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M·ı·r· Ş f S f Jl.1eclis bugün top anıqor 
ı . ı e O ya emarlara g 1 111 eşy sı 

~içimizi kabul ettiler liylbası•lzakere dl ec 
~aşvekii Sovyet ve Fr.ansız 1

ozerindeki t~t~ikler sona ~r~n fe~.kalade 
,biigük elçilerini kabul etti kazanç vergısı k~nun ~ro1esı bugunlerde 

,.~ ~ Mechse verılecek 
'I ltara, U ( A.A) - RetBlcümhur İluıet İnöml j bu,SUn öğleden evvel mezunen bulunduğu meın!ekee 

f~S:.~:E:~=·~E~':::E:: . :~~:~· ... ~=~:-~~~==·An .. ,. .. '". VARLIK VERGiSi TATBiKATI BAŞLADI 
ı "l\t ~ bulunmuşlar ve bu mUnıısebecle eıcımız FRANSA ELÇİSİ 
j '

1ka.ian rejslcUınhıırumuzun yüksek Utilatıanna 
- ~ Olınuııardlr. ı 
~ ~T ELÇi t BAŞVER.b~tN NEZDtNnE 
~ ıı (A.A) - Baııvektl ŞllkrU Saracoğlu .. 

Ankara, 12 (A.A) - Ba§vekD ŞUkrU ~araco~!u, 

bugUn öğleden evvel Franllll bUyUk elctal M. Bergery1• 

Yi kabul etmiştir. 

~ANSAN iN iŞGALil 
ve 
HAREKATI 

~~ ' fi ~ taptı Ue mali A!rlkaya Mklm olm:ık plAnı suya d~ünce 
~'J" °""letlerl (çlD yapılllC&k gey, Anupaııın karaaıon aımaıkı yapı • 
"",, ~" b6yiece barbf kıta \\zerin e mUmkllıı olduğq kadaı uzatmak tçln 
~ ~ '~ ınllhlm bir kuvvet olarak durmakta olan H.ızılordwıun ta
·~ '1ılı kıra.rıt.k Ku'yayı aııkert bl.r ku"'et olmaktu.o çıkıırmağn 

oaıremak olablllr 

____..) 

ı ~ Yazan . J'isUH Us 
~ "° Qvvetltarinin !\lmr ctp- uıak ve böylece harbi kıta lizerin-

boıularak binlero esir de mUmkUn olduiu kadnr uıatmak 
't cmra Libya hududun- M"ıl ~arkta hlllft. mtihim bir kU\'-

~i ~ istikametinde gerile· \'et olarak dunnnkta olıın Kııılor
'~ ~dn1U bir D'ada m1lttefik- dunun lttarruzlannı kırarak Rus. 

1 

Fransanın 

işgali 

tamamlandı 
Fransız donanması 

T ulonda kalacak 

Tol on işgal 

edılmıgor 
Nis ve Koraika ltalyanlar 
tarafından İfgal edildi 

\'lal. ız (A.A.) - Tulonda Fransu: 
bahriyesinin §elleri hf.r mütecavlzt 
karp müdafaada bulunmağa ıöz ver 
nlklerl i<;ln Alman makamları Tuto~ 
mllstnhkem mO\·kjinln l§gal edilme.. 
mcsine ve Fransız harp gem!Jerinln 
muhafaza altına almmamaarr.a ka • 
ru verm.l§lord!r. İlı~-ayir ve Fnstaki en mü- yayı askeri bir lrn\'Vet olmaktıın 

\..;~ 1\0kt.alaruıı ellerine !!e- çıkannağa çahşmnk olabilir. (Devamı Sa. • Sü. 5 de) 

