJ eösleri 
Iet ı &r .....-ıda efane gti anı. 
ladıyordu. Buuıiia betıeber qk 
meeeleai de yayımu,tr; zira Lö -
meDJal fazla .....-. ve ifır 

kcnco edileoeitlnl ~ daha. 

fdfa -~y)er,~ ~ ~ ~ 
söy~~~ lt\Uat peşanm 
balaulığı onlara "" ..... af* 
ve bllyüid.ü. B1-un!a beraber bey ... 
lelt>eJi geae lnapmenllh; hattl 
mercan ta.alrlnf ele h~ 

Omcrl tekrar ıs~: en 
sonra dMU ld: 

- OnJan bebemd• tıetıUema 
vermem'. 

Murat P1UJ1L le~; Wıin 

lffe!lt ocalmda h~, ~ 
lu:ıt2lüdaeını ye relllerlıı ytslerin-; 
de blıaıeia ha'1T bl'l" fsrtınum 
ilk laları 'Vanlr. Levent ocağı Oe. 
ulrbı cuu•vl dem<'kU; yahu~ le
vıen.tler değil, beylerbey:lftden be~ 
llJ'U'lllı p~ uneleye lı:adar 
'herkes hayatlJ;r1nı Te ıııaadeth1 • 
1li tonıanlığa borehJydula~; levent 
ocağl olmaa& y~ller 4Jbi ook 
.... ulefMil blabütrlerdl il • 
ier reJalerte ~ g~lome.e bey 
1ı&1t>9Yller1n tında bermn alanna 
iaıktn. yoktu; bunun için Jılurat 

JllP. a.ı~ lieri gl4ıı!mifordq. • 

Bw -.... Sllle;vn1e relıl, Mil • 
:rat l'@ı., AJI Blfln w arabael Alt' 

ger böyle blr 1f1.'.\' \ apmıasa <>nu 
kcndı t ilen.} le ccllAdıı tPsliro Pt .. 
mekten çokinme?.dı. O· tunun • 

- :Mktuplan babamdan ba ka
.smn vE:'ımem: 

Dom.esi, tazyiklere ragmt.'ıı ıs. 

rar etmc>.sı de hoı:;una ç-ıdiyordu; 

bir gönUl mncc~sı ilıtiınallni öğ • 
rNıdiği ~amanea bunun kadar ta
pif bır ffeY Olmryaoağmı dlişilndU. 

Kondlainin saadeti kan &UıfuUttii: 
likın onun c,-ok uzun seneler m 
ı:t l nşapın.~ını iBtiyOl'du.. 

Baalnc>dar ve beyleri>eyi ket. 
hüclt\PJ ili:' c;ıı.,. uşbA ı onları iatik -
bal g lmlslcrclı. Muı ı ı ıııamn 

seliınını getlrm! lrrdi • hC'mcn 
kabul<' hazu oldu:unu b!ldlrı;-0r

du. 
Süleyman ı cis cavu baıııya t•m· 

retU : 
Çabuk, oğlumu getir? 

Çav\.lilob84ı, beylerbeyinln eniri
ni batrrlattr. SOkyman r 1 in ı ı a 
n tııEırine yalı kNhUctnsına ftükuı. 

ciu: 
- Bc>n vcr.emem. Liıkın. adam 

gönderip aldı:nn ! 
Dedi. Süleyman reisi en <;ok kız 

dıran bidlee llf'adl evinin levent 

ocağıDdan o~lar tarafın<fl,n 
aranmış olm&Sl}'dı, 

- Bu bir roalettlr; hakaret
tir! Benim llurat p..- kat11>da ar 
bk iQlm yoktur! 
Dıv~u. 

H8tn1D bet lneıtt röl\dertldl; 
ömer &'etlrildi. Babaaı ona ç_ıkıe-
~: . 

- ~~~nı 9ç~~!,u .. mi? ~· 
..- Bebe, c:abuJı: hUkUm vetmc

merır rJca. cderlm: halunzhk ('iji-

yorlar: onla.ti 11al'ln verccı!ğlm, o 
kut, anla ,,.e pafay& da ıml'lt. 

Murat pqaya yalnız mektupla
:rm otumnu!ylc kalınmadı, hoca 
ömer eftındiden, e-1«1 lngifüı ef! • 
firtnden. lstanbuldald hayat tar • 
zmdan Vl' tanU}Jllal&rdan bahle -
dildi. Bu işi yapan yah kethüda. 
sı paşanın gözlc>rlnde hala, znvır 
da olBa bir şüphe bulııut .esiyor
du; bu onun kuruntusundan ileri 
geliyo!'du, Bununla beraber Öme
rin ce.:ı.landrnlmeaı hakkında L~ -

raı- "demedi. Delikanlı beylcrbe ... 
yt dlvanma blr daha gitmedi: ar

tık babasmm gemiSindP eldcı 11'.I • 

la, akn\lara <;-.. U\"'>rdtı. f;c>n dr~ıı
<li, fi&kat memnundu; kılıcı da ka
lem kadar uatnhkla kuJlandığını 

i=pat ediyordu. Süleyman ret• o • 
aunla şimdi daha mafrurdu: genç 
kızın melttuplannda)fl hl':ıo'TIJnlık 

cUırılelerl o kadar 'hofuoa iftm!§
tı ki, perini yunıuyor; bunlan 
Omerin ..ıı-tda lrf:ındiılfne 116y • 
l~ lulifar eevlmll buluyordu. 

(Devam.t wr) 
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Eksik ekmekler 
Her fırının ekmeaii 
hergün tartılıyor 

Milli PiYANGO iÇiN YENi BAYJjvaziteye çağırı~ 
TEŞKiLATI YAPILACAK l :~~:~e~= :~u: 

Fırmcılar nihayet tam 
tartılı ekmek 

çlkarmağa alıştılar 
İsldi'llıulda tla dlgpr bir ok tıl" • 

hJrler cibı koc.."l:linıısyon Jıtyeti ka
rarı ını:cıbınce Pkmcıgin 950 gram 
olarak <;ıkarılmasından, brılediyo 
"ebirdekl bUU'm fmnlan sıkı bir 
lrwıtrole t&bl tutmuf)tıır. BllhllMH\ 
her gUn munL<ızuman lstanbuldaki 
<"n uzak SPmtlcrt knıJ,ır bu tün fı .. 
rmlarm f'ltm<'l.lerinin lıic; değilse 
glindo lr d('fıı ~ıı.vri muayyen biı 
zamanda tarttlmaıına gavret edil. 
m<'ktC'dir. Bu ıı kllıı talhikatmdnr. 
ı;ok faydalı Mtirc>lf'r nlınmıştır. 
Yapılan teftiıılerdP bircok fırın. 

tarın ekmeği U50 gramdan aıağı 
s:•kal'ttrklarr gönilmüt \ e muhtelif 
s m l f' "l~zlf'rr.C' kilo <'kmelc 
muıı ıdc ır dılnıl11tir. Simdi. fırın· 
lrıl'JJl rkn1f'fi 950 gramla 955 ıram 
ııreıı nds c;ıkarmnğa mu,·affü ol .. 
d•.klll]'l örUlme-ktedlr. 
Aldr'hmız mnlfımatıı rore bilhıus 

:\ ille tefll'ilt>rde flAhrin ~ak semt 
lcrin<lı,, Anadolu bnnlh osu ile bazı 
boğaz köylertndP.ld fıı ınJııMn J)öy. 
le eksik C\kmek ı;:ıkarttlklan göriil 
mü3tUr. Hunlenn tıkmekl<'rl mu • 
ı>aı!•rc odilmiıtlr . 

ikramiye tnzü hakkı yalnız milli piyan•o aiıele· 
lerine verilince bir kıaım bayiler 

itlerini btralcmıtlar 

Bayilere, satışlarının voksekliği nisbe
tinde bazı musaadatta bulunulacak 
Aldığımız malumata gen 

millt piy&JllO bayilerinin yeni,. 
den organir.ıeai ve bayi teokilltı. 
nın gerek büyük gehirlerde ge. 
rekse bülün memlekette yayıl. 
ması iti üzerinde meegul olufl. 
.maktadır. 

müdtlrlu;tl gf felerinde bilet aa. 
t)ll artmıg i~ de lehrin ınuht.e. 
lif k<S!Jelerinde v~ bilhuA tafra. 
da bilet satlflnm arttınlmuı el. 
betini de gönönünde tutmak JJ... 
um gelmiftir. Milli piyango mü. 
dilrlüğü bu nokta Ullel'inde dur • 
makta.dır. Oirendifim* pn 
piyango bayiferine ~ 
) üksekJiği nisbetinde l>a.zI mü_ 
aaadetta bulunulması dtişünU!. 
mektedir. 

Mıllt pi)'ango bayHerinden 
bazrlannm öt.edenberi ikramiye. 
ler ürerinde yaptıklan malüm o_ 
lan hareketi~ ve bu ikraıni~eri 
kuananlardan muhtelif şekil V""' 
::;urctle yaptıkları iskontolar do_ 
layısiyle bundan ıbir müddet ev. o kt rl ı· 
vel ikramiye tevzii hakkı tama_ o o ar cumar e
men milli piyango mtldürlügil 
gi.selerine inhisar ettirmişti. s·ıye toplanıyor 
Bundan do!a.yı ba.'lı.ca kfufarm!l 1 
ha~eı gelmı~ 0 !an pırango barı. Bu içtimada doktorlarm 
lerınden çogu ışlennı terketmiş. ·ı · .. • d d 
Jerdir. Buna mukabil mesela Is. vergı erı uzerın e e 
tanbulda merke7Xle milli piyango konuşulacak 

DolttorlamnlJllD UMJıiit c•t . 

iki çoban arasında 
kanlı bir boğuşma 
Sopa ıle' döğülen 50 lik çoban 

hastahanede koma halinde 

yoti olnn TUrk hekimleri dıoetiuk 
vo yardım cemiyeti heyeti 11nuani 
yesi cumartesi günü Etıbba Oda -
smda fevkalAde olaTl\Jl yapılacak
tır. O gür saat 13,30 da biltlln 
dokt.orlarm bulunacağı bu toplan. 
tıda. kendilerini al3kııdar eden çok 
mühim bazı me8eleler Uzerlnde 
g&l"U,'fUlecektır. 

Aldığmuz mal6mata göre, cu • 
m.n.e.i gQak4i jçtlaı.ack gör4ifül e 
celr JIWl8eleler heJtlmlert yakmdan 
alüadar C<)en i§lerdir. Bu meyq 
da etıbbanm vergileri veaair me
aeleler "'1lunaıaktadır. Btltln .. -
Jllllllt.1' ba iı:tlma IQtn da"'9ipl'• 
g&ıderllmektedir. Bu itibarla iç ~ 
timam c:ok kalahaltk olaaaiı ula. 
§Jlmak.tadır. 

OUıı Ere'n1'ısyllnde b r )'ııreııuna 't'a.. 

kaer ottiıuş, lılç yllzUlldıell blriblrin• 

CIJ'tn. ıkJ ~ '-r taae.t llOP• ile 
ba§111cian a~ ~tte '8r&lanm11tır. 
~-IA.DU ~n IDrii'\köyUnde Tel.. 

UMva'k eokafn'ıdA 11 numarada otu. 
nuı Qerketli 58 yaıında KeluMt otlu 
ifa.bandır. Şaban dün M.udıırıyada tnc. 
carlh• yapan llebmedın koyunl&nnı, 

üsküdarıı getirmek üzere etırmeğe 
başlamlf, ancak Ge.zhanedetı Ji'eçer. 
kcn, mtTUatı, kopuk Mehmet aamllc 
manıf çobanm sUrtısUe l.arJŞP\Jflır. 

Harbiye faciası .. 
nın kurbanıan 

oce cıktı 
• 
May~m yedinci çanşamba 

gecesi H.arbiyede vukua gelen 
)caza netkeeinde 233 numaralı 
durak d.~i önünde tramvay 
beklb'en gür.el aan'atlar akade. 
misi yükee}c 1Pimarlık §Qbesinin 
•on smı• talebelerinden Kemal 
~aymen ile Ahmet Fuat Kayhan 
par~lanmak suretiyle ölmüş_ 
lerdı. 

Otomobilde buhınanJard:ın ü. 
niveratt:e kimya fakültesi tale. 
besinden Hulfuli oflu :thsdn, a.. 
~ır ,·aralanmış, hastahaneye ka!. 
öırılmntl. İhsan, dün, Guraba 
hastahanıeainde ölmüştür. 

Suçlu pör h&ldnndaki tahki.. 
k•ta ~ tı4k~nce dmtm 
olunm..ıcw:ill'. 

Bu TIJsOeD lkt ~ eneP. -aız 
ve blllhrra da 7UJ11ruk b~ıunua gi
tjşmi§lerdir. Kayp. ..wnni!a kopuk 
Mehmet, kendisinden nıtıar ve kuv. 

vetalz olan Şıbaııı yere yııtırmı~, vı 
elind3ki koyua aürdflttı k&lıa qa ile 
döğmeğe başlaml§tır. 

Kopu)< Meıı.tft. bı~ '°"" pıQ 
t.cma4lyen Şaban• tla§ma vumuı~ 

ve Şabanm kafaaı muhtelit yerlen"" 
den yanlmtf, 1-yp blr baldo yere 
aerilm l§tir. 

Birsz eon..., yetı§enler koPUk Meb.. 
mcdl :yakalamlflar ve Şabanı da nU. 
munc baata.neısinc kaldırmıolardır. Şa. 
ban ifaöe veremez bir haldedir. Buıttn 
de bOttııı g&)'NUere ratmea koauea.. 
mamıştır. Hayalı tehll~ede görill. 
mektedJr. 

Kopuk Mehmet O•kUdar adllyulne 
verilerek tevkil olunmuttur. 

~o sene hapis 
Blı müddeı eV\-el Ça.Uılcadi 

Ztilfiye adında bir Jıw tarladan 
mrla kaçmraen hem kım henı 
de j[endiaini kurtarmağa ~n 
babası Ali · öldlirEm çobfwl Ah. 
met, dün, ~rinci afır ~za mah. 
nıme.i tarafmda.n 30 eene müd_ 
detlc hapis cezasıına. çarptım. 
mıştır. 

tki sene evvel Şehreminlninde 
Bin~ adındaki metresini öldij. 
re 1'brahim de dün ~m mahke_ 
mede 30 sene h,.pse ın.aAJcfun e. 
djlmi.,tir. 

o 

Mendirekler 
tamir edilecek 

Bu senenin kllDld& ıiddetll 
birkaç fırtına tmnbul ktyt!arm.. 
da mm•a.Jaı liman riyaeetj tara. 
fından yapı1mıış olan merdJrek.. 
!eri ba • u~t;...4aındıan hasara 
uğratm.,ur. Bu mendiıeklerde 
te\kikler yapa nfen heyeti tak. 
viyelerine ıu.zuın gönnilş ve bu. 
nun için büyük lleton bloklar 
döktürülerek mendireklerin ica_ 
beden )"erlerinde defliF.e atılma. 
sına karar verilmi!ftir. 

Müna.kale Vekileti; mesıdirek_ 
lcrin bir a.n evvel tamiri için la_ 
zımı;-eten tah•isat1 vermiftir. 'ra.,. 
mir olunacak mendire1dffr J'e.. 
nerbahçe, Bôsta'1<!I, Yalova. 
Kumkap1 ve iiJivr mendirekle. 
ridir. 

lcrtanbul mJT'taka limıan riya. 
f;eU verr en tahıi.!atl:ı bU~ 
~tarı blokalar dölrtü~ ve 
b\+nlar fen he)~tinoe C(ıeterilecek 
yerlerd<> mcndireklerln etrafına 
atılacaktır, aynca mendireMe. 
rin üzerinde de t:ımlrat yapıla. 
caktır. 

metre yer kızmaklP 
çekinenler 

6 aya kadar 
hapsedilecek 

Vali ve belediye re~ 
LOtti Kırdar. dün. ~ICG' 
beyanatta ~ ~~ 
runma HJl,erinde halka ~ 
vuife~, 8İ~ ft ·~ 
nn eMmaıiyettıteleD ~ 
ve~ct.n~ki: 

- Ferdi eauıl,.ü tankı -t 
birkaA; metıe YW ~-. 
baret bir phmrtle =-.. edeceiini 
=~ habrdaa ~ 
ıar. Bu, Mm --. ~~~ 
kon.mm.anın esasını t~ 
\'Or. .~ 
. Büyük .,nirlsde t.cı ....... 
sabit olmuştur k' ~ 
işi, cvvelA halkın ışidir. U 
yet it:bıarlyle belki 18ll:aaı~_._,. 

kanaatlerini ~ 
edemiyen siperl~ kapalı 
yük beton eıpıular aw 

=ru:~::.~ 
ma.ktad:ır. 

Paaif korunma )'Wleriııi ~ 
lanıanua olanlar haldmlda,,. 
lira~ kadar pan ve aJtı 11/ 
pia cezası verilecektir .• 

üniver ita haftaSI 

Otomobil bir addi' 
ağır yaraladı 

AbdWkerbnin ~delU -; 
maralı otolJIObU dUıa J'ıııı!ı..ıUSJ 11 
1IUI ~baden g~rkeıı, TeyOJ ~ 
dıttd& ~~ ... qır~ 
y....ıam11tu. _Jfl y., .... t•vt a1tm& ~ ~ 
yalall&nm14tır. 

DOM CSZAI- \Jl'DllULANL.~9 

Dtla ıŞlle lT, nU111arull• ~ 
bir fOl&P yü&lannuıtır. ~ ti' 
koruama kanununa l'ÖN adltf.,. 
rilmlfUr _ • .ti 
liwıöa b&fka 28 .,,,_ye..-;.;;. 

llUÇl&l'dan c..ıanclml '· lılt' _ ~ ....... 
)'&kal&Bllllf ve tl'ullnyl&r ,.,........,.,. 

retııı, ·~ b<'mflr-• yedekte. on ·blr 
galer c;. 1 ,. a rt rdilcr: r.e 
leauak ı ifoıöıı ~aaı .tembr.ç
yi anaıplr ı bulemaıqlardr. J'Jr. 
ı. bleftbt oWaiu lı;ia .. 
a&wllşlerdi. 

- - ---- -- - -- ·------- -- - --- --·- ---- ·- - \ . ---------- •Uayıp lnenlel'dıe.a de lltNr W
CeS&8I elmmlfbr; 

Yeni Sabaİ 
8Qleymaı, Nls ~ Gfreıt,. Hu.,tn Cahtt Yalçın. •Te1rntak 

diği uınaa yeai 'kaberuı bir ea- ntrldJe, bqlrklı mak&leilbıde, Ame. . .,k&a r.ul,..,.armm iıptk...ıerUden 1ıL. 
laıaa benMdi' CeaaiNe' pııımet ... 

rinln Tllrklye baklanda flÖY!editl .a.. 
lenlen ~~'k kendisine yet:eeelı let'l bahJa mevsuu yapmaktadır. 8ps.. 

kedar hkw alalakla mtllhu.rdu; ker Tflrkiyeye blru kmnlf, kendimbl 
ba§lmJan gibi h~ler toplAıft)o müdafaaya buıruı yt>lundaki aözleri
yOrdu, ~Wl için de} herketrten mis llrbk "yeknaak .. otuyormUJ. Bu 

çdı h\lmaet ve aftvıt -U&llQllllJ i spiker rıeaaketeıı bun11 can &ıktet, u. 
r.kat etituau ook eevcU~e IQp • •ndırıeı dememıpe <I ~ıventn 

merak uyandıracak, heyecan vereçek 
he ~tu; hattl l>n- za-'ar ld}. bir ta-rt-dıı hareket etmeıııutnden hOf. 
çOlr Vl' çalımaız bir çocuk olarak laqmal'lıf,ı aştklrdır. 
bıraktı;t Oırıeri aen.eJerdeQ .oııra lfQ:ıt-yin Cablt Yafçm, Tllrklyt'Tlin 
Ce1'1lfr beylerbeyliğj div.ıamda re. en bUyUk kuvvettııln bo "yeknasakır. 
rek vücutc;a gerek kafaea eıp!is tında.. dettfmemtahJdo 'ft hublrı 
bir delikanlı olarak g6rmelr onun ~lanr.:ıemdanbert meıl•S1Jıi hlç ~ 
babal·k gururunu son deTece ok- ~iştir"' ~meıılndc oldllğun Amerikan 

rpi! Pr.'11n muhay)1Jesi U• rlpd ca. 
ı:ıualltb. Beneleııee: zlp tıı:- tesir yapamadiftmıza kendie!. 

- Beaim artık .dünyada kbn· nl m klı \•e e., neell aahıaelerlo kM. 
sem """! fl'4fbramad.~mıza çok eaer -edilir a. 

~diii..,. tııa.a ad'"'- Jı.Usi ma 'bu usturda vataal ıneııfUU.rlnıiai 
.. 'a nılrft bJııle .... ~ua ictn fed• ı>dcmlye<:eflmlaı k'.)'4eder-1ç iL 

1llt99 .,. Om...aea lbuettl ~~ ~ '.nlrklp - blb1* 
OBun .._..,1,,t"ll llet °'scatma lmvYeUnl t:& l>atlanPVtıubert te.M& 

Mı; tbtknal Tenn1)'0r4u; ~at e ,..., ett111 poHttkadlıa Mt ~ 

alqıw. .. y••.,kldı Tllrtdya IOlll 
,,.._ •leoek lllr ~ • ......_ 
hittlerlar ve ıaütteliklerlee ~r. 
l\'-a f1IMlertae pek ...,... CiM 
~önll .... ~ aplUrt --~ 
ltU• e&mek IOill llıM1le ..... )'iL Za., 

ten ~1* - bl7'e lılr __.it 
altaaa ..,... de ..,..... lnıdl)'• ka. 

•far llllltD ~· mu\'aftak oa,. 
fbak 11111 bir ....... Wr f OrWdrta o 
ka._. ku dökllllyor ld dün) una bir 
k..,_. iri stirttll v. llaU)'aUI Mr si,.. ile ... ,... .... ffılUpıt._ ........ 
tu ....... lelr ........,... ifa ~ bir 
bl~r. ll9fld M• dlbl> .. lıüılm 

t?ibl .. 7'1r••k,. .......... .,,.. .. plftrf• 
ne, .. ...., .......... .adılı .... 74111 
o-.- ...... ...._ ..... _ ... 
!.ile. .. Uıllw...._. .............. 
.................. Alnerlkaala 
•neWjt ,.,......,,_, llp ldt farts.a 

\'81'1111~._ " -. aen.rcw ma' (*il. 
itil clofr'a9anu ~ aö,...... ..-. 

"""""' ......... N .. ,...,. •• k,, Jltı 

~ .-Stu ...,_..,. lchtl ---k 
tadır.Jlarllln .............. ......_ 
-.~,.,.......... ... .. 
H7er. 111""'6 ......... A-91a)'lt 
ta~ _,..,~ •1J"U81er 
,...,....- ve laıtttereP ..._, • 
...,... tanue ~aJötU ••JU...,.,, 
ı~ ve Mman)"!a banıp oluak .._ 
nll .. A~ p POM ktll..,.. 

11\"Velde --·~ blle tf!mla ..... 
KulUIUO\'Vei seou. r..w ~. 
Pak&& A~ ~ ......... ... 
l'ak y.ı ,... ~ ........ , ..... . 
.......,.. ilk..,. .............. -. 
M!!li l!harUl4la AIMMpı ,.._ ..... ,. ..... 
~ ... ,... . .,,... ...... 

..... ~ ... ..,.. -· , •• Jt 
lılr .. slllılAYfU .. ..._........,._ 

............... ,...... llattA "" -_ .... ,..,.....,,... ............... 

........ D 1 lr!lt ..... 1'N'llm Mf' 
&il 11t1J 'l'llS d .,,.,. ve Yunanı.ta. 

fi& ~ Mrp ~VPNDUI lıu lld 
meml .. ._11,...ıc1uJE4u .....,.. J'QJtııa 
ldt; geldlJderlnc dair gnetelt>rdf- bir 
•..ıgrat var4ır. Aınmluut ,....,..., 
M'&ba ,..._k bir lıMntakallp 1187. 
,..,.,.., gJnııeml~ 11\idtr 1 Hr.p ~. 
~..,.ı~ _, et.,. aPıoakl Jfe .. lir 

,.el ılbl aınuıuı. dıa )'ıttn.u• liM Ylli• 
,., f;ıts OM .. l1Pl)'JS. t 

TllAMV AY n:U KOrl'I' 

J;)U ı, peyoğlımda nqrutıret c•:; 
ılndıe t7amvay teU ani ola?1l:.,_,. 
ınuıtu;·. çM bertıagi lıfr 
ıebebiyf'L verpıe<W\ clerha ı yeri"e 

1&nnı11tır. _/ 

UI t 
Ruzveıtın nutr 

Amırıkada nasal 
kaı1dandı? 

~llh lıU AIDNlkab .....,. ka· 
flar iııeafM'T. UY...,~ J)ııl. 

•nokrat hük<ımet ır.ekanlzrnuınm ya_ 
, ... ,..~~ ~-,.. ... 
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S A: B E R - 10~ 1)0Bf.8ıll 29 lrl A Y I S - 1941. 

