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Mihver Tehditleri 
Karşısında Amerika 
----.:.~~~~~~~~~-
Alnı anlar bu kat'i vo muhak
kak tehlikeden masun kalıne.lt 
için her çareye başvurmak ıztr. 
ra:rındadır1a.r. ~te bu sebeple az 
Çok yakın bir istikbalde Ameri
ka ile Almanya arasında mut
laka bir mesele çrkacaktır. Ta. 
arruz .Almanyadan gelecckti'r. 
Ve Amerika müdafaa vaziyetin-
de götiincccktir. Bu hadise bu 
F;!Okilde çı:kttktan sonra Ameri-
kan kongresinin derhal harbe 
karar vereceğinde hiç ııüphe 
~lemeı:. 

•ııeyın Cablt Yalçın 

Y en.i bütçe ve vergi 
zamları kabul edildi 
Milli Müdafaa bütçesini kabul ederken 

Meclis, kahraman Türk 
ordusuna itimat 

ve şükranını tekrarladı 
Milli Müdafaa Vekili ordumuzun bugünkü harp icaplarına 

uygun bir şekilde hazırlandığını söyledi 

C ~lihver tehditleri Amerika 

1 Uınburreisi l\11:.tcr Ruı\ elti hiç 
~1iı>a dü ünnedi. Alman donan
r ası ba.~kumandanı mühimmat ka
~~lel'fne refakat edecek Ameri• 
ba donannıasma mensup gemilerin 
Ilı tı':'lacağmı ilan etti Hatti. A· 
d Cl'ikan dmTiyelerinin denizler- ,.....,_ 
ı. e ra gelccdJcri Alman dcnizal-
d~~ın Ye korsanlarının me\·cu• 
ll!letindcn tn~leri haberdar e~ 

, J (Yazısı 5 ncide) 

eJerinc bile tahammül ctmlve
:::ıerıni söyledi. Japonya dc,~let 
ltıt rnıa.rı Amerika harbe ~rdiği 
lıJı dlrde ileler misakı mucibince 
ı::e d~crfne dü~en nzifcyi üad&n 
cliıli kalınn,acaklannı fomin eyle. 

er. • 

~ ,Onlar öylcdi , .e Amerika yap
~anı bu lillann hiçbirisini bir 
ltı la almadı. Rıu,·eıt Amerika 
'-ıı. 11 fc, kalide bir uziyct olduğu
~litn ederek bu ~bt ahvalde 
tlıı hurrclsJcrinln kanunen haiz 
'ııtıu1ı1a.rı ,ıızifc ve salahiyetleri 
ıı...:_lnal edeceğini mübeyyin bir 
~~name neşretti. 
-~~_es, Ruzvcltin, tn~ilterc ve 
lıt ~erine yardmı ~in, ne gi· 
llıt>~i!'kr alacağını anlamayı 

"-k ediyordu. Fakat o bundan 
~ claha ileri ı;jttJ; Amerikanm 
~ ham arifesinde bulunduğunu 
bu ~ııı ederek ona göre icap eden 
Jta:lltı tedblrlrri ittihaz etmeye 
'ı.Jıkt~; hatta bu tedbirler ara..-.md:ı 

;rı tahsidat bile ,·ardır. 

• .,==·~ Amerika 
limanlarında 

80 
yabancı 
gemimD
sadere 
ediliyor 

Bunlar arasında meşhur 
Normandi Transatlanti· 

gi de vardır 
(l"a1.rsı 4 iincüde) 

tı('ı; lllcrika harbe ~nni) midir? 
ııı fl'len hayır. Fakat harbe ~lr. 
~ ~I artık ufa'k bir bıidlı.cyc bai?;
~Jıt lllınıı:;tır. Çünkü Runeltin tn
\it ereye ~ apacağt yardımı mües-

Kahraman aüvarllerlmiz bir gcslt reeminde 

b" 'e ameJi bir §€'kJc sokınak için 
~{ !:areyc basnıracağı muhak-
tdiı tır. Kafile sh.tcminln tatbik 
ltı~ eceğinc pek ihtimal verile
l°• ~ :Fakat bunun sebebi Alman-
• ııt'~ın ı,~irazmdan ziyade bu usulün 
~ ınucs tr olmadığr hakkında 
~alda olan kanaattir gibi görünü-

r. 

tıı.\ 11lla.ııların itirazı be u~uıe de. 
~ttf~8asadır: Yani mües!>ir bir A• 
lltt kan yardnnmı kat'iyyen me-
111 ~ek btl)orlar. Bunda. da ken
~\i ıtknntanndan hakhdırlar; çün
lliı.ıı~ı:ııcrikan yardımı bütün ga
la r:lle tahakkuk ederse Alma.n-

Ekmekler 
Pişirildikten 24 

saat sonra 
satılması 

düşünülüyor 
--0---

Bu sayede fazla taze 
ekmek istihlakinden 

tasarruf temini mümkün 
görülüyor 

llitln kurtulu5 imkinı yoktur. 
\e tlaenaıeyh Almanlar bu kat'i 
~1~hakkak tehlikeden masun 
ll'ıı..1ı için her ~e~·e ba.~ıır-
~I lzhrarmdadırlar. ı,te bu se- Ekmeğin tartısı 950 gra.ma indiril.. 
ı\~ ti az !:Ok vakm bir istikbalde mesi üzerine günde 104.682 kilo ek. 
llııuelika ile ·Ahnanva a.raı.mda. mek tasarruf edilebilmektedir. 
lt"ıt laka bir mesele ç~acaktır. Ta• Diğer taraftan ekmek iııinde yeni 
ı\ııı ı / \lrnanyada.n gelec~ktlr. Ve bir tasarruf tedbiri düştinülmektedir. 
tliıı:r•ka müdafaa \-aziyetinde gö- Bu tedbir ekmeklerin pişirildikten 24 
tı1tt.1Cl'ktir. Bu hadi~e bu ~ek.ilde sa.at sonra sattşa çıkanlmaaıdır. Bu 
iııı ktan sonra. Amerikan kongre· sayede fazla oıan taze ekmek istihlA.. 

~'iıı: derhal harbe karar ,·erooe- \ kinde"l t.ıuıarruf lemini mümkün bö-l\; hiç ~iirhe edilcmeT~ rtinmektedir. Bu maksatla mevcut fı .. 
lııııı 11 nıerak edilecek nokta ,Ja- rrnların ekmeklerini depo edecek yer. 
ti!!( 3 ~ıı.tn ittihaz edeceği hattı har ıerl olup olmadı~ sorulmuştur. 
tıaı...e ~lr • .Japonların resmi bcya-
~u bapta ~üpheyo yer bırak• 
.rallon k 'ıcap eder gibidir. Fakat 
"tıtı Ya içfo Ame.rikaya hal"Jl Uan 
rı~~net.IM itibariyle bir intihar 
"•ııo r. Bu kadar enedcnbcri 
tı~-~Yanrn hüt.iin bir ı.cbat \'e ik
~lld~!a tc.<;fs etmeye c;.alı~tığı 
~rı11k • Vücuda ,;eti nUği impara
~~lld tııaJı,·oJabllir ,.e Japonya 
~ en de tamamen kovularak 
tli dil.daları üzerinde, ikinci, ~ün. 
bj erecc<le bir Asya de\'leti gi• 
ll~aya mahkiım kalabilir. 

ile\ 1~ lo;tfkbaJ manzara."il .Japon 
dUr. J adamları için c;w ürkütü<'ü 
\~ aıt aı>onya acaba pek tehlikeli 
,.., llld~ kalkamıyacağı bu ku
~~ "Ynryaeak mıdırT Bütün Isa. 
"'~ huna "e'\'et.. cc,·abmı vcı
tııı;1 t b11.f sevke<liyor. Fakat ic;i
"~ ~derinliğinden böyle bir cür-

r türlü inanamıyoruz. 

Bismark 
zırhlısını 

takipten dönen 

İngiliz filosu 
Cebelüttarıkta 

demirledi 
La. Linca, 30 (A. A.) - RC

novn zırhlısı, Şefild knıvazörü, 
Ark &oyan tayyare gemisi, bir 
torpito muhribi, dört torpito, dört 
denizaltıdan mürekkep bir filo, 
Cebelüttarığa muvasalat eylemi~
tir. Bu filonun Bismarkm takibi • 
ne iştirak eyle<i@ malUındur. 

inhisarlar bütçesi müzakere edilirken 

Bir kadın mebusumuz 
Votka ve rakının , . .. 

istedi men ını 
Bira ve şarapla beraber rakı 

istihlakinin de arttığını gösteren 
ıstatistikler okuyan Antalya 

Mebusu Bayan Türkan 
lnhisarlara baska varidat bulunarak bir milletin 

' sıhhat ve saadeti bahasma mal olan bir gehr 
üstünde israr edilmesini istedi 

Aııtaıya. :mebusu bayan TürkAn 
örs, Büyük Millet M.ecl!Bindo inhisar .. 
ıa.r vekA.leti bi!tı;:al.ıılıı müza.kenısi 

sı:rasmüa şiddetle i~kl aleyhinde bu. 
Junmuşlur. 

Meclis muhitinde derin bir akis 
yapan beyanatında "Dünyanın fevka
lA.de şartlan içinde bulunduğu ve in
san diJYlağmm siyasi meselelerden baş 
ka bir şey dfi§Unmek ısteınedlği b!r 
zamanr!a. yaşıyoruz. Böyle olduğu hal 
de, ben, mUsaadenizJe tehlikesi harp. 
ten 11.§nğt olmıyan diğer bir dllşman 
dan ba.h.scdeceğim. 

tçki! 
Bir muharebeyi kaybetmek miım· 

kündil•. Hareketi arz gibi ihastiı.lık ı;ı.. 
bi'büyük ve umumi fcl~ketlc; o!ab!Jir· 
l.Akin bunların hepsi kabili tclfıfidir. 

Kalanıcı sağ kalmışsa felaketin ceml
yctte!<i izlerini aliraUe ailebUirler. 
Fakat, içki ve keyif veren diğer zehir
ler bilttin bu adı geçen fclAketlerin 
hepsine bedeldir. Çünkü bunlar yalmZ 

... ,. .... . .. 

TürkAn Örs 

hali değil istikbali de öldürmektedir. 
Böyl~ cımasma rağmen nıaatteessüf 

m~m!e.1':cttc, eon sencterdo ıı;Jd !stlhlA.. 
ki tezrı.yut etml§Ur., demi§ ve !nbi. 

(Devamı 4 üncüde) 

Yazı işleri ı:ı:eı. 23~7'2 

1 7000 
ing·liz tay-
yarecisi 

Amerikada açıla
cak kurslarda 
yetiştirilecek 

Her beş haftada bir 550 
kişilik gruplar talime 

başlıyacak 

Va.,ington, 30 (A. A.) - Harbi. 
ye nazın Stimson Amerikada ye
tiştirilecek 7000 İngiliz tayyare
cisinin 7 haziranda drnrslara ba.~
lryacaklarmı bildirmiştir. Birinci 
grup 550 kişidir. Her lbeş hafta
da bh· yeni gruplar talime ba§lr • 
yacaklardtr. Stimson hu progra. • 
mm ilerde ,genişletilebileceğini 
gazetecilere söylemiştir. 

Giritte 
Alman kıtaları 
mütemadiyen 
takviye ahyor 

o·azıı;ı 4 üncüde) 

Pa~L~!~X:e.J 
. henüz..... i 

netıcelenmedıg .. ;~d~n · 

Fransız - Alman 
iş birliği hakkında 
Henüz kat!i 

vaziyet 
alamıyaca.-

... 
gını 

b~l'!!!:!!!or 1 
Parıs gazeteleri ame~ 
yevmiyeler?ıi~ arttınl~ 

masını ıstıyor 

• \ 'isi, SO (A.A.) -- Ofi &Jll?Ull bildir:. 
Yor; 

Amiral Darlan Partste hem başve. 
kil muavinl hcı:n de hariciye nazırı .aı • 
!aUarile iki tiırlti faallyçtte bulunmuş 
ve lşgaı altındaki bulunan mın,takads .. 
ki bazı nazırlarla ezcümle ıınr'bl,yc 
nazır:ı general Hutziger ve ll"..Dll iltti.. 
sat nazın But.hilijcr ile ~ôr1l§ITıQitıir. 

Halen bahis mevzuu olaıı ba§lıca. 
meselelerden biri yevmJye mescltsidlr. 
Faris lıasmı 15 gtlndcnberl, az olan 
yevmiyelerin arttırılması lchlndc Il'Ci' 

(De\·rum 4 üncüde) 

E N ·-' z. 

---=-:----=.---::==::~~==-·~------------~ . ~ :2 
Girldd<' kanlı muharebt-lerin oldu~ sabayı gösteren harita 

ÇERÇEVE 

Muharrir o ma~{-r.&• 

M~rr Fira\"11nlannda11 bilınE'm 
ka~mn (Ramzeı..), önünden ~f"..-. 
çen c~irlcr kııfilP.Si i!:indf>, ~öğ..ii
nr., baldrrJanna 'e t11ruklarma 
dikkat ettiği (i(l"IJon) u scrnr. 

Emreder, Mr&yma gctirirl~r; 
emreder, ıtırlara. boğarlar; r.nırt• 

der, başma. bir ~ ~iydirirlcr; 
emreder, HL-.mn kralic:e-.i i!Rn 
ederler. 

Bir Fıro.vıınun t-inlrlerini hağhı.· 
mak \ e ~Ö7JDck ilmimle korkunç 
ihtl...a. .. lara çı'kan (İP"'ilon), hir gün 
bir o~lan ~onık doğurur. 

('.oenğun i"minc (Delta) diw. 
lim... • 

(Delta), !:iipha.i:ı: kaderin hir 
cil\·eo.i halindf', fakat leheniin çi
le inI doldunnaya hi~ de mubt~ 
bulunmadan !\fı.,rra l+'ira.\un ola· 
caktcr. 

Mısıra l"ira\ un olmak 1.or mu, 
kolay mıT .• 

<Dcflerihakani) sabık kctebe
~inden (Hactimtinnas) ı;rrndi, iıç 
nylrkJann dağıtıldr~ı gün bir tay. 
yare bil<'ti ahı-. Numaraı-ı, bir, ı-ı
fır, bir, 2>ıfır, hir, Mfır._ Bö~·lc 
bir numaraya. hiç de piyanko dü
sr.r mi! .• 

Her ku~unun mutıat<a d<-ğe<'c
ği bir nokt.a 'c her ikramiyenin 
mutlaka düşeceği bir numara. oı.. 
duğuna göre, (Hidimünnas) den
di, amalıktaki hünerinl tam bir 
isabetle ı;östemliş olur. 

(Hidimünna..c,) efendi, kullanıl
m~ bir (rotatif) makinesi, iki 

~ecip Fazıl Kıs~tir.Sl 
(enterta~-p) , bir~ ma ~ 
harfi -.atrnıllır ve (Büsn~ 
~l\?:r1.csini Jmrar. 

(Jlüılimiinnas) clelldlı !!İüPh~ 
kaderin bir cllv~ ~. fakat 
teke\ \i.ın çilesini doldurmaya. hiç 
de muh~ hu1nnmadan ~ .. 
rir olacaktır. 

Ra ;muharrir ohnAk ZO&:•ı;:,'V, .,. 
lııy mı! •• 
Şüphesiz kaderin bir "lh~ :m.. 

lindf', fakat t.ekeniin. ~eeini ~ 
dnrmaya hiç de muhtaç bala:aıiala.. 
dan, insanlar böyloce mebus, "e
kil, tiir~r, miidttr, reis ve d* 
bilmem ne olabilir. 

Bir de bütün bu mahamlaro, te• 
lker t~ker oluş L"lfn-ahmm dlkenJt 
yollannda.n dfmek, lıoz3.n ,_. 
;rnlc1a oan ,·cmıck, baZan da 9e. 
refle u~ var. 

()~ le~'he A llahm, yine ~o d.:ı.Soa 
kaderinin bir cih·eıd helin~k, fs.
kat tekewiin ~~ mutt-ı.b 
doldurmaya muhtaç lnlllır.lıa &ah
..,js ettiği makıun har.rl'::f~ •• 

:Muharrirlik, ,'\dece n:trhanir
tili. •• 

Bu i , ne ~cnna~·eda!' ~lmak, ~~ 
de seımayedann ~öz4&1 ~ 
akrahasr oim..ı.kla knhil_ 

('fuharrir) hı ne d;.ni.ek obiıi-
nu anla.ma.k için, on..~ ~ · &ita 

a.hte bil' şehadetle bapna gegen, 
kelim.ode (baş) minida (,&~) 
molozıından a.yıldamak lbıin. 

Muharrir olmak zor, __ _ .,r ... 
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BOYOKKoRsANRoMANı Müğlada zelzele Et f iatını kimler l.. altındaki ! 

49 Yazan : KADIBCAN ~ L devan1 ed· or •• k l . beş dükkanı · 
Babası Omeri çağ.rd.: "Yavukluna bir mektup I Bir köyün bütün evleri _'IJU Se f lgOrmUŞ Boş bırakmak-.1 
yaz,. ben ~~~ereceği~ ~e c~vap getireceğim:,, yıkıldı. dığer köylerde de 
dedı. J?elı~a~~J onun yuzune bakakaldı; gözlerın- ı hasarat var ürakabe bürosu bu işi yeni ta ne menfaat ! 
de derın hır şukran vardı ; fakat bunu nası 1 yapa- w ,, • d b ? : caktı? Sordu. Aldığı cevap kısa old . . _ılfogla . .,9 ( A.A.) 21 ~1a)'l" b. t ft t tk• k b 1 d var 1 r a ca a i u. oglcden wnrn. 2S Mayıs oğleye ır ara an e 1 a aş a 1 ı· i 
Lömellinlnln postacılıktan çekin • yak basnııyan Süleyman reis be)- kadar dört defa ı:;iddeW bir ver Okuyucularımızdan Divanvoıun 

1 t l'vı k · A. ı da Sihhive müzesi ' - •tmda -1-134 
mesine hak veriyordu; UUtin oğ • ter.beyi tarafından limanda karşı. ar ınt-.ıı o muş ur .• er ezın .;.• Fiyat murakabe bürosu, konuınn eti fiyatlarında. beş kuruş Lenzlhit ,, .u -

lunun ıstırn.bma da yabancı kal _ landı. Onlar seferdeylten Fele • çao,·a köyünde. zelzele neticesin- narhlar ve gösterilen itinaya rağmen yaptıktan aonra bunlar bilAgls şimdi. numaralı dUkkanda demir iı=;lcril<' 
wın·ordu. Bir gun·· gene akına. çık- k . ali de bUtlın e\·ler oturulamıyacak bir lfh'iU yoluna glrmlyl.'n ve Lnzıbnt ye kadar tuttuktan fiyata zam yap. uğraı:.an Ahmet Işıksal. dün mnt-
--.,, men amır I..aznbre Uezair ö - derecede hasara uğramıştır. altmıı. aımmıyıın <ıt meselesi De daha JIUtil:ı.rdır. Bu ş kilde kasaplara koyun baamrza gelerek bize, şunları nr· 
tıklan .sıra.da Ömeri çağırdı: nünde görünmü", Murat pa<>nya Son 24 saat zarfında da u-r defa k l'·k d l ...... k lattı: "' ,,.. ,. ya ınann a u a ar o ına6... arar ver- ctl eskisine nazaran daha pa'!ıalı gel. 

- Yavu1tluna bir mektup yaz, bir tiltimatum VNmişti: bunda iddetli zelzele olmuştur. Muğla. ml~t!r. Bilhassa pcrakcnd~cı knsapuı- mcktedir. "- Ben sıhhiye müzesinın al• 
ben göndereceğim ve cevap getir Cezairlilerln elhıde bulunan Fek- v bar~h Bayır köyünün evleri, ge. rm kontrol ve buradaki mut.ııvnssıtın. Fiyat mura~bc komisyonunun sor- tında.ki 1-132 numaralı diikkand

3 

-·ı.· t d k. ·ı sekiz senedenberi kiracı olarak teceğim. menk esirlerinin ve .Felemenk C-=ı yer sarsın ısın a <ımı en YJ• rm sıkıştınlmaslle, et :tiyıı.tlannı tan. dUğü lüzum Uzerine !;!imdi fiyat mu-
k l t 

bulunmaktaymı. Bu dükkan diğrr 
Dedi. Delikanlı onun yüı;üne ba mallarının verilmesini, eg·cr verı"J. ·r mış ır. zlm etmek mUmkün olmadığından n. rakabe bürosu ve belediye mUnıessil. G k M vl d k l\A -1 bC'R dükkanla beraber eştir ve 

.im kaldı; gözlerinde derin bir şük. mezse kendi elinde bulunan Türk ere· ug a a gere· mug aya sıı tetanbula ktı.Baplık hayvan gönı.t<'- ı !erinden mUrckltep bir heyet bu i§lc emlaki milliyeye aittir. 
bağlı bir çok köyde halk evlerinde . ren istihsal merkezlerindeki sürü meşgul olınağa baıılamıştır. 

ra.n vardı; fakat bunu_ nasıl ya - 1 esirlerinin idam edileceklerini biJ.. oturmamaktadır. sahiplerinin buradaki adamtarile te.. Ancak bilihare emliı.ki mılliye. 
,,...,,..,,,....? Soro • ..... kı srlıhiye mllzcsi hlnasnıın mık.+anl· ~-- u. A.M.Ugt ceva.p " dirmi~. Divna toplanmış, buna e- masa geçilip bunların devamlı kontro. ....,. !Atından olan bu dükkfınları sıhhi-

oldo: bemmiyet vermemişti. Biraz son- Uzunko··pru·· ·vı·ıı·n ıu tnkn.rrilr ctml§Ur. M t ye mÜZCl!li idaresine terkettl· 
- Sen orasına kan..~a! ra düşman gemi<>lnin direklerinde 1 - - Yapılan tetkiklere göre bugUn fi- ensuca Srlıhiye idaresi bu dükkilnlan yılc• 
Süleyn:ınn 2-eis rotayı Ce:nova.ya Türk esirlerinin ölüleri sallanmış. d 1 tt yatların yUiuıck tutuımasma t.nınaml. tınp, müze hinnrona ilave ctrnelt 

~virdi; .komanltı.T küçük balıkçı H ra 1a 1 le bu stlrU sah.lplcriııln yani "koyun. satışlarında niyetindedir. l!~:ıkıı.t vaziyeti hazrrtl tı. aile arasında teliiş ve hey1:1 - ""~ cıı.,ların burad!ıkl adamları lı.mil ol. 
,,,,~-~1erine ~ı:0-~1erdi. Bunun i c .,..,,,..pöst • · T "-b rt "' dola.UTclyle lnhsisat vcrilemedı' -
o\;UOLL ~"'u - an ua.s'5' ermıştı . ..._.,, re e e- O" h • · d Ü k uıakt.\Clll' . .Bunların ds. en mUhlmlcrl ,,._, 
~in onlar Türkleri gördükleri za- si glln çekilip gitmiş; birkaç gün un şe rımız e m za e- blrka~,, kl"fdir. Toptancılara azam~ı ka'r ğ'inden bu kara.'T bir buçuk senC" ~ denberi bir türlü tatbik mevkiinC 
man fazJn teın.~ etmczlenli Fakat sonra, bir iki Cezair gemisi da • relere devam edıldi Fiyat murakabe koml-'.yonu koyun h dl · k d konulamıyor. 6 dükkandan 5 diik• 
Süleyman reis bu sefer şehir :lo- ha vurup eslrleT almış; gelmiş, Dün limanlar umum müdürfü • a eri 00 U kıi.n müstecirleri tarafından Sıhbİ 
~larmda r.ıstladığr ilk balıkçı ge- ayni ııckllde bir ültimatwn daha !;riinde, devlet demiryolları: umum Yüz birinci hırsızh "'gı Dün toplanan fiyat murakabe ye müzesi idaresinin emri üzeri .. 
misini çevirdi. Beyaz ib&yrak gös.. vermişti. Murat paşa sene aksilik müdür muavini Fuat ve hare.ket komisyonu, bir müddet evvel ne bir buçuk sene evvel tahll~"' 
tcrildi ve bir levent bonı ile ba- ctmeğe kalkmr'.:j; lii.kin hayatları dairesi reis muavini Rifatla al& • yapan Sabıkalı ! perakende satışlarında meşru olundu. Bnim konturatım hugüll 
gudı: tehlikede olan e~lrlerin akrabası kadar ecnobi demiryollar miline.;. kın- hadlerini tesbit etmiş olduğu lı:ndnr olduğundan, bu 1-134 nu • 

sillerinln iştirakiyle bir toplantı K8.zım Karaıbatak adında bir "·erli pamuklu ve ipekli mensu. maralı dükkfuu ynlnız ben tnhlı} 
- Ko .. -ianaym., diişmnn deği- ve halk a•,...,ı.ınnmıR', divan kapı- bıkal 101 · · hı _, v nd 1 ctmed· B ·· k l tı '-;t .. .,..... yııpılmı.ştır. sa ı mcı rs.ı.uıgr an cat ve ipliklerin toptancılara ım. u gun on ura m .,. 

lli1 Ccnovaya iblr mektup götnre.. sına akmL~tı; bunun Uzerine tek- 'l'op'antıda Uzunköprü • Sivilit.. dolayı dün asliye altıncı ceza mahsus meşru kar haddini ka. mlı:ıtir. Bana da tahliye etmekl"• 
~! lif kabul edilmiş, Felemenk esir- grad demiryolu kısmnım hUkUme- mahkemesi tarafından 3 sene 4 rarla.~ııınıştır. ğhn tebliğ olundu. Pek güzel. sen 

Durmak istemediler anı& kaç .. !eri ve bulunan mallar geri veril- timiz tnrafından işletilmesi ctra ' · ay, 6 gün hapis cezasına mah. . Buna nazaran, standardize ip_ ğfmdüklrum hemen tahliye edccf' 
mafa da muvaffak olamaddar. SU.. mişti. Aınirn.l da cokilip gitmişti.. fmda Dlmetokada müzakeresine kum edilmiştir. Jiklerin toptan satışlarmda top. 

