
~karın öflüli-e g&çecek· tedbirler: 3 · .. ~· ---- · -~ - -
1~tlktlr ç·ıı81nlıkfar-ıiıa 1 Bugun guzel lstanbulu

amııı para bacm1aı, muzun kurtuluş günü 
aeaışıetmemek ıazımdır 
to~ . 
~rı;Q~t. '?~hıullerinden ayniyat vergisi almalı - Bütçe 

e ' ti€ .d leldi el Yenı en para çıkarmamalı - Harp kazancı 
11 eı ~ek mahdut ellerde bulunan paraları yeniden 

1'ıyaıada11 çekmek çarelerini aramalıdır 

~~•n en· ı . - . . ~ ~~ e 3 azdıgun ıkı yn- ı karşı pek o kadıır ehemmb·et \ eı·-
~ &iiıe gıda nuuldcleri üı.e . we<lik. 
~""eti:ı:ıi ~arpan büyük ihfl.;ar Haki!lten harp Uç 5ene kinde 
~ ·~ ~1?lllek için lü.;mn lu t:ona. ermiı; olsaydı devlet hütt:e!Iİ-

l._ ~tle hhır~erdc.o. b:ı~~etbnı ni üç yüz milyondan beı: yüz, altı 
-...._ ""':' afillt k tlli~a cdılebilir: ~üz~ milyona doğru yükselten leY
~~~r b 01'1lııına .liBnununda . bala.de şartlar ortadan katlanış o
'ıt~ -tı alckındakı ceza hü- laca.ğı için mali işlerimizi düzer
....._ '-lll1tl'lıi· rla.ttınua.k, mubake- ~mekten kolay bir ıteY olmazılı. 
~ btı 1 basitleştirmek, icap Fakat bugün \'azİyet bambaşk.ıt. 
~i :1'satla bir istiklal dır. Harbin iptidasmdaki tabın):
~~ nna.k, gerek ticaret lerin bit: biri doğru çılmiamtştır. 
~~YreJ:rek '8lısi ihtiya.c! t~- Harp dördönoü yılın~.girdlği lıalOe 
~. ıattrç· .. nıemlekette bllyük blJ' sene sonunda degıl, gelece!{ se. 
~ gı.z1

1• hareketinin ön'öne nelerde bile nasıl biteceği belli 
t ~1 gıda maddeleri stok; öeğildir. Onun için bütün işleri

....._ ...... la. ere etmek. mizde bagttnkii fe'\'kılide şartlar 
~ ı._ tilısa;ıı .istihli.ki k.v~ıln- daha senelerce bitmiyecelmıiş gjbj 
... ~~ ~tiyaç maddeleri- hareket etmetni7.e kati bir zaruret 
~ "tQda bölgelerinden topla- vart'br. 
~ ' ~~re halka tevzii Ja. İşte bu zanırettir ki bize piya-
"~· ~ •'tın aynca topta.ne.- tıada Jüzumundsn ç.ok fazla bolla- , 
~~ tndıecllite kadar me- şan ,.e ihtikar çılgmbklannnı bel. 
~ ~tlrekkep yeui yeni li başlı i.miti' haline gelen pal'a 
...... ~; hpıa.. __ ~ kalkmak bey hu- hacmini daha ziyade geni,letme
~ h.ı ~ ~ bugün mem- mek ve biJA.kis mftmlcUn. olduğu .k1ı.. 
~ ~ tihJU işleri serbest ti- dar daraltmak, aynı zamanda dev
~ ~Yapmakta olan ba- Jet btlt~inde esaslı tasanı:ıflar 
"':''lllı_ al ti dnlet emrine ve yaparak ge~ekten bir der&lik te-

Amerika da ki 
Türk 

gazetecileri 
VELS 

Barf clye Naz,rııtın° 
dakl topla&tuıa bir 
bltabede balanda 

Loııdra: 5, (A .. \.) - Beş Tür!. 
gaz.clecisi Ya~ingtonda hariciye t\11 

zırlığında yapılan ' ggzelcciler lo" 
lanlısında bulııııınuş\ıırdır. Samınel 
Yclls kendilerine ~u ~uretlc hltop 

elıni~lir: . 
Türk bıısının ınünıessll!erini s!'!· 

Ifıml:ımakla büyiik hir sevine du· 
yuyorum. Bana Ö) le geliyor l<i, 
Tiirk ı.ı;ızelecileri buraya tam za · 
manında gclnıişlcrdir. Onların ·p~ 

hıslarında bııgiinkü diinyanın ?n 
büyiik demokrasilerinden hiriııi se
lamlamakla bahtiyarım. Du derncık · 

(Deı•amı Sa. 4 Sü. 6 da) ~ b;ına l\.lmaktır~ . min etmek tedbirfni ilham ecNyor. 
'-tbt'k~Ydığım 6eyler iell --------------------------'"-

ş ~~~n~'1~;~·~ü:~! ANKARA SUiKASTI DAVASI 
~ '-eıacı !Sanm yeni iç&ma ı;o. S. ~t •ktan sonra yapıla<'ak 

h(,,,_r. Bunların belli baı.lı-
• ... rık· ' 

ı : ı tedbirlere ilhe et· 

~ ~ 1U!'\"İ toprak mahsulle 
s.ı 'ti d on. yahut yüzcle on 
' bt. : «! ayniynt \·ergİ!-ıi a
~ ~. nı llddelere taalluk edoo 
~· ll~~r. ihtlya~ını karşıla
~ Yliııı ıkı para ıle mfüıtah
>'tt \1 lle.tıll e Yı'rrni nisbettn<le hu-

' 'l'ttıelc, almak u1111füne nlhn-

~' lluı S ~lk"-rınte ~arureti ile :verrirlen 
~ile h~tllnk 'f.e devl!!t btit
'-~ 1 i bir denkE'k , ·ücude 
~Rl 0~·kalade uzlyet idııde 
~ Ve uğu kadara ta.o;arruf 
~ rı!an asgari dereceye lnrli
~r, a!:ığr Yen{ nrg-ilerlc 

4- ...... tl 
\ıı...._ '..; Se~lik harp devresin
~'-r L~1' olup ph·a!'l:ıda '"·eni h,.. IQ"6 • ' ,T 

t~ '1.1, v 1 ıle k:ı.rgaşalıklara. 
~""""de e elcaeri.<ti harp kazan
~ ~ ntabdut ellerde bu
~ ı;al'e'- Yeniden piyasadan 

ı.... .._ "- -.:rini aramak 
~ "ll.l'ba'n • \ -!.~ e.ı ba!frnda demokra~i. 
~ r llltlbal~ğalı tahminleı: 
~ ıı.. iclj.~I~ siamıeyeceği nıer
~~ blihver memleketleri 
~ ~ ~ i~l,ldınm süratilc bı. 
~~~~l'btıı ıa edi)·ordu. Om!n 
~~' b geçen ilç ~e,.,eıı.i içimfo 
'-~ ~ Bartlannı dalımı. 
':tiıııİli "1lbtıakla berabcı· mı.F 
'~))<'!'{) 1llh zamanlanna mal· S' ilıtj en ayırmaıM<. Mha" 
~ ~tı!e~ları için hsrp tP 
~ • ' tnUracaat etmeldl' 
:"t ~':t- nlarda iki ytt,. v(;: 
''l ,..t..:.""1 lir · · 11..'"' ~it.. ayı g~meyen dcı 
., ~~"el<~ fevkalade bir bUt< · 

·'il .... 
1 

1lmumf maıııraflar• 
' •••• y l' on ırayı 11.§mıumr 

-... 

Temyiz Baş müddeiumumisi 
kararın bozulmasını istedi 

.\nkara, 5 (\'akıt mubıı.biriıı 
den) Tem,yiz mahkemesi bırinci 
ceza daiı:rsi su~:ıst dıl.\"asını tct 
kike devam etmektedir Başmü•l 
deiumumi evrak üzeriwleki tC'ki.k 
lı-rini b'tirmiş ve hazırlayıp birinci 

ceza daires:ne verdiği !l.ldi3namc 
de usul ba.1<ım.ından nok.~nlar gör 
cli.ıitfinü beyan f'derek kararın bo 
zulm:ısını isteınıh;tir. Birinci cezs, 
cluiresinin ka.ra.r:nı bu ayın ortala • 
rına doğru vereceği umulmakta•1ır. : 

Stallngrad 
boğaş.ması 

Bütün şiddetile devam ediyor 
Moskova müdafileri batı 
şimal kesiminde gerilediler 

(Yazısı 4 ünoüde) 

~ayat pa~al~ğı veJh~kar hakkında tüccarlarmuz ne diyor? 

Na·dlr ul-8S•ln - öiVabl. 
lhtikarla mücadele için çok tiddetli cezalar lazım · 

dır- Nasihatla itin yürümiyeceği anlaşılmıştır- Serbest 
piyasa.da hiikumetin kontrolü şarttır - Harp hiç: bitmi· 
yecekmiş g~bi hareket ediyoruz, artık harp ikti!adiyatına 
'.lym~lıyız -- Stokları .meydaan çıkarmalıyız - Metresi 
50 kuruş obn dibet 5,5 lira, ayıp, günah... \ 

"Hayat pahalılığı ve lhtiki.rla 
mllesdele,, me\'zuu etrafında. t&c
<'arla.rın fil<irlerin~ almakta de. 
nıu ediyoruz. Dün ihraeat tnt:ir
lerlınizden Faik Ustar'ın müt.alen
larını ya7.lnı~tık. Anketimize <le
' am ediyoruz: 

Tamrunı~ tacirlerden Naair U-· 
ras'a ~u suali sorduk: ' 

- Hayat pa;halılı,ğı var mıdır:' 
- Va.rdr.r. 

- O h'lde Jıunun öniinc 
g-cçilcbilir? 

nasıl 

- Her §eyden evvel ve mutLı
ka stokçuluğu kaldırmak Sl!retilc. 
Tücrar, ondan evvel .je mü:Sta.hsil 
Ye köylii, az:ı. kanat edf"re;k ma!mı 
çok nı.ınan beklettirmcden dind<.n 
ç·kıı.rırsa ha)at pahaltltğr ni:sb"'
ten önlenir. Tabli bu, esaı;:ıta 'l:t 
ilk akla gelen tedbirdir. Tntbika-

(Devamı 5 incide) 'l'anıtıınıt tlıctrlcrunl.ulen .Nadir Ura& 

üç pirinç tüccarı 
Milli Korunma 

mahkemesine verildi 
Zeytinyağı evzıeliı ıstihsal 

ucuzlatılacak mıntakasında 
VaH ve belıedi.yc reiai Lütfi KJT. 

dar pij-asıuiaıki yiyecek maddelcrl 
aıin satış l.'iya.tla.n ti.zerinde kon 
troDeı' yapıxııaktadır. - Bu kontrol 
ksdc ~ ~üğtl. fiyatlan tıes 
tııit eden* ta.hklkl i<*ı hele<liye 

1 

~ beyedDe ~...ktedlr. 
En'llri g11ıddl teftişlerde bOh~ 

i "" ıiJinç ~tlaıı Ozeri nde cflmı 
m tveıt2e dUll'm\afl:Ui" 1 • • 

ı BiY dfllrHnda pirincin 167 ku 

Almaa btkııaıları Ye l>ombardmıanlan Ue ate,e nrHea Wr Jlos tefırt d ıı ı:nanlar ~ 

; nlŞI •tıl d:ğ?ru ~ fatura is 
j temte ~ f1ln1rach r.irinMrı m.afb'et 

D, &tınıft 1 G 1runJ1 old\lğ'J .,or!I. . 
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OAKiKADA 127.000· DO LAR MASRAF! 
Birleşik Amerikanın harp gayreti 

azômi dereceye yükseldi 

ll"3ml Tarih n:::=---
Penceresm 

Dünyada ilk ve ıoJ1 
ve ıeıt 

F ordun tayyare .. -6-
Amerika geçenlerde '~94. 1 / 42 ma· ı 

Ji senesini doldurdu. :ıpılun lır
saplara nazaran Amcnkn bu nı.ıli 
yıl zarfında harı> için 77 mil)'ar 
dolar barcaı~.ışlır. Gc~cıı l\lnyıçl:ı 

harp Aıncrika~·a gtincle 144 mil~ on 
dol~rıı mal olmuştur. Öniiıniızdeki 
nıali ) ıl zarfında ı:;Undc 138.000. 
000 dolor h:ırccdilcccklir ki, dnld· 
kadn 127.000 dolar ccliyor. 

cliye kadar halka devlete verilmek 
iızerc 5 milyon dol:ırlık taahhüt 
inızıılutmağa muvaffak olmuştur. 

De\ lelin EJelirini fazlnlaşlırmak için 
nsgiırl 50.001} dolar ''ermeğe s1;z 
... ı!rcn lerl buna karşılık öpmekte • 
dir. Bir öpücüğün 50.000 dolar et-ı 

tiği bir devirde ya$ıyoruz! 

ınşası yasak edilmiştir. Yalnız fa!> 
rika yakınlarında teknisyenler için 
y:ıpılnc:ık e,·ıcre müsaade cdilmc.c 
tedir. Evlerin su ve hava gazı tesı.~ 
!erinde vukubulacak bozuklukların 

tamiri için hiç hir ev sahibi 500 
dolardan fazla sarfetmeğe ınezuıı 

değildir. Bu lahdicTot bu gibi i~ler· 
de kullanılan demir ...-e kıırşundan 
tasarruf için konulmuıştur. 

Hasan Vasfi adında ~ıt" 
"Tarihi imalat ve ~~ti" 
bir ki tap yazml§. }.ti 

- Şö:rle buyurunuz efendim. ~c 
ıııutlü ! .. Bize şeref vc~rliniz '. . ı 

Bunlar pek doğru sözlcrdı. Çiln · 
kü yüzünde hiılü gençlik pırılıl .• 

1 

)'an bu siynhlı kndın kocasının r
Himündenberi kapı dişarı adl'.ı 

atmadığı halde işte bize ııelmbli. 
Onda ,·eya kızındn bu işi yaptırı • 
c&k derece~ al6ka uyandırmış bu· 
lunuyordu. 

Marmaradan, yeşil ağaçların le 
pelerini yalayanık gelen serin rıi :• 
sAra ka~ı otu.rduk. 

Simdi hem konuşuyordılk, hom 
de anne ile kızı yakınrlnn tetkik e
debiliyordum. 

Bir aralılk iki anne aralarında 

kendi çağlannda bir hah e dalmw 
lar, biz de onlardan daluı ayrı vt• 

·alı:ın kalmıştık. 1 
Verlideve sor<lwn: 

• * • 
- O gün niçin beni tanıJDa.m•5 

g&iindünüz? Yoksa ıtcrcckten lanı• 

madınız mi? 
- Hiç tanımaı olur muywn r. 

fendim. Fakat benden evft) slz'n 
lanHDanız, tanıdı~ınızı söylemeniı 
lhıındı. Mademki unuttunuz ben 
de ister islemn unutmuş görfine
oektfm. 

- AyaJım o .kadar ağrıyoN\n 

ki, bir tftrlft hatıralarıma dönen1i
J")rdum. 

Ba :ıözüm candan de!ildi: ııe- ç 
knı 39hldeu tanıyamamıştım. Beş 
y~ındalcl afacan beôelin bir 1J • ı 
~ de bu çevik, çok güzel ve zJ• 
r9f senç kıı olriıası için çok şeyler 
~~I. Araya CN1 sene~n daha 
-.ı brr ayrılık girmlt(i. Avrupa• 
:.:a "id<ıce(;im sırada bir iki defa 
"8rmüş olsam bile bu görüşler hen 
de bfr :İ'ı ~ım'kncak kadar sürme
~. 

- Hayvanlar çok güz-el ••• Fazla 
yaramaz deitii. Fakat na31l otdw,,<lıı 

düştiin6z '. 
Ona olaıp biteni anlattım n llA

'l"fl ettim: 
- Hayvanım yedek.le pek u hı

dur :zna binildlAi uman ,llyle knl· 
mıyor! 

- Biraz .b1143rı eörünOyor ama 
bm\da fena mll'k!ftt :yok. Sizi btınl4 
,w «etirir'lcen J)eft iyi anladım. 

- Siz çok iyi bir sövarbinir.! 

m. 
- Eh ... Binicnliti babam öğr('1• 

Bfrdenbfr<e g~derfnde Mmli bir 
,,.,.,ıtı ~ ve Hhe etti: 

- Onua alivariliAJne ıherkes şa 
Ştırd'ı, ~ ıftn·uf bir daha bulıınt· 
maz. 

Bu suwia annemle ann~i de 
cHlnmftfler, eon sM.Jeri duym~ln~ 
dt. Hepimiz sustuk. 

Hiç ldımıse bu Ml'llliıllAi bozmap 
cesaret edeniyardu. 

Naclye hıtnımın ds gözlerinde, 
1.:ızınıu 8'Ö2ieıılndelı:i nemli panlll"' 
nın dnhn hftY6#1i Yııınlı. 

Oiderleıfcm ona rica etlfm: 
- Rlr JrnTlıt:n h&rr )'en iden a· 

ta binmek üzere doktonımdn izin 
aiacn!ımı ümid ediyonım. M&a:ı• 
de eder m.-.. Yedide h~unıu 
sezinllten... ... Jcen<jfleri de 
lütfen 'abat lbayumrlana arkadıo;· 
11 k edeylın' 

N.ci:re hanım k•ıat Mt:cı Ye-
dide •nesine d6ndıa: • 

- Sb !hllfnıinfı; yanıırmfa ar<t~1 
ra 7anş ~ biTisi buluncrml 
lielkf daha eilenceli olur. 

U,...,... 
"f.çiımde daıi.ı dal~ hafkalantn 

"1lt ~atılan. da~Jdıkça ç,ofalıp ı. 
şan bir •'rin~ ~. Teşellftr et· 
tim 1'C l>ir h:.ttıı sonr.ısı için sfü• 
ıe.,tWt, 

Beş gün sonn z.i7aretJe:ini iade 1 
ettim~ Vedide hana f>aba~nın e-· 
b~ma., lsUmhct Vt! Yatak odabtrmı, 
onun kocarnsn bir •lb&n6 dold1J11 
nm. 4f"8rtını sıftııJenıa boy hoy le· 
~narmı ~erdi. Onun ~ at 
J8f1l Y'emekten ~nra uzand~ hlr 
sedir, :ooahahlerı han:0,. koyup da 
ku5ların eiviftilerini dlnledlii bir 
koltuk, Sıwm ipcklflerile döşenmi<; 
Reniş hrom l'M"Yola ••• 

lspıtrtanın halılan, Halebin u
dcf kııkma oda takımları, Sivasın 
kntmleri, Anirnranın lı:ıvır kıYır, 
117.un, ~. r>arla'k lüvlii, liffk 
J>Oııtları.. . • 

Zavanı Yerlide br.tün bunları 
hıış(ı içinde bana gösteriy-0r; baba· 
ının hnralnrd:ı ı:reçen hayatını bıı 

ralnrdıı kendisine 11nlattığı hatı;ala 
rı cıınlanciırı•;ordu Albl< ... - · . · · - .. u çevırı · 
,·or, Yebnlıı seksen kişilik bir zat>:ı 
g~rupu .ıırasınrla, Orta Yerde. he;; ·. 
<ıınden ıri ''e h:ikim duran Şakir 
rııış:ıyı ı::li~erlyor; dahıı sonrıı hlr 
ll~ıd re mlnde yalın kılınc alın· 
mış olan başta bit" resim kıırşısın• 
ıfn havran kalıyordu., 

Fn son resmi hile • hfr Sam hır-

kası içinde, başında fc le, elindeki 
nat;tiieyi tokurdatırken çıkardı;?: , 

resim lılle bQyfik bir vakar, bir "t.:
rıerlen bakı, .. örneği idi; vücudcn 
~orı:nın Ye durgun, fakat nıhunrla 
lıi\Ia eski fırtınaların ı~lıklorını 
·aşalan bir heybetli arslandı <jC:'l 

krinln içindeki dinletmek ve ü~tlın 
olmaf. hırsı hiç ölmemişti. Ona s .r 
malı paşa elbisesini, altın s:rnlı c;c • 
ilk kılıncı, knhve rengi k•Y1r-.1k 
kalpağını ve daima parlok dm an 
çizmelerini giydirmek bir lhliynç 
olmuyordu. O aneok böyle bir el 
bise içinde, nılıunun kasırıt:ılarm:ı 

sarp kayalıklanna, karlı dağlarım~ 

uy~ıın göriinecekti. 

