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Buscııc B. \ 1. :\ 1. sirıin tas
tik cdecc~i kanunlar arasında 
~[iPhesi;: en ınulıim olanla

rından biri yeni tarife kamı
ııu h\yihasıdı. C'ç seneden 

heri hu•usi hın' >y0nlar tara

fından ihzar olunan bu layi
ha lıir nıiid,Jet e\ d ikmal 

cdilnıi~ ı c maliye vekaletine 
kvdi kılınmı~tır. 

Zannediyoruz ki bu l•iyi· 
ha üzerinde hük[ınıd İ~in 
yapılacak tadilat yoktur; çün
kü hükumet namına ınüta
lıassıs komisyonlar tarnfından 
çok uzun mesai Pcticcsindc 
tmızim olunan bu UyUıa lı· 

zerinde ayrıca idari tetkikat 
yapıldığı takdirde belki mil-

lct meclisi için bu seneki la-

aliyct devresi esnasıııda mcz
kt\r layihaya vaziyet etmek 
imk<\ıu kalmıyacaktır. 

Halbuki <Lozan> da aktc-

dilmiş olan ticaret muahede
.sinin müddeti bu •ene ağus

tosta bitiyor; pni tarife ka

nununun önlimlizdcki eylül

den itibaren talbikı lt\zını-

geliyor. Bunun için yeni ta

rifenin bLı sene hazirana ka

dar muhakkak meclisten geç
mesi icap edi)·or. 

Ilunıınla beraber yeni ta
ri[c kanunu gümrük sisteıni

mizck çok esaslı ta ha vvült\tı 
muhtevi olduğundan millet 

mecbi cnciinıenlcrindc çok 
dikkatli tetkikata ihtiyaç gös-

tcrcccktir; bu be gene uzun 
bir zaman meselesidir. 

Eğer lılikumet hususi ko
misyonlar tarafından ihzar 

ve ikmal edilen yeni tarife 

lizcrinde ayrıca tetkikat icra 

etmek isterse bu hal onun 
bir an eve! millet meclisine 
tenli olunabilmesi için bir 

mani te;kil etmez. Yeni ta· 
rift.: üzerinde millet ınedisi 

<:ndiıncnlcriııdc tetkikat Y'· 
pılırkcn lıüklımet de bu tet

kikata i~tir,\k edebilir; yahut 
hLiktıınq tarafından ayrıca 
)'apılacak tctk:kat ııctayici 

soıırndan lıir zc·yıl halinde 
nıcdi;e bildirilebilir. llulasa 

)eni tarHcniıı millet meclisine 

bir glin e\·cl teblii( edilmesi 

ıçın ortada hiçbir mani 
nıc ı cut dc~ldir. 

l lalı hazırda ıııcmlckcti
nıizL hariçten gelen bazı e~

ya ıizeriııdcn hem gi.ımrük 

resmi alıyoruz, hem de ayrı 

k~kihhlar vasıtası ile bu c~

yayı inhisar resmine: tabi tu· 

tuyoruz. Yeni tarifede bu 
gibi inhbar resimleri gumrlik 

rusunıuııa ih\vc edilirse iııhi
rnr t"~kilatlarıııı Lıldırmak 
nuınıkün ol· ... 

,ıca~rır. Bu smct-
le lıütçcııüz f 1, · u~.tı ı bir takın1 
masrafların )'ukiındcn kurtu
lacakcır , 

