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Recep Peker, Dahiliye 
v ·ekaleti teşkilatına mühim 

bir tamim gönderdi 
Ankatıı, 18 (A.A.l - Dahiliye Vekili Recep 

Peker, yeni vazıCesine başlarken aşağıdaki tamimi 
vekilliği.ne ba#lr bUtUn teşkilA.ta göndermiştir: 

«Dahiliye Vekili olarak bugün işe başladım. Veka
let vazifeleri ara.!lında dahili emniyet meselesi her 
işin başında gelir. Bunun yanında devletçe alınmış 
olan tktısat tedbirlerinin bize düşen kısımlarının 

tatbiki ve bu yolda yapılacak mahalli işler gilnltn 

şartları i!::inde en mUhim vazifelerimizi te.,kil eder. 

IÇörçil-Stalin görüşmesi 
Londra ve Moskovada müşterek 

bir tebliğ neşredildi 
Bir yandan diğer i~lerlmlzi görmeğe devam eder· 

.ken çalışmalarımızI bilhassa bu esaslar üzerinde 

toplayıp sıkıştırmak bUtün mesuliyet arkada.,la_ 

rımdan ilk ricamdır.> 

VATAN 

Hitlerci '' Bu görüşmeler esnasında, 
Almanya ile Avrupadaki şeriklerine 
karşı şümullü kararlara varılmıştır. ,, 

Çörçif, Sfaline gönderdiği fergraffa gösterilen 
arkadaşlığa feşckkür efti 

\\. n at, n, iki ya,şı~ı doldur· ı
'W du, bugün uçune bastı. 

Vaktinden evvel doğmuş, bü-

Yazan Ahmet Emin YALMAN 

Ticaret Veki li yük arızalar geçirmiş yavrulara 
an~nın, babanın düşkünlüğü fazı" 

oluyor. Ben de bu yolda bir hisle 
~eri bakıyoruın ve kendi kendime 
soruyorum: Tekrar şehrimize dönmek 

•• 

Londra, 18 (A.A.) - J\.foRkovada 
B. Stalin lle B. Çörçil arasında vuku 
bulan gOrüşmeler hakkında Londra 
ve Moskovada neşredller. mUştereJc 
teblığ'ın metnı .!flldur: 

cSovyetıer icra mechsı reisi B 

Sta'ln ile BUytik Britanya başvekill 
J\.fister Çörçil arasında ı.·uk1: buları 

görüşmelere Birleş'k Anıer.ka dev· 

Jetleri reisi B. Ruzvelt'in mUme~siH 
~tıster Harrimar:. So,·yet Rusya na. 
mına B :\lolotof l\tarcşal \"oroşilof. 

Atoskova lngıliz sefıri. Ingihz genel 
kurmay başkanı Sir Alen Brooke, 
harıclye mti~teşarı Sır Cadogan ve 

Bay ~ o rı:;~ · ı n eşi~·te ahnmı' bir re'\011 (Devaıru : Sa. 3, Sli. 7; do) o/o 

'\r------------.,. 
- Acaba gözlerime inanabilir 

miyim? Yavrum h81A yaşıyor mu" 
Ayakta durduğu doğru mu? 

Dört sene oluyor- Sahiplerinden 
bıri bulundu uın (Ta.n) ga, t l 
bealm bir yazım yüzünden üt ey 
ıç n kapanmıştı. Bu sebeple or
takl;;rımla arama tatsızlık girmiş

ti. Bu hava beni !iaktı. Ayrıldım. 

uz ere Bursaga gidiyor 
Şehrim_zdc bulunan Ticaret Ve. 

klh, dün bütün gün Ticaret Ve· 
k ·ıe ini "1iı.ka r eden aı ı·elerd t 
meşgul olmuş, tüccarl a rı d ı nt emlş 

ve dileklerile yakından &liıkadar 
olmuştur. 

Sab:hley.n Mıntaka Ticaret mü 

dürlüğünc gelen Ticaret Vekili 
doktor B<hçet Uz, tekrar gümrük 
me..eltt1erl ü .t inde durmuş ve 
an t repolard a mevcut malların çe· 
k ilmesl fçtn alA.kadarlara baz ı di. 
rektifler verm ştlr. 

