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Aaara, M <A.A) - Killi Şet, Relltctımhur t.met ln6ni1 memleket 
ılalı.ulııdeki 1eyahatlerlne latanbul latikametlnde devam etmek tlsere bu 
•ircanı aaat 22 de Anka!'ad&n hareket buyurmuılardır. 

ReiaicUmhurumuz .Ar.kara prmda Büyük Millet Mecllsl reı..ı Ab
clll!Jıaıık Rerıda, Baovekll ve Hariciye Vekili veklli ŞllkrU Saracoflu, 

Genelkurmay Baıkaııı Mareıal P'evm çakmak, fehrlmlzde ııuıunan Ve. 
k!~ler, Cüm1ı:ıriyet Halk partisi genel eeltre~ri ve umuınt idare h~yeti 
Adları, meNıslar, generaller, Ankara .,.ıısi \'e ı:;-"l. rn!z::ın komutanı . An. 

k~ra emnlyol mUdUr11 ve merkez komutanı ve c' t!: •r ıısltı-rl v e m llkJ er.. 
kin taratını1ıtn uğurl~lardtr, · 

-----=========:.......:-=-~--~~~~~~~~~~......:..~~~~~~~~--------~~~~~~~~---

'f-l ü fl. U netin mühim kararlarıl 
--~~--~-------------------------------·~~----------------·---------..... -------.-.-----------------------Fiyat mürakabe heyet ve kom s
yonları, iaşe teşkilatı lağvedıldi 

El konan hernevi gıda madde- tt~r Tebliğ~, 
Aakara, z.& (A.A) - TJcaret Ve.. 

'11careı Vekllİmlz Behçet Uz 

leri satışı serbest olacak k61etlnden tebtlA' edllml!Jtll': 
ı _ Fiy&t murakabe komlııyo:ıla

n, fiyat mtlrakabe hıyetJeri ve vtl&... 
yeUer 1qe teıfkll&tı kaldınlmlftlr. 

Ticaret Vekili Behçet . Uz'un Mısırda 1 
2 - Ticaret Vek&letlnce elkonmut 

bulunan her nevi p!& maddeleri Uıle 
rtndekt elk071D& htlltmG lı:ı&ldmlmtt
tlr. mühim beyanatı Muhalefet 

partisi 
alda~ aalıflan M!'beet o.. 

ı.cak. ancak tqe flpt mtır&kabNI.. 
1lln ~ m&eadeıeye a1d sela.bl.
yetleri belediye encOmenlerlnoe kul -
l&nd&caktır. '1İdauaz ve ı•Jrl me,ru para 11:a. 

, .. mall lllrıı larkedllmeı zaaaedea 
ıaauer llartı kaıaacm lıarbaaı 

olacülardlr 
~ M (A.A.) - Ticaret ı 80ll .ka.rar umumi efkArda ve o\ttisQı doktor Be~t Us bu uıam ' nun ~tli mUmeeaili matbuat. 
~ qsğıdr.ki konUllD&da bu- ta güzel ve Umit verici ak'.eler 
~ur; yaptı. Memleketin dört kb§esin-

- Aai& yurtd:ıllarmı, de çı:kan guetelerimiz, beğendik-
~ hafta hubuib9.t hakkı~~- leri bu kararın r ' emmiyet ve şü
~ 'la'• ... •ı4111W multlntl k8ylllye aa1&tftili,1t Jcfn 19-
iı....~ leriırıiee de eıraalle pleee- zeı vuılar yuchlar. Hük6mete her 
~ ~:1.§tim. ~n de ıntts- tmfta.n bir çok vatandaflftrdan 
' • Ve mDstahallı çok yakın- ve çeşitli t.e-şekldlller mUmessUle
~\~lflendUoen ve bilhuaa şehir- rinden bir çok te!ckkUr ve tebrik 
.:.:.~ fena 8*ınhlar doğunın • " 
~lefttı gtderllmesi maksadHe telgrafları geldi \"'e bu karann hal 
~tindzin <ttl"ştlndllkleri ve al- 1m umumt t3svıölne mazhar oldu
fıll Yeni kvıırbr nunnde dUl'a· ğu anla~ıldı. 
~akkmda alman (Devamı Sa. f, Sü. j <lt) 

~•aradan-ıoıa1a : 3 

Kızılcahamam 
Ankaramn yanıbaşında 

su şehri doğuyor 
Yazan . .Asutı Us 

bir 

ları ve ormanla.r içinde de çok iyi 
~e su kaynaklan vardır. 

İtte Ankara.dan Hıi saat mesa
fede böyle çam ormanlan ile çev. 
ri1mJı iyt sa kaynaklan ,.. bir 
kapbeanm buhuımasr puar gtlnle
rl bir otomobil Hyahatl yapaeek 
vuiyette ve bnklnda olaalan bu. 
raya ı;ekmeie bqlamqtır. Sabah. 
leyin gelip bir mftddet Kmlcaha
mam onnanlannda kaldıktan 90ll

ra ft.lqam ti!ıttl dönenler ~plm11-
hr. Randan sonra btikftmetçe "Kı
zılcüamam" m bir km merkezi 
yapılmasma karar verllmlttir. 

Evvelee Aıdaara vlllyetlnln b
ulan kinde bir de "Yalıanlblcl~, 
n.rdı. "Y abanlb&d,, kaıulnm 
merkezi "Pazar,, llöyll idi. 'Yabaa
&bld köyleri ftl'MmdA ort.al .... 
bir mevkide balundala g6z ijntine 
getlrileııek kua merkezi Knı lca
hamama nakledildi ve eskf JMrkez 
"Pazar" kaytl nahiye merkezi ol
du. Bundan sonra Kmlcahamamm 
~rdUlft rağbet bir Irat deh11 art-

Kabl.re, u (A.A.) - Vatd pwtL ~ hareketleri, mlll1 korunma 
kaftnu htıkUmlertne tevtlkan blledi

ılnden geçenlerde çıkarılan Makram yeler tarallndan takip ,.. kontrol e. 
pap Ue diler 26 aza lılınr parlAmea. 4t1ecekUr. 

toaunda ;reDi bir grup tefkll ecleNJr 1 - Sub&p tefkU&tı kaldmlmq 
muhalefetin batına pçmlılerdlr. ı w yerlerine tahmin heyetleri ik&me 

edllmlftlr. 

KARA=DENiz --• 
Alman IHllll altında nlunan yerleri Ye • 110n hareklt sabasmı gis.tt>ren 

barlta 

Rostof 
dDştD 

o 

Alman ve Slovalı orJulan 
mülahlıem mevlıileri ele 

•e~rtliler 

Moskova· 
radyosu 

Ruı milletine heyecanlı 
bir hitabede bulundu: 

Mısır· ceıbeılnde 

ingiliz 
hDcumu 
durduruldu 

Botun cephe 
boyunca şiddetli 1 

muharebeler eluyor 
~ 24 (A.A.) - Sekiz.inci 

VatanımJZ tehlikede ~n=: :::ajansının 

Dnı. 1)ulv8!'11ltede yapılan mer..amde BeldıDr OemAI Blleel, Ha.ldı:ı TMdı: 
krmferanı wrll'ken ve Maarif Veldll ...... • W imi• dldeı,Setler 

Bütün yurdd 
Lozan gunu lezahuratla kutlandı . 

Losan zaferinin 19 unıoa ytld!S
D(Jmtl dün yurdun her yanmda bll
ytlk ~nle kutlanmııtır. Şehri
mizde Univeraitede ve bilttln halk
evlerinde t.oplantrıaı- yapılarak bu
gl}nün ehemmiyetini tebarilz etti
ren söylevler verJlmişttr. 

Vnivenıitcde yapılan toplantıya 

ıebri..miılde bulunan Maarif V ek 
ll Hua.U il Yücel, vali Lfltıi 
dar. rektör, profesörler ve ta 
iltirak e~tr. Törene saat 17 d 
telıfr bandoeıumın çaldığı lstikl • 
Ma'l'llYI& başlanmıştır. Evvell 
niverelte rektöril Cemil Bilctcl kil 

iZ 

oa.uyucularmuzı gezintiye götürecek oıaa ŞlrkeU HaJri7eala ea llilyök 
~I numaral.J vapuru ve gedntl yeri Çabaklacla ineli!'- k6fktl ft llonna 

\>akıt, okt\.VUCul&nna çe,k zeqtn propamh bir Puu> gednti91 tertip 
etmqtlr. Gttlnttye -.ba1ı 1&&t 8.G da bafl&na.cıak, okuyuculanmn 
Köprüden ve IJOllra ılh edecetlmlz muhtelif bkelelerden vapura bl. 
rıı-btıeceklt'rdir. 'U num"rah vapur çgbukloya gidecek ve bura.dan 
f;fmcllye kıadar halka kapalı bulanan mflllaar mdl~ kötkU ve kora. 
suna Pclllrocektlr. Gedıatlde au ve caz bulunacak, aynca kırk kt1Rlk ' 

bir feetlval heyeti ittifak edecektir. MllU oyunlar oynanacak ve dr-
prlzl' mtıeaba kalar tertip edilecek, dans edilecek ve Botazın bu en mft. 

tt-na yt>rlnde l'll rahat ft"ktlde eaat 10 a kadar eğlenDecekttr. 

Mehtas gezı 
Valat olnQ'UCUlan, eaaı tam onda tekrar vapura cl6neeekler ftl bundan 
llOl1J'a mebtap geaiatlal IJatlayaeaktır. 

Çubakludıuı enelt. Köprtlye ,gellnecıek. bara4an clöıamek lefıeyelder ~·
Kabllecekler, kalmak l•t•)enler Moda koyunda ve )Jarmara'cla neeeU 
bir mehtap aedntlsl yapaeaklardır. 

Bu yazın en güzel. en neteli ve en rahat gezinıüini ff!f
kil eJecek olan V akıt okuyuculan gezinti.ine ,imtliJen 
hazırlanınız. Gezintiye i•tiralı fartlcırını yannki ıayı. 
mrztla bulacnhaınız. 

tı. Son oa sene içinde eski K·· 
hunam köyll ~ yoktan meyd11aıı 

tıelen bir kanba tekllnl al&. ·
gllnktl vaziyetinde Kmleaoamam-
da iki yUs em kadar ev vardır. 
Daha da bir tanttan yeni yeni hi
na!IU' J'llllllmalrtadrr. On sene ev
nl burada bir dönUm &l"IUlll lay
metJ bet, en llraYJ ~eÇmetıken ba
gttıı ba fiyat Ud yth elli Oraya 
kadar yQk.41ebn;,t1r. 

Perecmbe akşamı Rüveyzat tc - JLı E ~v9' ı JE T Berlln 14 (A.A.) - Alman befko. pelin.de YaP"lan muharebenin ıid 1 •• l'W. 
mutanlıtı t&ra.fınd&n neıredlleıı hu. detJ aalmıştu. İngiliz tazyıkine 

sual tebllğ: Hava kuvvetlerinin te. :karp koymak üure merk~:r böl· ç Q C LJ r-. LJ 

Baltala h.raber Kmbhamam. 
dakj kapbca pek iptJdal bir halde 

· . (DetxmK Ba. !, Bü. ~ de) 

ılrll yardunlle harekete geçen Al - gcsin~ tahşidat yapan Almanlar, ~ 
man ve Slovak kıtaıannm bUtD.n cep 1 kıtalarımız düşmanın ilk müda • 

he boyunca yaptıkl&n bir yarma h&. ı faa hattını işgale muvaffak oldllk- eu•• yu•• k m•ıııAı roman reketinden sonra Roetof ,ehrlnln um eonra iler ihareketimlzi dur -
m11stahkem mevzilerinin ele geçiril. ctumıu~lardır. 1ki gece evvel esas 

dıftnl bildirmektedir. İngiliz taarruzundan sonra btltUn B 3 h•t • de 
Bu 6nemlt fehlr inatla yapılan oar. rephe boyunca riddetli muharebe- unun Uncu sa 1 emtz 

pl§malardan sonra hQcumla zapte. : ler olmuştur. 1 =----------------------..-r-
(Dramı Sa. ı, Bü. 6 da) (Devamı .Sa .. !, Sü. ! de) 
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f~GEN9 ~ ~NESii~.AN~fôlôJiSi~~-1 
~~Yazan: Safder Melih Tüma• ~ 

ıca t Vekilinin mü
h · m beyanatı 

(Baştaraf' 1 inci sa1ıfada) idare edenler de sabırlı ve temkin-

Bekir Sıtkı 
Biz de sevindik. Şimdi sizlerden lı olın:ı!Jdır. 

beklediğimiz, memleketin ekmek 3 - Tacirlerlnıiz, her metnle
davnsını halletmek ınaksa.diyle a- kette olduğu gibi bizde de çok ze. 
tılan bu mlUum adımdan iyi neti- ki ve ~ok becerikli adamlardır. On-
ce].er nlma.k ıçin fstie::ıa.sız her Tür- ki . 1 · 

iV \ nlsbt g5rfişlerln ~ellşl gfü:el bir .ı. • il _,., -•---· lb. 1iğ a lann ze ve knbllıyet en herhan. 
;ı; n va.ı.ue w.uuı.:>1, e ır ı Y P- 1 1 bir ........... d gm· a n d · 

Humor ye lvonlnln tam bir te!.1. raya gelmiş hnlll1Ir, mn.sıdır. Ekmek s;ktntısı memleke- g vw.ıranta. 0 sm a·ma 
maniıJir ve menfaatlerinin icabı 

mnı ile fakat ifrata kaçarak yazıl Blnnenn!cyb bir devrin, bir in. lin her yerinde devam etmekte - da budur. Kendi te~~kkUUcri, on-
mış şekline "Haıretl Cimri Alcyhh. sanın, ve bir muhitin olmaktan 11 <iir. Bu umumi sıkıntı, çiftçinin lan (!alır.& ikaz eder ve aralarm
selAm,, başlıklı hlkAyede tesadfif c. znktır. "Küp kapağı,, hikAyc!li, kırk ınalısulUnU çabuk lstlh.sal edere:.t. daki kötüleri temlzlemc-k için y:ne 
diyoruz. Bekir Sıtkının istihza ve srne11k bir küp kap:ı#ının kırılm-ı devlete olan borcunu verinceye ka- kendi arala:"Dlda milcadele c:der-
alayı nllktell bir lisandan ziyade, sından, gilçlfiklc temin edilen k'l· c!nr da devt!Jll edecektir. Her Türk d 

ğund i.3t d··ım· iftç' lC'r. Bunlum için e he tarafı al. 
milbıılağalı bir mevma mfinbasır ku pok parasına mukabil küp kap:ıkçı. ~oti~u 

1
• anh kike ıbcg 1ız • ç 

0
;:; datryorum i.ddfasmda, zannınıla, 

lır. sının m:ıh:ılleden geçmeyişinden Vl' ıs ca ın :ı sc ~ en. a """ gafletin~ bulunanlar da C"ksik 
Fransızlardan bu nevin Ostadlıı· memurun bu cksıaı bir kaç tembihe tnak, duyuı:mak ve t <:ııfçiyı bu hu değildir, Fnkat bu gafillerin u

rındnn Jules Rcnnrd ve Trlstan Ber. ra~men almayı unutarak ve eli bos sust11 teşvik e~ekt.ir . .. on~. can- 1 nuttu!den bJr ~y de vardlr ki: 
nard'da iğnelenen hakikatlerin ın scll şlndeld lca\'F.;odon ve hiddet arJ h ve mer!ıameilı bir )'llreh~. var- Bu d:ı z:u-an yalıuz memlekete 
bil seyrine mukabil bu yolu dene. sındn sarfedilcn bir kelime yüıütı dır. Du_va!'Sa d:ıvanareaz. Elınde- ı d -· ı 

k k d . yl ~. nl d h' cek egıl, bizzat kend.lne o an haris 
:ren hikiıyeci, bizim gördüğümüz, den kadının boş düşme~indcn b:ıh ı en ı yecegı a ı vere bi k k d f k b ı 

k d _,. tti !da '·-'-! · · r 9.zancı:ı ço e a ur anı o -
anladığımız reııl:te hAdlselerini tr • seden bir yazıdır. a Rl' ...,mer r. re wu!ı crımı- d k1 d J:I d · parti d'ı! t • kl'll ba u arı ır. u utsuz \'e gayrmcş. 
rota vardırarak inceliyor. Yoksa oronıldıAı gibi bir örf bi zka.n,l ve 1 ehsr uleUnşei:th er t 6 ru para kazanmak. hrrsı kimse ta-

Sait Faik 1ronlyl tamamen almı~, kfıyesi cleAlldlr. Vn2'ıyı bu şekilde n arrmızın, mn ~en op rafından fark edllmez zanneden 
onun yerine lam bir sanat çerçeve tetkik etmek hataya dıişmektcn b:ış lk~n<pd ~~~~ ~~k~:lt ybeerl~n~e. Eev- ı bunlar, kcn<lilerinin halk ve hiıkfı-
si içinde Humoru almış ve onu ile ka bir şey rlrj:llldlr. ın eki ıs ca ın !le p ennı. ~er met tarafından n~ kadar ince bir 
fcrrüatın içinde hııllederek işlem , c:.. yer anlatmala.rmda çok ~lıyük 'tin ·ı t ki .J~Jd"kl ; · f .,. (D •r ı f d 1 ö k . ı n ı e a p eu..: ı eı nın ar-
ı O b ld ki k- ~k d eııamı 'nr ny a ar g rme teY'-'Z. ı d d ··ıı d ' Bö 1 1 i d ı r. nun u yo a uçu ene HftkümetirJzin nldığı diğer Ye- :m ~ e~ı f'!r ır. y e er ne e 

mc1erlle gösterdIAi muvaffoklyetlnln . k rl d 
1 

dır tavsıyemız, bu gaflet uykusundan 
Bekir Sıtkıdan fazla olmasının Si'· Almanyadakı" r.ı arn ar a. sun ar : U\a 1 d 

Y _, bir k il ·ın t : runa nrı Jr. 
bcbi daha kapalı, daha te!errilal f e,"4 nranıame e vı Ye 
cine gömfilmfiş bir bava yaratmn ,. irı~e teşkilltmı ve fiyat muraka- Her işimizde olduğu gibJ bu hu-
sındandır. gazetec·ııerı"mı"z be ve teobWndc çalı~an heyc.tleri suııta dn en faydA.lı bndlği tedbir. 

