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Simali Amerika terı;anel~rin· 
de yedi gemi suya indirildi 

'';:ı~ington, 22 (A._\,) - Dün, 
Şimali Ameıikanrn t.:rsanelcri"'l_ 
d(",lı 7 gemi suya in t .rıımi;tır . 
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Milli Şef inönü şehri
-mizi şereflendirdiler 

~~~~o,~~~~ 

REiSiCUMHURUMUZ BU SABAH ŞEHREMiNi 
VE LALELi AŞ EVLERiNi ZiYARET ETTilER 

Relsiciimhurumıu Milli Şet lsmet İnönü Savaro 
rıu. yatJle dün gece Mudany&dan oehrlmlze avdet bu 
yunnuşlardır. Azb Şefimiz bu aa.ba.b 18.at dokuz bn 
,;uğa doğru yattan çıkmışlar ve otoınob\Ue ~bJrd• 

mubtellf ziyaretler V• tctklkl<>rd~ h,. ... , Tl•ışlardır. 

MIUi Şefimiz bl• meyanda Şebremlnl.ndekt Kızıl. 
ay ~cvlnj ziyaret etmişler, fakir vatandaşlara sırak 
yemek tevıo:latın1 gözden geçlrml§ler ve çalı~lar 

tıakkmda ah\.k&d&rla.rdan iza!ıat almışlardır, 

Milteaklben LqleJı aşevlni ziyaret buyurmu151a.rdır 

-- ---· ----------------
lnönü Bursalılara bir 

hitabede bulundular .. 
lturaa, 21 (A..A.J - Reiaıcümhur lamet Inönt• 

buglh! öğleden sonra Bursa. Ha.lkevinde operlörle halka 

bit.alımı fU nutku *Syleml.§tir: 

"- Bur.s&lilar, İevglli he.mşerilertm, 
Bayram tatillm aranızda geçird1:n. Sizin Balrl:esir. 

G6llbolu gibi yakmnıızdakı bfügelerı 'Ziya.ret ettim 

Her tarafta vatandaşlarmıı kendllertne ve memleke~e 
tamamiyle gtıvenlr rahat bir vaztvette buldum. Mi'.. 

tet_ h11kC.metıe beraber kUtle balinde demir gibi t§l ve 

gtıcU ile meıguldtır. 

On.ttm~ekı aene feytzı.t bir ma.hatll elde etmek 

ıı;in hePiml.z qkJ.a ç&ll§ıyoruz . .ı..t.1.lı!!ıa.ı meselelerlndl' 

erken hesaplar yspmak doğru değilse de ümitlerJr 

kuvvetli olduğwıu ııöylemek mümkftadUr. 

A.ztz Bursalılar, bel'§eyden evvel milletçe ma.ne.1 

aUltfineUe ve maddeten verlmU yolda ~ll§lllak, millet 

~e hüktımet btrbiru.e kenetıenml§ tek vücut halinde 

bulunmak millet lmvvettnln ba§lıca işaretidir. Son 

bir batta 1çl.nde belki selüz vııa.yettmizle temas et. 
tim. millet;ı;e btrllk duygusunu, demir '1bt iradeyj her. 
ta.rafta sarsılmaz blr halde buldum. 

(Arkası sayfa S, sütun 2 de) 

:Ret aflşam : 
.. ~- - ..... .-....._, 

Fransa 
Meselesi 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

ı . Varlık vergisi 
llıtelerl ba sabab 

tekrar asıldı 
Fena maksatlarla şayia çıkaranlar 

sürgünle cezalandırılacaklar 
~~~-or---~-

B eden en çaıı,tuı"acaklar bakkındakl 
tallmataame yarın aeşredlllgor 

F .BANtlA.!'iIN w.z1.yeu sittlk~ 
dddlYet kellbediyor ve bütllıı 

l>ütün '8-Pra'ık bir oek.U alıyor. :&la. 
re..ı Peten milttetildeı1nden ayrıla_ 
rak mltn!erit blr sulh yapnııı.kla Fra.ıı. 
nyı btı,vtık ctemokra.allc.r da~'ll.51Ddan 
azaklattuımt oluyordu. Fa.kat eon 
r.amanlara gelinceye kadar bu nzak., 
ilk .f.aaJ. bir dlişmaıılık ballnj alma 
D111tı. .ıuareeal Feten htılmnıet;ı Al: Bayram tatili münasebetile c-.ı ren bircok mükellefl.!r şubelere baş 
manya.ya blrçok noktada boyun eğ_ martesi günü maliye ve belediye vurarak kendilerine tahikkuk etti 
mck ve A!Jnııo menfa.a.tıerlne hizmet,. tahsil şabclerinden ındirilmiş olan rilen m:ıktaı-ları öğrenmcğc başla 
te bulııDJııakla beraber lşgaı altı.na a. varlık vemisi listeleri bu sabahtaa mışlardır. 

Zelzele felaketine uğrayan 
Erbaadan muhtelif t:=" 
resimler ~ 

Erbaa' da büyük 
zelzele f el/Jketi 

Kasaba hemen tama nen 
yıkıldı. Bin kadar ölü var 

Posla, inhisarlar ve Mal müdürleriyle bazı memurlar da 
ölüler '. ·arasında. Kaymakam ve Jandarma kutnandanı 

enkaz a'tından yaralı olarak çıkarıldı 

Bu sabah Ankaradan bir yardım treni gönderildi 
.Anks.ra, 22 (Hu.aust) - Tokatt&n j fed manza.ra hakkında ilk h&berlerl ta.rılmalarma ba§I.andlğJ anla§Ilnıı§tn', 

bHdirlldjğtne göre evvelk1g11ıı sa.at j dr.hiliye veklletlne bUdirm1~ttr. ~- Erbaa kayma.kamı ile jandarma ku6 
17,o:I de bUtUn vllAyette hissedilen lPD bu haberlerden ntı.fU8Ça zayiatın ırıa:r.dam yaralı olarak enkaz altmd&R 
çok §iddetıı bir yer aarsmtaı olmU§ - <x>k o1duğu, fazla miktarda ölü bulun çıkarılım§lardır, lnbiaarıar, poata ve 
tl'1". Erbaa kaza.smda pek ziyade ha.. duğı.ı, yaralılıı.rm enkıı.z aıtmdan kur. 1 (Arka91 sayfa s l'lliton z de) 
ııar vukua geldiği anlaşılmaktadır. 

öıu sayısının birkaç yUzü bulmaam • 
da.n, yaralıların da bu miktarı geçmiş 
olın&.8mdan korkuluyor. Kaza.da üç 
koldan 1lerliyen büyük yangmlar ba~ 
göatcrmi§, Samsun, Tokat, ve Turhal 
~eker fabrj,kası ıt.talye teıkilAtı vaka 
ma.b.alllne gitmi§lA\rdlr 

1 

FELAKETİN TAFSlLATI ıumıamr, bil' Franıa ı:nulıu.faza edebL lUbarcn bütün şubc1erde tekrar ı;.• Vergilerini perşembe ~e cuma gü• 
hyorôu. öte tarafta da bir htir Fr&n. sılmıştır . nü öğrenmiş olan bir çok mükellef Aııl,a.ra (Husuııt) - Erbaadaki zel. 

1 Seyahat hatıraları 
Hüseyin Cahid 
Yalçın anlat11vor 

ao ve aa"·aşan Fransa h.a.reketı vardf Sabahıp erken :·aatlerindcn itibsı• ler de bu sabahtan ilibaren vergi 2eıe felAketı hakkında yen! malQmat 

:~:::~: :'1U:e:~:.7r~!:~~venı:!:!:~ ~~~i~~a;.ermeğe başlamış bulunmal\ ~::::!~n ~:~:::;::~:;:n ı::~~; Çölln b~kikl siması gerçekten korkunç 1 
leye elinden geldiği derooooe l~tjrak B ı· R MANYA DA Varlık yeı·gisiniıı tadil edileceği, anla"rlmı§tır Oıtı mlktarmtn btne var. Namatenabl yayılan o sarılığın Adeta 
cd,l·ordu. Fransız Jıalkmı.n büyük ek. listelerin tekrar :ı.c;ılnııyaca~ı V.! r!ığı tahmin edilmelctedir 
fl<!rlyctLnln kalben eskı ideallere bağ. emı:ali gibi hütün riv:ıyellcr ve şa Tokat vaıısı, 11aramtıyr mttteakjp J8Dltlğl V8 b8tlD bayati JDttUğU, blD• 
t.ı kaldığında ıtüphe yoktu. 8. k b (Arlut<ıı ~nyfa s. sütun 4 de) h~men Erbaaya gitmiş ve Erbaadaki t. fr Al. kUa.te b• .ııuvor 
Faka.tıonzıunanlarmvakalarılşlalt. ır asa a -----------------.erce me e y .... se • D ısseu J , ' 

::~:~~-:.=..::::,~ daha İngiliz- Parti vilayet kongresi Vabşl azametli bir yalaızlıkl 
nuıuzundahadoğnmıreaoıııktıdarm Konuşmayı yapan: Kadrı Kavabal 
~::~e::~ =:ı:nlln~~:~ lere geçti - bu sabah toplandı 
f:'İ{P vurmuııtu. O mihverin galt>beıılnl Yeni Delhi, 22 ( • .\.A.) - Diin .,. 
ısıedlflnl, Frsnsanm meofaatını bWl.. f'eCc Japon uçak'an yeniden Knl- idare Hef eti Reisi Suat Hayri 11rglpl8 
da ı-ordüğtinli katı bir lisanla anlatı,. kuta. ve bölg-esinc taarruz e". 

yor \'e Fransa jı,lerlnl bu kanaat da_ mişlerdir. Az siirıon bu akın esna. ·~·· DDlkUDd8 dedi ki : 
ır inde yUrlltüyor. SII!da atrlan biru-: ·oumba hafif d 

da z.arurt ve m tıkl Zor durumda çalı•. manın. en belalı zamanlar a bcr Böyle oıına.sı an hasar vücud~ getir.miştir. İnsanca ~ · 
görülmek ıcap eder. Alman davuma zayiat yoktur- ğuımanın ve aklın almadığı güçlükleri kahretmenin z:eu 
btı kadar baj'Wık göıten-n bir ada. Yen~ DeUıl. '.!2 (A.A.) - Bir~ ki çok büyiiktür. Şerefli tarihimiz boyunca Türkün bütün 
ınır hUkQmet bafmda !Akayt ve 116 manyada İn~ifü: ileri ha'l"eketi de-

·-'·" yoktu Elbet , kaderi. bütün talii de bu deg"'il midir? Böyle zamanlarda ylrcl kalnıa8ma UUA&n · te vam ediyor, Jnrcnl&r durnıaıian 
bütün pyretını, tktıdarını Alman da.. ric'at etmektedirler. Diln, bir ka. da'4a cesur, daha sıkı. daha birleıik. dimdik durmak. kö-
vaam.ın kazanma.ama tevcih edecekti saba daha tn~n.z kttV\"etltri ta- tü ve yıkıcılara kar!lt ıert ve insafsız olmak baş vazife
LAvAı ise bunu yapıyor. Onun Führer, rafından ~ga. edilmiştir. mizdir. (Yaııııı sayfa 8, slitnn 5 de' 

§!§.SE~~:.~ Sovyet taarruzları orta Don 
hte Franııa f9ln ciddi ve vahim dev 1 :=::.:::::::·: mıatakasıada gelişiyor 
ytırttne daha doğrum kalbinde hUrrL 
Yet ve latıklAI da.vaat lehinde besledi. 
tı bötttn armJara ve kıµıaatlere rağ_ 
İnen kendisinde I.AvlUe k&rp mukave. 
met cesaretini bulamazsa it ne ola 
"8ktır 'l Franaa. 0 za,man ya resmen 
6ıtr ha.rp flAm 11Uretile yahut blıçok 
emsan veçhlle gayri resmi bir l§t1rak 
hrekef;De mD.tteflkler aleyh1nde mu. 
c-adeJeye gjrl~cekttr. 

.CA.rka.eı sayfa s, sütun G da). 

ALMAN KUVVETLERİ BATIYA 
DOGRU ÇEKİLiYORLAR 

------oı----

Sovyetler beş günde 150 kilometre ilerledi 
. (Ya.zı~ı sayla S, sütu.n 2 de) 

1'oW ormal bJr zamanda. bura«lan 
Amerikaya ' 'eya Japonyaya. kaclar 
uıanıvermek, belki Ta.k~imle Har. 
biye arasında bir gezinti yaıııua.k 
kadıır kolaydır denilebilir. Çun 1 

kö, dakikada yüzlerce insannı ha• 
yatına son verebilen medeniyet, 
zaman mefhumunu da hiçe ı>a.ya. 
rak, kilometreleri dakilmların l~i
ne sığdmıuştrr. 

Fa.kat, kı1ometreleri dakikala. 
nn içine sığdırmış olan medeniyet 
:\leminin k.ın, ateş ve ölüm hailesi 
arasında. kıtalar ve Okyanu<;;}ar a5 
mak, heyalhnnenizde canlaııdırn 
bileceğimiz en müthiş m.:K'eralat• 
dan farksrı.: ve telıllke-Jidi'r. 

Türk C:llLetecilerinin ~on yaptı!•. 
lan biiyük seyahatin bu baJmndnn 
da ne kadar ente~an olduğu mey 
dan da.dır. Nete kim, Hüseyin Ca
hidle Ahmet Emin Yalmanın ge~ 
tirmiş oli:lulilan tayy.ıre k11o1.aıı;rnı 
ga:r:eteler yamu<ıtı. • 

Ga7eteciforlmizin uzun hır y~l 
takip ederek Amerikaya bıl:ır gı 
d:sterini ve dönü.,.lerini ajans te!• 
~flan in·~~ bildirdi'. J{endileri 
f!e zaman zaman tel'lizle ~önder. 
<lilderl yl'.Zllarmda gdrduklerini 
anlatıyorlardı. 

Pöndlikt~n sonra da. btı seya. 
lıatten ediudikle.ri intiba.Jnnnı ka • 

t)'stad Hiıseyln Cahlt l:'alçm aon 
Amcrl.ka seyabattndl'J Nevyorktn 

eroad Castlng 8tlid;numndan 
TUrkfyeye hitap edl:ııoor 

leme a.ldılar. He~i b:'lşıuuharrir 
olan gaıeterilerirr:izi'n, hemen bü 
tün ynzılarıncla, miittcfik cephe 

(Arkaıı Sayfa 2 Süı.un ı de) 
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Hüseviin Cah~d 
Y <11lçın anlat11' or 

' ~= Mahkemelerde :::llt~ ;.~·~~~ 

1 J in b k ki 1ım211 rçekten kor .. unç ı 
ıamli --aı yayı n o sarılıtın Atfet 
an ıjı ve tQ baya .. ı 5attaja1 b a. 
re m tre yl e ilkten sse la yor. 

va şi aı m ti Dlr y IDIZllS 1 

Ko mşmayı yapan : Kad r ı Kavabal 
,..- tH:a ıuruıı ı uı.ı ,,u,ıuuıa 1 "enetleriu ka)nağı, muazzanı hın. 

n iJtihcıal 'aynaklanndıdii fııa• larm hedefi \e en kanlı cıd:ıl erin 
yeti harLeden milletlenn kendi JnC\ZUll Oa,;;n Nıl Uıcrinde nen ' 
:.ı:e-rJerinde bırnktd.lan te<siri 'c biı: b;'rlm.lzin eli, ~anımızda beklj. 
endi fikri'"" dü~üncc;Jerini belirt. yen hitap!. r. uzanmryor. ÇUnkU, 
ılderinl gördllk. aynklarımwn altında açılını!! çok 

1,te bunu clU5llncrek, scynhn.tin dalıa bUyli1c bir 'kitap, koca bi.: ta 
1:wı geçtiğin', '"Y t rci.: .... yın rih \ar. 
ı tad HU·eyin Cahıd Yalçıntl:ln Bazı ~erlerde kö~ler "'· kno;aba. 
Jinfonıek l"e sonra. da yazmak is. )ar ıt.irillüyordn. Faknt bunlann 
tedim. hep'ii N d kt'nn.rınlla sıkı sılu yıı... 

