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enelik nutku ile açı~ıyor 
Milli Şef 

Devlet reısıerıaıa 
tabı lk telgrallan· 

aa •akabeıe 
etttıer 

191•11• Awnpa: 33 - ~ - 'Parti grapa dla Bafvekllla 
hfastop~lda a_kılları relslll)lade toplaadl 
durduran tahrıbat Riyaset divanı ve ~ 

ADkaıa, il (A.A}- Cllmhuriyet,la 
~ llCU )'lldönUınü mllnaaebetlyle 
ltalya kralı ,... imparatoru Jıl&jutıe 
Vjktor Emanueı, Almanya a.yua 
,anaölyeal ekae!lı.na AdoU HitSer, 
Fr&Ma deYlet relai ekaellıı.a marepı 
Peten, Japonya impara.toru .K&Jeate 
Hiroblt6, Etgıuıiatau kraı. natmetıı 
lılehmed Zahir Şah, .lngilter" l<r&lı 
ve imparot.oru Majeate Altınoı Corc 
A.menka Birletlk devletleri relai ek.. 
aelA.ııa Rlavelt, Yugoa!a vya kiall ı. 
kinci Piyer, lran Şa.hlnplu MaJ-ı., 
lılehmed Ruıa l?ehlev1 Yunan knlı 
Majeste ikinci Jorj, Kıstr kralı Ka.. 
jeste Farux, Polonya cUmhu~. 
Şark! Urdün Emlri febametıU E2mir 
Abdullah, Sovyet Soıyaliat ŞOralar 
ittihadı yüksek ŞOraaı ~lıd Kalının, 

Yazan : .A.SUH Us katiplik lor için •f/ •, . d 

Devlet .resim ve 
heykel sergisi 

Anbracla bat...trlhn muvaf
fakiyet temennileriyle açıldı 

Anbra, 31 < A-A.) - Devlet 
rel&m ve he)itd sergisinin dör. 
dU-ncilsü bugün !l&&t 15 de ba9vc. 
kil~z ŞWtril Sarac:oğlu ta.rafın· 
dan muvaffakıyt-tlıer dileğiyle açıl 
mqtrr. 

Bu mftnuebetle Mal.rif Vekfli 
Hasan Ali YUcet bir nutuk ıöylt. 
mittir. 

(Dewımı So. ' Sü. 1 deJ 

Alman hususi teb,iği 

111 bin tonluk 14 
gemi batırlldı 

Berlln. 36 (A..A) - Alman ordu 
Jan bqkomut,&DlJj'ıııın buaıud t•b. 
IJıi: 

Şiddetli mnbabar fırtınalarına rat 
men, Alman dent.zaluları Atlantlk 
denizinde dtlfDlan ~mi k&fileHırine 

parti namzetleri 
seçildi 

Anka~, il (A.A) - C. H. P. mec 
lia gurupu umumi heyeti bugUn .sı. 
ıo.1H2 • saat 11 de batvekil ŞUkrU 
Saracoglunun relalıtindf! toplandı. 
Bu toplantı ruzrıameainl bllyUk miL 
Jet meclbi riya.ııet divanı lnUbabı ve 
parti mecllı gurupu relı vekilleriyle 
idare heyeti Uyelerjn'\n eeı;imlerl te§ 
kll ed;yordu. 

Genel batkanlık dlvanmca bUyUk 
millet mecliat reiılifine namzet gös. 
terilen Çankırı mebusu Mustafa Ab 
dUlhatik Renda ile reiı vekillilclcrine 
namzet gösterilen Aydm mebusu 
doktor Mazhar Germen'in ve Bursa 
mflbuıtıı Refet C&rutez Ut Sıvu me. 
busu Şemııettin GUnalta.y•ın namzet. 

(Devamı ~ • Su. 6 daJ 

Bayramımızın 
hariçteki akisleri 

Amerikada dost&De 
tezahürler yapıldı 

Nev.rork 31 <A.A.) - Türkiye 
cümhuriy.eti ilanmın 19 uncu y1l 
~;anı: ı~n. • •ı~· 
rinae bir Qok tanıruruıJ Amerikan 
phsiyetleri radyoda nutuklar eöy 
lcmi§ler ve ka.rdet cümhuıiyeti 
tebrik etmişler<lir. 

Söylenen nutuklarla da dilnY"• 
nın · r-n gen~ fa.kat her bakımdan 
muzaff6 Türi: ctlmhuriyetine lrar 
ıı mııJıabbet ve hayranlık hisleri 
izba.r edilmiştir. 

Tliı1r mfllf m&l"fl c;alrndrktan 
aonra spiker dünyanın hayranı·. 
fmı kendi tızerine çeken Türk ~ı 
Jeti için yapıla<'ak hususi neşr-. 
yattan dolayt bütün Amerikalı)(. 
nn mesut olduğunu belirtmiş ve 
d~tir ki: 

(l>evamı ~n. • .4'11. li tin> 

Mısır cephesinde 

iNGililLER DON YENiOEN 
TAARRUZA GEÇTiLER 

Yeni taarruzun sahil yolu istıkame
finden yapddığı anlaşılıyor 

~rlin, 31 (A..A) - Myter: 

Sekizlnci !ngiliz ordusunun, bu .._ 
bah plakla, yeniden taarrusa bqla 

dı~ım, Alman haberler ajansı bu ak. 
p.m blldjrmıo.ktedir. 

A"'nt ajana fWll&rı UA.Ye •lmekte
dlr: 

..Taarruza yeniden batlamak için, 
general Kontgomerl cenup ve raer • 
kez kealmlerinden takviye getırmlf. 
ur. bu takviye kıtal&n içinde bllhıu 
aa topçu ve tank kıtalan vardır. 

(Devamı Sa. .. Sü. 3 de) 

Ekmek karneleri bu akşama 
kadar daQıtııacak 

Ticaret VekAleti fakirler içi:1 200 
.: 

( lJeuamı Sa. 4 Sır. 5 deJ 

Dola cepbesiade . 

Stalingradın cenu
bunda Sovyetıer 
taarruza geçti 
Timoçenko ordulannın ' 

ilerlemeaiyle Almanlar iki 
ateı araamda kalmıtl&J' 

Sovgetler üç 
şehri 

aldılar. 
. 

gerı 

BerUn: 31, (A.A.) - Alman er 
dulan BaşkomutanlıAının tebliği: 

Naltüc y~ Alnwı ç 
men Jutaıarı cf.tlınık dGJDJan ııa1 
1arlıırını 3l'ıık etrnı:,ıer .... çok 

(De11amı Sa. • Sii • .t de) 

, ton bulgurluk buğday verdi 
31 (AA A) - Mrııur, ı tir. 

Almanlar t)lratındaa Cfl(lelllerde sap tedUea Novoro.iakl harp l(lllallllllla 
terMDe nbtımlarmdan bir l'Öl'ÖDÜI-

Ankara. · · dul yetim 1 Di~er viJA.yetterden cetventr 
müstahdem teka.Ut, 

1 
ve b slc ~eıdikçe tahsisler ya.pılacaktır. 

m&a§I alanlarla ~n 8~? 8 ~eri; Bundan evvel haber verdiğimiz 
miye me~ .olduk ar~ ;1 ~!ayet 1 ı?ibi, Ankll."t"a~ . b~anbu~ ~: tzm.ir 
aayı...qnı ıımeüY~ ~ d' . olt.h'. şehirlerin~ ikınbı teşnnın 15 ın 
ticaret vekllctıne bıl ırm~ş t, ci gilnilnden itibaren ekmek hal 
tundan trı vilayetler tmrı;e ,ı: 1 ka takribe 28 kuruştan ve defit 
rak mahsulleri ofi~i ~aradı~lm·.. (Devamı Sa. • ._ü, ! de) 
ekmeklik buğday tahsıs e ı ı • 

Bir kaç gUne kadar Vakıt sütunlarında 

Bu2ünkü Gen(:lik 

Fenerbahce LevskiYi 2 -1 yendi ldmoa ıworava Ali Kemal Alrslt 
Bu yazılar. bü\:ün gençliğin, bütün münevver ve ber 

meslek m~nıubunu alikadar eden ibret dolu bir seri 
olacaktır. 

ı-•r,.,n111& ukln töktü T - İnMnlrlı yeni bir falem kartnıında mıclırf -
)lNl.,niyeı tı•.aulan ne hale genrlyor!' - Tarthi mlsallar, gilmü ld.dt. 
sderlnden canb miaaller .... 

PivanQo ortakböı 
Plyaagu urtaklıtı 2 acı ııerl kuponlar bugün 90113 er:nektecllr. ıı 

ıklııclte,rln çeklii,tne tttir&k hakkını veren 11u•ıurah kupı>1alar, )M'l8 

aat ı:e den ıt~n Vakit kitabevinden vef'ilmeğe bafl.4o~tar. a. 
rlnci tı-rllbe lttlr.ık etmlı olan okoyu~ulanmız., ellerindeki aom&tlllı im. 

ponlarla 12 kUl'Uf venmıll ~- ,...ı ~ia '&;, k11nlfl1U1 '* ..._. 
a,oeuıı alllıcakı.n.. 
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İçlerinde hazan h:ır' nlı' 1 ı • 

tulıınl:ır bıılunr.ıu:vor dcğıl lı, r k.ıı 
kmbl'cım ve tabJncam onlu~ ın:>an 
laştıı mokta güçlük celımiyordu. 

Ho\alımız hemen lırmen '>crsc
ri secnordu. Çadır, ~ tak 'c sıl•nk 
yemek lıulduğumuz süııler o;:ıyılı. 

ıdi. &uııl rce, lınflıılor<"ı:ı nl ıi~ınn. 

oo keldıi.(ımı7., ) alçın kıı)alıklRr '"' 
korituıı dereler içind bir inşa va-; ı 
l:ın rak, .kırcıl bayırl:ırdı:ı ıoırtiisııı. 

mnn:ırıık külçr halinde ve bir ıniid 
<lcl uyudugumuz ohıyordu . 

Daz:ın cephe gerlsııMı ~·ekiliyor 

aı:z'k. Bir rn~dc muhıeıır evlerin hl 
J1J ııynfon od:ılorındo dinll'ni ·or " 
dt k. O glinlcrclc ben hep kennrd, 
k lıyordum: ad:ımlnrıının oyunl -
ırına e~lencelerine ~aylc Mr 4kl 
dafrfk:ı uznktnn b:ık!ıkton oonrn, R1 
yo1 n-z llUfat ellikten sonra seri 
o,dmılırln, mahmmlarımı şzıkırd:ı!:r 
m• ıfvnm:ı ~kili~ ordum. Elfm· 
ılc her zıımon bir kırbaç bulunuyor 
ıhı. Ilc:'lııne dolnmL' ve göltsüme 

'1Jı.nmış olan fişetıklt re. 
ı zu ı 1 filin le) e, kcmeı ırııdc 

i b rnlıellum lııh:ınca)a o kati ır 
lı n ı~. ısınmıştım ki, bunlar hnn ı 

1 d" d rim k.ıd:ır ~npı~ık \C mu 
ııı üriinillordu; anki biç onlnrı 
bırııkınnııcaktım V<' hırııksrun de. 
rlmi ) "ımilşl<'r E(ihi olncnictım. 

Göriışlıı\Üm kımselıır oocak iı.t 
dort khı idı; hunlnr dn benim J{I· 
hı l"lho;ıl ormiıs, h:ırplerde bııtun 
mt ı:-k rhşlıırdı. 

o\d nılnrıııun ıtrtı ında geÇt>n e1l 

ku uk nıı.nıa a:vgırı MclJ'lelcrr lı"• 
' goz ~uınnmı"onltmı: Tnm mıınn 
ıle iıdil bir inılb:ıt, haltı f~lbdot . 

fçlerind<'n bfıri lfıcle nf:ıik bir ft:1:ıt 
sizlı'< o lrrnn. cczıı..~ pek mütlıış 
oluyordu. Fnbt trl'~ tefek ya~ 
hırı d:ı gihmemez1i•J..1en gelJ:rordum. 
<

1

-nl.;ü bnnbT mı ins:ın idiler 'e 
<Jünynh~ ilı::ırsı dlıyulnn hıntnn n 
7.a'k :ı..-afamızlıırıfı; z:ıl~n hıınn da 
onbn tatmin e<l~ek v t l"e 

J>2nt vttilmivordn. nnmıı!u knl • 
rnak sefaletin n yo'kmtltr~ fiir 
®rccesine Gca<lnrdır, ".-e <Ioymma • 
mn nr:dmım eiınek.terı dfll3 t;yt' ne· 
ÖO'ler vermMİ tlibiidir. 

E iden bn')k:ıl:ın.nın arnıfarını 
:rapma'k, emirleriııi 'erine g!'lir .. 
tne'kten: b:ı 1-nlıırın hir.met clmek 
ten zevllrnlnordıım; krndimi biç 
hir ~nmnn :imlr ve lı!lldm me' kld 
bufm"m 'llım ve bö) ~ blrşey olıır. 
~1 J:illünç ol:ırnı:lunı .-:ınn ordum. 
J>:ı1ın f n:ı ı, hl· kirDScnln. hiç ld~ 
ı;c)(• emir lrnrl hakkı bulunm 
clıj(ın:ı innnıyordıım. Di\'ordum ki: 

- Iİ ı l.c<; 'i 7.İfosini hllir! 

Halhukı hı~· dr hô\•lr de~ılmi~: 
lno;anl:ırı çııl lır ıı ' t"Crlerirıe b:ı:"l 

)nn ıki ltuvH•' 'ıırmıs: M nfaat 
ve korkıı.. 1 

Ç:rtlıl, \C a'!kcrlik h.} ılı '• 
h tım olfım tehlike! r ht'nl ta -
•n:ımıl ıle .~, rmışti; .. ı•l\İ lıııtnn 

Jı lC'ri n , ıl iştıııc:'elerım ı h 11 ·ı 'iı 

r.udu u ' m 'i• yok rlmı'1• H'ı ıne 
•rt. eıdr!i. v, lnız lıül.nıetnu k hır. 
ile dolıı bir vnrlık ynnıtmı tı, Bu 

T'ik-ud vc nıh l'llilı::ılc~i nllı scncıl r 
gfindcn un h ırız ol:ırıık de\ um c
di) onlu. H<'r ~ün eski ben 'i~iındc:ı 
bf\ l>iitüıı uzııldnşı)<>rdum, lı.ılır.ıl ı· 

1 Tni\-ordu lrııı H' ılı ı<' 
' ı mı ln'h:ı g67x>. lı tucnl, bir 5e 
h 1 '"<lU. 

f 
il 

k~i)j, hir 
1 l. ·~ l.ı. 

olum l "iıııleı clıili 
\Or lum 

Y.k 1 • 

Dctli1' 11 ~ '.ı'ı)or, 

- Yıl,! .. 
Dedi ıı • ı l ı ) ıJ..ıln ordu. Ver 

1 • ırin hemen ~opıhl.ijıuı 
r le'. Ylpm:n:ınları rzm,.k, par 

• ılı 1,111 J.. ic:ıp l' !erse 'oketmd• nr· 
k tnL i bir hnl nhnışlı. 

' 'ıl h'ıldnı ve it:nir olmanın 
ne . ı -., engin. J,iiinntı bize 
T n ve bizi ı.. -rf•ı ı t lnr gö te -
ren bir ZCTi'1 v ı ıs! 

Artık kafaınıl.:ı bu ze.k ı,,,... 
talın. klan. hep bö)le )"fi5al ... ~ 

h:ışk hır gaye )oktu. 'l38ıLW>. ı ı" 
zi, gunr '!:t kızihn isıklıırı knr"ısın. 
dn en) en ı.is gilıi vo\ olrn u~tu. 

En ıtuıel nşlr ctrafındnkilrrc da 
it ı 'uk-;t"' lr>n bnkınnk, hiikn etmek 
v ıt:ıat gurmekti. Fn güzel ıocvgi· 

lı, <111 ·lrrlnıi mnUıık bir ilnnlll' '.\'a· 
P n kimse idi. En ~tı:ı:rl mmiki, 
bomb , liıfenk. lop 5CSll'rivdl. B:ı 
rut \e l.:ın kokıı u bnnn ıatlı bir 
lleriıo Juk ,.eriyor: hu ~ ı hoc;lıık ı· 
çlr>de nlımt ~n Jı:nldırar k onn 

Jı:~~in, daluı ~lhe-J hi.._..eırnet 
l(in Jerf J...-o u~ordum. 

•. h ~ene ttYcfki zirn:ıı mirlY'l" 
rl f-"rnns:'lt1:ı t lı<:ilitrl bilirrnış o 
\. "l n ul Vt' ınce delıkıınh bu ~n 

bir ihtilOlci idi. Sert bakışlı, slnlı• 
Ji, çe\ ik, nlsnııcı, cesur bir ihtilal 
ci.. Çcncslnclc ,.e şakaklarında ka 
ra \"t' ı:ıiir bir :ıknl taşıyan. göiJ'ıfi 

nün içinde hır lrnpl:ın yureğiııın 

çarplı~ını clurnn bir cetecl •.• 
.\'-.\'-* 

f le 1!!20 ~l'lll'.' i Birinci teşrinin 
ilk giınleri ndc:' lıcn bövlr bir ııdnm
dım. Düsrnonın gerilere inynpıla • 
cak yeni bir akın için hıızırlnn • 
'l1ı~tık. S:ıbnlıa kar ı :\"Ola çıkacııt, 
en snpn Yollnrıtnn seçerek hedt>fl· 
mizr ,·arncaktık. 

B:mk htr köy odasındıı bl:r sedl· 
re u:r.nnmr;tırn. Akındıı ynpılncnk 

f<;Jer hal,kındn müfreze kuınıındaıı 
lanmn oon emirleri 
Knpu vıınıldu. 

Gel! ... 

veri) ordum .. 

Dil c .hnj:iırdım. 
Emlıtıcrlm görilndil. 
- J<olorclııdnn bir ça,·uş ~cimi~· 

sizi önnek fo;tlyor dcndim! 
Drdl. 
- Gelir burın·ol ..• 
Cm u~ geldi; lcoynunrl:ın btr 

znrC çık ırdı. hnno uzatıı. Onu nl. 
ım, nçhm 'e bfr hımlcrlc okn • 

ılıım.: 

"Ronyndn Dellhnş Mehmet oğ:ı· 
nın isyan elliği, hıılktnn bir kı mı 
nın da onun tnrıırınn gc~rek mill1 
orduyu geriden nırmnl!:ı hM.ırlıırı • 
dı§ı ü_ğrcnilmiclfr. JJeme,tı hareke
tini., 16zımdır. Tiillmnt n'l.mnk Ozc. 
re bekliyorum ... 

Çavuşu dışan ~ıknrdım ve z • 
bitlere mcscleyt nnıottım. llepel ık? 
endişe v~ hnyretlc birbirlerine tia'k· 
hlar. ordum: 

- Niçin şo~tıw.'P 
f~Jerindcn btri CCVllJl Verdi; 
- Hc!npla 6tı hiç yoklu. Ken•li 

vatandıışlnrımıza tcı~ hn~!. 
(D~amr oap) 

Mekteplerde ders 
saatleri değişti 

D re ilkokullarda 9,30 
da ba§lanacak 

Y.az sa.atln1n devaın.ı takarrür et • 
tiğinden maar:lt vekilliği okulların 

derti s:uı.tleri için yeni bir ça.lı§mıı 

~tveli tanztm etmlotlr. Bu saatıcrlu 
tatbik1ne yann bnhtaıı iti • 
bar..,n ba§lanacakLlr. MaarLC veklle • 
tinlD hnzırlamıo olduğu ders aaau or. 
t& tedrisat mUesscselerj içindir. nk 
okullar içjn de, "fillyet maarif mu . 
dürlUğU yent bir cetvel hazırlamış . 
tır. İlkoku!mrda derslere ımbııhlıı.ı-r 9 
yerine 9,30 da başlanacaktır. Akoam 
tedriaatı 16,10 da bitecektir. Ort'-' 
tedrlsnta sab."\b 9 da başlanacak ve 
akşam 15,45 (e sona erecektir. Çifte 
tedrisat sabah 8,20 dıı ve öğleden son 
ra ıs te başlıyacnktır. ôğ"ıedcn sonrs 
çifte tedrl .. at 17,30 da bitecektir. 
Ticaret okulları da df'rsc 9 da başla. 
yacak ve 16,10 da b1tecelctlr. 

Ecnebi ve n.zlık okulları talimat. 
narr c1erfne güre bu eııaslar dairesin. 
de ders cetvelini hazırlıyacııklardır. 

F n!<irler için 
aşhaneler 

Gelecek ay faatiyete geçmış 
bulunucnk 

An.luı.radan bildirarliğine gore. 
İstanbul ticnı·ct ve sanayi odıısı, 
nznsı bulunun ticaret ve sanayi 
ınües.ı>t'Sc ve tadrler, Kızılayın İfl. 
t.ınbu1d:ı w;a.cn~ı ~banelcı~ tah
sis edilmek üze!".? 200 bin lira te 
beITUdn buluıımu,,q}ardrr, 

Bu pa.ruırn hükfımetin yapaca 
ğı yardmın iravesile yemek vcıile 
c.ek f kirLı~ıı sayISinın çoğalm~· 

: lmkll.nlnrı dde edilmiş, evvel -
cc 15 bin olarak te.stit edilen ro. 
kanı 30 bine ç·kanlmıştır Daha 
ziyade fakir halkın ~ulunduğu yer 
!erde shfac'lk olan aş~ınnelcr bi
".rinc:'i k!ı.ııt•rıun bn~rnctnn itihnren 
t'ııaliyetc gcçecekle:-diı'. 

iiecısif bir ölüm 

ve f.i ıarı iZ 
Geçen hafta bu aUtur.larda harbin 

1 
..,,..,,,_ ___ _ 

ıcSirl altında mıHı flyatlarımızır. 

yUkaelmeslnl yalnız !ktlnadl bakım. 
dan tctkllt etm~ takat ınes lenfıt 

mail cephesini incelem~k tmklnır.ı 1 
bulamıunıftık. BugUn a~I mevzuuıı 
maliye ile allkalı taraflarını mum • 
"Un olduğu kadar basit bir §ekjlde 
tetkık ederek bu noksanı mızı tolMI. 

