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Vergilere yeni zamlar 
Tuz, r kı, kan;>ah., likör ~CBalr Jçkll<'rle, ııtcara, 

rı:ısta ve trl~raf Ul're•ı rl ve binalara müdafaa vergisi 
:ra"llmedıl'Tl"ktc hayvanıar, muamrlc, damga ve iatlJI. 
!Ak vergılerl lııı er mi'tl1r artmaktadır. 

- l u.ııııı % ncl ııayfamndadrr -

__ Meclisin Tür~ ordusuna itimat ve saygısı 
' Milli Müdafaa karı, deniz ve hava bütçeleri ı Giritte Milh paramızın 

hacmi ve kıymeti 
Yazan: ASIM US .\,..,. 

~ P& harbi ka~ında iki sc· 

hararetli münakaşalardan sorı ra kabul edildi , 
Başvekilim izin 

beyanatı 
Türkiye Cumhuriye· 

tinin büyük mazhari
yetlerinden biri de 
dünyanın bugünkü va
ziyeti içerisinde Mec
lisin burada toplanıp 
vatanı mahfuz ve ken
disi sakin bir halde bu 
senenin bütçesine rey 
vermesi ve onu sela
metle tatbik için hü
kUnıetine direktif ver-

Mmi Miidafa.a Vekilimiz 

Meclisin ordu
ya selamı 
Türk milletinin kal- , 

binde sarsılmaz bir 
güven, her türlü siyasi 
mülahazaların üstün
de, el sürülmez, kutsi 
bir saygı ve minnet ye
ri almış olan yiğit 
Cumhuriyet Ordusuna 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sonsuz say
gılarının bir kere da
ha sunulmasını arzey
leriz. 

göğüs 
göğüse 1 

1 

çarpışmalar ' 
başladı 
--o-

Yeni lngiliz kuvvetleri 
Girite vardı 
--0---

Giritte 30 bin 
Alman harp 

ediyor 
Kahire, 2'ı) (A.A.) - Giritte 

yapılmakta olan çarpışmalarm şid· 

deti, mlit<'madiyen değişen vazi • 
:yeti kolayca göstermek imkinını 
\'~rmcmektedir. Şiddetli göğils gö 
ğüse Ça'rpışmalar, hücum ve mu-

Berlinde 
sefirimizin 
kabulıesmi 
Bcrlin, 29 (A.A.) - Türki) 

btiyük elçisi Gerede ve refikası 
dün akşam parlak bir kabul reanİ 
tertip etmiştir. Bu kabul resmin
de Alman şahsiyetleri ile kordip. 
lomntik hazır bulunmuştur, 

lngiliz Amiralhğı 

Bismarkın 
nasıl battığını 
izah ediyor 

-o-
Hud zırhlısında 1341 
kişiden yalnız 3 kişi 

kurtulmuş 

j 

mesidir. 

~ b~ri iktibama mecbur oldu· 
~ f~, kalide masraftan kar'Şı· 
~in fe\kalidc \"aridata mü
'ı n başka ç&re görüleme· 
~ ~illi paramızm haf'ml ,.c 1'ıy
llıı,ı uzertnde bir dt'ğfsitkllk yap· 
~ ır. :Bu detfşikllk harpten .-v
~1Y•"3da feda\ lil • eden ki.ğtt 
~I tıılktannrn artması, buna mu· 
~il zaruri olarak paranm iştira 
'ti, Y('tlode tenakus \"Ukua gel
'01rnasıdrr. Fakat milR para· 
~ hacntj 'e kıymeti ara. .. rnda 
~ \e eksllis nlsbctı ile eş)ada 
'u..~!l&srna istinat eden fiyat öl'un bü) ük bir müna. .. ebeti 
._ ...;· Altm fl)atının kağıt para· 
~ be-le pi) &\ada artmış olma...,ı 
~ ll)ade lıa.rp tehllkeı;i ile a
'ı r'kotojlk bir hidiıtedir. A,
~ llrbf l'ug08la\ ya \ e l'una
~ & sira) et etmedt.•n en t'I ile 
'IJ ~ ~ arasmda piyasada mUt,eda
,. llt para miktarı hiç df'ğiş· 

'ele •ı olduğu halde aradaki hi.dl· ·L---------~~~~~= 

kabil hilcumlar olmuş ve bunların 
neticesinde İngiliz krtalan sırf 
muhasımlarının kahir adet faik! • 
yeti karşısında geri atı1mrşJardır. 
Giridc İngiliz kıta ve malzeme tak 
viy('JC'ıi gelmiştir. Kandiyc ctra· 

frnda yeni çarpışmalar olmuştur. 
Resmo etrafında vaziyette değişik 
lik ~okctur. İngiliz kıtalarınm son 
gtlnl('rde bir çok muharebelere 
sahne olmuş bulunan Hanya:vı ter 
k('tmiş bulundukları bittabi· a.şi • 
kardır. 

Londra, 29 (A.A.) - Amintl 
lik dairesinin tebliği: • ere 

""~" teı;irl Uc altın fiyatında Ankara, :e9 (A.A.) Btıyük Mi11et etmektir. Bu milli mUdafaamıza kar 
-.....::• gcJf'n temenüçler dikkstı.> .Meclisi bugün şcmsetun GUnaltayın şı duyduğumuz itimat ve muhabbetin 
a..~:'.'l\al' bu hakJ•·-.t derhal •··~etik ··c ceJsenlh bUyUk bir delili, samlml ve içten bir 

- WMO 1>ac:ka'llr""nda toplanmış • 

lstikUtlı!imizi eskiye nazaran daha bU
yUk bil' inanışla müdafaa edeceğim• 
asJA uphcmlz yoktur. O Türk ordusu 
ki, Milli şerefin, mllll lstlklAlin, mllll 

Alman Bismark zırhlısının a ke 
ta!hribinin son safhası hakkmda bul 
halen bazı tafsilat vnnek mi.mı. 
kün :bulunmaktadır. a • " ,.,. v tczahtirüdUr. Biz ona bugün verdlği-

~-ı._ arı)l•unı mUteakıp Jı4Hll MUdafıı.a e· f l k d-" f zl 
k.. ;:.,. harp , -··''etinin ..-eren "' :r bütçeleri mlzdcn daha ıız asını ço .... a a a_ 
"il ..,. ;ıu..ıı,. .. ~ k&ıeU ı·ara, denız ve hava 

0
" ı A d lz 

ı.. L.ne zarfında. malı" ~abada , -ap· il ıau BU m sını, hcl" "'eyimız verme e ma ey . 
:... "" "' "' nin müzakeresine geç m"S' r • 

Qı .. t~ir •~eri .. inc ,;anı· girmek- Dokto uuhtar O ordu ki, bugün Yt1 k bir şer f 
"' "' "' "'"'. nasebetıe söz alan r .... ıL ...... lliurnuz mali sene irindc ,,. duygu .yıe b r kahramanı k O.bidesi 

"1:\-.ıı " Berker (İçel) demlftir ıu: '" t 

namusun koruyucusu olduğu kadar 
bu vatanın suıh ve emniyetinin de en 
büyük temlnabdır. 

26 • 27 mayıs gecesi, donanma 
tayyarelerinin torpil hücumları 
ve evvelce bildi_rilmiş olan gemi. 
lerdcn !başka Sıkh gemisinin de 
iştirakiyle destroyerler hücumu l>~ f'dccek midir! Ud fa& mllza halind" vatan sınırı rını, va ... n op· 

""Ge "Arka"°"lar, Milli m a k di T ribl llt l'sc bu tt--sl in tıudııt 'e ~ümu _,_ "':.,.ıamak uure buluauyo· taklannı beki me te r. a mızın 
Ol&eaktır'! Bunu kau --.-• .. ide kere ..... e ..,_., rl tee her saftıasnıı erefle, anla, za!erle 

Ar!<adaşlar, sözlerimi hUlAsa ederek 
dıyec ğım ki, bütün Türk mlllcUnln 
ve on:ın mümessıli olan BilyOk mcc. 
ilsin yUksck itimadına ve bUyUk mu· 
habbetme mazhar olan ve ona lAyık 
olduğunu her suretle lsbat etml§ olan 

(Devamı Sa. 4 8iL 4 te) (Devamı Sa . .l sil. "' te) ? 
" -.u ruz. Kc-cllaimlzın senelerdenbe a-nif etmek bir ne\1 kehanet bütçe encU doldurmuş otan Türk ordusuQu bu· 

SÜS ~ olan ananesi, -
'e11; arp hali hili dC\ant edip men~Jc eskslı suıoette tetkik edilmek· gün de. yarın da azız vatanımızı te 
.. ~ olduğu \C ne \akit bite· bU büt,,_..-ı mUnakllfllllZ ~aJJul her ıeyln ~tinde tuttuğumuz mllll 

Matla zelzeleıı · (Devamı Sa . ..& 8Ü. 1 de) 

"e belli olmadıit için bu ,.. te oıan ~-.1· 

•likah iktisadi n mali ka· 
tabii olan teslrlcrlni bck-

~r. ..,. ld...,.. .,,_ 
~lb tıu>diklnden geçmekte 
-.ıtçe mu' azanestne bakındı. 

~ekı mali yıl l(lnde de mil· 
IZro Jıacmi 'c krymctı ba-s: herhangi tehlike bulun· 

' ~ 1 ~den remin e(debill
~ -.Oh_uriyet Merkez .&nkası· 1 
~-1>1tüas~ on ceh elindeki ra
~, •~eni yıl bütçemizin omu
lı-t ~Yeti göz öniiııc getirilince 

i
taat.ta hakJı olduğumu:ı &D• 

lt~~ir 
1t ~ien Meı'kez Bankasının 
s)"lıl sitdasyonuna l\6re mü· 
"'11._. ilin Nenedat cüzdanı 274 
" t~ 381.000 liradır. Buna kar
lıt, IS~Ooo.ooo .-misyon ~aprlmrş
tııııa) dan ba!tk& daha 24.000.000 
~ l apılabillr. 
~ \ ka~JrkJr &\Şns hcı;abm• 
.~r ~enin kullanabilec<'ii ka
lıi.~1ihtyct 250.000.000 liradır. 

ViLKi 
Ruzvelte taraftar 
olduğunu bildirdi ~- . ltıll~ lira kuflantlnnı:ıtır. Bu· 

"'"Mrfı bil Merkez ISaıltuwrnm 
.. ~ tıftısiyon 2'7.000.000 liradır. (.-\ A.) _ .RU%Veltln 

~'-\,.:k oluyor ki Cumhuriyet Ne,3ork, %9 • ' eden Vllld de-
'·(; Ban'···· .. J"h" nutklJnU ınevzuubahS &...... ı...ı ,.._-;ı emıı.yon sa a ı • 

~ '• amile kullanmıyor:. Ara· miştlr ki: bUyUk meaaJı bUt1ln 
-~ rkr kendi m€'..rnbalan Uc u- Reısu:u:~~=:ssıs etmiştir. Amcrl. 
~cll~or. Bank1Ulm kendine dUnyayt h kikate inkılAp 
~: olan membalan da ~unlar· kanm ı:uıyalarıaı a 1 mcm-

1 
. ı ycg~ne çare o ıın ' 

4 06() etUrmPk ıç n t tek bir azim t-
lÔ !JoÖOOQ lira ihtiyat, ıeketl tek bir ga~rc~l~hlyctınl aırnış 
ltc.İi ·OOo llralı'k !'ıCrmaycdcn çlndc \11rlcştlrmc 
iit o::•lın.a.rnı" olanlar, bulL~un:ı~ıyo=r·---------
l~:04ıo·OOo lira tfwdiat, --

~iti ·OOo lira kliring hesapla- E D E N 
.._~ ~tler. 
:-ıııııı~htırtyet Merkez Banka. .. r 

~ ~:":::k e.:;:~·~~~: Almanya, Irak Suri-
~ ~ "'.-.ağı kalmakt.adrr Simdi· • d 
-~~, ~.:::· olan ;..;ı~yon ye ve sulh hakkın a 
S dur ki Cumhuriy<'t de\'· k d" 
·~ ...::_ı.e.. tedavüle çı'.kanlmr!i o- bı·r nutu ver '· . 
iL.... -~ lll Jıac.mi pek dardı. Baş-
~ ett'ıleketle.rde olduğu ~ibi d 29 (A.A.) - Harıcıye 
ı" · '8enkasmm re<'tlkont faa· ı..on ~ bugün Londrada Man 

~~ g~~e lbt"lnifıketfo kili derece· ~azırr H eı:;e'da biT nutuk söyle-
.. ,,,_._ L-'· sıon - o d 1 tir ki . 

~~11 ---~ dğildir. Bu ,,...ım· nıiş ve ezcümle cm ş . 1·. "riil 
r .... ~ lblidafaa tedbirleri ile . kendisiıie karşı m.ıs ı go 

~ .... eti ~ artmı!f bulunan pazar N~, kgdret ve büyüklükte bir 
"" etı bllın ,, nı eınış ı .. 5 ~A) 

""· 6 ne cevap , ·ere e.. (Devamı Sa . .ıı SU· uc> 2 
t:.,~~ hacmini flhcmmlyf'!tH , _-
~;''4Ll'da artmnak mümlriin =- ek ~ az olacagı 
--~ ~:"1q· Bu dhet menll~etJ- =olunur. Bu menba bu ~ 
'aııa datauı ha.kınımdan ide- bir ölçil kalıanarak iı+Ü· 
'lftiJt bir kudret teşkil ediyor- ldldc ~c barP sonu için i~ 
~ ~ tatbikatta yap- mal _ lrllha88a zirai ve srnaı 

lbetnhaı istimal etmlt ol· atıfma_, __ .._, ._ __ ..J.JJ ... lero gir· 
.._ n....- . •-~ ~ -- ~.........,.. kkül .. 

' """•u'-.rettır. . ğ )l~rr 8cnnaycler t('!fle u· '°" tO. kullanırlen ölçüyü me e edeeeil kin memleket 

IJapon a fe a devam etUnr 
vaziyette .. . . ., .. 

-:- Bayır koylh1ün botun evlen yıkıldı, diğer Bab&sımn isim gününü 
teait için 

Ecnebi bir 
15 emekli ~neral: k.öylerde halk evlerinde oturmuyor 
den yardım ıstendı 1 .M"gla, 29 ( A.A.) - 'ı:l ~yıs şiddetli zelzele olmuştur. Mt@a. 

ogledcn sonra, 28 Mayıs ogleye ya .bağlı Bayır köyüniın evleri ge.. 
kadar dört defa şiddetli bir yer ccki yer sarsıntısında kfunil~ ~ 

• sarsıntsıı olmuştur: Merkezin Ak• kıknıştır. 