"111°~ Akdenizin nskeri -------------~~---·---------

~~~~~;::!~~~~;:;·ve Rom mel kıtalarının 
.~ l,·•r 'robrnkta 'dayanmı11 \'e 

, \ıı_lıııııe olsalar dahi ,imtlive ha. eı·ngazı·den vapura d \;."\ Ctpbede kaybettikleri kav. 
f 1 ~~ •İll'thlan \'e diğer ht'rp 

,, "~~!tri.nj deniz ve hsn :vo\u bı· ,necekler·ı sanılıyor dl) ıtı \'e telifi edemirerek-
,. '~ ı\rn, zamanda Cezftyir ve 

\ h~ 5arııa doğru vavrlnrağı 
\...~~ 01an Amerik:ın \'e İnıti
·~ etlerini de di\şi\nmeğ~ 30 bin 

I \'ı.'63'1~ ~~caklardır. 
1 ·~tt d bir vaziyet tabi; ol:. rak generali 

t . .' ~t\·letıeri hcsabm:ı i"'tikba) 
~ r t \'erici bir şey de~ildir. 
\~t:ali Afrikada ter.wüz ka
l~ ~ kaybederek ancak mii
'\ ~ll\'\> Vkiine ı?c~ecek ol:ın mih-
1ııı,.,htttn etlerinin :ıa.manla t:riye. 
~ttelc tı ~iitün ~imali Mri'kndnn 
~Qı ~ıbne ·i de miinıktiııdiir. 
~ (llrl \rı i hükümeti ile nktet· 
~'k 11~ nıütareke hiiliiimlerini 
~!ıı. Jca ~nuptaki Akd .. niz ah.il
·"" ha dar bUtiin Fransayı ı:;;· 
~iı b11 ~1ıtnıı~ olma r da hatliscle-

esirle 9 ltalgan 
kahireye getirildi 

f ~\ t!kamctte inki';nfı i?ıti

iNGiliZLER BAROiYA YOLUNDA 
Londra, 1Z (Radyo: saat ts,115) -

Mısırda 1ng1!1z kuvv~tıerJ Libya hu. 
dudunu geçerek Tobrutun 1:50 kilo· 
metre cenubu şarklslnde Magdalena 
mevkllni işgal etmişlerdir. Blnı;azl 

&alı günU ve dUn Amerlkıın tayyare_ 
!eri tarafından bombnrdıman edil • 
mjştlr. 

Sollum önünde 
Londra, 12 (A.A.) - Radyonur. 

bildirdikfne göre BTltanya kuvvctıe.1 
şimdi Ha1taya geçidinin iki tarafını 
tutmu§lar ve Sonumun kenar mahal. 
!eleme de vararak mihver dllmdarla, 
rınrn rlcat yolunu kesmtııerdlr. 

(TJeıınmı Sn. 4 Sil. 4 de> 

Ankara, 12 (Yakıt mubnhirin- ı layinnsile yerli nebati mahsulle- 1 cilmen tarafından tetkik ve bazı 
den) - Umumi, millhak ve hu- ri ve prinayı ezmek ve tasfiye et- kUçlik dcğişiklikl~r.e bu nk~am 
dusi biitçelerle belediye bütçele- mek suretile yağ istih:rnl eden sı- ı geç ':akit kagul edilmiştir. Yhnn 
rınden, milessese ve teşekküller- nat mUe!l~selerden muıırr~le ver- toplanacak meclis umumi heyetin
den aylrk alanlara para.ı.ız giyim gisinin aynen alınması h:ık:kmda. de müzakerelerine ba~lanacaktır. 
e~yası verilmeı;i hakkır da .kanun kı kanun lA.yihaları muvakkat en- (Devamı ,'Ju. • .'>ü. 6 da) 

l'tllltteflk milletlerin muhtelif harp rephe!erinl bt' • 
lernek U:ıcre Blrlc;>lk Am~rlka tanıf•n·lan kurulun 

ha\11 ) o!larını ı;öııterlr harita ... 

Londra. 12 (A.A) - Tunusta mev. 
zi ıılmak ve kat'l mUharebe vermelt 
itin mlltte!lk kuvvetleriyle mihver 
kıtalıırı arasında karana ve denjzJ.: 
Adeta bir yanıı oluyor. 

Vlı:i, sivil halkın Tunustan aynldı. 
ğım beyan ediyor. 

hUcum ederek 19 mihver uçağı yal<. 
mqılar ve daha az ısayı::ıa uc:ı.ğı da 
hasara uğratmışlardır. 

Cebri ytlrıi,ilt 

tom•R EOU•ESJ 
l!QHTE,.~"ICI vm 

jndlrlldlği tahmin olunma~taciır. Bun 

lann bUylik bir klSU!ının hava mey. 

danlarınm tesisi ve müdafaasında Ut. 

tlsasları vardır. Baş!ıca vazif'•lerl da 

ha btlyUk kuvvetlerin gelmesini ko • 
taylaştırmaalır. 

Buji mUtteflklerln clindP. h'J!Utı • lngtllz t,ayyarelerlnln akını 
Londrn, 12 (A.Al - Cı-lerl mubte 

mel olarak Malta.da hulun:ın tnglljz 
uçakları, Tunus ta bir ha va aıanınıı. 

Londrn, 12 (A.A) - Şimal Atrlkn 
da müttefik kıtaıarı tayyare jle Tn. 
nuaa indirilen Alman kıtalan il'-' çar 
t>1~mak Uzere cebri yllrUv11şle şnı ı• 

lstjkamctlnde Uerlcrnektedlr!er. Ge. 
r.eral Andersonun ırnmandıuımdnkt maktadır. Cezaylrln ı O k Jomeır.e 

\ ~İltİ ilah olunabilir. 
~' lrıta~~ulderat, ihtivar ll"r;ın. 
~ 'ek~alı Peten için pek am 
4.lfiu1 ~t tecelli etmiştir. Çün. 
~% ttin İ!lgnl kararma karşı 
'\ 0ı:0te!it.anun ameli hir fay. 
ıı.;t~1 atlığı gı'bi İn"'İliz ve 
~llttıı~.llaria da anla5ma yoluna 
~irı h' tir, Bu itihnrl:t mare~nl 

Esaretten firar üstarf 1 Basvekaıet1n tebllll 

- - Şeker satışı pazar-

birinci İngiliz ordusuna mensup kıta 

1 

şarkında bulunan Buji geni~ bir Uma 
tar bu yürUyüııe l§Urak etmekt(>dlr • na maliktir. 
!er, Tunuııa bin kad.ı1 Alman aıkcrl (Deuamı Sa. 4 Sii. ! de) 

iS ET 

~ gj •r. tayynre ile meçhul bir 
11 ıı. li ,1 ttnı, olması yahnt .\Jıoan 
' -· :'11t lırı • . h 1 , .• 'tı ~l a gırmış ıı ıın:tn ı-
; ı \ ~tl t\lı!I bu)nnma<;ı h!ıllise)e· 
' bi; tlaıı .sonraki eyri li1erinde 
f , ıı...~ıı ba e~•"İk)jk yapamnz. 
·ı ~~ ~e. rnüttefiklerin biitiin 
f 't 'qd.il 11lkaya lıiikim olmnk 

\) ~\'\~ hnrel•efo g~m'!lerj ıni'h . 
t ~ ,ı\~ Ctlerinin işgnlleı'ini tel;

lıbj _,pn 'kıtasma teşmil etme-
\~ \ıe~~ neticeyi meydann ~e
'lı... t bttrıı'r. 7.aruri olar.nk nıuhn
~tı tite Clan sonraki harp pilıtn
~e ltı '"1'en bu netİcel'İ s:öz ii. 
)~ tacaldarrlır 
~ ~.~;~ "e İtah·~ ,;mı!i\'e kn
\1. \•e ~I 01nrak Sıh·ev~i lrap'.tt 

1?ıe •~eııizi bir mjh,·er !!ölii 
hb •tt~etırnıek pilıinını tnhı\I<. 
~ •ıtı.ek isfo·ordn. l\foınn 

} ~ l>jı 111~a li A frika~·a hi\l<im 
~-~"'1 rıı uya ı1ü .. iinre milı· 
Qllatı etıerj İçin ''11nılnc11 k se\' tn k . ,. . 

arasına nn.,ıkı ~'Ilflt'· 

General Jıro Fransa ... ıesiye kadar yasak 
dan kadın 

kıy af etinde kaçmış! 
~e,·,rork, 12 (A.ı\.) - Gene:a! 1 Visi, 12 (A.A.) - Na~.rla.r mec 

Jironun kadın kıyafetine girerek tisi, saat 18 de toplanmıştrr, Uı • 
Fransadan k!\Çmağa muvaffak oJ. vlı.1, fl!ec'ise ı::imnli AJ'l'ikadaki va-
dut:,u bi1dirilmektet1ir. ' ziyetle son hlldiselerin sebebiyet 

;:\·asıl knçmıı;? vermiş olduğu görüşmeler hcl<kın. 
Fran'lı1 hududu, 12 (A.A.) - d;ı malfunat vermiııtir. Mareşal ve 

General .Tironun firarı hakkında lıukiımet, general Gironun şimaJi 
itimada şayan bir membadan şu Afrikada ecnebi'er elinde muarız 
tafsilt verilmektedir. Gen~ral ev. Frnnsrzların kumandanlığını eline 
,·~la Vişirlen .Liyona kaçmı'i ve Ak- almakla vermiş olduğu Uizü tut
dcniz sahiline gitmek imkiınını mamıcı, §erefe muı;a~~ir harekette 
l;ıılunc:aya kadar orana kalını~tır. bulunmuş ve bir asker sıfatile va
Mi!1i emııiret dairesi Lı~·oll'fa r.ifcsine ihnr..et etmicı olduğunu 
generalin izine tes.ıclüf e1miı; ise te~bit etnıi'f~rrljı. Şu halcie ne as
de iş i~ten ~e<:miştir. Jiro bir mo- keri kıt.ılar. ne mı-rnurlar ve ne de 
tö:-lü ~emi bularak Cezrıyire kaç- lı:ılk ona itaate mecbur rlecildir. 
mıRtrr General Ceznyire doğru ler. M:!rec;nl. devlet reisi sıfatile, 
vol nltrk"n :-ınııi' e: n:ııre~ı • · u Fran'"ı: kıtV\'etlerinin b:ıckumnn· 
boş vere Marsilynda ve To'onda dcın'ıfrını deT11hte etmictir ve yal 
:ıram:ıkt·ıyrlı. nı:ı: onun emirlerine itaat edilecek-
<:enerııl \'atan haini iiftn edildi tir. 

Ankarn. ~2 ( o\.A.) - Ba~ve
kfıletten te.,li~ edilmiştir: 

1 - 10.11 MZ tarih ve 2/1~!)39 
numaralı kararn:ımeye müst~ni
dc.-n ıııeriyet ı t'\'Kıiııe konan 39'l 
sayılı kararla, ticaretle j~tigat e
den bütün hakiki \'e hükmi ~anıs
lnrla ticaret maks:ıdile nez.clkrin
de şeker bulunduran ve ~kcri i
mal ettikleri maddelerde kullan~11 
l:iliimum hakikt v~ hi.ikmf şah~f!hr 
tarafmd::ı.n ı:eker satılmnsı veya 
herhangi bir surette :malnaa kul
lanılma.~• veya evvelce ııatılmı§ o
lup da henüz teslim cdilmcyı-n !le
kerlerin nakli hakkında mevzu 
memn-.ıiyet lf\. 11 . 912 pazarte!'İ 
sahahma kadar uzntllrnıc.ttr. 

,,. 'io,,. 

htanbol Vfl!lyctlnden tehll! edil 
mJşttr: 

Şeker beyanname!! vermekte mtı • 
kcllP! bulunan hııklkt ve hllkmt şah111 
tarın ellerinde mevcut şekl'r1erf 16. 
l 1.9·i:O: pazartesi sabahına kadar 8A • 

1 
tı§a çıkaramryacaklan tebll~ olunur 

ve 

TURK P • 
1 iK 1 

Yazan: P. GENTIZON 

r ' Eğer Türki}P., lnönü'nün yüksek ıevk ve idareıi altında 1 
harp yapn.ak zorunda bırakılırsa, mazide olduğu kadar 
parlak doğii:5ecektir. Bu büyük şefin emirleri altında 

cüretli, azimii. basiretli ve tuttuğunu kolayca bırakmaz 
general ve politika adamlarından mürekkep bir ordu ı · 
emir ve kumanda mevkilerini işgal ctmis bulunuyorla:-

Pariste rıkan "Le Temp,s,, oa:t·• 
le,\incltn: 

Elçilikle hüyiik elı;ilikkıin tıu

lu~duıtıı Anknr.ıııın znrir mnlınllcsı 

~ehirden clört kilometre uznk:a Çnn 
knya ~ırtları ü1erindedir. Or:ıra ~it· 
mek icin asfnlt bir yol ,.e nııınL· 1 
zam bir otobü" :1en·l~i l'lllri•ıızt• ı ' 
marfcdir ,.~ bu ) ı•lC"ulu · .~:- ı!'fizl'l•l·: 1 

Gök µ:ı:;et açıl·, ıı~k ıl-lti:ı!iltlnt, ! 
l=Cmişfir ve bal-t lınt• 7ıttr"r. ~r.lr. 

_.._ ____ _,1 
r nh: .crlJl•:.tı;e Hl u:r:akları; !!:rd.ıı 

kuru ,.c firı:r:ah tcpclcrdcı: mlHeşel. 
kil hir deniz ii~tiinde ge1inir. MftD 
hal lıir arazi içinrle An~r&, l.htiyn 
kale.,inin etraCıncta yayılrt. IUbau-e 
nkşnnı~an gurubun kuıllı.klın ~· 

rı HrılıJt: 'le lrtHRlflMD .aJt•jetlaJ.ıı 
ıı•1'11h•t anızi herine nan~ 
ınnırın, mahlt, ah...W lııtr UlllMlt• 
göm nur. 
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Başvekilimizin nutku münasebetile - - - - - ~ ,_, ..,.... ~ _... ~-- -
TEMENNi 

u 

Milli piya_!'f 
ortakl~.'-

-.41-

BiR 
ölüm cezasını kogmalıgız 

Bugün neıredeceiiJPiSI~ 
tifimiz piyango nuııı~~ 
lara ayLrına iıi bitiriJ!l' 
ta!dı"k ettirme ili ti 

- GI~ hAba.,..,n ya.&aıtnı•' 

d' onun ~·auı~ ystııııı! B!r ge,ıı 
l:ısın. tocacıM Rit knlp J..ô~cslııt .le 
:tıelıuına verdlQinl ~e onu koeaaı

:ıs karoı buledlJ.I hisler~ scnlig;. 
n! f.şllm4r.~ın. ~imdi s6rüyorum .. 
Bu l.kı wvfi leıım!mile ıı1·rı yerler • 
dtm hpu, arrı nk:ır Te birbiri..ıc 
karı,.n:ızl 

• ~tal, hana ohli.k ,.e piskrılvjı 

'.de.~ verınde kalkı.Jıyordu; hem 
de illJra ediyordu. Duİıa hüsbntiİn 
sf~lm. 

J\absıhat bunun neruinde? Ben 
n"'1mc!e iki varlık görmek Jstl " 
Yordum: Birisi h:ıh:ı, hirisi de ko
ca. .. Daha doğrusu hu iki vnrlık hir 
birinden ayrı rleğil(ll; ) ahu! hirhl· 
rlni o · kadar tomamlıyorılu ki, bu 
1tıretle yep~cni bir varlık ıneyıl:ınn 
gellyorclıı. 

Kemnl son sözlerini sö\'ledi: 
- Se,~edl#iniz Mr adnmı kov~ 

nunuu ıılmıık zohmelinden sizi kur 
laracaaım. Fılkııt bir 1ıün gelecek 
~ntm de bnb:ınızd:ın aş:ı~ı olm:;. 
dılımı ve haıtıl ondıın ileri gilliAi• 
ml görecek iniz! 

Dedi. 
Dudak bilkt!im n ihR,ımı all.ı· 

(hm: gülUıruedi.m. 
Sonm ~·ataAa f{!r<lim, perdeleri 

()ektim, karanlıkta son.suı inki~:ırı 11 

l• baŞbaşa, babamın hayalinden, 
btM"ftya 11inımi$ olan kokwmndan ıe. 
ıclli dllen4'rek sahııhı ettim. 

...... 
O çir.tliğe f!llU nı artık gelmedi. 
Harp patJodı ,.e Çanakknlede ol• 

duğunu öArendlm . 

O sırada Çlfteceviı.Jerde karar· 
ıAh !kuran hir fırikenın kumandam 
1'8fhca bir miralayla tanıştım. An. 
nemin nnlatııihna göre babamın 
mektep arkadaşıy<lı; daha sonra o
nun erkAnıhıırp reisJiğini )apmıştı. 

Ook Jyi nnloşırlarmı,. Çünkü "karak 
ferleri hiıı'biıine benziyormuş; ~'il 
cudları \'C vüılerl birhirfoe 7.ıd ol· 
duğu lııılde... • 

1ctmdekl sönmek bilmeyen hi
maye rulilıııek ihtiyacını ancak o 
doyıırahilird i. 

Yalnızlık korkunçtu ,.e hahamın 
ayrılığı, Kemalin de heni bırakıp 
glhneslndcn sonra, dayanılmaz bir 
hal almıştı 

:Mir:ılay Refik beyle dört ay be
raber kal;lık. Evli bir kadına kur 
yapm:ık ona )eli)ordu; kendini he · 
itenıniş hlr adamdı; cğll"niyordıı .. 
Pekal ınull:ıka onunla evlenmek i~ 
ti yordum. 

Bu arzumu anlamış; Kemalin bu 
lundıığıı yeri öl{reıımlş; onun alay 
Jaunand:ını kendisinin a11kadaşı olu 
yormuş; onun va!iıl:ısile boş kA!ııdı• 
mı istemiş; ı;ıetirıti. Ve bana verdi. 
Sa~ırdıın, fakat 1akıtir ettim. fşte 
bir adam ki, .seziyor, karar veriyor, 
yapı;> or. lıillriyor \'e hen ancak o 
zaman işi~ farkına \'Brıyonım, 

EYlendik ... 
Ke~lin lıAIA o e.<d<l kuzu olarak 

Y1şadılına fiipfıe )'O'klu. Kansını 
blt yabancının sözfı ile l>ırakıveri· 
ror; kendulne ait olanlara bile &8• 

hlp olmnsını bllm1yor. Bö>·le in• 
aDter dilştüklerl yerlere JAyikUrlar. 
Fakat ona l<al"ft mertıamet öoymak· 
tan gene kendimi alannyorum, De
J'DeJr acı ıevfyomrit. HMıl, Refik be,• 
le yan.yana, onunla gndilhnlı rr· 
l&rde gezerken lıatırtainamak mOm
~«tn (k#ıl: ı&nf tJtrlyor' tenımCfakl 
&damın o olmaawıı l&Uyonım. 

Reffl( beyle tam bir baba kıı ha
J'Mı sürdük, Beni yatak odamın ka• 
puına gelirfrc ~ 

- Allah Ta.ııa.tlık versin! 
Der, lf dert!i. 
O ~den cıot qar,me 1A71k Jjfr 

kocaydı. :Bir -o. imalJ blr auretle 

ke ... ·•! gelmez. 
* "İlim gibi §Cref yoktur,, öyl• 1H 
cehil sibl de zi!let yoktur am1; :/U1L 
ginllk o zlllet~n ~ı e~ derecesini 
eht"'nle ttrlr. Alimler ile ğönınure
rek cehli azaltır. Zeki.dan sonra en 
bUylık kuvv t zenginllktir. 

* ".A!o!la Cami'nln tarillne ~klidar 
ye• fmez, onl\ klmııe rakip o1amamıı 
tır, bUtUn hayatında kıymetsiz aö& 
So) 1 memlş, değersiz yazı yazmamı§. 

t ·r, yUksC'k bir IJair kuvvetli bir Allm 
Mf . Ayni zamanda pek llC\'lmli bir 
aıı.t oımuaydt llem Rtıııeyln Bayka. 
:ın::ı hem vez rl Ali Şlr Neva'lnin, 
"••ı "• 11 'lh Sııltı.n Mehmedin muhab 

' r • ~. 7.n:ı:ımıızdı; yarı talih, in.. 
ıa k"''' teviıaldi•·. 

hu ~ilmCl anhıtoın .U.C.edlm n 
fena h:ıld3 anrl.ıntlı:n .An;-.cmin 
roıl~rinde llJ'cçık hir islihM hile 
vardı Dentrkkl h:ıbamın yanında. 

onıııı yerini l~::11ığııau z:ı•1r.etllğin, 

hu nsk•r de lıir lııcll. (J halde nic'ı. 
ho~mnıı gidiyordu DC'ııize hasNl 
k:.l.ncn teknedcl.l cııyun !eyrintt 
ı1oyanıa~11n J,ir 7.evRllı mıydım?. 

\rmıır sc:rn bir emir onu. Kar . 
kas ceplıe~lne ı;önılerclj. Çok gec .. 
mcdcn S:ırıkıımiş boz~unundıı şe• 

lıid olduğunu blldirdilr.r. 

ALI KEMAL' AKSOT 1 
he:- Türkün vaziresidir. 

Haklkalleri tam emile ve layıkı ıe 
bilmok IBzım oı!a bile btt nimet hl'r ı 
yerıle vatan daşhıra nasip oJ.maı, O 
cihetle hiiki\metimi:in hnll hazır 

buhranına müteallik telkiklerlnl ve 
düşiln~erlnl. yalnız bizde de~il, 
AvnıpadA bile sörülmemlş bir açık
lıkla mlilct vekilleri hmmrunda i
z:ılı t<.lcn Başl"ekilimiıin be:ranahııı 

ınlnnl't ve şükran ile karşılamamak 
elden gelmez. 

Hele hlllün takatları kesen paha 
lılıiiın giln geçtlkce artmasını h·lo 
kumelin "hiç bir şey yapmamasına 
ve Sl•;rird kalmasına,. atfedl."nler!n: 

Kemurlyetinin kudret Te salAhl· 
yetini vatandnşları istismar uğrun
da kuJlanan kimseleri cezalandır • 
mak, şüphesiz. elzemdir; fakat • j. 

Ukadımca • bu hu"iu tn yapılacak 

şey, adalet J.:aygu.~u Jle bazı nazari· 
yata kapılmak delil, 1ılldklı seri ve 
gayet şedit cezalar tatbik etmoktir. 

- Hükl'lnıet nerede? '-

Başvekilimiz hilkıimetin lcraat.n 
da üc şey aramış: Emniyet, adalet, 
tatbik kabiliyeti. 

Kendi menf:ı:ıllarını temin Jçın 
millettaşlannı, ~ülük gilıi, sömilrcn 
vurguncuları, hilekArları. iıı'>afsız • 
Iarı, Milli Sefin ıavsıfile, ''soyım7.· 
Iarı,. asmak gibi bir ceza ile tedip 
millete büyük bir emniyet telkin ~ 

der .. ;Adaletin icafü <I• l>udul'. Bir 
adamı .. bicak veya lalıança ne.&!
dürmek idam ile karşılanıın bir aao 
oluyor da, bir değil. birka~ )'ili • 
i!amı açhkla, mahrumlyeUe. soymak 
la 6ld0nnıek_ Tesirleri iatikbalı bJ 
le famll olacak bir ölüm zehlrt saç
mak \"e bütün bir nesli mahvetm::ık 
idamı miistelzim olmaz mı? Tatbik 
kahiliyetıne gelince: Bu tnrlü suc· 
vanı kurmak ve her hllekAr, her 
]arı gayet kısa bir zamanda telkık 
edecek bir mahkeme, bir ııdulet Ji · 
muhtekir, her vurguncu, fena çalı. 

fan her memur icin en o!ıır t"ezaiu• 
rı tel"tip eden bir kanunu o divana 
vermek kAfi "e v:ıflıtir • 

Her sözünde büyük blr hüsnüni• 
yet tecelli eden sayın Ba~vekili.m ı. 
zin bu noktada biraz durmasını t-ı
menni ederim 

için yarma bınuştıl'--
Numaralar, grup ..aae 

!atanbul Altıncı noten od 
ettirilmiş aekilde yarı 
m1!da illn ediJ~tir. 

dığı haberi 

Berlin. 12 (A.A.) -~ 
sör~ dün hasara ufra 
resmi tebliğinde t~11 
Kvin Elizabet smıfIIMI'""" 
değil 7500 tonluık g'YfD 
vapurudur. 

Şa~t Akdenhde ~ 
alttlarmm 19.600 ten -
ri nakliye gemı.iDi, 1~11 
Juk bir v.apuru ve 4 ~ 
bir §ilebi batırdıklal'I 
ve edilmekted'ır. 

Yeniden tıim lılr boşluk içinı1cy 
dirn. Hnyolimueki Kemal h:ıy:ılim • 
dekl h11bımı knılıır ehemmi;\·el ka. 
zannı:ıil:ı lınşlıycırılu: kıısurları·ıı 
pek ıız lıalırlıvordum. lfot!A ya• 
,·aş y:ıvaş onun lıavııliııi ,.e hatırata 
rını bah:ıının h:ıyal ,.e h:ıtır:ıları 
kadrıı·, belki ılaha rını'lnk hulu:ror ~ 
cluın. Onu ılüşlinıHiğiim 7.:ı:n:ınlar 
çoktu fakat lıerşcy gelip geçmişti .. 
Ve geçen şe~·lcr ~eri dönmiiyord ıı .. 

...... 
:\radon iki sene daha geçti . His

lerim duruluyor, ölç!iye ,.e tartıya 
geliyor; kııfaın mnntıkım onlarırı 
yanında eski i kRdar ııilik n rnnnı.· 
sıı kıılmıyordu. Yaptıklarımı hnl,r 
lıyorurn dn utonı~nrclum. ~e hırçio, 
nl" garip bir çocuk muşum l 

Diyrrek, kendi mülAhıııalarına 

göre, 'Jeri sürdiikleri haklı tenkid • 
!ere, ~ükrü Saraco~lunun bütün 
gayretlerini sarf ile her şeyi ta le· 
melinden nıısıl tetkik ve bu tetki• 
kal neticesine nazaran ne gibi tcı· 

birler ittihaı eylcdiiilni tam bir vu 
zulı iie anlatması ve her tfirli1 hı• 
tabet manevraları ve edebiyat oyun 
!arını istihfaf ile millete • Herkesin 
anlıyııbileceğl gibi • söylemesi o 
1enkidlere verilecek cevapların • n•u 
balağasız • ~alıeserldir. 

iSMEt iNONU ve TURK POLiTiKASI 

Raboının y:ıva~ yavaş koyuıa,.ın 
esmer ~>ir kölge icincle kaybolan ha 
yelini fazla aramıyordum. Fakat i• 
çimdeki ve evimizdeki boşluk hıllü 
eski 1 kııclar, belki daha k~rkıınç 
olmak1a ııe,·am ediyordu 

Bu sefer, elli yaşlarında, deilrıııi 
sakallı. a~ır başlı en mükemmel ~a 
atten daha ııuınlnzam işleyen bir 
maliye memuru beni istedi. 

Etrafta , babasına aşık!,, diye 
meşhur olmuştum .. Bir kısmı da 
benim kenöilerlne göre o kadar ;>:ı 
kışıkh ve ıbüyük piyango sayılan 
gençleri ;Jrnhul etmeyişimdeıı tııh:ır 
manalar cıkarıyorlnr; dedikodu yıı· 
pıyorlardı; bunJ9rın arasında çir " 
kin olanları cin 'ardı. Kııl:ıAıma ka 
ılar da ~eliyordu; aldırmıyorılıım .• 

Maliye memuru hana: 
- Ba-baııızın yerini tnlmağa ç ı. 

lışacaAım ve mm:ırfak olocaihm: 
Demişti. 

Başvekil nutkunda bazı 'iddetli 
tctbirler daha ahnac0Aın1, yer, yer, 
.~öyliyerek ~mu Şefin direktlfleaınl 
yerine getireceğini ''açıl< ve ıemir,, 
bir yürekle beyan ederken, hic ,üp· 
he yoktur ki, hu tetblrlerin bir ta• 
raftan nırgunculıırı, bir taraftan ıla 
bnzı memurları alAkedar elliğini i· 
şnret elmlştir. Vurguncular • Reisi· 
cümhunın son J>eliğ nuluklarınrla 
beliren ~·ıldırımlar tesiri ile " sar· 
sıldıkları gibi Ba~vekilln ~iddetli 
olaca~ını bu telblrler ile - daha tat• 
hik rnevkilne bile ikonınadan • zi· 
yade•ile mütenebbih olocakl:ırd.r. 
Buna hiç şüphe etlllemeliyiz. S:'..zıi• 
mü bir de mis:ıi ile leyid rılı!;~·inı: 

(Ba,tarafı t ncld•) 
lsiiklAI harbinin ııonundan itib~

re.n, Mu.stara Kemal hususi bir mes 
keni ikametgMı ittihaı etmek sure
tiyle oraya nakletti. Daha sonra, 
kavak a~clariyle heıenrnlş bir de· 
re mecrasının Ü'>tilndeki tepenin tA 
zirvC$inde, bir Riyaseticilmbur ı.ı-
rayı inşa ettirdi Şehlre hAkim bır 
mevkide i>ulıınan lbıı 5aray kesll'e 
taş ve çimentodan yapılmış, genitı 

ve aydınlık pencerelerle blrbirin .. 
den ayrılan siltunlnra istinad etli• 
rilrniş ve o~man olıılları sarayları
nın aksine olarak düz catıh asrl 
bir binadır. Bura~ı .'.nadoluya a. 
çılmı, hm<iki !hir balkondur. Bugün, 
MıL,tafa Kemal'in halefi hmct lnö-
nü, bu kartal yuvasından memleke
tinin mnk:ıdcleralma rlya~et ediyor. 

iSMET l.Vö.\'I) 
'.\luhleJH yerlerde ıııar.dıra~ı o· 

Jaıı hir peynir umlli. 90k yakınıla 
bir arkadn 5 ııııla giirii~iirkeıı ılemls 1927 denlıeri onu cıörınemiştir.ı. 
ki: lstiklAI harhi esnuında siyııh keb .. 

- Peynll"lerlın çok iyidir, yağlı• ribar renginde olan .sacları tamll • 
dır; tıpkı nnılıarehe boşl.uııadıın men beyazlanmıf, fakat yüz tama • 
enelkl peynirler gU,i. Çiinkii sti· men gene ,.e cenkçi, bakışlar açık 
tün yağını hic Rlm:ıtlını: •yahud 11 ,. ve iradeli yiırüyüşil, çehresi ifade5ı 
dımsa bile de,·eıl~ kıılnk. Onun ic;ıı derh8l Anadolıınun hakiki bir Tür 

Brni <> :kadar güzel ve b 1 bulu• kendimi zararlı addedi' orum kfınü merdana koymakta .• .Kendı • 
Yormuş ki. . Üç hucıık sene e"'·el · • i d &. Tü-'· ·· blllil h ı ı Arkııduşım sormuş: sn e ıvu ı-..un n usus ye 
on sekiz yacında ölen °üzel kızıııa h 1 tt · O d } k J " ., - Neye lıö~lc vııptın1 ve ase erı vllr. n a ı•rı.,y a ı, 
benziyormuşum. Yalnız ondan d.ı· ·r d' · ı· ı ti "b - Çiinkü, denıiş. ölen Başve1.ıl vazı e, ısıp ın ,.e me ane en ı a• 
ha cazip, daha lı:ı,·at dolu im işin;! tı· R-ı- h ıı k d' · ·il .. o sırı.lorda (hir nutuk !raci elmiş ,.'.!, re ır. u un a a en ısıne en c 

Ne iyi!.. Oıı hal hıınn emni "el ··k ı · · · ·· ı ki · "kt .. muhtelif işler ıırasıııd:ı. peynir yn :ı.-u · ıızımı gos erme e, zır:ı ı ı • 
\'e rahatlık verdi. Hen <ınıı h:ıhow, ı · b" " k cı·ı 

panl:ırd:ın hile kullannnıml:ıra karo rı 11ç ır z:ıınun mıınn ·aşa " ı mi.'• 
o da lıeni kı7.lln dh.•e sevecekti ,... · ti 'I r·h h" ki • • şı şiddetli teli>irlrr olın:ıcağını ~ ., mış r. ·' :ımn ı ıç msenın me,.• 
hiisbiiHin boşıılRn kalhimin a.i(rısınıı /emişti: Korktum. · hıılü değilrlir ki, kendi~! ~Insla~a 
son \"erecekti. L" ı· d ıı·v· 11 

lıl>r!iliiy_or ki, şiıldetlı tellıidı·r nema e yor ıııı e ıgı uznn yı :ır 
Sozıi S<>hheti '-'erinde, sevınıli le- r l "kt"d k'I · t -b " :ılıııara[;ını sôylcıııek lıilc hileyi '" zar ıııı a ı · ı ar mcY ı nın ~cru c 

ıniz "e açık k:ılpli, l"ki~i olına•·an ı · ı ld ı · " • ihtıkiin lerk, ltiri)·or: y:ı lııı l!'llıir- crııı e e (' lı 
bir adamdı; ban:ı hep kızından ilah 1 r· :\ff"ıte\mz" 0°nde c . d 1 ı ı•r ılt•ıı :ılınır Ye tathik ı;olııı\~ll!l .. ·.ı, s re e '\"IC ::ın ı s-
scdlyordu. dn konulursa?... nıcı fnlinii llükiiır.el ŞcCi mnk:ımın• 

Evlendik; Cakol C\'lenıneıliğim:z 1 1 ),; t d' • ı· . h r Saracoğlıınun sözleri "lıii)·ıir.; < :ı ı a as ·er ısıp ını mu a aza et· 
takdirde hakkımızılııki rlerlikorlıı .. t• (' 1 r ki 1 k 1 malınımlyellere .kollanarak çalı~an ı. ıeç ya ar ve ~a n · an e,·ve ·a 
nun pek çoğaJacnlhnı ılfısiinerek e,· mem ık"tl · 1 . 

1 
· k.lr. Son derece faal, daima ic Ye 

Jendik. ur ıı esı çınc c fen:ılıırını l'I 

ınlnnrlırınak için • hlikiimclin • d:ı ılı~ ,rolilikavı en küçiik tefcrriiatı. 
Kocam o kadar muntazam bir :ı • k d k" d ıı··k· ı ha dikkalli ve dı:ha ha~sas,. ol:ır,ı na ·ıı ar ta ·ıp e er. u umcı n h:: 

dam ki, saatimi onun tıvden çıktığı, itını ihlh·ıı etmekle de ıncınıır sıııı. 51111la lıurp meydanlarınclu olduı:;u, 
en dön'{fütfi, )'emt'.k yicliT.i ve ''at· "b" k ı k · ti JI k t d 

!!i " fını a)akaılıır ediyor. ~I 1 ·a. ına IS yor: are e R :ımı, 
tı~ı zamana göre a"ar edf'rsem ı,cl • ı k "d d ı "' Demek ki, nıeıııurl:ır içinde fe:ın ınson arı ~e,· ve ı ore e en at nr.o: 
ki urre ikadar şıı•..,aı·, uzun "ece- ı ki ı · ü 1 ı .,..... "" çalışan bir zum re var: , c h!iküıııı- mı u · arı ne a, ıııcrasım c m e erin • 
lerde onunla tavla oynarız . O nar- ı h ı - ti - ı ı ·· 1 tin gözünden ka•·mamışlır .• Ro" ~·.t· c en, e aga ı soz ere en eser gorC • 
ııııe lcer*en ben <iantel ör~rim ·• süz ' b · k bir takımın bulunması ne kadar i ~ mer. " asıl .. le ·eJlüfsüz li~anı he:. 
söyleyf'i pek tatlıdır; pek 110, hi· • k" ı· ani b"J ı.· b" '·"fd d tırap ''ericidlr.'., Havaı ve maisel ,sn ıra ı er.e"ı ır ~ın e ır .. 
kiyeler ve fıkralar anlııtır. Hem öy ~ · f t f •· il b'" "k b" C Jerini temin eden hiikiıınetin keı:- 'ıne ııon uyu. ır şe tir .. 
le .kf, •imdi>'• kadar -'17.lerceısini, E:> b · ıı ı 1 ı t..ı~ , ~ •. ,.. dilerine verdi,.I nüftız ,.e ;,tıdret.· .,.er azen emrı a ınc a ça ı,nn ~r 
'dfnledipa naroe hfç bfrf fkl "defa !! n • • 

,uiistımal ile vatandaşları zararına ıcın sert <lovranır~a lcendi için rle 
•nl~ JlelfJ ve ..,._el hikAyele • ı k ıu lil d -"'ld" .... ·ı·k l ~ P" IJU~ ~ahst menfaatlerini "t"~ünanlerı· ar.ı ı:ış ·a r eıtı ır. • enı ı yo un· 
nn, !l!a fıkraların aanki sonu yek '"'·1 .. d ki 

menin 1ınzunı tel'inine çıkann.1k, a . muaızam CDhflllaya sıkı ba~ 
tur. ı...a.ı et k b·'-J lanmıştır. Kendisi bAhusus beş har· 

Senelerce hep böyle, ,. .. •ıltısız ......-r me , aa annda ceza ter b 
V. *'-"-'tn..n. "'""·un .• •;;;-tler. a'- ttı;l fdn h0k6mete haber vermek e iştfrlli etmiştir Bunun bu ııa. 

~ucw ...,~ _... "u.,.. ,... atte hueust bir eh~mlyetl ,.ardır, 
fın<iald ~Cfill n temiz )'alalında • lnet t~nO Yemen<fe, JJaıtanJar .. 
~elli l>eliralı aıp iddeft' t>erri.k b'r Dilelıler, -,IWretlerı Cfa, Trabluata harbi umum.ide, ts· 
derenin lımrftnft !IOritüY. Kızı ile tJl'JAI hartifOO. ~l}IQftO. H..,, mey. 
ae Nl>1• ıF•muşı BUet llel•I,_ a.nıanna. 1euau..,11ı urerıer a1n .. 

Dlln.r• lıarbl bfU!;"11lenıleJtet pır fr nı bAJelemekteCHr. Omıll yerinde 
çalandı: f mparatorluk 8~anlar :. ... ., ldllt(dll .. uı _,,..dı albı1 bir :fttliar. h 
·dan ~amer ililenen. oııud~bW "'bmbat( fdıt1i~Wtt.te18 Jco-
."a ~ı~en bir hale iffi,to.._l~nl·dolıl DUn .:k~T ~ tattr. F8'.if.t"enatd fiGJGk"t'~• Jel'.r 
d! mıllet ayaklan"ı; hctaın oran ~ tm it ~ '1att. JJa MiNn~fM&c!an ı>a,
~eç~~ ı>i:1 ae •rkaıuı.«tan glttili. ~ini ıien t, :ı,~twn.Jdaıl:; "f'a .. ~ Ml'fe)'~ar. 'fVe 87 
df J\onyada Delfttdardır. n.um&fali blletç;Llt ı~cı:;,,Aıal. b~ ~· ~..r yaln.uı mrtn 

Kemalden haber alama(lun; baş. de bilet k~. onunla ııtrifkt. nı~ ~mı mithuem_e. et. 
ka bİrl.ni sevemedim ıre ihayatufl 1ilıı.ıı Utl ibaJ'&ft& d& ayni .. ~. tıt.. ~ Xeni!lsf~• ZC!l'l'e b(lar 
Riln ~oldunnaktan ibaret kaldı. Dtf fet Tft'meımtıtir. ~~eti ı,..kl y0ktur. Ban,ı Jco· 
terimi iie Dmlcl ve arıulanm gil:ii .Arkadqmı.ız tıelkt keeer amtdl)'la rmnd hlly0r. Pnaf eler Tftrklye, 
köşefore aıtıın, paslandırdım. Bu, Tabfme kadar •bretmlt '" T&Jr.tm f~fta Yftb,li tevk ve idaresi 
harat bana yaradı: Toplandım· ol• de kendlmıe ihtar da bulunmUfll& da altı™Ja liarp yapmak ıorun<fa lia
gÜnıa,hm. Uenl BÖrenler hir d:ıha biletçi gayet P.ltldn btr tavn1& bilet ~ınıa. mazide olduiu kadar pırbt 
Ye uzun uzun bakıyorlar Birisi de· ke.1tlfinı ııöylemj9tır. Arkadqrmm, döffl'~~th·. Bu hOyüli fefln emh-. 
dl ki: · yalnız kendl.eiııe detll, o lkl bayana lerf Mfında, cOr'etH. azimli, liastrc~. 

- Muhteşem bir güıelliğin Yar: da bilet keıımedl.flni a3yleditf vakrt ll ve tuttnitunu kolay kolay fürak • 
Pııkat neye yarar ki, bu güzellık biletçl bu defa kendlslne ıu c:eva'll mu: general ve pollllka adımların• 

kendisini tıerkestcn esirgiyor. vermiıt.fr: dıın bir 'tlrdu emir ve kumanila me' 
Her'kl."s 'mnıı hili.}or. Evli kızın - O ıılzı. allkad&r etmez! kilerini !~al etmiş bulunuyorlar .. 

gönliindeJd ateşi ve onun iistiinl!e Bu ıibi hallere meyd&n verilmeme. F~er ihtiyac huıl olursa hepsi kah· 
Rillikçe lıılınlnş:rn kiil lahakıısını ııl jçin ıııkı kontrol yapılmaııım ve ramanlığın teapl:ırını yerine getir 
Rlirüror, tnkftt hlr liirlO sebebini böyle yapan blletı:tlertn de cezalan. meğe hu:ırılırlnr. Kat'! neticeli bir 
anlıyamıyor. dmlmaııı muvafık olacaktır, lı:8Jlaa. muharebe olan, Sakarya harbinin 

no1tnnı ar., md11 1&. sa 

düşmüş ve kaburga kemiklerinden, 
biri kırılmıştı. Fakal aldırış bile 
etmedi. Haritasını tekrar eline al• 
dı ve muharebeyi kazandı. Ba)td 
İsmet Jnönü olmak üzere Ankara ı i· 
cali bu tip üzerine moclellenıni~Icr-
dir. Bunlar kavi insanlardır. 

MILU TECEDDÜT. 
İsmet Inönü siyasetinin esas ~. 

millerini anlamait icin, mllll teced• 
düt işinin henüz ba~arılmamış ol• 
d~unu bir IAhza unutmamak icap 
eder. Mustafa Keıool'ln başladığı iş 
Ikmfıl edilmı, olmaktan henl)z uzak 
tır. Bu bOyiik adam falaHsme il-' 
yu~rulmuş eski Türk ruhunu yenme 
l.le muvaffak oldu. Onn yeni bir 
mefkQre verdi .Vukua getirdıği is· 
liihal ile garip milletleri şuuru; a 
mali kbir Türklyenln temellerini at 
attı. O ayni zamanda yeni inşıının 
büyük hatlnrını çizdi. Fakat 1922 
de ha,ıan:ın eser henüz bltirilmiş 
değilılir, Bu güne kadar başardcln 
iş büyüktür. Fakat geriye kalan da· 
ha büyüktür. Bu ölçüde bir bina 20 
senede yapılamaz. Hiç olmazsa ya
rım asır calışmak icap edecektir. 
:ııuazzam yapıcıl:k say"i billiın şid· 
deliyle devam etmektedir. Koca ko 
ca direkler, dev gibi taşlar birçcl 
katların üstfıne çıkanlınak !hım ge 
liyor. Zira yapılması istenilen eser 
kon:ıaticAr hlr eser değildir; bilakıs 
sem,lara doğru ) iikselen bir eser • 
dir. Bu eserin meydana gelmesi I· 
çin çalışan mühendis, mimar ve a.. 
melenin h:ışkn hir şeyi ıliişündük 
teri yoktur:E~cr biri onlara hlr şey
ler ııormıık i'>lese, Graıte-ciel'ler!n 
i~kelesine cıkmı~ vr boşlukt:ı ımli:ı· 
ııun cltilgerler gibi "b11şka hlr giin 
pöriişürüz,, revab1111 verirler. Hepsi 
tamamen kendilerini işe vermişle ... 
clir. Başka bir mesele ile karşılaş • 
maklnn kaçınırlar. Her dnv{'te sa • 
ğır, her nüfuza lüknyt ''e hülün ben 
Iiklerl y:ılnız YC yolnıı hiıyük cscd 
ikınfıl \'e memleketin ı'\lisini her 
~ahada temin etmekten lbııret olan 
a~u g:ıyelerine le,·erriih etmiştir 

SiYA.SET • 

bin beklenmedik cil~ 
ikatma.k lazım seleceJi 
madan, asker! barekAU

0r• 
rini dikkatle takip edifO ,. 

Mücadele umuın11e11Jl -
nın a.levleri büyüyor. ft~ 
ye mecbur olmadıkça • 
yacaktır. Eiıer taarrud 
nadla kendini mndafa• 
Türk ordusu dünyanın eO 
!arından biridir. 

111 Bundan baJka araıf• 
öyle kolayca aşıvereceli 111 değildir. Dağ silslleleri:ı fi 
geçitlerin ve haUA çıpl 

0 bisb merkez yayı.ssıoı 
manialar öyle kolaylık~ 
cak cinsten değildir. Bıı , 
munın bize dediği gibi 1' 
Aişlirmek herhalde geleC~ 
ha hayırlı olur.,, Bor•nı 
ye dokunmadan geçecelf 
Yalnız hük(ımetin bftttııı 
da görülmekle kalnl•flP 
hayatına bile lştirAk edf 
mune dmmeAe seza tara 
bundan ne~'et ediyor. Blld 
rinde Ankaranın meb•:
ye varmıştır ki, muh•· 
dan her biri türlil tiirJfl 
bulunmakta, Tür.kiye hl~ 
hüde ginneden ve nıuk ptl 
bir şey vadebneden be 

1 etmektedir. Rusya pelrO' 
muharip, Alman)·a bar1'

0 "erdi ve Amerika da ke 
J111"' ralama ve ödilnç -.e tJ 

dan istifadeye kabul el~ 
manda muahedeler "de~ 
ne tntbik ecfilivor. Her 
kirf' sözünO l~ıtmakt11d 1~1, 
devlet protesto edece1' 
lıımıyor. Hiç bir devletli~ 
nüfuz islimAI edeınenıc 

Demek Ankara bfik et 
litikası yalnız mahfuıiY 
deAil ayni zamanda ırıt15ıdl litıkasıdır da Kendi 
partiıten de m

0

üsavl rııe:
yor. Asla birine veY8 d t• 
nı tek bir Adım atnı•~, ... 
Tiirk • Brltan)'a ıtıif• 

1 
Rihl Alman • TOrk do5t fi 
sııılıklır. ttalya hakkınd:, -
bir hareket takınmakt• ~ 
f!in zamnnlnrda bile flt19t ___ ,_ 
ketin hiç bir kaldesfnl 
mektedlr. Hnrbin başlıı~l 
politika f ngiliz ınublb 
Biliz • Rus ittifakı dol;~ 
daha ziyade Alman ınu r 
ktıt hnklkatıe Türkçndl! ff 
elan dolayıdır ki, rnupa r 
dıkça hiç bir devlet al~~ 
coktır Ankara hük4JJ1e . n 
kasında ftÖZe carpan e yı., 
ıııf hakikatleri taın •01~1' 
iti maniler arasından '"'ııı 
riiş .keyfiyeti Te ayııl ı• •» 
türlü sergüzeştten sa1'ını!ll 

1 ı.et si ve nihayet rneın e dıl 
bir zarardan uzak bııl0~8 
susun da uyanıklıktan ibOI 

Hllll hazır imtihan ııııt 
ye icin cok ağır, bU d9 n fi 
Rinliğidir. Fakat ınsıı~e$~ 
gö7.üne carpan şeY ~ n 
net ve mütebessim Jııt 

"( Devamı ' ti 

Ankaranın poliljka~ı im "akınl:ı .. 
rın ·aydınlığı ile ıo,·ıınuh eıl!\'or •. 
Bu Politika her ~eyden cv,·eı . lanı 
bir emniyet politiknsıcfır. 1\hıstafa 
Kemal'in şevk ve icl:ıresi ııltınCa 
Türkiye beklenilmedik bir za'er 
olarak, milll isliklitliııi lemin etli., 
Kanı bahasına ka7.nndığı bu kı:vmet 
lar verasete ~ahip olmak ltil;a~iyle 
her tehlikeden kaçınmak lstiyo" •. 
Pek tAblt olarak Türkiye sulhçudur. 
Fakat bu tarzı h9rekct hic hlr 7..l· 

man harbi uzalclaştırmağa kifoyet 
etme(ll. İştilıalar ve hırslar dünyayı 
Jdar.ı efrnerkte <levam ediyor ve ·cıa. 
ha JcaneUimn kanunundan yakayı 
lmriarmalC için milkün olduğu k'l
~u mahirane manevra IAztm f şte 
tmnidan C:lolayıdır ki. Ankara polltl· 
tası çok" itıtiyatJı:Ardıh. Türkiye yı· 
1J3ma-k ve siysl fsllkllUlni mı.ıhafaıa 
flnıek istiyor. ihtlraslan yok, kim. 
ISeYl fehdıt eUiğf ije yO}C. Öyle arası 
tialunmaz (fü,manı ija yok. Sonra 
l:imseye ikarşı l>esledi~i kini <le 
yor .• Mnhasımlar arasına girmek!~ 
menfaati 1fe yok. Bu harpten ne 
muuldür ne de ona Jiahlma~a nf• 
Yeli vardır. f.şre bundan <Jolayıdır ========::::::;.
ki, Türkiye tarafsızdır. Ne Jdmseye Bağtlatllı RuM'tl,!!1 

bağlanmakta ve ne 'de kimse ile J>aA - tJ!I' 
Jarını cözmektedlr. İskambil oyup· Dlldh o dur ki ~ 
larından hfc birini oynamamakta 
ve böyle bir oyuna da ancak falde S.,.. odur ki klıllll ..,. 
ve ıaruret gördüğü zamandan ev· rf'lf 
vel girmek niyelinde 'i:le{tfldir. Şim KAmll detlldürlll 0 Jd 
dilik, ıdyasetl, lnııilh:lerln "Wnlt 
and see,, darOı meseline uyıun ola. 
r 
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HükQmetin ·--~~:!:~a~!!, ı.~#lJ!!!P.~~~l(gf5!J 
hakkında valinin beyanatı Başvekili n nutku b yannamAsi 

~q -=-- .. 
~) ~tGcoğlu hükü.meti adalet, emniyet. ve tatbik 
~fttQ)etı ".,'enriplerine dayanan kararlar almııtır. Aç 

acagız, Türk para.ını Türk hudutlaıını muhd' 
laza eder gibi koruyacağız __ , ................... ... 

~~ . n-~zan : Sadri ~x· EM 
~ llŞm.r;ı Sara~o!;lu Bil- raf faaliyet sah:ılan \"e tacir zlim· 

• •clisj altıncı denenin rll'!!rri bu2ünkü ha"at ,.tııırtları ,... .. ..... ~ ., 
İl ·;•llJ~ ~ıhna batlark~n i«;inde kandilerint ynrdmı,hn mücı

.~lıretini pili'uılayan tağni görebilmr..ktedir!er. Ifüklı
fti oku<.'U. met bu yardım faaliyeti yanında 

\'\t~Ql'I be)'1lnııame,.,j fe,. ı;i~·a alan nizamlamak, fjyn•t:m 
'1~~tler i~incle ya_ayan makul hacldinde tutmak için e~a ... 
tı.. fe~~ blinye~ine tatbil< lı iktısııdi; jdari, hul~uki kdbırl('r 
~~~d· lid"! ~cdbirlerı ihti- alal'aktır. Bunlar da lıiıdiscfıhı 
t~· Fevkaliule 1arı.:ın· te7AhÜr ~art•anna gl'ire tntbik c;:ı. 
llııı nın ic:tplarıni' ııy~ın ha<ilDll çıkac:ıktrr. 

