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Y ~I ifJdl telefonu: 20203 PERŞEMBE 12 IKINCITF..ŞRİN 1942 &dare İf)er'I telefoaa: 20203 Flatı 5 kunıt 

ar etinin edbirleri 
Başvekilin meclisteki mühim nutku alkışlarla karşılandı ve 
ittifakla t~vib edildi. Varlık vergisi tatbik mevkiine kondu 

.... --..... ,.-····-··········•• ............ , 1 .................. ....--..... _ ..... _______________ _ 

•• ._............. i ................... _.... l • • • 

Almanlar bütün Fransayı Varllk vergısı kanununun tatbıkatı 
dün işgal ~miye b şladılar hakkında Vİ ayet ere direktif veri • 

--~~ ~~!t,!tUSU-hakkında kat'i haber yok Hükiimet sabit gelirli her 
~r~~=::-E~!:~f- reçen İtalyanlarla Fransız~a~ vatandaş~~ı 

.!-fün:'yet.uğur ·pışmalar oldu Almanlar Vışıye Yerı·nde N lk . pluttefık mılletle arı , u un metnı 
~~:~::~i~~~ı;a~; 

1
· 'ise girdiler f ıt:aa/ tamamlanıyor 

;nıştır. Gemilerı t (,, • )'O · be db e 
eFne düşmeyini l<"hy ır te ır 
tarıka geliniz LoJt~an f! ı 

Baıvekilimi:zin dünkü ~e- fiatlar aldı, yüriıdc. Üylesİ· 
hir tabımız;J.a hiiliısaten ne yürüdü ki, her sabah ya-
verdiğimiz tarrh( nutkunun tağından kalkan her vatan. 

diniz. ajaıuııı' ıall-
c~, ~ ~k kıt•aı,.tt:1ı~~ _y.:ıo'-'"--' 
\· kar ,..!)• '"'fKA aı.. 

t -

t~r ve a .anıyan Fran- ırf!~~~iJltf; 
• bulunan ve ~ r haltını geç.. < 
~;)praldarıaın . .metinde ller
lı '-' ve 1.Jlyon istı 
iılcrdir. iği • 

Alman t•...- Alman or. 
d~ln., 11 (A.A.. ın tebl ği, 

ırı haıko:ınıd~f '!iz • Amerı.. 
kı etııib Fransan t• teşebbüslc:r.ı 
k lllutaan~ uini hlmaycıı 
)~ında fr~~ ı ı Sonte§l'm 
18, Aman ki attı r bulunmıyan 
Fı" 1 i§gald ııat\~ ııeçmfşlerdır 
A ıa budu ltıı l&rekiıtı plôıı 

k ' •ışrt ,.- • rn.an. ıt a ıım" .• ktedlr. 
blnce dO"' ı ~ide 

Aı,,ıo'"~t u< 

1 
( ~·~ '/ Alman rııd 

y,o-.dral, 1 _ .. kıt) 1~111 Vİ\.hy'ye 
A n1~· ••. r ""•' 1 ·Lr rtl . . b~ ıı<~ • 

A1clennlfetai. e f eygand 
:rcsal (J. ~e Zürih" • t 

11 '"-' l .-- ~ en 
bı~ndra, gÖt • v.ıeıal Pctain 
He ~ı~v~- ıne'Çhul bı, 
sen~~~!\ dv~y'den ay~ 
~müft " 

r iardır· 1 (A~ Saat 14,30 
M. ehy, 1 i1ı ıt) / fai-kotelde 

~pl yet" -~'" •rkadaıl~ 
.;e ı ı 

rfı I uyor ~ ca ~u. Sabah 

B!.S kAYA 
l<oR 1= E ı İ 

8ord o 

Ak DENİZ 
ı,fr mü:t~~ııı >'P~f1U' etını1 
"e ıra gıi ı;sl~e 1 ,.~a · devam 

1UDla1 1 3, aofl :f")fada] Fr~•anın 
'. De&1ıt~ll~ü ~ 

'mdiye kada1' ifgal altında bulanan 
ff topraklarını göaterir harna 

oe bıılunmıyan 

~:_......;-. ~ . 

N çor~il Avam 
(oıııaıası~d.a. 
~ rb ~zi'1etını • a L J, 

iıa ,q e~ı 

,,,.. retV .1i gev
~ \Ja~J11e\ ım~ile se
Yttıt1 h ŞaJ' d \ti e1' 1r·k ~ız ı r,, tun C ı . 

Af ~tire~ M:hcıc•rin 
ı.ır tı';ıı1ıbt•ind~ tf

' • S:J 

aresal Petam i 
resmen pro 

ı keyfıy 
etti 

t 
(AA ) - Alman·! birkaç dakika ıonra Hitlerin Al. 

ı ... ondra 11.. al·tı~da bulunmak 1 man ordusuna, i,gal altında bu· 
t in kontr~lu d u saat 7 den [Devamı 3 üncü 6aylada] 
il ()lan Parıs 1'-:_a.~Y;0;;,,5 ;'v""""'"""''°'""'~~......,. ................ """'°~ 

Şimali Afrikada Fas da dahil olmak 
üzere muhasamat durdu 

11 '- r.1. Çörçij . • . tnüttefikler u - da Cezayirde yapıh.rı bir toplan• 
Londr'~relı.~a.dyo) ~li Afrlq Şunah Afri!'a 1l (A.A.) - tıdan &onra Amiral Darlan Faa 

~ısır ,ıtj;"~'~ ve {, Kamarll lllumi kararıahı General Ci· da dahil olmak üzere simal Af· 
"-reıkatl ,,ıt ~ A:.l.;f aJ.a] ~ Amiral Dartan.~n ve 'llcYİ arasın- [Devamı 3 üncü •a)'fada) 

[D~,,cı .-..:t; ~· r --- . &enhowerin ınunıess~ı =;_;.~;..;..-----. , ncu .____ _ ____ ,,__'""'m"....,... 
-......:.. ""-- ... 

. koyarlarken, aolda: Milli Şe!, Mccliı Reiıi, 
me1tekfe d~ ..,.,, uva1'1ıat kabir 6nlind•. 
Qnt v~ velu.!Ct' m 

"Yeni vergi ile hazine kısa 
ir zamanda 250 milyon 

lirasım geri çekecektir. 
Helal olsun,, 

Ba,vt!kil Mecli8 kiir•°i•Ü!tde 

Ankara, 11 (Telf'fonla) - Bu. 
gün Batvekllden nefsine ltimadı o· 
lan bir insantn sıcak ve hakim se

[Devamı 3 üncü •a>·fada] 

Başvekil, açık, 
samimi, korkusuz 

konuştu 

metnini aynen ne~rediyo - da~. eşi ile, dostu ile konu· 
ruz: ~arak ve gazetelerd~ oku-

Ankara 11 (A.A.) - Bü- yarak, yeni fiat artı§larile 
yÜk Millet Meclisinin bu _ kar§& kar41ya luılıyor ve 
günkü toplnntısınd.ı. Baş'\'e - kendi kendine &oruyordu: 
kil Şükrü Snracoğlu nl}ağı - - Nereye gidiyoruz? 
daki nutku &Öylemi{llİr: Diğer bir kısım ha\k da, 

Arkadatlar, hükümetin hiç bir 4ey yap· 
Müsaadenizle hemen işe madığını ve seyirci kaldığı. 

giriyorum. m görr.~rck 1>oruyoı : 
Sizler Anknr dan ayrılır· - Hükumet netede? 

ken, her tarafta ve her ma Nihayet bazıları de, hü· 
halde bir kıpırtı başladı. kumeti 4u veya bu iktıaad 
Fiat kıpırtısı. mezhebine mal \:dcrek, he.-

Bu kıpırtı, dar bir zaman diselcri kendi aklıncn izaha 
içinde, yürüyüşe \nkılab etti çalışıyordu, 
ve bu yürüyüş çok sü.-atle Her eyden evvel, bu ~nn 

( bir koşuya ve bir koşuşma • mütaleaya cevab vereceğim. 
t ya tahavvül ettı ve böylece r Devamı 4 Üncü SU\ fada l 
~ ~ 

Varlık verg·si 
kanununun esasları 

Ankara 11 (Husu:;ı) - Mec· B - Büyük çiftçiler, 
lis bugiin öğleden aonrn. toplan· C - Uhdelerinde bulunan bi -
mıt ve encümenierdcıı gelen var· nalar, hisseli işe hi sedarlarının 
hk vergisi kanun layihnaım mü- hisselerine düşen b ir yıllık gayri 
zakere ve kabul eb:.ıi~ti:. Kanu. safi iradı yekunu 250') liranan 
nun müzakeresi eımnı:ında söz ve arsalarının vet-gide mukayyed 
alan hatibler htikiımelin tedbir • kıymetile 5000 !iraô~m vukan 
lerini tasvib etnıislet' ve bu ka- b 1 b "k ı · u unan ve u ını tar arın ten • 
nunun faydalarından bahsetmiş- zilinden sonra mütebtıki. İrad v<: 
lerdir. kıymetlerle bu \"t'rı;rivi ''crebile _ 

Kabul edilen varhk verg:si a· ceği komisyontnrc1' karıırlaştırıl· 
sağıdaki zümrelere dalı•! olan mış olanlar, 
hakfki ve hükmi şahı~lnrdan a · D - 1939 sen•ıııud~nbrri ~l!:J3 
lınacaktır. 2728 sayılı kanunla\" mucibince 

Bu hareket tar:r;ını ancak milli A - 2395 • 27 2ö sayılı k"nun vergiye tabi bir ;ş ve lesebbüsle 
birliğine İnanılan memleketlerde larln ek ve ttı.f!il:"ri mucibince uğraştığı halde bu kanunun n•sr
omu:ı:larına yüklend.k:eri çt tirı mükelJcf olanlar y:ın: ticari mev 1 tarihinde i4ini terk, devir veya 
vazifeyi bafarabilecd~ kuvuette zularla meşgul olanlar, [Devamı 3 üncü sa}fada] 
bulunan devlet adaml.ırt ilttlyar 

edebilirler 

Yazan : Ekrem Uşaklıgil 
!Yazıaını 2 nci •aylada "'Her • 

Telgraf ı ara müjde! 
gün" •ütunund.:ı bulc.cak"'"'z.] Münakalat Vekaleti, telgrafçıların emek ve 

Garib bir 
boşanma 
davası 

fedakarhklarile mütenasib bir refaha ulaştı
rılmalaı ı için. yeni bir layiha projesı haz1rt~dı 

Telgraf ve tell>lzcılerın «"lllek v• 
fedakarlıklarlle miitenaslb birer re. 
faha ulaJtlrılmaları lüzumunu ilmi 
sebeblerile izah eden kıymetli arka
datımız Profnör D~ktor Sadi lrma 
ğın yazılarının nıünakelat Vekal ti 

Hukuk mahkemelerinden biri yl. ıniu:e çok iyi karftlandıgını öğreO: 
ne garıib ve " laka verici bir boşan- ını, bulunuyoruz. Habe: aldıgımıza 
mn davasına sahne olınu~tur. göre bu yazılarda leri süriılen ted-

Bu davanın kahramanları 23 ya· birleri de ihtiva eden layıha pro
flndn, fakir bir aHcnin, orta tahsil· jesi hazırlanarak Başvck"lete sunul. 
11 kıziyle, yine ayni yaşta olduğu ~tur. Biz burulan i~I tiırhi nıem. 
tahmin edifon bir ddlkanlıdır. nunlyet duyuyoruz. Hadl:.enin ev· 

Delikanlı genç kanının aksine vela devlet ve milltt işlerinde hu· 
zengin bir ailenin üzerine titrenen kumetl matbuat 'lrasındaki İş bir. 
biricik oğlu, ayni zamanda yüksek liğinl tcyld eden mes'ud bir vakıa 
tahs!llnln son senesinde iki defa sı. olınası, saniyen çalışkan ve fedakar 
nık kaldığından mektebden çıka.

1
memurlarımızın tatmin edileceği. 

rıhnıı b" talihsi'l"ıdir. nin tahakkuk elrn1?si... Kıymetli 
Bu iki genç, bundan 6 &ene ka· devlet adamımız ~yın Amiral'e Kıymetli Münakalat ı'ekilirni;;; 

(Devamı 6 ncı ~cu-fada) tetekkür ederlı.. Amiral Fahri Engin 



2 Sayfa SON POST>.. 

r He rgiin 
Görülüb söyJenen 
Derdin ilôcı bulunur, 
Görl.lmiyen, 
Söylenmiyen derdden 

RESiMLi MAKALE = Dost paradan mühimdir ~ 1 

1 Korkmalı 
"- Elırem Utalrlı~il _J 

.. w. onlma dört ay enel 
- Anı.im çaleriad.e beklenmlyea 

blr darbe yedijl Ml1- İngiliz Bat
ve.km Amer.lka yolculuğundaydı. 

Günlerce ve haftalarca Mlstr 
Çör,..ılln donüfiinde Avam Kama. 
ras nda ne .öy~ merak edil. 
dl. 

Fransada hisler, fikirıer 
Allak bul!ak oluyor 
~ Curlaan Calml _ J 
~ ğer ~ört yıl evve1 hır mute 

fekkır ortaya çıkıp güı un 
birinde Rusların imdadına İngi· 
lizlerin, F ransızlar.ın yardım na 
Almanların Jroşıacaklarını iadıa 
ctmif ~}saydı ki.ıtupıhaneleri yut• 
ınuş, 'tarihleri devirmiş olsa g ne 
kara cahil damgasını alnına :> ~
pı. mış görürdü. 

Miatr Çörçilin: ihtiyarlığın artılr çalıfllamayacalr, mec'1uri İ•tİrahatle geçiri. Zengin bir adam ta•auuur cdini" ki ihtiyarlığında yoP:)ıalnı~ 
- Faciayı Amerika Cümhurrel. lecelr 6Ünlerini 6ir çolrlarımıs •ençliklerincle tliifünürler, kötü kalmıflır, •eleni yoJıhrr, •iderai yoktur, arayıp •oran Jos!u, cıh· 

Hele Alman • Fransız münase 
betlerinin bugünlt.u resmi şekli 
kimaenin fıaya1ınden geçn L. i. 
Çünkü lbu iki komşu daha Al • 
manya meydana çıkmadan evvel 
biıbirini ehedi düşman bellem ş
lerdi. 

•inin odu1na airen.ıeo i,lttım. Cüm F,ler ~n i~ plcnle biraz para ayırırlar. Haklıdırlar, lakat babı yolttur, bu vasi,,ette bulanan 6ir adam, ihtiyarlılr plttlinJe 
le•tle söze ı..,a.mtf oidujunu hep ıhtıyarlılrt• .. .....,. muhtaç olduiu yalnız paradan ibaret değil- bet paran% lıalmıf olanlardan lazla bedbahttır. 

ba~~z~I, biçL&r noktasını gizli .. ~!!': ....... - ..................... --.... --.. ---· Yalnız para tlefil, doet ta bi riJrtiriniz... .. 

~:';. = .. ~ ..... ~ ( s.. e h i ; ........... ~ .. b·;· .. r·-ı-.. e··r·ı .... -.. -~~ı Waterlow"da Napo'yonun son 
yıldızını söndü.ren gerçi lng liz 
generali Wellinvton'du. Fakat 
eğer imdadına Pruflya ordusu ku 
mandaru yeti~meırniş olsaydı ta • 
rih o dönüm noktası bü bu n 
başka istikamet alabilirdi. Y ni 
Fransanın ve Napolyonun talı i
ni değiştiren b tk~ Alman si 
1
'"' ıı~ım'*-b:' 1~. 

M •tr Çörçı 1 d nleycn veya oku- _ 
yan1ar yaran n b"tıin çıplaklıgı ile 

FE"~ .• -s::z=~=~~ Gıda maddeleri Sirket, kibrit buhranına bayiler 
d ı ~ ki •. edl fiatlanndaki tenez-::f '€~~..::~:.:...: zül devam ediyor sebeb olduklarım bildiriyor 

* .. Türkiyeyi ~lçbir devletle ve T'":k Pirinç. fasu1ye nohud Şirketten beyanatta bulunan sahibi selahiyet 
CurrJıurlyetlnin devw adpıını laiç ' b • • • • 
bir dcvletlcı devlet adanıiic muka.. mercimek, patates ve yoğ ır zat, pıyasanın ıhtıyacını karşılayacak mik-
~=e :1~!~;,";::;:,:n!:; fiatlarında son rakamlar tarda daha çok tevziat yapıldığını söylüyor 
d:itleıken lbtiyanntn haricinde o.. 
ı.ra· bu ya1'ıa •ec;miti ~ırladım. Gıda maddeleri fl&tlarlnda Milli Son ıünl..&e piyasada kibrit bu.I tebrimiz pİyuuma verdiği lclhrıil. 
Sara.coğ1u hıer 20duiu )enebi'm~ ~İn ~-bıklb edtın ıünl«d• hınmadıiı ve bulunan kibritlerin ler landık heuhlle fU miktardadır: 
b=~:-~·~ ?,1ddugu~I ~~andıı: :~':n1 claiım bk rk.~k~Yt; ~e ~tltıdarla sahlciıiı malum- Tenmıuz ayında 454, Aiulı06ta 
m•-L--'-~ o~_e- ç~i tek~ __ .ıindııo yumlfl . el. .. L uubranr. Lu~lflarınd~ görül~. bu 520, Eylidde 493, 1 indte,rlnln 
•K.l&lu-ızın, .-ullll•Y u- DCMI e yaptıiımız tahlukata ıo- D ıuuudnda ldbrıt ılrketı t.ica.. 10 ·· ·· bd Hen kib-
çültmdulzln çok açık, samlmi, kor re 31 Birlocitqrinde ııda maddeleri ret tefi Tevfik bir muharrlrimlze rit .uııc;l~eldı ar Hver sandıkt 
kusuz konUflu. adeta bir Ba,vekil fiat!arı fU felki!de idi: tunları .öylemİflİr: ile r. er •• a 
deiU de· bir tarihçi im't ılbl son Pirinç 170.180, fawlye (Horoa) u- Klhrider normal o1uak man 5000 kiwlt haland~ ıore tlt". 
~ yılık hayatımızın bir bülisaunı 80-87, çalı 74..80, Nohat 74-90, tuam "'8 bol 'bcıi plyMaya çıbrıl- ket her •Y tel.re vllNıti olanık 2:3 
yaptı, tenkidlerde bo!undu, mubte- merclmek (Jetli) brabon.da 110. makıacllf'. F*-t bUlün bu ntiza.. milyon kulu ~t vermektedar. 
lif n~ederde ayrı ayrı bepimizkı 1120, patat• 46.50, Tr~ajı ma rajmaı bayiler .,rf buhran ya- Bö,le olduia haMe ,ırket aon aün
ommlarına dİİfeD mea uliyetten biz 370.380. Urfa ,atı 530-550, beyaz ratmak ve dolay .. ile fazla fiattaD lerde lüzumuncl... fazla dahi mal 
zat b"'kum«e de hlsee a~ıracak de· peynir 129-131, 7ıeyt!ll))'ağı 180. istifade etmf!k ıayesile fİrketten al_ çıkannıftır. 
recıode ileri glttL . • • 195, sabun 107-110 kuruı. dıkları kibritleri saklamakta veya- Diğer taraftan tirket memurları 

Bu hareket tanı ancak millı hır. Ayni maddelerin fiatları nutkun hud tanıdıklarına 5.10 paket fazla piyasada kontrola baılamıılardır. 
l!'jlne inanılan m mleketl.ıırde Üze· ıöylendlii ıünden itibaren düpne- f atla verm5tedlrler. Buhr•nln doğ M,..mur:ların bu kontrolü daha faı.la 
rine aldıiı çetin vazifeyi bqarabl. ie baflamıı ve dün fU 1ekli almıt- masına sebeb olarak bllbaua ba· 11klattır1Jacalı: ve kontroller netlce
Jecek kudrette butunan dıvlet adam tır: yilerin gösten:li~, tirl.:~tin kibrit sinde mal atmadığı veya fazla fi.. 
ları tarafındMl ihtiyar edilebilir. Pl'rlnç 150.160, fuulye 66-70, tevziatını kıstıiı hakkındaki iddia atla sattığı ıöriilenler adliyeye ve-

B.,vdcılllmlzin nutkunda bizim çalı 65-75, nohut 65..72, mercimek ise tam.merı aeılaızdır. Şirketin l ,,necelderdlr. 
sö·düğiimüz 111< ve her ıeyln u.lün- 85-95, patates 35.44, Tre.baonyaiı 

Sinemalarda izdihama 
sebebiyet veren kapılar 

l•im ile adre•i bızde mah
lu:ı: bir okuyucumuzdan aldı
ğımız mektubda fU fikayet a
lGlcadarların dikkat ngzarına 
ar:ı:edilmektedir: 

«- Beyojlunda 6azı •İne. 
malar, bilhaua lcalabalık ma
tinelerde malum nham hila
fına müfterilerini tek 6ir ka
pıdan içeriye alıyorlar. Bu 
hal müthiı 6ir Udihama H
beb olmalrta ve ou yüzden 
halle birbirini itip kakmak _ 
tadır. Halhaki ainernalann 
mahtelil ltapılan 11ardır. Faz
la memur kullanmamak için, 
hir kapulan vaziyeıi idareye 
çalıfmak, izdihamı mucib o -
luyor. Hatta ezilenlerle, kav. 
galara, gürültülere raatlanı -
yor. Alôlıadarların dikkat na· 
.zarını çekmeni1&İ rica ede -

""· ~ 

1870 mubaıc..A!eınoı:'qransa • 
nm imdadına f ngilizler kq·.,.. ..... 
dılar. Üçüncü Napolyon da Bis-
mark'a teslim oldu. On dbkuzun 
cu asrın aon devir Fransız ede
biyatı Sedan bozğununun ve 
Paris muhasa:raıeıntn acı sahne 
lerile doludur. 

1914 muharebesi gene bu iki 
kıomşunun birbiri üzerine at 1 • 
masile başladı ve 'haıb o cephe
de sona erdi. O zaman Jngiltere 
ve Amerika F ransanın iınd d ~ 
koştukları için AlmanYa hart>i 
kaybetti. 

Bu yeni cihan haıbi gene ayni 
hava ile ve ayni mıntakada p t• 
)adı .. Maginot i1c Siegfrid bu ıki 
komşunun ebedi kin ve hıncının 
betonlaşmı.ş eseri idi. 

Bu bir ası.rlık arihin hakik t 
sahneleri gösteriyor ki Alman • 
Fransız münasebetleri karşılı lı 

de mühim nokta budur. 340.350, Urfa Yai.ı 480-490, beyaz Almanlarla Filistin- Mahrukat ofisi 
* peynir 118-123, ~nyajı 180. v·ı" ı· k k 

Barelo1 söze baflarken bir inem. 185, .. hun 95-100 k•uttur. liler şehrimizde sabit gelirlilere de 1 aye ın e me 

bir mücadele ile geçmekt~ır. 
Versaille'de aynalı salonu tai • 
hm bir devrinde ınuzaffer Plıs
yayı büyült Alnıanya haline ıe
tirmiş, bir başka devrinde nağ 
lUb Almanyanın -itr bir alıUna. 
me imzalamf.BIJUl sahne olınuş-lekct için t .... vvır eclUebUen harb k ı • • • 

teblilttkr::nl üçe ayırmııtır. tık teh bulunmak demektilf'. mübadele ediliyorlar tevziat yapıyor arne erı ıcın 
ilk• bir memleketin laarbe siiriik- Baı.elmeJde ulcısıa deilliz. Fa- . 
lenmiJecetınden emia olarak ha.. kaıt ara sıra oı.un dütün~eliylz, kı ··"arb dolayı.ne memleketıerme . MahrUkat ofl.r halktan -.b1t a~ yenı· bı·r teblı·g ... 1· ~urf-aım. t h .. ~.. .•erı.·n bu~n aı&ı-
zırlibız bulunması ikinci tebıl<elbi.Jım fÜyetle bahaettlgını.lz bu &lonemiyen Fill.tlndeıld Almmlar- lırll olanlara memurlara yapıldııı Vlli . oluma gı- -kıl butıun iht ...... aJlerı ~e ta• 
mil

., birı::.ıni L-ybecl' •rek etrafında aıkıntılı durum, muhartblerl bıraka. daın 300 kltia bir kafile dün To. gibi oc1.._ ve kömür dajıtac:aktır. - .- t:\: y- ... 
n .._ - "" -'-- •- H d bnl yoguen •flur: 'h' l l altü - ,J"y ı,talı uyanclırmaaıdır Jı~ harb dııı tc.&mıt dlier men- ros eı1UprMın: ay arpqaya ıe f Bunun için her mahalıle birliğine ı _ Belediye ısad itleri Mi- rı ı o ay arıl .1~ euı A°:._ _ _" !l. 

