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Giyotinde Can 
Veren Kıraliçe 
<Tarihin Buyük Dau)nrı) serimi 

zin 18 incisi ddn 4 ünrU ll) fn. 
mızda bn l:ı.dı. 

·-----····--······~=~cıtf!IJ ___ i!C~-111--~ i n ö n ü diyor ki-~· 
Devletin seliimeti icap ettirdiği vakit büyük fedah8r
lıklar zaruridir. vatandaş devletin taleplerini 

yürekle ve iyi niyetle karşılamalıdır 

Mükelleflere kolaylık gösterilecek 

Reiıicümhurumaz lımet lnönü parti kongresinde hitabelerini irat buyuruyorlar. 

Milli Şalla Parti koagresla· 
e • 111 ri Bu sabah 

laial 
nkaraya vardılar ''Vatanımız, hor vatandaşların diyarı olarak kalacaktır,~ 

Bursa, Balıkesir ve bavalisind'! 
tetkik sezileri yaptıktan sonrn tek
rar şehrimize sel n Reisicümhuru• 
muz Mı!li Şef lnönü dün s:ıbalı 
Kasımp:ışndnld deniz h:ıst:ıhnncsi • 
ne gitmiş, nobetcl doktor dahiliye 
mütclınssısı l\luznffer n:ıkımdıın izn• 
hol almış, ha t:ılnrln ~öruşınüş, has; 
1 ıhnnedc gördu~u jııtiz.ım ,.e te
miılikteıı memnun ol:ırnk :ı~ rılınış-

fardır. 
Milli ser 0~\eden sonra P:ırtl \'l• 

lhet konı:ırcsindc hitahclerini ir.ıt 
hm llrcluklan sonrıı Hn d rpasn\'a 
gl'H'mi l<'r , e 1 i .20 de kalkan htmı• 
s\ trcnlcrlle Anknral a haı cket eı_ 
mişlerdır. Milli Şef Haldarp:ışn j.,. 
tns) onunda ,.aı: 'e .Jırledh·e reisi• 
miz ,iıtare konııılnnı, cnmh·et di .. 
rcldörfı. senernllcr, mrl 'u,.l:ır ''<' 

bO~ fık hir halk l\ütlcsi tarafından 
u~ıırlanmışlnrdır. 

* ıı:. 
Anknra, 24 (A.A.) - 'Reisiclinı• 

hurıımu:ı: 1 n5nfı hu ~ı>h:ıh s<'kizdr 
:Anknrn\'n awlct huYtıM11Uşlardı r. 
}leic;kümhnr fstas 1, 1. da Hnsvekil , 
]lhırf' al C::ıl\mnk, veldller, mcb'tısl:ır 
Te t:nl:ıh lı1c hlr hnll\ kiitlr<;İ tam. 
fınd:ın 1 tikb:ıl crtllnıışkrdir. 

Altın 
su sabah 

14 liradan zor 
allcı buldu 

...... ıonra altın p j._ .. _ 
B&yraınu-- "~ 

:ııareıtetalz: getmekteydl 
gev11ek ve dötduncU gUnU 26 lira 1l • 
Bayramın . asaaı alıcıaız geçnı e 
açılan aıtm Pı~ .... e de t eklif ediı 1§, 

. unıe.o.. en 25, 
ır.ıt.teak1P g uaJXlelc o!mamı§tır • .Al 
2! liradan Dl ak§ama kadar ~ 
tın pıyaaası dQıı 
vaziyette fdl. 

1 
ra.aa canlanmı§, Re§a. 

Bu sabah. P Y16 ıiJ'&dan alıcı bula • 
d y altını 1' - ratmen l.stek azdı 
tllmı~tlr. Buna bU sabah 100 lira 

...._ de tıe • e( fi ~ 7er u~tur Külçe altının 
dan zor atıcı bUIJl1 ııabab 850 kuruotan 
blr gram fiyatı bU 
Jllıcı bulamamıatıt 

4 ~rUyonıunuz ki. devletin eelAmetl jcap et. .Y. Bu devletin büyük fedakArlıklu üzerine 
tiğl vakit büyük fedakArlıklar zaruı1dir. Bu vaz.feler kurulduğunu dalma gözUmUzUn önünde tutmalıyız. 

sırasma göre, §U veyli bu bölgeye, §U veya bu me.ıslek Dünyanın ağır hA.d selerı içjndc bu zliıniyetc daha zı. 
veya sanat sahibine teveccüh edecektir. Bugün çl!t. ya.de lll.zum vardır, M.i!! Mücadelede baba. oğulun yan 
çiye, yarm tüccara veya esnafa ! azla yUkleneblllr, yana saf jçlnde aılll.hlı bulunduğunu gördC.k, Memıc. 

Vatanda§, devletin talepıerlnl ·Yl yürekle ve 1Y'i nı. kctm bUyük bir kısm işgal altında olduğu ~çln serbest 
yetıe kal"§ılamalıdır. Bu vatanda herkes flmdjye ka. mUcadele eden bölgeler hem cephe mubıırebeslnl yapı. 
dar emniyet ve huzur içinde kazanmış, ya.,aml§tır. yorlar, hem devleUn bUtUn yüklerin! ta§ıyorlardı. Bu 
Bundan sonrn da dıılma. da, herkes cumhuriyet ka. gayretler de ltı\fl gelmedi. Cepheye erkeğini, cepha. 
nun.!annın himayesinde ve emniyet içinde çalışıp ne tc.ııımağa. ve taı'(la sUrmeğe kadmlarnıı göndermiş o 
kazanacaktır. Her vatand&§ın devlete karşı vazife. lan fakir eve gir yor ve mütevazı nest vn.t:!a onun dıı 
terini iyi niyetle, c rtdt olarak ifaya çall§ma.larmı ıs. yüzde kırkını nlıyorduk. Hep beraber sel~mete ve 
temek devletin hakkıdır. Ctlmhurrycte vardık 

M illi Şefin Nutukları üçüncü sayf anı 1zdad ı r 

Baslar orta Don mıataka. 
sıada slratıe llerliy r ar 
Tunusta Dun yeniden 16400 esir al ndı •• 
.. ~ Almanlar salı günu 

Multefık kuvvetler BOOO .. 1.. d .1 taarruza geçmek o u ver ı er 
üzere 

Sekizinci orda da 
Tmıuıa gittikçe 

yaklaşıyor • 
Nevyork, U (A,A. ) - Gazete. 

ler, m üttefik kuwetlerin Mectrel 
babda ta.amıza geÇmeık. Uz~re ol. 
duklarmı yazıyorlar. Nevyork Tay 
mis gazetesi 1li.rin ci sayfasında 
n.:Uttefiklerin Tunu.sa taarruza ha• 
2ırJandıklannı yazmaktadır. Rad 
Yo spiker leri de bunu bildiriyor -
lar. Bazı spiker ler İngiliz koman. 
doslannın Bizerteye altı !buçuk ki
lometreye kadar yaklııştıklannı 
•öyle:ınişlel'dir 
~e\"york, 2i (A.A.) - Şimaıt 

Afrıkadan g elen t elgraflara göre, 
Tunustaki k ar a f aaliyeti e.rta:ıııtır. 
F',rı>nsrz k uvvet leri bir .sıra Alman 

.(~kası snyfa 31 ılttwa 8 da). 

Moıkova Sovyet kıtaıarının Ukraynaya 
girdiklerini ı Udlrlyor 

Londra, 24 (A.A.) - Ruslar Or
ta Don mıntakasında Doneç neh• 
r ine doAru. cenup ve cenup balı 

45 ve 50 derecelik 
rakllar 

Yalnız inhiıann yapacağı 
haberi doğru değil 

~5CI derecelik rakılaı ın, badema 
J&lnız inhisarlar idaresi tara.tından 

yapılıp aatı§& çıkanlacağml, husus! 
lmillerln ise yalnız '8 derecelik rakı 
ile garap yapacaklarmı bu sabahki 
bir gazete ya.zmI§tir. 

!nhtaarlar umum mUdllrlUğUnden 
keytiyeU eorduk. Haberin haklkate 
uygwı olmadığını, eııuen bunun b\r 
kanun mevzuu teıkll •ttfll cevabmı 
aldık. 

istikametinde 4üratıe flerliyorlar. 
Bir noktada Doncc nehrinden şimdi 
ancak 40 kilomet re me!'ötıfede bnlu
nuyorlıır, Dün gece Moskovn'cla 
neşredilen hususl hlr tebliğ başka 
muvaffakıycler h aber vermektedir. 
TebliAde den ili) or ki: 

.. Orta Don sahaııında taarruz ha• 
re'ketimiz muvarra1nyelle gelişiyor. 
Kıtalanmız yeniden 2 30 kllomel
re ilerlemişlerdir. İki mühim rner• 
kez dahil ohnak üzere bir çok şc.. 

birler ve 'köyler seri nhnmı~tır. 
Dfin 16400 esir alınmıştır. Bu sn• 
retle taarruzun başlangıcından beri 
alınan eslr}erin mikdnrı 36 b ini 
bulmuştur. Mihver snlı s finil harp 
sahnesinde 8000 ölü bırnkmışlır. 

"Bir çok kıymetli ganimetler 
alınmıştır. Bunların :ırasında 1143 

(ArJ.-n.st sayfa 3 Sütun S le) 

i B <§l lfi1 lk ©\ O c§l ır 
Emtia ve diğer maddeler mukabilinde 

Mükelleflere 
avans verebi ecekler 
Emlak mukabilinde avans 
verilmesi de düşünülüyor 

Ankaradan b!!dirilaığln.ı göre dlln BU SABAH ŞUHELEIU>EK1 
Ar.karaya. giden maliye vek lt Fuat \'.AZ1YET 
Ağralı, BatıvekU ŞUkrtl Sarnçoğlu ta. Varlık vergisi mükc!le!lerl bu 11a • 
ra.tmdıuı dün öğleden evvel ve sonra bah da mensup olduklan §Ubclere gi • 
oımak üzere ik1 defa kabul edjlm~tlr dl'rek borçlarını seve seve ödemep 
Öğrendiğimize göre knııun çcrçevesı devam etmj§lerdir, Bu .sabah da b1r 

dahUJndo ve kanun tarafından tayin mubıırrirlmiz bellibe.ıılı maliye pıbele 
edıler zaman ve mUb.leUer zarfında rin! cezmjgtir, Umuml mUııalıede l1l. 
varak vergisinin tedlyesin kolayla§ - dur k i §ehrtmlzdeki mUke1lcflertn, 
tıracak bazı tedbırler alnımak Uzere gUn ı;eçtfkçe de.ha fazla. artan b1r 
~lr ki en ro!Uılmm udur: evk1e borçlarım ödem kt.cdiı' Bu 

<.."Umburjyct Merkez bankası umum u ~. hemen hemen bütün maliye cu. 
mıktan 150 milyon ıiraya kadar çı • bP.le: para vermek için gelen mUkel. 
lıab!lecek bir krediyi hankalarm emri. leflerle doluydu. Halbuki, dllnkü mtı • 
ne lmade tutacak ve bankalar da lrJ ıacaatçılarm ekserisini, kendjlcrlne 
para ilo emtia veya d ğer maddelere tarhedUen vergj miktarını ög"renmcğe 
mukabil avans yapsbllcceklerd'r. Dl. g\;.lenler te,ıttı ediyordu. Bund:ın do • 
(;er taraftan Eml~k Bankruımm em .. •ayı dün öğleye kadar 10 milyon Ura. 
IC.k mukabl!lnde avanslar yapması. 'Yl bulan yekfuıun buglln aktıa.ma ka. 
nın ihtimal dahilinde oldutu do. kuv. ı ~ar kat kat fazlası bir meblAğa vara. 
vctle söylenmektedir 1 cağına muhakkak naza.rUo bakılınak. 

Aynca, kendilerine lAzım olan p • tadır. 
Uda! maddelerle diğer malları kolay. Diğer tıı.rattan listelerde unutulan. 
ca satın alabı!meleri ıç.n lnh sarlar ıara rastgclinmektedlr. Bunlar da 
1ctuesl ııe SUmerbank ve ticaret of.. bıran evvel borı:lanru öğrenip ödemek 
ıdne yeniden 40 50 milyon liralık s:ln tehalük göstermektcd.xler. 
blr kredi açılmas; da kuvvetle muhte. Bu sabah, öğrendiğimiz<: göre ımu. 
meldir, tuıanınr için vergileri hıwrlıyacak 

Şehrimizde varlık vergisi listeleri, ~cımlayon bugünlerde çalı§IIllllıırma 
dUn de .sabahtruı, a.k§ama kadar ma. haşlııyacakur. Bu komisyon mesaisini 
1 ve §Ubeleıinde asılı kalmıştır. MU • m geç iki ay içinde bi\freccktır. 
he!iefJer, dün de, vergi borçlar.mı ö • 
dt.'lllek üzere geç vakte kadar ıub • 
lerc mUracaat etmişlerdir. Tediye iç n 
gelenler çoğaldıkça mUkelıeflerc kolay 
lJk göstrmek ve izdihama meydan bı. 
rnlfuıamak maksadl!e şubelerde ter 
tlLa t alınmış ve tah:51Jı\t memurları : 
mn sayısı da o nisbette nrttrn!mıştır. 
Diln de en zıyade Hovapa§a, Galata, 
.Kulekapı, Alemd~ maliye tahsil ııu. 
be.lerlnde muamele olmu§tur Bu ara. 
c:.a n.almUdUrlUklcrinı:le maliye şubo. 
lerlncte ve defterdarlıkta muhasebeci. 
ılk, A!emdar, Kulckrıpı Galata gıbi 

varlık vergisi mUkellefı ı;ok olan §U. 

belerde UAveten vazlfedar kılmmıalar 
dır. 

Dlğer tarattan yeniden t~kll edil 
mekte otan bir komjsyon, varlık ver • 
gls1no tabi tutulmaları ZAzmıgcldlğl 

halde unutulmuş bulunanları tesblt 
ederek buniar hakkmda yaniden var • 
ılJ. vergisi tahakkuk ettirecektir, Bu 
~bIJ kimseler hakkında da aragtlrma 
lara bqlanmı§tır. 

Hallrlatıyoruz: 

Bina tabak uk 
memur ağana da 

utrayıa ı 
Varlık vergisi kanwıu bır şahsa ser. 

vctınin, kaZallcmın ayrı ayn :ı.-nynak 
ıarma göre, ayrı &)Ti para atmak 
.ııaıtıhı)elini verml§tlr. Onun çln ma. 
!jy<. tahakkuk §ctliklerlnin llsteıertn_ 
de adını görüp, verg'.sini öğrenip dl' 
ka!mamalıdır. Bir de emlı\klnln ''er 
SU.inJ vcrdlği daireye ba§vurmaıı 
oradlı da bir §f!Y olup olmadığmı öğ. 
rcnmclldlr. 

Gafletle vaktini geçlrlnıe bunu d 
zammı ile ödemek veya sonra öde 
ırektc sıkıntıya dU§mek illtimall var. 

ı!ır. 

iki genç bir kulübede 
kömürden zehirlenerek öldü 
Yersiz yurdsuz takımından Şilk ı tutu:;tunnuştur. Bundan baş.kn k · 

rU ve Necati a dmdn lB • 20 yaş_ roür lJ i ynnmaJ:g.ıı~a;ı ıntişar t.• 

Ja.rmda iki ser:ıeıi. gene:. dün ge. den gaz}arl.~ da 
1
her ıkı serseri ze 

k . n..t.ta.n korunmu maksa. hirlenmış, olmilş.erdır. Dumanı ~ 
r~ 1 S05~ 1' • k J''b · 
d iyle iki kilo kadar komUr teda• ren bek!ii ve po.:~ıe~ . u u. enııı 
rik etmişler ve balıkhruıe hinası- kapısını kıra"nk ateşı sondhrmUs. 
nın yanrn1clti eski güaırlik kulü- lt-rctir. 
besine pencereden gırmişJerdir. Ve.k,'anm tnbk"a:trna ncbetçı 
Çocukl:ır eski bir leğ~n i1:eri in. milddc-ıumınnı muınmler nden Ce. 

d kömürü vııkmışlar ve yattp uyu \ad Oznay e l koymu"'1, '.Jıbbı ailı 
m~şlardır. Ancak gere yan~ınn cesetl!'ıi mun~ t-~c e<1er~k morg.ı 
doğru leğen kızmıe ve tahtaları kaldınlıusınn lilzum g 1 •trnnı tir 



-2- H A B E R - Aksam Pos~a11 
ez_ 

' anat hatıraıar1 1 ~na~11ı1Mahkemelerde :~J _,_ -~~m ~ 4L-Yi 
Hüsevin Cahid Tıcare. Odası Bunda ş~rtr, kaynanasrnrn yü-

y 1 t Memut!ıruıa U\'&r 
d Çllfl dfl d l'\'OJI" Kaaı; öaunç verıu ZÜOÜ ayda bir defa görmekmİŞ 

Bulutlar üzerinde uçtuğumuzu bilmelleydik mutlaka altı- 1 Ticaret odası mecllstnın verdlğı ka. 
• rar üzerine odı:ı. memurlarına hayat 

mızdak; ınuhte~em manzarayı b~r şimal veya cenup kutbu. pahaulığı ve maişet 1eı:ıtııe Karş. u_ 
"Ar~ık senden kurtuluş yo~<, gene ben 
geleyim, ama haftaya ni,<&n islerim ,, 

dünyası zannederdik çer n:;aaş ni.sbetinde ödUnç para veril. 

Konuşmayı yapan: Kad rı Kavabaı 
n:.ııtır.ôaUnç veriler. bu para.,bugliakU 
~rtlar dUzeldikten soDra uıemurlar • 
dan !ııizs.z oiarak, gerj r.ıwacaktır. 