Bll.!eyin C:ıhld Yalı:ını, HUniy~ pı~u~ gib~c'ıir. Çöl, o haı;i0 \e bar 
tiebedJye yolu tizeıindelıi e\'İnde hr <lalg:ılariylc iııs:uı e\l~rinln 
ıiyaret ettim. Beni bliyii ~r ne ve bahtelerlru'n tl kapdamıa lıa-
zııketle k!ı.bul etti. dar •elmi tir. (\il, bir a<lım daha 

- 'üstadım, deılım. büyük \e ntca ne şehir ha1acaktır, ne hah• 
~'OJ'UCU bir rokuluk ynptmız. Bu ı:e, ne <le t:ııl:ı·. 
~eynh:ıte ait b~o'k yazı yazdınız Çolun hııkild !İması gerı:e1<ten 
\ e yaztyol'!lunuz. Se~ :ıhatinizin ba• ı korl,un~ ! N amUtennbj yaydan o 
ıı klsır"!''.l'"?nı da. bana aııla.tmak ~:mlığın fideta yandığı 'e bütun 
Hitfunda bulunur musunuz? hayatı yuttı ğu binlerce metı'e :\ilk 

Knpısı gf'ni' bir salona. :ıçılan soklilrten h!s!le(liliyor. Ne blr ağaç 
ıo, ''e sade çalı~ odasmda gün. ne bir ot, ıı~ bir hny,•an \':tr! Vah 
liık yuıl:mnı yazmakla me,~u~ 04 şi uam:.-tli bi'r y:ılnıı.lık. ınsan, 
lan Usta.el, elincldii lmleml ma n. gUrUitü \e :rnb:mcı i ttıub·en J.ar. 
nın llstUne bırakarai•: kutueu 'bir JıMnıct! 

- l\fesela neyi anlntmanıı isti. tl&tadı dinlerken, kcn imi Mı.;u 
yorsunuı.! töliinlin o 'torlmnc ynlmılrğı için. 

D!'ye sordu. Ben: de hissettlnı. O kadar ~el ıınl:ıtı. 
• :- ŞUp1ıesiz, dedim, seyahfiti yordu ki. aSzındnn dokiılen keli 

nızı b:ı~ındıın sonnna kadar dinlt• ıneler manzaran mUoesscm bir 
mele benim irhı bliylik hır zevk ol. tablo halinde bUttin renle 'e ışık. 
duğu gltl olmyuculınrnız kin de larhle öntim: seriyorilu. nu a.~nen 
fevkalAcle bir şey olncakhr. F:ı. tc-·bi't ettiğim kelimeler karşısın. 
kat yorgunluğunuzu d~şünüyo~ da aynı ~eli sizin de hi•.sedeccği
tla, buna c~aret edemıyonım. Sız- r.irtleu eminim 
d~n bu bUyUk seynhat~ni:ı:!n ancak Hüseyin Cahid de\'nm etli· 
bır .tuc.mrnı nnlatmıı.nı:ıı rıca ed~ _ Fakat, deıli. çölün 100.,uı 
ceğtnı. Mesell, Afrı'Kannı genıJ Tekne .. aklığ allikamm aı:nltılor 
kum ~öllerl üzerinden uı:tunu:ı:! ~lu 1 

Ok:ı-·ıın!1o;u. astmıı! Tayyareniı. ka• Nib:ıyct ı:;aat yeruncla. bopca 
za ~eçırdı. \'e ölümle kucaklatıtJ: bir sıca'k lı;inde bir tanare me • 
~~! .~e!ılrnnın ~ııazz~ sann~ı danma. i'nd~k. 
ını gör(lüğtinliz gibı, bUyUk hır liut _ Bu han•.- -hr· me'-damy 
1 !>.. ·~·· u-- • d Iı .,,ı ~ ın J • eruu alAn~mt ~.rın e top yan eh •:stadnn' 
Ye ~sancleten Holı\:Ut~ bubmdıı.. _ Ha... Şuna wyliyeyim ki, 
nuz. bt~ bnn111!'1n h!r kı~~.. .. harp lı;indc tayy.are yokuhıfu as 

il , 1 ş k k 1 1 GURBUZ ADAMLAR emıryO arı ap asını sa amış ar ÇOKMUYAŞARLAR? •. 
Dazı te~zl. Allı B!R ö!Unıden bahsedi'irken 

o 1 diyorlardı lQ: 

a.·aleler kal ... ırıl 1 ,, H I' t d . t um o kadar - Dev gibi a.c'!.amdı; w.ttııiunu 
Devlet D-:mir)ollal': j.Jare~ı ıa.. - .. ae cezasını a ıs eor , kopamdı. YUzUnden sanki kan fı~-

ıfelerinde, görülen ıuz.um t:lerl. k""f .. , . . b" 1 k 1 
krrı~or. gözlerinde sıhhat klSpUrti-

ne, C'!ıemmi~etli bazı tacille. ).l. 1 u ur elmış ıse Uzerı ne ır ıarda su :-ordu. Biz (rke-kler yollarda yal. 
ııılmı ur. Bu meyanda :>Utlln tc:n- ı nız: gilzel kadınlara dikkatle ba. 
zilatlı tarifeler yUkscltt'mi.~ı:- , • - tı karız; tan:madığunu: erkekler Uze.-

Ev\'elce \"Ul:lUrta ihr l!"at:ııı kt'. ıçeyım r rinde ba.kı§lanmız: birkaç flllllyc 
ruınak m:ık~adiyle ihdas d:lıniş '' du~m:ız; fakat ona be.kmıyan, 
o~n:1 fevkaL'lde tcnzilll.•"• yı.:ır. :rı4 <:Urmüme.)hut ,-e SııUı ceza. ıı.h:;e. Ba~ladı Wrd nblre bcrkcse l<UfUr uzun urun hayranlıkla acyrctmi. 
nakliyat tarlfed dünde .ı ıtibnrıen wcıılndekj CP.ıçla: l Lm & b:ığtrıp r:ı ırnuııl>u, TUkı.ıı. yen yok gibiydi. Otuz Y .. tlıırında 
kaldmlmrttır. - Ben ııayahmd:ı kınr;a etmı, bir orm alt ll t oldu • ancak vardı. Böyle bir a.clam•n yUz 

Maden suyu na.ltliy:ı\ln~ tatbik :ı.dıuu değilim. oıye \lrhnrJordu :-ıJe. - Ne ynp:~orsun 1\Iet.ıuet t-fcn.' sene Y ıı:ı;ur.ası tabii o1nıak lazım 
olur.an tell!!.illi tarife (\~ nıeVC\lt rt'dO <kaldı, ]<f Jnel baoed'°" du\Ü \ İlll, tli, kendine gel dcecek olı1Um. U ıılnı gelirdi; halbuki İ!!te e\lrledi J;i~ti. 
nakliyat vaziyeti dclay.:ııyJ .f.ğ. öt• ıuııc berlldnc klltör edey·ın, ta. ,ıc u .. erlmc atıldı. Dı medığinl bırak • O :r.ıp durup öksUrenlcr. S!~ rUz_ 
volunmustu:-. ~.klan kıralım, m" :ıl:ın de\j~ im. ıııaıL nıu t r l r IJjrt:r birer kaçtı. dirda ~ll:ı.nanla.r, avurtları çtık. 

ı<nsa.plik hnl vıınlar içı'l 'Jlc.lcıı ~\nııın All:Jhını büt un buııl!lrı ilen ~rns:ıl:.ırı d~' irtll. B:ırdnl.lıırı, ı:lı:elı.•.. rr.Ü§ ola:: .r uüerindc kandan eser 
beri tatbik olunan Je\kaıadc ten. mı 3 opmı~ım. Yallah! hiçbir .e.>ln tar. n kırdı . En az 60 llruuk rakını zl3arı e"~•übtiyenler, zayıflıkları boJ ca. 
zilılth tarlfcdcn tlo~ru veya v·ı.. •uda değlllıiı. sı .. ıt"nblr • kendimi o)'lu. DaaClyım. :lıırsr ırıınıruı \er. ket ve pantJlon :ırkasındnn bi!e 
ıın scvki:tat uret.rle lı-nıgı istas. ka; !>ettim. ·onrasını bilmiyorum. ~:ı•. göze çarpanlar ya~tyorlıır; hem de 
yon dan olursa olsun l liıy Jarpaışa. JJAk!m elinin bir işareti 111• !kı•ndist. - Ba. ka, r.cı.asını da l!ltlJ or uıu.. t.un)a.rın 3rasmda yetmi';. sek~ni 
~·n YR!ltlacak tıevkıva: içır ist.ifaqe ııl susturdu: un? bulanlara .!k sı'k ıes:ıdllf mUn::klltı 
edil"miyeceklir. E .. tarifenin d:. _ BoJlc nğı.ı kalahhtma ıuıum - llelbct, o kadar kUfUr ctml~ lııe dUr. 
ğer istasyonlar ard~·ıı..i ı tatlıik ~. lok Buraya ~uçlu ıar.a.ı, gelenlerin 

1 
Uzerıne blr bardatc ııı trc)·fm 'l Mevzuumuz olan dev yapılı ada. 

dilmesine c~vam o!urucaktır. htı:blrl 1 ,önUl rrı.a"ı ne ır.tme:ı:. 1 D'nlencn r:ııhltler d", autlunon btr. mın 30 unda 111.ml"!ini ak.ıllan aJmı 
&n1i}ö hatlaf!r.rla tatbik olu.. Siz r:lmdı bldiseyl ba:tınd:ıa anlı. tı.enbtr;: ~ordu. Zir3. g6TllnUşe aldanıyor. 

nacak yeni sefer t:ırife,cri de yıl. tın. faı:la, ıuzumsu.z: kı>Jlmelerc JCr - Şapkam )Ol>.. dl..}e batrrdıfmı, lardı· Bilmiyorlardı ki insarıın 
başmd.an itibaren yur.ırlüğe gire. ''-rmeden. l!Klnra Unline gelene kllfUr edip, mıı. glSrUn~n tarafları ancak ken:lklerl 
cektir. Utan devirdiğin\, biraz ııonra pplw. ve etleridir; asıl makin~ bu katı. 

Uzunca bo)lu, çıkık elmacık Jıı;emlk b • • .:ı d" B k ı .,. s ~ -o- !tnı ganonıın teı:gAbır. nltmda buldu In ıc:ın.:.e lr. a a ım motvr a:;-
ıı baoırun tepc!lf aaı:ııı.ı suçlu bjrka.9 ğıını. ıuılathlar • .Dlr şahit gelmeml:ıtı. lnm mı., !yi salL3l)"or mu? Bir C'tO. Hastr hanede defa UkııürdW<t,en sonra: l\t:Jhkeme bunun çağrılm1111ma. karar mobilin §aSı \'O Kaı .eriJine baka. 

- Anlatn.'"Im efendlnı, dl3c batıl:ıdı. k ;ı;.l ltk ü !lklüg·u 
l k 

\es-erek mu.1akemeyt baııka blr gtlJle ra onun ta, sm \'C ; r 
•• &endeıılz_ nasıl dlJ"tlY m her a pm bıraktı. hskkında hukilm verm:me1!1ir >.,. cavuz r::i:,lo blrlwy kadeh çak~tırıı, ı.onra. I NİHAT ŞAZl s·ı mUhiır. 1ar-.üı motlSrUr1Ur. tnea. bir kıza 

Iki hademe muayene odasına ,wlme giderek yemetlml ycrlm, ı.ın motörU ise vUcudunun i~i.,de-
Dün akşam da, her zamanki gibi, dir; hem de bildiğimiz bütUll mo. 

aldıkları genç b'r k1za Karabetin meytıaııealnfl utradım. Şöy Mar&"ll D törlerden daha mUkemmcl, lıayret 
tecavüz etmek istediler ıe ayak üzeri bir iki ka.lell l9ecek. vcrlci, ş2sırt1ctdır. Demek lri d'!V 
Rnşel adı:ı..:_ 17 y.ışıncta bi: tim. Derkell bizim AJJ plcll. Blraz taşak ftrle.,. yapılı, vak~ı:klt, gUrbUg olup da 

genç k·z, mua:rene için Gureha. ,..,ura da HllM'l-i'.'1 damladı, ~aU:k ölen ade.m!:ır fena mo:ar11l 
haınahanesine sitm~, hademeler - Bir .enden. 4 A G 1 fakat karo~risi muhte,e-ır. otomo. 
kızr mı:ayene odasına nlara.k bek'. - Bir benden. Ankara, 21 1 

• • i -- ene.. bili ere benzerler. 
ktll"!llay ba.~kanı Y..areşal Fevz1 

lemesini eb~ l~:nişlerdir· Derken biz lpln ucuııu biraz kaçır rb ba D3yle cd3mlara her zaman te. 
Biraz ac:-n?a nuıı:ıyene odasına dık. Ada.ıriakıUı sarhoı otduk. Bir Çakm:ık. ku an yramı mUna.. ~ndilf mürr.kUnc.ilr rarlhin mef-

Ratip ve Nuri &Gında iki hademe nralık mükAirunemla Varhk ,·e,r&111ne ı!eb~tiyle aldığı tebrii< telgrafla. hur edam!erı araıı.rda da vardır. 
. . k J t ka' d rivle ordu ve ~a.Mı !r.tkkında bil. ..,, bl-· di hl .ı. 

gırmış v.e .I!.3 zora ear:'Uza • intikııl etmfıtl. Bendenh kun unu::ı. di~ilen i}i tc~nnilere ka~ı te. Mese= .. un pa "~ ammzu.n 
kı~m15lardır. Ra3elı~ feryadı Uzr. 3ım, blr mataza.m. blr de ateIJ·ew !'l"kkUrlerir.in iblağınıı Anadolu A- DördUncü Murad b!nn kl!biliyeti. 
rin~ içt"rive g!r~ruer kızın üstUnıl ,ar. Bana 7MO ura yazmışlar. j jansını taveit e~lerdir. nin Ustünde bir kurlre! aahibiydi; 
l s.şını yırtık ve hact•meJeri ç!rkın _Ne yapalım, m.ıe, böyle t&dyor. u:>ull boylu da desildf: ancak orta 
\ a:ı:ıyettc bulmuşlardrr. F..ıbette ıte"N ..,... ~ .. Sulh ve boyluydu. Gayet ç~vııı. ve atı!:an- . 

HAdise mürldeiumumili~e \'eril. &Ulrb ı~tnde olduktan aonra bu para.. f lk8rJlk )'OklamaSI rlr. Attrğ· oklar tUC~k kurşunla· 
ı:ni'I, !lISlular ci!nnUme~hut m!hke. ıım da.ha fa&lamu kaz.anırır.. Diyor. rm'1an daha ilcriy: dilterdi. Dart 
m{'Sir.de tevkif eıiill!li"lcrdir . dum. Emlllönl Aı. !!!ııbeıti.nd n: parn.ak kalınlı~ıninki tah•ala.n bl. 

1.kmell: kartları 
yarın da,ıtıtıyor 
!kincikAnun ve ~uba! aYlaTınııt 

<?it ~kmek kartluı haZı":l!:ınır~ur. 
Kartlar, a.yın 23 ilnde ıln~!tılma~ 
ğa başlanac:ıkur. 

