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SUMNER VELLES'i BiR NUTKU 
?# I!!! - ____ , 

· Bayramınız 
--------

''Bu harp bize dünyanın dört 
köşesine kuvvet göndertiyor!,, 

kutlu olsun 
Bugtin Şeker Ba~raırudır. 

Türk milleti bu sene de ba~·- ' 
raını, !"ulh, huzur ,.e enutiyct ' 
i~iodr idrak ediyor. Bu bü· 
yük n;ı™'ti a'il milletimizin 

şuurlu ' c imanlı biTJi.ğine, 

Pahalılık ve ihtikar 
5_elıimi tz~et SEDES 

Bu günkü _hayat pahalılığını 
~ on l\Utü bozuğun ihti

karı mı doğuruyor:• 

·-
Demokrasiler, Diktatörler tarafından esır ·, 

' kahraman ordtLmuzun ku\·· J 

\·eı '"kudretine ve aziz Milli \ 
~efi nı iz:ıı ""' k ve "1a~e \ 
gö~terdiği rnu.ciz<'\; JllU\'affa- ; 

kjscıe bor~lu bulunmaktayız. 

Buna hiç dii~ünıııeden: 

- E\et! diyenler rnr. derekesine indirilmiş alaylara üstün Bıınu dii~ünnıedik.Jeri için 
söylüyorluı; onlaru k~r~ı da. 
yiııc hiç düşünmeden: olduğunu göst':rmekte kusur efmiyecektir 

•İkdam., muhterem oku· 
yu<'ufarı.na ~eLt-r Bay-ra-nunı 

kutlarken bir~ok yıllar ayni 
sulh, hunu ve imanlı biTlik 

- llayır, bayat pahalı oldu
Cu için ihtikar nr! ihtikarı 
doğuran Jıayat pahahlığıdır, 
cevabını ver~nler roc\·cut. 

Ya fiat tahdidi, 
ya vesika •. · 

Toptancı yaphğının ce
za•ını ,;ekmeye bafkı
ml§tır. Fakat bunda!l 
halk geniı ölçüde :z;a

rar görmüştür. Mah
dud gelirli zümreyi ko 
rumak ıçın alınacak 
tedbirler hiç §Üphe yok 
J.i buna göre ayarla
nacaktır .• 

Yazan: ŞÜKRl!__ AHMED 

A faki münakaşaların h_al_k 
arasında deuını gıbı, 

afaki kararların da hü
kümetçe tatbiki, dünyadaki iç 
idare u~ullerinde, ekonomi vo 
ıa~e ı~l~rinde iızler bırakan za
·arlar husule ı:etinni;tir. Türk 
milleti, halkının en olgun mil
letler ara.uıda bulunmaktadır . 

Hü.k.ı1nıl'miı i;e en Heri devlet 
•e hüküınctı temsil eyler. ~Jilli 
mücadele, Cumhuriyet «evrile 
onun em.sal iz b.ışarıları, )mdi
ki cihan harbinin iç idareler, e
lunonıi, ia~e al'ı.ullerinden alınan 
dcz,INi bi~bir ferdin en ufak 
~üplıcsi Glanıu kr, esas t~kila
tına güre ,:İya~et, ıdarc, ekonomi, 
ziraat, nafia gibi bütün işlerini 
Cam.im "' idare cyliyen hüku
met adamlarınuzı olgunluklar 
ustWıe olgunluklar iliivesile tam 
miinasile olgunla~tırmı.ştır. 

Dördiiucü yılı.oda devam eden 
harp i~tnde ekonoıııi \.e İa5C iş
k.rındc dahi Tiirk milletini, di
gcr muharip ve bitaraf millet
lere nazaran yeter gıda ile daha 
iyi beslemek hususunda elde <>
lunan .ınuvaffakiyetle.r ortada
dır. Buna rağmen bazı gıda 

maddelerinde, Ticaret Odasınca 
yapılan istatistiklere göre yiiz· 
de 250 yi bulan fiat yiikseli~i 
vardır . Mal saklamak, ihliyaçtın 
farla gıda nıaddclerini evlere 
depo ehnck, 3 yıl wnrayı bu· 
gÜuden dü§ünerek d6laplara, 
f>andıklara eşya saklamak, daha 
sonra yük>ek rıata satmak fikxi
le depolara istifler y·apmak mu
va-Lcnesizliğin ba5ta gelen amiJ
Jerindeo olmuş, bundan hükU
rrıet zorluk göNliiğü gibi hnlkı
tJuz da zarar etnuştir. El bi~li;'.;i, 

lıüküructin tcdbirlerile h•llıııı 
harekel!cri arasında tam olmaz
f.a nıu'\·az.cnef'izliğ~n de\ anıın< an 
gôrülectk zararlar clbctıe ki da
ha ~ok olur. 

'l'opta..ııcı 1ncir, arct<'l, Iiir kı un 
pernkt:ndtei aras~:ı, !-.;.,h~lar ve 
fı.atl:ır ı.erbc~t oldu!<t:ın <>nra 
ıu h.sil ıie kapıldı •e kalıldı. 
l>cpoların~a Jer de daha raha
lı s•toıak fiknle mal snklı) an 
toptancılar, ~imdi miistah'!iıllc· 
•in de oyııi hart:ketletı kar"ı ın-
c!u kaldılar. . 

•ElcPzllü min cinsi.il"aınr-1> 

llıtı;;t:ılı-ilin ahlakını hcunakt 
8.ınil olan taptanrı: ı~cnd'sının 
\'e onların ih1İ,)a~;;ırını te::kıl e-
den muhldif gıda maddelerilc 
«'Ş)anın 1 nıukavl'ınt·ti z01·ı. stı

ı:ını h s-nl~diklcri IİJ!gaları o 
>ra ıııa girdiirr. llu harrkl"tler:n
d ft,~un e,)lerlc. e ~und T&SJ 

ı: ldıkç·' ı.ıkardı!darı hu)fet \E• 
1 lıraL sc 1 ri 'il. .. u.ı dalıq ok tJr
C taktır. Bıınlar kcn<l ler ni ha
''• luız.,uçlara •Ürükli~ c~ hi..lc i 
!Jasıl ulup da hiıliı bir ken ra 

(AlU'.ı\'I S. 
0

3, sıJ, f) 

Sunmer Vellt-. 

V:ışingııon JI (A.A.) Milli k<>n-
~l dı.ş ticaı'i't t.opl.ıım-.nda bir nr
tıu&t: Wyi:Yı u }Jariciye nazır ırn":avinJ 

Swnner Vt"l!es At]3otık b"Y nn~ı
n~ ana bat,arırıı uh ti k~n ,w:ı.a 

cıem;ştir ki: 

•Binleşik Amıerika n111ı.;t' 1 tarhiıt 
e.n. şaşırtıcı df'Vrcsini geç )'di~ı gibı, 

milli bayatı.nd.a da gt 1ni.şiş ö!çude d<'
gişlk!liklrı- meyd;.ı.na ,genıişt: r 

Dirlı :k .Aanenk(l bugün, fl15ar.~ı

gın şı.:ncliyt• kadar ac:hgı :ılunıda bu 
kadar kılemeıniş olduğu l'n büyük 
bir savaşa giı'işını~ bulunı.yor vı• en 
vahim tehlik-e-)e..""'I de önlem('k :ıx.>

runda kalımtşt1'. 

Buna. ra'1T!enı Pearl Ih.11W.. t -
arruz11r!'llciıan br1·1 ınul '"-bf'yc gOI 
atacak olu.nwık. Birleş.ık Amc ık..j m •• -
letinin lllltfoteşem bir ham:ıe ıle 
tam b~r vahdet tıalinı g rdığl b·ı 

andan ftlb:ıren, amcrik~lı o!n1aktan 
gurur duyablliriz. Bll hanbin kend1-
ne ınahslJS ln<.ıhiyeti, bızı dü11ya.o111 
dört köşrs;ne kı.;;.vvetfert.rnizi g~;
dermeğe n1edüur ~~yor :?ıtti1lı-tlmı

'in h'çbil- ı.a an :ht'yaı; gQstı·rn1e

diğl en büyük ot·duyu tP-.kit etmek 

üzereyi, ve Mp.mızrle ne mu
k~I va.."-ıta!ar1a b\ı, başa..ıya e.rı
şild.iğini pek iyi bilıyoru.1 ll11r ge
çen gün, deniz kn\"\"t tlerirni.zın h~k~ 
kını \eAlinı: ttirmcıttı• ,..,. Amerikan 

(ARK.ASI S. 3. SÜ 5) 

İ\'İnde y<:oj bayrama 
ınaınız.ı diler. 

kanış-

Gaı.etl'n1i1, Ba~ ram n1üt.,a
s.ebetile ~·arın 'e çar~ınba 

günü çıknııs arak l·eı-ini •Kt
zıla;) "a -bırakacak '\e JlCTsem- 1 

. ' 
be gününden itibaren neşir 

\:azift'sine dcvRm edecektir~ 

Saat Dakika 

7 53 1 _, 
Amer:kanın 

Moskova 
büyük Elçisi 

---11---
Kuyblşelten Tahra

na gitti 

1 Stalin.,...ad sok&kl&nıtda htrbedeıı Alman askerleri 1 ______ .:; .. -

C • •) 
Stalingradda biitün 
mevziler düzeltildi _; _____ _ 
Staliniradın b.ıttı şimalinde ileri hareketler 
kaydedildi - Novoıosiskin doğu cenubunda 

iki piyade taburu imha edildi 
Mlf- :')V:l. 11 (A.A.) - 0~1t· u;,<'rı 1 bugurırQl:u c.km..m k!.....lo..:d ı . .ç:ıı bar 

fl('-şr('dilcn Sol'Y!.1 tt"blıt 'Zlif\:r ~.ıı:yı9: .. C.ı hr A!ranıa. · s 

-O . ,_ h it 1 s·... ~rad'ın ş ·na •. 11(; 1 IVÇı m;:, .ı Je-1 , kteşr .. ı. ı cesı lt. orımız ~4 

ı lin&rad ve Alo:r.ı.10ı.-\. bOlge' ı rinde rın muc..afaa e-den rıas k "\;et.erıın..ı 
dfişmanla çaı-pı.;;ın..ı.-:laNiıT Ceı>ht>n n ıi\.~t.· ayırn:ağa hı'lr-uz 11W\ arf<ık (ıla-

d1i(er k-e ::.ınlc:r•~ ıe k; y 
~ey )'Ok.tur, 

1 

m.a:roı.~. buh.~~n ber<ıbı r bu:rad:ı d{'.:ı'f' bir 
vaz.o·Pt ~tt*':e fenala~· adır. 

l>ıgo;- taraf'tan \rog:ı tiLi'?'!n<lıf'kı 
M O\ 11 (A.A.) ~- J l<:t'fiV\'&ı n: · ı~ bl:.;)"UK b-.. saha ~hil nele 

ra<lyo .. --ww.n "\iP!-d gi b hubert• göre, 1 Of"\:~) b e•t.e tı)J>Çt.. at ş.ır:e 
bomr.Ja ~ı l ınıdcn ve 4::-pcı!dnn nlı8~ bu,u .... ıı.1?.D.1.taclıı. Buna rağ:111·n 
yar'ti m gOrt n sı•\yı;t klı'a.G·-ı N<Y"°"'" ('t"Ş.11 . getl}l'ltı.r adeta rnek doklı .. 
rosısk'ı· crn_.p dı uıiunıa diJŞ"1ınna :Yıt"l:l;.,_ rr:Urnık:ıJilıı tHnını· cie",·:ı 11 
;-;-ıddetl~ k ... rş hu.cwnLı!'da bul k- ecHyor 
~adır ~~ ~ad .Aln:•nıl"r gotç~n ha!-

?\.fv.f:'-'l>vn ı... IA ... .o\.) - Reuter t.a ıJeri·l<'n11:ğe rm1'\ah"' o'~ar-

Paholılık:la ihtikarı: Tavuk 
mu yumurtadan. )-uıuurta 011 
tavııktan çıkar? da\·ası şekline 
koyanlar çokluktur. Yanlı . Ne 
ihtikarı pahalılık doğuruyor, 
ııe de ihtikiır pahalılığı. 

Hayat pahalılığını ycryüzii· 
nü dar çeınberi içinde lu. kaç
lı} an ~artlar doı:;'Uruyor. ilıti
kar ise, de,·cnin bir ak(•t·ıc ~a .. 
tıldığı ça~lrrda da vardı .. :lluh· 
tekir, eani gibi, <ahtek:ir gibi. 
hır tz., dolandırıcı, ~ ankesit."l 
gibi bir )·aratılı~tır: Onlar gibi 

t·t•ıa ~Ornı('lidirlcr. J"akat ihti
kirı yuk ehnck iınk.iiıısızdıT. 

Hay at pahalılığını ise önl~ 
nıck ~ok giiçtiir, fakat imkansı• 
değildir. 

J\luhtekirle beraber 'e a5ıl, 
iktı'ıat kaiı.lelerioin pe-:-ini ko
\•alamak, iktısadi biinye~i kll\
•etlendirnıek, ba~·at pahalılı
ğının dercce~ini indirmiye ~a· 
lL~mak fa~ dalı .,ıur. Kanunla 
beraber a'ıl bilgİ)-i hareke~ 
getirmek Ji'ızımdır. 

G ö be_l_s __ i_n __ b i r nutku ;:~·~::::j:~:.~::d~s!'~e: ~~~l:~.::~~.~~~:~~Ii~r·/ --e-u·-· y_c._'\U~-.Kk_ .. \_sı_b_sl~-r3_. _sd_ti_.e_&nı_ı·z--m-u_h_a_r_e_b_e_s_ı·--
N az 1 r, A J m anı ar 1 n fikir haya tına silme sefiT bu seyahatin Stalin'in ::=~ ~~~:ın"·' ;~'~n vor;~: il 

Tahran, 11 (A--\.) - S<"farct 

kara ve oen !7. ata~elerıle birJ.k
le \iaşingtona giden Bırle~ık A
ınerıkanın Moskova s~firi Ta.L-

k k f 1 beyanatı ile doğrudan dog'ru)·a k · ı·· •• ' 
sokulmuş olup or u ve ası asız Q<» ı ım .. uşn.ı>ıktr.veter""'ka:-

! ~ ~ ~p·/: :/:; • :;~a;; :ı: h ~'.ı: ~~~ ~~;; , ~"': '"""···~ 7~~;·;·~,ı · .. ~.;.'; ;"
1 

"" """""~') 1 4 A 1 ma n den iza ti s ı 
,.:~i:~~-.~.a~A::İ;b:-:.!.~~ Grozn·ı de çok bu··yu··k hasara uğratıldı 
a~ıl;~ törf•nınm. yapı,lane5ı müna -c- -
bı·tile oo,Y'Ied;ği nululldta, nr. Go-

~~· r:::~r~.;,!r:~~~ıa~~b :;;,~i~ y 8 n g 1 n 1 a r. Ç 1 k 8 r 1 I d 1 TAolmnı·aıa~tloalru, k geçen hafta içinde 178,000 
t.r. M'""aôryh evvell ~u ciheti ta•- 31 gemı batırdık, diyorJay 
rih otımifJ-1'. r: 19-33 ten beri Al:nanya
nm pek nnıa:zıza·nl O• 111 kltl-ia.51 ve iç
tlrn>ai tekaa1ülüni.!n harekı·~ nokta~ 
tası Alman ımJJllotinin teı~r.,·k?s 1 r....1t; 
vllkııa gf'l'l'T\İş olan zt"cri bir i.:.tihaJc 
ot'Dı ]tuı·. A?m:ı11 miDeti, o ana ka 
da.r mı>çhul olan nir,betlc:- dahilir.<l~ 
rnt>-m:eketin mR.!1 ik:uıvvı.tti.ni.'1 irM~ 

PflM. medar olmuş olan biı· yolda 
sevk ve ~are ed'iln11iştir. 

