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ı.s Yazan . Asım ~lls 
~· ta12 .. . • 
bıı Sıu !iabahı Mwııhicn 3alz- ı bir motörlü , ıu.ıtn.nın ortadaki ~c-
~h~ "İtl.ı~oruz, Munı'ııtcu Sulz. ı t"İl s:ıt:a"'' •"cç.crelt b.ı.,·.m bir :\ula 

--e -. ~n :\'o' Al . ,, ~ . • .. 
~ C\\el •• • ıııan)lHla ı.ckı:t. ı.:;ıpnıaaı cau: olmıulıgı ıı:ın il'ı\ll e. 
bit· Oİ;ı11 } npıluıu ııut bn}lan- 1 <len yerlerde yolun sıığınılnn ~0111. 
ı ... ~ · İdir otoınobil yoHarı,, nın 

1 
ııa ,·ehut solundan suğıno. Sc'.:· 

"'· ' il• • llitl . 1 ' • l"Su..i"... crın: "tl:·.~-ıı~ı. mek m.'\k.,:ulilc <'ıkıntı \ullur 3npıl-
~. ,,,.. 'er(r • · · 
~~ bi ığl. emir Münılıten mıı:tır; bu çıkıntı yollar ~tr .kılO· 
.. ~<le 1 ... •! ınııddct N>nra yol metreye yakın bir iun jı; rızrhkten 
~1ıt •UCUk b '•· 'd .. . d lt ~ ır nuı c uzerıue !ionnı. ?to::'obil ~ o!un~.ıı .. H!tın ,~u, 

tlJ_ l • 1 \'8.hot u tuıulen hır kopru ıle d.ger 
tre;;:t 933 • \'iıı:>' tarn de iktidar mc\"niine tanıla gcÇb or. Eu baret le ot~mo-

lı ~ t an Alınanyıuıın İ!itiutnı lıil yolu lizerindc silrııtle J!.iden 
~ 11.ııtl ~~~it eden i:ssrzliğe knr- rnotörlü \ıısıtalar ortadaki ye~il 

t ~UtJa~bii .t~<lbirlcrin bnEtııda tıahayı ,.e <lönilş y<)lunu krsmcksl. 
tıı ~ ~ ı~ın harp irnalidı ile ıin <li~er ta.rafa geÇfl~ imkirnıuı 
~ ~. ''I) faa.Jiyetlcri bulnnu- bulu;)·or. 
~t~!( llre'.1et ?tomobil yolhm0 Ot-0mobil yollannın z~mlnindc 
~ llQq. .:!eı.ı ıı;;te bu fau1iyetler 20 santimetre ~ronln derni'r ~u. 
hu de,lct Y~ana golmiı:tir, Al· bukl:ır \'ardır, Bunun ultına ~ert 
~d<ıl()bliıs ~~ i ü~rintle otomo. ta~lar dö~~ht~r •. l:.13:l ~ne. inde 
~\il b gıbı naklıye v:;sıtala- Türk g:ızete-cılerırun Alnıaııynda 
•·al'ıille a~ı.a hiç bir yolcunwı yaptıld:ın tetkik scyuhati ~·na
~ ~\'i <lrnu .ıuıde cdilml)'Ct"ek bir t;ında bu nevı otomobil yoli:ınnın 
:ıı..:_"'ll ''ot Ü.'iUıµnU5 'e bu dtiljün. hir kilometreal o ztunanki paro 
it(tır, 0llıob11 yollan., proje i. klymetine gür.c (S00,000) Turlc li
~\ tleıin . r:ısına mal olacağı söylcnm~ti ~i 
~ 

0 
{70oot~Jcslne göre Alman- 600,000 mark mukabilidir. 

le1'1l,l>ıt ~ıomctre uzunlo.Ç,"lln- De\'let otomobil yollan betonla 
~ ~Cn!J;~lu ynp.lacalaı. Ru döŞenmis düzgiiıı aalıa~ old~~u 

'tııı ltıti;ı. 5 ğı 20 metre oJucıık: ir,iıı Almanlar harp hnlınlle duş· 
lıj ~tıtı.": llıetrelik bir ye~İI kı- m.'ln tans.re5i inmemesi için o~
tıı· ıı.rtıt;:1': bu yeşil ,_Nnın tadaki ~eşil ss.lııı üzerine yüz k -
'e1ı~ l!ğjllde . ~er biri 7,5 metre ltımüre r:ı .. ıı:ıhırla dirclc §ekli::de 
lılı..,..ll bir ,_ ık,I yol uuı.nacaktı. manialar da koymuşlardır. 

-""ı -..rafı "d ı ı·:ı:. ~ılaA .~~ gı m ere, c •&er Otomobil yollan üu.rinılc yer 
~ ~i )·~· re mnh us olacak, Jer benzin satı .... yerleri olıluj;u Cİ· 
~ tııra:1 k~. 1~~1 da ~olcula. bi fevkalade ihtiya!;lar haföıdc 

~l'h-.,. tan obur tarafa geç- voloularm ı .. t''fade etmeleri idn 
1 -"<l.,I te~kil cet kt· • • · 'ıı l1 ltrte ece 1• La yerlerde telefonlar da ,·ar. 
' ()~ b gelenlere mahsu~ 0 • 7000 kilometrelik l>ir pilit.n U· 

l'.aı.~~ a U ~ekilde bi'rbirini!en ,,...r· e '--hı.yan Alnrn ofomobil 
llıı"""li)c Yı'ılnı l .. Hl ..,.. ın ~ . n ~ 
'1.~ 1r~'.asıtnla~~ci:ı ";::: 

1;:;:t1ı)r 1_ ~·ollarının en a-.uğ-f üçtn iki liı, nıı 
-~ it~l' ~cfK • • !fil • 

1 
c 1 iamarnlanmı<> bul11nuyortlu. 1 sn· 

~ ~i. )'ap 
1 
ıurati ~~;11 ~t- , ı:on harp halinde bütün derniryol

t , ~~~l , 1 an tecr e .er u lanıun hn,·a ttı.'lrrUJ:lnrı ile l,,le· 
~ ~--~li bu ~=k . nuıhıyc~~ yemez bale gehne.c;i ihtimaline 
~ ~lıdc bir 

0 
e ~ 8:!lmıfj t r lmrşr diiı ünUlnıii5 olnn otomobil 

~ .:'IOllıU etJ.c, ..... ı._~,omo .~1 ı:>natlae yollarmdan Alman or{lu-ıu tııı de-
" .ıv "l!uıtr surat a • f-"·" h b" d •k ·) ıt:.-b:-'-..Y'tıı l-"Ol üz • ;ı_ 'd ıuiı Avnıpa arın e ı;t fR~ı ıı • 

.-~ t~I ennu.c gı en· 1 mı .. tır 
ltl.~ .. ~la ~!enler bu1unmadığı an J • 

r----....... ._.__,_...._,,,,....._......_ __ _ 
Herqün 

6 
Savfa 

8:ı;) ı ı Hrryt>Ftleı 3 Huru~ 

AK1t 
OKUl'UCULARI 

KUP01'...r 

9 

e -· 1 T' VA 
Piya g a ı 

UZO DE 
TA KiMAT 

DURDU ~LDU 
Danimarka ile lmanyanrn arası 
açıldı, Sırbistan da ve F ransada 

birçok hadiseler oldu 
J.ondnı, '7 (A.A) -· El ... Ktrtk ecre. 

yanını tnh\'İl etmekte olan Norveç~ 

bOyUk Tronholm fııbrjkut baltalayı. 
cılar tarafından tııhr.p ()O~!mlştlr. BJ 
rıun netJcesindc Asscnfloı d elcktrl 't 
fnbrıKası muattal kalmrı:t.ır . .Alman. 
lnr. deni3 UssUnUn inşaatını durdur • 

mata. mecbur ka!mı§lardrr Dlln ak. I 
oam 10 Nor\'eÇli idam ediıml§tlr. 700 i 
l§çi tevkiC oıunmu~tur. Bt!tUn umumi 
milesscscseler ak,ş:ımın 7 a'nde kapan ! 
maktadır. Halkın saat 7 den ııonr.ı 

sokağa çıkması ynsnK edıımiştlr. Bfr 
(Devamı &. 4 Sü. 3 dd 

R~sgag·a askeri 
ardıinl 4/ze e 

lngiltere, merika ve Rusya arasında 
bir protokol imzalandı 

\'llfiington, '2' (A.A.) - !ngilterc ve nı lc§kil eylemektedir. 

Amerika tarafından Sovyetıer Birli. AMERİKAN ELC,'İ~l 
ğine askeri teciıizııt, cephane ve mal-
zeme gönderilmesi hakkınca Amerika Mosko,-a, 7 (A.A) - Kuibi§efden 
Bırleşik devletleri, BUyUk Britıı.nya c;dcn Amerika bilyük clı;1ci amiral 

1 

·ve Sovyetlcr birliği ara1?ında dUn Standley buraya gelmiş ve Molotof. 
VaşlngtondB bir protoko! imzalan.. uı giSrUşmUJtUr, BUyUk e•çl yanmd:ı 
mıı;tır. -Protokolıı, Amerika adrna atn§CmllitorJ olduğu halde Blrıc§fk A. 
elçi!lğinde orta elçi l{ampbcl ve Sov. ı merlkaya gidecek ve Blrlcoik Amerı 
yet büyük elçisi Litvlnof lmzalannı ka ile Sovyetlerin harp l"BYretıerlnı 
koymuşlardır. da.ha iyi tanzim jçin §ahsan reis Ruz 

Amerikan barlclyc naz:rlığtnın bll. velt ve Koroel Hale raporunu vere _ 

dirdlğine göre, bu protokol hassaten ceklir. ı 
bir kaç aydanberi fillyat mevldinde Amiral Stand!e)1n yanında blrlqlk 
tatbikte bulunan ve bundan bjr yıl Amerika ,hariciye nazırlı(;'I Rusya UtJ. 
önce Moskova koiıfcraıuı:nda tesblt besl §eti Henderaon c:a tx;ıunmakta • 
edilen malzeme sevkıyatı r>llulmın ın. drr. BUyUk elçi Ue Molotof ıı.raBJndaki 
kttasız devamını derpl§ ~den anla§. görüımcyc rtcndjsl dtı ~tırak ctm1= -
ı:nan01 sarih maddeler halinde lCBbltf. tir. 

Harp 
bite e 

942 de 
• • 

25 Kuruşa y··zıerce 
ortak o ab·nrsi iz 

Çok zengin fkromı 

;)Clcrı olan 29 Birinci . 

t~rlıt kcııidcsı tıı.lctlcrlnden' 

bir \'C ikt liralık biletler 

29 Biri 
ara ına 

Her dilden seçilen bu hikayeler .size ayni zaman a 
muhtelif milletlerin aşk tela.k'kilerini en cazip hikaye
lerle verecek't.ir. Bütün Balkan dillerinden başka. İngi
lizce, Fransızca, Almancat Japoncat Hindce

1 
A:abca. 

Farscadan tercür.1..? edilmiş seçme hikayeler bulacak. 
sınız· 

Yarınki sayımızda 
Bir Amer.kan h kayas·: O onun lfatibesi idi 

Doğu cephesinde durum 

Bir Arap aıımi (?) Terek 
~ 'OlntnıUra.tten dolayı hiç bir ------------

~:.__~/~; •• , .... ,.,. Manştaki Serk gavıptan haber veriyor 
~~tte . \1'sıtalann b:r tek d t bir 