ÇIN ORDUSU çaova köyünde, zelzele neticesin- Gerek Muğlada gerek Muğlaya 
memlekete gitti 

Sofya, ~ (A.A.) - stctanl ajan. 

smdan: 
Kral Boris, beraberinde mal)cUndcn 

bir k~ç kişi oldufu halde bugün ba
baSinm isim gUDUnU hususl surette 
te.sit etmek üzere ecnebi bir mcmto. 
kete gıtmi§Ur. 

de bütün eder otunılamıyacak bağlı bir çok köyde halle ~nı:la 

Si.mali Çı"ndeki demı"r- derecede hasara uğramıştır. oturmamaktadır. 
Son 24 saat zarfında da üç defa 

yolları ele geçti 
(Y a..."'18l 4 üncüde) 

Ankara vapuru Yunanistana gitti 

• 1 

Atlna Elçimiz ' "" ı:ı~ıııı. l'rki.nmı getlmwık Ur.cm Yunanl1ı1taııa gkioorJtnl 
yamıaş oldnfummr. Ankara vapurıı (fln ~brimltden hare-ket t1fmişttr. An· 
kara Titpunı cumartnl xUnü l'uıı wıhJtana varmııı bulunaeal<tır. Yukarda 

Ankara 'aııunınu ~" nılırottebt&tını goriiyonıunuz.. • 

M. M. V. Zat işleri dairesinden: 

K uponlarımız 
ŞAHtN RF.JS Homanmm &0'1 üç forn-. için ~jimlz lmpı•• 

7~ inci numara ile ~nra c-mü!itlr. t•nnnalar, bir~ J{tbıe kadar ı...r 
lanmıt olar.ak ~I' teni gUnU a,rıca HAn Nl.llecektir. • 

\AKIT. blitün okmuC'tllıtn l~ln bir slırprlz olacak Jfllll bir eert ... 
11ırlamaktadır. Rlrkaı: gtlne kıılf.ıı wn'l'c-glml7. tarsllAb bekk!yhtlz.. 

Fransa Amerikaya tahriri teminat verdi 
az-

~r) 

kıla· 
azıl· 
Luıı ~ illinden mak tutına- ne yardDD d bu,(tindcn fa)unln c-

~ ~~kaktır. Nlteldal yeni ~!!~-ı-re ~ Jal.)'ıdı a~ler 
·~ .._~_ bu ~mttt)on meatıaı ge· d~~-

Kanunen Haziranın birinde başlıyacak 
olan Yedek Subay yoklamasında her subay 
ve askeri memurun meslek, san' at ve ihtisasları 
hakkındaki malumatı askerlik ıubelerine ayn
ca ve bilhassa kayıt ettirmeleri hususuna dik- l 
kat nazar celbolunur. (2458) (4156) ________ ....... 

· Bir gönülde iki sevda olaınaz., ah .• olamaz. 

~-w,e ll&ıan.n kıJll8 bbDl ~-· 
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l_R_a~y_o _Ga_zet_es_ı il v e r g 
.;~,~~!! .. ~~;::ye n i z a rn ı 
den MC\ .evam cdi)or. --------------=---------. DUnya matbuatı nutkun tefsiriyle 'I 
meşgul oluyor. İngiliz gazeteleri nut-

:u 1;1. l•.nr,;;Il"makla beraber tir iki 
tı:uıe:ıı Ruzveltin şu bwıuslardıı. bir ka· 
nı.r verec<' •ini llmit cdı_,.·orlnrdı. 

Tuz, rakı, kanyak, rkör vesa~r _içkilerle, ~i gara, nosta ve telgraf 
ücretleri ve binalara müdafaa vcrgısı zammedıl mekte, ayvanlar, mua
mele, damga ve istihlak vergileri birer miktar artmaktadır. 

ı - Ruzvcltin bitaraflık kanunı:ın· 
ın lg sma tnrn.ttar oldu!hınu söyll_ 
~ ıttnl, 

2 Bun y pnuıdığl takdirde tlca-
t g m lcrinl Amerika hnrp gemile· 
vle bimnye 
Ruzvclt gazeteciler toplantısında 

n zlc .. ln scrbcstlslnl temin için bu 

m , Ur. 
R\ızv ıt. 1ngiltereye harp malzenw 
n ı nl ten ı edeceğini .W;, lemi~. 

!l n:ısıl y p lacağı hakkında !zt.ı._ 

t. v rm mlştir. 
Nutı.un Almıınyadakl lildslcrinc ge

n , Bertin siyn&t mahfiline göre Ruz· 
ıun öylcdıği nutuk yen! bi: vıızt· 
t ilıtı etm mektedlr. Ruzvelt bir 
y ııöylem.emlşUr. 

3aponya nutkun mutedil olduğu 

kam:ll-tt dir 

GtntTTEKt VAZ1YF.T 

(.i. t bakkmdalrJ haberler lngfllzlc_ 
rin vaziyetin\ pek ziyade zorlaşmış 

stbt g .... rm ktedir. &rllne g6re 
HtınY'l 1~1 cdllml§tfr. 

Arlık '•ul n Alroruılan ntmnnm 
mll:nkiln olnuyaC3.ğr ıuıl~lmaktadrr. 
Gtrittcr. oonra Al~nls.rın nereye 
doğra 1lerUyceeklerl oonıluyor. 

Girit AJmanya tein btr merbaledir 
deniyor. AJ&ıanlar lçtn lki yol vardır: 

1 - oı.r•ten doğnıdar. dOğn.ıy& 

Mımra. rıtıamalc. 

2 - ı~ı'brıa ;crollyle SurfyeJe gCÇDC k 
hıgılizler her Od hamleyi l.'"!l?§Ila

tnak ür.c.rc tedbirler nlmJ§18 rdrr. 

IDÜYED& 

Suriyedeh-f BOT Fra.nantarm lıarc
tc h"U'Irlandıkl::ın bDdlrfllyor. B "ZI 

Fr:ınıwa lntalıın Erd<lne, Ftliııttne 

eçmi§l.erd r. 

1R KTA 

Ira.lt harb ne gelince 1'1ogfll%1er bu 
a veli r blr zamrıııda tasfiye cde

ı;tıt i söyl m ktedirler. İngiliz kr_ 
• t D:'lğdad:ı llO ldlometro kcuınr 

ak la11h Bu haber, Bağdatta 
ey<;c'Ul u)an mnıımıştrr. Il'&ka ~e

n tayyareleri Musulda top· 

mTKU 

Bu ar b e ili Ji'llor bugUıı Sob-
nmyada lnr nutuk atıy!eml§tlr. Ez_ 
cllmla demiştir ki: 

·• nu d vr esnruımda. çok yQk 
lıM.i5('1ı:r cereyan ctml§ Bulgaristan 
bdınyy\ ı ltit!i ldcnılcrc kavuşmu;Jtur. 
Mfll • • v nı elisin "ahd t1 bund:ı. 
bnyük rol oynıımıııtır Bulgar ınilleU 
tarihtô bugUnkU kadar vahd('t g~

t.rmcmlştir." 
Kralm Almany.ıp gitUğt ha 

,,wlliY"Or. 

WOHK KRUVAZÖB ATl'I 

ln~ •rln York kruvaz.örl\ Gtrit:tn 
9ld:ı •·rr.2.Ilmda batmıJtır. Bu mırctle 
Girit ııularmd batan kruvazlSrler OçU 
1191mu,ıur. S.S20 tonluk olnn bu kru· 
'ftzı!lr ?-2 mn sUrate mallkt. 

92S ele ill§3 edllm~tlr. 

Alman para
şütçülerine 

Hukuku düvele 
muga ii hareket 
yapıhyormuş 

:nc,.un. 29 ( \.) - Yan resmi 
bir Jraynnı.tan bUdfrlllyor: 

İyı m:ılCımat alan kcrl ıruıhfUler. 
cJe dü:ı aı<şıı.m matbuat mUme.ssfllcrl. 

yapılruı beyanata göre, Alman baş 
um~dnnlığı Alman para§UttUlcrfnc 
ır çıol· ahvalde hukuku dUvcıc tame_ 
Ue ıpyir muam11teler ynp•troış ol 
uğunu 6ğrcnnıiştir. :!\fescleye ynkm.. 

la resmen vazl~~t nlın calıclır. Şimdi.. 

ik bu hususta he.utta ta!ııllAt vermek 
mümJı1ln değildir. 

*•• 

r. ~ .. 
• ıl ıı g-eçt!oc k "" her Ahnan iı;fn 

10 İngiliz esiri kUl'f\lllA dlzilecektlr. 

Atıl rrra, 29 - Avmpa har'bi. 
n:n te\ ııd etti~i buhran dolayı. 
siyle, bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair dan kanun 
Iayl'ha ı ':118.l-:adar e?lc•ınıenlcrdcn 
geçtikten cmora mnumi h '~ete 
sevkenilmı~ buluıımaktacır. Dün 
yanın ylL§ci'rı1a.ktrı o!duı!n I<! ka
lô.de şartlar nette< dan bu:.lı. 
ranlarm memleketimızde sarsı.n. 
tı ya.pma.masmı temin maksadile 
hazırlanrnıs olan bu knnun l5yı
hası ile vatandaşlanmız bazı 
sahalarda muvakkat bir fedtt 
karlığa davet olun:ıı.a.ktachr. 

Bu zam ~ mükellefiyetlerden 
mevcut vergilerin <>rttmlm:ısı 
şeklinde olanlar kazan~. lıaV' an. 
lar. veraset ve intikal ven;lcri 
ile rı 'JD.ga ve ayyare resimleri· 
ne, gümrüklerde kullanılan ev
raktan tütün ve içkilerden ve 
kibrit~n alman müdrtfan vergi. 
)erine sun'i ipek ve ipl~ien, ıas. 
tik çi~e. §OSOD, kaloş ve ökçe
lerden, kahve ve çaydan alman 
istihlak vergisine taallCik etmek
tedir. 

Mükellefıyetin tev ·1 l'"'klind.e. 
:ki zamlarda. halen muamele ver. 
gisınden muaf bulunan tuğia.. ki
remit, nebati yağlar, şekerden 
mamul maddelerin muafiyetleri
nin ilga edilmesinden, çimento, 
tuz, ilinır.at maddeleri, posta. ve 
telgraf vasıtaları ile telef on abo. 
ne bedelleri ve binalar üzerine 
miidaf aa vergisi ı.-az'mdan i-baret 
bul unm.:"lktadu·. 

Yeniden konulan veya genişli. 
yen vergilerin niSbctileri şöy
ledir: 

HAYVANLAR. VERGİSİ 
'rürldye Cumhuriyeti lıudud~ 

icinde bulunan koyun, kıl keç1, 
tiftik, keçi, sığır, manda, at, ka
tır deve C§ek ve domuzlar bu 
~un ~ucıbinco vergi re tiı:O!.. 
dirler. 

İki yaşını bit rmenıi_ş olan sı. 
ğır, manda ve develerle 3 yaşını 
bitirmemiş olan at, .katn· ve e
§Cklerte devlete ait hayvanlar bu 
vergiden muaftrrlar. 

v, rgilcr nis'bet 07.erinden 
tahsil olunacaktır: 

Merinos koyunu 30, tiftik ke
ci 25, koyun ve kıl keçi 60. sığır 
35, manda 120, dcv.e ve domuz 
125, nt, ka.lır, eşek 10 kuruştur. 

MU.AMELE l'ERGISI 

Mer'i muamele vcrgisındeki 
kepeğin vergiden muaf oldu~a 
dair olan kISJm lkn.ld111lmtŞ ve bu 
raya taban bclvası da. ilave.olun. 
nıuştur. 

-52-
Seıı )"alancı olamazsm değil mi 

Mefkitre! Modada. aöyl dL..~ fit>y· 
leri haıtniıyo.nım. Bizi yırma~ is
tediler ve m'livaff o dul r. Olı. 
kalpleri.mm de ayrra:bilmek içi.u nı> 
sihir yaptılar'? Bese'riyctin hangi 
tazyi.kj, hangi muraknbosi senı 
tesliyet.kil.r bir kelime söylemek
ten menedebilir? Aytarda.rlberi. bil 
hlU!Sa ya.takta iken ika~.bbno ist.ıra
hııt vemıa'k içfn yalnız bir kelime, 
bir kelimecik bekledim; uzun bir 
mektup degıl Yefkftrc ..• 

Demek unutiurdular... Unuttun 
beni Mefküre ... P ki! Fal<at ben, 
ııem .1'dederek öleceğim ve sen 
bunu bilmiyeeeksln: öldUğUmü, 
senin iç.in ve ~.eni dü,.Unerck, san
ki semalardan beni çağrrryormu~· 
sun gı"bt hıısn. tlerlc .. :ına koı~amk 
l$ldilğlimi.1 ntlir duymıyacnksTn ... 

* «· * 
16 JlnıJrı:ın 

Bugün, sekizinci aynı sonu! Mc>~ 
yı,ıs kalbi.mi taziye ettim ••• 

Ona da, küçük bir mektup ~az
dnn. Ya.zmıyacaktnn, değil :mi? O· 
na Mrdum ki, her ey bitti mi? 

.. * * 
Hisar: 20 Ha?jrnn !>18 

lltl hafta kalmak için Boğaziçi
ne indlk. Bu misafirlik hakkında 

r<'fikamıq tuhaf bir ısrarı vardı. 
b9lki s~rvet, bu misafirliğin ben
de- iyi bir t('lbdilih va teslı-1 yapa· 
cafını ona ihsas otmişUr ... Belki.. .. 

Bugiln yemektrn son-ra Tokatlı 
yanda her ~anki ~ f'!rbn"' otur
ma tmn. Srk sı:k dostlnra. tesadüf 
edh ordum. Jlızılıırt gelip biraz o· 
tun1~oıl ı bir kıt(' k,..lime. konuşu
yorlardı. Cadde, ,,Tk hanrmlarla do
hı idi N \ anundaki hrtaı Yan isi· 
ti)or n" akt n geç: nle.ı. 1 gori" .. 
yordıu:ı. E lm blr mcclmrlyctle 
"'3rmeği vı• işitmeği taklit edi-

1718 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin dahilde şekerden 1. 
mal olunan maddelerin muamele 
vergisinden muaf bulundu..,öıına 
dair olan hükümlerle tilrlil ıt
rıyat ve tuvalet maddeleri üze.. 
rine vaki olan muafiyet de kal. 
(lırılmaktadır. 

DAMGA RESMi 

Damga resmı kanununun ye. 
dincı m::ı,ddes~nin Uçbncti fıkrası 

u ekildc değiştirilmiştir: 
"Yab ncı m rnlek .... tlcrdc tan

zim ve Ttlrki}eye irsal olunan 
vra k ve senctl r re mi da" re. 

