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E LiYESiNiN ! REiSiCüMHUR 

VAFFAKIYET
. Yeni Amerikan 111. 
1 ylk elçisini kabal 

bayar~a 
Hükumetin bütçe açığını l:t.apatmak için vergi yoluna 
gidecek yerde ayrıca faiz ledakiirlığı yaparak i•tik. 
raz tahvilleri çıkarmasından makcat, piyasada mü. 
badele hacminden fazla olan paraları hazineye topla. 

yarak enflasyon vukuuna meydan vermemektir. 

Büyük elçi itimatname-

] sini takdim etti 
Ankara, 10 (A.A.) - Cümhurre

isi ismet İnönü, bugiin sant 16 da 

Yazan: Asım 

Cakaya köşkleride Birleşik Devlet. 
!erin yeni büyijk elçisi eksellimı 

Stelnn:ırdt'l kabul etmi~lerdir. Bü. 
yük elçi, Cümhurreisimize itimat. 
nıımesini takdim eylemiştir. 

• laliYe Vcldiletl t.nrnfmdan çı
lınnlnn. % 7 faizli on mil) on lira
lık son istikraz t:ah\illcrinin iki 
gün içinde kıı.panclıl\tan b:ı~.m fat
miu edilmiycn taleplerin beş mil
yon lirnyı a.5ıruısı cUrnlıurb·et hü
kfuneti için yalnız memnuniyetle 
dcj:,'11, iftiharla kay<ledilcccli bir 
hadisedir. 

Devletler i~in iç isti!uıı:r. teşeb· 
bü lcrinılcn alımın neUcclcr halknı 
hükfımcte karşı olan ~veni için 
daima şaşmaz bir ölçU snyılır. Halk 
iç~m1e sözüne in:ımlm:ı.Y.n.n bir hii
liiun<'l ne kadnr ytik ek menfaat
ler gösterirse göstersin 1 tiknı:ı 
foşebbü terinde muvaffak olamn7 .. 

Bunun içindir ki imparntorlulc 
dc\Tinde devlet hndncsi ne vakit 
istfürn:r. yolu ile ıı:ım bulmak iste
nıiş<;e hep dış pl~":l•;:ılnra başvur

nıu .. tur. nur.ıl'\rda bir ~li lcnrışık 
yollardan <'n n!;'ll' sn.rtl:ı.rla ist:i'k
razlar yapılmıştır. Bununla bera
hcr istikl'a.zlaro karşı devletin en 
ınlihim \'nrlitat knynn.khın rehin 
~i)sf.crilmtştir. Bundan b:ı§ka su
rctlo hiç bir yerden pnrn n.lırul.
nııunıştır. 

HatınmıvJa lmldıb"IDR göre Bal
kan harbi ırasında Çatalcaya ka
dar gelmi!j olıın Ilu4?ar ordusunu 
~eri atnrnk Edirnc)i lrurtamıak 
lc;ln bir tn.n.rnız pliınr hnzrrlruımış
tı, Bu plfuım tatbiki yanm milyon 
liralık bir pa.rnnın s:ırfmn ihtiyaç 
• erlyo aliye 'llıtnn hn pa
rayı deYlct lııızincsinde bulıırna

~'Jll<'a o zaman tütün inhisa.rmı e
linde tutan "Jeji idnresi,, nin im
tiyaz müddetini uza.tma'k mecbu
riyetinde Jmlmıştı. Yarım milyon 
lirnhk bir parayı hıılkt:ın istemeli 
cesaretini kemlinile görememişti. 

tmparnt-Orluk devrine Bit olan 
bu misal gözönilne gcfirilrsc Cüm
huriyet HlikClmetlnin zam:ı.n zaman 
t;ılmrdığı iı; istilmı.z tahvillerinin 
plya.-ında gördüğü rnğbetJn ehem
miyeti kcndiHğinılen anlı._sıhr. 

Milli hükfımct imparatorluğun 
th memleketlerde ynptıj;;'I Mfü
razlara karşı bol ltc<>eden yab:ın
cı ban kerlcro dağıttığı imt iyı\7Jarı 
bil'CT birer sntm sldı. Bundan son
~ da hallt itinde itimat ve emni
yet Imznnnn bir hiiliiimctin sıkın
tı zn.manlnrmdıı iç i tlkrıızla pek 
kolııy para bulal:tlcocğini filen ls
hat etti. 

Bilhnssa. bu defnki istikraz ta.h· 
,1ııerinin sadece hususi şa.hıslarn 
"ôntılına.sı, banlmlıırm ,.e diğer ma
li müessecıclerin bu Istiluaza i ti
rnk ettirilmemjc; bulunması, \'e htç 
bir tdmcıeye on b'n lirnhktnn faz
la tnhYil yerihnemesi bu hnldka-
11 pek p:ırlalt bir surette belirtmiş 
okla. 

Dikkate almmnl< gereken diğer 
bir nolrta ds. şudur lci mcmlckcU· 
mizdeki tncon.rnıf sahipleri hüku
metin açtığı isti'knızlnrn ltay<le
dflmelde yalnn maliycml7c halkı-

Hergiin parasız. lG saytı:ı.ltl• bir roman 
fonnmıı nlmnlc surotl) le bir lrUtnph:ım· 

sahlbl olmak lstJ) orsanız 

Buoünden itibaren 
HABER Gazetesi 

almayı unutmayınız .. 

111< roman m bur zubıtn romnıılnn 
muharrlrt J~DOAJı WALLAS'ın 

Bu ronınn 10 gün sürocel•, 160 
sayfalık bir ktt:ıb teşldl Ntecek. 
tir. Hunu hrr nedin zelil< \C nllilm 
llo oktıyıı<'nğı mf'r,bıır İNTiKAM 
Adlı tıırlht bil)ül m:ıcerıı roın:ını 

tnl ip ed ce1dir. 

mı:r.ın itim:ulını göstermiş obnu
rorlnr; ayni zamanda milli para
nın luymetjni mohafazın·a vardım 
etmiş oluyorlar. Zirs. hükfımctJn 
büt~ açığını Jmpatmak için vergi 
~·oluna gidccelc yerde ayn<'a faiz 
fc.dllkflrlığı yaparak istikraz tah
villeri çıknmınsmdan ma.kqf, pl
VMndıı mübadele hacminden fazla 
olan paralan hnrlney~ topla.yarak 
enflfı.syon nılrumııı meydan ,-crmc
nt<'kf ir. 

Bn itibarla hUkftmet~e yapılan 
i!::tlkrn1lardaki muvaffakiyetler 
dc,·lct hesabına olduğu lmrlM hıılk 
n~ mf'mlcket menfaatJne de ayn
rn hizmet ediyor demektir. 

Pasifik harbi 

Ja onlar 
Yeni Gine'ye üçüncü 
bir ihraç yaptılar 

--<>-

A vustralya 
Hücum ve tahrib 
planları hazırladı 

(Yazısı f incide) 

Hariciye Vekili Şükrü Saraco~lu 
kabulde hazır bulunmuştur. 

Büyük eJ~i, Çankaya köşküne ge. 
lişinde ve köşkten hareketinde mu. 
tııd törenle seH'ımlanııştır. 

Müttefikler 
Şimali Afrikadaki 

Fransız 
müstem lekeler ine 

Hücum edecekler 

ViŞ I 
Harp gemilerini 
Madagaskara 

gönderdi 
VAflogton, 10 (A.A.) - Vaştngton 

1 

doploma tik mabtlllerinde birkaç hat. · 
ta evvel Dakardan Madagaekara mQ. 
tevecel.hen altı Fransız hafif muha.re· 
be gemialnln hareket ettifl teyit edil. 
mektedtr. 

(Devamt Sa. 2 8ü. 6 da) 

Ziy a Gökalp 
~"üliiyatı yapılıyor 
Bu işle meşgul olacak heyet 

dün ilk toplantısını yaptı 
Ttlrk tarih tetkik cemiyeti Ziya 

Gökalp'm eaerlerint bir araya topla • 
yarak (Ziya Gökalp külliyatı) adı al.. 

1ıı tında bir eıer De§fetıneğe kar&r ver
miştir. 

Bu l§le DıeKUI otm&k 11%e~ Nec. 
mettın Sadak'm be(ıkanlığı aıtmda 

Sadrl ~m. Ali C&nib Gön~ Veli 
Necdet, muallim Alt Nüzhet, muallim 
Hatemi Scnlh, Halim Sabit, Zlyaettin 
Fahriden bir heyet kunılmll§tur. 

Heyet dUn ilk tq>lantımıı yapm11 
'Ye b&zı kararlar almıştır. 

BUyUk mütefekkirin ha1en matbQ 
olan eııerlerlyl.e, mecmualarda neşe. 

dilen eaerlcrl, §ilr~rl. hAtıra:ıarı, muh.. 
1 telif mevzularda yazılan hepsi bir a· 

raya toplane.ca.kbr, 
Bu eserden bugQnkü nesUn de, tam 

mA.naslyle faydala.ıımaaı ıçllı lr.ahlar 
BUyUk TUrk mlltc.fe-kldrt Ziya Gökalp yapılacaktrr. 

