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~ 
ldare evi: Ukara cad. 

V AKIT Yurda. 

Tela'. VAKl'J., ht1lDbul 
Poeta. Ku~ll8U t6 

TeletOD 24870 (İdare) 
IHII (Yazı) 

Hergün 
6 

Savfa 
Sayısı Rery4"rflto 5 Kurut 

1 ~, 

Fransarnn yem 
muvazene sistemi 

Yazan: Sadri l::rtem 

(,'t nrii -'"f11Jfnmı:dn > 

Memur olm·ıgan 
ucuz ekmek 

az kazançlı vatandaşlara da 
karnesi verilemez mi ? 

Milli Şef 
hava gösterilerin~~ 

~,.,,.. 
1 vazife sahibi olanlann, mat1fları a.z veya çok olmaına bile "bakmı;yara/tı, hep.ine acın fiyat üzerinden 

f "' az ve •abit bir gelirle yaıamakta olan oatanJtlflann ihmal etlilmea tlofru olama: 

ilerin ve k~ın;· 
ar sahiplerinin 
Vaziyetleri de 
dUşunulmelidir 
~llan: ASIM US 

~a, htanbul ve lımirde 
, ; "'?nek 5atışının il.iye 
'c~ ~ır kısmının şimtlikı 

Ci ~•Yat üzerinden, fakat 
tlıtlllnı ının pi')'a5ıa fiyatnuı 

1 h aaı karan iki gilndiir 
b alkının büyük kısmı 

~tt "Yecanlı bir hava ya. 

Ucuz 
ekmek 

Beyannameler Cuma günü akşamına 
, kadar verilmiş olacak 

il ilô.getin tebliği 
ViHi ve belediyı. reisi Dr IAıtri 

Kırdar dün, şeh · ı .. ıizde buluı~an 
ticaret vekalet! miio;teşorı C:ıh d 
Zamangil, toprak ma!lsulleri ofüi, 

müdürü Şakir, vali mı.avini Ahmr.t 
l'<ıııH ve belediye teflJ~ beyf'ti mü 
dürü Necati Cmeı-iu ıştinik ett.Ri 

(Devamı Sa. 4 SU • .t de> 

karne ile ekmek verilırken 

de bulundu 
Omer 1 nönü de akrobatik 

uçuılar yaptı 
Ankara., 17 (A.AJ - Türkiye reı. M 

ııicümhuru 1ıımet lnönü bugün 8,30 : 
da Türk Hava Kurumunun Etimes. 
ııd meydanını şer~lendirerek uçuş. 
ıarı ve Ömer 1nönü'ntin akroba.o;ı 
.ıareketlerjnl görmtişler ve yanla. 11 

l'•nda Hava Kurumu başıka.uı Er.zu. 
nım mebusu ŞÜkrU Koçak alduğ:.ı 

halde Kul"umun tesislerini ve ta,•. 
yare !abrjkasmı geznu~ler. Fabrika 
direktörlerinden izahat aldıktan 
sonra ça.lışınalardan memnun oıa. 
n.k •at 11 de Etime~'uddan ayrıt. 
ml§lardır. 

~--~~~~~-~~~~~~~~~ 

Tebrik mesajı dolayısiyle 

Ankara Bel9diye 
reisinin Londrafl

lara teşekkuru 
lıttiy~tın .. sebebi devlet me. 
.~llda rnutekaitler ve yetim. 
itli ''e kaa.ın bir kıımı sabit 
' e az kazançlı vatanda~ıa. 
~l!i~";-1ek karn.esi veri'lmecti. 
~ıı hi bunlann yaşıımalan 
it r duruma gire<'eği en. 

Buğdaya azami 
f igat konulacak 

Dakard·a askeri h·arekatın 
yalanmış 

A.ııkara, 17 (A.A) - Ankar&mQ. 
de"Ylet, menesi olar&k aeçilmeainlıı 
)'lld&ıtlmü. vesileai,yle Londra beledl
Jl8 Ntlıi tıaı.rmd&n gönderilen mem.. 
j& kal'§tlrk olarak vali ve beledtye 
rel.li ...,._ki t.e,ekkitr ~NRiı 
gillıdermifUr: 

~ ~İt t ~ide Ankara, İslıın. 
' ' başladt01 I--.. felırl -ym. beiecltye .ıııeUl 

ı.-.... 

il " gibı iic büyük şehirde 
~ f~Ir göu~eksizin 

l'lle ıle ucuz fıyat üze
~knıek \'ermek sistemi 

~' atır bir feılakirllk tt.~ 
'lıiıı~ lltıt.çe zarureti er geÇ 

"ıı t".ahlamen kaldırmak 

~~ ~'il.. . ; 

Bu sayede serbest piyasada fiyatların Dakar!n. 
çok yükselmesi önlenmiş olacaktır tayyaresmın 

cenubunda bir 
doşUrUldüğU 

fransız 
bildirilıyor 

Ankaranm Tlirkiye ct1mhudpetj 
merkeızı olank iıntihabmm YJlcNlnlL 
mtl mthı&ae betiyle göndermek Aa.t,Jr

aüv&Slıfmda baluııduğunı.ıa cbttane 
me-.jd&n dolayı .beDJ9ehrileırilJl Aıa. 
ka.r&lılaır .,,. ben h&lleaten m.üt.,.ıt. 
kir oldok. 

~~ C:~ıse bile hafifletecek 
• l!:!cnı-"11\inmeğe me!'("l>ar '"~
,,.,ı: kamelerinin fiyatça S sr hiç ~üııhesiz böyle 

11..... tleticesiair 
'~« . 
~ :"•~ memorlariyle mü. 

l\~ 4! Yetimlere ucuz ek. 
~t)':' \'erilirken de\•letten 
~ licret almaymı \'atan. 

~Q, h,ı '".~ sabit gelirli ,.e ıız 
tııllht itibarla iı:ti'mai yar. 

diltk~ kimıoeler hulnnabile
I ki lııt 11te almak Jaznn<lır. 
~-ILrıbnlda 10enede yalnı1. 
'la" l\dan seksen bin lira 

~ibjsab!t gelirli msantıır 
~e Yıne ktiçi;k bir ~,:in 

a 1~ t't· getirdiği birkaç yüz 
~~ll§la~ğe mecbur olan 
'il~ '\'ar,Jır. Soura rna.. 

biQ veya srnai bir şlr. 
't· ol~ Yü~ lira :1yhk slra.n 
~ 11~ gibi şu \'eya bu 

Ankara; 17 (Vakıl muhahirir.
clen) - Hububat ve JiHer gıda ruad 
aeleri üzerindeki eıkoymıı hü!dını· · 

l~riniu 'kitldınhnasrtı müteakip 
hububat tek memll"kelin muhtelit 
m ın takaların da. serbest piyasad ı 
P.aşka başka. fiyatlrıı l:t ,.e araların 
da hfıyük farklıırlıı s.ıtılrııaya !>1.ş

Iı:nmış, ve bazı mınl:ıkalarda nuğ

rl:ıyın kilo~u 60 • ii.l kurıı5u bulrrıu~ 
tur. 

Buğday fiyatının 15 - 20 kuruş· trn başlıyarak bu d,mnt yüksel:şi 

karşısında yeni v~ mühim bir ka · 
rar alınmak üzered;r. Bu k:ırarla 

buğdaya azami bir fiy:ıt tayir; l!di
lecek ve yurdun her yerinde bu 
fiyattan daha fazlası.,a satış yapı. 

QJ&yacailı:tır. 
Diler taraftan memur "Ye ıner 

tahdemlerle , dul, rri;tekaid ve ye· 
timlere ve bunların ailelerine btt 
gün][ü fiyat üzerincı,u ekmek -.eril 
mesi için belediy ~ <.r emrine uenıı: 

ekmeklik un temini h:ı~ırhkları iter 
!emektedir. Bu ınaJcsaUa hazırlanan 
kararnameler vekilieı heyetinin 
tetk.ikına sunuJmu,ıur. Önii:müzıie
ki günlerde tasdik e•lılerek tat'.ı ika 

beşlanacnjı umulrnn!<tııdır. 

Lon4ra, 17 (A..A.) - Parle radyo. 
eu bu aabelık.1 nepiyMmda Dakar'da 
askeı1 hareketler bqladr#mıa dair bir 
Alman kaynağından wtjlen haberden 
lıM•stıiilı;tr. .... ......... ,... 

Londra. 17 (A.A.) - Dakaı''da ba
zı .b&nıket.leır TUlaıbuldalun& dalr 
Tolc;:yo ._ vı,&'den 1'9len haberler 
hak.kmd& Londrada ..m&lCm&t mev
cut değild]I'. 

••• 
Londr&, 1.'7 (AA.) - Dab1' ha."k.. 

kında Viılden gde11 n Alman latlh. 
berat ajanın tara.tından verilen haıber-

Karne ile şeker 
~ l(e~~a. aldığı yirmi otuz 

• (}, ege mecbur imin. r 
'lattı:~dır, Re<imi vazife 

Nüfus başına yarım kilo 
tevziltlı Sah gtlnU 

üzerinden yapdacak ilk 
başlaması muhtemel 

. ''~ nıaaşla.n az v~ya 

:Ş:1~~ . PEYlift Şf KfliNE RAGBET ARTTI ! 
, ~itllg'lısl miie89e8elerde. Villyetin şelt"l' işi ~n yann ' 1emı1881 kuvvetle muhtemeldir, cek fe'kilde ve karne -.sutile yapıla· 
~ , eyll bir nevi tekatit , ' bir -tebliğ n~refi'ne-ti ııell gıünü "" Şefııeır, ay sonu•-' kadar her va caktır. Karne ile şek;;r tevziatında 
~tibi lcıııtaac.tlğı ldicilk a.,_t şekerin VMM i1e ~asına .beıf- i taaıdıaıp. 1JM"llDŞllr ki~o isabet e<.e- ekmek karneleri esas tutulacaktu •. 