Yazan ·----- ı. buriyetinl koymuştu. Biz ele aynı ted 
biri blrnz da.ha umumileştirerek tııt. 
blkat sahasına koyablljrlz. 

ye ça.lıııacnğız. 

Geçen ha.ftakl yazım~da ileri sU. 
~len sebepler yüzünden milli fiyat
larımızda harbin bıışındanberf bir 
yUkeelme mevcuttur. Fakat. bu yUk. 
ecll§ vakıası sadece lktızıadt sebobler 
den yanj harp dotayı.9fyle arz Ye ta. 
~eb araeında meydana gelen müva
zeneslzllkten değil ayni zıımanda ıı.. 

şağıda izah cdec&ğtml.ıı mıill eebcb -
lerden de ileri gelmektedir. 

Türkiye her ne kadar harbe glrml§ 
değilse de iktisadi ve maU bakım • 
dan harbin tıı.mıı.ınlyle tesiri altında 
butunmaktadır. İçinde bulunduğUmuz 

tevkaıdde vazi~t df'vletin senelik' 
masranarrnı eıılh za:nanlnriyte klVas 
eclilemlyeock bir nlsbette knbartrnr,. 
tır. Harp dolayısjyle devlet maaraf. 
larını.n fevkalAde çoğalm ama muka 
bil devlet varldaLı iae vergt bakımın 
dan her §CDe biraz daha azıılmağa 

baş.lamt§tır. Bilha.eaa bu tenakus ha.. 
ricl ticaretin çok dar bir aal:ıaya \n. 
hisar etmesi neticesinde gtımrttlt re. 
simleriyle gümrGklerde tahsil olunan 
diğer vergi ve resimler tn.hailAtının 

tevkal{ld<ı azaımo.sı §eklinde kendisi. 
ni göstermelttedlr. 

Blrblrly1e tamt\mlyle zıd lkl menfi 
cereyana tutulan Tttrk mallyeslnjn 
ber gün bir parÇa daha gogaıan bU 

harbden mUte"f'eltid mHl'8ftarı sene
lik bütçesinin tabii varidatıle göre. 
rek idame edebilmesi imkAnı bugün 
iÇin kaybolmuş bulunmaktadır. 

.Bu üwır.lAde z&tUrt masrafları g6 
rebilmek içi.o fev.kalAde m.a&1 tedbir. 
ıeu müracaat etmek mecburiyetinde 
ka.l&n hUkO.metlroiz her memleketle 
olduğu gibl vergilerine zamlar yap. 
mak, dahili istikrazlara müracaat 
etmek •e nihayet toılavUldıe bulunan 
'.kAgıt para hacmJnl kabartmak zo -
nınd& kalmr_,tır, 

Muhakkak kl bugiln tçlnde bulun
duğumuz ı:ıa1at zorıuğllnun lktlsadt 
srobcplerlnln yanında devlete nrldat 
temini için ·alınan bu fevka!a.de man 
tedbjrler de çok mtnıhn bir rol oyna 
maktadır. Vergilrre yapılan zamlar, 
teda\1ll:lekl para hacminin çoğalma. 
sı ~rl1'ı.l flyat1ar Uzerlnde hls.!Jl:'tlir 
nıektedir. 

BugUn memleketımi.zd hy&tlarm 
istikrarı lçln azamı faaliyet gösteri. 
llrl<en :ınaU ııebcNorl ihmal etmemek 
\"e mıııı sebobludc.ıı mUte•ellit )'Ok
:ıell.fi 1.ııe yine mail ttdblrlc önlemek 
lmk nınr aramak ıflzımd!r. 

Şu halde yapılacak en mQhlm iş 

''crglleri nznltmak lmklnı olmadığı. 
na göre parıı hacmini kUçUltlXlek ve 
fnzlıı paranın devlrt lstlkrazları va. 
sıtaslylc hazineye donilş çare!erini 
temin etmektir. Bu iş muhakkak ki 
çok zor btr i~fr. Fakat yapılaIIUya. 
cak, lmltlnaız bjr 1JC'Y de değildir. 

Birçok muhııriJ> mcmle-ketterde aşa. 
ğıya yazacağımız tedbirler alınmış 

ve çok mUııbcl neticeler elde edilmlj 
tir. 
Fiyatların lsUkrarıru isterken te. 

davüldeki Mitıt para mikdarmm da 
istikrarını göz önUnde buluııdurm • 
mccburlyetinJcyız. Billyoı·uz ki hl\. 
ğıt para s}yasetı dıılma tlyatl:ırm 

yUk&clmeslnl mucip olmuştur. Ktl.ğlt 
para mlkdarının istikrarı için lııc: 

BUtün bu lncelemeğe çalı:otığıma 

--=crw::c= mail meselelerde en jlerıye A!maR • 
kıycde iniz çok yüksek bir vaziyette yada gldllnıf&ı ve bUtUn tahminlerin 
lıulunmaı<tadır. fevkinde muvaffakiyetler dele edil • 

Devletin mutıtelit borçlarına ver • mlştlr. Almanyadıı bUtün pa:anm 
diği yüzde 5 UA 7,5 nl.sbeünde olan devlet borÇlarına sevki için hU.kOmet 
!ııl.a 200 ıuı. 250 milyon!uk gibi çok her tarntn mUdfluı.le etmll}, muayyen 
bUyUk bir dahili ıstlKı ••.:ıı mUsaade bir m}kdardan fazla emtcıı satın a. 
etmektedir. !IU halde yapılmam JA.. !ınmıısını menettfği gibi sinema, ti. 

zrmgelen 1§ faiz nlsbetin! dllşUrmek yatro, bar gibi para narfedUen her 
'e bu bUyUk isllkrum senelll< maıı. yeri kontroıu allına nlmııı meınıe • 
ıaflarını tnbll bUtçc vaıhlatlyle kıır kette blr mecburt tasarruf havası ya 
şılayabllmek lmk{lnmı temin etmek.. ratarak harbin iktfsadt bünyedekı 

tlr. muhtemel m~i tcslrJerinl bertaraf 
Sermaye bakımından taklr olan etm~Ur. 

yurdumuzda faiz nısoeUni blr k'.ılem Biz de bu tedbirleri bünvcrnJze uy 
darbesiyle blrdcnb{re düşürmelc mu. durarak tatbikat sn.basına koyabtlu 
hakkırk ki çok ı:or fakat lmkAns~ J 'aek bugUn mlkdarı fazla olan teda.. 
muvaffak oluıtamıyacak bir i§ değil. vUldeki kA.ğıt paranm mühim bir kıs 
dlr. Neteklm 193~ senPsfnde nasyo. mının devlet hazlnııtlne dönmesini 
nal sosyalist hUkı'\mctl mevkii lktida temin ve blnncUoo fo.zlıı paradan mD 
rn geldltf zaman Almı:ınyada faiz tevelllt hayat pahalılığtw önlemek 
yüzde 10 ile 12 arasım!rı 'lutunmakta tm.k.dnmı bulmuş oluruz. 
l<ll. Bundan bııııka halkın devlet lıorÇ. 

Alman hll' i'ı "ti 21 kıtnuevvel larmıı paralarını yatırması memle • 
1933 tarihli bir knrarna ne l!e ytlzdc kette umumt tasarl"'Jf f•krlnl doı?tı. 

10 faizli şehiı· tııbvl\lerlne, yUzde • racak ve bu !ICkllde ayni zamanrııı 

faizli yenj taıt'-'illerlc değl.ştlrllmed!k çok mühim ikinci bir mlUI vazlfc k'J 
Jerj takdirde on sene mU Jdetle (aiz rulmuı.ı olacnktır. 

verUmlycceğinl ilAn etmiş ve bir Bu btlyUk davada en mUhlm iş h 
hamlede faiz nlsbetlnj dUşUrmek fm lumıza dUomcktedlr. Bllme!lylz 
kAnmı bulmuştu. §ahsl mentanUerlmlz mmt menfa'\ 
Eğer blz~3 bugUn için çok yüksek lcrlmlzin blror tabildlrler. Biz eğ 

olan, ve büyilk bir r'ııblll lstfkraza aevlelle j§ birliği yapar ve param 
mUsnade etmeyen fıı 1ı r.'sbcUnl ge • milll gaye uğrunda kullanırsak b 
rek merkez ba'lkJ "tl zı"l tak!p edece. zor günleri çok ds.ha ko!aylıklıı atı 
ği faiz siyaseti, g rduıe devletin bu tacak ve çok daha kolay yaşaya:: 
husustalcl gayreti ı:.ıyesl:ıdc dUştlr - ğız. 

m~ imkl\nını bul.ıb!IJr9•lt en mUhlm .-..--------------
meseleyi halletmiş ve bllyUk ~lr ıs. 

tll<razın muvaffakiyet f&rtllı.rında.ıı 

en mUhlm ıartını tahuk1ıul• eHfrmiı 
oluruz. Fa.kat böyle büy1.:t bir istik· 
raz için yalnız fnlz clsl.ıet;nt cıuour .. 
mck kA!i değUc!lr. 

Bundan b:ışltıı: 
B - Hal!J ı~ap eden ikinci mese. 

le de mm sermay<!llln lc\•let tahvil· 
lerjne doğ"ru s~ ıkidh R ınuu itin l· 
ııe birçok memlcketlerı.I olduğu gt. 
bf bizde de sermaye p.yıı.sasına dev. 
lettn mutlak şekilde tıım mft.naslyie 
hAklm olarak ı:crmayrnl"l saga sola 
kaçmasını bi!hı.ıuıı sp~ l~syonıarıı 

Alet olmı:ımasını lemin etmesJ ı.ıart. 
dır. Bunun lçln ıse: 

1 - Gayri menku alım ve satıını 
llzerlnde ÇOk atır \ CI 0 l'er koymak: 
BugUn TUrltlyet!e te..ıa' U.rJekl para 
rnlkdarı fnzıadır. E!lerln ıc para bu. 
lunan birçok scrm.ıye ahlp!erl bir 
çok mU!lhazalarln p:ıı ırmı gayri 
menkullere yatır.n.ık ç.ı.,·.!erinj ara • 
maktaı.Jırlar. Bunun içindir ki eın... 

l!k fiyatlarında kira lY'1"'11Prlnln ar. 
tırııamamıısına ra-t n • ., •ıUtUn tasav 
vurlann fevkinde bir yUkselmP. mev. 
cuttur. Halbuki elde m.,nut sf'rma. 
yenin mil ı bjr vaz.t<- görebilmesi i. 
Çin emlflk ı;pekUl,tsyuııu.ıda Jeg11 dev 
let t.anvılı için ı.u.tnnııııt.ı ı 111.umdır. 

ÇUnkU: cğ"r bu para d •Vl<!t hazine. 
Bine glrfrse devletın c;ok ağır olan 
masraf! rını görmekte ku!laııılacağ": 

gıbl m1111 pllrn kıynt"tinin muhafaza 
sında da çok mUhim bıı rol oynaya. 
ca.ktır. Bugun devıeıın c· .ılAk alım 

''e antımıııdn aldığı lı!me verglsl bin 
de yirmi beş glb çok cı ı•ı bir nls. 
bcttedjr. Emliık l'}•nde ~üyult bir spe 
kUllsyon yapılmalttBdır. 13ınaenlı. • 
lcyh devletin bunu t!ntı>mes!. em!Ake 
ratmak ıçın yer arnvıtn paranın ken 
dl hazjneslne [tlrıne ı için bu nlsbetin 
yUzde en az yuz hn•tA. 201) n sooune 
çıkarılnınııı ve bu paranın devletin 
takdir edeceği kıymet Urerinden alttı 

Edenin beyanatı ı 
Sulh devrinde de 

meselelerle 
karşılaşacağız 

•Bunların başında Alm"nya 
meselesi gelmektedir 

l;;>ndra: 31, CA.A.) - İagilız 
Hariciye Nazm t:~ Eden Glaskov 
§ehrinde harp sonrası için İngiliz.· 
lere ve m!lttefiklere dUşen vazife. 
ler hakkrnda deınl.cıtir ki: 

"- Sulhu bir gcVŞeklik ele\• 
resi addetmek yanlış bir görtlş o
lur. Sulh, gay~tlerimizle kurulfl· 
cak ve temin edilecektir. 

Harptm sonrn için meseleler 
karşısında bulunacağız. Bunların 
başında Aimnnya ·mt::selcsi gelir .• 
Hıtler blr tesadüf değil, bir illet 
olmuştur. Alman milleti bir asırda 
be~ defa jcıtilfı hrrsına mllptela ol· 
muştur, Hitlcr bu hırsı, Al:na:: mil 
Jetine nştls:nıştrr. Harpten sonra, 
nikbinliğe tutulmak delilik olacak 
tır. Meseleyi sonuna kn.dnr takip 
ctm~liyiz.,, 

Eden dt'ml~t)r ki: ' 
Bir dUnyo. devletl olan İngiltere 

l - Muayyen bir meblAğdan nıe. ması icap eder. 

imparatorluğu 'bu mevkiden çekile 
mez. !nglliz camiası vatandaşı sıfn,. 
tile bu hususta çekingen. oımryahm. 
Mjlletlmlz ld:ıre hususunda uzun bir 
tecrUbc sahibidir. lnsanı ve manevı 
kıymet hlssl Jcendlslnde ge:ı!ş Hlı;ü • 
de fn1dşat etmiştir. Gelecek sene dUn 
yanın kurulmasına yardım edebilir. 
Bu vazifeyi yapması da lAzımdır. Ta. 
rlhlm}z ve coğ"ran vnzıyetlmlz men 
fııa'tlerl bUtUn Cihana. §&mil bir dün. 
ya devleti olnrak kaımamw Amlrd!r. 
Dfinynnm vazJyetl de esasen bunu 
tcap ettiriyor. Bu harp içinde ve har:> 
ten sonra dünyada oynayacak bUYtlk 
bir rolUmüz vardır. 

seıil. yUz li•adan fazla tedlyeler için 2 - Emilı.k satın nl.rk~n ağır ver 
ı:ek istimal etmek: Bu tedbirlere ıon gl vermek istemeyen sermayedarlar 
zamanlarda Fra:ısada tcsadUf edil - paraları için diğer mahre lere mUra.. 
mektedir. Ağır harp tazminatı ver • cıı.at etmek isteyeceklcrd.r. Bu vaz:j. 
mek mecburlyetlnde kalan Frıınııo. yette de U.k akla ge!en emtea, mu • 
klğıt para sistemini (enn:ısyon•ı\ hakkak l:i h:ır't('9 t:ırafı'l :l:ın arantl. 
tatbl:t zorunı.lıı knlnı•ş ve b:.ı siste _ maıı ve kıymet:nın umanın fiyat 
mln milli para kıymeti ,.e milli f:. tnhvlllerlne çok kolavlık!B. uyabilme 
yatlar ll.zcrlndekl t~hdldlDI bertarııf al ltlbarlyle altın ve ziynet qyası. 

cdebllmek için bin ve bfn franktan dır. 

bUyllk tcdlyeler]n çeklE' vap:lmıı.ı11 Şu halde aıtın ve 7.jynet plyasala. 
mecburiyetini ihdae etuılştlr. Bu sa. rının dev!<-t taratın i l"l e.kı bir kon. 
yede takip edilen entlas\'On ııly:ıs"t!. trolli ve hııtt \ len'JI ''• ıınde bunların 
nln menfi neticeleri önlen,lmek iste. serbeet atı1 Hrlşin!n men'i de du,u. 
nilmlttlr. nUlcblllr. Duvızdc olduğu glbl gerek 

Amiral Darlan 
Vişi kabinesine seyahati 

hakkında izahat verdi 

Vişi. 31 (A.A.) - Nnzrrlar 
meclisi, Scvigne paviyonunda, Ma 
r<sal Petenin reisliğinde toplan. 
nu~tır. 

2 - Yurdumuzda yap•lmnııı lcnp mcskCık gerekse kUlçe htt. inde altL 
ı.~ı.ı ordu kunınndaıılaı ındıın eden ikinci mUhlm işte devlet mas. nın devlet tarafında!! ıc:hı"Jnrı her zn 

cmeklı scııcı:ıl \ ı Ihsan Swbi-;'ın raflarını gi5rebllmek için tedıı.vUle ar man jçi-. mllmkUndUr. 

BP.fi\'ekil Lüvnl ile kara deniz 
ve hnva orduları B:ı.şkumnndnnı, 

Amiral Darlan birer nutuk ııöyie. 
mişlcrdir. 

lıu \ üf, <•ğlu Nrt 1 1 S{ıhisin lc<.lnvi uıdlle'n pııranın lstjkrazll\r vasıtaalle 3 ÜçUncU ınlles~ir bir tedbir oln 
Dılıııdıı lıuhınduğıı Bıh ilk:ıdıı snıı ~ tCkrnr devlet hazinesine dönmesidir. r k da h11rpten mllt vcılıt faz'a ka. 
tonomuııdu rn •lkı RC<'C H'fat cı.\ BUyllk bir nlsbctte yapılmaııı ill.zım ıanç Uzerinden ağ'r V"• l!ll"r almak 
lıilıııi lrr~'>ıirle htılı r aldık. ı gelen dahili istikraz eıynsetlnın mu. \"e bu kazancın mUl\'l'"t''1 b!r nisbet-

:\ft rhumuıı rPnnr.f" 1 dün :ıhbnp vnffak olmaaı ve ke:ldi!lınden l>E'kle. ten fıızlasınm devlrt t:mclarl!'a ya. 
farının "e bir miifrezc :ı~kcrin ı•I nilen mUııbet netlccıC!rl VC're-bllpıC'sl tınlması mecburlyl't,·ıı l:ıdıte etmek. 
mm:lrırınıla '>lnrtık hııstnhnnecl •nl için lstlkraz1arın evvelden hazırıan. tir. Ncteklm Almanya d ıha bRrPten 
k:ı'ılırılınl';, BU\ ukndn knhrisl n • "!lası lAzımdır. c:olt evvel anonim şirkrt'erln raptııtı 
n:ı ılrfnedılıni!!lir. Mcrlıııınn Ali.ılı., Btıntın !"in ise: _,., lcArlarm ytlzde a - vUıdC' S ııden 
1 n r 1 mel ıl•l r. ,, ın g<'nerok A Evvela. !a • .: .1! • tinin duşu f ızla<ımın hl d'\:- p rh 11 rn'lytp 
ve :ı.lc<>ınc tıır.ı) ellcrimizı suırnı ız. rUlmesı icnp etmektedir. Bugün TUr ı urvl t tnhvUlcrıne yatırı 1 .uası nıe.c . 

' 

Amiral Dcırln~ şimali Afrlkad:ı 
yapt ğı serahat hakkında izahatta 
bulunmuştu"r. 

~~>:c 

Vi~i: 31, (A.A.) B.1şvcki1, 
top'antıdan eıonrn, bUtUn nnzırl • 
rı. Amiral Dıu l:ını ve Alman Baş· 
kon"SOlosu Knıg Von Nıdd..ı'yı ka. 
tur cımiJtir.'. . .... 

Parasız yat 
lmtihanda kazaP 
talebelerin istıııl 

Parasız yatılı f mil hail 
zanıın tulcbclerdcn bir 
ad!c.rını dlinkil ııtıyımııd• 
tik. Bugiln de imtihanda 
farın listesinden bir par 
koyuyoruz: 

Ayvalık ortaokul: 
Oıkon Erer. 

Balıkesir lisesi, Gönen 
Saliha Karasan İzmir kıı 
lccik orlaokul: Turhan Sa 
tohvn lisesi, Ali Hita GOll.