0 
• • .ı 

başlanan teknik meseleler görü • Kftzım Karabatak .bu defa Ni. tancıya yüzde 15 fantezi iplik ı Fakat bu ''~ıyet karşısında 
lcyman reis tayfalan göroeıı ge- Bu h3.dise Murat pa..sanm Cezair. ştilmüştür. Mümessiller birkaç şanta.<;ında NevY.at adında bir l . to tan 4. •• ı' d to - sual hatrra gclıyor. Acaba bC 
~; Onlarm ortnsmda. <111 ür ""'" de b"• bUtün ·"---" d'" . - crın p saw§ arın a pan,,. d düklı:" ~- tabii tt"kt 501 ,, 
"w"........ " ,,._ us g\Talen uşmesınc, gün daha şehrimizde kalarak mü- bakkalın dükkinmı kapı kilidini tan yUzd 20 k1 h e wıı ye e 1 en •· 
lamıda bir çocuk da vardı. Soniu: lanetle anrlmasrna sebep olmu.c: • .zakerelere devam cdeccklerdır' . kırmak suretiyle sovmnc:tu. cıya t ed_ 'pa.malularıu, toam sıhhiye müzesi idaı esi hemen Jı:v " J-""' mensuca. ve uz m n p. k t k b b' ad ı .. -Utl • 

- Bu kimindir'! tu. Hüsrev paşa çalışkan ve ti- Heyet buradan Ankara.ya gidecek Şaziye adında bir kadın bo§an. tan satışlarında toptancıya yüz_ re e e s-:~cre u ın a ~. ., 
Kmnm sakallı kaptan: tiz bir adamdı-, reislere bll•.r.1' hUr tir. dığı Wi kocası Salfilıattindcn de 8 kasarlı düzlerde vfü.de 10 glen tadilatı yapabilecek mıclir 1 

J..... • 1 kal M ' ·zecı '"zd 15.J k' Hayır. Zira, şimdilik, yani vaZ 
- Benlmdi'r! met gos-teri:•:ordu·, 13.kin yen1"erl. mahkeme kara.riy e a.n QOCU. ersen e yu e • pamu t' h d l · ı '"ı.....;""t ve' 

J ""' E k• h 1 <nınu """ırm~cn. karar v·"'rmt'ı; · ı·v· d'" k lxıda • .;; ... ~ 8 ye ı azıra. o ayısıy c Lll'~,,,.. • 
Dedi. leri beğenmiyor; onlara güvene • s 1 ma su ... - ~ _,.. ... ~ lp ıgı .uz ev a - . ,~e. J rilemediğinden buna imkan gôrtl' 

ve geçenlerde yanına Arslan ve me~nze perde ve ag ıplı.~lcnn.. lrmivnr. 0 baldo bu dükk~ 
- Allah bağı:şln.sm; usmı &nür miyordu. Memleketin içeriteıindo Atiye dmda iki tanıdığını alarak de yfuxle 12, makarada yuzde 8 bo "lıırak d d bnzı "11· 

!ü olsun! Sı>~cn bir ricam var. Türk nfifuzu çok znyıflanuştı. Re. tiflı.kl·&r. Salii.hattinin Nişantaşmdaki evi.. meşru lkar vcribnişt.ir. t iid
0 

.. 1 ~rml ~?1boa ve kla n 
uu ya ... -- n .... , -==" cı.uz L' crın c se es ı . .,........... · ıger. Lıu.\.an ıya: mu a.. gibi bir menfa.at görülüyor. O 

....,.....,, .. o _,tm vcrecegmı-· • ...,--' d . . l . d rb t b ne ...nf.-.·iştir i D' - ta.-.s-+ f' t rak nn a~arın ı~ ennı z.ma 

ı9f_c ynnsı da peşin! Bu mektuba ralcma.k ve kendisi aşkcrin başın.. Macarıstan ve fsviçreye ---o--- be komısy~nu h~rdavat ~tışla. Halbuki ben, isticar etınc.kt' 
üsüindeki adrese götürecek, ee • da içerilere giderek vergileri top. ihracı lisansı verı" ldı Çoc " 1 ak rın~a c;ıa yuzde kar h~en kabul bulunduğum dükkanı. Jiı.znngel ~ 
""aP getireceksin! Ben akfilUDa Jm... lama.k, oralaııı devlet kuvvetini UQURU a m 1Sl8J8n etmlştir. ~nlar ~ aşagıda~: tadilitm yapılmnsmn gi.rişildlS:l 
dar buralardayım. Oğlun da o za- h.i3scttirmek istiyordu. Yalı ve .. İstanbul tiftik ve yapağı idnrc bir kadın mahkOm oldu Kaba a!atta ~e 20

25· ınşaa~ anda hemen tahliye ctmeğ\> hll .. 
heyetinin b3zı dileklerde bulan • ~a~esınde yuzde · sı:ı:ıavı ım olmak üzere, kinım ult il 

1 

mana kadar bizim ınfsafirimiz ol- kilha.rcınm konağrnda tersane di - mnk Uz.ere Ankara.ya göndenncğ" Şaziye kapıyı açan eski koca. ışlerınde. kullanıl.~nlarda yuzd.e tutmağn razıyun. Bu takdir de d • 
sun! vanında bu mesele Uzerlndc dur. karar verdiği murahhaslar Anka- .sınm şimdiki karnıı Ayşeden ço. 20, el a!atında ~e 50•. maki_ ğl'r beJ dül-;hlı.n da. kiraya vrııl ' 

Kaptan son sôzler üzerine biraz du: konuştu. Sülcymnn reis ha.k- raya gitmiş ve teşebbüslerde bu- cuğunu istemiş, fakat Ayşe ver. ~· motor ve h~sı qelıl-lerdc bilir vo hazine beher dükkfındıııı 
sarardı, itiraz ve rica etmek is - kmdaki hürmeti çok fazlaydı; o lurunağa. başlamIŞUr. memekte ısrar etmiştir. Bunun yuz~e _50. mak~~e aksamı ve senede hiç değilse ıso kil ur lir 
t.cdi; Wtin kendisine bunların bir nun gönlünü almağa r,aJıştığı an _ Haber vc.ritdlğl..'lc göre U!tik Dıra. il7.erine Şaziye, Arslanın da yar. spesıyalıtelerde yüzde 80. nlabilir. 
faydası olmnm""'" ve korlanak j,. cat ta.clrleri Vekdlctten, şimdiye kn· dımiyle Ayşcnin üz.erine atıln1ış Bu dükkanların bo. durma ın • 

·.;~· laşılıyonlu. Ömcnlen de takdirle dar ııc .. best dövizle yapılıuı lhracatm . kendisini dövmüş ve çocuğunu da ve bazı vatandaşların lşJerıP: 
c;in bir sebep bulunmadığı anla • bahseW; onu tekrar beylerbeyi blUlfmıı. olamk llımç ~lcrine bndema alıp kaçırnuştır. 1 Trakyadan bozmakta ne gibi bir menfaat J11C 

tıldı. cenovnya doğru yelken açıp divıınmda görmeyi ümit ettiğini takas usullerinin esas tutulmasını rt· Bilil.hare Salfıhattinin şili:ayeti huzdur, anlnnıı)orum. 
gitti. Tüı'k konıan gemisine alı - söyledi. 8Ulcyman reis bunu te • ca ctmektcrl:.ılcr. Bu maksat ile hll.len üzerine yakalanan Ş:ıziye asliye Ana ol uya Sıhhiye müz~i idareci bu tE'kfı-
nan çocuk evvel! ilrldlyordu, 1.4- şek:kilTle karşıladı; liiltin mazur Ankarada bulunan İstanbul Takas LI· altıncı ceza mahkeınesıne veril. fimi kabul etmemekte ısrar edl ' 
kin Ömer onu o kadar h<>6 tuttu mited Şirketi mUdUrU Salih Bnngu_ miş ve çocuk da ba:basrna inde 1 yor. Niçin? Ekmekten bile iktl' 

sayılması, bununla beraber mut • otıundan da izahat nlu:ınışt:ı:r. olunmuştm. 1 .. sat etmek mecburi~ etinde Qldll : 
ki kısa bir zaman sonra adeta ah.. laka ona lüzum görlildUğü takdir- Diğer taraftarı Ticaret vekfiletı ın. Mahkeme dün $aziyeyi mes.. gOÇ ğumuz bir günde, devlet hazineoO 
bap olmuşlardı. de canlo. başla hizmete hazır ol- gllterc ve Almanyayn satılacak eski ken masuniyetini ıhlal suçundan senede 6 dükkiında laakal ıo 

A t...... ..... a doğru kayık döndu~ ·, d ğu d 1 d 10 .. ha k a· · rdı Kendi arzulariyle bC''-'atmamc 1. et.s' .. ~...... u cevabın a bu un u. rekolte mahBulündcn artacak tlftiklc· gun pse, en ısıne ya m J ıra zarar ın. verel'ek Anadoluya göç edı>cekle- B hhi · · ·a~rı: 
kırmızı sakallı kap~ te1a..,ıı gö Hüsrev noc_n Kostruıtin ve T ro llıın.r.s vermeğl kararla§tırIIU§1.ır. eden Arslanı da 350 kuruş para ence, sı ye muzesı ı ~ ·~ · rin son kafilesi 7 Hazirnnda şehri. bu dilkk. 1 h k ı ıır• 
rtinüyordu. Con E.1T ve ailesin.in lemsa:-ı taraflarına sefer hazırlık- Maıam olduğu 07.ore Aımanınr ı cezasına mahl"fun etmiştır. mizden hareket ı>decektir. an nn er ·ese ıcmen 11 tn milyon 200 bin liralık, 1nglllzler de 40 ---<>- zu ettiği anda tahliye cdi1J11C 
bir ay kadar evvel giltereye Jannı yapar.k<'n, güzel bir bahnr Diğer taraftan Trakyc.dan gide şartiyle kiraya vermelidir. Dili< # 

o;•-ı ... olduklarını söyledi Snley.. · ı bin balye U!tlk atacaklıı.rdı. Almanlar T d•k 1 V k 1 cc.k olanların Teldrdağ iskelesin- ' 
o·w=s' saba.hı beş gemiden ibaret bır n- bu miktardan 200 bin llralığml lngi· ' as 1 name er 8 a ete kft.nlıırı bu §art altında klrnlanttl 
man reis ona te~mm sebebini gill fil C i .. ü ld" ne sevkleri başlamıştır. g-n lal' le rdı 

z ı osu eza r on ne g-e ı. urJcr de s• bin balycslni teaı.lm nınu~ b"ıld.ır"ılecel< ~fuhtelif mazeretlerle gideme. v !P tr "'1~·'· rd... ı:ı.k lllf'!l 
sordu. Kaptan gözlerini oğlunn Gel"n elçı' amiral Mansel'in bedi- b ı ı o.zıye i n _.a nr m aın '° u unuyor ar. mie olan rın son bir kafilı~ ola • ve sıhhiye müzesi idaresinin dil'• 
çevirmiş olduğu halde: yelcrini verdi; eski tf'kliflerlni tşt<J bu scrtye kalan 1 milyon Ura_ Bazı mekteplerin talebeye ve - rak sevki için kaymakam ve na - kat nazarlanna vtızediyoruz. 

_ lruuımammız diye korkuYo .. tclmırladı ve bir aralık dedi ki: lık tlt"tlkle 6 bin balyedcn maadn elde kaletin malümatı olmadan mccbu. hiyc müdürlel'inden ism istenmiş 

nnn
'· bulwul!'ak olan eski man.sul tiftlkle· ıi tasdikname verdiği anla.şılmış - tir. Bu listel"r geldf.kten sonra 

- Bunlardan başka amiral C"• " 
Dedi. Süleymmı reisle oğlu da ö rin başka. mcmıckeUeTe ihracmcı mU· trr. V kalet alfikada'rlııra bundan 

1 

bunların sevki için icap eden ve-
na.plan. tercüman mer Süleyman saadc vcnlmL,ur. böyle gerek meCbuıi, gerekse s:ıit hazırlanacaktır. 

bakışWar. Ömer, Cenovayn kendi- efendiye tngilteredfln gönderil- Bu klU'arm tatbikine do geçllm.l§ ve kat't ihraç i'.}lerinin behemehal Arjanrn ve Erdünü" 
milli bayramları si gitmek iStcdl, fakat bu fikri mfş olan ıiususi bir mcktub ın da Ticaret veklUeti 'M:acartstruı ve tsv:lç- Maarif Vekiletlne bildirilmesini ---<>--

Silleyman reis pek delice buldu. kendisine verilmesi içfn iır.in ve- reyP. tiftik lisansı vermiştir. tebliğ' etmiştir. 
Kaptan en bUyilk yeminleri yapı • rilmeısini rica 'Ctmişlerdir! Macarlstnna 1500• lsviçrcye do 500 

ton tittlk ilıracın.a mtı.saadc edilmiştir. 
yor: Ömerin yüzünU ve ba.krşlarmt 

- lsterseniz birisini yanıma t.a.tı bi .._ rd Di d-"':ı rhı ---o--
1 r ~ıu. sa 1

• van tuU e Dünkü ·ıhracatımız 
verin; o da tnhkik etsin; yıılansa hepsi birkaç ay evvelki vaknyı 
benim de oğlumun da hayatı si hntrrladılnr ve delikanlıya ba.kb- Diln de şehrimizden 350 bin li-
ziıı elinizdedir. ıar. Hüsrev pnşa gülümsiyerek ralı kihn:ı.cat yapılmıştır. Bunun 

Di.x.rdu. Süleyman ret.sın artık 60 bin lirasını Romanyaya ihraç J~ cevap verdi: 
5
uphesi kalınadı; kaptanı ve oğ • olunan pik demiri teşkil etmekte .. 

hmu scıvdJ. lkinei gün Cenovadaıı (Devamı var) ıilr. 
nynlan bir (t !?llvı "111ırdu; kaptanı 

ve gemin il ı lenlerinf sor
guya çekti; kayıkçının doğru SÖY• 
lediğt anlaşıldı; Oınerln de şüp.o 
hesi kalmadı ve Uzü.ldil. Babn o -
ğul kıç k&Sl\ra Ustünde ufuklara 
bakarken Süleyman reis ömerin 
omuzuna elinJ koyuyor; bir büyük 
ko.rdc~h ya.slı bir dost gibi diyol'du 

ki: 
- Ne diişünilyom:n, İngilte~

ye de gideriz! 
Bir ay dola6ttlar; Cezaire döo .. 

mOeJt ~ U, 

ledllere.k gittiğini, yerine Hüsrev 
paşanıa ,.eldi~ a~endller. Ne 

dallOOrl Ceıılno sarayma. a-

Yeni Sabah 
HUseyin Cııhlt Yalçın, bugUnldl ma

kalesinde Ruzvc.IUn nutkundan balı.. 

setmektedir. Amerika cumhurrclslnln 
AJnıanyaya knr§ı açık blr orphe nlıuı 
nutkundan parçalar alarak Amerlk'a -
nm, demokrasllero yardnnmm kcndl 
emniyeti ve medeni dUnyayı gaybct.. 
mcm')k için olduğunu Ruzvelt ağzın_ 
dan muhtclU para!',;TUfiarlıı kaydettik· 
ten sonra şunlnn söyle-rmıktcdlr: 

"Harp bn tooığı t.'lrlhtekl Am~rilrn 
lln bugtinl•U Amerlko:n mu•ru.y~ ~
del'S('k Amcrl1can rr.lllotlııln rnhmıdıı. 

ve milfeltklreslnde husule gelen dcğl. 
tifkllğia btlyUklOğltnden loyretlere 

dil.serlr- Aıoorlkan efkAn lWJ.WllJ)'t!bl 

~lllllgırtn bu harbi AdotA Avrupanm 
rruılınlU lhtl!Aflnrmdıuı mOte\.-cUlt bir 
mllesslI h1l.dlso znnnoolyorda ve belki 
de Alm:uı) yn blr parça hak blJe Vt'• 

rlyordlL A merl!;:ıunn bUyUk ekscrlyc·
tl bu lıaıbc kn.n~m:unal< fikrinde idi, 
Pnlaıt aynı A.merikn bugün bip teroo.. 
\'lıitaU~ harp ihtlmnllnl göze alıyor ve 
~ıkWı açı'"" mihver aleylılnd bulu
nuyor. 

Fikir ve matbwıt htırrlyctlnln tıı. 

mamllo lUUVCUt Qldu'ru \rQ AlımA pro. 

Çay geldi 
Şehrimi7.dekl tUcca.rln.rın elle • 

rinde bulunan çay stOklarınm mik 
tan ve kimlere satıldığı kontrol 
edilmektedir. 
Diğer taraftan tstanbula dün 

de 700 sandık çay gelmlstir. PJ
ynsa oldukça ferahlamr~ır. 

üniversite heyeti Ankaratla 
Üniversite haftası için Diyar • 

bakıra gidecek olan üniversite 
rektörü Cemil Bilselin ıiyMctin • 
deki heyet Anlmraya -varmıştır. 

Heyet, diln Büyük Millet ).fec
ı li~inde bü~e miiznkcrclerinl ta -
1 kip ettikten sonra Başvekil Dok-
1 tor r..efik Saydam tarafından ka-

bul edilmişlerdir. 

Reisicuınhurumuzla tebri~ 
ve teşekkür telgrafiarı 

teati edildi 
Ankara, 20 (A.A.) - Ad~~: 

nin 25 mayıs milli bayramı IJluıı 0 
scbetile Reis.icumhur lsmet ınaııJ'' 
ve Arjantin Reisicumhuru ıtob~c-
to M. Ortiz arasmdn tebrik ve .::• 

nan koca Amerikanın bile ruızl tehi!.. §ekkilr telgrafları teati ol~u 
kf'tllndt'fl ma1JUn olmAdı/ıTnn iman r;r- tur. 
tirdi. Alın:uı d.ava"iınm haksızlığına, * .y. • 

<.1' 
l'ado Avrupa için cleğll lriıliin dUn~·ıı Anknnı, 2 9(A.A.) - 25 ıtı8-'ıı" 
için bir :fı>liiket teşldl ettl,;-lnc i te lfü: ~ı. müsadif şarki ÜrdilnUn . ıııitJl 
111ilyondan fınlo. h\lr bitaraf bir mil. b:ıyrnmı münasebetiyle ReisJCll lt!J 

ımgandnıruım son derooo gayreti<) fa.. letln bfiyllk ek rlyct kütlesi ım:.uı gc- bur ismet 1nönil Emir ,AbduUıı rC 
allyct rU ,terdi~ ve ;yt•rlllcr ara.sında hrdl. Bıı, bütün nıooani bc'Ş('riyetln tebriklerınl telgrafla bilclirnıİŞ, ; 
kenılislno lruV\·etU tnmftarlar buldu- ~ ükrelc bir m:ıhkemoolndetı sadır o. 1 l~mir de bilmuka.bcle te~ 
ğu bu memlekette n•lihim fiklr V() ka- lıın hükUmdlir. Avnıp:ı harbine müda. rini telgı'afla n.netmiııtir. ____..., 
nnat çarp~mnlan vukua geldi • .Aııx>. haleyi bt}~·ıik bir eks<'.J"lyetle tstendyen 
rilauıın devlı•t ad&anl3rf, mUtefekldr- Amf!rlka P.fktın nrmıml~·Mlnl l<Uçl\k 
lc.ri, mtıharrirlcrl, ısnnaylcllc.ıi, tnccar rnllletlertn ha~ t ve lııUklfıll d:ı 

!arı, lşçllerl hasılı bütün Amerika çetin mil<'.ad<"1elc:rdoo l50llm y&'\.'nŞ yn. 
halk kUtlool lB'\.~ yın'tlŞ lıaklkatl an.. VR.'J kazandı '\.'C nihayet Amerikayı 

ladı. Anıerll<anın ne müthl' bir tetı- büyUk nlsbctto na7.f nleyhtan yaptı. 
llltc lmrşrsında bulandııj;'1lllu ı;önlıi. Bu manevi zafnr muhakkak ki rnad«U 
Ok,yaauıılada A~ruııedan ayrı bulu • :t.aferle de tef.$~üç edccıcktlr." 