Biz ha rlamnı . muharebenin leketlerln aıpta ile baktık'arı, cen. tir. Aralartnda erkek, kadın ve ço 250 kflo odun Ye 50 fC!t' kilo kö. aürltiiünden a1dıldarı eJ.mek brt. Fransa.da .ngı 1't ve ruııerlllaD 
ilk .... z~ hJ;.larımızdan bin nellen nümune saydıkları bir du- cuik Wunmı bu Almanlar, Ahnan.. müre m.luas kuponl.v söaderll- Ju1nıo mahsubunu yapnııyan kasa dostluğu içerden kaynar. F'rsrısız 
beı ~ .:u:netre maktayk.rn bat- rv:ndur. yad .. ırelecek oltın FU.tinlllerle mü miftir. ve mües1eıeler 14.11.942 akfa'DI- milkıti mark Y~ü gör~mittiz. 
ladlk Milli Şefle çevrainde milli Bu ld bekike4ı1 b~ikten son.. badele edilecelderdir. Bu m.onı1u blrHkler tarafından na kadar bu mah.uplarını yapacak- Fakat dolar ve iıt~rling franktan 
blrl~'mi& bW lr.ya .ıağbmlıtmı ra Batnıki&ımm Udı~i ·~ınt~ı - balıa vsilecek, ve ilan edilen cüın- l•dır. kıymetlidir. Son devir F'ransız 
her v.&rılt muı.afaza etti ·- ........ clojarm ... ve üdlaelerın br Fati~ r1re11 ~ispııser"ıin lercle parti parti tenlat yapılacak- 2 - Tal."maloamenin sarabatlne del>" t AJDCTik.n 8mll'Öaİ ·ıe 
-n ...... ,_. eııılıecektir. ıı.,.eki- hüli1Mını J'lllPllllya ve JJOrlukları tır aöre memur sınıfına airmemeti e ıya 1 

•-
1 

ı1nıhıin 1 erçe1rtm 1 eni ve çok doinı karfı1am.k için alınaa muhtelif tell~I 1111 ıeraSİIİ yapıl~I ·orı m m r1ar • • 50 1>ı e1ıı icü eden amete ve itçi sınıf .... doludur. 
Wr cöriiflii teYlke ıtrasında üçün- tedbirleri •......,Ya ıeç.anJı olduiu- Verem mücadele cemt,.ellnln, odun:~ ~mitıt~~ n ç m~ olanlartn buı mü~- WDuhamel ~arbdcn evvel Y_~ • 
ciiliöıie ayrrdıjı noktadadır. nu Soruyona. Fatih Fil me-ftiincle tır wa ....................................... - ........... ce memur sınlf1na dahil edildikleri dıgı son e1erınde Fransadaki A• 

Harb cenç iken daha akıEı ve Hidi9eler bephnr.in ıözler'I ö. L --..ıı;:ı;.: d"yap ~. Mes'ud bı·r dogu"' m ıöriilmiiftiir. merrkan tıananltiını bütün k8" .• __ ,___ . kil" 1 • aarar vıı:ın:ıı 15, verem upanıenn n ır-u....---- .. le _,. .. 
ı.e.wı hereket ettiil halde y~~ nünde cereyan etta. Baı~e ım :nn t 1 tm t•• t dün apımıflır .... --. .. e,e aore ~ ye ra.kterile 0 rtaya Qölcnıüştur. 
dıkça .... ıs -ve .....-ız itler ya. anlattıld.rı da heplmis tarafından teme a a oren . . Y t • Sabi.it lyi.n :reı.ı merhwn Menemen- t,çl aınıfına da1ıil olanlar alrmeye- F"k .. ·ktisadi, tarihi biit .. n 
par. Harb dıtı memleketler için da söriilen!ın tamamen a)'ftldll. Y~ntz eındatma m~uırnınde ~V~ 1 ve lizade RWat Be7in otlu. Hariciye Ve • eeld:ir. w 

1 ~ı, 1 
.Amerit ı. ... ~ı u 

ha tehlikdl olar. bu arada b!'r nokta vardır, ki ü- Belediye Relaı Doktor Lutfı Kır. tııtm!ı& Nıunan Menema.1c1otııı ,. Ana. 3 - Biliıımam bu ve müa.e- baglanle .. ~a. ~attan 
Busün durum, .-Wen ı,0 cümle zerine ilk defa olarak temaa ediL d•! ııhhat miidiirü Vi!Ayet, Parti dolu ajaneı umum müclürıi Munrtalı .dere; m•hm..,lirını yaptırJrken ~ F~n~ ~uıun .~ıi. ~tıı°:?l ve 

ile ade edilen dwuırndur. kuvveti, miftlr. Cümleyi aynen tekrar ede- el4&inı ve dolctorlar hazır bulun- Menemenclothmun karde,ıerı ve Adl''YP dl edecekler_~ bey.nn&me acled~ tarıhı kın 'V'C ınfıallerıle u~ yıl 
ilıllylllı, aaifamhit ilı pıe..den Um: mUflardır. Dl.paneer üç oy lqinde VelUıa.mia Hasan Meneımencıotıunuu (maaflı ve ucretll memur ve ınua. önceye kadar lll.ücadele ettiği! 
ı.z1a İlllyen dunmndur. < Aleômum eıtYa flatlarının ikmal edilmq olacaktır. yeteni Oem Meaemeadı»tl11nıın isken _ tabdemlere m.._.) karne verilecek Almanya ile kartı looymıya ~h· 

Bu bir hakikattir. bus\inkü delice arttıında fllvaıkt ts. d nnada •tr otullan dünya.ya gelmiş ve tir. r 
.;...... nullmı..ı daha baflan tilual azlıiuun, ithalat noksanının Şüphfİ ~İr Ö ÜI bidiSeSİ yavruya Rifaıt 11anı veriı~r. Kendi - Ba karneler azami 15.11.~2 .a~ şıy~ bU sarnitni bir dÖniı 

ıcmcla hlıtırlatt1.n l:Wlr batka baki- y ... ıı tedbirlerin, bilıbusa doy.mak 91ne uzun ömuf'ler Te saadet.ıer dlleTta f&llllna kadar odmnaklı, •illnU 
1
1; .. k zaruret'- . dı .. d 1 

1 l;lhnl,.en btnın w tba kirin gen it Ollkiidarda .Atçıbqı sokajında ve ııüzel el yazısile 1uıiınıt ve aı.. mu }'O sa . .~ın oguı u~ 

Mahareoenin üçünca yı ının a. 
çitncü aytnda lktteaehn bir sıkıntı 

ble seçelim. 1 ·· lliueleft vardır. Fakat bütün bun- 14 numaralı evde oturan Hüaniye T EŞEK K Q R le reisinin fcıtoRralı yap1Jlu1lmı1 ğu bir gö9terış nıı) 
ların teliri kadar dlier bir vikıa adında bir kadın dün Üsküdar ad. olduğu halde bdlemege mecb~r ol d .. lüiincleO. nıü-s- Jerdçki 1 1.. 

We91rmdde ~ meydanda-
dtr. 

SaWJe,1rı 07andıitcn1z zaman 
nde, aokağa çıldıjınua uman 
tr~vayda veva it yerinde M,t 
),undan baheedlJ'Ol'UL 

mü na.ebette y atam* illt1-i 

TAK\'lM e 2 nci letrin 

Fuml .ene 12 Ar•bi 1ene 
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1851 - -1 acı lqrıa Reıı;nı ı1e e ır....... 

30 1942 6 

GONEŞ Zilkade 
IM,Aı< 

s. o. s. l>-

'l 4' 3 6 o:.ı 

1 M 12 Ol 

Ott. lkıadı Alı:ııara Yat.. 

s. l). s. u. s. D. :i. u. 
E· u 51 11 5'7 17 54 ıt ~ 

v. ., M • " JJ& - 1 ... 
-

vardır ki o da tecl.nüldekıi Türk llyeslne müracaat ederek evde yal Setamhıin Tak~ ilumu cwaltım.lsi duia kilmeler) yuıh kı.mleın 1 tına .~ ıa..-,11 üaere e ~ 
parasıntn mütıemadlyen artması ve b nııld • • I k~__. en derin yasa bürüillii. Coıt hamn vcslle muhteviyatı Daire Müdür " tara- :c:;, ver f~..ı- ailr. ~v~k k 
700 mll)"ona çok yaklaımıı olma. ndızt"-~- odıcı ~~nlü , __ ,k_. .._~dav ne, ııonsm keclieı<ım~ h"'r sure pay_ fından kendi me&'uliyetlerı letahtin.. --:"~hıı ı~- .a_lfÇ• _, __ .. ~ 

e ıIMn: asınua o ouıra ouı a- la W*"'.. •~ Uı d tasdik edilml ve mühür nmif ti .-.ııı ~ ... avan- ~ 
ııdır.JJ w u .c;yiems,tir pa, m - 9flldl..,.-ıe t,,arı nh. a ! .. _.. .. .. _.eke _ı..ıuiıa telciıde 15 11 94~ 

Biz 
bu sütunlarda altın mesele- gun _ ·.. • L~...1L_ met. eyllyen aayın herlte.e, izhar bu • olarak :rfne Belediye aa&taad Müd• _.__ ~ _..ı._ 'l'naJ...... __ 1 __ • • 

. Bu munıcaat uzenne --= ye. eanJml Jüiiine t dl edihnİt olac.k -.-aaına P-.- • ..__......ını J&p.ı 
sinden sık sik baheettik ve birçok rine ıldllmlt cesed adliye doktoru 3urdıuklan alf.kada.n dolan, ne 4 ~'-e bdısad I~ Mil- ınıı oı.c.ıJ.ardır. 
defalar .öylecUk, ki tedavül mev. ' . bdar ieteldı.tiır tQ"IMCk uiıı'. Bıanıınla - •T ----------
kilnde bulunan kiiıd par,.nın mlk- tarafından ~ayene edilrnrı~: .. H~~ beraber, va.zlCen!n ifası ~ muhterem 
tart 700 m0yona bulmut oı.. da. tice adındaki bu kadının olumu gazetenlmı uıtıen ıa......eıunıı cftıfyo. 
hl hakkı alttn kudretine malik ıol- ıüpheli görüldiiriünden ccsed ımorga rus. ı 
meldı'- Buısiin yine ba 'ikirdeylz. kadırıbnıttır. T.Mr'Rtata zabıtaca Meıiı1ma &eamı S&llı Cene 

Bir defa saN altın olarak k..a. ve miiddelumumUlkçe devam edil. Allnl mauna 
mı.la 24,842 74,616 kilo maden meldeclir. ıtetlam: Meflı&rd 8. Çene 

vardır. Buna brfılak 134 m1lyon ------------------------
kiğıd para çıkarıyoruz. 199 45 
milyon lralık litıd para için de 
yine tamamen altın kartılık gö.te
riyoruz. Geriye kalan %88 rnllyonu 
ela aayet normal bir reeskont ile 
karfa_.ona. Bu hilinço btzim 
ırtbi Mm dlflllda kalmıt mem]e.. 
........... ble ...... ile ltakvaklwr1 
Wr •uiJ«lnl ıCW-lr. 

F.laıt ...ile sördiik ld, pipaa! 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
Dün bir arlıadotımı::s an -

laftı: 
- Bu .aboh Gedilcpafodon 

,eferlren 6ir holılrol Jilılrii • 
JIUNlo ~ .tilretl•ri •isim• 

ilifti: 18S ltaruf. Ôjleden .on
ro ayni yaden ,eçiyordum, ay 
ni dülıltiinda ayni püincin eti
lıctinddi liot 1S5 lıun1ftal 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
oın•ul,.tl ........ .._-. 
~ ..... ... ..,,,....,, ~ ............... _._. .............. ---------------------~ 

.rs~::~UU 2 
.p A l- Jn,ı 

/titnfe.ı,J. •ne ru!.Jaıı~: f 
T ... ırıt11r111 -

lt her metııe m!U'uwa ............ .._... -
Bunlar mesh ,.,her me&re m.lkümm ......... WeK • 

ıerıkki hadı u lır.1t beulılle taWı 1111 11r.-. 
~ A..ur.ta o..... tJ•- aı..._ 

dıklın her ~ 99 aara.INk ıııeTlr • ...., ... ......_ 

vıffıkıyerte l_ ~ · "'ı-1t1.ı1... --- a..-.ıw-
...,.. h lC ıM •e'-lte •~ m.- ---

bunun .- • ...._, <ı~•t> 

• 

' 
I 
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r elsiz J L~~~--L-----~~~::::;ı~~~~ 
r • 1 Af manlar bütün Şimali Af ri a 

i Fransa ı ün işgal muhasemat durdu 
efrnl·ye ba<!fadılar <ısaf taralı ı ınci ı.ayladaJ 

i i 
Kahire 11 (A.A .• - Ortaşerk · y . rikad bulunan bütün kuman • 

ıngilı'z kuvvetleri umumi karar· d l h t k k · 'n 
[Haş turalı ı ınci .ıa.)fada] an ara mu nsema t esme ıçı gahmın bugünkü Çarşamba mÜ§· etmekte bulunrnu§tur. emir vermİftir. 

terek harb tebliği: Londra, 11 (A.A.) Vlchy Londra 12 (Rady,,, s bn.lı sa t 

Ruzve!t nazilerin ve Japonların artık sakınılmaz 
hezimet karşısında bulunduklarını söyledi 

biı 

Dün kıyı yolu boyunda ilerli- rady0$u, İtalyan kıt'alarının saat 1 de) - Şimali Afrikadn muha· 
yenkıt'alarımız düşmanı Sidi • 15 de Nis'e girdiklerin! bildirmek- aem tın durdurulm&sınn dair mü 
Barraniden atmışlar ,;e Büg-Büg tcdlr. tarckename Amiral D~rhm ta • 
deki düıman ardcılaıile <;arpış • Londra 11 (A.A.) _ Nevyork rafından imzalanrnıftır. 
malar yapmı!lar~ır: I rady0SWU:n blldirdlg!ne göre, Mare Amiral, nskcre hitahen ne4ret-

Dü,man esırlerını v.P. ;harh ma pi Petain Fraruanın tamamile Al- tiği bir beyannamede, şimali Af· 
zemesini toplamak gıb1ı mu,~z.t • ntan gali atına alınması hadisesi. rikadaki kuvvetlerin kumanda ı Londra, 12 (A.A.) - Uç gü.n 

üren hareketten som·a Cczayır 
s Fas mukavemeti nihayetlen-

general Klark ile yaphğı bir gÖ· 
rüşmeden sonra venni~tir. 

Sicilya • Tunus arasında 

mek için hayati bir rol oynamış. 
lardır. b• • d m o unmKa a· M ı p t • d zam ır ışe eva nin Fransayı kendini müdafaa et. sını are}a e aın namına e .. 

dır. mekte serbest bırakıldığını söyle. ruhde ettiğini bildir ni'ltir. ve F' . t' Amiral Darlan ransız mıf ır. . 
icara, deniz ve hava kuvvetlerıne 
u tebliği yapmıştır: . . 

f Amerikan ve müttefık!e~ın~ 
k rtı mücadeleyi kesmelerım fi 
.:ali Afr'ka hnva, ~eniz ve karR 
kuvvetlerine emredıyoru'!1. 

Londra, 12 (A.A.J - Bir hnrb 
muh birinin ver:ligi habt>re göre 
Sardenya - Sicilya ve Tunus ara
sında Mihver hava l uvvellcrinin 
çok büyük f aaliyeli görülmek. 
tedir. 

Londra, 12 (A.A.J -· İstihsa
lat nazırı Lord Litleten, verdiği 
bir söylevde şimali Afrika sevki 
yatında 500 den faz~n gemi kul· 
lanıldığını ve 350 harb gemil\inin 
de vazife almıf bulunduğunu te
barüz ettirerek bu harekıitı dün. 
yanın en büyük deniz, kara ve 
hava harekatı olarak tavsif el• 

ınlıtlr. Ayni radyoya göre, İtalyan Mütarekenin akdini müteakib 

Şeker İstihlaki kıt'aları Fransaya gırerken Fransız- derhal esirlerin mübadelesine 
italynn hududund bir çarplf:na ol- bnşlnnmıştır. . . 

hd d d•ı• ştur Tunusta mukavemet edıl.c,.k rnı? ta İ e 1 tyor nı~~ilya, 11 (A.A.) - ftalyan. Nevyo.rk ıı .. (A.~.J - G~zete 
Mihver Tunusa avcı, ıXlı:c ve 

bombardıman tayyaresi .... der
mişt:r. 

• ı rı bugün öğleden sonraBastla'da haberlerıne gore şunal Afrık 
Anltara 11 (Husu:ıı) - Boş. k n kt klar 'ldl ·!mek nın temsiline Tunus dahil değil 

Amiral Darlan bu emrı, Ame· 
· · · · b .. k' tkunda aray çı ı ıres:m~n ı rı • vekıhmızın ugun u nu . . edl dir. Tunusta mütteftk kuv ellet e 

ıeker vaziyeti hakkında verdı~ı t r. ll mukavemet edilect:i\ tahmin e • 
aydın izahattan sonra serbest pı- Stıokholm .1 ~ (A.A.) - A. e- dilmektedir. 

'k kuvvetleri başkumandanı 
rı an T" 

1 Ei~Pnhover namına um. ilfa edilen bir vaziyet Ruzveltin beyanatı 
miştir. 

Genera •••••••••••••••••••••• 

......... M.Ü.tte'f l'kle ri n 
Fran 3 z gemilerine 

gönderdikleri m~saj 

Londra, 12 ( A.A.) - Şimdi Vaşington, 12 f A.A.) - Cüm-
ifşa edildiğine göre şiınal Fran- hurreisi Ruzvelt dün basm tt>p
sız Afrikasının isgali sırasında lantısında Nazilerin Vf! J ponlıt. 
b;r f ngiliz ucak gemisinden ha- rın artık ukınılmaz biı' hezimet 
valanan uc~klar Orand" Fransız ·karsısında bulunduklarını söyle
hava kuvvetlerini harb harici et-

)'1lsada şeker istihliıkin\n t.ııhd!. • handa ~az~~ınm .. Berlln muhabırl- Almanlar Tunusa asker indirdiler 
dini temin maksadile fekere yuk nln blld,ırdlgıne gorc, Alma ve ltal Londra 11 (A.A.; - Sal.;hi
sek bir fiat tesbiti bo.his mev • yan kıt aları §imdiden Fr3;1'sanın yelli Jmynnktıuı bitd'rildiğme 
~uudur. Bu husustaki kara:- önü- Akdeniz sahllleı".ini ve Korsika sa. .. Al çaklarile ha. 
müzdeki Cuma günü ilan edile- h:llinl hararetle tahkim etme4ited1~- gore, n m~n sanvna'A~man kuvvel· 
cektt·r. ler İfgaHn bugün tamamlanacagı va yo 1 e aşın . . I d' 

• d'hnekted' leri Tunusta yere mnJIŞ er ır. miştir. 
zanne ı F ır. f'I Londra 11 (A.A.) - Alınan-

• • Mareşal Petain i~gal keyfi. Ne orkr~~-.. tA.~~;u_ Fran . l r birkaç gündenbt.!ra. pcvder -

Ve iV yet.iDi. reS en prOleSİO elti aız fi~unun T;Jlondnn ayrıldığı pey Tunu/sa !!,:tmedtdt-dırler. Londra, 12 (A.A.) -- Fran:Sız 
~ • 'k 'JI 1 k t} ' ngı ı:; OT USU 
'-' ( tJaı taralı 1 inci sayfada) ve ~.ı~lheıkı mı ~t.:r uvveolde~~g~ Londra. 11 (A.A.) - Afrikada [ 1 h • • ne ı tı a ctm •tt uz.ere • k • b ı Baf taralı 1 inci :myiada] hizmetlerde vey.\ be cdi ı:ıırıet - lupmayan Fransa dahilinde ilerı 

1 
ki müttefik umunu ararga ın n 

1. 1 nda bulunan Fransı:ı. 
ıman arı . . . "t 

b t icaret gemılerının mu • 
f . · 

1
· 1 1 11 · d l 1 kl d Ç l · · ld sanı ıyor. .. G l A d tas ıye etmış uu.unnl\ .ıı·. erın e ça ııtırı ac r ır. a ıJ yürümek emrinı vcnnıi o ugu • Nevyork 

11 
(A.A.) _ Vaclıy Mldlrdlğlne gore, en"ra . n er· 

E - Meslekleri tacir, kom is • ma mecburi7et=nin tatbik tnrzı nu bildirmiştir. Hitlcrin knrarı • radyosu şunlar. bildirmİftİr: son' un kumandasındaki blrınd ln-

ar ve . • . b' 
tefiklerc iltihak e!m~leu ıçın • ır 

• "nderilmıştır. Mesajda ınesaJ go . 
ııöyle denilmektedır: 
. H" . t uğurund;1 ç rpışan urr1ye . . . 
j'nüttefik milletlere iltıhak ıçı~ 
Fransız donanmnsını dıwet cdı
N>ruz. Hitler vatanınızı istila et
:ni,tir. Gemil~r.inizi istiyor. On~~ 
~ı=ne düşmeyını:z.. Derhal Cebehıt 
tarıka geliniz. ve bize iltihek e
diniz. 

yoncu, telliil VC)'a sirrNır olduğu hükumetçe hazırJanacak bir ta- nı Fransız milletine bildirmek Saat 
16 

da Frnnsn filosu he • giliz ordusu CezaylrJe yeniden ha. 
halde 1939 senesindenbcri velev limntname fle tayin olunacaktır. için Alman ordusunun sözcüsü nüz Tulonda bulunmakta idi. rekat baılamıftır. 
bir defaya münhas.r olsa bi.le VArlık vergisi ile mükcfüf tutu- mikrofon başına getiril11ıi~tir. Söz - ------
ticari muamelelere lınassut e • !anların ana nikaharını, gerek :ken. ci.&, Hitlerin Mareşal Petnine gön 
derek komisyoıı veyahud lavaa- dilerlne ve gerek karı koca v~ya dcrmıt olduğu mektubu oku • 
sut mukabili otar.ak her ne naın kendileri ile bl. lllıte oturan uul ve mu§tur. Sözcünün beyanatına gö
ile olursa olsun pll .. a veya ayni. füruğu ile kardtJ!erine aid d.ık.ı:ı:an, re, Hitler, bu mektubund:\ ~öyle 

Gelemiyecek olanlar gemileri
ni batırmalıdırlar. 

yat almıs olanlar. mağaza, depo, anbar, fn ·ilia, ve I demektedir: 
Bu müke1lefiyet u~dehrinde 2 imalathanelerde veya Lun.a.a b n. Bu emr: bir tek ınnk adla ver

veya daha ziyade dahil olanlar, bu zer yerlerde bulunan b.ıtı.n menk_l dim: Amerikalıların v~ f ngiliz
zümrelerln her birinde ayrı ayrı mü m Darla tapuda veya verg de bun- terin bir ihraç harekct:ni püs -
kellefiıyete tabi tutulacnklardtr. Ko- lardan her .angl b1ri namına kayıdlı klirlmck. Kıtaata Frnns nın men 

C'o'rc'ıl'ı'n bnyanatı misyonlar bu mükcl1c:flerm mükel. olan gayrlmcnkd nııı.llar bu ka.ıun r ntlerine nez ret ctıncl~ri em: 
(j Jcfiyet derecelerüıi h~r mükellef na. mucib4ınce alır.anıak, verbl ve zaııı·ı rini verdim. Alman hukümeta, 

' ' mına 1941 yılın-da ve ticaret'ni ların kanuni teminatı hükmünde o. Avrupa devletlerinın arozilerôni 
LBaf taralı 1 inci .ıaylada3 terk devir veya taafliye etmİ§ olnn- Jup bu malların sat.lnıa .. ındada tah- himaye etmek için iınkim daire • 

sında uzun beyanatta bulunınu~ vej lar içın terk, devir vs:-ya tasfiye~e sili emval kanı.mu bükümleri tatb.k sinde Fransız ordw,;u ile mesai 
ezcümle demiftir ki: .. takaddüm eden son yılda tarhedıl- olunacaktır. birliği yapmak arzusundadır. 

Son muharebcleroe du~nın k.a mit veya tahak!kuk ellirllml~ vergi Kanun bugün tatbik ediliyor Fransız askeri kadar Alman as • 
yıbı ağır olmuflur. Du.~man bır miktarlarını, çift~er de nıükell~f. Ankara 11 \Hususi) - Varlık l<eri de a:ıe ocağında kn1sı il1ı 
muharebeyi kayb~tm"k lçı~ bu~:- lerln zirai vaziyetini ve gayri men. vergisi kanunu yarınki Resmi yanyana sessizce çalı~mağı ter • 
dan daha fe~. bır yer bu ma:z ı" kul ınh'hlerlnde irad ve vergl kıyw gazetede neşredilecek ve derhal cih eder. 
Afrika seferim ~d.ame ettlmıek i~ n meti miktarını gözden geçirmekle \atbik mevkiine konacaktır. Ma- Marefal Petainin prolcstoıu 
dÜftnanın ödedığı ~del çok yu": beraber bunların mukayyed oltnalı liye Vekaleti bugiin bütün vila- Vihy 11 (A.A.) - Ofı njansı 
sek olınuşhıl". Mihver~ Mısırdaki sızın edinecekleri kanant göre tak- yellere kanunun tatbikatı etra • bildiriyor: 
kayıpları 59 bin lc.lfdır. Bunların d'ır ve teshil edeceklerdir. Ancak fında gerekli dircl<t:flcr! vermiş. Marefal Petain bu adbnh saat 
34 b'i'.ni Alman, 25 bini de ltal- 2391 sayılı kanunun 11 inci a<Lı tir. Belediye meclisleri, Ticaret 

10 40 
d 

0 
dulor grupu basko • 

yandır. Mihver ayrıca 500 tank ~e desi hükmü dal":lnde kazanç be., o~alarile Ziraat odaları en kısa m~tanı Ma;eşal von Rundstedt'i 
er çapta 1000 top kaybetmlştır. yannamderlne bilanço raptetmek j bır zamanda kurulacnk olan ko- k b, l t • t' 
iz.im zayiatımız ölü, yaralı '\'e e.