_ ...... _ _.,.__ ı - s•o doAumluların ilk ve eon it- bir -c~ndle d~erdi Onun attr.. - Ala ytM ... ,--. a.,. .. ....-
!ze ne kadar artık nrglsl yru:ıldığı ;-y<ıklama1 rı bir ar da yapıl ak llze. ğr ciridl:r önllnde fıl derisfnden 

bizi alt.k&cl&r etmez, _.. ftk'aya ge. ıe 22. 12. 942 günü ba§llyacak ve rapılm.ğ ve ~rse"'an derisi kllp. 
u fı:bat ayı 80nunda nihayet bula.cıı.k. Janı!laS? Hind tolz:ısı yani miğferi 

".:_ Ge-ldlm zaten beytm, ptdim. t,.. tıP'. de caranam:ızc!ı. Bir !Un Jmdığı i. 
te böyle dfyer-ek: .2 - 839 doğumlu ve bunlarla mu• çin .Jcoca. Uare-m afaanu belindeki 

HUseyın C-4hı:I, bınm du~undu. ke'"' sırlar nraoıınn ı:irmi~t,r ""a 
HUtljn slya~t ve .fıkrt ha!atı, sarı- at Jca~tn hareket edilecek: n~relC: 
f>IZ macera \'e mücadele ıle dolu o re umnacaJc, uğranan yerlerde Alt•n al•cı balamıyor 
lan Ustad. Jıerhalrle bu son mact• ne ka:?ar kahnacalc! Bunlar heıı Altın bayr<!ll .n birinci gunü 20 

_ Haydı mnsaade ukad&el&r, ben ameleye ttbl tutu1arak tecuıerı ya. kuş:ıktan kavrryarak tek elle ha. 
gldlJ'orum, artık. Dedim. U.Jdn eıımı J>ılan okurlar erteaı ııcneye terkedil• vaya kaldırdı~ kaprdan dı,an at. 
tngUun yanma atmca ıepkamm ye. ml§ olduklarından bu yoklamaya re!• tılı me§hurdur. Koc& Omıatıll 
rhıde olmadıpu 1arc111m. BalboJd ba.. u:ılyeceklerdll'. ülke! nde ve gtlrbOı: adamlarla dop 
raya koydatumu ıytoe blllyon\am. 3 - 838 doğUmluıarla muame!e gö. dolu ol:m Osmanlı ordusunda o. 

ra•nnıla gU:ı:cl Ve tcorlmnç tamf. t ircr cırdrr lireya k3rlar dU.~üş, faka~ dUn 2• 
lannı hatırlnmr!ltt: • 

H t&ı:. "h -"--·- bil '"""'- lıcı ve satı-:ı bulunmanııştıt. l\.üJ. - Biliyorsunuz ki, dedi, 10 "· n ..... mı me.n.~ııuu. e j!fı•wı::· 
fucıtos salı gtınt~ sekiz kisilik bir reı'.:imiz yolu, değı tircceı;imi7. n~· çc olarak da alıcı ve sat r.. yoktur. 
tnı:i'liz tayynreıiyle Adana hau lıil \Mıt~lnnnı 'e Minıet ruı.tleri Cam fabrikasına mütehassıs 

:Muhakkak, ki arkııdql&rdan blrlst rerek sıhhi durumları dolayıs1yle b!r nunla başa çrkaca:k adam tal&VVUT· 
azir.llk oııun 4lye -.lrlamıttı. eaı. Mno ıert bırakılan erler SfO dofuın' ed!'enıezdi. Re•ı:ın 3tferinde btr 
bukl konup koau,a aaat 1% Y1 but. ıu~arla yoklamaya geleceklerdir • rıthırı1en ge!,:erken coşkun ıulftrın 
DtU:Jtu. Dll}anıla ~ vardı. Bqırıı 4 - Yoklamaya t&bl tutu1an eıa. sUrUkleyip götUreütll aııkeri kur. 
ea91117 olduğundan butalanacaktım. tın tlmmetgAh aencd' ve 4 adet ve- tann~~a kimse C"!aret edeınedi~i m~yd:ıntndan hamlanmışbk. Ben ni bilmiyordu. Emirler ı:elivor. • • t• •• 1 k 

19~0 · d d Lond " ' İS!t>r \'Ürüvor anıma hunlara t<irnin ışçı ye ıştırı ece 
-.a sene ın c e rahn.n · • ş· f b · 

mem 11ete d.-. ıımek i~in r\kıleniz lİ· lian bğı 'e kararbnn nkin IJö-çfe 1 Pa~ba.ı:Qe ışc :e. cnm a rı • 

_ Şapkamı bulmazsanız bir yere 11'.?<alık fotoğraflarlyle birlikte nam.. halele o atını .snnntı.ş; kl5p11kler a.. 
ırttmem, diye direndim. t,e rMyhane.. lrrmll çıkarılan davetıye gllolertnde r~sın·~an çekip ~karmr~tr. 
cı falan kan~tı. sonra11mı bllmlyo • f}llbeye mllracaatıan •UUı ?lunur Bu kadar gUrbllz ve Jnıvvetli s rlnc1 4 ...ıı b. t oMıığu anla.oıılmıyor TR'.\"yarc1er kasında. küçükten ihtısas yapacak 

c "1 .. e..,.rm"'ın"kn ndırcn ~r knaly3arc ı ell<i de cflı mann "~"rrtmrıca "ı'~P· isçiler yetiştirmek Uz~re agılan ıum.'' adam an'!1tk yirmi seki% eene ya. 
Bundan sonra hlktm daftcıya dön. Venı NAsr vat oıyıtbildi. Vôkıa ömrilnUn son ytl. .. a a_,,ı .,~. ı:ı: ırnrınua mrş • k bl 'lk kt 

tnn. Onun itin bu !!efe de tayyr.• m.a!• İçin mııhtellf ycı11!'~ tnkiıı e . çw,..il. mc le ne ı nıe el'.. ır.ezu_ 
re ile -..vnht\te mkacaım..ız karar. ılılıyordu loıte bun. un •• ıçı., hen. d. 0 nu P•nçler altnaç:ık ve l:iunlnr ye. dü Bn meyhaneci K&Mlbettt. larmda içkiye tutuldu; llkin utl 

HAltlm rıe dlyeıcefinı eordu Kan. Hareket , sehcıı asla bu cleı!itrll: motör ka.. Ja'1nca hiç te- tereddüt etmedim. v .. ra ı·;ınıtl \'r.r.er•n •'l·m ftnnı soy 
Adana 0,·asırun gti+zel nıauza. 1eru".meY1 fs.vde•ı htılııvoru".1· • Petrol ofisinde bir İs\:ifa 

-.r- ~ 11:. d "'-- J 1 ... thıtiril"~ktir. 
tıet: roserfye göre ~rUktU. 

ralan 1 ,.cık ıeyr debild'k. Tau. ~·ı:e Afrjlmda clircliıkl•rımı an. Petrol Ofisi Umum MUdtll' mr. 
n :r az • e 

1 1 
"' Jn•• - F ka · • '.1r • n · • N jad " · d • ·r 

- Arlı:adaoları az1ı.11k etmltJ, f&tJ.. Bu fikir ve san'at meı:munsrnrn KADtRC.\'!lıl RAl'LI 
ıaremiz kısa hır z:unan sonra, h:ı • c·~;uıı. n t , ... ,., Z•ıtr ~ll1J\'c:• vını e vazııcsın en ıstı a et. 
'Va•l ım göt liniıştt hiç ıle hoş olnı. ~cğım. (Devnmı var) miştir. 

lfHm1 •klamlJ iM wnllq g1lııahım ı e"kiziuci sayısı dolıtun ve değerli 
vardır, nıytz bey! :nUnderecat!a çıkııı~tır 

pn Snriye l"e F1listin üzerine "el. ~--m:ı------------------------------1---------------------. di. Ve nihayet Sıiveys lcannh, bu 
mllhlm deniz getidi ~irUndO. Ka. - G'diynrwn, yüzba.rm!" 
nal, ytıknnd:ın b11.kılınca. ne kadar - Taljin ac;ll< o1sun, ya\Tum r• 
hnkir giirlinUyorda. Dir müddet YanDllA bi'r aı':<:ıdn :ıldım. Ce. 
ıonra da Ka ire, nıu:ıuam p:ıno lılnııle bir pusula ile bir lınri a \ar. 
r<lmıısiy1e aJa':da.mnıım altma. sc.• tstiks.ınetlmi%i tayin et1iyornm. Ses 
rildi. Bizi, BeJyopolj' tn~-yare mey siıee. yaYa~a hareket ediyoruz. 
danında Mısır eltima, Anadolu A. Geçerken. man~ıımt'tan knlan üç 
Jansı muhabiri ve b:w dosttz.runız a'kere ~ber ,·eri:von•nı. Bun1:u 
1sa..,ı1aıb. Otomobillerle Kahireyc dt'lı~t iç!ndeler. fakat ı:ıtm~ke bir 
gidert'k Şerperd otehne indik. So. tttrlU kar3.r \'eremi'yorl .. r. Ben1 

ka;darda knn.Şık bir hnlk vardı. daha her 3f,yin hittiğino kani rle. 
Fakat hayat, tnbil seyrini kaybet· ~ilim. Alman ~embc'"İ herhalde çok 
mtımiıe benziyordn. ı:c-ni" olmalı. Yanm $111\tl~nber1, 

- Efsaneli Nfü:ı sizde bıraktı kim,eye rn'it~clmeden yuruyoruı. 
~ i1k intiha nedir? Mctıe1i Bo~ .. • Blr<len, elinde- bir ~u ko,·a.,ı tn,ı. 
"cl ile mukay~ edilince... yan 1•ir si,il ile burun buruna ;e. 

- Nil ken:ınndelıi bir tarnça. li'yoruz: 
ıfa otunn:ık, uıakt:ın uraAn bir bo. - Neredeler! 
ğaziçi zevkini hatırlatıyor. FrtltM - Ore.C!:ı, tam !';ll ~urun art<a • 
bnll'.nrk snlari,yl1! bu "eDİ' Nil, unda. Fakl\t ı::ünı'lbz ;:fırlllme<len 
&fazi~i ~e muknyese odlllnce o g~cnıe1,.ini1. Şum lıı örtıı1ü bir 
knd ... r kllçUhlyor tci.. h-!'.l·k ''ar. Ornrta iıi 1\at'iYY< rı 

Hüseyin Cahid bura-!a durmu,. bt•lamnzbr!" 
tu. Yeniden sol11nm· 1Uh1temmel nirnz din1cı•iriz. Yai; 

~ - Afrika çölleri Uzcrinilen yap mur dunnadan ya~ıyor. Yanımda 
trL'T1lız urn'I da herhnlde ~ok ente hulun5n e~·:ub "tcn!';ikul" ~·apı 
:re<an olmustorT. yorum Portatif yl! .. t•f,ıı.ıı, t ra' 

- Çöl fü:t!rindaın uçmak, muh:ık makinemi, rll!ll fırı:nnıı \ c dine 
kale ki can sı1m•ı b·r ~v. Fa'cat in. nrrı-'!eon ~cr·ti~ıni lıilm,,c1ıf:inı bir. 
~anıı neler habr~ntr ~ or. Buluk knı• fnluliz LhıkÜ\ itini nnl·o,dum. 
fiil ''nfr ıJı•X..:ına !l:lh't a:ıt nlhyı Jsl;l- O ' HD \lzerine oturt \ orul. 
Çe.) rek ~ec~ çılcm•ı;tık. ~"·e·ıı Nil Dem~k e!l!İr o'<lJ': ! UirJl~i : ~ • 
ftzerirnlc u~u orduk. Gol<lerden 1 <lt>ıı hiı;ı,:r cıc.) knlmamıc; Bunnnl.ı 
!)akılrr.ca. k:ı' na~ l~nı cenneHe 1'1 rnher, rlü mıı11ll\ hemrn he-men 
bulan 1'1ll!l bi'le ehemmiyeti kal. lıi,. kar ıl:ı<ımndık 'Oe felftket! 
mıyor. Cenuba dofnı intizrunsn, Otte lıa'lt•rdı. Dıı ~üml !ık u. 

Fransa harbi 
Umumi Seferberlikten 

YAZAN: 

RONE BALBO 
31 

l"anrmııdım bir Alınan rnilfr-:. 
ze'Si gt"Çti. Bizi görmediler. ttQ 

neferde bir neferin bir hafif ma 
!ıinah tllfeğj \'3r. Ate' baclmlc.• 
rinln bi'ı.:'mkinden bu kadar tJc;ttin 

ünkeTk bozınınuna kaJor 
C.vtRENı 

A . .Ml.THAT KAN1K 

1 

Tekrar yünimeğe bA,l:ıyoruz; fa. . 
kat tabii tav,-a.re-k-r taratrndan 
miıthi~ bir ..;.=ette bombal'dnnan 
edilen yoldan değil. .• 

olmasımn ~ebcbini imdi anhyo. 29 Mayıs 1940. 
nnn. 51.a:tt yeıll~·e dnlnt HondsC"hot• 

Yola dü:ı:iJldiiJ<. Çnlıhktan çalı. te'ye ya~da5Q·oruz. Şimc1i Artık 
lıia, sürüne shrüne gidi~·orur.. Almanlarla. hiıim nrnmrzda epe~· 
Rir ;ıat. iki saat, li~ .•aat :ı-üriı. 1 mp!'&fe oldui• m11haltlıak. Bir evin 
l'llik. Alman hatl&nncla mıyıı, ) ol• l\apu nnıı (aldık. ffn,·rr, iı.:ecek bir 
<ııa ,jn .. bir Fran<OIZ cebi i~ınılc '-C!l '.\o'c! 'e mi .. urirperYerlikl n. 
ıni? IJ~1mi) onız. Haritama gör.. Liir ~'leden il~ aynı cc' ahı veri. 
J: lçikn'~·a ı:iden bir ) oln uznk. :\ orlnr. Bıı far~f Befoikah1annm 
tnn t:ıkio edi~oruz. \'nmbnamı rz: hakkmur.da ~!le rle muhabbet bts. 
Huılnt ıı:rcklrri c:örihdıi. lcmed"':,l..,ri !;Örli)ü~·or. . 

flir ı-z doğnıhworu:ı: da.hu r.ı r.unıınla horah ... r bir kfldı., Jl;:ı:i 
ht(K ;çiirliyorıı:.r.. ~imcl: Ponerin~ • e\ ine :ı.lrlı 'e hiTe kRb\'e \"erdi. nir 
re ıto~m c:irlhorı"•. Ge1dık. ıız knr.ftimi7e ~ııl~\"Oru7 Hst'eketı. 

Hududu tc1n-ar gec:eccğiz. Bir 
Belcikahya. yo1um1mı sot'ııyoruz. 
Meğer tok yakınn.rşu. Ol le ya, 
tok hrzh yUrttdUlt ! Tam kırk ki. 
lmnetre Yttrürrıil l\z ! Bir aı ~onrıı 
Fra1t!Jn!ııra rast ge!iyorı:z. Bun. 
1 • ~yyııre- defi b:ıtaryaJan. Bet. 
çlka muharebesi ba~hralıdan beri 
hurada imi'l~r; tayyoreler ml\s. 
fe-!lina ohnal· llzere, aU~nıanla hiç 
t~nıa'a gf .m('mİ!liler! Bi1c yoh•mll 
7tı glS<1terdi1er. Bet gues ile llon• 
d!oi<'hootc arasın<lalti batiddıklan 
f"ef;lll"I. J"ı 11m. l'rıl.l·ı. h1cça emni 
~·et~izli · hi.'isi arhyor. ''aJ<it ''A. 

Jclt top "'esfori duyar ~ihi oluyl). 
nız. Ha!huki eı-.ey uz~'ktrı olmn.h. 
rt'L! 

Hond rhoote tataftn<'fal<i bntali 
lt!:lan l<ap:ıynn kanalın ltliprü U• 
ne !::eh1ik. 11."!;"ftılcı hölilj;iı hunu 
mrı,-mlnmftkln meşgul. 

l\encl"mlıe cc<oaret '""rmeı, il';n 
o;arkı ~Ü ·Jiynrek :\Urii;\onız. S•L.. 
atlerdcn b~ri n)nl<lanm miith· ..... u. 
rette :ıcıror. 1~a1 nt hunu •liı"iiıı. 
menin errac-.ı de~I. l"olııruu'., kı.:. 
ınPn c:ıı ile lmplı ~c-~ırlar nr:ı"'ınıla 
kn rılıyor • 

Takriben bir ki1omotre lirüdlilc 
ten ~onra garip bir cnd. c\"e !., • 
prlrv"r.ıı: 7'.at"n bu enrJi.,enıizi, r:ı. 
,·ırrl"' butunıın hnyvanlıı r •h ıı:ı \'. 
Jn<;ıyor!ar lıı .. klcr lıoğiltiı~ nr, fit 
lar k;c:nlyor. Hcpsj çu~ ırı kap:ı. 
yan (İtlere cloğrn koıu,ııyorlar. 

bazı yerde ıtek hıoe, hazan genis 1 nutııııyar:'lf.ım' 
bir ~rit gfbt usanan mnaaamim ........................... -. ................ ..,ıı ........................................................... ... 

{De\lınıı '.:ır) 

Ortııcfa bir tel, l"rr.ıı 11. \'Ok. Bıı. n•izrl .. n heri ynı(ınur altıı1dıı yii 
n::ı nııılf bil. tn~ilı'llere rast ~rl. rli:çorıır. 1{, mi1<1E"rimi:ıe l<ıtdar ,~ .. 
di1•. ••:r zııt.ıj~ nra~ orıını. l~r J,c1i. landıl'. Bır :ız il ... rlrlc ın~i11!zlere 
me jf,. l{en<l:'line- ':ız;,.eti anh•. rnst ~eJ:yoruz. n:1e rerel. ekmek 
tım. Bana clo~rU<':t Dunkernııe'e \"e ça\· ikram edivorla.r. Şimdi da 
h:ıreket etmemizi ta,~ıre eıljyor. Jıa lviliz. tlyumarnap da alqtdr. 

Bit ölüm 
[Kİ adam, birbirine &İr9D, 

birbirleriyle kavıa edea eo 
ruklanna bakarak ontal'ln halle. 
rine imrennıiı olaca'kı~t ki kendi
eri de ka\·g.ya tutuf'Du.tlar, biri. 
~line xeçirdlii rakı Iİf~ini diie. 
rinio goptiı:e yap11trna11; ee .. ki. 
nlmı,, kmlan 1i1e11ln pe~yle 
~'3r:ılanını5. bn tahaneJe kaldın). 
Jıktıın sonra dıı iömril vefa etme
rui9. 
Merakımı uyanılfl'AD nokta, ne 

onların kavgalan, ne a. eoeakla. 
nnın hareket)erif\e uymalanchr. 
~odur: OöPe \'Urulan rakı Şİieii• 
nin kınlıın pa~alan ona öldllı'e. 
r~ı, derecede nası] yarall)'abilmit. 
tir. Bir ihtimal ,·ar; Adamcatrz 
!ıelki cırıl (llJlllktı •• 

Demek ki bu zın atlmıa ılltlmU 
de, rakrdnn ddil, r:ıı., ~!e'Ji Jll-
7.Üml nmic: .. Allah rahmet ehin. 

