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Maliye, · ıktisat ve Ticaret 1Vakacak 
Vekillerinin dün Mecliste darlığı 

şöyledikleri mühim nutuklar Vali LUtfi Kırdar 
. ~ 

'' Servet üzerine devletçe vergi ga.zete.n..ize 
konacağı lıaberi tamamen yalandır,, beiJanatta bu !unlu 

. ·----- \Maliye Vekili diyor ki: "Şii: v~. Si~eklid~ !'"evcut 
"-!n"1~~... y · 10 ı· 1 ki · d k. komurlerı getırtıyoruz 

•Aan llAnA.UI enı ıra ı ar pıyasa a ı mevcu--.;; .
1 
.. KIT ...- da ilaveten çıkarılmış değildir, vatan-

,,;;}) daşların asllsız şayialara inanarak 
ıo••A111JK ııtı Turk altınını Avrupa piyasalarına naza
C U MART E S i ran 2 - 3 misli fiyatla almaları kendi

r..: ~. P09ta KutU8U 214 leri aleyhine fevkalade zararh bir işten 
başka bir şey değildir . 

Kudüs · \ 
müftüsü iktısat Vekili diyor ki: 

ArQ memleketle- Geniş istihlak karşısında yapılacak 
rinde seyahate 1li iş longuldlk kllmur0nu az kullan-

gllnderiliyor maldır. Buna mukabil odun kömurunu 
...._ .. ,.u., _ Oe)'la 8ketch fazla kullanmalıyız 1 

• 171 iL ,....,.... Jar'dDnı ile Irak 

:.::. ~ ~ ~ Ticaret Vekili diyor ki: · ~ lııtJlptW1Dde ... "l'\aauta 

--
:=.--.::.~:.--::: istanbulda 700 - 800 bin nüfusa 
:=.~=::.= 1.200.000 kart dağdıldığı haberleri ;;:. .. =t~: tamamen yalandır. ithalatımız 940 
: ...... ft&UwJt ,....'7L 1 sooesine nazaran hayli tazayut gös-

, termiştir. 

Muıaı lllmtlrl aarıuaı ltlru dalla 
,oaeıtecetız • Alemdatuada.111 oda 

atoldaruu da geUrt11oru,, 
Vali Ye Belediye Reisi Dr. L1itfi Kırdar tehrin 

kömür n odun ihtiyacı etraf m~a gazetecilere aaapclaki 
beyanatta bulunmuıtur: 
Şehrbaıw.lu mahrukat darlığı nıa 

aleaet dufrudur. Blr kıaım vat&Dd.B§la.. 
rm tMa ,...._, uA"radJklan ıntl§ktllAt 

b!U,yw. JalUDdaıı takip ediyor n Cll. 

mbdekı ~tQa ~ '8tl.fade 
........ tıedtarter almUt& dnam edL 

J"O"lll. 
l!&brukat mnauu U:r.eriDde bqlıca 
~ madde ıJe yanı kok, mangal kömtı. 
r1l ft odmı tflyle ayn a111 ve ehem. 
ml~tle meşgulllZ. Ve bunlardan her 
~ ftakkmda ~m tD&lt.mat 
tbllit eder1ID 'ki fUljitt .... ~ 
tir. 

Kok Wmürleri 
o, ~ kok arfedümektedir. Ka.. 

rabGJl. 86!ptlllolr ft OUMDe koklan. 
~ mnellk llııtlJaQ aormal olarak ............. ...,,.... Vali L6tll Kırdar 

Alman Singapur 
Tebliği munare-

.::!"ı!t~lı#mm Alman besi 
~= b 1 d Dolu cephesinin bir çok Yerle· a' a 1 
rinde ~ İt&lyan, Romen Ye 
SloYU kuwctlerl dtıpnaaın mev. -0---

~&ğır~~:lt=;~ Malezyadaki buton 
:?:=-=:-.~0~ ~ ingiliz kuvvetleri 

Mdıllra. 11 (A.A.) _ Dtl:Dke Btı1Gk vetlerine ağır darbeler indırınlt- s • 
HIDıl1. 11.ecıı.t mbakenlen enruMa Ur. Bu mnnaaebet.lc cfUomanm ıo ıngapur 

aırhlJ arabası ve Blokltavzlan tah-
TiacNt VekW ft Ankara mebu811 d 

3 Nutuk ~ ••tbada ~ .. "' ..... llbatu Olunen aptld&IU nutku 1161- rt~=~- dolu ke6inimdc. a asına 
~ ....... ltaWe Bitler 1ıalııuftlr: --------ı Tujge.ııeral Breit.h komutaamda. k•ıd• =:.::: .. -:.--:.....-:-.= =.. he,et1 ~ R•·•zv.eıt·ın ~ı=a~~el'~~~~ çe 1 1 

1"-ı BiR MUHARRiR alt olu • Wh'•• ._t.roll tUbarlyle ~ olaD b9yanat tıak1kL U lar, bir çok gllnler devam eden D • h 
E yine •dklıalde ........ ..... .. mewliyet &1IDJf ol&D blZleJ tı;m A .k belerd tam b. e a ~ ~ .._ Pclllik ba llÖZJer •7dediıetlith a.aaret ..nddtr. takY1ye edtetdir. 11m1t merı an ~eU:U ue::~cnmiştir. ır , n lZ Ve a V 

.... .. "e fazla bir te1. 96Jb .. WU1ctdlr. Bu 96slert fQkraııla " llllll. • ı ı . Bır ook dtltman tllmenlcrlndc11- k t J • 
......_ a..wtildll ...... u.1s..,. netle ll&rpJ&mallWl batU dlyecelım · mı etıAe ·ve lll'bb araba birıtklcrinden mn- uvve ıerı 

.,. ... ,,_ ,._.,;. teald~ NU.,et BefVekl S..- lıtr ıe1 7"tur. Blr çok tetktklertnm J'ekkep olu Ye Alman batlarma • 

.,... ~ '1 llvem l'QI lated. dam ııöyledl. ecnebi memJıeketıerde J&PtJS'llDIS c.eı. hı"ta..._.esı· Mm yapan bir Sovyet grupu mat pıı'ladeLere 
eM "- l'eJi :.__. .. ~ Ba ae bir m~ cı;...:r kıJtat fWIU cebarOZ eWrmlfUr ıu. a L:ıl 16p ~. bUyü.k za)'i&tla doğu- '::# 

;rn ....... ~.:=:;: =-.:.;~~ct;;.llalde, =-~~ :::=:.~=: t yaı::-:·etntnıdek! sularda yardım edıyor 
............. hrlııl banvak ~ lleellste g6rdQI bet a- kl.ı1a mOcadelede muvatt&k olabUmek •ıs •ıkbaıe· tayyarelerimiz. mQacJWı bir ke- --
.,_.. _,..ılHllı tek_..__ -..r l.e1J06 ldlnllye ~ v~- .___ lgtn tek _ .. bWıtQmetle mWetlıı eaeAe Glf UÇUIU emıumda BrJtanya a. 100 000 J w;.... ....,.... - vuu.,, maaki ga"bl ... vzaaa --- -- ~· .. ta b. damD"ll dolu trymmda blT askeri annn 
__..___... 11&7 Ye Jeallmeain JUde.riy)e ka~ ıtlld1Det. ftl • Bangı memleıret bunU m ır teafle bUcum etm'~ Ve ~aU ' ~ 

=-~~:; -=:e .. ':::!'i...- ~~ E..=:~0=.E:: . ~~=~~ hedef!e:i. askeri Singapur 
~ -- NJİDI ıtttı ....... __ JeketJn ~ mlklafaumm en UU.J~ ıcıa-da-'---•- ...-.-. Ure_._ emnıyetle ŞU..U Afrikada keşif faaliye- ı 1 • d b ' 
-... ... - :-"- hukuki mDeYJideeldlr: ,thdk&nt. .. - ,._...._ ıe.._ .... et J- ti olmuthlr. Cenubt Sirena.ikte 

1

nn erın 8 u.u11uyor 
..._ lılr ~ JaDi bir 0rp, lstilıaal r.ortQana karfl, e; DeY8lll! z lld •)"fllda b k 1 luti =:-.:.:.. ·::..cı::, =-llk~ .... ~r VAK T a ıyoruz ~,::,~:a~~~ et- .rYWllncle&yfada 
-••• dea hl~ eadlte etmekabin, 78k mleedeleaill blltb .W.i)'et- l 
tat.la ldealek ,...._... wı. yt.. lerhıl btlktmete .. ba• veri- Ek k k Hl h kk d 
~ 1or. a.tveldJ .... mttaaeaıan ~ı·mdı· hepı·m·ız me a arı a ın a 

• lle•dllle gtlvene11 ·- llllm- Qört rinlük bir tatilden 'I 
....... aw. lliJWL ~- 18kfaıetlfle dlnledl ._ ba bah --'- t 1 v ·ı A t e t bl • " • .. lılr ar. ..umdar. hat •erdi. Her 1611 tatmin edici· sonra yann aa QJUYOr orun arımızın l a ,, e ın e l 1! l 
A._. devlet reisi, teDdnln dlr. l~ oe d11 laaberlmni bütün • 7 ~ 

....,... .. ...........,.. dola a.at Dava U'bll .nı ....._ ._.._ tal.BMiyle veren .. Vakıt" ·ıst•ıkbaı·ı ·ıç•ın Vilayetin reami teblifi: ._.. ~ iM1aJar11U JWll aanan Jeai eeldi11e tatW1s ........_ • • laı 
..,..,...._ •-.ıedl. td.U. dld. na ıc~lt bulunuyor, Bndald ıaetoanı 0 J'llmd • k Şubat ekmek kartlan tevziatı tamamen bitmiıtir. 
fabt ... fonntuıer JfllİCIİr. Bu- bqan dereceslnl df' hııtlkhal gös. Yarın 3 kuruş ver·ıp ça.ışma ve Herhan~ sebeple olursa olıun kartlarını alamıyanlar 
........ IDtleP ll&rhhl 6•8mls- tenıc-ek. Fa.1<at pt>k yakm bh la- •ana ikam~ ettikleri nahiyelerde pazar Rünleri d«" c .. 

=.,ı:_ =--:,.:• ;::; :-:~:.:: :~:::!~e W:: j b·ır VAKiT alınız \ ö.makle m~guluz makta olan iue bürolarına müracaat ederek subat ek-
lldlletlaJ azaa 1Jbo harbe ilamla. mı& buhunıyor ve bu bnmıan a- ., • nd ____ m«tk kartlannı al:r:_ala_n _i}_an o~~~~~-
... ~---J)ıkt Çör• - lllerllı1Iİ -~ - -.:: ....... M - .-
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~ 3Vekilin mühim nutku Ruıveltln hHabesi 
V&fln~ it (A.A.) - J>otuma.. 
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_.. Jluffarafı ı ncl sayfada olan milli konmına kanunu konu-· bonolar d& k~mllen 1&lı1D111 bulunu. 
ıcı. lala memıeır.etlmizcle çefD1 bala. DQlurken llrbut veületine tmı JW. Buna M79JI lllr memnumyetJe 
catımm tatbUcatta mU§kUIA.t görece. edilen ve ha.ya.ti ~leriaıb:den ~ ifade edebilirim. Demiryolu iatikraz 
~ ..... ıtlltmiZ bazı u.u.ı ve ım. .kömür mevıAWAa ı..... edlclL ialmUer1 de UÇ Sllıi lçiade tamamen 
Uha.nlar hıııkm hUk1ınıete ltimadı ba. Bendeniz-bu milltim mevzu:ı an- ı satıldı. Bugün bu t.v.h'vlll rl vatandaş 
kımmdan Umlt vericidir. B-• .ınu hem bir caık bu kanunun umumi çerçevesi !ar aramakta ve bulamamakt.v.dır. BL 
mlılll1fe teyit ctmI§ olmak hem de in.. I~dc kendf ~phemden kısaca naenaleyh \•s.tand~lıırın maliyeyi koru 
'*11 'cnd.lş ye dUşUrccck bir dedikodu tcma.c; ede~ğim : Memleketimiz- t"Onk hu.ınmmda p ratbetl.re tetelr
ya ı.ı.c1is :ınuhlU. kadar llOkulmak <İe ~ldak havzaamm köJDUr kllr etmeğı borç bDiriı:a. Hazin o1ım 

Şark 
cephesinde 
Sovyetler 
ilerliyor 

ının yıldönUmU mOnasebeUyle AnKıı- Vişl, 31 (A. A.) - O. F. 1: = = = == : Sm&epe:r ac;:.:r-=a 
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mııret1 s reıa 1ıazı dedi koduyu istihsali 924 seutlinde 999.COO tarafı şudur Jı:t yurtta ar:n tasarm 
UOrt.guıDctılul& ~ tebUUz ettir. tondu, Bu nn.Kdar ~ 93'1 se- tıonolarıı:a ve g~rck tahv Ucre yüksek 
aıek ıçııı bır ml.sal a.rzedeyim: ıı.esindc 2.306.00(• tona, 938 sene. nı.ğbet gösterm('k lllretıyle ınDll pa_ 

Bilirsin z kt gıda maddelerine Uk einde 2.500.000 tona, 9:;9 sene:ı'n raya olan ı rnatluını yadederJıerken 
eta ol k kar.ne o.sulllDtı tatbikata iie 2.696.000 to!18, 1H1 de 3.019.0CO ,diğer tarn!tan bazı fam ~tU kim.. 

l<aiar ver lt fakat hiç cesur detildllt. tona çdmııtt.ır · Beler halkı uıtm almağa te,vlk etmek 
tbıkU hu 1 e talmfs ettiğimiz teBkil!t& 9fO • 9il istlbaJJ aym mlk- ve bu himayede kendilerine i'tıyrl 
• nlhay t halkın iUyadına. göre bir tar~drr •. n 4o ~nesinin ~11 a:r, me,rü mentnatlcr temin tmck gaye. 

