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nıilyo varlık 
vergisi ödüyor 

IKi MiLYilNDAN 25.000 LiRAYA KADAR 
OOEYEN MUKELLEFLERiN LiSTESi 

Şehri~•izi• ~erefl<'ndird:kJerini dünkiJ savı. 
llltıda yazılığmıız Reb.İ<'ünıhurumuz aziz Milli Ş~
tlnıız dün ~n.ı\t 9 ela ref•tkntlerinde n.utat 7<J· 

'1tt olduğu hnlde f.,tanlml \'İliiyetine gelerek n• a· 
lıanıda bir müıMet meşgul olmuşlardır. l\li1h Şe. 
fillliz, muhtelif işler arasmıfa alalı:a:farlardıtn var. 
lıtı ver~sinin htanbula nit bususlan hllhku,•la 
dl izahat ahru!ılıır ve öı;,'l'endiğjmize ~öre, ~imdiye 
'-adar sarfedil~n mesaiden memnun knlchklarını 
he,an 'buY'Urmu11Jardrr. Rei'lictimhurumuz bi'r ara, 
tı"zdlerin~ eski İstanbul defteNhm Şevket ile ye. 
tlj <lefterdar Faik'ı da ka.bııl buyurarak kendHeri• 

ne nmhteJif snaller te\"clb etmlşlerdiı. 

Valir1in 
beyanatı Reisicümhurumuz, vlliivette ya.run saat kadar 

n:eşgul oJmuc;Jar, tamir edilen salonları gözden V 1 k rg'sinin i1an edilmesi 
~·tı:irdikten ctonra 9,25 de buradan ayrılruışlnrdır. d 

1
. ar 

1
•
1 

ve.al' 
1 

b lediye reisi Lut 
u·rı· s f • b 1 d K 1 o.avısı e v ı ve e 
'T•J ı .,.e ımız, u temas an e'inaı,.ın a m ay r· K.rda b, · gazetelerde kendi. 

h 1 • · • f ı· tle • 1 d .-... 1 1 r ugun ıtco ane erının vazıyet ve aa ıye rıy e ~ Yanın . tf la '--yanatın dog~ 
• • • A &ıne a en \-azı n u.; -

dun aliil<adar olmuşlar ve vılayetten aoorı- otomo. 
1 

dı~ • k:unların yanlı" 
1 erıy e ec;ı taşa gı ere ınan aşa camı 'd - ·· 1 d'kt n sonra şu b ·ıı · ı R ·k 'd k s· P ı· ı ru 0 ır.a gını. ra " 
· d k' · ku 1 K 1 . . yaıı ı~nı soy e ı e >\an ~ 1 ım4ratte ru an ızı ay a, evını zıya. b · ta b 

1 
nm !'.tur· 

. l d' t t .. ü bo d k" h 1 ey:ınat u u ~ . ret etmış er ır. smet non , ra a ı ça şma an 
da takdir bnyur:ırak allk!l.darl:ıra Utifnt ve di. - Varlık vergisi kanununun 
r.;ktiflerde bulunmuşl~rdır. ı hangi ~artlar için~ çıktığını yenı. 

\T arlık vergisi Mihver 
Asım Us Tunusta 

kuvvetleri 
geri çekiliyor Yazan: 

~n ikincİteŞrinin o": ikincl Jlerkea iş faaliyetle-rine yeni bir 
~nu Sa.raçoğlu hiıküın~tı ~~a- düzen vemıek için \'arlık \'t"rgisin
ltıı.d&n teklif edilip Buyük den kendi hissesine düşecek mi'k
llillet Meclisi tarafın<lau kabul e. tann ilan o)una.c.ağt günü bekle· 
cm.n varlık \'ergiCJi .ı.nnununu:. meğe ba5lannştır. 
"tbikine a.it h:ı.zırhklnr meruleke- İ~te şimdi o gün gelmiştir. Bir 
thı h~en her ıa.rnfı.~lla :-ona er· milyona. yalnn nüfuf>u olnn bti.) lı\ 
dj \'e artık bu vergi fillen ıcrn. saf İstanbul içinde altmış bin kişi 
'· girdı. En aori ohna.k ö~e.r~ kendilerinJn varlık vergisi ile mü. 
, de tı;tanbulth ''arlık vergı'Sı kellcf old•ıldarou 'e borçlarının 
ıı_ aıükeUt'.f oİan tnecnrJana, em: miktannt 3ğrenmiıtlerclir. 
1'lt sahiplerinin ve sairenin nrgı Bugünden itib:ıren her mükellef 
\o""l ·ı· olundu. kendi his<ıe-.ine dü~n boreu öde· 

"lt an 1 a.n · ·ıa.n d. · k • · dü .. kf N"l a 
1 

Şinıdiye kadar listelen ı e _ı: ı me ı~ıbn ~are.. 5?~edece ~: • ı ı. • 

Çok şiddetli çarpışmalar oluyor 
Kahı're, 17 ( A.A.J - Orta ııar J 

İngiliz kuvvetleri u:numt kararg~hı 
nın tebliği: 

Iıeri unsurlarımız dün sabah er -
kenden Vııdi _ Matr.:ıtln'e vannıt• 
Jıır ve buradan Jtibaren cenuba doğ.! 
ru bir hat ilzerinde mevzi almış-1 
Jnrdır. Bu suretle di.lşman kollar1•1 

nın ric'ati ikiye bölünmüş olmaka 

tadır. Bu bölgenin do!tusunda bu 
Junup zırhlı te~killerden mürekkep 
olan ve bir yarma hareketine teşeb 
büste hırpalanmasına devam edil 
mcktedir. Topçumuzun l(eceleyin ,aç 
tıAı ıı.lddetll afe~ten rnıı...,_ bomb• 
ve av ucaklarımızde da ric:ıt ha· 
Jfndekf düşmanı bombalamala de 
vaın etmişlerdir. 

(D~vamı Sa • .t SIJ • .J tlt} 

"" on dört vilAyetin ödey~t'eg• 1 yet on e5 ~un ıc;ın ıınıerı~ 
"'İ"ta. d" rt rüz dört milyon ıırayl hor~ln.nnı zahmetsiz olıı.~k \"el"eb.. O k . k d • · alt Af ·k dak·ı bıııdqiun: ~öre ,·arl~k vergi'<\inin 

