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Fiyatı 5 KURUŞ 

Muhıekicler ven i 
bir usul buldular 

Milli Korunma . Bevoğlurida bazı 
kanununda büyük ti_carethaneler 

d -- . 'kl'k ke_nd i. terzilerine diktirildiği 
egışı 1 takdirde kumaş verebilecek-

Muhtekirlerin 
cezaları 
artırıhyor 

--0--

Aynı zamanda 
biklmlere geni' 

salAblyet 
verilecek 

lerıni söyLüyqrlarmzş ! 
28 liralık bir paltoluk kumaş için 

ııo lira alındığı tesblt edildi 
Plynt mürakabe bürosu çok mü

him ve şimdi.ye kada?" görUlmemiı:ı 
bir ihtıki\r hadiı:ıesine el koymuş : 
tur. 
Bcyoğlunda İstiklal cnddcsindc 

b!,Jlunan bazı sayılı ticarothanel~r 
, ·c kuma~ s_atıcıları kum<ı.fi fiyntla. 
rınn yenı bır zam Ye hunlar üze _ 
rlnd~ ıhtikiir. y~pmnğn imkan göre 
nıcyıncc yenı hır usul bulmuşlar _ 
dır. Bunlar kumaş satı ını kaldır _ 
mışlar ve ~elen milı?lerilerhıe ku • 
mas ı-atmadıklnl'mı nnc.-ı.k kendile
ıinc bağlı olan terzihanelC'rdc el • 
bise veya pallol:ırııu d ktirdikleri 
tnkdirdc kuma~ Vf'rebilcccklerini 
sôylemektcdiı ler . 

Hu f'ekilclc Beyoğlunun veresiye 
satı..c; yapan bir mağazası sa.hlhi 
28 lirayı bulan bir paltoluk kuma. 
şın palto u için 110 lira almış ve 

Avrupada 
• 
ısgan 

çıkarmak 

bu fatura ele geçirilmiştir. Bu su. 
retle kumaşın kıymeti göriilmcmiş 
bir derecede Ye terzilik UcreU na
mı altmda yükselmekt~ir. 

Fiyat mlirakabe bUrosu bu çok 
1 milhım fötiklir hfıdiseslni bir anah 

tar addederek balkı kandırmak ıçın 
tertip olunıın bu tuzağı oı-tadan 

kaldıı mağa calıı.ımaktadır. 

Necip Ali 
Küçüka 

vefat etti 

Teessürle haber al<\'firmıza göre~
nlzli mebusu N~clp .ı\ll 'Küçtikıı. (!Un 

gece EUy:ilklld'.l.c'a mi.:d!r olnrnk 'bu., 
lunduğu nkrabası~cı n t:ıfinln evinde 

' knlb aektc:J!nden vcl'ot et.ınlştir. 

CenC\Te, 28 (A.A.) - T imes • 
~azetcsinin bildirdiğine göre, Le • 
ningrod halkı yalnız topçu "!e ha. 

.. , .. ~"') t ".t • •1 ••U04• ,,,,,,,,., ..-. Jı İ• a•• • .ı tı • ·~ 

Proje 
Londrada 
hazırlandı 

lngiltere umumi galeyana 
, Başlama işaret. ni Kı~ metli bir m:.tefıJtklr ve muhar. 

rlr olnn Nc<.!p Al! Ktl"'Ukıı'nın vefatı 
memleket !çın b,\ytll: bl:- kayıptır. 

Merhumun :ıllesl .. "le t':l derin taziyet. 
lcrlmlzt blldl!'lriz . 

ne zaman verecek ? 
(Yaıı ı 4 üncüde) 

vn. bombardımanlıırmdan degıl, ay. 

.Ruslar tarafmdıtn §iddetle müdafaa ediJt>.oek olan l•o!Jtov 
Rostov oktı . - . 

nı zamanda susuzluktan ve elek .. 
triksizlikten de sıkıntı gckmektc • ı 

dirJer. 
. -Fin tebliği 

, ı 
Fin topra.klarmdan ~grada 

doğru bakıldığı zaman, bılh~ ge 
ce korkunç bir manzara. karşısın • 
da kıılmma'ktadır. Çünkü o zaman 
birb'rini takip eden infilaklard.an 
hasıl ola.n yangmlar görülme-kte 

1 ·n,ı, ıs -~ - (Saat 7.SO> 
ı . l 

Rosto, 
Harkof ve 
Sivastopol 

dün gece Hcls!nkMe n~redilen resm .. ... ..... . . 
tebliğ: Fin kuvvetleri Ru& Karelistnin 

dir. 

merkcZi olan Petrozavn:!iom 40 kilo. s 
1 

f 
metre garblııde Braskr.. ka...,aba.smı zap ovyet er tara ın 

Radyoloji Enstitü 
sü nasıl çalışıyor 

(Dc\·amı 4 üncüde) tet.ml§lerdir. 

.. dan şiddetle 
Orfi idare Komutanhğından: . müdafaa edılecek 
U gdurm·a adres 

• 1 ve ımza~ ı 

M ~ktuplar geliyor 
Banlar da yırtdıp atdmakatadır 

Mütereddit · vatatndaşlarımı imanh, 
azimli ve fe~akar olmaya davet ederim 

:>arlh odrcssl:r. ,.c inılA.'4IZ Jll('lktuplar üzerine hiçbir muaınel~ yapılmıya.. 
c:ıığı encloo ıtAn edllmi,ıcen gene bir kısım imT.aM:r. mekturılar gclmckto \'O 
bittabi yırtılıp atılmakta.dır. Adresli ve lm.7Jth lstiı•.a. şeklinde pullu olarak 
gcfon bir kıııım mcktuplann da ndreS ,.o lnmılannın u ·ıJunne. ve -.hto oı .. 
duğu, gelen adresli ıncUuplar üzerlnO gerekli muamclt>ye te'\·etısüldco evvel 
3·apılıuı hosusı aramalarla nnJır.5ıiıuakta old~ğund!ln bunlar da 3-ırtılıp &td. 
maktadır. • 

Her iki tan:da yazılan nıcktuplıırda da vatani birc•r bo~ vo vaı:ife yapıl,. 
dıjf ı ehemmlyetfo yazılmaktadır. Fakat hü\·lyetını göstcrml'k ~.aretlni haiz 
olıwyunlann bu yaptıkları vazifelerin ,·a.tanl blrcr hiı:.u;et vo yardrm kabcı.1 
cdllmJyeocğl gibi hltblr mevki ve kl) wctt de olamıyac:ığtndıı~ı bir dııha ta\"'. 
0

7.lhan yazmakla. bu gibi mütereddit vatandaolanmı imanlı. ar.imli ve feda· 
k6.r olmağa davet cderlm. 

Ö.rft idare Komutam 
Korg. 

A. R. Artmıılml 

L ondrf\ya göre 

Sıvastopol alınamaz 
bir kaledir 

T..ondrn, ~8 (.\.A.) - Almanlar 
Lcııingmd etrafındaki taarruzlıır;· 
nı §iddeUendinnis o!malarm:ı. ~g
m el\ Rusları mağlüp etmekten ı • 
baret olan gayelerini tahakku~ cf .. 
fümenin müşkül olduğunu ıtlmf 
etmektedirler. 
Diğer cihetten Harkof ve Do .. 

netz havzası istika.metinde taaITll• 
za h

0

c.nüz lxujlamanuşlarSa. da. pek 
kısa bir za.ınanda Alman ordulıl.rı. 
mn harnkete geçeceklei-i.ne dair ba· 
zı: emareler görülmektedir. Sovyet 
!er bilhııssa. Harkof, Rostof ve Si
vııstopolda mukavemet etmek ta • 
'avnıruiıdadrrlar. Harkof ile nos. 
tof kuvvetli istihkAmlara malik o1· 
makla ta.nınmı§tır. 

(Devamı .ı üncüde) 

Dahiliye Vekili 
Ankaradan geldi •. 

" Nahiye t~!tilatı:un geniş · ı 
letilmeıit1e ait proje 

ha7ırlanmtşbr,,, 1 
,l (Y..m 4 tiDclide) 

- -bir ıbnt,ten te5Jılsl ynpraı profetillrlcr 
.(Yaz~ S~ 



Haber 

ı.;:-!f:::Z~"~~:::"l.?;~;;. ıt;~;~!;."d~ Milli Korunma 1 
, ·' 1 ı. ımlakhynn\ \~ fmıanlık ~ altın nıark. f11ü: ;;30 hin. y · · ı · t la k d 
MlllHl7.Un rnhdethl bo'ı.an mahtclit 5 - MobO.-O • J\tı"(!n'iİll hnrhi en ı una a program ınm an unun a 
tıırllılCl'd4'ki MU~ öleıileria M~11taf 3 ~'ÜZ m'1yı)fı mark. l'.>m: tatbikine başlandı 1 

•m' ı-.rnı ı;öı,,tt'•reıı bazı 1'9.kMilllH"ll 68 IMn. 

r.ı~fudnn. 6 ~c erıubi .\Mka harfli (187$tJ ümerb~nk muhtelif fabriJt&l.a - değ ı' şı* ki ı' k 
\'~rt i5in. ?lğıııenen hakJna. kı~ Mn rnr ~;:; rnil,ron mnrl-. •>m: 80 rın imalat progrnmlarını yeniden 

l:ın ızzchnef:-oıni .könıma.1!: ,.e idiltla. Mn. tanzim ctmı.~u. Bu programm tat.. 

ran e'flftek çm )•lı.ra. da;en, bbJa 7 - Danimarka harbi (186J). i/klna g dlınlştir. h k• 1 • 
ıln~ hn.lan a.cıa.n, ~ ...... ,._ Ma<iraf 140 milyon nıarh. Oln: ~lt Bu pt'(>"'rnmla imalft.t ~ileri Mu te ır enn 
rulnıı. Jımçl:ırtm, kinlerin! ka:nn bin. he:ın tabrlka!arın tesisatına hem 
ııwrmerinc b1eyen fera~r hey. s - A\"U!>tUrya .. l'ı·IL<liYll Jı:ırhi de- piy ihtiyaO)anna en uy~ cezaları 
ı.eıt.rn!}lann, mem'-ketiınl ~. nıa rilf: (1 ınilyar s~n •itilyttn ın:ırk . gun olanlara. münhasır bımkı'!ma.k 
c·~rnlarDc mltdafaa ede• vat .. to. Ôlil: ıı; bin). ~retlle gerek :randman ve "'cre:kee 
C'tıl.lııruım yeklılıla.n da. Umumi 9 - Anıstu":ı • lt.alya lıa.rhl maliyetl(!r üzerinde ç.ok mDı!ıbet artırılıyor 
'lıırpt<'ki zayiat kadar kaba.nk d~ ()859) masraf: ı mih·ar 2 ınilrnu t6 sirler gôSterece'k bir imal!t 
ik d,., yine Ohlu~ ~tll. 1"6tt. OKI: 4~ b1n, . • etnnd.·ırdizn.svonu cihetine gld'lıni. aJDI zamanda 

<luçcn asrın son ~ ~ilkle 7a. 10 - Frankö - iman lıarbi oulunmaktalM·. .Fabt.i'lt:ılar tibndi A 
Jlıln11~ yıh h~lo:rtn ~!yet (1870 - 1871) ma nlf l.2 rnih,ır imaliitl:ll".ını bu f:t-l<ilde tamim et- blldmlere genı, 
ı.lrihınt" annagnn ettJği bir gaza tnark. Ölii: 21=> bia. · ll".i~lerdir. 
mr~dnnmm luııl h&\"Mf ~ etııt• ~c ol&)rddar i!efad n, Nıızitn "'e E~li fabıik::ılar.ma 1 S81AJllJet 1 
dun ıt,cııC'nlcrin 5a)1Smı tnrihlcrHo B~r rmlu ~r'kardı. bir ncfcrdC'n, iliwet.cn Kayııerl ve .Ba:kı:ı1«>f fat- il k 
\ ı· ITIL"raflari)e bePUer bt!' teı;n1f 1, JCD'Rl rikalau inınlil.t pl"Og1ılmlat'r da. ye. ver ece 
~ pmn<tan ~e.'IŞi~itz<'I nakledrv. o• oidcn tnnzim oltnunt:tS. bilhassa ,,,._,1d ~. ,.. s . Ankaradan bilwn ıgme göre, 
rum: anayı bt"rlı" g'-' ı" ?finlü fırl>riknalrın imalit progımn Ticaret VekAleti milli korunm&~ 

ı - osmanh • Rb lt#tJI ıar.. · lamı&. dı:ı. mühim değisiklikler ya- nununda deği!l!!k1ikler yapmak n.. 
:U:ısrııf: Dört milyar nl1lrlc. Ölü 25 M' 1 .. 'h · J prıtntşt.tt h .... ___ A,. y l ~ il İ saft8JHR 1 flyaç 81'1 Sihtıe~n fabrikaların ~let .. zere nzu=ıuıum.tadır. en uu • lıirı kUnılerc göre, <:ezalar <':Ok ~t. 
ı - ·~ inı:ıli \e cea•bi Am~ila etratında rapor hazırladı nıelerlnde yaptığı bu yeni tatbi - lendirile<:ek 'V hakimlere genie sa-

hıırlıi (1881. 1865). 1'1'Mıaf: 'l'Jrml at dolayıtıile febrlk.ıilnrm kapa-
~ ~ll mil) ar mark, 018 4IOO bia. !itc..o:;iııin d~ çok art.o.cağı nmhak - lP.lUHy~r veril~ekt.ir. 

3 __ ia~iliz .F.lg• ı.,n,ı (1S7I) Millı sanayi bidl~i. snnayl etba- kak buhmm ktadır. Eı8e&en devlet . a~_:c m!Ju milda.fa.arıın ib-
t '""'"' b Jle yııphğı tcmasfal' neticesme .......... i mu--~"'-..ı...L.. ikmi. müstc~ Lıya.cı o.ı&.rı her nevi madde~ !'ll:ııı."""l'at: 5J4 mıtyua ~ rnı: !.'i "J5'Al.o.! ......... """""4>CJCrmm d~er· my,.,tı~-- ··•rilnı"".s.1 __ ... _~ 

:ıanayıuıux.ın biigünkü ilrU~-ııç1an, d'- ,_. · · · 1 •·- 'tel · -e u "' ............ ...... t:B.l .uıu.A...-
hin. na ıg-o.ııennın unrı .ı=pası er. bilinde el kontılması hotkmda hll • 

:Baş~ 
-.......uı ... ~.ıı::*'ı .... .., _..., 

Yeni Sabah 
H~ytn Cahit ?ftl<;tn "R.Uıfyad~I 

vazıyet nıUMSt'bet.ile, b:!fl.Mt faz.ı • 
sında, Rusy.ıwn mağliıp olıııı.umın hiç 
b(r ecy ifade ed&nlyec ~ini, aeıı har -
bin Almah ' 1Ulyatııar1a İnglHz. ve 
Amerlk lı :ır u.rıı.sıml:\ o'Cl11tunu nn -
lataralc d!y:ll' ki. 

"ı:;:l\ı)ııe-si;r, ı.ı AllölUly. 8')~)eüer 

Mrllğioo ~ .harp ___,. lıa:rSr 

'ernıtıdeu f:vl'P.I '* lılııl'tllll .-.. ola. 
t'Ağı 1.8)1ah :betıap *ıi'• -.e ~ gü., 
r:t- nhna~ı kt!ll~l ı~Uı m ' 11 cilı.t 
mım.stJr. Fa1'.ııt illi bıı!Mtiiıiı 41Dtft '* 
rı ılı(:ına bük~ • ........ lıılr 
ı ok ~ohPbl r \'Snllr. " ' - ~t!Uııiı 
nl lmnuthk CC.__ A-......,... 

