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lapon kUJtür hayatma bir bakış l B b 
• _ • •

1 
om a 

43 D!'ıver~ıtenın i8_ı ı hô.disesi 
resmı, 25 ı hususi dır M 

1 aznun arın 
52698 resmt ilk okulun talebesi muhakemesi 

J f) anca a.snn soulanna doğnı 

kalkınmn:;,-a b~byan 'e u~ çeyrek 
"-"mlıı pc!.~ az mi !etlere nasip olan 
b"r hayatiyet ,.e cllnamizma ile ~ 
vilk teral ltfler gô8tcren .Japony~ 

bııkkm:la t:ıhmin \C ta!laV\ur ede· 
miycneğlmJz kadar ~k eser yazıl
dı· avı ız makaleler ''e yazılar 
!mlmı; ıılmdı: yalnız A\7Upada 
HJflG ile 1936 seneleri arasında bu 
ıncm'eket l~ 23376 kitap neşre
dildi. Cuna raf~ ~~I !llaJ"j:Jı 
milletler g'bl Japonya da hiila l,)i 
truunmam~tır ~e ÇiJl!e \e)":ı bu tıe 

ı ı mı iyonu geçmektedir · ı nisanda başlıyor 
lmbuJ olanurJa.r. Fakat bu sözler • 
den bUfıusl ilDlversiteıerio yalııa: 
par:ı kazanm:\k için açılclıldnrma 
\O tedrisatın ge!t:ı güzel yapıldı
ğına zablp olmnmalulır. Bu wltUr 
müesse..oıelerlnde okumuş ve dab:ı 
sonra A \'nlP3ya gitmJı blrtok Ja. 
pon ıranı:leriyle birkaç sene evvel 
ra• yana çahJnınk fınatmı elde 

iyede bulunan memleketlerl~ bir 
t ot:aloyor. 

Bo \-azımada ~k ~ışkan, ce
.. or s;bor ,.e \"ntanperver olan btı 

' •nllletin kültlir hayatına kısaca te-
ma@ edeceı.iz ,.e okuyaculanmıza 
bilgi ,·ermeğe çabı:;a.cağız. 

1872 senesinden eVl'el Japonya. 
dakt mekteplerin heme. hepsi dl· 
ııi gayelerle 11Çtlnulta~ı. Bq mek
l.eplenle en gen'& yer dın derslerl
np aynlnıı~tı. Bidayette Budist 
mabetlere bağlı olan ve daha son. 
r.alan miktarlan 16 bini bulan 
me':rt<'pler yaQŞ ya\&.<ı kapı}annı 

ıalka a~ağa baş1adılar. Bn cere
'an kuv\·et laanclıkfa, yuıi meli• 
tepler dinin tesirinden lmrtulank 
'iıllcüğo doğru ~ttik~e memleket
t~ birçok toknlk okullar ve Çin 
t.:ı.be.bctlnin tahsili fçln yüksek 
nektepler :J.4:ılmağa baışladı. 

Ankara.dan haber verildiğine g!ire, 
Alman bUyUk elçlai Fon P.:ıpeıne su. 
lka•t yapmaktan maznun olanların 
evrakı dlln Ankara ağır ceza mah~. 
mealne tevdi edllmı,Ur. 

Muhakeme, nıaarım ı inci günU öf. 
leden evvel bo.§llyacak ve bUtUıı l'ÜD 
devam edecektir, Muhakeme, Alenı o. 

cttinı ,.e oolnrm çok kovvetlJ bH- lacalctır. 

gilere. sağlam itJyatlara malik ol. ----o 

duldarmı bb.ıat gördüm. Verem mücadele. cemiyetinin 
.Japoe ıııe.kteplerlnın bir hu WJI. 

~eti de orta t.edrisat müeuescle • baloıu 
ri;v1e tinlv'?rlllte ara8mda hazır•a. Verem mUca:!ele cemiyetinin balosu 
)'ıeı bir ınerbalenln bulunmasıdır. dUn gcco Taksim belediye gazlnosun · 
i.,! eyi bitiren bir genç, iki liç sc· da verilmiştir. 
ne de\am eden haurlayJn kursla- Baloya !.llll! Şcflmlzin refikalan 
ra veya ba mahiyetteki yüksek bayım Mevhibe lnônU de §Cl"!f vermiş. 
mekteplere devam etmeden ihıİ • ıerdlr. Balo geç vakte kadar bOytlk 
\"crstteye giremez. Bu kurslarda bir ne:Je lçlnde geçmi~. çekilen piyan· 
en geniı yu yabancı dillere \·er·- goda birçok ldglye nadide kuma.§lar 
Ur. Kttlar f~in böyle kur5~r yok• çıkmt§tır. 
tur. Bnndan dolayıdır ki ünhers!• Ceml~ct balodan elde ettiği hasılat 
teye ginnek hakkından mahrum ile ~e!ırim!zde yeniden bir dispanser 
olnırunakla bcra~r kızlar orta t.4Jı yapac:ıktır. 
sille iktifa ederler. 

--0-

latanbul belediyesinin 
ticaret vekaletine müracaati 

latanbul belediyesi, Ucnrct veltAletl
oe bir mtırııcaatte bu unnıuotur: 

Venlcn malQmata g re mezbaha 
ile §Chlr aramda et nakliyatını yapan 
21 kam,>'\)11 avrdır. Bu 21 kıı.myonWl 

Ulstikleri - hep birden konulduğu ı. 

ç.n - hep bLrden eııldmekte ve bir 
gtnı ~012lann hep birden du:-arak 
et naltllyatmm yapılamamıı.ın tebll • 
kesi ortaya çıkmaktadır. 

.Belediye 21 kamyon içııı aagıı.ı1 )'Uz 

'Astik istetrtılfUr. 