~ı· •k .~ir zarurettir. lft\- İcap etti~: zaman C'n ~idd~tli 
~ r ktu-susiinden ik~ ne· tedbirler de alınal'ııl<trr. 

' 
0
1'1nlillrrini mill:?te ar. 

~'4bitle • 
, ~r..ıen. ı.,ri, me:ııleke. 
~' \aı.ıyetlf'r ı.sr!M!l· 
,~ittin Aelesj, tliğ~ri dı• bar

. biiııy ~ tni\ruz knlaı. ,.e 
ığ; .. "inde i•·ı· te .. ir ha-.·I 

... e b" " . 
iL.. _ ~0~zat Iııikiııneti~ <!e 
'-~~ a<;yoıHlnr. 
~ 'öt! lıekı.ııulı\ tıii!;f; nıı-t 
~ ~ı. :;ıe milletin ka r§ıM. 

~· 'ak e!laplı, temkinli, \i. 
~de ~arla nıeml,.ket ~ut

... ~~1 •I.etıe, emnivctl-.: ,.r. 

... ~t 8'l':i'fe nıukıın-ct Ş<'lrt
t~ tA. &artların herl:eı-i 
~ 11•. bütün ,·atl\nıla • 

.~~rınin refah imkan
~Y~ ~! nınm'kiin de~ildi'r. 

._ .ı_ hır 1eninil"'! , . .,!llITO· "'le,. . -· lllt,1 'tin bizim için ı.aşka 
' Pek de mlimk\in de-

~;~~ iktısadi bünyesi, 
'~alı bir arnzi man

~~ ktEdir ki, onun bir 
~renlerin lıeyeti umu-
~' bu~a bir fikir edinme
~~ litn \'ermelerine ım· 
.""'t )'~·P"atik hayat şattl:t-
"liıi •Şıni5 ulan insanların 
~'Ya ŞamjJ iktı·adi hü

l'ıttası ,.e bu hiikijmJc. 
~llıernıf'ket b\lnye!line 

iL' 't llsrnı i"temcsi belki 
~ıııı.· fakat mevıii c;örUs. 
'ıı~ak, falan ~hre. ,·ey:ı 
~/~ıı ,Ya, falan iklim r.art. 
"' t(I• ıktı"adi hanlivele O'Ö

\ ~· t,efi~eleri biitlin 
~· mı etme1' miimkiin 

Hiildimetin a..•ul ü:r.erintlt• durdu. 
ğu nokta harhiıı te!irlerinden do. 
~an enflas:ron me,ele.,idir. 1-:n'les. 
yonun y.ırntnc:ı~ı külli ;ıf'tİrl'lt'r 

karşı-ııncla de,·let maliye.,ini kom • 
mak aynı zamaııda milletin ik~ı
satli kudretini, vn rlıi?mı da mu
hafn'-a et~ek, dema!!o.fö e C.:\Jl. 

madan ha!:talığ•n te"-hic;ini Jmy. 
mak ve derhal ~nre-.ine hıtk'11nk 
~ <>hınu tntmu tur. 

H~r harp memlekette b~r en
flib,ron ha' nsı ~·aratır, hcı ~c~· 
ru~·onel bir ~::kilıle hun lan"'a 
bile bunun öniine ::;e~mek mlimkiin 
değildir. · 

Bir kaç asır j~intle harp ma"I• 
raflan ç o ğ a ı m ı ş ,.e hükfı
metl~r ortaya r.ok parn çıkı.rrnay~ 
mf:ebor olmn"lardır. ~u ralmwr.l:ır 
harp!erin maliyetinin nao;ıl arttı
ğını gö"ltcrir: 

Yedi !'len~ harhj Pnı<ivava 139 
milyon marka, · · 

1870 harbi Pru,.yayR tr..'il mil
yon marka, Fran<ıava 15'!9 mih·on 
marka, Cenubi Af~ı'ka harhi · Jn. 
giltereye 4807 milyon marka, Rmı 
- .Japon harbi Rusysya 4980 mil
yon marka mal olmu"ltur. 1 !\14 • 1 S 
harbinin maliyet; ıoÖ milyar mark
tır. Bn mü ahechye göre J7;'if; da
ki harp vshid addediJirse 1R':'O dP 
bn mft"lraf (t.5) e, 1901: ele (51) e, 
1!ll4 de (1000) e ı:ıkmıstrr Bu ba" 
rliindüriicü artmanın 19~!) harbin: 

' de aldığı silrl'lt ise pek mntlıi<ı!İ'r. 
A<;a-ari hesl'lpl;t h~r muharip ılev. 

Jet bir ~ünde ],') mil:\"On sterlin 
masraf etmekte:lir. Harp için lın. 
ı,:iin bütüıı muharip memleketlerde 
~'8Jlllan bir ,r:ilnliik ma<ıraf harOOı. 
lii'le bir yekiın tutmaktaı1ır. 

Rn mııoı;rafların yarnttığı en-

(Devamı 4 iincii. sayfada) 

s.,.~t~hıı nazari hil~ilt"ri 
~ tbik etmekten elde 
~ t baska hUnyelerin 

t b Yan bir bedene c;e· 
~ b~ka bir !leV olmaz. 

·~"-t .," bA,·rupa . mtımleke . - Yakalananlar polis muhafa. 
l'ııl'fı~ at tatlıiJ, "dil~n u- zasında götürUiilrlerken,. 7 nu • 

~ t!liııetıı'l'eye a.vnr kolaJ·lıkla mara yakalanamadığı için sevinç. 
~ l>·t,~ınesinin ~cbehi yal- le konuşuyorlardı .. 

·ı, •ke memur o!anların Dudakları arasından Elk bir 
Q\ ·ı. .~tlnrıa c;-alı"mRmnln-

~ır lr- 1 küfür mırıldandı sonra tepeden 
f • •tınye er ara .. ın. inme bir sual sordu: 

"• ... 'l"ktadrr ~ 
""" · - "Kurbagalar"la neden bu ka 

~~-l)tııı ~ı'k Jla7.ar lıalintl""n dar alakadar olduğunu izah eder 
t~' t ta"-fiyP. rderktn htı1r- misiniz? Amatör bir cinaiyet 
k_t, ... ~ '~i oldu. İstcık"Ol.!lu, ~ 
~'1\t "'"ttı ._ müteh:ı.'>Sısı oldugunuzu bir an 

lıj" 1-e kur•Jl"1L•"' tie::!il- · · h 
t · tes·.... 1 ıçın unutunuz ve ayatınızın ha. 

ıti11 frtne tabi o :ın k"k" b" d ğı 
'"- lconıtcak iM• t~~hi!! ı ı ır romanını yaz ı nızı ta. 
~i "lltı "onr" kar ılaınJa. savvur ediniz. 
İıı t;•nıara ikhsR'li · f:'ı- ra. ~rod bir a!1 düşünceli kaldı son 

~ '1ıı1 .. ~ hir niuım a ltıniln 
''' .. ırtıki - Umumiyetle "kurbağalar,, 

h:dl l" nsı7.hi'lflır. !\tuh beni hiç alakadar <:tmiyor. Buna 
~:-dıtı 10

"Yelcr '·any~ ... :ı mukabil" şef"lerine duyduğum 
' llt, f ptidııi r.kono. alaka pek fazla .. 
t,rı~ bakim oldnğn lıir K b k"b ·ı · 

l'ı41ll ·•ııla nto'lrrn :lünya ısa ir sukfıtu mütea ı ı a 

~o'ii ~artların:ı 'ahi bir ve .:.:iR~y Bennetden r.c istediğini 
~t'ııttı~ilnUı. doğrusu çok merak eôiyorum. 
ı '"'t . a taın nıann ;ıe hir , 
~t· •~t • " 'şefin manevralarında en çolt me 
' "1e ka Mlı ~<>ze rıuıı:u·, rakımı tebrik eden şey şimdBri 
~1'iiıtı P~lı aile ekonomi halde bu . 

L. ıtu.. "lırdüğiini: gfıriir# 
.,~ ·• k Elk'e dönerek müstahzi bir ta. 
~otı : :onnmil: tnhiiyet- vırla: 

~ 'lln~ sı~·<>n te-sl.:i! ~ui '?i - Bu evi rahatca aramak 
)11...._' ıürııtl .. ihtı.:;:ırli 
L·'"'rıak imkanına malik bulunduğunuz 
"İt nıümliiin olam:.u: için ı::ize gıpte ediyonım. Mr. Elk 

~~ti~~ada Yaoı'ncnk frı- deci. çocuk odasını a:-1.:nağı da 
i~~ey~":no:.ıwırln kimr."' ihmal etmeyiniz:! 
~ı, eı;- • ... • 1.1 Brod gittik-ten sonra Elk evde 
•l'Ji ~n • ım11 "en" ı • . ed . aşt ._ 

l.~.,ı!_~t h·ı~'ll'iı memleie. ıİnk~ en kmcke_ytebark ırmakyapı..i·. 
~"liıı -·rııJc :l·~ , • h" ı çocu ı a ı, argacı yazı. 

ı .. ~lı 5<ıka.1;1 ~ anıa ta~'1' ır ]arla dolu iki kaligafi defteri buL 
ı:ıı İt) mı~tır. "' ft"Rn d tıı . t• -l • k"' I k 
''11tı eri11 th"k <1"! u . .ı { zıyare ın;.ıe sır u er pa e. 
ttı,. darı ilcr· ta 1 

1 k c ;.c- 1 tini bulduduğu komodun içinde 
~ \ t İı:irı ncl ? me 1 e:, ır. altı yedi yaşlarında. bir çocuk için 
,\t 11lıi1ir,t· hn.::~! cm~n::~t bir takım elbise buldu. Elbise Y:!P 
ıı-· , ı ıı .. •ım""' ıc:ın . ·a· h" · ·ı · ti B l ııı lı 'zire8 • • •• ., .• yenı ı ı, ıç gıyı memış . un n.. 
1~ lı li~etrnhı ~:m:~.';~tıırt. n alıp Dike götürdü: 
1 'h ııır.tm,;ıı ~11r . '•t t ~attıan .,alı:t C-t"- - Ne dersnız bunlara.? 
~ ,'tı'l:ı"l:ırı ilk hnm~f! Dik Gordon elbiselere birer bi 

Yeni durak yerlerini yazıyoruz 
- - tıııwcıı .. 1-'i -- ~~ 

Tramvay ara. dura:~ıarının kaldırıl.J istemiyor. Bu vaziyet karşmnda, bt.i 
ması hakkındaki tckht, dUn lstanbu! gUnkU şartlarm tabjt icaplarından o. 
vali \"C belediye reis.ne verilmiştir. larak ara durak!armm kllmllcn kal. 
Bu teklifin mucip aeix'plerini bir da. dırılması teklifini kabul ettik. 
ha. inceleyen val!nılz, ara. durakları:ı 'l'RA."\l\'AYLARL""' DURAO.~KLAJU 

kaldı,rumasını kabul ctml.§tlr, 1"E1''t tSTASYO~LAıt 

Yali bu mtina.~bctle kend!sjyle g6. BEYOGLU CİHETİ: 

rü§en blr muharri~mi?ıC :unları aöy. Şişli - Hamam - Harbiye 
lemjştır: Taksim - Tünel. Tepeba§ı - Ban-

- Bugünkü §artlar !c;inde Amme kaıar - Karaköy - EınlnonU -Sjr 
müesseseleri faaliyeı1erjnin nor-male keci. 
yakın bir şekilde devam ettirebilme. KURTULUŞ ClHETt: 
leri için ne kadar zorluk çeklld!ğlnı TepeUatü - Kurtulu§. 
biliyorsunuz. Bu meyanda şehlrdeld MAÇKA CİHETİ: 
diğer kara nakil vaaıtıılan harbin ba Harbiyeden sonra Nf.;ıantaşı -TeiŞ 
şmdanberi tedricen el;sllcrek tramva. vik!ye - Maçka. 
ya yardımcı vazjyet!ni muhafaza e. BEYOOLU otHETt: 
demlyecek bir hale geldikleri iı;ln, Tepeba§ı - Bankalar - Karaköy 
lstanbulun yeg!ne kara vasıtası oıa. - Emln!>nU. 
rak tramvay kalmI§tır, djyebilirlz. lSTA:.,'BlTL otBE11: 

Bir yandan bandajaızlık ve malze. S!rketj - Sultanahmet - Türb~ 

mesizlik yüzünden "seferden çekilen - Bayazıt - Şehzadeba~ı - Fatih, 
tramvay arabalarının yerini doldur. A'tikali - Edimekapı . 
mak, diğer taraftan §Chrin artan nll TOPKA.'PI, AKSARAY, YEDlKULE: 
fusunu tatmin edebilmek için harjç. LA.!ell - Aksaray - Hamam -
ten tramvay ve bandaj getirtmek hu Şehremini - Topkapı. Etyemez -
suaunda ne gibi :ı;orlukıarla kar§ıl&§- Samatya - Yedikule. 
tığımızı ve neticede bandaj ve sair BEŞİKTAŞ - BEBEK CbIET1: 
levazımı getirtmeğe muvaffak olarak Karaköy - Tophane - Kolordu • 
sefer eden tramvay adetlerin!, nor. Kabata§ - Dolmabahçe - Akaretler 
mal zamanlardaki halinde nası! mu • - Barbaros - Galat<ısaray tıkokul..ı 

hafaza ettiğimize vakıfsmız. önU - Ortaköy - Kuruçl'şme - A:r 

Şunu aöyleyim ki. bizim bu gayre- navut köy - Bebek. 
timjze ve bugUnUn zor fartlarına. rağ 
men, §Chlrll!erden blr kısmmın bize 
yardıma iştirak etmediklerini bildire. 
ceği.m. 

