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~ PiYASA l • MEMLEKET Rumen hikayesi 1 ON Killi EV Askeri vaziyet 
[Ba~ tarab l inci sabilcdeJ 

'.8undaQ oıırı• ıırlıa di)n(."n Al
manlar, kı ı, Ziı:-f,-id hattının 

ma71i:allart ara-;ından h;t<.iıı \ .... ına
nah hakı.;Jada lajinu haltı ~cri
sindraı.j Fran ... ı .. darla kar-.ı k.u· ... ool 
jtec;İrıli~lt·n ıuıra ~ıirdt'ııbiı C' Nor
\Cl: lıarekctini )aptılar. Bu lıare

kelt<'n mnk ... adları, Fn:'l-.U ve İngj 
Ji71t>rin ınuhiın ku,·,·cilel'İui or.ı'a 
fekmrk \-' ~ıılan orada haıladık
tan ıı;onra ı•raıı.,a luerinc.> ~ ü)..l(·n
m<'kti. Bıı. çok ıiüıhin1 lıir ıı;a.,ırt

ma tnnt·keli idi. Ucrckct ' er-.in. 
ki fr n 17Jadıı Jıııiti11er hu hıır -
krtr taına ın ile kapılmadılar ' e 
f'ran-.a repherı.ini to-..ıhınadıl;ır. 
lnıanlar d~ '\aLİ)f.'Iİn bu <'~li al

dıiıııı ıııriııH·c- d:ıh• fa.ıla ht.·\..ll·
mt"Iİ ıetıliL..cli addL·dL·rt}!. ayı:i ıa

JTlAnda lfolanda \f.' B }dka)·ı d:thi 
j tilft llfl'lİlt- J:'pHl!..il) Q k:ır:-ıı •ıut

lUm olan harekeli l aptılar 

İtalyanın harlıe ginne ini, Frıuı 
sanın harJıdt·ıı «;·ıknıa .. 1111 \ie Jpı:il 
i<'rf'nin1 Anu•rikanın ınalı eı11~·ı.:~ 

l•Piıjı nıUıt\t·ncl haric olınak u
fı("rr )alnıF. kaln1a:-.1111 takih edı·n 
umumi tereddiicl dl''\ fl''>İ ('ok kı .. a 
siırdu '\t lıirJJL·nhire .\lın:ıulo.ırın 
lnKilıt-rC'll htilıi tt><,t·hbu lt·ril•• 
Alman) a .. İn Jiltl.· ı·F arn'>1111Jaki 
iddt:ıli hava harlıi. lıa!-<la~h . 

Ru .)'ır1i le ehlıu• Jı;.ar ı:,ıııda İn
Jiliz kara ı: dcnit ktl'\.'\ı.!lleıin
df'n bıı) iık. lıir kı .. ou 8li)·Uk Bri 
tın1a ada"ıııda -bl'lki dt: haklı 
nlarak- hailanıhkta.o onra Jtal
rınlann. Afrik;1.nın imali arl..i 
Jcı nunda inıi1iıl~ rıe rııuJ1tt·lif 
ttphel("rde giri~liklcri hal'ch.othn 

llirdt.'nhire lugilir. Somali~iın.• '' 
hunun merkcr.i olan lkr1,~r.lyııı 
kanii ı;.eri bir .,ekilde inkİ'iaf::l bıı<ı

ladıj::ıuı a:iırduk. lnhıyiltil kt'nt{İ 
elindt> olnıadığı tilıelle kllr'ı tarar 
r:'""ne n1ul.ahele ve ınudafa11 vo,7İ)'c 
ıinde kaldı. 'lühinı ad(jclli~i ının
takaların hh;birinden k\1\-\'..:l a~ı
nınadı ,.:e bu harekeli ya bir nuı
kahjJ taarru~la doğrudan do&ru
')'il \'l"' }ahud ınuhiını.:e bir ku\\l' I· 
~ ha .. ınılarının can a1at:ı1'. diı;:cr 
bir n11ntakalarına taarruz sureti!&: 
tndirekt olarak beı·laıt',[ edc-ıTiedi. 
· etic de her tanı.ita ruiidaf;t.1 a 

ufra .. m.-k )tiıuntien ~uınali.~i 
ki) betti. O aralık, Afi ikada ki 
FransıL ku\.\'ellerinin lngi1iı. \..tı'\'
,.t"tlerinden 8Jtılını olrnaı-111111 ılı 
hu neticede dahli oln1aklft ht"ra
ber her larah ôrtnıek i .... ti~cnin 
tıichir taruh qden1İ)·ccegi htt)i.İ· 
kali bir kere daha tc:ıahiir r-lll. 

Bundan hiraı. 1.onra ltal)·an1arı n 
1\lıoııra kar~ı . ı.ılıil bo)Unca ~ene 

ani olarak ha ladıkları barek,at ıı· 

nıumi '\R7İ)t'lfe .)'eni hir lebeddlil 
hu.,ule getirdi \·e hütUn R"lİ71t:r, 
Aln1an \'t' In JrİIİ:L lay~·arell'ı·inin 
mul<'kabill'n lngilix \'e Alman 
tnf'mlekr-tlerile mue. ~at , ., nak~ 
li~atınt ~hribe de'\'&m ettiklerini 
uıiutacak hu yt"ni hArekete in"itar 

etti. 

G('n(' hunu nüıtf'akıb. lıahra

bırı h('nı.11 çok J<' llİ olpn Ruınan
yadaki Alınan harek<\tile 'luna
niı-ta,ıa kar-.ı Iıalyan teca"uı.ü 

yukua ~<'ldj. 

Jıir ~t>ıu.·yi a)aıı 1,ir maıi J.lahi

Jiııdc "·ııkua gl•lıni~ olan hu ınutı
ıc:-lif hıtrf'ketlere hu §.Ul'~tle kı!>a

c:a bir ıfrı ıt>ıdinnekli*iıniıin ~c
behi, İlabıınların l:lcn qrdu .. ıınuu 
cidrlC'n ktıhraınauca Qlan rnul..:n e
n1eli onüııde ınaruı kaldıl...lan 
a-ıidukltrj, lıir xUn f\\·e1ki )-"'ı1-
mı1da da i ... art.'l ctuıi .. oldu_;ıııuuı 
\'("Ç)Jilr, Jıa;-ka lıir i"tikanı<'llt:n )e 
ni bir ha reketle bertaraf etıneğe 
ıc f"lıhu edip etıniytct>ı..lt·rini a
ra .. tırn1ak ke) fiyetidir. }'ilhal..ikn 
İtal~an - '\'unaıJ Juırlıi. ).tiladtlan 
hin sene \..adar t\\'el Oa\'utlla 
r:ol)'al ara .. ındıı toıhaddµ <dt.>>ı 
münf<'rid ınuharche)·i tanıir i ... ıi
daıtını s:o~ tcrm<"ğc ba')laını.~lır. 
'1aliım oldır,Cu , ·et;hi lp l)•u nd 
alt>lıidt> l'C.,l\lllrlle bjr in,aıı oldu
JU halde Ool~ at hi r dt:\'d~ ,.e mi.ı
t"Adl'l<'de o ın:ı~llıb Qhıuı ~tp. 

Gertk Çi1r~·iJ. 'eı·r};.s~ IJil -
ler. duııkıı ınıtuJ.laqıula nlhiji 
111fert• il.adar harlıt> de,·anı ldt'
rt"klf"rini lıir drfa daha lt>~·i,l ('hİ
l<'r Biıı~t>nal<')'h, ~u anda h ı•r iki 
tarııfııı dn nihai ıaferin )tılunn 

kendilt"rİnt- acacnk )eııi lıan .. •ktt
lf'ri dii..rı;unınrkl<' hl(' ıı:ul (Jl•lukla
rınA rı;tiph<' '.\Oktur. '\.raha hu ~·rni 
harf'kt·tin ini ... ~atifi, hanı:i l."tr~ha 
hulıınAL'aktır? Bunu. biıe ha:ti,at 
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İhracat maddele- ŞEHiR ve 
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Çeviren: Cavid YAMAC 
On kı%lı evin güz.elleri. hepsi on ı.e- ı de, ati.tçü kadını kar~ılayacıık.. bit rimizin vaziyeti 
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Ihrac ıt v~ ithalat piya~:ılarımı7da ==:;;:;;;:::;;;;:: 
son t:ünlf"rdf" bi.iyiik bir JaaliyPt gOıe 

HABERLERi kiz1c yirmi beş yaş arasıqd1dır. Şık bay, orı.laruı k<ıtına gelın~• ı• 
Bodrum katında bir kundur;ıcı otu- an pcfc .ılm;ık l~in durakladık~"'~ ,..ı!I 

rur. Kız.ı, I.ina. çapkın sıyah y,Oıhi. Sl• ra, gene mcrdivenlerı çıkma~• oe 
y~h saçlı şe)·tan bir şcydır. j 1j[ katıl\ ediyor. 1 t • 
Dr. Bromopol aile.si ikamet t•dr.r. AU.ah - Bir b;J,y, ;arif Pir ha)' s:elıyP' !f' 
bu cıjlcyc hep~ı birbirinden ·•ÜzP.l, üç ye bağırmıştJ, tavan ara$ın4a otO· 
kız yermiştir. ikinci katla .otur.ın nıe- sene arhsl kı~·dan biri. ~· 
tecinin, etine dolgun. ~arışın. iki. k~zı Ve üçü birden, te13~la. odalaf11lltil .. 
da ·ab~n~ a.~tlaca4k cınstcn d<":ğıldı/. Uzama ıokmak için harc~ete ~c) ~· 

ı.,·şıppıııktadır. Bu sebeble iç pa1a!·!~r
dJ ınühırrı. ıoı<ılı$1ar yapılmakl<\dır. 'Jlazı 

n:.<.ddt>leripıiıin ı.on bir haft~lık piyasa 
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i i Ağız kavgası 
vazıyetiııi yanyoruz. Emlak Müdür 

lüğündeki 

tahkikat bitti 

I KISA HABERLER ! 
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Buııhıy: 

Geçt!ll hHftaya naıaran piyaS<dmııa 

!Jz\a mikıaı·da mal gelmi,, bu yü7den 
hatlar bir miktar dtişmu-.~üı·. l.!'a4;en 
~\atım Amirliğinin lstanbul borsa
!ııuJ.-n faıla miklarda müh•)'rf<J:la bu
luıınıatı yüziındt>n bıığday fi"Han gay

rilabii bir ~"kildl' )'ukselmişti. Normıtl 
v.1,l\~t )-'avr.f }'avtıf al·det ı:tmekl(·dir. 
ı-·ıatiar, cin lerine gliıe 8 kunış JO pa
l~ jl~ 8 kııruf 85 p11ra arasında lenıev· 
"µl' et1nekıedir. 

/kt11ad 

V e Bır de uçııncıı ka1 .a otur:ın orta okyl Bul ~;ık ~abakJarı, div<1rıuı ıltJ.!18 • 

Arpa : 
Bt!.)'lik oHİltı"ahhidlerden maı.d:ı d0thili 

ş;ıdi}at i<;in yemlikçilerin ta;Jl~)·etl de
va rnh bir ,e)cilde vuktı bulmaktadır. 
Yıınanistana ihracalın b•şlayıııeagı hak
kındaki. ~yiaJar kııvveth-nmekıcdiı·. 

1' iaılarda gpçen h~ftaya naUff'll deği
iklik olnıanııtllr Piya~ lvlkundur. 

Fiatl#rı Anadolu iyı mal rlok ınl!' ola
rak 6 - 6.5 kurut 11nısıudadı.:. 

J>il'inc: 
Askt:ri nıüıeahhidle~ p.yasad 1ki fa

nlıyt=llenne dev•m ~1ıııckltdirler. fi
ııtlarda dt•ği ildik )'oktur. Çellik. fab
nkaları piyşt.M ile ali kadardır. Oı tıan
löı.i Vjyolana malları 31 - :'18, makl
l1L·ll Toıyalnr 33.~ - 34. Diyarbatcırlar 
3:1 - .:lJ 5. Men.in cinsleri 28 - 2Ş.:i ku
rut BJ'ifJannda mu .. 10eJe görınektedir. 

Nohud: 

Bu nıadde üz.erine haricden miihim 
tallbler vuk.u bulmaktadır. Malın mi.ı
lıım Qir kısmı müstah$ille 'lpekii/aliir
ll•rin elindr bulunmolctadır. Fiıı;jpr 
aeı..:en haftay4 nazoıran bir rniktpr da
ha arlmı~ıır. Sıra ,ark maH~rı dOkme 
olarak 11.Ş kuru'8 k.ııdar satılmakta

dır. 1 ~n>·ol tolJumu tabir ırdilen ye· 
~klik. c:iıı~ nohudlar İ!".f" bü)l'iijdii ü
nP göre 14 kuru!flan 18 kuruşa kadar 
mu~n1ele görınektedir. 

120 bin liralık salış 

makbuzları bir türlü 
bulunamıyor 

Defterderlık Emliık 

bir muddet f?V\'el yapılınış olc.n fııii'li
limale aid tahkikat mlı[ettışiı!r tan ... 
ııudan ikmal edilmişlir. Yapıl.uı talı· i
kaıa gılre lilli Eınlıik. mudiirh.:g·i td

rahndan S:JhŞ!J çık.anlını' olan lliJ llOt) 

lırdlık eml.ike eid ,_,,tış nıakbıııi~rı bu

Junaınanuştır. llk tak il ularak .yatırıl 
m~ ı llzım gelen makbuzlaı.· l),,ı c.nll!l.
kin )itıde ouu nispetinde oldqkulıQan 
mc)'d~na c;ıkanlan &"uiistimı:ıl de 12 bin 
lira nlikt.arındadır. Mufcttiş:eıin bu 
~ışn1ır1 ~vvelcc 1cfliğini yaparak teka
ud tdilf'n bir zat haklonda "e•·kit 5'a
ran verd)kl~ı·i SİJl>"lenmek.tcdir. 

Defterdarlığa girecek 
memurların imtihanları 
DeflerdArlıga girf"CC'k m·"murlann 

imtihotnlı:ırına önümü1delıi cuırıa ~ür,U, 
Hukuk (akültf"Mnde bnşltı.naı::aklır. 

Maslak yolunda 
otobüs kaıası 

bir 

\'apa~ı: Diın ak~am Ü7.Crı at \,, ,ıe '!\.tasli>k 
Yıµaıi:ı üı~rine piya1aların11zda ha- )·olund;ı. bir otobüs a~aca çarpmıf. 

raretli itler olmaktadır. İstek son had- yolculardan jki kişi de yijra!anmı~tır. 
d ·ne çık.mı$hr. l:JHh~u;<ıa '!"rakya ~ibi 
incF tpallarla ~aı·~ }tı7.1l cin• yapa~ı
lara yerli [;ıbl'ikalanmııın al-lkaları 

gü'le çaı·pacak bir ~kilde a1"ln11..;tır. Fi.flt 
) ük~l!'li inin diKer cinslere dr, \,ı.:iri 
g_Ul'i.ilırıe~ledir, J3u bRfla. rnuht.,li[ dns
ltrden oln111k üı.ere cem"an J4:40 b.,.lya 
y:ıp,uı:ı ye yün şatılmıştır. Bu mall:nın 
nHihim Qir .kısmı ibraeat .;..çin birliic ve 
~ <:rli fabı·i"-alar lllrşCındıın s'liın alın· 

makıadır. Piyasa sağlamdır, Fiatlar, 

Dün ak,am Beşiktaşla 
ekmek alamıyanlar oldu 

Diin .:ık• anı ırıaat 17 df"n ıtibnı·<'n Bf'
~iktaşta hizunısıız yf're bir ekmf'k 
buhranı bat~Ô!lternıiş. halk fırınbrın 
önünde topl.~ıuını.k ~a:ıılrrce bekle .. 
mek nu•cburiy("linde kalnıı.jlır. lia -
vanın çok yağnnırlu olm;.~ı yÜ1ünden 
bu saatten ıonra ekmf'k t"'dar~k et -

Trakya. Bandırma. BıJr. a 79 - 8Q. Ça- mek mecbunyetinde olanlar. ~n·~ık· 
nakkale, Gelibolu, İzmir fS - 77, Ka- lam ıslandıktHn sonra cvl'°rine dfin
r;1hi,_.r. Kütııhya. Yol.Jlad 69 ... 70, An- mü~lerdir. Belediyenin 11:Jı~ı cok ~ı

kı teı1ibahı. raıjmf"n vakit v:ıkit is -
tarıbulun muhtelir senıtlE'rind rbu gi
bi hidis.eleı-e tcsaduf ~dıluıPkledir. 

* 'ftTf~ PİY A.SASJ - K.inonu
·:?vvelin ilk haftasınd.~ ;ı.çıl.rt('ıtk tütün 
piya~aoıçı için hazırlıklar b~lamış,tır. 

Bu :;ene Anıcı-ika ve Jnı.tiliıler mu -
him mıky.ısta miı~ayaatta bulı.ına -

ögretmeninin. kızı var. FtlkAt Cıyle bir 1 1 R ) ı.. .J .... ın~ . . . k ıı ar. e ·e ~a"11nHzunu ~· .. .ı ~· 
___ kız kı her guzelhk mUS<lba :ı_ında ı:ı- ni ve terliklerini keı.a: Hatta kcdıı· 

k U .. f u" rd en sonra : ~~~~~ii~tu~·~a:i~~· ar~=t ~il~~~~~n~:rdı:~ le;~~~;: ~:r~;ır~~fese dordilnrıi ı.a" 
t hır J:,Un, hep ı. evin rnuhtelıf pence- ~ 

1
,i. Tf:\'-

1 
i 1 l k dogru çıktığını aqlar anlamaz 6 .. rı er nin On er.lJ<' otyrıpJJŞ ar Q ·u- başlarını düzeltmeıie koyul4ul?t· 

yarak, Orgü örerek, dikij dik~rek \'ti- ff t r 

ç;.ıkl~rdır * A:\IERJKALll.ARI'.\ 
LERİ - Amerik4!1l;trı11 Eg,. filinta -
kasından aurı alotr;ık '.(on.•n \'i\pur
larile Aml'rikaya gondertliklerı tu -
li.ınlerin Yunani.itanın K.1vala ~;e Pire 
limanlarında kaldıgı habe!" alın -
mııtır * BE:\'ZİS f'l \Ti - Bcıı1in fiatı
nın t:ılıdidi iı;in hazıdanan prnje k<1t'İ 
tf:'klirıi ıoılmıtltr Projeyp güre husu~i 
otomobillL·re henıin \'Crilmeme~i mev
ı:uubahoıtir. 