- HH2 
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"l'ARllH 
NIŞ8111ana ber lllrl 

iki muhtekir {1Maden kömü- 111r 1ıa11rsmanbk 
sürgün rü istihsali 1taret1 mı111rı .. 
d · ı · l Baftad& 70 bla SULH zamonlar:nôo gozeNle-e 1 1 yor rin ille saylalarmda en çok 

toaa bald.a yer tutan ruim/er diplomatlara ait-
1000 t8D9Jıe J&IJ8 Anbradaıı hal>cr verildiğme gli- ti:. kendi~inin d~nyac'! . tanınmasını 

ısfıyen/erın gayesı harıcıye nazın ve 30 «!:UYal biber re, atman tedbirlerle, kömür .ietih· ya vekili olmaldı. Fakat ıimdi pek 
'S' satt arrtma.ktadır. Son hafta için b 

n LJaRC••l&rGI ce istihsal 70 bin tonu geÇmiştir. seyrek görünüyorlar, rünkü artılc o-Saıa .....,.._, GUnde 9 bin ton kömUr çit.ar.!- ruları ötmüyor. ICalelftin ve l8fın 184 
İstanbul adliye binıısında, faali- maktadır. YıkanmlB 60 bin tondan rini süngü ile top ve bomba sesleri 

yete geçen 1 numaralı .H.lii Ko· fazla kömUr ve l5 bin m<ıtrekUp aldı. 
rıınma ma:ı:ccmesi, dün ıık ola.rdı: direk stoku vardır. Gaate Yeya mecmualarda rwır• 
iki muhtekiri :muhakeme ve ken· Son hafta iç!nde lstanbu1e. ıs, letrini gördüğümüz haro adamların· 
tIDerini cezaya mahküm etmiştir. ı\nknraya 17 b.n ton kömür sevke· dan bazılarının kıyafetleri pelc sadc-

Bun ar Ya,.<1&rla Yorgi adında i:ti t'lilmi••tir. Diğer tart.ftan kömUr İf dir; eğer resmin a!tında rü besi, lcim 
t.aclrdir. Muhterf znnınnlo.rdıı par lctmesi pahalılık zamm:nın He.v- o'duğu yazılmıı olmasa rasgefe bir 
~ p:ırç:ı p yasad:ı.n J 000 teneke 7.uıa ça ·ışan işçilere de tatb!kma caYlcer zann. ilccck. Fa':at bazıları-
6:!.deya.ğ, 150 çuval reçine. 30 çu· karar vermJşUr. Bu ay başmdan i· nın Q53üslerinde kırk etli nişan say· 
val kara birer toplamrnlar, I3c} oğ t:baren tatbik cdı!mekte olan bu mak mümkü,,:Jiir. TUrkiyede niıa,, 
1.ıncln Katlna 2dında bir kadının r.am1a ocak içinde çal ~tamı üc· yoktur· göğüste toıınocolc o'an tc'~ 
evine sa.le nm şl::ı.rdır. r~tleıi yüzde 15 _ 35, d.r mda çalı· sembol istik/öl madalyasıdır. Bu ·r· 

Ma.hkE:'nıe iki taciri de üçer se· §3.lllann Ueret1eri yüzrl<> ıo • 3(\ barla Türkün büyüle liyakat vo a Je
n~ Siverek kaznsına s:.irgUne, 1000 n.ras:m<1:ı arttrnlnmdır. 1."lik'eme ref ni;arJarı harpte aldığı yarafa,.. 
~r lira para cezas- nn mnbkQm et· i~lcrine ı:Ie yilzde yirmi zam ya· dır· onları do kimseye •o;hir ermez. 
mi;;., ma. larm da müsadercsiru pılmı..<mr. B~~ salronat dovrinclc niton:arı~ 
lı:nrar}aştırmıstır. pek israf ecl0 lmesinin de bir no•·c sı 

Sümerbank fabrikalarına 
memur alınacak 

SUmerbruık, mevcut fabrikalanı ye. 
nı elem:ınlar aımata karnr vermiştir. 
Bunun için Bakırköy, BUnyan, Defter 
dar, Konya Ereğli.si. Hereke, Bursa 
Merinos, Nazını ve Gemlik fahrikala. 
ı-ma memurlar nlmc.caktır. 

Öğrcndlğ-lmlzc glire bu aJmacak me
murlar ııs \"C ortomektep memurları 
ııro.smdan seçllcccktır. Yttks:ık tahal. 
ıını yapmı, olanlar ile bilhassa tJcr.ret 
\.\sclerinden rn~ olanlar ve llııan 

bllenıer tercih edilecektir. önUruUzde. 
Jet cumartesi gUnU Ankarada SUmer_ 
bank iPiik ve dokuma !abrikalan mor 
kezinde mUııabaluı imtihanı yapıla 

caktır. 

Komite seçimi 
Beyoğlu Hallte\itıdcn: 

Halkevtm!zlıı komite seçimle.rf 141:ı. 

ğlda yazılı günlerde ve saatlerde ya • 
pıı.arağmdan mt!tktr §Ubclere kayıtlı 
o.rkada§larımızm tc§rlficrint rlco. ede • 
ıU. 

28.3 942 cumartel!i: 
Saat Hi de Dll. edebiyat §Ubcsl 

18 da Gllul ııan:ıtlar şı:beel 
17 de Sp::ır ~besi 

.. 
" 
" 111 de Halk den:hallelerl kurs 

Jar §Ubeai 

~aymak mümküıdür1 fa:.Cat asıl mc5-
nôsı fUclur: Tir.k, yopfıqı fcda'•6r1 ğı 
te•/ıir ctr.ıez gösferiı için rcıpmaz:. 

Doz /arı zanneder/er ki gö -us!eri 
ni•an'arla do'u olan bu muhtorcm 
cıdam'ar, o n· on/arın herbirini par
la'< bir zofcrd"n, hüyii1c bir fedakar
ı ktan sonra o 1'T!';/ordır. 

Nlşon!orın içinde ge·çektcn zafer 
hat--ası olanlar elbet vardır. Fo' a' 
mü1i"m bir kısmı da, ziyaret, do • 
luk, komplimaa ve saire gibi bcı,1ko 
seb"p-::lrle verilir. • 

itte önümde eski bir foto0ro· 
,, 19 da KUUlphan~ ve 

ıubest 

yayın var. Buradaki adam!arın iıimlorini 
bugünkü vaz"yet dolayısilc, bir te~ 
~ir lcolcvsu hisscdilrr.elc ihtimalini dV
~üncrek )'azmıyorum: r KGÇftK - _J ._ ___ BIABIRLD 

Fakat J:ıpon maarifinde hakiki 
• la~at ancak 1872 senesinde ba.'· 
hdı. Bo :tariht.e imparatorluk hil .. 
ki\meti ka.rp]qacaiı maddi gtiç -
H:Jert hiç dft!'lftnmeden maarifi 
~eniş ö~de düzeltmefe, tamam:. 
it> oıtaçağa aft o~n doğmattk 
mektepçiUk zlb.ıı1yetlni terkeclc • 
"ti< garl!m yeni pcdıtf"'Ojt pren lr.
lerini kabul etmeğe karar verdi. 