Hangi asrın vatandllfl s IHllAT l\lıirlUrUiğtl. gtln it~ 
miyor ki, bir tebliile \'atan. 

rfa !ardan <;Üpheli vak'alan bil· 
clirme'lt-rini i teyip duruyor. Ban.• 
dan şiipheli ,·alJc'alan hatı.r \"el" 
•ni~ r.nlerin lıutonduğunu anll)o :'UZ. 

B<•.dc lıir 'n1iveti bildinn;fr<"ek 
Lir ra!andaş, :ıcaba han2ı aııırrn 
,·ntıı 11ı'1A<11<hrf Doir'l"ll merak e• 
ı'ilnı;~·cr:k .,, : <leğll •. ' 

Bürhan BURÇAK 
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fi'iuabeii ROMEL KUVVETLER. M'SURA ---·~!!!&_f!OST.ASf . 1 1 • Varhk vergisi 
. (Baştaratı l Jn('i bay!alla) 

yialar katiyen ımisızdır. Yarh1' 
vergi si bir :kanun ile konmuştur ve 
her kanun gibi hu rla harfiyen tat 
Lik edilcc(ık 'IC nıiike!Ieflcrc talı:ık· 
lnık etlirilmiş 

0

olan \·ergi mıktarları 
k:ınunıın yazctıiği c<.ı~lnr llahilin 
de tamamen tahsil oıun:ıc:ıklır. E 
sasen bu ıne\'Zurla t •rr hangi b; ı · 

~UNUTMAYINIZ--~ ........................... _..,.. ____ ........... -
IWtlM Ti ltlllrlıat mttıfllrtt 

hakkı tan UI 
Buı!dtlı yer: :Va.Jtıt Matbaam TA YAKINLARINA ULnŞTILAH llJinlemek içzn iki söylemek 

için bir uzvumuz varaır [ A.BONIJ ŞARTIAIU 
nrkl)"• lknebf 

lllllelik •"' lt.00 .... 2? .00 ki'. 
8 •Jldı T.60 • H.00 • 

Trablustald ıtaıyan kuvvetleri 
Tunuıa geçiriliyor 

. .. 

1 ~ &..00 • R.00 • 
1 IQlıli L60 • ILOG • 

~ sODderflen 
l:ml.lr sert ..umec 

Londra, 22 (A.A.) - ftıılyaııl:mn 1 
Tunuı;ta l\'chrigin l.U\\Cllcrinc j! ·ı 
tibö.k etmek üzere 'l'r:ıblusg:lrlıı 
ıleni1. rolile tahli)e rllikleri rnn• 

nediliyor. Tunu .. t:ıki ~on çarpı~ma 

far e~ııasında bu fı:ıı~ :ml:ırın bir 

çoğunun lıüYİ.)clleri ıe-.bil edilıni~ 

Londra, 22 (.\.A.). _ Almanlar t:ııiil ,.e dd\işrncn in :: ııc:ık Büyii' 
'l'n.ıblusta elun çekilıııch.lcdirlc.·. l\lillet l\Ieclisimlcn ıl ğer bir 1.:anuıı 
numıncl hl!\\ cllcrinııı arlçıl :.ın il:? çıkması ile ıııiinıkii •l olabi.leceğ : 
lcıua.\ teının edilmiştir. k<')"fiyeti ile hu s·ıı ı ,ıh Jistel&rin 

. K?nu~maktan ziyade dinlememiz Jazımgeldiğine 
dau şaır Nabinin güzel bir sözü vardır; der ki: '•Yaradr' 
hsrmı~ biJ;-,hi~e,JJunun böyle olduğunu söyler, iki kulağı• 
mız. hır dıiımız Yardır.,, 

C_ok ~:tınan bit dilin yaptığını bir deli yapmaz. Din· 
l~?1enm sc>ylen:e~<'n zararlı olduğunu iddia edebilecek: 
dunyada. heıı<lını bilen kimse yoktur. Ne olursa oleun. 
h~ngi .m~v~ua temM ederse etsin önce dinlemeyi. dinle· 
dıklerımıL.ı kavramavı, söylerken de bin tartmayı adet 
edinmeliyiz. 

roorıaen .... ~, 
tir. 

Faı; radyom, dün gece Roınmei• tel, ra r sulıelerc asılıııış bulunmas; 
iıı en ileri birlikkrıııin simdi .?I cfa. hülUn şayia ve rıvayctlerin hi· ·ı 
Sultanın 2:l0 kilomeln· ·Jıatısınd:, bir e~:ı'I ve hakikııt ıerresi 1a<jtın!l 
.'.\Ii sur:ıta :1akınlarıncla ol<lııhl a rır. ı d ığım açıkr.a. ı;ıii<ıternı('jfr. k:ıfidir 
bildirmiştir. SA Yİ.\ ÇIKAfü\XJ,:\t: ________________ .;., _________ , CI~ZAT.AI\"DTRJT,AC ·\l\ L Bugüne( 

·······~··········· 

R~1star merkez Zelzele leliketı Ru münasebetle, bazr menfi -----,.--------------------------' 
nıhlu ?alııslarxn, menfi ru lılan krı. 
dar menfi propaganda.lar'l teves
Eıfü ettikleri, bu arada gfıya li~te. 
lt>rin tekrar t~tkik edileee~ini et_ 

Parti Vilayet kongreil 
cephesinde 

bir aedik açblar 
" Birmaayadall:l 
barekAt 

ISark cephes.nde harekAt bütün dik. 
lt&b. Uz.erine toplamakta. devam edi. 
vor. Dünkü A!mıı.n tebl lğı :-.nuharebe. 
ıcr hakkında verdiği taf iJ!tta. ~öyle 
ı:ii}·or: Kafkas cepheeınde Alman kuv 
vetJ.ert düşman tnarnızle.rmı gen at. 
nı ıştrr, Terek ~e,•resi'lde R.mılar tara. 
fını:".an yapıl.an ddme teııebbUslcri a . 
hın.ete uğramı:tır. AJmruı meVZilerl. 
nf' girmeye mu,·affak olan Ruslar bir 
t ka.r~ı taarruz esnasında pUekUrtüı. 
t:ıU~erdir, 

Volga-Don çe\"resinde şiddetli 

(Ha)taratı 1 inci -.ayfada) 
t: !g ı·.,ı ıle maJuıtidUrlerinın ve ba~. 

P08ta memurlarının ölenler ara.sıod~ 

tıulundug-u anlaşılmı~tır. 
Kızılay umuınJ merkezi. dllı:ı fel~ 

.ketzedelere yardım ıçin geniş tertı ~ 
bat al.mı§tır. İlk yRrdTm treni, bu sa. 
bah Baat 10 da Ankuradan hareket 
etm~tlr. FeUı.ketzcdelerc yardım içı.n 
Samsun. Svae ve d.ğer cıvar viL!yeL 
lerıe Erbaanın vilAYtıt merkezi olan 
Tokattan derııal c:adır , ilil.ç vesair mal. 
:teme ile lmdat heyetleri gönderilnıl~. 
tir, Tokat Kızılayı da li;l'baıı.ya bin 
be11 yüz çadır göndermekted·r. 

Samaundan bllditildlğ ' ne göre de 
ETlıaadnki telgrafhane bjnasınm ta. 
rr.ami!e c;ökınllş olduğu , ve telgraf me. 
murJar:ıı;ıın vazıte ba~ında şehit olduk 
lan rlvnyet edilmektedir. Erbaa ile 
muhabere temini mUrnk14t olamadı • 
ğmdan bu haber benü:ı. tevsik edilme. 
miştir. 

J!:ı-baauaı:ı ba§ka. Ordu, Sıva.s, Kas. 
tamonu, Bnfra, Tokat, Fatsa, Kayıe. 
rı, ~ara.da. da yer sarsıntıları olmu~. 
tu ı . Merkczı Erbaaua olan bu zeıze. 
ıe.t:r, Erbaudakl yer .ııarsmtl8t .saati 
ne yalun zamanlarda vukua gelmi§tir: 

Ordudaki zelzele evvelki gUn ıınat 
H Jc. K<1stu uıonu ve Sıvutakiler 17 
yı ~ geçe, Bafradıı.ki 17 yf. 8 geçe, To. 
kat t.ı. . Fatsa, Kayseri, ve Z!r!dakller 
de .!'aat 17 de hjsscdUm.l§tir. Orduda 
ık1sı çok şiddetli olnıak üzere dörder 
ı.an ye devam eden Uç yer aa.rsıntım, 
Eaır:ıdal<i 25 saniye, Tokattaki 25 !a. 
n•ye, Ka.yserideki 5 saniye mırmUştUr. 

Zelzele esoasmda. fokadm AJmuş 

nahiyesinde 3 ölU ve 1 yaralı vardır. 
43 evın cephe duvarları kAmilen çök 
mUştür. Nikııardan blr haber alma : 
manııştır. 

Dl~er yel'lcrdeki zelze!eler esnasın. 
da lı .fif hasarlar vukuagelmlş olması 
tahmin ve ümit edilmektedir • 

rnuharebeler devam etrr.ektedir4 s k h • d 
SovyeUer şidıir.lli tıın!• ''e l>İya. ar cep esın e 

Q'411 çarpış.malarınn::ı yeniden' ins:ın .:. 
~ Te malzemer.e ağır k:ıyıpl::ıra '1~ MoskoYa, 22 (.\.A.) - Sovyet 
ı·amı~lardır. ı\Jın::ın t•n son haberle. Haberler Bürosunun tebliği: Kıta. 
re göre, öün vctmiı:tıen fazla nüş. Jarmuzın Orta Don mıntakasrn. 
tnan tankı Don kesiminde tahrip da.ki taarr•1zu gelişmektedir. Boz_ 
C?dlJmiştir. guna uğrıyan Alman kuvve':leri 

Merkez Don çevresinde bir kaç batıya doğru çekilmekte ve takip 
iiindeıWeri rnühirn tank kütlelerile edilmektedir. Sovyet kıtaluı beş 
taarnıT. etmekte olan ~ü~an bu gün içinde 75 • 100 kilometre iler. 
Cl!"Yrenin müdafaa cephesinde yal lt>mişlerdir. İçlerinde Malankovı> 
nıı bJr gedik açmağa muvaffak ol~ Dept~vo, Streko,"f!ki, Vegkof Kar~ 
'ııu.§tur. Bu gedik Rus kuvvetlerine ginskaya gibi büyük şehirler 'cu
"Dahalıya :mal olma,tu.1'. Alman tü- lun.a.n birçok Yerler geri a}Dllru§_ 
tnenJe"7 yandan bir tehdidi önle. tır. Esirlerin miktarı 3 500 art_ 
Olek ioin Ciaha gerilerde mevzilere Dll.Şt:n'. 89 tank· ytikliı bir tren, 
Cekfhn~ler ·.e böylelikle ijü..,'llnı:ın 1,300 top, bi~ok malzeme ele ge. 
ııttrv.:tfakiyetinin büyümesine ma- çirilmiştir. 
l'li olm..rdır. Muharebeler, ayni Mo~ova.. 22 (A.A.) - Röyter 
şiddetle ~eTaııı 'ttmektedir. :Almnn mubabiri, Sovyet kuvvetlerinin 
ftaJyan .,.._ Rumen hava kuvvetleri Millerovo'nun 40 kilometre şimcı. 
'dnamlı Jjfr surette muharebeye iş linde bnlunduklannt bildiriyor. 
UrAk etmişlerdir. Ifava c.arı:u~a • ..Almanlar tam ric'at halindedir. 
lan esnasında 23 ve uçaksavar ifa- Vor~ilovg:rada kadar çekilmeğ ! 
l'aryalan tarafından 6 4iüşman tı.- hazırlanıyorlar . 
calı düşOriilmüştür. Bir Alınan ve SOVYET TEBLtGt 
&rr Rm:ne11 uçağı g?H_ 'dönmemiştir. J.ondra, 22 ('1.A.) - Dün gec~ 

Toropetzio batısında hficunı kıt Mask.ovada neşredi1en S-Ovyet tel:>.. 
ıtlUJUdan mürekkep bir Alınan gu Iiği • Dün Sovyet kıtalan Stalin~ 
rtı))tl biı: atişman taarruzunu öefet grad ve orta bölgffie evvelce bah. 
tilrteın ~nra büenm.la kuvvette mü si ~e<:en istikametlerde taarrııza 
dafu llQilml~ bolttnan !bir ÖÜ!;lltl.an devam etnıiıılcrdir. Orta kesimd'! 
rn9ftfini fşgal ebnişl:ir, taarrt!Z ge]i<~mektedir. R's.çma'kta. 

Dftıı Velikiiırld k~imirı'de şid. olan dil._~ takip edert"k 20 _ 31)1 
ffetlf dft.~aıı taart'll7.1an mm·arrı. kilometre ilt"ır1cdik:.'' 
if7etle ptbikürtülnıfiştür. Londra 22 (A.A.} - Sovyet kr. 

tim.en ~ölü çevresinde ·'hnaıı talan 6 glln ır.ar.f'ında H'iO kili) 
lfuvvetler1 bir ı;o:K 'düşman müsf:ıh m.e~ ko.dar ile'l'1emiş1er. :rüz".el'Ce 
ltenı noktalarını hııva:ra uçurmuş . mcskiın yeri ~ri a.1m1Şlardır. 
lardrr. Düşınanın mt:h:ıTlf faam1.,_ :AJman kayıbr büyiiktfir, Mühim 
lan pftskürtiilmiiştür. Millerovo şimt:'ncliff'?' ilti~nk nokt·:t-

11 İikkAnun ile 20 Jlkktnun aıa. ST ilfi istıhme.ften tehdit edili. 

Berlin radyo.su sözcüsü dün ge~ 
ce Orta Donda vaziyetin ciddl ol_ 
duğunu söyle-miş ve demiştir ki: 
"İnarulmryacak dereced ı büyük 
Sovyet tank ve piyade kuvvetleri .• 
ııjn taarruzu iknrşı!!and:ı. kıtalan 
mız evvelden hazırl2n~n mevkile
re ~~kilmiştir." 
.\L!\lAX SÖZCÜSÜ ~Fı DİYOR 'l 

J,ondra, 22 (A.A.) - A lman 
kıtaatı evvelden hıı :zırlanmış olan 
mevzilere çekilmi,t&r. 

A?man aSk.eri &'5zcüsU. general 
Ditmarkm .halka verdiği beyanata 
gC:re Sovyet hticuınu Almanları a. 
ni bir stınette yaka1amıştrr. Bu g~. 
neraıe göre Sovyetler adet iti?a... 
riyle AlınP.nlara pek faik idiler. 
.A. lmanların turunabi'lm.eleri pek 
muaıza:m gayretıer'e bağMır. 

RUSLARIX MUV.4.FFAKIY.ETİ 
XE '.1.'ESİU YAPTI? 

Stokholm, 22 (A .. \,) - Stokhol. 
ma gC"len haberlerin hepsi, Rus 
Jarm Btaza.nanış oldukları .s-on mu.. 
vA.ff2:'kI)'etin Kafkas:va v:c Don dir
~t>ği ordufarınrn zaruri iaşe yolb. 
nnr kesmeğe i~tihdaf E<dcn nmumi 
.ııtratejfnin n'luıamrndan olduğunu 
beyanda mi1tefiktMer. 

TA.ti b~k deıniryollar:rnın ke. 
eıilmiş oJmasr, Sovyet hUcumla.rr.. 
nın sanayi bcilgelerirıe gelm.ek üze
re :borlm-Iar<l an tı7.11Jda..%akta ol. 
duklarını giic:.tennektedir. Bitarar 
müşahitJ,.r, bu hücuml:mn Rııs ih. 
tiyatlal'ınm kuvvetini gôsttr'"n 
§ldd':."t ve billıassa muhtelif hü. 
ct..mlann aynr zamanda icra~rnda. 
ki müllrmmeliyct kar~ısr.cla. hay. 

ran kalmışlardır. sı.ndakf müddet içinde 1518 Sovyefı yor, 
~----~~----~-----------~~~--~----~--~~----fakı tahrip edilmiş veya ete !f~ 

cirUmifti:r. 
Londrad& Uerı •ilrW.n mütaıeaıara 

ıröre, Stalingradm ~ıxıal baturnıdakt 
tıticum ne birlik olarak Ru11Ianıı MiJ.. 
lt!tOvo ;ıatik&metınde p.pmq Olduklar: 
yenJ taarruz Alman ordu!.anru pek 
fena v&Zlyete soıanu~tur. _şayet Rus • 
l&L batıya 4otnı biraz daha llerliye • 
cc!c Olurlarsa yenl bir cep daha te§_ek. 
idil etmj§ olac&kt:r. Rus taarruz1Ar1~ 
n.m ba§llca hedef!ntn .Alman ihtiyat 
kuvvetlerini blltiln prk cephe.s;ne çek 
ruek olduttJ qikArdrr. Şuraeı da. kay. 
dedlleblllr ki, Ve.llk!lukider. Kafkas • 
vaya k&dar cephenin Almanlar tara. 
fmdaıı :veni lhtlY&t kuvvetleri tedarik 
eıfobflecek hiçbir ııokbıST yoktur. Fil. 
"..ıd Almanlar pekAl! b;Ilyorlal" kl 
Rt:l!l&r ıstediklerl noktadıı.ı. kendileri. 
ns taarrar, •debllirler. 