Bekir Sıllunın btedlAI sanat ek. kaldırıyor ve bunların vazife ·ıe leri al.an hüku~tle halkmıız:n e~-
seriya ifadenin Te vakaların çıplak Berlln, u (A.A.) _ Türk baBlll ~alAhiyetlerint :naluı.lli belediye • naf Ve tacfrleri:nlzin ve her türlU 
ll »ı yanında ya.,an ve lezzet•lz , ... . Jere devred·yoruz. Bundan başka. ticari teşekküllerin istekli bi.r iş 

e ., •- heyetl Berlln, civarında zırhlı kıtaat dl 
Jlyor. yer yer clkoym.a.lan da mene - b!rliğ ynpac.:ıkla.nndan eminim . ., 

mektebini ziyaret etmiş ve btlyUk bir B led' ı · · t dala 
"Hazreti Cimri AlıyhlsseJAm,, da tank tecrübe manevrasında hazır bu. )'Oruz, e ıye.:erı.., t.icare o -

bir kahve paruını, dolu ke,,esıne rmdao ve diğer rnaha.m te§ekküı. • .. 1 .... aradaa Bolaya 
lunmu11tur. Mektep komutanı k~ndl. lerd ist'"adelendlr·--1• ve mil ..-lr 

çok gören. on para bir fark yfizün. ,. en u "1~ • 
\erine blr öğle zlyaletl verml~tlr. U korunma kanununun \•erdiği 

den susuzluğun cenderesine tabanı He ... et muhteill cepheleri dolaşmak b"" t·· lA'-" 1 1 d t hi ~ı 
mille yellenen ve nlhayt içliği kah. " u un 5n u.uıyet ere e ec z e..u-

üzere dUn sabah Berlindeo hareket yoruz. Bütün gıda nınddelerlnin 
\enin parosını vermeden koçmak ka etml•tlr. r tlar :ı...~t b akı 
rnklersizliğini gösteren hazretin, bl " ıya. mı ser .. '= ır· yor ve 

TUrk gazetecileri Berıinde geçir • tesbit edilen fiyatları da kaldın. 
raz mObolıı~a ile canlandırılmış tah dikleri Uç gün zarfında gerek aake. Şim.d" i i bö le t 
lilldir. HlkAyenin çerçevesi "Erba. yoruz. -' ne ç n Y yap ı-

r1 gerek alyaat makam ve mahfiller ğımızl izah C'de)•lın: 
hı Mc~nllh,. ten dnha geniştir. tarafmdan çok nazlkll.ne bllmU ka. MalCımdur ki ikt.padm en eski 

Bu hlkiiyenin esas hususiyeti mu. '"e en .. ~de ka desi olan "arz ve bul g!lrtnUıılcr, izaz ve ikram edll. • .,... 
hnrririn hadiseyi bltaraf bir gözle ,&1 Af H t 1 1 Nec ettin sa talep,, in tesir ve nüfuzunu truna
mü~alıecle etmesi, uzun Urallara mii m'il eru r. eye re s m · ..... h•le bcrta-" etm--'· '·-Jay bir ı'a dak bu dostane kabulden dolayı bu. ~~., ,...., ._-.. ....,.,, ,, 
salt bir zemin hıraknıaynrak hCıdi radan ayrılırken Alman makamlan. değ l<iir. O çok dikkatli ıı.yıı.rlan-
'CYi doğrudan doğruya işlemesidir.. na te3ekkUrlertnl bUdlrml3Ur. ınak isteyen pek oootlk bir mese. 

Muhavere tek kişinin ağzından de ledir. Bizde ve her yerde arz ve 
Ail, bir kac kl3i orasında mütekabı. M b l d tnlebi en iyi ayarlıyncak iki mü-
len dönmektedir. Realizmin gerçek ısır cep es D e him luı.lk mUes~sesi vardır. Bele. 
görüşünden ziyade muharririn şah. (lJa'"ştarafı 1 nci sny/acla) diycl('r ve ticaret odnlan: Bunlar 
st rnüşahadesi ile işlenmiş bir ha her yerele 0 rnahn1U.n en iyi, en n-
yat muhltl. bır insan karlkatüıil Kahire, U (A.A.) - OrtB.§llrk tn. meli, halknun, muhitinin ihtıyac;-
n:ıc.vcuttur. gillz tebll#l: ler.ını ve ticaret usuller:i.ni, kazanç 

Bekir Sıtkının en k~tn ter•ip ecM DUn kuvvetıerlmlz, bir g11n evvel ıı.isbetle:i.ni b:len, her işten anla-
mış hlkAyelerinden biri "Küp ka. yapılan sav&§tar sonunda ele geçir. yan çeşitli mesleklere mensup tec
pağı., dır. Çünkü mevzu bir balon dikleri mevz.llert ııağlamlamakla meş ıübeli zatlarıdan teşekkül etmiş
Rıbi şişirilmiş; en ufak bir temas gul oımuelardır. Şimal ve merkez lerdir. 
hu holoııu s<indilnneite kAfl gele • kesimlerinde topçumuz ve zırhlı ara. Haklı ve yer.inde kararlar alan 
tclclir. Hü•mfiye hanımın nisbeten balardan mürekkep devriyelerimiz Y{' al:nıı.k mcoburlyctlnde olan ve 
toplu karakteri yazının ka1iteslnl düşmanı hırp&lamağıı. denm etmiş • halk ta:ra:fmdıın ~ş, mahal. 
kurtannağa kiri değildir. Daha baş lerdir. tine bir çok mesuliyetlerle de bağ. 
ka eııaslı 'materyallere, değişik tip. Cenup kesiminde kayda. değer bir !ı bulunan l:<\ı atk:ıdıı .. lann her -
fere tlhli)•aç vardır. ht.dLle olmam11tır. Ha.fit bomba. uçak hangi b!.r ihtiyaç mnddes"nde hu-

Mehmet Behçet Yazarın 1937 se- l&rımız merkez kealmindekl dtlşma.o sule gclecelt gayri tn.:bfüi.klerin ve 
nesinde intişar eden "Genç roman hedeflerine bir aıra taa.rruzl:ır ya.p • iht"kArm kontrolür.cle verecekleri 
cıları.mız v eserleri,, isimli kitabın. ml§lardır. Av bomba uçaklanmız dU§ kararlar elbetw yüzde dokı:ı:uı da-
da Bekir Sttkının bu eksık ve ak- ha :.,,,betli ve d-'ı:ı ,,erın· de ..:>la-man topçu mevztlerlle t.a§ıtıarmı bom _.... <.ı..ı ., 
~ak hikAyeslni "Hüsnfiye hanımın 1 dU c~'-tır. Belcrl:u,._}e"' rs"c.an kendi 

balamrşlardır. Avcılanmız b r :ı • (1,11. .....,., ' ...,.; 

evini ve bu eski zamtından kalma \ ' :1.-'e.-J ... rı' ol"n blı t"lcr1n'ı 
0
-"rtlr-man Sltuka teııknını yakalamışlıı.r. :c.u-. ~ J. " • ~u 

müzayaka içindeki ailenin zaruret. bunlardan dOrdfinU ve bir Alrnan av kcn kendi ticaret odalarının, bor
lerini., g5stenncsl bakımından iirf uçağını dll§Urmtışler ve bir Alman EaJa.r \ 'C hilkfımctin, mi\zahcret ve 
hlkAyelerine dahil etme,,f bizi hav yardtm':ırmı dnlma yonlnrında bu-

l ı kettf bomba uçağını da tutuııturmuş. 
retJer ç nde bırakı-yor,,, lt•<'.aklarclir. lcap ederse llizumla 

tardn'. 
Halhn kf, ayni Jtilabnı S3 Qncll • • * yeni knı"3l'lnr da :Umacaktır. 

sahife~lnde "Ört ıanmül romanı. ah. Şimdı bizim, halknmzdan, mil· 
lak 11ıe Adet romanı gibi tabirlerle ö- Berlla, 24 (A.A.) - Ealemeyn esscsclcrlmizdcn tacirlerimizden 
tedenberi ifade rttiğimiz le roman mevzil etrafındaki ııtddetll çarpışma. bazı ricalarımız olnc:ıktı:r: 

lara devam edilmektedir. Siva vahası do moeurs • cemiyetteki iıısanın 1 - H:ıl!c, muvakk'ıt blı za-
rnuhltin ve iklimin bütün tesirleri. ltalyaıı kıtalan tarafından t§S"al o. ma.n i(j.n, bUha...<-<;a ilk haftalarda 

ıunm~tur. Alman ve İtalyan hava d ne ve niHuz.lanna tlbi ,.e münkal hiç bir !htiyaç ::nad f'Si karşısında 
kuvvetle.rine mensup gruplar kara li · İh ı olan insanın romanıdır.,, diye nor telıallük göstermeme 'dır. t yacı 

mal bir izah v~ı dır. hareketlerine tesirli taarruzlarla ~ . varsa ve bu Jhtiyaç lınttn tıcil da-
Bu izahın tamam olduğunu kabul Urak etmlglcrdlr. ~ide ve Malta hi olsa muUakn .E3brrlı olmniıchr. 

ederek Bekir Sırkının "Küp Kapa. adası Ustnndekl bava çarpIJJmalnnn. •'Ma.h..'"llilliyetin :ıevkinJ m.illl ır.en
ğı,, nı incelersek burada banscıHlcn da, kısmen bava karşıkoyma ale§lle fan.Uerimiz uğruna t'ltmak istiyo-
s1fat1ann hiçte buhınmadı~mı gö- ıs dU.."!llan .uçağı dll§UrQ!mUştU .... nım. Bu benim için bir vaz.ifedlr . ., 
rürür.. Bir Jtnç satırlık Hürnüye ha• "' • • fıkrini cV\""lfı kenclı nefS'i.ne sonra 

(Baştarafı t inci ıaııJarinJ 
bnlnnuyomu. Hamama gelen ecne
biler içerisine kurbağaların sı~ra. 
chğr küçük bir göl manzarn'lını 
Aösteren ha.mama girmek ceı;ınre
tıı •· .. ndllerinde bulanuyorh•r, ba
:ı.an utanarak, sıkılarak <" ·~\ip gi. 
djyorlardr. Anknra vtlii)c : husu
si idaresi bu no~anı tamaııılnma. 
ğa karar vermisttr. Bu sene iki 
hamamd!hl birini modem bir şek· 
le koymak için blT müteahhide ı. 
hale!tl ya.pılnu,tır. Bu fn!l)aat. bi
tinceye kıdar da ikinci hnrnam 
kapattım~. 

Şu hskle Krzrlcahunamda bafln.
nan lnşa.'\t bittlktf'll sonra Anka
raum )"aru ba,mda moılern bir su 
tehrlnlo 

0

eııJası llanthnQ1'· oını::aktır. 
ASIM US 

Amiral Lihi 
vazifeye başladı 
Vaşngıon, 24 (A.A) - Amiral 

Lihl Birlqlk Amerika ordularınm 
ba§komutanı sıtat1yle bug(ln relal • 
cUmhur Ruzvelt'in genelkurmay be.§. 
kanlığı vazlteelne fillen ba..:Jlanıtııtrr. 

Amirallik rUtbesl Ue tekrar muvu. 
zat hizmete alınm13 oıan Libl'nln bil. 
roları muhtelit komite ,etıerinJn 1n. 
gillz ve Amerikan genelkurmay bq. 
kanlarının ~gal ettikleri binaya nak 
ledllmlştir. 

Muharipler nezdinde tiddet 
li protestolara rağmen 

Stokholm, H (A.A.) J.lllliyetl meç 
M.l iki tayyare gece sa:ıt 2i lJe 3·a. 
rım arasında lav119C alt Oeland ad&. 
.mıı bombalıuxuııtır. Bu ada lneçlo 
c~nup doğu bumunda bulunmak~ • 
dır. 

Tayyareler, adanın betı sahilinde 
Bogholm Uzerlae parqUUU tenvir 
fişekleri attrktan sonra ınttıa.k ve 3 
yangro bombası atmııtır. Bomba.lar 
şehrin 800 metre kadar cenubun& nım tasviri, cemiyetteki büHin in. V~ington, 24 (A. A.) - Mı~r aa etrafındakilere açılr•ak ve lPl 

cephesinde 1ngı1iz tanrruzunu km c•-ıeıt voJunda ısrar etmeıı· • düşmllştUr. ı;anları; derli toplu olmayan bir ev "'' ., 
objesi ne hic bahsedilmeyen ma- püskürtmek için Almanlar evvela dir. 
halle, şahıs hııyatının ihmali, a uçaklar ealınışlar, sonra da ~ün • 2 - l\fomlekcl'tni muhtelif yer
rnnılan muhit ve iklimin tesirlerine gU hUeumuna kalkmışlardır. Fakat lerinclcn, muhtehf istıhlak mer
vc nüruzlnnna tabi olma-klon uzak. her iki defasmda da muvaffak o. 1-ezlerinc lüzumlu şeylerin gelme-

Jama.mışlar ve lngilizleT elde et - si on beş yirmi güne bağlı oldu
- ~ tikleri mcvl<ileri muhafaza etmı.- ğundnn bOyl!k ın1'darda •atın al. 

~ ti nuık rnevkfndc ohn resmi ve hu-~ I r, .. ... ... . ,,.. . ============== susi :IIÜefll"...CSCler amirleri ele. "Fi-
'IUAJl:rıc,M~lflL 1'E yat serbesttfr, bütün senelik ihtl-

İn.sanca kayıp ve maddt hasar oL 
mamıraa da ın!UA.klar çok ıtddetll 
oımu§tur. 

Tayyarelerin mllllyetl tahkik e • 
dllmektedir. 

--0---

Bir Y.ugoılav kasabasını 
harabeye çev~rdiler 

• Esir fil tena.suıd; bulunmaz! 1 1 d rhal · ,..,, __ -
Hergun b·ır karıkalü yacnm e tem n ""'""'""eg m ve Moskova, 24 (A.A.) - &vyet ha. 

HUrriyettea mahrumiyet o kadar ta.. r etmeliybn., SC\'d8Sl"B kap•lmama. be l 
Öy · ' rler btlrosu, talyan bomba uı:akıa. 

btata muhalifi le ise dUoyayı esa- j1drrla.r. Onlar, hu ih tlyaçlnrım bir 
hal,__ -'- k .... ~·-k nnm Yugoeıavy&da Prozor kasaba. ret unr ...,..r_a ,.,.eyen "'-'3" ilti ay 30!lra daha ool \"e dabn 

devleUere adalet ve b&kkaniy•t na. kolay bu1::c:ık1ardır. Ani hrıreket.-
aıl fmlat olunabilir? ler, piy~da lüzumsuz fakat za-

emı tamamen harap ettiklerini gö. 
rUnUşe göre bu hareketin bir mi.sille. 
me oldufuou, çUnkU kasabayı geçen. 
de Yugoslav çetelerinin aaptetUklerL 

• Mahkemeler, h&pi.ııaneler, ın.. rnrlı darltklnr do"'.'Urab'lir. Bu da 
aand& azim " tradenin tstnullfni ka halle haleti nıldyeslııe fena tesir-
bul etml§ mUes.seselerdir; bu mlles. • ler ya.po.r, Bu ftlbarln mllcss:se ol haber veriyor, 
seler, Allahm il'ademlse mUd&hale ---o--

! .ı,. 
• - 1 

etmeltte oııtutunu kabul etmesi.er. 
• Hügo hllll hakkında diyor: 

''Haıı:gt Allalı, ebed! yum hangi bL 
çlclai, yıldızlar tarlumda gtımllşten 

orağını lhmalklrane bırakmış da git 
mi§,, galiba Almanya Htlgo'nun br. 
raktığr bu orakla HQgo'nun ttırbest
ni bu haie getirdi. (HQgo'nun vefa. 
tında AH Ferah lıtr mersiye yazını~tı. 
Erteııl gthıO R~cal zade Eltrem bey 
bu mcrıtye.ııln yeniz oldı.ıtuau ııeş. 
retti. 

1 il ~ I' Malta üurinJe 3 tayyare Ne deme\:ie ' dü,ürülaü 

ı Taoınml§ bir muhnrririn blr fıltra. l'afingf()n: 2,j. ( A,A.) - Son 21 l sında (teraze) yuılmış blr kelime saat zarfında al'llta adası fizerlnıl, 
l okuduk. (Terazi) olacak. Eğer bir 3 ~ü~man bomba uçağı tahrip edi!. 

~ dizi yanlI§lıilı değilse. muharril' blSy. nııştır. 
- Gözlerimle g3rmek istiyorum. le okunmayı Ustun buluyor demektir. Harbin başlangıcından l>erf M<ıl 

Bakalım kanın onun ''ben,, olmadı. Bunu doğru bulmayoru.z. ta adası Ozerlndf' dllşftrülen uçak 
fımı &'Örllnce acaba ne yapacak':.. (Terazi) demell, (lerazc) deme..ı Jarın adedi böylelikle 849 u bul 

- 1talya.ıı karikatUı-U - meli. muştur. 

Amerika Hariciye Naz.ırı 

Kordel Hal'ın 
mühim beyanall 
28 Millet 
insan ırkını tahakkümü 
altına ~ıanlara kartı 

birleşmit bulunuyor 

Va_şington, 2 4(A,A.) - .Ame
rika hariciye nazın Mister Kordel 
Hal, diı.n akı:aın rsdyoda millete 
lıita.ben söyJedıği nutukta bilhas.. 
ea "'Yle demiştir: 

Halen bütün dUnyayı sarmış o
lan harp, mılletl~rln birbirine kar
şı yaptığı blr harp değildir. Bu, 
mclıalli bir harp olmadığı gi~l bu 
mahiyette h8J'ft!erin blrb.rinc eJt. 
lcnmet>inclen ~ydana gelmiş bir 
harp de değildir, Bugünkü harp 
tarih:n tanıdığı en gaddar zimam
darlar tarafından sevk \'e ida-re e
dilen düşmanlarmırzm bu mem
l<"ketl ve diğer blitün memkketıe
ri esaret altına almak için yapılan 
1:-ir kşebbüs-tür. Birleşmiş miliet
lerin görüş zaviyesinden baktldı
ğı zaruan i~ bu harp, hürriyetiml
zı, yuvalarunrzı ve varhğmıızı mu. 
hafııza etmek maksadile yapılan 
bir olilm-dirim mücadelesidir. Hn. 
ı:in tahakküm ve fütuhat kuvvet
lerini yıkmak azminde birleşmiş 
bulunuyoruz. B:.ı kuvvetler ~·enil -
ci:ği gUıı herkes yeniden hürriyete 
kavuşacaktır. 

Avrupada ve Asya.da bUtün mem 
leketı{'r birliği a.rdmmdan teca • 
vlize uğrayr:ıca hl~ bir milletin te. 
cavüzden maııru.n kalrunıyacağı a
çık bir surette anh14ılmış oldu. 
Barış arzu.su, tarikten kaçınca, hıı
rekat merkczinıien uzakta bulunuş 
mıısuniyeti temine kftfi gelmiyor
du. BiJütn milletler, bu gibi tcca. 
vUzie!'c uğrrunamk için y.egı\ne ça. 
renin dalı.3. bllyilk kuvvetlere ve 
üstfin bir iradeye sahip olmak ol
duğunu ~ geÇ kalmakla be
raber- nihayet anladılar. 