(Devamı Sa. S, S~. ' ôe) (-) 

'f Amerika ordusu uçakla~ ı J 
~-~ ..... ,, ·- ~-·~~ ... "."': ~~" ., ...... ,. ""'"" f Avrupa da harekete geçt ı ı 

lı an ve Irak lngılız orduları iJ G;zl; tutulan bomba n;oan ole ı.,;nden 1 
Kat kasyada mı dögv üşecek? ~ndra, 18 (AÇ:.)k - j~:mb~r~ı~'.~:ıi~~çan~~:e~e~: hücum eden A-Gayem, yeni bir gazıte kur. 

maktı, fakat bir gazetenin Uç ay 
kllpıtnmasına sebep olan ve hü· 
kümeli kızdıran b:r g3zeteci sıfa
lilc sermaye bulın~ğı ümit ede
mezdim. Bir kenara çekildim. 
(Gerçekleşen Rüya) adlı bir kitap 
yazma!a koyuldum, memleketi 
ger~ bırakan 3milleri ve bunlar. 
dan kurtulmanın çarelerini toplu 
~lr h ldc ifadeye çahştım. 

Böyle Amillere karşı mücı:dele 

için bence en tesirli vasıta; idE'al 
ve ;mı:ın ~ah b!, cüretli bir gazete 
id_. Zihnim bunu meydana çıkar_ 

~anı~ lmkflnları~t aramakla gece 1 
gündüz meşguldu. Fakat lş z~ten 

güç olmı:kla beraber iki şartım da 
vardı ki bunu imkansız gib: bir 
hale koyuyordu- Bir defa şahst 

ortak istemiyordum, çünkü bun. 
dan evvelki tcşebbüslerlmde bir 
gazeteyi ortakla yürütmenin zara· 

b r gezetedc; hiç bir ortağın fıkri 

Yakında dışardan 9bin 
ton buğday geliyor 

Ankara, 18 (Vatan) - Haber al- gıda maddeleri ithali tçln faaliyet ve 
dığımıza gOre memleketimize çok konuşmalara devam edilmektedir. 

Veyvel, Ortaşarkta 
ikinci cephe istiyor 

yakında 9 bin ton buğday gelmesi Arjantinden getirilecek buğdayla· Londra, 18 (A.A.) - Deyll Eks· 
beklenmektedir. Diger taraftan hlL rın na.kllni temin için Fransız nakh· pres gazetesinin askeri Muharri ri ya
kOmet programında .söylendiği gibi ye .şirketleri ile yapılan müzakereler zıyor: 
mem:ekete mümkün mertebe fazla henUz bitmemıştir, General \Vavel ile Generaı Broo1<'ın 

lunmaları müzakerelerin askeri ba· 
kundan önemini ispat etmektedir 
General Brooke Avrupada kurulacak 
ikinci cephenin komutanlığı mesuli· 

Almanlar iki günde 12.800 
Rus esir etmişler 

Moskova görüşmelerinde hazır bu· (Devamı : Sa. 3, S U. Si de) · !· 

GI. Aukinlek'in yerine 
GI. Aleksandr getirildi rını görmüştüm. OrtaklR kumlan Ruslar Klctskaya cenubunda 

'am bir •urette yürüyemiyor, uz. Çörçil, İngi lter .: ye dönerk:n 
.aşma suretile ci<ima melez bir ne· 5000 Alman öldürdülar Koh irede GI. 

~örüştü . 
ııceye bcyun eğmek •cap ediyor- Smufs ve GI . Dö Gol'b 
du. . _ Bcrlın, 18 (A.A-) - Alman or-ı a büyük mavna ciddi hasara uğra. Londra, 18 (Radyo) Oğ'rentldl- • ,.. 