''Aııslnnın İhi kapısından belli 
olur,, diye bir söz \'ardır; in an hu 
köş.kiln daha kapısından gireriı:en 
derin bir hikmet hissi duyu~ordu. 

Amerikanın' 'Zenginliği hakkıncl:ı 

ıJkreıt!leıı rnkaınlıır hir fikir ,·erir 
zennederiz. !. 

Amerikan· hıırp istihs:ıli'ıt bür~ 

.su şefi Doıırıl? .l'\clso~ Am:r~k~n I 
s:ınnyi kudretının ~uzdc !I;, ının 
ı;lmdi harp istihsııliıtı için çalıştı~ı· 
ni bildinn!ştir. Reio;• Ruzvcll de f?C 
çenlerdc bu r:alışınnnın scıııerl'lcri 

hakkında bazı rakknmlar söylemiş 
tir. Ruzvellc göre, Anıeril,:ı St•çen , 
mayıs ayında 4 .000 tayyare, l 500 1 
den Cazla tank, 2.000 top, ve 50.000 
makinalı tüfek yapmıştır. 

Böylece bu yıl için hes3plaıınn 

\'edldenln, babn-:ını bir mlibuıl 
gibi sevmekte yerden gö#c lrndr 
hakkı vardı. 'Fakat hana kahrsn 

50.0-00 tnyy:ıreyl yaımıış olacaklar. 
ben kendi babamı pek 8~ adamı~ Donald, önUmilzdeki senede Ameri 
sahip olnbll~iAi ~n temı:ı; ve a!>ıl kanın 125.000 tayyare yopacni!ıııı 
insanlık mezıyclJerıle dolu buluyo: . bildirmiştir. Bu islihsnlatı rlinllmn 
dum. Ondu herşcy orta dercce~:ı mak için tayyare fnbrikııl:ırındnki 
seomlyordu; -ıekhı, iradesi. dctş·r l\ 1 ] )' ~ . d-zıu- 1 ~ _ _ . me, e er. (:ece ı ı;un u en h" 
nuşu, yaşayışı, gcçımi, hntA ho.tJ kt .ı 

1 mn nuır ar. 
ve aAırlı~ı, o~tadan yukarı çıkm;• Hnnrl Forclun soaıte bir tayyare 
yordu. Cı~dl. ıdi, fakat kabn Te da inıiıl <'dcceğinc ı!:ıir verdlRi sö7 , 

yakcı cieğıldı: ç:ılışlrnndı, "1kal ken h k · h t d .. J> • • . • • . er ·c ın a ırın nuır. >U, ışın ma 
dısını dezecK~~ ' erıtechock kadar hadı." leryel lnrarınır. Amerikanın nek:ı· 
camaz ı ımscye yun eğmez ı . • _ 
Jı\ki k · d 11 k , ' dar insanı ıJıılı allınn ıılcl ıgınıı dıı 
_ n ·arşı urnmıyııcaısı ·uvvet.er ir bn7.l mali'ııual cin veıımek istr.l'iı: 
oni1nde susmasını dıı biliyorıhı. B ~ A 'k n· 1 !k 1 l l ugun men a nır eş · c ev e 

Eh, he~eyin az olması gibi çot· )erinde 4.500.000 kişi c;ilfıh :ıllın• 
olmasJ da hoş glSrülmüyor. Şakir dadır. Önümüzdeki sene zarfındn 
paşanın ilılirns, gunır ve inndı yn· bu miktar 7.500.000 kişi olacaktıl'. 
nında babamın şuurlu ve ölçülü 1-a Gecen sene zarfında 75.000 kişi p:• 
rarlnn, bu karnrJardırki c;ebntı, kar olt olmuştur. Bunlıırd:ın 30.000 ili· 
şısında,.inin manlikına hitap ede" loı lıugünd <>nanmnnın ve karo <ır
sec:-Jycsi bence /!:ıha iyi idi. dusunun hııva kııvvcllcrindc hizmet 

İşle bu noktada Vedide~·Je aı: • 
mız.da bir rlkir, daha do~rusu serl 
ye avrılılh vardı. 

Bıınunlo beraber orkndaşhAımızı 
hiç imkansız lnılınu:rot'dum, çünkO 
elbet ikimizden hirimlr. öteki Jehfnl'! 
fedakArlık yapmasını hfleceldLk .. 

Kuş1ıfrlil he .... ber uya,~dım ,.c 
güneşten, daha e•ıvel Jcırlnra çıklını . 

Artık ayağımda hiç ağrı duy:rrıu 
')'Ordum; •üzengilerin üstünde yiik
selmek, alımı.n yürüyüşüne uymak 
icin hic hfr zorluk çckmiyordmrı. 

Maksadım o sab:ıh \'oıiidevc 
bir sürpriz yapınııktı: Bir gün ;, .• 
ve} haber vcmıediğim h:ılclc köş'kıi· 
nnn kapısına gitmek. onu uyanı'!ır 
mak, gezintiyetnğırmak istiyordınn . 
fçimcfe, snd~ koşmak, hoplamak, 
iki tarafı a!tnch beyaz yollama ııtı 
mın :veleslne Pjtilere1c Vtdide ile 
birti~te uçmmc arzusu vıırdı. 

etmektedir. 
Yapılan pllın tatbik edikbildiiji 

takdirıle Amerikan donanması bü• 
tiln düny:ı donanmıılannın mecmu 
undan ·daha hüyük olacaktır. 

Son günlerde parll'ımentodaki 
b:ılıriye sözcüsü Vinsonun söyledi·! 
lino naznran 1.900.000 ton gl",'tıi 
·apıhıcalc ''C mı işe 8.500,000.000.re 

kır hnrcedilcceklir; 

Amcrikada .harbe yardım pulla· 
rı cin günden güne fazlala~makta• 
el ır. 

IŞS/Zı.IK KALMADI 

Milli ku,·vetln harbe tahsis ('• 
dilmesi bir takım yeniliklere yol 
a~ınıştır. :\lilyoıılarla insan lnrla • 
J:ırdnki, lıiirolnr<laki, ticaret lıanka 

lnrındaki ve mekteplerdeki yerleri 
ni orduya ve donanmaya ynzılm:ık 
i\·in lerl.:ctmlşlerdir. Bunlardan &· 

çılan :rcrlcri bugün arlık kııdınlar 

Ye ihliy:ırlıır ve askeri hizmete ~ıı 

rnmıyanlnr işgal ediyor. Harpten 
enci hükumetin en büyük dertle
rinılen biri oJnn i5sWik şimdi ar 
lı.k lnmarniyle ortadan kalkmı,tır, 

Amerikan tıırihinde şimdiye 
0

ka 
dar böyJe hir ~ererberlik ~örülme 

mişlir. Şimdilik 1,25 milyon gene 
ku fabrikalarda çalışmaktacyr. Ve 
hu sayi yakın zamanda dört mil
yona kaılar çıkabilecektir. Harıl 

endÜ$lrisine son zamanlard3 o ka· 
d:ır in~nn yar.ılmıştır ki, rliğcr MI" 

nayilerde amele huhrnnı haş 1tös
temeğe başlamıştır. Bürolardıı b:i · 
yük bir boşluk ve durgunluk hü
kliın 'üııınektedir. Üniversi~ kur:.• 
!arı boşalmıştır. Birçok ziraat melı: 
lcplerlnin talel>6Sizlikten dolayı 

kapatılması zarfıreti hasılolmuştur. 
llocnl:ır askeri hizmetlere gönüllü, 
YB7.ılmnktadırlor. l\vlerde hizmetçi 
\'e u ak buhranı mevcuttu.-. 

BEı\'7./N SARFiYATIN/ TAllDIT 
Harbin mC'Vcudiyeti benzin tal. 

did&tı ) üzünden scyrlseferin azal· 
masından bilhassa anlaşılmaktadır. 
AmerikaJılaT tlilil yapmaya bayılır
lar. Şimdi i~e Amerik:>da hu!llısl a• 
rabnların nyda 400 kilometreden 
fazla yol yapmaları yasak edilmiş
tir. lş içln kullanılmayan otomobil 
ler büsbüfün seferden TOeMdlı'.miş· 
tir. 

İş hayatındaki mühim de~l~iklik1"r 
azami kAr haddi konmasına Ye fiat 
laı ın ınurakabt:sine lüzum göster 
mıştir . 

Son l 1 ay zarfında nlrlcşik De" 
!ellerde hnyat pahalılığı )·üzde 17 
artmıştır. Alınan tedbirler sayesin· 
do 21 büyük şehirde bu yiikscliş 

yüzde bire cluşmüşlür. ;\lalı~ul \c 
yiyecek il'lldur. Bilhassa bu sencK• 
hıı.snl çok iyi olmuşhır. 

VAŞINGTO"SUN llARP l'VZONVEN 
NOFC/SU ARTTI 

• Vaışinglonun vasnll 500.000 ni\
fu u son ahval dolnyısiyle iki mis 
Jine çıkmıştır; Buı;iiıı tam bir mil
yon nüfusa sahiptir. Otellerde bit 
yer bulabilmek için aylarca evvP'· 
den milrac:ınt lhımdır. \'nşingto· 

nun ilerleyi~lni NcYyorklulnrın kıs 

kandınını Amerikalılar aloyla söy
lemektedirler. Şimdi Vaşingtondn 
Nevyorkun meşhur "Efnpire Sta~e 
Bulldinginin lam iki misli bir bina 
yapılmaktııdır. 7.000 teknisyen şlm 

di ha:-ple allıkadnr bülfin Tesml da· 
ireleri içine alncak olan bu binan•n 
inşaatında çalışıyor. 

Amerikanın harp istihs:ılAh, 
nikblnlerln umduğundan daha ca· 
buk ilerliyor .. 

"Şva11ur lllü,,ticrte,,dcn te.rcıi· 
me ıdtn: Tuğrul Üke. 

Bayram Gelecek 
Pazartesi 

İstanbul MUrtüliifı"'inden: 
Birincitıaşrinin yedinci ~ansam· 

le gilnil rıs.mau.nt· şcl'ifin yirmi 
al1.ı~na mUsadit o!m.akla ak~amı 
(pel"Şem}r.: gece&i) Leylri Kadir, 
cm ikinci pazarte~ günü de bay• 
ram olduğu ilin olunur. 

SADAKAt FITJR 

/ Kuruş Para 
63 20 
Eniyi İyi 

Ku~ Kuruş 
Raakr 200 184 

BA YRA&I N A~IAZI 

Saat 
6 

Da.kika 
53 

Kalbim çırpınıyor, kilreıılen 11.;ıı 
rak ıflşisine kavuşmağa giden Jıil' 
kn, gibi seviniyordum. 

Bu v~ buna mümasil teı!birle:
Vernilu ııiikseliyor. sulh zamanınıia bir Amerikalının 
Önümüzdeki mail sene itin m · hayalinden bile geçemezdi, O 1ŞC

zuınlu görfilen 77 milynrlık harıı 
1 

hirlerden ~\Ok uzak ~ayfiye yerle
mnsrnfı Amerikan bfitçesinin tıncak 

1 

rinde şimdi çok mkilarda beygir 
iiçte ikisini leşkll eln'lektedir. Bii.r arahnsı görülmektedir. Dualarını, 
le bir mnsrafı karşıla~·abflmck !cin etmek icln eskiden otonıohille kili· 
de Amerikada ,-e~giler son zaııın:t· ı' seye J.ıidenAmerikalılar şimdi papa7. 
da mf\thiş surette artmaktadır. Fa• lar tarafından kullanılan bilyük oı
kal maliye nazırı :Morganhnm bunu nıbiislerj beklemeğe mecbur olu -
kıifi gö1TT1eyip bütün Amerlkıılıla· ı yorJar. Bazı zengin Nevyorklularrn 
ırin gelirlerinin onda birinin han> h&!Ct ~nzin karneleri vardır. Fa • 
mosrnnannıı karşılık olnTnk alın- k:ıt hunlar ekseriya benzin tevzi ı .. 
masını fsti:o,'Or. Bu kabul olunıluihı 

1 
losyonlarını tamtakır b'ulmaktadır· 

takdirde Amerika sarfodecek bir lar. Em• Ö Ü h• 
kaç milyıır dolnr dnho btıldu de- Benzin istasyonlarında 'imdi ı n n na ıye 
mektlr. gene eskisi kadar iş vardır. Yalnız 

Dişiye Jcavuşmıık ... 
Bu ihtiyaç ibeni;pı '.kafamdan dt4 

itil, başka kaynnklarrlan gc-Jiyorrhı; 
haıtô kontrol de ko.hul etmiyordu. 
Çünkü etseydi, sabllherhnrlcn hir 
sene kıY.ı nylmstındıın knldıMTlnk 
kabnlı!hnı :ra:pmındım . 

Bende sevgHisini te.krar bulan 
bir ruh -Yardı; genç, tm,km, coşk\tfl . 
her tarafı beyaz 't'e pen pe gör.~ 1 

yahut kendi düny'asınd&n başka 
hiç bir ~v göıimeyen bir nıh .•. 

Jh1kın şikAyet etmemesine ralt· ~mdi bunların işleri benzin ten·t parti 
men hükö.meli Cilirnlerle, rekliımlar değil eski Hislik toplamaktır. Ame-
la, '\'elhasıl her şeyle halkın harp rikıı., kauouk müstemlekeleri eldtm K 
gnyrolini artırmaya Çttlışmaklad•r. girleli beri, ('oK lastik sıkıntısı çek· ongresı din 
Sh·fl milisler memlckeli bir baştan mektedlr. Şimdiye kadar yapılan J&pddı 
c!i~cr ha,n dolıışarllk halkı nıill1 is· çalışmal&r sayes"inde 219,000 ton , 
likrıızlarn lştirftke dbet <'hnekle- eski kauçulc elde edilmiştir. Cümhurjyct Halk Pnrt isi Emin 
dirlcr. Bu meyanda hircok kaclın- llER ŞEYE TATIDIDAT l'E AZA.Ali öııil nahiyesi lrnnı::resi dün ~ant on 
lar dn bu gibi v:ızifelerde ver al· FIY AT KONUYOR latıda nahiye merkez.inde yapılmış 
m~Jardır. . Rart~ maklnelm, buz dolapla· tır. Kongrede Parti hnşknnı Su.ııd 

Onda bir gelirlerinin harp mn<:- n. ç.amaşır maldneleri ve daha b;:- Hayri tlrgıiplü w Eıııinönii koyma• 
ranarını knrşılnmak üzere hiiklıme çok ,;eylerin imaline nihayat veril• kamı ve nahiye müdürü ve bir çok 
te '·erenıcrtrı, yakıılarında ,.e oto- miştlr. Şimdi artılc ancak eMe bıı- partililer hn'lır bıılunmııştur. Ko, 
mobillerinde 'hn~si bir i~aret ı 3• Iıınıınl:ır salılıyur. gre reisli1{ine A,·tdrnt lrtnn Enılıı 

Onun hanıd odı:tdn yattıRını kes şımaRa Jın'klan V1lrdır. Ru ı·.şaretl L'•·- seçilıui~, nahiye reisi GAiip 'Binuöf 
tiromcdim. Mamınraya kadar uıa· 1 ıa:orler Ye her nevi içkilerin !- "d h7 ,.. 

nşıyanlorn her yerde k<ılaylık gös miıline bu ~ene daha mü5aar!e e<J,J· ı are eyeli raporunu olrnmuştur. 
Y'9n yeşil v:ırlfnln fl'tünoon bakan tcrlliyor. Herkes tarafından rok .,., Nahiye reisi bir yıllık fanli.\'cll cıı 
iki pen~renin Ye~il pançurları v<: ile ~ mekle beraber önümüzdeki senP b h 'ki . 
h' b 1 ... _ ,. rl d v n film artisti J.ana Turner şlm zarfında menedifoceklir. Şahsi ev a setıı en .sonra bugünkü claı:iı I• 
ır • ><Un açı,. ıınıyor n. ma birliklerinin Pıuti oçaklarınııı 
~ı köşkün en güzel odası~·, 1 pek kolayca h!r islihlAk koopcrati• 

dl; fakat acaba Vedide oradamı ya HE RGON BiR KARıKATOR fi haline 1retirileblltıce~ini flmt '\"'e 