Almün pl'opaganda nazırı bu harp.. 
te A!ma~a.nın !asıla•ız teceddüt t"t
mekte olan nıi1li kuvvf't:n ha.kiki 
kökü bU'lunan fikri n1e\"<.'Ud'.yc...f.i için 
de mücadele i'<!Prl'<k: sıı·.t maddi me\-... 
ctıd~etdli muhafaza için çarpı~1a. 

nUş olduğunu tf"barüz ·t.ti:miş ve 
dUşınıanın ôa bu:.1u pek ala idrak et-

(ARKAEI S. 3, SÜ. 6) 

• 
1 

Doktor Göbbels 

AL 
-=- 1 

p r of. Halide ·-~ç~ı,-.•umb~t-İJW' i.J ... -r~o.~n"a"n_ı_,,n_Ü_"'1_b_a __ -~ 

Edl•b ,
1
.'"" ka':ıula ru:azz. m bir jürı 
, ~ bey'et:niu trc!ki! inı~en gl'"ÇC· 

t?ck birine rg; \{" ilk ~ n'at 

Bu Roman ı •nükiifatın. knuınınışıı 

FAKAT. 
ı 

1 
u 

sı!üp, Cümle v T .. r <c:e 
• .' nh~fa· 
r rini rı 

bilmem 
1 ı 1 1 1 

ve Tiirk ade 
k h.atalari e 

i 1 ı 1 

d udur ! 

----~ .. -----
Kafkasya da Ruslar bazı meYzilerden 
çıkarıldı •Don cephesinde esirieralındı • 

12 günde 356 uçak diişürüldü 
Dı·,;;."lın. 11 A.A.) A:n:.ıtn oır- 1 

dulaı·ı ba:.;JtU?mu:danl.brının 1.eblı.ı;. 
KaıTı.:-a~r.'nın bollı ~i:r.ill kısmın

da Alman dcığ kıt'alar tayyarı! t(~
k.ı ,lı ri)~ <i<stet..~enert'k dı.işrnan ct:g
la..n:iaıkı daha baska ffiC\ı-Zile•·den 
pfu::{urtn:..uşle.Jc:iir Çı robeı· içine a ! ı -
dığı e'4iv('lcc bıld;,.rtı<'n dilŞlnan g u
pu ~u boşu.! a çıkış tı.-lr bb'Gldcri 
y;ıph~a:ı s..~.n dar b:ı· sahaya ın

lt~ı.:1 .l ışlıı'. Bu ırup"n ~nıhae:i 

p~ yakmt.ı.ır. 

Ter('k üze-r-· ( e rlilşrp.an1 yapt.ı;ı 

şıddf'tli k&..""11 tsarrırzlnr pilfftü.;1ul
mı.ı tU.r. ~:«"ı\-,.·tt. pe.;rol sanayii bak.J
rntrıthın <;o&: onem:li ola.n Grozni 
§Oh üzcrın cı. ""' n l'dn ve ktı,,-
<t 1 ha\ t :it llr ~.,. tarafı..,dan yapı
lan b"r ncktııva nıUtcvı'ccıh hücıı _ 
1 r ıı ı h ·a l '"3 'e ya ·y. ·1lara. 

S s \~ "a.r LCV m ct-
n ı... • il c h ' du , an 
tl{ 1ofr1~ t.t·· at 
,. ı ı · ŞPh 1 • aı e 
~)\." ""ler n yap ı : 1 ~ 1 r.re ta-
a la"ı a;c ~ Jnln :.şlıı• 

Th n C'eph ılc r.-ır . .:·i l:> r har~

ket e~-n.:ı ı11Ca dU~rn!n bırr;ok n~·v

zı:crl tahr p edılı?Y.ş~ !'&:ıir!cr alın
m_l$, sil~hlaT zaptEd tntşti I'. 

29 Eylülden S • rteşr;n kada' b.
va savaşların1Q 356 sın:yet uçagı 
<lüşürj.ıın1il 'iı.r. 

Hava ortlusw1wı uç~·ksa\!ar top1. ı 
66 hı)"Y<?t't', ordu tt-şkill(·J j 19 i.a)'· 
yare d.C .,urnı ı 1-.-d: . J"'errlc dP 16 
tan"-. c tah!'ip ı·<li ml tı'. Bu ınıı·~t.. le So,yet kayıpların:n y.<kılnı.ı 4~9 
ı.;il- ı bu~tuc·. .'\şırıı ..ıllJ ~t 
r.a.rf'nld;:;, dıogıt c 11, e;ındc 36 Alman 
UÇ'Uğl k~~cıil ... 

\\~:onej Jrop:-ü b:ı.~ a ~JI!' :\tecl;.
lcnbc c pıyadc nltıyTn n ilJnc· t.ı.

bu.ra wı ha:ı::.:al : z.:....;'111dak1 ı
va!faLt·yet]i ır.ii<lafRa sava.ı;l.arınô,ı 
bı kcnd .. , gast.emrHştir. 

V<ıi, il (Radyo) - Rıoımıd çıkan 

eo.-fi e De11a. sr ra g:ızrt mu.
hab ., b ld:Od g<lrt' r.. ~· 
g"ilür t"n De:- ~; ~· e • dar C'la'.'1 
ııar.ı '1 te g \ 1 1 ı. r \'f ı:e-
re'.-t R 1ar ..rtı laı· vütOCa gP-
tirme t "r'~r.. it iki tarı;! kış 
hazırl •.• ı gOrueıltft• ~ r1rr. .... .....,,.._~,._.._....,~..._,,_...., __ ...,.,.....,._..,._.,..,.._,....,.. 

Dünkü spor hareketleri 
Hav 
L" .t 

nn'! yağı•h olmasına 
açları a Fener ve S r 

rınd d vam edil ir 

1 
bütiin bu h tal rı bircrbiıeı Bayram Gaf ta:aı_a_y_8 Tak-s·':~ Beş:I·taş 8 Ka· 

ett~si nüsh larıı ıızda sımpaş O • lstanbul:spor G • S ·le; aniye 1 

\.1 Hayretle okuya c: k s 1n1 z l..1 ) ..... -------.-...-..(-Tll-{si-lat-·1 .... ün:...::vraıu:ıda)-. __ ...._ __ 

L.ııc lra, 11 (A.A.) - 4 Nor
veç, karvclinm dcst<>ldediği b r 
Jııgiliz mnlır.bi ile nobet~e 
7 {er 7 §Cr ~ucum Nen dü..-;:man 
ı*!nizaltı g•ım·~cıi arasında son. 
ı,>fuı.lerc!- ce re,·"'" eden iki gunr 
lük bir sava;; esnasında 4 Al
man denizaltısının agır hasara 

uğrndı,, "" diğer 'birçok d.,,, ..... 
"'111ı ge•nısiııe isabet ,·aki olduğu 
h:W<,r vuı mekk.>dir. Muhnr , • 
gPcPJeyı;ı tcr:vıT fi1ekler.ı. ,.e ziya 
ne.-rtden merm:Jerin ışığı ile de
vam etmışLr. Kor•eller denirıal
t.ı gıım.lernP 00niealtı baınbalau 

(ABKA~I S. 3. sit. 1) 

1 IMTIYA. l<üREK ı 
Fener ve 

Ne ıaman sh düdüğünün ka
ranlık sesini duysam, de\·e 

bo~wıtla bir baJ~ ölii)or sa· 
nırun. O düdü c bu sesi veren
ler, adtna sis denilen ınaddcle~
miş kasveti be>telemi~ler sanır
s..ıruz. \"~kıa, tabiatın tehdidi ö· 
nıinde, jnsanlnrı kazalardan k0-
.ru}un ,;,, dıld·agıi, bir hala kar 
remzidir. Fakat in sonlara bu i) i· 
Jwi ~ 'arken kop rd ğı o <le-
~ ... 

, an1lı ve knrnnlık. y, ygara, sis 
düdüğiinü o) ni zamanda, hesaplı 
bir nunıayi~ ni~·ctiJc gösterilen 
inayetin ve faziletin do sembolii 

haline koyar. O kadar ki, i\.salıa 
bir at sineği sırnaşıklığile mu
sallat olan o sesin uikumu di· 
dik di-Jik paıa!adığı geeelerde, 
sıs diidüğünu duy nıamak ıçın , 

haşıııı taşa çarpan bir kazazede 
olma' 1 tercih etti[:inı anlar bile 
,·ard.r, Hatta sis düdüğünün o 
de.anılı ••kas.elli ya) j<llra. ın

dan bezdiğim bn anlarda. ııolis 

düd ünün~ daima bir cina~·t't 
eh tile titrediği sanılan ür

port ci tırıltısını bile-, ne~"eli bir 
mm kı gıbi üz1crim! 

* Ne zarJ;ın, bir dc.oiz frnerinin , 

Düdük! 
r Yazan:-"'\ 

1 ~aci Sa "ufl' h ~ 
J.JJranlık dalgalar iizer"nde va
nıp ~Önen o ~:unıu~ak 't' ~ aİn.z 
ı~ıgını gör tn1, anaıııın niı.nis.in 

duyn1uıı g,bı fl'rc.hlarını. O ~l~a 
bu rengi \ l rcn.ler, adına "'-Cı.K t 

denilen t!ÔZl•• g;,... lmcz <lu)'-'Ll .t 

n. ""' ştır ler saı ır .nı . -; n· 
k.a, tab'ztın t ht! J ü ,· c, c

sanları knzalardaıı k rn)an de
niz feneri, bır ha.13:-l arın ren1· 

zidir, l•'aknt insanlara bu i~·iliğ• 

yaparken taku1dığı " mesihanc 
sükUnt:'t. deniz fencrıni ayni za
manda, )İ.izJe yü·ı ftragatiıı , .e 
haliı-. faziletin de ··eınbolii h•ılint 
koyar. O kadar ki, gönlün1i.in ha
lis ~cfk.:ıte ~usadıgı anlarda. de· 
niz fener in in J•Uınu~ak ı~ığını 
tatnı.ak uğrunda, korkunç fırtı· 
nalara tutuJ:-sıın grlır. llattA 
o 3nlarıla, bir dciltiı fenerinin, 
bana ana.ının göz~·a ·ı kadar ı-.ı. 

l"ak \"e yakın gelen o bir -damla
c:.k ışığı, i~iıni, ~ara~· a\·iı~lerinin 
':lht'! ihti~aınlı nurundan fazla 
a:rdınlafır! 

.( ARKAl'I ~- 3. SÜ 1\ 
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SAYFA - % 

SULTAN REŞAT 
V E ~:::::::===:=-- Büyük bir 

kooperatif 
kuruluyor 

1 T Ti HAT C l LA R 
j Yaza : ZİYA ŞAKİ B No 27 1 

H m·t Efendi emreö:yor Gü
:ı kafe; i~irtle kararya gctın
lı.1-ar Reşad Effnd,, uzun uzun 
'co\ \" a C<..t; Zd l~k \'Ol!'. Bakar
ken b;şmı ki t:;rafa sallıyor: 

- Hıç bı.ı kadar uzun. kuy
rckıu kanaı•.1 a gonned:m. 
·Dıve mu.~:dan ıJUr, 

Kanarya, y<rine götürül[i.. 
·ı."° Re~a-0. Efendi a\·del f'.d·i

Y<>r. Arl<lan 'bir •aat g.cç ·yıor. 
il~ vanın sesi bird"1ibiı'e kesi
li.roc. Selıc"oini anla.m•k 'çin 
giCı"p baktık 1 arı za'tnan, ıaval

l kanaryanm Ohrrüs olduğu 
'6ÖrtiJüy-0r. 

Yine başka b;r gün .. Re.sad 
r:f< rdi büyil'< ırac -rıne g~l.i
~ or. 

- Tc.k ara'bı.ya k1>sulacak b r 
Jıay.·an alnıs<Jk isti)O'rum. s·z, 
atlan anlarsınız. Bar.a ne gibi 
~an;"ye me buluna "lirsln z? 

D;yor. 
Sö!, ay'!e t> r mecraya giriyor 

ki t' mıt Ef i ~iradcr:ni hay 
vanıarınm ahırına göturüp ~k 
:kıv.ır.oet · hır araba atını gös
t•rrrE•k moouriyetinde \kal yor. 

Bu amlan g b sapas<glam 
ar. Ul<.'<'ı sabah. biıy-ük bir dk

nUe muhafaza edildiği locada 
ıilü cıl:ira bulunuyor. 

Su !an Hamit, dikkat etmisti. 
Kı7'arn~d2n b.ri re zaman R~
şaa Efer<lin'n dairesine gil'se, 
' "' R .ad Efendi ile görüşse, rouı 
laka bs !anırdı. 

Bu, o !kadar tıx:rübe edilmiş 
b r hal a ı ki, n ha~et Sultan 
H._n ıt k llarını Reo<ad Efendin'n 
daıres·nı zi.1·aretten ımene>ıne-

e me<'our kaldı. 
Bütiın bu hiıd:sekr, tıic b:r 

::.3m !il iki kal'<kş aras ooaloi al.a
ka\' lkemneye sebep t <il et
n-cmi~tir. Sufü~ Hamit pa.di-şah 
oJdı:ğu güne kadar, küçük bi
raderi Rt'Sa.,d Efendiye 'karşı mu
BTT'Cle<'ni değ ş!i<'lr.emiş .. onun 
zi~·t retleri.Ti: da<ma bil-yük b:r 
rcızal<et!e lka1Jul ettiği g*>i, ken 
<l<>ı <le anuay;,1<:n :za.manlaırla, 

mu.d o!.an zıyaretlerın de,-a.ııı 

elimışlir. 

•• •• 
8u 1ta" AT ze, son sen<'l<'rinde 

(l<'k acayip bir ™l ge!mıştı. Son 
de•H<de SE'Wiiğ büyük oğlu 
(Yı;,;uf İz:ııeltın Efend ) )' (ve
. &lıt) , .. pma~·a ımuy:Jfa:k o1a
ma) ın<ca fena 'halde s:nirlen-

;.i~" ,b:radet7.ade1erlne -vani, 
Sukan M("(.-idın oğu .ar na- iide
ta \'e ~çıkı.on aç 0 a <iuçm•.aıt ke
...,im-: i. 

Sa bu ıı-t han-E<.ac., ' kı~ e a)
nlınıştı.~ Su1t,rn Meci<iın oğ.'1-
lar ra (~.'eddı) kr, Sultan Azı
zin ~· lızadcler:ne de (.\7. zi) ler 
dl')ut!ardı. \'e t·unlar, Iöı.!e 
gorülccek dercedc faıc<h mua
ıne le fi rüıyor lıard.. 

Sultan Aziz, ,e.ıabt :'lhırad 

Eien~I nin J<uvb:ı;gal ıdere kuş
kürı<ie pdk sefüıane bir hayat 
gcçı.ırliğ:ru bırh .. ne ede.re>k. onu 
Doln~lbabçe sarayır.ın yanın

daki k~ ve · ""''ell daiıeye 
geErtlı. Ackta, htl>-Se'tti. Diğer 
(Moeôdi) Jerin de, Ş'-~'li bır 
öz hapsi attır.da 1\nıllll'durul-

ıralan için emir verdi. 
Üç seneye yalk:n ·bir mü<ldet. 

~ull«n Meddin ,ehzacekn, 
mıılüım ve ıır.ua}")'eıt saray adam 
tarından lba,ka lh·ç kimBe ile 
krnuşaına.z <>'rlular. 

P ~ahın (ıra.de) si '.tTadık 

ça, sarıylac,~.dan ç>kaml')"Or
laıtjı. Biı'bir1er;ı.L zıyarete gı

d rlaıd" Ancak. rt!Smİ 
;unk!rde, Doimaba.hçe sara-ym
da .bhıt:lırlıedn,. tesadüf ed yor-
1ar. A •tk üzerinde gönıış b:ü
)or'llrdı. 