Rus mağlubiyetinin 
yıldönümü merasiminde 

Japon Başvekilinin · 
beyanatı 

Tokyo, 10 (A.A.) - Mukden mu. 
harebcsinin yılclynümü münascbe
lilc öyledifii nutukta Başvekil To. 
jo, bu zaferin Asya istikrarının snr 
s1lmaz 1eml·lini teşkil ettiğini ~Y
lemış ,.e elemiştir ki: 

Şimdi bile Japoya, lmparatorln- 1 
ı;tıınıın bekası için çarpışıyor. Jn -
pon kun-eıtcri doğu As yada birbi. 

ri arclıncn kaleler !ethetmiye mu. 
v:ıffnk oldular. Bıınunln br:ıber 

billyonız ki, Japon lınp:ıratorlul;u
nun {ıklbeti acak istikbalde tııkar. 
ı·ür edecektir. Bu lmporalorluAun 

1 mı rnılyon nüfu~unun bin yıllık 
ş:ınlı Japon tarihi hiç bir leke ile 
kirlenmemesi için gayrctlrini artı. 
rııcaklarına 'c lmparatorun emirle
rini sadaknll:ı )·erine getircceJJerl. 
ne ümıdimiz Tar.dır. 

Bir İsveç gazet.esine göre 

ovyetlerle ingiliz
lerin arası açıldı 

Bir Fin ı;uetdine göre 

İngilizler 
Atla.ntlk demeci hükümlerine ay

lan ve küçük mllletlerln aley
hine olarak 

Sovyetlerin geniş
leme siyasetini 

tasvib etti 
Stokholm, 10 ( A.A) - ''Svenskn 

Dngbla<let'' 80zetesinin Londra mu 

hebi ri bu sabah şu haberi vermek. 

Son uımanlardn Sovyetlcr Birli. 

(Dooaml Sa. 2 811. 6 d4) 

~ASIN: -ı 

ve 

ESTE Ti 
Kupes: C 

Flyatıa.rı 100 kuruş ol:ın bu lld kıymeti! oocr 
7 kupon getirecek okuyucumoz:ı yalnız .'50 lı:unı:ıa 

\"l'rllecektlr. Bu kuponları sak1nrru yı unutrr.:ı~ ;ıııı.. 

10 milyon lira ık 
tahvili eri 4 

içinde tama en 
Ankara, 10 (A.A) - Maliye \'eldUetlndeu: içinde tamamen satılmı§tır. 

Alman 
taarruzu 

Nisanaa 
başlıyacak 

-+-

Japonlar da 
Rusyaya hücum 

edecekler 
Stokholm, 10 (AA..) - Bir laveç 

ga21Cteeinln Berlln muha.birinllı bildir. 
dlt1ne göre Donec; ve Kerçte §iddetll 
kar flrtmaıan devam ettittnden harp 
barekl.tmda. du~uk vardır, Bazı 

nokt&lard& karlar erimeğe \:ıqlaIDif _ 
tır. Karlarm erlmeat aırumda genJ§ 
d1çtıde hareklt yapilnuyacatı anl8fll· 
mıotır. Karların eri~lnln hitamına 

Qç dört hafta vardır. 
Buna binamı, bUyQk Alman taarru· 

zu Nillan aoo1armdan veya Maya baş 

langıcmdan evvel ~layamaz. 
Çunldng, lO (A.A.) - Ç1n hariciye 

ne.mrcti .ııözcüsn radyo De yayı~ bir 
demeçte elde edilen malQma tm ılkba. 
harda bir Ru.s • Japon fhtDAtmm vQ. 

cıoduna muhakkak nuarile balnhnağa 
mtısait olduğunu blldlnxılftlr. Sözcü 
Moakovaya yeni btr .Japon elçisinin 
gönderilmesiııi, Havay taarruzların • 
dan pekaz evvel Kwı.urunun birleşik 

Amerikay& gönderilmealııe benzetm!J. 
Ur. 

Japonlar 
Hong Kongda 
müthiş zulüm 

yapmış 
--o-

Londrada bir resmi 
tebliğ neşredildi 

Eden 
Avam kamarasında 
beyanatta bulundu 
Loındra, 10 (A.A.) - BugUn a-

şn.ğrdıa.ki resmi lngiiz demeci neş
redilmiştir: 

(Devamı Ba. ! Sü. ~ de) 

Büyük Amerikan 
kuvvetleri 

Japonlara hücum etmek 
için 

Dalla ballade 
PaslUkde birikiyor 

Nevyork, 10 (.L4.) - Ncvyork 
Timcs gazetesinin Vaşington mulıa. 
biri, Penrle Jiprbour'n karşı y:ıpı • 
lan tanrruzdnnberi biriken knfHe. 
lerin Pasifik denizinin batı cenu. 
bunda Japonlara hücum etmek i. 
çin bu bölge:re oldukç.a büyük Ame
rıknn kuvvetlerini dnlgalnr halin
de getirdiklerini bıldiri}·or. 

Bu muhabir diyor ki: 
Deniz, ha~n kuvvetlerile kara hü

cum kıtnlarından mürekkep olnn bu 
tecemmüler husust talim ı;connüş 
olup kuvvetli bir ihtimale ((Öre, 
Birleşik mllleUerln müdafaa roUinü 
yakında Japonları müdnfııa duru -
munn S'Ckncnk olnn bir şekle tahvil 
edcoeklerdir. 

Libya CE'pbeslnoo barb cdc.n bir llindll nskcr 

Harbin istediği ma i f ed karhk 
1856 da harbin maliyeti 1, 1870 de 15, 1905 de 50 ve 
1914 de bu maliyet 1000 idi. Bugünkü harbde maliyeti 
hesap etmek astronomik rakamlarla meşgul olmak 

demek\ir 

Sulhumuzu, her sani e arbe azır 
olmakla temin edebi iriz 
Yazan S 

Yn7.nıı 8 üncü sıı.yftlmı7.da 

Yol vergisinin tadili için bir proje hazırlandı 

Kadın ar da gol 
" f' 

vergısi verece~ 
Ankara, 10 (\'akıt mulınblrlnden)- ı vergisi esası mub!lfaza edilmekle .. 
HA.len m,ır'i olan yol vergisi kanu· raber vergi mlkdartıırı yol §ebekcsln.. 

nunun mUstacel yol ve köprülerin in. den istifade derecelerine nlsbet edil. 
şa ve mütemadi tamirlerine d:ıhs z.L mek suretiyle tadil ne, mall kabiliyet. 
yade lmkAn verecek şekilde tadili için Jcre ı;öre tezyit, ve bu esaslar dD.hillD.. 
Nafia Vekll~tlnde yeni bir kanun pro.

1

' oe kadınlara da teşmil edllml§tir, Pro
jesi hazırlanmıştır. Proje yakmdn Jede göruten dl~er bir hususiyet dıe 
meclise sevkedllecektır. Nafl:ı VekAle mer'i olan kanunda mevcut bedeni mU 
U bir taraftan bu mUhlm ve mUbrem kelleflyete multabll Nafia Vektilctlnoe 
olan ihtiyacı karşılayabilecek ve di. UcreUI iş temini esasının konulmUf 
ğer taraftan da yeni lhtiyaçlnrn d:ıha olmasıdır. Proje kanun olduktan sonra 
uygun olabilecek olan bu yeni hUkUm. memleketin muhtıı.ç olduğu yol şebe. 

lerl tesblt için bazı vi!Ayetlmizde tet. kesi ve köprUlerlnln her sene muay. 
klkat yapmI§tır. Öğrendiğime göre yen programlanna göre ın,.cı:ı. edllm 
yeni proje eskisine nazaran ou esaslı leri lmkAn dahiline girecektir. 
hükümleri ihtiva etmektedir. Eski yol 

Günl erin peşinden . 

Pirinç ziraatinin s r a 
Pirinç zlro.ııtı ubk yerlerd olur. 

Bu itibar ne pirinç l&tlh nllnd1.> ım en 
ıaaslı bir un urdur, l'nknt ~ım.ıerdc" 
ki ırulnr akmn:ı: d:ı durgunla ırım ay. 
nl zamanda sıtm:ı knynnf,'t hııllnl alır 
Onun lçln hlikfimet halkın ı;ağlığuıı 

korumnk endişesi ile ı>irlnç ziraat edl. 
looek bölgeleri eınır13malc yoluna gir. 

nılştir. 