ı:ok mu kül ta t adU! edeceğimiz kL ciev;et ~letm~ v~ mu.tcbald siyle bir takım §ayialar (11carmaltta • 
aylan eırıketlenn ışletrnesı 941 .._

1 aa.Und buhınu) orduk. Buna rağm• ~esi lSe yalnız cievlet ille~ uu 81'. 
ba ye usulf!nfin tatbik edildiği bil.. ,. .. 1...._.~ :Mesela\: B<'rvet Uzcrl.ne vergi kona • 

..,,.....!ıuu.ır .. rr. ı ı 
tin ~blrlerde eı.m.ek meaılec diye 940 _ 941 seneleri is•Uısali mu- cağı, merkez bant l :nın p yasaya 
bir § y !.almamı tır. Yıne bı.ı mC!!ele kayese edildiği zaman şeraitin Çıkıırdıtı1 yeni on llrnlıkların plyaaada.. 
ııln t.a.tb k edildiği blitUn ıeb!rlerdo zorluf'mıa g(;re 941 senesin~n çok ki mevcuda ıırt.ve&4D ~ka~ olduğu 
ylzd :;:n Ut" rruf hasıl olmuştur. Bu. c!.ıha lliuvaf!ilkıycUi telakki cdll _ gibl §!lyialar bu kab.ld r:.111', AJtm 
ıı:a r :mıen i§ltıyoruz ki tstanbul gibi mesi laz"In gelirdi. Ni~kim kö- tı.yatıanndakl t retttıden dolayr VckA. 
700 • 800 tı.n nW:u ıu bir §e.hı'e bir mUr istihlaki de 0 nlşbcttc art- tet teUtlkatta lıuluntıyordu. Neticeye 
milyon 200 blD1 mutecav~ karne dL mış, 941 1eneslnde e' y\l.ks~ ıı _ göre bu te'reffiltbı sebebi mahdut ... 

ı t r. BJnlMIUlleyh muayyen az <'.i bnlmuştur. Memftkctln nakl.- hum çckO.lt.lyon nıaktadiyJe bu ta 
miktarda .:mclt dv.ğıtıla.cak yerde ek. yat vaziyetinin bununla mütena- ylalara tev~ 1 etmesinden ileri ge•

r!lyu mın çoğalm:ısı bu gibi de Edp olmadığı yilltsek Jıeyotiaiıin dlğt anlaJJlDUfkr Bu tel1r için de •L 
dl kodu?an nmtmıyetle bağJIJamaya UıalfUnudur den gela tedblrtetl almlf bululnlJO-
iakAn ~oktUT'. Kömllr f.itJblil'1 artmıştn-. Bu- rwı. 

Dlnyapatronk · 
pbrl ile tehdit 

elllllyor 
Londra, n <A.A.> - B,,B.C>.: 
Şark ceJhe91nde a..ann. Be 

dUn de devam etmıı Te bam yeu.:r 
gcrı a.ımmıııtır. Rus tebıtline e11ı titr 
tebliğe göre çarpmba gtmll Brlam. 
. kın ıılma.linde 9uinlçl phrtndaı atııu 
Aımeıarın taltlbhte dt'ftm edlbiıe!dıe. 
dir. Almanlar bu muharebede 2,!500 
kişi zay!at vermişlerdir. Ganalm ara. 
amcla 7 lokomotif De 120 v...- var. 
dır. 

Kalugan• fbD&dDde ~tel: 
rinln geri a!ınma.ııı eanaamda 41SO kam. 
yon z.aptedilmtıUr. Luzovoja ,ebrinde 
ele gccır11ea pmmetıer daha. çok mU. 
bimdlr. ÇftnkQ Almanlar b!J ~ebri la~ 
merkezi yapmııılardı. Burada 3.000 
kamyon askeri levazım dol" ıs tnn 
ve birçok erzak e19 1.pllmtftlr. 

Şayinlar durmadan kulaklarımıza. nun ıı_bcpleri ya1nız Zo:t"'1~'lk kö- BugQD bl!' kere •nıet Du11DdeD Lorıdra, 31 (A.AJ - Londraıuıı 
kadar gellyom 1.Daıımıyorwn bunlar, mürlbıthı fs+flWJcJnd<!n ibaret de- veı-gı alasü hatlmnmdlla PÇIMIMk. ıyı lıaber •l•\ lhahltlltrlırde bQa 
tahkik etm k ıa.zımdlr. BugUn ıstan. fildir. Fnbrl!talar bir Yerine tiç tedlr. batan vatudailann bana blJ. cdlld!Aıne göre Raıılann son ileri 
_,uı ~hrlnd ekmek bir milyon 200 bL rkip!e ~al~aktndır. melntnl faydalı llıa11IJOnam. Diler ta. hareketi pmdi Dlo~eperovlk'ı leh. 
ııe çıJcmıı ae;:ııdfr. BUAJdlı &Onde 71 A91cerf fhtiJ~1ann tdlri mu- raıtan merlt z b&nlrumm ;yal ıo L 
bin ı Uo ta.ı; rrut edUm şUr. Bununla r.aknle hacıntııi.n urµnasr, münn- rolıltlart mevcuda ıı~vetea .s.ttı eül dft etmektedir. 
&lslerla iıail&kl rma kadar ifa& edilen kale vcuı!t nln darlıli taıbebıtyle barfll ban:nıotlan ve 1'0yt!k kpQıte l>i~er cihetten Ukranyaya doAru 
lıtd l rin no ita.dar kaide malmm odım, kömür gibi malıruıkat mad. eski evrak tnkdlrden gerı göUmtı o. yapdıın tuJılr atratejik cbemt::ıyeü 
oıcıun........ b.r .mJaııl Y rmı,, o!nyorum. delel'ln1n yerine ~ kömil- 'anların mevcuda bir lira dald 111.,. pek büylik bir şimendifer • llsak 

b,_... •• •• k '· 1 v b- ·n noktası olan Novo~e ',roporof'll 
Ba. m.ı. 11 n a mili ttcn göru.OğUmUz ?"Ullun nım 0 u~. gaz e .... z.. edilmemiş olduğunu katlyeth ifade bllk )co 'tam .. ~D 
::ı;ardntım m 1 i wnnek lı;Jıl arzet. gibi macldeln1n eksldlği .lel>eplc- edcbillrim le eye ymı • 
t • Ar c!4pn Bcrç 'l'Urbr hUll~ rl, yine bwılarm yerJıe koklUl i- Altm aİnn •lımm NrbNt oldulu merkezinde mareşal Tiı~enko la. 
metin bu Unlttl buhran:a mUcaaeıc_ J".amesi bavtıca tebepleri te.,kil e- ve bllna htlkQmet mlldahale etmedllt ı r~ındau. yapılan tıarrus fJmanlah 

1 Ua ldbalotı ıuwı ner. lçin gOrtllll,or k1 altın abl •erlfl her buy~k hır endişeye sevketmektedlr. 
ı ııar r, Bugün memleketin kömllr yok. yerde ..ne.toe ceA:fllD etmekted!r. Fıl!JBkıka bu taarnwla \>ulwı&a 

tmek 
0 

d "• bu ıemlD edWne 'Juğu tihntlr buhrıuu vıı'nhr. gettk Bs.zı arkada lal alt.mm bor ada lwte bütila lllihver kltalan lcl• •lr leb,. 
t!avanm h m eaasandM ba1ledllw. etlbank k8'Ir.Ur tevzi nıUeYC3C5l ge l't1 Imlf oldytunu zamıetmektedirleJ. dit teşkil etmektedir. 

~)1 er. MuhUllt defalar ba ıek fabrikalar btlymt :mi1rtal'da Altm bor8t.4a lrote edllmlf delSJdlr. Ilu bölgeoln diğer kesimlerinde 
k rstlden Uade etUm ki. tıu memı.ut kömtir stok ct:m.ye çal• im·. Dev B?rM _,. • ._

1 
adlı bir 1l&ıı nraka. ve bilhassa Kırımd:ı şidde.uı muha. 

hn.klı •bel> mı moataı t olarak CUm. !et dcınıryollartnm nnklett0klerl ~ b ı t kt d Um 
huri n Wı den busQne kadar kömlir m"'·darı Jk defa olnt'3k eınd!l cıkaa altın nyatlal'JDDI nqlrL re cer cereynn e me e ır. n.. 
idbal t ve lh cat muvuenestııl d&hW 140 bin tona r.tktr. Son aylardaki nin ıurada burada :yaptift tahkikatta .} ny:ı dolnı tazyık arttı irca Kırun 

&ltmA• bul i"t'-•t ...... Aft1•-lmakt•A-
0 

...... 'l.t• IDUharebesiniD .mlnu, 1 daba büyllk bir murakabe kontrol ... UD- ::n.ilna.kale gUçlü~ ve kı: m ı-.klde- .. ..... •-a• -· _..,. ~ k d 
durml.lftur. ti JrömUr etoıklarmı eritti. Men:ıle- olarak &l'kadafla aıtam borAda kote bfr sarnhaUe g&n çarp~ı ta. 1~· 

'J'ak3.I u.uUeri kontrol usulleri, ıt. ketın yer yer könıih:'9lls Jta!ması. edl?dffilll amaetms,ıenur. Bug1bı aL Bu suretle Ploesti petrol bolgesınıo 
bal&U&n tabd1t unllert, dabUl blma. na lebetılyet vmH. Buna nlmd tm • ~ •l:fw . .._ 11&1'11 cna taanııdanaı ~ 
11eyt temine matuf 1'lr cc>k tedbllter 941 •t.1ıımlAtmdlua bugUn Hav- teJblrfer atc!dt cart btr tedbfrln bU Hm•H n"'"'-'~•kted "· H'llD 

param zı himaye teGblrlerl bu mem.ıeı. ~a elimizde 60 bin tondruı faz- yolda Jyt b r .n~tıee vemUyec ini bil Rıılkanlann ~"? ti merkezlerini 
kette idh ·1tm ~ntıne geomJIU Ye ld. kömUr vardD'. Fa.kat b r za.- diğ!mlz lçba tedbirleri mıa gfh'e 8lmq bombardıman ıçan pek mu.it bir 
lerlDde b r t bir olmuttur. rcand:ı.nberi ha.va !}artları m~liım ~lU1U>yoruz. B gtın altın bOttln dev. hareket noktasıdır. Aynı zamanda 

Umumi h rpte yaptıtmus te•k1!cter olduğu glbJ !ena. devem ettetc;e letlerde mübadele YUı&ul olmaktan J{mnı JCaradenfsclekl Rus ftlosun119 

fUDU g to Y r: Yalm& lsmlrde mm.. Havzaya gelen vapurlar bo!ll dö- kmJf tamamen 1ılr tali halbuSe 1lal- kal't bir rol o~nam:ısını intaç e. 
b~r Ye.n mUcs:ıeııeııl veya btanbulda 11Uyor. yahut yarr hamule fle dlS- :.IfUr. Biç bir dnlet yokba ld aı. decek hareket tein bulunmaz bir 
bir mu esenin 191' temmuzunda nUyordu. tmı mtl.._ ft&1tuı yepmı. Alta 1_n_sı_n_r. __________ _ 
m tik olduğu stoklarm ye'.:ı:iınu Buna muvezı oıarak H:ı.vza.}a !Azım ııe-.ıetıerta merJces ln11k•JanDda top. 
10 0 cy'üllir. e dil.nyt1.nm h82'be olan t>O _ 60 blD ton metre m.tkabt dl. I tanınıp. Burb mau,.a...,. merll• L 'b d 
.{tire" ~ zıın an b 'tlin memleketin rekte Hanaya nakli Jllçle§miştir. b::uıkıısmm t:ıhlp olduta altın mıktan f ,,a a 
m '. old u stoklnrm IaaJ:tal on Havza. scnc:ie ıso blıı metremikabı dıı e ki dev 1ercSe taa&YYUr edllemJ. • 
mis l eli Dunı..'1 ~:seb o devirde dlrelt s:ı.rfader. tııerlD durduğu samn.n yccek bir derecededlr. Cilmhur171t 1 m Q h QT ebe 
m ılek; in g\imril!< kapılannm d:ı.hi g:ıleıite•n yakmak içiıi yüz, hlllctlmetinln malik cldu#U altın mev. 
c r.• ve kapit.Ulasyonlarm mer'i ol- yUz elli b-~n metro miltabr direk cudu da en ,Ukak raddeai.De nsıl oı. d 
m T irr, ha.rcamnaktMlır. Bu vaziyet kar- mlJI buluamaktadır. yen l en 

