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YUGOSLAV 
Mukavem€tini 

Hesaba Katmak 
Caizdir 

Bulgar 
Ziraat 
Nazırı 

Suriye 
Pete 'le 
Beraber 

Fransadaki hadiselar 
Sırasında Bu 

Beyanat Manidardır 
Beyrut, 5 ( A.A. ) - H avas: 

Yüksek komiser G eneral Dentz 
radyoda söylediği nutukta şöyle 
dc!ıni.<tir ki: 

Suriye ve Lübnanın hattı ha
reketi Mare.şal Pctain'e itaattir. 

Bu hattı hareket yalan haberler 

ne~rine ve yersiz münakaşalara 

nihayet verilmesini tazammu~ . e· 
der. Bunun için Mareşal Petaın ın 
e mir ve tnlimntını kayrtşız ve şart
sız tatbik e tmek kafidir. V azife 
a ncak bir nizam dahilinde ifa e· 
dilebilir. Nizam bütün Fransızla· 
rın birlıği üzerine tesis edıımıştir. 

Tasvi i Efkarın Baş Sütu
nunda 

Yazan : 
Bu yazı 4 üncü sayfamızdadır 

SABAH GAZETES Yıl: 1 - Sayı: 167 

M rhum Al y 
Yurda eden 
iZi Şöyle Diyor: 

''Babam Kendini Yüzellilik 
Sagmıgordu. Umumi Affı 
Kabul Etmedi. Milli Şefin 
Tatlı Bir Sözü Üzerine 
Düngaga Yeniden Gelmiş 

Gibi Oldu,, 
Yazan: Neriman Bfkmet 

M iralay Sadık isminde eski bir 1 Benim için ortada merak ve 
Hürriyıet ve itilaf liderinin, yirmi heyıe<;an dolu canlı bir roman 
sene ga)hubettcn sonra yUTda vnnlı: Yinni sene ynlbancı mem
geldiğini, toprağı öptüğünü, bir lt!kctlerde hayat geçiııdik.ten son· 
iki san.t sonra saadet içinde gözü· ra yurda kavuşmak saadetinin 
nü ebediyen 'kapadığını (Vatan) heyecanına yirmi dakika daynnn· 
6iitu nlannda Okuyunca, bu hazin mıynn, guya ölmek için son da
tece11i karşısında heyecan duy- , kıkasında y urt to~ra~la.rına sığ~· 
d urn. Ben 19 1 1 de dün,yadn yok. nan 82 yaşında bır ıhtıyarın hı-
tum. Eski siya i kn~n:lar ha'k!kın. j ka.ycsi. · • v •• 

daki maliımatun oe'k aulır. (Vatan) da okuduguma gore 

Sağdan sıra ile : Merhumun ogıu,kızı, lu.-unu ve 

Wllkle'nln kııfn ının içlııdo neler \ar '! nunn g ö tel'* 
m ek için ke nd i kelcmlnden '.'lkmış bir makııle) l hugtln· 

kU sayımızda neşrcdi) oruz.. Bu çok mühim ynzıyı Uı:Un· 

cU r;ayfanında hulacnks:ınız. 

muhanirimiz 

öndü? 

alb Y Sadığın T ürk İyedcn gıtınedcn evvelki hali 

bu a~am. ('o,Snsın?an iyi bir adam. r Kndıköyiinc gideı!en memu· 
~ıs. ~alender mı.zacı vnrmı · Şa~- mun yİnni senelik bayatını düşü
aı ıhll.m. tan uzak.~ı: .Sonra polı., nüyıordum: Anl dığıma göıe yur. 
t ika ıhtırnsı ken'tlısmı baştan çı- da ıkarşı siyasi ihtir 

1 
yüziinıden 

karmış. c:Ben mcmlckcti!nıi sev- işlcıuniş hataları ve suç'ları her
me au daha iyi bifirim. Onlar halde vardı. Fak t kendi kendlnı 
V'nnlııı yola gidi:> or> diye bir defa herhalde suçlu görmiiy<>rd u. G ü· 
or.taya çıkmış, sonrn muhnliflerin nahsız bir mağdur olduğu knnaa-
rasına dü~üs, onlar tarafın· tile yinni sene :kimbilir nekadar 

dan bayra'k diye kullanılmış.... 1 durgun, nckndnr ı:ıtıraplı bir hn· 
R<>mnnın başını ve sonunu ga· yat geçirımj!rtj. Bu ıstırapları çck

:zctooe oku:yunca or.ta kısırnTnnnct tikçe kalender ruhu kfirn bilir ne· 
merak sardırdım. Okuyucularda kııdar ywnuşnmı:ı, ne'kudar saf
da aynı merak olduğunu farzet- laıpmş;tı. 
tim ve şu aua11cre hem kcnd'm, Merhumun kızı Bayan Uman 
hetn d e ont r iç.İn ~vnp ar mağı ile atfll tığun zaman heyecan 
~ edmdin: M iralay Sadık yirmı duydum. Yi 'rmi senelik urgun 
senedir hııriç.tc nasıl yaşadı, Yüz.. hny tınn o da baııından sonuna 
dlilı.der affedilince nıedcn yurda kndnr ıhtiyari olarak kansmı~ı. 
gelmed'9 sonm birdenbire gelme- Bayan Uun n, )'Grmi cnclik 
ğe 'karar ver.mcsinin ıı<ıiki nedir? 1 ( IJmnmı : !'in. 5, S il. ı dr) * 

26 iTALYAN TAYYARESi 

~--------------------------------------J 

Kohi~. 5 (A.A.) - Tebliğ~ 
Dün lngiliz bomlba tayyareler~ 

Berce, Be!llna, Eritrc, Asmara ve 
cenubi Habe"istnnda 26 ltalyan 
t ayyaresi dü~ürmüşlcrdir. 



VATAN :__,,, _________ _ 
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ehirve Nenilekef Haberleri 
" B H Belediyede-: re ızır Ağamız Geliyor, 

Bre Ölmemiş Değirmencilerin 

Yaşıyor, Dideler Şad Olsun!... ., Buii}!t~.~!~~~r~ncle.-
- SQ - denberıi, Borsanın verdiğı karar 

Ben Zülaliyi, Epiri zadeyi ta- ' olduğu kıyafetmden bes belli o- ve bır teamul o larll'k satışı yapan 
- L\ l d k .uccar, yü.Ldc hır nisbctındc bır 

mrım, U& 1 ve lz.an an yerin e a- lan ada•mı sürükliyenlerin karşısı-
." K~ıler değıldirler. Onları tah- na dikilerek: tire hakkı kabul etmekte idı. Nı· 

• 
Yağ ve Peynir işinin 

İÇ YÜZÜ 
Tüccarlar, İs:ihsal Yerlerindeki Fiyatların 

Yükselmesini Temin Etmişler 
rik eden kin ve garezdir. Olmaya - Siz knnsiniz ve bu adamın tekim son buğday kare.rnamesıle 

f Ofıs te bu fıre hlü<..ıtını tnn •. 1'en. p· d k ·· d k b l -'- ed" l Ş Jı:ı bu kin ve garaz uğrun.ı 'ecayi kn1:iahati nedir ki onu sürür yet- ıyasa a mevcut anaate gore 1 a a u etmcme&t ır er. u 
d 1 -oundan on b"'"' gün evvel bu (ar· F" t M · k b h t" k b 'L ld ııtuı:ap e e er. tırsınızi 1.. Drye aordu. -v ıya ura a e eye ı gere e- na e: 

Onların bu i1Jİ baoaracak, hal- Zorbalar Hızırın müdahale8ine '" kabul etmemeğe başlamıştır. yaz peynir ve gerek$e yağ narhı • Ya. bu defaıki nah ta etraflı bir 
kın onüne duıecek bir mert kişiye kızmılJlardı ve bu sebeple hiddet. L>eğumencuer bu vazıyet da· ışinde ısahet gösterememiştir. Bu tetkikat mahsulü değildir, yahut, 

d b d .11hnde zıyan edc<:eıdcriru ııcrı siı- ld h ı· d"I k · ·· I · f 1 .htıyaçl:ırı var ı ve un an ötü- le homurdandılar. L' ,u şe..;:ı c u aea e ı me te- peynır tuccar arı peynır ıyat arını 

1 • l rerek Fiyat Murnka'be komısyo- d" · d"kl · "b" ,,.;:ık l ,_ _..J • ı iı seni e ue ctmeğe ça ııup yat· - Dük•kinını açtırıp aramak ır: ıate ı erı gı ı J .. ıe tmeAtc:uır· 
ltİar. Sen yakalanıp hapse atıl· dileriz. Bize muhalefete kahlr.ıtır nuna müracaalle bu teamüle ri· Yağ meselesi - Fi)rat Müra- ler. 
mana ycee kapılc!ılar. Ve §tmdi, bir 'bed tıynet ki~ir. İbrahim ayetin temin edılmesirıı ~tcımiş· kabe komisyonu, yağ tüccarları· ı Peynircilerin yeni iddiası ıu
iae iı, Patrona, Muelu ve Ali gtbi 

1 

Paoa tevabıipden olmak gerek- ıerdir. l:.ğer bu kabul edııınezsc nın fiyal'lara bir miıclar zam iste- dur: 
uç oq cahil elinde kaldı. tir. cı.tmeğe zam me<ıburzyeti hasıl o- meleri üzerıne yüzde yirmi kadctr «- Geçen sene, mahal\inde 

Ama onlar da seni halas için Hızır bir arılan ıkükremeıini ıaca·ktır. bir kar ni.sıbeti kabul ederek yağ bir teneke peyniri 650 - 680 ku· 
k fi Bu mesele uzerinde Belediye L JL· • • d' b b ....ı. merdane hare et ve ateşi "tneyi ı andıran bir heyıbetle bağırdı. naraını tet;olt etmıştı. ruşıa a.ı r,c; una u~ane maıra-

bır an evvel alevlendirduer. An· _ Tiz bırakın onul ik.tıeat rnüıdürııüğiı de tetk~Kler Fiyat Mürakabe komısyonu fı, para faizi bin.di: .bize bir tene· 
!adın değil mi Hızır! Tiz ortaya Fakat gözlerini kan bürümü~ yapmalctadır. yağ işini esaslı şekilde tetkik ede- Ke peynir 780 • 800 kurup mal 

1 • d Boraa, "ficaret Vekaletine yüz. · ı ·· ) d l · ld B h b ·· b" k"l · · ntı ve iti nizam ve intızam için e ve hiddetten etrafını göremez bir mernış ve uccar nr a evve ce uı· o u. u caa a gore ır t o ıyı 
bir neticci baaeneye isal eyle... hale gelmi• olan zorbalar dükkan de bır fire haıkkının te:krar kabul tediıkleri zammı unutmu~ olacak· peynirin maliyıct fıya.tı: 45 • 4 7 

1 t._ ,.. edııerok, Ohse budirıımcsı çın l k" u f v c· h L Kil d . k k l Hwr DurşUna ve Ve iye na· kepenklerini z.orlamağa uğra,an t ar ·ı. r a yagının ~yatı, nar • ..:urilflur. o. a üç urut ara 
zırlanmal.anm tenbih etti. Hasan aJ1kada§larırwn da yanlarına gel- müracaa.tte bulunmuştur. tan 90nxa yenıoen yüzde 35 • 40 bunu ancak 50 kul'Uf& satabiliriz. 
Ajaya kcndisinln Etmeydanını:ı. mcai üzerine sürade Hızırın üze· Et v.leselesı· nisbetinde yük~hniştir. 1 Bi~aenal.eyh yeni narh ta bizi tat-

Piyasa Haberleri: 

10 Bin Çuval 
Kahve Geliyor 
Memleketimize getirtilmekte 

olan on bin çuval kahve bugün· 
1erde gelece ·<tir. Son gijnlerde 
birdenbire meydana çıkan kahve 
buhranı üzerine Ticaret Vekaleti 
lıtanbul gümrüklerinde bulunan 
kahvelerden be§ yüz çuvalını ve 
Merain gümrüğünde bulunmakta 
olan 500 çuval kahvenin çıkartıl
ı.nası için emir vcım~ti. 

Haber aldığımıza göre Jstan· 
bula bu i>ct yüz çuval kahve çı· 
kAııtılmıt İ8c de Menındeki ·kah· 
veler Vekaletin henüz fiyat te.abit 
etmemif olmasından dolayı çı· 
.kartı Lamıımıştır. 

Gümrüklerde bulunan 22 70 
çuval kahve ve gelecek olan on 
bin çuvai kahvenin ancak üç dört 
ay thtiyaca kafi geleceği söylen· 
mektedir. 

Bir Milyon Çuval 
Geliyor 

ııideceğini, Zülaliy.i ve Epiri Za- rine saldır:mııJlardı. Beyaz peynır meselesi - Fi- mın ctmıyor.> 
deyi bulup 'kendiaine lbir haber Hwr yakasına el atan ilk aal- Beledıye }kt,ışat müdürlüğü, yat l\ıüra'kabc kom.syonu, beyaz Pt,}·asada yaptığtmız ta.hk~ata İngiliz müstemlekelerinden 
aabnaaım aöykıdi ve ihtiyara ve· dırarun a.vuroun.a bir yumruk sal- Fiyat IVlüraıkabe komısyonunun peynir hakkında evvcıce tesbit göre: Buzhanede peynirleri olan mcmıeke~mize getırtilmcktc olan 
da ederek yola düzüldü. ladı. Herif bu çelikten sert ve ytl- verdıği kararla et tiya.tiarını her ettiği narh fiyatını adilane buıma- tüccarlardan bir ktsmı peynirleri· hi.r milyon çuval Bağdada gel· 

V dmmdan aeri darbe ile 'köküne akşam Canlı hayvan t:>orsaıından mı§ olacak ki, bu defa narhı pey- ni ileride 60 kuruşa satacak larını miştır. Hu çuvalların bir an evvel 
imparatorluğun payitahtı, sa- balta yiyen bir çai"l'l tomruğu gibi aldığı satış hyatıarı üzerınoen nırcilerin lehine değıştirmiştır. 1 düşünerek :ı;nallarını piyasaya çı· ithal edilmesi için icap eden mu· 

bahtan beri gadp bir manzara yere yıkıldı. Şim§ek gibi göz ka- tes:!nt etmekte idi. 1 Yenı nar'ha göre, birinci nevi kaımamaktadırlıır. Haıbuici, bu aıııdelcr tc.Jcemmül ettirilmekte· 
ınzeıdi)"ordu. Şchrıin ~eydanı, ma..tıran panltılar huaule getiren Bu fıyat tesbıtı. kıvırcıkta canlı peynır .optan 45, ikinci nevi pey- peynir tüccarlarının tbir ıkısmı d' 

d 
r 1 ~ 

.~'iHofİya civau, Divanıali ca • pıılasını sıyırara·k. vfü::udünü de- hayvan nyaıt.ıarının k1.10su uzerın• nir 42 kuruşa satılacaktır. Bura- mandıra ~şlet-cn kımeeler olduğu Diğer taraftan Çuval ve kana~ 
deei ve Sara~~rnile Beyazıt m~Y lik deşik wetmek için uzanan kı- den _2.03. dağuç, kıatıa.man ıac da sorulacaıt iki aual varıdır: iç.in peyniri ucuı:a mal ctmitler· ı viçe ithalatçılar biri$ de Bağdat
danı araeındll'kl kısmın-::la derın hnç, yatagan ve palaları kartıla- 2.01 ıle dattbecı ıerek yapıııyordu. 1 - İlk narh fiyatı nıçin kal· dır. •t<tki firmalardan birine 200 bin 
bir .ceeizlik hukümferma idi. dı. Ha.lbuki aatlJa ar~ıı<cn hayvan- dınlıyıor. Tetkıkat etrafıı yapıl- Diğer taraftan, geçen seneki çuval sipariş etmiştir. Yakında 
Dükkanları tMnamen kapanmış· Bu vaziyet kall§ısında Hızınn !arın fi:> atı.arı aynı olmadıgından madan mı karar alınrnıftı i 1 peynirleri ellerine gcçi~rek depo bu çuvallar da mcrnle}tetimize ge-
tı. Sokaklatıda tek tuk lr.sana te· 1 adamları da kılınıçlarına el atıp fiyat tcıııbttwıde aksaltılk oıuyor· 2 - Yeni narh fiyatı esaslı ıc· eden bir k&aan tüccarlar ise; muh- tııı!ilccektir. 
sadüf edilebiliyordu. Halk evle· ortaya atılmağa davran.dılar. Fa- ~u. : kilde tetk&at yaprldıktan sonra temel itirazları önlemek ve kar-
rınden dlf&rı çdtmıycr. kafeslerin kat Veli ile Dunun onları önliye- Mesela tuvm::ık bır tüccar ma· mı tesbit edildH l 1 ·· •• ek· · Amerikaya Yeni 

Siparişler 
ardından bü;yük bir korku ve en· rdc: lını 38 den. dtieri 39 dan, bir 1 Bir defa, c.Ski nadıtan vazge- ~rı~ihm~ru suaukvelnn d ıçınk. pey 
d . . "nd k w •• l"" rd Aw d 'W . d "'O w 1 "ld•w• .. ~t. • b . nır [st sal muua a arın a 1 pey-ı,c ıçı e 90 agı go_z uyo u. - gamız kendi döğüşürken ıgen e ., lan aaLtıgına göre a· çı 1gıne gore, naITiın ısa etaız . . .. . . 
Fakir ıınıf ha'1tın evlerın.:leki te- başka.1arının ite karıımaaına kı· zaımi fiyıwt alınaraık tesbit edil- olduğu kabul ediliyıor demektir. jmr fıya"t.ının yll'kselnesmı temin 
laşsızlığa mukabi_l. z.e~ginlerin ve I zar; _ealdıranların 8:8yısı onu geç· mcık.te'. et ~iya.u bu surette nor· Sonra, peynirciler yeni narhı etmişlerdir. • 

Ticaret Vekaletinin İstanbul • 
lı:nıir Ma.deni ewa ithalatçılar bir. 
Hklerine açmıt olduğu 800 bin do 
3arhk akrıeditif üzerine İstanbul 
Madeni eŞ,Ya birliii Amerika fir· 
malarile temaslarına başlamı§tır. 

bılhaeaa devlet ncalının konakla- medikçe onunla bıle döğü§meğe mal bir ~i.1 a.!mryıordu. Bundan 
n derin bir ıeeaizliğe bürü~ü~ kalkıprıamdc: gerelctir, diye on· eonıa CanJı hayvan Boraaıındaki VllA7etteld Dlakl Toplantı 
kapıların ardına ko! demırlerı lan menettiler. e&tıtların vaeatie& al.ınaca.k, ondan 
k.onımuı. odunlar yığılmı~. Ka- (Arkası .. r) eorua cmeal.Ile darbeıdilere'k tiyat Umum"ı 
c.ın.ar 'V'C çcıcu:kl:n I'{lahzenlere, tctlbit edilecektir, 
tı.\;o:ı araı.ı-:-:na aaklanaccık her MANGAL KÖMORO GELDİ 
hangi bir taarruz es:ııısır.da göz· 
den ırelk ı0lmağa hazıırlanmıştl. 

Fakirlere Süt 

Hava Denemesi Raporları 
Edildi Tetkik Türk lngiliz 

Ticaret Anlaşması 
lbrahim Paşaya uzaktan ve ya. 

!undan mahremiyeti, intisabı bu· 
ıunanlarda bu korku dehşet ha· 
ııni almı~ı. 

Beyazıtıtan itibaren Etmeydunı· 

Dün ya<bancı memleketlerden 
Mersin. yolile deri, Yunanietan
dan neft yağı ve bikarbonat dö 
eüt ve sair ma.dıdderie Bulgari.
tandan 15 5 bin kilo odun kömü· 
rü gelmiştir. 

na doğru ilel'ledikçe ıokaklarda BiRLİKLERİN TOPLANTISI 
ne tuyafctlcri ve ne de silahlan 

htanbul Belediycei ç.ok yerinde 
b.i:r tctebbüele fair aılelerin ço· 
culdu-1 için bir elit tevzi yen yap. 
maia kar•r vermittir. 

l:.Jı, münaaip yer olarak Süley· 
rnani.yeıdeıki eıı&i Ula mcdreaesi 
muvafık görüımüttÜl". Burada bir 
ist.uyon kurularak f ak?r aııelere 
attı dağıttlacaıkıtır. 

birbirine uymwyan küçük ihtilalcı Çuval ve <kanaviçe ithalatçılar 
kafilelere raalanıy.ordu ve cadde· birliği senelik toplaıntısmı ya.pmıı 
lerlc meyıdanlarda davul ve zur- ve yeni idare heyetini seçmiftir. 
nalann ahenıgine uyduıularak hay ldare azalauklanna: Ali y ep- KAŞER PEYNİRİ FlYA TLARI 
kıran büyücek kütleler vardı ve ni. Büıilanettin Tnntavi, Neşet latanbul Beled~eei lktıaat mü· 
bunlar hepsi ayni istikamete, is· Deriz, Abdullah Ömer Midilkli dürlüğü gKla maddelerini kontrol 
yanın merkezi halini alan Eıtmey- firmaları seçilmiştir. manurlan yapukları teıtJdkler ne· 
danına doğru ilerliy.orlardı. ____ .,____ ticeMn,de bazı mağ.azalarcla lüks 

Hızır daha kap~an çıkar çık· KÖMÜRCÜLERİN ZAM katcr pey.nirkrinin 1 1 O kuruşa sa-
maz miKcllah bir kalabalrk etra· TALEBİ ıtılclıillll görmüşleııdir, Bunun için 

Tüdt - İngiliz ticaret anla§maaı 
Kilmrük.lere ~lmifılr. Bundaq 
aonra gümrük idaresi bu anla§• 
mayı tatbik edecektir. 