İkın~l şart -~a, ~ulllnacak. ser 
1 

dı;. arı başkomutanlığının tebliği: tılmıştır. ğine göre baş,•ekil Çörçil )toskova-
mayenın deA.lbt b r ser~a> e ol_ A man ve müttefik kıtalarının Don büyük dırseğinln ş mal dO. dan B}-Tıldıktan sonra Londraya dön. 
ması, ~azetey~ y.ur~~ al~ ~ır umu-, Kaf~as çevresindeki taarruzları/ nemeçJrde, 15 ve 17 ağustcs gün- meden e:vel Ka~ireye uğrıyarak ce· 
mi me,.f1tat A elı d )e t n ması ve . *' d" k vemctine ve !eri arasında yapıL n çarp:şnla· nubl Afrıka baş\ekilJ General Smuts . • ti ·ari "•h , il 1 ır.e -·ı uşman mu U U U 
sıyası veya c ' , ~ı cm~ c_re zrazın.n gbstcrdiğ güçlüklere rağ- tarda, son re.kanılara göre 12.800 ve De Gauııe ıle gar ~m şt r 
vasıta :vapmaması. ıdl kı bu \Bs.f. mer. Üstüva sıcaklığına benıiyen esir climıze düşmüş, 47 tank ile' Londra, ıs (A.A.) ~ı:ı.ıt nıUda
ta dealıst !'C'rm ) e de Anka kuşu şiddetli bir hararet altında başarı ayrıca 252 top tarafımızdan ahn_ 1 faa nazırlığı şu tayınlerı bildirmek· 
1ıb1 bırşeydı. --- ile devam ttmcktedir. Karadeniz· mış veya tahrip olunmuştur. $3.1 tedlr: . ,. . 

1. ı d b b 1 12 kıyı 1 vaş sahasının tcmızlc•ıme şi dc-ı General Auchınleck ın yeılne Or. . . h 1 1 unan arın .ı om a e · 1 · ı Nıkbınl'.k em Y _~ey, hem de ı . 1 i vam ttmektedir . . t~ark ba.şkuınıı.ndanlığına General 
(De,·n.mı : Sa. S, Sil. 2; de) . f'. .,,ı;en1ıs ııe buyuk bır Sdrnıç ı genı (Dev . ~ . Aleksander tayin edilmiştir. 

a.tırı.n1ı ... ve •nuhımmat t~şıyan amı . a, 3, SU. 8, da) ! 
.. ı General Ritchie'nin yerine ,r;ı;:ekizincl 

/ordu kunuı.ndııntı~ınıt General Mont· 
gomer·.·, Gcnera 1 Colt'un yerin<> otu
zuncu ordu kumandanlığına Gcı~eral 
L umsde., tayin edi mişlerd!r 

manlarda kullanılan ve şimdiye ka· ı merikan pilotları çok yüksekten 
dar gizH tutulan telemetr,lerden ls· Rouen marşand_iz garlarına bir akın 
tifade eden Amerikan ordusu uçak-ı yapmışlardır Bır çok bombal~rın h_e
ları dUn, Avru pa. kıtası üzerinde kay_ deflere tan1 olarak isabet ettıği. mü 
de defer muvaffaklyetıer elde etmlf- (Devamı : Sa. S; SU, 4. de) ,., 

Kömür nakli için pek önemlj 
tedbirler alındı 

tstanbuiu n bu sene k ömürsüz 
kalmaması için, alakadar makam 
lar elbirllğl il e çalı~msya boşla· 

mışlardır. Etibankın Kömür S-tış 

ve: T evzi m üessesesi başına ıetirl
len B . E yüp Sabri K onok Deniz 

Brezilya har
bin kapısında 

Buna sebep, beş vapu
runun forpillenmesidir 

Rio de J aneiro, 18 (A.A.) - Neş

redilen resmi tebliğ, yolcu ve tUccar 
eşyası naklinde kullanılan Baependy, 
Anibalbenevolo ve Araqua.ra gemile. 
rlnin Bahya ile Serglpe arasında tor· 
pil lendiğin l tasrih etmektedir. Tebliğ, 
bu torpillenme hA.diselerinl takblh 
ederek hUkOmetin alınacak tedbirler 
hususunda müttehid olduğunu ilAve 

Naki .yat \4~misyonuna vaziyeti 
anlat..rak komisyondan kömür 
nakli için yeniden dört vapur tr. 
min etmiştir. 

Halen havzada kömür yükle· 
( Devamı: Sa. S ; SU. G le) + 

Avusturyada 
engelleme,er 

Bir uçak fabrikası b:r 
ir.filôkla harap o '.du 
Stokholm, 18 (A.A.) - Buraya 

gelen haberlere göre, Vlyanada ve 
aynı zamanda sunl petrol imal e~;ı. 

mekte olan bir uçak fabrika.sır.da çı

kan JnfUAk yUzUnden bilyük bir yan
gın olmuı:ı: ve bir çok atJJyelerle akar 
ya.kıt depoları birer harabe haline 
gelmiştir. 

gemlslntn torpillenmesi hA.diseslniJı: 

ediyor . Brc.ı;iJyanın harbe girmesini intaç 
?lfontevideo, 18 (A.A.) - Urugu-, edebileceği mUtaıa.asında bulunmak· 

ay'ın siya.si maha!ill, bt:1' Brf''..!:ilya tadırlar. 