Bu rr. unesebetle her leY mem.- ~ısmaa aldığımız \•e mecbur oldu-. Kerkez bankamıdalcl aıtm mtktan 
1 - te bolca girer, sto!t yapılırdı. iudız tedbxleri arzedeyim: I\:ö. r,Undeıı sttzıe•tmaktatır. Açdlça IOJ'. klZl-~ıgor 
F k t CUm uriyet rejimi hülı o- mUrlbı bu niabettekl gen1' :i&tib. u~elıWı1m lc1 bugUnktı durum •,..sn. W" 
1 rnk bu ~ önüne geçti. Eımdnn lW 1caıtmmda ~ Jı mUmkUn ol- oo ktıWyetll mfktarda aıtm plmettt.. ---o 
dolavı bi"r defa Avrupa.da harp ba§- 1uğu kadar ~ kömtit'UnU dlr. Bat~ pyrt mep'O &ltm .. tu11. B ı· d • t• 
ladı.:ı zaman ithaliit ba.kmımdaıı az ku11anznalr , bunun yerine mU111 me.I ._ taı.plel' kaJpinda balan. er ın 8 vazıye llt 
haJdkaten fakr dentcek derece- lı:üıı olduğu bdar linyit kömUrU maJrtqlS. so,... olmamıa ratmen a. 
de zayıf b 'r stoka ır.aliktik. Bun- .!mllamnaktır. sılsDI p)'SaJa.r ~ aıtm yatm t deg~ . ı· ". 
wı.n eorıra, bu{Uııkil tecrübeye Bundaiı begk& bugtln mOmkiln da •bepm, balraıs l' beU1z )'tlk9eL amamen iŞ 191 
gorc WıalAtı teiııhı için lıilkUme- ?1an

1
'= yerlenle odun ve l ö~ü rn•r g1SrUlme~. Ba vul19t bir. ld ı k 

tin clm.aSI 1lizmı gelen bUtilD ted• iltU-!'!!nmaAr zararet1 vardır. Bi.s yi- kaı; speld11At&1ln oyunları Det1cemı. bı• ı•r•ı me tedr•r 
birleri almaya muvaffs olduk. ne Havada 2 Jnilyon ton k&nUr den b8fka bir fe7 de1Ucl1J' 
Parti grupunda btmu n.ltsmlarla istihal etack ~ vutyet Yine ibi- Vat&Dda§larUDDl .. ~ aldan&. 
iı.sh ettim. Şim i yanımda ra- ?'.e z:ıruretler taı1mH etmelcte<Ur. rak Türk aıtmmı Avrupa plyasaıarm.. 
kamlar yoktur. D·'nyanm her ta- NMU t mlllklllat.ı da bize r.or 
rafının blze kapalı olınasm& rağ. luklar ~ edecektiJ'. !da.rede ta. d11n iki 99 mfsl1 )'Ukaek flyaU~atm 
m .. n hemen hex meml~ket gibi bl- ilJAt yapdm ıtır. NJhayet kömUr alma.lan kend.ileri aleyhine !ev lA.de 
zi de kt• 3.di blr ahluka altmda ;Bt:lıbsalbıl ~ canla. batla yqat. zararlı bir if .,apmakt.an m;Jka bir §CY 
y:ınf harp jktl!!acUyatı.nm zaruri maP çalıp1malrtadır olmaz. VeMlet mam geldikçe vatan_ 
neticeleri olnrak her taraftan Mevsim icabı bul kuçttıt mot6r- daşlan ikaz etme•tedir. Altın meeeıeaı 
ccvrlhni., Lir halde bulumna.mtza ler dıret nakline t&b9ll edllmlt- hakkında kailaattm bUndan ibarettir, 
;a,;men 1941 senesinde yaptıı'.;'lmız Ur. Karadım da karla kapalı yoı- ~u ır:."sele hakkında mlW paraya olan 
ithalat 040 ~ine nazaran te- la.r &çılaralt direk nakliyatına a- umumi itimadı ı.muıe uğratacak 
nnkus değil, tezayüt göstermek~- =:nıı surette dl!dmaktadır. herhangi bir habere muttali olursanız 
dir. Tek tfp elbiae yapmak lıı;ln bft- h~meU b&"bwdar •tmemst rica 

GönUl arzu edcTdi ki maddi tün fabritalan leferber f!de~lt ederim. 
imkünl:ırn. malik olalun ve bUtUn yeni kuma.' davasıdır. Tek tip ------------
isted:i4"mlz nyme-Ui ettYalan ko · kundura için de kundan falJTUra
lnyca getirebilmek ve halkın il:. Jarmı faali~ getirmek kap e· 
tiyncrna {evap vermek imlc~:nı rjer. Fakat bugUDJdl vuiyet icabı 
bul:ıbilelını. bırak aaker1 I"' ı 1 ı-..+a 

Gen nıl Alımet :ır1t:ıdalnmmn ° ,.t ya.ı; ar en ,__ 
gelmektedir. 

tek tip elbise ve t~~ tip ayakka- Heplm!ztn gayeli ile buna te-
br arı ılonna 11ı.lıriat Vekil\ CC'Yl\P mindir. Sivil ihUyaçl&ra vaziYetln 
verecektir. Ilakik<ı•en ıki vekiı.- mU•adeel nlebetinde cevap ver. 
Jet iki ııenedenbcri bu il Uzerin- me:re ~ Sivil vatandafa 
de ~al ~ olme.kla. beraber he- baalt teıt tip elıb1se yapmaktama 
nilz mUsbet bir sa.ha.ya geçemi- her ı.-atandatın mewut elbisesini 
yor. Çünk"il bunu tahaldtuk ettir- iyi kullamnaamı taveiye etmek Ye
me';: ı~ln çiv. IA.zımdır • derl la- rinde olur bir yurtseverlik cN.ur. 
z:m1ır, :uuı.Jdne li.zmıcbr. ....1.1:ıı. ~- •-'-•- ms.. 

Velhasıl bu tetebtfia bir çcık Bu iş g_..,.~ ........ · .ı.wa.u 
malzeme il: ntakad~ır. Bunia- betinde ·sade , saflam, bol Jstih-

Basım istihlak 
kooperatifinin 

toplantısı 
Ba.sun .lstihlAk kooperatifı ae

nclik içtimanıı dUn bum birliği 
merkezinde yapmqbr. tçt.inıada 
bUtün ortaklar bulunmWjlur. 

Senelik rapor okuıımua , mll
ııakaşalar yapılVUI ve neticede i
dare meclisi :b'M edilmicıtir. 

Londn, 31 (A. A.) - B. B. C: 
Binga.zinin sukutu burada roa .. 

men teyld edilınigtlr. RAmmoJln 
ilerleyişine karvı koyan laiUlS 
zırhlı kuvvetleri aaatten saate 
Wı.vife edilmekte<lir. Hintli kuv -
vetler Bbıgazinin 90 ldlometn 
~rkma çekilmtl!!lerdfr. M hver 
kuvvetleri §luıdi Binpzinin lllf • 
kmdaki eahD yolu berinde bttlu. 
nuyorlar. M8us .m.mtakaanıda mnı
verctier, yeni bir tGrakld tayde -
de-mem·şttr. BUyfil{ bfr :muharebe 
vtrlnıtı bekleniyor. 
~m ytlzleree tqrty ha.va 

bOeumlanmız neticesinde tahrip 
edllml!I ve yahut b8Sm'a ufra.tJl • 
1llll}tır. 

Bertin, Sl (A. A.) - D. N. B: 
Bingazinin saptı Libyada ukerl 

vazlyeU tamamUe dellfUrmiıfti!'. 
Şimdi büti.in Afrika ~ mihver 
devl~tleıinin lefıılnde I* ..,.a 
nJmışttr. 

nn bfr Jt\s nı ithal edilmi'3tır. stok ~~~sal, fantv4 olmıyan 
e<r.. ml.ştır. Bir Jaımu da rıpariş 
edı1ml~. g~tir veya "'~leeek
fi . ım t unu da düşünmek la. 
-. 1rr l::i aye tek tip elbise, tek 

~ 31 (A. A.) - Blngdlli 
zaptettikten 90ma Rammet tart 
bölgesinde sekizbd mclmluıı ricaıt 
tın.i setreden tngtUz d8mdartarUe 
blrçok

0

Hhıt ve Awatraty& alayla'
Bundan aoııra jtni heyetin in.tt- rma teeadllf etmietlı'. Bu kuvvet.. 

!ıılllll Korunma kanunun tadi!Atı do_ hab!lla g~ilıni§ ve kapalı reyle ler, ha.flf tanklar çevriJllleleriRe 
ıayıstyle Maliye VekDi Fuat Ağralı yapılan eeçim sonunda eek1 idare m8.n.i olduğu mU~tçe nrak&\re • 

!1 ktmdura ile yeıme.ak bir U-
11if nna > pmaktşn zıya.de halka 
dn a ucuza ırtaı ola.ca.~ bir 
tip yapmalttu. :Mcsa.trntz daha z~
'Tı!dc bmmn berine o!muıııtur. 

lJWaat v ddll Sırrı Day <ianMJ
t •r ld: 

~---- ~ 

~:ıl!'ı, Jd nutku sllylem13tlr: meclisi azalan yeniden se~ met et.rnifterdk'. Çevirme hanlte-
Arkada§lar: lerdir. ti sanlı bir ~ekil alır almaz tank.. 
Kaoun b:ıkkmda maruzatta lr.ılun. Gece, Beyoğlunda Sepllndt La- la.r ltlratle ~ ve HinıtlL 

mad&n evvel m.Oııaade buyururaaı:ıız 18 lokantasında bir ziyafet veril. lerle Avustralyahlar tealim ol • 
tuarrut boDOlarına tcmu edeceflm. m.iş, ziyafet gı:ç vnıkte lmdar de- muşlardır. Bir didar tank alııi • 
tık defa 2:S milyon liralık mUsaade vam ctm!!ftir • mıştı:r. Bu tanklann blyOk bir 
aımnu,tr. 1fu müsaadeye dayaıııtvJJç Guetemlz kooperatifin yeni t- Jmımı 2:5 tonluktur. Ur.unluldan G, 
tok losıı. bir zıı.ma'1dtı bonol&t • <la.re heyetine va ifcler.indA mu- genfşlikled 2' buçuk metredir. 
lDeD Atıldı, 1JdAol a6 ~OG liralık v.af!lıku'cııı.lCt .dJ1AI:.. · reha 8 ~ 

mlfttr »: Y-.Ü terak~ler ~. 
t.allWe tlıi'lll 1* eıt1nl)"ab9 a.a.,...., ı..-...; .. (A. A;) - • e.ı: 

ruz. Bu harbi ltazaDacağ!Dlızdan ve Geceleym, Uzak şarktan pek az 
beraberinde devamlı b~ teı'akkl ve ha.ber geplcUr. Japoııl~ Siup.• 
ın.nnııam -tahribi içllı. dell- cmnlyeU. pura 30 ı:tlometn ~. 
111 tallli 9'in p.rtetlltimlz gayretle. Singapnra haw. abıları stlmitır. 
rt11 lıaid»- mu.-ÜJ)'ltiDl geu.eıı Bir ıtınd9 9 alla 7-...,,..tıır. Ja
blr sulha ka\·upcağımızdan tama. ponıar· llaTayada 100 bin Jdflllk 
mtyıe emin bulwauyorum. bk kuvvetle taarruz eııii~. 