!ere ibııız olunduğu hamill<>rl ta. 
rafından dcvır '\ yn ciro mu me
)(' ı yürütüldüğü V<') ah ut h r. 
tıan i blı suretle Tiırk vede lıük. 
miind,..ıı l&tifade editdıgi takdir
de elamı;.~ resmine tc1bitlir. Mez. 
kiıı resım mül'SC'liinıleyhleri v • 
• a hamilleri veyahut hükmün
den i ifade cdenl r tarafından 
ıfa olunur." 

'I'ürkiyedc tanzim edilip do~. 
rundan doğnı a yabancı mem. 

1: k tlere gôıv.ler;kn, e\Trak ile 
çekilen tlegraflarm dam~a re· 
imleri, TLirkiyede kala'l kop n. 

1anna pul il akı suretiyle ifa o. 
lunacaktıİ'. Bu kopyaların ta
haklmk mlinır zamınn mtidde. 
tincc saklanması mOObuıi ola. 
caktır. 

iSTiHLAK VERGi~! 

Kah -..nin istihllt.k vergı ine 
yenide-ı 25 kuruş, çaym istihlak 
vergimi! 410 kuru~. cimentoya 
ton başma 200 kuru;, zam icra.sı 
teklif olunmakta.dır. 

MÜDAFAA VBRGISI 

1nhisarlur mamulatından o!an 
maddelere gelin"'° tll7.3 kilo ba
Rına bir kuruş müdafaa vergısi 
konaC'.a tır. 

AAer igarasınclan mtidaf aa 
veı 

0

$İ kuldırı makta '\: ickfüırc 
su nisbetlerde zam icrası teklif 
edilmektedir: 

Rakı, kanyak, ve likörlerde 15 
ve 2.5 santilitre olan şelerin 
beherine 5 kuruş, 35 ve 50 san. 
ttıitrelik o1an1a.ıın beher şi.~ine 
S kuruş, şişe hacimleri 50 santi. 
litreden fazla olanların beher şi
~esine 12 h"UrUŞ, §am'Panya ve 
viskinin beher §işesine 75 lrunı.']. 
şara'Plann beher · ·ne 2 lru. 
TUŞ •• 

Sigaralardan: 20 sigarayı muh 
tevi paketlerden 11 kuruş ve da
ha yukarı olanların ~r pake. 
tine 1 kuruş, ibu fiyattan aşağı 

Yordum. 
Sn.at ilç~ ya~u. l~e 

gizli bir hnlecan ba§ladı. Kalbim 
sanufıyontu. Rüyetlm kuwet.lcn
misti Trmava;}i durak ycrlnC\ h. g.. 

ta bir d.lôtatlf kıyol"dum. O zn. 
mnn n~n b mı.dn. bulundugumu, 
,;imdıye kndnr nf! beldecllğirni an· 
adım: Sfanl bt'kllyordum Mefküı ' 
Kım bilir ner lerd in.. Bu in

tiza:nmdarı habf'l·<lar m!J!ın !' Aynı 
mrıv:kide eni n sıl m~ut ve mU
teheyyic bekle iğim. günler olmu. • 
lu! Ve son dalmıı tayin ettiğin d:ı
kiknda orada bulunurdwı ... 

Sô)le.mez mis.in llentfır ? Bir 
melek, yine ora.tla olduğunJu. h p 
birk!ştiğimi:ı o saatttı, ne kadar 
hal11P eden bir heye<".anln tU ~ 
cizenin vukuuna muntazır bulun
duğ\ımu sana bildirmedi mı? Ve 
böyle bir mucize olsaydı h r C) i 
bıroklr, oraya koşnr mrydm? Hey
hat... Bunlar, bi:ribirini s venler 
arasında. mUnılı: in olan ruhi hidi
selerdir ... 

Oç bnı'uğn kadar neler dllşUn4u
ğümtl kun takdir edebilir? Sonra, 
birmakiue giui k:.ılkmnnm: Tünel 
yoluvla Köprü~ lnmli}inı vo ken
dimi Kadıköy iskel11 nde buldu
ğum vakit hayret ettim. Beni, 
bfüle şuursuz bura.ya S<'vkeden, 
ya.gmurun '1'-va yavaR dökUlmeğe 
başlama ı)dı. lW\'elco seninle n 
\'akit bulu ak )ağmur yn.ğardı ve 
bu. aramızda. ~ işa'ret olnuı.c;tu. 

satılanların beher paketine 20 
para. 

Dahili ve harici idi mektup, 
idi ve cevaplı kartpostal, kıy. 
me:li ticaret eşyası ve adli teb
ligattan 1 kuruş, dahili ve harici 
taahhütlü mektuplardan 2 ku. 
ruş, dahili ve harici iadeli taah
hütlü mektuplardan 3 kuruş, 
dahili ve harici kıymeti mukad.. 
dereli mektuplardan kıymeti 300 
kuru"a. kadar olanlardan maktu. 
an 1 kuruş, 300 kuru~ fazla 
olanlardan posta Ucretinin yüzde 
be~i. posta abone kutularından 
abone ücretinin yıime be0 i, da
hili telı:rraflarda telgr?.f iıcreti 50 
kuru a k&d:ır olanlardan 5 ku. 
ru::ı, 100 kurusa kadar olanlar. 
dan 10. kuruş, 150 kuruşa kadar 
olanlardan 15 1 uruş, 150 kuru.c;
tan fazla olanlardan 20 kuruş, 
harici tel~rnflarda telgraf ücre. 
tinin yllzde beşi. telefon abone 
bedelleriyle eehir ve milletler n. 
rası konuşmalardan R bu ne bed -
li ve\ n konu ma i.ieretinin yüzde 
onu ni betinde müdafaa verı•ısi 
alınac.ıktır. 

İHRACAT VERGi 1 

Yeıli veyhut gümrük re2mi 
odenerek veya muaflık tasdik o. 
lunarak Tiirkiycye ithal edilin"~ 
olan e!'\ya, hayvan gibi maddeler. 
d n İcra Vekilleri Heyetince tas
bit ve ilan olunacaklarda.n maa~ 
dasını ya.lnncı memleketl re ih. 
rarlnrı sırasmda ihracat ver~isi 
-ılınaraktır. İhracat vergisinin 
nı betin kıymetlerinin yüzde üçü 
olarak tc it eailır> ~ir. 

Şekerli madde ima ed n im -
ı·thaneler muam le vergisine ta. 
bi tutul, <'.aklardır. 

i~skenJerde bina veı;rının 
altıda b:ri, irat olanlard ür.te 
b"ri ııi '"'etinde müdafaa vergisi 
alınacaktır. 

MUCiP SEBEPLE 
LAYlHASI 

Hükumet, mueip sebepler layL 
ha mda e()yle demektedir: 

"Bir buçuk ırenedcnberi devam 
etmekte olan Avrupa harbinin 
tcvlid ettiği buhran memlekette 
bir taraftan milli mlidaf aa mas
raflarını arttrrnus, diğer taraf
tan da varidat mem'balanrun ve. 
rimini az.altmak suretiyle mali 
müvu.ene üzerinde hasıl ettiği 
menfi tesirleri run geçtikçe fiid. 
detlendirmekteıdir. Bu hat'be gi
ren ı;.ıcmJeketlerde oldu...~ gibı 
Juırlle girmemi5 olan memlel·et. 
lerdc de devlet ihtiyadarınm kaı· 
Ş,J)amnası: için fevkalfidc tPrlr :r. 

J 

Yız•n: HAYDAR .AlPACYT 
Bir defamnda sordun ki: "Dikkat 
ettiniz mi T Ne \'akit blr ıl:tc u
lun:sak yağmur ve or •• Tnbı •, 
n demek isti' r ., 

Vapurlnr miit ı <Ü)Cn dohı 
k 1 tr. Yolcu) ıın ı de sıına b r. 
zer kimse yolt. Y l ı l s n vaı ...,n 
da. ben görem 1 Orala da gP.· 
zind"m, o· d ' f' f 'lJln ız • • 
ı a trtim. Acnlıa d U mi oluy,nuın? 

l'ugUn de y madm... Ü kiıın 
zaıl oldu; yazmıyor musun, fııkat 
niçin? .. 

21 Haziran 
Hi mütPc.ısh değilim, E ki 

Fikret oluyorum. ı·Rlbf mil!W! -
betlefde eYv 1 n. k itar \' c. 
seli !mı! Ve bu it.iyadrm son za. 
mıınl :la ne kadıır rsılm~ı ••• 

Şin: son mekh:bu yazdığrmn 
da tc( ilif etml~orum. Onu yaz
makla bJraz dıı.ha alçahnadon. On
d~uı bir ceyap, ölmez s:ındığnn bu 

nasıl bir akıbet vermek fik
rlnd olduğunu gösteren bir ce
vap isü•..miştim; sükiıt etti .. Bu, 
m nfi bir cevap deb'il midir'? .. 
Yamı. Takdirin Girizanlıı müti

k.1.t günü. İstedim ki ben de foe
yim • ora.yıı gidip ikisini, belki U· 
çlinü d bir rada görcyL-n. Fn· 
knt niçin gideceğim? O ikadnr rnü
te~-!ır ve h!!.lılp yazdığım ,.;eye bir 
cevap v rmedıkten Mnra -> •• * ;~ ı:= 

!2 Haztran 
Bununln. beraber, 1.stanbula in-

---

Habeşislanda Es' i 
yağmurlar başladı 

e ':;undall 

Kablre, (A.A..) - Röytertn garp 
çölllndekf muhabiri bildiriyor: 

• Salı gilnQ öğleden sonrn lng111z 
kıt.alan lalı.sırda Alman Derleylıine 

nihayet verdirm erdir. 
Bu hat Sonumun takriben l\ç kilo 

metre §arkında. ba§lryan 50 kilometre 
derinlikte çala uzanan kararsız b1r 

hattır. 

Salı nk§amı ve çnr"3Dib:ı sabalıı AL. 
anlar daha ileri gitm bbll8 

etmcın.4Jlcrdir. 

öyle anlqılryor ki Alm nlar nerl 
harekeUerlnd v tekrar kaZandıltlan 
mevziler! knybctmt'kten 8qka yap.. 
mak fikrind değillerdir, 

Bu mevzllorln en mtlhlmml Halifa. 
ya g !dldir. 

:v:. ;j': 

Kal trc, 29 (A.A.} - Alman kın·
\ tıerinln ekscrlyeU halen lloll..fıı:ya 

gcçiclln n tepeain<l dlr. Ve yalnız pek 
az maktan ~itten ~ıkmı Ur. 

Almanlar. geçidin şarkında, hll'bir, 
p.yanı ka. • ne le lf§ yepm mı tar
dır. 

Bu snada Habco:.atııncl:ı. harekat 
yağmur me\'ıdr1"i dolnyrsil ç~t1nlcş_ 

mck ll.U dını gö termekleı beraber 
§8.yam m mnunlyct bir tarzda devam 
eylemelttcdlr DU1Jn1an t ek ~l v 
hava bcmbardıı:r nları Uc ciddi sur t 

t.e htrpal<>nm:ıkta tr. 
1raıd.n esas faaliyet h \ Lnrd ce. 

r yan ctmcktcdır • 

lere müracaat etmek zarureti 
hasıl olmustur. 

l\fovcut vergilerin verimıni 
arttırmak veya hiç değilse buh
ranın tevlit eitıği. tenalmsu n
zaltma.k mnlaı!adiyle bazı vergi. 
lcrin niSbetini yUkseltm~, YE>
nls..~en birçok mevcut üEerine ver
gı vazetmek suretiyle fevkn1Me 
masraflarm lı'n~l nma usu
sundit vergi teöbirlcrindcn öe lS.. 

t"fade edılmesi bu tedhirl..,r me. 
yanında lbulunmaktadır.,. 

'BU ZAMLAR 
.t\fW.d14<i~/R 

1~~R; ~ t' J:tyi,lıasında 
\'.HtandaŞlarm ibugun davet edil
mekte oldukları fedakarlığın 
muvakkat bir zamana münhasır 
bulunduğu u cümlelerle anla
tılma:kt.adır: 

''Taksim olunan liyihadaki 
zam ve tevsller m~telif vergi 
'c resimlere ni!!flet edilmiş ol. 
maki b rabcr heyetj umumiyesi 
bcvn .. \ il l 'buhranın <l~ 
müddetine mUnhası:r, f ev kala.de 
bir milli mücbf'ruı. mUlcellefiveti 
mahiyetini haiz olup f evkalfide 
ahvalin devnmınr nıütealnp bu 
zıı.m ve mu~IJefiyetlerin k:ıld1. 
1 ılmas: ta:bii bulu~duğundan lbu 
t ih('t layil anın 37 inci madde
.s•ndC' :r-1~ edilmistir.'' 

N'M'F U 

diın. YBTJh:ınem='<' duramad • Bır 
mıiddel ôrt , buhınmalarma ih
timal vcnü un ~ <'rlE'rde ı:ezmek, 
udct onlan rıramk anul rlle uf. 
rastJ:m. Akşam i.ı tU donilş yolla
rına dıkildım. O h'l sonra, Kadı
köy v Adalal' i kelcsinde bulun
dum. NP Takdir. ne Girizan v;ı dı .. 
Dnn onl rı ne ~pa.ca!ktıru? Ben 
kimi amwdum .••. 

* * 
24 HıWra.a 

~Un yin" Tokatlryanda idlın. 
rı ·~rn dalgın sokn&ı seyrcdiyor-

n J'ırden. nereden çrktığmızı 

n rum • Karşımda, kfukçü 
m ~.·1.t1e.ının önünde dunryordunuz. 

iz, · ~ fkfırc-. ikl gPnç kız. C'ği-

lıp riogrula.rnl• •. ·anı m •}cj r k. 
\al(ındnn ye unktan bakn'rtlk ro· 

m(•kand:ıki kürkleri tetkik ediyor
dunuz. Beni. gördUnü~ mllydU ?_ 
Her halde, orada gömıekten ziya
de kendinizi blrfne gaetermelr is
tiyordunuz... Sonro, Taksime doğ
nı gittin.iz. 

Bande de o yolu takip tmek 
hovcsi peyda oldu. On daklkn ge-
cikmekle çıktım. Sol tnrat'ta.n, a
sır ağır ytlrüdUm. l!erhaldtı. kar-

ı kaııPYn gele.: tik; eğ"r tr.ım-
vayls. inmezseniz... Çe§IneYi dö
nerkt-n kat"lll&ff.* ve ellphcN% 

beni gördUnUz. Guya lx>n, ~iz:ı 
l lmuynrak ilerledim. Bahco hiza
sına kndar git:Um. Soo'r8. döndfün. 
Yetlflllok anmsuid degfldlm; göz 
lerimı:! n akan yf'i5 ve kederi sa
na göstermek istem!y~rdum. fcl'
kiıre ..• NP. k~d:ır l'ltvaı y:ürUtnil? 
ıilnüz! 13iraz mnra size yetlşnJŞ 
bulundum: yine o vakar, o gurur, 
hep o cazfbe ! 