1 ıet'cği, kimlerin ödemeı,te zorluk a ar IS en erıye ve şım rı a 
~~~~:ı:::e~=~~~ rP~:c~~ld:nln:::~;i~~!ır.tnhsili kin' FRAN,SIZ F·ıLOSU M ·u·TTEF'ıK- ı tl\onış~r~· ~akat bilhassa bu .,,·ergı- kanunun tayin ettiği ırıfülclet bit-
lıln ga ~· enfliisvona ]>arşı bir det me<len b~ bahis i.17.erinıle bir ta'h-
lltıl·on y v~cude getirerek e~Y:' fi. min yiiriitm<'k yanlııı. o~r. Ya.tn!z • 

~t=:n d:~~~~r~~:1:r~~:~~ !~t n~~~~~ ~=~~~r~z ~a:si:~~i .LE RE ,. LT ,. HAK E o,. YOR 
bıı.t~j] mkamların de,·let .. azı· mntlnka para ıle odem.-ge hasre-
lle,i ~rm ~ yani dört yüz kü- iterek değildir. Rir kısım tüccar-

ne .,ı es ~ 1 Jl . 1 b 1 .. ..J ~llr nı·ı , n Uranın nnkit haline ge· nrrn e erın< e o~ anm oueme 
tı...·ı .. b1

ilml 
0 

"<l"r /te klifi p!lralan yoksa eşya ile ö-·rı"' ı esı ı . ı· . k b 1 d k • ..,, 
A d ludan "elen bazı haber· deme şek ını a u ~ ece tır. " e-

L na o ... rd ]A k - 1 ~ \'arhk vergisinin burnln :1' se ıı. ~am~ : yapngr, . ~<er! 7eY· 
lıa.._ ol ralc tahsilin~ :zorluk çeln· tinyagı, pırmç ve SSU'e glbı mat. 
ltceg-· ha. • ~ verivor. Fakat f!ı. Ja:- hilltfımetçe muayye-n fiyatlar 
t. l l)JS&nl • • d ·· 1 JJ f) . b 1 "'llbuldaki vaziyet öyle değildir. ü:o:erın en mu :e e ~rın o~ arı-
lı~butda. servet sahipleri ,.e iş na mahsup eclılecektır, Gayrınıen-

Londra, 11 (A.A.) - Röyter de-1 
nizcilik muharriri amiral DarJanm r 
beyanatından çıkan mAnaya göre 
şu Fransız harp gemilerinin müt· 
tefik kuvvetler'ine iltihak edeceğini . 
yazmaktadır: 1 

. ,., 
Bir ltalgan 

ordusu İki zırhlı, üç a~r kruvazör altı 
hafif kruvazör ve oıldukca ehemmi" 
yelli sayıda destroyer ve denizaltı. Trakyaya glrmı, 

den izaha IUzu.m görmüyorum. 
4 Uncü Stnesini ya~drğnnız bil. 

yük dünya savaşının mü~maaiyen 
artan tesir ve tatyiki altında. ve 
daima her ihtimale karşı milletı;e 

hazır l:>ulunmak mecburiyeti karşı. 
sında katl2nılan fedakarlıkların 
hudutsuzluğunu bilmtyen tek bir 
vatandaş kalmamıştır. Bu itibarla. 

(Devamı 3 ncüde). 

r 
Yeni Tefrika/arımız 
e:wıı--..-:-• - .., ~ ~ _, sr 

Forma ballade 
iki blylk romaa 

ASiLER KOV ADiS 
• 

.llANBt dö BALZAK'rn 

dillinire ı;evriimi§ bir ~eseri 

ı 799 ydmcla Fruıaa. yine bugilD.. 
kü gibi kan,ık ve ar,ıklı bir dor~ 
da idi. 1atUA. ordulan Fransada yer 
ye" ilerliyor; krallık t,araftarıan 

tarar taraf fsyan çıkarmışlar.. BiL 
Jıaıuıa. tn,glltereden yardım ıören 

Bröt,any&'da &sDer çok inıvvetlldlr •• 

• JIANlttK stNKtfEV!Ç'in 
bir e5İ daha yaratılnıamış eteri 

DılnJ'Bo f&heserlertnden bll'Çopnu 
t;eroC!Ume ederek Türk okuyucoJarma 
eunmak Vakıt'm yıll.ırdanbeıi takip 
etiğı programa dahildir. Dilnsa bar. 
blnln ya.rattıfı blnbir güçlüğe n.I· 
meu bu dUıtllnoes.lnciC taım.miyle •
dik kalan Vakit böyUk ölçttde iki 
romanı klt.ap halinde neıre karar 
verdi. lldıunıarı ellerine g~en kıymetleri kul malla.r ~la ~npdmla k.a1yı1 tlı o1 ~ııkn ~ll\cit. !lleklir.de totmaktan<ja men. kıyıne1~erı .~zerın en mı l em :ı e 

111 eşyaya veyahut gayrimen'lml devrei1ılebı ır. 
ti ~llara çe,·lrir!er. Onun için ts. Fakat ~iY;t;ad:ı., 11"-<-n'nt f~Yl' ~ 

tanbuıda. varlık vergisini on, on ıu,<lnr çeşıtlıdır kı bunl:ırı~ lıep'>ı 
~ ~n içinde pııra haline g~tır· ni <'fevlet he5ahma almak ımkan. 
ltıek mtimkün o(nıayacaktn-. 1tıtı. !iızdrr: ayal<ka.bı, tuhafiye eşyası 
llıa1 k. ,. r"'· :ıe nıUkellef olanlann ve saire gibi bir çrok eş~·anm bun-

Ke-vyork, 1'7 (.\.A.) -- kY'1?'al 
Darlan A.."-Osiyat~d Presin şimali 
A frilm. 

1 

mut tefikler ı:mum! k.arargi.L 
hı n~zdind'!lri muhabiri~ vcrôiği 
hll!ltısi bir d~mec;:te, D2kar, bker.
d ı!riYe ve şimai Afrika tımanlnrın. 
da bulunan Fransız gtmilerinin 
İn"'.ili.z ve Amerikan fUolarma ilti.. 
hak edeceğini ve birlikte ntihv.e_r
Ie ~arprşacı$nl ss.rih surette bil

Londrq, 11 ( A.A) - Yorkshire 
Evening Neues'in askert muham·• 
rine göre birf talyan ordusu Trak· 
yaya girmiştir. Burada bulunan 
Bulgarlardan kendi topraklanna çe• 

Aallerin bafında bUviYE'tJ bll'ÇOk 
dedikodulara aebeb olan meçhul bir 
kahraman, pocnk denecek bir deli.. 
kanlı var... sııt.hm bir türlü yene. 
mea.lft bu delikanlıyı bir kadm ve 
aşk ölüme sllriikledl. 

Bunlardan blrlal yalm:z l'blonya. 
nın değll bUttın dttnyanm en btt]'tlli 
edlble"lnden birisi ayılan Hanrth 
Slnldyeviç'ln Kovadjs tslmll roma. 
nıdJr, Kovadfı, romanın kan içinde 
yUzen, neşeden ve terabdan aıırhot. 
ıllre ve mttzffe vurgon garip blr dev 
rtnı anlatır. Sirklerde binle~ itul&n 
vah~H ha.yva.nlar atzıDda pBllÇ8la.nır, 
Roma ateşler jçertsmde yanarken 
çatg. çalınır ve ~Ur okunurdu. Ko. 
vadts bu vahtetln hlldl.yE"alcllr, ba 
hılnde pür ttmfd, gece ortaunda btr 
P,fak ba.tmatı,..H 

,. 

"' ı e ,..,ı • ·ı~ 1 f' ti ·••lihim kı .. mı: d:ı.n sonra belki tcnzı :ı.~ • .. ıya ~r-
- Ellerimizdeki mallan değer la. satısn. çıhanldığı. g?nı1ec~ktı~. 

fiyatı ile satabilsek borçlarunızı nu f:lzla arzh~r netice<Jın~e şı~dı
~oıayea. ödeyebiliriz. Fa.kat derh:ll ki ,·ükse'k fiyatlan~ te1"'1'ne d~n. 
llıtkit olara'k ö~eyemeyiZ.., dö41i. ;vn.ni normal fıy~tlar~ do~ 

l\iyecekl .. rdir. • • ~· üzt11ttu~u görülecektır. ~·Yle.Iı~· 
llaJcikat halde varlık ,·ergısı ka- le Türk parn<>ınm krymetınl ılnşu. 

lltınq çıktığı aönctenberl tstan'1u1 rE>nler hu hareketlerinin ceza..<;ını 
lıiyasa9rniln. hlr alı'f ,·eri".! buh"""' "~lct"eelderdir. 
\·ardtl' Kanunun tatbikatı netice- Varhlc ver~isi TürHyentn iktı 
11İılfte ·~a fivatlarırun dü~egiui sncli ve mali lı:lyatmc:la. olclo~ t<a
t!lbtnin eden ~üşteriler piyasndn..- dır ktimai hayatında ılı\ bir mu. 
~i talepleri'ni kesmişlerdir. Vulcıı;ct< \"l\7.ene unsuru olnınk lh-ere Jın7ır
fiyatlarla satıslarn. alışmış olanla.T fanm''I ;v-eni bi'r hııreket ham1ecıi· 
rla düsklin fi;attarla mal satına. ı1ir. Riiyiik <'ihan bolıranının mf:m. 
ltıak ki arzdan ~ekilınişlerdir. 1--Jc,.ttP varattılh ınrlul,lnrı knrH-

n l:rl"l:\l< ic:in ~·arıılıırak fe<f:ıl<ii.rfıl;Js. 

dirmişti'ı·. 
Muhabir, aıınlral Darla.ndan §U 

suali sonmu,::tur: 
- GenCTal dö Gol:On :milli komite 

sini Fransanrn her hang'i bir kıe.. 
mını temsil eder olarak tatıJm:ık 
niyetinde mis.iniz? 

.~flmeleri rica edilmiştir. 1 

Bayram ıJe Yılb"fı 
Hedlyele.rtnhle devamlı bir hatıra 

temin etmek lsttyonamz 

kitap hediye ediniz 
, Yabnz Jyt intihap edılmif 

oımau 16umdır. 

1 

Bütün dünyaca tanlDDllJ bir lstm 
Honore dö Balmk ''Aıüler Leıı 
Chouanı., isimli romanının mevzuu.. 
nu Fransız thtlJAlinln bu kanlı aaf
b&Amd&n aldı, onan içindir ki BaL 
zak'ın bu romanı öteki eterlerlne 
1JeDZernlyecek kadar heyecanlı, Jra.. 
ı-ekettı ve çekicidir. Böyle olmakla 
beraber büyük romanmda bakfka.t.e 
derin nOfUZO. saf lam ve ç.etın tısıu. 
bu bu e11ertne öteki eserleri araam. 
da bUyUk bir yer verir. 

Amiral Darlan l'1 cevabı ver- Baınm tçtnı Bo romanı okuyan her oku3"1cu 
miştir: ı Maarif Vekilliği Yaymevi: orada, aradığını bulacaktır, tnean yor1R111!n 

- Şimdilik bu ~ele 1'ı.kkın- ruhunun karanlık vtı eritllmez kö- Er.erde eakı romamn yapdıtı kan, 

Şiddet; ka.,,mıu:la vazifesini 1ılr 

an bırakıb gençlfğt ~llnen Sen Pi_ 
yer bu ka.ramu t,atb'k sabJM!ma kor. 
ken kulaklannda k&yıbclaa gelen 
btr tes ı,mr: "Kovadı. nereye ıtdl-

da hiç bir dem~Çte buluaamam. ne ınilraca.at ediniz. şelerlnl araotırmatı eeven pslkoto. ate,, 8'k. şehvet ve §&rap koJnıla.. 
(Dtuamı Sa. t Sil. ! de) jlk roman merakhlan, &l}k ve bill'ya rlyle dola btıyttk ve.uyu,tarocu ba.. 

-----------------------------, çağında hayatlannı tatlı btr rüya va eı ile totolaeak gibi canlıdır. 
--... "\ rı h~rltesin k~ndi !?\irii nlııhetint'e , 

navla~srn<lan hMkıı ~are yok. 
içerisinde sallıyan gf'nçier, kahra- Vakit, bu knvvetll esert Türk o. 
ma.nlık hAtu&larmm hlkAyeslnden kuyucnlarrna vermekle memleket il'. 
derin bir t&d duyan eski a.ııkerler, fan ve edebi.yatma bir bJzmet gör. 
mu.eralarc.a., hoşlanan tipler, ft dtlftlne bUtün aa.mtınlyetlyle b.nl. 

Kurban bayramı __.;tur.____,_ __ _ 

tÇ)42 nugUn Kurban Bayramıdır. Sayın 
toltuyucuıarnruzm bayramlarını kut. 
111.r. Ve memleketjmlzJ.n sulh ve sU. 
lıtU:ı içinde dalra nice bayramlara 
erltıneaini dileriz. 

13.ayram mUnaııebetfyle gazetemiz 
Cı.ıı:c.artesl, Pazar, Puar!est gUnleri 
O:tkrnıyacak ve Salı gll.nU?ıden itlba 
l'fın tekrar neşir vazifesine devnn• 
tdeı:el:tjr. 

haritası 
}Jayram e~i salı günü ıctka

c;.k sayımnda okuyucularnrııza bü. 
tün bir sabJfelik ve b,ş renkli bir 
''19-12 Anupa haritası" tıı1ullır e 
ıleceğiz. Bukünden müvezzinire 
sah günü idn bir V AKIT ısmar. 

~ ............................... .- ılamayı unutmayuuz 

iydiyye 
Geleli bayram yıırcla •akin bir ~ancla ~ok ıükür 
BQf vurun tes'iJ için Joıtlar bugun ~er ~arey~: 
Kesmeyin, zira cihan kufban olu~ gitmekteJır, 
T erkeclin kurbanı hep bırden. gelın, tayyareye/ .. 

DELi DERViŞ 

nfhayet btıyUk bir mobarrlrln, ha_ dlr. Otr,yocular da esert oknmafa 
kikı bir kıymet olan fl9flrtnJ oku-1 batladıkları gtin t;azeteıertnln iMi 
maktan hoşlanan edebiyat meraklı- kanaatine ı,tirak ede<-ekler ft ktl
sı bu romanda arad:rklarmt bula.. i ttıphanelerlne bir phMer U&ve et. 
caklarcbr. tiklerine inanacaklardır, 

Her JkJ roman forma 
hatlnde vernecekttr 
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Edebiyat: I ktisadi bahisler: 1 A... - . k ll r' 
1 d · 1) ---------- f • gır ışçı ar a 

ema e aır O E V ET M U O AH A L ES i N i N l AR U R E Ti llü~~~:~n::~:"'"u' , ...... ,,,: ~ 
11 On dokuz.uncu asırda .Avrupt.ı.. Ya::atı: alamryan sana)"i meınleketlerı bu l - :.! nci kAnun • şub:ıl 94

2 ~, 
da bü:-iik sanayi teı;ekkül etmiye 1 1 m.akir:e gibi ihtiYaç macldelerini ları için a~ı r ı~çt "ıunek kartı r:ıı• ' 

Yahya Ke?Mlin ,tirlni güzelle~ na kl~ll&l!tyoı. baslnnrlı:tan son::-::ı. bu sabada ilen I Recai Dıblan \t.•rmivebilirler. cak olanlıırrlan elli ı.ı~lden 1 
iren bir ~ok hu<:udu etler arasın. A:vnı şiirde. yi,ı.,;ıı. 'lı<lkkıı1 la ı;ı ?'iden m(;ı.nlcketl~r munzzımı sa- !ş~ bu sebeplerle zaruri olan ışçi lslilHhıııı t'<le:ı '"e lş kıırıun°5,ı 
la biri de, cumle yaptı>"ndaki ~ah- k. :-m~k yeıine, bügtin unııtıı.mu~ nayilerı'ne ıa·ı . .,., olan ham nıa•'.C!.e- Zir , , sanay:i kura~ak nıt>mkke.ler, r.em tahl ıııuc,,scseler Hclediye l!'llta 

l ....... ... LiberaJlorin " · ao.t =-~ .• 1;..ıieti d d o 
•ıııa murıııusır uata ık, 'kı bu. ,:~·ı ~:yırnrnk t~·ıni tercı~~ e•li. ,-i bulmak husu$tüHl- "a 0 z.'.?rna- . .. 

1 
,. 

1 
:ıl bunu evıet elile kurn:aJ.·ı1 hem e :\riiıllirlüğii tıinasın.:!a ıısıımış Jt. , 

da · 1 · 1 • "" ' , k 1 ·• ,, :>anayıle§e~z, oy e .ı..a mayam ı- L _ _, ~ 11 k b 1 d - ıerır 
ıynı nmar. on1J Jıger erınt en ynr. ''ltrı'' •ıe ' · e i':'l1esinı ·na kadnr e'-lerı'nde bulundurdukla r.;.ı . .nca ma arın re !l etı a ttr. a liı.telcn.Jeki tayin edllcn guıı 

) b 1 .... &umdur,, dediklerini kayd.::tmi~- k d 1 ıı le a~'lrıyor ve ugun mana arı r"emi 1fade ede .:ı:da, «v ıı-:ıat,. n müstemlekelerclen izd'ade etü. urnıaya mezbur uı: ar. knrll::ırını mezkur Mt;dürJükle 
:!rJiS!Jli" bazr ke1imt.<-rı, bize ma da olrlufrumuz~n·· ke11M•c;i1ıi tik. Bu kor:ı~ tarzına itiraz. erlen. ı ki d :\J .. J de Oj 

' • .,. 't'' !~r V:!Ya yeni mUst~mlekeler temi- lere ?.öre, suni o:an ziraat mem Şimdiye kadar sC.yhd!kl~rir.~iz aca :ır ır. ' u:ıv:ven ı:run er :ı 1 tııı4 ~inin datissılasınt duyı..racak ka- t-ugün kulbn·ıma_,·an "oh .. " ı·nliz- . 1 1 h d a 1 ·· - r~c"~t "lnıe"enlenlc h~lk Jııı. .., nı.ne ÇR lŞtl ar, ya ut a S J ayıl leketillill ~anayileŞine:=li değil, Zi- devletçiliğin iktl33dİ bakımdan '' uu '" ·' a ı 
ls.r c~.zip olan e3kilıklcrı· ic.·inde dan,, manası"le kullanıv_ or. Daha k" f d · ı ı ı · •ı'ırlı'l·lerl ··oılf ıerlne alt tJlinıP· in tşa e t ;ı.;ıyen meme reı crın raa.t memleketi • s.:ına~·i 1~1eroleke· ııangi ihtiyaçlara t:e\ aı• vermek ' ' r 1 ,..,ı 
·~krarlamaktn- tiem•-;tiın. Bu l!O· :ıek "O.ibitdması mlımklin ol<tn bu d 1 • ld ı. ,, ı c h'""u- r r" ,,ö,A• Getiri,,. - " · ham ma de erıni e e etme,; yc....,ı- tl tefrikidfr Zira Lüyiik !lanay• ır.in kurulduğunu anlat?yor. l<'.:ı.k:ıt ı. 11 " 111 e ıne ~ "· · 
ıuncu_cı.uyla şair di!e kzmct ett~ mls3ller bize sadec~, Yahya Ke- A d il 1 • ı h lk rJ • L rnckW rın• aradıl::ı.r vruna a sanaY eş. eski bir tarihi tekamül neticesi de- ı1evl~tçilik :·alnız iktısadi :zar:..!ret- .ızmı 0 an ° · ~ıı.u ma d 
~i t:azı kelimeleTi n.aı:nca zen ınrıt:n Türk di1in1· b\\t-jn inc~'ik)e. · · b'k d h ı ı rl h ı tın me buh2.rın sanayie tat ı ·ın er, ğil ani bir keşif neticesi birduı- 1~r:n doğurduğu bir s:stem değil- orı ı·o ,.e ıor ro :nu tcv ya ~ 

sonra o a !l.r seıı ır ın !Jtl scy- tire te<>.:.>.kkül et.miHir. rlir. H:ç dcğıl.se bu kadıır mtilıım c.\·r cc ece • n me. ., tnl~"ltirdiğj için ı .::ıı. fakat sa- ıile bildH:·:ni gn~termez; ıc:nL :zc k d ... b" · ki f ı ııut r k bü•il ~uil$ ~ 
iece bir ~iıriv_ t't luıvasI yarat:ıt:ıldi !-inmi!'!. ol:t!ı ifade <;ekiller;ni u. ,_. ıı..~ ark ı ı L ı 1 ·ı ı · d ı rrıfie; . ri t2>1.1p ~tti ki bi u.sssa ş mem- Bu ke~iften bir JCTııu meınlek:t- olan bir ~ebrp de i~tiınai zaruret- erı rnı•U e lı' erme .. r ~·ı 
~; ı-·!n hc-~tım~tzıı ı;iJ'yor. Şiirini, yırn~ınırak o müphem ha",ra~an 1 k tl 'l A ~1 " aı' b·ı· d n • 1 k m kl h 'h t ı ı - ·· e e er e vrnrıa ar:: ... n-a ~ ~ ı !er derha 1 istifade ~ tlı moni~lerse ler ir. ~u i<:timaı zaruret c'r o · a- sc e · u 11 1 roz I'! m yen .:.. . ·~ 
:mum·yetle konU·i'!'" Jılı:.tn ke- "'tn1 fanôrnr.aclıı.n na .. ıı e:i.iz~l intı. h 1 ld A 1, da cıe h . n ... •ı d ı · · 1 r· ,,oıııı 

t1çunım as1 o u. vru a , .- l.:u, onların ebediye:ı mo.b!'umi.vc~- d:ır muhtelif bölili!'ıleri i ı 1v:ı e. ,,,.sı:ın r m:ız c en er.rı ış e ı ., 
limtlerinı'l:n kuran Y ..n~.ı Kemal. hatn! elde etti.:füıi de isbat eler. .,. ı· " birler birer sanayi merkezi ııa ıne ler:ni istilzam etmez. Teknik im· den o kadıır geni' bir mevzudur nılyecektir. 
üml<>le-riı:i h~m konuşma c!Hiniıı ner~i ş'ir1erinde '1;ilzellik inti!"aı- ı· b h ] b b d · 1' ge ıp u :!.teket e era er evnn kaula.""I:ı n;Uli bu hı'..Susta geri k.a- l<i b~lıba~m" lıir etüt mevzuu ola. 2 _ F.:lrı ve d"ha az a~ır işci 

1
,,, 

~ül!l.l"l•rinden, h ~r.ı Je ~iğe~ şn- nı Vfl lnrz bu c~ns tah;:ıkkürrıterint" .. e , 
•. - nactıse..ta uygun c.~reyanları lıuı;;- lan memleketi"'rl kU...'"t!lr:lbilir \'e t· lir D!t, mühim esaslarını ~ikr:t- tihrlanı ~den mu-erc ... ~elerle rflııo 11 ~· •rle:!'den farkh bir surette ir.şa et- l"rırı;Ju oldm~unu sövlemek ls•f!me · .. ,, .. , r 'l 

. T b'" 1 ld • •1 . .J•-· .... d 0 .• 1 . raUzm ve cndilvit\Ualizın'in neti· kurtarmal·dır • .Burav.·a k:ıclar zjk... mt'k!e i_lçtifrı. edeceğiz. rıt ol:ırı:ıl• çalı"an n~r iı::.çf'ar ı.s .. \.. 
•ı. Jmar:ıcn oy~ o ug ıııu ı erı 'lıttım 2.!'!1 ... ar rr. ı~?r erı a ·rıs·"' ' ~ e• ~ "" • ,"! 

k • f .. b 1 • cesi olarak sermaye de büyiik te. redilen itirazlar ur.:ıumi m;J.hi)'et- l:ırını ı,8 .,,.,.,., 8k,,mlıklardsn aıtc• , 'Ürme e• ·ı·t>n u:a.: .ıı:ız omr; a- •ıa, un P.rtn da Yehya Kem lli bı- "-· d l~n başta Etat Polic.e tefükki- .r·" " , 

d .. h b .:ıi merkl.l2Iere do5 1 u giı'liyor u. Bu- te<lir. Aşağ. yu.lce.rı liber.ılizme lıer )nrrlır. , kat on a me•.rcut ,. e~r e. azı- ze l:'l"V11 rt'n, -;iirlerini gilzeJleı;ti- !inrl'!n sıyrılan devletb billı:ıss:ı ~ ~ 