BUtUn memlelleUe Wt1p eıliJım" Bimıaııyada ~e{ııia p.rkm 
Jıullatı CoCuk felel ile mll~ tla muhar~beler iQişaf tltmdtte
tahais •ın •- ,_ımerda *- cm. Vıuıb'etb kaııbol allnıda bu· 
layı m:mnunlyetini bildiren Ruzvelt ~unduğu söylenmektedir. Rangona 

.._,.,tir. ıUI hsva hUcumunua yapıldlil 23 
ıöyle devam C•uu~ • ilidtbuadabert RalJ&ııııın Uz.eriad• 

DChıı,a tacı.asınm11~=~ 110 Japon tanar•l dllUrllmıll! acoana. tıahripldil' .~ tir 
mfzden b11yUk bir Jmmıt bu yıld!!DU. Singapur, sı (A.A.) - DIUJ-
mUnde bahUyardır Fakat bu aralık gö .. .. ..wc-.. btl•..ın. · rıan, runuşe 6 ..,H,., en ,, ...... 
bu "bahtiyar" vıısfı birıız yetsi2! de. tazyikini Kula..i'da. yapmaktadır. 
liJ midir! Belki mlllet bu Baııatı Wy. DU.pnan bweüdl timdi Jollor 
le dlliDdJor411. Balbuld btlglbı ve b!!kikmetJnin -*tll olan Johor. 
buı;'ftlilln akrftmı, dUn~ına bıGJ'11k bir Ba.huru Singapur aduma haf~ 
kısmının hen Uz bir iman, llm 't ve lyL ymı ve şöhreti dünyaya yaydn:ır11 
llk Zlhnlyetcyle td&re edlJdııı.nın lylce olan IJClll&Y• 40 ldlcımetırica daha 
tıOlmneslnduı d<>fım b07Uk bir emnı. az bir meiafede ~. 
yeti de beraber getirmiştir. Biıılerce &eyyalım ziyaret ettl-

aune&t, lıundan ·sonra dUıımanıarm ü! ve hayran olduğu eultan'tl sa
J'lll'd= llumunda tatb'.k ettıklerl U- rayı da .Johor - BllılnlNa --. 
....... "tmnımım 1ı&dqmtf mm.a.t" maktadır. 
taratnrdan tatblk edlleD bMDtall Şiddetli bir 111u"!l~ cere
ba§ka aı.temıer araauıda bir ~kayo- yan ettiği bllditfleıı Sedenhak. 
• J:aPlllJI ye totaıit.erJerbl maıete in- Kaali'in 12 kilometre psJl gar
meden y1lk8C!kt:en idare etmek mulU biııdnde bulunmaktadıt. Mala.ta 
lll1 kullaııdlklarmı söylıı!ml§tlr. Onla. hofazr tlıahtlini qkip eden PontWı 
1111 ld*elerl münhıuımuı memleketi Basar eahil bölgesinde de tfr mu

çevirenden gelıcelt emlrleı·e bağlı bu.. ~ebe ~reym ettJI! !llılıııer ve
l1illmaktadtr. BU idarenin bGJÜ bir rliJnektedır. 
tmmı ce .. ve kOrttuya dayanmakta Japonlarm c1ahDe Wn "'8 yol
dır. ldarecil• karıılanndakllertn in- dan bir tazyik yaı*ak latf'dikle· 

nauırı · ttJatıra alma. rl a.,lki.tdn'. ÇibıılL9 JltilltlıMi ~ 
9D Gld\Cam gesmin t.Opra!;fan l>itaklıJJar1a 
mal..""tadrrlar. dohıclul". AzlnıkM bil' dl§,,... 

a.ıreıt, llSJle devam etmJttlr: karşlllllda bi>l~den geçmek _... 
lllıhdl ııcp!miz yaı.n tonm!arll'U. dur. ÇüJılti1 ı.ı mretle garpta. 

- olaJI Lstikroı için !l:Alıımak. mDca- m.erteme •• l'U'kta ~ yol uma. 
ille .tmelt "Te ISlmekle ıneagulb. Hatp lufunda yapılan muhar~ler aıda
zıımanmda Hrlstlyanlığm ve demok.. nm ~larma pa. ~ 
ı..enta eöi lde&Del'int lllıA mdafua öo-':.ını uza"-!??~ktadır. 
eden mtnetler tarplJler, toplal' Y~ bom Sinwıpur. 31 (A.A..) - U:r.a.k 
mıaı\a hiç muna.seootl otJRıyo.n bir ı;ark cuınart:Mt tebDgi e6fle de
ahada tnsmılıİa :fllrdrma devam et- mcktedir: 
ıne1&UcllrJer. Bu hal latllt'bale tama. Evvelden tamim edl~ P1A.na 
mtyte gftvendlğimlzt geeı.t,.aır. 1*~. göre, Yobore oetl.,.._, lıueket 
manıarımız herh&lde şimd.1 neler cer<'• e<:ien kuvvetlerimiz diln gece SlD
RI'. •tt.llM . .' t ~ ~ yutftlcrl ga.pur iAlae;m. çck:fıuillerdir. 
uaııbld& ""idtoas: QOcUklM'lll dlriil:tre ~ lııl!l 1,.Sılll .11·.. illa 
mesut o!ma)a nasıl vakıt bul~uğumu.. pek az faaliyet göstermiştir. Yo
• 111erdla aon70t1ar. lıore !1CJ8e1i muvaf:famyetle Jııılılü-

aazveıt. bu sene toplanan ıanelertn :ni§tir. Kraliyet de* W kw 
Mytt ilr kısımıa puk teıe!De 91. ltmrvetleri i§birllfl yapmaktadır. 
rayan çocuklara. asker ve babrt~ • Mnlezya -~ lıllıllldt ve 
da~ tahala edlleceğbı.l blL. Singapur llnihllrebell bat""11lır. 

'J'akıiben iki ay zarfında kuvvetle-
!.-ziıdlt'~. rimtıl ~ bl'llalda 40pıllm-

la. ~JllDlw,Jar Ye b&ftlarda .._ 

Valinin beyanab =~=::.=-..:! 
_.. Baştararı ı ncl •ytacla dtıpnane karız '6ddet1i malıa!We-

70 • ft bln tonctu. ç çen sene :mayıs ler 'Yermişlerdir. V..tfMliw ... 
nl~Une kıı.hr 1i bin ton ,UmUr mana zayiat verdirmek •• Us* 
sartedilml§ti. r,arkta ini1clıcleleye devua lolD 11-
~u aene ııe.rtoıwıaa lrlllDüı" irılktıu't zumlu mUttefiık ~ _. 

@s bin tO!lll. baliğ dımf§tuı". 8albtıkl ialW\k m&Padile ..- Jrıuen.ı.tl 
6. Umüzd" d ha ltl§ aylım mevcuttur. ınektl. B"-IÜll çevrlkait bıul...a 
Bellll tltı,._, -'il 8 ne -ıoo bla' totaıa Kale - Adamnde nnıkavemet edl-

• IC'" ktlr. yoruz. Diğer vuifemil bise rı 
Bu Jlleffl• bınratniz kl dalı& ~ :n~~:~e y= ~uh~-

ltlSınftr baTta91na ait bir lıtır. 'P'eYJı:a. 1 elecektir Bu vuiteyl ~ .... 
llde ahvalin ıcabettirdlğl tel2btr1ert ~ttik. ~ ~-~ 
bü~ .......,... aımalıta lc;Pde blla ..... - • 
ve ~ ~ ft imkan kektel'ln faal ııaAii• ~ 
nı..IJltlndt ·a11ııamftitt.adU'. Bepln;ıll lda ~ it 

clrr. K'I' fit .._ •tlılllt-• 
ıruuun nrbl yakalanın~ 

Mangal ltömürttne gelince: Beledi. dır. Kapdarmum da~ 
ye, bu m a.ı~ tizubıde daha bUyUk rnan merlıame11ıisco oe • 
bir ehemmiyeUe llleçgltldUr. ,:ıal:dır. Bucdan b3y'le dntQnces 

Şeb:iıl ıı.nelik Jhtıyacı 41S • IO 1ıUl • zler ~c. ernenı.cl! ve rlvayeı:.aft 
tondur .• Eunun 20 blD tan kadaıı auı. eolnt.ı.-:aubd1i'. OJetı· .. • qsk "° 
garilt.aıı, mU~ilaldal memlcJıa~ 98.rlht:ir. Kat'I bir astm ve .__ 
muhteıU mmtakalarmdaa ı.tiD edl- !aı.rla S&WfdD1ll ım'*"ln 

lir. V&§ington, 31 CA.. A.) - Y! 
Bu yıı içinde 17 bla ton yerli ve 14 pinlerdekl .Japon bı .. •nnd ..... 

bin ton B~ar 1rODLtlı1l relmlt ve general J1ac ArtJmre 1-llıa .._ 
Rl'fedDmiştır. sını ve bot yere ~ -

Kit meulml bG .teDe .mutaddan çok ciökührwnoıdni teklU ettljl ......._ 
erkm 1-fladl fl*t8tU '"' devamlı oldu. ye lleE&re~ bir tcbı~ _... 
Tu ....-ınoe Wl'ilmlf oıaa JWdl dedilmektedir. Oellııal MM .t.ltı
lcunlf11* borma1 aarıı. blllıaw nak. hur Japoa. ta.naftleri ~ 
uyecllel'ID dana kazançlı lfter bulma- Amerikan hr.tlanDa _.. 11111 ... 
ıan dol&:flllYle tUceanıt kMl atok sajı wan ltlban s' em el • 
yapmuma fmkAD vennedL Nlha,.t Mesajda •eaeralia en sıJeie ...,. 
pLYaa& flyntlarmı tahktkan narın 8 Jru. rcU eena edlnvıKt4t v. ~ •• 
r1I§& tf1tardı!t belkt yeniden kU~k bir namusunum lalde 1 -.... cı.u. 
uın daha verecetız. Bir taraftan ıs. mektediı". 

tih9al mlsrafi)1e narbı tevzıne ça. ------------
llflrken diğer taraftan ellmlz4okl ıaa.. 
ı1 bnklnlar<faıl da lstlfade ederek: 

1 - Shıekllde mevcut .toldarnı f91l. 
re nakJ1 için feabeden tnb&l'Je'9ı aL 
dık. 

2 - Şilede mevcut k!SmQrle~ r.e\irt. 
mek ~ ~ temin eUill n 
bun&N& ihtlyqları o1aıı ~t ve 
benzlııl verdirdik. 
-~ v• Ki~ UmUrlerl 

getlılmü .içia .. :motGrler .9e'lkatt1k. 

Odun meselesi 
Odun ifl. ilz~.nde de ayıı.ı ehemmi. 

yetıe ç&IJfınakta.yız. SenoUk normal 
ihtiyaç 80\> _ 3150 bin çek11ken bu .eiuı 
ytıkanda ııöylcdlğim gibi kı~m erken 
bqlaması, ı. ddetll ve devamlı olma. 
ın latlhlAkl birden arttırmı,ur. Ve nf. 
u,.ı civar asked. blrllkJer -at:119çıa. 

ramı lltanbal Jlr•mıdn ...... 
lan.inU ~ tıustJDldl duniamlt& mi. 
'1m 1*er ULU olmaftw. Jııfdm it,. 
~eı k~ıamak lçUı mftmkla ~ 
tedblrıcrt •lmmaktadlr. Bil ..,.._: 

1 - Narlı '10 kurut ~t.ilmlftlr. 
2 - Alemdal llLDltırJruı'Dda ..,,_ 

stoklan ,.ıa.re na.Ja lÇlıı ~ 
temln Ye bmıla?'a bemlD Ye ına.oe .,.. 
rilml§tlr. Nakll79 lf1ıerlDd6 a.Jnca ara. 
bacılar da tAtwlk edilerek lmi4l1ertDe 
kepek temla edllmlftlr. 

s - t&zıeadada aevla ilam' at.okJan 
retlrmek 1QD de 1oıa motOr WU.W
ml§tır. 

Havalar bir iki cUn mllaalt gltUtt 
takdirde mUvared:ıt. r}\al ar.ac 
mevcut aıkıntı tahfıf ve lzale edil cek. 
Ur. 



-•-smr -•...a... .. ~ 

Mahkeme 
Salonlarında 

180 liralık saat 
naSıl sır olmuş? .. 

''Ne nişanlısı canım. Delikanlı her zaman 
eve girip çıkıyor. l<arı koca gibisiniz ... ,, 

Mütemadiyen ayak değiştirerek 
dalgaya tutulnıut bir vapur gibi 
nrinde sallanıp duran gene kız, 
fnla heyecandan olacak, tabii ses 
Yuine callak bir sesle n mnhke
rnede koouıulmuı mutat olanuı.;.il 
btrkac misli yüksek bir tonla: 

- Akrep etmez, akrabanın aıkra. 
l>Qa ettilinl bitkim bey! diye ha 
llrdı. -

Birinci sulh ceza malıkemcsi
nla yeri doldunılamoz hftkımi Re
şit Nomer, sene kı:tın aksine, müş. 
fil, ~Hq \"e kat'! bir sesle: 

- Bu IAf maliım kızım dedi, her. 
ıı. bilir. Sen şimdi faz.la heyccnn. 
laamayı bırak la uslu, akıllı davanı 
anlat!-. 

Zaten hle istemedllfi halde bÜ 
kadar yüksek sesle konuştujJunn 
kendisi de hayret e<lcn genç kız, 
knarmtf, .kekelemeae baslamıştı. 

- Yani demek istiyonun, ki 
efendim bu adam benim :•.-akın 
akrabam olduıtı halde bana et~edi. 
ği fenalık b1rnkm:nnışt-1r. Kendi.si 
cskerdeyken, her hana bize gelir, 
!kite!' fteet' Ura hare1ık alırdı. 