Japon mekteplerinde zihin, 'U • 
cut ve ııhlik terbiyesine ayıaJ 1 • 
nem verilir. lli!:birlsi di~erlnln 
lehine ihmal olunmnz. Japon mek 
teplerinde rlhin terbiyesinden ga. 
ye hayata düıilncbllen ve kendi 
kendine ij yapabilen adam yetiş. 
tlna~r. Yine bo memlekette ke. 
D?İyetten ziyz.dc keyfiyetin kıyme
ti vardır. Japon üni,·ersiteltrinde 
buı Anupa mcmJekeUerinin ak • 
tıine olarak herb&ngı bir sabada 
ihtisas 5abibl o'!Jnak doktora lap. 
inak çok r.ordar ve doktor ml\a • 
nınr alan şahsiyetler çok mahdut
t:ar. A~ raJraınJır bnmı a -
çrk bir §ekilde ır;öıstertteklerdlr. 

J 836 • 1986 den senesinde 43 
lap0n iinivenıltesinde muhtelif 
oruşlarda doktora lmtlhanlarm • 
ela J'8hus 5Z ~ne pıavaffak AJ • 

----~w- Sıhhat Vekili tetkik 
• Bir mUcldettcnberl çoğalan dilen· 

ellerle mUcadele cdilmoye ba§lnnmı!J

tır. Bu suretle dOn 15 dilenci ytık:ılan 
mi!' ve haklarmdıı. gereken muamele 
yapılarak blr kısmı dtlşktınler evine 
glSnderj~. 

Büvi.ılc devletlerden birinin en 
"7Uhtoşem askerlerinden bir kda, ıe
ldm rosminl yapıyor. On!orın önunde 
ve epeyce ilerde uzun boylu, yakı
şıklı ve Avrupalı bir kral vardır. Ost 
tarafı 4i.1lcin, önünde beyaz ve uzun 
bir sorguç bulunan bir fap!.a giymi~. 
srrtmda pml pırıl fcemerli, opoletlı, 
sırma ,yalcalı, koyu renle G0r c ket bu-
1ı.rntrıor1 ponta1on açık renktedir. 
liistrin islcarpinier, parlak mahmuzlar 
bile düfmanların gözlerini lcamat • 
racak 9ibid

0

r Sol eliyle bir lcılıe1 
çakül vaziyclte tutarken beyaz eld:
venli sağ elini sağ kaşının üstüne 
lrnyorok ıe18m veriyor. 

Biittln memleket yedi ftnlversl -
te mmt.a'ka.!ma aynldı. Bu mmt&
l<alard1iki Jlk oİnlllar otta taW1 
miet1sese!"ıine, bunlar ela ünn·er· 
sitt-ye talebe ~ eti,tlreceklerdl. Bli· 
Uın ba mektepler malıalll hO~e -
ltrle idare edHlyorl&l'dı. 

Japonyada bizde olduğa gibi hu
ııosf mekt.epler ~ serbesttir. 
lı'akat ilk \e orta wnllann homen 
elmoıi~i resmi ve ammni<llr. 1986 
enesinde .Japonya.da yaptlan bir 

ı tati tiğe göre bu memlekette 
11.R97.000 talebesi olan 5Z.6~ 
resmi 'o 261000 tate~ ile 97 hu • 
susi ilk okul 'ardır. 

.laponyada ela ilk tahsil mecbu
ridir. Ru memlekette mektebe git 
meycn tıemen yok gtltldir. l:"ıne 

1936 seue'>inde yapılan lstati8U • 
i"' ruarar fnhriJ c;:ağmda. bulu ~ 
nan ~~cu~ yüzde 99.57 si 
Mektebe gitmekt..edlr. 

0.ı1 ll tedrisat MlJe!olsetıeleriuc 
ge!lnrt•, erkek çocuklara mahsu 
mektepferin ~ 4 ti \'e kızluıı 
&it olanların da f te ! il resmidir. 
"':\kat yüksek tahsil bahis menuu 
olw:ra. bu nispet tamamen deil -

•aks. 
Japonlar \'Ücut terbjyosi- ~ine 

de ~k kıymet \'erirler. Bu mcn-
lcket~ fıdlir zendn herkes ı.por 
) ap3r. En ~~ rağbet güren ı.poı:
lar milli. oyunlar, ok atm:ık. blnld 
lik, yüzmek llh. •• Ba sayededir J.i 
,ı .. pon sporr.ulurı 1986 ner!ln oliır.
plyadm ~a miik'acldit birincilikler 
;m7.nnmıslardrr. 

,J:ıı>on) ııd:ı ah lal< 'e güzelli!< 
tcrhly~t (]f! unutulır..nnı~tır. Dahn 
• 'ı< YA~ard:ı.n itlbııren çocuklara 
düriist, doğru sözlö olmağt ii {re -
ıirler, müzik zevki :ı.•ı!anır. Bu -
r.-un !~indir ı.ı Jııponlar ntilıigc 
çolc <liiskündürler \"C l.:lislk i'Ser -
Jerf oynsk, hoppa. h:n-alıırn terclh 
ederler. 

Bethovenin beşlnri senfonisi pi& 
ğu. n.lmır !\lınr.11ız hUyilk bir müı;tc 
ri buhına)or \"e k15a bir zamancb 
Pm ııiaktan :•.<i mily')o satılıyor. 

Garp ldUtüril geniş ölf'li<le Ja • 
ponyn<la arıeak 19 un~u a!lrm son
larına doğru ya~ ılmağa bnşlnmır 
tır. Bu M<1an itibarendir ki Ja -
ponlır ~arbm bUytik !llma'annı ve 
bualann e~rlerinl ta11ımağa ba.<ı -

Vakıf 
X.mı Us .. CUmbmjyet Halk Par 

usımn guzel bir t ebbüsü" ba§
lrlclı yazrsaıda, MiHi Şefin işaret· 
lcr~y?e tetan.bu:<la. kurulmasına k.tı. 
rar vcr.:.:en bin yataklT ta.ebe yur
dundan bahsederek söyle diyor: 

'Unntmanınk gerektir ki uzak 
merkl!'llerdc bulunan ~ Uksek okul 
talf'bclerlnln hnnncbnlmalan sa.. 
cfc<'e içtima! bir yardım mcseleı:ıl 

dr.~Utl;r, Bu, aynı :r:amanda mllli 
miiclafa" Mı:lir. Cihan harbinin pat. 
lf!fü~'l (,'\ nd.:ıb_ri clrafmıızdıı o!up 
biten jo;fcr ht'pimizc ar.ı1t !~öster. 