ce h si 
şeh-ri 

e Almanlar 
, zaptettiler 

~ ~'· etttucıc:ri esa~ın& göre 8 asına aarruz Bir Şam gazetesinde ~ıkmı§ bir San'a mektubu 1~~t~r ~.olduğu i'ç\n bu yolla- 4 il Ud ) 
~~~~i~~----~r:~:·:~:l:•~n:c':1d:c~> _________________ <_Y_az_~_· __ "_:-e--S~lingradda Vaziy~ değiş-

~;~~·~r::.:::J;:i::~ ~aya~pl!_ha~h~ V! ihtik!"~!kk~da tüccarlarımız -~e ~ıy~~ medi, Sovyetler hüc mlar 
~· tistUndc.n, yahut nltm- F d • k • ff k 1 k 1 
~~·~~·b:;~ .~·~:.;~~~ Afur a t o r tun ı 9 o r l muva a ı e e a{\"!~ !~~~!ar 
llıı-; ~ ltıtı 'l\l ldJomctre kadar 

~~$~b~~·oı~~~~~::eb~;:~ 
1 

HükUmet nazım rolü oynamalı 
1 ~~ l<ırıu ~hebi de ı,;iirntle ~e-
'tı.. ile ''a•HinJarın bir voldan 
"'~~· llni ' illi~·~!:' . olarak ~irmesi ile 
() ll', 'nkoa gelmc~j pıti-
~Ohil 

Mİiii roıu ~mlnde giden 

CIQ PıyangQ 
n çekildi 

,,,Q~ \ 
ataıo k ikramiye 

l>ı: numaralı 
, ete çıktı 

<l:azz.s ·> • 1 
"' ncı su.vfnda) 

Tüccar hükumetle rekabete giremez. Nazım rol oy
narsa piyasa tabii mecrasına girer. Evvela piyasayı 
doyurmak lazımdır. Hükumet hayat pahalılığı zam. 

mını kaldırıp ayniyat suretiyle yardım etmelidir 
__, -

Hayat pahalılJğı, \'e ihfikiufa 
mücadele haklmıda tanınmı~ tUr.
rarlarımızla. konu5Jnağa de\'am e

- Her "eyden önce ticaret re
ksbetHe. Hükumet. ~nim dü
~ilncenı- hayat pahalılığı •.liye 
ır.emurlarına verdiğı zammı ke-diyoruz: 

· lstanbul ticaret ve zahire ~r- ser, f'0--60 milyon ~ira kadar o:. 
ııam reiSJ.. yeni sehir meeUc:i aza- ı ciuğu soylenen bn zam meblağı ile 
~ından Murat Fortun'a sorduk: liz...-.at musta.ıısilden milbayr.atta 

- Hayat pahaİılığı var mı? ı bulunıır ve mub2.y38 ettiği malle-
- Vardır. 

1 

r: pl~:ısaya an!<ler. Tatbikatta bu 
- O halde bunwı önüne naEJl şöyle de olabilir: Hükumet. mfu:-

geçilebfürt (De\'amı 5 incide) 

N 

Muhte ~irlere sür ün cezası 
İ"'tnnbulda ihtıkilr 5Uçundan ı.U,.glın ceza ına uğrayan bir takın 

nıııhlıtımlarıu Anadolud~kl menfalann(b ıterbcstçc mııı nlıp ısatmak sure
ti~ lr. işlerine de\aıa ettikleri \C orulo.rd!ı fiyatları nrtırihkları söyleniyor. 

ürg\ın c:.'7.8.sınn mahk(lm edilen bir ıuuhtcklrln tııtıınbulda ot.ır~ı 
meml('l;rtın it,tJsadi nizamı lı;ln tehlfücll olur ve Anadolunurı bir k"~P 
göndcrtlmeğe lüzum ~orülllrsc oradn ''urgunculuğu. deva.m edebilecek bir 
durumda bırakılması ,;ıırlp olmaz mı! t tnnbuld:ı ihtlkQ .. ~ __ .. r SUÇU Ut> WAU• 

lffınıi~ctln uefiCf'ır.I sndC't'I' bu muhitten uzaklaşmak ,.0 fa.Jtat ayııl yoıı 
nıenıh•ketln diğer bir tarnfında devam etmclt oldn!unu :;brc.ıı ı.ııı.ıhı,eklrl•· 
ıulitencbbih olur mu! ' 

Men ccrrcbel reUcerrcb hallet blb.in-ned~e. 

HASAN KUMCAYr 
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®ZJ:MrrfR~ 
"''·~ Y.A.ZAN 1 Kod ircan KAFL ı ~ 
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P'ab! n ~in korkuyordunı·? :Sc 

*sıği.rn \Qrdı : liayat kin ıaın .ı:ni

e ha.ıı,· tı;r tı:ılrle hulunuyC'rdurıı; 

Ge~ •e k;.ı,•,·etı ı idim ; arkodıı~ları 

mm ar~ındı er. ) akışıklı olaıılıır 

ıllln 911yalı~oruum . Uuııa rıııtınen \'e 
dtdeutn beni küı;ük görnw • hil • 
ıneıra ınnmkun m iydi? 

Ru hal,lkatler de bana IAr.ımgel 
l ı~i kadıır kuv,·eı \tıl'cmiyorılu. 

' unk!i bence basit, çlrl·.ı•ı erkekler 
bıli~ordıım ki, çok giiz'!I lrntlın vii· 
udları, çok haris ve lnet kııılın 

kalpleri tizcrinde ıırsılnıaı Mr al 
tanaı lrnrmuşlnrılır, O L·ı:rtu ki, on 
1 rın )aptıklnrını birkaç mhll d ı· 
ha ytlk~t'k \'8 sıizel aörllnen ııdam-
1 r bercrenıi~orln,.. 

Kııılın hır sırdır; bir l:apnlı ku
ludur, acafp şe) !erle dolrıdur. O 
kutuda ~anki bir çok eMı dılJmc
ler "\"ardır \e her birin ılokundıı 

Aıımuz zaman l;a~ka ha''"• ı.e ler '°' 
karır; hem onu hem de rnılinılıi 
mesut ederiz. işle asıl ıı;ıalık o dliA 
rneierl tanımaklıı<hr. 

Mektep hay.ılırn hep calışmRk 
ve öğrenmekle recml§ti. Ulrçok ar 
kadaşlarım gibi (A!Şid çeşlcl elleıı •e 
'.\erlerinde, ceşfd ccşid zevk \'e sar· 
hoşluk icınde l aşamış delildim. 

Kadın hakkında blltdllinı Şe)l•r 
pek eksik ve dclersfzdi i korku)'or
d wn ki, bu hal beni sonunda su ba 
şından susuz ılonen bir ıa\·allıyn 
benzetmesin 1 

O -"tam e\ deki bütün saatlerin 
Ayarltırına baktım; hay\'an ımı ''nk
tında hazırlamıısı için stylse fist iis 
te ve sıkı sıkı tcnbih etllm; dadıma 
da beni fiç buçukla uyandırmasını 
ııöy;&edinı \ e yaıtmı. 

Ertesi sun neler yapaca8ımı. ne
ler söyluye~ei!iınl düşlinllrken uyu · 
yup kalmışım . .Karış'1c ntyAJar ara 
lllDda urandırıldım. 

H.nen yataktan fırladım, eleJ. -
trlk dllm.ını çevirdim, ıraş ol· 
d11111; ~yladlm ve 4ışerı çıkhım. 
Gökte hmOı yıldıclar ı§ıtdı)'ordu • 
~ .... ,. bir tahap botlukla geçici 
bir h hırakaraık a6nfty0r; her la• 
raftan yu ıeceJerlnln o methnr n 
derin konaeri du)uluyordu, Znal· 
lılara 1Urheti n ftlüımll, m .. udlarn 
de H~a ... -.uaı•u betırlatan, he" 
kalpte başka akisler )'arabn sfhlrıl 
musiki .•• 

BWlall benim kaıhimde nuıJ hh 
\er yaratlılını biJemlyonun. Şu ka· 
dar var ki, aktama ıöre daha ku.
veUi, dua Omldli idim .. 

"Gençlik haşlı ba§ına saadettir,. 
dt-rler ... Çok ıfoi!ru .•. 

HorozJar öttü ve ku~lar ruvllla• 
ı ın<la cıvıldaşar&k gecenin sesini 
bastırdılar. Al:ıran ufkun üstün<ien 

· bqlayar*. yıldızlar ~ nvaş yavaş 
3&16)-0i dil. 

D&tbucoifıa !hq .qıa evden çtk 
hm; oulwın ~,t.:Jerfnin köşesinr 
Rekfilfım z-..ı durduın ve ve1'rn· 
'fft'llm tnkn boçulun üsUlne gelme
sini bm~im. r~ldiği zaman dıı \'~ 
ctldenfn !capısı onünde at•ı kis· 
nettfm .. 

Ytircği.mde bir: aariıoşun ees&l'e 
ti va~ ~ o kadar aüveni• 
J'O'r, J'llnıır o kadar aydılık ıtörüyor 
dum ,ld. l>fr daha iımi<f~iztiı;e hlç 
düşmiyeceJ,tirn. 

~11111 bir mucize kadar g[lı~l 
Aı ıawııum ıhahçede hazırmış : Kah· 
Te rengi hafif çfamcleri, toprak ren 
Rİ kilolu ve ipekli krem ~nsi göm· 
k ıle afacan bi.r (ooJıikanh kız) dı; 
sol ayaAını üzengiye koyar koymaz 
eifere sıçradı: beresinin kenarın • 
dan taşan birkaç bukleyi diizeltti; 
lı:uıhacını ntımn .... sına doltun -
rlıırdu 've : 

- Haydi, gidelim 1 
Dedi, 
Hant tırısla, denize do#rı.ı dcğıl 

i'tfl~in d~aeaiı tepelere giden yol 
da yanyana ilerJediJc .• 

rludıı~ı biraz kıvrıldı 'iC mırıldan 

dı· • 
- Babam derdı ki "bır erke!. ' 

i~ted iği ı:ıman ~özünde dunnalı, 

1 tediği zaman durmıımalıdırl,, 

BUiun vücudumda nenıll bir rü' 
g:trın soğııl.luğunu duydııın 

Be~ on dnkik:ı sustuk; lm Leni 
lıüshülün ıktı. 

- Salınh çok güzel! .. 
Dedim. 
- Çok giızrl ı!eğil : hen rnıııcnın 

lnhn srızel snbnhlnr gördüm . . 
- Sizin için helkl övle .. Ben 

hayatımda hundan ılı.ılın E:Üzel bir 
abah görmedlAlıne enıiııiın •.. 

- Belki,. Fakat henlnı gtızel sı· 
hatılnrım ı .. Artık onları hiç göre • 
mh·ccellml 

Sesinde !izR!ln Mr titreyiş vnrdı . 
Kendi l<cnı:llnıe sordum: 
- Acaba biri ini mi sevmişti? 

Kimdi? Hu na ıl olmuştu? Şimdi o
nu nn ıl hatırlı)ordu? Gene sevi 
yor mııyılu? 

Biraz çekinerek on.ı dedim ki: 
- Ciıtzel sııhnhlnrınızı han:ı nn· 

)almaz mı ınız? 
Alını ya\•aşlnıtı; hen de Ö)le )np 

hm. 
Su şırıltı ın ı andının ııAır ve 

lııtlı bir sesle anlatıyorılu : 

- Ilenim gii;:cl ~ııbalılarım ıı : r 
sene evvel bilti. Bııbaınl:ı berııber, 

bu saa llerıle, hıı yollıı rdıı, kuşlr
rın şnrkılıırını clinlberek dörlniı! 
giı:lerdik. Bnh:ıın, donan giim·şc koı 
,şı, bakırdan l iiziinn onun ilk yııl 
dızlarına \ererek' atını şnhfandırır 
dı. Ellerin iistiincle iri ve demir gö\• 
desile, ufııkl:ırı fethe si<len ııı . 
kahramaulnrını hatırlatırdı. Onun 
altında al başka bir h,ıl alırdı: Sağ 
rılarını gerer, bütün hflek}eı ini ı;c 
rer, hüliin vilcıı.:Junu gcreı' ve başı· 
nı sıırurla > ük54Jtlrdi. Ah, bıı ıeki 
ha)vanlar iivnrllerini ne kadar i
yi bi!lyorlıırl 

Derin derin içini çekti. Sonra 
başını aala spla "~allayarak is;> an 
dolu bir ahenkle özüne deva.me~
tl: 

- Ba b1111. zavallı ıh abam 1 Se ı 
ni dinletmeye ı•ylk uh*lar hula 
madı; b°'lula ıerllea n h•r z.ı· 
nınıi hoşluğa ok ııfan 'bir )lly glhil · 
df. Onda, bakıJdılı zaman iO-'anın 
gözlerini karartan ulcın kııyatık · 
tarın, bul't\Uara göm!\Hi dalların 
hnşmcll vıırdı. O yorı~mdıı iken kal · 
!letn derin bir hula, rahallıkla dıı · 
lup taşardı. o sitıiklcn onrn öyle 
boşınn ki... Bu sabah gezintilcrlm 
hiç o1mazsa onun hatıralarını da· 
hıı yakın<lan ve kU\·velle duymak 
1çlndir. 

Vedidenin başka bir aş.k yaşıı 
dııtını öğrenmek bana başlı başına 
hir saadet rumuşıu; fakıı.t bahasına 
karşı bu clcreee hal rnnlık. eşiml~c 
karşı besleclij:limh: aşka benzeyen 
bir se\'Rf dU}'lllası, müna•ooetsiz 
göründü; benim almak istecliğiın 
yeri orada hiç bir zaman hakkı ol· 
mayan başıka bir erkeğe ,.<'rilmiş 
gibiydi. 

- FakCtt siz "siiıel ahnhl:ır,, 
dan deAII paşa hnbanı1..dan bııhse • 
diyorsunuıl 

Dedim. 
- fübel ..• Biz muhitimizle flei!il 

muhit bizim kalbimiztleki şevinçlc 
şenlenir! 

- Halmki, size neşe "' saııd~t 
o kadar yaraşıyor ki •. Böyle keder 
H ve ıit~ın olmanızı hiç islemi· 
J'OrtKn. 

- fs-temcyin '> n 
- İslemek hı-şka, olmak başka 

dır Kt'lmıt! hey! 
- Niçin bnna e<dkisi gilıi sadece·, 

Kemal, domb·or ~ıııız' 
(Deuamı var) 

- Ben size sn<ie<:c Komal cle
di~imt hiç halıriıunıyonım. 

VAK 1 T 
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ı ıcıyc mızır lığı etmi:ı oduğu bJtta
b! hatırın<!.:ı.dır. Bir koltuga iki 
krırpuz s.ığduılsa bi c bir nrlaın iki 
ınesleki muhtdifde hs.yavatı mc
tıne sfıyiı terakki atam:ız. 

Bir Cjmatör gibi caJr.:;mnkta ol
duğunu idd ınyn okuyup ~ nzdığın 

11.sar ve fri:.:ırntm etvnn nzametka
rr.nesi manidir. Mese fı , (Giıf.luv 
U Bon Yeni bir nazarjyyc scrd 
ile bilı1mıon eski nazariyya~ iptal 
ediyor.) v~ya ~Fil"ın ada.mm fa. 
lan eseri diğer'~in fffm kita.bmı 
çürütüyor.) gibi d edikodularln 
uğraşmaktan ne fnyda ': Hemen 
hepsi yekdiğerini ve n:rasıra kendi 
kendilerini tclWp eo"n bu herif
lerin eş~alU ahva. i muayyen ve 
rublt bir ~kil olarak (nfımaliım) 
ı::ımrfmdan çrkıp dn (havzai fü. 
nur,) a ôahil oldukta n cıonra bi· 
rer <.lil&tur veya ihticacü istinada 
uıUh bir nruıariyye şeklinde kabul 
olunsa dnha ıYl o'ımaz mı?.. Hai 
ve lfü.um böyle iken sene müsbet, 
meşkfık n.:: Jrndnr maliımat varsa 
hepsifti evirip cevirerek bir kaç 
bin sene ewelk.i. mutc..'ındat scviy
)ESine irca etmek ist.ıyorsun. Hem 
kardcŞ, bu kadar oıkınnak insanı 
hiç okumamak kadar ve belki da· 
lıa ziyade "abrııti" eder. (Mutta
sıl okuyanlru- dUşünmek için vnkit 
tul<!..tnazlar.) diy:en Şopenıhnver 
~k de hakmz d%i dir. 

Sen en evvoel istatistik munlli
n·.i, sonra z:rnat t1lrihi edebii ~ 
lem, tarihi umumi ya.zdm, .F akır'i 
teroüme ettin. Bu ıi.7t4ğa.lii.bn ru
hu felse.meye ait 1.bhıunnt arasın
da dolaş:mn.kta.n daha faydalı idi. 
Ruh He uğraşacalk3an Spensetin 
Mösyö R4ıbo vamtasile fraDSlZC8.ya 
naklolunan iki bliyük c ltten iba
ret Psikolojisini türkçeye tercüme 
et. Valktile Sa.mi bu tcrcllıneyi. v:ı. 
cude getirmek iMerdi v.e buna vu. 
41ruf ve ikudreti kMi idi. Fakat ken. 
di ta.b!rinoe ''hayatı tarilmarı,, roU 
~e etmedi, ~n eon"- tıell
ltiyyetıi teTcilme sana teveccllh e
der. 

Dünkü gUn (Anatol :Frans) ın 
gon bir eserini okuyordum. Milla
katı ahiremizde epiıitietlcırin eim
ınei vtisuk ~ tevsikmden oldu
ğunu beyan etmiş olduğum Mosyö 
Ri§c için 8\1 158.tırlar yazılı idi ki 
lf..;r nutkun Rusya - Japonya mu. 
harebel'line mutefcrıi ~dan
öır: 

•• •.. En \'&İn ~ docteur Oharles 
Richet lenr represanta, un sqne
lette i la main, qu'etant prog. 
nathe et n'ayant PM 1es :ınuı;rlet1 
d'un moltet ıııuffisammant deve
loppfıs, as se uoaraient dans l'ob
ligatiun de fuir dan." leı arbres 
ıle\-ant le8 Rus~ quj sont bra
thiceplınles et comme teı'hı fımincm. 
menle civJUsateurs, a.imi qo'il a 
paru qoand'.ils ont noye cinq mille 

Vllkl diyor ki: 

Mal tophyanlar 
Dütm&na caa.usluk yapanla~· 

kadar suçludur 

Çunking, "I (A.A.) - Vilki bu
gün dıcmi§tir ki: 

Askeri h3.rekitta muvaffaldyet 
kaıı::ırulabllir. ~at iktisadi saha
da nııeğJüp olmak da vardrr. Bu 
takdirde hiirr.oyet için dövüşülür
ken hürriyet elden gidiyor. 

lktısadt meyds.n muharebeain -

nim için bir deva, bir eğlence ol-
Süleyman Nazif bu mek muştu. Bh- gey biliyorsam bu sa

tubunda edebiyatton, lel•e · yededh·. lpsen'in ya.Inrz iki tiyr.t-

f d b h k b rosunu O'kuduğumu mukaddema 
e en a •etme tc, aza 1 yazr:ıuştım. Bu !:>U.}ilk mütefekkir 

bahi6lerin münı:lr01a•ını hakılunda yurJm16 olan şeyleri de 
yapmakta ve bazı Avrupa ckwnak isterdim. Bir iki kitap iS· 
muharrirleri hakkında ka- m.i haber verirsen mUteşekkir olur 

naat/erini belirtmektedir. I' ve derhal celbederim. 
Mektup bQ§tan ı bQ§a bir :rolstoy'un (Eşiaüer.ir) Unvanı 

- • . • 1 mUşa'şaı altında cemolunmuş bn-
mÜ•ahaue mahıyetındedır. zı mdktupla.rdan mUtcsekkil cır 

._ ____ lml!' ________ _.l mecclle&ini Faik gideııken billıns-

<·hinoinı dans l'Amour! Prenez · sa bıra.Jmu~tı. Kunınuvu::?taya ıa. 
garde que 'ous et.es i'ntef'mediaireo; yrk bir pap:ı.z oln.n bu §Öhretli mu
cntre le ıtlnge et l'homme, leur hamrd~ ben bir ~y anlamndım. 
<Iİsait obligeammeııt M. le prof~. Sanki idrS..\i ile ha.kayık arasında 
scur ltichet, d'ou il resulle que si sa.kslı kadar kalın bir perde vaı. 
\Otıs battez les Russe fino-ldto. To,stoyun bir knç sene evvel An
oungro laves, ce IM'Jl"ait exacle- nales'dc bir "lnterview" sunu oku. 
ment commc si lef! ~inges vowı muştmn. !psenl anlayanuı.dığ nı 
l>atbinet. <Jonce\'ez-vous! tı. ne söylüyordu. Bu aynı bizim .Ahıret 
,·oulurent rien entıenclre.,, Mithat efendinin Zolavı bcğcnme-

1ııte, azizim, Mösyö :Rişeuin şu nıesine benzer. 
satırlar niimunQi mantrkı oJuı:ea 
sipirit:isın t.ara!tarla.rma bu zatın Bahai uza.ttıkç.a uze.ttık. Mayı -

sın onuncu günUndeınberi karalan
şeıhadetl garip bir vesika ohır. Ben ma:kta olan bu mektup burada ve 
ne taraftarı fll U an, ne IUceei um-

mayısın on altmda hi.tama ersiu. mani fünunu moba.hisde puyaniın 
Sa.na gayert. haynhahane ve ihti- Cevalbını geciktirme. 
ımn'karane vaki olan bir ihta.rr Bu ::nek~n vımWUne kadar 
-Eüitelilkki ile bUtUn şarlı: ve garp devirden avdet edc'l"6in Umid nde. 
lıükem.amnı Uştilme !klfktrttın. Hal ;im. tcraa.t.I museben herıkesi tak
buki ben zayJ! ve natUvanmı. Ma- dirhan ediyor. Muvaffa3dyetin te
IUmatı satb.i!yye ve nakısamı is - ma.di et9in. 
tiknahr serniti hilkat yolunda te· Baki ellerini, gözlermi öperim. 
tCbbUa.t !le kar.anmadan. Yalnız Said ellerini öper. Çocttkl1lnnın 
lıayatın melfili ittıraı:ltnr tadil iLc be!ı de uyuıntınıru!ını ta)d)iJ ede • 
saatlerini tenvir için ml\truea be- rim, iki gOOUm efendim. 

Milli piyango çekildi 
Büyük ikramiye 218206 

numarah bilete çıktı . 
Ankara, 7 (Vakıt mohshirin· 

den) - Mı11f piyangonun 11 in. 
ci tertip 3 üncU çek~l dUn An
lH\ra.d a. 19 Mayıs stadında ean~ ll5 
te ~lmiş ve çekilişi kalabalık" 
hir ha~ küt~ takip etmiştir. 

tkromiye kazanan numaralar 
şun}ard1r : 

S0.000 lira kanan nama!'& 
218206 

10.000 lira kazanan numaralar 
92809 229620 269478 200299 

1 

5.000 lira kazanan numaralar 
193796 61771 216551 249075 238061 
89030 
2.000 lira kazanan numarala'!' 

168904 9780. 298908 ~7770 1187~ 

29226 176899 183169 27NOS 119410 
348261 1156326 108822 11851, 7265-i 

25951 m59197 386463 233908 225845 
1.000 ltJ'& Jriı.7.311an numaralar 

314673 298858 70947 2'1637 278585 
221665 330260 133857 8S24S 206()3 

17655 314928 41489 23506 13591& 
Jt 140 318541 180935 22146 222524 

165224 91362 382279 151i135 241179 
1 i8998 12532<1 2:>608 150383 359661 
193641 141949 2i8102 168956 39108 
337343 248886 282363 268611 367379 
208698 28148 235143 129581 215989 
2()4997 313356 327483 221166 78705 
21~825 309399 175008 109688 81111 
2i2411 210008 209814 227367 16595 
389177 194588 48750 297480 277759 

45097 393977 259147 87!H2 75U5 
22Gi95 176751 280()42 382475 384255 
129455 78904 17003 282835 22466 

500 lira kaza.nan numaralar 
Son dört rakamı 9009, ff71, 7668., 

6767 ile nihayetlenen bUttııı numara. 

Ankara.da., 200299 numamlı bilet 
l::tanbulda, 229620 numaralı bilet 
Devreılt, 26~H78 numaralı bilet de 
Ad!Ull!da Batılmışur. 

5.000 lira ikramiye kazansn bi
lette~n 2 ta.neei İstanbul, 1 ta
n~ İı.mıi.r, 1*" ta.nesi lzmit, bir ta
nesi Torol, ve bir tanesi de Eııki
şehirde satılmı:trr. 

2.000 lira ikramiye kar.Anan 
lbiletlt'rin 7 tanesi İstanbul, 3 tn
nesi Ankar:ı, ve bll'Cr tanesi de 
Köyeıeğiz, Manida, Akşehir, Afyon, 
Sivu, Buldan, BUl"Ba. Mersin, ve 
Tt"nilste tıatılnuştır. 

l.000 er lıra ikramiye kazanan 
biletlerin 7 tanesi Ankıu'a, 20 ta
nesi lstrmbul, 4 tanesi tzmirde ve 
oğeırleri de yurdlmnıZUn muhtelif 
~Jcrinde aatr\mqtır. 

" Müttefikler 
taarruza geçmeğe 

hazır 1 ,, 
Deniz aıırı yeriere 600 hin 

Amerikan askeri gönderildi 

~nldog, 7 <A.A..) - Vanc!cl 
Vil'lci, ''Müttefiklerin taarruza 
ge~ ha.zır ~ldulk 1 annı gör -
düm . ., dem.ittir. 

• * • 
Boston, '7 (A.A.) Harbiye 

rıazırlııh 198.llayi ~islerl bürosu 
şefi albay Robert Dingbut"g, a.'2R· 
ğıdski dC'll'l.eçte bulunmuştllr: 

Tnm \t'Bkllndc geldiniz! 
Size söz vermiştim .. .-----·---------. <ie her Cin v:ı.tanperveri hükOmet

lar beşer ytlz lira kazanmşlardır. 
100 lira kaza.nan numaralar 
Son ~ rakamı 886, 319, 751 fle ırl. 

hayctlenen numaralar yllzer Ura ka.. 
zanmış!ardır. 

Birl*k Amerika askeri Jıtuvvet
J."'ırl 1943 de harekete geçecdde:r. 
dir. Bununm berabet', dlişmanı 
ltffidi&ine ynkınd2. havale edile -
c.eJc darbe hakkında ı:ıUphıedc bı -
rakmak JA.mndrr. SilA.h altında bu
lunan 4.000.000 aakerden 600.()()f)i 
3 hafta ıevvel deniz SfJM yerlere 
gônderDrniştir. Ve mfurtakbel harp 
sahalıuma a&lrer n8iklctmek üzere 
her giln Amerikan Jlmanla.nndan 
gemiler ha~ etmektedir. Za -
fer, ancak ~niş ölc;Ude biJır b.rd 
taarrtmı ile 'kazamleıl-ilir, 

il r sözQnüzde mullıık rl-1 ıı· 
Dl{JSUnuz '.' 

- Siiphesiı ... 
Beni şöyle rast1tele süzdü; alt 

~ 
* İnMnın yüksek dimafı bile za.. 

Yıi olan noktaıanna icap edin tak. 
vl)te hUcreclklerlnl tedarik edip mat. 
lubu hası! edemiyor; hayvUtlar naaıl 
lrabtı olur ki bir takım fazla hllcre. 
c.tkler yaratsınlar da nevi.erini delif. 
tirjp inııa.nıık payesine Çlkabll.tnler! 

* Gözlerimiz mikroskop gibi gör. 
ar. dllnya pek tatam ID&D7&ral&rı ha.. 
\'l olur, ve toptan ıııanza::"al&n IGN
mezdl! Teleakop slbt l'Ö!'lte yalan yer 
len seçemezdi! Görmemlsin tars n 
rıoreoeSinde ~ temyı:,: .. itina 
.. ltfbt~ 

Her gün bir karikatür 

Franııı· karilmfıirü 

11. 

Polis - Uo klflnln moto .. klete bl. 
aemuecettal bilmiyor mDKUD 'l 

- Bil.- olur muyum, fakat !naat 
fit, bangfstnı feda edebltırım •• 

le icmirliği yapmalıdır. lktı::atıdi 
ha'l'p, hc.r ne kadar dnha az facialı 
gözilltU.me de askıerl hareki.t ka
dar ehemmiyetlidir. Maı topkıyım
lar ve fahi..' kazançlar temin eden
ler, düşmana ~asu.slıuk edenler 
};adar suçludur. 

Üç lngiliz gaze\"!ıinin 
ispanyaya girmesi yasak 

editdt 

Londra, '7 (A.A.) - Loodrada öğ. 
renildlğlne göre, Tiincs, Devlt Telgraf 
ve Deyli Meyil ga.zeteılnln lspanyaya 
glrmeai ve İspanyada aatı :nam mene. 
dilml§tlr. Madritteki !ngillz bUytlk 
elçiıılne. bu huauıta 1çanya hUkQma. 
ti nezdinde t.e§ebbıışt.e bulunmaaı ve 
bu tedbirlerin ıcbebl h11kkmda bir 
rapor gönderm .. ı için talimat yollan.. 
nuşttr 

50 lira kazanan .mnnaralu 
. Son üç rakn.mı 3e2, 628, J32 ile nı.. 

hayeUenen numaralar ell.IQer lira ka. 
zanmışlardır. 

20 lira kazanan nurnnra.lsr 
Son üç rakamı 527, 55S, 872, 212, 

471, 962, ~. 186, 924, 322 ııe nlha... 
yetlenen bütün biletler yjrml§er lir& 
kazanmı§'lardır. 

10 lira kazanan namarı&lar 
Son iki rakamı 82 ve 65 ile nlba. 

yetıenen blletıpr onar lira kuanmı11. 
lardır. 

2 ti'ra kazanan nnnuualar 
Sonları 4, 6, 9, 2 ile nlh&yetlenen 

biletler lkl,er ljra ikramiye alırlar. 
Kazanan bjJetlerin satıldıkları 

;v~rler 
30.<ıOO Jinıl* büyü1c ikramiye 

a.azana,n 218206 numanlı bUet Kas
tamonuda sat71mtştır. 

10.000 lira ikramiye tasa.nan 
l.:iletlerden 092809 nwoarah bilet 

"Gayret komayor!,, der de eder 
l'IYbete' 6pz., 

lltLJI uytıb etme midir pyret.ı 
&bbabl' 

Bir kene kiti ı1ttt.....ın Alemde 
ıııoyundıuı, 

l>el'-an d&ftbr mecUa..ı cem•lyyet.i 
&bbab! 

Milll Şefim· 
Bulgar Kır 

arasında 
Telgrd 
teati edildi 

Ankara, 7 ( .A.~.) -
kıralı haşmetli UçilnCll otJ 
tahta ç;rlaruı.srnın yı do~"' 

'1 C··-"' .. ı-yısı e. uuuıurreısı d• 
He UçUncU Boris arasın 
ve t~ekkür telgraflıU'I 
n:i§tir. 

~ ___.,,,. 

Hiikim ve M 
umumiler ar 

tayinler 
Arıi.:ıfra: 7, (Vakit muJı~ 

90 lira maaı;la Antak>" 
ğine Ankara Asllve ceıa 
ci Uras, 60 lira maıı~la 
za hfıkimli~ine Maçka b 1' 
mi Turel , 50 lira maat ..ııll 
miıddehımumi munvinlıY. 
sadan Mustafıı Özpolal, J( 
lığınıı Şarki Karaağaç 

san Serim, Ankar,p r.ıod dt' 
muavinliğine Dursunbe> 
Akdoğan, BiAa hukuk ~ 
Bcypazanndan Sabri ,ı 
muddeiumumt muavinll~ 
rahiıkiml Mirı.nt Yanıaç, 

asliye ceza hı\kimllğfne )Cı 
den Rifnt Korkut, Set>! 
ecza hakirnli~lne Ağrı 
Kö c Ahmet oğlu, Uşak ı:ıı 
miliAine Ber#nmadan 
nııt, Giresun sulh bAkiıtıl 
cikten Güner ÜçCf", Kon>" 
kimliğine Müddchınıurrı~ 
Fehmi TüZitlan, Ankara ~ 
Jiğine Seydfşehirden :Re 
menoAlu. Bilecik sulh ~ 
Sereni Kocahisardan J{P"""-

40 lira maaşla Zonı:ruld
kimli#ine Silvandan 'Va~ 
o#lu, 35 lira mııo~a sıııw:.. 
hAkimlfliine ZongUMakt•11 

meroğlıı, Kadirli müddei 
a\•inli(Une Babneskfden 
Köprülü, Rdııhl~ nrftd 
muııvJnli!tine ŞerenJ J< 
Hc5ııt Coldur, Kars mftd 
muavinliğine Arpaçayd.0 
On, Bergama hAklm rnıı• 
Eğılden Fethi Onkaya, 
kim mu:ıvlnliğlne A~d~~ı 
Egemen, Karaman Erdili" 
muavfnlllflne Asfan /.k~tl 
cur müddehnnumt rnuıt~;;_ 
fur SnnguT, Karlıova ~ 
muııvinliAine şrrıcrn Pi ısJJ 
hAklm muavinliği~ ıO~ 
can, Yusnfcli mnddeiı.JllJ 

vinliğinc Naci Tonıs, !' -
Müddchunwnl muavinlı~ 
Yetkin, Tercıın hiikim rrı~ 
Hızır Ct"nA"ir., Eruh sulh 
nvlnliğine l.litfi Dal1111'1ııJ!t 
sulh hiı.kirn mua' inliJiı>' 
geseJ, Giindoğmuş Uki_~yl 
ğine Cavit Yandıış, BoY
muııvinllj:iine Şakir 1><>19~ 
müddeiumumi muavıntJ _. 
met Banılçu, Trabzon A.
liğine Kemalettin Kaıuk~ 
1ıAkim muavinli#ine •'
Eğil suJıh hakim muııvJıı 
met Salur, T•vşanlı hAkiJll 9' 
llAine Lemi Budak, Sııııt 
hllkfm muavinliğine ~ıJ 
huz. Şatıık sulh lıAkinl ~ 
ne Adil lzveren. Ma.ırt 
avinliğine Sopihl Cebet 
mückleiumumt mua"fiol 
lenl Ertan, Erciş hltfıll 1 
Aine Mehmet ~ren· 
kim muavinliiUnc Senih,, 
Bergama hAkim muavıııl ;_,ı 
Özsoy, Görele müddelt11'1 
\•inliğine Salı'lıhattln ~,ıt' 
Arpaçay hakim muavl~l ,_ 
zıı ffor Snraç, Siirt hAkıfll ~o~ 
itine Saffet Barlas, Yiik 1f':. 
kim n:ııov'nlf#iruı Tarık 
snı ny Mkim munvfnlilli~ 
istemi, Kur,, hükfnı 111~111 
Orh n Togar, SaT"ur h8k~ 
liğine Mehmet Okııv, ~ 
hakim mt111virıllsıne ·~b I tıl 
Tirebolu hıi kiın mııavın~IJI' 
zi Peı.klrci~lu, lltdır h 
'iııJiği ne Mıızarfer oı.-tıır• 
sulh hAkim mua' lnlill~fl" 
tin EnE{in, Serl"fli J'ot'a '/ 
dciumuml muavinli~~n~ıJI-~ 
rnl, Mardin AzA muııv-ııı lt~r..ı 

"him Ynpıtner, Rr} hııni\~ 
1 

a\ ııılliline Nakn Giliff ... P,t 
eh hôkim mııa' fn1iiU~e ~ııt 
M:ıdcn hlikim muavınl ıııl 
C· r. Siirt hlikim muav 
hıcr Lütfi Alper, Dört~ 
mıuı i ınu:l\ inliline ~· 

11
, 

nlhı, Cıınıra hAkim "'fili 
Hadi 'Kati, Be;\ıızıt hAk 
lil:ııl(' Ha an K ıı J, C:ıı , 
hAkim muın inli ine KeJJI 
:a:ı in 9jııdi1er. 
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VAK iT 

IGINDAN AYHILABiliR Mi., YUZ u.~ALIK BANKNOTLAR ziven bir haber 
• . 

1 

T E D AV U l O E N KAL O 1 R 1 l I Y O R Diinkü ı!kşam ~azet.derin<lc, ~rnt" la :.ylnrdanb<'ri hocalaıuak. 111lııatk -----------.. - lıtt; bı>klenıefliğimiı; bir haberle tadır • ... ,}> d a - Alman anla .. mazlığı Danimarkavı dalıa · , .... 
1 

.., 
' "' e ·h "$ " lerl bulunmadı,..ı hakkınrln milteaddi~ , l'8rsılıı5tık.. "l'onnc' ın..n a.e en _,nnı.ı:ın ilk ~üniinden, hatta " ltl kf k Ctimhuriyet ve Merke:: banka. & , • 1 

Vere ya aştırma gayesini gütmcM:edit .. nesrı·yat ve ua.nıar yapıl:nışsa dıı ltir te!~ıraf "-'Jaı·t't-al Şapo~nikol" "l• ın" ~ferinden heri adı dillerde ~ıından verilen malumata gore, • 
1 

I \ 
Y t 1 · halkın herhangi bir sekilctP yanılarak un, Ru .. orduları ba7l;umanc :•11 ı- ~eıen " 'or(l~İlof", «'fiınoc:enko.ı. a SADRI 9.'RTEM Mlllt Şef Reisicümhur smet nönti'. • . J' 

1 
. ı.. .. l zan : &l bunları ıılmasmın ve zaru görmesi. ~m:ı ı:,ct;ı·ildi~in:i' bildirı~or. « ,uc ~enı», Kaı.aklaı· ba':'huğu 

'l( niln resimlerini taşıyan \'e mem · ... b bekl d.k b' l "Zotk f" ·ı " k l 1 h · ı · Olld- h n·ın .0•11 .. Me · ,.,O'e""mesi içın 15 birinci. '"'et, ıı. · enme ı ır o ay- o , .ı:.ı >, ·umanl an ar, a a .... aberj Danimar- Danimarka i-;tili.:rı mukı\\ cmet- ıeketimlze eetirilerken Y 0 1 d a w• ..,... k 1.1 • ·'erlerinde dııı .. ·~·orlıır. 
' 1 b k ~ teQrin 1942 taribinden ltıbanm, Ata. dır. Çünkü bütün Rtı<; ıın·e · erı- .. ~'- tnibver ortaklığın. tiz ~abut ettiği için di~er htiliiya kazaya uğTayan lOO lira u an ono.. " nin eline te ... ıim Nlilıliiföıi ö;;ıeıı- Aı•aba :'\larc~:ıl "Şapo':'ni'irnf,. 

...ı~lkta "ld ~ b·ıd· uğra.y:ın memleketler~ mı.taran !ardan bir kısnımın gizlice memle. ttirklin rc .. ımlerini ta:;ıyıı.n ·yUzIUk <li ... •iıııi'L ~ulam. Çarlık deninin hunların he>ıısintleu Ü'>tün bir --~ır "' v ug:ınu ı ır- b ba.nkonot!arrn tedavillden ka' riırılma. "' 
~• <>tokbolm<l l b. azr husqsi'yetlm- nıuhafa'.':a etmek- ketimizc so'lculdugu anl~ı!mı.;;tır. Bı.. me~lıur bir ... aho;iyetidir. "askeri dt'iha'' mıdrr? RjJnıi"Or.tı. .. en .A"c.· en • ır tedi A1m b .,ın& karar ,·erilmiştjr. Bunlar. bir ., e ,.. · •• d t - r. an · Danimarka Rlllaş. bankonotlar renk. şekil ve e at iti. • - .\<lmı Rns hu<la1 lıırından ""ırou ~'ıu "'e .• ,ore ıse ,.,. evle mazlığı b<iyle J>ir müııası>l)f't esa. barı·yıe AtatUrkliD resiınlı>rtnl taşıyan ııcne 7..arfında merkez. 7.irMt ve iş Çarlı'i< iılftre.,ile So,~·et rt•jimj. tnrilıi bir bnsarısını <lıı h~ırla • . ~ıa.: .. rnı~kmi'llerôır. llal- d oo ık b bankaları tarafmd:rn d~~Etirilerek ııin arn ... ındaki dolmaz Uf,'urunııı, •u,. wu k 1 srna ayanmaktadrr. E~tr Alrnan- \'e teda\'Ulde bulunanı !ira ı an. ~ ·anlar .Yok. 

•,!al\ttı nutk :ıA olrnn:m ·ı ı~a ya ile Danimarka ııra~ınd::ı her- konotlara Laır-amen benzemektedir. ve 9 sene müddetle dt-. yıı • ız merk<':>: lıerkr' bilir. ~ıı bahlt" na'iıl olu- Hattiı bu ('arlıl. s;ına::.ııırn, ih-
İ ;ı .. rı' ..;,.

11 ln•ıınya ı e I!;- h • • 1 \)~nkasın~a kabul olunacaktır. f A.A l '. or da. w,·ıe bı·ı· kumaııılan, lm~:l "'" .,,. 1 OD~ı Zahıri sebeple İtılh olı;na. J~ıızaya uğramış olan t.rın rnnotl<ı. n ' ·' • • lİIİllden !>Onra Rırs~·ada nası) ka. 
" 1\ . tınel•tPdir. ({ıra • ·T l b" . d,,., d ,.. ''N,•i.:vor'? 1 ·11·~· . 'l\.. Ş11nl11.tı: söylüyor. ı:ıııcce c ır ~"8a:ıyet ntı:?H'Ub:ı bunu rın lC'davüle çıkarılma. ı., ı ve et> er. ,., .ıın < 1g~·nı, SO\·yetJf"r idareı;;Jnin 
' v;ı;'liln.a • • ' gt)rünen ~artlara !,;4ir<> miit:ılea "Stnmpa'' ~azet.e~t'nin, huna itimndrnr hangi sebeple kazan<lı. l~.e11ı~t d•:::.~xn ~aYri mu- c·tmek mann'ıız olıır. ı Belediye iktisat müdürlüğü l>ulcluğu ~lıcıı lrn;rli ~ariptir. (ıfı. ğrnt ela nnlı)·11mıyoruz. ~... -· .... uu, bundan f.:Oll- ~a· 1 M·emur ara ,'ll SO\'),'Ctler arasında bun·ünkü .: ""Uha.f,,_ Ha ıse erin goı un•ı"Sü11e ra;;- gene taşınıyor ,.., Yok<cn. Rncı . .\iman kaq~··.ısm-.,~t· . ..._ edıiecektir. Bi- ııı~uli.veti üzerine aloc-ak kimst> 
la. • lTQ.iz h" men görünnreyen ha~iki ı-cb~pleri k thı., r.!!.fm ıla\·alarını ~ilİnflir gibi 

d.,"l0 tarihı· bu~O.metin 9 ni- Yardır. Danimarka. i1e ·\In>anya. odun ve o·· 11 .. ıu·· r Belediye iktisat hicri nıfüfür- )Okınus <h mnre~ali onun idn i': enn. bn;:.ka hir \ :ahi•, bir ••ı;:t!!.\ •• ~a..... l eyannamcsinde •,u· "'un" u" n dönluucü Va.kıf hnnııHla • ha'-ma !!etirmi-,lcnnis, . "- ""tırak· arasındaki ihtilaf mevcut Danimar- ., , - \'e "Cemıeıı •• lıo~·;ması mı :ı;ı iri.ll-~ ht 
1 

resmi bı::vannn- J • ' • d kı· binasrndan Türbedeki Jen io;Je - thtilfıl ,vapmıs, ..,nr'.l)·lar ,\'ıknııc;, ı· · Y'a.natta · h 1:1 • C.'l hükfunetinio Alnııır.~·arı iste- Tevziat ayın onbeşın e 1 ınekte< ır? O n\k~t dün~·ft.,..ın lıer 
~"c b" . 

1
za ec ı erı sı- ı· r1• müdörlü•~ü hiruıc;ma nakleı ere. tnhtlar <k\'irm~s 'e hanedan .... u. 

'>\} d c ığj• ~ekildt> tatmin Mlememesi, b l k " tarafına ıla~lmr~ Ru-.larrn. ,atan-
• : e evam cC.:ec"ktir. aş ayaca · · · t"• •,.,·1 ı ... _ı ... _r1·n

1
• bı·r -.afra ..,n·ı·b,· sınır lh-..ı-L· .a onn-u kendini daha serb:: .• t farLe~me- · gını y:ı.ı.mı':' u • larının imdat~nn koc;m

1 
.. , rı1mala-~"t1llde !lıı. ~" zd~kı yeni A'.·- sind~n ileri ~elebiJir. Bal~arista.nd:ı.n mırnc:nl 'liom~\ · Xnkil !:-ine ~-:ırın ba.::-:an:ır11.k n:ı fırlatmış in~cı,lar<la, en olma- rınıı aC:Oı yatar. 

· i}'! b .nınıarkanın Alman. B n. rii ~ctinr.J;k üzel't> '"kı:t motor tır F"'n jcleri müoürlüğıi <IC' Tr. .'·a<·ak -.e.Y, mec;uli.vet korku<>rnlur. 
1 " ' lt ş' · HAS"'A D,ıı,·nrn:-J,.:lı•ııı zı·· "' .z Atı """""'O ":o;.·aposnii<ol"' ılıı bel. •e 1: .. ,.,_ 1 c_ ırl~•;i ":.ın_,m:ıı:ıı:ır ~ - d •tın·s1·r · ~-ı · y k bina ... -~~ 

"--.; " J !!;Ön en ı.,: 1 
• ııebaşmdaki .,.,~om a ·um · J;j bı•n!nrılan hindir. Yah'Jt hüffin tını e •lı\ orı.z" ra:ı.t ve n,ıda nauldeleri ~!ııhruknt ofisi ~mi miıe~se~C- srna !!:..,.ece-ktir. \'iircğinde böyle bir korku ta<:or-

t lU:ıt•-- • • l - t · - .. -~ ı • .. t·ı~ ı· r a y ·ı · lıunlıı.rm u~·clumlmasmdn ıo;tnmıv.ı \. 1!(11'r· "U t;u sözlı•r!e- sona ..,u"zun·· den ~·anı" Danı'marlmnm Al· tere kömür ,.e odun < :ı.~ı ma ı~ın.~ -- .:'-'Rn nr. za.cn 111 ı a ııı '" n r sı a. r• 
' ' J ~ ı 1 ı 1.."lt7ete'Iİ bir f·w<h umm~ktanrr At manyayı t:unanıtayl('ı bir un~.ır tlr.rnm etmektMli'r. ithalat ve ihracat hirlikleri :ın;\ ... an amaz ar. Ru baber kar<;r'lınfla ll\'~nık 

· ~~ i~~n :reıamc:ti aklı- c.lması bahrmınrl:rn biiylc hir ilıtı- su dai::ıtmn aym onund,, ta- umumi katib: Bir çok yıllılf Ruc; - Alman bo- • 
h.'.", 'lll.'liğini istil-zanı etmek· Jaf çlkahi~ir. ıuarrılla.na~:ı.ktır. A,Y•n on beşinden g•ı~ma .. ınm snlıfahn ii<:fünrle dik- bulunmak, 'uurumu:ımn süzı:erl!!ri-
~llııa...ı.. D.'.lnimarlmnın bugilnı.tf ':''tl'tlar itibnreu de 11'!nturlar~ı teHint haı; İstanbul ithalat Ye ihracat \•ir· ı.:dlc duranlar, b<ılı:>e"~'k ordıılnn- ni çok ı-rldnc;tınnak her hı-1'1!! ıla. 

'.._''1\3.rull bir t"srüat nıe. · - f Jn.""'c"L-ttr. hkleri umumi ltatibi Safühnttin · • ,,,,;,..rH b"slrırdan mahrum ol- h:ı nkılhc!\ hir İ!;' olnr. ('iin'-ii "ö~-. .,, d. "- içincle Almany:ı ilc> Hıtılıı nıenuu ... ,.. •m · d '' ı ı • l · · 
• ....: o!a.,Yı. mu··na~"betı·n,· · 1ı Cuhnık nı.kj davet üzerille un chı!!unu sii,,-fo,·em(!:zler. ICo<'::ı f'rırn l'ncn ':<":w e ,;c.; ••n h·r propa~aıı. 
~" .,,..ı__ _ "" ola('~~c esncılı me:-.ele"İ ,•'<'I< ır. · ~ 1 

•t ~.. gını ·z.·ınn"tmı· ... o. Nlem"rlar koop .. ratı' fı' aksam Anlmraya g-~tmi'-tir. Te\ :r.i- "ın.·ı ~·irmi ~ünıfo Je,·iren ~,!flı. < ;\ kolruc;;u du~-uhı:r-0r. " uo "' J D~ni.markayı miln er;n h::ırrı ~n. ., " ı · H Lh · S ·h G • 
,.. ... Yle bir Ya1·1, ·ct hasıl 1 l zi• · h l at ~in yeni emirl~r a.l:ı<'aP;ı aıı a· rımh akınlar, bir t.ek "Sta,lin- CXll • li a eZ!l?n ı ~ '><>l'\.ın" .. • yesine ı:öre ha.zır am:t ,, onıın · • tevzıata azır anıyor _.:a ------------------------------~ııeı:ı b' ll~une rağmen bunu rni k:ıbı'1 i,·etini bu e-tas:ı ı_:tıre hn- !;otlmaktauır. 

t d..1·· •r Ye!U· v.ll:i.yet memurları ıkoope. ·""' nyrılıııa cte>ı:;iı mih- :urianıak i~inilıe hasıl ola<"3k an· 
h• t;'nk ı ı · · mtifi :ı:ıa Irn.ydırıa devam etmekte-. ... ttı. ... ' r :ı ı:ı •ı\H bir intı- laı-mazlık mihver ortulilıi?;mnı or. h 
•L ""tı ı ~ cli r Ba•-ram erte.'li i<lare eyetı Q(~ 0 :ırak nıiıtalr.a et- tnrlan kallun:ısına sebeıt oi,ıbilir. · · ·' 
· ·q t<:le " bir to!)Jantl yaparak memurlara 

' ' '·- .r. Muhtelif membalardan gelen •· · ti "1' ~o •· ilk "'ilanda neler tevı.i edilecegını • 
~~- • rı.·f:ç ~rckcti .:nş. ,·enı· haberlere ~- Öl'e ise Jlanimar· ... d -

... -:-''illl • t' " kıı:ra~t::rracak '"e deırha 1 ıgıtırıa 
~~~""' ıs ılayıı. uğrayan kanın "'en itekJifler Jm.rşısuıda. • 