ZAYJ !<l 
17..f.')!?8 tarihinde miltCII'flıc bll- , 

mektepwn almış olduğum se j!Iİ!l' 
dctnamo zay~ olınuırtur. y~n · 1 • 
alncağ·mdan eskisinin hUkmU 0 

madığı nan olunur. u 
Şinasi Tüıi<üst 11 
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za~iii~nsa ... 
~ Darlan Fransanm 1'.J. 
lbJ::Ya _ ile i§birliği yapacağı 
~ şayialar üzcrıne Vici 
~:unda ibir nutuk fö; lE: Ji. 
~· Fra.nsamn takip ettiği si., 
ıı~ ı anlattı. Şu satırları onun 
~J\·ounun. muhtelif ycrlcrindan 

.. ruz: 
~ .. F'ransa keneli istediği ısullıa 

ll<:acak ve Avrupanm tanzimi 
t'.d~ bizz:ıt !hazırladığı mevkii 

Sa ~tıı·. Unutmayınız ki 1'.,r:ı.n. 
. endi tarihinin en korkunç 

"'ı.ıkZitne~ uğraıruştır. Bir bu_ 
ı td l2ıılyon esir verdiğimizi ha. 
Übj a tutmak lfızmıdrr. Bu ımnğ_ 
ha~ete :mazide irtikap ettiğimiz 
ltı.aın! .. sebep olmuşur. Eski zi. 
C!tJ .-:->ffarmuz ya:bancı menfa_ 
1tı.i jin . milda.faası cihetine git.. 
P erdır. 1940 haziranında ga. 

l't:k t:v!et mütarekeyi reddede_ 
~ ız~ e7.ebilir ve Fransayı dün. 
ltat \:tritasmdan silebilirdi. Fa_ 
~ uı:u ya:pmadı." 
~Utnleler şimdıye kadar 
talı 

1 
ın felzketini anlatan 

<la r. ann en kuvvetlıleri arasın. 
~l'er alır. Lü.kin doğrus~ 
~.efıJt~k lazungelirse eğer müt_ 
~atb·e:ı olmasaydı 1914 • 1918 
~ a 1nın de ilk birincı veya ikin.. 
· ~ 'il sonunda Fransa için bu 
tıı il t mukadderdi; zira o za. 
ı d:ı- Fransa ile Almanya ara_ 
ı t1~1 kuvve.t nisbeti da:ha nşa. 
~ egıldi. 
~ansanm geçen harpten son_ 

\1tupada en büyük kara dev. 
ile~ ünü oynadığı, kendi hali_ 

i\Jııadan ba~alarını ilima. 
: .kalkıştığı, lfLkin bu gaye 
"!b. ilıııngeldiği şekilde hazır_ 

Q r;...auı,.,"l ve hazır bulunmadığı 
ı: :-~ ı.ıdur. Ammıl Darlan bu 
bıı ~rı gayet iyi ve pek sami. 

ı r ~urette anlatıyor. 
~.\<kın Fransız tarihini bilenler 

•ıen.ı.f94-0 harbinin neticesi bu 
~ ketin uğradığı en korkun~ 

~e Pt ve felô.ket değildir. y~z 
lıı- ~arp)eri esnasında lngılız. 
~· ~te dördünü isgal etmişler. 
~~~~ak Jandarl~ Fransayn 
a~ ır ruh aşılarım~; kendisi 
~9ı.e cayır cayır yanarken 
~·~ :milletinin kalbinde mil. 
'~e ıınukavemet ateşini yak. 

)' ~ı Sezar'm o zaman Gal. 
~e.nuen Fransada yaptığı ve 
Sı~ne süren harp. Fransamn 
~ ~~felaket ve hezimetlerin 
lı1~ı~ g\idür. 
~ '<ittan 54 sene evvel Golva .. 
~ l'ani Fransızlar ısyan · e. 
~ ~~. terl>!Ye. e<;lilmele~iN gondenlmişti. Bu ıs. 

Bismark 
zırhlıs; 

Topları susturuf
duktan sonra 

• 
York 

kruvazörü 
battı 

Patya ismindeki muavin 
kruvazör de batırıldı 
Londra, 29 (A. A.) - Amiral .. torpille batırıldı ! lJk dairesinden tebliğ edilmiştir: 
Bir müddet C\'\'Cl hasara uğrr-

1. 00 °d ;. 1 b yarak Suda körfezinde tamir c • 
en .. c.z a I U ay Ve \ dilmokte olan Britnnyanm 8259 

aıker kurtanldı İ tonluk York kruvazörü o zaman-
Lur.d.ra, 29 ( A.A.) _ Amiral. dan beri miiteaddit defalar bom-

lik dairesinin tebliği: oordıman edilmi~Ur \'e tamamen 
Alman. Bismark zırhlısının kaybedilmi~ addedilmelidir. Ge • 

talhribinin son safhası hakkında mide yalnız 2 kişi ölmüş, 5 kişi ya 
halen bazı tafsilat vrmek müm ralnnmı§tır. 
kün lnılurunalctadır. - : Londrn, 29 <A. A.) - Patia 

26 • 27 mayıs ge<>esi donanma muavin knn·azörünün Alman tay. 
tayyarelerinin torpil 'hücumlan ~:are~crlnin yaı:tığt .bi~ .hücum ~e
ve evvelee bildirilmiş olan gemi ticesınde battıgı b1ldirılmcktedır. 
!erden başka Stkh gemisinin d~ Patia batn::ı.d~n :;~el ~u .. t.a~·ya • 
iştirakiyle destroyerler hücumu relerdon hırını duşurmuştur. 
neticesinde Bismiırkın sür'ati 
büyük miktarda azaltılm ış ve diL 
men makanizması çalışmaz bir 
hale sokulm~<rt:ur. Maamafih, 
Bisnıarkm esas \•e tali t.aretlcri 
müessir kalmakta devam etmiş
tir. 

Anavntan filosu başkumanda. 
nr, şafakln beraber Bisınarkı c:e. 
virmck \'C King - George ve Rod· 
ney'in topları He batırmak niye. 
tindeydi. Fakat mutahavvil ve 
meşkuk nıiyct şeraiti dolayısiy
le düşmanı çevinneden evvel gün 
düzü beklemek icabeylemistir. 

S:::at 9 dan biraz evvel. King • 
George ve Rodney, esas taretleri 
ile düşmana atc..'i a<'mtıfardır. Bu 
iki Zlrhhnm at~~i dfü;mnrı sus. 
tunnuştur. 
Başkumandan o zaman, Dor. 

sctschirc'e Bi~m::ırkı torpille ba
tımıa.k emrini vermistir .. Evvel. 
ce :bildirilmiş olduğu ,·e~hile, 
Bismark, bu suretle. 27 mavııs 
saat 11 i bir dakika ge~ baL 
mıştır. 

Bismarkm mürettebatından 
yüzden fazla subay ve er kuvvet
lerimiz taraf mdan toplanmıştrr. 
Bunlar, harp esiridir. 
Bismarkın battığ'ının ertesi 

günü, Alman zırhlısmm batması 
ile neticelenen h arekata iştirak 
ebniş olan deniz kuvvetlerlınizin 
bir kısmı, Alman tayyarelerinin 
ağır hücumlarına maruz kalmış. 
tır. Bu hücumlar esnasında, Tri. 
bal smıf mdan Mashona destro
verine isabetler vaki olmuştur. 
Mashona, bil3lııra batmıştır. Bu 
destroyeriıı mürettebatmdıın bir 
subay ve 45 er kayıptır. Kaym. 
ıann en yakın akrabası mı.inıklin 
olduğu ka<lar süratle vaziyetten 
haberdar edilmiştir. 1 

Bir Alman şilebi 
müsadere edildi 

Londnı, 29 (A. A,) - Amirnı. 

Irk dairesindPn tebliğ edilmi~tir: 
Bir cenup Amerikası limanın. 

dan işgal altmdn.ki Fransada bir 
limana gitmekte o1an Almanya • 
nm 3290 tonluk I.eeh şileblni mü
sadere etm~tir. 

• 

Fransa 
Fransız Fasmm büyük 

k ısnu nı 

isp an yollara 
terk ediyor 

J.ondra, 2ll ( A. A.) - Deyli 
Telegraf gazetesinin I<'as'taki mu. 
habiri yazıyor: 

Fransa ile · lspanya arasında 
l•'ransız Fa.sının büyük bir kısmı
nın İspanyollara terki hakkında 
rnilza.kereler cereyan 'ltınektedir. 

lspanyollar 1912 tarihli !span -
yol • Fransız muahedesini daima 
tees..cıüfle kanJılamışlardır. Bu mu. 
ahedeylc İspanyollar istedikleri 
mıntakadan <;.ok dnha az geniş 

0

bir 
mıntaka almışlardır. İki tarafın 
prensip itlba.'ile bir anlaşmaya 
vardıkları ır,annedilmektedir. Bu 
anln§ma mucibine<' f spnnyanm 
Dued Sebu ırmağına kadar uza • 
nan bUtUn araziyi alacağı bildiri
liyor. Fransı1Jar Lynutcy ile Fas 
şehrini muhafaza edeceklerdir. 
Yalnız lspanyollann Fas şehrini 
de istem eler! ve Fransızların bu 
ıtehıi terketmek arzusunda obna
malan mil~küliı.tı mucip olmuştur. 

Deyli Telegrnf g~etesinin mu. 
habiri, 1''as1ılnrla Pas istiklali ta.. 
rafta-rlarmın Fastııkl İspanyol 
Bölgesinin genişlemesini iyi karşı
lamakta oldukları fikrindedir. 

• 

Berlin büyük 
elçimiz 

Dün parlak bir resmi 
kabul tertip etti 

Bcrlin, 29 (A.A.) - Türkiye 
büyük elçisi Gerede ve refikası, 
dün akşam parlak bir kabul resmi 
tertip etmiştir. Bu kabul resmin
de Alman ısalısiyctleri ile kordip
lomatik hazır bulunmuştur. 

~~harplerinin kahramanı 
~ aAft-:._eriks'dir. Genç ve asil - Ben bu kadm kadar gaddar \ 
'ıı.....~dı; uzun !boylu ve ce_ 
!'.~~ ata ıı..: ve kan içmeyi se:v.cn bir maltlCık • •uİnmektc, kargı at. 
~ .. 'Usta idi. Geniş çiftlikleri görmedim! O, insanların göğsüne 
'~isyana evvela uşaklarını yapışarak kanmı emen hak.iki bir 
~; dır.ınak suretiyle başla.. yarasadır! Bu kadın evvela benim 
~ SOnra köylüler de onun üzerimde bir sihirbaz tesiri yaptı. 

ordusuna katışµıışlardı. 
~ b·· .~ cesaretleriyle Seza. Modern ve eşi görülmemi'.} bir si. 

Vı!7.an: 

Casus mektebı profesörlerinden 
İsveçli 

Suriyede 
vaziyet 

. 
Hataraı\:rı yazan : Affı Dede lbrabim Bey 

Edirnede bir dervişin odası - Edirneninkı§ı-1313 
Yunan muharebesi • E dirnede cülus ve zafer şen
liği - Baklava daveti -

Şamda evveiki gece Edirnedo tuttuğumuz ev, csk~5rlmiz Dömekeye girmiş ve z.'.lP • 

1 ·ıd· cami civann<la, hamamlı bir ufak tetmiştir. Tafsilatı sonra arzolu • a arm verı 1 1 ev~ l~~ası ayda dört buçuk me.- · nacaktır, tebşir olunur.,, 
\ cldiyc ıdı. Sahibi Direk Hafız na- Dömeltenin zaptı tafsilatı lkdıı.-

. Londra, 29. ( A.A.) - Röyter mmda bir zatmıı.ı. içinde dain1n mm S Mayıs 313 tarihli nilshasın .. 
aJansmııı Surıye hududuna. gön K k • • 
d d. w• h .A h b .. b.ld' . - ur:an o unmus Kur an \'azılmış da vn.ı~ır. Bu sırada sultan Ab-er ıgı ususı mu a ın ı ırı. ·• · 
yor: bir ev. Aşağı katt.n bir hamamla dillhamidin ~ilfısu günU yaklaştı. 

Suriye ht:dtıdurıda sük\ttı cari bir <>dn. Bir iki ayak meı'tlıvenlc Herkes, muznfferiyat münasebeti 
olmakla buaber İngiliz devriye_ çıkılır. yukarda bir sofa, iki oda. Je bir fcvkalıide şenlik hazırlığı
leri burada. m~tcyak:kız bulu.rıu_ ı Odalardnn birinin sokağı: iki per.- na kalktı. Şimdiye kadar bu gibi 
Y?!'lar. Sunyeyı. terkeden son f n. ceresi vnrdır. Diğt'rinin sokağa şenJiK gecelerinde, hiçbir sebep 
~dizlerden bırı olup Trnhlus enccr"sı· . . 
.Şam'dan gelen bir İngiliz .Cana.. P. ... ~oktur, ~ a~ız sofayıı. f. ve illeti olmaksızın, mahza tem. 
Fransrzlarm kendisi hakkmda kı pencer<'.sı ,-ardır. fkı de tepe ca bcV.ik \'e kayıtsızlık e.aeri olarak 
r.azik dav"'UlrtrklarmT, faJ;nt mı ''nrdır. Bu odayı ben nldnn. kapınm önüne bir fener bile as • 
Bcyrut'daki İtalyanların son za. Tepe emnlarmdıın birini de soba mazdnn. Bu deia aşk ve muhab
maı:ıI~da. kfürtah old~klarını s~y 1 kurup soba borusuyln kapadmı. beUe evimizin dışını ve içinj kan. 
lemıstı. E~lce evlerınden nadır 1 Yani üc adamlık bir kabir oldu dillerle donatmak istedim. Ama e. 
olarak çıkan mühim ttalvan ban. Od d· ' . · . 
gerleri ve diğer ttalyanlr ~imdi I" anı a' s:ınt 0~ • birden SOilr3 hmden böyle işler gelmez. İmda· 
mühim caddelerde dolaşıyorlar. j amba Janmaz. F.,hJı kuburdan °1· ı ~mıa askeri matban memuru Da • 

B;iyük bir otelde radyoda bis. : .dum. Sofaya oları pencereden bir ğıstani yüzbaşı HaCJ Mehmet E
mark'ın battığmr !bildiren haber az ziyn girer ama manevi ziya 'min efendi yetişti. Kırklar aşkma 
ıbir çok Suriyeli ~e .Fransrzlar ta ı eoktur azizim. ' ve namma olmak üzere kırk adet 
ra~ndan sempatı 1lc karşılan. , Edirne kışı çok olur demişler • I cam fener yaptırttım. Bir de lev

mı •• ~Yrut'da .Ahn.a.n öriilmi 1 di. Hatta sokaklarda ayaklanna ha şeklindı:ı bir kıt'a yazdırıp ka
yorsa da Halep bölgesTrun v~ j ~arık veya ke~e gi~ ip onun altı. pınm -z •rin" astırdım: 
bilhassa hava meydanının AT. na urga.n sarılmama yürümek ka- r.ıııtui nıırn '>&hah bahtiyaraııdır 
mnnlarm nüfuzu altında olduğu bil olmadığmı anlatmışlardı. Ccna- bu scb 
bi!•:ril-?1ektedir. . 1 bı Hakka hamdederim ki o sene Leylei nızu cWfüıu !'ô8hı dernnı:ılır 

Hancen memleketın ber titra_ h" k lın . -
frnda her şey sükUn ve thuzur i. ~ç '.fi .0 . O.C:.ı. Yan_ı kışa kış de- . bu ı;eb 
cinöe görülmektedir. Bummla diklerı ıçın ~oylo bır miktar tC'. Yek zaman olmu, kulu Jbrahlm 
beraber dün gece Tra:blus Şanı_ 1 ıberriiken kar yağdı. Bir iki gün ~bl halkı cihan 
da ilk defa olarak alarm veril. misafir olup git.ti. Şevketi icl&line hinlen duhandır 
miştir. Ti.~ i 1.er felce uğra_ 1313 senesi nisanının be§incl bu t;eb •• 
mıştır. Muhım yıyooe.k maddele. güni.i Yunanist fi' h Kn.pmm iki yanma üç adet ip 
ri kMi değildir. lund ğu • ana anı arp o • 

Alman va 
lngiliz esirlerine 

Mukabeleibilmisil 
yapmaya karar 

verdi 
Bertin, Z9 (A.A.. ) - Askeri mabfil. 

t!!rdc, lngillzlerin .Alman pal'8§iltçüle· 
rine harp kanunlarma muhalif hııtt_ 
ltcttc bulunmuş oldukları bildirilmek· 
tedil'. F.siT alman pal'SŞtit.çUler, kn· 
rmlanruı. bomba bağlanmak suretiyle 
öidllrillmtl§tUr. Bu sebeple, mukabele 
bllml.Bılc geçilecek ve her Alınan için 
10 !ngiliz esiri kurşuna dizilecıektir. 

Ankara vapuru Yuna
nistana gitti 

Yunanistanda kalan• Atina bü· 
yük elçimiz Enis Akaygen ile se
faret crkanmı memleketimize ge
tirmek üzere Yunanistnna yollan. 
masınıı karar verilen Ankarn. va. 
ptİrumuz dün akşam saat 17 de 
Pire limanına müteveccihen hare
ket Ptmiştir. 

·~ı 
ORDU ., 

Çevtnm: 

H. D. 

u eerıdelerle neşir ve ilAn gerip kandillerj mahya gibi astım. 
olundu. Çok 7.aman geçmeyip fil _ Krrk kandil kafi gelmedi. Yirmi 
tuhat baŞ!adı. Bu fUtuhat ceride kandil daha nldn1.tım. Bir noksa. 
ve flivclerle anbean saat besaat m kaldı: Bizim evde gayet gilzel 
üi.n olunurdu. Yenişehir fctholun. baltlava yapılır, Bayram ziynretle
du. "1.mdadı peygamberi" lifzı rinde faklrhanede yenilir. Knitlnr 
tarihtir. Diğer tarih: ''Geldikte ı;erefino ahibba ve yari.na. bir de 
bir müjde dedim tamamen i: Bu- acizane ahçı dedelik vazifesinden 
dur gazayı ekbcrl Hamldi. Hicri bir ziyafet sofrası çekelim dedik. 

1314.,. 
Bir gün kalemde, gönül Alemine 

atılan bir nıAnadan dolayı D&ne
kenin fethi hakkında bir tarih 
söyledim: "Eba Mevlina !iStlsi 
geldi imdada * Dömckcyi aldı 

dümtek hücumda. Hicri 1314,,. 
Hemen bunu ihvan görüp biri

birlerine tebşir ettiler. On gün 

sonra, 6 Mayıs 313 salı günü çr. 
kan ilavelerle Dömekonln zaptı 

ilan olundu: ''H4jludu Yunaniye 

kumandanı \'e ordı.ıyu hUmayun 
mü.5iri dcvletlfı gthem pnşa haı
rctlerindcn varld olan 6 Mayıs 

313 tarihli tclgrafnamo suretidir. 
DUnkU pazartesi gilnü vukubulan 
muharebede askerlerimizin dllira. 
no s.wlct. ''e muhacematma dilş
man mukavemet ed1m1lyerek gece 
saat bire knd:n· fe\·kaü.de şiddetli 
muharebe ettikten ~onrn, askPrlc>-

IAtif e yollu bir do davet tczke" 
resi yazıp da.ğrttmı: 

"Erenlerin e.şkma muhal>bet 
badelcrl nfı!J ve livalar fcra.ınu§ o
lunmak üzere dergfilıı feyze saat 
ondnn sonra ka.bul olunacak zeva
tı kiram 'hazcratmm teşrifleri is. 
ti'rha.mile esa.mileri sebt:f cedidei 
aşk olduğuna dair ilfuuıamcdir: 

Velinimetbn saa.detlfı sad heza. 
rnn Tahsin efendimiz hazretleri. 

IJı:inci ve üçüncü şubeler müdi
ranı jzamı. 

Veznedar Hazreti aşk Feyzi c. 
fcndimiz. 

Her !jeyc Galip efendimiz. 
Nur gibi bir zatı filikadir. 
Birinci §ube müdür muavinı 

Tahir :Mutahhar efendJ. 
Vçüncli §Ub(' müdür muavini 

Rasim efendi.,, 

Mezkflr tezkere bizzat Tahsin e. 
fendiye tn.kdlm olundu. Davetliler 
vakti malfunda cümleten te§r.if 

zekası \'C iradesi harikulide işle • ettil~r. Beni memnun ve mesrur 
mektedir. ettiler. Yemeken sonra kahveler 

Kendisine birçok defalar niçin içildi. Saat on biri buldu. Şealik · 
bu garip :ve etrafına dehşet saçan gecesi olmakla herkesin kendisi
meslekte ısrar ettiğini sormaya ne göre işi vardı. Dağıldılar. 
cesaret etiğim zaman, ondan ce _ Burada kıyafetim hakkında da 
vap almaya muvaffak olamadnn. bir kayıtta buluna}'lDl; tesadUf 

~~~Y'ü:k ve insafsız as]{erlik hirba.z!. Bu~nkü oon derece ka -
~eti ~ışıyordu. Kıtlık mem. rI§Jk hislerle bula.c;ınıg dünyada 
~e ~p geçiriyordıı. bu kadının tesiri altında kalnııya.· 

A. 'ı1engha.m 
• 35. 

Yalnız bir defasında bana ka 1 ~abillnden ~:r ~c~et ki ihvanm 
naat ve emniyetten ziyade korku lısanmda.n l!iJttim: Kırk sene ol. 
'-'e dehşet veren şöyle bir felsefe muştu ki setre giymemiştim. Mer. 
sini nğzrndan işittim. hum Fehmi efendimizi takliden ~a nıuhasarası esnasında 

trSı11 çıkanıan alaik kale ile 
t~a ~rm ortasında, hiç bir 
~~t~ıdeme:den açlıktan ve se. 
"-O~ • klrılmıştı. Golvalılar 
~~ kİşilik ibir imdat ordusu 
~ler~ halde Romalıların harp 
'la ~~ve harp 5.letleri kıµ"Şıı;m .. 
k ~ V aff ak olamamışlardı. En 
~1-.('~nge Toriks ordusunu 
·'l.ı: ~nk icin kendisihi feda 
tı 'hı~~r'ın karşısına çıktı ve 
~ rı:ıı arat.ark teslim oldu. 
\oıı;~ ~.gönderildi~ altı sene ha. 
ı..l'~ ~arat Sczar'm zafer ala_ 
'1l tlj huıunduktan sonra idam 

~'ın k d. · ti ·· ·~ en ı rıvaye ne gore 
~ ı> :f1 ~e sil ren harpte sekiz 

ı- ~l'i.J:r ?.aptetmiş; ücyüz kav. 
rı k altına alınış: lbir milvon 

il. 'ııir esltı..iş, ibir milyon insanı 
~- ı:ı·· ederek satmrm;ır. Roma_ 
\>~n olanları mcafsm~a 

ı k:'lrı t~; Galvavr b::ıı:;tan 1::1. 

cak insan tasavvur etmiyorum? 
Kendisi, cvvelil, şimal tipleri ara. 
smda ender görUlilr esmer güzel • 
liğinin hiç a.lI§Jlmamrş ve hak.ika • 
ten zehirli gülleri andırır gayet 
hususi, fakat insann talılmamı.~ 

tatta bir ilaç gibi sarhoşluk veren 
acaip, lakin baştanba.şa modern ve 
soıı derece cazip bir ihtişamım ta · 
6JIIlaktadır! 

Kendisi bir erkeği kendis.lne 
taptıracak kadar güzel ve zeki ol. 
duğu h:ılde, lm~anlara karşr göster 
diği çekingenlik ve sönmez kinin 
nereden geldiğini anlamak hemen 
hemen jmkans!Zdır! Muhakkaktır 

ki, bu kadm, her şeyden evVel, me 
ıez insanlardaki kan sarhoşluğu • 
nun meydana getirdiği müthiş bir 
ıstırap cc>henneminin şuursuz bir 
halde dama'rlarmda tutuştuğunu 

hissetmektedir. Oı,..ı Ve atec:ı iciT•de bır 1-nı ıı: 
1' b 'l'l 1' ..,,.., F'T""'"~... b _,_ft ~ 
tı. YUnrlurulc , :tın~ , kal. Hiçbir füı teb~;::üm ettiğini gör-

](ADl RCAN J1AFL1 mediğim bu bir keskin bıçak ağzı 

kadar hassas vo sert kadının gü· 
zel bir canavnr olduğunu hiss"t • 
mokten Jıiçbir an u?.aklaso.madım! 
Buna rağmen, bu duyğum bu kn -
elma karşı her an her mahluku öl
dUrmiyc kadir bir mabuda kaıı:ı 

duyulan bir hayranlık hissi duyma 
ma hiçbir zaman mani olmamıstır! 