Milli Şefin hitabesi 
<Baştarafı ı inci ıııa.yfad:t) 

Eüki.\metın tedbil'leri müspet .se .. 
l'D.erelerlni vermektedirler. Varlrk ver. 
glsf 9Utiln mi!letln vlcda.nuıda do~ru 
te lıaklı bir tedbir telA.kki olunmu,~ 
tı.:r Bu verginİn haz\ne kudretine 
içtı:ına1 ve iktisadi n'zama faydalı te. 
!!i"lcri olacağı halk.m her tabakasında 
nnlaştlm.rştxr. Kanunun ciddi ve kafi 
olarak k:ıbuıu için hUk1lmet ml!letj~ 
Vicdanında. geniş ist:nnt duymakta. 
drr, 

Rursahlar, 
.Ara.ınzda ı:l'eçirdiğ im bir ka<: glln. 

rl<>n bahtiyar oldum. Tekrar görll;• 
l'!Jek Uzere ve gilzel Bursa lr=in en ly 
dileklerimi söyllyerek sizP. veda ed:· 
:vonım.•' 

UBYADA V.AZiYET: ttıp.k maksadile bUyüıt deniz kuvvetle. 
Alman teblJ#l Ltbye.d& mahallt <;ar. rl teşkil edilebi.!mek için Fransa.da 

pııma.ıar olduğunu bUdirmektedir h rkaç gUndenberj milnakalAt tatil e. 
GeceltYiJl BmgUi 1im&ru bombardı • dilmiştir. 

Pariste 
Alm aıı zabltlerıaın 

yemek yetılkterı 
lokantada 

Bomba 
patladı 

Stokholm, 22 (A.A.) - Parist: 
Alman zabitlerinin yemek Y~dik
lı:-ri bir lokantacl~ bir bomba pat. 
lam~. 5 kişi ö1!nüıı, !"I kisi yaralan. 
llllfılir. Cephane yiiklü bir tren Pa,,. 
ris yakmlannda kcrrkunç bir su .. 
rette pıt tlamrııtır. 

şeker tevziall 

rnfa vavdr'c'arı lıaher alınm·şur. Cüınhurlyet halk :rartl.ai 1ııtaı:ıbuı 
Ru, v~t~na ~:ınet cıuc:u kac'!a:r ağıc vl.lAy~t kongresi bu sabah saat onda 
l;ir ~uc telakki edildiğinden mü. Eminönü halke\inde ~·apılmıştır. Kon. 
tt>casirlerin ~iC.detle cazalanrlırıl.. ı;-recle üniversite rektörü Cemil Bil 

ma<;t kararlaştırrlmr~trr. Düşünıi. ll".1, §ehrimlzdeki mebualar, basuı birl ı: 
len cezalar arasında (siirgün) de ll'i 1ııtanbuı mıntaka~u reisi Hakkı Ta. 
\•3 rarr. Bu ,gibi menfi r..ıhlu şahıs.. rık Us, dekanlar, profesörler haz:r 
tarın, ic.ı:?.brnda sürgtin yeliyle ce. bulunmuşlardır. 
2'alandrrı}m:ılı:ırtnrlan aııla kaçtnıL Parti villyet ıdare heyetı re!ai su. 
m'yacaklrr. at H:ayri ürgüb1U k(lngreyi açmıı ve 

Mt'DDET 2 KAXU~l'S.\l\"İDf~ Jiongre için bir reis seçilmeııinj teklif 
RtTIYOR ~ımiııtJr. İntihap açık reyle yapılmı§ 

Vergiyi ödemek i~n kanun 15 ve rel eliğe Beyoğlu ka:z.aııı delegelerin. 
giin müddet koymu~tur. Bu müd. den a\•ukat .Mekki Hıkmet Gelenbeğ 
det içinde hC'I' mükellefin kendi: . ık!nci reisliğe Eminönü kazası delege. 
ııine t?hakkuk etHrikn ır.iktarı c. !erinden muharrir Re!lk Ahmet Se. 
demesi ıazıntdIT· Listeler ayrn 17 vengi!, kAtipllklere de .Atır ÖtlUI ile 
nci günü .asılarak il!n cılilmiş ol- ZUhdlt Çubukçuoğlu aeçllmişlerd,r, 
du~una göre 15 günlük müddet Bunun Uzer!ne relıı Ue Mtipler yer. 
ı kanunuo;ani g'iinii a.kşnmr bitmek lerır:t almışlardır. 
t:-dir. Fa..1<:ıt defterdarlıktan aldr. Rea, Ebed! Şet AtatürkUn aziz ru. 
~ımtz malf.ımata. göre, bu hususta~ lıuna. hUrmeten be§ dakik& ihtiram 
ki kanun mucibinee miiddetin son vaziyetinde durulma~ını ıekııf etmi,, 
günti resmi bir tatil ~ünUne rast.. hu teklif kabul edilerE:k kongre azuı 
la<lığr takdirde, ımüddet bir gil 91 teş da.kik& aya.kta sUktlt etmlşlerd'r. 
uzatı]rr. Bu itibarla, VArhk ver- :MUte&kiben azadan Yusut Ziya Erden 
gisini ödemek ıçın konulan ı.5 !öz almıJ ve: 
günlük müddetin son günli yılba~ı - Bu sabah gazetelerde okuduf'.ı.. 
tatil günü olan ı kAnunusaniye muza göre, memleketın muh.telif yer. 
rastladrğ"t için bir gün u?:atılarak ıorinoe zelzele !ellketı olmu:. blr çok 
mliddet 2 kfınunuııani akşamı son3. vatandaşımız ölm~tur. Bunların da 
ern:i~ sayılnca.ktır, Böyl~ce mtike'. ruhuna hürmeten 1 dakikalık bir ihtL 
lefler ibir ,gün dzha kazanmrş oJ. ram vakfesi yapılmıı.smı teklif edtyo. 
maktadırlar rum, dem:ıttr. 

Bu müddetin bitmesinden son. Zelzele !ellketzed~!eri için de blr 

ra l>orçlarını öderniyeakr bunu dr..klim ayr.ı,ta durulınu, n mttteakl. 
birinci hafta i('.indc ~'ilzde 1 ve j_ 1ıe~ vll!yet idare heyeti r&!sl Suat 
kinci hafta içi~de yU:r:de 2 ce.za.ı.iy~ Hayri UrgtiblU kUr.Uye celerek .kon. 
le ödiyeceıklt-l"dir Meseıa 10 J:ıin ~e açılış nutkunu aöy1emt§t1r. 
Jirnltk lbir mti1rcllcf il!' 15 g'Ün için.. Suat Hayri ürgtlbIU, kongreye ~e. 
de l::oreunu ödemediği tnkdirde i. r~r veren btiyüklere, partUt 'karde§le. 
kinci hafta ic:inde bunu 10,200 li- rlne, ve partinin her faaliyetine ilgi I, 
ra olarak vereeektil'. ~e lrıı.tılan gazctecı arkadaşların& par. 

REnF.NEN ÇALlö; UR~f:\ tl adma teşekkür ettikten ~onra. şun. 
TAT.İMAT:\TA.\rt!:St !arı söylemiştir: 

Liğer taraftan ibordannx \'ermt "Kaıodeşkrim; 
Yen mükel!eflerin bedenen ne su 'Kongremizi bu yıl da. k!inatta 
ret1e çalrştmlacak]arr hakkıadaki bir eşi kalmıyım ırts'ut n~lek~. 
tıılim :ıtna.me yarr:ı Resmi Gazete. timizin salda \'e emin havas: için
de çıkac?.ktrr. Vergiyi \'ctmiyen- de tam lıir birlik \'e 'karşrlıklı sev. 
ler, evv<!lce de kaydettiğimiz ~i'.-ıi ri duv~bnrnızr t:ı.~ıyarak yap:yo_ 
~ark vilayı:,tleıi yol inşa~ ıı il~ kop: ı·uz. 
Zıgana daglarr ve Deve rovı1u ,., , Bu mes'ut varlığnnızın :esadüfi 
·aı · · " .,c. Sı erının temizlenme~i işlerinde olmaclığrnı bütün V?,tan cvlı\t1.arı 

çn hştmfacaklardır çcık iyi biliyorlar . 
IUÜI\J<~T.I El"l.F.RDF.:N YKNt Dünyanrn t>ll bü; tik iki ir.s::;ıı. 

İSİMLER r.ı e\•lat olarak klynunda büyütrn 
Bu sabah, bir ıııuharririmiz var bu vatan. bu bü~iik Tilrk milleti, 

lık ver~isine tahi mtike!tefleri;ı h "r nziz ve unu1.ulm2"' Ata~r ile kurdu . 
kısmınııı isimlerini 'vı! Ycrııi mık ğ"u sn.ğ·Jam t~m~l]er üzeıinde din'. 
tarJarını öğl'ennıi,Hr. Rıınlardtnı c'lik clurmakt:ı vııo cihangir 'rürldi.i
haııl:ınnı bilıliriyoru< : ğıin ~eref ve ilcbalini h~r ~n yük. 

Aleko Yani Dulo CDerl falın se1t~n eı;siz !ııöni:~ü ile ~a:!.det ve 
.kııtörü) 900 bin lira. Rı:ıfael Araıu siikfın içinde, V"'karla, suurla biL 
'(Deri fabrikntörü ve fikcarı) bir yük ımed('nint hedefine htz ıal. 
milyon lira, Dolıor l'cres (L~'ltitr makt2dr!"'. 
fabrikatörü ve Hlıal!ıtçı) fıOO bin 'i"ni~ a lnmda çocuklu~undan .. 
lira, Oı·.rant Bksporl Cf9ı'aratç~) ~e~ zaferi~ :.ilin~ez yıldtzı~ı t:ı. 
200 hin lira, Bade ti \h.ııyumrıı") 4 !l ,. !} a_n ?u buyuk . ~~sa~ ::nılıetin 
hin lira, 1.ro ı G. Leonlrıfo (leli .il saa letı~e vakfettıp:ı a.zı_z ha.raı:~: 
komisyoncu) ;{O bin lira \.lkh\"l•I nrn art~tz al':ısız mcsaı::ıyle bızlerı 
dis (.ı\nıkat) 1'l h' )'. . x'. . . m,..,•ııt ya"'ltm3ktadır. 
l\'uri ( ~ nıkat) ?~ b ~il /ra. ,: ,ız;l' Onım !"m"i altındn Ç"lwınak hah 
kir r-el.ıı·k f~h .-k • nfiOıraJ'. -.11rıa· .. tivarlr;;...r.a eren Hükumetimizi bu. 

. " rı ası ı ıın ır.1. d ..:ı • • D k . . ra a en u"!'rın ~avırr ıle ha~trlama 
o tor • .'.\Iazltar Ü<iman (l:ıhıhlıkterı ~·r b;ı~ vtızifE' ::-ayanm. -

5, emlakten 3 bin olnrak ccman) . . 
8 hin lira. :\!im Kenıııl rDoklor o Azız tardeo;;Jeı1m: 
:pcra tör) r; 1 ·n ı · "" . ı· 1 Bu vatanı kurt.~ran Ye kuran 
• u ıı ıra. ne sır -.eııı:ı eı ·· .. 1 A 
ıahanesi i:ıoo Iir:ı, ı-::C'ııı:ıl nchiil 0 mcz tar~. ) m·cıı bin bir fela. 
eczahıın . liO b' 1. E ,. ket ve tehl:keden ko1'uy::ın :ız\": ' rs ı ı ın ırn . . rrncı "ar M'lli ~ f' . d 1 ~iferh·an rn h". r r k 1 • {; ım1ze ar zamnn arıla 

• - · • 
1 ~ ır:. \:ln7lı ecz:ı C:il•ıırr.:si ~er,..ken borrlıııımız \"H· 

hııne~ı 2;ı hın lını. Kıraki\y C'rzalu' dır "'n b ı b d. · · :ısoo ı· 1. k . •. . ı:;, orç arımrzın ac;ın a vı ı. 
ne~ı · ıra, :ı "<;ı ;n ::\17.am e('za Ji b"rl'k ,. k 1· k 
h . ~ h' . n ı 1 ' o en. <'ffi'l ve daima 

:ınc-;ı ;:ı ın lırn, rııi~·oJin diş ma diir:.iı;t Jralrr:ak O'c'ir 
rııntı 7fi0 hin lirıı. z ı '"' · · 

t . . . . . . ,oru a t etır.erıı •1 tek caresi rri!. 
nkılap Kıtabevı 2 hm lırn. lr. ır hirtı'k Pa,..1· .... :ı,·atımtzı. m • 

r. ı.•· b · 45 • • · ' · ı "' n anevı ,rn nıtr> evı 00 lıra, G:wret I<i_ varlıklnrtnı ""hsi h 
tnbev· 23 b' l' Z ·K.. ..... , . , . . zyP..turuırn ma. 
·= ı . .rn rra: Rm:ı.n 1 ~·.ıe~ nevi en bi!yük d•,;erleri 0lan: fa_ 

v: 18. hın lı'.'a. Ctgrr :<ıtab.!.vı 0 ziJC"t, ferıı~:cıt. do~mluk. ı<amimt 
~ın lıra .. Anf. Bolat I<ıt&bevı 5(\•I lik day2r!tltl1k!:ı 11"! ],adar kuv' et. 
lıra , Fatıhtt>kı ec:aı.haneler ı>-ekiz!r lcndirı·r..,ek m'll' h' ı·-· · · d vf li · ı ı ,ır ıg!mızı e o 

se;ı: ~·e inl'afsız olmnl: ba~ vazU'e .. 
mızdır. : 

I:iittin alemin in:;an asabrQt ı~ 
~~n t:ıbtini yıpratıp peı·işan ij~ 
gı ~u k"nlr d .. virde biz kendi~ 
cle!!ıl . zavallı med~niyet~ amtnİll 
hak ve me\'kiin~y'iz • 

:.'ıft"s'ut topraidarırnır:ın ~ 
~.ın~~a akan .kan ~linl, kaml"'ôııiliin 
usluıyıe odun Tlikü fibi öJfi:.ıJ.•atilf 
evJAdı taşman J>om~ıı menıleM.etlıiJ:lJ 
~al·tsı akıl 'hesabına s •ğnııı~ an k~• 
.sur., b;?r.ak~ız, gö1.~u ·r., hıır;ftı Jtôf~J 
rüm, insan y1§1nlannın ,nrchıiitı~ 
yaıunış, Yt1ulrnı~. harap Talanları 
t~ut~omnk; 1enkitte muka;\"C!l~j 
Al. dıııma ve yalnır. iç kom~u ile dj.• 
ltıl, dış kom~ı ile d~ Yal'mak inal• 
fını elden hırakmamak iyi ,.atıın 
dn~ın baş ''azifesidir. 

·:Z~z H~kôınelinı izin , Bü~ ii.k Par
lhnı7.tn bızdeıı hiç bir r.aınan esfr
R~medikleri cıı J.."enl~ yardım, teş 
''ık "C km·\•ctle yann 'atan hi7..m.-. 
11ııin lıugilnkii ıı rlcn çok <1ııha a~ıı • 
foşacnk olan r, ııtsal y!ikiinfi ta~ıyn 
cak ol:ın 'l'iirk ~cııcini çok ~rt ook 
sa;;lanı yapma , ıııiirnkün olat'al·,ır. 
Bıınlar ilerde lıiziın ıaır~ıla.şt~r'ı• 
n11zdan dalın çeli n hoılıışmatarın 
kerıııl:ıştıraklıırdır. Oııhırı Yenrno'k 
için s~rekll kun-eli '>lllara ,.err.ırl. 
birim ,·azifrmir., ,·ermt>diltimh 7: • 

man rekeceklr r i 1 zlır;ıp!ar ıfa hh:im 
ıı!lrarılannnz olmalıd ı r .. , 

Parti :refsinln nutk•Jndan :ıonra reiıı 
hf'ııap, bürı:e ve dllel: encUmenleı1h•n 
fnllhap edilPceğ" n· ıö}lemi~ ve nıuhtc 
lıt u.n!ar tara.tından telı:l : :r "dflen. ı: 
siıı.ll'r kabul edilnı!ştir. Hı>sap enc{I 
mftltine Galip Bekta,, Bedri Nedjm: 
İffet liallm ÖrUz., Celili Salt Paker, 
Jt'~ridun Dirimtek ıı, Abdu11an Tek • 
ta,ı; . S"lim Birol seçılmişlerdir. 