mlstir ki bUtUo mllletler için ya
nnki ,·ecınma şutları buı;iine ni~. 
betle d:ılıa r.ok zor olacaktır; yarı. 
r.ın h:ınr adı,6'1 ı:etfo imtihanr.a 
nncn.k bu-;Unnn ı;enı:llğini iyi bilgf. 
ı:, iyi kııraktcrlJ yettşt1rml'4 nılllet
lcr mm affaloyetle çıkabilir. Onun 
·cın bup;l"n hr.dut':ınmnc a ~ııph .. 
':ımw çelilt ist.ihk&mlar n<' ise Şclı .. 
zadeba«m1m bir kÖ§esinde UımeH ... 
tılmak üzere olan yük•u•k tahsil ta. 
lehe~ ardn ela hl\ktkattc ond:ın bacı 
ka bir sey c'!eğtldir. Rn illbaıb 
f"~lnıborh·ct Ha~< Parti inin ha la. 
C!ığı ba h&)'11'Jt iıJt.e munffak ol. 

gezisinden döndü 
.A:nkarndan bildirildiğine gô're, 

ı !!Llrik seyahatinden dönen S.rhhat 
\'ekili Hulftsi Alat.aş, )-aptığı bir 
demeçte şu:ılan s0ylemiştir: 

"Isparta. Burdur, Antalya, Na
zım. Aydm, Muğla, İzmir, Manisa· 
c.ln. tetkikler yapt.mı. Tetkikatnnın 
neticesinden çı>k mem.ı:un olarak 
avdet ct.tlpl. H 0 r yerde s'.lıht biz 
metler istediğımi:: tarzda yürü. 
nıektedir. Bu m!lhnll~rln umumi 
ruhhntleri en<1i1cden ar.kir. Gör
düğ,im nocs.nn·~ :tlilkııdarlara kı· 

s:.ı bir zaın".llda yerine getirmelc
tmi sö~ l dim. 

DOGAN 

Sigorta Anonim Şirketi 

Ttleloa: ~~e. 2 2 3 

• Tramvay umum mlldUrlllğ11 kcıı· 
dlsimı lflzrn olan baz.ı malzemenin te. 
:mlnl için bir memurunu tekrar Ro 
manyaya gllndermeğe karar vcrmla • 
tir 

ıİı Galatasaray kulllbtlnUn ikinci ku.. 
rulU§u.nun onuncu yıldl!nUmU mClna • 
scbetlle dün Galatasaray lokalinde 
bir toplantı yapılml§tır. Toplant:da. 
genç.er, kulllblln yUkaelmesi lç1n ko
DU§malar yapD.Uflardır. 

• Aym 26 smda 'O'skUd&r. Kadıkl!y 
halk tramvayları umumi heyeti topla. 
nacıı.ktır. Bu toplantıda Uaktlda.r tram 
vaylarmm tnstiyesi veya beled1;yeye 
devri karar.a§t..ırılıı.caktır. 

* İstanbul yorgancı ematı birle,. • 
rck. ötedenberl JWPDCll&rm ııesllden 
nealle t;n.tlkal edetı AdeUer!M lmtısa • 
ıen bir valut tesUı etmi§lerdir. Bu t"'. 

1 ı;ls için YaJatl&r idareaıl bazırlıkl .. T 

1 yapmaktadır. Bu \'&lata bir rnUtevel. 
ll tayin oıunac•ld.ır. 

• D1bı ab&h aaat. ı de !zmlrde Uç 
ııaıı119 aUren hafif yer 
m111tu.r. Haa&r yoktur. 

• Sıhha.t. ve fatlm 
lı:&leU hmlrde ınc .-c t 

rsmlısı ol • 

Büyük devletlerden birinin mare
~aflarrndan biri ise krala niıan Jalcr
yor, bu ni1an askeri madalyadır. Bu 
rnareıol ise iki boynuzlu, dantelli 
;apkasile, sa'kım saçaklı kemer ve 
kordonları ile lcroldon daha muh•c
sem görünüyor. lstanbul or.u tanır, 
buraya mütareke devrinde bir fatılı 
gibi girmiş; Türkün ihti/61 hareketim 
hiraz daha 1.öriiklemipi. Cczair!i lıi· 
melez olduğunu söylüyorlar 

Bv kral o madalyayı bir ocnc.bi 
memleketi ziyaret <io!oyısi/c, radccc 
İırrt rcı o1oralc almrpı1 a:~erlik vo 
f arp liyakati ile ofdkasr yoktur. E-ıeı 
bu kral meıhurdu; fakat rolnız oık 
rvharcbcsinde ... 

KADIRCAN KAFLI 
ir. llaJen .Japonyada me,·cut 4S 

tinhersitenin 18 i recoııü, 25 J de 
htL<uı~tllr. Besmilcre 'lcum eden 
tftleh .. n'n !\.TISI 28 hin, hasusllere 
rJc- ft U\nnla.rm mikt:ın <la 42 bin. 
cHr. I: ıi Unlı-enitelere ve bil -
t;aı;; n 'fokyo llnh-ersiteshır. gir • 
mek C(llt sordUJ". Lleeyl bJt.fren 
ı:•nçler fmtthana tabi tutulurlar 
' c Rncak kazananlar ttnfvorsit.eye 

lamıtlanbr. 
.Jaımntar haleın kitap okumak, 

lwııaak ve llell'etmek h11S1Jsundn 
lünyada birinci D'le\'kil f gal eden 
milletler aııunndadrrtar. t1mt ve 
fc-19cfi eserler banda roman tca _ 

mn'imı <'andan dlleriz \e hayırse. ı Uyaea killi gelm"ıJ lJuı S r 1 • 

dar okanur. 
HALtS ÖWV 

cuda llAvct~n b!r ccr.ane daha \"Cr yurttacılarm ellerinden ~clci~İ 
!OMJar yardmılannı bc';deri~ 

11 

l ._ ____________ _. I ınasma mlleaad ('tml;tlr. 

~encralin d~rbal sözUnU kes • 
Um ve en kat'i tavrmılfl: 

- Ooo!.. Bilhassa açı!ıt olmanı
zı rica ederlm, generalim! .. 
Cevabmı verdim. 

nb: kl, gizliden gl ~ ne kadar 
ciritnavt inşa etti- ııı hiç kimse 
Jn bilme>di:;l, fck:ıt gUnur. birin· 

de ~!• baı m'.l Amerika donanma • 

•şARK sinemasında 
General o madent gözlerini göz• 
r:mın içi.ne dikerek: 
- Pek Ali, dedi. Evet, size 

flÖyie btr sual l!!Ol'8.y:un • aziz d08 -
tum, geriye bir Ameriluı kalıyor, 

• hazırı~ Japon;"Aya 
1 'r de Alman, İtalyan ve i.! ga.l e
d! mi .• dlğcr devJ.etlerin donanrna
·"rını ve lı 'il.-ı bu devletlerin ha
\a ve kara kuvvetlerin! ilave e 
ile-rsf'nlz meydana gelecek kuvvet., 
Amerikanın Uzerine sa.ldndığr tak 
,.;irde istihfaf edilemez. 