Vilayet ve Belediye * YEDİlffl.E YOLU - Ba•,kh -
Yedikule arasındaki yolun katr04n 
kaplam~ ına h:ı:Jlanmıştır. * llOGılZO~KI \'OJ ,f \il - Roy
koı - An1o1doluhi ftrl yo'u ile Anaıio
luhi$arı - Kii~iik u )·olu inşaa1ının 
bıılandırılma.q. Bcle<li)·ece alik;ıdar
l;ra bildirilnıiltir. 9000 ıtı!'lre uzunlu
ğunda ohın bu iki yol. Bcl:diye,·e 7·t 
bin lira~·a mal plaı::akıır. * TF.nris jsi - Bclrcliyc l'l::jsli~i 
şehrlmiıdP c naıeleri gôn1r:ır. işini 
rnünhatıran Mcıarltkhır ınüdür)l.i~Ü
ne bırakın.ak için tetkikler yapmak: -
tijdır. * YENİ i~Tl~IJ.AliJ,F.R - N•dı
köydP Altıııol ağzından ı.skeleye iner 
yolun ortasında bulunan dU:kkiınl;ı
rın istimliki takarrür etmi~tır. B11 
hu~ustaki proje bıı giinicrde t~oıvib 
edilmek üzer,: Vr}t.ile e gt.inderile -
cektir. * ASKFflLl:ıu; \ ı:ııiı.r:t Fi> lif> 
pj'·~:LJ:lt - Knhram~n erl<'r:ıniıc 
VPrpeeek kı lılc hediyı?lcri=-ı hı:ı7•rl;ın
masına Halkevlerindr. fAaliycJ1e rle
,·ı:ım edilmeklrdir Bu ;tün rl'C' Şiırli 
Halke'\·inde bit' toplantı yant!arık: e«
ya dikim ve örüm faaliyeti etrafında 
görüşüle1.·~Jtir. * YF. ' İ QIR rin 1'1.11( - Bolc
diye. Bi.iyükdere meyva lidanlı~ı ci
varında bir nıf'y\"ıt!'ll :ı~nc fidanlığı 
tesi~i i<;in lt'.'lkiklf"re ba~lamı·;dır. * i"NJ\"t:ftSl'rFllf: - Üniversite
de okuyan y;ırdımn muh 1.<lt' talebe i
çin gJ:GCn )·ıl olduKı.ı ı;ı:ibi hu yıl da 
burs faaliyetine devam edilcC"ektir. 
Son çalı malar ncticeıinde Üniversi
te)·e 31 burs temin ı;.-dilm:şfir. * t~'tr.AK İŞJ .FRİ - P.unci;ın üç 
a)· ev,·clindenh<'ri ~öriilnıf'miş Pir şf:

kilde artan ernlik alım. aı:ııım işi son 
gü~lprde e~ki normal ,e!.:iiııe avdet 
etmi~tir. 

biri, 
arkadasını tabanca ile 
Battal isminde 

' 
ağır s~rette yaraladı 

Dün akşam Küçiikpazard:'l hir cin.ı

yet i~lenmiş. bir adam aı kada:;:aıı ta
banca ılı:! ağır \'C tehlikeli 5Urcllc: yarP,

l!imlilır. \ 7ttl:s-'a ıô:yle olırı4oıur: 

Carih. Hacık~dın mahall ndr.- ntp
ran B;ıtlal ü.minde hir R.CilWir. Batıal 

QUn akşam ıarhQt olarak l<t!,ji)s:paıar 
dô!ı Pir kahvede otururken eskıdcuo.?ri 
araları açık bulunan Si'bit adıil&Jaki 
genele kar11Jaımı$ \'e ona ktifi.u: rım,. 
ğc ~ş?an11ftır. Sabitin de mcık;,ab<?}~ 
etmf'aJ üzerine aralarında ba.şl:ı.v;ı.n a
ğlı kavga ... ı büyümiif ye niha.vet bir 
bojuşına halini almıştır. Nihoı)-·&?t Bat
tal tahanc:.asını sekmiş \'C a~f clmc;;c 
baflamı~tır. Kur~unlard;ın hiri.:;i Sa
bitin kalçasına te~;ıdüf cdart>k aqır ye
l alanmasına aebebiret \'el'ııl~Jir. Carih 
derhal ycli:Jen polisler t~rafından ya
JcRlanrrıış, )'P.rah hastaneye kaldlı·ıtınış

tır. 

Gene bir kimse lı 
çoouk bulundu 

Dün ı:ahah Taksimde Arrlın~ı caddr-
Fİnde Baırram apartımanının kııoı<;ı n
niindc tahminen on beş pürıhik, l<ı.ın
d;ı~ı:ı ~asılmış bir kı:ı çorııgıı bulun -
muştur. Çocuk Krr~ kı:ıldı 11.nı , tah
Jrikata ~ . .şlanmt§tır. 

Müteferrik 
* DE, ' İ7«·iı.ER 

Jo;ııpt;ın, makini.:;t "e !fQtkı;ılıı.rın Ylik.-
5e~ Deniz Ticıtrct rrıektc'>inrl" bir 
hıı:hadanbC'ri rapılı:ın inıtlhiinları !)il
miştir. Netic..:c, bilahar~ anl;:ı§ıla -
eaktır. * K0'1\"A'i~İYO'iU 
J.;.on'-.ns.iyonel treni dtin 
bir ~('ahhurla 8elnıi~tiı· 

GJ:CİKTİ
altı ş!latUk 

* KARS MFllTSl" HPT UTİ. 
Kars m~b'usu Gerıer~l ~Tuhicldin Ak
yi.i:zlın selıtei ltalhden vefat ı;ıtt' ~i te
E"ı;:şi.ırle öğrFnilmiştir. 

kit geçi~·mektcydilf'r. Birdenhire çok raya buraya hıtt1.1rula.n firkett' rtı" ,. 
ıntihim bir hAdise- qlUfpr 'Kar,ırian e\·e p.n kumaş yetine ete bata~ 

1 

tr P 
.d!l~<ı hir ):Jay geJıne~t:çdlı. lf""'m de velhasıl acele ile şöyle .bo}' ~t f'" 
h'.'lkiki bir bay. Gö~terişli. ~ık pard<'- kabul ~çPil~cj bir halı: ~ldı ~ 
!Glü, vclha~ıl kibar bir bay. ~ol elin- Lt~t. yakıtıltlı ve· tık bay, 1f.•P: şorrff 
de, kağıda ~arılmış bir çiçC'k clemetj. oıııu}Qe gelip j:>iraz dqrduktaP ~~ 
a.ıj:ında, allJn topp.zlu bir boııtnıı. merdh·~nle,:i t.çrJ yüzüne inn'le 

1 

Bir dakika evin kapısı ön•jndl':' du- ~·tı~du. µı~· 
raklı~or, Nihayet girmr.A:e karar ve· Çıktıj:ı gibi, a~ır ağır ... ~tı.lt y•pıP 
riyor. ;yni ı manda eyin kapıcıJıgını r;ı1"' 

- Baba, diye bağırdı, Li"\a, b':'lba. kunduracı. kendisirıi kar~ıladı. 
eve kiboır hir bay JP.rP,i. 'f.lindc. bir bay, onu görünce: el.l" 
h..ı.ğ zcrzp\'at \'ar, vüzünti pek sı:ü;-me- d n.ı.dı'ı·e ti\,.,,. - Affedersiniz. edi .....,...!... !!" 
dim ama galiba, tu-~1 ... Hyeı;leki k.ltib dul ba)'•"' 
Dün ak~am meninden Yoneseunun 

- NC'? _ Demek ki, dün ıı.k~m e'\·c, rad;a i}s:amet eUniyor mu? "/of> 
hu yüzden geç geldin ha? ı 'ert"rle fU - Ha1·ır. bayım. Madam Olga ıı1 
paJac;ka, sana hır randevu dayalı •a- cu. bltifik e ·df" 6 num_itrada ot!JT b'~· 
tayım? Yf!kışıklı ,kibar, çiçekli \o'e a1t:.,9"· 

Pala!'ka bulunup, vazifeııni ıfa el- fnnlu hay can sıkıntısile di?leıt ~: 
k o• U. dan hır ~yler mınldanarôl • d.i 

- AmRn yarabbi. di ·e bağırar:ık c\·den çıkb '\'C bit4ik e\'e S::~ 
rır(aya daldı doktorun kızı, işte pır.&- _ 

divll'.'nlC?rl çıkıypr. bize ı::ellvor, mu
hoıkk•k. Abla. rica edeıim 'l\J ltY'tl.i.)'l 

biraz da bana ver. Kat1rlı..erı façım 
b<ızµldu, 

Ortanr·a 'k,1'1. kLiı;:üğiine: 
- ÇekH bakalım ıümüldü, qiynr. 

Önre 1;1rf büyüklerin. Ve bU:yi.ık Ju
zp dönt>rek: 

- Abla. tuvalet masasını i1ıı«l eHi-
fin yeler. Sen de. ı;ı1en ıu Pir}c.o:.c; ;nil
filnü düıcjtil)rcye k;:ıd;ır 1 aynJnJn kar
şısında bir r.aı,t Qqrurs11n. 

- Birl.<a.e züli.if mü'? A~1 1 nı tnpla, 
!efbiyeıı:iı! Za~n. şizi b1.Jr::ıya hıra· 
kacr.,ğımı mı uınn€"divorsun" 

- Ö'\'lr: mi? Pek,Plii Olimpia. ıut 
e:ıınu kf)lıından. Cf'k. çrk! Haydi b<ı.
Yil1ım k lkma, !;!Örelim eni! 

Ve bir gürültüdür koptu. Tuvalet 
m..,sac:ı \'r. ayna devriliyor. Parıs;ıli
nan bir 5ürü 'i~e. 

1'.i:cz,..ci: 
- Serı:;emleşmcyin kızlar. di,·or. 

BilrliSimir. yeg::ırıe 4t!Y şu bayın ey~ 
ı;tlrişichr Fakat. .. 

- F.~k;;ı.tı. fi\iı.nı ~·nk baba~ Hf'r i.h
timale lcarşı sen temi:ı bir ytkalık t.ak 

nuılısın! 
- Aman. bu nr. kuruntu, kı11m? 
- Hayır, haha. h?yır. ~~ y;ık.,lı'k-

l;a olm:-ız:. Temiı bir yakalık en ba
riz i':!~let aljmetidir. 

- B~nu, ı:;u. burnunu Qhlf~ı<'Tin
drf) '1'\'JJ'Jll~dıgın rom::ı.ndan Ogrendin 

değil mi'! , 
_ Llih uzatma, ve dcth:ıl temit bır 

y';.kalık takın divr.rum ı\7.C. 
Bu sô7lcri sövleyen evin hays.nı<l ı.·. 
- Fak<ıt. kar;cığım. bu t,.taş r.e"c'? 
- Tel?ış, mf'lilş yok! Bul)U S:p·oir 

Adliyıı koridorlarındıı 

Bir kız, CumhuriY'! 
iliıında doğmııf. hil• 

8 yafında imi• 1 
,ı ... ~ 

Saat 13 tü l\lahkemenin •\ı11 lı" 
daha bır ıaet vakit \.'ardı. \ rı.,pı , . 
lcidın filPS•P parmikl;ırırııA ıcı ~" 
sı~ışhrdlEtl ıigar;ısını sek-' seki sı-~~ 
dl'Jn:fa daleşıyor. arasıra kar•'.,.,ı 
oturanların yanın:.ı: şo~ulur br " 
ra y;ıp:ıcağı şahidlik hijkkınd3 

1 
&ı 

alıyordu. Njhayet m:ıhkenı~ Jl~ nfı 11 

ilk drfa onu ça~rdılar. }{ııki 
11 

I" 
hüviyetini tesbit ettik1c:n soPrtı!t ~ 
clav~ı::ı mevkiinde oturan iC~ 
gQstereı·ck: 4, il" 

- llo k•<«oiız. dedi. 18 Y•l111 ,,ıl> , 
!~kat yanlı lıkla niıfusa ~ ·: r• 
tarak JcayQ.olunmuş, bunun .ç 
Ji)'Ol'$2n fÖyJc!.. f- r 

_: Efendim o doğru ;;ö:lıi>':~ 
&anıza sırık }S.ad~r kız. hit; 

1 ,.lJ' 
olur mu? Sen c;ok iyi b3U" .1r 
CcmHc tam 932 scne~ınin tcŞJ1d 

d o• 
ııyınd;:ı doRdu. Kaç yaşuı ıı 

bir çift iskarpin 26 1. 1 
ıra .... En adi kavaf • 

ısı 
' 

Virre• böyle yazıyor: 13ir talih kı-. 
zınızın desti izdivacı icin ~clir~e ... 

- Ncyn1iş sC'nin o Eöylediğin c,ıınıqı? 

siz hesablayınız. . 5,.ı 
- Ben hesabladım. ~pı.tl 'da o. 

ne göre, onun htni..ız 8 yaşıfl.f )' 

Bir çocuk kaynar 
haşlandı suda 

Scılınşloırırukıa olunln CPn1alin kızı 
7 y<ı~ıncla Hcılide odnnın içind"'! qvnar
ken man~al Üz("ı·irıdE"ki ka:rrı:\r s°'ıyun 

üıerine dOkülmesile muh•elif yf'ı leri' 

htşlnııını-ttlır. Halidr Şişli çocuk hasl4-
ne!-<ine kaldırılnuşlır, 

Bir otomobil, bir 
arabacıyı yaraladı 

• 

ayakkabı ise 10 liraclan aşağı değildir. Geçen seneye 
nisbetle ayakkabı fiatlarının a rtınasını tabii bulabiliriz, fak~t 
bu artış nisbeti bugünlerde makul haddini aşmış ihtikar 
derecesine }<adar varmıştır, Mural-ebe Komisyonu ne yapıyor? 

Ben dünyadn kimse icin acclei'"? r,:elc · 
mem. Anladın mı? C~hcnnenıin dibine 
kadal" )-·olu var. l:Jcm. beni kııdırm3. 
gider kafayı çeker. sonra ;vapac:•ğnnı 
b€n bilidm. 

Kızlardan biri, tozlu -tHr k:l:'l
bını tC'mizliyerek ı::özOnün~ verlet
ti+İ) or. Bir t<lll<ını ktıpılar ~ılw kopan
dı. Jlayan. bitkin bir halde "-'l:.ld<l1yeye 
ı;öktü: Üç sarışıniar üınidsi.ıce bakını

$1 liıuQl ,cı:cli)•or .. Dikkat et bı 
lık olm:lc;ın. 1 

- Ynk cCC'nctim, bunda ~iJ~~ 
lık olabilir! O dof;dukt:an bır 
ra Cumhurivct il3n oltındtJ·., 41;; 

- O halde 932 de dcgil. 2 .. 

muş ol~cak. rıı.ıJ ~ 
K.a,:Jın Cemıieyc baktı. O 

i~l'et ~Uitiııi. görünce: t?ı" 
AyAkk.ıbı fi~tları alıı.bildigjrıe :rük

:e-liyor (;t"çP.n senP. şelırimit.ın birinci 
sınıf kuud11ra magazalarınJa sstılıj.n 

bir çift erkek ı.skarpini 12 Urc. i~i. Şir;ı
di 18 hrildan ilfi!St. dr.ğılrHr Allı k~
uı..:ıık olan ayukkRbıl-.r ıse, 20 linıya 
k1ıdaı •atılnı<tktadır. 

Birinci sınıf av;ıkkahıı:tlı.r d.ı, ıs
m~rlama olı.ırflk 2s linıyu kadar is -
k<'l'pin ydpını:ıkt:..dırl:.ır. 

ilcinci d~r~r<'<lP ayukknbılartn fi;.ıt
ları da artmı~tır. Grı.;f'n !'enP orıa de
r~~delı:i Rır rkt·k i.-.k.ır ı.ıi. G - 8 
lira t-ıraı.;ında S::•lıhrdı. $imdi 12 Jir'l
darı &Rgl ayakkııl:>ı yoktqr Ka.-al ~i 
ıyakkcıbılar bile on linı.dır. lfQlbuki 
vı;erı seııe Mcthqltı,dpafj, Kapdlı -
çarşıda 400 kuı u~ k~dar ayakk.'lİ:>ı 

fllnıak kabildi. 

deı ile< dımıd'n ~· li. H. ıb Ayakkabı fiatları nasıl 
yüıündrn, dı' nıemlekeıl~rrl... h~m 
derı fiatlilrt aşaf:!ı yukarı iki misli ucr..ızlqşır? ,·or'~r. 

Yftku:ıklı bay ikinci k-.tlt tevakkuf 
dE'l'E'C<'ı>İndf" yuk .... r.lmi,tır BıındMn f'i,1ılr.rı C"<IS i!iharile UC:lJl{ rnr·k 
başka snn bir knç •Y ıı;ınde- chSRrı - isin tek bir ç;u·c \'iu·ci~. Ccnuhi A
dan. yalnı7. Siiıner &ınkın BPvkoz n1eri]s:adan. Filis~indcn arı·be t dö••ız-

,::t.ıncdcn. geçti. 
- Bab~, aman Qana ~:ardım et! di\oe. 

· ·or ihhı·oır ö"rctn1cnın kızı. 
hıbl'ikaın il,,'İn h.aın drri i,rlmi tir. Ye
dikule deri fahı il:alaı·ı bir :-.<:'nf"yc ya
kın z;ım; ınd.ınbrri dı'}nrıci,ın deri ıze

ıİr{•ınl'nıişlt'rdir. F;ıbnkal;ır, yerli de
rih•ri ku\l;uınıağ:ı mrcbur nlın111..tadır. 
Yrıclı derill'r dl•, dı:rl san':'lyiinc elve-

le bem d~ ri ge•irmek. Nitekim FU - çırpını) • 
\' clc;·ı.. habnsının darm.a<la;;ınık 

Oll'r Baıık. Bcykrız f:ıhriıSaıı jriıı. A- C ae ~ . 
nlf'l'ikad:ın ham drri ı;(ytirrni'itir J·~-, kit.:ıblarırıı ıntızam.a ş~ku~·o.r. , 
k;1l bu mile.hır ihti~·ııcıı kAh dcı;:;ildir. J - fıir bay geldı. dıy~ ıi&ıvr. .~rhyor 

Tit·aret V<"J.;<i!t•ti Yediktıle fabnkR- kim olduğunu ı;örcıncdım. Bel
1
u de ·IJ 

hırıııa. ham deri j.!C'lirırıtJICri ir;in. ak- karısını bo~yan doktor. J3elki de o 
d!'diıif muaınek ;j ~~ı\m.,ı;ını tcnıın gene B\'Ukat. Biı" de fU Penim hatime 
f'tnıf'lidir b~k! İki -ile de nıcktubloışm;ık ı;ıyım. 