'le )' ~ &ld*ia,rı 9Bbit bir l " Önümüzdeki ay ~in yeni bir karar 

~~~o~ :ı::: G u· m r H .. ·k l ertlnn nnltı' I m ·ıy n n J~~::ı ~:ı:::ev:ı7:. bir e~asa :.a~· 
~~ ~~yand-~· · f IHitl \JVft U yü::;:a;=~i~ti~~k~::~~a~ln~: 

• ' .. _ ~-....-i va.-. o. ( n 1 .......-.:-~~tlainin aıttmJ. n tcllet yat 14 lira olan YÜZ kilohık bİI" 
'-.~ lloi te'9hbiisleri \ ma ·ar ~ çuval şekerin karatflr~aıki ft)<>" 

~ doğraya bn•la. \... tı dün 210 iraya çıJcırıştı. 

·'-~1.76 ·vu_~le_ttDCe ilhf ed ___ ilecek ŞEK::~:::~~v~!~'.: .. :F.::·'. 
~u gibi İl aalıipleri. {l! - maması üzerine kahve, çay için ol-

)'A• böyle tetef>bliııte . - . . .ı ., _ _ :) son şeker edinmek !steye-nler ~~-
ile .. ::- Vel'IQtayl kendine Bu......_ _h_u_s_u . .,s-ta rı·caret Vekalet ... ı yen·ı tereilere başvu'rmp~·a başlamışıaı-

L--Yllca.ktrr, dır. Şekercilerin <Peynir ~ker) 
.. le diye ve bayaıtJa.dığı zaman aı'tıza 

• )'~e kış içinde lı. . b. t ı· t haz lad koyunca eriyen bit" nevi akide .. e-
'-L:"' ... ~ IDuhttlÇ olan ır a ıma name ır 1 keri ÜÇ lfiindür }r.iyii~ bir rRA1J(•tlf' 
ia-~"1-- .... Q; Y~ek ,·ermek 

"it ı. __ ~rhnaaı kabul e Anıkara; 17, (Vakıt muhabirin· ı olmıur. Bu teıblij ij7.eriM a.likab aranmaktadır. $eke··t":Jerde bu çe· 
t....~r ol-1-x...-- .... -.re· .____,. _ __.,__ a..: b ft .. _.. .. şidin hayatı kalmamı,tır. 

~a..".'1lllll"- """"'..... e~ den) - GümrUWe"e ı,-erıp ııabi')lle· u11~Huuwu ·snr a 11 :çıuue 8'Ut' -..._ ... dııııında olan 
1

..... .-... (Dtvam1 So. • Sif. 5 dt) ....,. " - rince çekilmeyen MatTar hakkında 1 rii111ıellftWL. gömriil< &I!har ve ın· 
~ "1'laııda1hra ucaz ya-pılacak muamel~ye cıw kararn• lrepolaınodan Te-rı gionrüAlin ımi· 
te~ Verilmesinde hU meye bağlı tilimatnıı1J enin yerine •adesile lııonulm114 yerlerden çe-

) l'o)th; t edtlemu, Bunck konulmak iizere ticaret llekAietın· kikneyen mallan tit"' ret vekilt'ti 
~tle ~ Valnu esa51nda ce yeniden bir t.AlWın.tname ha~ır lüzwn pdü~ halerde mıntaıka ti· 
~ ~o~ il bu prensibln lanmış, Tekiller be,elince kaba! e· caret midürlükleıi vautasile alAka 

' de k \"ardır; fakat dilmiştir. lılar nam ve hesa~•ra memakete 
~ ~şı~let Yardumua mah- Bu tilimatname~ DUaran IJIİRl" sokabilir. 

~·~ ~ ... , tııı":'ll bu ın •yrrlmaaınd- ıilı:lerden herhan11 bir seıbepl.e çe- Ba maDandmı t..sbit edilen ft:rat 
~~ele ZOrluk merkeee kllmeyen ve memleketin umumi jb fizerioden satılam1y::ın mallar ra· 
.~ ~ ll! lıliJc~8a&ların tathikin. tiyaçları için lhım <.'an mallarını Yiç fiyat üzerindea satılacak ve hu 
~i .. ~UIJlet.e bi'raz tıAdir ı.tr un. içinde çekmeleri lm".ımu sule gelen zarRr malı sipariş etmiş 

· ~tiyle hallola. alAkalılara seW:tiyeUi mmtaka ti· Ve! fakat eekmemiş olan. mıüştorid~ 
c&reıt ~üdü.rlıüii ıaraıfı.nıdan tebJjj talep w tatısil ol"nııcakt1r. 

Gönül rızasıyle gifmezrerse 

Fransız işçileri 
Al manyaya 

zorla gönderilecek 
Liyonda demiryolu itçileri 

pe• yapb ('1--• rteith]. 

hakkında dtln akfa.m Londrada ~ 
tefılrde bulunulmamıştır. 

Vltt JalaııJı)'Qt 
Vip, 1'7 (A.A) - Salllıiyetn :ma.b.. 

~---ita ......... .._ ....... 
b&belt6r Dü ... tıam .Mr ...,, 
httktlm ~ Pflttıwk:~ 

Bu ~ Dakar'da ba.nıka.tm 

~ Mir çıkan f&l'ialua 1* 
oevq> ttırldl etmtld.edir. 
Bir~ ta:f°J'&resl ............. 

Vltl. 1"J (AA.) - Babrtye 1lazD'b.. 
,(Deoomı Sa •• 4 SfJ. 5 de) 

Sıae aeneıer zartmd& burada tıam1c 
kuk etttrllen lnkioatı ya.detmek tQln 

Mıdettillllls •mimi l!ÖZler htıphn!gı 

-memnun etti. 

... 9 ---- ıı.t.nell ..... Malethad Jralıa1 ~ .. tıe-
- ......... bıeldenis halkım ..... 
'" ..,aı6ııı&\ ft dııııriıı u• ,..... • 
lldBle 1*&te aadet ... Jıdll&.İI*. 
btclaıld OIUldaıl temeınaıned 14 .... 
tzrm.mı iP ededm.. 

~ ........ 
• ..... .a-..neı Sşe.111ı1 

Doğu cephesinde durum 

STALiNGRAT HARABELE
MUHAREBE Şi1JDETLEll . ,.. 

Almanlar·· yalnız bir fabrikaya sagıu 
ton infilak maddesi atmışlar 

Bt-rlin, 17 (A.A.) - A lman 
orduları: ~kunıandıanlığmın tcb. 
l!ıği: 

Batı Kafkasyada Alın~ ve Slo• 
Yak kıtata~nın diinkü hüeumlan 

düşmanın !tiddetli m1*a\llemttate 
rağmen yeniden mühim 8ftli ka• 
,..anılmasm.t tun.in etmiştir. 

Alıma.n Gavaş ve bomba ·~ 
(Dtııamı Sn. 4 Sü. ı de) 

Ci •• !erin 
UJı PE.$İNDEN 

Propaganda san'atı 
Adamın lıirı ölm~; öldükten sonra cennete gitmlf. Burada ken.diainl 

dlinyada görrJedlğl nimetler arasında bulmUf. Bir aralık cenı.et;ID penoe 
ttlerindMı birinden dışarıya bakınca uzaktan çenk \'e çeılne ııealeri duy: 
muı. K~ndiı.lnt. hlı:met euen barilere, gılmanlara: 

''-- Bu 'tizei ıııesl~rin g-eldlfi yer nereıd T,. 
Diye sorunca: 
"- Ora11 cehennemdir? .. 

C'tW:'bını aloııf. Bunun ttzerlne cennetten çıkarak uzaktan d•e.ba zevkli 
ve daha ettenceli lll~uğuna hökmett;ltt bu yere gitnılıt. Fa.kat oehıı-nnemin 
kapııından lc;Pr-lye gırer girmez zebaniler kendisini ~ak··'- ı · ·' '""mııı ar. Burnu. 
na, kubğını keameğe, ateıte kızdırılmıt demirler ile her tarafını yakmağa 
bqlamıtlar. Böyle bir hal kal'!ısmda hayret~ hayrete düşen bu 

11 feıryat t'de...,k: zava ı 

• ._ Aru1ıu, )·ahu? Bu nedi.r! Halbuki uzaktan bu cehennemden pek 
...,.ki ve eflea«ll eealer g-elfyordu.,, 

Deyillıne zdıl.nilerden tu CM&bı almlf: 
•- O r.eaia işittlğl;I ııeale,- bu itin propagandası idi!,, 
1111 hkrıulaki hökmtt mDlıal&plı görmeyiniz. Pr<>pag-antla •nah ha.. 

ldk11ha eebenneml bile ce-nnetten daha ~ıencell d·· .. - kl" 
--e • ..... zev ı, buaua tier 

.,.. ~ eenn•ti de cebmııemden daba rr.t,ıra.b v~ci bir yer ctlııl 1/1& 
~ ~ ll~lecll. Onun için dlıa,.... lmg11akU ka .............. 
... J<~ ,reluı her aiize alda.mayalım. 

HASAN KUMÇA ,. 



,. 

-16- 34 Sene evvel çalg1eılar 
Bn s~ste uzun 'flll::.r bir hayAle 

lroşruıların yorgıınltı~u. bir ışık pa 

nltı ı bulamayan v~ rl:ılAnlanmayan 
Yosunlu suların a~ırhaı vardı. İn· 
eedcn inceye, hlr ;;:zıı -ıır halinJe 
6az1 şiktıyeflerdc !mhınuyor; bun· 
lan nçı~a vurmaktan da çekiniyo 
iki. 

Bu sesle evdn, hasret. fimids!z 
lik ve ferağat sezıh;o.·ordu. İlk de.fa 
>lnrnk içime başka bir .şDphe gir· 
fi: Vedide nc:ıbô b:ışka birini rni 
ev:lyor? 

Scvi)•orsn o mesut adam kim· 
dir Te onunla nicir: evlenmiyor d:ı 
benlmk, scvmediiU h:ılde, evlen'llle 
~ nızı oluyordu? 

Mııhıcm ihtimaller, deha başka 
şfipı'helcr kafamın iı; inde birhir!ni 
kovnlıyoT; sonra bl'po;I blrle,c«-ek 
6irl>frinc dolanıvor, dobut}'or, 
çlSzülmcz Tc anlnşılmar. bir hal al:.r 
m dfişfincclcrimi ııltü~ ediyor 
ctu. 

Gözlerimin önfine sevdiklerin· 
elen aynlarnk scvmt?dikleı-i adam • 
lM1B evlenen fakat boJ ~ l5lü:'ne 
bdıw nlpleıinde gizleyen genç 
bmınn kfiskün Te :ıanlh hnyl'ıllt.· 
l'f f!'elc:H. 

Bn pek neı hfT ~yı!ı. Benc;c her 
teı'd"Cn evvel hodıJAm değildim, Ve 
aide:ri mesut edebflmek Jçfn bolla 
~ı fccla etme-re c~ktan mzt ol· 
lbrdum. Ben bnhlsız olurdum, izli• 
nııp eel'crdfrn. takat ~evdi#fmln sa 
-'leffrrl gönnek Yeye 'duymak te;t!l 
Fi \•erirdi, 

Böyle dn~ın )'Ürllrken önthı1de-
tf hlr ın~ mnsnsı'Jı g5mıemlş, 
~ışını; az dab:ı ·ıtft~ekti; be
ftbt Terifn kJ, CJtbuk tuttu)n. 

Vedide şarkısım' ftestf; ya..,a~, 
~ bir yfizle bana t'mndü: 

- Sir mi geldtnh: JICerml ıie7. 
R ıvuıunmf • 

AoJtmrlardıın birini ~rdf, • 

- Rabatm: olnutym, mi din 11 • 
"""1m w t"* hoşuma sidfyor-.n • 
nur.! 

AJt lfudıı~ «ene msafsnca kır 
r:dch: 

- 8cn mf yok,• sl5ylcdlai~ pr 
kı mı? 

- lJ er' ikisi ite .. 
Pl)'llnOnon Jı:apa~ını t•pa<lı: i• 

hiktı. Ohmı > teknr çall"Hl" 
anı rica ettim; fat::ttt o ı>mm yel>"' .. 
mad ı : tUnrdatf saate !iaktı : 

- Vart epe,oee ~Jm~; bu al:
şam 3'he daTetfi old~uıınna unut-
madım. Dedi. • 

- ETet. mi ıtlma~ selnriştiml 
- O h31de eıbtRll, lnrynnm~ 
HOrmcöe kenarı. ('Sildim. ~ 

7ol verdim; iJU barebtim ona _. 
şrtımış g6rlh:ıdft; yt1dlme. llll Ctnda 
ğı hlm kınıım-, ~ıt halde hı:
haf tuhaf bal<tı. Softn benim nM! 
}erimden lnmüd ım~ ornw 
gec.mesini beklediğimi ~nincc :çi· 
11 i cckerek lmftmden geçti. 

Şarkı söyleıiıen hfilyAlı bir Rl!nç 
kudı: konuşuriı:en hırç:hı bfT &e\

mll olmmıtu; imıtı ·~ 9"medili 
v(' ummadı~ lı:ıtltt~ ~Ja,tn 

lJarihıı bir mhJıt ~rlll7'0rdu •• 
Ilir!.:ıç daıkib içi~ bir h~ 

1 enk ve kalıba giren bu hercai ço· 
"ııkla bakalım ne var>eeattım. 

Kıırşı da~lara vurttn 'lrk,am kr 
zılhı!ı alt.ındn t:tblnt sıılğm bit' me 
liınltali saçıyordu; dallar nruınd9· 

i. cnfılar a?tındnıti Ytıva1nnna te
l ilen 1.-nşlar günürı ~on s:ırkrlnrını 
'öylüyoı+.ırlh. Bıı ~r<t.erde iiziintil. 
lcJftıJ, korku Tıırdr , Keder l'ffitiin ta 
triı:rte, derindım rl~rine hakimdi: 
K:ıJMm de btındnn Jmrhıl:ımıyor· 
du. 

Ycıııekte yanyan:ı olurduk ve füı 
t<ıplnntı hiç ummndığımız htrl•le 
('n ~. Vedide lı"'e babamla o 

kadar '«hm okluk! Xnciye hım.m 
bu dosflutıun sebebini anlatn :ılı: 
i \'T'c(fi: 

* ldrnjenle Azot. Nişadır, han· 
ııın fcsndını izale eder; Oksijen •ü· 
cudılaki mnzlr ecznyl yakar: su in· 
nnn hayat verir; hn.;ıJı ruyun im· 

llzaç etmiş hali de al nlnıış hali dr 
cok hayiıii f 

• lU neti Hanri nmtnassıp Jak 
Klemnn tarnfındon katlohın<l•ı:iu 
7.arnan demi • " hl K-ı- P b . _ • o u a;ı.ıs, 

venı öldurdü; onu da füd!irsünıer,. 
oller, (melunun :kafasını ezmeli) 

fbnresile imza atarmı,ı Bu imzn .lnn 
maksadı hııistfyan'ık aleyhtaıiı~ın 
dan mOtevcllid bir kin ve lmsumcl 
oldu~ haMe onu 8ıdi·ren bir mfi· 
fırnssıp ~~,. f!tmectl, öldMtten co'k 
~nrn loprajtın1 ııhp havaya snvu· 
r:ın olrlfse dt' • ttem-'· Lf 

• C'I[ >< • 7.ırtl 1n 
'""'' lfkce laan:anp t•,-•ıtn:ııar. . 

Vedldenin dftnyadn babaları 
nı en çok se\'en kızlnrın 'birincisi 
c!duğunu söylfyebllitim. Eğer b'cııbıı 

sı bugünleri görseydi daha me"ud 
olurduk. neyefcndiyı de babası r.1 
şında ve o ynrndıh,ıa aörünen in· 
'>nnl::ır Ribi hemen sr.vdl. 

Yt"dfdc şen, m::sud ve tallı :-~ 
sile cevap verdi: 

- Elbet severim, hakkım d:-~il 
mi? Bundan sonra beyerendiye 
"bey bohn,, <liyece~!:n. 

Babama dönerek rordu: 
- Bun:ı i~in ·ok mn efendim?. 
_ Hak'kını7. ol:ın bir şey ıçin 

lıin almn~n lüzum vıır mı, kıııml 
Yemekten sonrıt knhvelerimiıi 

içerken bnbnmın 3 nnınn olur ?11: 
ona sokuldu; kolu.ıu onun omuru 
na altı ve geve7.e!:-cter yaptı •. 

O gece hayatımın mesut ~Mlle
Tlnden bir knrını dnhn yaşadım . 
Nişanlım artık bnno dn l<ararlı1< 
J::akışlnr almıyordu; ı:özkrinde te· 
mb: Te sevimli panltılı:r kayna,ı • 
yardu. 

Gn:ımofon cnldık, drns ellik; ba 
bam l<nynnnnmla bir rınrti tavla ey 
nadı ve geç votıt onl:ın evlerine 
ı;l5tfirdflm. 

DDAnn gününe torlnr on .tie, gü• 
nüm ~ık sık 'dcıtf ~en. ~imdi hey~7.. 
biraz sonrn kam ve dalın sonra nh· 
en b1r renk nlnn "ar:ırsız bir rıılı 
fhtiUlfı fçfn<fP. ıtectt. Bu gArip tabi 
11ıır. gıilcrken mran, nJa,.11 takdiri 
hfrbirinc kıırı~tırar. für :omati ~teki 
ne nymn:van, hem sr.vmt~ ıtlkilrıen. 

bem ıt,., hOtfin harekr Uerile, ~,. • 
medi~inl nnlatıın; ne isiedl~i li~ı1ı 

olmnynn Ç()('llk hıni cıldırtacalıtı .. 

İSStZ nahçe anıtnnntia onun kO" 
tuna girdim; solçuldum. Akşam se
rinlilJlnde hafifçe 111reyen bu kmn 
ince vücudunu ısılmnlc isledim; fa 
l~at huna fını::ıt vel"Jl 1yordu; ben 
solmldukcn o kaçıyordu. • .. 

- Vıedtdel •• 
_Ne nrT -~ 
- Renden bçı.-orııon'. 
- Kaçmryomm,,. 

Tekrar 90ln:Nd1nn; rlimi I<olhı
Aumın allına~ 36rftıenk tama 
mile sıtr:ınak. hatif hatif ınlrmak b
tedhn; o tekrar kendini tekti. 

- Niçin bcıvoN.un1 .. 
- Kaçmıyorum 'dedim ya, Ke-

mat tieyl... • 
_ Ya ne(Jen Jı:ollcola, yaayana 

sitmet istemiJOrstın' 
- Zırterı yaft')'a"a ~ ml~iz 

'(Dtuaım 'Dar} 

EDEBiYAT K0ŞBSI 

"P1us J'ai presse ce mot, rılns 
je ai-.ıi trou,·e , ·ide, et je l'ai 
rcjete comme une ecorce arlde 
que mes ıen-es ııreıs c en ''nin.,, 
demeyeceğini ilin.id ederiııı. 

Acaba yine bir frenk şairi ile 
birh1tte 

Change l'ordre dcs cieux qui ne 
ııous par1ent plmı 

Lance un nom·eau soleil tt nos 
yeıı.~ eperdmı: 

D etrnit ~ ''İeu'\'. palals incligne 
de ta. g)oi're; 

\'lens, montre toi. meme et 
force no115 ele croire. 

Gibi ınUddenyata mı kalkışa_ 
cak,stn? Hr.T ne h:ı.1 ise Bakı, Es· 
selam ald menit'lebenlhUdo.. 

Mehınet Ali .'\yni 
S. Nazifden 1\1.A.Ayniye: 1 xx 

Bursa, 31 kCı.nunusani 1!)08 
.Kanleşim iki görllm, 
Mektubumun teehlıUril cevabın. 

dan endi~nek oluyormun. ıo k. 
sanı 323 tarihli uhuvvetnamcn bu 
endi"eyi huzuru hazza kalbctti. 
~e-k.kilr c~rim. 

Seni hiç bjr vakit (ynJnız) milel. 
dedi, mutMlZZ?m, ba5knsnu be• 
ğenme-z addetmedim. Asıl meziy _ 
yatının en eski meftunuyum, Sem 
drunmalda bitmez bir nushai irfan 
ve kt:'D'lalsin. Biz hepimiz senin 
huzuru ilminde aciz. birer şakird 
!kaJmz. Bunu bUtUn snmi.miyye• 
timle ve seni namu:s:ı. ka!Y.!mle te. 
min ed-erck sl.lylUyorum. Fakat 
binız t:ı.uökarlrfrn var ki ara sl"" 
ra istihfaf derecelerine vanr. Se. 
Dinle s3Jnimt ve vicdant h:ısbüıal· 
le: c-tmeğe mUştak olduğum srrnda 
beni hildiğ!m, bilmed'iğim - ve 
maatteessilf hemen nmumiyyctle 
bilmediğim - mclxıhisle i§gal et. 
mektt"D ne haz alırsın bilmem. 
Yoksa &en de beŞ'lmlarrnr tazibden 
zevk alan nsha.bı gndırdan mı. 
&İıı1_ 
Rs~n'in tiyatrosundaki C O N • 

S E t L ke1i.mesinln (meclicı i 
me,şveret) mll.nrumı.a da gelebilecc• 
ğinl ihti'yat ile söylemiş ve esl?'l'i 
~adığım için mnlmb.lU mabfı• 
drnı bilmediğimden bu babda 
kat'i bir sey beyan edcmiyeceği_ 
mi ita~ etmişirlim zannederim. 
Ben Jd!umclerden hemen hiç bir 
~ey Okumadnn. Zaten tiyatro 
-manzum ol8uıı, men!mr olııun
mutalil.am o kadar hoşuma git. 
mer:. R~tan'rn VAtGI.oN'i1e \'ik· 
tor Hligomm TORQU:r='lfADA'sı 
istisna olunureıı hemen hiç bir ti• 

-- ,_,, ~~ 

-..-~-- Ya::an: -----el tilnyetıine en uy~ ~l~~fJ yatı"O okumadım diye!lfürim (Kar-1"'.'™w k clrl alınış ve bu şelti iJIC 
taı yavrusu> nu okuduğum mmıın. Targan Hacım Çarı h ha.ya.tın hup zanrrcı.ıer_ •• 
Napolyon'dan iğrenir bir adam ol. tnnziminc1en ba,.c:ıka ı-:~ i'"' 
ougunı halde, yine acımış, ağla. ı· h ikUS!IU' 

'(},.;;neti &eDC'Sini ikmal eden yan ır arp mıştnn. Hele (Torkmnıl:ı) yı oku. ,.~ doğmuştur. 
maıntfS3.n behemehal okumalısın. harp bütün dünyayı kana boyar. Her ne l:adar Alın~ 
Bir adamın kanaatı vicdaniyye ken, hudutlar geris.tnde de sefn• Rusyn gibi otoriter ııı~, 
ve dinıyye ile be.re.bet' nekadnr let ,açl:ık ve mahrumiyet her gun de harp iktısadi mesele6tol 
cansuz olabileceğini bcliğiıne tec_ gcçtikC)e bi~.z daha şiddetini art. !.-<>k evvel b:ıhis mev.zuU 
sim eder. Viktor HUgo bu eseri tırarak hükiim sUnneokte ve mil• 1 di b 

Ietl"l' her ...,;n ha!'bin dogwurduğu bu miJlet er iktIS!I ~ -•il'( yctm'.ş ya.şmı pek 2iynoe tecavüz ~ . ...- . k 
1 

muh~cmel bir harbi naı-: 
elmiş iken yazdığı halde yine a. yem yenı m~kUllerle arşı ~ş. 

1 
• ı;.,.. 

mak d l:ır a ara tanwne u0 -- illi Eıabı fü;lfıbunun kudret ve harare. ta ır · . lıarbiıl' uzaması ve bilt _... 
ti otuz ya§ındaki zamanında ıı Bugün. topyekön harp denılen ve ihtiı"llalİcrin fevkdıllP"'" 
farkı: değildir. yalnız MKeri kuvvetler tarafın • ~wı h rpt do~ 

Faik Reşad beyle olan muha. 
berei 3.hi:-enin suretlerini knri• 
ben göndereceğim. Son mcktu. 
!:.um üurinc bilmem hiddet ''c 
infial mi et<ii ki cevab vermedi. 
Maamafih bu hmıu'ita sen bitaraf 
Ve v§.ktf bir hakemi hakim ol. Bir 
~ey ynzsroan bu d~yaya ilave 
ederim. 

Refikan hnnnnefendinin ra. 
hatsIZlığma ne kadar müteessif 
o!dumsa husulü afiyeti be.c::-ıretinc 
de o kadar şUkrettlm. Bunlan 
Bursa.ya ı;-etlrirs<>n siz tebdili ha. 
\'adan faideynb olureunuz ben 
de senin mUtelınsshi olduğum 

&öhbeti canp<'.rverinden istifa ede. 
r~. H~m senin buraya gelmene 
vczaifi resr.ı.yyenin bır kat daha 
hüsnü ifası noktasından lUzum ve 
icab var. Bunu buradıı izah ed~. 
mem. SözUmUn ciddiyyetine emin 
ol. 

Maarif Damirul ça1grcılardan a. 
lmaeak resmj munzam hakkmdaki 
