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Om er DÖDI 
Hava Kurumunun genç 
kartallan arasına kanştı 
Genç taggareciye dün merasimle 

turizm brövesi verildi 
Ankara, 10 (A.A.) - TUrk Hava 

Kurumunun YUksek Mühendis Mek
tebi talebesinin uçuşları !çın açtığı , 
kursu bitiren Omcı- lrıönU'ye buglln 
saat 16 da Hıwa Kurumunun hava
cılık okulunda törenle turizm brovcsi 
verilmıştir. 

Torende Bayan lnönü, Blly1'J< Mil
let Meclisi Reısi A bdiilhallk Renda, 
Başvekil ŞUkrtı Saracoğlıı, Riyase· 
tıcümhur Umumı Katibi Kemal Ge
deleç, Hava Milsteşarı Tuğgeneral 

Zeki Doğnn, Riyasetlcllmhur Umu
mi kalem ml\dürU Sl\reyya, Matbu
at umum mUdllrU Selim Sarper, me-ı 
buslar, gaz.ctecilcr, uçuculer \'e Ha
\•a Kurumu erkanı hazır bulunmuş-

lstanbulun 'T üccarın içyüzü 
ekmek isi 
Satışa, yine 
·karne ile· 

devam edilecek 

y armz tanzim sofı-

şına nihayet verHme 
si düşünülüyor 

Ankara, 10 (\'atan) - Anka-
ra, l!!tanbuJ '\f' Iıınlrde karne 

=================================~==========-

Müstahsil ·lehine alınmak istenen 
karar, hem müstehlik ve hem de 
müstahsil aleyhine nasıl kullanılır? 
En aşağı beş defa ihtikar s.uçile mahke
meye verilen muhtekir bir tüccar, elbette 
minareyi çalarken kElıf ını da hazırlamıştır 

Ihtikllrı yaratan, halkın kanını e· dıtmiştl. O zamıın i\;tlhsal merkez- J bir iş görUlmUş oluyordu. ÇUnkU e· 
men, hepimizi ellerinde inim inim in- ll'rlne mübayaaya çıkan tüccar ko· sasen tUccaro borçla bağlanmış olan 

u.,ume flkmek satıı,.ına nlhay~t leten vurguncularla mUeadelc mev- mısyoncuları, hUkOmctın bırçok yoı- mUstahsılın plyıumsı bu zamanda ke· 
Yf'rllt>ceğJ hakkındaki ha,adl!lle- zuu üzerinde yaptığımız neşrıyatın suzlukları önlemek düşUncl'.~ıle ver- sıhyor. stoku tüccar yapıyor, sene-
rın aı;lı çıkmamı,tır. Bu üç şe· I yüksek bir alaka topladı~ını görllyo- dlğı bu karart maalesef el' crlndc bır nın orta ve nihayetine doğru da fiyat 
birde karnf' u.;ulile f'kınek !lalı- ruz.. sılfıh gıbi kullanarak mUstı:ıh sııe· ı yllkselışlerınde mU~tahsil kat'1yyen 
şma devam f:<Ulec·f'ktlr. Yalnız 1 Vali ve Belediye Reislmizın vnr· - işte pırınç narh tızerıne 43 ku· 1 hır istifade göremiyordu. 
Toprak ;uatı<ıullerl Ori~I tarafın- 1 ı::-uncularla amansız bır mUcade eye ruştur. Ya~ fıyatı şudur w ou mnd· Bız, yalnız tüccarın buradaki he· 
dan bu üç ';>Chirdc tandm "atı,ı- fT!riştiğini de dUn bu sil tunlarda O· denın fiyatı da hudur . ctıyerck :ı:A· saplarına el koymak veya beyanna· 
na nllıayct vt>rllmt.,i dU<jiinıil- lcuyucularımıza bildirdiğimiz karar- vallı mllstııhsııdeıı ucuz rıyatıarıa mı>ye tdbl tutmakla bir iş gorillece-
ınekteıl!r. Bunun k•t'i nlarak lardan anlamış bulunmaktayız.. toplamış;ardır. ğıne kanı değiliz. 
tathiiuna karar \l'rlldlğl takdir· Bu kararların alınması çok iyi, çok Geçen sene yıne bu zamanda çel· Minareyi çalan kıllfını hazırlar 
ılc buğday ,.e ekmek bugl\n cari makQI ve <;ok yerinde ise de akla ge- tığin azamı fıyatı 20 . 22 kuruş a- derler. Işte bunun fçlMlr ki, hakla-
olan günlük; btllıkülar mud- len bazı ehemmiyetli mahzurları da rasmda idı. Zcytın de aynı fıyatlar- rında en aşağı beşer defa ihtlkAr sn-
blnee Beleıllyeler tarafından te- ~özönüne koymayı faydalı buluyo- da muamele görüyordu. Hattl\ yeşil çundan Amme dAvası açrhnış bu kurt 

tardır. mln eılilccekllr. )lemurlar, mü- ruz. zeyUn s . 10 kuruş arasında :mUba- vurguncuların deftel"Jerinden hiçbir 
Türk Hava Kurumu Bafkanı Er- tckaltıer, eJtam ,.e eramll her Diliyoruz ki, geçen sene bu tarih- yaa edilmekte idi. şey anlaşılmaz ve bir ipucu yakala-

zurum mebusu ŞUkrti Koçik, töre- yerde C..'ikl tanzim atıı:ı fiyatı- ıerde yine pirince el konmuş, birçok Alınıın tedbirler devam ettirlldiğl namaz. Defterler! gayet muntazam 
rıi açara.k demlştir kı: na ekmek alacaklardır. gıda maddelerine de fiyat takdir e- ı takdirde müstahsilin çok aleyhine (De,.·amı: Sa. S. SU. :.::; de) )·( "\ 

-&~n~~b~ ~~rmm~~~-~-~~.~.~.~-~~~-~-~-~-~~.~.~.~~~.~.~-~~,~.!.~~-.-,-4-7-,~.~-~---%-,-.-~--~.-.-.-~--~~\~~~~--~-·--,-,-.-~~.-.-.-~-.:,-,-.-.~.-.-~-.-,-.-~------~--.-,-.-~-.-,-,-~---.-_---~-
tlirenlni yapmak Uzcre burada top· 1 , 

~::!ub~~~7~:e~~~~~:;e~~r~r~:~~1 Pı·rı·nç mahsuıu·· ı Alman-Rus harbı· · 
rağını teşkil edecektir. Aziz B!lyUk 1 
Şefımin oğlu Omer InönU bugl\n 
Tilrk Hava Kurumunun genç J<ar-

taııarı ıçine katılmış bulunuyor. 70 80 b d ı ı 1 ı ı • 1 k i A 1 1 k d ;;ıa~~ı~n:~zat~k~:u:tı~~u~~:rı:i~i:~~ • • in onum u man ar mer ez ·e 
ve Yüksek Mllhendls okulu talebele-

rlnden olan Omer InönllyU bu başa- ı • t 200 b• 
rısından dolayı TUrk Hava Kurumu ze r!Y·I a 1 n ·ı a' m 1 c 
namına tebrik eder ve kendisine tu- " ":!{ 
rilnı rrtJVeı;ı' li~ıtftıeli ta\ ntamı 

ve~ec~eı~~~~~r :ı~~:rı";<unımunun ı Ortada pirinç yok, Yok 
t a ar ruza geçtiler · 

Almanlar, Stalingrad 
cenubunda bir hareket 

üssiinden atıldılar 

kanatları seni daima şerefle hatırla-

yacaktır. Senı ilk uçuran bu yuvayı d [ • b / 
unutmamak, Türk havacılığına bil· e en erın aş arını ne 1 

Onıcr Inönll Yeşilköy Gök okulu açı' töreninde (Devamı Sa. S. su. 4 de) //// J ... ~1 G . b. ·aıa· ı zaman ezeceğiz ar r a ) Londra, 10 (A.A.) - Sovyet 111-,----
R O d U lp l l l Ankara. 10 (Vatan) - Sali'ıhl- ccklcrle beraber elimizde 50 bin tihbarat btirosu Alman komutanı1- s u s r gyo~trtearbumsaeknaemkı·laprdlralnnç rnöga~rhesnudlülğ'lgmce_. tona yakın pirinç stoku olacakttr. gının 7 Rus tı;kasının imha edıldi- 1 

çcn senenin 50 bln ton çcıtiğlne edilerek umumı lstlhllikc daha faz zıp etmektedir. . 