ıta r:ıfm('a Hıı!llys. hıltt a1MWır ftı 

c:uk !.)etiıı bır MJrette k.._.al muda.,; 

ıaa etmekh.'dlr. Hug1ln m.__1eiilo 
t m 1 • lacl balta ıwM slnılıif ........_ 
'ürtı7. foİaf4biyettar AblıiılUt ôlıilİfto6. 
rlnln bu kadar nzua Mr ... •rbhH 

fıtbrikalarm iş hacmi. ithalat 1m • tir sene evvelin"' ımzaran <'Ok n.-t. 
ldntarı ve lbtlhas'Ea stok va~~et • ._,,_ kiimetc saWılyaıt v«eıt madaede 
)(!lmjı nuarı dilcltate nlanik tlcn - ınr ıınm-a'lt~. tadil!t yapılaealrbr. El kO)'ma ka-
re-t a:Dlıı.,~öıalarnıda. gBzönUnde tu. k'""' 1 'ki · rannn itaat etıniYenler haklonda 
tmmak Utcte Di.r r pör hll2?rlıya • Aya K&ht pen·,e i.Atı erı .!eza\ hmillmler ili.ve olunftc&lrttr. 
tali{ 1kfi!al te Tiearet Vcı'kCılcUerl ne oldu? C1 

ne gonderm·~fir. j Miiraknbc kom1s,VonUDS. yap.ılan M k ,, . 
k b lar e \ep Kıtaı,tarmın · nayi Bil"tiğinin hu raporu. bil- jikityetlC're mızaron ayak a ı • 

n.ıu !lamyümjz.n btıgüıfldi ve kullan an öJtte Ye ıpmçc llis • sayılan :ıoksan 
müstdkbcl ihÜ)'llrlnn baktn'ıındnn tikleri ortadan ka.IJanr,jlır. Kavaf- Mekteplerde denslerc b:ışlıınmı3 
ım~ıa.nı ikltııt btıtunma.ktadır. Ha- ln.r b.'lZt ~k. falfiiknlannm ev • olııınk1a. be"rabor, taleben.in kitap.. 
len Vet''i lınm :m dclclcı'lc bPnten v~lC"e f)tyaSi31a Va'dikJefi nıa.llaı lan tamanıiyle piyasaya çlk&rila • 
bülü.ft fnbrikular çnl~nktadır. artık vermedı1derJni ve kendıle - manuştır. Kitapçtla.r mevcudu kal. 
Şura:sr ehemmiyetle g•3zi.inüne ko • ı rlıide ka.u(;ük ·hlt.liinduğu htıldô bu mryan kltapmrm temfni ~n Ma
r1Ulın3:1tt dil' 'ki, hJt'bin tr.ı..'lfangı . malları kondura. iclıı l~tt olan a.tıf Ma.tbaasma ~ etmcltot 
cfMaffl>erl bir{J6.k Jııun vt ~li ga.

1 

ıın«lita. ftMfet!!letlilı:Terinı tiMfA et. te Mcıak. ı tedllt.lerl kitapl&nD 
oa}1 mndtle?el'ini.n birçoi;"tl zaman m~Jetdir. m~ Olııiia.dığt ~ cevap 
mman gclcmer.ıili olin~la. bcrabe'l' -~ amntadlrlar. 
hfobfı· inbn'ka d~rma.mtRtır. Yal • l Attın f;yatı Müttf Matbaasın.rn e1'tard.tğı 
ruz 1'eu f'Qbrikafat'Itl muayyen Altın fiyattan iti ğ{iıidenbelf Jdtaplttrttan elUJfk otanları mmJar .. 
maddtlcre intiyaCl lftilunmnktadır. cl~,ııRgp ~amışür. Altrn :fiyatı dır: 
Bu. ma.ddclerin dl' ani m larln ı.~ du.n 25 lkatla Jt~. · TUrıt edr.ıbiya.tı &ıı:l61ôjisi, li3e 
min:l mümkıtn ~~ • ~ • ' tatil' ~. a. ~jlYe ~14.ng"JC, 

ı~!':nı;~;ı:;ı: =:siticaı~~;~~ ~::ı:~:J~JCJ;) =i~ (~~ l~i~ 
bırçok hanı nıacldc ~e ıı1J.i sana~rı ~ 3. illrmekt.öp oktima 2, 3, 5. ta1'1lı 
madd"l~i gelirietiedh'. - lf, t.abiB.t bilgisi 4 ve. ö t.tr. HnSUf5J 
~ _ • l'enl t11Ş3 edllert Nıpntfl§t m or. tll bilenn IXın•ü lnl'ı Cenıal Arif ve 

taolmtü bitıasıtırn ett tına ihata\ ttıı. S I-vetJn Hk.melttep coğnıf)'a lci .. 
Memleketimiıden transit ~arıarı -ı.oa ... eckUr. B:ı i6e 2200 Uta tl ııfarı d hC'ntiz pt_vasat-'a. rdrst1 ~ nkıllanrıdan 3'~lnnedtkJeı1no dlltt ~ı. """......, .J 

ı(l('Y ııl• nıaınmat ~ottur. geçe<'ek rr.:•Har satfedlleee1ı:Ut. lamatrıf§ttr, 
J>mııek ottı.ror ki tcuı. bı'bl Alman.. İru.ntıan çıkarılarak lrıik truikilc 

lıu· h;in tanfnln etmedikleri blr 7.0r • nıem.kkotinıfze getirilen ve bir 
ıuı. t kil ctını" n gb7r. tımaya katar mUadettenbflti transit depoların • 
v .. rdlklı:rı 7..ırbtm lhıtımae fedaklr- dn bekl"ycu pirinç VA deriler ts • 
lıaı:ı lhtİ O<> l:•J,.(l'MUİ fr. v:ı;re VC itnCtlf'.dt~t?3. MffftriC!ttJr 

B ındıoı onrn Cb dtlhA ne kiidAr Bu ın l l' A\•rupa ile datnirYoıu 
ıııı:r ı ıımk l«zungclt·wt.ı toeçlltıldiır. 1 muv a r tetıllıt öltL1'füı1Ct.an t;On. 

r.,ı bıııılnrı .rn .. iındiijhımtWClen \t! 1 ı l sevk~tJr. 
S<'\ irı ı .. ı olılu1lurııu' t:'llJhlnun )lllıntz ---o • 
bir 11.ıl'f'.l'<Int •lf'ğll he~· ti UUIUntİ.\l'!Slrıt 1 
gozonlirıJ\" tutnııık l lt-diğtmiu'lm do. T~ 111'.iıta':isiHerine 
JA u Jtn."' ıtnııı '1ilı:lvfrt:ni u kıtdrır h:ı. a va::>ı 
rntl w• nıl him hlr m:ılıl~ <ıtfr t.el:ılikı Zıı aat Bı.ıı:k : Tokat, '\ik ır. 
• ımh o ruz, nu h bl buı:-Une kadar 1 f!ı'btl: mrn•akalnrll'clnki t,U ün mü~ 
'' !''°'lf':\ıtn 1 arzı lifi ng1o lc.sonlara tnhsJJl<>r llt '.lVfi o; :oıtmRı'?'l • cı. 
ıkıll ırııınıuı ~ ıe g-oç• E:1111Jc'İl1drn cıe • l'lm tır. 

rl':Ccdıı hir lıı:rmet ifa ebnl tir. &ıu -

" Betedl7e •~ hayvan hasta. A lıikııdnrla.r n<>k5M kltep1aru1 
nc!ln! genlşletııılfllıe karar vetmL,Ur. 1 ir an ~vvcl te!liltıl ftin Maa.d! V<:. 
Hıtstaııentft yanıMa yMt l>tt b na in. knJet!n~ mUr c atta butumnu l:n. 

• '8- edebbece tir. lılöeMIUW ~~ r uır. 
.,c mUst.ııbtJ •ı kadrom d" t:ıkvl)·c t.\o. 

laca.kur. 
• KA<lıköyıtcı Söğüti"Jçemeaeki yGl. 

l.ıırtn renidc:n. ın..~51 }~:AT1\1'la.,tıntml§ • 
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ıunıın kau l canıtsını • (111 bir ı<ıı!f"lr 
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Kn.rcıtAilk d cniJ.r ve çelik f tibri 

ı-.aıanns lh'lltitıemeı o.ıu üa~Iftlımn· 
dan. korümak Uzere vücude getiri· 
len teıci&atm t.dvt,resine karar ve
rilmişfDr. & mabıatıa. scto bw 
Ulveler ~ ve mecra1:ır açı. 
1*tııktö'. 

n,1 i;w ım b*tı ,;, ıı t 1ı is ,,ıurı-

yıkılarak ybl ı;-·~i-:foti•t.c kt.!:. nıu nr. 
dıın 11-0ıır' m!lflcp cılılal:\r hUe ~ 
Hlr.' harbi "" bu ha.fit:-ıt 6IDlt eiffem1. 
~~k a rceNte o7Aiila8ı ~ 

tomin tofttlclorl kaıaaclin ~ 
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C umhuri;y« 
u •UnkU b makaleyi NAdtr N&dl 

yatm.n,tff. Muharrir, (A.,.rupa 'Ye AJ. 
ırı :) ) OOhlr 1 .IDcall.tJlokte V'O OU 

ceye v:ırtmlktal'ht: 

' ,imdi~ lrn9nya, 8191AJ8 kar. 
ı a.<ttA't tıeft'tln dafclillldl ayma p. 
•l"k u7.etı!ıtlli'. Bir j;(lk sauyl, Milı 

ıtt.'1Ckl6 ve tırılmlıtlt nnrıl.'iltalari ı1IM -
dıd n lmau kOılltrö.n a!tılöa glnn1"! 
bulııııu~ or. llıı van~ ctfl'} A vttıtifld:ıJd 
ı~fTnthın Alıl!lafty&71 711rtrilita kin 
Wıtloutfal ~Mtik amk lımkAn 

.. ı:r Kfbİdıt. \lmm11ya a•,..k llllAll JrnT. 
\ tlle tnağ'tfip f!dl~. h da daha 
,am-. ovy-t Ru)'aanl Mit~ 

bcığJrtfır. Rtı~ öttliifan, Almeaya 
ka tc ı ~nlta Mr ('f!plle ill8lraf*t& rıttlk-
1 • rl nmdlkt(;e, llfmok~iili, • r.ep. 
h"3 o bih lıJ, kmrutler 8~ ç.r 
pı'Jl111'1arı kabildir. av :Rusya lll•rıt 

"l=lhnMloOOö çe1dlit tfl• takdh't& & 
nı<ıkl'Mlltt ~ı ;renibek ııtılıl 

~eni bir eeplle ~ ..:~ .,,.. 
ldlnde ~il": A~ ~ 
na etım+ f(fmt'ınftk. h 1~ t ııtı1n11 • 
rMtıllilıuJabMiiilt• ~ Mr ~ffl(1e 
.......... ıtflıl. ~ .,,.,,, tllltc-
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Bir tekzip 
şaheseri 

Marinoa lalmaı mapı:aım.. 
daki diıat•haeılıMt nasıl 

ya.primi!? 
IWvelld gıın. ~ Kattııııoe 

,,,_,......,.da bir' enrmfJJ'tMtlwt J*Pd. 
cııtmı ve ...,..... ~ dldlttbeg. 
h~t mUdde\UlllUM~ verildlgtnı 

)'~ 
Jılu:lnoır a.tuası lllltW J.Bdoa 

Marmcı., d1b .... _.,-. '* telallp 
;alle99ri aa)'llaw.oell .,.. tll me~ .... 
tubu g~(fttt. 
Jıfa.mun Yalul71 k&!ldi ~ ınek.. 

t • .Ddı\ §6yte :-..ntabıu>ıdadrn 
''2& ~yım cuma. ı:mnkO 8"6 •71h 

ııasetcniTM bUJtlk punto barft«Je 
(.Ma.rlnOe mağUııııtı® dUD. bit au. 
kt.r cnnnn ~ yapddı) baflı'1 
altmda. olmt,Y!t'l ıeyler o'lılNş anıl ,az 
DUf o1duğımuz lÇtn ms;tbuat kt~ 
nun rınıcn ı rırte tevtiJLllt aym btd.. 
letA ayılt ailtımdt. t§bd t.btbm &YMfl 
derdnl dDe:bn.. 
ııatazamda. kumq t>ıtllc&Tı tıa:ırtao

dıa dlrm.Um~lttıt. ,.aın(d1tı. yd.~ 

rak mf\MeiıtmUlntl!~ı:ı ••lc.edllditma 
ve matuamda. k1lJUfSft met.te!!DS JOZ 
c1e m J1tı ~ •ttııttıs !Mlt.tr ta. 
ma.meı. bllatı bf.kUtatUt. 

Hor ~ oldü~ plli bir :mtıe 
unmtlddctumımıDfP•k41et e~~ 
.,, d&ftt ~rint milıMtt~ befti 
dtaJet.lfdr-.v 

Q&1lli1yor ki. m&faZtililldll, Oltmli. 
meflNt J'&Plldllmı. ,.~ mGd 
tlebltnumtuıe ~ li;üı1. ma,._. 
sınd& kuma~ mıetteDll 1tbıde stdytla 
kitlt. aa.ttı#i t&D.- tamaliMft h!. 
tAtı ~t otdoldU at.,.ı.,. ba -
bunu taıavea de ltlctil01l ,e,ıece te)iC 
ctmeltte "\'fı Ust.e1ik bQtlltı. ma~-:ı sa. 
biplerlnıe iftUa ed~rck hCT mağı!zsd 
ah§ -ıreriş yapım htı' nıtı;ter.nın 15tka. 
yet ett\t1 gtM (t) 'llb ~ de 
kendl ma~~nn etke,.vet ettiğini SÖ"'Ö' 

lemektcdir. 
Beri tarııfkln cllrm{lme."1ut kanu.

nu çerçev~ dl.hilladc 1ae bakkmdı& 
yapı:ıaıı taıııak.it uke;nmilt ctıMlı • 
tcdtr. Tahh-tkatı, isttın~ut cUmburıru 
~i\ddei~lğt, C:Ul'uwme.;hut nıua.. 
dclumulltt m rrhit ~ft" ~~ldA'i:lır. 

Belediyeye bor&'u olanların. 
sokakta Ü2et leri 
aranabil~ı·ek 

Bt?ledlyeyfl vergi btir'Cu olU}l ver 
mivcnter hakktndA fcm v~ lftlS ka
nu;unun 80 met mn~in tatbi· 
kı iknrarl~trtrh:ntı;tır. ffo truı.ddf', 
icra mcmut1ıı.rına boroo olıııh kinı· 
!l1..'nin ~okalda dt.ilii üzerinin nra.~ 
tm1.ma.-;r ve bbltm.:ın j)aramn mU
sadeı-e ~tstnı iıhh'dir. 

ilkokullar Y•ttn açılıyor 
Yarın Nıbahttn -itiba~rt re& 

mi, hususi ve azlık ilk okullatr 
açılacaktır. Bu yt1 da btt~ı tts· 
mf okullarda geçen yıllar gibi 
~if«! tedr1Stıt yapt1a.eaırtlr. 