Su.tan tedt şebzadek>nnın 
bu ıntı!ı ' ıziyet .. ba::lkın b:le 
na:za.rı d kkat..n_ celıOetııni~ti. Bu 
•ı:'bpten, iıalk arasnda zuhur e
d n ded'kodu r, Sultan Azizin 

' ne ık~.dar .de'\~::ım <: ~.lıcdı. 

Su an Murad n tahta çı.kıı
dak· ·adan ı t haren de \'azı

t d ğ şt Bu defa. da ultan 
Mec d n oğulları serbest kala
rak, Suütan l\z;ziıı f(lhzac:leleri 
tavzli< ma g«tli. BooLarın 

hır k ile temas ederek. babala
r nın inUı:arnıru almak teşei>

~iisı.ıne ktya.m etınemele1'i 'çin, 
s~·r; ayn göz hapsi altına aJ.91r 
T. !arma ımeCl:ıur yet hi.R5edı!dL 

k t "•in 2arn tara± sura- · 

sıdır 'ki, Swlan Murad tahta 
çıklrgının üçü.nw gllnü (cm
ner) eserleri gi'ılJleml<>ye başlar 
ba..,:lanaz., :Oiraderlerinirı vaız· 

yet: de birdcnb re değişti. Müt
hiş ve kanlı saray entrikaları 

çevinmeye 'ha:ı:ırlanan SuLtan 
Mur~dın validesi (ŞeVke&i 

Kadın Efoodi), Qğ-lunun ra.kip
lerinı (NiQbetiye) ~ı<üne 11op
layı.p da <>nfan bir çırpıda ıza
le) ye IIl'llva.ff"'k olamayınca. 
- tıpkı Sultan Azizin yaptığ) gi
bi - şehz.dc\erin saraylarına 

kapıınmalamı ve ha i!.e temas 
ıa bulunmarnalaı·ını tcmın iç·n 
alakadanl;.ra emirler veııdi. 

Bu vaziyet, Sultan Uaani<lın 
tahta çrktığı güne kadar devaım 
elti. Faik-at o gün, yeru padişa
hın bütün ~anedan e~Joanın. bir 
arada görn:ek arrnsunu zhar 
etınıesi üzerine, vaıi;~t deıilıal 

değişti. .. Şehzac!elerin., tam ma
na sile hürdyetlerl iade ed~'ş 
ti. 

Sultan Ha.mit, (1293 seonesi) 
Sııtıan syınn 11 inci penıambe 
günü, sol tara,fına biraderı ve 
vclisıhdı Reşad Efendiyi, lkal'Şl
Sl!ıa d'a otı1tl'l '4üıçük ~ıraderi 
Kemalebtin Efendiyi otu1"arak 
açJk bir faylton ile Ayaooi;ıa ı 
samlsine gekii 

Pacliı;ahın bu gelışi resmi bir 
m •h:yeti 'haiz deği·ldi. Yeni hü
kCmdar refalkatiı~e ki kardeşi
ni ve maiyetine de !bir kaç ya
verin. almış .. h ç bir meras!ıme 
tib• tcı1maları camzye geliver
mışt 

Su.tan Hamidin bu Jıare!k.eil, 

ve banı:sus 'kard~leriı1c kal'>)ı 

ıüıar ettiği &anılıni \"az'J·etleıi, 

hail< -Ozerinde çok büyiik -tesir 
hu.sııle gelinli. 

Bu hareket, valıı;t ~ugiine 
münhasır kalmadı. Ramazanın 

seı'«izind salı günü, (Tophane 
Kasrı)nda iftar eden Sultan Ha
ırrit, Reşat Efeı>cliyi de oraya 
çağırttı. Yelll('ktcn sonra, Dol
ma<l>Mçe Sarayına avdet eder
ken, y ne ıa-aolıa.sına ald .. Ken
<li.>~ Sarayın binek taşında in
dik~ ı.onra, a-.rni araba ile Re
şat Efendiyi Veliaht daires ne 
yolladı. 

(Daha var} 

• 

Bir lsviçre 
Ticaret heyeti 
şehr.mizde 

2 mtıyc ıratjkfık 

bir aDl~ma yaı;ı
lacağı sanıhyo!' 

'lerı1en rrtcı.durr:ata gorı.! 1J' 
lsv1cre t.caret h"~·et şe+ırımi:re 
gı:hnı~lır. Bu heyf..l n n:!eketı

mızle İsviçre ar"'ı.ııda 20 1111.1)-0ll 
İs\·içre fraıJd.k i:ı:r ar.:.aşma 
yapmak isleme4<1.ro.r. İsviçre 
20 miiyon kıyrnetmde makine 
ve y~dek maıheıne verecektir. 

ŞeJler ıa....,arı 

-------
Esnaf cemlyetlerl 
ba ımetle lb.tıyaçM 
ı arı n ı llBl'fllıya M 

callıar 

Şehrın11zdeki esnaf oomi
etleri için müşterek bi.r cU

mwn Emaf Cernietl.en. Koo
peratıf;. leşk>I olunması h'"k 

kında tetık kler icra ohın· 
maktad:r Halen ~ut o

lanocm:~-etı:erin mahdu koo

perati fierjn in bi rlevli.ri.Jroesl 

ve lqı.JO!>eNıtifı olrnıy.an re
m y t>ılerin <le iştıra.kıleri su
re11!e \kurucalak alan bu bü

yü.k k<><>peratıi!iıı sermayesi 

· ~ gen.ş olacaktır. Bu 93ye 

de dağtnık ~·e mü.nfeıı't koo
pentif!crin- tev·hidile ır>a>S

.raf'.arı azal.acaık vıe esnafın 

ihtiyacını görecek mı>ddder 

daha 'lxil bir şeıkid.rle satın ıa• 
hnaralı: IİZ'8ya tevzi olu.n~ 

cal<'ttr. 

Tacirler cephe 
mi alıyorlar? 

-------
Zeyttnya.,.ı uedrH---ıaenıesı l~hı nauer 

1ıönder;141 
Zeytinyıağ ı \'e pir nc!n be

yannameye t!ioi tutu'ıınaı;ı üıze

rine zeyl'nFğcılar Ya-it bö!geie
rine, lc'lgra.f çekerıek piyasaya 
.Y aıı gönde.rmeler.ni ya=ı~lar
dır. 

Bu sure<Ce ;>i,\·asada ıınevcu·t 
yağlar:n miktarı be)1'nna.ır.e

lonle a:z g~ter'.;,nıJş olac.ak ve· 
fiyatt.a"·ın di.kilrübnEU'Tlesi için 
yapılacak teşett>üı.lerin ve ah
nacx-k tıt~:ıı:cıın tes:r.siz k&l
n::ı;.,,ıı.a r.alıiı!acalctır. Zeytin 
;ağı bölgeleıfrdcn T caret oda 
sına ~:rniş olan mallımat.a gö
re, buralarda stcf.K oLarclı 23-30 
mJ·s~n k:lo a.ı.ı bllda zc_~·t.inyağı 
me\'Cu.t bulı lırl~u _.,nla;;ı'.mak 
\ı:<l;r. F;y,aları 220 - 225 kuruş
tan ~,agı dü,üıomemck için şeh
rimize yağ itıhalnin mürrl<ıiin 

0Jd1:ğu gecil<t'ri eeği söylen
mek (d T 

JYıi;er taraftan pir;nç k ri-· 
katör ri ~ı:dL'.ıan çeltikleri ·şlı 

ycı< k p.) a~o',\ a çıkaı1na<l:an ev 
\'el, btiti!.n te ek.küllere \'e bc'e 
aiycr.ın göstc:ı:-cceği yerler~ ve~ 
r< ete kl r b·~ sı:ret p'r'ncill ka 
ra 'bo ~.)ıa g1 tfr.i('s!ııc niir.i ola-
021'.t' rd r . 

D ğcr ta.rafı.an A.':C<arndan ha 
bcr veri!ıdig.He razaran, bu se
l"ek ~e ik mat uru, geçen se
neden 15 bin n faız4ı.:1e 65 bm 
toru bulaea:ktı.r. Bu ra«am 33 
bin ten p rince tekabül etmek
le'!ır. Yurdt:ınıUZ'lRI. bir serıel:k 
pirinç .:.;;fS-.':t'lci 25 bin to!ı oldu
ğuna göre, hanç:cn geleccıklcr
Le beraber 50 b n tona yakın pi 
rmç st"o .. 1<ıımı.:z o1'acaktı.r. 

Son günlerde baıkıkaJlard,a. ~e 
ker ·buhmmam;,,;ı etrafın.da aliı 
kadar ma1<.aoılır t.etküt'er y•p
m.aktadıtc. 

Lfıeıere talebe Jlay .. 
dı ml4deU bltU 

Şeker şimtı, şeker a!ımak is
tiyım1er: müracaat t2ri411erine 
göre sı,..yıa ke>~ a~a ı.e ~ir va
go:nıdan aşağı ol.mamak ~rtile 
~E'ker vermeJ< edır. KüçUi< ser
maye · 'balJkal arın bi~r wıgon 
ş ker tedarikine ma1i kt.>dreUe
rl o\mGdığından b tar, ,eker 
•hriya~-!ar;m bakkallar cem:ye
tmaen temin et:ınektedır. Ce
mi~ et, ba.clı:atlardan top:ad:ğı 
para il.e şin!ktten şeker a :mak
tad;r, Fakat lbakıkııl'.ar C< miye
tınden evvd şchnm zdcıti ma
mul şekerei'er, past:ıhrneler, 

şiı!k ... te miiracaat edereı< daha 
evvel sıra alarak ~<>kcrlerim 

almış' rdır. 
Diğ<.·r tı;Taftan Qıa~ .. ardan 

bir ktsını da oavram ınunasebe
tile <eker istı'h.nk arltı ı ·çın el 
alt ıcdan ve da-ha yiıkW< f;yat
la.rla mam\l'I şelllerc oiıcre , lror 
s;:•tmaktadır. N ıtekim bayı-am 
rr.t.rda..<>ebetile mamul feker fi
l«•Uau d.. vüik5e'.ımiıol 

15 Ağustooban ıtibaren 'Orta 

ve li,,;elere y apı>ırtaJı:ta olan ye
ni talebe b;>ydı cumartesi günü 
sorııa emlişt'r. Bu.ı:ıd:ı.n ~ nra mü 
racat.<'ı.lr ka.bcl edilmiyecekl;r, 

iBuna a;t karar M-.-arif Veka-
1.etin<!en ge!rro ~ ve okullara tıa

m:m €'<.f'lm'l T, 

Dıger tararıa.n i~k c:'iullara 
9~6 a • c1l'T'lu t;.'~eleı<n k-.y
dına de,·am edıhndkıedir. 

Belediy eç!ml ns
ttc· si to tı belli 

olacak 
S u\n Ş;k. c; 4a4:a, Kor•a! 

M~'t pe \'e P~rd"kıe de bc'•J -
ye scçıı•i b t:rr. ş \'C diın alqaın

d.an .t baren ':ıaııl.yan rq ltrin 
tasnifi dlın s-:bah sona eıım~tir, 

Net:cede Partı ns:!mıc ! 1 0 r:riin 
ittifı:ılda se~ild kLeri anlO!iiııımış-

tır. 

Beled.;·e hududu dahılind(~ 
kazalaroa da rey\erin tasn;fine 
devam edilmekte<! r. NeLce bu 
sıiin. <;ew ofa;.:aktıJ>" 

f KDAM 

l GÜNÜN iÇiNDEN .• ~ J 
Mükafat mı görüyorlar! 

Ekmek satışı [DIS 7PofffiKl] 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

Belediye b.alK için 
an getlrteceJI 

Serbe.t piyasa usıılilnün biri- eskisinin birkaç mislidir. Memurlara ve halka 
cik faydası gerçekleşmiştir. Bu- . insan, eşyanın bu birk1ıç ay ayrı ayrı renkte kar• 
ııu lstanbulda !usa bir dolas- gııli depolarda fiat kuluçkalığı- • ~ • 
ma~la hemen görebilirsiniz; E~ na )attıklarını görünce şöyle bir. ne Verıleceıt°l Sanılıyor 
kiden •aklanmış olan malların düşünü~ten kendini alamıyor: 
hemen her llil'liisünden bir nıik- _ l\lallar serbestçe orta)·a çı-
tar ortaya ~ıkarılmı~lır. luyOI'. Gii.ttl. Elbette ki bunlar 

Meseli çatal bıçak gibi demir yine eski IiaUarile satılamaz. 
ve çelik eşya ortadan beıaıen ta- Çünkü wnumi fiat seviyesinin 
mamile kaldırılmıştı. Bugüa nisbetine uymak zorundadırlar. 
mağaza vitrinlerinde, lll'ta kali- Bu da güzel! Fakat bu biırkaç 
lede olanları, endamlarını güs- misli fiat farkı, yalııızca, bu 
temıiye ba,<Jamtşlardır. malları saklamış <>lanla.rın mı 

Muhakkak ki, bugün, N-men hakkıdır?., Bu müthiş fiat farla, 
hemen, ne arasanız piyasada bu· bir zam.an onları saklamak suçu-
labilirı.itıiz. Fakat bütün bu ntı i~leıniş olanların cebine girt-
~nall:ıra d1kkat ederseniz bir yıl, yor. Niçiıı? 
ıki yıj önce pek iyi taıudığıut'll Bu malları "3klaın"l oldul.ları 
ınallor olduğunu görilrsünüz. için bu ~clebi veya baz:rg&nlar 

Ankarac>an veııık:n lıir h.,ber 
'}€'lı.rim®e Te>praık Mal-.ıUı11eri 
()ı{isinin tanzim satıçı yapmaya
cağını b .. !ıfüırnekt.edir. Bu habe
re göre bel-ediyelcr işçi, maıhdut 
gelirli kimsel.erl<· diğe.r ıh.tıllun 
ekıınek ihtiyacını istihsal böJge
ler-ndCt'l getireceij< unlarla k:uc
şıayacaiktır. 

Ofis dıe Devlet baremir.e da
hil olanlara bu.gıvnkü fiyo&il.tıan 
y:ne karne il!e ekımek venlnı~: 
iç(n fırınlara u11 verecektir, 

Fark şudur: mükafat görüycnlar!. 
Yeni fiatlarla vitrinlere teşrif Şüphe )Ok ki bu, bll,':iin. ,.,_ , 

;;:c::..t'-m'-i-şl...:e=rd=ir=. =-B~u yeni=-:....f...:~:....tl-a.r=•=-11--=-r_ıı_ı._c_a=k-b_ir_s_o_r...:u::..du=r=.=----=-== 
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Bu·nu tem:ın için ek memu.r
lara ve halka ayrı ayrı renikte 
karne \TcrH~ği .e.n1cı~Lmaktadiır 
Belt'di:ı enin !l'Ct ·recgı bı.:ğdoıı.y 

ve unu.n ve odalyısie çıkart.cağı 
ckiır.eğr.n daha p;ı.halı <>laca~ı an 
la 'i ı Jrr.a l! t.ad ı r. CADLiYE ' 

----KORIDORLARINOA j 
Beld yeI>iıı un alma.sı eLr fın 

da mafümatma baş vurduğu

mu:ı: belediyen"' salahiyetli bır 
ilmiri ~unları SÖ,}~lcmış.tir: Genç kız nişanlısını 

vurdu, vurdu ama •• 
... ı-~~~-~~ 

Mahkemede, birbirlerile evlendiklerini ve, 
davadan vaz g~çtiklerini ıöylediler, fakat, 

mahkeme kararını verdi 
Bugüın si:zıe ma.sal gib> ta.fü

y11 bağlar.an bır cyar;ı,larna• 

hiiıd ~esinı ,.e onun .mahkeme
dekı neticesini mlacacı>ğ onı. E
vet, kanl.ı 'bir ~aşlangıç ve. t"'t
lı hır son ... 