1 
Bazı resmi dal~clcre bulgur tahsis ğınc dair verdiği haberi resmen tek-ı a om on 

te Ş k l• ı a" t 1 n da 1 karşılık 65 bin ton hesap edilmek. la pirinç bırakılması da takarrür Moskova, lO (A.A.) _ Moskova d 
1 A ad 1 A • s t tedlr. Bu rakam ~3 bin ton pirince etmiştir. Plrir.ç zerlyatımız senc. radyosunun blldlrdığlne göre, bir a a a r 1 n o u J an s 1 o vye tekabül etmektedır. Yurdumuzun den seneye artmaktadır. Beş altı Sovyet birliği Almanları StaUrıgra· 

ti e g"' ·ı ş ·ı k ı ·ı k J h a b e r 1 e r 'ı n ·ı g u"' y a :~~ ~~~~~~n~ır;~~e.ls~~~~:ı~n25ge~~~ :~~:k e~:~~n 7~1;1n~o z:;~yat~öbn:g~~ :~:ı~'::r~b:~~aa:ırh:t~:;~e~l:es:u:ı~:~ u 200 bln dönümü aşmaktndır. Gele. \'e dllşman Ussü göğüs göğllse yapı- Mu·· thiş bir hava 
cek sene bu miktar daha artacak. lan şiddetli muharebelerden sonra 

Orduda siyasi 
komis~rler 

kaldırıldı 

T il k tır • elimize geçmiş lir. h •• .... d 
t h f d U r VATAN: Yukarıdaki haber beş Vlşi, 10 (A.A.) - Berlinden bil· UCUmuna Ugra } 
a r I• e ı• y o r m u ş altı sene evvel 70 • 80 bin dönüm dirildiğine göre, Alman kuvvetleri 

1 olan zeriyatın bcgün 200 bin dö- Astrakan istikametinde Kalmik e-

g az ete c •ı ı er ı• r.Umü aştığtr.ı bize bildiriyor. Fa. yaletlne derince glrmışlerd!r. 60 { o .ı tahrip 

ek kumandan
~ık ihdas edildi 

Moskovanın bu iddiası ve
himden başka bir şey değil 

Ankara, 10 (Radyo Gazctesl)-, leyhlne yanlışlar yaı*iığı iddia. 
Moskova radyosu bir yayımrı:.da sında bulunmuştur. 
Anadolu ajansının Sovy<'tlere ait Tam bir tarafsızlık esasına göre 

Mosko\'a, 10 (A.A.) - Moskova haberlerde kasdi tahrifler yaptığı çalışan Anadolu ajansının verdiği 
radyosu, Stalin tarafından neşredl- lddıasında bulunmuş, meself'ı Asso. haberlerde ~ıoskova radyosU11un 
lrn bir kararname ile tek kuman- cıat<'d Press muhnbirlnın Strılıne iddiası gibi bir kasıd olmadığını 
~antık lhd.ıs cdıldığlni ve harp ko- 1 sordu~u uç sualden lkisını neşret. söylcmeğı bir vaztfe biliriz. 
l'rıl.'ierlcri usulUnUn kaldırıldığını bıl- tıg.nl ve lkınci cepheye nıt olan Gerçekten Anadolu ajansı bu 
ıltrmcktedır. birinci suali vcrmcdlğmı sbylcmlş. beyanat hakkında verdiği ilk ha. 

liu :sebeple So\'yetıer Birliğinin tir. Ayni kaynak t<'bl.~lerdekı ra. bcrde birinci sual çıkmamıştır. Fa. 
(IJc\•aıııı: ·a. s. SU. 6; da) n 1 kamlar üzcrındc de Sovyetler n. I <De\'amı: Sa.. 3, 81i. 5; de) (-) 

Bir değirmen yandı 
Beşiktaş değirmeni tamamen 
yandı 5 bin çuval un kurfanldı 

Maliyeye 80 hin lira borçlu değirmenin 
kasderı yakıldığı tahmin ediliyor 

E\'Velısi gece .sabaha karşı Beşik· ıra maliyeye oorcu olduğu antaşılmış-ı Fakat bu mangalın ne suretle \'C 

taşta Koylçındeki Sebat değirmenin· tır. 1 niçin oraya konduğu ve bu işçilerin 
de bir yangın çıkmıştır. Değirmen Yapılan tahkikatta. bu yangının tbl:iyle bir dlkkatsiT.llği kasôen nıl, 
llarnnmc=ı yandığı halde içındc bulu· elekler dairesinde çalışan işçilerden yoksa bılmeden mi yaptıkları hak

nıın 5 bin çuval un kurtarılmıştır. Nazaret ile l{nrabc! tarafından tah-1 kında milddelumumllik çok ehemml

"Yangının zararı 100 bin llra tahml'l ta dö eme Uzer.ne oturtulan ayaksız ıYctlif'bhir tahı·klkat Y1apm5ııktadır. Ma
Cdl! lama ı , ma ıyeye o an O bin Uralık 

ntekıc beraber, öğrenlldlğıne go- bir m ngalın tahtayı tutuşturmasın- borç yangının kasden yapılması ih-

te ltle.zkfuo değirmenin de 80 bin lı- dan Gıktığt anlaşılmıştır. Umallnl kuvveUendirmcktcQir. 

kat ne acıdır ki biz bugün beş SC- Stallngrad şehrinin yardımına koş bombCSI Ofı '. dı 
ne evvell arııyoruz. ÇUnkii nıemte. makta olan bırçok takvıye kuvvetle· 

K d d 
ket pirinç meselesinde bugünkü rl hedeflerine vasıl olamadan yok e· Melbournc, 10 (A.A.) _ Cenup 

ana a a vaziyete düşmemiş •·c dil§lirUlml'. dilmlşlerdir. batı Pasifik knrargahı,;ın tebh{: · 

~ ml§tl. Bu varlık !çlnde yokluk Y<t-ı Beılin, 10 {A.A.) - Alman ordu· I Sıılomon adaları, Bun.a: Mutte. 

Şereflerine 
nümayişler 

yapıldı 

ratan tüccarlı:ırın ba~larının ezile. lnrı t>M,kumandnnlığı teb iği: 

1 

fık bomba uç'lklurınd:ın rnutc~l k-t et'ği giinü bekliyoruz. (Devamı: Sa. SU, 5 de) + (Ut-vıurıı: a. :ı, :-;ü. , ; de) ·/· 

l Bu münasebet:e yüz 
( uçak u_çuruldu 

Dclroit, 10 (A.A.) - Kanuda 
hükömetl tarafından misafir edil. 
nıiş olan Türk gazetecileri buraya 

(Devamı: Sa. S; SÜ, 4 de) cıt 

Lile, ağır bir ı 
hava hücumu 1 

Hücuma 500 uçak, 

100 uçan koic 
iştirôk eiti 

Loııdra, 10 CA.A.) - Gllndllz ya
pılan hava akını sırasında Lllle ~ch
rıne 200 ton bomba atıldığı muhak
kaktır. 100 tane uçan kale Ameri
kan LiberatO:- ve 500 kadar lngıllz 

savaş uçağı refakatinde bulunuyor
du. B•ına rağmcn müttefikler yalnız 
bir sa\·aş ve dört bomba uçağı kny
bcUnlşlcrdır. Ağır bomba uçakları 

(De-:-amı: ~ S: SU. 6 da) -

Mebusları mızın Partide topla ntl la rı 

Bir mütldetteııbcrl muhtelif kar.alıırıla hahiın 4'ertıerını dinl~yen mebuslarımız. dün Parti merknlndp 
toplnnnu':'lar \C bu toplıuılııla \'ali '\C JJcledl,l~ Rt>J .. l Uoktıır 1.ütti Kınlar, P~trti Jdnrc Jlı'.~etl Rel-.1 ~uat 
Ha~ ri tlrı;-iiplıi bulunmuştur. Bu toplantıda balkın dilekleri etraJını.ta ı;briı~ülerek bu dlleklcılr. yerine re
tlr.Llıneır.l iı;ln lıa..zı kararlar alınnııJtır. 



hncum noktası 
Yazan : i(VA ŞAKiB 

- 08 - bütün kokmuşluklarını gôstcrdL 
Cürct. ve asl.."':Tlıktekı mehare- ler .. artık Blzansın akıbetinden ü. 

.ılc temayuz clmlşU ve onun bu midını ke..,tığı ıçın, ehemmıyetslz 

,öhrcti, Bızans'n kadar akseyle. bir yara ile harpten çekilmek .. a.. 
mtştL çıkçası. harpten kaçmakla ıtham 

(Sultan Mehmed) in muhasara ettiler. 
hazırlıklarına başladığını ve <İm- Halbuki Jan Justınyanl, bir kaç 
l;)arator Kostnntinl in de imdad ce'>ur askerinin kaputlarından yap
ıalcbi için her tarafa adamlar yol. tıkları sedlye ile limana indirilebiL 
ıadığını duyan (Jan Justtnyani), dlğı zaman, artık kendı-r.dcn geç. 
derhal imparatora bir adam gön- m.ş. bitap bir halt> gelmişti. Bin
derdL Mahza hıristıyanlığın şcre. dlrlidlğl gcrnı. umumi hı.kumun 
rıni muhafaza etmek içın bır gö- karışıklıkları içinde, limandan {i. 
nüllü kuvveti ile (Bizans) kalesi. rar eden gemıler arasında. Marma. 
nln müdafaasında. bulur.mak ar- raya açılabildi ve gemisi, Çanakka. 
zusunu ızhar etti. leyi geçip de Akdenize çıkarken, 

İmparator. bu tckHfı büyük bir vefat etti. 
memnuniyetle kabul ederek. ken. Askerleri, büyük merasimle onu 
disinc çok şerefli bir mevkı ver. <Sakız adası) na çıkardılar. Bu la
mc:re hazır olduğunu bildlrdı. tin kahramanını, oraya yatırdılar. 

Bunun üzerine Jatı Justinyanl Üzerine dlktıkleri bir Abideye de, 
sürııtle (Cenova) ya gitti. Orada. şu satırları yazdılar: 
bir gönüllü alayı teşkıl ettı. Bun. [Burada, Ceneviz ~sılzadclcrln. 
!ardan dön yüz seçme ve silahsor den (Jan JusUnynnl) ebedi istlra
ncfere demir gömlekler giydirdi. hale çekilmiştir. O. şark hırlstiyan. 
Su gilzlde alayın başın1 geçerek, larımn son imparatoru haşmetlu 
Slznnsa gckll. Kostantln'ln büyük bir ccncralı ol. 