''l<'n L•..._, 1• n. ' oJ faaJı•yetine O''"'~C'<'ektir . .l'ı ~:ı-ıy< ı, .u•l!ltlllar. t:aJdri!.T yani DanimarkAdan Yf'i>ı c-" 
()I "t 0 tnu'kıt\'enıet İY. kabul !>ekilde' anlaşm:ıla.r i,..t-erı•Ji'ği 'e ---o-

l'L&_ z,._ d ı mıı - Tic~ ...... t ofı'si miiclürü ~--~ haıi·~·nn anbcr . \W- bunun için tehdide marııı lrnı.lı- a.o.-.. 

·~k bi nı almı,;tr. Dıı:umar. ğr sözleridir. Ticaret ofisi wnum nı:i."dürü Ah-
a~i r'll~e,·l~ttİı'. !Uııka,·e.. Bae kalınıa, ~hnanya ile Da- met Cooık, dün Ankara.ya gitm'İş-
e~ıfus "<? arazi bakı- nimarkrı arasındaki ihtiJafm ar- tir "" 

,, lıaY\. İYetı i deği1c1Jr. Zi. kasında Danimnrlcada. klral Khis. ·-='" 

~ıırıeı atıeı1ı1, Iıakımın<lan tl'yanın idaresini ele alıwak 11ma.· Kışlık kume.ş tevziatı 
t~. ~alı~a11 memleketler halli ı•ı>ı.i,, t ... -,kı'latmm kati dere-

il eıırti. 

P,,, () l 
~~ı; UM 
't 'tt ,:ı~ıt i'lliifoıtlşlcrinıicn 
6~a"i l.'d 

1 Evrenoıoğlu 
'"llaıı~i lltııekıc oldıı ılıı ,\Jııı;ın 

aıı nrıe 1 ~ • 
~1 h ~ .lcavıı '1111 ı.nlı a h r:ılınıeh 
~ ~ ~lı'k :ıınıııştıır. C:cnıızl' n : ı-
1~1atı ~a~ıı ~.~":~ıııhr. ı::iiııii öğle· 
kı .\~ııra ~ ı~ıı şcririııdr. kılın· 
lip 1le ~rı~·rlıı·nl'l,11pı şl·hilliğin· 

~,~'"· ''"'""';ı,. 
1 avve. kı Vakıt 

o "'-.. ~·ı ' _____ ....,__ 
l l'()lt ]' .'i I Oq~l / .'i 

bıı ta'h'~ık f ev kala de 
)j ltı l~ sısat 
~ aa. ar etin ·1· k . ' ,. 
~ lııit • llleıı • ·- n ..ı dııııı c 
t~l }'~ li~ı ll:ırlıiye lıiılı;csi ıı" 

~ttlJrı, lıaltk" l:ılısi satı fC'\ k:ll :i•ll' 
ı.,tir, tlldn hir kanırııarııı· 

, ' ' - Yerli ma!Jar pe.u.rlarr h al•ka kış. 
cecle lmnet)enmi1ı oldu~ tabmİ· ilk kumaş tevzii için hazrr]rk!;ır 
nidir. N.etekim bundan bir mlld- yaprr.aktadrr. T"!vıı:lata, bu .. ay :;o. 
elet eYvel Danirruırka<lan ııark cep- nunda ba§1..'tnaca.ktır. 
besine giden So\'}Ct diişmanlan 
gnnüllüler N!pheden ..:i)ahlan ile 
b!rli'kte ıı:eri alınmıslar, Danima.r· 
J,:•ya getirilmittlerdir. Bu silahlı 
kun·etlerin başına. herhangi Dani
marka Kiıdin:d ger:ebilir. 