(Derıomı 1Xlt') 

Va·Uy • garip~ 
ccrcy u eli ıı. 

Bağd dm çok t.tıcc:arlllrll'-; 

biri evine gidc.rlmı hırsızlar,. ~.=:: 
nltm k ııes d yanında tat-~ 
duym'!.lııılar 'e en maharetli JmıJISI 
kuına. SP ı rnrşlar: 

- N yap, yap, altın k 
Diye tc.nbµı etınljler. a.ıtJll 
lir.' ız ta ip cün ve JOl~ ~ 

kes<?Sınl almaya bir tUTlD ınu ~ 

oıamamıg. Zengin ev gtrlncıe tıııf 

d:ı e.rkatnnd n glrml§ ve tıı.kfl\ • 1" 
Z1;n in cfibbeslni çxltaraı!§. 

metçly : ~ 
- A bdeJıt alacağmı. lbn ıınf 

zırla.. 

------~ 
Al t 
R zveltin nul un~ 

birço.· yer eri 
müphem bul ulal' 
B r\ 

şrsmıl retımen ~ 

tinn d •ktlr 



a - VAID'T • ıu:ns lMI. 

r Mezbahaya gölU- 1 ıırı11 ........ 11r,. = 

rulen sUrUler C 
karışınca ınavetler karşısında 

_Ş.,ehir Haberleri Politika: 

Batan iki gemi 
ve bir nutuk ipekli Pamuklu ve 

ve hak du)gularmı kımrlqtm:yor 

~:.~::::.E:~.:::~=:ımensucat satışlarında 
ni:~~;a~:~11~~:~ or.:1:!1'u.~ T opdancllara kar hadleri tesbit edildi 
.\nı<'riknnm dliny& karsısmJaki 

Kopuk Mehmet Çoban 
Sabanı ağır yaraladı 
Erenköyünde. Tellikoğan ao. 

kağnıda 11 numaralı evin bahçe. 
sindeki kulübede oturan 50 yaş
larmda Şalba.n admda ibir çoban, 
dün, Mehmet adında bir tücca. 
rün sürüsünü Osküdara. getirir. 
ken, Gazhane mevkiinde Kopuk 
namiyle maruf çolban Mehınetle 
karşılaşmış. iki sürü binı"'birine 
karışmıştır. 

Dün, gazetenin adliye haberleri 
sütununu okurken tüylerim ürper
di. Üç idam cezası temyiue bozul
muo ve otuzar yıl hapse karar ve· 
rilmişti. 

Hayatta ölüm gibi, kanunda da 
idam. bir müntehadır. Korkunç 
mıçlar, korkunç suçlara kanlı ue
killer veren canavarlar için kesi· 
lir. Ürulmck. acı duymak para et. 
mez. Bu gibi hfi.dlselcr, dünyanın 
her tarafında, olagan 1 lrrdendir. 

Meselıi, birisi. evli iken tutup 
ho~a giden bir kıza :ra.atlaymca, 
kans·nı çocuklarını inkAr ederek 
ni§&nlanıyor. Aile dlkkatsl7Jiği, a• 
na baba knygısI?Jığr da o vicdan 
sız herife yardan ediyor. Scınra 
günün birinde iş meydana çdmt
ca, tabii ortalık karışıyor. YiUAik 
ler çevriliyor. Dava bura.da bitse 
bilanço, nihayet bir ahlıiksızl* za.. 
rarlle kapanır. Fakat çok kere 
böyle olmuyor. Kan dökUIUyor. 
Bir başk&Bı, istediği kızı alamaym 
ca, vermiyenlcri öldilriiyor. Kendi 
liyııkatsizliğini, mesut etmek kaiıi 
liyetsizliğinl, ana babanın, yavru 
lannı bahtiyar görmek isteme! 
rindeki vazife hakkmı ~ dUşün

vazi.H~tini iza.h etti. Fiyat murakabe komisyonu, tan satışlarınd~ toptanc~.ya yüz. 
nu iki "eminin ikJbeU ile Bm- dün de vali muavini Ahmet Kı. de 8, kasarlı düzlerde yüzde 10, 

~eltin sö;Jediğl. natuk arasmcJa mğm reisliği altında toplanmış- ~~~~e yüzde 15, .. pamuk 
doğrudan doğraya bir miine8ebet: tır ıplıgı duz ve kaba.da yuzde 8, 
blr irtibat n:e,·cat değllse de,~ Komisyon, bundan evvelki bir men~ri21e perde ve ağ ipli~lerin
Jcatte Atlantikte dilnJUUD en kıy- içtimamda yerli pam~klu. ve i. de yüz.de 12, ~ak.a~da yuzde 8 
ınew gemllc•rln.ln zıyama sebep o- pekli mensucat ve ipliklerın pe. meş!;l kar verılmı.ştır. 
}aıı deniz nıuhattb~in zahnraa• rakende satışlan~ki ~eş!"ll. Dıger taraftan fıyat murakabe 
da bu nutuk ve Aınerika1141l harp kir hadlerini tesbıt etmıştır. komi~yonu ~ırdavat ~şlannda 
.klU'IJSmdak hn.z)<'I ı iızt•ıinde fr Komisyon, dün de bu malların ~ ~e kar hadle:ı kabul et. 
slr yapmı:k •ibi olitik ıııalı.-udan toptancdarma ~s . l!leşru mıştır. Onlar da aşagıdadır: 
tla ,&ıdır r:nais~•l .11 ıu"IQ(S lalı kit hadlerini tesbıt etmiştır. K&ba alatta yüzde 20, inşaat 
('.delim: ıİu.ı zrrlılrsı Jnglltere - Buna nazaran. standardize ip- malzemesinde yüzde 25, sınayi 
\meıika yoln .ıı.l'. lnrle bir teeavil• liderin toptan saışlarmda top. işlerinde kullanılanlarda yüzd-a 
zc qğradı tancıya yüzde 15 fantezi iplik. 20, el alatında yüzde 50. maki. 

Bundan dolayı cobanlar kav
gaya başlamış ve kavga esna. 
smda Kopuk Mehmet Şabanı 
yere yatırarak elindeki kaim 
sopa ile bir hayli dövmüş, ba. 
şını yarmıştır. 

İnsan kafu:nı, bazı <lakikallll'da 
uğursuz bir kıvılcun. tutuşturur. 
Damarlarda kan kaynar. Eğer, 
Bağlam bir irade d.izginlle 63h1anan 
sinirler, zaptedllemezse. hiddet, 
felAketle biter. 

Ruh bozukluklannm, meş'um 
hastalıkların doğurduğu cinayetle.. 
ri b1r tarafa bırakryol'um. ÇUnkü 
bu, çok çapraşık ve derin bir me
seledir. Kanlarında böyle bir 8.fet 
ta.5r~·anlar. bir gün, hiç \Oktan 
kan dokerlPr. 

mllyor. 

Ve çok ·mahiıauc yapılan bir ta. Jerin toptan sat;şlarmda top- ıı~. motör ve ~ususi çeliklerde 
ar.razla bcs dakika ~.inde kırk be! f ta.ncıya yume 20, pamuklu, ham ~e ~· makıne .. aksamı ve 

Başından çok ağır surette 
yaralanan Şaban ifadeye gayri 
muktedir bir halde Nümune ha.s 
tahanesine kaldınlmış, Kopuk 
Mehmet yakalanmıştır. Şabanın 
hayatı tehlikede görülmektedir. 

Hep"miz candan, hürriyetten da.
ha mukaddes bı.r kıymetler tanms. 
Bunlardan birine ya.pı1an bir teca
vüz, belki en durgun adamı da ka 
hından taşırarak, elinden bir ka
za r.rkarır. Fakat bun1ıır, pek .,,

bin t-Onluk Jnglliz zırhlun mab· mensuca.t ve düz malların top. spesıyalıtelerde yüzde 80 .. 
,.oldu. Gemfııln bu suretle imhası • 

Cezai ehliyetJeri d .}oktur. 
Dikkatli aileler, kendi! ıinden bi· 
rinin bu tilrJU hastalıklara tutul
duklarmı bazı tezahUrlerle sezer
ler ve sevdikleri hastayı şifaya 
lı:avuşturmağn çalı§ırlar. İ)ilC'şme 
imkiını yoksa, o zaman da. onlann 
azgın kızgınlıklarından muhiti kur
tarma çarelerine hruı vururlar. 
Devlet, bunlar Jçin şifa evlerinde 
ayn koğuşlar, a~ muhafaza ter 
ldlatr kurmuştur. 

Yalnız Amerika yolu usttinde tng1.. Konyak çalan 1 Sosyete Sılep 
dllz manWanru kaldırmak anasma

1
• ocuklar mahkUm oldu feshediliyor 

an ibaret değildir. Onan batın • Ç 
:nı1!4 olması Amerika elkin umu· ve Rıfat adında iki Sosyete Şilep'in idare heyeti 
miyesinde arza 'Cdllcn tetiirl \"lieu• k'" ~~çocuk. ge<'.enlerde tahta. yarın toplan~~~ır. Bu .toplantr
dc getirmek gayesini tak.ip edi· uç Arif adında da Sosyete Şılep ın fcshı ve Dev. 
;\ordu. Nitekim Amiral Bedcr'la kaleden ~eçe"t~· mdan iki şi }et Deniz Yollanna devri mua.. 
Japon Domei ajansmm mabahiri• bir bakki.lm lm a~ çarken ya: melcsı tasdik edilecektir. 

Çanta kapan 
sabıkah 

rek hlidiaelerd.ir. 
TecavUzU, çoğumuz kanun pea

çesile cezaland•nrız. Memlekette 
bu inanışın yayılmasına çalışmab
YIZ. Nasihat çok kere fayda ver
mez. Ruhlardan bu kaba duygula.
n, bu zorba heyecanmı, ancak ~ 
vlye yükselişleri sökUp atar. Ama 
bu kolay olmadığı için, o mesu 
yükselişe erinceve kadar, cezaJarr 
kcsklnleşttrmek liimn gelir. "SalJr 
kalı" kanun kifayetsizliğinin can
lı bir vesikasıdır. Kanuna öyle bir 
şiddet vermeliviz, k" bir kere o
nun pençesine dil en, bir daha ken 
dinde suç f temek cUretini bula 

Adliyece tevkif edildi 

ne \erdiği bcyan&t dlkliate Ji· şe konyak ~a ış. a ><>«:---
yıktır. Amiral bu bcyanatmda eli- kalanmışlardı. 

Mehmet adında bir sabıkalı, 
dün Eminönünde tamvay bek· 
Jemekte olan Nedret adında bir 

J kadının yanma yaldB§IDlış ve 
birdenbire elindeki c;antasmı ka. 
parak kaçmıya ba§lamıştır. 

~ o~u ki: Çocukların muhakem.e~i. d~n 
Alman bahriye nezareti Ame- b·rinci asliye cezada tıtırılmış. 

r~kan ,-az1yetfni pek clddi olarak / Kendileri her ne kada.r "kon 

75 bin kilo naftalin 
geliyor 

Evet, bu tilrlü hastalıklar, birer 
yaraıtrhş belası S&\"Ylabilir. Fakat 
kan dökenlerin, cinayet işliyenıe. 
rin hC'psi, bö ·le hMta değildirler. 
KötU yn§ayış, fena terbi)(', zarar. 
lı telıikkiler çok kimseyi sabır, 
merhamet ~·oksulluğuna dU üril· 
yor. Vicdanlan körlC'tiyor. Adalet 

takip etmektedir. Amerika Al- ırki çalmadık. İçip ısmmak Yakında Bulgaristandan m~
ınanyaya teca'\'ÜZ için her şeyi ~ ~dik'" demişlerse de. mah. leketimize 75 ton naftalin gele. 
;\·apmalctadır. Şayet bir Almaa ıçın ikisini de 6 şar av müd oektir. Bunlar iç piyasada kilo 
zrrhlı~ı Amerikan deniz kun-et.ıerl Jremtl e ::ı:s cezasına mahkum et. başına 60 • 65 kuruşa satıla-· 
tarafından 1aa.mu.a uğrana ba ~ e. pı caktır. 

Hırsız, kadının feryadı üzeri. 
ne halk tarafından yakalanmış 
ve adliyeye telli molunarak tev
kif edilmiştri. mamalıdır. 

HAKKI StiHA GEZGlN 
takdJrde Almanya kuvvete möra- ;mı~şt~ır~·=--------:--::--:---::--:---:---~::---

ES!::: = == Manisa Hılkevinde temsil Ayrlldığı kocasının 
yanından ması .Amcrikada tesir uyandırdı. 

Bu taarruzun Amerlkada ya,..,.ı. 
tesirle şu acticeler bekleJUIM!lldıe 
idi: 

1 - İngiltere denizlerde de ..,.. 
t:i;\etc hMdm olamamaktadır• 

il - Alman 1aarnıZ1I tagllte
renln en mutena merkez kuvvet.. 
lerine pen.asızca ve mahareti -1· 
dırabilmektedlr. 

111 - Amrfka böyle bir ,-az1ye• 
fe giren devlete yardımd&n fayda 
gör('mC7. 

Mtıd zırhlı ının batmasını mütc· 
akip Bl~mark zırhlısı İngiliz ku\·· 
\"etleri tarafından batırıldı. Bu se
ri hareket 'c süraJe elde cdJlen 
netice tngİuz deni7.ciliği bakkmda 
bir an için olsan zihinlerde bu.°'a .. 
le gelen tereddüdü silmeğe mu
\ aff ak oldu. İngiltereoln sUratle 
mukabelede bulunması , .e netice• 
~i elde etmesi Aınerlkada bidlse· 
leri takip edenler armJmda bir ak· 
ı.ülinwl husule getirdi. Bu abiil· 
İLnıel infiratçılroı değil, b&rbc ta
raftar olanlann tezini kun·ctlcn
di rdi. İngiltercnin Atlantiktc elde 
t•ttlğl bu mu\ affakıyet mali siMtenı 
iktısadi tefekkür, sl:rasi zlbnlyet 
itJbarile ayniyet gostcren fngll~ 
reye yardmım boşuna o1nıırae-ır 
hakkında Amerika efk&n umumi· 
Yesine bir nmi hıtap oldu. 