~~~;.M~~~ Will!f- Bekirlıjın ruhi v.e 
~~E . .;!.'.;:'.._~ Sovyet- lngiliz l· Habeşista- Ortaşarktaki n1.arazı cephe/erı 

T•'1 '}lcr~ tcfclonu ~ 2~72 il (•) 
dıı:e • - ~ 24310 münasetlatı n ın zaptı · ·ı· t •.. .ı .... • - -ri~--~0··•··~0.~; .1 lngı iZ ayyaramrl- •nWU ··-.. ---·-------.. : 

11 ONE: ŞARTLARI 1 f ' . ~·Bf'iclrlar a.-.mnda ya~rW"ı'k -• ., busye in~ hücre1ertn1 .. ·am ,..,,_ .,._ ! ; .::-:~~ ~=1.:.,. ıü... ı.~'°··"· : Eden düıı . .;;; suale lordlar kamara- I nin aa ,~vefi ; ~'J'nİ tt>kilıte t.llıır,·.rn barı ,a1u~ı11r -cuttur; bnnlar c1a ht>r iki claıtlyet ; .. - • .,., "" d I · blr lıeht~ tı~Unlledlr ve Lnc·nnı'tıı ~r41~ glbl • Bir kadın veya t'Tkek lıtartl. ; 
t 1 llJll'.l ot.OO • LOG • J cevap ver İ l lllllda ohıf' olmadrf.ımın l\n1-m:\l,pfıkfÜÇttir: her Jkl91ne 4le ~_.,., Mr tllL : 

~~-'-··=-••· d ·· ·· ·· ıd.. Bingazi limanı yeniden i e1ndeı ete rıırı-Jıdn.,, :
1
• ~ldıgı y~r._Vakıt nıatbat..sı_ J.4D<in, 2S (.\,A..) - Ava.m k&- sın a goruşu u bombalandı --.. • • 

~!!-!!!:!!!!~0 ~·-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=!iJ rnansmcw .. İngiliz - Rus mü.na. ' ' ' - ·----·--· .. ------- --·- --- -· 

!:!....._~ d iseler sr~:.ine müteallik bir suale yal- " Habeşistandaki muvaf- J(a/lire, 28 (A.A.) - Orta- Or. RASı"M ADASAL 
. ~ mz ~en, kaü cevap verebilnıl§· 1'1U'ktaki İr..~iliz hava kuvvetleri te ·.y~·~ tir.Mumaileyh Moskoyadald İngiliz fakiyet har halde orta kumandanlığının tebliği: 
-__,,..,, ..-r"'" Si K..ı.,.,.,..,,. ne St şark Vekay·11· u··zer'ınde Girit ~ili:r. tayyareleri dün T • ., ·ıoı .. d , _ _. . •••"''"il'~ 1'C'J..... r ·'W~ m zaman a- ve evvell.d gere Maleme tayyare ann ve mı .o~ c cı.ımı;·et ı gı yet mtıt•liasmao en mühim bir <.cı 

linle görili$mtiş olduğu ve So\'Yet- · k h- 1 d Jiğini (ui ıselurualitc) ait s:o:. miılaı healdir; b!z daha. z.iyade bu mev_ 
lerin ya.km Rarlrtaki niyet ve ta- kati İ8Sİr yapacakt ı r,, ~~~=raJ!r:°Gün<l~ı:ı ~~r~ ler m.:wcutuı~ .. ~ .All:ı.hla~öan zuun nıhl cephesini deştiğimiz için Hüseyin Cahit 

hain ınidir? 
savnırlarr ha.klmvla teminat alm- . de bulunan birçok düsman tay. bınıları her .ikı cınsı de tcmsıl e. bi)'Ok>jlk mu'taları ihmal ediyonır. 
Jnqj veya veıilmi3 olduğu suretin- IADc_lra, 28 (A.A:>. -. Vavclin yarelerine ağır hücumlar y;ıpıl. de~ bir şıWa~yet ~ltıDda ~vvu!' Bundan evvelki musahabernbdo 
de bir sual teYcih edilmişti. Habeşıs~m fethını ı~~ et- mıştır. Bu tayyarelerin bir ~oğu , edilmekteydı. E8ki Mıf!.."r maoudla- de 1.ikrettiğimiz veçlıilc teşrihi ve 

Eden, Sir Kripps'in Sovyet hli- mek~en ıbaret olan strateJısi, da- tahrip edilmiş ve bir takımı <la ı nndan Oshis ve İeis ruhan erkek nıhf mabiyetteki cinsi karakterle 
kümeti ile munta7.am surette te- ha ~imaldo c~reyan em;eırte ?lrua r ağır surette baAAra uğramışlJr. i >C kadın şahsiyetini ayru sembol rlıi marazi tip denecek kadar-~ 
:masmr muhafaza etmi5 ancak son hadiselere ragmen, buglln Loı tlar .Avcı tayyarelerinden müteşekkil altında ifade ediyorlardı. Romanm. halitalan (hennop hrodeıme = 
zamanlarda Stalinlcı götilşmemiş ~rasm?a Fcld ~nreşa! Lord bir ha.va filosu adanın şimalinde ve Yunanistanrn mabudlar Allaht hünsalık) nammı alır; bunla• 
olduğun1ı1. söylemiştir. Birdvud ılc harbıyc. mUstcşa:1 88 Junkers tipinde düşman bOm- olan Jopiter (Zevs) fn obi eekaüel e~ek ~e kadın (~-umurtalrk ve 

Eden, sualin ikinci kısmrna şu Kraft t_araf~nda~ ~'?P edilnıış bardıman tayyarelerine teeadöf bnltterde ola:: ~n vardı; 
1 
~~ •ta.} neBicleri aynı hücn:~ 

sı.rctle cevap vermiştir: ve .. m~luk ı;osterılmı..,,tir. etrni.s ve bunlardan tiÇilnü d~r- Apolloııı ve Diana bunlar aramnda- de bi.rlceım.1tt.1r; fa.kat bu ~ar-
Sualin ikinci kı.smma gelince bu Hınt ordusunun ~ab:ısı,, llka- müştür. dır. :E8ltl G<!ldani ve Babil teWtkL da ayın r.amanda. he1? hmye ve 

bapta bir güna beyanatta buluna- bmı taıpmakta olan Bırdvud mı be- Gece hücumu es.amda düş.. lerind d All h , le insiyet hem yumurtalık bulaıbili)'Ol'US. Boo 
cak vaziyette değilim. yanatta bıılunınuştUT. · · Mal e e 8 ve an:eı c lar hakiki teııuiil '1eti vufmı ta~ 

Hint zabitlerinin ve askerleri • manın beş tayyareıam~ . :;tf idi.iği olan aym.§:wıiyet saydırdı. ~lerl gibi ıiqeymi "Ulf_ 

1 

nin dominyonlar ve müste.mlcke- ta~-are meydanında np 'l • Fakat 'biz bu apirilt teu.ttlleri bir ta da o1ebllirter Bu :ineanlard 
B i r t n g i 1 iz ıer r.abitterl 1ıe a.skcr1erınin ııanıct m~ ;: ::aı~ ~-- = bırakarak modem "::i 1ter w cins:yet ·halita balindedi~ 

d 1 t 
_ Afr.ika da görmil§ oldultları mu- mış ol . pljlardak. ~ nazarlanna tem• 0 ~ lAM" .. ece'in demiş o2duğu gibi 

en 1 z a 1s1 b~ t t l ıızzam işin hakkiyle takdir edile- ~uş~ ~"rde ~ daha f&ydalı buhı)'Onıs.. "bir !.adın voya bir eftet kartt -
meınİfJ olmasından dolayı pek na- ır ıkanlmJııJ ciduğu zannedil. Freud, ~~ m~tı ~ s;nda olup ulmadığmnu anlamak 

Londra. :?8 (A.ı\..) - İngiliz Ami· 

rallık l'.!alreal, ''Usk., den!ı.aıtısmdan 

birkaç ır.amandanbcrl habt•r alınama 
mış oldul?unu \'C bu gemiye kayıp ol· 
muş mı7.arı ile bakılacağını bildiril
mektedir. 

Ruzvelt~ Lord Halifaksla 
görüstü 

VqiJ!Kton, 28 (A.A. ı - Reisicum
hur Rut:velt, bugün IArd Hallfnks flı.s 

m.,ııur iktısatc;ı J. \\·. Keyneıı'' riya· 
aeticuınhur sarayın~ davet elm.i§t!r. 

Bu ciavdln gayesinin ne Olduğu ı;-ız_ 
11 tutu~maktndrr. 

ler gelip ~iştir ki tatbikatta 
muvaffak olsaydı sahipleri "bli. 
yük va yük.ek adam'' diye anıla_ 
ca.ktı. Hele !hallan hülanü ea.thi. 
dir; tarihin hükmünü beklemek 
lazımdır. ''Herkesin ağzında 
hiyanetle, yabancılar<lan para 
almakla, bunamakla, cıldımıak.. 
la" va.stflandığı yazıhw Hüseyin 
Cahit bu ithamlara layık olsay. 
dı !bugün Büyük l\lillet Meclisin_ 
de meb'us, iki gazetede lbaşmu. 
harrir m-vkii~i muhafaza. e<k-. 
me?.di. Zira 'l'ürkiyede kanun 
vardır. Bir yazıyı yazmadan ev. 
vel kalemlerimizi ıx-k çok defa 
parmaklannuzın arasında evi_ 
rip c;.evirmek. hisl .. rimize hakim 
olmak lazımdır. 

Kadircan KAFU 

hoş bir hlssin tesiri nlttndn bulu- lateıJeru tevtı ettirdı~ c:imıiyet ve .. pek gijı;tilr· her Udııımae de benzer 
nu;-orum. m · ~· • · ~tıb.lannı dişi ve erkek olmak her ~~n de fadthıhr" Fakat 

Hitlerin madunu olan dük d'A- Bi L!~i~nu!1 :ıC. ~re. ikiye ayırmakta ise de her 'Yakaların çofunda ~ tip 
ostB st.oklannı tüketmetleri ve ngazı . j ikisinin de synr şalusta derece de. daha nmftar· blJh 1 
malzemelerini yıp'l'atmalan için ~yyareleri ~ :ı~ıar rece bulundu~ ve ka"'°ğmı ta. hepsinde m~ttur'Ml4au:;:;~ 
lngiliı: krtaatmr milmkün olduğu ~u:~J4e....:a--.;;.;.. . ~ bul etmektedır. Her erkek ınuhak- cinat amı pek şiddetli ve sarih 
kadar uzun mliddet Habcşistanda ış ye ınu~""'"' cıv kak surette kadmlıtl'. .aşık hücreleri Techeli değildir Çlinldl h ik . 
tevkif etmeyi emrettiği muha.k- yangmlas:~: r lçı:ka.rdmıştırBarrani :_ . ...__...ı.. nin izlerini ~uhati-~ ta. 11e alt uzvt ~ üny~ ıımcı:;-
kalı:tı Fak t l fe bü. lıUI. • e • ,--•ı.ua...- aır Fakat zikrettigmus tefrihl ...e • 

r. a. yapı an se r - 109 M -sclmıitt ti-;....ı.... b' .., · . . • lerini tadil eder. Fakat daha ziya. 
yük bir süraOc hitama e~. eeeer . . . .-...... ır fizyolojik cınmyet alimetleriııl ta.. de marul nılıi ve dahil" · 

Ricat halinde bulunan ltalyan - ~~ yere :ımnıye mecbur e- mamlayan veyahut da bun1ann ne tababetiai (~ nologie) ~ü~: 
lar tarafmdan gerilerinde blrakı1- dilmiştir.' ~ - ticeleri olan ndıl allmet!er de p kadar edea ba be.bai daha fada de 
mL'; olan manilerden ve yol bo • ~ un ~ünde 52 Yun- mlbimdir. ltte kadznl* w enek- rlalflltinn ğe • 
zuk1uklarmdan 'bahseden Birdvud, kel"S ti.pınde ~t:,n'are, txıpçıı Uk p.baiyetini tt4Jartiıg ettiren ba ce-n.ıl m.:aıt :~?D1mun çer • 
~yle demiştir: ku~etıyle ~ .. illtür. Nht - cimıl karakter, dmlyetin ır. 

Dün Afrika. 88lıili ~larmda nabl cephesidir Ba lıehndan ildl.. Cinsi dalllet ve_ ıbtlhaattl omu. 
"Bu kabil müşkülAtı boo.im 

Hintli dostlarmıdan ba.5kıı hiç bir 
kuvvet daha iyi bir ~ilde yene-
mez.,, 

Lord Kroft, imparatorluk kıtaa
tmın ve bilhassa Hintlilerle cenup 
Atrtkaqlann ae.naıımda bul~ 
hu.ausunda Lord Birdvud'a iştarak 
etmiştir: 

"Bu harekatın ehemmiyetine 
işaret eden Lord Kroft. ııu beya
natta bulunm~ur: 

"Mihverin aşikür olan gayesi 
Süveyş kanalını \'C ldısm sıkıştır

malc ve bi7J Akdenizdcn kovmak
tır. Bi.z.iın ilk ve es..1.311 işimizde 
bize Sudan ve SUvcyıı yolu ile hil
cum edebilecek olnn dü.lc d'Aostun 
250.000 kbıiden mUrckkep olan on 
dwıunun teşkil etmekte olduğu 
tehlikeden kurtulmaktı. Habeş.is
ta.ndaki harrkfıtrn muvnffakıyeti 
herhalde orta §arktaki vakayl 
Uzerinde kat"i bir tesir icra ede -
cektir ... 

'.f'aaua: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

bulunan ~tere muvaff~ vaç tahlil ed~en eseğin lmndl .ebaalltede, mevM!ba!m ettiğimiz 
le tetevvüç eden taarnızlar ya. haricinde buhman .,yleTe rDAte • l8klJde Ye bilhassa. ruhi vaafta 
pılmıştrr lki büyük ticaret Jıte- Tecclh olduğunu yani bi'r ( eıltıo - bir einBiyet lı:U'Şllığı mevzubalıs -
misine tam isabetler YBl>Ilıml ve vert) sıfatile ba.b& olmaya eayetti tır. Fab.t ıehevf meyelan kendi. 
bunlardan bir müddet sonra du· ğiııi · kadınm ise l:ıiWd8 kendi iç alnden gayri olan dnse <Letero 
man çıktığı ~rülmüştür. Ha. '1~e teftCCÜh ederek .... ol.. eenel) mtlUrt9ıdh olacağına bi. 
betfiatan: Oeınulbl Afrilcalı ı.,y. ..,. ça,..._ı (latron&'t) ..... _.. ~ eıw ~ (homo eexu-
yarecilerle Hür Franmz atyyaıe- ıe.. ll'lılıat -.at IJlr t.llınll .,.._ el) mtıtewcclhtir. Bu suretle ka· 
leri, Gondar'da dllıamanm bir larm normal bir d:mıl ee"14alıllye cima clMI temayüllerine hikhn o. 
bı.yyare meydanmı ve .ltal'J'an- s.tinat etmeleri 1,\gnndQ-. BltOn Jan recntl taraflle yine kadın ara
ların~ ve G~ ~urleri YL banlar, eneıee de zilrretmi!I oldu- makta <sevicilik), e~ek de !il; 
kınındaki mevzilerim bombanlı.. ğamuz ~e vücudumU3111 (da.. wya mef'ul teklllerinde yine er • 
man etmişler ve mitraly& ate- hiH pde) dediğimls bk" takım tefe~ etmektedir. 
§ine tutmu.şlardir. 25 ve 26 ma- guddelerin ve bUhua teııuüll 
yıe tarihlerinde Debarach'a kar. inti9aclarm ifru maddelerine ta Dr. RASbl ADASAL 
şı yapılan hava hücumlan esna. bldir. Kana cıatWen Te ~ 
sında boş asker binalan tahrip bir işblrl1ği bulunan bu ifrular 
edilmiştir. (hormon) namfle maruftur· Te 

Suriye: Dün Halepte bir tay- bunlarm ~k mara.ztardaki' rot -
yare meydanı ~liE tayyareleri teri kadar, tedavideki ro•eri de 
tarafından bombardmıan edil- çok mühimdiT. Honmnolojl cimst-
miştir. Bir hangan. tam isabet. ' 
ler vaki olduğu görillmtilftür. 
Bütün bu hareklt neticeeinde 
ancak ilci tayyaremiz kayıptır. 12, H, ı7, 20, 23, 21 maJlllla çdıculljlbr. 

çe.treaı 

B. D. 

.. 
eeplıe g"E!risinin a..övll halkı u.m. 
ne mi~ ateşi açar Pi>! &6 • 
rilnmekte, hakikatte menni ye • 

.rtne havada patbyan '"' imanla& 
fiddetll bir sinir buhranı ....._ 

lngiliz deniz 
ve hava 

kuvvetle7i 

Son zamanlarda 
61 aemi babrdllar 
38 vapur da yakıludl 

ı .. ~· !8 (A.A.) - BuıgtiD 
~uu. deiıiz w hava Jmvvetııeri 

A. ~engluım 

- 34. 

Mır nevi gazla doldurulmQ!J mer -
ınileT &tel eden miıtral,Wer imi. 
lenn>aktadlrlar, Bu suretle han 
bu garip gule lnılandmlarak lll • 
nirleri şidd&tle 88?'81lan halk sürü.. 

leri aon derce şaşkm ve müt.ehey• 
yiç bir hale l!Okulma~•ym11. 

tarafından Alman ve ltalyan 
gemileriyle Alman ve ltalya he. 
8&bma eeyriiıleler eden gemile_ 
rin uğratrlmıe okluğu zayiat 
hakkında müh!mminı malGımat 
netredilmiştir. 

bulamıyor! .. l~te Mis 13 ün böcek 

mınnası kabilinden mini mini, fa
kat korkunç idamları t... 

İnsan Stevoriçin bu iuı.lıntmt 

dinledikten sonra, fiilphcslzdir ki. 
ilrpcrm~kten kendisini alamaz. Vr> 

kutupta bir Avrupalı tohumundan 
dünyaya gelmiş bir kadının icad 
ettiği bu silihm, bugünkü harpte. 
resmen devleUcr tarafmdan kabul 
ve u tbık edilmemiş olmasına şilk 
retmek hissini yenemez. Zira, ha
ldkatc.n, bu kadın bugünkü hn.l'bin 
.\iil&hlarını tayin eden liderlerden 
biri olscydı, sosi çıkma'3m1 ve or .. 
tada sili'Tı görüıınıed~n mılyonlar 

ca insanın birden öldüğü görülü .. 
yordu. Ste,•oriçin Polonyadaki bet 

baht A vureı:-ka Hıtilal cemiyctinın 
esrarengiz: bir mltralyöz atP~ine 

tutularak yrldırım darbesilo :;ön -
dürülmesi hakkmdnki bu izahatı 
gizli emniyet servislerinde ha.~ 
heyecan uyandtrmI§br. 

Hattiı., Almanların Ji'ransa h~ 
binde sinir bo~ gaz mcıımileri 

atan miiralyöz mermileri kull:m • 
dı4t)J)n rivayetleri ortaya çıktığı 

günlerde bu hayali mitralyözlere 

Evankanın meıs'um sillhma iz& • 
!etle '"Mis 13 mitralyözleri,, ismi 
takılmıştı. Maamafiıh Mis 13 mit • 
ra.Iyözleri resmen hi~blr harp mey 
danında hiçbir millet tarafından 

kullıı.ııılml§ d~ğilsc de, bugilnkU 
Avrupa harbinin her till'lü telı:nik 
vasrtala.n kullanmakta olan müte. 
hassıs casusları tarafından bu m. 
liı.hlardan istifade eclilmi~ ollt'aS'l 
kuvvetle zan aıtn.Jadır. 

Bazı erkintlıaı-biyele.rin aldığı 

raporlarda istihbarat ajanlan MM 
13 mıtralyözlerinden ?Sra?'la bch .. 
set:mişlerdir. 

Bu iddie.la.nn ne dereceye ka • 
dar doğru oldukları bneün meç. 
huldür. 

Ancak, ya fevkalade istihbarat 
gayretlnde olan ajanla.rm mulı:ıy 
yllesınden çıkmış veya aslı tama. 
mlyle başka herhangi bir hidiae 
ilzerindeki vehimlerden jbaret bu
hmma.sr kuvvetle muhtemel olan 
bu iddialara göre bu harpte (bos

guncu ca.aus tayyareleri) denilen 
tayyareler kullı.nılmştır. 

Güya, bu U:.yyareler, bflh:uma 
kaea.ba ve ıehJrlerdfta hicret eden 

f.tt.P. rivayet ol~an bu mttnl • 
)'6zlere •-ıcs 13 litraıyödrl,, 18.. 
mi verili.yor. V~lhas:l, haktlcat her 
ne olursa olsın., Groenlandm bu 
felüetli melez kadmı bu harbin 
en korkunç rivayet ve vehimleri 
üze~ndc kendi feminin meş'um 

damgasını vura.bilmiş bulunmak -
tadır. 

BugUnkil harbbı bu garip ve 
müthiş mahlllku hakkında en dik· 
kate değer izahatı verenlerden 
biri de eaki EBtonya gizli aek.erl 
polis teş.kila tı blirofıu §eflerlnden 
&Jbe.y En·~nhad'dır. Bu Flltonyalı 
albay Evanlcanm busuaiyetine gl .. 

rebilmit, Avnıpanm nad.\r adaı:1-
Ja.rmdandr. Fakat, blltiln fecaat, 
buna muvaffak olan bu Eııtanya 

iltibbarat aubaymm bu lıadma 
brtJ hümmalı bir meftuniyet gir 

dabma dOlmUf olmasıdır. 
ErTenbad mef'tunl* Te haı • 

n.nlığma rainaen ba kadın cuue 
Jtalıhada aımJan aöylemttrtedir: 

(.Det&i. VM) 

Muhtelif memleket!ere memup 
olan fakat Almanya hesabma 
~1er etmekte bulunan ha. 
cimlerinin meCoıuu 67 bin tona 
baliğ 38 gemi yakalanmı:şt.Jr. ~
milerin yakalanmasına devam e. 
dilmekteclir. Bu da düııpanm 
mütemadiyen lngiliz alJiqkMrnt 
mrlamağa ~ olduğu_ 
nu göstermektedir. 