Bir de "eni ta ·r 
J · rı e kan unu-

nun altın asasına istinat ct-

~wsi, üınimıizddJ eylii!dcn 
ıtıbarcn p;limrük rlisumunun 

lıu suretle tahsil edilmesi 

biitçc muvazencmizin temini 

Dünkü meb'u~ intihabında fırka miifelli§i Hakkı Şinası PU§a ilk reyi atarken 
~~~~~~~~~ 

1 

1 Doktorlar 
·Dün fevkalade içtimaları

n ı aktettiler 
. 
Jki saat si.İren lıararctli ı1ıiiza-

1 ""'rattaıı ~o~ıra k:ararlarıııı yedi 
nadde ıçıııde tespit ederek 

ü ozetel erı bi~d ı rd·ı ı er 
Merhum ı'\ecati beyin hazin öllimii 

hakkında fevkal;\dc bir içtima aklini 
Türk ocağında toplanmışlardır. 

münascbctile yapılan ııqri)at 
kararla~tıran doktorlar dün 

Saat 10,30 ta başlanaıı iki saat sonra nihayet bulan içıimaa 
etıbba muhadcnct cemiyeti azası olan ve olmıyan doktorlarla ·Tıp 
talebesi iştinlk etmişler, bu suretle, Türk ocağııım salonu hıncahınç 
denecek şekilde dolmuş hatta bir çok zevat ayakta kalmışlardır. 

İçtimrıa ı;aıeıccilcr bhul edilmemiş, hatla gazete fotoğrafçılarile 
doktorlar arasıııda resım almak meselesinden bir münkaşa bile 
çıkmış ve içtima h:ılindC rl:'İn1 alınmusına müsaadt.! cdilmc..:mi~tir. 

İçtimaa :\cşet Osman H. riyaset etıniş ve şehriıni<deki mlidcr
rislcr, bir çok tanınmış doktorlar Iıaıır buiLımuşlar, yalnız Neşet 
Ömer B. gelmemiştir. 

Dünkli içtimada en fazla süz söı le yen doktorlar Akil .\luhtar , 
i\ 1 • Kemal , Fuhrettin Kerim , Naıım Ilaındi , Osman Şeref ettin , 
Abdülkadir 11.lcr olmuştur. 

İlk söz l\I. Kemal il. tarafından siiylennıiş ve onu ınlitcaakıp 
diğerleri söz almışlardır. 

Akil muhtar Jl. bcyanaıında; 
- Necati Beye iki ay c\'eJ dahili ameli yal ppılıuış olsaydı, gene 

ölümle neticelenirdi, çünkü kalp çıık hastalanmıştı. Hatta hasta 
:ımeliyattan ~\'el knn kusınıya ba.şhunıştt ki , bu gibi yckayidc 
' lı11ak imktlnı ) oktur ... , dcıniştir. 

~e~remini 
Hu atsam Hntara~a oi~i~or 

Şehremini l\Juhittin Bey 
bu ak~anı Ankaraya giderek 
Dahiliye vekiılctile görü~ccek
tir. :\Iııhittin Bey dün kendi
sile görü~en bir mulrnrririınizc 
demiştir ki: 

- Ankarnda Adalar clektiriği 
mukavelesini Nafia vekalctilc 
tııati ~deccğinı. Terkos mu
kavelesinin feshi meselesini 
soruyorsıımız. Bu mesele ce
reyanı tabiisindcdir, mlidahe
leyi icap edecek bir şekilde 
de/fildir. Cumartesi ak~amı 
Jld ?ei\.t. t. \. \.1 ı.. ....... b~ ••.• 

Yunan emlaki 
::\lali)c 'ek~\lcti, Yu

nan tebaasına ait eıııfft
k.intlcn rouhacil'lere 
tasis veya teff iz edil
miş olanların istirda
dı icap edec;eğini bil
dirrnistiı'. lsıaııbulda 
bn ne\ iden tcff iz edil
mis eml:\k yoklur. 
Y ılnan tcbaasııidan fi
ral'i olanlal'ın eıııhik.i 
1ravr1 nıubadilkr le\o .r 
ziat konıisyoııuna vc-

Ookloria.r iıçti.roala
rından çıkarken 

,tiına bu suretle iki S;.iat kadar sürn1liş, rni.izal<crat umuıniyct 
nıbarilc slikünet içinde cereyan euniştir. Oe>ktorlBl" lç.timala- Vtlrtlır. 
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rilmistir. Yalııız İz
nıil'd~ bu kabil istiı·
dat edilecek enıh\k 

Türk tarihinde meşhur vezirler 
-- -- ... 

Tefrikamızın resiı-rılerinden 

Topkapı sarayında taht salonu 

noktasından llizumlu bir ted
birdir kanaatindeyiz. 

Ancak yeni tarife lizerinde 
tetkikat yaparken bilhassa 

itina edilecek bir cihet var

dır: bu da milli iktisadiyatımı
zın tarakkisini temin için 
kabul edilen himaye sistemi
nin hakikaten himayeye muh
taç olan sanayi şuabatına 

''nı.ı:;;ı 2 nci sayıfamızdadır l 

hasrcdilıncsidir; çünkü bu 
noktaya dikkat edilmezse milli 
sanayii himaye namı altında 

yeni tarifemize ithal edile

cek bir takım himaye ~ek.il
leri bu tarilcyi bih\kis mem

leket için çok muzur bir bar 

haline getirebilir. 

Alelnnet Asını 

Bir içtimaın hülAsası : 

Teessür, teşekkür, tefahür 
Etıbba muhadenet cemiyetinin 
bir tebliğı karşısında 

Etıbba ıııuhadeııet cemi)'eiııiıı 

_ dünkü içtimaı pek kalablık 

1 
oldu. l !ekimlerin telfıkkileriııde 
yanlışlık olsun olmasın, meslek 

şeref ve hatta meofaatiniıı mev

zuu balıs olduğu ıııüliıhazasile 

toplanmış olmalarını da memnu

niyetle kayt c !eriz. Mesleklerin 

faazzisinde Lu aliikaııııı mühim 
rolü vardır. Dünkü içtimada 
hekimler meslekleri namına her 
şeyden evvel buııu bir tekamül 
lıareketi olarak gösterebilirlerdi 

Ancak itiraf etmek ıazııııdır 
ki yapılan neşriyatın takip 

ettiği rıılı ve istikamete karşı 

dünkü ıııüzakera!ın revişi ve 
neticesi matbuata karşı teessür, 
teşekkür ve - tefahür! Tcnıameıı 
haklı olduğunu biz de kabul 
edelim · tefalıürdeıı daha başka 
olmalıdı. 

( Vakıt ) her şeyde ve daima 

olduğu gibi, son neşriyat a da 

mutadı olan makı" ·trdil 

meslekten ayrılmamıştır. Bu 

itibar ile dünkü içıinıaa iştirak 

edenlerin kayt ettikleri tee5sü

rün kendisine müteveccih oldu

ğumı zaımelnıeıııekle beraber 

bütün diyer arkadaşlarıııııı da 

hadiseye olduğu gibi maki' 
olmak ve- doktorda, hastrıd.1, 

fende, Iıer nerede - bir isabet
sizlik varsa onun ıslahıııa yol 
açmak için oı·taya konulmasını 

istemek vazifesinden başka bir 

şey yapmadıkları için onların da 

bu teessüre muhatap olımyaca
ğma kanidir. 

Türk hekimleri içinde şu 

veya bıı «bazı gazetelerin Türk 

tabiplerine, Türk tababetine 

karşı almış olduğu vaziyet » 

tabirini kullanabilir; fakat bir 
cemiyet lisanında bu tabirin 

izahı kabil olarnıyacaktır. İstis

nasız bfılün Türk gazeteleri 
Türk Iıekiıııleriııin bir çok 

muvaffakiyetlcrini def'alarla yaz-
[ Alttarafı 3 ncü sayıJaınızdadır ] -

Son 
posta 
ile :llı
sır dan 
gelen 
( Essi -
)HSC ) 

gazetesi 
'p ı· eııs / 
St>yl'et
tin da-

P. Seyfettin 'asında 
ila edilt'ıı hüküm hak
kında mahlnıat \CI' -

l'kledir. (Essi~ ·ıse)ye 
görcda
'<l smı-• 
dan ilı-
aretti : 

1 1927 1 

seııesi

niıı 22 

sinde 
Pl'eııs 

Seyfet-
p,. •••• Şivcki.>· lİllİII \-

alidcsİ Xcn:i', n lla - ' 
ıııın :llısırtla Kral lıa
nc<l:P ıııa ınii ıaa ilik 

( Alttarafı 4 ncü sayılamızdadır ] 

Günün hulasas1 

Dahilde 
Münhal İstanbul 

meb' usluğuna 1563 
reyle Şair Aptülhak 
Hamit Bey intihap 
edilmiştir. 
Ettıbba muhade

net cemiyeti Türk 
ocağında toplana
rak son hadiseler , 
dolayisile müzake- ' 1 

rat icra etmişler ve 
5 maddelik bir ka-

l . 1 
rar tesbit etmiş er-
dir . 
Dil encümeni Bü

yük Türk luğatinin 