Alman zırblısmm uzak ıne~~ 
lere kadar açılrmıı olması lh~ 
simdi de Alman taııteıbahlrlerlaiD 
A tlanti'k muharebesinde sılotık bil' 
hale geldiklerine misal 'olarak ef• 
kinumamlyeye arzedllecektir. th• 
tiınal üdi~enfn askeri safha81llcla 
bö~ le bir \&zlyet de vardır. ....a 

Fakat Ruzvcltfn nutka ba .... 
~eminin batması hidfsesl ile tılD 
bir surette alikalıdır. Batan l(&
mil<>r hlı; olmazs& reis Razveltlll 
nutkunun t.ooana tayinde bir biz· 
met gömıüşle.rdlr. 

Amerika Cambarrehi nutkat1• 
da Amerikayı harbe doğra sürük· 
•~recek tesJeri sarahatle 'c ce
~tlc söylemektedir. 

Ris Raz,·eltln nutku harbe dol· 
ru bir adım telikld edilebilir. 

SADRİ ERT.E)rl 

Bir sabıkah 
1O1 inci hırsızlıktan 

mahkiim oldu 

-

Kaznn Karabatak adında bir 
sabıkalı 101 inci hırsızlığından 
dolayı dün asliye altıncı ~ 
ınahkemesi tarafmdan 3 sene 
ay, 6 gün hapis cezasına ınah-
kfun edilmiştir. . 

Kiznn Karabatak bu defa N_ı· 
Ş<Uıtaşmda Nevzat adında .. ~ır 
bakkalın dükkanını kapı kilidini 
lunnaıc suretiyle soymuştu. -

VAKIT'A 
ABONE 

OWNUZ 

Çocuğunu kaçıran 
anne mahkôm oldu 

Şaziye adıbda bir kadın bofand.ıfı 
eski kocası Sal4Jıattınden mahkeme 
kararlyle kalan çocuğunu kaçırmap 
karar vermııı \"e geçenlerde yanma 
Aralan ve Aliye adında iki tanıdığnu 
alarak Salı\hattlnln Nlfantaşmdald 
mne ı;ltml§Ur. 
Şuıye kapıyı açan eakt kocumın 

§lmdlkl kansı Ayııedcn t.ocuğunu ıırte. 
mi§, fakat Ayııe vermemekte ısrar et· 
mi§tlr. Bunun U7.ertne Şaziye, .Arala· 
nın da yardımlyle AY§enln Ozerlne a. 
tılara.k kendlalnl dövmllf Te çocuğu
nu alıp kaçırDU§lır. 

Bflllura Sa1Ahattin1D fi,kl.yeti 117.e. 
rine yakalanan Şaziye ullye altıncı 
ceza mahkemesine verilml§ Te ÇOCUk 

da babuma iade olunmU§tur. 

_G_o_· _N_D_E_N __ G_o_· _N_F_ı 
"Alfabe,, mi, 

Y ~ Nt harlı rl kabul ettiğimiz 

Z.'\mandanberi bir şey dlkka

Umi çeker: F.skt alfabcy göre bazı 
harfi< rln te\Mtuzunu değiştirme· 

ml,ıLdır. B rlslne bir isim mi, hece· 
liyecoğlz? Kendi aramu.da oldukça 
"mlm, nun., deyiveriyol'U%... Fakat 
bu. yabus JıUllUlll konuflD&laı'mmda 
kalmayor. Bazılamnızm ~ 
blrlncl harfini, -tek bqma kullan· 
mak JA:ıım geldiği zaman- eakl al· 

fabeJekl telA!tuzuna göre yazıyo· 
ruz... İşte bundan blri<aç gOn evvel 
çıkan "GÜN .. gazetesinde bir man 
zumer.ln aıtmdakl imza· •'Sin. Sin 
Ademo lu : 

"El.fb . ? ı e,, mı . 

"İbrahim., in "İ .. sini n 1 
.._" elıll mi, yoka "Ah 
81nr mı? 

En yakın bır iht mal olara • 
"t'1 österec iniz nmm. çn 
bu kerli ferli "elit,, J r, yelllIJ\ ye 

llm • sin , ler karvısında duyduğun 
hayreti de ifad cd r 

· !7 (Hususi) - Dün 
Man,;sa. Uzun Mehmet pi· 

}la1kevınd~ _ ... "-:..+; pjveste . ıeınsıl ~ ... r. ,J 

Y:fe alan gençler ~o~ muvaf. ;ak oımu.ştar ve seyırcıler tara. 

fmdan şiddetle alkL<?lanmışlar
dır. Gönderdiğim fotoğraf piyes. 
te rol alan gençleri göstermek. 
t.cdir. 

Mahkeme dün Şaziyeyi mesken ma· 
wniyetinl lhlAI suçundan ıc gün hap_ 
ac, kendisine yardım eden Anlanı da 
3M kuruıı para cezuma mahkOm et
ml.§llr. 

Dogrusu yeni harflerin dllzg{ln, 
sade kıyafeti altından. bu eski te. 
JAttuz tarzı. pUııkUllU bir etek gibi 
ıııntıyor. 

Bu ç it omckl rdt'n d h:ı bir çok 
göırlcr!J b lir. H ttA bımıarı. m §• 

hur ıılmalnrm tabctAlnrda yazılı 

AJtın Fiyatı 
Evwlki ün 27 lira 15 kuruş 

olan bir altının fiy tı dün 26 95 
lira idi. KUlçc altının bir gramı 
ise 338 kuruştu. 

-7-
tbralıim paşa rah· 

Ama Hasan paşa, ta.Jc--..:ıft~ . , . bir kılma değer lllllJIUa.U 

metlısı~m tstanbuldan çıkmadan 
olmad~· lam Stm'ullah efendi. gibi 
ön_ce, Şeyil~~ bir ?.atı şeybülisl~~k 
azız ve ~ azlettirmek ve devletın J!'i 
ma;kaml kendi dalkavuklarına 
baŞlan~Y~:nda hirçok kötillüklere 
bırakm w ~rduda söylenir. old~n. · 
~$1lbrahim patjanın 'i§leıınden ış
raJıme .ı ask~ rler ~u defa or.ıun 
killenmış olan "''du"'gwü ueri ziyaret . tutmıya ve vı ,, . 
Y'dS1!1'e başladılar ve üzerle~e Yemı~
e~~ıy ıı·t oıınasını. gazı paşayı ko. 
ç~.nın =;na karşı Allahm bir ~ı 
tü san . memur oldukları uz.ere 
bılerek şena~ boyun ...,.._,,1rt .. n baş. 
scfin (16) emnne Çf;.u&--:· 
ka care bulamadı1aı:· 

Hatta Faizi der kı: k 
"Be rahmetli serdardan pek <;o 

n, .. 'ÜZ gördüğüm için sayılı 
iyılik ~e guleı; ind öldüğü yere gide. 
günlerın gec:Jer . e 'le bir cüz okumayı 

k Kur'an - ı kenm ı .. re . -"....:ıe durmanın o-
i "lik bilmenın ve l:!IU"IAI 

Cvıerind~n sayardıım~i adetim üzere 
Gene bır cuma. g rahat döşeğinin 

gittim; g_?rd~ kıpektamyaşlı bir yeniçeri 
bUlundugu ye w e . ~ 

yatıyor, v~~~luğunda~. 
- Ben . k'"t'" -..L.-• nıçın . bil'rim öyle bır o u ~ 

rı 1• '. musallat ettin? .. Sen ga. 
~-1:ı ... i}r.enne . . · d' ı 
~ ...... uşak insaniyetlı bır vezır w m. 
zı. YllD? ' cahillerin küstahlıgma 
Askerde olan . . :ı.... kadar ağır ceza 

.. nı·p de bepımıze vu 
guce yakışiyOr mu? Huzurun· 
etmek=~~ Allah aşkın& ~ıyma! .. :. 
da~ 1: imdat istiyor. Halinden mu. 
L~~r gazi olduğunu ~adını, ya.. 
~ -..:ı- Beraberce bır sQre oku. nma vaı~ 
dt.Jk. _1 Allah _ benim gibi acizlerin 

alc:ıe il>' ~terin yalvarıp 
değil - onun g 1 ·y1e ... _1.a- ordusunu a.karJJ13SI ooreketı .&BiCiii& 

~ emifçi'nin ayağındaki uğursuzlliktan 

dolayı korktuğumuz derecelerde tehli. 
keye uğratmadı." 
DUşman ise Kanije bozgunundan son. 

ra bir yerden lslim askerleri yetişme
den olar.ca kuvvetile (Estoni Belgrad) ı 
birdenbire basarak zaptettiği gibi, bir 
taraftan dahi gerek Macaristan, gerek 
Almanya halkım tophyarak ve Franaa 
ve Italyadan yardım istiyerek dört yüz 
binden artık asker, kırk iki büyük ve 
birkaç yüz küçük topla h.anijeyi geri 
almıya yöneldi. 

Bereket versin kı daha lbrahim paşa 
rahmetlisi sağken Gazi Hasan paşa, 
ünlil yiğitlerden Mangırkuşu Mehmet 
efendiyi Budinde bırakıp orduya gel. 
miş. diışmanm sefer zamanı gelince, 
ne yapıp yapıp Kanijeye h~ etmek 
istiye..oeğini akla gelen delıller ve as. 
kerlik tecrübeleriyle serdara anlatmış 
ve Budın eyaleti gibi vezirlerin hasreti
ni Qektıği büyük bir işbaşmı Mangırku
şu Mehmet efendiye vererek . kendi.si 
- eklentisi birkaç palangadan ıbaret o
lan ve mahsulü bir ufak sipahinin dai. 
resini geçindirmiye yetmiyen - Kanije 
sancağını alarak ''Gaza niyetine!" git-
miş, kaleye kapamnıştr. . 

Dört yana yolladığı caauslan duş. 
mamn Kanijeye gelmek üze.re bulun. 
duğunu kendisine haber verdiler. Hasan 
paşa bu sırn kimseye duyurmadı. Yal. 
nız idaresi altındaki komutanlara, top. 
tıya:bilclikleri kadar 7.3hire ve askerle 
düşman toprağına girip harbe başlamak 
için kaleye gelmeleri yolunda emirler 
gönderdi. 

Casusların haber 'verdilderi giıbi Nem
çe ve Macar ordulan Fransa. ve ıtalya. 

' TVRK T AR/HiNiN 
BiR KAHRAMANLIK 

DESTANI 

dan imdatlanna gelen askerle ittifak 
ederek, başlarında imparatorlan ve 
kralları, Kanijeyi kuşatmıya geldiler. 
Kalrde bulunp da düşmanın dört yüz 
binden artık askerine karşı dayanan ls. 
lam askerinin sayısı ise dokuz bin ki
şiden ibaretti. 

Gazi paşa, peygamberimizin: "Elhar
bü hud'atUn=Harp etmek, oyun etmek 
demektir" diyen mübarek sözünün olgun 
luğunu gerçekt.en bilenlerden bulundu
ğundan, zafere ermek için yapılması 
gereken hilelerin hiç birinde eksi.klik 
göstermedi. Hatta Zerinoğlu - ki düş
man komutanları arasında lsl&n ahali
nin muharebelerini iyiden iyiye bilmek. 
le tanmml§br - imparatorun müşave. 
re meclisinde ~cesi sorulunca.: 

- Eğer bu sene lalim askerleri iU.e
rinize gelmez de Kanijeyi alabilirseniz 
pek büyük bir bqan olur. Eğer Türk 
askeri üzerinim gelirse bal pek güçle
şir. Çl1nki1 it kılJCa dayanmadan Türk 
yüzünü ( 17) kavgadan ~irmez.l§ kılıca 
bindiği taıkdirde ise bizim becerkisi.zli. 
ğimiz bellidir. lsllmda "bir Müslüman. 
bagka milletten on rki kişiye değer." 
inancı varken bu kadar tecrübelerimde 
on iki askerimi bir Müslümanm elinden 
kurtaramadım. Bundan başka lslam 
askeri il7.erimbıe gelmese de kaleye ka. 
panan bir sihirbaz tilki (18) dir. Otuz 
beş senedenberi sınır boyu halkının gön
lünü kiae yerine koydu, ontmla bepi
nme kan yutturdu. Iyi haline inandığı. 
mız pa.paslarmma cin toplattık Gene <>
yumma karii duracak çare öğreneme
dik. Hasan pap adama kale vermez. ıs. 
terseniz, bayman, muhuaraya gide. 

r~;. o 7.aman .. reyimi!1 doğru olduğunu 
gozunUzle gorup tasdik edersiniz. 

Dediği meşhurdur. 

Her nedense duşma.ri' generallen 
Zerinoğlu'nun fikrini dinlemeyip de o 
~adar kalabalıkla kale yakmlanna ge. 
Jınce, en evvel rahmetli pa anın kaleye 
getirdiği zahire arabalarını görürler 
Eskiden de kalede bulunan askerin az· 
lığmı bildikleri için: 

- Tilrk bizim kaleye hücumumuzu 
haber almış. Yalnız onun sesiyle kaçı
yor! .• Kaleyi vermiyecck Hasan pqa 
bu yiğit miydi?.. Seni Türk yıldıl"lllllf, 
yahut bunamışsın! yollu sözle Zerinoğ. 
lunu ala.ya aldılar. Zerinoğlu ise: 

- Pekala, Türle kaleden çıksın. H 
sini kmn, beni de beraber öldilrUn. 

Diye susar. 
Paşa ise. dü man generallenn 

boş. bulunmasını kollıyarak zahireyı 
çerıye ıılır, muhasara tedbirlerini b 
zırlar, düşmanın hücumunu onlemıy 
ba§lar. Bu tedbirler arasında Topç 
başıya kendi tarafından emir olmadı 
ça. top atılmaması için kesenkes em 
verir. 

Islim askerleri bu emrı ı. ıtince g 
retlerine dokunur: 

- Ne demek 1 Düşman ge n de t 
atılmasın? Düşmanın gi.ılle ine kur 
şunla mı karşı koyacağız? Yollu söy 
lenrniye başladılar; fakat paşanın ga 
retine, bahadırhğına, d nini sevdiğın 
pek ~k güvcnçleri olduğundan yanm 
giderler, sebebini sorarlar. 

Rahmetli gazi §Öyle karşılar: 
( ArkOM wr 

•le) '"lnOJ-emr,. yerine. - h. :t. • 

'(1'1) Kitabın Ebuzzlya ve Maarif baskıla· 
"I'lrl., bu kelimenin (boğazını) şeklinde yazıl· 
ması rantıştır: ilk baskıda böyledir - ._ t. uıı 

\ 18) Ybl. Tiryaki Hasan P~. - "'111''. 
mtn Naztf. 