23 ve 30 nİ8a.n arasında 1• 
Alman ve 19 ttalyan gcmWnin 
ya.kalanmış olduğu biidirilmek. 
tedir. 

13 mart ile 14 maym araemda 
s&bil bombardıman eervislerine 
mensup tayyareler düşman sa,. 
hillerile itıgal altında bulunarı 
memleketlerin sahilleri ~ 
nnda 61 gemiyi batırmıflar ve 
yahut bunlara t.am isabetler ıca, .. 
det.mi§lerdir. Bu gemilerden ... 
Dlan kaf"ıJe halinde, baalan ille 
yalnız olarak aef"re etmekte .._ 
lıer. Fakat 1ıepai ~ -
fildir. 

Almanlar, dahili .. m' rM* 
batJannm yükünü hafiftetmek 
için aahi1 gemileri kullammıllta. 
dlrtar. 
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Bütçe müzakereleri a-l~;t!:§~lıiG~& 

eş vekaletin bütçesi 1 Havacliık bahisieri 
. 

t' z~ye Yeni eı~g4tt..;r 

dün kabul edildi 
1 inşaatından ve müteahhitlerin sade

ce c "t er· · doldurmağı düşünmelerin
üen şil<a yat ve tenkitlerde bulunuldu 

Kablre, _... , \. ···> _ Hav .. ~rikı. I 
Jo gelen ve Alruıuı h!!.vıı ıwvveUerlnin (Baş tarafı 1 nclde) 
9lddct1 mUteQladiycn artan bombar.. diğer oehirlerine de akınlar yapı. 
drmanından milz:ıhcret gören yeni kr .. ı !arak zaman zaman muvaffak o ~ 
taat ile takviye cc!llml§ bulunan AL j lu~du. Bu arada parn§Üt har~i~~ 
manlar yeniden Hanya · mıntakasınc:W. ~ntany~ ada}~nı is~ft.da buyü.k 
k1 kuvvetlerimize lcıı.rşı ağır hllcum. ıııler gorccegı kanaati meydana. 
lo.rda bulunmu§lardır. çıktı. 

(na,, tarafı ı ncide) 
1ki yaşını bitirmemiş olan sı. 

ğır manda ve develerle üç. yaşını 
bitirmemiş olan at, katır ve e. 
şeklerle devlete ait hayvanlar bu 
vergiden muaftırlar. 

biri nisbotinde müdafaa. \re:I 
alınacaktır. 
l\IUC.1P sınBEl'LER LAl'tllı\sJ 

IIUkOmct, mucip sebebler ıny.ıı 
da eöyte d mclt~dir: 

"Bir buçuk ı;,:n,;ıdcınbcri devıııı:ı 
mekte olan A vnıpıı. harbinin t.t 
ettiği buhran m<'mlcltctte bir tsf. 
tan milli mlldııfna mrumıflnr1Il1 f' 

tırım~, d"ğcr tnraftıın da vnrtdııt 
bnlarınm .erimin! azaltmak sure 
mali ınUvru: ne Uzerindc h .ıııı e 
menn tt>.slrl rl gtln gcçtıı.c:e §idd 
dlrmcı.tedir. Bı.ı harbe glren JJl 

ı,et'erdo olduftu gibi harbe gırıt 
olan mcmlekcUerdc de d vlet ili 

İngiliz kıtaııtr, çok bUyUk bir a7lm Bugün artık, Girit o.dasrnm ha -
ile dövü~eklce bçraber daha müsait vadan işgali teşebbüsünden sonra. 
geri bir mcvzle çekilmek mecJ:\urlyc.. dır ki, Büyüle Britanyanrn fstilll 
Undcı kalmışlo.rdrr. Muharebe şiddetle hareketine sıra geldiği söylenmc-
devam etmcl<tedir. ğe bn§ladı. 

A"1-'l.ıra, ı?9 (Hususi) - Bü. 
yuk N!.ı!let l\Jechsi dün toplandı. 
hü~~ müzakeresine devam .: 

ram üzerinde f aaliyetimi7.e mun
tazaman devam edeceğiz. 

Bu arada f!!ll& yol yapıımnkta. oldu· Ticaret Vekilinın 
beyanatı 

Evvelce alman malümata göre, 
Alman tayyare mevcudu (40.000) 
olarak gösterilm('ktedir, Alınan _ 
ya bunun ancak dörtto birini İn -
gilte;re cephesine gcti!erek bir 
miidnfaa ve bir taarruz cephesi 
kurmuştur. Bu tayyareciliğin isti. 
lfı. te~ebbüsünden evvel ortadan 
ka.1!.rmağa mecbur olduğu birçok 
müşküller vardır. Bunun başında 

pa~Ut harbinin organizas)onu 
gelir. Bu harbi Girlt adasındaki 
gibi kolay bir te3ebbüs olnuyacak
tır. 

dildi. 
Ilu toplantıda Nafia. lktısat, 

Müno.l<alat, TicaTet ve ziraat 
bütçeleri müzakere ve aynen 

ğ"una dair yapılaı, beyanatlar da mııa· 

leeet doğn.ıdur. Fakat bunlarm hep_ 
ilinden haber almmı§ ve mukavele hU· 
kUmlerlne muhalif tn§a&t yapanlardan 
tnmılnat almmıotır. (8 tarafı l ncldc) ka~ul edildi. 

NAFIA BlJTÇ::SlNIN 
MOZAKERELEPJ 

Nnfia vekaleti bütç;esinin ,rnü
z.-ı.keresi sırn!lında söz alım Ab. 
durrahman Naci Demirağ, cum. 
huriyet nafiasınm §imdiye ka
dar baş:ır.iığı işlerin ehemmiye
tini büyük oir bkdirle karşıla. 
dığını ifade etti. Yirmi yıldan. 
lx'rl sarfooilen bfiv;,fik gavreUere 
rağmen yol inşaatının beklenen 
net;ooyi temin etmediğini söyle
di. 
YOL VERG!St TAHSlLATINI 

TENKiT 
Hrtlp bundan sonra yol mü

kclle!ı vergisini ele alarak şun. 
ları ilA. ve etti : 

- Yol vergisi Ulyiki veçhile 
ta:hsil olunamamaktadır. İdare 
hususiyelerde bir sene:le tahsil 
edecekleri vergi miktarı 15 mil. 
yon kadar olacağı halde bu pa
ra"'m ancak beş milyon lirası 
tahsil olun.makta ve bu 5 milyon 
lira dahi lüzum görüıen yerıere 
lftyıki v~hilc sarfohm:ımanıak
tad:"l". Tilrkiyede 40 bin kilomeL 
re yol 'arerr. Bunların r.eµınin 
birden imar ve inşası bııgünkü 
şartlar altında mümkün değil. 
dir. Fı:.kat bununla beraber şim
diden almııcak baıı tedbirl~rle 
bu sahada çok müs.bet itler gö
rillmüş olabilir.'1 

:Abdurrahman Naci Demira.tr 
yol vergisini nakden tediye ede. 
m yenlerin yol inşa.atında bede
ne:r calıstırılmalnrına itJnız etti. 
Yem yapılacak bir kanun 13yi
hasıyle bilumum vatandaşlardan 
''arlıkları ile mlitenasıp olarak 
yeni b r vergi ıhdas edilmesini 
teklıf ve 40 bin kilometreyi bu
lan yolların ba yeni esaslar dahL 
linde pek kıse. bir zamanda ta. 
n:ıamen ınşa olunacağını beyan 
etti. 

Feridun Fikri Bingöl - Şarlca 
giden tren hatlarının in§aatına 
nıt faalıyetin son zaınalarcla bir 
betantr> uğra'llJ" olduğunu SÖ} li
yerek, bunun sebeLi hakkında 
11afia vekilinden iz:ıhat istedi. 

R!ı.sih Kar>'a'l - İmparatorluk 
nafia.sı ile Curnhurlvet naftası 
arasındaki bariz far~tlan bir iki 
misalle izah etti. Bundan sonra 
yol mükellefiyeti ka"lun ô.yiha
sın.d" tadilat yapmanın bir zaru
ret olduğunu. hususi idarelerin 
böyle bilyük bir davayı kendi 
başına halledemlyeceğini söyli. 
yerek: 

- Yol iruaatı ahenksizliğini 
vücuda getiren ne parasızlıktır, 
ne de hususi idarelerin faa iyeti. 
Sadece ~kiHlasızhktır. Çalışma., 
tarafındaki aksaklıktır. 

Müteahhitlerin ellerinde bu
lundurdukları yolları biribirleri
ne <lcvretmek suretiyle keseleri. 
ni dolduıduklannı. fakat yol in. 
şaatmnı bu fena ve muhtekir el. 
lerde gelişi güwl yapılmakta ol
duğunu i.,,itiyorum. Muhterem 
Vekilin bu hususta bize izahat 
verme.sim rica ederim, dedi. 

Mazhar Müfit Kansu - Bede. 
nen çal!~m2k suretiyle yol mü. 
kellefiyetini kaldrrmak, köylilyü 
hesaba almamak demekLir. Bir 
kÖylü senede 10 - 15 Jira yol ver
gisi veremez. Neyi var l:i ne ala.. 
caksın. Bedenen çnlıFma.k sure. 
tiyle mükellefiyeti idame etme
li kaldırmak hrtalıdır ıırkadaş
lnr. Diğ'~r taraftan müteahhitle.. 
rin r.ldığı işleri diğcr'crir.e dev. 
rettık'eri ve bu suretle fena ve 
!>ozuk yol yaptıktan vakidir. Na
fia ve'l\illnden bu hususa dair 
kal'i tedbirler almasını rica edi
vcnım. dedi. 
NAFIA VEIOL!NJN CEVABI 

Bundan sonra nafia vekili söz 
aldı, §unları söyledi: 

- Bazı s:ılahiyetli arltad~la
rmı yol nişaatı ve mütehhltlerfn 
faaliyeti hakkında kıymteli ma
lfımat verdiler. İşin üzerinde 
hassasiyetle durduğumuzu be. 
JU etm~ f!rtmm. tştertmizin 

' ' ı:tftı bf1hMllla "" ft!e9elcsi 
gelm"~tedir. Bir p~am hazır. 
lam.ş tuluı~'1ycruz. Ve lıu prog-

Su nleselesJne gelince, bJr arltada§t- mlze dr. en hAd bir gıekilde tesir yap. 
mız bu işin programlanmumı .OyledJ. maktadır. Serbest tlcııret, serbest p!. 
Ve 11ar!edllml1 olan aralarm yine ıru· yasa memlekete znrar veren neticeler 
ıar tarafından tahrip edllmif olôuğu_ vtlcu la getlrml§, halkın ve m!lli mu. 
nu ifade e t U. Bı.s Jüç ıUphe yok ki, dataanm muhtaç buıuncluğu maddr. 
tabia:;e mllcadelc etmekteyiz. Yaptı· leri temin etmek için devlet, bu mad. 
tnnn: işler tanmml§ mUtetıassıalann deler ılzerlnde mlldahaloye mecbur 
ve rnUhandialerin bilyUk gayret ve tutuımuotur. 

Bir ııarnştitün tayyareden atla.. 
ynrnk paracUtünU nçuktan sonra 
emniyete kavuşmuş olması her za
man İ\;in mukadder değildir. Ev • 
vela paraşütlin açılmaması yüzde 
lıir ihtimalle slipheli bile olsa, ra
ra~ütçtinün asabı tizerinde müos _ 
alr olur. Par8Jüt açıldıktan sonra
ki müdafaasız ve saniyede beş 
metre stiratle olan inlJ, yer mi.ida. 
fan sJlfilılarmrn kuvvetli ateşi kar
şısında çabuk avlanmalarına sebep 
olur. Organize edilecek paraşüt 
hareketi, her şeyden evvel yer 
mlidafaasmın avlamasından para _ 
şUtçtilerl korumak olacaktır. Bu -
nun Jçfn gllwen korunacak mmtn. 
kalarn görUnmeden inilecek hava 
~tlnrı altında bas..lttn yaparak pa
raşlit:çillerl indirmek zaruridir. 
Aksi takdirde Britanyanm milda _ 
fansı önünde bu parnl)ilt hnrbi ü
lA.sa ma.hkftm göriilc:blUr. · Bl,lhas • 
sa bnrııj balonlarlle hasmı taarruz
ları muayyen bir irtifadan aşağı 
iııdirllmiycrck dört Lin metre ı.,rfbl 
ytikımk irtünlardıuı paraşiıtçülerlıı 
atılması mecburiyeti meydana ge
tirllccc'.k olursa, paraısUtçlllcrin ye. 
re inme milddetlcıi uzayacak vo 
avlanma mıki.\nları du.hıı kola)1a -
ga..:akt.Ir. Bu ı:ıU KillUn yamba§m. 
du b ly\lk Urltany t,'1lı1 tekn:li ve 
zcnı;in hır r:ıemlc.lıctJ, sıkı bir bir
li!: kurmu;;ı bir rnll!cti 11;ınd(•n vur. 
mağa tc.ebbüs etmek vnrdır ld, 
işte ııara.'}üt lııır'binln muvaffoJt o
lacak tarafı diye göst.erilen da _ 
hilden yardım, bu topraklardı:ı bu· 
lunnmaa Mihver pnraşUtçUlcrl; 
diğer memleketlere knn;ıı ynptrk • 
lnrı taarruzlarda ve ba.<;k1nlardıı. 

b!lhns.sa Polonya, Holanda ve B~l
ç1kadn önc"den peylüdiklori beııin 
el kol clemanlarlle de hnrcke:te 
geçm!~ler ve muvaffak olnıuc:ler _ 
dr. !ngiltel'~ topraklaprda bl.r bo· 
fiİnci kol ;ı.ardımı beklemek kednr 
mdnasız blr dUcıünce olamaz. Ve 
denebilir ki pamşUt harbi bu nok 
tadan en bUyilk müşkilllitln karşı. 
lnşacaktır. 

mesai aarfederek yaptık.lan l.n§aat- Um\lr.tl iqe mevzuunun ba§mda 
lardır" hubu'xı.t ge!mektedlr. HUkOmetin ha. 

Na.tia Vekili bundan sonra yol mU· zırladığı kararnameler halk ve milli 
kelefiyeU hakkmda batlpler tarafm_ mlida!nv ihtlyaçlıınnı tcm!n etmct!e 
dan Uerl .UrUlen §ekUleti mevzuubabs ba§ladı. :Mllstahsilicr ellerinde bulu. 
etti, H8ZIJ'1anan projede bUtUn bu tp. nan ::ıuğday, arpa gibl maddeleri top. 
tenllen şe'1erin mevcut olduğuuu ııöy .. , rak ır.alı.ırullcri ofisine satmıya bıı§lıı .. 
ledi. dılar. MU11tahsnterln ellerinde bulunan 

Vek!lin beyanatmdaıı l!OZlr& mad- hububau kcndUerl naklctmnk ıruretıy. 
delere geçlldl. Aynen kabul olundu. le tayin cdllcn ftyat üzerinden ofise 

geUrlo satmnlarmt ve bu husu:ın göı:•. 
lerdl!:lerl aIAka vn samimiyeti bura
da bltl'lıuısa kaydetmek isterim. 

tKTJSAT l 'EliALETt BtJTçltst 
tktısat VekAleUnin bUtçcal mllzake· 

re olunmaya bafladı. Vekil kllr&Uye 
gelerek JatOıaal edilmekte olan iplik_ 
terin ibUyaçlar ntıbetlnde sanayi mtl
essr.8t!lt>r ine dafrlmakta olduğunu. bu· 
nun bUUhı a nayt •rbabmı memnun 
bırıı.ktıtuu, diğer tarafta'l Ticard ve· 
'klletlnin bir miktar iplik getirtmek 
tcto Avrupa. f"ırmalartyle temasa geç_ 
nılf bulmıdufunu, meuucat aanayU· 
Din ber llelle daha fazta tnkltatlar 
ga.terditlııl, memleket thttyacun ka r
fdamak balmnmdljp fabrtlcatara mub· 
tac; bulwıdutunu. '\ptldat maddelerin, 
amete mllrt&rmm tans " AM.nk ll bir 
R yfr takip •Wttuı ıuııattı. 

Bu hububata el koymııktan maka~ 
dımız, halkın muhtaç bulunduğu gıda 
madd.?lerini emrine haz?r bir bı!le koy .. 
mnktı. Bundan da bugl\n kendimiz! 
muvat.;'ak olmuş sayablllriz. Ticaret 
vek~letlnin ditcr gıda maddeleri Uzc-. 
rlndekl fıı.ııllyetı kontrol ve mtırako. 
beden ibarcttlr. 

Vc!:tllet şlmdı hubub:ıtllı da oldu~u 
ı;tbl, diğer gıda maddelerine de ısuıı. 
f>S.1 mmtal<nlarmda eı koymakta ve b11 

suretle ihtlkdrm &Unc tamamen ge. 
c;ebllr.ır\\ için thtlyarmda olaıı her te~
birl 11lmaktadır. 

HllkC\m,,t, diğer tn.rnftıın lst!hsııll 
nere 'l'O~ bb' llWlllne oev ~ "e

ren t k t-t V•ldU Karııtıbk ratınuııı 
rmm 11#.n~ ct"'1 yapacak teslııata m1&· 
tik twılıuım.adıtmı s!iyledt. AMurrab · 
maıı Nacfnln ynU Jt!Bllar pazarmın 

memleketin her tamtmıta açıtnııuıı l_ 
etn Yftptl#J temenniye ı,aret eden Ve· 
k U, bu mO~lerln meml~kette ŞU. 

munu bir hale getJrflmest llzım geldi· 
ginl, bunun irin bir ı:ok yerlerde, mu_ 
racaatıar vakt (l)duğunu, bu arzuyu 
tatbik etmek !çtn çalı§ıldığnn rılSyle· 

<'ilkt en aonra: 
- P'abrllca mamullerinln mutavruı· 

aıttarm elinden alarak doğrudan doğ 
ruya halkta temas etmek aurc.ttyıe 

mnbayaa yapma.le hem devletin, hem 
de halkm menfaati icabıdır,, deı1t. 

MÜ N AIL\.L:'\ T Btl'l'ÇE81 
ıınna.kallt Vek~leU blltçealnlrı mu_ 

zakeıu 91t'Umd& deni• ticaret mek· 
teblııe fazla para verildiği yolunda 
Ma~har MU!lt Knnsunun söylemiş ol_ 
duğ"ıı söz-? cevap veren Vel;U v~hleten 
bir t&l<Jbeyo bin kllsur lira dllştOğtl 
g!lrU11i.lğtlnU ve haklk~t e lec mekte· 
l:e b:ığlı bulunan mot6r atölye \'Cıııı.l 

ro gibi teatııatm tdares1."lln bu yekt\na 
<itthll tıulundu~nu beyan etti. 

Bundan aıcmra ticaret vek!letl bUL 
çe&i m Uzakere ve kal:ıul edllm~tir. 

ZİRAAT BOTÇE t 
Ziraat Veklletı bU~C&inln mUzake· 
~ arra.ınnda eöz alan hatipler hay_ 
van yemi yetşUrilmesl. kombinelerin 
1dareai, hayvancılık, tavukçuluk. mey
vacılık t"JN mev7.ular u~rlnde genl!J 
b·~~ranatta bulundular. 

KUmlye gelen Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmcn bu lfler bakkmda i&&hat ve-
rerek: 

- Köylll hayvan yemlntr. ztraatte· 
ki mevkHnJ henüz anlayama.mııtır. 
Bugün bu maddenin halz olduğu \ay_ 
m1't dolayı.atyle harice ihracı da men· 
olunmu;ıtur. Her aene mUhlm miktar· 
da yene& ekilmektedir, Dedikten eon· 
ra ııunlıın llAve etti: 

- Bu memlekette toprak kanunu. 
na. baklk:ıten bi1yUk bir ıu~um vardır. 
Kanun tı.zerlndeki taallyetımls bitmek 
Uzenıdlr. Yal<ında muhterem bwrunı· 
nuza geUrcceğlml aanıyorum. 
Şun:ı ehemmiyetle kl\ydctmel< iste· 

rim l<l. Ziraat vekltetinde yapılacak 
her i§ t.UyUk bir le!Jkllll.tı Jcap \"lUr 
mcltte ve dolayıalyle r.engin bir bllt. 
çeye malik olmayı ~lr bulunmakta. 
dır. Mevcut imkA.nlar dahilinde her lf! 
ba,armaya gayret edJyonıs. 

Hayvancılıkta LltaUBUklcrln verdik· 
\eri mai(lmal& nazaran bUy11k terak· 
kiler n:üşahede olunmaktadır. (()....-45 
milyonu gcçmtyen hayvan mevcudu 
M mıwonu bulmuttur . 

Zirut Dıaklnc&ertnin memlekette 
gördüğü rat beU ,µkranl:ı ytıd etmek 
llterl:n. M4eJ<eUn blr ç::ık mmtaka_ 
larmdıı. mGrac:aat. vnk! clmaktB YC tu 

nrtltnr.'lk ve ltlml'ltı ç.,,....,ıımıt • tı,;lrı 

trll.yUlc gcı.yrcl sıırfctnw ı Ur L.>u hu_ 

ıru1tla ltblvılAt~Ilonn ctı ıyfik Gerd•. 
nl ıtövLz meselem teşkil etmelctı;dlr 

Bug-tn, mıımlekn.ln muhtaç \ıulurı
du~ maddelcrlll gcUrllrnesı tıan.IJ" 

lstenllen maddınln barlc;e çıluınlma. 

ııma mllsaade olunmaktadır. Bugün 
cenup '\'e ııımal mıntakalarrmızın hıı.rp 
vaziyeti dolayı8lle aldığı son §ekle 
rağmen lhrııcatımrzm dört aylı.ı: milr. 
tan memnuniyeti mucip olmuştur. 

Bu 11reUe, devletin muhtnç olduğu 
cıvı, ı;u' o.l ve tenclrn glbl maddeler 
ihre.cat yapmak auretlylo temin cd11. 
ml§ oluyor. 

Ticaret vekiU bundan sonra flynt 
murakabe meseles!ııe temas ederek 
ıılm11n tedbirler hakkında ııunlnn ııöy 
ledl: 

- .. Fiyat murakabe ltomlsyonlan 
tnratından tesblt ve iltın edilmlt olan 
C§yalar Uzerlnde fbtikAr yapanlar, rıı. 
yiç flynttıın yuknn satanlar mlllt 
korunma kıtııunu hllkllmlcrl:ıe dayana 
rak c ·zalamlırılmal•tııdırlnr. Fakat 
bununl:ı. beraber biz bugUn tht!kO.rın 

tnmamen önüne ~çtığlmlzl lddln cdr. 
meyiz. Mütemadiyen veni ve pratik 
tetblrler alınmasına ra'?mcn vatanda§ 
lardıuı yardım görmediğimiz için ta
mamlylc muvaffak olamıyoruz. 

On kuruşa olan bir malı 20 kurul}n 
satan hlr satıcıyı şıktıyet etmek bU. 
yUk bır ı~ olarak te!AkKl olunuyor. 

Faka: her ne olurS3 oısun hangi 
:r;Umreyc mensup bulunudsa bulunııun 
hiçbir !timse vatandaşın mrtındıın ge. 
~nemlyecektlr. Bu memlel<ette mul>. 
teltlro yer olmadığını alııc:ığımız bazı 
yeni tedbirlerle en açık blı- ~kilde an 
!atacağız. 