H~di5e olalr altı ay 'arm+ 
O zaman, 0Jmaınla Zübe>de 
nisanh imiş~cr ... Bir gün, ~fra 
da ·beraber yem k er:eıık<'n, 

yahut y€mdklen henüı kal<
mı~ bu1ur.uıqı.,r.ken, ·ki (11.;;anlı 

aras;r.da bir çekJtım<', g~·rip b.T 
ha.! ... Her halde ckavg< • deği~
m····· Kcncli 1~r:nin cş2'ka d~ye 

vasıfiandırrlııklan kim b lir na
sıl bir hadise o'Jrnuş, Zii'b~-de 

ucu sivri sofra blıç'ağını ka.pıığı 
giıbi sevgib nişanlısını omuz 
b~ın.a ,ı.~r~iıvn.iş! Bıçe.ı:.n u
cu lkırıJarak ette gömüJu k;,.J
mış! Delikan'lının: 

- Aman ... Yandmı eıman! .. 
Diye feryadını müıealkip ec-

zahane ... Polis kar;.,kolu ... Haıı 
ta.hane ... İfade, :za:ıııt... Ni.ha-
yet mahkeme ... 

Mahkemede davacı mevkii.n

de '\ıul.unan ()gm;;n; 

- Hakmı bey -dedı- lJ<,n da
vamdan ,·az geçı.im.. Ç~re-:u, 

b .z o zaman nişanlı ıd.:k, amnca 
şimdi €V\€nd'k .. · 

- İyi., anıma Zi.ibe)ıde, seni 

o:xit1-~ça ·rğır bir 11aldc yarıüla
mış. D:ı;>ağ:n ucu d2' kırı"'P et'n
dc 'im lffii. -. 

Dok tor r"i">rU 'ı>ylıe <h 
~'Or. Şooiterin cfa<leierı de oy
le ... 15 gün ~indtn kaldıg:nı cia 
kendin söy'lüyoroıın... Ne der
sin'? ... 

- Ne deyim bilkim bey, b;z 
om:nla barışlık ... Şımd karıan 
benim ... Davacı değilim. .. 

- Sen ne der.sin k:.zun? Bir 
dı-yeceğin '\'!2r mı? 

- Ne diyeceğim olısun hak m 
bey, lben de davacı değih.m'-·· 
Damından vao: geçiyorum! .. 

- Cannn sen daYandan na

srl ,·az geçersin? .. Zaten ~ıvacı 
<kJi:ilsin 1< vaz geç:;in ... Sıtç
lusun! .. Ba·~ka b:r d ·yE<:cğin• .. 
htc-<iigin? ... 

Genç kadın boynunu bal<tü 
rr,ıt :ı:ıı rr..,ıuı baktı: 

-Yok! 
Karar ve-rilmıek Ü'Zerc salon 

~alt~ı. 
İki n;~anlı ve .. Kız~ıı r.n· .sı ile 

o anın ·babas1 h1orioora ç ktı
lar Kız n anası te1.lşl. ,. heye-

canlı: 

- Ne ;st>yorsun? 
- cBeraetimi isterim. deme-

ği ıı.nultil'm, giıdp onu ooy \ e
ğim' ... 

- Kızım, sen mahkeım.<> salo
nunu çocuk oyuncağı mı sanı
yorsun? 

•Ah keşke söylcseydın ...• , 
<Ah keş.kç söyJese,-d m!• Wy>e 
k~a bir örfü.ar <leyre.,,i geçırdli
J.er .. , 

Ni!ıaye<. t!.'krar mahkeme sa
llDnı:r.•a al. r.cılar ve.. ka·rar bt•l
dirilıcii: 

Zfrb~yde. Omnanı ferıa ha.'de 
yara,ad:ğı c."n bir ay. lx:~ gün 
hapse malıküm dndi, fakat... 

... Falkat srbılı: malı!<i>m-y-eti 

o?lınadıfıı için cez•sı tecil, c;lun
d'u ... 

Ana - kız, lbaba - oğul, karı -
koca dışarı çıktılar. BulbırJ..,rıne 
garip garp b2kşarak lronuşu

yorlardı; genç kadın: 

- Ben ş:rrıdi bir ay, lbes gün 
hapis mi yatacağım?! 

Hepsi biı:lbirine ba'kı~:yor, su
alinin eeY2hım bulamıyar!,:ıroı. 

Mi.fut,ir, bu arar.c yantar.ıııa 

oo'du 1arak onları merakt<.n ku.l'
ıat<lı: 

- Cezan ctccil • ed idi. 
Ş'ınıdi 'atmıyacaksın. Tekrar 
ma11k•meye dfricr, -bir cer,, go
rü..nten, o z:n!an bunu d .. ll.jtü

ne eıkler'er ... 

- AP.ah göst-emıesin! demek 

şimdi hap.s yatın:')·acağ.rn? Oh. 

r.e İ)•i.. Ben şimdi yatacağ•m 

sar.mıştı.m ... 

D'/ierleri de tekrar 

- Ben de öyle! 
- Ben de öylE! 

- Ben de öyle! 

ettiler; 

Genç kadm S<"\~\e gıilerek 
kocasın p kohmd~n yakalıdı. 

- Haydi g deliım öyk',)~e .. 
:Merdi\"enlere d ğru yU:rü.dJı

ler. He1'3i sovinçk• gülüyorl.:ır-

dı; ana - kız, baha - oğu.lı hele 
yer.i evli!Rr ... 

R. SANAY 

fır.uverslte taıebeS!· 
nin kitap ihtiyatı 

•;arşılarıyor 

c- İslad:ruhm bir gün}iik ek
me« ih :yacını arşılıy.WJmek 

için yüa elJ · ·bOn !ıraya. ihtiyaç 
vard!:ır. Bu ise a~<dabeşrnô~ 
ha eder. Zaıten varidatın aza.J
mı.ş olan lstanıbuıl belediyesi ek 
mekü k lbui;'Clay dşhü klare et
mek i~-hı ayda beş rnityoın Ura 
par~yı nereden bulı5un.. ..• 

Vilayetimizden ve 'bialen Tı
caret Vekaleti Mü.ekait, Ey
tam ve Eramille hidematı va.ta.
niye tertibindıen rna~ alanların, 
memur ve müst ibdemler.n sa
-ısını ısordu. Te9!:>1t edip yotıa

<Lk. Ne şeltirde bir karara var 
!acai;'lnı ist.an~dan tahmin 
elıınek irnkans12ldır. Kararı ora-
sı verecek ;r ... ---o----
On·versite terim ko• 
ordinasyon heyeti 

çalışması 
ünive.rsite ter m koordina.<

yon heyeti "'Y b~ından Ltföarcn 
kaliy<'te g~ecektir, Ş!mdiye 

k · dar F<:n Falcii'toesıne a:t te-
r ınler seç'lmişlıir. Bu yıl llie
,b;)at FıEkült.esi terimleri üze. 
rinde uğraşılacakııır. 

HıJkul'.: Fakültesıo!n ter:m işi 
ş'ır.d.li'k tooir ~!mişlk. Hu
klllki tertır.leı'.n te<:biti e<>as teş

kil.it l<ıaııı:nunun Tütlk.çe~ti
ri~iden sc.rıraya. bırtıkıl -
mıştır. Esas te9~tlılı blur.unu
nnızun yoeni !<er mlere gıi>re t<!'r'
ı·bi. mı:hlel l he:ı,.,tlerin mutale-
8-'ao a.lırrr.ak sL.retı.(" tıama.rn