ZannPfli\·oruz -ki l>anima.rJrnıh 
olup bit;n h8.di~P.ler Danimarka H.e 
Almanya ~ı.rasında bir nzalda,mıı 
de~il, birnz daha. ya'klaşma h'.lre
kcti ol"':ı. ~erel,tir. 

Yazan: 

Altın fiyatları 
Dun bir Reşad.iye a.ltrnınnı fi. 

\'aıtr 33 lira 1 O kınuş, külçe :t ltı
~ın t.ir grra.ın fiy-atı 454 kurnştu. 

YAK l T' A 
A 8 O .'V e 

OLUNUZ 

Mustafaııın evvela nereden geldiğini anlıyamadığı bir müıiğe, onu 
b' k dın boğr.-cc:k de.ecede refakat eden olkıtlar orasında sahneye '.' . a 

çıktı. Mu~tcıfo goılerini bir_koç defa açıp kapadı .. iyi görmek . ıstıy~rd~. 
Çünkü bu, onun şimdiye kadar görmediği yeni bir kadındı.. Sı~ ka 1 ~ } 

~ i sin.diye kadar Mu,tofo için 11r halinde kalan birçok hususıyetlerını, 
o~un ôflürıdc teşhir ediyordu .. Kadın göğsü, kadın göbeği, kadın baldırı .. 
O :raı'lanu kadar Musıofanın yolnıı hayalinde te$ekkül eden mefhu~lardı. 
Şindi onlar, kuvvetli bir ziya içinde, hemen el ile tutulacak . v~:tıyett~, 
Mustcıfonın gözleri önünde, yaşayan ve hareket eden realiteler ıdı . Hatta. 
dikkotii b:r göz, bu kadının, kapalı kalmış olan taraflarını rl1.1, • aı çok 
keşfP.tmekte güçlük çekmezdi. Onun vücudünü soran telli, pullu ıpek. ku. 
m:ış, ikil'c· b:r deri kalı gibi hatları, formaiarı bozmoyor, ve orıları gııle 
miyordu. . y ı r 

Bu kadın, Hilminin anlattığına göre bir Fransız donsöıü imi$. 1.~' 
gibi k ,vrılarcıl< yaptığı dcın~cı da, dans oriyontal rlenilirmİ$ .. Mustafa, goz· 
lcr:ni dcı rsözden ayırmadan bu izahatı dinledi. Müzik ile dansözün h_ar~~ 
kP-tleri birbir:ne uyuyor, ve hareketlerde herkesin yapomıyocağı buyu. 
metıoretlc>r görülüyordu. Su kadın, yalnız vücudünü değil, bir sarıotı, ~ır 
mchoreti de teşhir ediyarclu. Bir taraftan kulak, müziğin naÇi•ne1eri ıle 
zevk duyorken, göı de, kadın vücudiyle kendine ziyafet ~ekiyordu. F~ko'. 
bu revk ve ıiyofot, kulaktan, gözden daha derine geçerek ruha ve dıma 

1 ğa kadar intikal ediyordu. Bu manzarada hayat ve sonat vardı . Haycı 
coşturuyor, s:..ınat do düşündürüyordu.. . 

"' Fcıkcıt mi.ızig-in durnıcısiyle, Mustofonın gözü önüne kalır• bır pert1e .. ıı .... ~ l( 
l 'll\lltı~ <JUMA çekilmesiyle, bu coşkunluk, birden sona erdi . Kaybolan dansör, cınco. 
• 

1 t>~tlıı: R alkışlara te$el<kür etmek için, hızlı hızlı soluyorol< bir kenardan .. Ve ollerı 
............_ J. teşrin ~ :ı 1 k k·1· · · • ---- ile puse-ler doqıtora çe ı ıp gıttı.. . 
ltıt - Perdenin ikinci açılışında simokinli, fakat hasır şapkalı bır odam 

'., ltı~:~ınıı : 27 Rnmawn: :ı~ çıktı. Fransızca birşeyler konuşlu.. Seyircilerden boııları güldü.. Bazıları 
'ıl\ı .. ...........__ • l;)q J Hınr: ı .;-: ' ı hiç dinlerr.edi .. Mustafa, Hilminin yüzüne be; kınca o : 
c ~t \---_ i - Monoloğ söylüyor .. dedi.' 
'\,.__ 

11!ıae t-; - --- -:- : ' Mustafa Fransızca gazele ve kitap okumosıno rağmen, bu Fronsızın rıt.~'"'t ....... 
1 7.llnı \lasatı t:ıı. : ı• • A ! p ı."\ • q ~ konuştuklar•nd;:Jn ancak bo7.ı kelimeleri ar.lıyor, fakat. manayı topar oy.'._ 

~.. lı.oı 12.1() '7.0S 12.ıı takip r.deır.iyordv Bundun iki· suretle sıkıldı .. Demek kı, Fransızcası henu. 
' ls.11 8.20 ıs.oı 8.20 zayıftı. Moiıoloğu onlıyl.ır.odığı için de bu numaradan zevk cı'~moclı .. 

\ı... 1
• 9 3'.! .. Bundan sonra Romanyalı bir dansöz çifte telli oynadı. O dn ~ehvet ~ .,._., · ~ 16,1% 9.S... h 

tı... 12 ili . ....1..·--•-~ın'ı canlandırmakta, ve MVİtCJ1eri bağırtıp çoğırtmcıkto çok mf o· 1" .. .ıı · ıs.• n.• 901'._,. 

g! 1.3ft ııe.ıı 1.S6 r5t gösterdi.. k' • ll • ı 
1),4=" 3 •47 l0.46 Onı.:, şcırkı s~ytiyen boşka bir fransız kadını ta ıp ettı. azı se~ırc • 

, lcr:n ele kadınla beraber $Öyledikleri bu ıarkıyı Mustafa mektepte bırkoı; 
..._ _____ _ 

Belediye memurları 
kooperatifi 

Uığvedilen belediye :ncmıır}arı 

koope'I"atifi idare i:eyeti yakında 
lir tophntJ yapar.ık tasfiye i.şlc· 

rini . ı;örü.~ecekti•i.". 

~~ 
20 Genç kızm evlendirilmesi 

BU GECE 

SES 
Sineıırnsında 

Ginger Rogers 1 in 
Harikulade ne.5eli. ~~Tine doyum 
olmaz !bir komcıfü;i: 

Hangisini i 
alayım? ı : 

DiKKAT : S E S Sincmu~T T'C T•· 
ynlrosu. Sehir Tiyatrosunıııı eski 
KomC'rli kısmınclarlır. Telrfor: 

4!l:{fi!'I-

' 
ÇT1MAl hayır i~emenin i müsbet bi'r §ekli, za.nne· 

ıter ... eın, ııimcli bnlundn. Yahut ('<;

kiden nmlı da, bugün, büyiik 

teı?kilatlnrın hedefini teşkil C':<li· 
yor Eminönii Ualke'1inin, hali' 
~·akti ~·erinde. olmayan !O genç 
knr, Cümhuriyet Bayramında, 
hiiti.in masmfla.nnr 1törerek ev-
1.endinnck ürıere olduğunu öğre. 
ni~·c-nız. F,\·Jt"nmenin, bn~n)er· 

el<>. hinı:t. (la 11e,·lendirilmek,. 
tıiıdise-;i demek olduğunu inkar 
c.ılemcyi:r.. Hem mane,·i. hem de 
maddi bakımdan evlendir~'lmek. .. 
nunım m:rne' i tarafmı, ~enç,)e

rimlzi nl<'nıne~e teş\'İk etmek 
tnrnıufa izah edebiliriz. Maddt tn
rnfı ise, iHe böyle, hali ,-al•ti ye. 

arkadaşı ıarafındon mırıldonırlcen duymu$1U. Bu o tarihlerde nıeşhur olan 
Ma<;iş havası idi. 1900 senesi Poris sergisinden hatırcı olarak kolan bu 
)~rkı, 1907 senesinde de lzmirde moda olmu~tu .. 

Aşağı, yukarı ayni çe~itlerde bir iki numara daha sc·,.redildikterı 
sonra Hilmi saalına baktı, ve: 

- Arkcı!:lcışlor oraya geç kalmayalım .. istediğimizi bulo111oyız .. diye, 
zırt.nen kalkmak teklifinde bulundu. Bu teklife Mu$lofo ile izzet tarafından 
muvofokcıt edilmesi üzerıne hesaplar görüldü . . Ve yeniden H 'minin reh· 
berliği nltındn if..ırıci Kordorıun yolu tutuldu .• 

:(. * 1(. 

Kapı aç:iır, oçılmcı?, 5onki onurı yerine kaim olmak isteyen bir mu· 
hafız vcıziyctırıde iri cüssesini ileri süren madam, l lilmiyi göriJnce hay· 
k ı rdı: 

- Vay pasa kamu .. Sen lıo ! . Ho~ geldin .. 
I Vf!' adcada duran Muslofo ile luetc bokorokı 

_ Arkadaşlannı tfo getirdin .. Buyurun içeriye .. dıyercfc onları ıı:eri 

cıldı .. Ve kapıyı ıtino ile sürmeledi .. 
Bu ikinci Korrfonda biı ''ev işleten ,, ve oldukçn kibcır mi;~terileri bu

lunan madam Elizo idi. Madanıın şivesine bakınca onun rum olduğuna 
hükrııcclilebilirdi. Fakat Hilminin rivayetine ı;ıöre, onda lıalycınlıklan , Frow 
sızhğa: kader birkaç :rıilliyet birleşmişti.. Anosındorı rum, l"obcı~•ndcm 
ltafyan .• Kocasından Fransız, kızından do Yunanlı idi... ~un~ot . sırasına 
öre modam Eliıanın işlııe yorardı .. Ve bunlara cınccık gelırdıklerı kazanç 

~isbetinde ehemmiyet verirdi. Çünkü onun asıl mill;yeti paro idi.. Nete· 
kim şimr'i Hilmiyi, arkadaşlarını görünce hemen Türk olmus, •u1 Hlmi·ye 
posam, yovrunı diye hitob etmeğe boşlamıştı. . 

Modem Elizanın evi, ikinci Kordonda, ponıurlorı sımsıkı k~palı , mer· 
ner nıerciiveıııi üç katlı güzel bir bina idi .. Dışarıdan onun rıosıl bir cı 1 

ld - ı ' cık kolay dcg~ildi Nasıl ki, Mustafa ikinci Kordordon kcıc o ugımu on ar.ı ·• . , . . 
d f f kot bu evin farkına vormomıştı. Onu bıl':ln ıer, bılıyor, e n geçmış, o 
ve onlorr ıı b~ ımesi madama kôfi geliyordu .. 

l · · · ı·· ı·, doyalı idi Salon ipek kumaşlı bir takım ile ağzına çer•sı :yı, c.:uşe ·· . 
k .ı ~ ı · · A ·kumaştan perdeler ve yerdeki kalın bır halı , ses ok ClyCll , .o u · oı. ynı ' . . 

it. · k •ıe her tarafı yunıuşotmıştı. Duvorlardakı bırkaç oyna, sc ırnııyPcf> surı;:, . . b 
h ·an o"deto bir tabur lıalirıde cıksetlırıyordı..:. Yalnıı, ü· ın~nnı er yoı11n11 , .\ . . 

tün hu lül..se gore ziya biraz kıttı. Eşyalar, ses gıoı zıyayı do e~iyorlo~, 
... ı· b hiyet veriyorlardı Bu, dışımdan gelen mutecessıs ve ona goıge • ır mo ·· . . . 

.. ı · · · b. ziya olmomcılda beraber, modam Elızonın çok ışıne gez er ıçın , 1.•ıgun ır . . . . . _ . 
ı M d El'ıza hiitün "ev işletenler,. gıbı zekı ve pısıkolog bır yorovorc.u. .a om ' . . • . d -

k • .ı d 1 ı ~şterinin gözlerının tokdırırıc bırakmak ogru olamaz 
ının ı . ş, y~ı nız mu . . 

1
. ' d' 

d G - ı · · f k demedig~ini müşterinin hayalı ıkmal etme ı ı ı .. ı . oz erın ıyı cır c • , . . ~ . 
1 Üı; ::ırl..odo~. salonda, birer koltugcı ılıştıler .. Madam ..:lıro oyo;<ta 

ve dahı:ı zivode Hilmi'y~ hitaben: 
_ Çocuklar !ıiroz geç kaldınız .. Ancak .dort kızım kaldı .. Çoqıroyım 

rlo rıclsinlc:, dıye söze başladı.. . . . . . 
u·ı · • K .. ı·1 ,, 0 Jor"ıet Motildo dıyc bırkaç ısını sordu ıse de rıı . mı, ınaoamo, w , , 

hepsindı! rJe nıe$!IUI , meşgul, meşgul cevabını aldı •. 
~-~- salon kapı~ındon 11ıa,,.. !;'k.arCllak .. : "'iru a.-· 

kırdı: 
- Devomr var -

rinde o)mayaıı ıı;-enderi el'len. 
mek ı:ağına 'e cluıumuna ;!;<'lcPk
]el'i zaman, cllcriııclen tuu.ııı "l>aı; 
göz edebi1mck,, demektir. 

öt.edenberi "e' leıırne" nıesde . 
!il bahi! mev:ı.uu ediline~. lıunun 
va.rlıkl. otorite>r t.e!!'kilitlar tara. 
lmdan maddeten arkalanma..sı 
prenı;ipi üzerinde du~ mıtktal ız. 
Ve bir za.nıan, kendimiz de rlahll 
olduğumuz halde. bekıirlal'a bu 
me,•zu üzerinde '-D:ı1ler ı;ornlduğu 
vakit. su clii~ünceyi ileri sür. 
müştük: 

E\ Jenect'klere: 
1) Topf:ın bir para yardıının

da bulunmalı. 
2) Bu para ta'i•sitle ödenmeli. 
3) E\·lcnclirilen çiftler, her~

C'Uk sahiJ>i ohluh!;a. b• i>clıiııç 
parnnrn bir kNlll :ıffetlilmclidir, 
l 'ani, al:wnl.lı olan içt:.'ma.I dev. 
Jet müeıt~e..,i, memlt"kete yeni 
r,üfus kazandrnlrlıkç:ı., bn para. 
nın bir kısmırulnn ''&7.ge<çınelt 
<lir. 

B•ı t-e.~vik usnliine do~dan 
ılrlğru\'a ba.. .. ,·onılnma!'.a hile. ba.. 
f'Rmnk ım ... arnak \C muhtelif yol
lardan ora~ :ı c:o,:~ru gidilehile.ce
~j anfao:ılmaktadır. 'Eminönü 
Jfalk<""\'İnin, ~elMnin bir 1asmı-
111 fıll<ir <:iftleri eYlenrlirnıcğe a. 
;\llmış olmasını, hıı ~1.mıc1;ın ne 
kftdar Ön•elc ;\·eric1ir. 

F.\'1f'ndirme ~unu olarnk 29 
tesıiniend Ciimh11ri)·et Rnyra• 
~ınnrn "le('İlmiş oırna.,rnı i.,e, a~ . 

rıcn. mü..,b-::l l'e dmnomik bir t.e<J. 
h?r olamk kal"oılatt7... ('iinkii lııo 
tarihte "' lenccrk 'll an ~iftler, 
c'·lcnmclı.::rini:- ;nf<,ünüın1erini 
kull:unıır< irin hazrrlıklarıı • ı:;lriş
tikleri -.ımda, hiitün fı;r m<'m]f'· 
l<di, sanki h.ı hiüti ... e) i <1<:! tes"i'l 
r •li) 'lrnı11<: q'hi rl~nannm .. olarak 
hn~ ram ;vsııtıi.';1111 ~ii .. terir c;an lı 
hir ıl t:kor kimle bn1:ı<'al;lfuc1ır. 
CiirııJ111risetin ııihırıı rınfoann dn 
iiıcrirı<' olaraktır. 

llikmet Münir 

lktısat Vekili ~;,·!di 

lktis;ıf V<•l,ilı Sırr ı Da r. du11ı,ı'ı 

cksprr~k ,\nJ,ur:ııl a n s chrinıize ı:: c l 

miştir • 

l:STANtH 1 BOl:tS;\.SlNIN 

7-1 O-lH2 f lyat)an 

Londrn 

~cvyork 

Cenevre 

Madrid 

ı Sterlin 

100 Dolar 
100 İsviçre ~,r, 

100 Pezet.& 

Stokhoım 100 lsveç K.r. 

H.ap&.,I'l 
5.l1 

130.70"' 
30.i!.ı 

12.93/", 

il ı ·· 

VE Tül\lllM 
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Tanzim satışı yapılmıyan yerlerde 

MEMURLARA EKMEKLiK· 
IBaştarafı 1 nci sayfada} 

çok kimseler ıevklf edilmişlerdir. 
Stokholma gelen haberlere gör!l, 

Tronctheim'de örfi idare tıan edilme. 
sine sebep, Tronclheım - Mosjoen de. 
mlryoiunu tahrip etmek maksadiy!~ 

bir takım hazırlıklar yapıldığının UN TEMiNi KARARI T . meydana. çıl<arılmış olmaı1·dır. nu §S... 

İCaret· Vekalefİ Vİiayetiere tatbik şekfi- 1 ~~::~~~;~~ıA;;;i:: ::~ıı no~::dı~ ni gösteren bir talimatname gönderdi. ~:~d:~~:~; :~~~~:~:d~; ö~u ;:,~;: 
Mosjoen yakınlarındadır. 

Ankara, 7 (Va1nt muhabirin
üen) - Ek.mcl<te tanzim satışı 
yapılmayan mahallerdeki memur 
ve mü.~ahdecmlere bunların bes
lemeğe me<>bur oldukla.rı kimsele
rin ekmeklik hU:bU:batr ihtiyaçları
r1ı toprak ıma.hsulleri ofisinin te
r:ı.in edeceğine dair hi.ı.kfimet ka
rarının t.3.tbi !uı.tın:ı. hemen geçıl -
mek üzer~ T.:caret Vekilliğince ıhir 
tali.nıntnıune hazırlanmış ve vali
liklere bildirilmistir. Talimat.ne
me e5a5larına göre ekme-kte kart 
usuıu 'k:ı.lemlnn5 olıın vil5.yetlrr
le öted~nb~rı ~nzim sntL~I yapı. 
lllmrysn v.ilayet1.erimizde devlet ve 
müesseselere bar.emlerine tabi me
mur ve mü<>tahdemlerle demiryol
larr b:memi ~tanununun b!rinci ve 
ik:i.nci sayılı cetvellerinin şumulü
r.e gi:-en ml\teferrik m:i.lstahdeın -
Jcr barem ke.uunlarr haricinde 
htısusi kanunlara görQ maaş a
lan viı:iliı.r, dersiamlar. hastaba • 
krcılar müve2ziler gibi istihkak er
babı alelümum. ibütçe1erin masraf 
te.rtiplerinden alrna.n kadrolarda 
çalışanlar, köy eğı~trnen ve öğret
menleri tekıaüt, dul ve yetim ma
a.ı;Ja:rr ile maluliyet ve hidematr 
vataniye tertibinoon msa.~ alan
lar, a.çııkta ibulunan memurlar, 

Yeni Ginede 

Japonlar Buna'dan 
çekiliyorlar 

'Amerikan genelkurmayının 
Fransızlara me.ajı 

Sidney: 7, (A.A,), - Japonhr 
Bnna'dan çekilmeğe hazırlanmakt:ı. 
dırlar. Port )lore.sby'ye doğru iler· 
leıni5 olan Japon kılnları salip bir 
ihtımu"e gernılere binmek Icln Bu 
naya doğru ı,;ekHınektedir. Müttefik 
tayyareleri Bunadan süratle şima -
le doğru giden bir kafileyi görer~k 
taarruz etmişlerdir. Bu bal Japon -
larrn Oven Stnnley dağlaı-ında hiç 
hir yerde durmararaJ;: Bunaya çe -
ki!melerini izah etmektedir. J\lilnc 
Ba:ı:dn ve loravabide mağlup ola.1 
Japonlnrın Bunadaki h"ava meydaı" 
!arı müUefik tayyareler tarafından 
dur[Tladan tahrip edilmekte oldu • 
ğundan .Japonlar deniz üslerinder. 
uzakiaşmağa karar \·ermişll!rdir, 

Manş1aki Sark adasına 
taarruz edıtdı 

lngilizler zayiatsız 
döndüklerini bildiıiyorlar 

Londra: 7, (A.A.) - J\füşterek 

haberler servisi tebliği: 
CıımarJesi sunü Şerk :ıd:ısma w 

fak ölç.üde bir taarruz yapılmıştır. 
'Bu taarruz, sık sık Ye muvaffoki · 
yelle yapılıp normal olarak netice 
leri hakkında hiçbir ~ey söylen · 
meycm bu nevi müteaddid hareke· 
!erden Liri idi. Faknl d~man bi • 
!inmeyen seıbcpler<lcn dolayı b11 ta 
arruıu asılsız tcfcrı-liat ilıh-c:-ilc b.l 
ılirdiği idn vııkıı:ıtın 5imıli n'P~ri i
cap clmi~lir. 