1 
mal S:ırı.g61, Yaşar m:Jncı 

ortaokulu, H. Ncclô Scyh" 

)1 kıı; lisesi, Dingôl rııa 
Turgut Allı:ıy, Bulul Alta)" 
Uscsl, Illtlls ortaokul: Ab 

Okuyucu, Abdullah Do~ 
Hsr.si, Bolıı ortaokul: Tur!f" 
Sudi Saruhan Külşhyn Ji 
mihn Ayşe, Kantar Kandilli 
sesi, DUtcc ortaokul: Ta 
Killnh)•n lisesi, Cemaletılll 

lu orlııokul, Fuot Ümit lJS 
sc~I, Müşerref Eryürek. 
znk Kandilli kız lisesi, Alld 
tar Bolu ortaokul, All Yor 
KDl:ıhyn lisesi, Ncc"mr!llO 
rul, İsmail ı\lta, Bayram 
hı ortaokul, Nedret Tür1''~ 
Erözmen Kıındflll kız ıısetl 
llf.iro~ Kütnhyıı lloıesi, Si r 
ınıız Bolu ortaokul, Burd11 

ı .. ıı: Recep Erbll, NecaO 
1 r Tcclıncr Aydın ort 
ı 1 ıa, tamı Snlor, A, Jtı., 
~t·rmi Gllrka~nnk Deni 

• ' l:ıhat Toklu, Vesile O 
Mu:ılln Ulutaş, Sacide Ok•1 
kız lisesi, Dursa erkek JI 
Gürel Bilecik ortııokul, Z 
lfırk Balıkesir li~esl. 1"eb1 

1' ıııclilli kız lisesi Tahir 

<":ııl'lkkale ortaokul. Necd,ı 
Knnclllll kıı lisc.,.i, Ah"';! 
ı l"r naiıkcslr lisesi, Sanıl 
K.ındilll kız 11 e 1, Perf 1 
ıırııçelebi Kandilli kıl 
l.\cmnlpaşn orlnokulıı: 
lo~nn Knndilll kıı ııseslı 
Bir. Mu tafo Erbeyan Bıı11 
"CSİ, lhsnn Uzuk mıccllc rJ 
Bı~a ortaokul: lsınal) Oı!O 
ıılc orı:ıokul, Gelibolu 

lhc;.ın Demlrarslon Çanak 
rkııl. Cnnkırr ortaokul: M 4 
ıl Jh:ınlı Kondilli kız lisesi, 
met Kaçmaz Nfı!de ortıı 

,·in ort:ı okul: Cemal T~ 
rıırn lise~i. Hopn ortoo 
Ynmnntürl:, Hakkı Kn:rfll•" 
mer Ergürhllz Erzuruın JI 
rıım ortaokulu: Mustofn ~ 
hı ortaokul, İskilip ort:ı0 

del S:ırocer ~lvas Jis<'sl, V~ 
mel lnönii lisesi: İsmet C-

'ıt roş ortııokul, Necati Glr.s•
1 il esi, Falma Tanyol lzrıt ~ 

sesi, Ali Nuri Özdemir, ?tf 
fon Süzek Denizli lisesi, 

J>iynrb:ıkır Ji.;csl: M. f.ıtl 
n:ı, rum fılind!iz MnroŞ . ~ 
Edirne füesf Melin Şal1 j 
Ccmllo~lu Aydın orıool<tl• 
liscd: Aziz tıcıan D!ynrll~ 
ı;i, Erzincnn ortnokuf: A. tı• 
ccl ;\fara~ orlııol ul. SnlA 

1 rnl Diyarbakır füesi. Zclt 
Erzurum li esi. Bahatıln 
Şcrnfcıtin Tarhon Mnr:ıŞ ~ 
Alilettin Tunca Erzurıııtı 1 

I:rzuruıtl llseı;f: Htlıtıl JI 
1\tarnş orıııo'kul. faklşclılr ~ 
Folk Uluda~ Kütnh)'B ti 
mık A)dınOz Monl!Ul ort:ı0,, 
danlep lls~si Türkftn Wr.0

' 

nıı kız lisesi, Ctwdet Göıtti~ 
T\nlen<ler. Gıızlnntep llS~ô~ 
07.gUr Adnna kıı 11 esi, 1\ r 
okul: Abıhırrohmnn A!ll1'~1 
ortnokul, Ahmet I>unış ')'OV"" 

met Muc-ip Kovşul MoraŞ 1~ Nezihe Aytek bmlr lctı 1 ~ 
lil KuhUny, Mehmet Ali gıı~ 
rnş ort:ıolrnl. Giresun ort•cı 
Co~nl GUrevln lvns ll'•~,~ 
Kıran Rohı ortaokul, Sil ff 
,·cnç Knnclllll kız lisesi, 
kanı Bolu ort:ıokul. 

ııııl 
Şeblnkornhisnr orftıO Sifi 

hlt Boz:ıı. Hü~~yln Çııkır dil 
esi, ı.emnn Yilet'Hirk ı<~:,, 
lls~I. Orhıın Yilcctürk Sı 1 .,~ Nezih,. Öcal Kandilli t:ır. 1 • 
hat Uluocnk Bolu ortaokul. . .,.. ... 14 

'(D~vort11 

Bağdadlı Rtihi'den: 

"'"" Ger celtı çckftem 't!fll ulfll dl 
rımdan ı• ,ııı" 

Kı. demi !er: her belA ı ıı 
abıbbt•• 0 ,4· 

Bilme, ey dıl. çcl<tlğln de ıt'' 
belt\1

1 J -
Her mu ıbet kim gPllr-ı'. 11 

uıı·~ il~ 



ı:ıız. 

OLITiK~ 
~n ~:ne· güvenmek 
k rn·ıı · , 
Qt ı. et, a.~cak kendine güvenerek istiklal tarihini 1 
· ''11§lrı·. K d' · · b en ımıze gı.ivenmek i,çin milletin kuvve· 

0fo1~k · · ı k d · m.eyen er ar.şııın a tek kalb halinde 
olacağız 

"" h .. ..! Y azan : SADBİ ~R1&'i1\"i 
... ,Yetin · · · lını · . 

t laıua 3.~~ıııcı. !'. bıraz tarih bilenler kin A' ruırn -
ıtıjıı ;:n B~ u~ ~~ıllı ~cf lllJl. nasıl !'lanayileı;ti~i ha .. iı hir 

!ide ~ ~lorıllınch b;ırp hakıkatti. Bi7 bu lıal..i&.ati 13 ~eue 
':ı ., na~uı bar ~o: tnlRı·ağını İ<'İnde tahakkuk rttirenıe11ı,ı. 
ı arahatl k t'' ı · ı · ' 

FENERB HÇE 
TAKIMiNI 2 S2 

BUL GAR 
1 YENDi 

Ulin Şeref stadrnda Bu gar ı:ıağtlan soldan akm<'ğa b l ıdı • 
lnr. 

Be ıkta" ma ınd:ı :) ıh ;ı gôz 
• 1.:t•rma n Bulgar hafı 1 t nb.ıli 
'et hugilu <.ıe arnı eki ele K 
I- ikrcti t•ıtn at;a memur e<li:mi>.. 

"Liı.hmı,, claın•rah bir leİı.4 rnfın 

ı;azetE>lerdc ~er u ldığını glırlırsc -
1ı.i1., ıtlilı111:ı:n ne ~elir? 'l'ııbii Hl.. 
oııcc mulı:ırt'bc~ i hatırlar, hııbl'ri 
bu isle :ı'fılmlı bir ı;cr "aııırsınız. 
"l• rn ıı l;o,, di:·,uınılıı ~eni lılr l\lilı 
\er lıasl\lsı mı \ oır? Demol•ratlnr 
;) eni bir t ">_;elıbüste mi bulunuwn 
lnr•? dh·t> flü"iıniirsıinüı. • 

19 uncu dakik~da I''ener lehiııc 
,. :-i'en frikiki K. Pıln'Ct kalen u Hn~ır, bunların lıir biri dc~il. 
' rım m tre yukaı1"ındnn a\'ut:J. Bu t,•f;:.:-raf "ndecc ·•.ıozcfin Re 

-ı-

bir haber ! 
dı"ı, •le\ lctlcriıı lıir k.ır p;ıl ıı hııt-
t
" •. • "' , 
•t •Jır frJ, ~cc·c kinde ılun' a ha-

rit:ıı.m~ltı n "'ilinıl il,lcri, ~ıııtlar, 
ııııııım ı salıl'"''rlrri, r.ıfları J:iıı 

1 1. •n•n'>tıı .ırı ki!ııp ·ınıvları, hiigi, 
fcı~ 'c -.;rnnt nı i1.clc:·ir'c tarihin 
lı:ı •:nn:\ ı::ı \ı nıı... nıedeıı;' ctl"riıı 
go{:tiiğü lı'r ı-nf.u.ıl ız Tnçlar fut· 
bol. topu •ribi tr~,ıre)ı•ıı"r kcrı, .Jo· 
zP.fı rı n"k"r ılc f,im ol·•' or? Gn • 
zctctlc njar. .ı n. her•. \ ;ıııriolıı n 
j:ı '1"111 la onun İ'-İ ne~ 

~ :ını e 'e 11 ı >•r ı.ı ita ta~fi\·e, i tanııuıılı' .,ma1.ılf.-
. attı, · • · • · · 

ıı~e kadar teslıhlcriıule . Hııkikatleri olduğu gibi ~iınııck 
. aıı 'l'" . fazımılır. DünJa ~artları ile J"iir· 
ı ti;:ı"' urı, milletlllf: rch • kiyeııin .,mai btih'lal ıl::Hi lan • 
~li!ı,1• uı~ıı _bir h_ a~ 1'111 it aık..,i ...:-r .rnna gelıJi~i iı:in bu~iiııkiı tıuhrun 
, L ·~ tn hıtnbc ... j harıı ı- h 

4 
''llrlııu . . u.,ul'! ;~idi, 
ıtrf)ı lc..,ırlı-nııe kar .. ı Bu buhraıı önlenmi,·rı·ek bir 

li. dıırul:ıbi1el·e~iııi ı·c.r - · buhr-.rn de~ildir. Ancaı. bunun P"i 
h ıı ko)oj;'k 'c m~uidi ~ıtrtlarmı he -
air lnlıribatındaıı en u. pimi1.in a~·n a~·n yerinf' getirme· 

r. r ot:uı hit.inı nıernlcl..eti- tılİ7 ı:unndır 
h 

1 
.ık:ıt bu memleket ıle "Cir dcra ~u noktal ının snrnhat 

İ arın " l\a<ld iııe '-n' u,., - le anlasılma<ıı la11mılır: 

nıubteliti ikinci marım Feııeru:llı 
ceye karsı yaptı. 1ki ~ün evve', 
Beııikt:ı.11 k.arsısmda \>i:-7.uk uı r ( . 
'undan s:>J\111 2 - O mngllıp ol ın 
bu t.ılnmın Feııcı bili e knr. ıs ı • 
<la ne yaJ>11.za~ pıer:ı.kla beklen 
~·ordu. S.ıhayı on bin k ar m· . 
ı akh kütl~si çerÇ~\'clenıi *i. <h -
na saat tam altıya on ka:n ha -
kem Sami Açıköneyin idaresinde 
ba. laııdı. Fener iler ara!nnna gi . 
:ı:id <" oyuncuları Büylik Fikreti de 
alar.ık su kadroyla oynu~orJar-dı: 
Cihat~- .Muammer, Murat -

Onıer. A· Rıza, Aydın - - K. Fik 
ret, Naci, .Müjdat, B. Fikret, H· . 

li t. 
Oyunun tafslliıtma geçmeden, 

umımıi cephesi hak:kmda birk:ıç 
ı:oöı . .Yi\liyelinı: Oyunun bir.in"i 
devresinde Fenerliler bnı::to.nbaf'a 
lıakinı o)nad·lar ve .Nacinin atlı 
ğı b:rbirintlc:ı güze! iki golle . .i v 
J C'~ i kapadı ı ar. 

çıknrdı. Akabınde mukabil hu· • her,, i'n iilmc-cJi[,rinl bildiriyor. 
ll"a ncçeıı B:ılı:-urlnrırı akmmr A)· Hilirim, ili.in, zihniniz karı a - Okuılum 'C .. n ... tııı1. Ajan~ bc
dın kafa} la kesti. A. R:zaı bu la.n ı•ak, 1.:iın bu .lozefin <'i~·eceksiniz: ııim hil<li~irııe gorE", milli bi'r 

1

men 
top, H<'Iidin ayagiyle .:ıvutn ka • nerede, ne ' nkit illmü .. tu de, <;ı·m- ~nrdıır. Pıln~ afla oluıı hitcn h n· 
d.ır uıan<lr. 27 inci dakikada K rli telgrafl:ı horthttıh~N? t .. pn nya "nl hl,.r, onılnn <;Iİziılürl;:cn 'hu 
Fıkrctteıı H,;ılide Hı>. itt•n de , ·a J,raliçe)ı>rinin ıt<llıtrıııı hl\hrlnma - n•illi :rnln, ıo.;111 rcııı.:iııc boynnrr. 
ciyc ırelcn top ikinci defa BuJı;ı:ır ii.n çnlı :ırnksıııız. B:: nirıi1. y'1rıı- llnhnlt'rin tn:;iliz, A!nıaıı, Rı.:o;, 
k:ıle"in: vole bir şi.ıt~ girdi. n·r lnı•nk. Aml!ri.'knn lmyn:,klarımlaıı bnska, 
ciakik'.l. sonra MtiJ ht sant'radnn Ben de öyle olılnm. Jl.ir ttirlu h:o<ılcl\ siınahr bn;;lıvamk ı:;c.liı;i
alıp sürduğü topu kaleciyle kar:;ı ao;ıJ Jo:r.efin Rekeri ih:ıtırlı,"ama· ıle İ"lc bu niu•endlr. O hn

1
dc na

l, ırşıya k Iılıı..rı ha.ide boz1ık bir clıın. Çıinkiı bir znnıanbr ahnede "1~ oluror <in hi
7 i hiç il~ilcmlir -

' uru-;.Ia i•~unciı sayıyı ka"ı:-dı. l ı .. ıpkara bir lruhrn gib; kn·n•a mıyen, hi~ b;i'jm"z:n hntırrnda ol· 

1 
mn•ıı n ",lw..<'fin n .. ı er • .... 

. ~ \ . . • . • l,l\ rıln, - oııim ona - dans • ... \ ,. c att uır 
\11.Jıuı·ı l'l ~. uı b' flla ı • clr~ılı1ır. llu 1 - BİT müstakil bir millet 

O~-ı=n, F cnerhleı"ln bariz bakı • u·~· . .. 1.. •.• Z • kad lelı,.rrnf aJ:ınumınln '+'er ahyoro 

41 
·n . d 1.!k "- B F'k • B 

1 
beıı<le bıraı•tıgı hnfrza ızı, bır tel • l esel~lc mcmklı bır nokta btr-

miveti nltında ckvam cderkı;n 1 e ıı:;ını go~.u-gıım :.en~ı. • ının, •• · . 
~lııı/ ha~ :ıl haljıır ~irmesi olarnk ·'·:ı~:ınıak iı;in anca~ krnıh 

l'r r, ııle olan hir hiııli-c kU\' etimiıe ~inenelıiliri1.. Cunun 
'1 ·., ... 1.'.:1un <:cbcıılcrini hiı im İ!:İll kenıJi lmn etimizi her ::,Hn is-

ı cı ' ,.... aua . ı retın u ı d • ..,n k 
1 

••••• d . di~,.·· ~rafla ennlanacal< şeylerden de - un .. ay ı, h:nndıs snnır gcrenJll· 
" r a. c"'t onun e vere ın n11"'1 -· 1' . . . . . , · "" 

""•·~•ıı 1 Bu .ııra Müjdat co1t MI1!1Siz bir 
ıı 1 • ' ı"ııııl:ı "' hn tta tiklalimi:ı:e hiicnm eılebilec.:ek ku,· 3tıhtc 

1
• 

1
• ~üniinde o)arnk B. Fikretin h; . 

1 tora MüJd'.itill yapt.$ vuruRu d. ~ıhı. Unutmuı;; gıtm15i'rn. Bızım l·aknt lıunrla o ıfa ~·ok. Acab, 
ı\nadolu ajan·ıııııı bu uğurda pa- "l?oytcr,. , "Tn'i"' , (Ofil, (il . ..... 

relf karşrlndı ve devre Fener ka· '~ 
nrıı ıınıa.. 1111111 'ctlt>re ka1'5J u~tüulcs. tirnıı-1. ınec·· zırlartığı üç muhakkak golü knçır 

~ dl~ lnıri~·etinılt'yİıı. Bıı ne~·e nıa ! olur 
b:ı .e' 'elki de\ riıı clıiıı.nı 'ıt olsun ~·arıacaiJz. r.ııııa millel~·e dı. r..ok 1.a."l'landır sahada göremr. 

lN•ine ltoı'lıe-r ntı\d•ktan sonra ra harrn~ nrnk. kablo ticretleri ö- 1 R,) aja n<il ıı rmın a~ nı günl•ii hiil· 
~ _ 

0 
Fener }t>hine bitti. drycrck tPlı:.raf ı:ekereğini nR ıl t tenlerini ~fuilen rıet:i~eh, hep..,in-

ke .. tirchHircl•nı ?.. de hu tclı:-rnfı lmlncnk nnyu:? 
fVint'i devreye Bul,..ar takımı · Olrndum 't> doğru.su. ~trm. Hıt: 1.annf'tn\İ~ onım. lt'ı,.:ı'·.ll. lıaliııı' alnıı~ ıılıı1•1,.,ı iıııın:~.·onı:ı:. • . n .,_ k' k . .. • ıii~imız 1'),..,.t't, es ı ıym"tın· 

~,, .. 
1
,.'. 'lı.r l>iiıı• ıtııııı ı !l, ,"•.) 2 - Diinnrnıtı tııı::,ünl.;iı .. art- 1 . 1 k , · 1m , .. .. "' > • • <en ı:oi< şey er uvı>etmıı:ı o ,·. 

i.ı; yeni oyuncuyla girdi. ı ff k L \ıtnlnrın hıı..-.t.anba..,a tutuşup yan \ a Rf Süha Gezgin 
tı il~ 1 ıstiıı .;111 'e i~tihliık larunn u:lsıl bir ha~·ut •e' iye.,i in ~ra.bcr. bir ~ok gollli'k ~a·sntlnr 
'-ıtru btısriinkii i~tihsal , e ~ımıttığına millet~~ . fert, fert ı- Iıaırrlamakla takıma elinden gr. 

1
,t ar:n 1 nııı! llH'fte etmek ııanmamı1 lazımdır. \ani bu;;linkö leni yaptı. 

İlk dakikalardan itibaren bariz 
~Jr hfı.kimiyet kumn mic:a!irleri • 
ın~z, 2 inci dakikada s.;,ar,ık]an-
11ın, 7 inci dakika.da 5'.'ntrforlnr. 
nııı, 9 unro dakikada S!lğarıklurı 
mn ayağiyle fu; muhakkak gclü 
avuta :ıt.ma1da kaMrdıla ... 

Dılekler, $1kAJetler 
-....wı,_, - ,...._ --

1 ıını dünyanın "B.rtlarına '"<~ İ':lt'!diği " 
1 dıır :ınınk ırııı 1-iifiılir. miz müstakil ha\'8ta nauırıııı ken Fener h3i hattında Esat gıbi 

•< ları ~ıı ... tur, P .. telik ıni'k- ıJimizi millı-t Qe;!:elc!<inde nıe.,ut t ir oyuncu bulunmasa~dı herha
1
• 

"L 1'tihc;al nmclıl"l"r"ıı·.- d ıl:ıha a"ık b"r fnr'·la kaza ı dı ... ,:ı .. ı •· .. ~a~·3cak bir iktısadi ıihnh·et sa· e .,. ı :rı n r . 

D u 1 ve yetimlerin beslemeğe mecbur 
oldukları kimselere ucuz ekmek 

hakkı verilmeli 
.. '•(\"' rı ı · ı · B 1 ~ ı · · · d d ""<"'· eı ı e >ı cc·ek olan- hibi oJmamtt iktiza eıler. lktı.,aı.li u"bar: ar ıkıncı hevre c çok üz 
"il 'rıı~i ~ olhr kr.,ilmi-,tir. ıi"hııhet sahibi olmadıkt.a bu re,- gün bir oyun oynadılar ve kıymet 

11 ııı nr ılc ıleııi1. 'olf'lrı kııJade hallerin orta.1'a !:•kardığı leri hakkında az çok bir fikir V'!r Fe~rliler çok sı:kı~rk oynuyor:. ıbııı 1 . . · •·ı lar. Bu ara Muammer de sakatla 
""'-.,· e l'".ırı.e hızr.ıc t erle - \ 'azi,·etlerden j tif1Lıle etınP.k is· Ciı er. ~u ., t . . nnı'llk çilap yerini Kadri aldıysa 

'la e ırııııl •• hr- hyenltrin adeta gönüllü hizmet Devrenin baflarmden 29 uncu t '
1

L • ~ 
1
.- da be" da'.!dka sonra U-krar o.vv. -tl tı '' ın · · "ar' olnruz. dakika ,oa kadar Ü" muhakkak ••ol ..., Diin matbaamıza usküdartitın tıı..- aıu·~ıyle muharlcle " ~ 0 nn ~i. 29 uncu dakikaJa Mu-'tıtı",'lll· nıı.,tır. IHıtıiıı 

1
r

11
·

11 
... 

1 
Bir lktısadi 7.İhniyet~ sahip ol- keı rrnrak fırsatlardan ıı:tıfodc bırkw; vatanda.s mlimcaal etti. it' ·• k d nmmer to!>u kornere çıkardı. Sağ ııı,1• ındcdir. J)iııı•·nnın b"ır ma · emı•k, kendi ha~·at 'C' iye .. i etme~inı oilmediler. :Mamafi şunu - .d - Evvel& karne almak için y&pıla• .. b ·' · d acıgın ortala ıgı topu Cihat uzak 

ir ıJ 
1

. •. ·•. h nı kf'n i antısi;vle tayin etnıek da söylemek laznn ki Bulg-ar fut cnk muameleyi bir nınkamdan "'dıı ı · 1 ım e .. nıeıun Rya ılı-mektir. Millet iktı-.ndi 7İhni,ve· ı lJfitmımadı. kaleden pek az ile- i:ı2:renemedik1erini. ~ura.dan .. nra. 
lt, b •ınlrrrc iııs;ın hayat bolcu an .her ne hilurı...ettcnse Jıa· ıiye cfüqcn topa Bulgar soliçi yı.ı . ~ ,...... 