Tramvayl11rdan «ltlıyanlar 
l>lin drı i:ramrJ~ I« • • ırk ·o blntrı 

rıtlıvan ZO kl,t "h ı ır · ı ıra c.-.z.şı. 

n. ç:ırpıimuiır 

---o--

85 kopek ör.'.IJrüldli 
son :,.lrmt .... örı.. '.!' : ~ .. nı.ncıa u.'1.h-

t.elif ıı ınt.lerde ı dotnıan c:5 
CÖJ>ekle l]i) kec!I öldılf\.trr.tıştth'. 
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1 Unıver~ıte mÜeçs;"reterinden: __ ; 

Radyoloji Enstitüsü 
nasıl çalışıyor 

TABIATIE.N 
ALINAN 

1BRET DERSl 
Hayvanat mütehassısları -

nın diinya yüzündeki hayvan 
cinslerini 365 bin haclar tah
min ettiklerine cluir bir ista
tistik gördüm. Mütehcusıs -

burada olduğunu şeksiz, şüp
hesiz anl:ıtmaktadır. Kuş o
lup havada uçabilen, deniz 
altılarla balıklaşan tanklarla 
kabukla.;tanların muvafla -
kiyetleri gözönür.de bulu". -
Juktan sonra ta.vJ are, denı:z.· 
altı ve tankların f:.hemmiyeti 
kendiliğinden ortaya çıkmış 
olur. 

~························...._ ....... ~··········· .. ······~, 
Değerli Sıhhat müessesesi memleketin ~adyo- " lar, bıı cinsleri de muhtelif 

sınıflara ayırmıslar. Mesela 
2000 cim memeİ;, 12000 cins 
kuş, 4400 cins yerde sürünen 
12000 cins balık, 20000 cins 
kabuklu hayvan vesaire· .. 

\ojik tedavi sahasında müsbet semere\erı 
vermektedir. Şimdiye kadar müessesede tedavi 

edilen hastanın sayısı sekiz bine yaklaşıyor r ... .,...... ...... .. .. ... ..•.. ....----.. .................... ~ ,.., .. 
Yazan: Hasan Bedrettin uLGEN 

Memleketimizin en yüksek ilim 
müessesesi olan Üniversite. mem
lekete ilim sal1a.smda müsbd ele
maıı yetiştirdiği gibi, vatandaşla
ra bu iliın müessesesinin elema.n. 
la.rnıdan alat ve müesseselerin -
den istrfade ettirmeyi kendine va
zife edinmiştir. 

Bu istifade muhlelif ba.krmlar -
dan temin edilmektedir. Kültürel 
baknndan; neşriyat ve· konfe:rans.. 
lar sıhhi bakımdan da kendisine 
bağlı hastanelerden ve en~litüle • 
rindendir_ Bu enstitülerden bilhas 
ı-;a bugün okuyucularnnl?.lı. takrum 
edeceğimiz (Radyoloji enstitüsü 
;uu;1J ç:ıhşryor?) yazısı, radyoloj~k 
tedavinin memleketimizde b:lhas
ı:;a l3on zamanlarda gösterdiği yük
sc.>k tekiınülü ve ünlversilcnin 
vatanda.~lara hizmetlerini belirt 
mek maksadilc_ 

Radyoloji enstitüsünün faaliyeti 
ni görmek ve memlekete hir.metll'
rini okuyucularrmıza anlatmak 
için müessesede kLSaca biı 
tetkik yaptık, bu tetkiki simdi a· 
~ağıda takdim edeceğiz. 

Saat ı ı.__ Radyoloji enstilüsii • 
nün TÖpkaprdaki b·ııasmday1z. 
Sıhhat müesseselerine mahsus Y"· 
ni bir mimari tarz.da yapılmıı:ı olan 
bu enstitünün kapısından içl'ri gir
diğim valnt gözüme muayene oda
larının önünde bekliyen hastalar 
çarptr, Ellerinde muntazam mua -
yene kartlarile bekliyorlar_ Hem. 
:,ireler şefkat ve ihti.mamla kendi • 
Ierini muayene odasmn. nlryorlaı. 
Koridordan ileriye doğ·nı ylirli -

düm. Duvarlardıı kanser miltrob\1• 
nu keşfeden fen vı> trb sahasına 
hizmetlerde bulunmuş değerli :i. 
limlerin resimleri göze <;arpryor .. 

Salonda gezerkf'n müessesenin 
kıymetli elemanlarından prof~öt 
Ahmet Tevfik Berkmanla. karşı -
!aştım. Müesseseyi gezmek arzu -
ııunda olduğumu söyledim. Men -
nuniyetle kabul etti. Beraberce .ı 
muayene odasına girdik, doklor 
ba.na dönerek ; 

- Burası bo~az tümörlerinin 
muayene odası.. dedi. Sonra has -
talan biTer birer muayene etme • 
~e basladı_ 

Yaf\lıca l)ir bayan muayene kol-
tuğıuı:a oturmuştu_ Doktor: 

- N a.sılsmız? dedi. 
- t:ı.ice-. 
Muayeneye başl3.dı: 
- t:ı. isini.z .. 
- Eksik olma cloktoı·. 
- Tekrar a),11 ilacı kullanm1z. 

:ı. arın yine geliniz! 
- Ne kadar daha devam edece-

1'eda,·ı edilen bir 

:\1iies-.eı.<'nin rleğl'.'ı·li ın-ofe..,iirlerin. 

den Ahmet Tevfik Berlnnan 

mi·? 
- Biraz hafifledi. 
- Pansımana de\·am ediniz, 

:\rayı da ihmal etmeyiniz. 

. Ldyret! Doktor bütün hastaları 
ı.anıyordu. Ha.tta o derece ki, has
taMtla:rmm seyrini bile! .. 

Muayene bu şekilde bir müddet. 
devam etli. Hastaların hastalık 
l'leyrileri kaydedilru. doktorln mu. 
ayene odasından çıktrk, yolda g;
rlcrken bana anlatıyordu: 

- Jşte bu lkrsonda gördüğünüz 
hastalar evvelce söylediğim gibi 
boğaz tümörlerinden yani boğa.ı. 
kanserinden muztarip olanlardır. 
Burada. zaten rahim, meme altt. 
dudak ve hançere kanserleri tedn-
vi edilmektedir_ Çalışma ı:;c1rli.mizc 
gelince, bu da iki türlüdür_ Teşhis 
VP tedavi. Teşhis bütün hastane>• 

ooyaıı basta 

arttığı için enstiUinün çalrşma 
günlerini muhtelif hastal1klara tak 
ı:ıim et tik .. Pazartesi umumi cerra
hi vakalarm kontrolüne, sah me.. 
me kanserlerin.i.n kontrol ve teda
v'.sino. perşenbe hançere tümörle
rine, cuma kadın hastalıklarına ay
ı ılmu'ilır. Şimdi ~izinle birlikte ens 
ti t.üyit gezelim. 

Doktorla birlikte enstitüyü gez. 
meğe ba.c;ladık, enstitilde muhtelif 
çalışma odaları var. Bunlar, rönt• 
genle teşhis dairesi, yakından te
davi ve derin tedavi daire1eridir. 
Aletler de teshis ve tedavi olmak 
i<ıere çall.'}m; atölyelerine göre 
sn alanmrştrr. 

Aletlerden maada, bir de talebe 
-dershanesi mevcuttur. Dershanede 
iiniversite talebesi ders görmekte, 
birçok vakaları ameli olarak mü • 
şahede etmektedir. Enstitünün aY• 
rıca bir !kliniği de mevcuttur. Bu 
klinik. 20 - 25 hasta ka..bul edecek 
genislikledir. D<>ktor: 

- ).fakinelerin korunması için 
günde mesain.i.n beş saatten f~zla 
olmaması icap eder. Halbuki bızde 
günde 7-8 saat çalışmaktadır. Bu 
\'s.ziyeti önlemek üzere makine 
sayısını artırmağa çalışacağız. Mü· 
esseserun bu gibi hastalıklara ba
kan yegane müessese alınası dola
vısile tedavi ve teşhl.s için mürn -
~aat edenlerin sayrsı da artmı.-ıtır. 
Her gelen hastayı muayene etmek 
ve tedavisine azami surette çalış " 
mak bir vazife borcu olduğu ka • 
da.r bir insani bon< olarak ka;bul e-
divoruz Bilaistisna bütün müra -
c;atlnr; kabul ederek icap eden 
tedbirleri alıyoruz. 

- Şimdiye kadar kaç hasta ha• 
kıldı:, öğrenebilir mi:riz? 

Defterler kare<tırrldl 'Ve bulun • 
du: 

Bunun düşündürücü bir is
tatistik olduğunda şüphe 
yok. Şöyle ki: Burada tabia. 
tin biz insanlara, bu hayvan
lardan hangisini taklit etme. 
miz lcizımgeldiğ;nin işareti 
gizli. Tabiat bize, revaçta bu 
lunan sınılları avırıp önümii 
ze koymuş, 2000 cins meme. 
li hayvana mukabil 12000 
ve cinsi havada gezen, suda 
yüzen; 4400 cins yerde sürü
nene karşılık 201Jl'O kabuklu 
havvan. 
Şu oluyor ki, ı ... vaçta bu _ 

lunan sınıflar, ne yeN!e sürü. 
nenleri, ne mem+tlileri; mu
vaffakiyet kuşta, balıkta ve 
kabuk/uda olacaJ.. ki toplu. 
luk da bu sınıflarda. 

lcinde bulunduğumuz za • 
ma~ da bize, muvnflakiyetin 

Tabiat bize insanlara selci. 
met yolunun nercJ( olduğunu 
sınıflandırdığı lw.yvanların 
adetlerile anlatmaya çalış · 
mış. Fakat biz butıu ne yaz.ıh 
ki doğrudan doğruya. tabiat · 
ten cleğil, tabiatfo emrine u · 
yap tatbik edenleri görerek 
anlamtşı z. 

Geç mi kaldık? lıayır .• .}'O

şamak istiyenler;n herhangi 
bir hamlesi lıiçbfr zaman geç 
kalmış sayılama:r. Bugün, 
yarın, öbürgün .. ne zaman er 
lı.:rsa olsun kanntlanma ve 
kabuklanma hc.mıelerimizi 
gev~etmemiz, milletçe kanat 
lanıp kabuklanm~=mızı daha 
verimli bir hale koymamız 

lazım. Hava kurumuna yar
dım ve tasarruf bonolarına 
alakamızı kamçılaması icap 
eden bir istatisti?c ... 

Ne mutlu bu istatistiğin 
ehemmiyetini se:.elıilenlere .. 

R. 
~ ~~~~~~~~~-~------~~-

- - ..... h.ahlrnhalar dU~'"' Ot; B11n')l!I,. ... ıu ·' 01' mıı .. u.ııu:ı '! cnm~ Wtt Wı~ 
§? ,\ldanmı~or .. nmu bura,ı t .. tanbnhı hakiki bir nr.oıı• \u~ rıımrncl:ı ~ 

1 Vaş~0~~~:.at~~~~~~::~~~~~~~sıdır; 
SiNGAPUR YOLU İ 

~ 

'!-'lhesPri"iommı, bir luıyranhlda alluo;lıyor. Sh: dt> hu n"M'! ... utlnnı 1,:ıtr11ıı11 i_ 
Bug\in saat 11 de ten7.i11'ıth matiınr ~ 

• ,· 1 •• • i . ·: ., ' ' ' .1 ' •• \ .... ,ı} 11rıR111t 
fında yapıhnrş oluyor_ 

ümit ediyoruz ki. müesseseye 
veniden ıki derin tedavi c'hazlı bir 
~a.dyom da.ha geti.rilecek.tir. Bu 
kabil t>lduğu takdirde müessese. 
bu!!iinkü randmandan daha fazla 
fa;dalar temin edebilecektir. Alet 
bakımından böyle olduğu gfüi hem 
ı:ıite bakımından da takviye edil . 
mesi hususunda te.şebbüs1ere baıı-
1anmı'3tır. 

şurasmı memnuniyetle söyliye
bilirlın ki, bizim cn.stilümiiz Avru
panm bu a.ya:rdaki enstitülerile 
muka.ye.sc edilecek kadar müsbct 

• rn.ndman vermektedir." 
Mür.ssesenin kıymetli doktoru 

Bay Ahmet Tevfik Berkrnanm 
,·erdiği i?Ahata t~ekkür edel'('k 
a.vrıldım. 

~----------~----············-·· .,, 9A~n .. ••••- .... ....-•••••••••••••••• 

;Bugün iPEK'te u H H = li ji Türkçe söz.lü ıl 

ll DENiZ KAHRA- ~ 

l _..,,,, ~~~~,~~~-m=. ~ il 7.n.tn ,·r miithl5 "11.hneler 

C Ayrıca: MATBUAT U. M. 
Iİ MID.IL'EKE'I' .TURNALI No. 2 

Ü . Türkçe sözlü 

! B11gun sa:ıt 11 de wn:ıilA~~ı 
umw::wwwwas a 

ğim uoktor? 
_ - Eh •. on gün kadar dalltt .. 

- Bın va.c;n doktorcuğum .. 
Başka bir ha.c;ta geldi_ Doktor 

aynı sckilde sordu : 
- Salt günkü sancınız geçti 

lerde röntgen dairelerinde yapıl. 
dığı gibi.dir. EnsUtünün ~u teı;hisi 
yapmaktan başka aynca bir husu
siyeti de tedavi vapmasıdrr. tştc 
turası röntgen laboratuvarı olmak 
tan çıkmış, klinik haline gelmişti?. 
Bu gördüğünüz hastalar hemen 
hepsi röntgenle tedavi edilen has
talardrr. Son zamanlarda vakalar 

- 6817 si derin. 763 sathi te• 
d:ıvi olmak üzere 7580 hastaya ba· 
kılmıştır. Bu miktar müessesenin 
936 yılında faaliyete başlamasını 
dikkate alacak olursak beş yıl zar-

· Jtadyoloji enstitüsü bu sahaoa 
memleketimize ı>ayısız hizmetler 
vapmakta.dır. Bu müessesenin tc. 
k.amülü. mcmlokelin mühlm ihtiy:ı. 
cma karşılık ,·ereceği tabiidir. Böy 
ıc bir milesseseyi teşkil eden üni
ve~ite idaresini ve mües.qesenin 
değerli doktorları olan di:rl"ktör, 

on:lina.ryüs profesör Skolisteri, pro
fesör Ahmet Tevfik Berkman.I. 
Profesör :M:uhterem'i ve Ahmet 
Hamdin "österd.Uderi başarılar -
dan ~lay7 tebrik etmeyi bir mem 
lPket ''a.zifesi bilirim. 

IfıL'>IW Bedrettin tlLGEN 

og-, İrfan 316 
hir tavırla söyledi! Yoksa bu gazi 
r.atın almak istemiş değildir! 

üzerindeki tecrübelere iştiril.k e ~ 
öip cdE>miyeceklerinı sordular ı 

:-ıırf Hum-1 gazi için geldikleri 
de şüphesizdir! Siz kendilerini bu 
&ek.ilde reddedince hayatmrzla o~·-flıdvan 318 

c' J\.bdillkadlr 

Meh. 

oğ. Oı.ınan 

Y . an· Casus mektebi pr<>fe.c;örlerinden ı~vecH A. Mf.'N(;HAM 
az · t 34 ~-·· H D .......,:vıren: • • 

Bugün bu gaz. henüz cerrahi il
min.de şüpheli olarr k, fakat_ ame
liyatlarda mevzii felçler vücuda 
getirmek için kullanrlryorsa da ga
zin fayda ve zararları ha~kındı: 
genis ve ka.tl' mahiyette bir se;, 
sövlenemcz. 

0

1ta~yan casusları işte bu ga.ı.in 
kısmen tadil edilerek ve el ~m. 
balarına konulacak hale gelir~e -
rek Ha.ile Se!Asiyeye satı\dıgın:ı. 
hükmettikleri için tsve<;e ~.zli 
müteha.c;srslar göndererek yenı grı 
zi tetkik ettirmek istediler. 