E\'anka, keııdfsin<' heı· an ihanet 
edebileceğimi, hnttiı bizznt kendi 
elimle insanlık için korkunç bir 
tehlike olan hayatım s5ndürebile~ 
ceğiml p~k güzel bildiği halde, 
üzerlmd('ki tesirine o kadar emin. 
di ki, benim yannnda müsterih bir 
seJtjlde uyumaktan daha hiç bir 
zaman korkmamıştır! 

O, muhakkak ki, h<'r şeyden 

evvel bu asrm hakiki bir sihirba. 
ztdrr. Sihirbaz! Zira, belki benim 
memleketimin de bir gUn felA.kc
Une hizmet edebilecek olan bu ka 
dmı öldürerek şerefimi ve vatanı
mı kurtam~ağmu dil~ndüğüm an. 

lnrdn dahi, onu hiç kimsenin öL 
dürcmiyeceğini bana telldn eden 
garip bir imanın \0İcdanımı kelep -
çelcdiğini hissetmişimdir! .• 

Evanka, her şeyden evvel, h:ıs· 
ta bir mahlüktur. Bu hastalığm 

ne olduğunu tayin cdebilmC'me im. 
kan yoktur! Fakat, onun bUyilk 
canileri yam.tan vo kanından geL 
me ırki bir hastahğın pençesinden 
harikulü.de bir rsttrapla yaşadığına 

eminim! Esasen ilô.cın kudretine, 
bütün sihirbnzlnrm taşıdığı bir 
nıh ve zihniyetle, son derece i
nanmaktaydı. Kendisi iUiç kudre· 
tile insnnlan ru:rılamaz bir kinin 
cezasına çarptığı gibi, bi7.zat ken. 
dlsi de garip ilaçlar kullanıyordu. 
Uyumak için, yemek )imek için ~
nun aldığr yine e$'arenglz hirÇok 
iliiçlar vardrr. 

Bu hal gösteriyor ki, bu kadm, 
evvela, normal ruhla doğmuş bir 
kadın değildir, Fal<at buna rağmen 

- Bazı insanlar vardır ki, men. eksc"riya Van abasından ve b:ızan 
sup olduğu insan cemiyetleri onln- çuhadan sako giyerdim. Edirneyc> 
rnı ölümilnde bir zarar, veya bir ' geldiğim yılın ramazan bayramın
sııadct olduğuna kani bulunurlar. ~a, gönlfime geldi ki. burnca ha. 
Bu adamların ö!Umilnü haklı ö j Iım bu kadar malüm değildir. Za. g re. t 
cek Ye tcı.tbi.k edecek bir kanun 1 en resmi elbisem de yok. Bu • 
veya mahkem" yoktur! Fakat hl!l' ı nun yerine kalm olmak üzere si
ne .... ave ile me d ım· 1 yah çuhadan güzel bir setre ve si 

., J y ana gc ış o ur • 
.. 8 olsun b. . ti dil ~. . . ynh çuhadan gUzel bir pantalon - , ır eemıye n egı •. 
haktı ı o . tin ··ıu .. yaptırdım. Nışnnlarmn takarak 

r. ccmıye o munde za- ı .. . bayramda muşır p:ısanm huzunı-
fer, saadet veyn muvaffakıyet gör •. 
düğü' d . na öyle çıktnn. Müşir paşa mu • 

a am. hakıkatte, ynşamak . h .......... ~ı "fe d' !b h" ' a.,,.,.,._.,. " n ıye: rn ım e-
ha.kkını kaybetmiştir!. Bizler, işte, fendi niçin resmi elbise yapt.rr-
bu insan cem.IyeUerınln kanun, mamı!J?., demiş.· o da bana sor. 
mahkeme ve bugUnkU hukuk na - du. Arası çok geçmedi, seraaker
zariyelerilc verilem.lyen bu bakla. Jikten bir emir gelerek bntün 
nnı verebllen, bu adaleti tabak - harbiye kalemlerinde efendilerin 
kuk ettirenleriz!. cümlesinin siyah çuhadan setre 

Sonra, bugiln dünyayı dolduran ve pantalon giymeleri hususunda 
insanlar arasmda yüzde sekseni iraöei seniye çıktığı tebliğ olun • 
insanlığa ve medeniyete hiçbir du. Bu emir fmdadrma yetişip 
faydası olmıyan yığınlardan iba - beni bir de resmi elbise masrafı· 
rettir. (Devamı var) na sokmadı. Sultanım, ht'l! 
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nva 
nan yyarelcri 

ta ahndan nasd 
·Jombaland' 

iki hastanede bulunan 

bütiln hantalar öldü 
Londra, f9 ( A.i.) - AJman. 

lar tc.rafmdan Hcı.nya'nm insaf
sızca bombardımanı hakmda iş 
nazmJDmitratos bugün tafsilat 
vermi-tir. Kahire'den gelen biı 
telgrafa göre Di:nih'atos, Almaı1 
hava kuv-.etlerinin mczkflr şeh
re yaptığı ündüz hücumu esna_ 
smda Giridin merkezinde bulu. 
nuyordu. 

Dimitratos pike uçuşu yapan 
bombardıman tayyarelerinin in. 
filak bQmbalarlyle sokaklarda 
derin yarıklar artıklarını ve bil. 
yük hasarlara sebebiyet verdik. 
]erini söylemiş ve yağdırılan 
yangın bombalnrınm tahribatı 
büsbütün fazlalaştırdığını ilave 
etmi!if,ir. 

Yakılan binalar arasında iki 
hastahane de vardır. Bu hasta. 
hanede bulunan hastaların hepsi 
ölmü.5tür. 

Bu menfur hücumu alç.ktan u. 
çan avı tayyarelerinin taıımızu 
takibctmiştir. Bu tayyareler, ev. 
terinin dumanı tUten enkazı ~ra
rasrnda sığınacak bir yer arıyan 
sivilleri mitralyöz ateşine tut· 
m~lardır. 

Almanlar. m ·:uafaa tertibatın. 
dan mahrum bulunan ada mer
kezinin ihtı rn1 larmı. kadmlarmı 
ve çocuklannı kütle halinde kat. 
ederek ve şehri kesif bir bom· 
bardunamr ta.b• tutarak bu hu· 
eusta.ki rekorlıınna bir cinayet 
daha ilave etmişlerdi:r. 

Fransız -Alman 
iş birliği 

Ruzııelt 
Gazeteciler 
toplantısında 

Teklifini 
izah etti· 

Vaşin~ton, 29 (A.A.) - Röy_ 
ter: 

H.azvelt, bilhassa nutkunun 
b~zı noktalarını aydınlatmak için 
toplaciığı gazeteciler konferansın. 
da, bitaraflık kanununun ilgasını 

talebctmek niyetinde olmadığını 

ve bu kanunun tadilini derpl~ eyle l 
diğlnJ sarih surette tebarllz ettir. 
miştir. 

Ruzvelt bundan başka, ''budu. 
suz fevkalAde milli ahval' 'vaziye. 
tinin iliınmı fili kılmak için halen 
emirnameler nesretmeği derpiş 
eylediğini do 8'5ylemiştir. Ruzvelt 
bu gibi emirnameler çıkarmadan 
fevkalide ahval ilanının kendisine 
verolğj salAhiyetlerc dayanarak 
harekette bulunamıyacağmı tas. 
rih eylemiştir. 

Reis, gemi kafilelerini himaye 
meseleı.iyle al8..kadar noktai naza. 
rmı bildirmemiş, fnknt d"'nizlerin 
hfirriyetinln bltarafltk kanunu 
ile tC'lif edilebilir bir tarzda muha. 
faza olunabileceği fikrinde oldu. 
ğunu beyan etmiştir. 

Ruzvelt. Amerikan gemileri 
harp mmtakattı ilan olunan mın. 
tal alarda tlcar-t yaparlarsa bn_ 
nun bitaraflık kanununun bir ih. 
lllini teşkil eyliyeccğini ve böyle 
hir tedbirin derpiıı edilmediğini de 
8'5ylem~tlr. ..... 

KaJd.m, 21 (A.A.) - Yeni zetanda 1 

başvekili Fraser, Amerika cumhurre. 
1.81 R;ıııveltill eöylemiş olduğu nutkun 
yeni ~Jaııdada bUtUn halk tantmdan 
hararetle kartrla.ııınI§ olduğunu be. 
yan etml§tlr. 

Ru....eltJn azimkha.ne sl5zlerl bUttln 
dttnyade &JdaJf'r huaule geUrml§ vo 
hllrrtyetı •e lnanlarla milletler ara. 
sınd&.ıd. mUıı&Mlbetlere tıerafet bııhşc. 

den ııer ,eyi sevenlerin kAtfcslni oo
vUıdi.--:ııqUr. Böyle bir tını yardım 

ayes\tıde davamızın, muvakkat mfiş.. 
k1!1lta rafmen katı zaferle nctJcele. 
necett muhaklcaktir. 

(Cn tarafı 1 ndde) 
rlyııt yapmaktadır. Hayat ııt.edlllr 

derccedP pahalılaşmıştı. Yevmiyeler 
lchlnı..c ~~zı ta !\At yapıı.aca~ zanne. 
dilm ktf'd r. Fakat fiyntıan kabil oı. İngiliz • 
dutu kadar §imdlld hndlcrlnde tut. 

mak iç1n hUkt\mctin takip ett!#i 8iya.. ı•spanyol 
set dctf.~emtştlr. Yalnız çok az no.. 
retler yUkst'ltılecektlr . 
Athıka d layıslle Fransa gtttfkc;e mu•• nasebatı 

mahdut bir iktisadi hayat geçirmekte 
dlr. Otarsi)'l Frnnııaya hldiseler yUk. 

lcm~~r lktlslldl teccrrUdUn hiç de_ eı·r ı·spanyol 
ğil."c. dah 11 nyatıan dUnya. fiyatları.. , 

:;~:~~:~ıı. ~::~a;re::p~r v~d: I SÖZCÜSÜ 08 diyor ? 
bulunıın A\•rupa işb!rliği nıbuM te•:!l bladrlt, 29 (A.A.) _ llöyter: 
knn F' ansız - Alınan t,.masıanna de- Uariciy., nezaretinin sözcUsil dUn 
vaı:n ı1"1mPkfr.dlr. İngiliz • fspanyol mtinaı:ebetlcrtnt ga

Berlin, 30 (A.A.) - Yarı ~
mt 'ıir kaynaktan bildirilmiFr: 

Ai man gazete leri tara.f mdan 
sonılan suallere cevap olarak 
hnricive nezaret!nden bildirildi. 
ğine göre r{ mdi Parirte bulunan 
Frı:ınsrz hüktlmcti erkanı buradn 
muva1<kat bir müddet icin bulu. 
nuyo r. Kn.bincrıin Pat'ise na.k. 
1i halPn bahis mevzuıı olmamak. 
tadrr. 

zetecilerle gl5rllşmllştUr. 
Hariciye nezaretinin sözcllsll. İngl. 

Ik gazetelerinin İspanyayı ve diğer 
memJkeUer1 "yan dUşman., olarak 
tavııil eWkleri hUllU.8Wla nazarı dik.. 
kati çekerek dcml§tlr ki: 

A~ne i ~a _a 
En mutitrn ftr a 

Manevralara 
iştırak -edecek 
N cvyork. 1:9 ( A. A.) - Nev. 

york Herald Tribun agzetesicin 
yazdığına giire Amerikan ordu. 
suna mensup 15 tin ki ilil· bir 
fırknnın m?"'evr~lara istfr '· et. 
mek iızerc yn k'nda Porto _ Rico. 
ya gönderileceği resmen b•ld ril. 
miştir. Bu fırka, techi-ır'ltı b::ı_ 
kımmdan ordunun t. • mük ın'""el 
bir ci.izüt<>mmı tt\<'kil etm"k~rd'r. 

Mezkur ırnzeteve ~öre böyl .. 
bir nümı.me fırka.sJT'ın Birl"1'\ilc 
devlet müchfa n;mu" SC'" d 'r"<>e 
tah.·vfye e1ilmis b•rlundu•nı bir 
mmtıkaya gön "e ]mı>si mani. 
dardır. 
Avnı ıtn.zete Trin:"l-ı-1 nd•co ;ıe 

1ngil'z Guvan'rm Por' t \ _ RiM. 
ya ni beten va1;ın olduğu u da 
kayd_tme'dcd r. 

Hu dan üç kiş · 
kur utdu 

Londra, 29 ( A.A.) - Lor.dra. 
da zanne:dildiğine göre Hood'c1an 
yalnız üç kişi kurtulabilmi§tir. 
Bunla~ın biri subay, ikisi tayfa
dır. 

Muharebe kruvawrü o kadar 
ani bir surette berhava olmuş. 
tur ki infilAA anında derhal öl. 
memiş olanlnrı kurtarmak için 
hiç bir ümit kalmamıştır. Hoo
dun normal mürettebatı 1341 ki. 
şiydi. 

Yeni vergi zamları ay 
basmrlan °tibaren 
tatbik edilecek 

Gavrls:üi irat üzerinden vergi 
vcre~ler, önUmUzdeki ay içinde 
vergilerini yeni kanuna göre zam· 
ma tfı.bi olarak ödiyc>c('klerdir. 

Tahakkuk ettirilı>cclt bu zam 
meskenlerde bina vergfSınin alb. 
do. bir ve inıtlarda ilçte bir nis • 
pçtinde olacaktır. 

Tünel Ücretlerinin 
arttırılması istendi 

Tramvay, tUnt'l ve elektrik iş.. 

letmesi umum mUdUrlUğU. bugUn
kU tllncl ücretle'l'inde vergi mlk • 
tarmm fazlııl•ğmı flerl sürerek f. 
darenin çalııµnn imkü.nlnrmm azal .. 
dığmı b"'ledlyc reisliğine bildir -
miş ve Ucretlere zam yapılması
nr i<1temlştir. 

Teklif kabul odildiği takdirde 
birinci mevki tUnel füıtı 40, iklr
ci mevki de 20 para arttınlacak
tır. 

Girit h rbi 
Kahire, 29 (A.A.) - Glıit~e 

yapılmakta olan çarpışmaların §id
deti, mUtemadiyen değişen vazi -
yeti kolayca göstermek imkllnını 
vermemektedir. Şiddetli göğüs gö 
ğüse çarpışmalar, hUcum ve mu
kabil hücumlar olmua ve bunların 
neticesinde İngiliz krtaları, sırf 
muhasımlarmın kahir adet falki -
yeti karşısında geri atılmıı;lnrdır. 
Gir!de İngiliz kıta ve malzeme tak 
viycleri gelmiştir. Kand.iye etra
fında yeni çarp·şmslar olmuştur. 

Fransız • Alman müzalmrele 
rine gelince. ancak bu mfur.akere. 
ler hittiketn sonradır ki bu hu. 
susta kat'i vaziyet almak müm. 
kün oıacal<tır. 
J<onuşma1ırın devam ettiği su 

anda Almarlar. Francıız beyana. 
tmn bir F;ev ilave etmenin mev. 
ı:ıimsiz olacağı mütalaasında. bu. 
hın uyorla r. 

"İspanya hukuld vaziyetini bir da
ha teyit etmek mecburiyetindedir. J3u 
''a.Ziyet hiçbir surette mutavaggrt bir 
vaziyet olamaz. İspanya .tariht mnzı. 
slnt ve gibılln muelelP.rtnl mildrfktır. 
Bu meseleler lc;lnde manevi ve siyasi 
sadakAt da vardır. İspanya hiçbir va. 
kit lt1rcseye yan veya s:ıhte dost ol
mamışbr. Bilhassa şükran ve duygu 
blrllklertıe bağlı, bulunduklarm<ı asrr. 
lann tecrUt.esi tspanynya yarı dost
luklarm ne demek olduğunu öğret

mı,tır. l 
Rcsmo etrafında vaziyette dP wiqik 
lik yoktur. İngiliz krtalarının son 
günlerde bir çok muharebelere 
snhne olmuş bulunan Hanvayı ter 

Cin - Japon harbi 
ketmis bulunduklan bittabi aşi -
kardır. . ~ . S TILIK KOŞK 

Çunklng, 29 (A.A.) - Şimali Çin· Kahire, 29 (A.A.) --Yarı rcs· 
1...'iöztee civarında gün~ ·:e deki t-utun Çln kuvvetleri Japon mu_ mi mahfillertle, Glride hnva yolu 

nakal3 yonarma aynı zamanda hilcu· ile nakledilen Almnn kıtnlnrının 
n.ehtap, içinde dolaşır. adalara k ı ıı Çinin "hnal d miktarı 30 bı·n ol"'rnk t"hmln "dil-
nazır her m<>v<;imd~ ıh'k serin mıı. geçere "ma ~ ıca e- .. <> " 

havası, gü7.eı b:t' ormanr andıran mlryollan tebekesinl muhtelif nokta· rnektPdil', Fakat RU c!liet kaydo-
ve iş bahrı-si 80 kad~r mUstesna tarda ke.smeğe muvactnk oım~lardır. lunmnktad'l' ki bugilnkU şernitte 
Avrupa çamlarjyıe lOO kadar Bu dem!ryollan aramnd" Hankeu, , miktar hakkmda doğru bir fikir 
kestane, ve cınar 3z kadar müte. P\)ktn, Sulyuan, Tungpı.:, Şangtay elde etmek fevkniade gUçtür. Dc
ncvvi ak.,c;ya \'e ıhlr>mur. 200 hatlarlyle Şanzi eyaletinin bUyUk yol_ niz yo!u ile hemen hemen hiç as-

ları da bulunmaktadır. kcr çrknrılmnmmtır. kadar giil ve müc:tesna ınevva 
ağaç!arivle sUslenen iç bahce her Çin ba~lnımandnnırğı bu harek!tt, Askeri mahfillerde, vaziyet, çok 
mevsimde yemyesil ve 00.harlı, halen Şar.zl'nin cenubunda Şuntlya· vuzuhsuz olarak tavsif edilmelt-
avn<'a bir plan dahilinde çi<:ek ıınn dağlarında mukavemet eden Çin tcdir, • • 
ba.bc::esi. kuvvatıertno müzaheret edilmiş olma- #f. 

2 - Kö<>kün dış bahçeleri 35() .sı için emretml§tlr. Rorrı.a1 f9 ( A.A.) - RuC!üru:ü 
kadar en iyi her cins meyva a. Ayni zama.nda Honan ey:ıletln!n şt· 358 numaralı l talynn teblıği: 
ğacı, 1500 kök çok iyi nevilerden malinde San ncbrın ruıt taranarmda Alman kuvvetlerile i ni Hği 
üzüm bağ?, yüzme ve sulama ha_ Japon •e çın topçulan araamda §ld. yapmak üzere, öün kxtalanmız 
vuzlan bol sulu tesisatlı kuyula.. deUI btr dUeDo cereyan etmektedir. Girit adasına ihraç edilml<>tir. 
rr, akar suyu, 30 inek alacak a.s.. 39 Japon tayy:ırest dl\n Kansu eya· Borbardıman ve torpil llava 
ri ahm aynca inek ve koşum letinln merk~ olan ,Lenşcu üzerine teşe'biislerimiz, $arlci Akdenizde 
hay•;anlnrına mahsU'.i ahırı, ga_ bir hilcum yapmı,ztıı-. Bu akm esna· müteaddit Clefö. düşma'l deniz te. 
nıjı, uşal· evleri ve geniş arazisi ıımda bir Japon tayyaresi çm dııfl ı ~kki.illerine hUcum etmi!;I.e.rdir. 
bulunan kösk ucuzca eatıhlı:trr. ba.taryalan tara.tından af.rr lwlara Uç tngiliz knıvawrüne tayyare. 
GörOmıek fatiyenler Vakrt 

1 
Uğrabtm11tır. terimizin torpilleri irnbct ettir. 

maf' aa<:.t ""'MOril Ah)'JWa!t. Cana Amerikanın Çtn büyük eıı:ısı Gauas mfştir. Diüer ibir kruvazöre !bom_ 
müracaat edebilirler. dUn Çan1m~k'i :z.tyuret etmiştir. halar isaı:;;ti olmuştur. 

Vot!~a ve rakı1_'in 
men'ini istendi lngiliz 

kıta/arı 

Bağdada doğru 
(B:ı.ş tarafı 1 ncldc) 

sarln.r \'ckAletinden aldığı blr !BtaUS. 
Uği ok..ıynrak fçkl harfiyntı artıomı 

rnkı;mlnrln teyit etmiştir. Bayan TUr. 
ko.n bini ve şarap istlhl~lo artarken 
votlta ve rakı gtbl ytll~k derfceli 
!çldl"rin de miktarı m.ıı~l nzalma.. 
mış v.? günden güne artmış bulundu. 
ğunu rakamların tsbst ct'.lğini, bunun 
netic s! olarak son 10 sene içinde he
plsha11elerc gi.r<'nlcrln yl\zde K:rkmm 
sarJlJ ıuk yllzUndcn mııhkQm olmuş 

l<!m~eıer oldu:'\"UDU s!iyleml~ ve Mr. 
o ıu~l::ı cUrUm ara .. ındaki mUnase. 
tı rl ı;österen lstatıstıkler okumur-

hukuk kaidelerinin dr§ına çekip çıke. 
ran bir kuvvettir. Belki Jns:lnlar nh
l!kr;ız doğmazlar. Fakat muvazenesiz 
ve tra::lc !<udretlnden mahruın do~abi. 
lirler iti bu hal onları her türlü dU;
kUnlUSe mahkfım kılar. Meselll., Ne,·
yorkta yapılan bir tctltike göre ay. 
ta§ t>lr anenln beıı kızından 1.200 ev
ııı.t meydana gelmiştir. Bunlardan 
300 U ÇOcuktukta ölmtlş, 310 u pre. 
fesyoneı dilenci olmuş ••O ı dn fah!. 
ıe, 180 u milcı1m, katil, 20 si de hır-
617. olmugtur. 

Jıı.ri.lıte dej>;!nere !:OCUklara mahsus 
bir hastanede 1000 çocu'< üstünde ys. 

1 l• iar.1yor 
İngilizlerin zayiatı 
3 bini buluyormuş? 
Jtağdnt, 80 CA. A.) - lral< 

Jiği: 
Garp cephesinde lrak ku\'\ 

leri düşmıınln harbe girlsını.şlf 
ciir. İnı:tilizler maktul ve )sf 
olarak 3000 e baliğ olan zıı. 
vermişlerdir. 

tur. [lılan tetkik !Ill neticeyi verml§tlr. DUsmnnın mukabil taart'1 
mühim znviat verdirlerek tarC 
dilmiştir. Cenup cephesinde JtfiJ 
larımız Mnrn!<eldeki lngillz 1tl 
zilerine hücum etmiş, dii 
maktul ve yaralılar vermiııtir. 
giliz ta:-,•yarelcrj şimalde mute 
dit mc)•dnnlarını bombaiamı!llıtf 

Son zam'\nlarda lstanbulda S oyda 471 f?1in babası ayyaş 
)< :n ~ Aıtrhrı lı:k yllzllndc>'1 426 suç l~. sı unun anası ayya§ 
ı !'t"l;ş oldq~·unu söyliyen bayan Tür. 68 inin Mm b3.besı, hem anası ay. 
k' n örs. 'licyanatım\ şöyle devam et. yaş. 

mi tir: 1 Ceman 1000 çocuktan 660 çocuU ıı... 
''GISrUIUyor ki içki !mınru nhUık ve na ve bab:ısının. hatası yüzünden ma

vru anın müstak
be tanziminden 

bahsetti 
Yegane hedefimizi, 

heyeti umumiyesi ile kı
tada devamlı bir hal su
reti ve dahili sulh teşkil 
eylemektedir. 