Btitı:e encümenine, Yusuf z·va. E.r 
d M ı. . 
'n, uhtar .Acar, MclAhat Gönenı;, 

Al ı Samı Yen, Nacı Ali Moraıı, MUh. 
r.in Sjpahloğlu , :Ma.cJt Ol~tar ve <lllek 
ler encümenine de F.min Al\ Dıırusoi, 

.Ahmet Arif lyicl!, Meliha A \'lli ~o • 
zen, profe:;ör Fahrettln Kerim Gökey, 
pıo!e1'Ör Yavuz Abl!dım pro!e!Kr.' 
Sl\rti 1rmak, Hllljt Ynşaro il"lu ııeı:fi. 
r.1işlerd .r. 

Bundan sonra kongr,, seı:llen ~nctt. 
menl~ı·ln $alışıtrak raporlarmı h-3 7.ır 

lunAları için yarrn ıuı.at on birde tık : 
tediımek üzere tatil olunmu~hır. 

Encllınenler ögleden aonra pıı.rtı hf. 
naıımda toplanarak çı.lışaeaklarmr . 

Her akşam: 
....__...... ,,_, ,_, ız:u;ıı,,..., ~ 

(Ba.~tarah 1 inc·i l!ta~ hula) 
LA\·IHin yardımı mUıverf kurtarmı • 

:.a<·at· ı, mlhl'erin :ı:aterlnj t<'mjn rtnı" 
yt<'ı>ki aşikılrdır. J<'akat ıntitt .. tiklt•riı 

'a>'lfrsini blnıı; daha. gtiı;leı;tlre<'el.. \'• 
l•arbl blr:ıı. daha uzatacaktır. Bıınuıı 
bit çok fazla. fpdakt1rhklara lüzunı 

gt•!<tenııe"I zaruridir, Bu büyUk meı; 

ıılivetin Cl'l.:l!iı kime ;} iikleonıek 14ıın. 
grlect•l•tir~ Bıı <ıuale ~c,·ıtp \l'l"llll'.nlıı 
nll:~klil olat•Ri;ı teıolim edıtlr 7.ıutncdl'. 
rl1. • .Hlz ~alnız bö~ lP bir eııal terettiııı 
etm!'slnden ı;akınmnk tmkAnsıtlığıru• 

f'ııırefle Jli.tifa. ı'dcrı•I• dabn ileriye .hi'. 
tl't•mrJli tercih edrriz. 

ınan •d:ilmi§, orta. tonajda bir §ilep Bu ka.fıieler, himaye edilmesi en 
b&t.rnl.Jm§tır. eene Alman tebliğinin ztyade kolay olan KOl'llika • Sarfü>nyn 
b!ldlrditJ.ne göre ,Abn&D Ye İtalyan • Sicilya deniz hattma yakın otan 

Bayramdan evvel şekerci ve bakkal 
l.ıra. memur ve emeklilerle dul ve ye_ 
tımlere tevzi edilmek llzerc 'l:crj!ınlş 

§ekerler tamamen tevzi olunmuştur. 
.F"akat henüz şekC'r altnıumı;ı olanlar 
~oktur. Bayrıı.m dolayısile t.Hziat ile 
ılıeşgul olan §ckercl ve bak lmllara ye_ 
n•der> §eker verilmıeınlşti Bu sabah, 
tıın itibaren buralara tekrar şeker vf!. 
r!lme.!!ine ba§lanmrş ve §"hrln bazı 

~crfotjnde l!ğleye doğru yeJıldan tevzi.. 
•Vl l>qlanmrıtır. 

. ız ra . kad;ı.- arttrnI!!!i '~e y;krlnıaz bir 

Tunusfan yeni bir haber yo'k tek k;-olb haEne sokmuş cılııruz. 
Zor durumd :> c~Ir:;manm. en b.·. 

Fran&ız durumunda hafi! bir aydrıı 
lı.• ve ümit nokt~ı LA,Arn tdan 
Fransa;u tııt tuğu of rna J"OIR. l§iiriı.klc. 
:r~rul~ CC'Pğlnl ve aiirliklr.mf'~I çok 7M 

c l:ıcağınr iabat edrn ıprl'lll'rln m .. , 
eudiyet ldlr. Son bir t('r,:-rr.tta Parl.ııt,. 
.-\lmuıı Ulbitlerfnhı )e>mek yedij1 bir 
Iokıınta,·a bomba atıldığı bildfrillyor. 
Hı. ~lbl. ı.suil<aıttlerln daima "8!'...ne lrar. 
.. ııuıınıaın mutat(ır. Bundan dDl&yı 
mı·mnıın olmağa mahal yol<hır:'Y'atn11 
ı.at>it oloJOr kı bu kadar Mkry& rağ. 
men Fransada hAlı\ 1uı.n1Hl(lerfnftnu 
dan~-ı u~ronda hayat!armı fl'da et. 

m<'kten çı-klnmlyeu jnl§anlar vardır. 

Bı:.nla.rın Tarlığı ve muhaldt:!tl l..!n !ı 
Un yolunda ne dııreel'ye kadar bir -
... teıldl Mft.bil"•ektlr! ŞIDldikf M1. 
de buna MDln bir Cf'\"ap Vf'rmek hıı 
k!nmı J'(h'endyonır., 

kunet)erl müttefik kUVVetierin hare. ~anlarda. tnhşlt edll(!Cekttr. Bunıı. 
keUerin! boımıu§lardir, Kahire tebllti mukebU tnUtte!1klerl.n Akdenizde btı 
tae mtltteflk ırun-etıerin Libyada Sut tiln ?ıe.rbi.n en mühim dentz bl\reket . 
taııanm 15 kilo111etre batuııma. vardık. lerinden blrjnı hazırıamakta olduklı>. 
lArm.ı bjld1rmektedir • rı tahmin edilmektedir. Mühim mllt~ 

Jladrttten gele ııaberlere göre Ro. tuda deniz kunctıerlnin tah,,ıt edil. 
1'!.-1" .Ne!mng TrablUllPrp -ve Tu • m:ı olduğu Cebe!Uttankb bUm.matı 
nıuıtüı& ~· y.ıdlllld• bulun../ bjr taaliyet bUkllm llllnnekt•dit' , 

Londl'a, 22 ( \.A.) -- Tunıı..,tar: .ah 7-<>manl:p·d'.l bo:::U~manrn ve 
nııi hiç hir hnlı('r ılınııınmışlır, cıklrn ı>lm:ıd1ğr f"flr.liikleri kahret 

~liillcfik ııınıııııi karnrriihınır. menin zevki C"oJr biiviiktiir. Şerefli 
nc~rl'ltiği lıir telıliğ. -ııiiltC'fik hom tarilıimiz 'boy·unca Türldin btiti1n 
ha m:ııldal'ının ~iınJi~ (' k:ııfor n • k:vlcri, hUtün tı>Jii dc- bu de~il mi. 
na mevzi !izcrir.c ;.Mı .Mf'I iri! ı ~ir~ 

bonıhıı :ıltıkl:ırını hildirmekt('dir. Röy~ :uım:ınlar~a dıthft. cesur, 
Tunıı~ "" Bizcrıc '\Cniden taar• daha s.rkT, daha birl~k. dimdllc, 

ruzR u~r:ımışhr. ı!urma'!c, köt.ü ve yı'kTCTlara karş1 Httwyln Cahid YA L(Th" 
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farıhin büyük davalar 1 l11tısra/a.,.,.,.. 
,,._.,, zıwa .-. - ........, --..., ~.__. 

• • z r, . 
a vası Kumara ve kumarbazlara dair 

foplayan · Muzatter Esen - Bu yn:ıı~nnmı sayın P"ll!I mlldl1rllmllro lt)ı.af cdtyonım -

E YET, oyun ıncraklılıı.rında bu ihtirası besllyen kazanç Umldl, 
para a§kı mıdır? zannetmiyorum. ÇilnkU miktarı bUyUk ye_ 

ınuııan hı:lnn pnra ıtıız.o.nırlar, gene oyno.rlar. Ellerlnde, vuçlarmda 
ne vnrs:ı v,rfr!cr, gen' oynnrlnr. Scrvetjn!, haysiyetını, ltlbnrını ayak. 
ınr altına :-Jırlar, çalarlar dolo.ndırırlar, ailelerini sefalet içinde bıra. 

Rel ten onrn mliddciumuıııi, 
hl.enıe(\e nhsı ct:n ncr <tlarnk ha 
bulun.ın l~mld•.,in oğlunun a\·u 

tı. lıattfı dıılar 1\laıı .. igona da 
ıı • o~ o\ lemi , hnl.ikati o:• 
u' ~ıbi nnl~tnı:ı ı için ~ahnruı. 

r. 
Hadının bu ~ah r.nnn.l:ır knrsı. 

ncln. so.) lediı; '. soLler de deği<rn:e 
ı: 

- Bunu n li soyliyemeııı. ize 
'at.it n:ınl.alın "''intle lıulundu. 

umu >-nlanı.Jnn itiıııf edcıııeın. 1:a. 
l\t bütlın ıi) ledl .. lerlnı ıloğrudur. 
•ıt.e :ıdlnrını 'crdiginı snlıitleri ~u 
,ırıııız. Onl:ır "İze lıer ~eyi oylı• 
ecelıler, ben de c nısen hif'bir e. 

\ i lnkftr cd.?t'f'lc <lcJ:ilinı. 
J~a :ıhitlcr, .,ub:ıy 1\lenıan<lo, 

ı ali, Hılinin c\ indchl lıt nine, in. 
d."11'.. tan i) onun bu mc .. eleye dn. 
ir konu tu~'lı insanlardı. Paıı:ısn 
olan itinfi5le meselenin iazcriıı 
ı!el,j c rar ııerde ini ı,ıılılırnm 'hı 
yardım eden Bnnlml, hapi hanede 
bi- defa d:ıhn intlhnrıı. te ebbib 
ctmt, 'e ölmü olduğunılan mc e
lcl 1 :ıydınlntrnalc için bo ~alııtler. 
den baı kn clcle delil lmlmnmı tı. 

Uodez mn!ıkcıne'>inin ltararr tem 
>iz tnrafınıl:ın bozuldu, mcsclenôı 
) eni den muhakemesi Alhi ma1ıke. 
me<ıinc te\'dl edildi. Albi mnlf .. e. 
ıne 1 <lunı m:ı~ n bn lnrl<en ]\arsı. 
mcfo ynlnrz sekiz suçlu Jmlnır;tı. 

Zlr.ı fari) nn D:ınlml, Bil tidin iki 
ı,ız lmrdec-i JıaMun:fıı Uorlez malı. 
l,cme i tnrnfmdnn 'erilen beraet 
J,nrnnnı tem\ iı mnhkemesi ta elik 
etmi ti. 

J d:mı lan iyon i e nnclez nınh 
ı.cm~inde 5:ıhitllk ettikten oııra 
'\ lancı ahltliı:· ar.unıli>n dolnyı 
tc' kif cdılrr i.; bulunuyordu. 

ladam l\lıın ly0nnn fc\J.;ifi kcn 
disint bü) ıık bir hret temin et
ti. Jlapi hanede hatırıılarını ynz. 
clı, hfı h:ıtmı]ar biitün d!ln5ac:ı fa. 
nınıın bir er olmu.tıır. :Fn.kat 
nnlıi.--me liarşıc;ınünki ı raılelcri 
lbi bu hat.ırnL'lrdıı biri iri111 tut• 
ltl\':ın nctlıt:ılar rıel< Ç(l}c Qlduğun. 
lrın bu bnlıl tc bu hatırnlan '\e i. 
ka 9;) mnk rlo~'n.I c1cğilcfir. Bn ha 
tırnl:ır yalnız 1'\lndam fnıı i)on hu 
l:n n<la J.nzanclığı { hretin len.} bol

· ı :ıma.,ın:ı \nrnmr tır. 
l\l"'dem lI:ın iyonun Uodcz hn. 

j.,Jıancsinılen nlınarak ı11bi mnh. 
ı.eme<ıinc "'ot rıilu ti i e iuletıı. bir 
78fer :ıla)ı.11 :ındırdı. llapislınne 
1 aııı-.ınd:ı hiriken mernlıJıJ:ır im• 
ılın :;:oruniır ~ôninmE'Z ull,ısbdı. 
);ır 'C "doğrtnu sö~le" diye lın
fırrlılıır. Jrn]k nrnbanın nrkasın. 
r? ''1 "«'hırdcn ~ıluncııy·ı J.ndıır ay
rılm'ldr \'e lmılını "doğru su~ )c'' 
·ozlcrlJ le ta kir ct11. 

fnnnnlc cli'nizıtMlir madnnı. neni 
"Ör<lilnüz m\i ! 

Cııstid ı:mır etti: 
- \ cthir. Bu özler, bu hnre. 

l•ctler h:ılkın ho una gırliyor, fa. 
knt bir tlyatrodn değil nıaJıl<enıc 
h~1urunılayız. Rnsinin clıli.} le ko. 
nu.,n1nnın lüzumu yol . 

Madnm M.rnsiyon ccnıp \'enli: 
- Yicdan nuıt.ıı iıi boğmu) or 

mu'? Suçsuz olclu!; .• nuıu i bat ecli. 
ni1 .. Yeriniz~ <l:ırai:ncına ben ı:ıkı 
mn. 

Rei Jm dınn bir <.lnhn ~·al\'nrdı: 
- };~er Jnn iyon sul'!suz..;;n, nı:ıl< 

'Öyleyiniz. Jlen ;;ilnnhsızın hayıtı• 
rıı kurtnnıcak, ndaleti ıınlı~ yol" 
sııpmıılctan koruyncnll ınız. 

Kadın birnz dil Undil, ~onro: 
- Bir netice ı:ılmnıhile~ek, hir 

lıt?.cüm 'ereceh: durumcl de>(ilim. 
Yalnız mulıal<k::ılc olarnk lıir . ey 
biliyorum. Jla<ıticl beni bot;adn. 
mak i ti yordu, birisi hnyatmn kur. 
tnNlı. Sonra banı:ı. kim eye bir t:eY 
söylememoğe yemin ettirdiler. Bir 
i>lünUn b:ı ı ueun•fa b:ına bu ye. 
mini ct~'ren nastiddi. 

P.a inler ilzerine lndam Hııs. 
lcal nya!."3 lcafütı \'e hadi eyi ken 
di iı:ittli,oi bir ~'lcilde ikrnr etli. 
r.ııh dn kadının bu ikmnnı tnldp 
etti. l•"eknt ötcl<ilcr onuna kn• 
clar inkur ettifor. Ra tiılin on 
sözleri sunl:tr ohlı•: 

-- 1 tik:ıııl mcuınmın üzerine 
511 özleri ka7.ncnktır: "Bn Hd sue. 
"uzdu/' 

Jansiyon her 'nkit~d bzünii 
telmtrlııdı · 

- Ben lmh:ıhal!izim. 
ı::ıo;tidın mc1nrı ncnh:ı nerctle _ 

ıllr. Hiç kiınse bu mrııır iistünc 
mahkemede ll\ l 0 nen sö1leri yıız
mnk kin bıı lcabri' nramndr. ·1 ma. 
yı" 1818 de .Jnn ivon lnılam ilan 
kal, l\olnr 'c Baİı il~ beraber i>IU· 
me mahkiıın olen füı.,tid, bir :ıy 

onrn. ~·ine nrkacle, lnr: ile beraber 
mn lnmı tr. 

Bn-;tld clnrağaeın:ı r.ı'ımrk"'n mn. 
nn ız lıir t'Ümlc siiyJt>Oi: 

- Ailent lı:ıldomdn ne dli uneı. 
cek. 

Eıınknllann oturdu!"U c\ in salıi. 
lıi An Deııo'a fünriiniin tonunn ka 
r]nr kürek "<'znsrn:ı. m::ılıküm cdıl. 
mi ti. Cc ecli tru ımnl\tn yardım e. 
den l\li OD.) e il>i sene ağır lınpi.,lc 
) nlca ·ı 1.ıırtnrdı. 

i\la<lanı htn"İ} on hcract etıni • 
ti. Hnttil bu hfuli eden bitltaÇ 
"ene sonrn 110lis nazırlığı l•enrJic;i. 
ne nycl:ı hin frıınlt maa'j Jıa~ladı. 
Ji'nknt hu nına dn ale) hiııdcld rle. 
ılikotlulan chırıluramamı , hilfıkii 
Jılr kat <lahn nrttımııc;tı. 