tryordu '! •-----------------------------.1. mÜ8bet esaslara dayanarak izah _. •• (Devamı var) m!ştir. 
~~~~~~~~~~~~~-

yıl önceden 1303 hicri. ·re 
dar insan]ann me<}e~ 
yapUklan icatları aı t" 

11k ie:ıt edilen lı.tet 
lctlcri iırıi§ ve ınnattatl 
önce İran ve ~ırda }'1l 

ra me§hur Fenikclilet" ı 
ıslah edilmiş, ziraa,t de 

te gelişm.i.s.. oıııı 
Bu ilk icat, ınsan $ 

mühim icat değil nılT 
yuyor ve t:ıeanm belli 
oluyor. Bmıean son~JC 
hakikaten merak cdi~ 

K!tapta şu satırlar . 
ı::az yapmak ıçin nebat 
lir nevi kuvvetli ipler 

Ruh gıdası da tanıaJ!lı;ı. 
Sonra., Ademin tekfle' 0, 

dilmi§ buluyoruz. BU ~ 
Papeıı tal"nfından b1ıh~.C 
kadar yüzler değil bir 
ııc geçiyor. 

İcatlar Brrasile köy ~ 
ateu ya.kıp ekmek P 
rUB, balık avcıhğımn 
ra ... sonra gürz, kı.iıÇ, ·c1t 
gü... ve tabii bunlar..-!,, 
ten sonru terakki b~:-

Yalnız bu ilk siJAh ı • 
sinde üzerinrle durulaC~ 
ta. var. Endülüste de'l111 
dlstanda. hançercililt, 
ta ve sal.re icat edilidtd': 
ler de testere icat etııl 
san öldUnneycn fakat 
nan alet.. t 

1talyada bağ ve bRbÇ ' 
nistanda gayda, şaraP~...w 
yunlar:r, Romadn. çeşit Çff"• 

lar icat edilnıiş, zengİ11 

saraylar yükselmiştir .• 
lnsanlann her ~yıe~,r 

ouktan sonra boğuşınA oo. 
mış ve SÔnu gelmemi"· 
ve yi.12: binlerce insan efl 
çc, ha.Zan hançerle V'C 

kur§Un~ yerde, havada, 
bnda can ve~. ıs 

Kitabın kaydettiği 80 
sistem bir denizaltıdır.6~ de yapılnn Nôtiloe adın 
niza.IÜ ele!ttrikle nılit 1:-~• zamana kadar in§& ,_4 Jl"i 
nan denizaltıların en 
im.ili .. 

Dün akşamki ajan8 

mobi.l kralı Fordun h 
her insan için bir t&Y~-; 
ğını söylediğini bildirt~ · 

Belki bu iş ılerliye 
kanatlanacak. Bugiln ,fi, 
yarın bpenyada, bu ~ 
r!.kada ve öbilr hafta 

11 
Çinde, baza.n şarkta ô 
garpta, kutuplnrda ve 1?'~rf 

Bu havalanma i~ .... 
kı dünya ni.zammı değ'~ 
mi del"Sini.z? Fakat o ~ıaı 
lar da toprak gibi bfly-
sebcp olu.""!!a insanlık 
mektir. 

~ıl evvelki ~ 
8 :BirlJIClt 

Sulh teklif• 
Devleti Oamaniye ile dl 

iki ııenedenbert mUkerttr ııı 
bUalerlnde bulundukJ.an '1

1 bir adım daha ılerf gidetf 
doğrudan doğruya aulh ::ı
lerdir. Amerika cUftlhUr 
Vllııon sulh meaelemyle ştııı 
eııaılı bir 11urette metıu1 
ırulhUn ne gibJ şeraft cSal 
mQmkUn olduğunu tHblt ' 
mütte!lk devletler Aı:n•~ 
tine müracaat ederek 

108 günde N11hlye rt:isinin raporile Pnrti nun H lklnclkAnun ıtıı:! 
başkanı da ~ole yakından nlAkodnr aermeyan ettiği 14 ve 't1 
olmuş. raporda zikri ıtekcn mevıu na llAve etllğl maddeıer I' 

Amerlkada 
bir mabrlp denize 

indiriliyor 
Neqork 5 (A.A.) - Doğu kıyısı 

gemi iıı§a.at tezgA.blarmdan birinin 
teknenin yapılmaaından 108 gün son 
ra ı llkteırinde btr muhrip denize in. 
dirdiğl ve bayle<:e lllf&at tezgA.hmnı 

Ud ay farkla kurduğu gemJ yapma 
rekorunu kırdıfı öğrenilmiotlr. 

Bu muhrip ayni tezgıi.hta, fazla 111 
tihaal içln tanzim edilen proje ile ya_ 
pılmakta o?an 15 muhribin dördllncU
sUdUr. 

VAK 1 T' A 
ABONE 

OLUNUZ 

f sulh mUzakeratma gt~trl' etra ında kendlsinJn ve seçtiği ]ıir 
kae mütehassis arkada~ının incele olduklarını blldlrmtıler ft 
:rn~er yaptıklarını etraflıca anlntn•ı" helcrde hemen mUtareıce 
tır. Parti başkanı diğer mevzulıır _ıı_ın_ı_t_a_le_b_e_tm_'~_ıe_r_ct_ır_._ 
'\'e temas edilen dil~kl~r etrafı.nıiı: 
<hı calış.nıaları ve noktainazarlarını 
izah ebltlfllr. Nahiye reisinin o.-u· 
dujfu r•ı>or ve plAnoo ittifalcla ta.;• 
Yfp edilmiş, nahiye ida~ heyeti se
rilmiştir. • 

As11 bilıla GAiip BlngüJ, Hür· 
rem Erkül, bayan, Abdullar Sak:ı,... 
Ya. lskender Fahreddin Serlelıi, 
Hasan Bertreddin Ü)8en. yedek Azlı · 
lrklarıı da Cemal Aıml, Nusret So• • 
dan, Rayıın Müzeyyen, Şevket Ak 
seçilmiştir. Kaza kongresine gire 
cek AzAlıklar için. Refik Ahmel 
Sevengil, G51irı Blnı::OI,. ~ cdc-kl"re 

~ Sı\LI .... 
J. teıırtıı: 

~ 
8 

~ 
~ 
E--. 

Vakıt.Jar \'aaati E:ıaııf 

Güne, '7.00 1%.1, 
Öflc ıa.oz 8.19 
tklndf )6.16 uo 
Ak,am 18.« ıı.oo 
Yataı 19.16 J.SO 

de Hiirrem Erkul ,.e Halid se~ıı-1,, _________ _. 
"1iclor'1i,. ı • 

imsak 1.28 ıo.s 
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~ - ... ~ ~ ~ ! ŞEHiR HABERLER~'~ 
~ rupa Bırllgı önu-1 Ağır cezaı~ra 
e çıkan engeller Şeker niçin bulunmıyor ? ' 

E n ll''rln kanlı, he,1ccantarıııa t'n ~tık hıtkım olun kall.nı ıı.blplprjrotc. 

ıl•• 111 tık vurguncuları "~·utan h ıini,. NI) mag11 ba .. h,lılar Un'J!rın 
ı:a ngı1larımfa, otmdl "" ağır cezalar doJa,.13 nr. ,Bakkalların şekerleri pasta-

1 cllara sattıkları anlaşıldı 
\ ıırguı11·tttl11 lırıı, otcıknbc•rl ıkl turJIJ uı; ı;unnlı \t' her .•anım lllD· 

dık\' ı. hrr ıılç:ık~·ıı hanılclerlni •P:c.dil,çr bu koııu tı tıınd,. durnı!lştunı. 
~\ı>f. bu l!O)ıtllı. herifler, 
1 - Hııll.ı ımyruıık, 

:! - >'l<'ııılekcilc ı clllş. kor,lru, Uml.,,l:r.ljk, gO\ ılr hı .. talık. 
ruh bcıgunu ~aratmak, 

SADRI liBTEM 

llnkk:ıll. r cemi) elinin şeker lc\•ı 
zıalı hakkı ndn lahldkııt l ııpılııı.ık· 
tr;ıdır. Bazı lıü~·ilk hal:k:ıll~rın, ·~.ır 
mııknbllindt•, cemh ellen .1lılıkl. rı 

'<'kcrlerı, pastacı. şekerci 'e seker 
lcnırci gibi csnnrıı sallıkları. .,i~ 

kıo;ım bakkalların da aldıklar) mal 
la rı laınanıiJc ı.ıılışa arz:clıncrlil,Jrri 

:ınlaşılını~tır. Dıin. lıu husu ı.ı \ • 
/iıHI. vali '"' beleclhe rei i Dr. I.•ıl· 
fu l\ırdıır'ın reh;liğii1de bir lop· 
lanlı \ııpılnıışlır. Toıılanlırln sckrr 
sirkeli uınımı ınuclürii, şeker lopl ıı· 
t•ıl.ırı, helcdhc ikli :ıd miıılürıı de 
hazır hıılıınnıuşlıır. 

suçlarını hiçbir vicdan azabı duymadan, ra acı, en 1trıloı 1€\iıalar 

unlınılı· ıı'!h i• l<lhn,.dı!ll l":ılıyorlar. Hınmılık, atır bir ımı:tur l>t d<iııln, he. 
ı ikinin nı&lını ç.ahna kelepçe \ urulur, 7.jndana atılır. 

ilk 

til.ir 'e 
ılen e\\e~•i asırlann insanlanna 
benzemiyordu. ı;,ki Mıtlarda hı
ris1i~·an A\ nıpnh ahiret win )a· 
"ar, hayatı llili~ kapı ı ile me--.1.or 
fa~ı arasında "eçcrdl. Aziz ,.c şo. 
'nl)·e ruhlu lıısıtn olmak l)lllln e •• 

1 meli icli. Hallnıki 19 uncu asır ; 11• 
ıını fliinynyı cennet haline kın·. 

ıııak isteyen , . .e hayatı eı•il<iir ıtihi 
ılumla damla hiıı: halinde 'a..saıııak 
İsfe,\'en :uhrnılır. ' 

Şirketihayriyenin 
örnek olacak bir 

kararı 

Kart usuliyle ekmek 
alan yerler 

1 
YaJO\·a, Pendik, Kartaı kazaların. 

daki halka şlmdll!k kart :ısul!yıe ek. 
mck tovzi edilmesine kar:ır \'crilml., 

ı .ıkat hır11ı:r.111 urarı, bir tek adıuııın, ÇOk çok bir allcn1a. canını la. 
kur. llu,\ I • nltluğn baldr. onları ceml3etten ıu,rll', drnılr •.ırnı khkl ır ar 
ka"ııı ı :ttaru 

1·"' n•rJ;l!llcNıun hırttu.Jığı ': .. o ınul~ blrinılult•ıı ılt•l(ıl, 1ı .. ı••mı~llcn ç_._ 
in O'T Hlılun mcnıl..-ketl dt•IRndır13 or. Suçunun l;ıu: ı.rrc. kaç ~ lı1 l<er~ 

u~ırl:ı.şr.ı~ıııı .ırhk sj:r. dü•ıinün. <"<'1.anın dı\ b11 ''l;rrr. lrr ,• arııp , lık!lf'l. 
;m•tıi«I, ııkıl ı mn tmc:ı mi" 

\111:1 b"ııt·c, bu da \lır,;-un<·uluğun en tehlikelı turalı dl'gııdlt. Unda 
bir vahın lıuinligı \'ar. ı,ı milletçe bu noktada durmau.ak. 011ıın ııucuoa 

hlı. dt' ortuı, vluıu, olur, "·atanı el blrllğiyle yıkarı;r.. 

Bu insnnm ihlİ\'aı:lını ..:•ıktur, 
1 bu h1sıLnın llıtiyıu:lanm karı;ıiıt· 
1 ~·a<'nk müe'ise,eler git~ıde kurul. 
1 uıa~tadı:-. lfotti bugünkü A'nııııı 

Memurlarına zamdan başk..ı \c kaıarın tatbikine geçılını'itir. 

u. r-.. H. markalı bir telgraf dliJJ, Alman) adn elll kl::o1ııln ıduıu ecUI. 
•llğ'lni b\hlirl~orılli. Bunlaıdan birinin ım~·u da Mhtc bir ia"e H8ikıu.ı kuL 
l ınnıakrı.ı•. ••(;an., dunyanın her )Ctlndc mukaddes tııtuıımı')lur. ln'!la.nlıl. 

ilerlodıkçr ,~ya kanunları baflftedl. 11'akat bu batificl ı., suı;ların h~fifledı. 

j:'lr.drn lı·ğil. '•unı bir medealyet ukalı\lıj'ındandır.ÇUnkU lnıınnlar, bar medcnı 
k .. ,.fi , . ., f<'n '" ıt.a8mı uğursur. bir a.:ı.gınlıkla kullanmaktan çekıııımdller. lbli ıleld .1'."apolyon \\mpao;;ile 

nıuka.'·es-- Pdilemez büıne tll!ha\'• 
'iilleri gösft>m1i,.tir. Bııı;ün A' ru. 
fl3 eıııllistrivc!ize oJmu"', nitfU'IU 

1 
Bu mıntakalarda hububııt alım Vd 

yiyecek de ~ağrtıyor satımı kart usulü tatbık edildiğin. 
. - 1,, den ~nsak cdi1miştir. 

~ırkctiha) r1~·c, bır mı•• uel e. 3i('(!Pııı~t• hıulud:ından ko\duğumuz in.an toplulukları, hır.<ızların 

rllni kı·.,\:r, ı,atraoa batırırlardı. Bugünkü kanunlar, hıraı:r.ın &,1 nı "u~.ı 

ı,ı~·. ker" ı~!ı·ıne1tlne m:i.uı ola"lıa\or. MahkMnekrdekl ııa.bıka 1;idllerinr 
hl'le hlr baı..mır.: parmağımı. ağxını:ulıı kalır. 

~-0----

J nrtmıs, ihtiyaçları çoğn)nıı.,, ken-
di kendine kifa)·et edemez bir kr. 
ta halini almıştır. thtiyMıııııı 1 :. 

611 iinü h:ıriı;ten ı!'el irmel.tcılir. 

\C) memur ve müslahdcmlerinc bir 

mikt,lf pahalıl;.k .zammı vn;ımıske.~ ı Yağmurdan bozulan yollal" 
E)lUI 11\ınn şaınıl olmak u:ıcrc ıkı 
defa olıırnk • faknl hu ~erer. hıilcu- Birkaç gundcnberi hılh::ı ı 'u 
metin ) nplığı zam nishetlrri ıl:ı'ıi r<'kli ynğmurlnr dola;\ ısiJ,. şelı. in 

Eli I• IJen lıırsıı., hem bir daha çalamaz., hem de gezip doıMJtığı yer. 
krcll' ı.orl.un1: bir ibret tevhaaı olur. 

lindt• \'eni z,ırnlnr knhul elıııişlı:-. lı.ızı unıı carlıl<'lerindeld yollar n 1• l\::ınıııılarınuııla belki ''terör" aıınlıtı görmt•k b<>)& gltmlyor. Bari 
ı.cel)t•krl follıırnmı adamlardan mürekkep ietlkl&I. mahkemeleri kura.hm. 
Hlikfüulrr bıılla ı;ibl lnı;in. \ urguR<..'\IDUn malı, mülkü, paruı hel'!Jtı)I 

tı.ıı.lııt·\P alıııttın. Hıtkmız o ?.aman bu eanavarlardao )Urdda "~ı kalır mı? 

ln~iliz liceralizmi, hatta ~lil· 
lcUer C~iyctlnin bünyflfoi A,·m. 
ıı.a milletlerinin ihti.radnrı iıı~l
liz komisyoneuhığu :1~ trdariki 
r;5'asına dayanırdı. Bü •ük harp 
h<:nraı.ıncla A\·rupanın bün\'f'ı-i bir ,. 
'ahdet arzeıler gitıiydi. Bıı 'ahdet 
ılcniza-~ın yerlerden !::elen ~?;;\'il~ a 
olan ihtiya~t.an ileı·i ~eliyordu. 
lhiyiik haı·biıı St>nıınılıı doğan bir
lik man1:ıra.<ı1 Avrupaya büyüte bir 
nnonim şirket lathiyeti vennitti, 
en büyük aaiyon AnglOIMsonla· 
nn elinde idi. Şirkete o hiUonee"i. 
yordu. 

:jırkcl, hunlnrla dı.ı ıktıfo clı ıi• 

, l'l'Ck ıneıııuı· Ye miic;tulıclcnıll'rİn<' 

ıniilırcııı ihli)aç:larını ııyııen kıu·' 
sıluın~u knrar vermiştir. ı:ski zn·ıı 

nisbetleri baki knlncak 'c maaşlar 
zıııııl ı olarak ıılınacaklır. A) ııi!ı :ı• 
c;ıırcllle yapılacak yardımların p. • 
rıısı suretilc alınmayacaktır. Şirket, 
diııı 'erdiği bir kararla ilk olar:ık 
memur 'e müslal1dimlerine iki:ıer 
kilo şeker dağıtacaktır. 

Türk vatani.nın mukaddcraluıı 
göklerin kahramanı bir ııesle enına 

nt'I tdebilmek için hava J.."r1rıınıwın 
yapılan yardtımıların arkası keıı,. 

memt!lidir. Ftrrem1 :zi bıı maksol l· 
çi11 /fava lmrumıına ıır.rmrliLJİZ. 

savi haklı milletler tnr.ıfındaıı 
tetkilidir. A \'rupa silahla ıtıda 'e 
lıam madde kaynaklarına gidem~ 
dlğine göre bunlarla auca.k 11ulh ve 
in'Mlnhk yoluyla anta§ebilir. 

zulmuştur. 

Bunlar arnsınd:ı Bcşiktaştn lı•• 
laııııır, Ayaspao;,ı<l;ı. Miihendb; oırn· 

lıı önü, ile Faııh \'C Aksıırnydıı ııııılı 

telir ,·oJlnl'd'ır. Belediye bunların 
t:ımlri içfo Cenhleri nıiidiirliığiln:: 

HAKKI SUHA GEZGiN 

emh·ş~~~'da'. ~~~~ l 
Arabaı;nıın kızı baş artisti 

Heinrich George 
Din )arattığı 'Hl ı .~hur 

::ue ADALET'in 
Şarlt da.nalarl~·le ~iği: 

Kısmet 
görWmemlt ve çoıkun bir rağ' 

bette devam cdıyor. 

B UNDAN cHi sene ouce ~·a. 
u hayatına !;irmi5 olan 

A )manya yeni nizam dava., 
1 

ile Avrupa milletlerinin ili· 
tiyaçlannı ~rktan, Rııı.yadan te
darik etmeyi üzerine aldı. Bugün 
i'se ne denizler ıı~ılmııı, ne de nı..s. 
ya A\nıp:ı~·a kifayet edet"ek bir 
•ııu111.ara an.etmlttir. A, . .,..,. kıt. 
Mc, yokluk içindedir. :\vm~nın 
blrli~ini t~in etmek onun dlln· 
;\'a mikya.o;mda ,.e dünya mi!let!eri 
ile mübadele yapınıwna imkan 
'ermekle mümkündür. Bunu o e"· 
ki biiyük :ınoru"m "irkef terriitieo;İ 
bceermıedi. Rakibi o :rn «'İhan 
şampiyonu da t'IRu.'·ı halletmi-. 
değıldir. 

Meeut bir Auupa birliği ancak 
koloni •i&temini inklr eden , •• her 
millete mü.sa' i hak bbal eclen 
hir -zihni;}·etin dünya)"' Jıakim ili. 
ınasi~le temtlı edilebilir. • · 

1 Her ı.tta Yeni UFA 

ı a.ltmış bir kaleııı ü~tauırun altın 
jübile8ini yapoağa hsz.ırla.nan 
'l'ürk Ba~ın Birliği İstanbui mm· 
taknımuıı ı;nlıı;kan baıkanı Hak. 
kı 'fımk U , bize kadirbilirliğin 
en ibretli iiı·neğini gösteri or, bu 
hadisede Hakkı Tank Us'1111 acı ... 
nı zikretmege, bu guetenin u
hiplerinden olması şekliadelll im· 