- Aman ıılfabt'yi şuyun eksik, 
nmon n~ubeyi burun eksik diye 
kırılasıca ellcrimJe çeşit çeşit ka
zaklar, yelekler ördüm, hiç bir şe. 
Yinl eksflı: bırakmadım. 

- Kazım sen niye rota) ı şaşırdın. 
R!UOn bunların lüzumu yok bize, 
asıl •akayı anlat, kAfi! ..• 

- İşte oraya geliyorum ya ben 
Cle. Bundan iki, üç ay eneldi Yeni 
nişanlanmıştım Nişarılım biraz 
zenginceqit Bana hediyeler almış, 
bu arada ıso liraya 42 ta,h bir de 
sant hediye etnıiştf. 

Aradan birkaç sün geçli, secme• 
dl sruıt trik dedi, bozuldu ••• Blllthe. 
re yaptırmak üzere, hlr çekmeceye 
ııttım. Bir hafta mı, iki hafta mı 
lalan &ay}emlyeyim, halJrlamadı 
ı!ırn bir ıünde Ali misafirUAe geldi. 
Evde benden ba~a kimse yoktu. 
·alnız kom~umuz Hatice, çocuilnY. 

la beraber 99hni!l, lconUl\IYOrduk. 
Ali benimle kardeş çocu~udur. 

Tabit geldiğine sevindim, kahve 
Jllşlrdirn. karşılıklı konuşurken 
ha tınma ıeldi: 

- Ha, atabey sen saatten anlar• 
sın. Şu saatime bir baksana, diye 
çekmecedea eut.iml aldım, kendisi
ne Yerdim. SHtiml 9"lrdl, tenrdi: 

- <;ok güz.el bir IJCY. Kaç Jlnıyn 
aktııa! diye a'Ordo. 

- Nişanlım hedi)·e etti. 180 ıı. 

rllJUllf. 
- Kaç 18'1 T'lll'? 
- 42. 
- Boeak dclf1, ttrnfzlenmek 

ister. Aıu. yaptırırken sakın ya. 
nından ayn)ma, taşlannı çalarlar, 
dedi. 

Aldım, .. ttml aettpanın tberine 
kodum. AU de yeni btr ~ıJdc aı. 
mıftı: 

- Na.ı, Şlltran cftsel mn diye 
s&terdl '" sonra alızlıli saatin ,.._ 
nuıa bıratb 

Bir aralık
0

: 
- Ağabey llıt&uiwsOadlr, dm 

ana sıcak bir ça7 ı>lılreyiml diye 
0~ lndlm. ate,ı J'aktım. Hatice 
yaoıma ıelmlş, Ali l'Ukanda yalnız 
kalmıttı. Ba sırada Ali merdlun. 

rden paltosuna giyerek in91ele 
bqladL 

- ffııJ'di ŞOtran be.na milsaade, 
kti:rorumı dedi. 
. - Ama 111ptın alaboy, ~Y ı>işf_ 
1YGnını. dedlıme de: 
- Zaran JOk, başka defa icmnı, 

·ardefim Allahısmarladık 1 diye ka. 
ıdan fuladı, liW. 
Bira aoma. 70kan çıkınca, aAız.. 

ıJıaı •attutmaa IJ6rdllm. Fakat 
elli• IUl te ortada )'Okta. O za. 
aa anlad111t ki, All biz ~day. 

6D. SMU •lıDlft o tellşlıa aRızlıAmı 
lllltarak lltmlftl. Akşam annern 
elince ifl anlattım Hemen Alinin 
~lııe bir haber gö~derdik: 
:- Anıan her feYden vazgeçtik. 

lı aaau nereye aatmlfU söylesin 
.,l'asını nrfp, geri alahm. Zira 
·ua 

COCUluno rezn olacağı7!. Nişan 
C>tulacakr dedik. 

Fakat Ali ne caldılhnı ne de nr-
el·e aatt ~ sö , °" k ı~ını . Yledl. Ben de mec 
e aldım, kendl~lnl mııbkemeye 
rrneıe .•• 

~~ba ..... 

ş(;rtülü, fakat aliı beş parmak rn:ın. 
trırh oyakkıbıh sene kız. yüztındı: 
Lırlkcn terleri kilçücuk mendili:-, !c 
sildi ve l erlne oturdu. 

Kalın enseli. irı yarı vücutlu, kU
çilcuk ha§lı, maznun Alı, Şükran 

:ınlnıırkcn lııç llıfını ı.:csmcmı" 
diııJeıUJ~ti. Ama, Jıifa başlayın<'n, hu 
ıfodeye hııyli sinirhındiAı, hiddet. 
lendi~i anl:ı~ıJdı. 

- Efondim, hu ~ııalinı kimbılıı 
kıme çaldırdı veya kendısi nişanh 
~ınd:ın gizli satlı Jla, temize çıkma!, 
:sliyor. Sözlerinin Mrlni hile ka. 
bul etmem. 

Bunları C'\'i bir pıın~lyon gibulıı 
E\·Jerinl oda oda kiraya Ttrmlşler• 
dir. Giren çıkan belli dcı;ildir. 

O gün snnli gö~tcrdıkıen sonrn 
çekmecesine koydu, ben de nğız.Jı
ğıını süo;lerdim ,.e koiktım gittim. 
Giderken Hııtice aclındokl kadın 

~·o.:uAııyla hrrab::r yanınd:ıyclı. 
Şükran da nş:ığı inmışli, nma, ç:ıy 
pişirmiyordu. 

Genç kız: 
- Aaaa dah:ı neler~. Ayol san:ı 

çay pişiriyorum, dcmeclım, mi? 
dedi. · 

- Sus yalancı. su alrnn~a gitmiş. 
Un. Hemen de geldin. Kovayla çay 
pişer mir 

- ~ünaL:aşayı bırakm, sen de. 
vaın et ha.kalım Ali! 

- Hıı... Gfttl demiştim, defli 
mf1 Gece eve gelince, evdekiler ü
ıerlme bir hücum ettiler: Şen Şük 
ranın saatini çalmışsın vtt bıtkalım 
şunul diye. .• O z::ıman işi anladım, 

kı bir ıftiradır, bu.-
Kalktım, gittim, kocasına işi ab. 

lal hm. 
- Bu kız evlimi, ki'! 
- fü·Ii ..• 
Gene kız: 
- llayır nişanlıynn, efendim ... 
Ali: 
- Ne nişanlısı canım, delikanlı 

her zaman e-ve girip çıkı10r. Karı 
ı.oco gibisiniz life-

- Ay bayılacatım, yalan blkim 
bey, ynlan hepsi... Kendisini kur. 
tnracağım diye neler söyledilini 
bilmiyor •• 

- Ne :mtlouebet 'l 
_Neyse arlık kafi. Dem<* eaı

mndıın, ... iyorsun öyle mi Ali? 
- Tabii efendim iClira. •• 
- Ama, sana ne diye iftira etsin, 

bu lıın: .• Düşman mı sana ... 
- Yooook ..• 
- Öyleyse •.. 
- Ne bile)1m ,efendim, TaJlahi 

ba Jfin iQindeo )>ir türlü cıkımtt
yonım ben de.-

Neticede hülmı evrakı tetkik 
edip, hraruıı bildirmek iehı da
nı,mayı başıka l>lr güne bırakh. 

ADLiYE llUHABIRI 

B1mMılıgl lmıclmln ~ JmlU 'ftlre 

dl; bir bonıHa da7da-
- A.ne ~. o -- llJ'lm dlL 

kQnQclGr. 

Diye ~ telErar 1ılrtDl!I ka 
ta Pdı. 

- Der JditeJt shı1ea ~ •. 
Dlllll Blrfe)'ler ,-ok. ,, 

-A711e ...ıef 

- llOnd llonll 11,Y11J01'-

- <Mumda 1111 f 
-Evet. 
- Garip fl!IY ! lolmde bir illa ar: 

Evlmlalll lılr k..... ,..... ltlrt 
tJl'kluınut g0tt kbdmJ'OIUllL 

- Bu bir velabadea ~ bir 191 
delil. 

- Vehim mi dedba1 
- Öyle ya.. llllMlmık1 anıdmt, .... 

cbm.. evde Jabancıl blr ldmae yoldm. 
Bannn aJadnl döttbtmek "9blmden ... 
ka lledtrf • 

MOTHtŞ BİR SARSINTI 
l!laM Do-
Aillıta ... ...,, ..... ~ 

!Bit 1Jafdfuı 1Jaş6aşa · 
--- --- ,_ ~-- ,,,,,_, - ._, ~ ,_ 

1 r-iKr(.... 
. ı • r 
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insan kendi kendi 
nf. kon.trol etn eli 

Boşboğazlar 

JMr sofu ha"'cıı. gltm~. Geldi._ 
11 ııra. 1 f'r nert'tlf', hauı;l ıııecllote bu. 
1 n • bM Jı:ıcc:ı giderken ııöJ le ol. 
:IU) ciu, lm<'ta.n gcllr!•ı:-n l><ı) il' olduy. 
dtı!,, ~ r, dumnm .. 7ımıdıl.lan dln. 
l o dlnlilo usnn ı bu-. Bir gooe a. 

Bir insan ne kadar zengin ve kuvvet. 
li, yahut ne kadar fakir ve zayıf oluna 
olıun hareketlerinde kontrola. tabi olmak. 
tan kurhılamaz. İnsanı ilk saf'&:a kontrol 
eden içinde ya,adığımız muhit, ikinci 
safta kontrol eden iıe bir ferdi bulund-:.ığu 
ceı:ıiyettir. Fakat yine en kuvvetli kon'~
:rolu kendi içimizde buluruz. 

reketin ne derecey~ kadar doğru meşı u 
ve isabetli olduğunu düşünmek m~buri. 
yetindeyiz. Fakat bazı hiddete asabiye. 
te, aceleye kapılarak b ı mecburiyete ria. 
yf!1. edemediğimiz zamanlar olabilir. BJ 
takdirde is0 yaptığımız hareltetten sonra 
o hareketin kontrolünü ynpmakııP,ımn 
icabeder, hatadan ancak o sayede kurt,ı. 
la biliriz. 

:un1:3.,.,za nğr.ı; n~ırmam!ll> ıı:ın ıtör.. 

l 
l mJ r. T&ı:xı 1 L.ırdı) h:ıı brken 
1 •lı Mrl bitirip biri nlını~, Derken 
dafıl.rua r.nrnaru e.cl~. li rk aya. 
~ kal!mııs; :fakftt bu anada hacı 

1l il p dl' bl rtl :ı b rp b:ı ~ ı lm:ı7. mı T 
- Aııı:ın, ne o'cu: .,atı ., lı '\Ub.. 

l>l~e ııa ı ıa u-.u.nıu\iı r; ııneı hem 
bir tar?.tfa ı k ılkrnıt.)A ~tı,ır; hem 
de: 

Bir ha.reket yapmadan evvel o ha. - l\lemk ctııı~linlz, dcrmlıt. bir 
,ey dl•1;n: Ben hacca giderken blr 
<!l'f:l t'Jnha bô) le olmu::tum. 

Dünya garabetlerin
den birkaç sahne 

\l'n!ı böyle ~ bot-:ulanlan bepl
!!II ıı:ıl•l.1m:ı m T 

N ASRE'l"1'1N 

Sehir Tiyatrosunun 

~ Y aşadıgımlZ '11'1~ ~~~ :ı~ı:.,A 
·ıı· Devir· 

fllf:f KOMEDi KISMIKD& 

Bir poata miiuezziinin zeka. - Radyolu çilt makineleri
Olümünii beklemiye mecbuı- olan mahkum - Kıral ile 

gümrülı memuru - Fran•anın en cemr adamı 

Ak§nm 20 30 da: 

işçi kız 

Bir posta müvezziinin zekiaı 
Birkaç ııene evvel,, R!ga ,ehrinde. 

şöyle tuh&t bir lıAdLee eereyıın etmlf
.Ur: 

Posta merkczlne, Zar:tm Uzerlndcki 
adresi mUpbem bir mektup geliyor. 
Merkez kime verileceği &Dltl§llamıyan 
bu mektubu, ~önderene iade etmlye 
karar veriyor ve kendiaintD acıre.ınt 
bulmak iGJn de mektubu açıyor. Mek. 
tupta gönderenin kJm olduğu ha.kkm,. 
da da bir ~ey yok. Yalnız, mektubun 
bir rande'lr"U davetııametıl olduğu göm. 
lUyor: MUIAkat yeri ve saati beW. 