Esa!lt'.n çok doğru olan bu ıau-an 

alkr,lamarn!lk elden gelmez. Ancak 
blr.e deniliyor ki: Plrt~ draatilıln 

sınırl:ınma.~ı l~I sıığlık lıa.lnmıncbn ye· 
rindo lııe de zirai seferberlik faaliyet. 

tnrlne z:ırnr vereool.Ur. ÇUnlrü !ilmdile 
!,;adar pirinç ) ctl~tırllen ve onun tı;ln 
hıuırln.nmı olan )Crlerd bundnn fiOn 
ı.ı b:l im tUrlU bir ckln1 )Dpın:ıl• mt m. 
!.Un dei;oildlr. Bursa gibi pirinç zlroati 
ınenedllml:; olan \il!lyetıcrlml7e bu se 
ne ıı:ln eskiden oldal;"ll ı:tbl f;t'rbt~I ı 

\ermelc (}oğnı olur. 

Biz bu mlitaloo) ı ~ mc~t'Cl!ıı 
çok mantık1 olıuı kııJ4celne nygun ..._ 
uıyunız: 1kı rAr&l' k:&t-11'8§m.L'Jı) ~..m 

tercıaı olwalll'. 

HASAN KUMÇA'll 
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~ti~ Mfr?tt· : : - ~ 
larhin İStediğİ malJ z • t 1 b l • ~ • 'Belediyede: 

fedak8rhk lrQQ se er er ıgı Mısırçarşısınmdemir 
Kazalara yeniden tohumluk dağıtıldı ~r :;:1:;r ~ini alL'l 

Hurp etsin, etınet1in kendini 
•it hıılinc koymak me~Jdlnde 
n lıPr U<"' Ict mutntlan pek ı;ok 
raflar yapma)& mecburdur. Du 

11 ı'Jc' lc1 erin harp ettikleri ta. 
t 1 ~nb"ıİ l>ii)lf.'<lir. Emniyeti '\'e 
·ı~ma hlirriyctini temin etmek 
r L'ıınan sadec~ sulh el,onomrsı 

n eGİ l~I!·de hesap edilecek bir 
11 <lC'r;lldiı·. Orta zamanın siteıc. 
hin mlidnfwısı bile dc\'l'in eko
i Ik bllnyesfn<le yer almııtrr. 
11 lbuki muharebelerin mftliyeti 
n 190 yıl içinde barikuJide bir 
~ttc artmııtır. 

Ru hmmstn bazı r:ıkamlar zik
ldebrliriz: 
'- Yedi &ene h&rbl Prusyay:ı 

ID rrıl1yon marka, 1870 harbi 
r"llsyaJ B 1.551 milyon nıarlm 
~uya l.529 milyon mnrlcn, 
"ll•bi AfrYı<a harbi ingiltcreyc 
~ milyon marka, Rus • .Japım 
rb; Rusynya 4.930 milyon mar
~ 1apon1arn 4.44.6 mi} on marka 
İloldu. Bö)le<>e l'.56 da harbin 
~yetJ (1) farzedllccck olarsa 
~O de maliyet (15) e, 1905 de 
> ye, 1914 <le (1000) c çıktı. 

11913 de Franqnm milli geliri 
- 86 mfl) :ır franktı. 1915 de 

~:ı.nın barp masrafı 28 mllr• 1916 da 88 milyar, 1917 de 
lllasraf geliri aştı. 

\ltugUnktl harbin maliyetini he
p etmek astronomik raknmlarl:ı 
rınıı olmak demektir. lnı:IJt.erc 
lld~ 12 5 milyon !'it.erlin masraf 
~eclir. Amerika, İtalya, AJ
~Ya, J4ponya, Ruı-ya da ayni 
l\tatı:ırı harp için harcamakta
tlar. Bu dev cU cll rakamlann 
f'P için sarfcdildiğf maHimdur. 
~ de harbin icap ettirdiği 

l'&flan ka.rııılanıak bir zaruret
llarbe girmemi~ olmamız bir 
ettir. Fakat bu ıdmdi blz aa
f~e ve mlllc~ yapılaeak 
le fedakirlddarla elde cclebi

t. Sulbamm anmk beh Mlllye 
be hazır olılu*la temba edile-

u emeU tahakkuk ettirmek 
llllll~ fedakirhklan kabul 

lne1rıız, bunu bir milli ahHik ~ı
' llalino actbtaemia •• ...u.clı 
~1n bir ~kilde anlamamız ikti-
eder. Harbin Türkiyede orta
~ar<b~ meseleleri ka~llam&k 
alnıac:ık bir çok tedbirler var-

• idari tedbirler, kanuni tedbir-
• •haki tedbirler, lktısadi, ma.
edb1rler gibi. 

harbin be.,rndanberi barbio 
~•iı te"Jirlcr:I karşllayan kanun
~ ftptık, kararlar verdik, mali 
~lanmm harbin zararetlerl-
1 ~armaya çabJtık. Fakat harp 
"-Sını gl'nl!llettl'ks:e almamız la
._ gelen mali, jktısa.di tedbirler 
daha rlyıule rlıemmiyet keıtbet. 
lctcdlr. Harbin birinel, ikinci, 

eU :nlmı karşılayan Tlirk bUt-
etindc bnnA ~k dcğerlf bir su

e yer ,·erflmlştlr. Bugttn de bar 
~konomik ve mali t.csirlertno 
ı koyacak yeni t<.'dhlrler al
rnecborlyet1ni hiucd1yonız. 

btt mali, lktı"'adi unıretlcr 
l'letbntztn ~uru ile mtitalca ~ 

ekte ve llzım gelen ehemmi-
"eri1mektedir. • 

'l'iirk hallnnm taıııarruf bonoları 
<lffer mall lılzmetler karşmnda 
~rdiğl JıasıtUiyet dikkate li-
rr. 

llllbassa harp içinde Türk matf. 
inde göze ~arpan tahsil fazla

'l'tlrk hallonm yeni harplerin 
Yetini nam bir 5uarla ldrik 
'ne de1i1dlr. Türk vatanda.'.fl 

~in az elanek yiyor. Ve inhisar 
<lelerini dünkü mallyetinden 
.. 85 • 50 faılasma satın alı-

• ŞUphPSlz ilanlar hıs:.uı hsya
"' ltlyatlanna ve iht:ly&(l:ınna 

ıtekilde bir akaüüunel vll-
d~ getlm1czler, falmt ,·atandaş 
''lıtduğu sl~ara clumanlarmrn 
lldi~i için bir giln beton bir si-
... ~ökll?rf muhafaza eden tay
"~ \'e ufukta tank olduğunu hls

ğj \•e alkollii madd<'lerin bir 
ak hizmetfnl karşıl~uhğrnı lcl
~ttığl ?.llJlUUl bunu bir yük 

~ıyacalc, modern harbin ~ir 
"· ı, bir zarureti teikki ec.leccl<-

rıı~ 
tı ~"r bu zamlar bazı 'atıınd:ış-
liıtiitUo ,.c al!mllU maddeleri is
i ktC'n menede<.'ek lılr hal alır

)1 ıt"anlar gilzel ömürlf'rinde bir 
"· 1 baharlar elde eUnl' olacak-

l' 01 
, IUıa denizler gibi canlar fc-,:111en bir vatan davaamda biz 

"e sdıhat kuan11onn. 

SADRI ERTE~ 

VAKIT'A 
~BONE 
QLUKUZ 

Ziraat &eferberUfl dola),slle kazalarda lıefJMan yazlık ekim ı,ıerı sUr. müteahhlde ta.m!rde çok miktarda 
atte Uerlemektecllr. Enelce Yetllk6y tobam ısWı istasyonundan alma• 16 demir potreller çıkarmaktadır. MU 
ton rnı•ır kazalara clağıblnuf, "Ve yeniden 16 ton .aparlf edllmlıtlr. teahhlt, belediyeye müracaat e-

A)Tım Trab7.ondıı.n getlrtlen patat.eeıer de tevzi edllecıek ve SUJvrldeD d~k. buntan muknveledeki ıs~ 
tohumluk nollut setlrllecektlr. b,r dahilinde Mtm almak istedi. 

Aynca kazalara yıuldı ekim Jçtn muayyen miktarda tatın'vt Ytt1Jm1e ğini bildirınlştir. Belediye mUra • 
ve yardım ynpılmıııtrr. caatı kabul etmemi~, bunlarm ken 

Bundan bqka nlmacak mahsultın her seneden fazla olacatı tabmfn e. dislne h\zrm olduğunu blldlmıiş • 
dUJlk'.kU ve bunun için btltun lıedblrler alnumktadn'. AJ'l1(la kU'plM n dL Ur. 
ğer lınş:ırntln mUcade1eye baflanlllJltır. 

GOMRU.K VARiDATI ARTTI 
Tutulnn istatistiklere göre !s

tsmbulun şubat giimrllk varidatı 
iki milyon 100 bin lirayı hulmuş-

tur. Geçen ay bir milyoa 200 bin 
lira idi, Bu hcaa.ba göre; 900 bin 
Hra a~tır. 