Murakabe Komis-
yonu Genişletiliyor 

Tica.ret Vekaleti Fiyat Müra· 
ıka!be bürosu kadrosunu geniflet
m-eğe karar vermi§ ve yeniden 
yed4 'kontrolör kadroya alınJnl§· 
br. 1 

Yeni kontrolörler ıbir müddet 1 
fiyat Mürakabe bürosunda staj 
aördükten aonra faaliyete geçe
ceklereir. fını çevreledi ve her taraftan: ıhir rapor hazırlanarak Fiyat Mü-

- Bre Hızır Ağamız geliyor, Mahalle aralarındaki kömür- raka.be komisyonuna verilecek. 
bre ölmemiş yaııyor, dideler pd cüler Fiya.t Mürakahe komiayo- tir. 

l h nuna müracaatle maJ18al kömü-
o ıun ey 1.. .. b" ilcıta l 

Avazeler'.i yükseldi. rune ır m r zam ta ebinde 
Hızır sayısı otuz kırkı bulan lhulunrnıı_flandır. . ..... w .. 

Japon Ma.ları 
Çıkarılıyor 

Dünkü bava denemesi toplan tıamda Vali ve büemler 

Dün Vilayette geçen hafta yapı ,e'kilde ça.lıtmadtldarı neticesine 
lan umumi hava denemesi rapor- ı varı1ml§tlr. 
'arını tetkik etmek üzere idare Bundan sonra Vekalet Scf er· 
amirleri. deneme hakemleri, ala- berlik müdürü Hüeamettin Pasif 
kadar dail"C müdürlerinin iŞtira- korunmada aevık ve idare mevzu-

Yeni İngiliz Ticaret 
Mümessili 

Bir müd.dcUenberi şehrimizde ı 
bulunan lngilterenin Yakın Şark 
ve Balkanlararası ticaret mümes. 
sili Lort Glcenıeoonner'e vekalet 
etmek üzere memleketimize gelen 
Lort Bi.nni.n~m Anıkaraya git
mittir. 

ve ellerinde mızrak ve baltadan 1 Beledıy;e lkıtıeat mudurlugu bu 
baılayıp demek bıçağına 'kadar bua~ta ıtet.k.ild~e. ba~ııtır. 
her ÇC§tt birer ıailflh taııyan bu a· Tcdt&ler neüoeam.i kommyona 

Gümrüklerde'.ki Ja.ponyadan ~ile bir toplantı ya;pılmıt ve bu lu bir kon.ferane vermi,ıir. ' 

damları tanıyamamı~tı. Fakat bir r~r ha~e ~irec~k ve 
Dursun: talebin ka•bulu ~eya ~l hUllU· 

gelmiş malların ithali için yeni bir topları1ııda Vali ve Beledi.ye Reisi Ayrıca umumi denemenin ıe· 
formül bclunlmlllflur. Bu f«müle dok:tor Uıtfi Kırdar, Dahiliye hirde bütün itleri <iurdurduğu, 
tri)re ecnelıerdenıbcri gümrükleri- Vekaleti Seferberlik müdürü Hü· mevzii, mınt:akavi denemeler ya· 
m.i:zıde durmakta olan j&pon mal- eamettin de bulunmuştur. pıbnaaınm daha doğru olacağı, 
!arı çok yükeck ve ağır olan Japon Evvela Başhakem Cemil Ulu- denemele.rdc clmni&'et ve idare 
taıkaeına göTc değil de mÜBteml~- •oyun bütün hakem raporların- am_rilerinin göreceği vazifeler gö. 
keler ve bizimle ticaret muahe- .dan ç~aroığı umumi ra.por okun. rüıülmüftÜr. 

- Ağam 1bu 'kimseler Sadabat eunda karar verilecckltu. 
dönü§Ü kavıgalanna kıarış~p bos· 
tancıların elinden halas eylediğin HA VAGAZl BORULARI 
yiğitlerdir. Son havagazin'den zehirlenme 

Onlar o gün şenin mübarek v.akalarından eonra İ•tanbul Be
elin öpüp destur almışlarx:lı. Son· leqjyeeinin fiikete bir ç.ok vazife· 
ra da bizimle lb:Ie Uak.üdara geç- ı ler tahlmil ettiğini yazmı~uk. Bü· 
mitler ve siz kafese girince bu tün havagazi ~beıkeai font boru
canibe geçip bir hayli uğra§ml§ !arının esaslı bir ~ilde kontrıolu. 

desi olmayan memlelcctlere tatıbi.lc muş ve üzerinde tetkikler yapıl- Vali ve Belediye Reisi dok:tor 
olunan enter~jabl takas uııulü· ı Lnı~tır. Umumi denemede ekiple· Lutfi Kırdar Vekilet Seferberlik 
ııün tatıbikına karar verilmift,ir. rin muntazam çalııtığı, fakat hal- müdürüne ve denemede vazife 

Lort Birmingham Lort Gle· 
encoonner'e vekalet edecek ve 
lngiliz koorporasyonunun bütün 
iılerile me~l olacaktır. 

DONKO lHRACAT 

Dün yabancı memloketlere ya. 
pılan ihracatunız 2~5 bin liradır. 
Almarıt)'aya tütün, lsviçrcye arpa 
~öndeııilmiftir. mert kitilerdir. na dünden itibaııen baılanmqtır. 

Bu karar üzerine güıruülcle.rde. , kın verilen karaI11ara liyıkile ria- alan arkadafl._,rı.na tetekkür et• 
ki Japon matlarınm ithaline baı· yet etmediği, apartrmanlardakı t&ten aon.r:a toplantıya nihayet 
lanmıf bulunmaktadır. ekiplerle ekip şeflerinin istenildiği verilmiştir. 

Ardınızıdan gelüp arzunuzu 
yerine ~tirmek niyazı için bek· 
~rler, dedi. 

Hızır isyancıların yanına yal
nız batına git.meklenae yanında 
ceaaret ve .kahraımanlı'k1arını ya
kından tanıdığı otuz, kırk kiti ile 
varmanın daha müessir olacağı· 
nı ve herhangi bir zorluk karşısın. 
da raatgele toplanmıt ve çerden 
çopten aııah.iarla ortaya atılmı' 
bırkaç yüz k~ilik başı bozuk küt
lesıle çarpıpbilcecğmi düşünmÜ§
tü. 

Fakat bu kafil~ Zeyrekten 
Bozdoğan !kemerine doğru iler
ıed i..kçe sağdan soldan üçer be
ıer kifilık gruplar bu balbacan ta· 
vırlı, metin yürüyüılü ve her bi· 
rinin yüzlerinde mertlik ve azmin 
ıfadeleri okunan kafjleye katıtı· 
yor, ve çok geçmeden Hızırın 
maiyeti yüzü a§Jllı§ bulunuyor
du. 

Bu ıırada Saraçhane çarıısına 
gelrniflerdi. Önde yürüyen Hızır 
durakladı biraz ilerde birkaç ki
ım.in bir adamı sürüklemeğe ça· 
lıştdtlarını ve biıicaç herifin de el
lerindeki baltalarla bir dük.kanın 
kepenklerini kmnağa aavaıtıkla· 
nnı gör.mü§tü. 

Hemen ileri atıldı ve bir ,,_naf 

- T~kftr ederim, dedL Otuz beş yaşına 
geldiğiniz zaman size bu açık eöı.lülüğlliılkzU 
hatırlat...,atmı. lnf&llah o zamana kadar de
ğl17mez n bu gt.kzel tablUlf lnlzl kaybetme-L· 
~lnl1~ '.Se yazık ki lnunlar bUyUyor. 

GUldUttl için hem utanınıt, hem de kız· 
mıttım demek kl kadrnlann böyle aev&ilert· 
nl söylemesi gttlUnç blr şeydi. Haf•"- c1aU 
öğrenecek ne çok şey vanlL 

o halA ekmetlnl yiyor ve aküne devam 
ediyordu: 

- Demek ki karar verdlnlz. MDla Vaa 
Hopper'e yaptıtmız şeyleri bana ela 7..-eak 
sıruz. Ben de yeni ldtaplardall ll09taamm. 
Salonda çiçek olsun lsterbn. Yemekten son· 
ra da bezik oynanın. Çay natlertncle bana 

arkadalJhk edeniniz. 
Fena halde alnlrll ldlm. Bu her llalcle pek 

tabın:, aotuk bir taka ldL Kendisine 11.lç ya
k11Jmıyan bu sözleri niçin bana aöyltlyordu' 
Halhnden hlAlerJml anlam19 olacak ki beni 
bu sözlerle u.em etti: 

- Hayvan gibi hareket ettim, beni affew 
tllnJz. Bir lzdh·aç tekllft böyle kabaca ya
ııılmaz. Hele alı.e böyle bir teklif ancak 
uzaktan relen keman Mı8leri dinlenirken, ar· 
kanu.da beyaz, uzun blr eavap, ellnlzde blr 
gtll oldutu zaman yaptlabWr. 

Vah, ır.a"...Uı yavrucutmn- Ha7allerlnlz lrıep 
kınldı, detil mi f Zararı yok, Balayı ııeJaba&I 
için slzl Veaedlle Sötttrtlrilm. El ele tata.-r, 
gondollerde gezeriz. Fakat bu bal ayı aeya-

ÜZÜNTÜ ............................................ 
Yazan: Dafne da Maun. - 16 - Çeviren: Rezzan A. E. Y.ım.n 

'-----------------------------------J batını pek uzatmayız. Çünkü bir an e"-vel Hl· 
ae Manderlf"y'l l{iMıtermek ltıtlyorum. 

Demf"k ki m~hor ManderleJl bana göe· 
~reeektl. Bütün hu ııazıerl hakikat olacak 
ve ben onun ka"91 ohM'aktmı. Beraberce ya· 
IJIY&eak, beraberre bahçede dola.şacaktık. Be
raber sabah kah,aJtıın edec:-ektlk .• 

Hayalimde YIM}&ttığım tatoya güzel bahçe
yi eörttektim. ÇneukluJumda satın aldığnn 
reelmll kart (IQ!'tal demek ki bıtlkbale doğ
ru bUmJyerek attıtım bir adımdı. 

Hayalimde hin türlü şey ranlanıyordu. 
B~ok lnnnları gör. önüne getirlyortlwn. 

Bunlara beni koeaın takdim edecek ve: 
- ~.annedentem Mlııls dö ~·ınterl tanımı-

yoraanuz. 8lze kendl'llnl tanıtayım ... 
Diyecek. Herkeııı bana Mlııl8 dö \'lnter dl· 

ye hitap edecek. Çünk\1 ben onun kanıır ola· 
catun.- GazUmlln önüne bUyük bir yemek 
odur geliyor. l 'lrmi dört kişilik bir sofra 
kuruhnuifo Ka11ımda Makslm oturuyor. Saç
lanma çiçek takmıtım, Herkes benim şere· 
flme içmek üzere kadehlerini kaldmyor ... 

«Yeni gellnln tereflneıı> diyorlar. Maluılm 
yemekten sonra yannna y&Jda9arak: 

«Seni hl~· bu kadar gttı.el görmemlftlm• 
diyor. Her tarafta çiçekler var, 0talcta gtl
ı.el bir odun ateşi yanıyor ... 

Bütün bu tatlı lııtikbal hWyalartle me,· 
plken hlnlt"nblre Ma.blrnln aeslnl doydum: 

- Ml!ıls \'an Hoppere ba\•adJııl ben mi ve
reyim, ıılı: mi söylenlnls' 

l'eç<'teHlnl katlayıp tabağınm yanma koy

du. Bu söı.Jerl, benim için bir bomba tealrl 
yapan bu ııtizlerl ne kadar kayıtBJz bir ta
,·nrla tıöylüyordu ! 

- Hlıı; 8Öyleylnlz. dedim. 
~nnra da: 
- Kim bilir ne kadar ktZM'aktır! Diye 

llA\"fı ettim. 
Sofradan kalktık. Ben fena halde alnlrll 

,.e Juzarnu,trm. Her tarafım titriyordu. Ma· 
sanm yanında duran ganona bile: 

- l\lls ile ben timdi nişanlandık yakında · 
evlenet"eğl%.. 

Demeelnl bekliyordum. BöJle bir f8Y lif· 

lemedL Hatt& bana da bir kelime aöylemeden 
balkondan lçert prdl. Asansöre dotru ytlril
dü. Kapıcmm önünden geçtt. .Kaptc1 b89ını 

kaldınp bize bakmadı. Benim yakmda MI· 
als dö Vinter olacatwmı, Manderley '8to8un
da oturacafımı, hentlz klmaeler bilmiyordu. 

Aııansör bizi tlııt kata ~ıkardL Koridorda 
el ele ytlrilyorduk. Birdenbire bana 10ntu: 

- Kırk iki ~yon. Beni keadinlze nl9 
betle ihtiyar mı 11ayaramız? 

- Hayır tamarnlle akılL.. ~ adamlar· 
dan hiç h09laamam. 

- Sanki genç adam tamdnuz mı! 
~-ap vermedim. Oda kaprema ıeJm1'Uk, 

tebeMUm ederek bana dedi ki: 

- Şimdi bu meseleyi halletmek IAzım,_ 

Siz bana bırakmız. •• 
Hemen evlensek ne olur' Sizce bir malı· 

suru var mı f Çeyiz fil.An gibi U(m& f8)'lerw 
lfl mr.tJgul oımata kalkmayınız. Onu sonra
dan yapanınız. Hemen konaoloabaneye st· 
deriz. Konra da otomobille Venedlp, yahut 
da başka bir yere gltmetf tercih ederııeal.a 
o başka. .. 

- Klllaede 4Wlenmlyecek miyiz f Beyaz 
selin elbtaeııl pymiyer.ek mtytm 'l Etratımıa 
da küçük çocukw ve gl .. -ıç kızlar olmlya
cak mıf 

- Benim bir kere daba en·eıce bu fflkllde 
evlelımlıt oldufwau UDUtuyonıunuz S&llba t 

(Arba n.r). 
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Hadiselere 
Tekad:Iüın 

ırefahi.ır iyi bir şey d~ 
ama, gazetecilik ha~~ 

övünmcğe yer vardır. Heli 
övünmek haklı olursa.·• _A: 

16 ikincıkanun eaY~ 
«Anlayana ııivrisinc'k şaı, ,i.i!' 
mayana davul zurna az> çtf 
Habeş İmparatoruna davul '
dıran karikatürimizden d?~ 
sonra, yani 20 "kincika ~ 
Kassala nın düştQği.inü ve İl" 
Selasiye'nin HacbC§istand• t__., 
asını halyanlar aleyhine '7"" 
landır'Clığım haber ver.iyoruJo 

18 ikinci'kanun 940 şa)'~ 
ortadaki sütunlarında bir ıi"". 
vardır. Bu resim Libya yel ;; 
ınin Jngihereye yardnncı lf 
Şeyh Sünusi,ye hürmet V'e,.ı
zımlerini gösterımeıkt'edir. JP!. 
yan ale~-ıhtan ve İngiliz l ~ 
Araplann Libya hareki a;.ı: 
düşmanı içeriden vuran Jll~ 
la~ yard.j.nları vardır. B11 ~ 
koy<!rkcn ltalyanlann .bir. ' 
gün Bonra dü~eği vaz~. t 
bellür ettirm~.k. Ayın~ 
çünd"C, ancak beş güncük ;JJ 
Tobruk"un dü~tüğü!lii biıl4J1111-
ruz. 

19 ikinolinunda Brenne' S 
çidinin rcsmin:i ve~ruz # 
yoruz ki: rJ 

«Son .zamanlarda pllP , 
graflarda İtalyanların ~ ~ 
jimini muhafaza için ~ 
yardı!Jlına ihtiyaç gö~ 
diğer taraftan da~~ 
dinde nakliyatın dunluiU . 1 
riliyordu. cRadyo ~~ 
İtalyada ordu müntesipl'P"., 
fafiat partisine girmeleri .,. r 
dakat yemini etmeleri dıi , 
rildiğini aöyledi. Bunı.ra i;.I! 
rak, Brenner yolile İtal~ 
man askeri aitmeie 
hakkında buıünlerde haı..t 
luse buna hayret ~ 
mnchr.ıt 

Ve 2 1 ikindkanunda 1-1~ 
Mus-solini mülakatının ~r 
giz mahiyetini, 22 ikin 
da binlerce asker anasının 
sollni'yi protestosunu, 2 7 • 
4c&nunda ıimali İtalyanın 
..soi.ni';>·e aleyhtar old~ 
ikincıxanundfl Almanıarırt 
yada yerleflTleğe başladık! 
.Mareşal Graziani"nin azled 
haberJc.rini verirken ha · 
ıhayret etmiyoruz. • I 

22 ikinoikanunda birin" 
hif emi.zın orta sütunfanncl• 
giliz topçularının resmini " 
ken: 

«Tobnak'a lnailiz uA 
batladı. 'l ayyareler de ~ 
talyan1an tea&ım obnağa 
eden beyannameler • 
dı.rlar, Bardıya &amİzoOU 
detli topçu aletinden ve 
tazyikten 90nra atılan be,~ 
meler üzerine tealim olnı......
diyoruz. ~ 

Ve ~obruk'a. aynı ~y ';1_ 
dığı iç.in buranın yaıtında t 

olmaaı lazım gelc!ığini ani 
ruz. ~ 

Hadisat bizi trJpip eıoıi7; 
2 3 ikindkanunda, yani b~ . .., 
sonr.a To1mı:ıc"un düştüğiiııU 
ber vcr.iyoruz. 

2 6 ikindkinun sayin~_J 
rinci aahıfesıne göz g~ 
cDCTne de )"Olcu> d~ye bı.t 
lığın gözünüzıdcn kaçması.,-
tiınal ve.nni,yoruz. ti, 

2 7 i.kincikanun.da « T atıl '/ 
eıdır> diye Enver (P~~ 
T ra'bhu harbinde De .. ~ 
gönderdiği bir mektubu~ 
sini nC§l'ediyoruz. 29 da ~.J 
ve 31 de Der.nenin düıtiiJ"' 
haber veriyor)lL . I 

28 ikindk&nunda cC .. ";/ 
aca:ba uzaklaotınldt mı]> tt-' 
ğimizıin e~tcei günü Cian.O , 
caye Vekaletinden gidiyor·• 

Daha da sayabiliriz.··~ 
Cumhuriyet rejiminin. . ~ 

gazetecisi olmasaydık biıl I 
veya kahin diye mahkenın' 
rirlerdi. ,,,,,,,,/, 
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PERŞEMBE ff 
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111 

VATAN 

GAZ 
Korkusu 

Bulgaristana 
Karşı Alman 

Tazyi i 

a 1 

H:tl2re GalebJ için 
Hitlerden Fazla 

fstihsa: Temin 
Etme1' Lazımdır 

Bir Adam Kaça 
Öldürülür? 

ı-ıeuu zamanında muharebelerde, 
lıarbln bütUn mn.ıırafı öldUrUlen aıı

l<erlf'rfn ltstünc taksim edlllrııc iilü 
bayına bizim parıınuı.la üç llm gelir· 
mlş. l'nni o znmnnlards hl.r dllşman 
öldiirmck üç liraya mnl olurmu.!} .r.·a· 
polyon zamanında bu bedel 6000 11· 
raya, Amerllm dahm harpl rinde 
JD.000 liraya, <'lhıın harbinde 42 bin 
Ural çıkmıştır. Bu harpteki mas
raf ölü başına 100,000 liradır. 

Kimyager Profesör u ett•n 
Münşi Hayır Diyor 

Ve Sebeplerini Anlat yor 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 

A lmanynnuı Bu!gal'is!an 
.. · ık" · tek· uzerımddci tazy ı.nın 

rar şiddmlendığı hnher vıeriliyıor. 
Yine bu habere gore, Abna~~a 

· setıne Bulgar2stnnın mihver sıya 

) azan: 
Vende:ı L. Vilkie 

ta.m~ile iltihakını ~?r. ve bu 
taleb.iru kabul ettirmek ıçın Bul-
:gar ton'T'ak.lanına asker sevket- · · · 

r· Bana Cumhuriyet. .Jl. Bl"tısının 

Amerika Cumhuriyet pa~isi 
Cumhur Reisi namzed;__ 

rrıek üzer.eclir. e _ .ı ld - aman 
'"t etm - namzetliği teklif cu• 1~1 b7: 

Bu son ha:ber tceyyu li b !ka:bul ettiğime daır ır nu· 

Ada.m öldürmek Jçln sarfedllen pa· 
ralar, adam ya.,atmak için kullanıl
nydı dl\nya yUı.Unde oe harp, ne de 

harJI sebebi kalırdı. 

mi§ olma'kla bcra~_;,,. ~e:::~ tu~~~öylcmiştim. Nutkumda de- ı 1 
Sofya üzerıi1de taQ"•"'ını .. 11. l\follcrln şöhreti birden blro yıkıl· 
dıg· ı mu:L•·•·a!ktır. Bir ıkaç gun dim ki: k nı k üz.c:-redlr. ırran 17. muharriri Pi-

Mo:yer, Mezarmda 
Hucuma L'ğrayor 

~...,. _.ı.... ı ın cDiktatörlükler neden uru: 
evvel, ıbazı Bu. r ~d: a~'::cc lur? Merkezı hlikUnıet .. o.~orıt.eıerı yer Luls e\'lt'Jce bu şöhre~ hücwn 
hükumetten. bır mı.ıu ed ka'barryor. Çurrku mıllet· etmişti. Şlmd\ ayni ittlhamı Mollyer 
Hitler"lc K-ral Bom arasında ne- n en r d" .. CCml)etl umumi kAUbl B. l'eUt de 
1 .... konu-·ı..ı .. <nınu. Alma~da~m ler zaaf ve aciz ha ın~ uşuyo.~- tekrar ediyor ,.ediyor ki: Mollyer'ln ~· ,. ............ - - u 1 A .. ,. .. k kuvvetli mılleder nur 

Amerlkrı Bnhriyc Nazırı Albay 
Knaks, &'CÇenlerde Hariciye cneUmc. 
nlndc, Almanların İnglltcreyi isUIQ 
teşebbüslerinden bahsetmişti. Bu n
rada demişti ki: <Almıınlnrm bu nuı.k 
satıa genlf ölçüde zchlrll gaz kul· 
!anmaları ihtimali vardır.> 

Bu harp başlamazdan evvel, harp 
deyince herkesin hııbrına en evvel 
z hlrll gaz gclirdl. Halbuki şimdiye 
kadar Avrupa harp cephelerinde hiç 
zehirli gnz kullu.rulmndı. Knrşılıklı 

bir mUtareke varını,, gibi kimse ze· 
hlrll gnza el sürmedi. Acaba bundan 
aonra da kullnnılmıyacnk mıdır! 