Jay \'f' gah•aniı.Ji ve kalaylı çelik 

levhaları, maden halitaları. sa-
nayi makin~leri, büro malzemesi, 

pa.muk ipll.g-i ve mamulci.tı, ,iUt. 



t'ATAN 

Gazetemizin yıldönümü v~sil ~siyle S ehi rj 
Haberleri 1Neşriyat programımızın 
Açıkgöz Hakhymışım 

Faf'hin seyyar kalesi muhtekirler ==ana hedeflerı· ==== ı:w-ıoa:ıı:aaıv•w 

G auıtet•llerimizden bir Jmımı· 

nın ıUmanyaya ''e bir klımı· 

nın da lngllt.erf'.'1-·e ~yahatlf!rl \'tlÜ• 

!esile bir kaç giln önel' ya.zdı~ını lift' 

~aııda, • seyahati pek &c,·diğlm 
halde • harp ,artları \'C rnanzarala· 
rı iı;ındf'! \'Oleuluk eden arkadaşı~ 
rırnna gıpta dahı etın'e<!Jğtnıl belirt_ 
ınl~tıın. 

Yazan: Ziya Ş'akir 
-47- lerUbat, imparatorla cephe ku. 

m ndanını nd ta sersemletı3ordu. 
Ter nın arka clhetındc - yanı, İmparatorla Jan Sebastıyanı. 

Turk ordug hı dan taraft k cep· uzunuzndıJn meşgul olmaya vak·t 
h ., uzun merdıvcnlcrden mUrck. bulıımadılnr. Artık faal yete geçe~ 
keptı Du unulcn plana nazaran, Turklcrc karşı, derhal mukabil 
bu merd venlcr tırmanan asker tcdb•rlcr olmak mccburı)ctıni du~ -
!er tcrn n) çıkacaklar.. orada ciular. 

m .ıga ları c; per alnr k, surları.n K lenin tcrasasında, hcnuz hiç 
llzcrlndc hulunan duşman askerlc-

k bır asker gcirulmüyordu Fakat 
rllc yakından harbe başla yaca . · deve derlicrıle kaplanmış olan cL 
lar. karşılarındak kuvvetleri m g dorlarındak bOyük deliklerinden 
Up ve peri an eder etmez derhal 

mutemadiycn toprak dolu çuval. 
mut harrlk koprü eri surların uzc. 

r 
ne ındırcrek b r hıımlede, kale· l.ır. taşl rla doldurulmuş sandık

lar aUlıyor .. bunlar vasıtasile hen-de çeri) c atlayac klardı 
cscrını dek dolduruluyordu. 

(Fatih), bu muazzam Ayn zamanoa, Turk top arı da 
Yapt rırkcn, hiç b r cıhetı ıhma! 
etmem şt Kulenin butUn çatısı, ate e başlamış! rdı. Blrblrını takip 
Sa)Ct uzun d rcklcrdcn murek- C'derek urlaro ç rpan memller, 
keptl Bu dırck eri ate ten muha· hemmıyctlı derecede gcdıklcr a. 

tmek ç n uz r crınc kalın çı)orladı. _ 
'-"k toprak sıva.r.mış ve 0 Bırdenbırc, korkunç bir gurUl· 

b r tauu • lşltıldi K 1 t a y L n üzerine de uç kat yaş deve .tu . u eye ırman n en 
u 11 ti · çer lcrın nlıraları, stpcrlcrdekı Bı. 

deri ger m · '· k ı ı lllkl ı 
Kulcnın ön cephe ılc lkı )anla· zans ve Lı.ıtın a

1 
er erın , er· 

d hu u ı bır tcrtıbatı vardı. ne kadar tltretl 1 41
• 1 aralor şaşırmıştı Bulundu. Bu tcrtıb l vo tasıl mı.itemad :>en mp · 

derli er ulanacak ve daıma >aş ğu sıperın arka1sında, ndcla b r 

t taş glb donaka mıştı. 
k ıacn ı. • 

Kulcni umumi heyeti, gayet Lakin Jan S b stl)'ar.ı, dnha ha. 
en b r kızak Uzer ne oturuyor- la scğukkanlıhğını muhafaza edi· 

du. ve altrndak tekerlekler o yor ve hıç durmadan emirler ve. 
tarzda :ı;apılm~tı ki kale, saga riyordu. 
ol Ucr ye ve geriye hareket ede. Bu cc ur ve cengôver Lat n ku. 