Müvezzi: 
- Bu mektubu bana Terbdz, aldbl 

ll1 bulurum. 
Diyor ve tam zamanında ml11Alrat 

yerme gidiyor. 
MüvcZzi, ismı zikredilmi§ olan par. 

ka gelince, et.Tafı tetkik edebileceği 
bir noktada duruyor. Gezenler, otu • 
ranlar Y&r. Hepetne dikkat ediyor. MU. 
lAka.t zamanı biraz geçiDce. bir deli • 
kanlmm can lllkmtm balJerl ~lrme..· 
~ alıılrJi abılrll geztnmlye b8§ladığı. 
nı g6r1lyor ve tereddOt etmeden ona 
ya.kJqWttan aonra, 801 eliyle mektubu 
.., eliyle de bir :mllrekkepll kalem a. 
-~ .. : 

- Y~ğmls adre8 :nolu&D .. UUleıD 
tamamıayuus! 

J>17or. 
• •• 

Radyolu traktörler 
Blrle§ik AIMrtkaıım Ghyo eyv.letm. 

de, VUier l.ırı:DIDde bir çiftlik ııalılbl, 

çlf t süren i§çtlerinl can Btkmtısmdan 

kul'tarmak ve onlan gayrete getlrmek 
tçlD, bCltUn ziraat maklneleı'ine birer 
ktlçtlk radyo Aleti koymuştur. Tarla • 
lJırd&, bClttbı lfler, keyif '\'e Defe içinde 

ır&'tllflYor. 

••• 
Olümünü beklemiye mecbur 

olan mahktlm 
Birle§IK devletler Amerfkasmda, 

1908 aeneainde, Arıt Heron illmiDde 
bir katil idama ma.hkWn olmuş. ArUk, 
bug1ln yann elektrikli koltuğa otura. 

cağmı, diye beklerkm., kendlalni maıı., 
kbm eden hAldm mtı?ermlt. 

Amerikada, bir u.uı vardır: Bir ada.. 
mm idam edilcbilmest fçtn, onu malı
~ ed<'n hA.klmtn, cezanm tatblkmda 
haztr bulun.maa IAzım. 

Me.ııele s;&taııll§1Y01'. Adliye, bir hal 
ıı&ıı bulmak için çırpmıp dl.mırken. 
mahld)m da, btnblr ızttrap tçtnde ısıo.. 
mQnU bekllyor. Nihayet, hUkmU veren 
hA.klmln bulunmadıkça, idam cezasmm 
icra edllcmtyeceğtne karar -verlllyor 
ve ınUm cezam da hapse tahTll edili • 

JOr. 
••• 

Kıral ile gümrük memunı 

Kırallarm huaust aeyabatlerl, birçok 
garip hAdlselcre meydan vermt,U. 
.Bunlardan biri de, bugQnkU tınıya Kı. 
ralı Vlktor Eman~in başma gclmi§ • 
tir. 

Blr gtlıı, Kıra!, kırallçe De birlikte 
yaptığı bir ecyahattıen &Tdet ediyor • 
mU§, Bir günırllk merkezt &ı9nden ge 
gerkeıı, azameUi bir gtlmrt1lı: memunı 
çıkmlf ve otomobili durdurduktan ııoa 
ra eormU§: 
-Nereden~T 

- 'l'llreıı' den. 
- Otomobllln INID&l'UI ~f 
-Yok. 
- Vay! Numar&llS otomobille, ıte 

ClftllU'eUe do1af!1or*aDUZ? İllmlnlz? 

- Vlktor. 
- Soyadmızf 

-Emaımeı. 

-~iz! 
Kral bu sual karfISIDdB, tebesBnm 

ederek: 
- Ben de bllmlyorum, ama, :ttaıya 

Kırallığmda, benden bqka Viktor E,. 
manueı bulunmadı#JDI sannediyorum. 

Deyince, memurda hotafm yalı ke. 

ıd1m1f. 

bir tebeastlmle uzun uzun lll\zdtllrten 
eonra: 

- Nazır efendi! Belki siz de tarkm. 
da değilslnlz ama, Fr&nsanm • oe • 
eur adamı siz olmalı.smız! 

Demi§. At'lamcağlz, böyıe bır 1anat 
ka?'§tmnda ıatıırmJ§ ve: 

- Gn.llba eğleniyorsunuz, çQnkU be
nim ne kadar sakin blr adam oltıutu
mu b.llrsl.nlz. 

Diye kckelçmlyo Çalt§rrken, Kaley • 
ra.n onun G6zünl.l kesmı, Te: 

- Tevazu g&ternıeyfnJ.z. Franaanm 
en cesur adamı 11Upheslz, sizs!niz; çlln 
kU, bu bacaklar llzer:IDdc, sızacn ba§
kamım )11rllınfye cesaret edebfl~ği.. 
nt zannetmiyorum. 
Demı,. M. B. 0. 

Bayanlara müjde 
Bu tasarruf devrinde eskidi, ba. 

vası soldu, renginin modası g~ 
diye kıymetli 

EL ÇANTALAR~"JZI 

"'lr köşeye atlp terketmeyiniz. 
Atölyemiz istediğimz renkte eı. 

tisclerinize uygun olarak eski Ç3l14 
tnla.rınız:ı fenni suretle boyar ~ 
trı.mir edilir, :ırzu edilen şekilde 
model değişir. 

Aılrwı: 

MODA BOYA tvt 
Karaköy Mumhane Caddell 
Hasan ı•a.sa ilan N o: 3 

ŞUNDAN-BUNDAN 

ACABA KOCASI 
MIYDI?! 

MarJQ BriiDeri. Breülyada öldu. 
Sakın binlerce insanıD öldüğü bu 
günlerde •'bir tek iıısaııın ö}ümfuıe 
den ne çıkar?,t demeyiniz. Maryo 
Brilııeri bundan on:bcş yıl e\'vel 
yeryüzfinfin en meşhur ndamıydı. 

1926 yılının sisli bir sahahın<lo, 
ltalyadaki Torino şehrinin Yahudi 
meurhJı bekçileri şüphe1i bir a. 
dam gördüler' Bu adamın kolluğu 
altında kocaman bir paket \ardı. 
Gardiyan herifi tevkif etti ve pnJ.c
li açh. Paketin içerisinde yabancı• 

Bir taraft:ın da bu adamın bL 
vhetini me)dana çıkarmak için 

• • • nın bir mezar üzerinden aşırdığı 

• resmi birçok truııyanlar cıktı. Bun
lar bu :ıdnmın Mnryo Brünerf is
minde bir h~kfik olduğunu, bir 
sahtcldirlık )ilzündcn mahkemeye 
''erfldlğinı sonra ortndan kaybolda
~'Unu söylü)orlıırdı. Bir taraftan da 
İtalyanın Vcrone şehrinde avukat
lık yııp.ın Renzo Konella hllkthnele 
b:ışvurarnk bu adamın 1914 harbin.. 
de Manastır civarındn bir muhare
bede knl bolan i5z kardeşi tanınm.1' 
profesör Jül Kanclla okfutunu 
ıddia etti. Tımarhanedeki adamla 
karşılaşınca cvvclô biraz şfipbe 
gösterdi f'nkat sonrn tanıdı ve bu
nun kardeşi profesör Kanella ol
duğuna d:ıir bir zabıt imuı.ladı. 

F 1 bakır bir vazo \'Ordı. Adam karako. 
ra.nsanm en cesur adamı la göttirüldü Fakat. orndn isminı 

On Altmcı LQID!n aa.raymda ~ Fe.. söylemedi. Sonılan suallere bir tn. 
rer l.smbıdc, çok uzun boy'lu ve o dere.. kım manasız cevaplftt' Terdi. Delili· 
cede kuru bir teşrl!at nazın varml§ Elinden şüphe edildi ,.c tımnrhn. 
Me:hur ll'areyran, blr gQD, mllatehzl neye konuldu. Bunun üzerine profesörün dul 

knrısı getirildi. O dn deliyi görür. 
görmez bunun Yıllordanbcri ımımn. 

- Saat üçten aoara dam9 dolaıaa ne nğladı~ı kocası olduğunu ta!Kllk 
ha ceoo kufWIU belki yalca.Jayablllrbı. etli. 

- Biç OlmUIG tefhl• ederiz. Hay. Şimdi adli) e müşkül bir mevtdde 
dl tekral' J'Ukanya i:Ikalmı. kalmış olurordu. Deliyi bir taratt:an 

- Ol'IMba da çatıya çıkarız. Knnella ailesi isliyor, diğer taraf-
- Ah. te dakikada Aslan gelınlt ol lan dn Brlincri ailesi t:ılcp edlyor-

aa.ydı, ne 1)1 oıacaktı.. Bu cln.m snnm. clu. 

y taan: iSKEN DER F. SERTELLi 

tllannclaa, bil telefon ~ kesilmelerin. Mahkeme Torino ıı.sliye hukuk 
den, Necm.lycnlD lıAIA dünrucyJşlnden mnlıkemesinde görüldü. Karar Brü
elbette o birer mana çalcanrdı. nerilerın lehinde cıktı. Mnhkeme 

- Şimdi b&dlaelerl tdsir cıdecek de. hfiviycti bflinmiyen ndnmın profe
ğlllz, apbey! 1'"elllroUer etratımttda sör l\anclla olduğunu kabul etme. 
dolaflyor. İ& ııa,a dtltttt. Ben de eltıoo miı;li. Avukat davayı tcm)iZ etti. tld ~ eıvba 1f.b1CJe mlU.emacllyen 

cJollıf1p ~-.. n Anlanaa dönme • 
lfnl bekliyorlar • 

s.blr kanleıtbıe 80nt)'OI': 

- U)'kmı P1medt mit 

- llaJlr-
- ı.tıenea ..._ J'M.. 1Sl'lll ..... 

,......,.•! 
- Böyle .................... sö&ü. 

d Qlal &atar ... .,..., t Seıa a1çlD 

UJUIDDYOr -f 
- Bmlm ~ IDlkf.a yek. Ar

tık fam wc""'Pel'e tabammüHlm de 
lralmedı Sil&hlDH alıp Kadıkö7 poll• 
merkezlDe kadar gldecetlm. 

8laan elbıl ..ıı,adı: 
- Ba1JI'. Bu bir lbUyatamııı: olur. 

SalılllaJ lıek\eml!lt IAwJJ. Baydutlarm 
etratmmı -.rdığı b1Sy1e bir .aatte ev. 
'ika dqanya ~ cinnettir. 

- Çrkacainn. Sinan? Ben korkak 
ve t.edblrslz blr inSBD d"ğilim. Öyle 
ttıpllell insanlar gllrürıoo derb&l ilztt. 
*tne atef edcWlm. 

- 9ok ... "MI lılr tıedblr. Sla de 

lıP.men ayın mukabeleyi ıörilr ve cece 
ıı1n korkwl~ kaıaabkJan lebıcle yere 
terDlr gldcralııb.! Oıuı•m aokalda 
buldanuzaa, ona cllyecettm )"ok. 

Ayala kalktı: 
- Hayır._ ha.yır.: ıı.iz.l bu akfaın bir 

yere blrakınam. 

Kimyager Seldr ıuar1a sttmek la. 
terkan, birdenbire e"1n çatım ........, 
mll~ bir ııanmtı • ._. 8'*e ....... 

:iki knrdeo llayreUe blrbtrıertne 1ıa • 
1'1l!tılar. 

- Ne var, 81.oaDP ~ mlT,,. 
- Fa.kat, ba unmtı yalnız bizim 

damda olcla. Etmta bir teJ' yok.. 
Sahir, tabaııcası ellnde, blr kapıya 

koıu~or, bl rdc poncea-eye .. 
- Bu akpm çıldırmazm.m ııe iyi. 

Qekıden bafka llmdl de cinler. periler 
beekmına oğnyorm galfbaP! 

- n2ndan dama blrlsl atladı sanı. 
yomm, afsbey! Jçlmdekl ~h~ler bo. 
ıuna Çlkmadı. Damda lılri doJa§lyor .. 
-Ne~t. 

bir fJ6Y alayım. Tcmyız mnhkçmcsi ilamı bozdu. 
- Baycll aı.. ve fabuk oı: Rır rna}·ıs 1931 de Floransa asliye 
- Ne aıam acaba~! Şu leıtgemlın mahkemesi dav:ıyı. yeniden rllyet 

,...n.m.ı.. ederek ismini söylemJycn adamın 
Sablr güldü: M ryo Briineri olduğuna clnir yeni 
-A ~! Bıı maklMıla dam listUn.. bır karar ''crdi. Pakat ma<'l&m Ka. 

de kAtıt lılle k~n: Al tu kaluı nella hu adıımın kocns1 olduğunu 
odaa ı.ı&umı.. iddia ediyordu. Haltıl dnanın de

Slmn, ~ lrull&ııdkları baltayı vom ettiği beş ~ ıl icer:i.sinde bu a. 
aldr. • d:ımla yaşamış Te ondan iki de co. 

- Ah. biitön tedbtrab:lik 5Mdedlr. cnğu olmuştu. 

aplııey! ŞU iti vaktlıı4e yani telefon Bu hükfimden sotırn ikan kocanın 
telll!rl ıa.Dmec'len evvel polise tıııber lınlyndn l nlm:m imkflnsu:dı. Kadın 
vermlt ol•ydın. •. Şimdi canrlDiı. cm • kocasım alarıık Rrczilyaya b:ıh:ısı
nlyeıte tınhınacaktır. nın ) anına gitti. o!aryo Brüner"ı 

- ~ydl yllrll ı:ıarıun •• MulaM!dem. burnda prore ör Kanelb ismi altın. 
tın 6ntıno geçilemez.. da hirtalnm licarl teşcbbilslere gl. 