İmparator. kor.dislnl debdebeli duğu halde. Türk sultanı 1\lchmc
b r alayla istıkbal etti. Şerefine par. de kıı.rşı yapılnn Bizans muharebe. 
lak bir ziyafet v<.rdı. Sarayın dal. sinde yaralanıp vefat etmiştir.] 
·elcrlnden birinde yer gosterdi. Aradan. çok geçmedi. Bizans ka. 
A kerlcrlni, (Edlrnckapı) ile <Ve. lesini (Ft>lh) eden Türkler, Sakız 
!aı;erna sarayı) nın surları arasına adasını da zaptettilcr. Latin kah
fcrkştırdi. Jan Justıyn :Jye de, en romnrlı için dikilmiş olan bu fıbL 
7üksck askeri rütbelerden biri deyi gordülcr ... Onu, oradan sö
Jlan (Proto Strator) unva:ıını ver. küp atmıyarak blllikls, muhafaza 
dı. ettiler ve bdylccc, Türklerinı kah. 

Jan Justl.nyanl, (Bizans) ı beğen. ramanlara ne kadar büyük hürmet 
mcdı. Akıbeti k< rkunç bir muha- göstcrdığinl ispat eylediler. 
.,a~aya hazırlan n bu şehır fıalkının <Sadrazam HııHl Paşa) mesele.si 
daha lıiıl{ı devam c-dC'n ah 5k fc. Gerek Bizans, gerek garp ve ge-
ııdmdnn iğrendi. Sarayı terkedl'. reksc bUtün şark tarihleri, (Fatih) 

rck askcrkTlntn bulurdu~u ~ur.' lr sadrazamı (Halil paşa) nın. BI. 
tarda, bir burç •Ç•nd yatmayı ter- zanslılnra kn'"Şı çek himayekfır 
cih etti ve mulı.sartı başltıyıncıya davrandıgırı kn)c!Cd<'rkr ve hat
"-adar, vaktini orada askeri talim. Uı. açıktan açı~a. ihanetle itham 
lcrlc ve müdafoa tedblrlerlni fk. eylerler. 
mal etmekle geçirdi. Devletin en yüksek ıkbal merte. 

l.\'luhasnrn ve harp başlayıp da. besine vasıl olmuş c;lan blr adamın 
(FaUh) in hucum noktası (Liküs) düşmanla b rlcşmt'Si, ve kcndishı-.1 
~dİsi olduğu anlaşllınca, Jan Jus..: o mevklc çıkartın dcvlctınc ihanet 
uııyanl derhal mevkıınl dl'ğlşUrdi. etmesi, bir anda zihinlere durgun. 
E çok tehlikeye maruz bulunan. luk verecek blr meseledir. Fakat 
(Topkcıpı) nın sol cephesine geçti. ne çare ki hüdisat, tamamlle bu 
imparator tarafından verilmiş olan bedbaht (veziri {izam) ın aleyhin. 
gOzldc bir Bizans fırkasilc, maiye. dedir. 
tini takviye etti ve, mudafaa etıığı Bazı tarihler. bu bapta tafsilfit 
ı~ktaya vuku btilan hücumlara, verirler ve <Fatih) ile (Halil paşa) 
bütün kuvvctılc goğUıı gerdi. arasında~ t>skldcnberi mevcut olan 

Fakat hayrete şayan olan cihet bir sogukluktan bahsederler ve 
fiurasıdır ki, mutcreddl Bizanslılar, buna da şu sebebi gösterirler: 
i:ıu li.ıtln kahramanını bır turlü çe. Bu tarihi rivayetlere nazaran 
kcmlyorlardı. Da.ima ona karşı kıs. (FaUh) in pederi (2 ncl Sultan Mu
ka çlık gosteriyorlar fstcd.ğ! harp rad), birbırlni takıp eden harpler. 
levazımını vcrmıyorlardı. den yorulmuştu ve artık, saltanat 

Justlnyanl, bu vaziyetten o ka. makamını oğluna tcrkederck ken
.inr müteessir oldu ki, bir kaç de- disl, lsUrahate çekilmek istiyordu. 
fa, harp hattından çekilmek ve bl. Padişahın bu arzusuna, sadrazam 
taraflığ,r.ı ilan ederek Galata ku- HalU paşa itiraz etti. Fakat Sultan 
lesine gıdlp yerleşmek .. orada, har. Murad'ın ısrarı üzerine daha fazla 
':>in sonunu bC'klemck istedi. Fakat mukavemet cdcmlycrek, (Manisa) 
bunu bir türlu gururuna yedire- da bulunnn (Veliahd) a, derhal E. 
mcdi. Aynı zamnnda, imparatorun dirncyc gelerek pederinin arzusu
·lca ve istirhamları a mukavemet nu ycrın.e getirmesi için haber gön. 
edcmcd •. Mcvkllnde sebat gösterdi derdi. 

bu sebatı da, harbin son daki. (Şehzade l\lchmcd), hemen E-
knlarında, ağır surette yaralanın. dirneye geldı. Pederinin kendisine 
cıya kadar devam etti. fera/! etUği saltanat makamına 

JustlnyanlnLn yarası, cidden ağır- geçti. 
"'lı. Fakat nankör Bizar slılar onun Fakat du~manlar, buı:u bir fır. 
bu vazlyet.lnde bOe, ahUiklar•Nn sat bild•ler. (Karaman oğlu) nun 

Macar kralına hıtaben: [ Artık, 
Türk padişahı hem çok ihtiyarla. 
mı . Hem de hastadır. Nit~kim ken. 
dlsl hükilmdarlık makamından çe. 
kilerek, oglu .. u tahta çıkarmıştır. 

<Devamı var) 

. Şehir 
Haberleri 

lstaribulda 
ekmek 

darlığı mı? 

Ofis dün den itibor~n 
fırınlorırı istihkakını 

tam verm : ğe başiadi 
Birkaç gündcm·bcrl bazı semt. 

lcrde ekmek sıkıntısı başgösterlr 

gibi olmuş fakat Vali ve Belediye 
Relsinın yerinde mi.idahalesi ve 
Ofis ncı:dlndcki teşebbüsü üzerine 
bu sıkıntı bertaraf edilmiştir. 

Ofis bundan evvel Kartal kazn. 
sına avans olarak verdiği bir va
gon buğdayı peyderpey İshınbul. 
dan kesmek istediği içindir ki, fı. 
rınların unu az 'elmiş ve bu vazL 
yet hadis olmuştur. 

Ofis dün sabahtan itlbarcn fı. 
rınlara tekrar istihkaklarını tam 
olarak vermeğe başlamıştır. 

Fatmayı öldüren Mustafa 
14 seneye mahkum oldu 

Bir müddet evvel Bcşl.kte.sta 
metresi Fatmayı üldürcn l\lustafa. 
nın muhakemesi, dün ikinci ağır. 
cezada neticelenerek kulll mah. 
küm edilmiştir. 

Bur.dan evvelki celselerde ınct
rcslni öldürmediğini soylcyen k11. 
til şöyle ifade veriyordu: 

«- Jı'atma ile bir müddet ya. 
şadıktan sonra benim kendisinden 
usandığımı anlayınca beni terkcl.
me, eğer edersen kcndımi ölduru. 
ı·üm diye Fatma bana yalvarıyor. 
du. Vak'a gecesi ikimiz de ıçmlş. 
tik. Yine, beni tcrkcdcrsen k~ndlml 
öldürürüm diye tutturdu; ben de 
bu gece son gecemizdir, yartn. bcL 
ki bir daha konuşamayız, diyecek 
oldum; bunun üzerine Fatma ce. 
blındeki lıtb<ıncay1 çekip, kendisL 
ne ateş elti .• 

Demişse de. mahkl'me şahitlerin 1 

ifadesi, ve vak'anın cereyanını bu 
ifadeye uygun lıulmadıı;ı v-c Mus. ı 
taranın Fatmayı öldürdüğuni.i tes
bit ederek katili 14 sene hapse 
mahkum etmiGtl.r, 

Milii Korunmadaki 
ihtikar davar arı 

Dün Milli Korunma mahkemesi. 
nin salonları hıncahınç doluydu~ 
Son ayların en büyilk lhtikAr vak. 
alarıntn hepsine birden diln birıncl 
ve ikinci Milli Korunma mahke
melerinde bakllınıştır. 

l\lndcni eşya üzerinde muvazaa 
yolile ihtikar yapmaktan suçlu Re
fik isfcndiyaroğlu ve Sami A. 
1.luaf'ın ve seçenlerde tevkif edıl_ 

diklerini yazdığımız fırıncılarla ia. 
şe memurlarının ve çivi satışından 
ihtikar yapmaktan suçlu Abdili 
Şcnyüzlü ile Abdullah Yasin.in du. 
ruşmalarına hep dun bakılmıştır. 

Bu celsede bazı suçlular mil
da.faaları alınmış. bazı suçlar hak
kında da ~ahitler dinlenınlştır. 

Ve yine dün mevcut rakıları sa. 
tıştan imtina ettiği lddiasilc tevkif 
olunan Porto, vıc l:ike satışında 
ihtikfir yaptığı llerl sürülen ve 
bu yiizdcn tevkif edllel} Pt•tro l\Ia. 
raşoğlunuıı duruşmalarına da ba
kılmıştır. 

Bu arada yiyecek ve giyecek 
maddeler üstünde bilhassa şeker 
satısında küçük ihtikar vak'ıı.ları 
da Milli Kirur.ma Müddeiumumi. 
llğlne verilmiştir. 

Dün l\Illli Korunma mahkemesi 
kuruluşundanbcri -en hararetli da
valarla çok faal bir adalet günü 
yaşamıştır. 
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111 Haftadan haftaya 

Ha/ t c -;:-_·--- Negüse göre bu 
harbin ilk mesulü ......-...... _ 

Sonunda lstanhul B a barbln hayhuyu içinde 

hemen hemen adı onutulmU'i 
biri \ardır. Ru zat, yenJden istiklale 
kın u~mıı' memleketinin tahtına o· 
hran Habe.'! imparatoru Halle ~eliı· 
sl~ eılır. 