1 

mecburiyetinde bulunan Anon!m misyon\ rn azala.rın1 seçeccklee aBu e .~.~' ır.d F' n ız de••let 
00 ki ld' . 1 .. . I I l u goruşme e ra 5 • 1r obnak üze~.e 13 6 J ır; • Komand t, llnuted ve sermayes u· ı ~ e komıııyonla: ça ışnın arına >aş reisi Petain Alman mareşaline şu 

M Çö',.....11 §OYle devam ctmıflir. zerlınde kazA'll" ve ayniyat lc~pera- lıyncaklardır. b tt b 
1 

u tur· 
· ·.,. · · d d • ı .,. • ı eynna a u unm ş . 

l'aklb hareketmm 
0 

re e ~acag liflerin vergHerı 1941 takvl·n yı ına M"tareke mukavelcnamesile 

bu taklbd~ sonkkund~ ~ur~:ı veya ticari y.ılına ve ti~arethnnkel~ Ye rı· n de b ı· r f e d b. r telifiu kahil olmayan bu kRrarları 
ne knlacagı ha ın n e an~ rlni terk, devır veya tasfıycye te a , reamen protesto ediyon.m. 

bulumağa teıeb'büs etınlyC:Ceğı~ı dilin eden son s~eye ald safi ka.. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
t'alarrmız.ın llel'i ~cketmd; uncının 't 50 ı:lndcn n§ağı ve A· aile Saracoğlu hükUnıetinln iktı~adi dlr. Bu tedbir cemiyet içinde boz.

devam ediyor ve dupnnn !~: nonim tltket11"rde 'i 70 inden yu-ı ve mali tedbirlerini dinledik. İkinci gun havası yaratmağa müsaid bir 
e kadar Mısır mub rebe mey . a J karı olınıyacaktır. dünya harbinin ba}ladığı günden- adaletaizllğln bugün için merhemi 
~a görülnıü olanların . hcp~m Çiftçilerin mükellefiyetleri de var l beri bugüne kadar ı-cçen ve pek ve üzülen bir halk kütlesine tlfa ve 
lde bırakmıftır. Mısır ş:md~ en lıklarının c, 5 lnl geçmlyecektlr. çok milletler tçln kanlı ve acı1'lı re<:ek yerinde bir ilaçtır. 

ndan !Jıcıışaltıl~nıştır. 1~~~ Komisyonlar, muhtelif züm~e: biıı•m için tanrıya bin ükür ancak Bu tedbir nensubu olduğu terefli 
hard>esi tarihi bır zafer 8!ıd lerin n:'~k~llefiye.~ .d~recel.erını zorlu l'eçcn ve geçmekte olan yıL cemiyetini, komfUsun'! ~e hatta • 
ılanmaktadır. Bu zaferi ... ~es bü. tesbit ışını 15 gun ıçındc ıntar. ların mukayeseli ve çırçıplak bir ziz kardethıl bir an ıç.ın unutarak 
15 Sonteşrm Pazar gunu sı ile mükellef olt~c!"~la~d_ır .. Bu levhasını çizen genç biıkUınet rel 1 yalnız ve sadece nefsini düıünme. 
memlekette ç~n~r çalınma müddet zarfınde. ış•nı bıtırmıyen millet vekillerine çalıpnalarının ğe koyulan bir kt5ım pıkın sp~
emlrler verllmqtı... . . komisyonların nıcmur olr~ıyan a- plançosunu en ince teferrüatına ka- küliısyoncuların., vurguncuların o. 

ŞARK' da 
Yarınki Cuma günü 
akşamı tam 9 da 

Atk ... Namus ... Ahl'k ... sedye ... 
teıem bir tabiat dekoru 

vicdan . .. Mücadelelerini muh. 
içinde canlandırır. 

GUY de MAUPASSANT'ın ölmez eseri: 
KATHE DORSCH'in en son ibdaı 

• 

1 
• 

1 1 F 
YVETTE 

# Atk ve sefahat alemlerinin bat döndürücü töhrct ve ihtl~lyle 
sukut ederek gayrimctru bir izdivaçtan doğan kızının lstikb linı 

temin için 

, 
kendisine meslek edinen bir ana ile kızı (YVETIE'in ibret vcr'cl 

b y t romanları 
LÜTFEN DiKKAT: Pek az kalan yerlerinizi aldırın. Tel: 40380 

1 Şehzadebaşı 1 ·ı iyatrosunda 

13 İki nciteşri n Cuma günü 
Akıam saat 20,30 da 

Gecesi 
3 yıldanberi sAhneden uzakta kalan büyiik san'a.tkar sahneye çıkıyor 

Konseri 

Çörçil şunları ilave et~;ııştır: zası değiştirilerek ycr~~rıne. ~on dar cesaret ve muvaffakıyetle ver. dem.eğe mecbur olaı:akları, tabir en 
Bugün öğrendigime got'e .!'.l.ı.~ meb'us intihahını.la muntelubı~a- dl. Bu konUJlllada, bu anlatışta a- iz ise, bir sigorta primidir. BunlR

r :mütarekeyi bozarr.k b~l~ ni olanlar ~rasmda~. beledıye henkli bir aile ocağlna yarafBD bir rın yanında vicdanlı tüccar, itibarlı 1 
ı-ansayı işgale karar .. vermıfbr. reislerine seçıl.ecek do~der zat 1CUimJlik ve her türlü kayıddan u. müessese, yüksek emlak v akar sa. 
ichy hükumeti, bu mutarckeye, alınmak suretılc komısy.onl~rm :ıak bir açık kalbti!lk vardı: Aksa- hlbleri ile büyük çıftçller de vaz.lfe 

ra.nsayı kurtarmağa gelen ~ • azası tamamlanncaktı~. Komıs " yan taraflar ve yanlıı tahminler almışlardır. Devletin, bı:zinesinln HALİDE.ERTUGRUL SADLMUAMMER·fSMAJL DÜMBÜLLÜ 
erikan gemilerine a~e·.. ettı~ • yonların kararları 5~h•r ~c. kasa. ftlraf edniyor, zorluklar anlatılıyor, Tüne parasının ve nihayet lopye- t San' :tkarlarının İftlraklle 
eJc suretile gem;lcrı~ı -:e dcnız· balarda varidat daırel:rını.n ka- ça.re3izllkler kaydolunuyordu. kun Türle varlığının korunmastnda Bütün hnlk, ses, ıaz ve varye e o 

Bayan MOZEYYEN SEN B 
ilerini fedaya kadar gıdc:~ek a• pılarına ve köylerde rnunasıb ma Her Türk gencine nümune vatan bu sınıflara terettüb eden yru-dım Mu H T Es EM M M E E 
n cak tekilde ııadaket go5te~ • hallere listt-.ler yapıstırmak sure- çocuğu olarak gÖ$lerllcbilecek Sa. vazifelerlnf kim inkar edebillr? 
İtti. Hiç ıüphesiz Frnn .. ız .~ .. 1• tile il8n ve tebliğ o~un~c?ktır. . racoğ1u Ebedi Şefin cihan değer Bu toprağın, bu deniz.lerin bu 

ı taıımağa la)•ık olan butun Mükellefler vP.rgılcrı~.1 • ~lak teveccühüne ve MiJI' fefin üzerin- berrak ve safi köklerin üzerinde, Telefon: 22127 ' 

ransızların birlik o1ır.aı;ı li
2

ım tarihinden itib&rc!l 15 gu~ ıçın ·Jdeld devamlı alaka ve emeğine yanında ve altın4ta ya~amanın nime "'::::::::::::::::::•••••••••••••••••••••~ 
elmittir. .. • k' b' de malaaııdıiına Y';_tı~a~a me.~ layık ol<luğunu bugün bir defa da- tlnl bİra.z ohun ö ."emek "'e bu ma- , 

Meclis önümuzae .ı ~ bur olacaklardır. ı., gunluk mu ha ispat etmif oldu. İnkıliıb ve lh. nası derin saa.deti devam ettirmek Nqedcn yaratılan ... Müzikle süslenen . .. Afkla bezenen 
keç gün içinde b~r ~~ detin geçmesini beklemeden ~~- tllal emrinde ve Cümhurlyelin rah- İ\11n devlete m~flk bir ana ve em· Heyecan , ateılenen ... Senenin en gÜzel &an' at lrw:.lsl 
t ylerin cereya~ e ecegı'!· hallin en büyük mal me~uru u- leleıılnd.e dirsek çürüterek yükseldi. salslz bl'T baba gibi sarılmak ve z 1 ~ y o L u 
den emin olabilir. Ben sndec~ ı;- zum gördüğü miıi.<ellcflerın .men· ği bugünkü meVklinl ne derece önlerinde sevgi ile dil: >kmektenl z a 
l'tıal Afrikıı.da, fraı:sada ''t: tn • kul ve gayri menk•tl ma~la.r~lc .a· doldurduğunu bir defa daha gös kim kaçabllir? 
}'a.d geli,ecek vazıyet halıkın - lacak hak ve rn~nfastlerın~ ıhta • terdf Yurd havasında ruhlarımızı Bu vergi ile belki de hn:r:lne kısa 
da bir fikir vermeğe ç~~·~t~1•1 • ynten haczine karar verebılecek.,aydı~tmak ve daimo canlı tutmak bir zamanda ve bir defada 250 
l<.at'i olarak söyliyebi!ecegım ır tir 15 günlük müddet içinde ya· l 'n yanan ve ebediyen ynnaeak rnUyon lirıısını geriye çekecektir. 
ley bundan böyle ~t~lya.yı ha~~: tır;lmıyan vergiicri~ tahsili . l';m· 0ç~cak mtlli mücadelP:llik ~~eş~e- HelaJ olsun. Ellerde ka~ak anüle· 
dan bombalamak ıç~n de.ha • ı kanununa tevf ık n tahsılıne 1 1 _._ta saçtığı ıııgın colgesın. baki kazançların maddı kıymetler!! .. l'k olacagı· va . 'kA s n n eu-öı ı1 d • . l. 
Yuk kolaylıklara ma ı t essül edilec"'k vergı mı .arın d büyük nı.illetiM ne caı ı ve faz!alafS.cak, az ve egıJmez ge ır 
tnızdır. • ..:~ddetin dolmasından iti~a.rc'! ~enkli seslenmesini bildi... sahibt yurdda ların içlerinde sızı 
. Çörçil sözlerini ,u suretle bı • birinci hafta iç n yüzde 1, ıkmcı 0 V 

1 
k verg'isi ihdası gibi yerin- azalacak, içtimai nizam da bir a. 

brrniştir: k hafta icin yüzdı" 2 zammoluna • b~r 1edbiı(ln derin manaları üz.e. henk teessüs edecektir. . 
C yretlerimizi gcvşetmcnte 1 caktır Talik tar1lhınden fıılbaren ~e dır ht birli'kle duralım: Bu ted· Bugünkü dünya durumunun bız-

fı rtile sevinmek hakkımızdı; •.
8

• b' ·y· zarfınd borçlnrım öde • nnb' e lnep T .. ~,- parasının kıymeti. )ere emreylediği tek parola, feragat lt l ti nnı:ıi ır •• ır yn ız UB!i. 1 M . d b'. ıı arn bu z feri gayre er k . n mükellefler borçlarını ta- k k . "'- bulunmuf herban- tir. Dav mız tekt r: es u ve u. 
llrt k • k olL'lra mıye . k d 1 nl onuna ıçın , t ll • dl ·· t''nrı. ıçin bir amçı k amen ödeyincıye a nr mem e· 1 b' e değildir. Bu tedbir ağır yük Tütkıye s m eşsız yarı or-
t ı.ı lannıağa ihtiyacımız ~l~ca • ı i:1 tin her hangı bir yerinde be : ır sr çar katlanmakta olan hazi. aeleıneden ınuhafa-ıa ! 
:ı· t,te bu ruhla ve ~ech~ın sa~: d:ni kabiJ!yet\erinc göre esker! nıa.sraflarab b • ardım hraaesl deiil. .ft.fecd. S. Sayman 

tna.2 müzaheret:il~dU' kı vazı h' ti haiz olnııyan wnumı n~e • an,rı Y 
'"• ko .ma U'C YuYoruz. 

BU AKŞAfÇi 
SİNEMASINDA 

DOROTHY LAMOUR • BING CROSBY - BOB HOPE'nin zaleııl 
Şerefin durağı ... Zaferin ceçidJdir. 

DİKKAT: Numaralı yerlerinizi lütfen erkenden kapayınız. 

Telefon: 43595 



.iON POSTA 

Başveklllmizln tarihi nutkunun metni 
(Baf taralı 1 inci •aylada) j yılında, yer yer dvh"klar hi.oJ.un. lerden terddriib eden vatandarlar a-ı k Ik ·· ki · · f h 1 k ·· 
Biz, ae Adam Smit'in talebesi du. Ç&ııti, .._.. doa..ytMle nllll it- r ... nclıa iııdiline hıb!md' 8 .. 1 andınma~ı, ykured enmpızı e~a. • ya ın ve buyük korkular zail oL ı talarca aüren bir tetkike tabi tuL 

• • n-. usune a ıracagı a ar, artımızın muı bulunmakt d t 
cıe de Kari Marka'ın çıragıyız. bıa!I ~ .-.... ıiı ~I, meınıleket lmıdar, maale.ef, döv'Jzli, dövizsiz, halkçılık ve devletçilik prens' i- A a ır. u. • . .. . 
Biz, aa~ece, ~timai di~i halkç~- çoc:ulderının 911ih ahında tvtuJmraaı bUasJı, tabuız, memlekete ~lea ne de uyıun düfecekti. Fa~t IUhl ISafef Bız_ı, haftalarca uzerıade ça -
lık ve ıkllaadı mez.hebı de..-letç•- 1 da, INe- taraftan llfi.'ıl.N<i çoia.lıtırbn ltbalit mallarının filılları üzerinde l f f" ti ~ 1 k l lıt~~ııa mecbur eden mevzu, her 
lik olan, aiyaai bir fn'kanın ço. djğer taraftan iıııtihaali azaltlllağa hakim olamadık Kezalik b!nbir b~aaheaded, dıya adr Byl~k.mabu Arkadaılar, kesı •tıal eden pahalılık, bilhassa 

Ak 1 b 1 t · ' ır a e urma ı. ı a ıs, •t Bazı memleketleıde, dokuz 1rıda m dd ı · d k" h 1 l k cu~larıyız.. ( 1 ıı ar ' ravo sea- bafledı. ft.e. IMıtlıca bu sebcbler - Çefld yollarla yapılan alıı verl,Jer döndÜrücü bir aüratle aldı yürü. göbek dedesini sayabilen adam- :ı v a e erın e ı pa a ı ı 
len); • • • • • den .~ai• baflıyan fıatlarla ve de, muhtekirler ve vwıunculıar ta.ra dü ve mahdud &elirleri ile ken. lara aail derlermif. Biz.im miale. e zuu olmuştur • 

. Bızı Ye 1tl~zı yakından ta. bu yü.deı ay.adanan lhtlürla mü- fından yaratılan yübek fı.tların da dilerine ııda tedarik eden mil- timiz, bütün tarih boyunca, boy· Büyük bir f ezad 
kıb edenler, bızı~ fırka _progra- cadde etimde va:ı:iiaini duyan Re.. önüne ıeçem~. Böylece, fiat .ka. yonlarca ıehirli, bir u:tırab uçu. le bir aaalet tanımadı. Bi1:.im ta-
mına ne kadar baglı oldugumuzu fik Saydam billumetl az.asının bir rarlarmıızın • .::1.::...:: daha z.lyade d • ·· ""ki - d • 

kt . ..1_ • .1~ rumuna ogru suru enmeıe nı ı&ımız asai::t ruhi aaalettir ki 
anlama a zor}ug çekmezler. E- lefeD kanutlarilıe kararlar aldı. Fi- ,.;ı....ı....... yük)' e....,;.,e devam ettik. Bu bas'ladı. d b" ' • b ı k 1 k · cw- .. "'Y'.1"' .-•-3 o ~ ıze yaptığımız iflerin iyi-
a~n, •te -~~-ar en, m~~ e eli- at'atfa. ~ miicadıeleye yolda devam ebeydlk, yalDJz hak. MESUliyeti yaf"! IZ köylüye liklerinin, eksiklerin;n, cesaretle, 
mızın en lııuyük mahsulu olan betladı, ıızlıkları yıiın haline ıetirnıi, ol- açık ve temiz bir yürekle Oi"taya 
hububat ve pırrnç hak.kandaki Kara naz!lr D3SIJ m .. dana mAkla kalmtyaaı&. istilı alin azal- yu"kletmek donru dogwı'ld r d""k"J • • d kararlarımızla pamuia fıyat teı- p lıl ~Y muı gibi büyiilt Mr tehrke ile de 1 ll o u meaını emre er. Alkışlar). 
b"t ed ·· 1 ,... ' AlelUlllum gıda f" ti Onun için, bugünkü fıyatlardaki ı en ve yane ve yapayığa e 1e ıl kal"fı k&l'flya kalmlf olaeaktık. ıya arının, mes'uliyette, hükumetin hissesi 
koyan kararıanmız,_ ltizim h·~«~ Alınan mu·1e· z=ıeıe k··arları, ... n~- Terl@11• .. •n •~ra k~zan'lln'ar abrtmaamda b.,r.ca amiı oıan, bıcıunduğunu söylerken duydu-
yotun yolcusu olduc11muzu kafı au - ı- • ul ı pa 11 :J uğday ve hu~ubat fiyatlarının, 
derecede göstermiftİ. ıe.ı:DI davet etti. Yeni kararLIU"da, Oowı için, bundan sonra da, ter. bu ölçüsüz yükaelit"ndekı mes'u· ium ıztırabın yanı batındll, hu. 

g • b .ı daha sıkı, daha sert kararlar aruri lerneden para kazanan nıü.tebMk • Jiyeti, yalnız köylüye .fÜkletınek, suıi bir haz hissediyor ve bu aöz-
a!r il 1$ as~ı.ayız 1 kıldı ve böylece, k.ard~ karaı:a ler<ın, alm ~ yarattıeı mahaul- bittabi doiru değildir. lerimi, milli asalet l .. aide!erimize 

Fiyatların batdöndiirücü bir l'eçllerek, nıemltket d~ıl.iııde ~.lıl' lere, müba!iiaya kapılmakıızın, de- Hububatın % 25 aıni, köylü· uygun göreceğinizi iımid ed:yo. 
süratle artmaaı üzerine, sorulan, çok mallara el konulm&lıCa kadar ile iu fıat venneLerJ mıka.nanı daima den, o gün için iyi aayılan b:r fi- rum. (Bravo sesleri)· 
hükiaıaet nerede? sualine kartı n arictilıdi. Bu kararlar, berke.in bek yqalmlya ?ilf&Caeız. ( Bravo yatla hükUnıet namına toplama- Gıda maddelerindeki pahalı • 
da, hütnnnetin Ler an ;. ba,ında ledll'i matlül> neticeyi vermedi. Az seıderi) ia karar verdiğimiz ~ünlerde, lığın istihsali teıv;k eciici bir iyi-
oldup.., tinwli '\'ereceiim iza. bir zaman ~çinde, memleket dahi. Ölıedenberi biirçok y&ZJCılarımız., teh:rlerimizin hubub.t ihtiyaçla. liği olduğu da inkar edilemez. 
hat Te almakta oWuiumuz ka- linde, resmi F..adarla bazı malları köyÜinün dercl'-dııi azaltmak jçln rını sünü gününe ve hatti saati Biliyoruz. ki tedbirler muvakkat 
.-arlar söeterecelıtir. bulmak im.k~ız bir bal~ geldi v_e yazılar, fi:'rler yazarbrdı. Garibcılr saatine zor yetittiriyo.-duk. Ve tedbirlerdir ve buhranı sağlam 

Arkaciatlar, ınemk'keıt dahıı.nde, koskoca bir köylünün bir boydan öbür bQYa yü. ambarlarımızda hiçbir atok mev ve kat'i olarak ancak İıtihaali 
Busün m ... leıl&etillliz, muha- lmra pazar y~lefli. Bu levha karı•· sünün ııüldiiiü bugünlerd~, kalem. cud deiildi. Bu vaziyeti, cözönü.1 artırmakla yenebilir"z. Bugünkü 

rih de'f'letlerte t ... amen çeml- aında, bepllmiz, evveli. kendi kendi- lerden, bu aeftncıe lftM'aJ. eden bir de dururken, alacaiımı~ % 25 le- mübaliialı fiatlar köylümüzü 
mit lıııir haldedir. ltlerimiz4e ye mbe, 80lll'a da Wrblnm ze 80l'lnL kdıme diipnedl. BilnıeL yiz ki, va- rin ambarlanmıza sırmeaini te. topraia bailamıt ve böylece köy_ 
kararlanmızda, ltu laakikati söz- ia ~dı~ .. Ac:Ma bu karart. ve tandat sadece ,iir mevzuu ol.auu min için, bu o/o 2Sleri ödeyinciye lümüz bu sene her vıldan daha 
den kaçırırsak, 'Terecejimi1: hü- 7ll biç dei*e, bwılaıdan bazdarı ve vatandaı f'İİrden ziyade hak kadar, her çefİd hububat ahtve- fazla bir ıayretle ekim f aaliye
kümlercie ve alacatımız tedbir- altreruımıt olsaydı daha iyi o!mu arar ' riııini vasnk etmekte tf':reddUd tine devam etmekte bulul'muı· 
)erde lriiyük hatalara dü~;z. mı idi? ~dan soma da alınacak "--· etmedik. Bu yasak, tehirlerde tur. Biz 'bu faaliyete muhtaç köv-
B·ı ı· · L" b · d •· Aradan --:L g..,..n1eden hülWln '--~a 1 h b b · · { lülere 30 bin ton tohum vermek ı me ıyız aı, ugün ördüncu lr"'- -r· .anı en çok arayacağımtz cihet u u atın ınmemesıne ve ırın· ,u .. f!'tile İttirak ettik. 
yatını Yafayan harlt, ya,landak. nmıeie ba!!Sad ık, Ru bük. bu ~adarın taıtb.k ve y~ü tak : lnın beslenmesine miını olmakla 
ça fenalıklannı ölçü.üz artıran me ıöre, bu kaTarlar alınmasaydı ıim kabltlyeti olacaktır. Çünıkii böy ' kalmadı, % 25 leri biriktirmt>ğe Zeriyat yiz~e YÜZ arttı 
muzır bir mahluktur. daha iyi olacaktı. le olmayan kararların W.ratle dua. baıladığımız hububat mevcudu- Bundan baıka her sene mun-

Busün için barb dıtı olan her İtte bu cereyanın ve bu kanaatin ya inkılib edeceifne 've hıı.tta, fe- nun. ,ehir ihtiyaçları için, er;me· tazaman artan devlet zeriyata, 
lrlemleket, baılıca Uç barit lehli- dolqtı~ı v-e" ~'aadajı . ıünlenle, nalık yaralacağma fÜpbe yoktlB'. ğe batladığını gördük. O kadar bu aene, daha genİf bir adım a. 
:kesi karııaındadır. Bunun birin. ~racoilu büluıı111~l iktidar mev - Yüku"ı ad l"ne ıa1ıs· . ki, aldığımız haberler, bi7zat tarak seçen seneye nazaran yüz 
ciainde, harbin memlekete kat'i- lume celdi ve ıcl r ıelmez de, ev. j a 1 1111 buğday sahihlerinin bile, <!aha de yüze yakın niabette bir teza. 
yen ıirmiyeceğine İnanılır ,,. o- velce alınmııı obn aıkı ~~.~lııır~'l Biz bu defa, tatbi.k kabiliyeti ucuz oldu;.u için, çarşıJan ek. yüt kaydedecektir. 

Bu mevzu konuşulurken, dah"ı 
ilk adımda, poata - teıgraf, tren 
ücretlerinin, kumaş, iplık vesaire 
gibi, devlet müesaeaelerı mamu • 
latının ucuzluğunun, .Jiger yerli 
ve ithalat malların pahalılığı ile 
büyük bir tezad teşkil etmeokte 
olduğunu gördük ve kendi ken
dimize sorduk, acaba devlet mü· 
eueaelet"İ mamulahmn fiatları • 
nı umumi fiatlara intibak ettir • 
mek mi İcab eder, yoku bunları, 
tevzilerindeki auiiatimal f&yiala· 
rına ve cesim fiat farklanna rağ
men, ucuz tuhTl"kta devam et
mek mi daha iyidir. 

Bu auale, bu müesaeaeleri za• 
rarla itlet" gibi bir halden ç.ıkar· 
mak .. rtile Te bazı zaruri iatis • 
nalardan kat'ı nazar ucuzlukt• 
devam cevabını verdik. Tevz.i • 
deki auiiatimal1erin de, zAmanla, 
çahtmakla azalacaiına in•nd k. 