Kıymetli kimyngerlerimlzdcn ordi· 
naryüs Profesör Nuroodln Münşlye 
bunları sormağı faydalı buldum. Ken 
dlsini Ayaspf41adııkl apartmanındn 
ziyaret ettim. Beni bir mm adamı 
nezakeUle kabul etti. 
MUşkUlUmü anlattım bana şu lzn· ı • Avıu:paYa ogr ar. '""" l meşhur Amphltryon eserini Comcllle cenup • şa?IKı ı... ıista• ola:b:ı:. ve ancak çn ı n v~. yara-

bır" tfta~·... halinde. Buı.scka . . ~ eti" l a.. li > ynzınıştır Hı altına Mollyer'ln hıua· - Almanlnr bu harpte ze!ılrll gaz ... ••~ .,.,,n tan "'·damlar kuvv_ ı o aı;ıı r. 
nm naıtiliı ön:üne gcçnt .,,..... ... sını ııtnnşbr. kullanmıyaenklardır!. Bunu ıslze yUz 

hati verdi: 

:n- ..:ı.ı bu" ,. _-1L'- nJdı;."w sor- Bizıim bugünkü ihtiyacımız çn- l\IOll"Or"ln ı,encU el ynzısı Ue bir- de doksan dokuz buruk ı ..... -Und 
.... IS"' ~euo:u- .. e.--- lı.,maktan ve yaratmaktan ibaret· " " n '"'" e .rnaytı karar vermeleri. d~ bunu :ır lmç !iatır yıu:r.n bulunmW}tur. Bu bir bir kntlyeUe iddia cdeb!Urim. YUzde 
gösteren diğer !bir delild~. .. tir. . L d" ik" suretle mey-• Jngı1terede tetkikatta bulunduktan sonr Roosevclt projesi Jclıind~ iki tmhrdo bl~ok lmlO. yanlı~ ''ar- yarlnl ihtimali de sadece Almımln-

F.Hhakika Hitler - Bor mu· Hıt{Cr u~yaya 1 1 
dü ünccsini söylemek üzere Amc riko.ya dönen Wendell Willue 1 dır. 1ınlA ,>anlıı:ı y pan bir adam o nn <Bir dellllk> edebilmeleri ihtlma· 

ı ı_ ' la 8*'•si muam· don ok~ı · . .. f ı kı)mctll manzum escrlcrl n1151J ya- ildir. Yoksa bugtlnkU vaziyete göre •İı:r;;atı son ay .1:1n aık kalmış. Evvcliı dcyor kı: cHur çalışma. ve her makısat için verimli ve a- ' mcsi ve onun say~indc ıtaeavvu· 1.ar?- buna lmkAn yoktur. 

bual~~tm:n üz~~ck ~ ~: lar, scrbc:ıst te§Cbbüs, scr~es~~: henlcli bir su~te .. işlemelidir. rn hi~ sığnuı.y~n bi~ tnkı_m yen~ cıornı>11le kemli yazmak isteyip - Bu lmktı.nsızlık neden ileri &"Cll· 
d. . t.-cfsirler yapdabilm~ aanuf orta.dan kalkmalıdı · yoksa yalnız mılli mudafaa mak. anayı oubcten yetı§meııı hang1 de tnu:ııııı altında neşretrnt1ıe tcldn· yor? 

ımın F ıc': muhnikkak olan bir yanın her yerinde hükumet tara· satları iç.in verimli ve ahenkli su- p.Jnna sığıdırılabııir i (Otomobil) dlğl ~~terin altına Molyertn imza· ...!... Gıız Jstlh.sall bakımından ..• Ya
tır. ~ Ai:mnn • .Bulgar tema- fınıclao .ko~tr<;>l .akına a~~~k~~ rette çalı~ası nasıl beklcnebiliri diye ortada _hiç bir ~~unesi bu· 1111 hn!mıştır. Arnlannda bu mak· pılan lstattstıklcre göre dUnyada en 
::~a Alma~a lehine bir n.ctic1e esir cdilmış ışçilcrd~ Fnınsadan Örnek Almnlı lunmayan bır motorlu ar bayı 11tı yapılm~, 1638 sen inde Ro- !ru:ln. zchirll gaz fstihsnl eden mem-
cld':!e -~.:ı:ıcııncd!!:.!.ljr. ıBunuB~}.· md kont.ıolun.a bagh ~rmaye- F ın aU'kutuna sebep bu imai ıçın b.r takım cüretli serma·' men şehrinde bir mokovele yapdmı .. lcket Amertkndrr. Ondan sonra Rus-ou ~...... ın •. -•~•. veni bır nizam ranaan • ı. • . (L- rd) d d 
.b b b hiı:; bir zaman. !er.den murcıwr.ep " hakikati görememi§ olmrısıdır. Y~ eanıp!ermın •O a ın ıı Mbll ·erin nsırlRrca Urcu öhretf ps yıı gelir. İnslltcre de bunlardan aşa-
~;a:~C:lııs de vazıh öir safha- kurulmalıdır.> b So 1 roc Jngıhz &anayıi buh· bır adaı.na serml1ı)'e vermclen bedllmok Uz.e.redlr. Bııkalnn mUdafa- ğı değildir. Hem 1918 harbinde zchlr· 
Ya da ,.~•karın"" dcğınnd"ldir. ••fuz İkinci nokta olarıı.k ta,ed u yde· ndn sene.: ... ide ·urtuıur ·en Fran. he.ngı nevı pliinıa temin edı1cbi· a<!ılarr çıka~ mıf il gazm iyi bir netice vermediği gö-

:r "" • ] ve barb e e e ra an g\-o ' ı · ' c._ • d d b" d Bu iıU"barlıı ba,şla e, nu • ni nızamı zor n . ~ d k t devam clmİ1İır. f ran· ır:· ..x;;rıpps a ın a lr a a.mın rUlmUf ve anl şılmıfltr. 
~tler buhınan. on bütün dünyaya kabul ~t!ır1!;1e1~.e :~ :ı~~y~i tayynrc gı'bi harp e§· yeni kurduğu ,gazeteyi yiıri.ıt.mek dafaa mak.sndıyle daha verimli - Acaba Almanya bu sefer bizim ~:,Tulgar mebusunu~ hleiı. ~-~: aunottiğini açık.tıın açıga aoy u- 1 nmakla beraber euıha için muhar:rirlermc ve mürettip· istıhsalat temin etmesi, her §eyden bilmediğimiz bir mahiyette yeni bir 

t" iyaset.in.e dair tenvır nnı. ı- yor. ~pam ayı yapmıt'kta da acız !crİ!_le kend1 kaz.andığından fazla evvel ruhlarda iyi bir seferberlik öldUrUctl veya uyuşturucu bir gıız :Ckn. Bu!gar _efkAn_A~~eıyeka: Bu ikinci meydan okumaya cc- .. t us ~ Fransa !hükumeti, ücret verımesi hangi pıtına sığar? yapmak mesclesıdır. Diktatörlük. lteş!etrn~ olamıızlar mı? 
,.,_..;.., c:AtınU diye tank tayyare, top yap· goo ermb . . · f o·· ·· · · -_J b"" •. f k k " h"11- · \m ~ Bu d U kUn d .ıı-1 1 ÇUnkü sinlnı de bir ıı5'0JJ'aeı . vap ' B • poıiı.u.a oyunlarıyle ve bır sını ı unya yuzurwe ulun muva • Jer ol uvvetme aAUll o aga - a m m e

0 
.... 

bul adileyilir. Bulga~ r, ~as: mağa kafkı~unı~ lbuliuyoruİ. d& diğer sınıfa kar§l mücadele ettır- fa'kiyctn yenuu~ıerın k~ynağı; icat ç.nlı!lır. Oeunokrasi ise ancak ka• bugüne kadar her tUrlUsU keşfedile
sa 80111 hadiseler üzerıne •. m~a nu ç~k :ı:a~.an evve ya~ma 1~4~ me.ıde vakit öldür:müştür. Da- dehuı, tcşchbü~. cüret ve sergÜ· nna; yolile ve ruhlara güven bilmiştir. Bunlnr aro.smdo. mUthi9 şo
kil mihverden uzak ıbır sıya• Hatta bug~n de Y~P ~t::: iri • ladier ve Rcynaud, iş işten geç· zc§t zevKitlir. Böyle kuvvetleri salmaık suretile verim tornin eder. kilde öldüren, sis ya.pnn, yara nçan aeı :tırnak arzusunda.d~lar. F:~ çok ~ızlı .bır surctt~ un g § 1 tikten sonra mü~tcrc.k imza 'Je masa başı planlanlc hare.kete ge· Hükumet İ!!te ruhlardaki bu göz yaşı dölttUren, aksırtan, öksUr-
k t hUk\unetİn bir tar tan mcmız bır zarurettir. neşrettikleri bır beynnnamede şu- tırmeğe hiç imkiın var mı? sulhun, bu emniyetin ve bu kar· ten gazlar vardır. Bunbra karşı ko-a~ bir torafıtan da A~~- t~- Fakat ikinci t~~de. ~ar§l gele. nu itiraf ediyorlar: ~HukCımet, ~nayı hayalı başıboş bırakıl- şılıklı sayı;ının beıkç" i kal bihnc- runma imktuılan bulunmuştur. ln-
y&i arasında kaldığı goruluyo • bilmek iç~ aml lbırın.cıauıe cevap muhtelif sı~ıflar arasında ahenk mağn ebette gelmez. Uuzene ıidir. Bunu yapabumek iç.in bita· giltercdc artık köpekler bile maske· 

Ahnaııya, BulgariSt.nn~~- v~rcce!.k .~r haJ.dc ?u~uh~ıyız. ve anlaşma kurmağa muvaftak o· muntaÇtır. 1:.fıatun, Mııattan dört raf kalması, ancak umumi men- lenmi9Ur. Cephedeki askerinin de 
!eri kabul edilmediği ;t ed.ı b"c Hıt1er bızım ~llenm_ıze . ucu?1 lamamı:.;tır. > a11ır evvel yazaığı (Kanun) a~lı fnat'C bağlı bulunması, kırtasi maskest var. Hiç bir gazın tesir e-
asker yürü:l.nckle tchdıt e t• ediyor ve kcndı ku;dugu .~ıst.~ın Bız efe bü,gifn aynı h deyiz. ıtu.pta dcmıttır 'ki: wıullerin istihdadını devam ettir-j dernlyeccği Yolda. eczalı lAstlk elbl· 
lir. Fak R~nya, A any~ daha verimli. oldugunu. "?~d':Jır. İstı.'wal iıılcr:ndcn pek uzak dıi§· cH.:rbırımızıe olan alı veriııi· em ve kendi hesabına mana- Bclm '\'ar. Hcrhrıngi bir yeni gazı 
ile dost ohnanın da ay.nı a1dbe~ Ş~i. Ame~ikn ~temının ek b~ tt.ı~. B. Huzvclt'ın kurdugu eye- miz hır hw.wnet tzmıfınaan tan· :zC:üfuz iddialarına ginşncmesi nihayet fehlrlerde Jçullanır. İngiliz 
kabul ctmeık old.u~a en can 

1 

ver~l~. oldugunu İ!\lbat et:m ! ni gid~>. istlhşali hiç bir zaman zım edııl:rıcge muhta91ır.> lazımdır. Umumi hayatta verim qehlrlcri hnlkı gaz tehlikesini çok 
bir delil d~~ .ı:nici.i;? Bulga · tA• rıc du§Uyor. \ tC§Vik etmedi. 1strhsale ~ehb~r. o· Bu ha.kuat bugun de değı~me- temin edebilecek vasıflarda hü· evvelden llnlcmJşJerdlr. Hem önleme· 

Bunun ~clir kı, d " . . lktısadi Sistem Ccv§Ck Olursa ••• lo.bilecc'k aclamlnrfo bır duzıye mistir. klımet kuvveti, bir m.~Llet.~ her mlş olsalar da bir miktar günah· 
w er müstakil ve ken LS1Il'l do""gwu ""!Ytü durdu. On! rı hatkın C bri Çalı•madan Hayır Yok kıınnını, her sınıfını mwıavı suret· sız hıılk öldUrmekle ne netle alınır! nın. eg cak bir siyaset u · h 1 w ırnız tamam o- ~ ' " · k f Belki birkaç yüz kişi öl Ur, fakat maocraya atmaya · • A e.rı azır ıg l ik.t ac1· gözünde kötülemeğe çalıştı. Ka· S .. 

1 
. ttukl 

1 
te seven, kunaeye artı ne ret 

kullanmak istzyo~ Alman tazr- l:ibilmesi için on.dan cvvc ~ ·' nunların tatbikatını eenmayeye . nn yıcı er.m tu arı yan 1§ duymaY.an. hiç bir sınıfa imtiyaz bundan bir ~Y çıkmaz. 
Yl.1_.ıne m·.n.a.·-."". et1e cevap ve · t-...,izin tcsiılli ve kudretlı bır k '-'ll d"'kt" bır yol, 1ş1:ıy1 fazla çıılı~makla . • L t v~ ..önülc ba.k- - Gaz hnrbi diğer ıdlAhlardan dn.-ıı;. UA ........ 516 ......... d C zarar verece ~e:ıo ere o· u. f l l d w I vermıycn. ınn ır ~ .. -
....... ı· beklenchilır. 1 seklde i Jemesi lazım ır. e:ar.e· . Ahenkt" aza venm a ın ıgı~ annmn nrı· ma an bir kuvvettir. Milli birlik ha tesirli midir? 
.. -FRANSA MESELES . s. 4k ıllllJ§o gevşek bir iktısn4ı sııs- Saadetin Yolu d il' k" dır. Amenka ı~çııerı federnsyo· Y k b hta bir ku~e dıı.ya - Hayır, diğer ıriltiılııra hiç bir 

·· de ~'......ır dayan"n ••keri hamleler de ;u,günkü h~Uınct. ryobr ı: nunun haklkı vardır. Mılli mudn- anu._ kuru rul ve dev"- cttı" rı" lı"r-. Ust" lU"U d Jrt G h nh Al nyanuı frnnısa uzcrın • ....,. .. e ... ....,. w h H k asag-ı vazıyctte uluw . l" d . . narnK u ur ..... .un b c yo ur. az em p • 
ma . . d n · snfhala- e·--'l- ve tceimi.z k lma1ıa ma • c a~. ın eı: . • l d ha faaya ııit ım.a atta n ışçmın ça-

1 

Miüi birlik, netice itibarıile, her il, hem de maliyetine nt.sbetıe teslr-
1d tazyiklerın~ .. e ye 

1 

B linin gk" vv-;- nan uçte bırı nz pay a()yıylor,d ' a ll§ma ıkudretı zorıa aıııımamaııdır. d k lbm" d-1...: hislere de slzdlr. 1''ıll bir menfaat temin cde-irdiğini goruyoruz. er l umuur. __ .ı,. almalıdır :ı> e ıyor, . b bak md .ı d "" vatan şın a CAı ' 

ra g eddcden Mareş& . 1· ık" h "" ' umct bir tank ~ pay . l !:>anııyı u ı an ununa uzc. k • "t menfaatlere de en mez. Ayni zamanda gaz uzun bir 
taleplerini r - '"ev-1...ı ''e• Orye un ı u~ f b ama f~ir halk daha ço - pay a a. uht "'tı F--• rnlı nk ese ınc aı 1 tldd t h-ı cd 1 

Al anın .... cw • a . ediyor. Tnnkı yapan a • ' daha fakir bir hale ne m . a ... r. ~a r- ;m ' U)"g\ln sistemdir. lctı di verim m c mu '"8%11 ı cmez, çabuk 
Pctain" e mailY, __ .ı, üzere Pa· sıp rış_ _ c....ı.. ika! ra derhal par· ca:k >erde faz.la ıstıhsal manasına gelmez. b d -üksek dereceye rı. bozulur. Dnlma yeni yapmak leap C· 'l "..+ı"r Bunu a1iIW'A .. rikn dı.gcr ııı;ur a d "" u·· tu'"r Z f . u saye c en .> • rı ml11· •. M Laval"le gÖTU~- . işi . mck mecburiye- u:m ti • . • • "d" B ona azıa ç.alıştırııan ameıenın k 

1 
B usulk iktıaadi verimi der ki ta.bit hiç blr vakıt l!yik[le 

rise gitmı.ş :ı~ . ·1 Darlan V«dhy- ça sıpar erı ver. l nda Ben de eakiden ışçı 1 ırn. en bir müddet sonra daha az verim arı ır. u ek şk • aahad k · stok temin edilemez. Gıız, 3 • 4. ay-
mÜ§ olan Mı-'1lıra tindcdir. Bu ıpıırça ar a~ı Cı· de kolumla çalııtrm. Fakir halk.n vermcğe başladığı lngılterede de, tcmi.n.edera a erı a un• da yapılıp sarfedllmesl ıtı.znn blr 

d .. Ü"'tür mesela cıvata-lan ele nlalnn. d-.._a rnk kıızanma.sını da ben de A_._ 'd d .. .. .. t ·· B se hızı y-ene.mez. 
ye omn ,. • b ada P Ln- fa'brik t~ harman ma· ıın .-

1 

unallLfa a a goruımu ur. u H"tl r'l Bo Öl .. maddcdır. Bu ko.yıUıır dnlrcslnde her Ahnanyanın. u ar · ' td.rar vata 
841

' za ki k- ··ıcr isterim. Fakat bu gayeye varma- n~t da bir milletin haktiti men• 1 e e Y ÇUJme hUkQmct gaz harbi yapabilecek bir 
val"ıin v~ kabinikesteın~ulundu· kinden, çel~ OGll arı, op;w nın yolu, bugürıikü sınıf kavgn~ı faatleılıle ilmin öğrottiği caaslar Hitler" e kar§ı devn.mıı bir cm- haldedir. Yine yukarıd da dediğim 
n)ınması ıçın ttıZY. • ş·· h-ız· ve sulh ~le.nne yarayan aıgkelar degvildir. Ahenkli ve verimli bır ve ; .. .,.inin insani haıcıarı arasında niyet kuıımak ist~r muyuz} To. 
.. ı:...0r up ...... l~ · ın cıvata yapm .... 1 ~" • b' d d h"l I gibi, gıız hclc Almanya için fcvkalA· ğu da haber venı .. _, · · h... mamu u~. ıç . ilin ki imal kud· §clkildc çalı~u:tır:. •. .. hiç bir ay•lmılrk yaktur ve olma· tııliter m.zımun, ~ • .. e 8 .• 1 0 • d bir slllUı teşkil etmez, çUnkU A· 
ki bu talep, ~ar~l -~:.,tanın alı~- meşgu!dur. D~ . d nk • ı Fabrikaların mudur ve mu· malıdır. duı;jumuz halde butun dunyayı merlka birkaç misli çıkanyor. Hep-
a. · eskı bır n~·· retinin onda buma e ta cıva hen.dlsler.i de niha)"et maa~ alnn S . . _ı. J. 