?ali1ll"!l§lı.ı-_ Kar. l:ıı i,..Jl ~•erH ·reıh..._ 

lile İ>k"1ci!F.:şr;r.dı:; Büv.ı~ :'11.>
le.t Mecii :ı:c veı•:. ne.;ı "'uıhet
mddi.-. 

~~~~--,~~~---~ 
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Yeni ticaret 
filozof.arı 

Ort:ıtl a ı:a rip ticaret fil.nof • 
!arı türedi. 

- Yahu! diyonwııız. zeytin
yağı stoku Çt>k. Hepsi de geçea 
yıltn duran nıalı. Neden fiatları 
kaı.ı.klı hümmaya h1tu.lmuş gibi 
ikide birde fırlıyor! .• 

Yeni tür.-yen bu ticaret filo
zofları mesela ~yle bir Ci!vap 
veriyorlar: 

- Efendim, diyf)r!az, ze ·tin
~·ağı fiatlarının ileride d.ıha çok 
artlırılamaması için bi.r tedbir 
vlarak artt.n) oruz! .• 
Eş ıniına? ... Allah bilir. 
Guelelerde şimdi de teker fi

)&ıofları konuşu)or: 

Soru - Bakkallarda şeker ne
tlcn bultuıınuyor? 

Bakluıllarn: ce\·abı: - Efcn
diın, bakkallar e<"myjeti i~ i da
ğılmıyorL. 

Danimarkaya 
ültimatom .. 
Y...:an. Ali Ke·mal SUN.'! \N 

,A_ ıı~Io - Sak...on nıt"nlJııı
~ !arından gelen telı:;r.I-

lardt1. Alnaanya taıralın-

dan Danimarkg,ya bir lıltını.;ato-m 
H.rildiği bildiıriliyvrdu. u) le<ı<ı> 

he} altı uokta \·ar ki bü~ le b•r 
ültimatomuı• mahi)·etı ne ula
bileeeğine dair bir fik,. .erellil
mektMir. Kopeııhag hüklıın~tin
den · teoem.ltriıı bir Lu~nu ta
ınamile askeridir. Dığcr kı~tıll 
da Alınao)·auın ias.,.,,;ne Da.nı
ıııarkamn ne der"~")" kada.r 
hizmet edeb'l.,.,eğine taalliık et• 
melı:tedir. 

Askeri cihetten Danim rkMDJ.D 
\·aziy eti bu harpte birinci dere· 
rede eheruıulyellı sayılmaktadır. 
Coıcraf~ ~ hududu itibarile ki>
çük de olsa llanimarkaotn Jut
laud ı·arııwıda.ı.ıoa uzandığı p. 
bi Baltı.k ve ioıal deııiderini 
ayıran adalara da malik •lnıas.ı 
bu memleketi askerlikçe ihm:ol 
edilmiyec"k mevkiler arası 
koymaktadır. Onun iç'.n g~eo 
seferki harpt" Daninıarka ha) lf 
er.dişeli günler ı:eçirını , "'k.,.. 
toplamı , kendini müdafaaya lıa
:ı:ırlannıı, tı. Bununla beraber o 
zaman hıfrptea hariç kalabilen 
Danimarka bu sefer kendisinde 
i tilaya karşı mukavemet iınkit
nını gönuıiyer~ teslinı oldu. 
Geçen barptt, Danimarka hükii· 
ıneti fevkalade haller kar ısın
da ne gibi tedbirler alıyor,a b11-
nu ber iki tarafa, ~ini Alınanya.
ya da, lngiltercy e de bildirıyor
du. Bu su.reUe Danimarkanuıı 
hiçbir tarafı gU<:endirıniyerek 
kendi topraklarını da çiğıı;olmek
·izin tam bir bitaraf!· k muhafa

za etmi~·e ·on derece a'Z.llı~ıt:ği 

anlaşılıyordu. 911 de Danimarka 
gerçi harbe girnıenıi~ ise de 
iktısadi >e zirai nziyeti fok 
müteeSbır oln>tL<t.ı. Sütünü, ,..,. 
ğ'.nı, )'11'1ıurta wı, ~lrıı istihsa
latını harıce saUyor, hariçten 
pek çok şey gt>lirtiyorclu. Fakat 
harp bu alı~verişi sekteye uğ
rattı. Bu g.ibt tesirlerine nğ:ınen 
geçen harbin Danima,rkaya şim
diki k.adar :ıararları olm~-tır. 
Çü:ııkü büyük devletler ar&.>ıııda 
başlı:vaıı ve ııe vakit bitf'Ceği ı.., ... 
tirilcmiy~n böyle bir harbe ka
rı ma)ı Danimarkalıların bu 
sefer de hiç istenıediklerinı sö1-
lemlye lüzum yok. n, çare kj 

i temedikleri halde harp gelmiş, 
onları bulmuştur. iskandinav
yanın üç dn !etinden en cenup
ta bulunilnı .-e Alman)'& ile biti.
şik kom u c;lduğuna göre Dani
marka bu baı bin başınd .. un
din<len çok bah ettirmişti. iha
yd Danimarkalıların end'Ş<' et· 
tiklNi hal nki oldu, Bu S<!'fı"' 
Danimarka gerçi harbe g-İrnıe· 
ıııişl~ lakin i•Lil.i)'a ~ranıış 
bulunu) or. 

lska.ııdiııatyauın diğer ilti dev· 
lelinden İs.-eç bıtaraflıı;ın.ı mu
hafaza cd<ıbildi .-e bu harbin dı
ında kaldı. ~on-eç d~ "6iDU~ 

kadar hitar:ıf kalmak azmi ile 
ınuka•·emet gi»lerdi ise de isti
li) a ugramaktan ku.rtuhmadı. 

Bugünlerde Dıuıimarkaya veril
d 'ği bildirilen üllimat.ıoı ise 
oraodan gerek askerlilı:çe ve ge
rek ~irai istilt lit i>akmwıdan 
Almanların izamı L tüacleyi d(i. 
şündüklerhıi gösteriyor. Bu sı
rada Şimal denizi bir Jı.aı daba 
ehemmiyet almakta ve Dani
marka •ahilleri.ıı.in eınn.iyeti me
selesi Almanları ~ul etmek .. 
tedir. Harbin buodan ı.onraki 
safhaları herhalde Atlas Okya• 
nusu sahnesiude )eoi .-eka)i gö,... 
!ereceğe benzi)'or. Avrupa kıt'a
>tnda eller'nde bulunan ~erler• 
de Mih\ er tarafı nıümkiin olduıl' 
kadar emniyet iç' ud< bulun· 
ma)ı, ınÜ>lakbel hareki.ta gir t' 
medcn enci ilk iş nlarak gi>ı" 

mektedir. Tekrar anla~ılı)or ıJ 
Norveç ,.e Danimarka ::ibi Jıtf 
biri birer suretle Almanların eli· 
ne ı;eçmi~ olan İskandina\' nıeıll" 
lekdlerinin Anupa kıt' ,ınol• 
en ha as \C en parelanah:ı~li 
yerleri, >ahilleri .ardır, 

- A kızım, hi'ıkun bey sana 
sordu b;r cliycceğ n , ist ye<:e
ğin var mı? .. diye; P,çin cber.s~ 
etimi isterim!• demed ıı? .. 

Ün vers le rektörlüğü bu yt~ 
ta!ebeni.n :tap ve not ihti~·ıacını 
temin eııme.k üzere tetkik'lcre 
başkml{t.r. Pl'Ofcrurlerden mü 
him w kısmı kendi ders!<?rııtc 
a·t kitapkrı }"17lillIŞlal1dır Y • 
.ım: bu 'k:t:rp'.arı bastnn'ıak i n 
/ki'ıJlıt mese!esi ci<l'di bı.r \ yet 
"1"Zetımektcdir. Zıira: bu \1° kı

ıta.p lbE:;tııma:k iç.n Üırıi~emite
ıye ayrılan kağıt istih.::\kı cuız'i 

ttnilktara indiriJın~t.ir. R ktör
lülk, kafi m:ktıarda kiığtdın p -
yasadan teminine müsaade ve
rihnesi içıin Vekfılcle ıınüraoaıat 

ct:mıst.ir 

Sckerıu ortadan ırrolnıa 

.:emi)·ctin dnğıtma,ile ne ilg. i 
vn? Bal kallnr cemiyetine ru
yorsunuz. === =====- ___..,, 

- A .. Sah anne .. girip yli
y:m bari! 

Genç kadın malf..:eme kapı
sına doğru seğirtti. Fakat, kapı 
kapalı iclıi. Müb9ı.ir .kaı~ısına di
lUJıci;. 

Cevap - Uendını. di\ nrlıır, 
bayram ıniiııaseı...tı le! Yalıu:ıı 
bu kadar da değil, on yaJmur
lar ~ağdı ya .. ondan! 

Simdi piyasadaki iktı.sat · mi· 
ni anlıyabiliyoruz. Sorun 1De• 
el : 
- A> akkabı fiatlazı neden bu 

kadar artlı? 
Cevap - Uendim, bil or•ıt' 

nuz: Tram.-ayl r çak danı çıil' 
ni)or, bu sureti,. ço vak:k•lıl 

p' 
7.İyan olnyGr da o d n!" Bıl 
dan başka seh1'p mi? J:1end~ 
biliyorsunuz, bu <'Jle leyleld ;e 
erken gıtli!!"' cı tffl 
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Çörçil esirler hakkında 
Kamarada izahat verecek 

~-----

lngilizler bir tebliğ neşrettiler _______ .. ______ _ 
Italyanlarında elirlcre nıisiHeme muamelesi 

yapacakları bildiriliyor 
Londra, 11 (A.A.) - Almanlar 

tarafıml;uı Diyep akınııxJa esir 
edilen Britaııya kuv,·ctlerinin 
ztr.<:ire vuıulrııası hakkındaki 
t.:ınr ııs geri ahr.<lığına daı.r ıa ... 
lün1<tt ~elmediginJen a~ ni n-:.ik
tarcta Alman harp esirıııın zind
rc \·urulnuısının enu·ectild:ğ•· Ot
t•' a'<la resır.en b:ıdirilmi§tir Dün 
a.c:ıam bu hu.sll.'lta gu İngilıız teb
ligı ıı r~dJmıştır; 

D•)'CP akıııı esnasında salahi
ytts1 lıir mokam ~iiyle bir emir 
ver.nıiştir: cEvrakı imha etmele
r '™' meydan vermemek için im
kan olursa harp sahnes;nde bun
!· ın elleri bağlanacaktır., Ya
p.lan şrkayet üzerine, böyle bir 
cn1tr verilmişse geri alına<:agı, 
çünkü bundan bütün harp estr
lcrın 'n ~ilerinin bağlanacağı ma
nası çıkabilccegı bildirilmiştir. 
Bu >U.r~lle verilen emir ceıiıe
cı.:lm.ı:;t;r, 

Mdn;, adalarından Sert'c )apı
latı c;;'kında 5 Alman esir alınm1~
tır. Bunların kıolları bağlanmış
tır, Gemilere dönmek için Al
rran işg~li altındaki :kı~la önün
den iler;nıck lazıon geldiğinden 
bu tcdbır al.ıımı~tır. Buna rağ
men Alınan esrrlerden dördü 
kaç.mıya d<?lktşltgından bunlar 
öldürulmüştur. 

Cenm're anlaşmasında esirle
r n bağlar•rp bağlanmıyacağı 
haklkıntia 'bir ka) ıt yuktur. Mu
kavele adece insani muamele 

enuedi~ ;>r. İnsani muamele ne-
dir? Bu, vaziyete göre degişır. 
Emıııyete alınmış esirlerle mu
haret>e s&hue.-;.nde e>ir edilenler 
ara.sında fark ,·ardır. Alman hü
kumeti muharebe sahne.<indeıı. 
uzaktaki e.;irlerin kollürının bağ
lanmasını emretmiştir ki bu ya
sak ed,Lniştir. 

Syont:>·. ıı (A.A,) - Avuıı:1ralya 

hal'b ye naz!lr'J. Ai Fot'Ciıe- İlt.aiyanın 
A\-Jrtı-alya.h harp e.sirlc.rin karşı 
n·:~ılen1't' trdb~rleri t6tıhik cdec<'ği 
h,aidtıı1:d.<4ki habı ı'den OOJı.<Jeci.erl'k 

bilh<&Sı."'a mıe deml,etir: 
.ı\.vu"ltr:ılya hilkiJı:r::ti mt.J.lt<tl~ a:-a

!i-l an!aş11ıalara sad"!k kalarak harp 
esıderirw da:ma ın.anl ~ıatnele et
nı(ştıı• 

Brr ıncıJiz subayının ku nandacın-
d:\ bcluııan b'· A\ u.-rtı-.ılya mütrr-
7.f'Stnjn n ~~a.\'t\rne-t kw:h"r·Vn.i kaY' . 
bcGen L r ıitaly:ı:n gı uplJt'lu tıldilrdü.- ~ 
g hmkkında ~'da yı1yılan. hıbı·
ı·~· grl!n(·P: bu hu-RU ... 1a rNfn.l hiç bir 

ha.her aTamdık. Dı.nUınla berabf't' 1 
deı-hal •alık kat yapıl~r..asın emıre
dec(•ı,::iın. 

Çürçil de beyanat verecek 
Londra, 11 (A.A.) - l\1. Çör

çil;n Avam lkamaı-a~ın;n gele
{;C'>< celsesinde hsrp esirlerinin 
pNıngaya vurulmasına dair de
meçte but.u.rı'3Cağı ıannedilmelf

tcd .-. Öğreru!digine göre mec
lis, hükümetj, v~reeeği karar 
ne oluı-,;a olsun yul~c, ktH". Bu 
nunla beraıber Dieppe har~ket

leri.ne dair olan rc!llni in.giliz 
d<mıeci hakkında bir Ç<ik sua~ 
lıer som}aca'kıtır. 

Danimarka ( AVBl!PADA iç l 
· - DUBUM -

Buhranı Fransada 
Zai1 0 1mad1 hata bombalar 

patlıyor ---~---
Almanyanın no • 
taya ne cevap 
vereceği merak 

ediliyor 
Sloldıolm, 11 (A.A.) - Bu sa

oalı erkenden Ste>kholm'deıı alı

nan tıabcrlcre g0re, Daninca-ı · a
da ıbıfıran henüz zail e>lmam.~
tır. Dani.nıarkantn Alman taleı>
leri ka')tsındaki vaziyetini izah 
•den Danimarka muhlarasına 

Almanya henüz cevap verıne
ır.i~-t'.r. 

Öğrenildiğine göre m'V<!lce 
Danimartkadııki Alma ni:şgal kıt
a.arının kumandanı <l]an Gene
ral Luetge'nin azledilmesine sc
he:p, il>u Gcnera.lın 27 Eylülde 
Kopermag sokaklarının b rinde 
•gönıüıı.üler kıt'asıa taralınd:ın 
çıkarılan kanlı hadiseyi mütea
kip bu teşkilat ii.-zasından ;ki kişi
~ i i.dam ettirmiş olmastdı.r. 

Gayet garip 
bir makale 

• 
l\ rlkaa Ayin azA
cıad biri Şimali 
llrllla maharabesia 
le lşlerıa fena oldu 

da bahsediyor 
C<>nevre, 11 (A_ı\.) - •The 

ı'\ımC"rıca ne.. mE'amua:-.IrK,..Cl Şı
m li Afrıka cephesinde cert'Van 

c.-dtn me<""...clttıncte k~aııuan sı-
11We cdmdığı tecri.lbe r<lcn 

n • u.ndan Henr:ı C 
B C§ -• Am r a 

kümct. n Ş m ı Afr ka m -

cır lekeli tehcı t eden 
ani.) acak.tır. 

B t~ üırdc hıç 0"11'3.ZSa B rle-
şı.k Am.eI;tkanın enilm.'Z! 
da r kol ~a hasıl olmuş olan 
kanaat kendi! i.ııden ortadan 

-----
Yugoslav çeteleri 

200 ltaryan 
öldürdü 

Vaşingfon, 11 (A.A.) - Fraıı
sa'dan ögrenıldığine göre, Nice 
de bor tren hattan. çrkarı~mış

tır. Bir 90k, Aılınanya ıçi.n i, 
topl•ma bürdiaır·rda i.ni'l"1<1ar 
olinuş ve binalar hava-ya uçmuş
rur. 

M<>ofrova, 11 (AA.) - Kaka
ra dağı bö1goe.>indıe n ıYre•ıan 
edem savaşlar esnı> tl'da Yu~
lal\• ("leleri 200 ta!~a n ö. 'ü,.._ 
~er. 6 m:-tra<y~z. 115 tüfe.'<, 
10.000 fişek mll•adere eı.m; r
dir. Bu haber Sovy~t Jı~berlcr 
bü:.ıteninde nc:şar et.ın!qtir. 