1 .
lr \"aııııııla 0101,.1• 11eıcrı· tJ "ıuorlo hir surette 1a~·in ett:k· kem otoritesine boyun egm-ek i<-. ya gönde?"ildiklerini 8Öyledilcr, •• t vrı" bir vurus]a takını l annın ilk "ıtı !}11 ıı., 111 .. v"'"ıcı mftd• en sonra rnr;uncu kendi'ni ku' temeden bir oyun oynamak istiyor sonra hükfımetin bu kararmda ı " • .,,. \ tt d" ·· • Ve f;"Ül'lÜn son sayl"3mI yaptı. lı ii1JJI ı .,· 

1 
e t"n u'}mu", mecal i1 bolac•ak- lar ki bu doğru bir hareket de • dul ve yetimler lehinde ihir wli 

il.. l'IJı.ı :ıı-ı nııı tRI ır. Eınni tır. Onun 7~k'"'• hile!!ti ne karlar Orun bu goklen sonra 1:ekrar ~tl'j 1 ı:-11 knra vr ıleniı , ol L"" • • fil.. tat yapmtHIUlr dilediler. Okuıyucu. 
1- .tııle n 1 ı · b" . :. ı•nyiık nhır;a olsun milletin ruhi Maçın tafsilii.tı: Oyuna güneşi Fener lehine devam etmişse de, larnn:rzdan biri, temennisini IÖY-
~ lııık5. nn ' 1 •1e ın ~.ır.· hirli~i 'oe "OOru öniinrlc mutlna leh'crine al.an Bulgnı-Jar başladı. nradf!. ınrada da Bulgarlar bero. le hü!iısa l"'tmiştir: 
~ i~ n cl•lr eıli lcıı nmıl tcJl,.ı,.necel\tir. Ve daha ilk dakikada Bulgur san berlik ~~ rc:nu çıkarmak için hU • "Bilumum memur "Ve ücretlilc-
1' da~31'.~1 ılc retleıi, o;j~ort a l>ün1'a ruialnrı önii•ıife hiılm trfonınun ı;~ktiği şilt Cihadın sol cıım:ı geQmek frrsatınr bulmuı;l:ı:-. re mahsus beyannameyi doldur. 

lrı.,'l ~ ıık ... eldir kı 7,,tı .. :Hli tİ"tem\'ıni1 kt'nıli kun etimi1.e gü· tarafından direği yalayarak dı,a dır. Anc.nk Fener mUdcı.fan.sı. makta mükellef olanlar, beslemr. 
ııtoı ı:7""da~ e\\d J.•ırıılınııı; ,·enm~l•tir. Bunun İ<'İn Tiirk mil· rı çıktı 3 Uncü. dnkiknda topu )a. cnnin oosla eahc;;arak ~libiyeti ğe mecbur oldukları kimseleri 
~ \' "ıı~tıır.c' 1 te'krm tı·sis! lrtinl hirJikten a~·ı~Rya. onun kalt)'an Müjdat Naciye uzattı, Fe nnıhafnzayn muktedir olmııslar • (karı, evlat, anne, büyük .anne, 
~İ~ctf' 

1

. 

1 

• • . l\unAtini iı:ind .. n 7Rnfa uğratmak ner sağiçi tof>U biraz sürdükten öır. kız .IJrn~ ve torun) beyanname. 
'"lı,. il' ıır ı c lııtıın tıtr!•ıı İ!;tb·enlere ka~ı en ::-iılr1etli Rk - ı.onra sol ayağiylc !jÜtiinü çekti. yi doldurup ucuz ekmek haklnn-

~ t tı11 a'c rtmrl, la1.11nclır. ..uıameli ::i;'-termel\ \37İfemb:dir. Bu!gıır kalcc.isi sol taru.fmdnn y A K. l T' A dan istifade etmektedirler. Esa • 
~\r• harp ile tıırihiııin İİ\'• 811 '"M'İfr11in ilk c;artı mii'itllkil ~iren topu ağlarda gôrdü. sen ''be~":lnnamenin doldu'rnbna • 

~ 3a,ı •nele l•nr ... ılııo;nıı ... tır ki ~-~"ttmııfi: irin """'' bir ha,,·ııtı kıt· Daha i~k dakikalarda bir sayı A B O N E; sına ait izahat,, ta bu hususta 
lııı 1\ ,11:c~~ı • tcsirın o;jıldetıi 1•11! rtmemİ7. lazrm ~elrti~;· hakkın l•k bir farkla galip vaziyete ge , sarahat vardır. Birinci maddede 
'
1
. ~l\roı 11~1urn ~ o'l<hı. fıirlii· ıla '""r -.ahihi olmaktrr. çen fi'enerliler, Bulgar kalesine O L U N U Z "mnıuılı veya ücretli ·her memur, 

, 1 tıtke c 1 ktı..,aıli lmrııi•tcrini ================================:-:-:;============================-hcninı derhııl şchire dönmemi i-
i İ~j ıı kıır .. ılR<ilı. Tiirl•i~·r. 

ı.ıı... ıı iktı~ ı· . .• ,. ı· ~"'.il ~nı ı ı tı .... :.. ın !fR 
"tın~118l i tnmı11ııi~·eti11i 
kı-11 tc cıılı,.ır 'e bunu 

t. 1 'l'ı.ı· ,.rı: bli~ ük harrı nrtıı· 
• tıı.. '"n . . •11 b' enın sanııl ıle nıc-'i tı·'~ kadem; ol sın ıh ,.fiil" k llııtı . . • . 

~biı· zırni bıill\ r.mi1.in 
1) l\ nt"ı b •• 1 •• • • fi '" • u;.;un .. u ha\"Rt 
lı l nt t n •. ' . \ "-l e ıe\' uç.en ud..,ka 
'>lıııı_ı 111 znman<la Tiirkiye, 

~d O)ıı 1 ııq_ tr4 ıa c artlttrıııı tas -
lta"ıı~ e~~ bu harhir: te.,irleri -

111 .... ılrlı 'l'lirl.:i\'c\'İ hı"r 
~ ••J s . . 

tı "tın • ~klinılc ta .. ıl\ nır e • 
~İlı talih J.:orc bir ilctı:..ı.di cihaz 

'~·et b~c\'ri l.oznn .. ulhu 
"'i 'tıı h.nmı ' 'e hu ıte' rin 
"" , 0

11hedeon in imıasııııla n 
~ lır. rıru ricllli bir ..,urette 

ta f' 
tı 1~ Clı" tt11ı"ı· ın ilk eseri, tasarruf 
tı tıııı \'ı llleml0 1'etc !!;etiri)C"' 
'lb' <ont • • ' ı tııttn <;npntınuıı sıstc· 

b 
bili'] aktı· nı;nıı \'lt(lınıt· 

a ~k n · 
1
' rı:ı · . unu ~apmı·tt ıla 

ı._ ~ " ~n·n · · · "'I 
11 
'ıb1tı • setınıll e erı o-

~ tı ltıf'ltı cı '>tof,l· rı nır.mlel>rt 
~~a i•c,. nk rnüıı•~fiiıı nlııma1.
.'" )-a~"lnr. lınrrl,~ti i-.c <lyle 
tı ıl· 1>·~nda tıını:ınılıınarnk 

r1ı,. nırıı;ı: clrn:ıımıi, 

"'it~\} r. ~ K'ta --, 
~ • Cınııı \ 

11 •1l:ıgJ 11 f~ıı.ı • Gecl' Clüııdür. I 
•lnıterlnJo pulılk l )lld171 

~"tıDE: KRAHL 
on 

eıı :tarattığı çılıı:ın ,r. 
bit a k 

4NUŞKA··· 
ı: t 

Verıeunizi vvPldın 
T t"!on: 403~~ .._ ______ _ 

- ~ede ~c\ ımli ) ıı ! Züııııenin 

biri! llcın zalııta~a mensup. ben, 
polhlerl hiç se\·mt'ın ! llt•piın ize, 

~nııa da baııo da )Ük eklen b:ıktıAı 

nııılıııkkak,.. Fal.: at h .ı kıkalle bP.ıı 

ondan yuk .. cğinı YC onunda kimin 
dıılıa çok pıtra 1'Mi.tndısını görecek· 
ı.i n . 

Conson it iraz elli: 
- Hayıılta h<'r~cy rırırııd:ın ilı. • 

ret dc~ildı r ... Hey ı.a ııa Lir:..c.} ı.or. 

mak i-;ti:'l'oruın. 

-· ~edir' 
- Yeni bin nedir? 
Hey e!>rarengi1. bir lın·ıı· tııKııı• 

ıl J. 

- Simdılik ~oyli'l'cıneın, mııh. 
rem bir 'azire ... Bun41, satıtlcrce ıs 
rar l'lliğı halde Ella~e bile sö)lı·• 

ıne<liııı. nazı vıızifeler vıırdırki, 

sö)·Jenıneı.i. insanın kend isi ne ait 
olmaya n sırların ifşası mahifetin , 
de olduğu için. er.iz deği ldir. 

Bahçenin arkıı tarafında ıfa E'• 
l:ı ile Dik fiordvn konu uyorlıırılı. 
Elle: 

- Babamın silrhelendii:ini an· 
IQ·ornm. Di~ordu. Dün RCC<'Yi hf'. 
nıen hemen tıımamile dı~ıırıcfıı ıı, .• 
çırdi. Döııuii,ifü ı-ııman manıktı ın 
bitkin bir halde irli. Saall;rce vüri; 
diiğünü ~ö, l<'di , '>Ür>hc eırne~im •. 
Ayakııhıbrının ı.:aıııuru yalıın sıl v-
lenıe<li~ini islı:ıta kUfi ıdi. • 

Dik Gorılon a'•nl rikirrll' riegil. 
ıli: 

- fi3U9 111ZI f)Ak 91. f30J\'OrUnJ. 

:ımıı onun ~c,~İZf'" ızcfırop ('tlrnır• 

se ı:ıhanımul edtn kimselerden o!. 
duğunıı pek ?•nnetmirorum. ~· 
{)er bir,ey lıil~e Te' a şürıht'lense~ · 
di. hıınu aı;ıi:ıı ''ıırıır, ı.ardesini::lr 
$1i'VIW ed<'rdi. . 

J.l:arde':-iniz lıana ııc•ııhiı nerlcn 
kı1ğın? tik zamanlıırdıı bli~ le ıff·• 
ğildi. 

- Rilrntnı. nt''' son zamanlard :ı 
çok de~i~ti. fltı sabah benimle ku 
cal:IRşLığı valı.ıl, pis pis viski koku 

~ '""o .... ~ .,.,..., .. 

l3u veıll yaşn~·ış tarzının onu uçu· 
runıa !lfirukleıncsi ndcn ı,orku;, o
rum. Eğer namuslu bir ı-s ~ııpsn)ılı 
ı.ııhte bır isim kullanmnğa lm:ııttı 
ı;:örür mü idi? 

o güo Rey, Di k Gordonn karşı 
ssık ~mrntlı rlumıakla dc\'ıım etti.. 
Gc•rdon da onu yumıışntınrık teşcl1 
Lıüsiiorkn ,·az ı.ıeçli. 

Rey babasının yanında bile ı:nr 
<loııa hücum etmekten çckinnıhor 
rlu. Bir ııralık: 

- Zshıtava men <>UP olmanın bir 
mahzuru da ·insJnın d:ıimn 'azifc 
halınile bulunmağa mecbur olma ı. 
dır, rledi. Meseıa etrfınızdn o

1
UP 

bitenleri, icohıncla işinize ~ııruHı • 
cağı iimidile, zihnen not etliğiniz 
ilen ben şah çn eminim. 

Dik Gordon hu hııcunıu d.ı su

künelle karşılarlı: 
- Hafızamclon memnunum. lln. 

rızamın kııv,·eli sııye~indr bin·ok 
şeyleri hiı;- ıınutmamol,Ia beraber 
hazan 11nutmaAı miiııııc;ip görcliığünı 
şe' !er de olur. 

Hırden Re" sandol~c inde ,. ,. 
rım ı;nğa dönd.ü \C muzafferane ?ir 

ta,•ırhı hnvkırdı: 
- Rakın. bcnsh: ônun rlniın ı 

vazife halinde olrlıı~unu sö~ leıne • 
dim mi? işle baş cn~u , s.ııiık l .lk 

de burada! 
Oik şaşırmıştı. Elk o gün "kur• 

bağalar,. a dair yeni bir izi taklrı 
elrnek lizere simale h:ırckrl <'ıle 
eekti. Bu~ le' birdenbire ı.:clip orııı 
hıılnıası neye :ı liımetti. 

Elk kapıdan sordu : 
- fecri girchılir nıiviın 'l · 

Beımet·~. 
Con Bennet Fclmec;ini isJrct el· 

ti. EHc babofıye girdi: ,,.... 

- Bıı eınırda idim. şo)lc bir 
ıı~r.ıın:ı~a karıır 'en.l:ın. Boniuı 
.ıı. rlnıazel, bonjur :\lr. <..onson., 

Con Bcnn<'l o,::;Iuno emreıti: 
- l\lcnııır heye snııılnl)cnı 'er· 

~ene He). 
Rey, Lıüsbüluıı -;inirli, n~nğ:ı ka!J.. 

l ı. nk tashih et ti: 
- Memur değil, ınüfottişl ' 1'<' • 

şel,kür ederim, oturma~ oc:ığıııı. ı • 
v t ıııüfctıış oldum, huna ben fıik 

ı::ıı · inonı~onun. 
Dik Gordona dündii; 
- Gclrcl•k hoftn içinde 

hir Elin izın Yemıenizi rica 
bana 

cdeC<'• 

J.:inı l\lr. Gor.Jon. ha:ı:ı aifl'\'İ me e. 
1 lrrim ':ır. 

İçinı çekti. \rkacln5ının nıle~ı 
olduğunu bilmc~rn Dik nınimi~cı 
le mukabele etli: 

- Ö~Je mi? Bir ~:ırchnıım ıl 1 • 
kunnhilırsc "ö)lemrklrn rC'kinınenı 
ric'.1 ederim. \!<'~ele nC'ılir? 

- reşckhiir cdrrim. Ren ıle zn· 
ten sizinle ı::<.iriişmek isli ·ordum. 
Bir dııkik ı nıU"i'.lnrle crlrr rııi-;iniz. 

nınclınnzel'l 
Dik ny:ığ:ı kalktı \'c Elklc bera-

ber bahçe 1,apısınn kncl ır !!İlli. tlı· 
fh,ır memur. o z:ırnıın. ı::cnr: fııııiri. 
ne Hıvaşça lz,ıhot verdi: 

- 1.ord Fıırmh•ıun r\'İne hu sn
h.ıh hırsız ~ircli \"e "kurlınğnl:ır, 
m:ılıud ticaret ani şnın ı do~) n~ı'lı 

r::ılclılnr. 
Ccııç kız v:ın ı::fü:k onlıır:ı bnk • 

yorcfu. Faknl Dıkin halinde, kendi· 
si'li birinci dercced" nltıkalan(h • 
r:.ııı r:ok mühim bir hııbcr aldtltın 
brlli edecek hiç bir sey :ıoktw, M 
~ır ni;ır ynıılnrın:ı döndü: 

- Sızden nıiis:ıade ıstemek mec 
bn,.i~n~~. ttetlf. 'P;Mr';.ı 'derrti 

r.ıp ı•ıtirccck derecede miihim .. 
Ellanın gö?.lcrindc Lir mahzun· 

luk gölıırıır gibi olarak scvındi. \"ı: 
diılaslıl.ır 'e olomohıle binerek. 
1.onılr:ı;,a h::ırekcl elliler. 

) oldn Elk hi\rli rye dair ta(<; • 
l"tt verdi. Lorrl famıley o hafta ıj· 

tilini Lonılraclaki ikametgahında, 

ı::eclrmlş ve Amerika elçisinin le -
şebbüc;ii iızerinc nıuahecleyc iliıve 

cdtlccck ıki ınadrtc üzerinde r,:alış. 
rıı 1!\, sonnı mıınhct'le dosya .. ını kn 
s:ı~ n f,ıı~ nıuşlıı. 

1\ıısn snıı ltlC>ıJcl vr en h·i mnr· 
k:ı i<li. Cıtll'3ınıı orlusıııın hi.r riıqı· 
'"!~ıa ııiimıne olnrnk ·crJc,liı ılmi5ti. 
Nıızır kıı'inıtııı ı'<'lik knpıc;ıııı k,ıpa 

rnış, kılidi iki defo kılidleınis ı• 

lıırım çını;ıırağının işle~ ip i~lc;~r.J· 
"'ini konll'OI cimi-, miite:ıkibcn \Ol 

llll}lı. 

Erte~i günii tiğlc;.\c J,nılar lrnsa\I 
hiç açınamıo;tı. Öğle yenıe~inden 
sonra tekrar ç:ılı~ınak isteyerek ka 
":ı\'ı ncmog,ı tc~chhiis elmiş, fıık::ıt 

:ınn!ıl:ır, <lelikle. lıosJ dönmiistn 
Bunun üzerine, ne oldıığunu tıdn i;. 
nnl.ıyoın d:ııı. knsnııın ı.arıı•.ıııı tıı 

11111 ~·ı!. ıı~ğc ).ırn~ :ııı h.ı'l,:ı~ ı ıuı

nıuı;, h:ılkn eliıı<le l,:ılııı şlı. Kasa 
nçıl,tı \{' ıııiiulıcrle tlv'>\,ı!>I, ve ti· 
dıliılıı ıl:ıır •ıollıır ı,o, lıolnııışlu. 

Olomohili son siirnlle iireıı Vık 

ordu: 
- lc<'ri:ve nnc;ıl girmişler? 
- Muth:ık pcnçerec;inin pnrm k 

ıı-ını sökerek ... Şahe er bir şekil 

rle p:ırıııaklıı;ı sökmüşler, ne par. 
m:ık izi vnr, nr de ba~ka bir iz .. 
Yinni enedenberi bu kadar mü • 
kcmmel hir hırsızlık vak'ası gör
medim. lnc;nn adctfı hayranlık'! 
Sl'~ rcdiyor: 

Dik arkadaşının bu \"İddt ıne.. 

- lmeri ........... - bf' ..... ,.: 
-- Umanm1t1, !..or~ !'arm,8y ae 

siz.in &ihi barranlık doyınnştnr ! ,,,_.,,,,, ~ 

(mütekaiden müstahdem olanlar 
da dahil olm3k üzere .. ) cknm k. 
tedir, 

!kinci madde (tekaüt, Yetim 
dul, ma.1\ı.l.iyet ve hidıema.tı vat~ 
niye maaşı alanlara. mahsus) tur. 
F~t ''beslemiye mecbur olduğu 
a.ıle efradı l"Y'addcsi.ne ilave edi. 
len not, yu, • rıdıa. sayd.1ğrmrn ziım 
reler aras_mda "yetim ırc dul,, ıa 
:rı tay edilmekte "yetim ve dul -
ıa.r 'beslemeğe meob'Jr otduklan 
aı.le efradı maddesine ccv:ap ver. 
ruıycc~klcr,, denmektedir bu suret 
le Yetim ve dullara. fert olarak k"n 
di be..,Ia.nndan maada, bes1cmcğe 
mecbur olduklan kimselerine hak 
\"erilmektedir. 

Tür1k meclt i knnu.nunun naf 
kaya ait 315 inci maddesi "'OV :ı. 
d r "h k "' • •C e er es, yardun etmediği su. 
rette zarurete dü. ecck oları U..<:tıl 
ve ferdine ve ,.rl<clt ve kız kn 
<lııı· .r. 

_e c-nne munvenet ile mükeıı .. ı .. 
tır.,, -

Tekaütlerin beslemeğe mecbur 
c;lduklan kimseler bu haktan . ·r .... 
tı .ede ~deraen dul ve Yetimlerjn 
gelirlerı <'Ok az o!duğu hn}de hun 
!arın ~cclndirmeye mecbur olduk 
lan a.ıle efratlarına aynı hakkın 
"~?~emesi: bir çok vatanclnıp 
mu~kul vazı) ette bırakmaktadır 
9:ric du'lar vnrdrr ki, mektep r·: 
gınclR birkrıç c;ocuk besl~.ck zo
rundadır. Öy'~ yetimler ,·,ırdrr 
ki hic bır munvrnet m~nbalın.; 
yoktur ve uı.hsillerini ynpm3kta 
ci;r. 

lı. \'Ot sur~t'e :ı~k'!r aileleri de 
bu haktan istifade ctmen•ekt a·. 
1 B" • l c ır er. ır ('();( ar c .. r ai'eleri ucuz ek 
ıhck h9.kl,ı verilenlerden çok dı. 
lw muhtaç hnlc1cdiıJer .• , 

25 yıı evve kı Vakit 

1. il. f}l;' 

Amerikanın harp masraf 1 

Aıncrık.ıııııı ·ı e'rllıll. \ \el z rfı•l· 
dakı m;ı5oriri h.ırhiH'• nıuı dı .!e
r~ ıh olunan ı~lıkraL:ıı ıle hıılıl.tc 
Jıır ııııl~Jr clo!ıır.ı lı:ılig olıııu hıı 
Vn~nli ı. O\ ıııi ııı.ı'>.ırıfı lı ıı·I . .• 
•?("Ol () ' >l\C'il 
··-· 1 1 ,UO dol.ırdır 
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J NANMASI SALOMON 
o 

VAKiT-

Mısır cepbeılade Dop cepbeılnde 
( Bo:sfaTf!-ft 1 ıncı sayfada) (Baıtaratı 1 ncl •aufadaJ 

1n~lllz. Tebtlğl miyelli bir noktada bir ne.bir scçi-
Kahlrc, sı (A.A.) - il.ileterek or. tini zorlamışlardır, 

tll§Brk tebliği: StalingrııdıJa hücum kılaları yc-

Alaska yoJ 
ehemıniy 

29/30 Uk~ıırin gecesi ve dUn yeni ni crazi kazanmışlardır. Düşman -----o---- mevzilertmlzo karşı dllşmanm yaptığı cok kayıp \'erdi~inıJen şehrin ce. 

D 
I J h taarruzlar zayiatın geri pUskilrtUl · nui>unda hücumunu durdurmuştur .. 

RINDAN ÇEKiLDi 
Rus cephesine 

gitmek istemiyen 
askerler 

Zincire vurularak toplama 
kamplanna gönderildiler 
M041kova, 31 (A.A.) - Sovyet 

ler haber bU.rosunun bildirdiğine 
göre, l>il'lede bulunan ve Rus cep 
hesine gitmek i.<Jterniyen 200 .u-. 
ker zincire vurulmuş ve toplama 
kamp] =t.nnıı sevkedilmiştir. 