BRIGITTE HORNEY. JOACHIM GOTTCHALK 
m ıntlfteftken yarattıklan , 

ENiN GiBi BiR KADIN! 
büyUk Amerika kalıyor dlyorsu • 

ı 
mu:! .. Pek Ali, Almanvn bu Ame
rikayı mağlO.b edet'9e İngiltere yi 
ne sulbü kabul et:ın491ez1ik va.pa • 

r bilir mi?. 
İtiraf edcıim ki generalin hu 

(Fransızca .özlü) . uall beni birdenbire sararttı. Bir 
Acık, paçlik filmi en..ı.ls bir llhl\"8.ffaktyet kazanmaldadır. Çdau bir Am~rika11 o'arak asla böyle bir 
mactta lçorlshıde gllze.ran eden bu komedi>! ineme le\"erlere tavalyf' ihtimal düşünemezdim Netdcim, 

ederiz. Bugün saat ıı de teazU&Uı :matlnf'. derhal generale bunu hatrrlatlmı. 

iıı••••••••••••••••••••••••••llİİI - Affedersiniz aziz generalim' 

Karar Hal&.a.ıtlır: 
C4~4 

M1llt korunma kanununa muhalefetten BilyUkadada Akakçn aokak 15 
: umara.da. marangozluk Ucaretile m :gut Ariııtidi oğlu Yakov z Dannı.z 
hakmda lstanbul aııllye ikinci ceza mahkemesinde cereyan ede-: muhakemesi 
neUceııinde suçlunun ımı ııabit olduğundan Milli konınnıa kanununun 32 '\c 
59 uncu maddeleri muclb~ yirmi be§ lira para cezası ödemcall'.le ve yedi 
ıtın mllddetıe dflkktnmlll k&patıtmuına ve hükUm katilc§tlftnde ücreti 
sıaçluya alt olm&k U.re karar hulaııumın Haber gazetesinde De§redllmeal. 
13.11,9'1 ~-karar verildi. (3703) 

fakat size hatırlatmRk 'sterim kı 
bir Amerikalı olıırak hiçbir zaman 
ve hiçbir suretle alclnndan böyle 
bir iht.i:maJ geçemez. Ded:m. Al • 
manya bellti kahraman Fransam -
~ bir SÜl"J>riz harbi fk nıağHıb c. • 
'.e'bllir, beThi mu::ı.zz m r.us} il) ı 

battan baş:ı. eze:bilir, fakat knra -
dıı ve deniz:Je ve havada muaT. · 
mm ve namağliip ordular yarata
bilen ve dünyanm bugUn en bil • 
yük :milleti bulunan Amerikayı 
mağiub cdemozı •• 

YAZAN: CLIFFORTDHOOK. No: 1Z2 
Bu sefer S'eneraı suratma. bir 

tokat yemi§ gibi sara'rdı. Ona 
Fransanm ınsğlübiyctini ima etti
:'fme, itiraf t'dt'rim ki, nadım ol
r!um. Fa:kat blr defa bu ac? kur • 
r.un hançcremin namhstndan ftr • 
i'.amıı; bulunuyordu. 

Generalin hafifçe beyazla.nan 
dudaklarında sanki bir gülüş de 
~iJ bir yıldırım çaktı: 

- Oh! dostum, size ııözlerimle 
l araladımsa. özür dilerim, dedi. 

- Hayır, ~cne:ral, ~ de )"Al'B• 

ıo.marlınız '.. Fakat Amerikayı hiç 
tı>ıumıyorsıa:uz. Serz<'nıf·m de 
:·ıuıdan ileri geli)or! .. 

Dedim. 
General ba."-ınJ menı bir ha de 

Ö:ıÜnP eğdi: 

- F.v • ben d si7jn kanaati • 
:h.dcn 'n bir cfürllrıccdc deiHlim ! 
Şllp •iz. h:ı' lrs:nrz ! rlcdl . Elbet -
te ki bunca h ı1>ı,.~1e yıpranmış, 
·ki sene harbct.nılş ve. nihayet 80 

milyondan ibaret, tek donanmasız 
bir Alma.ııyıı, 150 milyonluk en 
büyOk teknik ır.edeniycte ytiksel -
ı.niş muazz!Ull bJr donanmayla de• 
niızl~ıin bAldmi blr Amerikayı tek 
bqma 89la miiğlQb edemez! .. E -
vet, ben de bu kanaatteyim:. An• 
eak, lngilteren·n Almanyaya kar
"' yapabilecc-7i şey Almanyanın 
da lngiltcreyc ve Amcrikaya kar
:ı yapmaması i<in dE:' bir sebep 
: oktur! .. 

Yani Almanya da, ~ğeT' Ameri· 
kayı nıutla.ka mağlfıb ,ımet zo -
rı.:ndaysa, t.e-k hqme. deği.J faht 
ı,;r büyük blok meydana geUnnek 
ı,uretiyle bwıa te8ebbüs cdebitir. 

- Blok mu? Nasrı blok, gene • 
l"lll t 

- Almanya • Japonya • İtalya 
vo b Z7.at Almnıryanm işge.l ettiği 
d(•Vlt'tl(lrrlen eline gP.çirdiği do -
n"nmala:nndan mU~ep bir bolk. 
nostum, herhalde kabul edeccksi-

• 

- Fakat az% general, bu srre• 
ela İngflterc;i unutuyoıanuz! .• 

General şüpheyle duda.klarnı1 
t:Uktü: 

- !ngjlteremn 'kara kuvvetle • 
ri, yani lmzrrladığr hakiki İngiliz 
c-rdulan İngiltere adalsnm bir sa 
niye terk~demczler! .J\morı"Jm.ya. 
c'lona n mas'J'lda.n bqlca ne gibi bir 
}'-arBımr olalbmr? •• 

A\'RUPA Kn'ASI YENiDEN 

tsTtt.A OLUNlJYOB! 

Amerlmd& ~ amıede• 
cektir ki .Ameritamn bu görilıımeS 
adamı Al.msnyada ve mağliıb FraD 
S<ıdaki gezileıinden döndWrteD 
sonra, ayni yerlerde bilAkis en 
gbriiniir Amerikalı olarak dolaşıp 
<lönmil6 ob.n Lindberge zrt bn ~ 
pagan da hubi açıyor: 

(Devamı \"&r) 



~· VEHIP TAYLAN 

·•· 1'im igittifim isimlerin içinde en 
B&Dıiml olanı. Ha.kknnde kötü 
dQoünmiyeceğinizi vaadediyor 
musunuz? 