Ticaret odasından 
ayrılanlar 

939 ıenesinden bu .seneye kadar !stanbuL ticaret odası tetkik şube. 
işleyen tramvay araoalarının ıayıla.. si mUdUrU Tevfik ile memurlardan 
rı ve ta§ıdıkları yolcu adedi ve açilt 
havalı günlerdeki yolcu farkını ince. 
den lnceye tetkik ederek gördüm ki, 
tramvay idaresinin bUtUn gayretine 
ve 1f güç aahibi halkm bUttin ııkr.ı. 

tısına rağmen işi gücll az ve sokağa 
çıkış aaatları muayyen olmayan, blr 
kııım §Chlrli tramvayı ziyaret. !Uks 
alI§verl§ nakil vasıta~n pbi t•llkki 
etmektedir. 
Tramvayın gtinlük i•tatl.ıttlklerin. 

den çıkarılmıı rakamlar ifi gücU ve 
vazifesi oımayanlarm da tramvayla.. 
rın kalabalık sa&tlarında ve kısa du. 
raklar ar8.8Dlda fuzuli adttedı1ebllecm 
geuı ve cldltler yaptrklarmı ub&t e
debilir. Yağı"91z gUnıerde yolcu ade. 
djnln, kapalı havalara nazaran tiO bin 
kadar arttığını söylereem, memurt • 
yetlerl ve ,ehrin umum! hayatma 
yardrmlarr itibariyle 1§ saatlarm<b 
tramvaya binmeye mecbur olanlarr.:ı 

duraklarda dakikala.rca neden bekle. 
dik!erjn! anlamı§ olursunuz, 

Görüyorsunuz ki. halkm bir kıamı, 
değll normal zamanlarmdakı ihtiyaç. 
!arından, normal zamanlardaki iti • 
ya tıanndRn dahi birgey feda etmek 

di kendisine amirinin neye gül • 
düğünü sordu. 

Dik konuştu. 
- Bu elbiseler bizim için kıy • 

metli bir ipucu olabilir.. Peki, 
buna ne dersiniz? 

Elk. Gordonun uzattığı kağıdı 
alıp okudu:· 

''Herkes çarşamba günü 3.1. 
A.L.V.M., 

Mühimdir 
Dik izahat verdi: 
Bundnn yirmi beş tane yazıl • 

mış, fakat za.rflanmamış,. Anla. 
şılnn Hcgen bunlan ya Her"on 
dan, y:ıhut evinden gönderecekti. 

Zanmma göre teşkilatlan şöy. 
le: Şef "1'' numarayı taşıyoı-. E. 
mirlerini :itenuisinl şahsan tanı • 
yan yegane •'kurbağa'' olan 7" 
numa'' vasıtasile bildiriyor. 
Numarası 4'13' olan Hıa.gen "7" 

numara'nın sağ kolu, ikinci dere. 
cede şeflerle temas eden o •. "7 
numara'" "Şefin cmrile hareket 
etmekle ber-ab~r acil vaziyetlerde 
kendi başına da emir verebiliyor. 
İşte delilide §U mektup, Mil'i kul 
lanmak mecburiyetinde kaldığı 
icin özür diliyor. 
- - Elle mi yazılmış! 

- Hayır makine ile ve parrn:ık 
izi de vok . · 

I!.ıik °itıı.ğıdı eli.De ~dı, ıııııra t~t&
rak ımarkasa.a bakt• : 

- Llon Bond markasr, diye EKiy. 
lendi. Sonra yazıyı tetkik l'derek IZA
hat verdi : 

- Yeni bir makinede vo <!aktllo 
dersi ıı.lmış usta biri tarntı:ıdan ya. 

HUsamettin Vas!i odadan çakllmlşler 
dlr. Tevfiğin avukatlık yapacağı söy 
lenmektedir. 

Üçüncü belediye muavinliği 
Be1edlye {3lerlnjn çoğalması mUna. 1 

sebetlyle mevcut iki ~ledlye mua. 
vinllğine llAveten bir nıuavjnllk da. 
ha ihdas edilmesi kar&rl9.Ştırılmıştır. 
Bütçe eneUmenl ibu duru.mu tetkjk 
etmektedir. 

---o-

Hastahane ücre\leri 
Hastahane ncrctıerine zam yaprl-

maaı kararlll§tınlmııtrr. Yeni yatak 
ücretlerinin ne olaca#J yakında jlAn 
edilecektir. 

Cemal Sahirin revüsü 
Onbeş sene el'vel hihiik bir rot!• 

\'affakiyet kazanan Cemal S:ıhirin. 
''htanbul Gülü,. optreli san:ıık·ır 
tarafından revü haline konmuştur .. 

Bu eser yakında temsil edilecc.: 
tir. Operet artisti olan Cemal S ,t• 

hirin bu revü<le de, rol :ıl:ıc:ığı hı. 
her "eriJmck1<>dir . 

iN KIZI - - -..:;::: -- --

da bu sayede bir hır.sızı yakalamış. 
tım. 

Mektubu bir defa daha okudu : 
- 3. ı. A, ne demek "! Ben bir 

§CY anlayamadım, siz ne dersiniz ?. 
- Bence bunun anlaşılması o ka.. 

dar ı;üç bir §CY değil !. Çarşambıı 
&-linü sabaha karşı .saal üçü bir dn. 
kjka geçe radyoda L. v. M. B. işa
retinin verilmesini bekleyeceğim, E. 
~r istasyonu bulab!llrack "Şet,. in 
bizzat kendisini dinlemem mümkün 
olacak. 

Elk homurdandı : 
- Acaba §U mahut muahededcn 

mj bahsedec:e k ? . 

Rey Benn.;.t irıloyerek uya-ıdr. Şa. 

kakl.ı.rı t;atlayacakmıı gibi ağrıyor, 

dili a#Zmda dama~ına yapışıyordu. 

Bir bardağa aıı doldurarak bir dlkt_,_ 
te iCU. l'IOnra karyolada ntı.rara;ı: 

hıı~:nı iki eli a:asına alıp 1'!1'..§Unceye 
daldı. Ceaekl hfı.diııelı!ırl ancak haycı.! 

meya.! hatırlıyııb!liyoıdu. 1'avaş ya. 
''aş zihninde h!.dlseler aydınlandı : 

t ·\;.bu hnılc.vi ::it::irl,, rer baktı, sonra gülümseyerek: 
ftı-lı"•ltclc ~C'ni~lc!mck - Hepsi yepyeni: diye rnml • :ulwıı. Bu adamın toJ eı~,lıı kUı;;Oıt 

parmatı l<uvYeta~, "k,. "fllt ..... h•rf. 
Jerj bir a:ı; silik t;ıkml§. U•ta dakti.. 
!oları bu daima ~!11 eder, bir bf.ltk:ı.-

~ '11t;ı ~"'. 1111 "ttr .. tl~ kn. dandı. 
lıı:ı, ~rl" 1arıı, mikdRn J Elbisell,rin yeni o1mastnda gü. 

"tu :t5maktadır. Zi. lünç bir taraf göremeyen. Elk ken 

B.ııbuma tı l<~ldır~oı~. cınu tı:katla.. 

1lll§tı. bu tgTonç, :ıı~iıl~ı=a bjr hareket
ti. Ona bir m•lttur 1ızara ~ Ocür dL 
lcyecek, bu n•Ueı.ısit hAcru.eyıı •arhoş 

bulunmasmın ııebebiyct v•r1'ğinı bjl. 
tilreccktj; csnMn başka :.ır ma.eret 
lıulmasmıı. da lmk.:!.n yoktu. Fııko.t 

yavat yavaı mektup yazmaktan vaz 
g<?Çti, 'her ailede böy'k. '.lfa''.t t.reJ.. 
bt.dlse!er olabilir, zamanla bunlar 
unutulur~u .• O da zengin oıdutu u. 
man ba'!>a:ırurn ya:ıına gidecelı::. Ö%tl: 

dilemekle bera~r iıaldı olıtu!rUJııı rja 

l.Al?ft.t ~tm~ olacaktr. 
Fakat r.e zaman :ı:cngi:ı olacaktı 1 

!h'et fiınôl !dç bir ft>yo !htlya.cı j"Ok. 

Sar:ı.çoğlu, uutJ,uııa h:.tkil;ô ll'3· 

ıeti tarifle h:ışladr. Biz de mi'let
ı:e, gers:ek :ı"j1!iği onıııı ~thi nıı
lryonız. Jlu nutuk. memlekette 
hiı: bir karanlık ııoktn b•r:ıkrna . 
yan mert, samimi bir ı~rl•tır. K'\. 
bnhllte tel, dun'- takma~B tent•'Z
ziil etmedi. Ji,endine, c:iftı:lve, h:ıt. 
ka. tüccara dü~n suç {la) mı te· 
rcıldütsüz söylecli. 

Kendine inıınnıayi\tılnr, kenr1:
rıi tfoğru yoldtt s3nınayanlar, 11::, -
le a~rk. bu ka<lar piirü1si\z \ t' ho 
derere korkusuz konu~!.\mazlar. 
Suı;un bulanık taraflarına '.\·ak1:?5-
tıkça. S!!sleri titrer. 

5-:raçoğlu, biitün bu di~:enlj ht". 
sap ~·olunda :r<em1elemrden yiirii
dii. Onu dinlerken, nnloılık, ki 
söy!p~·en a<lnm. hayaline, me,·kj. 
ine, saW.hiyetlerine giireuerek 
k<'nu~an bir in"tln değildir. t'lin
C.eki' sonlla)'I, mt'mleketin yarıtla
rma d-:ldn-a daldıra ağnyan ver
lcrin derin lil:ler)ni ôkilyor. ~on
ra ~·alntt )·nrayı, yaraıım derin
liği"i de ~Örmt'kle kanmayarnk, 
bııntarm han.~: ~f:heplerle mt"yda
na ~eldiğini de arnı!t•np butu~or. 
Şifanın yolu, kurtuluşun nıüjde. 

!>İ j,t~ budur. RÖ)'le an!ayı1'lar, htı 
türlii :nanıslarla ~öıiihneY<'<'ek hiç 
hir klir düğiim, halledilmiye<'t"k 

hi~ tıir ıne .. e•le lrnlm:\7, 
Sıu·;ıc:n~lun\ln nntkonıfn, hal· 

kın d'lt~chli~ini ;,o;(irtcren parı::ılar 
\'ar. 'l.aınan 1aın?111 halkın zihnin· 
de heliı "'" orulıtr:ı ı•e\ RJ• \'erı) or. 

- HokiımeJ nerede! 
' - lliil;iımet ne :rnrı:r'lr? 

ılt-yi~i 'c bnnl:ın l~n?• olıhıklıın 
i•nemlc kar-.ılıt) ı<.ı l?'İhİ. 

Xt•tkun, benim on hocnma ı:i· 
ıle'n, jmftı•ımı tl'l7.eleyen tRrafı ic:in. 
deki c811dan '-opma, do<it sıt'akh. 
ğulır. ~::\ınc:ı·~lu, co;;ki <ıİ)'ll!§et a
dnmlım ilin M~ıık mantığı. gercil'\ 
ii<.lııhıı \'e tatsız nüktelerirıe te-
11 .. 11.iil etmiyor. Çünkd onun ,·u:i
fro;j alıintnı:ık, a\·utmak, nyıtla

mnk cfoi:ifdir. Kiirsüve Nl."111adnn 
rok enci de bu 11f~·oııln reı:etele
nn aleyhinde idi. Ri1iynrdo, ki 
l<ir1i '"argılar altında yaralar knn. 
ı:renlıa!Iİr ,.e 11meliyata mnhtaı• bir 
haıı;ta, bru pırn,.rm:ınlıtrla iyile~e· 
me7.. 

Artık ~n şüııhelilerintİ7. hile, 
t:Ö7. lu..ma~trran bu llydınlı'k kar-
ı'Jn da tereıldüHerinilen kurtnl. 

mu,.IRrdrr. ~ntkon, kalem aııhiple
rimi1in köyHi ha1.kmıl<tki "'"ki '~ 
yeni miitalealarma dokunan km
mr, b:ı~lı ha';'-ııt:ı bir konudur. O· 
nun ü!lt~in~-: de yann dnl'll' Rğı7.. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

[~~ 
~ r 11· ı: URK YAŞIYOR 
B AŞ\'EitlL Şiitlrü ~ftraçoğhı 

on dokııznneo Clümhori • 
yet B$yrrum nutkcnda ''Atatdrk 
l°85ıyor,, derken, hı.itün hir ıl!cm. 
lcketin, sahidi olabile<'eği bir 
hakikati söylemişti. P.u hakikat 
bize, Atatlirkün fani h"yattan 
geçi,.i'nin duyurduğıı y.\!lı mi.isbet 
bir . ekilde yaŞlltmaktadır. Ata
türke verrli~miz g;inül, onun e
bediyeti kadar tiikenmez bir a
tesle yanarken. :r.ihnimi1.i daima 
aydrn tutacaktır. 

Hiç bir keder, AtatUrkfta 'fS· 
sı gl°bi yapıcı olmam~trr. Çilnkti 
Atatürk kaygulara yenilen, ee
sareti km1an bir insan değildi. 
Hayatın tatlı Ye acr büt\in hRki
kııtlerini, göğüs ~ererek ku~ıla· 
dı \'e her \'l\kit Y:\Ş TICJ fi. 
kirlere bağladı. 

Onun fani ,·ii<'11dn ~tinno hi
rinrlc tabi':ıt kanunlarına boyun 
f'~mi~.:e bu, çizili insan ömrün\1n 
deirismek lıiJmi;yen bir helirti._i. 
tlir. Fakat hlitiin san~·Je. bütün 
\'&rlıii"r Ye \·nrefliği ile idmi:r.de 

tu. Lüks bir apart.ımanr, posta ih 
muntazaman gelen bol paruı ve glL 
zcl bir otomobil! vardı, ancak bu ncı 

ııadar devam edecekti ? . 
Yataktan kalktı, yemek odauna 

doğru yUrüdU. Kapıyı açuıca hayret
ten dona kaldı : EllA açık pencerenj:ı 
önUnde oturmuş, yüzfi sapsarı, göz. 
lerl ağlamaktan kızarmı;,, dalgın 

duruyordu. 
- Eli! ! Burada i~in ne ?. Naarl 

• girdin içeri ? • 
- Kar®şln olduğumu öğrenince 

kapıcı kend!sindekı anahtarla kapıyı 
a~tı. Bu sabah çok erken geldim. 
Kısa bir aUkutu mUteakip jllı.ve 

etti : 
- Ah !. Rey sen ne yaptm ?. U. 

tanmadın mı ?. 
Rey sınirlendl : 
- Kabahat bende nli ?. Sarhoş 

olduğumu görUnce babam ısrar etme
yecekti. E\•ct b:liyorum, yaptığrm 

dotru değ'il, !nkat ne yapayım, o 
sır:ı.da irademe h!kim dc~ildlm. Ba
bam ne dedi ? . 

- H.iç bir !}t;y söylemedi. Eve ge • 
leccksln değil mi ? • 

bukuı.an Atatürk. kendi üstiin 
dehası gibi, tabiatüstü kanunlar. 
la ilgili ol:ı.rak, milletimizin son. 
SU7. ömri.ine mu,·azi Ye rfaiına 
yükselişi~ sönmeı me5ale'-İ lın
linde ehe<'t;yen parlıyaeaktıi". 

Her zan•an aydın gıirmtk j.,. 

tedi6 umut Ye rahsma dıın~ası 
içinde "'•"d.madan ~'iirtime~; ':ı
zile bilm-.k lazımdır. 

"Atatlirlc ya'ryor, İnöniive en ıı 
dan bağlıyız •• ,, Başvekil: hn iki 
meftram1R, blitün hir İ<1!11dıııl i•lf' . 
nlinin gel'(',.ğini Jmlii•ll ,.fmic;;. 
tir. 

HiKMET MUNIR 

Ecnebi ve ekalliyet okuları 
öğretmenlerine pahalılık 

zammı 
Ecnebi ve ekalliyet okullarmda ç&.. 

lışan öğTetmenlere de pahalılık zam.. 
nu yapı!muı kararıa1tırrlm11tır. o. 
kul idarelerinin talebe ı&luitler:ine 
bu zammı yapabUmek jçln latedikleri 
il!veyi vekAlet kabul etmfşUr. 

TaJebe taklitleri yl!zde 20 artmıı. 
ta". 

Okul idareleri pah:ıldık •mmmı 
bu dera yıl.I ba,şuıdan itibaren yapa.. 
caklardır. Diğer taratta.n ecnebi ve 
ekalliyet okullarındaki Türkge kllltUr 
deralerj <>a-retmenleri hUkQmetiD me.. 
.ınurlara yapacakları yardım.!ard.an Uı 

tlfade edeceklerdir. Buna &it karar 
okullara tebliğ edilecektir. Dk olarak 
ekmek karUarı dağıtılacalı::tıc. 

lsveçten getirilen otobüslu 
Ticaret ofi.&i İlveçten 2:i kamyOll 

getlrtmiıtlr. Bu kamyonlar ufak ta. 
dilltla otobüs haljne geUrilecekUr. 
Bu otobüslerin ıılmdiden 250 IAall#i 
vardır. 

-0--

Altın fiyatı 
Altm fiyatları dUşmcğe ba?lamııı~ 

ti'?', DUn bir aıtınm !\)·atı 36,TIS lira 
idi. KUlı;e altının bir gram fiyatı lilS 
kuruftu. 

J3. ı ı. 917 
Yeni Rus hül..umetİ 

- Hay.r, b~: kaç gün fırtınanın 
ı;eçmcs:r.ı bckl::-ycccğjm. R•ni affe. 
C:erııe eve ddnUrı tski hayııtıma bat-
lamamı lstl;er.l:, hunu bll!yo•um. Yeni Hus h'.iıf·ıııcı: L•ıı:a'in tah· 
Hem bchı hc,·kcahı içinde kliçllk dU. h rİ\asrliııril' i~~ekiıüi erl•.ı!ştlr. 
~lırmcğe h,ıtıu ~ok~u. --·-----------

Elli\ ı:ırar c:tj : 1 _ l 
1 

- :>:.ey bu&Un eve g,.:.Cck.!jn .11'!11 j ~ 1 umıA l"tlmal"\o:l•I 

ııı! ?. 1 ;: _rı._t .. _.: •_3 ı·~_t t_ .. ,.:_1_1 
- Ha.yır :. Git.:ı1•Ytc.,glnı, baba.nıa 1 

1 

yar.acağım \"e öyle ti.llır ulle~cc•~lm., ~ ı 
Dıı.!ııı fazlıısını y:ıraın, rn. ~ "lJlka4e: & ı ZtJaıade; 4 

Du ı.ırada ya.,.~.ça kn!>ıya vuruldu. i , 11.aarm: 8 lta-.m: 'ı ..... 
Rey seslendi: ı •-------------

- 0.ll"llZ. 1 i'-ı:.lı.ı.r \ ,...,.ı, 1-nı ~ """-' u t • .1.._u 
Rey'in ~clırl evde yatauyan !>i•- ı 

~f't 
:netçlıri 1~1e'M sirdl : Ot~ 

- ll&tuı.au: Buuno ile lir. 'e.&.. 
dl :Cyar-ıtlnise C'•ldUer, 'jce::cHl.,ttıi 

ka'b1J! •:!ebllect"lc ın1-!niz T. 
Kapıdan blr ... : 

(0..amı ....,. ~ 

Ddıtdı 

.uıı.m 

t"otım ....... 

'-'3 
t2 r.rı 
1~ 

n.u 
19,7 
e.o:s 

J..&d •.16 J.09 
'7,0:ı l! ... '7.l ıı 
1.42 1411 '-'~ 

!!.00 nu ıı.• 
ıs' UU2 U-4 

ı: 1G ı.u 1'! M 
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cephesinde 

Almanların hava 
f aaii eti azaldı 
Rusyad kış tidde-tlendi, 
Volga donmağa b:ı.şladı 

Londra, 12 (Radyo 23,15) - Ru!. 
yad~ kış olddetlenmektedir. \'ol.;a 
nehri donmağ'a başlamıştır. 

Alman Tebll~ 

Bcrlin, 12 (A.A) - Alman ordu. 
1 rı ba§komutanlı~tının tebliğlnde b!J. 
hassa kaydedUdlğlne gorc, · Kafkas. 
yad Ala.gir keşlınlndc oldukça mu. 
him mubarebelor cereyan etmekt-edtr. 
TUıpae kcsfmjnde bir sıra srrtıar bU 
cumla mptııdl!miştir. Alman tuyya . 
releri dU§m n mevzilerine, :::mlryol 
larmn ve sahildeki hııva limanların: 
tııarn.ız etmlşlcrdjr, 

Stallngrad'da hUcum kıtaıarına 

mensup mutrezeler Sovyetıerl bt'r sı.. 

ra ~§k:ı. mukavemet adalarından ve 
tlnad nokttı.lıı.rındıın geri atmqlar. 

dır. 