Bu yol sayesinde 
petrol madenleri i 

Jecek öra apon arp gemisinin daha :~:~r~d~~~= ;~~t~~c::ı:a :~~~ Savaş tııyyarclerindcn mürek • 
kep havn fiiolarımı:ı: Ashakanın şı-

h "" t 1 d ...- b · ı d · ı · ve gtlnU ileri lni:ı aahe.Jarı ile dlğer 

Vaşington, Sl (A.A·l 
nazuı aJbııy Stlmaonun 
unda nçıldığmı blldjrdlğl 
yalnız aıılterl bakımdan 

r.r.ı en bUyUlt petrol ı<a 

birinden istltadc lmktın 
cihetle lktısadl bakımdlltl 
yUk bir ehemmiyeti hal 
1ı jeologlara göre Kansd 
eyaletinin §imalinde Ad 
lert bölgesinde kumlarıtı 
rtben 16 bin kilometre 1ıl 
nl§llğinde bir ıııılıada pe 
ları vardır. Bunlal" bUtOtl 
bir &sır yetecek kadar 
edebilirler. Bu bölgeler i 
rf malCımdu.Fakat erişile 
de bulundukları içln l'iıJl 

işletllememlştl Petrol b'l 
Uç ile 65 metre arasmdsld 
de bulunmaktadır. 

asara . ugra 1 ıgı 1 rı ıyor bedcflerc yapılan taarruz.!ara devam ~:~::c!tim~~:~:~i~~llıırına yeniıJcr., 
edilmiştir. 

~ Sidncy: 31, (~.A.) _ A'·uslurnl ur. llcri hareketimiz devam etmekte. Ağır bomba ıtayyarelerimfz yeni llnlyan ve Macar kıtaları. Don 
~alıl:ır, düşmanı, Kokoda <lolın in • dlr. cıcn taarruz etml§lerdir. nehrini geçmek üıere düşman ta-
rındnki mcvziler'irıd<.'n teker tck.:r, Şlıngtıay, 31 (A.A.) - Domei aJnu. Sahil bölgesinde dUgman nakliyatı rafından yapılan teşebbüsü puf. 

nlrnakt:ıdırlar. l\lüllcfiklcri, şimcU Slllın bildirdiğine göre cumartesi g1.1_I na .kargı faaliyette bulunan menzilll kürtmüşlerdir. 
bu miıhiııı dilşman u'>siine 11 kil •)· nU .matbuat toplantısında bcyanatt.ı nvcılarrmız ı yunkcra 52 dttıUrmU:ı- Doğu cephesinin diğer kesimle• 
ınetrt'!ik bir mc :ıfcle gcJınişlcrdlr. bulunan Japon sefaret.inin eözcUsı.ıl ıer ve bir lnl§ sahasma hUcum et. rinde de!ıl,ikllk olmamıştır. Miln bayranumız 

ve Çin wrnıırurı l iiksekliği fıir ıııetrt' ise Jorjl Hirotn Pasltjk hB.rolnln bllyUk mto!erdlr. DUn pike bomba. tayyare, Hücum Jotıılarımız bu büyük sa
de, l u, A\ U'ilurnlyıılılnrı chırdurımı Okyanusunun cenubunda elde edileni ıerı de faaliyette bulunı:nuılar ve bir yıda blokhavz ' ve muharebe mevzi. 
maktadır. Japon muzaUcrlyetlndcn sonra yenı ' çok bUyUk dU§lnan tayyarelerin! ha i tahrip elmil)ler ve esir nlmı~laı• 

bir safhaya girdiğini söylemiştir. H •1 sara uğratmışlardır. • dır. · ''Türkiye ve Çin serbest 
Aıyanın deıteği 
olacaklardır,, 

TAARRUZ DEl'AU ED/l'OR 
Yuşington: 31, (A.A.} _ fıcn•,. 

rnl l\!nc Arthıınin uçnkl:ırı, Salonıo•ı 
t:ıkırn ndıd:ırıııı tcrkelmlş olrnnsın:ı 
rajpnen, Japon donanma ına karşı 
lnnrruzlarına r]emın clmekledirll'r .• 
General Mııc Arlhur'iin hedefi J:ı· 
ponhırın, yeniden Guadalcannl:ı' 
taarruz etmek için scnıilel"İni lop · 
Jııınnlorına ınııni olnınklır. 

rotanın kanaatine göre İngilizler ı a DUnkU cuma gtlnU dUl)man bir kere Alman hu•a kuvvetleri Yolb:ı 
Amerllmlılar ancak denizyolu ile lr • j daha Maltn .sahilinde tayyareleri ile menbalanncla asker topluluklarına, 
tibat}arı olan bu kesimdeki bUtUn a,,mağa muvnt!o..k olmamışlardır. düşman nakliyalıno Ye iaşe depcJn 
mevzilerini kaybedeceklerdir. H.!rota Bu harekA.tt;an Uç tayyaremiz ge" rına ve düşman cephesinin çok sc 
dcml§tir ki: dbnmemlıllr . rilerinde sanayi tesbııtına hücı.;ın 

'•Birleşik Arnerlkn donanmasmın Alına.o Tebliği eyhmı ;,ıerdir. 

ancnk kt'lğıt Uzerindo mevcut olduğu.ı Bcrlin, 31 (A.A) - Alman baıko adogrı göHinde Lcnlngmd'a iaşe 
nu öte~nbcrl biliyorduk. Fnkat vtL_ mutanlığının tebliğinden: götüren orta bilyüklükte 4 düşman 
zJyetınln haklko.tcn fenıı. o!dtığun:J Mısırda dUırnan dUn geniş ölçüde gemisi bomba Jle batırılmış ve üç 
son muharebelerden sonra anladık. hllcumlarmn devam etmemiıtir. Mev mavna hasara u~rıılılmıştır. Lenin· 

Çunklng, 81 (A.A.) - Türkiyedc 
eUmhuriyetln UA.nmın 19 uncu ylldönU 
mu mUnaııebetllo bugün bcyana.ttıı. bu

0 

lunan Çin hariciye nezaretinin tsUb. 
b&rat dairesi dlrektörU Sbao Yulln 
demiştir ki: M lf b AJI 

"Öyle zannediyorum ki ~'in ile ec s agu 
Tllrkiye hUrriyet lehlndekl mUıterek Ş8ÜD S8D8Uk 
hlalerile ,tecavüze ve hoyratlığa kar. 

LOndra, SL (A.A.) - Ralomon ada 
ıarmda., Amerikan l:•ı-.·vetleri, bir 
Japon zırhlısına veya ağır kruvo:ı:() . 
rUnc 'lam bir isabet J.ıaydetmlşlerdlr. 
Bir Japon uçak gcrnls:nln yanına da 
bombalar dUştUtu bfldirUmektcdir. 

Amerikan hava kuvvetleri Buin 
limanına yaptıktan taarruz esnıumı .. 
da dU§man hedefleri Qzcrfne tam 27 
ton bomb:ı...atmışlardrr. 

A l!ERIKA ll lllllll'E NAZIR/Nıt 
r.oım 

Londra, 81 <A.A.). - .Albay Noks 
Salomon adalarındaki çarpıımalar • 
de.n b:ı.hsederek muharebenin ilk F.a! 
hası bitti, §lmdl ikincl safhası oo.şı;. 
yor, deml§Ur. 

.Aibııy ,unları fltlve cıtml§ttr: 

"Şimdiye kadar ellmize geçirdiği • 
miz topraklardan blCblrjnI geri ver • 
ımcdik.,, 

V lngton Sl ( A.A.) _ Albay 
l\T.oks Japon deniz kuvvetıerlnln Sa 
ıomon adalanndan 9CklldiR'inf blldlr. 
mJ§tlr. • 

ımsA!I 1'EnaG 
Genenıı Mak Arf:Urllıa u.mand ka.., 

rargihJ: 81 (A.A.): 

DUn n redllen resmi ~bllğ: 
Şjmall garbi .kealml: Keılt faallye,. 

ti olmuştur. 
ljllmall şark! kesimi: Salomon ada. 

larmda dllşmamn BuindekJ denjz 
tlsaU &g-ır bomba tayyareıerlmWn ta 
arnızun:ı uğranııştır. Nevl tayin edl 
lemiye.n bir dU§lllan gemisi aJdıg; 
JsabeUe infHAk etml§tir. 4 düşman 
gemlsj dab:ı bombalanmızıa hasara 
uğratılmıştır. TayyarecI!erimlz bu 
darbclerin tcsirlerln1 teab!t edeme 
mlıtJr. Bu 4 geminin nevi de aııla§I ~ 
laır:amı:tır. Düşman hava batarya • 
lan ııte:ı açmı§larsa dıı t- r düı • 
man tayyaresi görülmen. BDtUn 
tııyyarelerlmjz dönmttıtllr, 

Kokodadn. mUtte!ik tnyyareled Si. 
urava ve Abun.rlnln cenubundakl yol 
ları bomb:ılamışlıı.rdır. İki dUşmnn 
tayyaresi cecc Port .Moresbl Uzerinc 
akın etmişlerse de haaar yoktul". 

Oven Stanlcy bölges!: Kara kltala. 
rımız dUn dtlştnan mevziine bjr sun 
gU hClcumu yaparak dllşmanı bura: 
dan çılcarmr~lardır. 20 esir alınmr,, . 

evlat r si sergisi 
(/Jaştarafı 1 rıdc/t) 

Japonlann belirlt.iklcrı baı:hca A.mil .zil bir lngllfz hUcumu akamete uğra '°'ad'n ıılılan bombalardan •yangın 

~ı müşterek kln!erle serbest Asyamn ile açJIJY 
iki b~yUk desteği olacaklardır, 

blrle§lk Amerika deniz kuvveUr;ıln mıştır. lar çıkmıştır. 
Japön donnnrnaslyle mUeııslr surette Alman ve ltalyan hava kuvvetleri Murmnns'n karşı ~ece ve snn-
hlçblr zaman çarpışmağıı kMI gclmt. dUşman motör!U kuvvetlerine ve la,e düz hava hücuml:ırınn devam edll 
<:cğj ve bu yoldaki gayretlerin bo~a kollarma hUcum etm!4Ur. 8 Brttanya mişlir. 29 ve 30 llkleşrin günleri i-

Milli Şel gldeccğl keyfiyetidir. uçağı dUşUrUlmUgtUr. • cinde Ruslnr 130 uçak kaybetmi.f 

JAPON T>ONıtNJIASININ 
KA Y//>l,ARI . 

Mclhournc: ~1,{A.A.) - General 
Mac Arthıır umumi l.nrarsiıhının 

ncşrcıtiği lcbliğlerc ~urc, .S.ılam~n 
ınuh:ırcbcsinde Jııpon deniz knyıp 

l:ırı şunlardır: 

5 Jnpon harp Renıisi h:ılırılrııış 
veya mıılıtcıncl olnrnk hutırılmışlır, 
3 semiye muhtemel olarak isabet 
kaydedilmiş, 2 gemi de belki hn'>'.l 
ra uğratılmıştır. 

Japon taşıt \'C iaşe gemilerin ... 
den dördü muhlemel olarak halı· 
rılmış, onu muhtemel olnraL: hnı;;:ı 
rn uğratılmış, ve 12 sine de mulr 
tcrncl olarak is:ıbet kaydedilmiştir .. 

Ekmek karneleri 
(Haştarafı 1 ııcide) 

mez gdirlilerlo bunların beslem:. 
ye me:sbur oldukL-ı.n 'kimselere es 
ki fiyattan verileceğinden bu üç 
vilılyetin gôn•lcreccği cetveller 
de beklemnektedir. 

Ofisin silo \"c nmlıa.rlan 
Ankara, 31 (A.A.) - Toprak 

mah5Ullerı ofısl umure miidürlii· 
ğü emrinde devlet demiryollan 
umum mürlürlüğünden ve ziraat 
müdürlüğü silolar komisyonundan 
de\TCD alınan 44 bin ton hacmin 
de silo ve :ınbar ve ofis tarafın 
dan muhtelif y~rle:-tle in~a ettır'. 
len 60 bin tonluk anbar mevcut· 
tur. 

Bunln.m: ilaveten ofis ıımum 
mUdürliiğUncc 942 senesinde mem 
leketimizin muhtelif yerleıindc 
H ibin tonluk anbar inşaatına 
il:rnPlanmıı;tır. 

l•ııkirlcr i~iu hul~ur 

Ankara, 31 (A.A.) - Ticaret 
Y~kAJdi :nuhtclif şehirle-rdeki ::;-. 
kirlere teV7.i flditm.ck tzere Kızıl 
ay emrine 200 ton bulgurluk ıbuğ 
day Vt'rmiştır, 

İtalyan Teblltl tir. Romen ve lacar av uçaklar• 
nonıa, sı (A.A.) - İtalyan ordu. bu muvaffaldyctlerin kaznnılmesı • 

Jnrı umumı lmrargjhınm s, 8 No. lı na iştirak etmişlerdir. Uçaklarım:z 

tebliği: dan 8 i üslerine dönmem iştir. 
.Mısır cephesinde dUn muharebe 

muvnk!mtcn durmu§tllr. DUn yaınız ASTRAKA.V DEAflRYOLUNllN 
keşif unsurları araııında çarpışmalar TAllRIBI 
ve topı;u düelloları ohmJştur. Gcrilt.,, Bcrlin: 31, (A,A.) - 30 llkleşe 
rjmlze sarkmak lst.Jyen bıı:ı:c hatif rin gününde Slalingradın cenubun· 

(BaştııraJı l mel saula"dn) 
Macar kral naibi Son Altc.a Sere_ 
nl.ıım AmiraJ. Nlkola Horu, Romen 
devleti kondukatörU Mare~al Anto
nesko, Çin cUmhurJyeti devlet reisi 
ekselA.ns Lin Son, Bu!gariatan kralt 
Majeste Üçüncü. Borla arasında tob. 
rtk ve t~kkür telgrafları teati e_ 
dilmiştir. zırhlı taşıUar sUrntlc keşledllerek da\'olga nehri dir,cj:;i içinde bulu· 

tahrip olunmuştur. nan Rus kuvvellerine pike bombar 
Gcıllklflr kaplltılmı, dıman ve savnş uçakları şiddeti; 

Vişi: 31 (A.A.) - Berlinden taarruzlarda bulunmuşlardır. 
alınan bir haber, Mısır cephesinde Başka harp uçaklarından mii· 
lngiliz kuvvetlerinin mihver hatla teşekkil teşkiller, Astrnkondan şi
nnda yaptıkJan gediklerin Alman· mal batı islikamctindc gitmekte 0 , 

lar t!ll"nfındn nkepatıldığmı ve dUş lan demiryolunun tahribi için tr• 
manm çok ağır kayıplara l!ğradı· nrruzlarJna devam etmişlerdir. 
ğım bildirmektedir. Don cephesinde, 30 İlkleşrinde, 

Ra~ka bir haber, :Mareşal Rom İtalyan ve Macar kuv\"Clleri dü~m:ı
melin öndeki kıtalar: geriye çe nın, nehri geçmek için yaptıAı fe· 
kerek yerl~rıne taze kuvvetler St• ~ehbüslcri aknmcle uğratmışlardır •. 
tirdiğini bihlinnektedit. STAL/lı."GllAD l'/l'BCEKS/Z MI 

Londraya. göre 
'Lonılrn: 31, (A.A.) - Mısır 

cc.phcsinden o.l:nnu son haberlere 
göre, miıttefik kuvvetleri biraz; da 
ha ilerhmiı; ve bfr miktar esir ela .. 
ha nlmışlardıı. 

Perşeml.Je gUuC hafif mikyasta 
ç:ırıı:~malar otmuş. Dilşmarı nğır 
k::yıpl:ıra uğramıştır." 

Bir noktada, 200 Alman tanlcı 
tnrruza. ge~miş fakat müttefik mü 
clafan hatları knl'§ısına gelince bu 
kuvvet. uur:ırak geri cfönmUştür .• 

H,wa faali}etl du:ı ıle bütün 
~itld~i)lc ılevnm etmiştir. Blı fna 
hyet bilhassa kendisini Mar.;rı 
ınatruh snhasr üzeriııde 'göstcrmi~ . y ~ 
:n. erde bulunan 3 büyük mih 
ver u~uğı tahrip cılılmiı:tir. 

HnrckAt d~vam ediyor 
Londl"a, 31 (A.A) - Mısırdaki ha 

reldlt plln muejbjnce devam etmek
tedır. 

KAI~ACAT\'! 

Londra: 31, CA.A.) - Paris rarl 
yosuna güre, Almanlar, Yolgadan 
Rusların Slnlingra,ıa gelirıllkleri, 
ı:oda m:ıdde.,i ve ihliyat kuvvet dal 
ııasını rlurdurmuşlardır. 

TlllOCENKO TAARRUZ/,AR/ 

Stokholm: 31, (A.A.) - Stıılin· 
grad müdafilerinin l'Ükünü hnriC· 
Jctmek fcin Timoçenko şehrin c<>. 
nubunda yeni bir taıırnııa lın,.şlıı • 
mışlır. Kııpıırosnoic ve Dnketovk:ı, 
mahııllclcrindc şiddclli çarpışma -
Jar de\'am clmekledir. Gt'celcyın 
Huslar Volgn nehrinılcn tanklar kc 
Cİl"ınişlerdir. Alınanl:ırm birinci 
nıüdııfa:ı hallı süratle l:ılırip edil. 
miş ve geniş Kuporo:.nic bölse'>i 
geri nlınar:ık nıuhnf:ıza editınio;lir 
Alnı:ın Jcar51 lnnrrııı.ları oknrnet~ 11~ 
ramışlır. nu lıölgcyi Rumen kuv,·cı 
leri nıiicl:ıfııa etmekle irli. Bu ku\·· 
vetler anır knyıplarn ul!rarnışlar • 
dır. 

tRAN ŞAH1NŞAHININ DOÖU.&1 

YILDÖ~r0 
Ankara., sı (A.A) - İran .Şahlneıı 

hı Mehmed Rıza Şah Pehlcviııin do. 
ğum yı!dönllmU mUnascbetlyle relal. 
cllmbur 1smet İnönU ve Iran Şahı a. 
rasında tebrik ve te§ckkUr telgraf. 
lan teat.t edilmi§tir. 

EFGANİSTAN KUALININ 
DOGUH YILDÖ?'l'UMO 

Ankara, 81 (A.A) - Ef'ganlııtan 

kralı haşmeuu Tahir Hanın doğum 

yıldönUmU mUnasebeUyle reislcUm • 
hur İsmet 1nönU ve Efgt.n kralı ara. 
sında tebrik ve teL")kkUr telgrafları 
teati edilrnlıtlr. 

EminönÜ halkevinde yeni 
bir sergi 

lstanbu! vllA.yetı köy bUrosu, Eml. 
nönU hailcevinde "Köy el i§lert sergi. 
af,, temi altında bir sergi ac;m~tır, 

Sergiyi parti rejsl Suad Hayri Or
gUpllı açmış, köy bUrosu §eli Sala... 
haddin bUronun faaliyeti etratmaa 
bazı sözler slSyl~mlutlr. Sergiye Şile, 
Çatalca, Silivri, Bakırköy ve Yalova 
köyleri 'i§tira.k etml§tlr. Sergi bir 
k,öy odasını canlandırmakta ve bura 
dakl çalışmayı göstermektedir. 
Diğer taraftan bUyUk TUrk z.ııter. 

1eri Diyoroma sergisi, gördüğü bU
yUk nğbcte binaen 4.11,1942 Çar. 
§amba günU gece saat 2• de kapana 
caktır. 

Londra: 31, (A.A.) -DUn ge
ce yarısi neşredilen res:nt Rus teb 
liğine göre, Stalingt':ıd mmtakn • 
sılc Tuapscnin şimal doğusunda ve 

lBo11orofı J fi 

lJkleri mUttclikan kabtıl 
gurup reis vekilliklerine 
mebusu Hasan Saka Ue 
busu Hllmj Uran mUtte! 
mlşlerdlr, 

Bundan sonrn Tra~n 
aan Sakanın rclııllğlnde 

vam olunarak icra edilell 
bUyUk millet meclisi td&tf 
rlylo riyaset divanı k&d 
ııaağıda jslmlerj yazılı ,. 
zetllkleri t,akarrUr otuıl§ 
dare heyeti azalıklnr~ 
simleri agağıde blldtruınlf 
ıar seçllml.§tjr, Rum 
madde olmadığından toP 
,·erJlmiaUr. 

Büyük millet mecljsl 1 
lerl: 

Halid Bayrak (Ağrı),> 
(Çankırı), lrfan Ferid 
din). 

BUyUk millet mccllSi r 
nı kAt)plcrJ: 

Necmeddln Sahir Sflall 
.Bekir Kaleli (GazıanteV 
ScJçuk (Hatay}, Kemal 
parta), Vehbi Bilgin .(it 

dit Uzgören (Kütahya). 
Parti mecljs gurupu 1 

Uyelerl: 
Rasih Kaplan (AntalY 

Mendenı.s (Aydın), Feıi 
Dll§Unsel (Bing61), Dr. 
(Bursa), Atıf TtlzUn ( 
hıet Eker (Çorum), ~ 
(İçel), Rahmi Köken ( 
mar A'rıkoğlu (Seyhan). 

MUSTAH1L GURUP 

Ankara, Sl ( .A) -"·-. 

takll gun.ıpu reis vcldlllP 
C,H,P. mllstu.kll gU.rUPU 

Yeti, 31.10.1042 cumarte•l 
veldll İstanbul mebusu ,,\il 
hanın rcisllgi altında tD 

bu içtima eenesı ıc;ln nıU•' 
idare heyeti twılıg-Ina: ,.ııd 
llU HllanU Kitapçı, RlZO 1' 
&d Sirmen ve Tokad ıııe 
Poro'yı ecçml§Ur. Slalingrn<fda şiddclli çarpışma

lar olmııkladır, fııknl hunlar nıah. 
duttur. Almanların arlık hüyük mik 
yasta taarruzlnrdn bıılıınmıyacnkhı· 
rı mııhternclılir . 