Lor.dra, 29 (A.A.) - harıciya 
Nazın Elen, bugün Lon~rada Ma.n 
slon - House'da bir nutuk söyle
miş ve ezciimlc demi §tir ki: 

Nazi, kendisine karşı misli görül 
memiş kudret ve bUyüklükte bir 
kin seli hazırlamaktadır ve baraj 
kırıldığı zaman bu sel, Hitleri ve 
livnncstnl, Kislinglerl ve daha bir 
çok R,Cylerl süpürüp götUren he • 
sap görme, geni§ ve çok şiddetli 
olacaktır. 

Eden, Amerika Birleşik devlet
lerinden ~yle bahsetmlf}tir: 

Ruzvelt, dünyadaki hür milletle
re yol göstermiş ve büyük bir dev. 
Jet n.damma yaraşır imanlı bir ha
reket yapmıştır. Ruzveltin nutl<u
nun esasını, hilr milletlerin milli 
mevcudlyetlerinin en nihayet de· 
nizll'rl serbestisine bağlı bulundu
ğu beyanatı t~Jtil etmiştir. Bu, ay 
nı kuvvetle Britanya. imparatorluğu 
fcin de doğrudur. Ruzveltin bu nut 
ku, dünya tarihinde bir merhale 
teı:'.cfl eden bir hA.discdir ve reis, 
sözleri ile, dünyanın en kudretli 
milletinin kati azmine tercUman 
olmuştur. 

Eden, Irak hakkında demi,ıtir 
ki: 

Kral nalb.inin bir kaç gün evvel 
Iraka avdetindenberl, sayılmaz 
derecede sadakat mesajları alınış 
ve bütün memleketin müzahcreti
ni elde etmiştir. Raşit Alinin bir 
çok taraftarları şl.mdi firar eyle
mi tir. lrakı, pek yakında dikta
törUnden ve taraftallarmda.n kur
tarncağmnzı Umit etmekteyim. I
rakm btlklfL!ine kar§I hiç bir fe
na niyetimiz yoktur. 

Eden, Surlyenin istiklQJ. emelle· 
rine kn~ı lngilterenin duyduğu 
bUyUk sempatiyi bir kere daha te· 
yit etmiş ve dcml§tir ki: 

Bir çok Arap mütefekkirleri, 
Arap milletleri için, şimdikinden 
<laha yüksek derecede bir vnhdet 
arzu ediyorlar. Bu mütefekkirler, 
bu birliği vilcude getirmeğo gay
ret ederken lnglliz müzaheretinl 
limit eylemektedirler. Dostlarımız 
dan gelecek böyle bir hrtap, ce
VM.SIZ kalmamalıdır. 

Eden, Avrupanın istikbalinden 
ve manevi ve maddi yeniden taıı
ziminden bahsetmiş ve şunları söy 
lcmiştir: 

Hir: kimse, eski dUnyanm teşev
vüşline dönmek niyetinde olduğu· 
muzu düşlinmemelidir. Sulh avdet 
edince, harp zamanının mali tes -
viye suretlerinde gevşetnıeler ya
pacağız ve bu gevşetmeler, cnter
nnS'"Onal ticaretin mUmkfin en ge
niş temeller Uzerinde yeniden doğ 
ması inkfı.nmı verecektir. &aslı 
bariz vasfı eşya ve hizmetler mü
badelesi olacak enternasyonal mü
badeleler sisteminin inkişafını 
görmek ümid'ndeyiz. 

Eden sözlerini §Öyle bitlrmL,
tir: 

Yegane hedeflerimizi, heyoti u
mumiyesi ile krtada dcvamlr bir 
hal sureti ve dahili sulh teıncu ey-
lcmektedlr.ı"' • 

l{ıl 'bulunmuşttır. 

Bundan b~ka gene sor ıo eenPde 
yalnız Bııkırköy Emrazı akliye hu
tanrsin;- giren s~.000 kl';tıı~ hsgtadan 
l.111 adedi fçkt yUzfln<.."" deliren 
kimselerdir. Bu 1.111 ıvı"rt' şahsaıı 

alkolik olanlardır. Bir bu kadnr 
ıla kendi içmediği halde ebeveyn! ıı:er 
olduğundan dolayı hasta olduğunu ka
bul etsek hata olmaz sanırım. 

İçkinin memtel<cte getirdiği zarar 
bu kadarla da kalmaz: 1ktisadt kayı
bımız bizde santimi santimine atçlll.. 
meml9tir. Fakat Almanya ve Fransa
dakl vaziyeti söylemekte bu zehrin 
bir memlekete ne kad'lr zarar verdl. 
ğlnl enlatmıığ"a kAfidlr. 1924 te Al· 
mnnyada 4.000.000 kUsur mark ver. 
giye mukabil 6 .000.000 kUsur mark 
zamr ve ziyan tesbit edllmqıtır. Fran 
sada yapııan hesaplara göre bir sen~. 
de içkiye verilen para 1.138.000 frank. 
trr. Vl'rglyi bilmiyorum. Fakat yalnız 
alkol y1izUnden deliren ve kazayıt ut. 
nyanlara yapılan masraf 5.5 milyon 
franktır. 

Blzd~ nlkol ııarflynh hu.lncyc 
6.000.l•(-0 & yakrn varidat getirdiğini 

bir mecmuada gördUm. Halbıık\ işret 
FP.bcbi ııe vnld olan cOrUmler hastalık. 
lar, hastane, haplahane, tlmıırhane 

masratıan, kazalar, çalışmamak yU. 
zUnden meydana gelen aJ!e acfalet
lcrl, vaktt.stz ölilmler, talAk ve metrQk 
çocukıcr ilh ... gibi zararlar hesaba 
katılınca astarm yUzOnden pnlıalı oı. 
ğu anla~rbr. İddia edebilirim ki ciddt 
bir hesap neticı-.slnde bizde dahi bu l.ş .. 
ten memlekete maddi bakımdan bir 
kll.r ı.ernln edilmiş değildir. Hem bir 
memleketin saadet ve sclrunetlne ıuı. 
lel getiren bir kaynaktan i::titadeye 
gene o yurdun menfaati namına hak. 
kımız ?oktur sanırım. 

Hilkılmetin, tıarho~lu~u. içkiyi yani 
sebebi değil <!e neticeyi mene matuf 
tedbl:-lc:rl de yok değilJlr. Mescit\.. 
Türk ceza, umumt hıfzıssıhha, askeri 
ceza, borçlar v:ı memuı1n kanunları 

ile TUrk medeni kanununda sarho~luğu 
lsarhoş olup da başkalanna zarar vr .. 
recek hale gelmeğl ment:tmek lstiyen 
maddeler vardır. Fakat kanun. kendi. 
ne malik olmnk şartı ile içenlere, tçı. 

dır. Zayiat yolttur. 
Ilağdat, 80 (A. A.) - JtS 

Ali Goylani bugün cenup garı: 
zo:ılarını, bilhn.~ Basra ınınt• 
knsmı teftişe ç•kacn.ktır. 

. Kahlro, 29 ( A.A.) - lr.gil121 )il 
Jtuvvcaert tebliği, Irakta F:ıııuJ' 
Bağda: ııro.sın& yan yol& H 
tanm !ngUlzler tarafından zapt 
mi§ olduğunu bildirmektedir. 

l\ilısırda bulunan 

Yeni Zeland~ ~ 
Başvekili 

Oiomobii kazasmda 
yaralandı 

Kahire1 311 (A. A,) - Knb~ 
lskcnderiye yolu Uzcrindı' ,ııı~ 
bulan bir otomobil knzasındıı 
ni Zeliında b:ıc;v<'kili Frnzer b"' 
çe yaralanmıştır. 

Amerikadaki 
yabancı gemiler 
\'aşlngton, 30 (A. A.) - }.' 

meclisi, dün, BirlE'şik Anır 
limanlarmda muattal bir il 
bulunan 80 i miltecavlz cc111-
gemislnin hükumetçe mUs:ı.dr 
ne mezuniyet veren kanun rr" 
slnj tasdik etmiş ve imza .. d 
mf'k üzere Beyaz Saraya goıt 
mlştir. 

Ccmil"'r. yn 
hut hUkiunet 
ncıcaktrr. Bu gemiler nr 
Nomıandi trnrıatınntiği de il 
duğu malUmdur. __/ 

POLJÇ'!J, 

30 esnaf 
cezalandırı!d1 

renlcrc ses çıkannamaktadır. Ha!bı:. Şoför Abidin Cankutıı.J1 

ki bir fiil knnuna mugayir olmasa da gece saat 22 sıralarında. plB~ 
ahlAka mugayir olabilir. Bu geno na hususi bir otomobille '1'0~ 
bir cUrUmdUr. Bundan başka fert bu. pı haricinde gezinirken yııı'~ 
gün!<U cemiyet telfı.kklslne göre yalnzı ınış ve korunma kanununtt. ~ 
kendin•• alt değll~ır. o cemiyet realı.. halif hareket suçundan a,.d11) 
teslntn btr parÇamdrr. Hayat ve ııı:b.. verilmiştir. 

hatlnt !ı:tedlği gibi israfa hakkı yok. Dün 'bundan başka trıı!Jl~ 
tur. öyle olsa intihan takbih elme?. lardan atlayan 8 kişi, 30 t.ıl 
dik. Fert cemiyetin malıdır. cezalandırılmış, aıkta sJı 

Sebeb olsun ama netice olmasın de. 99 simiı müsalerc cdilmişUt'• 
mek bı.ı devirde mucize beklemek gibi düşmüştür. 
bir §eydlr... BiR Ki ZYARALAND1 ... ,. 

Bayan TtlrkAn örs bunıian ısonrn. Harbiyede, Kaya sokr.C" ı#. 
aç, \"ereme mahkOm çocuktan, benzi 58 numarit::la oturan Ja'l 'f1l c: 
uçuk. götsu içeri çökmll§ hasta ans.. ri adında birisi, dün sab3'1 ıı" 
tarı, tam takır bo§alm1§ soğuk yuva- civarında atla dola51rit~ ,e 
lıı.n ve bunun kapısında sabaha karot yet kızı Rabia adında bır 
sallanan ayy&111 ve kocasını earhot kıza çarpmıştır. . ) 
görmek t~hllkeslle kalbi yanan kadı. Yere yuvarlanan Rab~ 
nm haşyet v·e ıstrrabmı anlatmış ve zünden ve alnından yara~ fi 
teklfflnl sövte suıasa etmiştir: tır. Yaralı kJZ tedavi al 
"Siz~ bütün bu insanlar namına, gl!. hnmts, Jan va!talanmışt:Jr.,ıırı' 

zu ya'lı analar, bedbaht zevceler hat. Dl":.!\iZE DtiŞEN IlAH('İV 3fl' 
ta.. bir.zat o •.a.vallı sefnıer namınn ArnavuUcöyünde, 99 n~~fl' 
mUl'ıı.caat edl')'orum. İnhlMrlar vekil. da otur.ın Mnriko oğlu 63 \,;, 
!etine başka vııridat membaı bulalun. da baheivan Niko dün . ~j.f. 
Bir mfl!etin sıhhat ve aaadeti palın- üzeri köprünün Bo-ğazi~ı ~.re!! 

sine '-'CUla.c;an Şirketjha)~.1.~ 
sına mıtl olan bir gelir ilstünde ıs?1lr J - jS!W 
edllme!in. 57 numaralı vnpunından sıı 

ye atlamak istemiş, fakn~e;I 
MUsbet teklittm §Udur: Yllksek de. vazenesini kaYbederek u 

recell l<;kllerln dere~lertnin tndlrllmr.. düştür. ~ 

st Ve hattA 8izln de tuvtbtniz ve ml'. Fakat boğulmak ~l 
zıılıerctlniz olunıa votka ve ral:ınm vapur lmıacılan ıars!1~~ 
bUsbütUn men'i. kurtanlmrş, tedavi altına 

En yUksek bir dc,·ıet telft.kklslne sa mı~tır. ~~ 
bip olan cumhuriyet hUktlmetl efmdı. 1 t. KF.LEDES DOŞO • VARı\f..:~ 
ye kadar halkm menfaati mevzuu Beyazrtta. Okçularbaşıtı~l~ 
baha oldugıl yerde hl~blr fedakft.rlıktan numarada oturan Yera-"':.rı 
çeklnmeırJştir. HUk!ımet böyle bir oğlu 18 yaşında foto,. dilll ~ 
yasatJn vaz'ma tara!tar olacak ve bu bir iskemle üzerine çıJ<ıııil 0 
yal'!ağı tandmıı.ğa elbette muktedir- vinin camlarını silerken. ,".I 
ola<:aktır. ·B~~ ııslA §tip~ etmiyo- müşr lbaŞ!Ildan ve muhtcııf 
ı::um- ,/ 1~ y~· .. 
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enı b··ı ' u çe 
zamları _kabul edildi .,, 
~ •• tLıtı.>- - :8tQ'ak w ldlde mut ...... ~ aUlnMkte 
- 1ılılln ..-um ~ dir. -=:.__z 1 • ~ıı ve ıı-w11'a Jlannra ta!wletma pliw· lla· 
~ ı IS >• JDJll Jftdataa Vr ...- t•ltefrtı nıut..s oluak be.. ... 
'-~ dlıldlı w bava bütçeleri· neld gtbl bütçeye v~. Te
...,; eıllne geçllmjftlr. Bu mtı_ memıl edlltıl ki, .-.. 119 ~ 
~ llllıs alan Doktor Kuhtar yapmak tuwatmı venla, m•r• or. 
• ttl9eı> demişti\" ki: dunwa lıaCDn aldııll vuareı ... 1t1· 
~· lılllll müdafaa mOza· bariyte bu mane'V!'ayı lııendl DDdlne 
._, . bqlamak üzere buhllluyo· JB.Ptırmalttadn'. 

... Mectwmım aenelerdenberl tee•- Ordunun tekA.mWtı lçbı 91mdiye 

._,, ~ olan anane8l, blltoe encü_ kadar ytıbek mecUebı JOtfen tr 
1t ...aı nrette tetkik edilmek· har ettiii büyt)k ltimadm •e ka
...... ~_ıı.a btııçeamUnakapmı Ubul bul ettiii tabaieatm tamamen ma
~. Bu mtlft' mOdataanua kar- halline sarfolllnM•P' 8Ca ilk o
~-~~.... uz lUmat ve mubabbetın lank eöyliyerek a)'Dl generale 

Kft-lr01ılrdtlrdellll, aamimt ve tçten bir tepkkürlerimi tekrar aned..un. 
•: • Biz ona bugün ftl'dlği· (AJkJIJ,ar). 

...._ daha fazla81jl çok daha fazla. ORDUYA SELAM VE ŞtlD&N 
--. her ,.,ım1z1 vermeğe Amadeyiz. TAZlBLEBt 

Gtdıa ki, bugün yttbek bir ,eref Milli Müdafaa VellülnJa bu be-
~Jie bir kahramanlık A.btdeırt yantmı takiben riyaset makamı 

vatan amırlarmı, vatan top· milli mUdafaa bütçeal mOnuebe!"'111-· beklemektedir. Tarthimfzin We verilmiş ild taımr oldufanu 
btldlrm1f ve qağıdald takrir okun 
mu,tur: 

Ytlksek relıdlfe 
Türk iatikWini ve Tlrlr w.ta

DJIUD muhafaza ve mlidafaam em
rine eumhmtyet ordumusan ua
met ve metanetine ve kudret· ve 
kuvvetine Türkiye BöylUı lltllet 
Meclisinin emniyet ve itimadmm 
ve selim ve muhabbettnia bu •e· 
sile ile de kendilerine arz ve lblli 
edilmesini teklif ederls. 

Dlyar'81ur s..._ 
Gl. Kizon SevtUdeldll 

AmlraJ Fahrt EqlD 
Yüksek reiM!ğe 
Milli Mildafaa Bütçesinin kabul 

edildiği şu anda: Bilt\ln tarihi baf• 
tan başa hama1etle dolu olu .• 

Milli istfkWJ, mlllt yurda kur
tarm<\k ve- korumak mevsu'Dbe.h9o
bmca, aon letlklll sav .. DDllda ol· 
duğu gibi dünyaDJD bütilıa atellerf 
başına yağarken bile. hiç bir deb• 
tetten yılmayan, o ateılıı bağnııa 
ıaldırmasmı ve dUnyanm yenilmez 
aandığı dtlpıa.ıılannı yeıımeaW 
bilen .. 

Bu suretle, cumhuriyet 4evleti
nln yüksek btlnyeatnJn aareıtmu 
temeli olan . ve bel' ttırUl tecavüz 
ihtimaline ka~·. mfllf lstlltll!Jn, 
mf1D lnlnllbm ve mnn vataı.m 
mtıdafaaama her zamandan ziya,.. 
de hazır bulunan .. 

Bu derin 'fe yOBelt ft8fı Ue. = m~tfıi"1ir~ Jr. 
.... bir lllria. Jaelo tlll'Ul .... 
ailltharılafta ..... e. el lllrDi 
mez( kuta! blr uygı ve mbmet .,.. 
ri almış olan ylfft cumh~ Ol'• 
dU8Wla Tü!'klye BUyQk Klllet Mec 
lisinin sonsuz saytılarmm bit ke· 
re daha ADUhılUllU an ve ter 
lif eylerim. 

M. F. (l:llzığ), Odr, Zllml Ul· 
gen (Bolu), Ali Rma Fan (Ço. 
ruh), Hamdi Yalman (Ordu), Ze
ki Soydeftllr (Ersurum), Dr. s.dl 
Konuk (Bursa), ŞU:krll AH Öget 
Ctatanbul). 1. Erdolan (GOmtıp.· 
ne), Nafi Kansu (Giresun), r. Sı· 
lay (Konya), l. Sabuncu (Glre.. 
aun\ H. Reşit (Tanpt (Maıq), 
Sırn Da:y (Tra'M.on). 
MiLLi l(()DAFAA VEKtLINtN 

TJllEJDlt)RO 
Bu takrirlerln Meclhdn lllrekll 

ve heyeeİulll teza! llntı •• alkır 
ı.n ile kabtılil Uzerlne MUll Mtl• 
Waa Vekili Saffet Arıkan k\lnU
ye gelerek ,u beyanatta bulma
muştur: 

A.rkadqla::-nnm Cumhuriyet or
dueu hakk·nda gösterdikleri yUk • 
sek iltifat ve itimada ordu namına 
b:lhassa arzı teee~ktlr ederıı.t. CUm 
hurfyet ordusu, olatanm müdafu
II, işini, göstermiş olchsfunu yit. 
sek ıtimat ve iltifata J&yık bil' MI" 
rette yapacüır. Buaa itlmatı ba· 
yürmanızı bllhaMa temenni ede
rim. (Bravo ...ı..rt, atlNldi alkll
lar). 

VERGtt.EBE ZAii LAYbL\81 
Milli !ııffttlafaaya alt bll~ln 

kabulil ile mall'af btltçelerinln mu· 
zakeratr tamdılanmıe oldufmıdım 
varidat bllt~ mnmen•• 
gegUmlttfr. Bil •tm•betle • 
alan llaliye Veklll l'aat AlnJJ, 
rumamede bulunan v~ bul verıJ 
ve resimlerde yapdacak amlara 
ait kanun llylhallnm varidat bUt· 
çesinden enel tercihan ve mb -
tac~en mtısakereıdnl i.l'ıtemfş ve 
bu talep tuvtp olunmuştur. 

Bu kanan Jlylham tıseriade 1161 
alaD A.bd1lrbamman Naci Deadı..t 
(Sıva•) bala 4ıO kurut olan ko)'UD 
ve keçi reınbıln eo kurqa çıka • 
nlmakta ohbasmt! ltlras ederek ba 
zammın 50 hrıl.. lndJrlbaell YI 
on kunU!WlaD mn.ldnt ~· 
oe UA.veslnl iatemtı ve bu mak • 
satla bir de tüm ftl'lldıJtlw. wer 
bir ır.m llatlpler .. ba MIJtal 
nazara lltl'* e,....,wıUr. 

Bütçe encllmeul •an.ta ıauhar 
.... a1ıy0r. •JDI rcıtbede bu· rfd llllintı KltapQI. enc&nes relll 

da QDdl riltbe m...- hmet Dter, .._.. .. l9Jaı.I' -
~ (mevm&t öfle tar vekili Raif Kandenls ft )Wi. 
tide lıu1uDaD me.- tııu ,... ye VeJd,ll l'aat Abalı nrdlklerf 

Balkan harbinde Kırl'drilise (Kırklareli) muharebe· 
lerinde idi. Bir s;abah, pf alda beraber, PYlca çok üıtün 
-.. .::ulgar lat'alan Türk ileri 1iperlerjn8" saldlmutlaı-ck. 
f akat daha ilk atdqta agır uyiat •ererek ıeri çeldhniç_• 
terdi. Mehmetçik 8"inden ~üp ablam-mı. Tüık 
siperleri, 10D neferi de fehit olduktan IODl'a upteclile· 
bilirdi. Bu muharebede ele öyle oldu. En IOll, dört 
Mehm~ iki yüz elli kitilik bir Bulpr bölüiü~ bir 
aaate yakm çarprfb. Bu dördüıı de üçü düttü- Bir yi• 
ğit tek bapm., koca bir kütleyi on bet dalrib daha tuttu. 
Artahk iyice ajanmfb. Son kuıfununu da atbktan IOD

ra bir Bulıar klufuau boğazmı deldi, bir Bulpr kur
fGDU da Uğ elİnİ puçaladr, 

Bu Türli aiperini iaptcJen Bulgar yüzbqıamm ilk 
iti, bu kahramamn yüzünü görmek oldu: 

Uzun boylu, uytunlye yakın tunç yüzlü bir deli· 
lcanhydı. Bop ....... n ıenit ıöiıüne, mllll"m ültiinde 
kan sızıyordu, perçalanmq pençeli, ağ memeeinin ü.
tündeydi. Emsali arumdv nadir bir ;r•· .. 1a tt:-'cil eden 
bu Bu1p.r zabiti, yan rm"'ll ...ı.ı.aı ·ÇJ-'1 ııhhtye ne· 
ferine emir verdi. Bu C.~ 1a Türk mw-,ke;;t c0zle1:ni açtı: 

-Siz~?. 
Diye ıordu. Türkçe bilen aabit: 
- Bulganz!. 
Dedi. Mehmetçik aıhhiye neferİllİ 

le itti: 

5 

- Yaramı clü\ mana ıardırmam !. 
D~ye 1D11ddandı ;__ perini kapadı; bir IN'.İ:re 90nra: 
- Su,_ yok mı? Su ilterfml. 
Dedi. Dudaldarma bir matra u::attdar. Yaralı göz 

IMİDİ açtı: 
- Bu malrayı .W. plllMlarduı mı doldwdunm? 
Dedi~ Bulprlar: 
- Evet! •• 
Dediler. Main,. - itti ı 
- Biz bndi ~ ..uyuma iceriz ! .• 
Deli Ye ~ bu tef.., Wr daha hiç açmamak 

ıere keaMdr Bulpr ubiti ba büyük ölü .. a1anc1m 
ADlmf.k i9t.ec1i; ldinyetini olıudu S yu "f 

Niideli 1309 dolt-k~ Haaan otlu Ethem om..ı 
ACID 

Bir mektu\) •leam Knitkiliae önüne 
V araa dej8e Etemimin eline 
Aynhjm zorlulunu bilseydim 
Sanhrdnn illülünün teline. 

