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Ceçen harpte demiryolu· 
llıuz, fabrikamız olmadan 
bağladığıınız düşman kuV· 
Veti altı ınilyona var"'!'~'· 
B_ugun her şey değişmıştır. 
~ırliğimiz tamanıdır. Aşa· 
gı sarkacak bir kuvvet pu· 
suya düşmliş olur. 

\'azan: Ahmet Emin YA LMAN 

lt\.Al eraklı hir ihtrsu eahi· 
UWU L· . hcs•P 

ıoımız; otunnu§. 
e.tıniş: 1914 1918 Cihan Hal~t· 
b. - bte ı 
ınde T· k d sunun ınu ur or u man· 

cephelerde ve muhtelif za k 
larda bağlı tuttuğu dütman a• erı 
altı ınılyona varıyormutl d ğı 

h··L" • var ı 
Al ni ihtısas sa ıuı.nın j.fbetle 

kanaat sudur: Cüssesı~~ .J-·· kiye 
harbin <'n aj;ır yükünu url • 
t • de oma 
d-.ımıstır. Biz isin JÇınrbe karı'· 
saydık Amerikanın han Alman· 
rnaıına lüzum kalmada belki 
Ya harıbi daha 1916 da, 
191 S .te lcayıbetmi' olurdu. ke· p-L- ... -L.-& kalmak için Afrika YI bir an eYYel bJ,.anlardan te mDlet-ie 

r_. seçme as - _,._ ·--. ':r'lrlık Rusyası en . de bağlı Afri kadald ukeri faalİyetlerindea bir aalıne 

Sınır harbinin buhranlı gUnlerl 
çlndeyiz. Sınir harbi demek. blrtbl· 
rinc aykırı, zıt haberler yaymak, 
m6nc\"lyatı yormak demektir. Al· 
manya, bunu pek iyi yapabılccek 

vazlycttedır. ÇilnkU Fransa, Ho· 
landa, Belı,,;lka, Polonya, llAh .. bUtUn 
dUnya radyoları ellerinde bulunu· 
yor. Romanya, Macaristan '"e Bul· 
garislan radyoları da Alırıanlarla 

beraber çalı,ıyor. 
Bir radyo, Yugoslav Kral Naibi 

P~ns Paul'Un HIUer tarafından ça· 
fırıldığını haber veriyor. Bır dtğe· 

rt de tekzip ediyor. Sonra General 
Veygand'ın Vlşlyc geldiği, gelmediği, 

gclmlyeceğl hııberlerl veriliyor, bU· 
tan bunlar ayni kaynaktan çıkıyor. 
Böyle blrlblrlne zıt haberlerin harbe 
glmıemlş amırlardan da çıktığı olu· 
yor. 

Şuracıkta şunu da sbyllyelım ki, 
yüzde yüz satlam kaynaklardan gel· 
mlyen haberlere kaışı kulaklarımız
da bir sUzgeı: bulunmalıdır. 

(Kad)o Gautal) 

A akeri erkanla müpverecle 
bulunan Prena Pol 

Berline Göre 

Yugoslavya üçlü 

Pakta Girecek 

Belgrada Göre 

istiklal! rtni Kafkasya cepheaın lnsil· 
tutınağa mecbur ~lrnut~:J.afua 
tere: imparatorlugunu eğ.;nı 
gayretile en büyük h~rp ae;rıp cep
,.. _ kk 1 d ~erınııt- g 'ls-Clna a e e .~ ek 1 k ve fi· 
heııini ihmal edeı:ı 1 Tbulundur· 
listindc büyük orou ar 

Burye 
Habeşlerin Rifat Börekçi Defnedildi Beri in, 7 (A.A.) - Doğru· 

luğuna ih(imal olan bir habere 
göre Yuıroelavya Bapckili Tze
vetkoviç bu hafta sonunda üçlü 
paktı ünza ebmek üzere Viyanaya 

nıuııtur. w müddetçe 
l§ine yar~~ brdeti» 

Aılmanya cTUrk adlerin ar· 
diye bizi ok,aınıf, va fakat bir 

Eline Düştü 
Cenaze 

Bir 
Merasiminde On Binden Fazla 

Bulundu 

gelecektir. Bu fıaberi teyit ede· 
cek renni malumat yoktur. 

lcaSlnı bırakm~ı!tı~e Fili.tinde 
taraftan <la Surl'Y ib" im aleyhi· 
kendi hesabına ve .;iş. bir ara· 
ın~e entrikalar çr-1 karın silah 
lık KafkHyada l ıze ku~an<ian. 
bile çatmıfllr. ~ ~eri maksada 
lığı, müıterek bı;.1 sırf bizi Bakü 

Ferberde 
lngi:izlerin 
Eline Geçti 

Halk Kütlesi Hezır 
Belgrat, 7 (A.A.) - M.B.C.: 

Ba~vckille muavini, dün matbuat 
rnümeaillerini kabul ederek. Yu
goslavyanın harici vaziyeti hak· 
kında, ecnebi memleketlerde ya. 
yılan haberleri tekzip etmİ§tir. 
Hükümetin hadiseleri azami dik· 
katle ıakip ettiğini ve daima 
memleketle milletin yük•ek men
faatlerini ve Yugoelavyanın ta· 
mamiyet ve ietiklalini gözönünde 
bulunduracağını eöylemi!tir. 
ALMANLAR YUGOSLAVYA. 

yaradığı için deıd • uı:aklaıtır· Kahire, 7 (A.A.) - Orta Şark 
petr.o~ .k.oyu8la~.;: İran yolilc tngiliz umumi karargAhının tebliği: 
mak ıçın c •P- - .. a.. • • Llbyada, moUSr!U kuvveUerln ileri 

d. ortaya vaoı. ım· 
taan'UZ• ıye K fkas unsul'lan Agella'nın garblnde yeni· 
kansız bir proje a~ı~ ~e ~ den bir dUşman :ı:ırhlı otomobil mUf 

Mal tada 

16 Düşman 
Tayyaresi 
Düşürüldü C-ı.esindcki askerımızı aşagı al· 

~· rcz~ini tardctmlşlcrdtr. 
mamızı istemi"'ti. Habeşista ıda, Habe~ vatanperver- Kahire. 7 (A.A.) - lnıiliı 

Garibi ~ ki General Luden· ı.rt noat ~ 01iıft ~ -" ~ Orıia le.ts ._.. 
dorf harpten .onra. kim &ilir ne ıurpaJanmafa ve atır zayiat verdir· mi karargihııun tebliii: 
"h · tle yazdığı hatıralarda me"'e devam ediyorlar. Maltada, dü~anın S martta 

:zı nıye • . . k• ed"ıyor " w w h. d 16 hak"kati tamamıle ın ar İtalyan somallslnde, kıtaıanmız yaptıgı agır ucum ean .. ın a 
ve ~iyor ki: cTürklerin bu harp· F rber'i 1,ga1 etmlflerdlr. llerl hare- düf111an tayyare..i düıürülmüıtür. 
te bize hiç bir yardımı ol~amış. ket· devam etmektedir. Avcılarımız. iki Junkere • 68, iki 
onlarla olan ittifakımız ayagımıza e~lğ bUtlln mmtakalarda da ha· Junkers • 87, bir Domier • 211.5, 

k ..tur > k•temr emnunlyet verici bir tarzda iki Messeracıhmitt • 109 dütür· 
boııuna köste vurmuır . d"" re G 1 d G k 1 9 

tGeçen harpte altı mily~n u§• akkl eylemektedir. mü§ er ir. eri a an ta)')'are 

rnan a•ker'ını" kendı" üzerimız. e. çenkc. ter dl e kadar alınan esirlerin aa· de hava dafi bataryaları tarafın· 
k 

" bağlamak kudretını şımo ~ini aşntJftır. dan düıürülmüıtür. Diğer bir çok 
rne ve d ·· terdik) yrsı 1 . Eh • et" dü~an tay)"arcei haeara ujratıl-
"ibi !!artlar altın 8 goe • Buryenan emmıy 1 B J ,._, • d"' b"l 
"' ~ .J • ) eanayı ....... .ı t da bır yer, 7 (A.A.)- mı.§br. un arın u.ıerıne one ı • 
Memleketteb b10~1~ir~ ve sıJre Ha~~s1:;ıyor· dikleri şüphelidir. Yüzden fazla 
sistemi. hıi u at ıçın • h d Rcuter 1 • d'" t · ' iftirak ettii• 
'L·ok.kcn teııkilatı.rnıı: her ıab a a lngtllz ve Avustralyalı subay ve buflll_~~ ~[Y~reab1?ın _ı. l il" ı 
~ • ı:ı. · · d oca· k and••ı altında da"'lık u munaroucıue ır tc:& na iZ av-
yoktuk Ve bı·tgı• •iz ur. ıçın e b ,.larm um .... & 

" er a..-
1 

mlekette nerllyen cı tayyare9i kay!bolmuıtur. Bina· J 
larken... k G ve çorak b r ~: bQyUk askeri mu· Jaroa bazı haaar vu'kua gclmittir. 

Hem de bu a9keri eme a· Habeş ordusu iyi tahkim edilm!f Fakat lngiliz hava kuvvetleri mü· 
). Makedonya, vaffakıyetini _ _] h" b" L 
ıçya Romanya. k f" ba ını ele geçirmekle ka· rettebatı ara11nua ıç ır .. ayıp 

'Kafkasya Çanakkale, Jra • . ı· Burye kasa s k 
listin H~z gibi birbirinden d~t· zanmıştı?'. Bundan evvelki ilerleme· yo tur. ------
1 • akta on or !er daha :zi)-ade İtalyanlarm çekilme· y 1 
erce kilometre uı: iJ • t• d mUmklln olmuftU Hal· u· gos avyanın nıuhtelif cephede ~()ster mıt ır. si sayesin e . 

T h 
··1··rnüzden kat kat a· buki Burye İtalyan topçusu taratın· 

a ammu u - d ktan dan müdafaa edilen her tarafı istlh· o ki,,. . 
1 ğır bir vükü dört acı~ ı_a~e~ a- kamlar ve tel örgülerle çevrıımtf bir 8 arasyonu 

Ankara, 1 (A.A.) - Diyanet 
")eri Reisi müteveffa Rifat Bö
rdkçi' nin cenaze meraı""1 buaün 
yapılnuftır. Merasimde :Büyük 
Millet Meclisi Reisi A1xh.ilhalilc 
Renda, Ba1Vekil <loictor Refik 
Saydam, Vekili er, Parti Gcnd 
Sekreteri fikri Tuzer, Parti MiH· 
takil grup reis vekili Rana Tar· 
ban, mebu.lar, T cmy.ix mahke· 
mcs~ Şurayı De'l.·)et ve Divanı 
91ıbaaebaL .cia ve au.lan. Efaao 
~ elç.iai. Ankara Valiısi. Ve· 
kiledcr erkinı ve ..-Y•• on bini 
•tan bir halk kütleti 'bulunmut
tur. Rei.i.cümhur adına meraeim· 

de Riyuelicümhur Umumi Kat:bi 
Kemal Gcdeleç ile Baııyaver Ce· 
la\ Uner hazır bulunur-ordu. 

Cenaze namazı Hacrbayram· 
da kıhnd&tan sonra müteveffa
nın tabutu eller üzerinde Adliye 
aara.yı önüne kadar getirilmiı ''e 
burada cenaze otomobiline ko· 
nularak Şehitliğe götürülmü§ ve 
defnedilmiştir. 

Cenaze alayının geçtiği bütün 

,..u.. ••• ıa.t• de k.- ltir •Uf. 
1ditfeai bulunmakta ve bir polıa 
müfreze.ile bir jandarma kıtuı 
da alaya refakat eylemekte idi. 

YA NE TEKLiFTE 
BULUNDULAR? 

·~ 7 (A.A.) - S.B.Cr 
Bitaraf mebfıller.in fibine ıröre, 
Almanların Yuııoılavyaya ilk 
teklifleri tudur: 

1 - Yuıoslav maıll>uatının 
" nefrİyatı tamamile mihvere uy

sun olacak, 
2 - Dütman1n her nevi pro

pqandaeı ortadan kallcacaktır. 
PRENS POL'UN 
COROŞMELERJ 

Belcrat, 7 (A.A.) - B.B.C.: 
Kral Naibi Prena Pol, Barvekil, 
Hariciye Nazırı ve Batvokil mu
avini Maçek'le dun mütaveredc 
bulunmu,tur. 

Yugoılavyanın Sofya ıefiri 
Belırra<la ırcLrniı ve derhal Hari
ciye Nazırı tarafından kabul edi· 
lerek raporunu vermiftir. 

ASKER! ERKANLA 
MOŞAVERE 

Be]wTat, 1 (A.A.) - B.B.C.: 

Y mi kwulan Manifatura tirbtinin kordellaı k eaili7or 

Barekil dün ukeri erkanla mü· 
pverede 'bulumnuttur. 

Yunanistan 
Tamamile 

Sakin 
Alman askerleri, l ul

garistanın cenubuna, Yu 
nan sınırlarına doğru a
kın etmektedir. Bu vazi
yet, Yunanistand.9 süku
netle karıılanmı§hr. 
Yunanistanın, Alman 

tazyiki karıısında boyun 
eğmiyeceğini gazeteler 
te~arüz et.irmektedir. 
Gerçi Almanlar henüz 
Yunaniıtanı tazyik etme
miılerdir. Fakat sınırlara 
asker yığılması bundan 
baıka bir o1ey değndir. 

(BHJ'o Galilltelll) 

Elen Milleti, 
Her Taarruza 

•• v •• 

gogus gerece 
Athla, '1 (A.A.) -Aa. aJu· ...-.: 
Bltla ......... lıaclMti ... 

maMlelerlilde ...,... - ... 
NV&Ah cJlelkp ~ 
.............. , O,'l'w 
•mı" 'a .... elrta ....,.. ......... ...,.y--...._.._ 
rlcl""41 bir ~ ,. WJa ... 
lllttmal ~ IClea ........ ••• ••rlmtılbı ~..., ... 
•mcla Wuacü ehlna .... ...., 
olacaktır. 

Mvarelle .. atıata• p11a w
sranar, Y--. .,......,.. ..._ 

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

.. ,at Ue~ ol ..... 

.. ~teıllr. Jtellr ........ .... 
dlutm M)"l'I •...,_ ..... Ya-
n&nllttu. llııınlara '-- w al
lüea lreadlalae faik olu lılr 

...,..., dwclwnaUf Ye tun. 
llllllU lrmll19 .... .,..,.... ... 

lrUfl lrey..adır. ....... ve-
,.. P.Jrl .-..rtp ..... y-
mllletl. Wl lıılr bllt ve ndl .._ ........... -.................. 
· - ....... MKtla taanaslara .. ..... preoeldlr. 

ıtonra. ei!ıaMarunız e ~~~k. etin yerdi. Buradaki İtalyan kuvvetleri I· 
1ı d p d" h ve ~·u um n ı. a ışa ın .. .. den ki ııvadan ibaretti. 
dii~ana •kat.Uınası .. ~Öyle Şimdi Adhıababa yolu ttzerlnde en 
memleket çorbaya dondu. b""f"n mUhim nokta Debramal"08 ka· 

Belgratta Rahathk 
Tevlit Etti 

Yarım Milyon Lira Sermayeli GlJNON SESi 
olduğu halde istiklal için u l ;:~:ıdır. Bu mevklln Burye'den 
dünyaya meydan okuduk vTe .. sk ah kuvvetle müdafaa edilmediği 
tik.lal Harb·ıni ,kazandık. . du~ d a B··~ı" Ha.b"f or· Belgrat. 1 (A.A.) - Reuter: 

ır no1unmaktadır. U6~· hllkOm Unln kararların Bir Manilatura Şirketi Kuruldu 
enerji ve iradesi cidden eflllZ . , zan ile Ad!Sababa arasında en kuv- Yugoslav e • • 

__ ı, ·ı· t, talım dtı511 Deb da, daıma devleUn ve milletin yük· 
Bugu""n t--'-izat, tC9'""ı a t bll -Udafa& hattını r3. - 1 da On -. Ttırk manifatura lthallt· kumandanı namına yaveri, Jılmta· 

ıc;ljl• d er-en vetll a '" bl sek menfaaUerini ve ayn zaman -T 
\>c ter.biye lbakmıın an .s ,. , 50 kılometre kadar r çımun btrlefCNk kurdukları manita· ka Ticaret mUdllı1l Satt Rauf Ser· 
harple kıyas kabul etmez bır hal·. ~~~eddaenbUlun•n l\(&vl Nıl T,•lıll7t Yu~lav de\'leUnln iaUkllllnl ve ta· d ayı ,,.,._. mamlyetlnl gözönQnde tutacatı hale· tura lthalAt Tllrl< Anonim 91rkeU· per, lstanbul ticaret odalı umumi 
.eY~. Oemiryollarıınız. san ka tPşkil et:nıektedlr· kında dün ak,arn Belgradda netredl· nln açıllf reeml dUn yapıldı. Açdıf- kAUbl Cevat Nizami bamr bulundu-

•ıatcrnimiz memlekete bambat ~~=~========\ (~•: Sa. 1. sa. 7 de) + ta vali namuıa vali muavini, deniz (Deqau e.. 6, SiL 6 de) /** / 
bi lk al yol· = ..,..,._ 
I r tnanzara veriyor. m =:=:=~==m::======---=a::ıı=-.... -= ...... .--=ı11:ı:1-=ı====::ıııa-=ı ... =ı:ıııı:::ıııııııııı.-a:::mı ... =-... ===---======= 
hllrtnıız denizdc~dir. Bun~~~ın M •ı 11 f 

ep,ainin üstünde olarak ta. ırız. 
CaYcde, düıüncede tamamile be
'"'bcriz. Her memlekette, her. za· 

~an byaza kara diyece'k aksı. ve p·ıyango 
lltia <!damlar çıkar. Bu aan1>'.e· 

de bizd b"" 1 ters ruhlular bıle 
ı.ı e oy e . "t -~Unıi birlik içinde erimı§, gı • 
ltılftir. 

Size yan bakan. açık veya k~· 
l>al! surette istiklalimizi ve emn_ı· 
)'c.tırnizi tehdit eden olursa bela· 
•ırıı bulur 

Kazanan Numaral 
inci Sayfamızdadı 

<:u:e\:~:m:ı~Sa.::~6~·:s:u~4~d:e~>~+::*:+~::~~~~~~:::::::::~;---=; 

~.mmarmn 
~ · Göre Gunun En 

Ajans ve Radyo Gazete sıne . 
··h" Hadiseler• Mu ırn taııdaflar zeaıtn oldu. 
:sa11 talUl va cUjtai cilt«-* 1'11111 Piyango çekildi. 1 ııarblne ıuz 'erll 

it Blrlblrlnl nalaeden uberleraln r laiD 
mektedlr. kar& ,·e deniz kın'Vet.leJ' 

"""- rttaıı'·a 1ıava, 
~ SJngapıırda Bllytik B " .-tadfr· r 

~tiraklle manevralal' yapıhP bk badDe bODOllU çaıcancaJdı • * 8mpr1atan eoo m111oa ıeva erDJDl19 _.,...._ 
.... A1ıııanya4a YabacWere ,_JdeD it v pfere pdaı' m~ * General Şan • KaJ' • ıJek. ÇI~ 

c1e,am edecetia1 ı.lr aıere dalla 

BARUT F1Ç1S1 ()ZERiNDE ATE'.I OYUNLARia 
L - aJıkri W 71'9 .-..- ı•ılu:.P•I _ .... _ ... 

Büyük Vergi 
YaMn: 

lllATRual 
Çocakkeu mektep luraat kitap. 

larmda okaciqam. pU1ıa Far191-
._ terctbatı edllmlf. lllr llilrlye) ı 
• stbalenle aık .. 1r llatırb)oram: 

Bir eri11 claını•ı ütarmalda met 
pi Od •ta anamda kaYp çık
llllf. Aclamlar pen-aı: kenarmda 
ltiflp kal&qll'larken birinin ayatı 

DJdıtı l'lbl dotra aı,atıya: çolak 
~un nevalefılle yWdü aenbl· 
Hal •ırtıu \"Urmu9, qıT atır ..,.. 
Re\1 okayarak .,, ine dönen fakir 
bir den1IJba ....... laer. 

lla&a.1ı &'6raler lrOfllllul&r 'e 
devrltJI .. ,... lunbnlt oldala llal· 
de ~•ra iri ... lralclmrlar. A· 

clamcatm '"' eauda ~ 1-fı• 
ellerlle htarall stlr ylDtble dotru 
revtrtr ve k•dl kendine ~lermlıJ. 

- Balıa stlJlaerıek zaman mı 't 
Dantıtler, aeye &'filüyonun f 

nervı.. 1uı11mea1 1ıe11meaı.e 1aatı. 

rnnda lralaa 911 CftlllM vermlf: 
- Uhı Taamua hikmetine! Ne

den ola ki -.kaaı clamdaa dll!ff! 
ve bealm beynam kınla!!. 

.......... al&llal lflmdl ... ele 

ara ura .. ,... Ue keMI a.nee 
eoıqwwı 

- N.._ ola ili lld "1tll lılr
lılrlle • lı ,...,.. ...... " ..... 

lllr a1r9 lllrltlbı .. ,... lılr ..._ 
sor tamir bW edecek ..,... la
nla ve ,._ .,.ı denıcede.. S.0-
•a ..._... .. bir ıMlrl -,.sa .__ 
yı1lartıa ..... sDclal bmabrak .. k... ..,..._ lret't111181r lçbı led· 
bir arMllllda ..,....! ~ 
k!J18eW umaenu ve ltltüa Yar1111 

,...,... '"' .,. ..... ,..! 