Na.1çik civnnnda muhnrcbelcr dl .. 88""8mi1111 
\•nrn etmiştir. ~ • -.a 

Şehrimizde karne tevziatı 
lkincit rin ve b!rinc:ikanun 

nvl:ırmn ait ekmek knı'thırınm 
dağıtma ~~ine dün de &:-;am <. 
oilıni~r. Henüz kartlnnnı nlamı
ynnlar için. anahalle birlikleri bu 
nk~.ama. lkrul!ı.'r. açık 1"lwıac&x \'e 

Tuaps:nin sima! öoğusuııtln bariçtekl a ... 
nuslar te7Clıbli:11U e-le aJmıı,l:ır ve (JJa,stara/ı 1 ncl 
mevzilerini ~ağl:u!ılaştırmııiınrdır. ıJ 

''- Eskı·den hasta ıı · 

Tô:ıcnde \ ekillcr, rncbu.cılnr, 
temyiz mahkente2i ve dc:wlet şlira 
81 rci ı.cri, ıiyaseticümhur umumi 
kati i, Ci•.mhuriy~t Hıılk Fartiı:.i 
umumi katibi idare heyeti azah 
n, hııs..·e'tfı.Jet müsteşnn ile ,-ek·. 
letl~r ileri gelcnleıi ,.e bir rok 
stıl"kin tl'lvetliler h:ı.:ı:ır bı.ılun~us 
la'rdır. 

ı miimı:natıarr karıplıy:ı.o.:ı.ktlI'· 

Röyterfn n.skcrl yazarı, cuma.rteai 
gtlnU ne~rcdllen Kahire tebliğinin 

memnuniyet verici olduğunu söyle • 
mektedlr. Yeni kazançlar elde edil _ 
memi~e de, dilgmanın hfçblr netice 
elde edemeden lmrşı taarruzlarda bu 
lunmasmıı jşaret edilmektedir. Düş 
mnn ne kadar kar§ı taarruıda bulu 
nursa k3yrpları o k~dıır fazla olacak 
VI! ihtiyatları o kBdar çabuk tükene 
ccktlr. 

Peracmbc akşamı ve cuma gilnU 
yapılan bUtUn karşı taarruzlanıt de. 
fedlldlği sanılmaktadır. General ?don 
ı;-omcrlnln, mctodlu taktiklerini tat. 
kjkat sa.hasına koyduğu muhakk&k· 
trr. General, dllŞ?\lanı bir kesimden 
attıktan sonra oramnı lfgal ediYor, 
kazançlarını aağltı.mlqUrıyor ve lh. 
tlmnmla hazırlnnmı, olan arazi Uze. 
rlndc yeni bir .sıçrama hareketinde 
bulunuyor. 

illoekova, Sl ( A..\,) - Sovyet kı 
talan bUtlln Alman hUcumlarınr ,;e. 
rı ptiıkllrtmll.şlcrdlr. DUnkU cumn 
günU Almanlar durmadan bUtUn gtin 
taarruz etml§lcrse de ilcrlemeğe mu. 
valfak olamamıolardır. Almari!ar se. 
kiz tank ve on iki top bataryası kay. 
betm~ıerdll", ~imali oarklden lnen 
imdat orduıunun bir kolu go#{la gö 
ğllac yapılan bir Çarpl§madan aonra 
yenjden araıd kazanmı:ı, ayni zrıınaıı,. 
da cenuptan ilerliyen lklnct imdat or. 
dusu Uç fehlr zaptctmhUr. Alman 
kıtaları hu suretle iki ateı arasında 
kalmışlardır, 

Mer';{~zi h.arıuısyn.da Almanlar Nal ~ 
çık y:ıkınlıı::nlhı kuvv:tli tıı:ı:yikla· le anılan Türkiye. ilerle 
rını muhafaza C<lerek bira?. ilerle- da dev a1onlariylc yU 
ıııi§lerdir. St!llingr:ıdın şimali il de bugün hes:ıba katılma5l 
Aiman'a: tnarruzlannt t:iddetleıı- bir kuvvet olmuştur.,. dl 

Sergide 72 ressamın 341 tablo 
E-U bulunmaktadır, Bu ressan,lar 
arnsında ~üzcı sanatlar birliğine, 
D. grupunn., Ankıara rrofc".Yonel 
reı;samlnr g'fUJ,una, mU.-;tnkii re .... 
am \'e he <cJtra tar birliğine Urt. 
ııl o:· ıL; ta l:i<' oir birlığe gir. 
ını nlrr c!c vard.r. Serı;i<le 6 
he..-keltm m 1 O buc:tü vard!r 

J ri hcy.etın e tetkfü edile~ek 
n tik r it~nl_r U!llıt.rtl!r. 

1 Guzel 8:ınntlar Akade 
~isi of{rct:m he' etmden Zeki Fr: 
ık herin "mıı~ bıımnda., tabk. 
su. 

2 Güzel Sım..<ıtlnr Aka<km·. 
si öğreticilerinden Bedri Rahmi 
ı;l üpoğhmun pevsaJ·' 

? ' "' - Ankn.r:ı Atatürk lisesi 
reslın ö~retmeni Eşrrf Ürenin 
(Bira parkı) tablolarıdır. 

Başvekil ve davctlil~r acılm.'l 
toreninckn t:Qnrn sergi">i gc;m~· 
lt'r, tablohn ve büstleri birer b:. 
r('r tetki)r etmişlerdir. 

Başvekilimiz ~~rgiden a~711I?. 
llem maarif ..-ekili tantfındnn ken 
disine ta1tdim C":lilen mUkii.!at kr. 
r=ınan "':ı.nntknrl!trı ayrı ayn teb
rik etmişth-. 

Scrni j:ı.nnd:ı.n it.ibaren halka 
:ı,-.ık hıılıı n t'luru J.ır.:ı ';t"' -

Ycpılau hes:ı_,nTara; göre, memur 
k:ırUarı alanların rniktorı memur 
~nnn anne, baba, !kardcŞ ve çocuk 
lurı da dahil olduğu halde 300 
binden fazladrr. 

Yc:ni !}ekil ekmek satı§ına 15 
falnciteşrindcn itibaren başlana. 
caktır. Belt'diye. bun:ı ait tev~int 
list~si h~ırlrun9.ktadı:. Her fır·. 
llln ne mi1<tıı:r memur ve ı:-erbest 
kart al.ıcn~ ve kimlerin lıcrhanai 
.Eemttc mürıı.cant c<ieccideı ıni k~. 
rarl-ı.ştmlacaktır. 

Aynca scyalın.t. misafirlik dola. 
Fiyb mürac:ıat edenlrrin ckmel· 
terini verr.ıek !lu-rc her mıntak~ 
<la b!r frıın lr.ı ihtiyacı kat§ı:ıyr. 
raktrr. 

S:ıbit gelirlilere ~·nr<lım 
ta.sn "\'it rln rı 

AnkanıdBn haber verildiğine naza 
ran, hUkQmct sablt J:ellr!I rnenıur sr 
nı!ını bugtlnkU geçim zorluklo.rr kar: 
§ıııındo. korumak Uzere yeni bazı ted 
blrlrr almaya tuzum görnıfistDr. B~ 
tedbirlerin mablyetl,.rl ön!lmUzdekl 
günlerde aıılapılacaktır. 
Djğer taraftan muamele verg!sl ka 

nununda d•kfşlkllk yapılması fçln 
hllktlmetın BUyUk Millet Meclisine 
bir teklUte buhlnmıısı ve bu arada 
vergi tutar!nrrnrn p~ra olarak dc~i!. 
fnka t devlet aynlyate ayniye~ olarak 
ödenmeıln;n temini mevzuubah!tlr. 

Romelln, truıklannı ihtiyat.la kul
landığı muhakkaktır. Fakat bunu an 
cak, piyadeyi feda ederek yapabile .. 
cektir. Opjyade ki. mUda!aanın bel 
kemiğini teşkil etmektedir. 

ltomPJ taııe kuvvetler gönderdi 
Vlşi, 31 (A.A) - Bcrllnden alman 

hnbcrlere. gllre Romeı altı gündUr da 
ğlşmeyen Alman kıtıılnrını deft:ıtir. 

mek için cepheye taze kuvvetlel" gön 
dermiıtir. 

Bankalarda kr~di muame· 
leleri tanzim edilecek 

Bankalarda gıclıı. maddeleri üzeri
ne avans muamelelerini kesmeleri, 

Tuapsenln ~imali garblsrndekj Sov 
yet deniz UesU bölgealnde Rus ltıta • 
!arı dtl~anı mUdutııada kalmak 20° 

runda bırakmı§lıırdır. Sovyet kıta • 
ıan birkaç gUn devam ed~n bir mu 
harebeden aonra Tuapse cjvarmd~ 
M.kim bir sırtı zaptettikten ıonra 
bu bölgede ağır ağır ildrlemlşlerdir. 
Zannedjldlğ'ine göre Alrnıınlar ualçık 
bölgesinde yeniden taarruza geçmek 
için Moulokdan a.na kuvvetlorlııl geri 
Çekmiılerdjr. Nalçık bölgealnde Sov 
yet kıtalan 24 saat l!:indc iklnct de 
ta olarak geri çek!ldlklerlni bildir : 
m~lerdir, 

piyasada, hissedilir derecede bil" ge. A/,lıfA'Nl,,1R iKi .A Tı;ş itRASl.Vn.t 
nlşleme doğul"munur. Tı1l!RfP ı:nıı.F..\'-,1UfA.\' 

Bundan başka nynl gayel~rle ban. TIRE.\'/,IUll 
katarda tOrlU namlar nltmda tacir. ~I k 31 ( ı o ova: . , A.A.) - Rus h~· 
ıerc açılmakta olan kredilerin tanz;. ~erler Iıurosuna güre, fıkıcşrinin 
mı ele mukarrerdir. Bu tanzim l§in. ılk !ki h:ırıasınrla OreJ çevreslnllc 
de muayyen bir tnrihte açılmı, mu. Tiııs ı:elcclleri 12 .\iman askeri fr 
teı:lil kreilllcr eau ..iutı.ıl&eaktır, I renini fnhrin .. ımis.J,ortlir 

uirmi~lzr ise de Ruslar mevzileri. Hatipler n.ra.smda şil11 
11i muhafaza etmi~lerdir. nen Amerikada butuıtll~ 

Rus tebliğine yapılan ilaveye kanın Türkiye büyük eJçi'I 
ı;>rc . Ruule.r, Tuapsenin şimal do dır. 
ğıısunda Almanla.nn anudnne mu Vi~idc 

Vişı·, 31 (A.A.) - J.fı ka ve."Mtini kırarak hafjf b~r ilcı • 
leme yapmışlardır, Bir tepede ya· jans:nın hususi muqa.bil1 
pılan muharebcdt> Almanlar 800 za yor. 
yiat vermi§]crdir. Başka bir kesim Şi.mdikt duruma 1" 
de yııpılan Alman taarnı:ı:u kendi· te~rinievv"l bayramı lll 
lerine 200 askere maıoJnıuş ve le sefaretimizde yaptlall . 
Sc.vyet deniz efradı tarııfmda~ ya bir çok Türk mubi~ 
11üskUrtüJm~tür. etmiş ve bUvük cl~İ.Illir.t: . 

B ·ı· h u · dostluk hic:lerini bildirJSl~ 
.. r. ıs e nıted Presse ajansına J•;, 

gore, remhere alınan bin kişilik Pck'muvaffak olan ·•C 
l:ir Alın.an ~&rl!izonu teslim olmak kadar devam ~den bil ıı 
istemediği cihetle son neferine kn lıir çok resmi \'e siyııei ~ıı 
dar yokedilmiştir le ~7~tccilr1' ve yUJı:~k .;.~ 

ı Oı·dı'on "k·ct. • . • • mensup kimseler hazır b . . nı ı Je yo.u uıtıka;netin· 
a& uz:ı.:ısn birkaç dağ silsilesinde tur. 
!!iddctli mııhar~belcr vuku bulmak ' 
~dır. Aim:ınJar, tanktan tayynrele 
rıle nakletmişler ve Rusillr geri 
çekilmek zorumla kalmışJarQn-. 

(Y __/ 

Ruslar iki gem; batı 
ııo• 

Lonılra, 81 (A.A.) - t 
kuvvetleri Baltık deiltz!rıde 
20.000 tonl!A.toluk 2 Atınaıı Ruslar 18 Alm::ın uçağını dUşUr 

mil.şl~rdir. St.alingrnıiın §imali gar 
blsınde mevzii mahiyette çarpış
maar olmuştur. R\'menler, kny. 
tctmi'.i oldukları mesku·ı bir yeri 
~eri ~tma.k için gayret sarfetmiş· 
ler~ de hücumları tardedilmiı;tir. 

Vc-ronez kcWninde Ruı topçusu 

ba trrmqııardır. 

haşancı bir fa.ı.!.iyet g5sft 
Bir 1t:ılyan dağ tUmellİ ~~ 
kaya gelrrt.'it!r. Karnde711 

men mevzileri arkasıno. 
yaptJmıştır. 



- .. 
-------- ~er dlldea ıı-s ı m a c a 1 ' dlauacılJt 
~SK ,-.·.-k-a,-eı-er-.--ıı·~ .:-:.s.,,..... _;ft- 1000 tayyare inşa· 

Zapogoa ! r~al bir bas•la mıdır? 
S G:ın ge"m.iyor ld; Amerikan 1kıl milyon UÇ'lleu için; topyc • 
L ... " t Bunun irin 2 milyon uru• kr·- •"'-! bin t&Y"" m y in ı ıu 1 kaynaklarınd!!.n, !ngi!iz gnze .c• :r :r wı, .ruıu;..ı. ,, .. re e t n. 

Kirkor Zehrop'tnn ccviren: Neşide Gözsör. 7 lerind"n. ve muht'!lif ajans ~~ıı· cu, yirmi bin tayyare mey· na, iki yüz milyon uçuş saatin 

-ERMENi HiKAYESi -

flıqıtarafı dünkii auumıı:dn) 1 cinde insana sa:ıdetler, fcH\ketlcr 8 balnnnd!ın. Amerikıı.n snnayu:ıc danı, ikiyüz milyon UfU§ v~ lbu uçu, sa.atinin ihtiyacı bu· 
\'a.sfljı.: iclndc neşeler ,·erir. Her fclı1ketı 9 uair haberler ge,mesin. Bun· ıaatı ve bu UfU§ saatının lunan on iki buçuk . milyon t.tııı 1 1 ~ • Zııpogondan ayrı, • uııuıturur. Yürekleri ıı~kııın tutu· •o lnı· arasında. en fazla göze çnr• l benzine, be~ yUz bln adet mott • 
c b ld v ~ ihtiyacı bulunan 12,5 mi· iki "- ıı· b' d il ~ delll, dayanılmaz bir şanlar, lc.hlikcyi düşünür. gür.ir }'an tafsl!ftt ve b:ı.ş döndüren ru• re, yu.z.; ~ ı ın tane e tay. kt~~UYordu. Fakat buna ccs:ı• mil? Aşık için uşkındun önemli val: 14 kumlar havacılığı alô1rndar et· yon ton benzin, bqyüz bin ynreY-c ihtiynç vardl!'. 

, b ı 8elmiyordu, Mahcup de· n scvgilisindenilslfin kimse yoı..• Snldan sajja: mektedir. Milyarlık bütc;:e iUl.ve • adet motör, ikiyüz elli bin 
~ıı Unu söyleyebilirdi. Yaln11; lur., 1 _ Tarlnlnrn zarnrı dokuıınn lcri, cayı.sı ~üz altmış bini n.şnca.k tane de ta.ryare lô.z.ımclır. 
~ile~ l'<lktu, korku~ ordu. Znpogon, k"eCııundn binbir hile, bir Jıeyvnn, (i'kl kelım-0) 2 - Fc'·· ta~ yare inf;natı yanında, son bır allı htan daha kU\'\·etH ve dnlı:ı kurnazlık yuş::ycn, desiseler yar.1· k:ı.lüclc tembel, hamur İ'ikrindeıı, 3 habcır d'ili~ vn.r ... 
~ 8Ördfiftü nlşnnı boıtnnk i· tnn bir adanı olmakla lıcrnlıcr, hi-. - Toptan balrk tutma, bir hay\,1- Amerikan fabrikalan haftndn ld~.l>osonu razı edeceğine kuni bir şeyden şüphelenmemiş, zubıl:ı n 1 vnptığı iplik, 4 _ ilişik. nakli lıin tay~ in5asma başlamışlar 
l4tİ Bundan ümidini çoktan nın kendisini ınkip edeceğine ehuııı ,~1 \'~sıtalarından, 5 - Bır emvkic dır Ve 1942 sonunıL kadar da 
": Bir hJşkn .çare düşOnnı· ıniyct hile vcnııcmiştl. Aşkının le geçmek tizcre bulunan, 6 - Sahip, iki, milyon pilot yeti~tirecekl~r· 

tô ~lnn aklına gfrdi, oııa bir mizliğin'i, saflığını hid.Jir 'füplıe nlf:ıbnılen iki ,hnrC ~·:ınynna, yazılı clir Her iki raknm d:ı nazarı dık· 
'~:~~!: zehiıleıncmişti. sesin tersi, 7 - En l'sııslı ıızu,-, ı'. " kn;i ı;ekecek ll'.a.hiyettedir. Hafta 
l>t ısc haber ,·er! Yakalanmak mı? Ou, ııı:cak. re· ınaıı.rndıı lılr havuza, tuzak, 8 - da bin tayyarclik bir f1brikasyon, 

Yazan 

Mmehauıs tayyareci 

A. ŞARKLI 
tam m:ı.nnsiyle göstenleni knvrn• 
mak suretiyle olu aylik bir za • rıedı, VasilikI kahpe şcylnnırı ı', ' . ., .~ lılr ıc~ t "' ıııı ı'st•r ' Evin kısımlıırınclıın birço&rıı, hnynt. Amerikan f;ana)iiniI' ı:::ferberliği 

~ llYdu, aşıkına kahbclık el· olabilirdi. Eski güzel ,;ünleriıtd•, lnmnmış, o - lırı,·c, Çingenelerin Jmrşısında mukadder olan bir ra• Şu haldC" b.1r pilotun attı ayda ıe::acaklnrı yeri haber \'erdi, 1 k 1'~1• satııklnrı, bir ol, 10 - .ı\zcrbaycn- kamdır Ve bunu Amerlk ılılar, yetiştirilmesi imkan dahilinde gö- 1 
onn yakıılath. eski aşk gecelerinde ııntıı J e~ı~I ' nın merkezi, vahşi. 11.r- Bir ötu kendi!~rini fazla srkmnılan. Uz. rillilr. Ancak; bu ç~it sıkışık 

ma.m. ~ttnlıa.bilir. 

>! - 4 ni biri, sevgilisi kend sn e ei medl'n me~·dana getirebilirler... cıevrelerlc yetiştirilmiş uçuculnrın •ıı,,., - dise, şimdi de, o gecelerdeki nyn bir emir. Avda do"rt bi"' ta'-·yarc demek o- _,.. · ~ı~ ~0nu hapse altılnr. Ornlln b . . · ı üınm:ı u .r ilk m·.ı:harebe günlerind~ı zayıa-
, tıı h asrct, n:rnı scvınç \'C a) nı 1 

Yukar<la11 aşa{jı: Ia°ıı bu in~:mt hı:zrnr, diğer mem tını, normal şartlar ıa.ltmda ve iki hıttt a k6mtor vardı. Beklemrk ile onu hcklcven bir se,·gili vardı. leket hw:ı. sana~iinde de görmek bi 
"'- n hfr hıılc selmiş, cncrjile Bekli,·or<ltı o.- Onu, ruhunun. kallıi ı _ oıurdu~u yer intizam'iız lm yılda. olgunlo..,unlmış r uçucu 

Meydana gelen rakamlar 
lıadiselerin emrettiği ,.c edec~ı::ı 
mt!Şlı.Ulit kar:;ısında veı ilmı 
va.itler ve söyJenmi3 miktarı:ırı 1 

tahakkuku ne dereceye kucl· 
milsbct veya katiyet ifndc etme • 
tcclir. 8un'.1 tahmin hususumı 
<iür:Uııcdcri BezihE'St bırakm::ılt ve 
tıı.kdir hakkını za.nınn:ı. verm 1< 
dah:ı. doğru ola.ca.ktır, kannntin· 
deyiz. 