Memleketin umumt ana maddelr
rinM hiçbir ::ıkmtınuz )•oktur. Aldığı 
mız tedbirlerle her §'eyin hol ve temiz 
olduğunu söyllycblllrlm. İstediğiniz 
kacb.r istediğiniz ııeyden alablllnrlnlz. 
Bu bakımdan ekmek, ııeker, yoğ ve 
diğer ihtiyaç maddeleri U::erlnde vcs!
ka usu!U tatbik etmiyeceğiz. Son u. 
manlarda kahvo Uzerinde hafif bir 
buhr.\n görülmllşsc de o mesele de ar. 
tık tamamen halledilmiş oluyor. Şlm. 
dl aıtı aylık kahve elimizde mevcut 
olduğu gibi daha fazla getirllmeı:ıt f. 
çin de temaslarmuzn devam etmekte-
yi.z..,, 

maldnıılerden lstUade etmek için ar 
sular izhar olunma.ktadrr. KöylU ile 
yaptığmnz 1§ birliği sayeslnde bu ma· 
kinele':"dcn azamı lstlfadeyi yaptık ve 
yapacağız. Bu mnklneleri daha fazla 
ve daha verimli bir oekilde Tür.ı: k6y· 
Ulsünün emrine hazır bir hnlde bulun_ 
durmak en bUyill( arzumuzdur. 

Bugün lıleclJa H te toplanacaktır. 
v~ ~ RJ.Uzakere edilecektir. 

BliyUk Brltanyaya ka~ başla • 
yacak bir fstl!A hareketinde mih _ 
vercllcr en büyl.ik darbeyi hava • 
dan yiyecekler ve hiç bir cephede 
kru'§ıln"';ı.m:ıdıkları bir mukavemo. 
te ma.ruz ka!ıfoo.klardır. 

Büyük Britanyanın müdafaası. 
na t:ıhsjs edilmlş olan on binlerce 
hava. dafl bataryahn, yüz binler
ce rnıldaklar ve ağır çaplı, çok 
namhh mnkinelltiifeklerin yanrba. 
şında harbL'l ilk günlerinden bugü
ne kil.dar giriştiği hava muharebe_ 
lerlnde hasrmlanna faik olduğunu 
gö~teren, sllrat, hareket kabili • 
yeti ve ates kudreti bakımmdruı 

gUnün en modern cilfllıı olnn Spit. 
fire ve Hurrlcane av tayyarecillk
lcri vardır. 

Bu layyarccillğl saf harici kıl _ 
dıktan sonra olacak bir taal"l'w: 
b·elki muvaffak olabilir. Fa.kat bu 
tayyarecilik de teker teker he.va 
avlanarak ortadan kaldrnlabilecelt 
bir mtuıi değildir. Meydanlnnnda 
ve toplu btr halde bastırrlmalnrı 
lfıznndır. Bu he.rekette Britanya 
adalan üzcıine sokulınakta ve iı:c
rilere nüfuz etmekte büyük müş • 
külaln uğrayan, 5iddetll hava mü. 
dafaasma çarpan mihver taarruz 
tayyn.recillğinln bir hamlede başa 
racağı bir i5 değildir. 

Bundan ba.'J'ka; tngiltercnin is _ 
tillismda muvaffak olabilmek için 
evvela Bilyük Bri~ya İmparator~ 
luk donanmasını mağlüp etmek 
lAzundır. 

Mevsimin, hava ve deniz şart.la. 
rmm uygunluğundan bqka, kara. 
müdafaasını, hava mukabeleaini. 
deniz kuvvetlerini bertaraf etmek 
gibi clddi Ye bli)iik milşkülft.t karşı 
s·nda bir lstlltı teşelhüsfinün ne 
demek olacağını !kA!i derecede 
kestir~ 

•\.ŞARKLI 

Vergiler şu nisbet üzerinden 
tahsil olunaca~tı.r. 

Merinos koyunu 30, tiftik ke. 
çi 35, koyun ve kil keçi 60, sığır 
35, manda 120, deve ve domuz 
125, at, katır, ~ek 10 kuruştur. 

MUAMELE VERGtst 
Mer'i muamele vergüıindeki 

kepeğin vergiden muaf olduğuna 
dair olan kısım kaldmlmış ve bu 
ı-aya t2han helvası da ilave olun. 
muştur. 

1718 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin d~ilde ı:ıı-..kerden i. 
mal olunan maddelerin muamele 
vergisinden muaf buluduğuna 
dair olan hükümlerle türlü ıt_ 
riyal ve tuvalet maddeleri üzeri. 
ne vaki olan muafiyet te kal. 
dırılmaktadır. 

DAMGA RESMİ 
Damga resmi kanununun ye. 

dinci maddesinin 3 üncü fıkrası 
§U şekilde değiııtirilmi§tir: 
"Yaeancı memleketlerde tan. 

zim ve Türkiyeye irsal olunan 
evrak ve senetler resmi daire. 
lere ibraz olunduğu hamilleri ta_ 
rafından devir veya ciro muame. 
lesi yürütilldüğü veyahut her. 
hangi bir suretle Türkiyede bük .. 
münden istifade edildiği takdir. 
de damga resmim t.i.bidir. Mez. 
kur resim miirselünileyhleri ve. 
ya hamilleri veyahut hükmünden 
istifade edenler ta.rafından ifa 
olunur.,, 

Türkircde tanzim edildilip 
doğnıdan doğruya yafbancı mem 
leketlero gönderilen, evrak ile 
çekilen telgrafların damga rt>. 
simleri, Türkiyode kalan kopya .. 
!arma pul ilsakı suretiyle ifa o!u. 
nacaktır. Bu kopyaların taJıak. 
kuk mürur zamanı müddetince 
saklanması mecburi olacaktır. 

İSTİHLAK VERG!Sl 
Kahvenin istihl~k verguııne 

yeniden 25 kuruş çayın istihlak 
vergisine 40 kuruş, çimentoya 
ton b:t§ına 200 l:u~ zam icrası 
etklif olunmaktadır. 

!\IÜDAAFAA VERGlSt 
!nhis:ırlar manıu!fıtındnn olan 

maddelere gelince tuza kilo ta. 
şma bir kunış müdafaa vergisi 
kon acn.ktır. 

Asker sigarasından mUdaf na 
vel'gisi kalf.•rılmakta ve içkilere 
şu ni$hctlerde zam icran teklif 
cdilmcl~tedlr: 

Rakı, kanyak, ve likörlerde 
15 ve 25 santilitre olan şi~lerin 
beherine 5 kuru.51 :35 ve 50 san_ 
tilitrelik olanların beher şişesine 
8 kuruş. §;şe hacimleri 50 santi. 
litreden fazla. olruılarm beher §İ. 
§e3ine 12 kurufl, ı:ıampanya ve 
viskinin ceher ş~ine 75 kuruş, 
şcırapların beher şişesine 2 l"U_ 
rp.~. 

Gi~n.ralard~- 20 sigarayı muh. 
tıevi paketlerden 11 kuru~ ve da .. 
ha yı.rluı.rı olanların bclıer pake_ 
tine bir kuruş, bu. fiyatt.an a§ağı 
satılanların beher paketine 20 
para. 

lıı.rı:nın hargılanmnsı için fcvl· 
tedblrıerc mUracnnt. etmek ıP 

hnsıl olmuştur. 

:Mevcut vergilerin verimini at 

mak veya hiç drğltsc buhrt.nlll 
!it ettiği tcnııkusu u..:ıltmak m ıc 
lcı bazı vergilerin nLsbeUni )tfl'!l 

mek, yeniden bir çok mevcut O 
vergi va.Eetmek suretiyle fev 
masraflarm kııruılruıması JmsU ıJ 
vergi tedblrlcrlnden de lstır d" 
mesi bu tedbirler meyanında l1 

maktadır.,, ıı: 
BU ~A?ıllAil Mm'AlUi 'l"l' 

Mucip scbebler JA:.1ha:mıd ti 
dıı§larm bugUn dnvet e1lilmel< 

1 
dukları !'edakft.rlığın muvnltk t bl 
mana mUnha ır bulundu~ gıu c 
Icrle anlatılı:pı:.ktadır: 

''T11lu;lm olunan l~ylhadnl 1 
tevsller mu!ıtcl!! v rgl ve re 
nlsbet edilmiş olmakla. t r bCr 
yoU umumlyesl beynelmilel bUll 
devamı mUddetlnc mllnhıı.sır, f ~ 
de bir milli mU;t:ıfaa mUkeUe!l>c' 
hlyetinl haiz olup fc' lta!Sde aJı 
dcvıı.mmı mUteakip bu znm ,.e r.: 
Jefiyctlcıin kaldırılması tabii :ı· ' 
ğundon bu cUıet 1\;~lhımın ııT 
maddesinde ifade edilmi Ur.:../ 

Mihvercilerin vapur ı 
(Bıış tarnfı 1 ncijcl 

tutan 285 tanesi d~ batır11n1 

ya ~endiliendini oo tırm1jtll°· 
Diğer memleketiere n ~ " 

da Almanya hesaibma seyrt 
eden 67,000 tonluk 38 '. 
muhtelif suretlerle bn.tıı1 

veya zaptcdilmistir. t • 
Hfıli'ı düşman vnpuru bZI 

masına devam edilmekte tıı 
ması dü~anın İngiliz aulu' • 
yarmak t~ebbüsüne de J'.il 
ğini göstermektedir. 1. Büyük Britanyanın a.bl 
devam derecefline bir misal~ f 
rak t_mrası beyan edilm \ ·ı ı 
23 nisanla 30 nisan arasınd. b' • 
Alman ve 19 İtalyan genıf$1 

tmlm1~tır. .c ef; 
13 martla 14 mnyıs arıı:s:l 

sahil servisine mensup wf· 
lcr düşman sahili veya diı ır. 
işgali altındaki sahil açıkh1r t 
61 vapur lbatır:ılmı:ı ve~"ll \ 
isabet ·kaydetmişlerdir. :BU ı 
purlard3.ll bir lrn~ı kaflc \. • 
de, diğerleri c;le münf er~t ·b·r 
kilde seyahat etme:rte ıdıl .. • 

Dahili ve harici adi mektup, a_ 
di ve ecvaph kart post.al, kıymet. 
Ji Ucret ~qyaısı ve adli tebligat_ 
tan bir lruruş dahili ve harici 
taahhiltlü mektuplardan iki ku. 
ruş dnhilt ve harici iade1i ta.ah. 
hütlU mekturılarclan üç kuruş, 
dahili ve harici kıymeti mukad. 
dereli mektuplardan kıymeti 300 
kuruşa kadar olanlaı'dan maktu. 
anb!r kuruş, 300 kuruştan fazla 
olanlardan posta ücretinin yüzde 
beai. poota a:bone kutularından 
abone ücretinin yüzde beşi, da. 
bili telgraflarda telgraf ücreti 50 
kuruşa kadar olanlardan !beş ku. 
ru.ş,100 kuruşa kadar olanlardan 
10 kuruş, 150 kunı.:ıa kadar o. 
lanla.rdan 15 kuruş, 150 kuruş_ 
tan fazla olanlardan 20 ku~'j, 
harici telgraflarda telgraf ücre. 
tinin yüzde 'beşi telef on ahoııe 
bedelleriyle şehir ve milletler a. 
rası konuşmalardan a;bona bede .. 
li veya konuşma ücretinin yüz_ 
de onu nisbctinde müdafaa ver. 
gisi alınacaktır. 

Tun usun f altS 
limanında b. r hadi56 

İHRACAT VERG!S1 
Yerli veyahut gümriik resmi 

ödenerek veya muaflık tasdik o_ 
lunarak Türkiyeye ithal edilmiş 
olan eşya, hayvan gibi maddeler. 
dıen icra Vekilleri Heyetince tes. 
bit ve ilfuı olunacaklardan maa. 
dasını yabancı memleketlere ih. 
raçları sxrasrnöa ihracat ''eı:xisi 
clmacaktn-. ihracat vergisinin 
rusbeti kıymetlerinin yüzde üçü 
olarak te$bit edilmt5tir. 

Şekerli madde imal eden ima. 
Jathanelcr muamele vergisine U.. 
bi tutulacaklardır. 

Meskenlerde bina vergımnın 
ııltıda. biri, irat olanlarda ü~te 

(Ea,5 tam.fı ı noiıl"~· 
~ .. ,.1w-. 

çıklarmda bir ltaly~ tilcc.... c 
'runa İngiliz tnyy:ıreleri bUC~ ' 
mf5lcrdlr. Vapur bir a,da.yıı 

:rn 15 tır. ıJ ıı:d 
Bir İtalyan torpidosu tar tsl 

himaye edilen diğer bir 1 it ' 
vapuruna da taarruz edil: ıı 
vapur hasara. uğrııyarak Sf 
mnnmn ıltica ctmlı;tir. 
• Torpido nçıktn kalmıştrr. ıeril' 

Beynelmilel huku'!< ka.ldC?,iti 
göre muharip devletlerden ]lıı.5!!ıf 
mensup olan ve bilhnssn '1ll'" 
Ub'rnml8 bulunan bir tnccar ede ' 
ru bitaraf bir limana Jltictı 
bilir, ~t 

İtalyan vapuru limana gf Ji"''' 
nz sonra İngiliz tayyareleri bOııı 
nın üzerine gelerek t>m;:>l> :frl'~· 
balar n.tmıelardır. Bombııllll" et et ' 
sız Ra.belais vapuru.on isab bet • 
miştir. İtalyan vapurwıo. tsıı. 
.ki olmamıştır, 
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a tatil dersleri 

nün sçsi i itilir. l<,akı,ıt topa tnmas 
!nrım o kadar ustaca yapanlar var 
dır ki bunlan hakemler göremez. 
Hakemden de dahn açıkgöz seyiı"' 
cilC''r bulunduğu kin bu ufak top:ı 
cokunu.-ı hakeme yoni yeni küfür_ 
lcr duydurur. 

Penaltı 4.?ntbolden de fenadn·. J 
Çünkü topu alacak oyuncu 12 ka 
dem gibi lıil" mesafede li:alcci il~ l 
başbaşa kalır. Bu kısa mesafe ka
lc::iııin gözünde bir adnn gihi gö • .. 
rıintir. Topu atacak olan ja kaleyi .. 
Çin seddi kadar sağlam \'C büyük 1 

n<' dıdinc görür. Ne de olsa top ekseriya dL f' 

l ci i trrsC' 1 ı <:'ki er arasından içeri girer. Top ' 
· ir. Kal - kaleyi bulup da gol olmazsa, o ka. ~ 

--
nonlu A d lah 

"'"' kaplam lm~m o;;:u Ali bey kapbm, gemisinin düş· f 
man eline geçeccğ;ni anlayınca, ceohaneliğe kendi eli- ıt 
le nle!J vernıi§, ge:n'si ,.e hc:-,si yaralı gemicileriyle bere· 
bP.r m'lhv'>lınuştu. Ayni yiilrnek kaiıram:mhğı Feyzi 
lVIahmut r.dınd~l,.i k<'lyonda Giresunlu Ethem A ·,dullah 
on'- :ı göstemıi::ti. B11 gemin;;ı kaTJ•art YaJov~h Hasan 
Leydi; geminin bütün zabii!eri ile bera.lıer sehit olmuş· 
hı. Feyzi Mohmudun kumandasını genç hir ba_lıriye N,
ba~ısr, G'resunh• ~ bd ıllah P-line "'··~mıtı. nii saat :;;ah~
m::mca döciil!tü. Nihayet, memesi iiezrim e•' bir mi"'tel9 
!e a~rr yaralandı. Bunun üzerine f!"'nll'le "'°''c:ı""J r-on hah 
riye neferine ~aniz.ı• at!amasıru ve hemen l'rra '8 çı'mıa· t 
sP11 emret i. Bu nefer deni?.:e nt!ar ı;en, o'Obar.·srr: ha· ~ 

i v C'l ~~i ('ti . u leci hemen kumnl"a başlamalıdır. 

Kırım harbinin ba~lanzıcmda, be.,er knlyon (yel· 
kenli cenk gemisi) ve birer vapurdan mürekkep i1ti 
Tiirk filosu, Bozcaadalı Hüseyin pa~ ile Osman paşı:ı· 
nm kwnandnsmda 1853 yılı ikincitc~rinindc Ant.dolu 
ve .. Rumeli sahillerini muhafaza etmek üzere Karadenizc 
çıktılar. Fakat fırtınaya tutularak Sinop limanına sı"' 
:~md1lar. Bunu fırsat bilen Rus amirali, bütün Karade~ 
~İ7. donanrnasiyle Sinop limanına hücur.1 etmiş, Sinopla 
geçen asrın en kanlı bir deniz muharebesi olmu§tu. Türk 
filoları, Rus kuvvetlerinin karşısında cck zayıftı. Fakat 
Türk bah;iyelileri hal'bi kahramanca .kabul etmekte bir 
an bile düı>üıunemişlerdi. 2,5 saat süren bu deniz cen· 
ginde on j1ti Türk gemisinden 11 gemi ve iç'nde anı:r.al
lar ve değerli kaptanlar da bulunmak •tzere bin Türk 
gemicisi m3.hvolmu~tu. Ytı'nız Taif adndaki bir vapur 
yaralı bereli alan altmda limandın çılmıağa ve kar.mn· 
ğ~ muvaffak olmuştu. "Navegi Bahri" adındaki kalyo· 

tut enbanna doi!ru süründüğiinü "ördl:'. !l'r!~aç daldkıı t 
sonrl:l d2

, Feyzi Mahmut, korkım~ bir infilakb parcala· t 
il ~ y t giız<>l i. Az bir 1.amnnda zengin olur. 
' u ııc"mler'n 90 ra,-ııJ: Futbolün ilk günlerinden 
tuttuı hnnı ka _ kalan bir hntırndır. Samimiyeti tak 

n ltaı:mı.bl- l vlyr>ve yarr.r. Ufn'lı: bir tekme te
l mııslle başlar, bnzan bir ol sıktş· 

d to[ 3 ( lini değ - ması ne, hazan da yumruk vuruş. 
l i h 'z y ne o • masile nihayete erer. Bir oyunda 

ı ) ılTZ o yumruk penaltı, entbol, korner olmayabi. 
m lı k'll eller is - ı Iır; fakat favulsuz futbol oyununu 
ulnra - h~le takım memleketimizde hiç kimse katl . 

ı ı - hakemlere b!Icı yen ~örmemiştir. Çünkü favul 
yapmak artık bizim için topa vur
mak kndnr tabiidir. Hem cnnun n. 
rada o kadar çok fark yol;; biri in. 
s:ın biri top! 

Fnvul ilç şekilde olur. El tema
sllc, vUcut temasil~. ayak tema • 
sile ... El temn~mı boksörler, vü _ 
cut tcmn.sını güreşçiler, ayak tema 
!1InI da futbolcula'r yapar. Fakat 

·e ederler. Bu futbolcular ekseriya hem güreşçi, 
O}nI>" n Uç ah - ı hem de bok.sör olduklarından bir 

, ı mu vinlerden futbolcu bu Uç türlü favulü de mu 
l:I ·r. Haflar • munvln. kemmel bir Gekllde becerebilir! 

b .tiri r hem de mu- Bu üç türlU fıwulden başka bir de 
r. T kunı~ ruhunu tcş _ bnkı la favul yapılır. I<,aknt bu her 
. Oyunu o'll r kczıınrı babayiğitin harcı değildir, Bizce 
d rl r. Oyunu pisire bir futbolcuya her §C~~en. ev:eı 
e l er ırler; topu fnvul nasıl yapılır, o ogretıl:mch -

ı a haline r, ti . dir. Çünk~ü bir Oj'un~u acemi olur, 
n on n ı orlar muha • topa s.yagmı <legnıege in-sat bul • 

ı t rnf mUdnfaası _ maya.bilir; fnkat daima karşısın _ 
dakinc favul yapmak için fırsat 

bulur. 
Toplayan • 

TC\.'fik Cl\Sl ---»0«---
Rekor kırma 
denemeleri 

lstmıbıa Bölaesi Atletizm A-
janlışın&ın: · 

8 haziran pazar günü saat 10 
da Fenerbah~e stadında aşağıda 
yazılı mesafelerde yeni 'l'Urkiye 
rekoru kaydına. teşebbüs edile
cektir. 

K. I. - 200 metre. (Mur.affer, 
Cezmi, Zavcn) ve diğer istiyen. 
ler. 4 X 1500 metre bayrak: 1 -
Raif, Veli Demir, ~"l'Cf. Rıza, 
2 - JJaliJ, Kostantin, Galip, Ah. 
met. 

I\:. III - Balkan bayrak: 1 -
Cihat, Remzi, Kfunuran, Ferit; 
2 - Hüseyin, Adnan, Sezai, N. 

il . ErP,ül. 
)('Cl'k bır huyu .oh: i Bayanlar _ 4 X 100 metre 

eyd n ew l de uç dı. bayrak: Selma, Hale, Macide, 
1 Jale ve iştirak etmek arzu.sunu 

gösterecek diğer bayanlar. 

'llP av~ya U!;tu... REŞAT EKREM KOÇU l 
~' ·~·.., ........... ..., ........... ..,.. • + ••• 1P'"W ...... --~~,..t ......... 