Bu taarruzun. haşlıC'a hedefi, A. 
elada oturun 1n~ilizlcrin ınaniz bıı
lundııkları fen:ı mııamelclcr :ıakkııı 
da ilk clrl<-ıı ma(ıJmat lcdari:d idı 
Xetice olarak "l{n:ıcksııss Ober~; 
Felrl Kkmand:ıııl .. imzalı hir hcnıı 
namede sivil erkeklerrlen J\ranş ~ıi ı 
Iarında doğmuş olnıay::ııl::ır:a 1G ~ 
17 ;) aş :ır:ısın<lald crkeklerılcn Irn
ralarda ıfevamlı sıırc>lte durmayan 
!arın ııilclc>rifo hirliktc Alm'lnyay;ı 
siirlildülı.lc>ri bılılirılmeklcclir. . J;ıı 
sürgıin işi kısıı lıJr nıiılılel ,·erıJrlık 
len sorıru seçen h:ıft.ı nı.kubu'nıth 
'e (,uerne~<'yden !}Ol) cr!,ck ıw'r!~ 
sölurülmLi~tür. Dah1 40() kisinin 
gitmesi ic:ıp ı tnıekterlil',. Jur:cyd• 
den daha fazla miktarda kiını;enin 
slirgııne giinderilcliği t:ılımin celil . 
ın~kl<'clir. T:ı:ırnızu yapan lngiliı. 
kıın<'llrri subay YC er olmak iiıc>re 
ın kisi idi. Hıçbir kaylıa ııi;'l·nıni.l· 
clık. . 

Al.M.\Nf,.W.1 GÖRE 
Londra: 7, (A.A.) - nugiinki.i 

Alm:ııı !'Clıli~inde 16 Bril:ınr:ılı fol 
rııfından pazar snhahı hir ba~Ton 
yııpılrlığı hiirTirilcn Sark adası en 
vahşisi olmakla beraber ~lanştaki 
ııdalıırın en Rfizeliıtir 

.. Alman fehll"ine bakılır'a • fn 
gılız!P.r lıe5 klşirfen mürckl:ep bir 

1 

radyoda d:li.ml: surette çrılış8.n s:.ı- Fevl<ııltı.de tedbl~ler 
w.ıtkarlar, Ereğli kömür havzası Stokholm, 7 (A.A) - Umumiyet. 
sağlı..1< teşkilıitJ ve amele biı·liği lc iyi haber a!an mahfilİerde söylen
memurlan ile bütün i:ıunların eş· diğine göre Almanlar, Norveçteki bU 
ler~, evlatları anne, büyüle anne tlln Alman ikmal ve iaşe sisteminl 
kız kardeş Ve torunları, ~eri ba- bozmağ'a matuf bUytik b!!" baltalam:.ı. 
rem Ye gedikli baremi.ne tabi o- plA.nının keljfeclllmesi üzerine, T;ond. 
lıınlnrm kendileri har:ç olmak Ü- helm çevresine önemli Uıkviye kıta. 
zere hcslemeğe mecbur oldukları !arı gönderi!mtşlerdir. 
kimseler birer beyanname doldu - Londradaki Norveç hUkümeti, Al -
racaklardıl'. Bu beyannameler il- manları örfi idare lllı.n ettikleıi, bü. 
gfült>r tarafından mensup olclıık- tiln kıyı müdafaasını ge.!rdilderi v.a 
lan dairel·ere verildikten .sonra vi- her tlirlU multavemeti boğmr.k için 
10.yet ve kaz:ı.larda bu beyaıın<ı • kütle halinde tevkifler yanıkları hu. 
m~lel"ın bir cetveli yapılarak top- susunda malflm'lttar edl!ınlfi:t.lr. 
rak mahsulleri ofisine g-önderile- Son ıo gtln zarfında., 1-<ryı boyunc ı 
c~ktir. asker taşıyan birçok trenlerin balta-

Y!!.prlac:ık dağıtmadan mütead- lama. hareket!eıi sont.ında tahrib edil. 
dit yerlerden maaş veya ücı·ı:t a- dikleri söylenmektec!tr. 
lanl:ır yaln!Z asli vazifc1eıi tize- Çelık mj~rfcrll ve sUng~1 lU devriye. 
tinden ve bir cihetten istifacı"' ~ ler mtitemadıyen Tı;ondbt-ım aokakla
debileceklerılir. D:ı~tmada. knrt u- rında gezmektedir. BUtün Alman ylilt 
sulü tatbılit olunan yerlerdeki hü- trenleri kuvvetle sllılhlanaırılmı~tır. 
)tikler için 30(), ki!cükler için J50 Norveç radyo:;;u splkerı örft !dar3 
grranı esası mıthafa~a o]unnc:ı.k • hallnin bu akşam saat öden itiba. 
tır. Yu.kart~a esasla.nm bildirdi - ren ytirUrlliğc gireceğini •. !dlrmiştı~. 
ğim talimatname<l-e Ticaret Vek:i.- Norveçte biltUn sala.Jılyt tler!n ken 
leti valfükleroen te!'-1.t.tiiı her rmerine tevdi edildiği hUc.ım kıtaıarI 
türlü sıkıntı ve :'\'İkayetleri önliye- kumandanlr~r akşam saat 10 dan sa. 
tek bir s!:lıhat ve has.<ıas<lyetle ve tah saat 5 e kadar gezn" yasağını:ı 
eüratle )AEl.prlmasını istcmi!';ti:-. tatbikini ve bugünden it.ıbaren ak -

Irak 
kabinesi 

Dahili meeslelcr yüzünden 
istifa etmiş 

!i'am saat 7 den sonra bUlün trenleri'l 
hareket etmemelerini emı etmlııtir. 

Trenler bundan böyle yalnız ord11 
kuvvetlerinin taşınmasına tahsis edi
lecektir. 

Sinemalar ve tiylitroln · kapanmış, 
üç kişiden fazla halkın soiıaklarda ~·e 
evlerde toplantı yapmala?' menedil -
mi§Ur. Herkesin bu emre dikkatle V•1 

harfi harfine itaııto mcc.,•ırdur. Aksi 

.Bağdat, 7 (A.A.) _ Son kabine lıareketlerc ordu mUdabl.ıe eyleye -

istifasının memleketin dış siyasetiyle ccktir. 
ve müttefiklerle olan miinasebetleriy. 
le al&.kadar bulunmadığı Bağdatta 

beyan edilmektedir. 
Naibe gönderdiği istifa mektubundı 

baııvekil Nurı paşa şöyle ı..:emektcdir: 

Dan ima rkada 
Stokholm, 7 (A.A.) - Dani

markacl:ı d:ı sop. giinler<'i! Alman
ya ile münııSebetlerde bir ger -
ginlik 00.'1 gfütermi.ştir. Bu:ıun 

hakiki sebepl·eli henüz rnilpheın -
üir. Dün Berlinde neşr~-dilen res
mi te-bl'.!ğ, Rus cephesinden :fö -
nen Danim:ırkalr gönülltllcrin bir 
kısım Du..,imarkalılar tarafından 

muhakkirnne bir şekilde kars1-
lanmasınd:ın Alınan hiiküme'.:inin 
memnun olmadığını beHrtme!rte -
dir. Tebliğde, hP~ttı har{!ketlc'rini 
dcğ:s~irmediklcrl takdirde :kendi -
!erine karşı ciddi tedbirler a 1ı na. 
bileceği D:ınimal'kaJılara ihtar e
ciılmektedir. 

"İktidarı ele aldtğ'ım zaman, geçmiş.. 
teki hatalardan muteventt nazlk me~ 
selelerle ve harbin şebep olduğu umu. 
ml buhrandan doğan diğer gi.içlukler. 
le kar§ıla§acağım tabii tdi. HUkCıme
tim, deruhte ettiği vazi!enjn mUhirrı 

bir krsmını ikmal ettikten sonradır 

ki sayın ar,kadaşlarım arasında iaşe 
meselesi gibi mUhim meselelerde bazı 
görUş ayrılıkları çıktı. Bu ayrılıklar 
o dereceye gelmiştir ki vazifeme de. 
vam etmiye imkA.ıı bulamaz oldum. 
LUzumıu olan bir işbl:-llği ve anla.y17 
zihniyetiyle memlekete hizmet ec!ecı:ık B~ınunla beraber ~lm~nya ile 
yeni bir kabine kurabilmeniz için is. Da~ımrırıc:ı- aL"::s-:ndakı :nun_ase~~t 
tifamı takd.i medlyorum lerın kesıLeccgı !le.kkmd:ı.kı ı:ıayı-

... r.lam bura.da tama:mi)·'e asılsız 
Naib, Nuri paşaya verdi~i cevapta n:ızatilı.: h;ı·lulm:tkt..ı.dır. Stokholı~ 

kendisinin iktidar mesul!yetini hangi ı mahfillerj D:ı.nimarkanın hiiküm
§&rtlar altmda alınış olduğunu belir. ranlnk lıaklarıoa riayet edileceği 
terek te§ekklir etmiş ve yeni kabine. Lususunda .Alınan hükümeti tar·ı
nin kurulmasına kadar cart iş1e7.: fmd.'lıı verilmiş olan vaatle sadn
bakmağa devam etmesini istemiştir. l:at gi.isterikceğini ümit etmek _ 

Kabine deA'~lkli~i Irakta hiçbir en. 
di§e uyandırmamıştır. ~emleketl:ı 

kar~ılaştığı güçltik!er dahili 4ıcr bo~ 
krınındandır. 

Erzincan zelzelesi 
kurbanları 

tecl:.rler, 
Alrn:ı.ıı - Danim:ırk<ı müna,;e • 

Lctlcrin n miistııkbel inkişnfrrıda 
Danim.arka.run Bolşevikliğe kar ~ 
ı;ı mü<'adelede daha faal bir rol CIY 
nam:ısı- m~sefosi, hiç ~iirhe~iz haş·
lrca 5.m:'I ol:ıcaktrr 

Danima!'ka ~le i-forveçi ele ilı -
L\•:ı. edecclt olan büvili:t b;r r..cr
nıcn federa~y'Onu teşkili f kri ı>iın
d.~lik bir farafa brrakrlm~ı gil:ıi gö 

Olenlerin kemikleri hazırla. runmektedJ"r. 

nan kabre merasimle 
konacak 

Erzincan: 7, (A.A.) - ı\sri mc· 
znrlıkt:ı zelzelede 1ilenler için ) .1 • 

pılmaktn olan k:ıbiriıı inşası lıilıni~ 

tir. Erzincan belccliycsine hü~·ük 
millet nıcclhiııin yaplıl!ı iki mil~oıı 
lira ikrazın karar ı;iinii olan 12 lıi
rinci teşrin Erzincanın kurııluş gii 
nil nlmıı5Lur. Hu • üııün ınünasile 

miilenasip tören yapılaC'aktır. Tö • 
ren programı ~·o!,: zcngi ııılir. Zc! · 

Elçl!er ~-tıri ahn<h 
I,ondrıı., 7 ,A.A,) - Darıimflr.kadnrı 

alınan bir h:ı.bere gbrc, kr.PJ Krlstiyan 
ve HltJcr elçllcrını geri ça~ırmrş!ar. 
dır. 

Danimarka ile .Almanya arasındli 
gerginlik artmaktadır. 

Miin:ıs~h:ıt 1•c'lildi r.·r" 
Stokholm, 7 (A.A.) - Dıınimarl:a 

ile Almanya arasında. diplomatik mu_ 
nascbetıer kesl!r:ıjş giblci!r. Kopen. 
hagdakf Alman orta elı;isl Frsyhe" 
Fon Rcnt .. 'f<~ink, nnl olaral: B<'rline 
gltml.<;tir. 

zelede öl~nlerin kemikleri lıu kabre 
Kral Kristiyan l<endiııile göı·Uşmck 

mernsimle konulacaktır. K:ıw!:ır ~ . makııadile Drn!markanın Berlindek" 
dan Ye nahıyclerd<'ıt merıı,inıc i5· ortn 1 1 .... h . "" 1 

l
. "k L k .. • e.ç Eı •urı rı çanırmr~•ır. 
ırıı e me · uı.ere heyetler ı.ıelnıcd.:ı R 1 hf" · - ' 
h:ızırlannıakladırlar. esm ma ıllerde, kr>'J•n i2 in-:i 

"'!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!:!!~~:!.:!!~~!!!:!~~? 1 yıldönUmlinlin kut1anmns• mlin:ısebf' 
-' WC:W!IF.WF.&i!lm.,.....,;e,., ;:;;:ıı tile Almanların göndercllt:trri tebrik 
iş~·i ekipine hiicum eılcrek ıııı• l.ırı tel~rafınn, kral I{rist!;ı.a11ın "!cşekkflr 
ba~'amı}lordır. Tchliğ hııııı!:ın ~on ederjm .. gll:i <:"'it 1<18., ve "'•fuk 1-ılr 
ra llritanyalılnrın Alnı:ııı fo;ı-ılcrinc cevap verdiği sBylenlvnr 

rıma trrnnmele el ı ii2i nılcıı bah~ct • Aln1:ın ImrmıAa;i; cleı!ist:ı-i•dj 
mektc ve huna k:ır~ılık olnr.ık Dieıı Londm. 7 (h.!\.) _ Danimur. 
h:ıskınıııtla esir edilen hiiliiıı Bri ~ ı~ad"'ı<i Alrıınn komu~nrır g"encrıı 
trınynlıl:ırın yarın iiğledcıı iUharcıı Lt•t'clfüe, ~cifi 3,.rcc ... •le enerj'yc 
Pr::ıııırny:ı vıırııl:ıtnğı bildiril 1:ıfckte - sahi'l ~"Vllnndı~1nc1;:ın yl'rirıc f:!C
<Jir. Bu tchcii! Dc-rıpe ha<;kınıncl:ın nerrı.l Heyclb .. .rlt tl!vin edil"l'li~tir. 
sonra :rapılan ve lngilizler Alman Almnnıar-n bir cliı.tb~i hi'Lkumet 
e.c;irlerinln bnlfüınclıkl:ırı iclrlinsını yanm'.l.lh 1':>...ztrl'lnd klan rhayeti 
yalnn)adıktan ı;onra icra cı.Iilnıiycn 
11."hdidin cle\'atnıdır. 

vrırtlır. 

Danimar!r:ı hilkümeti ort2tlan 

Gl'evler 
l..ol'l{)ra, 7 (A.A.) - Almanya 

ya göndcr;1en Fran~ız i~<;ilerinin 
sayısını 150.00u e çıkarmak icap 
e~en 17 ifü.teşrin tarihi yaklaş -
maktadJr. FraM:a bu karara grev 
!erle mukabele etmiş, hcmbalarln. 
sui1kastlar yapiiatıL:ıtrr. İıı<;iler bu 
karardan ka.çınmağa bin türlü Şe
kiIJerle uğr:ışryorlar. Röno fabri-
11-a larında işçiler grev yapmrşlar
cır. Alınanlar atölye~ere, batar -
ya h:ılinde nıit.!'alyözler ıkoymuş -
lar ve ise başlanmadığı takdirde 
50 rehlneyi fabrikanın bahçesin
ce idam edecekleri tehdidini j,leri 
ısüımiL.c;lıerdir. İr..e tekror baı;lan
m:!jtrr. Vişide 10 dan fazla yük
sek memur, bu projeyi protest-O 
rcakamında istifa etmiştir. 

Paris, 7 (.A~ı\..) - Dünkü saiı 
[•.k';'B-II!I Pari.ste bir sinemada filim 
gösterildiği stra<l:ı. patlayan boru oa 
yiızündeıı 20 k:.'}i yaralanmıştır. 
Bunlardan 7's.,i hastahaneye kal. 
dırıhrırgsa da. içlerinden ikisi öl 
nıüştür. Bu h!lb"!r Vi!Ji radyosu t:ı. 
rafından verilmiştir. 

Filmin gösterilmesinden sonril 
11az·i Jehdarı Fransız ahali parti _ 
sinin profesyonel prop:ıganda~sı 
tarafından yahuc1i meselesi hak. 
kmda bir musahabe ya.pılaeaiı:tı. 
Bobma patlayan ::ıinemn, Maillot 
carldesinde ve zafer takr yakının. 
darlrr. 

Alman radyosu infilakın, filim 
gösterilmesi beklendiği srrada vu. 
lrna geldiğini b!ldiriyor. keza Al. 
ınan racly~una göre bu infilak 
Fran.sı:z ahali pn.rl.isine k.arşx bir 
lıafta içinde yapılan üçiincü !iidrlet 
lıarek~tidir. 

:Vişanl:ınnı ~eri YP.ttnler 

Fransız hududundan bir yer 
deın Rı-uter muhabi.ri bildiriyor 
7. (.A.A.) - Binlerce ~ivil Fran_ 
nz He-ryo'nun son hareketine uya 
r a k Lejyon Donör niŞc'lıılarını 
gerj göndermi~lerdir. Bunların 

ba ~uretle verilmesini protesto et. 
ımr;lerdi::-.. 

faresaı Pflte-n E-ı!lrettcn kaçan 
ı:,enera.Ue görii":"tii 

Bern, 7 (A.A.) - Mareşal Pe
tcn, geııernl Jiro ıte Kan'da u
zun müddf't gÇrü.smii5tür. 

BeJçi1.aclıı. 

Lo::ıdra, '7 (A.A.) - Belçika a
Jnnsr. Almenlann l3e!çika şim:ıl 
ca.hilindoki evleri tahkim ettikle
rini hildir!yor. Evlerin kine ve 
C:are ı :ıra silfi.hlıır konu im ~tur. 

A!manlartn Belçikada ta:namiy'~ 

kendilerine taraftıır bir h·.kumet te~ 
kilini taaarladıklann, gö.>teren hıı _ 
lx'rlcr vardır. Sanayi mcd{ezf k:ım•
tcsine karşı ihzari bir tf'jbir alrnmı<ı. 

patronlar konseyleri Uığ-v,•dilm~5tir. 
Belyrad'da 

Londru, 7 (A.A.) - Londradaki 
Sırp mahfil!erLni:ı vordlg"j bir r..ı:ı.boı·e 
göre tayyare meydanında bir Almıı.n 
hangarının uçurulması lizcrıı:.e 15 rı•ı 
lUlde Bclgrad yakınında ZP.mıın'da Al 
fIIRnlar 80 Sırbı kur§Una 1~zmi!flerdlr. 

Almanyaya şiddetli bir 
· akın daha 

Lonılra, 7 (A.A.) - Hava nezn 
ıetinin tebliği: 

Dün S-:<'e :ı)(}mba tayyareleri • 
mizden mür~ikıkep mühim bir teŞ
l:ii bir endfüotri' ve clemiryolu ~eh
ri ohn Osnabrılkıı miitem:er.ki.z bir 
taarruz.da bulunmuştur. 

Altı ta~·aremiz dönmemiştir. 

Bir Fransız gemisi lngilizler 
tarafından miisadere edildi 

Pıırls, 7 (A.A.) - D.1' •• B. Fransız 
Ver - Luiııant ba!İkçı ge nisl bir tn. 
glliz harp gemisi tıı.:-nfmd.ın zaptedil. 
mili ve cebren bir lnglli'. limanına 

götürUlmUştUr. Bu haber, İngjlizk,. 
tnrafmdan yıı.kalanmaktım kurtulsa 
baııka bir baltl,çr ge.mjsl tarafından 

bildMlmlştır. 

Harp 1942 de 
bltece mi? 

haı.ira.n ayından sonra g~ccl"J< ayla. 
rın birinde Avrupııdn hıııp olacağı 

'bildiriliyordu. 
Adı ycztlmıyaralc mel<ttıbıınun gn. 

'Zetemizde neşrini lsteml;;.ti. Biz de 
bu mektubu gazetenin 27 ha7.lran ta. 
rihli eayısmcıa neşretmlııtlk. Hattii 
kendisinin isteğincc dördüncü sayfn. 
ya geçirmiştik. İşte o. mektubu şimdi 

birinci tabı 27 haziran 1930 dıı yani 
bu harbin ilk patlak verdiği gUnden 
Uç ay evvel Şam gazetesinde çıktığ"ı 

söylenen bu mektup elbette basılma. 
dan bir iki hafta evvel yazıl:nıştır. 

Bu tarih vaktine bakılacak olurS"'
yalnız (Uç ay sonra Avrupada bi:
harp başlryacağı)nt söylemiş olmak 
bile merak He kar§ılanaeak bir klL 
hinlik oturdu. Halbulti San'alı meç. 
hul alımjn olacak diye hı.>ber verdl!\'i 
!jeylerden daha blfçoklan da olmuş 

bulunuyor. 
Şi,mdi ''Fet-cLarab,.m lldnel tabı. 

dır diye tekrarlanan mektubu bu 
eyi arabca bilen zatm terc.Unıcslndc:-ı 

çıkacak. Bu da, aralarını..ald 
1 

sayesinde olacak, 
Fransa harbi kaybedecek, dü".lma~ı 

her tare.fınr iııgal edecek, harp. mUs. 
temlekelcrine de sirayet edecc>k. Fa
kat sonunda kendini toplayacnk, bir_ 
denbire hA.sıl olacak itU:.ad netle:!. 
sinde düşmanı toprakları:ıdaıı çık 

rııcak. 

İlk .~enesi Almanlar, t-:.\tUn Avru 
payı işgal ed~cek, ertesi ı:encnin or. 
tı•sında ordu!arı Kııradenlıe va.neli'-'. 
orada da Ruslarla uzun bir harpp 
bulunacaklardır. J\lmnnlP:' harbi Aı:ı

ya ve Afrikaya da teşm11 edecekler. 
1942 de bir devlet rei.;i, uzak bt • 

lııı.rp salmesind2 ölecek, o se::e Avnı_ 
pada bUyliklerden daha haşka'nrı da 
ölece:'. Bir diktatör de lıir caddede 
öldUrillecektir. (Bu isim'er as1md1. 

yazrlıdır) 

Gcı:e 1942 de Alman;ı.a harb dur. 
duracak, di.işınanla.rmd:ı.n sulh istiY"· 
ccktir. 19!2 de ltalyada bUyUk b!t 
ınıuı.ap vfl.ki olactı k. İtalya, 1rı~ıtere 
\'C müttefikleri tarafına geçecektir. 

194~ de beyaz ve ,ıarı n-ltlar ara.. 
sında Uç sahada. ~mşılıı.cak muharebe. 
!er vukubulaeaktır. 

Asyayıı. gelince: AlA.M')~i "Y oı~n 
bir devlet, isllklıUini kay' ~decek. Fs.
l<at yine' alfımetı ay ol&ll diğer hlr 

de\'let. yiikselcccl< \'e tarihi ı;a 1şaa. 

olacaktır.) 