1arını:ı ;ddh ettiı";: ·eçh ıl~ bir za. ren unsurları olaut'ıınu bir kere na mukaqil ~ark · çiftlik lıay:ıtmın itiraz bu fikirleri ihtiva cd_:ya, kültür işleri ıe nıUd:~haltsi zarureti l~çiler rıi rliklerden mektuP1'rı ~ 
f • • h normal seyrı' ir'inde tt.iltevekk;l Devle~ rr.ii rla.na.l~inin { devletçfü- :ılıır.~k ı.lcrh"'l ka,•ma'-anıııtta n. O!maktan zıya.Je nır kt.:\-Vettir. •ıa ,. i.erl sUrmU<ı oluyorum " geliyor. Eir m~I!1leketin so::;yal .. , • 

ti f 1. k. L ı·ı ... l ğ B k"l 'f .. il 1 k hav. :ıtrna devam edivordu. Alabil· ğin) mildafaa'."!r bundan sonra baş- bil . 1. 1 ha 1 m•'irııcanl elmelı'ı·lir. t ra etme - '· '·"' ~ ~ "''1':1' r:ı u. J .,,. ı ve ı :=t<ıe''e m tea ıı nyesın:n teme: .:. 2n rs iş ırri,. " 
ran ıhh:ı zi~a~e Tilrk •!ilmin §U- husus1an !19Yark~n !iiirlı>rinin c.iiklerine inkişaf eden Avrupanın lıyAorvru. patla bu'"yük· ""1la'.·ı·ı·n ""rı' nin b2:ı '- "~ bir halde b::rakı]I!!<l- S - T:ınzlıu edilecek bordr11~ 

1 t d a h d - 1•• -" • t t k l"'- 1· snna"·ı· ::ce""Jeketler'ne mukabil hi" ..,... ·' ,,. ı·· ı · ,, ,. ..... ıır a 2. ır.a v rnu. rsu;;ur. ;ı.n.1 rrıa~ına emas c mr =mı !!,. ı J ,. • :ıf b lı ması uz:.ımu mer -::nıyct namına birden itibaren teııE:hiil eilt . .::e" dl "' 
tilgi. tecrt.be, mliınares, \·e al:ş ''nr. Yahya Kemalin ~, ... sr ... ~~na- bir inkişaf :?ÖSt~rmiy<"n ve iktısa- ınkış 1 u ususta g~ri khlan meın ıyi bi!' iclril.ktir. Hars islerini ken· · 1 1 d 0.ıt 

dt b k d b• "ftı"k ı k kut1~rin milli ekonom:!eri il;ill ra numar::ı•ı ı.~c n tı a ı, s ,,.TA 
kanl!k okyor. E.;k.· T L:rK nes,.;ni tT•rn en c:>zin tarafr her sıli~ınit, a rm an ırer çı > 0 ma. di haline bıraJoııanın elim "'e•; ~- t - 1 !:ı • b 1 d ııı tır"· · d k ı felAkettir. Avrupa bu ~mretle ~i~er vap ıı.ı1 ş ''t' • u ıse aş :ı ıf'ı 
tilmeyen daha doğrusu eski Türk cı~r!l.1< etW~= rınt-.t<i. onun d<t ıı,ı:a tan deri gi emiyen şar meme- memJeket piv. a:mtarına hakim olu- sini biri p~k yakın. diğeri y:ı.k:n \•aınhıl':ık ve dır i~çi l!r;tl1ı~·~ 
n~srinc!~rı hos'ar.n:n.•an •lı van sı·- (F d7rl A hnı•-'!n t·ı·cı'..... A_, 0 ·e:!ı"nı· 1 kt-tleri arasmc!o.1.: :.ı:•ırıım gittikçe - taı·ı'hten ıkı" m1"sal nr ,,. gllzeı an'- 1 "" 

• dl r .. ~" - yor, .:;r:ı.ı.,n istediği tilıi istismar - ... ~... • =· a :ıt-ek otıın işı-irı;n ekmekre ... 
irinin .l':alk s.i:rinin iı's1n' bün•.•-- saJlıiı·':ım tabı"rle· ~,·;n·nı·ıı ".l~n.e+ı· htiyüdli. tryor· Fransa Osma"II ı .... r .. ra .. ı ·' .. - '° " ediyor. Avrupa serm:ı.ye~i. ham · •- "' ~ - ıısul!lnün lathikine müteallılr "t1 
si, cümle kuntll!."'U bakırnınrlan r ... ~tas1) i".t" bu <>'1 a d,.i'!il .,,:, ". Bu 1·-1.1·.,, ~f b'..; ı'ki -t "1'·- tı'pı· dd • ~ torluıhı m"I · 20 1 dd f ııı -s •IA "I" ~· ... u -""<; ma eyı p:k ucuza satınaiıhgı ıntm ~ · ·• namenın ne mı:ı e'i o 
"am!\n zan-an r.rzctti~ı •le~ıdklık- .. J-t'"' . • ,. yı' okıtrk•n. Itri D!>de ka""tsında bırakr'-·or·. Sanayı· mem d.:ı 1 ·r ı " · d bf 1 I ~ 

• • , - .,, J le-ketJere mamul rr.r •.ıf':Vİ im:ı.1 fi çtiın2i zaruretl?rder. biri de rı a 1 no UY((tın a~ır ış e r • ~ 
Jere, ince farklçrı, Ush··u hususi • 0fa,..:ı'nı"n n·u.01·kı'sı·n1· d1"nlcd1°!!ı1-ı'z1 1 leke .. , zı"raat m·-.1 .. k~tı·. Lı'~ra~ • "flk ğ' d ı:·~ I lı 1 B 1 _.. ' h .. ..ııııu· l ' .- '' " , ·" ...... ,. - · Yat-..m ÇO{ :r .... se ·n e • .ı.r p;ty R- k"1rulan sane.yıde "tıhı;;,an inzan!u- sm~ş o ma~1 ve e enıYe uu 
Yetle!'ine a'Şİn.ı. olmavan. ""!arı A ~ ı· f 1 b" lek . "' . d~ tlltm:ımr~ biri. Y:-hya ~"~:-ınhrı ta- ~anıyoruz. _.~ynı v~k:ır, e.ycı.ı ·~!!Tr I ızm tatd tar arı. ır ~l!m <.tın n koyarak eatxyor. Büyilk scrrna- n"l c'levletin ı:ok yakın alakn.!-ınc. hnririncle çıılışan işçilerin bor , ~ 

1 e yakın nuan .. J· ahenk Avnı ıfa- ya sanayi veyıı r;it"S.8.t iilkt"si ola- Yt>nin san<ıyi sah'ls1nfl2 geri ka- olan ı"htiya",!3.rrdrr Ameleni•t ~ıbhi hrrı ithal edilrnemesfne dikkat e4 !p 
z:r mıs:::a~arınr Tiirk na:ıvine ll'"k:!. .:ı " ' •.ıe ve hcıtl'-ı. aynr ritim . Me't'hum cağını, bir ziraat m~mle:Cctinin lan me-mleketlerfrı piyas·.Jarındaki durumu, gi,·eeek ve v, iv. ecck 1~1.-- cektir. !11 n bulur Hakfü· tte onu 1 rıac:ıl a. ı lr J ._. 

l d h . • . • ıoc.::: ı A ! Ekre-m sa"' nl:aydı !>UJ'- sanayileşmesin n 3Unİ ve iD"lıar.sız l:.u nüfu:zu bu mernHretler için en ri., bi1hassa kazahra kar~ı h~~~la 4 - Llst.-ıle i~imle>ri gecen sıı~ ~ 
sır :t!' 2.n ~ri dihr.ııze sının~ bır hesiz hun•ı " vz2nrn efkar ve ı't:ı.. '·lrlu.'.:. ·ınu. bo"yle bı'r m!"-l•ketı'ıı b'" "k ht"k eli B '' ..,r 
if tf h 'd 1 1 h .... -· _,_," uvu te t e r. l!lu:trın i2 ·sa. nnr ıamniyet altrn la l.;ulundunnak ~ses~Jere hk bir surelle ııvan~ , •• 

:ı .. ru ·rnu ven• e::ı ve · a ıa u~ Ô1> ı·ıe -.•\ta atı'" dU~tıı .. u"l ı Vl'. 2:-:rur·ı ola"a.k ~anavı m~m'.ek:.=J~rı li h d im I • kt k - •"ı.: " • • " • " - :-- - l sR a aki az zarar arını bir iç'n Uı.rıırt tedbırl!ri ı ittihazı ila. \'erll!'miyeceiUnrlen hıcllerfrıf v '!! 
yti. bir gUzt>1liktc. bugünün türk~ r1c2k ve şiirin sım!'lI a..."'l!Ztııı tek- ııin 1·mr..1Atına mu.ht:SP clctı.:gu· nu ı"d t f b li 1 · d · • d <;eE:inr'le Mtfa ihy~ etti~inı ı:ıeze- • l.il ,. ara a ın a mı, re1,cp e sı~'l'lsı hır.... rlcfııdıı bitirecek ·;c'dlife fhıar e ..ı 

De gur tiJ~Tlli an~ır:ın t:ın'1l111V. C4 a·ıa ediyor1• .... Ve hatta4 a-1·ej nUftt'l}ara • '-l"n rı. -" b 1 d ' j -ICJ' .._ 
lr. ... bü 1 1 1.Cl• ""' '

1 •n.rı. -"'•' n..-ıttos u mese.enin evlet İ"l muamc ı.::crinl tekemmill ettJrrıı~ •ı .ez ı:..u yapı ve nye me? \'et e- tine m:ıl ~·~ı·v·-!"caktı". Yazık ki d l B ti " l 
· · ,_ • ı · · 'f .. ..... · "" • c er er. •U sure e sanayi me:rr le- Qldııgu- o kad"r a"ktır kı" ı1·1 ·rra- l~zımciır. rını. ı:t•CT'sıv~t erını. ı a·ıe ~exil.- ta!:-be'eri bıtnu ink!r ed'"<'.,.k.r ,.e Her cereyan gibi lfueralirrıır. ,,. .. u 4 

. r·n· b 1 _. ı.y •• • • J ketı ~iraat ~m1e:kcti aynımı ~ımıı· ... _ en koyıı ı.nıımec:sillerı· ol;:ı,n a - P.el• .. ı'ye fktı· .. .,ı ~'fü .. Gr10fP 'it\ 
t- ı ı, u.un·ı"'1. nrı ş11rtıı ıı:nu:nı ve-1• ... r:ı ••. 1·rad· hr•.sı:•...ı._nd"lkı" -.·ı. bu l'.\'i'lrüşü de bir çok itir4 zlar, mu- 1: " "'" :... " " 

h • .. "' .• ır. :m ,.. Utün zira .. ,t Vı: ~ım I!ladde böl- Jnkiltere ve A. R D. dahi tı'tt"l~ı· F'kmek Rıuırn· ı,3 .,.ram grJnJerl .:t•:ısı ır,inue ::ı.nc~k tatmak mum. tizesine ın' anm:uorlnr, f•stnt ..... _ kab'l cerey;mlar dl)ğuruyor. Libc- · ' ., ,, 
• 1 ı w 'h 1 ·.r ... u .....,. gelennin sanayi memlrketlcrinin pi!D.nrla bır" dava · .. akkı· ederek Trtft, Aaklır. , 
.ıU!"l o 2.Cag- c· ete hur::ıda. yalnız re.."Ille b!!lı"r•n bu fa-a~'"•nı·n but- ralizme yar.;Jan itirazlar:n ~er- • .. ~"' 
b. k 1 - ... ' .. ı ~ - mthıtamlekesi haline gelme!ı?rini devlet elil.! :cap e ien tedbirleri al- fi Ha ' ır ~~ PE!.rça nru:lerli .orunı: lanrı:u ileri surtivorlar. o halele'.? t~stiyi hı:ıfif bir firen'eLı.e lüzu - d ~ - nıı-i mliıoc .. ,elerin b• 

• u~""'- .,,. .ı b l rak ,. k O!'!"tL"lll'. :l'!l~·la:dır . .l1e;:t"'i J,t:nl4: si;orta lfÜnlerde kartlarını aııırııkll ,, 
·~JJ.u~n bbri olan btbçe". '' halce muvaffakivet tı:1mamen munqan aş IVa !OSY" .::me, o.. BıırPva. katlar PıeMettikkr'l mU- ışleri bu ll'!cmleketlcırrle pek ileri· r~ ~ · ~ ·~ 

''Çticrıb yok bir kuyu". •·c~'"•ıl•r ıııınatk!ı-a aı"t v·~ı. :..dı"r. "'-k·nı·n milniznıe kadar vardığım biliyo. t 1 la ı ..ı 1 1.,__ 11 • ô ·tıs.at fficlii.rlnılü Ekmek BOl'O""- "-- ~ ..... -• = a ea ?" a etaust er, l'-Y.!ra eıın g :ir. Buna s~ik olar;ık nılilıim bir d IA ~ ~ 
~erıniyen bir ~ ... -:::.:ı". , .::ı ~.ı rjr K11nıı!'lf Sı:l!'ymana mersivesile A- ruz. rask·rinJ bc.ltal:-dıktan srınra ken.. ha.k kiltle~i ... ;., ~ :..\ .ıı wızıvetile ~ 1 ı n eri•Imic:.ıtlr. Mt1e<ıc:e~e~ ~ 
su!nmrş ruh, t) but Un ten ve bıraz (:Ik deni% aynı zam~nr'!a yazıldık. ı; -.:~ .. ~,....1~r;n! kuru'.'·orlA.Y. aJaknlanm:ıık g-ibJ i,t mat hır se- il_ n erini. f.~re mele ilzt>re lfıd ı ~ 
SRÇ", ''S<ın~uz gibi, bir fısk.H a. 1arı halde her SU'l"ctle rıraTarın<la-:ti husus~ ne müntkkidin ne ·le e- · 11.ormelerı ehemmiyetle feb!Iğ " -
hengi'', "0Wler tutuşan bah~e" haşkaltk c-öz cbUnde d•ırurken debiyat memurunun ( ! ) US.ve ece- Her ntemleket b~ tiln ıhtyıP.gh. be hin yanm'1.a, devletin bu ihti • nur. i 8 

'"' k l hi, k ·· ü·'- - 1 mamı s~ye-sinde \yi ci•ıruma soku- .......,, ~ mı... liun1ı kolay ve ırörlllebilir iz~hlara cek sözll olur sanı:-nn. rmr 2.l'Şl rya ece 0 1': """ dec:ı - lan bu in!'.anlenn ·c;:alışmalar.nrn -A 
Kelimelerine gcli.."lce. b,ınJnn l>tl{jlıunava imk~n yc-k H2tta .. It- j 'Bununla beraher, bütün l}Ürle- Se bile r:>.ruri llıtiyaçlanhl ıtıaş•- <'!aha rnU.s.ınir olacağı gibi iktı.eadi ) 1 

haJk <Winin kufü:ndıın ı:;.~ .. llı:t.r - rt'• nin nnıvaffakivetini .. ihti~arulr rini Yahya Kemale has htla!l, bir l:ıyabiJ•ct>.k s.<tnay.U kurnıalrdır:. Bu bir sebep de var 
1 

\ 'ata.ndClf: 
Cbn f2rklı olarak nediren kullan. dnnva". "S~lt\n~th tek~'r" . g-ib~ t~k nmratnr (Örs~k "onundur!" t 53nsvii ktır;:ııı:ı~s::ı. _ferdi ~'?'et- Kurban ho.:vrznr Yerine ret:S• ~ 
m·~t:r. Der.!z ve ses'mar.rum•! •rin.. :ı~ırfa•lt·rıcı ke!imel"'rle bezerımi.,, hukmUnli ald,.,nma'rfan verdi:!'en bir ı ı:rcl.,.n .c:ok. us:lin bır org~tıııaıoıYnrı G5rülüyor ki ı:nuht~hf s~bepler .rC'k istivorsan Kız·Jay Yulr,rt ~ 
ele ki ''heng5m~·· kelimet.i ta"Tl!! olma.sile de izi"h ed•meyiz Buna ~e mll.,ter--k t,..rafı olsa gerP.ktir. 'e ıncııv::ı.tıf ıster. Bıı ıse ancak d~vletin bu ;F11~re r,iriıımeAini ıa. .,, 0 kl 

1 l 1 t rt;: 'kti • •~1 B "d h s ca arın• !.lTiııtms. ı 
Men ha.lkır·. dilindC'ki mc:ııav ı. re. mukabil "Erenkövlln<lC" h1har" bir As-1 ''Yahya KemaUi.ne'' erfa.yı <eve ti" m<;vcuttur. "'ün ~ayet rurı "' ıyor. u mu a alenin 7aru. 1 - Topkapı Ahmetpna eaııı1.ı 1 
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Kaf§ılıklı nezaket sözleri söylediler. 
KAmüran. gittikçe kalabahklaşmağa baş
hyan saloncia mı..htelif kadmtan v• erkek
leri, zaman :zam.ın, hu.su~i bir alaka ile s~ 
Iaınlıyorda; Alişe doğru eğilerek bunların 
her biri hakkında fısılhya yu•n bir ıes!e 
ayn ayrı izahat verdi: Şu zat ~ıdr, beriki 
pr,lfesördür, öteki mnsada ıanşın ve iri 
kadının karşısında oturan banka direkt& 
rlidür; beri yandaki masada başhaşa v-e· 
t1p dedikodu y:t>.pmakla meşgul görünen 
iki genç kadm filan zat! bekHyorlar. işte 
nered-' ise şimdi kaı:adan içeriye girecek
lir; falan filanın !şıkı dır; fildnca hakkın· 
da şu dedikodu rlöııüyor; ıu ka!e.ba.lık gu
rupun ortasındaki güzel kadıo için arka 
ar~<aya sekiz mt-şhur tüccar iflas etmiştir 
ve bu cinsten d:lha birçok ehemmiyetli 
malii.mat. 

Aliş, §Öhret•erin husuııyetlerine ait 
dedikoduları öğrenmek-Len hoşlantnıştt; 
gördüğü çehreler onda alaka uyandı,..•· 
ycrdu; kadınlar :ımumiyetle .ıarif ve ço
ğıı giizeldi; Hasan amcanın rueclisindekı 
insanlara. benzemiyen kimseler ..• 

Aliş burada kendisini yabancı hisse~ 
melde beı aber n:hunu okşıyaıı. çeken, ya· 
kın zamanda aı.!apte olahileceğj b1r hava 
ile sarılmakta olduğunu farketti. Talebe 
yurduna dönmek zamanı geliyordu, Ka• 
mün.na Yeda ec'erek çıktı, Yüksek haldı-

a a 
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rum inerek Karaköye geldi, Beyazıda gi• 
decek tramvaylardan birisine bindi. 

7 
Alişin ta9ındığı pansiyon, Beyoğlu 

cadd2sine bağ~anan yan sokaklndan bi· 
rindedir. Yq1 e!liye yakın olduğu halde 
kırkını henü! geçmiı görünen h:.r kadın 
madam Yivi, gıoı.ıİ.f bir apartıman kab.uı 
aylığı altmışb12~ lıraya tutmuş, döşemi,, 
bir odasında kendisi oturuyor. öteki oda· 
l:ırmı kiraya ver1yor; topladığı para apar 
tım.an katımn aylığını ödedıkten baŞka 
nıo.damın geçinn;esine de imkd.n veriyor. 
Madam Vivi'nirı asıl adrnm ııe otduğunu 
k:racdanndan hiçbiri bHme:z ve her yeni 
gelen, ona eski ahbaplar gih~ bu kısalbl• 
m•! isimle hitah eder. V!vi, yerli ecnebi· 
lerdendir. ltalfJ\n tabiiyetinde. Baba ta· 
.r~fmdan Avusturyalı. Avusturvadan t•ı:al· 
yaya geçen ve rn~lezleşen bjr ailenin oğ
lu lstanbula gelip bir rum kızı ile evlenin· 
ce Vivi dünyaya gelmiş. Bu va,ıra kadar 
hiç evlenmemis mi, evlenmiş de aynlmıt 
mı. kocası ölmüş mü, sağ mı? Bunları ki· 
racdeı.rdan ço~..ı bilmez. 

latanbulda deığmn büyüme ına• 
dam Vivi birçok aeyahatler y~pmıştı.r; 
Avrupanm bellihaşh şebirlermde eıı nıer 
hur otellerde, ihtişam içinde ya~nmış ol~ 
d•ığunu he-r ye:); kiracısına mutlaka bir 
münuebet getirip anlatn ; lta!yanca, Al-

manca, Franıızca konuşur; çatpd erme· 
nfoe bile söylediği olur; yalnız doğru dü· 
rii~ Türkçe bilmez; Türkçesı saydığımız 
dillerin hepsinden karış\ıı ılmıt sözlere bir 
kaç bozuk ve ya.nlıf Türkçe fili Clive et· 
mek suretiyle vucude getirilir. Madam Vi· 
vi, tipik bir tatlı su firengidir. 

Kiracdanndan Herr Hoyzer Beyot 
luııun en büyi.ik lokanta]annoan birinde 
mühim ve mefhur l:ir O)kestrayı idare e
der, Viyanalıdır: ince uzun boylu, saç!a· 
nna hafif kır dqşmüş, artist tavn. elbise
leri temiz, batta yeni ve kuma.tt oldukça 
bahalı cinsinden olmakla bera.'J,er ihmal 
kara.ne bir surette giyinmdden zevk alıt 
bir adam. 

Herr Hoyzer memle-ketinde konser 
vatuar tahsiJi y...-.ptıktan ıonr11 bir zaman 
besteki.rlıjp tecrübe etmiş; ıanat bayatın· 
da muvaffak olmus mu, olmam1ş mı belJi 
değil; sonra m!'.ddi neticeleri daha mü'· 
bet bir it olara..~ orkestra şefliğtıe l:laşla· 
mıf; seyahat ve macera merakı ile mi, si• 
yasi kanaa•dar tesiriyle mi yjne ıehebl 
belli değil, mernJeketinden çılraTak Bol 
kanlan dolıı~mıs, b1r aralık Hindjstan:l 
kadar p.iderek Delhi'nin büyük bir ote1in
de ~ef dörkeate· ola-rak çahşmıt. muka· 
v~Jesi müddeti bitince Avrupayn ~5nmüş, 
fakat memleketine uğramadan Türkiyefa 
gelmiı, burada İf tutmuı, kazancından ve 

h!.yatmdan memnun, geçinip ıidiyor .. 
Her Hoyzer akşamlan aaat sekiz bu• 

çuktan itibaren tokantada muhtelif millet" 
lere mensup ecnebi sanatkarlardan mü• 
rekkep orkeıtrAaınm başına ı~er. titi&· 
itinalı. hemen hemen aanatıuda.a bqka 
hiçbir şeyle ve t.atta dinleyictlerle alik•• 
dar olmadan programını tatbik eder; di.,. 
leyiciler tarafından araaıra i~tenHeu bası 
maruf parçaları ç.ldırmağa meehur ol• 
mak onun için ::-i.Ayük azabdn, çünkü lnt 
parçalar program dışıdır ve Heı HoyzfJI' 
için programla vaşamak. programla çal~ 
rnak, programla ya\rp prog? amla kalk"' 
ınak hayatm başlıca zevki, mi.na.tı, batti 
kendisidir. 

Her HoyzE"r pansiyc:m arar-ken içinde 
iyi cinsten bir piyano bulunmasını •art 
ko~mu,tu, rnad1lm Yivi' rıin e\tiru tutması 
d,1 denilebilir ki burada höyle. blr p1yaııo 
bulunmasından dolayıdır; Her H oyzer 
gündiizleri saat ~ki ile beş ara11ınd.ı dai~ 
eV'dedir ve istekMere piyano dersi verir. 

Pansiyon Viv;'nin başka hir odasında 
Aınerikalı bil" glllzeteci otunıyo!'; bu a• 
dam~ madam Vivi'nin panıiyeınmu kendi• 
sine kanuni ikametgah olarak srı;ıtennir 
tir, fakat en az göründüğü yeT bun~ıdTT; 
ke:ndhı.ini çalgıh kahvelm-de, b~r1:ıuda~ dl• 
!er eğlence yerrerinde bulmıı.k evinde 
lmlmak\:an daha kolaydır. (Devamı 11ar) 