tertibile meşğul ol
maktadır. Eeski 
kitapları yeni harf
lara çevirmek için 
Ankarada bir hey
et teşkil edilmiştir. 
Şehremini Bey bu 

gün Ankaraya gi- 1 1 

decektir. 
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giiııkri a!-ırha~1ı. çetin mı.:,·- .Kısasa. kısas [t'.muarı~c~~lll111.ti1tllrı leı--ı· lJug""' az.laşı)rorlar 
:~ular ctraf ında hb. fikir kı- Nakleden: Ç. z. dı; bir giiıı bir doi.lorıın lıaki-
rıntıları <li>kmck hiç h0~uma _ O;uı kan tuttu... yağmur atların yolunu k,siy\>rdu... katcn hatası olsa da bııntt yaıs;t 
gitmez. 1 terim ki hal'tanın Dediler n~ h:ı~ kırnh:ıykır:ı demek doktor deyi! gazete ka-

hu giinlı:rintle nı:';'di bir :;-ey i.ildü.. ı\-1. µ;ittiler, u:ı: gittiler, dere. balıatli olacaktı, Ö} le mi? 

yıız<ıyım. tepe diiı gittiler... lıteselfı Necati Beye aylarca 
Çnl~ kere bum n scb\ bini l 'ellat İskcnd.cr :ı\tıt, ikindi n:ı- Cellat ~ :ılnı;ı; s:ıatlnrc:ı yn e1,·veI npandisit teşhisi ko:ıduğu 

dii~iinnıl!~ıiındiir, fakat hiçbir nı:ızmı kılını:. camiden çıkı) ordu. :ıldıklarını lıiliy<ırlhı. Ye \akit lı:ıldc soımı.daıı ımı:ıyeııe edcıı 
defa t:l'n bir i:-:abctlc bu i~ü- P:ıpeclukta ~ ·ınına sil~hh bir J \·akit kiipeklcrin uluduğunu duy- fatat!ar ba)k:l bir hastalık oldıı-

"k ı J I 1 :t{!anı o·eldi. Eliııde ttıltuı.~·u mek- dıı.. na,_·ku,,·1arın hJ~ kırdı~·nı i'oıın.,. kuar Yerınis.ti; demek Şll çu :>ırnn -ı.:<zc:-ıini .-ak ırırnı.~ ... ,.., b 

kabil olmadı. ~m:ı ü'·Ic ... : 
111

_ ıubu kendisine uznttı. Cellat nıı.:k- cluydt•. [J,ırozl:ırın <.ittli;!," .,.. ilk deı',ı apandisit diyenler 
wpt:ı şu s.mrları c.kudıı: du~·du .. :'\·ıı .. : et sabah cz:ı ıl.trı:-ı. ~Hın' :t1· ti\rc~ti. kar~Hhİ\i k.ı1:ıd:ı- y:mı!m:şl~rdı! Acaba bıı (y:mlı~!) ,_·ornm ki i~in içiı1·!,.. l11·rn7. 

' ~" "Cellat, bu n-c.~iubu sana getiren oktımlu~uııu duydu... lik kımıldandı.. 
hotkfi.mlı!~ ı1'ibi bir ı::cy 'ar. 

.... " • adarmn ardı ·nra gel. O senin llir şehre gdıııi~lcrJi... C'c!Jat i~k..:ndcr korkunç bir 
l lcrke:.-iıı t:ltil yaptığı. -.ıcak meşlwr zinddi pa!anı da beraber .\tini" durılu .. Onu indirdiler. kahkaha :ıt:ır, korkunç ltİI' kah-
odalarında \'an • cklil,kri bir 1 r Kolt•mı f!:ir,lilcr. lıir t:\ c ~nktıılar. ı 1 J l' ı • :.. gdır. ~.irı ne oldtıgıı sana soy.ene· · >::ı ıa ;ıttı >'.tan ~mıra çincir ı ın :~:ı 
glindc ''alısma!.- '.1:IJil''l bana L B h b ı ı 'I , _ cc11:ı.r. a şiş o.aur ... ,, gıcırctıran tnlıt:ılar•n üzerinden iııer .. 
t;liç Ye tatsı;r. gcliyor. Anla- Cdlat dü..,dü, ~anınd:ıkinc geçirdiler. eşiklerden mlattılar, 

mcrdh·eıılerdcn çıkırdıl;ıi. nıcr

cli' enlerden indirdiler Ye hir 
~ıl:ın, far!,ıncta olmadan, ru-

hun, ~inirkrln hiç te makul 
.sebeplere day;.nmıy .. n hir te-

. cs:;ürii i~li ~ur. r c bti} or ki 
şen, nc~'cli bir y.ızı ile tJlil

~izliğin acı ... ını aıl ... arnn. Dog-

ru n~ya ) alm~ :;imdilik ku y
duğum tc~hi:; lmn. lan ib .. rct
tir. Tatlı bir nrn.\ :rn etrafında 

dolaşmıınm tatilden de fazl:ı 

;.:c\ k 'cn.!i~ini bilınem bucün 

mc; lcLt.: .. !.:rıın kabul L'Lkllcr 

~ni: fakn bc.:r, hiç di.i:-:iinrnc
den '· C\ ı:t!., <li yonı m . 

i~tc bunun içine.lir J,i ma-
6ama otururken içimden: 

•Ail:ıh '\'CTC de bc)lik hir 
LlllWıi ya urrnındn kafa pat

htma:-aınl di; cırduın. 

Gazetede her ~eyden C\ ı:I, 

uca~ ip l1i1· rc--im güzi:nıe 

~·a"prı. Oıv.ııı l"ncaman harfli 

ı::crlc\·hn:;ıııı da okuyunca 
diki.atim lıLi:.:biiti.in artt}o Rc
~im, tah:ıf bir m ıkincyi gfü•

tcriyor 'e ba:;-lık bu ah: tin 
insanı on ~ekiz ya~ınm renk, 
tazelik dolu baharına dün-

tHirdiiğtinli :;o~liyordu. \"e
rilen izahatı da olm.lukt;tn 

;;onra öğrendim ki bn ııı:ı

l"inc, l\.;ıdınlık nHıı1indc J..ıya

mctkr koparmı~. On sı.:kizin..:i 

ya~, ~.:nç l ... ızın bütlin g111.cl· 

lik ı;i1.•:ikriııin belirdiği dem
dir. l\ııdret k:ılcı ıi tablosunun 

ı:-on riitu~larını o yıl içinde 

hitirir. ,\rtık hh hanın çcr
~C\ cı.;indcn ba~l...a nol,:,anı 

J,almamı-:-tır. Çok p:eçmedı:n 

l>ir çHt nşık koıu hu nn':-:ıııı 

tla tamamlar. Sark ma..,alla
nnda glizclli~n· her ncdcn,e 

lıcp 011 dürt ya ... mda j,L:mctlc 
~rdip,i ~.:>~!enir. Bu, !Klki de 

hir ikli111 icabı, hclki de 

mutat tenzilatlar icin bir 
i konto payıdır. 1 Lıkim, lı.:z
~ctçi ~ark rintlı;riııin .zc\ ~ he 
1.üirmctiın \ar da, onun ic;in 

bu ihtimalleri kaydcd'~ onım. 
Guz~tc, bu gençlik m·tki

ncsinin muc·.ze:.-ini an':ıttıktan 

sonra ku~uı !arını da sayıp 

döl.Li) or .• \Itı giin çok azaplı 
demler geçirmek lı'ıt:ıınnu::. 
Ac::ınım bu da ku:;urnıu? 

1 

1 Iangi ı,~ıdın, hu altı ırlin
Hik hkcncc~ i çok göriir? 

:\ lc ·amclcrindcn gliniil mık-
nntı ... ları t.,, . 

" an ' ene· f•'t:r ı·ın 
) • b T' O " 

)ll' cildin kıymetini hiç bir 
crkck, I,adınlar 1,·ıd·ır ·ınl • • • ı Ya-
nın. Da!J;il altı giinllik i.;;k~n-
cc~ hatta onl.tra .. . . 

. . . por ... umu;: 
dcrılcrının altında · 

. ' genç, !'cf-
fo!. gcr~in bir cildin 1 1: l )U ltn-
( llb'ınu H.hle,iniz ilk . • - ' ıcı-.o·e-

l~cc~l~ri ktsaha mutlakı k~n-
tlı krı nı ) lizii nirl er ı.·. k .. . la m g-u-
;:cllik canlılwım bu c::crr ,· t ,, • , ,al 
'c gergin bürlınli~ündcn ıni 
ibarettir. . 

- :akndar.' 
- Bir ki~i.. 

- <>mı :-ormı. orllm.. Para. .. 
__:. \"ü1, a'rın ... 

Ağ::u::ı b:ı,~!ı iki :ıttrın birine 

cdlat hindi, ötekine de nıcktuhu 

gef:·cn bindi. n- yola dür.cld.ikr .. 
1-t:ınbulun ~urları, gerilerinde 

l~:ı~ bol.ırken nk~am cılurnrdu • 

Cü·ıe~ kan rcnı.ı,inde kıpkırmızı 

b:•ltıtlur nrk:ı~ında lınttı ... 

Iliı.: k\lnu~ıııııyorlartlı. 

İlerde. top aı.;ac:ın si~ ah göl. 

g .. ~i icindc lıir karaltı hareket 
etti. 

Yı.ıklar.tıkları z:ımnıı cellat üç 
ttifck namlusunun ken~ine bak -
tı~! .ı !~ördli .. 

\·c l'l!crindc •Lifd: hıılıın:m 

adamların cldiğ·i gibi ynrtı: Uc -
lindel~i iri zincirli pnl:ı~ını onlara 

\·erdi. I\'ara bir ınr:-ndillc gi.izkrini 
b:ı.~· rıdılar. 

Cellat :ıtın (i.zcrir.de dijrt :ıtlı

nı:ı c·na~ında ilcriiyon.lu .. 

1\ Trrer.~<liycn ikrli:- orl:ırdı .. 

c~ıınt güzleri ba~·Iı oldu~u için 

hiç hir•cy g·iirmUyordu.. Yalnız 

nr~ıda hi:- çakan şcrnşck ~i.i:r.Lin

dcki k:ıra bağ"ı dd1p kapalı güz

ler'i1in içind..: ışıklar çiziyordu .. 

:\:ıl sesleri giik glil'Liltiileri ur;ı

sında knyboltı) urdu. 