Fakat - ııWMrwla kendime 
derlıal ,. Cıe99lıl verlyenun: 

- ~rem ve -·•t müıııtaldl lıh' 
dcı\1tıt olmak -- aataa ........... 
bir Hlb mldörf Çalı ~rpıdu Dd 
sis e6llı 1ıı1r a11e ocatau ....-& • 
mele IOla Mo ._. ...... bir .. 

mir '""1mca dldlalp -tnftıtr • ....llllne ... ocaldana ...,...ı.ea 
amdu ın.)'Clau plmlf bir bl,.ır 
vataa lıi• aarfedllecıek emett. d6-
kölecek .... 19 ....,....... lılo .., 
~ ....... ~k ...........- ......... 
Hualar Mı)'tlk .....,. ,.r,.,....... 
dea verBmeal IA&m veqtlertdn'. 

llan&'I vataııa. llllw.te J'lnd ... 
ntuz ıııellflClcın fada Allı ~ ra
hat \e .akla bir ~ llMlp ol· 
mu,ıur. GörlUQW ld ._.... ini 
nılllf ............... 

Hü'lr•• ...,_ llllllet, Ml• 
yillr bptaa ..... ........ 1lfkuıla 

.. ım,.lderlll perlıadıj'IDı sih'dllltl 
ııaa ..,.,.. ~ lıuDJena 

....................... ketldl 

...... ....,ı ................ 
" nrr ... llua.ı.e 71a._,. 
.... -.uar. 

Si Da ... clllb lı&Jnmllr. 



Anlatan : Nuri ( Paşa ) 

Düşmanın Depolarından Geçinen 
·.. Bir Askeri Kuvvet 

-10-

. 
• i 

Bu kroki, 1911 - 12 T rablus harbi eımas\nda Trablus oarkın
da Homs cephe.tinde Nuri (Beyin) mıntaka.sı ve lcara~hı olan 
Libdc'de aynaya bakmak suretlle kendi tarafından kurşunka
lemle yapılmıştır. 

Nurinill emrinde hiç bir mun atarlardı. Şarapnellerin içi bir çok 
ta.zam kıt'a ve hatta Türk misketlerle yani takriben fındık 

asker ve çavuşları bile yoktu. büyi.ı1düğünd-r yuvar1ak kurşun
Mcvcudu nihayet 100 kişiye in· larla dolu olduğundan, düşman 
mi§ olan nizamiye taburu Mar- ateşi keatikten sonra bunlar top· 
gap mevkünde doğrudan doğru- lanırdı. Ondan sonra, ayni ame· 
ya cep'he kumandanı Halil Beyin )iye muhtelif zamanlarda, biraz 
kumandasında idi. NiıTmin em• daha sağda veya biraz daha so!
rinde, çoğu sahillilerle Sırtlılardan da olmak üzere tekrarlanırdı. I· 
ve Hasunlulardan mürekkep yal- ta)yanlarm bol bol savurdukları 
nız gönüllüler 'Y!ardı ki, bunların şarapnellerin içinden saçılan mis. 
tehlerinden yukarıda ıbir nebze ketler bu suretle cepan~ ihtiyacı-
bwetmi..•ik. mızın temin edilmesine yarardı.» 

Sahillilerin teı:rhi Ömerünnüas Her misket danesi para etti· 
muharip ve mücahit değildi; fa· ğinden, bunların hiç biri ziyan 
kat variyetli ve hamiyetli bir a- edilmez, d ik.kat ve ihtimamla top 
damdı. Nurinin maiyetindeki gö-

1 

!anarak getirilir. Fakat misket a
nüllülerin mevcudu alelade hal- rama i!'ıi basit olmadığı gibi mü· 
lerde 300 • 500 kişi kadardı, fa- cahitlerin kendilerini gÖ6tererek 
kat bunlar bir muharebe olunca ve oynayarak düpanın topÇu a• 
etraftan gelen (fez'a - yardım) teşni Üzerlerine celbctmeleri, her 
larla artarlardı. nekadar ekseriya seyredenleri 

Aaal Memba: DÜfmandan güldi.ırcbilirse de bazan bu yfrz· 

Ga . t den kazara vurulanlar da olurdu. 
nıme 

Yerli mücahitler ve bedeviler. Bir Küçük Facia 
geceleri daima dütmanın telörgü- Margap tepesi bizde iken mü-
leri ve siperleri arasından geçe- cnhitler bunun üstüne çıkarak et
rdc:, bazan da İtalyan vurarak tc- rafı scyretme~i severlerdi. Bu te· 
lcfon kabloau, ııilah, cepane ve penin zirvesinde Romalılardan 
her türlü malzeme çalıp getirir- kalma bir mabedin harabetıi var· 
lemi. Onlar, bidayette' acemi ol- dı ki, büyük kesme ta~lardan ya
duklarından, öldüroükl~ri hal- pılmış bir duvardı. Mücahitler bu 
yanların Üzerlerinde buldukları duvarın arkasmd.a ?ururlardı. Fa. 
baınknotlan bizim doktorlara re- ~at ne de olsa ıhtıyatsızca hare
çete diye, kezalik küçük ve oto- ket et!iklcrinden beyaz ehramla
matik bir tabancayı da hekimliğe rı uzaktan görülürdü. Bu sebeple 
aııt 'bir cerrah aleti diye 3 - 5 ku- l•'l1vanlar burasını topla döver
JUf mukM>ili verirlerdi. Sonra, lerdi. 
sonra usıtalaotılar ve getirileceK -•r gün. yine ltalyanlar bura
ganiırnetlerin sayı. arşın vey.a kilo 1 sını d?~erkcn en .üstt~~i .. taşa bir 
tıyatlan atandarize (sabıt ve 1 mermı ısabet etmış, buyuk ı.•e a
muayyen) olmağa başladığı gibi ğır taş devrilmiş ve duvarın ar· 
dikenli telörgülerini kesmek için kaınna sığınan lbir kaç mücahidi 
de hususi makaslar tedarik olu- ezerek öldürmüştü. 
narak mücahitlere verildi. (Arkası var) 

Bu suretle bir çok §eyler düş· 
mandan alınırdı. Yerliler bu işi, 
tabiatile para için yaparlardı ve 
bazan da bu yolda ötür veyahut 
ta yaralanırlar~ı. Bu suretle ~u 
nevi tC§eb'büsler bazan bir facıa 
ıle neticelenirse de ekseriya mu· 
va.ffak olunurdu. Nitekim çok e~
ya gelirdi. 

Bununla 'beralber bu nevi te
şebibüılerin tuhaf tarafları da o· 
ıurdu. Trahlusta azç.ok tüfek var
sa da cepanesi pek azdı. Bunun 
için, her mıntakanın askeri ida
ıc-sı atılan her kurşunun kovanını 
mücahitlerden muayyen bi rpara 
muk.abiıinde salın alırdı. Onun 
ıçin onlar bu kovanları atmazlar 
ve derhal toplaytp getirirlerdi. 

150 Ton Çivinin 
T evziine Başlanıyor 

Son gUnlerde memleketimize ithal 
edılmiş olan 150 ton çivinin tevzii 
1 aklanda İstanbul Maden! Eşya Bir· 
llğt tal'at'ından Ticaret Vek!letıne 

yazılmıştır. Ticaret VckAletı bu hu· 
susta fıkrin( bildirir bildirmez gel· 
miş olan çivilerin derhal tevzline 
başlanacaktır. 

Haber aldığımıza göre. memleke
timize pek yakında kUlllyetıl mik· 
tarda çivi gelmesi beklenmektedir. 

Gümrük varidatı arbyor 
GUmrük varidatı geçen aylara nis

beten artmaktadır. HAien 2,400,000 
lira olan varidatın ay sonuna kadal' 
daha çok artacağı al!kadarlar ta
rafından söylenmektedir. 

Bu kovanları tekrar doldur. 
mak için kurıun, barut ve kap· 
sol lazımdır. Esas olan kurşunu 

0 1t 1 1 · ordu Öğrendiğimize göre Basra ve 1s-
~ıne ~at _ı.. alydan ar lverıby. us. kcnderlye yoluyla kUlllyeUl mlk· 
uarutu ntall'oU an ge en ır • 

(d 1 l k) Yordu i tarda mal gelmekte olması gümrUk· ta uman ı o ara yapı . 
t..aptol ise Trablus cihetinde Tu· lcrtn varidatını arttırmıştır. 
nustan ve Bingazi taraflarındR 
Mısırdan kaçak olarak getirtili
.rordu. 

Şimdi, kur~unu ltalyanların na
sıl verdiklerini, <laha doğrusu 
bunun İtalyanlardan naaıl tedarik 
edLlmekte olduğunu izah edelim. 
Nuri bulunduğu mıntakaya göre 
bunu ıöyle anlatır: 

c:Kur~nu da mücahitler İtal
yanlardan tedarik ederler~.i. Bu· 
nun iç.in düflllan ıtopçu gozetle
me yerlerinde,ı görülecek surette 
üç, dört kişi meydana çıkarlar ve 
certlerini yani beyaz ehramlarını 
ba,larının üstünde sallarlardı. 1-
talyanlar, işin aslını bilmedikle
rinden bunlara derhal prapnel 
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Belediye Haberleri.- Başvekilimiz Bugün Piyasa Vaziyeti: 

Ekmek Pazar- İthal3tcılarla Görüşecekler Muhtekirlere 1 

tesi Günü 12 Külah ğiydiren 
Bu Görüşmeden Sonra ithalat işlerine 

Kuruş 30 Para Yeni Bir Düzen Verilecek Açık Gözlrr 
~?w~rt~nron l lhe~e~~in sln f Başvekil doktor Refik Sayda-ı cek_ler ve ithalat i~lerimiz hakkın-

ve. ıgı ır arar ~ eg1ırmen er mm ithalat tacirlerimizle ıörüı· da görü~eklerdir. 
Ofıs. em~~ne geç.mış ve .. stanb~!· mek arzusu İatanıbul ithalat Bir- Bu görütmeden sonra ithalat 
dba:kı d0esf.ırımh enlber d~ 1dun~enbıtı· tikleri Umumi Katipliği vasıtasile itlerimizc yeni bir düzen verilece-

aren ıs esn ına ış emege aş- t'" 1 b"ld" ·1 ;.,.· w · t h · d ' )-"- "ılı"r 
ı rd . . uccar ara ı ırı m-y.ır. gı a 1nın e ı c:'O • 

lam1 ış ~ . ır.b 'Buh.suretle yenb t:;' Dün akşam i~halMc;ı tüccarları· İthalat eıya.lanmızın bir kısmı-
un1 ar ıçın k ır bıle wdmevzuu d . mızın mümcssillerile lstanbul Bir. nın Baera Ve lskenderiye liman· 
s~ mayi a~ah' vde -~g .ay, kç~v ar likleri Umumi Katibi Salih Bank. larında beklemeleri i~inde bazı 
nıspet en ıç egışmıyece tır. wı A k h k . 1 .. 1 •L- l' ld w la 1 B h 1 b 1 146 og u n araya are et etm~er· tuccar arın ınma ı o ugu an ııı · 
. e er çuva aşına ~.'~an . dir. dığından bu görütırnelerde Navi· 
kuru~luk koruma vergısınm yenı B -~-·ı d R f ' Sa d ı · d d") · ek· w . "k" . f• 'k b aşve&ı oktor e ık y am sert mesc esıne e temas e ı cce-
tıp mgeın ı - ıııcı ev6a .. a -a u· b .. · h ı· 1 ,_ b 1 d •· ·· J -'-~ d' 
ı ·ı .. ı_ • d" ·1m · d ugun ıt a atçı arımızı .-;a u e e. gı soy enmCILJl;e ır. 
ı e yuz .-;uruşa ın ırı esın en 

sonra yeni narh üzerin.de tetkik
ler yapan Belediye encümeni ek· 
meği 20 para ucuzlatmağa karar 
vermiştir. 

Ekmek pazartesi sabahından 
itibaren yeni nadıla 12 kuruş 30 
paradan saıtılacaktır. 

Tekerlekli Nakil Vasdalan 
Asfalttan Geçemiyecekler 

İstanbul Belediyesi ıtclkerlekli 
nakil vasıtalarının asfalt yollan 
bozduğunu gözönünde tutarak 
bazı tedbirler almağa karar ver

mişti. Bu meyanda olarak dün
den itibaren tekerlekli nakil va
sıtalarının asfalt yollar;dan geç· 
mesi menedilmiştir. 

Tünelin Yanındaki Yol 
GeniJletilecek 

Beyoğlu Kaymakamlığı ve Be
ledi} e şubesi müdürlüğü yanın· 
dan Tünele giden vesaiti nakliye. 
nin takip etmekte olduğu yolun 
tevsiine İstanbul Belediyesince 
karar verilmiş ve bu teklif Bele
diye Umumi meclisine verilmiş
tir. Teklif Nafıa encümenine ha
vale cdilmistir. Kabul edildikten 
sonra lazım gelen tahsisat ayrıla
rak tewie başlanacaktır. 
Patlayıcı Maddeler Bulunduran 

Depolar 
Şehir dahilindeki hlevaddı 
Şehir dahilindeki mevad<lı mü!! 

teile depolarının herhangi bir teh· 
likeye maruz kalmaması için Be· 
lediyece bir talimatname hazır· 
lanmış ve Belediye meclisince de 
tetkik edilerk kabul olunmuştur. 

r 
Soruyorlar ? 

' Beyoflunda bir olmyaeumm 
soruyor ve diyor ki: Her ıttn bir 
ı.aç defa önünden geçtaflm ha
rap, çlrkln bir bina İlltlklAt cad
deslnln kalabalık halk kUtleıd

nln her gt\n gözlerini iırnmlıyor. 
Bu bln.ı. eski Galatasaray mer
kezidir. Binanın yıktın?acağı bak 
kında iki ııenedenberl gazeteler· 
de yazılar ttktL Fakat üçüncü 
sene oluyor ki yine aynJ çirkin 

~kille duruyor. Eğer burası yık
tırıhruyacaksa bari biraz aıva 

ve badana Ue çirkinliği örtWe
mez mi f Bu bina Maliyeye aitse 
defterdarlık, evkafa aitse evkaf ta 

On L ira Vermiyen 
Sınıf Geçemiyormu? 
iki Doçentin Talebelere Tavsiye 
Ettikleri Kitap Yüzünden Ort~ya 
Çıkan Bu Mesele Ası ls ızdır 

Dün ak~am gazetelerinden bi
ri «Ün lirayı vermiyen sınıf geçe
miyecek-. ba§lığı altında, Fen Fa
kültesi doçentlerinden Ali Rıza 
ve ·Haldun Nüzhetin .baetırmak 
istedikleri yardrmcı kitaplar için 
her talebeden onar lira istedikle
rini ve vermiyenlerin sınıf geçe· 
miyeceklerini eöıylediklerini yaz• 
maktadır, Bu havadis münevver. 
)erimiz arasında ve Üniversitede 
Ç<>k fena bir tesir yapmııttır. Me
sele şudur: 

Şimi Fizik doçenti Ali Rı~a, ta6 
lcbeye Ç<>k lüzumlu olan bır me· 
sele kitabı tercüme etmit ve bu· 
nu kendi hesabına ıba&tırmaia 
başlamıştır. Talebeye, laboratuar 
çalışmalarında muva*ak olmak 
için bu kitaptan birer tane alma· 
lan tavsiye olunmuş ve talebeler. 
den bir kıamı iki lira mukabilin
de forma forma basılmakta olan 
ki'taba tıhone olmutlardır. Kitap 
on be§ fomıa olacakhr ve timdi· 
ye kadar on bir forması çıkmlf• 
tır ve i.Meyen talebeye verilımittir. 

Aa.ligede: 

Sınai Kimya doçenti Haldun 
Nüzhetin talebe tarafından taıbet
tirilmekte olan Metalurji kitabına 
gelince: Doçent bu kitalbın bastı· 
rılmaeı iç.in kendi maatından ta· 
lebelere yüz lira yardımda bulun. 
mujtur. Bu kitap talebe tarafın· 
dan bastırılmıştır ve iki lira mu· 
kaıbilinde talebe tarafından satıl
maktadır. 

Görülüyor ki, ortada, on lira 
vererek kitap almayan sınıf geçe
miyecek diye söyl~nmiş bir söz 
olmadığı gibi, fazla olarak bu do
çentlerden biri ayrıca talebeye 
nakdi yardımda bulunmuştur. 

Üniversite Rektörüne dü§en bir 
vazife vardır: 

Meseleyi derhal tahkik ederek 
neticeyi efkarı umumiyeye bildir
mek ve iki kıymetli doçenti mÜ§· 
kül vaziyetten kurtarmak. 

Dün kendiaile görüıtüiümüz 
Rektör Cemil Bilsel bize, mesele. 
ye varıyed ettiiini ve tahkikatın 
neticesini biklireceğini söylomi~ 
tir. 

Şamlı Köylüleri Yeni Bir 
Dava Daha Açhlar 

bakamından meraklı safhaları bu. 
lunan bu dava tetkikat için ba~ 
ka bir güne talik olunmuftur. 

Makara Tevzii fşini Ter
ziler Cemiyeti Yapacak 
Terzilerin muhtaç oldukları ma

karaların temini gUçleşmekteölr. 

ÇUnkU bir çok makaracılar fn·ıznt
tan istifade ederek ellerindeki mal· 

Son gUnlerde bazı açık gözler tUc
carlann mal sakladıklarını haber al· 
dıklanndan peşlerine dUşerek zaaf· 
lanndan istifade edip onlardan pa· 
ra sızdırdıklan öğrenilmiştir. 

Fiyat Mürakabe bUraauna bir şah· 
sın mütemadiyen fUAn yerde mal var, 
bunu satmıyorlar. !alan yerde mal 
var, fazla fiyat istiyorlar, diye mU· 
racaat ettiği görüldüğünden bu şah· 
sın yakalanması için tertibat alın
dığı bir sırada adam bir daha mü
racaat etmemiştir. 

Bu tahsın ihbar ettiği tüccarlar, 
hakikaten mal saklayıp, !azla fi· 
yat istediklerinden mUddeiumumlllğe 
verllmlşUr. Nihayet bu hususta Mu
rakabe bürosuna yapılan bir ihbar 
vaziyeti aydınlatmıştır. 
Diğer taraftan haber aldığımıza 

göre, otellerde iskeleci ism! verilen 
bazı adamlar taşradan mal almak 
için gelen tUccarlan c;a1'1 ve piya
sada gezdirmektedlrler. Bu adamlar 
yanlarında bir iki kişi daha t.allıdık· 
!arından ihtikflr yapan tUccarlara 
taşralı mal aldıktan sonra gidip: 

- Ya para verirsin, ya seni ko· 
misyona ihbar ederim, demektedir· 
ler. 

Gayet: tabi! olarak thllkArı yapan 

tticcar da ceremesini çekmekte ve 

bu açıkgözlere sükdt ha.kkı vermek· 
tedirler. 
Öğrendiğime göre bu hususta ba· 

zı tedbirler alınmış ve şUpheli kim· 
selerin ~ine adamlar konulmuş

tur. 

Yun, Y apağıda 
Mutavassıtlar 
Kaldırılıyor 

tktısat VekAletl memleket dahilin· 

de daha ucuza kumaş mal etmek 
için tetkiklerine baflamıttır. 

Varılan neUcede kumllf fabrika· 
larının iptidai nıaddelerlnl köylüden 

yani birinci elden satın aldıklan tak 

dirde kumaşların daha ucuza mal 

edileceği neticesine vanldığından bun 
dan sonra kumaş fabrikaları yün ve 

yapağıyı. köylüden satın alacaklar
dır. 

Bu suretle memleket :piyasasına 

daha ucuz kumaş vermek imkluu 

hasıl olacaktır. 

149 Çuval Kahve 
Piyasaya Çıkarıldı 
Son günlerde artan kahve buh· 

ranım ka~lamak Uzere Kahve ve 
Çay .ıUıalltçılar birliği elindeki kah· 

veleri ceste ceste piyasaya çakar

maktadll'. 

GUmrUkte bulunan Brezilya kah· 
velerinden 749 çuval knhve dUn pi-

nılr veya hedmcttlrımelldlr" E11-
klden beri de\'Jet dalJ'eııl olmak 
ve de\'lete 'lllt bulunmak itibari· 
le bu binanın bu şeklide bırakıl· 
ması yar \'e ağ-yare ka111 her 
halde 1.) 1 bir te lr bırakmaz.. E
ğer bu bina herhangi bir şah· 

ııa alt olııaydı, acuba bu halde 
bırakılır mıydı 't 

Senelerdenıberi sürüp gitmekte 
olan bir tarla davuı vardır. Şam
lı köylülerile 8aıy Olman arasın· 
da başlayan bu dava mahkeme· 
den mahkemeye intikal etmi§ ve 
muhtelif zamanlarda •muhtelif ka. 
rarlarla uzayıp gitımiftir. Dava
nı.o mevzuu köylülere ait bazı 
tarlaların Oeman Bey denilen ve 
Hürriyet kahramanı Niyazi Beyin 
kardeşi olan lbir zat tarafından it. 
gal edilmeai ve köylülerin ellerin
deki tapulara rağuıen kendileri
nin tuarruf haklarının tanınma
masıdır. Senelerdenberi sürükle· 
nen bu dava dün yedinci hukuk 
mahkemesinde tekı:ar rüyet edil· 
miştir. 

ları saklamakta veya fahiş fiyatla yasaya çıkarılmış, ve 349 çuval ıs. 
satmaktadırlar. Bu hususu naz ... ·r -1 tıınbula, 100 çuval Ankaraya ve 300 
tlbara alan alakadarlar makara t"\'· çuval da diğer vllAyetıere verilmek 
zi işinin Terziler Cemiyeti tarafın- Uzere taksim edilrnlttir. 