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~ö Gol - Darlan hikayesi bir 
lnomz Amerikan ihtilatı mıdrr? 

Varlık vergisi hakkında 
Valimizin beyanatı 

(Baıtarafı 1 ııcide) Oğrendiiimiz miikellellerden 
dır ki. ~arlık vergisi milli ~mr.1- ı bazıları 
Yetim.iz, ma.ı.t "!~ ildısadt bünyem~z Earzila.y BenjııIDen !? 000 000 
bakmıından bütün memleoketçe ı- Çjkda§vll n aile:-1 ı 600 ooo 
deal bir kanun olarak lcal"1;ılan. Halil Ali Bez.men 
mıştır. Kanunun tatbiki ve vergi. Diloorzadeler 
lertn tahakkuku için, taYin edi.. IAIJter Zllbet'man 

l 600 OIJI., l ' ) I . . l . . aı ı < 'er~ı:-.ınc .? en hu"uk 
l. :?12 000 . . - . ' • J •,·atan lı11nıetı, htanhuln nll.!ıJJI ol. 

ılı.\ ol'!nu.-. 
K etcl.iın, Poloııyad:ı, FJ'anı;ada, 

.\lr.·an.vadıı. İn~ilterede bir ~ok 
ınil~or.erlcrin, attın rabalannııı 
lıır harp leli'ı' eiile an'iızın dilenci 
haline ~elılikleıinı hır tiirlii hııtıı. 
lamak, onların ıliı..,ttıl.leri bo acık
lı halden ibret alııı.ll~ io;teme<h'ler. 

... - l 000 ouu d Ü . .. k 1 d.. 1 1 u. ç ~111. ır;: ort mı' yon :ı., bu 

~4diaeleri daha larkaız görecek bir tlurumdayız. lngil'" 
• ile Amerika arasında halledilecek bir takım pü• 

l'lzlü nolltalar 9labllir, fakat lıarb içinde bunların bcr 

Jen nmanm kısalığı malOmdur. Jak ve 1zak S11lanıon 
İstanbul gibi memleketin en btra.derler 

mühim nüfusunun en muazzam Şekerciyan 

servetinin, sanayiinin ve tıcaretı- Narlıyan Lutciyan 
Iiin toplandığı bir tebirde Ve Ye- Va.han Dik.iciyaıı 
kiinu 344 milyon lira,yı bulan bir •• ~rikleri 

Sehir Tiı ,·kiye yjJaretlerinin ba~m
l OOO OOO ela ~·iiriiyor. 
1 ooo ouo Iliç süp:ıe yok, ki memleıı.etin 
1 000 OOv hütlin nı.mrn .. lıı e\'fütlıtrı, bu;:ı;ün 

.,e,;nç ic:inrlcdir. Yeren , Yerebıle· hia mevzuu olmasr. mümk_ün cleğilclir 1 000 001J • <'eg·i i~in, 'ereC'ek para"ı olmayan T"ıılnrlılar, toııladıl.ı r. toplad1• 

lar, Sen·ctin 'azifelet nı, 'ccibcle· 
rinj hiç clü~iinmeıliler. "Yaı-dım", 
bir 'eb:ı lttıda r •ııı J;ı r:ı korkunç 
gôninılü. \ ' er~i J,,v: ~ı.ı;ı lığı, tabii 
lıir hak .... ayılı~ ı:ılıı ll:ı llıul;;j zen.. 
ııin artıım, l'i!°er :1eıı..;in hir de'\Je
tin 'k;.nntları :ı!tı ,. fa h:nııııııaz a, 

Yazan : Sadri ERTEM 
vergi tahakkukunda var.if .darla. • Mihran Ohanya.n 
nn \iz'~lerine ald?klan i§'İn ehem_ l:l. B. Korl 
miyeti aşikardır. şaıom bira.derı•r 

1 OOO OOIJ lar da 'erdıJderi paradan de,·Jete 
1 000 000 pay a~·nldı;ı için bayram yııpıyor. 
l ooo ooo B 

Darlan anla,max. 
biı bir Fransız meı!ıelesi ol· 
tıkarak idet.a bir İngiliz 
~n da.v&.9t haline so. 
lrılk istenmektedir. İki Fran. 
ilta6mdakj ihtil&fm bir gun 
"1tittefik devlet a1'8SI1ld& bir 
. ' halini alacağım tahmin 

gilçtü. Fakat Anıeri'kanın §1.. 
Atrikaya ~ktığr giındenberi 

~i Fransız Al.W'tnda1'i ihtilM 
•. dünyayı~~) ettiği gi&i, 

'\'e Amt>rikan politika mu· 
, guetelerini. neşir organ. 

it. ela meegul etmektedir. 
ltt hn me5e1c niha:ret Avam 

unda ham-retli bir tophttt. 
il.:... 'ebep oldu. 
"'ile kahrsa meselenin bir tng;. 
"• Amerikan rlavası hftlinde 

atrlma~ ı:ok mtiba1ii~ah hjr 
"tn İfade!'lidir. 
~ Fraıısanm ısukutn a;. 
~ ib"baren dö Gol mtittefik

'«. ~Pb~inde yer almış, lngilte.. 
~ ıtlbar görm~tUr. Amerikan 

e&rinin ,imali Afrikaya. çık. 
ba.tJanla Amerika ara~da 
lnahiyette bir anla'manın 
lUnaınıa sebep oldu. Ayze.n. 

~ ile Darlan ar:ı.smda yapılaa 
ın R11ZTeltin emrlle i'm7.a. 

bundan İngı1terenin ha· 
" obıo.ama•ı lnı;ıltere ve A. 

arasındaki ihtiWlar hak
Dtlltalealar yllriitölnıeıtıne 

Ofcfu. !ltittefikler araunda 
.1 olduğuna, cmlann b•ı 
q•l"UlnJ 90Dtma. kadar bir. 
~ ~tiiremiye~eklerini dünyaya 
lı.~~ i9teyen mihver propa
~ ~ da hundan aYaml SUYet te 

'
11e etti 
.\'l'rA. im anlapıazbğı Av-

'\... l'Qpayı bolşe"·ikleştirme ha· 
\ ~ 1'!r rııukaddeme'.li halin
~ lenneie muvaffak oldu. b. 
~ 1ilsilesi §Öyle tertip edildi: 

~~ lagliltere tarafından tu. 
1-~· Aynı zamanda dt\ 

.:'V)'etlerce itimada layık gö .. 
~ td:edir. Blna.na.leyb İngi1te• 

Golü tutmakla Avrnpantn 
re t~ı'ki i!llini ko)ayla't(. 

~il ise AmerıKa. taratm4an 
l1l kta..dır. Darlan !a.ğ Cf'rıtıh 

dut. Binaenaleyh Amerika 
~in Avrupayı bolşevikl~· 

~hte faraftar değıldir. O hal. 
t İllere ile Amerika ara~da 

\'ardJr. 

~]W>e ile &nerika arasında 
~ ~ halledilmt>uıi!ll bir taJmn 

1~ ''lU'dı:r. Fakat bu ~
~~. birer ele al;ırak iki 
• ler bir riin harp haline gi

de ileri sürüf-ebilir. Me!llell 
l'a nı~lesi bo h™'11!11ta. tn. 

ile Amen"ka arımnda bir 
ltıevzua gıôi tellkki 4!!'Ch1e. 

lio..<1eneraı Sikorskinin Çörrılin 
~ 1eyabatinden aon.ra Aıne· 

)'ıı, geçmesi. hı1TJe(lilebil..~ Po
hudntlan ve Ruı;yndan !'.'f· 

~ıi evvelki Vakii 

18.12.91. 

loid Corç'un nutku 

~~n lııgi]iı; mathtıalt fn EtiJiıı: h~,_ 
~it flin beyanattnm hali lınm·d:ı 
F!,~ ilkti gayri mıimkün oldu~u-
osterdiğini ?.fkrt?diyor. 
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kanlan Polonya tömenJeri a1e ali. 
kalıdır. Fakat Polonya genenlinin 
Londradan oldukça muğber olal"ak 
Vaşiqtona. ~eÇİşini bir btiyü'k an
laşmazlık, büyük eb'atta bir iltti. 
ıar şeklinde mütnıea ~tmek Dar. 
lan, dö Gol Jhtilifmdan da.ha e~ 
it bil" surette ~ö-.tell'IDek de miim. 
kündttr. Fak~t ~ğdan, ~o]dan 
gt>len tandanılı t8Deyüller ort,.. 
5mda biz hakikati •n iyi bir 'üil
ıle görecek bir 'f'aziyetteyiz. Jla.kj. 
katı 'n veya bo fll'l"afm tef'4jrine 
göre değil, hakikatin seyrine naza. 
nm oldni:u ~ibi Anl"mak mümkün· 
dür. D ARLAN, dö Gol anla~mar.-

ITğnun İngilterede •e Ame. 
rikada bı"r taknn tefsirlere yol aç
masını il.i memleket arMmdaki 
menfaat tezatlanndan ~iyade cf'1 
Goı ve Barlanın ph5iyetlerj ara. 
sındaki farkta aramalıdır. Dö Gol 
harbin ba.,utdan~ri mUttt>fJklere 
sadık kalmıştır. Bu sadakat bil· 
hassa ingilterede bh brakter me
selesi olarak takdire nıadıar ot. 
muttur. Fakat dö Gol harbin de .. 
"8mJ müddetince möttefi'kler he. 
sabma bir kamnç ka.ydedememjş. 
tir. Dakarda mağlup oJmu§tur. :Cu. 
na mukabil Darlan Fraıısasının su. 
kulundan sonra tngilterefe ka.r,t 
pek düşmanca. bir t"ePhe almıştır. 
Fakat altı haftadan~ri »arlanın 
nziyeti tamamen de~1'~. 
ımtttefikleriıı 8"ma1i Afrikaya çık . 
ma.gua, JVdmı eden oılur. Onunla 
yapılan anla~a muka,·emeti orta· 
dan l•aldırmı,tır. 

Diğer taraftan Dakann mötte 
fikJer cephesine girmesine ~be~ 
cılan dit Darlandır. Bu iki MdJse 
Darlanla a.nl-ıımnaıntıı eıoa911n tet
kiJ etmektedir. 

Buna. rağmen lıt-r mutellefin Top;k Ke8erya.n 
birer birer vaziyetlerini., va.rlrk Suruki mahdumları 
derecelerini, :hııklnlarnıı tayin ve 1'. E, ve Tünel 
tesbitte ne kadar itina ile ~rş?J. Türk tiY&tro oirketi 
d1ğın1, ne kada'l' ldilbe hareket Hırdavatçı ~ 
edildiğini billıamJa tıehuiiz .ettir- Burla biraderler 
mek isterim. 1nsa.nlık tariliille f:a.hibfn .seai 
mutlak bir ada.leıtin müeııair olma_ M.usta!ı\ Ahmet 
dığmı teslim. etm.ek~e bt:il'aber. bizi:n Çanakçılı 
bu adaleti temine en büyök bir İz&k Tamapol 
hassasiyetle çalı)tıtımızt tel"ed. Zekt Kehrlbar. 
diltsüz &ÖJ-1iyeobilirim. Kitapçı llyu Bayar 

Bu sa.yede varltktarm(tan yapa. H&a.n Tahsin ve 
calrlan fedakirtıklarla. mJllet Tar. fTü.anU Aner ka.rdeşıe 
lığını koıııyacak otan mtıkelteflc. Agop Mi.balyan 
tin borçlarını ,en ~u bir inan. ı:;uııa Fazıl 
la ve gönut m:uiy1ıe .-eve le~ ö. F~rldun Cpa.§4>: 
dt'mekte tahalük göst.~leri.ne Sokont Vakum 
şUphe etmiYoram." Şark deri firkett 

Bizim yapttğmm te~ta t;e. R.ırkor Zangoçyan 
re : Mustafa Topçuoğlu 

İki milyon lira: İki milk~ Miill Reauttrans 
Bir bu~k mtlymı lira: 1 .. Vidman •e oerik:i 
Bir milyon, bir buçuk milyon. a. Bohor Uzyeı Peru 

ra!mda: 9 milkelltf, Nahme Pea&h 
900 bin bir mtıkeU•f 
800 bin: 8 m~~f 
700 bin: 2 mUkelld 
600 !bin: 16 mUkellef. 
5ul1 - 60Ci : 12 mükellef 
400 • MO : 35 mtlkeUtf 
300 - 400 : 49 mükelJef 
200 • 300 : 83 mUkelltf 
100 • 200 : 92 milktUef 
Diğe-r mükelleflerin vergiei git. 

tı"kçe antmakta ve aagarl 600 Ii,.., 
Ya kadar inmektedir. 
TRAMVAY ve ELEKTJdK b>ARllst 

PABA.YI YATiRDI 
lııltlkellefler vergilerini ötre1tmek 

llzero yamı da tubelere mlln.cat ede. 
rek öğreneblleceklel'dw. ŞUbe.'!.erde De 
teıer utlı bulunacaktır. 

Varlık .e-rpl.ıUn taıı.tlib de baı . 
lıuımJfbr. lJk olarak tram•ıy ye elek 
t!'J.k tdarest ~74. bin ljrtUJk VO?'J'isln! 

Yunuıı çimento t&brikası 
Suren Pu.ta.dya.n 
Tara.nto mahdumlıı.n 
Aal&moıı Behnua'l'ee 
Yakop 'B&yar 
JAybovio 
Turya# firketi 
Çikolatacılık ıirkett 

Ka.talan bJ.radeı1er 
Sa.1amo.ıı Beha 
Avram. Mazon n Sa.l&mon 
Boton firlr.eti . 
Benker kardeııer ıirketı 
Mehmet K&ramancı 
TeTfik Te Bqir Tatari 
Hırdıtva.tçı Mirtat: 
Karabetyan 
Kitapçı Sel{lih L'Otf1 
Kendir ve keten A.Ş. 
TlilAt Teı:el 
Filu'ot BaYraktaroflu 
E'lıcukcu Aplkoflu 

800 000 
u yıl, b?.)'ram bir gun en el gel. 

ıli. f-.inılcrin kar~ı,.ıncbki rakam-
7:iO OOO l"rı ol;uyanlar, okadar kiic:iinı<ıe-
671 000 
630 ooc 
ôOO OUO 
600 OO!i 
600 OM 

500 000 
~00 ooc 
500 ooc 

nen, \'ttrlığından şüphe edilen a· 
rlaletin ~·aman bir krhı: gibi sı~·rıl 
ılııı:rnı dn ~iirdlller. 

:Xe ~ urtda~Jı'k se,·gisi, ne tic;ıret 
ahlakı ne in-.anhk aşkr, pirn•ı:ıyı 
akla Y~tfon bir hr1.lde tutablld.i. '!\fi.I. 
Jet, rntau ıığnınd:ı. her tiırlü fn. 
c-iaya, Mtıraba, iç Ye dı~ n<' l:ı.rına. 

hnc;l\nbrını0 k ıfc ... i ·ılmai;a mııh. 

ı.iınıclıır. Bıı lıc.ıl ... ı•ı de anlama-
~ nn1nr ı:ol<tn. 

450 ooı:: katlanıyordn. Falı:at ne yazı!t, \<i 

f.,te şi1ı1ili nrtık hü~\in kazaııg. 
111 rılr n t!c' l!!t in 'r ılıılnyıc;ile mil· 
letin ı•a\ ı aYırılını..,, lııı:unuyor. Ve. 
rc11lcr de 1nraT etııı IJ cı·elc. Elle-
rinrlcl,j ıınrn J ii'kc;clerek yine ,.et'. 
g.i 'etıne<lcn e" elki kıular 7.engi'O 
"':ı' ılP.Nlklardır. 

bu fcdakirlığın, ~·arı .. ı yafıtr.a 

-1oo ooo ı:itti:ı e, öl>Hr yansı da. in"ar .. ı.ı: 
,·urgııncul:ırın <'e'ıine imli, ~Je~er 
parsı. ~·alnıı viı•danlarr na,.rr)at· 
makta, •mde yürekleri tıağlrla5tır. 

lliilii-.i\ lıerke<;İn "'C' ıııc• cği tıi• 
t!Üorleyiz. 

400 OQf) 

350 00(1 
350 000 
332 000 makln knlmıyor. !!;Ö1)eri de kör e- HAKKI SUHA GEZGiN 
330 000 
300 00) 
275 00') 
260 000 
223 00~ 
200 001) 
200 000 
200 O()t) 
179 000 
ı~ 000 
1~ 000 
ııso ooo 
1150 000 
ll'IO 000 
1150 000 
uo 000 
120 000 

ıo:s ooo 
1015 000 
100 000 

lOO 000 

100 000 
90 000 
80 000 
8-0 000 
60 000 
50 000 

-- . -- - -·-··-·-··-- E:i F:.ı _ D f-::?.--·-··1 ~ ......................... _,.~·······---~····~-
Dostluk kup 

maçları 
Sl 

Bugün F enerbahçe - Beşi laş, paza 
günü de Galatasaray - Beşiktaş 

~arşılaşacaklar • 
.f&n Çac;ini.n n'iker olarak Kol'l,ra.. 
ya gitme<1i nc .. ikla!'o için teın.tW 
ı;üı: bir krynıeti kHybettirmıştır. 
bugün Feneriıalıc;~ kar::;.1smda. B&o 
~lktn-'ın ~ıkıtrabileC'eği en kU\ ı·• 
li takan .şöyle olabilir. 

yahrJDI§tır. 
EYliyaı:a.de Nurettbl 25 000 

M. Ali - Yavuz. Hnisto -
Feyzi, Ömer, Hüseyin - Sabri, 
Hakkı İbrahim, Şeref, Şükrü Amme JıAdiseyi askeri mahiyeti 

ile değil, fakat dalıa. zi)'ade ahllki 
za,·iyeden müt.aleaya me)'l'aldir. 'ı b~madaıı tayine ~·h~ak bjr ha. 
İki bu~ le1le mtttteftldere yar. yal olur. 
dnn f'denlere kaı,ı cephe alan bı"? 1 S ANIYOBUZ ld möttefiltler 
a~ altı lıa.ftadaoberi yine bi- ı eephesindekiler io.ln ilk 
rfncl ~ıtını ·~ Ammenin tuba. 1 hedef n.ferc ula,uıaktır. Bu he. 
fma gıtmeJctedır. Daıtanla Yapılan l ılefe vamıak için onlar dab pek 
an1a"'1Amn. ~trf •keri gayelerle ' çetin 70llardan ge~ğe mecbur 
yap~ ol<!·ı~uua imnmamak iç&n oldoklanrl.ı f.akd" ederle 

İRAT SAJltPLE.RtNtN '\',ı'RLlR 

VEBGıst 

t.tanbulda gayrimenkullere ta.hak • 
kuk ettirilen varlık -vergi8i uıUkeUe! 
lerlnden bir kı.ıım.mm isimleri de ~n. 

ıaıdrr: 

Do5tluk kupa~ı maçla.rına bugün 
Şeref "'tadrnda devanı edileoektlr. 
Bu mUuaoSebetle Fenerbahço • Be• 
3iktaı takımları bu mevsim ikinci 
defa. olar~ karşı ka1'1JY3 gele~ek 
iki kulübün yaptığı maç ~ok zevki~' 
ve heyecanlı geçmiş neticede Be. 
5iktaşb1ar müna:zaah bir golle Fe. 
nerbahçeyi 2 • 1 mağlôp etmil:'ler. 
dir. Bugün1-u mao bunun bir revan 
~r olduğundan birinci-;ine nazaran 
daha zevkli ve heyecııııh olduğu 
mohakkaktır. İstanbul şampiyonu 
bo sene g~en ~nekine nazaran 
konetinden biraz kaybetmi~tir. 
Sabrinin Galata!aı'aya girdiği lıa1c 
lnn<lo.ki rivayetlerin ne <luecere 
ltmlar doğrn ol<lni'unu btlmemekle 
beraber biz: J;:endi kanaatimize.:! 
bnn& ihtima.1 venniyornı.., Son gün. 
lerde ciclden gllzel oyunlar oyın. 

Besil•tMın bu talumrna kar§ı: 
"arı lii.cil'ertlilerln çıkarabilecekle
ri en kuvvetli tal.ımda ~ tekild.,. 
olabilll": 

s:~p yoktul', ÇU!ddt teıka ttlrlti· ı' Londra Avam ~amn~a ~iz. 
:u:u..e~~n~lu mesel• Fransa. Ji eelsede anlatıhnak istenen ha. 

.ıa.ıuını daha Avrapaya ayak ldkat lmdul' !!Jamyornz. 

Çay yaptı. Sonra otunı.p Dik'~ 
bir mektup Yazdı. Ondan ayrılalı 
ancak iki iiç na t ı>lduğuna göre 
böyle yapmasını doğru bulmuyor· 
du. Fakat zaafını nıanbk Jruneth• 
le yenemedi. A,lc mııntrk rlinlen;i. 
yordu. 

Karanlık J:iasımştt. Mektubu aJ.ı. 

rak ~den yftr metre kadar llerld? 
:ı:of üzerin de bulqn'ln poslll ktı1u
suna attı. Han g\n;eldl. Genç kır 

eve döndft. Kapıyı kiUUeyfı> sü"" 
f'üledl. Df'kiş sepettni :ılorak v::ıt.:=t 
geçinnelc il:r.ere işe lıoyuldu. Al'ı 
fikri hep Dik Cıördondoych. 

Y<'mek onnc;ı n ıfa oturmuştu . <hll 
Yanıba,ında duran J-,ir petrol l:"ını. 

lıasiyle ·yarı ay<lml•ktı. Kenarlar 
loş blıyordu. Bah:ı!·ının hir çor<1· 
'hını famir c11iktcn ~cınrıı i11ne~i hı· 
rn1dr. Tiu sırada ~ö·ii mulbak kıır>·• 
"lnıt il!5ti. T<aın ,·:ırı arıılıl\h "" 
biri ~·:ıva~t'll iti~·orrla. 

Genç kız hir an ·lehsetle h~re
kcl ~i7 k:ılarak dıır<lu. S~nı·:ı rr~;ı. 
T'C'tini torıfa:nırnk lilrek hir ~sle 
h:ıYl<ırrlı: 

- Kim o! 
l<:Priye biri ~irrli. F,lk'in kor'k•t• 

dan sPsİ çı1tm:ırlı. R•ı arlnm iiıerinC' 
gPniş hir rıarılP~iı ı.;iymi~!i. T-lıı~ın· 

da ,.Ü7ünün heı• tnr;:ıfını l<tıpl:\y;ın 
Iumı;-uk bir mn-ıke nrr'lı. Petrol l~ın
li:ıı:ının ak:ııeılen ısı~ivle mıı ... krni:ı 
mihrl:ın gfö:Jeri İe'ırlit'ki"ır bir Ş"• 
!;ilde prrıldıy•)rdtı. 

Gelen, mac:kenin :ırk:ı~ınd:ın l1n· 
ğıık ;;-ılrnn bir ~e~Je: 

Ba~ınnayın ve )"e;·inizrJen kımı;• 
uam:ıyın. 'dedi. Si7C• t>iı renıılık va• 
pac.ık de~ilim. · 
r~~ 'kız 'kekeledi: 

1 - Siz kimsiniz? 

Nakleden: M.KARDES 
etli: 

- Sizi Re-ven kııc kip Tar Elk 
Bennet? Dik Gordo.ıı, Filip Conso"l 
ve "Şef" ... · Bunlann içinde ,;bi 
hepsinden fazla seven "'Şef'' .•• 

Bir eenp bekllyonnuş gibi dur· 
rlu Elk cevap vcrecelc halde deltil<l i. 
"Scf" devam etti: 

- Erkekler hep kadınlar ıçın 

çalışn·Iar Elk Bennet, dedi. Erke':< 
!er 'karhnlar için ç:ılışırlo.r. onlnr 
için adarn öJcHTriirJer, namu~lu ve• 
'.\'a namussuz her h trcket:kr! mıı

hııkkak bir karlın içindir. Elk nen · 
net. ha:yalımrlıı henim için hu ka· 
dm sensin . 

Elk 'ordu : 
- Siz kimsinh? 
\fechul adam büvi;\•etini ı;ıııl~· 

mektc ısrar ederek: 
- Ben "Şrr'' im, dedi, sinıdilil.: 

hıı lrndan ktıri. f<ımlmi, hu ismi 
taşHlırhnı:ı: zamıın ö~reııecek~infı. 

Çi\nkli benim olacnksın1zl 
Genç kızın ledC'lıhllş cimi~ hnli · 

11 i görerek illh-e etti: 
- Simdilik hir şeyden korknı:ı• 