- Alnımızın yazısı neyse göreceğiz, risti, muvnffnk YC zengin oldu. 
öyle mn $imdi Drczllyomn Sao Poolo 

Sahir çatı arasına !)ıktı •• çatıclaıı da. ehrinde Mnryo Brüneri lSldü, ma-
ma çıkacak ktıçllk knpıyı ~tı. 81r c. \ dam Kanella ikinci defa olarak dul 
llndo roTehert, dlğer ellnd~ elektrik kaldı. Bu defa nrlık kocasını tek• 
feneri,. .. ve kmd1 kencllne: rar dirilmiş olarnk karş1S1nda gör-

t_Del>Dmı varl mek ümidini besleıneıse gerektir. 
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' - Wf l!ION DAKiKA - 11 SOıntAınnf iM: 01JJılA&'l'Ea . ~ 

dün mühim Başvekil 
beyanatta bulundu 

•m welllllerlD '91ıer we saire lltrlktlr
dalerı ııaadull tlddetıe reddetti 

......,... 1181"t'hıde ~ lft. 
Nhpterda O'JD OJDUM .. lleJft.1e 
taDdeD tıametWer. BmıdU beldm Gl • 
lrardılDD mana. bu aıQnakap~ ı,tt. 
nlc eden .,.....,., ........... OJUDdaD 

Baş,_ .Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıkhk ve Buton Ağrlları Derhal K ''Geçen umumi harbin 

vu,.gun mısal.Lerini. 

Qıuettlr, Ban 1ıa ....,. Ç1k&rdmL 
_,..._ fll••mm bwabedm. 

OeDlnl Naat Tmu (Blllu), birkaç 
mtltahblt blrle,IJ'Ol'laJ', ma.kaadım 
tıadm': 

lcabmda Günde 3 K~ 41mabilir. Her Yerde Pulla Kutulan luarla a.te9iais. 

asla yaşatmıgacağız,, Bapeldl dOlrtcır lWlk Ba;rdam (de. 
nmla) - Diler' taralWl Tmaa arka. 
dafml eııae lain tip memelubd OerS 
l1lrdll. Bu beldlD iiılll çok lr.olaJdlr 
ll'abt memJjlletla lktl88dl ~ 

EN SON DAKiKA MüHiM iLAN Aakara, 10 (A.A.) - Blly11k lllllet 
MeoUa bugün Şemsettin Gllnalt&JID 
~ Ud celse ııkdetmlftir. 

Bartncl celaede, cucUaıeniD tekltfı 
JcabuJ edilerek m!Jll konınma kanunu.. 
.mm bazı maddelerlnJ değfııUren kilDun 
11.JlbUmm mu.tacelen ve tercthan mu 
akerntDe tıqı•nmqtır. Kanunun ile. 
;ı.oett umumiyeal Uzerin<!c cereyan edeD 
mQaakereler esn&11U1da. Ba§vekll dOk.. 
tor Reftk Sayt:ıımm beyaaatmdan 11011L 

ra Ticaret, Mallre ve !ktllat .eldllert 
de ...Ue 60z alarak Uer1 .ormen mtı. 
~ ballkmda lzabatta bulunmU§. 
lardır, K&ııun, netlcede kabul edilmı.,. 

tir. 
Bqvekil doktor Renk Saydam bu 

mıma.betle apfıdakt ııutku 8DJ!e • 
mtıttr: 

JSAŞVEIULlN N1J'l'KtJ 

.. _ Arlradqlar, bu kaauDUD mtlm.. 
kere8I dolaymlle 11&1 almak Dlyetblde 
delUdlm- Bir çok artr .... ır•r, meeele 
tlzerlnde g11.zel gtlzel g6rtlftGler, Zaten 
Bllytlk Klllet Kec:l11Sıı1D en bOyllk na 
tı tı01ıe m11Jılm anlarda dalma tıera.. 

· ~r Ye mülete den ve mt.ı ftNCek 
Fkllde koli"l"'llrtır. Gene o gtlDtl ya. 
11J'Ol'dUk. ama areıa bul bldl.eler 
'kanltl .,. 11&1 almak mecbar119tl bull 

oldu. 
Evveli. FJDU arsedeJlm ki. 21 aJdlm 

beri dınam -- ııarp mrumda ilk 
_.. \tuıann hQkGmetlıılzbl almll 
Gldlllll lraıv pdar: 

OllQmM RABBI 1Jll1Jllblbr 
Mta.&rı&Rbd YAf&'mlT.&e&GIZ 

• Da ldlnOden. bir gM defalar bıeJ9U 
ceıııeiıiıie anıe-ıtai. JlaDlln 9"llJd 
barbl umum!niD m1s&1lertnl ula Y9l&t. 
DU7ac&&1L "Braft ..ı.rt. allaflar. 

--eneı~ala. ,.... denlerdeD s.stltade ..... ldL 
...,S t..m edeeelis. toBraw .-..... 
Bundu ..,... beıtlaDl1 tüB ft mnt.. 
te acıık kapalı btr Jmnete da,.-k 
servet membN oıamu. B-.mu dlllOD • 
dtlk ve esas ya.pbk. Benim M>'kOJnet 
relal ıııtatlle takip ettiğim battı, hare. 
ket ve ilk verdil'lJD karar bııdw'. Her 
TQrk vatandqmm bqka taruı dl1IOL 
ınulm de lmkln yoktur. BarSGte de 
oı.a bGyle d11f11Decekt1k, bunda da 
böyle d111QDUyoruz. Ya1ım yap.dllı • 
mm gtlD 91' detudlr. Aradan uuıı sa. 
maıalar geçmif bll,ok farklar buu1e 
gelmjfUr. Polltlk, J.ogra.tlk bir ooJt 
tebeddllller OlmlJI, 'l'Ork milleti keDdl 
hududu dabfUDde, kendi bAJdmtyetsJe 
teeasUa etmlfUr. RejlmlDde de keDcll 
ldareldnl ft lllyuetlnl yt1111tenk dQ. 
~dlltQDU ve kendlBillln mDJI abada 
yapmayı LltedillDl teabtt •tmlt " o.. 
.11& c6re )'UrtltmQftar. Dtl1ı.J& ftZl1IU 
do betkal"§UU§tlr. Bbıaeııaleyh idari 
cephealndcn, lktlaadl cepbeatndeD .dol 
nıdan doğnıya mllletin bl1Dyesl cep. 
he1lnden takip olunacak eııular b!Qblr 
7.&IDIUl DH te dQ§Qndllklm1mlM veJ& 
gördWderiml.zo bemıemlyecektlr. Buna 
kaıJt da ı&zmı gelfJD &Jetlerle mtıceb. 
bea olmamız icap ediyordu. Aletlerden 
blr kısmı cll.mizdeydl, bir kmm yoktu. 
ODJan da yap~a çab§tık. Arzettt • 
ttm gibi harp aaban iÇeria1Dde her. 
rrtın biraz daha fazla bu eaaaıar da • 
!ıe8blde çallflP ba ftlert yQrtıtmete 
utrqıyonuı. 

JdLLI KOBUNllA KANtJllfl1 

Jılil1l korwuDa lwıwıumm. Uk, ya. 
llıl 1M0"'8eneet blrlDcl ayında kabul bu. 
:JUl'dUluDUZ §eklllerde g6rQltlr ld bu 
bumataki görtlpıelerimiz hayli ilerle. 
DdfUr. Encümenlerde de arzewıtm il 
1ıl. bu ilerleme, buDdlln 80DI'& da daba 
llerUJeeek ve daha bqka kararlar ve 
"8dbtrler almata bizi mecbur edecek. 
tir, ÇOıı.ktl aUnya nzlyeU o ıaUkamet. 
t.edir. ODa uymala ve onu bers1Jn ta. 
1dp etme19 QJecburllz. 

Refik lnce arkad&§ımm ıtt-1 blta. 
belen arumda bir ufak kellme farkı 
var, onu tublll edecetfm. Bu kelime 
alDe ve zora maru?. Ka m:ısına taraf . 
detfl. mWetın eıolzmi deP, bul in. 
aanlarm bodblnllfldlr. Bu küraUdeD, 

lllllWD& tefmll etunmiftJm Yaıılıf bir 
teWıldye utramamak ıem bil ıreUme.. 
.71 tubUa ediyonml." Bla de böyle an.. 
lamıftık. (Tablt, tabU, llWeri). 

Ara.da fWlU da &rZetmJftlm ili. ve. 
kD ar~ 8&1A.b17ebeı1 bududu 
dah!Une llna l§ler için bil bUIU8ta L 
cap eden bıabatı wreceklerdlr. Ben. 
<Jeıılz burada umum! §ekllde maruzat.. 
ta bulunacağmı. 

TOKK PA . .KASINL~ KlntDi:TI 
DADI& YDl:ND&DIB 

ııaıve veletli arlladqmım altm bak.. 
lmıda ne .Cyllycceg1Dl bilı:ronım. (Gll. 
ıO,meJer). Y&IJm benim eöyllyecettm 
bir .ıtz vÜdı:r. Bunu TUrk mllletlnbl 
bllmelt ı&smıdlr. 81:- TUrk aıtmmı bl.D 
kalıda dabl almak iate9ele1° hiçbir kry. 
meu ıoktur. Arkad&flar. ·rtırk para. 
amnı kıymeti dalma JV!Ddedlr. Alan 
ıar aJdanaeaktıl". (Braft walerl), AL 
tm aıanJar aldanır, Alm•kla De k&Zaıı 
1D1f oluyor? Yedi p-am altım bilmem 
otmı bu kadara alıyor. NDıayet bir Zly. 
net ve llOaten ibaret k&ı.acak oJan bir 
eeyln kıymeti ,oktur. BiZ tııwıa hiç 
kıymet ~ Geçenlerde gue.. 
teıer bir hav~ çıkardıJar w Ja1aD 
oldlıtuzıu gene kendllert yalıuuadJlar: 
Kerkea b&nkuı altm çıkaracalalılf. 

fabr1Jra&lnD llltSb9l dlll'am11DD .. -
\rUln1 IMnGncle baJllladunDü .... 
dn'. z.u,.,..u,_,_ ki -.mu. ba&Glı 

-~ blma ~tir 
BIU1al'WDU. ...,.... el .... .... 

---- BuDa lld -- ..... .... dik. Demell lrt llllkOmet ft.kWe bu ek.. 
.tkll#l gBrlillfttr, Geoea 8!!!119 u~ ,ur. 
bin 1lraldc. bu ,... alla yb IU 11.a 
IJk el tagtJıı t8ftl edl)Glaa. ır.ter p. 
\eoek ... blru dalla l.mkla dah"'llde 
cere~ .. de!la ,.... .. __.... 
tıevst ~ Bu dem.ektJr ld. ballP 
\cendl muhltleı1Ddeld mah8a1&t1ll CllL. 

Küçük llinlar Kuponu ................... , ............ .. ................. ....,. ... .... 
DMllmde puua a91redBı ııb1b. llw -- ....... ,.. ~ 
..,.. lrall-.I& -- .... ed.nwlen .. .............. -., 
Eolenme telılilleri: 

• Yat 4ı, boJ 1,86, kilo t4, U. tab 
'1111. tscanıtJe llleflUl, &,Jda Det 200 

ura ~ c;lzlda ~ 1ı1r •· 
ıa-ı " filmU ... tıaıuıa ... 
lmlDell ı.t.emelEı.dlr. (ı.taDbul PJL 
ı'> ,......, mnwt • m 

&!ne göre el~ keııdlal JaPP Jt1. • T., 2', tıO, ıeo, narlD J&PdJ.-. 
mesl ıem mamJrtbt Olanı yapmıp te1- l:lflDo Ol'ta ıaMIW. l1l bir aile km. 

vt1r ~ tıD u u.. tablılDI. ince ruhlu. dnra.t. 
1'bım Nami arkadqlmpm .ıı.terta.. ı.•uo .)'8llarmda. (tip mevsuubaba ele 

btaallalda Bawaım we lleldrlll n 
·reıeblllıata mnalre TlrJI Alle•t• 
· 'll'Jletl ••.1iatıaeı,. ('llDIRll • 

Aaadol• ollleU) 
!.atıı.nbıulda H&vasazı ve .Elektrik ve Tetebbllatl ..._.. '1'lllt A-. 

ilim ş r&(eu "S&tga.zer• (!.atanbuJ ve Anadolu ctbeU) ı...a.. ......_ 
ıAtmdan cfa)l&yı ldSmQr tuamaf etmek aaaıswu,ı. ı.tuaı.ı ......,_ 
B1.7au makammm tenldblle 1 fUb&t 19'2 pu&I' ~ ~ 

J'Di b1 if'ara ~r Jı&vagumm normal blr surette abaJl .u.t T • 
ıa e ve &kp,m 19 daD n ye kadar verllecetlnl a&J.Ul mdttertlertlMi 1111. 
dfrir. 