1 
ea"U' etmesine miıni olmağa azmi· l.\Ume:tıne k daha ctıktır l d b" emıaye ve ışçı Pıc:& :11:0 ay an- D k . ,.ı il sinden mUesstrl c:ıklsi gibi kurşun-

"çin tnvassut:tan ç.o t.alarına ayır,a • h""k" t i,çiler<:lir. Bunar arasın a ır l bT Z t d k . . miz var mı? emo rası 1'.J.Ca c- dur. Bununla beraber tedafüi tcrti-b&a!aı bir man~ tazammun et·l fabrikanın im~tı, . u ~e müsterek menfaat vardır: lmaltıtı haşnhı ır.:...-: ~~ k~l" ob. rasınlm ru· rine hmncıt etmek. istiyor ımu- bnt bnkımmdnn her türlü lhUmnle 
"i'A Öy bn Mar~ . · · lkırtaeı aistemı ve: ~ . kii l lb. ih l koy• u, er ·~- ııı.nen ı ır an a~a-m~tedir. le o ~.: mahz~r daır~lerınrozuli müdahaleleri yÜ· verımlı ve r ı ır n e ye vnnlmasını icap ettirin. Ecer yuzi}. k . d "' eli lm karşı zehlrll gıu: me.selesinl de göz 

bunu kabul etmekten· r La.val keyf ı ve ılmı ır Aynı mak... bir memlekette sermayenin ve;> a atıyorsa ışc ort e aarı a. önUnde bulundurmak ~znndır. Zirn 
.. zdj Halbuki ı-ilet'r.C zünden zaten sars ~ 1 Bir müşterek dü'1Uen vardır: . . . h "" kA f k d ' h Jryız Kunı )nfla çok vakit kaylbet. serbest hıı.vadn buhar halinde olan bugo~e A;_an .c...,·ı·rı_....:_in, Fr.an• o _ __.:ı. ın. tanklara ma us cı· p !"tik lık ıLtik&.r veya --ekil· ışçının vıcya u wn~ ın ·en ı e- ik K. lAf karın d......,unnaz. Üs 

gun /"v.1111 
1~. ·rc:.ıu1•. mab-e· fa'oru.an . . d h fazla bir <> 1 act • ın • -r sa:bına inhisar kurmağa çalıştığını t · uru il -.. . • gıız tcneffUslo ciğcrlcrimlze kolıı.y-d-~-· l bir tiJnSa ı .., ..... taları iınııl ışmde. a al beki - lasyon yolıyle zahmete gınneden .. " . d-.A. l h · ı.ı-ed b")" . tümüze ıbir ünifomııı geçırmck hkla "ırebillr. Ve i'"lmlzde tahribat s~ . .aı can ı _'--dır. Onun ... ::!-+ mesı nası e . . . d l goru~enız =na U1'm c: ı ırsı. d ::.:.ı .d" B b lm I <> " t -~- bulumn-"" •ararlık gv_,.er l · · · a kesesim ııpren a am ar··· · · ....... l-'!. •• d •- · kA fi eısu ır. era er 0 :yız, yapar. Tabll pas\! korunmalarda hü· ım ı:wnl§ • • bir ) ..,,. i e ı§Çı. ım - 1 l h ıı.. ruz ı o m~ ........ e ... e emor;;rası 

1 
I JL _ Vı·...ı.. __ :L · kl'Jmctine gır.mesı "r"' Sonra scrıma .. - __ ı. ·1 d Almanya ve ta ya, a ~ zor· kt --'- · ••L _J d · ~ · bera'bor 921 ışına ıyız. ıucra rce kClmet her lhtlmnll .. öz önilnde tu-

'""llY nu "' ftan nı r d-'-anınt t~ı e en l v.kcd" a· yo ur, an(,Al.I.\ ... ı;ıua a ve ınnısa- . . el" . ., 
taraftan nü~u~,~~- ~rakulla- 18.tın yüz.de 0&.... ·az boğa· la fazla ist.~ e ae ıyor. ız ra vannıı:k için muhtelif menfaat• bol ~~al t~.n etm ıy:ız. • tar. Aktır korunmnlardıı ise halkm 
Abn tehd" tar..W6ını lh işleri bakkınıda ~~ t hür bir mıllctiZ. Onların pl6nla l üfuzlar arası d b" b Hukumetlerının bu ruha hız- kendisine dUşcn bir ıvttr. 

an ıt ve lb ,..,,lı§Illa.51 su d ""vu""d __ ...ı.tcdir. Yüz.acdon u• yaptıg~mı bi.z an<:ak ideal oeklin· wer ve n _.Jı n a ır O· met etıti'Tine emniyet !bağlayan Zehl li 1 kul 
nara1t Berlin besa ına r- •• dir ı.ıı o ı.'ın.çA 1 hakkın a &ynı bil" . 1 gu mu va= r. "ll tl - !' 1 . . k - r gazı ilk defa kim er • 
demek ol'acaktır. Bunun ıçın t nk cıvata arı e de ba§llm mz. mı o er, vau.ıe erıns sonuna &· ınndı? 
ki Mar~<ııı.1 Pctain'in. eski mua• ~a~ ·a vatani his]erl; gayrete 

8 
• ı Plina Sığmayan Jf1cr Ruhlarda Seferberlik dar yap.ıırltır. 1 k hedef, halka i§te - 24 nisan 1015 de ilk gaz harbi 

Kimy ger Ordinariüs Profesör 
Nurettin Münıi 

- O zaman ne tesir yapmıştı? 
- Tabii harplerde ı;Urprızlerdc" 

korkulur. İlk gilnlcrde herkesi olduk
ça şaşırttı, sonra alışıldı ve korun· 
ma çıırclcrl bulundu. 

- Ne gazı kullanmışlardı . 
- Gazlnnn en zararswm.-
- Bu hcmglaldir? 
- Klor gazı!. 
- Tesiri nedir? 
- Adnmı gfildUrcrek bayıltır ... 
- En milthlşl hangi.sidir'? 
- 1pcrit._ 
- Bu ne )'ııpıır? 

- Pek ıığlr ve durucu oldnğıın-

dıın vücutta tnhrlbat yapar. Ama 
bunn d::ı çare bulunmuştur. Bu gaz 
kauçuktan başka her ,eyi yakar 
eritir. tedavlalnde kireç kullanılır. 

Benim h!llA içimde tereddüt 'ar
dl. Şu Almanlar yeni bir gaz keş· 
tetm~ olmasmlnr?. Değerli klmyn
ker prorcsör bütün ciddiyet ve vc
ko.rile tekrarladı: 

- Hcıyzr hıı:-"tl", bu mQmkUn de· 
A'fl... Size iznh etUm. Gamı her ne· 
vi k Şf cdllmlştlr artık •.• 
İçim ferııhlamıştı. Şimdi dnha rıı· 

hat: konuşuyordum. Sordum: 
- Eski harplerde de bu zch rl 

gaz var mıydı ·: 

- Bugt\n mevcut olnn her ~c:-yil' 
bir tarihi seyri olduğn gibi bunun 
dn iptldnt ff!ldllert ı;örfllmU:,tUr. E 
kiler, kal diplerinde zı!t yakmış· 

lıır, petrol, kükürt kullanm1'lardır. 

Yalnız hepımizde alö.kn uyandır· 

ması l~zım gelen bir ıncsele var. B r 
zehirli gaz harbine ted fiil baknnd ,. 
hazır bulunmamız lizımdır. Kızıl l 
memur ve h lka, mccbuı1 şekilde vr 
taksitle maake sntmnlıdrr. Bunu tc 
darlke mağaza. sahlpl rl ve patronlar 
mecbur edilmelidir. Kurslnr mecburf 
olmalı ve kurslnrn devam cde..'ller SI• 

kl kontrole tAbi tutulmalıdır. Diğer 

tocrUbelcrdc gördUk ki birçok kim
seler d rse kendileri gelmeyip dadı
larını gönderdiler. 

Hıılkevlcri, hnlka icap eden malQ 
matı vcrmc:-ği is cdlnmeUdlr. Pan t 

ynpabllecck her ihtimale knrşı h J. 
kı ipUdadnn tenvir etmek IAzımdt" 

Ansızın bir ,ışc kırılıp gazla h ı 

nrasmdn panik yapmıığa çalımla b • 
llr. Tabanca paUatıı rnk ctr f 
ntılabiltr. Kızılayd:ı. bu gibi 'l:llziy t
lere alt güzel nümunclcr vardır. H • 
ka bnslt tedbirler gö tertleblltr. M • 
sel!!. ıslak mendil göz yaşını d rhal 
durdurur ..• 

Profesörl.in evinden uzaklaşırk , 
mıığlOp Hııbcs İmparatorunun Mıl
letlcr M<'.clisindc mUthlş bir acız için
de terynt eden ve inleyen seslnl du· 
yar gibi oldum: Ne duruyorsunu . 
bize yardım ediniz, İtalyanlar b 
karşı zehirli gaz kullanıyorlar, ' 
tandaşlanmm '\"ÜcuUan lpcrit ga • 
lnrılo eriyor, delik d ik oluyor! D -
ye feryat cdıyordu. Bu bır ynlv rı 

mı, rlcn. mı idi?. Hayır hiç bırı d -
ğlldl, sadece zavallı H beş lmpar to
runun bir inleyişi idi. 

Ama ne oldu? <Alma lumu 
nhmı. çılmr ahc te nlıcste ... > Diyen 
şnirlmlz ne gUzcl söylcmlf... 1taly 
da tarumar oluyor, l!abeşJDcrl gaz
lam ının cezasını çekiyor. ,..:nı'nı" •-aa..;..._,.e almamakta rs- ı~ umulabilir mı? ---•-·t Dünyada bir Ediıson zuhur et- Amerikan milletin.in mil!i mü- bu emniyeti vermektir, Almanlar tarafından yapılmıştır. . ,. ,. ·o .. ~., 1 1-ta lecegı . d. ..jstcın. her vaAl 

rar edeceğıi tahmin~~o~u:n:m~a:~~-~~~B~ir~ık;·t;ısa~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~:"'~~::::"::::~~~~~~~~~~~,,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dır. Müracaadıır eaat 15 ten son· la ya§ yuvarlandı. . . ! mİ§llin, bc:nde eeni §Öy)e 20, 22 la~. ~ir mağazaya girdiler, ~ na· ı O gece ana, kız baş başa ko-
= ra kabul cdiH.r.> Zavallı babacığım, sen ntçın ~ n<la hır ey sanıyordum; peki dide aç çıalına§lrlan akJdar. Bir di. nu§tulıı.r; Hale patro?un s.oy~cdik-

Hemen mantosunu giym.İ§, tA öldiın 1 Ke ke senin yerine ben kaç lira istersin?. ğcrinden 300 lira kıymetinde !erini anlattı. Anncsı sevmemden 

Neriman HİKMET 

Alksaraydan buraya kadar ~al\ öl'Seydim, diye söylendi. - Şey, efendim. Bilmem siz kürle manto, d ha ötdkinden dört ğladı. 
gel.."ni.şti. Ne oluro olsun gırmc· İçeri girdi, oda le§ gibi rakı ko- bilinıiniz. bq kat cfüise, iskaııp.in, 

90
clikla· - Haydi !kızım, uğurlu olsun 

!iyim. dedi. .kuyordu. Masanın Üzıcrinde la- - Kı~ lira yetişir mi}. Sonra rn kunduralar, elhi3eler, nnnesi· bari diyordu. . l-!~~~~~~~!::~.::..~::.:~~~;~~~- Elinin tokm~a gitmeaile ka· ıkerda 96 lık bir rakı §İ~, ciğer, i ini beğenirsom biraz daha arttı- ne bir mantoluk kumaş, daha bir Ruhi Bey Halelere Şı§lıde 
D l N pının açılması bir oldu. 1 pirzola artıkları duruyordu. Du· rınm. ç.ok §t'yler... bir apartman tuttu, dayadı, ~o-•• ş E N K A Ürktü. gcrik:di. iç.erden tÜ~~ varlar lbir tn'kım manasız kadın Hole aevindi, gözleri doldu. Bunlar bittikten eonm Ruhi edi çocukl r yatı mektcplerıne 

D U ölbekli, elinde ııabun ön d~eri resimlerile doluy<l~. Burftsı mü· - ÇOk bile efendim, ben kar- Bey geçen bir tabiyi durdurdu, cönderildi, Hale artık nyd~ ) uz 
•• _J aileye reis o· ~~il altın. üstleri yosun i~nde nendıs ) ıızrhane~ınden ziyode deşlerime, anneme bakmak için alınan eyleri yerle;tirdi. !ıra p ra alıyor, gıyiniyor, ku§a• 

• d" · ~ · bu,__ nufuıııu . .1. nmı!'I• tı benzı rd K lı .._. . b !od b ı . ad 
l hana gır ı. , cıgı, ~ .. zlerinı ı>DP ~ 1.:~ -...ı-- .,.ı. :mc;> aneye Yo u. apı a· ça §acağrm. _ Ha~i :krmn, o0ın, grt eve, nıyoT, :ı [111 aıoya sınem an 

Hale seri adımlar a 1 yar~ larait bırakıp go d :ı Hiileyi görünce duro.ladı. çılclı, Ruhi Bey girdi. - Zavallı yavrucuk, ben eana Baat L..........., vanıı onda gelinsin. einem~ya gidiyordu. M -.l • • "k" urcr at ı e ka ınol· B" . . . a_ "I r..~-, .. 1 b k 1 'V"'l1 .... fu k e<Uıvenlerı ı ı.şer " . kapl5ına tı. _, .ı.ıtwnlu uır . ille - ınnı mı arıyorsun. ..-ızunr - ~n· soy c a n ım kızım, ahmııı lira vereceğtnı: hemen §İm· Ta1cııi yıkrk kulu"'bcninı önünde Faık t bu masumane re h ço çıktı; faknt yazıhanenın~-'kop~· ı Geli-~İiğinc!en kalma b~ibırl 0~ Hale J..-10rlctu, iğrendi, kekele- çalışmak istiyorsun değil mi? ıclidcn çahşmağa başla. Al, §U dıı durunca dinde küçük idare lam- uzun sur•:nedi: Ruhı Bey hır gun 
~lince dpTğy1,.$1~d·ıkccn rini teker ·teker bozıduru_yor• cuk- di. - Evet efendim. ilk aylığın. nvans olıırıık. veriyo- baaile ih:tiyar bir k dm kapıyı açtı. çene ini okşuyor, öb.ür .. gun öpı.i· 
~~bnış gibi çarpıy-:>r<İ~· .. me· •parayla Haleyi .okutmC.k• çıo - Mühendis Ruhi Beyi gÖr· - Canım, Yavrucuğum, sıkıl- rum. Her ay beşer lira keşcrim, Hôle sevincinden çığlı'klnr ko- yor, cüret ve ccsaretı çun geçtik· 
..ı· Geri dönmdk istedı. ~ne aç )ara bakmak istıyordu ... _.J•• Öyle :mek i tİ')'orum, efendim. Dedi. ma bnkayım. eerbC$t konuş; uta· ödenir, gider. parıyor: çe artıyordu. 
~ı. Cöı:üniin önüne c e l Bu ancak altı ay awuu. cik Sişman adcım yosunlu di§lerini nacak ne varl Düşmez, kalktnaz Hana. Bak, iistün başın biraz _ Anneciğim, çocuklara söy- Hule öyle ödenmez bir borç 
~ekle§en ihtiyar annesi, karele§ e- ya, z~ten topu topu dört tane biraz daha fazln gösterctek gül- bir Allrı'h ... Çalışmak nyıp değil cs;kice: buraya hep yiiksek adam. le, ~ p ketleri içeri taşısınlar di· !tına girmişti kı, biıtün bunlar 
tı geldi. ·rc:I· be~irliği vardı. n dü. ıki: h'Cle, hele. söyle bakayım ııdın lıır sellr, benim katibem oık ol- ~c lbağınyıordu. ııcssizoe karvılıyor, içi 'kan ağlı· 
ı,. Bahası kü-::ı. bir mübaşı I ı. kı" ür. günlük açlıktan .s:'n~ - Hil Anladım, lbenim; gir ne? malı.Gel urndan biT eyler alalım Kadıncag~ız: ..,.,......,.ı,.: ........ rdu. 
l'\. 1ıfUoA • • ..ny e, • " cd Hiuenın 1 ~- d" ,...,,.. ••• ,.. ,,_ t/ı:a1 ndığı pnraykı. ai1~1 'n: v~ku· gündelik ~i~ • g~et .• c içeri o~ur, yeme~i ~ey~ d_e - Hit e. co::n ı:m. da her ay mnaşından beşer lira - Ahmet, Ali, 1aci, gelin. he- Fakat art& iş ~len gcçmi~ı. 

oy e geçindiriyor, Ha eyı .. göziine hır ılan ilı.şti. Ort& ellcrimı yikayactı .. "'tm, şıımdı gelı- - Ooool ismin de senin gibi keserim, ödenir, gider. Şu p lto- le §Un rı alıverin diye seslendi. Masum bir kız ol rak girdiği bu 
tup hayata atmak, ısonra göxlerını <Bir kiıtibe anyorwn~. Türk J'im. Hndi, hadj srkılma kızım çok süze!. Kaç yaşındaeın ~ mu tut 1 Bunlıı.t'ı duyan mahalle komşula- )'erden bir nkşa!In lekeli hır ka-
t;ıhat -kap;ımnk istiyordu. ek'tc mezunu olması, 1 iı - 18 efendim. Hale hemen paltoyu tuttu, Ru. rı hemen pençerelcrdcn başları· dı.1 olaro'k çıktı. 

Ne yaz k ki, z.:ıvnllı adam kı~- r.ı p · rt. Adres - Ç ... han l g · l • mizlerinden iki dam· - Yaaa, ayol sen daha piliç hi Bey soluya soluya giydi. çıktı- nı uzattJlar. Güzin CORMAN n f tı. ç.e bilmet1ı şa 8 l\1""hcnıdis Ruhi. Ha enın o-.. 1.n Yalnız lisenin ilk sını ma ge_ç
1 

ı: 4 umara • u 
~ı ...ı:n·· .. b "l . .,.. Son:ra Ha e· -'at n ..... u gorc ı mı,...ı. 



OKUYUCU----' 
~ .. ---MEKTUPLARI 
Bir Bursa Seyahatinde Neler Gördüm? 

Son günlerde Bur->n.)a hi~ı seya
hat etttnf-L mi bilmem! Y.tmedlnh: 
ııe bir seyahat tavsiye edooe~lm. 

Galat.adan hnddl Jstfablsl Mrka.ç 
yüz olan bir vapllJ'a birkaç bin o
larak daracık kaından birer birer 
glren;lnlz. Tabii hllet almadan. 
1ş kitaba uydurulmak itin kişelf>.r 
bilet \erme lştni tatil etm~lerdlr. 

.Erkenden 'apora . girdiğiniz hal
de lçerde ce7.a vermeğe mecl>ar tu-
tul ursun uz. 

ni lolun J-Olcuım ne ne karşılaşa 
bilir. Yine ayni şeyler değil mi": 

- Hayır!_. 

Bu ı;cfer liman ldar(~İ ıle fazla 
yolcu ahnmn"ın diye bir bir daha 
iki, iki bir daha ii<: di~e "8ymak
ta zorluk çeken bir adanıı bu da
nu•ık kıtı>trun haljına oturtmuş 'e 
yolcuları koyun gthl a~·dırmağa 

başlam~tır. 96. 97, 98 .... 

---/VATAN 

Hidiseler ... 
insanlar ... 

G a zet·e 1 er • • • 
TASViRi EFKARIN BAŞ SÜTU
NUNDAKİ PEYNİR TENEKELERİ 

6. 2. 941 -
,. Ermenileri Kimler-~ 

L: NiÇiN 
ve Nasıl Aldattılar? 

1311 Yılı Son 
Haftalarında.u 

Vapur bir hayli gecikUkten son
ra hareket eder. Altı millik akıntı 
süratlnl birleştirerek Saraybur
nundan talunia geçer 'e 60nra puf 
puf yerinizde sayanıınız: 

Vapurun kapısı büyUmentl~tlr. 

iki hUkliim dnlarsınn; ... 
Acente pazar olnıru."J miinahebe

tlle ltalabalık olacağını nazarı ltl
bare almış , .e bilet kontrol memur 
larııu raıJalaştınıııı:tır. Amma na-

Tasviri Efkar başmuharririnin anak sa.}"CSinde naili nimet ve 
! bazı yazılannı o'kuduğum zaman Y A Z A N : ıserv.ct olanlar varıdır. Fa1.at 

lstanbuldaki Fesatçılar BuDefada 
Babıaliye Protesto 

Vermek Sevdasına Düşmüşlerdi 
zıvanadan çıkmamak ıçin kendi- maıtbuat ~nsuplan umumiyet 

' mi güç tutuyıorum. Bu nevi yazı- N 1 z a m e d d 1 D ittbar.ile ... :7> ckrne.k peynirle 

Vapurun saat yedide MUdanya
ya yıuıaşnuş olması lazım. Fakat 

iş nazariyelerden flUyata intikal 
edemez:. Vapur RO?.lmnın önünde 
sUratlnl hemen hemen sıfıra in-

sıl? 

Memur olduklarını lsbat iı;in 

arkalanndan hin tane de şahJt 

!arı okuyanlann ak'li sıhhati ha-k- N A Z l F geçinirler 
kında da endişelere d~üyoruım. Buna bugünkü gazetecilik için 

Bu başlangıcı hoyrat hir in.saf· pek te doğru diycmiyeceğiz. Ger-
aızhk saymağa yeltenmemeniz yip vermek> kabak tadı verımez. çi vakti.le Tasviri Efkarın bir 
için size Tasviri Efkarın dün'kü Bılakis pek yerrndc sarfe.dilrniş banknot makinesi sayıldığı devir
nüshasınde, ~ sütunu kaplayan bir dikkat olur. Dünyada herke- l Ierde pastu:ma ile tutulmuş. piya
cPeynir meselesi> adlı yazıdan si_? teti~te ~ldu~ ~ir devi:.de ef· ı zı idea:! edinmİ§ gazetecilere ras
bazı dclil~r çıkaTıyorum. karı umumıyeyı bır baş sutundcl lamn~ da zamanımız.da böyle· 

Anlatan: Paatlkyan - Yazan: M. Sıfır 

dlrlr. Bilet kontrohi olmadan va-

gelmesi l!ınm .. 
Koyu ~ly»h kalın bir ııalto, ya

kaları Şimal kutbunda dolaşa:ı 

insanlıınn palto yakaları gibi kal
kık. Uzunca bir ytin ka.,kol bü-

rTercüme ve iktibu hakkı mabfuzdm] 

pur yanaşnnyacaktır derler. 1kl 
yüz kişinin bilet kontrolti 19f n ko
nulan memurlar birkaç hinin bi
let kontrolü 1 ·ini çabuk ba.,"llramaz 
bir. Gcdktlkço .gedldl"5inlz. 

tün boyunlsrını knpatıruı;ı, ba'la
rmda. fötr şapka ... 