i,fanm bithıbj takip ve tesri et 
mek '~emdir. Biln:.em bu resi~ 
o biçar<"lerin sefaletini teşdirl et. 
mez mi?.. Bizde ı:aJgtcıJar umu. 
miyetle sefil ve fakir adamlar 
dır. Zaten f;':tnayf nef1.se ashabının· 
fakril sef'alet mukadderatı lrat'iy_ 
ye.!i acğil mi? .. Her ne ise. Be'" 
nim Mna itaatim (İnRn, sorma) 
derecelerine kndal' tevekkUJ ve 
te<.limiYY'Ctle mllstahkemdir. 

Seni '"e çocuktnrrnı çocuğumla 
ö~ kanleşıhn. 

Kardeşin 

S'OLF.YMAN N A Z t F 

d d ~ U 1 h • son r"""ı a c-n 1111 an eg aynı -~ından~ a.hmuı ~~c 'ı ruya· müteeS&ir olan tu_, 
be sahalan gerısın e ıstı sa ıçııı 'k .:ı: neleriPJ 

1 · ..:ı h Ik t f d ,.n ı trs:ıı.u muvaze ~a ış!ln sı,. u a ara ır. nn J, • 

}lfimakt:ı ve sivil halk bu harbin tu1;ıur h bi keliıı>~.ııl 
son netic~i üzerinde en az ordu· .. ik~ diarpahe rgi bit OT. 

d Uh. b' 1 k tı..n usa n • ıar ka :ı.r m ım ır ro oynama , 1 ek .. bozıı:ıU•-4 
d • , ze me-m uzere i!}"" 

ta ır. • tarafta aç!tk sefalet b 
Bu hnrbın bugtınc kadar olan ~ 

• • • ·ı d' • 1 • ll mege başJ:!IllıŞtır. ti ı"tımaı ve t;{tısa ı netıce crıııc c B b' . .. k ba'a 
" u uyu ve :· .... ıit ı::ıthi bir bak~la baktığımız :za. 1 • d ... pı~~~ 

h . 1 d ,ııarşısın a ne ) .. ~· ınan he!' t&.rafta; mu aııp er c kl • n tti'!ı 
olduğu gibi muharip olmn:,·an ço •• ~ k za~. ~ab'ii 
nı~letlerde de açLk, sefalet ve snkm(lı akaya h enalımn keıııli 
Efi le il ır -ıu · T<! nst ı~,. t 

dil a ... ttenk mkteverdıt. o ~h~ s ne iyheşeceğini zandtl!~ 
nyayı ~P :ıv-J t•g~nu goru talı bir dü.~ünce değil .. ~., 

yoruz. Bugun bu harbın gerek knk k" h t 'l..!t ee~· 
5 d d • k b 1 ı ava taUP ·r ao0 ru :ın ogruya gere se ı va. k Id gı· takd. 'rd yeni bı 

t • . den k d" ' • k rt • J ı 1 e 
sı a tesınn elkn. ~sını dlu ııı ne bulacaktır. Fa\tat (1 
mil', harpten evve l tktuıa şnrt. k d " k d. \ecck 
}arını muhafaza ede-bilmiş tek bir <' 

11 1 ebekn 1ıne gb~lir ttıi '" 
. • vazene ene ı 

mıllet yoktur. Her ~ıırnfta, pa~n Muhakkak ki hayır .. il' 
l!lık nçtık hUklim surmekte ve ın. ı . d bul d ğuınuı: 
eanlnr 20 asırdP. kurabildikleri kUlç~ e d' und ruınu dan • 
"'" .,,.k ed l • Ö 1 • • a L'<tf!ın l U uuyu m en yetın, ff z er:ının • mnk . 'n sae 
nünde bir hamlede yıkı\maS!nt hiç vtedyba. ynşl a d ımçı uciı:el~ttf 
h . ..d h 1 . ka b 1 c ır ere ne c 
ır mu n ne ırn .. nını u ama. vardır. Ya rla<'ak iş 

elan r.e)-Tctmcktecıırkr. fakat aynı p zamanda; 
H!l.!'bin ePki ;ktısadi muvazene_ oian bir i~tir. AnltU?1 ıtl 

yi alt sllt ederek iktIBadi ve iyi bllmemiz liizun ger 
binnetice içtimai bünye üzerinde ve bizi klırtararok bf 
neden bu kadar vahim neticeler vardır. o d!l: Şahsi ~ 
doğurduğunu tetkik edecek olur· miz'n U!Dumt menfaat""" 
sak görürüz ki: Juşu ve aneak umunıf 

1 - Bütiln ~nynda ordu ihti. mm edildikçe bizim de 
yaçlan sulh zamanlariyle kJyas bileo<'ğimirdir. Bir t 
kabul etmiyecek bir ııisbettc ;o • dar çok yiyecek w 
ğaJ:mış vaktiyle sivil ihtiyaçlar yaparsa yspsın . nnıaY" 
i~in çnlışxı mınayt zirant harp Y<l. ciut bir zaman için Jrd 
lunda seferber ediJmi~ ve siVil ih. kes in maruı: kalctrğı 
tiyaç1ara tamamiyle ikir.<'i dere. kurtarabilir. Fakat yaıs': 
ccdc ihtiyaç nazariyle balalmayn ,;tokunu yenilemt'k itt 
başlanılmıştır. mulu>.kka1' ki stok J 

En gen; en mUstnhEn sım'mtn iten eC"miy~te yapt1ğl 
istihsal s:ı!ınsı olan tarla veya cezasını Uç beş mı.H 
fabrikayı tcrl<ederok hudutlara vermek suretiyle ~~k VAK 1 T' A 

'AB O NE 
OLUNUZ 

g~~i sanayi ve zirnatı en kıy • Hepimizin b 11neei d 
, metli unsunından mahn.-:n etmis il-inci bir hakikatte h' 

hu da aynca istihsalin her gün dır. Harp bugün bir 
bir parça daha azalmaınna yar. l;ugiin iktISad dUnY 
dmı etmiııtir. nlim noktasındayu \'fl 

l lbaa Berk'e cevap 
İstihsalin k.ifayetsizlH?i yUzUn• leme doğııı ytırllyotuS· , 

den yavaş yavaş kay'Qolmıığa bns_ nnsıı bir dünya oıac,. 
laya.n emtia. harp ilerlt'dlk<;e hiç lınkkcıda simdiden ııe 
bulunmaz olmağn bnşlnmıştır. lunm:ık muh:ıkkak ki 

2 - Bugiln mllynrlnrla hesnp Faka tşur:ısı da ınu 
edilen harp ve harpten m\itevellit itısnd dünyası tt>rlr • 
masnıfları hUkQmetl"r'n normııl harbin baı:ılndığı saııı
Lütçeleriy'e temin ve idame et. yerden değil harp ~ ... Cavid Tamac'ıa lr :vazıs 

Geçenlerde Scrvctı tnnun için blr 
yazı yazmıştım. Bfr d&ha da Servet[ 
fünun mccmuaaİ almamayı dllfllnU. 
yoırdum. Sabalıattln Kudreti bir yer

ı bm:ız alize 'kocam.an blr .. yalar.cı" dl.. 
ye bilir. f İlhan Berkin öteki ml\nıuıwrldan. 
na bir diyeceğim yok. Balzakm 311 
yaşında da okun&bt!eceğinl herkes 
bWr. Frnnaada onbe§ yqmdakllerin 
eline verilen Balzakm kitabmı 23, 24 
yaşlarındaki tıhan Berkin yeni yeni 
o1rurrıağa baflamaımu. hattA okur • 
ken hlç olm&Ma benim kadar terle. 
mesinl, aılulmumı iet.rim. ÇUnk•l 
muhterem r;ıalr ber b&!de l<"ranınz 01-
maaa gerek. 

de yaknla.r, f!lrlerini a'kuturum. "my ya.zamamıgım acaba f Yahut da bu 
hce bu kadar bana. zevk vermeyen b&§ka h1r plnijr. O halde beyim blr 
7azılarla çıkan mecmuaya da para vlrgUl yerln-e nokta koysaydın da an
vermem., diye dll§ilnUyorduın. Fakat laaaydık. üzerime aldım doğruııu. 

olmadı. İlhan Berk ismindeki bir Vallahi olur ki rimbonun imlll.snu ys 

me§hur galr, aleyhinde blr,eyler aöy. z.ıı.maml§ımdrr, e.ma. ben pir değilim 
lemiş, ırodiler. "Söyler a birader, a.. ki .. 
ğız torOO. deil"ll kl dikesln!,. dedim. Şu Ali§&ll beyin tercUmeslnden 
Dedim ama merıık da ettim Şimdi Budlerl okuyan kim? O da mı be
yine'" bu mecmuayla karvı karı~ıya. nim'! Hlkfı.yc)'i de Rc!ik Ha!!.d'de'l 
YJZ. EvvelA, hak'krmdakl yazıyı oku. öğ'renml§im. Zavallı Refik Halid! O 
yorum. usturuplu bir muharrirdir beyim. De 

'" Ya&J benim hakkımda değlhntı ıılm ne haddime.~ 
meğer; 'bt"nden Ud satırla bahsedlL Ben jldl çok aevertm. Onun teaı.r. 

.mekte. altmda kııl.ınıg da olabilirim. Eğer 

l~: '•Genç neslin iyi hikAyecile- iyice anlrya.bUdiınsc. onun tesirinde 
rjnden olan Said Faik dalma Gide'l yazılar yazab!ldimsc doğTusu sevlnj. 
taklit eder, eon mmanlarda çıkan rım. Fakat zannetmem. Beni çok dU. 
blr yazısmda Balzaktan okuduglı btr §Undüren, kltap!armı birkaç defa o. 
kaç kitabı aydı. KendJ.ıjne onbeş ya. kuduğum bu Fransız muharriri öyle 
şına gelen bir Fransız çocuğunun e. çetin bir cevlzdlr ki krrablldimse. o. 
!ine verilen kitap Bıı.lzaklır, dedim. nun tesirinde, h:ıttA !ik!rlerinden is. 
Bir aanatkAr ki otuzbeı yagmdn he.. U!ade ederek yazılar yazdımsa iyi 
nllz Balzakı okuyor, bir §alr kl rhn- bi.l'§ey yaptım deme~:•ır. Fıı.kat bun. 
baud'yu yazamaz, Budlerl Alişan lan yaptığıma. kant değilim 
beyin tercllmeıer,inden okumuştur, "Jldl tAkllt eder,, 19.fı .ıupedilz ya. 
hi'ktı.yeyl Refik Halld'den öğrenmi§- landır. Taklit ne dom.:k. Jld hlkAye 
tir • ., yazmaz ki. Blrşcyf taklit etmek onıı 

Cümle bozukluğu fikir hatam muh hemen hemen az farklar:a benzl'meğe 
terem pire ait. Jldl taklit eden ben. çalı§maktrr. Dlr adama taklitÇi de • 
mlşfm, güzel! Balzaktan da birkaç mek için evvelll. doğru d iZlll, doğru 

kitap okumu§Utll ve bir mnnaııebet. özJQ blr adam olmak ll!.7.ııngelir. Hao. 
le de yazml§lm. Bu <!a ol~u. O da gU gi eserini, M §<?kilde, hangi satırlar. 
~. c;> da bana onbeı )"3.§ma giren la, nerede, hııngi hik~yemde taklit et 
bir Fransız çocuğuna verilen kitabın mlşjm . Bazı tempcrament benzerlik. 
Ba!zakrrı'kl olduğunu &öylemi§. Hay. Jerlne taklit demek için muhakkak 
dl söylemi§ olsun, buna da btrJey de. yalan söylemek lAzımgeliyorsa ve lı. 
meyelim. Otuzbe§ yqmda değt11m. ban Berk de bı:ı.na "Jld takllttjal, 
Tam otuzaıtı ya§rndayrm. Bıırada bir demekle yalan söylemlyonm 1sbat eL 
yanlı-lık var; gcçellm. Rlmboyu ya. mesl lAznnchr. Said Faik daima Jldi 
zamayan ~lr de ben miyim acaba? taklld eder, dedin mi hemen i~tlhnl
~c demek rlmboyu yazamamak; J ı.lcn de daha fcno. blr lt\.l sörlenmlş 
Riınho isminde Fransızca. lmlAsını m! olur. Bu lsbıı.t edilmedikçe muhata-

Şu söZU btlyilk blr it\! gibi ııöyle. 

mlyorum. Bir baba bir oğula, ana ev. 
lıı.da, ağabey kardeşe, doat dosta 
böyre söyler: ''Yalancıllk dllnyanm 
en ayıb şeyidir.,, Kimııenin klmsoyf. 
lekelemeğe hakkı yoktur. Yatıı:z be-

nim bir , Jld taklltclsl olduğumu, be. 
nt o'kuynn tıç ~ ld§fye &ıv!emelı: 

_ eğer öyle isem • namuslu ?ıLr hare

kettir. Hem de çok namuslu bir ha. 
rekeltlr. Yalnız bunu iııbat etmek de 
şarttır. lsbat edilmezse !nun na.ati 
sadece ••yalancı,, olmakla bile kal • 
maz. Meseli!. baJrm aşıı.ğtkl satırlarda 
ben, !lhan Berkin Avrupalı muhar. 
rlrler ayarında bulduğu Cavlt Yama 
cm ayni ~rvetl !Unun nllıı?ıosmdan 

alınmr~ bir p.hescrfnl teok!d ediyor. 
ııam o da benim yazılarımı öylece. 
Jldi taklit etmi§ taraflarım bulup 
çıkararak tenkid etmelidir. Cnv!t 
Yamacın bu Avrupalı muharrirler a
yarındaki yazım TQrkçe hatalMJ ma 
nasızlıklar, yanlışlar. btıyilk lAflıı.r, 

fikir hataları, ekspresyon yanlışıan, 
uydurma tablr~le dolu bir yazıdır. 
Bu yazıyı İlhan Bcrkjn dahl beğene
ceğini zannetmem. Yalnız dostluk L 
çin yazmalı: ne kadar ayıpsa, dU,man 
lik ıçln ya.zılml§ yası da o ~kilde 
c:irkindlr. İ§te Cavit Yamacm fa. 
lıeso.: rl: 

(Dru.1mr ~ ndidc1 

tinnclerine maddeten imkfl.n yok- Jıınduğu y~rden d~ 
tur. Ordula.n zafere ulnıjtınnakta Bu yol ca bize uzakt.-
en az 3Skcri ımvvetler kadar mU. çok pürUzln ve tehtik 
him <'lan bu malt m"'scle bütUn göriinmektedir. 
muharip milletleri <;ok yakından Türktyc harbin do 
n!akadar etmekte ve her millet ruya dokunamadıiı 
bu ağır harp m:ısraflanm kıırşl • tn<'nılcketlerden bl!'.!H 
lnyabllmek için mali ve ıktısadi bütün dünyada olCJWı".: 
bllnyctıine en uvgun gelen ted. kiyede de harp iktt~ 
birleri al.."Ylaktadır. Her ne kadar ilzeıinde tesirlerini ı•-J 
bu tedbirler mmetin~ ve içinoe hiraz daha ~iddetlf 
1'ulunuhm mali ve iktıs:ıdt şart_ tinn~ktedir. Memlek 
ba göre değişm,..kte ise de neti. ~lıf'alin sivil thtiys41 
c:ede \",ergi ve istikrazlarla tnma. !ilkle ka.rıdııyabll~ 
nıen t~ini mUmldln olmııynn 1 u c lması bilhassa mfı11 
masnıflarm n~lığmm çok mu_ zın &.-;'llelmt1el nya+ 
lıim l•ir kısmı bUtUn ihtim:ı.m ve c1arnk vfıl!~hnf'9f 
gayretlere ve g-eçen 191 4- 1!l18 t:ırafmda oldujfu ~ 
harbinden nhnnn acı derslere h:ırp iktısadf m@Welc
ıuğmen para mek.'Uli.zması üzeri • 
ne ytlklenmekt~dir. Harpten ev. 
vel ark:ı.larrnı dUnynnm en kuv. 
Yetli altrn sto!darma davaırı.ış o. 
lan, İngfüz ıınısı gibi en knvetli ve 
en zengin millet pnralarmın bile 
fie sene suren harp neticesinde içi 
tamamiyle çUrümfüı afu!elnm ben_ 
zediğjni sövliycbiliriz. Ei?er dev· 
let mildah:ı.1cs1 ve'\•ahttdila aı'!:ıeı 
üestekleyen direk bir an için 
çekilse bıı muazzam kUtlelerin l:JiT 
anda bir dahn. kaJkamnmak Uzcre 
yıkıhn:ı.larına şnhit otunız. 

Sh•il ihttyııç.hn temin edecek 
olan istfhc;aJ'n h"rp netkec;inde 
n2nlmnsı ve lınrT' masraflarını 
lrnnırJamak mnks:ıdi.,1c ciman bft. 
tUr malt ve iktr5adi tedbirlerin 
mil1i par:L krvırıetJ•rhıi telırlit et. 
mesi Mitün dfinvndıı ba,'Dtt ta 
hammül edilemivece • dereced~ 
pn1'1!1ı]:ıqtrrmr, v~ 7.0rln., .. rrmıştır. 

HJr·hin doğurdui!u muvn,.entt • 
r.tlik kf'MT<tTnda h!<'! bir hii1d'ımet 
atıl ka.lamamrs ve lı~ lıükrtmet 
harbin bozdı1ğu iktırodi ıınrtların 
h vati rlaha zor ve dahn fcnıı. bir 1 
dunıma dfü:ıUnnemesi için kendi ' 

Derdimi dökmeJl" 
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l·'tn:
1
:zan: SADRI ERTEM 

ıı ı,~ '! hıiiiin lıii.dhc. 1 mihYere daha 1.iyade ya.kınlık > 

~ <I\ 
1 '.11 ıu: r:ıl•lıa<; pııli. g\i!ııte.n:bilrıı~si, Lhalin iktidar 

1 

' 
~ • ıı ınotı11· ' . . kiin' • ''lm • F • ı: 

ltı.~ı.u8 • a., ı<:;n ne I JMV e gebrı esı, 1 ransız ııo. l 

OnOO., ,.ımd.enberl J;'&~lerda. a
ğızlarda blriıl.rioe uymıwz: rlv.yetıer 

~ halinde dönüp ıdolapn hlr ekınet. 

lıfft~l!l:-t<:i!!ll me.eıe&1 nihayet; 'VilAyetin {'cbliğl Do 
oydmJanmr~ bulunuyor. 
Ekmeği buglbıkü ftyat üstünde 

tutmal;: kabil olsaydı. bu yotıı giril. 
me•inJo hiçbir DlAııur kalmazdı. De. 

~ nıek ohryor, ki <lcıvletin ecllndtğl bil
giler, buğday ,.~ bütön ba,ımıl' yapıl. 
mıt.ğ& ;yara.)aD öfoki ••tab.ı.J., lar po.. 
lıa~"& çıkacaktır. Şn baldo todblr, 
memnrl&r.r ~ eabit gelirlileri bu yeni 
tehlikeden Jronıma.k .lilindJr. ~ 1 \ J aııo~ oı, Pclen çilerinin Alma.n:vaya ~:inderilnıc 1 

~t lıu tıı \\c:·•n ele, mi.itte- 1 kararı, baıı Fran<;ız fabrikalarının 
~Uııtuna, tarize ,.e ' A~anyaya nakli husn!ııond~ nı11. 1 
1~i ltı ~kla hcrabC'r Vi~i ,·ufaJ,at edilmesi de rakkıt!l pr.J;. UırıJızlnr tarafından götüriilınck ür.er~ hazırlanmı!j kıı.brlstan parmaklıklaa 

~~·~~ 11 ııı·iıı ,,U\H'l or. til•asmın bir safhas1nı t~kil et. 
1 bllltı;••e~·i tcnı;n C41ecek mcktedir. Bu hadiseler kar~ısında 

Bunıın. JçJıı huıdnnete teşeklcür et. 
. meıkten :ba§ka yapa.catı; lş yoktur. 
ÇünkU. cerek Maleırfn,, 11rr'f;mr, t~ 
bmı, ,·eı bütün k11ıZ&119 vaarV.lannı 

~ ı 01 rıJ;aı-ıyor. !+fnrn Di.i Golci.iler at e-r püı.'kiirnyor, S.l'-
··ı•ı · ııcaı· b. • ' d D 'I 1 ıbı.ı ' ır ~ey ı,.ıı_ nr zamaıı a oryo ,.e arse 

~<tt~ cdi~ or, taraftarları ılıı Vi'5İYİ hırpalamak_ 
ıb nr ar-.ı..,ında ı.,ıkJ!.- l ta. ısraı• edf:vorlar. un .il' ... ,,.. • .. nd 

~ l'lıJ ra.nsa ~osya} l">I h•• ~a:uru~lar O~fllSI . 8 

~' 1 aıı n·ııh, ure, eko uıuy2,1cıı~ "')·no;:etıue :_\·enı nıık. 
t t e ı~ ı ı . . • ' . '· d' ttııar~ er, \ l' <'l'f<ii.rı ra~ aı· hH ıtra.k ıJenını etmc•te ır. 
~re · u~eri bakımıııdnn :\i::vazeııenin ~on 5eldi Ma.rtinı~ 
~t~hııbaı;lıılır. "rrı ı .,..,.. ffri ı-,.:l..,..,ız hıtrrı :remilf'r~nin tah

~~llqtı•ı t b~lcmc •lolitikı ı ihi, tk:.,ret filosunun müttefi1'· 
....... , • 1 .. J 

eıı • ' ı\ l'ri ~ 11 si\ a cm tcrl•i ,.e Frnn"adll bulunan 
ltıııt~~~ lı•1 ıın!,~~hrd;r. - crl;.cklcrden 18-50 .ras arasrnda 
~bt;ı,1tı~ı'<''1: 11'ı"ri ''ü f;oı. o.in~l:!ı-rn ~.al~s?'1.ı'-'< üzere .\lınaa
'\fı1ı 1~. ~ ... ı,ı.n._ ·~iili ha. ~:ı)o. sev1den ıı.-ın kaptla rmm ya. 
~I Cltj ır ıı(-, f•fıh ıiı•·l•i ııılınaya. hnşleı.nmmn 'ın muvuene 
'~ 11 • l'aı,i.lt ne Do-: pııliti'k8~mm yeni bir nümınteBi. 
~ (! h . . 

~ :i\l\•a or:;oeıılam itti. <tır. 
.~i\ıı 1•nii~arckn·i im- -------------

Son birkaç güıı zarfında l\la.-J•.ı 
mcıarlısınn bir talonı hır:ıtzlıır d:ı · 
<!anmış ve mezarlarııı demir r.ar· 
ır.aklıkJ:ırını sökiiı> ç;.ılını~laniır .. 

Bu smcllı· mrrm.crlcr. Çt'k"içlc 
kırıl:ırak rlcınir paı ınt..klı.kları sri
.l\üp knı;ırıl::ın tnm (i mezarıJıı·. Uı· 
ğeı- 12 mezarın cf;ı ı-.a1111:ıklıklıır1 
sökiilmüş. F:ıkat k .ı;mlanı:ımı'ilır •• 

iki muhtekir 

Parmaklıkları ('alın&na 

cnddcye nazır olanlardır. 
mezarlar kullana.ular, e§)'a tly&tiyle birlikte, 

Yapılan tahkik:ıt ~'>nunda hır
.sızl:ırın yıkik esl<i 'duT"ardıın :tllı· 
yarrık girdikleri anJa~ılmışhr. J~· 
ki duvar yenisi yapılTJ·ok üzere ~·1•.: 
kılmış bulunmnkt11d1r • 

kcrıdi pahalarını da artrrmakt&dır. 

lıı.r. Bir sepet araba, Topha.neden Be
~llctqa kadar ~ liraya gidiyor. Bir 
hamal gtı.nd& onbef Yirmi ll.ra.ya. ııa.. 
n. demiyor. Amele gfındeliltlert aldt 
ytlrildll. E511&fm lı;e l'leatt;an aaatA 

Mezar so:w:ruı:ıcıııJrı .~lddete 

t~lırımal-ladır. 
a-t Dl'at arhrddduım her gım gıörilp 

ihtikar suçu_ndan 
bir tevkif 

dmuyoru1'.. 
Fakat dün ba.~ka bir~& karft· 

l~tık. Gaya., İst&ııbnlım un ihtiJ'llll'l
nı, lııtanbul beledi.ye31-..tıemin~eooı... 
mı,. 

BelediJ"cnln hlikmU. ancak btaıı-üçer ay 
h hk .... ld Haber aTdığı.ınıza göre limanha-apse ma •uın 0 U, ııının sahihi Ahdulliıb Yasin JJıti· 

' kfır sUÇı:mdan dolJ!ll. !C"Vk1f edilmf~ 

bul &mırlan içinde seçer. Tra:mıvıt.y. 
lıı.rın haline bir .bakm&k. onan hallnl 
göst,erir. letanbolun ekmek Uıttya. 

cmı belediye ml temin edecıek! Nıı. 
sd~, Ne Jle! llarıgt JmdretleT 

B11racıa bir milyona yalaa adam 