yın. Siz bana keııdi:tl?. ''' rı1.Antzl<ı 
ı:ıeleC'eksiniz! 

Ella haykndı: 
- Siz cıldırdın1?. m1' Ben <ıiıi 

lanım1yonmı. nıuı 1 evlenehilirim '! 
Rica ederim, buradan ıridinh;! 

- Şimdi gidece~lm E11ll, fakat 
<.>enp vermeni1:i hekliYorum: Re· 
nimle evlenecek roisinizT 

- Hayırt 
'Tekrar etil! 

Omdlt Verter 20 bhı, Edina Narlı. 
ya.n 50.000, Serkis Kmacıyan. 100 bin, 
t!yae Bayer 30.000, AJ!eddin 70 bjn. 
Alber Siyon oğulları 74 Mn, SUmeı 
bfı.nk HO bin. EmWt bank&llT 34 bin, 

(Devamı lr üncü 'cif!} 
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kendisinin öldürdüiı'!inü iddia edi• 
yor. Bu itirafname btnim elimde ... 

- Le.- Brndi mi? 
-Evet. 
Genç kız: 
- Yalan! _diye ha~kırdı. Yalan! 

Beni korkutmak için böyle söylU· 

Cihı>.d - Murad, Letip - E. 
sad, Ali Rrza, ômcr - K. Fikret, 
Nnci, Melih, lbrahim. Halid. 

Maamafih Al dının batta o~ n&.. 
tılnınsı ve ı: adm soliçe almma.~1 
da t ena o)ml\7. kanaatinıleyiın. 
Ku\ \'et itibariyle iki tnkrm da hin. 
birine ıntisrı.,·irfö·. n.,, ~ebepten dd,. 
layı bug-ünkli oyunun çok ~etl-n o.._. 
t'ağını tahruin etmek zannederim 
yanlı~ oJmıyl\taktır. Ye frr1's.tlurt 
dan istifntle etmesini hilen taraf 
mııçı knznnacalrtu. 

En kuV\etli ihtimal bf'raberljlk. 
tir. N'etioe ne olursa olsu,-ı !'<nnu j_ 
lih·e etmek laznn. Dostluk kupa~ 
:'smj altında tertip edHen bu ~. 

kız: cevabını daha blhük bir kuv yorsunuz. Jar maatteesslif bu isme uymıyan 
vetle tekrarladı: TeJ.:rar ediy-orı.ım: Benimle bir tnrz<l& bnşlantlı, İki ezeli ra i. 

- Hayır "")af • evlenecek mı'siaiz? • ı b • "" I hın çul• ıeyecan g~n m~ı lıa.. 
- Kabu1 ederseniz ııize ne i~ter· - Hayır, ;ısl:ı ! Ölürüm de si • kemin yanlı., bir karan yüzü-~den 

seni:r.... ıinle evlenmem t ynrıdıı 'kaldı. Ilundl• en biiJiık "ka• 
- Bana dünyanın bütün altın• ''Şef'' cevap nrdi: bnlıat lıakemde olmakla beraher 

larını verseniz gene sizinle evlen- - Si1 bil!rtıiniz. E~er kararını- iJ,j kulüp oyonculnrrnın liizoms·ız 
ıneğe raıı olmam. xı de~iştirir ve k:ırrleşini:r.i ölüm • ısrnrların<la te--iri YıtHT!r, Hatta 

- Size altından ı;ok dabn kıy· el~~ k~rt.~rmak isfer~eni:r. penC'ere·ı bu hu"u"fo hafta jc:iorle C:Lkan ha. 
metli bir şey vereceğim. Bir ha,·,1t nl7ın onııne beyaz bır bez asm:ık ıı O":tzcteler pek acı yazılın bile 
ha#ışl:ıyaca~ırn. · ~oret iyle h<.>ni ç:ığınmı. 1 yu;~rşlar. ''.Do'i;tluk mat;ıncla Jrn,·. 

EIIA muhatabının Dik Gordono:ın lrenç kız h:ıc;ım eJlerine rl:ıv:ıya· ga çılttı'' gibj Jıak:knte nymıynn 
hahsetlil{ini z::ınnetti, çe,·ap vere· r:ı k <;aYı kl:ır llil'ıi mı lrl:ınd ı: ) nıılar J ~vara!c hakikaten ortnhğı 
cekken "Şef" devanı etti: - Y:ıl:ın sih·lii\'Or! Ru doğru o-I bı:l:ıml rrm<ılnrdır. J-.te füi "füirle 

SiT.e lmr<ie.oı;inizin h:ıy::ılmı ve • lnmaz! fmliibiinıüz \e onun <lei!erli idare. 
rcceğiın! Diraz sonrrı başını kaldırdıı!ı rilerile oyuncıı~an bugÜn bunlan 

Bir an genç kız düşc:cek glbi ol- Takit odarla kim~e olm:ırlıl!ını Hilr·' hntır ı~nrnk oyuna ı:ıkmalı ,.e ım. 
du. etrafınua her <;ey dönüyordu. rlü. :'\Tutfok k:ıpı!iı açıktı. rlıs:ırıyrı hs..!i\ "ıınrtmenre '1)tın gli-.rererek 
Düşmemek için sıınd:ıl) a~ 1\ tutun, hir gö7. a ıı ı. 1.:imse :roklıı. l\rıpıyı )1cm eflSı.rı tınıumi.re~·e hem de l u 
du. J<ekeliyıırek: , sür~ülrnırk ~c ocfa~·a ı;ıeri ıWnmek "elrildc ya11lar ~ dZ:tral; •"'rtaJı '' 

- Ne demek istiyorsunuz? dedi. 1,uw'!tini qi)slerclıilılikten sonrıı lııılandırm:ık İ'>tbcıılcre !~i bir nıi. 
- Size. Glo~esler hapishanesin- ıliisiip b:ırılı,·erdi. ı ıııur.e gö.,terınelidirier. lluqünhii 

de idam mahkumu olarak m:ıbpu<ı trfr~i salırıh ı.ıi\ıTeri nğl:ıın:ıl,tn•ı ınarr idare ctlC<'el• hıı'kP.•n arim(l.l• 
bulurıan kardeşinizin hn:vıı.tım bn lilp kırmızı olmu'.5. renı;ıi s::ıpsarl\·~ ı-ın dıı çok dikkatli oJmao;;ı ,.e (lfo 
l,ış!:n.ıcn!ıım! dı. Bııı-::ı dünii:rordu. Geceld hfirlis" rite..,ine lıalel ~etirec·ı:~ her tüı·hi 

F.W\ bir sand:ılysyıı çöktii. ne ol• lırıkik:ıı ıni. :roko;n bir killmo; nıuv· Jınreketc rlılha bidayet:en şiılllet. 
clu.ı!nnu pek dr k:ıvr;;~·amamış ol:ı· ıhı? Rey bir cinayet Mr~in. lm~:ı !e miirfahnle ederek nıaTii1 olmnı;,ı 
rıık söylendi~ ı .ı~ıl ılıtiıırnl YCrebilirdi'l f:h:ımdr. Bi;ı; buı;tün lıfl' i.'kı ldübıi. 

- Kardeşim mi't fdam mnh\:~. miiziin bize 7:eYkli. \'e sportmence 
mu mu?.. So~uk für lfanYo yaptı "~ ynnm hir oyun 'ieyrettir<'ceklerıni fimit 

"Ser' izah:ıt verdi: saııt '.';Onra "3Ziyeti dah:ı ~iikt'ınMl~ ediyoruz. Her iki tnrafa dıı mu. 
mütaJAn etmr~e fösfadı Bununla Y:ııffal""" ti t · .ı • 

.
-· Bu.criin salı, karcte.~iniY. ''arın. . · • .. J c er emennı ecıerız. 

k 
.,, beraber mec:eleYe bir hnl ":trcsi hu- GAJ,\TAS~RAV BE'-'tttTAS 

ı çarşamba günü idam ec"ıl""'ek ~ • - ;;ı " 1 "'" lnmı~·orrhı. Alel~ccle hir fincan Dll~tı l· "'"'a Eğer Jıenimle evlenmej:!e söz verı·r: u ~ ,._,, mın ııon ''c mevı:ı· . •·.ı,· i ı·ı 'c ı -.onrıı k•·~:ıb:ıv'1 inirı minen mtihim maeı oI::ın G.ı:: .• Be-
senıı ve sizi arattı~ım zam::ın ~eliı- Lonrfr::ı tren!ne bindi. Pl"nrercsinc il t 
~eniz k:ırdc'jiniıi kuriımrım. ı • a" m2c;ı pnzar ~iiniı aynı "'&. 

hevn7: h!r he7. koTU"' "Şer• in 'dedi· ha..t:ı e>yı1 n• akt Lik •-- Dedl .. afs cıo- ....... bile h"'-- ,. • a ut' • ır. \'c H.U~ 
fte,lmt na~d kurl::ırabiJir.,inı'ı.? ı. n1! ra~ .. 11.~ l 

:\Iec;:hn.l adam cevap •~rıti~ • 
- ~en ·~eT'" h'rı, "-Rurhn'::ı':ıl"" ____________ ..;. ın ~efi ! 

Elk ses ~ılumnaö.ı. "Set'' devıwı 
- Benimle evlenecek mfs!nh:' 
Biraı ~'\kan.et bulmnş otan #Nlt 

e• s•• ... .- lifti YRJITl1:t'1 Mr a11 bne 11kl1n1' nmp·Tnnu l ...... ~ 

~rtirmi:ronhı. hımtınlA hl'ralıer o· ren hıı mliaabn'katıın ~nenin 
- 'RiJ imıindf' nİrİ y:ızıh bir nıtn Ttıl:ın sovJc..11·gw1·n,. _.,. cı"md'ı ki" h ltie . f " " ıı.., ~ 1e' ı ve .eyet.anlı oytınU o!ııct.~ 

ıt nıfname brnıl.:tı, Le\' RrMlf'.ri İn"nam1"1"0~..1ıı. (~e .. an11 , , .. ı·) - 1 , y l H b .~1 ... 
" '.. • ' • .. nıtl ta ( rn ''"· . BR ıo .. .,;:: 

ll 



VAK iT 

~-;_u::-P-zzE ~_.-··-G~u •. -N--:-o-·u-~Z~A~N-----:!-===A~R=A~G~o~ .. b~~b~e~ls~, l~.n~~Şt~m~a;~; A~ir~ .. k~a~~$a~rk~c:e~pb=-=-es D e. Geiıeraı ttihailOV 
U 1, '<na,ıara/ı 1 inci rleJ K 1 R 1 ••f bir makalesi Nofili'de iyj birer heder teşkıl uşa tı mış us t Balk2nlarda ... 
~ a L K SA N D I G I S Oy U l n U eden nokl:ıl:ır muvaf:ıkıyelle lıom· k 1 . . taarruza ri;:, , . ü Ahnan stratejısi ~~:~mııış~:~:nsd;:i6c:~:~ali;u;c~~~,i uvvet erı iıazır,anıyorm111ı 

Kasa ~11rsızları lstanbula 
kaçarken yakalandılar 

• n?.:ara, 17 ( \ alut muhablrln<!en)- • nedar gözetlenec~k, nn:\.lıt:ırJarı 

Ou talı gUnU öğle vn~tı dört t.ırsız nereye koyac:ığt öğren~lecekti. Fa. 
Hı.il; s:ın1ı6ına girerek ıoymııııaı. kat bu tatbik eclilccenfrıı, k:ıs:ıyı, 
:?O bin llrıı luıı;ırmıı;lardır. 1 uydurulacak bir nnah~arla soyına-

Ev"eıtı falllcrl blldııcyjm: 1 yı daha do3'r..ı l:u~uı;lardır. Salı 
Zlyu. Akhun b.r müddet Hıılk baıı. gilnü saat J2 de n1emurl:ır yeme~ 

ııaw..ıa ç:ılışmı~. uygunı:.ız hareket- ğe rfiltıkları sınıı.a ochcıyı Cla 
1.11 }ü::Unden aylı'';ı azaltılarak Halk "Ben mlidUrlim, p<.stahane<?e bek
ııandığı emrine vcrilmto ve yolauzıu. !iyonun. Çabuk gel, bir paket V('. 

1tu devam ett ği için !gindcn uznklaş. receği:n,. diye telefon ed!rek uzak 
tııJlmı§tır. la3hrmışlar, bundan sonra ranka-
Diğer su1:ıu lıtıınbutda' bulur.an ya girerek lıamlannn analıtnr ''e 

~!ustrı.fa Doğan ııdlı bir adamdır. ına~muncuklarla gt:nl!lk ihtiya"' 1-
.:öoıı uıınnnlarda Ziyn Akhun ile 1s. çin sarfedilece-k Mratlan 20 bin li
tunbl!lda buluşmu~lıır \'e Z.yn taS!lv- rayı nlıı> kaçmışlar•!ır. 

\•ı:runu Mustafn Doğıuıa açmış, iki Hrreız.ler. paraları arı?lannua 
ı rkadq beraberce lstıınbuld:m Anka. taksim ettikten conra Ziya /ü:h\lrı 
· aya gelerek Toros otcllnuc ikamete ile Mustafa Doğan l!t;.nluJn lınre
lr.ı:ııamııılardır. k~t etmişlerdir. Şcrafettin cic otel 

Ziya. Aklıün Ankıu-a ha!k san. ile hesı>...brru kcscrı.-k lstanbul:ı !la. 
dığına. elınma.sı için t~scbhiliıte lr.ı- reket edeceği sırada yakninnmı:
lunmus, fak;ıt bu isteği kabul o- ur. 
hın.--camıştır. Ztya Akhun ile arkadaşı, F...ıılkişc. 

.Suçluhrd:ın diğeri Hasan Bnhri h•rdrı tevkif cdllmlftlr. Suçlular, hıır
Ziya Akhünı:n çek es.tiden tanı:!ı.. cf...dıkları b'rkaç yUz liradan maada 
ğı bir n.hb1bıdrr. Vaktile mnr:\:1· parayı teslim ctmlşleı ,.c kcndi]crl 
ı;-oz.luk dn. ynpm:ı.kta idi ve SO!l z;ı. C!;lincli sulh ceza hdklmllğlnce tevklt 
mnnlarda. issiz bulunuyo.>rdu. edjlml§lerdtr. 

Ziya .t'..:khlınun makt.:ıdır.ı öğt't- Suçluların yakalanır.asında mUdde. 
nen 2..r'kada!ı]r.n fia.Ti parlak !ıul. · h:mıımt muavini Zihni Betli, emnlyet 
muşlar, mtmur1ann öğle yemeği ıkJneı şube mUdOr mua,•lnı ŞllkrU ô_ 
esnasında kasayı .soymağa karar zer, Anafartalar başlrnmlscri Ali Gök 
\'Crnıislerdi. 1Ik piliına g5rc vcz· arslanın hlzmeUerl gllrlllmll§tUr. 

«Küçük milletler hukuku » 

makalesi 
münasebetile bir mutaıaa 
~fokholru, 17 (A.A) - Bütün 11. 

vcç gazeteler) Volklscher Beobahter 
tarııtınd:ı.n •'kQçUk mllletlerln huku. 
ku,, bnşlı#t aıtında yazılan ve ••yeni 
.mumda kUÇtik mlllctler kendilerine 
cmredılen şeyı yapmak hakkını h:ı.17. 

oiae:ıkınrdır., aureUnde hfüAsa edi
ien b r makaleyi neşrctnıektedlrler. 

Bı.1 makale mUnasebctlyle Uç nokt,ıı. 
bellrtnmektedjr: 
ı - Almanyanm Çeklere ve Polon 

~:ahlara ka?'§t takındığı vaziyet lct bu 
ık: millete ka?Dı .Almanya hatta. kn.. 
~I;: mf!letlere bahşettiği hakları bl]e 
esirgemektedir. 

2 - Yarmın Cermen Avrupa!!mda 
Ffnldnd•ynnın ebemmlyctı k1 p!Utok. 

I 

rat mflletıerfn vcrdlklerı ehemmiyet-
ten daha. bUyUk oıarak g6?.e çarpmak 
ladır. Bu maka.lenin bir kısmı .Fin. 
Undlya devlet adamları arasında ol. 
:.ı·aı dovletıerln!n teııanildUne dair ya 
p.iaıış olan beyruınlln. ve Finllndiya 
yı nnrka ka?Dt Avrupıının blr kolesl 
olarak tanımaktan JstlnkAf cdon ls. 
"\iCÇe knrıı geçenlerde Almanya tara.. 
!ından yapılmııs otan hUcumlarla kar 
§ılaştınlmıı.ktadır. 

3 - Almanyanın Bu}gnrlatandan, 
Ilomanyadan, Slovakyadnn bahsettik
leri halde Mııcarlstnnı sflkOt ile geç_ 
-nı.lş olması dikat nazannı çekmekte. 
dir. 

Türkiyeye gelecek lngiliz 
parlamento azaları 

J,oradıa, 17 {t\H\,) - Çine gitrul' 
olan 'c şfrııdi JI indi tantlıı bulunan 
Jnglliz pıırliuncnto heyetinin dört 
iıznsı Tuı·ki)e lıiiklınıelinin <la,·eti 
üzerine Tiirkhctle bir müddet ka· 
lacaklardır. Bıı hyet J..ord Afü'in 
l.orrl Tel·tcl, M. J. La,·son ve ır. J 
Ser,> rigc:mr _ \'cdderburn'cl:ın mii· 
tc.şckktlılJr. 

:,5 yaııncl:ı ol:ın l.ord Atlvin 32 
yıl donanmııdn Jılzmet ellikten ~on· 
rn yüzh:ışı riilh~h le fekniil olmu~· 

Alman tayyareleri lngiltere• 
.)'e §İdcletli bir akın yaptılar 

Londra, J7 (A.A.) - Dün, Almıı.ıı 
ı·çaklan !ngOterenin ce:ıubunda. ve 
ccuup doğusund:ı bir lteç yere tanr • 
'"ıl:: etm lcrd r. Bazı noktalarda ha. • 
sar a~dır. 

lnglllz uçaklnrı tnnrruz eden bu 11-

çııklnrdan ikisini du,ıırmeğe muvıı.! • 
fak olmucıl~rdır. 

-o-
FranıaJa tek parti kuruluy~r 

liern, l'7 (A.A.) - D.N.B. ajanın 
:Paristen bildiriyor; · 

Fransız bn~l·eklll LAvaı Parise ge. 
l!tlndc, mııre,ş:ı.l Deat ile g6rU:ımUa • 
tilr. Görllşınelcrln mevzuu, sanıldıg-ı. 
na göre, tek part~ mevzuudur. 

-<>--
Yer sarsıntıları 

Ankara, 17 ( A.A.) - BUBün :ı\.. 
dığırnız telgraflar diin sahnh Kızıl
tepede ''e bıı sııbnh rl:ı Diyarbakır 

ve Mu~ da bir yer sarsıntısı duyul. 
iıığıınu Jılldirmekledir. Znrnr yo1'
tur. 

Birf~ik Amerika ordusu 
5 milyon 

""""'ton, n (A.A.> - Jfa!i)f,-e 
müsleten Patterıt011, Birıe,ik Ame• 
~ikıı ordusu mc,·cııclıınun bugün 
• • ~ mil! on olctıı~ın•ı hildinni~llr. 1 

tur. Politikada llbcrnl lrmn.riilü 
muhnfnzakiırdır. 68 ynşınll:ı oları 

I..ondra T~vtet mi111 lıir lillcral p:ırti 
inin reisidir. 12 l'llşındıı Durlınnı· 

<la bir kömür mndcnfnQc çnlışnıağ·; 
Jrnşlamış olan La' son işçi partisinin 
:ııümcssilıdir. 40 yaşında olun İs· 
koçya ıııüste~arı Scrymgcour " 
Ycdderburn A'l'nın knmarosının en 
uzun lıo) hı fız:ıc;ıdır. 1 metre !}j 

santimctrerlir. 

Bir sene zarfında Amerika

da 190 muhrıp denize 
indirildi 

Vasinı;t0n, li (A.ı\.) - 1!ı4Z 
fenesi rona ermeden _tuncı-:kan 
te..zgll.:.larındaıı ı 90 muhrip denize 
indirJmi.ş bulunacaktır. 

--o-
yeni Ginede çarpı1malar 

devam ediyor 

Melburn, 18 (A.A,) - Yenl Gin.! 
nciasında. Bunanın doğusunda Ye bn • 
tıııındıı Amerikan kuvvetleri çarpış • 
m:ılııra devıı.m etmektedirler. 
.Pııpaunun tJ:mal kıyısmdn Japonlıır 

lCOO ltl.şl kadar çıkarabllmlıılerdir. 
.Alman en son tebliğe g3rc, Yeni 

Gine ve yeni Brötanyıı adaları tızcrın 
de 9 Japon uçağı tnhrıp edıtmtotlr. 

--<>-
yakacak yüzünden ltalyada 

mektepler tatil 

Londra, 17 (,t,,l ) - Ziirilıtcn 

gclcn haberlere göno, yakacnk eksik· 
lil!i yüz.ünden lt:ıly:ın mektepleri 
llkklinundan şubat orlal:ırııın kadar 
Jrapah kalacaktır. Tıılcheler. öj}o 
retmenlerinin radyo ile vereceklc:i 
konfer:ınsl:ırı dinltmeyc mecbur tıı · 
tul:ıc:ıkl:ırchr. 

d . f t k bomoal:ınmışlır. 8 saı:llcn fazla bir • h ·ıd· uı. _ ..... atnla ntUVa a akın csnasrnda dfişmıın antrcpoıarı im a 8dı 1 M tt6unler ~ 
1 

kışlalar, islnsyonl:ır \'C Lngoulellc verdi "leri tall......-
0 musiur ada!>J boınbnl:ınmış ve k:ıydcdllcı1 rı ~~~~:nı:t;:ı;~ı:-t~;::.~ ordula. 3000;.,. o askert 

J bir çok i~:ıbctler Jl<'lircsindc şid· &;. 

C.>rlln, ı; (A~'\) - Alman prup:ı. dctli intilliklnr ve hliyi.k y:ıngıııln'" Te:-ek böJgeıinde Alman ordusu kı. 
~:ında ıı:ızırı Dr. Göl>cls ·•Daa f'..cih,. vukııhıılnıuştur. J.:ıgouleltc :ıctıısı i!~ taları ile alllh albndakl S. S. kıtaln. .~i 
mecmuasında yaz<lığı bir makalede Tunus Hnıaoı :ırnsıııd:ıkf kanal bir rı &vyet kuvetıcJ'inln bir bUt"Umunu malik olabiıeceCıtt 
!lz.rbin ;;östcrdıtl !nkl7:ıfl:?rı talılll hücum neticesinde tıknnmıştır. Al· cıt.:şmana ağıı· kayıplar \'erdirerek ıJti'. 
tdereı. ezcJmle §Öyle diyor: ın:uı j~nrellcrinf t:ışıynn S. 82 ti· ııüsktirtmU~lerd:r. Savnıı uçakları ta... \ u~logton, 17 (A.A.) - ~ ıl 

• BııgUne kndar hl\rbin hemen he. pinde bir cıcakln iki nıolörlil b:ışkıı rafından desteklenen .Alm:ın \'e Re. ı.lt.P.yı Dlm,triyeviç, gazetecllC; 
m"n bUtUn .safhaları lehlmtzde ink·, - bl " ıııcn kıtnları hücuma geçerek Don ve yaııat ta. bulunarak gencrctl J& .. r ucak dun uzun mcı.t fcli :l\'cılıı• ,,,, 
fi."f ctm•1atır. Herhnngi bir nolt .. da d r Volga nchirlerı nrasında~ı düşman c;:e 6ll!h ver"ıldi"'i takdirde ın~t ... ,, .,.. rımn: tarafın an rnblusgarp sa- 6 
<'urum gU,.lccılncc biz son daldkada lrnvvetl~n..:t ger:llere ntmı~lnrdır. Don ıcrın Balkanlara asker çık _,,, .. ,.. hilf :ıcıkl:ırındn dü,ilrülıııüştür. l"':. 
daima vaziyete h1ktm olmıı.smı blı • Yukarıda lıildirilcıı hareketler~ r.ehrfnln bUyllk dirseğinde dilımanın e11nadıı mumnjleyhin elinde bll 1' 
oiY. ve çok defa kuvetlertmlzi yerden mUhim kuvetlerle tekrar'adığı hU • ıoo.ooo k!şillk kuvvetin S00.00o' 
toplıyarak durumu esk sinden daha 
iyi bir ıcklo sokmaya muvaflalt ol • 
duk. Bundan b3.gka. mUmkUn olduğu 
mUddctçe taarruz vaziyetinde kat. 
dık, mUdnfaıı durumumla kaldığımız 

ıaman ela bu mUdıı!aayı daima. Uk 
fırsatta. tekrar taarruza geçebilrneml 