,#.~··· ··········· ...... :--. ........ ~ 

i rn ılavuz 

hakkı tarık us'un buna daır düşünce eri 
bu eıra yazıların llkınde mnjuskül. 4' • 7 • 

lU kelimeler dizilmiş gBren eski tn- t • 
gelince: okuyup yazanlarımız aahn 
nUfusumuzun dörtte btrlnl doldurmı. 
yor. bu dörtte birm g rld ay ·ıu.ıt 

bckliy<'ı dorttc Uço kendi mı; • ve ::U'::ndı;n_u:eıı:~ =~~m :o:7~ı~ ben niçin majüskül düşmanıynn ? 
nurettin nrtam ulustaki nükte sUtt:- ıar biribirlerlle iyiden iyiye anlnı:ımış-1 alırsanız (ıJ sesi ııtıını,ıı bır ıhalı) marn&! itlyatlarım ıt, .ı1 ı. ! nl;ln 
nunda bunn ilişmek fırsatını .kaçırma. ıardır. biri öbUrllnU tnmnmlar. hayal, kelimesinde olduğu gibi kalın, kunt var mıdır? bu nınt yUzdc l<.$nn 
mıştır .. onun !Atıf ıAtifesini ben kendi- alevin nyın'mda bir ate§ çanağı ı:l.irür- bir ses çrkarnc:ıksmız. halbulci • işte blle olsa Yllzi:le tirin dahi yıım: ıstık. 
me gerçek olarak alacağım: ben ger,. ken hakikatin dud:ı.kları ona maddi tı .. bu l{<>Umede de öyle • kulnğ".m.ızın b!ll yıll.ırı \'O ınkıtn'aır. neslllc-rl dmıı. 
çekten majtlskUl dUşmnnıyıml rapçaın sin harfinde sesile, ya7..ıslle 1 ağzımızdan istediği (al renk) kelime- bazı ~crngatler ve fcJ:ık rlı lnr <ır-

belki bu dll.şmanlılcta benim rJhi te- bir dcllşılllk,t!.deta mahrecinden kopup nin terkiblnde;tl (nl) değil, a!z keli- taya eUrmek ve mUda.fan etmek hnk
ınayüllerlmln l>lle bir nUt\ız ve tesiri fırlamış denecek bir canlılık, (a) 1n menin 5ckllni bellemiş, mıuıaw.nı bel- lu, hnttA vn?.lfesl değil ct.r ~ böy c 
vard·r: munyycn ve rnUsıı.vl vnzlf<'. kendi kendini bulncak kadar olurum; ıcml§Slnlzdlr ve ıculaktan belle.., bir dıı.vnyı dlnılycn hl\ldmlc.r v mu
lcrl görmek için bir sn.f tcşldl etme- faknt böyle olduğu için (sin), ben- mlşsinlzdir, (n) yı uzatınndan oı i hnkemeyi takip eden dlııJeslcller Ma. 
si !Cı..zımgelcnlcrden biri ıunda keondl den, (s) sesini işaret• cdC!l tUrlU ı,ıc .. l ln~ltecckstnlz. !akat çı'kardığmız lışrnışız" , "bUtUn dün A böyle., glbJ 
pnymn sivrilip ba§ kaldırmak isterse klllcrln hiçbirinden fazlıı. bir nlAlrn 

1 

bu ses, ne (a), no (1, harfinden vUcut ilml hnklkııtıor \'e mlll menfnnUer 
bu beni yaralayan bir hlldlse olur. görmez; rntıjUskUlo düşmanlığım da b u 1 m :u b 1 r t c r k l b qJ. bahıdndcki llaam kuvveU yalnız lldi .. 
konuşmamızda, izzet demekte, selfı.mi bu ölı;:Ude ve bu mahiyettedir . mıyor 0 1 m R 1 1 değil miydi? rü körüne taklld) ve ya (iUyatınra 
demcilte hlc;b!r lmUyllZ! oımıynn blr bUyUk tistadnnız halit ziya 11§8.klıgfl lll 1 inceltmek için kaide ıa) üstüne irnrlcslz esaret) ten l'baret bır m::ı.na 
ilk sesın, yazılmaya teşebbüs edilir- kil harfinin alfabemize alınmasından \)ildiğlnlz 1 :arctl koymaktır; fakat taşıyan tıkatlnrla,nc kendi kulıı.klanm 
ken, otekller yanmda mağrur, ~tn- yana daha dün ne g{lzel bir makalo o zaman da h<'<:c (halimiz ne olacak?) kapamalı, ne söyllvcn'r ~ ,.,,nr tik -
fallı, kendi hnııma buyrult bir 11eldl ncşrotmi§U. onun (lrtı) bıf,luılnde söy- dakl thl'll) 0 bem·.Jyecek. tUrkçede malıdır bu, he?' şeyd"n <'\ ,.,, b 1ha•-1 

almay' kalkl§mnBından hiç h0§1arı- ledlltfnl ben majUsklll mevzııuna ol. kullanılmaz kelimeler 1.lzerinde dur- sa 'Jnkılpçıyız,. diyenlerin ne k dnr 
madım, hoııtanmıyorum da... takat duğu gibi nakli ve tekrar edebilirim: mıyonım: hal {halletme) ve bal o(y&f *<le tnkılApç. olı;luklannr ani tır 
beni ya'kmdan tanıyanlar lnanau,,ıar br.n de ''belki biraz muannldlm: faltat meyva hali. ı benzeriyle lıAl (ballmi3e *"' * 
dır ki hi11 tuafımı, daima flkl1' ve mu. ı.nsnn'rn Bt'tt\metıne iman eltllli bir şUkUrl 1 gUnlUk Jiigatim!.zde yaşıyan maJUakUl davası benim hnrf inkı. 
hakeme tarafım idare etmiş, onu akide de sebat gö.stermeSi bir nakıysa kellmelerdC'ndir. işte iklncl bir misal ldbmdanberl güttUğllm bır davadır. 
mUvıı.zf'ne hallnde tutmu'jtur. şair ah.. dcğ'll, belki bir meziyettir... (hac) nr (haç); (h:ıt) ue (had) ve fikirlerini atntUrkUn huzurund:ı 
met hıışim eski har! devrinde (alev) halbuki majUskUl <lavl\Bı, lkUl de.. hnd (!TiAntıkta) ile hrt.l (lıbde) .... hem a r~z e t m ek bahtıynrlığma eren. 
kelimesinin medll (elif)Ie yazılması- I vasm:San bence daha haklı! o bir ın. (Ç), hem (ıı), hem de b yazmak &o. :erdenlm. atatllrk d bent :tı k ı 
na taraftar değildi; alev, ayınla yazı!. I zumu lsb:ıt gayretindedir, ben bir sı. rund.ın veya (b) harfini hem (he), bulmuııtu; fakat bir saat e\'\el k nı
melıydı; nym'ın açık ağZı onn nnctık rıtan ltlzumsuzluğun kanaatini yny- hem (lın) yerine kullıııımaktnn doğ.. rmı tntbika geçmek lsUyt'n bUyl\k a.. 
0 zam, n alevin ateııten dilini göstf- maya çalışıyorum. Ustadın (kU) leh'- muş gür1Uk1er.... dam lı;in melidut yerlere' arfl l<UçUk 
reblliyor, alevin ışığını \.'C sıcalclığını ne kaydettiği mucip sebebler hep Y<'- bu güçldkıer, bize hilkmedemlyı:ce- yabud bUyUk ynzmak cEas1 mes~e 
ancnk 0 şart altında duynblliyordu. rinde söylenmiştir. nitekim bc-n de, f,imlz tir tarih yndlgArı veya tarih değildi. (gazi muııta!n kemal), <ata.. 

(mavi ve siyahı da nhmct cemilin bu yazının hart sayısına dair başlan- mnhsuJH olsaydı ( ba~ıca milletler bu tUrlC) imzalan valnA majUskUlsüz de.. 
kelime seslerinde nrc.dığmı plynlcler gıcın•la l[J:ıret etilin kl alfabemizde gUç!Uklcrln yilZ katmı çekiyor') diye ğildlr; fakat tıu majllsktlller üzerin. 
şairi kC'llmc şekillerinde lıulmak me. {kn) eesinln, bir ince sesli harf katlanmak belki doğ'ru olurdu. blz se de dul'ur ve onlan miniskUllcrinden 
rnkındaydı. şUpbcslz bir hassa.ııiycl ten evvel veya sonra dahi eda edilme- biitun ldraltimlzle, ilhtlynrımızln yep ayırarak mUtalea ederseniz, bunlnrm 
lfratı... si bir tekA.mUI icabı, bir zarurettir. yeni blr ıılfnbcyc geçlyorduk. Oralar. bUyUk 5lçUde birer mtnickUI olduğunu 

ben !illr ile uğra~tm;fako.t beni şair aynı tck!mlll ve zaruret bunda oldu. da, yl!zde yiil&ln okuduğu, yazdığı görec•kslniz. bu: bcrfm majilskül 
olma:<t&n alıkoyan biraz hA.diselerln ğu kadar (hl veya 0) hal"findc de yPrlerdc lmH\ ve aııobc ıslah mUnakıı.. mUnakaşamm mc5'ud bir h:ıtlrasıdır. 

tabRkkUmU ise biraz da içimde yB§ıyan hlssolunur. işte bir kelime yazıyorum: şnlan Ctiur; bu mUıınkaşalnrm mUı:- - zaten bUttln mujUslclUlcr rrlnis.. 
hayal ve hakllmtın kendi.sidir, bunlar mahal. ikinci heceyi nasıl okuyacak. b!.'t knrnrlar nıı.Jığı da vardır. rusyn .. I kUllerln muayyen nisbette bUyültOl. 
bir tUrlU ·ı-,ıriblrinın pe ini bırakmıız.. smı?.! eğer noccyi mUcerrcd haliyle da, bıılgaristnnd11 olduğu gibi... tılzc mil§ olıınlan dl'itll midir? demeylnl&. 

bakınız, yalnız bnstm harflerinden bir 
tabloyu gözUnUzUn örUnc sert'ylm: 

KÖPRÜ - HAYDARPAŞA: - KAD!KÖYÜ KADIKÖYÜ-- HAYDARPAŞA - KhPRü . 
a A b B, d D, e E f F, g G, 

h H, l L, m M, n N, r R, t T.-
maj:j.,kUllerllc mlnlsh-Ull!.'ri yanyn • 

na durnn bu harfll'rln btlyüklerinc 
lcUçUklerlnln yalnız bOyUmüş, )'IUlt 
muaS}'en nisbetindo bUyUltUlmU11 §C

killcrldlr diyebilir misiniz? bUyUkle .. 
rln kUçUkl rl , kUçUlder bUyllklerıe 

aynı harf, aynı se"I veren evnı "'t'kfl 
oldu~.ı • ilk bnlo~tn ve ~enemedcn _ 
lmbul olunabilir mi? t3te ııtze btr 

KOprOdDn IC. s+ Haydırpaşıdın K. ~ KıtııkllylJnı v. 

00 15 x ' 
6 ~j 'I 

7 00 
7 30 :ıı 
1 40 
8 00 
8 00 :ıı 
ıı 40 
9 00 'I 
9 0() 
9 45 Toru 
ıo no x 
11 00 Adana 
11 45 x 
12 35 lt 

ıs 1s ı 
1 B 60 samıu:ı 
14 30 
15 00 x 
ti 46 :x 
16 30 

.. 

16 30 x Adıpaur 
11 00 
11 no 
1 'J l50 ıt Aıkuı 
18 00 
18 30 
ıs 50 ., 
19 1!> 
19 :15 x Erzurum 
20 15 x 
21 00 x 
z:a 45 x 

00 36 
6 .ı:~ 

'I 60 

8 20 
8 68 
9 20 

ıo o:ı 
10 ~il 
ıı 20 
1z O~> 
12 6& 
ta a:ı 
14 08 
14 4S 
15 18 
16 o:ı 

lG 60 

.Ur'ıt 18 10 

18 4~ 
19 JO 

19 5:1 
20 33 
21 20 
23 Of> 

"' 

..; 
~ .... 
Cl!l 
:> 

.x • il) .... 
• 
;>. ... 
CD 

c: 
• ..... -:o 
> 

c: 
~ 
co 
c ... 
CD ... 
CD .,_ 
CI) 
V) 

..... 
CD ... 
il.! .... 
t< 

00 40 
6 48 
7 18 

8 00 
8 18 

9 03 

9 18 
ıo us 
1 f} fi'l 
tt 25 
l 2 1ll 
u ao 
t8 38 
14 15 
14 5:3 
15 23 
16 03 
16 il~ 

11 ıs 
ı 1 41' 

19 18 
18 6!J 
19 15 
19 ;~5 
19 5S 
20 88 
21 :!5 
ıs 10 

A tıantli uhrin trcpi Paıar, Paıartul eüoltrl iılcr 

• 

"•dıkGyOndıı t<. _.. Hırdırpışıdın K. •~ ~6pr0y• ". 

6 20 
7 10 
7 30 
8 10 

8 80 

9 10 

9 40 
10 ıo 
ıı 00 
11 45 
12 35 
13 10 
13 60 
u. 30 
15 Ort 
ı~ (fi 
16 20 
16 5:> 

17 2ö 
11 55 

18 26 
ın oo 
19 85 
19 65 
20 16 
2i. 05 
ıı 65 
23 ôO 

6 2~ , 
1 18 

8 10 x frzuruın 

8 35 .. 
• 

9 25 1.n1ı,,. ~Oı '•t 
9 48., 

10 28 
1 t 08 xldıpaıar 
t\ 53 x 
1Z 45 samnn 
ıs ıg x 
ıs 58 x 

ı .. o~ ı 

15 63 Adana 
16 23 1 

11 15 lt 

18 15 1 

il/~ 
19 45 x 
20 03 Toros 
20 23 .:ıı 
21 ıa 1 
22 03 x 
2s as x n 

G 45 
7 35 
7 60 
8 80 
& 27 
~ 60 
8 62 
9 30 
9 42 

10 05 
ıo •~ 
ıı 25 
12 10 
13 02 
18 85 
14 15 
·;.4 60 
1~ 21) 
16 10 
16 45 
11 15 
17 82 
t '1 4.5 
18 15 
18 82 
13 45 
19 20 
20 02 
20 20 
20 40 
21 ao 
2Z ~ 
2ll Ci:i 

f>. lıeretli seferin trcol cumartul, Paıer ıhl•rl l,ı,,, 
• 

Jehlr DnOar~ ~aşmemurlııp Teı. 44231 
$.'"-----.-'!~----.. ·------.. ;:.....,_._..,u;. .. ;,_;,~ .... • .;,.,..;a-..jUJ:..~-.~;.,_...-~-- ... "' ..... .:.~.;· ..... ......;~,7~~;;=-;,•i~-;;:•w;üf:iıiİİiis~-_,...,_. __ ._.,. 

iltlncı tablo: 
a b d e f 

a b d c f 

a b d e f 

!'t b d e f 
huı"tldıı bir kısım l<UçUk harflerin 

kendi kUçUldü ınü muh f.!Za ede-re~ 

• yukandan apğı • nnsıl bllyUdllğUnU 
glSrUyorsunu::. 

bir Oçl\ndi tablo daha: 

A B D E F 

A 

A 

A 

B 
B 

B 

D 
D 

D 

E 
E 

E 

F 
b' 

F 
burııaa da bir kısım bUyUk harfle

rin kendi "cklllrı ini mulın!nza ederek 
nasıl lilyUdUğ' rU görüyoruz. 

etıer rr ajU kül de:ı n hıır!ler sade. 
ce mıı<yns ile btıyUyrn §eklllcrden lb:ı. 
ret, yarıl gerçc ktcıı 1 UçUklcr1n bUyU. 
mll§l:ı:-t olsaydı, majüskUl davusmı 

::ıçmak için g'nc bir c;:olt .ııebcbler var • 
dı. 

l§t.:? benim ınajllekUl dll!!manlığım 
buradan baş13r, 

(Orknoı öbl ı;iln) 
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1. Wollt.e nıicl1 f t 
d~ leh das 'on dem 

rcnen1• 

rin~holi 

ı;cgcn un cm Gııst lı<'raL<>egcn.

dct; denn an die lf'lut eligc ı\rt 
mclnc lleben \'rıtc.rs gC\lÖhnct, 
''olltc dct>sen gcwaltige Rede mir 

ııicht soglcich gcfallrn, oır.clıon 

oelno gelstUcbc Wcisheit.~ uncl t,I 
fer fi.ir das Ueich Gottes mclnı' 

gerccht-0 t;Jırcrble1un~ heischf'· 

ten. 

2. Er t>clber aoor 15Ch1Cn inde> 
sen ctnes 1,rar kriftigen Scblafcs 
zu gcnJcs..-;co; dcnn da gegcn Mor
gcn drausscn da Tohcn .-leh gc
legcl hattc, börte ich durch llij.. 

den and \\'inde von der Gaı;ı-. 

lcannner hem.uf scin rniclıtiJ: und 

•·bcnm~...Ig Sehnarchcn. 

* 
3. 1n don ~weitcn ~"en, wel-

chc Herr Petrus Golc1schnıldt nocb 
bel 11Dl'I ,. rblicb, ~ s ı:ıelbigcr 

am Vonnlttagc eifrig unter mel· 
nes Vatc.rs Bü<'.hcra, wohei er, 
wcnn leh zu lhm clntrat~ dorch 
ı.ıeiııo prompto Xcnntnis der son· 
tlerbarstcn loeP mcln gerechtcs 
~'BDen hcrau fortlcrte. 

4. Mclno Ancri>letwıg, lbm da. 

bel zıu <llcnen, wlcs er mit einer 
nhcvollcn Bewcgung scincr 

Hane] Zorikk: "Bctrelbet Eoc.ro 

clgcnen Studia, jungcr Mana! 
Was clncr 'emıag, dam son man 
nieht Z\\<'ic brauchc-!,, 

5. Arıı Na<'hmitta.go aber , Wtllll1 

mein li<'bcr Vate.r eler Rahe pfleg

tc, nnhm er elncn Stock nnd 

Dreispltz1 uml wıındertc im Dor:f 

umher, J"{'(]eto mit \\'clbcm und 

Grcl"cn und ktopfr.to dle Kimler 
aof ibre IJlonden Köpfc, dass nr.
nndcrcn T:ıge sohon alles Yor dic 

Türen llrf, da er llicdcr mit sci· 
nem t.önenden JUiuspcm nur l'On 
f'em dahergesehritt:cn k.'U11. 

6. Als sodann arn drittcn Tagc 
der mcrlrniirdlgc Mann scincn 
Gaull bestic~wn hnttc und cla\·on· 
grittcn \\ar, wurde es ı::ar stili in 

anserem llnns<'. 

Storm 
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ı. Misafrümizc kQJ'§I Fingaholf .. 
den bahsetmiş olduğuma nedamet 
duymaktan kendimi alamıyordum; 
çü nkU sevgili babacığımın tatlı 

hareketlerine alışm113 olarak, n; .. 

hani bilgi ve klyasctinc ve mele· 
kiyüt nlemi için hende illtn etme.. 
ğc çalıştığın derin hilmıel duy. 

gusuna rağmen ınhıafirin s;iddHH 

n utkundnn h<>Rlaruımıyordum. 

HABER-~~ 

488 yıl evvel istan
bulu bugün aldık 

(B&, ta.rafı 8 inddt"ı) 
Mutıaaaranm elli Uçllncll gUnU ak

şamı Mehmet Bey ikinci bir harp ku· 
nıltayı toplndL Bu kurultayda ku_ 
mandanJanna parlak bir nutuk ,. .;· 
ledi. 

ı••AT1111S HtiCUM NUTJH' 

"Ky benim pll§alarım, bcylcı·im, a. 
ğtı.lanm, §U lstanbul &a\"R!!lllda .. , s, 

llh nrkad:ı§lanm: 
Slzi buraya, kararla~ lı .. ~.nı um\i. 

mt hücumda §imdiye kRdar goııtndi· 
ğtnizdcn d:ıha bllyUk ('X11.ıkürlılt ,.c 
cesaret istemek için topı::ıt.:Im. ~dı '\f\. 

tUn cL"ıandn ün s:ılmL, İstanbul gibi 
b!r şchıi z.apted .. cekslnl..z. lst.Rnt-.ı.ılur. 

ndr g~ en yerlerde. o "t'h•' •.npted,..n 
knhramnnl:ır ol:ırak ~n 17., ~rdle 

nmta.cnKsınız! Bi7.c datmn pu••ulnr hn 
zırlaynn bu Fclırl Y.nptcttlklP'l sonr:ı. j 
cmln yaşayntıtıccrğlz. tınpt"'lll?.ı :ı.çık 

bıraka!.ıi:e~ğiz! 1 

dikti. Biraz sonra, ilzcıinc atılan ko_ 
caman kaya parçalan al tmdn ezilerek 
şehit olan Hıuıanın diktlğ-1 bayrak 488 
yıldanberl İstanbul tlzerlndf'\ §3.ll ve 
şerefle dalgalAnmnkt.adır \ 'C cbcdly
yen dalgnlanacnklır. 

tMPARATOU KOSTAXTt:S 
Bütlln OmiUcrinl kaybeden. on bl· 

rlncl Kost.nntln, filrtmdan impnrntor
ıuk ,.vsabrnı çıkardı. Bir k!Jt;cye attı. 

Yaınsz nyaklnnndn kırmızı llzerlne 
yaldı:z ile iki b3 lı kartal resmi l~len_ 
miş olan imparator aynkluılJllan kal· 
mışlı. Kılıcını çekti. şehre ilk nyak 
basan Türk cenglivcrlcrlnin mızrak 

ve kılıc;IBn altmd'.l 'lmhrnnınncn can 

vt'rd1• 

\ ... JJ. \ 'P: nt~ı·OK FATJll 
KAllR \ '\1,\S ;o.ı,\c~r.OP 

İstanbul sava.~ındn Tilrk ordusunda 
bulunmuş bir asker nnlatır: 

Kalo duvnrlnrını topl:ırlıı ., v.adnr 
2 • .Mlsaf'A' iso bu esnada tama.. hırpaladık kt, triJr,c, hllc'Jın 'J<"d"!t <'in. 

"Neferterdcn blrl M~hmet Beye bir 
kesik h3ş ı:etırmlı;ı; 

- tmparaton;n h:ışı! •. 
men d~siz bir uykuyn dalmış rak bir kale değil, blr ovn gös•ı"riyo 
ol.malıydı: çUnkU snbnhn kal'61 dı- nım. Fakat, bununla bcrebcr ~chrln 

~rdaki velvele kesilmiş olduğu nlınmasmı pek o kadıır kolay zannet. 
sırada, "döşeme ve duvarlar ıını- meyin! Yıkık knle duvarlarına aldı · 

rncak yiı'?itlcr bfivUk tclıll1<el<'rlc kar. 
sındnn. misafir odasından gelen şılaşacaklardır. 
kuvvetli ve muntnzam hl.r horultu Maharetimiz. ces.-ıretlmlz, her şeye 
is;itilmci;P bnşlnmıııtı. UstUn gelecektir. Zafer rll7.glirı bizden 

* 
8. Bay Pctrus Goldsctınıidt.'in 

bizde kaldığı iki ı:;Un içinde, bu 

zat s~b:ı.h vaktini b:ıbıımın kitnP
lan arasında çalışmnkln geçirdi, 
ve ben yanına yn.klaştığrrn zaman 
en garip §Cyler hakkındaki mili;.. 
pct iblgilcrine karşı gösterdiğim 

hakir hayreti t~şvik etti. 

4. Ona ya.rdon etmek teklifimi 
do elinin sükfı.net ifnde eden bir 
hareketi ile reddetti: "Siz kendi 
hususi etUdlelinizlc mP.şgul olun 
dclilranlr! Bir kafi geldiği takdir. 

de, iki kişi kullarulamaz!., 

5. Fa.kat öğleden eonrn., sevgili 
babacığım öğlo uykusuna yntmca, 

bastonunu ve pnpazlarn bas üç 
köşeli t}apkasıru nlnrnk köyü do.. 

la.c;mağa çıktı, yoldn kadınlar ve 

ihUyarlnrla konuı:uyor, ~uklnrın 
sarısın baF,lnnnı okşuyordu; öyle 
ki ertesi günU o daha uzaktan gi'. 

rilltüyle akscdt'n öksürükleriyle 

geldiı';rini ihsas odrr c>tmcz hc>ps! 

kapılarm·n onüne 'kosmuı;lardı. 

6. Üçüncü günU bu harikulade 
adam atına binc>rek bizdl'n ayrıl. 

dıktan sonm hir anda <'\•imiz el<:>· 
r'n bir ses izliğe gömüldU. 

yıı.n:ı esecektir. Kostantinlyc bt~lm o· 
lacaktır BUWn ylğllllğinlzl takınınız. 
Askerlerinizi ş<wk ile ııM·nşmak lc;in 
coşturunuz. Onları\ anlatınız ki, as
kcrlll<, harp Oç §CYC bl'~lıdır: 

Yılııumfak, 
.Namus. 
1taat. 
Ne kadar yUksek bir maksada. hiz· 

met ctuğinlzl göz önünde bulundu_ 
nın! Hücumda, ben, sizin ynnmızda 

bulum.cnğım. Herkesin vnzifC'Blnl na· 
aıl yaptığını göreceğim. 

Şimdi emrediyorum: Dnğılınız. ça
dırlannızda yemek ycylnlz, dinleniniz. 
Emirlerimi ruıkcrlc:rinlzc bildiriniz. 
Hücum boruları çıılmdıkt.ıın 
sizlndlr. 

ııonrnsı 

Kumandanla;, sizi scL'\mlıyorum!,. 
SOX llOClT.\t 

Son büyük hücum 28-29 Mayıs ge· 
ccst snat birle iki anuıında ba§lnılı. 

Donanma da. Marmara kıyıları bo. 
yunca surların ,ıenlz arnmndakl darn· 
cık arazlyo n.<ıker çıkarmıştı. 