Volga Utcrlndo Alman bata.ryalan 
bc:ı mavna bo.tırmı~hırdır. Tayyare -
lcr nehrin ıarkmdaki dti§man topçu 
mevzflerine ve jaeı nakliyatına ta. 
arru:ı: etml:şlerdir. 

Do:ı üzerinde Romen kıtaları mev_ 
z1! :muhanıbeler netıcesü:ıde dllJMam 
"•ri pil.skilrtmU§lerdir. Cep.benin dı_ 

ğer kesimlerinde kayda değer blrvcy 
otmnm11 yalnız Alman tayyareleri 
dil§man nııltllyatma, barakalarma ve 
1111trepoıanna bl.lyQk bqarılarla h!l • 

cum etmi~!erdir. 
stal.ua radm ıt.mallııde 

Lıtaıld, l.ı (A.A;.,) - Ruslar Sta. 
Ungradm ıimallnde birkaç Almalı hU 
cıununıa tardettikten BOnra meııkiko 
bir yeri 1.§gal etml§lerd{r. 

Rus kuvvetleri Nalçıkm cenubu gar 
blslnde faal harekatta bul'unarak 
dUş~anı tank ve .sair malzeme bakı.. 
mmdan kayıplara uğra~tardır. 

TUapse clvo.rmda. iki Alman hUcu. 
mu pllSkUrtlllmUştUr. Rns parqUt • 
çUlerf ölr tayyare meydanına fnmeğe 
muvaffak olarak bir mlktar d~man 
tayysrcsl tahrip etmi,&erd!r. 

Alm:ın kerJerltıe J..~lık elbise 
Iıaaa hudlldu, 12 (A.A.) -Stalln 

grıı.dda ve şark cepbestnfn diğer ke -
ııjmlerfnde bulunan Alman aııkerleri. 
ne kl3lık ol!>llıolcr dağıtılmıştır. Bu 
yeni elbise b1r pantalonla bir tulum. 
dan ve bıışlıldı bir kaputtan ibaret -
tlr,, H'.umagın btr tartıti yeşile çalar 
ktir,unt, dlğtr t.:ıra!ı beya1Jdtr, B:.ı 

elbise Rusyadak{ Alrns.n ordusunun 
Uıtıyu~Iar.ını tamamlle kal'J1lamak • 
Zndır. 

Stnllngrad•da h:n-n faallyetı auldı 
ı !'tkO\'fl, 1ıe ( .A.) - Staılngra1 

t zerinde hava. f aliyctı gen~ ölçUd! 
azalmlşw. Dün ancak bir kaç yüz 

Yeni Ginede 
Japonlar imha 
tehlikesinde 

Londrıı • .1.2 ( \.A.> - Yeni Gi
nede Jnpon kıtalan, yok edilmek 
tehlikesine man· zdurıaı" Garla! • 
kanald~ki .Aınerika1 rlıır bilhal'sa. u. 
c;nklarlıı. taarruza .,.cçmişlndir. A
Ü yen ad.ılarmdaki Amerikan b:ıh 
riye!i ve uçakları Japanl3.rı yo -
ran bir !a Hyet gösteriyorlar. 

Amerllra ordusu 
unusa girmeli üzı e 

(JJaıtara{ı 1 nciılc) 
Londra, 12 (A.A) - Sıırdenya, ~i. 

cilya \'e Tunus araııın.ıa mihvercilerın 
oldukça geniş hareka:ı tesb:t edllml~. 
tlr. Şimali Alrjkaya mibve.rcllc.rln 
be§ aıtıyUz kadar asker çıkardıkları 
tahmin edilmektedir. Ayrıca pike \' 
av tayyareleri de göndermişlerdir. 

TU 'U. TA Fi:\ Kı\LADE 

TEDBtRl~K 

Tunu 12 (A.A.J - Netıredilen emir 
lere göre üç kl~lden fazla klnıse. 

nln bir oraya toplanması ve her ne. 
rede olura:ı. olsun durması yaııakt1r, 
Blzerte, Lagulettc. Tuous, Sua. 
Sfakıı ve Gabes §ebirlerlnde akşanı 

saat 22 den sabah saat 4.e kadar ao 
kaklardıı gezme yasağı konulmuş : 
tur. Gece .stnenıa. tiyatro. kor+aer ve 
saire gibl eğlcmcc.ler ve !okantala:
meneaılmi~tlr. lçki atan dilkk4ntar 
da akı:ıam eant 17 dc.ıı aabab sa t 5 OJ 

kadar kapalı kalacaktır. Lokantalar 
aaat 21 e kadar açık kalacaktır. 

l'olls ve jandarmanın tatbikine neza_ 
ret edeecği bu emfrlcr, ~en der • 
hal ytlrUr!llğc ıokulrnuştur. 

l1Şt ftADY' " TI:RD Gt 
RAB.P.:.RUlB 

Londra, 12 (A.~.) - Vi~ı radyosu 
h d& kara ve dcn!z yolu Ua 

Tunu.sa girmek lÇin bfcbir teşebbUs 

yapılmadığını,. yalıuz hava yolu il: 
Tunus t<lpı;aklarına asker ~udirUdiğl 
Dl ı'uarlaml§tır. Doğu Cezaylrd; 
Kostantln çe,Te.sinde ailk1ln lıUkUı:

\Urme.ktedir. FUJpvjledc durumda hl~ 
biz deti§klik olmadığını vı,,ı. radyo_ 
su bUdlrınl§tlr, 

Rabıı.ttan. İapanyoJ. 18.ll8ınaı glen 
len bir habere. rörı.ı, g.iarıall A.trikad::ı 

miltteflk tııra!t.arr şehirlerde dn 
dö Gol harekeU lehinde- ayıık!&nma... 

tar olmU§tUr, Halk müttefik kuvvet. 
terin tılaırılmasmı beklemclttedlr . 

Salı _ çar§amba gecesi Amerikan 
u~ k!Iı.rr bjrbjrfni taklbeden dalgata.~ 
l'tallnde ~zaylr üzerinde uçmuşlardır. 
Ulbvcr hava taarruz!arı ı:ok küçüle 
iSlçUdc yapılmıştır. 

Cebeliıttanktıı 

çıkış y pılmıgt1r. Hallt.ıki bjrka~ gün Bcrn, 1% (A.A.) - Lallmı..lan 
cvveııne k do.r iki bine kadar çıkıJ1 tVi<>iye çekilen bir tclrrafta b!l~i -
y nı:lm !ttaydı. IDUn Stallngnıdda su. rilditine göre, !ngiliz .. J\m:rikn~ 
hunct &ıt rm · !tmd:ı 30 deTecc san . \·c Knnac!alı 'bir Jcar,: 1nu ask el' Cc-
tı~radd?. bcIDttarııtta bulunm::ıktadtr_ Ccb ::-
-· - • füttank Jim" nına b~r ztrT1h. G ic':! 

Yardım sevenler cemiyetinin 'mör, 3 t:ıy~·are remisi, 1!5 r.ıuh-

1 rip~ 6 nakliye "'~ı:i ve k:Orfczin. 
faa iycti de 3~ ticaret ''a~ı,;nı bull!l>l'IU.kta. 

~ .tra, JZ fA.A.) - Yard1m 
uvccle:- cemiv.eti Ankara merkui 
A t:ıtürlt; İsm~t P~a. lnönfr, dun-

· yet, IDumlUprn:ır, ~ati bey, 
İltckinı. Iilevrim, Yeni hay t ilk
okullatmda.ki M2 yoksul cocuğn 
önlük. 105 . ·ok3o.1l çocuğa da a
y~.kkabı giydirmek :ruretiylE' yar
dınıda bulunmuştur. 

Sağır bir kaduı tramvay 
altında kaldı 

dır. 

Al n leWiği 

Rerlin , 12 (A.A.) - - A'ııı;ııı rr 
dırla!"l lxı<;!tomııtanlığ'nıu te1JJ@n· 
c!en: 

Alman havi\ kU-1\'ctiai CeZ'.\j !r 
a~klarınd'.l fngir.;: - ,\,mcrikan 
c!cniz bir'ikleline :;iindüz ve recr 
taarruzlan yapmııılar, hir l:ruYa -
zCire \'C bir ticaret varıcrun-ı bü
yük rapta bombalar iS'lhct cttir
ır.iı;U.rdir. 

VAK 1 T 

500 Gemilik muazzam kafile 
ile nakledilen askerler 

~: e\ yoı~ •• rn ( .\.,\,, - tngilız 
i:.tih!:n'itt nazrrr 01.iver Litcl~on, 
l·ir nutuk irat ctmiıı \'c ezc~ımlc 
funları ı:örfemiştir: 

''- Şimali Afrikanrn istilası, 
tarihin kaydetmiş olduğu en mu. 
t•zzam hadiselerden biridir. İsti -
lii~·a iştirak eden kıtn.'r.nn nıtkta
rı hakkınca marumat vermek rrJim 
kün olmacıft acikıirdır. Fakat gön 
derilmi' olan gl"milerin nd(;di !5 
yüzü geçmekte ve bunlar. :l:50 harp 
gemi!inin himayesi a?tınch hulun
mukta idi. 

Amerikan kıtalannın ,muııi Af
rikanın mc:·kezi-.de !>ahilde hrr -
han i bir noktad" milttcfi lt>rimi% 
olan İngiliz kıtaım ile bir!eşmtle
r: s:ı:ltiniıı yaklaşmakta oldı:ğu -
uu gör!lyoru:ı:. 

1Jm11r.1iyetle Romdin 11skeri bir 
deha olcluğu fnrzcdi1iyorciu. P.en, 
Hç bir zaman ~.: fikirde htll1111 -
madlln. Bir t b!_\·e muh.-ırebe~in<le 
lam ve mutlak bir z::ıFrr, naiiir -
dir. Hal'::uki t ~izler. b(} le Nr 
zaf~r eld~ ctmiı lcrclil'. Rom::'in 
arkasın•la :ıc:uz geniş ı;öl nz~n·p 
gitmektedir. Kcndirine erz:ı..lt ve 

( nıı,lura{ı 2 nciclc 

Znmanın güç ~:ırtlarınıı r.ığıııcıı ,\n• 
krırada iıısaııı h.'lyrele düşüren hir 
lıilmiyct Yar. Bu Jıaılisc her seycleıı 
evvel ırlrnı l:ılıialıııdan doğuyor .. 

Türk! r mmm:aın bir so~ıtkkanlı:ık 
ha asına maliktirler. Tel.iş onlıırıa 
me~bulüdür .• iııirleriı1c hiıkim ol· 
ma:ıınr rok iri hilirlcr, ,\nkar:ıtla 
ikame! iııı ıııüı.ldel ince siiıünii en ine 
boyuna !artıp ölçmeden konll,.5.ırı, 
tek brr 'fürke r tramadım. Mcml • 
ketiıı iiktiııclindc. n:rni zrunancln, 
Ç:ınka\ a sırllarııı<.lıın oııuıı ıııukJrl• 
ılcralını idııre. eden :)efe kaırşı fü.,. 
scdilen giivcn ve iıı:ınııı ela bül/ıık 
hir lc'llri var. Bıı şeJ~ lUU\'azenell. 
hissi sliııı snlıilıi ve öltülü bir O• 

ıl::ınırlır. :\lcııılckl'ln iınk:inlnrırıı a• 
şun h:ı._\ rcl vcriri, ızanıctli i~lerı!e 
µöı:fı yo~. IJu ı.ııtııı iklidar m~vkiiıı 
ılc olma~ı nıiJlct ltlıı lıir s:ıadellir. 
lıim:ıd lclkiıı cdlyor 'C. ınemlcke~ 
iyi lırr :ıile hıılııısı ı:ihi idart: l'dycır. 
l\rnrl~inin 'iikstl sc\·k \'C iılıırc.slıt· 
ılc TürkiYc birçok uür merhaleler 
aşlı. Henüz 11-;ılıııosı lfümn gelen, en 
mü kilTcrindcn fıfr hamle kalıyor" 
t"mfl ctti~miı ~ihi. onu ıl:ı asar!>:>. 
düny:ı önünde e~l.lsiııdcn cok fazlıl 
hır me\•kif olacnk. \'eni \ vrup:ıda 
ı-n ün pilıindn bir rol oynıyacrık 'C 

İill'İiil'dc ıınrl:ık hir r : ı'.h:ıl :ıçllı.ıc:ık 
~ır. 

!', Geııli:11n ____ ,.__.__ - -
Ona arkın ia\esi icin bir 

omite Iru.ruldu 

mi.ıhimmat yeti~irebilccck iki li
n:an vardır. bunlar da birt·iriııe u
z~k mesafededirler. Bunlardan bı
risi Tobruk olup c!.alıa ~imdi\loı 
cıddi surette !ngi1izl("riıt tehdidi. 
ne manız bulunmaktadır. Diğeri 
Einga7i lirr•anı olup mUtı;ma~iycn 
mfittcfik U!:akları tru·a.!ı:ıdan lıc.ın 
bardıman edilmekten hemen he -
ınen harap bir hale geinı;~tir.,. 

''Roller de~lştj :,. 
Nevyork, 1% <A.A)- Nevyork He_ 

tald Tribun Putc~nJn aııkert mu. 
nekkldl blnbafı rıetding- P.:lllot, bu 
gazetede ııtmdlkf vaziyet bakkmd~ 

bir yazı ı:tqretmlıtlr. Kumıfleyb, !:>u 
yazısında bilhassa §Öyle demektedir: 
"I>Uımanm hesnplan -re plAnl.ın 

tamamiyle a1Lt.13t edilmf§tlr, Evnlce 
dtişmarun taarruz!an dikkati• hazır. 
lanmakta ve onun intihap etti~! za. • 
manda, aeçtJ:i yerde ve j~fne gelen 
ıeralt dahilinde lem edilmekte idi. 
Şimdi biz. d~ınaru bjzirıı intihap et. 
m~ cılduğttmuz da d6ifU,me~.:. 
jdxır ettik. Bu ııahad.1 f.ı bla, tıavıı, 

deniz ve kara kuvveti bakmımdan 

U:ıttm bultmuyoruz .• , 

Rommeı kıtaları 
(/Ja8lara/ı t neide) 

İqiU;ı TtNlil 

Kahire, lZ (A.A> - Orta~ark teb.. 
]!glnde l•aytledildlğlne goönı sek.hinci 
~rdu Slrenajk lstika'!ıetinde geri çe. 
l .. tmekte olan düşmanın sırhlı unsu:-. 
tarını takibe devam etml~tlr, 1ngllhı 
ta.yyarcleri Bardja ı~ Gambot arasın 
da. dU§man taşrttarını bombalamı~ _ 
lardtr. 

Tebliğde lngiliz aTCılamım Tunus 
('~a.rmda tıfr hava m-eydMma taa.~. 
ruz ettikleri UAve olunmaktadır. 

1'omcl kıtaları 1111. ıl kurtula<sk ~ 

Londra, 12 !A.A) - 8 nci ordu 
§imdiye kadar g6rlllmeycn bir surat. 
re ilerlemektedjr, Llbyanın sıı.rp yıı. 

oıaçlnrına kadar çekılmeğe muvaffak 
o!an düşman bfrllklerlnln zannedildı. 
ğrnden daha çok olınuma rağmen 

İngiliz kol!ıırı bunran o ltadar yalun 
tJan lll~ttrmaJttadrr kt Romel mU •• 
uaC'aa menilerint hanrlamıı.k Zlltn:\• 

ımu bulamayacaktır, Romel, Trabluıı 
nııeıı garpten gelen mnttcfik kuvvet. 
lennln tehtlid! altmd:ı bu?tınduftu lçln 
kıtatarmı belkf de d"nn yolu ile kur. 
larmağa. ~lışacaktır. Bu takdirde 
Alman kuvvetlerfnl Tobruktnn veya 
Binpzjde:n vapura btıtl!irmek' ıa.zrıu 

getecekUr. BU te1'ebb~ mln mf?ıver lı;l:ı 
blr Dllnkerk o!ması ihtimali ltuvvct. 
ljdfr. 

,\ıncrlkan rrbfjtt 

Kahire .. 12 tA.A) - Amerlkan u
mumi karargdhının tebliği: 

Orta,nrk bfrle~nıi~ mittetlcr savn~ 
uçaltl:ırı, dUn dUşu:ı.a:ı:ı lutrşı geniş 

mikya.stakj hareketlerlnL t~krartaırııJ 
Iardtr. Mtiteadd!t tnarrud ke,i! l.lc:tL' 
!anndıtn so.ıır:ı motöwJU tSJıtlar ara. 
mı yangınlar !:fkatTfm~ ve 3 .ııtu~n 
dUJUrutmU§tUr. 

Eslrlu 

:z 

Ankara ıatllastt 
davaıı 

HReddi hakim,, 
talebi varid 
görülmedi 

An'kara, 1'? (\'ıtktt nınhıtlıir:n. 
tlen) - Pavlc.f, Karni1'>f \'e Su. 
leyman tarafından Ankrra !! ır 
ceza hakimlerinin \'e müddd.ırr.u
mt muavi11inin reddine c!r.ir <'lan 
i~tekleri Keskin abr ce~ m·ıhkc· 
mr-sincc tetkik '!dilerek '>Cirit :;'1-
rülmediğinden itti!akla rc•!l\iııe 
k:ırar veril:miştir. ----

Müttefiklerde 
kumanda vahdeti 

Amerika aenelkunnay baş 
kanı bir nutuk söyledi 

V:ı~tngton, 1% (.\.A) - DUn akşam 
ıiyası Dimler nknderufslnd~ bir nu -
tuk ısöylemj~ olan blrl~lk Amcrik:ı 

ordu.9'.J genelkurmay ım,,k:ınt grncrai 
Mar.ııb&J, şöyle dcml:"tttr: 
"- İglltz lmparator'uğu ile blrle

§ik Amenkanın kum:ı.nda vah1etlni 
tahııkk'Jk ettirmeleri keyfi~tl. da,. 
recek bfr h1diıte t itil etmektedit'. 
Harbe ı;irmezden Uç hafta .sonra mU 

ffllAh kwvvetlerlm!zt:ı stratejik ld:ı. 

resi ve mll§tcrek istll:n!Atımızın tan 
zlıni için bir esas pl&nı vUcude geti:-. 
11li!J bulunuyorduk. lngUterenlıl mU • 
selllh kuvvetlerini pntral Ayzenho.. 
ver'in kumıuıdut a:tına koymakta 
~teornıi!J oldutu ıtir•t· bu bUyUk 
milletin her suretle mesnl bjl'IJ.tlnd.: 
'bulunmata lmade old$nu göate. 
rir.,. 

rranıtaıa ı,ıau 
( Buıtarcrfı 1 nclde) 

Loa4&ra, ıı ( .A.) - Ş[mall Atri • 
kadakl Amerikan kunetlert .kuman. 
danı Gl. Aynhovtr bir ımsaj ~red! _ 
rek: Fr'llDSl:ıS harp n tkaret pmflerı. 
Di mUttefjklere lntıtmata davet it • 
mff tir. Bunda deiıiliJOt kl; 

"Hitk!r yurdun!,J1N t.atllA ett~ flm • 
di de dcıllanınını:aı a:mak ıau,10ı-. Ge 
mjlerj1'1.zt vermeyin. CtbelUttarıltn 

gidin, bu raUmklln o~ıoaua ı:eaıUerl. 
iliz! batırın ... , 

l"gal tamam.laladı 

Berlin. •! ~.\..,\,) - aiihtyeuı 

uk.erl kayaaktan b .<li,rUoıttne gl5re, 
mlb\'U kıtalıı.rı Franı nuı tam:ımi.~ 

i§J.&U balmnınaan kendi!.•rine leT<lj 
cdilel) vul!e \'e ~d-:fle.rl tamsmtı 

m1,1lardtr. 
,\luıaı.tar lJpeaya ıuıtlald-lla 

Mndııd. 1% (A.Aı · - Alman kıt:ı. 
rı. Fransız; - İspanyol hududuna 

varmışlardır. 

N'js n: Korilkıuua lffaU 
l~oına. ü: (A .. A) - ltar,yan ordu. 

lan ııınumi karar~Aıımıı:ı 900 ı:ıuıxuı .. 
ı·nıı teblf:l: 
Fransanın cenup uJıllinl lııgillz -

Ameıikan. ıcaraya. çı ·ını.a te:ıeb'tıils!e_ 

riDe Jıtarşı kOt'umak maksa.diyıe dlia 
dördUnc(l ordıı.ııun kıta\arı Frnnae.nın 

iu;al altında buhmmıı.ya:ı kıs.ınına 

birere:k .IS'oıı.'ı ge.rtdc ouaktlktaa ı n.. 
ra Rotuıe nehrine v•ı ıuııı•ardır. H:ıL 

l on:.lıa. 1- (.\..ı:\.) - l<>nıira. 
el Jti 'fıir·~ik. A.r!!ıerrh v.firfoirı 
!Uı.rdesi Frc:l:!rik Vin:ın 011.:ı ::ark 
ıaı;c k'"':"?lİtc~i s·fli~inc tayin cd il
miştir. Ru k"'mitc O milyon nu . 
fııHı olan orıa "arkm yiy~cck ''c 
ııılidai m:ı<ld{- ihtivncını k."'"1i!Ta . 
ır:ağ:t :r.c:nur edifr.iıttr.. J\ :ır.-..iter:ııı 
v:ızife• .. ni b~raHJm~~ı ic:_in !n
giı'falerle AmcrilrnJıl n r :ı~::.m. -.l:ıki 
ico.b·~ ·:;ı g~nicı öl<,;iidc tokviy-; cd:!
a:i tir, 

Kahire, 12 (A,Aı - Geri böl~ler. 
deki esirlerden 30.MO f Kah!rtı~ gel

kın lınrcli.ct t~ u.klıı t'~tilı. 9 İtalyan cncralt e ır ~i? • 
1'1otörlll ve ~rhh mlütezelertmiz 

;\imarı Tebü•i 

DUn Atlkallpaş,adıı.. bU tramvuy 
kazMı olmuştur , 

Cc:zajiı- lra!esi <Ie boır.hnlıı11mı5 t===============. 
fıir ro!t dü,m.:ın tayyarC'!ofoin bu-

Bcrlın, ız (A,A) - ~n ordu.. 
ı:ırı l)n"'~ t blıginden: 

Ljbya ile Mısır nra.mı.Jrıkj hudn~ 

b81.;e.slııdc A!ınRn \'e ltıı.J.y:ı.ıı krtularl 
zırhlı dli~man teşltill~r.fyle ı:etfn ıı:ı•ı . 

h:ı.rebcıer glriımııt~rllr. Alınan a\" 
cıla.rı 5 lngilliı t&yJl'UC8f dllşOrm.ll.J. 

lerdtr. 

lll'ni umanda. KCl.t':u·~ tmııli.ı..t:ı 

ve cenubunda karaya çt tı ·ıan tıcınr-.ı 

adayı ışgal cltııi."'1,...trtı;,r. Koetk:. b' l 
yUk hlr ııll:ninct söstcrmc'< tcdir. 