J:!erem kanunu mucibtnce uda memur_ 
Diiny:ı.dn. hemen he.nen ke';fe. r - Bu. dinlemesi bile, insanı l.al"ILID maaşa.lrına zam y!lpt!amadığt Mü~teki, :ı.ncak 19 yasında, tınc• leri ile kencL'ne gelen kız kabul 

dilmemiı; yer, ·rnrılmanu~ merhu. bambaşka hır filc.:nıe suritı,;liye" ı:;ır böyle bı.r çareye oaovıırulmll§tur. tul, beyaz tenli, bir gene; lmdıntlı. etmemhti. 
le kalmamıstır· Binlerce seyy ıh manzara herhalde kısa bir zaman.. Di~er taraftar, oda n.emurıarma Baş örtüfü ve kalın ~.ı.'ynh yün c;o. Bunun t:zerine H:ı.ydar i5i ic;ki. 
kilometreler katetml5:er, kıtatlan tla hltiverm., ve Se)redenleri so. tevk"ı.ade nallerde ynrdırn edehılmek raplan güzelt.ğjne, bJı;bir el,ıJ,klik ye rnrmu~tu. A:-tık her gün kör 
kıtaya, Ok~"nnuo;t:uı Okyanu .. a, ı kutu hayale uğratmı!f olmah.. ıc.ı.n bır imdat sandığı kurulması ta. vermiyor, bilakis rüzünde bir dam kütük blr bufde ~ltiberramn be 
mE>ınlekettcn rnemlelı:-:-te iklimden - Ne miinaıı;ebet .. uzun t1Uren karri.lr ctmıştır. Evveıce oda mcrnur. la bile boya bulunmaması keneli. giderken ~ertiği yollarda bjr defa 
i'klimc ntlruıııslardır. sa;·ı:-.ız scyc:• bi'r nldamş gibi, yüzlerce mil, bu l>ırınn:: mevcut yardım sa.ndı"'ı da gc. ' sini clalta c~m'ci bir halde go-.le. yüziinü görmek i~in beldenıeğc 
hnt k.itabr, seyahat notları yudır. 1 mauz&rayı cteğiştirmedi. O dere. 4e barem kanununu.o ko>dugıJ zaru riyorda. , 

1 
başlamıştı. 

Bunlar ara.<ınıla ş:ıhe5erler mcv 1 de ki bu, tabiatın mu\·akli!'l bir retler dolayısile 10.ğv~dnınış ve san - F:llerini önüne kavuşturmuş, · ımm"rra ise Jlayda.rla hiç ala 
l'tti.tnr. Her seya.?ıat ellen p;erçi :zaman kin yarattığı nlemden ne drkla mevcut para meınuı·ıar arasın • gözlerini bir nolı:t:ı.va d.'kmi~, ses. ((adar olmamal>t:ulır. Nılıa.yet 
ayın şeyi ~ormilştür. Fak~t hep. zaman ayrılıp, hukfüat o!an sahile da tQ.kB m o!unmuttur. ~eni kurula. ı.iz \'e ha~ketsiz d~yordu. \'a!t'a giinü .• yme karşıdan H:ıycla. 
~inin görüşü ayn ayn olduğu için &elim.etle in:ı<>cğiz diye dü~tınm:• ~lt imdat sandığına Qda memurlarHe Suçtu ise ç:ıkı ~ibi bir genı;ti. n sallanırken görünce, mlistchzi 
bu çeşit ya.ıılar hiçbir zaman kö. Ye başladık· B'.lnu kendi ken<ll ı,..rllkte ticaret borsası mı:murları da Yağ i:çinıleki kasketini ezmi,, büz bir tnnrla arkıd:ı~larına dön• 
~ede tozlanıp kalmamı,tır. mize ::.orarken tayyaremiz birden. gtreb.lecektir • ınüış, avuç~ını içerisine al:lrak kr. J müş: 

Tıpkı bunun gibi, gerçi her sey. b~'r': alça~~ğa ba,Jadı ':e gozle- -- 0 - vmnıştı. Bu dl\ ancak, 22 yaşların \ - \'ine mi knrşlJD.'.l çıi<tr bu, 
yab anlatır Fakat bu seyyah bir rımız ~nııı .'.e 3Chrl l'IE'Ç•ı • . \rttk 1 Tramvay ru·· nel da kadardı. Kısa.cık boyuna. o~· bıktım. artık bu yüzsiiz heriften .. 
gazet:?CI bahusus Hüreyin Cahiıl Atlantıl• sahiline varmıştık. , 7 doğundan fazla o.ıun gelen bı>l demI,tı. 
Y~ı;m gibi bir gnı:et~ olunca, ~i!-5eyin Cahid ,,"arttk Atl:ıntik 

1 1 k paçalı pa.ntalonunu her lif söyl~. Hayclar İ'>e yah·armışh: 
<trtık o bnsit bir anlatıştan çıkar !'ahılıne ,·amm;tık • '!edl~t.en. son. e ek~ f 1 ninde ~emcrinde~ tuta~a'k yuka. - Huriye art~k duyanamıyo. 
~·e ~rr.klı bir menıı olur. ra dordu. SefD:ha!1nı1? ~ır~neı kt,. nya çekiyor, ''e dınlenılıkten snn. mm. Gel baruı yıne. Bernber ya. 

İşte bunun için, üstadı diu)er • mmr burada ~ı~lııp, İkJUCı kı.;mı• miislah em'er•ı l't\
0 

birer birer. Ç.e.kilen kadın ~:ı. ~~-~lım •• biliyorum, ~~ dE' beni 
ken, bu seyahati onun knlemin• m nakletmek ıçın .Jınzırlanıyor]du. ..1 14 1 hıtleıin hepsı ıçın ı'le: sevıyor ve malı3us böyle yapı)or. 
d in n. k d • 1 Fakat ben, onu se' en okuyucu a _ ~ .. - sız· bilı·-:ı....•z amnıa h". sun. en o una.. a nr c:ızıp o ayur. k cll • Af "ka _. ı..., ·~na " 

. rımızın namına en sıne rı • Nu"tuı ba•ına a,,da be•er lira. k" be d' d ., k d - & -- bu rla Iı'I d n ] Afri.ka~rn orm~ol:u_k nnn~aka. ya dair birkaı;: ,ey ı'laha. sonn~k is. ~ " :ı; un Y, ıyor u. .ou a rncagıı - ~ a m çı ll' ı yn · 
&ını yazdıı;mı şekılde ıı.a.h etbkten tedim. o. bu sualler;'min dP ce\·a. alacaklar epten yala.. siller.. Ben seni'n gibi adamlarla konu~or 
•onra : * * ~ muyum hiQ. Hnydi bııkalnn yolu 

'nlattı"'ım d l'or •nınd d bmı memnuniyetle \'erdi: Eıektrtk, tramvay vıı tu.ııeı tdareein Anla~ıldığına göre, mü,teki 09 na. 
- .-:a. .. e' ı\" e e. A 1 'k 1 ·1· d . d"!!t • de ralJ'""n memur, ıu:nele ve tıçiler, t dl. 6'ki buçuk saat süren bir nçu, - t anh ~Hın e ın ı., mız "' ,,.... lan bu taze De bu pati gibi nııne. ıJte· bu sözler H&ydan deli dt-

yaııtık, &Onra tel•rar bir rner.lıah. yer d'!<ll, ümit etmediğimi?: de. beslemek mecburiyetind$ olduğu nUfus ti çocufa ~yrimeşrft olarak bir vane etmi' ve bir anda kızın Ü• 
nurncla rutubetli, sıcak ,.e a~ bir recede mamur, rahat ve sevimJiy. .ı;Jktarlamu tesblt ederek (dareye , müddet ~·rabcr ~anıqlardı. z~rinl' atılarak kendisini yere ya. 
ha\-a. varaı. di, Sonra ~unu ~öylcmeli~im ki "o·ld.receklerdlr. Bunlara karneler da. : Haydar her flabah Yemişt.ehi iı1lne tamış, rastgele döğmeğe başla. 

Afrika hayalinıizcle bilyütttlğümUz ~ıtılı.cak ve bakmakla mUkellet 01 • gMerken yolda, C'ibali fabribsı • ~tı. Bir taraftan da: 
Ta;yyare meydıuunda bir !iaat gibi tahammül t"dirme:? bir iklim dukıarı nüfus b8.§ma aynca beşer lJra nm işçi kızlanndan olan ~Uberra - Seni kandırdım. benim ol. 

kadar inira.hat ettık ve yeniden ~artını haiz bir yer değıldi. Bara verilecekt!.r. Bu yardım. her ay yapı. ile ka~şmı,, ikisi de birbirleri. don, artık bundan sonra seni bir 
havalandık. İki 53Rt sonra da 1 . . H 'd . r~ 

ı a bızi hır Rest au'JC a mı"ll u· lııcakt1r. ne aşinalıktan dobn bir alaka du falUŞe yapacak. omumhanelere a Afrik.'lnın orta.,ında modern bir 
ettiler. yarak, nihayet konuşmuşlar, <ıe\'İŞ taeatmı. Diye bağıllJlıd(tadu. Ni-lia"3baya. indilö· Burada bir şey h 

naza' ru'l&atimizi ce\bettl: llü. Ilir İngiliz kadınının idar~ .::tti. deı:ıinln bin ıği t:ıyyarede bir ka· mişJer, bir arada oturmağa ka.ra.l' ayet etraftak11er yetişmi5, g~nç 
)"tik bir dlrse~e çeJdJ.mjş olan A. ği \'e bir nevi otel olan lm Rest 7.B~ vuhua gelmemesi için her Vl"rmi,Ierdi. kızı kurtararak tedın1 atlına al• 

'l - .. . Hause'ta İngiliz hülmmctinin cJa. hlrlü tertbir alınmı5tı. Müberra: rruşJar, Ha.ydarı da Adliyeye te'J. 
m.erı an fıayragı, nıuttefıklcrın 1 trl ri Af .,., ht lif Amma b !1.ah !&.. • lim ııtlmi~l·rdı·. 
.4frilm ortalarına vanncaya ka. ve. ı e , r"":'anıl} mu e yer. Sonra ,unu da dılşUndilk: Bu - ' en n= ı~terım, - -.-
d 1 b. • b" ı·~· lertne vazife ıle gıdecek veya Af. haben." biz;m tstanbttldui•i :ıJlele. , demi,. llayclar da.: * • :t. ar, nası ır ış ır ısı yaptJklanru .ka"" ,~·· k J ı ·ı· Şfmd 
ilin ediyordu. rı uan uonece o an ngı ız nıee rimiz de ol\nmuş, ve endişeye dli,. -~ Nikih kolay be kıZJ1n. Anının i Mübel'l'a davncı. Haydar 

Artrk Ati:ı.ntfü cıalıillerini bul rnudar ve .ı.skcrler bulunuyordu. ıniislerdir. Bu da Jı.ı"'ıim i(}İn ayn , ,/imdi ne senfle var. ne b~nde. da 8ll!:ID nl;oral• Slllh ceza nıahke. 
mamız i'~in iiç saatlik bir tl!:'U~ ka. Otelı idare eden İngiliz lmdım bi bir · üzüntü teşkil ediyordu. ' Hele bir wilddet böyle ya.şıyalnn mecıindeydiler. 
fi gelcccıcti. Tayyar~mize yeri~. ze. lezzetli yemetd .. r tenıit . tmeh Sonra. gece aslcerl ku}ttpt. ta- da elbet bir kn.!; "--uru• toplar, e\'- Müberra: 
tik. için büyiJ kbir nezaket gösteri'. nıştığnnız bir tayyareci, bil' gttn leniriz •• Oel"abınr vermi,ti. - Ben da.yak yedinı, &Akim 

Mot.ör uğıddndı, perva.ne tMu yordu. ı evvaı arl.-arla,ırun niracb~ feci ı\'k m"!a.nın g&rltntt kör edennt!5 bey, kanmuı. kan ist~riın ! 
durruuıa kattı ve AtJantik sahiline Yerim.izin rahat obnasın.a ra.i• akilnti na~;1ettı. Bu tayyıtre hizim derler, Müberra da. bu sözlere k:l.n Diyerek yerine otonnu,, Hay. 
,ioğro !lıOn hamleyi yapmı§ olduk. men. bi% biran. 4:vYel Lonılrayıı takip ettiğimı,; yolu takip eder mrııı ttıf.mu~ Haydann oduına uç dar da: 
Biraz ıonra buluthsr a~ındatı hareket etmek ıstiyorduk. F:ıkat, ken sanıldığına göre ormanlık ~tır. Ancak Mtlbenan.m ana.~ - Kendisiııf' yine beraber oto 
geçm~ğe başladık. Şid<fetlı bir yağ ewelce de ~;vlediğiı,n gibi, h?..rp mrntakaya dll~Uş ve kaybolmu,. bunu duyal' duymaz, aevgililetin ralnn dedim, yalvardım, halbuki 
mur, tayya.remizin camlannds uf. ıamıınmda nakliy<? 15leri, yolcu. Bütün ar.ı,tırmalara rağmen bu. kapısma dn.ylUUnŞ, kızının saç}~ bu kızdı. Bana kilfUr etti. Dayana. 
ki birer iz hasıl ediyordıt. Bae, nun anusuna. göre d~ğil, hlerin lunama.m1,. l'Ina ya-pşım~tJ. msclmı. Sucıırum ic;in ağzını kapat• 
y,Jdımn korkusu olmarlığınr söylll" glc!i-,ine göre tanzim eLlltiyortln, Bu iki kaza haberi, bekle;\' .. , u. - Ben seni bn yaşa kadar bu. mak İ!\tedim. Böylece boğıJ§Ur. 
di'.er ve , 0 ve'.:•'ayı anlattılar: R!! .. TIQ kin ~tim Londra:ra hemen ,.ij.,ffiler~ne liatrlmca pek tabii ne. sctlnl~ri ~örmek it.in mi btivttttlim. ken ötesJ berisi yara.lanmış de.. 

B:r ~Un bulutlar ara..qmrJa.n, tıp 1 hareket etmek an~·muz Ylek tabii şehn~mezd:1<. 1 Ha! Diye kızcağızı sUrtHdiye sü. mişti. 
kı b!zim gibi yağmurlu bir ha.nıda olarak yerine l!et=r:J!!'mcd:. Sonra Ert!""t ~nü bir rnn ıııducı haber rüf,llye evine g3tlirmüştü. Şahitler dört ~ene; kızla. bir 
ıeyalt:lt ed:?n yolcular. fevka!ade nes'e-mM !<n<:mm h:r fi"Y olc1u. tn. daha. ~lclık· San Rnmwayn yaktı. Haydar miistahbeJ kayna.na,ı. orta yaşlı ka.dınd1.. B\mlar ka\•ga 

gilı'z kıılübünılcki :ıfrnfetten htl• fanmRmRmız foin behcm~hnl ~ıu na her ne 1.r.ılar: f:ıra<ııncla Müht'!rr:ınrn yanında bu. muhteşem hir nıanznraya 'aiıit ol. 
muş'ar. Yıtdırıml:ı.r tayyarenin rlll'ı"lt e\'İnc dönünce etlm;ze ~eren olmamız kabediyomıu .... ı;onra ilri - t~te ir•imiz de hirhirlmi7İ tıe lonnn)ardı. Hepsi de Baydann 
1ıai{Tndl'I, ~ohında, aşağrı;m<la ve !\'erli bir gazetcd~ ı:u haberi olku tehlike dalıa vanvl": viyoruz. Elbotte PV~nil') namusu. birdenbire Mtih?rranın lizerine a 

tluk "'tm v k ha"t lı"'- nıu .... ""-mtz" 1:vece:ı:.:z Gel etme t•larak , .... fürler etti::.ını" · ·e l<end1'-yukarı'lında :5cnlik fıŞeği gibt, kr. · "'' a e uv ın ., n ,.;•. ,, ... &ot" , ı~• • , .. u ,.;• • 
"•lcnnlannı ~açn. s.J("a ~~iyomıuş. ı ._İnıtiliz Kır-alm1n kardeşi Dük Sıttna. "ti b:!ıim bilıliğ;miz ha111ıo eyleme de hi.'ze birkM AY mUhJ"t sini ~·ere yatmp cföğdU!'ünü söyle• 
Bn oyleı seyrecli'".mesine tıoyl'm ol. ıle K ~. bir ta~·a.ı·e ka:rnsında talrk P'ibi de~ı. onun ~ıcak mem \·er· niye 't"ah"armr,'la da kiir et• d:J~r Neticede muhal•eme diğer 
ınaz btr maıız '"::,J h'i, 3-r•lcclar öldü!" leketl .. r .. mah,us olan müthiş bir memi!ll, ka<lm: şahi• Th c~lhi idn başka. bir gü. 
m~ycl..::.na in~"!•Lıi rnkit, bir bav. 1'lıkün maruz k:ıldığı f~ket 'ekli:vm.1!5. - Ya nilı!h, ya hfobir. ~v. Ben ne hll'akılck 
ram 'enJiğinden ilönb51in h~si i• bizi ne kadar milteescıir etmb"e. Uy!:t? hastalığmı ela ln..-"lmem ne klZIRIJ bövle dE' safnı .. sTnı bi!irlm. Korir'lı>rda aşa~ yu'hm 40 ıı. ya. 
rlnıh sevinivorfarnıı, yapacıığımr.r. U7.Un tayynre yolculu. f.İr-kJ .. :i :vnpr,vormu~.· Dh-P. ııvnk rliremiş, tlarmuıııta. kın i~ kız muhakemnyi taıc:p 1. 
. t~;t..,rh tırlvl ij d: : i:"llntıD tcMiltt"!l"ı1 hıı!tkında da o İşte Aı.Jan•ik !'>t\hlU,.,rinc!e böyle Jfa,'tin.r bu 8"f~l' tPJ:nr Mı\h•r. <in ~~·m:!f bulnnuvordo. Çok mU 

. . o c ım. knd ıU :ı T ta.! • ki r 1 • it"k rava .. "m !< tiz Jyar .. • te-ssir "Öriinen 'Müb~rra, Jı~.\n - Herlı"l~'e, ~iz de hövle bir j H:trhaen
1

cJ 5e
1
• .. ,ı. c ı"rL al ıç st cı g ın er ~e~1r 1 .. d a ..... ~ k er

1
e ya mı 'haıı;e ., 

manzarzva ~nbit olmaCJını ~nu e er ~, nf7'1hı "11' ınTn kar 1 tJle\·nnn var) e annesının or msu ve nası t. rıkıu çıkmaz bnnlann ara:;ına git. 
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Suikast 
davası bitti 

Ruır maznunlar 16 far ıene 
8 zer aya, diğerleri de onar 

seneye mahkum oldular 
AJmanyanın Ankara elçisi Fon 

Papene karşı sulka~t tertibinden 
.ımçlu maznunlar .n mahkemelerine 
dün sabah da Ankara ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiş ve 
suclıılar müdafaalarını yaparak 
muhııkeme neticelenmiştir. 