Havagazı ücreti sarfiyata 
göre ahnacak 

Havngnzı saatlerin.in bozuk ol· 
duğu halUında belediyeye yapılan 
'.i:kayetlerden sonrıı makine !JUbe
si mUdUrlüği.i faalıyete geçmişti. 
Hava.,""8.?.ı ~irketleri aae.tleri bo· 
zulı: ola.rılıırdıın geçen oya nazaran 
eksile yazılan miktarı da tahsH 

ctmddedirler. Diğer taraftan faz. 
la yazılan'l:ır ela istcnmektcdlr. 

Belediye hav:ıgazr idarelerine 
tcbliğo.t yaparak bundan sonm 
~a tte yazılandan fazla tahsilAt 
j'DptJmanıasınt bildirmi§tlr, 

Küçükpazarda \b.ekçilere tabanca ile 
ateş eden iki Siirtli yakalandı 

KUçllkpazarda herkeal heyecana dU· 
§ÜJ'en bir hAdlae oım~tur. 

.AbdUIIA.tit ve .AbdUlall tmnll ild Si. 
lrtli biraz içtikten sonra KUçllkpazar_ 
da Yavuz.sınan mahallulnde Tllrbc 
sokağına girml§ler bu .akakta oturan 
Sepetçi lılehmede: 

- Senlnle konuşmak iatıy ruz, din. 
leme?MD kendlııl ölmU, bU!. 

Demiflerdtr. 
Sepetçi lılehmet mlltlllf korkmUf ve 
- Benden ne ı.ttyommuz? demtı· 

tir. 
Bu iki şahıs, Mehmedin tanımadığı 

bir kadmdan balısetml§ler ve eğer bu 
ltndmla a!Aklldar olmakte devam eder. 
- kendlııı tçtn tyi otmı1acafmı aöy • 
ıemıııerdlr. 

Mehmet bu .eözler karşısında hld. 
deUenince iki arkad&§taıı biri taban· 
caamı, dığerl bıçağını çekml§tir. 

O sırada bldiseye §ahit ol&D bekçi 
Raslm Ab<!ll'IA.tif ve Abdülallnln ya. 
nıııa gitm~. iki kafadar bu Mfer bek. 
çiye dönerek: 

- Kımıldanma yakanz! 
Diye tehdit etmlf ve tabancayı bek. 

çiye tutarak k6,e bqma kadar sıt· 
tikten sonra kaçmııtardrr. 

Bekçi R&aim bunun Uzerlne hemen 
arkadafl bekçi Mehmet Ali ve Dervl. 
oe hAdiseyi anlatml§, ve Uç arkada, 
derhal harekete geçerek takibe bafla. 
mı§l&rdır. 

Nihayet iki ıuçlu aynı mahalle • 
nln Değirmen aolsağtnda sıkııtırılnuf· 
tır. Fakat bu eeter bekçileri karwı. 

1armda gören suçlulardan AbdWall 
gene tabancasını çekmt, ve bekçilere, 

- Yaklqmaym vururum! diye ba. 

ğırınıştır. An.esle bekçiler bu tebd1de 
aJdnınaMI§lar ve Derıeml§lerd1r. Bu. 
nun üzerine Abdfilali ate§ etmlf. 
tir. Bekçi Mehmet .Ali de taban. 
cumı çekmiş, o da bir el at~ etml§ 
Ur. 

Neticede iki mUtecavlz yakalanm11 
\C adliyeye teallnı edllmJflerdlr. 

Kıymetli sanatkar 
Naşit rahatsız 

Sevimli halk aanat.l<Arı NB§it öz • 
can blrJuıe gUDdenbert Balarköy em • 
razı akll,e ııaatanemlDde tedavı edil. 
mektedlr. 

SaııatkAnn 90D zamanlarda tanslyo. 
nu yllkaelml§, kendlalDl muayene eden 
doktor1arm muhtelif tavmyeleri ua· 
bmı bozmuştur, 

Natidln 10.115 IÜD tedavi edlldlkteD 
10nra tanaiyonmnm dUseleceğf ve ta. 
mamen lyilekecetl kendi.tini ııaatane. 
de tedavi eden doktor taratmda.ıı töy· 
lenmektedir. Nqlt Ozcana Acil ııtalar 
temenili edertz. 

Tıbbiyelilerin bayramı 

14 mart Tlbblyelerln bayrams
drr. Bu mtlnalebetJe cumartesi gU
nU üniversite koııfe1'At sa.tonun
a~ bir toplantı yaptlacaktrr. Top
Ia.ntzyı rekt.6r açacak, Dekan Ke
mal Atay, profesör .Muzaffer ~ 
han birer .!!Öylev vereceklerdir. 

Yazan: Franmva Körmendi 

Unkapanı köprüsünün 
muvakkat kabulü 

Unkapanı köprOsUnUn muvak -
kat kabulUnUn yapılması içl..ı mU
tcahhit belediyeye müracaat et -
m.iştir. Fakat hcnli:z köpıiln'.ln bo
YJUUna işi tamamhınmadığı için 
be1ed·ye .kabul etmeınlştir. 

Muv::ı.kk.'\t kabul ancak boyanma 
işi ikmal edildilden sonra yapıla
caktır. 

Belediyenin yeni yıl 
bütçesi 

Vali ve be~iye reisi Lütfi 
Kırdarm başka."l:lığı altında bele
diye ro's muavini Rffat YcnaJ \'e 
muh3SC'bc müdlirti Muhtar .Aca. 
rm iştira.kile blr toplwtı yapılmtfj 
yeni yıl bütçe i'i görüşillmUştUr. 

----------0---------
Şi rk eti Hayriyenin 

ilkbahar tarifesi 
Şirketi ho.yriye ve denizyolla.n 

idaresi i1ıkbalıar tarif'eler'nJ bir nt. 
-.andan itibaren tatbı1t etme~e ~ 
hYIM:aldardır. Yeni tarl!elcrde 
ful:ı sefer ilave edilmiyeeek son 
po8talarm saatleri ileri almacak -
Ur. 

İnhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

GDmrllk ve inhi9a1'1ar vekili Ra
i! ıCarnden:Z şt=>hrhnime iki gUn 
daha 'ka1ara:k tetln"lderlne devam 
edecektir. 

SPOR 
........_ ~.-.....;,_ ~ 

~ --- -
Kız mektepleri 
voleybol maçları 

Kız mektepleri arumd& voleybol 
maçtan dün de öğieden 80Dr& EmlDIS.. 
nll h&lkevinde bmcahmç bir kalaballk 
önünde devam •tmiftlr. nk oywı 
CflnUıUı1yet - Erenköy kJ:ı. lı.eleri 

arasında yapıldı. Ereoköy lWe.81 rakl. 
bini iki sedle yendi. 

Asıl eeylrctlert toplayan maç geçeıı 
seneki p.mpl.yon takımı Çamlıca kız 

ıı.eat ile ı.tanbul kız öğretmen okulu 
arasmda yapılacaktı. 
Çamlıca la zıı..esı NQJ?D (kaptan) 

NeclA, Numlye, Necl& KUkernm. 
Hayran. 

1atanbut kız öğretmen okulu NerL 
man (kaptan). Hayriye, lılelAhat, lıle· 
liha, Haııdan'dan ibaretti. 
ı.tanbul kız 6ğretmen okuhı c~n 

seneki §nmpiyon takımını teknik bir 
oyunla iki lledde 7-111 ve 5-1~ ayı 
ile mağlClb etU. 

Çeviren: Muz.aller Acar 

-9-
§ey anlamryontu. fakat hiç 1dmııe
ye bir feY aormadı. Kimae de 
kcndİıllile mctgul olmadı. Böyle ot. 
D186I daha iYfydl., ç6nkü ka!aamı 
ya.vq Y&vaf bir si8 -.rıyor ve bU
tlm azalanna bir kurfun. aiırlığı 
çökUyol'du. Akşam ohmca yeni ba
zırlaıımalrla olan bir trenin gelifl 
~ bir vagonuna daldı ve kmnı· 
zı kaQife döfemeli bir kompartı
manda bir kÖfeyt bWılildü. GUnler. 
don.beri yanında tafıdıtr peynir 
art* kötü kötü kokınafa bqladr
lı içni tuttu penc~en clJşanya 
frrlatb ve kmı.ı:rrmı ole.n ekmeğin
den yemeğe başladı.. Bir §1.mendi
fer memuru kompartmıaııa girerek 
kendf8fni ~n çt'kılmıa.k i9tedi .. 
Kadar o kadar yorgundu ki hiçte
rtddüt etmeden: 

- Ben çdmıam .. diye da.yandı. 
- Fakat bu l'&gon .. 