Henüz lıUvlyet.ı t.e.sbit edilemiy.ı:ı 

:'"_ 311 ya,ıarında dllftiz ve sağır blr 
ltadm Fa.tlble Edfrnekapı ~uınd!l 

.Acıı:"§mc önUnden tramvay cadde • 
shıe çıkml§,arkaaından gelen Bahçeka 
pı • Edjrnckapı araba.s~rn geldlg1nl 
sağır oldugıı jçln farkedemem~tir. 

Vatman, her nlf Jre:dnr tren yapmı11 
ao. da kaztınm fürtinll adamamış, tra.m 
vay altına d~en ka<lm ba§lnda.n ve 
vUcndunun diğer yerl ··.:ıden ağır ıu. 
nı ~·akalııtmlşttr. 

Yaralı, fmdadı sıhhi otomobili ile 
Gurabo. hııatanealne ktlldınlımştır. 

MüUefiklere iyi havadisler 
vaadediliyor 

Velliugton, 12 ( .A.) - Teni 
Zclanda umumi \'ali.9i. h;.va rn.<ı
re"'ali Vinve ı, bugUn şu bcym•at
ta buhınmuştur . 

"- F-:nniyetTe ı;öylcnbilirim 
ki daha iyi hnadi:sler nlacalwnız. 
Ve bu ha.vndisk'r hep" ıiz için lJir 
sürpriz ol:ıcaktrr,., 

Uzun menzilli toplar lngil • 
tere sahillerini dövdü 

Btrlln, 1% (A.A,) - A.!man de:ılz 
harp kunetıerlne mensup uzun men 
z Ui bataryalar dttn gece cenup doğ; 
lngntere lnyuımdllkJ n.skert hedetler:I 
ıı.ttış altmıı. aımı~rardır. Folkeştayn ve 
Ou.,;nL:ı. :yangınlar çıktı#ı Jt'Örülm~ -
lllr. 

lunduğu bir l1ava lim.:ıru da lnm
f:arrlımcrn dlilmi~th-, Buji körfe
zinde hepsi 16 bin tvnluk iki nak. 
liye ~crni.;i b::ıtırıJ'nrı:tır. ı~ bil}iik 
ticaret vapnru da hasc.ra u<Yra tıi • 
mıstır: Aynı bö~gede J>ir t:t;")·ar f' 
gemiSine ve iKi mulıri~ is.'lbctler 
knydedilmiştir. r.u ta:ın-..zlar:ı. iş
tirak ede nbütün tayyare ~r clön
milstlir. 

Garbf Akdenizde İngiliz ve A. 
mcrikan kafilelerine knl1il ~·apı • 
I.ın tııalTl.lzhrda Ahn:ın deniznltr
Jarı asker n.ıkl~:!en 10.500 tor :ıık 
bir VP.l'Uru batrr.n·şiardrr. Blö fü. 
nel l!attma ait J 2 bin tonluk bir 
nakliy~ gemisi\•le 4 bin toııluk 
lir şi'ehe torpi~ler isabet ettiril -
nıiı;tir. r:~ri Tribat tınrfından bir 
muhrip olmak Ü"ere iki h:ırp ;;e
n:isi h=ısar.ı. u~ratılrr ıştır. ncfı:ıka• 
halinde gid-en bir g('mj Ceza,Yir ö. 
ı:ünde batınlmıştır. 

J{nzıtbl:lnkn önünde denizatura. 
mmz bir !l!İ!eb'e bil' knfilc-11in iki 
ı:-cmi"ine torpillr-r is~bct cttinniı;
lerdir. 

"l'lımnmlnvıet maltıma~; ' 
!)imali atlantikte bir denizaltı -

ıun taarnızu.na l!ğ:ıı. \"?Jl g!mi Kvin 
Eüza.C:t sın·fıni!an bir eclit ltarp
J:\'t"misi değil 85 bin te>nh:k Kvb E
liz:ıb~t yolcu !:!'eml::.irlirr. 

Alm:ırı tanklJriyle r:ıot1MU kı
talnrı fecir \':>kti F'rnns~nııı Ak
deniz s:thi'inc gC'lmi!;Jcrdir Fran-

VAKiT 
Daıma halkın mf!nlaa· 

tini dü!:Üniir. her sayı-

· ··-la ~n ~ecme vaz?lar 

nesreder 

sanıu cenubunda ileri bru 
dıscsiz; de,·am etmektedir. 

et. hi-

DAKARDAI\! lL\LKIN' S K(i!lı'Ett 

D:ık:lr, 12 (A.A.J - Ştma!I Atrik3. 
y& yapılan A.ıncrlka.n asltt?:" çıkart • 
masamı UçUneU gUaü' ıorıımdx bstı 

l<'ranaız Afrıkası.nd;ı .sUklllıet hükU.m 
sUrmekte ve hnlk D&k r ttı.<l,yoai' 

verile.n cleva.mb rnaHh:ıntla durumda.ıı 
haber<lu.r edilmektedir:. Heı: t,a.raftaıı, 

umumi vaWjk t.m.rl a..ltmda tam b.r 
blrllklc hareket ed ı:ı halkın ıflkftn 

ve 1Umadll13 ajt habf..:rler ~uta . 
dlr. Umumi vallllk D kard ı:ı boşaltı:,. 

tılan ve l~blllllkadn bulunan alln • 

lerin kıb-tı. ile t'aail.}'Ctle ~ul o~. 
nıaktadır. Pazar akpınmda.A~ri a; 
le!e.:ırı yeri tiril v • emnjye.u.ı:İ 
bak.ınun1aıı her tUrlU tedtıirll?r al:m -· 
dıgı bjldlrllmlştlr. Dün ne:2tec!İ.h!n ~ir 
tebı.;g, Dakard3 katar. aUe. reLW:ı;ııe 
e~rlnin •e çocuklaruun Futaki Ta.. 
ıiyet!crlno alt tatmın edici haberler 
verınektcdir. 

ltatJ-aa Tclııli..,1 

llalyan resml tebllrtncteıı: 
Llb,y& ile Mı.sır ansmdald lwdut 

ho.Ltmd& d!l§ma:ı mlllılm zırblı kuv. 
veuerıe. şlddet;ij taa.rrıwarda bulur_ 
muşt,uı-w BUlrada Çctın muh:\tt.belt."!' 
cm-eyan ctmck\~dir. Almn.n. avcı!Arı 

beş dUımaıı t,ayynrw dll/iUrmU§ler
dlr, 

!\Jttli.n, l'! fA.A.) - D. N B 
ajan9run bildirdiğine gare. Mar 
sa Matruh'un <:en11p aesi:-·'..iode 
§i.ır.diye kada'!' irtibatlım lrtsilen 
teşkilleri kurtararak ceti.rıne2'e 
r.ı.~ni·ır- tililtn Alm:ın mltharebe 
grupları cen:.ıbu c:erkiden gdcrek 
İtalyan :cşkilleriyk birle~mi~ler
clir. Yazifcle:rini yaptıktan sonra 
tu mt?hareıl'.ıe grupları kertdilenni 
takibe t~'~bbis eden lngiliz!e:-le 
şiddetle ve muvaffakiyet e ~arp~ 
mışlar, b-.:ı arada bilh:ı!ea ar•lçı mu 
lı::ırebc'cri yapm1'l:ndrr. İnf!ilk!er 
hissedilen de'rece'dt!' hyıb?ar11 ~
ı·achktan sonra çölde cenup istika-
1'1'1.Ctmde ~ri ~t'kihniı,ler ve ~ 
yaıfan şiddetH ~·~inttırl:ırla t:ıtf~Jt: 
haline gelen kumlara eııp 1anmı,,1ar • 

' r1ır 

C:e.:ıeVl'C, l:.l LA.A! - \1~ tabi 
olan Fransada Alıua."l kltnlan llcmt!l 
heılt.Cıı ı~.e :rerde er.'llıt.k, ve hayvan. 
ları müsadere cıny;nlnr. ls\1c;re hu.. 
dudtmdaı..; gU rll zıemslııı clwırlne 

&lıuqlard.-ı. T~ıt h thın iş' mı • 
yeı-. Tnn yatculukta.: ~ lr..ıs.ısl ara. 
ı.ıarm BeyrU3~ dımhmılm:ı!tuı-. 

Bjlfımum nakil vasıtaları Alın nt; • 

ve lıa!yanfar tua.ltulatt mf.baıkN 
cdilnıjştir. 

Almaıı lau\ a kU\ vctlerlııe dıı:ien .> iı!; 
Londra. 12 IA.A> - Dritaoova .. 

nm ha \'a lşıcrr muhaı rlrı razı yor: 
"Cenubl Fransanın Alme.nlar tara. 

fından lstllAsı, Almııo hııva kı..:vvet. 

lcrlne fcvkalttde bjr yUk tahmll et -
mektedir. Bu yUkllJı Alman bavıı. 

kuv~t!crini bcklcnllcitğlnd,.n daha ça 
buk bfr zaınaııda bitkin bir bale ge. 
tlrruesj murıtcmeldir. 
Alınanların hava kuvvctictinl ccnu 

bI Franııanın bü1Un uçak atanlarınrLı. 
toplaıuatarı takd!ri,nde Tunuı havs 
nsıerf tesr.ıı etmek t~bbüslerl yflzdı: 
50 nlııbetlndc ağıriagaeaktır. Alınan. 
lar Rus.ya c.pllıesindea b[rçek uçak 
aıarall garp cepbe8ine snketllltier1 
IA.zım gel«ektir. Btt sı.ıretle biç ol. 
mua "fktnd bir ı.ava cepbetıl.. mey 
dana gelmiş olacaktır. 

Alman kıtaıarmın Rusya :m1bteau. 
o!.mak. Uz.ar• lııı!thı .. L1byada ki.ti 
nıikdarda uçakları olınadtklarını ı;öa 

teren birçok allmetıer .vardır. 

~17., 



-----------Bar dilden 

- YUNAN HiKAYESi 

-a-

ihtikar suçu ile milli kor nma 
mah emesine verilenler 

Son iki ay içinde bel~iye<ıe ya ' mon, Ohan.nes, Kadıköy ss.Iıir.J.Za
pı1an kor.trollarda bir tok kimse- rı, Arda., ve Nesim. manav 1sma. 
Jer milli korunma m~Jıkunts.ıııe il, Var.tan, Vasil, Rcfnel, Ova'lrl! 
verilmi~Icrdir. Bu ir,imlcri ve suı;- 1 Moda cad., Miran seyyar, Azacluhi 

t Arslrlıt EttaDyotia'dea ~:O. T. ENSON 7 

' il._ 1ar&1ı dbktl •JIDllZda) 1 Karjnoa, mı.ndalda mutemadlyeıı Le 
8 

lan .srrasile yazıyoruz: 1 Salıpazarı. Eebzcci Hasan S-ılrpR-

1 

Yli1<sek fj~'atla y:ı.ğ Ye peynir zarı, Yunus Ku~dilinde, lskcle 
sntmak gazinosu Kfunil Kadşköy, manav 

!spiro oı;. Pavli Çopoltt Y Cl!ilkliy 
istasyon cad. N. 5. bakkal Bur -
gnzda. fmncı Hn-isto Karagöz, fı. 
rıncı Fazı! Vol:!mn, fırıncı EnsRr 
Biber, ftrınet Niko, dei!irmf'nci 
M•hmet Emin Gençer, lolta!'ltacI 
Mmtnfa Sargın Beyorlu, 

~ ~p anla§I!an denizdleti ça. moııiyi ok§uyor Ye dunnad.an ona tat 
9 ı--.t--ı.....JL--1 

~YOr, dedL 1ı §8yler aöyleyjp duruyordu. Kendi. 

Mezeci 1stirnti Karaköy, Helva- Mişon Serasker co., manav Yas~f 
cı Nurl Necat=.·;ey c., ·vıezcci A. Serasker so., b<>Jtkal 1stirnli, An
nnstas Karnköy, Sıımuel Bobon don Mosa enet.. Şakir Bağdat cad., 

Doğrıı Ye sahto karne ynkııfamak 

'!!nrnr.do tahrifat ynpmnl< 
~( • &dıı.nım aözleriD! kabul e- ılne ebedjyen aadık .kalacağını, &rka.. tt 

~ ~a ka.lkt.ı. krrrak adımlarla da§larmm y&ıınıd& yemin ettiğini 1- ıoeyyar sstıcı. bakkal Yasef Ercnköy Acun FO., Kamil Yaşar !stanhul Akl::ıyrlc. 

~ ~ ladı,. Sonra prkı aö,Ylemek lorf .Urüyordu. 
-...: "

8 ba.vasx ıatedJgtni soran ke.. 
't~_ birkaç para at;lnakla lktlfa Gilzel Lemon,i, blltün ceearet.ını t<>P 
t.ı .. ~ la.yarak konU§tu: 
"~ eket dllğUnlerinde sık lllk - Eğ'cr papazm ônünde, Meryem 
~ bu ha.vamıı aözlerini Uk 1\: o rece onun ~dan i§ltmu- ananın ve AyaııUcolarun huzurunda 

bundan böyle denizden ve bıçaktan 

I\,~ C6zıertıı, kumral •açl&rın va.zg~iğlne; ve beni ebediyen terk 
"• dn.t.. etmiyeceğlne yemin edersen: Evet 

' -~ derim. 'bı la d& altm güuUJtinde blr Marino.ııun i•tediıw de zaten bu L 
~~ ••r, oı 

'~tzıu blllyorsun, lMaD bu ıar dJ. Onun &fkı uğurunda herıeyden 
'4aı lııttı ltıııttnz dll§UndUkçe, deli ola vaz geçmeğe çoktan hazırdı. 
~ltı Yor. Blr eaat aonra K&llhori klliae.!in _ 
'~tınce, Gllgoriye d!Snerek: deydiler. Papaz istenilen ıeyi yapmak 
~ &Yakta duTa.cak halde de- tan çekiniyordu. Fakat bı<:akl,ar par. 
' ~~.Lemonıye geliP lçkl dök layınıca, cUbbeaini g1ymeğe mecbur 
~~ oldu ve dUğiln meraı.imini !!aya ha. S •danı akıllı aarhO§tU. Le. zırlandı. Takdl.ııten evvel '.Marjnoa iki 
~ ~~tu ve ola.n oldu. Mart - defa yeminini tazeledi. Birinde, lncil 
"~~kaldırdıktan sonra. aya Uzerjne, lklncl.ııinde de Ayanlkola U_ 
~ tı, kı%ın glSzlcrine bakt.J, v" zerine yemin ettl O, zaten lncilden 
'hbu:zıarmıo gibi konugtu: ziyade Ayanjkoladan korkardı. 

rtrdtm, tatlı Uzüm bulmak 
~- için, 
~ daha tatıı.amı bula_ 

ı..'&ıı: ll&tt madım. 
'1\ et'den aonra etılerek kızı 

' ~ -~~t, klSyUmUz lçln feci bir .,.. ~:cuı. Genç kız, kızararak der 
~ ~ kayboldu. Bir kenara. çe_ 
lt)ı Ger, tib1 ağl.ryordu. Kaynana, 

1, ~ oı.,?ak Odaya girdi ve Gljgo. 
~ ~~11. Oda.da sea seda kesllmif-. 
""t ~. kaçl§tılar; ötekiler de 
~ ~· onıan tak,ip ettiler. GIL 
,,, ~ lta.buatan <uyanml§& benzi -
~llddet etratnıa bakındı 
~ atıldı. 
\' b.......~eltıke, lrudurmU§ bir hay 
,.bıı..~Ordu. Kondaras, derhal 
~"ı.llanıarak Gl.igorlye deh§etli 
~ ,~ !:ı&kmağ& ba§ladı. Birkaç 

~ h &'irerek adamm brçağmr 
, l'e 

\ ı. •. onu evden çıkararak aa.n.. 
'il ~~ar gtstürdlller. Marinos iYl 
~ ııonra aandalmdan acı 
<~lt· 
'-_ '1t 8ekr görtl§UrUz!. diye 

Papaz da beraberlerinde, sabaha. 
karşı blztm limana. geldiler. Marino_ 
sun adamları müdafaa vaziyetindey. 
diler. Evvela., papaz aandaldan çıktı 
ve Gligorlnin evine doğru yUrUmego 
ba§iadr. 

Gllgorlnln evinde kıyamet kopuyor 
du. Lemoniyl bulabilnıek iCin her ta. 
rafı araştırdılar. Şimdi de civar köy. 
lere adamlar göndcrmege hazırlanı _ 
yorlardı. 

Papaz aükillıet getirml,vti. İçeriye 

girerek Gllgorinin kar§WD& dikildi: 

- oııum! dedj, Allahxn hımırundıı 
yemin edertın. Kızkardef in doğduğu 

gibi saf ve bakiredir. Onunla evlenen' 
adam da artık eskiaj gibi degildir. E 
ğer okumak bllm1yoraan imzaladığı 

yeıuin ktğtdmı ıana okuyayım: 

- Meryem Ananm ve Ayanfkola. 
nm huzurunda yemin ederim ki. K&ıı 
tro VasW Herohori'nin kıziyle evlen.. 
diğim andan itibaren oı:ıa kaUyen acr 
bir söz söy?emlyeceğim ve lHUnceye 
kadar onu kalbimin bUtUn varlıtiyle 

·~· ~ ~ Oıt ada.nım arkumdan 
~ ~ ko~mllftu. Fakat 

seveceğim. 
bal~ Marlnoı Kondaraa 
deniz 

~~ ~ktazı gi~tt 
~· &.deta kudurmu,tu. Bir -
~: landaıdaki arkada,ıanna ko 

.... 
~ ~kiar! sızı birkaç defa ga • 
~' ~ Vaztyetıer<!en kurtardım. 
\ ~ 8{z bana yardım etmeniz 

\ 'l ~-:· ~
~.l~ Qu genç kızı kaçıracağım 
,~ 

11 
e karı yapıtcağım. BUtıı:ı 

)' 'llftnrı; kalbimin aradığı kıl 
~~Yo adı:m. Artık onu tanıdım 
\" Z'lıı:n. Onauz yaşayamam. A
~ ~e~~Yemln cdJyorum. Onu eı_ 
~ ~I • sonra öleceğim; fakat. 
~~ltta ll:ı.le beraber .. 
~1 • hrarınos Kondarasın §akn 
~ltt ?ll bitiyordu. "' 

'l'~laruıdan blrl .ııordu: 
' ~ıııııenı lııtemlyorıa ! 
~lt ltı iııtemtyorııa mı? Bana b:ı. 
'ı.~ Zardığını görmedin mi? Na. 

.)\.l.ıı haltında Meta kıvranıyordu. 
t "l ltoııu erııı Hiç kRdın görmemi, 
.. ~~ fUYoraun. Haydi Tesma•ya 
·t( • :Be 
\ te1t b n, !ukaı-a kıyafetine glN-

1 l'ılıt 'Vınıa kar.>ya çıkacağım. 
~ 1tııda bckley:nız.. 

ı:_, ·Ilı~· 
•. '".!\ b 

1 
itibl yapıldı Karanlık ba -

~ •I' f • 

Gl.igori durmadan köpUrtıyorda. T.a 
rUbe sahibi papaz, odadan herkeal ~ 
kardı; Gllgorı jle yalnız a>qm& A&t-
ıe.rca konufup durdu. 1 • 

Şafak eökUnce, Glıgor{ yumup.ma. 
ga batlamıttı. Batırmalar, Q&lırm&.. 
1ar kesllm1D; papazla tatlı tatlı .9C>h.. 
bet ediyorlardı. 

GOneş, iyiden l)'iye yUkaeUnce Glt
gorı ~ akrabalan önde keman t& • 
kımlyle ve papazm re!akatiJ'le .18h1L 
do bekleyen yeni evlileri bulmağa 

gittiler. 
'Marlnoıı ve arkadagıtarı mtızıka jle 

kendilerini kat'§ılamağa geldiklerini 
görllr görmez çocuklar glbl emnç • 
!erinden ağ'l&mağa bllgladılar • 

BlitUn köy halkı toplanm?ftI. Tek.. 
rar kiliseye gldUdl ve üç gün tıç ge_ 
ce mtitemadiyen dans edlldL Hatt4. 
ben de dansa gidiyordum. Bıyıklarım 
hl"nUz terleml!Jtl daha neler,. neler .. 
Hepsini sana anlatamam ki. . 

Glıgori bağı Marjnoııa. verdi. O d:ı 
kuzu gibi elli sene Sf'vgillsiyle bllyUlt 
bir ııaadct !<;inde yaşııdı; ve nihayet 
bugün iklsı de !StdOlrr. 

-Allnlınııımnrladı'k!, diyerek kap • Qli Ukara Glfgorinln kapısını 
,ııı.b•ı. ~ri henUz meyhaneden don tandan ayrıldım. 
~Urıu eınancıların yakalarını d.ı Bir saat aonrn, gUneı batacaktr, 
ltıoı:ıı~ıre.kmıyordu. mcuırlığı derin bir aUkQn kaplamıg. 
1( • tı, Kapısı acıktı; takat f<:erlde ne pa 

' il} o? d' f r1 1 , .\ı..ıth ıye s04:ıendi pnz:, ne de mezarcı vardı. !. ıı nos a 
<ı.il' k • ÖIUforlnl<:jn talrslraıını se\'t;illalnln yanyana kazıımış mezar 

l' 1~1ın. Ses tıhyorum Eakat ı~ rır.n doğru ilerledim. 
a 0~ erim a çmez. Bana acıyı lkl mezarın üzerinde kn?.mn ve kU 

'ttp1 it Ya. nıuhtncıcn rclttcn yapııma bir l>ac; dııruyordıı. 
t:: 11 açııuı. Lcmonı nın cıı gozü't. 

bir parça eltınrk vnrdı. 
.\ • J;ene: 
, :11~· öıuıcrırı :ı:.•n ınksıratını Şeh r Tlyafrosanda 

eclıkten sunra !<: r.yc d·ıt 

'li 
' onu tanıuı \C dcı hal t>a • 

1 
1
•1uaun ltH) ııedeceli \•ak•ı 

1 
1 ağzını nıcnall,Ji le tıka. 