Öğleden evvel aktedilen cel. 
-;ede maznun Süleyman mfida"ııa~ ... 
ıı ı terciimansız yapamıyaca~ını pa• 
r:ısı olmııdılhnd:ın daktilo ile de 
yazdıramadığını, söylemiş ve müd:t 
foıısını yapmakta israr etmiştir. 
llnndnn ı;onrıı Pavlof söz almış ve 
Kornilofla beraber imzaladıklon 

bir istld:ıyı mahkemeye vermiştir. 

l~lfdırla, Hııs maznunlar. Sillcymn
nın itiraflarının iddla edildiği gi• 
bi kendi tesirleri altında olmadı. 
j:jını, Siileymnnla temas imkllm 
bulunmadıi:ını ve Abdurrabmı• 
nm ela er;::cç eski ifadelerinin ya
lan oldu~lıntı söyli:receğini um• 
dukl:ırını hildiriyorlıırdı. ~füle:l
kiben Pavlof 20 sahife tutan mi:• 
dnfaanamc:.ini okumıışlur. Bun{l.t 
öıedenberi oldpğu gibi bu filliıı 
bir sulknst olm::ı)'1P suikast la!inii 
olclt,i':(n iddiasını tekrorlamış, lUcn 
adıırnrn Ömer oirnadıltında ısrar 
ve nihayet masum. olduğnnu ldrli.ı 
elmi<;tir. 

ÖlUe<len sonraki celııede de 
Korn!lor uzun nıfülnfııa~mı oktı• 
muş, o da ayni delllleri ileri silre
rek hPraatını istemiştir. 

Ahrfürrnhmıının vekilf Şakir Zi• 
y-ı rnfirla fam;ını millen kip heyeli 
biıkime mür.akereye cckllmlş '\le 
hir ~ani sonra k:ır:ır hllrlirllmisflr. 

Bu kıır:ı.rln heyeh h3kime sur 
Tart -.ahit ~örmü~ '\°'C ec;ki kar:ır
rtnn biraz farklı olarak Pavlon:ı 
Kornllofu 1ô snr sene 8 r.cı· Bl', Sü• 
lennanla Ahrlürrahmanı da onar 
sene a~ır hapse ma'"ı'lciırıı etmiş• r. 

---oı-----

F enerler f<ımir ve ı•lah 
eJilecek 

Devlet Umanlan ışletmet!l umum 
mlldUrlU!U Akdeniz Mhlllr.de bulunan 
1·•r.ıırter ve tesısatmdarı. be.v!ryarak 
bUtüt' fe.nerlert eSMU tamtr ve nlab& 
karn.,. venni§tir 

-------------------
ti ve bir tanesiyle yavat ... ı. bir 
,eyler konn,tu. Biraz eon.ra bu im 
birdenbire koftu ve merdivenler • 
den inen Haydan durdurdu: 

- Müberra diyor, ki, dedi, ma. 
dem.ki iş bu dereceye vardı. Artık 
bl\na. lfuyda.rdan ku_tl!lu' yok, yi. 
ne kt"nılislne geleyim, amma, haf. 
taya nikih iıot'!rim. 

llaydarın gözleri sevin~ten fal 
taşı ~ibl açıldı, Bir şey söyliye. 
medi, yutkundu ve bir koşuda Mtt. 
berranm yanına gitti· Elinden yaıo 
kalıynrak koluna takb: 

- Bir daha'ki sefere mahkeme. 
de da,·andLln vaz geÇtiğlni söyler. 
!'!İn, önün·.ilzdeki aya da nilt!hımı. 
n laydmnz, Amma ~alnız bir oar
tnn \er. O ua. annn ser.i !!.,,•da ea.. 
dece bir dPfa göl'e{'ek. Bütün iste• 
cllğim hu. 

derd''nlz! 
tlsf:ıd: 

Arkadaşl:'lnnlll gü)ii~eleri ars. 
smda önde giden genc:lerin arka. 

!'im ................. ._ ...... eııı .................. ı ........................................................... _. .... i:mll .... ~~ndnn bakan mahk~~D i'hti_ 

-- Böyle heyecan \'e "ci rnanza. To.yy:ı.reltr tefmır t..ökte ttörür.• F h b e Bir saniye hAJ"elietsiz katıyorum. 
ral:ırı görnıck ·ıerhnlde hoş b!r diUf'l' Solonın:ı:rt bomba yağclm a sa ar ı Fafost, ekli miyim hen? Nere• 
f"'Y aır.r.:ın. ben yaşta llhnlar !'in yo. ar. Bize?, çem!Y.-r içme alındT• r n dey:mr Yiizmel<, hareket etmel< 
rleğ"I? Dem"k i~fe.r gib.i h'll'1!U s:.1 ğmn7.danJı~ri sehiz gün ~eı;ti gibi liı.zmı. Dişlerimi srktım. Tayyare .. 
byarak: 1."le-Hvor. H21•buki sncalc otuz altı fl'r üıııtUmd~n geçiyor. Şimdj va-

- Blz. dedi. gerçi bu fevkalMc fla .. + olmu'! pur1a:I 00roba.rdıman edecekler. 
manzarayı: gönnC'dik. Fakat ger. Yol kmnlu obnnğa ba,ladı De- Umumi Selerberlikten Dünkerlı kzınınona kadar f,.erilere kaçışan a;.kerJer t ... krar 
Çekten h;ı.riku1fıde uddo1unabile # Jıu Jınva'lı• his,'..'diyoruı. Önü 3 3 -·--N· 111ahlle geliyorlar. Fakat ben, on• Vı\ZAN: .. ,..,.,uwı. • 
<'ek bir ,eye ~:ıhit olduI<. nft7:de bir ruı .. cıJ daha .ar. Köp. RONE BALBO A ••"""HAT KANIK hırdan ook ilerideyim. Zorlu'kla 

- O da tehliJteli miydi'! rilrt"!n g~iyoruz. ~· üzü:rnnun. l'.:p~yoe uğraştıktan 
- Bit!ki,, ,:ı·rane bir serdi. Bttl'l\da a-ker ltıtalan var. İn• duranun dP.l:klt'rincl"n ~"ren kom llalbukl ona doğrrı atılanlar beJ.. son:-ıı. cef<,1timi çık:ıralıilılim. Şlm· 

Yağmur Icesilclikten b:raz soma, !?';ıi7.l~r, Franmlar, karma kan. tanel~rile delı-:;etli bir jzhran du 1 ki ~t+r, ~·edi ~Uz kişi. Islak kıım• ıll daha iyi yüzüyorum. Fakat, 
tayyaremiz ~o"'nlnn bulutların ü. ~de~ vuvor. l'a..1<it vak1t. ken imd•! Jarm üstUnclP. kG,oyoraz. Fakat pant:ılonı:ırnu da ~ıkarabil<=em.~ 
terine yilk eldi· Şimdi toprağın de \'anıma bir ytizl>P1~1 yııJd~r-· 1': , h"~l<•rr.ıa'k kin mukavcme" olun• ~aliha binemiyect.!ğiı. Aman. di'k · Önümde. dal~alann nra'lındA, 
ğil, b2.!Zlba..<;l(a hir l!cmin tlzerın• 0

- İr]clp noJctaınnn nerede max bir arzn duyuyorum. 1'1lıva. Jmt! Tayyar,.Jer! •. On kadaT ta.y• bir kayık görüyorum. Bütl\n kov• 
den uçuyorılok. oldtrğ-..!nt! 1' "1i~·or mnııunnı !". :r:enemi muhafnıads b~ytik zoı"' ~·:ııre bütün bızlarile ttzerimize a.. vet=mle haykmyorum: "İmdat! 

Bulutlar o kadar sı'ldr \'e güne. "- İrl•iıP mıt Nereye, !\lzba lok ~~kiyorom. tılı~•,,r'!8r. Oeri mi döneceğiz! He• lmrtat!1' tn~iliz üniformalannı ta• 
&ln ziyası UZ('rlerine o kıular ga. ~ ?". T~I ör~lerin altınrbtn geçiro- men herkes geriye, kumluğa doğ. nıdım. Bir lmç el bnna doğru uza• 
rip çnrpryordu ki, ~anki bir 1uz "- mıiltere•ye, <'O.nan! Siı mz. B•1nlar. he~lret venin di• ro atıl7or. Arkadaşım tereddtit ı.:ıyor Beni çekiynrlıır. Şimdi' ka· 
tölünün üzerinden geçt:ğimizi ~a. nerP/1.,.n ~e1ivorc;n .. uz!ı'. kııınli d .. ~J. ~:meli kumsalın nih~· el'liynr. ı' yığın fei"""'"!im. Aklrma gi.HUnç 
nryor'1ul<. S.,yr"'k ve ~k; koyu ve P.11 c'I~ oltlu ha! Demek !Jeflnri• Yet:~ geld:t<. 1 ••- Ha.ydi, ~el!". bir filtİT e-eHyor: Acaba beni de• 
nçık renkli buhıtl~r buz çölünlln Mİ7. iki yüz elli Jdl'lm .. trelik hir DC'niz! Arkacımr1rı. tn~ltcre ! 0 - Hııvır, lrorşıınlardan kor. niz tntac.ak mı? Denizden daha 
tepelerini, ıirveforini, çulmrlukla. cepJıcd .... n saıl• ~~Vilmekle iktifit :çi\ni Jmrtuta~ ! Çok beyecanlrvn. koyonım !". bir ,t9.Ç zavallı tonlnyonız. Yinnj 
rını andırıyordu. Hatta, biraz ev. etmi:vorlar. fa!{at 1{~p3.P,ı tn~:ıt,.• nurııya kacl:n nncıd gelebtld:'2•? "- O halda bım ıııans .. hen ba ki,id•n faz'ayız. Kayrğrmrz, ~özl.:ı 
Vel bir kara p:ır~ı.ısınılan ·nl:?•ğ;. re':ve atmak isti,•orlar! .\li mz• llayr~t! Sahilıl .. , yüzlerce, hin• te<>rUbe ede.-,.,ğimt" Sür':ıtle \."e<lıs. görilJecek de-recede fazla yl.iklü. 
tnm ve bnlııtlar fucrinıle uı;tnğu '1em 1.i her "ev m:ı11vo]ıtu, işin ı .. rce adam. A<:ıktıa. mllteııddtt ed!vormn. Etrafım~a lmrljllnlar j •- Ktiroeklere. r;ocoklar!''. 
mum bilmeseydik. lutl:ıka, altı. ı~;nd .. n (rl•m:ı~ bal<a.lım... ham ve tiraret gemi<;i. Muazr.ım \'17.larken d~n!z~ fltılrvorum. Kur• Denhe, kurtuluşa doğru açılı· 
mrıdaW muhte~em manznrRYJ. :tı1r 1 naha "iir'atli b;r yiirüytı-,le sn• bir tablo! 1 şunlar h~me-n her tarafta ~uvı Y<il"us. 
§imal veya cenup kntbu diinye,qı hile ynldaşryonız. Fnlmt, ta~ar- Şimdi, !?em:lere hinmek lii1.1m ('arpryor. Önümde bir adam ko- T:ıyyarrler! Tekrar ge-ldiler. 
7annederdik. 'V'stiimilzdeki berrak l'!r üs•iimUıdc urmrğft. ?ı:ışl:ıA:b. r.ompls.r te~ekkitl erli'yor. Falmt Jonu kaltlTPrr"r 1·e arl<a;va. dü,il· t,te bu ff"na. Be;vaız kayığnmz 
fiemadıı bulutlar lizerine 2iyaln. Y'ü7ü kovun yatbüım•J; knm!'lal-lan h~ k!m~ rnra.:ınıı n de~l. Bu yor. Deniz onu yuttu bile.. mük•mmelen ~örünöyor. Birbiri• 
nnı gönderen gün es, o buz sahra. homh:ınl•mnn erfilpn 1'f:ılo-~~n~. k;\1'l..,,k1•k hn-:ırcler ıçin ne ~Uzel Rana ~..:''nce, ben. kurşun lan mirl91 ÜZ<'rine yıı.slanlj'''TUZ. Yal • 
..ına n 'hayetsiz bir pnnhı \'e gU. ;ntt'e ~slovoru7. Galiba h :r 11.1; da• ı.;., h-def olnr!... flai~'if. ayaklftnmı dll4'llntiyonım. nız lriil't"kQller ve cfümenci y._.rle-
•eıllik veriyordu. Bu Ziya o:runn h!I rolcanvn f'İrle<•cğjz. Bn lıom• ~nhllı!' d•ığru in:vonız. KU~ük, Avacmmn p:Vfayan kıılmrcıklen rinde damvorlal', İn~il:e hahriyee 
hR " neleri hetrrlatımı.dı: Hııyatta hl\ 1nnhn ıh h!k~rm. of! b"ıtnn •.. f>eyn:z bir kny~ yaJcfocııyor. H ... r- Hz .. r:ncle <'l ... n;zin tuzlu S11VU mlit- lilt"rin:n mi-.ilsı"lz sükünel ve e~ıı. 
biN>ok teerUb .... Jerimizde otcluğu gi· Kımıhıt,ta ~·tirüm•Jc hnvJI zor' ke!!I en lS"'ee binmclc i-.tiyor. K~ hiş bir izbrap ver;:vor. Ava.lda. retlerine mtikt>mrnt>J hir niinıtme •. 
bl, t5adece bulut ve sacleee bir a? Hali T<ı]ıı.k nlnn ay:lldamn, IDln• rığm içinde on be' ki,ilik yer var. 1 rnnd:ı sanki kızgın bir dem~r Tar. (Devamı var) 
danış .. 

yar, beyaz saçlı mübaşiri !lakalnu 
srvazlrvarak etrafındakilere: 

- Ne olacak. diyordu, bazı b
ıhn okşanmaktan. bazısı da da.. 
yakta.n ho~lanı:rmq .• 

NİHA.T ŞAZ! 

'Atevlm 
Milli Şef tnonU. Kızıln11n aş ev. 

lerini geztfi; ra!en ~tin meTIU
lnn arn.~md• ,. r alan b11 yerler, 
hir kat daha nnE'mleşti. Fakııt dik• 
kat ettim; her JlBZete buralardan 
hııhsec1eıı1cen bnnları türlü tUrltl İ· 
.,;mtendiriror, kimi: "A~ evleri" 
Mmi: "A5haneler" ki'mi de~ .. A, 
··raldart" divtır. 

Acnba '1:ın~i.ıl11i kullanmalıyız! 
"lohalıkak ki "Aıı evleri" ni. 

Müşteri yok 
\'arb'k vergı!lını, eher1n"eki 

mal"'-n satarc.k öd~meyi dilşllnen. 
ler dert ynnıynrlar: 

- l\ltişteri yok. kime sata)mı! 
l>iyorlar, 

nı1e kıılırc;a, bil venti. etlertnde. 
kini ~ntmakla i)llensin diye değil, 
vaktiyle fazla fiyatla ~tılanlar1a. 
iiı1en~in ılıye kondu, Acaba yanılı. 
vor muyum t Bö~·Ie bile olsa, St• 
r11yla bir zaman müşteri mal hek• 
liyılffJu, bo~ün de m:J.Jı mU3teri 
lıeklemcHoir 

Bürlaan BURÇAK 



• 
erı llAltlltl "aeptpt müditrtt 

hakkı tan us 
Aaarldıfl yer: Valut M•tbaUJ 

l tıınbul, %3 (A.A) - l{eiaicllmhur 
Mııu Şef İsmet İnönU. bugUn Cilm.hu. he~e cı~eğini, cepbnne ta;ııruajia TC ltar§I vazifelerini jyt n yetlc, ciddi o. Hayat e yDk 

~NE ŞAJLTLAJU 
brla siirmege :Jredınlarını gönder- ıarak ifaya çalı maıannı ııtcmek dev 

l' Yet Halk partt11ı lıırtanbu1 villyet 1 
kongresinde a§ağtdaki nutku aöylt. miş <> ıın feltir eve sirıyor ve mütc- ıctln hakkıdır. 

:rorldy• ~ebl 
H.00 ki. Z7.0Q ıu. 

!lll·~ıerdlr: nzi nesl Taraa onun ~a )ii:ı:de kır. Ar1'ada§lar, 
Azız arkada§lar: kını alıyorduk, Ile1' beraber cll- Buraya. bir seyahatten geliyorum 

Bir yük gibi zayıf omuzlarımızda taşımak zorumla 
bulunduğumuz hayat, bazılarır.rn sırtında bir kursun. ba 
zılannda ..,amuk ağırlığı bırakn. '7.ISO • 14.00 • 

c.oo • ~-00 • 

"L60 • 8.ot • 

g..,eeeye cöoderlleu 
Enalr r:ert vertlmM 

1ıst&.nbu1 partı kongrelerin! ba,,ıa. melı n COmhurlyete Ynrcfık; hıı~~in Yatanda§larnnı her yerde tyl haldı 
dıkiaP gUnden beri t~kip edıyorum. 1~_dııktirhkler _ödenmff oldıı. Sıze Jördiım. Umwnt olarak genı, ve fe. 

Ocakların, nııht~e ve kaz .. larl!I çalı:J. dnndp,n de ~usil~ aliylcyc:eli'.ın· :H.~ yW1ut!h:ıal1'in çalışmaln çok Um C 
J?ıalanndan daima malCı.ır.at aldım 11~ orsıınuz kı, hukOmet ~ırtçılerden, wrıe;dir. YUrekler 1mıınla dotudarlar 
.Rongrc?er memleketin axlnnt;ı gfı;ir~ ~cnf m:ıh5uldc yüzife yirmibeş aldı. EjhlJıler .Uk1Uıetii, eınnlyettt. dttn)'f 
dlğt, vntanda~larm zorluk çektiği gUn Dolnşırken flazı J.öyı,,,. ı;rlirdüm. Y'l- hlıduelerlnin tecellileri ne olursa ol 

0 •• ,., •••••••••• ....., crd~ başlamı:ıardı. Partı n.zifeler. tn~da,l:ırın k~n~iJr.rine )etmeye aun, Ol1!an sarsılmaz b.r ırade ne kaı ro •• d ;J her zaman ferahlı §artlarda ve kolay C~k ~~hSUl!erını ~15~fert'rek Tiizde, 'J.la.n:.ağ& hazrrdırlar • 

Şunu bilmek lazımdır ki, bu ağırlık her iki rımuzda 
da ayni aP,trlıktır. Onu çekilmez ve taşınmaz hissccli3ıor
s~h. kabahat bizimdir, çünkü hayatı tasavvur ettiğimiz:. 
!:!tbı [!iillük eiili•tanlık bulmamısızdı~. 
_ Yasamak .'!a11l bir zaruretse, hayatı da böyle tc· 

lakkı etmempk oyle bir zarurettir. 
1 un en nrnvaf!akiyetler içinde l!a olunmaz. yırmı11eşlf'rı nasıl "f'et"ecelderln{ M• Sor: günlerimizin en bUyUk acısı 

•• lar. A ıl herkes.n mUnaka:ah ve çe. rıı~:orla~dı. :Be~ ~Jkl5nee ar.vJetfn fl\.f\ yeni :zelzele :t'elAketlerldjr Erz'ncaı 
. Her ise, "güç,, _diye •arıları onu nasıl kola;rlııstrra· 

bılıy~!' ~-e m~~allakıyetle neticelendirebiliyorsa, lıaya
tı~ _rulluk gulıatanlık olmadığını evvelden hestiı·ip İfe 
gırışenler de, aırtlarındaki hayat yükünün bir pamuk 
ağırlığında olduğunu sanırlar, 

4 Bugu ne i<~ilrıcı o!duğu ı;Unlcrde rıartıııın ıo.I '?hı }e~ıne .ı:etırılmesiof fıınfye tf· aar.smtıamdan r:aten zarar gtırmu, O, 
" guk kanlılıkla gittıği yolun doğrulu tım .•. 'Afendaml:ırm fh1iyaeı Te lan Niksar ve Erbaa'da, yent darb<' 
'4~ ....... ••• ' • :.ı .... h lk h-k" - -~ goıdan kuvvet alarak tahşmuı JI.. ..erııı ıı • ıı -.,metinin sfö:ii ~nnn. !ere uğra.dık. HUkQmct bilttln vnsıta. 