BugUn 28 millet msan ı:rkmı ~a
haklrlimleri Bltma almnğa '1alJŞftn 
sözde fatihlere ka~ı milcadeledc 
bir~ bulunuyor. Biz, bugan. 
kil istilAcıla.."?D tccavüıllne uğra • 
ma.nm ne ~k olduğunu billyo
nız. Onlar, ne hayata, ne abllka, 
ne r.amtL"'l&. ne de fn.r;ilete hUrmet 
etmesini biliyorlar. TMhhUdere 
sadakat kalmadığı gibi adetlere, 
milli"mile.sseselerc ve dlne de hilr
met c:lilnıiy~r. OnlR.rm gay<:'Ji fer
di ve milli haklıı.rdnp ortada ne 
kalm.·şsa. hepsini sUpUrUp ntmıık Ne 
yerlerine tavsifine imklın olmı:ıy. n 
kendi istipd:ı.tla.rmı ikame etmek
tir. 

Dü.,manlamnrz bU+füı inssnlığı 

irnd.eleri.ne rametmek ve yer yfi. 
zünde ya.~yau iki milyar insanı, 
doymak hilmiyen tahakküm bırs
lanru tatmin uğrunda hak r 171rer 
kUTb~n h~line koymak istiyorlar. 
Onları, istila f'ttiklerl nıcmleket
leroe ]., 00..Şmda g5rdUk. Her ta
rafta müdalaastt erkeklerin, ka
dınların ve çoccldann öldllrU!<lU • 
ğUrıe, i~kence ve ~'ağma hr.reket
lt ri yapıldığına, küUelerin menfur 
L;r rehine .sistemilc tethiş cd1ld'
ğine ş:ı..lıit olauk. DUnyanm gönnc
mği ölçUde 11?.r açltk ve mahrumi
yet bir çok mem~ketleri kaplndı. 
Bu, Hitlerin ve Japon harp kuh
raman l:ı.rmm sözde, yeni nizamı
dır. Kölelik k8.d3.r eski olan bu 
rJurn.m yeniliği v:ıh§etindeki te
lı:ft.m.U!den ibarettir. 

Bu nizam, kurb:ı.nlarınr, tarlhln 
kaydetmediği çok eııkl zamanlarda 
tatbik edilen en fena. muameleleri 
hatırlatacak kadar kôtll bir muame
leye tAbl tutmaktadır. 

F'&kat mU.Stebltıer bUmelldlrler ki 
hürrt~t A.§ıkı insanların kalbinden 
sökültip atılamaz. Fütuhat hlllyalıırı 
hUta dlmğtann e3Crldlr. HUr tnaan.. 
ıa.r da ıtınu <Jğrenme!i ve blçblr za.. 

man unutmamalıdırlar ki hnrriyetl 
tehdit eden bUytık tehlike uyanık bu. 
lunmaktır, HUrriyetten faydalanabtl. 
mek, onun uğrunda mUcadeleyl, mab 
rumlyetl ve batta. aınmu göze ıı.lmak 
la ka' 'ldtr. HUrrlyet hakkını, bn.rri. 
yeti mUjataa vazl!estnı1en ayırama -
yız. 

lıl.illellerln hUrrlyeU ancak, hUr 
mllletlerln a.fııri ile temin edilebilir. 
Harp batladrkt&n aonra hUkQmetl 

Ros!ot düştü 
f Baştarafı 1 ncl soıtfaıl' 

dllmtıtır, Burası bUyUk bir deııtlr 
merku.l olduğu kadar ;vUksek 
mlyette bir Rua limanıdır. Şebtrdf 
rl kalan dUımaıı kuvvaUertıılJ 
mlzlenmesine devam edllmekteclf 

Berlln, " (A.A.) - Alman 
ları ba§kOmutanlığı teblı.gı: 

Pon nehrinin bUytlk dlrae 
tUmeolerlmlzle seyyar mllrezeıe 
yeniden yeniye savqa sUrüleı:ı ftl 
yet kuvvetlerinl.ıı mukavemetini 
mışlardır. Bu mllnasebetle 69 b 
ara'ba!lle 29 top tahrip olunınu 

Voronejln şimal batısında oı 
mühlm dUşman taarruzları, k 
taarruzlarla yok edtım~Ur. 

Savq ve pike bomba uçak g 
rımız kara savaşlarına mUdatıall 
derek SovyeUere ağır kayıplar 
dlrınlşlerdlr. 

Volko! c~phealnd• ve Lenin~ 
nllnde dUııman tara.tmdan 
yenı taarruzlar aklın kalmış v• 
yet kıtalarının hareket me 
top ateşııe tahrip edlıml§tlr. 

Buz deolzl cepbuinde bava r;d' 
vetlerlmlz, Sovyet denizaltı u.s1 
ve Pujarnaj uker1 Umaııı t4ııı..l 
taarruzlar yapml§lardır, 

Dtln Sovyetler 88 uçak taybe 
!erdir. Bizim uçak kayıbcm.ıa 
7 dlr. 

80VYET TEBl.JOI 
Loıulra, U (A. A.) - M 

vada neşredilen Sovyet gece 1' 
rısı tebliği: 
Temmuz~ 23 Unde kuvvetl,.ı 

m:ı, Voronej, Şlnllyeeka, No'ff 
~crkes ve R~stof kesbnl.erinde 
manlcı çarpışlllıi8lardır. 

Londra, Z4 ( A. A.) -
tebliğine yapılan bir ek ~yle 
mektedir: 
ŞinUyeskada Almanlann Y';ıı 

lan şiddetM taamızlar tardeW 
mi§tir. Bir noktada Ruslar 
yardımı ile hücuma geçmlşle!..1 
Alman hatlarm:ı nUfuz etınitır 
dır. 

Voronej kesiminde TimoÇ 
ordulan Don nehrinin bat: kd 
eında. yeni lı:öprU bqlen eldt 
m!§lerdir. 

Moskova, 2' (A.A.) - Sovyet~ 
le teblf!l eki, Nov01:erka11k ~~ 
de sayıca UstUn mihver kuvveel"'J 
ntn taarruzlarının pUakUrtWdUl'İ 
bfldlrmcktedtr. 

Londra: 2~ ( A,.4.) - Şlma1 
mantarından birine ~!tmckte 
bir Alman ıemi karnesine 
uçaktan taarruz etmişler n 
' isabetler elde etmişlerdir •• 

7 Alman uçaaı tahrip edltıtıl 

BİR İTALYAN GAZETEst?dJ' 
MAKALESİ 

Roma,%' (A.A.) - Popoto dl 
ma gazetuı yazıyor: nıi! 

Biri Don nehrinden diğeri ıı:; ~ 
vodan doğuya doğru UerUyeO 
kuvvetll Alman zırhlı kolu S~ 
grada doğru yUrUmektedlr. ııull'! 
be oehrln varoşlarmda geliflyol'· 
nebrtnlo ~ağı mecrası Rostotııı' 
ğusundan aşılm1ttır. Ser1 koU-1 
mail Katkaaya blSlgesinde etli 
doğru llerlemektedlrler. Kafka.ıı 
Rostofa ve Stalingrada gtden tıd 
mlryoluna ulaşıımış ve bu yoııat 
allml§tlr. Şatşl nehri etrafındJ 
imha muharebesi tam gelişme ll"J 
dedir. Timoçekonun meşhur pi~ 
nndıın artık bahseden yoktur. ÇO'j 
bu pllll.nlar mtttatfer Alman 
zu Ue sUprtılllp bltmtettr. Kol 
tebliği rlcatln devam etttglnl to' 
bir ktsa cilmle lle bDdlrlyor. 
llılcr de Katkaa petroııını:m 
bir l!oeml olmadığım yazmağa 
lamııılardır. Bunun ne demek ol 
herkeıııçe mıılQmdur. 

VATAN TEHLIKEl>L 

Lon4t&, 2' (A.A) - Mosk~ 
yosu bugün öğleden eonra Ruı 
Une heyecanlı bil' bltab yaprt'lf 
"Vat&Dimız tehlikededir., de61 
sonra §öyle devam etmiştir: ~ 
"DUıman hUcuma geçmek v• İ 

leket tc;lerlne daha derin gtreııD 
I~ bOtun ihtiyat kaynakla~ 
aray& topla~r. J)(lşrnam d1I 
mak, ve göğfuılertnl birer ıraıe 
mak için bUtUn vat&npervertetf 
tab ediyoruz. Geçen ıa ayhk 
esnaaında Sovyet vatanpe 
binlerce kahramanlık ömegl 
mlşlerdlr. Vatanperverlik be 
ıımdl de artmaktac!ır. Bu be 
göııt~rmek tçtn yalnııı bir oeJd! 
dır. O da, harekete geçmek ~ ~ 
Jeketln ly1llği tr:tn çalı3maktıı'· 
tanperverler bunu btuyorıar .e 
lekete oıan bağtılıklarmı gOft 
terdir. Dtlşman durdurul&catc ~ 
rlp edllecektlr ... 

mlJı, felAketln genlşlemea!De '" mem 
leketlmlz.Uı de harbe allrtlklenmeelne 
m.A.nl olmak için elinden gelen blltlln Zıya Pcqa'tlan: 
gayreti aarfettt. Fakat etra.tım.ızd&. 
ki tehlike bUytldU ve ATrupa ile AL 
yadaki sulhçu ve zararaa: memleket.. 
ler iBtilA.cılano çizmeleri altında çif. 
nen dl. 

g&tterdlği glbt mihver dev.letıeı1ntn 

bel' biri hudut.uz blr fUtulıat hırsma 
kapılm.tf bulu.ııuyow. 

F\bl6JL1 fthaeyt :ıttlfllD 

fenden lS 

KJtl bir den atrea.tn de tel' 
menden öl 

Yanar blJı dAf Y&r sinemde. 
yoll be 

Jl'llll6o..I &tla mecnun ıtındt 
benclea ı;Jrt 



- Cfi fit )Zil 

L zan günü 
utlandı 

J 
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n asarrUJ u ıçın Adah bir d~tuma gk1b·nrdum. 
Ifalaba\ılrtıın h05lanm:ıdı~rım iPlıı 

al nan tedbl.r/er ü..di bir günü fle~i,ıim. Fa·ı.at ;ı;. 
l;eleye gelince, oda yolculuğunrln 

ôcli günün de bir huzur s.l~·'rtııo;ı 
oimadığını anladım. G150ler, çok. Son .uı.manlarda alman tedbirlerle ekmek kartı geUrlldlği de tesblt e. 

ekmeklik un aarflyatmd!!. mtilılm dllmlgtJr. Bu arada yapılan bir cUr. 
mlkriarda tasarruf temin edlimi,tır. • mti meşhutta Beşlktagla !akender de 
Tasarruf mikdarrnın gilnde 600 çu. posunda bir bakkalda 32 nğır ~çi, 
va!, yani yUz bin ekmek olduğu ma.. 3:> bUyilk ekmek kartı bulunmuştur. 
IQmdur. Fakat, yaz ııyln.rı dolayısly. Takibat& devam olunmaktadır. 
le &ıchre ve bilhassa e:ıyClyelere !azla EKMEKJ.ERE ETİKET nı;RtNE 
misafir geldiğinden bllhnrın pazar DAMGA 
günleri buralarda ekmek .zorı.uğu gö. Uzun mUddcttcnbcri §iklyetıert 

tan ı..-uşatılmıJ;, m11hn ııra !:-entbcri, 
lrulınlnşn lmlmla~, rl.ı~lnrın lrn. 
nnrtn!!. k:ulnr gelmişti. 

Sıc:ıkt:ı, gtıllba oonlılıır da tc. 
fessiıh ediyor. Burnlnrda kolonya, 
ve es!lnsla örtiiJemeyen blr liokıı 
var. Kollar knrulılanmea bumu
nuza dal .. n ~bj çarpıyor. 

Omu .. lnrmd!ı, o;n-! ~ndıı baldır. 
I• rm J:ı pa h tabnka.1ıor ~ nt ı.ııttı. 

ı•:ıhcılı pant(IJonJ:ı.rilc S!Jpkalan ol
mns:ı, on!!ırı b!r ı:erge bnlkı saı.n
nll;;tım. Renk, <.'ılı, ,..e., o J:ndar on. 
larındı. Zaten cıKJı'k çığlıl;'"11 gir. 
nıiı?lcrdi. Ş::ımat.alı otunı lnnndnn 
uınrn da bu "'il rıl• kahlmhnlaı· bir 
turlil dinm~i. 

'"°ı.aıı hayramr müııasohetıylo 1Jı;l<Ud.ıır halke\lnin f.ertip ct11ğl 
eğlcn(l{'lcrt ve halltıwl başkanı nutuk ııfiylcrkoıı 

por 
r1llmcktedlr. Vllı\yet, alA.kad&rlara. muclp olan ekmeklere yapışt.tnlan 

gondcrdigi emirde. sayfıyelere gUntı kA.ğrt, vali \'e belediye reisinin tek. 
birliğine gideceklerin ve pa.zar ge • lifi Qzertne knldınlmağa karar veril_ 
zinllslnc çıkacaklımn ekmeklerini mlştlr. KO.ğıt yerine ekmeğin altına 
bulundukları yerlerden temin ederek Eoğuk damga vurulacaktır. Bu dam
yol& çıkmalarını hatırıatm~tır. ga.lar numara §eklinde olacak ve her 

Bin lı!:Iİi ile hele hilet;mj a 
lshildJm. Ama \ıı.pur, tıdamak•llı 
dolrnuı:ıtu. (aresi7. nr~ tnrıı.fta. 
"l ü'k haı_'tlt ,, piyesinin manevi de
konmu nndrran yere gi<lfp otor

A\ıız; av:ız: ı.onuc;tukiurı iı:in, ne 
7mnllı bir fikir sc"iyesinrl,. olduk
lul'ını da öğreniyoroif.,. tncc bir 
zekli ışığı, ~zel bir nükt.e, lerin
ılc söylcnmi 1 hııttfı. Jrn.ba bir söz de 
:ulnmı giildarür. Cünkü glilmek bir 
iılriik monşunınclnn süzü1ür5C hiiz 
,.e r.e\'k olur. ifa.yır bunlar& 

7Baştaratı 1 inci •Olllndu) 

~ ~ tonlanttyJ şu sözıcr. 
~· 
::Oeğeru ·dinleyiciler: 
~ ~ b:ırı ınm 19 uncu 3 ıldi>
~lıın Unu lnıtJnmak için t()plıınmı. 
cltığız llYOr'tız. Barışmuzm konu!;!nl
~ ~ lmnfenıusı 20 lki,;d
ltı2ı1 1922 de nçılıiı. 24 temruuz 
~ Lozan lini\'ersit l'.'sinde im
&1 ı. TUrld~·e Uill iık l\lillet 
~ ~l blr ay, n.Wmlı llc' le1ier on 

l --~' ny sonrn talidik ettiler. 
le ·~ b:ın glinU, ~nrıı devlet
~ ln~sebellerimi:-dc Tih·kfük 
""~ bir dönüm günfüliir. 

)ti, ""'llk\i Louın kırış glinü, dün
>'lt fernıinde rol oynnmı ve cliin
~ ~eniyctlne hizmet etmiş o
tfııı illerin tnrihi rolleri , .e to
hl(b hlxnıetlerlle anıldıkları ve :ı-

ldn.n itlb:ır güniırlür. 
~~n ban.5 günü, btfüli'ı.I için 
ttıııa döken Türk milletinin bu Is. 
~ 11 kayıtsız Ye şart.fü ol:ırak 
r,:aı-rp nldığı serer ;;unudlir, za-

f:rtiıı ü dür. 
ll~tı dönüm gilnüne, bu itibar gü
,, ha flercf Ye zafer gününe u
hetı ak kolay olmadı. na rnl.innsc
b:ı.an e :Ebedi Şefimiz., essiz ka.hrn-

J\.tattürkU Jıiirmctlc nnnrıın.u 

~ ~~ Cemıl Bilsel bundan son
a-~ konferan.sınm nasıl im
Q~. burada.ki enteresan 
~ u izah etm1ş, bu işte yapı
. · ÇaJrŞmaian, bugüne ula!]mak 
~ cl~edilen gayrtlcrl anlatmış 
~unya :rüz3.mmdaki !..ozanı tc
~ı ... qtirmiştir. Rektör sözlerini 

.. "" ~amlanu:1ttr: 
lcl..olaın piren~iplerl de\'Mllı ol
t~ lddin mila ol:ı.n her nlzıunm 

<'Ur. Biz, dün bn pirensipler 

2.1 Bu gar komü
nısti idama ntah-

Om oldu 
~~ ı4 (A.A.) - Gizli Bulgar 
be.1t lılat pe.rtlal mensuplarının rn u. 
~ltı~l'lı~ı b!Urcn harp dı\•anı 21 
~~ ve 29 ağtr hapis ceza 51 llP 21 

~rarı vıırmlşUr. 

Nikah 
~tlarev Gerede ve Sııt\'et LQtfı To. 
~~ı Yeğenıerı Refia Toun ile de. 
"ıq s.~~tkft.rlarımızdan terzi Ya
>tıtı;~ nikah törenleri dlln Be. 
l'\ba evlenme dairesinde birçok ak. 
'-ııtıı \'c dostıarmın huzurlarlyle icra 

llııgtzr 
l'ctıı . 
~ 6llı evıuerı tebrik ve sanda~ için. 
~ stlrmeıertnı tcmennı ederiz. 

'-=-------
25 y11 evvelkı Vakıt .............. ________________ _ 

25 Temmuz 91" 

~llsyada İngilizler 
~tt~a liarblyc nazırı Troçkl ncş. 
11clta bir beyannamede Slb!rya ı l tı 
~tı 'ta "e Uraı ha\'all"l.nlıı dilşman. 
1tl'tııtıı Uurı vo lzıguız, Fransız zablL 
"tı ı;ıı~- ta:ııtı nezarete nlın nasını ta . 

"<lliştır. 

PAZAt: 

' lC'm 

1 itin dövü~tiJk. Bugiin bu pirensiıı
lcrlc nyalıtsl·ız. 

nün;rnnın be5 lot:ıo;ı s,rit tlkç(• ~id
«Letlenen bir harbin <-C-hen nenı u
t esi lçlncle kanuluyor, Blı iic; yıl. 
ılır bu harbin bu pircıısiplerle ,.e 
t-erefinı 'fLlc ı hı;ındayız. 