yerde durdurup knluntl:ın çıktıl.:ır. 

\\: hir el f;üzlerinin b·ı~ıııı ~·i)Rlli .. 
l\{·ııdiııi bi.i~ tık bir odada hul-

du .. l\iiı:iik pcnccrct~riııdc sim-
siy<ıh pddelcr ası!ıyd•.. Hemen 

öııüııucki rıılılcl..:rin fo:crindc 

mumbr y:ını~ordu. 
Saatlardaıı lıcri kıpalı kılan 

giizl...ri etrafını parça parça ~c

çchili~ orLlu .. Odanın gl'l'i kü.3c

.si•ıde g-iilp;clcr :ıra,ında beş altı 

yüz t;iii"<.Hi.. K:ırşısımia dn ~ibhlı 

adamlar dizilıni::ti. On tarın :ı~ :ık

Jarmm tıcund.ı. yerde [btü hc:a~ 
bir ç:ırş:ıi'l:t iirüilü bir atl:ım 'a
tıyordu .. 

Gfö:lcrini ı ~kr:ı.r ~erden ~·ı kıı

n do:.\'ru kaldırınca k:ırşı:'ınd:ıki 

:ıdu111lı?rın ellerinde n:ımluları ona 

dugrli çcrrilmiş t!if kh:r bullln

dugunu da ~ördii ... 

1\nrı:ıdaki silahlı m.hıml:ırdan 

biri ilerledi. ona ;,,iııc.:irli hü~ ük 

p:ıl:ı..:ını ,·erdi 'e el ile yerde 
y:ttan ııı.l.ıınt gfütcrt:rck : _ _;___,__:__....--.-

- ITactı. dcdL Olduğ gibi.~ 
rnr nırnştn .. 

Yerde, lıc~ az çarşafın altındaki 
adam. hareket Cllcmiycır, ses cıkar· 
rnıyor, an~:ık kıpırd.ını~ ordu. 

rnr az cycl kcınuş:ın adamın 

sc5İ t'cne duyuldu: 
- t'\c duru~\)r~unuz .. Bir az 

da!ı:ı c;c;; kalır;;:m i--ranbulıın 
ıııinai·ctcrini bir daha ıı;iir1:ıncr.-in .. 

l 'dlnt .zıncirli palasını hirtl~n 

La\ n~ a kaldırdı. l\:ır~ı~ındnki silahlı 

adaml:ır hirtkn irkildiler. :.\.ıın -
·ıu1 :ır daha ~ ukarı k:ılktı \ c 

ona d.ılıa korl:unç lıir :;;ııretle 
dönd[i.. 

Pıir bhknha, sanki gürledi, 

- --:..."'" -

11111111 ı~ıkl:ırını cilalı ~ ür.1.iııdc 

kıvdırarat.: lı:ıYadaıı, ~·ere indi. 

(.'arş:ırın üzerinde giirüncn k:ır.ı 

i:t.ilc Yİ.;cut şeklinin ona.;ın:ı indi. 

l\orl.:unç hır kahkıha d.ıh:.ı .. 

· ( 'dlat İ3kendd p:il:ı~ını kur • 

hanının clhi~csiııc siler \ c bir 
kahkaha. klırktınç bir kahkaha 
:lt'.11" .. 

İşte sayı;;ız kurb:.ınl:ırm cam 

hu iki kahk:ılıa nra-ında ~ok o1up 
gitnıi~tir. 

l\ıhı-.1111 "ildi, ka!ık·ıh:ı,ını t:ı -

m:ıınJ,ıdı. O mc_.lıur ziııdrli~ i 

~ ukarı knl<lırırk.:n art;k kırımzı 
l\!kckrc hul.ınmış olan ç:ırş:ıfa d:ı 

t:ıkil:ırak h.:rabcr kılku. 
Ccll:ıt i--kcndcr palanın y.:ı·in

dcn işle~ ip i:;lcmedigini gi.>l'ını.;k 
için yere haktı .. 

O~'lunuu lı:ı~ını nralık gfo: kap:ık· ı 

hrınm :ıra,ından ~ü·~lcrini ~ürdü .. 1 

Birden ı:ilahlt kıılabnlık onu 

s:ırın~rdi. Palıı~ını aklılar. ipler 

viicudunu rnrn erdi.. 
~iib.kl:ıı·mtla bır l~nın fiğ -

lı~ an sesi titriyordıı: 

- Oooooh !. Deş sc e 

oğhıınu parç:ılar mısın! .• 

C\C} 

Ab:ıın oluyordu .. (}i11c.:: bn 
renginde kıpkırmızı tı ılmH·ın 

nrk·ı::-ında batı~ ordu. 
l )i.irt :ıtlı onu l;;tunhıılun rnl'll 

dibine hır.ıktılar .. Ye atlarını siiriip 
gittiler .. 

1 l:ı~kıra h:ı~ kıra h:ııtları·ıı çöz
dü .. J la~ kıra lıa~ kır:ı ~dırc doğrn 

kn~mı~ .ı ba~lndı ... 

- Onu km t.ıttu~ 

Dediler. \ c h:ı) kıİ:ı lıa~ kıra 
öldü_. 

sıva t~s~~ !i~mi~ Büyü~ lür~ luıati ~011rlonıynr 
Emanet. Buyukdereyı susuz -- ... • 
bırakan Refik b~y aleyhine ,Eski yazılı kifa.plarıyeniyazıya 

dava açtı. • k . . b . k . 
Bir ıı iic.!dcttcıı heri Büyük ÇeVlfJTie lÇln ll'° OmlS1JOn 

derede sıısuzlıık \'ardır. Eıııa- ~ 
rıh: t:ı.lıkıkat yapmı~ \'e Büyük k U T U / d U 
dere çe5ıne sularının mecrası 
sabık şurayı devlet azasmcfan 
RNik bev lar:ı.fıııdan kendi halı
çesine ı;enilc.li~i ani ~ılmıştır. 
Emanet bu zat hakkında da \'a 
İİ<: ırıc edccekti'r. 

Kaçak degilmiş 
Piver itiyat fabrikasının A' rıı

padan getirttiği cs:ı.ıısların r·iiın
rükten kaçak suretile geçirildigi 
lıakk ndn bir ihbar vaki olmuş 
ve ınczkfır nıüe~sesenin gümrü
kteki malları satılığa çıkarmıştı. 

Yapılan tahkikattan, fabrika
nın haklı olduğu anlaşıldığın
dan malları kendisine iade 
edilmiştir. 

Aııkar, 11 ( V:t1ot ) - Dil 

e:ıcü neni işlerini J:oı ısi~ oııiara 

ayırmıştır. ( L1rus fııivcrsite ) 
ııiıı ilk iki cildinde bııluııan mef

lmnı lann Türkçe l:arşılıklıırı 

encümence aranarak yazılmak

ta, bö~ lece Bi'ıyük Tiırk lfıgati 

lıazırlanıııakfad ır. Du meflıuın

Jarın ı~tılah olnnlanııı Darii!fn-
m111 araştıracağmdan eı1cüıııen 

bu işle uğraşmamaktadır • 

Türkçe karşılıklarınm tayi-
ninde zorluğa uğraııdıkça her 
(25) söze (5) lira verilmek üzre 

ı ı is} on ki ta phrdaki eski, yeni 

tiirk clıliııJeıı sözleri a:ırnıağa, 

e r:tıııer :ır:ışlırm :.ı.ları ) apmğa 
çalışmaktadır. 

Dilci! ik, 1 f.· lkçıl ık arnşi ırıl ıııası 
işlerile f:tno~rafya n.lizcsi 11111-

tnlıC'!:-SISI fi\. 1\1 S.'ll'OŞ, mi' dürü 
t lfüııit Zübeyir Bey uğaraşınak
ladır. Btınl:tr rnkmda bir büfün 
çıkaracaklardır·. 

Milli kitaphaııc için eski yazılı 
kitaplardan yeııi yazıya çe\Ti!e-

cek olanları seçmeğ·e Cel[d Sa· 
lıir, fazıl Ahmet I3eylcrin dahil 
bulunduğu 5 kişilik bir komis-

tr.şlıis üuriııe f st:ıll:ıra göste
ri!ııı cyip de o zaman :mıeliyat 

yapılsaydı ve bundnıı o z:rnı:ın 

da fen:.1 b;r nd!cc lı:ıstl o!s:ıydı, 

Etıbba rnulıacknet crıni/eti 

demek gene böyle topl:uıacak, 

demek gene böyle bunu yazan 
g:ızel~:ll·in en ahına yui diye-

cd:li! 

r.kslckl::r ıniinezz:.!lıtir; fakat 
nıc:slc-kd:ışl:lr her ş~ydcn ıniincz-
zelıtir deı: ek yalnızc[ı bir ces:ı

ret işi addolnııınaz! 

Bir de cemiyet, kc-ncti ilıııi 

\·arllğıııııı, l.ii:tydiniıı meıııle-

1:rtin il tirncaiı tıbhiyesiııi te'mi

ı . .'.! ~:ttf i gele! i O-i kanaatindedir. 
Bll kaııaat ( Türk lıekiıııleriııin 
l:tm teşekkülle 111e\'c11t oldukları 
rerlcrde ) kaydiııi Hıth·:ı ed i
yor~a. gene ( el elden üstliıı

cttır ) kanaatini ıntıhliııza ede
rek btıııa iştirak edebiliriz, 
:ü si takdirde bugün Ankara 
şöyle dıırsmı, Sırnsta, Adanada, 
Çonııııda, Oürdestc daha bil

ı .e-yiz ner(':erdc lıd.inıleriıı h~r 

manr.si1c - fakat tcır.~ımen ma
sum olarak - kiiavetsizljfrin

dcn C:oğımış facıaların ıııane\'i 

mes'ııii~·etini ceıniyde yiik!clc
rek Sı!ıhıye VekitJet;ııin millet 
bütç sinden haklı o!a.rak i!'tediği 
paraları kcm1ek ıtızımgelir. 

Umılı:ııyalıın: Kişi noksanım 

bilme:\ ~ibi irfan olmaz! Aynen 
kkrtır ederiz ki ilme, fenne 
nilı:ı.yetsiz Jıiirmet \"C emniyeti
uıiz \'ardır. fakat alim ve mü
tefennin olmıl:ı.r kendilerine ait 

emniyeti kendileri blısil eder

ler, kefülileri artırıdar. A:ıcak 

lıiç bir doktor Jıiç b ·r lıastasiıı
d:ın ne hir hir emniyet isteye