General J l.fQ z.mdır. Btiylc zamanlarda parti Uye- ıledir. Vadfe!ini Ha e"den "f'1tf:ın<fnlt lan ile: fel4.kct ycrtnded r . 
lt>ıınin iyi ı;örU§lU halleri birçok va. iinı·Jıldıı Tt' çaresızUkte Jiırnlalm:u:.,1 :Vatand:ışlanmıztn nrılnrını P'll ! .. __________________________ _. 
tandnş!arı ıUkQncte ve aUkfloetlo mu nerliın. t~e ô tclcJincr hö,·}t- lııkip Jıı:ımağa _çıtlışıyorıı;ı:. !ıfomlcl,ct l'l PA RT. v 1 L ... YET K o 

300,000 kıeşı·ıı·k irnken.eye dıı\'et eder. Paıtı toplantı. nltınıhı 'it- ohınma'kt~ır. hJnn yuvaları ~üralle a~ ı kaldı ı ı A NGREsı• TOP• 
lanrım bu bakımdan da. faydalı ol. DEVLETiN ll:LAIDJTt ıÇtN ma\ için }ıerşel i )':ij)ncııl.tır. '3t• 

b d k d .. kıanna emintnı. BlltUn memlekette de Mtblr telA~lr ıliderimla ilerin fce~sfirlcrlnıl söy 

ir or u uruyor GAYRETl.ER1Mt:tı1'"'ııEDEFI 'fU1:1r•t•dU§1llmeluılala lterkeeın:ıh.. ıerken 3tr.1nasıı<1 ll\ı::ıı 1 r1nızı 1 LANTILARINA DEVAM EOı.YOR -o- :A.rkada§lar. ıt•vacı temin ednm*ted}.r. 1Gl51'ÖJ'O!'. ifade etmiş olnyonım. 
İktidarcla bulun:ın partinin •· evnuz ki devletin ıNlbMtl !lcab etti.. :Aziz arliaifaşlanm, tşgal altındaki araıide ne 

kadar Alman asker\ var? 
zalan, bil· noktayı göz ominde tut- tı nkıt bUyük :f•4aklıfdnar aarmt. :Kongreniı;e iştir.ık etmeli tirnln 
ına1ıloırlar. Par't hukiımctinin mu. dlr Bu vadfeler .srruma ger., IU ••. !t"in bnlıtiynrlık oldu. G"ir<lüm ı.ı 
vaffak olmr.sı bütün gayretlerimi- :va bı. bölgeye, ıu ft1& ba meatek burada memlekl't rocsclclcri sellihi 
2in hedefidir. Perti içinde tenkit- Vl.'ya •anat nhiblııe teftCCtlll edeceJc. ~elle Te 'a~ k li1rcl.le if.:onıışıılnvor 
)er, 'kontrollar hep hiikfımctin mu. tir. Bugün çlftçjye, J&rqt ~ ""· (tu, Vatanımrr. lıür vnl:ında!>lıırıı 
vaffekiv~tine yardım etmek için· ya e.!lnata :fazıa ldiltet ~tı.ne'bJJJr. iUvan <1larak kelnl'nklır. Ft'dn' • 
dirler. Partili, pllrti iı;inde, hiç bir ;\atanda§ deYletm talebler!Bf tyl 7tl • bir t'emiyt'tin insant "'r. mcrlrnl ' 
hakikai,i olduğu gibi görmekten, rekl~ n t1t n\yette kaı"fd&malıdır. Bu r.ınırrı. lrt\r.e) 1 tun1li' ılmıım:un m · • 

iatanbul cUnıhurlyet halk parti&! 
v.lflyet kongresi dUn tiğleden sonra 
aaat 15 te EmjnönU halkl'Yinde top. 
lıuıtıaına davam etml.§tır. 

e ~er k onların onUne gccme.ı:; ie'..n ne 
gıb lodblrler almak gercl<t tını izah 
elm § ve .sözlcrıntn sonun n, bu dı.le, 
!crın umumi kurulta~n arzı hakkın 
dak te Jl.f alkış ar nras•nda kabul• 
Gdllmlştir, 

Tunus a dCHl) 0 ~ıııpı DlB.ları do • 
em ederken Trablusta ın.hvcr kıta 
<lrı da müteınadı)cn ~ckılmtktccı.r:: 

.ko3 ter ııJıuı.suwı Be Zütc1 Or<lu :ı:ıcz 
d ntlekt mubabın ~unıa.rı b ldiı ınck : 

Cel!cyi kongre ikinci reiei Re!ılt 
Ahmet Sevengıl açmış geçen toplan. 
~ınm znbıtıarı okunduktan sonra mc. Bıınd n sonra dılck cncUmcnı rapo. 

t dır: 

fıh' er .ku\\ etlcrı 'l'roJ>Iusuıı .ku 
' uk .bır J.ol u olan ~.rt :> ı hoşolln • 
ı ak cckıJnıı~Jcı dir, '.fıh, er ku\ 'el • 
le 1 ŞeJJirclmeze do~.-u çekiJı~ orlar. 
:\lotôrlu tııgılız kıtuları ı.:u du man 
lı;U\ veU ı ını takip elnıl'ktedir. 8 in 
cj ordu kun clt:rmı loıılndısınd:ın. 
şimdilik mulıaıobelcr olrnam:ıkto • 
dır. s hıl yolu ıle d ıAer J.:um ) olla 
rı ılerJı~ en lnı.ıı lız f'll'Udc Jlc Te f 

olduğu gibi sö)•ltınektcn ~ekinnti. vatanda berke• flmdly• kadat' emn!. Yetlerfdiıı1er. Si7.e ~rl'ımlnrımı T" 

yccekth-. Hükü.ınetin en iyi ve en Yl"t ve huzur i~nde kazamnq, 78fa • !lıevgf1P.?tmf ~fö forl:en tniliin f~bı 
doğru yolda yürüm!6i için elden mııtır. Bundan eonra d& daima da, llıtlht h"mn~riJerim<: fü c>vı:llr.ri ı 
gelen her gayreti gösterecektir. b"rkff eümhurlyet bının1armm !ıt. ve s11vgılarım1 l.ı lirrnrl. th onım 
Bir partinin nıemlc-:ket .için föydalr ı:naye9fnde ve enuıf)'•t foiılde ~lı§IP Sf72!r.n 'A.n'lfartıv:ı • m'ıır ,<' .. 

ııa~ ve hesap encUmer. raporları ilt. ru kabul cdılerek d ğer oz ısUyenle • • takla kabul edilmiştir. Müteakiben rın mlilal alan dınlen mek Uzere kon 
dilek :ncUmcnimn raporu okunmu§ • grenln devamı bu sabah ıııınt 10 30 a 
tur. Ropordıı koylerde yen, mektepler bıı'flktlmı§tır. 

açJmasx st<'nmekte, .kömUr tevzıatın BU . ABAHKI CEL, ı-; 

ve yapıcı olması, ancr>..k bu tnırct. kazaz.acaktır, Hn va.ta.nd&Jm de7let• 'ntih:ıJ:ır vti•ii• PC'P -.,,. 

le mümkündür. İnkılapçı bir par
tinin, memlf'keti ilerletip, yük • 
seltme hamlelerine devam etme•i 
a:ırak bu suretle tahakkuk et":ri. 

dakı gecıkmeler ytizUnden halkın ut. I\:ongı e bu sabah çahşma'arına 
radığı zorluldnra temas o~unmu:ı, to. levam elm~tir. Tonlant tl 'ali ve 
bunı tcvzjatınm daha salim şekilde beledi) e rC'İ!3i Lfıtfi KırJ.ır, lı.tan. 
yapıımaııı Kadıltöyilnde .MılU Şefi - bul Parti 1dare Heyeti re•"ı S:.ıad 
nıl-:.!r. heykellerinın dıkllm<.s temenn Hn\'ri ürıup.ü \e şehrımizdekl 
olunmakta~dı. meb'usla.r hazır bulunınuıılardır. 

le bilir. 
~c Jrnllarilc dolndur. lnııilız istıh-

1.:ôıncıları hıJ )Olunun fkj tnrafı.. 
1yi '"e ameli neticeler e lde etmek 

Zelzele leliketl· 
ala blliaçosa Dilelc encUmeni rnporu okunduğıl Celse)C Mekki Hikmet 'J.elen-

ılll'ada Reis cumhurumuz ı.ınıı Şef ls. beg riyaset ctmıs ve diınkiı top. 
met lnönU refakatleı nde part rclsı Jantıila s \!emek iste-mi olan 
Suat Hayri UrgUblU oldugu halde ı;a. iızalnra "O:' 'e• ilnı:.-sine ba lanm~, 
lona girmişler, umuml heyet hep bir. evvel5. Emiı ı kaza ıdaıe he) eti 

idn 
na düşmıın hmıfınd:ın konulnn on Arkadaşlar, 
rnaynlıın temit:lemeğe d<1Hıtn ehnek Parti isinde intihabın 13er~ t 

kdırler. ve isabetli olmasına cSikkat ediyo-

Aııkara, 23 (A.A) - Tokat çevre. 
ıs :.deki zelzele zayiat Te baaan hıık.. 
'kında alınan aon malQmata göre, Al. 
m11s nahiye.sinde 3 b1U, l yaralı var. 
d:r. H ev tamamen ve .(6 ev kısmetı 
~·ıkılnıtnTr, :Niksar knzaa•ndll. !';3 ölü 
12 y: ralı vardır. 4.10 bina yıkılnu,, 

.A:'Q bina da huara uğram~tır. ı.~r

b&a kazagında ölenler 418 ve yarala. 
nanlar 484 Jd§!dir. Bu ikaza.da 21M 
bina -tamamlyle, 165• bina da l<ıamen 
ydalmııbr. 

larx ulah ve tamir ed imi~ muhnbere 
temin olunmuştur. Sıhhi heyetler ul. 
zeıe mmtakasındak köyleri dolaş. 
mnktndırlar. Yaralılardan lUıtum gö. 
ttllen~er Samsun ve T?kat hastaha _ 
:ırlcr"ne glinderlldiği g bi bnfft olan. 
ll\r da mehaller.nde tedavi altına nlın 
m•clftrdır. Ytyccr.k, giyecek ve diğer 
levazım clağıtılmasınn de\'am edllmek 
~Cair. Sıcak yemek verilmesine de 
baf'.anılmı.şor. Tokat vıılls Erbaada 

bUtUn tertibata b zzat nezaret et _ 

ııJt>ktedir. Halk hUkClmeuu g&rtcrdlt• 
çatuk ,.e şefkatli al!kııden ve cıva,. 

,;iılyetlerln derhal mdada ko,mala. 

nndan çok mUtehaıı;;istr. 

Londradan gelen haber! e gö~ ruz. Vnzife sahiplerinin ehliyetli 
~f.z:.eral Jtro ve lrurnıay he)'CtJ .Afri • oJmaluı, arkad:lşlannm itimadınr, 
knda 800.000 ki lyı sılA.ıı altına Almak muhabbet.ini kazanmı, bulunmala
tç ıı ;etelill pıl~1&r1 bltjrnıi,lerdir, H, :parti muvaffa'kiyeti için esnsh 
le:ıtJ e<fe!ı eil~ ve :nıtıh nnxınt bırle - noktalaı'dcr. Jfongırelerdeki mUia ~ 
r,lk Amcrllmdan yola çıkanlml§ ve hır bazalar, ot taya k('l!lulan dilekler. 

·&m: ~imdiden gelnı.l§tlr. Bu ordu 1;.artinin daha yijltse-k tt"§JıHatında. 
n eUCJ"i ara ında lıatit ve ağır ~hlJ lıükfımet ınak:ımla.nnda. dteotmi _ 
menler, motbrlze kıtalar .piyade, Yetle tetki1t olunuyor. Meselesi ve 

opçu ve hav& ltUvvetıcri bulunacak. ihtiyacı çok olan yap1cı yoldaki bir 
t r S~rberllk iş hmla iforlcmektt' • memlekette. hesapsır: tenkitler \'e 

d ı. dilekler en kolay islcrdendir ly\ ve 
lng llz: aıntralllk da\resi dl1n Maıta. nmeJf neticeler elde etmek icin 

ı yapilruı nıaızcmc aovki~au hak • teklif sahiı>lerinin mc.suliyct ve im 
kında cıu t bllti nc§l"etm.Jııt.ir. kAn tela.JtkiJerile hareket etn:ıclffi 
Şımdi bitirilen bir sır haıeketıcr lazmı.dır. Emin olnbilirsiniz ki ftl.· 
namıda, dUcman larntından Cincm. Jatıiyct ve iktidar sahi]lleri her 
b r mUdahale)o maruz kalmaksızın :trüillh:ı.tayr ve <'iilcği krymctien • 
k büyük miktard:'\ takviye kıtaatı <'lirmek için dikltatlidirlcr. 

•• c bl:yQk sayıda h:ııP m!lızenıe.sı -ve MJJ.ı f M ÜCAT>EI,E GO ?LETifNDE 
c maddeleri ::MEıltaya çı'karıtmış bu 

• Aziı ankadasıar, 
ı~nruaktndır. 'Bu arada kra1iı;e Olg-a 

ı Bıı dc,Jelin büyük ff'da'kltrlıklar \" .. nan harp gcınls leı Pc;ard ngtıız 

h du ınan denl.,.~ltı ilzeı·ine lcuruldu{iltnu dalına gözü. arp gem ııı blı ıı .... s:nr 
mlizün önünde tutmalı~ 17.. Diınva

,.rıp etml~lerd r. 
D ğcr taraftan orta nrk kuvvctıerl nm ıığır h:ıdi!l;cJeri içinde bu ıihnı-

l şkumanda.nt general .AJ~ks:ınder re. ,.CIC ilaha zİ\•ade hİZllnl 'RI nır. fı). 
:. h t nd ı urmay ııubaylardan mu • li mücııdcled,. 'balı:ı o#hın ~an~ ana 

.J<cp b r GTUP oldu~ halde Kıbnsa ı;or frfnde ~llıihlı lıu!uııduğunn gôr
•."l.ptığr kı zıyarcti bit ;om~Ur. <k. aiiı.:. l\lcmlc~etin bu) ük hiı kısmı 
, tra t11 zlyar ti an oıınu ve adıı U.. lsgol :ılfnıdn nlıhıi:u için r.ı'bec;t' 
z rinde u tukt n sonra mudııfaa hat. mür:ııf Ple f'dcn hölqeıcr hoın <'l'f'lh" 
ı~nnJ ayakta tc!t etmiştir. mıılıorebesini )apn·orlat. hem de,,., .. 

lelin hüliin ) ilklerini tn ıvorl:ırdı. 
f~G L ALTl~'DAJ\1 Afü\ZU>E Bu J.:n' ret!r.r dr. '.Mi Sl'ı-lmpd i. C:er· 

NE KJU>AR AL.,rA,, SJtERl VAn: - -------------
Ame~a hn.rlc ye nazırlığı eksper, 

ıerı Almnnyanrn Jk, cephede harp et,. 
l'leı.ı .. uer ıber 1 c;aı altındaki nıemıe. 
ke:ıcrdc lnıd k gibi bUyQ.k .snyıdıı 
:. ~erı uzun mUlldct tuta'!:>Uoccğ nden 
phc ct111cktcdlrlcr. Va ogton mah _ 

,•terinin tahmın!crUıe gtiro, Fran • 
da 34, Polonyada 15 Çek03lovakva. 

dıı ıs Norvcçtc 8, Fiıtllhıd yada 8, 
ı;. cUyada 7 Hol da ve Belçıkada 7, 
Danımarkada 6 ve Ciritte bir tUmen 
Alınan ut ri ,•ardır, Yekflnu 100 tU • 
mrne yUk n bu ku\ v t n tutan b r 
huçuk ınnyon k id r Yuka.rıkı ya • 
ıcruıa Ru ccphCJlnde çarp n 40 til
n:.cnlc b ı & ve imi ık m trılckcpc • 
t ndekl .Aiınan kun·ctıe.rt dahil değil. 

Ş RK CEPJIE tNDF1: 
Orta Don mecrasındaki kızılordu 

h k t • devam otmektecı ı Al ter are c ı · • 
la ı b r cephe tıstUnde cenup 

ıua..,, r gen§ • . 
,...,1k t!Jlde çckılmektedırler 

"ııf;r ... ~ ame • 
S~ 24. aaat zartmdtı dUn aJu.;nrnkı 
Scrvyct tcbl:Jflc de bıld rfldığl gibi 
~ekiz bUyUk l'lchir dahjl olmak üzere 

'k~ ııııı.h811cr Sovyct kuv. 
rÇOk mes çıni§tlı' 

\'etlerftLln dine ~ hC!~de.n gelen bir 
Buıün harp c p • General Kuz 
-t .. ·ı d mcktcdtr· me-.. Qv~ e e ııld 1ruvvef)erı -

netaOY kuman4nstnd bir ~cvk içinde 
mlz ~ görUJmcı:nl' bilyilk kollar 
ta.ııklanmız mutcaddlt metinde fler 
lıal!Jlde cenup batı istika • 

IPn.elr.tedir. tarafmdan 
Sovr-t yük.sek ~nrası S<w 

21e1tf01"" bJr karı.rııa!Jl•Ye ıore, • 

Yet ordusu i\;in yeni bir alay ııancagı 
ihdaıı edilmektedir, Sanc&ğın üstün. 
deki çekıç ve orak tinı.sahnin etrafın. 
dn '"' cümle yazılı bulunacaktır: 

"Stwyet yurdumuz için ,. Yeni t<a.n. 
cat;ına ait nl.zamnnme, ordu bjrl kle. 
rınden birln,n ceure~ılzllğ'I yilztin • 
elen ıılay .sancağı kaybolduğıı takdir. 
de alay kıımanclanx ve subaylar heye!f 
hn•p divanına ver lccek ve bUtUn kıta 
:ıskerlikten tardolunacaktıı. 

d4J>O!\' BAŞ\'EKtlJMN NUTK U: 
Japon ba§vekıl gece.mı Tojo, Nal. 

k n hUkQmet şefi Vang Çin vcı !ere. 
f ne verilen b r ziyafet nıllnasebell!e 
b r nutuk ırat etm ştlr: 

Ba§'·ekjl, her§eyden eneı Vanı 
Çını; Vel'ln Tokyoyu ziyaretinin lkt 
rr.ll!etı blrbırjne bağlayan dostluğ"ı 
eo~ıamlaşlınnağa yardım ettlğınl 

keydcdorek müşterek refah muhiti. 
niıı meydana gctır1lme11i maksadiyle 
.Japonya ve Çin f§blrllğinln .ne kadat' 
fu>crnJi olduğunu belirtmlıtlr • 

Ceııeral Tojo bunclı.n ıoııra. Japon. 
~-ıunn ilk harp aencııı eınrtsında mu. 
hlın au,rnıın üslerini ele ı:;eçirmfk ve 
geni§ kaynaklara sahip toprakları i~ 
~aı 
e. ctnıek ırurctiyle elde etti~! atra. tc: faydalan nymıt-tır. 

neraı Tojo, bu faydaların .lapon 
yaya kaU ZAfcr için 1tlmat tPlkın et• 
ti~lnı ayrıca izah eyleıniştlr • • 
Zıyafetten evvel, Van lllınl' Vel ıe. 

refinft bir kabul rcami tertip edUmi§ 
Ye bunda birçok yUk.tok aahıiyetıer 
hazır buluıunu.ıardır . 