smıi cluruma, aali engıet t~kll e. 
demez. ('ünkU böyle bir lıapn, 
anca.l,, bol ın.alı bir komisyon \'e· 
;ı " ~.engin ı:<"!lrlr bir <'Cll1iyetin 
meydana ~etirebile<'eği iııkeıı, o, 
;ı a 1 nı:r. ba.-.ına gerçe~ten emsa.Jsi:r. 
~~yılabilec-ek hmıosi lditüpha.ne§İ· 
nin içinde 'e dışında ~ylıtrdan. 
beri ıleğoıc tıetkikçlnin göstere. 
miye<'eğ1 bir sebatla !:ahıtarak ha 
değeri i netieeyi ortaya !:•kardı. 

l.IWJ&rı ı.lk..1Motbu mqrekkebi 
gördüğü gündft elli t>enc bOW'a 

hu altmı~ bir ki,inin tekrar bjr a
ra3 a gelmesini temin eden ,·ıu
lık, filba.1.ika o hw.mi kütüpha· 
nedir. .. \'e Hakkı Tank Us'un a. 
l'ianmak bibneyeu toplam:ı '~ &· 

ra.5tmna ı;a~Tcti .... Kendisile be. 
ra.ber ~nlı,tığm1 on iki sene l~in· 
ele o kltttiphanealn rallannı dol. 
d111'Ul JcUeUklil büyüklü ciltlere 
nioin o derce:: mahab~t besle· 
dlğjne hiç bir zaman hayret et
medim. Çünkü J:iinün brnrtde en 
7cngin teferrüatlı pArlamento ta· 
rihiml:dn yAzıbn11 ına o hazine
nin )'rdRn edeceğini bildiğim 
gibi. bir giın tle böyle milH edr. 
bi 'e Ml8ya1 önemi' olan büyük 
bir hidhoenin yine o kaynaktan 
ik>ğnı canlanarai< gele<>tek netıil
lere bir ibret \'e lmti-ıııl nHmnnc
ai te!>kİI eft~,.~llin~ ,. .. •· 

D:ıvan,n hal çar~i. A\nıpanın l'oksa Avrapayı mücerret ola-
'e dfüıvanın hih·iik himilnln lliİ· rak t8118n'ur etmek &rtık mümkün 
fıı:r.u nltındn <le~il )<f!ndiferinin 1m. neğldil'. MüCıf"ıTet bir A \'MIPR ta
rırnakl:ırı kooperatif bj'rliğin mii. ı ~ll\'\"Unt Anupayı harap eder. 
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~EMLBCST 
(it~ -.. · "~~ 

Yazan: ZEKi ME.~UT ALSAI'-' 
Hilmi lı.miri iyi bilirdi •• Gazinoların hepsinde nargile de, bira da iç 

mııli .. Tôıillerde memlekete gidip gelirken daima bir iki gününü, lzmirde 0 

!ellerde gec;irir, ve hem mektebin, hem de ailesinin haberi olmadan eğlenır 
di •• Hattô onun biı ikı umumi evde kadın dostları olduğu bile söylenirdi .. 
Bır gün bu evlerden birinde mektepte sertliğiel şöhret bulmuş olan bekôr 
noc.:alardan birıle yüzyuu: geldiğıni Mustofaya onlatmıJ, ve neticeyi me 
ra~lo bekldiğinı soylenııştı.. Fakat hic; bir netice çıkmamış, iki taraf do 
sıikütu tercih ederek tıcldheyi aralarında ört bos etmeği muvafık görmiıt• 
!erdi .. 

Kasabolı izzet, Mustafa tipinde, uysal, arkadaı canlı bir talebe idi .. 
Onun do siyasete merak sardırmıı olması, Fransızca gazete okuması, 
Les An!'laıes mecmuasını muntazaman takip etmesi, Mustafa ııe araların· 
~a s.nıf oı kodcıılığı üstünde bir dostluk vücude getirmiıti. Birc;ok teneffiis· 
l"ri memlekete henüz yeni girmeğe boşlayan fikir cereyanları etrafında 
miınokosl'.l yapmakla gec;irirler ve bundan zevk duyarlardı •• O da Mustafa 
gibi silT"riye kadar gencliğin hasretini cektiği zevklerden uzakta kalmııtı. 
O rlo, hır.ir'rı heı gün, her saat göz kamaıtıran, baı döndüren tahrikleri· 
ne ş•ıncJiyc ~aciar kapılmamış ve anlara mwkavemct etmişti •• O do Musta· 
ça gib. y:.ılr.ız şe.ıadetnamesini beklemiııi .. 

Si..,di Ü<; arkadaş da lzmir idadisi mezunu idiler .. Talebelik bitmhti. 
Yeni bir tolcbeltiı; boyunduruğu altına da henüz girmemiılerdı. Esasen 
H'lmi iç'n, b:ı mülôhazalaı ile vicdanını tatmin etmeğe ihtiync yoktu. O 
bırc:ok ncktaıcırdo tabiat kanunlarını, cemiyet ananelerine tercih eden ve 
biraz rlrı Lıu ııizdcn ya•amaz telôkki edilen bir gençti. Diğerleri de onun 
bırkoç c!cfolCJr vôki olan davetini kabul etmek için, ancak bu zamanı 

heklemi)leıdi .. Hilmi de kendisini memnun edecek derecede ıelıadetno· 
rnesinı alır ı~h. lıte o, keııdisine bu muvaffokiyelle az cok yardım etm'ş 
olan arlmdo~ların'l bir karıılık olsun diye, eğlence prograrr.ını uzeri 
ne almıştı .• 

• * • 
Kasabalı lnet marpucu masanın mermeri üzerine bırakarakı 
- Yr.ıhu, baiJm döndü .. ne sert şeymiş bu! dedi. 
Beroamnlı Hilmi gülerek: 
-- Cabuk ic;tin .. Alıılun olMayınco, boyledir. Hafü hafif ç~kmefi. di 

ye tolinıat verdiktEn sonra, bir kere daha nargilesini tokurdattı .• 
Mustofo da haliyte N'ılmiye hale vererek, Hilminin talimc•ını tatbil( 

ediyor~uş gibi görOnmek icin, hafif bfr nefes çekti.. ve ağzına dolan dır 
ma.,farı c;abucc;k püfledi .. 

Üç mkcıclaş, programın ilk maddesi olarak Kordonda Bellcı Vistı:ı 
gazinosunda nargile içiyorlardı •• 

' 
urnaı en •on dunya hllllerlt•rl 

LUT FEN DiKKAT: 
gec.:e aeanslarmda dönmemek i<;i 1 

blletırrlnlzl evvelden alrlırını:r. 

Telefon: 40380 

Hcıva ~ıccıi<, deniz sakindi .. Vakit akıama yakındı .. Denizi yalayarak 
l:miri se-rinletmeğe gelen rüzgôr, Kordon piyaıacılarını yavoı yavaş evle· 
rinrlen çıı..ınağo teşvik ediyordu. Güneıin tepede bulunduğu z::ıman uyuş· 
'llUJ gibi görüneıı ~ehir artık yeniden canlanıyor, sakin ~okal<lar tekrar 
kolabolıklaşıyordu •. Gazinolar, misafir kabul edecek evler gibi, hummalı 
b:r faaliyet gösteriyorlardı. Masalar, sandalyeler tanzim olunuyor, kuru 
·ıe sıca~ parke taşları sulanıyordu. Garsonlar şuraya buraya koşuşuyor· 
lor, çalgıcılar ületlerini muayene ediyorlar, ve birbirleriyle ·akalaşorak 
a!·ordlarını yapıyorlardı. 

Bello Vista'don Kordonu ve denizi seyreden üc; arkadaş da sankı 
muhim !:-ir vt<ı.ıfe görüyorlarmış gibi nargilelerine dalmışlar, yalnız. onla· 
rın tolcufulorırıı dinliyorlordı .. 

Muslofa, bütün günü ve geceyi.nargile zevkine! feda etmemek için, 
nefeslerini ıJaha hafifletmiş, ve daha az duman püskürmeğe baılamıştı •• 
lnete ~e aynı şeyi tavsiye etti .. Hilminin tonbekiyi deği$tİrmek teklifine 
rN• olmadılar .. ve onun nargilesini ıoz.elcmeğe gelen garsona, kendi 
norgilelerıni kaldırmasını söylediler .. 

Hilmi: 
- Çocuklar ıiz. de cmma tabansızmı11ınız ha!. diyerelc ıoze tönbe· 

kisinden yeni yeni dumanlar püskürdü .. 
Mustafa ıle Hilmi bir müddet sersem ve seuiz bir halde, onu ve nar-

oilesini seyrcttile• . , Hilmi onlara: ' 
- Haydi, birer sade kahve ic;in de içiniz. basılsın, dıyeıek garsono 

se'1endi .. l)ç kah"e ısmorlodı .. 
Kahveler icildikten ve Hilminin ikinci nargilesinin son dumanları do 

sowruldukton sonra üç arkodaı Bella Visto'yı lcrkettilcr •• 
Sırn programın ikinci maddesine gelmhtl.. 
Bcl!o v~~to'dan çıktıllton sonra hava almak, ve piyasa edenleri sey

retmek rı·cksodi)le evvela Ponta istikametine doğru uzandılar Kordonun 
ıenholo$moğa başloyan noktasına gelince geri dönduler .. ve kramer ga· 
z.inosunun iinCne kodor yürüdüler. Hava, deniz., ve hareket onlaro ıaze 
kuvvet vermiş gençlik id~hlarını yerine galirmitti. Hilmi gozınoya İ$o· 

ıel ederek: 
- ) cmegi burada yiyeceğiz, dedi .. 
dç crk(ldaş, goı.inoı~!Jn kapalı yeri.ne yakın hi~ masa secıp. oturdular. 
Mustafa ~o~ c:lcfa bu Kromer gazınosunun onunden gecmış, ve ora· 

r!cı o:Jrcınları, eğlenenleri gıpte ile seyretmişti .. Bu gazino, lzm:rin en koz· 
opolit en kolobohk bir gazinosu idi.. Kimindi?. Hangi millettendi?. 8u· 

:sını biln.iyordu. Hattô Kramerin ne olduğu onun için belli değildi. Ga· 
zıno mu? Lokon!o mı? Otel mi idi?. Fakat kalabalığına, ve lonuşonlarır' 
tüılü dill<'l.rıe bakınca onun, lzmirin 8obil kulesi olduğuna hükrredile· 

bilirdı .. 
Kran·erın şöhreti, lzmiri oımı$, ve Ege mıntakosının en lltok ıncır 

hohçelc•:rıc, tıağlarıno kadar uzanmıştı .. Onun lü~s ~e faaliyetini '.'1ühim 
i'>ir nisbdte bu bahceler. bağlar besliyordu .. l~te $ımdı Mustafo do ılk s-. 
fohat cörrcrtliğini Kramere tahsis elmekle herkesin anlıyabileceğı ve tok· 

dir cdeceÇ;i bir hovardalık yopmı' oluyordu .. 
HilMi geler gorsancı: 
- Üç duble getir, mezeleri de beraber diye e"'ir verdi •• 

- r.ı..,omr var 

Bu aradu, altmıs hır kuıew. uı;. 
tedının, bu yıldtinihnl dolayll!dle 
duyaeüllan heyecanı tuarlama. 
~ (&I..-ıyorwn ••. ~'Unktt ba gibi' 
kutlama ananeleri edebi !Myete. 
mizde yer tutacak olursa, bugün 
aramızda bulunan bir ç.ok 3 aşıt
lamnızın, kendi e11i yıUamun 
dönüm hıt.reketinde aynı beyeoft. 
nı fRzla ile tatacaklanıu tahmin 
ederim. 

HiKMET MUNIR 

Belediyenin yıldırım cezası 

Be tediye ıişlıerine bakmak üzer 
emniyet müdüdilğUndc teşekk\il 
eden müdür muavinliği bir ay !:at 
fında 800 e8na.fa yıldrrmı cezMı, 
7M E6Ilafa para ~--ı vernü::ı 
'i ı 75 n<>ksl.n ckm~k mllsadere ... 
miştit 

... -· 
..\ltm f iyatr 

I>ün bir R~ııdı~ e allının fil'8tı 
33 lira, külçe- altının hlr gram fi• 
:rntı i e 452 kunı~tu. 

Mevlud 
Rad)olln Dit Macunu wblple.rt Ne. 

ctp ve °'mit Akar Kardeşlerin Pe. 

1 
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MERHUM 

Hüseyin Avni 
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1 
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1 Camii "'tftad. llMJ\'1ftda ~ IJl 
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Fransada Malatya mebusu 
Hilmi Oytaç vefat etti 

Gıdasızhk yüzünden işçiler çahşamaz, 
· hale geldiler ! 

~33.000 işçi Alman. 
yaya g6nderilecek 

Vl~i, 5 (A..A.) - orta ve cenubi l lçln Marajlya, Llmoge, Mootpeıue~, 

Fransada hüküm suren kuraklık bu Clermont Ferrane c:evreJ..,rlJıt gez<!'. 
yıl memleket l&JeBl.nl vahim surette tt haber almm11tır. 
~UçleıUrecektlr. 60 eenadenbert bu 
Jcrece kuraklık olmamı1tır. Çayırlar 
tamamen aararmııtır. SUrt\ler pek u 
yiyecek ot bulmakla ve bep.k tanele. 
rt de yan yanya boş bulunmaktadır. 

Cenupta önemli bir gıda maddesi, 
ııan domates o kadar a.ıatml§Ur iti 
erbest Fransa bö!geslnde bUyUk bir 
abrlkaya mensup bir doktor §Öyle 
Jemişllr: 

"Gıdasızlık yava§ yav~ eserlerini 
vermeğe baglıyor. Ekseriya kadın ve 
rkek lgçiler fabrıkada makineleri 
oaıında veya sokakta dU§ilp kalıyor
lar. Kimse ıı,çlıktan ölıııuyor. Fakat 
ağrr ağır eriyip blt)yor. :RugüıikU ~ 
da rejimimiz normal mevc:udlyeU te. 
mln jçin hiç de k4!1 detildlr,I, 

* • • 
Nevyork, l'ı (A.A.> - \'lfl taratın_ 

dan tayin edilen blr komlPyonun, Ll. 
vaJln karan mucibince Almanyad!\ 
çalı§mata gidecek iKilen toplamak 

Göndernece < işçiler 
Londra, 5 (A.A.) - Vl~i radyosu. 

na göre, Llvaı e!ln Atmı.zıyaya ıs;-ı Malatya mebusu Dr. Hilmi Oy-
bin mUtebaaau Franınz anıcl.?ıl gön. taç vefat etmiştir. 
dermek çarelerini araştırmaktadır. ~nazcısi bugün ııaat 12,30 da Ka 

Geçen haziranda 50 bh: Fraıuıız e. c.ııköy kaymakamlığı arkasında 
alrlnln memlekete dl:inmer karoılığı Damga sokak No. (6) clnn kaldı • 
olarak Almanyaya 15 bin maden s.. rılara.k na.r,ıazı Osmanağa camisi.11. 
meles\ gl:indermeğe razı oıınuıtur. <ie kılınacak ve Karacaabmet me-

Vl§ı kablnealnde endU8.rf !stlhaaU zarlrğrna defnolunacaktır. 
devlet Mkreteri olan Blcneıon:ıe, pa._ Valot: Mesai arkadaşjanna ve 
zar gUnU bir gazeteciye eylUI ayım. ~~lesi efradına ta.ı.iyetltrini bildi. 
kadar Almanyaya yalnız: 17 bin 4ç! , r:r. 
gittltlnl l!f& etml§tlr. 

Devlet sekreteri, Alma.ııyaya Fran. 
sız l§Çl81 gönderilmesinin muvakkat 
bir hareket olduğunu ve ı,-::ıerln Fran 
sada kendi fabrlkalarma "6nmeler1H 
netlceleneceğ'ilıl al:Sylemlşrjr. Frans•z 
i§ÇiJerlnln Almanyadakl 11eretler1. btl. 
tün ticaret ve endUstrlııl:ıde tarhedı_ 
lecek bir vergi ile kapatı:acaktır. 

Habeş krahnın 
aKrabaları 

esaretten kurtuldu 

ViLKi ÇANKAYŞEK iLE OÇ-
Kahlrtı, 5 (A.A.) - Deyli .Meyi ga. 

zeteslnln Kahlredekl husust muhabir:! 
imparator Halle Sela.&lye a!leal az.asın 
dan 3:5 k~lııln mentada geoen blr kaç 
ıenede.n aonra memlekeUerjne dön • 
mek tlr.eTe Flllslinden Kahlreye gel. 
diklerini bildirmektedir. Runlarm a. 
rasmda Raa Kuaanm kısı. Raa lmru. 
nun zevcesi ve hanedana mensup zUm 
re reialerlnin aile efradı vardır. 

BUÇUK SAAT GOROSTO 
Vilki milletlerin nastl bir hürriyete 

.muhtaç olduklarını anlattı 
-----o--

Yugosıavyada 
MltteUIE tayyareler 

uçta 
Çua.IWıg, 5 CA.A.) - Dün g:

r.eraJ Ça.rıkaytek ile Uç buçuk sa
atlilt bir mUJak:tt ya.pan V:Uki, bu
gün öğleden sonra generalle tek
rar göriişecektir. Müza.kereleriu 
mahiyeti açığa vuı:ulmamJltJr. Bu
gün Vilki, Çindeki Birlefik Ameri
~a hava kuvvetı"ri 'kumandanı ge
:ıeral Qetlolt ile yemek Yemlttir. 

Vilki, Çımkingden ayrılmadan 
vvel Çindeki Birleşik Alııer1ka 

'rdusu kumandanı general St!lvnl 
le öğle yemeğini yiyecektir. 

Çunklnc', 6 (A.A) - Af. Vandel 
Vllki dl1n Çlııll yellin aalter çocukla. 
rınm l:İir kıam:nm da hal.:r bulundu. 
tu bir çay r.iyafeUnde .ııöz: alarak 
harpten annra iyi bir dllDya kurmak 
lUzumunun ehemmiyeti Uzerlnde dur-

Staline 
göre: 

ı · Klttelllllerla 
yardıma azdır 

2 • llllacı ceplle 
birinci derecede 
ebemmlyetUdlr 