Azrail geldi kapnmza dikildi. 
Yiğit Etemim çorap PJi düldü, 
Gario ananın beli boynu büküldü. 
ŞdüdiyJe f8D geldi ocaP.. elinet 

JU:ŞAT EKREM KOÇU 

~····:·r········· 

llUtmunlfli'~~ 
ilim uirunda aarhotluk Niçin bopmyorlar? ) " 

. ~ t.anmm• p~fe. 1940 yılında Amerlkada l ı.jOO Rast' adı k ,.a 
IÖrleı'iDdeD F..dvar KUbiman koca kanamdan bopnmak isti Y 
sarbotlufun inan bünyesi üze. )·erek mahkemeye başvurmu11- ' ""!- • --- -=-~-:.ı.ıııı:=t 1

;. 17500 lıoşaooıa dava11 u. ızmırdeki son maçlardu sonra 
dür. timi ~tnmalarmı ya~rıtı 1..erinde tutub.n istatistikle~ [ k d lı I == P~;~~kol~~~~ J göre ~ri~ı erkekle~. ~il_ I nansa a Q1176t 
disi üezerindekl tesirini de öıY hassa dort buytik sebep yuzun. . '.:I 
renmek. üzere sık silt sarhoş oİ: 1 den ka.rylarmdan aynlmak iste. l k d 
maktMhr. Fakat alkolün alim ü. mektedır. . • nan masa a 
..me olan *-ili UııJi ~ 1 -:. Amerikan ka~lan cok • • • 
Pde.ar 8i.iiq ôtuııea ttendfnt ltl9!'f~~ ' IMilidt." ...... S uOrtl OQ@ 
tamell'Qıie u.,41 ... Jt umumf el~~ Jradmtsra peri 
yerlerde ~ çallrmaktadır. yetışti~er. 
Bu yüzden birkaç defa da tev. 2 - Ameribn kadınlan ak. 
kif edilmiştir. !ilam eve d&ıen kıocalarllll giil•. 

Tevkif'ınden soma cürmü. yUzle karştlamıyorlar. aksfhk 

ır ıt mahkemesine aevkedı · 
ediyorlar, Ve .kocalarlllm yaptı. 
ğı her 19eyde kusur butuyorlar. 

1-· -.. ~r daima beraet etmııt r. 3 - Bir .-...1r Amerikalı kadın. 
Çtinktl profesör mahkemede ken "'~ Jar da kendilerine bakmıyor. 
disini tiddetle müdafaa etmekte, tuvaletlerine ki.fi dereoede itina 
ancak ilmi tecrübeleri i~in sarh olduğunu ileri sürmekte ve b· etmtyorlar. fada olarak evlerini 
iddiasuu isbat için de sarhollu_;ı.. de piı bil'8kıyQl'lal'llllf. 
dair yumağa başladığı espri.. 4 - Bilhassa Amerikalı ka. 
200 sayfasını mahkemeye g,ı "· 1mlar çok k.unç oluyor. koca. 
etrerek adaletin elinden yakayı arını komşulara gidip gelmek. 
ııymnaktadır. ten, balolarda bqka kadınlarla 

Nevyork zabıtuı bu beraet dJnaetmekten menediyorlar ve 
kararlarmdan sonra profesörü mütemadiyen lnekanc;bk gavga. 
sarhot olarak yakaladığı vakit sı vgpıyorlarmış. 

artık cürmümeşhut mah!cemesi_ Boia gtireac:iai kar ..... 
ne göndermemekte, ayıltmak içiı Kadmlahn ~rtpı~ ış. 
hastahaneye sevke+mekt1'dir. ·, apmadığl sa.fta't olarak yalnız 

boğa gür8"Hifi kalmlltJ. Ame. 
!ıtlbatla bu zamlarm, yap1l"Ql sın • rtkan guetelerimn kadın bir bo. 
dald Z&J'Q'retl ve lU.UMu Jzah P•·· ~a ~ bahlıettikl · 
lemlşler ve teklifin oldutu rbk _,.ıı..ıı • .:ı... llerlllf k&bulilııfl istemi,lerdir Meefüıı v göre a yea-,............ kadımt 
rllen takrirleri red ile \"erg· 7. m giremiyeceği tnelllea kahuar:ıı: 
larma a,lt kanun llylbaamı oldu u demek oluyor. Amerikan pse. 
s1b1 kabul etmtttlr. Lelerinin bahlettikleri kadm bo. 

Bt)T(JE BBYE KONDU ga güreşçisi Mis Koııitte Tent. 
Bwıdan IOlll'8 1H1 yılı varidat 

b1teeef kabul ve muvuenei urıı • rov isminde çok ri1rıel bir Ame. 
miye kanununun mllzakeresi ı rikalı kızmış. Bu kız boga gü. 
mal edilerek reye t~u' 3 indeki mebareti yilzti'l.leD ho. 
mevcudun lttifaiile ke.bul edilmiıt liwttaki sinema eirkeUerindczı 
:~ DY.ı\ftTI birisiyle bw mukavele imzala. 

BDtçenln böylece tUYibi tıseri rn'vtn'· Guetelerin yudıklanna 
Biışvekil Dr. Refik Savdam • ·· ~ bakılırsa bU JU7.el güreeçi bir 
ye selerek qapdald beyan t ~ rene grbi kısa bir u.man zarfın. 
bu\pnmuştur: da Mekaikada 26 bop öldiirmüt.. 

~~~1S:~hurlyetlraln büvWc' tür.Mı. K ni~ J'll2bir güretçi 
mubariyetlerillden biri d d ""' olduju kadar ıyi bir bmicidir 
yum bqlbıkt1 vuivetl iç rı.lnde c" Amerikan ordusu subaylan. 
Kecllain burada to~lanıp vata'"ı nın da girdiği bir <,d' at yarışla. 
malıfm ve kendisl sakln bir hn'de ı-ına da girmi-.. 'b& yarı. ıann e\.:.. 
bu ıenenln bfttçeslne rev verme- seriainde subaylar; geride bıra. 
91 n onu sellmetle tatbik için blktıllletble dRtktlf lvenneaidlr .ka.rak birinciliı{: almaia muvu. 
(~). fak olmuştur. 

Arbdal1ar ~~================ BlltceYi tetkik buyurdufunuz es yu?'f!ıınuz ve bfttc;eyl tasdik buyur 
uda eaym arkaclaşlann dermeyan dunuz. Temennimiz 111dur ld. eli
l>ayiırdulklan miltalealar ve ten • ne memleketin idare vulfulol 
kitler hilkt\metlmls kin çok ktT tevdi ettiğiniz h~iimet ıqaallah 
metJWl.r ve kerıdlsbıe yol ptere- bu ıene sarfmda da btltçeyi iyi 
cek mahiyettedir, Vekil artadaf· tatbik" eder ve iyi neticelerle hmıa 
Janm burada eDerbaden ge1cllll nmuza geHr CfnfUOaJMlllerf) He 
kadar. caJılt*laım, lJIWlrleıinl. pbıbe, tete~ ecıen.. (IWdetll 
.ı.e a11ıtt1er. Uatte. b1ıa1 lııa· .. .->. 

Beilktaf ve L .,._ ..,.ı 

puar l.mnle ,..,.....,, --
.lann D8ticeleriai mutat sQnllrde 
wırildildıen JQDl'a .. apar .clbm. 
larmua bu tnaçism teftıilltmı 
ça~dnil~ 

aNıdlliklir· 
Geç de olea. lmıir maçlanmn 

.., Mtr ........ ba ....... 

.,ıedlr. 
Ba t:afailAt imam man uzun 

dÜf(İ.Ddlrmıette hali .:ı-ı.cı.a: .._. ...... r. 

20 noi aaırda guetecillltn akıl itte pzetantme intiear eden 
ve mantıla d\ll'duraeak derecede ve Beflktaş • Altmordu maçına 
aüı"atle arkadaflsima raPıen dair birkaç satir: 
bu maç tafsili.tının maç gUnun. -,. uncu dalrYrada bir Betiktaf 
.: "" 3 gU.n amıra verilmesi beki akmmda, top kalenin pek yala. 
oır?7. garlp .. ?fıliayet tngilterede nmda iken Bakla yetlatt Dd 
yapılmış bir ~ynelmilel temas dl6daf°Iİ elle ittikten sonra Belik. 
değil ki.. ı tae roıann attı. Cok açık otan 

Kaldı ki onlan bile. beyne!_ B~m bu hareketini b•tem 
milel terııaaların yap~ sulh görme4l. Ç8n1dl oyunu._....,, 
~anlaniıda gtbıtl gflnöne ye. takip ediyordu.,. 
tf'1:irmifttlr. Aman!.. Dojnı ma deninilT 

"aziyet bu merkezdeyken, Bei)iktq tawlla IOl atlJ'Or ... da 
Jsmırde!ti maçların geciken taf. laninle hakem. gCSrmı,WL. aa. 
silAtmm eebebini bir yana bira_ na sadece hayret edilir. 
kalım da, seç geldifi hlllde niçin Hakibt om eevingte baJnıt 
guetelerde wrildlfini tetkik e. ederdtk. Ancak yuJrarid elmle. 
delim. lerde hakemin bp faYUlu ıarme. 

Sebebı basit.. ÇllnkU tanir .bir diti defil, olmayan bir fawlu 
çok noktalardan Oserine alAka muharririn l-1ettiği açıkça hia. 
çeken bir eehir olmuştur. Bir lledlliyor. 
kere &f'm.ızdan hakem llfı ~ İzmirli Jıakemlerin misafir. 
tı mı. iıaklnı 70k Jzınır gözünU. pener olmadık1armdan l:ıeıme. 
zön öaünclen cegedtir. Hakem. der dururduk. F4ar yukanki aa. 
likte idare k~keei içinde bo. tırlar doiru iae miaafirperverli.. 
fulan hakemi tzoihli olarak ğin de bu dereceai qın! .. 
tahayyill ederaiıuz.. l'utbolda itidal 1bım.. Hele 

Bir ma~ 47 tane ofsayt öt. 
t\irditğü ıivayet edilen hakem hakemlikte.-
lmıirlidir. BACIT TOORUL OGB'l' 

Bir (utöol m~ında - Hem 
de hlkim oynamak şartfy!e - p 
haydi bfl'""l'ledik de fazlıt fazla aar ~Ü yapı}açak 
60 akm ya.,,.. Nihavet 90 ela. milli küme maçlan 
kib bu •• JE ~un f7 tan.inde ......... Fatltol A~; 
de ofuyt 0}1IJ'I&, rica ederim tl!KllF 8TADI: 

laat !1.80 da Bqlktq 1atanbul 
sız futbolcunun mu oyun bilme. ..,or. Hakem: ll'endun KIJıÖ, Yan ı.. 
diline ulıtp olununuz. yolala lremı Halit O•Up • &ell ml 
hakemin idareden iciz olduju. aut ıuo da: ·Feııerbahçe aaıa 
na'>,., tuu'a7· Hal em: Şazi Tezcıuı: Yaıı 

işte büWn bu rivayet. hakikat balrem· Necdet - Ba."ıattlD. 

ve mübll'il'ar JwlaJdanmmda ıtOC---
c:alkana çaı1rana bmir futbol. Ca1'11taı raylıların 
ela adet.& bir Bllrpriz diyan ol pilavı bu pazar 
Jlnllbır. Oalatuarayblarm bil Mnelr 

Bu maçın netieeei rie kadar metb.ar pllln Bulranm lılrlad Yit 
merakla bekleniyorsa, tafsilAtmı IR lllnl nı'llecektlr. ilen · 
«Sfrenmek arzusu. bu meraktan ne mektepte _ .. ...,~.., 

1-t:tır. 

t 
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Düny tının en kdrlı işi 

Dilencilik 
Beynelmilel dilencile

r in mua.zzaııı servetleri 
.run.,rikada dilencılıı< de karlı 1 htlllaKtadıt. ~ namu:akirane ça tıataza etmekten kati yen mutec • 

bir sanat olarak güze çarpıyor. lışmıl5t hiç tevkil olunmaıru~ ,..e sir görünmüyorlar. 
Yapılan tahminlere gore, Ne,. - kuçuK bır kız evlithk alarak ke0 • Dilenciler U1Jerinae tetkikler ·a 
yorkta bir günde ikt yuz yırmi beş dısıne evl§t yapmış ve onu bü - 1 pa0 wlı:.ler ,.·ermı~ oıd\lklan r~
bin lira sadaka veriliyormuş. Bu yütmtiştür. porlarda dılencilerın kıra ile ço
llJ. Fransada: ~. fazla ileri git Dilenc.ıliği. bi~ sana~ olarak ka. j cuk tutmakta ve çocuğun \·aziyetı 
mış, daha bır mıslı bır hal alınış, bul eden DıyoJen baDa hatıralrı ne göre kira~ının da artmakta ol 
çtlnkji orada her gün çıkan dilen. nı şöyle yazmaktadır. duğunu bildirmektedır. Tabii ço. 
ci. gazeteleri ve klüplerı vardır. Bir "Ben vMde Adolfin isminde bi. cuğun kıymetini artırabilecek ah. 
dilenci günde elli lira kazanabili· ı risinı tanıdım. Elindeki küçük 1 val !tlilmkün mertebe şayanı mer-
yor. defte.ıen sekiz gündenberi ağzı - ham·.?t oluşudur. 
Sırtunuıdan geçinen dilencilerin ı ma t>ir lokma ekmek ginnedı." 1 Dilencilik Avrupa kıtum:ı 

balerden daha ~ iyi vaziyette diye yaivararak satmağa çah~ıyor. milnbaaır bir 1!131lat halinde kal
olduklan herkesçe malQmdur. du. Ve bir yandan da yalandan mmaış bil8.kia Amerikaya kadar 

Maamafih bu parazitler arasın.. f ağlıyordu. Bır gün kend:ıine ihit yaılmıştır. 
da hakiki fakir pek azdır. yar sa~allı bır adam yaklaştı: Amerika polisi yapmış'olduğu 

Dilencilerin ekseriyeti bu işi sa- - Bu defterlen kaça alıp kaça muhtelif tahkikat l!IOnunda 
nat edinmiştir. lnsanl&nn meriıa.. sauyot"SUnuz? birçok dilencinın günde: elli do • 
metine sığma.riak daha dolnısu Diye sordu: lar kadar kazanmakta oldukla.-ı. 
mer:ıan:eti istismar edenk m:llin - Yetmiş beş santime alıp bir nı ueydana çıkarmıştır. Bundi!ll 
olan kimseleİ'dir. franga satıyorum. başka birçok dilencilerin • ;ri 
Yalım Tiiıkiyecle delil. ·Ame - . Bunun üzerine ihtiyar adam: bunların adedi binleri a.,makta· 

n"bda, Fransada ve hatta diğer Mademki sekiz gündur bir eeY dır. - Bankada elli bin dolardan 
bütün Avrupa devletlerinde dilen yelDEIC!iniz, alınız sİ* yetnıış. beş daha büyük hesaplan olduğunu 
cilik bir sanat haline girmi§til'. santim. verin bir defter.. Bu şe. meydan& çıkarmıştır. 
j Jngilterede Yeni yapdınq olan kilde ziyan etmİf olursunuz. ı.tatistik merakımı Amerika. 
ara§bnDaJar sonunda ekle «ilim Se"allı adam i~ mcc gülüyor- lılar yalnızca Nevyork vilayetin 
neticeler pyanı hayrettir. ' du. Derhal tanJChm Polis komise. de günde iki Y\z bin dolar eada-

lngilterede yapılan istatistikle- ri Lejiindi. ka verilmekte olduğunu tesbit 
re göre, bir senede iki IDllyon ya- Diyoıen babanın fikrine göre. etmişlerdir. 
n1 bizim paramızla 13 milyon lira insanlara kendisinı aandmnak ve NeV)'Ol'k PQliei de a)·nı r.ama..1· 
kaza.."UDakta oldukıan göri1lmüş - ya iğrendirmek dilencilikte mu • da ~k dilencilerin otomobıl 
tüt. Yine aynı istatitt;ikl« Ymt1 vaffaat olmak için klfidir, diyor.. ile dolaşmakb. ve bu şekilde iş. 
olarak bir dilencinin bir yıllık ge- du. lerin çok olduğu yerlere çabJk 
lirini on sekiz, yirmi bin lira ara.. Mesel&: Tiyatrolarda, perde a- yetifmek:te olduklannı meyda.:.a 

İstanbul Defterdarllğından: 
Adreml Matraıa Kazanç Bubrut K1aft. Hava 

Muhtar ve Mdhmut 

Baruh Rosua 

lsak Traves 

Efroııya Grizaıoı ıdlıı 

Yani Hacı llyo kızı 
Sof ya 
HPhert Monçeri 

Fııik ,.e kardeşleri 

Kabnci 

.Kahveci ' 

ı p ı lk Slll'IDe 

imali 
H. bundaraeı 

Manifatura 
... _ 

\lonlocu 
komisyoncu 

Otelci 

H. lf Bantuaada 150- 52-SO 10.50 
bili. 
H. P. Vezir iste.. 120-
Jesl172 No. 

0.10 

ıt. Hoca H. caddesi 850- 65- 13-ı"P 
26 
H. HtlTri Ef. 
caddesi ıı ' 
H.Sultanhamam 

1711- 211.20 41.24 

26.28 5400- 131.38 
c. 25-47 
H. Fındıkçı Rem- 727.22 17:11 17.4~ 

... 

zi S. 55 N. 
H. Katırcı ol- , 
Han 11-13 "' 

450- 21.11 

HP. HBdavendlılr 708- it.il 18.33 
.... c. 47 .. .. " ... " .. 

1\ iınil içli 'e S. f\ol. 1. 
H.ıyık l.imonci) nn 'f. Komls-

l>i Le\·anl Avron 
~lıışıneri 

)uncu 
l\lokine 
Tül'. 

.. .. 700- 51.JS 
" .. 2400- 130.H 

HP. Ebüssuut C. 90 38.l.I 
H. Venipostane C. 458- 231.41 
16/2 
H. htımbul han 
11/9 ., 

'"- 64-

11.87 
21.03 

7.23 
47.70 

ıo.ae 

253.4. 

'H.51 
U4 

281.18 

64.80 

Hevıı 

• Sc\·kct Granln) ,.t' 
orlRklan 

Terazi 
Pııbr. 

fi. Kurt ban 2.83 28.12 10.61 5.iO 

Seı·kis O[l. AımP 
Hasan Gökçek 
Kut.! Berkaoy 
ve oertk: 

1 ,,• "ıı'ncı H. Hamldl,ie C. 21 48-
0telcl ff.P. Denlf)er 8. 1 
Bakır stıln • ff.P. Erdotan S. 4. No. tO..O 
1~ı , 

J.Jı; 

1.80 
2.83 

Jl.letıaıet Alt BUfe 
Kuect 

H Hamtdlye C. 23 f f.11 
Harfdo Oamanyadla H Yeıdeaml cad. IO 4.11 
Mehmet Avni 
~ef.eendlkat A.Ş. 

Loltantacı H. Ankara c. 171 .. 
H. Ba7ri Et. s. 1ua ... ,. TtOA 

lskımder Lokantaeı H. Hamldiye 21 
T. B.>r:kof Ecnebi k&dr 

,ırketl mcıme.Dl H.P. Hida\Oelldlg&r C. 

Siman Garih 
Jl.ll'allc .A.buı yanık 

Albert Sima 

Ulvi ö~ 

KomlııyQDeU tsmır oteli 
Z&blre wı U. H. J1oea ban 21 
re.ıect 'I. ff. Blrblel ftJaf Jllıa as 

Edime nakil • 
yat ambarı 
lılatb&a 

H.P. htuJoa C. 14 

nya Lnt 1ı1an1tatura H.P. Anirara a& 

oııamı .. Bakkatyan ttbalAt 
tstraıı Karpet ş. 
lnfaat 'l'Ork Loş. 
Klrkor u~ 
ROaeyfn Sanca 
.A.rmenak Daeryan 
Hernl§tayn 
Abdlllkadlr Z1,a 
ll'uat Garzek 

B•k"lk 
Kuru kahftd 

BoYMI 
Koml.,....ca 
Avukat 

otelci 
Relul GirmJ, ICmla llOteahb1t 
öu.nlan. All Tue 

H. BuJtanlıamam 89/1 
K. renı 1ıan 115 
H. İıltanbul yn 12.11 
H. İflıan 7.S 
H. Ankara C. '1 

H. Yenlcaml C. &2 
H. Boca lıall 10 No. 
Jl. AJa1amdyan lıall a. 
H. Blrlne:I ftJaf H. ı• 
H.Y.ıpo.tane C. llS 
H.P. Blrkect pmada 

J.TI 

ooı..a -
11.IO 

ıe.ao 

10.IO 
20.n 
8.88 

lal.ti 
22.40 

1.22 
1.18 
il 

aa.eo 

42.2' 

llOJı.ir Bozkurt ve Or. Madeni efJB 
.,. teraat fabrikul H. KanzJrer ban altı 2 1.44 

3&o 

1'52.lt 

T.02 

1.86 
Tr.ıa 

8.6t 

uo 

G.1& 

2.06 
C50 
sı· 

llllftMDe 
11.11 3.40 

18.H 

20.60 
9.D 2.U 

ıa.20448 415.88 

10 
ı.eo 

70 
Hl.88 80.08 

1.91 23.M 

,. 

smd& olduiunu tesbit etmietir• ra1armda smokin ci)'IDiı. kopuk çıka.rmlttır· 
Yıne lngilterede Iaıdra. fl!llırin kolunu ceektln1n kolundan çıka • ' AŞIK DiLENCi 

de ölmüş olan bir dilencinin evin· rarak berkete gösterip merhamet Dilenciler üzerindeki tetkik • 
de yapılan araştJrDmla abda m. dlleom bir dilenci vardır. Herkes lerimizl ~tirmek için bim :k 
1dd ofara'lC bir milyon fnınk yani onun kolunun o iğrenç vaziyetini onlarm h~ gMde!ı 
{38 bın lira) ve 650 bin frank uzun müddet görmeğe tahammül geçirelim. BahSed~. v~ 
krymetınde de 180 inci ıerdanlık edeme« • derhal birkaç kuruş ve · Londrada YIP'Dlf bir dileıncı af · 

Hocapqa maliye tube8l mtıkeUeflerinden olup JU)carda adi lfl .,. tlcaretg~ adre91eri yuı1J p.hıalıır terki 
retle y .. 'D! adrealerlnl blldirmemll ve tebelHltw •Wıl,.etll bir 1dJue da s&stermemlf ve )'&pllaıı arqtırmada da_ ~..ıı 
nama.n11 olduklarmdan h!za1armda g68terllen yıllara alt Jruano, babrUI .,. Jbc1e amlarmı lıul Dıbarn&OI_.... 
blaıat ~ tebllltl mftmtm oım~..-..K~t lln a~r tımlau• 10 .,. ıı IDcl maddelerine tevnıcan' 
ili yeriJle geçmek Qzere llAnen tebUI ohınur. f4193) ~ 

ve daha binakım mücevberat bal- rerek 1Jl8klittmrlar. ludır. 
muştur. l'abt 8e)'ircilerdell bir bir gUn Bir roman hu.ini verecek olan 

İstanbul Defterdarllğından: 
Dilencilik sayesinde k•mdıiı bu ilrenç manzaraya tıekmala vak& tam ve haJt_üd bir ~cera.

paray: biriktirerek milyonlar -.. daha ıazıa tahammül edemedi. ha- dır. oodradald bır zencinin dul 
bibi o:an dilenciler yok delildir. iJrmala balladı. Diiencı blraz di- ~ ile km .Bri~~ gitmiş 
Dilewıcilik artık içtimai bir yara li umnca olduğu için bemen ce tir. Burası pllJ mevaJllllnde bil. 
ve hastalık haline girmiştır. işte vap vermekte geciknıedı. Derhal tü.-ı ~i~lann. devam ~tmekte 
Fransııda Madam Maryô bir me - karakola götürüldü. Yaı>dan mua oldugu bır plAjdır .. Hatta bura -
murdan dul kaldıktan sonra, hem yenede iğrenç kolun takma oklu.. da bazan hayırlı işler de olur 
lflhit düşen oğlundan, hem de ko. ğu meydana çıktı. Ve sağlam kol Ve gençler birletirler. Nitekim 
cam>Can maaş aldığı halde sek • vücuduna ballı olarak duruyordu. bu kadıncağız da kızma haYJrh 
sen ilu yaşına kadar dilenmiş vel l Yani ailenci.ler ioinde bU kadar bir kıamet anyordu. 
milyonlar sahibi olduktan ~ açık gözlere de çok ıesadüf edil· Tesadüf işini kolaylaştırdı. ln 
ölilnce bütün serveti hükillnete mektedir. diklen otelde Mister Tomaon 11. 

kahmşu. DiLENCi KWPLERI VE minde bir ~en ile tanıgtı · Fransu hastanelerinden birin • GAZETELERi lar. ~ genç bır :Ya::.:: 
de can vermekte olan bir dilenci Dilımcilik Avrupa memleketle . bat ~yordu. Pll . 
.a.- f 'nde .. .aekl kili . lduğ . .t.-: çabuk olur. Bu aeheple zengm 
uıı; aon ne esa ~~ • ! ya- rinde bır sanat o u ıçın Vdl:ll kadınuı kızı da Tomson ile ça -
talim kenarına dıkılmiş btş yüz tePrilata mahktır. Parıs dilencıle buk laşb Ana kız .. işte ideal 
bin iranıt kızılhaça bıraktıiım ri .. Jurnal des Mandigots" ısmin. k !'1di "ıardı' 
..:il..} • • dil · alik oe& yor · 

Sıra Adı ,,, 
No. So11Gdr 

1 .~şot Moiz Teni 
veresesi 

2 Mehmet Asaf ve 
re sesi 

s 
" .. 

' Yorgl Antlmo'I 

5 \'asil Llto 

6 Ojeni Roul 

7 Andriya lspiro 
Yani 

.8 
" .. 

9 Vali5 Kostn'I 

JI) Ahmet Yekta 

" Konseıv .. 
Fab. 
Hırdavatçı 

Vopur 
ncentosı 

Lokııntn 

.. 
Vapur 
Acentaın 

.<\cenin 

11 Hernar Hirisko,•iç Acenla 

12 • .. " 13 Vasil Dan)·on F•rıncı 

llalıalle ve 
Sokai/I ve 1ı.·. 

Matrah 

Kemanke, Hn. 
yar han 3/S 
Kemankef Jolibah 
han 1/2 .. " 
PürteUıt M:.-bnsan 
yokUfU 19 ° 
Kemankeş Omer 
ahit ban 5 
Kenıanket kutu 
han 
Kemankeş Oıner 
:\hlt hon H , 

" .. 

27.08 

27.00 

27.00 

u.oo 
1800.00 

Kemankc~ Rıh. 6000.00 
ıım caddesi 17 
Kemanke!J Sarnp 1200.00 
hhlesi 2. 7 
.Kemankeş Mu. 
radiye han 4 

300.00 

.. " 2400.00 
Pilrtellış :Mebuaan 
Cad. 58 
Kemankeış Gümrük 40 ..,T emiŞtir. de bir · enci gazele~ m tır- lki ay sonra Londrada büyük 14 Mev16t Sönmezler içkili 

Dilencilenn bu kadar büyük ser ler. Onlara bu fikir oellU Alman.' bir meraaimle iki genç birleşti. 15 Pana,oı A,·an. :~~:~!~ Kemankeş Ka. 
Yet sahibi olmaları haydutlann yadan gelmıştir. Çünkü Almanlar <kn bırine çekilerek balayını ge- gelldls tahvil ve raJı.ul ıs 

42.00 

Kauuır; Buhran Jluoa:e. Hava Ce:a 
K. 

11.ıo 

13.50 

12.60 

38.00 

35.70 

12.30 
120.00 

24.10 

8.00 

3.42 

8 

2.70 

i.20 

24.00 

4.80 

1.20 

48.00 96.00 
1.oa 

1.18 

10.80 1.08 

3.60 1.62 

43.20 

0.60 37.DO 

3.52 22.86 
1'4.00 

2.05 

0,52 

7.20 

144.00 
.32 

3.3$ 

2.9• 0.91 3.81 0.84 19.62 

man dikkatini celbetmekten ge. 1926 },lırun sonlarnıa doğru di- çlrmeğe başladılar. bilet simsarı J 
ri "41-.. --t V bi kı._., o ı '"'ler ·- senıen·1·r .. Durkundre" 18 Fevzi Gazinocu PlrtelA• ~lebu n 8.82 7.52 2.52 10.92 

acuaucuua9 ır. e rço "11WY - en,... .... " ' ler. Ve Londranın güzel köylerin Cad. 426 
ner dilenciler paralarının yüzün. isimli bir mecmua çıkarmağa baş. nk aylar sade ve vakasız geç. Tophane Maliye Sııbe"i mllkeııenerlnden yukarıda adı, işi, litareıgih adresi yazılı f8luslar terkl 
den haydutların elinde c.an ver • lamı,&ardı. ti. Her verde ekleriyetle balayı retle yeni adreslerini bildlrmeınlt ve tebellillc sellhiyetll bir kimse ıöstermemlf ve yapılan linlftıflll" 
-:..ı. .ı.:ı • • ~ buhınamamıt olduk'arn.dım .hinlarında ıasterilen yıllara oit kazan(', buhran ve11Jilerini Te ~ 
~· Fr.:msada dilenciler gazeteSUUD c1aı·ma tatlı ve vakuız __.., •• e-...- ihbarnamelerin bizzat kendilerine tf'hllli mümkün olamamışlar. . 

Meseli: Bunlardan Madam Lu. miidü"Ü bir n<>terdir. Alkol neU • Gürültülere her zaman 10nralan Keyfiyet 3892 nyıh kınunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan teblil yerine geçmek Qzere ile': 
iz ile Madam Oranın haydutlar cesinde lellke\ten felAkete sürük rastlanır. nur. (417 
~~~~~~~~~bu~~~~~~~~~-'===================~============~~~~ 
da büyük bir alaka uyandırmıştır. dııetıcı!ığe kadar düşmüştür Sim. ne biner ve bankerlik etmekte eti. Kansı bu itin sonunda ne çı. J Ve dilencileri durd1Jl'Up konue • f 
Ve ou zavallı dilenciler katılleri- di dii~nd gazetesinin bat. muhar· olduğu )·azıhaneaine gider. Ak · kacağlnı kestiremiyor •• bir ktite- mak istec:li. Bu .,&dlcle kanlım 
ne yüz binlerce lira kazandırmış- rirliğini yapmakta \'e öğleden son şamlan ~ vakit dönerdi. Ka - de gizlenmif neticeyi bekliyor • gören Tomaoa kaçmağa çalJttı. 
lardır. rad da dilenmektedir. naı kocasından fevkalA.de mem - du. Fakat o derece aptallafm.rlb ki, 