Halkın ..-e tüccarın elinde bu· 
lunan, alelhuaua gıda maddeleri 
pahalılığına gelince, bununl11.1 

her ıeyden eYVe] mücadele et • 
menin lüzumuna kani olduk. Fa• 
kat onun için kuvvetleı imizi, her 
hanıi ıenİf bir sahada iaraf et
mektense, onları daha ziyade, blll 
pahalılığın kurbanlarının buluıt' 
duğu saha etrafında tahfid ede • 
rek çali,manın daha faydalı ~ 
lacaiı Te seri net;celer verece•• 
k•uıaatine vaaıl olduk. na söre hazırlıkaız. bir halde bu- bazılarını ibb ederek, b~ ~.ır olan ve yükü adılane takamı e· mek tedarikine çalıştıklarını bi- Bu münuebetle fabrika ve 

lunuJur. ikincisi, memleket ço· Jn.mını ~ kaldırdı, ~\~ bir den kararları aldık. Bundan aon.. ze öğretti. madenlerimizde çalışan i~çileri - BJYÜk IZflrl~ID küçük parCJSI 
cUkıarı aruınclaki kuvveti te,kiı 1ı11.m 1n1 Mi•1rc11 v_e t~ılri -~aha r• da boyıe yapacağız.. çunkü, Stnklarımız erı·yır mizin memlekette yarattığımız 

· · k la e daha -..ı. ımkandahilinde - 1-- d k b ld Esasen, hükUmet beyannallle ' eden barlık çözülür ve bu yoldan .~ _Y v . ~ 1 m--.._ • a anc•.. u yo . an var• .. • eserlerde büyu'"k hiaaeleri olduöu- h 
O "-"--"-'-- enı kararlar ldı k N k b Ordumuz. ve kara günlerimiz. • sini huzurunuzda okuı keo, haricin İftihalan kabarır. çün. conuaı Y .. a ~ . caıımıza anuz. ate ım, ugu. nu da söylemeliyim, Adedleri ve 

ciiaü de, harb de, diier varlıklar Pamuk, yun ve ya~ı hakkında, ne kadar aldıiımız ve muhafaza için, hazırlamakta olduğumuz ehemmiyetleri ıün geçtikçe ço- bahse temas etmiş «bizim çek1 
h k 11 h .__ __ __ı__ alım~ a~1kmed k. Bu tt k ı h" b" · d atoklann, waz ortaııuda e'l"İ.n1egw c mekte oldug-umuz. darlık, bu U• gib; genç iken da a a ı ı ve e- __.._. ~:a .. ....,. e •ıunız. arar arın ıç ıran e, " ialan Türk itÇilerin:n ihtiaaala • 

ubl'ı hareket ettiii halde, ,_., mabaulbrin tek a1 ıcı11 hükümet ol. tatlnk noktasından bir kuaur ol- batlamaa1, li.zi telasa düşürdü. nnın arlırılmaaı, aıhbi, içtimai mumi ve büyük ız.tırabın küçülıı 
!andıkça akılsız. ve heaabıız itler ~.uiu için'. kaT"&rlarımızı ~ürütece -, m.a. mııtır •. Hub':1bat ve piri.nçtek_i Meseleyi bİ!" kere daha tctl.llt f't. durı..mlaranın dü:ıı.enlenmeaı hü • bir parçasıdır. Ve bunun çoğal , 

-·--• .-..n... Jduk Ke··I k pan-· d 1 t h 1 t kt D tik. Alaca:ı...mızı almadan, tıubu- maıı ihtimalı" yok deöı0Jd B"" I• yapar ve böylece civarında bulu- csnıııze ......... 0 - • ..-- yuz e erı a aı e me eyız. 1• 150 kumetinizi çok yakından ilgilen. • ır. oy "' 
nan harb dııı devlet için daha / rın tek -:lıcısı v~ . tekerin tek satı. ğer. sahalarda. da, tarafım. ızda_n bat ahıverişini serbes~ ilin et- diren mühim bir mevzudur. f, ka o1duğu takdirde, bu yükü müte~ 

1 1 ld guınuz .,.m bunlar hak t ı f ı d ı . d w mekte yine tehlike gördük. St,,k· ıav:iyen çekmek ve çektı"rmet.. tehlikeli olur. c 1 0 u · y ' • ayın ° unan ıyat ar a, uır egı· nunu ile i~ hayatına müdahle et- ., 
k d L' t k l ı 1....1akt "'n. "kl0 k 1 B b"' '- Jol larımıza erilmeyen ve •ehirlere için bütün tedbirleri almakta Bucün harbin bulunduğu mem ın a r. a ara ar a1Jı a "e "" f 1 1 o mamııtır. u uy.e • " mit olan cümhuriyet hükumeti .. ı 
.._ _ .__..ı._ık -'-t lkmedlk ki b b h d f" • · d" ekmek ..... kmakla bulabileceg-ımi- kuaur etmemegwe çalıfacaıı-ız J dııM leketlerde, mütemadiyen artan an mnN e ~ca e seç ' ma • era er, e e ımızın ı. "" bu kanunun icablarını tamamla - . . - ı 

d h d d A L-~ f-'--"11·-l ı b::.A- - h · · k·ı d zi ümid etlik. Belediyelere verdi. mıtt•m fenahkların INr kısmı a, u • • l'elllll Ye - _. - ar ·~ ııer cep esını teı ı e en, mem- mak için hergün dah.a dikkalli · 
)arımızı ıeçerek memleketimize tiren, yünlü "vıe pamuklu kum.atlar lekette normal ve mutedil fiyata ğimiz bu vazifenin hilıanla'bil- ve daha sayretli olacaktır. Ayni beyannamenin diier biJi 
yeni yeni .. kıntılar &etiriyor. ftaldcıNia1d kararları muhafaza et- kavuımak ümidi tahakkuk et. meai için, onlara yer yer krediler Harb yıllarının vatan çocuk • yerinde de nensin ve paralı .~ 
Harb uzadıkça, darhklarımtzın, nıelde kalmadık, bunlar!n arası~a, memiıtir. Çünkü, her şeye rağ- açtırdık ve ayni zamanda muavw !arından beklediği fedakarlığı en damlar için bir mesele mevc-

1 w 1 i ..ı._...: f_._.-!Jl __ ,__ını d !l~ve _...._,,_ b 1 d 1 h '-- yen tarihlerden itibaren kendile- deıı-ı"ldır· Ko··.ıu·· ve çift,.· b aı..; sılnnb anmızın çoga aca tnı ta- ~ ..,rma..,. • ua -. men, •t ıca &ı amız o an uou· iyi anlayan memurlarımız olmuı- • " cw-1• u m r 
d · h H b b 1 1 · b t f" ti Jd ·· · d"' ıw b rı"ne hln...ubat ver-~yeceg~imizi lartn sad-e satıc 1 d Am i bii görmek, ona göre aımft a· B H ~ mese esı • ıya arı a 1 yuru u. -.u u- fU ··- tur. Büyük mahrumiyetlere kat. ~ 1 an ır. e 

_.:ı • ı :ı '-- tl b b t k"b bildirdik. Bundan sonra, yüzler- ve -naf yevmı"yelen· · · 1.....; zırlakh bulunmak, h:ubırler a • , ı__ _ .. __ 1 _ Da a era er, veya onu a ı en lanarak çahfAD bu kütle içinde .... nı Te ıı .... 
w.-Jt_ımızın b-uıt:a 0ıcı..t umumm d"· d dd ı · f k IAd ce belediye, bug·day ambarı sayı- yenı· •• ... lara daha e--•~ • mak lazımdır. '"' ...,.. • •. .. .. ıger gı a ma e en ev a a e çok iyi çalıtanlar olduiu gibi fe- ,_... • •etGen ın 

M h.,. • il • • Dk lt1barlle, memlekctim1zm en büyük pahahlaıtı. O kadar ki, bugün lan yer]ere hücum etti. Herkesin na çalı,anlar da vardır. İyileri bak ettirmitlerdirn diyerek, bötf a 1111ye er11nız y meseles1oi' tetlôl eden huhubat bak bunlann bir çoğu, dünkü kara kafaımda kendi ıehri için yıllık mükafatlandırmak ve fenalan lece, devlet yardımmın, dar ~ 
~enecek kadar azdır kında, 5o 25 kararını ald~k ve bu pazar fiyatlarını bile geride bı- bir stok yapmaktan batka bir cezalandımıak için daha dikkat- sabit selirli sahaya Ye inaanl~1 

kararı alı~, alac:ainnJ~ ... 25 ~ rakmış bulunuyor. kaygı mevcud değildi ve böylece ti ve haaaaa olacağız. (Bravo ae•- tevcih eclilmeai lazım geldiiİ.111"' 
Bugün, memleketimizin kat- le, hem ordumuzun ve buyuk fehır- Daha ziyade hububat tereya. her yerde bir fiyat yarışı baıladı leri). anlatmııbm. Bu defa da, halk~ 

lanmağa mecbur olduiu mahru. lerimUiln iafesllil dllnl~et akına al ğı ve et gibi ~ıda maddeleri fi. ve hiçbir fiyat, bunları yarı"tan s .. . il . b r f olsun, memurdan olsun, dar _. 
miyetler, baıka memleketlerinki- mak ve hem de tarız~ tatıfları yatlarında görülen ölçüıüz artıı- vazge{iremedi. Bu yoldan, hubu- 011Sllm3 eri er ara sabit gelirli aileleri pahalılık 1"_, 
ne JIUaran yok denecek kadar yapmak bmoJarlnda kafi derecede ta ötedenberi muhtekirler namı• bat fiyatları ve onunla beraber edecea·iz künden mümkün olduiu kacİI" 
azdır. Gün seçtikçe, yen.l yeni kuvvetII ola~ımız kanaati hak"": nı 'verdiğ"miz sınıfın teairi yoktur diğer gıda maddeleri fiyatları kurtarmak lazımdır, karal" ve ~ 
tehdiGlerle karplaımak mecbu- dl. Kezalik pirinç Mkkında da, aynı veya yok denecek kadar azdır. gittikçe artarak, bugünkü müba. Devlet elile yapılan benzin, naatine bir kere daha vard .... 
riyeti bulunduiunu, daima gö:r.ö- bnaatle ve llYDİ İılt.'kaırnette karar Çünkü, fiyatlar artarken, Jıubu· li.ğah raddelere süratle erişti. laıtik, çimento, demir tevziah et- Hemen, hemen kamilen teJıirl~ 
ninde bulundurmak ve bunlara aldık. bat, tamamen köylünün elinde Anlatıldı ki, ihtikar, tüccarların rafında vaki olduğu söylenen de oturan bu halk tabakasını ~ 
katlanmak için hazırlanmak, her Arlcadaılar; bulunduğu gibi, diger gıda ve inhisarı altında deiildir. Bu, itin auiiatimalleri bertaraf etmek için defa daha yakından tetkik etl~ 
vatanpener:in borcudur. Görüyonunm ki, hükiirnetiml • hayvan maddelerinin de köylü- bir cepheaidir. alakalı vekaletlerin dikkatleri Gördük ki, Türkiyede, nüfuau ,q 
~r; zin. herhangi bir kararı alırken, ÜS- nün elinC!e iken pahalılaşmış ol· ikinci cephesi de, bızim bu bu mevzu Üzerinde loplanmııtır. bini t~avüz eden tehirierimi,d 
Harbin iJk yılını, az ç~ rahat tünde m çolc durduğu, en çok hassa du~u görülüyordu. işte, ticaret kabiliyeti olmayan Arkadaolar, oturan insanların yekunu iki ~ 

geçirdic. ç~~ memleketimiz am. siydle tetkl~ ~tği cihet, alına~k Yu""seı ı·s er makul a saydı ve k&rü zararla alakası J>ulun- Arzettiğim gibi, bilhaaaa gıda yon altı yüz bin kitidir. Bund ... 
b.-!arında ıthalat ve ihracat malla- kararların, ı,d:l cı1ınuc ve tatbik l • mayan belediyelerin, bu iıi bece- fiatlarının hiç bir ölçüye aıima- f zmir, latanbul ve Ankarada -~ 
rı mevcud olduğu içki, berhane! kablllyetlnf haiz olunmasıdır. Eğer, bu tarzdaki fiyat yük. remiyeceklerini, evvelinden gör· yan bir tekilde alıp yüriımeai, aa.. turan bir milyon inaanı dü~ 
darlık ve ı:nabruniyet, kencUnl his fial k&OlrOfü aelmeleri, makul denecek bir had Fakat, i•in,memiı olmamızdır. bit ve mahdud bir iradla geçi • olursak 1,660,0000 ki,ı kalmak• 
..nirecek bir dereceye varmadı. Bu dahilinde kalmış olsaydı, bunu bir üçüncü cephesi vardı.- ki. o nen milyonlarca vatandaşı, bir tadır. Buna, normal artıf p•fl 
yıhn en büyük darbesi. Tüııic büL Tdaar ediyorum, biz bu yolda, hoı görmek, belki de mümkün o· -:la, bu sahada göaterilen ııayret· 1zhrab uçurumu ile kartı karııya ilave edil"nce, 1,800,000 eder. S-
çesiniln üze11hıde göründü. Çünkü, fıiat kontrolü kararları alırken çok lacaktı. Çünkü, ler ve faaliyetlerin, her şeye rai· bıraktı. Bu manz.ara ile karfı • kitehir, Aydın, Manisa, Si~-" 
., lhumuzu konnnak ve kurtarmak m· lm Mr lceyfiyd;f, daima gözö- a) Hükumet bile, resmi fiyat men, bizi, büyük ve mü•bet bir laıan hükumetimiz, bütün dik - Samaun, Konya gibi ~irlerde' 
l9İft, koelroca bir Türle ordUIUllU nünde tuttuk ve bundan aonra da ları ile böyle bir yol tutmuş bu· net;ceye yaklaştınna:ndır. <:ün- katini, bu muztarib kütle etra - turan bu halkm, her halde üçl' 
derhal aUilı altına almaia ve 11ilih d.1nıa gÖ21ÖnÜnıdıe bulunduracağız. lunuyordu. kü, bugün elimizde, hiçbir vakit fında toplamaia karar vererek, ikisinin, hububat veya diğer ı:i' 
altında tutmai- mecbar old•. O lı:ıeyfiyet de, bu kararlardan do - b) Bu yoldan, çok dil.tük olan malik olmadıiımız bi.- hububat birçok içtimalar akdettl. Ve me- t"aat islerile metıul veya başka.-

Harb5!1 ik~I 'ft bllha!sa üç.üncü fan yükün, mültehllk ve m:;Maheil- köylü hayat aeviyeainin biraz stoku meTcuddur Ye bu sayede selenin bütün aafha]armı, haf • (Devamı T nci Mylada) ~ 

Tarihi tefrikamız: 6 - Pestil cibi.clir aalanım. ianlar yalabiyordu. Hamza Bey çemini parmaklarına doladı, Ü. - !. .. rinin koUarını ardlarına baj'll' 

1 
Suıtular. Dııandan kapı vu- kapı ardına düıen köıede oldu· mügünü kanırtarak: Kıtır kıtır - Adın ne senin. Kangi semt- yan boatancıların başlanna d<' 

AK LE HANIM ruluyordu. Tilki ıözlü, sarı bı- iu için ıörmecliler, tarap içen kuecektil Hamza Bey timıek lüain? dü: 
yıkl1rr1 sivri çenesine sarkık mey- iki yeniçeriye haykırdıJar: gibi atılıp kılıcının ~eraile heri. Hamza Bey «hikim hakim» - Baka Mahmud aia, ikiaiJ 
hanecinin rengi uçmıqtu. - Davranman. fin bileğine vurmasile beraber adının sorulmaa1na öfkelendiği dahi Haliç kenarınd.:ı ilınak ef 

k 
Ve Hamza Beyden hila tüphelen. Meyhane ortuına atıldılar. öteki yeniçeriyi kavrayarak aya· için dik dik bakınca, al yanaklı len. 
• diği için, istemeye iate.11'eye ka. Sarhot yeniçeriler palalarına ğının altına aldı: delikanlının yanındaki top aa· Yeniçeriler kanlı gözleriJI 

. ~- s u·L ,·AN ~~~?'~E.ıı:':En~;~=~~:r:r& ~::::!:1Yfr ~~·:::::.:;1c~:;: Ark~:n k::~;:ğ:~·;::dô' ::::: k~:: .:;:_mş::::::m p:::: :;y;:~s::~-t::~:::t~:7~~~ 
ıarhoı yeniçeriye korkulu kor- ]ayıp sırt sırta vererek palalarile - Aferin sipahi. Yiğitlik is~ •ahımız adını sordu. keati: 
kulu baktı. Yeçinerinin iri göv- aiper aldılar] Haydin yoldaıım, ancak olur! Dedi, dudaklarını ısıra ısıra - Ta, ıemisine kapayah ... ''GENÇ OSMlll delisi bağırdı: er meydanıdır! Hamza Bey ıatkm ~aşkın dön. katlan Ye gözlerile (!aklam batı. mı paditahım? ft - Aldırman yolda11n1 Anaa· Hamza Bey olduğu yerde kılı- müıtü: Ardında altı kişi durdu- na topla!» işareti vermeğe çalı- Hamza Bey bakalım ne olac .. 

ff tas. Küıad eylen. cının kabzasını kavramıs. dik- ğunu görünce yeniçerileri boıla· fıyordu. Genç sipahi umur&ama· diye gözlerile takib ediyordu.~ 
Hamza bey bu iki sarhoıla faz Boia böğ-ürür gibi ürkünç bir katli dikkatli bakıyordu. Bostan- yıp silkindi. Altı kiti arasında mıf ııibi kıvrık lcıl.cını kınına dokuz yaıındaki genç padiı•• 

la meıgul olmağa lüzum görme. aadaıı vardı. Meyhaneci aes çı. cılardan biri atıldı, çarpışan pa- bir genç vardı ki, Akile Hanımın aoktu: ikinci Osman katll\rını çath: 
den demir kepenkleri :nmaıkı çe. karmadan kapının sürgü.ünü yaw lalardan kıvılcımlar saçılırken sevgilisinin gözleri ısmyordu. Bu - Adımız Hamzadır. «Topçu- - lbnak eylen a!a. [Hııım1' 
kili pencere yanındaki köteyi al· vq yavaş çekmeğe batlamıştı. yeri dizledi: Bir bıçak tersile ko· genif omuzlu, tüyaüz ve kırmızı lar» aemtindenüz. ayağını yere urdu 1 Kaldırın ı:~!j 
mıftı. Balmumu yüzlü meyhane- Kapıyı aralamaaile ıeri ııeri çe- lu lcınlmııtı. Arkadatı bağıra ba- yanaklı «civanı» neı ede gördü- - Adının sahibi (2] gibi yiğit lerim görmeaün 1 (Bostancılar ~ 
ciye dik dik baktı: kilmeei bir olmu4tu: Gözleri yu- iıra meyhaneden dıtarıya uğra. ğünü bir türlü hatıı hyamıyordu. imişsin! veniçeriyi ııürüklrrl rk"'' Ham:I 

- Şarabın yatuk mı) valanndan uğramıf olduğu hal- dı. Ötekiler kolu kmk bostancı- Al yanaklı delikanlının iri ela - !.. . Beye dündü] Adın Hamza tJfJ 
Herif ellerini ovu,turup smttı: de ıafkın tatkın bakıyor, elleri nın göğsüne diz çötület'. Sarışın gözleri ve ortaaı çatlak lnplnr- Kıranta adamın: cıŞevketlu idi? 
- Yedi yılhkhr sultanım. tİh'eyİp ç.efleai çarpıyordu. İçeri- olanı, palasını tao döteme ü:zerİ· mızı, kiraz dudaklnrı vardı. Ya. padip.lın dediği genç, iki yeuiçe· - Bel~ Hamzadn· pl\dİşah•' 
- Yedi yıllık mı? ye d~ cibi iki saray boatancısı ne koyup hançerini çekti. Sol e· nındakilere yerdeki iki yeniçeri. Sultan Osman me) hane k P" 
- Beli. dalı..-ermifti. Meyhane ta•anm. me yerde çabalanan adamın Der- yi itaret etti: C21 H~ Mulıammeılln çok cesur sına doiru yürüdü. Kıranta ~ 
Delikanlı aeali sesli ıüldü: dan atafıya dökülen aan kırmızı - Yakalan [Hamza Beye ba- ve lıahraman o~n ıamc:ası •Damzu J'I damla iki bostancı tskih etti1t4" 
- Bre_peetil mi aataram7 lamu..llaiı nnlUc& .. u '-ata- f11 T~ ''..loı> aülümsedi] Aferin siı>ahi! kastiedlroT. (Arkaa o~J 
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C SAHNE HAY ATI :::J 
Saf ige Mısıra davet edildi, 
Muammer operet kuruyor 

U .J.ZM.İR HİKAYESİ 
aA• HATIRALA 
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Uzun bir zaman Affan Sabitin 

arzusunu yerine getiremedim, 
benim de birçok itlerim vardı. 

1 • • •• ld •• •• •dd" t Rü,diye biti1ordu, ondan sonraaı ki san'atkar "revü alaturka musikıyı o uruyor,, ı ıasını or aya için tedbir almak ve tahsilde ~e-
atan m' uharrı"rı·n yeni hücumlarına cevab veriyorlar vam çarelerini bulmak Jizlmdı. 

Onun bize gelitinden ne kadl\r 
Geçenlerde, bir meslekdaım, l liii.nin rolü ne? Unutmamak la- zaman geçti; iki, belki üç ay . .. 

«Revüler alaturka musikiyi öl- 1 Zlm ki, ben her ıeyden evvel bir Nihayet bir gün bize Zarif geldi, 
dürüyor! > iddiaal üzerine bir l ıazeteciyim. Bu münakaıadaki ve Kevser Hanımefendiden an-

b d S f . ·ı rolüm de, sadece bi.taraf bir ıaze neme •elaAmlar getl"rdi, gene o. yazı yazmıı, u ara a a ıye ı e . 0 

Muammerin de cevablarını net· tocıliktir. Halbuki, bu davada nun tarafından benim için izin 
retnıittim. Revülere, katil suçu mukabil tez.i müdafaa eden ga· aldı ve bir ıece için Affana mi. 
İsnad eden meslekdatımızın ce - zeteci arkadaım bitaraflığı çol.. aafir olmaklaiıma karar verildi. 
vabı ıec:ikmedi, kendisinden iki fÜphelici r. Bana revüye çıkmaya Oraya kadar :ıittim, Affanı 
sütun dolwu papara yedik. Bu Safiye Muammer bir türlü cesaret e.iemiyen bir harem dairesinde yeni ocbaında 
paparayı, Safiye, Muammer ve sea aan'atkirının vaziyetıni kur- buldum. Burada l'en'! kitab do-
ben aramızda ta kaim zorunda ol Zira ltu mukabil cevabda en faz tarmıya çalıtıyor ıibi geliyor. Sa- labı, yazı masası, koitukları, yer
duiumuz iç:n, çok tükür, her bi- la ~f ablanlann ba~ında geli • za dütman, revüye ahbab deti • de ltiT Utak haluı, duvardıı a-
rimizin hiueaine dü--n pek karın lim. İkisini de aeveı·im, ikisinin adı kılıfında kanunu vardı; yal-

~- yor. d 
doyuracak ınikdarda delil. E... _ Azizim, 0 yazıyı yazan bil" e lüzumuna kaniim. naz kitablar detitmiıti. Biıtün 
aen, aziz meslekda,ınwa san'at spor muharriri olduiu için, apor Revüye çıkamıyan muıanu.i _ divanlar, franaızca kıtablar, ro
deryaaında t.indiği kayık o ka- ıib;, memlekette 1eniş alaka u. yenin de, ( < Hoı &eldin evi.mize» manıar, !ftecmualar ortadan kal. 
dar köhne ki, ltizim bir fwtına yandırnııf, dedikodulu bir mev. ıarkısını söylemeaile Türk musi- karak dola~ t&kılmııta. Uç bu. 
çıkarmamıza )tizum kalmadan, zudan nasıl vakit hulup da spor ki.ain.L_yata.ttıiana inanma • )1.Uıt cua narabat la meydanda 
kendilii:nclen tle1iaip batmıya muharrirlerinin, saıı'atle uir•ta- yorum. 4iabeyimin Şehir aeadclı, buna mukabd bırçOk Du-
mahkiun t bildiklerini aöylemek iatemiftim. tiyatroau müdürü olutu hi- >'"' cUdJer masanın, iakemlele· 

S h .ı. «Alahanda» 130 un- Bu arkadaım, bu sİ>sli bütün Üyesi de artık beni ai • rın iizwmde kumeler tefkil edi· 
cu ;e;.e ~I edilirken, Safiye •por muharrirlerine tetınil eder 

1 

nirlendiriyor. H•kesten evvel bu yordu. . .. .. .. 
Ye Muammer, aeYimli ... •atki : bir mahiyette ıörü,üne saftım. arkadat bilir ki, ben• tiyatro Attaa iteni ıördutü;n~ pe~ ~em 

... _. ...._ '--maruına ltenzı- BilAf · 1 __ ..1• • d I .. -L1-!dl'w. .ll. L- • • $e nun okiuı - :fana buyuk İhtl.)"llÇ 
rın -••nı - •~ •-•sı e apor yazı annı mun-a.a ıaun, -•-'Jllll•• . d d . • 

•1e ki L.-...1 - b" k d t h" t" tr iicl' ürl" üw!:,_...1 uy um, onun IÇllll Zarıf atayı yeta e41a .. nda, taarruza ıeçmı sev e Oa1H11uıum U' ar a •t ır. ır ıya osu m ı...uen tam k d d k . 
laazırlanan 1lir ordunun ıenel S.fiyeain töhretine aıimdıiım 5 sene evvel hatlar. Tiyatroya ! ~: • •; 100 erm,ed ıçıdn d' tıı.· 
kurmayı ıiW, k .. u,uyoruz. Sa· teklindeki cümle.ine bilhaaaa ta- 1 aid yazılarımı okuyanlann Ja J -;,.::;e ben ızın • ~m, b e ı.d 

~ k' kdciım. Memleket sahnesine bu malumudur ki, C:.....Lir tiyatr~un• 1• e bnnll' ayknlca ata var ı, 
fiye ••Yor ı: ka . ~ . . onu -.anı a a meııuıdu. 