~tun sürmesi ihtima
•anın talltiyeainl ya
e ton okai.ıen tüple.. 

il .bir daha weçiril
) I~ eeek depolan ib· 

ti>elerini. biaküvilerlni 

~1'11ıealann ~lıomas>"° faahvetle "en büyiilı 
ruruna., direktörlil
lan olan f5e1lrin it. 
Od-. pz maskeleri 

Yer yer kömeıennüo. 
lan bastırma.ğa ha

r taraftan sığınak· 

@}' YeU.emJyeJ"elt ya
il gazlrırdıı mDtees-
llk yardunı ~aparak 
'-rına sevkeden sıh-

11 vardı. Halllm hava 
ta.:... Yi.Ye<·eklerinl te~ 
~ iMe mlifreael~ri 

emişti .. 
tarafları sıhlıi ~ar· '°1 arılan da ia!\e 

ar mnh et ve diğ<.'r 
tıe 8\rıl 11 tı, 

hava) a kartı miida· 
dtıtntaduı ı;ahşıyor

~ ~ ~ın i311retUe 
en hava kuvvetleri 
a ıe· Ok . ind_, havalanm"9 

gıbi havalara fırla
~ a hin bir tUrlil cam· 

E'J>tun imparatorhı~· 
l'hıe vazlfp gtu;IUğU 
~ t edl !'Crlardı .. 
it llun beraberle rlı de 

1 ı f'vk bensin ik
dan bir ka mı mli· 

n 1 1 alevler lçindı> 
"er 

:::19eaı olan "Kay· 
~Ut ~ bqlıyan dep

ı:ı lliatenıbün Jreaar 
ett alÇak bulutların· 

'ı tre ~'k şimali'! dob'u 
.irtifadan l1erle_,.:1q toplu bt1' bil· 
alraı.tn ırorama 

--- .... 

~.._<!((/{/(/ I ~· 
-....._ ---

!Deoizcllik bahisleri: 4 

.................... 
b , .......... ....,. ...... 
-..aatwt 'OW#I .. ._ _.,.. ...... ..,,.,..... 
9* Pi tue ~ ..ııteüt 
MdefteNe tn' •ıt Nt& YM
pılar ç...-. J>DlllU ....,_ 
aftlllaı9I .. ,.._ ....... lllltettll. 
aa.~.,..atta 
J'abt türiP ~ '* 
k-' aıt;tL. _..... da ~ bir 
lledet ....... ........, dllatl
)'Oi'llS. .. ~ yj,..J ... ta,y-

yaredir... • 
Art* lllkHel avd t etlalltl. 

Her ibüıılal• kartl IU maMetert-
111 tak~ aıjmaklardaft çrkP 

i t.il ...... r .... 
1U5 A_. 
ıa.oo .. ....

fl'Ol'tıam 

l&J3 ....... r 
f"aııh 

ıa.so .. .,.. ......., 
JS.Ol.FJ811 •zı 
ıa.ae ...... 

takylml 

Jl.40 K!Nilı 
proırram 

11:16 Mour& -
Kl&nlet 

AlleK'ro 
19.SO AjaM 
1&43 Tanıo 

nrkestraaı 

19.l.l Rad'o 
OıuıetP,.J 

IO.J.'i S.z 
!lftllllllrrl 

ıı.oo Memlt'ket 
poııtaın 

l-1.10 1EMStL 
n.oo QrkNtra 
ft.30 .r\jaH 

tı.4 "l OrkNtra 
IS.15 ('117.Jıand 

' Torpido v e 
destroyerler 

halk eYlet'bl• ~·· ata1armdııut ayrılan tembıJeme grupları. 
mmüdatrındakf zebJrll guları de- ı.----..--------
zenfekteye, tamir ırtımelerl de ) ı
krlan binalan. bozulan kaldnımla· Cuı• ICumaret . 
rı ye:ıileımeie ba.tladılar .. 

C beanemt boınbardmıana rağ
mAn bir kaç ıaat içinde normal ı:a· 
yat avdet etmJ ti.. Umumi 9

"'
1
-

naklardan hJc; birisinde en uf k 
bir ka~ bile olmamıştı .. Muaııam 
apartmıanlarınm bodrum katlarnıı 
ta.kviveli korunma yerl haline ıe
tlr111iş olanlar cadd tere t:*"'811

• 
umumi srğınakla a glrml:'k çJn sı
ra bekieınelıı zahmetJnden kurtul 

30 Mav•• 31 A avıs - ,-

nıuşlar ve ailes' efradı araaıad 
bir kaç eaatlik hol va.lllt ıecitm.1§ 
1 d. Bütün bunları 11.tıh eden 'e 
er ı.. fi ... -'-. bir ~ok aj1'JllarınDI .. ,",ı ~azan 
.. nlilk 1aaetelerd h.._ devle 
~ merkezine 'aptlan Mukabil 
tıombaJ'dılftanm televbY°"la ahn-
11111 totetrafl&rı tahrt>&t ttneceıN
nt c&t•J"iyontu. 

Bunlar araaında; müd•raa ter-
tttııatm aımınasmd• s•c kalm11 

olan taarruz yoka o.tündeki diğer 
bir ıııehria çl''den f~rked laıh en 
ık* manzarası ha) attan ts r 

~uıunoııyan dehı:ıeti göze çarpı-

>~a~ filol&nlUD ~ ~efi 
u11nıyaa ve r..-.t aadece Jidil, J~
lil yolu Useri.nd• bQIUllUak ve)'a 
ba yoı üzerine raatlo'acfk kaaba
lar için de zamanuı en bUyilk teh
likesi olduğunu gös~criyordu .. 

- ( 111.P" Vf'I: S C'..tım.f'\.'\ t•I 4 

ff1111ı 1 / (fısu; :aa 

"•klUe• .. ._ .. 19&an• \a ... 1 e.ır.aoı 

'""•"••" ,, 6:12 8.u9 5.31 8.38 

<\t .. ILU ..,. ILU .... 
hiRdl il.il 8,.1 11.11 1.11 

\k~~m 20.S3 12.00 20.3.'I ıt.• , .... 21.M iM 11..11 1.19 

·-" s.ı• fUI ı.n .... 

EaılD Aralaa ID k•$1 Baya11 
Ue Ba Şevlle Unaba. oj'&u 
d t nal'ın ~ıer dtUI ıecf' 

J>arll t ı ııaıoaıa"ada l pal ~ ;Al 
tarafın akrabası "e doetları p k 
t kalla kalar•k leıu lı,&vayı utl•. 
ll'l'fl4 . Quıctemiı de ııaacteUer~ 

Nikih 
JDmellli itin..,. lıler)lalO l'Uya Ga1 

atan ıcıaı ~ Ntnet ~aıu a. 
.U~ Rıfıtt oA"J~ A. Rıt•t 0.. 
.-bl 11 )lıblan (a.,.urtba ıe..o imi 
odllml r. 'I'~ .-adetler dileriz. 

Her illi devlet adaftllarl anl:ı!!· 
nıa yotwıiı*i tG!Pl•wi•• ~apıır. ""l' 
!arken ben de. bayalf olarak se-

hat €ttigı"'ın ve yirınl dtlrt sıuı-

' : ' • µ 

J' A T A N 
K ADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKU YOR 

' n ird""' bu timi savaş iclnde g ç ıgım 
şPhirden Jıaçarca1ma yine At!• a· 
d d:ıkt d nizaltı transatlantığilte 

11 Jr .ulh .,. .uıranet Utkesl 
atlıyara ~. , 018 çı-
ola.Jt ıneınlelleW.e """' - • 

'.:::::::::::========;::::;==~ ki\ ordam. .ı • - (Devamı ı~aır., 

- Ba~ t.n/• ~,,.,,.,,,,... _ 
Aı .ı.ıian seneler g çınltl~:..a.. idi 

. ·I • bk' yük .......... 
Ko) ü agır • 1 bil ıni}ordu. 

ama nnsıl kalltac .. gın ,. ... Uıı Cum 
k •t" Jın}er gc~. Bu arada 0 u ,.~ , gUnleri 

hurilPt ilin ed~ınlş: sevme; etten 
da ff!imfcnın Y('lun 

a.raşDl dtllıya)'a ıeınıil}tl, 
ıki kııı daf.a 1 ...;w. y~ 60 lık .imaDt Musa b r ...... 

nındaJOJere: .. t dedt. Bu ıeı 
E c ma.-., gf 

- Ur dftnvaya • 
temizlemeden Oh da - ka)ka· 

dersem gli~an~: k~yden bu 
ınaDI l3t>'IJJD 

ıeıreyi ~e·· . ...-- lfeeelll .• - ftaY lllfl_.J uy-.,, ..... 

d
- .2.11 r sen btlfrsin.. ııurtll!' lıidt • • '"'°.. · 11 .,,vıtıan er-
)t'ehflll"t btlyilM ~ifl daha ~ 

ıenıiA, erkek ~tf Jl'a)lat bili 
kendini ~~~ .. 1 h•~ .. ı ile 81.ft).o 
eıuıifenlll ıc-> ~ 
mıştı. x.endbıl ~ _. .. Jl11ı. 

Btr -~ e ü k..U: 
aa efendi öoüa ed" Bt>niınlf' ca· 

:Mrhnı<>t. d 1
• • 

mie ttadar r nl 1" Konqaea 

g·ım sı>nin .. af il 11&1 netune h.:>C ene . 
korı\llm-,dılar. 11oca 

Yolda hiC . c:llşilıadil: )ıle)llnet, 
11öyUyecekl~!" etmeden onu ta
mevzuu ınttraa 
lüp eut d -td8' k1ll'\Jllca 

CanıJ oda81Jl !I ua 

söze baŞIJYaD ~; seni evere· 
J(ellJllet. U""f'• ld - çocuk sahibi o un .. 

tim.. Çoluk . til-k ~ bis onu 
Köye bir k6tÜd Jlnı AIİabm izni. 
iyire tebdil P kf'- vU 'ne Hanife. Ilı> 
be' ganıberin a 1 
alkthltvacaP .. lt •bu. nikah hoca 

_ Ne olaca 

efendi". eJ&l9 olaeall ....... 
- Hanife il Aranuıla ~ıl.11 farkı 

N yapa}'111l·· pctar anı• to 
,..,. .• O 98lriD -~ tll!lt8 kt. .. Ne 
olnıUfJ bir ırere .. clöD •-'"' Alla 

K derin b(Syle """1· -

Fakat M~hmet, rahata ah mı -
tı. AJ'Uk ne MPe "a_. ala.b' r 
•e de eşekle oduaa &idebilirdi 
:Sazan eski ~lerW ba\lrh)or: 

Aınummı di~rdu, 
Ama §imdi mecburdu. Hanıfe 

nıaluuıı mtUJuinl,\A çoiunu hazı 
yemeğe aartetıııitti. bmirden aı 
(ranp elblseler ptirtnü , bir ara
hk kendisi de Mehmedl alarak lz-
111ire 11~ orada .kallnıştı Para 
ı kalmamıştı. Mehmet, lzmiri gör 

dükten sonra b.lr tuhaf olmuştu. 
Hanife ile yaşamanın m~ ol
madrğml anJJ)'Ol'du. Onda ... ,.. 
caJtlığl bulamıyordu. Bazaa dlllkat 
ediyor. yüzünün pönillmlt oldufu. 
nu farl•edLvordu. 

- Hoca dedi .. bu tı hQ Udar 
aeele oıııaaa.. 

- Aoele lftiT. · U,..pr.i acele 
Mehm.t.. Bir l'IJltid atJ •• ~ çoculr 
bfh• ı•. 

-~~·~· - Hiç düşünme MehmPl.. Bu 
it olaea1'- Sen fPı olma n bı 
yaparız işi .. 

- Anı~ hoca .. 
Hoca hiddetlPndi: 
- Benim ayakJanmı öpecek 

JP.rde bir de o1mU diyomuı , Ben 
elen ""8b siıti. GmJ.erimi kapa· 
aaadaıı y~ hu Jel. • .Anladın 
•ı?. ~u il oı.-,. Hem yarmdan 
tezi wk .. ••• 

MeluMt eamide• ç .. riMn ltaH 
ura .. DJ. dy evleri ~tı.es ol· 
•uıtu. s..mı mtna1'eve doi'ru 
Jlalchraralr auıı usun ctDtDndü ve 
d rin d•rln n~ .. aldı foi o luutAr 
ttkanm·ııtı, ki.. Sanki göğslinde 
bir damla hava yoktu.. Bacakla -
nnda bir atetJE-mne li.lllııettl A· 
yak ta.banlan llaşmır gibi oluyor-

du. 
- Dul'8IQIUll, dwlmaırt. diye 

Bu n cereyan etmc>ltff olan ve 
harb n netlceai üzerinde kal'l rolU ol 
dutu Uph saz bulunan A\JaJıtik barlK 
aestroye....,.. adı .-. l:a' ılt=om 

netice.ııini doğurmıqıtur. 

Bu yPni harp •illhau mCdataa eden 
, e aleyhinde bulunan w....,,k ,_, __ 
o..tau ... ~.,.... ......... ıer 
• -...a çıau; bunı.rm bir kı.mu leh~ 

Mr ıs-ı da aleylııt• 1ra1- ... rdu
lar ve ~kaleler JfU(bla.r. i'akat buD 

lamı hlç biri teali' ebaıedl ve tolpll 
ç&buc ı. her mrmleket taıaıından CiZ 

lerdl. Bunlar •atte )lin8I mil ..._ 
maliktiler. 
Şu kadar ki, 1900 den enııı1 lllf 

t~ ln§:ı edilmi§ olan Kmtraı tipi tıı.sıA, 
~ .a --*" hl""n ._.., 
Bunlar 175 tal aflr~ olup. 0 _. 

mana göN • ...._ bir ..._ alla 
28 mil Be •7Nd ....... 

I'e troyerl r q\mktl bar"6n en 
qıUblnı silW&J'lndan Mrklirler. 

Bugünden _ıeriye dofnı baktığımız 
zaman aeııi.-oyel'lertn •Dla,.ette torpi
<lelann t('olAm~ vlMda ge.ıq el 

il gizil !la.bul oluadu, -

<hallla •ör-tbtis. 
~~r veya terJ6do 111ulıırib6 de 

nen l•ıRller tôJ tGrpldolana bllyll 
n..-ı De VUcuda pbnif, eıılıl ~ 
ı.tnn ~rlni de bugün ...V.artı ...-ı 
ler\ ve kU k 1'Qoul\llıı0Uan &IDUftır. 

Bwldan altmış ııe.- kadar ovwl bir 
ı'vuaturvalı mUheadiıı zabit ilk deta 
oıara • t rpll ot;omabillerinl11 iDi• m 
dU U un tQr. 