H arta sonunda 1stanbulun 

manzara:.ı şöyledir: 

Bir kere, Şeker bayrammın 

arifeı;ine gelmiş bulunuyoruz. 
Bayram hepimize kutlu ve mullu 
olsun. • Şeker bayramı, üstilndc duru-
lacak bir olaydır. Zira. bakkal. 
larda bulunması güç olan şekerin 
nŞckcr bayramı .. nda hiç olmaz. 
sa sözünü bulmak mümklindür. 
Şeker ise Bnemll birşeydlr, önem 
il oldusu da yıllarca ve yıllarca 
evvel söylenmiş: 

Şeker 
Parayı cepten çckl'r 
Parası olmayan 
Burnunu çeker 

Sözilc sabittir. Fakat para, şc. 

kerden de öneml!dir. Parası ol
mayanın burnundan başka daha 
neler çcktiğior.i aııcıtk Allah bilır. 

Bir bayram günü Bektaşıye 

sormuşlar: 

- Ramazan nasıl ~eçti? 

Bektaşi telaşla llgılcnmış: 
- Aman erenler, Ramazan 

gcçU mi? 
- Gccti ya! 
- Vah, vah, vah! Hiç haberL 

miz olnıcıdı... Haberimiz olsaydı 
bir ucundatl da biz tutardık! 

Ne yalan süyllycyim. bu yıl 

ramazanın 'eçtli;lndcn benim de 
haberim olmadı; hoş haberim de 
olsaydı ucundan dahi tutmazdım. 
Pılavsız. hoşafsız. boreksiz. ma
karıoasız ramazanı ben ntdcyim? 

Bahçe meraklısı titizin biri 
durmadan bahçıvan değiştirirmiş. 
Tcsadü! bu ya: Her ı::ckn bahçı. 
vanın adı Ramazan. Nasılsa. gü. 
nün birinde sekm bir bahçıvan 
bu tesadüfü bozmuş. 

- Adın ne? 

- Bayram! 

bayraın11 durumuna 
korkuyorum. 

Allah kimseye vcrmcsın, deli
lerin zararsızları hoş adamlar. 
dır: 

Bunlardan biri, bir sun• koğuş. 
ta bir leğene su doldurmuş, ma. 
sanın üstüne bır iskemle yerleş. 
tirmiş, leğeni masanın dibine koy 
muş. kendi de lsk'C"mlcr.tn üstüne 
çıkmış. Bunu gören gardiyan sor
muş: 

- Yahu, orada ne yapıyorsun? 
- Aşağıda suyu yörmüyor mu 

sun? Yüzme öğreneceğim. 

Bir 'rabc:c· ağır 
surette yaralanJı 

Dün akşam üstü Rıhtım cadde
sinde atının ürkmesi neticesi bir 
arabacı ağır surette yaralanmış-

tır. 

887 numaralı olan. arabanın sa. 
hibi Sadık hastaneye kaldırılmış. 

tır. 

Yazan: Sadun Galip SAVtl 
- Yüzme öğrcnccekscn yük. 

sekte işin ne? 
- Dalacağım be! Balıklama 

dalacağım! 

- Leğendek i su az, kafan pa_ 
ramparça. olacak ..• 

- Senin kadar aklım yok mu 
benim? LeC,e:ıe dalacak de~lllm, 
yana dalacağım! 

Delilerin hepsi böyle akılsız: 
~cğıldlr. İçlerinde en akıllılara 
mantıktan yana parmak ısırta. 

caklar da bulunur. Mesela şu: 
Delinin biri tımarhane avlu-

sunda bir el arabasını aşağı yu
karıya sürüp dolaşıyor, fakat a. 
rabayı ter<:inc çevirmiş olarak 
gidiyormuş. Gardiyan bir arnlık 

yanına sokularak sormuş: 
- Arkada~. arabanı niçin ters 

tutuyorsun? 
- Ya;::ına yokl Doğru tuta. 

yım da içine taş toprak doldura. 
sın değil mi? 

Dclilcdn delilikleri sırasında 

akıllı olanları bulunduğu gıbl 

!'Onr:ıdar. hıç bir ı;cy olmamışca. 
sına akıllamıııları da vardır. Bun. 
lara misal olarak şöyle bir fıkra 
anlatırlar: 

Fransada Sıhhiye Nazırı bir tı. 
marlıancyı "'czıyormuş. O sırada, 

akıllanan. delilerden birini de ta. 
burcu cdlyorl2rmış. Tımarhane 

dlrcktcirli Sıhhiye Nazırına usul
ca: 

- Bakınız, bu adam. şimdi ta. 
nıarnile ıyıleşti. taburcu ediyo. 
ruz. dcrnış. 

Sıhhıyc Nazırı sabık deliye 11. 
tiratta bulunmuş ve mcslesinl 
sormuş. 

- Buraya 'clmtden önce ma. 
ranı;ozdum. Şimdi yine marangoz 
luk yap~cağım. Ya siz kimsiniz? 

- Ben Sıhhiye Nazırıyım. 
Bunu işiten sabık deli yanın. 

daki gardiyanın kulağma eğilmiş: 
- Anladım: Bu adam, delinin 

blrl. Çünkü ben de buraya gel. 

dlğlm zaman kendimi 
Nazırı sa:oıyordum! 

Harbiye Bir Anıerlkalı ı;-azeteci imparator· 
la nıüliıke.tta lıulunmu,. Gazetttınln 

uallcri 'e bunlara aldı~ı cevaplıır 

ıltinya ıııe..,clelerilc ilı:-ili olduktan 
hıı':'ka ıtikk.ıtc dcğerıiı;-ı ılola~ısile en 
oncmli noktalarını kıı.aca aşağı) a 

Pı!Avdan, hoşaftan bahsederken 
sozu nereye ;:ct'rd ık Hoşafın 

türli.isü cldu~u gıbl kuskus pıliıvı, 
bul&ur pılavı, pirınç pılavı var . 
dır ama pılav dcyınce insanın nııkledi~·orımı: 
aklına pirinç geliyor. Mubarck, - Bugünkli dünya hakkında ne 
hemen akla gcldıği gibi piy:ısa)·a diio;iıııii.yor.,unuz? 

de. gehc mesele yok Fakat haf- - Rugüok li diın.ra, hiç ~Jmu"a blr 
tanın mar.zaralarında böyle bir ııahada, birkaç ene en·elkl dünya-
şcy sürlilmüyor. dan 1) idir. .\rtık bugün mueretle-

Esktdcn bir pirinç tanesinin rlrı, sôıdcn dönmelerin, taahhütten 
ilstür:e ayet yazan hıı.ttatlar var. caymaların yeri ~·oktur. Bugün bir 
mış. Şimdı bir pırlııç tanesinin I millet başını kaldırıp: «Sizinle bir· 
üstüne koskoca bir vurgunculuk ilkte» \e.ra cı:~lze kar~ı barbedlyo
tarlhi yaz.an açıkgözler peyda ol. rum» dl~ebUlr. 
du. 

Yıyccck maddelerinde durma. 
dan yiıkscllşkr•r. bu açıkgözlerin 
marifetli oldu~unu biliyoruz; fa. 
knl. her ned. nsc haklarından sc. 
lemi~ o ruz. 

Nasrct11n Hocanın karısı blı; 

küp pekmez alarak bodruma yer. 
lcşlirın!ş. Hoca pckmcı:I yemesin 
dıyc de kiipiii' agzıııı kapamış, 

::ıiclmil' bağlnmış, balmunıu ile 
de mühiirlcmi:;. Ilcca. Işı anlayın. 
ca dibinden bir delik açRrak kü. 
piı :' nrı yarıya boşatmış. Bir slin 
canı p·kmeı: isteyen kadı.ı kii
pUn ağzını açıp da pekmezin yıı. 
rı yarıya lndı~inı gori.ince !crya. 
dı basmış. 

- Ne o!dun karı? 

- Dünyanın dersten faydalandı· 

ğını ı;ıı nıyor musunuz? 

- Dünyanın nihayet geı;mı, hata· 
!arını anladığını sanıyorwn. Harp lnt 
:ıanılrlıktan ıııonra da bu hataların 

unııtulııııyatağından emin olmak ls• 
terim. 

- ~iz~ göre bu harp ne zaman 
ha~lamı";otır \C kim çrkarmı,tır~ 

- Yirmi yıl önre ttalyanlat Yu
nanlıların Kıırru adıu.ını i"al ettiği 
ı:aman hll":lamıı:tır. Jaı>oolar Mançu· 
riye taarnız ettikleri ı.aman başla· 

nııştır. lto&lyanlıır rncmleketJml J~gal 
cttiklrri zaman da kaı;ınılmaz bir 
hale ~elınlştir. 

- Ru lıarııt.cn sonra. dünyada ı.-u

rulacıık milletıera.rası nlL&m hak· 
&.;ında ne dil'itlnüyorsunuz? 

- Pekmezim! aşırmışlar. 
_ Küpün nğZJill açık mı bı. - Efer umumi bir pofüı \'llZifcsi 

raktın? görecek hir nıllletler eemiJcti pro· 
_ Yok canım.' kııp~lıydı, sıın. jcslnin tathlkı kabil de,i:il~e millet· 

sıkı bağlı,vdı. mühürlüydü... lcr nıiinık.iin .olduğu kadRr ~·r~ılı~lı 
Hoca ı:;i bilmcmczlii;c vura. l 8cnırıatı hz::rıoe kurulmu., hır l-:bır· 

rak: ligi yaılfnıılıdırlıır. 