FclAkete uğ'rayanlar tadn·laı-a ve 
nıuvakkat barakalara yerıo.,urıım41 • 
ıcrdir, Tokat, Samsun, Sjvas '\'e Amas 
yadan ıönôerllen çadırlar da halka 
dai!'thlmıştır. Telgraf v• telefon haL 

Şark cephesinde 

\!en &)ağa. ı,alkarnk partin n det ş • rt'isi Atıf Öd J z almış ve F.enaf 
ır,ez ha§kanını şlddetıe al'uşıamı~lar. lt'skilatt :mevzuu etrafında bir ko .. 
dır. nu ,ma j npm•c;tır. Atıf Ödul esnaf 

CUmhurrelsimlz kPndllertne taııstı dnvnsmı ıki '!::akımdan tahlıl et 
rc'ileıı ka.ltukta oturmıyarak aza ara,. miştir: 

m~a ve ön sırada yer a!mı~lardır. Birincisi esnafın refahı, ikinci. 
Eu c> nada ltorıgıc ,rei.8. R •fik .Ahmet !-i de esnaf tec::kilatının c~nı1ycte 
S \ier.gil ayağa kalkarak: bai?lant1rek biı ı:ok bakımlardan 

- Aı kadaşlar, demi!!t r, kongre • n.uıak be • ı •ı temınidir. Atıf O. 
vıl7. en !il re.ılı gtlnUnU yaıı)or, Milli dOJ il'llttln 1 tanbulda 52 hini c~ 
Ş !im•z Cwmhurre sı lsmct lnönUııU ııar <'enıİ)ctleı1ne kııyıtlr 28 'bini 
yüksek hclctlnız namına tıız mlc B<'. de Cfmi) e~ <lısındn olmak iır!'re 
1 • lıyonız. 1 bı ~ esnafın bıılunrl1 ~unu, J cı. 

Bundan sonra koııgre caıışmasına tanb ıl nüfu unun 350 binini <c::naf 
devam etmı~ 'e Ya\•uz Abadan bUt. ailesi te!'.k.il et ığinı, SÖ\'lemi tir, 
çe en Umenı raporu hakkuıdıı .söz aıa. F:sn:ıfın cemi) eti terk er~ ]C'U\ 

rfli{ yeni var dat ita.} ııalt.ları bulunma. arada .sırada bulunduğu <'emivctie. 
ı IÇUl ıdarc heyetine direktif ver lme re baq '"tldıı!hınıı, ayrıldığını böy 
tlkllfındc bu!unmı.ş n teklif ka. lece murak1be iz k2ldığ'rru 'Ve bu. 

bu ed.lml tir • mın m:ıhzurlnmu sayarak her eıı... 

(B~turafı l inci a)Jad:ı) 
!.ıııl.:, 180-0, top, 3000 m:ıJdneU rn. 
fek, :.ıouo ootın3tik tüfek, 40000 
ttifek, i400 motörlü nakil vasıtnsı. 
1000 motosikTeı, 6000 tıeygir 'ar
dır. Almanların ~k rniktnrda tı('n.ı. 

~ı. tank ve ıııotorlü nnkil vasıtası 
tıı hribed ilmi~tir.,, 
m·sr.AR l'KRA'ıNAY r.tımtı.En 

metre mesnfede bulunmakta, kütle 
halinde Pkrn) nn istik:ını~tindc ilc-
Jemcklc ve rı•nup h:ılıyıı do 1rıı )ı.ı • 
kılannn de,·orn el•'lı•klcclir. Rus 
orcluc;u Ro'ilov" 1::111 1!18 kiloınrlrr 
derlir. mııerovo kc<;iınln deJ,I Rus 
ı::irlşl, hu kesimin \iman miiılnfo· 
ıısının son htıdudu olmtı!'>ı h:ıkınıın. 

<l::ın Alman orrtu<;ıı le-in <'i<l<li hir 

Bu sırad Milli Şet 1nöııUnUD biz • : ı afrn cemiyetine ka.> ıtlı olmasını, 
zat söz ıstemeleri Uzer.ne Ref k Ah. muamele ver!?'isinin tadilıni, fazla 
met Sc~cııgil a.}ağa kalkar.ık dem"· cırak ) ctiştrilmesinin teminini 

1 , 
lir kı: 1 tm·an ve ruhc::atname!erinln tah" 

- ı<oııgıemlzi şercflend:ren BilyUk cidini rle ist~mi tir. Milt:akiben. 
ş fıru z ,ayni z:ı.manda m•lzal:erelerl.1 esnaf hnstananesinin bugilnkü ha.. 
n ::c ştıı ak ve bize h tap ctrr,ek lflt • 1 ıundıırfo yerde islediği gı'hi fan1!-"' 
funda bu!uhııcaklardır. Biı:1 bu suret. I )'ete dev:ım eaernediğini, yeni bir 
le mcıut eden Şetını..z n em rlerlnl rina in'IRSl için bir ::ıha a.ynlma. 
t.ıe 11yoııız. sı tem~nni~in<le bulunmustur. Burt Mo~koHı, 24 (A.A.) Bu~li:ı d.ıı he sn\llııı k 0

(' bei1rr. 
Kızılorclu, lliller'in kendi i Jcin ------- Bunun Uzerıne Cumhurreis mtz al • <lnn sonra B-rlri Ncdım Gokoil 

ltı !ar arasında m krofon başınıı gel • soz n mt!'ı ve ıktr-adi bir konusma 
n.l~lcr 'e tam nıetn nı d.tcr Utunu • Htp 15tır. Hatip iktrs:ıdi terbi. 
muzda derce t ğımlz h tabcler ni irat ~enir <Skiye naz:.rran bugün yuk. 
ctm ıcrd r . seldığini ve daha i) i netıcelrr 'e. 

en emin zahire 1lnb:ırı olorak te- Gıda maddele · 
)al.ki etti!!i l .kroynaya gir.mlştlr. r 1 
r.epfıeden gelen tclgrnflarn gör{'. d 
Alm:ın rirali o knd:ır hızl1 yapıl• üşüyor 
maide ve o niSbetıe bir knrı51klıkl,, 
devanı elıne1'tedir .ki, Almtın hn\'a .Soğan, patates ve mercimek 
kıınelleri bozı;nın kıt'nlnrı dıırdıır- düıtü 
ın:ık iı;in nıihvt'r ku""'etleı'llif hom- Gıda maddelc>ri fiyatlarında çok 
hıılıım:ık zaruretinde kıılmıstır. Ya· mühim düşiıklükler olacağı anla. 
ı•ı rlonn1115 hıılde hinlerre ec;lr noıı ı:ıl:maktrı.dır. Deha ~ım.lıdeıı mer 
çeı·rrsine ı:?<'lınekterlir. Rıırnd:ı Rııc; dnı~k fıyatlaıınrn toptan 4h kuru. 
kıı,·velleri lınlen H:ırlmv'dan 250 ki• ~a diıı;tUğd ve altcı bulamadı'iı h::ı.• 
lomlere mr<;afeıfo b11lıınrluğu ~ihl her verilmektedir. 55 Jı:ı..rıışh.:k c:ı 
lıa~ka bir Rıı<; knln ıl:ı Ro to,.•a t:ık- iyi cins papatesler de 30 kt.ılıl"a 
rihen 200 kiloınclrryl' kndıır :vrıkın• s::ı. .. :lınaktcıdır. Soğan, ">!V\'ar f'atı-
lıışmı~lır. cılnrda 20, Beyoğlu semtinde 25 

· nt"'\LAR .ffi KAD n kuru solarak satılmak~.:J.r. 
ILERLEDTLER I Diğer taraftan İmıirden J:.ildirıl• 

J.ondra, 24 (A. \ )' - Sovvd lıu·ı ci~i.ne ~öre zeninvağı pernk~ndc 
ıı~T lelılif;liııde hiMirilen ile~cıne\f• ,:_ı:tıc:r 100 kunıf>a ~tl~c· :ir. _ 

nıızııran nı"nr i gün içinrlc 1 ı;. • s b h• b' ı·· ı ·· 
1fi:l ldnrnelrı- k:ıletmf Terdir. niin• e e 1 ır ur u 
kii i!erleınt' Yoronez - Tlo-.ıor lı:.tftı• 
nın l{:ırhın3 rtiişiiror. Simrli Hıı lnı· 

hıı hal iiurintlrkl Miller<)\·n',·n ~n 

kilorıwfrl' tn"s.ırrdeıJirh'r. Yorosi. 
Tor Ye H:ırkıır'a m::ınon lı:ıtıın rl.ı 
211 1.ilonıelre -ılnırıl'nrterlirler. Tiıı 

sıırt'tlt: Ru~Jnr ~lillcro' o') u hem 
ıloj!rııd:ın lır.nt hntıc:hn kıı ııll\'oı. 

söylenmeyen 
bir yaralan1a 

Cibalıde, Üsküphi D:de soka. 
ğında 27 numarada oturan Akıf 
arlınd.a. birisi dün gece Beyoğlun. 

hır rlrmrktlr. da Mis sokağindan ge~erken, mcc:. 
Dün :ılın:ın esirler <le dlkk:ıtC' hu! bir ahı ·n tec-aYuz.une u ':ramış 

ınhndır. 3fı600 c> irtn ikıc lıirin· ur. Bu a(l:lm Akifin i.ızerınc n.. 
den f·17.la~ı rHin nlınmı~lır. tıJnnş ve elindeki bı<'nkla kendı i. 

~TOKHOl,MJH'.N' <:El.F.. • ni sı::!ından yaralanıı~ur. 
11 BF.RLER Suelu kaçarken ~ak:ı ıımıı;ur. 

St<ıkholm, 21 ( A.~.) - Don fi(' Bu, Eüvukad.ıcla otur n .F'crid a• 
Ooneç ıır:ı~ınrt-ı hulıınnn llu~ t.m·· dındn birisirJir. Fakat bilttin ısrar
'"etfori ~imdi dii man hrıttarı f.l<'rllr• lnra rasmcn Akifı r.ıçi::ı yııraladı
rine "ifoAru ~ iizülmektrdir. Cienenıl kuruş olarak satılmaktadır 
Vatulin•irı kıınıancb-.ın(lnki Rt1<1 # Yarnlı tedavi altına alınmtı, IMlQ 

ku"'etleri ltalhıcrıd 'd .. 100 ıao. Ju Uttında t&lci.beta. li:'ır.fılmileir, 

Cümhurrcısimjzin hıtabeıerl, kongre reC'e/!ini söylemıştir. 
ıı asınn alkışlarjlo ııık sık kesilmekte (C::u:eten·ı'T. makineye \'erilin"~ 
.c! Mılli Şet, h.tabe~inl bltlrd kten ye 1.aıltır toıılaıırı dcHım etmek. 
sunıa kongre azasına ı,:ok sam ınt s!:lz te,·di). 
l"rk veda etmiş \e: · --------------

.,_ Kongreye iştirak b.!nlm için 
11 UDUSta 

.ahUyarlık vesılcu odu. Anlmraya 
l eplı zjn scl!mlarını g5tUrecoğlm. 
<;ok memnun o!dum.11 bu' uı muıolnr • 
dır. 

Re.slcUmhurumuz, aynı S!\mıml ınc 
ras 'Ule dış kapı)a kadar u ı lanmış 

ve celseye bu munasebetle on dııkllm 
, dar fasıla ı; er !n1 ştlr . 

ınıxcı c~ı.~E 

lk1ncl celse açıldık• an s1nra, Em n 
Alt Qurusoy söz almış ve Mılll Şe!ın 

17 sene cn·eı Adalar konS"I"esjnde 
nıııll blrljğln luzumuna dair söyledlğı 
&tizlere işaret cdr.ı eı;: Türk nııllet nln 
b ıgun bu biri ğe her zamandan :ı: yade 
ruııhtnç bulunrluğılnu hatırlatmış ve 
paı'l.l!lcrc yuııelen son borcun m . I 
lıırl ğln korunması jçin canla başla 

çalıı;m1aktan ibaret oıduğ">.ı:ıu belirte. 
rek söz!cnnc son vermiııt r • 

CRıı'='taratı ı inı·i o;a~ rnrı.ı > 
karsılık tnarruıunıı ptie.kürttuktcn 
!.0111'!1 yeni tır ilerleme ka) d:tmı 
lercir. 

Diğer taraftan. geneml Mon"o 
mc>riJ in Sekızinei ln°'iliz oı u u 
<>itti • e daha fazla Ttınus llud·ı· 
duna y:ıklaşmıc:: bulunmaktadır 
Tunusun dcgu ve ba~ n11. u~ıe ı 
lulum~n n ı"ttefik have kuvvetlr 
Biz.rte ile beraber bu mrmkk"t. 
teki bUt ın a'lkeı i lıedefkrı aralı'
sız boml,al:ıma ·a cle\-nnt etmek 
di~ 1 

ı~onılra. 24 (.\.A·) - Ron el 
.kuvvrtleri 'J'rnlılu"ta d'an c;,eki 1• 

mekt,.dir. Bu km'\'e'ler fimdi ~.ı 
te J<as"basıı.111 80 kiloıretre gnr. 
lrn la b ılunu)nrlar. ~ckizinrı or. 
clu P.omclir. tırtC'Jlariyle tcmtı..'I ha. 
Jindedir, Bundan sonra kUrsuye gelen profe. 

ı:ör lı~ahrettin Kerını Gökay, nesi mi • 
zıı sağııf:ına temns eden b r ı:ok ko • Ay başın d a 
nula,. ctrn!mda çok önemli b r hlta. Memurlara ÜÇt!f aylri! 
bcd bulunmuş, evlenecek.ere, cocutu ıeker ller;lecei.: 
olanlur:ı kola) lık göaterllmes!nl, eT • 

Av başmdan ıtı baren memur"..an .,., 
ı nmclcrde sa(;1 ı.:. muayeı:uinln daba 

ayn: mır:ta11 ucuz &"tela mııdde~ &J& , 
c ddtleştlrllmc.si.JJi, ltOyler-. itkt aokul. b-Jeıılen yenldeı :eker te\"ZI e~e~k., 
mastnın kaU .untı. ,.aaak edllmuf. 

t.ır Sn aeferkı ıevzjat Uç aylık ola • 
uf, rakı tlya~ la.rpte:.:;ı:. da caktır Her •7 •oo nam Gowr' f 
ayn, tıyau mu au -ım • ı bu l'!b lero :bir defada 1800 l'r&m ~ 
oıfOUr. 1 • 

hlı.rtttJ.n Kerim, Ç('Ollk ~ c Mı- •.aecıeıcur. Jl'tyat, ktto bqun_ 
aıtzı:a M]&'uu ~.nne de ~ :tlf! lnrruıtm • 
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-_r9:i~ir;_w~~X8~k gc~_v9ı~ tltM 

eren 
Gıy o tın de Can, Kumara ve kumarbazlara dair 

Kıralı. çe -S- ,~) DAVET 

Toplayan: Muzaffer Esen 
~ 

DUnkU kısmın hUlA.sssı: 
ı..tar1 Antuvanet Fransız vcliah. 
le evlenmek Uzerc V.yanadıın 

lmllcmış J."'mns:ıya gclnıınır; mUs. 
nkbel Fransız lmıllçcsi Ren nchrl 

Uzerlnde b r ndada resmen Fra.n. 
sı.:: "atandaşlığma kabul ediliyor. 

Ilen nehri ü1erind,.l•i tulftytı A. 
ııo;tur~·alr olarak ayak basan Pren 
., bur:ıcln. A' usturynhlıktan r~ • 
"en ayrıldı. Ve hu nyrılı5ın maddi 
timsali olma'k iizerc Prenses adn • 
'a kendisini knrşılamn.k ü1e:-e gf• 
İen de' Jet :ıdamlan knr .ı ında 
ı.astnn n.}ağn o~undu, }'ransız e!· 
111 esi giydi. 7'.a\'alh ~ocuğun üze
rinde nnayurdo. ait tek bir hatıra. 
nın bile J~lnıasınn. te5riaft :razı 
olmn.} ordu, bundan dol:t.} ı boynun 
rla.ki altın haı;ı, pannnğındaki :-·ü. 
2üi,ril bile ~ıknrdılıır· Kırali~enin bu 
ı;ocaklnk hatfttılannı bir dnha gör 
memesi mukadderdir, 

t te bu anda on üç yn ında ge · 
Jin Fnınsız toprai;"llla ayni; ba-.tı~ 
ilk saniyede hüngür lılingür ağla• 
mağa bn ladı. Etrnftald1er bu ağ• 
lıQ-ı~ı bu gü7.el 'e e'\imli ~ocuatın 
i5tikhali lı:in bir uğursuzluk ay. 
dılar. Esasen bu uğursudok falcr. 
~lddan za\allı Kırnliçeyi giyotine 
kadar takip edecektir • 

lK1NCi U<1UR UZI,UK: 

ıl duğUıı 16 mayı tn. Versay 
barell'lllda yaıııhlı, \' enıay kili!e. 
ind~ ayu1ı1en sonra nil.a.h Mğı. 