_ Evveli, fU noktay• cevab kadar hizmet etm~ bir adamım. rtı en bitaraf tenkidlerı yapan, _ Ne okuyonun 7 dedam. 
vermek isterim. Muamm• için, Şöhretimi bu 1'evü ile yapmadım. herkesten fazla sert kalem kul- l:.bnı kıtabın üserine •urarak. 
((SafiyenİD fÖhretine ıntınaralr Sonra kim.enin töhretine sıiın· lanan bir muharririm. B'-naena- _Hep taaavvufla metaulüm. )Su 

revüde çalı...-» elemek çok ıarib mai• ne ihti1acım ne de lüzum leyh, ikide bir, daYaluı aetirip kit&b Hafızı Şirazi'nın dıvanı i
dir. KUY'lfetli bir aaa'atür olarak var. Revüde gördüğümüz itleor bu illlcelelere yanafbrmak pek çin Konevi Febmi'nin yazd•iı• bir 
takdir ettitim Muammerle ~- birllirinden e kadar farkla ki.. bayat ve revünün aaz1 öldürdüiü ,erhtir. Diyebilirim ki tasavvu. 
yü elele çıkardık. Onuu h•n• hü- Ne yalnız ses, ne ynlnız sahne iddiası kadar ıarib bir manevra fun bütün kilidleri bu kitabın a. 
yük yardtm&.n olmuftur. ReYÜ - aan'ati tek ba,ma bu ·,· y;.:rüt- oluyor. Bizim acizane temenni - nahtarile açılır. Onları açmakla 
mti•h en Miyök arti.titir. Ve meie aala ıklfi ıelmez. ((Biz onu miz, aazın da, re'Yilnün de uzun ö meJ&ulüm . . . 
~----...-in ldmeenin .Alaretine mürle muammer o&malandır. Sonra -'!nı' uzatarak ıtUrada '"-- T- Şehir tiyatroswıun mütevazi ca- en :r 
aıtuuaasma da Ulsum Yoktur. tısı altında ıörmek isteriz! » de. Çünkü, ikisi de lazımclır, ikisin- burada kümelenen kitahları gös 
Çiiltkii, M_....er hen6z töhret niyor. Halbuki ben, daha müte . den de, yüzlerce vatandat ek - terdi. iki büyük cildi iıaret ede
yapan l»ir aan'atkir detilıılir. Ren Yazi bir çata altında çalıtıyorum. mek yiyor. rek: Mektubatı Rabbani, 
kenili hesabıma, Muammer sibi Benim san'at idcliam yok. Ben bu Yanlarında ayrılırken Safiye Mektubata Ma'sum dedi, s~n~ 
kıymetli bir arakadat bulunma • ite, memlekette operet olmadıiı- dedi ki: altı buyuk cilde itaret ederek 
saydı reıriiye çıkmazdım. Saniyen nı sörerek, bu aaye ile baıladım. - Seyahate çıkmam nıütasev- Mesnevi terbi! .• dedi. Bütün bu 
bl'ze revüleri yakıttırmıyorlar . .. R •. L" h 1 k S ver olduswu irin hazırlanan revU kitablar hep taaaYVUill da.ir . 

eYU, operete urr asır ı tır. en " S ki b" d ı ı d · d 
Yakl.n11van re•Ü mü, çalıtbiımız de rol alamadım. Oçüncüailnde an ır asa ı enız e yuvar· 

r"" " de benim buraya mıhlanıp kalmı- ı O 
yer mi? Revü nerede oynanıyor· yacaiunı, bir operet kurmak ar· mutlaka oynıyacatım. Bunu, rr ~nıkyorwn.f .ylekzamanlar oluyor 
sa saz ~ orada idi. Sonra zuauncla oldufumu biliyorsun! vüde çıkmayınca kimsenin akla- kı a aman ıçi aynayor ve bir 

b
.' .. d-e 1--f-..ntan .arkıcısı d ,_ na bir tev ıelmeain, diye ilave- tarafmd11111 çatl~at'ak beynim 
ız ...- - ~ 'r" Unutmamak lazım ır &i, revüler " f d l k •ı"ye~!-~-9-.ır. Bizi dinlemeie ye lüzum gördüm. e tra a aiı aca , -ıannediyorum. 

va.. uuu-ı - dünyaaın her tarafında içkili yer ( · d k- ...1 d 
seleolere W...z •et'• Yoeriyoraak, lerde oynanır. Seail Soı·eller, Mis- Ben de biraz boşboğazlık y'!l- hzmırdel ne auar ergah varaa 
ne :mutlG ltize •• Eter çalafttjımız tengetler, buralıardan Y-'tittikleri payım, Safiyeye Mmrdan teklif e p 

1 
oihaııyorumd ve her hafta •--=- -a...:.-1' 1°tı"baril• -··lan , '-~-ı d b ld w M · b" mev ev aneye evam ederek i.-_ .... • _,..... .., -- ,.ftbi, hü•ük aaa ataar ar "• Of yapı ııını, uammerın ır ope-

ye-r l ' •- " yinlerde bulunuyorum. Ahi .• En 
mai• kalkıfNydık, ya aız aaa at olduklara samanlarda revü1erde ret kurmaia karar verditini ;ft!l büyük emelim oraya intisab et-
a~le çwp•d•tı için.' paraetzlak- oparlar. Alaturka mmikiyi, •Ü- edeyim. Bu münalcasadan bara iki mek . .. Fakat daha evvel hal1edi
ta11 ölenlet'e d&lerdılc. Bu m~ : kunetle clmlemek iatiyorlarnut- haberle çıkmak ıibi kirnn olsun! lecek meseleler var . 
ı.arriri diyor ki, Decıle efendıyı ReTti oyaaadıtı için timdi bura. Naer•t Sala COflıun - Ne ıibi? diye sordum. 
falan dinleye111iyoras. Bir d~f:t J.da kıyamet kopmuyor ya! Es- .............................. -.................... - Her feyden evvel izdivaç 
Dede efendiyi alylemek ye .duı. kiden na.a1lsa ıene Öyle.. Derin ~ m eselesi. Ortada bir Naciye iti 
lemek için 1-mltatka huausıy-;t · bir aükim -içinde alaturkayı nasıl lsıans.11 Bırsısı var. Bereket versin o daha kü. 
te yer lisundtr. Ciddi. kıyafet ~· dinletelim 7 Kendisinin de söy _ 1 çük. Büyük anne ısrar ediyor, 
ter, aeuiz Wr .. 1on *r• lnz, lediii gibi, kadeh lokutcf urulan - ····- Büyük babamın nesi var nesi yok 
111ütteriyi memnu• etnw zorun- yerde klasik Türk musikisinin ell ll/11/94! aeıllf • bp.ı.aış ft"ıan hep onların eline ıeçmİf, biliyor· 
dayı&. Dede eleneli de, hq kıra- içli eserleri tahiatile yer bula - sun ya... Bunlarm tekrar bize, 
rak ltol hareket Ye ~bassa bu \. ....... · " daha doirusu bana dönmesi için 
deker içMMle söylenmez. Maama- m!.z: "--ıl .. .,. ....... """ tek bir rare varmı•, Naci•e ile rk "k" ıKİ ıüzide san'atkar, l>u !Özleri ._ ... --- ,... ... J 

fi1a r..;ide ele, al&tu a mu51 ı- le, kendi hesablanna, mealekdaıı · oodra ı Se&dia 5.22 izdivaç ... Ben zaten evlenmeme-
.. ..: eD ıü..ı e.erlerini ı .. ene.. .öy. ~t.11.YM'k 100 Dolar 130.50 iii-e karar verm;t 'hir gencim, hele mm payını vennit oluyorlar. Şim 
ıeıniye ,.alı9ıyoruz ~e pruyoruz Ce.neft'e ıoo in\çre l'r. 29 98 oara kaygHı için NAcİyP. ile; ,im-
~ halk memmmcılur. Şura&ını l>ir di, 9aliba, 'bir iki kelime ile de ıııdri4 IH Peçe!& 1%.89 diden dü,ündükçe iırperiyorum. 
~;fa daha İf&rd ed~yim ki, içkili kendimi müdafaam lazımıeliyor. c;tokholm ıeo tn" Kr. 31.135 Simdilik fÖyle böyle atlatıyorum. 

azinolarda MD'at olmaz.» Ben, tiyab-o münekkidi oldu - Onda n evvel askerlik i, i var: Be-
l Bu sırada içeri tamı.un Sali • fum, ajabe'yim de Şelıir tiyatro- F.ahurı " TalullAı nim bu sene kur'am geliyor. On-
)aaddin Pınar ıirmiıtl. su müdürü ltulunduiu açın, ,.,, 1/ 2 933 Tiiıltt bere. lar timdi.den bedel vermete kal. 

_ Siz ne dersiniz, revü ali . me.eleyi hu zaviyeden ıörüyor, fnnt ı :ıı.ss kıtıyorlar. Ben bu firrde deii. 
ka ınusik~ öldürüyor mu? tiyanronWI içkili ıazinolara ka- % 7 Birinci terl.ib MHU 1im. Aaker olacağım, iki sene, ü,.. 

tur - A•li .. revü, niçin alaturka. dar sirm--. utİ'J'OrnlUfUm' MIWal.aa ~tllknı&ı 19.- •ene bu yerden, bu evden uzak 
"ldürsün. Rnüde, ıene ses Zehi taaavvuru babll Şayed, ben ~ 5 Birineı 1ıer &b Milli '!calmak istiyorum. Girid, Y ,.rn n . 

Y' ~ tkirlarını eakisi gibi dinle- o yazırada tiyatronun propaf•n- Mödalaa 1M1fn.au l9.- Trablus, bilir miyim nerelerde, 
s~ • muyuz 7 Ayni teY·· bili • da aazırlaimı yapmaya kalksay - An.lolo Dma•r:rolu Mil uzak bir yerde çürümek, dünya-
~ıyOI' ıaturkaya dudak bükenler· dım, pek tabii olarak Muamme- •f!liıll • 45•18 .,1, nef aimi unutma le, fena fillah 
~:· b~ .uretle, belki de bizlere rin Şehir tiyatrosunda kalmasına Mıan Oiıaf1111ıo 8.- ; ı;in hazır olmak ;htiyacındayım .. 

oluyorlar • isterdim. Sonra bir revü..aaz mü- ı... - Bu tasavvu"'1arını tamam11• 
ıaınM'~~ınnıer bir hayli derdli.. miinak..-ında tiya.h'o münekkit ,_nlıım.-vnnı"" H ... 1,. ıınn ml11ik11ı-

4 Dinle heni, kendine nahak ye- Kimdi, niçin yapı1ordu, nasıl ya· Boiazından hırıltılar yükaelmey~ 
-;. ~.-U roınanmuz: re kıydın. Seni aldatmadım. ET· pıyordu? Bilmi'yn..•-. ~ - -- batladı. Soiuk soiuk terliyorsun. • s lendiiimiz ıiin .. na •erdiiim Nihayet anlıyamadıiım, eara- Tekrar doktorun batını ııörüyo-

y.-n: Ceflfld Feltmi 

1 b ir erkek tara-
B .. e 

0 Y d tılnı•t olduıunun ve 
fından al. :endini -öldürc:lügünün 
ltu yüzden ;.ternedin. Belki de 
duyuldui'U":tırab çekmeuıe razı 
arkandan 1 

olmadın. hizınetçiler e.• 
İnkar etme, fırtınalı gecede 

aelmediğİJll . ;...1.r üstünde be.. 
bahçede senı plak ayakla do. 

1.k •• çı rl . . 
yaz gece ı .. let• Zo a ıçen 

aözü hiçbir zaman bozmad~m. f- rıru çözemedijim o büyük hadi- rum.""Bir saat rakkaaı sibi salla· 
kimiz de ıeytanca bir tuzaja se oldu. Şüphelerin kat'iyet nıyor. Eier az evvel odaya 1ıi
düttük. kesbetti ve Y eıilküy trenini ka- renlerin mümanaat etmiyecekle. 

Ortada mantıki hiçbir sebeb çarap eve aelmediiiın bir cece ka- rini bilsem yakana sanlacajım, 
yokken, bilmem neden, helki d~ rarını verdin. Niçin bana aöyle- seni .. raacaiım, aarsacaiım . .. 
birinin telkini ile, eakidenberı medin, niçin fİkiyet etmedin ni. 
benden ıüphelenirdin. çin baiırmadın, atlamadın, 'ya

Aptalca bir erkeklik gururu kama aanlmadan? Sana izahat 
hazan kendimi liyıkile müdafaa verirdim, seni ikna ederdim. 
etmeme mini olurdu. Bazan da Söz veriyorum, bütün l»u esra· 

• • k -' k d" e rı aydınlatacaiım. YuYanusı bız erkeklerm unaa~ı ıy 
yaptafımıs en çocukça, en ah yakmak için aeaelerdenberi çalı. 
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Her teY bitti. Şimdi kanmı 
gömmekten seliyorum. Onun ö
lümü bana insanlann ne kadar 
kolay öldüklerini, ölüm münase
beti ile yapılan taziyeler de ne 
kadar kolay atladıklarını öğret· 
tt Benim ıözlerim sanki kuru
muf. Fitnattan kalan elbiaele • 
ri, ayakkabıları istemeğe gelen 
ve onu, hayatında belki üstüste 
üç defa ıörmiyen uzak akı aba. 
dan fakir bir kadın ırmaklar ıi. 
bi ıözyafı döktü de benim gözle
rim yağmursuzluktan çatlamıf 
tarlalar kadar katı ve kuru kal
dı. 

hmızdanberi fU fena fillah ne çubukla çevirir, kaparım. 
demektir, hep bunu düıünüyo- - Su ne olacak? Nereye g"de• 
rum. cek? Kim bilir ne kadar su Yar• 

- Bunu aana mümkün mertebe dır hazinede . . . dedim. 
İzah edeyim; bu demektir ki in- ~ zaman eğildi: - Bana reli 
san kendi ben lifinden sıyrılma. dedı : ben de eğildim, ve yalak
ladır, yavat yavat yokluğa vaaıl tan baılıyarak bira~ ötede bir 
olmak ve Allahın varlığına kavu. kuyuya doğru giden bir bark 
tarak onun içinde beka bulmak gösterdi: _ Bunu kimseye gÖL 
mertebeaine ulaşmahdlr. Bu na. termeden ben kazdlm. Buradan 
111 olur? Hayat ile bütün varlık- kuyuya kadar bir AU yolu ... 
ları &evıetmek, çözmek, n "hayet Ayağa kalktı, ben dr kalktım. 
ademe münkalib olarak varlık- O zaman ik:miz de kuyuy.ı yak. 
tan soyunmak suretiJ,. .. Her di- l~~ttk: :-- Bu kuyuyu belki hiç 
nin münzevileri, tariki dünyaları ıormedın. O yıllardanberi terko
vardır, bizde derı.'.ihlara kapa- lunmut, suyu çekilmi4 , kuru bir 
nıp dünya ile alakaluını kesen kuyudur. Üstünde demir bir ka• 
demıler, itikafa varıo MasİYa· pak var. Bir vakitler ona süprün• 
yı unutanlar, tekkelerd~ çileket- tü dökerlerdi; sonra ondan da 
ler, İtte hunlar hep bu ıayeyi vazgeçildi. Onun ıemtİnf! utra• 
takib ederler. Ben de .. . yan yoktur. Şimdi sana b:r sır 

Dedi ve durdu. Daha z;yade söyliyeceğim: Ben her kedi v(ar. 
aöylemek istemeyordu. larar ttt- dukça kimseye ıöatermeden ölü.. 
medim. Sonra ayaia kalktı, pen- sünü buraya atardım. Hep evde 
cereye yaklaıtı, uzun uzun bah· vurulan kedilerin ölüleri nereye 
çeye bakıyordu, ben de yanana atılıyor diye merak ederlr.rdi 
siderek bahçeye baktım. Aktam kimsenin aklına bu kuyu selm.: 
oluyordu, etrafa ıecenin ilk lot- di, orada tam on sekiz kedi olu•Q 
lukları yayılıyordu. Bahçede bir var ... 
hüyük incir •iacı, aene ihtiyar Sonra birden bir korku He be
bir erik, bir kaya•• Yardı; banla~ ni kuyunun yanandan çekti: -
nn yapraklan artık dökülmüt, Ölüsü TM', dedim; yanbt!.. Ke
dallan çıplak kalm19tı. Kıt kia. dilerin yedi canı ,,ardır derler 
vesine büriinmiif olan bahçe het" ya. .. Benim öldürdüm 7annetti
vakitten ziyade hü.ı:ün ile, ıam pm ba OD aekiz kedinin hepal 
ile dolu bir ifade keabetmifti. yata1or Ye ıeceleri kuyunun de. 
Ben bir aralık orad:ı bir bo,luk mir kapaiını iterek b;ribirinin 
hiaaettim, ilkönce anlıamayarak: ardından sürü ile çıkarlar, en 
- Bahçede bir ek•ik1ik vıu, ne- batla aiyah mel'un kedi, en son. 
dir bulamadım; ded:m. da kuyruğu keıik aarı kedi, on 

Acı bir tebeaaümle açılan clu- 1Jekizi de yav•• yavaf, karanlık· 
daklarınan arasından: - Tavuk ların içinde ... 
kümeaile ıüvercinierl.. dedi, Birden durdu: -- işte!.. dedi 
sonra ilave etti: - Bunlar su ve elini uzatarak kuyuyu gö11ter
kendi haline terkolunmuş bir dh Görüyor musun) .• 
mezarhia benziyen bahçeye lıir - Hayırl .. dedim. 
hayat, bir hareket veriyordu. - Söylemek İslemeyorauni eli 
Şimdi onlar da ıidince, 'Len de ye mukabele etti: - İtle! ,te 
ıidince, hele yann b:.- gün, artık bana doiru ıeliyorlar. 
pek Y•tlanm•• olan büyiık anne Sakır sakır tit.-eyordu. Elime 
de büyük babanın yanına göç e- yapıftı: - Haydi 1 içeriye kaça• 
dince, bu ev, bu ocak sönmüş o- hm! dedi. 
lacak. Ben de askerlikten dönün. İçeriye girdik. Deni kendi )a• 
ce... tak odaaına ıötüı-dü. Bu od"nıa 

- Ona müsaade etmezler! .. da pencereleri b.hc,eyo bakı)or. 
diye aösünU k .. tim. O batını aal. du. Mumu .,aktı, nturduk, sapaa. 
hyarak: - Görürsün, dedi; ben rı idi ve bili titreyordu. Birdea 
öyle bir oyun tertib edecetim ki &araıldı, elini pencereye uzattı, 
bedel vermek fikri bota çıkacak. odanın titrek bir ış1iı vardı. Mu. 

Sonra tekrar bahçeye bir ıöz mu söndürdü: - Simdi görüyor• 
attı: - Biraz karanlılc bassın, sun ya? . . . dedi. itte pencerenin 
alqam yemeii de yenain, bahçe- kenarına gelmitler. Nasıl? Ne. 
ye çıkalım. Sana aaıl büyük der- reden? Bunu bilm\yorum; bak. 
dimi anlatayım... birer birer ıeçid resmi yapıyor-ı * lu. Kinle parlayan gözlerini b-. 

Pir saat sonra, herkes odasına na dikiyorlar, di,1erini gösteri. 
çekilince bana bir itaret etti: yorlar . .. 
Bahçeye çıkalım. KimseyP. du- Hep titreyordu. 
yurmakslzın, gizlice, yavatÇa. . - Hayal görüyonunl dedim, 
dedi. o beni itilmek istemedi. Ayağa 

Çıktık. Çıplak ağaçlar bulut kalktım, penceı-ele-rin perdeleri• 
parçalan1e örtülen semada tek ni indirerek sakı '1kı kapadım. 
tük yıldızlara kadid kollannı U• - Şimdi bİT şeyler cörüyor. 
zatarak esrar topluyor, havalar- musun? 
da uçan hayaletleri davet ediyor :_ Hayır! dedi. - Öyle ise ao
gibiydi. Bu karanlık bahçPde öy. yun yatağına ıir. Rahat raha~ 
le bir Tahtet vardı ki ınrhmdan uyu. Sen -uyuyunc!lYô\ kadar b•D 
soğuk bir titreme aktı. Affan e- burada 'bftlerim; dedim. Oı 
timden tuttu, beni karanhkta j. _ Yann musluiu açacRğım, hazl 
dare ederek bahçeni.1 ti sonun- nenin bütün suyunu kuyuya ~ 
da su tera:ıiainin yanına kadar Mltarak onlan boğarağım . . dı. 
götürdü. Bu su tet-azisi gayet ye aoyundu, yata~n" girdi. 
vüksek taşbln örülmüs bir hazine ( .Arlrnn eor l 
idi ki alhnda bir yalak ve yala- H 7 ı:.Ctklıtr?l 

:~ :~~~e gayet ;n bir mus. 
0 BalikeStrde ... ii"i°h.iaÇ .. ÇffiÇiye"• 

Aff,.n birden k"lınc!l bir de. 1 L .1 w 1 ' 
mir f"ubuk Alsrak hana stösterdi· IObll lı ılll l IYlf 
- ~u mttıa1uk VJ11ıu·danhr .. ; aç,1- Balıkesir, (Hususi) - Dol" 
mamıatar. Bu cubu&u halkasına ve seylab ıibi tabii af~tlerdet\.. 
•'>k"rım, onunla eevh·ince a<"ıl1r. zarar ıören muhtaç çftçıler~ ta. 
.... .... ; ..... ;., "'""'' hoıı•ln'l.ı- pR vizen daiıhlmak üzere Zıraat 
"'•Kl••. R:t~k ~.1 • ..,1,g..1'\rf b;,. ,111 Vekaletince Ti1iyetimize ~ t?n 
ı.ı ... ; ...... ; .. ....... ı.;.:._,.. " ..... 1 .. , tnhumluk buiday verılmıthr. 

q 

Yirmi dört saat içinde haatahtıl ~et her teY bitti. Şimdi k~ 
hid aafhaya airdi, nöbet batla- kötkte yapayalnızım. Ailıyan. 
dı derken haletinezi' Ye ölüm. lar, ölüden kalan pabuç ve elbh 
H~ kendine selmeden, dudakl~· aeleri istiyenler,. i~i g~zyatı ta
nnan arumdan bir fikiyet keh· fanı ara11nda bırbırlerıne p tla.. 
mesi çıkmadan öldü. canın pahalılığından ve ud te1t.. 

Ölüm için ebedi uyku diyoruz nin piyasada bulunınay111ndan 
da acaba ölenin ba,ucunda niçin bahseden o kadınlar, eı k ekler, 
bu kadar çok sUrültü ediyoruz~ çcıcuklar, hatta h;zmetçiler hep 
Feryadlar, ulurcaaına ağlamalar, gittiler. 
saç, hat yolmalar saatlarca aür- Ölünün oda11ndayım. işte yat. 
dü. Onun en yakını ohın ben bu tığı yatak, i•te yatakta vücudu, 
keskin matem tezahürleri içinde nun tekli ... i şte ilaçları, işte ç~ 
tamamen yabancı kaldım. Buda. çek dolu vazo. Kırk ~ekiz aaat 
laca bir hayret içinde kendi k e n - evvel satın aldığım, ne zaman 
d"mi birkaç· defa so,·ıuya çekti. koparıldıkları malum olmavaıı 
ğim oldu. Hakikaten bu kadar bu çiçekler h a la dipdiri duruyOl'I 
mı hissiz bir İnsaı:ı~ım.?~ Sualimi!" !~r d~ bit- İnsanın yasanıaaı i11 
cevabını vermek ıçın ogle vaktı- olmesı arasındaki genİ$ meaah 
nin ıelmesi ve cenaze Uç dört kırk ıek;z saatin içine nasıl sıt• 
metre ötede yatarken o aaçlşrını b iliyor? 
baılarını yolarak ailıyan inaan· Kırk sekiz saat evv~1ki ~ibt 
ların aiızlarını fApırdata tapır· gene yavat yavat gece ba,lıyor, 
data yemek yediklerini aörmem Odayı lneluk kaplıyor. Gözl•ri. 
lizımmıı. O anda ağlaanak de min önündeki bomboş yatakte 

latırken ıörrll; oc1asnıs İle bir 
almıtlar. Yat i1ı'4e illlİf- Sobayı o 
cehennem bal 11 Etli-akmıf 
kadar yaktU1"11" ~t fart". Ne 
derecelik ltir ha':..Saı Me kolaJ 
ltuit bir ıilatİh.,. affetaaeııı bir ae
alınan. fakat 0 • 

makça hareketlerden biri olarak f&D ve nihayet seni intihara aii. 
tamamile suaar ve kıskançlık rükleyen o kadını meydana çıka
H'Yl(iyi körükler diye ıüphelerL racağım, yaptıklarını yüzüne YU
ni bUshüttbı lll'ttmrdım. Şimdi ne raca;un. Evet bir kadın • hu .. 
kadar pİfmanım. Zaten fazla su· Hiç fÜphe yok. Hem de senm çok 
al sordufun ve fazla tiki yet et· yakınlarında bulunan bir kadın ••• 
tilin ele yoktu. Neden aonra ar- Nasıl kandın, neden bu d erece 
hk buıün anlıyorum ki kendi kCSrü körüne inandın? Bira:r 
kendini ,.,.... ... Muhakkak aa- m•bkt ol. Anlamıror musun ki 
na telkinlerde bulanua 1.iri var· bir delinin iti bul. inan hana Te 
da. Miltemada,.. tlaeriade itlL müaterih ol. Haydi ıözlerini aç• 
yordu. M•M ... ı,.o, ltlr lwFUJD- ..... • . Hiç mi kun.tlıı yok? 
• itlDaa U. • Ww Mil ._. le... Son •ir ea)'J'et. Evet ölümü pek kolu 

iil, içimden kaaaklarımı tutarak biri soluyor . .. 
oldu. katılırcuına aülmek aeldi. ( .Arkaa l)GT J 

lıirl ... 