Ne mutlu Tili'::• milletine ki, her 
i!.i s:n·~ın knlıromn.nı Milli Şefi. 
mir. ba5ımucladır. niinürn ı:;ünü. 

nün, itib:ır giinlimin, §Cref ~ünü· 
nün önemini derinden duyan ve bu 
mı duyurma \ azife ile miikcllef 
olan t tıınbul iinh'crsitc inin min
net ve şlikranlurını, derin ">aygı. 
l:arını kemlilerlne ar,etl<"r, lsmet 
İnönünün önünde minnet ''e hiir. 
metle cğilirlm.,, 

Rektör Cemil BiL<;elden sonra 
kiirsliye Maliye ordinaryüs profe
sörü Fnzri Pelin gdmiıı ve (l.ktı. 
mtçı göziivle Loznn) ı etraflı su. 
rette mis3llerle iz:ıh ctm"ştir. 
Bunda:ı Ylnra S."rllSile rırofcsiir 

lıfekki Hikmet Gelenbek (Avuk<it 
gözüyle !..ozan). Hakkı Tarık Us 
<Ga.v.ıteci gözılyle Lozan), hu.1-uk 
tnlebesinden Mehlika Şarman. Hil
samettin Atrl (Geru;lik gözüyle T.1!>
zan) me\l'Zllu etrafında birer kon
ferans vermi~lerdir. 

'OSK1iDAR HALKKV!NDE 

Üskiidar halkevi Loza.n. yıd6nü
mU milnasebetile genç sporcular 
arasında bir yüzme müsabakası 
tertip etmf!itir. llllsahsk:a d'iln sa
at 10 da Salamktald hant pliıjm
da yn.prlm~tır. Evvclfı e\in bnşka. 
nı Rıeşat Kaynar bugUniln ehem.-• 

.miyctini belirten bir söylev ver -
ııni.ş ve bilô.hrrc mlls.'l.balaılara baıı
Janmıştır. Yilz mrıtre yü.zm~ ) a
nşmda Or.h:ı.n birinci, Sadettin 
ıkinej. Sunt ilçüncü, final kurbağa. 
lama yüzmesinde blıinci BllU, ikin 
ci Nejat. 50 metrede Ziya, Ercü
ment, Hayrctttrı., Mustafa. 500 
metTe mukavemet yarışında Ka . 
mil, Sadrettin, atlama yan~ında 
Doğan, Orhan Alptekin kaı.nn
mışbr. 

Diğer taraftan taşradan şehrimize f'ITmın birer numaraaı olacaktır. 

Yeni otobüslerin işleyeceği vo1 
lııkendenycdeı:ı gehrlmlze gctirile. ı kırk kişiliktlr. 

cek olan yeni otobüslerin hangi haL Osmanbcye l§liyccek olan altı oto. 
llmı lşllyeccğini tesblt etmek Uzcre bUslln üçU Beyazıt • Karaköy arasın. 
diln belediyede bir toplantı yapılml§. da l§llyerek Osmanbeye gidecek dl 
tır. Bu otobUrılerin altısı Osman~y. ğer Uç otobüse yolcu verecektir. Os
EminönU, ikisi Taksim • Bc§iktag manbey h&ttına ıo, Beşiktll§a 115 ku
battmda. çalışacak, biri de ihtiyat o. J"U§ Ucret almacaktır, 
larak kulıruulnc:ı.ktır. Her bir otobila 

Şehrin kömür stoku 
Etib:ınk kömür tevzi aefi Zekeriya 

dUn belediyeye gelerek gebrin maden 
kömürü ihtiyacı etrafrndn iktisat iş. 
!eri mUdUrU Sa!t.!tle görıı.,mu,tür. 

Mahrukat Of isi 
satışa başlıyor 

l&ta.nbulun ma.:ten kömürU ihtiyacı 

1 
M.a.hruk&t ofisi blrlktlrml§ olduğu 

ynpılan tah~inlere göre 401 bin ton.. mangal kömürleriyle oduıılan ay ba. 
dur. Halbukı bugün hAlcn Etibankda §rndan itibaren satma.ğa. baglaye.cak. 
8 bin ton kömUr bulunmakta.drr. Bu trr. Odunun çekisi dokuz liraya sa. 

dam. 
Bul'Mı oldtrk93 tenhn idi, Para

nın, bazıl:ırmc.a mhattruı dahn kıy
meti loluşu ne iyi ~y! Oniann ha 
ınanışl1l.1'1 snyesinde, tcnhn yer. bo~ 
lmltuk \'C lmfomızı dinlendircrel< 
eessiz I<~ bul:ıblliyonız. 

• eğer bu te elllm de hosmuş. 
Net.ekim Kndıkö~iine gelince, bclfi
mn sunturlusuna çathk. BtınıAJıın 
boz pantolonlu, sütiycn kadar açıl< 
saÇlk gömle'kli kTZlar, lradrnlnr, bir 
turnn "Uriisil gibi bağn~ ~ığnşn 
Grnmrza doldnbr. Koltuklan kü
peşte üst ünde zincir güriiltiilerile 
bürükleyerck, kendilerine -5Özlim 
ona- bir muhit yaptılar. 

ÇMtAlan \'e hıı,·lnlan k.e:ndile
rinclen gil7.el<li. yıknnm:ığa gtttlk
lerl h:tlde, suratları domates pel
t~Ie srmnmı~ gibiydi. Ağızlan, 
kanlı sofrn mdan h~nUz katkını 
yaınyamlarmkinl sndırryor<ln. 

- Bugiin 'çanmmbal 
D.eliP gülilyorlı:ır, 

- l'cr btıln.m:ıdınsn gel lmMl
ğıma ot;ur ! 

Gcv('U,Cliğinde mü tesna bir mu 
r.ınn hn.l":ısı ezip kntılıyorlnroı. 

Esen rlizı;aıı, d\!ru lıavayı, ka
famdaki ll!17.h hııyal çiz~ilerlni 

berbat ettiler. 
MRllmllnh ya bunlnrl:ı. ln."811 A

merllt:ıy~ gitse, Atla.ntiğt birlikte 
geçme'tı: felaketine uğrasa? •• Şllp. 

hesiz kendini denl7.e nt:ı.r kurbı
Iurdu. Köpek hn.lıklarrnm miclele
rindc her tı~l<1Q bunlar kadar mu. 
nr m.-ı.htrıkat yolttur. 

Onla.n gördükten, her.cynnlıırmı 
dinledikten sonrn bir kere daha 
hn3n etthn, ki ikryafet, in anm dı
f;lm:I, \'1Jnnus bir :r.e,·k \'e <ıe'iye 
mihengidir. Böyle giyjneb1len vn
kltsiz masknnı.lnrm, ellıett:- iç yW..
leri de bu kadın· bozuk olur. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

bU8usta. gereken tedbirler almacak. tıla.calttır. ~ 

tır. Ofla elinde bulunan odun ve kö l ~ J 
---o- mUrlertn olmdllik yilsde eWsinl ~~ I - ~ ~ 

Bira istihsali artırılacak tacakttr. Diğer )'llzde elllalnl .._ ·-----=---__ 

;§E~Et·~~§ m· .. ::;,;; bir Şatafatll giyim . eşyasma dair 
mf§ti. Bazı maka.rna ..,.. bl.aldtri f&brlk.a,,. Dostum Reşat Ekrem. Koco bir rındn en kalabalık zamanda bütün 

lstlllsaıMm yUzde 715 l yaz, yilzde törleri hUkfunete mlll"&CaAt ederek yazısında lstanbul ısoludclarının 1 gıcırtıları bastıran ayakkahdar. 
~ l de krJ aylarında kullanılmakta.. !abrlkalarma hububat &J.nnıı:ıın k.rs _ hem asfalt, hem de bozuk düzen ) Bir eşi, faliın meşhur sinema ar 
dır. Yeni arpn mahsulü idrak edildik kaldırımları üzerinde bir senfo. ti~ıinfn a\. ·a1iında bulunup, hakkın • men serbest bırala1an yerlere naklet lS 

t.en aonra isUhsalAtm tekrar 12 bin nik orkestra ahengi veya dclis.. da necrlyat yapılmı" ek ıra gıcır~ mclerlne mll.s&ade r1c& et.ml"lerdlr. · ., ., 
litreye çıkanlmaaı için etUdler yapıl Verilen malQmat.a ~re böyle bir mU men hfr cazband gClrültüsilc şı hJı a:vokknbıtnr •.. 
maktadır. saadenln mahıUU belediyelerden alm. kır şıkır dolaşan bObslil dcliknn. Di!ıcr tarııftan nalçalı nyakk:ıbı • 

--o-- muı ı&.zım olduğu blldirilml§tlr. Fab lıların ayakkabılarına takılıyo:- iare da dokunan muh:ırrir, bu ayak 
Yeni vali muavini rikat.örler, bu te§ebbUslerlnl kuvve _ ,.e bu ayakkabılann, çıkardıklıı. knhılarl:ı yiıı ııvüş nevilerini ayı. 

Ra§ld Dermlrt~tan açılan Utan.. 
bul vali mua\·lnll.ğine, Be§Utta§ kay
makamı AU Rıza Ünal tayin edil
ml,ştfr. Yeni muavin ay başında va. 
zifcye ~layac&ktrr. -

Altm fiya\ 

den fille getirirlerse yakında şehre sı sesler bakımından hemen he nyor.: 
makarna. ve blskUvi gclebl!eceğl aıı. men cinslere ayrılabileceğini ya. 1' Sağ nyafiın burnunu harar, ök• 

· ıagılmaktndır. zarak, şö:1lc lılr ıııkım hu'!tlsfyet. cesini kuvveHi basanlar. 
--0-

Açılan fırınlar 

Kapa.nan 8 !ırmm yerine fırm aç. 

ler düşiiniiyor; 2) Sol aya~ın burnunu kuvvet!i. 
ökcesinl hafH basanlar. 

l) Ne\•ô faslından mcırtılı ayak• 8) Sol ıı:1 ıığın lııırnııııu \"C ökçesi. 
kabılar. ni hafif basanlar. 

Dün bl.r alt:ırun fiyatı ~90 ıırıı, 
1 

mak Uzere rnUraeaat edenlerin dilek.. 
kUlçe altının bir gıram fiyatı ise 407 ı !eri tetkik edilmiş Uç fırmm tıÇılma-

2) Sahihini beşyüz :ıdımlık 
den h:ıber veren ayakkabılar. 

yer- 4) Her iki nv.ığını hafifçe sürU.. 
yerek, yfirü:renler ... ' 

kuru.ştu. sına izln verllml§tlr. 3) Gıcırtısı. Hııydarpaşa 

günü .. O zamanlar ıfamazan bahara rastlıyordu.. Komıumuz ağababanın 
evindeki portakal ağaçları çiçeklenmiJ, mis gibi kokuyordu.,, 

Bir insan hayalında bile, ayın, günün ne ehemmiyeti var?. Zaman 
mefhumu herkesin kendi takvimine tabidir .. Muhammedin hicretinden veya 
lsanın doğumundan torih başlar da, portakal ağacının çiçek açmasından 
niçin baılamaz? •• Portakal çiçekleri daha sabit bir zamanda açarken hicret 
tarihi değiıip duruyordu .• 

Gıcırtılı ayakkabılar, ölcdenbe. 
ri, direktörler, kalem şefleri, Bn.ba 
1ı fırını has çıkaran. haur yi. 
yen takımından kimseler tarafından 
bir fislünlfik imllyazı sibt kullıl. 
nılmakta idi. Son yıllar içinde aşa 
~ı yukarı her scncin ve küclik zevk 
lcrc doymamış orta yaşlıların ayak. 
kahı siparişlerinde ihmlıl edeme • 
'"lilii bir husıı~bct cldıı. 

-J-

Ramazan da mevsimi tesbit edemediğine göre, portakal çiçeğinden, 
Musıafanın mayıs ayında anasının, babasının dördüncü çocuğu olarak dün
yaya geldiği anlaşılıyordu. Mustafadan evvelki üç çocuk da küçük yaı· 
larında ölınüılerdi .. Allahın hine karııılır mı?. Verdiği gibi alır •. Onların 
üçü de kız çocukmuı .• Mustafa oğlan ... Allah artık anasına babasına acı
sın da onu ömürlü yapsın .. Bu defa Mustafonın anası her zamanki gibi 
ebesiz doğurmamış, ağababanın hanımı komşu tazeye acıyarak, doğurdu 
ğu ı.aman yanında bulunmuş, ve hiç olmazsa bir gün ayağa kalkmama ı 
için kocasının yemeğini de o piJirivermiıti ... 

Fakat bu nevi şalafoUı giyim eş 
l asının, insnn h:wa-tına yii.kledı·ı 

mecburiyetleri dOşün~ek olursak, 
b, zılarımızın, ses çıknrnn iskarpin· 
!erine daha şimdiden su doldura. 
rak o muzip ve ~eveze ahengi or 
ı ıl,ııı kaldırmak fc;lcyer<'klerinl tnh Musıafo Süleyman adlı bir baba ile Ay~e adlı bir anadan doğmu1t\I .. 

O, bıraz aklı erince, kendi kendine neden Aydın valisi Kômil Paıa· 
nın veya çiftlik ve konak sahibi lbrahim Beyin oğlu olmadığtru sormuştu .• 
Yaş• arllık~o. bu suali daha genişletmiş, neden Roçildin, neden Holanda 
kraliçesinin, r.eden Rokfelerin olmadığını düşünmüş ve talih piyangosu hak· 
kında türlü incelemelerle giriJmişti .• Hattô bazan da neden Afrikanın sık 
orfl'anları içinde serbest konuşan bir zenciden, Gobi çölünde geniı ufuk· 
lorla başbaşa yaııyan bir Mongoldan, Pampa sahralarında, yalnız tabii 
sevklurinin kumandasına tôbi olarak at süren bir goıodan inmediğini so· 
ruşlurfl'UŞ, ve onlara karşı derin bir tahassür duymuıtu. 

Mustafa Aydında doğmuıtu .• 
Türk dunyası hayli geniı olduğu için, Tuna kıyılarında, Kafkas yoylô-

larında Altay eteklerinde de doğabilirdi •. Fakat taih onu, Aydın gibi Jİ" 
rin, tabiatı yumuşak, şefkatli ve cömert bir yurda ayırmıştı. O büyüyüp de 
ba;ka memleketlerin havasını teneffüs ettikten ve sularını içtikten sonra 
kadcrın bu cilvesine daima teşekkür etmiıti.. Şans hayatın her cephesin· 
de tecelli edemezdi •• Mustafa dünyaya gelirken, baıka bakımlardan ıan· 

ı ü·erindo Jüpheye düşmüş olsa bilse, içinde gözlerini hayata açtığı Ay· 
1 a n hakkmda bir ıey diyemezdi .. Aydın, kıymetini bilen insanlar için, ikin· 

d ana vasfını taııyan tam bir yurttu .• 
Mustafa, bundan yarım asrı geçen bir zaman önce doğmuıtu. 
Eğer insanların, içinde yaşadıkları ı.amandan ıikôyetleri ôdet otma· 

nıiıı ederim. 
1 

:'ılcscliı, gıCJrlılı iskarpin kul! ı. 
n. n kiJnsclerin, hayallarındn her 

ı hıınE1i hir suretle işdcn çıkanldıkla. 
ı rı. fena muamele sörduklcri, bir 

, ·e,rden ters yüzii geri çevrildikleri 
1 fl'lR siddelli tenkide u~radıkları, 
( \'akıl nasıl bir gülünç \'C hnzin :ı 

kibele uğravacaklnrını la!!arladını1 

Sonra çocuğu kötü nazarlara karıı himaye etmek için, bu hanımın 
geniş bilgilerinden de istifade edilmişti .. Mustafa doğmadan önce Telli de· 
deye adaklar adanmıştı.. Doğduktan sonra da yedi komıudan birer gü
müş kuruıluk alınmıJ .. yedi defa okunup eritilmiş, elde edilen maden par· 
ça51 içi karaca otu dolu küçük yeşil bir torbacığın ucuna takılarak Musta· 
fanm minimini omuzu,ıa kancalanmııtı .• Mustafa bu suretle mevhum kötü 
ku.vvtlere karJı korunduktan sonra mahalesinin berber • dişçisi olan ağa
babanın hanımının hususi bakımına da mazhar olmuı, ve diğer kardeşle
rine nisbetle daha iyi bir ıekilde hayata meal edilmişti .. Yanaklarında hôl.J 
görülen, o zamanın bir nevi operatörü olan ağababanın hacamatı izlerı 
bu bakımın ne kadar dikkatliolduğunun canlı şahitleridir. Sarı saçlı, mavi 
gözlü Mustafa diğer komıu 11-cıdınlonn da sevgisini kazanmış, mevsimine 1 

göre portakal ağaçları altına veya sundurmalara lıNrulan salıncaklarda 
sallandırılarak yava' yavaş büyümüJtü .• 

• • • 

'il'? 

Jşten çıkarılnn Yeye iş arayan 
bir pdııının, hayatını tekrar diizclı. 
mek icin başvurıiu!;u miiesseseler i. 
cinde, ll'tnğınrlııkl ~ıcırtı]ı i karpln 
terle muhteşem gürültüler yaparak 

Mustafa, ilk çocukhık devresine ait hayatından çok bir ,ey halırla-
1 dola,ması kad r. fdnkclini trkzip 

maz. Onun belli ba~lı hôdiselerini ancak anasından duymak sureli c öğ-
k rrlen hir h:ıı tııc;ıı~·vıır edebilir mı 

renmi•ti .. Mesela bir defa kaybolmuş, anasını, babasını, ve Omiulannı 
~ !\;niz? J<czıı lıir yerden ters ~'iln. 

hayli telô~a düıürmüş .. Mustafa hayatının diğer devrelerinde de bir cok 
h k b 1 k k. · ~eri çevrılen ins3ı ın kapıdan dış . 

defalar dünyanın türlü semtlcrindt>, türlü şe irlerinde ay o ma zev mı 

----ı-----ı 
mış olsaydı, Mustafanın doğum hakkındaki düıünceleri de daha çok kıy· 
mel kazanabilirdi .• Onun için, Mustafanın, talih tarafından tesbit edilmiJ 
olan doğum tarihinin bir asır evvel veya sonra olması noktasından duydu· 
ğu arzular nihayet bir hulya olmaktan ileri gidemezdi •• Hafin ıikôyetle do· 
fo olmasına mukabil, mazi tahassür, ve istikbal de ümitle doludur •• Keyfi 
bir emirle bajlorın uçurulduğu bir devirde ;ni yoksa, hak ve hürriyet nO" 
mına miiyonlarca insanların birbirlerini öldürdükleri bir zamanda mı yaıa· 
mak iyidir? .. Burası gerçekten tetkike muhtaçtır •• 

tekrarladığı için, bunun tadını, daha o vakitten olmı$ olduğuna hükmedile- n cıkarkcıı. ııy kkıılıılarınm durur 
bilir. Hikôyeyi Mustafa ancak sonradan anasından dinlemhti •.. Nereye ı lınlenmedcn çıkıırılı~ı rnızıknlı ~ı
gidiyordu? .. Niçin gidiyordu? •• Bu sualleri o zaman kendisine soracak va- rırlılar. lrnrrırlık lalihlnin, :rük-; 
ziyette değildi .• Farzedelim ki bugün soruyor: Şimdiye kadar nereye git· 1 seslt'. kendi~ i nr "guE?uk,. elem" 

•.•6 9.ll 4.46 9.18 

1%.%() 4.46 12.20 4.46 
16.18 8.48 16,16 8.48 
19.85 ıı.oo 19.SS 12.00 
!J..28 1.58 21.26 Ui2 
!.40 7.o;; 2.40 7.03 

Mustafa doğduğu zaman yerler titremediği, gökler nurlanmadığı 
için, bu zamanın takvimlerde nasıl yazılmış olduğu meselesile kimse mes
gul olmamışh .• 

Mustafa büyüdüğü zaman anasına sorduı 
- Ana, ben ne vakit doğdum, kaç yaşındayım~. 
- Dur oğlum; sen doğduğun vrıkit üç aylar içinde idik .. Hn, ta-

mam, ramazana on beı gün kalrntıh.. Gününü btlivorsun •• Evet •• caoamba 

ti? •. Niçin gitti.. Bunlara da bir cevap verebiliyor mu? .. Ne mümkürı?.. ~ibi bir hal 'l''n matem havası ç 
Bütün gidiş ve geliıler, nihayet büyük yolculuğun egzersiı.leri, hazırlıkları· lın'Tlrısı lrnd. r a('ıklı bir hayal cil 
dır ..• Fark zamandadır: Küçük çocukken başımızdan geçenleri, ya hiç ha· \'e~idir. 
tırlayamayız, veycıhut oz hatırlarız.. Büyük çocuk olduğumuz: zaman, ha
tırlarız, ve hattô geçmi$in hesaplarını bil.? görmeğe kolkı$ırız da, yine ta· 
lihe boyun eğmekten başka bir şey yapamcıyız .. 