Bqka u.au.rdo gaz tazyiki ualblacalmdan 1*' kulla _. 
Yermemek l1uJ'8 bu gazı kullaıımamale.r 119.)'m mlfterdlrdım del 
eder. Aksi takdirde vulma g lecek kawdaıı ıtrkeıtııdzfA hlC bir ~ 

Devletin serma)'Ni kendi eJJDckd!r • 
Merkea bankasmda durur. latanbulda 
birkaç apeJdll&USrilD beve9lne kurbu. 
giderek ~ devleUn aerma)'eldnl çı. 
bnJim T1llr taraf aıdanmum.dlter ta 
raı ta aldabJona onu )'&lcalayıp mala 
Um819 ftl'lllnler. Dava buDdaa ltıaNt 
ur. Buna karf1 almacak ,.m ııedblder 
balrkmda lıfaU78 veklU arkadapm lL 
mm pim labatı ftrlrler. 

den iki Dolrıa1a tem.. ecıeceaım. Tllrk· 
mOJetmlD. TQrk camt•cmm kendi ana. iti) bir bayla ~ llltemekt.edlr MCD1'BtYft 

\21 lllUlllll) ........ aanoar.ı .111 1 ........................ : 
u,oet kabul etmlyecellnl beyan eylerts, 

B0il1JWJD '1'tJll& llll.Ul'1'bd1ıl 
._.,,,.. bblADI VAllMB 

... vudJr. BDtan bu anepee!M ma. • 
teDlt cımm bir a!ıWc te1hld'1 ftl'dır. ,, ,,. iK' ""~- . 
(Bra'fO ..ıert. aDafl&r). BWcQmet bu • Ortame~ mauaıa. e91d ft ,.al mektedir. <Omlt 72) remslne mQra 
aldüa ...,..... aı.ıa bir hudut da!aL 1UIJI okur ,..ar. 00 Do - mtl-.S. euL 
IJDda ~ JC1er buDda blru ıa. cilt ,.rteıJt moc&' ft mHiDe tamirat • Ortaokul tıÇ1bıctl autta okuran. 
blraı sGrDne gerek muullJOU omu • uitalllJ ,.,..... ı.taabuldu utıyetd, ~ !Nnetlt. )'ama ıazeı bir 
mDda tafı1aıı mwnıar ve pnk illa o elektrlll tMlm& 1fleı1DdeD Ula,U '* ~ m&11 YUtyetbıiD basUklUCU )'11 
evıamln boaJm•mM! 101D Jl.mDse fOf&ı bate~ lılJ' ~brlUda, aaald. sGDdea bir mOmıHda at19d1ıD 90Dra 
._ tıedlılrl almak b~ 1111' u aaetUll 9Qllllllt maldDe motar tndrcıl çe"ıme k tatemelı.....,., (8"ım) Nm

~ etlııaeJjs. \Bra.-o -1er1. el • dit. ......-. ~ CUl..ıllk, Z1Jıe mıırecaat. 
laflar). trakUlleallU& 11111 lflerdt çaıı, T"" • " • ll'eıı fakQlteelM dnam edeD lılJ' 

Beldkeı. Smm Sazak arkad•pL BaDll ftldJ, ne toplaaıq, bunu Da.. temektedlr, 1'afra1a dıı tr. Jc-' ı geno ortaokul taıebeteruıe. ebven 
sm dedtlt gtbt kolaylıklar varken bla dDerlDda nrsbaten lat.erlm. (Allaf • ree: Nuruomıanıye No. • ... cı gerattle matematik. ftz1lL. ldmJ1o den. 
l'IG JCl)ardaD Jtlı8dük gtbl bir mu.. lar.) Bbeytn eUJte P'eth1 Y.T ıen ftl'1Dek ıstemektedir. bteıdlc )'9. 

sara bud aımeem. lluell ldarel 61'. Ark&d&flar, beplm18n s6zO önOD;. • 18 JaflDda Huk'.::. ~..ı. .... u.t. ınc cıe. ~ de gtdebWr. (K.8.8.J nmzme ma. 
!lJe J&PU'• leWcW ~ .1'L de awç 14:1 kadai' ADkar&da. biz bepL vam edeza. rutm mtıeueeeıerı.n o tılriD racaat, 
J*', bu mNt1e tı1rgok kararlar alabL Ü icap eWlt slbi DP bcl&r tmkAn de bir _.. çahpnrı bomervl8I tıu1u • • lb J&flDda, alqam im 89Ut mek. 

::~~~ ~~~,_: ;ı:·:.:,.:~~ Erı~~ ...... ~ 
madı vardlr. (Bla.o .eelleıi n .ıa,. ~~ telWde d.eJUlz, A1_1!.1 ma • PO vakte kadar ç&Iıtanalt latemekte. lılJ' tı&yaıı. bcrh&nıı bir ınUesaeeecıe tş 
lar). Ye ama ... gtbt dlfbOJI. cmaa UMldlı ..,_ GOCP•rın "lı:omflllan elli'. (O. ,.., remaüie maw&. aramaktadır. (B, Kutbakaa) l'9IDSID8 
IMrballll lılr-.tte .,. tanda ..._ ~ ... ~ lleıt'mtzlD • 18 J&llDda orta llddea çdmut. t&. mQre.caat. 
tar dellJdlr, &er ffl1 1ıllerek, be.apaa fttDe ııe Si{J70r, ae çrJaJor beplmla .mum, m0t•111de, Alllldohlda mtlba. 
., mat.dda olwldlr. nm1rttn olC!a. 1ı1Ur1&. BiD•••••Jta b&Jie 1ı1r.., nr •• 7Ut r,ıertade çehfl"ıı 111ns dütdo IWiitelerrilı: 
ta lmdar bu 10lıd&a a,n1mema1c bQ _ a :ı6ttea ~er n ....,._ pk I " tıeıefcıG antn.Jmdan uıaıu bir • Bir ll•HJIMI cuall aamqw -
kametin en 1ı01'lk ~pldlr. s.. -. (Tabt1, taJJQ .-.rt). atao 1f aramalttadlr. DlprQ'& da side- Hail vaktl yerinde, çırak paruma a... 
ftldt anetttema. pbl Jwıunlan ver_ illa bir ftlE1t lı& ldUıGmet arana blllr. (Maa•lllM') ...- mtlWt ~ c&stermlyecek bir alledeD gaco 
dlgtDlz AIDID buD1ann içinde blae va. "'1 ... ..._,_.. .'tlar J&P.rall • bt msm- lıl1eD bir Dnlvendtl' kuvveU yerltıde bir cıırak aranmakta.. 
111 ..ıt.blyeUer veren maddeler de Yar. ~ bir ruh dofmuma IDQdlıD f W.beiııi. ...,an .ut 11ten80DJ'8 her. dır. tauyenıerhı TOrldye Bulmevt ma. 
dır. Bu maddeıert tıts muUaka tattilk " ~ baııgt bir mDeı•111de Çll.llflD&ll ım kine uıı~ Turguda moracaatıan. 

Aldınnuı 
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Oıl. 1'M'•R) (W'a vı d9111) 
(Bqu ıtll> ( ..... ) <Clll) (T, 11 
(34 Buy) <Vata 56) fO ... l:JeDlll 
aşk 113) <M.K. 122) (2' 
(A. 5) (1-'. K. 11. f) (SMI 
<Güneylinin denl1elsl) (ll'al) (U. 
smmu, tYarar) cro.D.ı (BJI, 
cr.z. 18> co.P.s. :ıon) (-...~• 
(A.A .. meU (0.S..) (!ladlde) ( 

ta7) ('l'.a.a.) «• ..... -- -·---·· 
(Pi 2't {8.8. 12) lJ. ~)-( ..... 
T.) (Deü) ('"911 ...., ( 
~ l) (lf fll) (~ ( 
·(ID AldoiaD) (ô.&) ('ltmlt) 
(Amıerlba) 

Olmyacuhuwaa: 
Bu .Otuna alt ldumd9t :aeıac1eıH1111• 

cek mıektuplm'ID ..ıaan--.. ..
tenin ab1p .. ,.. 1iW'1 liilııllldtM 
Dlıa p.blıl adi ,....... .......... 

etme,W. Bll'ÇOldan 1"ml lf1erlmbl s. ı• 
Cindir. Bil bU!!.!t.a bWdkmeUD eUJSde 
mncut a1Allf1ett bebemebıl kullaA • 
muı mecburl,etml mutWra iÖZÖDllll. 
de tdtm&JIS. Ltmlm olana laillamr, 
ıo..m olm--- knQ8Q•..,. Bu ka • 
mmlan tekdf ederlr.eA ete ~ ıtkl&1e 
banket ederek ldzlD .. blai'1 dOfQD • 
cmaamO. pbt aym ~ &'111 .tlkrl 
t&Uılk etmek için kaideler &rQOnPI. 

lııaluyons. t.dvm ~ u..ıaraız 
llJrmgellne. IJ8Dft ıuuıunmua pür, 
aÇllrca ~. ber 18>1 qlq Aletle 
beraber tıııebtt ederi&. 11..ıt. arada 
ufak bazı ındtAıfebhOml•r oldu. Ktua. 
ade bu)1J!'Ulun& bu k&DUD Te&Ueaile 
burada. an:e~ KMel& plı:er n~ 
tma sam memelelll .. 

SARAY HAYATI 
SarG7fia 6qrmn - "Alqh aonillihl." oe "IWQGfllllaN' 
cılJaılan - Wrmam .,. 11.,,ıeı erkim a)'d öper, ar 
bendegan ICICM 6per, ,.ltiiliMam omuz öper - Btqrt1111 

fe6rilriml.,. sonra 6a.)ıClili alayı 

YAZAN: TAYYAR ZAOE ATA BEY 

-t tarafta~ alamı lafa. 
mnda clfınar. Yelli~ ~eğer 
vellr rlltbelılnde b.T atla, v~ 
letin yuunda yer abr, dejilse, 
~ &ıDDde durur. se1r. 
baııhe.,..m aıbeDk 9lpalıl ve ır .. 
Wıtar ocüJarmJD bl'Htk lllbit -
leri dunuiar. 

Padl§iüm karflllDda da ellerin• 
de gUmÜf aaılarla çavuşb311 ve 
lra.pDlv kethildalll dururlar. 

l>uadan a:ıara ene.JA Jıanzade -
ler, 80D1'IL miralem ve kap:cııbaft • 
lar, ev ağaları. c;epjgirbatJ \"e ta• 
Jmm. m.llteferrlbla.r, mim atakr 
gelip saçak ~ ve yine yerle-
rine gı.dlp dururlar. 

Sonra Ç&VQfhqı ile kapedar 
kethUdaaJ llldruamt aJDiB1a k1ib. 
be altma giderler. iki ~er b • 
pJCl'başr kubbe altı &IOnde gQniUf 
ıusalannı yere vmıınca eadrazam 
yerinden kalbı.'. tlst ~ 1181 
yenini eat ~ine alanlr tahta doğ. 
nı llerlelDeie baelar. ~ ... 
le bPRıdar 1retbldalıılr lliDU. asa. 
taran yere vararak &IOne dlıJer 
ler. nt durdUJrJal'I "81'9 gelince 
dururlar. s.csra.. paditaJla dol· 
ru lü- .. adım daba ~ 
durur, yerl9re kadar efiJlr ve aJ. 
Jaşlamr. &llira tahta yakJanca 
diz ~ter, ,..UıWIJD ayakl4u'mt ö. 

· per ve )ine ....,.nır; tahtm •i 
taratma geçip padlphm &ıOnde 
clurar. 

Sadrazamı ayni mereafmle diler 
"emlıier. Ye~ edef, 

Ayak "Pttıkten .:mra ~ 
yanma. ıec;:ip dunırlar. K-'$er • 
leftlen eoma, deftel'tSaİ', ~ 
tap efddile.r ...... b4lyllk: dev
let ~rtan ~. fakat Oll • 
lar ~ öPeıMi' te talıt Yla."llda 
durınaYI{> e ı~eıı Yete g derler. 

Padfeü eaaıazama, vezirlere ve 
kazaskerleTC, ayn ayn ayağa ta!· 
kar, w. J;~r bHap ottll'111Q1lda 
•"mıll!b.lt ? .. ,, aesleriy!e aDnpHr. 

Bllytik memurlardaıı tebrik 11 • 
r11111 şeyhlll :eJAm etendl ile u1e • 
maya gelir, Sadrazamda olduğu 
;tbr, Şe~11llllıslinU da dt\rti.ri!ianC • 

(1) Baynua alaJ1 bundu 
w J'&Qla4lr. 