İlk ıorpll ucwıda bir tapa i inde in 
f I el ma~ler ortumcla bava 
tazvı ı ve nlhayeUnde de hareketi t 
-.un den bir makine bulunaıı çelik 
bir mermi ıekllnde idi 

Tomılln kıç ~rafuıdaki motöriln 
faaliy • neUce&illde barekete ı•lu 
uskur \ aaıtuiyle yürU~u • 

To 1l 1 lkı su arumd seyredcbili, 
yor v \'Üzlerce metre mesafeden dü 
8llU ,..181 • .... ......... tmll6n ................. ,., ............... , 
p•la .. a gcmlnl.JI --. .. ÇuplUll~ 
~rhal mUthi§ btr inliUUı yaratıyordu. 

Bu tGJ"l'll meydaaa cıısar çıın.M 

tıttUln delltsehlk dlbl~m ....,. 
dikkatini celbett . ÇGalll torpil blb'iU& 
• niz !itti gPn Uerjne k•"1 le \ edil 
1111f n tik mtlhlm aıJAhtı. 

Kögun 
şına: 

O bir rüva idi filMI, dedi. 
G ti lllU latan.bul •e rahat .. B\& 
raaı ..... oranua k~ılıiı var .. 
B'1rada olmuaa, öb\lr t.rafm ha
mallıgı daha karlı.. "4eiiP arka. 
ındaıl kQllllakt~ ~ ağır de. 

inl .)a.. venU or, lcaiyor, kaza. 
nıyorµm 

••• 
Olwa _.i ~· P.Mnti vakit 

aevdi ME>hmPt.. Hena naad •e98' .. 
Yanıp tutu~: 

- AlRaaı ..U.r.. benı kurta· 
mı. di)"Glda. 

Sevrl1i9t Wr köylö 1uıu idi ama, 
116)' el Ukanltlanam kalhinde ya• 
naa AJı1 kadar, Leyli kadar yak1-
cıa, ılria .. Mehmedla ıtı.ıertae ny. 
ku li"8iYordu. 

On yedi ten"'1' ı.taahulda oek
Uğl meeakkaü, ~ ~· 
taJMmlvl unl t...ııtl. GUnl roe 
bir ÇOCl k fi' i ~rpmdı V 1 p a.. 
r kııd r s vgtlisinl ôU ündiı. Ev· 
1 nm mu m leaiae ba landığı va
lrlt in t lgrafla d~ halledil('cPği
nı O) 1 mi 1 reli. t tf' o 'akit on 
\ edı s nPdir )nşadığı lstanbuldıı 
tnedt>niyetln m3.nasmı anlamuıtı. 
SIU\kl t lfra.K, evlenqıe muaRıele
lerilli bir aa evffl yapmak k)ln, 
b~ltA ıı )ın)et itla icat ediı.I!ti. 
Saadetinden herlreae pay avırmak 
i.st~r glbl )le~ .Syli1Y9l", bl.1' 
kaf; dakiila dtnlemebibnelrten me
nık du~YOl'du: 

On bet gün 90Rr& nleniyo
nım .. der4'en göalerl ış11 11ıJ yu~ 
3Ql"du. 

Fakat ıı Mehm din dü!fijndtljii 
gıbı ıkmadı. 

A kı k. "ıdına korkwıc ir ce · 
'ap ge imişti : Evli ve ttç çocuk ba 
balıdır. 

Sevgilisi duymuş, sevgilletnin a-
ıleai duymutt.\I . .Uıl feu tarafı, 
'kw venaeıneJde k~. Meb
metten hesap soruyorlardı: 

Faı.aç t~W atabM!Dek ilQl ~ 
U hu'JUıılyede imal olunm.Uf atıraw, 
pek u cöriUebl~ v• pcele~ beılı 
etmeden dQpnanma aoluıJalıllecek bir ..... ~ 

ltte ilk iımıl torpil gemlal olan tor
pidolar tMı ihtiyaçtan ~, 

Ftıhalcllıa Uk torpldolu, J"Ull a.orpu 
gemilt>n yirmi metre uaanlufunda 
tarnamea m&kbıell ve '"T-G ...... gö_ 
... MllU9am bir stbat ....._ aatte 
11 m 1 He seyreden kUçe)ı tik .. mı 
)erdi 

Fak t bu kUçUk gemiler \lalUl mUd 
elet kullallılmadı, yavq ,..,., boylan, 
atırhklan ve .Uratle artbnbaaga bil§ 

landı. 

Bil ~ belki bir tlata i ... amlş 
tir. ÇUJlllU torpidolar ~kce da
ha Ziyade görilnUr ve kota}' vurulur 
vaziyet., giriyorlar, 1IODl'8. au ııDlb· 
ları oıan tbrpilleri at~ lU ~
Wl ...... rdı. 

Sti tıeltllde ~ '*.....,...ilk 
vaal)'f.!tlerinl pek çabuk ....atınular 

n az ••n aonra bUytlk geınller u 
ae ldUer. 
Dahil ~ ~ bile ~ 

ıunu ıtöyltyeb6Urt. ki. ltoO ..-inde· 
lıt torpidolar kırk metre uzunluğullda 
ff ,0.taa .................. 

namusu 
tutulmu tu .. Bir eey diyemiyordu 
ttJJbuti eöylenecet ne !JOk şe~ 
vardı. 

Ab Jaooa, di)"Cll'du •• Ben o oa· 
mi o\laamda aeat nuıl ~an 
ç•tmı .. Evet, her şey h-Ocanm ma· 
ril•t ıidl. Ha.!IBn köyden kaçtıktan 
l'JOllt a hoca, hemen nıkih kı mi§ 
tı ve bir ıııtıddet l!IOnrn d bu nı
kah tesçll cdılmlı,ti. 

••• 
MPhmedi, köyüne gıdıp Hanüe

~ ı ıördlllrten sonra lstanbula dö
nünce gördüm. Adeta ihtiyarla· 
m.ış, yUzllaün lpn'*Jan çıolalmıw• 
tı. flk söa ol•rak: 

- Köyq. ıtanı11n .. dedl JayQn 
naınusuna Jcurban gidiyoruz. 

Nedir bu kl)Uft ~amusu., 
- K6y de,...ı... l'AıkUerden 

kimse ) Oık.. BenJ tanıvan kalma
IDJI., Haıdfeyi töl'Qüm .. B ni güç
lük! tamdı.. Son yıllar, oculdu 
onu hırpalamı . gi:ızl( ri dun 1lyı 
bulanık bir ı d gibi görüvor. 
Kamburla m• da .. 

Ben MPhmPdim .. d 
la) mRdr kulakları da ı 

Hanıt M lnaet,, d di .... 
- Capun, dedim. MPhm dı bıl 

medin mi'. ('.Oeulılann babası. 

9'alral ..,..,,.. ...,."'" ..... 
kalmam'fl&r, ~ lılr ........ W. 
,.ı et.Me19 hfl••Jl)anllr. 

Jtoıl • n ., ... ıa ... ...,...., n 
1Lltllllf ...... ~ ..... 
otus •B .U..U. 418J1••aı ku5 ltıl 
IDf8 ohamulftar. 

Üç ııene ..... ~ blru da 

~ --- 111 ı"' - - - .,... lıp~ ,. t.1t1q 11111 ..tre -.ıu" 
~ torpl4lolar ... ..,, .. .,, 

lt ı ........ ,...... -- .... 
UlillDlul\mda W ...... 7Gı1 - .....,. 
fıDda kl'ptdcıılu' 71'11lrlut ... 1-ların 
aüratlert .. ui*lrduak .. u. il • 
1 ık rılmlıtır. 

~l9Htel300tm~r 
da aekaelı dokus ...ve ~ 
ve saatte 32 mil aUratle seyreden b 
yük tOl'pfdolar lnta obuırmlfluP 

Umumi harpt n eonra torpidoıar 

~ bUyQmU, 'ie atırlılllan cta 
........... ..= ..... l.Grpj 

......nıl, (~) -· 'fflftftı!ft 
Harpten _,. )'allılall uaodell r 

rMmda en "yaıu dikkat olanlar H!'i 
taDJuk torp6dolarla. ~ tonluk a ı 

torpidDlar daha dotwıuau delUoyer 
ltlldlr. O Jladar kf, '- de&tM;cııle 
hafl1' knıvanlk' demek blJe bata .sa 
ydamu. 

1~ a.nluk ı.,ı-.ruı llaralııte 
Ntik 'faaıtlan fUDlardlr 

Soylan 106 eo mettt geniflUdert 
9 H metre a&ırtıklan 1466 ton. .ar 
atıerl aa mil. lıılaldae lnlvwtl ._; 

~ bhl befth' Bu tcwpldalar teft -
kurla mtltellarrtkthwr 
BIWı \ıakaDUQclaa tetkik etatimiz 

sunu 1486 toeluk torptdolula 8t ta
neli iki r"'P*a ent beter -.tlmetre 
kutrurı(la aJtı torııeı ......_ _.... 
Olduklanıu YI dört ta. 11 --~ 
relik bir cilt '1.5 hlk tanue 41ı1a ... 
Vf' bl~ mitraJ,e.Jerte ]DAı ôbM '9 
hındukl rnu JÖlilrUz. 

ı 1 ~ OQ )'Uz ve)'& k bin~-
toalu dNtl"Cll)l.r .. rin .._,_ ... 
llne 

Bunlar lM metre uzwıtutund&. cm 
bU metre geni§lltfnde ve 2300 • 2tOO 
toa atırlığmda olan hatif birer ~k 
knıvaaördttıler. 

J:IU bin beygir kunetlnde -.tör 
lcrte mötellarrtk olan bu delltroyerlPr 
aaatte M n mn f8T n kDometre) ııUr 

atle aeynıdııbltmektecllrlıer l>UııC)'UDI 
n sen d !!lroverlerl bu Uple"1Jınllr 

B 1 1 r n 1 !arı altı tane on u 
ı n 7 B untıwi t 

) top e mDte 
tı tue tGrpll la 

Ha, dedi . nası14Jr M n-n<'t .. 
ya11 or nıu hAIA.. Anladrk nl ·n 
ka tığını. Anlıyonım, ki Hanif<.'. 
beni Mehmedin adamı lltlrtmrştı. o. 
na ıt\Ç halle Mehmedin vekili 81• 

fatı il" nldn ıcldijimi anlatmağa 
çal11tnn: NiUhtan va.ı geçınesi.nl 
rica rttım .. A:\ ak diredi: 

Yan bu v fe amamen denla&ltı 
ları o 1 taııyan denbl qnanlerl 
ne • t r S(>n B!Mrıarlc h&dlılea 
bunu l ,ıt r 111 hly ttedir M. 

Yolc, vol{, cledı. Köyün na
mu.ıınu hozRmRm 

MPh'l1•t, ki.\ lin .. namus\lnU llur 
laım:ık 1 ın Hanıfenın olilmunU 
betrtiyor. 

Ahmet Niyazi 

Gı ,..,.,k Y9U.' ()e ............... rl 

Pazar günü yapılacak 
m·n; kiline ma~lan 

lıı&a ıb ıl Fııthol jıull t ..... 
ŞSHEf 8T Dl 

yapablll. a ŞimdiYP ka· 
hm Y..- )>UlQll.IDaı;.. Eli1l 

l()'·lQftdi. Sonra. bir canavar kovalı
)~uş Jl!tl karanlıklara daldı .. 
KO!lt11. koltu, koitu .. ••• dar rahat rahat ~~~,;; ın.ıta· 

turna aım.m,a.. dan IODTS ,.., 
n haddini ~ .. ~...... fi» ){ebmet, ~ sene tçtnde salda· 

Bir.im ıerefimizi çiinedla .• 
Bizi mahvettin~ ç.huk naınueu-
1111JZU temizle .. 

Zavallı, n..-. M•et.. diU 

Yarın. bu sütunda 

Dlllll 

Saat 15 ao da Beflklq ldrnbnı
apor H kenı. Jl'ertduıı Kıh;. Ya ha 
k m Halit Oaltp • Selbll. 

Saat 17.80 da .......... Gala 
taaaray Halullll .._.. -r.aeu: Yan 
'hakem !feodlt • 'Büatltn 

tqrr ıı.,.._..,ıa ~~~· dttı bu SUftlt ilk açtıi1 artııda· 
ınnı' tendD etfe19fn .. 
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00 15 x A 
8 25 ı: 
., 00 
'J 30 s 
7 40 
8 00 
8 00 s 
8 40 
9 00 s 
9 00 
9 45 Toru 

10 30 ll 

11 00 Adını 
11 45 :1 
ız 85 s 
ıa 15 • 
ta 60 sımıua 

'' 30 15 00 :s. 
15 45 s 
16 80 
16 80 :s. le!ıııaı11 
• ., 00 
17 80 

00 86 
8 43 

1 60 

8 20 
8 58 
9 20 

tO 03 
10 48 
11 20 
ıı 05 
12 65 
13 S..'l 
14 08 
14 48 
15 18 
18 03 

16 60 

ı 7 50 x Aıkarı ıar·ıı ıs ıo 
18 00 
18 80 
18 60 :1 
19 15 
19 35 :ıı: Erıarum 
20 15 z 
•• 00 s 
il 4.5 s 

ti 48 
t• ıo 

19 6.1 
20 33 
21 20 
ıa CJ6 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun kongresi 
Çocuk Esırgcme Ku1'Umu Is· 

tanbul Merkezinden: 

.. 
"C ... • > 

!! 
>o 
~ 
!! 
c • ... -

IC') 
> -c: 
aı 
CD 

c ... • 
~ • -• "" 
; • ... --
IC 

0 0 40 
8 48 
1 18 

8 00 
8 18 

9 03 

9 18 
10 08 
ıo 63 
ıı 25 
iZ 10 
ıa oo 
t i 38 1, 15 
, . 53 
H 23' 
16 08 
18 48 

17 18 
11 ~ 

18 18 
18 63 
19 15 
t9 36 
19 68 
10 38 
21 25 
tL•o 

BORSA 
Vtl&Jetimiz yıllık kongresi 24 

mayıs 194y cum.a.rOOsi günü saat 
14 de merkezimiz salonunda ya. 
l>Jlacakt:Ir. Şlibelerimiz murah.. 
haslarmın teşrifleri rica olunur. 

-lstanbul 29·5-941 
ÇEK LER 

Otomobil altında kaldı 
Fındıklıda oturan Tevfik a

dında. birisi, dün <>.addede karşı. 
dan karşya geçerken, şof"ör Ab
dilJ.kadirin idaresindeki. 2442 No. 
Aı otomobilin atımda JaıJm11, 
başından ve muhtelif yerlerin. 
den yara.lanmıştır. 