'"ar. Ağır kamclUert bir tarafa. hl.. 
raluıak bile ekmek lıtihkakı günda 
fltyüz bin kilo t-utnyor. Bu katlar eo. 
mon kaç ton J:mKılaydan olurT Bun.. 
J"rı kaç '\-ıtı;on taııır'l Nereden get,1. 
rir~ Kim aatm alır? Hangi hü~e 
ile? Y3 baş Ytı.rdoğn ~c.rler: 

- ısatmam! 

Dene, ıı.e yapabll.lr ! 
Elinde 111tmendJlert, vapum af1ı'k 

ı;tlolarr, htll&aa. lıiçblr oeyl bul.u.ı.ma
yan tırtanbul belediym bu bl bat1a.. 
ramaz. VakJA bqammıı.zch... diyobll
nıenılz için ~ı l!(.\bepler de var: 

Haber veriyorlar J,;i unı. ibe.ledJye.. 
:re ~orraı, onıı vereoektlr-;Fakat pi. 
yua tıyatJ.yıe_. , 

Baber doğm be gür.et_ yalnrr, o 
halde de eonıJu,.~ Mı\.deın wm beledi. 
yeye devlet '"ereoelct.ir. t:re l>etcdlye. 
~ adJ neden ka~or~ 

Ekmek lneıleletıi, bl r deri ot d.tıNB. 
.ıtıı!ır. Bnna ancak., bütün kun-et,Jm 
eU.nde:..btılıındura.n. o h&lledebtllr, <ı 
'idare c'oobUir.,, 

Hakkı Süha Gezgin 

"' ıı, lln•·ııı:.;ılnlüi 'ıumh Pamuk dö1<üntülerinin 
"1ııı. .. ır rır • 
~ "'l'eJ,"". ~· O zaınım ihrncı bfr cJden yapılacak 

'iııı.~ıJİıı •!lı . iııızahı~·ıı n. 
te·eıı' l'lı~ıayct hıı'rtu. 
""llıı 'ı .\'nıı~. e ı rkal' hnf 
.ır •'nı ı • 

Tiı·:-ıret 'l·l-<ilcli pamuk (lökün· 
tiiJeri ilır.H·ını }C11i 'bir esa.cıa hoH· 
1:.ımışlır. lluıı;ı .!.!Örf! pamuk ılökiin · 
iil<'rinin ilır.wını h'ıidema ~iı:ı?cı .. 
Bank 'c Ziraat Rankıılan ynp:w:ı,,:, 
~ ;• hul · orgnni'.f.c cde~.cı..tir. 

Bunlar ayrıca yüzer Era l ''1
" '1'cV"~if~ne ~eıbep_ yüz yirmi 'kıı• 

as .. deyecekler nı~luk çmyi filil yuz lrunışa sat• 
para cez 1 0 1 nıaktır. Bu ~çtan öolayı talcip ile 
Galatıı Munıhanı; '.ıılıll'siııılc Yıl \·azifedar olan memurlar müracaat 

dız hanında licnı .••,, ullı·rı'i:ııı J\ınl c:riinco Bay Abdullah Yasin "Civi 
,ret Time ııdın<!.ı lııı· ı\Jııınn, lıir )ok,,, cevnbtnı vermiş. ibunun i!ze· 
değlrmen,moliiriiıH. •ok fuzl,ı r:ııt· rinc tlcposu araştı~ Te yüzler
~ 1oatmış, <l.ün ikinci milli korıııı· l'l ,aıl<lık çi.-i hulllllmtıştur • . Milll 
m:ı mıdılemcsince :;ç :ıy Jı,ır~r. JiJll f.ımın:n:ı !,nnunu ~dyrimeşrft d··re" 
Jil'::ı para ccı:ısıııa YC lıir :ı) rl.ı ti · t ~de k;ir ile mal l'>t!fmağı tiiçen' i• 

Bir milli 
dikkat 

oyunumuzda 
edilecek nokta 

lir 111,. • !1 ıartöl\ctini 
~lııtl\1°1~ 11'~"<·ı·c.hı. 
~h • e .. ı, ·. 

' ha,1 
1
1 ınt.ıalnmıı~n 

~fı İrl'!:ır taıııamen hu 
ı er 

''ııı lı, .• 'c \ lm!ll')a. 
~t ,flk ir"g,ıtercvc '.ıa.rşı 
~ ... ''" .... f • ıı"'l'll J ,.,ür.; crdil.:lcri 

liiı-< a h;ı' ret dıı 
- ~•eı • "ıuı <c!l~n ı-.onra 

~ ıı,I\ ı:r~keyj imzala 
•tı,. Jıı ı'·oı .. . --<\in •1 n ı'iı ni ya.. 

\()~\'~·;· 1•!'.llılırılı. lı"rn.n~ 
~ tJ-111\i 1 • .-lnlu vunl:ı ı- a. 
~'-t· it]' 1 1 . ı...• "'ı ... 

1 
ııı eh nıııı~·c 

~ ·n ı· ·' 
~ '' 1~t·)ı' 11

1·v~ "Fransa~r 
• ~... dı"m1!a tnt ' •"'c,. .. 

l; 1 ifode e 
ı ,..,,,, · ~·en,., "r ıl· ..... , .. "; 

1) -~il.' • , ......... , 
~! ' .,. lÇııı cc":tre~ ,.e 

t• 'llııı -
IJt ":ı':tı bıı aı~ lıt'klcmcyi 
~ı. •J,,., hlstit, 
"4ıı_ '"''! JlO}' • 
~ İhtit. 1~i'ka"t hent!ı 
· ''l:'<iı halın biiviyeti 

ıııtıl\ ~linr<ıye, kat'i 
~ l'<\Ya l>:ıdar <;Ür~ _ 

'ıı:ıl.!l~ .. 
ı(· ''iıat1 hurleri P'a. 
~~r Tılez.e taraftar 
~ 'ltleı· l\ta~ınrıa büyük 

n11 dhcl, iliracat J>~ a ... :.ınıllda 
fcrrcldürlü mud.p olrruı-' ve,.ilcn ye 
n: fıyallnr rhı aı Jnılun~nu.5tur. Bıı 

Jıu:.ust:ı ~eni '"~ rJrııflı hir karn,; 
ocklenınck leılir. 

Mes'ud bir evlenme 

{to;kiHf,ır 1\ ız En~lıtü.~ü üğre! · 
menlerinden h,ıyan !kylı:ııı Oııhrııı 
ile Bıı~,ckiilcJ \fntl.u .. t T'mıını ,\fLi· 

.~nvirforirıdcn : rkıd:ı<..ımız .)lnv '!. 
Eınirı Eriııı ili llkl(;.~r.·ıı 1!112 <~u;;rn 
günii lk.\n<:flıı Evlrn;nc· .\lrmı:rlll' 

j:iund,l nikidıhııımı~':. ·rıır .. Hu . miı· 
na•elırliı· ı!liıı :•!,~:ıııı 'J aJ,.~iııı lldc· 
ıliw ı.:,ı:ı:iıı<>sund:ı ik; tıı·afın ak:aba 
,.c do~·ı ı;·ı arasında .samimi .bir 
loplflıılı yap1far:ık C\'!cnme .tören· 
1r ı i ı~<d edilmjşfir KiymeJli ar 
l•ucla~ııııızı ve Ml)'nı q.ini tebrik e• 
der, kendileri ne n:ıl'r,ud hiı' hw:;~ 

'dileriz. • 

... ~~t' e \'ol 
~.'• L~,~· b ·. . a(;ll'1~tır. Başlnngı('la müle,-.ı7.İ bir mties· 
"'\t ·~ı ıı •tıbarlı\ l..iı.b sese ol:ın :.\fıp·lland B"n'·a~l klS.'t ıı..:41.. llılitt r· . ,, n .. " 

, '11)'-ı 11
• ~fih . e ı~der lııra. bir zaman sÇ>nra r•ıulılcşem bir ''bi· 

rııı~ ll'ıUtt~·er<·tlere l~k .. na işgal eden muaı.~;ım I;; ;· tic:ıret 
l. fı;: ıkler \'e t.R • lm t •ı·· · b" '11 "Cı-. <'Yle> uşu. :.ueı.1'!·!'1·111 snhı· .. ve 

~ 'lı" - .. ı (!tt' "t& .. : ~ita kt ., ı, mu .. .,.. nıütlürü o1an Maylk•rd yaşlı. aı • .;o 
~ tin -n:nan nıilwer nıı.~an b~r zatlı. Lon<lra~.·a «elJis"i ~r rı Vi~ .. . - ~ 
.ı~ . l·l\l\tılar n:.rerın,fo ilk zamanları hatrr~·nv:ın yoı-:~~· ı• 
~ · tııdı\'er· . • mevcudiyeti koea Şftlir rlr r:ırketiı -

~il.IS ll%~.' l'l~ "1ittıl'tı'k. 

1 

hıwry:;: kadar yük;~lmiş Yr şinirli 
,. 11/;q~arı ~l'~ Ye rnütır. lııılııııdu~ıı mcl'kie 11 ı::ınişli. 

ıı ı<tl ~.'\ll<:p "ı·u·} r 

,, .. 'llıe<ıi, e -. "' ! • ı '.\ıerm;:r b:ı) i:'• •,ııoıuhı bewc· 
.,'ti ıı 1

" 1 ... 'a.. '"eı1 n·ı. G d L'" · r oo 
1,. e hurnd·uı . " .. .. ı~ .. o'. on ıı, ıı, ı·su ı;pe-

,il.\ı 
0

• · ge_ killatoruıııı ılk de;.~ ~ördii. Ör!a 

~l!'ci 1~ıı~a te-Latı .borlu. ~akailı, 1'alıı• !Jf~ar. katilarb . ••ı·-. . arı or- •· ~ t"I·· .. ı . . . h ı İı;' '·~tle de nıüda- .• arı ~r u u goz cı:ı zeka ılc p~r~:ı-
ı,, t \:ı, ~ı1 zaına k yan bır atlıımdı, şışıııanclı ,.c yurur 
I· k .:ta. oı'ltın :tk.t:~~= i:en miişkilıit ~·cknıe:.ıc itli Yirmı 
it .... l . l'I\ ·~ • 

~~ lltı·ı n:, h !ıııs ., ...._ lı:adar rneınnrun -:-all7.ııı1kla oldu,ğu 
" "• • US!lt1ıım. bü .. [ 1 . ı.· :ıtı"e, Ilı., '"jn r. b yu;; .sa onu ı ... ı l'ır.ı':ı b:ıl.m:ııbn 

' ~· .,,... İiıtıki.in ·~lmuı e_ doğrucR geçli ve .\'.ıasiirc "'İrdi 
~ "•ıt! ., ıyan " · 

·ı..~~ "'"'J<ilerj olduğu Bı.ı sırada yan ına gr lt•n Hry Ben 
I~ ftıcrbnı- J•a1'm1'. net: 

J - Patrnn işle •1ınrdi geı,;cn 1· 
ı.' klJ>oıı • 

1 ~-. qql' h- htil&sma (laındı. hiç görnwş mi.i idi ni7.":' 
'ı..· r t adtses· .. .. ~luhler<.'m bir adam lı:ıli in.sani al· 
:"lla~ ·-lltt' , ı on un 1 b 

.,~hıe.."fl 1'r lbiJ, ada<ıı y; r ara ilir, fabl h: •. ,:,liklc hir esi 
k""ll ı,_ nnı.ız .,. ·ı · ) oktur. Ondnn para !.rıparınak içi11 

~~ır- ~l'Q 1 .ı.emı erı h" 
\' ltıj"l\.l 'ar bn feda- ıç bir çare lasan•uı crle'!llem p;ı1, 

1\ ;<' te"ki1 etti~i. o kndar az bir maaş l\lıyor kl, hnş 
J1r•li·tİkl\Slnda kabir mliessescde e:ı küçiik hir :ne 

mur bile kAnaal C'l:-nez., onun yerin 
de kiın oh;ı ı::ot.taı· 1. nl.;oyı lcd<e-
derdi. . 

Dik r.orcloıı oloul,!.'n sinirli YC 

lıalla şaşkın bir hal<le idi. Banirny~ 
gelişini izah i~in hi~ birİti~ 
ı;ö&terebilecek bir vaziytlttl.';-d~I -
di. Eğer hakikati :,o'i~i~·et;il~ev<li, 
karşısındaki gene.:" ı;ö~·Jr ,ı ,.ıı'!<ı 
!hım ~eliı·di: "1\.11; lwrdc•;ııi.-c :ı
:ffkım ~ Ziyaretimi t: ıı ~e' ıı ı::e lır~r4.! 

t1eıııllttlı lıısunuı, hıı tarafla.1 F<'ı;erken r.i • 
lıltıUı ~ rıret etmek isted i~;ıı, baJ:ı:.:nasin<' i· 

~~ ~~...... na ~ . .,..ı.~ ...,#, l'l~r'Keıet • nnıayııı. ~·ene hıı aşk vöe.ündPl 
'~-...:- Gnosaı ·~ lm: Ktırdcşiııizlt" l:ı'lışınayı iier-
'l~ ~lily beıf• letmek makııadl~ l>uflsetıiğini1. ,,. 

()ll: -.._ 
0

.,.· ı· hclihalde can ~*1~1.Jıi: ~ a~~ .. ., 

..._.. :ı. Filo ile '.de .tan~·aia (ia:rail~ . ..ı. 

raretlen mcncdilrnı·ı> ııııılıkfı:'1 (" l'iıı suç Sin rJıgı kadu a~ncl.ı 

dilmiştir, ~alılık mrılı \a~kcıı ı:ıb:Jemeği de 
r.u ncfan lı:ışl..a ç: '"i ıiıeri ııdc ıh· nıı·r.~tııı İ)lir, 

Likiır ~ :ıpan Ma.rptı~· ·u:ıırdıı ,\hmel 
:ıdıııda biri de ayr..ı nı:ıh 1,('mc f.ı· 

rafından üç oy h:ıpı;e ııııı Jir:ı pa· 

r:t ceza.sına çarpıb11~ıır. 
-o----

Burgaz ve Kınrılwdada 
mazot darlığı 

Şelıı·irnizd<'! J dd,,nrııcldc oıan 

mar.otlar henüz ft"f ııerfi~{i için l!ur 
ı;a.z -Ye Kınalı adnla• • •. ki clc.:..ırik 

fabrikAlım müşkil ,-:ızb·eue lt;ılnıı~ 

tır. :Va7.iyet ,bir k.-ıç ,:ıün dalıa Lıı:y· 
e devam cder:se bu iki a.danm ı.,.ı,· 

l<>n kesilecektir. 

Valiyi ziyaretler 
Romen hiirük cl~i • ı·l'k.n ıl, 

yeııi Yunan Baş konsolosu Tsı·iru 
' Kapilrı.midis- dün sakıh vtıliyi ırı .. • 
kamında ziyaret eLmi~Jerdir. 

Kadın efyasma meraklı 
hırsızlar 

f:p~ oğlunda BüyJ!.:heıırkk <'ad• 
ıl~"'ıııılc luhafiyedlik yapan Nesim 

1 

\ııjcliıı (lük-lcaD.L eRV~lki ~ece ıl'c~ 
lıııl hırsızlar taraiın"dJn kepenı,ıi ln 

1 rıJurJk soyıılmnştur. 
Hım:ı:lıır dükkAnthın iki 'cfii1inc 

P.n r>n<hah cin.sinden k:ıılı n çor.ı!n 

ile kadın gömleği vesaire kadın ~i 
l ecc~i çalmtşlardır. 

Kutyemi ihracı için 
'ricarel \'c.'katcti ~ırın<lard'1.a~· 

:rnrı umum müdürJiiğii, ~mş yenn 
ihracı için l>ir st:ın(forrlizas:ı,-on ni· 
zamnamcsi hııım·?ıımışlır. T:ılbık:t• 

!:ı ne :r:nnıan ı:eçilr.C(''.;i mnlünı de· 
i::ilcfir. 

Nakleden: M. Kardeş 

Fakat' böyle .konu5.nuyarak d<.'ılı .ı. ·: 
_ Filo'nun ark:ıüıışı.sınız d~jiı 

mi? Ona neden bıı ismi Yeriyo .. .sıı

nuz? 
- Felsefe mer:.ık::5ıdtr• ıia o.ınn 

için, ası.~ !sm.i Fil.ir~tı.r. Her:~s r•~ 
sever, I·ılıp kendısıııı .herkese 'c' 
dırınesini bilen 1Jr adamdır •• 

Asansörün kapısı :ıçıldı ve oı la 
saŞıı, ~·ıpl:ık ve saı:~ız ba.5lı, neşe:, 
çehreli biri çıktı. Dı..- Gordon hu 
adamın konuşmal:ırı•ı~n mevzuu n 
lan kimse olduğunu ır.ıılam.akta J:c" 

ciJCmedi. Filo clind~ ~ir tor.rnr 
evra1"Anemurlardal" hitine vere • 
rek Rl'y ve arkad:ı~ına 'd<>ğru y~ir:i 

rlü. 
Hl'y onl:ır·ı t:ını•lıırlı: 

- ~rr. Gorrlon ... .. :\ · kada~ım Fi· 

lip Con~on. 
Filo Dikin elini ı1. 1 rarPllc stı'<tı. 

Hakikaten .sempatik l>ir adamdı. 
s:ım1nuyeli Diki lıt:•~cn kendi~.ı•r 

bağladı. 
_ R('y sizin c1n:ıi la.kibal hiiro· 

cıu'mcn~uplarınd:ın nl•luğunuzu st>:r 
!emişli. Sizin bir gtiıı ;\J:ı~ Llnrn:t'.ı 
tak.İP clti~inizi g'iınır·k islrrim o 
tanıdı,il1m aclamlarııı en şiiphelisi· 

dir! 
Filıp Ce>nson lıi~;ic;,ini pek hoş 

bulmuş olmalı ıki, Jtidınei;!r l;o:;ııl· 
clu. Sonra de.-am el!:. 

_ frilnlt.'liyim, .lcdi. p~tromın 
l'ıugün gene h:ıtiııl.ırı ı,1tmıış! Galih:ı 

''Ktırha;:!ıılar., pcşiııd•· ... 
~rşeli bir .~C'l.itn 'rrcr~k m:ık

lr~tı. lt!lmır ımınsör!? ~rdi. 
\r.:ıha alrl:ınmıs rot idi? Oik Gnr 

don, .Hey Bennetin .yüzünii.n sıırnr· 

hı. 

Vcdalaşlılar. fky: 
- Vadinizi tutııp beni ıiy:wet>? 

~elcliifüıiz için lcsckkiiı ederim. ;fo 
ıli. Bir µ[111 kız knrılı·~iııılc bcrahı-r 

~izinle öğle Y<-'rİıe:t;n: )'emek ıste· 
rinı, hıınd:ııı k:ıı·dr:!~ıııı de cok mem 
ııun olac:ıklıı·. K:ırıi>;iııı sıhık ~ı·h 

re iniyor. 
Dil, sokal,ıa prıı=~ ıııiidürlüğiınl' 

<loğnı ı:iclcrkeıı d:ııgw \'e düşı.!ııcc 

H idi. Filip Conso.ıun ııı::masız 1:1· 
:ifı>:;i Rey BC'nneli :ıt elen o 1"ıd:ır 

heyer:uııı düşiirmih' ıı 1 
i\lücliirlüktr ııı,ı,yeJinclt·ki mı> • 

m.urlnnlan birini ıiirornnda cnr!i· 
~eli ve 'cJ[i)iineeli iıııit!u ,.e -orc:.ı: 

- H:ınol:ı, ne vtır ne yok? ı:<.'ıı 

ter ne olrlıı? 

:\Icınurıın yiizii :t('ı hir hııp ~~ı,ı 
yoımuş gibi lıurıı .! u, <>İtı irli ~)İl' 

!anrlrı sÖ) len ıli: 
- Elimden J-aı:'ıh'. "Kurlı.ıila .. 

otomobille .'feltli, ıırk :ini olrluğıı 

için rıf:ıll ıdıın .. G:-.ıter olomnl..ilr 
atladı ve hen ne oıı:._fıııııı anfayın· 
caya kad:ır ,Qiizdl·n k:ı\ holrlular. 
\p!allık ctıim .. '.'11 ıııı:ıfi {;<'nlrr kiıı 

rndişc<l1: ficğilinı, J'!J\l'lvrri ··:ır 
dı vr hıırli~i iri 'nrı, kıın·elli lı'r 

çoc·ııklıır .. cılur olıı•:ı<. ,:türülliih r" 
rı:ıpuç bırrıhaçrıl\ :ı•l:ıı ıl:ırd:ı n rJt'j~il· 
dir. 

Dik knr~ısındııl:i :ı·lnnıı ınun 
ıı1aı.lıya ~ii?diiklcn ~c.ııı·u: 

- Onun olomolıı'I" gele<:~in: 
tahmin clmeli i<liııiz. ~mek Grrr 
ter '1Kunbağa,, nın izi üzeriaiie ~· 

Dün ı.ahneler.i:m..i:z.den birinde 
b1r zeybek oyunu seyrettim. :Ve 
derhal söylcyim ki, bir('ok cıhet· 
1-crden müteessir oldum. Başlıca se 

"l)ebi, bu 7e;<bek oyonuntt oyn&ma• 
~a teşeHbüs edenlerden bir kısnır 
nın üzerinde "Jx>bsfi],, tesirlerinin 
hutanma.ııt<lır. Saç btJt>stiL .• Bıyıkfar 
tobstil.. A:Ya1d:abılar bob..~.. (,".a· 
hm ıbobslil .. Üıcrler:ırde "Zey.!:iek:., 
anan~ilc il,ı:ili olaralt, yalnır. bir 
:kiyafet var. Onu 'da kimisi Frenk 
Jıömleğilc giymi~. !drrusi eıtıla'l.: '\'ii 
curluna giymiş.. Öicdcnbc.rl (Il!•kat 
rderim: lViyle, kiy:lfc!le oynayan· 
kr, bcr türlii külh'cı ı:!İrdikkri h::ı! 

fle. en rnullim rihetlcrt yarım U'lıra 
l:ır. "~·a hiç ıımur.~~pz]ar •• 

J\tcselA, sirı:el cıir. köylü kır.ma 

hrnzemek iimirlile w·ıına bir pdilu 
ccr:nkcn YC ayııi:iına "rl:ıllı hir şıılva.r 
gıycr; lı:ışııın da . sırlı bir çevre 
l':ı~lar; fakat nyak1:ınııd:ı mant:ır 

:1yakkobılor, yahut uznn ökçeli is· 
k:ırpinler ·nırdır. Rm yaşla o1an· 
l:ır pek iyi lınlır'.•rl•• r: E~kidt>n 

dul'(unıı bildiren nıcklubunu l azar
ı, en hnta clmcmi~li, lfaydi, olıırur. 

ıln anlalın neler olı1ıığunu ... 
J\ır sa\·lı , .e Dil..'e nnzar:ın yaşlı 

olan memur olurıiu. h·iııi ı;cktrek 

<icv:ıın ('iti: 
_ Kendimi kutı.ıl.ııt~iı sö~lt'r

ıneifo ~·alı~lıııııı ~:ıwmıyın, raı::ıl 

lıenim ) rrimıle h'.ıj ;:,ı lıcrh:ınJ:i hır 

memurun daha ıyi bir netice :1la· 
mıyacağına kunliru. Hrın im "Kur 
h:ığabr,, heni kork ılıııağ:ı haşlad1! 
JJnlhuki, daha birk::ıç giin,e'l'Vel hll 
işin uyd11rulınu5 iıir mas 1 olduğu· 
ıııı iddia edip ıfunıyordum. İşi l:i· 
1ım geldiği tlcı cecde deldi) elle kar 
sılııınıı rıı ı~ tını. • 

Dik: 
- Simdi ele lı.ı i~l liizumundan., 

,.e lrnıhlinden fnzl:ı , .ddiye nlrıfa • 
s:>k iyi erleriz ~ibi ı;:~llyor ba'Ja,. 
Belki bu ıla manasız ve ('hemnıi

yetsiz, dolnyısile z:ı~nrsız sizli ce-
111 iyel terden hi ri d ;r. f:Gyle gizli cc· 
miycller oz mı'? 

- E,·et, r:ıkııt \{'c!I sc.neden~rı 

ynknladığıınır. cıı r.ıtil·ım h:ıdi~ele

riıı foillcrinio sol lıi'cklcrindc bir 
hırlnıil;ı düğıııc<i ~:ılıınmasına ne 
drrsiniz? Sadece lıir lc•sadüf mü? 
lHıdhclerden aklın· r!:ı kıı1anlnrı si
ze sıralayıvcreyiın · Amerika El· 
ı:iliği Maslahatsiiı;;rınııı kaili bildi 
se<;i. Diplomııt H nd3 ar:k'la han· 
<'Crlenmiş olar:ık ! ulun muştu. Son· 
rr: ~orthcrn Trcıı:nı; 1\ompani ii· 
rektörünün iilcHinllmesi meselesi 
t\ı1omca~t7. Park T.nn\lıı oloıııol>ılin 
den çı'karken kotlPı.!iJmişti. Mersey 
Hubher mağaza far ın:ı. lmndrık ~ • 
kulmrısı ,.c dört nıi!Yon s1erfüıg 

J..ıymclindc ham krnç•ıkun ynkılma 
si .. niilfın hıııılıır "l\ııı-bağalıır., m 
i<ıi idi. Hu 'IOll haiPsedc on iki kı· 
dar kundakçı kullam'nııştı. ik;si• 
ni ya-:..afaın;ığa n:m-. rrak olı;,lnl. 

Runlardan biri kundııkçılık yapma 
S! için emir aldı~ı'l., emrin ~~ 

(Denını ~ 

"aslre:-1 müze,. de calan l>lr. •1.Mes .. 
ter ınüzikası" varıh. Oıılarm ·~ıa • 
dikkat etseniz • cütıbclerlnin a:-dın 
dan 1'olalı yakaları ~e boyun bağ• 
hırı ı;ıöriinür, şalv:ırl:ırının paca!a~ 
rından iskarpinle:i fln.lırdı •• Ne
dense kirafetli temsıHerde aJ.:h'l· 
diğimize Hiuh:ıli l:arekel e<lehilb o· 
ruz. Dunun yeni hir örneğini 'la· 
ha rlun seyretli~iıniıı ~rıhnc oyunla 
rında gör.düm. Fn~:ı.f ''Ze:rbek., ;:i
bi lıc\thel ve ihlio;amaan )•ana, hi~ 
hir crkeli <ıyununun "öslerenı y~
ceğl gıir.ellikleri olan bir milli re· 
7.ahürümirr.ii lıöylc ihmal ve yanan• 
r:ıhk frinde ~Öuil'~· ililşürocel• tu
haflıklarda lıulunına~ JıakJmnız 
olmadığını lıahrlatmali isterim. 

Hi/Unet Münir 

~adınlar hamammda 

bir lıırsızldi ·im 
Cihangirde, Kumrulu ' sol<alta 

oturan Mediha adında bir k.;ıdın 
evYelki gün, Çu'<••rı•ıımadnU nsrt 
hamama gihniş, so) llllltJ) yıkanma
sa başlamıştır. • ' -.: 

Medilıa icerde yıkanırken n• 
ır.am rnü:slahdeımlcrinden CNnild 
-re Emine, 'kadmın ı;antasıııdlll:i ı 
6i,5 lira parayı çalmışlardlr. Çır 1 
t•ktan ı;onra hırs1:o:hgıo farkına Ya 
ran Medih:ının şikayeti üıerim:~ ka 
dınlnr ynkıılnnmtşlır. 

Pnralar s:ıkladrk'.arı yeraen Eu 