Velhasıl Hum-1 gazi ve Haile 
Selılsin:in gizli mektubundaki esra· 
rengiz rumuz ttaıyan ca.~larmı 
havli telişa. düşürdü. 

Halbuki bu hadisede iami geçen 
l.sveçU kimya.ger ben.im hususi d06-
tum oldnğu i!<in hadisenin b\itün ..... 

bulunuyorum_ 
Bu meraklı meseleyi kendisine 

sorduğum zaman kimya.ger dos • 
t um güldü ve ~unlarr söyledi: 

- Evet_ vakta zavallı Habeş 
Kralt barın. büyük bir teessı.rle 1· -
talyanla.rm Habeşi.standa zehirli 
gaz kullandıklarmdan bahsetti ve 
onlar! tama.miyle mahvedecek bir 
ı:;az. k~folunmasmı çok temenni 
ettiğini yana ya.kıla söyledi! Ben 
(ie kra.lm bu teessürilne iştirak et
tiğim için kendisine vakıa yeni bir 
gaz bulduğumuzu, bunun asap ii. 
zerine §iddetli bir tesir yaparak 
felç getirdiğini söyledim. . Ha
befl Kralı yeni gazle aüı.ka. 
dar oldu. Fakat bu gazin henüz 
harp sanayiinde kullanılınad1ğmı, 
esaıser. kulla.nılsa dahi kendilerin • 
den evvel taıbiatile ltalyanlann 

u.ı ~ ·r ve ümit.<>.iz 

- Peki dostum, sizin bir ay 
sonra ikinci defa. ve bu sefer giz • 
lice !sviçreye gidip tekrar Ha.be~ 
Kralile göıüııtüğünüz etrafmdaln 
dedikodulardan da haberdarsmız, 

r:annederim '? 
Kimya.ger dostum hayretle: 
- Hayır, bakkmıda böyle bir 

eey söylenili~nden haberim yok! 
Dedi. . . 
- Hatta bu ikınci ziyaretiJHZw 

<le yeni ga.zi
1 

Habeş Kralına takdim 
ettiğiniz rivayet edlınekte ! 

Kimyager dostum bilsbütün haY 
ret etti. Sonra. güldü: _ 

- H:ı._ şimdi a.nlryorum ! dcdı. 
Ve başını salladı. 
Bu sefer ben hayret ve meraktı. 

dü§tüm. 
- Neyi anladınız. muhterem 

dostum? diye sordum. _ . 
Kimyager gayet mUSteh~ bır 

g-lilüşle gülerek: • 
- iki İtalyan seyyahmm ta 

8tokbolme kadar zahmet ihtiyar 
edip de bizim doktorun .kil~iğ:ne 
ıuc;in geldiklerini ancak şınıdı an -
hyorum! _ 

- Size yeni Huın-1 ga.zınden 
bahsettiler değil mi? 

- Evet!. Kendilerini doktor o. 
larak prezanta ettiler ve bu gaz 

- Ya? Öyle mi? Eh, sonra ne 
oldu? Siz onlarm bu arzularım 
kabul ettiniz mi? 

- Ne münasebet azizim? Biz 
henüz tecrübeleri hususi surette 
yapıyoruz! Tecrübelerimiz resmen 
ka.bul edilmL~ değil ki! __ Bu iste 
yalnız ilme ait değil, ticarete ait 
C:ahi mrmfaat varsa buna ecnebile
ri karıı;Lırmakt.a. ne mana var de. 
ğil m~? Nitekim kendilerine b~ ga
zi kiliniğimizde sırf hususi surette 
etüt etmekte olduğumuzu, henüz 
ticari sahaya çıkanp <:ıkarmamak 
hususunda. bir karar vermemiş bu· 
1unduğumuzu ~övledik ! 

-Ya? 
- Evet! 
- O halde mtithiş bir tehlıke 

geçirmişsiniz. az.izim? 
- Tehlike mi dediniz'? 
- Evet. hem pek bü~·ük br tr>h 

ı;ke! 

- lı'akat n~iıı. anlayamadun '? 
- Nicin mi? Z'.ra size mliraca. 

at eden btı iki İtalyan doktoru. 
ron derece tehlikeli Ye azılı ıki 
meşhur casustu! Bundan siz de 
~üphe etmiyorsunuz değil mi? 

- Mümkün! 
- Mümk.Un değil, muhakkak ıı-

zirim ! Bu adamların StokholmP 

., .. 
namışsmız, deme.ttirl Onun ıçm 
diyorum ki, büyük bir tehli.ke at. 
latmt'}Sımz! 

Dostum gaz mühendisi heyecan-
~a atıldı; 

_Çok doğru! Çok doğru! dedı. 
Nitekim biz adamlara henüz bu ga 
zi ticari sahaya koymak kararı ''c>r 
mediğimizi &()ylcdiğ:miz zaman 1· 
t.alyanlar hemen bize bu gazi geu ~ 
mikyasla sanayi piyasasına çıka 1 

ırıak :çin biiyük bir sernı~ye v~r · 
meve hazrr olduklarını ı;u:..-ledılf'r 
Ga~in pa.tentnsını ba.,'joka biri.sine 
~a.Lqı :almadığımızı sordular. 
"Bövle bir şey yok!.. Heni:iz gaz " ~-ı- t" de hiç kimseye sa.~ d_egı ~- , • 
uik. Fakat adamlar dırcldıler. Bı-
ze bu ga.z.i esasen tecrübe etmekte 
rılduğumuzu, kendilerinin ~e eene~ 
"i oldukları icin bu tccrubelerd 
v hi' b" sure' hazır bulunnuılıırında ç 1!. ' 

d-- ·nemediklerını, o • le mahzur uşu 
- - b·ır tecrübe esnasmd"a ha· 

nuıı ıcın .. " 
b • umalarma mutlaka mus ... zn- um _ ,,_~1 de -

d tmeroizi buna. nıuk~ tcaı n e e .-~;;. . 
ederse büyük blr meıJa<lo& vermeye 
ha.:ırr olduklarını inad ve mıarla 
söy!edi1er. 
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Kiyef büyük 
mu 

665. 

arebesi 
bitti 
a e ir alındı 

Bohemya valisi \ azifesinden 
affedildi - ltalyuda ekmek 
vesikaya tab: lululuyor -
Atlantik mı:ha· cbtsi şiddet
le devam ct:n,,.ktc - Ame
rikadn h:.irriyet filosu 

Dün gece ncşredi'cn Alman or. 
duları b~kuman:lanlığmın teb. 
Iiğine göre, J{iyef büyük muha
rebesi bitmiştir. Geniş bir saha 
üz.erinde çifte çemberleme hare. 
ketiyle Dinyeperln müdafaasının 
tesirsiz bırakılması~ ve en kü. 
çük Sovyct teşekkülünün çember 
dışına knçma.sına meydan verme· 
den !beş Sovyet ordusunun imha.. 
sına muvaffakıyet elvermiştir. 

Kara ve hava muharebe kuv. 
vetlerinin sıkı bir işbirliğiyle ta
hakkuk ettirilen hareka.t esna. 
smda 665,000 esir a'ınmıştır. 
884 tank, 3718 top ve sayısız 
miktarda her nevi harp malr.cme. 
si iğtinam veyahut tahrip edil· 
miştir. D~cmıanm yeniden uğra. 
dığı zayiat ~k yüksektir. 

. Tarihin lhiç kaydetmediği bir 
muzafferiyet istihsal edilmi§tir. 

-
betler olınuş ve yangınlar çık. 
mıştır. Alman tayyarelerinin hü. 
cumu esnasında demir yolu mev
kifi civarındaki sanayi hedefler 
ağır hasar'1. uğramıştır. Kiyef 
ismi verilen bu demiryolu mev· 
kifi normal zamanlarda Briansk 
ve J{iyef istik~.metlerinde yapı
lan naldiyatm başlangıc; noktası 
ve şimal cephesi mıntakasma u. 
uı.nan muvasala yollarının en e. 
hemmiyet'ilerinden biridir. 

Kremlin sarayı binalarına. dü
şen bombalar burada ehemmi
yetli hasar ika. eylemiştir. 

Demiryollarıruı. ve mevkülere 
kal"§ı yapılan mükerrer hava 
akınları Mosko\'anın iaşesinde 
ciddi müşküller çıkmasına sebep 
olmuştur. 

Alman resmi ajansına bildiriı.. 
diğine göre, dün Manş denizi ü· 
zerinde yap:lan hava akınl~rı es. 
nasında lngiliz kuvvetleri 21 av. 
cı tayyaresi kaybetmiştir. 

Lcndraya göre ise imparator
luk hava kuvvetlerinin hava ~ 
kınları esnasında 21 Alınan avcı 
tayyaresi tahrip edildiği lbildiril· 
miştir. 14 İngiliz avcı tayyaresi 
kaybedilmiı; fak~t bun1arın pi. 
lotlanndan üçU kurtarılmıştır. 

Bohemya valisı c•azilesinden 
Çekildi 

Alman resmi ajansı, Bohemya 
ve Moravya umumi valisi Baron 
Kont Noyraht'ın kendi talebi ü. 
7.Cl'ine vazifcsinde!l affedildiğini 
ve Alman S S kıtaları lideri M. 
Hcvdrich'in. veka1eten !bu vazife. 
ye i.a.yin edilmiş olduğunu bildir. 
mektedir. 

Belçikada 20 k,:,münist 
Hava ıpıvvetleriınz Toula mın. 

t~kasmdaki iharp imalat fabrika- Kurıuna dizild: 
Ianm ve Moskovnda as!<cri tesi. 
satı ibomb:ırdmıan etmişlerdir. 

Dünyaca m~hur manastırın 
bulunduğu Ladoga gölündeki 
Konevirturt adası dün Fin kuv
vetleri tara.fmdnn işgal edilıni§· 
tir. 
Manastırın emı.s binasiyle müş. 

temilatmdnn büyük bir kısmı 
tahrip edilmekten kurtulmuştur. 

Brükse!den Alman resmi a)ar.. 
sına gelen bir telgrafta, şimali 
Fransa ve Belçika işgal kuvvet
leri kumandan1 ığı tarafından 20 
komünistin cuma günü k,ıırşuna 
dizildiklerinin ilan edildiği bil. 
dirilmektedir Kumandanlığın 
tebliği aynı Manda komünist. 
!erin şimali Fransada bir depo
dan infilak maddeleri çaldıkları
nı ve bu depoya clvat' mahaller 
de çarşam:ba ve perşenıbe gecele. 
ri Alman krtalarını nakleden kn· 
t.a.rlan berhava etmek için sui. 
kast te~bbüsleri vukua getiril
mek istenildiğini ilave etmekte. 
dir, 

Londrndan bildirildiğine göre 
T..ondranın salii.hiyettar mahfil
leri, Rus cehcsi imtidadınca mu
harebenin şiddetle d~vam etmek
te oldu..,~dan hn.bcrdardır. Ma~ 
mafih cephenin herhangi bir nok 
tasında muharebenin inkişafına 
ait sarih malfunat yoktur. 
Rusların Oscl adasının bir kıs- ltalyada ekmeh vesikaya 

mını. halen işgal etmekte bulun. Tabi 
dukları zannediliyor. 
Kın~ .müteveccih duşmarı Dün -1talyada toplanan nazır 

t aarruzu devam ediyor. Gelen lar meclisnde Musolni bu senC:ti 
muhtelif habcrkre göre Alınan· buğday mahsulünün 7.1 milyon 
ıarın bu mmtakada paraşütcüler 500 bin kentale baliğ olduğunu 
irull d ki · ı kt · d ve g~n seneye nisbct'e 500 bin 
" an ı arı söy enme e ıse e kental ,_ir fazlahk gösterdig~ ini 

Londrada bunu tevit edecek ma.. 'U 

iümat yoktur. · beyan eylemi§tir. 
Ukrayna.da yağmur yağmıştır. Buğda:y reMsulü İtalyan hal-

Rusyanın ~nubunda lbu mev- kın!n. ve .ı~al altında bt.ılunanAa~ 
simde bu kadar erken yağ- razmınw ihtıyacmı .. ~cmıne. kafı 
mur başlamadığına göre hidjse- • olm.adıı,rından ekmegın vesıka~a 
nin ibtı havalideki muharebelerde t~bı tutu'hıaı;ma karar vcrilmııı. 
bir a.ksltesir tevlit eylemesi tir . .. 
mümknndilr Gunde nüfus başına 200 gram 

• ekm~k verilecektir. 
Bir ihata manevraaı Umumiyetle bütün k~ın ve 

erkek ameleye 100 gram fazla 
ekmek verilmesi derpiş edilmek.. 
tcdir. 

Yapılıyor 

ltalyanca Stam~ gazetesi Rus. 
la.rm Harkof'a ka.r§I cepheden 
b;t' taarruz yapılmasına m!ni 
olmak için anudane çnrp!ştıkla
rmı yazmaktadır. Bilh.;ı.ssa Valki 
ve Jubotin mmtakasmda şiddetli 
muharebeler cereyan etmekte. 
dir. 

Kurs.'<, Harkof ve Krasncgrad 
arasında bir ihata manevrası ha. 
ztrlanmaktadır. 

Amerika Rusyaya tam 

Yardım edemiyecek mi? 

V aşingtonda siyasi mahfilde 
teyit odildiğine göre Moskova 
hükfuneti, şark cophcsir.dekl va
zıyet !hakkında malfunat vermek
ten istinkaf ~·!emiştir. 

Rusyaya gönderilen İngiliz \'e 
Amerikan müşahitleri cephenin 
münferit mıntakalarım ziy.aret 
ctmeğe muvaffal.; ola.mamışlar
drr. 

Bazt gazetelerin yazdıklarına 
gore, Moskova hUkfunetinin Al· 
dığ: vaziyet, Sovyct Rusyanın 
muhtar; biılunduğu yardımı Ame. 
ri anı ı tam bir şekilde y.:lpm:ı.sı. 
na usait olamayar:ıktır. 

Kre nlin sarayı bombalandı 
B.rlinde salahiyettar !bir kay 

:n:ı.ktan bildirildiğine göre, Al
man savaş tayyareleri dün gece 
yeniden Moskovaya hlicum et. 
micılerdir. Askeri mevzilere iı::ı-

Atlantik mulıarebeai 
Şiddetle devam ediyor 

Dün Amerlkada mebusan mec4 

!isinin deniz encümeninde 'beya
natta bulunan amiral Stark At
lantikte hali hazırda.ki vaziyeti 
iz-?.h etmiştir, Bu vaziyet ::ımira
e göre lngiltcrenin lchin<lc değil. 
dri. 

Amiral, Amerikan donanması 
taraf'.lldan tertip edilen de\Tiyc. 
!er sayesinde ll'lf.'iltercye harp 
malzemesi taşıyan vapurların 
son 60 gün içinde daha az batı
nlmakta olduğunu söylemiş ise 
de batan vapurların miktarı yi
ne olduk~ büyük bir yekuna 
bal iğ olmaktadır. Bu yekun Ame. 
rikan tezgahlarınm vapur inşa 
kabiliyetini gccmektcdir. 
Amerikada lıü' riy<!l liloıu 
''Hürriyet filosu" serisine dahil 
gemilerden birincisi olnn ınotör · 
lü siirprise gemisi bwün Pensyl. 
\•anie de Ches er de denize indi
rilmistir. Bu ı:emi SSO tonilato 
h~mindedi r. Birleflik Amerika 
bahrivc enciimeni, 1943 c:enec:indc 
bitec~k o'an 1400 ticaret l!emisi 
nin insasını dcrpiı; edt-n bir plan 
hazırlamıı;tır. 

312 Remiye ait 1rL<1aat mukave. 
leleri şimdiden imza edilmi:rtir. 
Bunlardan ll 2 si 3dilnç verme 
ve kiralama kanunu mucibince 
Büyük Rritanyavn verilecektir. 