b li:ı;ordu. mand nı, ev" ela en mahir okçu-
Arz ttıg mlz gıb. bu SCl')ar ku· Jarını ve sapaccılarını suratle ora. 

gecen n karanlıkları arasında la getırttı Seyyar kulenin karşı. 
o der ce e .ı sadasız bır surette sındakl siperlere )erle~hrdi. Bun

cdılmlşt ki, sabah olup da !ara, hıç durmadan seyyar kulenin 
harekete gelerek surların beş altı uzerlne ok ve taş yağdırmal~rını 

etrc örOn dayandığı z man, si- cmrettı. 

p rdc bulunan butun askerler• Sonra .. şımdı)e kadar mudafaa. 
deh et vereli ı dn hiç bir faydaları gorülmiyen 

Bızon lı ar, knt'•> yen akılların. Biz n 11oplarrndan birkaçını <ln 
d n eç rmcdlklert bu harıkuladc celbederek iki tnr f\akl burçlara 
cenk alet e na ıl harbedcbllccek· tabıyc cll. Bunlar da, seyyar ku. 
ı rlni btrdcnb re hab r 1 maclılar. lenin üzerine, (makas nteşı) ıcra 
Kale n mild fan ını korkunç b r cdecekl rdı 

kıl-de tehdıt eacn bu felaket va. Ja Scbastıyaııln n bu emırlcrı, 

tntbik edildi. Fakat seyy r kule

Satışları serbest b :-ck
tırorok 

vurm:.ık 

piyasayı 

istiyorlar 
Son günlerde etrafta dolaşan 

bıızı şa)ialar. muhlek r tuccarlö· 
rın ekmeğine tereyağ surmilş gı· 

bldir. Haber aldığımıza gore levzı. 
.. tın kaldırıldığıııo. m ll:ırın bun
dan boylc serbe t olarak satılac · 
ğına daır dolnşan rıvayetlere ka· 
nan bır kı ım tüccarlar, cllerınde. 
kl mail rı saklamaya ve ıhtlyoç 
sahiplerine vermemeğe başlamış. 

tardır. 

Hatü1 dun bunlardan birkaçı 
dukkünlarını kapayarak hiç mal 
satmamışlnrdır Birlik kanalile 
mal almak üzere bazı toptancılara 
müracaat eden perakendeciler. 
toptar.cılarda çok mal olduğu hal· 
de, mal almak lmklınını bulama· 
mışlar ve vaziyetten b rllğl ha. 
berdnr etmlşlerdır. 

Blrhk bu tuccarlar hakkında ta. 
kıb ta başlamıştır. 

Bundan başka b zı Mersinli tuc· 
carlar akreditif yolllc memlekete 
Mısırdan, küll ,yetll mtklard& ma· 
nifatura eşyası ithal etmişlerdir. 

Bunların m tresl 50 • 60 kuruş 

tutarken, bunlar Mısırdan sahte 
f tura tanzim ettirerek malların 

kendilerine 200 kuru~a mal oldu
ğunu söylemış ve buna blr kAr 
hadd dahi istemişlerdir. Birlik 
böyle bir fıyatın sahteliğine kana· 
cıt getirdiğinden tahkikata başla· 
mı.ş ve bunların sahte fatura ı;ın. 

zlm ettiklerin tcsblt cmıştlr 

Bunlar hakkında da takibata 
başlanmıştır. Bunlar ~akında Mil. 
lj Korunma mahkemesine verile· 
ceklerdir. 