- ı>r• , drıji, 22 de dogdu, 

işte ıaşırıver~im. • difited 
l'<L>~kcme pjğcr phidlcfl d .. 

sonra Cı:!milenin ,·aıı;ının 16 

t.a"hihlnc krır-a,r v~rdi. ~ t 
M~hkemcclC'n çıktıkları ıa 

bir ktf Cemileye sokuldı.J · 
- Nr olıiu Cemile? r~ı: . 
P. 5iı lerC"k şu ccvııbJ ,.~. 0 ,.11· 1 

....,... Aı:tık pQrıi ;ıh!~ d,.m · 1.11 
f n;dıfl· YE' k::ıd;.ır srn benim ab ., ttl ?~ \"' 

d.ı1 sonra ben renin •P~ 
rişli h.ir mahiyette 0Ptild:ı. Bu ~ilnkij 

71 ,rurf'tlc•r kar ıstııcla. yr>rU lh:ri kul
hınnuıkt~n başka çare vııktur r:ftka\ 
yerli dı•rilt·rtn f:le nıik•dn aı oldvgu 

fhtikqrın rp/jj jf.b~qi .-aadcl ;..uıinleri oıtik. Riı:• ~ı.<- ııı• 
rım, 'lJ kıı li ön! ı.i.~ü çılıfarn1J.ihıı Y r - il k d "nı" k8 

Hol'bin dn;uı. :u '"' ""':' u1crl- dım et! Çabu~ baha .. u clbL<e (11 o•ını ~iZ ar 8SI 
i•·in. fiatlnr geC"rn a;C'uer · ni:1p<.?tİe ikı n(', avakk r fi; rının fft't"'""" cnr "' ' 

::. · ., ·• - bul. Şu kitablar ar;ıs1nQa olacak. U•·)·di 1 dl nüsliıı,ch:n fazladır. ye ni!'petle yük~lnıf'' nı t.ıbıi f!/rrnr- ı'le yara a 
k koş, nı:rle c•, t:>abacığım. 

Ayqkk.tbı lıatlaııuın uıı";"tndak: .. dı- nıP mümkün de!ğilrlir. r~::ı.krtt bu viik Fa~-:ıt ihl;yı:ır Qı•retnıcn. bi.JL.ııı ih•:- . ;ıtı g,cı !t-hf>blcr de unl ırdıı · f;PliŞ makul nı~p·ttr. o\11r"i8, h n;ı hu; "" ,.. t l).;ıdıköyde Gazh'}OI'.' Cl'~ •. 11'.)li ~ 
kım.sPnın ıtınızı olnıaz F~k 1 l.i\ıı fı _ yar mün,.vvC'rler ı:;:ibi fcıı.a J ~;:ın. kı - l"an Şcvkeıle hemşiresi ~ ı1''"' 

SUı üclı TsmAilin id.arc-.sindcki )-tik a
rabası lir ıofor 7.ekerı:raııırı 1918 nu

nı.aralı olomobili ııracıında K .. dıkQy -
B;ııiıfad caddı·~iııde hır ç•l'pışrna ol
nıu~hır llf'r iki Qr;:ıb<t da has<'tra ui!ra

m!l, İ rı\ il mıılıtPlif veri rindPn Aiır 
(!O,ll't'('('tktir. 1 • 

.)oıııııll!'!~!!lll"!!lll!ll""'!!"'!!'!ll!!!!l!!!l!!!l!Jı!!!ııl!il "11 rf" t t P yara hı nd ı~ ı n ad n htı <:t :\neye kal • 
dırılmı ıır 

••• 

A.y~kkahılgrın Pu d"rec~ p-1hAlı -
kışnıaııı:ındaki set~bler JlelttCir? Bı.ı 
hın•u t;.ı aliıkadarlif.r neıdit'dr ta1ıki -
!tat yaptık, J..le!i,Clc. ı;:u ıı~retlt:' jz:f'h f"
dilnıektedir· 

·- Ayakkabı imalin9<" kull;l'1ılan 

A\akk.tbıtrırın i<:ıııC' kon ı'an mıı - !'Rt duı;'ktınlerı de, fı~ıl a tahl5 hır zın bc1 inde)ı.i Qıılii<"ii sQkeee i y J'i.Je ında gr:rimsiz.hk -üzi.ınden' .i t" 
kavva ııe ıplık. <:"i'-'l gıhı n14!ıe11ıcnın ı surette 7aın ).apnıaktarlır•l!r d.ıha C.a7.1a düg1.1rnlu)".>r. E)Qi~C!' fııc;ası J?:ıda Şevk11ot M.ilıribanı karJl~ 
de ge<;crı scnr'\e ııi«petlc p.ıhahl.3' - Fi thırı ilur<ikAbe knın )onunun, )C'Iİne kı-ına taroıgı Y<'rİ\'or Nıh yı~t. 1elil yerlerinden Bğır :;urctıe l/f. 
ın;ı"'· hıll\;.ıssa nıukavva, ll'CÇ :ı 5enc- bu nlf'\ıııla tinıdıvP kadar aliı.krıdar g~nc kı:: ö~lc bir h:'lle ~eıdi hl ~ l\kl tir Yaralı hastaneyı:;: kaldın 
Yr rı.Q7.aıan ıkı nusJı pahttlı\aşınt~hı. olmamasına harrct cdıyorU7. j dul doktoru '\'Cya scıır avU~ atı dl' •İl tuluimuştur. 

Edebi roman Tefrika nuınarası: 37 kız. 

ANA - KIZ 
se~ diye1 lcml·ııni cttı. şı huımetk5r, !';~nin hC'r i'Ô11ınc rhc>n1- 1ı kına v.~. ~l~~ışt·ı.· Canan, ~rrıfiıdcn o- 1 p:üc; tutt.u. •Bc>ni ~f'viyor•.,,idi' . 

Alev; ,. , mıJel vcııvoı. nıçhıı ınm,ın hır a:-711- nıın yı.ıtuıı~ goruyordlı. ~ !..ı.rı ~ı - ı;;i.Jndti. Jki~i do birbirleri· 11 4ı1t, 
_ Evet. diyordu. Ç'ılışnıırur hıc;.~a- ı;u kır)'.jığıoı. lıir fikrine Hiıaı ~ttJCini ~ıntı ıle bır.b~ıinr:- yakl:ı1-11111 Siga- rini bilnn·kten doğcın bJr ı:st fi 

1 
" d k d ı ~ 

1 
gtiı-medim. ı ayı '.".pr gıbı dudaklarının ar,1,ı;ında de ber ~yi unuttulıır. fa .J~ 

- Hi"' .. aJısmadt, Sazan oda.sına ça- 1 ı~nuyor - E:s11-i n c;_o. • .. 
13 

" a.ı lıa- L l d da " • .. ,. C::ınan onun giiıleı in(' pP.t'\':ı<:.ız kor- ~e(l.ı.ş ırıyor U. Güriillü mtyert"k !erinin belki de far}Sın ..1t " 
lışm<-k ü;;n kap;ınl)'Ordu. O da yt:ıl<tn. yat. h:ırf'ket, dolu ıclı. Hoylt" rfuı.,.ıın. • ı·akla~tı, •linı· omıııuna ~-y'u. Re "d O dııvdııkları ıu··kµ"n"' l ır .. bel d w. 1 · .tu!'ııı:, gulerek b.ı km·ı"a gaı·r~t l'tlİ. ,... ... -,, 'l . " " ,, 

Bir ııı;ün ani olarak içeri sı:Irdim. Kı- bıı kadar ağır \'e tem ı·gı ii. in- Kalbi çarpıyor, hf'\ki de 'J,'I" f'\frr dt>rhal dönnı~hi. ~tiJünı.ın qerıJmı.ş hulu anarak, vüeudlcr.,... il1'" !d 

Ve gö1leri Ofke ile parlayarak doğ

ruldu: 

CELAL Yazan; PERİDE 
tablaı ını esın.;ınııştı bile. Elinde 15lg,!lrıı. Çj:n~rd;,ııı )t;ıçmıyordu. Ben;mlc ko- Jie7.Cli, rli)'C. du unüyoıdu, Belki de Patları gP.v.şeyerck Canana bak.it. gu~ birbirlerine emin. birbir ... r ) 
gÖztcri tu\';ında hülya kuru prdu. Tem nu~m:ıktan. şak;ıl;işnıakt:ın hoşlıı.nıı·dı. şi:.phelendi. lumsrdi. muhabbetle, şclk..ıt'!e kal~~ı.1 rtf 
c 

1 
ı. H • b "İrrr biıim) •1 O S 'd ., d d k h d ,.:ı,. r~t. uyuşııa.. a ıa :'lZ.'\n ıuanıı~ .. 'l "': . . ~ c~- Alev suı:ınııŞl"'I Tı:krcı:r or~·~terin a- ı - . en mı ın c ı. ta,an Ryatta en er rınd 

- z..,·alh yavrum. dedi, c.Jnım, k.ı
ı' p. hır çarC' bıılalun ... 

Gene kız omzunu s-ekmiş1i: 

- Kinı~cnın acıma ını ıen1iynrum, 

rl• ~t. bu bcııi haKaret ~orıni.Jş gihı ö[
.kc1cnrlırl)P Ncdinıeyr d:;? ı;oyledim. 

.A. abi a ahi aülUyordu: 

- Zavallı NPdime, önce beniın d~'rd
Jr imi dınl dı. Şiındi dt:rdliler ıki

leııl. fıkrf"t :ı:ık sık on• gidiyoı:muş. 

Ncr!Lm~: Bana hJr ey 5ormuyor, di· 
'Qr F'a~at pdcıf hab(>r aımak kin 
ıc1diıttnt" emını'll Ba4'!.in ı;~ı;er geç
mez ctı.nl nı:yr r, gbılerı parh)or, yÜ'ZÜ 

k.a t r u f}luyor.• 

{"1nan H ımız ıot-.,ıılııyı;. diye i
C'IQ -in fOYltndiı, hl·purıiı.. Kı7.ına a-

rdu. Bf yabanc şerıc ı;tti7.el bir a· 
CJ)'ordu, ,dıne acıyordu. Fikrete. 
h ttA !rl•that Şc-vkete acıyordu. Ne g::ı.-
1·1 teYdı bu Bir gun tesadüf, hir Ak
r ~ çocuiunu geti. ıyor 'ralaı'ına aıı

YQrdu. Bir y~bancı. gene ~ı..ize1 bir 4 ... 

Oam ·e htt tev hird~nlııtt de~i<!Çi\>er
di. Hf>r ikı!'l'.i de qnıı hr2hı.ın~·ıır. nnl.J 
ıae\·.yorlard.ı. Hara löruun istikameti 

dP.ijı~ı,.ordu. Nr t;tlih! .• E~er bir .(Ün 
Saim Bey o l'flPktubu yazm,loıçavdı. e
i:f"r Re .. id oıılara mi~fir ~elee\·ginf' 

bir ~a~ka ·~re Fn:ı;iyoner olarıs.k ~ir
~·eydı. o :z Tl•tı.n }i.ı-ndi-i belki ~1ithaj. 
Şeı,:kPtlt "lepı·(·t·k. MavJ Göle gidece~ 
ti. Alev dl" FikrPtin karı~ı olacaktı. Bt
ribirlerirıf' şetkc.1, evgi dnlu mektub· 
lar yşzaC'~k ılar. Hıılbuki fimdi ... 

Canan da ."~ne ndaının. çalı~~1;ıdıı::ı- l lenrneye, ~;~rı' a. ~çlırdı. H;;ılbukı Ş!m~ı .. r r•saıa kaydı. Gci1lerini kap;:ıfıll'Dk: Canan, penCC.L"eVC- )'Ül'Üdil, nrk .... ı. sarı. det dakikças~n~ü.:1~~~ne'e1' .l 

nı, dPratcnnı ıhnıal eltiğııll hılı ·ordu. Ba7an u-ıoııdıgı lı<tstal'.k :mı onu bQ)lt- _ .ij::jşım ağrıı·or, de.ıh. Konu ID<lk nı_ c~ma dayadı. B.ıkı.stıtar. İkisı rlr bersiıdiler rY. 

- Bıınl;ırı diişlınrnek de oıaçma. diye 
içini l·f>kti. 

Alrv: 
- Ne ntdu" diyordu. S"n de daldın!. 
Sol\fjl yava ça mırıldan:h: 
- İç rde kim~c var m1? 

Cıı.n1111 an)Hdı .R~idi !<lrma}c isti· 
,yor1 diye dti ündü \"e cevab verdi: 

- Annem vır Reşid erkenden çı
kıp gitmi!'. 

Ona kaç kere çalı~m:ıor;ınt l'ica ('imiş. 
hatti bıı1;ın 1.orla kitahla.rın1ı1 l·tı,«ına 

~·ollaınak ist,·nıi..,ti. Fakat her dt·fasln· 
da @YOİ t.:CViibl flhyordu: 

- D<'ndcre "a'·~nı:ık için e ·ki sakin, 
di.i~ünce~iz k;ıfııı:a nıalik olm:.k \:ıı.ım. 

' Halbuki n ~irndi orasını haVQ!inle dol 

durdun. Kitahları eliınr aldığım zan1an 
satırhınn ara'-'ında giu.lerini, durlakla
rını t>('oni &eörüyoı·un1 .•. Kitab t>lirndcn 

dü!'l'.üyor, dü!itünm~ye basJıyorum Bcra
bf"r oldugumuz umanTar, aşk ~(>ı.-.•le
rımizi ... B;ına ~Oylediğin her kelim<>yİ 

kendi kendime tekrar ediyorum. Bu 
\'aziyf"tlf" denıle1·e çıı:lışmamı nasıl i. -
teyebilirsin7 

Gene knılın bu üz.Itri lıatırl:ır lıatır
İmti- laınaz. tekrar kalbinin ı;idd.•tle "1tma-

h 1 
tanhulıı. mf'klt"be olacak. ya brı.1ladıgırıı. kafe$ının tatlı tatlı dön 

.qn" baoıçlAmı, galiba. d" ..... h' · Al · ..J. • • . . ., ugunu ıs..:eıtı. cvı unuttu. KıZJna 
\ zanacag-ını z;tnnedıJ or mu~un • duyduğu merhamet, ~efkat ıiddetini 

Gı:11~ f_!slın dud4fltrını bUl.tmüşQi: 1 kaybeder gibi oldu. Artık ktıfasına ve 

- Bılmem. k<-ılbin(' yı:ılnız Reşid hBkiındi. GC"n(' a-
- Ben zaruıetpılyorUJJI, d,edi ~eııc damı şıddetlc özleyt:rck: tÇabuk Gel· 

d ·· r ·d' d. el" ··nu.,.orıım ~ 1 hJrb' le ·· ' · d ı · degildiıer ' cgı=ı ıı ı. ıye u~u • .. ·.. İ<;lcrnediı;irn şe)·l~ri kQn~ııyoııırrı. nu- ır n~ı~ ~oz,erın ~ . Jır •ry a- . 'ı..etnJ. 
B<tJcı 5Jan dnnuklaşmı:ş. yuzu a'abi- drılrılık. ;-;f'ye yilr<tr. llrpsı ,ır 1 , af:ı, ı·a.şlırır ııı.bıyclılrr', Bu. gOzlcr. r. ilk Şimdi havanın kanl~8..,~ı1"

1 

.)'ttlıe i{t>l'ilmişıi: h~kikat beni ı;:rvmC'dj!Pdir ... Onl\ );.en- gunlerdekı çılgın ıştc 'l, tefkati, luı ·- murtı. ragınrn odanın , 111fl''.ı;.+ı 
- Şiındi b~·nd€'n ne(rel eı.iiyor. di- dimi 7.nrla k:ıbul ellirC'm"m. Bunu ~·a- rfnlık her ft"Y karışık o bi.iyıik aş - ".'fvAların şekillerini ;·un

1
•

1 

'.... t:r 
dive devnm ıtti. Der ·terini unuttu. Dur pamıy::ıcnk kadar J{urururn \·~r. kı, onun a~ı:lrl'ini hirbtrieri:1dr arı- da~vetk'1r buluyorlardı. ;i vf 

· . . . . .. 1 yndardı. Butun 8.şıklqrda oldu TU g'hi lnırikıılAde bir ~r gl'i:~ıi~jr ıl" 
madan lôıl;!ara ı~ıvor. Bclkı gulıınc bu- Canan: kaçıneı dehıdır k. b' b' l ~ 1 ı:r.adetlcrde oldu,ğu gıbı rıd• 
lac:aksın, hatta hen onu jlC'ldıı;:i flÜn- - u_,·uvacuk mısın? di\.•('. c:ordu. mı·n ~ltn;ık o ·şkı'· hır il' ~:11.1 ekn c- D ~a "' v , " n :ırare 1 ını ·a~· - kendilerine geldiler. 