Almanyanın 
ıran elçisi 
474 kişilik bir 
af He ile birlikte 

!Profesör mebus/an: 

Şehrimize 
geldi 

Macaristanm Tahran 
maslaha'ı:güzcırı geldi 

Ankara, 27 ( A.A.) - Irandan 
Almanyaya dönmch.1:c olan Al. 
manyanm Tahran büyük elçisiy. 
le 4 7 4 Alman tebaasından mü· 
rekkep k;.iile lbugUn sa.at 14,50 
de hususi bir trenle şehrimize 
gelmişler ve bir saatlik bir te.. 
vakkuftan sonra buradan ayrıt. 
mışlard:r. 

~1isa.firler Ankara garında Al. 
man büyük elçiliği erkô.nı ve AI .. 
rn.an ko'onisi tarafından selam· 
tanını;; ve izaz edilmiştir. 

Erzurum. 21 ( A.A.) - Maca
ristarun Tal1ran maslahatgfızarı 
ref a.katinde elçilik memurların. 
dan 3 kişi bulunduğu hnlde dün 
otomobillerle buraya gelmiş ve 
akşam treniyle lstnnbula hare. 
ket etmiştir. -----
Rus askerlerine 

İngiliz 
tanklarının 
kullanllması 
öğretiliyor 

Bu maksatla mektepler 
açıldı 

Lonilra, ~8 ( 4..A.) - Talının. 
daki Rus ve İngiliz eksperleri 
Rusyaya azami miktarda malze
me gönderilmesini temin için 
eirnendifer, kamyon ve deniz 
nakliyatını isliı.ha. çalışmaktadır
lar. 

Teknik teferruat Rus nskcri 
'heyetince tetkik edilmektedir. 
Rus a skerlerine İngiliz hücum 
tanklarının sevk ve idaresi öğre. 
tilınektedir. Bu maksatla talim 
mektepleri açılınLstır. 

ŞiddetlA müdafaa 
edilecek Rus 

şehirleri 
(Baş t.arafı l ncide) 

Sivn.stopol ise alınamaz blr kale .. 
dir. 

Kırımda. Alman tayyarelerinin 
qiddctli hUcumlarda bulurunal.•m 
Sovyct krtalnrmm burada Alman. 
la ra karşı bir mukavemet göster • 
dikler "ni: isbal etmektedir. 

Diğer cihetten Almn.n Mkeri 
eksperleri Kınının za.ptmm Girldin 
zaptı kadn.r gU~ olneağmı çekin • 
mcden itiraf etmektedirler. Çlinkll 
Kırımdaki Alınan ordu.su denizden 
Sovyet filosunun tehdidine ımaruz 
bulunmaktadır. 

Almn.n askeri eksperleri tarafm
dan ileri sUrUlen bu iddia, Alınan.. 
tarın Glritte tatbik ettikleri usu • 
le Kırımda dıı mUrn.caat cdeceklc -
ri.ni ve büyük bir ihtimalle kıta -
le.rını tayyarelerle indireceklerini 
akla getiımektedir. 

Finlıln.diya cephesinde. göriin~e 
göre, ciddi bir muharebe cereyan 
etmemektedir. - --o--- -
Müsadere edilen 

bir vapur 
lzlandada sahih otel olarak 

kı.ıllar.ılacak 
Bosto111 f8 ( A.A.) - Dün A. 

mc:rika deniz komisyonu tarafın· 
dan müsadere edilen City Of 
Chattanoga isır.indeki Amerikan 
ticaret vapuru 1zlandada bulu
nan Amerikan kıtalarr için "S:ı. 
bih otel" ol.erak kullanılacaktır 
Vapurda 200 kişilik yer vardır: 

Sovyai tebliği 
l.ondm ,28 (A , !\) - (RadlO) 

(7.16) Gece ynrr1• ne!rcdllen Sovyct 
t ebl'gi • EylUlUn 27 inci günU bUtUn 
cephe boyur:ca .cırld m muharebeler 
devam ctmi::;tlr. Vls"İ>1'rı.; bavallstndo 
çeteler muvaf!ak:,•ctırr elde etJ:ıl~ler. 
dir. Hava muhıın)bclcrtndft l 9 Sovyct 
tayyaresine mulv1blJ 44 Alman tayya_ 
r est dfüıUrUJmfüJUir. 

Vedi profesör mebusluğu tercih etti 
Bir kı mı henilz cevap vermedi 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Ankara, dit tarih fa.kültesi v~ 
diğer yüksek mekteplere de teş_ 
mil edilen karar üzerine mebus.. 
luk veya profesörlükten birisini 
seçmek mecburiyetinde !bulunan 
bazı mebus - profesörler cevap. 
larmı bildirmi§lerdir. 

Cevap verenler mebusluğu 
profesörlüğe tercih etmişlerdir. 
B!.ınlar, lbrahim Necmi Dilmen, 
Besim Atalay, Hazım Atıf Ku· 

İngiliz tayyareleri 
Şark cepbes d ki 

lıarekita 

Gerniş 
mikyasta 
iştirak 

ediyorlar 
Almanların 46 tankla 145 

otomobili tahrip olundu 
Lontf1'a, 28 ( A.A.J -- Hava ne. 

zareti, İngiliz tayyarelerinin 
Rus _ Alman cephesinde günden 
güne daha geniş nisbette h~rekfi
ta istirak etmekte olduklarını 
bildirmektedir. Ha.va nezareti, 
bilhassa taarruz hareketlerinde 

. İngiliz avcı tayyarelerinin Sov
yet ibombardıman tnyyarelerine 
ref ak.at etmekte oldukl:ınnı ba. 
ber vermektedir. 

Dün İngiliz avcı tayyareleri, 
Messerscmitts tipinde iki :tayya.. 
re düşürmü§lerdir. 

Moskova, 28 (A.A,) - Gece 
yansı n~en tebliğ, bilhassa 
son günlerde Alman tayyareleri. 
nin uğramış o!duğu zayiatı kay
detmektedir. Almanlar 100 den 
fazla t.;.yyare kaybetmişlerdir. 
Ruslar ise ancak 29 tayyare kay
betmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri, Almanların 
46 tankı ile 145 otomobilini talı. 
rip etmişlerdir. 

Amerika Bahriye 
Nazırı divor ki : 
Vapurlarımızı 

Harp 
gemilerinin 
himayesine 
vermeliyiz ı 

Vasngton, 28 (A.A.) - Neşret
tiği bir mn.knlede Albay Noks bil • 
hassa şöyle dcmt"ktcdir: 

Amerika bugUn iki nunuu alı 
dünya harblniıı içinde bulunm:ıktn
drr. T.icarctimizi ve denizcilcr:mi. 
zin hayatnu ticaret korsanlnnna 
karşı korumak için üızımgelcn bU -
tUn tedbirleri almak mcob,ır:) e • 
tindeyiz. Dtl.5Illan kors:ınların: st • 
lkıştınnak ve devriyclcr imi.z'n elin 
den kaçm:ığa çalışan dUşmnn ge • 
milorin0 karşI vapurlnmnızı mu • 
hrüaza etmek için o:ılan harp ge .. 
mileriııin himayesi altına vcrmel'
yiz, 

IA>nılnı, 28 (A. \.) - Ayandan 
Mac Kellnr meclise bitarnflrk kn. 
nununun ilg sına. dair b:r knnun 
Jiıyihnsı tevdi cbnic;tir. B t layih::ı 
denizcilerin s e rbesti ğiru il tizam 
eden Amerikan slyn.setile bir te • 
zat teşkil etınoktedr. 

lngiltere 
tarafından 
Finliır.diycıyt-. vıeı-ilen 

nota ne~redilcli 
Londra, ~8 (A.A ) - (ll.B.<J.) 
lnglıtcre ~ernftndan FlnlAndiynya 

verilen notanın :netn: clU'l gece Lo:ı
drnda ne:rcdllml,,tır. l\"o!:ıda Fm!An_ 
dlya asıl Rus top.'3klı.ruıı ! tııa.yn de. 
vnm ederse ger '< ha•p esna nda gc_ 
rek muhnrcbedı:-u eonrn lngllterenln 
k cndWnt dilf?llan tnnıyııcağı beyan e .. 
dllmcktedir. Nota:ıa, c! f.'omntlk mU. 
nnscbctlcrln nOTmaJ ııekle .sırmcsl için 
Flnldndiynnın h:ırbl çlıırdurm:ısr ve 
kendi toprnklnnnı:ı dlinrt.eal bildiri!! • 
yor. 

Leningrad halkı 
müşkilat çekiyor 

(Bas tnralı ı ncide) 
Söylendiğine göre, Kronstadt 

kalesi geçen haftndanberl eskisi 
kadar faaliyet göstermemektedir. 

Deyll Telgraf gazetesi bilhassa 
Lenln.,ara.dch yiyecek mikta:rmm 
asgari hadde indirildiğini yazmak
ta.dır. Şehrin ~lektrik cereyanın .. 
dan malınım olması yüzUndcn halk 
odun yakarak yemek pişirmek mec 
buriyetinde kalmışttr. Fa.brikala .. 
rın işçilerine gün.de lrlç olmnı.sa bir 
kere .sıcak yemek verebilmek iç'n 
kış için biriktirilmiş olan odunun 
bUyük bir kısmı ııimdiden sarfo • 
dılmistir, 

T opkakıda Akgül 
sinemasında 
nımıer tahqta 

Topkapıch tramvay cadd &ndckt 
''Akgül,, sincmruıındc C.Un nkpm blr 
yıı.ngm olmu~. fılmlcr tutulmu§tur. 

Ateş, gösterilen filmler ve maklne 
'kısmen yıın:'!ılttnn sonra söndUrWmU§ 
tur. 

Haık bUyıll< bir teırı.şrı düşmUDSC de 
insanca btr zayiat Iorr.amııtır. 
Yangmın makinist Ned!mln dikkat,. 

sizliği yUzUndcn çıkt:ğı anlQ§ılmış 

tahkikata başlanmıgtır. Yanan film 
3 bin liraya, makine ~o 500 liraya 
aigortalıdır. 

Avrupada isyan 
çıkarmak 

Lundrn, 28 (A.A.) - Avrupa& 
baş göstermekte olM huzursuzluk 
t an bahseden Observer gazetesi 
<iiyor kj: 

Dört gün e vvı)l yapılmış olan 
plana göre seri ve prntik blr hııro. 
kete geçilmesi l~lcnilmektcdir. 

Şimdi Avrupanın her tarafı:ruı. 
gönde'rilecek olan murah.hıı.sln.rm 

A vrupanın bir ucundan öbUr ucu • 
nn kndar Alnınn im~nline ka.t'§ı gUr 
lemeğe başlamış olan isyanları i -
dare etmek için komiteler teşkil 
etmeleri imkanları dU§Unülmekte
dir. 

Zannolunduğuna göre, Ma.iskinin 
Almnnlann mubarebo meydanla. • 
rmda knü hetimeto uğra.malarmm 
geçen çarşs.nba gUnU mtlzakcro c. 
dl!miş olan bUttin projelerin mu -
vaffakıyetine bağlı olduğu suretin 
dcld ihtarı nn1 .. an itib:ım nlrnmış -
tır. 

Şimdi mutasavver olan proje. 
lerin icrası mevZ\lubahistlr. Ruc:ı_ 
larm kundakçılık sanatında üs
tat oldukl.;ı.rı kabul edilmektedir 
Avrupa isyanına yapacakları ve 
yapmakta oldukl~rı yardımın 
çok mühim olduğu teslim olunu
yor. 

Bir müddettenberi Danimarka 
milstesna olmak üzere Alman jı;. 
gali nltmd~ bulunan on Avrupa 
memleketinde hep birden isyan 
çıkarmağa matuf olan projelerin 
hazır olduğu malumdur. 

Danimarka, müttefikler arası 
konferansına mümes!;il gönder. 
memiştir. Diğer dokuz memleke. 
tin yani Norveç, Hollanda, Bet. 
çikn. Lüksenburg, Yugosl~vya, 
Yunanistan, Fransa, Slovakya ve 
Polonyanın Londrada murahhas
ları vardır. Ve memleketlerinde
k isyan hareketleriyle §U veya 
bu tarzda temas halinde bulun. 
rn " ktadır:ar. 

Mnkale muharriri. Londra hep 
birden yapılacak olan galeyan 
hareketinin işaretini henüz ver. 
mi17 değildir, demekte ve Alman. 
lnrm elle rindç bulunan rehineleri 



R A B E it - AktıeJn postal! 

işli y,/c;lızı 

.:..Me dli Aa 'fE NAHNUf) 
I'-. "c ..,....,...a: nedaııtef cdrn m~hor doJandmM M:ılımat ~ .. im AJ,rJND ilG 

Ba~rollerİJ•: MeJ;lıa. Z eyne,,. Malımuf So;m. Kmnik Hasar. elerırl· A rropJ1/I'!,1dah Kazım t eso:re 

'"li jpl de öyle bir hf'yc .. ıııı 
S&rBSI vardı •• Necmiye)'İ, bn : 
anm ~K eMidcnberj tamdıg ve 

Meditıanı ,, küçücük hatıra defterini etimde tutuyor, 
sayfalarına göz gezdiriyorum 

~ ar arkad~mm e· ine - 51 - i ~~ kı a l o .-, ııbe) de tiynt.roda hı 
.gQtQraıiMIW'k O nasıl sukuta haşladığını, en ince teferrüatma kadar . ıştık. Bu :ı kın gfıya kralları a • 

Çok koouoan ve birazda yalnı ''J.nt•I.\~fN' HATIRA DF.FTERI datmı. sr.,i kukl:ı g-bi oynat., 
aöoyli~ iıir adamdı bu .. Jyi bır anla'~-ıyor. anlatıyor. Hm d l • F kat ~azık de 
kadim Yan!ı Necmi,·e ül1R anne Med"ha.ıun minimini hat.ıra. def. V'\lvv'V'Vvv""'-"""'"""'-"""'"""'"""'"""".---,~ m.ı':_ Z \"a'lr i k te ku u gi i u 
diyordu Her vazife dönüşü hu teri ('limdP... rac k .t re ~ avu umu ıkıD.m e. 
doırt e'\ine rtrk&da.'1ın 1h•anl.r;ı. Defter küçüelik .. lnçe bir kuı- muş. Ondan nynlsca..'tm,ı, Pazar· Fon Hantınc kn.da ... ann beddua c z li recek: 
'herab<>r gidkO'r' ve :Kecmiytyi Fwı.kalcmle yazıinmı. Notlar oo _ tesi teltrnr buluşmak llzel't 6)111• decı.:sım. Ilır gün gE>lccek ki sev (Ma ımut ~alın ı.ti .ıydır beı 
doya. doya gÖrebiliyoroum. Bir zan nesC'li, bazan gamlı sayfalar. dtk Avrrlrrken ilk olarak elimi öp de All:ıhtan bulac ksın?.,. li ar•:>or. BQ)ül: d d onunla ne 
t!Ün bir vazife döniisii her z man Bir genı; kız naP•I nldarnr, 1.ıı.. ra 'ı>udnklnn o kıtdaı .-ıcall ki . .) (Şlşllde k c:lıcük b C\i .ldrnl • r h t, D udc ;ıiim •.• Fakat z.: • 
old~ğu ı;ibi ·yine onlann evine Eıl Eu'mt eder, nasıl ırpınrr. na-