Z1 temin edecek !Jek!l(lc taru.lm ettik. 

>Jman etrat.cjlsı harbi nıUmkUn o1. 
dı..ğu kadar uzaklara göt.Urmek pren. 
sjh,nc dayanmaktadır. Bu da düJIIlB. 
n•n ır.ukavcmet kudıctlnl kırmak l. 
çin en mUnastp usulJUr. Bu stratcjl
dc tamamiyle muvaffak :ılmu' bulu. 
nuyoruz. 

----<>---
Japon üsleri

ne hücum 
\'aşirıuton 17 (,\.,t.) - Bahriye 

n:ııırlığının lclıliği: 

16 ilkkfuıuncta donanmaya men • 
sup pike bomba uçakları Yeni Geoı .. 
girn adasında be çevresindeki Ja. 
pon tesislerine "e gemilerine ta • 
nrruz etmişlerdir. nir rouhriı> veya 
bir Jcru\':ızör olduğu sanılan gemi· 
ye isnbet vaki olmuş ve ınezkO.r 
gemi h:ısara uğramıştır. Bu hareket 
sonundn bir homba ucağımıı üssü
ne dönmemiştir. Uç:ın kalelerden 
mürekkep bir lm·n t~kili Yeoi 
Georgiya ııdnsı dolnyl:ırındn 12 
düsın:ın uçağı larafınıJan karşılan • 
mıştır. Bütün düşnuı:ı utoklan dü· 
şiirülınüştiir. Uı;-an J{nlelerimjzllen 
biri knyholmuş ise de mürelfcbalı 

kıtrlaı-ılm ıştır. 
Bnhriyr. ııaıırlıflı ııfıı;clisii dii~man 

bra uç:ıklnrıııın I'çıı:ı KnJelcrc t:ı • 

aruzu Juponlnrın i#İndıı'daki Jıavn 
alanını tamir elmiş oldukl:ırmı 
2annellimıcktedir. Faknt Jııı av n
ç:ıkJ:ırı belkide tokrihen 240 kllo-

iştirak eden bütün l!('aklarıınız ils-
·; ımlar a.kim kaJmı:tır. 30 Sovyet tan llğ olacağını &!Sylem!ııtır. .Al 

lcrine dönmüşlerdir. kı tahrip edtmlı;t:r. Sovyet!er mU. YU<"OSlav albayı Mlhall0\1!iltl Y~j 
Roma, 17 (A.A) - ltnlyan ordu. o _...ı r 

.hinı piyade ve tnnk kuvvetleriyle hn. tdlklerln Avrupa kıtasma ıtaıw-• .r 
lr.ı·ı wnuml karargll.hının 93G numa.. ır 

rekete .-eçerek Don bölge.sinde ltaı" cuma geçmelerinden evvel blr ~ r-llt tebliği: 
yı..n lutaları tarafından tutulan ke • ruz icrasına hazırıe.nmaktA ol ~ 

DUşmanın Sfrte ç61Undo mihver .. 
ıııtııde hileumıanna devam etmişlerdir ,.e Yugosıavya.nm vataruıeverlel' ...vı 

ltuvetlcrinin muayyen h:\reketlerlnl t.efl"' .. 
!n tı ,. t b Alman tankları ve hava kuvvetıerl dusunun telsiz vasıtaııtle mUt ~-td 

ı~ııç iç yap 6 1 eşe bUılcr çetin JIU" 
fle i~blr!lği eden ıtnty:ıa kuvvetleri le dalml surette mUnasebette çıırpı,malar sonunda. akim kalmı,. 
dll,manı asker ve mal7.eme bakım.uı.. duğunu ııo.vc etml§tlr. 

tır. k la 
Llbyıı. cenubunda çölden evvelki çev dan ağır ayıp ra uğratmı,t.?r. Mu. ~ 

barebcler devam ediyor. y d ı 11 ı rerte Ç<'JI mU!rezelerimlz dU§man gu unan en za 1 Rijev•in cenubunda dilşmıuun yeni 1 
rcpıannı da.ğıtmıp!ar. birkaç kamyon 

·"'"' t ,_1 bl k ı•Ucumıarı da kınımıştır. Du,man bu Btlylk dealz.-4' t:-.fülJ." e m..,., er ve rço m!kdıır esir 
rnda da 30 tank kaybctmı,ur. Toro-

l? lmqi.ardır. ' ııez·ın doğu cenubunda. ku,atılmı§ o_ laaUyet gGster~-, Av uçaklarımız aynı zamanda 1n. 
Toropez'in cenubwıd& ku,atılmış o. gl:iz zırhlı otomobillerini mitralyöz 

!an düıman kuvetlerintn tmhuı sona .. _ ) 
yayl1mma tutmu§ ve tutuAturmuc:.lar Ya iııgton 11 •<AA ) .ı. " crmiıUr. Düflllan uğradığı çok ağır ~ ' • • I' 
c!ır. :•.ayıplardan bqka 4200 e!lr verm!~- ııanıı:ar:ıı i~tı!.bs.rat buroSU- 0 

Alman hava kuvvetleri, İngiliz - t•r. Bundan baoka. :542 tank. 441 top, deniz. Kızıldeniz ve Hind oııY_:ıJ 
Amer!.kaıı kuvvotlerı tarafından ı,. su d:ıJ·" Yunan deniz3.ltıl~ 

J:ırçok ağır ve hatll p;ysde a!llhı, n · •t 
"'b! edilen Ceza'-•lrdekı hava ve dcn\z mütt,,.f'klen· yan-da. h~ 
"' J lllCO den fazla. motörlll tqıt ve ç~lt- • 1 n .... 
U!!erini mUteaddid defalar bombala. li pek "Ok harp malzemesi almmın yapmakta olduklarını bilfü ..<fi 
nııştaı· ve Fi!Jpvil'dekt tesislere bil " "' " dir. Papanikoli denizaltısı, tDY'fl 

vtya tahrib edilml§tır. •--" 
ı:assn bUyUk bir ~1ddetle hUcum et_ '-un 500 ton ha ....... ı·nde Auıo-·, 

v- - Şimal kcsimlııde dU,manın mevzii " • ...... ~ 
mişlerdlr. Uç dUeman uçağı hava. çar lt Jy gem'lerin" battr.mıştfl"· 

lıUcumları akim kaJmıştır. a an ı ı • Ç~.-A-
pı;-malannda. Alman uça.klan taratın n:ı harp g miieri cıimall <tV~~.> 

Sovyetler dUn 60 uçak kaybetmı,. n • e • ~ v 
dıın dUşürülmUıtür. ll'rdlr. Ma.c&r a.vcılan 41 u~ak dUıUr- daki sefere yardml işinde 

DUgmnn hava. akmla.n, Tunus vo nılmıştrr 
nıilşlcrd!r. dl'. 

Sfax şehlrierlndekl &vn halk arasm. 7 Al lh ka tı Yunan filosu, Yunan ve 1 
da kayıplara aebeb olmuıtur. Tanr. man uça~. yrp r. sularndaki muharc-belerde ~ 
ruz eden dtışman uçaklarından u~ İmha edilen Rm ku,.-vetleri yiata uğramış olmakla bern.'btr, 
Utokaavar ate•lyle isabet alm•• ve dil Rerlin, 17 (A.A.) - D.N B. a. ·cJ • : d"lm. ~ 

" -v !ansınm aldığı haberlere göre. nı en organ ze e ı ış ve n 
~urnımnştnr. .,. • • Toropez'in doğu cenubunda.ki A!- lan ikmal olunmt:ştur. ~ 

man lkıtalan bu böigt-de kuııatılmış ı.c' 
BerJin, 1'7 (.A.A.) - :Alman or. bulunan dUşnan kuvvetlerini fm- Açıkta •atılan karam• J 

dulnn başkomutanlığınrn muumi k l l h c1·ı,eır 
karargihınm tebliği: ha. etrnişleriir. BolşeV1kler H> bin şe er eme er im a e ı 

Sirenaı"ktt'kı" Alman - İtalyan ölü, 410 esir vermişlerdir. Bun. So 'Illard sok kl ~" ~/.. 
druı başka 542 tank ve makfoclı n ~ a a aıı= 

vrhlr orjusu, hazTlanan pilana k tul ·r· d b'r ._ .. _ ~ tüfek T otomob:.H tahrip cdilmi~ u ar ı,.m en ı wı.a.uu 
göre batıya doğru !;t-kilmiştir. DU5 veya hasara uğra.ulmıatır. Amca kan ~eker ve 5ekerlt'.melet.ıı 
manm bu ~ekilme hareketini nka- 447 topla diğ~r l'fr ~k alır ve ha. sıhhi vaziyette bilhassa çôe11'"..t 
mete ugyrat.mak i<:in "·aptı<TT hi:til!l v .. _, .... _ satıld;;. g"-'"-..ıt~ 

- " ::.· fif silahlı \"e külliyclll mlktıırdn e ıuuAA r,.ı o.-......- • 
tt:~btlster, ikanlr muharebeler ne- C::ekerın' pa nhl"'----"an ,.j, sair harp m::ı.lzemesi ele gl'çirilmiş.. <:> .! ~........ Jl"..ı 
ticesinde kmlmıştır. tir. Düşmandan 100 0 den fnzla. bilhass:ı fakir halkın Şt.kert ;J 

Alman snvaş uçaktan Bi......,.azi ı:;ı aıA• ... .,., dah fazl ·m··- Jt 
.. 

0 kamyon dn nlınmı<tır. '" aa....,. a a 1 an-~ 

metre şimalde bulunan 
gelmişlerdir demiştir. 

limanındaki 'tesislere ''eniden bir .. m k "'ur ti"yl bi ....... "- k" 
" Ordu te!lkilleri tarafından 17 e "' e c: r ~" ~ Buin'den ••ece hücumu ya1>mıı.,lardrr. ...; bu v· ş~--rı m v k~ "' Sovyet uça~ı dı;.,.ho1~1mn"'tilr. · .n ne ı t."'M." e c e 

~z3~irdc ve Trabluııın hudut ~'44 u M9 laları Mkarrp sat .... ~ ... an ..,.a ~ 
Xevyork, 17 1(A.A.> - Amerikan - "'Al ~ ----u-- -

ingiltere Alman 
notasını aldı 

bölgesinde Alman hava kuvvetlel'i tedir Bcle~iye, billımum t'":.A-
dUşmanrn deniz ve hava iislcriue askeri ınünekkltlcri Don ve Volga me ve ka"tamelfılann kapalı P'f 
hlicumbrma devam ctmişlerör. arnsmda l.."Uşatılan Alman kuvvet . la • · d dah 1 l « 

-~ ~ * lerinin yokolma"a mahkOm bulnn· r ı~ın e ı satı sa nce ~ 
6 ır.iz kfimtara sarıtr olarak ~ 

Kahire, 17 (A.A.) - ll'ank, !>i- dukları kan:ı:ıtlndedirlcr. Kaybol ve satışı me-::buriyetini koyatt'..,.a 
yade ve top birlikleri de dahil ol- muş sayılan bu 20 fl1' 22 tümen ~ekilde a~ta satışı menet"" 

f,ondra, 17 ( A.ıL) - :Röyterin ma.k üzere general .M'ongome.rinin mevcudu dııha ~fmıHdcn takriben kararını vermiştir. p 
ıliplonıntik mııhnlıirinln ölfrcndiiii- kuvvetleri sahile varmış bulunu • 100.000 ki~lye kndıır lnmf~lir. Dnn• Açıkta sat·lan şekerleme ~ ; 
ne güre, lnı;iliz hiikCımeti, lsviçrc yorlar. Bilhassa Almanl:ırılan nıü- ların ia,e'li işi Alm:ın ba~komutıın~ ramelıiları imha edil~ceği gi~--' 
hiikümcti ''asılasiyle h:ırıı csirrerl~ .ı-etkkep olan mihverci kuvvetler pi- lıı1ınca, hemen hemı?n hıılleclllmez lıiplt-ri hakkında şiddetle ~ ..... 
nin zincire vunılnıa-:ı hakkınctaki yr.de ve zırhlı birlikJerir.de.n mu - bir hal almt~tır. yapılacak ve belediye cezalatS V 

Alman nolnsını almıştır ve bu no- t~dir. Afrikadald !A.hnan se,. Mo.çkoua, 17 ( A.A) - Rö)1er a· bik olunacaktır. 
in, tetkik olunm:ıkladır. fcıi kuvvetine dahil olan bu bir- Jansının husust muhabiri hlJdlri· ----o-- JJ 
--- likler sözde Almanlınn serilerini yor: Fakirlere yapılan yarJfll" 

Fr&Dlll lllOR müdafaaya memurdular. Gedik a.. Kızıl Yıldız gazetesi :;ovyet gece ~I 
(Baıtarafı 1 ncideJ ~ batıya doğru kac;:mak için y:ırısı lebli~inde bildirilen \'olkluıe.. Yardımırevenler cem!yeti J,. 

F k ... rJ k bu laıvveUer diln bütün gün ümit- l\umc;ki muharebesinin iki gün iki şubesJ 120 ajleye 3000 kap yelll• ..A 
• a at mıı ~ve e çazprşaca vazi - sizce dövüı:-müs,-rdı'r. ğıtm11tır. Bu yardım devam ed~' 

'-' t• bulu an blitün F--... ·ların ,,~. _&(; gece şiddetle dev:ım eliğini blldir-
.J C ,e n ·-- :,.,· .... .... Ur Emln"nU .,,..__l kıalık 8 ;/ 

" "' mektcdir. Alman ta:ıruzu dar bir " .,_..,.,., " en s•kı bir birlik ha.linde toplnn.. Y ~ndra, 17 (A. ') _ Alman -~n da&.tmı•tır Fatih ..,,be_. de 
h tl tm k · ~ "" .,., ceplıe üzerinden !a:ık ve pfyad~ 6

' .. • ,.... "" -.Al nasınr arare e arzu e t teyım. haberlere göre Romelin Aghei!a.'<4 . 2t.: çocuğa kazak ve elbise dW~ 
'· mı"ral Darlan dcvl ... t .-ısı' •ı kuvvetleriyle yap•lmıştı. Alm:ınl•r ,/ 

n • " 
6
'"' .. - harbe g;rl§mek ir;:ln almış olduğu e. h" k ... caktJr. 

fatile tn;ilterc ve Amerika ile mun . 1 ıı.... 1 ır no ·tada snyıca ilstünlüAü elde Us'"''dar ""'-Jkevı s~·ya.ı ....,r .. '""'"" .. mır ere ra6 ... en r cat etır.ı,, olduğu Au r.ıa. ....., .J- w- , 
tazam dJ1ılomatik münasebetler te .söyleı.mektedir. ÇtlnkU kepdlslne gön cclip Rus müclnf:ıa h:ıtlarına derin. da tı:glln 67 fak!r çocuğa 61 
sisini dü.~ünilp d~ünmediği surıli- clt>tilecıtğl vaadedllen tııkv!ve kuvvet leıne~inc girecekleri sırada vaziyet yakkııbl daltıtacaktır. ./ 
ne de: ''Dunun mevsimsiz •• oldu- ıcıı gelmeml§tlr. Romelln Trabluı • ciddi bir hal nlını,ıı. Fakııt, Sovvet• ~ 
ğu Ce\'ll.bını vermiştir. garb civa ına gelmode 1 Si ·1 Ier :ınT bir çirt yan l:ıarn11Inrlyle Varlık vergf si 

f.ourlra, 17 (,1.A.J - "fı'hvere r n evve c. ya 1 - -k "k ı• dalq bava kuvvetler! ile mUnasebet >ll\'11 mı l:ırda Alman tank 'f& 

lrnrşı lıarckfılt:ı bulunacak olan tttia eder etmez kuvvetli b!r hava mU nderini tuz:ığa düşürmüşlerdir. Döy (Baıtarafı 8 ncild,J. ..ı, 
Fransız h:ın> ıııcmileri arasında şun· z3.lıeretı görmeaj ihtimali auiır. lelikle Stalingrand ~trnfınd:ıki ıl~ ıaJI'"' 
Jnr vardır: :f. ;;: ı:: mir ~enberi yarmak için Almanlar Paker 22 bin, Alis 20 bin, Ala ~ 

' 20.000 lonlUıloluk "Lnrrainc'' Londı'a, 17 (A.A.) _ Fas radyosı tıırnfından yapılan ~on teşebbfüı~e van l5v bin, Dimltrt Damıa f'f ~ 
zırhlısı 29 sene CV\'C] inşa edilmiş· bildiriyor: akamete u!1r:ıhlmışlır. 40 ~n. yalnız Damla 40 bin.•" ~ 

C ı ketı 25 bin, I<'evzt Atabek ;)ti Ji 
tir. Simdi 1slccnderiyede hareke~· Sıı.lfshlyctli mahfillerden ·-enı'ldı" \'elklıne.Ktınıski I.iariskcv'in 40 _,, 

"fl' ı;nmcr Atabek 3 bln, :Me?ıısın '"' 
siz bır:ıkıl:ın gemiler arnsınd:ıdır. ğlne göre, mihver kuvvetlerı Tunuruı kiloınelre cenuhundJ \•c lııkıiben J\but 80 b.n, Mnrdlros ~opyaPJ 
35.000 touiırıtoluk "Ricbclien'' zırh· c:nup batısmda 30 mll meaa!Pde bu. Simali Kafkas ile Don nehri :ırı· y~..:ı 
lısı 1939 scncsindo ınp cdilmi~tir. ::ırJO.n Meczelbab mıntakaı:ndan çek!! sınıla ynn :rolda hulunm:ıktaclır. b n, Şirlcetı bayrtye 13 500 1'lJ ~ 
Du gemi Dakarda hasara ul(ralıl • mektedirler. Bu şehir aynı znnıandn Ketclnike· Ern:enlhas!.anesl 30 l)ln Balı ıtr 
nııştı. "Jcnn D:ırt'' zırlılısı iki ~ • Müttefik hava kuvvetlerinin nstUn Ynnııı tıını IH kilom::•re -:imal ıio,.u• lcı.ctar.h.esli 69 

birkn, Deb.ı~~Dk ı1 ~ 
.. • · , ı:ı unı ur yet me ez aDAoSı - .. ıt 

nelik bir semidir. Cnsalılanc:ı va • il'ğl' net'ccsinde harbtn cereyanı ta suna ctu~mektedır. Agfp tahtaburunyan 40 bl'1. 1.tP"'.' 
kılmış YC fnlırip edilmiştir. • mamtıe değlşmjştir denllebllir. Moskova, 17 (A.A) - Oğıe Uzcrf f rahman Ab t 0 bin, ı.·aıma ~~, 
Ağır krııvıızürlerin lıcpsi 1skender1" Cezayir, 17 (A.A.) _ Tunustn. ne~red11len Sovyet teb!iıtıne ektir: 'ı t.C l:lıı, Scrpuhı J..ljskteyatı 20 tJlll• & 

yede lınrrkcls!z hir holılc bıılunl.1" h ...,le.l<ngradın endUst,·ı ınıı.halleııfnılP 11 AJnmdar 20 bin •-J! v-JJUlr. :tYaler Uiizeldiğinden dolayı, ya, "' ı ~ .ı.• Ş 
yorlar. Diğer hurp gcınilel"i mnhle• krnda büyük ve şiddetli tank mu. Jutalarımız dtişman mevzılerinl hD_ 30 bıu Şark 'l'tlrk Aııomm Sl&'\ı.rt"' , 
ı/r yerlere <lnsılnıışlnrdır. Bir kısmt harebelerinin cereyan edeceih sa. cumt!l zaptetmi~ler ve blrtok binala. keti 25 bin laumbul umwn &It;, 
~1.:eııdcriycılc, bir kısmı Dakıı.r, nılmakta<!ır. :ı: ele geçir.nıl§Ierdlr. Bu sı:-nda ıtn: • tn ı;irkC'ti 32,~oo, Asik!iras)•OJJ ....< 
C:ıs:ıpl:mca'ıl:ı ve m'uh!clif fnailiz ., • " rı:an 160 kayıp vermiştir. 0 •~ . . k . 

1
., biJl l'~ ., .... .,. g !'<4 anonım ~r etı .. • ı' 

lim:ınl:ırındadır. Kahir~, 17 (A.A.) - Sekiz:r.ri . ~ta}lngradın C<!.'nubunr!akt dtf rr..a. l•'ranko ~f htn Hnkkı 'r'-ci!Xl ı 
Tuloncln tnhrip ~dilenler ve şl • İn2'_1·lı'z o'l"dusu Rom•.l kuvvetlen·. ı•:ıılelcrde topçumuz dU:manın t:!r ?:~ bl:ı '" ·an "· ! 81) '-: ueO~ısJ 1 
1 1 "Uk . d ainl d , L·a~ ·=nıye , .. n, 

ına den ngiliz lınr-p senıilcriyie rıin pe~inde sUr'atle ilerlemekte. ' PıYa e . ağıtmış ve lrumıen Dt.:nauogos 50 bin, Nr J{ -
birlikte h:ırekat ynpanlar hııric ol· dir. iıı·ba etınl§tır. Kıtalarımız bumda ay Jt ... 3t 20 bin Sunullah H<ı..1l·~_...c 
mnk fizere büliin Fransız filosunun Mütterık kuvvetleri şimdi epey. ~"ca f:ih z~rhlı sığmak ve altı b!ok - bin. Alh-:r tfa!lat 30 bin, ~ 
be~ıc hlrinc muadil bir kısmı Dar- ce b::ıtıda bıılunmaktadrrlar. "av:z: a r.p, etmigler ve dnşmnnm 6~ Hnl<at 3'J b!n, Santi..van Pe11':~ 
fıının emri allınn gi~miş lıulunu : .y. • " ~npçı ~er!: havan tıataryuuu .us., bin, z·y:ı. I~ı;ntay SO biıt J41fl'" 
~·or. Kahire, 17 (A.A.) - Kolumbi. urmuş a • ı y~r ,j.,orta. ~rk:ti 30 bin. _,. 

D:ırlonın heyan:ılından f!hrt y:ı raeyosunun harp muhablri. ~im Yugcf lz.zettin vere.3e5 1.,. tı, 
başka bir mdnoyıı göre bu gemiler• di İngiliz kuvvetlerinin EIAgeyl'• V A #( I T" .( lb.mopuloı9 M. Nuri Can 10l' ,,,.· 
<fen hlrkncı ve bllh:mn tsJ.enderiye- mn ~ben 320 kilometre batı. A B o lY E Hn.ıııopulos 205 F...n, Kara~U) r: 
<!e hnlıınnnl:ır Jıenıen hizmete gire- srndn bir noktaya verm~ oldukla. • 2~ bjn, Hayri !par 16 bin. 'f~~ 
lıilcccklcroir. -•nr cild.~nw;ktedir. O L U N U Z Amir ıo bin lira verecek .... d.l · 
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Yaiıya Kemaie d&IJ 
~ıopa·ganOa d•='.".o'" I"••· ••. Ş. o.,, ... ""li'" ~ ı m a c _a yıldönümü 

1 - StO Do. mükelleflerin ilk l'CI 2. 1 2 S 4 5 Gt 7 8 9 tO J\inı~a F..n~tılusunıin 25 inci yıl 7.30 Program ~ c memleket nal 

(IJaıWI• J acltk) 
Şiirine gtneUi~ı bağı§layan, ~ 

iyetini yapan ,.e bUtUn t~ncvvil
unU lberaber onu yine aynı bıra
kan hUlas.!!., s:ıhsiyetsizl!ğin delili 
olacak surı:tc bir pan;nlanm:ıya 
engel olarak bir "kesrette vahdet., 
temin '"den, Yahya Kema~in ele 
aldrğ: mevzuları ifade tartı ve u. .... 
lub!)t' ber:ı'.:>c-r, hiç d:.-ğilsc o ka
dnr, lbu me\'Zulann lklı'tt..disi ve ci-
1rlerindcki Hrliktir. Okununc:ı. ko
layca fariı:o.1unur !ki, onun her ya. 
zrsr, ırr.evr.ı ne olllr.S3. olsun, dai. 
ma "lirik şiir" vasfını ıolıyor. Ma.h 
dut bir .knç epik şiirinde dahi biS
Bedilir b!r lirizm vardır. Di_ğ,.r ta