1 tı 
lere nazaran adeta yaşlan'.~ 1 ' bııluyo- Gcııc kız.gözlerini aralamı~tı.. heımcdıgini ~ö;ı:lerinde. J...:tfrı.larınJ.ı. duvmuşJular. irki\diter·ı1'1 1t1ııCS 
ı um .. E_..;ki.si ~ihi . gülınedıgıne dikkıü - Brl"lki. çalışaca~ım. ~ızmıtk '\'r. ıı- ruhJ;.ınnda e"kisi gibi bir ıncs'alr ha- Re;id. oturdu~u yerdf' k~ c\Jf~~ı 
edil'.or nıusun'> Bıitlin . halı.ne,. tavrına İ yumak, unutmtık iı.;in iki mük.crnm~l linde yann1akta olduğonu anl;,m;ık, ziyelini değL,tirdi. carı~~ıı _, 
'\'akıtsiı hır agırlık çoktu. Yırnıı ııç ya- "'asıtadır. buna kan'1at getirmek j;:;t,i,yorlcırdı. zerinde yakalanmış bil" 1 pe·1 d 
ında dt·ğil ıni? Fakat ba?an ~ırk ya- Canan içini çf"kli Bir fCY söylenıf"- Gozler birbirini mıknatıs ,,.ibi çeki - eııdü soguyarak doğrUl~~)" 

şınd·ı bir adanı gibi g<'liyor bana... di. Ya\'aşça aya~a kiliktı. Eş)"alara yordu. Canan, Reşidin h~kım. ;ıçık nin )·an1ndan a.rrıldı, \c 
• Di lcrini t;ık<ıınk: çarpmamak, de\'irmemek tçın ı::eldiii \'e at<'~li bakışla..rının allı_nd1 uy.~ış - yürtiyüp o~::ı.da durdt1~]c:~:ot ı..-fl', 

- Budaıa, di}'Cı ,nırıldanJ!, .-\h o- ..,.jbi ihtiyatla yurüyerck odayı ierkrt- Julunu, ona dogru devr!lm k u.ıere kapıya yaklaşmıştı. fcı tıtcf ıl" 
na na.oııl kızdı~ımı bilıneı~in. S<'ni co- ti. plduğund~ hi~ds~d.iydo~_duR. ~~ "İl vakara- taklaştı. O uman !l'-ki.nl~V'tı. 
ı..·tık tel<ikki ediyor. Sırtı. okşanıp. ilf~ Dışarriı,, kapının iinüııde. bir an cfur- ruynr, ıye uşur: u. eşti", gene . - fadın bir i~kemle çekti, 

krsı' yaı,.ıırıl•cak bı'r rocuk .. r.lir. mu" - d K d d 1) h. J' dının dayanclıgı yerı:Je, knll~nna dti~.. d ~ r ~ ~ u. en ini yorsıır. J<.e er ı~ ı· ı.. • .b, h r·r h ı·ı 1 nına otuı· u. Z}I'. 

k 
.. d d m('~. ıo.;ter gı 1 a 1 a ı oall~nan vjl- . . 'rdi"'J11 •• ~· 

na ;:ışa esnasında y.anıma J!!'lıp ,... Qmu yor u. cudune bakıyordu. Onun gözlerinın - Ben ıçcrı gı .""'· ;..ı:tf 
zumu okşlJy~rak, •Pc~i öyle plsıın A- Salona ylirüdij. İçeri girinc~, hayr~t- kovulaştığını bebeklerin ucunda düşiinüyordun? dcdı. tı.ı.1'1-
lev, l:>l'P,r ı;-tmiyorum. dPcli.-ri zarniln- le oJdut:u yerde Jt41dı. nokta ha!incİe bir kı'\'ılcımın toplan- çocuk gibi somurtrnuş 
tar. üzerine atılmamak. tınıakl~1rımla Reşid orıı.d:ıydı. Penccr!:'nin ~·rınında dıl:ını '\'Ç bu a:özlerin 40abı ız bir Reşid: .ı . dı· _,r) 
yüzünü f:ÖZÜ11Ü yırb"nAmı;ık ic;jn kC"n- bir kol hı· ıt oturmuş, şig~pı isıyordu. bekıc~·i~ içinde oldu~un•ı ,..,Orii~·ordu. - l!iç, diye ınırıl~· · ~ ~ 
dimi "i..ıç· tutuyoı·um. Yaluız sana har- Gene kadının oda)·a ı;ir4ıgi.nin !Gr- Ona do~ru uzanmam.ak içıu k2ndini (JV 
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Çelik ciğerli ıdam 
babı oldu! 

• 

il'fd • 
tl.ıııct Stt.ı!e Çf'1ik rit('rdcn çıkarak 

O' hır kac: "'iAt hfiYle nttırahili\·or. 
lllJ burada kartiiİe ıönJ)'Ol"ll~ 

"··~ ~ . ~t:lik ciğerli 11dam, fu. m:?Jh11r 
tı.o,, tı~ıı acnc ç_ocuk. şe\"dıQ.i kızla 
!it ~dıti k.ih deSHmi' aibi ,ımdi bir 
~. ~Yuyoruz l<I, b~b• olmuı. Fff.•1 
t!ih·~:~;ıı. _G"eli}t cise_rli. ada1pın ÇQC"ııgu 
tt~; '"''&ıne bır turlU ın.;,ınm'1k is -

ıı:·:· . ... lb ılu hmıdiı ıudur: 
~ i lıtıt kızı.ijl Mjster Sıu{a. ıiıin 

~1.1 lçık renk ızôz.leri var. 
tı"d.ı~ fPv iyen hastabBıkıcı. 'kı~ca" -
k .. i .. b .. bekle Şikap:onun en buyuk 
~tinli\ bir oda.ıı;ın(laki çeHl't __ citcrlı 

le lrı )'O!•tıj:ı husuıoi_ c~mlı bolmeye 
l--. 1,, 'tı t·e ço.cuııu llJO.sterdi "ır Frıed 
teı..ı.kdOrt s.entdenbcri e:ra,fu:n tY -
iki le alduiu b2$ıDtn iızerınt kon-
t,. •l~n ~yııııdan ~ocu~unu ıorpıi. 
l'&~d Snite 29 )'lfıı1ıtadır. Hasta . -
:->din ön.,. Mif Tlı•rOo • ı...,~n 

"tt:J.de s.enc }>ir kızla ııi'Jan•ı bulq. -
:tdu, Gene adamJ, deµıirdrn bir 

~ ı: iı;ınde yaş.;ı.ma ·ıı ınahkıim e
l ~l 'lliithlı hast4lıktan •onra dı 
-~ ~ 1 Ofla ş::ıdık f":ıteı. Derhal ya-
1.. l)ftu. Bır aıcn~dea~.rl de e:v-

uş"lıdı b·· ·· ·ı... ı·• · J' ~ utun ltn1cı·JP-"· ~,. ıit cı~E'r ı 

~ ltıııı bı.ıluq.duğu yCfnit icinde baba 

0 ec,ı;;irıe bir türiji inanm;ıJı. ıste
, ı r !faklı, yahut hakıtıı. Fakat çc

c:ığ!'!fitı kaıij.ndıJı fÖhrrtin d41:vamı 
0•1~ın •ldı· lı!ıgınd.n •4ph• e

~ e Jla'.t[qnmıttır ,.!.: n. Fred Sni~~'in aruk bu 
'r ka"<ıdan ıkına :ıamıııu di gçl-

&r (, 'lls:ıı gerekti~. Zjr!J ;ırt ı\c ç~ii~ ci
~~l._Jkuı eskj alilkJ'!öl kaln•amı~tır. 
~- er \'~rildi,..ine ~re. doldorıar. 

~, •darnın tamamen iyilc,miş hır 
~ ~k yakında çelik d·.'.!eri tl'."rke

tıı tahmin <'tmcktedirJ~r. J3ü -f ,,.L . • 
d ;~tli, normal insar.lar ~ıoı 

.. t ..,. nıte_ de yüriiyefcf1 rı~feş I~ -
~i.ırı.:va Jevklenni tad•~cajıır. 

Alınan tayyareleri 
~~drıdı yangın çıkardı 

t drlt 11 (4..A.} - D'.ı'qt•n 1:.ıty-
11, .•lllıQ diın ak,•1111ıl faali •4 p•k 
._l'tı~r l!tni, mik.yıuta olmanı flf 
iti r, J!:llJırelki gecekinden !azla ol
lı t. 

tı lııı,rid h.jılifl!l•r harifi11~• ı,y
ttı ttirı 

ıı. bombarP,ımanı Londra 
> tk°'!J üırrine tck.ıı;if P.dpnüftjr. 

. 
Ilıtısad ue ticaret meseleleri: Bulgarlar 

Harb masraf lan nasıl karşılanabilir Yu11aııiıt1111n müıatlele 
kararını delice lıir 

sergüzefl buluyorlar Vergileri arttırmak - Borçlanmak - Ki. iıd para çıkarmak 
Atina 11 (A.A.) -

membadan bıldiriliyor: 
Yarı resmi bir 

Sof}·ildan ltalyan tclı;ıra.f ajansına 

bildirildiRine gore. Buljll'.ar .siyasi mah
filleri Yunıtn m4cadele!'ini ~rJftizeşt

lerin "" delicesi olarak teJıik~i et • 
ınekt~dir. 

:iju ajan5ın Atineda da bir ,nuh;ı;biri 
olduiu 7amanları hatırlı:yon,ız, F,:ncbı 
ınaFtfillt"rin intıbıı.lıtrı na:ı;ıl uyciunıl

du~unu biliriz.. Bulgarların. Mukaddt'4 

Yazan: Dr. Refii Şükrü SUVLA 
qııyı ru, öde{lteuıe ve-rgi ahruyor de -
ıaektir. İleride para düşük kıymetle 
<>denirse, ödenmiyen kısım vc-rgi, Ode
n.tn kısııp da istikraz addctlunmak icab 
edıu . i'akat :para daima el değifti1·diği 
ıçin kiğıd para devlet tarafından Beri
d• bu•l>a, od•ndii• l;ok.c!ird• bilt ill< 
hıimiUer 1'in gene vergi hali.ni ~ktiıab 

.Harb zamanında veya h;ı.rh ijltima-ı ctlcrındf!n, müstakbel neiiller de .iJ.ti
lin~ karşı ha. zırlık devirlerinde milli f;uie etlecekler.d.ir. Onlttr, aulb_ içindr 
mudafaa masraflarının ıtrtması dolayı- ikllıi.adi durumlarını inkişaf ettırip şe-
5ile- devlet bi.ılçe~i masrJ( kısm..r A"eniş- mecelecı.gdt1ıı ıstifade edecek.Ji'rdi.r. A
Je-r. Buna mukabil varidat a:ıorn::ı.al şc- dalet gözetmek. endifflsile ~elecek ne
~ıe~·r nazaran azalır. çünk.ü harA \•C'Nll Mlleri bugi.i.nkü harbe bedı-n~n i?lirak 
bacb endiseıil• vı yo11arı.n kopinma - ettirmek ınaddi imk.in haricindadir. 
&i!ıe harici (jcaret .daralır, seferbr:Hk. \"iP' Fakat hiç olmaz.sa onların bu~u.nun 
bam madde noksaPı ıibi ~ebcblerle de harb m~raflarına iftirakleriru temin 
milli istihsal güc;:Jü.klerlc kır~ıla .,, v~ edebiliriz. Bu i~li.raki temin edecek 

bir cidali c:ılsınnca bir Jf'rgü:ıeşt addet- netice itibarile vergj ranchmanı düşı-r. ohın vasıta ·devlet istikrazları• dır. 
Hklerini zannetmek· vfi' onları bu 5U- Devlet. masrafların a.rtmuı \'e veri- 2 - iSTİKRAZ AKJ)ETl'tlt:K. 
rf'llP lAhkir eylemek isfemeyiı. Zaman ciatın azalması suretile mi!ydana ı;ıluın Devlet, harb "" harb haııdığı ma!'l-
kim!n sdırın hir 5erjl'Ü 7.eşte aıılm~s ol- ve z.aq\aruı:nız harblerinde büyi.ık ye- raflarını tflhvil_#t çıkarmal$: suretile 
dutunu gö.ıı;terecektir, E~er bu tşbirle k.ünlaca varan bu bütı;~ açı~ını kapa- halktan yapaca~ı istik:razlıt Od.edı~i tak
ade-dct on mioııli fi"lzla bir düşmana kan-• mık için üç p~slı tedbire bet.;>"·urabi - dirde harb masr;ıflarına gelecek nesil
harb etmPklii:imiz kaı:ıde~i)iyonıa, şu- br: 1) Vergileri artırmak. 2) lıtikraı: ll"ri de filen iştirak ettirmi~ ulur. is -
nu hahrlatalım ki. biı: 1arihimi7de a- akdetmek. S) Ki.ğıd para çıkarmek. tik.caz faiz ve amortısmanları ileride 
dE"dce çrılr: faik dü~man;a kar~ı ilk .d;fa Bu ü.ç tedbirin arz.ettiği imki.n, fayda ~ulh seneleri butçc1erinden ödeneee-
harbetmivon!t. Yunanıştan ilk ı;a~ - 1,•e mahzurları kısaca tahlil edelim: gıne göre müstakbel nesiller verglleri!}i 
l~rda nldubı gihi nrta çaıi;da ve son l) \ 1ERGJLERi ARTIRMAK öderken bugünkü harb masraflarına 
ça~ın istikl&I mücadelelerjnde de Pil Gcnlı bir bütçe açığını kapamak jçin yardım etmiş olurlar. · 
p11trl•k Vf' f'n fftrefli muzafferi ·etlerini vergı nispetlerini ehemmiyetli bir Adalet bak.ımın·d~ pek muvafık bir 
işte hu: ~bi "•va,larda kazanmı~tır. miktar tezyid etmek, bunları bir mi~li tedbir olan istikrazlar tatbikcı.t sahi -

Bılgırlar zulümden v• belki d• daha ziyade a<lırm•k. İc•b sında hayli güçlükleri mucibdir. lstik
eı;Jccektir. lialbukj QjJ.inıtn bir kaide- razın akdi için iki mühim hususun ta~ 

hıht8 Jııflııhlır ~· dayanaral< <!ıvobıuriz ki ver11i ni•- hakkuku liızomdır: Al Halkıa devlet 
peti ınu~yyen bir seviyeden Cku.am mali)·esıne itibar (bunun ı~ın devle

Atina 10 (/ı..A.) - Yarıtesıu.1 bir noktası) yuk:arı çıkarılıria ııaridat 50- tin denk bütı;e ve taahhüdatını zanıa-
kaynaklan Qjldirjliy,nr: #illmaz. bilik.is izalır. nında öd.eme prcıaipini ın'::ıoe utihaz 

İtalyıı.n ajansına ~öre Bul~ar Zora 1914, Cihan Hatbinden rvveı h~ml"n clmi~ Dlıııilil ic;tb ed~r), B) Memleketle 
aazet~!'i, Yunanistanda yaşıyan ek31- bütün memlcketltrda mUtPz;;ıyid dev- isü}<.r;ızı k~rşılayaı:ak: miktarda .sey.-al 
liv.elfıri mevwu bahudtrf!k Ttakvada- lt-t ma~rallarınJ l:arşılamak jr;µı, ver5(i N?rmayenin (e11as ili~ırHe t~sap:"-fun) 
ki Bı.ı15:arla.rın zulüm gOrdüğü.n.u. yaz- nispetleri kıvaın rıokt;1o:ına çıkarılmış me\•cudiyeti, J,iilli ta.şfrr~f ki.fi naik
maktadır. veyi' yakla~tır1lmıştır, Vcıridiltı kısmıJ· ~rdj bulunmuyq,r~a jstikrMz, Jİ)ljll$İ 

İtalvanların bu iddia~ına inanm;ıkta dan yük~ltilebilint>~€'k yerııiler, müb- muzaheietle. dQft ytb•ncı pi)aŞi,ılar 
tf'rtddüd ederiz:. Cünkü Bu:~ı1.ristaq rC"m ihtiyacları karşılayan maddelere dan temin ol~aabihr. 
11l1lhçu emelleri hakkında müt"."addid: konacak istihl;ik verl(ilerid.ir. Fakat bu ; ıt.AGm PARA İli.RACi 
defalar teminat vermiştir. Digt:t fara!- vıırtil•rin de en ziyade orta ve bilhalii~ İstikraz için bah!'ettiğimiz mahıur-
ıarı •iıer Bulcar ıtaı.et•leri de he;·kt?sçe fıkır hı:ı.lk: tabakasını mi.itee•sir ettiği )ar blllu;g_ma~a bila itlikraz akdi lıir ta
malüm olan hakikati tahrif edecek de- unutulmunaiıdır. k.µn 1'!:lı.nik Jll6seleleri, hiç almıu.a ele 
recede kendilerini unutuyor~arsa bu- Görülüyar ki zamanımız har!> mas- p;ıra ıeçinciye kadar t.eahhurlatı mu· 
na de ter~ş-Q! etmejs t:treJs,:tir. rıflRnnı yalnız vergi il• karşılamak ya eibdir. Harbi.o sıkışık. umanla.-ında ya-

l - Yurıanjştan A\'Tt.Jpida en a-ı e- inıJ.iniJZ, yalıu.d da halkı çl'Jk tazyik pılpcık mairafları heman ~di~·e etmek 
kıtlti)·etleri olan mf'm1ekettir. Ekalli- ~der mahiyettedir. l(ıJharib vtya harb mecburiyeti karşısında bulunan devlet, 
ı:e-Uer anc:ak Yunan nüfuwnuA lı·Uz.de be11J·lığ1 de\-resinde bulunJn gayiimıı- ekseri;·ctle Pn kolay para edinrr.e vası
üç4nü ft,kil t>Qrıektp.Q~r. harib memleketlerde tııtbi)ıı: edilen tası olan k.i&ıd para ihracına başvur-

2 - Bu küqük. ekalliyet de en ;.,l~e- versiyi !rPi?"Jtma tedQirleri masrafların rna)ıtt.ıadır. 
ı:ıab h~mayı:ye mazhar olmakLı ve mü- aru:ak bir kısmını k.artılayabilmekt~ - Kijiıd para, ilerb:i itibarile. ya i.ştık-
tı-~rrıu iarfı rt]Ü~terck müc:ıdt:lSd:? dir. raz yahu,d dif. vergi ~d4ql411.~):>JJt!. ~ll?J." 
tıkı;eriyf!'tle beraber >·ürümaktedir. Harb m'.sraf}aru:ıı tarrıamila vergi ile ileride de\."let }tiı:ğui pıt'11)·1, iltrac e&n~'-

3 - Yı.ı~nıştanda Bıılıı;ar yoktur. kartılamak <1d11ıJ.t.t balcımındı1n da d.Dğ- "ında paranın !Wlib bı.ı1unciu&u kıymet-
Bulsaristan, ek_aH~yetlerden h•'ıse ru olmaz. Bqgijrıkü ne~lin, batta c.a;ıını la Oder~e me!!huri ishk.riJz elu~cıdilnıııif 

riecJk en son m•mlıket olma' liıun - bile ff'dıı. ('dPre'lı: ba~ardıiJ hathin ~eti- d•m11ktir, Fıltat devlet ileri~ ka&ıd pa

eder. 
Kiıi:ıd pıra, h~ddi~tm~a. çol< kolay 

f(' se-ri Pir v;ırid;ft Js.aynajıı olmpkla 
beraber verJi \'e istik.raz.a naıariln bil
haa;4 adalet cibetiQı:j.en pek ~k µHili

turl~rı jhtive etmektediı. Bu mıahzur
ları enflasyonun (enflasyon, pi~aıaya 

ı}cuıad~ laali~eUq i.c•h ~ıtirdiğinden 
fcıaljlı ıtara ihracı deme)ctir) ıelrıl'Uct etü
iJi ~Otıi neuçı!lıer tarı.ında ifade ıede -
bıhriz. 

Enflasyonwı ilk mahzuru para k.Jy
nı•tio.i 111utemacli!'en dilfilruek \ie bu 
kı)'•eti m.Ulen:u~vvic bir hale sokaralc 
alışverişi doJayısile istihsal ve isti.hl.iki 
karıfkltga, netice itiDarile memleket 
muvazenesini letevvüte göti.irmeı.idit. 