Sakın karı. demiş, küpün ilhanı ctrnel< isteıli~lnlz ~t'J 
altından bir delik açıp da pckmc. ıııilletll'r hesabına. fazla ŞÖ\'lıılyclik 
z.I çckmc~ınlcr. olrnaı. mı·: 

- İlahi Hcca. ne budalasın! - Ro.)le hir ı:cyi ne ilham edlyo· 
Dipl~'l delik açıp pckmC'7.I çek- rıım. ne •le tıckliyorunı. l·akat ıı.rar 

scler hiç iistündcn mı rk"ll r:' 'l' Unılt ettl;tinı nl'l<la şudur ki dün· 
(De\amı ~a: 3, ü: J de) (~) )a lılr bthı, ııılllctlcraraıtı lşlılrllğhıln 

her milletin menfaatlerine feı;lrll blr 
hlmıct ol;ıcağıuı takdir cdccektlr. 

* 1 Habe.'! Iınrıaratorunıın heııledlğt tı· 

Müphem bir anlaşma 
1 mıdlrı lılr glin grrc;ckl"':'"""l"i te· 
1 nlf'nrıi crlrlinı. l 'akat bu tcmrrıninıi'T, 
1 c~kllerln «temcnll muhal» dcdlkll' 
1 ri dnı.tcn nlnıa.,ın ! 

e5) ulgar ıılyaııi ma. hfillerl, Kus • ruya t~J;lltereye J~pdauk bir !al- ı KÖR KAIH 

~ ccphP.t>inde Alman bu~·iık la- d~rma •.le hiçbir alaka,,., ~oktur. ln· ı --------------
ıl .r.l · 1 tidl'·I 11 ıı;-ıltercnm, adalarına kar .. ı ~·ıı.pılaı·ak arrur.unun ~ona er •.: nı . ıı .. eı - . · V - r a T 

1 Al .
1 

J mıinfcrit bır Alman t11arru1una kar- ><ı:ı JOr ar \e manva ı e aponya ara- _ 
d 1 ·a · ld k : . 11 ıo;ı her .. ahada durmaılan haı:ırlanılıı.ı 

ı;ın a nı;ı ere.) e sa ırına ı~·ın ı r İsf' günlük ola~ ları lntlı:amla taklıı e- l<~dirnc TUrcarlarından Ahmet Es 
e.nta-:ına yaııılı\ıgını sarııy orlarınış. mcn'ln a""abc""Si, komıı;voneu Rıd· dcnlerin ınalümudur. t> ., ., 

Stallngrad dli':'sün dü,mcsln, hay- van Esmcn"ln \"C Merkez Bankası 
d• dl il ki R 1 -~ı ıl k. .., Rt:J,EUU'Y.i\1~ l\IUCADF.LE~I ı .)'C m us c·f'p ı.;., 11 e ı n • kambiyo şr.fl Elcrcm 1'::snıcn"ln baba· 
maıı taarruzu :.ona Nrniştlr \C hay- Gaı:etelerin hemen hf'Jhinde muJılc sı sabık Ktılektıpı ve EnılnönU Mall· 
di kabul edehm ki Atman~a Jngiıtc- \ Crirce~ine ayni lıa\adi.,: Belediy c ye Tnhukkuk memuru 
reye saldır3<'aktır. Anlıyamaılığun 1 lntıkarla mikadele-'·e ba.~ladı. H. ll.\YRI E:-ı)IE!' 
nokta ~udur: Ar~da yapılrlı,ıtı ı.anı· ı Beledi~emlzde bö~·ıc bir mlicadf'l.e vefat etmiştir. Namazı buglin ö~te 
lan anla')ma~·a gore ,Japonya lngll· kabıli~ etı olduktan '>Onra bu l~e nı- yin TNwiklyc cami inde kılınacak vı 
tcrc.)'e naı; ıl ~aldıracaktır! l"ok Ja- ı <:in lıcniı1. ba<;ladrğı merak cd. ıı:c·ek 1 b,erikö; mc~arlığına defncdilccelüır 
pon;yanın lnglltereye saldırmasından ŞC,Hllr. Bunun ce,·abı olsa. ol!ia ıhtl· 

maksat Hlndbtana 1<aldırması ise bu 
1 
k[ıra ba,ıamak iı;in te<'rübcı \C me- ZAl'I 

hesaba katılalı bir ha,,· ıı zaman olu- ra!<lme Hizum olmadcf;ı, lhtlkarla. 
~ Jllalalyu lisesinin 1 nci sınıfından 

' ·or. Uzak :;arktan gelen haberler nıücadelcy e ba!zlamak için lııe hun-
J nldı~ııı1 21 ii No.lu tasdiknameyi za· 
Jaııon'ıı he .. abına nek parlak d~ll- tarın her iklı;ine de ihtiyaç olıluğu- yl tt' .... 1 • 1 ~ d k·ı • · " ~ı- c ıın. ,, en sını a acabım an es • 
dlr. Bir taraftan ('inlllcr, bir taraf.

1 
dur. ' . . hUk U kt 

sının nı vo ur. 
tan da Amerika ile A\·u .. tral~·a git- cMyctl ha,yr, akıbeti ha.yrıı diye İS.)6 No.lı Bedi ::,oııer 
tikçe artan başarılarla ,Japonları u~-

1 
bir .,ör vardır. Biraz ge~ de olı.a ar- ,-

raştırırken Hindistana. bir hüt·umun tık ba,ıamış bulunan müc.adelenln " 
kimin he abma faydalı olauğı dı.i- hepimizin hayrına. neticelenmesini bir B Ü R S A 
şüniılecek bir noktadır. Kaldı kl Ja- an e\ ,·et görmek en büyük emellmlı
ponlar her -:eye rağmen Hlndistana. dlr. 
ııaldır;alar bile bunun doğrudan doğ· TATLJSERT 1 
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Kralları n merakı 

M ilyonlıırca insana hükmeden 
kralların tuhaf tuhar meşgu

liyetleri ,·ardır. 

leseld; J6 ncı ı.uı iyi bir dcrnlrcl, 
Çar 1'"1kola bir l\lujlktcn daha fazla 
ziraatçı lnıt.ş. Zamanımızdaki kral
lara gelince lnglıtere Kralı Echard 
\ il, bo' zamanlarını yün brgUsıı J nıı 
malda gcçlrlrml . Bulgar Kralı Bo
ri in en büy iik ZC\'kl lokomotif kul
lanmakmış. E ki Belçika Kralı Al
bert makine tanılrelliğl yııp:ır, ls\'eç 
Kralı Giista\· ise beJ az iş i-:leıncye 

can atarnıı':. ltalya kralı laboratuar 1 
lşlerJle meşgul olurmuş. 

Diğer bl~ok krallar umumiyetle 
guzcl ıtanatlarla uğraşmaJ ı &e\ erler- ı 
rulş. Mesela; talih 11. Portekiz kralı 
Don C'arlos ıooo Parls erglslnde bi-1 
rlncl mültlıfatı ka7.anıın bliylik bir I 
re ~am, Kraliçe Ellze.bet blr edip ,.e 
nıu iki ,lnas, nomanye. Krnllccsı Ma
rl plJCS muharriri imiş. Boş zaman
larını l>Uylc keJ fi işlerle geçiren bu 
kral13r ara ında tahtıarıoı kaybe
dı:nler şimdi araba eski Rom3nya 
Kralı Karol glbl 'll'PkB mnğııza"ına 
benzer bir Jer mı açmayı düşünü-, 
)Orl&rf 

8ERÇE 

- Jcrry sen misin? Jerry. 
Scslnı tanıyan köpek ulumağa ba,. 

ladı. 

- Zavallı Jerry, semi de mi yalnız 
bıraktı. Zavallı kdpeğim... diye söy. 
lendi. 

Tekrar sokaktaki tahta sıraya gelip 
oturdu. Neden sonra bir otomobil gelip 
evın onilnde durdu. 

İçinden Mont! ve- bır kadın indi. Kadı
. ı tanıdı. Tahmin ettiği gibi bu Jcannlne 
Pcrclcr idi. Jeannlne'ln kocası bir haftalık 
bir seyahate çıkmıştı. Ertesi günü gcle
CC'kU. Demek ki beraber bir yere YC'.mc
ğe ve dans ctmcğe gltmi~lcrdi. Şimdi de 
) •re beraber geceyi geçirmek üzere eve 
c.önmüşlerdl. Kaç defalar aynı şeyi Gla. 
dys de yapmıştı. Yerinden fırlayıp onla. 
ra. koşmak istedi. Sonra: · 

- Bu halde kendimi gösteremem. dl. 
ye oturduğu yerde kaldı. 

Böyle azaplı bir gecenin sabahrnda 
kim b!Jir yüzü gözU ne halde idi. Bu ağ. 
hımış, ıstırap çekmiş hallyle muhakkak 
ki ya5lı görünüyordu. Göz yaşları e.ncak 
pek genç yüzlere yakı.,<'II'. Onları yağmur. 

dan nemlenmiş bir çıçek halir:c getlrlr. 
Jcannlne ağlıyabillrdi. He'lüz otuz yaşın. 
dn bile yoktu. Göz yaşları ona yakışırdı. 
1'"akat Gladys sevdiği Mor.ti'nin karşısın. • 

cia ağlıyamazdı. Çünkü yaşlar yüzünü 
ort-t>n boyaları eritir, foyasını meydana 
çıkarırdr. 