ironzide -!Bu adı taşıyan İngiliz 
transatlan lifini İtal· 

yanlar batırdı 
Rruna, 11 (A..A.) - İtalyan 

tebliğ;: 

Atlal1'tik'de faelıvette bulunan 
bir denizaltımız 20 b:n ~nluık 

İroıvride ismindeki İngiliz traruı
atlantük gemlsi.nl tı>rpilliyerck 
batırmıştır. 

Bu denizaltı, ay.oi znmaıııda ee
kıden Tuız.icıane ism !li taş:yan 
Nea Ht:'las ısmi.ııdeki 17 in 
luık traıı,;atlantıg de e-
rek a !ır hasara ğra ın 

ka) bolaca.ktır. 
~><:Jı:p <li> r ki. 
Şıanali Afı 1ka teph<.'s 'lde çar

pışan Amer lar, ıı ut.tefiJı: 
kıt'a! rın.ı \'<' b hııss İn.«ilirzl-erı 
lskendeıiye kapıları!'a kadar 
ren Alınan 1 rı Mrcketıni gor
müşlerdir. Alman erı maQO
ııeı;lnın ne !kadar. bü -uk b r · a
betle idare edıldlt;tnı ve bu ıına-
ki ne kadar mımtr ellerde 
'bul tr.sanı 

d 

Kırımın göbeği olan Akmescit • Akmescit Sofuları • Karasu 
şehrinin aşılama dilber köleleri-Esirci hi'esine düşen nasıl fcr
yad eder - Hamamd1t topuklarına çıngırak bağlayan Kırım 
Hıristiyanları - Karasunuı:a esir pazarını görmiyen dünyada 

hiç bir şey gormuş değildir! 
·~~--~-~---~ ---~~--~-~-· 

Ban-;esara) dan kalkıp Kırım / 
a<ias-ınl> do~aşmağa çık~Lm. 

E"'eı.i. ş.:.-ılk ı.arafına gıdip ılç 

dört 1'<?'hırden atlarla geçıi.k 
Mamur ve mahsı.(fdar sahralar
da dört saat k.ad. ... gidip mamur 
kariyeler geç'!' Akmcscit şeJııri

tıe geldik, ki bu Akıınescid şehri 
Kalgay sultaıı1arın tah< yeridir. 
Bı.r g.?niş e>va kenanııda.dır, 

knble tarafa asilmana baş kal
dııumş Çadır dağı.dı.r. BLL Aok.
mescit Kmmın g()beğid.r. Nuh 
tufanır.dan beri ü.zerindeki kar 
erimemiştir. Alkımıesci t şclıri iki 
bin haneh, haneleri liil reınkb 
kircm>t örtülıü, cüm,le kaıgir 

binalardır. ilki yüz düıkikı<lnlı bir 
çarş;sı ve bir bedesteni varoır. 
l\!.ımıur huıtarı, hamam'lan, sa 
rayları v;.rdır. Amma, başları 
misvaldi, kalpak üı.er'ne sarık 

sarar, bıyıkları kesik sofu.ları 

vardır. Bı~·ilıılarıru bal'a.ya. ibu
la.;:tırıp ta 'binayı mekruh etıme 
sin d.ye keserlermiş! Hatta oo
tu.ra ile \l.ub:ınden keserler, ga
r)bfılılı<.'Y'ke'l kabih manzaralı. 
soıfulardır. Bu fakir birine sor
rl1'm: 

- Kişi! Sen Müsliiman mı
sın? 

Ded.m; 
- Yok, ben MüsJ.üma.n değil, 

S<Jluyum!. 
Dedi. 
- İyiya işte MÜıSlüman iııniş

s:n! 
Dedim. K:zd . 
- Yok h~· kişi!, Ben 9C'lfu

yum. sofu!.. Baş•mda mı.9Ya.k m 
,·ar görmüyor ımıısun! • 

DerlL 
- Çiinikü sofusun, söyle iba

kaTım. Biu'm Hrnretr PeJgam
be~in b.a.bası \'e aiıaSı k.imler
dtr! 

Dedim. 
- O dediğin ada.mm anasını 

babas>nı bTp saıvısakd:ğım yok 
tur amma li:ıim kazağın pey
garr.beri İsa k:ışJniıı anası Mirem 
an& im~!.. İtşt<" b<mim r\Jhu rt.'"

,~aıı;m, bu Akme$Cil 9()({uları 

bu çeş t ~-0fu' ardır. Amma. ule
mayi Talara geh~'Ce, a~k olsun. 

.Ackmescit şchr'nde bir müıd
det kalıp zevku safahı·r eti. lk. 
Sa.lırin kaqısındaki ova cüm 1<' 

bağlar ,.e bahçelerdir. 
Akmcsciıten kalkıt.·kt~tı ronra 

b;r dere!. ,·e tepeH yerde Meh
met Giray H. nın yaplırd>ğı 
kervam;ara~ a gelıchk. Gayet ge 
tı'ş 'bir handır Y>rm1 ocaP<tır 
amma ici yüz tavla at 2Jır. Bi
~i~ ~iı:de baba y-ad:garın tünbe
si ile li!tıbc<lar Baba Hindônin 
bir bağ "ç'-,,de tek.kesi \'ardır. 
Ni.nret. ool tcl<:kcdir. Or:dan 
kahkı'!' K.rıırnn büzy-ük .şclı'rle
rinden karasuya gıeld{k, Şehrin 

ortasından da Karasu nehri ge
çer. Şehir., suyun iki yakası.ııda 
bc'Ş bin !bes ~ [iz ba.ğlı J:ı<chçeJ.i 
EN'er,rr. Günden gfaıe de ma
mur olımadad.r. O kadar emıni
vet yerdir ki, bahçe hep <;ittir; 
har.:00 her evin ba.hçes:nden 
bir ~rec:k alkar. Karasu ~ 
tuğu zaman di' ane akar, kargir 
'köprüleri temeEnden yıkar, bu
TIUll içi.n ~riıı. ııeki<Z yer.inde 
a.hşap köprü. r vard;r. iKarasu, 
Azak kaktıi drn;zine dökülür. 

SrCtiz tane camrii, ., 
sü'byaıı. mektep1eri ha P\-.ı ha
mamı v&rdır. Çaiiısın.n mcş

h-ur csndı ptbuççusu, ve bc>za
cıs:dır. BO'lac·sı gayet <;Oktur. 
ÇWıkü Tatar ıka,mü bc>mya çd< 
dü,!,kiındür 11-10 dükk:inının 110 
tan.esi bozacııdır.. On ade-t kah
v~ane ve kırk adet rr. yhan<'S• 
\ardır. Bu Kar&Su <eı!,ı-icdc ki 
urlü esrd ' ı.r ki sa r d:ya-

lal'dan fazl.ad 

V\·ela k:r1t en. mııtr "zak 
köllelerın lh 11 dllla ~r ar 
Ke'3Clt"\ p harr~mdan çıkanı.

dık an nı-a bU .kaz:;ga r 
S'iırerl.t:r, e s bı) ı.k 1" 
maz 'lıır g ura i 
çellırelı c r 
· r es alla-

tıp ıı ıe sa 
tar! r B1r kı ay sonr< rrıezkCır 

kıö~kr n ~ PC ak sa a arı w 
bı) ·k~rı b ter, bir ctm z 
kaNı ·a~a m:zak kıö o.ur. 

İl<"nci rcar fetlerı Yed 
ııe kız. kere ç;QC ~ ıııı 

~~Y&zan:~~ 

Seyah Evliya Çelebi 
gög'<ü torba g"bi sarkmış a\'ra t
i arı dıamaına kc;y~ rlar, yıka.d:k 
tan sonra günagim "açı l<ıbrı.s, 

dürııgüroe ç<>ki.ı-deği, şap ve 
rrazı ile viicı;dünün he-r bir ta
raf na <yn ayrı ilıiçlar sürer

ler, ;:.:ı.ı yanaklı, turunç memeli 
bir kız yap p satarlar; m.J,;ten 
görüp beğıeııip a:lır. fakat ay ba
şında •Ah canım vah ma
lım!• diye feryada. jyaşlar. :4te 
Karasu ı;ıehrind(! 11*.ıle c:han 
·hile karı cıs rcilıer vardır. Amma 
bu esirler Kırımlı d(!ğ.ıklir, A
na.doludan gelm1ş Kayo;eriye 

vilayeti ha!<ıdır. Kı.rasu ş<!'h
rinin sokakıtıarında 'kalirr1m y~.k 
tur. K•şın n c-e y.i& b·n atı, Ta
lıarın şehre ge!ip gi1.mes:;nde 
rokakı~arı derya misali çamur 
olup ~dam garko:u 

iKarasu F•nde b'n kadar Er
meni, ·beş yüz kadar Rum ve 
30(ı katla Yahudi vardır. Hı

ristiyanlar. ve yaıhud !er d.e Tar 
tar g:ibi- ~a.1pak gıyer'cr; ~·alnız, 

Rum •·e Em>ı<niler k<ılpaldıarı.-
na mavj ve mQr çulıaarn, Ya
hı:dilH d':c sarı çuhadan b:rer 

~are• dikcrl,er. Ya.huLH, El'-1 
m<!n!ler , . ., Rumlar ~:ail'aın.' .. rda 

ayı.lklarııı& nahn giyew~ıılcr 

Topukılar•na çıngırak bağlarlar 

ve ayrı ha:lvettıe yıkanırl.ar. 

Ya fiat tahd:di, 
ya vesika .. 
(Baş tarafı 1 inci ,ahifode) 

fırlatarnıyorlar? 

Bunların zarar!arı )·alnız k81-, 
diler ine ait olsa.> dı. hakikaten 
barcketl<>rinin cczasJdtr. deyip 
geç'kbilirdi. ?\e yazık ki kütle
ye !e!>ir ediyor, bu sebeple ka
yıtsız kalınoma'l. 

O halde ne yapılmalı? Tic&ret 
Odası istafotlklerinin ka~·dettiği 
bu harpten evvelkine nazaran 
yüzde 250 pahalılaşan geçim 
m::ı~rafıoı ucuzlatmak için en a
meli hareket şudur: Her türlü 
maddcy·~ karşı ya tatbik olumu 
serbest alış, verişi hudutıandır· 
ınalı,.) 3nj bunlardan pirinç, zey .. 
tinyağı. bıığda), sadeyaı;'l, no
hut, nıercbntk, bakla, bezeılye, 
fasulye gibi hiç olmazsa en za
ruri olanlarına dün de işaret et
tiğimiz gibi beledi~·dercc aza
mi salış fiatı tatbik eylemolid:r. 
l\Iü~tahsiliıı toptancıya, toptan
cının perakendeciye, perakende
cinin de ıniist..hlik halka satıs
larıııda azami fiat. .. Murakaıx:
ler kontroller, tefti~ler, ihfkira 

' ait kanunlar. mahkeuıcler hep 
bu e'8S iiurinden hareketlerin~ 
faalİ)et ,·e icr.aallarını taoxim 
eylemelidiı'let. Yahut da 14 mil
yonu bulan pahaJıhktan il<iyet 

edemiyereklerle, 4 mil~onu bı> 
Jao meınur, nıütekait. yetimler, 
dullar, sabit geli:rlilMi, netice 
itibarile' halkı bugü.ııl•ü zararlı 

oore)'an ile hareketlerden koru

mak, kurtarmak içio lehteki bil
tüıı koruyucu imkanları bunlara 
talı;,is etmeli. 

Şu .-azi) ete güre dahi, başta 

gelen gıdayı teşkil eden ekmeğin 
karne ile IC•"Li"nın İ tanbul, İz

mir, Ankara glbi üç şehird~ dahi 

rh·a)ct clunao )eni ,eki.,. kon

masının daha esaslı incelenıcle· 

re tlibi tutuln1ası hem zaruridir, 
hem de fa)·c!alıdır, d;~·<"biliriz 

Bu üç ,chırde bılha. ,a, me

murlar. dullar, yetimler, nıüte

bilkrdeıı ba ka sabit ;,:elirliler, 
ar.oni111 "rlretlcrde, nakil \asıta· 
larııııla. husu ı fabrikalarda, Su· 
merbank fabrıkalarında, t!ca

rethanclerde ~alhan ıııii,,.tah

denıler, i~ç:ıler t-k eri~ etin tam 
mfuı sile kcnddni te,kıl evler. 
Ofj,, fıatma huğda' ı, unu, hun

dan hazırlanan 4'knıegi bnn lar 
anrnk karne usulıiııüıı de.amile 

B J;, "" <op.ru b;ışıı -0a b r ge
n ş ır.eydarda bir arim ~ır 

pa.z.arı "Vardır. &:rci ka\Vnı zı

y-adesile me~hdrı.l"f.sız b.r ka
v ırr.dir; Ka.raswıun c.sa· va art· 
ııı gömıiyrn cı;ha nda bir ,,ey 
görm% değildir. Aııayı vguJ... 
datı, kıwan; oguıu b~ba ve kac 
deşten ayınıp }ıec biri bir tur.ıı 
feryad ve fiban edip ;;~Jaşara.k 
satılırlar. Kar.:ısu p.azarı:nda 
RUb conyeler., Çe.r ·e; ,.e Aba
ze ve Leh gu.l;i.ını ve kı:zla.: ga
yet ço1dur. 

B enim bulunduğum sıralar
da. Kır•m ~ch'rlerine bu 

Ka.'asu şeh'r!erire Anadolu<lan, 
Tokat, Sivf s ve A.ınasva !<Chif'

!<>rin.den pek çok mııhoc ır ge-
1.p yerleşiym-du. Bunlar. An-a
oo•.ı.:ca vaı·!cr~n zuhnüoocn 
kaçıyorlardı. 

A a.!'astıda Sefer Ga.ri hanı, 

,,,ehrin ort:~sır.rla \·e çarşı 

içinde, şehrin guya kalesid.T; 
zira bu şclırin ka~si ~""OkJ~r. 
Şedda<li bir taş binadır. itki de

mir kapısı \'2rd:r. tç:<nde "l>ü 
havat suvu vardır. İki 1<at ıç1 ve 
d•,jh 120. oc d r. Dört bir ta.rafı 
m zgal deliklidir, Dön köşc:'ııdc 
karak .1 kuJel<'ri vı.rdır. K pı.!a 

1ar:r.a2fki ka.pıclar degn>e ada
mı bu ]ırndan ;çeriye lroyıımız

ma:z!ar, k"ysalar da, handa ~ı 
o ğunu "afi\dk ettikten sonra 

k.ovarkr. Zira yedi ıkılırin en 

ze-rıg.n bezirganlaın bu h.ndıa 
OtUTıırlar•. 

Summel Velles 
(Bn~ ttrdı 1 inci sahifedAı) 

m.ı. et.n:n t:ıL:vnı.ıza ye,ııdıgi ıkib--r..ce

tin nu katlar haklı oldugunu ~at 
e1.1M.~lt..ıd't'. i:ı.tıh.sal ~lerJm:ze gc;,ın .. 
cı•: n-e·s RovsC.\"e ı. tarafından gtl
g·--çeC". !ti~ r ~J,\ i.fl)lfJCe zik..'1"C.d.ten 
t"altamıl ra yalnız crlf Jn:ı::kl~ ıkaJmıtu· 
;>rucak, bU1rhır n uU::.Ka gcçı,ttt-•kı"'ttr. 

h.' ;ı.lim z t.:ıh&J"yu. "{J.nd ,Jldıcn 

çı. ıt faz~J oJa<.·aJt'tı~. Bu nnria, h<.ıva, 

dt• ız "e kaı a or<!u · iilrllT'.lZ A!lan
tik<le, P• " k;:i; , A. :vanın n t~! f 
yoxlcrlnde, Akıicnlzce ve oıta,•rk
ı, mi.."\tUikler .e b. hlc ra; .alt
dır Her gel:,"E'n sa , kııvvc.tlerı.nHZi 
arttımr.:ı.::ta ve- s.-ıyı.sını ıitt..:ıı...~e da
ha tr ... r ı 51.Je.ııtc fazla 11$fıım~Lr 

D("!UOkrLi "E"rln harbe gLm:eit ve 
ha7.ırlan.mak iç n ço'' zaı.r3'n ;: 1.çır
dikleri, ihtimali vard~ı, fakat bi1.ün
ki g b., kadını ve e' · ~ huı ve set'l
bt t olan vcy .... lı:.:z hürrfy ~ı koru
ın g· yt•ş e J ıW gir ·n 00 a -
n kra ., kenClS'nin, Gı~ ... tıörl r ta
l aft an esir df\:-ekes ne ır.ıdi"' lın·: 
a 1ayhra futOn o duğoou gW!eımrlc 
\ ~ ıifesınde kU91.. t:.ıtll'Yeıcetktir. Biz, 
k ndt st ı\.lalitlll7., b:-··ış SCV"r V(' dü
r b :" dunyada y aımak hakkı
mız ugrnnıda çarp~l.Y10n.az. 

Bu devasa tcrQ.bf>n n sonu be-
n.İ-! l ıçin h:ç b'r µhe goti..imıcz 
B ha~!n dl-... a.m mtıdd 1 ne Jı:"a
d r n. ın ve ll.<$t!rr ı gı•re4tl guç
i.iİlt' l"r ne kadar g ~ırıı.; olut""Sa o!Bun, 
son z. Cır Birle Uc ıui!"et!er .tara.tın
dan kaz:ını.madılcc'a Birlt'~i.k Amıe
f'tka mıllı·tinjn s..ili.ha:ı elin~ bt
ra1on.ıyaca;ıuu ')Cli: iyi b>l • 