~nflasyon ıdaleWz bir ver:ıidir; çün
kü sermayesini, tasarrufµnu pır~ ha
linde: muh.faza edenlerle hayatl,nn.ı 
sabJt gelirle (matŞ ve ücret ı.ahibleri) 
Uzanan hal)<.ın öQ.edi$i ağır bir ver;i
dir. Bu verii eks.riyetle oıti- taba'ı'jlıyı 
ına}Jvedcn ve mrmleketin içtimai J.>ün
yesjni altüst ~n Pir g:eJir· vasıtzsı4ır. 
Kısa tetkikimiz nctice:iinde 1ı1,arılan 

netic:a tudur; 
pe11let harlt masrifflerıııı kt5l11Fll vırr

ıi, lf:ı~ınen de İ.iJ.i.krıJ vaiJltsi.IE. karttlil
melı.Qır. Erılla•yoa (bql ~liııd por;ı tı
k.arma) harbtı.n ıalib ,ıkın memlek,at! 
leri bile büyiık ~ti.mai sarııntılara uv
k.edebilecelt kolay fakat çok kôlü bir 
Yaridat yoludur. 

19:11 da bıtlayan Avrupa harbine Jş
tirak eden veya her ihtimale k::ıı·şı ha
tırlık yapan memleketlerde bütçe açık
ları henüz vergi artırma ve istikraz ~d 
birlerile Qrtülmektedir. Ba~ı memle -
ketlerQ.e devlet milli ban.ka vas;lasile 
k.ii>d paroyı ~okaltmağa dofıru haı·eke
te de başlamıştır. Harb uıadıSı ıcı.~dir
de yen.iden 'bi.iyük. enflasyonlara ve 
ki>tü nıtiı:ılerint mijµr etme#; icab 
edecektj.r. 

Dr. Jtefij tjükrü it:VLA 
dır. Çünkü Bulgarislanda herkesin bil
diği tİ:7t"rf' hfr milyon Türk ttafaınak -
tadır Şarki Bumelide e~ki~n mevcud 
ve fa~at bu a:ı;nn başında ııökültip atı· 
lan Yunanlılardan bahsetmiyoruz. 
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Yunan mıtbuıltnın 

ntithlm ı11f riyılı 
4tint 10 (A.A.) - Atina Ajın" bil

ciiriyı>r: 
Jl!!trnn Vima ıazated, baJmikale -

ıindıt diyor ki: 
ft•lyayff. kartı mücadelesin~t!:, l;ıüiün 

~ünyp Vııllanistının y•nındaciır Bil -
t)a!'Y Türkiye bütün me\.'CUdi:,.f!lltt. 
Qiifiın ı·ubıle Yunanistanın vanındadır. 
Ankara, Yunıtn nrdu~u harf'k~tının 
VAlnız. YunAn i.ttikliılini dej:il. Ti.ırki)t
nin df' id.iklillini müdafaa ıttJ~I tl"lik
ki.sindPrfir. A~il. pmimf ve merd Türk 
milletjnin biitijn t.Jrihinin bariz: \"ilfı 

ı>lan R7.inık8rlı.la Yuıı!n da··asıru h•
rıjm:ı;f'miı ~lduj:unu Yunan rı.ıhu nsla 
unutmıyacaktır. 

Proia Jla:ı"f'1eti de Yunan milletinin 
,Ö."-tt>rdiğj birlia:ı tebarüz ettır;yor \.e 
diyor ki: 

E~f"r B.ismar~ yaşamıt olsa• rh, b1Jn
dAn 70 "ene e-v,·el küçücük oı;_ılun;ı de
rlıği aibi fimdi de küçıicUk mi.ıllefiki 
Jt.alyaya, Yunarılıların birleştn('t' n•iıl 
tehlikf'li oldu~unu anlAtırdı. 

Akropnlis 5:R7elesi de, italy11n plin
lıtqndan hahsedere-k but\ın lta.y~da ilk 
rrıeklf"biPrde çocuklar:"!. öi('retılcn fU 
,arkryı yazıyor: .Türkiyeyi z•pt.?de -
ct'ğir ve işler ynliında fi<fer e Ati~;yı 
~iil alıcaR:ız. Mes'ud günler e irm.ek 
i~in p·r•vi de, bütün E~ denıı.ini de 
,_}Rc.,jız:., ~ 

Bu liZCt. ıııık11ıle5ini ,u ıöıl•r1e 1:1i-
tiri yor 

Küçi.iC'ük İtalyanlıtr, e~er dinlt>yici
lf'ri utan~Jzlaraa bu fark.ıyı .-ö.,lemeae 
~f' ·pm ıt<fldurıuRhlr. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

i eee KAIQ)OIN eee ~ 
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O ;~i1inal 
J bir fikir 

• Bu şapkayı 
Belki bir çoklan J{ibi siz de büyük ' 

hir wıai.ıı:ıanuı modeli olan ıa.rji )>ir 
fBpkaya malik olmayı dü.şi.inmüşsii - Jı., 

rnjzdiJr. İfte ıiı.e blr faPlı.a 1'.ı. meşhur ~ 
bir şapkacının son modelidir. r~-

J!o•imd• dört t•PU modeli gördü- ~'!]·· 
ğüntiz halde bitim nic;irı Pir şapk.ada_n ~ ,. ~ 
bahsettiğimizP. bel}ci heyrtt edecıkıı- · ..:: 
ni_z. Şunun için ki, bu dôrt ,apka, üç #J• 
k• bir fOtr parçasının muhtc-Hf şc- , 
killerde başa konma$ilıt bu fQkli al- · .~*"t 
mı,tır. Yalnız yumuşak bir fOtr seç- \i> 
meniz lıiz.ımqır. GOrduJüııijı müselle- ~,.,.,-~, 
sin boyu 78, yanları ise 55 santimdir. 1 

Bu taPk~yı yUnlüden, ince, kalın bir 

fe)· Jl~irmek ,ıtrtile ipekli.den de ya
pabilirsiniz. işte bir (ôtr pıtrçasl ki, 
dört muhtelif şekilde kul!anabilir, 

istediRiniz uman bere, türban, küçük 
bir şapka yapar. yahud elinde düi;üm
liyrrek tu~·aletle ~iyebileceğiniz za -
rif bir şekle koyabilirsiniz. 

Mı,ıhtelif aalatalar 
Ek.ıı;erimizin evinde ıııalat.a ~ksik ol

maz. FA.kat daima salatalık. yahud ye
iil yaprıı._ salata. turşu gibi muayy~n 
şeyler yemeye ahşmısızqır. Bunu du
şünerek ıığız değiştirmeyi. sevenlere 
iştah açacak leziz bir iki salata tarif 
ediyoruı-

PATATESLİ SALATı\ 
Beı ki,i isin 

4 llinga balığı. 

.. pala.tel. 

kendiniz yapabilirsiniz 
Jincjyo k•du sud• lc~natınız. 1'• -
)>qklarını 1Qyuınıa \•e )H,. tane sşpııru 
bırakarak dit•rle.-ini büyiıJc dili.mler 
haliJldt1 Qıinlz. 

4 ~ l!inaa balıiııııı küçük parçalara 
ayırınız. 

5 - Bir kabın içine patatesleri doğ
rayınız.. Üıerine biraz beyaz farab 
tlök.i.inijz va çılf:ilmit badarni, rillga 
balığını ili.ve ediniz. Tuz, bıbt:ı· elf:~njı. 

Üzerine iki ka,ıjı.: firke, .Qört lf:q~k 
zay4nyağı 4-öküniiJ ve hepşi birbiri
ne karışması için biraz sıllaynuz. En 
son olarak kıyılmış yumurtalJrı ilj
ve ediniz.. Tekrar salJayınız. bir ra]a.ta 
t•b•i~nı koyunuz. Üı.erine ytµııµr~ 
ıenıı.n.ı 4('rpi.niı. 

HAVUC SALAT.\SI 

lliı- demet hav~, iki vı..ımu~, iki 
kaşık hardal, dört kaşık kaymak, 4ört 

kaşık sirke, tuz, }ı)jber, bir ~rça may
danoz. 
Yapılması: 

1 - İfavuc;ları kabuklarln:ian te .. 

miıleyip yıkayınız. ve tutlu 1Uda kay

natınıı. Piştiklen sonra - çok fazlı 

pişmiyecek - suyunu süzerek toju
maya blI'akınız. 

2 - YuıınurtaJarı katı oluncıya ka
d111r kaya.atınız. Soırup k~siniz ve uı .. 

lata tabağının içine koyunuz. 

3 - Yumurlaiann üzerine hardalı, 

sirkeyi ve biberle tuzu iyice ~c.ı.-pi~ti

riniı.. 2 yumurta. 
h•şl;;yınız ve kQbuklerı.nı soyarak 50- 4 - !Çaymağı ili.v-= ediniz. 
ğumaya bırakınız. 5 - Havucları yq.vırlak ve im:e Jce-

Cemberlayn'ln 
iy si ha1atı 

71 y;:aşında. ölen sabık Insiiiz Baş -
ve~li Ne\•il Çemberlayn, ailece dev
let ttdaı:ı::u idi. Babası Cozef Çember
layn, Lord Salisböri'nin kabinesinde 

Çrmherla>·n, HiUer·ı~ miHikıt ic:in 
yaptığı hava !'ie(erlerinden birinde 

t•l>·•.rı:deıl inıtr~n 

MW;femlel<fot Ziaıırı idi. Övcy ı.ar -
dtfi Sir üsten Çembf;:'rlj)'$1, B;ıldyin 
kabineşinin mcşhu.r H~riciye }J~zırı 
idi. 

KerıcJisl bayJanzıcda ~irminehan:a 
şehir meclisi azası olmq:ft ;ıyni mecJl
sin iqıar komitesi re~liğine s~çiJmiş. 
bili.Jıare belediye reislijipe :,. ilksel -
miştjr. 

. 1914 - ı~ harbi pidarctinie •iski 
i1caret merkez kontrol dairesi• !acıl 
azası arasına girmiş, 1916 da Loyd 
Corc, kendisini ·Milli hizmetler mü
dürlüğü. ne getirmiştir. 

Bu vazife esnasında askeri ve si
vil memuriyetleri mezcetmek huşu
sundaki pl.inı, büyük · muh;:ılcfetle 
luırtıla"1'1ş, neticede ~tifaya mecbur 
olmuştu. 

Müteakib senelerde umumt intiha
batla Mirminghamdan meb'uş seçil -
mişlir. 1922 SC"nesindcn 192J senesi~ 
kadar Posla Nazırlığı etmiş, 23 se -
nesinde Sıhhiye Nezaretine geçırıfştir. 

Bu ikinci vazife-si esnasında •i5kin 
ve kiraları tahdid kanunu• nun çık
masına hizmet etmiştir. 

Baldvin1 Başvekil olunca P,.{aliye 
Nazırlığına getirilmiştir. Fakat büt .. 
çcyi tevdie imkan bulamadan kabine 
düşmüştür. 

1924 senesinde muhafaı.ak.lı: parti 
tekrar iktidar mcvk.µne a:elinca, yeni
den Sıhhiye N~~rı o)mıııtur. )IJüte
~kib senelerde l\.1aliye Nezareti v~zi
fesine avdet rtmiı;, 37 ~ncsipd~ al
tıncı defa olarak devle~ bU~~s;ni t~n
zin1e muvaffak olmw;tur. 

1937 sencsind.? Başvekalet mevkii-
1'-• pçmişUr. 1936 de l;lyyare ile Al
manyaya giderek gayet vahim bir 
vaıiyet ıalmJi olan bet-nelmilel ınc· 
saili müzakere etmiş, bir hafta sonrfl. 
bu ziy;ıreti tekrar etrmşhr. 

Siyı8$İ hayatı bilhassa son sent:!lerde 
pek ehemmiy~ili ve tarihi ı,.i.r pı•hi
yıt almış olan Çemberlayn'in 1938 
ıeıa$ı vahameti ~ııı:risind•kl f•ali 
lı·tıiııden bir sahneyi nakledelim: ...... 

1938 nenesinin ilk: aylaı:ın<la Avus
tur)lanın Almanya tarafın:l.t:ı ilhak 
edilmesi, Çeko-SlovakyadJ bıi~ük en
di'' uyandırrnı~ ve l:ıUtü11 JJıHletler dt 
silih1anma faaliyetini artırmıştı. 

Stidoı Almanları malıalli idareyi 
elde etmek yolundaki tazyiklerini ar
tırıyor ve bu hususfalti ~J~blerini 
müdafaa için Henlayn ad~r:daki li
dcrlc;-jni ~ndrııya gOndcrmit bulu· 
nuyorJşrdı. 

Bun• m4kabiI İnjPliı Ticaret Nazırı 
Lord Rapsimcn, Prag:a &itrni:;, •mu -
t;ıvassıt ve mijş;:lhid• sıf-:ıtile bir tes
viye şureti araştırrıı.e ~' teşebbu~ et
mişti. 

J)u esnada Alman ordu m~nevraları 
J>aşgöslererek endi!ie dah..ı ziyade ço
~aldı. Paris ve LQndrad• oirbiri ar
~ınca yapılan kabine toplantıları, va
ziyetin nezaketini bQ.tiin eçıklığile 
prtara koyuyordu. 

Gene bu atalık Hitlerin sö:rrlemi• 
olduğu b!r nutuk, bütün devlet adam 
larının lf.:uşk»sunu aıaltmarrı1ş, ,8rtır

mıftı. HitlerJn Çeko-Slovakyayıı aid 
şözlJ!rj. yakın bir tehlikeye işaı·et e
diyordu. 

Hale l.f>OOJ>OO aıker~n ,,.eferbılr ,dil
mesi, Hitlcrin t.aleblerinl zorla yt'rin• 
getirmek niyetipde olduğunu gös -
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BUGÜNKÜ PJlOGiıAM 
18,00 Program, 18,03 Rj_dyq caz or .. 

ke$trası, 18,40 İneesaı. 19.lS Müzik. 
1$130 Haberler, l91i5 BeraQer şarkı ve 
türküler, 20,15 Radyo ga.ı:etesi, 20,45 
J'4ijzi)f, 2!,00 Müzi\; Pinl•yici istel<ler~ 
21&.Q KonuJma, 21.45 Radyo orlctstrası. 
22,30 Haberler, 22,45 Cazbantl, 23.~ Ya .. 
rınki pı:-ogram ve kapanış. 

Noter dairesi nakli ' 
İs1-l)bul Dördüncü Noteri Ali 

M.urtua Altan, dairulni Vuk.sK 
Vekaletin müsaade-sile 'fe11ıposta
ne ka~ısında Yeni VaJde hanının 

zemin kabııı naldetmiştir. 

r ABONE ŞARTLARt 
Türkiye icln: 

Bir aylık 150 Kuruş 

ü, aylık 400 • 
Alb aylık 750 • 
San elik 1400 • 

Yabancı rpemlPkcOer fcin: 

Uç •vlık 800 "~ Alb •Ylık 1450 • 
Senelik 3700 • 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 
Necib Ali KUÇUKA 

Umum neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü: 

Ceıııal JlalıJ<ı liELEK 
B.aaddığı ye-r: 

CumhUl'iy~t Matbaası 

teren bariz bir d•lildi. Ayni hafta 
içinde Nurmberg'de )"apılon bü~·ük; 
tıtab.4r•t, Almqn haz.ı.rlıj;ı hakkında
ki en küçük .şüpheyi de iz.cı:J, etti. 
Alınan devlet reisinİJ) A.lQıanya tara 

f1.Qd19n veki olacak bit askeri hareke
tin İngiltere va Fransayı ali.kadar ~t
JlUye<:eli yolundaki hususi beyanatı 
bile, lngiliz ve Fransız siya.si meha -
filini talmiı> otmedil<ten başka şid -
detli mul<abal•Y• sewb~liyor<lu: 

Bununla bı:raPer Al.Jnap devlet re
iıHe, Ç~mbcrlayn"in kartı 11;.arşıya bir 
fikir müdave1esindı bq.lunmail 1'a • 
rarlaMrak 1938 ıenesi cyJUliinün yir
mi iltinci günü "emberlayn tııy~Qre 
ile M4nihe, orad;ın d• 'Qertefgaden 
meyküne gidip J:iitlJrl• görü~tü. 
GPrüşme ;ncak iki saat kadar sijr

dü ve bir s:ok. }imicllerin tıili.hn; ola
rak nefice alınamadan Jrtesl hafla 
bir miıla.kat daha )l'apı1mak: v•dile 
bitU. 

Müteveffa Çemberlayn, bu aörüf -
m(!nin tafiili.tuu lcabiaeva anlatmış, 

Fcanaız: hükfuaetile temas edilmiş ve 
Çıwberlayn'in tekrar Almar.yava ha
re.P-4 t.Jsvib olunmuştur. Bu. .suretle 
ihtiyu devlet adamı, .,bir kere de 
Köln't: IJitm.iş, o;-adan Godısbera'• 
geçerek Hitlere müliki olmııft-.ır. 

O sıralarda, Çemberlaya'u1 1 ilerle
miş ya~a rağmen bu atır mihnetle
re btla.nnıast biJ" çak. k.im.ulerin rik
utinj uyandırmu;tı. 

Hitlerle vaki olan ikinci mülikat 
bir kaç celse uUlnttfSa da, gene tam 
bir itili.f elde edilemem;, ve Cember
layn'ın Londraya avdeti sıralarında 
askeri harekitın başlamış c.ılduğu Öğ
renilmişti. 

Çemberlayn bu esnada Kralla ko
nuitu. Dört kabine toplanması yaptı. 
O zamanın f"ransız. Başvekili Dala3.dye 
H~riciye Nazırı Bone, Başkuman~3n 

Gener;al Gamlcn Londraya gelmişler
di. }fava Uıhlik<-sine karşı iedbirler 
;.lındı, halka aaı ma~kesi dağıtıldı!. 

""" Hi!Qiseler birPjrini taltjb ede ıede, 
Çemberlaynı. 1939 büyük hcu:bini iliin 
etmek gibi, si~aıi hafı:t-tını~ en mü
him ve tarih! vazlfesini göı-me~e ka
dar mtcbur etınittir. 