Köylüler ellerindeki tapulara 
istinaden mUka'bil bir dava daha 
açmışlar ve haklan olan arazinin 
şagilinden alınarak kendilerine 
iadesini isternitlerdir. Tasarruf 

dan yapılmasına karar v,.-ıniştlt' Bu kahvelerin fiyatı yUksek ol· 
Terziler cemiyeti şehri'lllzde ça- masına rağmen gerek toptancılar, 

lışan terzilerden lhtlyaçıarıl'l b,I' gerekse perakendeciler az kir da
liste lle btldlrmelerlnl lstemiftir. rak kahvenin fiyatını yUkııeltmlyc
Cerniyet bu llstelere göre, tevziatı ceklerdir. Bu kahveler de eskisi i. 
tanzim edecek ve ihtiyacı olanlara bi çekirdek olarak 140, kavrulmuş 
makara dağıtacaktır. olarak 180 kuruşa satılacaktır. 
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Daha Çok 
Gülüyorlarınış! 

Bir ajans haberine göre~ 
)in tiyatro ve barlarında, I 
)erin balyan ordusu ile aW 
mesi yasak edilmiı. ti, 

Şaıılacak ıey !... Meğefr 
yanların bugünkü acınac_-k ~ 
lerine, müttefikleri AJlll'.J 
çare bulacak yerde, bati" 
letlerden daha çok giil'" 
ml§ ••• 

AJlah kimseyi dosta, 
na güldürmesin. 

miı. 
Eğer bu doğru ise, 

muhtekirler, «lüks» lük 
sine eritmek için, ttka 
ya» gayret edeceklerdir!.-

Azaltacak "{ 

Dünkü, «Vatan» da o 
Tramvay idaresi, bir 
tek biletçi kafi gelmediii 
bundan sonra iki biletçi 
durmağa karar vermi§? 

Bu kararı benim akltıo 
dı. Galiba, Tramvay • 
arabalardan bugünkü 
bir kişi azaltmak için çare, 
cak yerde, bir yandan ._, 
arttırmağa b:ıkıyor! ••• 

Kahveye 

Takvimci, kahveye d
dığı, dünkü fıkrasını fÖyll 
riyor: 

«Söyle! Ey tiryakilitdt 
pruru olan kahve! Söyl., 

Fağfur bir fincan1n k 
dan aiyah benini bir d ..... 
bilecek miyim?» 

Bu satırlarla, üıtad, 
olan bağlılığını anlatmak 
Buna ikanıamayız. Fak 
rasmda bir aralak, aözü 
nohut kahvesine getir 

«Daha ilk temasla 
dum ki, bunlar ancak 
lan tatmin edebilirler.» 

Demesine pekala 
Çünkü, ba lafın uca, le 
yetine içtikleri nohut 
kahvesile azçok tatmin 
lerini zanneden bir çok 
oğullarına dokunuyor! ••• 

Şahabeddin UZUN 

Dahiliye Vekilinin D 
Teftişleri 

Üç giindt"nberi şehrimi 
lunan Dahiliye Vekili F 
trak düu öğleden sonra 
gelerek bir müddet rne 
muş. Vali ve Bcled_iye Re 
tor Lutfi Kıı:d<ır, Örfi ld 
mutanı Korgeneral Ali 
tunkal, Parti İdare 1 I~ 
Re~at Mimaroğlu, Emni) 
dürü Muzaffer Akalın, 
Tramvay ve Tünel Um""' 
dürile görüşmü-:tür. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Faali 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
hlrn içtimaı meselelerden ol 
davasının ham için devamlı 
çaJışmaktndır. Bu sene 23 ıı 

cuk bayramı için şimdıden 

lara başlanmıştır. Kurum 2' 
da yirminci yılmı idrak e 
caktır. Kurumun feyizli 
bUtUn gUzel netlcelerınl 

namına iftiharla ka?'fl]anfl· 

Balo havadisi derhal dört tarafa yayüdı. 

Herkes bu işle meşl{Ul oluyordu. Mbls Dau
vers'ln ne dU,UndüğUnü ötrenmeğl pek me
rak ediyordıun. Onu l\lakıılrnle mllnakal}&
ftından sonra görmemiştim. Fakat her halde 
misafirin geldiğini haber verenin ben oldu· 
ğumu zannedettk bana dü,nıa.nlığt artmıştı. 
Halbuki ben MalUılml görmeden enel o ı-·a
\"el'ln geldlflnJ duymuştu. 

Balo hazırlıklan denm ediyordu. Ben biç 
bir ,e.>ie meşgul olmuyordum. Sadece ne kı
yafete gireceğimi dU,Unüyordunı. Bir düzlye 
reslmll kitaplara bakarak oradan ilham al· 
mak istiyordum. Krokiler çiziyor. Tarihi el
blsderden fikir alarak ken<llme yakı'8Cak 

bir elbise modeli icat etmeğe çalı,fl'Ordum. 
J<'akat bütün krokiler kağıt sepetine glcli· 
yor, hiç blrlalnJ befenmlyordutn. 

ÜZÜNTÜ 
Yazan: Dafne du Maurier 

Diz lialf 
- Hayır, dedim. Karar venneaım. 
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t.emQwam. 

- Sa akd vermek bacldlm değil ama 
b• tablolardan llbam aJaamz iyi ol•. Son· 
ra .!JUllU ela Uive edeyim ki elblııeyt Lont!ra
da Voce tenllıuleıdae mnarlarsamz 5,lOk 
stızeı yaparlar. 

kalpli oldutu için ona acımı' \ e 
Manderley'e gelmesine mü aadc 
ÇünkU buraya gelme) e alışkın ol~~ 
llnden betli idi. .Juper de onu görP"':'. 
havlamamı~ dostluk gösterml17tt. . 
}'avell'J !IC\'111edlğlnl \'e Mıınderley tı 
slnJ hotemedlff nl biliyordum. &ıfra.> .. 
rarken bütün bunları dUşUnliyordıJ111' 
dimi Bebeka farzedlyor \'e o sıraıta 

nun çaldığnu tasa\·vur edlyorduıll· 

Bir akfam odamda iken kapı \ııruldo \'e 
içeri Ml81M Dan,•ers girdi. Elinde kftj'ıt par
çalan vardı. Bana hunlan ur.atarak: 

_ Affederslnl7., dedi. Bu kağıtları kiığıt 
sepetinde buldum. Acaha siz mi attınız 1 
Yoksa :ranJı,lıkla nıı atıldı! 

KağıtlaJ'a baktım. Sabahleyin çbdlğlm el· 
bhıe krokileri lıll. 

- E' et, bunları ben attım ... Elbise mode
li ctzdlm. fakat beterunedlm. 

Odadan çık!M',ak diye bekledim. Fakat Olk· 
madı. Olduğu ~·erde duruyordu. Se11lnde ga
rip bir ahenkle hana bu sö7Jerl söyledi: 

- Henüz ne glyeceflnlze karar vermedi-

- l\ı'lçlD ,.todakl tablolama bJrilılaclea ll• 
Juun almf70l'RllU '!t 

ilen arıaaldamnı törpWüyor n sanki ilk· 
lerlne lllç ehemmiyet vennlyormu' gibi b
yıtaız bir tavır takmıyordum. 

- Evet ba bir fUdrdlr. Belki de tablola· 
nn blrlslndea IHlam alablllrlrn. 

- Tabii.- Her hangi bir tablodan ..• 
Dedi. Sonra ısrarla: 

- l\lese1iı merdh·en b&fında duran be
~·az elbiseli genç kmn kıyafeti ne gUzel: 
Onun aynlnl YB~nn." 

Bu liÖzleJ'I tıöylerken ldeta doat bir ta,·
J'ı vardı. AC'.aba yllzllme mi ctlltlyordu f 
l'oksa }'a,·ell'ln gelhflnl ben haber vermedi· 
ğlml öğrenmlt de öaür mi dJlemek Is· 
tlyordu't 

- Mister de Vinter •ize b iç bir fikir ver 
medl ml't 

- Hayır" ÇilakU kıyafetbnl ondan sak· 

byonnn. Ne kılıp gtrdltlml bllmeelnl ili· 

- Te,ekkör ederim. Mlaia Daaven... 

- Emin Olunuz ki ba aırn kimseye 116y-
1emem. Merdiven bafmdald tabloaua IDJa
fetl pek mllnaıılp olacaktır. 

- Düşllnereğlm.- Karar \'erlnem alze 
tıöylerlm, Mltılıı Danvers ..• 

Kapıyı kapa«h ,.e odadan t:ıktr. Aramız 

birdenbire düzelıni,tl. A<'aba bunun !lebebl 
ne olablllrdl f l'okııa Bebekanın akrabası 
olan J<'avell'ml bu değişikliğe sebep olmuş
tu ! Ne tuhaf! Bu adamm Rebekarun akra· 
bası olduğuna bir tUrHl inanamıyordum. Re 
beka güzel, kibar terbiyeli bir kadmdı. Na
ad olayor da onan böyle idi \'e terbiyesiz 
bir akrabası olablllnU f Her halde alle için· 
de böyle berbat bir insan yetlttltl için fak 

üzülmtlf olacaktl. Fakat ıae JaP91D f iyi 

gellp: 
- MJater Favell e.fı.I telefona 
Diyecek. Rebeka da peçetesini 1ıl 

tıofradan kalkar.aktı. l\lakslm so 
olarak telefon mükAlemeslnln bir ,,. 
bitmesini bekllyecektı. Uebck:ı. so~ 
dlttö zunan neşeli neşeli konuşa~ai' 
•imin lflceslal clatrtmağa r.aıışac ..... 
llahaeyl hayatimde o kadar canlı bit 
te Yaf&*tun ki Adeta kemllml Re~ 
nettim. SönUk \•e slllk hnllmı1eıı bit 
aynldJm. l\falDılmln SC51 beni dil,ıı 

den uyandırılı: • 
- Ne dUşUuüyorııun, )a\'l'ucuğ'IJl11 
Kızardım, kekeledim. Cı-' ap ,. .,,P 
- Ne garip bir hnlin v:ırdı't ~ ~ 

fon ~.alm111 da ona kulak \ erlyorR' 
bir hareket yaptın, sonra hana ~ 
teYler mınldandın, ha.,ını s:ıtıadın· "'1f 
11' gören kabahatli bir lnun bal•• 
na ne oldu,. 
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Talebe Yurtları 
Bu Yurtlar Talebeden Her şey 

'

. t· b'I' Fakat Tele be 

Doktor Lütfi Kırdar'la 
Candan Bir Dertleşme 

Siyasi ic~~· 

Yine mi bir 
Sulh Taarruzu 

s ıye ı ır, I 
Onlardan Birşey sfiy~~ez 
S ~n gün.!cr-

•;ıt l e gazete 
un arırıd . 

rıe ... a yı-
ba Rorulrncğc 

Halk Sizi Sevdi, Size Büyük 
Bir Manevi Kredi Açtı. Bunu 

Tüketmeyiniz, Çoğalt'ınız 

V erilen haberlere ıöre, 
Bulsariatana ıirea A l· 

man aıkeri kuvvetleri Yuııoı· 
lav ve Yunan hudutlarında top. 
lanmaktadır. Bu vaziyet, Alman 
yanan evveli Yuıoelavyayı, 
sonra da Yunaniatanı tazyik 
edeceği kanaatini kuvvetlendıri. 
yor. 

l•ayan talebe 
llıcacfcl · · 
ın··ı-.· erının en 

.u. lnınıini ve Yazan: Alamet lala T ALMAN Dr. Lutfi Kırdar 

Almanyanın Bulpriatanı it· 
galden makl&dı Yunaniltana 
kartı bir askeri harekete seç· 
mek ,eldinde kabul edildijine 
göre, Abnan lnt'alaıının dotru· 
dan dofruya Selinik üzerine 
yürümeai beklenebilirdi. Fakat, 
Almanyamn, Bulsariatanı ifıal· 
den malaadı yalnız a.keri de· 
fildir. Evvelce de itvet ettifi
miıı: .ıibi, prek ıiyaıi nUfuzurıu 
kuvvetlendirmek, ıerek iktıaa· 
di Utifade temin etmek için, u
keri hareketle beraber, hatta 
ondan daha evvel, diier faali
yetlenle bulunmak ıı:aruretind• 
dir. Zira, Balkanlarda 7eai .bir 
harp cepheııi açacak Ahnan1a
nın, buıünkülerden daha bii7'ik 
mütkülitla ka11ılqmaaı ihtimali 
çok fazladır, 

kuruftu)" .. Jta lJ muna-
falara sebebi. 

Yet ve . . 
kı) tenını tc§· 

eden talebe 
Yurt! 
c!ak· arı etrafın· 
u ı Yaı:ılar ne 
d nun, ne bunun 

k avası. Bu her
ca· 

'• her maka· 
lllı f&Jc tc1ıc a adar ede. 
k bir memle-
~ davasrdır. 
YükBek tahsil 

Retıç)iği mescle
lı:. 

rı zaman za-
nıan mevzuu bah 
•edilir, yazılar, 
Çİıilir, türlü ta· 
811Vvurlar yapı· 
lır, bol bol va· 
adler.de bulunu· 
lur, f aht hc,pai· 

ilin sonu b.ir a· ild-'·' talebe yuırtlanndan 
"uç kül hikiye•İ letanLu aa• . 
olur.. Muharrir .. lekçcaine cevap verecek lbır me· 
s ~ ..ı. akam gun· d ktur 
l~r. alil-! mdal Talebe kam a yo . • 
ulc b.. k · ıne ar. B irinci nevi husuaı sahr.ı· 

uro rull .. 1tötülete0 !arın açtıkları yurtlarda 
:Yeniden günden gun~..ı 1 
bu hayatına devun CQer. "fade hayat bir azaptır. kinci nevi 

oizıd J-1...- hayatı ne ı yurtlar rnk kalabalık oldukla· 
,g e ta°"'"' _ _ı ııı ne· ,..- ı· 

cdiyıor, b ununla k-~ahnı: rından talebe kendisine azım 

ı:;ayın ValimJz 'e l!ldecllye Be-

ı .. ımız, 

ı 
stanbul, beledlyeclllk bakımın· 
dan pek taUalz blr fehlrdlr. 

DUnya gtızell olma.sının zevkini hıç 
bir zaman çıkaramamıştır. Yeyip 
ıccceğlnln fiyat bakımından. ıııhh&• 
te uygunluk bakımından kontrolU 
de hiç bir zaman mUmkUn olma· 
mı~tır. 

İtiraf etmeli ki bu talUulzllk 1s
tonbula mahsua deftldlr. Belediye· 
clllk dünyanın en ıtıç san'aUdlr. 
BUyUk bir şehrin yeyip içmek için 
her yirmi dort saat içinde sarfct· 
Uğt para bUyUk bır yel\On tutar. 
Yıyeeek, içeceğe fesat karıştırmak 
suretile milyonlar kazanmak ,nıUm 
kUndUr. Eğri yollardan çabuk ZC>n· 
gin olmak Jstlyenler, akın akın bu 
~'Ollarıı düşerler. Bunlann faaliyeti 
bir şehrin halkı için Uç tllrlU cm· 
nıyctsizllk doğUrur : 

Birincisi; paralarınııı, değeri ve 
gıda. klymetl olmzyan mallar mu
kabilinde ellerinden alınması. 

İkincisi, mide \'e karaciğer em· 
niyeUerlnln bozulması ve vUcut do 
nllen makinenin fena malzeme llc 
arızalı surette işlemesi. 

UçUncUsll, sı&ların fiyatını 

ve safiyetini korumağa memur o· 
lan teftiş \'e murakabe mekanlz· 

dir). BW'IU k ... Ca ~ carın· olan konforu ıburalarcla bula· 
Üniversitede ~!,9 = mufıit... maz:. kayıt ve f&rtları ağırdır. 
dığı yer, dolaıt•,!1...ı durmaya· Üçüncü neviye gelince bunw~n 
Dera eaati üzeruıue .. önünde esasında mikdan fazla degıl. 1-------------ı, 
lım o malum ve f~ yer ve Bir erkek • .bir lcız ıtalcbe YlJrdu Ne yapalım ki. bunun ~a ta· 
cereyan eder. Bdarın :dır. Çok bulunuyor ki hu da C.H.ıP. hakkukuna laz:ım olan ımlci.n· 
n•nahit iae eıea• ~vaj ı lbirbi- sinin talebe yurtlarıdır. Parti· lar hazırlanacak güne varınca· 
zengin. çok fakır o an üstünde nin himayesinde onun tayin et• ya kadar hayalWııiz eskiyecek 1. 
rinden •yıralım, vasat ··eıerdiii· tiği kümeler tarafından . idare Ha~buki bir an evvel talebe ha· 
duralım. Va~ c:liy~ srode ekıe- edilir. Diğer yurtlara nllll~etle ya.t, refah ve a\akeya mu~taç .• 
miz bu ikm.dı ~'!iı,.oan a- daha mükemmel lbulundugun· B ütün ıbu eayaıg):nız 
riyeıttir Aylık y.uımı d W'l dan ıc:la kalal:>alı'ktırlar. Kızlar yurüar ba§lı ba~ma bjr 
,..x.., k~ JY.adan yubn es•. k·--ına il...ı"r de ••nbc ı'la've edı· k •• j •. 
,.-5' ,_.. •o ,..- yere tabi olmadan ontro auz, 
dar. ]erek ayrı bir bına kiralaıvnt§- teftişsiz kendi kendilerine idare 

Bunlar İstan'bulda Y~~- tır. Erkekler kısım ise bina !ti· .cliliıvorlar. Oniv:or.itc ile. .ıc.i· 
.ek t.hail devam . 1ÇID 'liar.iyle haddi i.tialim 200 k1tı· tôrhikle aralarında 'hir mUna· 

nerelerde barınırlar. Paneıyıo1 b. lik olduiu halde bugün içinde sebet te1ia edi&memiflir. Bunla· 
larda, otel odalarında, tabe e 370 genç barındırılmalc mec· ra ıebjaıtiyle maarrf de karıt· 

d Aaude ve ser est buriyetinde kalmm~. ma:z:. Acaba heıpeini ıimdilik 
yurtların a. ı .1.. ·ı J b h 1 k .. •··· bir hayat dileyen genç er ~ı. Bu C.H.P. !İnin yurt an, a - ibir mekama bağ ama mum,.un 
h Gedikpaşanın, Unkapanı· tiyar talebelerine azami2r0d1~hı değil midir). Bunu da en arzu· 

assa k w k odala- ed H talebe ıra ya muvafık bir .... rtla an_eak dev ık çurpu sogu temin er. er r-
nın çarp 1.:. 25 30 kuru§luk k 'b')"nde karyola. yatak. yur let yapabilir. Ba~ka bır mercı 
rını gece ıgı - . 1 mu a ı 1 • d · kan 1 k • · · .. .. ce 
otel odalarını ıtercih cdıyorhar. da ait oldukça iyi gı a, ım . den bek eme ı§ı yıne surun • 

d t l kıraat a· · d teshin elde e«nııı mi.ye bırakmak demektir. 
Aynı zaman a 0 e d derccesın e ·· kü mer Bı.ıgün yübek tabsil yapan 
nesinin sıcaklığından. r~ ro· olur. Kendilerine mum n i~ od b" ha t 

d 
.. )"'k gazetelerınoen ib' .. talaahane de tem .gençlik met eu% ır ya 

ısun an, gun u . d bu tebe ır mu içinde raatııele imkanları t~la· 
tavla ve t.kamibillerı.n en edilm~tir. m•va r•l• ... yor. Bunun kuv-

. 'f d etm~ bulunu- d r k. 'Y y- ..,,.. 
suretle de istı 8 e f akat itiraf e c ım )' vetini, kudretini dağıtır... en~r-
l 'orlar. t )ebe yurtları... bu yurt da mükemıne ' jiaini böler. Hiç. tereddut edıl· 

Ama ya a diw er· idea\ bir talebe yurdu değildj~: mes\n. bu memleket çocu'kl!rı 
Tal ebe yurtlarında hayadt h g u· Sad numuz hıç olmazsa 11hhatinc. huzuruna k.a. vu§lu~u 
l•rı'ne bakılacak olursa a a e a 1 d bu SC'\'l" - - _ı_ '-. :ııd U% '" ier talebe yurt an a k" b gün görül~ıtir .ıu yu e Y 
cuz, daha mazbutltur.nlb lda kız· ye"yi bulsunlar. Ne .y~zı~ 1 ~: '\'erimli olacaklar ... 

Şimdi burada ata :k u tane hic]birinde böyl~ hır ıstıdat Q nların dolathğı eemt 
erkek olmak üzere aç ıta• k bT t göremıyorum. ve muhiti soracak olur· 
~urt vardır. içlerinde k8J:crek a R~'~ör Cemil Bilseli bir ~e- sanız. bunu siz de biliyorsunuz. 
lc:be kaç kuru§a bar.ın~~ lüzum ik olsun ziyaret eden k,.or· K bvehaneler, ve oinemalardır •• 
ı.ızun boylu bir ista.tıatıge • ki ~~tür. Onun masasını?. . a·;{~ e:,ka türİÜ ne yapsınlar ki. 
"'ok ş k dar eöyleyeyım d asılı karton uzerın . Bu da talebe kufüftleri, . ta· ., . u a 15-20 yi geç· duvarın a l b r 
bunların ısayısı tları k kalemle çizilmiş idea yır lehe birlikleri vücude ~etırıl· 
rnez. Yalnız tıp taleb~ .lyur tır_~e urdu plam vardır. d: mczee böyle devam eder gtder. 

muının umumi menta&Un icapla· 
rını yerine getlnıeek yerde muat· 
tal bir hale konulması ve fena nl· 
yeut hususi menfaat sahiplerinin 
lehine inhlııarlar ve lmt1yazlar ku· 
rulabllmeııL 

Bir insan vUcudUııc nasıl mlk· 
ropları UfUfUnıc ve hutalıklar ya
ratırsa belediyecilik te tute,.11 mik· 
roplann şerrine pek lııtldatlı bir 
bünyedir. 