- Ben Mrikaya donmi~e· 
iim. .Ka.rlton otelınc!ç bir sürü 
oda kiralayıp, Londradan bıkm~· 
ya kadar keyf edeceğim. Sonra 
y!ne K1enç lta\'s'a dönerim. 
Meri bqmı sallıyordu: 

- ister iııannı ister inanma! 
)'ID ! Buraya döneoefim. Burada 
aydınlatılacak o kadar çok esrar 
var ki· 

Genç kız yine glilümscdt: 
- Her gün yeni muammalar 

karpsmda kalıyorsunu-ı! 
Daha bir müddet gu,iıştüler. 

Tim oda.sına çıktığı zanııın rntı
bim bir sürprizle k~daşb. Pen· 
cere ardına k&dar açıktı. lşiğı 
yakınca yazı masasmm bütün 
göderinin karmaka.r.şık olduğunu 
gördü. Yazı masasının içinde 
..tladlfı eeya iee yatağın üzeri· 
ne eerilmlfti. Bavulu kilitli ol
m•ama rağmen zorla acılnııetı. 
Bmız herhalde bavulu kilitli 
zamıetmitti. 

bulunan biıiei tarafmdn bulun· 
muştu.'' 

Stoker teı&şmı glzliyemedi. 
-Doğru mu bu yazı? Tabaat· 

yı hakikaten bu!dunuz mu! 
- Evet zabıtaya teslim ettim 
Uşak düşikıceye daldı. Ağı; 

ağır: 
- Lev'e ka.nmıdan. diye mı-

nldandı. Gari_p, çok prip, 
- Lev'i tanıyor musunuz! 
Stoker cevap ftriDedi 
- isminiz gazeteıerne gec;ıne· 

di. Fakat Lev"m buraya gelme
sine ;~in Yok. Yemin edebili· 
r'in1 kı daha hiç buraya pl:me· 
mittir. Bir dedi~~ a· 
raştıralım ! 

- Birden aklma bir ~Y geldi: 
. - Yemefe geljrken ıeıldan 

sız mf aç'k bıraktınız? 
- Evet. 
- Şu halde nmamma ç&sOldtı. 

Misarırlerfn kJm eldufunu b&
vuldaJd yazıdan anlamıştı. 

Stoker aşait indi. Tim bfru 
sonra hole inince ona holde 
ra..~adt. 

Tim llile bub. Gelen hizmet· - KDllardan bfr18i bir a,d'mm, 
çiJl9 Stoker'i çağrrmuw söyledi. evde m1Batir bulunup bulumoa; 

- Miılter Stoker za.nnnna göre dıfmı aordulunu eöyledl. Hir 
evde delil. Maamafih bir kere metçi lmün~ bil1Yomm1. yalnız 
babJ"D. ihtiyar Okvrayt'm yefeal oldu-

Bir ld daki'ka 80llnL Stoker e- ğunuzu haber vermlf Bu blclille 
ilkte görttndil. Elbiaeei perişan 8İs otomobille Londi-&ya gittlji· 
9Ul,eteydi. Gömleği buruşmue nis sırada cereyan etmiltfr. Si· 
w lekelenmjp. Yüzilndeki tır ga.ra tabak8.l!DJD tekli nUJldır1 
mık JWlerini tentirdiyotla dezen· 
tekte etınilti· Tim tabakayı tarif etti. Bto· 

Zabıta eefjnin eoladaki h&dise ker'e bu etYa paketi yabana 
halrkmda malllmat tstiyeceğini gelmi:vordu. 
mmetmlfli. - Mister ~~ :1~ 

- Kadm dl mrna aarlıottu, mtllıim bir 8U&l --.... .... &Jll:Y 

cW Daney't tam,ıDr nhl8Ulna! 
SÖnra odadaki intizamBJzlıjı u.- amttı: 

faıiretti ve tellşlandı - TumnadlllnD P8k u tn.n 
- Ne oJmue böyle! vaıdJr. dedi. . 
- Ben de llhden 6lrenmet - Od•mda Jrimila ....... 

lldJorum. Anlatılan biz J'fD!elt- ~fmı tahmin ecllyar lllUR-

teyten olm111. nus Bu h _._ .. ; .. IJ.. --.:-
Upk pencereye doiru iledecll - dl?lta -.. ...- .1.aruu 

ft qağıya baktı. .JOk. ~ dolnıhJian& 
- Bskmız! Bir merdMn da· iuaaabilirılinl, 

yalı bir flfY8DU enik mi? • Seat onlJire .,,,. ""' ..... 
Tim arqtmiı ve not defterinin l:lk huı1 oldu Rerkls ,..,.. 

k~~1t,°=e==~ _. ..,.. .... ~ 
lllr1dıiı_yır 18.deoe Celf hldM!li zandı. Uykusu Ylbl. 
Mı1danda notlar. .. .... boldeld ..un Jlllft-

Ueak Jmcaman aynalı elMae 1111 plcbJlilı Jeiti. 1blkti. .,_. 
doJabmm Jçlbe baktı. Yataim bbllanm lbdi .. fenerlDi w ,...
altlarmJ kanftmb. Ve CÜllllMiD" deılOIOnt1 aldı. Ayaklamn ueaa 
den beklenHmi,en bir malıarer bm&rü: lllı8l'dl'Nllle indi w 
ve çeviklikle pencereye dayalı sakak nı-a doiriı fllrledi. 
olan merdivenden qafı indi. Kapmm ld1itli ollMdllml ..,_.. 

- Elektrik fenerine lhtiyacum le a&'df!. Balh.*I Mert. ı&teıt 
v:ır mı T arirayt'm kafi w pencerelerin 

Stoker IPk maiırutunu toprak Jr.aı-nmMID& ft ldtltlemmılıiM 
var, ııe deceN ...,.,...,. ftrc1i1in1 

Stoker 11ık madrutunu toprak ~-• ım,di? 
Omerinde ka1ı1 kant ıadirdl· . 
QimenJerl lftlbrdJ ve anlaşılan Tim dılan ç*b. Berrak. yıl-'* ia takip etti Bir m114ckıt duılı bir geceydi. Evin arka ta· 

.aa-.a.as .!.-.:.:..-- ı.-... . rafmda biç bir Jllk ~ 
l!ICJGI'& UUlaA& \'9 l&..a\UYWI .._ Caddeyj takiben mezarlık Wti• 
ma1darmı tmnaııarak pencereden .____ - n: de 
odaJ& girdi, ..,uctine dıolru yUriiuu. uır 

_ ~ muanm bir flJ'1 anıd kabrin branbkta gölgesi 
Sllmlll. dedi. ı 'lettayin bir 1ılr abediymdu. 
.... ftkMJ delil 1Rı.. EütQn Meartıtm duvarmm takrl· 
~ cepleri altOltime ben :va. metre aimda dar bir 
pthilmif. balJka hiç bir kaJ'lbr araba Yolu ws caddedm ayrılıp 
.. ,ot mu! aynı wnancla kayboluyoniu .. 