1 Buaünkü rad :c .J 
8.IO Program Ye merr.lekel ~ ı ıt 

ayorı, 8.32 Müzik (PJ.) 840 \ ı •ıs 

··-,:- 1 " · 1 ı · '·abı'ldı'r. Niteltim, A nnyanın •·u ı · · · tma nazaran da• ~ ... rn arım, iradelerini .kay nin ecinl bekletmek bir günAh, bir (ıki kelime), 2 - Bir hılııp la ı rı, "" (
3000 

"' t cıs1mn zayııı 
• ''ılı ı ' 3 l'' · n hnrp be.şındantJE'ri aydu. : ... n, knh:ınk rakamlı olarak kabul itli~ arın Reomfşlfo lıislf'r ciııoyct olmaz mıydı~ • fakirlerin aldığı, - ~c sc;;rlc: , Z500) tnyyal'C ~·apmakta bulundu •! Jans Iİ:ıbcrlcı !. 12.00 Şarkı, luı ı,u J•ı. lllnhkfınılnr .• Bunlar, her Bunu cliişündük"e• ka,·uşlu~:ı lokal, 4 - Gizli olmıy:ıra.k, a n ıt" ,. k etmek de urruridir. \ 'C o• un ha\ nları. ı.,.:ıu. 14.30 l\ ıl· ~"il d " er 1 ğu bir co'k frr&>tll!rn3. te rnr e . ,, .. v • dıvarlnnn, demir kn hu-rrı·yclı'n kı"metl, bir k:tt d:ılı~ den iki harf ynnyana. 5 - n on Es ..... m-·ıe.· U'"''Ş .... halannm ı k lS 

0 
p 

haberleri. 8.55 9.30 Müıtk l :!.:ıu 
Program ve ıt\cmekoet saat. aya~ı. 
12,33 Phıno ı1olol n (J>I.) 12.15 \ • 

••, !!o"'~- " ı· G • <'ilmiııtir. •= ".,... ,,~ ..,.. .ro sa on or c~lrııı.ı. • O rQRram 
\1,. 1 

öllK odnlıırm ıırkasınıla, artıyor ve kuvvcllenlyordu. mış bu/lday, deniz gcncrıı 1
' - Am,.rikanm !-ütUn snnayiini temini, mot5r ve tayyare ihtiJ'8 rl ve mcnılekl ı ı;aaı o~nrı, 18.03 H,ııl· bııı rı dururlar. Cllcll önı(lt-le· Yn,·aş"n evine yuklaşlı. Knll•I, Sayı. belediye, 7 - Meydıındn ku. hn•'"' h".A-!nc "or" e seferber •t. ı·ıe, ben:ı:"ın \"fi' "--ağ ikmalinin gür· k 

r l'ı.1k ~ 8 c.: k 1 ... ~·~ .,. "' " Yo dans oı · cı.tr.ıo;ı. 18,45 Saz eııcr. "-·ı sibJ sırllnrındo l:ışın Jıe'"·ccandnn atı .. ortlıı. Yııslllkiyl 1ıi nılıın car51, be;;. - ·1:ır ı ı oy,,n ını·". o'masr, hafta}-'· ı'nıı.antıntn bin JUl!Undedir. Tıı.~·ya:re meydanla:rr 1 . !J ~ er1 J " k ı ı ~ ·ı ıK ~ " erı. 1 •• OU Konuşnııı. 19.ır; Şarkılıır. tfe,,., er .. Ve ümid ederler. rıız 5onra "Örecek. Gözlerinin lıih·ii hazı yerler lınlkınııı nıu ac <es ta~·yn-d"ıı "Ok f""l'ı. mı'ktRra er· ııın hep bir tertipte ve muhtelif JO 3( i\ 
" (i • " J h'"kü ..... "" "' " · l leııılckct saat ayan ve n}..

1115 
heıt. nı.ıd ederler? TlcUd b.lr sile kendinden geçecek, dııdııkl.ı • :ıılıleıtikleri kız. 9 - npon ıı rn karı·m.,sındı>. iimil o!mnlrclır. 1•ar11nlnrında aym zamandıı. T\iz •ı;;I l k •· ö 10 n· il . 'ıl ti "'" ö haberleri. 19.45 Senbcst 10 dakıktı lu llrdcnbirc cık11ca uır Nndnn öpecekti. Onu ilııha g rıı•c darı, insnn, - ır nıns o ' ' l' • tavyarenin birden fa:ııliyet ~ S • • 

'1.. b 1 k k k d {100) .T 19,55 s.•arkı Ve lllrJ,·ll.fer, 20 Jr: L'O-l..,., •ıa erini ... Folrnt hu ümid, den snrlorı, gÖzlerl, ol{Jun göA~•i bir kndın fsmi, 11 - .Mn ının ır · :ı g.tı vrlı sonuna ıı. ar 
1

• tere-~ni mUbal!ğalt ol::ırak Jm• u - v .,. 

'"'it"''! " k Alr 1 · · h rlnn:ıbı'lmt•s ""'5
1 nuşmn. 2lı. 30 ?.7i'ızik. 21.00· Konıı•• )1 • ~ Onlnr fdn nrtık hir gözlerinin öniinde cnnlorıılor, dıı tn birini fıkarayo verme-. ıe- bin tayyarenın azı bul ederse.at iki milyon UÇ'UCU~ :ı 

~~ ,:UYfl olmuştur. Çokl.~n dtlklarının lezzetini kunıınuş duılııh do hir hnrrin okunuşu, sicim. de, böyle 'blr fnbrikn::ıyonta. milin yeti.ırt.irecek ·meydan sayısmm yir· ma. 21.H'ı Fn~ıl heyeti 21.f>O Anl.J 
'llt }!ır onları. Ve şimdi, m:ıh larındn lıisscdfror, bu~elerinl lcz ktin olabilir. Yoksa haftada bin nıi binde-n ~ağr dlişmeme!i icap rıı 'o nb:ılı:ır Al kotuJ~rınm netitr. 
ti l'rıliddellerlni bekleyerek, zctli bir içki gibi içiyordu. Şileplerin navlun tarifesi tayyarelik bil' hastlcl, vuadedilen etleır. Yirmi ibin tıı.yy.m-e mevdanı leri. 22,00 Mitzik. 22.30 Memlcl; •t 
11;._r itinde, lcoğuşlnrınd:ı., Kapıyı vurmadım, pencereye, değiıti ızamanda yüz nltmL., bin tayynre muhtelif ka'ra parçalı-_n tizerinde saat •Yen ~ Ajans haberleri. 22. 

~'lrlıı hır köşesinde. koı-aın:ın ynkl:ışlı. Kulnlfınr cıımn dayadı, f· değil, ancak yirmi beş, otuz bin ve demı>krasil""rle müt-l~fıklerinin 45. 22,50 Yorınkj ı>rotrrom ve k •• 
P :ır gibi sn:ıllercc, büzülmf:ş çerden sesler ı:ıeliyordu. Türk kara sularında §ilep ac!crlerl tayyarenin haz;r bulunaca~ı he. uıyyc:.re mcydanl:ı.nndan istifade panı~. 

Jt • 1 d ' için .Ankarada yeni hazırlanan nav • snp edilebilir. edn-ek hazırlınmış olsa. bile. b,.ı • 
"' '-' Mırıldan ı: • ı iba H!"" fa'""rı'kavı ihtisası dahilinde "'~ t,ınnelcrde, ı:ıüniin birinde _ Kim var fçerde?. lun tarifesi bu eabahtan t ren ... .,. " .. zin, y:ığ ve ma'xeme ihth·tıC'ı gu;; ~ it 
~hlarn lıa~·ııll:ırını inde ede· Dikkolle dinledi. VnsflikfnJn se merj)·et mevkiine girecelrtlr. kullanarak moWr ve ta'-'\"'!'C ~'lv Jrnra.rta:bilir. Ytl!er e.•atliic u~u . ~1'· V lPL'& j 

ç aıır. n d~ in._"'6.atına bir kat "im ı-hem k' ~ ;. il . ~ . il Krındıın. 7.nmanındnn geç sine ba.şkn bir <ıes· knnşıyordıı. 11 Eski tarifeıero nazaran esastan 
1 

h l· lar ya}:lac:ık piloth~nn uc illi Ye ıı· ı... <>~umlnr ile "tknrııcuk o- h'ır erkek sesı',·di. E'\·vellı inanmadı, miyct vererek yUz a .. m·ş ın ::' nu ı'ki ''ÜZ milyon l!."'1~ cd 
0
r lleı \ 

"il 
1 

" ,, - deı>Icrmlş olan yeni tarife tatil günleri bil haft-'tl ·na ı ku.dretıni .r ı._ ~hın rnhfnıde her bo.t- d,nha ,n),tıka,·J,n ılinlecfi. Evet, bir er 6 
y- masa e a.ı t ı "' ' • tııy"""l"" motörtlnüu saatUı :~eygir 

"1lt " " J " dolayıslle henüz gebrimlzo gelmemi§. d:ı.h f ı kıırlnr yUksel .r- " ~·ıı Ya"tan insanlnr vardır. k k . d' h çok a az asma ıkuvvetı' ı...~!'l.,ma iki yUz efü ~r·ım • 0 v e · sesıy : u. t,ir. Fakat tarjfo ne zaman gelirse l!:. b k · u;,ı ~ 
11. 8()n da, hunların nrıısınlla· Ufak bir giirOllQ, ufak bir pa tece~i e le:ın- · • benzin '-'aktr~a ve bir mektep 

. 'Xlh d gelsjn gene ayın birinden itibaren ya_ Verilen ıakamlarrn en muaz " • oı retı, hapishanede e onn fırtı çıkarmadan :kapıyı açtı, içeri pılacak bUttın şilep nakliyatı rıav • ak . 1nA2 lt taware<ıinde'l(i :motörün vasatı o-nıu,tur. Burndn da, onu ki ı t d .ınm ol:ı.m muhakk kı, n't Yl 
10

:..: ... ı"!l.ı "·"z eDi, ttc: yas -'t\o girdi. Od~ya ya aştı, ;tnn ı ar I! lwılan için muteber olacaktır. •on•""a :k;dar, ki altı aydn. iki ,....,. .... 3u --,,e·· ~ t lYorlar. Z!:lim lıir edam, i ı ı b kt Ciö dillJU on a.r1f 1 "' .... Jrnvv~tinde buhmacn.ğma namrnn tı, tolr ltatn, ,.·ıcdansız bir ''Olkr. liA nden çer n ı. • r m Öfnındlğlmlse göre, es1d t e er. milyon pi'otun yetiştirilcceğiclir. '1 trk bfr uçuş 
~°lic " zara lçlnJ kn\'Urdu. Başına dehşet· de kabul edilmjyen fstclyo Ucretı ~- ı Dlle kolay ı:rclen ~ rakamlar o• ıkl yliz mı yon saa ı 

'18ııııaı~nı;. bir eşkJya olarak ddc· li hlr darbe indirilmiş gibi sersem nl tarifede ıtıepı;iler lehine olarak nUnde milyonla jfarle edilen bir toplulu~na on fki milyon ~ 
~ ındeki ustalık yfızlln en \'C şnşkındı Knlblndc kuv,·etli hir kabul edllmtştir. Fırtına vesalr ııe • havacı' ordunun meydana getiril· y\lr. lıin ton benzin ister. 

'teJlir. Ayağında kalın zincir- ncı. bir keder, ruhunda son~uz h,r 1>eblerle vapuru yüklemeyip bckliycn mt'sinde I:.lzamu oıan bazı mnlzc Tn:ı.rvare \'e motör hesabı da. 
'' Sırtında sa~lnm bir dıvıır hoşluk vardı. Aklı, muhakeme.;!, armatör ı.stelyo Ucretl aıabllecekUr. me ve teknik h!lztrlıklnra göz a· bö~le~~ göz krımaııtırıc1dır. Kı • 
'1t ~111><>son, yedi yıl bura•in görJ~Ü ııdetu durmuştu. Mamafih, Yeni tarifede eakiBine nazaran ton tacak olursak, başarılınas: tnsnv· rım kan ve uç~ mesaisini boza 1'.ıı~•lacaktır kendini tuttu, tnınnm hir saat o b&§ına bir zam vardır. Bu zam vaaa vur cclJ.c!l isin azameti, verilen cnı/ nrrzalıınn meydana gelmesi "•~haneye gcldi~i zamnn genç r:ıdıı, bir k6şeclc büzüldü. pnrnlizc tı olarak ton ba§ına 20 lrunış K dar rnk .. mm ne del""eey(" kadar tııt- tnktirlnde ve bir motöriin 

l ~ ihtiyarlamış olarak cıka olmuş gibi öylece kahlı. Sonrıı, yn tutmaktadır. l;ik sn..".:uıma g~ece~iui tahmin- iki yil:ı elli saatlik uçuııtan sonra ~~il nişanlısını düşünll)·or.. vıış yuv~ kendine geldi, ılüşüııd'ı, Armatörler yeni tarlfcdcıı çok de amil olur ko.naatindC.}iz. tavva.renin ise taleh'! elinde hır 
~ e, onun haber ''erdiğini Ve şuıırsıı:r. hfr hal'ekellc eli. helin· memnun bulunmaktadır. Her hfidil!'?'ll.İn ve her hnz.ırlrğın p~J~nma~r do1ayısivle beş yll:r. ~d 

11

'litrneden. ondan şüphe· deki kuş:ıl;ın arasınıln .sokulu ılu· normal şartlar altında inki~ofını saatlik bir uçuşu mUteakip Revi:-. ~lııı~~··· ran kliı;iik hlcal(n ı;ıitti, porınakl'lrı Şubeye da .. •P.t dilşü.nerP.'k, l:>ir uı;ucunun muhnre· yondan g-e(!tiğini taS?.rlarsak beş llııı 1. nerede ııcnbl'ı? i\e yaıw ile sapını okşadı. ~c ıSahnel•rinctc iş b~cerir, yaptı ylh: 'bin kadar tnotöriin. iki .Y'_iz ~ .:1

?. Ucni düşünüyor mu?. Kan dökmek, blçıığını bir kall'e Eminönü Yali As. Ş, den. ğını bilir ve h::ı.va muharebe t.a~ eli• bin <le mektep tnyyaresının 
' aııerin cevabı. derin Lır sokmak, hir merıeye saplamak ihlf· 339 doğumlu \'e hu dosum~ııl:ır. yalar.ım Jtavrar bir hnlde ye~ış bu ~adn. avrrlması ve ~al~ ~ı:· 8Özlcri doluyor, bir küşr. yacını Jlk ılc~ olarıık duyuyordu., 

1 
mele gören yiiksek eJılıycllı rilmeııi icin en :u. ve lıattıl. b.ırnz masr zarıırti val'dır 

~ •eı rek, sevgi!iı.i icin, aşkı i· Hcrşc.r·den kurıulnn, herşeyin .hak ':ıs;ı~~zmetlilerin 30. 10-, 942 ~~ııli dn lE'hW hes!lp edilmek :;nrtiyle Tal!'b: yetiştirecek ihtisas sah Oıııı •cı göz yıışlnrı döküyord11. kırdan selen "':ııpogon, işle bu i'>'i Yd Sb. Okuluna se\ kcdılm~k ıı:ı:e. yfü: saatllk bir uçuş çnlı!!masmn ı .bi ö!;'retmt<n sayısı ~se -yüz lıittlc 
1 a deliler gfhi seviyordu, Va kam fikrini kııfusından alamıyor • re 'srılıeye mürnc:ıııtlnrı ilıın olu ıhtiynç v.ardrr. Bn dı taıim ve ter rin Ustünde clolnşrr. ddlltııı indinde bir mfıbud gilıi du. Kıskançlık, hfr Ö\'Cndere ~i!ı; biye <'levt"f'51ndeki. bunalmRdan, 
~b ~bir güneş gibi sıcak, llir kalbine s11plnnmıştr. nur. 
~oı~ bt dilber bir mııhlfı.klu.. Kimdi lıtı adam? Bırnklığı yer' . 

~~arı aı;ın10 arasına alıp, dıırl,ık bırııktığı köşeyi, se,~ilisinln y:ı-
•\ 1 tıç~l.ler ve lezzetler top nındı:ıki boşluJlu doldurmasa, o y~ 
1111 ı:ln Yanıp tutuşuyordu. ri knpmaiıa gelen hu herif kimdi? 

l'ı·ıı 1·.ıkul(c.,ındı·ıı .. ıllıı.ııı.ı ılı • 
loıııamı knylıeıtlm. 'ı en isini ula , • 
ğııııcl:ın e'>khinin hükmü ;\ oklur. 

< q:;ı:n 

IJ7 A:ml Aaş/icıl. 

•• 
C. H. P. Alemdar Nahi,-eaı a11-

teUl içinde bir miktar para ile mık 
buz senet bulunan :urfı 30. 10 9~:! 
do saat 19. • 20 nra.sındn Türbe ılc 
Hcyaııt yolun<la dü~ürdüm, lıu'.ııı 
aşa~ıdaki edresıme gfltidne mt"n .. 
nıın t•dileccğini nksi tvikdirdc Jı ·k
ınıi olrıı:ıyııcnğını ilan eylcrlın. 

(4151m 

Fatih Bol<'diye tahsil Şu'besiııd · 
lbrahim Çuğlar ı 

~~ ·-
Oto 2689; 
Knrnc seri 434 

Koyhellfm. Yenisini .:llacnl'.!und ı. 
e.~ki.~inln hiikmü yoktur. (4151 I ı 

nomonli 'Efe. soknk No: 12 11 
hal nunıılin. 

~eline, hu !cini kavuran Jfaıısi sersemdi hıı? 
':ıııa\ .lca\'uşmnk için knç kere \'asllild, kentlisini, şurada, şıı - 112 -

Hıırunurre,ld'in O~uljan Raranorre,1d'ln Otunan -109 -

"'~li~~ltdi. Rir gün otuz metre kö~ede oturan çocuk için mi, unut 
'11 ıl ~ 1 nd() bir dıvardan a~tı, 

, l ışl'lrft d n1uşlu? 
4 ııal\ nki t\\'hıcln yııknlnn ı.. Düşmanını. S<ıvgilisini elinden ıı 

~ılcın a Rün hapishnncnin dnmr lan, aşkını çal!ın ıııiaıııa hııklı, pek 
"'~•d llb muvnrrak oldu: İki ı:ıe· gene, pek toydu ve kendisinden 
lt•r ati !(aldı, görüp tuttıılar. pek aşalh buldu. Ve • kalbini dol 
"ıı ı,/klka lrnçrnni!ı diişün~n, duran intikam hissi, öç olmak fi)..· 
1 h ın JllJlin)Rr hnzırlnynn \•e ri O andn sillndi; herşeyj Unl,!llU.. 
~.~llu'kça pilinlnrını tatbik Kınından yıırıyıı kadar ceklp cı';,:ı•r 

~ltt ş'>ıı.onu, '>ıkı bir göz altı.uı dığı blcasın sapından elini cektı .. 
t11 lcıcıcııı muameleler " 3.. Keneli kendine konuşlu: 

ıı, ;11ıaı cezalnrının hcpisıni _ Hnyır, elimi bir çocuk 1ceni 
lltıtt llfdırdılar. Bunların lılı; le bulaştırmak istemem 1 

'- lnak~dından vn gecir. h 
llo..ı.. Dışarı çıktıAı zaman, mc IJ,' ~tıı '11ınart1, kaçmak te~ebbüs· 

~ lıi kurşuni bir buhıltın allın:ı giriyo: •~ıı·1c r dakika geri knlınndı., 
• }ı .. 1 

ll•i lnı'mak nnıı kavus du. ,. k ı 
ı "'ııı _ ' Znpogon, hiittin f(cce so .. o ·tar ı 

~ ~l)k ı .Rl\lfsune koyup, onun, rlolıı:-:ıı. Bir serseri gibi... E'ns 
lııı .. ıı 11 ~llnu duvmak, oııun icin ~ 

" l serseriden ne farkı vardı? :-\crc:;r. 
, ~L ... 0 "'ııstu. Dı!lnr1 hunun '· · 
• '···n~ sidecckıi? Jfri yoklu. yatacak yc:-ı 

'"fıı ı lıizımclı. Yok~n. knç· vokt~ Tanıdığı, dostu, arkadaşı 
~lhal lı:ıskıı hlr seıhep yoktu.. ~ okıu: Bu kııdnr znhme!lcrle, eziy~t 1 lı,, et lJir gece maksadına ıı· • 
lı "1,.tbnıı lerle, hcıvatı .fıahnsınn ele secfrrliğ• • l)r ~ın bncnsındnn danın • , 
~ lldrı hiirriyetin hic hir eye ynramat • • " ~ lı· n, akıllnro durlhınh:I,: 

ır f:iını, sırtında kocaman bir yük ol· ~ f!'b \ıstıılıkln ve tıpkı b!r 1 df 
1 

i, 0 Yüksek yerden sok'l duğunıı dtişünrlü. 
1J • Ve şafak atarken, hnpishnnc~·!, 
~ > ı' t cföndii. "t-ııı'11 ır~nl düştükçe tckrn!;: ı· ___ .:.,_ _________ _ 

~llıı k leşebhü5ünıic nıu,·nr 
~!~ ~~a, dosdoğru köye gc1t•:. 
~I p Pheslz l<'dbirSİ7.CC bir hJ 
'-~\11 BknL aşk hu?.. lns:ın. 
~lı ra'k, ~;' 1""l'f dilşilnmcltt me :tı~ 

ıı ,,., t • 1'ehJih, 1 hıılırlntm:ı.~n 
··ıı • . 

'erir? Aşk, sef:ı!ellcr 

1eınedfflnl anlamak için sordu: 
- B.:ınltn bu gizli sırrımı biliyor mo!IUD~ 

• n ııara,•ında iken oranın kulnğı delik . Selman. Mo'aıunu • 
1b UI Fndılın l\lcymunc.ye fişık olduğunu \e 

uşaklarından n • 
i Ubııdeden istediğini lşitllll,tı. bU);fü annes • 

o:ı.ı k . cariyeleri Ubadenln, Dennnll'I' bu ırrı 
saray uşıı "e 
k duymuşlardı. 

aç~r eo hl et görenlerin e!uerlsi l'fendlle. 
O devirde sarayda zm 

bUtUn eıırarlarına vakıftı. rlnln hemen hemen 
Selman, sesini B)çaltarak: 
- Efendimiz! dedi. Bu gizil sırnnız n!>aletfn~:n ~upn" 

k 86Vdlğtnlı. bir kwı alt değil mı. 
ı•(liji;lnfz fakat !)O a ırdı. YUı.Uniln rongl de de. 

lbnUI l'"adrl bunu ı,ıtınce IJ ' 
S dllna sırrını açmak busıısundııkl to-

tbt.l. Artık Meletan 8 , 

rcddOdU zail oldu: d rdl 1 
. blll)'Or!IUn, sa.na a(ıkc:ı. e m • _ MAdem kl sırrımı 

.Jl.ln krzı ı;ılgınca C\'lyt1rum. Onıı bil. 
anlıttayım , Ben ° dedi.., 

tiln Yarh#"Jmlıı. Aşıkım.. k .. nı.n kızarnw,, 
.... ıurafta bulunur en :: ~ "' 

Veı.lrln ef;lu, "'" 
glh:lerl tuhaf bir p~rıayı~la parlRmı,o. 