Amerlkada beledıye haelalıllları, 
tıpkı insan bUnyealnln uavt haa· 
talıkları gibi tetkikten geçlrilmlf. 
teşhisleri konulmuş "e tedavi ça· 
releri gösterilmiştir. 

S iz 1stanbula gelıncc herkes 
genfıı neteıı aldı. Bir defa ha· 

tınız. huyunuz tUmad uyandınyor. 
Niyetleriniz çok iyi, yapılacak lf
lerc altkanız çok yakından ..• Son· 
r a tevazuunuz \'ar. danışmaktan 

zevk alıyorsunuz. Gazetelerin ten· 
ldtlerıne kızmıyol'Bunuz. bunları 

yardımcı bir unsur diye karşılı

yorsunuz. 
Marılaadakl imar !aallyetlnlzln 

şôbretl sizden evvel buraya. geldi. 
Bundan batka doktor olmanız da 
emniyet uyandırdı. Belediyelere 
mahsus hastalıktan iyice l9'hll 
edeceftnlz ve bunların hakkından 

gelerek halkın ketealnl ve aıhhatl· 
nl koruyacatınız Umldl belirdi. 

İstanbul halkı sizi sevdi ve size 
çok geniş bir manevi kredı açtı. 

Bunu hazrr hazır yeyip tüketmek 
veya icraatınızla arttırmak sızın 

elinizdedir. 
Bu araya yanlış icraat ta ka.rıta· 

caktır. Bunların normal bir derece
sini kat'lyyen aleyhinize kaydetml
yeceğtz. Hata yapmamak için elle· 
r l bağlı ve hareketsiz durmak lA.
zımdır. İcraata girişen her adam, 
lılJ&ül - JYt"'lit'9tl ne 'k.-r ohlrM 
olsun, tıataıar yapar. 

Yalım ltlau1118UZ hata yara· 
tan laUd&Uan lpUdadan gö

rerek bunların önUne geçmek ge· 
rektlr. Bu lBtldaUardan biri çabuk 
iş başarmak gayeslle blle oıaa. fen
nin lca.plannı ihmal edecek derece
de sabırıualıktır. 

Eunun için ortada bir asfalt cad· 
de misali var. Şehrin en itlek Cad· 
deal olan Takalm • Harbiye yolu 
aylarca k181Jlen kapalı kaldı. Halk 
rahataaz oldu, Belediye birçok mu 
rafiar etti. Halbuki yapılan yol bk 
kaç ay içinde harap oldu. Bunun 
meaullyetlni uaule ve malıır.meye 

yUkllyemeyız. ÇUnkU ayni usuller· 
le ve malzeme lle yapılan dltv 
caddeler aapsaglam duruyor. BQ. 

lUn hata, klfa meydan okumaııı 

kalkıtarak mevsimsiz ıuıtalt d~k

tUrmektlr. Tl!lfflbbUa, ceaaret ve 
surat iyi f'ylerdlr.P'akat fennin ~ 
açık icaplarına aykırı olmamak 
şşrtllc ... 