Memleketıte bir ~ynir mesele- peynir tenekelerine lehimlcmeğe !erine ve peynir ekmekle sürü
ai var mı? Var §ÜP'hcsiz ••• Sazan kalkışmak oldukça garip bir iddi- nenteTe raslamak ımümkün olmu· 

Fakat, akıllanmamışlardı. ÇUnkU, I t'!mck Uzerc BabıAliye doğru ynrt
on sene sonra da Tıroşaklığın muad- ytlşe geçmişlerdi. Fakat. b'lktllnet bil 
deli olanTaşnaksağanlıırm iğfnlA.tma Uşt!bbüsil daha evvelden haber aıdJll 
kapılnuşlar, yine lstlkl!l vaatlerine için tedbirli bulunuyordu. Tabiidlf' 
aldanmışlar ve sU!lıa sarılmışlardı. Jrı pek haklı olarak ba b&rPJcetln 6' 
Bu 1hti1Al idaresini de, fesatçıların nUne geçmek istedi. Yapıl!ln ba
o zamruılar yere ve göğe sığdıramı· nasi~aUer protestoculara k\r etnıedlo 
yacak kadar bUyWttUklerl (Ahbor- Gösterilen yumuşaklıktan şmıaıallt 
Serop- Serop Paşa deruhte etmiş, hu P.rada gizli körOkçillerin t~ıdr 
o da kapıldığı büyük hulyanm bUtUn rine kapılan nfimayişçiler, bu sıradl 
acılarını Ermenilere bir defa daha ı zabıta kuvvetlerine k~ gelmek. fll 

Dola..,ıyor Vfl biletleri kontrol C

dlyorJar. Anıa nerede 'l Birinci 
mevkide lükı; salonda, vapurun ba-

iy.i peynir bulunamtyor. Bazan adır. yor. 
peynir fiyatlarında makul sayıla· Bay Velid biraderimiz sözüne 

Nihayet \apur yanıışıpı.ştır. Bir 
koyun ı-üriisü gibi daraı.-ık kB{lıdan 
girdiğiniz gibi yhıc teker U-ker !,'1-

mıyacak yükoSClmcler oluyor. Fi- şöyle devam ediyor: 
rı denUerı yerde, yemek salonunda, 
fıer yerde... 

yat Müraaldbe komisyonunun gör. «l\1emlc'ketin ası1 kwmetini, 
düğü bazı noksan ~le.re «peynir özünü, cevher.ini, maddei asli-

kan.,nız. Oalatada )ine ayni kaıtıdan bölgesinden> de misaller taşır- yesini köylü, işçi ve amele sını-
l'olcuları rıhtmı<la hekllyen o

toblh, kaph kaçtı \C otomobiller 
tamamen dolmuştur. 

teker teker <,.,karsınn. 
- Oh canım İstanbul. .. 

mak hem zor değil hem de ye· fı teşkil ~er. Bu sımfın ise, 
rıinde .. Fakat bakuuz faavir Ef- ..kendimizi bildik bileli, başlıca 

lkhwl bir ıseferde gitmeğe raı.ı 

olarak kalne~c dalar 'c bekler i
nJz .... 

M güzel ne rahat yermişsln 'l 
Halbuki -.ız Borsaya f!!tlrahat 1-

kar başmuharririni.n kaleminde gıdasını yukarıda da dc<liğimiz 
bu mevzu ne garip bir macera gibi, ekmekten sonra peynir 

~Jn gitmfştlnlr. l\fiinukalat Vcklli
mize bo Bunıa yolunu anlatırken 
rlca edilecek tek bir şey kalıyor: 

geçirml§. Muhterem B. Velid di- teşkil eder.> 

OteU6rde dfl yer hulmak herke-
Y<>r ki: Behey arkadaş! Sokak sosya· 

Hin kolayca haşarahllec~"f hfr iş 

dP~ll. htanhula dönecek eniz.- Ay 
Bu yolculuğu yoluna koymak-

tw. .F. F. 
...ı 1 

«Peynir meselesini. dahili lizmWn ha.tipleri glbi konu~ak 
işlerimiz itibanlc günün en mü- ıtiyadı ıanıa yeni mi musallat ol· 
ıhirn m~clesi addedebııJriz. du) Pe.k iyi bilirsin ki bu mem
Hatta bu mesele :bizi, artık ka- 1 !elc:ct.m cevheri. aslisi, asıl kıyme
bax tadı v.ermeğe ba§layan ti, özü cTürk> tür. Ve Türk yal-

•• ı• d clngiliz adalarının Almanlar nız köylü, yalnız i.şçi değııdir. Su-Ha tay Lokantası Orfi are ta.rafından isti.lası meselesin- baydır. münevveııdır. arllStlir, es· 
den de ziyade ala adar etmek naiıtır, tacin:lir, memurdur ve sa-

K t ı v K t ld <İcap eder.> iredir ~ saire. 
OffiU an JgtDCa a pa 1 J .. B~ >:4'i ciım ede birb~i_ndcn ~~- Ve yalnız bunların değil, köy· 

B. üdcl" • • B ~ıu d ' 1 rd_ıı.,_ . .ı • d "'7"'rı dikka- yuk iki hata vardır. Bm dahrlı, I !ünün ve işçinin de bu me:.nle'ket-ır m et once eyog n " e amı,;ıen zıya e n........ b. . h . . 
İstiklat caddesindeki Hatay içkili te çarpar bulunduğu, va'kaların ı ırı a~ı.. . te gıdası a.sıa ekmek peyn.ire inhi-

1 
· Dahılı hata· T·· k k" ·· d b ve sazlı lokantasına gelen. mü;ıte- hemen hepsin'n rotkanta müstecır - sar etmez. ut oyun e u.gur 

rilcrden ıbir.inin; rokan ta müstecir ve müstahdemleri tarafından müş c Tün~ memleketinde peynir vardır; çoııba vardır, badem ve 
.. ~.ı.d l · •~ fınd d.. tem- kar ... 1 ika odildiö:i neticesi- ı meselcsındcn çoık daha mühım ve fındık vardıT, et ve bahk vardır, ve muııL.an cm en .... ra an o- · •.; ·- ,.. 0 b l 1 1 F 

· .. · I 1 l J_ I k k t 1 aşarı mı§ mese e er vardır. a- yag~ vardır, tahan ve pekmez var-vıiıler-eık uzennd-e bu unan paTa- ne varı ara11; o anılanın apa ı - b l h . • . . . . 
dan 500 lirasının alındığını .. ika- dığı, faillerinin de Örfi idare r4az5 a ilu yı 1· ..";~~ıb ' tı'ck~reltımlızhı'n dır. Ywnurta vardır, tavuk var· 

,.- ahk :ddikl · ıb. m yon ır4'1ı.& tr aya e ı- dır, aYran ve yoğurt var.dır. 0-
yct etme.si üzerine hfı:dise_ye el ko- m cmcsme ve?'. er.ı ve un· mize kapanmı olma~ı F aza bu züm, zeutt;n ve incir vardır. Türk 
van polis ve Müddeiumumilikçe dan böyle bu g!bi d.ğer yerlerde I __ ._ ~ ah ,11 • • a~ . r-· 
.z... • bu kabit hadiselerin zuhurundan yı. topıııLK must sıuerımızın ge- işçisine gelince bunlann hayatı 
yapılan tahkikatla bu paralardan - çen yıldan çok fazla kazanç tc· çdk yerde Türk memur ve !!lü-
b. k ·• · ·· -'-- .ı mü teriler tarafından ika edilmiş 

ır ışını mutecav.ız er uzer\lllD.e min etmiş bulunmaları. Bu me- nevverinin hayatından. daha mun-
bulunarak geri alınmıştı. olsa dahi müsebhipleri hakkında yan.da. faraza ıb.ir kilo bayağı o• tazamdır. Hele büyük sıınay;deld 

Ö ı aynı surd.lc örfi idare !kanunu .._ - b k h 1 k Bu hadise üzerine rfi darc tun ıucş uçu atta a tı buçu işçinin istifade ettiği maddi im· nükümJcrin.c gÖT~ muamele yapıl- 1 
Komutanlığı,nca lstan'buMa bu- mamnın kararlaştmkhğı an.l~l- kuruşa kadaJ &atı abilmiş olması. kanlar çok esnafın ve hatta taci-
l b rlerd · f. Faraza k6yJünün ma~ineyi top- rin imrenip üzenip ulaşamadığı unan ve u çeşit ye e Ör ı mıst. ır. 

rağa tatbik etmek imkanını bul- bir mertelbededir. 
ıdarenın kuruhışundan önce ve 1 Bunun iç.in,dir ki müessese sa· muş ve İ::IWla alıştırılabi!ruiş olması B. Velid sözüne devamla di-
sonra meydana gelen "·e emniyet. hiplerıilc holikın bu hususta çok V>e saire ve saire gibi... yor ki: 
aııayi!I ve inz.ıbatı ifıı.al eder ma- 1 d&katü, uyantk, hassas ve tedhir- H · - h 1 G il k A ..,. ancı ata... c... azetec er uza tan na-
hayette görülen bu ve buna ben- • li bulunan& emniyet, asayiş ve cTürk e~arı umumiycsine Al- ınü n.J.nd içinde yaşayan insan-
zer had eler hakkında yapılan irw:ıbatı ihlal edici hu gibi ha.ı:ler· manlıımn. İngiliz adalanna hü· }ar ~i görünürler. Hıç §Üphe-
incelemode Hata!Y iç.idli lokanta- den çdl...-inmeleri lazım gelmekte- cum edip eıtm~ecoklerıini, hcrgün, aiz iç.i:mizıde tioaret ve ııiyaseti 
sında vukua gcL~rm diğer yer- dir. en hurda dtalara kadar incele- ı ıgazetecilik. san'atı ile karıştır· 

Adliyede: I Maarifte: 
EULllACA 

Meğer Deli İmiş! Maarif Şurasında ,.-..-.........-......_......--
Fıyat Mürakabe bürosunun pi· Maarif Şurası bunda.o. ~i se-

yasada tctkiklezı ncl.ıccsmde üç ne evvel A'll'karada toplanarak t ı-~4--4---
mubtckir yakayı de vcnnışlccdir. bazJ mühim kararla.r vemıişti. J ı-."'"--ı--'--

Bunlardan pil ihcikiırı yap- Bu kararlara göre, köy mek- 't 

mal tan suçlu Y enjpoatanc cad· teplerinin üç aenıeden ~ 8Clleye 5 
desi oO numarada Gevor.k Ta-

1 

~arılması, or.ta okullarda öğle- ' 
oaJ...oğıu muhakemesi esna&llldn den sonra deMlerin ka.lıdmlarak 7 
a:kıi muvozenesın "n bozukluğunu mütaka yapılması, ~iıselerdelci i 
herı slİrcre-1{ mahkemeye raporlar ders programlarının tanzimi, ii.k- 1 , 
göstermıştir. Kap.orlar tetkike mekıtcp mua!limluinin maaşları- ırııı-+-+-+--+-
gonderıhn~t.ir. run :d~rci bwrusi,yclcnden değil "r-..::+-+-..,._-+--

Uığer suçlular da Sulıanha- muvazcnei ıumumiyeden ver.il-
mam l. 3 numaTada manifatura- me$l icap ediyordu. Soldan ııap: i - Bir vUliyeUmiz
cı Hayim Av.ram ve M~nutpa- Vekil~ yalnız bunla?'dan köy 1 Beyaz 2 - Muayyen zaman - İstan
tnda 15 .3 nuz-:ınrada manıfatur~- mdktcpter.i ile ortalandaki öğle- bulda bir mahalle 3 - Erkek ismi 
cı. ~are Parla!ktır. ~unlar ber. ı- den. sonra d-ers yn:pılmamaaı ka· ı · GUmllş 4. - Bulunan - Huruc et 
kısı de manifatura fiyat~rın.da ih- rannı tatbik otmiştir. :5 - İçinde çay kaynaWır 6 - Bir 

t .ıdir yaptildanndan Adliyeye ve- Maarif Vc!kalet.i, müfett.işkrc 1 işe yeni ba.şlıyan - Kurtuluş 7 -
rıı.mışlcrdır. :d•W• b" iııd la.._ ~._ Nota - Bezelye 8 - Kekelemek - Taz 

dv~I ~gı sokn ırl em! .lkme. ...4-~ e- yik et 9 - Kurtulmuş - Anne 10 -* ad ide imıinde bir komşu ı mı:yen. arar ara ı ~er. . 
kamı pusuya düşürerek tecavüz de de öğleden sonra der&lorin PrCDSeS • Birden ltıre 11 - Gaz • 
'ethklerı içın tevıltif edilen Ah- kaldmlarak mütalea yapılmasının Çamurlu 

11! 

Bugiln matinelenden itibaren 

SAKARYA' da 
Sabırsız'hkla ıbc'k1cnilen se
nenin en güzel ve eğlenceli 

filmi 

H O LL Y W O O O .. . 
H OL L Y W O O D .. . 

Fransızca sözlü 

lstan.bulda ilk defa olarak 

gös"terilcoektir. Ba§ rollerde: 

JAMES GAGNEY 
EVLYN DAW 

ve Hdllyvvood'un en güzel 
kızları ve en mükemmel Cazı 

İlaveten: 

HAVAY GECELERİ 

Fakat bütün bunlar cPeynir 
meselesi>. adlı makalenin bizi is
yana sevfkeden tarafını teşkil et· 
m'İ.§ değillerdir. Bizi isyan ctıtiren 
no.ıttayı B. Velidin şu cümlesinde 
aramak lazımdır: 

cCıi:bali Tütün fabrikası gibi 
umumi müesscseselerimizde ça. 
lışa.n kızlarımız vardır. Harici 
kıyafetleri (mazhut) ve (•kıv· 
rak) olan lbu kızcağızların 
ilah ... > 

çektirmişti. la .1ıar'tk b!r ~o.biU 'Sldilnrelc gtıılı 
* hUkt'\meti şiddete, mukabel.•yl'l l'teC° 

1311 yılı ağustosunun son haftala- bıır ,.:fl'Cek, bir suı: işledile.ı". rabU .,. 
rı idi. Ermeni komitacıları, İstanbul- ktistııh1ar ili.yık oldu~ muarrıe18'f 
da yine gizli bir faa11yete koyulmuş- gdrdüler. 
lardı. Bol ve tatlı vaatlerle yine Saraydan verDen bir emtr!~ ,. • u•' 
semt semt heyetler dolaşıyor, hadsiz tedip f>a~adı. !şe halk da kaqıtı 'ftıll 
ve hesıı.p:m; paralar toplanıyor, Ba- rini t \'"\'clin ikisinden dokuzuna ıcr 

Bu şabrlan okuduktan sonra m:ıtya, Sulumenıt"Ur, Yenikapı Er- d ı tanb ld k lı bi n· _..-
T · · L·fk~ b h · · ar s u a an r m ~ 
nsvı!ı .1:" •. arın ı aşmu a_rn.rıının meni kliselerinde gizli Ayinler ynpıh oldu. BUtUn kiliseler, bu haklt ve f*6' 

Cıhaf ı tutun fabrtıt.asındakı kızla· 1 yur. it1tlklAl ujtruna can veren ""'fil- d w k b 
1 

,,.,_..:aA d . - __ ,.. 
.ı_ı_ l . d · 0

- e mu a e e ...... ~,........ uranu.Y~ 
nmızı d~at e goz en geç.um!§ !er:n ruhları t<.ı.zlz ediliyor, fedalllğe tuluna "IY':lt komltr uşa<I \,. ile aoi• 
old~ıuını .kabw etmek mevla.ıın: yeni yazılan catıll1er de sade suya d.J tı:t .,lıphe yok ki '!>lr ~ğu da tr 
dey.ız. o ~alde hangı t:şhı.Sıerı takdis edi11yorlardı. . ............. l.Ju ıı1rada rrabzonda da bd" 
dofu} Kızların ınıaıJbü'tıuKları lstanbuldald fesatçılar, bu defa da • n l.c 1 ::er bir harelkt ~ldu. Tabii, ~ 
mı. Kıvrakıı!kları mı~ Babıfıliye bir protestonarne vermek vamına meydan bırakılmadı, otduJll 

Bi:ri:ın bildığan.z bir kadın ~- Ermenilerle mesktm vllA.yetlerde Is- ye•t!t• h<-Cu!du. 
ya bir kız ya rnazbut oıur ya kıv- lAhat talep etmek sevd:ısma düşmüş- , "t 1 llt fi'-" ti bO . . v ?11•.,an.. ng er• n n.urne • 
ralk .•. Ve sanınz ki ıbütun l§çı ler, cahıl Ermenilerin bulundukları h!ıcll 1 rl .. h rtd hal _ _.. 

, !Je e .. 11 ane a le •• da il"'"' 
kız,ıarımız gıoı bu ıa:ı:ırı\kada çan- ye~ere uşuşmuşlerdJ. Verileceğini b 1 d Yln Ş k ,.. tleritı~ . . 

1 

u un u. e ar vı .... ye 
şan.ar da ya;nız cma:t>out> tavır· söyled1klerı protestoname aşağı yu- tnhklknta koyuldu. Faka• Rusya ııO-
hdırıar ve mutlaka «mazoutül'ah- karı şu mealde ldL kQmeU kendisine bir nilfuz mmtaıc-"' 
val> dirler. 1 « ... G<:SrdUitümUz tazyiklerden do- ııı addettiği bu vtıAyetlerde tnglltr 

Bu esas üzerinde daha fazla layi hUkOmeti protesto ediyoruz. E!'- renin tahkikata girişmeııinl, kendl 
durmağa lüzum göıırnüyoruz, yal- menilerle meskQn alan vUAyetıerdc hukukuna bir taarruz gibi teıAJııd: 
nız Bay Veuraden, hemalde mü- birkaç se~edenberi devam ettirilmek- etti. Hiç şfiphe yok ki, bu telAkki 1/1 
dafaa etmek emenndc buıun- te olan örfi idareye derhal nihayet -

• ·1 ı ı ı u AbdWhamldln takip ettiği kumaS "" duğu bir vatandaş topluluğunu 'erı mes n s yonız. 
bize bu tarzda gö ermekten çe· Sason hAdl.selrinden beri birçok va- siyasetin tecelli etmiş btr e«ert fdL 

kin.mesin.i tavs.ye ediy:oruz. itler edilmiş olduğu halde, KUrtlerin İngilterenln o sırada ErmenU 
Ba.y Velid yaş:nı başını almış devam eden taarruzlarına bu defa himaye eder gibi gl!rUnmesi de tıof 

bir m.ünev·ı.,:erdir. Sır gazetenin kat't olarak nihayet verilmesini bek- yere değildi. !ngll!zler, Patrlk :1" 
_.hom de T asvini Efıtar gi'bi bir llyor ve can ve malmuzm ernnlvette mlrliyanı müdafaa etmekte, Er?neJI 
gazetenin- ba,ş sütununa bu nevi bulunmasını, kanun nazannda Türk· 

.... I . . kal • lerle müsavi tutulmamızı sillih taşı-ı hAdlseleri hakkında tahkikata girlt 
yanlı§ goruş enn onun · emın- • _-. 
d · t k l tm · · ı'st'•yoruz mamıza mUsaade olunmasını istiyo- mekte bir maksat takip edlyorlıu-en ın rı a e emesını . _ .... 
l) .'-L k ruz. Elrmenilerle meskftn olan altı Oda, gerek Samsunda ve gerel'"'-
~at gere .. . 1 1 .,. 

v!IAy&te umumt bir vali tayin edilme- Erzurum, Trabzon ve tstanbulda .r r ' sini, bu valinin mahallt bir meclis pılan Ermeni lhtllllllerindc RusyanJ!I 
HAFTADA BİR KAÇ KERE muaveneti ile Zatı Şahane namma parmağı olduğunu meydana çık.r 
HADİSELERiN, iNSANLA- ldarel umur etmesini, bu mecllıı Aza- mnktı. ÇUnk11, o sıralarda. Rus Po11 

1 sının clns ve mezhep nazarı dikkate tikası sarayı sarmış, AbdUlhamidlJI 
RIN VE GAZETELER N etratmdakilertnı avucu ı"ıne aırrııt · · · 1 1 alınmıyarak intihap ile tayin edil- " 
TENKIDINI N ZAMEDD N tı. Ruslar, bir zamanlar bü·>f'k de meslnl, vergilerin azaltılmasını Aşa- '" 
NAZIFTEN OKUYUNUZ Jetlerin Duyunu umumiye hakkrnd rtn kaldınlmasmı, teşkil olunan KUrt -1 ki talep ve teşebbUslerine dahil olrıı .=::::::::::::::. Hamidlye sUvarl alaylarmm dağıtıl- mışt.J. Rusyanın Osmanlı devleti 

masım, Ermenilerden siyasetle malı- den pek çok alacağı olduğu hşlclt 
kQm olanların ve menfalarda bulu-

bunun tahslllne yanaşmamıştı. :Rıı' 
nanlarm affedilmelerini diliyoruz ... > ya, Ermeni meselesini AbdUlhBl"' 

Komitacılar, bu defa kurnaz dav- ile en kolay anlaşabllect-ği bir iş ad 
,.anmışlardı. Nisbeten akıllan baş- dediyordu. ÇUnkU, onun da idare ~ 
larmda olan İstanbul Ermenllel'inl tabiiyetinde birçok Ermeni buJunll 
avlamak, altı vilayete Zatı Şahane yordu. Bu sebeple, ?ngilterenin #' 
namına bir valll umumi tayfni taıe- meni işlerini bahane ederek AnadO' 
bl ileri sürmekle tavlamak yolunu tut ıunun Şark Vfll'ıyetıerinde mefl"1 

muşlardı. Gerçekten Türk dost ve ta- olmasını, bllhıuısa Ermenileri kencll
raf'tarı olan sadık Ermenilerin çırpı- ne raptedecek teşebbUslere koyuırıı• 
nıp çarpınmalarına rağmen, söylenen snıı hoş g8nn0yordu. KafkıuıyadaJI 
yalanlara.. edilen vaitıere yine inanıp Ac;lmyazin Ktogigos, Ermenilerin '? 
kapılanlar, bu defa başka bir maske gAne ve hakiki bir dlnt mercU idi
lle ortaya atılan fesatçılara kat:ııan- AbdUlhamldln TUrklyedeld Ermeııl' 
lrır, esefle söyl!yeyim ki, çok olmuş- lerl Osmanlıla.ştınnak hatırına blJI 
tu. gelmediği halde, Rusya hUkt\JYl11C. 