Nev;>ork, 5 (A~J\) - Amerikan ba 
smı muba.rrırlerl, Staılnln lir.ine! ceb. 
he b.aklmıda bjr Amerjkan ajanar mu 
hablriııe hitab eden mektubunu an. 
laYI§la mUtalea etmekte, tı:.kat bun. 
l&rdan pek az.ı İnglli.z: ve Amerikan 
stratejl ml1t.eha.asıa1arını t~ mey 
yal görtınmektedlr. ÇUnki umumi ka. 
naat. 80J1 ve kat'I karar vermenin 
onlara alt olduğu merkez:nde bulunu. 
yor. 

Nevyork Hcrald czcU~le dlyor kt: 
Ruslar, kendilerine nuarı dikkat} 

.. aııb görtınen hAdlscıeri J..abU o!duğ .. 
ı<a!iar basit ıekllde gi:Sstcrmete kuv. 
vetle meyyaldirler. lklnc, cebhe ı,ın. 
de de bu izah acıkca anlR?ılıyor. S~- 1 
lln, ikinci cebheye daima. blrlncı de. 
recede ehemmiyet verm~Ur. Karı.r 

verılmesl Icabedcn bir m:?selevarsa o 
da ikJncı cebhenln ııe zaman arılaca. 
ğını tayin et.ınektir. Bu zaı.nan, hA
diııelerln nevi bakımından hs.lkm t&&. 
siki ile tayfn edileme&. Halkın yapa. 
bileceği §ey, bir an evvel hal"!kete qe 
llmetlne ' intizar ettifln! açıkça göa. 
termektır. 

Nevyork Tjmes gazetetı. td. Ru:ı... 

veltin de kaUy~~e beyan ettlgl glhj 

lngillz - Amerikan atrat-,:ljal hedefi. 
nln kabil 'Oldujıı kadar erken taarru. 
za geçmek olduğunu hatı,·latıyor. 

• * .. 

mu§ ve §Öyle deml§tlr: 
"Bqka blr harp için mı, nutuz böl. 

guıl, mandalar ve aalre)'i ortadan k.ı.l 
dırmak jçln mi, mU.takbel harplerin 
tobumwau saçmak lç!n mi çarp1Jıy:.. 
rua? 

Villq ıımu ilA.ve etmfıur: 
''Ben bOtUn mUletlerln hUr olmata_ 

rmı ve UDdi baklld te:uayUUerinl 
ı ~':at ariyıp bulmalarmı devamlı 

bfr aurette istemekle hizmette bulun 
mayı araıı ediyorum. 

ıı. Villd, madam Çank,yıek'e dö -
nerek §Öyle demfotır: 

"Kadam Çankaytek. bu harp biL 
lllf zaman. dünyanın na!lıl olmaaı HL 
zım ıeldiğini yUkaek sesle bafıraca. 
ftm. 

Hindistandan 80 
milyon lirahk 

manifatura 
getirtiliyor 

Ankan. 6 (Valut muh&blrinden)
ll&nifatura 91yaaı üzerinde görtllen 

Almanyanın tedbirler aldıiı 
haber veriliyor 

Lo"<lr~ 6 CA.A.) - Yugoela\-. 
yadaki Alır.an ar.keri kumandanlı -
ğı tarafından netre<Ulen bir teb • 
lığde dtlııma.n tayyare~rinin Sr•• 
bistan Ü7.erinden uçarak halk ile 
temas ctmeğe çRll!ltıklan ve bu a
rada muhtelif şeyler attrklan kay 
ciedilm~ktcdir. 

Tcbli~de bazt bölke'erde tayyıv 
relerin istUtametler.inJ tayin ede • 
bilmeleri için at.eş yaluldığı ve hal 
kın düşman tayyarelerine bu su • 
retle yardmı ettiği ve mUcıin;ı!eri 
haber ve.rmcdiği iç:.t m·saı tctikil 
tdecek c:enlar verileceği ilive e " 
<!ilmektedir. 

Londradaki Yugoslav hilki.ı~ti 
Yugoslavyada şiddetli misilleme 
hareketle:i yapılmasından kork • 
maktadrr. 

Meıbar bir Almaa 
denizaltı komatam 

ildi 
buhranı bertaraf etmek maksadlyle Loorlra, 5 (A.A.) - Almsn rad 
HJ.udiltandan 80 milyon ılralık mani- :re.su topyriti.ın 263,000 tonil&totuk 
fatura. e,yaaı getlrjlmek~dir. Bunla: 30 gemi 'ba.ttnın denizallı gemiıi 
dan bir kısmı §imdiden lıırluııula gel- kumandanı binbqı Mtıetselburgun 
mif bulwımaktadır. Geri l<alan kıs _ ıkumanda ettiği den·nı.ıı gem sin 
mın d& yakında getlrll:nt'ajne çalıııı de ö1<lUğünil bildiriyor. 
maktadır. Bu e§Yalar .lcurulacak bir ~- -

§lrket veya Ye:'ll mallar pazarları e. Bulgar gazetecı·ıerı· 
liyle eatı§a çıkanlacaktır ' 

Ankara lstanbul 
yolu açlldı 

A nk:ıra : 6. ( \'ıık il muhabiri nı1c 1.ı 
- İslanbul • Ankara 3rusıncia yıkı. 
l:ın köprünün lonıiri işi so~n crml5 
lir. Her ~ün ,\n1rnraclan knlknn 
ekspres hURÜn •le :ıyııı sa:ılte kalk • 
ınt§lır. Yarın fsıanbuldan kalkııc·ok 
firen oblrgün al..şam üzeri Ankar:ı 
ya varacaklır. 

Romen orduaunun itıal 
ettiği yerleri ge~ecek 

8ofya, 15 (A.A) - Bulgar ıazetecl
lorlnd.en mll:-ekkcp bir heyet dUn Ro. 
manyaya hareket etmlıti·. Heyet Ro 
manyada on gUn kadar ke.Jacı&ktır. 

;Bulgar mlsa.tırler bilhuı:ı Ro:nen or. 
dusu tar:ılından l~gal edilen bölgeleri 
ziyaret edecektir. 

vaııaıa tetllllllerı 
fBaparofı 1 nci sayfada} 

190 k~ p:rinç sat.n11Jjlatdır. 
suale ıu cevabı verrrtıtir: 'ü ytinyn.ğr iatlhsal mıntakalannda 

- Bu yardıma Sovyet Kuıyanm ucazlatılat'ak 
Alman Orduauııu ür.erjne çekınek su_ Zeytinyağı fıyatla.nnm artış se-
retll• yaptıtı yardım ile kıyıuı edlllr. beplerj Uz.erinde vilayetin tetkik • 
ee pek azdır. lerde b'.ılun•luğ-Jnu yazmıştık. Ta. 

Londra, & (A.A.) - Sta11n A.asocla J cirlerle yapılan konu..,mada tacir
ted Pıeuin ıklncı cephe. mutt .. tlkle. ler, sebep olar:.k istih.'3al mmtak.~· 
rln Sovyetıere yardımı b<ikkında ao- lanndaki fiya.tlann yilkf:ek oldu _ 
duğu ıuanen phst bir ır ektup gön. ğunu göstererek bu artışın b 'r mec 
dererek cevap vermlftir. ~·aıın demi; l.ur~yct halinde yapı:·d·ğını bilrl:r _ 
tir ld: mişlerdir. 

·•- ikinci cephe, blııııcl derecede Bu !ıU9USla SLIAkadRr makamla. 

Salomon adalarmda yenidenı 
ı büyük muharebeler oluyor 
Japon sözcüsüne göre Ame
rikan u·çak gemileri zayı oldu 

I Tokyo, 5 (A.A.) - Japon do- imparatorluk umumi karargahının 
Dt.LnlD&CJlJft 8ÖZC1IBi1 Amiral Hirai- teb]iğine intiaar edilmektedir. 
öe cen.u:p batı pa.süikte ve başlıca Amirn.I Hiraine, dUşm.anın .ka -
S&lıomon adaa.ln yaJcuımda ol.ıuak yıplan arasında bir çok Amerikan 
üzere halen büyi.1.k muha.İ-ebelerin uçak gf'.mil~rinin 10 nak'iye gemi. 
cereyan ettifini bildiımiftir. Bu. fJİDin ve diğer 10 geınitJiD movc'.ıt 
mubll.l'ebeleriıı neticıllld. hııldlmda. bulunduğunu da bild mumir. 

Doğu cephesinde durum 
Berlin, 5 (A.A.) - Aıman Ol' 1 

<i1!1an bqkuaıandanlığının tebliği: 
ı K.atkıı.syanın timaligarbl bölge • 
sıude ve Terekin cenubunda hava 
tetkilleriyle aeeteklcnen .Alıman 
krtala.n düş."llanı istihkimlann • 
da.n ve ormanlıarm içind~ki mevzi• 
lerinden atmışlardır. 

vuç insan iki laraftan sarılım~ o'•I 
ma ana ra~n Abnanların lOlunu 
keserken 27 tank tahrip elmiş \ ı• 
tankların mürellebutıntlan 150 A ı 
man askeri öldürmfıştür. 

Mozdokuıı §;ma.li,a.rki.sindc bir 
Sovyet süvari alayınm büyük blr 
kmmı yolcedilmiştir. Birkaç yüz e
sir alınmıştD'. 

Tuapee limanında muha.rebe tay 
yarelerimi.z 7 bin tonluk bir Sov -
yet petrol rem~ini huara uğrat • 
m.ıılardır. 

Sta.lingrad muharebftinde piya · 
de ve tank birliklerimiz luaa men· 
zilli muharebe taYYUeleriyle 6*J 
bir işbirliği yaparak inatlı 80kak 
muharebeleri neticeainde şehrin 
tim.alinde bazı yeni Jnalı&llelerf 
uptC'bnif)ıerdir. Sovyetler ağır ve 
lmnlı kayıplara uğratılmıştır. 9 
tank taJırip edilmiştir. Votganm 
rarlanda.k.i Sovyet ~an. meydan • 
l&nna, topgu me~erine ve de • 
miryoUanna gece bombe.rdnnan -
ı .. yapJılm.lltır. 

Voronej köprüblflD& ıu.z.x boş 
yere yapt:Iklan taarruslar eenaaın 
da So~tler 80ft iki gün içinde 21 
tank kaybetmişlerdir. 

lloakna, i (A.A.) - IJnPt ötle 
tehlttt: 

4 llJı:teFln gecul kuvvetıerhnl& 

l!ltallngTad ve Kozdok çevreter!ıı~e 

dil§manla çarpııml§lardır. Baf ka cep 
helerden kayda defer bir haber alm.. 
mamııtır. 

'KAFKAS DACLARINIJA. 
Uerlin: 5 (A.A.) - Kafknsyanın 

batı şimal kı~ında Pazar günü 
karo ,., h:ıva ordusu teşkilleri ta• 
rafından hirbirinl takip cclen hil• 
curular yapılmıştır. Bu hücuınlnr 

emuında Bolşe,·ik~r. müle:ıddit 
ruc,·zileri kaybetmişlerdir. Bu mc\" 
zilcrln ele geç.irilmeııi ıçın çelin 
savnşlar yapılmıştır. En çetin .. a• 
vıış, ordu Başkumondanlığının \'er 
diiti mnlt"ımntn ~rt". bir cl:ıj!ııı y.ı· 
macındnki mevzileri heder tutınıı,
tnr. Topçunun nttıiıı mermilerle pi 
ko nçai<larının bombaları bu iı;tl -
ud nolı:tasını döltdükten sonra r: 
l\ıde kun-etl düşınanm yaptığı !:-il 
tün karşı tııarruılnra rağmen i n.ııi· 
la devam eden bir savaş esnasın
da bu noktayı zapletmiştir. 

Terek'fn crıı" 1;unıh Dolşeviklt'r, 
ıı.avaflarm ceryan ettiji araziye bin 
)erce mayn dökınıüJlerdi. Ayni J:a• 

manda dü,ınan Alman kıtalarının 
ileri harekelini, i~lihkl!mlar, sipeı
ler ,.e tank hendoklerilc clurdurm11k 
üınicHnde ldi. Fakat bütün bu en· 
ııeller, düşmanın lnadla yaptığı mu 
kııvemete raitmen yarılmı:ttır. 

Hava im \'Ve ileri bu kesimdeki 
1ıııırru:ı:Jarını bilhasn dü~an cep· 
heı.inin gerisindeki taşıma harekı t 
l•rine te'\•cih et.mişllr. 125 kamyc:ı 
bombalarla tahrip edllmi4tir. 
.UOSKOVA MltnAFhERI B/tı 

MiKTAR ARAZI TERKETTll.F.H 

AlmanlJr şııııdl Stolıngrnd yolu· 
na "Ölüm ~olu .. hwnini vennişle~ 
dir. 

ltm tayysre<'ilerl imtihan geçiriyor 
Londn, 5 ( A.A.) - Kolumbi

ya Brodkasting Si$tem'in muhabi
ri bugün Moskova radyosundan 
yaptığı neşriyatta demi~tir ki: 

Sovyet hava kuvvetleri §imdi 
Stalingralta öyle b1r ioıtihan ge. 
çb-iyor ki bu, Britanya hava kuv
vetlerinin İngiltere hava meydan 
muhareobesbıie geçirdikl,eri imti -
hadan tlalıa süreklidir. Bir çok Rus 
pilot.lan düşmanla savaşmnl< için 
günde dörder defa havalanıyorlar. 
Rus tayyarecilerinin imtihanı, Şl
faklı he~r ilk Alman bomba u
çakle.rı ıchrin dolaillarında g5 -
.21Ukünce ~lamakta ve ancak gU. 
nq be.tarken tekrar cephane ve 
~mıi.n almak üzere dlişman bom
balan ile delik deşik edilen mey. 
danlara indikleri zanıan bitmek -
tedir. 

Pin c-eph"i 

Rela"nki, 5 (A.A.) - Son 24 
Mat T.&r!ında Knreu beruı.hı cep.. 
hesinin muhtelif noktalannda lılar
g;ıh:klı ~~tli bir ateş faali> eti 
kaydedihui3tir. Piyade ve topçu, 
"6Celc:yin Sovyeıt.lerin yaptıktan so 
kulma teteöbi.i.slerini püskürtmüı -
lerdir. Kronşta.t kalesi topçusu 
Fin sahilini bombalamış, sivi!lere 
ait bi:la1nrs gayet hafif huarlar 
v enni,.c:t.ir. 

Doğu Ka.rcli cephesinin cenup 
keanundc Fin topçusu ve bomba 
toplıı.rı Sovyet kıtalanna ait bi':
çok zeminlikleri tahrip etmigler -
dir. 

F'.i.nlıiı:ıda körfezi üzerinde yapı
lnn hava savaşları esnaaın~.a Fin 
av ~akaln bir Sovyet av uçağı
nı dü.~ürmilş'erdir. 

Cenup kesiminde 4 Fın avc:sı 
~:! Sovyet tayya.resinden nıilrek -
kep bir teşk.ilin ~·v!unu kemıiş. 
(Lagg), (Mıgg) Ve ( 1-153) tipi 3 
av uçağını dıişürmüştUr. Bir Fin
Jinda tayyaresi Ussüne dön.'Tlenıi.ş. 
tir. 

Dün roce Sov,Ht uc;aklan Fin
lindanın cenup ve şimal ç.evrelcri 
üzerinde uı,:mu§lnr, mUteaddit ııc
tfrlere bomba1ar atr.ıııılar, bilhıuı
~a IWWn.ki iberine bir kaç bomba 
bırakmışlar, pek hafif hasarlara 
&eb:ııbiyet vennişlerdir. Uça.ks11va.r 
topçusu, bl..r Sovyet tav:varesini dü 
ıilnnilş ve bu tayyne He~inkl ya. 
l"Jnında denize düşmUştfir. 

jA:;ysı 
LAvaı•ın temMlan ~ 

vııı. 5 CA.A) - lııl, Wvaı bugün 
İ.!vJçre eıı:tsı M. Stukkl'yl harbiye 
mUatepn l;'eneraı Brldu'yu ve bahri_ 
ye de,•let aekreterl Amin.! Auphan'ı 
kabul etmJıtır . 

10 Çek kal"fUn& dldldt 

Bugün dünyanın 
bombardıman ıı 

yapıyor 

Ford harpten 
tayyareci ıı ğ i 

Desrboın • ~ 
- Röytcrin husuıl :ıo 
d11'iyor: ~ 

PaZ!lr günü Hanri 
t'Ü§tüın. Harpten ne!~ 
snnsever Ford, dün~ 
yük otomobil yapı~ 
7ll yaşında iken, d · _-_11 
) ilk bombıırdıman u~ 
rım başındadır. -~ 

Henri Ford ile ııarı;a ~ 
tan konuştuk. Ford d 

''İnsanl3l', d~ 
cJfüıUnmiışlcr, fakat 
kadar me§g-ul oımaın 
c:en dolavı da' inaaıılJ' 
derli. bi~ d~ha ısı 
bıraz daha fakir bir il ... 
lerdir. Bu !efer, ba.t'k' 
sulh elde etmt'miz 1 

sulh, alman derslere ~· 
re dayanmalıdır Onıit ~ 
harp sonrası de~11....a 
milletler, muhtemel ova;, 
tUn dünya federasyon 
caklr.rdır. Şimdilik i~ 
askeriz. Ben bana >'• 
leneni yapnorıL-n ve 
p:mir.;n yapması gerek 
l!fak gııyrc-ti dahi ihısı-1 
} apıyorum. 0 Forci, he.rbin bugii~ 
ııu nılinakaş:ı etmek i' 
1--Afi derecede maınnıstJ 
cıığt için muh~saınat~111 E..Üre<:eği hak.kında fil'. 
öırmemi~t:r. Hitlerin_ ~il 
Fordun yüzünde jst.iXP"" 

lnrı b~lirmiştır. 
Henri Ford, lıarptetl 

c.ılığm bl\yilk geJişnıeıett 
C1lRcağnu sö\Jemi"' ve d 

"fstikba'de havscıl~!. 
lerinin mi!letleri bi"~ 
zıyade va.iti tıracağtıl1 

memnu~~ 

Benzin ta 
devam ed 

Ingiltere r3d)' f' 
Türkçe netr' 

Londra: 5, <A.A.) ·- MoskoHı 
müd..tileri yakınlarda ileri hare
htler lcayde!mi' oldukları batı ıı'• 
mal kesiminde blr milctır nrazı teı 
kelmltlerdir. Enkaz h:ıllndHI evle• 
rin yirmi defa elden ele f(eçtiAi sö 
riilmliştür. Savaşlar o kadar ı,iddet
lidir \'e Sovyct kıtalan her an Ü!I"' 

tüı~üğii ele geçınnok hıısusund• 
dff~manı o kadar tehdit eLmelcteclır
ler ki. Almanlar ellerinde bulunan 
bülUn lhth·at kl!netleri, hnttA kön 
rü ve i:ıttLhkAm bölükleri dahli ol• 
mnk iizere kullanmak mectıuriye'in 
ıle kolı~·orlar. 

ÖL()M l'OLIJ 

Bern•, IS (A.A) - Prag-'dan haber 
verlldil'lne J'Öre, 10 Çek, vatana lhıı._ 

net •uı;undan idama ma.ıkdın. ecııl. 
mtotır. 

Holanda bAklmlr,. 