0

(Ben de~tim va! PST.a.rtesi uın •. Zeynep nanmıda bir de hir. r P. u en er it yıltı.ru ııa ra • 
gitmiştik. Yanımda cok ivi ve r;ıl sö er?.. gtlnü HeyilCliada o· kadar tenha ı mr.~~n va.z:. Dun_ Be:!;a;(;ıtt.a anne. hat vermedi. T :uı.tl n a. oluru.. 
~ok fedakar bir dom ofon Jbsan Buııları anlatan gizl'i defterinde ki .. Cemalle çamlara. gittik. l''nk:ıt ı ~e ~ıtmıştim., Duı~usle tramvay ~oı um. fitrnfıında il<; ltl i odnfi • 
da Yardı Gü7.e), neı;<'li bir gı~ce bazı sa.~ faJıınn istinsah ~dı1m('sj \•orgımluktan iler tutar y~rim ~l ı~t.asyoııun~a F e~~ı.re .. tesadilf et or. Ihık t b n Nru: t!n Hoca 
:vnsaJm..+.ık. Gece y.ı;:.ı:sına kadar onun ıuhunu mua1.z b etme7., h"· ınadr. B<'ni en kuytu yerlere gö • tıı:n·. ~~ Jaııa, 00z g.?zc geldik... nm hıkriyesf gibf ''ın vl bonenl< 
d;;am ~en bu sohbt>t >"'>teminden laki b"n;ok gen" krzlara oonlı v 'ümü. Kolunu bo\'nnma sardr. A. Mınımını bir kız <;oC'ugunun elin kimd \Sc kalbim ondadır,, divo • 
onr"t ey sahibi bizi bırakmak ınüess r bir del'!! brct oltlcngr _ :eta beni bir k-t altm:ı aldı. tlrn .tutm~tu • .,&n:ı: "Namı ınıl!' rum. o e c ism" n: .. ses • •. 
iı:;temcçli Birkar! defa a\·nı RC· çin Revindırfr: ~lı.<i ~uz defa öptü. ~lr &:ın'- .\r~a J~anı;'1 .,it dc~ez mi? ''Te. bide. , Çünkü bu Ü<' arkadaş )ı{ı • 

kl
.l-L.: ı-.-_,,de "'i?C mi ... afiri ol- (14 ~ a~md:ıvınıı;;urı. Fakat ben ve r.ıh11t venacdi. ille bu elısam ur., e er m _ C\"Zl bel• siz nn. eırlr. Bır sabah gczmeğ cıkıyor • 

ur, uu "'' " bünv h' · ,. h ............. knlalrm d•~'e 111rar etU. sıl mız. •• demege nıC'Cbur oldum. duk ZP... k k '-•rf 
mu.,..uk. Kı'mi.ı'J'....::u kı', 1• ..... • ""Q'o. ~em(' V<.' ı. ı:;ıyat rm:ı gvre eı• uu. aYn -v .F."lfnd t tt r. uk . , }uen en ar aya. O.uıuç ı. 

:ıı~ .IJ Jnn '' u.ı: h ld D- k lır htA? o-..ı.a \"rıkit ' en u uhu ı;oc kendü;inin B"rd b'-- M hın -• \Tan rrecenin onunda kızıl \r-e bn. a c on altıyı g~tlm zanncdiyo.. ~n a :nıymı • ~ .. .-ıı- ol 1 F 'k t katb· ı en <re a ut Swmi gönnli'J. 
~ • t J :...ı b h d .:;. k rum. Der'filer beni ııııJuyor. Kannt. dıyerek e>lmdcn Jlurtuklum.) ma 

1
• a n un ° kndar muz Ve otelci : "Bizi ibir &&kallı so. 

:rut .Koku u ur j:!a a ôı-;!!CR hnnı gere gere serbetSt uçan blr (Dün Büylllldereye gittik. Alı, tarip ki bunu sormağa ceı;arct e. rarB& Beyruta, Şama, Halebe git.. 
ur.. . . km; gıbl ,at;j bir fel"..a llM\Orum... ke~ki gitmez oleaydun. Bu cabah demodiın. (Dargın mıyız?) d" . tiler ..• deyiniz) .. diye tcnfiilı et· 

Gece Y"-" mdan sonr~ ~rıı. hır ı ('uma gilnilnü iple çe)rjy~. Fev eve gcklim • .Aımem gece SGhaba SO'rdu. (Hayır) dedim \'e :iJfL,•e et. m.i.ı;;. Akşam iıstU dôndüğümUz z • 
bas
1 

Jrma ufrad'ık.~ O fe_cı d~kık?· zi 1lc bu <'Um::ı Hevbeliada~·n gide. 1 kadar ııenceredc ağhyara.k be~i ttm: "Senin SAadefinc lıtt dakika man kap cı: ••Btr saka.Ur ııılzi EM• 
h t-. \: istemhortrm Ys 1 dua ediynnım Fevri bey! •• dnrdu d .ı:arJ n r;:ı.n'l8 . • r. c~gı Ke ki baka gUn s•t.ek.. bekle.mi~. Az, daha karnlrol ar:ı ~ • (B:ına ~fi güzeli dlyoılarm.::.· ıı .... - dedi. ''Ne cevsp verdin?,, 

kalanm, Iftık: Kurtu}w.3lr fçm m.ı- C1m1 lan ı-ok k.alabalık olU}or. tr... dl'Yornı~. Sabahleyin kmk döklık '" dedim, "BC')"l'Uta, Halebe. Şam 
c~deıeye ~smek f~m .. e-elcU. Eiar • "-ba ·ı rumdl" kal!a. da.ha iyt eve .-eldtm. "Arila&wmın niı;ıını Ayna:;n bakıyorum. Hakikaten gU doğru gittiler • deilim.,, Ge4i. "O 
Fakat: zavallr lhc:an btı mııe::_cle. dectl mi? Fevzi dı:U.ma bana ev- vardı •• dedi.m. BilmPm ki kandı ".elnriıPim._ Heyha.t, k~i güzel ne .söyledi?., dedim. ".Ağhyacak 
1tn!Tr tmt.Mm o11'U. O: do~n 1 nmdden, bir yuva knnn.akt.'.tn mı? Yatağlma mandan. oımacıayd.ım, :keski çirlrin hir kız gı'b· odu. Gözleıi a.detıi. laşar.dı. 
~r 'atmed' Ben hiUl ~ ba:bacdi-)or! :Mclttep ha.yatının d • Ya başnna gelenler? .Ah, h ı • ol.sa'idnn. Üç; dört ?.engin etrafını. çrkt..r, gitti •. dedi. Kalbim ezlldı. 
J."Onlm •• Kaç dıefa.1ar ..onun lcadar siplimnden kurtul, ~ h -atmm bını, bittim. Büyfikdereye gittik. da. dolıı11ryor, h~·eler gcUyor. Mcdıhanm gizli defterinln an • 
t.tlı :t>tr iilınle .ııderimt sevgili kasvetine bağlan. Bunak mı, ne • Cemal beni bır gazinoya ı;Htilrdti. Ze) ncp bani bir !irMnr ~ ondan <'ak bu kad r kISDllm istinsah et~ 

d w di ., Y M" r<--- B k kııdclı bir i · obnu ona ttatıyor. Ah su erkekler. ) li7• t;m. Yıldızın daha hi.r"nk hntıra.-ı mi görlirlr:en kapaya.rna ıgıma '... a .i~·C:86erin '-'1:JU<Oli ? .. O. r n~ . " a. çınee ne • oe doksan dolLınu hakiki a.1tkıı de. ., 
f'~ ettiın nu nekadar cğlendiıiyormmı. C:e· ,..um Umcm. Bani gazinonun fit • ,.u. Anc~, onlar, o zamanın bir 

· . 
1 

.. lecek hafta onlarla. g-ezrneğe gi • tündeki otele ~ar:mu:. lmıdimdt-n ğil ,kadm vUcudunn tı-ı<ıbl 'ıd dl cok nınruf cah ·> tleı ·nı alıik d ı 
:KallUIQl&Jl!l adam. »ıy c goz deceğim.,.) gecmhtm. Mutlaka bira iJAt>JJ1dl. > orlar.) ettiği fl'in ne~retmivOl"um. 

kapaklanıu ~- (MUye.er, Cemal, beııı cuma Soyınus, ~·afata l at~. }UJl.'1liJ& Bir de Mahmut Saim çıktı. Dün :ntıTt 
flr :iıitiiHet ailbl. g!ffiU ~& gtttlk, ll'evzl den.. ı.ııbaha 'karşı kf'ndime geleblldllll. ------------------..::.:..::..:..:. ___ _ 

Eneli. ~ ,.enemiyen dı muhakkak .Ada vapuru Wl:ele • K~kl hıç o uykudan UY'lM'MAY .. .. W <» ~ ~ ~. , •. ~ı. 
i'üosof da.vraadı: sinde Altpma kadar ajmı ~ otm. Hie eabıth O!maıaydı. O P. 'W 

, ____ , beklemWJr. YUYa kuımak! .• Ona c<-~le 1 eraber &nrllm de bitseydi.) 
- Acılarla. kaynaşan ~ar bir mektup~, 8meyma. {PE"li.kct blrlbirtm ta.kip edi3;or. 

1"J'lllk 8l'ZUSU.ml -clllaa P du. niye hatibhıin kızmı alsın, Cemal Mek~ gittim, Mtlyeacr ben! gö 
Ya.dar. Anlat a rkadq, t>efikf, çok bıofmaa gitti. .F.*ıı- fıkır bir L rtlnce ağlarnağa bnfladt, <Nief.n 
,sen bizden dertli Ye bfaden elem- facan, şeytan mı pytaa.. ~ .. ölJyoıhlı Mü eM r, eende bir Jisin. ..., 

Ddfkanlr mahkfim Filozofun Ecre sordum. Evlenmekten, yuva hal •var?,, dedim. Araba Cemalle 
~U ke ti: kurma.tan hiç bahsetmiyorm~... ararruzda geçesıkrJ mi duymuF! -

-Patlama be mor~~. \ ·e son- Cemal 8ilıi Wriyle tr ı •.) tu? .. "Hamileyim,. wJl ağtamJ}B• 
ra mahkfıma dönerek: (Acei>e. belli yalda mı blıldemq? yıın? .. diye hıclnrd?. Dondum kal. 

Cemal mektepte döDellree Jmr§z. dım. ~ halta ben.im lıefml& 
- Sen anlat ıı.bfofğim, Bana rna ı.;Jkb. Eski, lam )'Jlldt bir dDRt gelen felüet iıç eş evve1 'OttUl1 da. 

balölia.. gıbi ellmi fiı'kU. mıdlınt*e 8l1ul.. bı1ıJ1Da •dııaiıl· Bea de a12-ta 
- Madem ki ba.~ladnn lbıtir- cımı. <MüyC"sscı i ,..~ mü'?) beflaıdnn. lılf'Jct.ept.en ağlıyarak 

nıcliyim.. Evet anJatmahy:rm.. ·e sordu. Cuma gJntmden eonrn çdttrm.. .Artılr o1:ın nlmu..qtu. Artık 
Muhakkak ki bu bir romandır . ı;ritrmediğinıi söyle .m. Beni eri ~ lıer f1MiBa mahvolmt11tu .. , 
Bu öyle bir roman ki; durdu. rnhı ko,..esine kad:ır get di. Bu c-. lf'..c:nıalle tıınl!Jl,lı aneaık b;r ay 
Ve tekl'ar kon~aJ.Q. ba.=:J.adı ma günU gezme ~c herhalde bcn'.m oluyor. Fnkat artık ortada yok. 

Bir roman o'M ne cıkar .. 
0

0- ic g"lmek!F'imi soyledi. O kadı:ır E\Vela llüyc:ssel'.icn . ıııonra ben -
lrnndufu kaaar guzel, heyecan ı .rn.r <>ttf ki .• ··p ki: .. :;;: · \'eri~o. den hevesinı almış olmalı .. Şu da.. 
verdiği kadar öm(ıriUdür. Ve !'Um!" de ıı,.. e mecbur oldum •. ) klknda kimbilır nasıl bir avın pe-
iOFlrıı •• Yok l\ayJr bu benim ro.. (Düııklt nırn:.ı. :?iinıı Mıht. eıı indf'dir? .. Hırngi zavallı !kızı tat. 
ınanım değ'ldir .. Bir lftY demek blNız durgun r. um. Nl(..in" .'e. !ı dille kandrrmağa ~-or .. .,, 
istfyOJ'B8m bu demek tt·di~tm nb i rtn •>am:ıdmı. Ac. ı bent (Ü?.linı üzüme b&lcarak kJZBm" .. 
l'feV de Rade benim cJt>ğ ldir.. 1 kı k nı or., Bılm m in" .On m . KomfU1t1llZ RWdye beni .Şi§.. 

Yatt.ığmm aJt•nı ka.'drrdı. Biı l izim loca Fe ;zi fe ı ı 'c c • J;dc bir eve gdtlll"dü. Buraya tJir. 
iki tıfak not dett:cri cık rttı Bir ~ m. s ahU!n ak ıama kadar ' • çok gene kadınlar, t,;rç« &'e~ e.,... 
7..aman deftcrlf'ri kart~rdı: Ve J nmeklen u kuımaktan, · • kl"kler gelip gtdi~or. :ı. ,nnUm 
b·r siyah deftn den okumağa tlltb ld n bol bol baheet inler. B z diye be.na bir bayii konyak iç!rdf. 
ba~adı: de C mal cıkesten gizli gezip lE.r, Kendimden geçmlflm, ne yap. 

•• .•... RüA"tü baba f«'l, keti ha C' ·ı<'nebm ! .. ) lığımı, ne olduğUD1u bi.lınfyorum. 
btt aldığı .zaman kendini tuta. < A tık em nı111. Muh kka ,oıu.. Sabah le} in gözilmil açf.llnn za. 
malı. Hunı:rür hungür :-ıgla.mağa mu beklf~or. Dun wam Cemal • man, muhtt'f!em bir odada, muhte. 
baş.l..adı. te }in k ıla§ttk. Car!amb:ı gt'. ~em bir kal'yolada Y8ı11Jlı bir erite• 

- Abe e\litt ne di~<' b(ı~ :e nil gumC' e g!tmek n benden ğfn ~·anmd:ı}dmı. Ağlryarak kalk· 
rooukJulc t<leniniz. önünUze, ar- r.orln Ri>z aldı. Zorla ~ğil, hani tını ... 
kanıza, aağmıza. &>Junuu bah ben de o uı la g~ek fstemJ. o • (Bugün Rukiye bi.:ıce eeldi. Şiş. 
malt yok mu? tn~ap takip edild;_ ıı.ım değil )a.) lidekl evden yfne beni ~ 
ğini .;;ı.nlama.z mı? diye flöylrndi. (Kal ~ty.ız. Agnçlarm altm • mi§. Kalbimde ski his nr. Biıi>lri-

Delterf bur.ıda. kap.dı ve mah· da bira l i)oruı:. O beni, görllnce le mücadele ediyor: pseytm ınl, 
kumJara b:ıkaıak: bUtilıı kalbfy'le sevdiğ.inden bahse• gitmiyeytm mi? Gitmdem. ne ela 

di)or. Yaramaz cocuk övt~ tatlı ca.ğnn ? .• Esaı:;en :mahvolm~ değil 
( D C\8Dll \llT) 

yakından vikrftı. 
Eğer harp ol•1ua, Rüstem 

E dirneden nasıl ayrılacaktı ? 
RüKemin !J&frndan tekrar 

kavakyeli esmefe ba,lamıt· 
tr. 