ıhnı e\"\eli Kı.rnl imznlaüı. Jnun• 
la.nma sırası gens; Prense:. .Mnri 
\nt\nruıete ııeli:.•ce o mııterc.-<ldit 
\e ı;clıin"en !:İzgilerle im.ın .. ını a• 

laklı· İn anca duyuş l"c dıişünü"Ü · 
ne <le hiı; bir ey denilemezdi. Fa. 
kat Fransız \'eliahdı ile e\·lentliği 
,·akit olgun, değildi', Jıafif me~. 
rep, ılü,üncesb:, dald:ı.n datn ko
nan bir ktz oltım lari Antuvnnet• 
ten Fran'>ız tahtma oturacak bir 
im: ;yaratmak ha~·ti ~üç bir işti. 
Ilunn nnntc;i tari Terez de his. 
setmiş, krzınn uzun uzun nasihat· 
ler Yermiş, Fran"a~·a gittikten 
sonra bu na,ihatlerln~ mektuplar. 
la deHlm etmekte de kusur etme
mi5ti. 

Versay arayına. yerleşen Viyn> 
nalı yelialıt kan ının etr.ıfıncla 
uyandırdığı te ir hiç de fena de. 
ğildir. Uzun znmanclanberi bu 
lmdar güzel bir ı>rcnse'i gönni:ren 
hiitün nrnv halkT fori Antm·a. 
neti seviyo;: gelinin hanedanının 
mi'ra ı olarak mulıafa1.a. ett;ği mağ 
rur yüriiyii5ü ile dudaklannı sü • 
liyen i titıfnflı gillümseme c;ocıı'k 
ıle-necek kndn.r ~enç 'kac1ınrn ctra. 
rındn. hiirmet, ~ekinmc, hatta kor. 
lrnrlan öriilmü bir tlaire rizmek• 
tedir. 

l<'ak:ıt :Wcıri Antu,·anet }'ranaı.r. 

Sarayının {;'f.Ce ~üııdıiz dc\Am e. 
den teŞrifatın:ı bir türlü :'llı ama. 
mı~tır. Yii.kı:ı A ,-u.,tı:ryıı ara),n. 
da da te..,r;rat çok ıkıdır, Faliııt 
bu t~rifat yaln11; mera.sim zaman. 
lannıı mnhsu tur. R~mi :taman. 
lıtr d ında, samimi bir hayat ya• 
anır. Fa't<at Versayda uyumak l>i. 

le ıırotokola tabicli'r. l\Trali~e f'}. 
ınadan e\\ el oldtıj;'"ll gibi Kıraliçc 
olduktan sonra J"ran ıı sarayının 
sıkı te rifntına ahsam.ııdı. \'e hıı 
ha~ata uyamayı.,mın ('f:rZ:l ııu ~ok 

:l~r olarak <:ekti. 

_ J>µ ynzılvımı aayın polis mUdürilrnilze ithaf ediyorum -

Ft~AKlKA. kahveler, kıraethaııeler kumarhane değlldjr. Fakat 
bura!;ırca oyun OYnandığı için, çocuklar, talebeler ve gençler 

görer.cğ.n t!alri!e oyuna alııııyorlar. Bunun iç1ndlr ki. bu Sibl yerlerin, 
öyle on bea ı;ilnde, ayda bir değil, hergUn kontrol edllmoalni istiyoruz. 
Oralardan, yalnız talobclerı değil, umumiyetle gençleri, çocukları kal. 
dırmak ıtzırodır. Zo.bıta bu hususta. cc.zrl tedbirler almalıdır. 

Burnd:l "olr sual nı:mak Urun: 
mıhvclc:d" oynanılan oyunlan Jmmar :nevinden sn.yabllir miyiz? .. 

Z::ıbıtaya güre kumardır. Bu kanaat yUzUndcndir ki, çok defa kahve. 
ıcrl lmpatı)Ol', sl\h,pler'.nı mahkemeye sevkediyor. Fıkrimlzce, bu doğ_ 
rıı blr baıckct değildir. ÇUnkU, kanun, ganbot alman oyunları kumar 
n&,inden s11.ydığı glbl, birkaç kl§iYi kapalt blr yere toplayarak oyun 
oynatanları ıtumıı.r harici sayıyor. Bu tarıre göre kahveleri kumarba .. 
ne, kahvedlcrl kuma~llanecı. .snyabilır miyiz·! 

Kahve::iler, mUştcrllcrlne vcrdlltleri kt\ğıt, tavla glbl oyun Aletle_ 
rlnclcn Jta:. ııık olnrak ganbot almazlar. buna mukabil lokunı ve kah.. 
ve verirle:-. !Buııclıı.n b:ı§ka, iki veya dalla. faz1a oyuncu araamda. para. 
sına oyun uyna.ı:aııı.r dahi, bundan ltahveclnln malQmatı olmadığına, 
olnmıyacaf,ına göre, dUkkAnmı kapatmak doğru blr hareket aayıla. 
maz. Devlete karşı bntUn vergi mUkellefiyetıerini ödeyen bir adamın, 
tıcarctgll.hını b rknç ay kapatmak, onu zarara sokmak, tflAsa aUrükle. 
mck de:nd1.tir. 

Kahve oyunlo.rmı kumar nevinden saymak, 111.zımgcllrao bunu l. 
11\n etmek, dUkkAn eahlplcrine, §U ve bu oyunları oynatmayınız, de. 
mek IAzımd·r. Bu yapılmadıkça, gtzU bi.- akldden, iblr anlqmadan baıı. 
ka blr fiCY olmıyan kahve oyunlarından dolayı, kahveciyi kabaluı.Ul 
görmek drıi?nı değildir. 

Bu hareket tarzı, bu telı\kkl hem b:rçok JıBksızlıklımı. sebcb olu. 
yor, hem do bir takım aullııtimallere yo! açıyor. 

Kanuni me.mnulyettn ve pollll baskınlarının kumar salgınını dur. 
dııracağıııa kanı dcğl'Jz . .Menn fnzıbatın tesiri - hele buıılar :rnUııavl 
IJCklldc ('l:na~a. - ancak nhlW kabahatleri gizler, belki de fazla!aıı. 
masına .:nanı o1ur. J?akat blltUn bUtUn kökUnden kaldrramaz. Bunun 
tç.n, bu ynman hastalığın tedavl çarelerini mnncYlyattn ara.malıdır. 

Ynlnız bir :ıokta:rr daha belirtmek isterim: 
Zabıta kumarla vı.ı kuınıı.rb:ızlarlıı. uğraşırken, bUtUn dikkatini bir 

kaç rnarut kun.arcı Ue, birkaç kahve ilstUnde teksi! ettirmemeli, ge.. 
nlı;ı ölçüde !ı.allyetc geçip, bu i§i geçim ''asıtası yapanlarla uğrafmaıı, 
kulUplcrdc <l k•Jmar partilerine mani olmalıdır. 

Kulüpler ve kumarı maişet vasıtası yapanlar hakkındaki b!lgi ve 
f kirler mı •,annkl son yazımd:ı. yazacıı.ğım. 

Cllln sE-llp J~ne-t okur arkandan Ö7. ev!Adm, 
.ı\man cfll olurtınn sakın oynama kumar! 

0:
LA'EDRt 

(:ı:ı B11_ndan C\.'Velkl ynzılar HJ, 17, 22, 23 ilkklnunda. çıknuııtır. 

dan Bundan 
V enedik §ehri naııl tanzim olunacak 

tarken kaleminin ucundan ince Versa.y arayına. ~erlescn ~larj 
pnrsumeıı k~1ğıda bir dnnıJa. mü- Antııvanet ile lhti~·nr Frnn :ı Kı. 
rt>kkeı> dtımlntlı, Dcdikoıtudan hoş ralı On Bec;inci J,uinin ı::-enc goz. 
!anan, l•üclik h:ııliseler<len mana desi Madam Dii Barrj amsınılıı. ı:e. 
o;ıknmınl.t11n 1:1llim hir tad duya.n tin bir çn,rpı':'ma. b:ıcılaclı. Bu ~ar• 
lJüyük hnU. lmticsi bu lekeye der. pı..,mny:r nı;an :ımHlam du Bl\rri Jc. 
hal bir damg Japı tırdı; nıüstak. th'I, ,·eliahdın henüz çocuk dene. 
hel Kırnlitenin omrU Ltnranlı. lar <'ek ltadn.r genç knn'IÖır. Dahn Harp de\aı eder, hirı:-0k ı:;chir. 
ır.eri 'nde geeecektir, doğru bir tabirle hir halk kadını leri hnrnp eylerken, lıara, hanı, 

Gece \ e a),n gen~ bahı:elcrtn olan, hatta bir nralfı< umumi e\le. deni1. muharcbelerincle ynnan yı. 
de merıı .m )npılacektı, fal.at h:ı. rin birislnıle bulunduğu ri,·ayet c. lulnn memleketlerin, müstakbel L 
'a l>inle.nbire bozdu, ~ölln üzü k:ı. dilen Mndrun Dü Bnrrinin \'er say mar plllnları yapılıyor. İngiltere -
rardı. l\.e>rkunı; bir fırtuıa ı.optu. snrınnıa ~·erleşnı1;"iini bir 1iirlü ı:e- de, harp sonrası iı;in, bir J;:omi • 

cak, uzun senelerin gayretiyle, 
son ~eklini alan bn plinla halle. 
clilmiş olqy\lr. 

im'}elder lıirbirini ko\ aladı. nr- kemi yen Kıralın üç l;ızr, kendileri• yon, ~imdiden plilnlar "ücude l•c• 
Jıa md:ın (fa ortalı-;., sele ,·eren nin h~r tiırlı.i aı:mnğa <'e~aret ede_ 1iri~or. Ahıınnyıı<la d:ı. boyle .. ev 
1 ardak tun bo anırcn"ınn bir ~·ağ. medikleri bu çetin hnı lıi, ı\ "'"t ıır. )eri ;y1kıl:ın1ar için, e'ler, mahal, 
rnıır. ynh Prencıese nt.:tmnııılıırdr. leler, hatta 8ehirler meydana se. 

na beldcnıniyen frrt.rnayo. yı'ne Veliaht karıı,ıiyle güzel c;özde n. tirilecr•;;:, 
bir uğursuzluk m:ına ı \erildi, Fa• l'ttsm<ln ha~lıyan bu ~nrı>ı ... ma a. 1taly:ı da tarihi bir ehir olan 
lmt clnhıı. hiç kim c bu izdi,·ar.m cle<'e hlr te rifat lmv~a.srdır. \'e Vene<liğin tanzimini düşünüyor. 
meydana ı;rknracağı yt-ni hidtse. ıırotokol ihtilafından doğnıu tur. Ga1.etelerin ynıdığm:ı. "Öre, \'ene· 
lerin fa.rkındn. bile değildi. \'ers:ty S&rl\yıncln harfi harfine ri. elik, haz:ırlanan bı"r ı>Ilnn. göre dıi-

Uliiffin .ge" i ~Uzel "t-lini, ge. !'Yet edilen etiket kaidelerine ~ci· :t.eltile<'~ktir. 
Jin odnsın<ln bef.diyen ikl'bet orun re kÜ!,Ük mertebede bulunarı jdm. Vcneclil;:, enelerdenberi, İtal• 
) ıllar lıerke e ve tarihe meÇhul sl!'ler bü) ü'k"ere so~ öyliycnıczler, ~·en mimnrlnnnın zihinlerini yornn 
k:ıldı· •·nkat sabahle);ıı tombul ancak büyiılder tnrnfmd:ı.n hitnıı bir mcseleycli. Buracfa, mhhi'm 
\elinht \c t;ok ~Uzel e i tamamiyle eclildihten onra re,·ap \erebilir. tnmirlcr. '"enic; mjl,)ıı tu .insant 

İlk ,.e en mühim olarak ynpıla. 
cak ŞeY, zamanla aşınını~ ve kanu 
otomohl11erln '\Ücııde getirdiği dal 
~alarm darbeleriyle ,;eclelenmb o
lan csC.ti ~aray teo::ellerinin Ye ıs. 
tinıı.d noktalarının tamiri veya ye. 
niden İnŞa<tıclır. 

Kanallar yine e!>kisi gibi şeh• 
rin ba..,lıca yolları halind * kalacak· 
tır, Yalnız bunlnrın a.rao;ındn, di
ğer kanallarla irtibntları bulun• 
masıncla.n birer durgun su halin .. 
de bulunanları doldnrnlacaı.Ianhr. 

(Ba.ştarafı dünkü N,flda)' 
- .l\Iersine niçin geldiifinizi !üt• 

fen söyler misiniz? 
Refik bozuldu: 
- Ben mi?. Dedi.. Şey.. evet

Mersine niçin geldiğimi soruy<>rsu• 
nuı ... Şey- Bilmem ... 

- Nereye indiniz? 
- (Büsbütiln hayretle) bir yere 

inmedim. Do~ru buraya geldliliml 
söylemiştim sanının. 

- O halde size Şefik beyin ote• 
lini tavsiye edeyim. 

1 

- (Pek fena bozularak)' Şefik 
beyin oteli mi? 

- Yahut :\iurat beyin oteli ... Si• 
ıe evimde bir oda ayırmak isterw 
dim. Lakin görüyorsunuz. Yerimiz 
pek dar.. Bnndan başl(a refikamın 
halası da misafirimb;. Altı hartn 

1 

kadar burada kalacak. 
- Pek gilzel. .. Sizi :rabats1:ı: el• 

i mek istemem. Otel daha münasip, 
Bu sırada odaya mergup glrdi ... 

1 
Ahmet Karava: 

- Nasılsın Ahmet? Dedi. 

1 
Refik Mergubu görünce kendi 

kendine: "Vay... Mergup bey... Ne 
hoş tesadüf .. ,, Diye söylendi. 

Ahmet Kara, Mergubn: 
- Beyefendiyi tanıdın mı? Diye 

~ordu. 

:'lfergup kayıtsız bir halde: 
- Bilmem, diye cevap 'Verdi. 
- Canım, nasıl tanımazsın ... Bir 

ıık~am lıtanbulda lokantada beraber 
yemek yediğimiz Refik hcvl lanı• 

madın mı'l Hani Mürsel de vardı· 
Men;ıup, ayni lcayıtsızlıkla: 

- Hele sordu~na da bak ... Ben• 
de o keskin zekA ne 1rezer. 
Akşam :redi~imi bile unuturum. 

Nerde kaldı ki lstanbuldaklni ha• 
hrhyacaihm. (Rdik beye) Merstne 
.nicin Reldiniz beyefendi. Hangi 
mühim sebep sizi kôyiimüze sürük• 
ledf. 

- Köy mü? t~tanbulda böyle 
~öylemi:vordunuz. Ahmet beyle he• 
rabtr Mersini rnethediyordunuz. 

Ahmet Kara söze karıştı: 
--?ıfersin ,imdi pek de~Işti. 

Ba\. :\fergup teyit etti: 
- E,·cı ... Her şey rleğiştl. 

- Beni kösenin lokantasına sö-

pılmı,h. H"1buki. ondan A<'llrakİ 
12 sene de, para!nzlık yüzünden 
tarama ve temizleme işleri yapıla. 
madı. Sonra, son senelerde, bo işe 
tekrar de,·nm edildi. Bu aratla Yt!' 
r.i binalar in5aı;ı ~çin de bi'r takını 
yerler kurutuldu. 

Planda, clikknte alınan nokt..a. 
lardan biri şehrin sağ1ık Jnd~le. 
ıidir. Ec:ıki e~erlerin korunma.,ına 
ha~redllen ı:n~·ret srrnsında, ~h. 
rin ~ıhhi ,·aziyetini ,.e ti'cnrct ha 
yatını alakadar eden ihtiyutlar da. 
nn11tnlmamıştır. Seğlrk '\'t2iyeti 
Frezz~l'l'a mahallesinin ydulmı\ • 
"Inı icabetlirmeokterlir. Ro mahnl• 
le yıkıldtktan ~onn, yeri rlikl<atle 
l;un1tul:\cak Ye orarla :ı-eni bir l!la. 

Naklid~n Barhan Barea'R 

tilreceğinizi söylemiıtiniz:I 
- Kösenin mi? .. O :d!ikkinı Jm• 

padı. 

- Ya Fazılın rakı.Sı7 
- O da Mersinden ayrıldı. 
- Siz :Mersini o kadar methet• 

miştiniz: ki.,. 
- Adi bir '81aı-
- Ya benli Merzukn? ••• 
- Benli Merzuka mı? 1ki aydan• 

berl artık teşerrfif etmıyorum. Ca~· 
ğı dinlemekten zevk alamıyorum. 
Dalma istirahat.., (Saatine bako· 
rak) o ... Yemek vakU gelmiş .. Bıını 
müsaade .• Bu dedikleriniz boş şey· 
ler beyefendi Siz de Mersinde hcl"" 
kes gibi -vakit geçirmek mccburb·c
tlnde kalacaksınız. All:ıhaısmarl • 
dık Ahmet ... 

Ahmet Kara, arkadaşı çıktıktan 
sonra bir Irnç dakika sustu. Sonra: 

- Mergubun hakkı var. Beyefcn• 
df. 

- İtakkı mı var7 
-Evet.,. Mersin btr 1stanbtl1Juyu 

eğlendiremez, 
Refik yol çantasını kavrndı;• 

münfail: 
- O halde Allabqısmarladık (fos• 

tum ... 
Deljf. 
Ahmet Kara, Alaycı bir gülümse• 

me ile: 
- Sizi yemde ahkovmak ister• 

dim aziztm. l..lkfn ne çare .•• Bugün 
kaynanam pek hasta. Neş'esl yerin• 
de değil, Fakat telAflsi mümkOn • 
Gene bir gl1n bizi şerencndlreccği· 
nizi fimit etmek isterim. 

- Hiç şüphe yok beyefendi.,.. 
Allahaısmarladık .. .. 

Güle güle ... U~urlar olsun.,. 

* ••. 
l\fnrtta, elinde bir seyyahat çan.1 

ta~ile şimendüferden Mersine çıli .. 
tı. 

Yolda ilk ra~tlatlığıııa Alunet bc
yln nerede oturdu~nu sordu. 

Rcfiğin muhalııbı bu sualden şaş• 
kın bir halde: 

- Hangi Ahmet bey, Mersinin 
hemen hemen varısı Ahmettir dedi . 