İhtıy;ır Çembttr)aYJI sPn zarp~nla.r
da takib ettiği harP siya.şetinin ten • 

}i"id ~dUdiijini görJrelf:" verini daha e
nerjik ve }caft tedbiı:lerilı ~thur o
lan Çörçile terı.edip B~şv,koleı mu
a" inUğine çekildi. J\.yni zamand~ has 
ta!anmıttJ. 14.üJ:ıirn bir ameH:r~t 1ttı;ir
dj. Siya:!li hayattan tanıamjle çek:ilı:li, 
v~ nihayet memleketini, büyük pir 
müst;k)lel zat.rin istibsalj için ş3r -
tcdilıecıık ıılvi savı:etjn ikinci mer -
halasinda: bıralcoırak dliny;;1ya. Ji;:z.le
rini yumrTıuş bulunuyor. 

tlit~~~ Yı:ıngın çıkınıştır. Bunl~rdan 
U" lane5İ büyiıkfiır, Büt1.1n bu 

1 t:r ıürıtle bas.tırıhnıştır. Pa
r t rrtuhtc!H noktalarınd;ı. h"zı 

t '~teth.ancler va ~"naliıa •Qn-
l ra uiramı ıır. M":tmRhil ha• 

1 ttı .. f~rtı.umiyetlt, ,f!t'111miyelsiıdir 
~ tniktarı ;ı.zdır. 

JWllEDİ KIS~UNOA 

DA D 1 

SO gram badem, tuz, biber, zeytin
yağ, sirke1 bir l.u§:uk hnça.n b~yaz şa
rab. 

YJp1lnıa51: 

1, - Patatesleri yıkadıktan sonra 

2 - Bademleri soyduktan sonra el serck il.ive ediniz:. Kar4malan için 

mll.i:inesinde çekiniz. bir•ı ,allayınız. Üıerin• bi:;;u; may-
3 - Yumurtaları kah bir hale ge- danoz doğrayarak sofraya kO!fl..'llUZ. 

* BİR BİLETÇİ DAHA İLAVE 1 dan bazılarına ·Rayhın i•ine yarD)•an 
EDİLİRSE... Yahudi• diye istisna vesikal.:arı ver-

Tramvayların kalabalığı bau müfte- mf!ye de başlamı,tır. Galiba Yahudi 
rilerin bilet almadan seyahatlerine se- düşmanlıjının da bir devri ve modası 

(l Koca kor:;an anası ve karısı ıçın ağlı-
yordu. İki kardeş su,muş, kederli dü-

Hayır ... O kendine bir vazife tayin 
etmh;ti, onu bjtirmek 1.1.zımdı. Kendisi 
burada zifa kapıldığı bir and.1 Oruc 
ötede muharebe c.diyordu. 

h A R B A R o s Hı;;:;-··göderinden y<ışlar akıyordu. 
şüncelere dalmu~tı. Bir müddet iO~ra * 

Yazan • yarım seıt1t ve ağır ağır konuşarak Is- Ev~t.. .. HızJrın Whınini yanlJş dıo:ğiJ .. 
-· • hak ınükalem•ye dcvaro oıti. "'l'ı d Tefrika N di. Oruc muharebe ediyordu. Daha 

'-.'ar1ıhtı"•'ö!ııtırılll"Jf Ekrem Reşi o. - Evde oğlun flasanl• y•lnız kalın- doğrusu etmek ijzere idi. Engiıeyonun 
... ~ tefr,ka · 25 · ca, orası t:l.1tncı ı:ok hüzünlü çüründıi. IT}ezaliıninden knçnn Endül·jslülerle 
~ ı Hcrte~·i ş11tıp Midilliyi tcrltettik. Bet- berşbcr. iliın, fc~·. san'a.t de .İspcınya-

'.i.. 'trıc~1 N ki · di 0 mütevazi t;ömlek bamızın doğduğu Ycnicevırdara git- dan çekilip gilmi"- ve Bcrbcristana, 
't.:~t .. e olan sevgisi Hızıra bir ~ Ut# ı tım . . . ·ı.. T 

.. lC'•~ d k ·h, F l< t gu·nun bırınde bu 11•· bilhassa Ceuyire yC'rlr~"tişti. Artık 
11. "il tt. "-'ı en ize. olAn aş. ını •unut- trzHR ı... a a 
~ tı.ı.nu C b k 6 ··mlckc· tezai.hı denizleri aştı, kl')na- - Anam, karım, para sıkıntısı çek- Cezayir mühiın bir tir ' t Lim&nı ol-
. tt.~k~u;r:~1k~!~~ınRu· ... :~~-:~~~;. ::1n du~~rıar':ndan gc~ip ya!dııl~_rJ:-t ~ediler ya .•. llıçbır yoksuzluk görme- ~uşl~· Bu sebt!:ble İspanyol ~~ Por~e-
~ eı ıfındakilcrin ~öılı;>r:nı ka- alt"\"ltrini. ı-ed<'flf'riQ parıltısını son- dıler \'a... . . kız.lerın hasud nazarlarını celoeylemıf-

\ı .. \, illt ic;irt ilet okırak kullandı~ı dürdü ve Hınrın götüne canlı ol~- .. - Hayır ... Bize gOn®ı:-digın bc-lluk 1 ti. o:a~a~i ticareti kendi e~lerine a!
.. ~ ~'!ldi UnJlı:;int' hır ihtiYiJC ol- rak goründti; küçük çömlekçi tezp-~- ıçınde yaşanuı1mıza fazlasıle .elvcnynr- mak ıçın l!>paııyollar Bcrberııt lnın hır 

1tı!r'1)'Jın~de fazla iht_iın3m gcis~ hile beraber çocukluğunun geçtiğı1 Mı- du.M . . korsan ~ata.G:ı ol~uğu~u ~ahane e~e-
~ . . ~elit <'Ş»a ile C\'IOI !ıtu:Jedı. dillinin her kO~esini tekrar buıdu.... - Daha ... Stiyle ... Söyle lshak .• Mem rck sabıllt!:rınd.ekı şehırlerı ele gecır
\ 'ılı~ ti)'nt!tlı:Jinin rn kıyrnr.f~i ol- Bütün e~ki hıltı~~!arı canlandı ... Bu da lekf'lten habcrler ver... meği düşünüyorlardı. Niyetleri ~<ıh~!-

l .iltı-~~.id halayıklarının haçbınn- kardeşi lshak.ı.n ıı:elmes.ile oldu. . Kıtrd('~nj dinlerkl'n Hızır kalbinde deki şehirleri zaptctmek ve mu~u-
~. 1 ~ .... c ın ne ?.ıtrH "nd.ımı. ne d,. İki kardeş uzun uzun sanlıp öpÜ~- nedametlerin doğdutunu his ... c-diyor- manları mern}cket dahiline hıcr~te 

~u varrJı. Hitl.ıir ka.:iııı onı.ın ıukı.,n ~nrı anavatand•n }tonusma- du. Evı;>t, şimdi zenJZ;in ve kuvvetli idi. mecbur k~lm;;ıktı. Bu .iti.~<1.rlot lSO~ j.ı: 
' kı.ın!ukla kf'ndini \'Crrr.ek ğp bittl@dılar .. Bu ll1U$!lhabc c~rıasın- Fakat bu muydu pe1indt'n kostu~u Merselkebıri (19·10 ta lngıhz ve Fr~n-
. , r k·bi!rniyordu. Şüphe:sız bunun 1 da acı Jlozya:tlanna da yer \·rnitli. hülya ... T& Or:\da, Midillide, .;a:ıtlerce şıı donanrrıaJarının çcı;-pışma~ırı1t s~h-
.ql~ ,tll hu emsalsiz JTH.t tıhlkıırı lııı- _Annemiz n~ııl J..,hiik'l.- de-nize bakarken cnginle-rin ona va- ne olıtn şehit·) 1609 da Oran'ı. J'.110 Ra 

' l:ı.i.dd tJ ı.. · ı d _ Annemiz- Sa111 tıaberi grlmı4ı dettigi bu kadar mıydı? D:ıha bü~ ük, da Bic;;ıye):i ıapletmi,ler. hir jki ııY 
~ ıı.~ · cnmr,.. şqy ~ uquo, d•ha kıı•metli şeyler yok muydu? sonra da Cczavirc yer!c~mi~lcr \'~ ıseh-~ 'i t!Ll('rt)·ordu. ıni1. Arınerniz Röc;ıü.. ,.. # 

k ~ını San'at cscrlcrile .. u IC'dıj'i _ Bf'ni sordU~\l oluyor m 4ydu? Kendini hedefe varn1amış ,dbi görü- rin önündeki adanın üzerine ın4aızoıoı 
"'' t kl::trd~ Hızır, ıtı:rıdi l'rnJı inr _ Jier ı.ımıı.n. für ıami;ln qruı,;or- yordu. Bu hedefi şimdi nerede arama- bir hisar inşa c.:tmişlcrPi· B:ı h!_s11r_ll 
"°' 1 :f! Roritnı;oıı t~h:.ılını tgmamhı- dıı .. Senin .,,., Oı ucpn za(l'rleııniıi 1ı idi. Vaktile onu cfc-nizlerin ~rdındA Pf:"non d(>nirdi. l:;pan~oı .. ta~.ıkku,mu 

ftoi dı: Buı~JJ H 5::ı,nın lflım ,~ 1 Qu~dukçı ;pj-.u kab;:ırıvordu • Bır ~örürdü... Memleket!cn. orjıdak! sa- ı aliınq ~ircn r.ı;ki Ceı:ayırulgazı~·c- ... ıım
ia~~ı hir \~t-ile oldu IIıı.ıı maP- gun Rıt-ıııJ'ldaıı fi~eri f!k~ı~ ı:-tmeı:h- fc:in hayatı ff!\'~ !öCV~ anlatan l~hnk dj ı:ıdete Eleeıayir ~lmuş; ınu~lun1an 
"o J ıtn melihur muallımieri cel- - Blz• zaferlerı onun pn3 duaları helki hakh)·dı. Bur"d:t bec~IJ<'şrn"k:· l "halisi de her fene lspany~n._ra mLl

:.ı, l onlarla gunlrıct ..;(flıftı \''e ı kazandırdı-. Zavi"lllı anacı&:ım ... Ya bi- ccnklcsmcktcn~e nnavatan tnpr:ı•!ına ayyen bir vcı-gi vcrrpckle q11.ıkel!r.f ~-
ttakkilcrini ıtdım idım tpkıP zım hcttJJn nısı.J7- d.öniip ~ ııile OCi"liıntfa asude hjr öır.i.iı 1 tuldu~~ ~ib.i. h~r türlü tic;ırettcn ~c 

- O da a.Were omur .. , sürmek dalıi j)ıı c4eQil ırıiydi~ ... mcncdılnnıtı. L;pan~·ol bo# uQdurugı.ı 

beb oluyor. Şimdi oturacak sıralardan var. Çünkü bugün Yahudilerin en Rü
ve kanlı tazyiki · altında inleyen Ceza- bazısı kalkınca daha sıkışık ve daha yük himisi olan Rusya, progrmnlnri!e 
yirl~ler d_e Bar~r~slard~n .ı.n1dad ıs- ı kalabalık alan arabalarda biJetc;i bil- Y•hudi düşmanhğınırı en ko;-kuncunu 
lemışlerdı. Cezayıt'l':"1 Sehm Otemı bu.- tün tramvayı Ç>lbuca~ dolaş~mıyor ve tesis eden memlekettir. 
na evveli rau olm~ıştı. Barbarosl~- önde meşgul iken arkadan bazı müş- * RİR l'ÜKSJ:;K ATLAıfA!.. 
rı.n c;:ezayire gelmelen bu:ada yerleş1p teriler atlayıp giQI;·prlar. Bu doğru. 
hukumdar olmaları demek.ı Ancak me Fakat Pu yüıden bir j:ıiletçiyi ikiye 
~yih, ülema ve memleketin f'Şrafından çıkarmak da doğru mu? Bize~ hayır ... 
mürekkeb olan divanın ıu·arı üzerine Çünkü bütün bir scferdc böyle bil«:t
fikrinden feragat etti. Fakat buna se- siz seyaht)t edebilenler zaten yı:ı bir, 
beb, sadece divanın ısrarı değildi. Se- ya iki yolcudur. IIalbuki biletçınin iki
limin bir kardet,;i vardı kl M\ticede ye çıkarılması zatcn bir yolcµnun e-k
mütemadi fesad, karışıklık ve ihtildl silmesine scbeb olacaktır~ actki iki y!)l 
çıkaırıyordu. Barbarosların ~elmeleri1e cu eksik binecek. Çünkü bir biletçi ka
bu taşkın kardeş u.ptil rabt altına alı- put ve çantasile, daima g<'lip ~tmPil,e 
nacaktı. Binaenalevfl kurnaz Selim, mecbur olduğundan iki ~·olcunun isqnJ 
Barharosa müracaat etmek arwsunu ettiği yere muhlacdır. O haldC bilct~i
gôst•ren1erjn başına geçmifti. lMilila- leri ikiye çıkarmak Tramvay i:i"lre'!ıint" 
Jikle hem meşhur korsanların muh~b- bir şey kazandırmtyR...::ağı haJd .. 7:-ıtcn 
bıt.inj kazanacak ve onların hinıa)IC!"i üstüstc duran yC'!cuları bir bilt::lçi ,.<' 
sa)•ep:inde 'bir ~nıft4n İspanyollara di- bir kontrol nıcmurunun ikide tir ra
jer tariif4lrı kan:Ieşipf' ve bilhaq.\ ida- hatsı-ı etm!:Sİ yetmiyormuş ıtibl bun
resinden memnun qlrrııyotı:ı Ceza!drli- lara bir yeni"iini iliive edecek. dt-mek-
lor• karşı g•lebiJpcc1'ti· tir. _ 

Orue Cıtz~i~ ~cldiği z:am::ın, Selim * YAHtTDİ A.,.J,EHTARUCJ.l ~Oll-
Ötı-rni, şeyhler, ülırma1 eşraf ııre •ş:ı:ğı ŞUMUZA SİRAYET ETTi .. 
ırukırı heqıeıı bütün C~ZiJirliler tarot- Yahudi düşmanh~ı kornşumı..ız Bul-
fınd;;ın bir halıislcir gibi istikbal adil- g3ristana kadar f!teldi. Orada da Ya
mişti. Selim, onu kendl i\l:amch~ithı p- hudiler aleyhine ~ddctli kıırarlnr alı
liln Çenine sarayına misafir etn1işti. nıvor. He:mC'n hemen bütün A\TtJpa 
Türk g:ızileri de lffthrin büya.ikleri ta- - .İnqilterıe ve Rusya müst~sn::ı - Ye
rafından ive edi1mişlrrcli. h11dilcri bir çok vnt~ndnşlık baklnrın-

Çcnin" Şfl)"ayındı Oruc diyanı top- dan mahrum etmhli. Almarıycını11 ııe
latmı.ş, herkesi ayrı ayrı dinlemişti kiz senC'denbcri tatbik {'tti~i •.t.<;~llcrdP 
Pivanın bütün <1zası İspanyol mPıali- muvaffak olması Yahudilf'?rrll"n c~sen 
rnindr-11 nefretle bahsetınckte müşte- hoe:lanmıyanlara trşaret vrrnii'iti. Yı:ıl-
rc~ti. nız Almcınya, bu h:ırh idnrir Y:ıhııdl-

(Arkası •ar) lcrıi•n ~ok istifade ctliiii gibi puular-

Pt)puçı:t~z koşu, tu1um~cıl:~ın ya
sak olmadığı devirlerde mümkündü. 
Fakat sanelardenberi her k04ucu pa
puç giymrye mecburdur. Ancak şu hir 
kaç aydır, koeuyu ,.Ruçlann yapma• 
lima ne Jeriiniıl Henı bu, Ovle bir 
yarı~ ki metre ile: değil, lira ile ölcü
kniyor. 

Bu yarışı merak ediyorsanız kundu
rıcı diikk?nJarırun c:arnPkinlarıoo bir 
göz atınıı: Geçın h~ftı.dan bu h::ıfta
Y! Jcadar birkas lira bir ilerlcyi' gö-
rürsj.fnüı. 

M.aarnRfih bu bir koşuya de~Hl. bir 
yıi\rsek atlamaya benziyor. i~k:ırpinler 
üçer, Peu?r ~tlaypr, on beşten yirmıye, 
yirmi be~ ve otırıı çıkıyorlar. 

Bu yarışta onl11ıra veti,enlere a:;ckol
sun ... 

* NİÇİ>ı VE KİME KARŞJ? 
Sovyet Rusyanın sallihiyett~r Frk.inı 

hududlarının uyumıyan düşmana Jrar
şı masuniyetini teminden, ordu:nrını 
takviyed~n bahs~diyorlar? Bu düc;man 
kimdir? İngiltere mi? Falc:at İngiltere
nin Hindistand:ın Rusyaya hücun1ıı il

kıldan bile gcçınez. Amerik;ı nu~ fa• 
kat Amerika ile Rusya arasında binler
ce kilometrelik yol var. 

Sovyet Rusyanın şarkında Japonya. 
garbında Almanya var. Dost!u~n ve 
ittifakın kulakları çınlasın! - B. S. 
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UCUZ 1 LAM L AR l1:~:re~0~0~I~~~: ~a~~:~~ :~umO~~~~~=:::.n ~~ 
1---·.-··------------------------.0 iltincileşrin 94.0 günü saat 12 de yapılacaktır. Keşif bedeli 12782 lira . 

1 A 1 * Daktilo makineM aranıyor - Az kuruştur. İlk teminatı 958 lira 68 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda her~ ' rayan ar kullanılmış. fakat temiz her hanıi görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir aaat önceye kadar istenıl:~ * İş anyorum - Eski ve yeni yazılan marka olursa olsun bir daktilo maki- vcsaiklc birlikte teklif mektublannı Fındıklıda Komutanlık 'Satınalma ~S6) 
mükemmel bilirim. Uzun zaman ti- nesi alınacaktır. Gaz.ctemiz idarcha- misyonuna vermeleri. (10-
caret sahasında çalıştım. Bonservis- nesine müracaat. (14) ,,,,,,,,,. 

lerim vardır. Taşraya da gidebilirim. * Satılık otomobil - Doç marka 27 Askeri ihtiyac için 12/11/940 günü saat 11 de pa~hkla_ 50 ton ma.~ 

Bir okuyucumuzun cevabı Arzu edenler Hakikat gazetesinde İŞ model bir otomobil satılıktır. Talihlerin satın ahnacakbr. Muhammen bedeli 14875 liradır. Katı ~emınatı 2231 ~a .. 
nunuzuna mektubla müracaatlcrl. (1) Üsküdar Pazarbaşı tramvay durak kuruştur. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli ~ * Gene bir bayan iş arıyor - Eski ve ve saatte kat'i teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ~·-ıh) 

b b 'l' yerinde otomobil tamircisi Necib us- (l_.. 
yeni yazılan ilir. Daktilo vaz.a ı ır. misyonuna gelmeleri. • 
Taşraya da gider. VerilecPk maaşı taya müracaatleri. (5) 

Büyük 
başlamıştır. 

gelmeğe 

neşrediyoruz 
anketimize okuyucularımızdan cevablar 

Bunlardan birini bugün 
Demlrta• imzasını 

okuyucumuz ,öyle 
yor: 

atan 1 uliyelliz. otorite ve nih~ye~ otoritesiz 
yazı• vazife .• lfte bizde •kulub ıdareciHği• 

böyle kavr:ınmıttJ.r. 

sporda faaliyetin geni letilmesi cihe
tine gidiliyordu. Bugün böyle fırsatlar 
la elde edilecek randımanın eksik 
olduğu aniaşılmı, ve bambaşka, fakat 
çok da basit bir metodla çalışılmağa 
başlanmı~tır. Bu metodun gôrünen 
baı;;lıca iki esası fenni ihliyac ve ala
kadır. 