- Ne olursa olsun eıkmam işk 
Ml'mur omuz s!Dterek çıktı git

ti. Az sonra tretı gara sokuldu \'c 
b•r iki da.ldb içinde }'t>lcu ile dol
du .. Siyah ~U bir efendi az 
t;'\-Vel münakaşa ettikleri tmıendl
:'er memunı ile beraber Kad&r'm 
ist.irabat etmekte oldufu kornpar
t.ntarun önüne geldl, KompartJ
JTIM'nm k1Hdtnde bir ımahtar dev
ı'E'tti, o zaman Kadar ltendilialn 

1'-~p9edilmiş o!duğunu anladı. Şl
~ndlfer ınemunı siyah pardeelllU 
zata döndü: 

- Kilfetti§ bty dedi bu aMcr a
~·a inmemekte :ısrar ediyor .. 
Na&l. olmuş da bu kompartımana 
girmL' bir türlü anlaya.madmı. 

Ve memur bu kere Kadar'a 
döndü: 

- Bana ba.k delikMlDD .. 
Dtye flÖ'T.e bsşlrya.calt oldu. !alı:at 

pardesülü zat s1Szllnil kesti: 
- Zlya.nr yok •. Ziyanı yok iki· 

miz seyaha.t edem .. dedi aakeri 
. verinde rahat bırak.. Böyle za
manda nramna.z. 

Kadar elini ~rp'lıfUDUD Jı:enıırı
aa kaJdırara.k selim verdı. sonra 
tekrar eski k.Qşeüc ~eki 1 dl. Ka
darm bu skin ve ~iz hali pa.r
d~sülli r.etm ~una gitmitli. Tren 
hareket ettiği zaman bu kibar zat 
bir sjpra yaktı Kadar'a da birli
&ara uzattı .. Kadar aiga.ra.sını ~
U bu k.1bar zatla her kaç kelime 
lc~U3tu, sonn uyudu. 

Uyandığı zaman her taraf ka
ra.nn·ştı .. Yolcular koridorlarda a
'!Cle hareket ediyorlardı. Tren Peş 
tere gelmişti.. Aca.be Peştede mi 
idtlr" Alac!l karanlıkta pek far-
1t~eımcnıi."?tf ama tren PeştenJn 

cenup cant'& PnnilU. Haik tJoen· 

1 ~-----
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Dolan 
mezarhklar 

Dünkü &kpm gazetclerinda acı 
bir haber \'llrdt. "Yunanl8t.anda 
:ne7.arhklar dolmoş., diyorlar. Bir 
memlekette meurlıklann dolma
••, oradan ölüm sellerlnln doludd
gln geÇtllial ıöstertr. Ancak bu 
gibi CC)fkbJIJuJdar, b6yle kor~ 
neticeler verebilir. 

Yunanlst&nm yakın tarihi, bu 
milletin, Jı1ç de böyle bir lkıhte 
liyık olmadığnu gletennlftlr. Ken 
elinden, nllfosça beş kere, silah~ 
~ Jtts kere OOk lrir d~ın hu
kmma nğramıf \'e kahramanca dö· 
\1lptltttu. 

ıı;ptr dağlamada, Görice bolu· 
lıırmdıı ~rpıştılar. O bUyUk dUt
manlarmı ilkin dardardalar, son. 
ra !!Urdülcr. 

Bu gtbel §eyleri, ba terefii gllk
reyi,leri ne yazık, ki ~ acı olay
tıır çlpedi. Bir betka ordu, Yu
aanhlan höğttrlerlnden vmvak 
yere <ıtCrdl. 

Harp, zaferle ele &Mganla aa 
hltebUir. Yent1i,ın de bin tnrltd 
\'ardır, Ordular, beyr:ıklannm aı
tmda, lo~la.rma dttnya11 bayru 
ederek, öltlrler. Bunlann gövde. 
leri parçalanır; fakat kanlarile 

sulanan yerlerden, kahraman fi
lizler fıtkınr. Bunlar ~in ölilm ol
maz. Ölllm onlıın tarihin kucaiı
na verir: :ınıtlarm tuncuna işler. 

Yine ordub.r nrdır, kl harpte 
fırtınaya tutulmuş sürülere dö
nerler. Daha ilk ate,te darmada
ğın olnrlar. Geçtikleri yerleri at
tıkları silah13rlle doldururlar. Bu 
al!mk korku, onlan ölömden d~ 
tnırtıuamaz. Daha fenuı J& unatu. 
lnrlar, ynhut tla lpenmcler, tik· 
ıdnmclerle anılırlar. 

Yunanistan, bö~·le ~·apmamııtr. 

nUfmanlarmdan dJIJI !Örmek 
hakkını, kahraman'f,darile alauı
lardı. Ştmcll oradan gelen telgnl
lar, memrlıklann dolcluJgna, 61ö· 
lerl Jılimceek topnk kahnadrjnu 
M1dlriyor. 

Bu topraklar, ,·aktiJe "8<11. 
7..e~-tln da11annm altındA bahtlı 
in~:rnlar dolal}ıyor, llnumlarmda 
\•apnrlar k&yn&!!Hyorda. Şerefli bir 
yenilldn, sona bu olmamahydı. 

!'in yor yUzUnclc:-, onlara bizden 
bftşlm nzanacak el yf!" ınu '! Biı:, ki 
bu kanlı neticede bit bir kusar"
Semt, değiliz. insanlık du ·gularllc 
kendi t1afranuzd:uı pay a)·ınyonu. 
ötekiler, sebep olanbır nereclc? 
Niçin susuyorlar \'C neyr <lunıyor
Iar? 

HAKK.l SUHA GEZGiN 

~~] 
Ziraat seferberliği yanında 
mahsul müsabakası tertibi 
Z 1RAA T seferberliği ile hal. 

kınına yeni bir uğra.pna 
saham ~ılırken, bunun kendine 
.mahawı zevkleri olacağını da kea
tlriyonım. Yalnız topra.kl• uğr&.6-
manm zevkinden değ1, yetl.ttı
rllen mahsuller etrafında, konu 
ıwrn.u arasında uyanmasını bek
led'ğlmiz tatlı rekabet oyununun 
heyccanmdan bahaetmek istiyo
ruz. Bir bUı:ına bu, pek mliteva
zı bir zevk gı'bi görünllrae de, u
manımır::ı ne kadar miltevazı 
Jtl:ymetleri yUkseltt!ğini dilştlne
r.ek olurs.<ık, h:ıllnmwn ka.pılma
mu bcklediğ:miz bu zevkin hu
susiyeti gözınUzde canlanır. 

Şimdiye kadar kapı komtU 
halk, birbt.ri'e yanş etmek JSte
ğin.i, çoğu defa israf yollarmda 
bcli"tirdi: "Fabmn kansmm 
kürle mantosu ~... PilAnm 
1skarpinleıi bilmem ne deris1n
den1nlş; ben de ondan almatı
ymı... Falıuım dUğlinli için mu- 1 
ha.kkak yeni bir tuvalet Jbmı .. 
gfb1, birbiri ardmea açt1an mas· 
raf kapıbr:nm sayım eksilmez
di ... Bu tt1rli1 yanşların eonu ge
lir mi, bilmlyormn ama. zamane 
lhtiyaçlannm zlraJ seferberlik 
yolunda uyaııdrraeatı hareketlere 
de yn.bancr kalabilcceğimfı:i zan
netmiyorum ... 

Mesclı\. balıçesfndeld çiçekler 
yerine, toprağmr iyice belletJp 
ça.pala.ttıktan sonra patates eken 

aen çrkmıgtı. Art.ık garda öyle u
:aua boylu kalabalık da yoktu.. Yol 
clllar caddede kfiçfik gruplar ha· 
!bJe topla.na.rak bir milddet &'eve
ze lik ettiler, sonra dağıldılar .. 

Kadar'm ~özlni önilnde Mla yol 
cu kala.baltğı, ham:ıllan, ara.balan, 
'ltomobilleri tr.mıvaylan ve bin 
tllrlU ha.relceti i!e C$ki gar vardı. 
Ne olmuştu? Küçük gnıpla.nn ür
kek inanlar gibi dağıldığı, herke
sin koıimmk ytirtiduğtt bu mem
leket neresiydi? Peşte mi? Bu~ 
S't* kaJ'8.nlıfa ariııep ne idi? Aa.
ba hAflZ'!lm kendieinl aldatıyor 
ıvuydu? 

Bir milddet Jd1çUk btr gnıpu ta
~dp ettl, llOIU"a durdu. 