ıı~ 1 k,zı kol:c.rı aral!ına ula. 
tltt1 ~ın n.çaı: <1.ıtıı;:eAınd n ge. 
~ı~ı bı Iraz daha yürüdükten son 
~tı. r 8A'n.cın altına yatırdı ve 

lt~,1 ~~kardığı kOçOk t;!r şişedeki 
~1~ ~ı«;eği ııuyu lle ayıltmağa Ç3 

ttt ' Rözıerini açıncn korkncu'i 
Oltn 't ~ t J.ta adığmı unlac!ı: kız n ağ 

~lltt cı Çıkardı; ve VO.\'a~ yıı _ 
•ııı ~f' 1.ın beklediği Y"' e do~ru L 

1 ba§ladılar. \ 
• lıırd ları, elleri kUreıuerdc bck-

ı. 

Büyük Alman edibi Haupt· 
man'ın yeni bir eseri 

oynanacak 

Uilüınüüleki Pazıırtc 1 nkşumı :ı 
nt 20,30 da bü.) ük Alm:m edibi Ge•. 
h:ırl Hnuptm:ının 80 ynşın:ı girl ı 

ıııüna!'iebelile Şehir Tlynlrosıı <lıram 

kı-;ıııırıdn mulınrrlrin J\ollcJ Kranın 
ıon i~iınli piyesinin tenısilınc bnşlu· 
nacaktır. Ph esi lercfimc eden Seni · 
h!l Göknil lir. Ilıı hüyiik tiyıılro nw
harririnin iki e erini ,·:ıktiylc Sc
tJir Ti)nlrosu "Yeı1i J.;öyiiıı Zcynl• 
lıl., \'c "ı;nnrş hnlnrkeıı., Mınlcrilc 
()\'nnıııış \'C lıolk larnfınılan ı;ok lıc 

i;cnilmişti. 

Soldan aağa: Ytlk~k fiyatla gıda madde i ,.e 
l - Gezip dolaşan (iki kelime) mal satrnnk 

2 - Hizmeti iyi olan (iki kclimeı. Nalbur Nıko Mahmudiye, çi-
3 - Alfabeden iki harf )'anynnn, ,·1c1 Anasto.s Volonidis Musta1n
zıvırın kardeşi, eşya 4 - Uzuvlaıı · J~sa, çorapg.ı Nesim oğ. Sami Ka
mııdan, bir madenin cilnsı. 5 - raköy, arpacı Recep oğ, Nıyazi 
Atlarken söylenir, .Anadoluda eski· l'~rkiler so., Tuhafiyeci lsrail kı. 
den yirmi kuruşa verilen isim, G - zı O,ie!li. kir~ççi Al::du'lah Öôer. 
İskambil desle.5lnde bir kuğıt, clı:ı !:5~pon Davutoğlu Be~·oğlu Halıkııa
bir tarafı. 7 - Herşcyln tersinin 7.urr. Mehmet Lütfi Açıkgöz Ea~r
tersl, bir yemiş.8 - Aşıklarııı ;gönüı rıli <'ad., Şakir Nurettin .1\ lenıclar, 
gcçirişi,köprü civarınca lıir ~emllw I ı\li Ahmet Akgilngör İsmnıl Ha. 
!) - Kurum, Jıaşına hir (Ç) gelir.-;0 . mnzan Söylü, Avrnm Nesim Yuy
niz ağır bir dirhem olur, hir rc.11.:. no, Ali Mustafa Özbalkan, Nikn-
10 - Hafifçe ısıtan, güzel, 1 ı - im oğ, :N'emam Ö:iltltal, Ali oğ, lb-
.Arkadaş. bir yemiş. rahim Cinfil Fa~ l~ahimp.ıfia 

l"ııkardan amğı: C,. K~ap Adala ... Krrtasinci A!i 
l - Zenci,knlfn (iki kelime), n· Koçlu Meşrutiyet eed., Rıfat To. 

yın etrafındaki, 3 - Bir emir, 11 • pal seyy.,;r saucı, Abdi Şenyı!zlU 
sırda iblr mnbut, hlr mP.\'slm, 4 _ çıvici Knpalıçarşıda, !:(>rapçı Ab
Uyanık. kelime kitabı. 5 - J\um:ı lıns Ruhi kapalı çarşıda, çivici r.i. 
şın Hi)ii, kırılmaz cam, hir emir, G 
-Temiz Ye sar, sizli değil. 7 - Sn· 
çını düzeltmemek .• 8 - Çallırrnn e· 
dntı. bir rie\'letin para!ıı, iplik, !l 
- Hii:vük şişe. bir renk. 10 - nudr.
la, m<'rdan. 11 - Kızıp konuşnıı · 
:ran. 

Yeni Eserler 

regoz T:Cltakn!e, Hnsan Dilman 
Yem.iste. 

Sa~ısta ihtikir yaımuık 

Bakkal Beytu ah Ç:ılkaya \'C 

İlya 1.byiet'ğlu, çıvıcı M::hın~t 
Kaplan Tal:ıUk.:ı.le, telci Fuat Se
zen Tahtakale, Kirkor SefaP.a.las 
Euhibi Taksim, Jozef Kosik Erkın 
kollektif 6irketi, müteahhit l~gıp 
l"ludağ, kaynakçı Avni Ynkm Sir
keci. İzzet Şafi ..A~mnaıtında. cam
cı Hayım Hatem Ketencilerdc ku· 
ma5çr Atıf Azizoğlu MnhmutpaşR, 
';uhafiyeci H:ıynn Özrosso Mnrpm:
çulırdP., tuh.,fiycci Cir~gC'Z Be
yoğlu. Aııdon l\asapoğlu Galata, 
Ang~liki '.:\fC'IOO. çikolnt'\ fab., 
ı~ada fı'yath' ekmek, un. karne 

ııntmalı '"~ lıarncsiz cli:m~k \'Prmf'I; . 
1hMlıim Abdullah Mutlu Mum

hane e:ıd., Mehmet Ali FC'lınmeı•k 
deposunda, aşçı Ozeyir C'ğ. TcY
fik Hahlpa~a soknk, n"!-;1 N111: Ka
eanlnr cad., bn.kkal H::ıc;an Fehmi 
(;tiler, Ottan Gilldbnhıır AbtlU'e 
zcl s~yyar, :;erif Deniz, H-ısnn Öz
cün, bakkal Hüse\'İn cığ. Ali Be
roğlu Mesrı.:tiYet. 

Ha.san Hliscyin, Hac::ador NikR
t"M>, Alıınet Osman, HaYnli oğ'lu 
Ahmet Casun seyyar, Ha:."Rli oğ. 
.\hıne~ Camın &eyyar, l\furteza oğ 
tı. li Gl!ndozan seyyar, PRnav::ıt lkı 
1.I Desp\na. Fener Ncı. il, Ali oğ 
Osman Berkttirk Balat Köpr'·ha~r. 

M"Jctnfa ot. Tufan Yılmaz Cıbali 
Mebmet oğ. Yum•.! Öztü11k K ..m~r 
ahı No. 12, gt:n=on Mehmf't ~:ı.n 
Üniversite lokantası, İbrahim Kn
raboyn Tophane. 

l\lalı sntı.:ı. arıetmcmck 

Fırıncı Anasti Galata Nera•ıbey 
bakkr.ı.1 Dimo N:ı.cati1>ey, Ltitfik 
Fındıklı S:tü..+ii mczecı A.rtiıı olt. 
haci Çağlı Şisli, :ıalık'>J J<-:ı:o J{:ı
nar Şıır.li, Ag::ıtanğil".ls l~:~ ,,fıu Fa 
lıkpa.zarı, Pctro AYadis K2h·on
cu. Mihrm E:.ılyozoğ u let

0

ık'al 
cac!dcsi, 

~:ıti Karomcn, Veli o~. ~·ı:nan 
~ıraymcydanı No. 4'1 {)<ı;r.1n ,ığ. 
Hikmet Kuluk, Kenıtı! Aktan An
kara n:ıkhyat ambarı, r.ıan:f::ıtura. 
er Rober Finc"tır1Jnroa, dvici Jak 
To1<.do Tahtnkılcdc. Meh:rıpt Re
fik Sirk,.ci, İbrahim Azaıı-sov. 
meyvncr Nesim D<morı ~l·rcaıı 
kumnşç: Pa~adoplos B!\!l~.!knrr, 
lfn-daYatçr Abu:ıf Tahtnknle b11k
ks.l Yorgi, Foti Beyoğlu kt;m'1~C:t 
Vit:ıli Ahitu Finı.-ancrlarda. Mu"
tafa KUçUk Cengiz motörU k:ıpt~
r.ı, Hnkltı Genç Ayancıkta ?akk!tl, 
msnifuturacı Rafael Fıncarıcıtsı. 
da, Orozdibnk mn~azası Bnhc:ekn
pı, N:ko Galata. Lütfi GUlr~ Eyüp, 
AleluıandirOs Eeyoğlundn. I.okınan Hekim - Yedinci cildi ta

mamlayan (40) numaralı Lokman 
Hekim cıktı. Cümlıuriyet ve dil bal .. 
ramları, CümhuriYelimizin ilk sene· 
sine ait olan ve Sultanahmet minn• 
relerine tariht ve bedii mahlpalııı
la yazılmış (Ya Hazreti 1-"nlırln· 
lem!) JC\·hası,. içki sarfiyatı olduk
ça hastahklar çoğalacak, kadınların 
adetten kesilme dem, :kışın tnTc do 
mat&; yemtk, insanı a,ka getiren 
pehlivan yapan yemiş, bedava hafü; 
slr1ce y:ıpmak !gibi fnkalcler v.,r• 
dır. 

::adık Tuca .seyyar TakE.im pey. 
ııirci Mehmet so. No. 6, K:-ı~tnl 
r.azinosu Ci1.mlıur.iyet me;;'{lnnııı
da, Halk gazinosu Tnltsim s~:aEer 
\ iler cad. No. 97 'I'ukı:im. H:J'!lnti 
tı1biat lokantası !stik!A} cact. No. 
54. Beyoğlu, Yordan lokantası Be
yoğlu, sfüılU saksı sokak No. 21, 
Arda§ krz:r Maru.Jıj, Kirkor oğ, A
uı t ve Murat, Abbas Ali Ökdem 
Tevfik Öz, Hüseyin Hasan K:ı: 
bak, Mehmet Abdıllgaffnr, Mus
tafa Çelikkol, L\hfi Güml.iştclün, 
Osman GUleen, Hamit Gille:-, ö. 
mer Uçar. Sadettin Demir, Bedri 
Yalçın, Az:!t:i kızı: Mnhidcı, J\"irlaki 
oğlu, Ramazan GUldürtir, Mutıtafa 
oğlu, R.runazan Güldilrtir, Mustafa. 
Memduh Küçük, Parseh Snyan, 
Memduh KUçiik, lsmail Özkan, 
Nurettin, Ali Osman Mehmet GU
ler Hüsnti, Fahri Umur, Maksut 
Boycaz, Me~t !şce. Veli Sa.rr 
Nikoli, Abdullah Kol, Ahmet Ak~ 
su, İsmail Korkut, Mehmet Ali, 
Abbas Ertuğnıl. Re.mzi, Nu!ret. 

Bu haftaki Ankara 
Yarışları 

At 

. 
Zoagaldakta 

Gazetemize Jla%ılıyor: 
Halkevinde - Çakır Ali, kanun 

adamı, pfyeı;lerile k~ çalı'1'llalan.ıa 
ba.,layan Halkevimiz: temsil kolu 
seneleri 30 Birinciteşrin Cuma gti· 
nü akşamı yiiılerce güzide :oeyir:i 
ônllnde Şamil Mustafa ''e diger ar• 
kadaşlarının çok muvaffak oldullu 
l<abraman piyesini temsil etmişler .. 
dir. Degerli JlnlkeYi Başkanımız bJ 
yük sanatkar Eınin Be1iğden acılan 
Halkevi temsil kolu rejisörlüğiine 
Eminönü ve Ankara Halkevi sahne• 
!erinde çalışmış yeni Zonguldak 1;11 

ze(esl muharrirlerinden İsmet Kı• 
zılalmayı getirerek bu kola hülün 
hızı vermJştir. 

Öğrendiğime ~öre kış mevslmıc• 
'de geni~ capta temsiller ,·emıclr, 
baltA yakın vilô:retlere gitmek lcın 
hanrlıklar devrun clme1:tedir. 

Doğu mecmuası 

Neşriyatın bütün varlıAi:e Ulus 
mcııfanhna calıştıAını ve Ulusun 
ağzı , diJi, gözü olarak .kullanılddlı· 
nı pek yakından anlayan Zongul ~ 

dak münevverleri bu alanda büyiik 
ç:ıplnki endüstri bölgemizi :·urdun 
dordüncü derecesine çıknrmı,ıar • 
dır. 

Uzuu yıllardan beri yılmak, yo• 
rnlınak bilmeyen azmfle çalışan Ye 
Zonguldaklıların seYgislnl kazanan, 
Akın Kara Olfuz hartada iki defa 
cıkardığı Zonguldak ,.e onb~ gün• 
de bir neşretUEti .Kömür sazctelcrf· 
ne şimdi de yurdumuzda bilhassa 
f st:ınhuldn Ankara da ekserisi m~ 
bus olan ve kıymetli ycmlnrilc ta• 
nınmış münevver otuza kadar yü~· 
selen bir yazı ailesinin loplulu{:u 
ile 41 sahifelik Doğu isminrie hiiyük 
bir Ülkü ı:ta7.ctc~i çıkarmıştır. 

Bir seneye yakın Umran l';rzı! 
~fıır.:ıffer Soysal, lsmeı Kızılulrnn, 
1\emal Xoynn, Galip. Funl, nehçet, 
Gönül, YC Hiiştü Onur gihi sene \'C 

ı.:iizl•lc bir yazar ailesinin kıymcllı 
y37:ılnrilc süslenerek neşredilen Ye 
ııi Zongıılıfnk s:ııelcsi imliYaZ s.t· 
hihi ,.o neşriyal müdiirii Aşlr Bilgiıı 
Er idaresinde C. H. P. lriarP. Hey<' ... 
ti aaıı;ıııd:ın Ali Rızn fncc . Ale;;ı 

ılar n,!ilııııun devir olclılh ı::ünd~n 

heri binleri n nr. okuvurulnrınd.•n 
:ılılığı hızla terakki l'lıniş olgun \'<' 
ılolı:ııın '.\ ı11.1l:ırı artmıştır. 

HnlkeYimiz dergisi olan K:ırn Fl
masın bir :ıydır neşriyatına ::ırn v• .. 
ren Kara f nd nln ıfc foaliyl"le ge; 
ıne ha heri Zonı;rnlılnAımızın lrn al.ın 
na rlörılüııcü clererc',. \ iik5e)mr.~ı· 
ne birer delilılir. Mıı.~ fa{a 1'1111ç 

İsmail. Kadri Umur, Rıza oğ, 
Kadri Sirkeci, DuTsu.n Ali Tahta
ıkale, Şül Bilimontol Hamidiye C., 
Hasan Arısal Postabaııe C., Sa
dık Keskin Ha.midiye C., Ahmet 
Dayanrk Postahane C., Klarana • 
von Fillbe otelinde, SLlteyman 
Faik Top Sirkeci, .Mehmet Bay 
seyytır, Mehmet Ömer Sefer Re
cep seyyar, Yascf Liio TRtahaka
le, Hasan Hasan Arpacılar Hü
seyin Ert.mez Nöbet'hane. 'navit 
l{arniye Talıtaka.lc, Mehmet SUva
ri Ankara. cad.1 Hilmi Ege An
kara. cad., bak Konrino Arpacı
lar !sak Valıran Serdar so. N. 12, 
Yasef D:ınyf'dane Tahtaknle Be. 
kir Mehmet Yeniçcr,i cad. N. 84, 
Abbas oğlu Behçd. Aksoy, !stefan 
oğ, Mğmtrç, 

Ankara aoİıb3.har at yarl§Jarwın 
ıckU:lncl hatto. ko§Ulan önUmUzd-ıkl 
pazar yapılacaktır. Koşuların prog • 
ramını kısaca veriyoruz 
BlRlNot KOŞU: 

üç yqında yerli &a!ka.n Arap ~a1. 
ıarma mahıru.s, 

ı - Şıılıln. 
fidNot KOŞU: 

Sene zarfında hic kOfU kazanma 
mıo Arap o.t.ıarma mahau.I, meısat~ıııı: 
2000 metre. 

1-ALOK, 
2-Yılmaz. 

t!çt)NO tlKOŞU: (HJ\ncllkap) 
Dört ve daha. )'llkarı ya§takt eat 

kan Arap atllLI'llla mahaus, meııa!c.ı11: 
2200 ımıtre. 

ı - Bora 
2 - ~yıa..ntek 

3 - Tarıan 

4 - Kxruçar, 

DöRDtiNot! KOŞU: ,. 

62 kllo 

'59 " 
'57 .. 

'50 " 

Sene zar!mda biç ko~.. •ıı:azanma. 

mıo İngiliz taylarına mahsus, meaa. 
fesi 1200 metre. 

l - Zal, 
2 - Zclırlmar, 

S - Karmen, 
Tevfik YUce, Sakrat Çatalbae, 

İsmail ~y,Eliso Köfe oğlu HU BF.ŞL'\'ct KOŞU: . , 
seyın, Mebnıct Hıra, Ali Servet, üç ve dab& yukarı yqtakj İngiliz 
Abdullah oğ. Salim Aksaray or- at ve kuırakJara mah.sua. Mcııateal: 
du cad. N. 320, Abdullah oğ. ~Ü- 2000 metre. 
leynuın Demirhane ead., İsmail oğ, ı - Dandl 
llısan seyyar, Hasan ()ğ, Kadri 2 - Demet 

70 kllo 

68 " 
Çelik KUrkçii b!ıtP, Hn!an oğ, Mi. 3 - Komisarj 60 .. 
tat Eyüp Şehremini Millet cad .. 
Ahmet oğ, Hakkı TJçarer, !sraiı 
oğ Salamon Balat Dc-mirhisar Mi 
flon oğ, Simonto Suhanahamıım, 
Ramazan oğ. Mı.:ırnfa Şe:ıiikdede 
~nlkıms3ğ4.it, Mu:stafa oğ. Reyhan 
Yök Beşiktaş Köyiçi, Anastos oğ. 
I .. azari Arslan BtŞiktaş Tilrkali. 

Abdullah oğ. Feyzullah Hancı 
oğ. Beşiktaş ~npaşa, Durmuş 
rğ. İbrahim Etem Beşiktaıı Hasf .. 
rrn, Emin o./!lu Yıı:ruf <lzcan Bc
t=ıikta~ Şair Nedim cad., Ah~t oğ
lu Remzi Türe-n Şişli Me~tiyct, 
Nesmi oğ. Ha~ım Ortakfty Mu • 
nıkkit so. Ali oğ. Zeki Gene; Be
~iktaş Nilshetiye cad. N . !\7 1:.Ialit 
oğ. İhsan Bayrak Beşihtaş Koy. 
ic;l alay B. so .• Sana oğ. Marko Co
lakoğlu Arnavutköy Körk cd .. <::e
mil oğ, Hikmet Uma:rca Ar.iavut
köy No. 6, Osmnn Kalfa Kuruçcı;
mc Tramvay cad .. Niko F.konomi
dis Arnanıtköy Birinci cnd • J{}o
rotos Beyazgül cad. No ıo. Mi
hal Eeyazgül crod. No. 7, flu-:ir 
c:ğ Karabet Ballal{ so. No. 23, Ka 

Amerlkadakl 
Fransız besapları 

bloke edildi 
V~gton, 12 (A.A.) - :Maliye na 

zırı Morgent.&v bamn toplantı.ıımda, 

birle~lk Amerikadak1 re.ıımı bUtU!l 
Franeız hesaplarmm bloke edlldlğlnl 
takat blrleıik Amerlkadald husust 
Franaız menfaatlerinin ne olacağ: 
ıtakkında fikir beyan etmenin hcnOz 
pek erken olduğU.nu ılÖyle~tlr. Fran 
aa 11.c fa mübadele.sine alt olarak Is. 
tenecek llsanaıarın d:kk&Ue jnceıene 
ceğin1 söyljycn maljye nazırı, I§ b~ 
kımmdan bundan evvel verilen b•1 
tün lisaneların geri alnımıı olduğu 

nu da U~vo eylcml§tır. 

Yeni Ginede 
Japonlar eıas mevzilerinden 

atıldı 

dir Öğretmiıı Beyaz.ı:Uı cad. N. 2. General l\l&k ArtUrlln kararglhı 
MihnI Suadiye ylfıjı, Ömer Kml- 12 (A.A.): 
toprak, H"!lvacx Rıza Söğütlüçeş· Ye.ni Ginede Japonlar Gonarideltı 
me cad., Ht:sc)in SöğütJü':eşme esas mevzUetjnden atılmıştır_ Yedi 
cad., bakke.1 İhsan Mühürdar r:ad Japon avcı uçafı tahriP edllmlştlr. 
bakkal 1stavri Muvakkithııne rad.. Şimdi if§a. edildiğine göre, ıeten 
bakkal Sava Yasa cad .. m;ınAv A- ağuatosun 27 •inde Japonlar Sata -
1i Glineş1j Çe!:me sok, Nami . .Ma. 1 mon adııtarına saldırdıkları mmtuı 27 J 
Jik, Yascf, Hayık, l\asp~r. Sala- tııyyarc 'koı.ybetm~lcrdlr. 

4 -Sittkap ao •• 
Çifte b3.hia: 8-5 lncl koşular ara 

smdadır. -

Haber al~ g!lre Haber refl. 
kimiz tare.fmdan okuyucu!arının An_ 
kara k03uları mU§terek babialerino 

l§tirak mUddeU pazar günU saat 11 e 
kadar uzatıımıotir. Aynl zamnndıı. 

mtl§terek bah1a alpari§lnde bulunan 
okuyucularm kaz.anan blletlertnln be_ 

dellerı pazarıesl ~n aabahı 8&8t ıo 
dan itibaren tediye edilecektir • 

,.. 