Zaferimizin., birlrş•k n11]etJPr.n vah

<lot ve ff beraberl•ği '"'Y"'•n<le mep. 

' dıı.na gelE.ceği ş'mdi açılt bir haki

kat halini aJm.ı•ır. Aynt z~anda, 
1:ş aha arı açan \~~ rr'iah get•rta. 
uzun bir bar4 deovresinJn ancdk bu 
s;yası--t.in d ~a.mi!e ta.ha4tkuk ettiri

leb"lPceğ:n .. dı• kan rrı, ÇünkU, bilr 

ırr.file!1eri zaferi" ulaştı.rabilect>k alan 
vahdet, wlhü teorr:irı iç n de de, am 
ezt.t;rilnx1c mrun.i:ıdır 1\I: ıet er mo

ha!'tbt rı olan bu ha p, m. ~(l!f'r sul
hU halinı aln.cak lbu'ı n n b:r barış

ı • k;p rdıL'l'lclıd=r. Son hrde!imL7.,. 

b t n mıl et: ere gı·n~ hlirr ye-d.~ 

tem n Pa ı vad"11 1 h k...ki me.lhom 

'\ C' manaıını bulmt:> o!-rnuıdır 
Ha 'iP ga.yret ,.. t!lferdl'U b& r•t 

olan ıhed fıınMI \t.._~ el;)("t' .J.Il-

y n ıı.,p t!ıı -ı1-

h )'l>et-

n n-

r 

t•nıin lcrindc olacağı gibi )IDe 

bu zlinıpeye hn,ay~i ıaruri:,c~i 
maliyetine \ e karne mulı.ab T . 
de \ermek ha) at pahal lıı:ında 
te,·aıünü temin bakımından hl 
~üphe _yok kı çok fa dalı •e ı.. 
oirli olacaktır. 

ŞVKRO AHMED 

SAYFA 

( 
1 
l • DAGARCIK • 

Zenbile, sepete, 
Torbaya döniiş. 

Orıa<l.ı ki'ıı:.t darlığı \'ar. He
le e>n:>f ic;u ne darlık .. h.altkal
lio.r.ln, nana\ la.rın İ<;ine öteberi 
ko~du.kları ke>ekliğıtıar o ka<lu 
eutip fll'n ki bunları iu..,an, da
ha eline alır almaz diplerinden, 

~anlarından açılıveri)or. Sonra 
bu ı..e,ckiığıtların çoğu k:r, pa,;, 
kül içinde ... Kir, pas, kili bakı
mmdaıı ) ine bu ke~lrfığıtlan 
haydi ne 1'•·· ya bıuı .enar s&

lıcılarm, ciğercilerin, peynirci. 
pa.stırm.ı<:•ların kultaudıkları öy
le kağıtlar var ki bwılara sanlaıı 
~eyleri e-nıek jçıa in...~ ıni
de~i sıiprüııtü t.cook.,.. olmalı .. 
~ ıllarca duvıu-larda yap~ k.a.1-
ruış ~it çe<.~t, renk renk duvar 
kağıtları, 'okaklarda aylar<:a ıriJ.. 
n~, ~·ağnıur yi~ e yiye şekt ·ın. 
rengini kaybelmi tahtaperd.e 
afis.leri, bii,l ük mağazalara ;;-elen 
""Jaların giinleru, haital ıxa 
sandık arkalarında. yerlerde Ü· 

"fo·:orosi:Sk'dc Jl.lın: ul K.ir.j-
clt!llze nı:n<·k n b rtcı.ç g-un 
'ta ırıda ıbl.l)"uk gayretler sarf •trn ı
}f'rdır ALruı·.-. komut.arılı..,, Kt'rç .-a.
nrrıad:ısıooan b l t.a .. a! KL .. a·ar &O-
t ege cıe tbı.t.•.A.tcd 

o:ı:~r ı.. cerey n ııw-
A nlar:ı pzbahye ':nlll 
C.... a ·a R r Alrr:a.nla

r1n Kt r. na: let.t k! k vvrt
le .n tôdde<J hı.ctıt r .n:ı kll.r1' 
iro)'l!lla.ıc<a<lı ar Bu loı -vu r da
ha evvel S' , .ı.d c<:p v
ked>l~ 

Sovyet öğle tebliği eki 
~fosk<J\·a il (.\.A.) S.w-

yet öi;le ~'b -,;ı dkı: 

SU ı gx !batı , malinde 
lf.r birlik, 'Hi harek.ctı ka-y
d tnn:Şlir. Sraiınw~d ~esm
de birl. ldcrimız zaptettikleri 
me\'IZileri müoofıa etınt,ler., 
Topçu dıkl\oları yaparak uş

manın altı baıtarya:, nı >tı..-4ıu.r

m u.,"1!-a l'd ı r 
Mo2ıı:lok bölges.,.,de So<"YM •. 

ta lacı n:ürl~fea. ""'' aşlarma :~ 
"' r;;f.< etmi ·!erdir. Bır geee Jıü

ccmur. !'a 120 AJ.ırıan suıbayı ve 
d öHiiriiı'rnıi.i.'J, iki tank ve kam
~ n4ar tahrip ednıni:;ıtır. Novo
rcı;'sk'i ıı. dıoğu cen u.J:1ıında .ki 
gün devam eden sawşta bi.r 
Sın·~t bırHği düqnanın 12 ta.
a rrll!Z\ln u püskü:Mırr.üş v ılri 

oüşnan p·yad etallıuruu nyıok 

..:'mişt.r. 

Göbels 'in nutku 
(Baş tarafı 1 inci sahü.,.de) 

rr.elktte bulunıduğ\Jnu e Qtmı,W-. 

DtJ.o:ıınce.erı ye1'ı.ll.dt,," olmayan ve biD
nct'Ce faa v~ı!rl·i kı..._...ı.r ka!an y.an 
rmine-\."V'Cr sr. nlar ta.:afıOOan A~ 
ların !ikrl tıaya.tu.a 9'.Jdl.Jln~ olup, 
lııorku ,.e fıısı.osııı şilplı erle elllcirı 

umı.ım-yt-yi mlıtemadı.x: ı:ehııi~t'n 

fık rcıılıı..., ~le tenıcit -e-ttiltten ,soo.. 

ra, pirın "·-e mubarrırın n.yınden 
babs•'<IM aı.._ proptıgand.a noa:ırı, 

cMt.D<rrrtr, z;ı.m:ı.zun fı.ld:r lşıç~Ki r. Za
manında eeri. va-ziyet1e ya~ao. kıım 
o.u.rıra o urı hiçbi.r veçıhıle r.""'-nıoa 

~ - manevi i"*kuw. malilt 
Ot\ğil.d.İl' .> dt~lr. 

Na:zır1 mU!elı.n biltUn k.ııvvtt"1.i.ıı 
zaf..- üze~ top!a.ndığ!Di llOJ'h~
tfl'.U 9k>n ..ı. demiştır ki: 

Alman ~i7al• h:.lMt vaz.feııinl 
bu za.ter l>i3m;>tinde Kiralı: e1ımit .., 
Almen millı~ buıruni<tl bUyük ,,...... 
zıfeleri ~ e~iımıek icin mtm
taç o!dııığu !..,_ klwvet:erioi v<: bil
gileri ve-rmi$tir. .Anımıanı kitabının 
lruvwtlent!\rdiğl A'ınan a>'l<Prinın 

inanı cephPden a1ıTJ9.11 seyasız ~ 
t"!>ial'lla gi•rün~. Alman itçileıi 
o:Iatı. l§iı>ıle çetin ç•1-larl• dolu 
b•r cun ı:eçı.dil<len .......... dahi ballı: 
kutilphın erinin ve fabrika kl:ttp. 
h:ıne1cr niın kPDdisinf" ve~ ol-

rünnıli klılü~tür mu~n1ba 

çala.rı hatla supriUılıilLilde 

topl.1n1uJ:ı ga.)et hurda ıaıe 
rita, lroki ııarçaları ~imdi 
çok esnaf tar.Uuıdao uteber 
rılınak ıç:u ku.llanılnıak 

Hem bu öte1>erini11 çoıi;u d 
ğcr, be~ in, dalak, ~ ürek, ~l 
pastırma ı sut: llk, incir filan 
...,ylerdir. 

Kağıt pahalıdır di) e e"' 
lıu gilıı •Üprüntiileri kağıt y 
ne kulLan.ma!.ı irutanı ~en~ 

e:.ki .. ,. irlerin ·'azma mend 
riue, ı.~nbillerine, ~pelle 
ı..rb \arma döndürecek ı:ali 

.Anıma diye.:eksioiz ki: 
- Bu pahalılık! yazına 

diller~ zrnbi\leri, .epetleri, 
balan oe ile dolduracağız? 

O halde birer dağarcık 
lıırer ufak dağa1"'ık uydıırd 
mıydı t.amamıhr keyfini&! 

Osman Cemal Kay 

Fener ve düdü 
(8; tarafı l inci ahifed 

Gnete abifelerinde ne 
man, sadakayla giydiriidikl 
te.:ıhir olunan ök..W: çocuk gru 
lan önüne kıırulmuş haıniy 
li C) vatandaş fo•ogtafları gö 
•em, bir sis düdüı;ıi duyınut 
b.i ürperirim. 

Bilakis, •) ni )·ardunı, gıu 

sahifelerine re~iwlerini bastı 
ruadan, i.,;mterini yaıd.ırınad 

yapao nice meçhul .-atandasl 
nn ..ahici hami) eli, ~plu -den 
fenerinin o yumu~ak lŞ ğı ei 
içimi aydınl~tır, 

llesaplı bir nüma) i~ nıyet" 
fazilet gösteri.r.lı:eo, sis düdu 
gibi kar.ınlık bir ) "l ga rıı. kop 
ranlann, ayn! cömertliği tıp 

deoiı feneri gibı ınesihane 

sıibioetle başaunlan ome.lı: 
cliamel...-ini ist«rdim: Fakat, n 
ynık ki, bu deniz fenerinin ıp 
kadar temiz temenni, sis düdü 
lerinin baskın ) a:rgarbl o 
smda ... Dral dedenin düdüğü 
bL .• Açılı.ta .lı:alac k! 

Büyüle bir 
niz muharebe 

(Baf tarafı 1 inci sahifede 
ile lı i.iıcum ederek m\ı.teı:ı:ıadll}"(~ 

su altın.da ·kalır.ak meobu.ri.y 
de ibırakmışla.rd>r. 
Alınanlar 31 gemi batırdılar 
Berlin, 11 (A.A.) - Askıeri bW' 

kı.ynektan bildic;lıyor: 

Alman bahriyesi dilşman 
zeme pııilavne ,;.a ~ )'"ptı.ğl 

pJıcadelede geçen hafta yeniden 
büyUk l'.IJl.VVafiakiyetler 
mıştır. Alman gemiıleıi 178.00C> 
ııoo.ilatvluk 31 tane düşman U:a
ret gemisi batımuşlardır. AU 
milll nuyn tarama gemileri ve 
tarama a viııolan 2 İngilit hız.lı... 
botu batırıruşlardır. B....ı.aro
bir.i ınahınııızlanmak suret.ile lı• 
tınlmıştır. 

d<*ılan blaıi>t &UJOC, ~len böl 
ıelerde almou t~ Akı>& s.lmJa
nnı .,; bir -ıe üe ~k;p ·~ 
ı,tiri!en alman fiıri:T&tının mujdtcisl 
..az.ta.ini törmektedir. 

Naıı.r, lıuolıan a:ıara ~r..W.cl ki.. 
1ıııbı !şviı: içil, bir kaç .,, e'\-v<! trE

tip ~· ~ ııaıtrla1nuf ve 
bü,yük: f'd.ıt>l eserı,,,.;n y~n:ı;ı,.., ı;scır 

din.leıııhrlo ve güzel \•akit g rucl lı:l
aıplu vermegı bir t<>re! lelM<ıki •d 
muı:ı.arr..-Jerl bu vaz !eye d"'vet ~ 
lir. 

Bagln mattaelerden lttbaren 
S ü m <e r Sinemasında 

BARBARA 
STANWICK ve 

bir ~..ı.n 

WILLIAM 
WARREN 

Ta.ral1noa:n ('()ık: güzf-l bir tanda !'aratr. an 
M('9bur Reı ar· ROPEN MAMULYM ın Jal~ri 

AL 'f.IN GİBİ ÇOCUK 
Muh~rnı Y<' ~ film baş ı,.oc 

llülün ıeoçlitin IÖZIT.eoi lkım il 1 ve ah W bir fı,m 
Su .çia yt".·lttini:zl .evve'.den >Aldırınız 



.. .. ... 

DUHKU LiK MACLARI 
eşiktaş Kasımpaşayı, Galata

saray Taksimi 8-0, 1 stll Spor 
Süleymaniyeyi 6-1, Vefa Davut- 1 
paşayı 6 • 3 mağlQp ettiler 

Lıg ın..çlarlll<l du-ı de ha~·anın 
) a.ğn.urlu olmasın"" ragmen l+'e
nerb..Jıçe ve Şeref st,.a'arında 
drvaın e<lilmiştır. liala'~sara
y:n ıkı muıl1'm mııça ıştırı<ı;. et
ır.c-m~ ulması ) uzundcıı çok sö
nuk ve zevksi.z geçm•ye mı.h
k üm edilen rnoçlar ve zavallı 

nıeşın top clün de ı ezil olmak \an 
kend ini {urtararr.adı ve ayaı<tan 
a;ağa dolaştı durdu. 1 

Th.in Şeref ~tadında yapılan /1 

maçlarda Jstanbulspor.ulıır Su
le"Jman;ycy 6 - 1, Vefa Da.vul- t 
paşayı 6 - 3, Jl~>ktaş da Ka.;ım- j 
p~yı 8 - O yendiler. F'oner
bahçe stadında yalnıız bır bırııı-
ci kı.ınıc- m<.1ç1 vardı. Onda da 
Galatasaray 'faksimı 8 - O yendi. 
Madarın tafsilitına gel trıce: 

ıstanbulspor 6 Sil· 
laymaniye ı 

inci d;ık."'ada Davut.pa,alıılar u
çunciı sayılarını oa yaptılaı il"' 

maç da bu ·ilö<• 6 - ., Vefanın 
g,altbi-:-; JC nıha\ et~l·no . 

Beşiktaş 8 Kasım. 

paşa o 
Gü:nun son maçını BeşıKla..jla 

Kas•mpaşa takımları hakem Sa
:rrının ır!are~inde yapt:lar. Ge;-en 
h:ı.fta Be>) k<>z kar;ısında bir sör
prı.ze az daha kurban olacak Bc
şı<to~ şıı kJdro ı'e sahada yer al
n:ış bulu'llU'\Ordu: 

.Mahınet Ali - Hüsnü, Hıri>r 
to Hüseyin, Ömer, Çacı -
Ştik.rıi. Hakkı, İbrah m, Şeref, 
Süryan:. 

ı 
le ka<lor Ge.Jatas<Jrayın hakimi
yeti altında geçmiş \e Galotasa
raylılar bırinc de nede be~, iki:n
c deY :de de ü gol yapaırak 
maç 8 • O hzaıı.mı•lardır. 

A nk a·r a at 
yarışları 

Ankara, 11 (Telefonla) - Son
bahar at yarı.şiarı hugün i'pJ<iro
mu hınrahmç dolduran büyük 
l:>ir kahıbalı'k önünde yapılmış

tır. Çok l'ntercsan olan bugün
kü yarışlar şu netıcderle sona 
ermiştir: 

Bırı'lci koş : 1 - Ren, 2 -
Vid ı . 

i"ın~ ıroşı.: 1 - Davalaciro, 
2 ~ Dand , 2 - Gonca. Gan) an 
430, plaseler 163, 145. 

Üçı.ir.cü k~u: 1 - Sansa, 2 -
Bah dır, ganyan 15.'i. 

Dörd.i.mcu koşu: ı - BoU.ul"t, 
2 Tarzan, 3 - Ceylantek. 
Ganyan 425, piasclcr 140, 12.5, 
150. 

Bı;şiıcc; k0~u: 1 - Karab'lbc!', 
2 - Komisarj, 3 - H ybel:. Gan
yan 25;) kulu.,, çifte bahis 13 ln·a 
60 kuw5 verm'<tir. 

Oyun hruııar ba~lamaz Beş <-
1.dş Jar Kasın.paşa kalesın<:) u><
lcrnhler, fakat Kasunpa.,;Hııın 

kopalı ..:.cıafaası fleşıkta~ mu
hacın 1 'ne bır türlii Ea) yap
ı n: ordu. K" ımpaşarıın in~!
ç rnüddaası 42 ııci dak [,aya 
kad. r SÜ · .... 4 ... ııc, a~ ;..aua .... e
r f yakalaJıı;ı b.r fırsatı gı !c 
çe\ır<li ve bu...,..ı b r d2kıka ge
ÇL Ilıis. y:n ik cı gel yaptı ,.e 
devre 2 - O Beş ><taş hıhine b tti. 
1k:noı cl.:vrcde hücumlarını sık
l" ·ır n Beş ~ta,iılar l~ nci da
k kada Hüsqin;n aya~ile üçü"· 
cu goller~ i '" bunu miıteak'P 
de Hakkı Şeref HÜ>eyin nıütca
'kip gollPTi yaptılar. Bunu Şük- 1--------------

D euedilecck ihtira Beratı ri.ıniın ve Htıkk1nu1 ) aptığı ki 
gol daha taYıp ettı n maç da bu 
suretle 8 - I! B~ '<•aıın galobe
~ilc rui!ıayet'irndı. 

(:\.tı '1n Stiı"attnm. ve int nr -.e"At.

lc::rının ıayinı-ne mah us c.harlar "'·ı 

ere! sta< ında gı::.ın LK bı

r ocı küme me:ıçını J::ı-tanbuıspc.·~· 

lJl Su €~ mar. yc.Jıı~r h KLm s • ..z.ı 