Ballkesir~e muhtaç ailelere 
ek lik buğday dağıtıllyor 

SON POS1,.. 

İz mirde 
Mal saklayan, fazla fiaıla mal 
satan birfok e•na/ mahkemey~ 

verildiler 

Garib bir boşanma 
davası 

Bergin 
(Bat taralı 2 nci sayiada) 

yutarak anlaf ılmMına lam olarak 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) ki.fi gelmedi ve fİn\di bu"kuıncti 

dar evvel blrbi.rforlle tanıımıılar meydanda bulunan kagı..d paranın 
ve o günden ltbarm birbirlerini çıl t;lr kıamını yalnız baı b cJolayıs.Ue 
gınc:n şevrneğe bapamıılardır. çOk, pek çok, pek haksız kazanç 

Nlhayet 3 &ene evvel bazı ıart- temin etmfı olanlara yüklenecek 
larla bu iki geaç evlenmlıler ve bir verırl yoliyie geri çekmek kara
geçen Eylul ayına kadar mes'ud rını verınif görüyoruz. 

Jzmlr (Husuai) - Piyasayı mü- bir evlitik bayatı grçlrmlılerdir. Fa Varlık vergisi hük\amçtimlJn a. 
Her üç ayda bir 2000 kişiye tevziat yapılacak rakabe tefkil&tı taraftndan yapıl. kat her teY geçicidir. Nitekim bu lacaiı tedbirlerin yalnız mali aaha-

makt& olan kontroller netic~lnde saadet de bir cün kaybolup gltmit- ya taallUk edenin1 gösteriyor. İklı. 
Ballkıetilt- (Huaaai) _ Jıahketlr ' ay belediyece rwdrdl her cün ihtikar ·~ iebnahkcsneye tir. iki ge.nç aralarınd.a olan anlat- aadi ~e.~ai. ~ya ;lgll.~ndl~lerl 

..,.& W...ı ......_.. v.11 Recai allrer eUeelri illi J:dJm yapıları verlknlerln aayııı &ittikçe çoğalmak mağa delıkanlının elınde otmıyan l.e büyük bD" kul te§kil edıyor, 
~·..ın bet&r..lıfıada paıil rd!.i tac:in ldıwt 2~ ınuı ve muh tadır. bir aebeble aykırı hareket ettiğin· Her teyden evvel sabit gelirli va-
~ El\1foğhı beledılye • Teld- bar IRl ktlı~yl bulınut- Mürakabe heyeti, iht.lkir yapan den, karısının müracaati üzerine landAflara elden gelen her yardı-
li y- Vuli Yücel puti w.,. 1': aı.ca wdımlar .. e9Nllın lisıtesinl baz.\amıt ve bun- mllhkemellk olmutlardır. mın yapıbnaaı kararı da bu tedbir 
.._,.. aaıl.rile ....... mümıe.ııL Wr :._ .• Y her uç ayda ları derhal milli korunma mahke- Mahkeme aalonu epeyce kalaba- lel'ln ara.ında en mühim yeri alı
lldeNnin iftinııkl&e yac>Jlan .ftd top kine bct.ıı-~ .mabaU1 ıldra- maine .evketmiftlr. Bunların adla. lık, bir kötede gençlerin arkad&J- yoc. Sıruı geldikçe bu kararlardan 
lan'lllllla ..- '9ılıdmrllWR 4l k • Bir ec~lr. rı fUlllardw: ları olan kızlı erkekli bir srup ta ayrı ayrı babaetmek fınatını bula. 
~ W,.Cı ... lıelrÜ ...,._ ~ ollın* ..._.necek buidq Kemerde Hamam .okağında Fat berkesin nazarı dikkatini celbedl. cağız. Şimdilik çok ınühlm gördü-

,. . ı.ir 0 e. 1 35 '°" tulımaıktadır. Bun. ma ~adında bir kadının yor. iümüz bir noktaya lfAJ'et edelim: 
~ ~ ~ ...... MI J."lft ~' • •t için ~ muba- elinde 20 kilo ekmek yakatanmıı, DW'Ufllla baflayınca ilk önce Toprak mahsullerine el konına. 
~ ....... ..: M4e ~ 2000 lira ayral • bunllırı fwıncı Rulmdıen fazla flat- senç kız ayaia ıu,lktı ve mutad maaı usulü aynen kalmaktadır. 

aere ......-z ill'!t Kızılayea 250 llra n mahalle la .ıcbimı .öylemifllr. Kahra- suallerden sonra Reisin: Bu noktayı büyük bir zevk du· 
.af dlliltı~ :. ........ ~ mame.ıl1llderln de keu 250 .... m.Wırda bakkal Mümin oilu Yu- «- Anlat ~lf.alım kızım, ko- yarak müjdeliyoruz. 
~ ~ .. aı eılea Mr w,I Vlell~. A~tca .. yardNtt i9"n .zen. •uf lncliı yiibdl füat1a mal •ltığın- candan neden ayrılmak i&tyoraun? •> Saracoğlu hükUıneti bu kararı 
tııin yevnuye 210 lftlll iılerlnden 9'ıa _,Were dem~ edlllm,tıir. dan, Keçeciler AnaEartalar cadde. Sualine bir avukat edaslle ıu cıeva- venllil zaman bütün memleket aL 
.wame.r kar.d.ıtt ..... llbr. a .,..« o1anık V«"lie«k 35 tarı sinde 498 numarada mü..klral ltayli bı verdi· kıfladı tonra da bu kararın bek-
~ ~u_,........_ Wi • baid9Y müba,.a edilmitlk. • _ Hiiley8ı oilu Mwtaal kibrit olduğu cc- Muhterem ttb ! Buraya ıel. lenen ~cuzluğu ıetirımediğl ıörülün. tin!,. .:.!::"lftt tımıht ~ Teftltıt ,..rd~enler oaımyetl ı.alde satıp çU..madığından, AnA memfzln sebebi gayet bui.t, ve al. ce kararı tenkld edenlerin çıkmıya 

8lis Buna 1180 lllııf ~ lıanıftnclan ~aç ıuae kadar ,-Pi• fadalar caddesinde tekerci Ali Ga- zln debtr cehed.e karar vereceiinlz hatladığı görüldü. 
.............. 980 atleti de IMr ı.c.ldır. llb lrm.k mahlut puta, plsilüvl aat bir talik davasıdır. Kocam olan bu Biz bu kararı memlt:ket beubı-

lkincitetrin 12 

( Bulmacamız : 25 cı6) ) 
Sanlardan 30 taneaini halleJerdı 
bir arada yollıyan okuyuculcın. 

mı.zdan 80 kifiye hoflarına 
'idecek hediyeler vereceğiz. 
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Boldan sata Clotrıı: 
l - Patililt&ıım a.riad&~ı (8) . 
1 - :BCr ölçüye (8). 

-
-
-
-

S - S&n'at \2), l\lusıum:Lnların ıı.., 

cWI (5). 

4 - lncilb bayanı (3), l\lotorlu mMlıo 

na <'>· 
5 - Mıivahlw'en (Gl • 
1 - Mas&llaruı kortuwıç blı sbnta9 

(4). 

7 - Blıclne (5), Bir h.ınan (2) • 
1 - Hangi ş:thııın (yedı i (B). 

Y'Ub.nclan aşatlya dognı: 

l - inana n•ar cıt (4'). 

1 - Bir yılchz (0, M ıl9Ubiyet M 
m. 

1 - ~k (21, İp (5). 

r ........................................ _.., tıjından ve faızla fJatle ,eker aatııı aençle aevl,erek f'v1endik. Fakat na çok hayırlı olarak ıörmekte ao. 
\ yaptıiındlın wı mallarman üzerine aziz reis! Bundan benim kendJaine nuna kadar sebat ettılk, ve luırarı ' - Avrııpada lr.r nehir (3), isı.a,. 

Hendekte Ze O
• etEM:et koymadıiından, Suca.da Dua fUUNUZ olarak ~)andığım aniaııl tenkld edenlerin çok aceleye kapıl- ba1ıla ltir eemt (4). Bandırmada 

Töccor H emal lnf ıttGJJetince 
-'ter ailelerine yarılcmfll, •unla
an yaJıocak ilıtiyaçlar11t1 t.mine 

ltar11r verdi 

n 1 n tepe 90kaimda kasap Hıuan oğlu muın. ASii! Çünlcii, evlendiğimiz dıklarını söyledik ve defalarca yaz 5 - Bulan. lhtra eden m . 

b 
• 'ı Lmail K-1ôn elinde mevcud yün uman kocamın yijkıek tahsilini bl- dık ki, bu karar asıl meyvuını se ı - Bir &eı• ııuı csı . 
ır ınyif madenı' ve yaıpaiılar Jçln beyanname 'Yel'- tJnneslne 2 tenf' vardı. Babası lecek yıl verecek'tılr. 1 -1* uam• (0 . Bir r~nk (%). 

medlğlnden, ablree1 Bergamalı Ni zencin olduğu için gelirimiz de o 8afvekilimizln dil'nden öğreniyo. 1 - Veklıett (8) . 

bulundu yd oilu Saraceddin faı.la fMıtla kapı idi. l,ıe ben o zaman kendi· ruz, ki kör'\i topl'a.ğına yapı~rlllt-
arpa ve buğdayı, Tepecikte fırın ılne fU tartı k()ıflJım: uSenlnle ev. Ur, ıelec~ yıl berki blr mhlı faz.. ı }{ A D y O ' 

Mudanya (H....i) aüyiik HenJela, (Hu.asi) _ Hen- teqiılıitsı Salilıattln fazla flatla ek- lenlrim anuna tabs.1ini bitirmek t•r la mahsul e1de wed~ekt.Jr. B~ '-:i 
$e1 İnöau'nün Mecliet ..,.., lllllukla- clelt 1t ... L--_J_ L.-

1 
Lı"lom•t- melr aMtlklarından yakalanmıılar- tfle, faYel birl'remezsem ayrılırım·> lalık da bekledlılmaz ucuzluı:a J ____________ _. 

_,.... "'"" "" ... 1 PERŞEMBE, ı•ıııırntz 
rtadan feyiz ve ilham alan a.ndır. re meHtle4e 6alunan Ka:ııi- dır. dedim. O da memnuniyetle kabu açacaktır. 

• ,ı..1_ D"W ftan beled' 1 • C I Z4 / 7.SO: s...ı ayan, 7 ,32: \'ilcuchnn• 
ma tiicc:ar ve .-Elan Mlk .,-la- mi.yye ltiyüncle çelt ze,..in 1 ıger bira ıy~ aeyr .e. ettL k lz.Lıail çal11tırahm, 7.40: Ajans haberleri, 7.S 
4e Jtiikfmıetıe ,....dım edel.I~ linyit nuuleni hlanmuı ve iı- 1 f~ bqmüfett.ltllii. Bo?'ovada De- Kocam vasat kabi.liyetl.1 bir tale: ee.ın a ~ " 
C1'7reti&e dün H&Jk..-.., toplua- letilmefe tle baflanılmıffır. nw adın.~a bir fllbsa •iti 1250 kUo be idi, evlendlğln:ızln ilk aenesı ~:= c:~~so:ı•ı.~ı:: 

-

.. 

. IDlfw, myll'lt lııarwlar venrk!rr. /ılerufiL- !...aenı·len .... matlu.. yulaf müaadıere etrnl~lr. manen ve maddettın çok meıgul zanıyorlar, tan• ve ıöhretl de Y~ ....,_ ~· - ...... Öb aft 1 muhtelıf AJa.nıı haberleri, 13: Ba)an oi11)'1K 
•. H mawılılı matlen çıltnıokta- Yulaflar dlier viliayetluden satın oldum ve o sene ikmalle ıınıfını rinde. ~r tar ~ se • ı 

Top!mttıua ~-' tö,.&e laillUa 4.,. •welartlan ilri ,, 
1 

l' alınmıt ve tzmirde satılmak için geçebildi. O ı:aman bana: ünivenıltelalerden cJ.ploınaları almıı nmmdan fasıl p.rkılarl, ıs: S:.at ' 
..wt~r: yit

0 

mtulen Jtimürü ]';,;nb~';;. retlrilnU,tir. Hatbuld bmlr tanzim «-Ah! Şu scSn ıenemi de atlat- nice lpizleır elleri böği.Arlerinde bek 11.U: Sa eserleri, ı3.ıo: Ka.rıııık " 
«Öaıiimüade bra kıt vardır. Bel- nihttuneliJt olaralı •Öruleril- sabfı dahntudedh-. Bu libula De. Mm rahat bir n~ı alacaiımıı dl. llyorlar. Karıma v&d~lyorurn ken- &ar, 

19
: (Zi:raaı rıaatJ>, l9.l

5
: Dam .... 

111 ~en: teıUlıa edpyec:ek va. mİftİr. mı-- milli korunma mahkemesine yordu. Ben d§ kendls!ni teıvik cliainl bir yüksek tahsıUJ adamın 1'a ıdti lPl.), l9.30: SAM arl\rı ve aja8e 

lındatlar o~ll'. Beledir.miain verihnqtlr. ederdim. MHtteeMÜf •on sene ek. rısı ribl yaptaca(;ım. Kendisi de haberleri. lt.45: erbMt 11 ~ 
mrker lilleler-lne :yapUiı yarchm kafi '-..-................ ·-··-· .. ••oo••••••••"• .. ' aerl arkadatları 1r1"bl tahııllnin '°" 1 zaten fakir bir ailenin kızıdır.ı> de. 19.55: E.ıi:IOi lıanto ve l;ürkuıer. ıo.Ut 

8 ııl ııl I.' J" JI b d LL k ld B ı · Baıılı'• s~ 20.45: Jialk 'ih*öleltı 
cleilldir. n.ı.. f.Duı~ da lldıiıcları an.ırınaıa ılr yer 1 ıa ar Edirne belediye reisi seçildi a•aanağın a ıını~ıa a ı. u aene m §lır. ıı: (Evtrı ..-ıı. ıt.15: )(U&tk M>h~ 
tlveripizdir. Gerek yqrd vaaifeaine telifi eder dedik, babası l\nneıl, Genç bayan cevab olarak ıunları 
ıWerken b:lze emanet cttlklerl a.ile- Şl~eSİ 8Çl}ll$1 l0 $f 0

11
0f0 yOr Edime (Hu • ben ve birçok tanıdıkları Ü$1Üne söylenıiftlr: ıeri, u.45

: Baclyo senronı e1krsı<~ 
k • l } 1 ! B bl 22.30: Saat ayan, a.Jans h~leri M 

lerlni, serebe kıt ıünı-rinde yuva- aıai) - Beledi- düfliile~ de geçen sene i aynı a- - mkinı yok ıay re s u r 
s1nı .-ıtmllkl.n icR ~eri koru.. B.ndımıa (HlllWİ) - Bandır. ye Mecllal top• kıbete uğramaktan kendisini kurta- premİp meaele&idir. VerJlen söz tu-bo --::;rullır';;:=·=========~ 
Jn11k mecbudıiyetlnııleyls. Dla•lft serek nifw kesafeti Ye ıe- lanarak yeni relı ramadık. Bu neticeye göre sizin de tuJmalıdır. Fakir oluıum da buna ) 

Bandırma tüccar u wıaRarınm Mtme köylerinl'n çdduiu dolayıılle ~I yap • reis bey takdir etmeniz lazımgelir bir mani lefkll rimez. ( TİYATROLAR 
98\"erek ve lttlfalda lr.0..1 etlikleri ~ vli,.et)erlmlıden iltiin bir mıılarclır.. ki aramıı:dald bağt..'l kopması wım Reis bu gar'lb bopnma davasını • 
_. ıudvr: clurumMcler. Son eenderde Bandır. Elcaeriyetle tek ıeliyor.» ,öyle karara bağlamııtır: il Bubtanbal Beleıll;resl 

Her tücoar ve eavıl Baıulann.da ma ve t.valltılindle &"f)'llnı lbti)'9CI 
0 

rar Beıedlye Re- Delikanlı ise: «- Sebeb gayet b.,. w zayıf. Şfhir Tl1a.&rolal'ı 
Glsan asker allelertnin, cliier va- derece arıtnntt.. ki ,bl~ı bu Wiğlne hitlbab «- Maalesef haklın bey vaı.lyet tır. Taraflarwı boııanına l'mkinı var Komedi KJsnu 
.......-.ın ve llıeleııtiye ı.,....,_ı_ iııtıiyaçlarıaı temin edememekte ve olunan Eczacı karemın anlattıiı ,ekilde. Kendimi dır. Bunun için kendilerine bir ıe· akfam ııuı H,30 clıl 
• iate ihllyaçlartoln ve yebcakla.. --~- d -~.-.ı _._ Ferid Çardaklı ne kadar ııldım ç.alııtımsa da mu. ne ~ müddeti veriy?ı:uz-Şayet,. ASRiLEŞEN B A B A 
~ '~- __ .....t_..:ı:ı....._:L •• a.._- e on 11~ para verın~ 1 ._ dd rf nd ihtilaf kalı 11ıD1n ••m•~ ~n~ mere e- mec::bur'lyetlnde bm.Jdadtrlar Sü. ~nederlber vaffak olamadım. Fakat karımı çoa bu mü et za ı a Yazan: Splro MelAa 

1tndıeıı c elen ym-c:lmu yapacaıktır ve Bank n __ .J • Beledi • aeviyoruın, kendisinden asli ayrıL bir net1ceye bağlanılmıwıa o zaman Tü~: A. Jlacopulos 
bzanm bütün ıt1ıitl~ D kiylerinde mer lll P1U1Ulnnacla Mr tube yesinde Encü • mak taraftarı deği'1m. Hem yüksek icabı ıörütülecektlr. n 
.,alı hareket tc;mlli l.;aymakamltk 

1 
&9ffiMI ~ .~nde olacak banaıa men izalıklarm.. Ferid Çardaklı tahsil diploması olmaması bh- insan 

...ı.m.ından teme.ni edileoc:ıldlr. neld~ yüzünden itıtanbula yakın da ve döıt eenedlr Belediye Rel•ll· için kusur mudur? Hiç tahmin elm1 SADi TEK TiYATROSU 
Bu MJrd .. toplaıw.cak parantn 30,olrrıuı ~ ••entı çekmiyecek • finc1e bulunrna1dadır. yorum. Çünkü; mıgün ne diploma- Halide Plş\fn birllk.te 

hin lira Nta.çağı bıhıll• e41mfttıe· ifr. Süıms &.dltn bu di)rii on•'* Yeti1 Reiılıten Edime bu defa da sızlar var ki bayat adamı, lı ada. Bcşlktıu,t& bu ~e 
A. alımuı •lteliilrnelltedllr. canlı bir hareket ve batarı bekliyor. mıdw1ar ve dünyanın parasını ka. Süııtük Plyrs S perde 

côon Pota» am MeW romaaa: 158 benziyordu ki •• Ve bu genç kız cukluk yaparsan hepimi:u mahv~ Sen, beni yaratmak muci-
bana hi.kim olmasını öyle bildi, dersin! zesini gösteren kadınsın! Kendi 
bana öyle nüfuz eni ki.. - o halde buradan gideyim ı ıztırabını içinde boğabilir, kızına 

Nüzullü bir insan betaetile lo. - Oooh, senden· ayrılamam.. hi.kim olabilirsin! Önüne genç 

Bu üşaın saat 20 30 ela 
?lı'UH 

~ı ve Pazar sUn'lert ıs: 

maU1111 

Kolları arasında bulunduiı 
aan, beni hem yaratan, h 
dürendir. Şu yatlı gözlerd 
maziyi, hem iıtikbali ıörü 

" d 
te 
1( ,,, 

dl i::rk ği kadı D 
y /;~N: "a-~tı 

HUS'lt'ET S"fA eofKUN l '14 • U r pırdanmaia çahıtım. Kolumu Seni görmeden yapamam? bir ıevgili çıkarmak ve onu met· 
aüçlükle kaldırarak, saçlarının - Unutma ki, burada kalmam gul etmek faydalı olur. 

Bir ömür ağlıyarak geçli, 
ömür ailıyarak bitecek! 

b ..... 

''" ıe üstüne koydum elimi.. daha fena olacak! Saçlanma okıuyor. 
Bu kabahat benim deiildir. Gö-ı tırab ve heyecanı n•sıl bulaca· _Semahat biraz sakin ol... - Haklısın! Li.kin Gönül ne _ Zavallı VedaJ! 
aiilün de deiil! ğız doktor Malıittin? •• Kalbim Ne vaziyette ~lduğumu görüyor· olacak.. t~nden ~yrıldıi1ı • ıçın Hakikaten çok zavallıyım. 

- Dogru, üçümüz de kaba • n~ye du~°:1~yor; bu günah~r ı ıun ! Doktorun, en küçük bir he- yavruma hır teYkO ukrsa.. ki .ara- Gözlerim artık kaskatı deiil. Ai
laataiziz. Kabahat tab;aua.. ben vucu~, çı.vıaınd~~ k~~tulmut köh-1 yecan ve teeaaürle tıkanacağımı d~yım, 00f ' :e or ~~ç vazıyfet., lıyabiliyorum. Ağlıyabilmek İn· 
7qlandım, kendimi ıana verme. nke bar dırek gabı nıçıo '':' z~valh. söylediiini hatırla •• Ah, bir tıka- Bır tara ta ızım, ır tara ta aanın içinden sürtünüp seçen o 
•ekte inad ett"m. Sen rulaundaki a.dın. an ayaklar·ı·n·a· d __ evrılnuyor? nabilaem, •u hicabdan kızaran ıen 1 h" ·· 1 
L--J w d ld k '- • El 1 " .::._ Ben"ı unutturmagw a "alışın! 1 ık ıa ne guze ıey •• 
~ ugu o urma mecuurıye - ımı a nıma. aoturdum. Sınık· yüzüm, ayaklarına ·~arparak par· y k d f b" b" • · · 
tin• d d" l b . iht. 1 J ld B L T Ben muvakkat blT'. zaman ı"ç1"n •e- Deme ıon e a ır ırımızın ey ın, nası enı ıyar amıı am .o u. ır &ovaya daldırdım çalansa •• f-Lat Semahat, aoiruk. (} L..-1 bend i d k -aı • yah-•e ,,_,_1, olurum. Gaybub.. kolları arasındayız. mrümün Ü-
- up en •0 u unsa, yarın ıan 1••• • • • • _ kanlı olmamız lazım. Sen ne der- -. .,.nun ,__ S 

~ 
D\ 

k• 
~ 
til 
le; 

l 
ı 

.. 

G .. ··ı·· d . k"ld • E 1 b 1 b -ı tı·m aıraaında, Go"·nu··ıu·· ·ıdare ,. ı·n. çüncü safhası batlıyor. on per-
onu un e aynı te ı e senan v n ıç ı ır .•evı.ı ı e ag ı oldu. sen öyle yapacağım. Şimdi batı· ... 