raftan. mcırzıılarınm da m!l;vyen 
r.~ktaln'l'C1a bir vahdet teı;kil ~ttiiY-i 

ikinci cild son yoklaroal:ırı birlikte olarak l , ı--+--+-- dönumünü kullulam:ık u:ı:erc Yere 
22.12.942 gününden itibaren şube ·1 2 ı--..,._-'""'_ lı:ıt:ındnki Kim~ :ı Enstitüsünün nn-

a) :ırı, 7 .32 Yı.cudumı;zu calıştıra 
lım, 7.40 AJnn haberleri, 8.30 Sen· 
fonik parc:ılnr, 12.30 Program , e 
ınemlekct saat ayarı, 12.33 J\nrı~ık 

rroımım, 12.45 \Jııns haberlerı 
13.30 Pc,re,·, semai 'c şarkılar: 
18.00 Prosrnm \'C rıcmlkcct saat 
o~arı, 18.0'.l Fasıl heyeti 18.40 
J)ııns müziğı. 19.00 honuşmn 19.15 
Şnrkılnr, 19 80 ,\lemlelret n:ıı ayarı 

YC oj:ın!! haberleri, J0.<15 Kcınu!;m!I, 

20.00 nestP ,.c semailer, 20.15 Rııd• 
Yo gazele i, 20.45 :\llızLk. 21.00 ffo .. 
nuşm:ı, 21.15 Temsil. 22.00 '.\fü:ı:ik, 
radyo salon orke ırası, 22.30 Mem• 
Jekct s:ı:ıt n' orı, oj:ıns hnberlcri ,.r 
horsaJnr, '.?2.50 Yarınki program ve 
kap:ınış 

Yazan: Sadri Ertem mlzde başlıyacaktır. ? fısinclı- :W.12,1042 curıınrtcsl r,Unii 
~ - 340 doğumlu ve bu do§um ı ı. -t-+-~iıl'!'"-iım~ s:ınt H, 30 da bir topl:ıntı y:ıııılaca~ 

t ani çıl<tı 
lulorln muameleye tahl ~·ııbancı er· 5 tır. Bıitfin kim)n mensuplarının bu· 
:erden Beyoğlu "c Bcşlkl .•. ııemlle· lunm •lan rica olunur. 

Satlf yeri: Vakıt Kitaberı 

~ rinde oturanların tek günleri 5ğlc- --o-
~·e kadar nüfus cüzdanı ,.e dört a· 7 

det foloğrarıa bulundukları semtin 8 
Fotograf serii~i 

emniyetince tasdik edilerek ikame! P 1.1.1943 tarihine rnslln) on cum:ı 
giın!l c"'imı ... de _ çıJ, cok resim ,.e 
fologrnf sergi'>lne ı~ıırnk edecek 
nnınıorlcrln kayıt munnıclc inin 
k:ıp:ınmnc;ındıın c,·n~I evimize mü• 
r:ıc:ıotln koyıllnrının yaptı rılmas1 

hususunıla sayın f!nzetcni"Zin ilı"ı:ı 

sühınuncl:ı dercini su·gı ile clilc
ri . 

senetli ile birlikle şubc:::.ı gelme 
lerl. 

17-lZ-10.12 :riyatları 3 - 338 doAum!ulnrl:ı muamc-
&apar.ı• Jcyc tabi tutulan erlerin de: 340 do· 

Lôndra ı Sterl1n 5 2!! ğun. ı..lnrla ~ubc) e mCıracnnıları i · 

~evyork 100 Dol&r 
ısı.cıc lan olunur. 

~ $ ~ 

Cer.evre 100 1avtçre Fr. 

Ma:Ui4 1oc Pazı~ 

ao S25t 

J2S11 

31.132[ 

·ı'a!uılm o.ı kerllk IJU!.e i ~ıaşkanlıfnı 
d.au : 

~tok.holm 100 lsveç Kr. 

va l'AB\ ll.A1 

1 - 840 do~mlu ve bu ı'Joğtımlulaı 
ln "Luamereye tabt olıı.nlarıı:ı Uk v• 
son yoktamalarıo 22,12.94.! eıllı gUııll 

% 1 934 81\'&B-En.urum :-1 10.0 • 't.Hı! {! dan 1tlba.ren b!l§lıınecak ve 3.0 
% 7 i{l Demtryo:u l 19 - t P4P tarihinde bltl:-'ıecektir 
7o 7 Blrlncl tertlb MllO mU. 2 - AIAkadarl:ır 4 toto!!'rafla lka 
<1r.ıtaa 19 - met ecnedl \'esalr llgHI ves katan~ 
"'o ~ lkramlyell b.r ne\ 1eı·tlb ı l'ılrllk!e getirecekler Ur. 
ll'lh!: milda!aa l9. - 8 - Vaktln f;e.t'Q!yenler ıre u 
....._::ı..,~~~~~~~~~~~~~~-~~- m3nında mıızcretıerlne dıı.lr reıımı 

~sl'ta geurm:yeııler lhakk:nda kanunı 
hndıl:öu lıirinci wllı Jıul:uk ıı.r 

l.ıu,,uainden: 
·akfha.t yapı!acalrtrr 

842/303 Akrabalarından haber 
Rmltoprnk Şehir J\i.ıhya v.·ol: 

~o. 42 de UzunköprU lstos)onu es 
lci .Se)'yar memurlanııdon iken hu· 
İıınamayan Baha Eroğluno lst. 
:P. T. T. Müdürırı ı;ii tnrnfından a
leyhinizde ikame edilen 49 lira GR 
kuruşun tahsili hnkınılaki davanın 
htkılan mulılıkcm~ı netirc-;lnde: 
tahakkuk eden oun~tıın ookiye 7 lirıı 

:ıınnisanın :'ıluradly~ :-•ahııllcsin· 
ıie Hatlnznıh• 111:!11ll:ınnılrın P"clerl•n 
Hafız ~:ı1lf cfcnrlinfo hnYsılından 

mnlömal alm:ık istiyorum. 

JJ ıynıta ise adresini hilılinnesi· 
nl k«'nrfü;f ha~ alla değil İce hu aflo 
fmtiılıııi•nd:ın lıf'rhnnJZI hlr kimsenin 
~ .. rih nclrc ini hlld .. ıuelerinf ricıı 
ederim. ~ kuruş \'8 pul bedelinden ılO lirli 

~ cemau 47 lira 22 kuru un do":ı 
larthinden itibaren yüırJe beş nl· 
~illi faiz ve yfizdc 7 avuknUık fic
'°ttlyle 71 kurus iliım harcının ve 
bııt'nmıe muhftkf'me mıı'\TPhnın sb 
dtıı tahsilinc 2s 11 .9,2 tarihinde ~~ 

Adres: Ak'lcırau. KllrD.k Lan;n 
Kaho rorap fabrikau 90 nrımurada 
Nadire. 

terr.Jiı edtlebllmek Ozere fnYObı· ~ 
'1tcıı karar verfldlltt •e bu nan !i\,..' ~ 
l"titn n mabkeme dlvanhanı1lne de 1 
•~ıldıltı teblll! ma'knmınn kaim ol - ~ 
~ıı\ ınııPn< UAn n1ıtntır. "~:.~~~~~~~~~~~~l'I...~~ 

lnhiıarlar U. Mü ··rtüğündenı .. 
ı - Keşif pl1n ve §artnameıeri mutjbtnce P~<ıbıı.hc;e rakı tabrlkaııı 

'-b&rl&rna:ı ad lltı il\ k&pall :za.r!la ekmltmeye konmu:ıtur. 
2 - !ı{uh .. nımen bed .. ll 28410.9& Ura 'oe muvakktıt temjnatı 2180.82 

~. 
3 - Eb~tm<. 22.12.94Z ısalı gilnU uat 10.80 da Kabata;ta levazım 

llllıeJt alım 'ıt'mifyOnu~d:! yapılacakt'T. 
t- Kqlt, proje ve §Brtnameler her gtın öğleden sonra sllzil geçen §Ube. 
~ 't'C ~ar!l. tzrnlr t>~§lllUdUrıtıklcrlnden 142 kunı~ mulı:abilinde alma.. 

!lir. 
6 _ MU:.ıııka1'&y& glrt'Ceklerln mUhürlU teki!! mektuplannı ltanunt 

"'-aıkle 9'c ':' t5 gUvenme para ınnkbu.ı:·ı veyo. banka tcmnat mektubunu 
illtı9a edecek' ">lıt.n kapalı zarllan iha.\e gtınn eksl}tme saa.tlnd~n bir saat 
~line kadar mczktlr lcoınlııyon başkanl:ğ'lna. makbuz mukabilinde '·er. 
"-.ı.erı llzımih .. 'Pt1rtada vukun gele "lt gecikmeler lco.bul olunmaz. (19S3) 

'----------------------~~----------------~ .. ______________ ....... 
'./' 

'r. c. 
llRAAT 
BANK.ASI' 

SENEDE 28,000 LiRA ıKRAMtVE 
ZUaat BankMınll'.a kumbaralı YC Jllbaran: tasarruf heaabtnrmda en 

• M Hruı buluonlıra blr sene içi.ilde atatıdakı plAu göra ikramiye 

ftrlleoektlr. 

-t Aded 1,000 Liralık 4,000 lira 
4 ,, 500 ., 2,000 ,, 
4 H 250 ,. 1,000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4,000 ., 
100 " 

50 " 
5,000 ,, 

120 n 40 ,, 4,800 ., 
160 .. 20 •• 3.200 ., 

ltar'alara ılielledc 4 defa. 11 Mart, ı 1 Daz!ran, 11 Eyi Ol \'e 

11 Rlrt.ııclkAnuıı t.arl.blerlııde çcldJooe;.Ur. 

OIKXA.'l': B •r" J'NMald pu-...ıar bir we ldnde G0 llradan 

...., ,.,...,..,nt.rtıı llıı_;_ı 4'1' ~ııkftl'. 

Soldan sı:Jüa: 

c. H. r. 
neşlkt:ı-; Hnlkevi 

'leic;ll~I 

ŞEHiR TIY ATROSU 

19.12.942 

7.30 Program ve memleket sanı 

aynrJ, 7,32 \"ücııdıırnnzu ç.alıştıra j 
hm, 7.40 ,\Jnns hnherleri, 8.30 Scn• I 
fonik program, 13,80 Program ''e 

ı:öze ~arpmnktadrr. " 
Zahir Gtı~emli 

Adalar Sah Jfalıkcmcslıülcn 
938/!lC 

1~
11 

1 !.il 
ORAM KJS:\11 melr.ket snnt ayarı, 13.33 Türkçe 

1'11karıdan osaöı: t "O ·o • 1'3!1a " ,,,, da plıiklıır, 13.45 Ajans hııberlerf, U.00 
:ı - Okumuş, ekmek mtınn'Sın·ı 1 Htrvth\ urııı .. \ı Rh:ısctlcümhur bandosu, 14.30 

ı::clcn hlr kelime, 2 - Fakat, rnı.:ın • ~ Yaz.an: Anknra sonbabnr ot koşularının 
lılı kadın allı, 3 - 1\elen ve kene" lll'l Homııln Rolland 1nhminleri, 15.00 Temsil, 15.30 RI· 

1 - Hantal, tenbel, 2 - Olurmu. 
mm·:ıfıkmı mlınn5ına sclir, _ Ebecli 
değil. 3 - Btiylik dnl'.: silsile-;ln •n 
hki - içkinin argo <lllinde mukabi
li, 4 - Çok renkli, 5 - Ynpmıık, 
meydann scıırmek - kndın nrlı, 6 -
Bekanın sonu, şekerin hfr ne'°' 
7 - Dı ının aksinin nhi birlkHe 
beraber. lll:jik, 8 - Da~ kornğu mi· 
nasın:ı gelen bir kelimenin ter i 
pi liktcn olur, fnlrnt, 1fıkln. 

'.\fahkememizce terekesine el ı.: .. 
nulan ölli İrininin tereke eşya 
22.l2.942 tnrlhlnc mn~adir salı s 
nü sanı 14 te Büyfiknda 1sa ttıpecl • 
A~·a Yorgi manastırında satılaen• 
~ından toJip olanların mahalli me7. 
kürde hıızır bultmeeak a1tikadar me
murlnrn mürac.ıntları iJlln olunur. '·irin u•·surton, 4 - emir <.igao;ı 'l'Url•~ı.J: !\I KtPF.R yMeliciimhur filıırmonik orkeslras1 

'·ucuılıımuzd:ı dolaşan bir mıı~ l, KOMEDi KJSl\D konserinin devlet konservatuvan (41987)' 
5 - İş ıııannsına ,:e!en bir l>climo- YE KURITT!M rn 1 ~a onl:ırındnn naklen neşri. 18.00 
nhı cem c;lg:ısı, 'kadın atlı, 6 _ T\ 0 • Vaun: Rolw-rt NPnner p roı:ırnın "e mmcleket sanı ayarı, 
'ıı mnvl. tam miin:ısiyle s:ın, 7 _ 1'Url<çesf: Cemil OaMt <'A'm l8.03 Radycı dans orkestra5ı, 18.45 SAHIBlı ASIM US 
ı::ı'Zele hn,·ncllsl, bn~ırmn'k, 8 _ Her per§embe gtınn saat 16.ı!I\ !tıı u rlyo çocuk k1übli, 19.so Mcmleltet Bosıfdığı yerı VAtm MATBAASı. 
:\lıhlesıın, d:ır )·er. !l - Sorgu edıı· Tarlhf Matine t l 19 •5 Umumi Ne•rı..-a. idare -~-sna nyarı \'c n ans haberleri, ... • '"'"' ...:;ı .. " 
lı erkek ııdı, 10 - Tfrarclc vftsıla .!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!:~!!!!!!!!!!!!!!!~ Serbest JO rl:ıkiko, 10.55 Fasıl he· Refık Ahmeı Severıpil 
ohın_ nc~.nm, knfn hıt:ın. j 1mar, 5 - A, t, l\aş, D, G, 6 - l\oy )eti, 20.15 Rad ·o "n:r:ctcsi, 20.45 -'!!~~~~~~!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~ 

Dıı11/.:u bıılnıac,,mı:rıı lıalli: !\ ~ 7 G b' A 8 l -f •ı 1 • sma, • • - a 1 car, - A • Şnrkıl:ır, 21.00 Konuşma, 21.Hi 22.30 Memleket saat ayan, nJBIUi 
- •• '"' s:ıc:l:ı, E, 2 - Oaiz S,ı. lan, l\r>sa, !l - Ln, fdo, Rab, 10 - D 1 · · · ı 11 1 21 .,, K 'd 
3 

I ın cyıcı ıs c' er , .. ., onuşmıı. !ıaherleri, ve borsalar, 22.50 YıınnLO 
cı • - il Lfın,Re>, 4 - l\fac ı, Aoastao:, Bıı. '>'> 00 R K• =:--------------:..·' .:._---~----------..:...:-:-=_....::a~d:_Y::o_.:sn'.::l:'.o~n-~o::rlr'.::c:-;'.:'.tr~as~ı,~prognım ve kapanış. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 12- 12 942 v ziyeti 
A K T IF 

Kaaa& 
Altın: Satı kllogram 
Banlu:ıot 

UtaJWlı 

l>ahlldeld IHu.fıablrterı 
rQrk L1 ıuı 

Ba.rlçt.eld Huhablrler: 

• • 
• 

. -
A.Jtm: Sa.tı Kilogram 27.098.21{1 
A.Jtma tahvili llAb!J serbe!t lJOTt 

D' er .. l5vtzıer ve :rçlu lttltrtııı 

baklye!ed • • 
B&zln• l'abvfllerl. 

1 
Deruhte ediJeD CYT'IJD cakC1• 

-l"flbıtı • • 
ıranımun 6--8 ~cl maddelerine 
tevttkan eazıne t&ra.trndaı. n.lr' 

ı.dl1at • •• 
SenNlft t OU2.4aııJ 1 

l'fcar1 ee~eur. ı ı 

ır , 
l 

ll!:ı-ham ft 1'alı'1l&t Ollz4anı: 

Dernht.e odJlen evrakı na.k. 
d•yenJ::ı knrşrııtı e:iham n 
tabvilAt (ltJb&.: , laymeUe) , 

Sertıcst esham •e tatıvU&t 
~vamılar: 

ı\1tm ve rJövtz llUr!ne ann.a • • 
•rah"!IAt Uzerlle a~ 
daztl'~.) t Kısa vı <JeU ..ıvan. • • 
B.azlneye 886\1 No. lu ka.nuna gtlrt 
acuaıı aıtm kareılıklı a~ • • 
Wıaıeda.rla• 

Mu.bıeut 
• • 
• • 

l Oi.95'..0&ı,86 
10.025.%96,-

1"U!l6,21 

t.ı67.ı6S.OJ 

38,1\11800,'78 

-.-

~1.821.66-t,62 

l l58.'J.t8,Ml!I;-

%4,805."6%.-

4/Sa.661 ,882, H 

4S.S22.0ltı 9~ 

10.SC0.689,SO 

4,4.68,95 

. o.s.ı:>.so1,ı9 

-.-
250.000.000.-

t.ln 

J15.1%8.4H,68 

J,16'1,'7155,01 

9.487,461>,10 

18'1.US.101,-

458,587,882,14 

55.82%.709,l?S 

ın 8So;l'76;2.ı 

4.600.000,-
8.886.969,80 

' PASJF. 
l!lermaveı 

btUyat Akl)elllı 

Adi YI tevllal&d• 
auuat 

.-. 
J ' • .. 

Duuı:rta ıdllen eYrakl nakdiye , • 
Kanunun &-8 tnd maddelertne 
te'r'flka.D Rum• ta~da.Zı ftk! 
ted.17&t •• 
Denı.tıte edilen nrakı ııakdlye 

b&k!yem •• 
~ı~ tamamen aıtm ol&ra• 

..u&Yeten tecSa...W. T&Udllaıı • • a ... kont muk•b'JI navet.eıı tı9Cla. 

.We n.sed1lea • • 
Haalueye ,apdar. aJtm karpıddı 
•T&U muk&lılll 8902 No. 11 bam 
mucıblne Dlveta ı.da.ale ta

zedllee 

MEVDUA.'l'ı 

l'llJ1s L1ruı 

• • 
• • 

A.Jtm: Safi mıogra.m 11.m 
3830 Ne. ~ 1tunı.na gtre baı.ln_,.. 
açılan ava ı mu.DlıOJ tevdi ohı. 

Q&D ııtt&luı 

Sa1l Kllogrıi:O M.14.1;9SG 

OOYb l'aahhUdatı: 

&ltma tahTlll laıb1J d/)YfSW 

Diler dövizler •• aıaeaıuı 
rtııg b&k1yeım 

Mııbtelt" 

• • 

• • 

9.,12.lBMl 
6.000.000, -

158. 748.&93,-

IU05.462,-

114."3.lCll,-

41.toO.OOO.-

111.400.000 -

ı.~0.000.000,-

106.66'7.'75402~ 

l.2M.164.o: 

'78.1'4. un ,9c 

-.-
2, ,M '7.i1'74,99 

l.Ar:ıı 

l15.000.000.-

7ıtı.3U 1 Ol,-

107.90UI8,8! 

'71.12U8'7,90 

HS.1&0,'755..ln 

Ylılrftlı 1.lH. '779 SSS.ı&ö 
., 

~ 

1 Temmuz 19U tartıı1ndeı.ı ttıbare.n ıs~ ttaC!l!I ,r; t A1tl;IS lberlıM aT8.!l8 % 3 

-280 -

lllcwmw oımu, gibi görtıne.rck onları mlsaftrlUuıeJ'A giinder

dl. Sonra bu huıımıta kent'llıiy1e 1stı,are etmel< .ı;-ln Elfndlı 

jbııı Seh1 't 3anma çağırttı. 

O g"lln, Ebneman f;!fedlı lbnJ Sehl'ln riya9etln0o husu

ı! bir meclla akdederek bun" çok ıttmst ettttf bt~ cle\let 

aC:a.mını ıı:ia\l"et ettl. 
HU81l'i tne<'.lhı toplandıktan sonra Elmemmı aya~a 

lknlktı~ 

- Bugüıı k rd~lmd"n bir h"Yct geldi. Otlu Musa~·ı 

T'Clbltt ol'U&k tanrmamı tııtJyor. \3 nj zamıında bent yanma 

çntııityor. Ne deratnh~ 
Bunun tızertae Elf,adl !ll!z ald 

- t!:fendimb:, kardetıln'zfn oğlunu vellııht tayin ct,mr.. 

ııiyle sfzln rellalıtltk bt\ldmuz.a 'btr t,eaavtlr .• mr. ~enabı bak 

mntec8\'jrbı aJeyltlnae4ir. Ho!'&51lnı'lan aynlmAnna gelince 

tıu ı;tzln bflooegtnlz bir tşt•ı ama, buna yaıtt,ıRum:. takdlrile 

ke.ıdlntzl ''e buJrukunom mtklafaa edec.ek bir slll'Lhı ellnlı:. 

deu kaybetmt, ollll'llUllUZ. llu yalntz benim f11'rlm dt"ğll, bU. 

tün Horaır.nu ba'Dmtm flkrt&. ı f1: Rlpm: Onıı sornnur.. 

Etm~mnn, bunu dln,fldlktc:n sonr:ı Roras!lmn !\ 'UJITndan 

blrlı.1 ctlaıı Hlşama adam s:öndc~rc1, ~'Onma çağ'lrttL Km. 

dfMr,e meseleyi arıp flkrln" ordu. 

Hjşam: 

- Er•·ndhnJ:r:! dedi. lfü una Hor:ısanı'lan eiknıama ~ 

şıuiiyte hıat ettik. Şa~t Ra~ g1der~ o tuıl{kı 1ca,._ 
~mi~ clar51Jnuz. Bununla ;benı.bcr Horas:ıntbn çıktığmn 
güıı izi :ığ elimle tutup m~nl olscat"lm, o ellını k ·~

ırıı~ Hl tiUmle !iize 3"tlp acağ'tm. Bıına da kcııcrseniz dişle • 

rim:c 11lılioyaee.;cm, \1lnn ondan sonra baı>ımı ke!1n, bir! 

ıwn ye~m. ÇUnktl TUlteml yapnue bJr halde 6~m. 

- !"7 -

- Affedcr&lnfr. köSıtlk lıa.ınm, ıfa.ı'kmda olm&dan Bizi 

ra"ıataız ettim. Elfadl efendlmlzt görmek httyordum. Anuıı. 

ra bab!)eye inmek Met! olduğu için bura<ta bı.ıtacağrmı -zan. 
netmıetım. 

Genç lur. d.ftl etle ceftp ,-erdi. 

- Sorduğunuz. amcam Elfadl bngtiıı erkenden bc3 tııı. 

bam ile beraber Elmcmıın hazrotlerfyle görU,mcğe gittiler 

\'e b raz durnkladdrtaı.• sonra jlA'-e etti: 

- !zden kattyen rflhatsız olın:Mlrm, çünkü ıılr. )·abam ı 

de}D iniz .. Zanneder m Bebzad dedikleri ır.at sir.siolz öy. 

lıı ml'l. 

- Evcı efendim, Behzad dedikleri adam bentm. 

- Babam lle a.o1cam •irJ çok iakdlr ediyorlar. Bn.radı-

ol.;:ıin rdı geldlğlnlı..e menınun olurlarc!ı. Arzu e&orııenlz bu

yuruıı, oturun. 

Rehzn.d, bu genç lnzın nezaltetlne. kibarlığmn hay. 

l':lll <kn lc!ı. 

ElhAsan fbnj .., hl•bı Boran nılındnl.I kızınm bu oldu 

ğuna nrtıl[ Uphe!ôl kalmanmıtı. 

BütUıı Horasan bltytıktcrhıtn buna me!ton olduldarın:.ı 

h~i.. nmll. Egcr gönlUnU '\'tll lJ. le bacıknsma ltaptırm&ttı ., 

olsa3 dı, 1m dllberk CV.cnmekten b1r clakika m~diel 

Gl.ıııazclıu 

Glllünı IJcrck ona baktı: 

- 1At1unar.a Ç,()] mu kl.'1rfm köefik hanmt, 'Ofllrlllal 

l!ıte.ı dim, Oılmt beybamnn)a, amcanızı m~kkalı gGrflM'm 

b diyor. O.lan INl-k " Et.-.ııtı ll'Mretl"'9wtlı l9f"I\ 

YPI:» gld~l'('flnJ- tfll5ac.ı1cctzlc •• 

Behad, bunu ylcclllt',f.E'ft OIU'a lınbl ,aumdan ayrıl. 
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Ankara sonbahar at yarışları ~~i~~~~,~~~·---TÜR-K-iY-E -iŞ~B-AN!ilıiB!Kl!llmlAS~t ...... , 
13 ncü hafta programı ~:;l~~i~;o~::i:~ı:::~~:~: 

vadeli (beşincı Çaldıran) ko~usunı. / u· · ç u· · k Car 1· Hesap 1 er 
2 O B 1 r 

'
• n c ,. k a-. n u n 194 2 ifoşacaklardır. Bu ko~uya .bemen ht>. ' 

1 ncl koşu (Ta~pınar koşusu) 

Oç yaşındaki yerli yarım kan f ngiliz erkek ,.e dişi taylara mah~ ustur. İkramiyesi: 550 liradır. Sık· 
~el: 58 kilo, mesafesi: 2.000 metredir, 

men bütün taylar kaydedilmiştir 