"lıte Pettedeyim.. diye dllftln
dll.. Simdi nereye ıltmell? 4te en 
mllhlm auaı ! Alkeı1 depo Gyula
f ebervar'da .. Anem Deva'da. Pe.ki 
~'a PeıWcie .. Peıtede kimler •ar?,, 
Bu suali kendl kendine belki de on 
ild defa tekrar etti hattA 88Dld bl? 
cevab:n aUinl l~ek ilttyol'lmll 
gibi ytl.keek sesle de nyni suali 
kendi kendtne f.IO!'du.. Fa.kat başı 
cevap yerine zonkluyor, şıılcak'an 
kmlrn·ıuıma eğnyordu .. Bli'dcnbfre 
lizerlne çöken sükün içlnde oldu
ğu Yerde durdu ?e o zaman cad
denin orta.'1!lda yapayalnız oldufu
ııu gl:Srdü. "Acaba Pe§tede mh1m ,, 
diye kendi ktndine sordu.. Zı"h
ninden ıimtek gibi fikirler ceçmc
ğe bqiadtlı için bq'na vurdu .c 
<lUtUndil: "Eğer hakikaten Pcştc
deysem Ko13,fftr tre!linJn de ışarJt 
fstuyonunıhlı Jra!!mıasr icap e
der ... n bu millhuada bulunur
ken birdenbire öııündE' rşıkb bir 
ilAn teNll ~ (Duamı ""') 

bir komfunun, kaplk&rlr eviıı 
bahçe.ınde ye~ nllbctle 
daha iJd mahenller :meydana se
tirmeal ka4al' se'Y'kli bir heyecan 
olabllir mi? 

A vnıpanııı bir çok ziraat mem
leketlerinde ,mır hallmıa bile, 
bu tUrHl rakiplik duygu!arı alD
mlfbr. o kadıır ki, meniınde11 
mevsime leJ'gler aaçrlır Ye her
kea yeU.tirdiği Urilnlerln, miyaı
halindekl örneklerlni oraya ge
tirerek mllsBba.kaya koyarlar. 
Blrinciliğl kazanan mUlcl!atlar 
alır. Her menlnm hmu9 yetine 
göre yetiştirilecek mahıru'ler, bu 
sayede, !Ayık olduğu rağbt"'ti gö
ıilr. Ve umumiyetle ziraat iler
ler. Halktaki tabiat nıhu gelilir; 
toprak ve mahsul tadar tue, diri 
ve pa.rla.k bir ekim ve yetittinne 
hareket! canlanır, Urer. 

-942 yılmm Türkiye ziraat ._ 
ferberliği hareketinden de bal~ 
bir netice bekle-ıneğe hem bakkr
DW'!. hem de mccbuıiyet.hniz 
vard·r. O bakmıdan, bu hardı:et.i 
arkabyanlar, genel mfüıabaka
lar tertip etmelerini de i•teındı: 
yersiz olmryaca.ktır •nmm. Mev
s1min ve bunun llZ"Cbndan gelecek · 
öteld ziraat hamlelerinin, meeul 
heyetler ta.rafmdan mtlıklfatla 

teıııfYild!ll beklemeliyiz. Haltta 
uyanacak isteklerin --kendileri
n~ ~il faydalar ne kadar 
ta.bit oluna olsun-- bu istekleri 
suni terviç hareketleri1e silretli 
olarak kuvvetlP.Ddirmefi dilşiln
m~Uyiz. Z!raat · seferberliğinin 
yanı başında, iyi mahsul yetiştlr
me mtısabska.Jan organ:ze etme
nin, memleket gcliş!mi için ger. 
Çekten v~t olacağına inanı
yoruz. 

M. I. HiKMET MUNIR 
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Lenin,in beyanab 
ltoldaolm - Kramaya Gazeta'de 

LenlD'ln fU beyanatı Çlkl!llftır: ''Bil· 
ttla burjuTu1 cihanı .Almanlarm Rua. 
yada buhmmumı kemali pddetıe arzu 
edlyor. Bot.,vlk hllkQmeU Almanla. 
rm Dert hareketi ile sakat edildlfl tak· 
dlrde btltUn ctııan memnun olac:aktı. 

Bundan dolayı boJr'!lvUcler .Almanlarla 
ıuıua mecbur otmuılardır. .Aıut tak • 
dlrde cUmhurlyet de mahvolac:ıktı. 

Çarıam .1 Perıemb. 
11 Mart 1 12 Mart 

Sefer: 21 1 Safer: 24 
Kunn: lH Kurm: 125 

\lak!Urı '&Mtl Y.zanı 'ıuıaa ıtzaaı 

GIMU!tlıı 
a.ıs l!.16 dotUfU 6.%1 ıı.us 

Ollt• 12..Jr. .ı.tJ'> ıı.ıt. .. ., 
fklnd! JL.~ , ır:. lA.•' ••• 
Akpulı '8.": l~ .... ..... ıe.•: Y.- ııa· .. ~ .... 11! 1 
lınıak .... , 10.t;.: '.,. lf r. • 
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Yazan·: 
Yaylak köyUnUn muhtarı koltuğuna 

kıstırdığı bir donu, b r 1 hayvanı 

gibi soğuktan burun t:.ırunıı. vermiş 

köy1Ulerln ortasına fırlataralt: 

-Yarın kasabada p:ız..'lr kuruluyor! 
dedi; içinizde inmek lstıycn "ar mı? 

KöylUler sekiz on kişiydi. İçl-erin -
den biri: 

- Var muhtar, dedi, ben şahıtı k 
için gideceğim! 

Daha yaşlı gözüken bir başkası : 

- Pazara lnmcyeli iki ay oluyor, 
dlye atıldı; Ustellk eşeği satmak ltl • 
zun! 

MUhtar: 
- Kısa ltcsln, kısa! diye bir el işa. 

reU yaptı; \-C şöyle devam etti: 
- aıııyorsunuz ki kasabaya çırıl. 

çıplak inilmez! BUtUn Yaylak köyUn 
de ise tek bir don var? 

Yerde, bacaktan bUkük, kansız ve 
m~mba bir vUcut gibi duran do
nu gösterdi: 

Nah! dedi. Bu don! 
Köylüler ilk defa görUrct'.slne, uzak. 

tan dona doğru şöyle bir baktılar: Bel 
kcmcrllğlne H\stik yerine halat geçı -
rilm~. uzun, pa~nd:ın bnğlanacaic, ren 
gi çamur \reya kirle kaybolmuş bir 
dondu. Yaylak'dan pazar günleri ka • 
sabaya inmek mecburiyetinde kalan 
köy!Uler muhtara başvurarak onu Is. 
terlerdl. ÇUnkU bUtUn ltöy hnlkınm 

kıçını kclpayacak btışka giyecekleri 
yoktu. Muhtarın dediği gibi köyde 
hepsi hepsi bir tek don vardı. 

BllllA rağmen, gUrUltü uzun sürdU: 
Yaylak köyünden bu hafta kasaba. 

ya kim inecek ? 
Muhtara göre şahitlik ve eşek sa•. 

mak için pazara gitmek istlyenlerln 
arzusu llftnn ibaret! Eğer bir şahit
lik me 1 si varsa sorgu ha.kimi atına 
biner, Yayı ğı teşrif edebilir! Bu zı • 
nltı lş 1 in ylUlerden birinin Uç sa. 
aUik yolu r;özc al:lrak kasabaya inme. 
a1 doğru değil! Eşek meselesine gelin· 
ce: BütUn hayvanlann para etmlyece 
ğir bir ay! Şu halde bu iki istekliden 
"ı şita k s lı y<ı m inecek?. 

Yaylak bak ltatcn fakirdi. Deli bir 
ftay yedi sa.at öteden boşuna akıp du. 
ruyordu Bu sebcbdcn de k6yiUler yal 
ııız mı ır ckmc~lııe dU"mU§lerdl. Ara 

sıra bır !?O.,.Pn kınv-erirlersc bllyUk 
ılr zlyufet oluyordu. 

Muhtar yere fırlattığı donu tekrar 
iertop ederek koltuğuna aldı: 

- Siz, dedi, pazar pazar der durur 
.~muz; satacakla alacak §ey olmadık. 
tnn sonra p:ızar ne oluyor? 

Köylüler dud!lk bUkWlcr ve baş saL 
lndılar. 

oğnı! Pazarda yağ mı sataca· 
ğ'ız; pulluk n>u alaca~z? 

Muhtar: 
- Siz kasabadan vaz geçin de §lm

'dı dü§Unün bakalım, d dl; yalnız bir 
mısır 'nrıcğl ile geçinmek, doymak, 
jandarmıı.ya derd 8."lbtmnk, vergime. 
murunrı pnrn vermek! .. 

Bu dııklkaya kad:ır susan köylüler. 
den bin: 

--canrm muhtar, dedi, sen diyorsun 

a n 
KENAN HULOSI 

zlk Pl. 8,15-8,80 Evin ısaatl. 12,30 
program, .saat ayan 12,33 karışık pr_ 
kı ve tUrkWer. 12,45 ajana 13,00 -
13,30 Şarkı ve türküler programının 

ki biı mısır ekmeği yiyor mu§ uz? 
- Yalan mı? 
- Dogrl, dogrt ama; vatı paşamız 

ucap ne ylr?. 
Köylüler birbirlerine bakıştılar: 
- Alla, oturaklı söz! Vali paş:ı ne 

yir? 