Etokllolm, & (A.A) - Holar.da'da 
hl.kimlere bundan böyle celse akdet. 
meden hUkUm vermek sa:thlyetı ba?ı 
ıedllmtıtit'. 

Londra, 6 (A.A.) -
nn pazartesiden itib~ 
radyO&U Tlirl•iye eaati18 

y1mlannda "İneiltercd' 
bir Türle mühe~niıl 
tm.. isimli nqnyaa 
tır. Necmynt her on bl 
pazartesi akş~'an Y' Mosko,·a: 5. CA.A.> - Retıter :• 

Jan5ının hususi muhabiri bildlri 
yor: 

Aıın:ınlnrın Sovyct ~llv\'ellerini 

hir:ız geri nlmnyn mıı\'affıık olduk· 
lıırı Stnlinsmıılın işçi mahnlleo;i şl:ıı 

ıli h•ı şehir icin yapılan meyd:an 
ınuharchelerlnin en şiddetli'.oiine 
s:ılınc olmaklndır. ' 

Amerikanın bir aylık ba'tl maıırarı 
Vqlngton, ıs (A.A) - r3lrle§lk A_ 

merlka eyllll ayında harp iÇin ağua. 
tos ayına nazaran 500.000.000 !az!q_ 
•iyle 3.384 milyon dolar ı.artetmııtlr. 
Bu mlkdar Blrlqlk Amerikada bir ay 
zarftııda harp için aarfec!llen en yUk_ 
aek meblafdır. 

Ameı llraddl ~ 
gazetıclJIP 

Moakova, o5 (A.A.) - Bir Amer•. 
kan gazeteaj muhabiri, St•lto ııe gl:!. 
ıilfmU, ve müttefikler taratmdan 
Ruayaıa yapılan yardımın ne dnece. 
\'c kadar mUeaslr olduğunu ve bu yar. 
'1·mı genl,Ielınek 14;ir. ::e yıpılmak 

-:rmg.,lo!lg-tnı ıormunur. Stııl!n IY.ı 

ehemmiyetlidir. Ruıyaya ~ ardılllı ıre ra müraca.a.t edilcreftc :letiluıal mın
nloletmek ve ıatab etmek ıçln mUtte • takalonndaki artı:§m ısnüne g~çil· 
ftkler, tJlahhütlerlni vakti ZAmanında mesi istenmiştir. 
ve tamamlle yerine getlrmeljtJlrler. Ayval.Ekt:ı fiyat yUkselmeslnln ö-
Ruayanın m:ıkavemett. Almanyanın nüne geçmd< ~ gereken t~. 

ve dıger berb&nrt mütec..ıv1z m!lle • bir.erin tatb'...'.< '!dilmosine ba§lau- J 
tin kablllyttınden yüksek l)Jacakt•r .. , ırıştır. 

Stnlingra<l cephesinin başka hir 
ke~imlnıle 33 Sovye-t asbrl bir Al· 
man hücumunu ak•mele ul!rutmış• 
•ır. Almanlar 70 tankla ve son s!!r
nllc ilcrli:rerek Sone! müclafaalıır.ı 
na hilcum etıiUeri zama bu · 

Akdenizde 
Londra, 5 (A.A.) - Amirallik 

dairesi dllşnarun 2 malzeme ge
misinin Akdenizde batınldıtını, 
tiçilncil bir tanının de betırılmı§ 
olması muhtemel olduğunu bildi -. . . 

(Baffarafı 1 "' ~ 
rnsi) i Alatürk'ün Ml1"91 

arkadaşlannın ırarretl r 
tır. 

t'mld ederim ki· 1 

buraya gondcrd1ıli 
sillerinin vasıınsıle 
rın Türkl)e ha.kkı!ld 



Hayat n hahlıg-ı ve iht.'f<8r hak-ı' , ....... r:.:: o l"eeı r.:;:ı ~-: Iı1 aıaz!!irt ıneyda ,, ~ ...... ı._· .... ı ... ı ~ 

~ıoa~ tüccarlanmız ne· diyor? B;--·dli.-------_-------;;k___ muharebesi 

-~-

te~tef ,~Olforof,, ncisoyfodoJ rünlişe nazaran sanki harp he - ş nga oru. 107_0· Tar·ıhı·11de Anadolu kapılarııı 
il~ 4 Crctla.ta ait tedb'rle~ ise ıa~n yarın lıitec<'!kmiş gibi lıure- k l 

0i <iüşu~Un: i:ra adn;ılcrı bi~!.;l • ket ediyo_ruz. Vur patlasın, ı;al l.lY· ıran at et b b 1 b 1 
trı dnJaet!e>ttir •. Yersız t~ıactim - nasm. hayır, hayır! Artık har11 a a arımıza açan u··yu·· 1 zafer 
0t.a fi Yı rnı fıyntlur ytiksellyor, .kt•sadıyatınn uymulr;ız. Gizli mal 
'da:ntı:ı.nn yükselmek ie:tı • cm, stoklan myda.na çlk:ınn·ılryc: Bır adamın bi:- ay zıırhntla ııwın ni clünla rekorunu lHPıınştır. j • 4 ~ ııun crtıı ~·aylfılannda ve §< rk 
•J...... y ~ola~ı mı -y~rsiz de- Azmin elinden n~ kuç r? Bu iş, lekelinde lıir peyg:ımlıcr gibi sc,· • Hiç şüphesiz Ahlscrı ao;rımı7.lf' 1 tutunmaya muvaffak o'rlular. 
l\ltı 0 ~~li ve ~erinde teiuıcü:n zannedildiği ko.1ar zor bir i~ de- lclıllme i 'c biılun di\nynnın h ı)' en şal nnı dikkat sporcusu el ur. \· Biz:>.n.s ordusu. CS'lSe;ı impal".ı- Biılim 12 ın"i a&r "çindc ger 
l:ııdıt X:· bunu öğrenm~k la - ğildir. Ondan sonra da yaı:;1~ışımı- rellle karşılonnı:ısı ichı fe\'k:ıliulc ''tıslur:ılynnın Sıdney .:'\ıyüz gazete torluklarmın geleneği ola.ı Ho. Hn.çltlar]a, gerekse Bfa.Mıs im 
~ i~ ve tı<lo':>i .den.kleştir- zı dtizeııJemcliyiz. Bu ıt.erait ,,ı. bir ~ey y:ıpmış olması ı:ızıın gelir. sinden tutun da, Japon A nki s'ıı • ~Jıla.rın te.biyycsini takip etml§, nıtorlarmın Anadoluyu geıi alır.. 
'~p 7decek galiba. mnzı•n. serbest piyas d:ın mnulaıı işte bunu ls,cçil Guı\drr Hiı!( ~ar,• lııın gaz~lc:.ine kadar hfitün <lün~ .. ı ~uni .rne~ezde h~u llMerlcıini i~.in 1'azırJadı.ltlan seferlerle kn 
~ınanı, .kamt' usullinden mi fayda bittabı temin edileniez. ıııış. Ui'r aydıı dorı dirn~ ıı reko:ıı ~azdelen ondan sitnyJşhP bahsetti ve iki yanda Rume ı ve Andeolu ve bitınt."Z tUkıcnnın bir mticade 

'da nıa~k 'IStiyorsuauz? Me~:ıi - Pahn.IıJığrkla nasıl mücadele kım11ştır. Bugün dünyanın en I~ ı ler. :\feşhur bir Amerlk~n rnuhn~rı· c,'{dula.rııu topla.mış, yanlann.gc. devam etti. Nihayet bu ımücadel 
~ delerinin karne ile dıı.gı- etmeli? orlıı mesafe ko~ucusmhır. 1nnnılmı ri on•ın için ·e\'york 'J'nynıls ;::ı • 1 risini her iki ~mn si.ivatileıi~ h7f.m ldıim ~ bitti. 12 ncı as:
' F:. a taraftar mısınız? - Bu bir ahliı.k meselesidir. ~.·cak muvarfaki~etlc>ri lıfitün koş ı zeksinde "harp bnşlıyalı beri r.:.: beslcntis. en gerilere de Runıe ı- sonundan itibal'cn tekrar .Anad 

ı..ı. tat~c~. CVC;t ama bi!iyonım SatrC'.1 'e alıcı, her vntandn~t.:ı bi- ve kiillür fizik kaidelerini aııu~t relele:-de nördü~tm hıırp lı:ırlr.I en -ticn ge~bildiği hı~st Y?n . hnhf lunun garp sıa:hitinc doğru 'l'ilr' 
Ü!\ ~aı- • Çok zor. Meı:;clfı. e\Gnck rnz da ahli.:ki endişe olmazsa ah- etmiştir. cntc>resnn lıavaclis .. diye ·n:r.ı~or. bilvaı1ilcn, akıncı stivnrı.lerı koy- lerin yeni ya)·ılması bsı:tlar'.lten b 
•ı ,tnl' ıı.,uıu çok lazımdı. ~ım- nacak trdhirlerin akim ktılınnsı nu fevknlüd~ atletin ı·ekorlurı Hnrp ~!masaydı IJ:"ıgııı şimdi :mustu. Sayı itibari) le Bımns 

1
or- taraftan c:ıa netice olarak Anado 

~C(tc k azaınan alıyol'Uz. Ve ek- ciaima mtimkündür. şunlardır: dünyanın ~n meşhur :ıdnnıı. olm:-sı dusunun yıu-ısıııdan caba uz o~~ bcyliklC'linin ortadan kıı kina..."l 
t~l'ti !l.rne Usulüniin knldmldığı Bakın size bir şey sôytlycyim: ı ).(il: U,2 : 4, 2 Mıl: 47,8 : 8, mulıakknkıı. Harp hirçok şeyler gi• Tilr1c c-rd·~ ~a o~a ka1:JI. ~ı<ı mer~::i bx devletin kunılm 
~~te.ı:f nıısıı haberle" ge'cligini B'z, simdi çok ı;Ukilr, harp ll~ı:ı- ı:,on metre: 45,8 : 3, 201111 metre 11. hl hunun dıı sükiıllıı geçilmesine. Tilrk tabiy~nı tak rı etnı.ıitı. Ya- \"t.ku:ı gelir. Artık Ana<lolu, bu 
t 1 İşi, c Yı:zt)or. Karne ile tevzi- ci~yız. Bumian, bi1hıı.E.sa tica:-et!e 8 : ;,, 3000 metre ı ,2 : 8 • selıcıı olmuştur ni bilttin ordu ntltydr. Bu atlı or- E.ır .çin:Je. ebedi t:.r Türk e.d:ıs: 0 

llııatıerV-VcUı. te~Jtilô.t iı;;:dir. Suıis- ugra§anla.r çok kfı.r etmişlerrlir. Gundl'r rekorlarını ormnn iş çil~ • T. l'. • du, 1'lilsta.kil tilmen·~re ayrılı~ or u:uc;tur. Bu halde, Anadoluyu a 
l'r al e nıani o'a.ca.k kuvvetli ce- Nankörluğiln sr.ası mı? Muhtekır, riııin ynpm:ığa mecbur olduklaı 1 ve tümcntarln her biri kendi sa- mak v~ 01'3.)'n yerl~ek b9.kım• 
~ ltaındtk~aıı sonr! mesele ka!- vurguncu, kuldan utanmazsa /,}. ç-0k :ısır işlere nıcclnındur. Gc~·en Ç ki I hasında ayrıca mılnevra yapabili· llan biz: bugürikü aziz va.tanı h 

1iir naatınd · "Y · ı l"htaıı t El' . _ _,_,_. · ocu arımızı 11ası r pt'"'' kuruvor duşı·· nan:ı '-ol· 1 zırlıyan fi.mi lerı"n en J.-.. •ııc"ıa . .., , i'a ·• ~Yım. :ı vur o.- '" u ansnı.. ımtMıuı{t nımc- ~ene iştirtık etti~i am!\tör yarışlıır bu""yu""telı"m?. yo' ...,.. J ' ' •• o.Jd"-' •n 
tıu~ "e't doyur.,, Sörlln kısa~ı tin l<ı:<irmi kı'-'Dletini bi'el'm ... Mr.. l~rak şiddetle ok at1yor ve keıı. hızgirt muhartj:ıesini s:ıvnıamrz ı 

• J da diskalifye edllincc çok kııınış 
ı'.Bll&iink am~fih, ih!.ik:i:rb. mUc:dcle ivin çok 'e bir dııha koşwya ı;eldil!l zanı.m 811.gi ile bakım çocuğun silıh:ı· di llıslerine dönüyordu. 7Jm sele~ktır. 

ll'ı1di U hav:ıt p:ıhal•bğı ta- ı-Jddetli ceza Jaznn. Nesiha.tln, bu biıliiıı dünyayı hnyrcttc lı1rnkncnAı· tini teminle her:ıber bııkım uıhnıc- Bir cuma günü basluynn mu- Bıı vnka han_gi gtln olmuştu 
....... C r, gnYtitabit m'dir? ı~ n ~ .. ürUmiycccğiİıi tecrubcler 1111 :ı,cmin etmişti. Fillıııklkn on "" tinizi yarıya indirh". Çocıı~unılzu•ı harcbe, akşam karanlığına kadar Eski tt?.rihçilerin es.:rlerindc b 

~ tJ.nıaa~tabiidir. M~a, bir ki- göstermişt:r. sonnı 800 ıncırcılen itibaren Liitıiıı knç aylık olduğıınn \'e 8 ku~luk tlevam etti. Ti~k tlimenlerı &.yr1 zı ihtfül.flar vardrr. Bunlarrı >, 
~i c~Yel Seksen kuruş olsun? - Af.":llak lfı.znn mı? dıinya rekorlarını kırmıştır. posta pulu ile adresinizi lıi7.c lılldi· B.}'n hücum ederek şil<ietli ok at· il. 5nu 463 hicret yılının zil~t 
,·1.11a s a ıı.ınn. Bu@n çeltik <!O - Hayır, Ağrr cez.'I., Mc!!cUı, fnsıınn nnorrı•ııl selen hu harn • rinlz :-;ize (BAKT~I OCOT) ler!ıniı- uiar ve g~"iye ~ekilmeye ba~ajı. ci.,'cinin 17 .sinde olarak g&'en.ıi 

lltltr.._ a.t.Jlıyor. Yüzde 55- 60 teşhir, emvalin mlisaderesi gibi. 1 ti • "' 
1 

.
1 

k . 
1 1 

• ıleıı "Ön derdim lar. Bizans odnısu, akMml\ dog- lerdir. Bu t?.kdirde l 071 a{;'Ustc".ı 
'''<ın" B ,c erı ~ııp:ı >1 n l'' ıçın ııı m• .t .., • 1 an hü . nun ]6 sın" -aı F~ ,_ !>ilin eren çdtik var. Demek - uglln p:ıhalrlık içinde en k"' .. ~ . ru, on arro. t ı .cum mevzııııe .... ..., ıyor, a ... at o 

~1 sau1~~. ~zanıt 100 - 110 k~ııı. faz'a E-in.irir'ze dokunrın !ledir., otu ı::clt:ğu, luzl.u~'.ın.dnn 1 fozln Çocuk Esırge.me Kıırurnu r.ı·nel yaklaştı. lişte o zam:ı.n muhtelif gün salı gü:ıUdiir. Ha~OOki muh 
"t( iti buıh~ ve ke.r da brrakrr. De- - Slyah dibet. Evvel~ mct.rc- ç:ı ışmıı · azım ge ctıt;ını an ıı.nı~.ş Jftrkt!:( An~·ara: mevzilerden Türk tfunenleri geri- rcbcnin cuma günU olduğunda b 
\h'itab·~~nkU pirine; fivnt'arı .i'l si 50 kuruş olan bu nı3.I, ~inırı; 5,5 ve on aylık çok sıkı hir nntrl'nn · ye dönerek atıırlılar, Bizans 0rdu- tUn tarihlerde ittifC:< vardı" Buı 
tr ~ ~1dır. Diğer bUtiin !llı?.dde. lıraya satılı~or. Ayıp, t;Unah de- ınnııd.ıı.ı soı~rn hu rcknrları kırıı:~: 1 il sunu druım;ı.dağm ettiler ve bu ge- göre, biz e'Jki mU$t~nsSh1ıeri~ı Ya 
fııı ... ;!nde de rakamlar vererek ğil mi? ğ:ı mın arraı, olmuştur. Onu hu . ı B u 1 m a c a niş sahrada beysi atlı o'r.n g:ılıp- lı!jlntl ntfedcceğiz. • Seb'a l"rirı 
~~, :_._ ntliınkUndUr. Fakat elin- -· -lstanbulun k , ~ışnı:ı ıııüıl~c>li z:ımnnındn. kar ~:ı _ ler, m:ığlupları emsalsiz bir ~ekil· ~an )İrrn,i Yedi yerioe ··-. '\ :ı 
l'. ?3ir •<ı•adrktan ı:ıoura neye yu. urtmuşu gar kc•n. yao-mıır hnrdak1nn l>0~anır 1 - de ezdiler. Esasen l}rka t;mı.f!r.rı §C'r'', yan\ on yedi zi katle di 

Ilı ltanade köylünün elındcn ma- Sarıyer llalkevimlc11: kcn sırırın. ııltmdıı -IO sııntısı;ıd dağlık oJa:-ı Malazgjrt; ovasında bü- ~ ~ZID!tkto.n doğan b':.t yanlıı:ı, yir. 
Ilı t, ..... atkıir bir karla çıkarmn. htıınbıılun Kurtuluş tarihi 6 İlktl'c: soğ\ıldukta orımıııda koşıır'ken .J1.•! • tun rloat yoıJarııu da keserek bar. chger tarıhler tamfrndan doğru 
tı. ••• rı )A- rln Sıı!ı gıınu e\'iıııizclc '· :ıpılııc::ıl,· r•nlnr olmuştur. .Muvaffnklyelı lı:ı b" '-! •• t • t . • larJ. '- •·n~•ı 1" •n. 

1 
~rııı kcı ;'"IDd.rr. Ben. ·yağın ki- ... ı uUJ.a ım.para orun ve maıvetı· u.K •• --.. llll§ ve ·• zı .... ade ol.'? 
' t_Ylüdcn mese'§. 5 lirnyn mer:ıo;im • mcs:ıinip netlcc~idir. r:in esir olmasiyle b"tirdiler. • göstelilnr;şiir ki tam cumaya rns 

ll)._ b l - S:ıat Hl ela söz. ı ..t ı· ı lar Bunu • • cf • ' ~..ı.."1n ulda kar.a satarım': Gunıler Hfıg sYeçin ..,.mn ını " Bu hallpten &>nra, Türkler yer · 111z rcncı ~cllf' ile ka 
~, •ucst piygsg.yn taraft:ır 2 - 16130 dn lcrno;il monun n- insanı çok nz olun Jüınlend C)·' • yer Ana.doluya girdiler, fakat 1.ıu f]ıl~trr:ıcak olursak 27 zi.Jkede 
's· damı)~ lemsU 'kolu larnfındnn. tınin" Gih·lc kas1Jıasındandır. Aile ı t:eferki giriş srtik alm; değil, fe- r.e 463 26 ağustos 1071 o)ur' 
;ı,~ Chl"best piynsa .:ok ividir. Dlivetiycler idare iıınirligiııdeıı ıısırlardanhcrl oradn keres1eclliklc t.:h girişiydi. cuma r:UnUne tesadüf eder. 

• c ~ • nlıııır. Gn,..,... 11 ·""l"fl · d 
1 
~llfa r ~alısın ayrı ayrı faz. seçiııırdi. Htis'in kendisi GıiY!e şclı -.t' muıcı t erın en Laurcn 

~ " at"'~ Alman radyolarının ı · ı 1· k ı 1071 de vukua gel-:ıı b:ı zafer. Riı.nns \'e Sel,.uklu TUı'dler"ı ad 
ot~. 'flrı.t bi":"'rest olmaması ldzrm· rl itfa resıne mensup ur. 'R ·ıı ·ın den on yıl sonra Tllrlder İstnnblll .. 
•"'"t td .. ~ r iki kiai a?. kll.ra kn- ne~riyatr ·• nl!si~·Je iki kız kardeşinin lıuhıııtlıt eser~ (!:ayfa 43 hılşiyelerintl 

"' d ., - boğazına kadar g~!diler. hattn J') u u · . . 