1311 yılı eylfililnlin otuzuncu gtlnU kendi idaresinde bulunanlardan ın•· 
idi. Komita başılan, yt.lz.lerce başı da TQrkiyedckl Ermenllert bile Rul' 
dönük fedaiyi kurmuşlar, kafileler laştmnağa uğraşıyordu. İşte bu 91' 
halinde İstanbul sokaklarına koyvf'r- bep1edlr ki, Bir taraftan AbdUlll' 

metle çoban Mustaıfanın muhake. vereceği netiockr üzerinde ~t- Yakandan Aşağıya: 1 - Emek sar 
meleri dün Agıroeın mahkeme· lcilderde oolunulmasm~ istemiştir. !eden • Acemce bir ek 2 - Niyaz -
sinde sona erdirll.dı. Mahkeme Alınacak neticeye göze Maarif para cezası 3 - Açı - Erbap 4. -
Mrnede ıbeş sene altı ay, Musta· Şurası •tekrar toplanarak kaııanru 1ıeriye süren - OsUlne Ure sanlan 
faya da 2 se.ne 2 ay hapis cezası verecektir. tahta 5 - Birbirine geçmek 6 -

iı *rı~~· j/ mlş1erdl. Ele başıJar, her vak!tki gi- midi hoş tutuyor gibi görllnUyor. W 
Şa.yanı bayrot bir Revü filmi 1 GiJ,,~Iİ- lf bi birer tarafa sokulup gizlenm. işler- kat, diğer taraftan da eı aıtınd.ı' 
Seanslar: 2. 30 - 4. 30 - 6. 30 'fi /f I dl. Bir sUrU cahil ve gafil , Ermeni- Ermenileri okşuyor, onları kendill1 

ve 9 da l ADAll I N lerl• m'8kQn eyaleUer için ~l<hat i•· <elbe, gönüllerini bende u_,.. 

vemıı,tir. BUGÜN BAŞMUALLlMLER * Bcbekıte oturan Neca.tinin TOPLANACAK 
altı yaşındaki oğlu Büıbanettin T aldbe velilcrile yapılacak te-
evvelkı gun kay:nar su kazaruna mas meselesini tetk.ik elımelc iizc
duf_ti.ıgu için Çocuk hastanesine 
kaldırunu,tı. Dün ölmüştür. Müd. r-c ba§lllualiünler toplaııtısıooa ~ 
derum~mfük ölümü şüpheli gör- çilmiş olan komisyon bugün top
duiü ıç.m l abibi a~li Enver Ka- lanacaktır .. Mevcut fikirlere göre, 

ç~uk vcllleri için mekteplerde ranı dun hastaneye göndermiş ve 
her a:y bir müsamere ve musahacescdı q;;ıayene ettirmiştir. Vere-

ceği rapora göre ta\üata devam be te4 edilecek vıc bu musaha
edilecdctiıı. belende çocUk velilerine çocuk-* Emine isminde ihtiyar b · ları.nm daha iyj yeU.,~esi için nc
kadın dün BaMc:pa!Zarırı.da b~~ !%ı:a~alan laznn gel'Ciiğ.i anla-

dükk&nda~ pey~ir alıyor.mu~. b.ı.r ı Başınuallim~er bu ayın 14 ün
aralık cebıne bır ya:bancı elın de toplanarak bu rapor üzerinde 
daıdığını hissetmiş ~ hem~n ban- görü~ieııdir. 
ıımu.ştır. Biraz sonra halk lsmaı •. •. .. .. .. 
ısminde hir yankesiciyi yakala- Rektörün Dorduncu Çayı 
mıılar ve polise teslim etmişler. Ün.ivcrsi«'! Rektörü C~il Bil-
Sultanahmet sulh ikinci ceza ha· sel dün, lk:tısat Fa:küttes.ilc, Dişçi 
luırıi dün sorgusunu yaptı. E.mi- mek.ıtebi son s:nıf talebelerine bir 
ncıun içinde l 3 7 kur\11!} bulunan çay vermiş, fakülte ve mektepte 
Qllntaaı da üstunde bulunmuştu. gördükleri noksanları sorduktan 
Mahlk:-eme lsmaile 9 ay hapis ce- sonra, kendilerine hayatta ımuvaf. 
zaaı verdi ve tev.kif etti 1 fakiyet temenni etmiştjr. 

Küı;Ultme edatı - Ermenice bir keli
me - Ağa 7 - Arbna - Et yemeği 8 
Küçültme edatı - Et yemeği 8 -
Yok ınandsma - pırlanta ölçQsll -
Yok 9 - Ayni hart.in iki defa. tek
rarı - FAat - Merbut ll - Gemi o
dası - TutJtal. 

~o--~~~~ıvas~.1:~ A''1JITI SORUNUZ '1 
Naz. "j so·YLl.YELl .. .,.1 Yukarıdan af8iıya: 1 - ca. - Kadav- ~ J f J 

Soldan ~: 1 - Tepedclen 2 -
Cinayet - Ken 3 - Ar.d - mu - Nadi 
4. - Yemek • İ1Am 5 - Karun - A
zime 6 - Ak - Amet 7 - Dirayet -

ra 2 - Tiryaki 3 - Ender - Rasat yarın maıtinelerde 
4 - De. - Mutabık 5 - Eymen -
Yafta i - Denk - Seci - Az 7 - Et 

- Tanrı 8 - Niza - Nam 9 - Eka- TAKSiM 
lim - Za.n ıo - Nedamet 11 Nimet Sinemasında BUGÜN son olarak 
- Arar: - BiR TÜRl<E GÖNÜL VERDİM 

&ı büyük şaheacrtcri göatcrmcği "cndisin.c prensip ittihaz eden 

SARAY SINEMASI 
ve Aşk şaheseri 

ELVEDA GENÇLiK 
Fit.minin gördüğü fev&aladc rağbet ve kazandığı muveffakiyet hasebile 

BİR KAÇ GÜN DAHA GÖSTERECEKTİR. 
Baş rollerde: ROBERT DONAT • GREER GARSON ve BÜTÜN İNGİLİZ GENÇLICI 

Maden Mühendisi Olmak istiyor 
&yazıtta oturan UDlversltelf 

Şe'·ket Ercan soruyor: 
tloJvenılte tabaillmi bitirdikten 

ıwnra Avrupada maden mllhendls-

~~-;Ulk ~W iÇln'"'-E.~~m. 
Jeketo &itmek daha. doğnı olur? 
ı·ranan:cam kuvvetıı olmamakla 
beJ'a,b6r blr sene ~.lude bu il.sanı 

Deri götürebilirim. Almancayı mı 

yoksa lngilizc.eyl mJ tema edeı"-
11cm ba llhrı şuheslnden daba gok 
ıstlfade ederiın 't. 

Co\'BP - Madon mühendisliği 

fQin Fran.sada da Almanya.da da 
mektepler vardır. Fakat en yen1 
ststem tatbikatlı tah.sll usulü A-

/ 

merikadadır. Amerikada madenci· 
lik ve bilhassa petrol sanayii 
madenciliği çok terakki etmiştit· 
tng'fltereae de husust müessese
ler vardır. Harpten sonra bllhat· 
yet ·kazanlmM1ılll®k ehenuni· 
diden İngill?.Ceye başlıyarak bil 
lisanı Uerl götUrmeniz daha rno· 
va.Cık olur. Eğer mutlak Fran58. 
da taıısn etmek arzusunda ısenlı
o zaman Ş)rndiden madeneillfc o.ıt 
eserlerden tedarik ederek hem ti· 
sanı ilerlebneğe hem de mesıeıcl 
malllmat edlmneğe çalışm;anız oe· 
rlde kolaylıklarla karşllaşmı.ş oıut 
sun uz. 



VATAN ~-----------..;._.....,_ __ ,_.._ ____ ~~ ......... =---..._~---~------------
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Merhum Albay Sadık 
Yurda Neden Geç Döndü? Bin gazi 

Yolunda 
ingiliz 
Tehdidi 

VATAN'ın 
Bir Atlatma Hadisesi 

(Vatan), dünkü saYJ&ında, liderinin akıbeti, ( Vatan ) sü
istihbar vazifelerini çıtbuk ve tunlarında büyük bir eli.ka ile 
iyi görmek bakımınd.an. bir ~1- okunduğu gibi, maceralarla do- Ka hire, 5 (A.A.) - R euter 
gunluk imtihanı geçırdı. Hur· lu siyasi bir hayatın heyecanlı ııj ntının husuai muhabiri bıldiri-
riyct ve ltilif lideri merhum aonu diye dünyanın her tarah- yir: 
miralay Sadığın memleket~. g~l- na telgraflarla pildin1di. Demeden gar.ha doğru ilerle· 
mesini ve yurt toprağını opup İtiraf edelim ki türlü türlü me ·te bulunan İngiliz lmpaTator. 
uzun bir ittiyakı tatmin etme- sebeplerle ( Vatan) hazırlıksız luk kuvvetleri Sirene limanını 
8 1
.nden bir, iki saat sonra göz- zap'tetmi~le:rdir. Bu surdle İ ngiliz 

surette ortaya çıktı ve türlü ·ı . k 1 . s· . 2 1 o k' 
lerl·nı" ebediyen kapahnasını ı en uvvet erı ıng,azıyc ı· 

ber 
türlü aksiliklere uğradı. Ku· J t Jd .L ı 1 yalnız biz yaı:dık. Bunu ha ome re ya· afmış vu unu~r ar. 

l d k G 
• rulma faaliyeti. ıazetc inti .... ra Jn•nliz :1e · k t t s· ' · vermekle ka ma ı • ccenın .- o• • rı ı aa ının ırene nın 

• M · ,,_ saatlerinde arkadntlanmız batladıklan sonra, aylarca de· garbında daha ileriye de vardık· 
erhum all>.y Sadığın .son reıımı ,.-,... b ld ı vam etti. Fakat barometre hep tarı zannedıım··'-~edı'r. merhumun indiği evi u u ar, c.11.·· (Bıışı ı incide) * 1 ölüme sahne olan haıtaneye iyi tarafa doğru ilerledi, İn.giliz hava kuvvetleri tarafın· 

inziva arkadaşının matemini de· gittiler. Gccoyanıından sonra İstihbar heyetimizin dün dan neFedilen tcblığ d e Sirene· 
rintlen derine d uyuyordu. Gözle- kariler için seve seve çalıprak röaterdiji muvaffo.kiyet, ilqri nm garbındaki ) ol boyunca ricat 
~.i ağınmalctan. şışnışti. SuııUerıın üç, dört sütunluk meraklı, can· harekete geçmiı olmamızın bir etmekıte ola;:. düşman kıtnntının 
uzcrıne dcdı ki: h yazı hazırladılar. alameti, bir nevi olgunluk İm· İngiliz tayyareleri ıarafından bom 

- fülemczsıniz, b bam. ismet Yirmi ı;ene)ik bir pybubet· tibanıdır. Karilerimize bunun bardıman e-dıtd~1tıenni budırmı§· 
lnönünun teıgrarını ıu.ınca ncaı l ee ten wnra vatan kavutmanın eserlerini gittikçe geni§ bir öl- tir. 
vind i. Vatanına dönımeX, ax.ra· saadet ve heyecımile söz.ünü çüde gösterebileceğimizi ümit Mısın istila etmeğe kalktığı za-
batarı, v tand \arı ıtrasına ~er• kııpayan eski Hürriyet ve itil.Af ediyoruz. man Mar~al ~razıani, Sirene'yı 
hangi bir fert g•bi icanşmak t~· ı karargah ıt.tihaz etmişti. 
kanı, ona b.ırdenbirc büyük bıı ~ " h'4Gu .. ı.t..U:.H. DUK 1' CEPHEDE 
saade.t havası veımiftı. Hemen o.n ı - Haklkındaki yanlışlık ve hak dım. Teeşşür içinde evierinden lLt.KLlYOR 
b~ gun i91Ilde hazırlıındtk. Hıç aızlık şüphesiz kendisine çok te• aynldım. Trablu ta, kıtaatımızın yakm· 
bır şeye' bııJCmadan yola ç :ıctık. sır ettı. Bamba 1'a bir insan ol• Dün bu sütunlarda bn mı v e d an at.o.urdığı Jtaıyanıar limı;a· 
Kostenccye gekhrc.miz vakıt hııs· muştu. F aka.t yme son zamana sonunu. okuduğunuz acı eiyıııi ro· zıye ncat hareJ<~tıcrıni çabuırnı -
tnınndı nma arltk geri doneunez· kad.:ır 90 • t b\i bir l'iCK ide ya~a· manın ınsanca m nzarası ~tc bu· tınnı,lardır. ~ımcı~ye kadar gerı-
du. Çok zayıf ve blt,..ın-dı. Ro· dı. Geç~ hayatını adeta unut• dur. ıerae kolan .ı+vv kadar ltaıyan 
mntiı.ması da vardı. muıı gıbi oldu. ı Jtf.. topıadııc. 

- Kaç yaşınıcta idıi.? - Hııı>talığı ne idı? w Öğrendiğimize göre m erhtUnun Eritrede 
- 82. . . . - Anjın • net.~ ? .~lıgı vardı. cenaze~. b.~ün öc lcyin Haydar- Eıritrcdc, h.eren etrafında hare .. 
- Affedersınaz, ıbdkı sizi bu Biz bu seter <le goğşilnun devamlı pap Numune bııataneainden kal- keuerımız muvarıaKıyc.'tıe ımoşaf 

ııuallerimlc yoru.> orwn. ı hırıLlısını eşki ha ğı zannettik. dırılacaktır. etme11.1eaır. bu arnda t;arenıu ve 
- l::.stağtıru ıah. . H ar0uki ötüm bırııtıııı ımışl .• Bu· - LJtaKUn.o ocn ı rJ<a dogru ncat 
- Nıçm daha evvel gelmedi- nu 'b1ırmed1X, duşuncmedtk. 1 y 1 M k etme~ oıan .lıtaıyan xuvvetı şıd· 

niz? c 1 SO> likleııin atfından n.i- - Vatanına geldı.gııni bild i U"OS av u ave- ocnıı Uı.:lJy.tıumız altmaııaır. ';r oılar 
•çin istifade etmek i temcıdmız? mi? 1 B h rp maızen1aı ve ar oaııu do. 

Ben bö.>k sö,>ıleyınce, Bayan - E'V'ct. bunu biliyordu, ama 1 matı·nı· Hes hl luaur. t:,\'VCıCe bııdırııenıcroen 
Laman sanki bo.basınm ruhile he· 

90
k yaoaıamadı, onuıamadı. ij b ~ ... aca yuzıcrcc eım aıafa{. 

yecanJnnarak isynn etti: A ncak bır kaç lMmdı ettt. To· 1 K t k c ' d Haocş.ıst nda 
_ Hayır hayır, babam nahı runlannı sevdı. H t neye kaldı· a ma a z ,. r 

150 1 k değil-da. O bu 1 !">U lik le:· rılmasına itiraz etlı: ebeni çak Habeşi tanda bır taraftan Gon 
kesini hiç bir gün kabul etmedı. hırpalayacaıdar> dedi. ( Başı ı incide) = dar yoıun<1a ucrı yuruyuvuıııuz 
Sonraları yapı lan butün affı u- - Yurda doııdugune m emnun .nuhafaza etmek ve hiç bir büyük tcr11.- ... 1 ,~~Mcn oıger ıaıanan ce. 
mumilere yabancı kııLdı. Onun mu~u) Yüzü na ıldı ? deV'.etm yed eğme düşmemektir. ı nup mın•<u .. a:.ırıan ccnuoı AJrıft.ll 

'vatanını çok aevmesınden ve ken· - Ah, tabıi 9ok memnundu. Son bir, H.i ay iç.ındckı hadise- kUVVelıorı cıu~mmuan geçenıer· 
eli !kanaat ine bnğlı olmıısrndan Vatanında olduğunu idrnk edi· leı in Yug-0slavyada tereddütlerin de aldııtııırı me; .zııerı !arsın edı· 
b ııka ka:bnhati yıo'ktu. Aftan is- y:ordu. Lakin hMtalığından bunu azalmasına ve daha açık bir siyn· ı yor!ari l s r . d 
tihı.-de etmek · Qm.\y.ordu. Onun layı ile ortaya koyamıyordu. Sn· set takip ed:lmeainc; çok te iri ol· tn yan oma ısın e 
>istcd.ği caffeclume.h değıldi. de yüzü ve gözlerin:n içi gülüyor, muştur. Vazıyette berraklık hasıl ltaı,> an :>omausınae, cıevıriye 
Günahsızhğının anlnşılmaaını, ma- her şeye "lümsüyordu. olmasına en büyük bir en el olnq 'kollarımız out:un mınu • .-.ıı.arcıa 
ııumi,yctinln t:anınm.ıımm b atanda nexadar ya§ • ııansur ıyice gcvfcmı~ı ır. Yunan t auy l!CTII 

0~ 
.du. mı~ oldu ;ı ve l ngııız muvaffa.ıeryetleri, Ame. Ucvı .ye,eı.nı•ı.ac::n ouı, Haıy n 

- Hangi §Chirde kıılıyordu· - Dün öğle)ıin yarımda ind ik. rikanın tuttuğu ,>ol ve bu yol hak. nuauuur~uan ı i. .ırnonıetre ıçcnae 
nuz? Üçto hastaneye gtltı, do ku. bu· kında ıııbıı.y üonahnn vasıtaısıle bır ıun .. o.u aun taaııuz eacrc.ıe 

_ T ürkiyeyi 1922 -de terket• çl.(Jt aularınd işe hayata gozleri· Bel:grntta doğruaan doğruya ve- ı:ap.o.m•11.ır. 
tik J 926 ya kadar Köstencede ni y umdu. riı-en teminat ortııııktıı. daha rn- ~eneraı w aveil Erıtredcn Döndü 
:kaİchk. So.nra t,ene o civarda Biz Bayan t.an:-anlıı konuşu_r· hat, da.tın gl.İv.enıı V<C terahıı bir Knhıre, :.ı '-A.A.) - lngııız 
'H kıısnbasına taı::ındık. iken, merhuı:nun og.u Boy Mutut· hava yaratmıştır. ba ,.umcmaanı '->eneıaı \va ,•'Cıt, 

arsova . k" "'- • b ' ı_.. H- ...ı.. uh ı _ Ne ile mc~ul olurdu ~ tm, torunu uçu.- crt ır :ı. oşc- cnıatde m ~;cak olan " c tayyare ııe t:.rıtre cep:ııeıııne yap-
- el l i bir şeyle> diyc!bilirim. de camlı g mlı duruyorlardı. Bu'l.garların da btJ.nesi lazım 8e· otıgı tettıı sey.ahatınuen "anneye 

O d d
ç · z v·ı btr' hayat Yurda kovu§lllanın safasını ~e- len nokta tudur ki umumi Balkan donmü .. tla . l,,,cneıaı Waveıı, ~-

ra a a etn mun e . .. d l d E bü ""k . ,,_ı · 1 . . • v dık H den elini. ett-ğı· nuz uyamamış ar 1• n yu i.StıA a ve emnıycrtı namın:ı 'k u· rıtre cepnesmcieKı teftış seyaha tı 
Y~§a k '. t' erS §~ bir meşguliyeti saadet dakikalarında bu ağır dar. goolav mu'.kavemotini he abli kat· eınaaın'da, orada yııpıım~' ... ta oınn 
nı çde mHış ı; af arını yazm.ıık.... beye uğrayan in.sanlara söylıye· l mak c~ır. ı haruatın bır k~ını taxı.p etmış-
var ı: ~ ır ·.~ .. , ce. hiç bir teselli sözü bulama- Ahmet Emin YALMAN ttr 

-Degışml§ mı,-.... ı r • 

c··mhuriyet Merkez Bankası 
1 ŞUBAT1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ufaklık. 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lirası • 

Hariçteki MuhabirlCI': 

72603.019 

• 

5010766 
Aatın: Safi JdlogrlUll , 
Altına tahvili kabil serbest d..ı .. -er 

Diğer d!Mzler ve Borçlu k}l.rlng 

bakiyeleri • • • • • 

Hazine Tahvı'lleri: 
Deruhte edi. c\Takı nakdiye karşılığı 

.21 102.121.954 
9.470.866 
2.583.441. 

.50 
42 

21 35!),,852. 

54 7.0"8.029. 