Yazaıı: İrene Nemlrovsky 

Eve glrd!Jer ve kapıyı kapattılar. Gla. 
dys bir müddet çeneleri titreyerek elleri 
birbirine kenetlenmiş btr halde durdu ve 
bu kapıya baktı. Odada ışık yandı ve 
pancurlardan sızdı. Biraz sonra söndü. 
Gladys de evine döndü. 

xıx 

Haftalarca bir çok defalar Gladys, Ber. 
nnrd'ı görmcğe gitti. Bu sefil odada garip 
bir rahatlık hissediyordu. Burası onun 
lçln, riyasız ve korkusuz yaşadısı tek yer. 
dl. Burada yorgun ve ihtiyar bir kndın 
oldui;unu burada iken rahatça hisscdi. 
yordu. Daima dik tuttuğu boynunun bu. 
ruşuklarını, inci gcr::Iar.lıg?ı altında sak. 
ladığı krvrımlarını germekten vaz geçi. 
ylr. çökmüş vUcudiınü keır.dl -ııaıınc bı. 
rakıyordu. Bcrnard'ın sevdiği kadını ta. 
nımak Jstcmlştl. Bu narin, zayıf, saçları 
perçem halinde kesilmiş bir genç kadın. 
dı. Derin ve zc.kl sözleri, dudakları gü. 
lcrkcn bile gülmüyordu. Dalma ciddi ve 
Adeta karanlık bir bakışı vardı. Bazan da 
aksi olarak yüzü ciddi ve dalgın iken bu 
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gözler alaycı blr parıltı ik ctvıl cıvıl olu. 
yordu. 

İsmi Laurette idi. Dünyada bir bej 
rengi tayyörden. çiçekli bir bluzdan ve 
bir bereden ba;ıka elbisesi yoktu. En so. 
guk havalarda bile bunları giyiyordu. çı 
çc.kli kumaştan bluzunu akşamları yıka
yıp ütülüyor ve ertesi gün yine arkasına 
takıyordu. 

J>.arlsln Montparnnsse mahallesinde ya. 
~yan bu kızların ne hakiki isimlerini ne 
de kimin nesi olduklarını hiç kimse bil. 
mczdi. Bunlar karınlarını kahve ve çö
rekle doyururlar. Kimseyi fazla meşgul 
etmezlnr ve sünün birinde ortadan kay
boluverirlerdi. 

Gladys ı;er.ç kadını sörüncc Bcrnard'ın 
onun için kendisinden paı-a istediğini un. 
Jadı. Tanıştıkları sun üçü oturuyorlardı. 
Dışarıda si.irekll bir yağmur ya~ıyordu. 
Laurettc cksürfryordu. Göğsünü hırpalı. 

:'-an bo{:;uk, milzlç bir öksürükle vücudü 
sarsılıyordu. Bernard dayanamadı ve: 

- Şu kızı İsviçrcyc göndermek lazun. 

Ne olur bize biraz yardım ediniz. Ben 
hayatımı kazanmak istiyorum. Fakat iş 

bulamıyorum. 

- Ben. varım ya Bernard .. Ben size ..• 
Bcrnard büyük anne.sinin sözünü kese

rek öfke ile: 

- Ben sizden para istemiyorum, dedi. 
Bana para. vermeyiniz. İş bulmama yar. 
dım ediniz. Alnımın teri ile para kazan. 
mak istiyorum. 

Zcn;;ln kadınlara mahsus ahmakça !:;!-: 
safiyetle Gladys: 

- Pek ala ka.zanınız. Bu güç bir İ§ dc
ğiJdir ya .. 

Dlylnce Bernard acı acı onur.la alay 
etti ve: 

- Siz öyle mi sanıyorsunuz? dedi. Dün 
ya ile bu kadar mı alakanız yok. Nasıl 
bir zamanda yaşadığımızı fark bile etmi. 
yorsunuı değil mi? Hala kcndinizt harp
ten evvelki bolluk ve refah içinde za':1r.~. 
d(yorsunuz. Bu süzcl rüyanızdar. baka. 
lım ne zaman uyanacaksınız? 

- Size istediğiniz kadar para vereyim 
Bernard. Fakat iş bulmanıza nasıl yar. 
oım edebilirim? 

- O kadar dostlarınız, ahbaplarmız 
var. Mesela nazır Pcrcıer'yı tanıyorsu-
11:.uz. 

- Hayır, hayır. Bu mümkün değil •. 
bunu yapamam Size çok para vereyim, 
fakat bunu yapamam. 

Pcz.cta 1:!.9375 
İsveç kronu 31,16 
ESHA'.\1 n TAH\lLA'l' 

İzmir Esnaf ve Ahali 
Bankası 

r- TAKVİ~"i ~ 
11 BİRİNCin;ı:;RiN 1912 

, PAZAR 
l AY 10 - GUN 281 - Hızır t;,9 

ı ! RU~ll 1358 - El'LfJL 28 
i t lfİ('HI 1361 - RA:\IAZA!'J 30 

GÜNEŞ 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
İMSAK 

ZEY \;_. ı:z' -..·} 
7,07 ı 2,:!!> 

13.01 6,:?4 
16.10 9,33 
18.36 1:!.00 
20.07 1,30 

5,29 10,52 

SADA.KAi l"ITIR 

Bujday u.nundan 

Kuru' Para 
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En iyi iyi 
K1U11Ş Kurut 

lM 
Bayram nama~ 

Sa.a.t Dakika 
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10 Blrlnclte ,rl n C:nmarteıl Alıt••• 

( istiklal Caddesi L A L E Sineması Karşısında ) 

ISTANBUL GAZiNOSU 
Pek Muhteşem Bir 

SA Fi YE ve 
GALA 

SAZ 
ile Açılıyor. 

HE VE Ti 
8~tekir Tanburi SALAHADDİN PINAR Klarnet SALİH - •llYUCUlar: 

kanuni AHMET YATMAN Keman SAİM AGYAZAR 

Ciiınbuş CEMAL Kema n MAKSU'... FARUK 

Bayanlar: FAİDE - İzmirli MFLAHAT - BİRSEN - SANİYE - CARİDE - NER!\IİN - · ~ERER 

NIUAMM 
ALABANDA 

ER ve ARKADAŞLAr-

100 CO GONl'J Revüsünün 
Yeni dekor ve yeni mizansen ile salonumuzda devam edecektir. Gazlnomuzun iç açıcı dckorlarırı, 
bcynelnıllcl §Öhretı haiz ve No mandiya tra.nsatlantlğlnin dekorlarını yapan. M. SÜ. hıı zırlamıştır. 

Telefon: 40574 

Hindistanda yeni Başvekil 
Karaş!, ıo (A.A.) - Slnd Başve· 

kili Allah Balchsh'ın istifasından 

sonra, Slr Gulam nu~eyin Hidaye
tullah'ın milli birlik kabinesi kur
ma~a muvafakat etti~! sanılmakta· 
dır. 

·. 

Asırların eşini göremlyet'eğl ... 

11 • 10 • 9iı 

~ 

Sinemasına gidip sir.ema fi.le· ı 
minin çapkın yıldıı.ı: 

r. i N G E R R O fi E R S'i 
seyredenleri kahkaha ile giU

dUren, eğlcndıren 

HANGiSiNi ALAYIM? 

Mllyıuların benzerini yaratamıyacafı." 

GilnUller ln azametine esir ola<'afı bir şahPserıll r. l 'el: 18395 
TAX slnen1ala-DiKKAT: Bu fJlm a yni zamanda 17.mlrde LALE l e 

rrnda da gösterilmektedir. m••••••• BugUn saat ıı de tenzllAUı matine ••••••'llW ----- - ---=-- ------ ----
L+..r , \ '• ı 'ı • :. • • • ' ' j . " ;~ -~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralj!, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında günde 9 kaşe alıJ!abilir. 
• ~ ' ·.. • "lı ,, • -



Eskilef e y ni 1e r 
@rasında bir mu a 
Eski sporcula·r arkadaş!ık hissiyle 

birbirine bağlı insanlardı 
Şöyle dUşllnilyorum da o geçen l Nıhattan evvelki takım kaptanı Ne· 

&tinler gözümün önüne geliyor. cıp Şahin, herlH~sle arkadaş, herkes 
Fcnerbahçe • Galatasaray rekabe· tarafından sevilen bir adam. 

tinin en hararetli ~Unlcrlni ynşıyo- 1 Işte eski futbolcUlerl. eski sporcu
ruz. Bır sarı kım11zı • urı l!'icıvert tarı birkaç mTSna ı ôlmakla beraber 
karşılaşması haftanın, hatta ayın bu hislerle dolu görüyoruz. 
mevzuunu teşkıl ediyor. Tramvayda, 1 Gclelım bugüne: 
vapurda, trende her nerede olursa Ne acıdır ki, spor hayatında, spor
oısun Uç kişi yanyana geldi mi, Ga- cular arnsınd<ı arkadaşlık hıssı dıye 
ıatasaray yenecek, Fenerbahçe ye- bir şey kalmamış, herkes birbirinin 
necek diye bir mUnakaşadır başlıyor, 1 

goztinll çıknrmaga bakıyor. Yalnız 
maç gllnU bir buçuk saatlik oyun bu iki kli.lp ara mda değıl, eyni klüp
içinde );rmi iki ktşl blrblrine dllş· te ve ayni çatı altında da vazıyet 
man, her şey ortaya konuyor, her- , böyle ve çok acı .• 
kes: Sporcu, her şeyden evvel hislerin-

- Beni anam bugUn için doğurdu, de samlmt olması ıtızım gelen insan-
der gibi birbirini yiyor. 