' At yarışlarında 
kazanmak için 
Nasıl 

oynamalı 
80 sene, dünyanın eıı bllyilk ya.

n§larmcbı. l'e bUttııı Derbl yarı5lıı. 

rmdıı. {stlsnasız olarak kazanan ''t' 

kurdnğu blr alııtemle h~ yaııtlma. 

yan O. Wllllam'ın m~bur eseri, 
Türkçeye tercUme edllmlt Ye nefis 
bir r:ekllde basılmıMır. 

Yarış merakhları 
TUrkgoyo ilk dc!a tercllmc edilnı}, 

olan IJa eserden mutlaka f!tlfadl! 
edeceklerdir. 

Fiyatı 30 kuru§tur 

Vakıt kitabevinde 
bulabilirsiniz 

lSTANBUL 

JZ-ll-W2 Fiyatları 

KDpa:-.ı~ 

Londra J Ster!in 5,24 
Nevyork 100 Dolar ıao 15:> 
Cenevre 100 İsvlı:re Fr. 30.32~ 
Madrld 100 Peu.ta. 12.937tı 

Stokholm 100 İsveç Kr. 31.13" 

ESHAM VE TAID'lJ.A'.J 1 
Sıvas _ Erzurum 2- 7 20.l"ö 
<;ô 7 B!rlnci tertip Milli mU. 
:Müttehit Ermls konserve h!a e 1 
dafao. iBt.lkrazı 19 - ' 
Aslan çimento 7 .~ 1 -· 

===========:::====::.::~ 
SAHiBi: ASIM US 

Basılc:ğı 1erı V AKIT M.A TaAAS: 

UmumT Neptyah kime t'!d1'1' 

Relıic Ahme~ 'i..,..raı"' 



-·-
Resmi dairelere 

- ___ .,. ____ _ , 
Türkiye Ctimbarlyetl ' ZiRAAT BANKASI 

&Wlllue ıart.bl: ııws. - Sermayea: 100.000.000 1urıı UrMı 

~ ve ajana adedi: l6li. 

zını "°° tıcaı1 her oevı b&D.ka muameleleı1. 

Para b!rlktıı·enıere 211.000 Ura ikramiye •eriyor 

.uuı """'""""• kumoa.ab •• .,..,.., .-= ••••P••<'DO• I 
"' u ~ ıtram ooınn•nlara eeııeae • cıe.ıa Oülltcelı JWr'a ~ af&IU!aıu 1 
., a.ııa ıore t.kr&mlye dalJUlacaktlr. 

' adet ı.ooo ~ '-008 ıın ıeo adet st ~ ~ooo 11re 

• IOO • Z.000 • ltO • IG • &.800 • 
' • .. • ... • 181 • 111 • 11,JOG • 

11 • LM • t.000 • 

Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden: 

ldaremjzt!e kurs ve altaJ J'Örerek maklnlat ve be.§nıaklnjat, teknik 
bUro persooP.lt v~ fen memuru yetifttrilmek llzer;ı lUzuıuo kl\dar eanllt 
okulu mezunu aunacakrır. Yapılacak kabuı tmtuıımtndu gösterece.Uerı 

muvaffaklyete g&re aanatk!r unvanfyle ayda 100 llraya kadar Ucret verı. 

lecektlr. 
Bir aenl':lk sitaj m!lddetini muvaffaklyetle bitirenler t"scll edilir. Ve 

mUteal<ip kurslaı11aki (muvaftakjyet.!erine göre merku, atelye ve dep.1 
teknik kadroa:.ı d>hlllnd3 terfi e<rerler.) 

Aranılan tartlar §Unlardır: 

1 - Sar.:ıt Ö~ulu ml!:r.unu olmak, 
2 - Aııkerııg nl yaomıı bulunmak, 
S - Ya:ı otuz.u geçmemjş olm&k, 
4 - Ecnebt ile evlı olmamak. 

Talipler ~r dilekçe ile 30.11.942 tarihine kıt.dıu btanhtıl <Haydaı-pa. 

••• Sirkeci}, tzmlr Balıkesir, Ankara, Kayıerl, Ada.na, Malatya Esklş~
hlr, Afyon \'e Erzurum'da işletme mlldUrlllklerlne m41ra~'1.t edeıcekıerdir 

Djlekcey&? ıır.tfö adrH yazılacak &4&ğıdakf evrak ll~~tirllecektlr: 
l - Mektep diploması, 
., - Do!l'ruluk k!ğıdı, 
8 - Aft kS.ğıd.J. 
4 - As~erlü. durumwıu bildiren veafka ve nUtua cUzdaru. 

MUaabak!l lmt!hanlan Anka.rada yapılacaktır. Şer&ltt balz olanıarm 
AnkarayP kadt.r aeyahatıerl temin edllecek ve imtihan günU adre&!erlne bil. 
dirilecektir. (12U) 

Falih lJçüncü Sulh llukuJ.; ilah- • 
kımesin<l11n : 

942j713 
1 

Çanakkale Eccahaıta Siddilbahir 1 
askeri lnşaıılında Sl\'D<'Jlık etmekle' 
iken halen ikametgahı meçhul ll:ı• 1 
mazan Sı\'ar aleyhine karısı l\lüzey ( 
yen tarafından açılan sulh leşebbü. 
sü davasının muhakemesi 30. l t. 
942 saat, 10, a talik edilmiş oldu • 
ğundan ye,·rnil merzkürde mnhke 
mede; hazır bulunnınsı aksi takdir· 
de da,·anın gi ·ahında bakılacajiı 

tebliğ makamına knim olmak nzc-c 
IIAn olunur. ( 41644) 

Cskildar Sıılh llııkuk llôkfml/. 
ğinden: 

9~2/351i 

t:h iye ve Zekiye 

t• ~kiidnr 1 hsaııiyc ali sokak 100 
No. cin 

Uavncı Sabri \"iğin tar.ıfınd.ııı 

alel lıinizc açılan mlr:ı ın taksim• 
davasının irra kılınnıaktıı olan mu 
hakemesi e~nasında: Yukarıda V«• 
zıh ndre,inize glintlerilen davcthc 
de ııclresiııizin ınalı.'.ım olnıadıııııı. 

dnn hııhi le hı 1 ;i tebliğ iade edilmiş 
olmak la tebli~:ıı makamına katm 
ılmak üzere size Hı gün mticldctie 
f~n~n tcbli~:ıt icrnoıına m:ıhkcmeec 
:ırar verilmiş ve mııh:ıkcınenııı 

1 ı. 11. !H2 Pazartcc;i ((iinii sarıl 10: 

Kor.atll Sulh /lukuk lldkfmliğin· 
dtn : 

Gölcük deniz fııhrikalarındn tor• 
nocı Osman Y1lmnn tarafından Cs· 
küdıır Valide rnmilnde Q.,mnnpaşa 

sokn!ıında 7 No: evete i\lunciyc oğlu 
llııhi namıdiger Şakir Şükrü alcy. 
hine acılan lrntı nafaka rlaYasının 
dava olunanın ikamelgiıhı helli ol• 
mamasına binaen iltınen yapılan 

tcbliğata ''e glyap karannn rağmen 
gelmcdlliinden gıyabında yapılan, 

muhakeme sonundıı ı1nva olunanın 

1!l yaşında hulunduğu anlaşılmakıa 
da\'a olunan için annsı Munciycye 
verilmekte olan a~ dıı 12 lira nafaka 
nın 3, 6. 942 l:ırihlnden ilibarf'n 
kesilmesine ve m:mırlfi muhakeme 
niıı rle dnvn olııııanılan alınmasın& 
7. 10, 912 tıırlhlnde karar verilmıs 
oldııjtundnn işh11 kararın illin tari 
hinden iliharcn R Ftiin zarfında terı 
viz clınC'dii!i lakclirde hilkmiin ke~. 
bi katiwt r IC'rcği ilitncn lehli~ c.• 
lunur. ( 4 lli33) 

tlan 
Fali lı as!. erlik şubesinden 

Milli Miitlııfna Vek(ıleline mck-
tupla mürnca:ıt eden F.11ih Geycc~ız 
c.•cldesi 16 No. Ju hııııede m<>rhnm 
miiıckııit üst ldhncn IJa~an Niyazi 
kızı Aliyenin \'ac;I \'C Yekili umuru 
Ha~cnr) i ı;ırM<'rrliği :ırlrcsıe hulama 
dık. Mıııt l\fiiılnfaıı Vckilliı:linin \'e 

ı trılık l'rlılmi'> olı1uEıu lehli!; \'e ıtı· ce,·ahıııı alnınk llzcrc acele şııbc;1~ 
··- olunur. (41630) ' gelmesi. 

YA r 1 T 

• il 
Resmi ilanların m.m·cii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlar kollektif 4irketidir. Bu •irket iıte.,.O 
ferde ve gf.sterilen günlerde ilanları muntazaman nsrettirmektedir. A-:iıeıi lnanbul Ankara caddesinde 
Türk Basın Birli~i ve ortaklan resmi ilanlar kollektif 3İrketidir. 

SEHTP flYATNOSU 

W'f \\\ ~.::: .. :. -: .. 
il IJ~U\\ &OMJOI)) &ISM> 

AsriJe~en Baba 
L'umartesı ve Pazar g11nlerl 

16.80 da Matine 

İstanbul A Iiye 9 ncu Hukuk Hi\· 
kimliğinde'l: 

42 ;G26 

l\lannik tnrnfındnn Gazaros alcy 
hine açılan hoşıınmıı davasının ne 
lice·inde: Evvelce davacının istilı

sal evlediği ihtar llfünı semeres•z 
lrnlclı 11ııırlan larafl:ırın medcnt kamı 
nun 132 ve 138 maddelori mucibln 
ce Jıoşanm:ıl:ırına ve masarifi mu 
hakemrııin M. aleyhe aidiyetine mii 
tedair ~adır olan 26. 10. !H2 tarihıi 
ilamın bir sureli .M. aleyhin ikamet 
~fıhının meçhuliycfinc mehn i m:ıh 
keme dh·nnlınnC'">İne inlik ,.e gne
fe ıle neşri tıırihlnden ilihııren ~O 

gün zarfında M. aleyhin temyizi dıı• 
vn edemediği takdlrrle hükmün kat 
fyel eyliyeceği lehli# makamına h 
im olmak fızere iliın olunur. 

(41633) 

Kocacli Sulh Hıılwk Tlôkimli4iıı
den: 

İzmit Çavuşlu K, den Ali Cctinta} 
tarafındnn hınnbul llawlarpaşa pi' 
lavcı hayırı No: 5 ele kereste mlife 
ahhldi Hac;an Küc;kü :ıleyhine aç .. 
lan mnden rlireği imııliye~inrlen nla 
cak rlava.,ının dnv:ı olıınan ınyab;ı,• 
da yapılon r!uruşma sırasınrla da 
vacı dnva olunan yemin le\'cih eı~ 
mi~ ve mahkeml.'<'e rlc 3180 nılel ın:ı 
r!en dlrc~lnln <la,·ııcıdan leselliirr 
etmemiş olch:~u hususunda dava o
Iıınona ilanen ~·emin r!a\'cliyl.'c;i ten 
liğine ve muhakemenin 26. 11. 942 
Perşcnbe ~nat ona bırakılmasına 
k:ırnr \"<ırilmlş olr!uğundan rfR\'a o 
hınanın yemin etmek üzere muay. 
:ren ıtünıle mahkcmel'e gl'lmesi alr

si lnkrllrde Yl.'min cdcreı:!I v:ıkiah 
rın sabit olmuş nn7.ıırlle hakılara ·, 
hiikfim Yerilecc-ği ilı1nen 1chliğ oloı
nıır. (416:l4) 

- Bir Kalkas 
Romanı 

Bircolc unboncı dfllu• tucünu 
edilmiı olan bu eser. Niyaıi Ah. 

met tarafından de>Drudarı doDrv. 
ya Gürcü dilinden tercamt tdl' 
miştlt, Baştan ıono kadar aşk 
·ınt·ern ve knhrmı 1nf1k menkıbe. 

lerl llt dola olan bu neffı eıeı 
Tı1rk mafbuatrnda ilk nümıınedlr. 

nyab f-0 llnın• ol&D .., _,, bo 

llAoı ı.teaıı» rettrfllllere Vaım KJ&a. 
bevtncte yttr.de ~ telu.DAtla ıo ıro . 

nışa verllnıelr1edlr 

1 Mevcu~u R7.:almuh,- \ 

Kocaeli Sulh /lukuk llôldnıliiiin
den: 

İzmitte Hayriye Güney tarafııı 
dan Üc;küdar Bai!larbaşı köy bürc• 
sunda memur Alıınet Hamdi Güney 1 
aleyhine açılan nafaka dava,ının 

gıyabında yapıla!l tahkikat sonun " 
da :lnvacı Hayriye ile iki çocuitıına 
elaya tarihi olan 12. 8. 941 den il" 
haren ayda 25 lira nafakanın alına• 
rak davacıya vcrilmec;ine ve 100 ku 
ruş illim harcile (469) kuruş masao 
rifi muhakemenin de dava olunan. 1 
<fan alınmıısına 3. J 1. 942 tnrıhindı 
karar verilmiş oldu~undan bu kara 
rın tarihi i!Anrlan itibaren (8) BÜ" 1 
rnrfında temyiz elmedi#i takdirdtı 
kesbi katiyet edeceği flônen lehli~ 
olunur. ( 41 ll:l5) 

IKAYIPLAR1 

ASETiLOPiRiN 
GriD - Nezle - Bat ve Dit airıl•" 

SOOUK A.1..GJNUGIN 4 KA.RŞI TESiR! llA 1'111do 
j ilk .r.art ve ıo llk tUplert her eır.canedea a,ray11111L ................... ~!--~~--~~ 

Devlet Denizyolları lıletme Umum Müdürl~ 
ldart>ınızce!" tekaüt, dul ve yetim maaşı a.lıp da. ıon defa 

neleri verjleıı ıul" relııle,.inln ikl§er kıt'a fotograflarl!e vprtııil ,ııı'I 
beyannameler.le beslemeA-e mecbur olarak gösterdikleri etradJ -
hUvıyet cllzdanlarlyle birlikte bir zart içinde 13.11.942 alqalll 
Zat İ!!lcr· mUd!lrlilğUne teslim etme!crı ll!n olunur. 

Beyoğlu Vakıflar 

l'eniköyde Molla Çelebi cami] lmıımeı n hJtabcti 
Yafkapanmda Makbul İbrahim paııa ,. ., 
Ka11ımpa9ada Çatma meeclt camlı ,. ., ve~ 
tstlnyede Körkcüb&fı camit ,, ,. 
Beşlkt8't& Şenltk df'«'e camit ., ,. 
Kaırm~ada Mumctı7.ade camU .. .. 

, 
Beeiktaıda Slnanpqa camii 
BUyUkderede Çayırbetı .. 
Galata.da Yeraltı ,. 

MUe:ı:dn ve kayymıhfl .. .. .. • 
GalahMfa Okcumuıa " .. .. 

Yukarıd'l ıajmleri yazılı camjlerin imamet ve 
ve kayyımlık!uı aıtlnhal bulundu~ndan mUsabaka Ue hadeın• 

İsteklilerin ımt.lhan günU olan 80.11.942 pazartt>ııl gUııU 
Beyoğlu \'ak1fla1 mUdUr!IJğU mebanı idaresine mUrıı.<'lıatıan 

TURKiYf iŞ BAN KAS 
-<üçük Cari Hesao 
J943 JKRAMIYE PLA 

KES/DELER: 1 $abat. 3 Mayu 2 • 
1 lkincitqrin tarihleıincle vaoııır 

-- 1943 tKRAM1YELERJ J 
1 adet l889 Liralık 
l ,. YW ., 

l • ljll8 .. ,,, 
886 
556 

- 1W9.- 4Nl ---
-l!.l, ı ~':! scııc,ı Fen F.ıkııllcs • 

den aldığım 4633 No: hOvivet ve 

~hckemi kn~·heltlm. Yenl~ini çık• ı 
racajtımdan e!'lkf~inln hfikmli yok • 
hır. (41632) 

Rcyoğlu Tülüncfi çıkmazı No 1 
2. Alc:ksandr Holyavkin. 1 
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888.- • 
111.- • 
668.- • 
556.- • 
444.- • 
1188.- • 

... ıno.- • - 1810.- • 
M&O.- • 

.., MOO.- ,. 
= S87t.- .. .. 

••• 1 

Kara Mürsel limanına bağlı t> • 

,,~ 
T\lı'klye it Bankaeına para yatırmakla yalna P&ra Btr1" 

tat~ ıılnıı-. "ımıu .. &\·nı ı.l\mlln ta 1111llnı:ıt de dPnf!'lli' ıltırıtıJ•"' 
Rüsum tonhık Bülend :ı<hndPki mı: •••••••••••••••liiiiillii,;ı.:...ı.-......ııiw...-.-wılıliıiiil~ 
!örümün mesaha ~nhadcfnnmesi ıı 

zayi ellim, Yeni~lııl çık:ırar}ljtımr!;ın 
eski~inin hükınn yoktur. (Hfi3i) 

Mehmet Deni:er. 
..,. .. ..,. 

550950 ve 550901 sıınlı levaziı,ı 

ayniyat mnkhıızlorı zAyi edildijhı~ 

""n hükümsüz oldukları ildn oi ı 
nur. (41625) 

A11kerl posta 7Rt ,.. ·r aubayı 

teğ°men Bahri Göktürk (1'7!38) 

flc{IO!jl11 IJÜNUim·ıi ."ıul/ı /Jı:k.ıJ 

ll<tkimlijjinden: ,.,. ~" 
42 / 1006 ~~ o ( " 1 il " 

Mazalto larafınrlan •ornnu Salc"I.' ~~ HAFIZ CEM» 
;·:ısi tayini için açılan ıhn·anın mu ~~ ·'LOKM.4N HEJd'' 
hakemesinde: ~ · ~ 

K Y h k ·ıı K ~"' ıta 0".IVK ... ır.....·~ ası!T\pa~a n ya ·ıı yn aran~ ,. "ıaA.11 _..., .... 

~ lık çeşme !iokak i .No. do ikamet ı• ~ '",...n•nttı ,., 
rlen Kamil o;ilıı Sairle anne Anne'' ~~ .uu:ıy.,... -uen ~ 
Yasef kızı Mnznllcnun vnı;I tayin •· ~"'~ ~ .... "'-' ...... ""' _ _,.. 
dlldiAi ilôn olunur. (4trı:ıın 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 - 11 - v 
AK T t F 

lluaı 

Altm: san kUogT&~ 
Banknot 

1'.616.476 

• • 
Ufaklık • 

OahlldPkt Mnhahlrlerı 
fUrk L!rası • • 

Hariçteki Mnhablrler: 
Altın: san Kilogram 28.914.450 
Altına tahvili kabU ııertıes1 Döv 

Diğer dllvtZJer ve Bo~u ldıtrtnı 
:ıakJyelerl • , 

llJ!:ı.lnP l'ah\'IDert. 

Deruhte edilen evrakı ııa.kd' .. e 
i<arşılığı • • 
Kanunun &-8 tncı maddelerlne 
tevfikan Hazine taratındaı. val>· 
tediyat • , 

&.nııdaı cuuıanı: 

l'lca r4 senetler • • 

1 
' \ 

l!:Hha.m ve Tuhı·ıuu Ol\Ldallı: 
Deruhte edilen evT&k.ı nalt. 
diyenin karşılığı eııham ve 
tallvUA.t (1Ubar1 ıcymeUe) 
Sert>est esham vt. taövU&t 

Avanllları 

Altm ve dövtz Uzer4.ne !lV&nl • ı 

ra.bvllat UZcrlne avam • ı 

aazineye ku;a vaaell avan.e • • 
Bazlneye 88:>C N o. 1u ıuunmıı r«ıre 

,ıçııan aıtııı karoıtıklı ava.n.ıı • • 
HJııaedA r l:ız • • 

Mohtdü e t 

104.9M.04S,OH 
9.706.438,60 

166.12-1,83 

6,111.237,K 1 

.,10.670.486,6:4 

-.-
48, 78-1 708,.5:! 

1SR,7.ı8.MS.-

2UIO.'l.482,--

899.248.1~4.911 

•.'l.079.889.rrJ 
10.608.448,Zı 

1,127,9.i 
8.%62.841,Sj 

-.-
%.''i0.000 000.-

Tl'kb 

Un 

lH.81.'l.803,9~ 

5.lll,287,H1 

1 

89.~&.19.U J 

1!14 448 101,-

399,246.lM,9!! 

1'15 .'1115. 781, 1': 

266.%68, 789,8'1 

·UOO.ooo;-
ll.IOli.890,4 1 

1.070, 7!6.888,84 

PAS 1 r 
l!lermaveı 

lbtly~• .\.lu;tWtı 

Adi ve tev ll&1&4• 
Hu.eum 

• • 
• • 

l'edaVUl!klıl &nlmntl"r~ 

Denl'lıte e<üleo evraıv aaıuıı~ 
J(.anwıuıı &-41 u.cı maı:ıoeıertıte 

levfikaıı Hu<..u. tara.tuıcıaıı nld 

• 

t.edlyat • • 
Uerunte edileıı tvralD 11ud1ye 

oaıayeaı • • 
Karşllt~ tamamen a.ıtnı >l~ 

u&veteo tedavWe vazeaııeo • 
t~eeskont mukabili tı&veteıı r.eda. 
vUle vazedilen • ı 

HazlDey.; yapılaı. altnı ıra,..ıllkb 

uana mukabili 3902 No. u K&DUD 

mucibine UA•eteıı tedaYllle va. 

ıedll911 

Ml!:VUUATa 

l'llrlı L.lr&.111 
Altm: San KJlogn.nt 

• • 
. . 
87'U~ 

:S860 No. 19 Kaa111111 ren luıı.ıu"J9 .... ~ 
.. - aJtın.ıarı 
SaD KUogn.m 15.'l.OU ,9Sit 

9.412.135.~ 

8.000 000. 

~1 ~,. 

181 illi 

4:'1.00000' 

2!1!1.M0.00 

!I ıı aoo ooo 

lml.ı'i7.'U19.i 

l,!84,184" 

'71112UR7." 

DOYia I'aabbGdab: ------
Altına tabvfll IUbU ı1ftvtzleJ • t -. 
L>!ğeı cıovtzaeı " alac&.ıl.D cm. 
nııg t:ıaklyelert • 
\lubtelU • 