1 devamı. 18,00 program, saat ayan 18, 
03 Radyo dans orkestrnaı 18,45 Ziratt 
takvimi 18,55 konu~ (Dlf politika 
J<ı&.dlseleri) 19,10 Şarkı ve türkUJer 
19,30 saat ayan, ajaruı 19,45 Serbest 
5 dakika 19,50 Karışık §Brkı ve tur. 
killer 20,15 Radyo gazetesi 20,45 Bir 
halk türküsü öğreniyoruz 21,00 Konu§ 
ma (Gllzcl TUrkçemlz) 21,15 Faaıl he
yeti 21,45 Riya.scUcUmhur bandosu 
22,30 saat ayan, ajans ve borsalar 
22,45-22,50 yarınki program, kapanış 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

Birisi: 
- Mısır ekmeği ylr! dedi. 

icabında Günde 3 Ka,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla leteyiniz. 
BUtUn köylUler başlarını hızlı hızlı 

salladı: 

- Aha, vali paşa mısır ekmeği yl
mez! 

Ve hep bunda ittifak ctU!er. Vali 
paşa Yaylak köyünden ayakla 27 saat 
ötede oturuyordu. Bulunduğu yer su _ 
laklı. Vali pa._,n zengindi, 

Muhtar: 
- Mısır ekmeği ylmez! dedi; dog. 

rl! Ama vali paşa ne ylr? 
Bunu mühim bir meseleyi sorar gibi 

söylüyordu. Belki bir saniye sonra: 
Baklava ylr, tavuk yir, börek yir! .. dl 
yecektl; fakat ayni saniye biri atıldı: 

- Ne ylr, ne ylr? dedi, nhaa, fa. 
"Olye yir! 

KöylUler bu sefer birbirlerine değil 
de muhtara baktılar; ve hepsi to.svip 
ettiler: 

- Dogrl, fasolye ylr; aha d~i! 
Hepsi de buna o kadar inandılar ki 

rnuhtar fikirlerini düzeltmekten vaz 
geçti: 

- Dogrl! dedi; fasolye ylr! 
Bn§ka biri atıldı: 
- Hem de beşlik yassı ciğara !çir! 
- Aha, dogri 1 Fasolye yir, beşlik 

clğara ıçlr! 

:Muhtar ayağn. kalkml§tı. Bir §ey 
l~Unür gibi duruyordu. Birdenbire: 
- Dogrl, dedi; vali pa§a tasolye 

yir, beşlik yassı ciğara içlr; ama vali 
paşa ne giyir 'i 

Vall paşanın yediğini lçllğln1 bulan 
köylUlere galiba bir zihin sakatlığı A
rız oldu. Ne giydiğini bir türlll bula -
madılar. 

Muhtar: 

• , ,,.. • . , • 4 • ..._....,M·· . 

Konferans 1 
Kadıköy HalkevbıdeD: lir. fabri eıaı 1 Aall 
11.3.942 Çarşamba gUnU aa.at 20,30 sı.ıır ve kekeleme WdavW r 

da Bay Hasan GUriln tara.tından (E. ller gwı 4 te <Jağaloğlu No. 21 

debiyatımızda Ömer Seyfettlnin yeri) ili•••••••ııiııllml•••- I 
mevzulu bir konferans verilecektir. 1 
Herkes gelebilir. 

1 1 Jf.4':/o .ı~A Y lPLAR 
Eminönü llalkevlndeın: --------------
11.3,1942 Çarşamba gUnü saat (18) 

de Evimizde İstanbul üniversitesi 
protesörlerinden Vemon Legg tara -
frndan (Maden kömUrU ve kimyevi is· 

tlhsalAtı) mevzuunda bir konferans 
verilecek ve konferanstan evvel ma. 
den kömürü hakkında bir film göste. 
rilecekUr. Bu toplantıya giriş serbest· 
tir. 

Tıbbi müsamere 
Haydarpaşa askeri bastn.haneslnln 

beşinci tıbbi mUsnmeresi 10.3.9•2 salı 
günü ba§ tabib Albay operatör Zabit 
Tolun'un reisliğinde toplanın!§ v~ aşa. 
ğıdaki vakalar takdim edilmiştir: 

l - Havsaıadn inkişaf eden huraç. 
ı: apandisitler ve rcktal şakla tedavi. 
(Operatör Cemil Baydur). 

2 - Bir göz kontUzyon vakası. 

(Göz mütehassısı Süreyya Gördüren). 
3 - Bir nadir tenaaUll ırul §ekil. 

(Bevliye mütehassısı Dr. Sadettin To· 

sun). 
• - Ampiyemlerln dahili tedavisi. 

(Dr. Ziya Gögem). 

lstmıbul Liııı:uııııdan 940 sencsı 
rürnıııuuu ,·ererek !cbdilen alını~ 

olduğum ll/1840 numaralı ateşçı 

cüzdanımı znyi ettim. Yen isini aln. 
c&.ğımdan eskisinin hükmü yok • 
tur. (3!!083) 

Sadık Sefer 

* :(. * 
Kadıköy 1 inci Ortn Okuldnn al. 

dığım 27, 7. 1!l3:l tnı1!h \'e (2103) • 
snyılı tnsdiknnnıeyi :zayi ettim. Ye. 
nisini alncnğımdan eskisinin hük. 
müyoktur . (3!)084) 

Mıılınrrem Sıınau 

• :r. * 
S:ıhibl olchığum 3451 çift yiik a

rabamın plfık:ısını 7.nyi ettim. Ye. 
nisini çıknrnc:ıi;iıından hfıkmfi ol-
madığı ilnn olunur. (39087) 

J)tno oğlıı Arglri 

* 1(. * 
Nüfus cüzdnnım ile terhis tezke-

remi zayi ettim. Yenisini çıkara. 

cağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. (39088) 

- Aha hemşcrller! dedi; vali paşa_ ------------------

M. Kemal pnşa Şube~inden 
Ali oölu .4/ıınet 327 

mız da don g1y1rı Askerlik ilanı --------------
İhtıyar heyetindeki ikinci Aza: Çatalca Ilııkuk llôkinıli{jlnden: 
- Dogrl, dedi; fasolyc ylr; beşlik ı lneı Tüm. A kt>rJlk Dalreıtlndt'n: 941/35 

clğnra tcır: don giylr; ama yedi yıl - ı - Konya. ve Kayseri ukerllk Çatalca Hazinci maliye avukntı 
dır niçin vali paııamız Yaylağa gelmt- mınta"ka K. lığı bölgcaindcn 32:>, 326 Falk .Akçın t;nraCuıı.lan Mimar Si-
yir?. do~umlu ihtiyat jandarmalar. nan köyünde mukim iken ikamet. 

- Gelmlyir, dedi; dogri! 
Muhtar: 2 - Dlyarıbakır askerlik mıntnka s!ihlnrı meçhul kalan Emine ve ço. 

K~ lığı bölge.sinden 325, 326, 327 do - cukları: Hudn,·erdl Nafiye aleyh. 
ğumlu ihtiyat jandarmalar. terine ikame edilen iptali senet dn. Bir saniye durdu: 

- Hah, dedi; olakl don! yoh? 
Bu sefer de yine hepsi tastik 

tiler: 
et -

- Alla dogrt söz! Don1 yoh! 
Muhtar ıı.yağıı. kalktı; ve şu şekilde 

m('seleyl reye koydu: 
~ugUne kıı.dnr köye gelmemiş, Yay. 

lağın derdini dinlemem.iş olan vali don 
vıkıntısı çektiğine göre köylUler tek 
donlarını vali p:ıı;:ıya göndersinler mi? 

Hepsi b:ışlannı sallaııı: 
- .Aha dogrl, dediler; gönderck! 
Yaylalt köy!Ulerl fnsoıye yiyen, beş. 

3 - Erzurum askerlik mıntaka K. Yasının gıyaben ynpılnn muhnke
lığı bölgesinden: 325, 326, 328, 329, msi sonunda: da\'nlıl:ırııı Çatalca j 
330 ve 331 doğumlu ihtiyat j:ındarma. kazasını terk ile Saınsunn nnklih:ı

lan talim ve terbiye maksadiyle eetb 1 ne ederek ı;e oraca iskan ed~ldik- ı 
ve sevkedileceklerdir. leri 11nlaşıldığından Çntalca ıskôıı 

4 - Yukarıda UAn olunan bölgeler 1 !daresince nnmlarınn tc>scil edilen 
halkından olup da lstanbulda yabancı Hnyrimekul emvalin mlılkiyeti dev 
şubelerde kayıtlı mUkelleflerin hemen Jete intikal edC'cei;inden davnhlnr 
kayıtlı olduktan yabancı şubelere mu. uhdesindeki tapıı kayıtlarının (er. 
racaatıan. kini ile tnpu srnetlcriııln iptaline 

5....,... MUraca.ıı.t etm.iyenlcr hakkında 3. 12. 941 tarihinde knbili lcmviz 
kanuni muamele yapılacağı lltı.n olu·. olmak üzere knrnr verilmiş oldıı-

nur. ğurıdan müdcle!i knnııııiyesi z.ır. 