Tim bqmı .Uadı: Bir hilli tnaiyakt i1e Tim ba yol-
St.obr tuvalet dolabmm ~· da ilerlemefe bqladı. Elindeki 

de duran bir guete ~~esı~ elektrik feneriyle uen.ını aydmla 
• eline aldı, Evirdi çevırdı, Oku tı)Ofllu. Garoldlrde 1rim8e yoktu. 

d1*tan IOlll'a abıta tefine u· Böylece ormana vardı 
-~= . 

- Bu nedir? Bir baykufun drkiıı 1e11.i ı~-fl· 
_ "Katilin 'blraktılı yegtne neti ~u. Yolun eatmdakl tar 

lpaoa, Lev'e kansından bir ha" lada bır tavpn bqıjaı kaldıl'.dı, 
tın i1ban981nl tqıyan bir altm ve tabana kuvet kaqmap bal
taı.ka,W, Bu tabaka teaadüfen tadı. 
lliılter Okvrayt'ın evinde misaf'il' 

- .. dlılle, dedi • Tun. lııllke&
~ ta tfs: u.ıı-ı dil verlyorı ... , ..... 
,.... tlmldJald ke.meyln.. Jaib ip 

11o7iumuza tskıı.a ve a1z1 d&ralaema 
sGtlnıeltt blle. 1) OIDmden Zrorlma. 
1111 .... nYelce de yoktullm. "-
lılr ..... Pelnde 1dnıa ftl'fıtnmm 
...... deterl JOldar •• , DDnyaya l'Jl. 
dlllmk g1blt=llerl a,ooı ,aptııuaa. 

.... lllabdm .... .. .... lıekle
J'fJIJOll'tlllb: &MIUtlll ,..,._... ..... 

.. eılme)la ld, ..... - .....,.,.. 
ı• eıl , .. !,, 'l'Wllll&..__....._ 

71 i ••• 

- Tun lıu7nta OOll ~aldır ..... 
a .._ UldlmU ll7Jeı Oolael •· .,.,_ ........ , .... ... ,....., 
1711•11 .... in.bil _, 

Teı ....................... . 
............. ,..aİDJw& - ................ ..,.... 
,.aptJtaa ~ • ._Mılaswf • • 
m1a11. J9ll ..... ~. r.,t ... 
feulıklan .. ....,...,.___ .... 
fllptılım 17fllkled ........ ..,... • 
blllrlm. Bea, ki• Nlıla lılr .._. & 
,. ..... l'alft.,... llıR: .... - .... 
ketlea lmrtanbms: Olbceıe .... ...................... 

R A BBK- llılam 

~--................ 
mwmtitJWIHDA ......... 

22 KA:BT 

B~ilu Halit Sinemaı 
1-1.-.1 ............ . 
s-or-ıa 
,_ ... OIWlll ..... 

ftlıılllmt 1Wtrt2 .... ...... 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii,' Kırlkllk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Kasar 

........ -............. -. ICABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABIL IR 

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

1 • • • - . ·~·"· · cS_AHİSİrt/rt 6e ";,, 
al•lye/e,.i,-.,e 
Gm7:ıiyef 

etlinl~. 

6ef. 414934 
Ber•lbl. lltlllW Calltleal: Ro. 311 

izmH Deniz Satınalma Komisyonundan 
Beton işi ilanı 

ı - T111m1a oıuun 'bedtll 11111 ura ao kuruttu lb&Nt o1up ,e.teru•. 
cek bir m•lwldm J&PtırdWk beton lflalD l'UU'hll uaultıyıe ekalltmeı. 
·ıa mart ta P&l&rt.ll ,una 1&&UI ela lsmltte Tereane upıamdakl komla· 
10ll blnumda :rapllaeaktır. 

1 - Temba&tı Ula Ura 11 Jıuruı.tur. Bu ite alt fenni w bUUld .. rtu 
.me ••projeler komlqoDda görüle~. 

ı - Puarbla lftlraJc edeoek tanpleı1D bu itlerle ııstıt olduldanna dair 
eblltm<:!dell bir l!atta enedd tarUllt Nafta mtld1lrltlkleı1Dden e1ı11J9t M 

mab&lll em11Qet mldtlrllldertnden aıacaklan btmtlhal •utlralarau " 
,ulrand& JU1b taatnaUafb'Je lıll'Ukte belli rtıa Ye ... tte 1lomtqooa ftl' 
melert ·'1111" 

,_...,. .............. ,-..... 
ilmi ı+ .. ~ bt nlllD 
..... .... ....... '"•CJm l'alla&, 
...._ .,_ ........ lılt Mp7111e 

..SJ1 l)ı ' .... Tı ... l 
- ... wwlJwwww. .... .,..r llftl ... ,.,....._ ......... 
...... eenı- ........ 1a-.oa 

remaos• llollarm, dalla ...,. •Jü. ........... v.,.. .............. 
............. lılr llllldar tttal •tarall 
onda lılnktı. Blrudlı odıllnll lalal 
...,..,...,.,. 1ı1r kon ...... _._.,,..... 
~ ...... p?dl. 
_ ................ ıt= pline 

•p,....f 
- .._.. .... r o.m s.a •• .... 

....................... mndlot 
rM~lrhm?rhr. ,. ...... ....,. ....... . 

_ ............. Odlhlnr. 

~ZINOhP.Jnl 
~llOJfa& ••• ..,..1111 .............. tdılr. , •' ............. ,, ?, • 

da. l"abt, rallDıbt lleDclhSıle ,,_ ,. ........................ ... 
~ chllft?rtat .... .... 

ve &JÜllln • ...._,kalan dPUbab •r
&IZr.....,... ..,.......,..nclna " .... 
rllldtB lnlrtabmit d...stl. 