Gene 1912 de 
scnesid!r • Arab mcr1le't:ı~ler! Suu! 
C'ğulları memlek0 tlerjle •ıtğr:r ara·J 
mcml l:C\rlerl arasında hit•fk vücucl• 
gelecekti1·., 

I I'et.el-arab gazetesı ı.ıu mektul)u 
lıuylecc yeniden naklettil~ren sonra tıa 

ıayaca.gı ihtimalini sUslc- ~~n teferrU. 
at eayılncalttır. 

Her halde yalnız Av.-upada b 
turp pat.!ııy:ıcağını va ırrnnsan·n y •• 
kılıp Almanların Ruslarlıı. tutuş:ıc 
ıjını söyllyen tarafla.-:na bıı'tm San'. 

Hariciyede nakil ve tayinler :ılı meçhul ti.ilmin kehıı.netine im n 
etmekte acele etmemel!cllr: zira ı:ı;z 

Ankur:ı, i. {\'akıl muhabinnıleıı) ı okuyucularıMıza. Şa!ll gczetesinin 27 
Tl~ı~o~ '.3ıışkonsolosu Kc_mııl .Kar· ı 1:.nzırnn 193:l saysını göıı:tlmUzle gö~. 

ın:ın. ! clırı:ı kon•olosu Ilıılıl .\lı n 1 tiUk diyemeylz. Bu ya.uv. o arabc.ı 
ını• ıo1lıı, n;"a·H~ 1,oıı~oto~lu-,nırn ı.;azcteden Tilrkçemi7.e çe..,,ıren zat da 
lerlvirc mr>ıııur Ali Riz:ı Yi~!lhaşo;: o ilk tabr görmeml:1tlr. 
hı nıcr!,rzc naklectilrrel- Tchriı. Ilış FcLc1.ıırab ciddi bir gaı.cte al<lu~u 
J,on~o·o~lui1ı•nn ınc;ıkezclen i\ıırıı'· için o!myuculariyle böyle bir şaka 

hlı Korkul. Riz:ıiyc kon~oloslııP,ıM~ edeceğine innnmnmalda b,a:-ater 191'2 
:'ıl:ıılril B;ışkfıtihi Orhnn Tahsin Giirı de harbi bitiren San'alı kthine kıırşt 
rlen. Tahran hiiyüJ;: elçiliği haşkiı· ckı!lrca hareket 1942 dr. !-ıılh 01mıı.-

1 inHi:ii ne Ce-nı il :'.\liroğlıı li'ıyi ıı olun- sı111 temenni etmekle be aber 1942 
dular. ds~'h nlacıı.11-·~ • inRnmıı:rıınl<tır 

geçirme~ 

T a11buracı ~~ 
pehlivan o 

Jf J~ 
H Lh o ia sö\ Jcıi1~1 

ct('e 1; 
krilC' 1 ülıiıı nıç01te1' rı • 

ııti"11 

Tonhıır ,., Osmn:ı Pc ıl' fi' 
:ııli:o.:eclc'd hir closıuııll ıesi'l 
derken ) ol da k ip ~ 

1 
ı.ııı 

şiip 1ılrnü5tiir. Ccnıızc~ ,rıl 
tepcdc1•i evinden 1' ıld J; ı 
mazı Göztcpe C'nnıi'>ind 1 

d·c1 l ' sonra S hrıt;'~ Ce 1 ' r 
ri">lnnınıı dnf'ncdiJcc Jd ; 

Ölü)c rnhmcl, aıl 1 

lnrı:r.. 
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11iıı ~tazıt tnenıanındaki medrese· 
~•ltııış rafındaki harap binalar yı · 
l;i,. Ve b "ına 1 .. .. h . k" 
""e1nı· . • rntup ;ıneyc ın ı-

lıiıı ar ıştır. Haliç ve :\larınara tlı: 
lrııdı .asınuaki eski ~ular boyuuı·a 
)Q~ bı'kl tarafı ~saçlarla sii lü bfi
aıa ._,,.rp htılvar ımınnıaktadır. Ga 
t l\u tü " tlc ı;:,..;, 1 SUnden, FcnerdC'n geçe
li ·~u ıc · 
.r. J{e • IWlen yol gC'nişlclilmlş · 

1ıı Oları ng;ırenk nefis çiııill•rlc si.:),· 
ıla g nusteınpaşa Camii, etrafın-! oıırad . . 
ttıleıı an ın~;.ı edilen harııp ev-
~i~laşı l'akında kııı·tıılacaklır. ne · 
11 iıı ab? btiltınaıı Barbaros llnyreıl · 
ıı ldes· ·ı 1!1 k:ıb : 1 .ı e meşhur Mim:ır Si na-
rlar lsJ· rı lanıiı- <>ılibııişlir. Üski.1-
hQY(jk •belesiııdeki ramiin önlinde 
l~t ir tn . 
tı... ılaıı b e\ıfon acılmışlır Bun· 
·~k0z8 aşka Dol!azın sol tar;ırııı ıl 
~e kaııa'r ~ıığ tararınd :ı flüyiikdcr:!· 
e kıs ıızanan geni-; asfalt t•nıl-

lıııı lheıı b" · tııı ima 1 t?11ş halrlcıliı·. lstal' · 
11•ııevı k r Planı, şehri, tarihe ve 

"ltı IAıı· araJcterinıtc Jıiiyiik \•e de· 
1 .. 11 ııa1ı . 
~ t~titın . mııcıp olmuksııın gi-

nlls- . cl,fc ve isHilı etmckted ir 
' •ııııı . .. 
l tıı bı tnıhıart şerefini !eski! t" 
•eı !lalar 1 • ! 

11 et :l'ıkıı a r r'lktınıılınnınışlır. z-
1 1 eııu tnnkıa, ~iiıll'ıl şıırtl:ın tii· 
~~lr. >.~ıeıne, şehir ~en işletilmelc 
b ttıır t ı k Yıkık rhı\'ar ve <allannn 
'tıa tıı 1111 ~~lnrı azalmıştır, Şdıir d:ı • 
nııza.r11 

9
lan1 ve ılnha snğhıın Lir 
arzetınr>kterlir 

1 T.02 AZ f,/ fU,A R 
'1 an 
~· •ııhıııcı lnunhedeıı :ııııc•sl nelen heri 

1 1ltıı ... ~ a kalın:ıların.ı müsaade c 
ep· "lll~lü 

• 111 va . ınan olnınynn t'kolliyct 
ili ~lır? ~ı\~~leri harp ile ne ol:ı
\' ltı~ Ü llRıın hepsi Türk tebnası 
~ ıtlııııı·ı Zere 100.000 Rum, li0.000 
••a "e 4() ~~·)aşa .rıoo Ermeni t~ıanbııl· 
l' aııihtllll 0ktadır. Umumiyetle bu 
nr~ı er ı . 

ıa e~ ıır dereceye kadar 
,1.~ııı 1 k ekte, Yani re~mt Türk li · 
ı t ı:>nu. 1 1 •ııı~tı . ,nın \in, okıınıaktn, ken-
erı. ~ 1 Veıı · . 

~ ~eıııı 1 · erın elen hır kısmını 
~1kça "ile ve ırki knraklerl·crini 
!ıııı&lıtl!(lı~~layıı koyııınkl:ın çckinınr 
ırı 1 lllJ.eri ~~· Yalııırli ve Ermeni re 
ı~1~1ar, lıa ıllıas:c;a çok uyıml davran 
~ llılerı tıa aıle ismi ohınık Tiir\; 

it.. secnıeğe kadar Yarmısl:ır-
, 4 . 
11tt· l'ılpa ·ı 
':ı 1

1 "ııı·r ı.e Asya arasında hlr 
ı/~ ttıecı' e~ınj f!Ören Ye G:ırp ile 
~a~:'Ai bi;nıyet cereyanlarının bir· 
ha lal'ırı tnıntnkarla lııılıınan R:J 

tıı hek,..· . T'" 1 . . 1 'i~ !!an 'l'iı ur oycnın Hl 

•,:;. e&ki ~~ında. me\'kii çok nnzik
fj~ ıı, ta n~·a ıle yeni rllinyayı hir 
11,J;hı >.\'?:ııştıran <l~va<;a rlficlı . 
'l'ii ~ l'e,.· T>actan Şarki A'-rupa'!la 
tı~ t~ılt" ~~! tlc,lii~I irr!iği ıırlrrılwri 
",' n,1 lhver ktıVYE'tlcriJı• fnMl -
~'11 ~ lıı ı 
1~ 11 llıllcarı 0 <ıı arasında CC're:van "'-
lıiııtıı"kıa 1 elenin lam ortusmrla hu 
Ilı ttiııj r •r. Türkiwııin şimal ~a · 

''lı <;e,·i • 
1~1 ~~tıın la ren I<ar:ıcleniz. her i:d 
h llııı r:ırııı tnyyare ve ı:rcmi-
a~, çarl> t 1 

>ır ~. l·,. ış ı <l:ırı kapalı bir sa 
ııı~ ''aıı,. 11 kYada Bulgar ordu-;u ha-

•ıı •eıı" b . 
1~11 Ve ft 

1 
. l'kl~rııckledır., \I · 

~t' "e 
0 

a ~an kııv,·rtleri Yuııuni r.-
ııı~· n ik; 1 (~ıı ıııı 11 lı .... uı :ulan mn:ırl:ı Eğe 

lıııı 11kkıııe Ulun Yunan Ad:ılarını. 
l'fıı ııı \'e t lnt-clhnlinrlr lmlunnn 
ıı~ıırfeıı h; 1\ ınrozJn A naılolu <:nhill!l 
ıı~ h ?ıtı,li;.. ac. kulaç mcsaferlc bulu 
llıı ~kitııcı:~ Si~:.m, Snkız Atlnları
~Q ı':-f'ka · AsY'Bda SovYetlcr yal-
L t"' '~Yada rı :.. · 
~"~ .. lran <'t1il ııynı zamanrfo 
~ıı ~eııel' ~ın<Jurhı boyunca rl:ı 
lr~~"•ıı lı . hıılıınr!unnakl:ıdırlar .. 
1 

1 i'Raınşkıı .tngilizlf'r Suriy~ ve 
ıı~lle bi etrııışlerclir. Tiirkiye te-

"'" r aıft. 1 .•• il · "·1 ten >erı ıçıne alın· 

~Gıı ıı !luıı.trn 
rıı )ııııı 11 onu rırntik bakım<iıııı 

~... nıiiteb..,·· 
Qı\ 'lle!(1 • ""' kıo;ınınrlnn lf'c-
"1kı' ~llııtı~ır. Yalnız ihraral deği l 
~, b l'ıırıııhdıt iOı:ıJat <la çok zor· 
~'"•ı"llıe11 ~aktadır. fsl:ırıbııl lim:ı· 
ltbı 1~ir nelllen felrr ıığrnmış va . 

Jıı lkeıı • eniz nakliye yol::ırının 
1 8•hı Oltna - ·· • . -ı IJe,.1 }}() sı yUzıın den A nado-
lııııı('erıerı Yıınra yapılan kaba· 
~llb •tir, nı hım-tı•n Jı İ ~· ınr~ııhC'si IH• 

~1 111111" <lnirAt•;ıeri i<;in her seferrle 
~11ıı;111ktu,1 e,ı lnr:ıfııırian müsaarf<' 
'1ıQ erıııı 1'."· Valııı7. :\tersin \ ' C' 1, 
'~ ,ıı~~het 1111 anıarı hknederİYC' ıle 
lı-t; lıılfılj "e İl1ihalı icf:ıme etmek 

llıı •ltııni : '°tnliası alıııal\larlır. F:ı.· 
~"l 1ııy:y11 r ~ İ~rrız :ııl:ılarınrla Al · 
lıı 111 /ııı11 11b e erı lııılunduğıı giinrlen 
1\1111 1~ leırrı;~! liııııınıııdn hi~· bir 
b ~, ~ıtac1n .~ ı~cıııir atıııarrııştır . .. / .. -
~lllf l'trlcr· rıyl'ı;te ylik \'apurları 
~11, ııtte Recı harp semilerinin refn· 

11, ~h,.ıııe ~ek s~ırelile, Bo~azların 
'•rı•ı Aç, rıııı~ u rıns ve nevıden e5" 
ıı 1 k1tıt111~ • 0 • Ç"fvi, pençere camı. 

ktuı.ıır .,veı;nfre pibi şf'yler ııı
. \ urııırıın haınulcsi daha 

VAK 1 T 

I Hayat pahalılığı ve ihtikA~ hakkında 
1 Jüccarlarımız ne dıyor ? 

vaziyeti 

(Baştorafı J nci sayfada> 
tahsilden farz;la fiyatla n:ıa.l alsa 
da.hi bu malı, dalına. miııbayaa fi. 
yatından eksiğe satar, böylelikle 
r•iya.-sıa.da nazmı ro'tinil Oyftar, Me
sela, bir malı köylüden 150 Jtuı-uı;ıa 
alsa bile piyasada 100 kuruşa sa
tar. Arada.ki fa;rkı, bugünkü he

karaya çıkarılmadan önce satılmRk saplarla, zam .karşılığr ola.raık ay. 
tadır. Karadeniz snhillerine yapı- nlan mebJ.ağ·dan karşı:ayacağına 
lan vapur ı.eferlcri, Bulgnr linrnnlo- göre hük\unet zarara da girmiıS 
rı n~ıtasile Alıııanynya Tiirk emti oJm.az. Serbest tüccar da, iste::-se 
ası taşıyan küçük nıolör botlaı; nıii ~ nıal mübayaa edeli.U:r. Tüccar, btt 
il'smı olmak üzere , talik edilmekle ı takdiı·de hükümetin fiyattarı:n.:laıı 
hcralıer bunlnr<lun ikisi denizıı.llıla ylikseğe ne mal ala:bllir, ne de mal 
rı hırafından torpillenmiştir. Bu satabilir. Çünkü keııd:SiP.i zarar 
dcnir.ııltıları bittabi handırıılarını bek~iyece.ktir. Tilcoa.r iıükılmetle 

belli ctmemişler~c c!e hıınl:ırın Sov rekabet edemiyeceğinden ~ş tabii 

<'tilerinden aünınalıdrr. Va.tanpn -
ver köylfuni.4ı, bunu seve sevtı ya" 
ı•nrlar. 

Bu surede hükıimet eline 6eçe
cek btiyü!k bir zahire ve hul>ubat 
ctoku., yıutıdun iaşesini tanzimde 

1 
çok krymet:li rol oynayab'lir. Biraz 
e\'vel de söylediföm gibi bu tak -
ö.irde hii!<~ımet, piyasılarda na
zrm rolünü oynar, ihtikar, reka
bet yo:uyla önltmir, fiya.tl:ır rtü
§ilrülür. Bu iş iı;-in icap ederse 
JıiJkümet hayat pa.hahlrğr zammı 
eılarak k~bul ettiği !!öylenen 50 -
60 milyon liıradan ödenıeler ya
par. Bunun için de, dediğim gibi, 
hayat pahıılıJığı zammını • ke:Jip 
tahsi~atı bu i~lcre ayırmak lA.zmı-

yet Husyaya nırnsııp olıjuklnrıııa mecra~a girer. Mesele, piyasayı <iır. 
muhakkak nıııarilc lıakı!abilir. doyurmak, sonra uouza sat:mıaac • - Serfbıest piyasaya taraftar 

Kara :rolur.clan ayni zorluklarla tır. F*-e.tlar, her satış yerinde, her ml8ID.JIZ? 
karşılaşılımaktaclır. Tr:'ıkyada Ar ba:ldceJda m,alıim ve muayyen ola- - Şimdi söyledim.' 
tla ve .:'lleriç nehirleri i.i?t>rincleki cağına göre, ıhallk da kendisınden - Bugünkü pa.halılrk !c,inde si-
köprülerin yeniden inşasına iııti:ı::ı· fazla fiyat isteyen satıCidan bit. 1:tirlendiğiniz nedir? 
ren Avrupa He nııkliy::ıl gayri ııııııı- tabi mal alınryacaJctrr. Hayat p'i- - Hiç bir şey, Kima lm:ınnğa 
tazam bir şekilde y:ıpılınaktadır. balrlığı zarınıı moe-b:ağmdan bu .su- ı hakkımız var? Bir şey pahalı ise, 
Almanlar gt'!çeıı kış kamyonla aklar retle istifade için icap eden te§- alma.ısmı.z, olur biter. Alıcı bulan 
nıa usuliinc leYessül etmişlerse ıle kilA-trn faaliyete geçınesiLe mese- her pahalı mal, daima pahah ka
zorlııklarln bnşn çıka:mnmışlnrdır. le halled1leb'lir. Hayat pe.ha.lrlığı Jır. Pahalr nlzamsak ar, mı çıplak 
Seyyahatimiz c~nasında Bulear • zammını da hü:kUmet, nnkden de· mı ka.lınz? Hayır! O hald~ h~lk da. 
Tiirk hududunda iki yiiz metre nıc ğil, ayniyat su~tile ödemiş olur. kendi kendi;:;ıni mürakabe etmeli. 
safe boyunca yığılmış deri ve ıııı- Sade hükfımet" değil. belediyelıer Her şeyi hükiımetten beklememe
rnıık balyaları gördük. Ka~kasya ta de böyje hareket ' edebilirler. Be- Ji. 1hti_ve.ç13.l'UillZI ta.112.im etme], • 
rikile nusya yolu kapalıdır • .Marln lediye bütçelerinde, sthhat, ııağltk, yiz. Hal!bı;ıki çoh'U'muz, harpten ev
kadar Trnbıon .. Erzurum ıariki~~ mektep, kitap gibi zarıui ihtiyaç - vt>lki hayat şa.rtları::~uzı aynen de. 
İran yolu nçık bulunuyorrlu. Bu lar haricindeki. tahsisa.ttan kıeiıi- \'am ettiriyor..ız. Üetır.ıik !ilkse se
glin hu yol da kesilmiştir. Bağtlad ltcek ve kım1aca.k para ile be!-cdi- fahate k:!M;s.nla.r bile çoktur. Hal
domiryolu lıiılıl işlenıef;te ise de yeler de müstahsilden ma.l müba- buki azami tasalTUf, Mgarf iMih. 
nı:ılıeme noksanlığı vardır. Tiren· yae. !!debilirler ve icehmda bu m.aı iak tatbik edil~e, lüksten, eefa
ler azalmı5 olrluAıınclan Pıısifik hıi- Ja.rı, al1ş fiyatından ucuma eatı~ hatten, aşm egJ.enceden ka~rt!!a, 
dlslerindenberi nıiislemleke mııhsu· ç.ıka.rabilirJer. ıbakıın bakalım, pahalthk bu ke.d.ı'l" 
lü laşıınaklaclırJıır. H:ıva yolile ha - İhti1':8.r1a mücıadelıe için ~id- _a_ru._ .. _mryd ___ 11

_· ---------
riçle irtibat ayni surelle seyrekleş· dttlıi cezayıı. taraftar mısmrz? 
miştir. Ankara lıükıimcti filhakika - İşte oC2l8.. Bundan daha şid
Türkiycnin bir h:ıva meyrlanı ol - c]etli ceza. olur mu? zarar, tiloca
masını asla kabul etrııeııniş ve 1920 nn korktuğu en büyük ceaachr. 

- Gıda maddelerinin tevzünlıcynelm ilel hnv:ıcılık rnııknYelcııa .. 
1\t de karne w;ulüne taraftar mısı-

· Tekirdağında pro
fesyonel güreşler 

-ı-

~.li\KAYi~ 
Arap Hacınm düşünceleri 
(Ba,~ turafı dünkü sayımı:clrı) 

Muharrem daha birkaç ay yal;ı
caklı. Onu i\;'erde bırakıp dışarı çık 

ruaııın güç-Jiiğünü kenr.li kendine i• 
tiraf etti. Dişarının giizelliğine, 

hürriyetin hol nimetlerle ıtulıı ol
masına aldırış etmiyecck kııdnr kc· 

derli bir rlüşünceye kapılılı. Çıplak 
bnldırlnrına sürünüp duran kt-<lilc 
ri bile gözüne ~iiriinmiiyordu. 

Onu dü~ünclükçe aklı h~p hn · 
pishanedc olacak bu yüzıJpıı dişa- J 
rının tadını alamıyac:ıktı, 

Bu ufak tefek, sevimli, yahnnyak 
deli·kanlıya karşı duydıı~u iştahı, 

ömründe hiç bir şeye karşı duym:ı 
dığını anlıyordu. İşte yarın hiirri . 
yele knvu.-;ıuyordu. F:ıkal, onsuz 
hürriyetin ne mt\n5.sı vardı? Büti'ın 

kış onun üstüne yaktı.,ıtı Arapca şar 
kılar şimdi ate~ leHer gibi ~inir?eri
ne dokunup ge>çi:rordu. Çocukların 

en kaşarlanmış olanı onun bu rlal· 
ğın halinden istifade ederek nl'ka
dan parma#ile ona dokundu. O bu 

t 
2 ....... t--11'--1 

J 
~ 

5 t--~t--.......... 

' 

nu duymadı bilet Ba~ka zaman ol • 
saydı kişniyerek., Yere kadar onu 
1-ovalar ve kuvvetli kollan arasın· 
d:ı terletirdi .. Koridorda Tolta ''ur· 
ınıığıı başladı. İki gi.İT.el yavru bir
birini kov:ılıyara.k eğleniyor, nnn~ 
lcri de gölgede dinleniyordu. O. 
lıay:ıtıa nadir bedbaht aıılarındıtn 
birini yaşadığını pek iyi :ınlıyorda. 
Dış:ırıla yarından itibaren gene 
koskoca bir hürriyet \'ardı. Fakat, 
yemek iı;vnek için gene çalmnAo 
mecbur deifü miydi?Ilu kaşarlanmış 
hır.sızı kim bir işe alırdı? ~bıhar• 
rem yanında ols:ı aç acına dağlanın 
kırlarda yalar aklına gene :ıçh1' 
selmczdi. 