'.il •• 4 • • :r- ~ ..... { .;o~.. ..· . . ' 

Ki YE iŞ BANKASI 
Kücük Tnsarruf l adet 2000 Lıtrallll - 2000_..p an 

Hesaplan • .. 1000 • -~ . 
1 • 7CIO • -~ • t9U •"(HAMtVI: PIANl • • 000 • - ı---. • 

lU!:ŞlltELEK: Z Şubat, 4 10 • ZCIO • -~. 
4() • 100 • -~. •lnyıa. l! !il. it'u!!10&, ı ikin· 
50 :5() -..,_ • ctıt-şrtn tanble.rlnde 200 .. • • - 0000.- .. 

npıhr 200 • 10 • • IOOO- . 

Vekaletinden: 
\ık yassı clğara içen vall p:ı.şayı gön· 
derdikleri donu giyerek gelıncslnl ay. 
larcn beldcdiler. 

* ~ • fıııda temyiz edilınctllğı tal,dirdc 20 3 .9 2 cum ı,unU saat 15 de Aııkarad:ı Na.tla vel~IHeti bl.Duı lçbıdf 

Eminönü Yerli Atı. Ş. Bıık. dan: 
E<"zacı !l'ğm. A. lhssn ol(-. 1\1, Rtd-

hükmün keshl kati~·ct edeceği ila-
nen tebliğ ohıur. <3!!078) 

rıU[;'ü odasında toplanruı malzeme eksiltme komiayonuncı. 

1 tahmin edılen "5000 adet Buldokun açık ekeiltme usul 

•m:ımB!ilt!~D!!lli~:;;::!JlllEDm!l'E:2mlll!:~i!lm ~~:3Ji-ISi•i3!l'Qlıııı.. I van (86067), Ecuıcı Tğnı. M. ~uphl 
oğ. Abdiilkadlr (S8U6), Tbb. Rıza 

oğ. Bülent TC'rcan 331 (4.8lH6), Vt. 
Tğrn. Arif oğ. !ıf. Halit 807 (SSSS), l.'d. 

I ne bolu Asliye llıı/.:ul: ı11alıkc
mrsinden: 

artn:ı.me:ı l ve teterrUatı bedelsiz olarak malzeme mtldllrl 
ı lr. Muvalt1'a.t temin tı "240, liradır. lateklllerin muYakka 
na'lle lndekı \'esalkıe birlikte ayni giln saat 15'e kadar m 

AT ASI 
Kunıı~ tarihi: ı~ - &rrıuıymı: ıooo.000.000 t'Urıı LlnMııl 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai uc ticari her neui banka muameleleri. 
Pnrıı bl .. lktırenlert' 2A AOO lire lkra:ıı•ve veriyor 

c.uauı t:ınnK ı~ nua ırnmtıaralı ve Ulbarsız tn.ıarnu uesapıarıncıa eıı ıı.~ 

~ uras DUll.inanlaro !*nede 4 defa çekilecek kUr'a Ue •ğıdakt 
oııuııı göre ikramiye dağıtılacnktrr 

' . • • 
c 

4C • 

.50< 

.50!1 
t:;Q 
100 

Z.000 • 

ı:.ooo • 
ı.ooo • 
t,000 • 

ızo 

1%0 

160 

• 40 
4() 

• ıo 

• 

OIKKA ı Hesaplarında Ki paralar bir eene tçlnde ~ ltrndan 1LŞn" 
d~nııyenıerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazıasıyıe verUecektl?, 

Keştdeler 1l Mart. ll Haz.Iran. 11 l!:ylfil U Blrtnclkanun tarih • 
rinde yapılır 

! P. TA'm· <JclAletUn Bcrlclnar (4179%). 

ı * * "' 
Bmirıunli ·rerli As. Ş. lluşlmrılı. 

jjındnn: 

15 mnrt !l42 de nihnyellenecek 
olr.n Ytl. Subay yokl:ım:ısı idn 
ilıin edilmiş günlerde miirucaal et
memiş \•e yoklnnınsını yaptırma. 

ııııs ohııılar dahi ınürncaallnrı \'t' 

yokl:ıııın nihuycline knılar l(elıni. 
;·cnl<'r Jınkkıncln ( 1076) sayılı ka
nım talhik cclilt>ceği llfın olunur. 

Şehir 

l\"11:1\'\ ı ı\LJı 

Tivatrosunun 
Ul{Al\I KISl\UNU.\ 

Akşam 20 M da 

PARA 
Yazan: Necip Fazıl Kı akilrel<) 

--0--

KO\l~Ut HISl\fJ:SllA 

BugUn GUndOz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
.a. kşa nı 20,30 tfn • 

Okse ve sükse 
--0--

.,cvoelu Halh Sineması 
3 B0Y1}K FİLM BİRDEN 

1 - Q>b<>IUttnrılc Cınstıl'u: Tllrkı;c 

'\Ö7.IU, 2 - llnrp: Türkçe ı<KlılU, 8 - j 
'1r. Moto 8<'y87 Şeytıın. -1 

Sayı: 43 
::\Hiddei lnebolunun Nidityc kö

yünde.ı Çaknl Hasan oğullarından 
Mustafa oğlu f<;mailirt o köy<lrn o. 
lup hlilen lsınnbul Unkapanı Ci
bali Reji f:ıbriknsındn Nusııh oğlu 

hmail knrısı lloticc alc~ hine oı;. 
ınış o!dıığıı tııpu 'rnydııun iptalı 

hnkkınılakl clavnnın ~öriılınekic o-
lan mıılınkcıneS'lndc miiddrnnkvlı 
namına çıkarıl:ın d,1vcti~esindc bu 
nr.ınrln bir ldm~b olmadı~ı hcynııilc 
çık:ırılnn davetiyesi hlHi tebliğ se-
ri cevrilıniş ve iknmelgf'ıhı nıeçhu 
kaldı{(ınclan davncı ynpıl:ıc~k tcb
ligntın iliınen icrosını tıılen etmiş 
\"e tnlcp ele kanuna ııvgun lmhın

;nuş olduğundan hakkında cık<ırı-

Ian dn\·etiyenin ilıinen kra<;ın:ı \'C 

muh:ıkemein de 30. 3. 942 p:ız:ır!C'o;i 
güü saat !I a bırokılınıştır. Ye,•mı 

f 
De virt 

J. hazır bulunmaları l!lzınıdı~. {1805-8028) 

DemiryoHan ve Limanları l,lctJRe 
Umum idaresi il.anları 

.Mıh ~ ""n bedeli 39.292 90 lira olan 7 k:ılem muhtellt t-.kır lsol 
NGA tr l • 1 · bloları 20.4.1912 pa"artesi gUnU saat l!J,~0 da kap&ll sa 
usuıu ı• ra a İdare blnaeınd:ı toplanan Merkez 9 uncu komı.yoıı 

Bu •• m· '. 1 t yeni •rln 2 916,tıi 

nun tayıı: ettiği v sı lt tarı ve tekliflerini ayr.ı gün saat 14,30 za kadar 
g ..-çen Komls..ı·on Rt'l9lığın vermC'l<'li lflzımdır. 

Şıı.ı;tnameıer p rnsız o arak Anlt ra'da Malzeme 
paşa'da T sel üm ve St!vk Şcll ğlr.dcn t em·n olunur. 

------- - - - -
nıczkfirda yn bizzat mahkeınrd<> UCZ!A:~' CWlıılll!lu;;· ' • • •• t 

• ' 1( ., •" ------· ı~lıatı vücut etmesi veyn kendi ini ~ 
temk 

1
s.ile

1
n h

1 
irk

1
\'ekil göndermesi nk<;ı I ! 

ta ·ı ın e ıa oıııla gıynp nıuamck-

si yapılacağı fl'hliğ m<ıknmına knirıı 1 
olmak üzere keyfiyet 1liin olıınur . 

----(39089) 1 

lSTANBUJ, BOHSASININ 
10-8-012 Ptyntları 

"Vakıt,, KtiatevHlırı venı 

bazıları neşriyatır.dan .,,,. .. 
Hıkayeıeı - tHıJUh 

~llK, llUNJ a 
-.;.•ııı SPvh oruw - rwmıu:; 'il ' UHA!\ tSI JK(,,'-'M Si 

~ılış tt ıcapanı~ tO O~r,.t• t.111.etf'<'J ;1; - '_..t~ıl -'l.TUG lf 
Londra l Sterlin 5.22 ".lıı.."<'11"• llt·b·u~ıu· •ı-17 • tıı. - U.\l(Kl l AKU1. IJfio tOl 
Ne.·york 100 Dolar 180.70 1 CçUncll ~ultıııı lJt•tımedlıı ~"r>ı..-1 ouğtını - tfll..MI l , kAr. tt 
Prag ıoo Çekoslovak Kr. 12,81) tit'ndJ ker"1ln• ı 000 1<rllm\ "Jt> ~tnotll'l - l"ramuıca 1<1\ab aa. 
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