bilir; ı~cde Etibb:ı. Mtılıadenct 

cemiyetleri (aksi kaıı:ıallc olan 
ZeLt deha şayanı it:mat gür
diiklcri Zevata mfırac:ı.atta 

n u!ıfardırlar) diye hastalara 
yol r~österecek derecelerde lm 
meııılehcltc talı:ı.kküın sesi 

çıJ..nrın:t k h:tk km :ı maliktir. 
J lerkes , il'i nasıl doktorlar da 
d:ı.ln iyi, dalın ınii 1~eınınel bir 

~-zete ııramak hal:kıııı kC'ndi 
ta',dirimlc me\'ctıt lırluyor, ve 
l.mıııı hpl:ı.rııp ifrde eciiyorrn 
bir gazeteci, bir :ıvakat, bir 
:ıs~cr, bir baııkacıth ayni 

hakl:ı. ayni talebi ortaya atmıya 

\"C lımıtı tahakkuk ettirmek 

içi.1 o meslek i"ızcrit:clc mi'cssir 
oln1 ıya. sal. lıiyct s1lıibidir. 

I'<ec1ti, z.wrl!ı N cati krııcli

sire il': defa « seı k ap111disit 
, .. , r .ıı diyen doktora emniyet 
etı ·c nıi~ti; derece derece lıer 

ı.:e.-.;n bu lrndarcık 01t;ım em ni
yetsizlik d 'ğil, takc1iı rahibi olıı

r,tk yaıaın:ı.!>1.1a müs ıade etmez 
ın:sin·z? 

* 
l'\e l:ıh.'.lbet, ne Ttirk taba

beti, ne de Türk lıehiııılerinin 

l!ry'eti unmmiyesi IJalı<:e ıııcv

ztı değil~ir. Bahsi bö,ylc tııırn

mileştirmektc bazılarının ınen

faatı olabilir; hekimlerimizi 
biiyle bir girdaptan uzakta 

görmek isteriz. 

•••••••••••••••••••••••• • • : Tayyare Balosu : 
• • • 

illi ~lİ rılP1'dt' ... \ ~. US-• 
tnrya parh\nwut.osu 
rivaualıları <·ok ah't-

' .. 
kadar nlen bir karın-

ıı.!uharriri : Raşil Galip 

ına~a ıncrbur ettif{'I'. 
Y erıi kauuu hlvilıa-.. 

sı J...iı'a~ılarıu al<n lıiıı-
• 

ch•diı'. lhmuıı iein sos-
~ 

nu miizakerc elliyor. yal demokrat fırka!°'ı 
~laı.huaı, hali,, hiH\ü- h'tviha al<'\ lıiude bii
met her buınrnla nw~- yi\k. hir n;iit·adclc H<;
guldür: mı~tır. Ilir taraf.tan 

Ev kiraları kanmm. PY sahipleri h\~ ihamn 
Yiyannrnn e\ ~ahip- f\ahuHi i'·iıı ~azett'IPri 

leri ile kiraeıları, µa- ~itldetli ı;iı· ı;ropagan
zctelcrile, parh\nwu- da )-nparkcn Yiyaııa 

t.oda, hiikt'unct nezclin- ltalkımn f'kseriyetini 
de, kain Pde, soka1'ta 

1 
tC'~k.il eden ıuiistecir .. 

iki taraf olmu~lar, hi- l lf'r de f.'osyali~t gaze• 
ribirlcrile miicaddc 1 l<'lerlc onlar·a hiicmn 
edivorlar. ı ('di\ ol'lar. ~liinnkasa-. . ~ 

E' kiraları ıues<'\('~İ lar sc'lıriu her yerinde, 
~ . 

Yivanamn im ~iinkii . . 
dt~gil, on ~endik dt•r-
didir. rmuıni harpten 
soHra Yiyanamn uii-

" i'usu pek ziyade nrl-
nn~tı. Hun<lan i~l.ifüde 
ederek ihtik,'tra sapan 
t'V sahipleı·i, kiraları 
pek Cazla yiikselttih·r. 

Hunun iizcrine (•um-
hurivclin ih\mndan . 
sonra .\' ushırvada c·ok . .. 
ku rveıli hir n1e\ ki ka-
zanan ~osvalist f ırka~ı 

• 
bir kanun kaimi eıti-
rt'rek t'V 1\iralarrnı 
makul hir tarzda tah
dit. ctmisli. . 

E' ~ahiplcri~ hu tah-
didat kal'.sı~ııula on . 
sencd('n heri hos <hır-, 

madılar. Ge<'<'ıı !-'('ne-. 
·ıcr zarfında ıımhtrli f 
l.eshhii~l•·r ~av<·~i11de . . 
e' kiraları kanııııuııda 
hnzı tadH:.\t. ~nptırdılar 
Fakat Yt•ni mceli:..;lc 

• 
t•\ sahipkriııin 1uildm·ı 

zi~ adc olduğundan hn-
1 ıaınla il\lifa t•tmh'<~rd\ ı 

hükümeH v ui l~il' t'Y 1 

fr·arı kanm;u hazırfü- 1 

MK** 

b'lu•ıııını g:::ız1.:te 1 crc p;i)mlcrilm' '\.;r. 
T ~h!i !i aş:ıJ,1ya d.:rc1.:di, ll"tı?:: 

1 rmH\ a~ da, lokantatla 
d c Ya m c d i y o r. 
Yivana hu uiinl('ı·de • r"' 

ıuühim n~ hayati hir 
• 

kaı·aı· arif t·~iude hiı· 

nwmlekct ınaıızarası 
arzedi\ or. 
~fonı~tfi ~O~YalistlP-

• 
rin 'azivet.i l\nv' elli-. 
dir. Ciiukii Yh aııada .. . 
fıı·kaya mensup ol~uıı 

ohna~ıu blitiin kira<·ı

lar ~o~vaıi~tlcrc mu .. 
• 

z ah ere t etmektedir. 
Sosvali~tlel' hir taı·af
tan •· da propagaııtla-
hu·Hıa de' am edivor .. . 
lar. Belediye inliha-
hatı müııascbetile Yi-
' auamn ~okaklarmda, • 
mt•\ danlnrın<la (1 le.k-. 
triklc t<·rlip t•tlilmi~ ~n 
ih\ıılara te~atliif cd~r
~ımz. 

(( i\.iı'aeılar ! C\ ~"a
lıipkri11e galip gdmck 
i<•in !o'O~' aibtlerc l'PV .. . . 
H·rj n iz.)> 
(h le gfü·ürıii\ or ki . ~ . 

kir~u-ılar da' :r ı I\.a-. 
zaıınenf\laı dıı·. 

RlHİI Grıli1 1 

1 - !Haarif Vc!8li mcrlıuflı [\ı.:cali Be:fn t•:fatınd:ın d ! .CJt rv 1• r··· -
i<!es<r olaıı lıeyelimiz m"./unı a.~.b li lıazıı·.'1,1an I a talı' l a1 r ·a la.: .• .:· 
Zerde gor{ len r.<!şriyr.l •i.:crinc u-~·n uzadıya f C1l~.~uf dm~ 1'1cn lı - , r. 
Pek scpli.~ t'c ie5ckli.t.ille fccl~afclde !:al /Jir 5cyde /,ısa lı• ır .·:ı f ı _ J 1 • 1 

ölümle ııdiclencn bu hastalık 1-aH nd12 yal:ınd-ın (ı'cikud. r r,1111 f ıb' ;n - •l 
me Hcclaşlarım:zın icabmdrı bir lı.ydi fenniye lıu::urunda lıesc) c>crm y:: 

cimade oldu/darına !~ani oldıığunı: b"ya.ı eder. 

2 - Son zaman' ·da birer ı• .. il,• i 1c l'.? lillıass,1 ~on l'a~''a cfd . , ı!:! 
bazı gazelcleı irı Turk hc18mlcrinc, Tiirİ~ iabrı bdinc l:aı ~ ı al; .ıy old·ı ' ı 
vaziyellen dolayı lcessürwııi ah:ıcn [ı ! arı ı:>yll!r, 

3 - Uzun lwrp ,•c fcl('k : scnl.rir..c1.: butün cıharıın 1 ıazlıcri tal. J· i 
olan Türk lıcyeli [>•hlıt!}C$İ bulurı mti. d ·U ·: İı fir ,ı.;al•anı.. "!Ti n u 
lirıc ar::ı ıfiifear clnıc{ izin yapı,;ı,. , r ı.mlc' ... rrıc a::c.1 ı lıizmelı \, ya 
muvaffaf~ olm•ışfur. 

4 - Medeni, iıbi i cc içliı ai tfi .... n lerc1J yatı lı .. !cc f.c~;c.: fa\. l r. 

bir an hali k_alnııyan, fcikikafı fc11n:!Jcd.: daima onlarla mııı>nzi yürüyen 1 ı r~ 
hcycli sıhhiyesi kendi ilmi ı•arlı..,mm, lıJa.lfefinirı rr.eml ·ketin ihfyacalı 
iabiiyesini lemine lı.afi geldiği lr.wıaf,·nbedir. Malıaza al~si kanaaft1 olan· 
larm daha şayanı itimat gıir:lü!ıleri ::evala m iracaalla muhtar oldulr.ları 
tabiidir. 

5 - Efkarı umumuye:k Tark tababeti aleyhine iümalslzl, ~ lelJein 
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Altı sene 

Na km 
KEll~It H-:r hakkı malıfad ie~i~e e~ilece~ Balat ınecu~ine müra- söyf O yor 

sürmiyecekti • • • enat ederek oğlunun Rasatnnenin dediği 
2500 ikramiye var Imknkmırı temin et- cıkmaktadır: Dün ka-

Başta Fransa kralı olmak üzre nice mü- ... \Jtmcı tertip ta~ ya- nıek i!i'tcmistir. ı:aYcl fırtınası kısmen 
nevverlerin • Hikmet» uğruna idam edile- r~ pi~·aııko~mıun sou J\"'cycivan °Harnm Pı·- kc~'ilmis , c limanda 

ceklerini "Gaz ot» haber veriyordu · · • kl-'~itlfsi hu ~iin ir.ra ens Scvff1U.inin Lon- azcok .. ~iH •. tmct ha~ıı 
- 27 - cdilccck1 it·. Diiukii in- drada 2.6 sene kadar olr~mstur. Her tara Han sa~ li:ıla.r yiik- sıl (\1th1, ve :ı:ı.nc s:ı.lıibiııin ~ 