-
30.510.117.2 1 

-

ı5s. us.563.-

Lira 

114.176.262.13 

359.852.21 

37.!'i5S.H6.7l> 

PAS 1 F ;ura 
Sermaye : .... . .. .. .. . ....... . ... •••••••••• ••••.•.• •• • • • • • • · 

İhtiyat Akçeai: 
Adi ve fe\'kıı.ltlde • 
Hususı • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye . 

Kanunun 6·8 inci m~Jclerine t Vfi· 
kan haz.ine tnra!mdan \'Qkl tedlyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye baki 
yesi. 
Kıırfılığl tamamen altın olarak 
ll4veten tedavüle \•a.zedilen • 
Reeskont mukabW lllveten tedavWe 
,•azedllen . 

6.188.666,15 
6.000.000. 

158.748.563.-

20.149.187. 

188Ji9M26.-

17.000.000.-

249 000.000.-

........ 

15.000.000.-

l 2.188.666.15 
-...... 

Eski ve 
Binaların 

• e 1 
ır Si 

Ankara, 5 6 I Husıısi) Adil 
Vekdlctl hukuk işi 

11 
UdU; l ye 1 nnı·nk yeni kQr,ınmn kanununu isli-

kının relsll""i nl tıncdamTI t . Hıık- ıındcn, e:ıkld<'n yapılmış ve yeniden 
,., cnu , Mali- yıı 1 k l ye ve f)nhfllyc \ r kAI ti pı aca o an bırınlara nlt klrn mlk· 

e c eri hukuk tar t bl mll,.avirlcrll" A k t ını es t edccC>k knrarnamenın 
., "• n ara \'e stanbul ı bclcdl'-'clerlnden "'Ö d il e.sıuı arını hnı:ırlanuştır. 

J ., n er en murah· B 1 • 
haslardan teşkil edilmiş bulunnn k 1 u tnrarnam Koordinasyon heye-
misyon, bugün Bavekti.letl l lo· t ncc tetkik edilerek Vekiller Heyc

e op n- linin lllS\1blne an:olunacaktır. 

Vilkie 
Londradan 

Ayrıldı 
l.ondra, 6 (AA.) - lrlandadan 

dönen B. Wllllde dUn Kral \'e J{rallçc 
ile çny içtikten sonra Reuter ajansı· 
nın bir muhanirlnc şu beyanatta bu
lunmuştur: 

B. Wlllkle, Ameriknya nvdet seya
hıı.llnin ilk merhalesini katetmek 
Uzer bu sabah erken Londra'dan ny
rılmıştır. 

* Londr • 5 (A.A.) - B. Willkıe'nln 
hareketi mUnasebeUle Taymls gnze. 
tesl şunları yazmaktadır: 

B. Willkle'yl samimi bir tct>ssUrlc 
uğurluyoruz. Kendisi her yerde dost
luğu, sn.mlınlycU, hudutsuz cnt>rjlsl 
ve yüksek zekdsıle bllyUk bir tesir 
bırakmıştır. 

YUGOSLAV ADLİYE NAZIRI 
ÇEKİLDi 

Belgrn.d, 5 (A.A.} - A\'nla ajan
sı bildiriyor: 

Adliye nazın B. Lazar Markovlç 
istifa etmiştir. De\'Jet nazırı B. MI· 
hailo Konstantlnovlç adliye nnzırh· 

ğına tayin edilmiştir. 
YENi MACAR HARiCiYE 

NAZIRI 
Budnpeşte, 5 (A.A.) - Macartsta

.nın Bükreş clı;lsl B. Blodoslnv Bn· 
dossy harlclye nezaretine tayın edil· 
ml9tlr. Hukuk doktonı olan Blactosln\ 
1890 dıı. doğmu,, 1921 de hariciyeye 
intisap etmiştir. 10 scncdenbcrt BUk· 
re,'de sefir bulunmakta idi. 

Hava 
Karşılıklı 
Taarruzlar 

Londra, 5 (A.A.) _Hava ve 
dahili Emni}d Nezı:rctlerinin 
tebliği: 

Bu geoc dü man tayyareleri 
ekserisi memleketin doğu kısmın
dn olmmc Üzere bazı yerlere bom. 
ba tm~lardır. Fakat hücumlar 
büyük ıbir ınn ya ta olmamış't.ır. 

Londra bölgesine de bomba
lar atılını a d yalnız bazı yangın 
bombnl rı hasara seıbep olmuş ve 
bu yan-gıolar süratk aöndürül
mü ıür. 

Londr , 5 (A.A.) _ Af:nan 
bomba tayyııreler.i bugiin CP-nubu 
tarki sahilleri açıklarında bir ge· 
~i kafılesine taamı~ etmi !erdir. 
K~rı:~ ey. lotınde ısahil boyunca 
büyu dm m af e üzerinde bom· 
balann infılfıkı V!C mltralyöz es
leri duyulmu,.tur. 

Üç düftllan tayy re i denize 
diifüri.ılmü .Ur. 

Londra, 5 (A.A.) _ lngiliz 
bomhnrdımıın tn:ryareleri bu ge
ce Ruhr'da bir t!ınnyi ehri ile 
düşmanın i~ali altındaki arqzide 
b zı hedefleri ve istila limanla
rında deniz Lialerini ve bazı düş
m n hava m~onlarını bombar· 
dımnn etmişlerdir. 

0•---

YUGOSLAV 

T epedelen Başvekilinin 
Yanıyor ! Beyanatı 

T 
. . Bclgrad, 5 (A.A.) - D. N, B. bll· 

c epedclen ~ehrı alevler içın· . diriyor: 
de ynrJ naktadır. Şdıır lta lyıın ı a r Bafvckdl ti der ht tm 
t fmıd t k d \ ı;:. _ı. • u e e esinin 

lll'lll an er e ı mı • . ~.rın ikinci yıl dllnllmtl mtlnasebetlle g 
Yunan kıtaıarı tnrııfınd n lll8Dli tecllerc bcvanat•- b 1 b azc-h b 1 . ,, ..... u unnn t\41V kil 

er an eJI: enmektedır.> D. Z\•ctkovıç, memleket dahlllndc tnt-
c Radyo gazeteai> blk ctUtl teskin slyn cUnl tcbarUı 

--- ettlrml Ur. 
Yunanlılar Şim.diy... u. Z\·ctko\·ıç blUınssa şöyle demış-
Kadar 13,SJO Esir 1 t1r: cDaımt olarak blr uzla~mn. slvıısctı 

~ } • l ı 1akip cdllmlyecck olursa sağla~. de-
r'.. ... .lr vamlı ve temiz bir Yugosla\' dc\'lcti 

1 • 
Londra, 5 (A.A.} - Times ~arntmıya lmktın yoktur. Bu siyaset 

ga:ı.c.e.-.mm AL.na muha'biri, yazı· bııgUnUn ve yarının ycgAnc garanti
) or: sidir. Snğlnm ve temiz bir Yugos-

Alınan h al)· n et.irlerinin ye· lnvyn kurmıık istıyc.n herkes, bunu 
kunu 18,SUU \ )ıye Y• ni ltalya- ancak memleket dahilinde blr nn
nın h rptcn ncl aza.mi tahmi- laşma politikası lnklp etmek sure. 
nine göre Arnavutiu'.da hulun:dur. tlle yapacnktır. Bu hakikat son ikl 
du,.,ınrı ikuv'li etin yüzde yedi bu- sene zarfında memleketin geçirdiği 
çuğunıı h-ıiğ oımaktadır buhranlı anlarda bilhassa tezahür 

-- ... _ • etmlıJtlr > 

JaFo~ya - I: · a a 
I -i 

Iv..üza::erelcri 
Tokio, 5 (A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Hatnvia ' dnn bildirıldiğine göre 

H oland Hindistanı ~ükumetı 
namına beyanatta bulurımağa 
mezun bir znt J aponya ile Holan . 
d a Hindıstanı rasında cereyan 
eden müznkcrclerin müfkülAtla 
kar§llntmaaı ihtim H olduğunu 
söylemi,tir. 

Kısa 
Aj: ns Hab~rleri 

---o•---
JaRODlar 

HONC-KONG' UN ŞIMALINE 
ASKER ÇIKARMIŞLAR 

. Tokio, 5 (A.A.) - Dömci n· 
Jall3ına göre, Kanton'da ne~redi
ien re11ni bir t:ebliğ Japon kıt • 
1 rının dün sabah saat 6 30 dn 
deniz kuvvetlerinin - müznheretile 
1-long-K.ong §imali §&rai.sinıde Ku. 
vaniung eynlotıi.nin cenup sahiline 
muva.ffa'kiyetlc çıkt rını bildir. 
mektedir. 

Londrn, l'.i (A.A.) Reuter: Lon-
dranın salı\blyctUtı· mahfıllcrl, Bul· 
gnrlatanın bugtlnkU muc ıdclcdc bit • 
raf kalm:ık niyetinde olduğu kanaa
ttndedlrlrr. Reuter ajansının dlplo· 
melik muhabırl, Bulgarların arada sı 
rada lstlkltıllcrlnl \'e bttııraflıklarını 
muhafaza etmek istediklerini iler 
sUrdılkleı ini knydcdcrrk bu beyanaUı 
lnanmamalt için hiçbir sebep olmadı· 
tını yazmaktadır. Bulgarlstanın hnrp 
sahnesi olması, hiç şüphesiz Bulgar 
mcnfnallorine mugaylrdır. Bulgarlar, 
Romanyanın acı mls:ıllnl daima göz
lcı 1 önünde bulundurmakta \'e Ro
mnnyanın başına grlrn ıı.kıbi'tln ken
dilerini de tehdit etmekte olduğuna 
kani bulunmaktadırlar. Bu tehlıkeye 
ancak vazıyetın i nbetUrdlği tedbir
leri almnkln ltarşı koyabileceklerini 
P<'k lı!A biliyorlar. Vazıyet! knrşılı

yabllmeı, için Bulgarların bUyük b1r 
fanllyet sarf' etmeleri \ c mescl!I, Al· 
mnnlann m<'mlcketlerinc r.U!uı:unu 

önlcmlyl mııtur tedbirler alması ili· 
zımdır. I•'ilhaklkn Almanların büyük 
mikyasta Buıs- ı ı tıınn. nuruz cttık
lerınc \'e bir c;oklııl'lnın daha şimdi· 
den seyyah sıfaUlo mtımlekete gır

mlş olduklarına dııır kuwctll delil· 
!er ve emareler vardır. 

Bulgarl r Alman. mıullerlnl trtlıık 
~tm<'k için birçok fırsnUar <'ld et
mişlerdir. Bu ltıbnrln Alman hl'lkl· 
mlyetinl bertaraf edecek en iyi u u
IUn azlmktlran bir mukav metten 
ve her ne bahasına olun;:ı olsun Al· 
man mctodlarından korkmamaktan 
ibaret olduğunu iyice bilirler. 

Bagrıyanof 
Neden Çek.idi? 
Sofya, S (AA.) - Ziraat 

Nazırı B. B, griyan.ofun i tifası 
münase'betilc sabtk nazırın Al· 
mnnyayı \ e ltaly yı ziyaret t-1tiğı 
ve B. Hıtler' le \ e B. Mu !ini il 
görüııtüğu h ttrlatılmaktadır. Bul. 
garistana nvde.tinden sonra B. 
Bagriyanof milli ımecli$te bir nu• 
tu'k aöyoli) crcx mı\li ıktıs::ıdıyatııı 
for'-6t prenııiplcre göre ı:ılah cdıl· 
me ini .istcmiftır. 

Dün rnntbuata bey natta bu· 
lunan 8. Bagriynnof, tc'kliflcnnııı 
kabine tarafından rcddedilmd 
uzerıne istifa ettiğini bilclirmı;rtır. 

D. Bagriynnofun ç~ilme 
Bulgar tanda heyecan do~rmul" 
tur. 

Sovyet Karadeniz 
Filosu 

1o ova, 5 (A.A.) - T a 
ajansı bild ıriyıor: 

Bahriye Halk Komi eri Amiral 
Kuz.netaov, Kar denız fdogu ge· 
milerini ziyaret etm' , gemilerde 
kı dczcrsmlerine i~irak eylemi§ 
ve filo h zırlıklannın müstakbel 
takviyesi haldkında muhtelıf emir
ler verm~tir. 

Halk Kom' er.inin bnndıraaını 
tqıyan cPıı.Tis Komünü> snfıherp 
gemisinin idaresinde, lkıı fırtına· 
lnn c miti altında, .gemiler grup 
h !inde bir antrenman aeyri yap· 
rnı§lardır. 

-0--

Ticaret Vekaleti-
nin Bir Tebliği 

Kanunun 6-8 inci maddelerine t ev!I· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 

'ı:tcnrl senetler • 

20.149.187.-

256.753.SM.7 1 
-

]38.599.426.-

256.753.3M.7l 

Hazincte yapılan altın ~ılıklı a · 
vıınıı mukabili 8902 No. lr kanun mu
cibince ilAveten tec1avüle vaıeıwen 

MHduah 

'.Nlrk Lirası . 
Altın: Safi klg. 876.809.-

H.000 000. 

76.854.461.56 
J.233.302.M 

418.Ci99.426.-

77.587.76U2 

* Londra, IS - l ngUterenln Uuk 
Şark 1\e Slngapurdakl mlldafaa t e .. -
kll6tı lamanıen hava mtıfcrali Ro· 
bert Bra&ke'ln emrine veriltnlftir. 

Japon deniz kuvvetleri tarafın· 
dan neoııedHcn bir tebliğe gore 
de, Japon b hriyesinin bu yeni 
ileTİ hareketinin hedefi Çunkinge 
gönderilen sill\h1arın yolunu ık"5· 
mektir. 

{öy EğitmJnleri Kursları 
Anknrn, 5/G (Hususi} - Mııarl! 

Ankara, 5 (A.A.) - Tıuret 
Vekiletındt-n tel> iğ cdı dığ.ne 
göre Ege mın't ası tutün pıyaııa• 
sı mü tahsil için. meımnWlrycthah~ 
bir ııeıdlde inki af ederek sonun 
crm üzeredir. Her sene mutat 
ol'duğu üzere f.eede aııtışlann b u· 
yiik bir kmnı yapıldılkıtan ve vazı
yet t vazıuh ettikten. sorun S::ı n· 
aun piyaııasındn dizi dengı piya
sa ı çılm kta ve bu §c.'ki de ıup· 
1 r uygun bir an· ne tc üs et
miş bulunmı&.tadır. 

Eıham ve Tahvilil ciadam: 
edilen evrakı nakdi· 

(Deruhte ıııun ve tah• 
A - (yenin ıtarŞJlığı es ) 

(vllAt (itlbarl kJYI11eUe · • 
tnııvıı~t • 

8 - Serbest esııanı ve 

A.vanalar : avans • 
Altın ve döviz uzerıne 
Tahvllllt Uzerine avııns • • 
linzineye }ı.ısa ,'11dcll avans. ısrc 

ı l{anuna g 
Hazineye 3850 No. u 

11vans • 
aı;tlnn nıtın ko.rşıltklı 

3 •:S.S33.<i]6.0 

7.926.606-5 4 

6.963.74 

7.80 .~.--.-
114.584.926.75 

·· ··•·······•···· . ... d ••••••••••••••••• 
ısae arlar: • • • • • • • • • • • • • ••••••....••. ... 

lvıu.h . • ••••••••••••••• 
telif: ••• •• •••••• • • • • • 

53,760.02Ui 

12uo2.aıutı 

4,500.000.-
9.519.514.~ 

1 

787,G29.1Pt .62 
• 

S8M ~o. lu kanuna röttı ha~l11eye 

atılan a\"am mukabW ~'dl oJwıaıı 
aııuııar : 

Safi Kilg. 55.5'1.930.-

Dövi% Ta.ahbüdatu 

Altına tah\1ll kabil d8\•lzler • , 
Dlğ r d!lvitler "e alacaklı kllring 
bakiyeleri 

78.124.167.90 

29.555.761.75 

rt1.ıabtelif: •••••• • • ••••••••• •••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• 
-

.., 
\Yeldin 

ih
• d ,.._;- f 

ı Temmuz 1938 tar m en tıoarenrt 

İskonto haddi %4 Altm üMrine avaıÜ ~o ~ •. 

7 .12U67.90 

29.5a:!.761.75 

106.573.405.00 

737 .629.101.82 

* V~lngton, 5 - Fraruwun Va-
11ıngton büyük elçisi hariciye mUBte
şıırı Summer Wcl.sı.; milraceatıe ıvgal 
altında bulunmıyan mıntaka.Jara YI· 
yecek göndr.rilmeslni l.stemiftir. * Mndrld, 5 (D. N. B.) _ na
bal'dıın alınan habere göre Fnuıau 
kabinesinde ylyec k buhranı cndlş 

doğurııcak bir \'Üs'at koobetmr.ktc
dlr. * Şanglıay, 5 - Çın hava kU\'· 
vr.Uer!nln yakrndo. SovyeUP.r Birli
ğinde yeu,,en lC>O Çln pilotu Ut. tak
viye edllecegı tahmin edllmektl!dlr. * ı.lzbon, ~ - Portekiz hUkOıne
tl Blrleflk Amcrlkadan deniz t.ayyn
rclerl satın olmıya karar vcrmittlr. 
*tstokholm, r; {Ste!anl) HU· 

kQ.mct komUnl.st fırkasının faaJ!y .• 
tlnl Ulhdlt l1;ln flddetll icraattı glrtf· 
mlştlr. 

(Anadolu .Ajansı) 

Veklletl, önUmUzdckl nisan ayında, 
yurdun muhtelif yerlerinde, köy eğit
menleri kurııları açmıyn karar ver· 
mlştlr. 

Eğitmen yetiştirecek kuralııra 

l,000 kndnr talebe alınacaktır. 
POSTA M0D0RL0KLERINDE 

TAYiNLER 

Bu ıtibarl alman h zırlık tcd · 
birlcnnın ıkmal edumıt olduğu 
gözönünde bulundurularak Sam· 
aun piyıa ının 1 7 ıubat 1941 ta 
rihine tesadüf eden p zartesi gÜ• 
nü çılması knrarla~tırılmı§tır. 

Ankara, 5/ 6 (Husust) Edirne _____________ ..., 

posta murakıbı Süreyya, Kırklareli 
P08ln mlldUrlll#{lne: Ordu po ta mU
dürU Nazır, Kastamonu posta nıl\

dUrlUğUn : SamRun merkez efl LQUI, 
Ordu posta mUdUrlUğUne tayin edil· 
mlşUr. 

SANA.T MEKTEPLERiNDE 
TAHSiL 

Anknra, 5 G (Hususi} Maarif 
Vektıleti, mıntaka snnat mekteplerin· 
d tııhslll iki devreye ııyırmı;ıtır. Uk 
Uç sen ilk de,•r yl !km ı edcnll'T dip· 
lom nlabllcceklerdlr. 

Abdulhamide Sen Di~en 
Adam Oldu 

(H1191 ı incide) = 
redo ııek çok istifade edilmekle bern, 
bcr istikbaline dnlın bllyUk ümitler. 
bnğlanıyoı du. Oltlm\l lnS'lllZ siy ı 
hayatında bir botluk bırakacaktır. 

LORD LLOYD ÖLDO 
Londru. O (A A ) • ıu t~mlekq 

rnzırı ~rd Llo.,d ' I t etm t r. 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 
8 Program, 8.03 Ajans haberleri. 

S.18 Hıı!if program (Pi), 8,45 

9 Ev kııdınr - konuşma 12.30 Prog

ram 12 33 Neşeli şarkılar ve tUrkUler 

12.50 ~\jans haberleri 18.05 Peşrev ve 

saz semaileri 13.20 H MUzlk karişik 

proo;ram (Pl.) 

18 Program 18.3 Radyo caz ork~s
tmsı lS.40 Radyo ince saz heyeti 

19.15 Konuşma 19.30 Ajans haberleri 

19.4.5 Kadınlar !asıl heyeti 20.15 Rad 

yo gazetesi 20.45 Cenubi Amerika 

havaları (Pi.) 21 Müzik dinleyici is

b:ıkle.rl 21.SO Konuşma 

21.4.5 Radyo orkestrası 22.30 Ajans 

haberleri 22.45 Cazband (Pl.) 23.25 

23.30 Kapanış 

Bir Mimar 

Alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz 
Müsteşarlığından: 
Denız fen ve lma!At şubesinde is

tihdam edilmek üzere ücretle bir ml
:ınar almacak ve ücreti 3656 sayılı 
kanun csaslaruı.sı. gore verilecektir. 
Tallplerın deniz müsteşarlığına mü-
racaatları. «643~ c83~b 

İstanbul Hava 

Mıntaka Depo 
A 

Amirliğinden: 
l - Hava birlikleri için 150 ~ift 

demir er -karyolası satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 8/ 2/ 941 cu

Maı·tesi gtlnU saat 11 de Ye.şilköy ha
\'IJ. mıntaka depo amirlıği satın alma 
komiflyonunda yapılacaktır. 

:; - İırteklflerin şartname ,.e ım

muneyl görmek üzere her gUn, pa

zaı·lığa gireceklerin belli gün ve saat
te 570 liralık muvakkat teminat 
makbuzlarlle birlikte mezkQr günde 
komisyona müracaatları. <83-0, 

Bir Pudra 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
KADININ 

it BaJHtl 

Daha 
genç ve 
daha sevimli 
görünmenize• 
yarayan kafi~ 
BiR TECRÜBE 
Pudra aleminde 
yeni. cazip ve son 

Bu giize) 
TECRÜBE 
yi yapmız. 