Şimdi Taksim • Harbiye yolunu 
çabuk yaptırmak hUMqnJndakl lyt 

nlyeUnlz aleyhlnise kaydedilecek· rnevzuumuza dahil degı • ~Jd.ğı ~ün Balkanlarda bir e~ı NERiMAN H iKMET 

~~~f t~?f r.:~ ~ulun~Y·Kcak:,ış.m Kim. .ı e Ev 1 en m eli 1. . 
ı _:_ HlMllsİ ptııslann aÇtJ • x.;_ 

lan Yurtlar. rdwn •• bakamızın Nasıl Yapılacağım ve Verecea~ıa-ıZ 
~!~n~:!;~::ı:,: .. ı.- ~~;:;ediyenin Listesini Altıncı Sayfamızda Okuyunuz] 

ınin yurtları. tlar -- 8 
111 - Yarı reeıni yur ·b 
Ücretleri de 18 Hraıian. aı· 

lar. 20 • 22 • 23 hatta 25 lıraY: 
ktd•r "J. lır' Birçokların~ k .. yuıı.ee . itUr 
'%la, yatan tal~~e .•ola: 

licr talebeden giriş uer.etı d • 
tak 5 VeY,a 1 O lira de.nilen h· 
:0~ito de~ilen bir ınikdar 8 

ır. 

Yatalthaneler Jüıunıundan 
t~°tl& .. d~lu, mütalaa odala'Ç!: 
.... r •ultunet ifade etınCZ· •-ış 
•11ak d ' 1 k . 'n ayrıuu 
<>d • ın enme ııçı birblr· 
1 alar cberiya 0 kadar ı. 
eri b noda gU• 1 ile yakındır ki azısı esi 
Unan kül" t•• radyonun ş 
lrlt ue ur . . iba§• 
I adıııt ıgeçimsi%1ikleıne 
b~"ııç veaileai olur. Bunl~Z!0 
~iri 'bir kütüphaneye .... ıp 

~:ıildirler, eoıbalar ımunt•~~~ 
tı l"lınaı, yemekler az ve yaııl 

llırı • .undan ez• ı 
1 

ıyi cine olmama 
trıct eri. çok fazla ifliha .. ver: 

ez, ikide bir talebeye luzllPI 
·~ ·ı · B' ta· L Zaruretler oöıeterı ır. ır 
ıtırn • r yer· 
•iı ~aıraflar kısılır, yer ~·r 
ka~~•rnnamelcr tertip 1 tr, 

8 
ar, tartlar 'konur. 

iar u Yurtlar talcbec:len her §eY 
l\t~ebilirler. Fakat talebe ?n
l' •n bir feY iati'felllel• clil~· 
cllıeı. Onun her hansi bir dl• 

Bay Celal Y arnın~ romancıdır. 
•7 ya.unda t&DJnnt"1 bir hlki~ ... aa 200 Ura ka· 
" -.- teler k&P''"" ~ --'-ncla .,_ • .ıanııı bUtün ~ __ ,. ,,. tçl• bir ........., -

~- • r J(IJUllCl6l 01ı....,•a· -~--*tir· 
dar kalaııı~o • derbeder , . ., Jd9C"""....---

.__ • ....._r, OktUk!.' 
yzbP ---t)'tieltk ~r de. 

Bayın Selma Görmüısoy 
%1 )aflllda ııan uçll, _... ...... ince, hueu btr 

kıı:dır. J>IM}&uı4edlr. G&lll delma ~lr. Eyde 
lıUMlll taW yapm19tır. Glsel ..,._. 091ar. ı,bnclb'e 
kadar e\" a,lerfle ....... olmf'dıi1 .......... llODra 

.. oımamata ~-

a ı 

tir. ÇUnkU bu ytbden ,,.ııır yeni· 
den maarafa girecek, halk yeniden 
rahataız olacaktır. 

Mü..._m Doka.r LMlt &udw, 

S izin çok ltlertnlz de var. Bun 
lal'dan biri en iyi adamı aeç-

meyl bilerek DarUlcezede başatdı· 
t:ınız inktldptır. lstanbuı ,ehrl, 
yokl\ISlara ve Allllere bakıııaı·, ter
ıcedllmlf çocukları ia.talll".&'< ba· 
k mından C: ibyanın her şehrine 

r.ttydan okvyacak bir olgunluk 
göatermı,ur. 

Buna karfl suç lBUdadı göııtcren 
çocuklara mahaue çok muvatfaki· 
yctll mUeııseaeyl Dari\lkeze ile 
blrlettlrmekle hata ettiniz. Bu mU 
es ese .> ıkıldı. Halbuki raidesl bU· 
yUktU. Adliye ile ı, birliği ederek 
eski fekllndc ya.,atmah idi. 

M ide ve kaı aelğer emniyeti 
meselesinde elzdcn hele bir 

doktor ııfatllc bekledltlmlıı tarzda 
bir faaliyet henl\z göremedik. Yağ 
meıclesl, bu husust&Jcl noksanları 

açık bir vekllde ortaya koydu. 
Bıslm bır defa yemek plflrmc 

tarzrmnıda yanlı,lrklar var. İyi yağ 
ile )'&pılan blr kımn yemekJerlmlZ 
bile mide \ 'C karaciğer raha~ık· 

ıarı yaratıyor. Bazı Avrupa mOte· 
lıaasııları bir hutanm midesini ve 
karactıterlnl muayene ettikten ~n· 
ra muayyen arrıalar karf1ımda 
şu ııuaıı aormayr l'idet edlnml~ler· 
dlr: 

Türk mUsUnUz? 
Hele bu nevi yem~lerlnılz fena. 

mahH\l, boııı~ yağ ile yapılınca 

sıhhatimiz Adeta ııalgın bir hasta· 
lıta malıııwı tahriplere ufrar. 

Memleket.in tereyağ lsUhaall beş 
mllyon kilodan ibaret olduğU halde 
20 milyon kilo sade yağ iaUhllk e· 
dllmeet. Yal itinin ne "adar ~ 
aukluklara lm"n bırakacatını 

derhal &'lJelertr. 

S&)u Doktor L6tft IUrdar, 

B clecUye memurlannm tetkll 
etuıı kooperaWin yat it· 

lerlne kan9maaı, hem Türk ka· 
nunlannın temeli olan mllsavat e
suını filen boznıak, hem de IUmat 
eaaamı saratnak bakımından fena 
iatldaUar huıl etrrııttır •. 

Belediye memurlarının kendi ih
tlyaçlannı toplan ve ucuz fiyata 
tedarik etmek için bir ı.tlhlAk ko· 
operaUfl tefkll etmelerine klın~ 

bir teY diyemez. Fakat böyle bir 
k~Ut flda· maddeleri tıserlne 

Ucarete &1r1,ecek oluna btr)caç 
l0r10 maha\ır demal belirir. 

Bir df!fa bir kooperatltln kendi 
ortaklan arumda muamele ile ik· 
tl!a etmlyerek ticarete kalklfmuı 
bir vergi kaçakc;ıllfr demektir, 
çUnkU kQOper&ttt tUccar gibi ka· 
zanç verylli vermes. Kooperatınn 
tıcanıt yapmuı, ttlccar sıtatlle 

muamelede bulunan ve vergi veren 
vatandql&ra Jcarlfl metnı bir re
kabet aayılplu. 

Sonra pribl fU ki :Yal ,..e kö
mtlr maeeltlertnde elinde bulunan 

ıaua, halka belki de bir hizmet o
lur, Yala emntyet duymak lmkl· 
nı bulunurdu. HalbuJd öyle olmı. 

yor, dstanbul belediyesi memur
lnr kooporatı!b un\'anı ve bu ko 
opcr•tlf namına A.deta inhisar şek 
llııdc nlmaıı bir mahlO.t ya~ yap
mak ruhsatname i senede 2::;00 
lira mukabilinde piyasada za· 
ten çalışan bir yağcıya klralanı· 

yor \'e kooperatif re! 1 şahııen o
nunla ortak olarak bir kollektl! 
~irket tefkll edlYor. 

Bu iki bin bef yUz lira sayesin· 
de; <lstanbul Beledly~I) kelimele
rini ihtiva eden ve halka lpUdadan 
emniyet veren bir unvan salın a· 
lınmakla kalmıyor. Pek tabii ola· 
rak murakabe mekanizması bu hu-
11uaı ticarethaneye karşı tam ml· 
nlılle vazife giSremlyor. 

Delil mi istiyorsunuz? Plyaaaya 
çılcanlan yatlar Ankarada, Buraa
da, tamirde tahl11 ediliyor, fena bu
lunuyor, satışı men olunuyor. Biz 
de merak ediyoruz. P1yruıadan ta
tura ile bJr numune satın alıyo

ruz. MUt.ehusıs bir klmyakere mu
ayene ettiriyoruz. Mıt.ltlQt yalda 
yllzde on altıdan fazla su bulundu· 
ğu \"C yatın UstUl'ldekl rormuıe UY· 

madı~ı meydana çıkıyor. Sonra 
doktor \'e klmyakerln nezaretl al· 
tında yaprldığı İstanbul beledlyeııl· 
nln laml kullanılarak Uln edilen 
)'at1arm imalinde böyle bir nez&• 
ret bulunmadılı. yani Adet yerini 
bulsun diye bir bevliye mlltehaası
sına bir maq verikUtı. onun da 
hart.ada bir defa utradığı meydana 
çıkıyor. 

Mahkrtım Doktor Lfltfl Kırdar, 

H ukukt bir iddia ilo (lalan
bul Beledlyeııl) ve (İstanbul 

Belediyesi Memurlar KooperaUfi) 
aJTI al'ft fe71erdlr, demek mClrn· 
kllndtır. F~at böyle bir iddJa ha· 
kllrate sö• yummak olur. 

lııtanbul halkı sizden yalnız bu 
garip vaziyetin prensiplere ve ka· 
nunlara uygun bir surette tRB!lye
ı;lnl beklemiyor. Yat; itinde, diğer 

~ lyecek lı;llorlndc \'e blltUn ıpehlr iş· 
Jerinde halka lam bir emniyet his
si vermeni&! diliyor. 

Hiç şUphe )'()k ki \'at.a.ndqlık 

tcrt>lyemlıdc bUyUk nolcanlar var
drr: İtte böyle bir entnlyet hissi 
kurmak, halkla ayrı gayrı bıı·ak· 

mamak \'e tam bir iş beraberlıtl 

yoluna gitmek ıuretlle lstanbulda 
vatandatlık terbly~ıne alt an·a.ne
lerl yaratmak ve memleketin diler 
tararıarına örnek olmak, sizin pek 
dil başarabllec«-tfnlz bir şeydir. 

Bu &11Zel ıayeye esaslı bir surette 
ıanhruz. 

sı.e halk, gazeteler, herkes bU· 
yUk mllnevt kredi açmı~. Bunu 
tUketmeyinlz, her hareketinizle aı t 
tınnız. Bazı işleri )"8.pmalc ınllm· 
kUn delilse 161terlııı yoluna gitme
yiniz, hakikati açıkça aöyleyinlz. 
Halk bunu pek iyt takdir eder, her 
ııöztlnllıe emniyet et.mete, sizinle 
samımı bir iş blrllll Y&Pınala a
lıfrr. ~ Emla YALMA.1\i 

mUıteMa lmkA.nlara ratmen bu ı-------------
tlcartll. ortaldann leblne neUce de 
nrmeml,Ur. ÇUnkU f*lr lılecll· 
sinin, Belediye k<>openı.titlntn iki 
bin liralık açıtını tehir halkmın 

Şark Demiryolları Dava
sına Don Davam Edildi 

parulı. kapatması ııtenmekteclir. Ş.rk D~l')'IOll d 1 
BU'ç<>k kolaylıklardap llutade et- .tikten •nra -:..ı..~: ev ete ır1eç· w-o•V4e memur arı 
mek ve umumi menfaate alt eau- araamda bir ihtilif çıkmlfh. Me-
Jan ihmale utratmak ıuretUe murlar ._;...1-ett t • 'k 

rlWi en aznunat ve ı · 
yapılan bir Uearet net1eealnde ko- ra~e ladile yanm milyon liraya 
operatttte ortak olan belediye m .. yakan btr nar :....· l _...ı ş· k t 
nnu1a.n ve muaJllmla maddi lılr iae: - 1 --~r •"'ı. ır e 
iatifade temin etselerdi cl:h, ne 
ise! .. > Dtyeblllrdlk. P'alcat o da ,..,k. - Ben haMı bütün hukukile 
KooperaUf açık v•ri10l" ve ,.ııtr dovre4tim. Memurlarımı çıkar· 
meclllbıln lııuau kapunuı beklenl· madım ki iltenilea tazmi.nMı ve· 
~r. reyim. di,ıord\a. 

kiıiJ tatl Wtl halled"l . 

S oııra ıeJeU.m asıl f..ıtyetı~ . 1 a ı emeyın. 
re... Bir febrln yı~ içe- ce !' ~~emeye abetmt,ti. Ev

cek l~e.rfrıde belediye memurları ~~tırketan ~i .~emurl•rından 
taratmillaıı t9'kll edilen bir lloope- raeeia~et birmca t1ea~ mahke. 
utla-~ .. bir tuocu' llfat.tle Ol'- da-.a 8ıOllUflar, m•Wuıme-

ra •--r den alınacaJt hrara trÖre diier 
t&7a •tdm-. baledlJ• teftlt w •• :memurlar da hubkt ~etlerini 
nıkabe mebnllmunu lpt*dan tetl>it edec.e.klen:li. Mahkeme dün 
muaıtal ~ btr Nbeptir, kar..,nı : __ t.....! r __ k tctk:ı. 
Dl9IDln lılr kere ki ~ . ~r~'" ırJVTa 1• wl& 

Wtlf laeJ'etlnln reisi. ayni sun&n· ~n ~ra baz~. ,.ıuıJ~nn çagı· 
da koopen.tttln idare mecllllnln re- k ima.an~ lüzum l'Dnnüttur. Mu~a 
laldir. Mal<•adımız ~ bah edCU1:i. dun de bunun tçin talık 
ııetnıek de"1dlr. Tettiş MJeti rellt, 

Diier taraftan, YuaoeJavya 
ve Yunan.İltan bucluclana aak• 
tahtidinden aonra Almanpmn 
Yunani.tana, ukeri bir Jaarekete 
seçmeden evvel, ltalya ile aalh 
olmNını teklif edeceti de mev· 
zuu bahaoluyor. Bu .uretle, Al· 
manyanm, yeni bir maeera:pa 
airipneden evnl, •İJa•İ bir fa. 
aliyete ıeçeceii fikri kaYVetlen
mİf bulunuyor. 

Filhakika, So.yetler Birtiii· 
nin, Balkanlardaki aon WiM-
1-i taavip etmedilini bildirmesi 
Almanya için fiddetli IMr ... i 
darbe olmQftur. SoYJetler öte
denber dim,ada en laararetli 
aUlb taraftan olarak tamD!JMfb. 
Bu kanaat umumi ve balda idi. 
Yalnız, Almanya ile yapbjı •· 
demitecavüz miaakından aonra 
Lehiatanda, Finlandi)'ada ıirit· 
tiii harp harekatı, Letonya, LiL 
vanya, Ellonya ile Beaarabya. 
nm itcali Sovyetlerin aulh aİ)'a· 
aetini b...Utıklan zehablm ver· 
mitti. Fakat. bunun kendi hu
dutlaruu tak!İye makaadma ma
tuf bir hareket olduiu ıörünün
ce. MoekoYaclan p.. ...... la· 
raftan bir tiyaaet beldmiJonlu. 

So.,-etler Birlijinin, ..U. ta· 
raftan olduğuna tekrar kanaat 
beslenirken ondan daha faal bir 
rol bekleniyor ve ayni UIDlllKla 
ıulb Mnili bir faaliyet cöet-me
ai temenni ediliyordu. Moekova 
hükiımetinin buna ela çÜJflllll 
oldğu, Sofya biikiametine bil· 
dirdiji ceTabı ile anlafWyor. 
Filhaln"ka, Sovyet)erin, Sulp. 
riatanın .iyuetini tuvip etme
mesi demek. daha e-nel ba hu· 
••ta Bulsarillana taniyede bu
lunmut. memleketin Alman ... 
kerleri tarafından ifgaline ken· 
di.inin razı olmadlSW bildir· 
mit olmuı demektir. Binaena. 
leyb buaiin Balkan aulbunu 
bozınut ve harbi daha senit bit 
aahaya yaymak tehlik•İni or· 
taya ~lf olan Bulsar badi· 
aesine mini olmak huauaunda 
Sovyetler Birliji aayret aarfet· 
miftir. Fakat Bulpriatan, bu 
büyük Slavhk doetunun fikrin• 
aylan hareketten çekn,memit
tir. 

Oçüncü nolrta ise, Sovyetle· 
rin, Alman ab'uetini de taavİp 
etmeclilderidir ki, bu da, bir bu. 
çulr .enelik Awupa laarhi kar
paanda Sovyetlerin Nıl dütün· 
celerini ilk defa olarak .....m bir 
,.mide il&nlan teldinde bbal 
edilebilir. 

Bu .uretle So.,.tlerin, bütün 
dGnyamn kendilinden Mkledip 
aulb lebinde aiyui bir amı1 ol· 
mak roltinü bundan aonra bariz 
bir tollilde ptereceii ümit edi· 
lir. 

Dijer taraftu, SoV7fi)erin 
bu battı hareketini, Moekon· 
daki lnsiliz elçiainin Ankaracla 
Mr. Ed•'le yaptıjı löriitme ile 
alibdar ıörmek te mliaJriin· 
dür. Zira, Sovyet Ba,vekili Mo
lotov'un, Mr. Crippa'in bu te
mumdan aonra bir nutuk IÖJ· 
lb'eceii ve Bulpriatan ..,....._ 
ainin inkitafmı uıl ondan eonra 
beklemek Wan ıeldili ...... 
veriliyordu. Moloto• nalbna 
aöylememiftir, fakat So.,.,.t Ha. 
riciyeai bu me.ele haJdEmclaki 
fikrini bcıklenildilinden daha 
müaait bir teldld• bildirmittir. 

Vahdet GOLTE.KIN 

TAŞOVA 'J'OTON PIY ASASI 
aeclye haJummdın melek oı... yine 
yOllde ylz bltarat olman beklene- lZMIT TOTON PIYAsAsl Erbaa, 7 (A.A.) - Ta~va-

'- · 7 (AA.) ._ da tütün muhlyauına baılan· mez. 
Eter memurlar kooperaaft. w.. 

diyenin ruı mtıralcabe ve kefaleti 
altında blazat yat JÇJP firmulle 

amil. "'" - Dün 11:· lfbr Üçkapı tilhin. maheul" d 
mitte tiitfi.n .._..., açalmlfbr. C.U..~ıar tarafından mubay~~ 

Azami fiyat 6S, .....,i f\yat ta edildi. Fiyatlar altmıtla 78 ku .. 
3S bnqtu~ rot areamdadır, 



Gece Üniversitelerine İhtiyaç Var 
E"klcleıı ~ uk5ek tahsilini yaıı

ına.kta 1111111 memurlara bu huııu:!l
ta a7.anıı l•olaylıkJar gö terllmek
te 'e kendileri adeta bu yolda tc'ı'
' lk edllnwktc idiler. :Son :r.amaıı

larda nlınan karnrlara göre ise 
memurların ~ Uksck tahsflc de
' anı lnıkirnlıırı ortadan kalclırıl

mı-: buluııu~or. Jlllkfıinetl bu Jııı· 

susta lıak.,ıı gonneğe imkan yok
tur. Aıwak memurlara da bu yol· 
da h.'ll.J kula\ lıkJar gosterilıncsl 

mumlmn ıı::orulnıcktc(Ur. 

Scnı'll'rdcııbcrl f:'iki Uarulhinıı

na \l'Ht t nhersltP~I' kn:>dcdlll1ı 

do lo:lı>rlnln ıniJ..,adesizliglnden du

la;\ ı tnh.,lllerlni ' ırıda bırakmış 

blnlt'Tt e yurttıtşıırnı. 'ıırthr. lla· 
~atlarıııı karnnııı.ılt ırn!t'huri~etln· 

de ohluldnrı için ~ ük-.ek tıdıstli 

takip ı'<I nıl~ <"n I~ me.-1.unlannııı 
~"t'kflnu da hirknç hini aşmakta
dır , ı- hunlar 1-:;lı-rl ·'arıda kalmış 

ın-.ın' ınıı dıı~duğu nc:ı ile sızlıı

nı\ orlar. nu glbllerl hu Yazı~ ettcıı 
kurtıtrııı.tk 'e mı-.1111eket irfanını 
, likSf'ltnıPJ\ l~·ln Maarif \'C'klUetI
niıı kllçl:ık bir himmetini rica ct
mflk ı~k ~C'rlndedir. 

ş;ı~le ki: htanbul \C Ankara gi 

TEHDİT 

bi üuh crsllo uw.rkezlcrtndc gece 
derıderi açılnıalıi1rr. Bu gec·c ders 
lcrl nıcseJ{ı saat yedi blJl•uktan do 
kuz. buı•uğa kadar tanzim ooildi
gl takdirde g\indiiz bir L,te c..;alı

şan yurtta.,ıara de\an1 'e denıler
dcn istifade ı-tmek hnklinı 'eril
miş oln<·aktır. Kırkar dakikalık 

t'k; der"I alabilecek olan bu müd

det glındüz tedrlntını pek ala 
kıu~ılıyabllecektlr. Bu ~lkle gün 
dıiz ı;-ahşıı, hayatını kazanan yurt 
taşlar<lan gece denıleri için maıı

rnflıırı ka"lılnmak iizerc ufak hir 
ikrct de ilhnabUlr 'e hunu se' e 

ısr\O \erirler. 
nlr~ok A' rupa nıenılcketleriııdt> 

bulunan bu çeşit ga-e nıekteııle

rlıılıı rıındıınıtnı. c•ok defa. gün
diiı. ıııcktı•plerlnln raııdıınanından 

c:<ık ı\stiin gorlilnıü';'tiir. 

Birç.ok kliltur lhtlyaçlarımıı.a 

<"l'\BJl \C'ren 'e lııı~ uk iımltler ha
ı;ıl c(len gC'nç ınaarır 'ekllinılzln, 

~ ıık ek tahsil 1«,:lıı kn ranan hlr~ık 
~ urttaşı ka~,rarak lılr gece ünl
' f'rsitesi kurmasını, memlekete 
yeni 'c unutulmaz hlr hizmette 
bulunma,.ıııı lıekli~ cblliri1H 

MEK 1 UPLARI 
Yazan: B&JAD UTDIB \ 

O gün Bay Namık yazıha
nesine geldiği vakit ma

sasının ka~ık olduğunu görerek 
korkmuştu, ağır ve mütereddit 
adımlarla masaya yaklaşmış, ka
ğıtlara göz atını~tı •• 

Üstü yalnız «Açınız» ifadesi· 
ni havi kapalı bir zarf gördü 
zarfı çddne çekine açtı, bu 
alelade bir tehdit mektubu idi: 

Bay Namık 
«Bu günlerde fazla paraya 

ihtiyacımız var, arkadaşların12-
dan aldığımız paralar bize kifa
yet etm.iyor, son olarak, size mü 
racaat etmeğe karar verdik ••• Bu 
bir ha.fta içinde beş yüz liranın 
aşağıda yazdığımız yere bırakıl. 
masını, aksi halde karınızın ka· 
çınlacağını bildiririz). 

Mektubun imza yerinde bir 
maske resmı "ardı. Ve en altın
da da cparayı bahçe kapısının 
üç metre sağındaki büyük ta§ın 
altına koyunuz> ibaresi bulunu
yordu. Bay Namık bu mektubu 
aldıktan sonra yazıhanede daha 
fazla duramadı. Yukarıya kan
sının yanına ç.ıktı, müthiş bir 
korkuyla mektubu karısına uzat 
tı •. 

Genç kadın, korku ile karışık 
bir hayretle mektubu okudu, ve 
sonra meyus bir sesle: 

- Peki ı,1mdi ne yapacağız, 
diye sordu~ 

- Vallahi ben polise haber 
vermekten baska bir şey dü~
nemıyonım ... 

- iyi ama polise haber ver· 
mc.k bir nctıce verebilir mi? 

- Bilmiyorum, ben gıdeyim 
de gcri3ini sonra düsününiz .. 

amık Bey acele acele ev· 
<len çıktı .. Döndüğü zaman, ma 
saaında sabah gördüğü mektu
bun bir esini dana gördü, aç.tı: 

cNamık Bey> 
Bugün polise haber verdi

niz ... Dikkat edin bu sizi büsbü. 
ti.in tehlikeye düşürebilir.> 
Namık Bey daha ziyade ürk

ti.ı ... Oem.,k ad•m adım takip e
dili,>ordu. 

O gi.inden sonra gözüne uyku 
girmez olmuır.tu, bes yüz liraydı 
bu, nasıl verecekti bu parayı~! 

nu polise müracaattan men ve 
parayı hazulamağa sevkediyor
lardı. Aksi halde son gün ya 
kamnnın veya ken<iisinin öldü· 
rüleceği bildiriliyordu. 

O gÜn karısile görü§iirken: 
- Karıcığım, demişti. Bugün 

son günümüz. Yarın p_arayı ver
meuek kim bilir ne olacağız, 
ben bugÜn yine polise gideceğim 
bu gece ve yarın evi sardınr. 
belki böylelikle kurtulmamız 
mümkün olur .•• 

- Namıkcığım, sen bu hu
susta hata ediyorsun, seni her 
dakika takip etttklerini bildiğin 
halde hala polise gitmekten bah 
sediyıorsun, ya çıkınca seni öl
dürürlerse'? 

- Evet hakkın var telefon 
etaem ne olur? 

- HatlJ da keami11.ler, ben 
bugün anneme telefon edecek· 
tim edemedim, Namık Bey ar
tık tamamen bağlanmıştı. ÇJte
si günü ne olursa olsun polise 
gideceğini söyliyerek evden çı
kıyordu. Tam bahçe kapısını ge 
çerken önüne kağıda sarılmış 
bir taş düştü, kağıdı alıp okudu, 
cPoli.se gidiyol\'lun dik.kat et ö
lümüne susama eve dön parayı 
dediğimiz yere bırak, seni bck
liyoruu. 

Namık Bey çar na.çar döndü, 
ve parayı ha~utların istedikleri 
yere bıraktı. 

Yarım saat sonra Namık 
Beyin hanımile u§&k 

Mehmet şöyle konuşuyorlardı. 
- Aferin sana Mehmet va

ziyeti istediğimden ala idare et
tin. hele bu aon taş meşe)esi pek 
ho~uma gitti... Beş yüz lira ta
mam ya: Şimdilik al sana on li
rasını sonra daha ç.ok memnun 
ederim. 

- Sağ olun hanımcığım ben 
sizi memnun ettim ya 'bana kafi. 
iki gün sonra Namık Bey karı
sını kürk manto ile gördüğü za
man onun zekası önünde eğil