BtTTl 
Tnrihin Biıyük Dil\ nları seri ini'ıı 

OX • EKf Zf NCt t 

Giyotinde can veren kraliçe 
Sel'Je, ha ı nltın<ln. oku\ uculnnmı
za l!ii.) ük İlıti)iilin tnlih iz }{ırnli. 
çe inin haynt \'e fildbctinl anlata 
<':ılitrr. 

. , 
kırl:ır, ı;enc yc:1 ı masaların baııma ko~arlar. 

ıı:uma.r...az oyun ı~ın oynar. Kumar ond:ı bir heyecan vasıtasıdır. 
Mllyonc1 ,, r mlJyo.rdcrJcr lı;ln par& nll811 bir vB8Jta değ lıe. kumar 
hııstıı.s· ıı,:ı.ıı de bir gaye değildir. Kazancın belkl t>nşlangıçdn bir teılrj 
\'ardır. F'ı:l•at !tlyat lt6klc,,incc değişir. 

'Bu htı.'in marnz.I o!arnk çoğalmıısmın sebebi nedlr? Bu AmW doğu. 
ran nelere r? 

Sayc.!ım: 

ı - I'rıı e. bolluğll. (Memıekotımıze g!Sre değil. Bizde zenginler mah 
duttur.) 

2 - Ku.ı<y para kaı.anmak (rahat rııhnt kazanılan para, ancak en 
heyecan getiren vo.sıcalarla ısar!olunblJlr. Bu vıısıtalarııı baıımda da 
kumnı ge'ir.) 

a - Hayata zevk, vccd ncııo, §ela.rot katan ilgilerin azlığı 
4 - huha heycc!ln veren şey}crln mahdut o!uııu. 
MemlcJoeUıntzdc, kuman scçlm vasıtası yapanlar, 1tıUsna edtJecek 

olursa, ry'.lD oynnmıyan klnue yoktur. Herkes bu hnstalığn tutuımuıı. 
tur. ı::okak ııralarınJu, lklncl derecedcld caddelerde, kılı!:, barbut oy. 
nayruı ve }ııt-lıırı onu geçmjyen ı:ocultlnro. ı;ok rastladım ve hall da 
rnstlayor::m. 

Her memlekette kumar oynanıyor. Fakat hiçbir memlekette pa. 
raıı talih o'1lnlan, memleketıml:r.delq l:adar çoğalmamış bu kadar o.. 
şın b!r hal almamıııtır. Yurtda her ev. her apartımnn ve her kulOp 
bir kumıırhnnc oldu. Halkımızın - maalesef kadmlanmız ve ı;ocukla.. 
rımız aa t'n.h.C olmak V.zero - hepsi bır istnd kuvvellle gitgide bUyU 
yen ve mubr.kkak kl tehllkelt olınay:ı ba§lıy&n kumar ha.ataJığına tu. 
tulmunur. 

D~rt be§ ld§t, sekjz on, ahbap bll' araya geldl mj, hemen lifler, 
kClğıtlcın ~sıı.tu)lnr, (market)ler meydana çıkıyor, kadın, erkek -
hele kadın!ar - yedlJ:lııden yetml.§lne kadar (poker), (blrlı;), (bez!k), 
\'e (bakara) p:ırtllerlne bn§!ıyorlar. Ycnı yeti§en nesil evve}A (piket)! 
ve scnra ımM!le bUtUn klCtt ve mr oyunlarını 6ğrcnlyor, 

GUni.ln herhcngi es.atinde olursa ol.l:IUn mahalle knhvelcrlni gezt. 
nl7, kırar.t?ı:ını-lerc b:ı.kınız, bUytlk gazinolar& uğrayınız, mektep ço. 
cuktaı.rum\n mekll ihtiyarlara, esnatR, memuru. vo ameleye kadar, 
her sın:' ht.1'kı rnaso. b:ı§ınd:ı. zar atmo.kln., rcııt çekmekle, tskarla çı. 
karmnkla nıqs-ı! g6rllrsUnUz. 

Oyun lıustr.Jığı kibar denilen ve aristokrat kimse!er diye tanı. 

ruınlar arnsında da salgın halindedir. Sosyetelerde, Haylayr adı vernen 
ve fakllt l:.'rrr nhlO.ksalık yuvasından b:ışka. bir ııey olmıyan yerlerde, 
saat beş ı;aylarmdn, bunlara benzer toplnntılarda. ya.but ycmel<tcn 
sonraki '!aLınalarda k'.ımar oyna.mıı.k jpUIA halini a}mışt.rr, 

Bu lptl!Anın çlrk1n teznhUrlerı d& vardır: 
Genç bir meslckta~ım, blrkcıç yıı evvel okuduğu mektepte, tener, 

fll., zamanla.rındn bo. ":enln bir kti§ inde, ııınılt.a poker oyp.ııdıklannı 

anlatmışu. Okullarda bnrbut. yazı mr, tura mı, oynaodrı"tmı arada eı. 
rada oJyu}•orum.? 

Yaz ı;Unlerı kırlarda, p11cljlıırda, vapurlarm alt kamaralanndo. 
ııen ve c:nplnr l:&yanlıınn, kelll tem bayların, yahudt palazlarının, 

Rum ve Er"llcnj dellkanlılarmın poker oynadıklarmı çok gllrdUın. 

Hele bayo.n! .. r, iskambil kclğıtlarmı, ftalerı - ruj gibi, pudra glbl, rL 
mc! gibi - çnntaları:ıdn tııııyorlardı. 

liumarb 7. ııynııdığı oyund n k4r umar! 
J~almt ceblndcn gider pıını ı tom:.ır tomar, 
En ıılhn~o.t aç usnz bu dUnynya göz yumar! 

LAEDRİ 
(.:V:) UUt,d:ın C\'\'CllCI yn"Lılar 16, 17 blrlnclkAnnndıı. çıınnışt;ır. 

Dilencilikten zengin olan adam iare/ere kurban gitmiş 

İtnlranın Torton sehrindo 251 birtnğ'Onda 25 kl)ngramlık gtinıil' 
ı.enedcnbcri dilencilik eden 70 yn• \'C nikel para bulunuyormu,. Di. 
ındn ihtiyar bir dilenci \'amu!f. ğer bir kuf.ııda da, 10 tane biner 

na ndanı, bıl- ticaret esyar.ı ı:ı.nlıa. liralılı kağıt pnra aklnmış. 

n.lm menllven arnlığı ,;lbi bjr ye. tlıtivar dilenci :ı ıl sen·etinin 
rici!~ .Y~tııı l•~nyor~n • ~a yerin bulundal:"fl kuta~ nı:ınca bütün 
t:ımırı ıc:ıbe(lıncc, dılcneıyo orn- • • . . ' . 
dan nyrılmak dUsmUcı. Dıfonci, ta. bınlıklen'lni larcılerın dıdlk dıdik 
hii bulanauğu yerin <'leliklen"'ni Jnı.• ettiklerini giinniiş, nklmı oynat. 
rıstımu<ı, oralarda sakladığı tene. mı, ve bu yüzden timarlıeneyi 
ite Imtnları çrtmrmı , Eıı lrutulann 1 oylamıs. 

# "" 
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Kayıp şemsiye 
Gecen gün bir gazetede garJp, ga• 

rlp olduğu kııdıır da el;Ienccll ve 
insanı düşündüren bir havadis gör-

' 

dUm. Bu, zannederim, Haber gnzo 
lesinde idi. Recep Yoran adında 

bir emllık komisyoncusunun yazı• 

hanesinden çantası çalınmış içinde, 
bir daha yerine sctlrilmesl müm• 
kun olmayan, müşterilerinin bırak• 
tıklan hlr çok e\•rak ta varmış. 
Komisyoncu beyninden vurulmuşa 
dönmüş. Evrak elden ~lttl~i lcln 
iş te yapamıyacak bir hale gelmtıı. 

Zohlr bunun için bir sün sonra 
knlı\'cye gitmiş ... Ne ;yapac:ııtını dü• 
şünerclc kahveden cıkmış. Gene ya• 
zıhaneye uğramı~. Bir de bakmış 
ki bir giln evvel calınan çanta ın• 
dnkf evrak yazıhanesinin Oslünde. 

llaher illin ediyordu: 
"Evrakın geri gelmesinden evf• 

nen komisyoncu kabil olsa namuslu 
hırsıza teşekkür edecektir., 

Bu çolınanl:ıra, l'a kaybolanlan, 
Çalınanın böyle seri gelmesi 

yüz hinde, belki de milyonda biP 
dlr. Kaybcttık!erlmizse '"ri gelmesi. 
ne hemen hemen imkAn yok dlyebl. 
liriz. 

Gene hemen her ktmln ömrUndıı 

kıymetli ıblr şey de kaybettiği vaki• 
dlr. Bıınlnr kıymetçe birbirine yo• 
kın vcy:ı birbirinden üstün olabl• 
lirler. Buna da misal gene gnzetele
rımlzdJr. Hergt)n onlarda mubnk. 
Jcnk bir kayıp veya zayi llAnına 

rastlarız. 

"içindeki para kendisine alt ol
sun, cGzclan, evrakJarilo birlikte 
fnJan adrese inde edilsin,. gibi elim• 
Jclerine biJe rastgclinlr. 

Nakleden: Barltan Burçalt 

dıgım zaman bana dert ,.ndJ. 
kndar müteessir sörOnQyordu, ki 
Ust nste ne duble bira Jçmesl d 
huna işaretU. 

Bana: 
- Sen gaıeteclsfn, aklın b&yl< 

şeylere erer, başka ne )'apabWrim 
diye sordo. 

Ona: 
- Gazeteye ve~llf n Dlnt •&r · 

blllr miyim, dedm. 
Hazırmış. Cebinden pıeteyl çı· 

kar'1ı: 

- f şte, dedi. 
ftftnı dikkatle otu<larn. Sonra ıın 

Icrek: 
- Bu 111\nla hlo tlmıe, lfıe fenı 

slyenlzt fierl Reflrmft. dedim. 
- Ne demek? işte şemslyenl·ı 

teslim edilmesini insaniyet namın ·ı 

r.lca ediyorum. Zaten deleri olm"· 
yan bir şemsl~·e ... 

- Ben ora<11nt bilmem nlstm 
tlilndan hiç bir netice çıkmadılını 
gene ıo.cn ııöylüyon,on. 

- O holde ne )'a1>0hmf Semılyr
YI hnlmııktan {)midimizi keselim 
mi? 

- Onun gibi bir .. 7. Pakat ı~ 
tersen bir tecrübe daha )'apalım 1 

- Ne gibi? 
- t~ı hana tiıratnn,.. Sem!llf,.nl· 

zln iade edlleccıtınt unıronnn. 
- Aman deme_ aıca ecltrtm .. Ne 

yapaeaksınıı? 

- Gazeteye htr Din 'feneellm 
- Bizim vcrıllltfmlz neyd., tlAn 

deliil miydi? Ondan bir netice ıı• 
labildik mi ki bir yenisini Ter"" 
yim. 

- Bu serer ilAnı tien yuacalını. 
Şemsiyenin bulunacatında rüzd~ Hele baston, şemsho kaybı sayı• 

ııızdır. İnsan hnll lıu ... Fakat böyle seksen ümidim var. 
<!algmlık neUces\ unutulan, kay. Arkad:ışıınln nynldık: 
beclilen şeylerin sahiplerine inde Ertr.si gün gazeteye töYle l>lr Uln 
cdlldi~i sürülmemiştir. l'azdıın: 

Her yerde, emlfılc komfsyonc~ 1 KAYIP SBMSIYE 
unun cvr:ıknı iade eden namuslu "('zeçen pazartesi ınnll Harb. 

lora kolay kolay rastl:ınmıız. Fetih arnbabnndan birinde un• 
Geçenlerde bir arkadaş ta şem• lan şemsiye verilen · JAna nln 

slycslnl ka\•betmiş. Gerçe kıymelsfz henüz getirilmedi. o tilnda, ten 
bir şey ıie.tıil. nncnk bir b:ılla yaıH• yeyi nlnnın h:ıyslyeU mqh,faıa f 
ı:ôn hulıınduğn fcln pek ü:r:ülmüş. ne ismi y::ııılmıı, ne de ubıt. 
Ne y:ıp:ıhilecc~inl düşünüp tıı-sın• müracaat cdilmlfti. ~ aJ& 
mış. o dn her ko,·bcden gibi saze- kim olduğu bir tesadüf neUceal 
le]ere ilün \'ermekten b:ışk:ı çare renllmişlir. Eğer )'anD, Haber 
bulıımnmış ve bir ı;azcteyc şöyle zclcsl idarehanesine ıiSnderUmc 
bir ilAn yazmış: ıabılaya mOrncaat otmek zaran 

KAYIP ŞEMSiYE 

''Gecen paznrtcsl günO Hcırblye 
Fatih seferini yapan arabalardan 
birinde bir şenısi)'e unutulmuştur. 
Ilulnn zatın "Haber" gazetesi ida
rehanesine teslim etmesi lnsanlyot 
namına rkıı olunur." 
Arkadaşım. g:ızcıeve verdl~I hu 

flfinın tesirini R6sterccdlnden e
min, ıınklnleşmi,, O gece rahat titr 
uyku U)'lımuş. Ertesi ıtlin dnha e~ 
lesi glln şem~fyedcn hir hnber cık~ 
mn)•ınen fcknır cnnt sıkılmaya haşr
ıamış. 

Kendisine bir birahanede mstln• 

de kalınacnktır.,, 
Bu ilan beklenen lellrt ,.pts. 