"e' c diğerle'ri etmezse fa~·- RerJin. 5. ıo. 42. (npdl. fstcınl•ııl ljıı hn ufak ve şirin kn.;:ılrnya nnrfi• KadiröyU ve Üsküdarı bile aldı- ... ne asrr nnıetıyan-Ara:p t 

.,., $o ........ · kııı lıılıı5uıııın .} ılılöniinıii cl<>lıı• ıs ·ı e ren giriclıilmElkteclir. lifı" nilesi • • rllıçisi Al ~lakin ibn Al Amtd' 
"' ...... J .. lar ve ondan sonra artık bu kıta- rn. · Um 
~ huı.~SCrbec.;t JliiVllsa i)idir Alınan rnclyn istnsyonlıırı hu aksaııı rad:ı ufuk ve gii7el hir ah~ap cvrlc tinc~ye tere e edilen cse1i 

ııı...,-·'\ ,., . / da yerlcşelll'k Türk imp:ıntorluğu. aaya k bu 19 w 

.. -"ltab • kontroln lazımdır. (5.10.) 20,45 • 21 Tiirkire sıı.nti ile otururlar. Bu kasabaya giclc-hiLınek ~:1'~ nu :ıgu<.;tos gö 
~ şı.... --, ., nun hir bölü."llti. olan Ana,dolu kral- termon. st~·c:- ~ b •-t 

. a ltaa - ~tır. ÇilnkU, harcin ~5 24 M. 1!l 83 1\1, 25.55 1\1. 31.22 !il. için llag şimendifer ve l"r.purdnıı Yukardan a,~ağı .ve soldan saijıı ~ ı.,.... .. •J.e u ynnu~ ı 
titft al" ı· •zcı k" 1, 1 k d Jılhnı kunlular·, trand:ı, lranm ..-..~ ... n İbn .AI Amfd'•n el ıını"-"c · 'c•- e ımı e ı ma .nr n ısn nlgıı, 21.45 22 Tiiı t..i~'tl 'iıı.ı•l başka snn<lııl:ı d.ı binip hlr ııant kil :Evde buhmur, ıbir mOzlk tlbirl. o• -vu•m' " "'"' 
~ b· .. 11c.ı:.e ın b S 'k' h ·1 31 22 ba§ka l:ıaşıka taraf1ıırmd:ı. bulunan i:ıınan '--aznta n"-'--'cn-da .. :lkad 
1. lt??ı· 0 ec uruz. an ı. arp ı e. • , M. kısn dalgn, Ve ;\ıırın, rc;k çekmek mcchıırlveliııdedlr. • 2 - Bir zamir, hlr zamir, göslcf' ~ w:>.U<a...,., ... 
" IYcceı·-· 'b d 1 ç • 'l'Urluncnler i:>uudan sonra Anado. nin bit"ncsine ı..&. g-Un Jml, .. , yn ~ tnrn AlillŞ gı i R'lr'dlllr. sa ı günü (6.10) 9. • 9.40 Türkiye. ünkii tiren G~,·Jc~e k:ıdar gl'lrııe mek. " - Dir nota, ol biç~r. rePk. ~ ~ " 
ır .. r cd • - Juya ge-Jip bir çok yerlcrJ e ~"nylnk- ı.; zilkade = 24 a~stos ola 
~l'rrıc e. rız. Agustos böccğ. ~ati ile 31,19 l\I. 45,24 M. 49,92 M. mcklcdir. Hiıı: kürek çeknıek'en 4 - Bir sesli had, hir 7.amir, klP- la.r -
t_ a l,.,,_,, ''c Jaşlaklar tesis ettiler ve göslmr ki bu bUn "'a.nıambaya t 

·~· ~"'"t "utayesini unutmaya. kı n dalga, 325.4 1. orta dal"'! çok istifade ctli'lini SÖ:''lenti~.llr. ı>ek. Ha etmek. j - Bfiyfik, şair, 6 k d' ft_.. "' -
~ ·""' a11 k " en ı :ırnl .... "'"'a taksim ederek sn.dUf eder. İbn A:l Amid, bu m 

ğı dU • açınaJım, krşı, yani Türki'yc dinlc'-•icilerine neşri'-·at 800 metrelik rn.koru ılk nıu·s,ftl'" - VakUlc biJdirir, eksiksiz, 7 - be ·"ikl U d • di 1• şU , ,, .. .... .. ~ • e)n ayn y .. 1 er v cıı e getır ·- umatı 12 nci asnn büyük ta.rl 
· netim. Halbuki, ~ö. yapacaktır. koda kırmı~tır. Erte•! l•:ırtıı 1 "-00 Dir çalgı, Atın yedil!i, bir h~rf. bir ı 

lnhisarlar.·U. Müdürlüğünden: 
ı, ·-::---------------------_;;,;;.:.;~~~--~ 11t .}'ıı.,. l{t!$tf vr. lzcı.hnamesl mucibince idarem!.zln Clbalj nakıjyat 11ube. 

1 .. t•rıı 
'=<lUe • ca~ ambar, iskele ve garaj tamiri 1§1 açık eksiltme ıısuliyle 

~ Cektır 
l'a '~ • 
~r. e§tt bedeli (tl9:'i8.72) lira yUz.de 7,5' muvakkat teminatı (44i) 
a 

bt ...... l!:• 
•ıı:ı11t'k "4ilLıue 20.10.942 Salı gUnU saat 10.20 de Kabataııta levazıru 
i ...... ~ tıı.erkl'z alım komlayonunda yapılacaktır. 

l'l ~ C§i! ve izahname (80) kuruş mukabilinde her gün öğleden 
~ ll ·- ıa tlçcn fUbcden ıılmabiUr. 

tıııııe tekınerln cksJltme lçln tayin olunan giln ve saatte. yüzde 7,t> 
' Para >tııı.. . aı v1:1 şartnamenin "F,. fıkra.sı muclblnco U. mü'1Ur1Uk ırı.. 

~ı.~~:::ıc:n alacnklan eksiltmeye iştirak veslkasllc birllktı 
tltl!raeııatlan 11Wı olunur. 

' ,, , u er. çisi Abu Al ~ ibn AJ Ca\71 
ı · i b t d · sesli harf. 8 - 1lc, müez7.inin <r mc r~ye gınn !i "e unca n ycnı İşte bu euretle Anadolu Selçıık- 1 <len a'm~ ve ikitabnıa geç.imıişt 

bir rliinya rekonı ynpmışlır. kudu~ıı, Ko arıta bulunur. 9 - Bir ıu sulta~'I dE'd.iğimiz Ana•folu Fakat bunu ihtisar cdet.lren tııh 
Asil enteresan tarar1 1500 mel• 7.amlr. insan, !bir hnrf, hlr sesli lkırallığı ve onun altında dil.kalık- etn1istir, Halbuki fbin Al Cı..v 

relik rekorunu t'rlcsi günü 8 '10 s.• harr. lO - Vaki, edat. mr veya !kontluklar diyebilectği- aynen G()ylıe der: "Zilka.ıi<'nin bi 
ni:re farkla ~ene ik~ndisinin 'kırmn JJiinl.ü bırlnwcnmı:ın hnılı: mı'z bir golt emlrlikler ıreyclana ~sine beş gUn kala, bir ça."'Şam 
~ıdır. Ar:ııinn geçen bir hııfln zar• 1 - Kimıe~. Kül. 2 - 1.ln, Sa- geldi ve adetıı ~ğd~ Avıııpa fc. günli, s:.ılta.nla Rum hUJdme.n 
fındn istirahet ermiş, pa7.artesi gı"• ıııi, Al, 3 - ~t. Kesir, J.A, 4 - Eser, odalıizımini andtra.n hir teşe:kk ı\l lw.rşllaşular ... Sultan ona elc;il 
nii hic zorluk çck.nıcd'?n r;ıhnl lııı· Allııh, 6 ....... Ses, Ati, R, 6 - Mitııl. hastl oldu. gönderip sulh teklif,. etti. fn~ 
koşuyla 2000 metrede yeni cHinyıı İma, 7 - Kirli. IIAn., 8 - n. 1 .. 1- 11 inci asrın sonunda mcy<lann Rum hilkümdan kabul etm"d 
rekorunu yapmı~tır, !Alı, 9 =- Lala. Mahuf, 10 - Tahran. gelen bu teşekkül, biraz sonm btl- Cuma gUnU muha.rebeyc bazrrl.:?. 

Hıigın ka7.Dndı~ı en son :ı:nfcr [ Fa. yük tehlikelerle karşrfaştı, yani dı ve iki taraf a.rnla.rr.1da harp vı 
ki İngiliz millik koşudur. Eski re• Haçlı ordularının An:ıdoluya gir- kua geldi •.. ,, 
kortnıen Arne Ah.henle beraber ilk y A K I T' A mcıeri vukua geldi. Bun'arın gel - B.ı izahla.rda.n sonra, 1bıı-il Ce\ 
2000 metreyi y:ıv~ koşmuş, ''irı'• nıesi, Anadolunun garp kısımları. zi'nin bu vakayı 27 zilkadede. y 
dan sonra büyfık lılr s!lr.ıtle ko~ ı A B O N E; dinri?:den çıkardıvsa da babaları- ni 26 ağustosta vukua geldiği 
rak rakibini.. gcçr.ıi5 '-e 8:,47 ılc H"" O L U N U Z mız bin b·r fedakarlıkla An2.dolu (Lütfen sayfayı çcvirini 

, 

- !?O- Hanınurre,ld'ln Olunan 

wadınız.. 

Sa~n llSıünll keıttl: 

_ Bayır, rflltl efendimizin ltt yolunda. Bu lın!lusta 

§Unu sb:e mUJdele)1m ki :talthlnl:ı yaver gidiyor. \'f'rdlktnlr. 

çcllk parça5Ulı erittim, lyj Ye umulıM.cıık bir nettcıı aldmı. 
Hlrt. bu mllJdeye sıc>k ı.evindl. Çünkü artık zengin ol. 

manın yolunu bulmaotu. Verdiği çellk parçası attma octril

mlt baJnnuyordu. D&yanam9dı, tı0rdn: 
- Demek tecrU~erfnb muvaffak oldu1'. 

Sadün, gilJllrosb·crek kııcağrnıtakJ torbadan prnl pıril 

parla)&D bir aiıtın parçası t-tkardı: 

- İftı• r.tendlrn ,erdlğinlz çelik parçaııınııı bir kısmı_ 

K:ılan öb\lr parÇ9yı da yakmda sl:u vereceğim. 

ffl"l'lrı he:yflMnrndan, ııevlndnden Meta dlll tutuımu.,ta. 
SaMn ona altın parçasını verirken hafit bir ~sle ıuna 

Jblvc etti: 
- Bu sırrı klrnM'fP. faş etmlyecetınb: tabiidir. 
Çttnkü be-n öyle arzu cdl~ onım. Sebebi de .ızeıe ma.. 

lbmdur. \fi 
Hlrıt. altın parçatıını alıp lfımbanm qıty altmc!a gkdt'll 

• gt.~lrdl. Ra11a altın oldutunn gördü. · 

Bununla beraber bu ite adam akdh kanaat ~ctırmflllll,._ 
ti. içinde ;Upheler tamaınlyte zail olmamıştı. 

Va ~n kendisini aldatı70r1&, ;ra bn ..ıtın p.a~ 

halis altm dPtllııe ... 

m~. bu g1bf dUt0nOC'1ere kapı1~mda baJdı idi. Çlbl. 

ktl r.on gUnll'rde Bafd&dda dolandırıcılar, mıuılbmlar .,. 

"'ınlar ı;-lbt lllıllksız1ar far.la.siyle çofalmı~. lıPrkealıı ua 

samlwJ arkad.afına bile itimadı "kalmamqtı. 

HarunurJ'C3ld'ln Oğ111l:ı rı 

:Yanmdakl dellkanh .ordu: 
- Mclelaıı l:iadfln buraya geldl .mı! 
J\leybanect karşılık verdi: 
- Evet efendim_ Bahçemde .. 

-n 

Se.ırı'an, gclcn atlınm külhanbeylerin rcl!ll mrş•in t 
kendisi olıdnğunn Uphcsl knlmamı:Jh. Biraz llerliyerek 
rJiyJe ha~'\11ıun yulıınnı, diğer "liyle de llı.eııgiyl ıtut.f 

Hirş•Jn inmesine yardım etti. 
Hl,.ş, !cısa boylu, tıknazca idi. Her ne kacbr &fi gc 

klnse de cmikllğlnl \ c :r.endclfğlnl ka)"betmeml:tı. Ma • 

bir ~ilril)tiııll \anlı. J{alm dudaklannın altında lcırlal'lma 

yilı: tutan sakalı kiiÇüktU. Alnında, gentllilndo fııtlrak e 

tı~ı !<ll\B lardıuı kalma bari~ bir :rarn izi vardı ki lmmır. 

arkada!1ları arasmda övti.nlirdU. 
AhlAkmdan uzunca b.ı.lı!!Ctıneye ltnam yok klllhııwıbe3 

lerln elehafıı;ı olmaıu, nhli\.\u hakkında bir fikir vereblll ı 

Qftnldl o ciıeTlr(le Batdadda kUlhanbeyler luıım."ıkla.. ~ul 

. euhıkla g~lnlrle"41. UOlc6met ile bunlara \tile, b11f, &41 
:yumardı. 

Bwum sebebtne ~llnne: 

llökQmet bu gibi a.laU\\a.rm ıwıre.tnde bi,.çok eJ,• p 

miyen nı~m1erl. ı-tçılarr, 'katilleri kolayca 1•1ıı.Ma;rvrdı 

l{ırsıFJılrt.ıın elini cekı?1ıı· tövbekAr olmut u.,.ıall ~ 

ııt:lerJ de hıil.11.ınet yem bmM7Jlk Yablannm r.ı·~a1 J'l\'kı 

ı.m.:ta memur edmdl. 

Falınlt bn tö~rlar: V...Ueler911! -~~ ~b 

tılç ;;örOlnıOyordıı. Eberlya bıımalarla 1ıılJ' ..... ,.ıu.. 

ıe~rclen pey aiıı'lar• 0). 

(1 ~ Mctlc:oJycti WAmlyeı ~ M, C. li. 
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VAKIT
1

ın bir hizmeti' daha 
Bir bilet . ortakhğa • Kuruyoruz 

• 
"'*"· oacuy&KVlcanr;o r~nl ~ir hiıı.mette bulunmak kararını tatbika 
~ iıutunuyor. Bu Mı.m....tiı:ıiıfo si:.ı. gazetenizi belki porasız okumuş, 
b\Gi bundan ~ozb c:ıııt '"1'fO cok ayrıca bir para kaıanmı~ .>lacaksınız. 
3i2 laftttll IJ~niz baıka vatanc!aılorınızu uğur getireceksiniz; ba~kalarrnın 
tafihindon 6e ı"z yüzle•, binler nisbetiyle istifade imkônlarını elde ede· 
~- 6u do yofoı:ı:. '/akıt okumak ve vereceği kuponu biriktirip kücük 
btr ptmJ wnnek korJ•lığında <"l~k ••. 

llapoalarımıza dikkat ediniz 
\'ı:ılnt b&§l~ )ıemırmda "\'akıt okuyuculan kuponu,, vermektedir. 

ile L-ıq:ı.)Cl)ıı.r tıa ~ g\la allrecekılr. Olnıyucularmıu:, 14 Blrin·ut~rlnıkıı 
1~ >ruponl!'llfL~ '!.'akıt Kitabevine ı;etlrooclı.ler veya buraya ~önde. 
recıes.lf'r ?e b:ın}-.n 25 kuruşla t:oaral,e:- v•;rerek karşıbfında bir mal<. 

bnı: ~darthr, 

&! müracaat pıyangonun çekildiği günden bir hafta evveline kadar 
c!4ıvar.ı f'decek:ır. Bu suretle toplanan po'a ne lutuyorsa Yakıt idaresi bu 
ııunıa Miıt pİ)'tlngo biletleri alacaktır. Aldığı biletlerin numaralc:ırını ;e 

d idi>, gtintindf!ft bfr {l:in evvel ilCln edecektir. 

1 Getıe p~angonun çekili§inden önce ittirak 
mikdarı no\:er huzul"'.ında tesbit edilecektir. 

edenlerin 
Bıletlerin 

hangisine isabet vaki oluna alınacak olan i?.:ramiye, 
piyango çelCilmeden evvel ~oterin teabit ettiği mikdar 
üzerine tevzi ve taksim olunacaktır. 

8öyıeoo alınan bütün biletlere ortak olmak mümkün olac&ktır; yıınl 
\'Akft '>koyuculorı, I,tlrak mlkdarı 400 olunca ~00. 600 olunca 160, 800 
olunca 200, lOO<ı olunt'a 260 Milli plyan,go bllet,lne ortak olabj•P<:cklerdir. 
Bu sııretlc \'akıt"ın d3Jml olruyucuları 25 lruru5 karoıtığmda ıoo - 2~0 

ve liOO piyan •c blletindd talihlerini deneyecekler ve dediğimiz. gibi, kend: 
iyi tallhlcrlyle b:ışkalıırıoı da mea•ııt etme.k saadetine erecek~er, yahut 
yüzlerce, blnlerM Vakrt okuyucusunun iYi talihinden kendilerı lıttlfade 
ed~lerdlr. 

25 kuruı gibi ehemmiyetsiz bir karıılıkla Vakıtin bu faydalı teşeb
bütünden faydalanmayı lhmôl etmeyiniz. 

- """ . ·- " ~'Seni sevıyoru_m 
r öiye •mırıldandı . 

1 

. . . . ,.. . ·. . : . ": ~ . · .. ' .. . ... ,.. .. : .. 

ile sabah, öğle ve akşa 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

• - • : • • c .. ~ • , .... ~-.. . •.. ~ -: .. • - •. .. ··... . 1 ... J• .. """ • • •• ~ ..... 

Bir Kafkas 
Romanı 1 

/stanbpl B~şinci icra Mcmurltı· jjındcın: 42 /1032 
Cemile Ertunç ile ~aciycye SG3 Ji li Jle sahil olmadıkça 

-"\ re vcrmcğe borçlu NeJadın tasa • nin pnyln~masından hnrJ 
rufu allm<la olup borcun odenmeınc 4 - Göı;terilen günıle 

Birçok vabancı diller" ferc:iinıe 1 
~inden öltırü lııı dosyanıızlo mahcuı iştirak edenler nrttıt'1119 ctlilmi,, olan bu eser.•' i11azi ,l/ı. 
,·c 2004 mım.ırıdı kanım hükmüne sini okumuş ve ııızuınhl 

mel ıarıı/ ından ao{Jrucıurı ı:Jo(Jn. 1 
tc\ fi kan vozh et ''C takdiri kh ın•· t almış ve bunları lamaltlt 

ya Gürcri dillnd~n tercümt edı' 1 
ınu:ıınclesl y:ıpılınış \'C tamnmın:t mi~ ad 'e llibar olunurlJ 

mişllr. Baştan sona ~adar aşk 6 
2i95 lıra kıymet lakdir edilmiş o-

1 
5 - Gayrimenkul 2 • ·nncera Vt' kahramanlık menkıbe. 

lan Rcyoğlund.ı Yuhyn KelhüJı.tl rihincle Pnzarlcsl günü leri fle dolu n1an bu nefis tscr 
mııhnllesindeSipahl fırın ı.okoğınd.ı ya kadıır htanbul beşine 

Tıirk matb11alında ilk nütnunedir. Bu yeni ve .cazip gü;:ellık, 
... reçetesini kullanırsanız, .. ·• tıylltı to kun•ı olen '"1 eaer, bo 

·Bu. kelimeler size d:::-ı ..... illoı ıu~sip ~t'tirenlere Vakn Ktt.a. 

miikerrcr yeni :?, 4, !i, 4. 411, 6 5.n• nıurlu~uncla üç defa b 