!nsnn dalgalan, sava§ narnlnn a· 
ras:ında, kılıç, mızrak. balta, tnı,, ltU· 
tUk •• SllAh vazlfcıılnl gôrC'n her §CY ve 
Aletle ç-0k knnlı 00,,1-ıııuyordu. GökyU. 
znno kaplayan insan '"" slU\h rıcslo· 

rlnc, tstnnbulun yfi:r.lcrcı> klls,..sinin 
durm'ldıın çnlnn çan BCBlerl knnşıyor· 
du. En zorlu çarpıımnlnr da Topl:npı 
önOndc oluyordu. 

Ul.UHATU HAS \~ 

Topkapıdakl kale duvarlannıı 831dı· 
ran erler arasmd:ı, birinci surların u_ 
zerine ilk defa çıkan kahraman Ulu· 
batlı Hasan admd:ı bir dı>lıknnlı oldu. 
Bu yiğit, iri vilcııdll ıı,. bir de'' gibi 
ilerliyordu. Sol elindeki kalkan. ~ı
nın ~ızcrlno siper ctmııı. sağ cllnoc kı· 
lıç önUne çıknnıan vurup çiğniyordu. 
Nlhnyct. elden ele l<0~n lJir b.,yrnk. 
onun ~ı;,nma kadar ll<'rled! \•(' Hasan. 
lstruı'bnl surlarına lılt 'tılrk bayrağını 

Oem~tlr. F..slr Blzıınn ckClbirindEn 
tahklk cttlrdlktRn sonrn b~ı bagm ha· 
kıkııtc:ı Ko!ltantfnl'\ :ılt olduğunu öğ· 

renen Türlt hUkılındnrı, nı-fcrin elin. 
'.!eki ke.<ıllt bn n hUrmetkO.rane baktı: 

- Ey Kostantin l.. Sen kahraman 
bir hUkUmdarsm.. Şan V(> şeref ne 

öldün! dedi. 
Sonra bıışı Patrlkc y<ıllJlynrak: 
•'Şeretl ile uygun bir yere gi\msUn· 

ler! .. ., emrlnl verdi. Kesik ba.4t. gtl· 
mUı.ı bir kap içinde AvnS1J!ynnın bir 
yerine gömdüler.,. 

1453 yılının w Mayıs Salı gnnu un· 
bahı &Uncş doğduğu zaman lstanbul 
§C'hrinln üzerinde Türk bayrakları, 
dalnlanıyor, \"e tarih, Mehmet Beye 
şerctll "Fatih., Unvanını veriyordu. 

337 doğumlulann . 
muayen esJ 

Fat.Uı Askerlik ŞubeslnMn 
337 doğumlularm ilk yoklama mOd 

elet! hltnm bulmak ilzcrc olduğımdan 
yoklamaya icabet olmlyenlerln eeza
lanınamak Ozcre biran evvel dört fo. 
toğ-rat, ikamet kAğıdı, nllfus cllzda
nı ile birlikte ftlbcye mllrac-tıan. 

··~ Kadık!S • yerU ukerllk ııheslnden : 

Şubemizde kayıtlı emekli \·e yedek 
tekmil subay ve memurların eenellk 
mutat yoklnmaıannıı §imdiden ba§lan 
mıııtır. Ancnk bu ııene yoklamnyn 20 
haziranda nihayet verileceğinden bu 
tarihe kadar şubeye mUmcaat edilmt>. 
s! llıln olunur. 

• ıı: ., 

Emirıünü l"erU askerlik ıubesin. 
den: 

Sınır 8. nıunmclc memuru Ynlıya 
Nıivlıcl oğlu Hecni (35.t89) 

Yedek piy.ıde ırı::mcn ( t7!'ıR7) 
Naci Ccllil Bornnel, 1 

Ycclck ııiyııılc ll'~ını•n 1'cvfık ofilu ı 
Heş:ıl S:ın 145410) 

Yı•dı·k ı)fyaôe tr]:!nırıı Jliısryin 

llilıııl oiilıı Mııstalıı Aclmın Boıcalı 

'11213) iin ka~·ıtları tr.ıkik cılilmck 

üzere rıiihı.: lıuviycl cü:rı1ıınlorik 

birlikle acl•lc ub<'yc müracnnlları: 

29 .M: .A Y r s 1941 

ıstanbul Levazım amirliğinden veril;;-ı 
harici asker' kıtaatt ilanları _I 

156ti ton yeşii ~;.ı~ ıı ot~ı ıııııar:ıkla ı-ıutın nlınııculdır. Tahmin be~ 
!14.810 lira il kteıninatı ~9flu lırn 50 kur115lıır. lhalcsi 31.5.941 cuınarP"" 
günü saa! 11 de Aa.karadaLY. ti:ııirliği salın:ılnıa koınıs~ onunda )-a,Pıl" 
caklır. Talipler.in temlnallarile Jıc!ii 'ak11tc komis~oıı.ı sclmclcrı. 

(2453) ( t 106) .... 
40,000 toa. t.alımü ubllye ili ••Iı:Jt zar!ta ekalltmı>yc konmu 

30.5.9U cuma günü -.at 11 de Ankara I., •• !lmirllği tıntınalmn komisyon 
~ılacaktır. T&hml.D t.edell 20.000 llrn ilk tcnıinntı 1500 liradır. Şnruıaııı" 
.ııt komlayonda göıUlUr. Taliplo.. ... ıı lumunl veaikalal'ilo teklif mcktupl.a~ 
ila'e saatinden bir l!&&ı enel kc.inilljona vermeleri. (23S3) (360&) 

• • • 
li~nerJne t.abmıa t:Wlen fiyatı S36 ~ olan 20.000 ndot kilim ~ 

&arfü!. cksi:tmeye kODDıUjtur. lba:esi 5.6.9il pergcmbe gUnU saat 11 de>" 
karada ııl . .M..V. satuıalma komiıfy:ltıımda yapuacaktır. İJ.k teminatı 4600 ~ 
dır. Evsaf ve §arlnamcai 335 kat'U§r.. kanWıyondan alınır. Taliplerin kal' .... 
vcaikt.ıarile tekil! mf.ktuplamu lhale saatinden blrsaatcncl komJsyoııl\"' 
meler_ <2'.l91>J (3.i29) 

• 4 • 
.:.;~.ooo 1010 sığır eti kapalı zartla eksiltmeye 't.onmu,tur. :tııaıesı 9 6 ,.ı 

pazartc!'! gtınU eaat ıu a:ı. t:mı.•.v: u:tcrlik ı_ıubc.slnde .ı s:ıtına•ma Jto~ 
nunda yapılacaktu. r.ı utan 177~.) liın ilk t~mlnat. 13.33S liradır. r:.vssJ 
şartnamesi Ankarn, lsıe.nbul Lv. lm>.rllklcri snt.ınalmn ı.onusyonl rında ~ 
riılebH!r. Tallplerin l'a .. unı vCl!ll:e.!:ırilu teklif mcktuplnnnı ı nlc s ,,uııdt' 
bir sııat ev\'cl komtsyoca Yermeler •• {2.ı.27.30'-ıO ı 

• 4 • 
Trakya hatlı ile Muda.nya - Bura ve Samsun - Sahil ha.tıal'Jllıl" 

gayri iı!ltlln ~bckedc l Huiran J9fJ tarihinden itibaren yeni tarifel~ 
tatmklne başıanacağt, b'.ı t.arlteiercı göre yolcu mfinascbctıerinl ve yvr _ 
trenlerinin hareket Y.amn.nlannı gösterir cetvellerin lsta8yonlann ııekleııı' 
~lonıarma aPıln11~ \'e kUçük cep tarlft-lcr.ln.ln gf§clcrde sat.ııı~a. çıka~ 
trulundur,11 $1\YUI halka 1Jln Olunur. { 4109) 

··~ Ankara ch·armdıı göstcrlle<:ek jcrde 23.128 lirn 40 kuruş keşif ~ 
yol ve FodştlGak tekrar paza.rlıl.'.ia ynptmıacaktır. İhalesi 5.6.9tı p~tf/1 
be günll saat 10 da Ankarad& M.:M V. hava sıı.tmnlma komisyonunda yapıl" 
caktır. K&U temil'atı !!{:b9 lira 00 kufU§lur. Şnrtnamtı ve teferruatı 120 r;f' 
nıp. kom~n alınır. Tallp•crm be.JU val:!tte komisyona gelmclcrl 

(2455-4181) 

ı r- "1 ..,,..._ .... 

Devlet Demiryoltarf ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

ııt~ 
Jıfuhammen bedell <7125) llrd oıan 2500 adet tlç renkli el !§arct f~ 

(2.6.lHl)pazartesı gUntl •aat (15) on bo§tc Haydarpapda gar binası 
Undekl komUyorı tarat;ndan ka.pall 7.:ırf usullle satm alınacaktır. 

Bu işe girmek uUymlerln l!'i34) lira '(3':1) k~lult muvakkat tcıtl~ 
"'° kanunun tayin cttW veliikalarta teldlfl,.,inl muhtevi zarflarmı aytıl r 
aaat (14) on dörde kadar koml.8yonreiallğinc vermeleri lAznndır. 
Bu~ ait ~artnamelcr komlsyot'dan parasız olarak dağılılmakt.ııdır.(s'İ&' 

1337 doğumlularla ihti
'yat eratın yoklamaya 

davetleri 
~"1aot ağMllk eabeWlnden: 
ı - 1837 doğumlulardan ıılmdly<: 

kadar ilk yoktarnalannı yaptırmamış 
olanlar Uc 3~2:332 lhUyat erlerden !Hl 
yoklamasıruı. gelmemi.§ olanların hazi.. 
rnn 941 sonuna kadar cwnarteat gU. 
nUndcn maada hcrgtln şubeye müra

caat etmt-lerl. 
2 -- MezkQr tarihe kadar yoklnma. 

ya gel~mlııı Nanlar bakkmda 111L 
sayılı As. kanununun bUkUmlerlne 
giiro para ccz:ısına çarptıntacnklan 

llAn olunur. 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
'°'l:O. l ıt \'e RUH llASTA LIKl.,\lc 

Ankal"l.' Ctıddcs! No. 71 
~·ı~yenc saat.-ı. : 15 den ltlbarc! 

'7.S3 uaflf 

parçalar 
7.46 Ajans 
8.00 Hafit 

program 
8.SO :t:vın saati 

1%.SS Hafif 

1$11 riul ıır 
J!.45 Ajans 
JS.00 Karışık 

program 
IS.16 llaflr 

ı,ı.vkılar 

1 13.SO Kanşıl; 

prognmı 

18.0:J f~aaıı heyeti 
ıs.sn zınıa t 

ıakvtml 

18.40 Jca<Jyo (':lZ 

J lt.00 Dertleşme 

%1.öO Ap:•O" 
22.0; l\tMf\I 

po4tııSS 

2.1 G 'l'enıslJI" 
l'>lnf"I ' 
ii~llneO 
pC'rdeırrl 

(1 > rcuen; esef etmek, nedamet etmek; es son meli nlcbt rcu· 
GD, nedamet etmiyeccğim. (2) Weisheit, kiyaset, hikmet; WC'i'3htıit 

"st. beS:Jer nls SW.rkc, kiyaset kuvvetten listUndür (dnhn i~·idir); 

dic gött.liche WeWıcl, hikmet.! ilahi; bilgi, marifet. (8) loci, tNki. 
kat. (4) Drr 1 pltz. p:ı.pnzln.rın giydiği Uç köşeli sivri b şlık . Tü r k iye Cumhurıye1 . ~erkez Bankası 24 ' 5 ı 1941 

ANALiZ ve TEORi 

Evvelki derslerde basit ve 
müstakil bir cümlede bulunabilen 

muhtelif kısımlan gramer .baln· 
mmdan incolmni.stik, bu lncelc.mC'. 
lcrc göre almancad.n. müstakil bir 

cümlede başlıca fail, mef'ul ve fi· 
ilden ibaret olmak üzere ile: par
ça tefrik edilebiliyor ve bunlaın 

Adverbial v(" Ergtinzung des Pra. 
dikats ilAve edilereıc beş ayn kı
mm ayırdı rnUmkUn oluyordu. Bu 

gün de bu muhtC>lif krsımlnrm 

cümledeki ycrl rinı t tkik cd ce
ğiz: 

T. As:ığıdaki cümleyı <'le nl:ı

lım: 

Ole Sebiller habcn gcstcrn 
d<'m L<.>rhM' ihr(' Hefte zur 

Ourchsicht abgeben. 

Bu cUmkclC'ki muhtelif kısın. 
al' §Unlardrr: 

l. Dio Schtil r, Ul.l"'bC'ler; 

2. habC'n... nbgcgc>bC'n, tc>sllm 
ttilC'r; 

3. gestem. dun: 

4. dem J.,ebrrr, öğretmenC': 
'5. ibre Hcftc, deftPrlcrinl; 
6. tur Durchskht. .tetkik C>dil

""""k ÜZC'l'('. 

Bu cUml ı.ıra hle: 1. fail 

" fiıl. 3 A~vl!. h '. 4 D:ıfü• - Oo
_. t ~ Akkt.,_t ~ • 0 jckt, 6 . ._ 

kinci Ad\·crbinl'don ib.-ıret.tir. Ay. 

nl elimle Dlc Sebiller hnben dem 
Lchrm· gcstern ihrc Hefte zur 

" Durchslcht abgegcben Ş<:'klindc de 
söylenebilir; bu son tarzda Ad· 

vcrbial ve Dntiv • Objekt ara.sın. 
dn bir tf'bdil ) npılmı. trr. 

Fiil gC>hncc, gorülüyor ki ynr

dımcı fiille Priidlknt m\itemmimi 
olarak göriilC"bilccek ol:ın nbgC"ge· 

ben parçası birlbir:nden ııyn y<'r· 
ll'r iı:gal ediyor. Bu iz!lhata göre 
müstakıl cUmlı>ll'rdC' r5' l<' bir sr

rn vnr dnmeltt.lr : 

1. Subjt'kt, 2. Vf.'rbalform vl'.'yıı 

yardımcı fill, 3. n!ihcro Bcsthn .. 

rnungcn (mef'ul), 4. Ergiinzung 

cles Prüdiknts! 
hlisnllor: a. Dor Sclıillcr ist 

fleissig, "tnlcbc çsluıkıındır. 

Bu cümlede talebe, fail, ist, Ver 
balform V" flclssig ise Priidiknt. 
tır. 

b. l"ler SchUler ari>citr>t fleif. 

rlg, talebe ~oyretle cnlı ıyor: bu 

cUm?ede ısc fleisslg krlimcsi bir 
Adv<'rbialdir ve gavretie mlınam
nı ıtade eder. 

( Ru dct">i i~ ic<' kavramak için 
!'J ncı dersimizde vcrdığlınlz t.ar .. 
l<ır.u tetkik ediniz). 

A K T t F 
Ka.a: 

A.ltıı •. ::>atı Kllo:;rram 
Banknot 

72.604,465 

UtakUk • 
Ualllldekı -'lııhablrlf'r : 

r 11 rk ı.~r~uıı 

llıtrıtt .. kl 1tuh11lılrlt•r : 
Altın Safi Klloırram 12.937.:a7 
Altına t.ııwııı '(ahıl ~rtJe"ı do 
vız.ıcı 

üığeı <lö\•lzıt'f "e t:ıorçlu l{lınng 

n;ı klveıert 

fhulııe l'ılh• illeri : 
l>e~bl e Pdıtı-n cYrlllr nakr:'v• 
Karşuıgı 

Kanunu.a 6 • 
kan Hazine 
u-ıııyaı 

maaueıcrlnc tevtı

ta ratıncıaı> YA ki 

MD~I Cilubnı : 

l'lcarl ::'iencdat . 

P.abam Ye tatııvUaı ~ür.daaı : 
nerutıl,. edilen enalıı na\tl}f· 

f yenfn ka~ılıf,'ı esham ,.. 
\ uwvurı.ı ıtıt>ar1 kıyuı ... tıt

~rtıe.• f;tıtuım ••• raııvfllt : 

Anıtı•lıır : 

~ıtm •e dö .. lz llzcrıne a•an.a . 
rahnlfll Uzer.ne avan~ . 
Hazineye kı.'13 vad a•anıı • 

• 
• 

H zlneye 3R!"O No kanonıı ~ör• 

•etlan ııtm kartılıkJJ • •ana 

Htmıedarlar. 

Muhteli! • • • 

l02.123.9SS,77 
7.415.66i, 
692.ın.w 

ııoo.247. rn 

l8.t!J7.370,S7 

46.6Sr. e21,16 

J&f:.74 563. 

21.253.t'il,-

2i6.S2P 157,19 

4ö. l49.523,113 

7 .926.6 ı r.,34 

4,7 41,Gfl 

7.808.722.-

U6.6 4.926,75 

1 

IJre 

110.:?31.79i,ô6 

41Jll.2i 7,13 

64.883.192,03 

137..tP!l S92,-

2iG.S2t:ı.157, t 9 

M.076.189,27 

l 54.498.390,44 

4.500.000,-
9.609 022,27 

812.523.337 ,89 

P AS 1 F 
'!oermeyr 

lbtlyat akff'lıi 

A.lll •e ruk&lld• • 
Huıruı.1 

• • 
• • 

ı deruldrkı Kanknn\lar ı 

enıııte fl!UeD "1'&1U oakdtyı 

Kıınunun fi • ~ k>ct maddel~• 

tl'•flkan Razln• !aralmd• • •alcı 

ted!yat 
Deruhte ~dilen eTralu oaJıôtrt 

ukıye~ 

Karşıhgı tamamu aıtuı otaralıı 

llbeten teda.W. nwıl._ . 
~kont 11ıulrabUI Ul nten t..sı&. 

•&7.eCI. 
H&.%1.ne7e ~ap - .. al•ın karfllıkl.ı 

anıı.a mukabili :5902 No.Jı kanun 
muclb\nc~ lll•eten tedaYlllı •a· 
l:"'dll~D 

H L\IO VA'I ı 

r»rk u ..... : 
Altm: 8&tt Kilocram 

• • 

877,100 

SMO No. aanwaa cön Be.ı:aa~• 
a.cuan an.ııı mukabUf tft'Cft o'hr 
aa.n aıtmıar: 
Sut Kiloıra.m 55.50,980 

f MY1• TaM'l .. k: 

A.l tma talı ftll lı:&lıO daot'Slller • 
Dt~r dö'rizler " alaealdı Kl'9 
ring b&ld)'elerl • 

Kuhteül. • • • • a • • 

7.S22 019,1. 
6.000.000,-

158.748.563, 

21.253.171, 

• 
137.49:i S9::? 

17.000.000,-

250.000.000, 

ı oı.000.000.-

65.238.942,49 
1.233.782,03 

78.12U67,90 

-. 
25.093.166,76 



dedım: 

NEZiHE MURl7!31Jf 

NAIClEDEN: 

ethi kard•ş 

Eaat .Fehimlc ıpe'k küçükten 
arkadaştık. Yniıla.rmuzın arasın. 
da ancak 4>ir küçük çiçek lbah_ 
çesi vardı. Fakat bfz>m gibi afa. 
canlara bu bir engel Ola!bilır 
miydi ? Her gün ar:ka taraftaki 
geniş ve kumlu bahçede akşama 
kadar ibern.bcr oynar, sa.ba:hleyin 

Bir kıskançlık sahnesi 
. 4ık, Istırap ve his romanı 

• 28 - gene mektebe gör:ken YQlda 

~ krdcşi.nden ve anrıesln. 
~iği &f dolansiylc 

.? ~ir daha ne~r ~ _ 
. Bıir defa, FaruJda csh.'isi 

11~1 hir tnnas ıhalindc hayat 
ln\inı.kün olamıyacaktı. 

fıaı ~ru edememi Fakat 
. 1i lkolay bir mü.~ldü, 

!k..~tı:n. nimdi ayrı evi var. 
.. ~ sık sık görmiyc_ 

.Annesinin büyük oğluyla 
Ç&,E~,t:rrda lcalması ise hiç 
b ~dı. Buna nasıl bir 

illa UlacaJrtı7 Annesini keooi 
~k için :blarukun baba 

eti :ne ~bi makw bir sebep 
~tllı lıYdı? 

· ~lf hal careleri bulup hıc 
"'~n. uzunu~ 

~ ~ndü. 
:~ zihnine gelen bir su. 
~~i alt ii t oldu: Aldı. 
~ ne olacaktı? Namuslu 
. ? lbu serveti kabul eder 

1 . · . huluşara.k.E&t Fahimle mek 
danını a data'bdecek makul bır 1 tepf.eki srralarda ~ile ayrılma 
~ahane bulamamasından jleri gc 1 m~tık; yerlerimiz y~ idi~ 
h}ro~~· • Bu arkadaşhk tam yintli 

Do~111p g~~e koltu?a .. o~urdu. 
1 
yaşma kadı?.r böyle devam etti. 

Kcndı ~endısıne bclkı ~ ınnı defa Arkadasım güzel sarışın, uzun 
ıı~ su~ı s;.>ımu3tu: Mademki boylu, zarif endamlı, son derece 
Ethemın og!uyum. Bıınu biliyor haJCık ve kibar ibir çocuktu. Fa. 
ve kabul edıyorum. Mirasını da kat !bir kusuru vardı. Kelimenin • 
kab~l etmem tabi~ eleği! ~.id~r?'' tam manasıyla teQbe.ldi.. o yatı_ 

.. Bı~en ~aşka bır y duşUn • ta.ki genç erkekleri birer avuç 
du: . ,.Simdıye kıı.d':r babam ~ ?t~, hali~ getiTCn heyecan, 
nettıgim adının oglu olmdıgunr ıhtıras ve aşk bile ona yorgun. 
öğrenmiş bulunuyorum. Artık luk verdiği için daima soğuk_ 
ondan ne !hayatında, no de .ölü • kanhlığmr muhafaza. ederdi. Hat 
münden sonra tek bir kuru., bile til t c n b e l l i ğ i )'ÜZÜn. 
kabul edemem. Bu ne dürıist, ne den yUksek talı ilini bitiıdikteıı 
de ahlAkf bir hareket, kard i _ sonra mesleğinde çalı6ffiağa lü_ 
min hakkını çalmış Olur." zum görmemi ti. Harat onu ic_ 

Bu muhakeme hoşuna gitti ve 
onu teselli, viodanımn ılliytrnr 
teskin etti. Düşilnüyordu: ''E>vct 
mademki Farukan lbab:uıının oğ. 
lu olmadığına. göre Raifin mira. 
smdan vazgeçmem, ıhcpsınl Fa -
ruka bırakmam Ji.?.mı. Bu doğru 
bir hareket olur. Bu vazi~te 

benim de kendi iba'ba:mın mim -
mndan v~ doğru bir ha-
rckct değil midir? 

Nihayet kararını ver.mi§ti; Ra.. 
jfjn müstakbel mirasından istL 
fade ctmiycoelc. buna mukabil 
hakiki ibalbasmın mirasını mu
hafazada a r t ı k t.ereddUt 
göstermfrccek1.i. Her iki mirası 
birden reddetmek ise sıkıntıya 

razı olmaktı ve lbi~1lcyh ıbir 
budalalıktı. 

Bu ~k mCBeteyi böylece hal
lettikten #300Ifi Fanı.kun a~i • 
le mttte~ bir arada bulwı 
mam ırna.tusurunun izaleeini dü • 
sünmeğe koyuldu. AğabeyBini 

nasıl uza.klaştumalrydı? 

Münasip bir hal çaresi bul. 
maktan ümidini kesme'k üzcrey. 
di ki, aklına gelen ve parlak bul
duğu bir fikirle sevindi. Rahat· 
taştı \'e hemen soyunup yatağı .. 
na girerek o gün hiç heyecan ge
çirmem.iş bir adam gibi kola)•ca 
sakin lbir uykuya daldr. 