$eldi: sal1ibiııi11 k:ışları çotıldı; şakamıı l'.h:. bat. dolayısiyle tJa... kaldığım beyan etlik- li'1Jrtına ktU'atleuizde 
- o ne? Bahis nıituttunuz? birnz fazla sün.lüğii kam:ati l'iilfümm salonunun ten ~onra 1925 seııe- <le :-,iddetini kayhet-

B 1 1 · · 1· m1lı,·etıne1 • hasıl oiınustu. ?\\adam dô l lı 1 "ı l k S · r: 
u at anı ıepmıız • • " • uıc~gu ıJll munası Jl - ~ımn Ağu!-ltos ayıul a mi~, gere C) rısPıa-

bahsine girişmiş. ır Gra:nmon :ıı husuie gden rn- I 
tte ~ ki .. · aı · · b zünde.n bir, ... afm tcw 1- oı·=ltl!tJl kurttıl<lu.~unu ı"ıı, ~"l'(~k~c (}İücr ~ ... ·ir-« !(azot :u s.1k.in bir sure gu · lll,. u ız e ıçm u son ce\·ap •.J , • •.ı ....., '- o <..-' 

cevap verdi: üzeriı.de ısıar ctınedİ, \e lt.knyt Jıuı· eden l"cşüle bu \ C o taı·ihtcu itibaren ket \apurları :;ef'eı•le-
- !ia~ır, bwıa yemiıı eden bir ta\ urla dedi ki: giin fm~lamnH~I ile kendisine fahsisat YC- rhıe de\ aına ba~la-

b d ~ ·ı· - İnadı tuttu ... Göreceksiniz l 
~n e"

11111
• btlı•alıcr aynı zanmıH a rihncdi_.«ini sövli~ erek ıııı~lartlır. - Yoksa Asya akvamı eline son dakikada af çık:ınnanı için • , J _ • 

mi düşeceğiz? bir parası bile faz.fa görecek. lamaıulaııaeal\, lıitmi~ 1925 ten l)Cl'İ oğlum\ Akdcııiztlen bekle-
- Asla ... Size söyledim ra. - Hayır Madam ... Ona da olacaktır. Bu 1\e~idcde ait oltHI tah~isatnı tes-

0 sırnda yalmz Jıikmct hüküm mazhar olmıyacaksıııız ... ne siz (2500) ikramiye 'ar- limiııi istemektedir. 
sürecektır. Size böyle muamele ne de dii:erlerL.. Bu lfıtfa son l I · · · ı 

d1r. Runlan an m·ı~1nc ~c,·cirmı hanımın edecek .olnn filozof ar ola- ıııaz:ıar ol:tcak kimse ... 

cakt1r. Hcpsirüıı ağzında bir « Kazot l) bu noktada durdu. « 300 )> hin, birisine istedikleri şuulardır; 
s aftenberi svylecliğimi? sözler Düşes dö « Gramınon » mar «100» hiu, bil'İ~İne 1 _ 1\ğustos 1925 
1 uluııacaktır. Sizin serde\d~iniz etti: ((50)) hin, hiri~iue ((30>) f(.ın itihareıı 1927 Mm·-
n zatiyelcri serdcdcccklcr, sizin - Bu Jfı fa mazhar olacak ] • 
r;ibi Di "ronuıı ve La Püsc!D- nıc ut kimse de i<lm? .. , hin, IJirbill<' ((20)> Jln tına katlar (110000) 
in beytlerini okuyacaldardır. - Btına yalııız lıir kimse birbine ccl fö, lıin, hiri- ~j1 sır Lirası. 

ileıkes biribirinio kuiağıııa ıı:ıil olaclk ..• O d,1 Fransa ~ine (\10» })iu liralık, 2 _ JICl' sene yüz-

di}ordu: krnlı.... il\raıui,ve 7 hin be )ne viı·ıııi hin l111sır lu·a~ı. - Görmiyor ımır.u • ..,z de- rı.,ne sahıbi birdenbire ayağa J 

Bılir iniz ya, ~al sı ı., p 

a. cak şekıl le olur. 

hm.is ... Vol s:ı şak.t ım edı:>or? kalktı. H rl.ts de kalkını~tı. G hin Oll \J~şinc 2 hin 3 - Pren~c yazhl", 
haddi nane ı;:ahibi ıı: ı..:azot :.:ı do0 ru 100 tmwsine de 1000 l\lshJ ... il\i e,, otomoMI 

ıı: :i"mfor :.o dedi iri: 
- l\\ü.1teıne!dır ... ller 1 :ıldc 
ş bir ş, ka değil ..• Pek nıer-

d ·nl'Tirizaı e sözler... Ey 1' t ... 
"' Kazot ).l I.ıu dedi1 kı iniz ı e 

,.:, kıt olacak? •• 

- Si.ı: c lıaber verdi .im şey
ler altı sene geçmcd1::n tama-

1 ı.ul ua geitcektir. 
o: La fiarp », - ki şu anbt

tı ta mu soırralrrı 1 aydeuerck 
:ıl • ·ı bildiı miştir - ır La 1 larp» 

<. cdi ki: 
- Ne ınıcizeler M. [(, zol ;;ı 

b reht \ c:rs·ıı bu işlen! beni 
k, rıştırınıyoı ::,mıtız. 

- Siz de bir mucize gö te
rece" siniz M. « Ln t larp ~ 

Iı m de ı arikt.ıl: de bir mucize; 

çf nkü mf.t dey~ in biı· a.d:ım 

el c.a ı:ııı•t.. 

J Tcrkcs hayret saylı:ıl.ırı çı

k:n dl; « Şaıııror » dedi ki: 
- ~h! simdi mmımıiıı oldum; 

cwer u; L1 f-Iarp :> sofu hır , 
J ıri::ıdyan olduğu ;·aman i1kcck 

j.::eY,
1 

hepimiz l~l~ enrntuz. 
Mad m dö Gramı :on mü

" ı meye girişti: 
- l ler halde lıizler, kar.iııılar 

çol bahtiyarız, bak ... <u11z3! il tilal 
ile hiç bir klal.;amız yok ... I ler 
l!Chdar bıı gıbi şc> !ere ınfıda-

1 elefü.:n lı•Jşi:ı.nırs:ı.k da ciı sire
tımiz dolayısı ile bize t:ı.arrüz 

c~mezlcr. 

- J\\aclanı, bu dda cin .. iyct 
sebebi si} ııet ohm} acaktır; her 

rı .. d::ır bır şe~c karışınasarnz 

da hiçbir fark gtzdilmek~iziıı 

erke' ter ril:i ıı u:ı.ınelc gör" 
c l.~:niz. 

-Ne Ji:orsuntız M. cdüzoı .ı? 
h \"tlll et nıi !:op ca'\? .. 

-Bi' nıı.:m ;\\adam la Di't~cs 

y ı ı z şu had:-rını s&y i~ t ilirim 
ki s •. tt : !•a } enc'iı ;7. gıbi 

bi çok ı :- mıi:ırla scvkoiunac, k 
ve el' r ıiz ark:ı.1111.a bat h 

Jdu u ı·a!de ceJ!:cia teslim 

-Hiç olm.zsa Hd sirnlı :!.rla 
d şdı 11iş l'ir ~. n:ı,;a 1lc ötli
ı ık.· de: il ıni: 

- H~ı) ır 1'' dırı... Sı1. n 
d, ha b yük n t\ kıde k~ ıııl.u

h ·ıe rf.~ nrab. ~ınch v..: elleri 
~rl\al ı n:ı ba;;:ıı ol r. k · ide
c IJ.r ... 

- D lıa bi'} ük ıne;. !:ide 
t a lınlar mı dediniz, yok".:t lıli

kümdar ailesine ıncıı:::ııp ofoıılar 

da var mı? 

yüri.· c'ü ve dürü~t bir tavurla l ı 1. · 1 • • 1 l ~ · l · · ira 11\. lhJ'~mıı) e 1sa Jll ye safr ihtı~ a~~ al'ı ı~ n dedi k;: 

_ Azizim « Kazot :o bu (1d,)ecktir. flnnlardan hlzıın olan mchh:ıg. 
nıeiuııı şa··a lüzummıdaıı fazla hn~l\a 200 tane 500, ~CY<'İYUJl h~ ilim l ll 
sürdü. rfcın beral'Cf bulundu- ooo 200 9. - l J P C ... b!.e,·f'll t ;:, tane , vn la' asım r ~ıı~ .:ı ,w ~ -
f'tn'uz :ukadaşları hem de keıı- tinin 'asi~i ı)lan Prt-ın~ 
diniıi beş yere teLlikeye soku- taııc 150, 1530 tane 
)orsunız. (te 100 lira.hl" ikı·aıui- ~I. A. İh lhime karşı 

cı: Kazot l> ce\llp '1'Crmeqj. J c \ tw<lır. 3<_'HHŞ lllı 1 unuyordu. 
A7im~tc hazırlandığı sırada ı l)ayanııı ı·ii\cline 
J lad:ım dö (!' Grnmmoıı » her 200 hin 1il'Hhk lllİİ- ,, 

k ,. 1 00 ı · ı· 11 lm!'lanılchJ\tan sonra kesiıı ne:~'esiııi i:ıde elınc.k ve alat, 0 Hll ll'H l" " 

ınf 1 :deıne·ıiıı hasıl ettiği büru- bih l il\l\Ullİ\ c en sona .Ne, ('İ\ an l ıanımın kızı 
deti iı. ıc eylemek kaydilc dedi " ' , c Pı· ·ns ~cyfcU iu. n 

kal<hğı takt1irde, hu ... 
ki: Jıenı~iı·t·~i ~'iY<'kt\ı· lıa-- f}! gaipten haber veren ikı·mnh enin i~illwt et- . . 
2.,~1 :ılıi :ıdir! hepimizin :ıtisi ti 1ti ııu;um·:l\ a , t~rilt-ı- nıın <la va~i iat•afı n-
hakkıml.t ı ıii llMıııızı bildirdi- v ' dau \"C \ nlitit~~ilc bira-

. · · •t· · ıın ol"caı·:ı (•111 (1' ... E.,,Ü:Cl' hli~ üf 
mz; ya <:JZlll :ı, llliZ " • " ...,h, 

1 
'-' dCJ'İ aleyJıiHdC di.\' fl-

it K~w t :ıı bir ıııiiddet c:ustıı; jf\l'c\mi~ • SOHH kalmaz- · 