mekten ba•a bir ~ yapama
mıştı. 

Beysan KEYDER 

Namık Bey çok zengin olmak.--------------
la beraber pek de hasisti. O ka
dar ki kaç !!Ydır karısının iatedı. 
ği kürk mantoyu bile almaktan 
ıçtinap ediyordu. Kaç defalar 
kansının yalvarıınalarınn ehem
miyet vermiyerek: 

- Aman kancığım insaf et, 
ben dört yüz elli lirayı bir kürke 
feda edebilir miyim? Hem ne 
yapacaksın kürk mantoyu'? Sa· 
na elli altmış lira vereyim, git 
beğendiğin mantoyu al diye aö
zü kapatıyordu. 

Şiındı isr. başın~ ~iç yoktan 
bir külfet yüklenmı!!:h •.. Bu ka
dar aenelık is hayatında, kimse
ye karşılıksız on _para bile ver· 
rnemi~ti. Halbuki simdi, ~ yüz: 
lıra birden vermesi lazımdı, Bu 
nu düşundiıkrc çıldıracak gibi 
oluyordu. 

H a.f tanın bıtıınesine bir 
gün kalmııtı, bugüne ka 

dar aldığı tdıdit mektupları, o-

Maarif Haberleri: 

Orta Mektep Muallim 
Muavinliği lmtihani 

25 Martta 
Ortamektep muallim mbavlnlt. 

ği ehiiyetname imtlhanma talip 
olanların pedagojiıden imtiıanları 
25 martta yapılacaktır. 

EJhliyetname imtihamnda kaza

nanlara, Maarif Vekaleti kanalile 

birer tasdikname verilecektir. Tas 
dilmamclcr alakadar fakülteler 

tarafından tanzim edrlecektir. Bu 
imtihanlarda vasati yedi numara 
alm~k ı;arttır. * l ~ mart Tıp bayramı ıçın 
Üniversitede büyük hazırh'klar 1 
başlamı§tır. Bayram zengin bir 
programla tes.it edileceldir. 

.f • . ) .· 
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Haftanın Filmlerinden: «Ay Doğarken» den bir sahne 

Holivut'ta Masumluk 
Holivut'ta 

Fakat 
Bir Kız, 
Masum 

Genç Kız 
Kalmasına 

Olarak Kalabilir, 
imkan Yoktur 

B ana sorduğunuz bu suale ce
vap vermek hakikaten çok 

mUşkill: Holi\'utta bir genç kız 
masumiyetini muhafaza cdebillr 
mi dıyorsunuz? .. Peki bu sualinize 
cevap verıniyo çalışacağım. 1''akat 
tamamile doğru, samimi konuşabil
mem için sizin de bana bir söz 
.vermeniz lfızım: Kim olduğumu if
şa etmiyccekslıılz. Holivutta bazı 
kimseleri güccndlnnek istemem. Ne 
de olsa orada oturuyorum \0 0 ora
da hayatımı kazanıyorum. 

Bu suali sormak için bUttlıı ar
tistler içinde niçin beni seçtiğinizi 
anlar gibi oldum. Her halde cHoli
vutta bir genç kızın masum ola.bi
leceği kadar .. > masum olmam ve 
böylece tanınmam buna sebep ol
muştur. Sahnede daima temiz. saf 
scnç kız rolleri yapanın. lı:lollvutta 
benim gibi beş altı genç kız daha 
vaı· ki, hep bu novl roller yaptırı
larak halka böylece tanıtılmıştır. 

Bir de .:masumiyet.» kelimesinin 
sizce ne ifade ettiğini anlamak is
terdim. Sizden cevap alana kadar 
bcldiycmlyeeeğim lçln bu kelime
nin kendi tcltıkkimce mA.nasrnı, si
ze de anlatayım ki, aramızda bir 
anlaşamamazlık olmaaın: 

B cnoc masumiyet, gUzc:l bir 
cehalettir. (Cehalet demek

le aptallığı kastetmiyorum) yani 
J\lr safiyet, callyi,. sun'iyl kendin
den uzalda..ştıran bir tabiiliktir. Ma 
sum bir kız, dllnyanın blitUn dala.
verelerinin cahilidir. Olduğundan 

ba.şka. türlU görllnmek aklından bi
le geçmez. Bilhassa. aşkın, alA.ka
nın icap ettirdiği biltiln manevra

lcr peşinde koşuyorduk. Ne para
mız, ne elbisemiz, ne k&fi miktar
da yiyeceğimiz vardı. Hepimiz de 
sanata Aşık insa.nlardrk. Hiç bir 
şey bizi yıldırrnıyordu. Bu trupc be
ni kabul ettiren, bir aile dostu ol
muştu. Ondan evvel hep kolejler
de müsarnerelore çıkardım. Kolej
den çıknlr da çok olmamıştı. 

Bazı mühim sinema şahsiyetleri 
amatör truplarının temsillerine mü 
davtmdirler. Orada iyi unsurlar 
keşfetmek Umidile hiçbir trupu ih
mal etmezler. İşte ben de bir gün 
na.zan dikkati çekmişim, çağırdılar. 
Küçlik bir tecrübe kordelAsı çevirt• 
tiler ve Hollvuttaki bir filin kum
panyasUe bir kontrat lmzalatWar. 

O zamanlar, masumlar ıçlnde 

en masum bir kızdım. Ho
livuda annemle beral>er gittim. 
Burada tanrdrğım hiç kimse yoktu. 
Ne yapacağımı, ne olacağımı bile
miyordum. 

Daha Pasadena sarına ayak a
tar atmaz vaziyeti anlar gibi ol· 
dum. Bir gazete muhbiri ile bir 
fotoğrafçı orada. beni bekliyormuş. 
Bavullarrmm üzerinde oturarak bir 
poz vermemi ifıtediler. Seyahat be
ni epey yormuştu. Gelip geçenler 
durup beni seyrediyorlardı. Ben 
bavulun llzerinde dimdik oüıruyor
dum. Fotografçı dayanamadı: 

«- LQt!en Misis, biraz daha. ba
cak göstermek acaba sizi rahatsız 
eder mi?> 

Hem de nasıl rahatsız edeceğini 
bir bilse. .. Ne yapabfllrdim ki ... Da
ha Uk adnnda mllnaka.şaya mı baş-

lıyaca.ktım. Çarnaçar biraz daha 
bacak söstermlye razı oldum. 

H olivutta yok olmak isteml
ycnler her şeyi yıldırım hı_. 

zı ile öğrenmelidir. Ben de az za· 
manda bir çok şeyler öğrendim. 

EvvelA sinema şehrinde «tevazu> 
isminde bir kelime mevcut otmadt
ğmı öğrendim .•. ÇUnkU orada her 
şey reklAnı il~ kaimdir. 

YUzünUzU fotoğrafcıdan sakla
mıya. çalışarak resim ııldırabillrsi

n1z. Fakat emin olunuz ki, o da fa
lanca yUzUnll saklamış desinler di
ye yapılan bir harekettir. 

Sonra, eğer meslefiniZe her han
gi bir faydası dokunma~sı 1hUmali 
bulunan bir adam siZden bir şey 

istediği zaman, eğer atfedilebilecek 
şeklide hayır demesini bilmiyorsa
nız, derhal evet demeniz, sizin i
çin daha hayırlı olur. .Aksi halde 
bagajlanntzı hazırlıyablllnılniz. 

Holivuta hoşa gitmek için gıtti
ğlnlzl hiç bir zaman hatırdan çı

karmamanız lazımdır. 

Film kumpanya.sile konlı'Rt im
zalayrp Hollvuda doğru yola çıktı· 
ğrm zaman, orada hemen çaltşma
ğa başlıyaca.ğımı sanmıştım. 

Evet:, derhal çalışmağa ba.fla
drm, fakat, film ~virerek 

değil.- Stüdyoya fılm çevirmek i
çin değil, yUzUmlln, vücudUmUn 
santlnıetre murabbaınm tetkiki i
çin gilnlerce devam ettim 

Netice itibarile Holivutta bir 
kız, genç, kız olarak kalabUlr, fa
kat masum kalmastna imkA.n yok
tur. 

lardan bihaberdir. Kendinde cinsi .---------:----::-----------:-LLERl--:-=-:-------
ŞEHIR TIYA TROSU TEMSİ 

fBZibe (Seksapel) yaratmak için TEPEBA.ŞINDA tsTlKLAL CADDESİNDE 
hiçbir şey yapmadığı için Gtra.fm- D R A M K I s M I KOMEDİ KISMI 
da aliı.ka uyandırır. BU AKŞAM Bugün saat 14 te Çocuk oyunu 

İşte benim masumiyet kelimesin· Saat 20,SO da Akf&l11 20,30 da 
den anladığım budur. Belki de bu M E Ş A L E L E B IURALIK ODAL.1R 
kelimenin sizce ve okuyuculannız- Her gün Aede çocuk temsilleri için bilet vardır. 
ca bambaşka bir nıAnıuıı vardır. Beyazıt, LA.Jeli, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobüs temin olundu. 
Ben size sadece kendi fıkrttnl söy-
JUyonım. 

S izin sa.bırsızlandığınızı ve 
«Holivutta bir genç kız ma

sumiyetini muhafaza edebllir mi? 
diye tekrar sorduğunuzu duyar gi
bi oluyonıın. Peki size sadece şöy
le cevap veriyorum: Her şeyden 

evvel Holivuttıı yaşayan bir genç 
kızın hayatını ya.kından la.kip edi
niz. Size burada en iyi bildiğim bir 
tercUme1 hali. kendi ha.yatımı anıa
tayım: 

Ben slUdyoya dotrudan dofra..ya 
llal&f bir tiyatrodan çıkarak gir
dim. Bu aala.ş tiyatroda yazın bir 
amatör grubu temsiller verirdi. Ben 
de onla.rdarıdrm. Hepimiz gençtik, 
hepimiz de bOyQ,k, imk!nsız ideal· 

Bugün i P E K Sinemasında 
2 Btlytlk Film birden 

ı - Meşhur Polis hafiyesi 

CHARLI CHAN: KATIL KiM? 
İBtanbulda. ilk defa olarak göeterllen bu !lhni müthiş ve heyecanlı 

bir maceradır. 

2 - BAHAR ÇiÇEKLERi 
Nefla d&ns ve Fkılaria gençli tin zaferi çok etıeııceU bir mev

zu. ~ Rollerde: 

MICKEY ROONEY-JUDY GARLAND 
~--••••Bugün saat ı de tenzil&tlı matine _____ _ 

-•v•t•--~ 
TAKSiM 

Sinemaamda 
Esrarengiz memleketin harikalan-
nı.- Alev saçan volkanlan... Balta 
girmemiş ormanın cehennemi mu
hitinde beyaz bir kadın... Şahane 

kaplanlar ve timsahların gölil 

ZANZIBAR 
DlLıyanın 3 ncO sQper filmi. Asrın 
en btlyük maoerasmı görUnQz. 
BusOn saat ı de tenzllAUı matine 

8. 3 - 941 

Paris 
Cehenneminden Nasıl__.,,.-
Kurtuldum 

\ Yazan: Bebla Tnllk BAIJOK1!.J 
-u-

Son Günlerde Paris'te Tavuk Bulınak 
Hemen İmkansızdı ti 

mıt. trqı UZBnUf bu po-~ - Bugün biZde süt.JAç ta var, 
her halde siz bunu Pariate çokt&ıı 
yememişslnlzdir, diyor. 

D iğer tarafta.n Bay Deripazin 
kavası gönderiyor, semplon

da bir yataklı vagon bileti aldırı
yor: 

- Her taraftan misafir bekle
nir, diyor, fakat fU aralık Pariaten 
gelmek hiç talunin edilmez bir aUr-
prlz... I 

Mllılnın merkez istasyonunda aa
yın DUrriye en samimi ~kUrle
rlmle veda ettim. Sayın Bay ve ba
yan DUrriye bana g&terdlkleri bu 
sa.mimi kabul ve nezakete kal'fl 
burada da minneUe teşekkürlerimi 
tekrar ederim. 
İçimde bir rahatlık vardr. Artık 

Sofyaya kadar emniyetle gidece· 
ğim. Sofyada bir gece geçirmek 
mecburiyeti var. Harp dolaymlle 
tren biletleri yalnız Sotyaya kadar 
verfllyor. 

1 Trende bir kaç İsviçreli, iki ta· 
ne de Amerikalı var. Amerikaldar 
Fransadan gellyorlann1'. Bemplo
nun ilk öğle yemeğinde tavuk var
dı. Yanımdaki masada yemek yi
yen Amerikalılar garsona.: 

- Bu nedir? Dediler. 
Garson: 
- Tavuk.-
Deyince adamcağızlar: «Bu tna

nılacak şey mi ?> der gibi gözle
rini hayretle etrafındaki masalara 
gezdirdiler. Ben bu mAnAyı çok lyl 
anladnn- Gülmekten kendimi ala
madrm. Zira son günlerde Pariate 
ta.vuk bulmak hemen imkA.nııızdL 

Pek çok aradıktan sonra belki bu
lunsa bile dört beş Türk lirasından 
aşağı değildi. 

Fransa hududundan beri her ta
ra.f'ta kar dolu. Yugoalavyada tren 
ler yedi sekiz saat gecikiyor. Bu
nun sebebini tren memuruna sor
dum: 

- Almanların nakliye trenleri 
blltlln haUarı işgal ediyor. Her g11n 
ayni bal- Dedi. 

Sofyaya sekiz saa.Uik bir gecik
meden sonra yaklaşırken Bulgar 
memurları trende gözüktü. 

Döviz sorgusunda ve pasaport 
muayenesinde Bulgar polisinin aon 
derecedeki nezaketsizliği gözQme 
çok çarptı. Türk pasaportunu gö
ı·llnce kaba bir öfke ile dedi ki: 

- Pasaportunuzu alıyorum. Ya· 
rın trende Türk hududunda size geı 
rİ verilecektir. Şimdi Sofyada tren• 
d<!n bir sivil polisle ineceksiniz, po· 
Hsin götüreceği otele gfdecek"'lnlz. 
Orada yarma kadar çılmuyacaksı· 
nız. Hiç bir yere telefon etm!yc
eeksiniz. Hiç kimse ile de konuş
mıyacaksınız. 

B emlekct!min kapısına &""lir• 
ken komfU bir milletten gör

dtiğtlm şu muamelede·n biraz sinir· 
lendim: Siz bize esir muamel~i 
mi yapmak istiyorsunuz? Dedim. 

Polis ayni kabalıkla: 
- Onun gibi bir 'l'!Y·- Diyerek 

çekildi gitti. 
Vagon memuruna dedtm ki: 
- Sofyadan İstanbul& biletim 

yok. Yarın sabah Türk konsoJos. 
hanesine gitmeğe mecburum. Ora· 
ya pa8aportsuz gidemem. 
Adamcağız meseleyi halletti :ıılra 

B. poliste terbiye noksanı, kendi
sine tekrar hitap etmeme imkln 
bırakmıyordu. 

Eskiden: «Ev sahibinin yUztınQ 

&#artan evdeki kalfalardır,> Den~ 
dl. Hiç fllphe yok ki bir milleUn 
yUztınll af&rtan da kendi mem1Jr1-
Jandır. Hele huduUarda, yeni bir 
memlekete giren b1r yabancı. o 
milletin ilk nUmunelerini hudutlar
da ta.nır, hlalerinl ona göre ynrtı
tUr. Saçlan Ulzumundan fuJa sark 

halde Bulgarlstana iyi bir pı-' 
gand& yapmıyorlar. llll' 

Tren Sotya lstaayonuna ~ 

saat gecikerek yanaştığı ~J 
sivil polis benim JcompartıJrlP"'" 
kapısında dikildi. il 

Bunun ba.şı saçı biraz daJıa ; 
gün, fakat lisan bilmiyor. ~-ti 
zlm kompartıman memu~..-ı 
seleyi iyice bu adama ~, 
rica ettim. İstasyonda v~~ , 
ya deposuna bıra.ktık. ~ f 
llnde paltolar bir küçük .,-İ 
lisln muha!uuı altında ot## ı 
dik. otel istasyona pek ~ 1 
ljlndan bUyUk ve pek ınJ1IJlll' 
rllnllyor. 

Saat yirmi Uç buçuk. aer 
kar dolu. Harp bqladığrndl' 
ilk defa bu gece bir ~ 
rının aydınlığını gördüm. O 
tuhaf bir tesir yaptı.~ 
risin karanlık gecelerine t4' 
llJDUflZ. 

Ot:'elden içeri girdik. M.,.
şmda ceketsiz bir adam ~ .... 
sonradan otel sahibi oldur""" 
ladrm. Türkçe biliyor. polll 
emirlerini verdi gitti, oteJd: 

- Yann 8&bah dokuZ 
gelip slz1 konaoloabanaye 
ce1c dedi. Şimdi size bu 
oda vereyim. Biade tek ya 
dalar yoktur. tki yat&kll 
vermefe mecburum. Fakat 
rad& yine yalnız yata.nunJS. 

Bu aözU o kadar garip 
kl hayretle: 

- Bundan daha tabii ne 
Dedim. 

- Yok, hazan çok kal 
hırsa odalara halkı takaiJn 
nız da ondan. .• 

- Ah. ben şimdiye kaclal' 
sulde taksim olunan bir 
bulunmadmı. Gece yarısı 

nkfllDI yemeği yoktu. F
açım. Bira.il ııUt yahut yi 
flf b1r '6Y var mı? 

- Bu saatte bir feY 
G&ıterdilderl odaya a'i 

pıyı iY\ce ldllUedim. Oda 
cak pençereyi a.çtnn. ouıs-
de genlf bir cadde var. 
fakir bir köylil halk 
şırdatarak gidiyor. Karşııd 
dallar Uerdekl ldlçük e 
köylU halk, tam mAıı&all• 
bir Balkan şehrinin nllm 

Odada iki karyoladan ~ 
şey yok. Karyolanın oak 
örtüsünü k&ldırdun. Bir 
ya üzerinde bir tek lnoe 
d~r-· Üzerine Adi beyaz 
geçmiş bir ot ya.ııtık. •. 
'U-nanrnda her zorluğa d'! 
icabında asker olmağa 
b~r insan için bunlar t,.nklcl' 
çı>yter olmamalı fakat B ı 
kQmetlnin esir muamelesi 
bancı misafirleri da.ha 
otele göndermesi her hald• 
alırdı. 

K aeyolanm kenanna 
yaıımıdaki bir iki 

la akf&Dl yemeğini yapıy 
yaz yatak ça.rf!Lfmm 
dan soldan bazı hareketlel' 
oldu. iki tarafıma b&ktıJll' 

.l'ORUNUZ 
,--~-..........,SÖYLİYELI 

Eski Mektep Kitapları Bu Sene 
Kaldırılacak mı? 

CUaancln1e Şea ~ 
otanm Galip G6qe 90nQ"or: Mek 
teplenle okatalaa ... ldtaplann 
ve ezcıGm1e tabiat bUglal kltabnmt 
9118, 919 llellelerl tabdan blrlblrl
nln ayni detftdlr. TaJehe banclan 
mn,kllli.t ~r. AcUa lıwnm 

~ )'ok modarf 
CEVAP - Maarif VekileU t.ara
!mdan bastınlınq kitaplardan bir 
kısmı 1938 seııelJinde talebe tara· 
!mdan alDllllJ4 ve erteai sene ta
lebe ayııl kitabı ailesinden cuter 

bir oocuta vvmif olabDll'· 
k&Inuıt olan kitaplar ert-' 
kitapçılar tarafmdan 
tılnuf olabilir. Vek&let 

hangi senenin kltapJ&rJllll' 
lacatmı taarlh etmlftir· 
de bu sarih ta.vıılyeyt t 
Zln1 gelir. lılaanıaflh eeJd 
ldtaplann bu aene ldtaP 
tminden çıJcanlacall 

Bu ııenellk mevcut Jdt&Pi' 
edilmem sarurldir. 



-....___ ~. a . 9 4 1 ---------

s::::P==O==R • • ...__ 

Yann Sarı Lacivert • Sarı Kırm~zı 
Re k a be fi n i n He Ye c a "·ık~!. h~b~•~'~·~,~~,.!.~ ... 

F'u . e Galatasaray - F~~~~ le bir Görül~r ki; taraftarlarda ne-
ltıc tDol zevkini ilk defa bixd 

1 
alarının tarifunı fO~ah tice üzerinde kati 'bir fikir yok. 

lıct~:~lıl~ra tattıran, f~tbol r~j; :Jayacak-ol~rsak. f e=a Ga1:: Hiç itimat edemiyorlar. Seneleı
ha1· dı, §tfa ibulmaz bır hastaak. Y_ en kuvvetlı zaJ!lanı _L bir denberidir Galatasaray • Fener· 
.... ın c a"'•l 'k' eli r ıp nın ·1a:<;.inı en zayN 1 . . 8Ö le r<"ner'b ~ayan ı ı ez lü • taıaraya ycnı - .• •. . örürüz. bahçe karşılaftna a~ı iÇ~ y • 
lcr.ını· ahçc • Galatasaray k .P ... ünde <fe yendiijk. 'Sil' defa nen sözler ayni ıekıldedtr. 
ltar 

11
1z Yarın Şeref stadı~• yıne fun bir· defa deiil, ~e 1v:~iştir. :;porda heyecan, ıneticcden 

l1 a ıyorlar. . k 1 ni ıekilde bır netıce sa şÜphe ile doğar. Galataıaray -
C<"c('ıç. ~üph• yok ki, bu bır :~ dnun içindir ki. ,şan :~~~rind; Fcned>ahçe karşılapalannın he· 
rnıy ıçınde ne)' ecandan ur-~u• rı lacivert karflJ= yürütmek yeeanı da i~te bundan ileri ııcl-
g .. i~n ar, ve uykularında a maçtan evvel t~. ınbir ey yap· mektedir. 

~·enler pek çoktur. .. ki i· çok güçtür ve böJ~:na afdanmıı· Bakalım Galatasaray mı kaza· 
rı apurda, tramvayda, uç J maiia kalkanlar nacak. Fenerbahçe mi? 

1/n Yanyana gddiği her ye : 1ardır. .. • de bir kaç Galatuaray • Fenerbahçe 
.. on~:-ulan bu yarınki karflljflll Dün -bu znaç uzerı~. Fener· Voleybol Karfılqmaaı 
b~~·nd<l.i koricu ve tara_ft~r :t:: kiti ile .konuıulik~:;1 ~~lüyordu: Futbol sahasında iki ezeli ra· 
id ıı crı.e kendi renklerın~. t ta· bahçe hastası şu: cneeeğiz. Fa· kip olan Fenerbahçe • Gala tasa· 

d arıdır. Yalnız her klup _ MuhıWkka Yl l bize kar· ray takımları bugün saat 1 7 de 
:ftarı, kendi takımının kaz;.~: kat bu Gala·tı~'arr ı Yenilebiliriz Galatasaray 4tlübü lokalinde kar· 
. asını iMemekle beraber, .ıenl rin şa aulan keaı syor ar. ılaıacaıklardır. Bu maç vole~ol· 

rın v d'•· "b tıetıce e . .. 1 .. b k ç ' er Jgı tecru e, r f aksi de.. ft bir Galatasaray- da senenın en guze musa a atı 
b o;;; defa, cahminler hı • ;a kip Diğer tara an • olacaktır. Her ıki takımın kuvvet-
11r surette tecellisi. bub' ~;:ıan lı töyle konUfU)"Ok r. çok fena F e· lerinin müsavi oluşu ortaya çok 
11;ar"'ıla d hiç ır Bizim ta ım . _,_ k 
t şmaBm a ak b ruın ta· - biz<I kuvvetli. Ama sı.k.ı bir maç Ç•araea tır. 
L<ıraftorlara muhak.k d~ n.or. nerbahçe en 
il[ll'tl:m kazanacaktır de ırtm• ... 

Çifte Tedrisat Usulü Yavaş 
yavaş Kaldırılacak 

. !yetinin mUSalt bulunma· ı Maarlt' VekAletl, bu scneld bllt~osl· 
ıc bıl bina 'az d bl Te\eronla) - :Maar zaruretten doğan bir ne kabil oldutu ka ar na yaptır-

An'kara, 1 < be gerek mual· ması dolayısıle ı mak J~ln tahsisat koydurmuf oldu· 
Vekaleti. gerek ta~ k~Ata uğratan çaro olarak kabul edilen çl!tc tcdrl· ğundan fcvkall\de bir hal zuhur et
llmıerı bir çok mı:ne anumnzdekl sat usulüne muallim adedi arttıkça mcdlği takdirde bu sene de dahil ol· 
Çitte tedrisat u:ı Jml<An nıabCtJnde ve bina temin etmek için para bu· duğu halde önUmUzdekl bir kaç sene 
ders seneııınde v d ?dem 11 k ıye çalı~akta ır. lundukça tedricen nihayet ver ece • ıçinde çifte tedrisat tamamen kal· 
nihayet verm nd& talebe 
1 

k 
1
., bazı kıııımları U dırılacaktır. 

e etim ,..n bun& rnuka· r. 
n11ktarının fazla oıması 

Petrol Ofisi Petrol Limitedle 
iş Birliği Yapacak 

p trol o- lif isimlerle her nevi halktan kesi· 
A.nJc&r&• 1 (Teı:;onl~) ~ar:.W. e- len vergilerin bir tslm altında top

tls reJBUfine b=akl tetklklerınl lanmnsı için tetklk~ere devam olun· 
den Talha, 1stan dö UştUr Pet· maktadır. Hem malıyeciler hem halk 
blttre_rek Ankarayail lnmblrll"'I .yapa· için bir çok mUşkUllı.t doğuran bu· 
rol Llm ted şirket c !I b • 

cak olan Petrol ofisin, bu lrkctle gUnkU vergi sisteminin yl'nnc ge· 
mukavilenbi ..-ıan H• ,-ıs .--. Jwla1tili iitiillelljjae 

ul<tedecefi k Uzeredlr. Mukave!ena· memurdan da tasamı! lml<lnını da 
bıt edilme asvi ttiği 
mc ·l Ticaret: VekAlctl t P e . 
ta:dlrdo derhal ımzıı edilecek ve 