1 - cFutbolumuzwı• bu günkü 
vaziyeti memnuniyetbahştır. Ben, her 
iki nesli bildiğim için hakikate uydu
lumu zannediyorum. 

Futbolda •asli. kı~met •ferd• ol
makla beraber, •randıman• ın takım 
oyunundan e:Ide edilmesi aşik~ 
lı,lına kartı bu günkü va:ziyeti düne 
müreccah bulabiliriz.. 

Memnuniyet verici olmıyın vari -
yet. .futbolumuzun değil, futbolcumu
%Ulldur. Yani yumurtalar taze, fakat 
tavuklar cins değildir. 

2 - Yukarıki suali tamamlıyabıliriı: 
Bu ııün bir Bekir, Refık. Zeki, Ni

had, Alieddın, Hakkı, Arab Hü,nü 
;yoksa da Cihad, Faruk, Hakkı, bil -
hassa Fikret de yabana atılabilirler 
mi? 

Benim kat'i kanaatime göre, dünün 
lehine yegine fark o zamanki ele -
manlar (idarecil\!:r de dahil) .futbolu 
adeta romantik ve platônik bir qkla 
severlerdi. 

Bu gü.nküler bu işi daha JT'addi gö
rüyorlar ve tabnin edilmediler mi? 
• İplemiyor• lar. 

Bir terakki de seyirci çokluğun -
eladır. 

Vikıa, Slavya, Olimpiyakos maçları 
hasılat bakımından birer rökor iseler 
de devamlı, mani halinde bu d;'itrak
aiyonu arayan bir halk bu gün mev
cuddur. 

3 - Futbolun terakkisi için Zekinin 
mantıki d\qüncelerinden bafka, ikin
ci. üçüncü ve dördüncü, luıtta. bir 
ıl.ıriı ·minim• takımlar kulüb çerçe
vesi içinde ve muallim elinde çalış -
tınlmalıdır. Bunsuz futbol ilerlemesi 
beklenemez. Sonra profesyonellik de 
rnutlak bir terakki vasıtasıdır. :Ru gün 
imkinı olmıyan bir teY de bizde ~ok 
ama, pek çok ihmal edilmiştir: Prog
ramlandırılmıı milli, temsili maçlar .. 
Bu türlü •gaye• ler olmayınca futbol, 
ıünlük ve basit eğlenceler haline so
kulmuş oluyor. Futbol, bence •beden 
terbiyesinin bir es11;g • değil, zımni bir 
faslıdır. Onu o gözle mütalea gerek. 

4. - Evet! .. Zaten uzunboylu, sene
lerce oynana oynana muktazi teknik 
krndililinden de elde ediliyor, göre
rekten de . ., Lakin atletik futbolu oy
namak için başka türlü yetiış -
mek ve çahJIOak li.ıımdır. Bir Fık
retin, bir Şerefin yetişmes~ bil~ 
on seneye bakar. Halbuki Melih gibı 
atletler iki senede yıldız olabiliyorlar. 

Demek, artist, futbolcudan evvel 
a.t!et futbolcu .. ki artistlik. zaman ve 
tecr\.lbe ile elde edilmek JOuraları 
mümkün olur. 

s - Hayır!.. Ne takım halinde top
lu idmanları, ne de günlük ferdi ça
Jı,maları makul bir program tahtın
da değildir. Bu işin Avrupada ayrı bir 
fenni vardır. Oralarda her futbolcu
nun her hafta değişen bir "listen1t, bir 
çalışma temposu vardır. Tıpkı atletizm 
de maniacı ile atlayıcının ayr1!mı1 
hususiyetleri gibi... Bizim futbolda 
(Hanterin zamanı haric) böyle bir şey 
düşünülmemiştir. Yalnız .Güneş• bu 
Qi anlıyan, cpa!!-.c;İones. eller altınd~ 
bir teyler becermiştir. Semerelerı 

müspettir. . 

Bunu kökünden ıslah etmedikçe, 
daha do~rusu elverişli kınıtt:ı ada -
mı.rnız yetişmedikçe, yukarıda birden 
yediye kadar sıraladığınız sualleri -
nizin cevablan hiç bir zam:ın men ... 
fiye uz.ak olamıyacaktır maalesef .. 

Saygılarımla .. Kariiniz 
DE)fİRTAŞ 

Kadına spor yaptırmak 

göründüğünden çok daha 
büyük ehemmiyeti haizdir 

Kadınların spor yapması iki bakım
dan da yerindedir. ~in fenni tarafı su 
götürmez. bir hakikati ortay& koyacak 
kadar aşikardır. Bilgi ile spor yapa
ı·ak sıhhatli olmak, kadının kendisi i
çin, çocuğu için, nihayet memleket i
çin ihmal edemiyeceğ:i bir davadır. 

İşin alaka tarafı hiç de kuvvetsiz. 
değildir. Kadın, güzelligine en çok iti
na eden, ve akla hayale gclmiyı::cek 

Kadının her- sahada kendini gOster- çarelere başvuran mahlU.ktur. Bu iti
me hakkını haiz olduğu hır zamanda barla spora imkan buldu~ vakit bü
ya,ıynruz. Yapmak hakkı olduğu her yük bir iştiyakla sarılacaktır. 
işe ıarılmakta bi.r an tereddüd etmi- Şimdiye kadar tanıdıklanna, idm.an 
yen, esa.sen asrın ruhi haleti ica - yapmak için akıl dınışan bir çok 1.s
bı, bu tereddüd duyjCUsuna artık pek tanbullu bayan, artık Eminönü ve Bey 
yabancı bulunan kadın ıpor ~hasın- oğlu Halkevleri gibi spor yerlerinde, 
da da en isabetli ve en lüzumlu işini yeni, zevkli ve faydah bir mefgale ile 
gOrmektedir. karşılaşacak ve •minder hanımı. ol-

Beden terbiyes.I, memleket gencliği- maktan kurtulacaktır. 
nin bünyesinde bir selamet eksiri J?ibi Gene kadınların artık sıkı korseler 
büyük te!!irini gösterirken bunun yal- içinde kalıba girmeği, damarlanna ve 
nız erkek cin5inde değil, kadınlarımız- adalelerine işkence yapmağı unutma
da da gcirülmesi lüzumu aşik3rdır. tarı lizımdır. Bütün bunların tecrübe 

Minder kadını olmaktan çoktan ve ile ve büyük müteI'ı.as.c;ıslar tara!ından 
çok sür'atle kurtulmuş olan Türk ka- tavsiye edilmiş olduğunu ve bu milli 
dınının bugün spor yapmak iı;in ne dava uğurunda hiçbir şahsi fcdak:irlı
büyük ve ne df'rin bir hevesle haıır ğın istenmediğini, bilik.is alakadarların 
bulunduğunu müteaddid fınatlfu-la ~c- çok ~y. daha doğrusu güzel bir hayat 
ziyoruz.. kazanacaklannı unutmamak 19.ıımdır. 

Bunu ı;tören İı:::tanbul bölgesinin bu Bu işe İstanbul bölı;tes.inin iyi ba.şla-
yolda tcşkilitlı bir faaliyet gösterme· dığıru görüyoruz, iyi devam edilip iyi 
si ye.rinde bir harekettir. Bıı fırsatla bitirilirse, yani mC"mleket kadınlıkı sıh 
.,unu tebarüz ettirmek lizımdır ki. es- haU ve güz.elliği korse yerine jimnas
kiden !q)Ordaki ihtiyaclarımız halkın tik ve sporda ararsa beden terbiyesi 
alika izhar etmesile anlaşılıyor ve bu teşkilatının yaptığı en büyük iiilerden 
alS.ka da lesadUfen yapılan spor te- biri de bu olacaktır. 
ma~larında görüldüğü için ancak o FÜRUZAN TEKİL 

Devle! Denizyolları İ. U. Müdürlü~ İlanlan) 
11 ikincile,rinden 1 B ikincileşrine kadar muhtelil 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhlımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lvnıt hattına 

Mudanya hatb.na 

Bandırma hattına 

Karablııa hattına 
İmroz hattı na 
Ayvalık hattına. 

İzmir ııı;ür'at hatbna -

İzmir ilive postası -

Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Ankara( ve 
Pazar 16 da (Erzurum) Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Kadeş), Cumartesi 18 de (Antalya) 
Sirkeci nhtımından. 
Salı, Perşembe ve Paz.ar 9,30 da (Uğur) Tophane 
rıhtımından. 
Pnarte~i. Salı 9.50 de, Çarşam\1", Pl'rıembe. Cuma 
lf; da (l\1arakaz) . Cumartesi 14 tc (Trak) ve Pazar 
9 50 de (Marakaz) Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 te (Trak) Galata 
rıhtımındnn. Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 20 de 
(Stıadet) Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtımından 
PazRr 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 te (Bursa). Cuınartesi 15 te (Mersin) 
Sirkeci rıhtımından. 
Paı.ar 11 de (İzmir) Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 te (Tırhan) Galata rıhtımtndan (10694) 

Mersin • İskenderun yolu şilep postası 
(VATAN) vapuru 11 ikincilcşrin 940 pazartc.si j:{ilnü saat 18 de Sirkeciden 

ı;ilep po!tası olarak r.tersin - lıkenderun yoluna kalkacaktır. Gidiş ve dönW,te 
yükü olan iskelelere uğrayacaktır. 

;;___ ______ _ 
N O T : Vapur seferleri hakkında her türlü maltimat afaiıda telefon 

numaralan yazılı acentelerimjz.den öğrenilebilir. 
Galata Baş acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Müdürlüğü binası altında 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisli~i binası altında ~ 

Galata Şube > 

Sirkeci • Sirkeci, Yolcu salonu 

42362 

. 40133 
22740 

bildirir mektubla (Hakikat) ~az.ete- * Büyük.adada - Deniz kenarında Bayii namına 12 bin aded kıl ko~4/11/940 .gün~- ~~at .~ de. paza:~; 
sinde (Bayan) rumuzuna müracaat. (2) 6 odalı ahşab rıhtırru olan ahşab bir satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Kom.ısyonda gorulebılır. Isteklil • * İş anyorurn - Orta derecede tah- yalı satılıktır. Calatasaray Lisesı kar- belli ıtün ve saatte yüzde on be, kat'i teminatlarile birlikle Fındıklıda K~~~) 
silim vardır. İdare işlerinden anlarım. şısında No. 184 Emlıikiş. Tel. 49010 (l!J) tanlık Satınalma Komisyonuna gelmelPri. • (l!JP" 
Bonservisleıim vardır. (Hakikat) Sl!'.a- * Erenköyiinde - Asfalt üzerinde 27 .........,., 
zetesinde O. T. rumuzuna mektubla dQpürn ara:zi, mükemmel bahçe, mü- Askeri ihtiyacı için 13,:tt/940 günü saat 15 te paz.ar~kl~ m~telif ;~ 
müracaat. (3) kemmel k~k satılıktır. K~k 1000 lira ve eb'adda 178 ınetre mikib kereste ile 12 kalem muhtelif cıns uışaat . ti * Ge-nc bir muha<wbe-ci iş arıyor - kira getirmektedir. Dört etrafı duvar- zemesi satın alınacaktır. Keşli bedeli 14810 lira 28 kuru~t~.r. ~t'i terrıı1~~ Usulü muhasebeye ve Fransız.caya aşı- la mahduddur. Satış bedeli araası fia- 2221 lira 54 kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda gorulebılir. İstek ı.ı 1• na, tecrübeli gene bir muhaı::ib iş arı- tına 30,000 liradır. Galatas.'lray Lisesi lık Sabo ı K · na ,_,, 
Yor Referans verebı'llr. •Hakikat• ga- rin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan ama omısyonu ·o·") 

karşısında No. 184 Emlıikiş: , Telefon: ;,o-
zet~sinde (K.. T.) rumuz.una tahriren 49010 (20) mclcri. ,.,,,,.,,., t 

müracaat. (16) th f d' d sa' * Erenköyündc - E eme en 1 ca - Sipahi Ocaltnda a!lkeri kıt'alara aid birikmiş gübreler 15/11/940 ~?, ı.ı·· 

* i. arıyor - 18 yaşındayım, orta d - d d-- ı d" .. zı· 2500 lira- • 1 h .. o d - d or• ~ esın e or onum ara 10 da pazarlıkla satılacaktır. ıstekliler gübre eri er~ r uevın e 12: ı~• 
mekteb tahsilim vardır. Kıitiblik ve dor, Galatasaray Lisesi karşı !iında No. ı ı Fındık! da K tanl k S ttna 1

" lirler. Pazarlık gün ve saatinde a ıcı ann ı omu ı a A~ ı9l 
evrak naklinde çalışabilirim. Tophane 184 Emlak .... Telefon: 49010. (21) (lUV' Komisyonunda bulunmaları. 
Karabaş caddesi No. 30 Rıdvan El- * Erenkö:viinde - Asfalta b~kan bi- ~ 
maskaya. (30) rer dönü~lük ars~lar satılıktır. Dö- Ac;keri ihtiyacı için pazarlıkla 200 ton saman 12111 /940 günü saat 16 ı~ * Güzide he'itekB.rlarımı:ra srüfte :yaz- nümü 1500 - 2000 liradır. GalRta.uray ,. 1650 rrıto>" satın alınacaktır. Muhammen bedeli 11000 lira. olup katı temi_nah 1 tt' 
mak istiyonım - Elimde yirmi tane Lic;eı.i karşıc;ında No. 184 Eml8ki~. · h ı b ı •~ kl'l · bel! -- ,.. Sartnamesı ergün Komiıııyonda Jt:örü e i ir. une ı erın ı ~n ve ~ı) 
vardır. İstedikleri tar?: ve miktardR va- Telefon: 49010. (22) Fındıklıda Komutanlık Satınalma K,.....,;."nnuna ştelmeleri. (llN"' 

z.:.bilirim. Tophane Hurma sokak No. * 1500 liraya _ Boi:az.ic;inde Anadolu ,,,,,,.,,,, 
15 Gani Altınay. C3l) sahilinin hiç hamamı olmıyan bir mın- Ycdikule aı:::keri haslı:tne!rlndeki kalorifer paz.arlıkla tamir ettiril.ece~ 

İs, çi Arayanlar takasında küçük, $(ilzel bir çarşı ha- Pazarlık 16 · ~1 940 tarihinde saat 11,30 dadır. Şartnamesi her~n Komıs;'°.~ 
mamı, bir masura suyu ve küc;Uk evi J?Örülebilir. Jıııteklilerin belli gün ve saatte yüzde on hf>l leminatlarile bırtı1'\ 
ile beraber 1500 liraya satılıktır. Ga- Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (10tİ *Kadın ah(ı aranıyor - Ankarada ta

nınmıf bir aile yanında aşçılık yapa
cak bir bayan aranıyor. (Hakikat) 5ta-
1.etesi müdirlyetine müracaat. (6) * Bayan aranıyor - Bekir bir gencin 
ev işleri idaresini yapabilecek orta 
yaşlı bayan aranıyor. İstedikleri maaş 
ve tercümeihallerini (Hakikat) J{aze
tesinde K. S. rumuzuna mektubla 
bildirmeleri. (4) * Dakti lo bayan aranıyor - &ki ve 
yeni yazılan mükemmel bilen bir ba
yan daktilo aranıyor. Maaş bilgisine 
jil'.Öre verilecektir. (Hakikat) ı;lazete -
sinde (W) rumuzuna mektubla mü
racaaUeri. (5) 

Salılık - Kiralık 
* İngilizce ders almıık istiyorum 
Haftada iki gün olmak üzere İngilizce 
derş almak istiyorum, (Hakikat) ga
zete~nde Cinailizce) rumuzuna mek
tubla müracaat. (13) * SatıJık soba aranıyor - Antrasit 
yakan $ık demir blr soba satın alına
caktır. Satmak !stiyenlerin (Hakikat) 
gazetr~inde A. T. rumuzuna müra -
caatlerL (7) 

* Pan~iyon aranıyor - Bek&r bir Bay, 
yiyecek, yatacak dahil ve her hususta 
temin edilecek pansiyon arıyor. (Ha
kikat) gazete!;}nde (Pansiyon) rumu -
zuna müracaat. <S) 

* Satılık kitab aranıyor - Eski ve 
yeni harflerle basılmış kit.ahlar sahn 
alınacaktır. Satmak istiyenlerln (Ha
kikat) ~azetesi vasıtaslle A. T. rumu
zuna müracaatleri. (9) 

* Ufak bi r demir kasa aranıyor -
Temiz kullanılmış demir bir kasa 'Sa
tın alınacaktır. Satmak istiyenlerin ga
zetemiz idarehanesine müracaat. (10) 

* Baskül aranıyor - Az kullanılmış 
300 kiloya kadar tartar bir baskül a 
ranıyor. Hakikat ıazelesine müracaat. 

(il) 

latasaray Lisesi ki1~ısında No. 184 - .. Emlakiş, Telefon: 490IO. (23) Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmıyan a'8ğıda yazılı a.J<eri binaların t•':,ı * 7000 liraya - Lalelinin )tfuel bir pazarlıktan hizalarında gösterilen gün vı saatlerde yapılacaktır. Şartnatıl.,, 
mevkiinde beton Uç katlı mükemmel hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerde K~71l 
bir ev satılıktır. G;ılnt:ıs.'lray Lisesi tanlık Satınalma Komisyonuna kat'i teminatlarile birlikte gelmeleri. (106 
kar:ı:ısında No. 184 Emlıikiş, Telefon: Keşif bedeli Pazarlık ZS·

0 
. 