lunup sahibine iade ır'dimi~ Sı\cltı 
I:ır adiycye '·erilmi.,l:r. · ' •fi, , . tl. 

• 
Necip Fazılın konferansı' 

Necip Fazıl Kısalı:ürck tiuı.cün 
ÜSküdar lfalkcvincfo !bir konfeı·an.s 
verecektir, Konferans 'CAl>dülhnlC 
Hamid ve ) enileşıne "rlavarnu;)' !:oıim 
ildir, Konfernnsa s-:ıat 15.30 ·aa ])aş 
lı.ınacoktır. Giriş herkes için -'>C~ • 
besıtir. \ r· 

-0-- !,; "Pl 

Altın 36 liraya yükseldi 

Altın riyatlorı :;!ihelmekle "de
yam elmeklcdir. F.nelki giln 35 
lira fı kuruş olan &llın fiyat1ar.i cü.ı.ı 
37 ~ 38 lira arasınıb te.mevvü: eı:.
tiklen sonra 36 lirad,ıı kapanmış ~ 
tır. 

~ PAZAR Pa.z.arteel -~ J. t~rin: 18 ı. te,,rin: l 9 

::( 

~ 
Ştıv\•al: 7 Şe~s 

~ 
llttır: 166 BızıN 16'2 

Valutıar \"aaatt Ezani \ '.-at!Ezanl 
Günı>ı '7.lS 12.46 'Uf. ıı.n 
Öğle 12.69 8.3! Ir.M 41.U 
lklııdl 18.02 9.35 18.01 9,1$ 
Akpm 18.%5 12.00 18.ıt 12.00 
Va.t..ı 1U6 1.31 19.55 1.81 
İmsak 5.36 ll.00 ıuı lLIS ~ 
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Şik4yet eden 
yardımcı 

öğrellnenler 
Is•,anbuldan ayrrlmağı ka.hul 
ederlerse münhallere tayin 

olunacaklar 
A.nkar.ı, 17 (A.A) - Ma.a.rj! Vekil 

liğinden ,bildlrilmiştir: 

Yüksek tahsil görmu, oldukları 

halde maaşlı asıl öğretmen tayin e. 
dilmcylp 1!>30 yılındanberl yardımcı 

öğretmen olarak ücrette çalıştırrlma 
!arından ıııka.yct eden meelekdaşl&r 

bulunduğu bazr İ3tanbul g:ı.zeteletin
d·e görülm~tür. 

1939 ve 19i0 yıllarında yük.'iek ta.lı. 
sillj \"C ehliyetna.meli. olup Vekilliği • 
mlz.':) mtira~at edenle-:, İstanbuld:ı.n 
gayri yerlerdeki ol:u!.;arrmıza. ınaaşla 
tıı.:ı•in edıtmi~l~dlr, İstar..buıdıı.n ay • 
rılmnk ıatemeyen!.erin yardrmcr öğ. 
rctmenlikte bı:rakrlma.lan zarurt gö -
rUlmil§ttir, Sayıları 219 dur. Bu öğ'. 

retmcnlerden maa!'lı kadroları bitmiııı 
b:ılunan o::ta. öğretim mUe.sse~Jerin. 
den gayrj, yine bu tahsil dcrectsin • 
c"id o rntlarııuız1a ma.a.şlo. tıı.yinc m~ 
salt münhallcr vardır. 

latanbuldan çıkarak va. tanımIZin 
dit;er l{l>§~lcrindc hizmet alm:.\k iste
yc:ılerin vekilliğimize mUracaatıarı 

halinde derilnl tayinleri yap•!acak • 
tır. 

l'ranıız işçileri 

Yugoslavyada Müttefiki er ikinci 
çele muharebeleri cephe hazırhkları-
Bir kasabada şi~detli sokak ll nf ilerı·ettif er 

muharebelerı oldu 
B'ld' 'ldiği ı Vl!'JI, 17 (A.A.) - Al.mantar, İn • l\fo~l•ova, 17 (A.A) - 1 ın · iliz komandoslarmm Frınuıa §ima. 

ne göre Pave}iç'in tethiş<;üeri Hrrvat ~nde Diyep tarafında arka arkay~ 
ve Sllv vatanperverleri.ne kar§l mu. kl b' takım hareketlerin 

U ·~•e dir Kljuc'da yaptı arı ır 
kabil h cuma geçmı~ r · u kü ttildUıH•nü Pariste söyleınekte 
'dd t i k k 1 beleri "'muş P 3 r ı>~ şı e 1 so e. mu ıare - dirler. 7 ilkteırinde gece yarısma 

tur. Son g\\nlerde vatanperverlerin , ğ .. ,
11 

b"ı• ,...mı Norman"' 
. . c.;o ru motor. • .,,~ • u.& 

za.ptettlğı Jajık d.olaylnrmda ce~ey~ Aahilinde Coutanses'ln 10 mjl batı §l 
eden meydan mu..ıare!:>2sındo mıhve. .

11 
ın .. ·ı· k a.n 

. . mnlinde Annomvı ee .,ı ız oın . 
kuvvetleri 300 o!~ GOO esır vermı~- doaları çıkarmak tst.eml§se de Alman 
lerdir. 'Tedhişçi nıülrcz.eleri Saray - ah'I bataryaları dU,manı plliıkUrt 
boanada. da. c;etelere karşı :Muhtu"eOO 8 1 -

1 m\l~lerdlr. 
etmektedirler. Bu bölgede çete er Alman hUktımeti İngilizlerin bUyük 
•'ddetli bir mukavemet göstermekte im 
'fi' Britanya cenup ıı:a.blU • I anlarmcb ve b&zr kesimlerde karŞI hücumlar 

gemjler topladıklarını, kotna.ndo ha • 
yapmaktadır. Çeta!erin Birod - Za.ğ. reketıerinl ve hava faal!yetlerlnı art. 
reb dcmlryolu boyunca da f:ı.aliyette tırdıkların gözönU:ııe getlrerek İngj_ 
bu!unduklarc bildh1lm2ktedir. ~erin Moskovayı tatmin için Diyep 

Doğa cepbeslnde 
(Baştarafı 1 nci sayfadaJ 

baskmrna ben.zer bir hareket daha 
yapın.ağa hazırlandıkları kanaatjr.i 
peyda etmiştir, 

Ofi ajansı, Diyep ha.lkmm aldığı 

memnuniyet verici durumu hatır _ 
kara hnrek§.tını tesirli hir -'Uretle latan tesir altında yazılmı~ bir yazı 
cieste-k)ernişlerd-~. neşrederek ahalinin ayni. sokukkan _ 

'l'erck bat1srndn Romen kıta~a. lılıı'.tı göstermesi tav.:ılyesinde bulu_ 
rı dil~'lilI birçok dağ mevzJarin• nuyor. Alman!ar, Normandiya sa.hı._ 
den n.tmu;lar ve !:Ok e:ı Yl Ja esir il uzerine eylUlde ve ilkteşrinde sık 
dmışlardır. sık kUçUk komando akınları yapıldı: 

Si alingradda piyaıle ve z;rll lı .ıını ta!sjlAl ı,-crmeden bild!rmeke 
~iller, devamlı bir ~ure•te hü. ,.c bu akınların tnglllzlerln yakınd!I. 
cumlnrda. bulw1an hnv.;ı kuvvet • Avrupn kıta.sr üzerinde !kinci cephe. 
lf'.r.iylc ve uÇak33va.r bataryab.riy_ yl te~kİl etmek rnaksadllc bltyük bir 
k Hkr bir İı:jli.rligi halinde h3.!'c. • akın daha yapmak tasavvurunda bu_ 
ket ede:-c:.C dü~maı.ın şiddetli ıunduklarmı teyit ettiğin~ söylemek_ 

Pari.;: li, { \ .. \.) -- l~çi h:rht>r- mukavemetin:: raı;men birçck tedirlcr. 
!er konıilc~i Ciabriel J,;~fayenin . c· i~tinat. no~1alarıru ve yere gö_ HUcum nr vnn&11l' 
isliği altında to1ı·t'J111m~hr. Al.nı:ırr milfü. tankları .;'~<;nıcğe müvr.~fak Nr.Tyork, t'1 (A.ı\) - Aynn mec_ 
:va:p ~iindcril('n · Fran~YT. i5ı;ilrri oi.mue]]Rr ve 88 ti;k top im.."ll f't~'!n llsi ek~yct partisi lideri Barkley, 
hakkında lrnmİIN':? .~tı demeç ncT .. Krzıl B~.:ka'' fabrika.qnn gir - ikinci ceph~ hakkında ~öyle demi~-
reılilmişlir: mi~1erdir. tlr: 

''Hııgiiıı hnlıis ·rı.:,·aııı olnn nw· Şim.:'ll isıtikam~tjnde ya.prlan bir .. _ Bu cephP, ac;ıımasr zamanı gel· 
~cır- Alnı:ınyaya ı:ı-i!n;d< >e)'a ~ilme ilerleme n:ıticcs'ndc !;ıe-.lırin şi_ dlği askeri .şener tarafından Ruz.. 
ıııek drğildir. :'.\fcsJ'ı: ~udur: mal • batl&Illdaki düşman kuvvet. velte bildirildiği zaman açılacaktrr ... 

lşçileıimir. ya ;.rriniil i~eiti ile lrinin üsleriyle irt.ibatlv.rr kc~il. Barkley f\lnlarr da. ilA.v~ .:?tmiştk: 
ı::iıleccklcnlir ve ı·unlar da keoı:lı ın.iştir. Bu kuv.,.·etıe:- :mJJa ed'il.ınek ··- A.9ke.rt §Cfler biz:? hazır olduk 
aileleri esirler ,.c Fr:rnsa için ıyt tızenıclir:or. ıarını bl.ldirdikleri z:ı.mıui ikinci cep_ 
ncticrlcr h::ısıl ohc:ıktır. Ye}a mr Vo!ganın doğusunda tnpçu mev. heyi açacai?lz ve dlişm:ını hezimete 
la gideceklir. Dt:nu:ın da ne ailelr- 7.~lerine ka~ı ç~ ş'ddetli hava ug-rataca~ız ... 
rı h•in Ye ne de mı•ın'cket için bir lıilcumlıırz yapılmaktadır. Alman 
f:ıycla olacaktır... c: .. vcı ~kı:ılkri Sovyet hava. kuv • 

GRF.VLe': ''etlerin\n gündiie uırı~farınr t!=l _ 
,. · 1 1' memen faaliyette bulunmıyacak 7 A General ."ışi ~ 7, (.\,.\.) - unitcd Pres: Yenı Dl'lhl ı ( ,.\ .) -
Gere y::ırıst ncşr.~dılrn rec:ml Lır hal~ kOytnUllflar ve kendil~ri lliç Ohinlck yeni D~lblde bulvnnı:ıktadır. 

tclıliı:fdc, Lyon böJg,..~;rcle bazı ik·. li.r kayıl:n uğramadan 18 dii§man . ----. -
rnol alölyc!crilc (f Pıni;yolu atölye • uçağ.nu dÜ.'fÜrmilş.l-eTdir. nı dar bir saha üzerinde teksif edil • 
lrrindc l>crşrınbe 14ıir.ü grev tc~cl: Doğu cephesinin diğ<r ke;imJt. miştır. Bu fnha. bir buçuk l<ilometre 

rinde yalnız mevzii eh·wıtniyctte 

---o--

Ohi.nlek Hindistanda 

, 

.·Ucuz -· 
'(Baştaraf ı 1 nci ıayfada) 

bir toplantıda şe•ırin ekmek ıhti· 
yacının !eminini gJrüşmü.şlür. Hır· 
hubat ihtiyacı. şimdi olduAu g•bi, 
gene toprak mnh•nl'ni orisi tara· 
tından lemin edil'!ctk yalnız fiyJI 
hır ve mikılıır arlrw.ıklır. Yeşil kart 
hamillerine :ı·:ıni ılc,·Jetlen maa~ 
alanlarrn dışında lrnl:ınlara verile· 
c-ek cknıek!crin riyatl.ırında bu uı
tışıi'ı ne kadar olıu:.~ih henüz k:ıt'i 
elarak bilineın~me!\lc ,.e tahmir.ler 
25 • 70 hıruş ar:ısında deği~mekte· 
<lir. 

Belediyeye malısus karneleri 
basm3k için Ankı:ır:ıdon isteıııni~ 
olan ka#ıtlar dün g~l:ni:, ve derhal 
taba başlanmıştır. 

VILı\YETIN TEDLtGt 

İstanbul ,·ilayetinden tebliğ e
dilmi~tir: 

1 - İts:ı.nbul belediye Jıudu. 
lan dahilinde bulunup aşağıdaki 
maddelerde ir:ıe ol:ıua.n kanunlar 
hükümleri da.hi'lindc çalışmakta 
olo.n bilumum tlaire \'e müessese. 

• ıer azami 20.10.942 sah akşanunıs. 
kadar bu kamınlardan istifade e-
del'.ek memur \·e miıstaı:ıdemleri, 
adetlerini bir tezkere ile bildirip 
o miktar beyanname ve iza.hname 
let•i belediye l'ktı~t miidürlüğün. 
den nldıraes.':dar ,.e ,·erilecrk i. 
nhnamefare ~öre doldurulacak 
lıcyananıeleri ta<odik ettikten son 
ra m~mur \'e mii!itnhdemleri~ 
teni ederek her mtmur kendi 
ikn.metg:ilıının bulun<luin kaza 
kaymakamlığına bu beyanname. 
leri en ~ok 28.10.9\2 cuma ~ü
nü ak-,ıutırnR kadar teslim ede • 
ccktir. 

2 - Müvaızenei umumiyeden 
mll.8~ :\lmalcta olan mütekaid~n, 
~ytam Ye eramil, beyan.vı!Ullelcri_ 
ni, ma:ı.5larm1 nlclckları mah.ııüdfır 
Jiik]erine ve bunun haricinde ka. 
lan mütekait, eytam ve eramil de 
ınuslarını aldıkları dairelere mii 
ra~t eılerek beyannıunelerlni 
oraclan teclnrik edeceJderdir. 

S - Önümiizd~i ı ikindte~
rin ve 1 incikinun aylım ekmek 
karnelerinin ancllk bu be;vanna. 
mel.erin doldurulup kayma.kamla. 
rn. tesliminden sonra abnabilece
~i w teblii biikilmlerine vaktin_ 
de riayet etmiyNılerin bn hakta. 
rından malınım kalaca.klan ehem
miyetle tebliğ· olunur. hüsll'ri oldııAıı lıılcl!rilınekled" ı-. luu-ekAt olmuı:ıtur. Jto.dnr gcni~l!ltlc \'e bir J.:aç kjlomet. 

Rirkar s:ı:ıt sonra ;,[!cfoc çıkmaclan re derinli!üc idj, Bln!erce bomba a. Ekmek veya. ckmeklll< hububat tev-
~::ıhalli ın:ıknrnların ,.c hükfunclın lft)OUMLARIN T.\l'Sİf,,\'H tılmıştır. Sovyct kara mUda!al!.Sr l6 zUnden istifade edecek vı etrulyecıe.k 

Derim,' 17 (A.A.) - Askeri bir u u o ı• H t mürlııhnlesile işe tekrar lınşlanrrıw ık Alman uçatı"ı d ~ rm ıt.-r. ava a. 
ı a.ynakta:ı. öC:r<'nildig·inc g-ört', d Al ı ... · z<ı ltı', 'iıı inli! cdilml!.,İ, ~crbe.sl hı-. h 1_· Sotali d arruzu c!:lnasın a man ar a,,r.ı -

ı:ı,ra.p o:L;,n n.gra cıchrinin d k ldd tli b' t P"U baraj a rokıl:ırnk olan eo;lderin yerinc gön man aç.o ş e ır o " -
derilen f~çiJ,..rin 1-ilıi tn;luna<":ıkl:.:rı son bak~yelıeri etraf:nda. yapılan teşl de açmr!Jlnrdır. Nihayet yUz tank 

nıuharebcl~r <.iiin erkenıleıı tekrn k b t ki il« şnrllıırı IJazı malı~ Jıeı•n :nınl15 tof· hücuma kal mış Ye u an arı ı 
h~l:ı.nua, temas ko'Iarı kız;l ha• tü l takı t l•t'r Dilş sir elmelcrı ~ iizündcıı ileri Jtelmi, --. " piyade men p e m., ı . . 
:-;o~ isnı;n,· tas.·ı".all kam_von fahri. 1 · ta ktasında 

Sihi göriiııüyor. ıli~mın ·'o!a.•·t:U.ıru ı'şı?:tıl etmiş • man lmvvct rrı, arruz no · -
G 1 b 1 · • ıı ı ı u ' -~ ki sayr üstUnlUkleri ve ilk hamlenin rev er aş ıca ı~~·ıı a ın< a ıu· lerd'r. Ortalık ağarırk~n Altr.nn 

luııın:ıyan Fransaıl:.ı ,.c ekserisi Ly• 1.:.tar·, ... ı~.rr ~.ııenn ... :m,· b:r flt\.~'l sayeııinde ağır kayıplar baha.tına 0 • 
1 • · ıı.. ~"' - '--= ~~ "' larak biraz ilerlemeye muavUak ol . tı:ı Jölgc.-ınrlc <"Jl,:nı~lır. Lyon ı, "'Çm"" •. !.:>rdtr. Btl at""'-· h•rabe lı:.ı • 

j 1 · c· b G " .. -. -·1 .. muşlardtr. 45 tank tahri[I edjlmiııı ve. ~c\'rrs no <fa ııl Ye ... nan cry. rr,·. Jındc ıı. •• lunan fao..:ka,_r;ı tevcih 
1 • ·..,u • • ya yakılmıştır. 1500 Alman da öldti .. ımb c, Aııııecy gih; ı!:th:ı baJı!:ı ıı· <;-'ı'len nı'fiı'F.'- i'-mb"l.·nı·yı• tt'b.-\'ı·. be ...ı; 

'"' ~ •ı.ıv "' " ' rü\mU~tlir. Muharebeler peqem .,. .. 

olan kimı~lerj gösterir ltate. 
A - bUfadc edecek olanlar: 
1 - 3G06 {Devlet baremi ı, 3659 

( mUesseaat baremi) aayıh kanun!ara 
tabi memur ve mlliıtabdemler. 

2 - 3173 (Demiryollıırı baremi) 
$ayılt kanuna bağlı ve 2 sayılı cetvel. 
!erde yazılı memur ve müstahdemıe~. 

3 -. 3656 sayılı kanunun 19 uncu 
ve 3659 ııııyıu kanunun 10 uncu mad. 
de!eri şumulüne dahil mUteferrik mUs 
tabdemJ.er. 

'ıık merkezlerde iş;n yarını saat ''e <'ri'Jmı''!-tı'. Fabrikanm U?.'e,·:ne kş 
., . nU biltlln gUn, cumıı.~ünll ve a amı T k t · ı • latifi ı;eklindc nıim,ıyişler olırıu5 5000 ton!··'· ~--..._a '"" ,:nfı'Iak ddi ür gaze ecı erı 

• l.llA ı.;um·u ... devam etmiştir. Ruslar mUtea t so_ • 'ıır. hr.ilcrk: polis ıı":ı~ında ı;:ırpış nıadd· ... ·, dliı:rwıi111_t;;r. SO"'"'. et m:.ı _ """ '.l··· "" (.V l·nk!arı terlrntmek zorunda kalmııi • ına olııuuııı~tır. Iii~!.ı'ııı.ct. Fın!vlerin ka.v·c....,~t:, kmlnJı.• ve Alınan krtr." f • A •k d k• 
l O 11 de l\fnrec;;nl Pı•ıain larafını.!nn lan ö!!oeye doğru Vol~ ımlıilin<ic faklvetllzllklerlnin lekesini silmek ı. •••;; " - brdır. Almanlar yedi haftalık muva.. nın merı a a 1 
neşredilen knrıırnanıe lıükünıleı 'n:! bıılunan bir fabrikanın yansım çln ;zamt gayret sa:-fed·jyorlar. 
lbbi olduğunu. hnlıı fıılrr.ı, irli. K:t · ~gal etm!.cf erdir. tetk ı•k gez ı" I erı• 
hınc durumu incel ':niş ve grev ha Alma!). hava taal"ruz.lan neti# SOVYETLER Yt;Nt 
rckeliniıı nılıayı-t l>ıııduğunu göre • cesindc &>vyet topçu~tınun faal· MEVZİLERINUF. b il 

Tay·yare, tren ve otomo i e rcl' telii•a mahal 'Jm~ılı 71 ı kar2rı· yeti yr..vıı.alanıı;ıtrr. M~ko,·:ı, 17 (.\.A.) - Staün• 
ıı~· ,·onnıı~IJr. Niim.ıyj~Jeri başlı!'•'. CU.."ll:\. giiuü Volga. üzerinde Lt • gra.drn şcLir belgesine dahil bir, . bet haftadır memleketi 
şiruerıuüfer amcles: y:ı.ptığı ha!dc lunaı! Sovyet ga.nıbctla.n neh:-in kasaroda sayr·üstilnlliğüne sahip• dola,ıyorlar 
ricıniryolıı sen·is!E .. ·i iıun<lan hi1: kenarında hulı:ruı..'1 yeni Alman Al:-mrn kıtaJarr tnrafmıian hücu - Nevyork, .. J7 (A.A .. ) - Türk 
miik~ssir (JJınnnıı,• :-. Nümayiş1cr, ıcııevzi1erii !bombalamak iatemi:1Ter. nta u~rayan Sovyet kıtaları, bu gazc~dl~~ zafer kin har.ırlanan 
1 ~ılcı·in \ hıı:ııı) ay•ı ı.ıöndrrilnı~k se de- kac;.mak zorunc:ı. b:rakılml{- lrnsabaclu n ~kilmışler i.~ de· yeni' (Junıcr..ikln &ilahlarının yap•ldığı 
ıızrrc tc bit ı dildil<!nı haber 'lııı la.rdır, i~gal ettikleri rn.evzie karşı Alman g~n.lf; .cndii~Lri böJ.gc:ıini ziyaret 
ll·ğı zaman lı:ı~laımşıır. himleri ~e·; Spa.rtakovka. mnhalle:;i hemen !ar tatııfmdıaıi;rapı1an t.ıicldetli hü ~in rozan tayyare, hazan trene. 
ı.ıt eılil"n j'ı;il<:'re .wı lntrlcr, '>O· ka:milen ~al ed.ilmi:;tir. Bu saye" ·lurrılan püskUt·tmllı;lerdir. Bu, 24 baaan da otomahllc binmektedir. 
lınklaı·:ı ~::ırnştırıh" dı,·nr illınlAri- de Don ve Volg:ı ıkilidi•meı\"l;İlcr~· ~aa.t zarfında yap1lan ~çilncii ge• je-r. Mi.safirler Vaşin~wndan 'i:ı.;}
lı: hnilw,bildi{tkn"ııı... niı.ı:_.şga.1 eden ttim.arüerle.;. traJ:t~r riJeme;harekcti otmuştur. r:ıldrk.~ ronı.ıa. bei hafta süren 
JJ/R IS(:/ Klrf.'/f,Rl)f• YOLA' (,;Jl(T/ ff:ıhTiltiı.s?:ırli~gıal eden t- krtalar a• Sima! snnayi ~evr.:sinde Sovyet ~lir seyaihat yapm.ışlarchr. Nev • 

Lonclrtı: 17, ( ,\.A. > - Vi~i r:ııl rasın'.la )~rı-ttbat tesis eclilmi~ir, kıt:tl:ırı Volga kıyısınria c;arprş _ yor~ dön~ıer:..-ıde bu Şehirde kt_ 
yo.mnıııı .bfülirdiği ., ' ııöı-e Alnı:ın SOV\'ET TPIBUGt ~ ma.k!'f, fakat ne-ht-~ uıt.şır.ak · ic;in sa bir müddet kaldıktan ve tiyat• 
r, bribhırında çaı15ın~ık:üz~re Ü\\ ~08kova, 17 (A.A.) - Ô~e il,::J tatları yarmağa çal~an Almanları ro alcımiyle temas ettikten ~nra. 

ekmek I 

4 - Barem kanunları haricinde bu_ 
ŞUM kanunlarına göre maaş alanlar 
(vai:ı:ler, der.!iamlar, hat bakıcıları, 
başbakıcJlıırı, müvezziler, ve baş mü 
Ye.Diler.) 

5 - Bütçelerin mııarat tertiplerin. 
den a!man kadrolarda c;alı::ıtırilanlar. 

6 - a2::s sayılı kanunun 5 inci 
maddesinde yazılı köy eğitmenlerile 

3SOQ sayılı kanunun hUkUmlerjne 
tabi köy ö~retrnenlcri. 

7 - TekaUt, dul ve yetim ma.a§la • 
rlle malüllyet ve h1dematı wtanlye 
maaşları alanlar. 

8 - 2624, 3299 ve 3976 ayılı ka . 
nunlara göre ücret alan yardımcı mu. 
allimler. 

9 - Eli lften çektirilenlerle kadro. 
su ilga edilen ve vekA.!et emrine alı • 
nan memurlar ve açık~an tayin e • 
dilen vekil, memur ~e mUstahdemıer, 

10 - P..adyo yayım·mue8ff3eler!n. 
de daimt surette ı;al.ıJan yevm1yelı 

aımatkArlar. 

ıı - 151 sayılı kanunla kurulan 
Ereğ!l kömür havzaaı sağlık tetkl . 