• • • 
Gece, Rüıtem içki içiyor .. 

du. Şimdi F eyzullahın kansı 
olan sevar iJi ~ini hatırlıyor ve 
Gülbeyaza h s ker.ak maniler 
eöylüyordu: 

Y afmur ygğor yerlere 
Ben clüımüfiim dillere 
Kim neJer•e clcaın 
Seni vermem ellere. 
Bir kadeh de G ülbeyaza 

verdi. 
Lahur ıalım iki lıat, 
Birini al, birini .at. 
Seni •özler • özlerim; 
Gel benim ycımma yal/ 
Gülbeyaz havretle kocaı1 -

1n dinliyordu. 
Rüstem devam etti : 

anl::ı.tryor kı, Mtiyessf>ri sevmi) or. :mh im? .. Ah Cemal, öntrllınün 

Yazan: takencter f '. SERTELLi 
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Söyleyin pervaneye, 
Y anmaırın ~ :la ben.iz· 
Ne ben yar&ir. <.1lurum, 
Ne de yar olur bensiz.. 
R üstem bunlan söylerken, 

Niğboluda (Tun~ :yıl dr:zı )nm 
kendisine aöyled· P.-i şu mani. 
yi hn•Lırladı : 

Güz.el, pembe halıyım, 
Bir kirazın dalı;,ım. 
Dokunmayın bana •iz.: 
Ben Rüstemin ınalıyun. 
Rüstem icini çekerek, tek. 

rar =-~eğe başlad.r. 
Bir taraftan cln Gülbeya -

zın kadehini dolduruyordu. 
Gene aöyJenmeje bqladı : 
Karadan inJim odı, 
Bir elma yetlim tatlı. 
Anam, babam aai ol.un: 
Her ıeyt/en çok yar tatlı. 
Gülbeyaz bunları kendisi 

için söyleniyor ~anarak kol
tuklarını kabartıyordu. 

Rüstem önüne bakarak: 
Gel benim altın tlalım, 
Baihırda cloltff4/un. 
Aramuria dlipwm gok. 
KMiinff ~alım! 
Dedi. GüH:.eraı·: 

( <iaeteıutwı blrüıcı • Yf...._ 
lılllOlık yannıdakJ ıarııı pe.rpeveat ıru.. 

pcaırsı .. Mrtlkte 1"l11ll"l'lloeell) 
a;WUL"fllE .. f&Lb'l'La&l lt ~ 
.aA. lf ~ 4LllL M TDI 
Jibl dMd lllUdJeta .... .....,,.... ıra. 
fil" ııınJır IMll'MIZ ~. 

EıJl«nm• teltlillerı 
• Yıı~ 22, boy l,80 ki!o fiO, kumral 

e1A gözltl, iı yata hennz abl.ınl§. aezıe
lik ıı:ıfi ırad! 41SOO ll.""n olan bir genç; 
asil biı· aileye mc?LSUp, uzun boylu, 
s:ırı~ veya kumral, zorıgiftce bir ba. 
vanla evle!ll!lek !stemPkted!r. Gllzel 
~ıınali 1!7.ıındır. Jad ~ılmak ıaruıe 
bir fotoğraf (HM. 2.~) :cmzinc mtı. 

nu:aat - 3t3 
• \'a" 20, b<ıy J 6 t. \·Rgon - Li tr. 

ketinde, ~·cınek ı agon fi, ayda 120 
lira kıızaneı olrul bir lny, esmer gU. 

~·ll temiz bir ile kızı ile evlenmek 
uıteınektedır. (M R.) rı:~ mUrn.. 

c:aat.. • SH 
• Ya~ 20, boy 148, kilo 78, koyu ~c

ıdl gts:z.10, ııse t.ahsnlnt b tirnıtş, hayata 
atılmak Qzere buluaı1 J:>lr tene kumraı 
bir kızla h&yatını bi"!c tfnnek üte .. 
ınektedir, Tatp'ad~ 1 > bir. liralık ara. 
zı.ti ve bi.naS! ıiatdxr. fr ,." d •ilmek o. 
roro bir fotoğrafla ı ! M 7) rcrn7!. 
ne milracıııı. t - 341'1 

ı, ue ıfçİ araya nlar: 
• TUrlıça. trana:zca 1unanca mu 

,emme! oktır ya.zar Te •oau~ ııayn. 
ca bira• tDgUizce b1llr s•kerlikle a. 
!Aka.il olmıyan. ketU ı;6r..ereb0en 

. - Ben san~ küskün deği. 
hm ayol, dedı1 lm maniler . 
den hiçbir !ey anlA.tnıyorum. 
Adeta karşın~ hl\şka bir ka. 
dın 'YanDJ~ a ihi konU!uyor • 
eun! 

Rüatem kendin i dağ ba _ 
tında yalnız ıan·y~rdu. Eıki 
sevıi1isinin &esi11i :luyar gibi 
oldu: 
S~larrnın teli ince, 
Y opamam göı meyince· 
Ona bana ııerm .. zler, 
PaJitah ölmcymce. 

. ipe timdi nere:1ey e kı7.ıl. 
ca kıyamet kopacıtkh. 

Gülbevaz : 

- Bu da ne demek? • Ji
ye bağırdı • Sen kimden bah 
se-diyorsun? Yoksa bir gün 
içinde, pad i,ahın gözdelerin 
den birine m i iıssk oldun? 

Risteıa birdenbi;re kendi .. 
ne geldi. Kendini ıopladı 

- Cet, G·1tbe~37.JM . ya. 

hesaptan ve muhaselleden anlayan b r 

bay ucuz bir Ucretıo ~ aramaktadır 
(M.T.V.) reım:me mltra.caaı. 

• Kubt.ııebede ~ Mned~ taua tec. 
r011uı1 oJ&a bir mUbuip 7&Zlbaaıelercıt 
YeJ& ~er tıcarl mQet:SUe1enk ı, -.. 
ramaktadlr. Battad& blriııaÇ' ıun Yeya 
blrb.C aat de çabp.bOir (il .JL) 

remstm mt.racu.t 
......-~da. tt rll.lcie ......_-. 

lunmı,ran )'en1 Ye ealt1 1UDaft balo 
beldır bir ~ ockıallk. 'kapı eM, ct
bl ,bir 1§ an.maktadır, (8.A.) 1 7 • 
mUracaat. 

Mütel arilı: 
KtBAUK KONFORLU APAWIMA :S 

• Maçkapala.sm df..rdQncl kapı on 
numıı.ra.ıı dairesi ~'l lı:bllti:ır. Al 
tı odndır . .A.saıısör1! vt- kaıorifen meç". 

cuttur. 1çındekDcr veya 41781 No. ya 
telefonla. müraeaaL 

A.ldU'lltd: 
A .. ilda 1 • M JWUlı .... e 

lwyuaulannwma v=hwr seı. 
uıe~"ttıplan lcl&rebanem'MMı ( fWI'• 
lan dahil) bm'gttn .... ..._ f11ııııı1e 

kadar veya .. t 11 den _ ,. 111ı1ır. 

malan rlr• oıı.nur. 
CA.O. 1306) (M.XXIV) (.M.R.) (lita. 
lıinı) (Hamdi) (i' .S.V.) (Badrlt 2i) 
l Y.O ) (M.K.Sf) (22 Ça}'Wt} ET,'T ı 

IB.K.) (M. •• Demir) o(KoçkaJPa) 
<N'. Kalpa'"~) (Tıcaret 46 Nedtm) 
CT.Z.T) (1'.B.) {A. Yazıeıo~Jı:) 

!O ven) (B, N,!': l lR.ll T. 
(lmrcn.K 44) 

nıma otur. Ben gozu açık 
rüya görür gibi vldum.Kend i 
mi başka bir memlekette, bi 
kralın sarayında farzettim. 
Sen benim sacm ... llıtıma ku • 
lak verme! Ben oilirain ki 
sende:ı baaka bir kadına gö1 
atmam. Sen henirn j(k ve son 
göz ağrımsın . 

Gülbevaz koca.smm önün 
den !'arap t~lis ni cekti. 

- Arhk icnıe. Rüstem. 
Saçmala:::ıa~fa b~şladın.F~la 
içenen çıldırırsın! 

Rüstem kendi c:ndine: 
- Çıldırmak J~tiyo~~ 

decli, akhmı kayl ,.•,mek ıçm 
içiyorum. 

Ve karısına dö.ıdü: .. 
ana c'..\nırw vereyım .. 

nu d ik:-Jda berım öniL-11den 
...rap estİIİDİ a!ma t 

- Cok ~- bibhütün 
a hoş ol~! 

(J)p ıtmı ' , .. 
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Hf:1~~[11•ıll!liim1ill i ı~zr~:::::r::::~ Tt~a.ıetıl-~B"ll ... ilııVI ..... ,,. ______ ~ 
1 elyem Tütsü sokağında eski ve 

.. -
r- r ansız c a '66) 

· yeni 7 numaracl~ iken halen ika
İnet~fıhı meçhul Diınitri varisi 
Cenuviya. Murisiniz Dimitrinin 
Vitali Lcviden istikraz eylediği 
mebaliğe mukabil 1 inci derecede 
ipotek göstermiş ollt~ğu Kuzgun. 
euk mahallesinin eski Tahtalr. 
bostan yeni Bohor sokağmcla es
ki 20 yeni 7 numaralı bahçeli 
evinin paraya cevrilmesi ~lep 
edilerek 1 inci aıttnmasmm 
10 • 10 · 941 tarihine rastlayan 
cuma günü saat 14. le 16 ara. 
ı:;ında ve 2 nci arttırmasının da 
20. 10 • 941 tarihin ra~tlay.;m 
pazarte;;i gilnü saat 14 le 16 ara. 
sında yapılacağı Vakıt gazetesi· 
nin 17. 10. 911 tarihli nibhasiy. 
le ilan edilmiştir. tıan varakası. 

-- e:; -

ı. -Moıı (rcre, dl Colom~ 

ıran fon ;ra\·e, \'t)lt:; etes le m:ıi. 
tre id, et tout -.;oo~ appartien~ 

ılam cette ma.ison; mals, je ,·ou-. 
en pre\ iens, je donnerai mon m~l· 
ıaro a cet~ petitc fille pour qu'. 

~ile le \'Cndc, plutôt que de rcfu • 
ser de la poudre a un ban dit. Lui 
l"Cfuser de la poudrc! maic; ::ı.u • 
tant \'aut le liO"er au.x gendar _ 
mes. Quello protection a.-t il oont~ 
re eux, ıdnon ses cartoaches':' 

2. L& petlte filJe cependant de .. 
\Ol'llİt ınec a\"idite un morccaa de 
pain, et regardait attenth'ement 
t<ıar a four Colomba et son fre
re, chert'.bant a oomprendre dan!! 
leuN yeux le !lem; ıle ee qo.'ils 

d~alcnt. 

- Et qu'a. t.11 fait ton bandit': 
l'our quel erime s'e!'f.il jete dans 

le maquls': 
- Brandolıtcio n'a JM>lnt oom

mb de erime, s'ecria Colomba. 
lt a t ue Gio\'an Opizzo, qul anit 
aa;asine 80ll pere pendant que lni 
etait • l'armee. 

3. Orso detourna la tete, prit la 
lampe, et san<ı npondtt., monta 

dans sa chambre. A1ors Oolomba 
dont1a JM>Udre et pro,·ision.1 ia 1'en -

fant, et la r<'OOnduislt ju~u'a la 
porte en ini repentant; 

--Sourtout. que ton onclc 'e # 

ille bien sur Ol'M>! 

xı 

·I. O~o fut longtemps a &0endnr 
mir, et. par co~uent s'eH~llla 

tarif, du moins pour un Corse. A 
pcine Je,·e, le premier objet qui 
farappa ses yeux, ee fut la maL..;c>n 

de ses cnnemi"' et leR archer~ ğn' 
ils \ e.nai~nt d'y etab1ir. 11 d~n. 

dit et. elemanda. sa soenr. 
- Elle e"lt il Ja co.i!Jlno qui fond 

d~ balles,1 tul reponılit la ~1' • 

\antc Saveria. 
• \ln!;i, il ne pouuit fairc un pas 

Aan!ô etre poorso.h·i par l'I. 

mage de la gtıerrc. 

l'i. İl t rou' a CoJomba. a.~tsc sur 
un ~t'.a.beau, entoumee de baUmı 
nou\'(~llement fondueıı, coupant ır.., 

jet"'' de plornb. 

- Qdlablo fais-tn la? loi de-
ınanda ~n frere. 

- Vou ... n'uiez tkıint de bal -

·~ JKllJr le '"'"j) dıı Coloncl, re • 
ııonclit-2Uc de sa \Oİ • doucc: J'ai 
1 rotl\'e un moule de callhre, et \o 
us nure-ı; nujourd'hul \iııg--ımılro 
ı·art-0nc:'tcs, mon fren>. 

- Jc n'en Qİ ı•~ bı!~>soin. Dicu 
merci! 

(1). (!tlf fnnc1 ele" hnllt.., t<'r 
kibini M._;riın~ oi'ı t.'lle fond ılNı 
balll'S ynri.:t2 kullanıyor ki yuks. 
n ki cümıe,·i ''mut.baktndrr. orada 
kurşun c-rit"yor" diye terdimc et • 
mrk r1nlıa doğru olur. 

C2). Jet: burada bu kelim<' dö. 

lslanbıtl Asliye Altıncı llııkuk 
mahkcnıcsiuden: 

041/1181 
Müddei: Zehra J.~cl Karagü:1~. 

rük Karabaş Pcrendebaz sokak 
No. 96 

Müddeialeyh: Mehmet Hasip 
.::.ym adreste. 
Müddei Zebra tarafından müd. 

deia'cyh aleyhine açılan boşanm~ 
davJsm.-ı :Ut arzühal sureti müd. 
t!eia~cyhe tebliğ edilmek üzere 
;:azılı adr(::St~ gönderilmişse de 
tıı·.!lll.;ı.ileyhi!1 mezkur ikame~a. 
ro..:'!; t.e:-kl~ oonıti ınt'..-çhule gjtti· 
;nnin beyaniyle iade kılınması Ü· 
!erlılı? Hu>:-.ııt uStllli :nu.;a l=crr~. 
!~rl kanuı ımın ::i.~J. 1.ı2, 1·D Y.! 

w ~ ~~-m:: tt:vf!.r.ıı. 

ıuU.ir; 

ooı.omu 

- fıı6 -

P. Merimec 

1. Kolombn ağır bir ses1e: 
- Ağabey, dedi, buranın sa • 

lıibisin, bu evde her ı;ey senin 
size önceden bildireyim, dağa gık. 
mL3 bir adama barut vcrmomeği 

kabulden ise küçük kıza satması 

için mezzaro'mu veıirim. Ona ha • 
rut vermemek! Fakat bu onu ja11,. 
darmaya teslim etmek demek. Fl. 
~ekleri doimasa onlara karııı neyle 
korunur? 

2. Bu sırada küçük krz bir ek . 
ınek pa~asmı hırsla yiyor \'e göz
lerinden konu§tuklannm manası " 
nı anlamnğa çalrsarak sıra ile ko .. 
lomba ile ağabeysine dikkatle bn-

Fransızca ders 66 kolon 2 
kıyordu, 

-Peki senin bu dağa çıkm13 
adam ne yaptı? Hangi cinayet yü .. 
zünden "Maki" ye sığındı? 

Kolombft: 
- Brandolaccio cinayet işlem<'. 

m~tir, diye haykırdı. Kcndiııi ıuı .. 
kerde iken babasını vurmuı; olan 

Giovan'Oplzzoyu öldürdü. 

3. Orso ~mı çe\'il'di. lambayı 
aklı, cc\·ap vermeksizin odasına 

çıktr. 