Bunlardan daha şayanı ebem . Gazetenin başmakalesinde di- nundu. Yalnız kocasmı iı başın. Bir müddet bekledi ve bu kaıb lf8lll'dı. Ayaklan tabldJ, cadde· 
miye~ olan şey yıne haydutlann lencilerin haklannm korunması da görmek içiı. can atıyonbı. ne evden blr eaat llOıDl"a iki dl- ye yuvarlandı. Ve bir otomobil 
tarafından oldürülen Madam için ıe.uvveUi yazılar. yazılmakta, Fakat her nedeme kocuı bu ar- ltnci çıktığml p6rdl1. Bunlardn altmda kalarak öldtl gtitL 
Margrit ismindeki ihtiyar dilen · diğer kısımlarında hizmetin inceli. zusunu tUrltı tt1rltl bahanelerle biri bir gözü kör ve bir bacalı 
cinin öldürüldükten sonra koltuk- ~ hakkında malfunat verilmekt" bir turm yerine getirmek istemi- nı at1rUkleyen dil!Jklln bir dilen. 
lan altından bağlı olarak bulunan ve bi .. kısmı da illnlara tahsıs • ·"rdu. ciydi. Ve feci vaziyette bulunan 
binlerce liradır. dilmektedir. Nihayet kansı bir gtln haber ve eski esvaplar araamda bulu· 

Maamafih bütlın dilencilerin Bundan başka Pari-te (Paris vermeden bir sürpriz yapmak is ı nan adamın Tom80ll olduğunu 
sanu bu şekilde gelmemektedir. ~risi) ısmlnde bir gazete daha tedi. Fakat yazıhanenin kap18mı l tannnakta gecikmedi. DOtme -
Bazdan da ihtiyarlıklarında iş - çıkarıunaktadır ki. bu gazete dile kilitli buldu. TolDIOn dıean çık. j mek için bir kenara tutundu. Ve 
ten çekilerek bir kosede hayatla . rinden daha alır başlıdır. nuştı. Bu itlerden tüphelen'!m biraz sonra tekrar bu iki dilen. 

Yapılan tahkikatta Tomaonun 
çok usta bir dilenci oldufunu ve 
çift ha.yat pçlrcliiini meydana 
koydu. Oldü1m aonra karmma 
yirmi bet bin lnsilia liralll mİrto1 
kahnlfb. KtdlD bu parayı alma. 
dı w beledi~ blralLa. 

nnm geçirc:liii safhalarının butUn Ba~akate;;inde ŞU fikirler bu • kansı ufak bir tahkikat yapma. cinin peeine takıldı. Yolda rut. Bun1ardm anltl"IJ'OI' ki. dl • 
ınceliklerini anlamaktadırlar. Bun unmak'tadrr: ğa karar verdi. ladığı bir polilıe: lencilik ile mııciD ohnler bisim 
lanD en meıthuru Diyojenbabac:hr "Dünyanın bu emnh etsizli~ l- Bir gtın sabahleyin erkenden - Bu iki dilencinin hallerini merhametimm1ıen W!iftde ede -
Dtyojen baba bütün hayatını gQ çi~e. herkes işsiılife sersuitiğe kocasının arkaamdan gitti. Ve etıplıeli g&ilyonmı. Kör rol1hıtl rek mu,,_ ..wtler' Yll(*l 
aO. gilnflne yazım,. Muhtıra tut. nam.,..ettir."' bu fikir insana hiç de birçok caddelerden geçerek. ma- yanpan her halde 81zin ve benim fakat bu ı-rqı JWıtMini J:ııilml· 
muştdf. Ve bOtiln servetini dilen· arkın gelmiyor. Binaenale)·h it- halle aralarından dolap.rak Al· U4ar ldfr ohnamah dedi. 1 ,_ı.,ur. 
<ilikle kaamdıluu tamamen !ak. 1 siz kalan amele VV'fetlerinl mu- ha.yet 1**. döldlk bir ne gir - 1 Polilt ...,_ m'W..'e eöi. 



NAKLEDEN : 

ethi kardeş 

4şk, l stırap ve his romanı 
- 19 -

1tr~ kapıyı ıaralıyarak cevap 

... ~ı geliyoruz. 
rı~la 'beraber a.şagı indi. 

. • delikanlıyı görünce güte -

' O :ınaşallıdı ! dedi. Yalnız 
~İba ~a ilk g\inünde sıkıldın 

lannı tahmin etti. Fakat düşün_ 
celerine nüfuz €.denıedi . Tank 
annesini mi sudu. yoksa karde_ 
tfini mi eefil mnnediy"Ordu? 

Korkun(: sırrı ka.ı'deşine ifşa 

etmiş olduğu için y(lniden v..ap 
duymnğa başladı. Cn.nr ne yemek, 

ne jçmek, ne dı> konışna.Ic iBti. 
yorlu. Kaçmak, art.ık kendisine 

;:: l:layır baba! Annemle ko - yabancı olan bıı adamları terket_ 
ncaklaımuz vardr da... mek ihtiyacını duymakta idi. Bu 

tııl ~~in elini sıkarken garip ve evde kalıma .istemiyerek ve hft.t. 

>ll~. his, bir daha buluşmak tA sadece huzuriyle anneelne, bn. 
~ ı. olm.ıyan veda anlarının basına ve kardeşi.ne ıztırap çekti_ 

4ecaıtııe kalbi burkuldu. l"eCek, onlar da kendisine taham. 
Ylft sordu: mül olunamaz bir azap verecek. 

~- Faruk oda mdan hal~ in. !erdi. 
"'Q1 l'rı.? l\ ı. Tarık, Raille konutmaMa;,dr. 

1 
'en ~ı can sıkıntısını göste - Ji'aruk dikkat etmediği ve afti.ka_ 

1 ır dudak bükilşile: dar olma.chğt cihetle ne konuş. 

, 

fi 
ı. 

• ... ; ~ayır, dedi. O zaten hep luklannm farkında değildi. Fakat 
ll-ıt edı~, daima yemeğe geç ka - kardeşinin ara sıra kendi.<ıine ba. 
'a • nıt de OTIU beklemeden SQf· kıRında onun bir maksat göz.ettiği_ 

1 }'a otururuz. ni sezer!.'k konuşulanlara dikkat 

~. Tanğa döndü: etti. 
~~ ~idip onu çağırsan oğ1um. 
'l' ege bekleme7Sek gücenir. 
~~tık kısa bir tereddüdü mii. 

""f.ı: 

' !'eki ded' id" ~.. . anne, ı, g ıyorum. 

Tıı.rrk hararetle anlatıyon:lu: 

- Kabul edenler ne fe\"ka1Adc 
bir tıeyahat yapmış ol~klar! Ben 
kendi hesabrma öy.le mem!C'ketle. 
:ri severim, ptidai güzelliklerine 
halel gelmemiş olması onlara ay_ 
rı ayrı bır cazibe verir. 

lı. "1'i1veni heyecan içinde çr.k. 
~~Pıya k~rka korka '\1lrdu. 

....._ ~lendı : Raif sordu: 
~!tiniz. - Seyahat uzun si.irer değil 

' tk rnasanrn önüne otur. mi~ 
~ ~bır şeyle.,. yazıyordu. Ta. - Tabii, iyi bilmiyorum ama 
' u, heyecanım lbclli etme. blr ay kadar sürer ea.nmm. 

....._ ~lrşarn.k, seJamladı: - Harcirah veriyorlar deği:l 
~a~tıjur. mi? 

"ettı. ayağa kalktı. ve muka. - Evet, hooı de peşin •••• 

~~nJ·ur. - Orada :ne ltaoar·~ ~. 
~ cekln:r? 

k) lcarde~. aralarında hiç bir - Yilz; lngillzttrasr'Mükcmmcı 
lllt ~ış gıbi el sıkıştı. Ta. para değil mi? 

....._ ~ U.: - Tabii. Mükemmel olmaz o. 
, ~eğe geliyor mu'-un? Jur mu? 

~\. ~ ~at... Çok işim vardı ... 1''aruk başını önlinden lt&Jdıra • 
~k'ı ~ . ı... ra.k kanlcşine baktı. Göz. göze gel. 
~ tibıyor ve kardeşine ba. diler. Tankın ne demek istodiğini 

8otar J1e ya prnO.fil lazmıgeld iği. 
' gibi duruyordu. 
...._ devam etti: 
, ;:tada seni bekliyorlar. 
, ~ . enı aşağıda mı? 

\ to "et. Seni çağırmağa beni 
'llderdi. 

'l'a? Gel' ···· ıyorum. 