Hem yatacak bir yer, hem kuru 
bir tayin, hem Muharrem, hem kc· 
di yavruları ... nu dört şry. şimdi 
kafa~ında dört muamma E{ilıi dönü
yordu. 

Yatmak için çayıl"Mı!:ır, mrzar· 
lıklar mükemmeldi. Fakat, C'kmck 
meselesi mühimdi. Onu bulmnk i• 
çin pek çok cahalamak ic:ıp ediyor 
du. Kedi yavnılarını, evlerin k:ıpı
sını çalarak kedisiz olanlara ver· 
mek Iiizımdı. Bu da birıwv ılcl'iJ()i 
Faknl, en mühimmi o 's~vimll t;,;. 
cnktıı. Bir Arap parçasına tenezzül 
rtsc onıın için ne feclak:·ırlıklar:ı gfS• 
ğüs gerer,. neler :rnı-ntırdı. ".>\nıa bll 
~·ocııklardan hayir gclmezki .. Bun
lnr k:ıdar yalan ~öyleyen kimse yok 
hır. Flımlıır babal·arını lıoy:ıyıp an. 
nelerine ~tarlar .. , diye cliişündü. 

Biraz sonra Muharrem kwlctlnn 
cıklı. Elbise-sinin yırtıklarından sa· 
balı güneşi es.mPr lenini aydınlatı 
yordu. Arap Hacıyı görünce dilini 
ÇFkardı. 

nıesine iştiriiki reıldetnıiştir. ı em-
lekette hiç bir yabancı hava srrvi• 
si ycrJe~enıemişlır. Yıılııız hu harp 
len beri İstanbul ile )ferke:.ıt Avrıı · 

- Nah sana morut, dedi! 
nrz_?_. Bunu tecrübe ettik. Daha ne Tekirdağ, 7 Va.kıt m'lrlıa.bir:n~ o. hayran gözlerle sadece ona 
kadar tecrlibe edeceğiz? den) - Tekirdağı pa.na.yı:rx vesi- baktı. YürPği müthiş darheler:c ~·ı•r 

pa ve ;\fersinlc hkenılrriye arasırı
da ve her ikisi de mahdııd ~aatlcr
de işleyen biri Almıın rti~eri f nRi· 
tiz iki yab::ıncı hat mevcullur. 

Bıı suretle Tiirkiyc kendi yn~ik 
lrnvrulmnyıı ınecbur kolnııştır, lla· 
len yııhnncı ıııeınleketlerden gelen 
islilı~al:i.t n:ıdird i r. lth;il cılileıı ıwı· 
rol. knmn~. olomohil Hhtiği , otoma 
bil. ve mnkinc yerlek parçaları vp 
sairenin şlmdirten bir dereceye ka 
rlar noksanlığı hissedilmektedir .. 
Bu durumu gözönilııde tutmak 1~-

Bu bah~te başka bir mesele ile lcSile bugün bııra.da başpehlivan pıyordu. 'Bu asnada ona: "sel M11· 
Te-ltirdağlı HUscy:iınjn de iştiraki- Soldan salia ve yukardan u,<rıu·ı: harrem, beninle dallarda, orman • karşrlRŞıyorıız: le ' ... ıı_ mi.iBa.bailcala.n yapıl.,.,,- - 1 Nt • 

Biliyomu.nıız ki köytl\1 ve müs. 6"'·-"' ........... n a srzerız, köylerde dill'nir se• 
tahsil1eli vaktiyle aşar bel!smdan tır. Ortada. gü.reşen HayreboluJu 1 - Çakılır, içilir. 2 _ Bfiyük çiniriz. Y~U otlar ÜT.erinde yan.' :r 
kw'tarmak ].çln çok uğnı.~ıştık. Süleyıınan yağlı gllre~te iki rakı • Eski bir İran şairi, bir harf. 3 _ na dinleniriz. Ah, ııe olur, b111ttı .-

bini de "e .... ,, ... .ı...+.:.... MillAyimle I<a- Bir sayı, horozda bulunur, 'ılr harf. eı ! Beni sev ı cı-..~-·· ı · k O zaman bu sınıf he.}lt, helcikaten .,. • ...........,.._ ' .,, """'"""'-..,. çın e,.. 
aıcrnacak· bir halde idi. Aşar kal- ııuniimela.i Ahmet arasında yapı - 4 - Bir h:ırf, işler, 5 - Herkesin dini zor tutuyordu. 
dmldsktan sonra mUstah~i'lorimiz lan · sel1best gü~te MüHiyim 50 var, bir harf, bir nota. 6 _ Ül<lü. Mufınrrem, çıplak nyıı'kfarı 18.,. 

<laıı..:."'-rla raltibine OIA\ip gelm.istir. ..Jl.. var"lar ı'le 7 A,· l t \ J .. r,la •apl '· ki t • 1 '· · çok gen!ş bir n-efes e.ld:ıla.r, borç- "".11141: o- • nrr, . " , . - . n < ::ı, ııım1 , ... ' ·ı ayaraı\ uza . aşı. •~ ı,,:Jo 
]arından kurtuldular. Çift, çubuk ~El. davet olunan gil.rt~ Hilmi ~ri dönmemek, caymamak, 8 - pliıklann tekrar edip durduğu bir 
ve tarla sa1ibi old;.ıla:r. Ziraat kon Pe11i Uıcrerini ~ aldJtı .bal.de Sarhoşluk, Terzinin yaptılı, 9 - şarkıyı sö:vlüyordu. 
S'11"elerinde hep onları müdafaa et- Tdrirda#Jı ile gUreşe gelmemiştir. Bir 86li heri, Ümitsi2, 10 - Bir Ar:ıp Hacı ar1ca:ı;ındl\n bıtka.rak: 

Ha"""" Tehari ile ... ,~ek Uzere ot bir harf bi h f a.ı tr "Be h l H · tik. Devletin tli.kenmez Şefkat ve ·""'"9 e... · • ' r ar •:ur zam . n mn vo mıışımı.. aıa diiny~ 
Dinarlı da bu ~ d111Vet olun- d .. · ı ı· 

yaromımdan ~ bi?' g(ln mahrum Dünkü bulmacamızrn hani.· an ıımıı er ıyorum ! .• Diye rliişUır 
Zılndır m1uı1 o dı& ."'lmft~r. Bu ~vet d" S b" 0 b. 'kl · kalmadılar. Hi.iıkUmet, her isted1'Jır- .._ " ~· ·-..., u,. • oııra, ır en ırc :ı ın:ı blr~y 

Bugiinkii durum icabı, mihver lerin'1 kendilerine- verdi dlt'rdu. kaqısmda Habeş Tahati ile gU. 1 - Dam, As, Beş, 2 - Ana. E. " r" m is ftihi ellerini ı;ıkırci · . ~ 
d J.elı · · t ·ı· R bl k ııi· reşmek mecburiyetinde kalan Te- A 3 l\t A '· • ev erının nı:ıı ız - us o ·ıı za. · - aşa, '"'an, .. - Anknr:ı. ~öbek ı>lıırak ılcıııiııdeı)lıeri krnıli ~ 
hi Türkiyeyi idare elmf'kte menf:ı- Şimdi, hükUm.ıet ~ kendilerin- kirdağlı Hdaeyin 3!S dak!ka süren 5 - Ar, Kira, F, 6 - S, C, Arar, sini sözetlıeyen .ıardi:rıtn Cn~fl•re 
alları "artlır. F'ı"lhakı·k... Tı-ıı·ı,· ·,,.ft 6en nara mukaıbilinde huıbubat is- Q1J1k h..,...."nlı lbi.r ..n-~ten llOftnt J 7 A t 8 B 1 ·r 

1 
v k • .. - ·- - 1 ,ı_ J~ 15

....... .a, - :.rara , - a rn. azı, ı ııgrıı ·oş.mağa başladı . Kcrtiler rle 
h . 1 . · tt-mektedir Bu va.tna< aşla'r ~V· rakibi 120 ki1olu1k Haıbetlin.in arr- 9 E t 

mu asım taraflardan herh:ın~ı ıın ·.. 1 ' k - za, Al, Zar, 10-Şan, Fa, rı. ınırılılanarak arka.<;ından kostular. 
k b .. "J 1 k b. Jete karşı şükran borç.arını a.ncn tını yere getirmiştir. E . · 

ne ço · uyu 1: zarar ar yapaca · ır · 1 .. d b'l' 1 F k t ~Mest art)n öğleye clojtru Arap 
• • x. bu surete o eye ı ır <"!'. a a Vali ve yUkııek rlltheli komu .. 

kesımcle bııltınmaktndır. Bıtaraflı~ı 1 d k""' d vil.:a! ,___ a ŞEHiR TiYATROSU Hacı tahliye edildi. Koltıığıııııın .ı-
b •. k el 'ki r . . beııc.e bu a ........ eg ·ur, ......,_ z - tanlar silrette h8.Zlr bulunmu~lar- b' 
ıı~un-e :ı ar ı IRr:ı ın dn ı .':' 1111' k' ÇOik d fa fevka!Ade d lında ır cuval vardı. Çnnlın nl'" 

:vaI"amışhr. Onun Nl/trnft, clurıını.ıı rure:lıelr ;ar 1
1 ~ ·cap etti- ır. ımıı'ı~ Sa&& ıa.3o cı:ı liklerindoen kafalarını çııkamıı'i iki 

d .. . h k . 1 tedbir eTıIO a mm.asın ı • - 1 D R A M K 1 s M J k 

h k 1 ı · · t ınek~ır. ve Tii k H k •--- 1 KIŞ MASALI l ···1 • d n 

unya sıync;et sa· asının bel ı t" ... .-..ı· De 1 t.in artan rn1\'9raf-

1 

s"rıl!lın erli yavru:c;u korku ile rJ .. 
en assas no lası o an >1r mın a · Iarm:r ilro;rsılame.'k için ve-!'gilerin r ava urumunun ımsllfl" _ şa.rı >:.ı<ıyor u. nüliin ma.Jı:ı-Cıınf,ır, 
kııda teraziyi muhnsımlnrrfan her ,_ . ndtl bir zaruret telfı.k. larında, gökltrimi'zln kahrarrıanları• lliff KOMEDi KISMI luhnf hir şetkat dnyın,ı.<;iy1e trn ınan 
h . lı' l ' h' :. h k artırrı:.ıuaııı n..... t' ı· h ,,, il Ü •--'t•1 • :ııı~ı ır l" ıne a,.ır astır:ıc:ı · k" .i'I . se Türkiye halkının yi- m ye ış ıren avacı r nes rıı- y A L A N C 1 zarayı se.nvt. •er .... rap llncınııı <T 

ah . tı ... Ç" k .. T'. k' · 1 e 1 mış kt dl Mili" d d h k h•·u-1- ~ 1 •- d m ıye euır. un u ur ıye aynı ·eeeok maddelerini te'lllindeoki dar- me " r. ı yar ım an ı:: "e ışı ma ·" ....... rı gı1 ııur ü. "I\iip~·k 
z:ımanda hem petrol hem de Sü,·eyş ) _ ..:...ı eık 'cin de müetahsilin kuvvet alan bu çalıımalar irin Türk Cumartesi, Pazar gllnfor! 15,SO da o{tlu köpek, sanki b·rlilrrle ooı!du '., 
k n 1 • 1 k 1 hfık' lıgı ı;;:ı.ue'r.m ı _ • il k fil 1 . f I d matine ve her Çar""-nıba lı& ..._ d. .. l c1·1 11 a ına gu ece · yo a ı ım oımn • . a·g·· tnnrak mahsulJerimn ava urumuna rt erım z e e. ,,- ""' ıye soy rn ı er. 

· l"l'k h yetı.Şttr 1 1 ~r: Çocuk Tlyat sına nazaran şım< ı ı · mu nc;ım gu· • ·n t hissesi vlarıtk ken yardım tfmeliı/iz. rosu .M. A. Yalriııkayn 
r:.!pların men f:ıati Tiirkiycyi rahrıl ~bi~r'.:..:b:::::ınr:;,~m:·.::1 :e::.=:.:.:.:..-------------------------------------------------:-
hırak:maAı icap eltirmekledir, Bıı· 
huımski muhasımların hiç biri Tiir 
kiyerlen bir ~ey kazanamıyaeaktır. 
Bu memleket ne büyiik bir sanR\'; 
ne ham madde ne de fevk1ı1Ade 
zenRinliiJcler knvnıı,i'iıclır. Bir i~nl 
ordusu bııı-acln ne <IC"ITlir, ne ba· 
kır, ne petrol, nf' ele kauçuk hıılnhi · 
fece·k, hun elan b:ışkıı iklim şerail •. 
memlrkclin me,·ldi ve· biiyiik nakli 
ye yolarının noksnnı(tı yiizüncll'n 
lıinlıir zorluklnr:ı katlanmak • nıec· 
btıriyetindc kahıcaklır. Hiilnsa Al ~ 
m:ıllya için Türkiye, Kafkasya, f
rak ve Sııriycclen seterck ve Bo-
ı'!azlara. Tıırkya ve Bnlkanlarn ka
dar uzan:ıcnk bir Rıis veyn f ngiliı 
laıın-uzımcfan kenılisini masun hu 
lıınc!rıf'ıın bilarar hir nıınlııkadır. 
fnı;(illere için ise fn.giltere fmpar:ı· 
lorluğıınnn ka•Jtıi olnn Mısırı koru -
yan ill•ri bir tabiye bııslionurlıır 
Tilrki~·e lıınıpcm hir devlrllir. Du. 
nım y:ıkın \'e Orta $nrktn hı~inl:'.i 
miivozeneyi mnhnfıı:r:ı l'rlPrı-k olur· 
sıı hu asrın başlanE(u•ıııılnnhcrl hii 
liin Avnıpı harplı>rinf' is1irlik elmis 
nlıııı Tiirldye, lıngiiııkii . savnşa Rİ; 
meılrn bu h:ıılireyi ııtlnlmay-a rnıı · 

vaffak ol:ıbilecel<lir. :!\foamnfilı Al· 
manlar Knfkasyı.ıyn vııı·n,·nk ve Kn . 
rarleniz fomamile mihYer ktıYvelle 
ri lnrnfınclan işgal crlilecck olursa 
hu nı[h~ızt•ııc bozıılaraklrr. 

BOG,tZLtlR MESELESi 
Türkler, Boğazlar ha.kkında bii· 

yiik bir ha.~sasiyet gösternıckteclir

ler. Onlar. son umumi harpte 1915 
lsı:ı rıhııl bcynclm 111'1 itti f:ı klarının 
Boğıııhırı ,.e Çaıınkkıtleyi nıı~~·aya 

fDevanıı var) 
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e.runul'Nfld'ln otanan 

,i 

_ OJ;'lum, dedi. MAd~I bu 11evk ve ~\lıt.1em1erhldf'l1 
tyo_.... bari bunu herk-ten gizli tuı. Bağdadın 

va:ı geçm ··-• 
t f t--1.n.oır Ve hemen hemen pyrl meakOndur, 

doğtı ara ı "'.....,.. · 
,_ di"A bir ııar&Y yaptır, cartYelerlnl, aı.zendelertııl, 

orada. -.en ·~ 

.l'!"dlınlerint orada yerlettlrı keyfine bak. ~ olma.ua aen1 

çekcmlyenler orada ne yaptığını ırörmaler. 

C f 
~bMPlın bo t;ekllflnl kabul edel'8k, yukarıda a ef,...,. 

bah8ettığ1ın{r .-rayı yapiınıuttı. - . 
Çok paııat~ mal olan bu sar&1Jft btı}uı bjtJn~ C.fer, 

zevk ,.e HP.f& arkadaıJlal'IDI yanına alanJl orası.e:.ı ttörmef;e 

gitti. Her tarafını gezdi. Tanı lırtıedlfi gibi yapddığmı gör -

dö. Arka«laıtları da 1>eteadller, battl ba.zılan da bu 1&ray 

hakkında uzun bir ınedhlYe yazarak cıatere talcdlm etmlt-

lenll. 
()aferin arkadatları araamda Munis tbnl UmP'all admda 

akıllı bir genç vardı. Herkes bu 1&rayı övdüğü t..alde o at-
bl "'f -"'ylememltti. Bunun farkına varan Oafer: 

zını uçıp r ,.. "" 

_ Neden bu ııaray bakkında.kl fikrini söylemlyonun, 

«!iye ıwrdu: 

Munis: 
- Arkada.§1ar s.öyledl ya ... Kin. 
Cafer, Munisin jçlnde blrteyler aaklaclıfını W ona l&J'· 

temek ıstemedljinl anladı: 

- Benim befnD için, sen de biJJey l!IÖyle.. 

- MAde111kl ıırar ediyorsun ııöyllye;tim: 

- Evet, ıtuıaca saray hakkında.ki fikrini aalatı 

- Allali afkınA. .öyle: Arkadaflanndan bl.rtslnln yap. 

f.n.mğı btr evin önllnden reoerken o binanın ııeııin evlndell 

daba iyi oldutwıu &örUrııeu ne ya.panua f • 

Qamnul'l'f'ofld'ln Otuıı&n - ı:ı -

~n eöztlnU keaerek: 
... ' 

- Evet! dedi. Bıınu yakTnfJa öfnınecek81n, çünlı:ti lııa 
~· b8:ber dev!et adll,mlarına tebliğ edllecektlr. Yanımda fal kL. 

tabım olııayd1, bu dakikada bu 11rrın ne olduJunu ketfe. 
derdim.. fakat .. 

Sonra gidip fal kitabını a~kmış gibi sUr.t.tle meyha. 

neılcn çıktı, Kapıda bekllyen uşatına, kısrağını gt"tlrmeej.· 

ili l'IDJ'eltl: 

Hlrş onu durdutarak, gltmeslDfl mı\ııi olmak tstedl: 

- Gitmekte acele ettlğlnı görüyorum. Dıır. R&na lhtl . 
yacını var. 

' - Emrinize Amadeyim, yalnız lklncf mliblm haberi bir 

an e"'Vel iiğrenmek istiyorum da., 

- Gü7A~I.. Yalnız. burada bulu,up görüşmeğe karar ver. 

mlııUk, bl~btr şey konu,ma~an gltmiye>ltm. Hem de arkada
Ş[mız Ba~dad emniyet müdürü Ali lbnt tsa lbn. MUıfln da 

11enlnle görü,mek istiyor, c:ünkU ben ııent ona ~.ok "medlıet-• 

~iş, ve yaph#;ın barikfJ.IMl' lıjll.'rl anlaf;ınqtım. 

SadC)n telA.şla: 

- Sakın ona kimya me'!el~lnl ~~ olmryaınn." 

Hlrş, kılıcının kayışını d\izelte~k g1ildtt: 

- Kimya mıl'. Hayır onu karı1Jtıl'lll&dım. Yams on'J 

falcılıkta ve mllnecctmllktekı mMa.~tlnden ~m. Senı 

görmek ıstedlğinl bana ııöyledl. Bu lş de M>llJa ,ota bayırlı· 

mr. MalfJ.m ya kendtıı hem B&fdadın emniyet mlidttrll, benı 

de prens Eminin ook sevdiği en yakın acl&mlaftlMlalMbr. Ba.. 

na yaptığın lylllklerln mliklfatmı vermek tetn ,.ı.._ ..._ 
bu frrııatı kaçırmak lst emem. 

S:uto.ıı blrtey dliflUıüyormut pbl 11&kalını kılı1ıya"* Of!. 

• 



a-

\ nl.ıt b.ı ... lı,kı ı.cn. rıııda "\ ul.ıt oku~ ucııl:ırı ı. uııonu,. \ ,., ıı1ı>J;t ı•dir 
Bu kuponlar 1111 bl.'~ :;i.n ~firccektlr. 01,u~ lll'Ulıırırııız, I l tSlrin •ıl\."ıtr l rıdc.-ı 

itibaren l•upnııhrını \ :ıl•ıt Kitııbc\·lm· ı;etın·cel<ler ,·c~·a bunı•u J;nnd+-. 
recrı.lr•r '" bı.nl.uı 2.; ı.urıı'Jlll lıcı-ııhl'r \crcre!• ı.arııılı~ıııd:ı lılr mıık 

buz hf"lrıı'•'•ndı: 

ı..u mtiıaccıol pıyangonun cekild ~i günden bir hafta evveline lıadoı 
l!cva .ı ~·dcceklır. Bu suretle toplanan para ne tutuyorsa Yakıt idare5i bu 
nunıo //\ 'lı pıycrngc bıletleri olacaktır. Aldığı bilcılerin numaralarını çe 

kili~ gunürden bir gün evvel ilôn cdecckı:r. 

Gene µivangonun çekilisinden önce iştirak 
mikdan no'ı:er huzurunda tesbit edilecektir 

eJeu!erin 
Bılctlerin 

hangisine isabet vaki ohırsa alınacak olan ikr?mh c 
piynngo çekilmeden e,vvel noterin tesbit elliği mikdar 
üzer•ne tevzi ve taksim olunacc.'~tır. 