Mustafa, hôtıra(ının ilk canlandırdığı hayal kadrosunu ~öyle görü 
yordu: Aydının Koı:dibi mahallesinin kenarında iki odalı bir ev •. iki odanın 
önünde bir sundurmc .. Onun önünde de etrafı kerpiç duvar1a cc-m1mi:;, 
bir bahçe •• Bahçe içinde bir koç mcyva ağacı ile mevsimine görr. c;içcklor .. 

toovamı varJ 

Xiılcah a:1akkabılar için de ayn 
'1•ııl:ıhıız:ı ileri <>ürülchilirc;C! de, l)n. 

1 rın". helr kö~clt-lerin prk pah:ıl 
' ıh,ğn ve kunduralnrın &nrfi .. 

ıııııll"ıkn iki nıi .. linf" c:1kın1111k lc;lrrll 
r ıı 1'7 "il z·ııımn<h lıircr tnoııırn•' l 

(Dünkü nüshadan dr o} 



·- ....... ._.,_1911 

Gazete.ci gözü ile Lo·zan 

Jlmleı olmalannı düşiincrek revac;. 
aa bir feY dlyeme1 r . 

Fakat sıcınının zararı, deı amlı 
lılr •dtışilp blkma. dlayası olan 
fU Jıa711t l~lnıi•, fa)'ctaı.rından her 
kdde ook daha razladır 

Hilımet Miinir 

Başmuharririmiz Asım Usun dDn 
universite kont erans salonunda 
Hakkı Tarık Us tarafından oku-

nan konferansı 

S6 lleefernaı yetil masa et • 
nıf11141a 98lil, flldrve h11111 ve man. 
tik m~i -elhlana IÖftl bun. 
ela ~ lhıagllllrit 'topyekfm 
llarpler dıeı"6"~ 1tasmm aa mtl • 
ltiıllll lir mevki "\"anhr; zira konfe
n..ıa •leMde etlen tal'dlar 1ren 
'9ilealule haMı e'!aaklanna eftan 
amwuiyeyi tnan<hrmak nıecburlye
tindedldlır • ..._ da ,..ılııne yo
• gıM-lelik pmet.-.ı:e her tiri ta
...,_ .......... tedl!rild glatl 
&tidae eMn •WWWl)e) e M'ftt.. 
melıdr. 
.., ........... -.l'll1lllH ... 

JllCI• m.-..a.t .......... ... 
...... Jıleıt .... tıllıılrmr .... ..... 
..................... 11tt1r. 
ııa '1 :ılw da o •ıdlll*et ellllL 
n mmmılyesine anlatarak a)'lf • 
Jatmap ~- lla itibarla 
salla hsrt.v zrta swtıad ria 
vuılfelll wp ı'f d tan wü. 
-~ ........ lıbtiit 
.. MrllA iilıılı' lıirlit 782 7 .. 

&illa .......... 1 _,. ....... 

Jere bafka vadfeler de dtişttiil e. 
1111'. 

Bup --- ........ -ol'dlllarm .,.,...._ llelif lrallan .._ 
dgp gilıti•••d&er .. kadı w 
..._, 111 ıll 7' ... t 'F 
heyetlerin kefil kollan •• ı•W 
girilrler. llumı &amlm mühim 
ihtllltlı ........, ......... weeeler. 
de dayatıp dayatnuyaeaimı JDli. 
tUndkr ~ gazeteci t.emuladle 
ubanala phprlar. 

snt.ıııı harple ~ ılljib.e. 
~ dnKUye malluebe sa!lıabr 
rı vardır. Kartı Jmrtıya eephe n • 
lan askeri_._ lılr ...ı !dpeıl'le. 

JWen oılw', • h-. ..,..... • 
.. etnwk ._.. yedıll ..... Jcia 
hücuma geçer. Konfel'llftlllud• cJa 
guetccller buua laöFle P"'fPg .. 
danın gölfts g&iftse, •llngtl sllnı;U. 
Ye mil~le teldlne uirar.Çünkli 
konferuta eene;.t gazetecller bir. 
hider'slı• _......,..._.r 
blrlerile "arp ka~ ,...,._ .. 
dlr. Bmaan iki hMDR memleket !P• 
.. ,ilan llıil' .... ir:llde ~-. k• ,,..,... Wr uluııııla 4Mııa'M', 
blP lbl& ~ JUi yamrinr. 
Jioaf~ h,rnclan ._uaa b
dar ilep sdn tm tem:uıı hat4nhmr. 
Bir taraf diğer taraf• kendi me ... 
Jeketiahı, kendi murahhas heyeti. 
n'n flklrlerfae uydurmak l~in tllr 
lU ,avlalar ç:ıka.nldığı göri\Ulr. na. 
~' ...... .-.~,.. 
luıa brll t1'ldı.tıUI .-.ıc, allhıa. 
me ' tw ... ,.,..,,..... aeftlel'· 
dea,. 1ae .... m• .. dw'la geM• .. 
ği1i a.ı· 71&. O. Kile_..• 
,...,.. ...... -iftsiWI ., ... 

1 ·-- .......... p.IJllt .... 
na~Fıı•ı F ....._ 
)fit om IJt llıam ••••ile ....... 
kün olur. 

,...,. beflllda e1aa '-et lnlnllaibl 1 bahmaD lagiDz, PrUlsa, ve tt.aı 
yüksek phai_yetlnde to_plMıır. tm . .) ... .ilpl ~ 
.......... _.._ .. tanda ........ .....,.. .. ...... 

. ,... ...,.... ....... ..t.Wsa ...... .... ... ?Cila ..... -ı 
••1**- ,....., 1la lılr dtıplonwt Lı e;b21Me ~ .. 'U 
P111c1L.__ ........ ....... .. .,. ...................... . 
jmdu Jaarkıqe ~ elda; aını 
--rııııı•ıaa 1.-a lamferw lleJııı&i. .......................... ....... Mıır.....••- · ... _.... ...... eutlaımı .... .............. ,. ......... _ . 
............ ,.._. de1'1etaü
•oı..lrlfıllbtWir. 

t8iUti' P.&lj& VE GARP 
~ 

Pca'. ~: ..... , 
delede böJök u.nw Y .... ..-
dumnan &mirde dmke dökülmesi 
fte netieelen......_ 901lra Ttirk or. 
dun bolular balgedne g~lmlı; 
banda mlltteftk dmetıerin ]Kal 
lnıvvetledle ka~ııb. 1) za. 
mtm llaflnunaadan Atatllrldi Is • 
tlm .. 1 w '"'lalar berine ylrll • 
yerek htan1"ihl Te Trakyayı l!Jga. 
ole tepik edmler elils. &tlltiirk, 
.._. ,..... .... Bttlladl ki, tatan .. 
bal •e •ıpdar tDerille )'lrtimek 
llllt.tıeflll -ftvletlıel'Je ydll ,.. Uy. 

lııln n,ıasea ..ı..a. il. llalbalri 
btul.I ve -.P. il..,.m rdarü 
n'=ebileeektl. '111dae,-a ._,ana
..._ mltareke llll'tlarmr kani' • •mn•..,.. ........ ..._ 
Gaqt Cepbeli KtunalldiıDma • yel. 
da direktif verdi. ba ifı&e 'tem -. 
\7aUalı: ~ ~öl'lllee ..... ilen. 
, ......... cWea ll.,etla ..... ..... 
rak da hmet ı.anı leCilll. 

ram ı.bet • -.... olMutt• • 
Lozaa "°8fenmmı ....... etlemler 
hmet laöa.llmla hup su hada 
oJdııla gllıl dlp.laınun' ._.-.. 

ela - ,.... ....... eablbi ekhl. 
jıma talaUr ·~~ ı...uta 
İamet İn&lllllla ..,_. f*-
eUi ....._ pıp diıplı at.lan t,tl. 
da Dlrk .......... ,...,... - ... 
ratorlü dev.rlala •• un • • 
ye~ gibi teı&ldd etmek istedi • 
ler • ...._ Sec:l'llte~en UDra 
•iluwet vazb'etl kanadılar. 

11met tnaaı ı,....ade Jw allrli 

40 Aknan 
tavyarasi 

lftliltere19 hücum etti 
Lon4Fac M (A.A.) - • .-_,_ 

am ııalahiyetll mahfillennde 
dirildftme sere, db l"t 
Te beline 4e c!Upıaa 11çatr 
e~. ~ t4ile'D ? u 
ta~ kmır denbe d'Oflı1l 
tUr. 
ı..tra." (A.,A.)t 
tngttız hava kuwet·~uıeı .. 

•up b r ~n d1ln ,.ce A 
ya berinde ~tutU bildiri ----Layat 
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Adliye t erfi listesi Antigon temsili hakkında 
[Baı lara/ı dlbıkl! ,. llj:t.Q; dlıl C. lılGddelamamllillne Ba, mftd hAkJmlitfne terfian o yer bilim .. ,u Jine terfian o yer müddeiumurıi s eyi r c i 1 e r n e d ı' yor 1 a r '· 

Ardahan hlltJmllllne ....a.ıa BL ~uml muavlalerinden Kemol avinl NlgAr SaraçoAlu, Dokuzunc.u muavini SelAmi Akdağ, dokuzur~u 
~e az11ı Avni Tllmenllm, Yedinci 'Plrel, Beypazarı hukak hAklmllği. derece Ht•Y sorgu hAklmliğlne terH derece Soma mQddelumunıill~inc Anketi yapan: Reıat Malurwı 
fler·ece İznıir hukuk J#lıglfllne ter ne terfian Gaziantep uuı 1'urtuı en o Ytr sagu hAklmi Ahsen Ar:ıl. terfian o yer mOddelumumlsi Mitat 
kan Oy.,. hukuk hakimi JRllt Er. Silelkan, sekizinci derece İstanbul Cide mliddelmnumllillne terUıı'\ Anıl, dok11Suncu derece Düıce mfid Şehrim1zdeıki Antigon temsille- ğım iljin gördüm, me.lı:yaj, mimik, 
.:U,Ytınıcu. yedinci derece İlılaÜtııul 8111h blklmlillne terfian o yer aulh Kara.mOrsel sorgu 'hlkblıi S:ıit Ye- deiumumilllUne terrlan o yer mild • ri sona erdi. Bildiğimiz gibi An- ııcfes alış, tıkanmadan ~oınşuş, 
f ceza mahkemesi aıllllma Jer hAldml Xhım Karay, Cebelibere • ner, Bebisnl müddelwnu.mma;ne dehımumWıl SükrQ Saka, dokuzun' kara devlet konservatuvarı tlyat- b3.2ı a.sa.bl lı.aJoeketlere rağmen 
lan ()yer aAır ceza inabkemeai a. ker mAddehmu.ımillAine terfian mlL terfian tefentıi sorgu hAklınl Cel-ı- cu derece Silvan mtıddelwnumillği. ro heyeti tarafından verilen bu roller, reji, koro fevkıtlA.de idi. Ş:m 
ıasa s.ıJm Bqol, yedinci derece il Jronnmıa kanununa .ıren ceaa d1 Jettiıı Kan, lmür sulh hAkiml~i.,,. rıe terfian o yer mOddehnnuml mı;, kmsillcr, da.ha ba~la.m.a.dan önce dJye ka.d3.r böy~esini görmedik. 
~ 1110ı ~ terllu .ftlaruıı l&'mekle mllkellef Zonguı.. terfian lımlr icra memuru Bahattin 9\'ini Yaşar Rozınoğlu, dokuznn~J matbuatm, Ve başladıktan 8".>nra .Gi12in Koçyiğit (Bajau., ellet2Jl 
P,er au1b blkimi Celllellln 'r.lrlt· dat ..Uye mahkemesi mllddelum~ Cakit, dokuzuncu derece Çankırı ıc. derece GeYTe mllddeiumumlllAlnc da hGlkm rağbetine mazhar oL dizlerine vurarak): - Ah, çok 
leldf. lstan.bul möddelamuml baş mi manini Şemmas Dunı, seklz'n ra memurluğuna terrian o yer icra terfian o yer milddcitunınnl mu:ı\·l· mu§, hatti. umumt anuya uyula- gi.lul. 
nıua•tnlilfne terfian latanhal mild el .derece Geyve hukuk hlkimlfiinc memuru Meryem Onsoy, Kozluk nl Hilmi Gökler, Karapınar mndd .• rak program ha:rlcinde bc3incj bir MUnevver Yum&n (Bayan)- ŞiDl 

_ deJ1urnımt muaTlnl Nall O•an. ~ trfelan o 7er hukuk hüiml Hasa:ı sulh bakimliAinc terfian 0 yer lcr:ı luınwnlilhıe terfian o yer mtlddei. temsil verilmeli kararl~tırrlmıı. diye kadar gördllfllDi teinaUler lçln,. 
dinel derect Acıpayam cen hülm Sılay, setb:incl derece Bozöyilk hi- memunı Meryem 'Cnsoy, Kozluk umumi muavini ömer Xlnl, La:pse- ~· Halka verilen bu beş temsil- de en ziyade befendl.ğlnı oltnQfbır. 
:ııDe terfian O yer ceza .h!Jdmi Hmlilfne terfian o yer hlkiml Fe. sulh hAkimliline terfian Koz:uk ki mftddelwnumlliğlne terfian o oen maacbt, Antigon, bir defa da, Bu te!Doll.lde tol alan eanatkt.rlarm 
ebaıa Billla, Urla cea JıAklmlili- ridun Kırmacı, sekhincl derece De bAkim muavini Hüseyin Ersin, Şar- yer müddpfumumi muavini Ata Sc. GUzcl sanatlar alcademislnin 60 ln- mun.ttak oldukla.rmı sGrcllhl,. Teb. 

1lt ter«ıaa ıc.tamona uasa Naret nlzll azaJJlına terfian o yer nası kikaraalaç sorgu hakimliğine terfi. yuer, dokuzunen derece Van müd • er yzldönUmü milnaacbetile Aka- rik ederim, 
tJ11 Pı~r. Siirt ceza hlltlmlf~ Hallı TOrOncr, ıeklı.lnel derece an Şarki Karaalaç hakim muavini delumuml muavinliline terfian o demi b?nasmde. yapılan merasim- Ezel Diken (Bayan) - Çok beteıt 
119 terfian Konya Erelllsl cesa hl. Ankara mftddehımuml muavinlllinc Salim Tamaner, Samsun sulh hakim yer rnilddelumwnl muavini Yereı'o~ de ~USl..t davetınere oynandı. dim. Ben bugllne kadar hlç blSJle bir 
kta.ı P.min Bi1glç, Mill! lroraDma terfian o yer mflddelumumt muavf. lf#ine terCian Samsun hlikinı mu:ı~ kijioğlu, Su.su~f'hk sulh Mkiml~i.; Tıyatro ~ltitçiler! 00. mevzu Uyatro ~rmeıiüfUm. Beklecllltmdea 
~-- firen ene daTalannı, nl Cemal OlmolJu, GOrfln C. MOd. vini Naciye \'üngül, dokuzuncu de.. ne terfian Borsa hA.kim muavini lıakltmdn hl:- çok yazılar yıu:dıia.r daha A.l&amı buldum. AnUgorı roJQn.. 
1ilrıD'*le mOkellef Ankara ullye delummnllllfne S!ns mftddeinm"l rece Knlc sorgu bAkimliijine tcrfiıın Bedri Özl<aya, dokuzuncu derr ''! ve fa.k:ı.t kimse seylTcllerln fikri. deki kıs·. Romeo Jülyettekl Noınaa 
~- Jıildmlllfne terfian Mil mt muavini Asım Yaz.yan, Daday o yer sorgu Mkimi Celaierun Ay. Karacabey rnüddeiuırnumlliline 'ter. nt '.Y'ilkla.ır..ağı akıl etmedi. Öyle Shurere'e beıızl)"OJ'dıı. 
fi ..,.w lcuanuna «fren cen (la ceza bA1dmli~lne Kınıs hAklml Meh han, dokuzuncu derece Adapaza 1 fiıın oyer müddeiumınni muaYlni ya, baıkaltm 8eyirciler bıı jş.e ~ 

1 

KMım ÖO&llr (TuVirt EfkAr P.. 
•aı.rını termekle mükellef Ankara met Kurtul, Simn ceza 'hAkimliAin..ı sorgu hAklmliAine terfian o yer sor. Nihat Tunçay, dokmwıcu derc"e ~! De•l~t kon.itervatUY~ zetesi ı~are mMUr11) - Fena delB 
~n mlthlranesi bitimi Sedat E1"1anl mAdeni hAklml Salih Suplıi gu hAkiml Hasan Savaş dolnımn"u Nallıhan mOddeJmnuınilillne terri. rmm .. un.anbulu ftk 7J;:vweti ve bu- ama. bArbuÇUk aaat ~ ~. 
CUJnnlı, Mili! konıqma lananunı Tan, derece Silnnene sorgu 'hlklmlili~e an o yer milddehmmmi muavini Rı ~ tık defa tC'lr'.sı1ler veri,ı ne Kevzıı, bag1lnlln mevmu d41L o,-. 
il,. cm dnalannı &Grmekle mn. 40 LiRAYA TERFi EDENLER terfian o yer sorgu bWml Seyfet. za GOrsel, dokmuncıu derece Kar- tJ. a ar :1UliJmae, eeyircilertn An- D&YJI g1)9el. 