~~~~ı :,;ğ~~a kısaca verelim: 1943 J /{ R A M J }' E P LA lV J 

-
Antr-enörü 

u 

Anası 1 

o 1 Havvanın 
Z Abn Sahibi I c;5 ısmı , engı .:>abası 

1 

T. lşbilcn 1 Korler Doru er. 1-=F~r-ig-------ıı~l\~[~üb~e-r_r_a--~-ı=3:--~!'l-f-eh-m-e-t --~""""~ 
2 H. Ermiş Soyd:m Doru dişi Essex Sünbül 3 Şandor 56,5 
3 s. Karao:.man Meneviş Kır dişi Vregaskon l\lis!'ı 3 S. Karao man 56,5 

---L.----::--.--~~-=-------_,_,___, 
2 nci koşu (K:ırncahey ko"Susu) 

Oç ve daha yukarı vaştaki yerli s:ıfkon İngiliz at. Te kısraklara mahsustur. İkramiyesi: 8~0 lira, 
sıklet: üç yaşındakiler 56 kilo , dört \'e rl11ha yukarı yaştokllcr 62 kilo taşı:racııklardır. !\fcsaresi: 3.000 

metredir. 

4 
s 

' 7 

A. Mman Gonca 
S. K:ıraosman Davalaciro 
P. Simsaroltlu Demet 
F. Simsaro~lu Buket 

Al di~i 

Al er. 
Kır df§i 
>onı dişi 

Onnlx 11 
Gos~nr 
... llşnh 
Sea Serpent 

:\fü ty uguette 
Cadilla 
Yugonia 
Ohines Gir) 

3 ncil koşu (Meriç koşusu) 

5 
3 
3 
3 

A. Atman 
S. Karaosman 
Bayram 
Bayram 

60,5 
56 
54,5 
54 5 

Dört ve d:ıba yukarı yaştaki yerli yarımkan lng'!lz at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi: 450 
liradır. Sıklet: Dört yaşınd:ı.kilcr 58 kilo, beş ve daha yukan yaştakiler 60 kilo ta,ıyacaklardır. Mesafl'. 
sf: 3 .500 metredir. 

8 
9 

10 

H. Özen 
A. S. K. 
P . Halim 

Aieeylau 
Se1-ban 
F.lhan 

:\1 :ıt 

Al at 
Doru diş! 

Olgo 
Hllftlüıaman 

Alinarl 

Yerli 
Eı;ther 

Kuhinur 

7 t. Nalçin 
4 F .• .\tlı 
4 P. Haliıa 

60 
58 
56,5 

4 ncü kO§U (Be,incl Çaldıran ko,usu) 
19<&0 do~mlu vtrli snfkan tn slliz erkek ve dişi trıylara mahsus tur. ikramiyesi: 3.500 liradır. Sık· 

Jet: 56 kilo, mesafesi: 1.600 metredir. 

21 P. Halim S6 
2 P. Halim 56 
2 F. Atlı 56 
2 F. Allı 56 

11 1 P. Ha1im Humayun 1 Doru er. 
12 P. Halim Hemdem •• " 
13 F. Atlı Varad ' 1 

" 

14 F. Atlı Varadin .. • 

Ronflon 1 Clıurbara 
Ronflon Lady T&11 
Logal Fare No5dor 
Logo! Fare Sprin1tbaard 

ıs c. Apayık ts " • W. Voad. Ab Mrs Atkfnıı 2 l. Atçı 56 
16 F. Si~sıroğlu Pulat Krr er. 
17 F. Simsarojpll Destegftl Doru dfş1 

BJazonry 
Carif 

PommeUe 
l.fthia 

2 Bayram 56 
2 Bayram 54,S 

1 

18 .... Atman 1 Hı"'J>a " ., 
19 A. l. Aytn~ Nilfirer .. " 
20 A. Aynag15z Pınar " '' I

Manna 
Vfnılot 

Coup de Rol 
Goıısart 

San talin 
Mountain 
T.itbia 1 

2 A. Atman 154,S 
2 t. .~ytaç 54,S 
2 A Aynag!Sı 54,5 
2 s.' Karaosman 54,S 21 S. Kıraosman Vido Al dişi _ Slherian 

5 nci ko~a (KO<'.açemen ko,u~u> 
D!Srt ve d~ha yukan yaştaki safkan arap at ve kısıraklera mab 5ustur. tkramf:yesi: 800 liradır. Sık-

let: Dört yaşındakiler 58 'kilo, beşve 'daha yukarı ya$hıki1er 58 kilo taşıyacaklardır. Me~afesl: 4.000 
metredir. 

22 
23 
24 

t. H. Tekçe 
.A. Enıan 

E. Atar 

Sa Ta 
Tomu~ 

Aloli 

KD" af 
Al at 
Al at 

Kuruş 
Gandf 
Übtyyan 

Fındık 
5uade 
CfJfi 
~.• ' r 

s 
6 
6 . 

f. Atçı 
Bayram 
Horva!. 1

58 
58 
58 

Çitte balalı : 2 • 4 inci ko,aıar lzerladedlr 

Yenı Eserler : fKAYleLAllJ Yanmay 

Bu zengin magazinin t5 Dirinci• 2,5 tonluk Kısmet edh motörfi• 
Unun sayısı renkli hir kapakla n miln mesaha şahadetnoı:neslle &ene 
renkli sayfalarla Mahmut Yesari• dl bahrlml zayi ettim. Yenisini çı-
nin, Mükerrem KAmil Sunun, R88tP karacağundan eSkfsinin hükmü 
Sevkinin. Kerime Nadirin blklye- ykotur. ,(U985) 

leri, tiyatro mftnekldtlerimize daır Pendik npur iıd\elesl. Rıhtım 

bir konuşma, tiriht, edebt tetkiki caddesi balıkçı Hasan Kavala 
yazılar. sinema ''e dfinya ııavaşınn • * • 
dair yazı Te resimlerle, dolgun bil- A!rlı:er maa~ı cüzdaınımı kaybet· 
şekiJde intişar etmiştir. Her !ayfa• tim. Yenisini alacalımdan eskisinin 
ıında alft.ka ile okunacak bir ç.ok hükmü yoktur. 
:ı azılar bulunan lıu güzel magazini 
blilGn okuyncnlanmıza tavsiye e • Sultanıbmet Mehmet paşa :yo.. . 
deriz. knşu No 48 Hanire Tn"tanyılmaı 

Konferans 

Eminönü Ha~inden: 

19.12.9'2 cumartesi günü saat 
17,30 da İbrahim Kanber tarafın· 
dan (AhlA.k ve iktısad) mevı:uunda 
bir konferans verilecek ve mfitea • 
klben de kültür filmi gösterilecek• 
tir. 

Giriş serbe~ttlr. 

----DOKTOR ___ _ 
KEMAL OZSAM 

tdrar yollan llutaJrktan 
mtlteha11ın 

TUnelbaoı _ !aUklll Caddeat No. 
880 Ohanyan A.pt. Bur-. puan 

- 11.atO. Telefon: f12S:5 -

tiç ya§ında yerli yanmkan lngilb. 
urkek ve d!ııt taylara mahsus, 1kra, 
ınlyuj: 6~0 Ura, mesafe.si; 2000 metre 
t'lr. 

ı - Kader, 5'! kilo 
2 - Soydan, M ,11 •• 
3 - Menevi§ M.:5 .. 
Bu koşunun favorı.ııt Menevtı,tir. 

1H1NC1 KOŞU: 
Üç ve c!slıa yukan ya1tak.i ye,.,· 

a..ıJkaıı lngtll: at. ve k11raklara. matı_ 
su11. Mesafesı: 3000 metre, lkramly~ 
~tıO liradır . 

1 - Konca, 60.5 kilo 
~ - Davalaciro, :56 ,, 

1 - Demet, M,5 " 
' - Buket, M,:5 , 
A§ağı yukarı aynı kıymette oları 

bu dbrt hayvan arasında llk akla ge, 
lt'r Fehmi Slmsaroğlu ekUrialdir. En 
l:Oyük kudretı bu iki kısrak göstere_ 
cekti:r. Fakat son zamanlarda iyi 
formunda olan Koncanm ihmali caiz 
değil dır. 
( çmwtJ KOŞU: 

Dört ve da.ha yukarı ya~takl yeril 
yanmk&n İngiliz at ve kısra.klara 
mahsus. İkramiyesi: •~O lira, meaafe. 
SJ: 81100 metredir 

ı - Alceyl!ıı, 60 kilo 
2 - Sekban 68 '• 
s -Elhan tı6,6 ,. 
Doğrud&n doğruya bu koşunun gali. 

bi Elhandır. 
DORDtl'NotJ K.OŞU: 

l!HO doğumlu yerli aafkan İngUtz 
trkek ve dlfi taylara mab.au.1, ikramı. 
yesi; 8~00 Ura, mcsateai: 1600 met.. 
.redir. 
1- Hümayun 
2 - Hemdem 
a - Varat 
•- Varadln 

, cs-tz 
S - Polat 
7 - Deateg111 
8-Hupa 

" - Nilüfer 

66 kilo 
:56 • 
158 • 
M • 
M ., 

M '• 
M,5., 
M,5., 
M,5., 

10 - Pmar M,5 ,. 11 - Vido 64,lS ,, 
Hep81 birbirinden s11Rl bu on b;r 

ta) flmdlye kadar ancak ~ metre 
gibi bj,r mesafe UJ:erinde kopuılardı
>. T" rınd& hemen hemen, vıcıo harfli 
hep .. ır.ın birer ild§er gallb yeUen vat 
Clır. 1600 metre üzerinde banılalnlD 

muv&Uak olacağını kestirmek &1lcttır. 
HMP&, Polat ve izin ihmal edilmeme.. 
a1ni tavsiye ederls. 
BEŞİNOl K.OŞU: 

Dört ve daha yuka.n 'yqtakJ uf 
kan &rap at ve kıaraklarma mahaua 
tkramiyoaı 800 Ura meaa.tw: fOO') 

metredJr. 
1 - Sava lS8 kilo 
2 - Tomurcuk 15R • 
1 - A.lok 158 " 
Çitte b&lıia: 2 • ' tı.ııcU ko~ular Uze. 

rlndedir. 

•*• Haber refikimiz vaıııtutJe Ankara 
n.Uşterek bah!slerine l§Urak eden 
olluyucu!armıxz munt.azam l!3teyl ya. 
rın bayram olması dolar.aile HA ber 
gaztteai lntlııar etm1yecetınden, Va. 
.ıcit yurdu kitabevinden tedarik ede . 
bilirler. 

-
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ctr He.mana otnrdutu u.raya yolJMdı. 

Ba 1&r&.J Horasanın en ıtl7.el ve en btl,uk bhıalarmclaa • 

lliri idi. 

- ırı -
ELME'Htl'ı-

JJarımtın"etldln oflu Elmemun. babumm marona ~ 
&mdan 110~& Boraaaııd&kf a.rk&d.,ı&nnı topJryarak bl&tinl 

l»ouuı Eı.t.ı.dlı (bntlrrebl Ue diğer devlet ad&mlanna karfr 
tt&sıl btr lıattı hareket talüb edıecıetfnl onlara aordo. Fan. 

ldarm en Uerı gelenlerinden Elfa41 lbj 8ehl'den bafka ek. 

afld9t onwa Bağdada pdlp c.nl&Pl& oracl& mücadele etmealnl 

t•l"8iye ettiler, 

ElfadJ. ibnf SobJ lııe bu fikirde cktllıli. M'emun.a: 

- Efendimiz? dedi. Oraya gidenenlz, bu adamlar lhe 

tuzak kurar, kan'leel.ııi7.t1 Adeta lılr esir ı;1bt teelim ederler. 
l:tt dofruaa bunlara blrer Jlllektup yazıp verdikleri ııözö 

tutmalamıı ı.teylnlz. 

Elınemun, bu aözil ~nllye.rek onlara birer mektup 

J"ftZdı, taıı:at fayda vermedi. 
Bunun Ü7.erlne Elmr.mu.n, kendi vazjyetlnden lc!eta kork 

ma~n b~,ı&dı. Bwuın f&l'1'ma varan ı:ıtadl lbn1 Sehl, °" .. 
_,.ret vtırdl: 

- Slz bura.da ~ korkmaym, '1bıkti ~larum, ~ • 

~ .... bl,._. etmezler w ötekiler ıthf size Ter. 

.... ...,..,.... ._ ~Yer .. ~ aa1mıc!lıda. ... 
9hi b baatm1 tıu oturtacafan. Yabus Ulb brp IJt 
ablAklr, &daletJJ dllrbt rltnme,. p)'TM ~ ~ 

: 

. 
bf:dm halk aefflı ve ıhltkı.ı. bir hilkamdara tAbl olmak 

lat.emes. 

Elmemun, ba sözlere bıık verdi. Esuen "Ltencllsı kar~ 

deei Elemin &1bJ 8efahet ciU,künD bir adam delildi. O bl. 

lakla çok t.emız ahWdı idi Bruı.a- bilgiye, ve bDıt erba. 

bına çok htlrmetJ \'Zlf'dı. Onlann mecUsterlndııı bulunmaktan 

fcvkalAde zevk duyardı. Bele, fellefeye. dyaz~·eye Çok da,. 
~ttncm. 

Orta boybl, beyaz 91ıbTelf, uzuncıa aaka}h, seyrek N.Çlı 

olan El:mNnuaun yanafmd& alya.h bfr beni vardı. Gör;lertnlıı 

bakı,mda.11 iyi, hoe bir ada.m olduğu ycknazarda .anlqı. 

mdı. • 

Onun klbarlıfı ve a.rafet{ dillerde dt'Jıtandı (1). 

Bermfok ofuDannıo ellerinde bUyüdü(l\ için Şii terbL.
0 

)esj •Im.ış ve o mezhebi Adeta benJmsem.lııt.l 

Eboemun, ıttnJerlnl tllın mUbabaselertnde geçirerek bit 

mtlddflt Boraaanda tıMlae:«'rln lnkl,afmı bekledi. 

Hlha)·et bir ıün Bafdadclaki brdeeinln kendi otlunu 

nllabt taytıı ettlltnl "' bunu muhtellf wslleterle halka ta. 
nıttırdıltnt öfreninoe evell. buna inanmama'< ll!lf.enıedl.Fak11t 

çok geçmeden bizzat kard~i Eminin ıönderdJğt bir heyet
i.~ bmnın hakikat olduğunu anladı. 

Gele.a heyettn rellli Memona ıu habert getlnnlstl: 

- 'Kardetfnlz Elembı hazretleri, o~lu Musayı veliaht 
taytıı ettltfnl lbe bllcUrlyor. ayDJ r:amanda 61ıı ç0k özlMJfl 

lcin Baf dacla davet ediyor. 

Memu11, cele.a he;retlll :refafne, •kiti bir cevap vtrmedL 
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lıtanbul T erz.iler, KumCl§çı!ar ve Hazır Elbiseciler 

Cemiyetinden: 
Cemlyetlr:..izin 16.12.942 Çarpmba günU senelik aloUde toplan~ 

ekserjyet l:asıl olmadığmdan ikinci toplantı .27.12.942 Pazar günU saat 1 

den 1, ya ka~r ;;,eyoğlu Nuri Ziya sokağında Cümhuriyet Ha.J.k P&r 
1 

kııza .merkezi :.alonunda yapılacaktır. Cemiyete kayıUı ~nın o glltl 
aa.a.tte hUvlyet cCzdanlar!te gelmeleri ilAn omnur. 

RUZNA.Yl!ı: l - İdare Hoy•etı çalışma raporu, 2 - Hesap mntcttlt 
len raporu, 3 - 19'8 yılı bütçe ve ka.dr0nun kabulU, 4: - Azanm ~ 
lerl, :S - lda:e Hey'etinL'l müddetin! bitiren nıstı için seçim yapılma~ 

lıtanbul Üçüncü icra Memurluğundan: .. 
H0/3172 

Bir alacağın temini için haczedJlen ve tamamma (8000) Ura ıt~' 
koı:ıa.n Fatihte ea\<i Emlrbahart yeni Merkezctendi m~alle!linln Bcyıert'
aokağtnda eski yeni. 18 numaralı mahallen Topkapı ile Edimokapı artP' 
da k&1e duvarı ıle asfalt yol araıımd& (hendek) bostanı namlle mıı.rut ııı? 
tanın fl bısse itibarile 20 hl.a8eslnln açık artırma ile ve 2~ numaralı 1' 
nuna tevfikan .satılma.sma karar verUml.§tir: 

İ~bu gayri mcnkulll!ı içinde hissedar Mu13 ve Cafer oturmak~ 
100 kadar in· lr vt- birkaç şeftali, ceviz, dut. erlk, nar gibi meyva. ağaçll 
ve blrkaç nıCY''L~ı:ı; ağaç vardır. 

Hissedarla:- t&.ra!mdan bostana llhaıı.a., prasa, gibi ekimler yapıılll't 
trr. ':'ole bazı ak&ao da gayri mezrudur. 

Hududu: Tapu aenedi gibidir. 
l!ıleııaba.ı: Umum saba.at kayden 2 hektar 488 metre murabbaı. 

1 - İ§bu gayri menkulün artırma oıu-tnameaı 20.1.9f3 ta.rth!ııdcıı 1 

baren (0/3112 numara Ue latanbu1 DçQncC icra daircs'nln muayyen uuııı" 
raruıda hcrk~n görebilmesi iCln açıktır. l1Anda yaz.ılı olanıardan t,I 
malamat aluu.k isteyenler işbu ııartnam.ete ve f0/3172 dO.Jya nwnara.9S' 
mem.urlyetlm!ze mUracaat etmelld!r, 

2 - Artrrmaya lotirak için yukardcı. yazılı kıymetin ytlMe 7.5 r.1> 
betinde pey ~eya mllD bir bankanın teminat mektubu tevdi edllec.:,.ı 
(Madde: 124). 

~ - İpotek e&lıib! alacaklılarla diğer allk&darla.ra ve lrttfak ıı-11'° 
sa.hlp!erlnln ıaYI'i menkul üzer.ndcki haltlannı hUSU.8lle faJz ve ma,r$l 
dair olan tddls..armı işbu llA.n tarihinden itibaren 16 gün lçinde e~ 
müsbltelerUe bırl:kte mf'muriyctim!ze bl1dlrmelert lcabeder. Aksi ıısJ 
hakları tapu a:cllt ile sa.bit olmadıkça. sa.tı§ bedelln1n payla§maamdaJl ıı' 
rlç k&lırlar. 

" - rnssterUen g1lııde a.rtmnaya iştirak edenler art:rma şartn•ııı' 
elııl okumu~ ve lUzumlu malOmatı a}mış ve bunlan tama.men kabul e~ 
ad ve it;bar olunurlar. 

5 - Cayr: mt>nkulüıı 1.2.943 tarlrine mUsadlf pazartesı gtl.nQ saat j 
den 16 ya kadar lııtanbul 3 ncü icra memurluğU!ıda tıc defa bağırtııdJl'I 
sonra en çok artırclll8. ıhale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen ıcı1 
metin % 75 ıtn• bulma.~ veya satıı 1.steyenlD alacağına rUçhanı olan dıl" 
alacul<}ılar bulunub da bedeli bunların bu gs.yri menkul ile temin edl!~ 
alacakların mecmuunda!I fazlaya çıkmazs<1. en çok artıranın taahhüdO ı:ı.v. 
katmak Uzere artırma 10 gUn da.ha temdit edilerek 11.2.943 tarihine ıııtıı 

" dl! perşembe gü.ntı aaat U den 16 ya kadar İstanbul üçUncU icra meısıı>' 
luğu odamı.da urtırma ihale edilir. 

6 - Gayr; menkul kendisine ihale oluruuı kimse derhal veya verC~ 
mtlhlet içinde parayı vermezse ihale l.Qu-a~ı fesholunaralt kendisinden c~ 
ytlksck teklifte bulunan kfmse arzetınl.§ olduğu bedelle almağa razı oıııl' 
sa ona razı oır.ı.u veya tıulunmazsa hem.er. yedi gUn müdaetle artır~ 
çıka.nlıp en çM artırana ihale ed!Ilr. 

tkı l.halo ıırasındaki fark ve goçen gü4lor lçln % :S den hesap oıııP". 
cak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hı:.cet kalmaksızm memuri~ 
mlzce atıcıdan tat.Bil olunur. (Madde: 183). 

7 - Alıcı anırma bedel! haricinde olarak yalnız tapu ferağ ha~ 
20 senelik vak t taviz bedelini ve ihale karar pulls.rm.ı vern:.eğe mecburdı1 

MUterak!m vergiler tenvirat ve tanz'fat ve tellA.llyo resminden ıııC. 
tevelllt belediye rüsumu ve mOteral<l'!r vakıf icaresı alıc,ya a!d 01ı:rı•~ 
artırma bedelinden tenzU oJunur. lşb•ı ~&Yrl menkulun yukarda gısster 
tarthde lslımbui tlçUncü icra memurluğu odasında işbu fl!ııda göste# 
artırma şnrtn<lmes: dai~cmn~~~~ğr i!An·phuıur. (419!1~ 

r 
At yarışlarında 

KAZANMAK iÇiN 
Nasıl oynamalı? 

O. WtLLt ı\1\f'rn ba ~sert TUrkç.eye ç.enilmlştir. Fiyat. 80 lcu~tur 

SATIŞ YERt: Vakıt Kitabevi ------~ 

De.let DenW ,.Man ... 1.Maanlan lıletme 
Umum idaresi iliıılan 

Muhıı.ıo nrr. bedell (12.000) oıılkl bin lira olan (100) yiu; metre ı:rı~ 
abı muhtelif eb'atta kllkna.r dllme (30. BlrinctkA.nun. 1942) Çarpmt. r 
nU as.at (16) onaltıda Haydarpa.şada Gıır binası dahUlndf'ki kom!syon t" 
rıı.tmdan kapalı zart u.suıııe satın alınacaktır. 

Bu 1.§e girmek t.steycnlertn (OOOJ tıvkv, yUz1 liralık muvakkat te~ 
nat. kanunun tayin ettiği YHikalarıa. teklltlerint muht.cvi zarfl&r" 
aynı gtıu saat (16) anbeşe kadar kom.Jsyon Rel8llğlne vermeleri ıwındıt'• 

Bu f§e alt prtnameler komisyondan P,arasız olarak dağttıımakt~ 
1(281'" 