güzlerini c;eı ek ciddi l)fr sed.ı ' ya j~tirnl. l'flHİ~f.ir. 

~a 200 hin liralıl ınü- .. l 
ile dedi ki: Balat ınc ••lisi tanıyı 

_ ·'""daııı, Kııdııuıı ıınıhasa- k;\fat 10 lancJü tak- iki seııc katlal' gecil"-
ı·:-,sı hakkıııda te\ratııı verdiği ..... 1•111 C(lı"ll'l'('ı '> ... O !'ti,_:nı• IJİll 

... 1\. -" tiı ·diklo,.ıı ~·mra ,!!eten ııı:ı'lımah okııdıımız 11111? •• ı '-' w 

liı·a olaı·ak ~·cıuu••rı (;c- ı ı· ı r - Şüphesiz ckumuştım .•. ın ta ~ll \.fü'Ul'l VC -
fakat lütkıı bu· dalı:ı kkra.r kilet•ck l Ü lllll1HU'3) a mis tir: 
ediniz... 't•rilN·clafr. ı' _ Prmıs Sİ\ el~'ırı 

-Ö)!e ise diııkyif'i~ !\\adam; • 
ı b. .'.t1Jll•\1•alm·11ı k·ı~ille- ı ' k k·1 l) ıl I(udns 11111h;ıs.uası esn:1.sım a ır ·' \ w tallJJU Oıfü'u n t 

adaııı yedi gfııı kaleieriıı e:tr:ı.- ~iııi rnüteakııl hiı· zal'f f 1 c nw \.o 

fıııd:t dolaşarak: (• V_yii [(udusa! deı'mHında hulunnıı Ytl .... - flı•t\flS SP' r.:ı.u.i-
Ve; jf baıı:ı.! )) diye bağırdı. Uu •J • 

au mı hem muhası.rı:ı.r ııem ue O 'hm ~l a l\mlaı· n u nıa- ıw hak maL 'asi~ c a
mat.st rı:ır h:t)retle s,y:ediyor- laı·ı ihtha t1ch•n 10 ittiı·. 

ıardı. Vcdi11ci günü acıklı şek- t:-ıııc t'i~ ikı·ami,\ e tlola- Biuat·ııa.l(~\ h 
va~ını bitirdiği bir sıra fa 1 ~ ... ' 

J l{ 11 ··~1 't ... l>tııı 1 ·1·, ... l ıı lı:11um Pı't'H~ düşmaıı maııcırı'.;larıııdan alıl"l1 nna ~ 1 ~ c •ll\.. , - '-' n • 

cesiın bir tas isabd'e<lerek \ rı- Iartlau alo tanesi <'t-'l\.i- Sc~) fötH ııi 'a. iye te~-
culiunu parç,1 parça etti... l k J 1 l . 1> lı"ı•t clıll"l"ıtl"ıı·. 

cı: [(azot ;ı bu sözleri sö) !e- N't O\tmnca, ır. ,u , . ,, 
dil ten onra, lnız~arı sel.imlı)a- oknn~uı iHlllınt•alcll'ln 3 - ~e' t~h an ha-
rak dı.an çıktı. lıitam lmlan ı ·aJ\kanıh nurnn i:Lc<liği nafal a-

Bıtrn.:dı ) -Gaiip Kema,i Uey 

Altin. çubu:khır: rnesele
s:ııden beraat etti 
Sabık i\1osJ,uva !';efiri O. !ip 

Kemali Bc:ı alqhine bir 111s 

tat af ındaıı, kcııdisinc e11ıa11eltn 
le:vcli olunan allıtı çubuklan 
ink.ir ittılı. mile açıl:ııı dava lıi-
1aın tulmuş ve Galıp l'emrıli 

BP/ bcrn:ıt etmiştir. 

v- •• 

hilf·th."\r :.?O ar lir:1 amor
li alaeaklardır. Bu ~ou 
ke~idt~d••, :mıoı·ıi rnii
l"tlf~ at ta d:thil oltltığu 
hallin hilet lmınillcı·ine 
t•~, zi tJdilccek 1H1ı·a 2 
Jllif) Olt, 343 hİH lf>O 
tiil'I\. liı·a~ıfln·, 

.. 

}J kararla~ıırmak Ba-
lat mc ·Ji~inc· aittir. 

4 - Ralat 111·\disi 
Ne\ t'h an hummm bn 
nafaka,a ait ı.:ttüıı 

• 
uıafalil)İtıi ı <)dded0 1·. 

5 - . ·e,,·i\Ull hn
nın1111 \<. ~lıf\, kı~lıl· . ~ 

C\ ler, o{ouınhillm· '<~ 
:-;:lir ~r~ k ri ~atm al
mak i<:;n 'uku hulaıı 
umtalibini ı lt' l'PthletlQ:•J'. 
~\ t•İ\ mı lıanrm · la

rafmdaıı aeı h n thn ,1 .. 
Jıal 1 1nd: 't ı·ilr.11 ktt-
raı· hundau ihaJ'cflir. 
O halele da' a ten ın-

nen vapurlm· henüz 
gelmeıni~lerdir. 

nunlar fırtınadan ıi· 
yatle ~mmkkalc boğa
zindaki si~tcıı gr·leme
ınekted irlcr. 
Ihı giin ı·nzg~ll' ~iınc i

tlen ~w~rraz e~ecck, ha
ya kapalı olacak, fa
kat lı..ar va~nıı'\; acaktır. 

c. t...; .J 

~lalıaza haYa ~iudetini • 
giHikçe I"ayetnıc'lkte 

'e 'lodosa doğru gil
ınelı.teuir. Yaı·ıu olmas
sa ühiit·güu at~ıll'taktır. 

L l..5tr, nıfı tılriııd ~a) ıı.ıııuzL :ıd•r: 

Yt:ti iiL.<:fine mt b'us namzt:di

miz ~aıri azımı Aptü\lınk l l;imit 

Bı.:~ de intihap .sılonuna gdmiş 

Ye 11' ... l-ıı 'imısi ıış:ı)a Scbre

mini runıfınd:ın kar .. ılanmışur. 

Ilımda müzik de l f :.lmit llı.:y 

şcrdidc müııtclı:ıp pal'l;;ı]:ır ~al

mı.-, ha7ır btılun:m mümehibi ca

niler taraıından mcl:nı.s n:ı.nızl·lli 

hakkınd,ı tı:.7.nhiirııtt:ı bulunul -

muşrnr. ~\ptt.illıak l Umit lky lıu
nun üztri .e dcmi .. tir ki; 

"-Ammenin te\~cclihü blnim 

için en hLi~ ıik lıir şı:I dtir.,, 

Sa'ri ıama kah\ c \'e cıg.ır~ , 
t:ıkdim ı.:diltni"Lır. 

Aprtil11ak l 1:hnıt ney. ~o:ıt ya
rıına kadar .-:ı\nnda uturar:ık ha

zıru nla ı,:ürı.işmii .. tiir. Saat ) arım

dan bir buçuğ.ı lrndar ) cm1,;k 

tatili \ aı)ılnıı-: \ e btı ı.:~nuda he) -. ' 
eli tı;ici, i\ c _şerdin.: Mr 7.ı) :llct 

vcrilm0 "lir. 
~ant ı. O dan .l 30 a kadar 

Ü:ıkiıdnr. 1 li;:ır. l\:ıdıku,-, Uakır

kii\. Ycıükıi\·, \'c .\d.lar ımin -

te lıiııleri, 3 . .)0 dan -t .• 3tJ a k <hır 

fü:\< •l ı re mülhakatı, '1.;lO dan 

5; kad:ır da ~ıra .. ımfa gl:çikcn Tı.:r 
rı.:) terini i .. t[ın:ıl etmişlerdir. :-;on 
re\ i nrm.ık için lM çok zc. \at 

hıızıı lnnrrı b lı ntı\·ordu. En in 

Aı;, <:'dal, Tc.' tik. Be~ laic Ilü -

"ıtmettin P.ış.ı en cıın l"•.!)' ııtnıak 

iç·n 2dt.ta rt knh cı.; ı:iri Nl:ı.rclı . 

J"nkat net" ccdc :-on rl!\ i Be~ oi!,lu 

mureım .. tU l\·ımil ile\ armı~t·r. 
~.at :; ten ~ıınr:ı wsnifo ha~ -

l:ı.nılm~~tıt'. Hu ar.ılık ç. rııka , 
Şık~- \ c . ilh ri imihab:ıtının nni

cc-.i gdmi" huhınıı~ordıı. Ta n·r 

ŞLt nı:dcr) i 't. rmi-.tir: 
_\ptiıllı:ık l · mic Bc\e l·t; • lıul· 

dan ı ...J.~ 1 . Şilcllc ıı (:30\ C:ıt lc.1-

dan U 02 re 'ı.:rilmi•, bu •urctlc 

O...:u'ri :\z m r ;)ı 3 ''")le. ındtıı fi
k:ın ındı·u~lu!('a intihap cdilıni-tir. 

B11 re, lcrllen b:ışkn biri - \ .. 
ile ııı~ln:ın, f:ık.ıt ll'i~i okt.n:ı

mı3 an bir d-ildl ,,tılıur drnı,.Lir. 

Huml:ın ba,kıı :io fı.:'\ .::ıl ·pkri

nin h.ı:ıtalık \c ):1 \dat gibi 
:-eh1.:ph:r dola~ ı•ile htimal 1:dilı ıc

miqir. İmih hın mlicc-i Dahilirc 

uk~ilctiııc tdr.r.ıfkı lıildirilı ıi~lir. 

\eni nH.b"tı:: .. 1nıuz .\pti.ilhak 

sanayiimizi korumalıyız ! 

Tütilnciilük ve halıcılıktan 
sonra 

Zeytinciliğimizi de iktisadi düşmanlarımıza mı 
kaptıracağız? 

Gelelim sabun imı11i için ara

şit yağının memlekete ithalttıdc 

fayda ta.}a\ nır 1:dcnlerin müt:ı 

ldasına: 

Bunlar cliyurlıır ki : ( Başka 

nıclekctlcrde sabun •· :ıra"it ve 

cnmıli yağlardan imal olunur. 
\'c ucuza malolduğu için, zeytin 

y:ığı gibi daha Zİ) ,ıde wmiyc 

mahstıs \e ıiau ylikcsk yağlar~ 
dan sııbun imali memleket mı:

nnı'ii iktisadi\ esi için muzurdur.) 

Bunu biz de kabul Ye la~dik 

ederiz fakat memleketimizde 

ar«it J cti~Li~ine göre: 

Bu iddiayı dcrmc,·an erlcnlcr 

bilmclilerdir ki: birinci nc\i 

) emeklik yağ:l:ır<l:m hiçbir zaman 

sal.ıun yapılmaz. l':ıhc hu birinci 

nevi yağ mCj dana gdmek için. 

ikinci'-i, üçündisii 'e dürdiincli:-U 

a~ rılır. 

İşte lm i.içiincli 'e dönhıncii 