~ılı el~ övm 2 ılükkiın ı ol on c\ in tıı '\Onrn en çok arttıranıı lb 

t:;9 ... bevlnde ruuıe 50 tenı.llA.tla to im. 

hitapledilebi/ir.~ 1 ru,a venı:ııl'k~r 

'Her 1 ge~Çı;, kız. :.,k:lağn;~:·-hatlf~ (Mevcudu azalmıştır) ı 
l 
·sesle •Sana r..,restiş ediyorumt ke·, 
llmelerlnln nı.rıldanması hfilyasını --- - ---------'-"----
'besler." Bıi' Utlfata . pek,,, yakında 

:·muhatap olablllrsiniz. ~Çabucak se- ı 
• 1vlmllllğinlzl yükseltir,.,. gayri kabil! 
j mukavemet bir cazibeye malik ola

IKAYIPLARI 

ın:ımının paruya çc\ rilıııesinc kı.1· u kadar ki. artıınnıı bt 
rıir \'erilnıişllr. menkul için t,ıhmin cd 

l/ududu: kıymetin en nz •/. ;5 ini 
Hir tarufı ifra7.en :ılınr;a fcrn t'V :ıt15 isteyenin nlac..ı~ın 

lccliklcri 103 zir<l 12 p:ırııınk mahal olan dl(ler alacaklılar o 
Ye bir tarafı uhdesinrlc lpha c~ 1 • kul ile temin edilmiş ist 
ılıklerl menzil ,.e bir lar:ıfı Sipıılıı le ruçhanı olan nlacakl• 
caddesi ,.c tarafı rabii lrnhrisları n~uunıl,ın fazla olmak ~ 
cadılesile mahtlul. bqşktı paraya çe,·inne ,.e 

Zemin kat: ıııo masraflarını teca~Oı 
Çıft kanatlı ah<;ap kapıdan girı tır. Şayet hü.}le lıir bedel 

i bllirs1ntz. Bunun temini de ga:;et 92j ııencsi uen; ~ ıhnılu Ka:;ını· 

ı kolaydır. Çünkü yeni bir güzelllk paşa nümune o!rnlundan nldığıııı 
'reçetesi meydana çıktı.; Bu.reçete şnlıadetnnıneıni zayi cyledi~imıl,.ıı, •·--------im!"-----------------------.. 8ayestnde en sert ve en donuk bir. yeni-;ini ı•ıknrtacnğımclan eskisinin 

___. cUd kadife glbl yumuşayıp beyaz-: hüknıiı olamıy:ır:ı~ını ilan ederim. 

lir. zemini çini, oeaAı. ve ku~ ıı ,.,, nıezse en çok nrttıranın 
h.ıvi bir taşlık, -.e merclıHn ul'• b:ıkl kalmak üzl'rc nrttı 
Yardır. dalııı temdit edilerek 5. 

~~---1-~_u __ .u __ ı_~ __ u __ r_a_d_yo 1 ,. 
j 

7.30 Program ve memleket sanı 339 lular çağrıl~yor 
ayıın. 7,32 Vik.udumuzu çalıştım• Emınanu yerli Aıs. ŞubPsinden: 
hm. 7 ,40 Ajans haberleri, 7 .55. l'. J Şubemizde kayıtlı 339 doğumlu vt: 
3U Senfonik parçalar, 12.30 Prcıg-, bu doğumlularla muameleye tabi er. 
rom ve memleket saeı ayarı. 12.33 !erin acvkedllmek üzere 19 b!rinclte,. 
Karışık program CPL) 12.45 Ajan I rin 942 pazartesı gUnU nllfus cüzıtan. 
haberleri. 13,00. 13,30 Müzik kJrt• larlle birlikte saat 9 da şubede bu •• 
şık şnrkıJıır. 13.00 Program Tc men: ıunmaları llAn olunur. , 

leket saat ayarı. 13.03 Radyo salon • • * 
orkı:~lrnsı. 18.45 Fosı1 lır~eU. 19,30 Bakırköy As. Ş. den: 
Memleket saat ayarı ve aja 115 ha· I 1 - 389 doğumlu ve buıı!arla mua 
beı;lerl. 19.45 Keman ve Piano. 211. İ mele gören yerli ve yabant'ı erat sevi~ 
15 Radyo gazetesi. W,45 Romans edilecektir, Bun:arm JUbede toplan. 
Yc .5crenadlnr (PJ.) 21,00 konuşm:ı ma günü 19 bfrincttcşrin ıl42 pazartc. 
21.ts Muzik. 2J.3fl Konuşmıı 21.45 si gUnUdUr. 
Tanbmi Cemilin Ha tını progranıı. 2 - Kuıa hizmet}Uerle s~katlar hak 
22.10 KUtsik progr3!111, 22.30 Mem• kmda ayrıca Utuı yapılacC1ktrr. 
leke! ı;aaı ayarı. Ajans haberleri ve • * • 
borsalar. 22.45 • 22,50 Yorınki pro: Taksim Aa. auhestnden: 

Taksim IAmart}n cadJt.si blllu• gram ve kapanış. 

ı:-O:;icdiği've İbn Al Amid'in bunu 
ihbs3.r ederken yanlı3 yaptığı ve 

·bu yan~lrktan da lAtincc tercü • 
meye daha fena bir yanh~lDkla ter 
cüme c<litdiği ve zamanmıwn :m.cş
hur garp filimini de bu suretle bli
yilk yanh.,lığ'a sürüklediği mcy<ia
na çıkıyor. 

lstanbuhm fethinden sorırn A
nadolu Tihideri bUtUn Akdeniz 
çevresini fethetmişler ve Roma 
nnpamtorlıığun~.an sonra en uzun 
&nü.,..lü olan ikincıi büyllk dünve. 
imparatol"luğunu !lmrmuştardır. • 

-SON-

apartırnan 9 numarada ou.ran ve ay. 
nl zamanda hukuka dcnm eden 80774 
kayıt numaralı yedek r.U,,arl teğme•ı 
lemet Yalprn hemen §Ube"1llze mUı::,? 
caat etmeııı aksi ha!de 1:;1e aayılı 

kanunun tatbik edileceği '111.:: olunu' 

ŞEHiR TIY ATROSU 

\l ~\
1

\~\l\'.lı~ı'ı\\\ ::;~~~i,fL~ 
0 

iİİİI ı\ KOMEDİ KISMI 

I YALANCI 

1 
Cumartesi \'e pazar günleri 15,30 d:ı 
matine, Çarşamt>a gilnlerl c;,ıocuı.ı 

1 Ttyat ro"u 

- 18- Harunorreşidttn Oğulla" 

Bu gibi nhlAk d~ktinlökleri, ekseriya oto~Jtesl za;nf. 
Ja~·ıın, adamları para hırsına kapılan, halkı birbiri.o~ gözcü 

ol:ın lııtin1aJ h~künıetlr.rlnde vfikl olor<lu, . · 

~, _ 
K t M YA , , 

m • kendf5lne adeta eınlrbcrlik vazifesini yapiln deli 

kanlıya bay\·anını bıraka.rol' lnht.eye girdi. Moy'"anecl onun 

Jıt'Şlne takılıp Mcl~fan Sadfınun oturduğu yere gotürdi1. 

:ıdQıı, lllrşl görünce hemen a~&la kalktı. Hatırını 90,._ 
du. lllrş de bu 1~1 kar ılayı~tAn memnun bir haıde ~ırnına 

oturdu. &ınra baş ucunda durun meyhaneci Sem'ana done. 

r<'k ~[mdlllk hlf11eye ihtiyaçları olmadığmı ııöyl"f\I. 

Sem':ın yalnız kalmak 1 tedlldcrlnl ı.ınh~·araı, miltecs!tlr 
bir halde ~unlıırındnn çekildi. 

Raşb:ı.ş:ı lmlınca lllı-Ş arkııd:ışına baktı. gülüm .. lyerek) 

- Efrndlm! dedi. Zanneder'!M"m ııenı hlra1: :ı<•klottım. 

- Hııyrr çolc bckleı:ıodjm. 

- Seni çok cör~im ı;eldl. \'oksa gelem~dlm Çlln. 

.tı bng11n hukQmd:ırımı1: Jlarunıırreşid Bnğdaddsın ayrı. 
lıyor, 

- O~lıı Elemin onun lerlnl işgal tfmlyr.uk mi! 

- ıı;,·et .. l'&knt bu çocuk .. (Tııbli ~n bt•ndı'n dııha h1 

.:.a;.· .. ın:) B:ıba"ı gibi lrilkftmetı Ldare edemez. B ın:i:ın bu,. 

k • • :h·clerle, içki ile z.e\•k ,.e safa ile de nıeşerul oluyor. 

·" t·'• r •1""'1en 8118)'~ odc•yvrnn;.. ı;Un~ ikide ~lr •1'11'1Jyı"t 
rr•O..rtır'Jnl!..., ~ reftp :- bir~ uıtwııuınlı ıou•ll1;r M. 

"'7-.. ...,_ _,...ı ~.:4.:ıi '·I"1ol$n S:uJC.0 ckği:Mı> k1 fN.a 1ı&. 

"' 

Jana.eak ve clddeh okşamak arzusu-. "P ( 41 i!l!l ı 
nu' uyandıracaktır. Siyah noktalarla x erimaıı K oyurıru 
ve• gayri sartmaddelerle dolu sol- • • • 
muf ve donuk bir ten yalnız t biri 
kaç gün zarfında taze ;ve saf bir 
hal alacak ve caılp bir sevimlilik 
arzedecektlr. Bir miıtehassısın aşa
tıdakt tavsiyesini okuyunuz: cHaz
mettirilmlş taze krema ve .- zeytin 
yağının clld iızerlnde güzelle~tlrlcl 

bir tesiri vardır. Bunlar şimdi diğer 
kuvvetlend.lrtcl ~ve beslerıcı : ve Et· 
k•~tırıcı '•cevherlerle ,karıuırııarar 
~clld gıdası olan (Beyaz yağsız To
kalan kreminin _.,rklbine ilave olun
'muştu.r."( üç: gtio urfında y&-•17 
~Tokalon~Iqeml, hlç ümld etmedlC'l· 
nıi_: bir derecc:ıe· cildinizi güzelleşti~ 
r!cektı;_~ Bur clld J gıdası.-yağsız\ To
kalon kreminin memnunlyetbah~ 

:n.:..ttces~i;ıarantlJ!d~Aksı;ı_hatdr 

103i senesi almış olduğum Ui:ı 
~u. 16 Kırıkkule a keri snıı:ıı lis•;· 
si, hilirnıc dlplonır.mı ka~ ip elli111. 
Yeııisini nlacıığımdıın eski~nin bük 
mu kalnıamışlır. 141300) 

· 7'ahsin l'lııkui 

Beyoöltı heletliyesindcn :ıldıöıın 
kocamın 6921 numnr:ılı :ı~kcrlik 
munşı cüzclıınıını zı"ı) i etllm. Yeni· 
sinı nincRfhmctnn co;kislnin hilkm:i 
·okll.r. (412!!8) 

Xlı~aıılaıı Mr,m'ıliyet malwllrsi 
K e.vse.r sokak 36 numara : 

Sı:lır.r Aklr.(lc. 

paranız.1.ladeYoıunur.\_ ISTANRtll. 
• 
:>--10-942 Fiyatlan 

Londra ı Sterlin 

100 Dolar 

100 İsviçre Fr, 
100 Pezeta 

Stokhoım 100 İsveç Kr. 

Kapa:oı~ 

5 . .!1 

129.:ı') 

30.3f)j 

12,937'.'i 

31 tA 

ESii.Ali VE TAB'°tl.A1 

lkramlyell % li 938 19'.>!'l 

SAHiBi: ASIM US 

Basıldığı yerı VAKiT MJ. TBAASI 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet Sevet'gil 

,. ,'d1'l'•nınurroeld'ln O~ıllan -19-

• ... ~, 
karak ve ~ıldıdara bakarak gaipten haber \"er~yim. 

.Hirş. bunu ıı(ı~ ledikt.cn Mmra ı;!irekll bjr kı.hhah11 kn. 

)lJ\"etdl. 

SadQn, onun bu B.layh aöde,.lndcn ne dl'mek l~lt>dlğlnl 

onlamı,tı. Fakat anlıımamazlıj'a gelerek de:ii ki: 

- AffedP-rslnlz Emir hazretleri,. Külhanbe.t lerjrı clebA. 

§ıc;ının ellııden gelen ,e~·Ierı ben yapmaktan ikizim. U.•ıı 

tııroeyler Mil) orsam o da beaap ,.e kitabın ı.11, vt•Iİ\ lıı:lir. 

Uııltmkl "ız benim blleceğl:n şeyleri kun·~tıı ı;ı>rlışllniıı.I~ , 
,.c ceaar,.tlnlzlc kra!edlyorsunuı.. 

Hlr§ bu &ôzlerdt'n hotlanmışti: 

- tı.:n-t her~yl bllü·cırum ama, baun ufak bİrşe~ l 

ltUmckteu Aciz kalı~ orum. Me.selA, ben t.Alı\ senin nerede 

otcrduğı.rıu öğrenemedim. Sı>nlnl:ı ancak böyk bir yerde 

11!h•le~tlkt eıı sonra b1ılu1ablll)irum. 

- Bu senin ac.zlni ifade etmez. Benim sana &'Örünme.' 

ruekllğlm rena talihimin btr e"eridlr, Son gün.rrdc münt.'<'. 

l'imllğl, fıılt'ılıtı bırakıp kimya ıı~ mcuuı olusum beni in. 

:ı:.lvaya çekilmP-me, kendime lf'tlha bir y·er ·~umanın ııebı>ıı 

oldu. Hatif. bu yüı.den Hnran'dakl nileml, akr:ıbıımı lw''ll • 

ınPşgul etmesinler dire terkettım. Onları gurmlyeli o ka.ıhr 

coli oldu ki r.annedertıem beni unuttular. Hatt:t bıu:ıa öy•a 

~rliyor ki şayet '"'il nnlardan beni sorarilan ~nl tanıma. 

dıklnnnı ı;;dyljyooeklcrdlr, 

Hlrş. SndQnon ldmya bahsini ~tığına meo:ıırıun olmn,. 

t u. Çiinkl\ blrl.:aç ay evvel kendisine altına !,'.evlrmPk ilzerf' 

lıl• ~ilk parçası ,·erm"Jtt. Şimdi c.ınıı ne yaptıtn.ı tı0rmak • 

IAraıır ıtelmfştl: 

- Zallneırlııır..,. arbdatnaa fflr,'1n emMetJai WlllL 

Kat. 1. rihine tesadiifen Perş 
Bir .wfod::ı lrnr~ılıklı 2 oda ''C' c;nat 14t 1G ~a kadar fdall 

bir hC'lü ıne,·cuthır. C'; icra ml'murluf;!una art 
Kat. il. deli s:ıtış isle\ enin nıac 
Kısmi bir kııl olup. bir oda ,. 'r hanı olan alac~'lklıların 

dır, zemin knt :.! numaralı dıikkll ılnn fazlıı olmak 'c bund 
nııı cephesi J, ı sınınn ııhşap kepenk 11:ırıı~a çe,·irmc ''e pıı~ıaşl 
ti zemini çimentodur. raflıırını tecavnz etmek '~ 

l"nıumi nıc.rnlıasi. çok nrtlırana ihale edil 
(in~lmenkııl zemin knlı kiırglr fazla bir lıcclelJe alıcı çık 

1 <iiğer kat :ıh5aplır, Ell'ktrik 'ardıı·. le ~apılm ız ve satış taJeb 
l\ıc;mC'ıı tfıınire muhtaçtır. fi - Ga' rl menkul kt 

J.fcsnlıosi: hale olunan- kimse derhal 
••• 51 lnl'lre murııbbaıdır. r~en mühlet içinde parın 1 

K111m<'li: sc ihale kararı fcshoJıın•r 
Galri mrnlm lün bulunduğu me\· Clisındcn enel en \ükse1' 

ki ,.e gelirrli~i kirn bedeline YC hali bulunan kim ise arzetnılf 
hnzır piynsnyo nazaran lnmnmına hcdelle nlmağa razı oluts' 
'..!i!l:ı lira kıynıt'l tııkdir cdilmi5tir. zı olmaz 'eya bulunınaıs' 

l~bu gnyri mcnkıılün .ırtlırtıı.ı 7 gün müddetle ıırttırınııY' 
şr.rln:ımesi t. 10. 942 tarihinden lıp en çok artımına ihale 
ililıar~ıı 42 / rn:ı2 ;\o, ile fstanlıul ki lhııle ara'>ındakl fark 
heşir.ri icra dairesinin muayHn giınler için •/.5 den hes•J' 
numıırasınd:ı herkesin görebilmesi foiz ve diğer zararlar AYrı 
için nçıldır. fırında ~ nzılı olanl:ır hnt't'I kıılmnk ızın meınU 
dan f:ızl:ı nıallııııat nlnı:ık i~tiyer.· cc alıcıdan tahsil olunur
lr.r i'bıı ~nrlnRmere ,.e 42/1032 dos 133). 
Yn No. sile mt'nıuriycllmiu zniir.ı 7 - A•~ı nrıtınna ~ 
<'anı clın~lidlr • cinde olarak valnı:r. tapo ' 

2 - Arıtırmarıı lştiriık için ~·u· cıııı 20 senelik vakıf tıı\"l• 
knrıd:ı )Ot.ılı kıymetin •/0 ;,;; n•ı; \"c ihnle kar.ır pullnrın1 
lırlindı• pc.-k nkçc~i ' 'cyn milli iı'r ıncchurdıır. 

bankanın lt>nılnnt mcklulıuııu ıewli l\lııterakim Tcrı,tiler. tt~ıı 
crlec-eklir. C\l:ırlde 124). tnnzlfnt ve dcllallyc rcc;ıll 

3 - l~>0tck sahibi nlarnklılnrln levcllit hrleıih"c rusıunll "'~ 
diğeı· ııliı!rnılnrl:ırın \"C irtirak hnl.- kim vakıf ieareı;i nhcn" •, 
lnrı snhinl:!rlnin .ııa~ ri menkul U ·c 'ıp arttırma bedelinde" 
rlndcki hnklnrını lnmısile f:ıiı ve hıııur fşbu ,ıınyri mt'nkt11 

m:ısrara rlnir ol,ın idcllnları nı i•;" •ll ~ ııkıırıda gösterilen tarl~~ 
ilôn tarihinden ttih:ıren 15 ~l.I" hııl h<'~inri icra mcmurlUJ1-

4lltçlncle C\'rııkı mfö,fıilclerile hlrliklC' rh lşlıu ilin ,.e ııfü,ırrııeıt 
mcmııriyetim iırr hild irmC'lerl lrıqı şartnamesi da lre~inclc sııll 
eder. Aksi lıolclc hakları tapu sic.'· lim olunur. (41296). 

,,_. __ ı_.-.a~enm------~ 
Tlrkiye C mburiyetı 

ZiRAA T BANKASI 
h.uruıu.o tarihi: IAAll - Sermaye.'11: ıoo 000.000 i'tlrk ~ 

:;'ur>e ve aJıtDıo adeııl : tıı:1. ,. 
Zira! V<o tıcıır1 tıeı :ıevt ::ıar.ka muameleleri. 

Para tı!rlkUıenlere 'l'l.000 Ura tkramıye verıyOI'. 

.eıı u ~ •ırrun tı.aunarıe~a renede • d~ta cekUecek kur'a 
~·Ulna göre •kraı:::tye dag-nııacaktır. 
~adet ı,ooo llralıll ı,ooo ııra 100 adet so Uratak 

• • 500 • ı.ooo • 120 .. '° • 
• • 1!30 • 1,000 • 160 • ı3 • 

tO • 100 • • t.000 , 

DlKKA T: Resa~lat md&kl p&rllla: t'!7 eeııe f,.~de 30 U~ 
::UşmJyenlere ikramiye cıktığı takdlrde % 20 fazlalil• "rtı,a' 

Kur'alar eaııede t defa. 11 Mart, ıı Hazira.n. ıı a:yloL 
U Blrlncl.k!nunda çekUecelttlr. 