ltı ve amele birliti mcmurlan. 

12 - Yulca rda. 1.11 inci maddele • 
rinda zikredilenlerin harcırah karar • 
name.sine göre beıılemeğı) mecbur ol_ 
duka.rı kimseler. (zevce, evlAt. an.ne, 
büyük anne, lm: k:ı.rd~. torun.) 

13 - 3661 (ask'!rl barem) aayılr 
kanuna tabi olanların. 

u - :;779 ( gedtklller baremi) ııa -
yılı kanuna tabl gedlY..ll erba~larla ta. 
kını ba'}ları ve gedikli subayların, 

Kendileri barjç olmak il.zere, yalnız 
be.slemeğe mecbur oldukları ldmso • 
ter. 

B - İ!'lt!fllde et:nlyecek olana.•: 
1 - Huauıd kanunlacma göre ay. 

nen veya nakden nefer tayıru zammı 
alanlarla devletçe ıaşeat temin edi • 
tenler. 

2 -Yukarda A, kL9mmdakl maaş 
ve ücret tertiplerine de.bit olanıann 
beıılemeğe mecbur oldukları kimseler. 
den olup da herhangi bir şekilde 36ö:J 
sayılı kanuna tabl müessese ve teıe~. 
kfillerden veya tekallt, dul, ~Um 
veya h1dematı vatanlye tert!p!~rln • 
den maa~. Ucret ve yevmiye alanlar. 

S - Gene yukardaltt (Bl 2_ inci 
madddc Zikredilenlerin beslemeğe 

mecbur oldukları kimselerden herhan 
gi bir suretle devletçe paralı veya 
para.sız ıa~e edilenler. 

EDIRNEDE EKMF.I\ VAZlYETl 

Edirne: 17, (Yakıt "muhah:rin· 
den) _ Edirne<).? ınrmurlara ten· 
zllullı ekmek satışına b:ışlonmıştır. 
Bunıııı i~·in şehirde L.1· fırın lah<;i~ 
odHrni~tir. Buııclan so•:ra büliin m~ 
murlar ekmeklerini hu fırından ala 
caklardır. 

Halk ay ba~ııırlıııılıcrl oJdu~ıı iti 
b! ekmeklerini 31 kuruş üzerinden 
salın slmaktadır. ı~c ~ün üst•i<;t~ 
istihkaklarının yan~ını alan h&lk·ı 
dün İJJlihkAklarının t:ım~mı V.?ııl· 

ıniş; bugiin i~e lll'!7turlara t 1ın; 
halka islihkalclarırıın ı:ıene ynrısı 
Yerilmiştir. Fırınl:ıı da izdih'.lm 
vardır. 

Karne ile ıeker 
(Bal~toraft 1 nci .<ıayfada) 

Pc;:ı•nir şekerinin kilosunu 180 
kuruşa vermcktedir!Pr. 

llELl'ACII.AR!,,\ Şl:'T\HRClLEP/N 

AI0RACA.1TI 
Ilelvacılarla miimi•l şckerc.lrr 

dün lıclediyc ikfo; 1 l miidiirliiğıinc 
nıiiraraat ederek kcr.riilerinc ~eker 
Yerilnıesini istcmi'l~nlir. Yrı!ııız 
helv:ır:ıların hlr ~c:ıl'I!k ~eker i<.· 
lihhiki iki mil,on kilo lulnıakl.ı Ye 
bundan dört ınily.Jn J.:llo lıelra yo
pılmakladır. fierck lı'.!lv:ıcılar, ıre · 
rek mnmül şckero:ilrr ve gcrck'!e 
imııl~t ,.c islih~allerhdc şeker imi· 
lrınan kahveci, şcrhetd ,.c emu!i 
Rihi i5lcrlc uğrn<ı:ı•,!:ır için alakıı -
<lıır makamlar ycııi Jıir teni ~~l.:li 

kfndır. "' 

1iren uoltmı Fr:ın!>ı:>: erkek ve ı...n - zeri n~len Sovyct tebliğinin. ,Ü!: gt;ndlir zaf)tetmektedirlcr. 4·3 Şenektediye gitmişler, orada bü • 

dm işçileri Pnri.,ıl •n Almanyaya eki: .14Jman tankı tahrip edilmiş, 3000 yük Amerikan fabrik;ılariyle t'-"' ma~tarafı t ı:ci .•ayfad1t.l 
lıare1,.,~ "'-tmi~.ıcrrı;r. Stallııgrad bcHgesô.ndc Sovyet n.azi yokOOilmiştir . .Savnşl!U'IIl c~ Jevizyon stüdyolarını !!Örm:.iı;ıler • d . 

0 
i 

" h kk d ~ ~ı. enız tayyarecısı ytizbaıı alll c. 

Dallarda 

L,·on <lcnıiryoıı •·, 1 nti~f\'elcrin- OC!tahrr AJmnnla.nn mH!;crrer hi..:."' reyan ettiği mevkitı-r ıı ın :ı <lir. Bir kL'>a ua.L;;:ı stüdyosur.Ja. 
,, a 'J • b re'ln 11 llkte§rlndc FransLZ batı At • ıJc sı>:ıflnk \eren ~.ılı.m lı:ı.disek;ri,• cı.ım.lıannı geri pü~kürtmii~!erclir.j Ntrih bir şey 3ÖYlt>tını'?J'Jlekle era•· Tüııkiye icin yapılan ne~r:yatta rikasınd'.lki bir savqta öl.:iUgilnll bil. 

bahi! mevzuu e-dr:ı C>ri Aiıınsı Ji· ·B:ışka. b'.a" ik<'eiırode Sovyet~kıtal~j Ct'r, en şidclctli çarpı~r:ı:ınm r,ar - lıii?.li' ,lJUl~ınmu!\lardır. Gazeteciler diriyor. Yli.zb~mm Dakar cenubun • 
}or ki: 1; .ur tao.mızu geri pUskürter~ 200 ·~:ımba gilnü Almanl:lr tar.'lfrndan bundan Mora Konadaya gitmiş _ da. Siarraıeonedekl İ:lg1lt.ı U•U oıan .:"ıı·~·· rvlrlcrı .. Mı."'ı:ı"dele e.!.·'.-~ •Atlll8.nt ~etmi,terdir. büyük mecıttlatla hücu.m:ı. geç:.ile.n ler ve Ottava~·a k1Sa hir ziyaret 

" ~- ' \ _, .. • k " Fritovn istlkaınl!tln1e bir uçuı ta-n•ckıe <>lıııı i ·cil •r ıı tı:>pl~ 111 \ 1 ırr.·; ı· Novoro11tg:I6n. cenutu ~llritisin... !Ehrin ~imalinde ki ean:!.yi esımın yaptıktan !'!Cnra trene binerek !.imi yaptığı una da öldil#'fl eö.vlen • 
IRrın•n ) "nlı; htE,ır edilme~ı:lt!:'n' 'de 'Alma..""8..r bi:- miktar ilel'lemc. i 1de yap~dığı aşikardır. Kml Yı:dt~ Birleşik A:rnerikaya ist'ııhsalat rner mckte i.se de bu haberi veren gayri 

'
' . ..__. 1 .aAt\ .... r hnd~~e 1 ge lmıll"."l\fl'Bk olmuşlardır. gazet~ı. halen rerey:ın etmPıkL o kezinin kalhl olan Ditroytc gel• . 

1 
b P,rı 1'Cırnı~~~ r c l"l•m 111 •> 1, • •• ..ı • ream ir kaynaktır. '!'atslllt ''eril • 

. ~ \ ŞimeJ! Kaft:e.sV"J.da çetelc-r as lan roııharebenın Sta..ıngrnuın a _ ruiş\e.rdir. Gazeteciler Brit&nova olmad:ın ı~c tekrar 1..ıaşlanılm1.<5tır • ., pb · k • ]..!·• ·,,.bet. . t . d Y•n· •;{yltiyor memektedtr, 
__:__~-~ lker ve ~c . ı:ıoo ,taşıya~ en •uıl"J ,ı:J_ .. ını ~yın t e~cgı ı ..v ·.. • njansmrn mi.im~line gönilikleri Madagaskar ha"'k&h 

Kah' H f d 'ryol,; .t~nl -yo:dan c;ılt~ - r. 'Gu.ıııtte, rnüdafüere hitaben· Şeb muazzam faaliyetin kendilerinde Londra,l
7

(A.A.)Madagaekar adaııımda ıre - ay. a emı ~ • • • • , ri ne. bahas!Jla o!:ır-sa10Jsun kurta• büyük bir tesir l!>!raırtrğm: söyJt· 
Beyruta -uzatıldı r. Mo9kova 17 (A.A.} _ ~ ajaı!j !Fıiıız!" demektedir. nıiderd':r. r~allyette bulunan tııgmz kuvvetleri 

n~. l'7 (A~h) - S~n zamım-:· •mın husuıı muhabiri blldj,rly!'?: 1 Sts.lingrad sav:ı:}İarır.dan ba~k~ Mos'-ovanm alfaıa ' ııımdt, merkezı!en 220 kilometre ce -
lard!ı. hiuneto a;;ıl&n KaJıire _ Ha.yta StaJl!lgmjdm ,,ımaı • babp.a, en: Kafkar.ya~an Mogkov:ının batı ljl A nup istikametinde bulunan Ambosit.. 
demiryolu Bey,ruta kadar uzattlnııt-~ dUutrt mahallelerine yap~ta ot~ ?Jl1'~~lradnr olan saha ıçinde-şidoj 3 milyona b•••· ra ııehrjnl iH'al etmiılerdlr. 
trr. r. lan muharebeler katt ola~. Al~ tdeti~ş.k ba~ka·baskm hareketle· vı,ı, İng1Jtere7e bir nota w.Pdt 

o ma.n.lar taarruza ça~mba ı •baht ri olmaktll.drr. :!'.lozook bö!gesin:le Londı-a, 1'1 (A.A) - B~ Yunay# Kadrlt 17 · (A.A.) - ırranaanm 
Fi::Jandiya sulh tavassutu rafakla beraber tekrar ba§lUlllfar - ~iddetli bir muharebe <!evam et • ted Pres.sin .Moskovadakl mub&biri Madrit bi.lytık elçtsi Piyetrı cuma 

bte:ııemiş dır. mek~ıiee de dun:mun değıştiği Moskovada. normal hayatın yen.iden günü İngiltere eJgüiğinc giderek ln • !'it!...., JT (A!A.) - ~.r. Taarruı:dan e\'Vel her btrttotu:&/ 6<Sylenmemektedir. Moskovanın l:a başladığını ve einemaJa.rm, tiyatro gi!lz denjz kuvvetleri taratmdan 
uıarcş::ı.l Uıı...."11\erhaym•!n ırulh lehlnde l<rrlt uçaktan,miirekk~ı.~k•fllo1 l\ısında;merkez ce~de birçok. \lann ve mc~teplerin yeniden açıl. Franaız ticaret gemller1ntn torpllle.n.. 
b!r <f&?Ucit• !nı1u~mur için VatJkana ıaatlercc Sovyet ccphcsint.ve~Vol~ ke9imlerde top~n dtiellô:arı ve ılevJ dığını bildlrıyor. meej hA<buine dair olarak vı,ı hll. 
.ı:•rtr:ı.ca:ı t ettlğ"l hakkında ec:nebl kay geçitlerine kadar cephe geri.ıc';ın!· tiveıharekctlcri' oleuğu tbildirili • Şehrin nU!usu, ıtmdi geri döuen.ler_ JromeU taratında.n yazılan protesto 
M.'lr!lldallı verilen haberleri tekzip ~tifr"?i:au 'hAvı;ı ı- .... ~,__:_ .. ___ ·• k tıç milyonu bu!muıtur. notaımıı t~vdl etmiıUr. 



1 
Mari 

- ıspanvoı hikayesi -
t:> Yazan: G. Percz Arroyo Çev~ren: C. T. E. 
eh~ctıı· bl "t-1• • •ltıı sa r rilz!ll'ır, kumsala cc· j gorfişülmesJ 1:\zım olan o .,.,;ı mcs 

tı.\·ada ndnllnrın lcüpeştelerıru . ele de hallolun:ımı)'O<'.lktı, 
'la ka do!n~an tozlu kum bulutl:ırı :-.'"enenin kendisinden tnrnfa gel 

" tnçU:ıtıyordu di~ıni gören Pinto kudunn~ bir 
uen ı · ı ,. ha z, canavar gibi kudumıuş· boğa gibi yerfndeu sıçradı YC eli· 

~ı:n~ ~:;- Yfiksel!'n siyah ve kor ni MovaJn (Cep biçağı) sına götür 
iSııGkı ğ:ıların tepelerinden lıey.ız dü, Faknl borçlu olduğu parayı tek 
a.irte~r fışkırıyordu Durmnd:ın rar hntırladı .• 

Se.uerıı ;er clzen nı~rtılntın :ıcı Taş gibi kesilere"< ron8lup olmuş 
to ka ' ırtınnnın çı~:ırdıjp ıs11ma· bir adamın haleti rchlycslle kendi· 

~ rışıyordu. .sini Jmmlnnn üzerine bıraktı. • 
•bt :nedarı OrkP.n zavallı kuşlar Nene, sen·etine gih enerek hır 

batıktı ~lde, oraya buraya birkaç müddetlenbeıi Pinto ile sevglllsi 
loııra ~aYJ~ı serpıtmlşli. Öğlectr.n nin arasına ginniş bulunuyordu 
1 ~ ~Ôı ~uneş, bakır renkli mclôr:ko- Pinto ne zrunan "P:tlenon., a git· 

l\~rlnl etrafa ~ncmnmıştı. se •. Neneyi onıdn bulıı)'ordu. Oı un 
~al'rılaşık alda sırnh:ıan, divarlnrı meyhanede kendine gılvenen bir o· 
ktııtıbeıe • çltekleıile sfisHi ha:ıkçı dam hnlile hareket ettiğini bir~uk 
lal'daıı tinin, öks-'.h kahnış y:.ıq:ı· defnlnr görmüştü!·. Sesi, ekseriya 

farkları yolrıu küçük meyhaneyi çınlatırdı; ve 
Balıkçıl Mari Rosa kendisile şaknlar yop:ı · 

'l"t Cifta al ar, rneyhonede içiyoıiı.r rak onu ağırlardı. Halbuki, Plntcı 
h~taıı : ıı.rını iilt.urcrek balıkcı- ''n hiç yu~z Tfff!lcdiğı bir tanır sou 

"'.. ~nu~uyorlardı "' '"'"'•arı • zaman farda gayet soğuk bir tar:-ld:ı 
dtıı at p~ en cesur balıkçılnnn • karşıladıl!ı olmu.,tu. 
terek k ınto, sırımı rüzgiıra çcvi· Bir gfin meyhauedr Nene, o kn 

l>aı uınıuAa uznnmıştı. dar denizcinin önfinde söz al:ırak 
4ını doma (GOgerçJn) isimli kayı- Pinto ile al:ıy etmişti: • 
h1tt ~:nize Jndirt!e~:ıi sırad.ı dı • _ Beni dinle Pinlo, dOj!ünfir>!İiZ 

~ gQ n fırtınayı gözetliyordu. den evvel muhakkak ı;nna horç ver 
'ışıın~:nberı P•nto balığa çıkn· cti~lm parayı ödemelisin 1 
tılllı ln'-'ı c boş:ı geçf'n bu zaman E öd kil ııı; ~rı h ,vet, eyece ... 

Gazeı • nylllc• nl.!ratmıştı. Zavallı Plnto polomnsıru deni~o 
tıt\ırıd Mnrı R<Xa ile evlenme hn indirmek için ndelll ı:ırpınıyordu .. 
\ittbı~lcl tnaksadını tnhı:ıldrnk et- Fııkat lodostan e~en nmıınsız riiz 
fa..ı..., esı için l!:')Mlndfiiiüncl"n f S "'l • l'a f gdr fırsat vermiyordu. Halhuk • b.a 
tıııda n zengin olması 11\Zl!ndı. lığın çok ponı etti~i bir gilnc.l!l .. 

dflattı.ııtı ha*a, şlmctl <lfişmnnı ol:ın Borconn kolaycncık ildcdlkten bıış 
1111~11 ; 01

nn borcunu da ödeme~~ ka se"di§i kadına hirazcık olsun 
~ . •lrnnnııştı. yııl1oşmnk fırsatını eMe edchllecek 

balı(~: nOSa'yl dü~iinürken, gene 
1~tı.ı k ın tehres lnl bir keder btr il. ·0 • bütfio bunlan clüşOnfip !cini 
~ hı::•Yordu. Kalbinde iki mo· yiyen derdine devli ,,11 ıinak fstı-r 
~ Yata Yer ~! ınnıştı: ken Nene yonma yııkloşh ve kl'nıe 

lı,llıllfc~likt, nnutmaı:lı emredi~or: rinden çıkardığı eısara tabakasını 
11>o .... ' ihtirası gfinden güne ço~o 

"\IU, Pinloya uzatlı. 
tıınt Pfnro reci har*etlnde bul•ınıı--

'hcı 0
• tıı'ıtndılh vtrden. ka•t!k 

~ 11l'fle stisln yllanko•i bir yolu 
" d111rıı1 ... 
''ttıd y•ı. 

'llı: " a, hn,·nk bir incir a~arınm 
.rap ·' 

"ııı ""ı l"ıılcları &TOmHte l\lari Rosır 
1ıfa Raıe çarpıyordu. 

1-:.ııı~ l'f.J\OSa, "Del Pnlenon,, mer 
dl, 1tf nın sahibinin btrfclk kmv 
le •eer3"edcn dııılmn zeytinyaJt 
' 11 ~b. 'kızartılan m,.ıelerin koku 

l ..... tdı. 
llt~t:~de beyaz i5rt61ft mac;al.ıT"ln 
t111lıl1t1 e, kaba tabaklarda: et:-nn 
~11' ~\}' &lis}ü tOtsülfl balıklar ha· 

~ Jı~l. 
~lııe, ta ın~. Marl Roı-a'yı, kınrnr.ı 
l\e R~ Rın g~n1yle. dinç sUrıe
l'ol'dıı trtbi olclıığı.ınu zanncdi • 

r ()~lbı 
11da l' sliyledliti rınd• '9n -ve a· 
fiı.~rı~11tlt ve bavğın Anrtnüz t:ın· 
ııı l;itı al\ llt2:ageI,•r aşk nıeloıfüi· 
cı.ı>'ol'd~ libi olduj!unu talıayyfil e

h lfaıb 11 et\: Ulci, Meri Rosa, güzel denilc-
14 l)ııı:ı ~lr Yaradılı$1 ddlldi. Hat 
bı·: Oıı,l'ld~e°.. iyiye tetkik eden_ ol-
11rdı düşunmeden çirkin mye· 

d U2~" bo 
1

1nc ~ ~· esmer. ..ncaduo~n 
!\ hı111 rıle daba dyade htışnr 
tJ t-'ak~ -rılıYOrdu. 

'ı.ıı.n it- ~ hoşa gitmek istcocıt-
.. Si,.~ haınbn~ görünüyordu. 
de htı}'{ik 8~1eri hafifçe ~n7M 
1 u, lltı.ın bir nıillyemet anıedlyor 
1arı Ol:,_ ıtllüetı "Ye nar tdbi dudnk· 
l~ anı:ışı~•la t!net eder mahiyet 
Otdı:ı uıuız bh- m.-.. tfade edi• 

tıı~t 
~ııı ~~· dahn._ ~ ~endi-'e I':) __ _. 

1 ~ ı-_~-·•uıcQi!int ~n6"'il. 
°l'llıı ----· k.n b'-- bJlmi• ~. ..,,,..:/ 

'ıt· inıo 
%1'dtı'. lrıftt~ıvtı.ı mlk:adde 

\ )°"dıı P.ları Roııa:n llrmtmat is· 
'l:r ~ :-at onun IJ{ftcl, ihtiras 
!Si 11 dlhQ ırinıa RÖzlerbtde behrır, 

· • f~a ~ndi ne ibeodeder 

l:ı11 ~6n ..__. • • 
bı '1ı14 bit--umarı df~tınerek , yora 
~a~l'ı\lc Yeı.,~ay-yan gibi Jrumda ç.tr 
ııQ ~h incir 3 apraklanmn 
tı ıı., lllJ!ı 8i1lendi~l ,.Dal Pa~ 
• "'

1*ne ~n ı dHmlf~ 
ı,. fı111.;at L:a • 
tlltn.ıı ııel\ç bYJJa sabi:> olan NC'rte 

~~1~ı:ı. Paıo: J>ftlron pil/ıjd:ın ~e 
~tıı Ilı 0!8 ıı sa11 satın nlmak için 

:. idi. ~ .Pin toya ~ 'e 

rak: 
- Hayır, teşekkftr erlerim. deılı 

Clgara lçccc'k '·azh·ette cfoltilim. 
Nene müstehzi 'ur tonla: 
- O knıl r c:ök kederlenme de 

likanh, dedi Netice ltfbnrflc: ln· 
san borçlanmnktııns11.. Ka~rılc s.1hl 
bi olmaması dnha dı ltrudur. Balı
ğın ıretirece~ine be1 bnAlonac:ık!><ı.. 
Her ne ha1 i~e mlihlct • gelttek haf 
tıı bitiyor. Bu paravı senden iste· 
meulim, lalnn söıii!ccek bll'ÇO'k he 
saplanm var •• 

Ve netice ilibııı-dc parama sr 
bip olmak istiyorum. 

Plnto, bu sözleri işitir lşilm"Z 
ıııınırrlı; ve derhnl ayağıt knııctı. Ne 
nenin ekmek kazancını temin e•!cn 
birlcHt palome:oılnl elfnrleın nlııı ı"k 
i:ırteodiğlnl ıtnlar gtb! r,Jm~u: 

_ Evet , btll~m; geJcr:<·k 
hana .. Diye mınldıındı Fakat, Ne 
ne! ... mühleti blnn: uzatmaz mısın? 
tJ<' av fçln .. 

!~ bir insan ta"\'nnı 11.lan Ne· 

ne: 
_ Pek A1A, dedi. İslediğin ka· 

dm' mmıteft m:atahm. Zaten mıık
~ım seninle ~ııkaln~ııl'tı. ister· 
sea bu Jl4acnğı nnııl(''bilirim de, 

_Hayır, hiobtr ımmım. Bu pa

rayı 3:1nfl borçluyum. Ve snna öde 
'""ım JJcm de ıt5receksin. Nayec"O' • 

sd ödeyeceğim .• 
Rtr mfhldct sükiıt t!dildi. Sonra 

Nene dcni-Li seyrcd.-r yaziydte sor-

du: • ' . 
- Piıtfo, söyle haluılım · P,.l;ırı 

Rosa ile rıe için aJilkanı k~~İ)'o~· 

' 
O sana mlin:ı~P değilrlır .. .c.· sun .. 

Yet değildir. 
Pmto, artık asabına hAkim ofa· 

rdıı ~rdeyse yı1'ılncaktı. Uı· :a s~nlantk kindnr bir sesk 

b~rdı: • , E· 
- Defol, Nene! Uefol, Nen_e. ol· 
~ borçln oımuavc'ım .. Se'lt ç ' 
tan öldümı6$tftm. !!dti)•or mu~ll'ı?. 
~ni toktan lJldfirmO~tnm. 

O günden 50nrn Pinin için '"n· 
rlyet b!isbiitün dnl!l~I! Mari Ro\r 

. · d n ·ııçn or mittemırdiycn kend · ..,ın c · • 
Te hM" l\nüne ~c.lenr J.;cnrli• ile nl.ı 
kasının tmnamcn "kr..,ilrliftini durm:ı 

1 
'

• ·~ ''11'°0 c;, hn rl :ı n nnlntı,"Or< u. • \, ş " 
- 1 t ıvn ıııır \':tinde ynş:ıttı#ı c;::.u e vı . r 1 n yıkılılı· 

zengin patron tartı 1111 n 
~nt anlar gibi olmıı"-tıı.. ) 

(De,'8.mı var 
II~l'll ınıo, Ma • • . 
~~r tô~ rt·Jtoll&nın niş:ınhsrr.ı e 
illı}dı~ını l h~ısko-nçlılt hislerinin idrar Yollan ft ree-

~ıı "' ~ a}Q •s-sern. Es:ki dostu. ıı.uıallklan möteb__.. 

11~,ı!t\flll•nı ca-khıt1 hem de b~ıı Dr. KEMAL OZSAN 
'S,,.,. O>,ı.;::~n. Fabt boreıı &•det •e bastaJatDM ~' • 
,.;ıl"rı ' tttr, &denin~ lnkfar ...,.....,-. l!kptlıl __. 
lcııli ""atılırdı ""1~ Mr a- Oııd 'l;o ~ Runııı P&~arı ~ .. tü 
' •ıı lllltro~~ Rırı b~ ödemeden •••m•ı•n•••Tel: 41%35 

araıM'tnda erkekcc ı 
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KOMUTA OLMAK 

SAN' ATI 
Yazan: Gl. Vavel 

Komutan ve Siyaset 
jNSJL"\'LARIN KARA.KTfl;RtNi - 4 - o rohat od.ip ctm...ı;,;.:ni öuı: Ye' 

.AXLAMAK !ena '-!-,~.ır.'-ı· ""'~k ıy·' ı' _;:ıa"'"r B"ı-rik ctm\.."'Yİ unutmamalrdır. Kendi. •"UU•o.ü6.ın Y" ....... 

iHarp ve askeri tarih !kan ve et f-ini ırıın.İlYetinc sık sık ve milmkim nk.isln.in C<'l3Ul' veya korhık, ~lınlı 
ı-T meselesidir. Diyagramlar, formill. olduğu kadar fazla teshil bir şe ' 'c.)a mtitcr:cldit oldujunu dn hi 

14 ı l. ler yahut kaideler meselesi değil. kilde gösteımelidir. Merasimi~ e.ecier. Bir ~ bn.zıın "ordı.: 