l:~Jlef Ankara asliye mahkemesi mlld Bolu aulb hlklml!Aine terfi:ın tin Tekinalp, do'kmuncu derece Os. it milddeiunımnlliline terfian o Y~r to~ aJdr!ndw dUş'llnoelerin.i dr Ali lıl~raıı (Berber) - Qı>er&ım7. 
defumamllitıne terfian Milli ko. Muaıa hAkim manini . Hayrünnı53 küdar 10rgu hAltimllline terfian -:. mnddeiumumisi Ali Özel, dokuzun • Ö~ w:a:ıı ~.;> kade:r- mWılmdi. ' tlya ~·ne Weytm bm, 
"'-'nt kanununa giren c~a dna Giirkan, Ödemlt alır ceza mahkeme Ytr SOl'ltı hAklml Salın G6nüma h cu di!rece Çivril mıliddehmrmnlli~ e. · • = ;.,kat : 'büWıl7 ql911M. 
Jaı.ıaı ~ mükellef Ankara si azalığına terfian Ôdemiş ua dokuzuncu derece Niitde sorsu JıA. ne terftan o yer müddelmnumi mu. Seyireilm:len ~ gUzel aldı - k ~ordu.~:~ 
~ mahkemesi müddeiumumisi muavini Ahmet Celebi, Göynük hA· lclmlllfne terflan o yer 50rgu JıAki. avini Ali Alan, dokuzuncu dcrr fmı oew.plan ~: :ı:.._ 
l'aı.t Karay. Klltahya ceza hlkimli.. kimliline terfian Konya aza muni. mi Fa& Aker, dokuzuncu derece Ge Tefenni mikddelummnililfne terfian Ahmet Kını'k Ctst..nbuı nU mu. o.m.ı U tar (TOocat) ~U.. 
lıne Mut cen hlkiml Nuri Pekin, ni Nesip Uysal, Ennenak c~za hAkim libolu sorgu hAkimlillne terlian 0 o yer milddelumumi muav.inl Musta. av:tııt): - ll'em.?Ade.. l&de. l'ab.t • UDıktan •JNWm.. DL 
ZU. bat1* hlldmliJine Gilmllşbanf' J.illne terfian lsparta hikim mua yer sorgu hAkiml Hamdi Onur, d,,_ fa Kınlık, ~ca derece l.tan • Necip P'azıl Xıırakürek (Şair, .._ ha. da Jrmda k isterdim. 
bııkalt lılltJmi Slnııısi Tilzer, Enfn. Tini Şllkrfl Erollu, Savur hakimli· kuzuncu derece Hendek 8011JU hL bal mnddeimnumi tDllHinlillne ter- h&rıir) - ~edim. Ben oa.ıan Tly&~ d~~:.. 
C91l h'llbık b&timllline Kara azası Alne terfian Mardin aza muavini kimJIAlne terfian o yer sorgu hAki. nan. o yer milddehmıuml maaYini fazla mekanik ~m. ımn o,. dl bal o&dua. muna p-. 
8-brt YGce. Mudanya hAkimUAine RasJm .Kanman, Dlvrilf hlkimlifj. mi Rı.fat Beric, Corum soııra bAklm.. Bcdıa Söylemez, dobmıaca dere-.. uzımaaı llzım. Devlet koııaervatua. Alamet AlıFt (Kllt11pban 
~ ceza .hlklml Orhan BabaoA neterfiaa Divrili hlklm muavini E liAine terfian o yer 90~ hAldml Utanhul mikldelnmuml muaTinltlf • rmd& prof.-Gr iken görtıyorc!um.. ~ nı) _ Zal'&Nlll, edh ıW:.tl:: 
lıa. Oeıtildar -.li"Je cna bAklmıttı. dip Arallı, Adana anlh hAkimlillnr Fent Ayan, dokuzuncu df'rece Ba- ne terfian o 7• müddeiumumi mıı • .ık de oln btT eaerl Alman, Alman değil sanat~ ~ haJckmdıt lıil' 
.. Anbra ..Uye ctıa hAklml Ce- terfian Aadana Ha muıYinl Melilı:ı hlcesir aorgu hWmliğine terfian 0 avlni Fahri Kaan,·dokauncu de!"J9 l'ibl, :rraum, ll"J"anm gibi, hgtUlıı, ı-7 .&;vl1,J9mlm. e 
l!laiettin K6aeolhı, Erzincan cesa Toros, Nizip bAkhnllline terfian o yer soııro hAlcimi lnıami Çetin, d '- c~ lneg& mGdımiWllumllijine ter. :tngwa gibl o,nar. Bts de böy'le yap. »-riımn K•Uıay <ôtretmm> _ 
b6ktmu11ne Meriç sunı blldml A•a yer hWm m11avlnl Ziya Göktür~. kuzuncu derece Tnıl>zon sorgu hl· fıan o yer m:iMldeiamwni muav'ni malıym. G6rdtlm, ~ edDdlll IUıl 
Ataoııa. Kastamonu alır ceu mab. Canatkale sulh hülmliffne terfian kimliğine terfian o yer sorsu hA'kf Sinasi Belten, Adtma aaıJı hAkimli~i Falt OGneri (lıl lmnir), lSyle pek t•1"kaıAde det;I Ka.rl lllbert 
lreınes.ı aalığına t.:rra ceza hAklmf o ~ hülm muninl Saime Akso7. mi Şaban Akdölek, dcıktWlllcn df'. De terfian o JW hAlm muaTini R>. Çocı6:l&r feft'alld ~ Hlb. - de lSylıe cJl.7or ,.._,pek aİır eeer S. 
$e1'fettla ~. Burdur ceza hl lar, Samııon sallı hlklmliline terfi. rece Nazmı sorgu hAldmllline ter. tke Te,rekll, ErtaDimadeui hlld.nı ~ müksmneJd" e · uea öltım, 0 bda.r-. ıı..uı 81~ 
~lllliliae Cisre hikimi Ahmet Tli: an Sarmon htldm muavini Cemal finn o yer hlkimi zı18 Onat, aoıtu. lilfne terfian BolazlıJ'llll Jdddeia • H'llliaer GGnıeıi 1a . 07D&DJI su-ı. OOCUkl&r muvatf.a: 
l'lk Smuua alır cea mahkemesi YQce, Bwwa sulh h6k1ınliline terfi RJDCU derece İllcilip sorca hAkimU. mııml lllU8'tiaf Kad>u KU'fl, doko gUzeI befend!ım. ( ayan)· - Çok oldular. Ben kral :rolbdelıWııl ...._ 
'-laima Gtlrln C. nriiddeiunnmıt. sn Buna aa muninl Mönet Do. ~ine terfllan o yer aorwa hAldml N ı. zoncu derece Bandırma m6ddelumn ' d1m. Kuu:ım Hanım da mı: 
lf Nesih PliDc, Konya Erelllsl ce la, Af70n mil halmllline terfian rf O~zer dokmmıeu derece Mm • mi mua.Tinliilne terfia o yer milel- ll'a1k Ustaı- (Tllcca.r): - Ben Fakat~ tu1a m emıı~•rıl 
"·hildmlillne ~iM ceaa hAklmi'. o yer ua nranlni Melabat Gtlran, tafal:emllıl~qa 90ıya hlkqlllfne deJumumi muninl m1m1 Arca, df\. Rusyada, binıae-. Odcsada, Ro. me de alSTJSıwktim. &1ll)'Or. 

lla)rf X.ndmılr, Aban)' mllddein Samaun sulh haldmllline terfian o terf'ıan o yer 80l'8U hlltiml Sabri U. kıızu~c.11 derece Taşköprfl mnddeiıı. manya.da da böyle temsiller g&-. Htıa.mettm. Bcm>k (K1111arm') 
-..nıuatne Alılılsar mllddelumamL Jer bitim mua'f'lat s.brl"Je Sefer. lar, dokUZUDea deııece Mat sorn ammılıAiae 1erfian ° ~ mlddelq,. ~ ~ çar t.arafmdaıı ~ Fena delildl. ufak tetelc 
IJ llatb CalırenbJ'll. Hatay C. ei<>llu Tnrg:ıy, Bursa 8Ulh hAklmJ~ .hAtimlllfne ıerfian o yer sorgu hı\. mumisi Aslh N1111, dokmunea drre. ptimJI bir open. binuı var. Ek ma- ftrdı :faat 1llllltm.ama.ıı lll 
lflddelumumiliifne Edirne C. MM lfne terfian Bursa hlkim ml!arinl kiınl JUza Alpanlan, dc:ıkmmııea. de. oe Ampsun müddciumumilili~e ie" halle bda.r bUyUk, Sahne ~ bu~ talebe temaD1 idl. B&llllDlb_,._ 
delumamlsl Aflr Aba. Lamla Seıer.Kar:ıcasu hAkimllttne rece sıma ... 110rgn hMimltllne ter • fbn o yer mOddeiamaml munlni mah.alle •. ktnızywlar. İlte bi.dm be teımlU bu Jı:adar kuvvetll cıaılllllı-.N 

• terfian o yer 1ıAklml Adil Tola U. flan o ytt 801'1U hAkirnl idil Oktay, Ce?det bter, dokuzuncu derece Şl • salınemızm bn Mirliği ~z.e gar. turf Ebeırlılt talebe, biıtmıo taDell 
50 URAYA TBRFI EDBNLER şak sulh hAkimliğlne terfian Deniz. Edirne sorgu blldmllline terfln ran sulh hlklmtiline terfian o y·· pıyor. Pa.kat oynayş kıaıraus ft ele .-o- - -.m o'ltnup•, __ ....,_ __ 

SlkidDCI derece Yahaç ceıaa hA- ll ua munlnt Jluanes Tftmer, t. Urla "°""' hildmi ftwn Tllmlra~. sallı balm aml"ll•l lılelrmet GGrdo. ayni mtltemmellyett.e. halde fe1dr tiJ'at:rcınnda -,ıe 
~ne terfian o yer h&kJml 1s tanbal Jera muarin lıAJmlilfne ter dokumaca derece Tamıı aorga h r. lan, :clokunaeu derece :l'aytanlı Rasyada l&'dllfüm mtiltlıel' • .-er ıııe OJD&n.dı. ne ele 
lllail Bozbu-t. aeldstncl derece Er. nan o yer hlitm muH1n1 Sadettin ldmllllne terllan o ,_. 90l'8'l hl • milddtıiumum.lliline lerfllın o yer den fa!ldan )'Oktu Qok lmn'Btfak "9Jdı' ~da da Jnl'V'Tetll 
~ mQddel11111umW1ine terlian K3ka1, Cermik hAklmlilJne terflaa Jdml Fehmi Okutan, Olemeril: sor. mllddetamwnl 11111ninl tmıaU Ct. oldullllr. Demek Jıi bmıdatt ııııonra manıar ..,,..,.,. ra,tmea c1111ar 
O:J er mi1ddeiumumls1 tıban Dizdar, o yer hAkbn munfnl Celal Öktem, ıu haldmlilfne terfian Mardin .,..,, men. dolnm1DC11 .derece İltan.bul nıq,mr.ı JıUo U:vatl'O 8&!nek için 1890 t119tro.mm ,...tmaıa ~ 
~Del derece Anbnı hAklmliği Dokuzuncu del"flCe Bola miıddeiu • IU hAklmi Nadir Omay, &ıhsm • mClddebnuml mua\'inliliae terfian ecnfıbA memlelaetleTe gltmef 111.. J'Qliar. 10-......, IJelllr tlJllbıl• 
ile terfian o yer hlklml Kemal Ku-. JDuml maninlilfne terfian o J"el' cu Clerece Antalya 90ll'IU ltMrfmHlf. 0 yer mlhidehmnmıi maniat Sekip nm bJımlyacaic. e 'dlJe 'blnf ~. 
:;:;.,::ıı.1nc1 derece Dinar cm niilddelammnt muavini FAllt An.ltL ne terfian o ~ sorsu hlklm.i Noc. Mlllla. d<*uWllıell derecıe HaTıa tıhlllll TanYol (Edebb'at fak1ll- lCDftr OlcaT ('9akıt mallul1ıl) 

ne :terfian o yer ceza hl- Dokmmıeu derece Alafehjr aorta Metin C..attbtt , 'dolnnunea dere~ ~ımıamlliline !erllan o 71''" tem tlb-.,Jf, llUl>esfnden): _Ben Dlkb.t edel'llelt orada kraD& 
~ Hula.si O.an. aeld:ılnd dere hMdmllll" teırfin o J!lr.,.... hl Bosö>& IOllr' Jatıtlmlllfne tema~ mliddeımnmnl mtlATini Kadri Ka beienmedim. Yuha:'kbk kf p pn'dlUI. ,.._ nıl 70k. Yanl ya 
._ t.mr ten 11111a"fin IJlklmlllfııe kimi 1161e7tn , GGrel Tllremen. t... o ,... l!ııorp lıAfml KtmD Kutlay, rafaluoiJu, dolusunca "derece GDy ~. ıraımt nuidmıanm la- klflldD omuzlannda. Bt*8 flıldr 
~ o JW Sera muaYin h61dmf mir salı bikimllllne terfiaa lmılr dokumnea i!erece Xtrraf *>l'tltl M. nftk mQddelumumilillne terftaa o m olduğu da meydanda ~da- ~ d& bltJle bir_. O)'J., .. ,. 
~.,_. P.ge, Conmı sulh hAklmlillne aza munlnl Pil'Q'e PilaTolla, Si • l:lmlilf ne terfian o 7e!' ~ blkl. ~er mlddefammntıri NJhet Onoy ha gi}lıe1 oyıwıablJlrdl. A_gllı BUn Hr. SOJtendlli bdıar deltl. 
~ Eımenat ceza hlklml Kal-.. TU mOddeiumumt muaYinlllfne ter mi Halda. .Alar, jlokımmca derec~ dobnncn denıce Rke mlddefa.. tJplnde edebil'&ta itina herhln8f daha~. eberial ele 
""-o Jtoe, sekizinci derece Nllde nan Palo hüim nmnfnl Hasan MG (!analdcale .oqrıı hlfı:lmliltne tem. mm:nl mauinllJine terfian o '1er bir ldmae Kreon'u bnııdan daha 'Oç bet ..,.. anat m.ulJed.,.. 
'-lıtu. terftmı azan Ztthttl Sata, laytm, Jsmtt sallı hlklmlillne jılır. aa o yer aol'IU hatmi Ram tbn • mGddelumumi mmrint Vehbi Dara. İ.Jf O)'nayabi]1rdi. Kıralın of111 :ro. dır. Pek taba, dtdla Clla'aa!•ıOllllll! 
~ ~ İstanbul tieal'f't fian o y~ hlldm 11111ttlnl Satlne hinı SulrnH, dolmanea i!erece Bur naz, dotmunea derece ATaDOs mGd. llhıde C'lhıeyt, ~ !'OIOııde Er- Badt ".l'alr'al (Spor :mubarrbtJl 
_......_. nahltna terfian o ~ o.tan, Bandınna _.. halmltıtne dar sorwn M1dmli#ine terfian oy.,,- dehmnmıilfllne teıftan ° yer mide tufni tısm, mu!ıafız roffbıde S... m.m&nl&J'daa buııan terml1 eıt.8 
u._.· mtMemesf ması Mefharet terftan o J"el' hfthn maa.tıtl Mft. llOl'Rll hildmf tlımnt Giray, dolrn • demn:umi mamnl R..,.U Y41tllon, im .Alpago, f.smene rolilnde M~ lart IOltlll llltecql W 16ai•)e 
3._.. leldstnci Clerec. Kestin ce. beccel Oıer, KtltahJ"& nlh bAldmli- nmcu derece tııc aoıwa hftimJlff dolcacmeodence Sor'BUD mftddehı .. he, it:im.f etmeli ld, maaiesef ese- hlp detitıerdl Jıl8"Jt, lcrdm 
:!_~name terfian 0 yer bA llne terftan o yer .. manini Ne. ne te!'fhm 0 nr llGl"IU hAkfml Ruı. rnumililfne terfian o yer mftddefa. rtn ruhuna bvrayam&m111ar. !o- rı. Blzlm bU.dlllmts lııltımıdat 11Jı1. 
~ s.t ~ren. Kars, C. mild. slhe Kolanbya, Dthıyan mnddelu • ti Gmeç, dokmtmCtl derece PetOr • m-:-ı~ maa"f'fni Ahmet Erdoitda, Zn"I lerin~ en betendigtm koro bqr Jaıt, güçitl k11neU1 Jı:ral 
-• •Dllfne terfian X.J'118ri a. nnmıOlllne terfian «;.nkm .. mu. b torıro haJmllline terfian 0 7~ IJTl.dat aalh h'1dmlllhıe teman o Şaha.p, kilıin ro'Rlnde :MahU ea. beınzemt10r~ 
._ 0-S...ır Tlber, Kaywerf .ıtt nint Kemel Ateist, Rln mlılı1* ~ JıAlmf Emin Tepebaşlı, de). Jer lıAlm maaYinl Hikmet Ellnr nova.dır. 001- Şahap hakikaten ReJl.Sl"On dDlm.bıl lihnemlll, 
~ ıubkemeıd aulığına terfiıln teman o 7W hAfm manini Cavll ca :derece cm- 80l'gU hl • °.:fla, öamnca derece BaJ'l"UDIÇ tlzerinde durala.tak bir ~ttlr. artıstlerbı almede, abnentn 
~ ee.. Jıftfmf Fethi U'nnr, A. 'nmnr, Edirne snDı bAJaıJtlfne ter 8mlillne terfian 0 'lffr aoıwa h&kl. Dffiddeiammnillllne terf!Mı o Ytt Aırttp 'l'OHmde Muancz, l>"...zaıı gibl konUfUl'lan " ...ıertD tam 
~ hMlmlilfne terfian KUU bL fian o yer htldm muninl Radt::ve mi Hidayet Ert,.m. ilolaı~ aere JDOddeltunmnl muavini Rftseyi~ Sa. fevbllde olmuma rağmen tat- Jminde mııea.tr olamamaıct ... 
;::a1 RallP U11:11cmen. Konya aı:l-- Cele.bl, ~ntaıya sallı lılkfmlillne ce Dachy 90rga hAtlmUlfne terfi • bllı. dokmoneu derece Dftit" mln edid deil1dl Meeel&, ilk sah- hl.r ~ muJı:areee :ra 
-.ıua tema Dlyarbabr uuı RUc terfian o yer ıu mnavlnl Te'Yf!k an o ~ mrga hDlml CemU Ata. mllddebmıamUllfne terfian ~ .,... neye ~ bi!hema gtlzıeldl Zira, ımr'lan ayn a)'!'lllıır. Hangi 
~ 'l'lı.er, Milis hahtm hAkJmlL Fikret Baran. Tarsus 11111b hlkfmU. lay, dolnmıncu derece Sandlklı aorw miiddelanıaml muavini Nurettin P.r Koro bqma (daim hayatta olan yatroda aıana olma. a.hnenfn 111 
~ ı.tlan Aıııbra len memuru Jine terfian Bola hlıkim mtın'lnl n hAldmlilfne terftan 0 'Fflr sorıa defomumllJllne terftan o yer mncı. bir lan ta!ddr ed~) der.kea, rtncl llL!'tı 1raaafa1&1l u.nm _,, 
Ü:,~em!r, İmılr bitim manin· Sabahat KartuJn,, Aöisar hukuk bMtlmi Rfiaeyfn F.18fn, ootu'zanc:ı dehımumi manini Alımet Akbalü. mal ~ gtıip de m.ıhahzlva Jdld ll"f'Ulne IBamt fe]dlde ~ 
lJ ..._ İabuııbal manini Kemalettiu Mklmlillne terfian o yer hAklm ma derece MDıatiççft sorwa httfmliıt!- Meriç aulh lıAkhnliline terfian 81.. daha ne beltltyoır9unus derken n- tir, Keaell ...SS tllm •manmda 
~ seldzh.sl 'derece Gaziantep avlni Esat Cota. Pazarc~ hMlmU. ne terfian o yer SOTfftJ hüimi Şen., NJ'k&y mtlddehunumi muavlnl Faık kup kılıı.:1lr. Jmailıa .. 44T41J, f"- J'Dk f!Dıret ..ıdbl bh'OOk 
~ bAlimUıttne teman o Yer ha Alne terfian o yer hakim mna'tinl a~p mvmmıov ~anı UJ118'J C"ıa, dokmuncu derece İnebolu lcal6de idl J\ıılcat, m ~e ...ıı alnema lıc&t edlldlll S&DlllD • 