Refik dü~Uudü. Evet hangi Ah• 
met beyi arıyordu. Bu suale cevn•> 
vermekten aclı bir holdeydi. O 
gün aqama kadar şehrin altını fic;• 
tüne getirdi. Ahmet beyi belki yet• 
mi, ki~iden sordu. Nihayet bir kr.• 
Pi önünde rastlndığı ynşlı bir kıı 
dına: 

- Bayan, Ahmet beyi tanır m•• 
sın'l 

Diye sordu: 
Merdivendeki l''lyln, "hangi Alı• 

met beyi?" .ıtibi bir sual sormadı 
- E""et ... İşte ,u meydanlıAın so.• 

nundnkl knpıyı görüyorsunuz d..,. 
liil mi? Yanınrla bir dnkkl\n var 
Onun ,.anındaki evin ikinci katın 
da... ' 

- Te5ekkfir edcrl:n. 
Refik tarif edilen yere gitti. Ka· 

ne 'eıİ7diler. Zira 'elliıht yrlll\J'C"' ter. I 'e ıslahat ~·apılmal, lfızmulı. Bir 
~:.;Ji knlan ıhlıi nnzasr ytizünden < nc,·nmı , nr> urıi meseleler ''ardı l•i bunlar, nn. 

Mnri Arıtmnncte Jıoca ohımamıştı • .1------•---------.. -----··------.;. ______ .. , ______________________ "r 
cliahdrn terJm i i uzun sürdü, 

Kanallar, daimi bir gayret isti. 
yen ıı;u yolln.ndır. Çamur ,.e <liğer 
maıldeler, kannlle.rm zeminini se. 
necle 9 santimetre yük eltti~i i!:in, 
1923 sene ine l<ndar, taram:ı ,.e 
temizleme i leri munltl7.aman yıı. · h~ ile ,·ücudc ~etlri'erektir. 

pıyı caldı. Genç hlr kız ııöründll: 
- Kimi istlyo~unuz1 
- Tiay Ahmedi? 
- Siz klm~iniz? \ e lm amn mn ortaclnn lialdm). 

Fr nmeliyat ie:tbedJyor. 
r "it l'I 1.-.ıi lm cımeliyata 

nncak c\ lenmesimlen yecli ~·ıl son 
ra l'nı.r olabllrli. On Altrncr Lui, 
A.ntuvnnet jle mii fcr~c hayata 
hns)arkcn artık Kıra) olmu tu. 

GE 'Ç Km.\T.tÇF.~IN' 
HU USt'YFJJ'I.Jmt: 

lari Antnmnet f'OCuklnğnnda.n 
heri nte5li bir Jnzdr. Çocukluk yı'• 
lnnnı ı;lönlırcın sııraymm bah~ele. 
rincJc lm.rdcşleriy]~ Jmvnlama.ca 
oynıyarak ge<:lrmisti. Calrsman, 
hir ,eyler iı~renmi'yc hic niyeti 
\oktu. :1.ekusını <lcrsten kacma'k, 
i.i:'l'elmenleri alclntmak !!:in kulla. 

lll.)'ordu. 

},ran rz veliahrlı ile c\ lenm.c ih. 
timalleri h:ıc:: ~öster<ligi sırada gü
zel ıh tı'itiıryn. Prensesi henüz <ı• 
l."\1' ııp ynzma~ ı biln j~ ice iiğreııe. 
mcmisti. Cmumj malum.atı ~ol' elr. 
i'kti, müzikten de bir şey anla. 
mıyordu. 

}~\'lennıc a~inbn t;ıkıı.,. çılı.mn 
Mari A.ntU\ anetln tahsili\· le sı'ln 
bir al"•ka b:ı.c;lndı. Prenses her ~un 
ı'an dersleri nlmağa başlatlı, Fraıı 
sızca öğr~nmesi için bir miıd<let 
''i~anncla bulunan iki Frnn ıı: ar. 
fİl§lten i..ıtifR<lc edildi. daha sonra 
Pıu İ'Ş Fnın'Jf! lıllkfımcti tarafmclan 
gonrlerilen !ıjr li~retnıene \'erildi. 

i\fari Anttımnetin lcalbi çok te• 

- Gfü:f!l bir kıL ıleği imi? - Onun -;ize lınr,r büyül> hir 
·- E··~t Şeyda lıanmı.. yakmlığrnı biliyomm dn. onu~ için. 
Suı.tu ,.e hiç konoıımnrlan, lıii_ bıtna da.ima sizden bah-e<lcnll 

kfımd önii,1~ ~eldilc. !\efe i u~· Ş~ydanın Ylizilndeki lcan, nlı:a. 

muş yorulrııu gibiydi. 1,. c· s ~:ın. bir dı:_niz ı:~.bi .~ekiliverdi. Rn,ı 
-Tramuya binip dön ek mi? ~ ~~- onlıne dı>gru duştu. Fnkat hır ~ey 
Dedi ,.e ~onra hirdenlıirc \'at. ,'CJl!l..J::U:Uıl RA 1-t/vfl G ö~ç E "öyl~~i de lazımdı. Ilıınn hi~ 

~ti: ;o •ettı: 

- Hayır, ~ura.dan bir arnbnya 1 Q -. Ev-et dedi- Salim, çok iyi 
athynlım. 1nnirin ._ordonuno gör. kalplı. , • .:fakir ,.e yakınlarını an. 
mck i">terim. 1 Se\inçı..? ;,nır: lht"nırl ellerimi l lışıyordum. imdi ken<limi o 1'adar 1 yan insanlardımdır. 

Gnr.)> 5ey: tuttu Ye başını omuı:umı:ı. koy~ır gi• <la halita bnloyonmı ki.. • Bundan c;onra uzun müddet u • 
B'rdeııb'• ". , • : b 1_ bi oldu. Sonra utnnnrak !;ekildi.. Onun bir "'eyler söylenıcse Jıa• tuk. Dalgın , .9 diişUnc.cli nıoziği 1 ı.e _..ıne ne5 e ın. 0 

• k f' k J 1 b' h 1 d • h' d ·ı · old m el' • • d ., .. ük .nu~tn. J<'akat anJ.ı.ılım lii, bu halin. b'. ~ıc:ı , ı;cğ ı o ~ ~ ır d a';nın ~'!1 :n ~gr~ı ı~'te er gı ıı o • !nlıyorclu. ~11 (le içım ~, :) 
ıle bir 70rakilik, bir cnliyet ,·arılı. ~t tın '"?r ı ?°l~ ~ hı!:>'nıı luy u~. :ı ıt S rrl?' ~adm1: l' b 1 b bır yeisin ngır '\'e buSlanli". a ~~ıtır 

• d ... U 11 • . . Uırc enbıre ~n ımı :ıtır at mı. - • n ımın e ttım< ı' uraı ı:ı. u. c;eyrecJjlyordum. On:ı., a mın hen. 
• Kor on, 1Ef;~ n: " c ıg, hıiyüJc ~im snncrılı. Hayatın büv\ilc bir. o. lunmac;ı ne kıırl:ır iyJ olurdu': disinl se\'di~ini ih<ıa' etmiştim , .e 

h~~ k:ılar 1 '<: 0~~ ~e ~·f~l.erlc ~-ununa knınlmı~ gi11iyclim. rnicat De.dim. Durdu. Ytiziime baktı. bu suretle. ba5ka l)ey]er de ıöyli. 
~obet tn an ~nzır. • 1 e e 'ele. ne olursa ol~un nıuka\'emct ede. Kn<1lannın hafif!:e ç:ıtılılı~nu \ 'e yebllmi'ltim .. 
lı, :ıluntılı lıır gaco ;\a5ıyordn. cektim. ~eytla benim için ancak \'e ~ö:r.lcrinin bii"lbtitün ~(il~el<'ltıliği. Kontişmavı, yine hmim açmai.<. 
• Ga1inolar tıklım trl;Jrm doluy<lu, ar.ruk, lrnrrlcşimin !'evı'liği Juz ola. ni ~ezdim. lığm1 icabeıliyordu· ı~an, zaman 

- ~ön~ le otura]?". . . bilirdi. Re<lbahtlığımın olçii<tiız - YalmzJrğnnızdan '.'!lkıldın mı zantan o kadar bo~or Ve o kR 
Dedı . .Kordonu lıe~ennıı"stı, deriııliğ! içinde dişimi sılmrak, ka 1 yok a Saim?. c'lar aciz bi'r vaziyete dü., üyor ki .. 

- Baylc hfr salıil istanbnlda da hi'mi 1'tnılrerc1; yn~:unağa mecbuı• ZekAlr. ke9'kln \'e becerikli ko. Bir arnlık: 
yo"ı<, ı1um. nu.,oyor<lu, Şa.,ırnnştmı: - Sizi -dedim• yann kırlara, 

niyor ,.e arada, sıratlR Karsıya• P.nnyoları geı;mistik .. aralıacıya - Hayır, ne münasebet Şey. bahçelere götül'!'em .. anneleri de 
knya '1alnyordu: Se.!llenclim· da!., Bunu nereden çıkardınız? beraber aJmz, gUrel bir gün ge. 

- I'ml pırıl. bir ~-ırn parlak in· - Dönelim.. - Cümlenizde höylıe bir ınnna çiririz. 
ci.. Klorinidi ~nzino onda i'Vlik. Yar <'ıa.. Dal~mlıktan uyanan gözleriyk 

Yine binlenbire sordu: ~yle knlnbalılıtnn uzalcça bir ma. - Ilayır, lmt'i'yyen •• yalnız ~u adeta bfr tuhaf olma,tt!, 
- ?\.iı:in hnna Şeyrla. lıanım di- ~a l.mlabilclik. Burnılan ht>m ctra. Ynr l<i.. - Fena olmaz .dedi. istene 

ye hitap ediyorsunuz?. fımrı..ı, he • de <'...a,cldeyi İlİ<'c giire. Sözüme (}c,·nm edemM1im. ırnn• ni:t Sedime hanmu da atalnn. 
- Xasıl i1terseoniz öyle siiyliye. lıHiyorcluk. 'fiıkMnmt-1 bir mfürilc ıleki liüçiık keten mendili a"'abi Banu söylerken dudaklarında 

yim. Yardr. :retle lmnı5turu,·ordu. ncı Ve sitemli bllr gült.ı, titredi. 
- Yalnız "Ş~ydn'' eleyiniz ol. Gazo1.lanmı7.cl:ın birkaç yuılunı - Devam ediniz. - Bilmem. -dedim. )Unun var 

n'llZ mı~ 1Jhncnya kıular hiç 'mm.: mndık Ve birden karar Yerdim, <'ilm. mı buna!· 
- Peki ~eycla.. Şeyda :ı .... g'iı "'ÖZe ~elmemeğe !;a. IPmi tnmn.mladnn: (Devamı var) mi1, Zt>l<İi<:ı )erinde, nnla}ı~ı par• _______________________ 1 _______________________ , .. __ 
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- Kendisini hnyrette tiırali'• 
mak istemem. Adımı hildirnıeğ • 
lüzum .ıtörmüyorum. Fakat ne ı .. c .. 
Ona ''Refik Temkinli'' dersiniz. 

mr kaç rfııkika sonra kapıyı dö
nüp gelen genç ktr: 

- Buyurunuz, dedi. 
Refik girdi. Ahr'(let Kara neş'c 

~ız, soğuk, durgun bir tavırla o
d'l knpı4'mdnn içeriye girerek hn· 
fit l>ir sc~ıe: 

- Sizi beklettiğimdcıı öolayı tie• 
ni mazur .ıtörünüz beyefendi. Dedi. 

Refik elini dostuna uzattı: 
-Aziz dostum. Dedi, Slıl bul• 

maktan artık nerd~ysc tımidim! 

ke~mek üzereydim. 
- Sizi müşkfililtla li:ılırJı~·ahl'· 

dlm. 
- Görüyorsunuz ki 'VD(liml yed• 

ne selinnlş bulunuyorum. (Yo' 
ı:antasını göstererek) Nerede otura• 
ca~ım .... 

- Nasıl istiyorsanız, bliylesl mll• 
kemeJ ... 

- O rahatsız olmayınız 11lzln1 
A'llmet ... 

- Dedikten sonr:ı kendi kcnd:• 
ne: "beni birdenbire karşısınd'l 
görmek len o kadar şaşırdı ki otıı • 
.. acık bir iskemle bile g~stermeyi 
ıkıl edemedi.,, Diye ollşündü ve 
bir sandalye çekerek olurdu. 

Ahmet :Kara soğut. lıir tnrzda gli .. 
lerek: 

-SON· 



Harp cepheler inden dik cate savan ver' ' r Haber 'in bulmacası 'M PARA TOR L u K T ,AR ı Hı N DE 2 
...-~--------~;.....:..~~" ' EFELER V E ZORBALAR 

Lihg ne gibi ırH Hu' ltfO Zeybek Kaıra 
b ·r gere deniyor 7 ! Havddrlar 

SenelerJenberi, Mısırla Tunua araaında muharebeler cif' 
reyan eJ,rk~~ "L~bya,. iami gt>.çiyor ve eminiz ki, çolı 
kimıe. bu"" ımcm.n neve delôlet ettiiini bilmivor. Okuva 

cu/arırnı:ı t~nvır etmek iciu ba kelime ile nerelerin 
karted ıldiğini anlatmavı muvafık bulduk 

ı.JBl:Alli"IN HU >llıll 
Libya, Şiın~ Afrikanın ':arJ.ın 

da l\luıt, g~rbın•le Tııııu .... f:ııı.a. 
linde A)ldeıı.ız C'C:111lı•ında. l'rnn• 
~iZ ttsta\'9 h~ttı ve sa• lıı Al rıı.ası 
bulunsa genı' hı rAı·.ı·ı clıyan lır 
Barur, evvelce, ~n~nlı de, let,n~ 
ait iken, 1911 sene ınıf,! lt:ıhun• 
lann baccıı·unn uğranır., ve İ!H2 
srnC"sinde Dalk:ın harbi tıktığı zn. 
man Tdrlder burnsın1 hal~ ııya bı. 
rakmıya m~cbur olmus1ardı. 1.ılı' a 
0 unuuı~.ıı~beri bir İfal~ttn m~s 
teml~~JYdı· 

ı41tya. birbirinden ayrı, iki mın 
ıabd•'! mftre~k~ptir. ~ark kı5DU. 
na, eskider. BJ"ngazi'' d "ld" .ı;.; 

ı ..ı· 's· enı le;• 
halde, 1 m ; · ,.lr(?naykıı." •• bizim 
"tiarp Trab u~u ' dediğimiz garp 
kıs1111na da, frenkler ''TripoJiten" 
lliyorlar. 

1 ibyamn nUfusu, O.ımanlı Turk
leri ra~:rnmf'la. iki milyon kadar• 
dı. Şınıdı . yaran mikon kadar 
taltmin ed:'iyor. 

Ml5D' arazisinin büytik bir kıs 
mını, butiln Libya arazisini v; 
a.tan hatb Afrik ısılll İhtİ\'a e 
de çöle ~e ' 1Uhya ç~liı" denili. 
yor. Şi'mdı. colun. muhnreb .. leıin 
ce"yan ettıği garp kı<ınıına. "Lib. 
fa cl\IUnlin ııiınnl :kısnıı' " tınnj ve. 
riJjyor. 
StRt:NAYK.\ 'YABlJT JilSGAZt 
Baray~ '"Sirenayka'' İ'Dıinin 

ftl'i)melı, vaktiyle, lmrad:ı, mer• 

Araplar buraya ".Barka'' dJyor. 
lıır. Bu eyaletin baıhca ka.5&balan 
~nnlar<hr: 

1 - Biııgıui, etkiden bana ''Be 
renis'' diyorlardı. Türkler zama. 
nmda garr Trablusu vı'liyetinin 
bir san~ak ıncrkczlydj. Şimdi, Bin· 
g'tti \•iliy-:?tinfn m~rkezidir. 

2 - Eski"Siren" in y~rinrfe bu 
hınıın Krennah. 

8 - "Apolonya'' deniten ''Mer 
sa !ôiu-.a''. 
4- Deme. 
~ -Tobruk. 
Vaktiyb Bingnıiöe FltimUer 

saltanat sürmiaılerdf. Bunlardar. 
llAJife EJ • Muaz, Mısm zaptetmi , 
ve tam bin sene evvel Kab1re ıeh .. 
riyle "F.I - Ezhor'' camüni İDP. et• 
tinni,ti. Bu camide, o zamandan. 
bt.r; meıhur ''Eıher'' medreı1ui, 
talehe yetittirmiye de\'alD eUatlş. 
tir. Mısırlılar. birka~ af evvel, 
bııgUn, M15mn meıtbur Cnl\'el'l'İte. 
sı • Iau bu medr .. ~nin binim!İ yıl 
d 'ıııimıttuü kutladıbtr. 

lt &lvıınlar. bu •Jiyan istili et 
tı'klerl :zaman. Araı•lar, burada, 
Ömı!l' El • l\lubtar j .. min,le bir 
reisin etrafında t!>planmı,ıar, nn. 
:ıtrla h.\rhe de\'ftnı etmislerıU. B ı 
zat, bilihare teslim olunea ftal. 
yanlar tarafınrfan idam ed:ldi. 

TRİPOJ.İTEN VEYA GARr 
TRı\lll.USU 

•-· • "S·... " • · d b" -anı ı.en ısnun e ır şehir Gıtrp Trablatu, 1 ib~anın s:arıı 
tetfdl tden bir Yanan miıstcn.le. kl!lnuna verilen i~imdtr. Bara••, 
._., balunmnııı 'i17ümlendir. nu Mısıra kadar aunan ıark kıccmın. 
erafeli, sonraları btlylik tskendcr, dan rlaha tada r{ll manzarıuı ~ISs
Rom"blar ı\raplar '.., Tıirkler zap tf'rİ!', 
tettil~r .• Nihayet İtalynnlann eli. Bu '\ilayctin merke7.İ "Tripoli" 
ne g~ 1 Y'tnl ' 1Garp Tr"blıı.1u'' ·lnr Dı~h-

.. c:. 
crı 

1 

l 

7 

8 
9. 
fO 

Soldan sağa: 
- btanuul sokaklarmıJa tok 

rastlanan bir k113, 2 - !stanbul 
Mkaklarmda yasak ctlilen bir 
hayvan. bir erkek iSmi, ~ - Cel!la. 
ret etmC"k, 4 - Kumanda., !ııı5uıt 
dt"fil. 5 - Buğd:ı.y lapasr 6 - • 
nnğllm, mal. 7 - !timat ~t. klfl. 
8 - Başına (F) gelirse panayır 
olur, başrna (B) gcli'rse Ça.nakka
ltnin bir knzası olur, nota 9 -
Meylettirme. furuht et, 10 
Köpeği tafırdJ,. 