ı _ Beyaz perdede söisc l)YU• 1 dir. !ia.J1>te m~ine ihtilil.tr yo~· aai.mn iyi bir tr.r.afı va.rdtr 1stih • l ~:1~ bi_nmeye,, :mecbur olur. En 

nu gösterenler. 2 - Cifller elbise, ~~ >Ma~ ...... ~til~ 
1 

vardrrk :;ır zn kohy muva!faloyct temin eden Q'ı hint.c:.J.er her Vakit hayvanın• 
~ - Gôkü gözetlenıc. d~lik acın• ü- rom ~..,.-e o u _unun c~ ek bir e~tır. Fakat daima gi~'i ve. 1 nnı en çok sevenler değildir. Bır 
Jeti, .f _ Bir villlyC"limiz, 5 _ Ev frans sa.elodnunutm.~~tb to Ya açık bir :isyoan uya.ndrnr. Onun ~~ne:aı bir mtlddet iı:in Uslermi 

( ) 1 . 1 "brk ) ırsntmı e c tı;>•ım; a sa • ~in bir geııenı.l bu sil'§.M pe1ı: na ı.Yı bir 6Cf olduğuna ikna edeb:• 
veline bir e . gelb~ıı :.en_z ~ ·,eni nun duvarlarmdan birisinde Ar <lir miiracRnıt etmelidir. B r plan~ lır; fakat crlcrıni h.ı.ltimten ko. 
mannsına gelır, ıı cmır, mu •::ı • ·•-n ,,.., Pid'ı'n .,.., cUmlelerı' o'-·. ı::nıta- -~---"-'-

uu uu w- ·•u giz~ mew;ı.nı'balıs olduğu vn. .-:' ~ ... ça ~ınıı ikna e·· 
Jik. 6 - Malıçup, oma, nota, 7 - n ordu. me.s imldnsızdı 
Hayret edalı, hürmet. 8 - Yüc .: ı!r. UlY'n.enn , '"-~ ı'"• •ı't .. '"•Arr·. O ikit:lcr mfiste8na olmak şartiylc ı r, ını.ıTUIJ..L - "' ILllJ\I la.ika.ti nıaiyyettnden gizler.u;• ASKERi lC:OMUTAN V.E 
iğne ile illic vennck O - Allım<:t, lıalde harbeden askeri tetkik ede melidir. Son hnrpre Alnx•m as.ke. . . StY:"SET 
Hl _ Kendinden geçmemiş, su yo· linı zira Wr maho.rebenin hakika: rinin :bi hıırbetmediğine dair .. Şıı1ncil onları ıd.a.J,e c-daa P<>liti" 
Ju. 11 - Ağzımırouk i uzm·Iıırdoıı uni vücuda getiren odur, :Mazlyi Fronmz ordusu arasmda yayılan 6acı.ar ~:laki mUnnsebcti 
para verll<:n pence~. tetlı:ıik etmek bize hakika.tlerl propegnnd.a a&cr tizcTinde daima t~~ .c&-ecğim. Bu çok gliı: ge_ 

Yukardan aıaüı. . gösterir ve aslrezfo gelecek za. ( MtU tesir yamnI."'ttr Ç'[ln:ıtn Fran çıJır lıir sah3.dır, Ve tetlriklerin 
ı ·- İspanyada bır ~bir, bir mn nmnlerda. nasd haıt>edeceğini an rz ~ .Alm. - • • • ..._ • -: cld. e ettiği netioe!CT daima b-b'ı 

• · .. · 2 B" d 1 .. 1.. ı un ctıntn p.:ızı,. ıyı _. .. • 
ısıkı ulctı. . - ır )• r e o urm11&. ıntn-. hnri>et(.ığini g6zUylc g6rUycmtJ, r:ne ~ gcbnjştir, Son harpte kO"" 
dağıl~ış (rıvayet hn~kında). S - A~ tarı1ıi tetkik ettiğiniz Bir netice çıkarm:!k için bir sc. nıutanJa.ria dii>Iozoo.tıar ara.sınd 
Senenın otuz giinlcr·ndcn, yemek. vakit stratejiye yalhut harp prcn• nera.l!c O!'dmu anı.sındaki miln:ı• lrj mfirıcıscbetler iyi olmaktan ~k 
4 _ Bir oyunda oyalclnra takılnn ı-iplerine dair yazılnuı: esselerj o., ecbetklin bir atla billie:,j arn ~zatktır. Bir kelime ile s5,Yılemek 
şey, bir cfDs tnkunya. 5 - İsplrtir kumnymız. Hal terdlmelerini, he.. cındaki ~re benı-ediğ: ifımn geliree politikacılar as'ker 
mccinin yardakçısı, bir kemik. r. tıra}an, "Şeref yolu" yahut ni oo~ğim At kontrol edil leli d::ır gönişlll ve IDdleklelin; 
- Güzel sonat. dC:rciüncn harrın· "Şöm'brön'' gib1 aSkert lıiklyelC'l'i meli,· disiplinli · olI:mabmr. Faknt ~~ ô:ığlı olına.kla itham etmişler, 
den sonra bir (O ko .. sanız haslan olruyunuz, Orada Napolyonan te§Çi C\.i1lmeyc ~ ihtiyacı vardrr ığe!l' t:ıraftan askuJer de ugrıı 
çıkarmak nııın:ısına r;C'lir. 7 - Ço· 1796 seferini kaz:ınşnda düşma • Bir e6k.i dn.rbmıC9el der 'lt'i .. At~ ~ıklnn m~tm bir çoğunu rıo: 
ban m3nsına gelen bir kelimemn mn iç hatlannda yaptığı manev- al;ırdn iken 500 liralık bir mal litika.cılarm ha.tnsmda bulmalan 
tersi, 8 - Bir ha}\"nnın tersi. bir raların pek a.z kıymeti olduğunu gibi oabm.Jr, fnkat ürerine bini] dır, .Asker \"C sivil arasrndai;:. ~ 
cins mobilyn tnhtMı, 9 - Kü~fı k öğreneceksiniz. Eğer bir genç ve djği Vtdrlt 5 po.m e~iı;ı gıiİ onl~azl:ık h:ırbi"l i'.lare~in 
bir ekmek parçası, ıı;crt mnddcler- tanınmam~ a<:bnun ntzn.mı bozul. mııarr..ele ebnelid!r. Ata gelince ~ yeni iilr amildir. D~<rasin~ 
den 10 - Knhn lct:ııı:ışlardan , ~ir mu!', isyan etmiş yıarı aç bir oı • '' lbır tez:ılıürtidfrr. G~ ile a){ı 
edat, nota, 11 - Dır gece eğ! •ıı- <hıyu m.s:J dövil~ ikna etmi. Ispartalılar HaYa Kurumuna Jtadar değildir. Politilmc: s-enera -
tisi yerinin tersi, iplik Eribi ince ye muvaffak olduğunu, ona ytırll• 15 bin lira 'reberru ettiler ler İngiliz askeri ana.n.ezj bnkı• 
kısımlara ayınnn'k. mek ~ d~ için enerji 8.§1. bparta n (A.A.) - Valinin ba§. mındnıı da.inıa bi':" L1üna.kn a 

Düııkü fmlmaN1mırrn halli. ln.msya nasıl muvaffRlr olduğunu, kanlğmda "Ye mebuslarımız huzurlarl. ~~~u olnmstm'. H..li~nıki lngi 
1 - fpekböceAI. 2 - Pide, Lı· ltcndis"ndcn ~it ve daha tcc. le halkevinde bü.tttn emıat cemiyet . ~ ~ ~ ~ tefleri ~a: 

kör, 3 _ Aşltte. trln, 1 - Disf rilbeli genemi er Dzcrinde nasıl Cı.• !c.rinln mtımessillertıe Jı:ızy muhta.rla. ısında bırçok}an siyas) ınese)c• ~ 
Mine, A. 5 - Er, T.l, F, Nef, 6 -Ver ıairiyet tes".s ettiğini keş!etlecc-k rmm ~tırak ettiği bir topta..ııtıda bu oe t:oorti.be sah!biydiler. 
S, Alevi, 7 - Enişte. Akil, 8 - n. olursanız hakı"lı:aten birşeyler öğ• t-•-kktıller mUmeeal'lert Ttlrk hava KronveI aSkeri bir b o:.nıa 

E.ıw- ..,.,_, d nıı C'VVel -Zait, Re, 9 _ Ebe, Fahişe, 10 - renmb.i olur.:mnuz. o" ... Nııpolyon kurumun& yardıma a..ııa yazma l§1nj uzun yılla.ı- pa.ti<ımento 
Ne, O, Amine H - Nazlanan, N. bu kachr ileriye gitmeye maval. b!Urml§ler ve bu mümessiller te,U • lız!~dı. ~ genera!Jil: mc.s 

Yeni bir d ay ya 
otra 
(Başlarafı J ntlde) 

mesele de fertlere ihtiyaçlanndaıı 
fazla emtia sa.tın ala.bilmek im• 
kanını vermemektedir Bunun dn 
en kestirme yolu memleketlerinde 
umumi bir ve!>iktı usuluniln it,. 
tıb azı<lır. 

Kfi.ğıt tızermde yazılması kolay 
olduğu nisbettc tı.tbilmt sabıısm. 
da mrlukla.r göste~n bu çareleri 
büny-müz: uygun bir ~ekilde tat. 
l:ik edebilirsek ve biTha~ bal• 
kmm::a hayntı zOt"laştmnnkta 
lrendj,:nin en çok tıınil <']dugunıı 
e.nJata.bili."SCk muha.kknk ki diln. 
yaırın ateş il:inde yandığı bu 
mUŞkfil gün'crde bizhn tttımbmnz 
çok daha nz olacak ve bn buh· 
ranh gilnlr.ri kolayca atlanabilc• 
ceği~ TARG"N H ~ciM ÇARIKU 

fak obn~, bu ha.l etrateji kal. ktlllcrl cı.dm& 25 liralık b!,r tebc:rnı • lcoıne lbo.qh\drğı Vakit a yaı.ıet 
~ler'ni h'i bildiğinden ddi'JI har. atta balonmu~ır. Yarı!ımc1 ıu:ıı c..ntrikahı't 1ıakkında d'lhi aek ri 
beden insan lmrakterirıe derin >taydı jçjn mtıracaatta bufwıan va • ~:ı~elc-:r .. ~adar VUkufu vardı. 
vukufundan itari ~lmi~tir. tandaı:ıtarm ııaymı arl:mtlktadrP. ington .ırlanda ve İngiliz pnr. 

Onun askeri.iğe başlanırç z~. ---- JAmentohnnda &alık yr.ptı, Sil' 
manlanna ait ola.ıı nşağJda.ki h~· ~ ;] Con Mnr Grovfort ve Gnı.ham ~ t:Jugunku radv_o k! .... -ıft- od 0 

-Jmye bu genemlin pisikoloj\ Lıı. vı t"""naıu~f"llt a yıllarea oturdu 

lil:.,• .. ..:..,de ne kada.T derdı. düı:ün. Diğe-r tı:ı.ro.ftan Fransız inktllb; ...., "".... "' 8.30 Program. 8,Sı Marşlnr (PL) 
du··;;.ı;_ü ~A...:r. O vnkit Napol_ arnsmdc. siya.et korniserl--=n as 6"'.... .ov,. .... 6 8,40 l:lıtber.ler 8.55 AJa~lor ı ı1cm ~· • • 
l<>n Tulonu muhn:ıanı. eden bfr Pl'(lffram ı2.33 Mılırlk. (Pl) 12 • .ıo .ha~tr idar-e ettJderini ve 
'kiıçtık topçu SIOOa.yı idi. Toplıarzn. Unberler 13.00 S.'lZ neıicri 13,30 bu _hali."'1 Na.po'yonu ıkendisinı 
dnn bir bataryayı dil§:ııınn atc~ine Solo 18.00 Program W.03 Dans or· r~w· Y!en bir raman için 
tnmımiyl"' açı'k bô.x noktaya. yer- • •·• r ılun cdinc<"y~ k::ı.dar d 

kestnısı 18.40 Fasıl 1f;.OO Konu~a - "ğ• .. d c • 
le<>tirdi. He:rıkes bu • ....... larm ba~. • ....... <ti ııu. c görüyoruz 

,. "'1' 19.15 Fasıl 19.30 JI:ıberler t0.!5 J INK • 
na geçeedk n.sker bulunam:ryacağı • OL \'.E GF. •t::nAı.um 
fikrindeydi. Napolyon fuı itiraz. Serbest 19.55 Şancılar 20.15 K"nu~ • D_it~r bir m sa)i de An:erık" 

ma 20.30 Konser 21.00 Evin sıı:ıtı o J ır hft..;a..., .... 
lnrn cevap bile vermedi, fakat . :ı ı! • .-...vır.den atıyorum. Link L 

21,15 arkılar 21.50 t koşuları 22. ırnıın .2 • "-· ~ -
bataryanın ilzerine iri harflerle ;ı~ tı vu .... ıyuk ve haklın 

00 Dans (Pl.) 22.30 Haberler 22.~5 dnm•- rr,. ıı -
yazılmış "korku birmcycn erlerin .. , 0 ... nera e~1c olan mun .. 
bat:ıJ'l"a.cq,, cilmlı:-si yazılı bir levah np:ın~. Eicbcti te'lkik edilmeye d::ğer Bu 
astı. Biltiln topçular burnyn k~· adam ~rook a.rnştrnno'st'Clan &on'" 
tular ve batarya d:ı.'i.m:\ llilzumun_ ISTANBUL BOR~ 1'.SlN'lN m <'.mllı_Yct edebileceği b r §Cf 

dan fazl.'-l erle ça·ıctı. l'l'-J()..--0.iZ Fıyıı.tınrı ltc~fct.ml)'~ muvaffak olmuştu: 
Şimdi bir generalin erleriytc ltnp "•': Gra.nt, 14Ilkol gcncr;ilini sefer 

ol:ı.n mfinasebetlel'inde mmmfin. Londra l Sterlin 6.2~ lerind~ tQ?namiyle !'erb::"t bıl'J\ktı: 
kıyetk tntbik edebileceği blW Ncvyork 100 Dolar 130.70 O_na hıç mUda.hele etmedi. Size 
prensipleri öğrenmiş bu1Uil"U)"O • Cenevre 100 laviçre Fr. 30.n Lın1.~ generııller-"nrl~n bır.sina 
ruz Bir ~n~ıral disipline şid1etlc 1 Mııdrld lOO Pczela 12·987fı göncle!"dlği bir mcktuntan b:ıl".ı 
ria)•et ıetmelidir. Fnk!t hiç bk za. Stokholm 100 lsveç Kr. Sl.16 rarg:ı!ar oıkuyıı.cağan, Bu muhar 
man bu diıtinline r.ia.yet hnş!:n .,1- F.:SJIAl\I vr, TABV1LA1 r.:rinin mdyeti h'.1.kkında bir fı-

1-2- u ~. "d··~· k't ' . mttr edinm~n~e fı:fı.f.i g::l"t-4'ktir. • 
mnmauuu. J.UC~·uur nı unu VI\ ı t;: 7 Ml!ll mfida.taa lstlkmzı 10 
eözle veya yazı f'e m:<ıiyetini teb. ' (l)el'amı ı•arJ 

- 60- Ranınnrreşld'ln Oğullan ~ Danınnr~id"ln Oğullftn -G'7 -

yüzle sllzftnU ~: 
_ Ne ıı:;abın.efj olacak, siz yalnız emre tin, ıta'lt ~tmek 

borcumuıdur, 

Ubadc biraz yut.kuodukt.ıın ııı.onra dedl kf: 
_ &o Elfndıl ibnllrrobl•yi tanırsm ... 
Dennrılr, bu ismi 1 lttnce, me elenin ehemmiyetini an. 

lıMlı. ÇUnl•U bu adam. Hııronurre }de tesir edorck me\ kllni 

kıgknndı~ı O:ıfcrln kııtllne sebep olma, \'C yerin"' l'r~lr ta. 

)tn cdllml!lti. Ha retle ce"\-ap verdi: 
_ Evet bannnoıtnn onu tanının... Yaptıtı ;retlşmlyor 

mu 'l Daha ne (&tlyorf 

-nc~i kendi inden değil oğlundan ,ik8Ftim \'ardır. 

- Size ne yaptı T 
_ nıtmfyorum, l\lc>ymOnenln hııberlnl nc,.edPn nlmıo. 

onu nerede görUp de gürellı~nc fl'.jık olmuş:. (}t>Çenlcrdc kıı. 
dm kalfnLırından birisini vn!ııta koymuş, tonınumu lsth'or, 

tııı vasıtıı ol ın ı.tadın bize kaT§t çolc na7Jk davrannı:a!lınll ve 

bize ıyl rn.adlcrde bulunmıısın:ı rağmen işin içinde btr dU,.. 

m:ınlık, bir fes.'ltlılt bulunduğunu ezdim .. Belki vezirin oğ. 
lıı bu hm·e ten "\'aZ geçer di~o ontan (bugün. -arın blrşcy 
)Sp:trız) tllycrck \lıkıt knza.nmağn çalı tım. UUıd>UtUn red

dedersem b:ına fenııhğt doknnır diye. korktum. fi'ukat o, her 

~ye ra.ğmC'n gene "-asıtu kadını göndermekte ııırıır ettJ \."e 

çııJdırıuıı.)d sm•dlğf ıucyrn1l.n<'ntn h8tın için bize ço.k l~lllk

lenJe lıuluıuuıağtnı '-andetti Va&ıt.a kadmın anlattığınıı ıö.. 
~ veztr t;t1adıl lbnUrrebl'nln oğlu htlklkateo blztm Mey. 

..._,.e ft'99 halde tutulıaııt.. Vasıta olan ?d1114 iM~ 
mın:erctler beyan C'derck \'ezlrln oğlunu bıı lşt~n cın dır
ıııaımıı rloa ettim. Radınenğı:ı bir müddet blzt! ı•ğrtıııın.dı •• 

Ubado covııp Tmdl: 

- .Bllnıjyoruz., fakat of,l'r tahminimde nld'l:ımı.)or ·ı n 
Farıslı bir adama benziyor. lllrknç sene evvel Medaln :ıeıı. 

rlne grJmlştl, bıı.ldki hll,1yetlni çı>!c gldemeğe çalışırdı, Ba. 

zan o\·ln•le gUnlcrce k pa.nır, dı ıırıln ~ı'kmaulı. HattA bu 

yfu.den bnllt, onun hnkkmd:ı turm, tUrlil doolkoduln.r çıkar. 

ıttışt;ı. n ı.ıtn.rı bu d:ımın ldmya ile uğnıştıtını söylüyor, 

bazıları da lhlrbu. oldu~nu iddia adlyor.. Bir ba§kals.n 

da eski Sabur r ~ının cnkıızı UstUndc yapılmış olan evin 

d~ bir de!cne buldoğunu llerl sUrUyor_ Bo Sabıır sarayında; 

bildiğin gibi, Bağdndı lop etmeden evvel tıllkCimlla.r El. 

nıaıı ur otunıyorclu. 

Denanlr meraklandı: 

- Peı.ı bu adnmın adı ne idi t, 

- On:ı. Belızat Eldlndl!lllbtlrl derler. 

7-eyncp: bu adı işltlncc Mcdaln. eehrindc otnn:lu,tunu 
z:ı anl'ttiğl husu doktorlarını hatırladı: 

- Ö~lc l11e. dedi. B17lm doktor onu tanır, çünkU 

ık ll:et'1aln'c gider, Bu akpm geltnıe onu aoralmı. 
eık, 

Ubıule: 

- z:ınnctmem ki onu t&nrsm. ller ne lııe bu adam rok 
Al~n~b bir zattır.. Jlab bb.e yardım edene oaa llllllEA.fat

sı; l ırakmıyacağu... Fakat görllyoru.m ki fdf.k tııbe rahat 

vermh·or, tnllh yddıumız ıı.öndllkten llOll,. ........_. felL 
kf'\, fl'l!ket UstUne geleli. 

Ocnaolr, tcessü.rle: 

- !ılt>dea t lllJ'fl eol'llu. U1ıadet 

- Bl:ı 7.anne:liron.ıı. kt: halk artık bizi ıınuttn. Mııllıımıle 

u,, u lll:)ur hıılbukl ı;l'ne bitim )a.l>anıııı bırakmıyoRM' 
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KOLLEKTlF ŞlRKETlNDEN: 
lı;tıınbul ı.I illi ti • ret dairesinin 28788 ı;lcll nuınaruınnrta mu 

kıl\, d '" l '· nb hın b.ıtuıı .}C\'rui (;B7.etclcrjnln hl e:lıır nlı1uğu :;;ı 
krtlmı:r.ln mukn\ele lnjıı 6 nc.ı madde inde şirketi nh.ln mevzuu l:ttlg 11 

Resm claırc veya o hükümdeki dairelerin ve mu 
e sese!erin tic&Tİ mahiyette olmayan ilanlarmın gazro'., 
ve mecmualarda vesair Han yapılan yerlerde nesri ir: 
kabul ve m~ıı,ir vasıtalarına ısevkedip neşrine tavas 

r. :'\11 DA.İRELE BiN, bütiın gazetelerde \ c ruecnı 

ı.. d klerl U!\nlanm bundnn bö\ le: 

l ta bul Ankara caddesi No: 80 de bulunan 

runı ve orta ları 

r Şirketi 
nlarm ı:,ru ı•ü gtuıünc n~rinl teıııın etllğimjı.ı 

ti ın C1'lnri:r 

lkramJye lkraoıtye 

tkromı:re Mlkdan 
Adedi Lira 

1 50.000 
l 20.000 
1 10,000 
4 :5.000 20.000 

10 2,000 20.000 
40 1.000 40.000 
80 fSOO 40.000 

400 100 40.000 
800 iKi 40.000 

lO 
ı 

Yeldllı •• 

Tam bilet 2 rıra, Y anm bilet 1 liradır. 

n bedeli (14.000) ond6rt. bin lira olan (10.000) onbln kllıo 

h8§ı:ırat mdtırUc•\ mayi (Fillt ve em.saU gtbl hqerat öJdüı1lcU mayi nevtıı. 
den) 311.0!2 S 1ı günü ı:aat (15) onbe§de tea.hhUdUnü ifa edemeyen mu. 
teahhjdl na!!? ve hcsabma açık eksiltme usulU Ue aatm almacaktır. 

Bu i c g1rmek isteyenlerin (1050) bin elli liralık muvakkat tem.inal 
ve kanunun •.ı.l1n ettiği veslka.ıarla birlikte e'ksl!tme gUnU aııatine kadar 
kom!syo".'I rcl•lı~n. mUracaat,larr lWnıdtr. 

Bu ı e RI~ sa.-tnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(653) 

SAHiBi· ASIM US 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Bostldığı yer: VAKiT M.ATBAASI 

Relik Ahmet Sevengil 

-58- nnnınurtt•ld'in OS'ullan 

Den uılr, hl',lCeanlıındı: 

-14-

SIR 

t;b:tc'ln f'>nmnmın \ilzl\ne bakh. Genç kYntl ~"fll!l ren· 

bel ti 

Den ıılr: t.mmlı Cnlerin anlatmak istediği t;e.)111 genp 

klUl alt olduğunu nnlnm kt,n. zorluk ı;ekme:lj, Fakat b"lkl 

lıunu genç lu m l&nıncl,-ı oylemek i temi ·or, di;)e ku.ıu 

ıllı,ı.-ntlnı tı:.ı ka t rnfo reı.meğc karar ,·erdj. SözU ~ka 

m vzıuı ı;~ır<ll, tt.aıle;)e donerek: 

- 7...ınnea r&em nk m lcmcğlne goç kaldık, dedi. Hu. 

nııncf nıll c.ınr dcrlersP sofralı hazırlayalun. 

Toorlıbel• 'e zel<i bir kadın olan Ubade Denanlrln bo 

•zl Je n k f'ttlğlnl nnl:ıdı: 

- Buı daha. o ı cm'l!lı:n, fa, t torıınum MeymD.ne ber 
bald ııcıkmı"'tır. 

Cı n kız cb f'l'l'k Den:ınirln, gerek Ubadenln ne dem lı; 

ıst diklerini nla h. Bllyük annesinin serbest konu:tıı.bll. 

m i ıcın. " ini çıkarmamakla mu\•afal•at cevabını verdl 
Ban'IJ göttn l> ruınlr, hemen aya!hı lwllctı. Ve Z~ynebe 

d3nerek : 

- lfaJıU lu.ıww.-ığua bu kıymetli mlsartrlmlde \eme. 
~ &ııyuruw. 

Zfıyaop. ltJnu etm dL•n bu teklifi k3bol etti. MeymClne 

ile benıbltr em k od:ı ına geçtiler. 

Meyınfıne, Ze;),ıebl ~ok sevdi. Bllbıııısa onun terbl)e&I· 

.> 

• I 

'i· 

,_ ...... 

Güzel 
Büyük Anneler 
Genç ve Teze görün· 
mek için Bu basit ve 
Xolay usulü tecrübe 

ediniz. 

ile sabah, öğle ve a 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman di lerinizi ftrcalavt!1'1' 

~ 
~~~~~~~~~~~~-=--~~~~~~~-:--~~~~~~~---:: 