hakika ertesi ~n. bıber ldarei 
nesine lam on iki Semslye teı 

"dilrl 1 
~~~~-----------

)ara izleri de ite JUIJ' 

Budapeştenin tD Kftlln ada 
lnrmdan bL"inin son dtreoec1e 
ze 1 bir kızı v:ınm,; 1'81'• ik 
~ilzUnde, mUtcmadiyen aekat 
ktyormuıı. Bu. adetl bir emek 
kalı.. öyle yumu~, ıarif ~~ 
den değil .. krzcnlm, bm1l &ıld 
için her c;nreye balTtlftllUI, fa 
nafile... Kıllar artıp kllJnlqı: 

K~ılın Alhi mahkt>nıe"İnılr'){j ~a· 
lındettc Bnnlcalm c' İne "İtliğini 
itiraf etti. rakat burnyn rm .. iyle 
ı:itmemj,.., zorla ~olüriilnu:c.tü. 
J\•ııcli ini uru~.Iİ) creh ~oturmuş 
l~r. bir oıt :Hl knpaını J,ırdı, o lıu. 
c dad:ın fncinnm lllitun ~riıltiıle. 
rini, bıituıı ccılcnni işitnıi;; fnkat 
hithir se · gomıemi<.ti. Jlk 5alınde-
1 inılc fnkfır cdi inin selıcbi mey. 

dnnd~dLK~dWninJr~ o~nP~--·---------~-------··----------------•
----------------._muş, 

Bu deli laı, yt1zl1ne muaDa 
lan bu sakallan bertaraf etr 
için, çare bulana iated>ll ka 
para vermeğe hazmnq, auıma 
mUtehassı, doktl'.>rl&r b!ll! b1 
temin cdcmiyonm11. 

ır.'ı~terek n:_\ ıln<':ı ':ınfla n 1irkmliş, 
hail 1n lcencli in9 dıi .. nınn kc'iİlct'e· 
A'indıen, nfo) lıindc derlil,nıl:ıl:mn 
hn .. lı3 nl'ai:rıud:uı, :ıdının 'e ~crcfi• 
ııln 1,irlenel'efönclcn lrnı1mıu<itu. 

Hu "'ozlcri dinliycn JJ:ınl.alın l\a 
tı<ıı lun lnrdı · 

- lncle n 1 i o "e<'e "İZ rle biz.. 
ıleyc1fni1 "u hnlrlc iz de bi1inı 
ı. <hr ı Ju :n , 1 r ınıı llnlın n. 

- · Zıı.\ n 'lı beni tanımnclı6rını 
"O' hil or, fı .. JhuJ i b~ni bir Jmyun 
cibi lıo ~ !\7.lnm:tl• i temic;ti. İçlerin. 
den blri.,i h!trn•ıttıı lııırt rclı. ı~a. 

' . • onu'l 1 iın ol 1tıl:"Untl ö:ı; J.tı.mi • 
' <' · . <'Urıt,u bnnı:;io;i olduğunu 
1 llmh m. Vn < t beni I urtrırıh 
ğı 1 o ı 1:ı.cıı1ı (1,.r".ilim. 

.J:ı 1 '\'t>n fttrMr: 
· P. nden ba1ısetmrl< i"tivor 

F,,·den çok erl.en çıl,tım. Onl'lr 
henüz oyuyorlardı. Uozynlca sırı. 
lnnndan gilneşin rloğusunıı se~'. 
rcılerlccıı, yine nğnl•cyJnıi hntırloı. 
dmı. 

Bu hatırfnyıs lt'imrle lıir e) i 
cizer gibi', eanı Uzcriııden •ce<ikiıı 
bir ci im geçirir ~ihi oldu. 

'\ğnbeyim, ~ey<la ile e\'lenec~k. 
li. Ve S'?ydn. muhnkl<:ık ki giizel• 

di. ı Deııiılert bnloyoruın. J\ğcı;lnrın 
chllarrn<l:ın tıkan sesl.'.lri dinleme. 
~ e r:ılısıyonım Hnı;iin •İmrüm<l-? 
hir. hi-; etmcdı~;m bir muhnl.eme 
peri nlıi;r içinde) inı. n:ıı!:at:miıı 
oh ie1•tifi. "nld b'r buhar t !ın. 
~ı ile iirtiilmıis gjb;, her ı;ey~ llilc. 
lc:ımır:knnşık ,.e \11111hsu1. P.:Österl 
vor. l>ilılmtlmi U tlinc çe,·irdiğim 
her ev, n' uclarla rılıılmal< i-ıte. 
nen bir riılı::c lmypaldıl;"f ''e i tih
IC\ ı ile l<atırcr. 

\'nlnız •.aram rfo!;ril, ruhumun d ıı. 
lıu~ün her 7.Rrnllııkind"'n ba lm., 
tok h:ıska o1<1uf!'ıır.u ::ııılı~·orıım ''e 
fm ahenk iz'i'k itinde korkar ı::ibi 
oluvonım. 

l\en rli l<enrlim~: 
- · :ı-;,·et • cydn çok ~fael \'c 

. çrık dnhn baskn. :ılim bnhtiynr 
olnca1•. 7ll\'ollr, • eyrlnyı ne kada,. 
ela !lc\'iy:>nım. 

Rcnşal.a rlrinüsilndc snnt cloku• 
111 :!l'('Jllİ"tl. Jlık bir J:llneş. nemi\ 
ÇArda~nrn nrnlıl.JormrJnn "''loyn 
diişiıyor,lıı. 

8 
Onları aloncfa. balclum.. 1 gördüm rliyrunda •• 
İlk defa nnn.cm fı!eııdi: \'e, nnl:ıtmai;-n başladı, noncm 
- Yine nerelNdeydin a oğlum: ıle do,ğ'rulmu tu: 
\'e cevabımı b<.'klfmcllen teyze. - llnyırdır, inşallnh .• 

me dömUl: Teyzem kelimeleri t:lrtn tarta. 
- Çılmr. girlcr, haber bile \'er. \'e Al':t ıra. rllynnın tcfcrrııntını 

meı. S:ığol un, böyle Nr çocuk. da hatrrl:utmk için sözUnli Jı,.ı.e l:p. 
~eydnnm elini sılttmı. Snçlnnnı se, nnlatnınğn bru 1adı: 

di'lti•nt ,.c intiznmln. tnrıynrnk ar. - Cephe>'e gidiyomıu,, S:ı.lim. 
kasrnrln toplamı~, sırtıruı. 8Utnın,·i cii:,-im .. B:ına, beyaz bir menclil 
lıir J,imonu alıııı5tı. Oldukça lu ·a ''erdi. 
beyaz. keten etekliğinin altından "- Terzcdğim - dedi • huııu 
muntn7am hnOnrla inen bacnkları h•i nkla •• Reni ırörmek i~iecliğin 
derhal ~öze çarıııyordu. znm:ın bu nıentlili !ıolda.,, 

Zihnen me"~I !;İbiyc1i. Annemin ~özleri birdenbire yn!i9 
Teyzeme flönclüm: in <lol" r gilıi oldu: 
- Na ıl ınız teyu<'iğlm .de· - Sonra? •• 

llim geceyi nn ıl gcc:irdini1.'? - Gi'ıya bu mcntlill Şc)'danın 
Koya Jmh,·e rcr.~J, '1inlii, bol odn'ima nsmıc;nn, 

entari i'nin içinde adeta lı!Jçti)mUs Gavri i'lıtiynri Şcvdoyn baktım. 
ı:rfbj "orünen te~-zCfll, rnhat)n. gUl• Şewl:ının yUzü hafifçe snrannıs1ı, 
dü: Yerinde lıirm: Jmmldnclı \'e göz.. 

- Çok iyi. ~olı iyi .. sonnn Sa. ferini eğdi. 
im e\ Ul.dım. ~f·Jinooyc ~nılnr o im. Te~·zem (le\'turı etti: 
ılar ~·oruldum ld., ~·Mhğn b:ısnnı - Od:ının pcnçerc1eri k"pai1 
lmynr ko !"IIUlZ, m'Umn~tım. Snlı:ı illi, Riizgfir ela C4'miyordu, Falcnt 
ha knrsı, hayırdır in nllah. nıiıni Allnlırm, ne gnriıı Şey, menılil. 

• Ee•ıi d.ın:ı.:-:.nl'mrlnn Jmr·..,..--.,.--.----~-------~-----,.---------."""'~--·-------

mütemadiyen sall:ınıyorda. • 
-- ~eyda • demişim • bu nn 

ıııl ~ey!. Rüzgar e meden bir m<.'n. 
ıli1 salJRnrr mı hiçf 

Şe)·da, o sıraılıı sıılonda imiş. 
Scsı:-ıe oradan ecnp ,·erıli: 

-· Bilmem Jd ar.ne •• 
Tekrar ~"nılile lbakııcak 9}dom. 

O l'ırnd .. uyann·erdim. Hayırdır 
insa.llnb •• 

1 

Bu gnrip rliyn, bir nn içinde hC" 
pimizl arnr ~ibi oldu 

Sen"len bir kızın annesine ve. 
rHmi~, kıırnnlık, rUı~ur ız oclaıln 
nllnnan \'c tltriycn bir menflil •• 
Xi~in bilıllem, yerim•len kanttım 

'\'c odama gittim. nuradn clı:ı. nğn 
bE>yimln hm·:ısı can!an.'Tlrstı. 

Slllimin ter knlm4in, Salimin ıs. 
lnl<lri:"f, Salimin J,ihlp hrı11tımımıı. 
Sıılirnin arn «1rra ll\'naJ·n balmrak 
dola~ması bnna yaklft~p: 

- Ren ıınralnr, hltirC!im Snim, 
Annemden İ'itemeğe yti7.Um yok .. 
enrle vet"'n. bir in mtnı ver. 

O:mesi hula$:ı hep S11lim, hep 
Salim .. hafif bir ini'r bohrnnı kin. 
deyim. Kafıımıla me~hol bir ,·ahi. 
mc cnnlamyor •• hiebir ey yapm:t• 
ılığnn hnlfle iı:imd~ bir ~nalı ı;ı 
lnntr r ''e rnhatc;nlı~ clnyn~nrum. 
Kendimi tahlile ı;ruısn onmı; fa. 
knt imkll.nı yok. 

Od:ı.nrn knprsı vuruldu. ~"'Yd'l, 
avnı olnk Çehre ile İÇcri ı:inti. 
l'e il gözJerinıle blivU.ven htr ı.or. 
ka vanlr. (Detamyfvnr' -- - .. 

Kız, böyle acı ftdtrler lçlı 
buluntll"ken. birg1hl, Buc!ape. 
nin, basit bir gUselUk mtlelleS 
ni i5leten bir doktora ~ 
Doktor, bUyUk bir para mm 
tinde. kendisini bu d~ten k1D 
raea$?ım s!Sylemiı ve teda~ 
haşlnmış. 

Kız, nihayet sabllannc!IJl k 
tulmuş, ama yantkllnmn al 
rnfmda ve tenes!ıitl ~- ~ 
rntarm kapandıtf'IUl&D, blı 
koenman ya.'"a izi ~anm ı 
rUnee. ~leden çt1an!Ş ft dolnJ 
mnhk~meye mtıracaat edel'f 
lıem doktora verdffl b8y1lk pa, 
YI ı;eri istemiş, hem c1e bl,a bl 
·azminat. 

İki taraf mahkemeye Plmll 
•lk celse yspılm11- ~ 
rıktık1n.n zaman. doktor, -. ,.. 
nına gelerek kcndillne fena 1111-
de :ışık olduğuna, eler ._ 
kcndi.'5ilc evlenec~ ""'9,.-. 
kız, doktora dikkatle balmul -
1'~ndisinin de ona b111 all1ra111 
J.ıulunmndığmı anlamJI. 

Evlenmişler. Kıs, c1oktola 16 
•11k bir cihaz get.irmlt. O c!a. ba 
•aycde, mUtsseııcllne bl)11k bit' 
't.:i düzen, Ve{l(l.İI, lıf...ıe de, J.'l.i 

ı-..ifne blrllmr.1ltı 





Her Srnı!t 8n Usta ve 
işci alınacak 

Kırıkl:ıılt :c.bı k:Wi:m:ı tıtıı.U~ oımak ve asker!ııde ..!gfa' bulun. 
:maı>.ULk (13<6C doğ :n'ula.:- .ı.':nsrr.azı ~:ı.r ... ı:e rc::3!lm L:ıboran, tesvlyeci. 
torı:acI, trrz.-c: :cıarııngoz, te:ll!kcc.! m~a)cnoc •. clclı.tril<ç ıood~lcl. plan. 
ya.c:, tıı.n:lrcı, tlı::r. :-el. •:r.ııbcct dökUr.ı<>U Oıiıııjc;ı taynalı:çı:ıı, a~.ışç:. 1>eakç1 
ve ı!ısaTcı ·~a .• ve k•l!a• .l• \.adın v~ eri.ek ~ayrl aanatkAr ı,ç< ah~acak. 
:ır.'1'&llpler1Jı !llT j•tldıı. ll~ Kırık'~a:e grup ı:ıUdUrlllgilne mUrscııı..tları,f24157J 

.~. ıvı. fJ. Jstanbal 4 na maralı 
safuıalma komisyona 1llalar• 

lıılllteatıhlt .ı~ın ve nesabına blr adet ruutfak yemek o~agı aımacaktır. 
Açık ekallt:ıı· 3. 4.1 .943 pa:ı:ıırtesj gUnU saat 14 te M.M.V, t . No lı aatmaı 

ma Ko. da y ... pılacaktır. Şartname ve kataloğu Ko. da görDll!r lııteklile 
J"..n belll gU:ı Vl saatte 300 lira katı tcmınatlarlle Ko. na gelmelerl 

(391-2423) 

200 kilo kouıprime dr.ver aatın alınacaktır. Pazarlığı 29.12 IK:! sah güııU 
nat 14 te Salıpazarmd3 M.M.V. 4 No. ıı aaunalma Ko, cıa yapıJacaktır 

şartnamesi Ko, da göıillUr. llteklllerı.ı ">elli saatte 800 11ra katf teminat. 
larile Ko. na gelı:ıcler • ( 393 2424) 

------ ---------

TüRKin iŞ 8ANKASI 
<.üçük Carı Hesapı:J 
1943/K.RA/llıı"t E PLA1'J, 
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KESIDELER: 1 Su bat ~ Mcvıı 2 4imtoa 
I lkindte•rin tarihlerinde vaoılır 

f 1943 tK.RAMIYELE.Kl 
1 adeC , .. l.INldl - .... _...,.. 
1 • .. • - --- • 
ı • 111111 • - ...,_. 
1 • .,.,, 

• - m.- • 
1 • .. • - MI.- • 
1 • IU • - 561.- • 
1 • "' • - '""- • 
1 • 111 • - ....,_ . .. . as • - ..__ . 
• • • • - .,.,,_ . ... .. • - ...,_ 

• ... • • • - ...._ • .. • u • - ...,,_ 
• 

ftı1L179 le a .. ..,._ ..,. ,allrmalda ,.ama pare atrUrarmlt •. 
,... ...... , ..tma&, &'1'111 zamanda talllallll de dea11m1, tlıJrıtUDUW. 

= = IJQ( -.. 
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, _____ _____ 
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l 
At yarışlarında 

KAZANMAK IÇJN 
Nasıl oyn~malı? 

<.. \\'lLLfAM'ın 1'u '*"1 Ttlrlqıeye oenllmletjr. Fiyat .. il kunıttur 
8.-\TJŞ YERi: V&luf Kitabevi ______ __. 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

U.12.942 • 28.12.942 tarihlerin«; kadar muhtelil /tatlar. 
mıza kalkacak uapurların İsimleri r>e kalkı• ırün ve 

•aatleri ve kalkacakları rıhhmlar 

t<ARADl!:NtZ RATrl Salı 4.00 de (C1lmhurlyet> cuma •.oo 
de (Aksu) Galata rıhtımından. 
NOT: Sair postaSt yllptlmıyacaktır 

(Aksu) ıalı ve cuma poatalıLrmr tev. 

22 ILKKANUN - 1942 

T. C. 

ZiRAAT 
BANK.ASI: 

BARTIN RA'ITI 
h!deıı yapacalctır • 'I 
CUmarteaı 18 00 de (Kadeı) Strkec; 
rıhtımvıdan. 1 

t<ABABlGA BATl'l 

IMBOZ RA'ITI 

.4 YVAUK HATTI 

Pazartesi, çarıamba ve cuma 9.00 da 
1 (M'arakaz) cumarteat H.00 de ısual 

r"zar 9.00 da CMan.kaz) Galata nh. 
tımından. 

Pazarteal, çarıamb& ve cuma 8.ıs te 
ı Sus) Galata nhtmundan Aycrca 
ç&rpmba ve cumartelj 20.00 de (Ça. 
nakkale) Tophane nhtrmmdan. 
~ıLl·'" cuma 19.00 da ı Bartın ı Topha 
ae nhtrmmdan. 
Pazar 9.00 da (Antalya) Tophane rıh. 
umır.d&n. 

Çaroamb& 12.00 de (Bursa) cumarteaı 1 
12 00 de ('Olpn) Sirkeci nhtımmda!ı 

{2"6) 1 

Aylık Tramvay kartları 
lıtanbul Elelrtrik, Tramvay ue Tünel lıletmeleri 

Umum Müclürlüğüntlen= 

ı - Yılbaı tıLıJlkri dolayıılle 1, 2 .,. 1 Ddndkl.nun 1943 (11nlerl dairemi• 
kapalı bt:Jun:.cafmdan. Udnclki.'lun ayma ma.ıuua olan w ' "klııct. 
kluundan 8 tUbat 1943 tarihine kadar muteber olacak ücreUf aylık 
kartların tevziatına 22 blrtncilclnun 19'2 tarihlnden ittb&reı:ı. bqla . 
nacağı, 

:! Altı a;;l:J. müddet hitam buldUIUndAa k&rtlanı:ı. tepdi)l l&Stmplm•k. 
:.Odlr. KarUarmı y8nlleyecek olanla& bl1' fototratıa Galata. tramvay 
hareket d:ıı~alne mllraca.atıan. 
8a)'1D ::yoJCUl&Ta bl.\dlrlllr. (:MM) 
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SENEDE 28,009 LiRA iKRAMıYE 
~lraaı Bukaam<'a tmıabaralı '" lblıana IUarnlf ........_rm_ • 

u 30 bru. bulunaalaıa bir eene ~ ...,.dalq plAu cere 11uam1,. 

ftrllecektlf 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ., 2,000 .. 
4 

" 
250 - 1.000 ., 

40 .. 100 .. 4,000 .. 
100 .. 50 " 

5,000 .. 
11.0 ., 40 ., 4,800 .. 
180 .. 20 .. 3.200 ., 

llar•....,. 88nede ' df!ta, ll Mart, llllulna. U Cylal .. 
ll BlrlnelkAmm tarlltlerlnM çekt~tr. 

DIJU(ATt B'MHanaaad&ld par.tlar bir aeae leil'de '18 ...... 

•it' ı18'ml'"91erbl lllramlye1fort ~ 'l4I tazlalattmianlrt.11' 

( latiı.nhul Belediyesi ilinlan - ':J 
Hal taııc" araba.lan için yaptırılac&k pa.rçal&r açık ekailtmeye koDUl 

mu§tur. Tabm.n l>edell (701) Ura (60) kurut ve ilk teminatı (62) dra (11) 
kuruıtur • 

ŞarLname &ac.ıt ve muamelA.t mOdUrltıgü kaleminde 1&1llebllfl'. !bale 
2!U2.942 cuma sıma ast H . de Daimi encümende yapılaoaktzr. 

Taliplenn llk temiDat makbuz veya mektuplan ve kanunen ilına iL 
a~el!lJ:l. ~ ~JralarU• iJıale slbaA mua"90 eaatte d&lmS eaoa-.dıa 
bulunmalan. (2198) 
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