• ,.. .... nldü 1ıaşını AAllayarak: !')adun, .,.. • 
- Aık bir hUkOmilardır, dedi. 

d ktftn !llOnra şunu ıırwc ettt: '\'e '1lraı: dur u •• 

S -~•l•·or muııun f - en onu ...., ... 

Elfatııl mıntdandı: • 
fakat nc:ıba o beni 8!'\'lynr nıu • - Evet onu !Ml\'l) on:wı. • 

...... lkl' O vanımııda Qlsa tın. knlb1nın - BJlmh·orum. ""' ... • • 
• .. la ber1'~r kitabı a(arsaın tı;lndf'ktlerlnf okurdum . .,.unun 

lrunu unlı~ ııblllrlm. 

O Beh7.adı merak etmfyordu. ~"ttnldl onoa blrı;ok işler 

11eşlndc lfoştuğuno ve bu :lDierln za~a_mlltevakkıf oldu. 
funu biliyordu. 

Hatırlannı kırmamak 1ı;ln: 

- ı~te onu aramaya Kidlyorum, Allah yardım etaın .. 
Diyerek çıkıp gitt,l. 
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18::00.'"UL PADIL 

Selman, ?llc'monun ııara)ından çıktıktan sonra efendi. 

11ln.ln evl;ı1.1 uğradı. Kıyafı!tını değl11t1rerek merkeblne bin-
dl. lhnUI f'ııdılın Rasafadaki evine yollandı. 

lbnUl ı~adılın oturduğu ev, Me'mıın sarayından epC'y<'I' 
U7.akt,a ldf. 

-Selman, Elmuharrem• semtini g~t\kten sonra sah pa. 

zanndan lınşlııyıp, Şemn!!lyooe biten ,.~ orada o :r.:ını"nlardn 

lnymetlj Çin mamfılll.tının satıldığı yer olan Huda) lr sok:ı. 
j{ına gcldt. 

Oradnn da İbnUl Fııdılm kö~kllnll lrnlayca buldtL Ka 

pıya gelir gelmez, ouu ercı('dııerlnln tnvıılyt'!llylıı beklt'met, 

tc o!:ın k'lprcılar içeriye aldılar. Onu knrşılnyan uıakl:lrdan 
biri: 

- Siz lelefan S:ıdlln değil mısınız'? 

- 1'~vet &dlln benim. 

- O halde buyurun efendimiz slT.t bekllyın .. Rl'nj *ıa 

ktp edl.DJz. 

l\lel<'fan Sndfın, e"·ın ün t.aratrnd:.ı bulunan bölllk b'r 

bahçeyi slizde blrşnyler okııyormu, gibi, dud:s.kla.rını 0\'11 ı 
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lstanbul Uınum Sigorta Şir1<etinden: 
İStllnbı.:: umum sjgo:-ta §lrketi bla!edarları yapı.!an UAn ..Uzerine 111. 

10.94:! tıırlblı:de ~cut 11 uO da Şlrketın Galata'da kMn !do.re merkezinde 
ya.pmı§ olduğu fevkcıl .cı heyeti umumiye 1çtunaında kanuni n.Uıabı eıuıe. 

rJYel hasıl oımıı.dığı c1h.Lle Tjcaret Kanununun 366 ıncı maddesi mucLbiıı
<:e hiMedarl .. r lf. Sonteşı1n 19t2 Çarpmba günU aaat ıı,.;o da j<:raaı mu
karrer Fevke lı.de Heyeti Umumiye lçtlmıı.ma davet olunurlar. 

RU Z NA M E 
1 - ŞM k tinılz. Es'.\& nızamnameslnın 20 ve 21 inci maddelerinin aşa.. 

ğıda yazıl: olduğu Uzere tad!ll: 
20 lncl maddcl a ll~e: 

Meclisi ıdare mevadı mahsusa ve 
bır mUdde>tl muayyene ıı;ın tıa!z oldu. 
ğu iktidare kısmen vey<ıbut tama 
men Azasından bir veya birkaç zata. 
ba vekaleti mah.su ihale edcceğı 

mJ.SillU mesalihı cıu·iyenın rüyet VC' 

tesviyesi için ~rlçten dahi bir veya 
birkaç zatı tevkU edebıllr. 

Bundan manda, Mccli.!li idare bir 
EneUmenl idare tc~kil etmek tize.re 

Mecllsi idare llzaları meyıı.n:ndan lkl 1 
veya Uç llza lntlhi.p ve EncUmer.I idıı
rc lz<ı!o.rınm gaybubet veya mazeret.. ! 
l('rj takdirinde kendilerine vektl.iet et. 
mek Uzere, bir ve indelhace ikinci 
b r Aza mUlAzımı tayin eder. Yevmi 
muayyenlnde ve dalmt surette içtlına 
ılc muıı.melAtı rüyet edecek olan Aza-
l rm gaybubetinde keza Meclisi idnre 
Azalan meyanmdan intihap olunmu~ 
olan Aza mUIAzlm!erl anlara niyabP.t 
ederler. 13bu encümen lAakal nyda 
iki defa akdı lçt,lma ederek Mecllsı 

1 iareyc arzedile<:ek bllcllmle evnm 
ve mcaaUI MUdUl"U umuınt ile bcra. 
bu tetkik eder. Encümeni ldarenın 
hukuk ve vezal!i Meelis1 idarece ka. 
rarlB.Ştınlacak bir taljmatnıı.meı da
bllt De tayin edilecektir Encümeni 
idare lzasma hazır bulunduklan he?" 
bir celse tçjn Uçer Türk ilraa.ı ba kla 
huzur verilir 

21 tn<i mad4ef Mllye: 
Meclial idare A.2:aaı hurtatı ıı&flye. 

den kendllenn'e t&hırllı kılınacak bfa.. 
acden ~ mecllı3te hıı.zır buluna
cakları günler için kcnctilerbe Ooer 
Tftr:k lirası hakkı huzur Yeri!ir. 

%0 jncl madde! muaddel&: 
Meclisi idare mevadı mabııusa ve 

bir mUddeli muayyene için bniz oı. 
duğu 1ktidare kısmen ve yahut ta. 
mamen Azasından bir veya birkaQ 
zata ba vekA.let.J mahsusa ihale ede. 
ceğj mlsiUQ mesıılıhi cariyenin ru. 
yet ve tesviyesi için haıiçtı>n dahı 

bir veya bırkac; zatı tevkjl eyleyebL 
ljr. 

Bundan ma.adaı Meclisi idare bir 
Encümeni idare te§kil etmek Uzere 
Meclısi idare Azaları mevanındao 

iki veya Uc; Aza intihap ve EncU. 
meni idare Azalarır..m gaybı•bet ve. 
ya miızeretıeri takdirinde kendileri. 
ne vckli.let etmek Uzett, bir ve in
delhace, ikinci bir Aza mUlAziml ta. 
yjn eder. Ycvmj munyyeninde ve 
daimi aurette içtima Ue muamelA. 
tı ruyet edocek olan a.ı.a.ıann gay. 
bubctinde keza Meclisi idare Azala-
rı meyanından intihap olunmuş ola:ı 
Aza mUllzimleri anııı.ra niyabet eder 
ler. İ~bu encümen !Aakal ayda iki . 
deta akdi içtima ederek Meclisi t. 
da.reye a~edılecek bllcümle evra" 
ve mesaili müdürü umumı ile bera. 
ber tetkik eder. Encümeni idarenin 
hukuk ve vezaiti Meclisi idarece 
kararl~tırılacak bir tıt.liınatnamel 

dahlH ile tayin edilecektir. Encü. 
ment idare A.zıuıma hazar bulunduk. 
lart her b lr oelae lıçln verıleeek tk. 
1'etiıı mlkdan Hey eti umumlyece ta 

Yin olunm. 
21 (ncı maddel muaddelfl': 
MeclLıri idare Azaama hastlatı aa. 

tıyeden kendilerine tabına la.unacak 
blseedcn başka mecliııt~ ha.zır bulu. 
necaklan günler iQin verile<'ek tıc

retin mikdan Heyeti umumlyoce 
t ayin olunur . 

2 - ~ seneleır sarfmda MecU.ııl idare A.zalarite İdare En~tlmeni 
Aza!armft ve.rj,UıU; olan huzur haklarfyle ldare Mecıı.aı kar~rile A.zalarda :ı 
bazrlamıa. verilmiş olan tahsiııat ha kkmda ka.rar ittihazı 

Gerek: a!!t!fıte.n ~\t vek~eten şirkettıı en az otU& C30) bl8l!e ııe~d'-

ııe malllt olan ve hJ88e aeııetJerini 'nc&Ht Kanununun 371 inci ma dde!'I mu . 
cibınce topla::ıp gilnlinden nihayet blr hafta e'n'el Şirketin tda~ Merke. 
zme tevdi eden hl.89edarlar i§bo umum! heyete i§tirak hakkını haizdirler 

llEOLtst lD.\RE (41366) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
Göl,..llk duıiz fa.brik.A!&rı için dökümcüye ihtiyaç görüldllğUnden iL 

teklilerl11 iyilik k~dı ve 'bonııcrviıılerlle imtihan edilmek üzere senel mu. 
düı'HlğP. mUrAcaa~ıan. (1000) 

• • • 
Buhcı.r makjnelerl, dizel ~ benzin moUlrlerl ta.mlratında. c:ahııtırılmak 

1lzcrc birin<'! unrf tı>svlyecilere jhUyaç vardır. Talip ola"nların bonscI\Vie 
"e tyi hal kad'Itıarıyle bitlikte imtihan edil.mek Uzere Gölcük deniz fabri-
kaları genel mUdUrıUğiine müracaatları. ( 100:1) 

Universite rektörlüğünden: 
Ortl\ okuı veı Heclere ya.bııncı dil öğ"retynenl yetl§~irmek üzer e edebi. 

yat fakültesi !ngUız. Alman, n Roma.n fılolojllerl şube.erine mUsdbakll 
ıle talebe l\lıt::ıca.ktır. 

l - FaKll.te~, girf!lrllmek şartlarını haiz olmak, 
2 - Yap.tarak seçml! imtihanını kazanmak, 
8 No"<'rlıkten muS{.ddak mecburl hizmet taahlıUdtinde h'.llunmstk 
Kazan:ı.ı•~r.t ayda 40 llra burs verilecektir. 
Ta.oc.-ed<'n v3 drşardl\n lstek:Uerjn en az son n. nci teşrinin 3 ncU 

ıı:ılı ak ı.mın:ı kadar edebiyat takutte dekan kA.tipliğine ~ vurmaları. 
(939l 
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t.'\, Q,lon:ı.t;a 'e bastona d:ıyaım dalo.na geçti. Sıirsyın İQ 

k ıı.ı ııı:ı gelin('.(' İbn;ıl I adılı, l;;ıır,ı ında buldu. 

(ıc;ıt nsıl:md , Melefan Sndbnu l>i.ıyiık btr ne7.akııtle 

karı;ıl~Juraı. ıçerl <'aldı. l~ n:ı. JÜrüycrek dar ve UT.un 

bır korld >ru gt•çtiler \'C bir oıia;)a girdiler. 

nu~ ı lbnul F'adılın ho<iusı odası jdı. Om.)a ondan 

bnşka hiçbir klmııP. ı:-ırmt>z.ıll. 

lı L.)tl kı.)ınctll bir halı ilı• d9şenmi, oll\ ıı bu odada bir 

J:ı.tal• 'lie iki 1 kcml \ardı Köşede •.)CrlE"Ştiıilmh olan iki 

sıtmdıı.nla n~ dınlannııştı. 

lhnUI Fa·lıl ir 1 l' nlclrrden blr)!;•ııc oturdıı. SadClnu dıı 

.)~n nda'li oiğeı lııltcmle~e oturttu. 

~ lınn ı, koıtuı;-un.ın ultın ı;ıkıştırılığı bi r kl\çlık boh. 

\' .) ı lkı 1Hkı m.ı ııı. .w cd reı. oturdu. ) erl:!;:ı t iı.tcıı biraz. 

nnra o ı.uçıUı bohı;~y alıp djdnin U tlıııe koydu. \ e oku. 
' d ığu bl· v.m.) ı Jltırm"ş glol, .) u;ı;tlnu, 5akaıını snııı.laıtı. 

Jbnul l rıdılın gö.ıleri, klcfan SadCınuıı dizi ütıt bnd~ 

dır n \e k ıı nn l:ın .)O.Jırnkl:ırı yıprnnmı, bir k lt,nb goru-

11 "'I b 1 l.)11 {Uktlıp kalUL'ltl. 

Huıı ın f rkına \-OrDn ~SldCln. na:ı rı dikkatini b&."1'" 

tnrrıf ı; k ,nı lçjn ona diındü, hııtınııı sorm:ığa b:ışlııdı . 

Jhn ıl 1 adıl, kendi .. !01e gülf.'1". yu:r. göııtcrel"{'k: 

- '\ ') geJdönl:ı, bizi 00 Hk!J3'!1 te-:rlf t•ftrı nizle llmı 

btıHırdun u 

.~ dl. \ r. 011G kendi iu.c ıımıuırwal< iı;ııı t r.kljf11lz.ec ko. 

ır.u:.m a tıı:ı .. ı dı . 

M • '\;•n gtilumSt•dl: 

·- r. ı:ı, ra7.la iltlfatt:ı b;.ıl<ındunm: \"ezlr b'lı.r"tl?rl 

lu ı 1 J ... Jıl. Mclofan.n l<ei.Jd.~iııe (vodrl) di;)e bif;ab et• 

xz -__ ......._.... 

BilUmu.n Resmı· Daireler NİÇİN 

Veni T okalon Veya o hOkOmdekl 

p u d r as. ı n ı M .. · T kk .. İl f 
~~ L1LANıvoR~rM , uessesat ve eşe , a e 

!~ .................. ,.. .......... ........... _ ........ ,._...... ... .... - ...... . 
ı\~I limite t ~lrket tarahadall kaboJ Ve razetele re tevdi edilmekte hl!. Bo llmltet 3frket ely evm ball 

Bu defa yeniden teıekkül eden ve bütün Türk matb'Jatının alakadar 

Türk Basın Birliği ve ortakla·· ı 

Resriıi iliinlaı~ 
Şi rketın mevzuu iştigal i : 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 

Reımi daire ve3ıa o hüliiimcleki dairelerin ve müe11e1elerin ticari rrıohİ, 
olmayan ilanlC1Tının gcıHte ve mecmualarda c:uair ilan yapılan yerlerde nnt' 
kabul ve ne,,ir vasıtalarına ıevkedip nt!firlerin,. tava .. uttur. 

Ol~e yu.ılı bulunduğundan btuıdan böyle res mi dairde r Ulıılarıııı doğrudan dotruya: 

Esbabım an/alı'yor : 
Jt Onun bir çok cazip ve 

yeni renklerı vardır. * O, butun kullandığun 
pudralardan daha l:ı~ 

ve daha hafiftir. * Ondaki hakiki çıçeklertn 
n efis k..,okusun~ perestl~ 

ediyorum. 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Res,7li ilanlar Şirketi 
* o. bulun gün sabit kalır . 

ÇQnlcQ terklbınde b~kd 
biç bir pudrada bulun · 
m ayan Krema köpüğü 
Yardır. 

ne göndermeleri li.zımdu. Bu yeni şirket bütün resmi ilanları bir ;ntizam d 
de ve kanuni müddetleri 7arfında ve ıünü gününe istenen her ıazetede • 
temin etmekte olduğu ;ibi hasılatının % 75 ini de Baıın Birliği yardım te$ki 
vermektedir 

Jt Yağmurlu, nuglrlı h a
vaya ratm en Yeni TO
kalon Pudrası Wnlml 
d alma terü taze m u h a
fua ~der. 

T a.liye halindeki bir ıirkete v~ya diğer tiiTedi mutavaHıtlC1Ta gönd~rilel 
mi ilanların clairelPrinin malıim!lt oe muvalakatları haricinde, g~ete adları J 
rilmek ıuretiyle neırine teıebbüı etliltliği öğrenilmektedir. 

* Eminim iti h er ne ba · 
hwna olursa olsun ban
dao d ah a iyi bi r pudra 
bul.mu lmklnı yoktur. 

• Binaenaleyh rami daireler, iUinlC1Tını diledikleri bütün büyük v• e~ 
ıiycui g~etelerde nefN'lerek her yertle her keı tarafından okunmtuını tenıi" 
bilmek için doğrudan doğruya ve yalnız: 

l stanbul Ankara caddeıi 80 numarah Kaya Hanındaki 

Türk Basın Birliği ve ortakları . 
Resmi ilinlar Şirketi 

ne göndermelidirler. Te!~fon: 21025 ...._ ____ _. ......................................... ..... 

ŞEHiR TiYATROSU 

I '" "I"' 
. ///J;J 1 

OR AM ll• ~ M ı 

KIS MASALl 
KO!\IF.Jtl Kl81W 

Y A LA NC I 
Oumarteııl TC romr ı:füılerl 15,SO 

da M~\TlNE 

Pe~mlw günu saat ıı;.so da 
Ta rlht M Unt' 

HAFIZ CEMAC 
"LOKMAN HEKiM .. 

l)AH1J..J1flt llUT 11'.BAtt~bü 

otvaayoh> , .. 

$AHIBI • ASIM vS 

Baııldığ ı rer ı VAKn M.4T!AASI 

Umumı Netriyah ldaı• eden 

ftelilt Afımet s • .,..,,~;ı 

Rar.ınnr~şflt'ln Of ı lhn - l tt 

I 

tlflnt g!Srtlnoe, l<«>ndi kcndinıı 5e\inclt ve (ber b.alde _Melefaa 

\'C7lr olac3ğımı gtzll bllgll"rl uya.inde k~fetmlş ola<'.&!' ) 

ıtl;\Crtık üdetu kabına ığa n az oldu. B.ıntt iyice! aal~m&k 

!\r.ın 11ordıı : 

- 8dna \."l'zir dl~e hitab edlyoraun.ız. ha lbuki ,·e:ri 

'ıen ııeğtl beybab;ı.mılır. 

:\lelrfnn Sad<ın pl~kin h)r ta\lrla ka!"Qı1'1f Vf'\l"d l : 

- \"t-zırin o •lu da H'T.•r de.uel\ t) r e.Cetı ıfüu .• l!. cll/~<?inlı. 

,... isler!l •nir; yapayım:. 

l bnlll Fadıl nzamctle: 

- Bana \Ctlr dl~c hltab ettinb.! dPdj S.-n dt .. ırı hü

lmtııda.r l'folldinıl:ı:in baş nıııne<"cimi diJe çağ;rll<'a~ ın. 

Selmln, (Sıı.Jfın) bu ı;Otlcrle ke ıJjıııl ne ıııtraf'ın b&' 

,nlınecdmlı~I \'&u:l~dllılı~itı i, \C hu işi n nıuıuklin ol~cı&ğ ı;ı ı, 
çuıılrn tllnlıl FıuJılııı bunu ~ apablleceğlnl 11nladı. l~i ~ğ'la. 

ımu lıagl mnk j<;ln: 

- \il ırı ömlirler H'rsjn : lbnlil .Fadı l e rendimh; \'erdiği 

.,oı:lı ~apaıııardaııdır. f;nırlni-ıe Amade ·i m. di,\·e ıtôyl e-nitt . 

l hn ıl t·nılıl, hlrşt'~ dtlşlinliyorma, ı;lbı b.Aıtını onıine 

f'[:di c;ııra buı::oıııı kalQırdf : 

- Srııl ı;-a.)Ct mühim v,. gh:ll hlr le için çağırdım Ru 

l-:jn ı:-l:ı:lı k.:ılma~ın ı lstl~onı m. Bu iıtin tııhal•kıık r dilme. 

lijndu• Umih anm. Bllbıts 11 senin .\'ardımın olursa.. 

l\lı>lefan Ssd ın, SöyJerıcn söze ehcnı ınıyet n•rınb g ibi 

gllrlinü) ordu : 

- f.:H•t efendi m. bu gizl i ıı; ır . hP.n lın meı:h•ı1"m detilrfll", 

hr r hald • Çtlaldl bundeni7 . .'\t c lefan Sadüıı l bilmediği bir 

tıC) ~ <ıktur. 

tlmUl fad.ıl hayre tler içinde kaldı. Dof ru IÖ.) l~,rlp, IÖ)'· 

Devlet o~niz Y olla.rı l4letme 
Müdürlüğü ilanları 

Mudanya Hattı Kıt Tarifoıi 

1stıınbuld:ın 2.11.942 l'azar tcsi günti kalkacak seferden ıt'~ 
cany~ tıalt :tı~a }\!~ tnr ;fesiDln ta t bikine ba~lanacaktır. Bu tatf"" 
postalar lstanl'>u.•.an I'auır. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma ıttsı 1' 
9.0C da \"C Cur.ıaı t~si 14 O() dt. kalkıı.cak ve ertesi günler tııtantıd 
cekle rdir, P ı·..art .. aı, Çar~amba ''e Cunıar~esı postaları ~1111~ 
gickr. 
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Tlridye Clmlllll'lyetl 

ZıRAAT BANKASI 

ŞUM ft •JaU ad~: ~ 

'lana• .., tteart ııeı oe .. tıı&nM ınuamefefert. 

t.lnl&: l:M.Aka~D'lıt ınamt.arır.1.1 .. Uttı&,..ıa c.uarrut 

cı u &ı •truı ı:ıun~~•r .ara tenen• • cseıa .;okUecell ıuıra ~ 
Ana ıtOre ımı.mty• csaanııacakuı. fi 
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l 91tet 
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DiKKAT: Ruçtatmda ki pll.Mlhu _,, •"!it !\'{nd• ~ ttr ._<J' 

: tlpa1yen..len tkremiyı cıktıfı taa<Hrde cır. ~ tazıu!le ~ertı: 
KUT'alaı MDICM • det& u al.art. 11 RuirA.A. u if>Y' 

U Blr1JM:lklııu11ca ;ekUecıeıutt. 