Ert9Si aa.'bah saat dokuza doğ
ru, gece tasarladığı projenin ne 
dereceye kadar tatbikJ kabil ol· 
duğunu anlamak üz.ere, sokağa 

c:ıktı. Birkaç ziyaret ve teşebbüs 
Len sonra ailesinin evine gittl, 
\nnesi hala oda ında., onu bekli .. 
vordu: 

- Gelmeseydin odamdan çıl.
mağa cesaret edemiyecektim, do 
di. 

Bu sırada Raifin a.sağıdan c:;es. 
lendiği duyuldu: 

- Yemek ne zaman yıycc ğiz 
yahu! Saat yarımı geçiyor, kar. 
nım acıktr. Oaha hiçb;riniz orta. 
da yoksunuz! 

(Devamı var) 

ri gelenleri atı ıılarak <!Prhel k~~
tilcr ye çtini a&}ara tak im ettiler. 

O olı: am ;urlardaki a,ıar şenlik 
yapıyordu. H r köşede ttteşler ya• 
nıyor. at etleri kızarıyordu. 

bar etmiyordu. Çünkü çok zen_ 
gin bir ailenin lbirfoik oğluydu. 
Eşat Fehlmin en •büyük merakı 
sahillerde saatlcrcdoahk avla_ 
maktı. 

Bu eğlc.nce}i de ıumhabk llıa. 
relreti az. Uzun uzun bekleten ci_ 
beti gok olduğu d.çin tercih edL 
yordu. 

Yirmi be§ ya§ında. ~k 
tahsilimizi lbitirinoe çok ısevgili 
arJradaşnn Esat Fehimi Boğaz. 
da.ki sevimli yalısında bırakarak 
ben diplomamı almıfi ve tayin 
edildiğim bir memuriyetle Mcr. 
sine gitmiştim. Onunla. ımektup. 
la.<fü'Qrduk. Altı ay 60llra aldı_ 

ğım lbir mektup lbana hayret 
vcrmi§ti. Çünkü o, i§ık. oldu. 
;b'llnda.n lba'hsediyordu. llahi {JO. 

cukcağız! O~cn aşık lo. 
muştu iha! 

Yalının üst tarafındaki köşke 
bu sene tcbdilha vaya. gelen ;Mısır 
lı k~armm kızma tutulmuş. 

tu. Sevgilisinin güzelliğini, şsa. 
letini, teı'biyesini urun uzun 
yazmağa üşenmediğini gördükge 
kendi J...-endime şa.,,cuyordwn. Aşk 
ımeğerse ne sehhar ~eymiş! .. iki 
ny sonra da evlenmek iizcro ol. 
dnklarnu yazarak düğtiniloo be_ 
ni de davet etti. O aralık işim.den 
ayrılmama imkan olmadığı için 
vrkad~ımm düğününde ibuhına. 

mamL:ıtım. 

Fakat bir buçuk ay sonra· !ls. 
tanbula muvakkaten dönmek 
fırsatını buldum. T:ıbit ilk iııim, 
Esat Fchi:mi yeni y-uvasında. zi. 
yaret etmek oldu. Gene evliler 
eski yalıdan çıkarak Bebek sırt_ 
lıırmda kuş kafesi gıı'bi bir köşk. 
te başbaşa ya.ı nmağı te:rcih et_ 
ml~lerdi. 

İki tarafı sık t.aflrutlarhı l>e. 
zenmiş neı ti duvarh bir korido_ 
ra benzeyen çakıllı yoldan köş. 
ke doğru yUrUrken düşünüyor. 
dum: Acaba esk:i dostum ne d~~ 
rcueye kadar değişmişti? Iwlilik 

. kolay mı? Hclc gtirel ve §Tk bir 
~in kaprisleri az mı yorucudur~ 
Bizim tenbel Esat Jı.,efuim mu_ 

hakkak ha.yat prensiplerini de_ 
ğişti:mıiş olacaktı .. 
A11kadaşım lbeni değismc.mı 

bir sa.mim~e kar§ılaclı Dur_ 
gı.m ve tenbel kalbi epeyce yoru_ 
cu ıbir heyecanla carptı. 

- Şi~di ~ni karıma tııkdtm 
edeceğim d.fyqrd~ı. Bakalım onu 
da benim kndar sevobil~cck mı_ 
sin? 

Cevap veıımem vakit kalma. 
dı. lçeri genç lbir l adın girdi. 
Eh daha ilk bakışta Wsat Fclıi. 
mc ıhak verdim!... E.nfes bir 
mahUiktu ibu... Fa.kat nur gibi 
parlak, siyah kadife gibi yumu. 
eak iri ve ateşli kara gözleri, 
kalın. .kıpkırmızı dud<>:kla.rı, zn. 
rif ve ince olırrasına rağmen dik 
ve olgun göğüsleriyle, yuvarlak 
ka.lçaiarı lbu nefis kadının milt_ 
hiş yorucu bir yaradıh oldu _ 
ğunu deri1al !hisaet.tim. Sesinde 
hoş ve ~i bir musiki oynak. 
lığı her !h.areketind ıkapriı dolu, 
cazip bir ahenk insam her an 
hareket ve !heyecana kaptırıyor. 
du . 

Dostum Esat Fahimin, bınız 
dikkat edince gösteıXliği :zoraki 
bir hayatiyet, yüzilnde ve dalgın 
göZlerindeki ;yorguulukla müth · 
bir tfrült tefjkU ettiğini deriıQJ 

sezmi.~. Kendisiyle başa 
kom.ı...<;mak mümkiln olmayord.u. 
çünkü karısı güm &mra bizi 
hiç yalnız bJra.lanıyot'du. 

Beni bırakmadılar.. Birkaç 
gUn lbera'bcr kalmamı ikisi bir_ 
den JSrarla rica etti. 

Semra; bu melez \e •1t.cşli genç 
kadın her erkekten, güzelliğine, 
cazibesine kal"6l ibir cinaiyet tc_ 
zahürü bekleyen modern lbi r 
kadındı. Eh iben de tabii ka. 
balık g&rt.e.rnıemim. Fakat AL 
lalı inandırsın ibu hafif tertip 
flört yalnız~ ait bil'{leydi. 
böyle bir ;hisse kalbimin icstirnki 
ne münasebet? Sevgili vo eskı <kıı::_ 
tumun kan ma karşı?!. Allah yaz 
dıysa bozsun. 

O akmun yemeğinde, Semnı 
şuh ve ateşli vücudunu kızıl i . 
peklere bürüyerek sofraya otuı:. 
muştu. Kend~yie tatlı tatlı ko. 
Jıuşuyorduk. Esat Fehim biraz 
durgun ve sakinde. Müsahebemizle 
:pek alakadar görünmüyordu. 

Semra bana kendi eliyle terü 
taze bir şeftali seçerek verdi. 
Bu ii.şift.e meyvarı tabii daha 
büyük bir zevk ve lezzetle yer_ 
ken arkadaşımın güzel kansJy· 
la göz göze gUlümserorduk. Ge_ 
ııe tekrar edeyim: lşte o kadar. 
Yalnız gOIUmsemcktcn ibaret .. 
!çimde fesat, fitne! .. Yok!. Yok! 
Yok!. Ne gezer? Allah muhafa.. 
za et.'3in!. Fnkat gözlerim Esat 
l!.,ehminin gfülcıiylc birl~ince 
biraz afalladnn.. Acaba? Yok 
canım!. O sakin mavi gözlerde 
birdenbire uçuşa~ hiddet kıvıl. 
cımlannm mfinası neydi ya?!.. 
.Aldırııı etmemeği daha doğru 

buldum. Zaten tekrar Semra ile 
görüşmeğe başlayınca Esa t 

Ortalık karp.nrken, etler pi ·nı
mi5ti. Fakat, taliin garip bir cihe
i bu felAketzedelere çabuk yetiş

ti, Eski atalarınuıın: 
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"- J"~lfıket gelince, hep bir· 
den cliı'!,. söıü tecellt etmişti. 
Açhktan gözleri kararan insanlar, 
a~te kızannı~ at etini bir türlü 
yiremiye>rlarclı . 

( arı ceylan) ın etinl ağzına alan 
!ar öğfü1ip atıyorlar l'e: 

- J}u, ÇQk ek,ı)i, cok acı biı et .. 
diy bağmyorlardr. 

Yerlilerin ileti gelenleri: 
- Duygulu hayYlµ!lann eti yen 

rncz ... Çok defa kesilmiş ve bfiylc 
• ' • • 1 ,, • ıı . ,. ~ . .. , . . 

Delikanlılardan biri: 
- Yazık otdu RO temin Sarı 

cçyl:ımna ... 
Diye söyleniyordu. 
Bu hiidiseyi RHstc:n geccrarı ı 

Jqıle burçlannda du}1du. Bir nö
l>etçi d surlardan gelir• gelmez. 
J~ü t~m<; bu 1hah<?ri vermişti. 

Rü tem bunu duyµnca bil büw 
tün mnıeessir oldu v o da ycrlilor 
gibi söylenerek: 

- Yazık oldu rı ceylaımruı ... 
p=,·ı- ~t!ıamağa başladı. 

Hu ,.ır Q go c ahaha kndtlr 
eti bu ktymetli atının arka ından ç~ 

o.ık sibi ~o.rak acınmıştı. 

Sultan Muradı HüdaverııdigID1n 
dn böyle vaktile sadık ve duygqlu 
bir ati 'ardı. Rüstem o zaman ço
cuktu. Fa~at baba ından duymu5'" 
tu. Vakarı çok iyi hatırlıyordu. 

Bir akşam Y!ldınm Beyaııdm ba· 
bası, Koso\ a meydan muharebe,. 

sinden birkaç sün evvel Hünkar 
çadırında. otururken, orduyu tefti« 

etmek ist rn.i5, atına bincrok oop
heleri dola ağa ba.Şlarrust1. 

I lü.davendigarın atJ o akt;&ın 
ortıılrk karardığı bir ırada • yo
Jun u~tündc dunnu~... padic;ıh 
mahmtızlanru hayvanın kamıne: 

Fchimin bakışlarının verdiğı 
ani endişeyi unutmustum bile ... 
Semra bir elma soyuyordu. Ken. 
clisine ~ker kutusunu uzatır_ 
ken, ka1.ara evet kaz:ıı~ parmak_ 
!arım .. Hayrr hayır. yalnız par_ 
maklarırrım ucu g.cııç kadının 
(Iplak ~ahına. temas ~iyoı'.du. 
Ne çıkar bundan? Fnknt o ka_ 
darcık bir tema..;; odada müthi~ 
bir kıyametin kopmnsma kıfayet 
('t ti. 

Dostum ~t Fe.1im iskf•ml~
clı i biribirine katarak ycrmden 
fırladı. Açtı nğzını, yu.mdu gö_ 
ziinü, pcnceı~!eri sarsan kasırga 
gibi gürlt>yen sesiyle baıM ağız 
dolusu bir öfkeyle çıkıştı. Bu d.ı 
yetişmiyormuş gibi sofranın ör_ 
tüsünü hızla çekerek fi tünde _ 
kilerle beraber şangır şungur 
yere indirdi. Sonra kapı}>ı yUzü. 
me ~rpnak odadan çıktı gitti! 

ES3t Fehim müth~ti!.. Otello 
onun ynında nazlı narin, akıllı 

uslu bir erkek tipi olarak g~
rilcbilirdi. 

Semra ile ka:rsı karşıya, dili. 
mjz tutulmus gibi kaldık. Sanki 
memnu ıncyvnyı yedikten 50nra 
rahbin itabma uğrayan Adem. 
lo Hava giıbi .. 

- .Af buyurımamzı rica ede .. 
rjm. Semra hanımefendi, di)'e 
kekeledim. Esadm iböylc delice 
kı kanç olduğunu asla tahmin 
otmc.mistlm ... O muzaffer ışık_ 
tarla parlayan iri kadif c gözleri_ 
ni kaldırarak narin omuzlarını 
r.ilkti; 

- ' yapalım! dedi. Zavallı 

cocuk bana çılgmca aşıktır. De .. 
ğil siulen beni kendisinden bile 
loskantr. 

SQnra mesut ve müt.chah1dm 
bit• kraliçe jestiyle güzel ~I 
lir-kasına. dpğru a.ta.ra3' <lZalnct. 
li bir tavırla ayağa kalktı. Ar. 
ka ında.n latif kokusunu sürilke
yerek kapıdan cıktı gitti. 

Bu iki tarfh hakaret ı.ı.ltmda 

biraz eziklikten oonra kendime 
gelelim. Biraz hiddetli. biraz da 
munsift.im. Yalnız beni §a§lrtan 
Esat Fehimin ıkorkunç denecek 
kadar şiçldetli krslronçlığıydı: 

Kendisini görmek ve §aka ikan,. 
şık ıbir hiddetle misafirperveriL 
ğindcn dolayı tcşokıkür clmek, 
ı::-0nra buradan çıkıp gitmek iste. 
dim. 

g at Fclıiını bahce üstünd ·i 
'yazı odasında ibir kana.peye boy. 
lu boyı.ınca uzanmış bıtap bır 

halde buldum. Bal?mda ıslak bir 
bez vardı. Adeta C'Ski arkada.,. 
şıma acnnıc:tım. Bu ne heyecan? 
Bu ne aşklı böyle? 

Yavnı.;crı kendisine ~aklasa. 
rak: 

- Seni çılgın Beni! diye sitem 
etmeğe b~ladmı. Ne oldun Al_ 
lah aşkına. Deli misin sen? .. _._ 
ğer böyle devam ederse hakika. 
ten ~ana deli ghmleği giydirmek 

vurduğu halde y{irOmüyqr ve mü
madiycn ki~ncyip duruyormu . 
Padi,.a.lı uyanmı . ..Bu hayVan 
bana bir lelfiketi haber veriyor ... 
diyerek atını geriye tlm1Us. Biraz 
wnra ne görse bcğenirsini;ı;? Bir 
adam findiği yerden kalkarak, elin 
do!:l hançcrile hayvBJlır. fi?:erlnr· 
atılmış .. Maksadı atın kamını dc -

5ip padi hı yere düsıirm " ıı.c ı:hı· 
ha sonra da onu vurmukmı . Sul· 
tan Murat bunu sezince kılıcını 

çekmiş \"e hançerli adamın ba.ını 
bir vuruşta yere düşürmü~ Bu n· 
damın kim oldui:runu anlamak me
rakile ~rere dü!'f!n kesik bacı atrn 
arkasma asıp kararg§hına dön
mü~. Ba ı, maiyetindekilere gös
termi : ._Bunu içinir.de . tanıyan 
var mı?., hiç kim wnnnamı ·. 
Bir yabancı olduğuna tıükmetmis 
lcr. Eldeki esirleri gctinnNer ... 
Esirler k k ba ı görünce tanı• 
Pl' J,ı : c· rr r• f\ (fj\•c 

balbrnm;lcu. O .c. ... ıı. ·' 
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ıazım .. Ncyüı o ) .ıpLJgın müt. 
hiş ahne? .. 
Arkadaşım Esat Fehim ımr .. 

den baljınclaki bczı yere fırlata .. 
rak: 

- Mtikcmmcldlın değil mi? 
diye bana _ mahrcmane srnttı • 
1.annedeı im ki bu seferki tam 
değdi .. Artık birkaç hafta rahat 
rahat oturur dinlenirim .. 

Efıat Ji"ehimın saçmalndığm: 
u.r.cderck hayretle sordum: 

- Dınlenınek mi?! Ali, h Alah. 
au da ne demek·~ Sayıklayoı 

musun sen? 
- Yoao ııedcn ~ayıklayayım ?. 

Pekala dwJenmckten bah<ıediyo. 
rum Kıskançlık kolay mı? Bıı 
sahneler insanı az mı )~rar zan_ 
ııedıyorsun? 

- O halde kalbine bimz J _ 
kim ol efcndım .. Ne var bu k<ı.o ıı 
kendini kapıp koyuvcrecck? .. 

-Çünku .. 
Sonra yerinden fırlayarak 

kapıyı usulca kanadıktan sor.r, 
ta kulni!ıma sokuldu: 

- ÇUnkü .. diye devam etti 
Semrayı ~emnun etmek icın b ı 
sahneler Uızım.. Ona a.5k.ımı,1 
maddi tezahürlerini göstcrmeğc 
meeburum... Anlayoı unya ? ... 
Halbuki bils"' felaket olur, kıya_ 
metin büyüğii kopardı Evet evet 
bilse ki ... 

Esat F'"himın mavı gözleri 
korku ile bulanarak daha yav 
bir sesle ilave etti: • 

- Bilse ki ben kıskanç deği. 
lbn .. Ama hiç hiç .kınka.ıt& deği .. 
lim. 

- !!! 

Kadınlar 

için 
Dondurmalar 

7..arif bir tabak i.çerisinde man 
za.rası hO§ bir dondurmanın san 
ki lezzeti 'btisWtün deği.~r. Adi 
dondurmanın Uz.erine ibira.z ba. 
dem, meyva, krem 631ltiyi konun 
ca dondurmanın sekli değişir. 

ı - ıKaym ldı dondunnanm 
ümr.ine J'e9el halinde ve bmrda 
dondunılm.us tam kayt:5ı ~ 
şeftali koy.malı. Ü7X!rine iç ka • 
bukları da soyıılınuş ve ince in_ 
cc kesil~ badem serpmeU. 

2 - Limonlu dondurmanın 
üzerini krem şantlyi, onun da ü· 
zerini ahu<fudu ımeyvMJ ile ört. 
meli. 

S - Vişneli dondunnanın U· 
zerini çekirdekleri alnmı ve 
toz §eker rpilmi3 vi6nc ve taııe 
badem ile örtmeli. Arzu edilir _ 
se krem ~ntiyi de konulab ·lir. 

4 · Çikolntah, yahut ;kahve· 
li dondurmanın ilzcrini krem 
88PtiYi ile ört.meli ve ort.aşma ki 
ruz t)Ckcrl~mcsi koymalı. 

5 - Portakallı donduımamn 
üzerine birkaç saat evvel yapıl. 
mış ve buz dolabmd 5oğu _ 
iulmtı5 mcyva salatası koyııuı.lr. 

ki bu adam Jtalyadan Macar o~ 
dusuna gUnüllü olarak gelmi bir 
rhlp imi . İşte, gözü kır.an ve Türl. 
lrnrargahına kadar girmek ciireti
ni gostcren bu fedai, Sultan Mu
radı Hi.ıdavendigan vurmak üzere 
iken, padIBahm sadık ve hassas e· 
tı tehlikeyi seziyor.- ve efendisine 
hn~r veriyor. 

Rüstem o gece bu vakayı da ha .. 
tırladı.. 1;c>__.e ürü saatler geçtikçe 
derinl iyorclu. 

Yollar açılmış, kale muhasara· 
dan k-urtutmuş olsaydı, RO em 
belki Sarı çeylfüıdan daha iyi '<' 
adık bir hayvan Wlur \C an 
ceylanını unuturdu. Fakat, n y .. 
zık ki, ROstemin görüşüne g5rn 
muhasaranın kalkma..q ihtimali 
znyıfltrordu. Muhasara uza)ııcak 
olursa, açlık tehlikes.i bir kat da· 
ha büyüyeeek v.e en ufak dertler 
insan kalbinde bib'ilk ~aça· 
rakkökl~. 

(Drıvmr:ı ~ 



n 
lstanbııl mutlaka fetholunacahtır. Onu 

sekizine! pazartcsı ı;ünu Hali' 
ne dubalarla bir köprü kurdurll1 
Ayvanııaray kapısı tarafınd3kl ) 
kat surian dövmeğe b:ışlam~U. alacc. k /...umanda,.., ne mutlu kumandan 

Bizanslılar ve Venediklller JJ 
lo TUrk gPmllerinc:- hUcuma 
vcrdİI"'"· Bu karan casusları 
siyle hrı.bcr alan Mehmet BcY• 
yaptırıp üzerine toplar yerl~li 
'!'ürk ı;cmilcrinln önllne ı;eçlrdL 
doğmadan iki saat evvel ye.pıls11 
baskınını muve.ffaklyeUe ı-aıt'1 
Dtışmanm Amiral gemisi. arn 
kumanda heyeti ile beraber b8 

v,~ onun oskerlerı ne mutlu askerdir! 
Hazreti MUHAMMED 

Yazan: REŞAT EKREM KOÇU 
Yurdumuzun t'n bu~iık şehrı o

lan İstanbul, dun~ anııl da en es
ki şehir) rind n b rıdir. 

Daha tarihten vvelkı zaman
larda, cılfilı ta devri insanlan, 
sonra bakır ~ tunç devri insanla
rı, Boğaziçinın ikı :y ka ında ya
şamışlardı. 

Etrafındaki ko>l rlc beraber, 
bugünkü lstanbulun en <>ski par
Çası Kadıköydiır, ki milattan 800 
sene ka.dar evvel kurulmw bir 
Fenike mustC'mlckcsı idi. 

Asıl 1stanbulun ilk tcmC'li, mi
lattan evvel 658 yılında Yun:ınm 
Megara şehrinden gelmi bir göç. 
men kafılesi tarafından kunıl· 
mustur. Bu gôçmC'nler, Yunandan 
ayrılmadan nM"eye gitmeleri hn -
yırlı olaca nııı, Yunanda Delfi 
ş;. brindPki Apollon mabedinin is
tikbalden h bcr veren kô.hinesir. 
sorrnuşl:ır, o da "korlcnn mcnıle
kElti karşısına gidin!" demişti. Ktı· 
dıköy Fen ke miı tcmle]tçsi kar
şısmdn dC'nizlcre hakim bir yarı
maclının ıssız kaldığını gören Me. 
garahlar; Fcnikelıl r · için: "Bu 
adamlar kör olmasaydı şu koya 
trkılıre Iann:ı bu yarımadada yer 
IC' ,iri rdı !,. dEl~ip Sarayburnunda 
k ra"a c:ıkıp 'c-rl i lerdi. Kur
dukhrı şebrc, ba bur'{ları olan Vi
zas'm adından alarak Viıandiyon 
dedil r. Bu i.c;im sonrn Bizans 

klinl aldı. 
Biıytik kara VC' deniz yolların!D 

kavu ğmda olan Bizans pek !:S· 
buk bilyudU, ink" f etti. Fakat, 
lranlılarl::ı. Yunanlılar arasındaki 
uzun muhar l<'r esnasında lran 
ımparaloru D ra tarafından zapt 
Ye tabrıp adildi. 

Mil° tt n C'VV<'l 479 da Bizans 
i tiklalinl te>krar kazandı ve bir 
cumhurı, et ilan edildi. Bu cum
luıriyC't h<' 'uz yıl dC'vam etti. 

Eg d nizinC' hakim olan Roma
lılar, kC'ndil ı ine }.>o)' un C'ğcn bu 
kıic;ük <'umhuriyet0 bir mUddC't 
öokunmadı'ar, niha) ot imparator 
Vcspaziyc n z:unaıunda bir Roma 
teyaı ti h<>lın konuldu. 

Miladm ıkinci asn sonlannda 
Rom g n rnllC'nndcn Septlm Se. 
VC'r ile Nlg r impaı-atorluk için 
blrlbırl rl~lC' harbe>d rkC'n, Bi-
:uı ılar N n'ın tarafmı tuttu

lar. S v r Bızansı zaptctli, ahali. 
ni kılı tan l irdi, hirl de 

y tJ. Fakat, so )' pt.lğından 
p !ilJl"n olup Bizan ı y niden kur
du VC' fmar elti. 