L__ d ·· i" · d"" ""n! k d d Mu·"mku""nse onu.. de .. Haydi bakalım, Allahın sü-
aarfın a urperece ını UfU aum .• .•n, tım ı .tayanı merlıa. nı kaldır, •o""zlerı'n1ı11" yasını •ı"l ve f · 

)• d • .. nahkar aktörü, bitir tU acı11yı .• 
Bir teYler söylemem azım a- m~t bır ansan halınde •. O bana, bana söyle.. Ne yapayım? Hıçkırıklar boğazımda düğüm llık ve tuzlu ıöz yatlarile yıkan-

Gene karanlık, aene t 
teselliıiz günler, aylar, 
geçecek. Biraz aydınlıia 
sanıyordum. Bu daha n 
Kaıırgalar hazırlayan ) 
bir güneımit·· Bir mum gib 
la damla eriyerek, :aönmei 
1emek, sönünceye kaöar da 
İnen damlaların ııcaklığım, 
1ztırabını duymak.. Damla 
mezar ta,ını meydana geti 
terini beklemek.. Oooh .. ' 1 

ha.. ikimiz de ıı:tırab içinde~ıv. elm~e .olmayarak cr •• ok ı.ztırab A•ır aiır batını kaldırıyor. !eniyor. Onun baıkasınm olma. 
B b .. b""t .'n ber ad '-t d F k t '-- J b • sına nasıl tahammu·· ı edeb"ılı"rı"m?. mıt dudaklarını doya doya öpü. 

ra.nıyoruz. en us ~ u çea ır ı. a a uen oy e ır mu- Gözlerinin içi kıpkızıl olmuı. 
~az=yetteyim. Üstelik güuahkL. kaltelecle bulundum ki, onun h ~- Ren•İ korkutuyor beni •• Yüzüne Kmk bir aesle cümleyi bitiriyo- yorum. 

ah b Sö• 1 -'"ki · t d k • - Beni affett=iini ıöyle Se-
nm, m cu um. )- euı erme ya ':" a pe .. m~sumane oynadıjı ""slılıih tersim eden 0 hain çiz- rum: 
itiraz edemem. Bu sözleri en a· mef um. rol.u solgede bır~~tı°:1. siler büsbütün keskinle,mis.. Baıkasına verin! Gençtir, mabat! 
cı hakik~tin ta kend=•idir. ~~- kı~ıle ı.hanet e~ek l'•b~ bır _Bana, aen söyle Vedad, na· unutur. - Ben seni kabahatli bulma. 

- Peki Semahat, dedim .. Mü- curum •fledım. Ben ll'renç bır a- sıl hareket etmek niyetindesin! - Ya ıen? mıştım Vedad! .• 
nakafa ve mücadele etmeie ta· d.~mım: Batka birini sevmek, hiç Batımı sallıyorum: - Ben •• Ben mi? Ben zaten - Ne büyük kadınaın, ne asil 
katim yok. Kararı da aenin ver- !upheMz bu kadını bu derece H. b" f.k • k B mahvolmuı bir adamım. Bir ta. biT kalbin var. Beni iyiliğinle 

1• ı· N l k B" • b k d - ıç ır 1 nm yo •• "'n a. f k' · k h d" 1 .... ,. .. [ aztm ge ıyor: e yapma ı- .. ramayaca tı. azı u a ar za- k t k im ,_.~- kl • k k ra a çe ılır, derdimle, ıztırabım· a re ıyorsun. 
• l b k t ln • • t" f tt v b . • • b" ın ıya apı ıı, &ure erı ıra b b ' ı are e e ıemı ıa '· YI yara ısı, azan ıçnnıze, ız. b. d 1 be . H" 1 . la at aıa kabrım. Düşün ben - Gidecek miıin! 

den büyük. mukavemet edemi ır san a a nzıyorum. 11 erı· nelere tahammül etmedjm? Şim- 1 bo d d"" v •• l · 
'- ·ıçı·nde koltu&un yecei"ım" h. le kt v • • t • m::O akııı beni n«eye götürürıe ı Ko ları ynum a uıunı enı-• ı:ıı .. r ao ugu ıçın a- • k k d d di stanbuldan kalbimde iki yara 

'' C EN C 
· biat te kabahatli. Ben, yıllarca oraya ııtme ararın ay ım. ·ı ki y 1 b · yor. • A rt k b 1 H kk ı e uza •ıacaiım. a nız enı - Gene mi yolculuk, gene mi 

...-·· l'•· 1 bilmıyorum elem 'H keder içinde yalnız bir m~a • .. 1 •• u 0 amaz. a ım- affettiğini, mazur gördüğünü 
1'tl'1 1'\ " aevsilHıin hayalile yaşamıt genç da bır hukum ver ve bunu bana ıöylemeni istiyorum. O, o kadar ayrılık, gene mi gurbet, ıene 
1°"._u '·'"\"°\•" 1't\'· ' Y bu "kİçİnİ çeke lic·ini bewhude harcamıı' ben hemen leblii et Semahati Söyle ıana benziyordu, o, o kadar ıen- mi hasret! ~.c;... , __ .,.. 1 " • t b ld •d • "? B B f kı· uzun bı"r 1 

P 't\" ""': otut'l'• ' il• lü2 Sema· ıerazad çılgın hiıleri knypak atan u an gı eyım mı u, di ki Semahat, onu Gönül diye - u ae er yo cu· 
~ene.'t ~\\tt''°i , lderi ~etmi, b;r ina.:ı enka~ının temeli üstü- günahlarımı ltemizleıneie kafi değil sen diye sevdim. luk sevgilim! 

--; (\\ 11l-1~,\•"1°al,e.n\ Li kot{le ne yeni bir .. hsiyel kunna•a aelmiyoraa, intihar etmemi tav- lalak yanaklarında dudakları. Ne zaman dönecekıin? 
.. ,~,• \·~ y,e '· :'i't. ' :r- • • d • • ? H" d"" k d h d v .,, Of!\:,,: rcl\l· u ... • ~· • '- calıtmıf ben, naul olur da bu aıye e er muın mı dola•tırıyor, saçlarını koktu- - ıç onmeme a a og· 

·\,"1° or\1tt' • ·o"t'l f'e Ed • · ? , __ ı• · i ır ~p .. g ~ ~\)\) b\\\~___. a· hı-tınah bayat arasında aailam (( er mıslll » - ımeu a zım yorum. ru .. 
c;e \\ ~-rt' ~e e\\'"J~t\;,r-~~\r. .• '·. b" rota tutal>ilin:lim! BomboJ da,a çıkmadan onu kollanmın a. _Biz dünyanın en müthit ha. - Ben seni görmeden ne ya. 
\\~b\'J\tt'· \tet 1•1'•t'l'eie C'lt• f. ~.. le \enziyen ruhumda esen ka· raııncla buluyorum. Kendini ku. ilesini oynadık Semahati Daha panm} t·" h•"e··-ı. ~'1\e .,.oU~\\)!e't\ef clo rueq rüzgar baaa bir pınar ba- caiıma atmıştw. 110llerimiz bitmedi. Bu baileye - Ben ne yapacaksam! Dü-

t\e "'" ;:,.~\•"'~ •0ı\l~ 1.b\\ıe !1 anttı, Bu pınardan kana kana - Veclad, her feye raimen bir de netice lazım! Ben gitme- tün ki, ben yapyalnızım. 
~d\. ~" ... \'\..,~;_ ... e't\• •b IÇmek latedim, sevdim. Amma aenaiz yapamam. Sen ölürsen ben liyim. Elleri aaçlanmda dolaııyorı 
,.. ... · ~··.. " v'' \\1' G.. lilil • ' 1 " ,.._ • ite"-\ ,.,. on MTmemelıydnn. Bu be.. yqar IDIJ"llll aanıyonun t ntıbar - Ben ne yapacaiım t Gönül - Zavalb çocuium 1 

ıa. ..aia k ..... ...,. _ .. , o.. .. · Vecla41 BüJ. bir co. ae olacak! .BAiımı omuzuna koyuyorum. 

Dünya .-mdanına dikilen 
mum, bu kadar şiddetli 
rÜz!fi.r kar,ısında hala 
sönmüvor? 

n 

Ayni günün ıecesi.. 
- Yaz b=tiyor Vedad 1 Köy 

aon gecelerimiz •. 
Vedad, dalgın, ba,ı önün 

yürüyor. Yemekten aonra Göa 
celmif, Fenere kadar yürüme 
için ıarar elmitti. Bitkin biT hı 
deydi, adım atacak hali yokt 
Fakat bu ayrılık dolatması ol 
cakh, habersiz kaçamazdı. B 
seyahate çıkacağını. çabuk d 
neceğini söylemeliydi. Keti 
mümkün olsaydı da, onu hiç ıö 
meden gidebilseydi. Fener J'C.. 
lunda aene dudaklar biı letecek, 
gene tulutacakla. Dudaklartnda 
taze bir pusenin hararetile yola 
çıkmak İılemiyordu. Kararı kat'I 
idi. Mutlaka lıtanbuldan uzalıD
lafDlaaı lazımdı. Fakat. bu .. 
müthiı bir ıztlrab pahaıına oı.. 
cakb. 

l.ıtdcuc uarJ 



B vek llmlzla tarllll aatk11aaa meta 
(S., tarJı 4 6lcü •yl.a) lcak n teftiat tif ayda laitanaımema~. edici bir ~·d• .. m~~·ıl'İce ç~laa ~ ve f~ndıjını•öria~ NiJelüm, baDtlaa IOD lenle de fladarı ..... bot•• "ma-

anhm d ....... muhaldlak • W.c ..... ~ kumaılanma saman ödemektedır. Ko1lunwı da yat fıatlaruu hı.; detalM ta· ra ~sa çabfbtıwz J'Kaila. ~ ~ fayclaaıaa emin Gi-r... lfl 
0 

tevsiatana baaJik Kinunu••ide borçlanclıll miktaruı aabtından kib eb:9ai icab ederdi. HallNJU, 1,~ ftt.&Ddqha, parw c1qqm .. 'vrl' 1 bir karut allna 
·, " lıf · 1 .. ,lanacak t.a u Mkis ay içinde dojan ....titıe7i köylünün borca - bu iki -.h ... Gmüzün liata, di • veriJecelı miktar haru:ande tara.. ta ula t•ıılc'Mr .mıı,...._ 
•ılll Ilı IC 111 lr Wtam bulacakbr. Bu teYSlabD nu muatasama• ödemekte olma- terleriDe aawan dütiik olmak- f•mascl- teabit edilecek k--, 9 Varlıi .• 

la •alde 80 kiiaW' tebirü o- laer üçünde lmair, l.tanbul •• Aa aa büylk •i•ette izale etmiftir, ta devam ediJıor. Bunun içill, sey ihtipam namı fi.Larla ken • - ffr6"'• 
tur- ı,ao0,000 k"fillen, yaı.as kara 191airleri

0

1011& bırakıhmfbr. aon birkaç •J' içinde hariçten de tinyatı fiatuua mübalatab fırla- dil--. aatlam ve bo~llil rol· ~· 
600,000 i rardıma auhtaç .... Bu it içiD ..... laaan kanaa il· (50) bia tona rakınbuiclay ıe- J'lflDID ......... ıadece bu •• ae- daa ,_ .. e çalata..atız. Geri ... idi ~um .,,a ~tlarlllla ...... 
...... ,Aaaı da llecU.. 'ftrilmiıtir. tirttik. Bqtln, hu'bubat •asiye • nit mikyuta ticaretini J'ap&n laalar IPn. daha em&n hir yol • - .......... tilvaW a.tıı..ı 

O. Wnden az Dllfaalu pldrle- 2 - H•h6at: timiz endi19lerimizi ka-.n tela. mabclud in•nlara aiddir ve ver daa aramaja clevw edecetia. :::::· itbaMt nabanıaı-. ranl~t 
rin slrai aimaea daha ilerid=r. O. Geçen baharın aon ve J'asDl fi etmekle berab. her Ç'!fid fiat dikleri aöslere njmen bu fena. • - Kö!"iir •wlaiı h in .. ._a. do,.- bllmi. 
nua için, buralanla oturanlarm ilk aünleri 1.üyük hububat ukm ............... mtbaid J.ir tekilde laiı yapmlflardır. Bunu, her luJ. a...-, w tarafta Wr laimir C .,,::n ft Wrın ..... hiaae. 
yanhma -~ olaialannm ,._ baa içintle seçiyordu. Ön6m6sde. detildir. de -utm•••i• çalıpcatas. ulnnbaa lüaeolaa.,_r. ~ .... • •· Flluıl ... ....... .. 
kuna 3-4 ~ biDi seçmn. 1d ,..ı.. halN'lııat ukaDblanm Wr Görill6yor ki, ba 'ro 2S leı, eli- (Bravo ... ı.n). ne kata. 2IO bia toaJak W.. ato1r-~ ...... .,_ Wr Takta Yardır 

Ankara, l.taaltal, l..mr telair- .ı.ec979 kadar lal",.eJ.ilmek için mise, h• ~ manevra,.. yal' • Bis, ,.at halaramm ,...mele la sirmiftlE. Re •• elıi atolnl • 0 tla ...._,..., 'l'ML paruı-
lerine selince, istatiatildere söre. muhtelif istikametlerde çabfDI•· •ata müaaid bir miktar verme- için, fU tedbirleri alıyoruz. muz 50 bia ton bile delildi. Bam ::;,:.~ artmaaı Ye 700 
J.ir mil7ondan as elaa M ÜÇ tela- ta .. tladık. miftir. Ba ~"Ye bir de bft.az a) Devletia muamele verıiıai daa bafka, fimendifer 11&1di7&b- NI...._ .,_rk•fl'Nı olınaaıdır. 
rrn nüfusuna bir artma paJ'I iliYe a) lnsiliz Ye Amerikalılardan evYel anettifim, belediyelain olarak almakta olclutu 'fc, 12,5 n~~ artması, fabrikalann aece, kaa ı.a bü,aı .......... f~ ....,.._ 
edU..ek, yeki\Du 1,100,000 ola- ........ t iatetl& ölçiiaüa •• heaabua talebleri yiL lan, bUIMlaa ...... ,._ yat ... au..liis çalıpalan ve ..... ... ..... 7arq& lmaal etm• 
rak kaW w ._.., I00,000 ni h) Hariçten tedan"k edilecek sinden hatd•J' fiatlan almıt y\1- lacatı• Ye huaan için kanun il· tmaal eden lletlerin hiras daha dlfer ~ ~ l~cıı... IPa 
~ ............ ..W.iai a.Wettik " halnıbat için nala1 .aııtalan a- rümiiftür. Filvaki elimizdeki )'ilaaaı MecliM verildi. yapranmau, kömiire olan ihtiya- " 111......_ dikkat 
ltöylece 7ardun edilmesi lazım radık. miktarla piyaaara müdahale et· b) Ze,.tinyatJ Ye ~amuk yajı eı heraGn artırma1'tadır. Bunlar, lam.iı ;;' ~'h:ım latlne top. 
selen .. tendatların yekununa c) o/o 25 karannı aldık. mit olaaydtk, fiadarda seçici bir mahsulünün o/o t5 t\ni de, teabit s~en aenere nauran aayd yer- de sel•• ,.r _.,, J•I • on. 
küçük .. hirler4e 400,000, orta • a) Jqiliz ve Amerika aefirleri aelih yaratabilecektik. Fakat Li~ ettijimiz bjr fiata 1ani, 80 kuru· leramizdir. Kuvvetli Jerlerimiz lcin t"6. fiil ol ~ .... ;:!."'- Bu lı 
larda I00,000, ilç bilyük tehri - tarafından vadedilen 15 fe1' bin buna yapmadık. Ve elimizdeki .. aatm almak karannı Yerdik. de fUD)arderı lıilr k..:ım 1 olank p&r•ın 
mizde de 100,000 olarak ceman tonluk bajdaJlar ıetiriHp te lim bububatl, daha kara ıiln için aak Bu yolda elimize, 7, 8 milyon ki.. a) Geçen aene, ldlmiil" ocaldan melden 1~ers V: lııa awl 99k· 
1,600,000 tahmin etmek suretile edildi. Bundan m-d ı Ta 1 lamaiı tercih ettik. Fakat bu in- lo yat seçecetini iiıoid ediyo~ iki •J' İf)İyemes hir hale pbaİf- ..... le& bn br .... -L ...ı aW 
her halde hakikatin ciYa"nda a:rnca 7 800 ton arp a • ~~:~ t:I' tizar devresi devam ederken iz- Bununla beraber, bir taraftan ti. Ba aene •J'Dİ halin tahadcliia IMWnlf ~ ~ isa
l.il- rakam kabul elmif olduiu - Bunua ;anamdan ı:zı: b • -;.r. mir, latanbal, Ankara ve Zon- ordamuzun ihti7acmı karplar • etnwıi içia daha tedhirli,.ia. yalnr M defa ': ır, " 
muza inand._ • • bize t•lim eclilmb bir ;: ld: pldak için kendilerine butday ken, dijer taraftan, buhrandaa b) En mWıim kômür oaklan, ~ır M::.. m - ~ali: L 

Şimd;, en müh~ lft pahahlı~- Am.rika YWditi 1• h" at d • tedarik buauaunda teshit ettiii. en çok azbrab duran t,600,000 b!-"bç tüneldea pçen bir dek~ it . • hir ~--=~ 
tan ea çok maztarilt olan ha bıw- •:rn ola;ak, 8 hin "'t 1D b td an m:z tarih yak1-maia •e böyle- Tatand.,an yükünü baf"afletmete 'ril hatb ile limena •• t~di- maklÇID ......tld da,rd ~ ~ 
lnıçuk 8'il..,,..dan fasla olan hal• iare kanununa temıc:: A':,. ~ ce yeni bir fiat artmua tehlike- çalatacatız. Verecetimi' yajın ferlere bailamJ'cw. B• it, Kin• kfWeN haald:.... zm 111· 
lnn tealtiti icl". flk nasarda. bise, da emrimize hasır t tu er~. si kendini hiuettinneie hatladL liab, maliyet fiab 6lacak •• her nuaani içiDde bitmit olacaktır. ..;' .... ..,....'-ilaca ha ... 
~ ._. slrinen •u it istika~-: vapurumu 1.qlnler~ tc;İnat ~ fl~lkirhk ya•ıık ZIHHli aile~• her ay bir kaodan fa~la .~> Bu MM.J'e kada .. , kı11n ki- - -..paıldır. ~ = 
tinde çalaprken, mtlfahede ettiii da almai "clecelr B • P HJ'lİDJ'aiı veya tul' yatı verale- mur almaia siclen Yaparlar, dal- para 
111is .... blaylıklar, ltisim ce • ...:eki .__!iHSI .a .:__ '!._~•tika- Buau önlemek içaa feclakl~lak cektir. sala havalarda bannac• ,._ı.n ~ ~L~-~:ri na.. 

• • o ......._ d JUIS& S Ye ~l'f- J'al'- --L t" 0 d ~--L • Ş L- ----1 • ol--...1.~ • 0 :....a.--ı....:. ..... _., -- ft _- - l.aı....aL .. ret'IBiai ""'"r ı. dmunan dnam ed 1· • Gmid 7ap--. sarure ana uyuua ve - •--aı:-•• .-, ~ 7anm ..._... ~ 
flllkSJ~ll1Z .ıiyonas. ece ını e. bu ~len. il•~ olan buj~ya Mevcudu Jamamea Jüikü..,..t karak 1.taaitala döotiyorlar " fi u.......1.. • 

1 • ·ı I • . . tecTia edebilecetimiz Wr fıatJa ellacle balanmaenaa ralmen, ... W5,.leee tıoll .. ıawtH, çelr saman ._ ~lllllla • çalı .....,.. 
llakaadllDd, büyük, ldiç~ .. lıl 1111 ısı ıe.ırıkı ..... ka,..U.la ................... iti, memlekette ..... a•malar- kayM.11,. ......... Bu ............. CI tar keu•hiı lıfia bu varlı• 

•irı.Ne etwan dar ve aaltit ·~ b) N.tdl Yaa•au todan1ri ·ç1n •• i=ekie w.ı olduk(& aerbeat la Wr balarana doiru kopnakta. limenını .. ..._ temizledik. Y«"Sl.lnla • biıJtik J'ildiai ltittüe 
lirli olaalaruu bulmak ve teabıt her tarafa birdea bat vur~uk. piyasadan alarak bil" dereceye dU". ÇUnldl, .,.._ fartman tataJan idi • .._ .... ya.caktlr. r....- -.ı-. 
• eldf.. a-1 i.tatietilderi tM. Portekiz limanlarmdakl Alman kadar kapamalı muvafık s3L· • a) Tiirldyede btliıli.k edllen mür •apwı..._. bannacak lair llDdlara Ye dmnl•e Ql'llmlf ba. 
ldk ecl...._. slrcl6k ki, mnami vapurlarma aatan almaia tepb. dük. Böylece bu tehirlerin •Ütü teker miktan, aon aeDelerde 100 limu t.Din .,.ledDc "vakit kaJ ..._ n v....._, •ersi w yap. 
ltüt~•tl• --:-' " ~ alarak Mlaimiis muhtelif aafhalar &e • hali ,...mde ol~ inhnlarma milyon kiloyu seçmiftir. b.?"n önüne seçmiye çalattık. Bü tddarı it "Wl6m olMa ha lllUf ıw 
·~ iax_a.na ad.ele, ltO,~ çii-cliktea aanra Portekia hük\ı • 300 aram ekmeli S,5 mıra. fu- b) Bu aene, köylümüzün eline tün bunlara ratnıen, kömür buh· lapları bıaldılDda kuendıkl.n pa-

' tlir. a-ı.... kan •• çocuklarile metinia mavafakati ietilual ec1·ı- laaile 14 kuruta yeclirmete bq. bolca para seçtiii içia iatihlik rant bertaraf eclilemezae ki edi. ...ı.1a ~ taWir .ıa.. 
~aa..,. SOO,IOO elar~ b~ul ~ meclifi içia aukut etti. lneçt;n ladak. • . 100 milyonu çok atacaiı mulaak· lemiyeceji &nl&fllmaktadır.' K.ö • Wr lu~"Mlıl "'Si olarak 1 ......... 

tik. _Yetim, tlul ve mutekaadlerın vapur tedariki kon11f1Dala Gerek laa teh1rlenle, serek dı· kaktır. mür aarfi7atınan tahdidi için ted- tıenddiW m.,..., .. (Alntf-) 
yeın....u .. I0,000 h11lduk Ve devam eclip sitmekteclir B::: ier tehirlerde teabit edilen •• c) Bu aene teker mahaulümü. birler ha&Jrladak. ve bet Jim llraclu ..... bir mi
.. ......_ 99P. tek aıiifutan iba· Dapnalana •iüet Wr "..etı- teabit edilmekte olan n J'elnina da 50 milJOD kiloJ'a bulabilme- Kömür ..... ., ea mühim bir ~ t*lif .....Ut eı.ı..-. 
ret ...... IPm. aalan clal00,000 ftl'acaima _. olmak ,;;,;;;;r_ bir bupk mD,.ona seçecek olan, '8İDİ adeta IDelllDmuJ'etl• karpb· meaele tle1 fia\ -...leaicpr. Zan- • aire fakirleri•• arıfları .. .-
olar .. bW ...._ ••+• .... kla a•n .... ~ tlar ve ..wt lraclla ,,.ta ..... .,... aaldak .... ...ı.n, lhrkq ..... ..._ tam.._ muf twnelrt-,a 
ra, _..... .......... "" ,...... .... - ........... - • tedarDd .... ~ ....,... bh ...................... , ..... .. 
....... ._... W. -S .. ~ wwı••I' Yar--.. - ...... ı• a71f1a • ahııiifld. it~ '-th ........ ..,. 18ccarlarta ve .. 
nln •• ilMD 8cndl bt't 1aflaa,. ........... t~ Fal. ,..,... tl-.am etmek ........._ ......... _. • halilkatteri herlree ,. .. ika sarar, ita .... tahawW ., .............. Jıka DJ k po. 
•~ya !"'•atla olarak letihdam et • kat Mlt6n hunlara mukabU Fran. J'I•• Wldiji için, memlekette pker A• edilmea hir J'•kilna VarmJfhl' ._, nutl hhnaf oldald.rtnr p,; 
tiklen mem ... larıa :tekianunu •· aa ile muhariblerin nıalumatl al· Bütün bu heaablar, eldeki hu· tıtına eakiıi ıibi aerbe~t bıraka- lfüeueaeyi hundan lmrtannak rerek he,ret ettik •• ietikMJde aı. 
radık. tında Japalan bazı Fransız vapur bubat mncuduna YO bir de çift· cak olunalı, birkaç hafla l<'Da;,A için, S,tı... .. am yapmak zaru· ... ._.., luıı l ;11 ...... ..,.ı.. 

. t,600,000 ola!1'~ bhul .. ett;ii. larmın tarafımızdan kiralanma· çiden mütebaki alacaiımızın tah haatalar için bile ~eker bu!mak retini dUJ'llJOruz. Elyevm kö • vermemek itin tedbirler arattı ıyo. 
IDla, dar •e. ~bıt wadlı niifua~ aa müzakereleri kat'i ve miiabet ıiline dayanıyor. Bu ıuretle he • mümkün olmıyacaktır. itte, bu mür, d.evlet müesaeHlerin•, to.. na. (Brwo ~) . 
t,~000 Dmm, kolayca teshat bir netİce7e Yarmak • ticladau aablar ucu ucuna ancak denk ae. hakikatleri sözönünd-! tutan hfi. na 14 liraya. tamuai ..a .... aeıenı Ba .,.... IPa llr.iDc:i ınalrab mıa 
~ eWutanu .. ıördük. C~riye clltenniftir. Fakat h.:uz kat't liJ'OI". Şayed haricin butday yar- kimedmiz, muhakkak hir buh • de. t ~ liraya ftl'İliJ'm'. Hem ........ , uma::, apartımanlu-
lıüç b .. maaı ve ucretle alikaaa •• mtblMt neticeye Ya.-m d i. dllDI devam eder, köyltl makul ram bir dereceye kada.. kartala· miee••eyı sarulanlan kurtar • dır. ........ -WI b. versl ile 
olma7anlar J'Üz bin kiti kalı1cır - lis. Ma....., ... la&cliae;:..:;;.; fiatlarla la...._bm 1atana, ae • mak için fU teclhirleri almakta mak, hem de ufak hir antorm . ......., kthıımıtıtır. Yalnız aLhk. 
.ı .. ._lann, merkezden teahiti if{wıiw .....,. ......- Datlmali neJ'i as almab ile pçirmek ~e matahık kalmlfbr: man temin etmek için, bu f"ıetlan ı... -.ilk. kira ,..kiana 2.IOO llra. 