Tolda ...... ı 
- Neıe,e PllJoras f 
-Blrça. h•lınım:ı.. 
- Beni lnııiNdm,. ,..... .... • 

de belllmle berabff meoMJ bir ut ..... 
drlkltl1onıan ı 

- BaJV. ile. - ,........ lıılle. ... 
....-.01s1,_ ...................... 
dl mecıaalekeUme ıfdl1oram. Onıılnlt 
.... ...... em5a lir ,.. ...... rrl&&. 
Keadl ...... pldılllnllal 
~ ra1Ae •ııısııtı• ...._ .... 

ft dllllal lpt8ı _......._ __ ..... ....... 
,..... ederim ld, ...... , ....... , ... .,... ,.... .,. , ...... ··•••iL 
tir .. 

-Baa14 rli'w..a. ...... 
..,_, ..... ,.,.. ik lılr .... .......................... ................ .,. ....... 

1 .. 1--·-•_llll_L_n_a_uw __ ._•tw_•_•_'_•_• _ __. - ..... , ........ .... 
1 ı adet yedi fam~ dokuma m•kJaeal ••komt.yonda mncut nata • 

aoooo • faDU& ıtnut ~- aıaaru.. 
ı • Ça:r kuulı ''1ıomfqoada mncut remne sen. 
• • Balar kepçe komiqcmda mevcut reame sOn 
'hbrda yam1ı dOrt kalem maı.menm 21 maıt IN2 pell8IDbe ıtlntl 

H de Kuımpqada bulwıa11 den1s leYUDD atmaJma 1ıtoml17onunda 
JJlı ,apdacafmdazı lltek1Jleı1D beDi stm ft aatte .mMkOı' komia)'oaa m 
cutlan Dlıa olunur. (BIGO) 

• • • ·-................ 
Kalc&:ra kadar ua. kcmçlu 1 ottt lUtlk çtsme 2'. mart N2 sah 

... t ıa.ao da paarlılda abmcalrtır. 
ı.tıeklilerln beDt rtıa Ye aaatı. KuımP91ada bı•hıa•n ,lloaUQona 

aaatıan. (3848) 

• • • 
1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli 34.7 40 Rra olan (60.000) kl1o 

OzOmGn 24 mart 942 lalı gGnO saat 15 te kapalı zarfla ehi 
yapdac:ıakhr. 

2 - hlc Nlninatı (260.S) Ura (50) kuruı olup 1«1rtnamesi h•rgGn (17 ,, ki' 
"" bedel mukabnlnde komisyondan alınobmr. 

3 - lsl.klilerfn kanunun tarifatı dahilind• tanzim edecekleri kapalı tel 
Af .. ktuplannı en gec beUI gOn ve saatten bir saat evveline ka 
Kasnnpcqada bulunan komisyon bcqkanlığına makbuz mukabiR 

v..elerl.(2967) 

••• 
YaıMn Hm 

1 - TahMln olunan mecmuu bedell (17630) llra olan on bet lral 
· ceman 105.000 kllo muhtelff cins Yat sebzenin 23 lllClrt 942 paıar 

..., gOnO ıaat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - ilk teminatı (1322) Ura (25) kurut olup ıartnamesl hergOn komi' 

yondan parasız olarak almabilir. 
3 - lst.ldHerln 2490 sayılı kanunun tarlfah dahllinde tanzftll edece = ~ •= en C. belli gOn ve ICIOlten bir saat 

tı•t ,..,. ~ •°""'Yon batkanlıltna • 
..,kabilinde vermelerf. (2961) 

Vnbammen TulJlll' 
• lledel 

aıaTJml Kıot--•de 11 pdt& 71 ada 3 p&nıel No.. 
il (llOO) ...,. -.bbu ananm tamamı. 

mat~ ~ u pa.ıta n ac1a ' paneı 
x., Jıı <GDO> metN murabbaı aranm tamamı. 

Mm.TlllO ~ 11 pafta 88 ada 1 panel NoJı 

MO il 

(iMi) ..... llllll'ab1ı&ı &n&DDl tamamı. 1038.80 78 
SlllT/111 ~ U ,.na 7• ad& 2 paraeı No.IJ 

(lnO) metn murabbaı araannı tamamı 2078 1118 
~ JCllıtb&nede llOl'UlrRd& Halepli ve Uzunca ova 

anst.....,_ (IOI) dllatım arutııtn bir MDellk le&ı'I SOS 11 
'hbrda )'Ul1ı ~r U.942 pazarte8l gUnU aut 11 le 

emMlc mtldOrıQIOnde mtıte,fekktl komlayonda ayn ayn Ye açık arttırma 
•tıdılaalıt .,. klra,a ftl11ecekUr. ı.tekllterm faa1a tabat lçiD mealdb' ıo 
dtlrlqe mllracaatıan. (MU) 

lzmit Deıü Smıialma Komiqonundan: 
.._ u-ta1ıaa - ... ..... ... ıı .... , ... . " ..... ..... 1• 

1 - "hbııcla allltutan 7&1111 _,., ett tkJ ayn prtn&mede olmak ~ 
N aın &11'1 bpalı IU'f 1llUllle ekalltmelerl i D1aan N2 puartell ıtın• ~·' 
at u w 11 da ı..ıu. ........ kapulnd&ld kamı.,on bblumda ~ 
tır. • 

ı '- aa ile ut f&rtDameler bedeı.ts 0111r&1r ~ &lmabOlr. 
1 - Jı:Ulltme19 1fUrak edecek tallplerbı 2490 •:rdr lwhmua ~ 

ttcaret ....uraıanm w ,.arda JUl}ı temtnall&rUe birlikte tamdm ~ 
191'1t.klUIMktupluml1ıı1Dt s0a Ye 1&&Uerden tam bir ... ı eneUne 
nm.,.. ftnllelUL (llN) 

&melli ........ ---""'7 ................ : 
........ -- lıılr ... ..,. -
........,...., r-abldardı:• ..,.__ 
11111.- .. ,_ ................ .) . ..,.... 

- lleml '8 ..._ .....arbta 9"lr • 
.._ 11111e1ı ._., Gl19Jww ld. -.. 

,atalı-* .............. ·=·......... ,..........__, 
_ ..... ,........., ...... Ola-

... _ _.,lıı!tluııielılr ....... ftr, 

lllllt8ll ......... - ka...-ımr. 
- o ..... -- telltlr ederlmı 8". 

.- anı •'•r ._ _. -..ı_ 

........ 11 .................... .. 

.. Tuıilaıa ,..... ..... ........ ....................... .., •.. .,.. 
klpıWı•1'8..._ ...... ,..,._. ..... .......? ·- .. ., ........ ,._ 
... ı•s !)um. D'1 aı • ....... 
• •• ıld ..... ıhı 7 1 

W'elıla Sld nt .. ,, rZDr •• ............. .., ......... . 
...... ... lıı&Zalıııhll .... ....... ,. ...... ,. 

............... 1 .. 