49010. (24) Lira K. Tarihi s. 
* 1\-loda caddesinde - Çok güzel 
manzaralı 465.50 M2 arsa satılıktır. 
Bahçesi ve :vemiş a~aclan vardır. Ga
latasaray Lisesi karyıoı:ında No. 184, 
Em!aklş, Telefon: 49010. (25) 

* 1'tl&da caddesinde - Metre kare~i 
15 liradır. Bü}-ük bir arsa satılıktır. 
Galat::ısarav Lisesi karşısında No. lR-l 
F..mlı\kiş, Telefon: 49010. (26) * Topkapıda - Tramvay caddesinde 
ahşab bir küçük ev 700 liraya satılık
tır. Galatasaray Lisesi kar.::ısında No. 
184 Emlakiş, Telefon: 49010. (27) 

* Fenerhahçede - Çok Jtiizel bütün 
konforu haiz kaloriferli bir vilhl satı
lıktır. Galata!':aray LisE'si kAıı;ısında 
No. 184, Emliikiş, Telefon: 49010. (28) * Çiftt>havu1larrla - Modern bir villci 
~atılıktır. Bahc;e~i şnh~scrdir. Gal~tn
AAray Lh;esi kar~iııı1n<la No. 181. Em
lakiş, Telefon: 49010. 129) 

Müleferrik 
*Keman de-t"ıııİ aJm11;k iıııtironım - Şe
raitini ve fiatını (Hakikat) eazete~ine 

(Keman) rumuzile mektubla müra-
caat. • (12) 

Ucuz ilanlarımızda 
İdarehanemizi adres gösteren 

karilerimizden : 
İngilizce - W • E.S. - A.T. - K.S. 

rumuzlarına mektub p;elmiştir. 

Aldırmalarını rica ederiz. 

601 75 181111940 10 'fi 
49027 18111940 10'° 
895 41 18/ 11 ' 940 11 ~ 
411 50 18.111'940 ~ 

l\1altepe As. Lisesi hamam tamiri 
• • ~ bulaşıkhane tamiri 

• çamaşırhane tamiri 
Sultanahmedde evrak mahzeni aktarması 

İlanları C Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 
~~~~~~-=~~-=-=~~~~~~~~~ ~ ) 
-Alemdağı vakı.f ormaiılarının Yazıhkestane, Örensapağı, Büyük::>arıtl~ 

ve civarında mevcud kurumuş devrik ve dikili kestane, giırgen ve~ 
afaclarından kesilip imal olacak 23000 kental odun !le 400 metre ~ 
g~.Y~~mamul kereste. açık. ar~tırmaya çıka~lmıı;tır .. lhalesi 22 ,.11,~0 J(~ 
gunu saat 15 tedir. lstekhlenn % 7,S tenunat akçesı olan 366 lira ıle ol'' 
köy Vakıflar Mi.ıdürlüğüne müracaatleri. V 

Aded Liralık 

2000 = 2000,-

1000 = 3000,-

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 

1 

3 

2 750 

500 

250 

100 

- 1500r-

Alınacak şey 

f 
Siyah soba borusu 10 lu 

• kırma dirsek 10 lu 
' alaturka dirsek 

Galvaniz boru 
alafranga d irsek 

Anahtar •kelebekli• 
Ayna 
Soba tablası 

Galvaniz fırıldak 
Borulu baca brtldağı büyük 

küçük 
büyük 

> 
lı:;kara uf'lk ve 
Zifir borusu 
Huni 
Galvaniz şapka 

Beherinin fiab 
Kuru11 

120 
100 
125 
125 
110 
40 
30 

250 
200 
500 
300 
250 

60 
50 
50 

Aded 

1200 
113 
148 
125 

85 
31 
58 
4 

12 
g. 

5 
54 

200 Metre 
12 
15 

' 
8 

35 

80 

300 

-= ZOOOr-

• ·2000.

- 3500.-

50 - 4000.

zo - 6000,-6 - Sualinize dikkatle cevab ven
yorum .• Bir gene kaç yaşında futbola 
başlamalıdır'!• diyorsunuz. -Kaç ya
tında maça girmelidir'!• deJtil.. O 
halde cevabım tudur: Futbola yedi 
ya~ında bile başlanma.c;ına cevaz var
dır. Şu şartla ki .yedi yaşlık futbola 
oynıyarak, onların mac;ları, idmanları 
pek iptidai olmakla beraber bir prog
ımları da vardır. O zaman içlerinden 
muhakkak ye~ek, vücud ve oyun 
kabiliyeti müsaid bir çok isti$nalarda, 
meseli on altı, on yedi yatlarında bi- Yukarıda yaz.ıh soba mal:zemesinin 22 111 940 cuma ~unu saat 15 te açık 
rinci •ınıf futbolcu olarak gözükebôlir Gümüş yuz kuruslukların tedavülden eksiltme ile ihalesi yopılaoaktır. İsteklilerin resmi dairelerde bu gibi is yap-

Maliye Vekaletinden : 

li~erlebrir. inci nevi maçlarda ;,er aıabi - hakkında 1• 1 ~n _ uğına dair vc,ika ue 119 ura!ık muvakkat teminat makbuzıarile beraber Tu"rkı"ye ı·ş Bankasına para yatırmakla 
kaldtrılmaSI ü:l ihale günü Rektörlüğe gelmeleri. Şartname ve liste Rektörlükte görülür. 

7 _ Alkol ve siız:aranın tamamen a- (10512) 1 k • d• 
leyhindeyim. Bir de oyun dışı ve i- Gümüş yüz kuru>lukların yerine Jfiimü• bir liralıklar darp ve piyasaya ya nız para biri fırmi, Olmaz, ayni zaman 
çindeki öldürücü hırsın ~açmalığını kifi miktarda çıkarılm;ş, olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 ikincikB.nun D { 
ve zararlarını ~ret eııneliyim. 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırıımrn kararıaştırıımıştır. Başvekalet ev et Meteoroloji lalihinizi de denemic olursunuz. 

8 _ Bizde ·idarecilik• külliyen mef- Gümüş yüz kuruşluklar 1 şubat 941 tarihinden itibaren artık tedavül T 
lruddur .• spor kulübü· mantaliteıi etmlyecek ve ancak yalnız ~talsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası şu- İşJerİ Umum Müdürlüğünden : Keşideler: 4 Şubat. % Mayıs., il Kumbaralı ve kumbarnsız besSb: 
timdiye kadar hiç bir zama:ıl kav - belerince kahul edilt>bilecektir. 1 Akusto5, 3 İldneitce rin lannda en u 50 lirası bU111 , 

El 1 k 1 b 1 " ı d ki ·ı c Beşvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum l\1üriürlür1ü teşkilatı icc.in yapı- ıeo ranmamııtır. inde gümü!f yüz kuruşu btılunnn arın un an ıua san ı arı e um- _.., tar ihlerinde yapılır. nanJar kur'aya dahli cdiUr 
Bilgisiz, hü~nü niyet, hüsnü niyet- huriyet ?-ferkez Bankası şubelerinde tebdil ettirmeleri ilHn olunur. lacağı önce illin edilmiş olan memur müsabaka imtihanına müracaat ,kay- .#' ,,/ 
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BİZANS SARAYLARINDA 
KUMANDANLARI 

dok$ hac;ı çıkararak) Allah gösterme- kavuşabilmen için, şim~i şu ciheti izah bir merdivenden inip çıkarlarmış.. Ve .• Türkopollar, Teodoryos'un kol- - Ya~. Halil Bey... parı 
sin .. ben .• Latin, ha ... 9eytanın boy- etmen lıizım geliyor ... lslediğin zanıan, Bu izahatı dinledikçe, ~!il Beyin larına girerek onu uzaklaştırırlaı·ken, parlak bir fikir,_ 
nuzları olmaya raz.ı olurum det, Uıtin- şehre nasıl girip· çıkabiliyorsun? ·· heyecanı artıyordu. l\fütemadiyen: General Aleksiyos'a dönerek: Diye1 bağırdı. 
IiğJ kabul etmem ... Ben: halis, muhlis - Bunun · izahı, çok kolaydır, efen- - Evet.. sonra.. • - Ne dersin, General.. bu adama te- ' * ıc"'ı:.ı TÜRK mukaddes Bizans kilisesinin evladla- dim... D ld d G ı A sadüfümüz, herhalde bir mucize ese-iyc, mırı anıyor u... enera -
rındanım. Bi7.anslı Teodoryos, birdenbire s(j· lcksiyos da, ideta nefes almadan. Bi· ridir. değil mi? .. 

- Aıa .. çok aıa ..... Şu halde, gene ve 

C Tarihi macera Yazan: TelrlkaE)o· güzel karını dünya gözile tekrar gö-
romanı ZIYA ŞAKIR 26 rebileceğini ümid ederim. Anca<. doğ-

---------------'---------- ru söylemekte devam et ... Kıyafetine 
- Şu halde .. timdi biraz sen sus da, 

ben sciyliyeyim. 
- Buyurunuz. 
- Gene ve güz.el karını, dünya gO-

%.ile bir daha görmek fikrinde misin?. 
- Ah .. ne demek?. Onu, dünya gö

z.ile bir daha gOrmek, ondan. bir gün 
bile ayrılmak fikrinde değilim. 

- Şu halde .. soracağım şeylere, doğ 
ruca cevab verirsin ... Verece~in ce
vablar beni tatmin ettiği takdirde gene 
ve güzel karına tekrar kavuşacağına 
emin olabilirsin. Fakat beni aldatmaya 
kalkışırsan .. artık o zaman. karını an
cak cehennemin kapı.sına gidip, ora
da beklemeli.sin. 

- Anladım, efendim.- Hem ölmek. 
hem. cehenneme gitmek .. hem de ka
rımı orada t>eklemek ... Bunlar. hoşa 
gidecek ıteyler değil. LUtfen sorunuz. 
Azizlerin mukAddes başları üzerine 
yemin ederim ki. bildiklerimi tamami
le doğru ıi»yliyeceğim. 

Halil Bey, derhal Bizanslının kolu 
n a girdi. 
• - Öyle ise aessizce yürü; 

Dedi. Ve adamı kaçırmanuk için ko- bakılırsa, oehirllsi.n, değil mi? .. 
lunu sımsıkı tutarak. General Aleksi- - Evet.. bütün ecdadım gibi, ben 
yos'un aabırsız.lıkla beklediği yere av· de şehirliyim. 
det etti. - Şimdi de, tehirde mi ikamet edi-

General, Bizanslıyı görünce, şa:şır - yorsun? .. 

dı. uh 1 - Evet.. buna, hiç şüphe etmeyi-
- T af şey .. bu adam. Jtim, Halil niz. 

Bey?.. - Fakat ... Böyle bir harb esnasında, 
Diye. mırıldandı. bahusus kale kapılarının ıımsıkı ka-
Halil Bey. Bizanslıyı serbest bırak- pah bulunduğu bir zamanda, şehirden 

tı. nasıl çıkabildin'! .. 
- Onu. ben de merak ediyorum. 

Şimdi, beraberce öğreneceğiz. 
Diye homurdandı. 

Biz.an.11lı, General Alek.siyos ile o· 
nun arka!:ındaki Türkopollan Rririır 
görmez o kadar taşırmıştı ki. olduğu 
yPrde donakn!mıttL Halil Bey. elini 
omuzuna koyarak isticvaba başlar bat
lamat kendisini güçlükle toparladı: 

sOyle bakalım dostum, adın 
ne? ... 

- Teodoryos. 
- iJA'. .. Şu halde, rumsun. Latin de-

ğilsin? .. 
- (Dindarane bır hürmetle Qrto 

- Hakkınız var efendim. Şu anda 
hiçbir Bizanslının, surlardan dışarı. 

bumunu bile çıkarması. mümkün de
ğildir ... Fakat ben. istediğim vı.man, 

tchirden gizlice çıkabildiğim gibi. ay
ni suretle tekrar girerim... Nitekim, 
bu muharebe başladı başlayalı, haft..'lda 
birkaç ı;tece, usullacık şehirden çıka
rak, baılımı timar etmekteyim. Hatta. 
şimdi beni yakaladığınız zaman da, 
ayni işi görmrkte irlim. 

Bizanslının bu sözleri, birdenbire 
Halil Beyi heyecana J{etirdi. Acele ace
le sö:vliyerek isticvabına devam etti: 

- Çok ili.. ,ııcnc ve güzel karına 

zünü kesti. Surlardan tarafa dönerek, zanslı Teodoryos'u dinliyordu. Dedi. 
al cak 1 k b . h ula" gı'bı· n·· ·· General Aleksiyos, acele acele ce-a aran ı t.8 ır ey ,.,oru- Teodoryos ise, bir an evvel gene ve 
nen kale bedenlerine göz F(C'zdirdi . güzel karısına kavuşabilmC'k i<"in. ace- vah verdi: 
Sonra, parmclğını o tarafa uz.atarı:ık sö- le acele i?.ahatına dcvıım ed!yordıı: - Evet.. Ben de bu fikirdeyim. Her 
z.ü~ devam etti: _ Hiç kimsenin kıymet ve ehemmi- halde bu adamdan çok istifade edece

- Bakın .. şu, hayal meylll görünen yet vermediği bu küçük merdiven, hir ğiz. Onu bir casus gibi kullanarak, 
surlarda (Ayas Romiinos) df'nilen bü- hayli zamnn babamın İşine yarndı. kalenin ne suret!e müdafaa edildiği 
yük kapıyı muhafaza eden iki yüksc>k Başlıca iş i, k<tçakçılık olan rahmetli ni öğrenebileceğiz. 
burcu farkedcbiliyorsunuz, değil mi?. babam, ~ümrük memurlnrı J?Örmeden, - O kadar mı? .. 

_ Evet .. evet... bu merdivenden bir hayli eşya kncır- - Başka ne olabilir? .. 
_ Sağ taraf teki burcd<ın itibRrcn. dı. Fakat zavallı bab:ım, bir meyhane - Ne mi, olabilir? .. Dostum, 

gözünüz.Ü, &ağ tarafa doğru gezdiri- kavgasında, başına bir odun yiyer~k ral.. K,·dcye gireceğiz, kaleye ... 
niz. ölüp i<!İUikten sonra, evimizi ııe~indir- - Nereden? .. 

Gene-

_ Evet. mek. benim başıma kaldı ... Jı.fadcmki. - Bu adamın gizli merdiveninden .. 
_ Yüksek.. dört köı;;f' büyüle bir doğru ı:::öylememi istivorsunuz, şu h;ıl- - Nasıl? .. 

burc var, görebildiniz. mi?.. de doğruca söyliyeyim ki bu merdi- - Nasıl olacak? .. O adam, gene "e 
_ Evet. ven, bR.bama ne kadar faydftlı oldu güzel karısının yanına nasıl dönecek-
- İşte, benim evim. 0 burcun tam ise, benim de ·o derecede i~ime yara- se, öyle ... 

y•anındadır. Ve evimin bahçesinde de dı ... Muh;ı;rebe başlayıncaya karlar, be- - Şu anda zihnim o kadar karı,tı 
suyu çekilmiş bir aya:una vardır .... Bu bamın san'atine devam edi~·ordum . Ve ki, ne demek istediğinizi mümkiin de
ayazmanın üzerinde, vaktile küc:ük hir böylece de.... ğil anlayamıyorum. Fikrinizi açıkça 
manastır bulunuyormu,. Bu manastır, l-Ialil Bev, birdenbire Teodoryos'un izah eder misiniz? ... 
zelzeleden harab olmuf .. yalnız. temel- sözünü kesti: - Basit .. çok basit.~ Ben, Ş"İmdi bu 
!eri kalmış. Arsasından bir k1!Smın'a da - Dostum!. Verdltin 1zah:ıt kafi... adAmla gideceğim. O merdiveni göre
bizim evimiz yapılmış ... Bu manastır- Sen biraz. şurada istirahat et. ccğim. Ve yarın gece de, T ürkopolla
da yaşıyan kefişler, Bizansıp en nefis Dedi. Ve sonra arkasına dönerek. rımla. ayni yoldan kaleye gireceğim . 
şarablarını yaparlarmış. Ve bağlara Türk dilile Türkopollarına şu emri General Aleksi"nin ştözlerinin önün -
daha kolay gidip gelmek için de, o verdi: de sanki bir şimşek çnktı. Elile H<ılil 
ayazmanın içinden girilerek henıiekle- - Bu adamı, biraz uzaklaştırınız. Beyin omuzuna neş'eli bir pençe in-
rin kenarında nihayet bulan küçük Fakat. sakın, kaçırmayınız, dırerek: 

, 

Ertesi gece - ki, 1261 !'ene9 Jııl lfl-
ayının 25 inci gününü, 26 ncJdg , _of 
layan geceye tesadüi ediyor \J ~ 
yirmi beş bin kişilik bir ord\J· 
ce harekete gelmişti. 5"tf 

Bu koca ordunun bütün .. ~. 
adeta yerlerde sürünerek yt.l rs bit I"" 
her tarafı sükOnetle kaplaY11 a ool 
tabakası gibi, Bizans surloıtll' • tı''f 
ilerliyorlardı. ~ 

Derelerden ve tepelerden ~ b~ 
sel gibi akan bu ordunuıl FO"'' r.ı' 
(Topkapı ) dediğimiz - (AY8 il~ .. .f 
kapısına yürüyen cephesiııırı 1"r. J 

d. ·nr -" 
rını, T ürkopollar teşkil e 1' 1,,.ıı"'"/ 
ne bugünkü tAbirlerile- <~ \i~ d 

il . d'k k•1' • sır arı nı ın ı ten sonra. .- cfe1" ~.,. 

yi geçiyorlar .. derenin üsftlflpı11) ~-· 
tırmanıyorlar .. (MithatpaŞ~ . rlş1"'ı~ 
diğimiz dUzlü~e kadar ilerlı) ~1 tı~~ 
pının tam karşısında. -~~ ..,tıı ' 11'' 
başladığı yere gelince. yoıtldl"rlP ~· 
re uzanıyorlar .. Gecenin °A ,11 fl 
meti içinde, kulaklarını ~v~rlıt~ i1' 
no~) kapuıına dikerek bele - t<J'1' Jctl: 

· dcO _, 1 
Bu ordunun harekettn 19rıfl .... , 

saat evvel. Türkopol slaY• dJ• "1'' ~ 
mandam Halil Bey, ya~: elli l ~ 
kılıc ve hançerle ınüsell~ "1,}c:li\ tı"' 
kopal oldbğu -halde cH:ı.I :1<"' t p) ' 
ki u mumi karargahtan ~;:Jı.aıs ı ' 