Kolomba da. ~ocuğa. barut ve 
)iyceek vertii ve onu: Bilhassa. anı 
can O~yu ~.ok gözetlesin, diye eli 
ye kapıya kadar götiirdü. 

xı 

! . Ô\'80 \JY\.lklamakla urun za.. 
malı geçirdi, bu yüzden bilhassa 
bir Korsikah için pek geç dene • 
cek bir zamanda uyandı. 

Kalkar kıtlkmaz gözüne çarpan 
ilk fiCY düsmanlarmın evi ve kur
muş' olduk lan siperler oldu. 

A:ağıya indi, 
sordu. 

kız kar<lc§İni 

Iilunetçi Savcria: 
- Mutba.kta kurşun 

diye cevap verdi . 
eritiyor, 

Böylece, harbin bir hayal gL 
bi a.rk83mdan geldiğini duyma -: 

dan bir admı atamıyordu. 

5. Kolombayı üç ayaklı arka. 
ltksu: lıir iskemle :izcrindc otur • 
mu~, etrafı ycn;d€n eritilmiş kur• 
~unlarla çevrili döküm pürüzlerini 
temizJerken buldu. 
Ağa.beysi Kolombaya sordu: 
- Hay Allah mustahakrm ver. 

sin. orada ne yapıyorsun? 
Kolomba tatlı bir sesle cevap 

verdi: 
-,Albayın tüfc>ği için hiç kur. 

ııwııınuz yoktu; O çapta bir kalrp 
bulclum. Kardeşim bu gün yc1mı 

dört fi§eğiniz var. 

- Allaha 5ükür onlara ihtiyrı .. 
crm yok. 

BAŞ, DiŞr NEZLE. GRiP, ROMA 11-ıt! 1ı 
NEVRALJi. KIRIKLIK Vt SOTOrı AG.ULARINIZI ı.IE.RHAL ~ 
lcahı~da günde 3 kaşe alınabilir. Her \•erde pullu kutuları rsrarla • "' J 

~~~~-----~-~ 
mn teb1 iği makamına kaim ol
mak ürerc ilanen tebli~ olunur, 

(16030) 

fstanb!ıl H~va Mıntaka Depo A:nir!iğin•lcm: 
1 - l3 adet blsiklet ııatm alınacaktır. 
2 - ı i6 liralık kati teminatın Bakırltöy m:ı~mU:l\lrll\s l.nc yatırılarak 

9. 10. 941 pcrşcnbc günü saat 14 de teminat :nakbuzlnrlle o.ı l l<ıe Ye;Ul<ö} 
Hava MınUfka Depo Amirliğinde satm alma kom!.Syo~un,:ia h'.JtunmaıarL 

(85~1) 

Teknik Okula Mldür18QOnden 
ı - Mühendis kısmı g!riş imtihanı 3 te§rlnievvcl 9U c•,mn ~l.ml yapılacak. 

tır. 30 cylUl akşamına kadıır mUrncao.t edip l:avdolanlarır. karncıcrile 
blrllktc imtihan gUnU saat 9 da okulda bulunma1:ırı. 
Duhul imtihanında riayet edılmesi 1stcnllen esasl~rı ha\"\ talimatname 

okulda ilAn edilmektedir. İmtihan gUnUnden evvei d•kk•\tJco okunması 
2 - li'en mcmurıuğu kısmı giriş imtihanı, ınUhcndis kısmı gb iş imtihanı 

neticelerinin illim tarihinden en az Uc;: gün ::-onra ya!'ılacak ve günü 
aynca 114.n cd!lecckUr. 

3 - Okulun her §Ubcs!nde tedrisata 13 teşrinievvel 941 tarliılcde başlana_ 

caktır. (8538) 

ist. komatanbtı satın alma 
komisyonu UAaları 

29.lı.tıU pazartesi silnU saat 15,30 da pazarlıkla S ton 'karaman koyun 
eti satın alınacalttır. ŞarlnamcSi hcrgUn komisyonda gÖ!Ül!;b!lır. İsteklilerin 
belli gUn ve saatte tekli! edecekleri fiyata. göre kati temlr.a!nrilc birlikte 
1'"mdıltlıda samalme. komisyonuna gelmeleri. •(8680) 

1 Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 1 
1 - Tahmin edilen bedeli (9530.60) lira olan 4 ton .ııatıt solüsyon 1 nu. 

mara ve 5 ton sabit Enıımelin 29.9.941 pazartesi glinU !iaat ı~ te Kaetmpa,. 
şada bulunan deniz levazım satınnlmıı. komisyonunda pnzarlığı yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 1430.9! lira olup §art.namesi heıı;1ln l!ı saı:U dahilinde 
mczkQr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - lstcklllerln belli gün \"'<I saatte 2(90 sayılı kanw:.un istediği veaalkıe 
blrllkte adı seçen komisyona. mUracaaUan illtn olunur. (8625) 

v. • • 
Boru aımacaı' 

4 :f/m kutrunda \'c 80 metro boyunda (pirinç veya bakır) muhabere bo.. 
rusu alınacaktır. Bu boruyu imal edebilecek veya vcrebaccek isteklilerin 30 
eylUl 9U satı gtlnU saat 13,30 dıı. komisyonda hazır bulunl?ialan. (862{) 

TArldJe Cumnarıyetl 
ZiRAAT BANKASI 

K..uruıus tarihi: 1888. - 5emıayesı: ıoo.000,000 fürk Ura..cıa. 
Sube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve tıcari '•n raevı ban~11 mwzmtltlm. 
rara blrikttnınlcre ı&.800 Ura tkramlye "511101. 

~ .1ML!l :nılunAnlara sene.le • :1erı. l{llecek '<tır'9 Ot llŞllğld&lıt' 

plAn.a rott ikramıyt ~Ağrtıla<'Pl'ttr. 

• M"..O 1,00tl UraltJı •.000 Ura 100 Weô 50 Urnlrlı 5.000 l1n. 

• • .soa • ı.oocı • m • ao • &.8M • 

t • !50 • ı.OOG • 189 • ıe • UOt 

' 

İstanbul rıat Milrakabe 

115 No. I• UM - !~~~!!1~ .....,,) 
ka,ar pesclrleri loptan 120 kuruş perakende 145 JcU111Ş:aıt 

H.H. 372 ,.i# 
H.H. 257-286 IJ1ll"' 
M.B. ÇuvAlda 301 H.A. peyı;lf 
C.Y. 
U.D. 
A.A. 
M.A. 
S.Y.L. 

Şakir Süter 

H.Y. 30 
s. 243 ..,,~ 
U.D. Çuvı-!de "Uç yıldız,, peynir uurtndeki ~ ',JJJ 
NOT: yukarda numarası bulunmıyan markala!' ,usa ıerl' _~,ı 

§RTJnrdır. Uludağ U.D. markalarından yatnız Şakir sıı ~ 
hc1ır. Diğer U.D. markalar yukarda zikredilen peyııirlet · J. 
"'U.D. Uç yıldız Şaklr sut.er tırma.mdı:r." ~ 

26.9.9U gUnlU guetelerde koml.eyonun 25.9.941 tariJıli ~ :ıl 
peynirlerine toptan 120. perakende 145 kunt§ narh !toO pi ~/İ. 
rlyat yapılmıştır. MezkQr ne§riyat kom~yonun reaınS 11 ~. 
§ar peynirleri hakkmda 105 No. lı !IA.n cart oıup yu~ ~ 
No. lı illnm L9e yalnız ipret edilen markalarına att oıauo-("il" 

Taşrada ingilizce Ders VeOft 
BiR BAYAN ARANIY 

İngilizceye vakıf, madam 4eya matmazel o1r bllyası:~ 
iage ,.e ibatesi temin olunmak ve aile nezdinde ge~ :ld ~ 
eartlle talep edeceği Ucret ve göetrccği şeraiU ~~....! uP 
Nıdlnn"esı ve mevcut veealkJnin birer .ıruretlDI göndttıP-

Adree : Adapazan Emniyet Ball;;mltJI-' ........ '::' .. ---------·· __ / --~---~------------------~------. 

Sultansuyu Harası / 
MüdürluğO~ 1 

Hara merkezlnllc in§& olunacak 55680 lira t6 )OJtOI ~&"' 
Aygır ahırı kapalı zarf usulile ekalltmeye kODJllUftuı', ~ 
teşriı: 941 Salı gliııU saat on bcııtc Malatya vıayeu ~ fi t'J 
nasında yapuacaktır. t ~ 

Muvakkat teminat 403t lira 2 kuruotur. BU ~ .ı ııı
name keşif, proje, ıre bayındırlık genel §art:namesl bit' ~ 
ldareeinden verilir. ~ ,,,,. , 

İsteklilerin eksiltme tarihinden bir batta e~eUtl t~..ıııcı' 
!lından alacaklan ehlıyet vesikası ve muvakkat t.cın:ıı-t "";'~ 
mektuplarını bavl zarflarını mezkilt gün eaat 14 ce ..,..udi ı 
lindt! Malatya veteriner mUdilrlUğtlnc tevdi etmel~ pu-· 

ler kabul olunmaz. .. d~: 

M. M. VekiJeti Deniz Müsteprlf~ııır~., ~ 
1-11-941 tarihinde An.karada Harp Akadcıııl oıoSfO ı 

ıan hesap ve muamele memur okuluna deniz bet~ıc- O .rl 
ı:nemu.ru yeti§Ulmek llzcre yedek subaylardan ıxıll88 tj ~I 
nacaktir. fi~ , ., 

lstekl.Uerin şeraiU ve 1mtihaıı tarihini öğren!flelC :ttıı1ı "':t•'' 
r.cııakkUllerine ve Ankarada bulunanların da V'ekAlc:04ı; _,. :.• 
·.nUdUrlUğüne en kısa blr zamanda mUracaatıarı. <' 1" 

İstanbul Deniz Komataoll~"~ 
n:ı1'l1 11 Deniz GedlkJi orta okulu tc;in her iki mtısa acelC 

o<urlarm kabul listeleri gelmiştir. Ala.kadar okUr!arıtl 
a';Omutanbğına mUracı:ı.atıan. (8468) ~-

1 
istanbul L 

A ,.... den ısrıl 
evazım amır ıgın 

harjcı askerı kıtaatı 11anıarı 
-----------~si~ltJJ>lıye ~" 4005 ura 49 kuruş keşlf bcc1ellı inşaat açık c1' eti ~ tıfJ' 

ıesı 10.10.941 cuma günU saat 11 de Eski.şehirde as1' ııııP"tl 
n11&da yJ.puacakur. Taliplerin 307 Ura 17 Jtu~ Ul< ıe 
te komisyona gelmeleri. (1109.SHt) _n 

• • • pşıı ... ğ,ll' 
küm esnesrnda dökülı>n mRddeler- Ankarnda blr pavyon lnp ettirilecektir. ga 94- '/. J)J ~ 
de, kurşunl::ı.rda basıl olan kaba pü ouuu.ı Besapıa.rmcıaıcı oara.ıar tı1ı .ene ıçtn"r ~ Uradıu:ı •M 6-1<>-941 pazartesi ctınu saat 15 de Ankarada bl-.,7 ~ ı'~" 

"' • 1()3 • '-OOCI • 

ltl•mtyenıen Jmuntyt ,.~ıJtu~ calc<llrcıt % .:t mz.ıaslvh Yertlec.-'<' 7 ·•- " ··" ' rüz1ü kö..~c ye ~ıkmhları anlat • "' b· ınisyonur.da yapılacaktır. Ke~ıt bedeli S0,11 u,AP ~ar VıJ 
mak için kullanılryor: Coupan Jcs t<:~' ·: 11 Uart. 11 Hezlran ıı li..'3ö'Ol. U Blrinclkl\nuıı ~hla 2303 lira 35 kurll§t•Jt. Ke§i! evı-akı 154 kuruşa l<o:.tıJld"' 
jet-; dl' ı>lomb cümlesi bu bakım. ·:1\ Je yapılır •erin lcıı.nunl vesikalarile teklif oıektupıannı ibalC l'j 

dan döklim pürüzlerini tf\mizlcr - •ı•••Dm••••••••••••••••l'iliii•••• ı komisyona 11eımC:ır1. (1081 - 6~78) .vt~ ,r 
ken şeklinde tercüme edilmiştir. --------------:----------------- •..,. * rde1'1 JY ;' 

iade kılınan dava arzuhali ile r•m51iF'Z!Jlllı221••••••. Apğıda VllZilı mcvaddın kapalı zarfla eksiltme,eri hlzalıınrda yazılı giln,saat ve pıabal~~ 11-1 ,_J 
tahkikat gününü gÖ$terir daveti. , VOCali lt~klnr 1 komlsyonlamıda ;ppıi:ıı.aktır. Taliplerin luınunl VC3ika.larilc telu!! mektuplarını !bale saaUC tf"' 
ye ''arnJ:nsıııın mahkeme divnrı. Ahmet Akkovunlu olduğu komisyonu. \'erme:erl. Evsaf ve ıı:ırtnnmclcri komlsyon'armda görWUr. 01os-sHO) st>"' ~ ~ 
h.;ıncsine a ılmaı;ma ve 941 /llSl Cinsi Mlktan Tutarı Teminatı !hale giltl• ~ 

d k tı . b d ı ı • .ıtslm fnlltnhl\ne Prıln~ No ı kilo lira lira "' .fJ&lit numara a ayı ı ış u avaya · 1 0 l., 
··ad· 1 h" (1 -) .•.. d t•:ı1'..:ırl!:ırı mııadıı bergUn .ant Hl dun 2.820,000 52.170 3913 17.10.941 tet>l .11 mu eıa ey ı~ ~~ gun ısın .e· ·ı t~n sonrıı. l'l'lrton 101"7 qo<• 

cevap vermcsıne karar vcrılmıı; ı ı:w: .. ıı.sO~ 
- ' Sad"yağı 31.000 49.600 ~720 S.l0.941 

\'C bermucibi karar arzuhalJe da- - ·o> 
veth·e varakası m'lhkeme dh'an. Sığrı:- eti l50.ooo 3-l.500 2813 ıo.10.Ml z> 
h:ınesinc asılmış olmakla muma. Kuru ot 350.ooo 21.s1s 1641 10.10.9•1 ~ ,ı.-etf ~, 
ileyhMehmet IIasibin yukar;da Birinci sınıl • • * crdCıd '~· ~ 
yaz•lt müddet 7,arfmda davavP mütehassıs doktor Aşağıda yazılı mcvneıu kap:ı)ı znrfla eksiltmalerl hlzal:ır.nc!a yazıtı gtın, saat ve ınııb~ rfı'dfll(J~ 
cevap yererek tahkikat iı:in ta. kom!ryonlarındv. ynpıJqcnktır. Taliplerin kanun! v.csikalarllc t.ak.lf mektuplarmı ihale san l:i~Ut'· ;' 
yin kılınan 10 _ 11 - 941 paznrtı. NURİ BELLER ait olduğu komieycın~ vermeıetı. I<:vsaf ve şartnameleri alt olduf;'U )<omayonda g at fi 
si ~ünü saat (10) da mabkemr-. ~IR ve rnm 11.ASTl\LIKLAH Cinsi Miktar:ı Tutan Teminatı tbale gtııı. 88 ~ / 
mizde hazt:r bulunması veya ka Ankara Caddeı81 No. 11 kilo L!ra Lira erııJ'-rt' ~ 
:l!Jr.t bli" vekil gönderrr.esi liizlı. nııay~ne ııa<ıtlerl: lö ten ltlbart>ı S~deyağt 10.000 15.500 1163 S.10.94' ll JY!~ıP" 
mıı tebf~~ yerin~ ~.ek -:;zere ·•••••••••••••~• Patates 122.i60 6.138 460.35 1s.10.941 ~= ~c. 
;ıa.., olwıar. (le~l Çanıc çift 15.000 15.~ 1163 G.10.941 