!lir keşif •• CİLDi GÜZELLEŞTi

REN §ayanı hayret ve yeni bir 
unsur, ııimdi ipekli elekten geçi· 
rilmiş en ince bir pudra ile ;mü
dekkikane bir tarzda kanşhrılml.§
tır ki bu sayede cilde bir parlak· 
lık ve yeni bir hayat verir. Es
mer ve çirkin bir ten, gençliğin 
tabii renılderile güzellC§ir. Fazl.ı 
olarak terkibindeki ııayanı hayret 
bir unsur olan cKrema köpüğü> 
imtiyazlı usulü sayesinde iki m~
li fazla zaman sabit durur. 

HAKiKATEN FEVKALADE 

BiR TEKLiF yüzünün bir tarafı
nı c:Krema köpüğü> havi Tok.a
lon pudrasile ve diğer tarafını da 
herhangi bir pudra ile pudralayı
nız. Şayet cKrema köpüğü» havi 
pudra ile pudraladığınız taraf di· 
ğer tarafa nazaran daha taze, da
ha genç ve daha cazip görürunü
yorsa aldığınız Tokalan pudrası
nın parasını iade ederiz. TOKA· 
LON pudrasının fevkalade rağ
bet b~an yeni !9. r~ vardır. 

Deniz Levazım Satma ima Komisyonu il Anları 

Marmara Üssü bahri K. Satınalma 
Komisyonundan: 

Toz Şeker İlanı 
1 - Bir kılosuna tahmin edilen fiyat 38 kuru~ olan N.901 kilo toz 

şeker, pazarlıkla satın alınacaktı.r. 

2 - Pazarlığı 8 şubat 941 cumartesi gUnü saa.t 12 de tzmitte tersa
ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Teminat pazarhk günü takarrur edecek ihale bedeli üzerinden 
yüzde 15 nisbetlnde derhal alınacaktır. 

4 - 1stekl1lerin bu işle ilgili ticaret vesikasile birlikte muayyen gU1t 
ve saatte komisyona mUrııca.atları, (746) 

* Marnıarıı Usııübahri K. satın alına Ke~onu11ttan 

Un ilanı 
l - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19,25 kuruş olan 100 ton un, pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığ'ı 10/Şubat/941 pazartesi gUnU sant 15 de tzınitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi be
delsiz olarak alınabileceği gibi her gün komisyonda görtilebllir. 

3 - İsteklilerin bu işle ilgili olduklarına dair Ticaret vesikalarını 
ve 1H3.75 liradan ibaret llk teminatıarile birlikte muayyen gUn ve 
ısaatte komisyona müracaatları. c.748> 

* Marmara tl übahri K. . atın alma lloınhyonDBdao 

Sadeyağ lıanı 
1 - 'Bir kilo.suna tahmin edilen fiyat 170 kuruş olan ve yukarda 

cinsi yazıh bulunan 20.000 kilo sadeyağ'ı, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 10/Şubat/9U pazartesi gUnU saat H de lzmltte Ter

sane kapısmdal<i komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe alt şartna
me her gün komisyonda görlllebillr. 

3 - isteklilerin bu işlerle ilgili olduklarına dair Ticaret veeikala
nnı ve 2500 Iıradan ibaret muvakkat teminatlarile birlikte muayyen 
gün ve saatte komisyona müracaatları. .,U7> 

* 1 - Tahmin edilen bedeli c16.165> lira olan on altı kalemde cem'an 
200.000 kilo muhtelif cins yaş sebzenin 21/Şubat/941 cuma günü saat 
H de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - .İlk teminatı cl212~ lira 38 kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan ahnabillr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları muhtevi tan
zim cdeccklel'i kapalı zarflarını belli gün ve saatteq bir saat evveline 
kadar komisyon başkaıılığma makbuz mukabilinde vermeleri. (721:S) 

* M. M. V. Deniı; MerkCT. ~atınalnıa KomJ .. yonundan 
1 - Tahmin edilen bedeli 18500 <on sekiz bin beş yüz) lira olan 1 

adet Ha'\'a Komtıresörlinün pazarlık eksiltmesi l2/Şubat/9H tarihi
ne rastlayan Çarşamba gUnU saat H de VektUet binasında müteşekkil 
komisyonumuzda icra edilecektir. • 

2) Şartnamesini almak isteyenlerin lter gün n eksiltmeye girmek 
isteyenlerin de belli gün ve saatte 2775 liralık teminatıan ve kanuni 
vesıkalarlyle birlikte komisyona müracaatları. (6U) (833) 

* 17 kalem muht.eiif cins ve eb'adda pirinç cıvata maa somun, çelik 
saplama maa somun, demir civata maa somun, demir saplama ve çelik 
saplama. 

l - Teiımin edilen bedeli dSOO• Ura olan 17 kalem civata ve sap
Jamalann 7/2/l!Hl cuma gUnU saat 11 de Kasımpa.şa Deniz levazun 
satına1ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 822Ji0 lira olup şartnamesi her gün iş saati da
hilinde mezkQr komisyondan b<!delsiz alınablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı 
&;"eçen komisyona müracaatları ll(m olunur. c864> 

l lstanbul Komutanl!ğı Satma!m 1Komisyonundan1 
Beher metre mikll.bma 68 Itra fiyat tahmin edilen 42,528 M3 kereste 

7.2.!Hl gtlnü saat ll de pazarlıkla satın allnacaktır. Muhammen bedeli 
2891 lira 90 kuruştur. Kat'ı teminatı 434 lira 79 kuru~ur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görtilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (828) 

* Komutanhk mıntakası dahilinde yapılacak altı bin liralık nakliyat 
işi 11/ 2/941 günü saat 11,30 da pazarlıkla bir mütea.hhide ihale edile
cektır. Katı teminatı 900 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda. görll
lebnir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık ntm 
alma komisyonuna. getmeleri. c863> 

* Nallık demiri dhetl askeriyece verilmek şartile yaptırılacak nallara 
teklif edilen fiyat pahah görllldütünden tekrar pazarlığı 15/2/941 günü 
saat 11 de yapılacaktır. Yaptırılacak nal miktan 90 ile 100 bin giyim 
arasrndadrr. Şartnamesi her gün komisyonda görlllebilir. Bu ~ gire
ceklerin en geç 11/2/ 941 gtinUne kadar nal atelyelertnt muayene gös
tererek bu iŞi yapablleocklerine dair alacakları vesikayı pazarlrk günü 
beraber getirmeleri mecburidir. Muhammen bedeli 40,000 lira olup 
kati teminatı 6000 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte P'mdıkhda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. c824> 

Askeri Fabrikalar Satma:ma Komisyonu llAnları 

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

Köknarın metre mikabı 50. çamın metre mikabı da 53 liradan he
yeti umumiyesine tahmin edilen bedel <126.140> lira olan muhtelif e-

batta 10 kalem ve ceman 2380 metre rnikll.bı kereste askeri fabrika

lar umum mUdUr!UğU merkez satın alma komisyonunca 10.2,941 pa· 
zartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname ctb lira 

c3h kuruştur. Muvakkat teminat c9t60> lira «50> kuruştur. Bu ke
resteleri tamamen çıralı çam vermek mümkün olmadıfı takdirde ya

nsı çıralr çam ve yansı beyaz köknar olabilir. Bu kerestelerin heyeti 
umumlyesini vermiye talip bulunmadığı takdirde 200 metre mikA.bmdan 
a.şağı olmamak şartile ayn ayrı da alınır. c751> 

* Çadır Alınacak 

!ki ve bir direkll çadır alınacaktır. Taliplerin çadır bezi nllmune
slle bizzat veya mektupla Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğü mer-
kez satın alma komisyonuna mUracaatıarı. (839) 

Alloae 'Ocreu 

SeneHk 6 aylık s aylık Aylık 

150 Kr. 

Seaellk 6 •flık S aylık Aylık 

2700 Hl O 800 Kr. yoktur 
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İstanbul Defterdarlığından İktısat Vekaleti 
Lira Kr. 
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ı :Kırık Attm bileztk 
1 Kol saa.ti 
l tnce kordona battı anahtar tetc kapaklı_ıııaat 
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8 
7 
1 
1 

3 

17 

8 
25 

1 

15 

3 
3 

50 
4 

1 

2 

l 

10 

1 

3 
1 

40 

22 

15 
7 

2 

6 
6 

60 

8 

12 

5 

23 
2 

2( 

2 

15 
10 

3 
1 

1 

2 

4 
3 
5 
2 
1 
'l 

ıs 

9 
10 

3 
18 

5 
2s. 

16 

2 
11 

8 

55 

8 

i 

50 

50 

50 

80 

'T5 
90 

7G 

50 

(1 , .::ıımıı. bef1 kuruşluk zincire bağı. 

1 
l 
1 
1 

(1 

cı 
(1 

(1 

(1 

l 

1 
l 

(1 

(1 

l 

'J 
(1 

(1 

(1 

(1 

1 
1 

(1 

(1 

(1 

1 

1 

(1 

(1 

(1 

(1 

(1 

1 
(1 

1 
1 
1 

l 

1 
(1 

(1 

(1 

(1 

(l 

(1 

(1 

(1 

(1 
(1 

1 
(1 

(1 

~lmas taşlı bir yüzük 
<olye ve madalyon 
;m kapaklı gümüş saat 
San kol saati 

t~ ayar çerçeveli siyah lastik kordonlu kadm 
ıtaal 

lnce zincire bağlı 18ta.vroz 
Maşallıth yazılı bilezik 
Siyah taşlı altm yüzük 
Nikel kadın kol saati 

Ortası kırmızı etrafı elırıas1ı fltl ta111 noksan 
ytizük 
Dört taşı ~ik elmas taşlı altın yU%ük 
Lonjin altın cep saati, elmas tek küpe A.dl kurşun 
kalem ve kıravat iğnesi. 
Kordonlu çift kapaklı gUmllş saat. 
Adi ko~ saati. 

Müstatil şeklinde bir kulplu kmk bilezik 
altın kol saati. 
Seyfi imzalı altın n!fan yüzüğü 
Adl cep saat!. 
Kırmızı yakut taşlı kenan kl\fesli 12 ayar altm 
yflzlik 

Arat marka kadın kol saati 
Bilezikli Hislon marka kol saa.ti 

Saat 
Elmas küpe 

Mürekkepli kalen, 
Maı.i taşlı altın yüzük 
Bllezik mavi taşlı 

Dokuz elmas taşh nişan halkası bir de çiçekli 
kırmızı taşır yüzük 

Mustatil şeklinde altın kapaklı bilezikli camı 
kırık kadın kol saati 
Mavi taşlı a.cıı yüzük 
lvel marka renkli bilezikli kadın kol saati 

2059 sayılı aıtm cep saati 
Gümliş köstekli şimendifer resimli Adi cep saati 

Tek kapaklı mika mahfazası içinde bir saatle 
zincir 
altısı dUşmUş beş taşlı ve kıymetsiz göğüs iğnesi 
57787 sayılı ldi san köstekli saat 

Serkizof marka çift kapaklı :saat 
Çift kapaklı bir erkek bir kadın saati 
Altmış santimlik bir Felemenk elmas taş, 

Çift kapaklı ve iki elmas taşlı bulunan ufak albn 
saat dilteri t~k kapakh ve Nus markalı altın kol 
saati ile on elmas ve bir fUruze taşı bulunan altın 
yllzUk ve diğeri iki elmas !Uruze taşı bulunan 
yüzUk 

16 iğne parçalarile bir adet madeni kol saati 
Çift kapaklı madeni saat 
Zenit markalı Osmanlı berri zabitanı tarafından 
kullanılan yazılı saat 
Memhur camı kınk küçiik kol saati 
Serkizof markalı çift kapaklı saat• 
Aleksi marka camı kınk kol saat! 
Biraya marka Ad! saa.t 
Elmaslı altın iğne 

Kol saati 

14. a.yar 145064 numaralı kadın kol ııaaU 
Loner marka kadın kol saati 

Altın bilezik üzerine H. Remziye harfleri var 
11642 sayılı altın kadın kol saati 
Adi cam taşlı bir yüzük altın 

(1 KUIUlre inci kolye ve altı raptiye elma&lı 
(1 Altın saat kancası 

1 ·U7335 numaralı Lonjin gUmüıı cep saatı 

1 Lonjln cep 8aatl 

( 1 Bilezlkll ve markalı kol saati altın 
(1 YUrek .şeklinde altın s. marka zincirli kolyo 

1 Ufak tek pırlanta taşlı altın yUzUk 
(1 Siyah taşlı altın ;>1lzUk 
(1 Tek taşlı küpe (Top) 

1 GllmUş fincan zarfı 
l Beş taşlı altın yUzUk 

(O 23 dizi sahte inci 
(3 İkisi hekkflk gümüş ve birisi altın yUzUk 
(1 GUmUşlU kehlibar ağazlığı 
(1 Madeni nazarlık 
(1 Bir muska.danlık 
1 9 taşlı altın yllzük elmas 

(1 İki parça yüzük ve küpe parçuı 
(1 Bir küçük pırlanta ta.ş 
ı Bir altın kol ıııaati 
1 Altın yüzük . 

(1 Altın yUzük (rnevlevi) 
(1 Bir çift kırmızı taşlı kilpe ve rnevlevi tek altın 

küpe 
(1 Blrm- adet g{lmüş ka.şık ça.tal 
(1 GUmüş kaplama tel tepsi 
1 14 ayarında altın kol saati 
1 üstU mineli yürek şeklinde göğüs ıııaatl 
1 18 ayarında beyzt camı yuvarlak kadın kol eaatl 
1 18 ayarında nişan yüzüğü 
1 Kafesli üzerinde büyük Rus taşlı erkek yilzUk 

(1 Camı kmk Zenit marka. l}imendi!er ııa.ati 

üç beyz1 taşlı ikisi pırlanta büyüğü cam Ye 18 
Jayarmda altın yüzük 

ı Yarımlık Osmanlı altını 

5 Biri Mahmudiye biri lıııtanbul yirmilik ve aça 
beşlik ziynet altını 

1 Üç gram &ğarlığında· dökülmüş altın 

1 Osmanlı altını Mi zincire bağlı 

1 Singer cep saaU 
(1 Elmas tek taşlı küpe değil iğnedir 
(1 Altm bilezik llra ç"yrefi mut nazarlık wı tek 

küpe kafesi t&l}8IZ 

(1 Maden bilezikli kol saati 
(1 Altın llzerlne beşi pırlanta ikisi kırmızı erkek 

yüzük . 

ı K. 18 markal~ kadın kol saati 
2 Altın yUzUk ve pırlantalı altın yüztik 

(1 967 ııayılı cep saati 
(1 Kol saati 
ı • Ortasında büyük bir pırlanta kenarında ( 4.4) el· 

mas taşlı göğils iğnesi 

(1 50 santim uzunluğunda sa.rı zincir 
( 1 lvi marka kol saati 
(1 Ta.şsrz altın yüzük 

(1 İstavrozlu tesbih 
(l Göğüs iğnesi 

(1 Lonjin kol saati 
(1 üstü renkli çift kapaklı kadm kol ıııaaU 
( ı Çapa marka bilezlksiz kol saaU 
ı Tepo markalı cep saau 

Mudin Unu.n Müdürlüğünden ı 
İzmir vttayetlnin merkez kazasma bağlı CUmaovam nah~ 

Sandı köyt\nde şimalen: Çamurdere tepesindeki beton sütundan ~ 
Jar tepesindeki beton sUtuna hattı mustakim, şarkan: Çakalla%" ı:; 
sindeki beton sütundan Murtad köprlisüne hattı mllırtakim, cenu ft 

Murtad köprtisUnden ba~layıp Seyitali tepesindeki beton sUtundall ıı-t· 
Ve Sadı köprUstinden geçerek Cımkoğlu tepesindeki beton sütuna 1llt 
tı münkesir, garben: Cınıkoğlu tepesindeki beton sütundan hudut Ut 
!angıcı olan Çamurdere tepesindeki beton sütuna hattı mllstal<~ dtd 
çevrili ve 810 hektardan ibaret arazide Profesör MUSTAFA ~ 

· NALÇACI tarafından 15/10/1935 tarihli ve l / 2 numaralı ruhsatnaJll.,.S
ye müsteniden bittaharri meydana. çıkarılan linyit madeni 99 yıl~ 
detle mumaileyh uhdesine ihale olunaçağından maadln nlzamn&Jll ;f4J 
36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu ihaleye itirazı olanlarm e/2 • 
tarihinden itibaren iki ay içinde Ankarada İktısat VekAletine \18 ._ 

hallinde vilAyet makamına tstida ile müracaat eytemeleri llln oıunut-

Devlet Denizyolları ilan ları 
Takribi miktarı iki ton kadar olup klloeunun muhammen ~ 

(25) kuruş olan mantar parça ve tozları pazarlık suretile ıııatlş& ~ 
rılmıştır. Şartnamesi malzeme şubesinde görUlebllir. lsteklllerin 
liradan ibaret muvakkat teminatıarlle 12/2/~H Çarşamba günO ';:! 
14 de Tophanede Umum MUdUrlUk binasında alım satım komlııyo!I 
mUracaatl&rL (555) 

Devlet Demiryollan İlinları] 
7 /2/941 cuma gUnü pazarlığı yapılacak olan 000 ton BliSter ....,. 

rm işlenerek mamul halde idareye teslimi işinin pazarlığı görUlen l~ 
üzerine 21/2/ 94.1 cuma günü saat 15 e talik edllmiştir. (85!i) 

ŞEHİR TİYATR05U TEMSiLLERi 
•sTlKLAL CADDES~!l 
KOMEDİ KISMI 

BU AKŞAM 

TEPEBAŞINDA 

DRAM KIS~ 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
EMİLİAGALOTTl 

Saat 20,30 da 
EBAI.:.... OD~ 

Her gUn gişede çocuk temsilleri için bilet ver"ir. . 
Marmara Üssü bahri ve Kocaeli 

Mst. Mv. Komutanlığından: 
Clul Mlktan 

Arka çanta8! 1480 Adet 
Palaska takanı 1355 Adet 
örme palaaka 6-13 Adet 
lş ba'1 elbisesi 32 Takım 
Alafra ga kaşağı 3:S6 Adet 
Gebre 712 Adet 
Çul 100 Adet 
Yem torbaat 356 Adet 
Keçell belleme 356 Adet 
Toplu kantar 3 Adet tJ" 

Yukarda cins ve miktan 'Yazılı 64yalarm IV. Kor ambarından " 
dığma dair Kocaeli Mst. Mv. ambannda tanzim edilen 2.9.1940 günO )il' 
745335 sayılı ayniyat tesellUm makbuzu ziyaa. uğramıştır. Bu rrıa1' 
zun hUkmU olmadığ'ı illn olunur. (7t9) 

KUŞ TC YfrNDEN 
Ya.stık, Yorgan, Yatak kullanmak hem kesenize ve hem d• ,,,. 

hatinl.ze faydalıdır. 

ala KUŞ TITI TAITIK 1 LlaADll 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçıl" 

KUŞ TÜYÜ FABRİKASI TELEFON 23027. 
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Cbl8l 
Altın yUzllk 
Memhur kol saati 
Adl cep saati 
Ortası pırlanta etraf'! elmaslı göğüs ifnesl 
Elmas taşlı nlşan ha.lkası 
PlO.tln nişan halka.sı -~ 

Ortası kırmızı ya.kut altı pırlanta değil ~ 
taşlı yüzük 

PIAtin Ozerine gQmtlf karışık etra!ı Roza~ 
ta taşlı bilezik 
Kron markalı kadm kol saati 

Alpaka gilmüş örme kadm el cantası 
.Adi yüzük 
Altnı eımaa taıfll yUztllt 

Mehmur altın y{lzük teşsız 
Memhur aaat 
Kadın kol aaatt 
Kadın kol ııaatt 

Loner markalı kot aaatı 
Omega saat camı tank 
Zofao markalı erkek kol aaatt 
Saat 

Elmas taşlı tek ktlpe değil jpe ~ 
Dolma kalem ve saat 
Zincir Jaymeteis 
Kadm kol saati_ 
.Adt nal fekli göğils iğne9 
Kırmızı Adl madalya 
H. O. marka beyaz nikel 11.adm kol _.. 

Altın kaplama kadın kol ıııaat.1 
Depoza marka altın kol saati 

Dila marka kol saati 
Altın yUztlk 
Komeınetro oep ııaatt 
Fider markalı cep saati 
Diyamanda adına alyana yUailk 

Kadın kol 88&ll 
Dolma kalem 

Arlon markalı saat 
ı (1 Kol saaU 

(1 Amir mvkalı kol saati 
4 (1 194972 sayılı kadın saatı 

(1 ı. markalı kol ıııaatı 

50 (1 Lotarl marka kol saatı 
(1 .Adt yüzük 

5 1 20164 sayılı kol ıSaati kadınlar için 
2 (1 Ara, marka ııaat cep 

(1 Ağızlık 

ı 1 Altın yUzilk - ~ 
Ytıkarıda yazılı mUcevherat vesalre lstanbul Bcledlyest '>l~~ 

ıııalonunda teşhir edilme)<te olup bUmüzayede satılacakur. Jı.tf.P';,I 
10/2/941 pazartesi ve 11/2/941 salı günleri saat 14 de mezkar rn~ ,f 
salonunda yapılacaktJr. TelJhiriye ve tellflllyc gibi ma."Ta!lar aııc~Tf) 
tir. Taliplerin muayyen günlerde salonda hıı.zır bu1urımalan. (IS 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrü: AHMET EMİN YAUIAJf 

Baaaldıp Yer: VATAN lıılATBAASI 