Blzansm, Roma imp::ıı ato-rluğu
nun v dun, nın ('>D bü\ilk C'hir. 
lerind n biri olu~ bü) iık Kostan
tin zamanındadır (miladın 306 -
337 ;>ılhr.) 

Şeirı büyutuıı ım.ıı eden Ko •• 
tantın, 330 .M ) ının 11 n<'I günU, 
bu~ ını, Roma mparatorluğunun 
pa~·•ahtı ı m C'tll ve adını da 
' YC"nl Roma' koydu. Fak t ona 
hC'rkc Kos ntın<' nisp tle '·Kos-
ntınopire - KO! taı ın clın,. 

dl li. 

burad ı b"r 
kııı dular ki 

c mr k dar 

devam etti. 
Latin! r asırlard:ınben t zyın 

edilmiş olan Kostnntınopolise gir
di.klC'ri zaman, kilis Icrinc varın
caya kadar yağma C'lmi , soymuf
lardır. 

Latinlere mağlfıb olan Bizanslı

lar, Anadoluda Tra.bzonla 1znikt€" 
A vrupada d:ı Mora ynrımndasında 
birC'r müstakil dc-vlf't kurmu lar
dı. İşte bwılnrdan İznik devleti. 
nin başında bulunan Mihnil Palf
ologos Kostantinopolisi Liıtinle,. 
den almağa muvaffak oldu. 

Fakat çok geçmeden. Bizans im
paratoduğu, Türk çcmberl iç.ine 
girdi. Türklerin bUtiin Anadoluya 
bakim olduktan sonra Rumeliye 

İstanbulun ve bütün Türk 
milletinin halaskarı 

ATATÜRK 

lstanbulun Fatihi 
SULTAN MEHMET 

lstanbulun ve bütün Türk 
vurdunun koruvucusu 

1NÖNÜ 

KAR\ SUHLARINA n~x JJ( 
Muhasaranın otuz ibirincl gllll 

neş battıktan dört saa.t sonrl' 
ııurıannB ilk hUcum yapıldı. 1'C 
tarafından otuz bin kişi ne ) 
bu h{ıcum çok kanlı oldu. Hend 
çen TUrk askerleri fi.zerinden 
yağlar, tutuşturulmuş yağlı paı;• 
bUyUk taşlar fırlatllan surıars 
dırdıl.:ır. Ve sonmıda geri ı;c 
mecbur oldular. Ölenler araSllldf 
hassa Yeniçeri Murad ve Ötllet 

adınd iki ıuiker eşsiz kahra.ıns 
ı;6ste,.crck şehit oldular. f.. 

geçmeleri ÜZC'rinC', Bizans impa • I atilı Sultan llı:hmt"l kumandasında lsta11lıula c.aıı lsldnbulcl ocl<li. Alalürkiin o oü11, kendisini eşi 
ratorlannm hükum ve nüfuzu, uırerı Tür c oıausu dunyamn en oü=cl şchriui Türk ocirulmcm•s /Jlr seuinr: içiııdc karşı/ıyan lstonbul 

lkl f1ln sonra elli bin ki~ ue 
lan !kinci btlyUk hUcum da ıııu 
kiycsizllklc ne'icelcndi. 

Kostnntinopolis E'hrinin surları mıilctirıe mal etmişti. O :anıandan 16 mart 1920 la· Jorıll.ına '>otılcdi(ji 11ulukla şu ou:cl so:leri soylcmiş- Ml.'HASARA KULEsl 
içindcn gc-çt'r olmuştu. tihinc kadr:r lslarıbul 1 urldyenin uozbebc{ji bir ti. 

FATJH U~ll!\IJ~T şclıir oları•.· kaldı. Buyuk sauoş .fonuııda silah m·ka- iki bu3 uk cıhıın•ıı birlqliı;i 3 rdc, •ı urk Hıla- ?ıluhesarunın 4:? - 43 unctl 
l430 martının 31 inci gUnil doğ- dadarımn ~aı aşı bırakması uıı::ıwden venilmiş sa- nının ıi) nrtı, Türk tarihinin scncıı, Turk mille· rint ba~layım gece, Türk askeri 

mu tu. lstnnbulu aldığı zaman he yılan Tıırl.iye parçalaıımal. istendi .• lnadolunun bir ı.mı: göıbeb~·~ı 1 tanlıul bulun "alan'tl "ların ka'• ustalı.ırı hendeği sezince GeçtıW'· 
nüz yirmi üc ya.'jlllda bir gençti. ~ çok boloelcrinc ııc bu arada lstanbıı/a dıış111a11 as- bıııtlc ; crı l>! m bir şehirdir. · I vclcc h:ızırlanmış büyUk bir ııı 

Pek küçük bir yQJ}tan ilibar('n /...erleri oirdi. l'urdım islikltilini, bütiiıılii{jıiuü ve H h" ra kuleslnı"n pa-a.lannı d!l bt zekası ve atılganlığı nazan dikka. u ş • ır, Gğurı.uz hadi~clcrlc ııcılı oldu~u za- .,. 

t
. l..C'11di hıirriyeliııi l:urtarmak için şalılarıan Turk mil nı:ınhr nuliın v.ıtnncl ı .l::ınn kalpkrı·ı1dc J:an""""n ~ ,...,_,,trdller. Ve sabaha 'kadar 
ı çeken bu Türk prensi dovrfnin . ..~.. .,v,. 

en güzide mürebbi ve muallimle- ldiniıı ba~ma yıice kalırama11 Alcıliirk ncı;li. /;·benli y .. r:ılıır •• çı Jıl'Şlı. h.albı ~Jrıılı olanlardan biri de rak, surlardaki mUda!ilcrc du) 

l 
. 

1
. d i lı"l . G ~·et Alatıi.rl.te cıı 11cık111 silıi/ı arkada~ı ı~mct lntınıı• buıdıııı. dan ua kalı bir kule kurdulB1'· _8 r nın c ın e yet t ı ıru ti. «:'n~ • er. )a.rşında altı dil, tüıkçodC'n mnada ııiır. etrcıfırı,lıı toıılcmcııı 111illrl, istikltil st ııa.q soıııın- :St·kız l ıl e', el nl·ılı ,c :ıSI 1 an htıınlnıhl 111 lılar drh,.c;et içinde kaldılar. Ktil 

c ı•tı ılrı :afcre J.ıı:ıuslu ue lııilıw 111rk uıırduyl~ birlikli' yrılar,ık .-ıl,ııın. lğurf \anım ~ol,tıı. SrJ..ı.: ;)ıl son. zcrind~miltcbarrik'blr'köprO f 
arsça, ara~at. 1 ncC', vıınanca ( i~toııbal da lurtulılıı. nıı,s11ıa11 or<lusıı 9 ı"T'·tdşı·ı·n ııo.., ve 1branice ör;rcnmisti. - " " r11 ~ iırc ırıı rııhJI ol:ır:ık gülen ve ılJJ1u guzcllcşcıı surl:ıra saldıran Tilrklerlc ıı 
Munsrrları kendisliıi şöyle tarif~ tS2."1 oiimi 7 iirl. :;arıca!Jlllı scldnılıyarak /ı;larıbıılda11 ı ... ııınhul ı....hl:ın. Biıtun lst:ınbnllulı.ınn, lıc;)Cl'•ill ğaza kanlı bir cenk oldu. ~~ 

cdt'rlcr: Orta. boylu idi. Vücudu, ~·ı/.lı. 6 fl/.;lc~ri11 1923 le de 'J'ıırk ordusu lstanbııla, \eren, SC\l.!ılcrlc dolu, .ıçılmış kollarılc karşılandım doğru, Bizanslılar suda SÖ 
atlet yaprltydı. Bakışlnıı hakimdi. S ısı~n~ııl 1 ıırl. ordım111a k<ıuııştıı. lsta11bulu11 ikinci neftll ltundakısrla üzeri ökUZ ~ 
Gözlerinin rengi ela idi, kaŞlnrı f.~ılıı 1.alı·w.arı \taturk lsta11bıılu11 Jmrtıduşumları ı Temmuz Hl27 lıaplannıııı olan bı: kuleyi 'l,. 
'-'ay gibi udi n""'' bÜ'-'Ük dudakları' durt uıl ::,, Itır soııra 1 tcmnıu: 1927 oii11ü Atıkara- AT ıTl'lU\ muvnff k oldular. 
., ., • o- J • ~.JVVV~~~""""""""""'~~~~...,..,. ......... ~~~"~~ 
('tlice, .burnu ~art.ı;l .. gagası ~ibi 1 milerlb~~~rinc sal~I ULAYAN YE B.\'\" IJ..ı\i..ı 
kemerli) di, kı yuzune kcndıne 1 kazıp bıcı ta.c;ıdılar. Döı t ayda biti- birinci Kostantin Drngnzes Pa Büylik bir dt'niz muharcbC'si oldu. tMPAHATOR 
mahsus muhtc em bir giizellik ve- rildi. (Mayıs • Ağustos 1452). Hi- leologostu. Payitahtını, son güne Bu dort gcminın 'l'ürklerin rlir- Muhasaranın kırk sekizine\ 
riyon:lu. sarın, 400 ll"fcr muhrıfızı ile ilk k d bli ··k bi ti lid d k ı · ..s a ar yu r cesare (' m a- en urtu up liman agzına yak- ateal kcsUrcn Mehmet J3<.>y lrtlY" 

Fatih MehmC't, İstanbul muba- kumandanı Firu:ı nğa oldu. fna dti ve ll!tanbul Türklf'ı in <'Ii- Iaşt.ığını, bugiınkÜ Dolmabahçe sn- ra ~lr eıçı göndererek tc}{~ 
snrası harekatını, bar;kumandan 1 k h ··ıail h" · 

l t b l 
ne g'C'C:<'r <t'n a ramanca o . ıllennd('n seyreden MC'hmct tekllfinde bulundu. 

sıfotiylc bizzat idare f'tli. O maıı- S an U Un JSl'.\NUUL SCm,ARI bey, hC'~eC'anından ntmı denize J..,, 
h tahtına sahip olduğu nndan, ge- Üç ta.rafı deniz olan lstnııbultm süı dli. Boğazımı. kadar sulara "'Ö· Kostanlln höngtır höngUr ,il' 
ce gündüz İstanbul fıothi hazırlık- T k h·ı " rak: "Biliyorum! o bu şehri r •• / sa ı surları yn.lınkattı; fakat, bu mUicn ha~ vanın Uzcrinde Baltnoi.Y- tır F"kat bız· de ölilnceyc ı-ad, 
lariylo uğraştı. Şehir V('I etrafını ur er sahil boyunca asker dökmC'k, mi"- hına bağırmnğa başladı. Kendisi- . .. .. -tl1' 
dolasarak kendi elivl" l1arı"talar h dafna cc.ıccc»iz• dedi 1 .ı b~ '" asnmnın son gtinleılne kadar nı gUı;lükle dPnizdC'n c;ıknrnblldi - 0 

·' • toı' 
ve krokilC'r yaptı. Bu harita tize- t Q f Q f l n d Q n imkiinsızclı. ÇünkU, arazi gayet ler, dıismnn gemilc-ıi, indirilen topl:ı.ııım ·m kurultayda bU et 
ıinde harp projclC'rini k<'ndisi 1w- ı danlı. Mahdut insan <'rkurdılar, zinclrdl'n limana girm<'ğe muvaf. mand<ınlar ve papazlar, irllP' 
zırladı. G('ccleri bilC'I bır harita, • k / onlar da, surların üze>ı indC>kl mr. 1 fak oldu. "Şehirden Umlt yok, siz kııt;ın 
plıln ve projC'lerlni yatağımı ala • U Ş Q t l m Q S l dafiler· tarafından kola~ lrkla imha HA YAX TOPU !un!,. dC'dil<'r. Bu tel<tlf <> k~~r 
rak uyuyordu. ı ..ı s ı ·1 1 tin t c~~ o unuıuu. a u sur arı muhasara- Z . . ..d f d na gitti ki, Kostan c 

Bu genç hükümdar bır Bizans VE k . : ıncırı mu a aa e en gemileri 
<'!çisine bir giln: "GıicUmün yetti- nın ~rgasalık günlennd" zorla- yerll'ı indC'n uzakla~tırmaR için bayıldı. ,df 
ği yrrc sizin hayallniz bile ula • ı·s anbul surları ~~~~~~·ınK~~a k~~~.:~~n k:ı~lin~~: 1 't 'ımf't bey mühendislerine bir !\IERrt;!\1 ANANIN LTJ?l ~ 
.-:ımnz!,, demişti ki Fatih Ml'hmC'- varlarıydı· dııardan 1 cıi '<'do-- n to~u )npmn.larını cm-r ttl. KELi \"E t"ELAKET ı ... \.fl ' J 
din on beşinci asnn f'n büyük ada- 7 ' • . .. ) ~ Bu top bır gece> lı:ındc hazırlana. tı". 
mı olduğunu pek bC'lig bir surette o•• nu·· nde yapılan ru sıra rnanından murekkC'ptı: ıak dökiıldü Ve ikinci güllesi Ga- Durmadan devam eden ııon1t.I 

l - 1ki metre yüke; 1-lifindc · .. . ' man, ı~tanbul duvarlarında ıırtı ; gösterir. hendc-ı;i d d lata surlarının uzC'rınden asarak ~ ..,,. 
t - n ııı uvnrı . . k d k" b"" .k ·ı . d'l 1 k d·kıer ac ... TANBUl.U Kl'. \TMA b k b.. h 2 y· . t · 1 r·· d :ı:ıncır ar asın a ı uvu geıru er- mır c m yece ge ı · 

HAZIRLIKL!\RI u•• yu•• ır mu are• "C 7-5 mC'ıl~ı dmc .r0

1
. f?E'dn ş 1?1.n c d('n birinin üzerin(' düştü ve bir- haearanın elli birinci gUnU.,.~ı> 

İs • . r... erın ıgın c ıc;:ı su k . d .. b t rd B BI , ı r gw, tanbul ehri büyilklii. ü~ ta- dolu büyiik hC'ndck . oç eaııı).f e ~Mlll) ı a ı ı. u, kurtul.nası için za.ns.ı ıı ·ııd 
rafı denizdi, Etrafında, ÇC'pC'<' '-' - den seçı"lmı'ş bazı 3 ııc· t . dtin)unın ilk havıın toımvdıı. (Mu- ıllnl toren y:ıptılar. Erkek, lt .ıc - ı nıP ro ~ ıık. ckligindc • .. ~" 
:-o, sağlrım kale duvaıı vardı. Ka- lH.•ndcfti . i hasaraıı•n on altıncı cumartesi gu- cuk, zengin ve fakir, yaırn• 
radC'ni.z ve Akdt'niz boğazları "O• 

11 ıÇ '. uvarı. • •. nıi). nı;ılt şehirlerinin koruyucusu ~' ., "ah 1 4 - Oıı c:lort m0trr. g0nı 1 gın- ,, . . . ,, , Iİ)Clc imdat alabılirdi. \) ne er••• de bir sah ve ~ı>dişer ınl'lrc kut- k F ık1~t, Turk. do:ınu~ası, zın~~ı ri Meryem Ananın altından rtJ 
Akdeniz bof;azında, bo~azı ka • rund b" . r:· l"d f k 1 1 1 ınp umma r;ırm<'ge yme muvıı.ı• ni aldıl.:ıı, dualar okuyarak 1'• d 

k · k ki ~ı 1 t b 1 b ı k rı ırın...ı m 1 a a·ı u <' <'r · f k 1 1 k" t· k Tü •· ·ı · n •·ıılC pamn ic;ııı arnlıkh i kalf' , n· .... C' ım y tun u un u ıı • r: ...... t l . 1. -· d :ı o amat ı: ·uç ı r ... gl"mı <'• ıanna götürdUlcr, yUzUn " 0 o - uor mc rc:ı gen ı ş ı~ın f' · · . ki .. T 11' pıldı. tılm mı kcndı eh)' le çizdi~i bir .. n· . . rı zıııcırc ya aşınca mudafan gc'. ıarınıı tulup yalvardılar. 11 
1 

h 
. ., ıncı sur. .1 . d . . H ,.,ı:e 

Gelibolu tnsnııcsind" 480 par. arıta uzrı ınd hazırladı. Hiicuır- 6 .,4 t 1 r ~· d bi mı C'l"ı e gelıyordu. O zaman bı- da nnl bir fırtına koptu. c" d J 
ca küçük gcmidC'n milrekk"P ilk 1 ra en l'lvC'd ll yc-rlC'ri, topların S.'lba-\~ is:~:;.~ ~~ı~~ı~gd~ i~inc~ zım gell)llerimizi ba.tııması ihti • koyun yere dUştu. Dehşet içli' 
Turk donanması vUc·udu gPtlrildi. V<'ri('~tıril ccği uoktnla'rı, Iiığım ş. miidafaa kutelf'rf. hahdnden havan topu nteslent'mJ. hnlk l>:ığırı~maya ba§ladL 1"şıı~ 

Eclırnc o!"dugilhmdaki tophane'- çılacak s halan t bit c tti. 7 Be tnı>t.r . 1 • d . voı u. ardından tufanı andıran bir '<t1 
de fı;.tanbul surhrrnı dö <'<'C'k top- Turk ordusu 200.000 ki: l\di. kin"l-;ur. " gC'nı ıgın !? 

1
• K :\R \D \~ l PRl TCl.~1'· boşandı. RUtUn bunlan birer , 

ınr dôJdiiaü. Bu top rtı.odf>\l ıiui Öncı.ı ~uvvC'lh'r 2 nbfunı:la 'e. bü- Gf-:"il.t,r. ışareti sayarak GUnah\arınıll 
hazıı \lS n t'jirk mührndi.Jf'r.inin ! ıu~kuvv('tlc r de ;> :ıÜ~an 1453 te (;.\ı,, \T \ Zineiri kırdırıp limanı al· mryaı1 mesl için kltıselcrc doJdutıır. ru.ti" 
C'n mf'Rhurları Mtıfihhiddın nga ilC' ı 1stanbulun kaıa surları ominc• gc>I- Gn)ata, etrafı surla çevrılmiR MC'hmrt hC'v, ba Jrn bir prOJC' ha- Ogün, 'Mehmet Bey de b ıorl 
<:.;'lroc:ı be)di. j di: .ıaımarndan Halice kadar 7 bir CcnPviz miıstı>mlckf'sıydl. Ga. zırladı: muhasaranın on yC'dinci harp kurultayı toplamıf, bU ~ 

Bıı nrnda, o 7an1'.ll1 Kin dıin:, a- kilometre uzunl ıı;unda olan bu lata se"' orlcri Türk hiıki.ımdnn- pazar günü, 67 taııC' küçük Tlir'k da, eurlara bULUn kuvvctıerl~ıtl t 
n n ın biiviık bir top modf'li d" ımrlnrın ö11Undc ycılcı;ti.. Ba.şkl'• na bir <'içi gondenp muhıu<'bcdc gPnusini, kızald \I' V(' yagh kalas- hlıcum yııpılması kararıaştırı 
yapıldı: NnmllL unun cPVr<'ı;i 2 marıdan bl.7.z.at M hmet b \dİ. n;. bit.araf kalacaklarını, eğer Tu-rk- lnr ıizr1rindo dkıi7JcrC' oo'kUrerP.k J'l ~ 
rnC'trc 74,5 santim. c::ıpı 91.5 ıml'- 'ğcr kumand ınlar: f!adrazam Çan- lcr lstanbulu alırlarsa. Galııtayr Galata surları arkasından bugiir.. 1'1E~ \l~F. ŞENLtt:t. o 
tim, atlığı ta ı;illl Irrin ağırh~ı darlı Halil pac-a, Zağnos paşa, <:Pnksiz teslım c><IPccklorini bildir- kii Dolrnabahı•c • Taksim - Kıı- ' VE lL\ZJRJ,Jli ; 
1540 kilovdu Ve bu gıillelf'ıi !!000 I Mahmul bC'~ lskC'ndC'r bf'Y. Ham- dilC'r. sımpaşa yoluyla Halice indirdi. gnrıtl t 
motroyC' kadnr ntabili)ordıı. Bu 7.a b 'ydi. DÔnıuuna kumandanı Ul\IAN \r.ZtNDAKi Zi~CİR Ask,.r ve gC'miC'iler, bu hareketf' Muhasa.ranm elli ndncl rıJC i 
büyük toplardan Uç tanf' )'ilpıldı. da &ita oğlu Stileynmn bP.ydi. Şehnn can noktası hmandı. büyiik bir şevk V<' heyecanla i"· mel Bey, bUUln askt'.rlcnnc 

0

ıJtl1"f 
Bir gündC' t"n çok 7 gilllC', g<'CC ı;k Herbiri 4 toptan ı 4 batarya, sur. Türklerin eline gflçmC'.me.sı için tirnk ctmişlC'rdi. Gcmlll'rin bütün omlarını emretti. O altşan'I ıl~ ~ 
1 gillle ntabill) ordu. Doldurul. larııı önün" ycrlt'<ıtirildı. İstanbul btaııbul \'C Gnlala surları arasır.. murC't tC'batı içindeydi. YelkenlC'ri sonm bir meşale şenliği Y"flır""" 
ması nt.Jş v<' namlunun sof,utul - muhasarası usul('n· yapılan şc>h • da gC'rilen bir zıncirlC' liman ağzı nçılmış, kürck~il0r, dC'nizmiş gibi zanslıt:ı.r bu şcnllğl, har~~1;,. 
m'l.sı iki s.-ıat sürüyordu. Edirnc>- 1 in t sim tC'kllfinin imparator kap~tıldı. Zinl·irin mildafansı için hava~n kürek çe'kiyorlardı. Kara- üzerinden dehşetle seyre n cO 
den t tanbula hususi bir yoldan tamfından rC'ddi UzC>rine 6 nisan de büyük ve ku,vctii gcmilC'r di- dan vürüy('n gemilerin C'trafında Muİ1asaranın son elli uç.~~ 
150 şer çift öküzle ('('kildi, vC' iki cuma günü ba Iadı. 53 gun sürdii. zildi. davul ve zurnalarla şenlikll't: yn- de hlicum hazırlı~ ile geçli· dC ~ 
wdıı grtirilebildl. Hemen fnsıla~ız tlrvanı <'den çQk Ml~lfllll~T ntaiN ATI ·ı pıhvor. oyunlar ornaıuvordu. nk§am:ı kadar. tepeler bal1:ıtr \ 

Kam.deniz boğazını kapamak ı. ı(r\detlı bir bombardımanla fııtnn- UENİZE S{~RllffSİ HALİÇTE BiR DENiZ ZAFERi kalknn•ar, kılıçlar, mcrdivtı dll(ll",ı> 
ı::in de RumC'li ynkn.~rndn Bo;o;azkr. bulun Ihra surları bir harabe ha- Muhasaranın on be5inci cuma Tllrl< gC'mllennl Haliçle gören Bi- dr. Etraftan da hendeği do\ıJil' 
sıcn Jılsaıt lRU"l1C'libisarr) ~apıl - ı iLııP g<'hrildi. günüydü. İstanbul miıdafilrrinC' zanslılar dehşd içinde h-nldıı:ır. :Mrlı· c•ln topraklar, kUtukler, ça _# 
dı. Ru hicı:ırda 1001) am IC' "000 Jstanbul mfül fırn ının ba ku. E' ~a ve <'rzak g 1ırC'n dort mi • DlC'l B y. bu g<'rnllcrın yardıını ilC' • rlldi. fi-." , 
usta. ' lı tı, vczi-rlcr bılc toprak ınandanı da, bizzat fmpaıator, on yük gemi geldi. Ktiçuk Tura gC'• lıcm ,, crtcsı siln muhasaranln on 1 (B~-