di htkimt Sldtı Alryazan, BolTa Saim Sutekin, Borçka sulh hAkim • Eskişehir aorgu Mkimliline terİıan müddehımmnl muavinl M!ııu. Ar. berahel' maw bzmaiI t.eklif ed~r =rmlflerdlr. Artistlerden bellllll 
.: eesa hlldmlilfne terfian Balike. lillne terfian o yer IUlh hAkim ma. o yer mrgu hAlcfmf Emin Sönmez, san, dokmuncu derece Kınkhan ten, meara götOrlllmdilsere iken flvelerl, ha.ld1d Tllrk fl 
J\a_ ftlftddelunwmt muavini Hamdi. avinf Saim lnsalel, Sölılt hAklmU. dokuzuncu derece AdıyamMl ııor. milddeiumumillğine terfian 0 yer muhafızlann elinden JraçIŞ hem- ~lan olan :ı..tsnbuı five.ııUıdeD 
~· Mut C. lılftddelmnmnilllfne itine terıftau o Jer hı.kim muaTlnl IU hAklmlllfne terfian o yer 80""1 mllddeimnunıi manini Satıp Gft idi ...t idi. Abdu Yolma O)'IWUf ço'lı: gtt..a, 
~ SlTribisar milddeiumwnisi Enver Haktanır, Adıpazar sulh hA- !ıAklml San Tolrtam"' Ctotnmncu ne~. dolramııcu derece Gök.su mild Mıısa.ffft Yanardağ {Bayan): faktl1 rr&hman Snukte'lı:tn < 
-ua Ertekin, Ankara C. llllddei- kimliğine terfian o yer bilim mg,, derece Kanman s011111 hAkimJl~ir.~ deiumumililine terraaa 0 )'er mlld- - Ben gayet yümdan seyretti- da ~abiden) - Aatjgon der-• 
~ maarinll#ine terfian o :ver avlni Hltmet Ta~ren, İstanbul terfian o )'er so11111 hAkfml Me.md•.ıb deinmumi muavini Hilseylıı Taze .. . bir ço : ~ teman 
~fammnt muavini Zihni BetlJ sulh hAklmllline terfian o yer h'" Özdemlr, 'dolnmmco derece ŞarkBv men dokaameu demce lstanbu· hAkımllllne Aln hukuk hAkiml Ha. e11e • Ugon 

11 oyna 
._ r~n mGddelnmmnmaınc terfi kim muaYini Meliha Barlas. lsta,. aorım hAkfmJflfne terfian o yer so.r müddeimnumi muavinlllfne terfian san Remzi Cltcl, Diyarbakır azalıl•. tafımr te= ::yara.k ayı ..... 
~ ~ m0dd,.111111nmt manini bul sulh hlkimlllJne terfln o yer IJD hlkhnl Selit Ulatan, dokuzun • o yer mGddeiumuml muaYinl Sn ıt na Bitlis hukuk hfı 1t ımı Kadrf Du. ::u.n1::. o.mı .:. =Her a 
IQIJı Jcbay, Yozgat c. MOddelum:ı hlJdm muninl Saadet Ulusoy, Bı.ır cu derece Af)On IOl"l'D hAkhnliJin~ Özd<>lra, dokmunca derece Bay • ran, Kara mftddelumnmı maavin1J. Din ıcunıuııı gitse 
C.. lfne Ödernit müddeiumumi,i sa az11Jığına terfian Erzincan hAkinı terfian o ~ sorgu hAlclml Alim t;ı. hurt miiddelumumfliJine terfian r fınc Uşak milctdelumumi muavini rind: lluuıııez !lain~~ 
._.::. BilBlltay, Antalya C. MOdde. munlnl Belkls Uysal, Terme 1:1\ .. kar, dokmuncn derece htan• ·ıt er müddeiumumi rnnnini Blday!'t ~il Enver Dayanç, Kemah hAklm. beğendim. Dll•ıiert de muvattü 
illi ililfne Kars C. Müdıleiumu kfmlljtlnf' terfian Bafra hAklm mı1e mftddehımomt muavlnliitine terfi • ArabuJ. dokuzuncu derece Kang.ıl lıi!lne Rize azası SD!cyman ARca, D' mU§lardır. 
ı.;ı Perit Tilzel, Hozat hAkimli#ine 11Vfnl Fethuilaç Turan, Mardin sol"'O an o yer milddehwn:.mıl muavini Hı! milddehamumiliAlne terfian o Yl"r kili s~ ~Aldmliğlne Susığırhk sulh Ralf Tavoza.r (l'en faktllt.utn 
kı l'llnhoJu hukuk hAkimi Muhittin ga hlklmliğine terfian llılalatya hA. mi DavaılıJOJ, Ordu mlJddeinmumi mOddeiamwni muarinl Fabrettln hA~imı A~ı Altınta~. Cicekdağı m'hl Ben betendlm. İltıkbal için k 
ıa.:a?• İsfa"Abul sulh hAkimliifln· kim muarinl Şevki YurtseTer, Kiği moavinlllfne terfian Kars müddelu. Dolu, Alaphlr hukuk bAklmliAl"lP. deıumumıllAine Erganlmadeni natl.!. ıer vaadedtyorlar Gayet dJl..,: hukuk hAkiml İzzet Aker, 1 mftdt!efammnlliltne terfian Sölce mumi muavini Mnhlis C-öAenllolttl!a Kangal hAklml Zfya Dn11t<>11n, Ki. deiumnmlsi Ali Süreyya Petekkaya, gtızel konu§uyorl~ 
haltı ta C-. hlllmllllne Çal ceu 11orgu hA1tlml AlaetUn Tüzen. lstan• rı, Maltla mftddeiamuml maavlnll~ Us hukuk h61cim1l~ne Sanr hAkiml Pm~rba.şı hA~imliline Sarkışla hA Yılmaz Ülken (GU•l auaatıv lriJn: Mesut Seyhan, S:ırkışla bA hul snJh hAkfmll~ne terfian o yer ne terrian Kftrreinlhaı mftddeiumu Fahri Erenlmf, htanbul mQddeia. klmı Rı.rat Cıdem, Ankara h6klro klldemfstnden) _ Çok gtltıeL 
it ne Kemalpaşa hAkimi Cemil ;Akhn muavini Muazz z Sava~k-rn, mi n:ıu:ıvini ismet PekslSy, MIJU Jro- mumi mtıavlnli~; ı• hukuk dokt -u muavinhğlne hukuk doktoru .\11 Z• Hikmet Tunguc '(GllHl aanatlar 
h~' Ezine hAkfmliftine Pülftmcr .Ergani madeni mGddeiumumilili • nınma kanununa gire!'I ceza da,... Oıtıan Karakfüıe, Andlrln hAkimliğl. (Devamı Var) kademtsl.Dden) _ Çok bet-cBm, 
halci nıt Hamdi lracı, Nazilli buk!tk oe terfi:ın Ke~lcin ııorp hakimi !51. lannt görmelde mOkellef Zonguld it ne Sunu ctsa hlltml Sadrettln Ö•. tlgon'un 1'01lerf hAlA. g&ıamlln 
le)>ı nıuııne Karapınar hakimi HlJ.. na5l Akın, Rııe a.taltlına tenllıtn asr~ :! mahkemesi mnddeinmuni türt, Kars azalıihna Uşak sulh hAki. Romanyanm eski Berlin dedir. 
fleı n llOsnO TOkel, Ödemiş müd ""arııamlıa hi\kim muavini Selma muavfnllline terfian mlDlkonınm.ı ıni Münire Dayanc, Silvan bltkimll. f" • h d ld Süleyman (Gazete b&yU) _ 
\tnı~;11"1Alne Karacabey ceza hA Vncel, Cankın ~ını Mkimliline ter. k.ınununa «fren cc1a davalannıjlfne Acıpayam hukuk hAkiml Ham. se ın cep e e ö Ü yer kalmaml§lı, beş Una veıdlm, 
..... sat Toıtu, Kiftl hi\kiııılifti'lp ftan Rtırc~ hiikim mnavini t'miı /.. görmekle mlitrllef Zonııuldak aslf. dl MataraoğJa, Kelkit hAkimli~M BDkl't!f, 24 (A.A.) - Romanyanm önde bir koltuk aldım. Qı>k 
11., bll:hnt Tahir Aksoy, Gaıııian ~~· :Anl<a':" müddeiumumi muavin Y~ mahlre.mf'!ll müddeiumumi mua ~ Zile hukuk hAkiml Azmi Altan, Çi • eakl Berlbl elçlsi Grcdanu bir top. Yalnız Anllgon•un §ivcsı btru 
~ nıahkemesf a1:-Hhna Dikili su::ı 'ıAınr tcrrıan fsı:ınbul hAklm mun.. vınl Akif Köksel, dolı:uzuncu derec~ nar sulh hAklmll#lne Akşehir hukuk çu teğm~ı:ıl olarak sava§tığı Rus cep veya Musevi ıivealn.e ~or 

l'Df CelAlettln Baydar, Tekir. vini Sahııbettin Anç, Manisa sul!ı Gııziantep n:tildd~hnmni muavj.Q i. btkiml Arif Xartın • .Biln.Yu hnlrulr helinde aımtıattır. l'•ldl b&DL 



-·-
• K •- 'V ı-

1 
152 sene eneı 

1
. ,~--·Tlr-•11•1,•8-•.,1•8111-arl-;.ü 
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K A D 1 N 1170 tarihleri anasında Macar ı için menzil yolundan gitmeyip köy 1 

• • • 
kıraliçee.i olan Marya Tereza bun- den köye gitmemizi mtınas:p ~ör. 
dan evvel Ncm!:e fmpe.ratoru iken müş V<: bize bir su.bay tayin etmig- l 

Hafifblr uyuşukhJğa kendisini ter • <luktor Behçetin bir gi.ıııluk 
ketmişti. Gözleri sinema Perde~indc s i olmuştu. 

~'Gzef adındaki oğluna Macar kı. tJ. Holiç kasabasmd:ı ahali men. ı 
melrt ralbğmı btrakmak ve onu tahtına L.l yolundan gitmek daha' kolay İ 

Z1raJ '"' tıcat1 her nevi banka muameleleı1. 

idi.takat zihni büsbillün b şkn şer- Çabuk pişman olmuş ,.e revkal:' 
lerle mcşguldu. Gene kadın sinema- de vicdan azabı çekmişti. Selim Öl. 
ya, tesadiUen sırf vakit geçirmek nıüşoluuğu halde sene vicdan az·ı 

lçln girmişti. Günleri artık hep böv bı çekmekleydi. Hattı\ Sellm ölmüş 
le seçmekle;> di; kendiı1ini avutma ı: bulunduğu için pişmanlığı daha faz 
maksadile gezmlye çıkıyor. sokak • l ıl:ışmıştı. 

oturtmak için bu sarayı yaptırma- olduğunu söylediler, bi.z de IJ"Jbaya 1 
ğa başlamıştı. Prusya seferinin 6Öyley.erek men7.il yolundan git-1 
yaklaşma.s w bazı arızalar ytizUn- tık. Brin ~ehirlileri, etrafımrza top 
den tamamlan:ımamış, f&kat se- l:ı.nara.k: 

Para blriktiıenlere 28,000 Ura Uu&mlye veriyor. 

ferler bittikten ~nra bitirilerek - Köylerimizde sizin için bey-
hilltümdarlara 8al"ay olmuatu. girler Juı..?.ırlamıştık. S1.z be.şka yo-

tarda avare dolaşm:ıktan yorulunr:ı Yilrilyüşünü, farkında olınaksız111 
bir pastacıya, yahut sinemaya gi. hızlandırmıştı. DalAındı, karşı kal 
rip oturuyordu. Arkaclıışl:ırile bul..ı dırıma geçerken az kaldı bir oıomo.. 
~ derlleşmek onu üzüyordu. B·1- bil kendisini ezecekti. Kendisini 
nunla beraber yalnızlıktan da bun-.! topl:ıdı, bir rüyadan uyanır gibi et 
maktaydı. rafına bakındı. Hayret! Farkınd:ı 

YukarJda kaydettiğim gibj Bu- lu te?"Ci."1. ettJniz. Sizin için hazır. 
dinde iki ~ kal:ırak lstJırahat et- l ;;,.,,.z be\""T !erin Ucretin! iste. 
tikten sonra Kran ve Tımova ka- riz .. diyt'rek bizi birkaç saat yor. 
sal>alanndan g~erek Holiç kasa.. ciular. 

Birden titredi. Perdede bu sırad:ı olmadan Behçelin, vaktile Selimi 
bir bavadi~ filmi gösterlliyord J • aldatmış oldu~u gencin apartınıanı
Bir otomobil yarışı ... Başlangıç, vi. ··n ch·arına gelmişti. 

baama geldik. Bu kuaba Mac:ı.ris- - Biz yol bilm~ mlı\aflriz .. 
tanla Moravya eyaleti hududu ara. Hangi yoldan scvkederlPrsc o yol
aında bir güzelce kaaabadır. İm- dan giderlz. ~ygirleri kim ısmer
paratonın hııa1'1 ol•ıp ~traf! kıral Jadı ~ 1icretini ondan i:stevin. 
bahçe ve HTaylarile b'!zcnmhtir. üiyerek yolumuza devam etti~: 

raJları dönilş, baş dllndurücü bir Ne korkunç şc;) : Onu görın('k !-;. 
ırıürat ••. Birden otomobillerden blrı liyordul Sevdlifi adamı birlikte al 
Tirajı d5nerken devrildi! dalmış olduftu sencl tekrar bulmak 

Aynca Holiç'ckn dör t&aat meea- (Devamı Var) 

Naclyenin elleri buz gibi oldt: içinde birden büyük bir ihtiyaç ha. 
alnında soğuk lerler birikti. Day,1 line gelmişi!. Apaı1ımana kadar git 
namıyacaktı, kıılkıp sinemadan çı1<- ti, kapıcıya sordu. Behçet evde ıle. 

fede bulunan Gildin kasaba.sın& v~ 
rmca sular therinde nakışlı köp. 
ıiller, gilzel yolb.r, ferah korulara 
nıstlanrr. Senede bir iiki kere im
pal'Rtorlar Hı>Hç'e gelip avlanrr. 
lar. 

h. ğildl. Her zaman kaçta hulıındu~ Ah&llııfn rivayetine gö.re yol!a
mı ta.miri için ~P gidcnl~den 1 
beygir bqnıa Uç pam almak tldet
mi~. Bizden de yüz yirmi para al

Dışarda ılık bir llkbhar güne~i nu sorup ötJ-endl. 
ortahtı ışıAa hoıtmuş. her tarafa n •• Evine döndüü zaman odasına ka
fC saçmıştı. Fakat Naci:>enio kulak Panıp saatlerce ağladı. Fakat ertesi 
lannda hAlı\ denilen oıomohilin çı. sabah kalktığı vakitayn anın karşı. 
kardığı feci gürüllil, gözlerinde kn. sına ~çip ak!Jamki buhranın yü 
sanın müthiş hayali vardı; bunhr zünde hırnk1ıtı izleri tuvaletle gi 
onun e1rafın güzellilini farketme,i derdi. Hemen giyinerek dişarı çık.. 

dılar. 
Gtldin, Moravyanm tam budu • 

dunda olduğundan bir takntı gUm
rükçiller burada ottırurlar ve yol
cuJann yiınderind~ gUmıilk alne manidi . tı. 

Tam altı av evvel Selim de otomo
bil kazasına kurban ~ltmlşli. Naci. 
ıe sinemada otomobil yarışını sey 
rederlcen onun ~IOmünü görftr gibi 
olmuştu. 

Bitkin bir halde neMye gittiğinin 
farkında olmaksızın yilrilmeye baş. 
ladı. Selimi ne kadar çok sevmisti. 
Onun için her fedakArlığı yapmıy:ı 
razı idi. Halbu ki, şimdi, samimi 
olarak, kalbinin derinliklerini yo'k.. 
ladılı zaman bugünkfi hnllnln ke 
derden ziyade c;an sıkıntısından ile
lrri geldl~fni anlıyordu. Yok, bayır! 
b6yle olamazdı. o Selimi elan, l'ı. 
16münc rağmen çıldırasıya sevme'' 
te idi. Banunla beraber bu sevgi~i 
onu aldatmasına mAni olamamışlJ. 
Ah! Buna ne kadar fizülilyordu. H.ı. 
tırasından Behçe11 sileblhnek için 
her şeye razı idi. 