'.:' •'" ... ,<'. rcsınd .ıptılar. İk 
laK.m da tam ka:lrılar le Ü) un 
ba~ar ba~'ama.ı btanbuJsporlu
l"r h ıcı.ma ·eçtıler. Buna bı<lu
)<"lte Suleymanı)eliler iyi bır 

ı.,lLye Je rr;, ~!e lltiler, f .•• t 
bu mudafaa1 arı U'l.'11 su med. \e 
~·avı:ş )'a\·aş yvru"1n Sweyn.a
nı; e karşısın(la o aha çok açılan 
btanbulsporlular ) etli ·Ierı bır 
gole rr. ıkabil ıiç gol y apara~< 
de\lıeyi 3 - 1 bitnd.Ier. Ik.ııoeı 
de\: e la!T:.J.men lsatnbulsporun 
l:;ık.mıve'ı altında başl.,dı ve 
O) e de ... m et!'. Sa .-s )ati ;~r 
bu d»\"r~ .. de uç sayı yapnııya 
muv:Uta.. j~rak maçı 6 - 1 gibı 
yıı•kısek b.. ayı f" kılc L an· 

1 
Galat~ saray 8 tak

sım o 

~ b t. ç r..,e-\ el ) h klPdak. h ırn 1 
1r1o. lkt}rat \'r.CJıf'l :ııden il,Ll.i'T\ •• 1 
olan 25 Eylül 19+0 taı )ı V• ~024 

No. lu · tıra be:-a ın.... htiva ct·r..,· { 
hu:k bu krrre ba.~lı:asın.a dE"Vır \"c- ı 

h:ı-t ıcadı Türkly~dc rrC\ • ı 1 IP. 
knyma.k içm d ... h.i ss,;'.i.11:y<-t vcı ıl -
bı}!'C'('ği teklıf rcı.ıJmf"k;te ormakt bu 

husu: ia faz.:ı m •. .:li..m~t edit-.mck. "'
tıycnler-tı Gl'~ıtacla A~lan }lan 5 1 cı 
ka.t 1 - 3 n ar~ara. muracart 
(':vlemele:" 1·'"n. oh.nur. 

dılor. 

1 
ela G Davutpaşa a

1 
Aynı ,•adda i1ti:rcı kar ı .. ı -

n.ay ı genç Davutpo.şa.lılarla ve· 
fJlılar y pıuar. L. moçlarında 

Bl")l'kooz ve Knsı.ır.paşayı ) eı.m ıye 
ı:. affak olan Davutp, ~nııı. 

ib ., mıu. ra•·lıı daha kıuw tli 
bulwıdugur.a nazaraıı netıcC'n n 
rıao.l bır c:eıece ile biteceı,TJ. \'<:
fanın D,wu•pa.,<ayı yenm.~ e mı?
vailak olı.ıp olanııyacagı end>şe!i 
aJakalıları mf'jgn: edıyurou. Ha-

1
. 

~em Ne::det Gezen ~ itlııresir: e ı 

Laşlı an oyıın<la v. allar hr-
·n oı lı 1eu:na geçtil r ve 3 uncu 
d.::l<lka·Ja H. ydar gü-zd b:r ~'\lir 
k ır·ırı.·i grılü, 16 net dak·<ada 
da Şukru ı;uzel b:r kafa vuru
~ile ın<inci golü ) aptı. Vefa h -
J.:ımiyctı devam ederken DavLOt
'Pa alılar bir t.jrlü vaz ~ etlcrıni 
d.ızeltemıycrlardı. N'k;«m :::ı 
jncı aak ~~da uızaktan a ıl. n bır 
şut Vcla~ a uçüıı~u golü de g;,a
nn<lırd:. Vrfa taııyı!:ı dn·am t~ 
dC'Tken 35 .!ilci dakı'<ada H<M:!•r 
dôrdiıncü, 40 mcı daku<aG da 
Vefa santrioru b"§ind gol..\ ,ap
tıı. r ' b r.cı dt:'ire bcı urctlc 
V< w i«miyet, altında 5 - 1 
bı t tk ne devrcyc Da vu tpo u-
l 1 r ço', canl ba. ladı:.ır \ c Vc-
f 1 ;n• tchd k u r. 
V f. lılar Du> u p taz-
) ık, k::ırş n<la b r m dd t h- e
kct ı:z k. ı ar \e tl af~'! mı
<l faaya ı· aştılar, bu ,a., ıst -
fa c eden D<ıvt:tpa' !J r !~ ne• 
riakikada sol açıgın, 22 n.ci dz
!kık.<la da rağ ;ç:n aya.;tıle ıkı 

gt12C'' gol kazandılar Ye oyun he· 
yccanlı 'bir hale girdi. Vetalılar 
biraz a:;ıl<lılar ve 30 uncu dakı
kaca yapt,kları yeni bir hü<:um
da santrfor Vefanın altıncı go'Ü
:ıııi )ap'ı . Bıma Da,utpa.~alı!ar 

mukabel~de gccıkmrd · ler ve 35 

Fencrbahçe stadında gü ün 
)'L•glrıe bir'roe küme maç.nı Ga
laıa,aray ve Tak ;.m takımları 

yapmrşlaroır. Hakem Sam.lhin 
i:<lare ctt.ği oyını başt.an nmayc-

Kuyumcunun markası mücevher in haVikf gümüş 
veya altın oldu{lunu temin eder. 

TUNGSRAM KRiPTON markası da aydı:olatm~ 
ampulları hakkında verlloblien en iyi tominııltır. 

TUi GSRAM KRıPTON am ul ıırı en ıu ccrt>1an 
aıırloder ve en parl;ık ışıoı verir. 

2 • 10 · 1942 pa1a r tesi . 
7 30 l'ro.g ~ ve rr.ı·:n et.ı t Fa.;t 

.eyar . 
7 :l2 Vüe~dl ı.uz:ı ccdı.tı•UılH1. 
7 ın ~\ı hab~ -ıc:ri. 

7 55 
8.~o MüzjK füldtJ s.,,ıou ork~1 ~~ı. 

(Şo•f :-ıcc:ıı A\tJ<ın) 

12.30 P:-cgı-a 11 Vt' nı<'n-Jt"k<•l saat 
Jyarı, 

12 33 ~ıu lÇ. J(a ışık pıogra.ın (Pi.) 
12.'15 Aji.t, ha.l>er:(r. 
13 00 
ıaov Prg·::nıv ıntn1lrket ı=a.:'..a 

ayl.ı, 

ile sabah, öğle ve akşam 
18.03 :~ıuzak: .Pe ~ı: ahı~yet•a. 
lii.45 ~luzık; H ... ı.d.yo d::ın <.lrke~tra.sı. 

(Ş<!· N had f~<eng;nı. 
ı 9 30 !\ft"rı"Jn't'?ıt sa~ t ayarı Vl' j:uu; 

haber' eri. 
19.4~ Serb •l 10 d:ıkı,a. 
19 . .:\füzik· Kur.~ık nıı.:.k 1 'nı-d:.ın ~ar

kılar 

20.15 Radyo Gaztt(~l 
20 -~s. Mu ık B:r ıra2:t tliTkU~u Oıg-

'!-el)iyo:-uz. 
21.-00 Kon~n:a (Gunun ınes'ı•lelf>ri) 
21.15 Müzık: Romc.n..'i' ur (Pl.) 
21.30 Konu.snuı (Kitrpsevenlf'ı• sa-

•li). 
21 .% J..füz.ık: Rad,yo e:ı,:nfoni o:ice•

tra.ı (Şef; Fer:d Alnar). 
2'l.30 Mccrn~t>ket saat ayan. Ajans 

haberlcd ve boı •. 'lllr.ır 
22.45. • ~artıdJC 

YC 

BS'~ı L\'(İy .t'ıtr.•1 azi. akı!iye tı :-r~ r in 20 inci kng · ık:n.al ı.rı:ş;ı..ıtı kill'\3.ı . 
;ı;ırt a l~~t.n.evr· ko.r.ı4ını..1~uft·, 

J - Ek1.-li~2ne 28.1-0.942 <'a~dnıba gi.lnu aoat Jö tt" C"n.gıılogltıina Sihh t ., 

i('Umai J...h a\.'f'!!'IL't ınüdliriilh'ıl 'bi.n.a&1.nda topl.nı~n .kom ~·1 yapılacakt,r. 
2 K~;r lb.·drJ; 20068 !1ra 79 lt\ıru.'l'ur .. 
3 -- Muvakıka.t teminatı 2024 lira 16 irutı...ttt..r 

4 l\1"1<9.velı•, eks:Jı.ııe, bcyınodlırl:J< >Şl<>r; ııenel husus] '" !Pn.ni prtru 
n},_•lrr·. µt<>j ~ J«'şl.t hu!,JD3..i.il~ buı:ııJ TI) Ütf'1\ t""i di~·r evrak her ı iliı ""'O!'l-.i~ı 
yö"ii'. <"bi!' .... 

5 - İ"!-,'"tf'!kiı:r·r En az b'.1· taa'hhU.lte 115.00-0 liraJık blı ;ıt' beıı:ı.cr ış yc.p• 
ttldla.rı.nil da.r Klaı~:cnrıcJ j 'n aın r) oı"dugu V«.·s.ı.kalanı .tioaden L t:ınbul \t ... 

:.!2.5"0 Yt.·rııık: p_ror,11an1 ve kapa.nış. 

Petrol Nizam io.'lyefn n.\1::-caa J: , ksilt·ne tar'h!nd n t.:.tıJ g:.iı.ıprı hariç- 3 gOn f"'\:\'<'l .:ı~ 
mı~ ı h 1i)'L"t ve 942 y ı lına &.;t ticarejodası VF ikas <' tdk.lifi havi knp:ıl: 
za ·Narını tk,; he ~a:ı incif!n bir ı>aat """'··t•l mu · bu~ n. k-abi'i.ııırle komt~o. 
ru . Vf""'11f"]('1i, (383) 1 

Dr. Hayrı Ömer . ----- -----
Ziihre~e \'e Oildive nı'lltı·tı:ıssısı -ı 

ö~.OOe-n EQn;-a B• yoğ:u Ağa Can 1 

k::.Tşı~ı'l'lldn 1-Jasnn Apart. No 133_ 

T 1. 43586 

Sa~ ibi: .r:. t Z Z E T. N?rl.yal 
1 ,~1,11 ~\\~ı·~ 

Basıldıfı nr. .sou Tclarraf• ıı:fJL il , ıstonbul ~1"le<lıy1'1I 
DırektorU: Cevdd gar:ıb ıl;:l.D. r \t ~;, 1 . 

' ' \' 't :.: '<EUIR TIY A TROSU 

•ı••--ı:a-=:m:mıı•-------------•• .~"' Sa•t 2t' !l-0 da ..- ~ DRAM KIS)Il 

DEVLET DENiZ YOLLARI sıŞ<;aat 20AsALı 
12-10 942- 18-10-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hatlarımıza kalkacak vapu ıların 
isimleri ve k alkış g Ün ve saatleri ve 

ka lkacakları rıhtımlar 

Kaı-Mc·n 2 hattı .., S•.ı 4.00 de (;~u), (' .ın.o 4.00 
<il' (Kcırn ""Jız) Galata r·ht:

ıTıır"!<l~n. 

Bür~ t.attı 

'IJT: 

- C.-."l·artt: 18 Oo oe lKOJdt: ,) Si:" 
kt'cl r:hl 111ndun. 

- PJz.··•C":., S·ı:ı 9.00 da (Su ), 
Ça '> nba 16.00 da (Tnı.;.), Per
~embe lG.00 da (Suc), C"n.ı 16.00 
du (Trıl!kı), Clmoartc · H.00 de 
(J\larakaz), Pa:ıaı· 9.00 da (Tralt) 
Ga.;; ıa rıhrt.ırrıından. 

- I>n;zıa.l '• Ç' rşaınb:-. \'t- Cıuna 
l:l.la <tı' (M<.:rdkat) Gu.lıı La. rlht~

ımınd:ıı~ .'\yı oa Ç:u1iamba ' 
Ctıroa,•tc" 2-0.0~ d. 1 (.'1 ... ";3.f•r\a) 
T()phan(' r>hlımırır!nn 

- Sal ve Cı. :ıo~ 19.00 (il :Un) 
•rophar:r rliht m~ımn 

...... J><1~aı· 13.lHJ d"t" (i n ır) Pr· :o;N1ı-
rtıtın1 n. 
NO'r· ll .10.942 P:ıı. .1: gü-:::ünc tn 
~·b:ırcn İT..t'fı:ı; h ... ttı ~ ~t~r'l••ı ı y:.ı
pı!:ııa6 b·ı ~1 11'f'~1J L)i r 

_ Ça,,.amb, 12.00 de (Bu!M), Cu
mar~I 1::! 00 ı1t: ( · •en) Sirkf'
cı .r:htım1nd»n. 

- P<t:Zar ) 3.00 dı• (hr:rti!'), PeT6Q·n
bP 13 00 u~ ('Tırh.m) Ga ata ırh-
1J.Qund!ın. 

NO'f• Imııor fJ(nct po<'.ia~ı eskici 
pih ı :nbt1:dan Per"1Je.m'lle saat 
13.00 df' kaıl.{J.caktır. 

vapur ~tc,Jc-ri h~·nr:a hı••' t; r]ü ml!l\ımat a.'Jr.gıd:; tc)pfon 
n marala ya_ıı1 a.c ı ol ... er n.~:~C'1 öı:rcnil• bi!ın:r. 

B...ş AC"t·ı "c Galata - Galata rıhtınu L rr.anJar unıwn mü. 

:)ube a<.·ı ntı J.~ 

dilrlügu bınası alt..nda 4.2362 

Ga1 ta - Galala rıhtınıı n~ıntaka J:inıan reısli_:1 

b!nası altında 40133 

22740 
(532) 

'VÜ~KiYE CUMHURlYETl 

ZiRAAT BANKASI 
i{vu]uş Mıhlı": 1888. - Se rmayesi: 100.000,000 Türk. l.rra.sı. 

Sube ve ajans ade<l;. 265 

~ir aı' vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat l.!~nk:ısında kıın'oba ralı ve ihbarsız tasarruf hcEap
kur'a ile ~~ ıı. loki pl"ra gö anlara serıede 4 <l fa Ç€k.!ecek 
k•ır a ne "~ ·na gö re ikr'lnı~yc da ..... ı,acı:t1tt~r. 

1 

Ya n. W. Şak<cy<are 
T:"rkcesi: ?vlı"!h.:1:-et Ersin 

KOMEDİ KISMI 

YALANCI 
Yazan: Car~o Golılorıl 

Türkçe<.:i: S_ :!l.1oray 

Cunıartesi ve Pazar günleri 
15,30 da mat ine 

H ı Çaı1' a nıb:ı sa:a t l ı de Çocuk' 
Tly·a tl'O'ı u 

DOKTOR 
Rafız Cemal 

LOKl\tAN HEKİM 
l),\UİJ,11.'E MÜTEHASSISI 

Divao)ulu 104 
\f ı;:fvenf' &a.1.t1tırf: %.5-1. T el !!:39S 

1 , .. ı1m--• Ş•k<J<'Cı --- .... 'I H MUSTAFA ,.,. lltAfIDUMU 

) Sa~ ın muı;<f'rı'e: n~n b;cy an ıııı 
kutlar 

ı '----------

l<. TASARRUF 
I!L )AJ. LAlt l 
2 l c ~n 

Bir Q~k. yurt rınıı~nrına 43;:. 
k!ln·~ b' l;aled'r. 

Ç E. K. 

• 
Çıocu"'u lro·uın.ak yurdı... klır -

.ruma tir 

Qocugu :kıoıı..yan; anı.: '\i tan ı; 

ı!lted:gı gıbİ y<>t~·r.:11 E')" çaJı. 

san Cocuk &;.1-gl~rr-e K ·uı1.u'ıı.a 

yaı-dıın f'tm.t•k, yl!I't k:Dnımaıı. 

na en kıym )ard 

Ç. E K, 

DE\'REDİI.t: C'EK iırriıu, B ERA. l. 

·~'""'ıı*·'-1 alı·7• P~ <la.n \e dı: .. 
varları 01 ~., ıa\;t: n ınamuJ bor -

lu s;&ten:.i.:.:lo inı;3 .h ııa:<.Iuı dak 

Jtvt:ra içın İkıfı~ t \rrkalctlnden ;ın

n~ oJ:ın 14 i:\Jcıt .,ım l »36 t lh "~ 
2296 No. lu .:ıt::-a l><'r. lının ilıt a 
etıt.ıtl huk.ık bu kerı·ı b. ':ta.! .;l 

devı: vt'y3h1 t ıca~ı Tü k y 'de 011 -

ki fı'.P }toy ~-lınek çıll 

dlh ve 1t•b er. 

olmakl•l b~l hu& \ ra~:a n:alıima! 

ı-d:nrme'i.. ı:st:ycn~ı l G· a· da, As,. 

lan ]fd.n '.l "cı kaL l - 3 ~·o. 6.::n 
nrii.nır.at eylcın.t"1 r 1 il 1 nur. 

( A. 1,000 liralı 4 o:ı11 L. 11 100 Adeı $0 liralık 5,000 L 

' • sııo • z,eco • 120 • u • t,soo • 
' • ıs• • 1,000 • 

, 0 • ıoo • t,eoo • 110 • ze • 1,2oe • 

Keş yrı 1 an 

·~ 71 '··~;~\--ikr ye,er 
1 aatt 10()0 Iiralıı. 

1 • 500 • 
2 • 250 > l:.' 

DİKKAT: ttessplarınd<:Jti paraiar bir sene i~iıı.de 50 liTa-
dan aşıığı diujm'.yenlcrc ikra miye çık t ığı tcl<diroe % 20 fa.ı:Ja. 
si]e vC>rilerrkti r . 

Kl'T'dar sened.- 4 defa 11 mart 11 H aziran 11 
Eylül ve 11 Birincikar.un tarih !erinde çekilP.<"ektir. 

,. 

y 

14 > 
10 > 
40 • 

100 > ~··1 

50 > .. ~ 
25 'f • 

Ç IK T 1 ILD M ON 
ÇDÇIEKIL!ERD 

An • ·•. d. b·'- ı · • - "d " f - ""I 'ı" e'· ~erer-ede ıı efi~ 90 ılertce l imı>n o 'eeklcri Ji !'.SA 'I: kolon)""" bü' iik fedakarlık !ar n<>Iİ e""' İ i, tih,Mınn m urnffak ol mu UT. HASAN °"P""" • e ~ııb.,Jeriıı.de cep ·,..,,.; A\i ntpa \<"e ıenAa a •~ etnsa ı nıe ucıı:-ı u _ eta"J. nl "« h. to. • , • • ~ · • 
50 . 1/16 80 

1/8.150 • 113 300. ıı2 475 -1 k ilo 900 kurn~a sa t.ılıi:;ı ~ıkar,lmışlı r. N ESRİ ;-.; L·ıncıı ~içe!Jcr i dah i r• klı. Fiatla rı ~unl ardır : Ceıı şişesi 35 · 1/IG 60 · 1/8 ll!O • 1/4 175 • 1/3 2Z5 • 1/2 21;; - 1 kilo 525 lru.ruştur. 