1 dır Ba""I ı k 1 d ff . f • ı. ı ı o mıyan yer e muva a. 
Maç bltıyor, ondan sonra bir tara 

maçı kazandığı halde oynayanlar kıyet Umitlerı de tablatlle kırılır, a-
sankl onlar değilmiş gibi ldarec11er zalır, hattA lmkfı.nsız bır hal aiır. 
ortada olmasa da can ciğer kuzu Bir klUpte, bir tnkımı muvaffakı· 

GaJatasaraydan Saliın 

\ 

~~- • 

. · ·~·· 
J 

'İ -
. ' ../ 
~ ~-•' . 
,......._ 

G.S:u-a.,rm kr;vft'lf't1i fut'bftkülerlnd• 
müdafi Farok 

. .. 
Galata.saraydan Eııve.r 

açlar-ıni 
cü hafta 

G. araglıları, bugün ilk 
defa sahada göreceğiz 

sarması... yete doğru götbrmek için her şeyden FencrbnhçC' ve Şeref stadlarmda ,- - arasında olacaktır. 
o gUnle!'dc spor, spor olarak ya- evvel bır samimiyet kurmak ve o bugür. lik maçlarına devr: m edl:e. ' Her tkl takımın bugiine kadar 

pıtır, sarı ı~clvert. sarı kırmızı kıır- çatının altında bu havayı csUrm<'k 1 cek, y.ılnıı: Fenerbahçcnin Mersin 
1 
yaptıklarr maçları g özününde tuta., 

şı karşrya gcldl.ğl zaman kazanmak lfı.zımdır. Bır ıdaıcclııın başlıca va- 1 seyahatı dolayrsllc Beykoz karşı-' Irak bir tahmin yapmak icap else 
ııl'Sl hakim o ur, yalnız renkleri !çın zıfc"i de bu olmalıdır. Eğer o ktup- taşması t hır cdllm•Ş olduğundan İstanbulsporun galibi~ eU tabii bir 
çarpışırlar, fakat oyundan sonra da: te, o takım ıçınde snmınııyetı boza-ı ou nıüsrıbakn y::ıpılmayacaktır. netice c.lur. Ma<'maflh şunu dil 

_ E, ne yapalım, onlar daha ıyı cak bır ınsaıı vıırsa, dıgerll·rlnı de BugUnku llk maçlarım:l en alfı- unutmamalıdır k . Sülcynıanlye ile 
oynadılar ve kazandılar ... demesını zehlrlememt:Sı ıçın 1cda. etmek cn

1 
kalı tarafı Galatasaraylıların ilk istanbulspor arasında sarı kırmı:t.ı _ 

bilirlerdi. ı dog"ru hareket o ur karşılaşmalıırmı bugun yapmış ol_ ı;arı lflclvert rekabeti g ibi ezeli de. 
o geçen gUnlerln sporcularını gö· Netıce olarak şıınu söylemek la- malarıdır. Onun içindir ki, bugun necck bir rt>kabet vard1r. nu reka. 

rUyorunı. Şu iki kllibiln sembolil Zc· ı zımdır ıu: bır kltipte rııuvnffakıyct biitün al.'ıkay1 Galatasuray mııçı bet de sürprizli ır.ellceler doğura. 
ki ve Nıhat. Ikl candan arkadaş, onu kuranların ve temsıl edenlerin toplayacaktır. bı!lr. Onun iç indir ki, SLileymnni. 
gilnleri geceleri beraber geçıyor. Iş tam bir arkııdaşıık hıssıle birbirine ı Şımdi bıı maçlar üzerinde rnüm- yenin iyi bir netice alnıasmı da pek 
'ıayatındıt birbirinin yardımcısı.. ı bağlı oımıılan ve bağlı ıı.aımaıarı ıle kiın olduğu kadar düştıncelerlınizl uzak bir lhtlmal olarak görıncme-

0 Galatasaraym nAracı futbolcUsU, kablldır. kaycl& çaiışalım. lldlr. 
Gn:atnsarny _ 1'akslm Vefa - Davııtpaşa 

Biliyoruz ki, Galatasaraylılar Şeref stadında ıkl el mncı da 
,tad htss~sı dolayıs.ıe llkten çeki. Vefa ile Davutpaşa yapacaklardır. 

Oevlet De:r.iryolları Adana 6 ncı işletme 
J:rlerken bir şay1a olarak da !arı Bize kalırsa gü Un en nlaltnlı mil. 
kırmızılıların bu sene ze.yı f olma.. ıabakası bu olncaklır. Bırınd ilke 

ları münascbetıle oynamıı!c iste- daha bu senç g iren Davutpaşalılar 

~ i kendine yazık 
ed~n G~· ~at ~r y 

'anlış bir düşünce binlere~ Ga· 

latasaraylının heyecanını öldürdü 
Stad hlsseskden doğan ıhtllfır, 1 Bu sene sarı kırml'Zıhlarııt sene-

lış bir duşiınce Galatasaray vi 1200 lira için kopardıkları fırtı. 
ltlLibümltıu Fcncrbahçe ve Galata. 1 na ve bir h.ç için ortalığı altüst 
saray karşısından çekli. Sarı kır. 1 elmelerl, ilkten çekilme kararları 
..,ızılılar bu ı;uretle her iki maçta I ~nmpıyonada ıne tad ve ne .:le tuz 
t puvan kaybettiler. bıraktı. 

Şampiyonada dort puvan fark ı Yukarıda da kaydetUğlmlz g!b. 
çok biiyük bir şeyd ir. Bilhassa as ' şamp•ycııada kendisinden hiç bir 
akımların kuvvctıı rakipleri kar- 1 şey bekknemeyen bir Galatasaray 

1ısında dört puva. lık blr farkı ka.. I takımının ikinci sınıf klüplere kar
patmaları lmkiinsız denecek kadnr Şı yapacağı maçlar ne alfıka uyan
zc rdur O halde sarı kırmızılıları ' dırabilir? 
daha ş nıdtdcn şampiyonadan uzak. ı Demek oluyor ki, bu sene İslan 
Jıışmı~ ve meydanı ezeli rak!bl ı bul şampiyonasında bizi alakalan. 
IJ'cııerbahçe ıle Be;ilktasn bırııkınış d:rabilccck ve şaınpiyor.ada puvan 
görüyoruz. \ azlyetlndc dUı:ündlirebilecek iki 

Yıllarca evvel İstanbul şamplyo. Fcııerbah~ - Beşiktaş maçı var 
ı•asının değ.şmez iki namzedi var- dır. 
fü. o da iki ezeli rakip Fenerbah. Bundan zarar gören yine G alata. 
çc ve Galatasaraydı. Çok seneler s.ıray kliibümüzdilr. Evvelce de 
bu iki takım arasına giren olmadı. ktıydcttlğlmlz gibi evvela bir sene. 

üzerinden seneler geçti. Merhum ilk spor faaliyetini hiçe h:dirmış 
Şerefin yılmadan çalışması, kc• dL ve takımını heyecan bakımından 

ölnı Ceda edecek derecede didinme- sıfır der.ccek bir vaziyete sokmuş. 
si Beşiktaş takınıını da b irinci pla. tur. Çünku şampiyonada ümitsiz 
na çıkardı. Bu geceli gündüzlü en- b ir vaziyette ve yalnız egzersiz 
lışnıamn. tnm mi.ik~fatını göreceği mahiyetinde oyun oynayacak bir 
b ir :;ırada Ş..ref gözlerini hayata takım oyuncusundan sahada ener
kapadı. Fakat jk! ezeli rakip Fe- ji beklcnebiJlr mi? 
ncrbahçe ve Galatasaray arasına 1 Demek oluyor ki. Galatasaray 
~!ren bir takımı memleket futbo. taraftarları bu sene kett'allerin! 
luna hediye elti. t<ıtmln edecek bir maç seyretmek. 

Beşlktaşın bu iki takımın arası- ten mahrum cdl!mişlerdir. 
na girişi öyle bir giriş oldu ki, çok Demek oluyor ki, birkaç ~dare
gcçmeden birinci plana çıktı. İşle cinin yanlış düşüncesi, pire yüzün. 
ondan sonradır ki, İstanbul şampl. den yorgan yakmak kabilinden 
yonasının kuvvetli namzetleri üçe har!!'keUerl, ilk maçlarrrdakı he. 
çıktı. Fcncrbahçe, Beşiktaş ve Ga. yecanı yarı yarıya indirdiği gibi 
ıatasaray.. . binlerce Gala:asaraylının da fut. 

Namzetle rin. üçe c;ıkışı llk maç- bol zevklerllc oynamak neticesin 
!arına tabiatn.e daha büyük bir vcnniştlr. 

Aı-thrnıa, Eksiltme I<omisyonu 
Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 1~. 225 lıra tutarı muhtclıf ebadda 135 M/ 3 ildncl 
mcdlklerl de sbylcr- mekte ldı. B:r futbol meraklılarına parmak ısır- hız ·verdi. COKE 

mıf kereste şartnamesı veçhıle 26/10/942 pazartcı;ı günü saat 16 da 
l<apalı zar! usuH e Adanada 6 ncı işletme müdUrlUğU bınesında eksilt· 
meye çıkarıl.ıcnklır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin 1366 lira RS kuruşluk muvakkat teminat 
akc;elerlle kanuni lkametgn.h vesikaları, Tıcaret odıı.cır vesıkaları nüfus 
kfığıtıarı ve 2190 numaralr kanunun emrettığı şckılde hazırlamış olduk
lan tckllt mektuplarile birlikte aynı gUn eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyon relshğlne vermelerı lAzmıdır. 