Uô.) ıet-e u.ıu:ı1t bümn bilette re ortak olmak rııümkihı nlıwıo '•t ı r; ~·nnl 
\'oldt '>im~ ırculurı. iştlml< mll>d.\rı 400 oh:ııea 100, 600 oıııne .. 1.10. !!O-O 
OllUırıı ZUO, 100U OlllP<'t\ 2511 Ulti piyango hilctlnl' urlDI• ıılllhj r('t•t.:lerdlr. 
llu ttııretlc \n:<ıt•ın dalını okuyucuları 25 lmru, kur ılıltında 1011 - 'l3'1 
ve 500 11h nnl' lıllctlnde ıoliblerlni Clt•neyl:'(:e!dcr \'O dedltlnıl.ı.. e;i!Jl. kend: 
iyi tallhlcrlyle başknlarıııı dn mcs' ıt l'trııek saıWetjnt- Ul't'\'l<',.r nthuı 

yüz.lerc•c, blrılcrc0 \'akıt okuyucusunun 13'1 talihinden ı.e.ı.lılt•r; tııtjfad,. 

edecııı.ıerdlı 

29 Birincifeşrin keşidesi 
Çot;; :r.cııglıı j.kramıyelerl bulun. n 29 Hi-lıodte rln ke11lılı•sı it,:ln baş_ 

lık ı.ennrıniJn re.';rl'tmel•tc oldııfıırnuz kuponları \'likit ::e•:lrıııedcn 
..... toplnnı:ını:r.ı ttl\ si) c ed<'riz. 

f -a .ışra e uyucalarımıza .___..... .... --............... ,,.,_........__ 
Tnfjm oku) U<'ulnrımıun lrnpon \'e 2:i kurus \'eya :a Kuru~ıuk poııla 

pula ı;öndennck i!:ln knşbcdecl'klerı zamanı düşünerek kupo•ı .... l!llPI 

JO Qlornk k;ıbul edl)oru:ı:. 
lfütUn w~r:ı olruyucul:ırunız., kuponlnrı 10 olunca 25 l<Uruı;ıluk po ta 

pulu ile ı!erbn1 Vnkıt kütılphancslnc ~ünderml'lidlrler. 

~ Sugiınkü .:dyo \ \ Yenı Eserler ................. 
7.30 Program ve memleket s.uıt 

ı~arı, 7.32 Yiıcudumuzu çalıştırn· 

lıın. 7.40 Aj.ıns hahcrlcri, 7.:15. 8,:JU 
Karı.şık program. (PU. 12.30 l'ro
J;raın ve memlc'ltet s:ıat ayarı. 12. 
33 Karışık progrnın (Pi.) 12.45 A
nns haberleri. 13,00. ı:~.30 Ba:pn 
okuyuculJrdan fasıl şarkılar. 13.(ıO 

Program 'c nıemfo!.ct saat ayarı. 
18.03 Saz eserleri. 18.20 Peşre,., se· 
mai ~e s:ırkılar. 19.00 Kon\Jşma. 

THRCÜ/t/E DERGiSi 

Maarif \'ekilliğince neşredilmekte 
olan ·ı er<'ünıe Dergisinin l4 iinrı: 

sayısı cıkmıştır. fçinılc şu lerl'ünıe 
ve mnknleler varılır. 

Konfuçyusun sözleri, E .. ki Hıı• 

kama hasret, (Didero) , l\orncyin 
Hocloğıınü (Lessinıı) , Kahraınunla· 
rn dnir ('l', Knrlny) • Çinscneler 
(Puşkin) , Osmanlı devleti kuvvet 
]erinin esasları (L. \'on Ranke) , 
Anclrea rlel Saı1o (A. ı.Hi l\liisse) • 
Tenkidi tenkil U l nlidc Bclip) , g
debi eserlerin film diline tercüme
si (Erol r.rıncy) • :\ana (Süreyya 
IJgün) , Salaviııiıı ruı.numesi ( t.ul

li Ay) , Yabancı dillerdeki dersi 
Jcr. 

- t!l.l<ı D.ıns müziği (Pi.) 19.30 mcm• 
!eker sa ı tn orı \'C Ajans halıcrleri. 
19.45 Serbest 10 dnkikıı. 1!1,55 Fn

.,ıl he\-eli. 20.15 Rııdy-0 ROzetcsi. 20. 
4j Fılm pııı·çabrı (PJ). 21.00 konuş 
1nı1. 21.15 Müzik sohbcllerl. 21.4!i 
Had)o enfoni o?'keslrası. 22.30 
ınerıılckct "ıuıt ııynrı, Ajnns haber .. 
lcri ve hor"ialar. 22.45. 22,50 Yarın· 
ki progrnm ve kapanış. 

Satılık dişçı koltuğu 

aranıyor 

iş-> )arnr nıanhPllilı '·eyn ot~ 
malik snlılık kolluğu olanların sa 
ıel<.>nıİLde :\J. l'\ luna nıeklupla Ye
la lıiu ıl miirncnııtlnrı 

SAHiBi: ASIM US 

Basıldığı yer: VAKiT MATBAASI 
Umumi Nc$rİyatı idare eden 

Refik Ahmet Scvengil 

Zayi 
• 

8iCl6 Xo, lu Tıık~i oloınolıill, Ben 
zin karnesini ziıyi elliın, ~·eni~ini 
çıkoracnğımdao eskisinin kı).'llteli 
yoklur. (41315). 

Taksim 'o'wi,elıir Pnşcr bıt/.'J.·nf 
ı\'o. 1S Zeld Alp 1'ürk (lı18t5>. 
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emı )ere dikt;ı. onro bastonunu ycro nırarnk: 

- R-rıık gjdeylm! dedi. Hem arı.o edPnıı•n ~t: gece ıı •• 

o lınbcrl bğrenfp getire,> im, 

- E~ r bu gece ~öııt.blllr&f'n, ı;-llıue nde bir mnhmr 

oktur. Gr.re yarısı bile ı;el!M'n ı;eııe olur. Heni ElharblJe'. 

<it.Jel ı,uJ1ıllnbe3 lt•rlıı lçtim:ı ıı<t:ı.sıuda bulurııun, t ~bji orıı!ıııı 

lııllrı;la: Oradan da kalkar enml,><"t mudürünUn c' ine gid~ 

rlr. O ve blılün ılı•\ let ndanılıırı bu uk~:.:.m Harunurr~id'in 

ı.ılum hnlff>rini ıılmc.ı uyu,> um" eealdardır, Çilnk:i onun olh_ 
mu müplu nı dl'ğİ'jıklilder yııp11c.ıktır. Ru l!>t• hı plııılr.lıı \e 

ı.ı>nın de mena(jinedlr, 

Sonra elini u.zııtıu·ıı.k onunla ,·cd:ıhııJlı. U nı:ınıı ı;e lı-n. 

dl. Gl'nç ç<>eıııt cllprıııde ufak bir andık, bir bn,..toıı H' bit' 

lcu~·iik torba uldıığıı lıııldf' errııdlslnln ynnını.ı ı;eı.ı•. Hirş. ııııa 

mt'~ luıncci~ I' p.ırn vrrmeı.lııi cnırı•tı ı. Uııuı. ha(;'J bir ke!!e 

çıkıırııruı. ~·m•nnn uı.nttı. 

.'c ı'aıı, ınenınuo bir halde lllrşln yı.ınınıı yalda nr.ıl• 

l'llr.J Ojllll •f, i ledl. ruk!lf O ı;Üm( J.• Pl:DI ~ekil 

HAi ornd 111 n~ rılınıynıı ':ulün me~ haııudJ.: doııcr,.I\ 

ıırdıı: 

- B•ı ı;ecA• Hlr" lx!nı3 !1 geldi nıi ~ 

l'l ki· ıne3 hnnc:::i bu ~md•• ne dcıııı>I< ı,.ıenı1 C,lnf Anladı ı 

·aduıı bu n3a ı;clmeleı·tnın ı:lz.!J kulnıııı;ıııı ıırz ı 11di.)orJu. • 'l raı. t.lr teredduttf'ıı :rnıırıı: 

..,... Ha) ır. l\lelefnn da burn.)ıı gr·lnıcdl., F.nıln olabilir. 

ıııüıtz, 4lye ce,·np verdi. 

nıınun üzcdncı Hır , SadCına rrtılt•rrk dondft 

Bu ırO~ttı11 m'ıııa~ını c.ıbuk l<aHu~ nıı Sııd 

- :su. en-etil blnlıı gfdln, ben ı;ourn arkıııııı.dun gtdn. 

/:;taıılıııf .4.:ıliııe .'!llrnı.:ı Hu/;uS. . . . _, ... ~·-'~{ . 
I i cikı mlii}i wl ı· 11: 

l>,h'tıcı Bc~ikla$ \':ıHc .~cşnıe~ı 

:'>t.•ı•l,a ııwyrlaııı :ıo nuııı:ırada .:-ııı· 

r:ııı l:ıııinc , Ilı Jııçe lıır:ırııııl:ııı kır 

c,ı.,ı ikıııııcıı:ı:ılıı nıcdıul Aplııl'ııh 

ıılc~lıine il.nrııe cylcıliği ihlrır diıv ı· 

-.111111 rııiiıldl'iıılc\ lıiıı gıynhııı<lrı y.ı

pıl.:ın mulıııl.cınc"İ sonuıırlıı ıniı<lcle

ııı le~ hin. e\'lcn mcıı ın lıılı ıııi 1 el ı ifil 
'nı.ifcleri ilo clmcıııı.·k ııı.ıksııtlitr 
f..urı,ıııııı lı:ıııc,iııı krkl'lliğı 'e hnk 
lı bir ~ehcıı nlınıık..,ııın 'ııl..ulıulnıı 
hıı ı~rkin kanunun la~ in elliği milel 
t!cllt·ıı fazla oldusu 'i:ılıit oltlıığu:ı

clıın Tiirk lrnıııııııı ııtl'Clcııisiııin l:J:! 
:nci madde iııe ledikaıı rııüılılciu

le) lı korııııııı lıir ny ı.arfınıla lıir!i· 

;:ic n\'ılı.•I t>lrııc~iıw ılııir \'erilen 28. 
!1. 042 l:ırlhll lıükmiin lıir "urcli 
lelılıs yerine J:ecıııck üa·re rııahkl" 
nıe. tlinınhnııe.;inc tiılik kılııımı~ oi· 
duAunclun işlııı iliın ıuı ilıinden iti
harcn oııbeş ıtiin İ\·inclc tcınyiı c 
dilıııcılilU tnkrlinlr. hiikırniin kc,!ıi 

kati}el cdecc~i ilim olunur. (4131:!> 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatiz 
Nevralit Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Oerhat Ke 

1 C A 8 1 N O A G U N D Eti K A Ş E A L t N A B 1 L ı R 
, • • • .. • J ' • .. .. ~ • •• • ~ 

!111:bolıı Sulh l/ulml; .ll11hl:emeı;İ11 
den: Sa}ı: 5 

htarıbul A~tiuc l\'Ull<'ii llu/.:.ııl• 
llrikimfi{iindc11: 

1 neholu Avıii·.I ıııalıallcsinde 11111 

kımc :\lchırıet Ali l.ızı .\zı1.c Sc~ · 

men lnrufmduıı CünÜr,\c J;.ü: dı•ıı 
Yaıııız oğlu Alımcı ve ) ıık:ırı k<i'
ılen .\lfı oiiullarındnn Alı Usman kı· 
zı ~:ıziyenin of:lu ~h;lınıct Ali \C 

rüfı.·k:ısı nll•yhiııe açılan izulcişu~ ıı 

du' u'ıııın y:ıpılıııakla olnıı ıııııll'ı 

kcıııc .. i nılc ıııiiudca:ıle) lılcrdcn Mc h 
1ıwl .\!ini 11 ikamet clmcktc o!.cluihı 

lsııınhul Kiiı;iikp:ıwrdıı 17 Xn. hı 
Hidnycllıı f,alı\•csiııdcn U.\ ı·ılnnık 

h:ılen nerede olıhı3ıı hiliııcıni~crek 

ikuıııeısiılıınm ıne~·lıiıl kııluığı ıw 

)ili> kararına ):ızıl:ııı nıc~ııılı.ıllan 

rınlnşılmış YC lııı h:ılıdoki RJ)'nJ) kn
ı·lırıııııı i!:':nen telıli~lnc \'C nıuhı

kı-ıııeııiıı lfl. 10. !142 f>:ıwrıc~i giinn 

J.ı..nıııro Bnkıı l:ınıfırıdun 9t:!/lı9!l 
Xo. ile karası r~ıanhu1 Ycıılko~rle 
Dere soknk :~:t ::\o. ıla Yorf.(i alc~ hi
ne acılan lm~nnıııa ılnvnhl üzerine 
ıuiicfrlcaulcvhin 1ıö.,_ıcdlt't1 ~ tıharıd 

ndrc~c sfüıderilcıı di"·i'ı .ıı zırhuliııe 

verilen nıcşruh:ııta ikıunclgiıhıııı 

lcrl.cdcrek Yuııaııisl ınn kaçlığı bil · 
d i rı lııll'ktc ilüııen tehliıinl ırrosııı.ı 

ve onheş ~iin znı•fııııl:ı ılıivô arLıt

hıılini tchelliiğ \'C <'C''nr> \'t'nnc\inc 
kurar vcrilmi~lir. 'l'ııhkikat günli 
olarak 2:!, lf}.9 t2 Pc rşembc \llal 14 

:ıat !) za hırakılnııı~ııııı 1.nrnr ,·erli· 
ıııişlir. l\hmuıilt-yhin )cvmi me.:· 
kurdc mahkeme<le lııızır lııılıınnın'i! 

nksl !İtkdirde hukuk u,ııJü ıııulı.ıl.c

meleri konunun 402 ,.c 40j şiwc! 

maddelerinin tatbik l'<lilcl'eği ~·· 
.)-np kararı lcbli§i p?riııc kaim ol
mak üzere kcyfi)et ilan olunur. 

tayin odilmişlir. ~lcı.kCır larilıılc ı 
ıniiddeaulc,·Jıin hfl..zat \'C~ ah ut blh·c 
kule mahkemede haztT hıılunınnsı 

Rclnıecliı'(i lokdirde hakkında ~ı~ up 

knrarı illihaz olunacağı 1chli~ olu• 
nıır. 2. 10. !l42 (41S17). 

.~ NURUOSMA'Sh'E Caddeslndo 

:: Yeni Nesil ilk ·okulu 
~ 

~~ YUVA - iLK KIZ - ERKEK 
~~ Turk\·e • Fransızca oğretlm. l 'uvada yl"nlllk. H er gün ııaat 9 • ı ı 
~~ 
~ 
"'" 

lnhiaarlar·U. Müdürlüğünden_: • 
• 

ı - Kl'~t! ve izahnamesı mucibince ida.remiZln Cibali nakıiyat §Ube

alnde yapt~rnca~ ambar, lııkele ve garaj taml.rl ltt açık ek&iltme uaullyle 
iha!c edilecek Ur. 

:l - Kefil bedeli (51158,72) lira yUzde 7,5 muvakkat teminatı (H7) 
liradır. 

8 - Ev.si.itme 20,10,942 Salı günU l\aat 10.20 de Kabata§ta levazım 
:ıubesindckJ merkez alım komfsyonunda yapılacaktır. 

4 - i{C§lf ve izahname (30) kuru§ mukabilinde ber gUn l:Sğlcden 
sonra sB.:lı ~tçcn §ubeden alınabilir. 

5 - tsteklllerin eksiltme içln tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 
gtive::ıml' par:ı.ıtı ve şartnamenin "F,. fıkrası mucibince U, n1t:'1Ur•iik jn_ 
jaat 'ubP.ı:ı3ndton alacaklan eksiltmeye iştirak vesikaaHe bırllktı adı geçen 
komisyona m{!raca:ıtlan UQ.ıı olunur. (382) 

Toprak mahsulleri oliıi lıtanbul ıubeıinden : 
KA.rac~tı~yde •r. C. Ziraat bankası depolarında mevcut ve oftslnılze alt 

bubub:ı.tıı:ı lota::ıi>uıa nakU i§i bir mUteahblde ihale edlleceğitderı talip 
.-,1anlnrın ~•.10,()42 cuma ~UnU saat ondörtte (H) Liman lıanmdakl !!Ube· 
mtz~ mürııcıu.tları rica olunur. (416) 

lnhiıarlar İ•tanbıtf BQfmüdürlüğünden: 
7.10.IH2 giinü ııabahından ltlbaren perakend<ı kavrulmuo öğUdU!ınllş 

ka<;ve,..:ftı kıh.ı~;ı 1.i:i'İ ve ı;ekirdek çiy kahvenin kilosu 500 ve Çdyın kllosu 
da 1300 kuruş olduğu sayın halka l'!fuı olunur. (465) 

Ra runurr~ld1in Oğ'ıılla r •. 

rlrn. Bllylf'llkle bulu ,,( ıığuınuw kim 5e anla.m:ı'X.., 

- Do tum, ııcnj çok korkak \'C mütereddi t ııi> riıyorum. 

U u .\aıttığrmız. gi;r il,llM'n in gizlt"n~k bir taraft ~·oktur. Çlla 

ku şehir haricinde \aptığrnıı1' bu kı ııa ıaorüıuıu, nılıblm \& 

c rıırengjz bir biıdlı;e değildı r. 

Sadun ı;e~inl a t~altarak: 

- t:fcndiın ! dedi, B~n ~·alnrı klm~a i ini ~lzll ~ııtnm~ 

lsti3 orunı. lkni nuı.ı..ur gür, .)Uİn kula!ı \ Ur dt:rıer, 

Hirıt başını salladı: 

- l'cl<i. iı3 le ol-.un,. 

\ "e u,nğıy le beraber Horaıı·rn raılde'<lnl 
. 

t !cip P.tfcrek 

kuprunlııı batı tara fına g~.li. Urlldan da c:enuba \:İ~u Har. 

lıiycnin ı.,tiknructiııe ıtaptı . 

1111·5 ~tıult'n ka~ holunca, ::--;ııc liı :ı .t tııın hlıı<'n'k Me'ınu

ı.uıı ..ıtrıı~ mıt ı;itıııck iı1.ere ı·erıuln tııırld tarl\fı:ı<.111 buJııııan 

ı-:ıınıılıartcııı ı.omt ine J öıırldı . 

11-

Mr'•n 1111111 o;arn~ı. Bağdııdııı du[;u tnra fııııl!ıki ı,ı!lnı!• 
• 

ı:ıııı<'.) jııct~ ı. lu p Eminin Piara~ ı iı'>tiinde idi 

Eııliidrn hn 'Jar113 n Cal t-r ;ıruyı drrlndl. C'ıın l.li oraı!:ı 

llıırıınıırr~l<l'in meşhur Hı::lrl Cnfcr Bermeki •I ı rıır l'ı 

Cafe··· l<:!,lyc, o;aza çok dli~kllnt1ıı. Çok akı l'c. !r.crlllı dl 

" " ınııht.-rı•nı bir a dam ohtn bail:ı-11 Ynhyu, otlııuun ~'JI<,.;;:. . 
hıı ı:c\.'k ~ ,. ı<!'fa Alrmlt-rlnln t;onıı tr.1111 ıı laı•ağın ...... ıınerek 

keıı cllslnc hu i'<lerden ••aı gM;meııt ıı ı nıt~lnat e t ..... ıı. l"ııl.:ıt 

t:ıılu .Ot din lemedi, buının ÜLCrlnc \abJa: 

, 
Tilrklye C miıur yeti 

ZiRAA T BA KASI 
f\uruı~ tartnl: IKU - ~nuay ... ..ı: 100 00:1.000 .ıur1< ~ 

~ube ve !ljaru. udeıli: t66. 
• Zıral v<ı tıcaı1 tıer nevı oanke aıuameleleı1. 
· Para blnJ<tııenıere 28,000 Ura lkramıye verıyor. 

't'-' 

\ 

~lrı.ıa: &!.nkaauvta KUmbara.lı ve Clba.rs12 
en az 60 'traaı hulunarlara eeneae • cıetıı ı;ekUecek kur'a Ut 

p:ana göre ıkramlyP cıağttılacal<ur oJT' 
1 aıtet 1,000 Uralı.11 t,000 ııra 101) adl!t ~O.. Uralılı ~ 
f • 600 • ~.000 • 1%0 .. tO • ş;t.il 
• • z~o • ı. oo • uıo • tr> • 

40 • 100 • 4,000 .. ~ 
Dn{KA'r: Re.ııa,11aımdakl f)nl'RIFU' bh sene l\'!nde 50 Ur& 1' 

~Uşmlyenlere U<ramtye ç:ktığı takdtTOe % 20 taz.ıesııe geriJece 
Kur'alar ııeneae 4 cıefa, lJ Mart 11 Haziran. ll e;yı(l.I.. 

tı Bırlncikft.nunrıa t:Pkllecektlr 

Canh model aranıyor 
Güzel San'atlar Akademisi Müdürlüğünden: 

1 '.l4!! - 1948 ders seneSindc akademi atölyelerinde ç..ılı:~ıı 
kadın modeller ıılınacaktır. ııst' 

Tullplertn Fmdn:lıdakl Gllzel San•atıar akadcmtsjnc mUracıı 1 

Okulunda 
0ı.11ıumu:::a glrmcğc lslekll ''°' nnmzct kayıt olan taoıb, .:ııı 

henC::!ııı ve eczacı okurların mUsabaka ııntll:ıanla.rı 20 Blrtncitc. , 
jCll;' 

rlh'ndc Fen Fnkliltcsimh yapılacalttır. Okulumuza namzet tlı' 
okurların ı m ~jhnn glrc'.ıılmcsl için okuluınuz kalemine oı;.ını.cnll l 
alınaları rlcn olunur. (1894) 

.., .. 
ı tnhisarlar lstanbul Baş- ~ üdür ugu 

ı -

7 10.942 tarılı ndcn ıt.br.rcn kahve ve çJy yeni fiy tJar~.ı tı\! 
çıi<rı!!l.cak:ır, Bu tnrlhte satıcı elinde satı!mayarak kaimi" k 

9
., 

varsa mll<<!ıı.rln.rır.ı bir beyanname ile 8,10 042 sabo.hından o.ıo 
ı:Jf· 

mırıa k~.!nr en ycı kın İ:lhls ... rlar idrırcslne b ld rruclerı utı.n oLU 

I', lŞ UA.NKASJ 
I ASAHl<O I 

0E~APL!\K 

r. lklnrlt.eşrlP 

Ke~ldes1ne ayrılan, 

ikramiyeler: 
adeı 1000 liralı~ 

f!OO 
? • 

14 • 
•O • 
ıo • 

250 
100 
60 
2rı 

• 
• 

• 