~t 
~ ida hemen hemen hiç ko. 
~ · Annesiyle kardeşine 
~ ve kendi kendi~ine so. 
~ : ' Ben gittikten sonrn S atalannda ne geçti? Ne 
~ lliar?,, Tankın annesine 
~ lbuaıneıeside her zaman. 
~ aı~k fazla bir muhabbet 
~~~ası vardı. Ağzından 
' ~" 18.fı eksik olmuyor, 
~ ~ hizmet ediyor, bardağı_ 
~~ lnııyordu. 
l 0 nlann anl~ış olduk. 

anlamı tı. Sordu: 
- Kouşmaruzın başlangıcına 

dikbt etmemiştim. Nedir bu kele. 
pir JR? 

Tank cevap verdi: 
- Efganistıın bizden bazı mil· 

tahıı.c;s·slar lstiyoT; muallim ve 

doktor ... Uç sene için mukavcle 
yl\pılncnk. Doktorlara ayda yüz 
İngiliz lirası verecek. A)Tıca ika. 
mctgah d:ı temin ediyor. 

Faruk belli belirsiz bir tered. 
düdü milteııkip sordu: 

- Jruıan talip olsa acaba ka. 
bul edilmekte miişküliı.ta uğrar 

mı? 

Tank ı;Qzı:>Jri sevinı:;le parlaya_ 
rak cevap verdi: 

- Hem evet, hem hayn-! Va. 
ziyete v.- talip fazla olursa anı. 

dıklarm himayesine göre değişir. 

(Devamı •. ,, r • 

~k· 
~ ~S:· bir başkasının teseUi mağa :mkan var mıdır? 
, ~ ha aıiyette değildi. Herke 
~ı:~ ~ını_n . derdine, ekmek. yi
~11~tıkıne düşmüştü. Açlık 

IllUtıı n, ~ıa~esizlikten çok 
ı, iş bır felaketti. 

~i ~ kalınca, yayı genneğe 
,~ lllıyor, düşmana bir ok 

~açı 1Yordu. Yarın dÜ5fl'Wl, 
~le tehlikesi yüz gösterdi· 
~ k olursa, burçlara sık 
~~ haıi lara başlarsa kaledeki 
't..~~rn ne olacaktı? 
..:'\ ~ııain.1° sabah •üne. doğar

Ya ere baktı. Uzaktan gö-
Ylacıa h" b" h k . ıç ır arc ·et go-

HUSTE~i EVE ÜMJTStZ 

DONUYOR 

O sahah Rüstem e\·e çok ümitsiz 
\e her zamankinden ne§Csiz ola
rak dönmüştü. 

Marta: 
- Sarıceylanr getirmedin mi? 
Diye sordu. 
Rü· tem: 
- Hayır. dedı. o ebedıyete ka· 

\'U~u. 1\çlar onu kec:tilcr .. etini a• 
tcştc kızarttılar.. fakat yiyemedi-
ler. ' 

ller Marta hayretle Rüstemin yüzü· 
Yetı,~alı böyle ümitsizlik i- ne baktı: 

~~ ~ü idrnk ediyorum... - Ne diyon,-un. koca aslan? 
\ı'._~~ ka olarak dönü,·orum. Onu nihayet teslim ettin. öyle 

\:' ).c:ır boş ve ~ana~ız mi? 
~I\ •vıaı-tanr... • ,.,, · :-.. P' '"T'' , . .,, ... ,.,~ -iu!·..ı· 'J1r1nı ., ..• 
(ı~ra daha ı ... ı:.ı~ ı l. :.- ı.1 .... : :1 : •• ..ı. 
~~,; ~U .~'filcsek ve korkunç -J!ft'~ii§(ve acı imi~··· kım 

Içhide tesellisiz yaşa- r.e yiyemernış. 

&3+* .. 

.Agır ceza saiıoınlı o .gün de f C\·. 

kalftde .kafahalmtr. Hey0ti lhfilci -
me yerini aldıktan sonra ınraznun 
iki jandarma. arasında salona gir 
di. l\tazQW'lla:ra mahsus yere ge
tirildi. Ayakta <hmmuyacak va.. 
zi:Y'!'lte olduğu için sandalyeye 3... 
deta yıkıldı. 

Etli beş, altmış yıaşlannda 
gösteren, bitkin pejmürde laya -
Cetli bir kadındı bu.. BPr cinayet 
işlemlş. memleketin bınmmış 

dok"toriarından Oılman Candı 
öldürmüştü . 

Ben öldürdüm 
Çünkü .•. 

•• 

7..abrt katibi tahkikat evrakı • 
nı okuyun(!a. isıninin Şahende 

olduğu öğrenilen bu ka-dmın ibir 
gece sirkat maksadilc doktor 
O ma Cevadın evine girdiği ve 
te~adiHen doktonm yattığı oda 
ya geçtiği ve doktoru. öldürdü -
ğü anlştldı. Zabıta tahkilrntmda 
doktorun uyandtğr ve hırsızın 
yal{alanmak tehlikesi karşısında. 
cinayeti işlediği bildiriliyordu. 

• 

Ağtr ceza ıi'iaMremesi ilk ijefa 
oiarak bir kadını hırsızlık ve a. 
dam öldürmek suçile muhakame 
ediyordu. Reis sordu: 

- İsminiz? 
- Şahende. 

- Babanızın adı? 

-Haşim . 
- Yaşınız kaç? 

55, 60 yaşında gösteren kadın, 
çok mihnet çekmiş gözlerıni hft.
kime kaldırdı: 

-42 ... 
Dedi. 
- Zabıt varakasına göre ma

yısın 18 inci gecesi saat 24 den 
sonra doktor Oı;man Cevadın e. 
vine hırsızlık maksadilc girmiş 
ve doktorun uyandığını ve yaka. 
lanacağınızı anlayınca da taban
ca ile d<>ktonı öldürmüşsünüz? 

Maznun gayet düzgün konuşu. 

y<>rdu .. sesi titrernedm : 
- Evet. dedi. Öldürdüm .. ka

bul ediyorum.. fakat katiycn 
doktorun evine hırsızlık maksa -

-dile girmiş değildim. 

lhaJdc ne mk::ıatla girdi. 
ni-z? 

- Evden hiç lbir şey çalrnma
mrş ol~ ıhırsızlrk ma.ksadile 
gi~mediğimi isbat edebilir ... Faz 
la. bir şey sornıayın .. 

- ..Muhakeme her hususu ay
dınlatmak vazifesile mükelleftir. 
Eve ne maksatla ve nasıl girdi • 
ğinizi öğrenmemiz 18.zmı. 

Çenesinin altından bağladığı 
başörtüsünden dışarda kalan 
saçlarım içeriye itti, başım kal. 
dırdı, gözlerini hakimin gözleri
ne dikti: 

- Sormayın diyorum. si?Je re. 

is bey, dedi. Cinayeti işfOOhn di
yorum, cezam neyse "'W!rin razı
vım .. fakat beni !hırsızlıkla it . 
ham etmeyin, nam\Ellma leke 
sürülmesini istemem. 

Mazmm Jl..""adınm bu sözleri ü -
zerine muhakemeyi dinleyenler 
arasında gülüşmeler oldu .. maz
nun dönüp arkasına baktı; sonra 
hakime: 

- Tabii reis bey, dedi .. böyle 
bir kadm, benim gibi pejmürde 
kılıklı fakir bir kadın gece yansı 
meşhur bir doktorun evine ne -
den girer? Hiç şüphesiz hırsız -
lık için değil mi? 

Acı acı gülüyordu .. iliL ve etti: 
-Gürel, doğrusu .. dedi. Fakat 

sunu, söyliycyim ki, ben o gece 
o eve ilk defa girmiş değilim .. 
nasıl girdiğime gelince: Seneler
dt'nbcri bcniie bulunan arka ka
pının anahtarından ist·fade el . 
tım. Kapıyı açtım ve lredi e~;m 
gibi ıçeriye girdim. 

- Peki, neden girdiniz? 
- Şüphelerimi yenmek isti _ 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
- 28 . 

Diyerek, tekrar .ağlarnağa başla- buldum. Riıstem ! dediğimi bil-
dı. mem yapabilir misiniz? 

Marta Riı temin boynuna sa· Rüstem ümitsiz bakışlarile sev• 
nldı: gilisini süzdü: 

- Canın sağ ol un. aslamm! a· - Knle kapılan kapalı .. etrafı· 
n ceyU\nı k<'ndi elinle te,,lim edi- mız diışmanla sarılmı.... Bizt an
:-;ine havret etmemek kabil dcl!il. cak gökten melekler erzak taşı· 
~'akat, ~ademki amran böyle is- yabilir, Marta! Bulduğun ve bula
tedi. Ziyan1 yok.. cağın çarelerin hepsi vehimden 

- Amcam değil... halk höyle is- ib.ırettir .. boştur. 
tedi. Yerliler açlıktan kırılıyor, Marta ısrarla fikirlerini ~öylc-
!\farta! çoluk çocuk biri birini yi· mck istedi: 
,-ecf'..k neredeyse... - Hele bir kere beni dinle! Sa-

. ı · ,, ,.,.ıma mühim bir ı;:ey ~el- nmm ki sen de makul ~örecek"Sin! 
miş gıbi neşeli bir scı.:le bağırdı. ' 1 1 ı ı· l"' bir tr>rilJir ~pl..li 

- Enak tedariki IÇin ben çare Cenup kapı:;ınıdarı bir gece !.;mi. 

) ordum .. Söyledikleri doğru ~ık
tı .. ben de o meşhur, namuslu 
doktora kil9ük bir ders vemıiş 
vldum .. 

Müddeiumumi maznunun ıbir 
kere adliye dolrtonı tarafından 
muayenesine lüzum olduğunu 
ı;öyledi. 

Bu talep JI12Jlunu yerjnden bir 
ok gibi fırlattı. 

- Hayır, hakim ibey, diye ba. 
ğırdı. Ben deli değilim.. aklım 

başımda. doktoru öldürdüğümü 
de itiraf ediyorum, vereceğiniz 

cezayı da kabul ediyorum, de -
minki ifa.demle sa.çmalamış deği· 

evine. bizzat 
kendisinin bana verdiği ana:htar. 
la girdiğimi söyledim. 1şt.e a.. 
nahta.r. 

Ve maznun pejmürde yeldir . 
ıoosinin iç cebinden küçü ük bir 
nahtar çıkardı. Hakimlere doğ
ru uzattı. Anahtar tetkik edilip 
cürUm del.ıli olarak a.llkonulduk 
ten sonra hikim tekrar mamu.. 
na sordu: 

- Cinayctinizin ~bini söy • 
lememeniz aleyhinize netice ve -
rebilir. lnat etmekte miDa ~ 
tur söylerseniz belki lehini?.e 
bir delil elde etmiş oluruz. Söy . 
leyin doktoru niçin öldürdünüz? 

Maznun kadının sükflet etme
si üzerine ha.kim birinci şahit 
Zeynebi çağırdı. 

Zeynep yetmiş yaşına yaklaş.. 
mış, fakat halfı dinç bir ak ara:p. 
tı. Doğru söyliyeceğine söz vPr
dikten sonra hakimin: 

- Maznun Şabendcyi tanır 
mısın, bu cinayet hakkında biL 
diğin nedir? 

Sualine şöyle cevap vcrdı: 
- Küçük hanımı yirmi sene 

elimde büyüttum, yirmi sene . 
denheri de ara sıra görürüm. 

- I<Jlimdc büyüttüm d"meklc 
ne kasdediyorsun? 

- Küçük hanımın babası mcr 
hum Zühtü Paşa Halep valisi 
iken ben de baş sofracısıydım ... 

elli l\i)lik bir huruç harcketı ya
pılsa .. 
Rü~tem güldü: 

- l~y. --onra ne olacak!? bir 
:wuç l ale muhahz1mızı da kırdır
mak mı isti~ orstın? 

- Hayır. Böyle hir şey aklım
dan bıle geçmez. Doğan b , ı, 

müdebbir \C makul hiı k·ın · rı-

dandır. Cenup cephem• ~ 
carlar ara5mda çok zen~ın ı;.(ı\ ı e 

ler vardır. Ordunun en bol erzak 

ambarlan hiç şüphe yok ki bu 
ccphey<' ıretirilmiştir. Y a.pılacak 
mahirane bir ba kınla ilk atuıki

leri gece karanlığında geriye ka
çırtmak mümkün olabilir. Bu vazi 

} ctte•1 istifade ederek. o c:ephe
dcki crzakı da sabaha kadar kale-

ye taşırlar. Hatta buna kale için
deki yerliler de yardım edebilir. 
Rü~tem birdenbire düşüruneğe 

ı- 1 ~. 

~'- ' "' ,, . 

O Ş~e bi!ı:mm !le ... 1U..: 

- l ~ bİı!' ~ıclruı. ~ • 
riu.. m ~..iıl:2t <im2M!rl!t • o 

kuçUV. i~um pı?}: ~~~.-. paş.s. 
~'Tl Mr*ll!ool~ giılli 

girlı lrerx:iWni okfJa.."'dlm. Aradan 
nenelcr ~ti, küdik hanım da 
be.na mubahbd vecdi v.e küçük 
hanım on aitı yaşına gıclince pa
şa. efendi beni kendisme oda hiz. 
metçisi yaptı. Işre bu sobeplc 
re.is bey, ben Şahende h!Ulımcı
ğımm ibütün hayat.mı bilirim .. 
benim Z<"l.vallı kiiçük hanımcı • 
ğnn. 

Şahidi başı kollan arasında 

dinleyen maznun ihityar arabm 
ifade i sırasında. birkaç defa kal. 
kip bir şeyler söylemek istedi, 
fa.kat kuvveti lresilmis gibi tek· 
rar olduğu yere çöktü. İhtiyar 
şahit ağlıyarak ifadesine devam 
etti: 

- Kiiçük hanımım on sekizı • 
ne basbğı zaman sevgisini yal. 
mzca bana değil, bir de ge~ be
ye verm~~ başlarnı ;;tı. Bu gen 
k o m ş u m u z konağa. sık sı\ 
gelir haftalarca kaJrrdı. Küçi \ 
ha.nımnn bu gence gönlünü kaP
tmnIŞU._ Bir gün 1bana açıldı : 

funan knlfa dedi, bu dokto1 u 
seviyorum. ne olur annem ie ba. 
bam bir şey duymasın .• tabii ben 
de küçük hanımmun hatırı ol -
sun diye kimseciklere bir şeyler 
söylemedim. Aradan günler, aıy.. 
mr geçti; küçük hanımcığım gün 
den gilnc sararıyor soiuyorcm,. 
Nihayet bir gUn clayanaınadı, ağ.., 
la.yarak yamma sokuldu : 

- ~n kalfa., dedi. Ben 
artık malı voldtun. Ba.bam ile an.. 
nem duyarlarsa muhakkak beni 
öldürilrle:r. Gebeyim !kalfa. Bir 
cahillik ettim. 

Şahit bu sözleri söyierken. 
maznun !kadın birden yerinden 
fırladı. Adeta. fe.ryad edercesine : 

- YaJvar1rmı kalfa sus .• -ye
ter artık . 

Diye haykırdı, sonra hıçkm'k . 
lar içinde lboğularak hakimlere : 

- Neden bir zavallının mazi -
sini ortaya dökmek istiyorsunuz. 
Cinayet işledim, diyorum ~ 
varın asın !beni, f&kat fazla araş_ 
tmnaym. 

Diye inledi. Ve bit!kin bir hai· 
de yerine çoKtü. Dalmış mıydı, 

bayılmrş ımydı? Şahit if3dcsioo 
devam ediyordu: 

- Küçük hammm ~ 
meydana çıkınca paşa cfıcndi her 
ikimizi de kolumuzdan tuttuğu 
gi•bi kapı dışan altı. Elimimo 
ancak beş on para vardı. O dok. 
tor, tuttu. hanımımı yanına nl -
dı, ben de beş on paramla bir k:ü 
çille .kulübeye yerleştim. Bundan 
sonra hannnı pek seyrek görme
ğe başladım. Bir kızı dünyaya 
gelmişti. Evvela hali vakti iyi ~ 
di. Fakat sonra ne oldu bilmiyo. 
rum, bir gün onu sefil bir vazi
~ctte karşım.da gördüm. Ağlas • 
tık .. 'l'nd .. • ~ 1 h. 
mmı hazan şık, bazan da pek düş 
kün buluyordum. Nihayet uzun 
cıeneler onu görmez oldum. 

- Cinayetin işlendiği gecenin 
sabahı maznun Si"nin evindP. ya. 
kalanmış .. ne zaman eve geldi 
ve ne vaziyetteydi? 

( onu yarın) 

yabana atılacak kadar bac:.it ve 
manac:.ız bir şey değildi. 

Riıı:.tem de pekalfı biliyordu ki, 
1\1artanın "Öylcdibri cephede en 
zengın sm alyelcr yer alnı~. 

Ve hiç ~üphe yok ki, bu cephedeki 
t'rzak ambarları direr cephelerden 
rok d·ıha zengindi. 

Hu,tem: 
Hakkın \ar. Martacı.ı.'lm! de

di • Bu ıs. muvaffakiyetJe ba~a
rılırsa. kaleye - bac:.km neticesin
de - bir hayli erzak getirmek mum 
kün olabilir. Fakat, muhafızlar a
caba böyle bir huruç hareketine 
taraftar gorlinürler mi? 

Doğan bey buna karar ver· 
dıkten hlt zırlığını yaptıktan son
ra, muhafızlara söz düşer mi? 

- Doğru, amcam "yürü!., i~ 
retini verirse kalede kimse kal· 
maz. Herkes • karnımız doyacak • 
diye· canlanır ve emcamm ))C§İll'" 
d<'n ko,.ar. 

(Devamı tU"") 



O 1et Demiryollan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları 

HABER~llşim~· 

Traştan 80bl'a cilde 
J&nıklık verme7.. Yüzü yumn~tır. 

Her yerde mra.rla. · Poker Tra.§ 
brçaklarmı isteyiniz. 

Trakyr hattı ne Mudany1 • Bursa ve Samsun • Sahil hatlarından 

ayrl bntUn ~bckccıc 1 haziran 1!.141 tarihinden itibaren yeni tarlfelerln 
ta'bl.kina i:ı:ı..,lanaca" bu tarife!,.re göre yoıcu mUnascbeUerin! ve yolcu 
trl'nll'r11 ı har<-ket ~~manıannı gö. terlr cc:.vellerln istasyonların bekleme 

'onlnnn:- asılmış ve ;.dic;Uk C"P tnr!felerln(n gişelerde satılığa çıkarılmış 

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

ulunduğu sayın halka fll\n olunur. (41091 

* * • 
Traıtya hatLı i!E) Mudanya - Bursa vı: Samsun - Sahil hatıanndan 

••:fli bulU:- §<!beltede l Haziran 1941 tarihinden itibaren yeni tarifelerin 
•ato!kıne başıanacağ:, b•ı t.ariftirrc göre yolcu nıUnasebetlcrini ve yolcu 
trcnlerlnln hareke:. ?.amanlarını ı;~tcrlr cetvellerin istasyonların l>~klcme 

ııalonla.rma a.crılnıı~ ve h1!çük cep tarifelcrinın gişelerde ııatılığa çıkanlını~ 

1 Otel yapılmaya elverişlı ı 
.<nkan <add .. inin ~~~~!~erin~ i ~.~. ·-=··· .._ 
ndar ve aydınlık blr bina kit1llıktu. 1 

bulunduttı sayın halka !ID.n oıunur. ( 4109) ....... v.aki111·•ımgma•z•e•te•s•l•i•d•a•r•ch•~•n•e•~•i•n•c•m .. ü•racaa .... ~ ................ . 

Mukellcfm adı 
ve soyadı 

Natalyu. Sondnl 
Kalyopl 

Yorgi 
Elyazar Anna 
Kayzak 

Kulekapı Maliye Tahakkuk Şubesinden : 
Mahal.tı Sokak No. Matrah Kazanç Buhran 

işi 

Pastano Ş.K. Gııllpdedc 52 60.00 50.40 
Husu:;t hizmetçi Beyo#lu Alman mektebi muaı_ 20.00 

timlerinin yanında, 

Sobacı 90.00 4 00 
180.00 6.GO 
156.00 10.23 

1cıo.oo 3.68 

Muvazene 

66.96 

Hava 

H.40 
{.8:> 

Zam 

13.18 
48 

937 
937 

Tiril Çoca;tana 

f 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Kon.flor, 
nişastası, Buğday n!§:ı.stası 

'30 MAYIS 1941 

Beller, Tosuıaur 

İrmik, Patates, Arpa. 
vesa.lr hububat unları .•• 

.Albcrt Eskinaz 
Avram Beher 

Berber 
Santç1 
Kasap 
Bakkal 

B.Z. Şişhane No. 8 
B.Z. Okçumusa No. 5 
B.Z. Okçumusa No. 7 
B.Z. Okçumusa 101 
B.Z. B. hendek No. 91 168.00 10.10 

98 
1.32 

2.06 
74 

·2.02 

937 
937 
937 
937 
937 

Kulekapı maliyo şubesi mUkclleflerindcn olup yukarda adı ve 1§1 vo tlcarctgAh adresleri yazılı miikelleflerin terki ticaretiyle yeni adreslerinin bil. 
dirilmcm~ ve tebellüğe salAhlyetu b!r kimse göste:memlş ve yapılan nraşurmada buhmamamı§ olduklarından hizalarında. gösterilen yıllara alt vergileri 
havi ihbarnaeler ve resen takdir komisyonu kararlarının bizzat kendilerine tebliği mllmkün olamam1şt1r. 

Ana Sütü Kadar Kuvvetli 
1 Çapam"ka Müotahwab. Tarih! """' 191

5 

K:ıyfiyet 3692 sayılı kanunun 10-11 inci mcddclcrino tevflltan tebliğ yerine g-eçmek Uzere Ulln olunur. 

1 
tstanbu Levazım 

,ıarıci asker. -
amirHginden veriı;;-ı 
Kıtaatı ılanıar. _I 

16.00v kilo s;ıde ynğı aluıacnkur. Kapa.ı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
!halesi l6.6.ll41 p:ı.zartcsl gUnll saat JO ela Adanada askeri satınalma komir
yonunda ;} ııp:lacaklır. İlk temı-;;.au 1680 liradır. Taliplerin k.anunl vesi kal o. 
rlle t~k\ü mektuplarını ihale ~"\Utlndcn bir s:ıat evvel komisyona vermek. 
rl. (2450 • 4157) .... 

120.0t:.. i>llc sı~ır eU almacakb.r. Pa.zarltkl.a. ckslltmt'si 2.6.941 pazartesi 
gUnU saat 11 de Boıayıro& askeri satınalına komisyonunda yapılacaktır. Tah 
min bcdt:ll 4f:.GOO lira llk tcminı.ı.tı ıecıo llradr!". Şartnamesi komisyonda görl1. 
lilr. Ta11plcrin bell! 'ial!it te komisyona gclmdcri. (2461-4159) .... 

60.CıQO kilo sı:ğtr ctt alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 13.6.941 cuma 
ıo;tinil saa.t JO da .Adana askeri r.atınnima komisyonunda yapılacaktır. ilk tr. 
minau 1215 liradır T.:.l~plcrin karı·ı:ı1 vcsikajarilc teklif mektuplarını ihale 
ro.atindcn bir ıınat evvel komlsy :.na vermeleri. (2{63-1161) 

.... 
15()(; ton l rşıi ça~'lr otu ıı:ız:ır;ıkla satın :ılınacı:ıktır. Tahmin hcdelı 

M.810 hrı:ı il ktcminntı 3!l!lll lirn 50 kuruştur. İhalesi 31.5.(Hl cuı>ıarlı•si 
sunu saa: 11 de Ank radaLv. ü:nirliği satmalma komisyonunda yapıla.. 
caklır. Taliplerin tcmin:ıtlarHe be!li vakitte komisyona gelmeleri. 

(2453) (1106) -.. 
l\Iütcahhı• ı:.anı ve oesabma beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 360 

kuruş olan 15000 kılo 11ae acık ekfC.tme ile münakasaya konmuştur. thıı.lesl 
6.6 641 cum:ı gtınU mat 11 de Ankarada M.M.V. satınalma komisyonunda 
yapıla .. aktrr. İlk tcmınau 1350 llradı:-. Evsaf ve §llrtnamest komisyonda gö. 
rıllur Tal!plerin b<'ll \9.'ltittc k:>mlsyonn. gelnıcıeri. C2421.'3919ı 

.. 
A§ağıda yazıh rnC'vr.cirn kap:ıu zarfla ckslltmelerl 6.6.941 cuma günil hl. 

zalarmdıı yazılı rn:ıtlet'(lC Esklşelılrce askeı1 ııatınalma komisyonunda ya. 
pıl3.caktır Talıpı ı.ı1 kıınunl vea.l:a!wile te>:ılf mektuplarını ihale saatlerin
den bir saat; ev,·eı kl'mfryona verıuelerL 

Cinııı mıktan 

Koyun eu. 
Ycı'hırt 

Silt 

kilo 
EO 000 

50.CCO 
50.COO 

••• 

tutarı 

lira 
30.000 

10.000 
7.500 

teminatı 

J.ira 
22:$0 

750 
56:!50 

<240~-'3833) 

ihale 
saati 

11 

10.30 
10 

B her kılo u 2 lmrı.s 81 santımden 1600 ton odun kapalı zarfla ek81it. 
rn~ye kor.mı tur !hal 10.6 .94':. rnl• günü !!at 16 da Sıvaata askeri satm
alma komlsyon·ınd. ~apılacak':ır. 'Tutan 44 960 llra ilk teminatı 3372 Hro. 
dır. E\saf v şırtnııme•J Anka."":t, lsısnbuı Lv. llmirllklerl satınalma komi 
yonlarında görlll~r Tnlıp.erln !'ınlP. sattind"::ı bir saat evvel komisyona ka. 
nunl veslkııla,.ll" tC'kllf n ektup'-ınm vcrmele'"1. (242~.3923) 

Dr. Şükrü Mehmet 
Cureba hastahanesl elld ~ zilh· 

revl hn talıkları sabık ?ıeklm1. pa. 
zartcsl, c;arçamba ve cuma gUnlerl 
2 aer 15 e kadar, Beyoğlu !stlk!AI 

caddesi, No. 99 Tel · 409'{1 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
StNtR ve RUH HASTALIKLAH 

Ankara Caddes! No. 71 
.Mu:ıyene saatleri: 15 den ftibareı 

İstanbul Defterdarhğındaı : 
Sıra Mukellefln adı, f§t 

l Ali kızı Nesibe, Randevucu 
2 Rasim kızı Şa. Randevucu 

ziye Nevzat 

Malıanesı Sokağı 

Bababa.aan, Horhor 
.. .. 

N. 
140 

3 Serdar Z.İbrahim Trikotaj fabri. D. H. Abuthan 24.25 
4 ArisUdi Doktor ş. G. Zahireciler 1,4 
5 Rabla Dokumacı Ga.zlıçeşmc, Camt 26 

6 Corç Araba tamir • Gazlıç~:me Demirhane 
cisi 

5 

7 Hüseyin Kunduracı Bele~l 1 

S Yuda Levitas 
9 Zafirt 

Manifatura Çarşı, K&lpa kçıtar 167 
22 Terzi levazım. Sipahi 

Koçani 
ıo Nesim !<'aracı 

11 LeylA 
12 

CIBT 

Kavat 

Kahveci 

13 Mehmet O. Meb Kunduracı 

met 
H Y .Alcksandr Ve.Ş. Kemer imali 

lfi Garbis Zeki 
16 Ra§el 

Hazır elbise 
Gömlekçi 

Beyazıt, Çar§tka.pı 

Camcmli, Dl§buğ 17 

Beyazıt, Çadırcılar 187 
169 

Hocalfı-eddin, Ç'.arplıhan 34 

M. Paşa C. 
Manastır han 

17 Sava Arslanoğlu M~ndil imalci Sadiye lıan 

• 18 Ara Boncuk Tuhafiye 

19 

20 HUııeyin Kaçmaz Manav 
21 M.?hmP.t 
22 Fatma 
23 Sa<li Bıtıriın 

Fınncı 

Ustık fabri. 

24 t stavri kı?.ı Kirka Hamamcı 
25 Roman Fondokovıkl Demir F. 
26 .. 
27 Kristina F•ondokovskl .. 
28 .. 

Boyacı han 

" .. 

Alıbcykoy Si!Alıtarağa 17 
T. Cafer, Manyıudzade 1~ 
T.Minare Mürsel P.Ş. 112. 

Ttı~ular Rami kı~la C. 47 

f!!IAmbey F.:skiyenl 
Kcrestecı Şakir .. 

.. 

19 
4.10 

" (Asg) .. .. 

Lira K. Buhran 
Kazanç Lira Kr. 

46.17 9.23 
H.17 9.23 

21.4.25 

4MO 
1.77 

8.00 

0.64 

2.71 
3.50 

4.2:> 

9.00 
0.35 

1.20 

0.13 

0.77 mıva 

l.00 Hava 

59.08 15.12 Bu. 
77.14 Mti. 
16.08 Ha. 

19.04 5.-U Ha. 
10.57 3.02 H. 

4.96 

0.61 

7.70 
i3.15 

1.H 

0.99 B. 

0.81 Mü. 
0.72 Ha. 

2.20 Ha. 
7.92 B. 

40.15 Mu. 

20.PO HA. 

6.61 Mu. 
1.36 Ha. 

22.08 9 •• 56 B. 
21.83 Mu. 
630 Ha. 

42.62 23.97 B. 
39.42 Mu. 
11.90 Ha.. 

0.99 0 .19 B. 

3.11 0.62 B. 
l.M Ha. 

114.43 37.80 B. 
148.40 Mu 
96.86 Ha . 

36.00 
228.00 
130.89 
168.00 

H.40 B. 
4~.60 B. 
26.18 B. 
3a.60 B. 

360.00 72.00 B. 
29 •• • ,, (Asg) 1~.64 24.93 B. 

30 Glorya sanayi 
Lml 

31 
32 

32 
34 
35 

.. .. 

.. 

Sun'l Ka.h. T. Minare Hürselpa§a 72/1 60.00 12.00 
re lhraroh 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. . .. 

61.51 
61.51 

182.54 
182.M 

39.49 

12.30 B. 
12.30 B. 

36.71 B. 
36.71 B. 

7.90 B. 

Zam v .. 

ceza 

55.40 
55.40 

5~.00 

1.(18 

0.11 

0.11 
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Patlh, Mercan, Eminönü. Samatya, Beyazıt, Yenlca.ıni ve Ey(lp ınaıi~ §Ubeleri mükelletlerinden yukarda adı, i. 
ş~ ve ticaretgAJı adresi yn.zılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildjr:.mômiş ve tebellf.ığe salAJılyetıi bir kimse 
göstermemiş ve yapılan ar8.§tırmada da bulunamamış olduklarından bizaJarrnda gös+..erilen yıllara alt kazapç, bulı. 

ran, muvazene, hava vergileri1e zamlartnı havi lhbarnarneıertiı bizzat kendlldlne tebliği mUmkün "1amamıitrr: 3692 
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