Şartnameler Ankarada 2. ncı işletme, lstanbulda ı. ncl işletme mU
fürlUklerlnden Mersin ve Adana istasyonlarından bedelsiz olarak tedarik 
edllebllır. ( 445) 

Dikkat 
1 kinci i 1 an 
5/ 10/942 

Istanb~I Ticaret ve Senayi 
Odasından: 

Bll•••• labrlkat6rler Ya ıa11a1ı müeneıe s:a
ldplerl Ilı keza ller nevi blflk Ye ktiçEk imalatla 
lftlgal odonlerla nazarı dikkatine : 

Odamıza kayıtlı ,.e kayıtsız fabrıkatorler \'C s nayı mUcssese sa
hipleri ile keza her nevı imal. tla ıştıgaı eden atölye sıı hlplerl llAn ta· 
rlhindcn itibaren en geç bir ~· zarfı,da odamız ~n .ayı ~ubesı mUdur·u
ğilne şifahen mOracantıa. tevzı ed lmekte olan sanayı lcllınc ait bed ı,,ız 
matbu beyannamelerden alarak ıkmal tlc sunayı ~UbC3ı mtidUr,UğUnc 
lmza mukabllinde iade etmeleri ehemmiyetle ııca olunur. 

Müddeti zarfında veya müracaat etme•cten ıstınkiiC edenler ticaret 
~·e sanayı odaları kanununun maddrl nıahsusun:ı tevf,kan t&~zıye edı
leceklçrdı;. 

NOT: Odaya kayıtlılar sıcıl vesikalarını Jlayıt ız ar ıııe Unvan tez-

şayi dan ibaret olan ve kulakl1!n Fenerin )·tnl Kaptanı Kale<'! {'lhat tc;cak dereceler aldılar. Futbolda ---------------------------
kulağo dolaşan bu haberlere biz ı>ürprlz ancak bir defa cl 0 billr. Mu 
inanmak istem rnışt k. Onun içın. I F enerbahçe va!faklyetlerlnl devam ettiren bu 
dlr ki, sarı kırmızıhlarm bugün gençloer, kazandıkları galiblyctle-
~:apacakları miis:ıbnka ayni zaman. ki u·· bu·· n de rin. kuvvetle elde edildiğini, eski 
da bu rivayetlerin ne dereceye ka. bir tabirle kılıçlarının hakkı oldu. 
dar dogru olduğunu da gi:istcrccek Fcnerbahçelller bu ser.e ilk maç ğunu gösterd lcr. İşte biz bugOn 

Sofya muhteliti 
Cümlıuriyet bayramında 

ve bize takımın vazlyci'ni de an_ !arına kuvvetli bir şekilde girdi. Vefayı bu genç ve ateşli takım 
!atacaktır. Şurası muhakkaktır ki 'ler. Başlıırına geçen Hacıbekirzade karşrsında nazik bir \'azlyctle gö. gelerek 
Galatasaraylıları bugiin Taksim , Ali Muhittin gibi bir ldarecınln rüyoruz. Ufak bir ihmal derhal üç maç y apacak 
karşısında tam kadrc.larile görece- bilgili çıı.lışmaslle yine bu sevilen galibiyet lbr.esinl Da~.utpaş~ tara. So!ya mu~tclltlnln üç maç yap. ! Sofya muhtellti lstanbula çok 
ğlz. 1 yuvada samimiyet havası csmeğe fına çevirebıllr ve boyle bır gale. 1 mak üzere Istanbula geleceği sa- kuvvetli bir şekilde gelmektedir. 

Uzun zamand:ınbcrl maça susa. 1 baela.dı. be de sürpriz savılamaz. t ı d h • d' 1 k , Udi ,. • •. zc e er e a\i a ·S o ara \er · Viyana ne yaptığr maçta gnllblye. 
mış bir Galatasaray takımı neka_ 1 ÖJ;rcı:dlğlmlze göre Fencrbahçe_ Beşiktaş - Kasımpnsa Fenerbahçe ve Beşiktaş kliiple-
-ın .. çalışmamış ve anlaşmamış bir 11 lciarecller bu sene birinci futbol Şeref stadının son korşılaşması rlmlz tarafmda" davet edilen Sof ti elde ettiği kadroyu muhafaza 

tt d 1 1· · ı ı .• . ıe e e ~sn Taksimi yine ko- takım kaptanlığını as bir futbolcu da .stanbul şampıyonu Beş ktıış a ya muhtellti Cumhuriyet bayra. etmektedir. 
layııkla mağlup edeceği~! evvelden olduğu kadar idarecilikte bize ile. Kasımpa~a arasır.da olacaktır. Gc- mında gelecek ve birisi Fcnerbah- Her iki klübümüz bu maçlar 
kabul oetmek b r zarurettir. Tabii rlsi için büyük ümitler vadeden ve çcn sene ilkte muvaffaklyctli de_ çc, di~ert Beşiktaş. üçüncüsü de için mUştercken bir çalışma prog. 
netice sarı kırmızılıların Fener arkadaşlarlle olan Y!'-kından alaka. rccclc.r. ala.n Kasımpaşalıların bu Fenerbahçe _ Beşiktaş muhtelltlle ramı hazırlayacak ve a.r.trenman. 
stadında yapılacak bu maçı farklı ' sile idıtrccllerlnln · tçsiıı etmek iste. ~ene ıyı bır vaziyetle olmadıkları clmak üzere üç maç yapacaktır. 'larınn. o fekilde başlayacaklardır. 
bir .şekilde knzanmnlarıdır. 1 dikleri samimiyeti C'faha ziyade tak :yaptıkları oyunlardan anlnşıldı.Ifor 

ls1J nbul ııor - SülcymaniY'C 1 vlye edeceği muhakkak ~örülen ne olursa olsun Beşlklaşın maçı 
Şeref stadının ilk blr~ncl kilnıc l Cihada tevdi etmişlerdir. 1 biiyiik bir farkla kazanması bck-

maçı da istnnbulspir • Sülcymaniye ---- _\ leneblllr. 

BOKSOR KOÇOK KEMAL'İN KABRi 

Kulekapı Maliye Şubesi Tahsil 
Şefliğinden : 

Şubemize kazanç vergisinden borçlu mllhendls Isak Tarnapoıa &it 
Arapcami nıahalleslnin Voy\'oda caddesinde 69 No.lu mahalde hıiclz 
altrn!I. alınan eşyalardan peşe! boru ve malzemesi, Bergmann mal· 
zemesl, zil malzemesi, tel ve kablolar, Antlgron malzemesi, akümUIA· 
törler, !Aınba glopları, reflektör ,.e projektörler, şalter ve demarörler'. 
voltmetre ve amper metre ve voıtmetreleri, elektrık ss~t tcslsau, hur· 
da demir, Oryon marka radyo'ar, radyo l:'l.mbaları \'e daha bazr malzc· 
mc e-şya, 19/ 101942 pazartesi gUnU saat ondan itibaren mezkfır mahal· 
de aleni :nUzayede sııretllc satıl caktır. 

Du hususa daır daha fazla izahat almak ısteyenlerın Galatada Til· 
r.cl yanında So~Utlii sokağında cskı Posta hanında Kuleltapı MaJlytı 

Ta!ısıi Şeflığıne müracaat etmeleri. Telefon :\o. c49ll8> (464> 

1 

~- Sl'ltuOS~IAX11'E t•addcı.inıle hU!;USI • 

kerelerini hini mUracaaUcrlnde birli Jete getıı me!erı ııı.zımdır. (32:> ı 

1 Beyoğlu Vakıflar Dir~ktörlüğü İiibl:n J \ 

Semti lllnhallcsi SıJmğı ~o. Cinsi Ağırlığı 

Yeni Nesil ilk Okulu 
ll'\'A - iLK KIZ - ERKEK 

Türkçe • F'tansızca oğTetım. Yuvada yenUlk. Her gün saat 9 • 17 
arasında kayıt yapılır • .Mektep açılm:itır. 

ı.ıra Kr. 

Kasımpaşa Emın Cami S mancı 45 Dil ;kan 6 00 

Yukandn yazılı gayrı menkulün ı,ıraya vcı ılmc ı beş gil:l müd

detle temdtde bırakılmıştır. lstıklllerln ıhale glınU olan 16 10 O t2 gUnU 

saat 10 da Eeyoğ;u Vakıflar MUdürlUğll Alc ıat kale.mine müracaat· 
!arı. (540) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Şuhtomizdr kavıtlı olup l('rhls rtJöJrnlş h~rıız t,.-hl lnl"ll ı l<'lmc· 

miş olan Yedek Subay ve a-.keri memurların k Yttlaı ı } .. pı nı k ııııcrc 

nUfus cüzdanı ve terhı.s tczke(elerlle blrlıkte aceıe ııbeye mıırarn t-
ıarı. '14:?7) cs:m 

Ltu~o~ıııı;n ı;Unlı>rılr nırnılekl'tln l<C'nıllo;ilı• iftihar rttlj{i hoho;ô, n.uı · ıık l\f'm;ıJ, r.i>Fll'rlrıi h:wııtn ı.ııı•ıtlı 
fnkııt o lı ılıı ı .. :Iblcrııııiı.de ;>aşıyor. nvn nrkııılaşlarının \':l!ı,nıasllc ;\&ptırdıkları lllf'71lrı lıa:ıml,ı IJl'llll ,\1.İZ 
nıhunu anılıl.. 

ı ,.. HACI BEKiR -:o 

ı l Zaderi~~!r~~E~!BDIN 
1 PAZAR ve BAYRAM 

Olnlerl Açıktır. 

Sahibi \.8 :Seşr1Jat !\(lidurü . J' .. hnıet Emin YALl\U.-~ 

\'atan • eo:rfyat 1"Urk l. td. ~ti. \'ııt.tn !lfatbnası 