Bu lhaaet hatırası, bir kAbus gi. 
bl, ıenç kadının zihnine takılmı.şt:. 
Ondan kurtulup kaçmak istemiş gl 
hl adımlannı sıklaştırdı. Etrafile 
alAkadar olmaya çalışh; nafile ı 
muvaffak olamıyordu. 

Bir sene evveldi; Selim bir se~ 
bat:ı çıkmıştı. lkı buçuk senedir b~. 
raberdiler ve aralarında hfç hir 
hadise gecmen\i~i. Birbirlerini h t 
kiki bir aşkla seviyorlardı. Rununl:ı 
beraber N:ıch·e yalnız kaldı#ı za. 
man, hulıındııltn Yiltcset ~aadet te. 

inden aşalıya bakmııı: Kendisini 
1erbeslliğe ve <feAişikliıe fevkalArle 
muhlaç hi!;sclmişti. Selimi isle bu 
buhran sırasında aldalmış, gene 

Bir saat sonra, doktor Behı;etin ınaktadTJiar. Bizckn de gfünril.k is-
apartımanında Jdf. Udiler. V~ği~nizi aöyle-

Nakleden: ymoe: 
M. Kardeı. - GlimrUk elnw.yJnca eiıi ile-ri 

!'al?verem.eyfz .. Bllyttk gilmrUıkçU
leıim:z Brin ~hrindeıtir. BUtun 

IBuıünkü radyo . ı ftlndıklannm milh~memize razı 
o1unıanız salıve~ Orada öder -
llfniz .. dediler. Yolummdan k3.lrna
mak için mutfah takmımdan mas.. 
da es;"::mm ve fç~nd@ padi!J8,.hm 
hediyeleri bulunan eandlğı mühür
leterek o hal ile Brfn gehıine var
dık. 

Bu Şehrin içli, d~h iki kale81 Vt' 
bi'r çok va.roRl an vardır. İçinde 
bütün Moravya eyaletinin hllküm
cian olan Bote adındaki general 
ctuntr. Geldiğimiz gUndctn bir gün 
evvel Ostarya denen lhan gibi bir 
yer 'hamr1a.m!fl&rdı. Buraya indik. 

7,30 Program 7,82 haftanın beden 
terblyeıı programı 7,40 ajanı 7,M • 
8,35 Senfonik program Pl. 1a,so 
Program 18,33 Türkçe pl.A.klar 13,,5 
ajana H,00 RlyasetlcUınhur bandosu 
H,30 _ 1'.'0 lltarıbul at yal"l§ıarmm 
tahminleri. 18,00 Program 18,03 Rad 
yo dana orkestrası 18,,5 Radyo ço • 
C1lk kultıbQ 19,30 Haberler 19,,5 ka. 
rt§ık ıarkılar 20,15 Radyo gazetesı 
20,'3 Kın tamı programı 21,00 ko • 
nqma 21,15 Dinleyici .ı.tekleri 21,,5 
konllfllla (,Ur ve nesir aaatı) 22,00 
Radyo Alon orkeatruı 22,80 Haber. 
ler 22,'50 kapanı~. 

Erteei g(ln hal'e'1cıet etmek Uze
re ikt'n bUyUk gUm.rU~ler evi
m.ize geldiler. Elbiselerimi?.den 

BetJktat tldaot Sulb Bakuk m. maa.da yanmmda her ne varsa. hep 
klmlJtlDdea: sinden ve tapnakta oldufumuz 

9U/88 T. padi,ahm hed.i:yeeinden gllmrük 
Beflktqta Şehit Amil ca.ddeıinde almak hulyıuıi1ıe l!lan~lanmızr y<* 

l50 numaralı berber dtıkkbı tızerhı.. lamnk istediler. Elçilerden güm. 
deki odada 7.7.9t2 tarihinde vefat e_ rfHr JStemenin kaideden olmadığı. 
den llrlehtrl1!t oğlu ŞerafetUn Top'mı nı ve Tllitdye~ ~len her nemçe 
terekeılne mahkememizce el konul _ elçisi yanmda mUbim mi4ctarda cŞ
mut olduğundan esbabı matlup ve ya ile bir iki b8zirgAn mevcutk~n 
allkadarların llAn tarihlnden ttlbe.., Türk gümrii.kçü1erin katlyen Yer 
ren bir ay ·..e mlrasçrlrlr. fddlasmd& ~ alma'31klanm söyiedik ve: 
bulun&nlann Uç ay zarfmda mahke. - Sizin ibu ha.""'Cketiniz en ni
memtze mllracaatıarı aksl halde te_ ha~ gmtp "fle 80ğuk lbir hareket
rekealııin baz!neye devrolımacaıt llb tir .. dedik. 
olunur. (40600) - Onlar: 

- İmparatorumus gCÇ8e de eş
yalarına lıakJp gümrük &lıme:k ka
idemi.zdir. lUc bllti1n eşya.um ac;ıp 
talunin ed4!oefiz .. di~ ayak dire
dller. 

Sözlerine cevap verdik, onlar ._ 
rar ve illat ettiler. Bir -:arcsint bul
malı: içıilı ııehi~ bir gUn daha. ~ 
dık ve aqama kadar hep -vergi 
mtizakereıııinde bulunduk. En nl -

'

, hayet ~e bolunM Alman elçi. 
~nden Berlinıe ıı;idip yine B<:~"c 
c-::önecdc olan 1ıiır kuriye~ ruth-

1 ciım: 

MIW 
OyuDlar 
reıtlvau 

14-2% Atuıtoıt 

Biletler fıllW 

;'lyauso slfele.. 
iyie FeaUval 

yapılacak pıtlnolarda aııtılmaktadır. 

Her til:lll izahat: WIO 

RAŞiD RIZA 
111' ATR081J &alide Pl'kln beraber 

"BobsfUl,, 
VodvU - S - Perde 

Yasan: Malımat Yesari 

VAK I T 
lle.setede cılrarı tıOtuıı )'UI n 
ralmtertD b1llnıln2 mahtuzdur 

&iM )Q TARIFl!:8J 
Memıeıret lılem!e•eı 

IODde dlfmda 
o\Jldl tlO 186 Ilı 
layl$ .. d6 • 

• &Jtdı "' - • 1 f1lblıı I09 1800 • 
rarttede11 BalkaD Btruıt tçtıı 

ayda otm IWnlf ~lllOr • .Poaıa 
blrlJttn• rtrmıyen yerlere ayc:. 
nımı, beşer ıcunaı aamm~. 

AbotM llaydım bildiren aıe.11ıuı 
.. telgrat flcntbll •ıtıoDe p&raa. 
ora poeta veya be.aka U. yollama 
Ocretını idare kendi Uzertne alır 
1'81'tdJ911JB her ll09ta ınerkezlnek 

"AAJra .... ptllla. 
Adreıt detilUrme Ocreu 30 KrJ. 

ILAlll VVBETL&KJ 
t'lcaret Ulnlarmm 9Antım • • 

tin eondaa ftJbBND UllD ftyfala 
rmdıı .O. Acı D)'faıarcıa 50 kunıf. 
ı10rdOncQ l&ffada l; U'1DC1 ft 
UçUnc11de 2; blrtnclde •; ııqıııı 
1UJ kHmeoe G Uradır. 

SOJD; 0011 att&mlı llU,ell 
IWlkU DAiı nrenleN ayn ayn uı· 
cUrmeler JapaJır. KMml ~ 
IUlUm •tın "° kıırurtur. 

n.rt llalllreu.e t ,.....,.._ 

IU~ Oblaı 
Bir defa llO; llu oeıuı OC., il( 

aeıuı At dOrt deful 16 " Olll 
defam ııso lmruftur. 

Bir Balku 
Bomaaı~ 

Bir~ ı, ·:•ancı dillere lercüm~ 
edilmı, olan bu eıer, Niyazi Al: 
met tara/ mdan do§rudan dCJDru. 
ua Güreli dilinden tercDmr ed(I 
mı,11r. Baıtan ıona kadnr a,k 
-nacera V« kahramanlık menkıbe. 1 
leri ile dolu olar: bu neflı ntı 
Türk matbuatında tik nllmunedlr. 

Ziraat Bankasmda kumbaralı ve ihbaraıa taaa.rrut bu&pianacl& 
en az l50 !1ruı buluııarlara aenede t defa çekUecek kur'a ile &f&lldaJd 
plba göre ikramiye dağıtılacaktır. 
'adet l,000 Uralıll f,000 Ura 

' • aoo • ı,ooo .. 
t .. l60 • 1,000 • 

'° " 100 • t.000 • 

100 adet H Uraldr l,IM 11ra 

uo .. '° .. t.ICll • 
110 • ıo • 1.188 • 

DİKKAT: Heaaplaımdald paralar bir sene lcfnde 50 liradan aıatı 
'!llfmlyenlenı ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle vertıeeelrttr. 

Kur'alar senede 4 defa, ıı Mart. 11 Haziran, 11 ıı:yıaı, 
11 Blrhıelklnunda ~kilecektlr. 

Yükaek Ziraat Enatitüaü Rektörlüğünclen: 
1 - Kurumumuz ecz&lıaneainln aıenellk ecza ihtiyacı teablt etUrlJlıll 

muhammen bedeller tızerfnden açık ek.slltme ıuretile ihalesi 7&P11aoaktlt• 
2 - 188 kalem ecza.n.m muhammen fiyatı "2SOO., liradır. 
1 - lhale 8 Ağuatoa 9'' gtlnil saat 11 de Rektörlük bln&lmdakl ~ 

tetekkU kom1ayon tarafn:dan yapılacaktır. 
4 - Mırrfllrkat temhıat % 7,5 dır. 
15 - Şartnamesini ve daha fazla izahat almak lllteyenlerlD ıan.ttttt 

daire mQd0rlut1Jne mUracaatlan. (7808-6MI) 

Tem1zllk İflen hayvanatı için atı.nacak (396000) kilo aamaa Tt 
(398000) kilo kura ot ka.palı zart uıuıne ekalıtmeye konulmllftur. 

M.ecmuu::.un tahmin bedeli (59400) Ura ve ilk teminatı (4220) Ura.da• 
Ş~rtn&me (ltD) kunıı mukabilinde Belediye Temlzllk İ§lert Mlldllrlqtlll.. 
<!cıı alınabilir. thaıe 10.8.942 pazarteıl gUnU saat 15 de lstanbul Beledl
YHf Dalml Encllmenı odumda yapıl&cakltr. Taliplerin ilk temiD&t mak
buz veya mektuplan ve kanunen ibrazı Ulznngelen diler vea1ka1&rlJt 
2'90 No. lu ununun tarl!atı çevresinde hazırlayacakları tekltı mektuf
ıarını ihale ı.-Untı ıaat 1' de kadar Daımı Enctıınene vermeleri Kmmdır. 

(7881) 

l•tanbrıl Ziraat Mektebi Satınalma Komisyomımlan: 
Y edlkule Gazbuıeelnden 72 ton p&baııe kokunun Halkalıda bulu 

mekteblmi7Aı nakil açık eksiltmeye konmU§tur. Beher ton kokun n&Jklllr-!'111 

muhammen bedeli t Ura ..,. ilk teminatı t8 lira 80 kunıttur. JCkaOtma S-
yulfju t.WtW caddesi 849 numarada Liseler MubaııebecUlflnde topland 
komisyonda Sl.7.9'2 Cuma gOnU uat 13.30 da yapılacaktır. 1stekllle 

bu !fi yapabilecek kabWyeıtte kamyona aabJp olduklanm EmDlyet ı Dil 
ıubeden aluımlf evrak ile tevalk etmeleri ve vaktinde, adı geçen muha• 
ye yatıracakl&n Dk teminat parası makbuzu ve nUtuı eU.zdanlarile blrUlr• 
te 1c.omlsyon• mUracaaU&n \"e ıartnameyt ber gtın Mubuebedllkten &OrOf 
öğrenmeleri. (7698) 

. 1 D~VL'~t DrMTRYb~LA~l.v~[lj.-~ANlARJ 
nl. ·. ısL~TME:_ VJ1UM1DAA~Şl.ILANLARI 

'· ,.... , .. '\ .. ·. 

lıluhalll!'len bedel. ö8l:!~ Ura olan U .ıı.aıem mobilya ve qya IJI/ 
19'2 çarpmha gtlnü eaat 15 de kapalı zart u8U1U Ue Ankarada ıaa;. 
blı::uında torlADan merkeL 9 ncu komlayonca satm almacaktır, 

Bu l§e girmek Lsteyenıerin '"2,50 liralık muvakkat te1111Dat 11• 
ka•.ıınun tayiıı ettitl vca:~aıan ve tekliflerini aynı ıtın saat H • tcadat 

- t~ dedim. Alma.nyaya bir 
kurlyc g'"diyr,r. Efer davanmia M. 

rar ed~enk ben, bir kac; gthı da-

f"IJatı ft lruruı olan bu eeer, im 
U&ın ile.ip ırettrenlere vaıuı &Jta. 
bevlndt> ~ 50 teaz11Atla ıo ku. 

ha burada kAlma.yt göze aJaeağım raf& verllru~ktedlr. 

ve keyfiyeti İmpe.i"ıtor ccnnplan- (Mevcudu I ) 
Da Jys.rM şiklyet edeceğim .. de. aza mtştJr 

1 

acıı ,.eçeıı komls;>·on relııllğiııe vermeleri llznrıdIF. 

Şar!.Jı&Jl'lf'Jer S •tre mukabilinde Aııkara ve Baydarpqa YUDeı-o 

TüRK iYE iŞ BANKASI 
Küçük T uarruf 

Hesaplan 
lMI buLUUn: PLANJ 

U.:.,IDELER: ! Şalıat, 

f Ha,_ 1 Atuaıo., 

18-12 1KRAMlYELER1 

1 adet %000 Liralık - !000.- Ura 
1 .. 1000 • - 8"00.- • 
ı .. 1ıso - ıaoo.- • 
1 .. ııoo - ıııoo.- • 

10 " ~ - 1500.- .. 

'° .. 
~o • 

!GO .. 
200 .. 

100 
50 

10 

" -- '°°8.- • 
- ıaoo.- .. 

• - aeoo.- • .. - IOOO.- .. 

dim. 
Gilmrtrkçf.llet', impamtora yaz:r -

Jmıa belki amr1aıı.ırla.r dllşnnceei
le huşuneti milJlV.mete tebdil et
tiler: 

- İmparator ~zden g{irn.-4.lk fs
ten.e ve~k flure ~rın.iv bıir .ld-

' fit veri~niz gi!mrUk almaktnn 
\'llZ~}irf z .. 

Dediler. I3i.manrtt e1ll"rlne bir 
senet ~ek '.\'AAarn"Zl kurterdık 
ve crt"'"Ji r,iin l\for•wvanm baı? 'hu-

' dudu olan Oltmr, k"1C'cı.4n: cloğnı 
l'areket edeccği:nm e?mde. ha.n 1118.· 
hibi ~:ııka.gelt:lf. Bizden yll% \ltÜııen 
ile ku.nış Jurn ki'f'!lM >ıııt.e<Ji.. 

Bu b.d ar 'PllJ'll il!lle~ıtinin .l!le
bebini ~.:k: 

- Siz ~lmeden bir ctln e\-vel 
1 hana ki!llSe atmavmı.. dive ten
i hi!t edildi Sizin se'!:>eb.niuien yet. 
mış ııekcıen kuruş zararımız oldu. 
Bunu slzh tazmin et.meniı ikti?a 

Satılık ev 
Heybelinin en güzel en yüksek ye. 

rinde çamların içinde on ikf odalı 
mükemmel bir sarnıcı ve evin bilyUJı: 
ıu~yle mUna3ip genlı,Ukte bir bahçe. 
si bulunan \ "C etrafı çınko kaplı kul
lanışlı iki dalroll bir e·ı satılıktır. 

İsteyenlerin Heybeli iskele mcmu_ 
ru Eay llchmede m.Uracaatıuı. 

UOKIOH 

HAFIZ CEMAL 
"LOK.M.4N HEK.IM., 

UAJID.l"lı"E tUJTERASSISJ 

eder. 
: İş mtinakaşaya yol nçtr. En n:. r.~iir<iı1'~!11XiN?:l~~~~~:ıtl\11"'1~~ 

1 
hayet, ileri !"Clenleri araya girdi ! 
ler Ye yüz kuru~a razr odııtar • . i 

' Bu ~t le gllmrlMu.U ve hancı- • 
lamı aaile1C'l'indeon kurtulduk de?"- , ~ı &>!oflu Parmakkaı, lmam IMlkal- ~ 1 
~Jıl- A!· ':ı ~t"lmez şey bqmuu ~ "'oln. t . T~I: CiMi 
geidi. Budi:ı generali yol& de\-am " ~ •'* •'* 1 

ı • rf:ılfen temin oJunur. 78H . ... 
GümrOkU> hamulelerden GUmrUk muamele!erinfn l!aaı lç\D aımaca' 

ile t.Uere mahsus yeni blr tarife yapılmııtrr. Bu u.tife 1 9 H2 taribbMI• 
yt.1-tırıtıfe gtr-:ıcekUr. 'Fazla b!Jgt latuyonlards:ı verllece'ttir. (5728.71811 

Seyhan P. T. T. Mütlürlüğiintlen: 

l - tcıu.ml.z lhtlyaı.ı. için 1300 adet altı metrelik ıısiet -.t ,elJ. 
metrelik 1100 adet aekl.z metrelik 800 adet dokuz metrelik ki ..-.n ''°' 
adet çıralı çam telgraf dirett kaPtL}ı zart uıullle e~slltmeye ko~tıttıar 

2 - Kanli.ealı kazum1n Karagedlk ormanından kellilip Adanada ı...
llm Jllrtı olan bu dlnıklertı. mubamı:ııen bedeli beheri 8 1!.-adan 37600 ~ 
ve muvakkat teminatı ~20 liradır. 

8 - EUatme 10.8.94Z pazartesi gtınn saat 11 de Adaııada P. T. '1'. 
mMUrltıfU hlnaamdakl arurma komtııyonunda J.:lpılacaktır. 

' - Buna alt ı•rtn&m6 188 kurUf bedelle Sey'ba,aı P. T. T. aaQ4Qr10.. 
ğ11:.den almat-ılir. 

~ - :lsteklUertD Ucaret odaantfan 912 8ene,t lçin a4zımq YesUıaıata 
ve muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektuplarUe 2490 !fo. 
lu kanuna uygun olarak tanzim elleceklerl teklif mektuplarını h&Yl ıra
peu zarfların! a ncll madG~e yazılı eksiltme günU aaat ona kadar ıso
ınlııyona ver.·:eler1 veya posta ile gl:Snde:meleri 111n olunur. Pa.tada nd 
gecikmelerd~n meaullyet kabul edilmez. (,,_) 

S.*tHIBJ : ASIM US Buıldılı nr: v.~KJT 