Yaralı tedavi altma altmr\ll. 
!!!ör ya.kalanmJşt:ır. 

VAK I T 
llaetede çıkan btltllD JUi ft 
N9imlerlD bukuka mabtasdar 

ABONS TA&IFl:SI 
Yemleket 14emJMe1 

temde dlflllda 
~ llG U6 l!lw. 
•• ,..... l80 d6 • 
8 aylık <110 dl • 
l yıllıııl 900 1800 • 
l'ar1feden Sa1kaD Blrllj1 ICbı 

ayda otuz kUrUf dllfllltlr- Poeta 
tılrUğtııe gtrmJyen yerlere •Jda 
yetmiş oeşer kUrııı zammedlllr. 

Abone kaydım bildlren mektup 

1 •e eeigrat tıcretınJ abone param. 
ıun posta veya tıaDka Ue JoUama 
llcretınJ tdare keneli Uz.er1De &lir. 
l'llrklJ ealn bez R09'8 merk.aade 

v AJUl"a aOoae J'Ulllt. 
Adrea deliftlrme Ucrett 36 Krf. 

JLUi VC&m'Ll:BI 
ncanıt UAnlaraım 8&D'1m • •• 

cm eoncsan tuba.ren nan ayfala· 

nncıa '°· iç •yfalarda 80 lmraf, 
cllll'dDDcO •ytada 1: tklDcl " 
llQGDcOde 2; bUiııdde •; tıqJık 
JaDJ lteamece ıı llradlr. 

88ytlk: çok devamb aueen, 
l"eDkll UA.ıı vereıı.lere ayn ayn ID
dlrmeler yapl!Ir. ttumJ O&nlarm 
taDtim S&tıri 50 klll'Ultur. 

1'kıart Mablyeıte Olmıyu 
KDçQ.k DAalar 

Bir def• 80; l1U cıeıuı ııo. Dç 
deful 8&. <!art detur 78 " OD 
defam 1!50 ktınlftur 

'htanbtııı Aıııllye ikinci 
kimliğinden; 

941 372 
Davacı M 1 a tarafından müddei· 

leyh Fatihte Malta Çarşı mda sU_ 
pllrgeci llOkağmda 12 numarada Fat 
ma ve muma lt'yhanm blllinlyle vaı18i 
kocam Şeref aleyhlM açılan 01.it'a dll
vasmdan dolayı tebliği muktazl davt' _ 
liyenin mumalleyhin halihazır ika 
metgAhmm belli olmaması dotayısly 

le UA.n n tebliğin '" emri muh kP 
m nın 27 6 941 aa 14 de tayinine 

ah im olduğun 

( 3 ı"°I)) 

Birincı sınıf 
~ütehassıs; doktor 

NURi BELLER 
SLl\ilK ve BUB HASTALIKLAH 

Ankara Caddesi No. '71 
Muayene .. uert: ı~ den itibar 

..... 
100 Dolu 
Ul ll'lıe. 

100 Unıt 
100 ..... ... 
llO Flodlı 

1-~ 
l OI 8elp 
1IO Dralmıl 
ıeo ı... 

100 O* Kremi 1GO ...,... 
UIZloll 
l tlPal&e 
H1 14 

111 --100 Y• 
100 t,veg Krona 

100 ...... 

--. -

1 
ZSllAll .e TABVILAT 

srvu-Ermrum ı Of. 'J ıt.n 

ı. -. 
1 

Dr. Kemal Ozaan 

idrar yollan haatahk

lan mütehauısı 

tSeJ'OllD ..... OMldell Ne. acı 

-- Pa'W'I o.- o....,.. 
aputr-~ .. .,...Lt IUll 

-

- T. iŞ BANKASI ıı Küçük tauırrul 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
iDELER: 4 Şubat, 2 lıhyıa 
ı Atustos, 3 tkincitepiD 

tarihlerinde yapılır. 

J 941 tkramiyeleri 
• adet 2000 LJık • 2000.-Ura 

• 1000 .. - 3000.- . , 
• 750 .. - ıııoo.- .. 

• • 300 .. -2000.- .. 
" • 2:1() • - 2000.- • 

36 • 100 • - 8500.- • 

1 
il() 50 .. - 4000.- • 

800 20 .. - 6000- -

•• 1 10 
1 30 
8 10 

• t8 • 
1 18 , • • 1 86 

ı 50 
• 80 

8 80 

9 10 

• 40 

1 10 s erı11u• 

8 85 . 

• 2'11 
8 50 
• &I' 
1 ID 
ı a 

- -
9 25 l ••-'• IDr"ıt' 
• 48 • ıo Ol 

10. 
tı • 
IS- 10 
ti Ol 
il 86 

10 20 
ti 00 
ıı 45 
t i 86 
ti 10 
ti 50 

10 t8 • 
ı ı 08 sld1taı,. 
ıı a s 
12 46 Sım111 
11 18 s 

' ' ao il 00 

ti 68 s 

ti 08 1 

ı' 16 
lfı 50 

1& 46 
18 • 
18 66 

ıı ·u Hana 
•• 18, 

ıı . 
t• 19 ,. 46 

11 25 
11 66 

11 16 s 

18 15 & 

il 3' 
19 46 ~ 

'' 16 
'' il u 46 
,. 16 

18 • 
19 00 
19 85 
19 65 

- 15 i l 06 
it 65 
ıı 80 

IO 03 T•• 
SO ta z 
a 11 s 
ss Q8 s 

tı 81 
18 • 
ll ID 
IO Ol 
18 90 
18 40 
it IO 
IS 30 

U ... 18 • 8 - - -- ~~ 
. 

&. ~u;dn: .. ı.w1a:111a1-M1MH•;ı. Puıw~a.ı.rı lıli,. 

( 
KAYIPLAR ) ~9~ lllllmk HIJııııııuııuacam: 

-----·-~-- ........ ÖSOllD: A.._ Emniyet 
KJ1ıçal1 yabancı ukerdk f'lbelıln• 

den almll oldu#um tmm telbrem1 
her D&llllaa nutus hllvl.yet ...,.,.,un' • 
birlikte zayi .,ıecqtmden ~ 
aJacattmda.n ber DdllbdJl lıWmıU d.· 
madıtı llb olunur. 

lll'J dotamJu AMallall ı.m.u 
tnebola .llltlk•J'· ( .... ) 

••• 
İstanbul Umamnd8ll abmf olcJulum 

939 - 609 .ıcu -.ymma lçayrtlı bula· 
ııan liman cfbrd•nnnı Z&'1i ett!m. Ye. 
niıslD1 &1acalDDdan ealdDdn btllantl 
,oktur. 

fJ&dlluw Ölll8r otla llöııeyln 
Df.lllr. (11111) 

• • • 
Balya AlıkerUk ~ a1dıtım 

temt. tezkeftmi •Jl ettim. Y.utal 
~ Jdllmlll ,.oktur. 

KmiJ ı' ........... AMm.. 
bıflrollaGllılıla- (- ) 

• • • 
.(011 mımanıı lwnJmet plD•mr 

Z&yf ettim. Yenfalld ala...,,_,.. .
kı.lnln htDmdl Jdıttur. 

M acmrtl ....... Balda DNllwlıe 

- lllMt mlUwtAW olup ..... .. ............. ..,.... 
• 

Durufma gGntl mahkemeye gelme. 
digbdzden gıyabmızda duru§Dıaya de· 
Yam ohmdu. Alacalm mu.tenldl bu
aun .aet n kanturat altmdald tm
-.rm 8lze afdlyetmln tev81kl lçtn 
ft1rd eldi marifeUyıe tetkl· 
kat ~- Bu tmaJann mıe aldl
J'eö ~ etti. Durupnanm ba 
bn'8 lnh.1oıdJlı 2'5.e.1M1 gtlntl aat 
l G da malbme;,e ~ tak
dirde h'llkuk maJll malıakemelerl ka. 
D1DIUDUD 402 1ncl maddesi mDClblnce 
mnemeJe ,a~ tebQ mebmıM 
ladm olmak ~ ( 30) .... mBddetıe 
UAn olumlr. (SCll9T) 

......... :.Befald1e .... ...... 
ldJ7'1ndm ......... -....ııt 
.... Glllılla-. ... 

Galata: la llllaıleml lam App IWp lf*IUııpe tayyare mektebln-
(autS) den aldJtmı tem1AI tezkeremi zayi et_ 

• • • ttm. Jmkm1l JOktur. 
1831 aenamdıe ~ fUbeal Jf ...... otla llwD IH (11111) 

Aklaiaar belediyeaintt"en: 
1 - Kuamnı umwd temt.114.Jt iflıerln!n bir ydhk mütea'hhiUltf ıartna· 

melerine tnflkan w 1rapa1J art waUyle e1aılltme,e çıkanlmqtır. 
2 - nıaıMı 12 Haman Ml Peqeml>e ctfnU .. t 18 tedfr. 
s - BedıeH mullammeD1 8IOC Ura olup muvakkat temlD&tı bu bedelin 

% yedi buçuladut". 
4 - t.teklilerfn J.anunun t.srifl veçhile mektuplaruu Biate eaat.lnden bir 

uat evveline kadar vermeJert nen olunur. (1929 - 4186) 

iDAtrSaif BÜfl i"iiıdClS IN6A 
IK~Ml_yaU., ~CSAI!/ AÇMI 

lnh·lsarlar - umum 
mOdOrlOğünden: ·--1 - İdaremiz ihtiyacı için kullanılmakta olup barlçt.en celbi iktiza eden 

(133) kalemde ve tahm'?ôi {3.174 618) Ura ~etinde muhtellf malsemenm 
pazar!tk ycı!ıvle mObayauı mulcarn?r ve llOD aktedllen hueust taku eBUllla 
mflstert~ tica,-.,t anı•f"'UI muclblD.e Almanyad&n da tedarlkl mtımltim bu. 
lunmaktadır. 

2 - ~u mal7.emenitı mtıtredat llateslyle ,art.ııameleri Kabatqta Leva
zım ve MUbayaat fUbeaindeki alml komisyonunda her gUn Gtleden 80IU'& 

görebilirler 

3 - Tallpierin yüzde 7,15 temlnıttiarlyle birlikte bu hu11118takl teklltlerint 
en r.et 25.6.9'1 gOnbnc- kadar mttkGr komlayona tevdi etmeıert Ulsumu llt.n 
olunur. (400) 

Sahibi: ASIM U8 

Umum~ idare eden: 
... 

Basıldığı JV: VAKI'r Matbaan 

... aut &l9eıloD 

Devlet Demiryoltar1 ve Lima ,.. 
if letme Umum idaresi ilatıl•~ 
pgıa• ırıı~tu-, nıı..nammcn oc: .t>ı, tem at m .. ~ 

göatarllml§ olan l k&.lem balaat ka1t0l1 zar' ·Uyle aatm al ,tJll' 
kua 12 Haziran 9'1 Pertembe güı.ıl. aaat 11 de Slrkcclde 9 ifl 
da AE komisyonu tarcmdan )'&Ilılacakln'. .,; 

tateklllerin teminat ve kanuni lealkalv.rmı ihtiva edecek 
rmı aynı gUıı saat l(i a kadar kumıısyona vermeleri lbmldlr· 

Şartnameler paras;z olarak konılayondan verilmektedir. 
Omk Km. Mat.ar Mulaaınmftl bedel 
16' - 180 10000 K3 21000 lıra . . . ~ 

Jluhammeır bedel, muvakkat teminat ve mikdarlariyle el 
ait oldufu Jlate81 2''zamıda yazılI mubtetü k~:-estenin her u-te _.-. 
ayn a'erı ilıale edilmek i:zere 10.~ 1 941 Salt gtl.nU saat 15 ~ 
ve kapalı zarf vın:Jiyle Ankara& i~ blnuında aatm al t 

Bu qe girmek lstiyenlerin ıt.:cııf hizumda )'Ullı mu~ • 
kanunun tayin eltili vesika ve tekllflerinl aym gtın ... ı 1 

mfsyoıı reısHğine verme!eri llz nıclı.·. 
IJW tuamalırt' Ud llrL mukabU:radl' Ankara lzmlr Eskil' 

pqa veaelar.iDde ııatllınaKı.dır. 

ftluJıammen 

u.&e bedeli 

No.aı lllkdan ctNst IJra Kl'f. 

1 1418;250 113 Çam dilme 353.003 715 

2 2522,400 ll3 Çam kalas lSS.732 00 

3 3037,7215 )(3 Çam fabta 167.074 87 
• • • 

Trakya hattı Ue Mudanya bursa v Samııun - Saıül••"•""'"_. 
gayı'1 bütün oebekede l Haziran 194l tarihin , n itibar n yeaıl 
bildae iıaııanacııgı, tu tarifelere g~re yolcu mtınuH>etıeriDi 
terini h&ıcıket zamıu:ılt:nnı göeh•Ll' cet'ICellerln istasyoıılal'lll bl 
larma Htfuııo ve kOçtlk CP.p tarıte\uinln gifelerde •tıbla çdCS 
duğu sayın l.Uca UAıı olunur. 

Aklaiaar Belediyuinden : 
Jıiev'I Mlktan ..... 

Kg. Lira K11n11 
Mo~rlD ~700 ıs 

Kuru buhar alllndir yağı 1277 80 
LokomobD yağlama ya,tı 1277 40 
Dtzc1 lllllndtr yağı 1725 85 
Dizel yaatama yatı 1100 35 

'n:KtrN' · 
l -· Akhlaıar elc.'ld ı ik fabrık ısmm bir yıllık ihttyacı or-' 

ııalr yağlar yukarda ?ldutu &"li>l nlktan ve muhammen ftya 
kapab zarf usulıyle <:ksi!tmeye ıka. lmııtır. 

2 - !:luıiıtme fi 6.9!1 Perrmbe gUnO saı.t 115 te Akb...,. 
meninde yaptlacaktır. 

3 - Ekatltme)'t' f'l?'Dlek ls!:iyutlf'rtn mabammen bedellıl 
nlabetınae muvakkat tcmiııat'la"t l!f' esu tekili kapalı mek 
nl tarif vflçblle tanzim ve m~v)·t:r ihale ıııa.tinden bir saat 
be!e&ye enct.ımen• riyaıı.ıtiııe wr-Jınt.ı llAn oianur. (:t811t 

V AKIT matba 
Kitap kısmı ııı 
tanzim edip 

qenid 
açmışt 

Kitaa>, mecmua, gazete ._..,. 
Tabiler narnm" rti?.Pi isleri ahi'.• ................... 

. 
Otel yapılmaya eıverı 

--~~~~i~__,, 
vadar ve ~ lılr lıillA lönl*tlr. 

Vü;tt ......... ~--..-ırııt 