Saf ve hazmettirilmlş süt kre-
ması ve zeytin yağı. diğer gizil 

Zayi 

Fener nufus daıre inden aldıRım 
ı.ı.ifus kağıdımla l'atıh askr.rllk :la· 
iresinden ııltlı~ırn ·ı:;kerlik tcskcre
mi zAyi elti~irudcn y~ni ini alaca 
~ımdan, eskisinin lıuknıii yoktur 

(41384). 

Fener Kiremli nıcıJıııllesi Dut. ın 
~ı sokak harıe 'fo.'o: tfJ 
J.'127 do{j. Selüniklf Ata:ılafa f>rlaç. 

Fatih bırincı sudı J:,ukuJ.:. Jıdhuw 
liğinden: 

4'.! /546 

cevherlerle karıştırılarak beyaz Hasan tar:ıfındıın r.atih ~oru:ar 
renkte <yağsızı Tokalan kreminin 
lstihzannda yirmi senedenberl mııhrıllesl follrı Hu re\' oknk ttt 

sayıda oturan Sille) ııı:ın l·olk, ı·:ıt· 
mu, .\tiye, Celiıl, Hü IÜ, Nafia, ve 

Meliha aleyhlerine ııçılcm lzııleyl 

şuyu davasında mülldciıılcvhl.•ri!ı 

ikumetgıihlnrı ıneclıiu knlın:ı ı ~ehe 
bile ilanen ynpılıın tehliltata Ttıij 

kullanılmakta olan meşhur for
müle ithal edilmiştir Bu krem. 
cildinizi serian besler ve gençleş

Urtr. Tenln ç'zgi ve buruşuk1uk
lannı ve gayri sar maddelerini el· 
derir ve cUdl tazeleştırir ve nefis 
bir koku ile t.fı.tlr eder Fazla kıl
lann neşvunemasına sebebiyet ver- men mahkemeye sclmediklerln~en 
mez Malumdur ki Fransız kadın- 19. 10. 912 günü !.a.ıl 14 de ke''• 
lan buglin bk' kaç sene evvelki· 1 yapıl:ıc:ığındnn bah<tllc 211 sün .mud ' 
!erine nazaran umumiyetle daha deUe ıliınen gıyap kararı teblığ.ııe 
gtiı.eldtrler. Mütehassı:;lnr bunun \"C duruşmanın ıı. 11. 942 saat JO 
sebebini Tokalon kreminin vasl na tôlikine karar v.-rı!ruiş oWu~un 
1stlmaline at.fedi)'Orlar. Aylık sa- dan me-ıkiır günde mahkemeye gel 
tışı hemen bir ~llyonu bulmakta- meleri veya bir vekil ı;cöndennclerı ' 
dır Siz de bugunden itibaren ~u ·ıA 1 c4rnil'l) 
kremi kullanma~a başlayınız •e 1 n ° unur. ' · 
her sabah daha guıel gorününüı. 
Tokalon kreminin musmlr netice- !&tanbul a&liye iıclİlıcü hu/..ı.k 
lerl garantllkUr. Aksi t.akd.irde hıfkimll{jinrfen: 
paranız iade edllir. 

~Bir Kalkas 
Romanı 

Bircok 11abancı dillere lercumc 
edilmiı olan bu eser,•fliyazi Ah 

met tara} ındun ttoğrucıan cto{Jru. 
ua Giircü dflinden tercümt edı' 
mfıtlr. Baıtan ıoruı. kadar aık 
•nnctra ve kahrau '1nlılc menkıbe
leri ile dolu olan bu nefis eıcr 
Türk matbuatında ilk nümunedır 

n,atı 4G ıaın. Dlaıı ba ~r. bu 
I~ lı::estp ırettrenle~ Vakit Kl&a. 
bevlndfl ytU.de 50 tenzttt.tla ·t0 ıru. 
l'Dfa ftll'llWelrt.edlı , 

<Mevcudu azalmıştır) 

Rtl§İd Rı;a Tiyatrosu 
Halide Pi~kln Hrraber 

1\adıköy Süreyya Sinemasında 
Bu Al\şnm; Reni ö11iın11:: Korr.-:di 
- 3 - Perde. 

Tarihten 22 sene e\'veı teğan iıp 
eden kardeşl:Melunclo!llu 1Iüwyinin 
o tarihtenberi hayalı memalıııılan 
haber alınmadı~ındnn boh ile ı::ft

fpli~lne karar verilmesi hakkında. 
Kasımpaşa Hedrellin mahalleslnd~ 

. Kaptan Paşa Çıpln!jı sokak :?!> No: 
lu evde mukim ~fı•hmct Güııgörlin 
tarafından mahkemenin !H2ıW6 
No: lu dosyasile; ay-ıl hanede mu 
kim iken h:ıli hazır ikaıııetgiı'.ı un 
belirsiz oldu~u tebliğ memurunun 
şerhinden anlaşılan nnımrıilcyh Hü 
seyin aleyhine iknmc olunnn saiw 
lik davasının 15, 10. 94~ PerşerrLe 
ı;ünkü celsesiçde h:ııır bulumn:ı ·ı 

hak.kında ilünen duvcliyc tehlığ <,. 
dildilti halde gelrnrıhAindcn hak· 
kında gıyap kararı ;tıihnz olıın:ı..rnk 

muhakeme 18. 11. 912 Cıırs:ııııoa 
saat 14 e inlik erlilır•i!i oldu~~ın· 

elan mumrıileyhin mf'zklır piin v;:o 
snatle mahkemede lt!lzır buluımıo· 

sı ve~·a bir vekil ~3nrlermesi: ıı'>~ı 
trılctircfe ~nynbın<la ınuhnkeıııe kr. 
edilecejfi ve hir dah.ı relı;eyt'! kJhul 
l'dilmiyere~i i15n n'uıııır. (413$!i) 

Uarunortt.!!ld'hı O~ıı11arı -~P-

ff, ~eklsr"\• wı 11lrinUğlne hayran k.&lmııtı. Kendlılnı• "e 

buyliK annesine göıterllen mlaaflrpel'\'erllkten de çok rnem

nın kalnıt!}h. Meehur ııö:ı:dUr: lnaanla,.a. lyUlk yap, kalble.. 

r;ııı elde c-dersln. 

Denanlr, lııer iki genç kaa yemek odasına kadar refa. 

kat ederek, blzmetçllerln sofrayı hazırlamaları bltlm~~·e 

kaıJar bekledi. Sonra Ubadf'nin anı~ağt meraklı mace-

rasını dinlemek için onun yanınıı döndL '?' 
Denanlr, odaya girince, Ubade3l dalgın blr halde gör. 

dli, Kapıyı l\apayarak yanma ya.ki.aştı. Kendisine lhıın gt•. 

len hürmrtl ve teveeclibü gostererek oturdu. 

nen.mir, iyi günler ıömıüş, geçirmiş olan bu e ki hl'. 

nırmna kan,t göıterdlıtl nezaket ve hüsnü kabul Ublldenln 

çe!<tiği ızhrabı unutturmıı,tu. 

Akıll• \ie t,erbl~·cll bir cariye olan Dl'na.nlr, ı·aktlyle 

J3·1liğlnl gordüğU kimseleri baakaları glb( unut;mıı.ması \·e 

h~klr gönnemeııl, onun ne kadar yüksek aevlyell Vı' tcmlL 

abUıklı ollfu~nu lııbat etnıiatt. 

Uba1e, Denanlr ile oda.da ba,ro.,a kaldıklannı görlin. 

c.e, içini <;l'ktl. Aklamamak l!;ln kl"'ndlnl ror tutu)ordu. Kı. 

ıııı ı. bir ıeııte: 

- Ah Denanlr! dedi. Seni gonnekle eski aaadet glln. 

h•rlmizl hatırlıyorum. Bana karşı gösterdil'fn lftturkArhga 

rok tf'tch.ktir ederim. Senden blze daha yakrn olantarm blltı 

bid terkettlğl bugünlerde aenın bize gösterdlJ-!n va!unlıkJ 

hlçt•ir zaman umıtamıyat•ağım, Ne ~·apalım dilnyanın hali 

budur. Her ne ise.. Buraya beni getiren mühim bir sebep 

nrdır. Ol.un 1~111 ıtlzl zahmete 11oktıım. 

Denanlr, eUnl, Ubadcnln omuzuna koyarak cfiler bir 

r. lŞ 8.~.NKASl 

L.l/\SAKHHI 

Ol:~~PlAR 

ı t:JdnrJteertD 
Kef1des1ııe ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet ıooo llraırıı 
l ,. MO 

' • 250 
14 • 
ıo • 
l-0 • 

ŞEHJR 

, "'11'.rl\I l \ıııu\ ! 

100 
50 

• 
• 

TiYATROSU 
~t '!nso cta 

DRAM K18Mı 

KIŞ MASALI 
KOMF.dJl KIS!\D 

YALANCI 
Cumarte!ll. Pazar günlt•r' 16,30 dıı 

matine ve hrr Çarşamba U df' 
Çocuk 'J'iyatroso 

rlc -çalı~mıık uze e ı 

rnrrlır. lsthenlcr &'> 

~elsfnler. ı 
Beııo{j/11 ı~t' l.:lti' raddt f\ 

manlr yurdu ~'o: 31)f1 Fıçe;' , 
Tlr~lye C m r y ti 

ZiRAA T BANKASI 
liw1ü&&0 laJ'UU: l~. - eermayeea: ıoo.ooo.IW\i .ıwı. ıJ.l..., 

Şube " ıtJaruı adedi: tM. 

Zirai Ycı ttcart ber nevı banka muameleleri. 

Zira&! Banıramnda lı::Umtıara.b •• lhb&rlu taılan'1.lf ~ 

1 <?D a.ı 60 1tram bahmanlara Knede 4 deıa cekUecell ınwa U• N 
otana göre ikramiye datrtııacaktır. fi 

ı ilde• ı.eoo ~ t,000 Ora ıocı adet 80 llratııı :::: • 
t • IOO • 1.00G • 1%0 40 • ~ ı 
' • 1641 • ı.ooe • . usv • ~o • a.ı 
ıo • ıoo • t..ooo ,. 

DtKKAT: Beaaı?larmdakl paraJu bit eene !~de ~ llr9~ 
4mJyenlen ikramiye cutıtr takdirde % 20 fUlaaite •erlJeoe 

Kur'alar aeııea. 6 defa, ll Kart. ll Ba.zlran., 11 gyıoJ. 
U Bı.ımctk.IDUDda oeldlecektlr. 