Yukan&an asalı: 
1-Yarua, 2 - Soluktan mU• 

tees!!r olmak, Ra:i. 3 - Sövilp 
sayma, • - ~redC"rtle11, &rUmce. 
~in kurduğu tuzak, IS - - Jl'amih·a, 
6 ·- Geç katma, 7 - flaret edatı, 
8 ·- Cib!nlik, şart Jlhfkasr, 9 -
K~tUleme, Tonınl"r, 10 - DllııUn 
ce, isdkbal, 

~F.fftR TiYATROSU 
DRAM KJSHJ 
l!aat il.il da 

aOYOB lllTILA.ı. 
Yuan: 

llomahl Bollantl 
Tlrlloelil: il ldPl:B 

KO.WWI KISMI 
n: ""8K1)'M nı 
T.-n• Bobfırt Nf'mler 

Ttlrkoell: Oemll Calllt Ofom 
Her perpmbe gUna 1&&t ıa.ao ~ 

Tarlbf Kattnıe 

ca kuaba"9 ''Oatlame"" dil'. 
Garp Trablmıa ile ftin~aıi ara· 

ııtnda unttyllk Sirt•• Hrfezi ftl'. 

dır. 
Garp Trablmu ela, Jnnanhlar 

?tomahlar, • .\rap ve Tiirkler tara. 
fmdan 1aptedıldtlden sonra ftftl
T&n)8ra ~ecti. 

-

Padi'aJı saraydaki eğlenceler • 
llen, u~andığ& zaman, !;e~ni <leği• • 
tim~k İ!:İn Emir~üne oğlunun ı>a· 
ra)rna giderdi. Bu İran hanı. Ze\ , 

kin, eğlencenin tiirlüsiinü bilır, 
bUnkinn her gefüinde onu yeni 
reni sijrpri'zler hazırlardı. 

Soltan Muraıl Emirg-jne oğlu. 
DU ~ok severdi. Ona adeta meclup 
tu. Hele sarayında tertip ettiii 
"get"e sohbet'• lcrine lıayıhrd•. 
Kenüisine bir saray ,·~rmi~, emri
ne aşaklar, kihyıılar taho,;I,, \c 
zevk ve safa için !iızım gelen her 
feY ihsan eylemişti. 

Mirgfine nhtmuna kayı!.la g;<!en 
padi,U orada yanındnkilere i'zin 
vtrir. b•raber almazdı. Konıluğan 
ort.,.ınılaki saraya giderken, yo. 
hın salında. uçları h!?llerinden 
Rf&İI sarJmuJ, ~faf elbise~rinin 
altından tunçlaşmış kalı;:ahmnın 
bat llöndtlrUcU hareketleri göni• 
len Jalal', eUerindeki ti~llzlU g\i. 
mtıı 3amda.nlarJa hiinkln !'elim. 
llU', ır.ol tarafta, iki~I' adım fll!tı 
lalarla dizilen ccet'Van mahbuplar" 
nıhlarmı.n lladutlanna bq döndü 
rlfott bir geniılik veren gözlerle 
ıtadiplla bakarlar, tazimlerini sa
narlardr. Muad, bunlara iltifat 
ede ec1e, Emirıtne of11111111l ha• 
nrJattrit ı,ret meeli•ine gelir, Sil. 
balllara kadar Nriyelelfe. "be!tdn 
u")'llll mahbaplann'' ellerinden 
1'nteyn111 ederdi." 

Hu SJrada tmıir tarafında bir 
fete tlt~cli: Zeylıı.-1< Kara Haydar 
~e.tesi· Kara Baydu AnatlnJu daf. 
ta*r.d& at sttrilvor, o sahipsiz uı. 
•eri talatt ediyor. İzmir 1".e Cİ\'Bn
nı lca9JP kavurayoplu. 

Evliya Çele binin dedi'ti gi1'i: 
"Mua!lah ıaltanat sineni'1 ga• 
r:ap ve tehe,·vtf'rUnden korkar ta. 
knnm4'an olmıvan" Ka!'ll Baydu, 
Mm•ha hile elıf'mmİyet Termf. 
yGI', ona: "biz varken artık •Rına 
JllZ1U1l kalmadı" fliye haber yolJu. 
yordu. 

-

J,neli Tnndan, sonra <la e.lin· 
lleki .) ntağahn<lan ba..~~a bir.bir 
~e~ e gilvenmi.) en Kara Ha.) darın 
ağa sola yaptığı akınlnr İmpar.:ı

toı luğu kencH i'yle ciddi surette 
me~gul olrrıya mecbur bırakmı~tı. 
Onu , akalıuııak 'e ı:e~ini imha 
etmek ıtin kulliyetli mıktarda ı • 
ıınhiler ;;önderit;yor, bunlu bir 
iş gôrE>meyinc, :;a) l!ı Jiizlerl g!. 
ren kun etler yollamak mecbarı. 
~eti hasıl oluyordu. Ye bu biıyiık 
~ e ~nemli '-U\'letlere en tanmmıtı 
"enlarl:ı.r b:ı ~lıoğhık edi~·orlarclı. 
Faknt bunlar da Kara. JlayıJann 
virmi otuz kiılilik çet~i kartmn. 
da kar gibi eriyor, çil yavrnıa gi
bi dağthyonlu. 

Yalnız tunir dağlannm Jıikim~ 
dl';rilcli Kara Haydar. O bazan Kü 
tahynya, h:ıttl <laha ötıılere kalla.r 
uıamyor İstanbtıldan Şama g .. 
den ken ~nhtl' anynr, Sipahi bl'ılnk 
hıt~tlarını, Yeniçeri ablannı so. 
yu .• or<lu. 

Du aknlann birinde E,JiyA. Çe. 
lehi ile de kar,,lMnu§tr. Çelebi, !le. 
yah:ltname5inde bundf\n bah!le 
derken· ' 1JCaya Saltanın hec!f.) c 
ettiği saati defibell kabilinden 
\"ermek snretiyle can a~iz.imizi lmr 
tnrdık.'' diyor. 

Kara Hnydl\r bilha.. '4e'\·let • 
lô'' lann, veziriaumlann dü61l'a· 
nıydı. Yolunun füıtUnde onlara ait 
ne bulursa, ne:re ra.5tlarıa hemen 
ete ve kana su<ıamrı bir kaplan 
ı,tiha.~iyle atılıyor, hepsini z&pte. 
diyordu. 

Yaptığı bu kabi, talanlardan 
rluyı!nğu haz, aldıiı zevk BOnsw:. 
cJu. Çünkü bu hareketiyle, onlann 
halka yapt&lan ezanın, cefanın, 
kahrın ,.e S<\ygnnculuğun intikn 
mrnı alını!'! gibi oluyordu. 
~am beylerbeyi tarafından 'ezi. 

rinzam Kara Mu!ltafa pa<;!lva. gön .. 
ılerilen, gözleri malımur hln(lc:. 
!erle sti~lti ... le\•end endam bir 
~rcti difüeri'' ni "O, de' let1üdau 

l"AZANı 

IW. S. C. 

11,rade biz• layıkur." dQ-erek .._ 
\'andan rel.ip al~. bundan bat. 
ka "yiıktc hnfif, pah:1da :ığır nice 
kiranbaha C"JaJ t'' da zaptetmiıti. 

lzmir dağJarmd:ın Kütahya, An. 
kara oulanna kndnr pala sanı. 
~an ZcJ bele Kara H nydann heJ • 
betli riizgan htnbu1dakiler~ bile 
a<J:ımakıllr korku 'ermeğe başın. 
mıstı, 

.Eugünlerclc Dördüncü Manw 
i.ıldll. Hilaret '\e saltanat tabtııııı 
Sultan İbrnhim oturdu, Zalim, 
kanlı bir paıli~hla ftkıl ,.e iz'an. 
dan mahrum, gıaddar, hain bir 
padi~h halef ve selef «>lmuıto. 
İbrahimin ıznyıf akh, yalnn cdız 
\iicudunun, mecli~te geÇen hayn. 
tının '"ı'lcııyesi ile m~gnldl. Mu 
ın:ıfih o da Dördün<'U Mund silıi 
ze, ki. eğlenceyi, cünbti,tt Ye bil 
ha!i a kadnr ~ok $e\'erdl. 

İbl'ahim, Osmanol9Dannrn tRh• 
hna oturup: 

- 'Yarab, eyyamda t mmeti' 
"uhammedi lao!llıal eyle. Birbiri• 
mizden :hoJnut evle' 

Diye du" ett~ten ve htanbal 
sokaldarı.1:!a tdl!ıllar so,•intlc tit. 
riyen bir sesle: , 

- De,let \"e m:Ilet Sult&D İli.. 
rahimindir! 

1'1<1aJarİ) ie sokaktan ~!attık. 
tan Mmra sarayda yarını asra 
yakın gtin ı;örmu .. , blittln i'htiJl.t. 
1~, :ıulUmlere, katillere, idaınla
ra ~1tit olrnu ... , sara)'Jlt ~n cotlc9a 
en Sllfah günlerini :ra..,:un'f!ll ola 
ve bir papasın ne!!linden dun.v.,a 
gelen ana'll Kö"'11 Mah Pe,,_ 
Sultan yıllardanberi saray oclat.. 
rmda bir mr.hkfim ha) atı, llattl 
mahpuslardan daha hforhnd hir 
ömllr süren oğlunun etrafını ca. 
zip. güzel, dndaklan bir lebhi mah 
mııse anı teslimiyet eden hande. 
lerle sti iti, \'Ücatlan olgun 'e dol. 
gun1 göltil lerl i 'f'lerle hoplı) 11n 
gözlerı hnl.r lı san,ın, e!!llJ'ter ca
riyelerle doldurdu. Artık deli Pil· 
di111ahm her geaesi o;akrnk, cİ\e• 
lek, kıvrak ve pilr~lnet bir ~ri . 
\enin smnk Jmcaklaruııları nrR!!tn. 
da g~iı ordu. 

(ne, nmı \'U) 



Demiry .. a.n" Uman1an lı~tmw 
Umu. Ma.eei iliıJuı t ~ 

Muhamme" bedeli (liSli) bet yüz otuz bet lira (10) on kuruş olan muh 
telif §ekil n t-'.atta (841) ııekiz yüz kırk bir adet kurupil taahhUdUnU i!a 
edemıyen mUti!ahh!di nam ve hesabımı (e. lkincık&.nun 1943) cuma gllnU 
saat (14} on dıi,.tte HayJarpaşada gar binası dahiltndeki komisvon tarafm 
dan pazarlıkla ııattn alınllcaktır, • 

Bu l§e i:"ırrrı.ek istlyenıerln (80) seksen lira (27) yirmı yedl kuruşluk 
kııtl temlııııt vt> l:nnunun tayın ettiği vcsnlk!e b,rJikte pazarlık gUnU sa 
atlne kadar konııııyona müracaatları l:lzırrnlır. · 

Bu iee at ş&rtnamoler komisyondan paraııız olarak dağı~ılınAktadır. 
(2511!) 

Muhamm~n b@dtll (2610) lki bin altı y!U on lira otan '1Al on ıekl1 
adet Termos fa•ı komple (4. lkincikMvn 19431 pazartest gUnU saat (15; 
on beşte Hay:ı-:rpaşada ~ar bjnası daht!indckı komisyon tara!.:ıdan açıl 

eJı::ıı ltme usuiile satın aıınacaktır. 
Bu iıe gir.1.ek lstlye!l.lerln (195) yill doksan beş llra. (75) yetmiş be. 

kmuşluk muval:dat tt>mlr·at ve kanunun tay n ettlg vesaikle birlikte ek 
ı!}tml" gUnU na.tını> kl\d&r komisyona m'lracaatıa.rı JA.ı.ımdır •. 

Bu l§e ait o;artnam .. ler komlsyondıu. parasız olaralc d~ıtıtmaktadıı 
(2406) 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
.Küçük Cari Hesaoı -1 r 

1943 l/\.RAMı t E PILA /\J 
KES/DEL.ER: 1 Subat 

1 lkinciteırin 
1 Mavıa 2 Ağti>ttıP• 

tarihforind e vaDdn , 1943 IKRAM[YELEl<J --, 

1 adel 

1 • 
1 • 
ı • 
1 • 
l • 
1 • 
t • 

11 • 
iMi • 
60 • 
ıae • 
at • 

L991 Liral.dl 
8118 • 
1188 • 
m 
888 

55& 
"4 
as 
m 

" ... 
a 
ll 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

----------

1999.- Lln 
11w.- • 
~-. 
111.- • 
IMlfL- • 

~55.- • 
144.- • 
6ft8.- • 

ıııo.- • 
18'70.- • 

- ıMO.- • 

- MOO.- • 
- M'lt..- • 

rtırlıLlye it IJankanw• pare yatırmakla yalım ı-r• OIJ'fktlrm" "' 
faiz almı, otmaı.. •Yllf zamanda talUııtzı de deneınl~ .,111,,_ımn 

H ~ B E R - J\JC11am Poıtas. 

lıtanbul Delterdarlığından : 
Dosya No. Cinsi Muhammen 

Sıra./78 

bedel temina~t 

Bahçekapıda Hobyar mahalles\n'.[!1 ııanımeli 

ı.,kağında 92 pafta, 307 ada 10 parsel eski 
il, l? yeni 6 kapı No, lı lf>5Q metre r.ıurabba.I 
"'rsanm 1/2 hissesi. 18000 1350 

Yuıı:arda vazıh gayrımenkul .kapatı zarf usulile arttırmaya çıkarılmış 
ise de taı.p zuhur etmediğınden 16.12.942 tarihinden itibaren bır ay lçindo 
pazarlığa bıral<ılmıştır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve nü 
fııs hüvjyet c:.ı1dıın!arile t.lrliktP- 8.1.913 tarihinden itibaren 16.l 913 taıihl 
ne ve baftarım pazariest vo çarşamba günleri saat 14 ten 16 ya kadıır mili\ 
eıı:ılAk nılidilr!ô'"'fl·ıe rnUracaatıarı. (2562) ,-- ' 

1 

T, C. 

llR~LlT 
6AN K.A5( 

SENEDE 28,00D LiRA iKRAMiYE 
t lraat Bankaımda kw.Dbarah ve lhbanuz taıarrut b~ub•armda en 

112' 1'10 Uraıu bulunanlara blr sene lçlnde apğlda.kı pl~rut (Ö~ lkrımılve 

verilecektir . 

4 .\ded 
4 
4 

40 
100 

,, 
1,000 Liralık 4,000 

500 n 2,000 
250 ,, ı .ooo 
100 .. . 4,000 

50 ,, 5,000 
40 ,, 4,800 

Lira .. 
•• ., 
•• 
•• 120 

160 " 20 " 3,200 ,, 
K.ur'aJara sen ede f def&, 11 Mart, U B.azlraıı. 11 Eyltu ve 

lJ BlrtncllfAnun tarlblennde çeldlf'ı0ekt1r. 

DİKKAT: Resablarmızdald pa"\'9.lar bir ıane ıoltıde ~O llradau 
ıışakf dUşmlyf'nlerln tkrs.nıfyelert % ıo fazlalaşt,ırıl&oakt.ır. 
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Yerli 

SUMER 
Mallar 

BAN ;ANUN - ·ı94ıı. 
';lSlll~ 

Pa~Rl_d 
Müeııeıeai Müdürlüğünden. GOZELI .•. 

MAGAZALAR IQıon heykelinin reıı. 
birlikte scyredıyor • 

Satış Memurlan · AU~~:.~~~~::~~~ 
İstanbul ııanci mağazalarımızda mtir.hıı.I azamı 100 uıt::ınck mü'.'llltUll· 

retti :ıatış memı.ı1-'uklar1 içlr.ı mağazalarda uzun müddet aatı§''ıtn, ağız, y\lı. 
yapıı rak reyyoa :dare etmiş bulunanlar alınacaktır. caklar ''e 

Askerlik hizmetini Lla etmiş olmak şarttır. \'anılı• 
latekliler:n aşHğtda .vazıh vesikalarla 30.12.942 tarih~ne kaı:tar Sulta.n '" 

hamamında Kı..tırtıoğlu Hanmda MUe3sese zat işleri şef!iğiııt: mUracaa; 
etırcleri liı.zımJır 

ı - Nüfus htlv!yet cüzdan.• 
2 - Askerlik vesikası 
S - Tahsil ves kası 
4ı - Hizmet kAğıdı. 
:5 - Vemka fotoğratı 

.......................... 

At yarışlarında 
KAZANMAK iÇiN 
Nasıl oynamalı? 

<J. \\'ILLtAWın bu ~seri Türkçeye çevrllmf,tjr. Fiya.tJ 80 kuro~tur 
SATIŞ YERİ: Va.kıt KJtabevl ...... _____ _ 

lstanbul Defterdarlığından : 
Dosya No. Cinai Kıymeti 1'emjnatı 

5!il00/3422 Bo~azıçinde Yenlköyde Panaiya ma.ha.Uesirun 
dere ı<okaıtında eski 37 yen: (5 No. ıı ev 720 M 

F.3/2178 B<-yo4-lunda eski tatavla yeni hacıahmet ma. 
ra..l1esin1n eski saatçi yeni ecıhancı sokağın~ 
e.>ki 52 yeni M, 56, 58 No lı dlikk&.nı olan 
~; evin 1/4 bissosi • 1140 88 

Yukarda yaztL gayrlmenkuiıer ~ık arttırm'l. tle satı!la çıka,.ılmışııa da 
talip zuhur et.c:ıedığ'in~en a.12.942 tar hinden !~ibaren bir ey tc;'nde pazar. 
lığa bırakıtmıııtıı· İsteklilerin muvaltkat teminat makbuzlan ve nUfııs bU. 
viyP.t cüzdırnıo.r.le birlikte 8.t.943 tarih'nden itibaren 14.1 G43 te.rlhlne ve 
haftanm pazar~esı ve çarşamba gUnlerl sRat 14 ten 16 ya kadar mUJt el!L 
lAk mUdUr!U~ne mUracaatlan. (2563) 

1 
M. M. v. Jıtaabal 4 numaralı 
ıatıaalma komisyona llAaları ____ __. 

Aşağıdaki aıaızeme satın almacaktrr Pazarlığı 28.12.i:lil pazarteıı 

gllnll saat 16 c:a. Sıı.lıpaz:ırmd:ı M.M.V. 4 No. lı Sa . Al, Ko, da yapı!acaktır 
Şartnamesi hcrridı Ko, tla glirUtUr. İsteklilerin belli saatte Ko, .ı.ıa ıelmelerl 

4 kutu Hl.mel (biyoloji dersleri lçln. 
525 adet 2r.x30 ım. 80 yal)raklık res im deftert, 
525 adet r-'sim kalemi _ dağdelen 
125 adet remm kltabı (çabukporapekt!!) 
1500 adet ~am simpel tek kurşun k:ı.lem uçlu pergeı ( t 02- 2473l 
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