P trol Limited şırkeU de bır devlet 
t c kilAtı halınc getirilecektir. 
eş 'ki • 
Tek Vergi Sistemi Tetkı en 

Devam Ediyor 
Ankara, 1 (Telefonla) - Muhte· 

verecek Ur. 
Dığer taraftan belcdıyelcrc alt re· 

simler için de yeni bir si tem tatbl· 
ki tasavvur echlmektedlr. Bu hUJIU8· 
ta bır kanun projesinin csa11Jan ha· 

zırtanmağa baflanmı~tır. 

Milli Piyangonun Dünkü Çe-

kilişinde Kaza~~~.~~~!.~~~~ 
r. lncl terUp i· e 

• Milli Piyangonun o halkevin· kazanmışlardır. 
'kinci çekllışi dtın .t\nkara 9 a 200 LiRA KAZANANLA~ -
kıe saat 17 de yıı.pıtmış ve saat l Son dört rakamı 9l9il, 0829, O;.ı9ı, 
\tadar devam etmiştir. bCŞ 1991 ile nihayet bulan numaralar 

15 bin liralık nlll numaradan "00 er ııra kazanmışlardır. 
' ta ısabct cunlşttr. - ıJRA KAZANANLAR 

.tanesi 1 tanbu numara· 100 003 11 nUıayet bu· 
Dünkü kcş!dede kazanan son Uç rakamı e 

h ız · lOO er ııra kazanmıf· 
ıan sn·aslle verıyon · ıan biletler 
lS 000 LiRA KAZANANLAR ıardır. R 

• 
130

.,35 175648 1956!4 SO LiRA KAZANANLA 
42077 56720 • . kamı 19s ııe nihayctlc-

260679 Son Uç ra k 
S ., A ZANANLAR nen bUtUn numaralaı· 60 lira alaca • 
,ooo LİRA ~ • ıut579 
34533 100855 1647'7 17288·· ıardır. R 

10 LiRA KAZANANLA 
238384 NLAR iki rakamı 76 ile nlhay~tıe-
t ,OQo LiRA KAZANA 134037 son JO ar Ura kazanmışlar· 
Oon2s 0289-i3 79317 107394 nen biletler 
119885 263214 269811 dır. 4 ve 1 ne nihayet· 
l ıOOO LiRA KAZANANLAR son ra~am~~:~er Uçer lira amorti 

680 10223 16457 29ıo7 ~1~~ Jenen bUt n 

47530 51989 70000 75052 ,6 ~=ac:ak~l~a::rd::ll'::·======:==== 
76895 83483 85126 93799 94581 ==-
9~4 08992 99237 101684 102375 t941 Yılı Bütçai 

lO&gg9 118278 124622 127262 128570 Uınuınt ınecliai dün 
l28sg7 131974 136434 136738 188606 Belediye utat toplantı•ını 
1(3267 145925 165172 166522 174569 öğledenk.15.°f:r~ Oerelioin bar 
l701ııs 179515 187107 192824 193123 reis ve ı ı a nııttır. 
lDsııa2 195940 208424 214995 223572 kanlığı altında Y ~ 1 üzerinde 
2288eo 230? 23 230618 245069 247681 Muhtelif .. ~~~r:ı:: arasın4da1 2ôı1114 258~26 262478 263042 266854 yapılan ~U:ninden gelen 19 
27ss86 294

,,,,
6 294508 298791 299306 Bütçe encunı d k. ma:tbatası 

"" • AD 1 b•'t 'ı hakkın a ı . . ~- NAN~ yı ı u c;es b l . .lilrnıAtır. 
vuu LiRA KAZA bazı tadilatla ka u co ·-t --
Son dort rakamı s226, 4626, 4805 

l:::::::,.-. ~~iil 

Zabıta Haberleri: 

13 beyaz Zehir 
Kaçakçısı 

Yakalandı 
Emniyet kaçakçılık bUıorn me· 

muılan son Uu gUn içinde lçlerlndc 
ikı de kadın bulunan ıa be~z .ze
bil' k&çakçw y•Na.r ... ıır. Dan ad
liyeye teslim edilen kaçakçılar fun
lardır: 

Kemal özerlm, Ham Sofulu, Ni· 
yazı Çakıl, Abdullah Kanarya, ls
mall Uslan. Hüseyin Tav.şln, Hikmet 
Mehmet Kuron, Halıt Tekaşar, .Ab· 
dUltıtıC Sırıner. Meyrube Ç-ellkyan, 
Fatma Ulutaş \e arabacı KA.zım 

Çalı.şırdır. 

* Balta limanında nişasta fabrl· 
kasında çalışan Şerefetlln otlu Fah· 
rettin fabrikada çalıtırken sat elini 
öğtltme maklne11lne kaptırmış, par
makları kesllmlf hastaneye kaldın· 
!arak tedavi altına alınmıştır. 
* Galatada Kapılçl Nlfanbaf •<>

katında 26 numarada oturan Ömer 
Yıldız isminde biri bir alacak yOzUn
den çıkan kavga neticesinde ayni 
yerde oturan arkadaşı Fazıl tarafın· 
dan tal<unye De batından yaralan
mıştır. 

* DUn zabıta memurları tarafın· 
dan Eminönü kazası dahlllnde yapı
lan kontrol neUceainde belediye nl· 
znmnamealne aykın harekette bulu· 
nan 83 esnaf tecziye etmişlerdir. 

Bundan başka şehrin muhtelit semt· 
lerlndc tramvaydan atııyan 18 klfl 
ve ıs .şoför tecziye edılmıtlerdlr. 
* Şofor ŞükrUnlln idarealndekl 

2409 numarnlı otomobll Oamanlye 
otelınde oturan Tahsin lsmlnc!e bl. 
rine çarparak muhtelit yerlerinden 
yaralam"t.ır. 

* Taksimde oturan Mehmet şı.,. 
man isminde biri Karaköyde bir lo· 
Jcantada yedili yemekten sehlrlen
mlf, hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Şoförler Otomobile 
Aldıklan Kızlara 
Tecavüz Etmiılsr 
Bekir ve Hasan ilminde ikı 

genç toför evvelki SÜ~ ıeç valcit 
yanlanna on ve on bır yqlann
da iki kız alarak Tepebquıa ıö· 
türmütler, ve otomobillerini u· 
rnumi yoldan tepelere aaptırarak 
burada kızlara tecavüz etmek İl
terni§lerdir. K1Zlaıd~ .l>U:~i .tec.a· 

ı:======~~~-.== vüze uğramıt f.k~ ikinc~.muı ..-ıııii t' dadı üzerine cıvardakı Jandar. 

1 
uınaııon 98Çll1U keet llll1ek tısere :.lar yetiferck bunları cünmi 

Dünyada en sıkıntı ı ttlr ,but halinde yakalamıılardır. 
koltuğunda geçlrdlğlrn yarım 118& ·kadar uzun gelen IJU , .... on ~e yer Müddeiumumiliği tahki-
"' 

1 
.. _ bana bir asır ,,_,d '-atraı La•lamı• ve kız.lan. T. abKibi 

r'a.kat her de aaın- ·--hl yolan• ..... 11111· • "' ,. .. ---'• -ırıı-- --"•• fllal'9 A .ılı'lere muayene ettırmıştır. ız 
&aatl kolay ' e etle_. •-" __ ...ı. 1Çln kaç clef• 11- /"\.U d 1 ıaroııı keen-- -""' .-& )ardan on bir yaşın a o anının 
lllaıuı mı'! Berberin 990 _.,.,_ ...... ,..her. ıııaY'fOrom ''e ;ı-··- klZ olmadığı anlatılmıttır. __ ... _ ... ...., ~sen htı.'•-· • !ı_ • 
dattığnn - kolay lt ou•-· Sar"'er sulh ceza .... ımı. "'1 to· 

.-ıyor. ____ ,,. blr clell· .,, f dü latan 
hen farkına vannada8 •-• tıllJDbDlll ısaUDe --- förü de tevki. etınıt ve n . . • 
Alll&dun ki, ınaaaı dellrtecek bir bul dördüncü ~rp halumme 

llkJe s~ imkbJ var. ,csoclcmıi§tir. 
Ne denlal&t 

VATAN 5 "% -n;: • 

Q Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri D 
Arnavutluk 
Cephesinde 

lngilterede 
Nihayet 

Merkezde Kuv
vetli Mevziler lş
ga I Edildi,T oplar 

Gece Tayyareleri 
icat Edildi 

Bazı Tayyarelerde 
Obüs Atan 

Toplar Bulunuyor Susturuldu 
Atina. 7 (A.A. )- Basın Ne· 

zareti tara.hndan radyoda veri· 
len izahata nazaran, Yunanlılar 
dün Arnavutluk cephesinde mu· 
vaffakiyetli keşif hareketlerinde 
ve ilerlcyitlerdc bulunmuşlardır. 
Yunan topçusunun müstahkem 1-
taJ.yan mevzilerine yaptığı ateş de 
tesirli olmuştur • .lıtalyan toplarını 
ıuetunnuşlar ve diğer !?_azı top· 
!arı da daha geri m~vzilere çekil. 
meğe mecbur etmişlerdir. 

Merkez mıntakaeın<la memi 
bir çarpışma Yunan hatlarının 
ileri aürülmeaine ve dü~anın ga· 
yet müstahkem mevzilerinin iş· 
galine müncer olmuştur. Teşeb
büs kudreti Yunan kuvvetlerinin 
elindedir. Ordunun maneviyatı 
mükemmeldir. Yunan askeri her 
türlü ihtimale zayıflamadan karşı 
koyacaktır. 

SELANIK'E KANADA 
FIRKASI ÇIKAR ILMA DI 
Atina, 7 (A.A.) - Atina a· 

jansı, Selanik • e oo Kanada fırka
sının ihraç edildiğine dair bir 1-
ta}yan gazetesinde neŞ"rolunan 
haberi tekzip etmektedir. 

Bal kan Pususu 
(~ı 1 Jnl'iık:) +*+ 

Almanya, Balkanları kendi iç[n 
tamamile güvenilir bir emniyet 
aahaeı haline koya.'bilirlcen, aşağı 
earkmağa kalkışırsa intihar kararı 
vermiş olur. Be~ on gim evvclkı 
bır sayımızda çok dikkate değeı 
beyanatını ne5rettiğ miz Ameri· 
kalı müşahidin dediği gibi, Fran· 
sadaki yıldırım harbı yaz mevsi· 
minde, mükemmel yollar üzerin
de, kendini müdafaa etmek im· 
kanından maddi ve manevi ba
kımdan mahrum bir dütmana kar
şı kazanılmıstır. Fena, çamurlu, 
yokuşlu yollar mot(irlu kuvvetin 
lı•rc:ı l:leiiiclir. 1.nkWi 1Çin ölm•
ii bılenlerin azmi ve •avlet.i kar· 
!ı•ında zor'halık ıiner. 

Birbirine imdılik .>akın gelen 
ikı kuvvet arasında, dünya geniş. 
liğinde dev~m eden bır mücade· 
!t"de bütün mesele, ilk büyük ha· 
tayı kimin yaparak diğerine fır
sat vercceğindedir. Bakalım, Al· 
manya, apğı doğru sarkarak pu· 
auya düşecek mi ve lngilızlere 
çıok beklediklerı fıreatı verecek 
mi~ 

Ahmet Emin YALMAN 

IRAK HARİCiYE NAZiRi 
KAHIREDE 

Kahire, 7 {A.A.) - Jrak el
çiliğinin bilclirdiğ'ne nazaran, 
Irak Hariciye Nazırı Tevfik SU
udi Bey dun ak.şam tayyare ıle 
Bağdattan Kahireye gclmi~tir. 

GENERAL ANTONESKO 
BOKREŞE DONDO 

Bükref, 7 {A.A.) - Stcfani: 
General Antoneako, dün öğleden 
sonra tayyare ıle Viyanadan bu
raya gelmiftir. 

HiNDiSTAN VE 
BULGAR lSTAN 

Ycıni Oelıi. 7 {A.A.) - Hın· 
diıatan hükılmeti neırettiii bi.r lca. 
rarname ile Bulaarmtanın duş· 
man meımle'keti telakkı edileceği. 
ru büdirmiftir. 

-0-

VEYGAND, PETEN'I 
Z iYARET ETI1 

Vichy. 7 (A.A) - Havas a· 
jaıwının bildircl~e aöre Gene· 
ral V eyvand dün öileden sonra 
Marepl Peten'le uzun bir müla· 
kat yapnlfbr. Maretal itimadını 
G~eral V enrand'a teyit etmiı-
tir. 

Londra, 7 (A.A.) - Havacılık 

mahClllerl, yeni gece muharebe tay
yareleri hakkında enteresan tafsillt 
vermektedir. 

Bu yeni gece muharebe tayyarele
ri, gerek lnglltere t\zerlnde, gerek 
bo$t"azın öbllr tarafmda wkua gelen 
gece muharebelerinde flmdlye ka· 
dar bir çok mllhlm muvaffakıyetler 
kazanmışlardır. Blenhelm, Hurricane 
ve Deflant Uplerindcdlr. 
Diğer taraftan, lnglllz hava kuv

vetleri ile blrlkte servise g1rcn son 
modelleri de Tornado • Havker, .Splt· 
!lre • 3, Avrc • 'Manchester, Vhlrl· 
vınd \'e Sterllnğ Court tayyareleri 
teşkil eylemektedir. Tornado, iki bin 
beygirlik bir Rollsroyce motörU ile 
l~ltycn tek klşIUk bir tayyaredir. 
Spltflre • 3 tayyaresi, ilk Spltflrcdcn 
daha sert 'e daha kuvvetlidir. Roll:ı· 
roycc nıotörU ile mücehhezdır ve ka· 
natıarı kısaltılmıştır. Bunlaıdan bir 
kısmına obUa atan toplar yerleşti· 

rllmlş bulunmaktadır . .t\ ne - Man· 
chestcr, iki motörlU bir bombıırdı· 

man tayyıırcsldlı·. Stlrllng • Court, 
dört moWrlU ve çok kuvvetli bUyUk 
bir bombardıman tııyyaresldlr. 

Vhrll Vlnd'e gelince, bu, iki motörlU 
bir muharebe tayyaresldlr. 

Bir Manifatura 
Şirketi KürüJdu 

(&'il 1 incide) / ** / 
tar. Şirket, hali hazır vaziyeti do
layuıllc meydana gelen gllçlUklcr1n 
kansılanması için kurulmuştur. Bu 
fiı'kct kurulmadan vektllctc mllra
cant edllml.ş, vcktılet te bu lefebbU· 
su tasvip eunlştır. 

Şirketin bugUnkU sermayesi MO 
bin llrııdır. Bu sermaye icap ettiği 
takdirde on misline yani 5 milyon 
liraya çıkarılabilecektir. 

Şirket pamuklu \'e yUnlU heı· ne
vt manifatura at)'UllU toptan ve 
perakende satacaktır. Bu mallann 
satış flyaUorı komi yonun koynmş 

olduğu fiyatların dunundadır. Bu şe
kilde, Yeıll Mallar Pauırlarının yer
il efy& için yaptığı nAzım vazlyeU, 
y bancı m::ınlfntura için yeni kuru· 
lan flrket görecektir. 

Bu nAzıın 'azlyetııı bır çok fay· 
daları vardır. Birincisi şirket mllla· 
n a.tağı !!yattı ımtacnğı 1çln bir çok 
tüccarlar fiyattan dOşllrmck mec
buriyetinde kalacaklardır. İkincisi 
taşradan gelip mal bulamıyan tüc· 
carlar firkete mllracaatıa kolayca 
l'tınl tedarik edeceklerdir. Bundan 
başka tlrltct kontrol meselesinde de 
bUyUk bir rol oynıya•kt.ır. Şirket, 

ithal ettiği mal nlsbetlne göre, bun· 
ları toptan 'e perakende olarak kt· 
sımlara. ayıracak ve bu suretle satış 
yapacaktır. 

Şirket, bir müddet sonra kuma.ş 

lUıallne baflıyacaktır. 

Merasim bittikten sonra daveUI· 
ter ve gazeteciler hazrrlanmlf olan 
bUfede izaz edılmlşlerdlr. 

lzmirde Zelzele 
lzmir, 7 (A.A.) - Değirmen. 

dere nahiyesinde aaat 2 1, 3 te 
dört saniye devam eden bir zel· 
zele olmuıtur. Hasar yoktur. 

lzmirden ihracat 
lzımir, 7 {A.A.) -Ticaret 0-

daaı tarafından hazırlanan bir w· 
tatiatiğe göre, geçen şırbat ayı 
içinde lzmirden muhtelif memle
ketlere 5,404,370 liralık 13 mil· 
yon 663, l 20 kilo mal ihraç edil· 
mittir. 

Bundan ba,ka 1069 lira !kıy· 
metinde canlı ha~an da ihraç 
olunmuttur. 

Bu, Bu Kadar 
Olur! 

ltalyan Uydurmasına 
Şaheser Cevap 

Ron1a Dururken 
Neden A tiııanın 

Nakli Lazııngelsin 
Atına, 1 (A.A.) - Atlna ajansı 

bildiriyor: 
İtalyan propagandası, Yunan hU· 

kOmeUnln Ciride Yet;lefmete hazır
landıfı hakkında .fllyialar tekrarla
mııkla meşguldür. Bu mAnUiz ha
beri yaJanlamatr bile lllzunuıuz ad· 
dedlyoruz. Filhakika, maııap İt.al· 
yan hUk~eU, hllA Romada durur· 
kcn muzaffer bir memleket hUkOme
tlnln merkezini değlftlrmeel neden ı
cap etsin? 

Mühim 
Haberler 

Sofyad a .Aalcmi Koafaoam 
Sorya, 7 (A.A.) - B. B. C.: Dlln, 

Alman karargl.hr umumisinde uke· 
r1 bir konferans aktedllmlftlr. Kon· 
feran11 bir aaat aUrmUş ve Marefal 
Ll11t riyaset etmlftlr. 

Sobranya d aki HükUnıet Partiai 
Sofya, 7 (A.A.) - D. N. B. ajan& 

blldlrlyor: 
Sobranya meclisindeki hUkCUnet 

partisi ekaeriyett bugün toplanarak 
günün meselelerini mtızakere etmlt
tlr. Hariciye Nazın Popot bugUnkU 
vaziyet hakkında beyanatta bulun
ı:nuştur. 

Sinıapurda Manevralar 
Ncvyork, 7 (A.A.) - Assoclated 

Prcss·c Slngnpurdan bildirildiğine 

göre, oıdu, donanma \c ha,•a kuv
\'eUerinln manevrası başlamıştır. Bu 
mnnc\Talara Jnglllz, Avustralya, 
Hind ve Malezya muntazam kıtala· 
ı ı iştirak etmektedir. 

Bulganıtanda Hazine Bulundu 
Sofya, 7 (AA.) (D.N.B.) Sob· 

ranya meclisi hAlen Maliye Nezaro
U taratından tevzi edilen ve 500 il 
toO milyon l•v• kıymeUnde baaine 
bonosunun ihracına mUtealUk bulu· 
nan kanun projesinin mUzakereslle 
m"guldUr. Esbabı mucibe lAyihaam 
da her şeyden evvel enfit'ısyona mA· 
nl olmak için teklif edlldlğınl bildir· 
mlftlr. 

Yuıoalavyada Bir Suikascl 
Şebekesi Yakalandı 

Uelgrad, 7 (A.A.) (Avala): 
Zagreb polisi, Spllt'do 8 klştden mü
rekkep bir «rupun te\ ki! edılmif ol· 
duğunu bildirmektedir. Bunlar Ad· 
rl)atlk sahili boyunca kQtn ecnebi 
devletlere alt g'mlleı e ve Yugoslav
devletıne alt mUesaesata suikast ya
pacaklardı. 

Almanyada Yahudilere lı 
Bcrlln, 1 <ıA.A.) Bönıen Zeltung 

gaZ«!te11lnln yazdıtına göre, iş bul
mak h;ln iş ofl ine müracaat t.oden 
Yahudiler artan bir miktarda iışe 
kabul edilmektedir. Bu SUl'Ctle, Al· 
manya, mUhlm alyaııt işler için da
ha fazla Alman l~lııl bulabilecektir. 

Bulıariıtanda Bir !Kararname 
Sofyn, 1 (A.A ) (D.N.B.) 
Rellmt gazett', 15 mart tarihinden i· 

tıbnrcn Bulgar demlryoIJarı ve Uman 
l ıı id ıre ine men uıı bl\tUn memuı
Jıınn se~rberllğlnl illin eden bir ka· 
rarn::ıme ncşrclmlştır. 

General 
Şan-Kay-Şek 

Çinin Nihai 
Zafere Kadar 

Harp Edeceğini 
Bildirdi 

Çun.king, 1 (A.A.) - Mare
aal Şankay,ek, halk milli eiyui 
konıeyi delegelerine hitaben bir 
nutuk irad etrniı ve ezcümle de
miftir ki: 

Sovıyctler Birliğinin, Amerika 
Birleşik devletlerinin, lnvilterenin 
Çine kartı hattı hareketleri her 
ne olum olsun, ben eminim ki bu 
bü.yi.ık devletlerin hattı hareketı 
Çinin mukavemetine zarar ver
miyccek. fakat Çine yardam ede. 
cektir. Sovyetler Birliğinin ve ya. 
hut Amerika Birle§ik devletleri· 
nin harbe iıtirak.ini iım.ı etmi.Yo
rum, çunku, kendimiz, nihai za
fer için mücadele edecek kadar 
kuvvetliyiz. Dıier taraftan, bi
zim zaferim'z, Sovyctler Birliji· 
nin, Jnııhcrenin ve Amerika Bir· 
leıık devletlerinin menfaati lehi· 
ne olacaktır. Zıra, bizim mailQ· 
biyetimiz, bu oevletleri bari>e 
~·ldattıracaktır. Ben, bu devlet· 
ler tarafından japonyaya kal'!I 
hiç bir ha'kiki ko~romi ıiyaıeıti 
yapılamıyacağın.dan eminim. 

J aponva. bütün. Çıni hiç bir 
zaman tamamile abluka altına a
lamayacaktır. Yiyecek kıtlıiı do· 
lay•ile Almanyayı 1918 de mü· 
cadeleye devamdan meneden ıe
raite lbenzer ıerait, hıç bir zaman 
Çin.de kendinı göetermiyecektir. 

Marepl, Çinin nıhal zafere ka· 
dar mücadele cdeceiinı bildirerek 
ve nihai zafere tam emniyehni 
bir kere daha kaydcderclc sözleri_ 
ni bitirmiıtir, 

B. MA TSUOKA F RANSIZ 
SEFJRİNİ ZiYARET En1 
Tokyo, 7 (A.A.) - Rcemi is

tih'barat dairesi bildiriyor: 
Hariciye Nazırı B. Matsuolca 

dün saat 1 7 de Fransız büyük el· 
çiliğine giderek buyiık elçı B. Ar· 
ıcne Hcnry'yi ziyaret etmiftır. 
Bir saat kadar :ıürcn mülakatta, 
Japonya tarafından Yllf>ılao tek• 
lıflerın baılıca noktalannın ka· 
bulUnden sonra henuz muallakta 
bulunan teferruata aıt ımceeleler 
gcirütülmuftur. B. Mateuoka nat 
18 ele elçilikten ayrılmıttır. 

HlNDIÇlNl • SIAM HUDUT 
İHTiLAFI 

Tokyo, 7 (A.A.) - Hudut 
ih.tilaiını halletme maksadıle Fran 
sız, Japon ve Siam murahhasları 
araeında prenıip itl>arile muta· 
bakat haeıl olduiunu bildiren teb. 
hğ bütun mahfıllerce buyük hır 
memnuniyetle kartılanmııtır. 

Bundan böylt> hallı acap eden 
mceelelcr tderruata aıt noktaları 
te kil etıığın<len Fıansız Htndiçı· 
nisı ılc Sıam ataeında.k.i mutare· 
kenin uçuncu defa olarak uzatıl· 
masına luzuın kalmıyaeağı zan· 
nedılmektedır • 

Yuooslavyanın 
Deklarasyonu 

,....,. 1 laclde) + 
len r mi deklar .)'On, eon 48 aut 
zarfında artan dlplom tik faaliyet· 
ler hakkında bir çok blriblrlne zıt 

şayiaların dolaftığı Yugoslav hUkQ· 
met merkezinde çok iyi k&l'fıl&nmıf 
ve :rahatlık tevlit etmlttır. KRAL KAROL VE BAYAN 

LUPESKO LIZBONDA 

Liıbon, 7 (A.A.) - Bayan 
Lupeako ile İşpanyadan bur&) a 
gelen eaki Romanya Kralı Karo! 
b~r dostuna yoraun olduğunu ve 
hır kaç gün kimseyi kabul etme· 
mek niyetinde bulunduğunu söy· 
lem~ir. Kral Karo! ile Bayan 
Lupceko tehrin merkezine üç ki· 
lornetre mesafede doatları ola:ı 
bir doktorun köfkündc ikamet et
mektedirler. 

Bazı emarelere bakılıraa, UçlU ~ 
ta glrmote hiç te mUtemaylJ bulun· 
mıyan Yugoata,yadan, belki pek ya· 
kında mihvere ve SovyeUer blrlltt
ne kartı ayn ayn birer doeUuk dalc
lAruyonu imzalaması talep oluna
cal<tır. 

T ... Ajamaun Tebibi 
Muhtelif Şehirlerimizde Hava 
Korunma Tecrübesi Yapılacak Mo ko\•a, 1 (A.A.) - Tasa ajansı 

qağıdakl tekz bl nefredlyor: 

Blribirlne zıt haberler araamda te
yit olunmayan bir habere cöre, Tu• 
plavya, Yunanistan llc ll&lya ara• 
111nda mutava ıt roJUnU oynam .. 
t.ckllt edfü;celctır. Herhangi btr teyt& 
mevcut olmmakla beraber bafkaca. 
IMSylendillne göre, Almanlann Uerl 
.UrdlltU şarUar araaında İtalyanın 

arazı taleplerinden vaz eçmeal, ta
kat Yunanlstandan Almanyaya Se
lAnlkte ve Patrut& llller a.tem• 
mevcuttur. 

Ankara. 1 (Telefonla) - Memle· 
keUn muhtelit mmtakalarında ha\'& 
taarrusiarrna }<arşı korunma tecrü
beleri yapılmdl kararlqtırılmıştır. 
Henüz günll ve yeri belli olmıyan bu 
tecrübeler halkırnızın ev' elce almtf 
olduğu tedbirleri ne dereceye kadar 
tatbik edebUeceklerınl gösterecektir. 

tstanbulda olduğu gibi yalnız bir 
,un aUrecek olan bu tecrübelere d· 