J'I ..... -.._ktla olmadıtı için bir an_.. tuktw. laJ'ed mgyaf'fak otar.ak h ... ba koaahnemıt hasa darlık- a) Buhraadaa muztarib olan 21 liraya çık,rmak icah etmekte rw-ı ......_ için bir ..... .,.,.. Yel de teeltit edilmeleri lca• et- 1a-- ....ıeketteki batday ato- lan ltertaraf ebaek m._ldm e- t,800,000 Yatandqa J.qGnkü oldutuna kani olduk Daha ziya- ,..... Ru miktarı ae-
liti. içia bymalramlanlaa ,... .._ kana ... 1-iye talataeai•• Bu lacallbr. Fakat talaailde mta,ldi • liatla her •J' ntlfua bat1na 600 de aıanmak ve ısıtmak için kulla- lııanlar mml•:ronlarca laJÜI 
Jed~ reW.Wea otm11Mlan l.a:rl• ohnaWa ........... J'•rdamla· llt olur, haricia ltutday J'aNum sram pker datıtmak. nalan kok kömürlerinin liabnd.ı Cfclemeie mecbanlar-

PJ'OI• --- .....,.. ..ı-1en1eld tlar Ye aabit iradb nn yaptlmama•..- •• Yaparlana ......._ ......., ~· ~ iti. •) Gelecek .... pancar mik • bu aene lçfn bir deiitlldUı J'apnu
~ ekm~ •• ~ti•. te- t.nla etlilmemeıiai sl•&alnde siııa t.iDia ~••i~ ~ün ol· tanna artnmak Ye pancar çiftçi- yacatıs. Yakanda tekrarladıfun 
tlarikiae kuvveti.. y~yen •ulaadunnak ve earf°IJ'ab J.una mas Ye ,._., J'9D1 İLtiJ'9Çı.,. Ye aini de -.nm etmek için, on- t,800,000 vatanclqa kömlr te • 
Yataacl.aılal'ID ad~~ .tea • s8re tansim etmek tıe,. halde ih. saruretler ~kalacak o. lann lna MDe setlrcHlderi her tOO darik etmeJ.-i J'OJanu mümkün 
bit etlal_... .. 1dirilmeum iate • •= .. ••'• Ye heaat.b bir harekettir laraak, en ..t t.db~ bat var kilo pancar için, keadilerine hi· old11fa bUr açdı tutacatıa. 
~~ lliJleoe, h~_taraf!:Wt ban - Ev•ı•ı· •ızır cırııyı ırıı·ı· maktan ..... ç-~~H~ rer kilo teker 'Ml'lllek idi,.orus. A.+slsı' ' 
...-. ,..,.... ,,. w ,,. se • 1 a P 1 halti karda ir -~ o- Geri 30 mu,._ kilo teker ka. •• ••• ... , ' .... a-lt 
lirli .at•,~•ıl~llDf aalıa~ c) 9'> 21 ler. Hüubat llakkan- varanda tönlQtbnlb ba dar "~. a. m8dar ......ı.bt U.ti- n......., •d\11111 .... .._..,. 
um tlwııı -.~tara taa - .. % 11 braruu abrluın hu J'Üs· aabit ıelirli fttuulatları ula 11- J'acmm &çte birini tetkil etmek. Mr ••ıl*ı a•" ıfı• w..ı. ... 
Tat-tl•tl•ra ...... ı .v~ !le kadat- d• eUmise seçecek lauhahatJa lnatula l:nralmuJ'acatız. (Bravo teclir. iti- ı.. ..... ,il .+ta-· .... a ...._. ............... .._ 
y..,,._ .. Hilecefimiaı •athr- hem onl•J'11t ._ •UJUk f9hir ~ ...Jeri). • .... bUr çluaıedik. n m•llı ........ •vr lıiılrag 

maya Mtladils. Geek bu J'Udmı lerl, hem daıfak mnatahalanm do J - ..,._, 7 - «wt .,. .., ,,....ı..;: dimle .._ •••• I' •· IWt ' NA 
lan temin ft s~k iktisadi bula- yanluktaa wa her J'erde tan• Bahranan Ye pahahhim • a. Basla, t.a it h•"lnnda aiıa • anlfllllDa ft .................... iç 
ram karpJamak için. W&Nle, Wr aha tartlara ,..._......._ için eli- tır ,.._ ta ........ Olan dar ... alma, lndaktaa lmlaia do • ..,... W, ~ ....__ 
karara dal olchalumu mnn • mlu k&li 1a-....ı aec;ecetw iL ve 1abit aelirli Yataadatlara tok latan ciimlel• tualardar. El t ... • tılmltlllirı Meht. _,,.., llıL 
lar f'llllanlar: mid ecliJ'onluk. ÇW iatatiatik aaa liatla Wsw ....._k kara· slhlarmm adedi f&fllacak dere .. slı lil)ı..ı. 

1 - EJWeelik kumu ft •J'Ü- 1er Ttbti,._ •uubabm '1-8 mn: nm aldak. Bulprlar laamrlam • cede arbyor. E....., .&ört te.plu A) Mallt .....ıılç. On. 1,r. .. 
kabl. ~ to• olarak aöeteıiJ'Ot b" yor Ye ,..Jdbaa 11-18 milJ'OD kilo- olan ldmaeler kola,.J.~ •enıin tin dlWuıt .... IM•wnnuzı, .. 

.. 2 - Hububat. de ba •••abdan •liınize h-e d: J'1I ..-cakbr. ÖJ'I• eam~ona l{i, ola,..lar. Halt& Hd tesıllıı olan buhranın • aitr 7iildbıl ~ 
3 - Bulpr. tilee bir buçuk milyon ~ h1f• bet nlfaalu hir aileye, her a,. bet kimaeler kola,.llkl• sensin olu· 1,1-2 mllıoD ntandat elraflDCla 
4 - Piriniç. IMaba\,aeçirtıcetimin Gmid ecıt kilo halpr Yermek imklnını -.L yorlar. Hattl iki tezgnllu olan toplad .. 
1 - Y •i· ,ani& HUMld ndeld pas.; de ecleeefis. Bu latlbmette Y.P'· hir adam, J.mılan çal1t~k lü- B) Eml,et .....ıık. latedik lai, 
8 - Şeker. ç&rflya uymada. Ve neticede alı- lan wi hayli llerlemi,tlr. Or- sumpu dahi duymaln1z1n, ken- J,a yapacat11111a i,Mder, -1iltlmal 
7 - Kumafo dük ki, çiftçll..U. h&kWnetıe horç .... keacli w.,.....u aynca diaine çok acasa Yenlen iplikleri edllmeala Ye tlpkı IDUf ........ 
1 - Kömtlr. landatı 800 itin tonu zor tutayor hamrlamaktadır. ..tmak ıuretile, rahat rahat se bl verilaln. Nual Wr adam M ma. 
9 - Varlık ••aiaL Bu iki rakam araaandalri fark,.;. 4-~: çini70". Çok acasa verilen devlet at .ı.m,,_ w .... ı •lr .__. 
1 - El•U.lilı lıumat oe .,,.,,_ dece iatatbtik rakamlaruua mü • Piriaç icin QDI te7i dtifGadiik. ~lan, elden ele seçıerelr, maap1s bılau,... .. , ,...........,. 

lta6.ı baliiab t..a.it eclilmit olmeaua .. Memleket daMHncleld pirinçl.-in cllrt bet miaH daha pahab halka irillWer de. a,le bt'I n -la Wr 
Umumi mllYasene, mOlhak dan net'et etmiyorclu. D ... si- fYo ti fiıai taJin ettitimb fiatla, aatahJ'OI'. KasaMfD ~ütü yoldm ,..111-. Nilılllba, .... tim 

1.ütçeler, h111a1i idare ve iteledi- yad• sene çiçftçilerden intihah laububatta oWata sibi, 1aba alt- Mrçok auüatimall.r. yol &ÇJJ'OI'• ..._ ........... ta"-a'hr .._ 
J'elerl• ikt;aadi devlet t~tckkül- edilen aubafdarman pek tabii o- 7GnlSo Ba piriacia bir laamnu Ol'• Acaba, ~ •akpa ,_... • ....._., • ' ;w. . 
leriatl- tutan 140 liraya kadar Jarak çiftçiyi korumak arzularm da,.a, m&him hir kaamıaa da ~ kaNMdclan lna paralan -....e. 8) T .... h t~ tnıdık. Eli· 
..... "7• tic:ret alanlara hem dan ileri seliyorda. Benim day- •hhk ............... maloWutu .................. ,.. ...... ,, ....... .....,_ ...... ""' ...... . 
•..aı-;. ... de kanlan için duklanm •• sönlüklerimclen e • fiatla daiıtacataa. u ... ,__ ki, Bu .a.ı..m, ........... Wr balrL medllı: ..... elmılllle bulanan 
•irw kat ••laellk lnPNt. bun· dinclijim kanaate sö• e hu borç- kendil.n... ffNC81'-ahı piHııılcla .... .,, ... etti,_. flplae ,Mtur. "FA • ' scei111a emin oıa.... .., 
daa J'1lkan Dlaaf alanlara da Jandarma iti tekmil ~hıul iti - miktara, bala-ma r•bUDdaD aa B-stm tlnlet elW• İ'°'9D mO· ı..ı ..dett .. Arabbı, kamat. hat 
J'~lma bnclil-S için • .._ kat el. barile o/o 3 ve1a o/o 5 atır, obmpcaktar. • ••,ı•l•ia pıK 90iu ...-arla it- ~· llalpr, pMnç, Jai, ...... hep 
....... kmn&f .......... iati Ol'UZ ~ ti mutedil lat ta- ·- r., .. ...,..,, ...... ~ .. ~. Bu elimlaıcle meweud olaa mallatt:l1r. 

t Bundan maada J'abaea --!.ı mG o/d t~ ve~• 0
,,,.,, hafif ' olarak Bqh ....aleketa. mncad ,.,Wa devUDt hiai bpanma11 sor Onmı için, laa karv'armıs1a ,a. 

••se-Yemlillaak•&tçel...tea al- :..h· :.•:..";n Ve hu fark, hi· b......., aarllt .w.tu luular ,_. aflklarla karp karfayll haraka r rlyecetl• Ye H•Mmtn Wr .... 
dıklan m&af Ye laet tutulan it a r. .allir. DU. cllbı, m..a.k..ete e- calt luMlar iktiaaıeli mezhebimize ~ ..W.. V•ıa, ellals-
75 liradua aa olan --•lara ,..,..u oldata muhakkak. ol;' hellllDİJ'etli hlr HJ'liaJ'atı atolna olan tlnletçiı;ti de hırpabyacaiı de olmlJU~ ..,., vadebnedll. 
aynca hirer &J'aldcaba ftlawli teaWt hatw olmaktan zaJa. e, balmı4at- .... -. Wli,anla. için çok teh .. elldir. Bana rat- Fabl J7P••l•as .,....... ... .._. 
...,..._....,... Gerek '"-•ti ... , se 'wl''Ua, ....._. ,...n. d~·~- Yaldaf&D ,.ai .... meh..ıhası men, lal• devlet ı.ıenndo, bir m? 'a ar hhc .... ı ifade elıa'1c>-
nk a,.kkahdan paraam olarak .. 7&...._, olmalUMlua .ileri se • de fena addedilme1M8i limm sel fiat intihakma aitmeniD, d.U --. ...... .imin Mr•=hr seç. 

..... 
Oçi.c6 

clir, ~ 
. 

yı ldP 

IDlllnıla Wi7Gk çiftçll.. 
~ kuıd 500 lira. 
itim ...... setinneda 
Pfttldlr. Bunlar ..... .......... 

leftir .... •••• ,,_ biçbh- .. 
lllMWrı• ........... ı' h ftrlıfınıa JW• 

• ıtrst H dEdro 
v •••• ................... 

..... ... ..,...., lelblt ......... ............ , ••• 1" ...... ._,..._ ••n•tlef. .... 1 ...... ...,. E b' t•lwi tle nıali
etl11..,_, dliw 4öıt ...,..._,...._..edllmlf ,.,. ...... ..... .. .......... ticaret ocluı haları 

me:ran ..... ~.Bu komi .. 
nnllit kararlar kat'i ... ,..._ın 

nlhaicllr. 
Ba ... ,:... .......... ...... 

tir. ÇibılmB ........... ,. 
..... ptlıl ... ........,. ......... ......... 
ıs sün 
ıs.- ... 
Ba mWeti 
tada ,.... 
tada ... 
f&l'l btt• 
P~ı 

raftan ..... ......... ...... .. 
•sa ..... .... 
ma.,,w .... 

Bubnun 
clef teda 
..., mm1 ........... ............ •==ı:;,.~:....ır.:; :.·~ =•:: ::. -.=::-ıü:ı:::~ ::.::;;u.:~ .:ı..:: :::-~~· :~~=.:;:c· -~ !i'~ ·~ :.::t:.= 

alm için tallmab tla yapıbmfbr. J•:!,.•:. çelı •lw t.w daram ya. bire fırladı. Bu fırla1afll' .UU· ce sarvla iti• bir hald• p • w ...... 'Vln talllılk aahu1nı tetkll 
Ap ... h tenlab Od •J' _.. r•11·--11 · .._.__..

11 
• lame ela, lnaldaY •• dite1" «td• kannatı, çok mahdad Ye mite • ..._, Wr ..... ld ma,..lak n 

~ ft ...- lçüule lk .. J ... ,._, .. llal.. ....W.lerin• 71klemek latf7or • .asi lair klrla iktifa etmeyi, da· taUt ınlldarlaa toial.ımak ...._ 
.... edllecektir. Klllll&f teniab. .... _ ..... Ba Wdia dotnı olaa)'Ch, 7•1- •• dotra Mr 791 YJIYOl'UL Onun • ...., ... ~"' ki, yeni mlılınlu 
...... Erlrıek 1aamqa.mua ••.... ._ _. ..._ p1a .._ ~- ..-. ......., ...._ mrde tak • ,..a "4IMere ,..a ..-. 
IY•••Mt,.l11Jllllıe h•v • ..-.. tnsj ullenpm iıMhmde • 1 ! la Md 0 hJlllll. ~ 

Tiirk .,..... .. 
teldrler ÜZel' 

. - ... 
için 
larıa fiatlar ..... .... 

• co. ...... -
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SABAH ö G LE ve AKSAM her yemekten Sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
.... • .• ,,.,>- .. ~ .. . • ı 

,,.•--... -{;.7.J-, :'lil-7.IX ~~~ ~o~s~u~~-CAK-. --~ 1 Başvekilimizin tarihi 
nutkunun metni 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 

Diş maennile K o L A "1ı'. C A izale ~debHfrsinlı. 

Köııütü dahil-e nuruı: ~den bu Dl~ :MAC't~U; d'.ş antaklarınd•ki 
gizli bütün iiayrıiıuf madıüLeri eriUr ve 

Ağzınızda hoş bir nefes bırakır. 
R E ~ı E N T E C R Ü B E E D i N İ Z. 

(Baf tarafı 1 ncı sayfada) 
etmesi de imkan hatic:inde addedi
lemez. 

Arlcadaılar, 

İ~inde bulunduaumuz lktısadi 
buhranın baılıca zorluklarını ve bu 
zorluklara karıı düıündüğümüz ted 
birleri birer birer ve bir kül ha. 
linde arzettim. Yardımlarınız ve ta
dillerinlzle resanet ve kuvvet kaza
nacak olan tedbirlerininin bu mü. 

P~atinden, Altından, Pırlanta]ı 
KADIN, ERKEK KOL ve CEP 

Saatlerinin Envai Çeşitleri 
Kıymetli Taşlarla Müzeyyen Şöva~yeler 

1943 Modelleri Üzerine 
Yükı.ek zevkle yapıtnu~ emsalsiz C t Ç E K vt' P L A K L ,\ R 1 N 1 

llüessı·semiLde bulacai"muı müjdıelerb:. 

1 cadeleden mutlaka galib çıkacağına 
~--••••••••••••••••••••••••rr kat'iyen inanıyoruz. (Alkıılar) Çün 

BÜTÜN T.CZı\~:..:umu~ PARFÜ:MERİl.F.RDF. Sı\Tll.lR. 

VACHERON ve 
CONSTANTİN 

Tereddüt etmeden 

llAZIR 
TRı\Ş BICAKL.\.Rll'\I KULL~Sl:\IZ 

0,10 mm. incelikte: nu• .ı:ı t Yeç ı:eıitin:fen husu1;1 ola.raJc: İ.sviçrcd~ y2p_ 

~ı.rılan IIAZIR LÜKS '1Rı\.Ş BIQ KLARI p\yasada mevMJd bü.ıuı bıçakl.u. 

1 dan üsifi.n ve ucu.z.Iıır. lleT yPrd .. tıJrarla 111.rayınu. 

DEPOSU: htaııbuJ Çl!,!ekpau. ında Fmdıkhyan Han ~o. 3l 

' FEIDıi ARDAU ve Şki, E.-.lı:i HALK bıçakları sahipt .. rıııd.,11 .... 

(_· 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA BANKASI 
Kurutuş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube Ye ajana adecü: 265 

Zirai ve t:cari her nevi banka m\J2.m~lelerl 

Zlra3t Beıı.ka:mıd.ı ı.:wnbara.ll ve ihbarsız Wısarrur lıesablannd.a en 
a.z 50 lirası bulunilnlara senede • d~Ia cekik>cek kur'"' i~ •ı:ıdaki 
pıa113 göre lkramıye da.ğıtılacaktır, 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Liraj 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 l) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) . 
Dlldc:at: Hesablarınud.ut J>a.ral&r bir ııene içinde j0 liradan -.,aiı 

dilşmlyenlere l.Jı.ra.uıiye çıklıi'ı tal<diı1de % 20 fazla.site \•eıi~!· 
Kur'&lara -.enede t defa, 11 l\[a,rl, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birind 

k&nım tarihlerinde çekilecektir. 

ZAYİ - Tirebolu nüfus nıemurıu. 

tundan aıdığım nüfus te:Lkereml ve as. 

kerllk terhis vesikamı La,yi c'tlm. Yeni. 

. hı! çıkaraeağ'ımdan eskllerlnııı lıülımıi 

yoktur. 

İbralıbn olHu Halil Ç"'lla.r 13Z:J 

Tirebolu 

Or. NiHAD TOZGE 
Cild-Sa~ Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
ı BIRll'fCI IOOP l.!UT AHAISJl! ı 

Puar n Per,embı~aa mtdı llergOıı 
1& ••n t?.•O • kllCar (T•••fonı •••-> 
Batt11ıı. v &9•• k~ •erla4 H••• «:urumu Urtttı ı ı 

H•• .. tl'tf'ıfU lllaD•te •e•t•"'••br IK!'z::ı~ 

R~esmi dairelere: 

kü vatanımızın bugünkü çocukları 
yalnız büyük bir neslin evlidları 
değildir, ayni zamanda ölçüsüz 
düımanları yenen büyük bir neslin 

Saatlerinin Acentası 

AR L ON saat mağazası 
t~a~k~e~nd~i~sid~ir~.~(~A~lk~ıf~~~r~)~~~~_:_~~~~~~~~~~__!~~~~--İ~!lla~nbul~-=~Em~~ino~·-~n~ü~l~le~y~da:n~ı~,~~~~~~~~~~~~!: 

Devlet Orman İşletmesi Karabük R evır 
Amirliğinden: 

en•han boı_ 

adede muadil 
1 - KarabUk devlet orman lşlr.tmesl revir aml:rliğine ba.ğh Y 

t"CSİ emvalinden olup JU. ;ı~~ler depo Ullda je,ıfte tnC\'CUd 1330 
316 metre mikip 48.ı dr.:.~nıehe mikap çam ve 1740 adede mııa 

Pı:kap 809 desiınetre- mkiiıı kö!m01r t.omrukları ~ık arttı.rma. 
ılıi 386 mt-tre 
aur. ~iıe ıııat~a 

çıkanlmlfJlır. 

2 - Açık ut.tırma :ıo.11.942 tarihine ra...<;liayan Cuma runü s.ı.a 

rabü.k de,•ıet orman işletıne;ıi re' ir kıoirılfi binasında topfa.nac.ı 
t 14 df' K.a. 

'' olan komis. 
yon .tıu.zunında icra edilecektir. 

3 - hbu çam lıomruld.ınııu. beher ıme!~ mlkabının muh:ı.mm 
1 radan ve kölrnar lıomruı•aının beher mt"Lre ınikabıııın muha.m 
liradan olup kımlna.t akçrsi "'r 7,5 kuruş he-;a.lıile tutarı 1525 1 

4 - Bu işe ald a.ı;ık uttı.rma .. artnamesi An.:ı.ara.:la Onna.n 1. 

e.ı bedeli 30 
nıeıı b<'dcli 28 
ir.Wır. 

lmnm :\Iüdür. 
tiltü ile 7.AJ11<ulda.k Çf'\'i~e miidürlüğiinde ve K.ırabük revir imi .. ıı~ındc görtı. 
leıbllir. 

5 - iste.kliterln lhalP arunünde t~m1nat akçf'leriıe birlikte re vir amirll~ine 
mÜn1<'aal etmeleri tür.umu lliın olunur. (12t4) 

Öksürük ve Bron,it -- ' 1 

J TURAL 
Komprimeleri derhal geçirir •. 

KUTUSU 35 KURUŞTLR. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğ ünden: 
rt ücretti ıne. D~nl:ı Fabrikaları :\luh.u.ebesıııde istihdam edilmek wcre dö 

mur ahll'.tcaktır. isteklilerin dilelcçe ve icab e;k-n vesil..'1ll:ırile en 
rı.inü ak)amına k3<lar Göh'ıik Denh Fabrlk.aıarı Genel Mildürlu 
:ı.tlQ.rı l'C bu tarihtf,n sonra vaki ol:u-aiı; mür-.ı.caatıarın nazarı it.i 

:eç 15/ll/9t2 
ğu.ıııe mur.lca. 

bara alınmıya_ 
catı. 0221) 

DIR. 
EKZAMiN r EKZAMANIN HUSUSi iLACI 

kuHa.nıhr. 

• 
\: .... ""· YEiii;·EtPıYaSA~i" A'Rn'iıiLMisliR 

Jstanhul İkinci İflas Meıw.ırluğundan: 942/ 52 

ınında ya-
a daveti ve 

Müflis Yıldız sabık müsteciri Maryoseranın adliye yang 
nan dosyasının yenilenmesi için alacaklıların toplanmıy 
toplanmanın 23/11/942 Pazarteşİ giinü aaat 14 de yap ılınası takar. 
rür etmi§t"lr, · 

rın ederinde. Müflis1n masasına evvelce kaydedilmit olan alacaklıla 
ki vesaik ve vekıllforin vekaletnamelerile birlikte daired e ha71r bulun 
maları ilin olunur. ( 6716) ......................................................... _____ , ....... _ ... _ . ..................... 

yel Son Posta Matbaası: Nqriyat Müdürüı M. ~ıuni Kara 

SAHiBi: A. Eknm UŞAKUGIL 

I T .. k. 
' ur ıye '\. 

KÖYLÜ ve İŞÇİ ELBİSELERİ 
Toptan Satıt Yeri 

Müessesesi atelyelerinde UCUZ, SAGLAM. DA Y ANIKU olarak 
köylü ve i§çiler için yapılmakta olan elblae ve palto Çetldlerinin 
Kastamonu ve kazaları iç.in toptan ve perakende aatıt yeri: 

1 
KASTAMONU 

. Avni Okay ve şeriki Mustafa Ôziş 
't TİCARE·ı HANESİDİR. 41 

TURKİYE iS BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 İKRAMİYELERİ -
1 adet 1999 Liralık 1999.- Lira 
1 )) 999 )) 999.- )) 

1 )) 888 )) - 888.- )) 

1 )) 777 )) 777.- )) 

1 )) 666 )) 666.- )) 

1 )) 555 )) 555.- )) 

1 )) 444 )) 444.- )) 

2 )) 333 )) 666.- )) 

10 )) 222 )) - 2220.- )) 

30 )) 99 )) - 2640.- >l 

60 )) 44 )) 2640.- )) 

250 )) 22 )) - 5500.- )) 

334 )) 11 )) 3674.- )) 

Türkiye J§ Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiı 
ve faiz almıf olmaz1 ayni :zamanda talihinizi de deneıııif olur • 
.runuz. 

• l'!IJ 

Resmi ilanların mercii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlar kollektif firketidir. Bu şirket istenen gazetelerde ve göste· 
rilen günlerde ilanları muntazaman neşrettirmektedir. Adresi İstanbul Ankara caddesinde Kayahan Türk Basın Birliği ve or
takları resmi ilanlan kollektif şirketidir. 