ne\'j, c;ok :ı'itli, eldi nnı·.irru~ihn. 

) ağlarla, Pirene folırikalarının h:t· 

sılacı, bir de tas.iye f:ıi.ıriknlnrının 

tcres:ıi.ıbıuı ınemkketc sabunluk 
mc\ adı ip.:daiyı.:) i tc -1,il C) lcr. 

Amma diğer mc•nleketlcı· zey~ 

tin ) agınd:rn :ahun imnl etmeF.

Jcrmiş~ o;;ıbilir! rnk:.r bu mem~ 
lı.:kcuer h~ngi memlckı..:tlcrdir? 

ara,.it ';ıp·ıııı ıncmkktt~mi7.e gir 

me.:i <le~i! . girıncıncsi J.\r.ıınd11. 

ı\rıışit snlllmlarmııı ~ahiri 

ucuzlııjl;uııa aldanarak d:Uıilı..: i-cih

lakine CC\ a?; \'Cl'mek demek , 

ı ·rilnsa 'c J\mcrikad ık: ı;alıoı1 

fabrikııbrmrn birer ~ııbc~İ!ıi ınc·n

lckcfrmizdc ki.ı~ut c.ıni~e n Jı-.ıı 
\'C mc~·ıl· \'ermek demektir ld ""h 

şimdiye kadar mamul <ılnıa'( 

girdiği için ıı;ümrük resmi :ılllı -

ğımız bu kabil sabunlar, bunruın 

sonra gayrı mamfıl olarak \I! 

mııafiy1;tten istifade ederek bil 

rüsum girecek \"..: hun.t:ın de\ lct 

h;ızinc:-i hiiyiik 7.ar.ırfar giire • 

ccktir . 
Zira, t ıııum s:ı;;uncul:ır işi 

mecburen buna dok>Jklcri tak

clirdc a\ rup:ılılar lıixc gtiınriik 

rc .. nıi \erip clıırnı:uıı.ık i•teyccek

J1t.· ve ş•~kil biı~ le oT:ıca.kur. 011 

hal cıı nih:ı:ı et zc ~ tindligi de 

bizl! ihmal crıircck, tütünculülı, 

halıcılık gitıi zcyti.1cili~im'Zi dı! 

ikcba<li dLi~ınanların eline tc:ı-k-

ederek onlurın ekmeklerine ya~ 

sürıniiş olacn~ız hu bir l'İ\ a i 
hakikatıir. Ô) le: ;;e kllı<ll istilıli
kütımıı lı;in kendi mc' aLlı ipti

d:ıiycmizi kullanmak nıcnf •. mi 
ınil'iycmiı ikti'~asımlandır. 

Z · " · ·ı ı ... den nıcı11 Hu ı:riin 'ı:rli sahunl,ırımııın cyt1·1 ) :ı •.-ı ı~lı 150 ~ - .., • .. 

lckuler midır~ lıu1ıu hiı,; z.ıııctıni- itilıarmı tamamen kc~rc,lcn 'c tur. 
yortız. kiye 1ı1,ılNtltidli1" di) c pİ\'ft3ll) .ı 

Bu oba o1s1 Amcrik ı, Fransa illraç cd'lt n bu ~abunl:ırın aı•a it-

ve zc~ Lin iEtih al· u olınıy:ın ten y:ıpı!dır;ını h:ılkımı·,ın ck-eri-

miimrıcil mcnı1ekclcr için ,·:ırit reti l'ilnıiyor. Ve bunu 7.Cytiıı 

ol. bilir. Ç iınkü .\m~rik.ıda ıc~ - ~ağı salı unu di)l! ucuz alt\ orum 

tin yokıuı·. Fran•:ıLla ise pek zaııııedi\ ı ıl', Ke) fi\ d itihnr\lc ı1:y-

111ahtuttur. Bii~ le oldn ·u h:ılde ün ~ ,ı.,ı s~bu ile bıbili kıyas 

rr:uı:.ızlaı· en mii-rı.:krdı ınc

\ ııuan sabun imal cdt'l"lt:l' de. 

b,,~k:ı mcrrılcl<:ct malı~uldu < hlu

ğıınd:m dr l:ıyı ara-ir yalltnın 

siirümi.ine kı.:ndi mı.:mkkctlcrindc 

a~l:ı m(i :11dc 't:fınultı•. 
\ r :l şı t rran-;na y il it 

halinde ı.k[i;ıl ıınc.ık çd\inkk 

hıdintfo t?;irı:bilir 'c bunu k~n

di menılckı.:ılcriııdc ) ağ.ı talwil 
ederek rkaftl.İ haridHdı.! kull .. -

nırl:ır. niz v:ı~ oı:ır: k ithal clli

;t-jıniz :ır:ı-itin s:ıhım nn hal n 
b ' 

ticareti harici) L:Cde kı llanııbilir 

mi:iz? Ila~ır. CUnkii r~şıma ~u 

ile dc;;irınen dijnıııt'z. Eğt•r is

tikbalde ;ıra,iL ha.l ıı ı ı ım lıuı iı:c 

:,c.;kctıro de ıni.mktincıur dcnilir:>c 

bun:ıda 'crikcck ~c-. :ıp .~u ola· 

bilir : Ça\1 körnıı.:den p-.r.·tları 

Sl:ı\:ll 1) hru. 

fo\ c:en ·rd ?.C) Lİ l rğ:u:t ı:!:il İ 

ıı1Lmlı..k~ttc arn~it \eti tirelim., 

baddrn Luml:ın ~:.ılı; çıkarrr:ık 
i<:in t • ır fuhrikahrı ,·ücucfa 
!!cfo•d'm. bıından -onnıtb ar•ı

:;ittı n ~al ~·n imal ~denk ht!riı.:c 

·C\ kı..:t·mk mL~cJ~,·ni diişi.inclim ! 
~ıırasi çok cu.!i!Ji Jikkattir :-.i : 

i~paıı~a.. İlııl)U \(; \u·ı:ıni"t<m 

:.,ihi kurci :ır.(. uzcl ithlc bn~!ıl.a 
Zc\ t'n i tih- ı ed:Jen ımınlc
kctll r fo s;ıbon im~! cdildiı;:i 

\.ıkı olınad ,ı ~ili, lınr;ılar~1 

lıir dırhc:m hile rr:.ı<:ıt ) :ı~ı 

~ ıkına:dnr. On'arki ınul iın mik
t:ırdn ~at,' \t.: -,ıl 1111 ihrı:t,: 1.:dcıı 

mcmh:kctkrd r. lltıh:ıld~ dlı ın 

i!,ıj .. ad\:ıtmda b' l:tn ) ul.-t ·• 

ıneYki i<:~al cd n hu m ... nılt · 

ketler bizim k,1 • r 11 i1lrik 
ol:..al. r g .. .sı.:kt.ir. ffzı•ıı i-tth~ '· 

l~tıını:t. i~t d: lıa zi. :ıılc i~ ı J;l. 

l:iu ,hhı!L ·· \ l inh·~.1r ~llcr. i~ 

hö· lc lll t:ı 

zİ\ .. d k~,1 . 
ci;n ... nı1. 

km, ..:c ı; kı. 

i\f .... h;•,ıki: 1 r·cc :- l un r'lr ... 
c ... un ~ • ( k r. k ' :~ :ır 't 

~ .. l unJ rı d:ı ıım:"'°' ti. tkh· -·ıı f

c lunm .. kı. dn·, o ~al.d:r 1 nLuc ı 

kendi m vatiı iptid İ)<. ııi .i kul

lanmı)ıılım da, \:ı.b:ın.:1 menıkk L 

mah ıılünlin siınimiil'l·. kentli 

zar n r ı mı z a olarak g;iı;.:giirl! 

k1'mt:t \C k\aç \ı.:rcHın . i~rc 

oimı~ .ın ar:ı~it ~a ununun tdı:ım

mülii dahi ze~·ti~ vat;ı "al unun
dn l ) arı~ ,ırıp dundur. Dcınek 

ki : ar.ı it s:ıbunumı bt'hlak c • 
dl'nlcr lıilıniycı-ck iki mi .. ii sabuıı 

licrt'tİ , erip <hırtı\ oriı·. B.ı vii-:

dcn lı:tlkımız ımıta1.ı:rrır cı!ın.:ıkt;ı 

\ l! paraları ııuı da barice akm:ı.k

rndır. 

1 .;i~ ilı:ı sahipkri ~oıdc hal'.,, 
ilıtiki.rdım kurt.ırmak \'C m 'li 
iktı~:ı.<li~ :ıumı1~1 hizmet cmıJ: 
isti) orlar<lı ! l lalkı ihtıkar<laıı 

kurtarmak , ıneml ·kLL iktb:ıdira • 

tına hi;rmct cl!nck bu mudut· ? 

ı\ra~icçilcr • zeytin v:ıµ·ın:ı ni~ -

pcllc tıı:uz:ı mnlctdkleri ar ı~ic 

~ağı ':ı. ı.::-indc , ~ahuna ımıw -
nllik Licarcti dıdı:li\·cı i lı.ılkm '- l' 

mcmi<.:kt'tin zar.ıı ır.a uhrnk ta -
ın:ını1:n ddc ctnıi '.ı;rdir . nu 

g~ııis ı~t"ı.ıdc k:ıpı~ıııın k:lpJ ı · 

ın:ıımı'ı için hll' .; r.) c l .. ~ I' · 

rnal.ırı cınl.ır ki ı mb t '\.! h:. ıti 
!ıi:- ,,· r ret lıalinc giııri .ir. 

.\· :ı mı;ın!d,ı..t ıııüq~lı ı 1lcr.nin 

de dlcri b0,.;tiı 1 ı·inJc kılını~ • 

oııl. r:ı ,'ırc ıwcHr ~ 

l\l'lli iktisadiyaumızvı i ıil . 1111 

dUl't ~ıızlc hd:kdif\inü.: şu ı: • -
m:rıLln bdli lı~·;;-lı ı.tılı.I k.ıcıı ı ı 
re.;kil cdcıı nl- \ :ıdı d h.ıı·ı .:11 

l..'.L l• en k \C 011.1 kı_·mct \c 

ı'ı.; ıç \ c çok hh ük l ir 1f1 
•• 

\'(.' !ıat'\\J jl.;t;-=:ıdi olur. l l:tt·ı hıı 

n"ın if1in ;ıcilc ı Htı ı!uc.ıl~ l··r 

tutlıir bile \urılır. l > da lı::ılh -

nıı:1.1·1 PıJl oh nl!!J uurın. ı •1 ·1 

, 1.) ylrli ş<•lıunLıı\i.ııı t ı'r ki · iı· 

:; · ıınl ırınıı\ bir :ın c\ .. I 

tLhiıı dtirılını.:·i der, ... i 'tı•'ı ' -

t:ı.l r. 

JJrqT('ilİn 

O u 1[,ı-"":ı <(! a. un 9 ,f'1. n1rı1t 

fiyatfaruıda ihfkar 
yol<n1u~L 

1 lawıiarııı ı:u ı·ı'1 ısı iiz ı i. c 
udun v J.:iir ,··r f,y~tl rııı;ıı 

yüi:sel ... liği y;o;:.lını5tı. r.1 ·• il t 
i. ti<.ı:t nıfülfırii odt n ve köıntır 
fr.:ıtlaı imh ılıd' !\r oiııı1dı.•:ı11, 
v~ buıı!.ırn1 damıi ı;ıır {ı c kon-