1&r11l ıUna göeterllecek, vazlfelerlnl 
Uımal eden pasif korunma Anılı Jerl, 
veya paaif korunma Amirlerinin söz. 
ıerlnl ~er cezalara çarptı-

nlaeaklardır. Öğrendiğime göre, ba
zı mmt.aıcatarda gaz mukeei kon
troıu de yapılmaaı muhtemeldir. Ay. 
rıea aile ve eczayr tıbbiye dolapla
rınm lhUyaca kA!I gelip gelmlyece
li de araı;tırılacakbr. Tayin edilecek 
gUnde muayyen fehir1erde aJArm dU· 

dUklerl ötecek ve tayyareler uçarak 
metruz bomba atacaklardır. DUdUk
ler öter ötmez ııokakta olan herke
ıln umumi. evdekilerin de kendi sı
tmaklarına ıirip girmedikleri kon
trol edilecektir. 

Yabancı matbuat, So,-yetler Birli· 
#inin Romanyadan Karadenizde bllh 
rl tıaıer vermealnl latedlll hakkında 
f&ylalar yaymıttır. Ta.sa ajansı, ml
naaız uydurmalar olan bu haberleri 
yalanlamağa alAhlyettardır. 

DARLAN Vişl'YE DONDU 
Vichy, 7 (A.A.) - Pariate 

bulunma'kıta olan Amiral Dar
lan 'ın bugün Vichy'ye dönme11 
bekleniyor. General VeY1and 
Ar.ıiralla celir selmez söruteeek.. 
tir. 

Bu eanada, manevralar ıoın llllllf· 
tarın sılı\h altına c;:atınımuı deY&JL 
etmektedir. SllAh altına &imanların 
bUyllk ek erl,>eU fimalde tah&ff(lt; 
etmektedir. Bunıann miktarı, pek. 
muhtemel olarak yarım mUyonu geç. 
memektedlr. 

Alman elçlalnln Za&nbi ziyareti· 
nln hltblr mOabet neUce vermediği 
haklUlıda umumiyetle iyi haber ., 
ıan mahfillerin aldıtı mal6mat. Bel- • 
p-adda ltlm&dın yeniden tuısıne yan 
dun etmektedir. ı 
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Müsabakamız 
Nasıl Yapılacak? 

Otuz Çift Birbirlerile Nasıl Evlendirilecek? 
• 

Seçmenin Münasip 
Olup Olmadığı Nasıl Ölçülecek ? 

Müut..kannmn birinciaine hediye edeceğimiz radyo, bu resimde 
sörüldüğü üzere Philips acentuının Voyvoda caddeıindeki ma

ğazaıınan vitrininde tefhir edilmektedir. 

KarUeJ'imlz. mektupla, telefonla, 
tlfahen soruyorlar: Miiııabakanın 

tatbikatı nuıl olat·ak ? 
Aalatahm: Bir dd'a hergin ga

zetede namı.etler çıktıkça keııecek· 
11lalz. Kuponla beraber saklıyacak-
111nız. 

Otuı. erkek ,;e otuz kadından lba· 

ret tıerl tamam olunca bunlan bir 

araya getirerek me' cnt lı,1nde her 

erkeğe en u~ gun kadını seçerek 

otuz çlltl kendi takdirinize gire 

telfkll edecekslnl:1.. Mesela beş nu
maralı erkeğe 20 numaralı kadın, 
1 nunıarah kadınla ohu; nUJWaralı 

erkek diyerek bize aetkeleri liste 
lıallnde bildireceksiniz. Biı: biitUn 
bu ce\·apları Noter Gallıı Bingnle 
tevdi ed~:eğlz.. Günü gelince bun
lar Noter tarafından isteyenler de 

buır bulunduğu halde bir ta!nlf 
yapılacak. Meııel& bir numaralı er
keğin luuıgl kadınla evlenmesi hak
kında. ekseriyet bulunduğu arqtırı
lacak. Eter ıdztn 'erdlğinlz. rey 
ekfıerlyet reylae uygunsa o çift için 
hun .... ara aJacabıaız. Her !;lft 
llakkında bu a-nlf ayal mulle ya-

pılınca netıeede kim e.luıerlyetln 

ka11aatlne en uygun seçmeler yap

m"° hlrlnd ikramiye) 1, yani 276 

lira kı)'Jlletlndekl FDlps radyosunu 

kaunacaktır. Dlferlerl IAbet eıra

alle dlfer yiz elli hediyeyi alacak

larchr. 
275 liralık radyo, Galatada Flllps 

wtüeııııeatıelnl• camekAnsnda te,hlr 

edilmektedir. Yohınuz dib)erae göz

den g~lrlnlz. 

Musabakamızın 150 Hediyesi 
Bırlnc111ği kaza.nana; Bir löka 

radyo. 
İkinciliği kazanan iki klşıye: 

Birer çay takımı. 

Sekizincili#i kazanan beş kişiye: 

Beyoğlu sinemaları için altışar 

bilet. 

Yeni Neşriyat: 
Çmar Mecm ... ı 

İlmi, edebi ve içtimai yeni bh' mec 
mua çıktı. Mecmua.nm bkincl &aYJSı 
çok ümit ver.lcidır. OOzel ya.1:1lar, 
kıymetli ştirlcrle birinci sayı sUılen
miştir. 

* Toprak Mecmua11 
Şiir, JıikAyc ve edebiyat mevzuıa

nna dair gtizcl yazılarlle bu mec
muanın beşinci sayısı çıkmıştır. 

* Bilgi Yurdu Mec:muaı 
Beş senedir fasılasız olarak çıka

rılmakta olan bu kıymeUi mecmua~ 
nın 43 l\ncü sayısı fikir ve sanata 
alt zengin yazılarla çıkmıştır. Bu 
mecmuadan okuyuculanmızın isti
fade edeceklerine şUphc yoktur. 

* MANİSADAKt TARlHl ESERLEK 

Manisa halkcvl tarafından nens 
bir surette basılmış olan «Manlsada
ki Sarayı Amlı'c ve Şehzadeler tUr
besb adlı bir eser matbaamıza gön· 
dcrllmlştir. Bu eser, tarlhl ve bUyUk 
bir luymetl ifade eden resim ve ya
zılarla. bUyUk bir boşluğu doldura
caktır. 

Harkevlerinda: 
Fatih Halkevinden: 

Evimizde verilmekte olan fotoğ-

raf derslerine devam eden talebele
rimizin çalışmaları için yeniden ve 
teknik bir fotoğraf atclyesı tesis e· 
dilmiştir. 

Bu atclycde çalışmak !stiycn fo

toğraf amatörleri bu iş için ayrılan 
gtin ve saatlerde fotoğraf hocamızın 
nezaret ve yardımı altında serbest
çe çalışabilir. Arzu edenlerin her gUn 
evimiz dircktörlUğüne müracaattan 

HAYVANLARI KORUMA 
CEMlYETlNlN F AALİYETI 
Aza kaydedilmek üzere müra-

caat etmiş olanların talepleri 
tetkik ve infaz edilmiştir. 

Cemiyetin fahri katibi Bayan 
Nanning Martın 13 ÜnGÜ günü 
öğleden sonra Robcrt Kolej kur· 
bundaki ikamctgğhmda polis 
mektobi talebeleri ve müdürle· 
rine ıbir ça~ ziyafeti verecek ve 
bu ziyafette heyeti idare reia ve• 
kili Bay Sedat Az~ Erin hayvan
ları koruma mevzuu üzerinde bir 
müsaha'bedc bulunacaktır. 

1 
EGllBA 1 

2 UART lHl 

SterllP. 
Dolar 
bvtçre Frao, 
Drahm\ 
Leva 
pCçeta 
Dlııar 

Kapulsş - -
IS2,20 

:?9,98 
t,99'75 
1,8225 

:!2,H'75 
a,175 

Yen 31,1.175 
bweç Kron• Sl,805 

F.Mam ".,.. .. ı 
Ergani 
Sıvas - Erzurum 1 
Sıvas • Erzurum 3 
Sıvas - Erzfırum 4. 
Sıvas Erzurum 6 
Sıvas - Erzurum 7 OçUncUlUğU kazanan iki k1'iye: 

Birer kol &&ati. 

Dokuzunculuğu kazanan beş ki

şiye: Birer mtlrekkepll kalem. 
Onunculuğu kazanan altı kişiye: Altın satışı 

20,0t 
19,30 
19,55 
19,55 
19,55 
19,55 
2395 Kl'IJ. 

DördUncUlilğU kazanan iki kişi

ye: Birer euak çantası. 

Birer kravat. --------------

Be~clllğl kazanan iki ki~iye: 

Birer kadın el çaatuı. 

Altıncılığı kazanan Uı; kişiye: 

Birer likör takımı. 

Yedinc!liğı kazanan beş kişiye: 

Bırer vazo. 

On birinciliği kazanan yedi kişi-

ye: Birer ipek çorap. 

On ikinciliği kazanan on kişiye: 

İkiter iyi cins mendil. 

On UçiincUden ytlzüncliye kadar 

kazanacak olanlara aşağıdaki te

selli hediyeleri verilecektir. 

TESELLi HEDiYELER/: 
Kuananlardan on dördilncüden itibaren \'erllecek U-01 bediyelerl

nln adedi yüz taaedfr. Bunlardan on kişiye birer llrahk Tayyare bUet1, 
on ld9lye tanınmııt romaaeılanmıun birer flMıl'l, on kil}lye (Bamh:) in 
birer karlkattir alMiml. on kt,ıye Göl ~esi kitabi, 011 kişiye Sakın 

Çl~eklert kitabı, on kişiye (Yedlgila) mecmaunun htulHd albtbnü, on 
ktıfiye ömer Seyfettlaln hikayeleri, on k191Ye Mrer ,.... çaat.11. Birin· 
ı·Ulll kazanae.ak okuyut•amau vereoettmız (LtUuı a.dyo) Galat.ada 
Bankalar caddmlnde ft'Ups) matazunun vHriablde teıJll1r edllml,tır. 

Ressam Aranıyor 
Her gUn saat ~ten sekıze kadar çalıtmak üzere harita çizmesini 

ve reslmler üzerinde rötuş yapabilen bir reesam almacaktır. Matbaa
mıza mllracaaL 

~ ve Giizel Traı 
OlımılE 1ateneniz: 

ııP!~!R 
M-heltkak Kullanma%. 

ve her yerde POKER tra~ 
i>aıçakları .ieteyiniz. 

lstanbul Komutanhgı 
Satmalma Komisyenu 

llAnları 
Piyade Atış okulunun atış yolla

rı için telefon ve telefon irtibatı için 
muhtelif malzeme ile lşareUeıtme 

malzemesi ll.3.9f.1 gUnU saat 11 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şart
namesi her gün komlflyonda gör1lle
blllr. Muhammen bedeli MiM lira 40 
kunış olup katı teminatı IM4 liradır. 
İsteklilerin be111 gUn ve saatte Fın
dıklıda satın alma komisyonuna gel
meleri, (1692) 

* Bir kamyon şasesi üzerine mev-
cut resim ve şartlarına göre bir ka
roseri yaptınlacaktır. Pazarlığı 
11/3/9f.1 gUnU saat 14 dedir. Şartna
mesi her gUn komisyonda görWebl
lir. İsteklilerin belli gUn ve saatte 
teklif edecekleri !!yata göre )'117.de 
on bcŞ teminatları ile beraber ıı~ın
dıklıda salmalma kl misyonuna gel-
meleri. (1732) 

* LUzum olan parçalar verllmek şar-
tlle pazarlıkla bir miktar kamyon 
tamir ettirilecektir. Bu işi yapabi
leceklerin tafsilat almak üzere her 
gün Fındıklıda satınaıma komisyo-
nuna gehnclcri. (1731) 

* Beher kilosuna 60 kuruş !iyat 
tabmln edilen 22 ton yazlık Vakum 
yağı 11/ 3/ 941 günü saat 11 de pa
zarlıkla satın almacaktır. Şartname

si her gUn komisyonda görWeblllr. 
Muhammen bedeli 1980 liradır. ı.
teklllerin belli gUn ve saatte Fmclık
Iıda satınalma koml!ıyonuna gelme-
leri, (1659) 

VATAN 

RADY 0--.. 

NDZHET 
ATELYESİ 

Her kudrette Tramformatör, Redreaör ve Amplifikatör 
teaiaatı. Her nevi nııclJo ~inalan imal ve tamir atelyeai. 
BilUmum radyo abamı, Amerikan ve Avrupa limbalan. 

Radyo N O Z H ET Atelyesi 
Galata Voyvoda Caddesi No. 123 Keçecizade Han 

Birinci Kat 

Askeri Fabrikalar Sa~ına:ma Komisyonu lllnlırı 

105 Kalem Muhtelif Zımpara 
Taşları Alınacak 

Tahmin edilen bedeli 18,000 lira olan 105 kalem muhtelif zımpara 
taşları askeri fabrikalar umum mUdürlüğU merkez satın alma komis
yonunca 10.3.941 pazartesi gUnü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 1350 liradır. (16H) 

* iki Kalem ve Cem'an 975 Metre Mikabı 
Kereste Alınacak 

Tahmin edilen bedeli 51675 lira olan iki kalem ve ceman 975 metre 
miki.bı kereste askeri fabrikalar umum müdUrlUğil merkez satın alma 
komisyonunca 10.3.941 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname 2 lira 59 kuruştur. Muvakkat teminat 3875 lira 
62 kuruştur. (1628) 

* Muhtelif Eb'adda 10 Kalem ve Ceman 
2380 Metre Mikabı Kereste Alınacak 

Köknarın metre mikabına 50, çamın metre mikA.bına da 53 liradan 
heyeti umumiyesine tahmin edilen bedel, c1Z6.H-O> lira olan muhtelif 
ebatta 10 kalem ve ceman 2380 metre ml.klbı kereste Askeri Fabri
kalar umum müdUrlUğü merkez satın alma komisyonunca 10.3.941 
pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 6 lira 
31 kunıttur. Muvakkat teminat <9460> lira <50> kuruştur. Bu kereste
leri tamamen çıNı.Jı çam vermek mUmkUn olmadığı takdirde yarısı çı

ralı çam ve yarısı beyaz köknar olabmr. Bu kerestelerin heyeti umu
mlyesinl venneği talip bulunmadığı takdirde 200 metre mlklbından a-
9$ olmamak şartile ayn ayrı da alınır. (1627) 

* 2000 Metre Mikabı Ceviz 
Tomruğu Alınacak 

Tahmin edilen bedeli <74.000> lira olan 2000 metre mikA.bı ceviz 
tomruğu askeri fabrikalar umum müdUrlUğtl merkez satın alma ko
misyonunca 10.3.941 pazartesi gUnti saat U,30 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname <3> lira <70> kuruştur. Muvakkat teminat <4950> li· 
radır. (1829) 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu llanJırı 

Marmara Ossübahri K. Sabnalma 
Komisyonundan: 

Toz Şelıer lıam 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 37,75 kurut olan 10,000 kilo 

toz feker, pazarlıkla eatın alınacaktır. 
2 - Paurııgı 11 mart 941 salı gUnll saat 14 te :lmıitte tersane ka

pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Teminatı, pazarlık günü takarrur edecek ihale bedeli üzerin· 

den ytwde 15 nl9betinde derhal alınacaktır. 
4 - İsteklilerin bu !~le ilgili ticaret veeikalarile birlikte muayyen 

gün ve saatte komisyona mUracaaUan, (1756) 

* l - ~vcut marka ve evsaftarı mucibince tahmin edilen bedeli 
'22~43> lira olan 11 kalem boya malzemesinin 12.3.&U çan,amba gtl
nn saat 15 te Kasımpaşada bulunan deniz levaznn satın alma komis
yonunda ayn ayn taliplerine de ihale edilmek üzere pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gUn if uati daiı!Hnde mezkQr komls,,ondan be
delıriZ alınabilir. 

3 - !steklllerln verec~klerl milttarlara göre kaU teminat.lan ne 
bhiikte belli gUn ve saatte adı geçen komisyona mtiracaatıarı tlln 
ohınur. (170&) 

Tlrldıe C-••mtren 
Ziraat Bankası 

KuruhJIJ tarihi: 1881.- Sermayesi: 108,0GO,OOO Türk lirası 
Şabe ve ajans adedi: 285. 

Zirai ve tlcart her neri banka nwamelelerL 
Para blrUl*'"-ılen 28,111 ika .ikramiye verf7or 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhtiarsız tasarruf huaplarında 
en az 50 ltrası bU]unanlara eenede 4 det& çekilecek .kur'a o. &falı· 
daki plt.na göre ikramiye dafrWacaktı:r. 

' ... 1,111 Ural* , .... Ura il , » c.e :ı. :.eoo ,. 1ee adet 60 llnbk ı,eoo ura 
, » ~ ,. 1,eeo » ı.ze » H > •.aeo ,. 
ff » lll • 'Ali » !IO » %0 » a,200 » 

DblKAT: Heeaplanndüi paral&r 'ıir sene içir.de 50 liradan &f&· 
tı d\lıpniyenlere ikramiye çıktılı takdirde "' 20 fulaslle verilecekUr. 

llar'alar Maedıe ' defa, l 9Jl61, 1 blltllcllrAaa, ! mart ... 
ı llMıi!'a.n t» .. rlMe ~r. 

URSA DOKUMACILIK va TRiKOT A 
Türk Anonim Şirketi 

"iPEKiŞ,, 
•IClrlll ID&BBll•DIN; 

Eski Ankara :Mensucat Fabrikası TUrk Anoniın ~ 
«Yüniş> heyeti umumiyesinin 28 Şubat 1941 tarihinde ya~~ 
fevkallde içtimaı ile ayni Şirket heyeti umwniyesinln 17 ...... -
1941 tarihinde yapacağı alel!de heyeti umumlyelerinhı bu topta0
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günleri Jptal edilmiş ve Bursa Dokumacılık ve Trikotaj 'fll" 
Anonim Şirketi lpekiıf e Ankara Mensucat Fabrikası TUrk /t1' 
nim Şirketi Yilnlf'in iltihakı dolayıslle firketimlz hissedarlar t' 
kalAde heyeti umumiyeslnin 28 Mart 1941 tarihine tesadM -"' 
cuma gUnU saat 16,30 da. alellde heyeti umumlyesinin de 9"" 
gün saat 16,45 de İstanbulda Şirket Merkezinin bulunduğU ~,; 
postane caddesinde 47 numaralı binada toplanacağından rJJuıP' 
rem ortaklanmızm mezkQr gün ve saatte içtimada hazır bul\lııııı"' 
ları rica olunur. Bu davetimizin eski Ankara Mensucat Fabflll"' 
TOrk Anonim Şirketi Yilnlf hissedarlanna da fıimll bulundıJllll" 
bir yanlı4Jığa mahal kalmamak Uzere tasrihan beyan edertz. 

FEVKALADE HEYETi UMUMiYE RUZNAMESi 

BERVEÇHİA TIDIR: 

1 - Her iki Şirket heyeti umumiyeeince birlef?lle ha~ 
verilen 28/ 12/1940 ve 30/12/l!MO tarihli heyeti umumiye karadl"' 
nın tatbik ,ekllnin görüfWmeai ve karara bağlanması, 

2 - Sabık Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim 
Yilnlş namına mukayyet bllcUmle gayri menkul emvalin ve f~ 
larm ve mU.,temilltının bilcUmle demirbaş eşyası ve mUt~ 
cllzillerJ ve teferrUaUle birlikte mezkCır Ankara Mensucat Fa~ 
TUrk Anonim Şirketi Yilnlf'ln, Bursa Dokumacılık ve 
Türk Anonim Şirketi lpekff'e zam ve lltihakı sureUle biri 
sebeblle Buna Dokumacılık ve Trikotaj Türk Anonim .,,.,...,. 
İpekif namma tashihi kayıt ve ferağı ve deVirleri için ı·A'-
bflcümle muamelelerin Tapu idaresi huzurunda ifası ve iktiza 
evrak ve takrirlerln imza ve ifası ve yukarıkl kararların t 
infazı için icap edebilecek bilcümle merasimi kanuniye ve mu 
lltın yapılması hususunda münferiden veya mllctemlan vaz'ı 
zaya ve ayni salA.hiyeUerte b8'kalannı tevkile mezun olmak 
lntma.p ve tevkili icap eden zevatın taytnl. 

ALELADE HEYETi UMUMiYE RUZNAMESi 

BERVEÇHİA TIDIR: 

l - Şirketimizin 1940 senesi blllnçoeile kir ve zarar h 
nnın okunması ve taadikl, 

2 - Şirketimizin Mecllai İdare ve Murakıplar raporl 
okunması ve Mecllal ldare ve .Murakıpların 1940 senesi hesap 
dan dolayı ibrası, 

3 - Eaki Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim 
Yünlt'ln 1940 senesi blllnçoelle klr ve zarar hesabının okurun.,. 
tasdiki, 

4 - Eski Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Ş 
YUnlş Meclilli İdare ve Murakıplar raporunun okunması ve 
eski Ankara Mensucat Fabrikası Ttırk Anonim ŞlrkeU Yünlf 
darlarma tarzı tevzii hakkında karar itası ile Meclisi idare ve 
rakıpların 1940 11e11eel heeaplarmdan dolayı Jbrası, 

5 - Şirket mukavelesi hllkllmlerlne göre :Aurakıp ad 
Oçe iblA.fı ve yeni MUrakıplarm seçilmesi. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünd 
1 - Şartname ve nllmuneei mucibince <10.000> adet bira 

kapalı zarfla ibale olunamadlğuıdan pazarlık usulile eksiltmeye 
muştur. 

2 - Pazarlık 2U.941 pe.zarteel günü saat 14 te Kabatqta 
zım ve mllbayaat fUbeelndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım fUbesinden İzmir ve Ankara ~ 
lerinden paneız alm&btUr. 

4 - İetekltlerin pasarlık için tayin olunan gttn ve saatte 
edecekleri fiyat ttaeırtnden ytla4e 7 .5 gUvenme paralarlle birlikte 
kOr komlayorıa mtıracaatıan. (1689) 

lstanbul Defterdarlığından : 

Yedikulede H9CI Kanol Sk. No. 2fS 130 M. ara 
Beyoğlu K&qoncu Kullutu Yenlcami Kornejcl 
Sk. E. 10, Y. 14 Ne. ve n M. Ana ()ılübadil) 

Tarabyada Tanı111Ja Ca. 88 No. DWtkA.nın 3/7 
!UeMıri. • 

Balat Hacı la Jılh. Toptanm Sk. E. 38, Y. '1 No. 
lu erin 3/16 hi-1 (lılQbadU) 

BakD'köyftııde Salr•apcr Jılh. Kapamacı Sk. 35 
No. hı ev. 
BDyUkada. Jıladen ıe. Pı' CR"M ottu Sil. E. 11, 

130 

213 

387 

156,25 

1920 

Y. 67 sayılı ara. 900 
Beyot1u BüM1 llh. ~y Sk. 31 No. 
ve 63 JıL anıa 170 
Ka.nldtaıvak Derele Be Balta Lbnanı çayın ara-
emda 13 Hk. 30 ar arazi (Bir senelik kirası) 200 1' 

Yukarda enafı yasılı gayrt menkullerin satış ve icarı 2.f.!,,.ı 
sarteel gttntl saat 14 ~ MiDi :mmı.k MüdUrltlltbıde toplanacak ol-' 
mieyonda a,n &3'n ve ..;ık M'tbrma ne ihale edilecektir. Sa°' 
nakden ve peftndtr. Anc:ak mttbedil işaretli olanlarm bedeli ikinci 
l"ltıbadil tasfiye vesikaalle de ödenebilir, Fazla izahat için MUll 
4 Dnct1 kalemine mttracaat, (1789) 

bbinbul Belediyesi 

H26,IO 106,87 Xütemadl taıalnt iflerinde kWlanıimak uzere 
Calt mw.telif ebatta lJ50 metre rnikAbı mıcır. 

ll50,00 133,75 Jılatem.dl tamirat lfleriDde kullnnılmak tıaere ı' 
yek6yt ~· teaüm edilme& f&l'lile a1ınacatı 
Bitüm. 

ıeoo,oo 120,eo Jılot.nadl tamirat Lf&eıinde JmUanıiınak Uzer• 

~ pl1lıjma tMlim edibneıll flU'U1e almacalE -
re milr&bl kum ve 100 metre ınikA.bı çakJl. 

Tahmhı bedelleri De teminat mlltt&rlan yukarda yuılı ~ 
aJJJIJllalt Oaere ayn ayn açık ekalltmeye konulmu,flur. ~.,a ~ 
bit ve muaıneıat mUdOrlQt11 ltalemlnde c&1llebll.ir. tha!e 24,.3.'41 ~· 
teAl ~il saat H te daimi encilmende yapılacaktlr. Tallplerl.Jl iJI' 
:aıin&t mmd>uz veya mektuplan ve 941 yılma alt ticaret odall J 
Jarlle Dıale gUntl muan-erı saatte dalml encUmende bulunmalat1o ( 

Sül'bi ve Nllfr'l7d llUdaril: •IQRT Jı:ldH 'l~N 

B'"'tllr ~: V41'AN NATBA All 