Milli Korunma mahkeme
sine ver1len muhtekir 

'ar. 
O ır d (Ve :.ıg rn .. ) sarayında 

bJ un n İmp rator, atl ların gc. 
l ret ğ hab rlere nanmnk isteme. 
:i . Fakat mc!!clcnin ciddiyetın id· 

Karako~dc s. K. F. Ol~el asfalt 
motorlerl salan accnlanın sahibi 
Alm n tet)aa~nd&n 'Kuttıhinc a. 
dındak dam bir motor satışında 
ht•kar yııplığından dun Mılll Ko· 

n n Ozer ndt), nrç ô r fesır hıJ~ule 

gellremcd ... Kulenın s pcrlcrı ar. ml,.tir. 
mahkenıcsınce icvkıf cdıl. 

ak eder ctmeL, bütün harp mec
azalarını yanına larak, surlara 

t p etti Ve, burçlar n lrtlfaını 

an en r kuley gorilr görmez, 
bu} ük bir h.ıyret ve tccssurc kapı. 
1 r k; 

- Yar. b' . B zı hergiln korku 
h c n ra du uren Turkler 

u ) a t h rp vasıtalarına gn· 
be ç b imek çın, hangı (aziz) e 

sar alım. b lmcm kı ..• 
O:> oylcndl . O sırada, cephe 

um nda ı (J n - SebSstıyanl) 

d İmp r loru bulunduğu yere 

kasında bulun n Yenle rıler, Lir. I İddıa~a gore maınun Kuttıhınc 
lardakı nl ancılar ve topçuları· b r asfalt motörilnü 1480 !ıraya 
üzerine mutemadıyen ok ve ark!· sattığır.a d ır f tura çıkardığı hal· 
boz kurşunu yagdırI) orlar.. duş. de 2650 1 ra almaktan suçludur. 
m nlarına ch<-mmı3 etıı derce de j • h 
telefat vcrdır )Orlardı. Hapıshanede de ra at 

Bu gıdışle, kale siperleri artık 1 durmam i Ş 
bnrınılamıyocak btr hal alacaktı. 

Ve hiç şüphesiz ki o zaman, s Y. Sılı,•ride <ıkraba ı \'C komşusu 
var kulenin kopı i.ılerı ndlrllecck.. 14 yaşında Hanlfcnln namusunu 
Yc'liçerller bir hamlede surlardan kirletmekten ımçlu olar.ık mahke. 
lÇ<'rl dıılncaklıırdı • I meye verilen ve geçenlerde ıı,ıncl 

Jan Scb: Uyanı, mutemadıyen ağırccza~n 3 seı e hapse ffidhkum 
siperler takvıye edıyordu. Arlık, ı olan F lız Gurkan ~dındak: ge~.ç 
Jlk aşkınlıkları za 1 olan İmpara· I haplsnncd çıkardısı kavga yu· 
tor da, bir kıta z bıti gibi çalışıyor .. ! zuııden tekrar mahkemeye veril. 
Turk okları ve ku~unl rıl o en ı m-~tlr. 
askcrlerln )erlerini derh ı ışgal Dün ıkıı ı·ıa~ırcczada ;;ap•.•n 
etmeler ıçın, lhlıyatta bulunan eC- duruşmada F.lı.ı Gurkan k:ı d si· 
rado yalva.rı~ordu n(: suçu haki;. nda sorulan su llerc 

Turk top~·ul rı da but:ün harı. şu Cadeyl vcrmlşUr: 
kuUidc muv11(fakl)et gu terıyor· - Hap! cıneyc duşüncc orada 
lardı. Hor mcrmıvı, büyuk bır mc- bulunan hcmşcrılerlm benimle eg. 
haretle hedcCl~rlııt' :,:erleştırlyor· lenmeğe ba::;laclılar. ~Ben ırz düş· 
tardı ... Kulenin pt'k yi>.kln ne isa. manı) mı ın .. • İnsan. boylc sebep. 
bel eden surların Uzer .de, bu) u· ten hnplsane~ e duşcceğinc ölmeli 
cek bir gedik açmı tardı. Eger ımlş > Ben de onlara mukabc!c 
seyyar kult' o ged #ın bulunduğu edecek oldum. Ar d. kavga çık. 
yere nakledılccck olursa, Turk pi. lı. Benim kabahatim yoklur, de· 
y del rl kolayca oradan içer ye m ş. 

aUayacaklar. kendiler n takip l\'lahkeme, bu kavganın sebep_ 
edecek olan dtger ı kada.Iarına lerlnl şah tlcrden dinlemek üzere 
b r hucum yolu •tacaklardı. duru~mayı ba ka gunc bırakmış· 

(Arkası var) tır 

Bir ihtiyar 
du:ısı 

kadının 
- E\ c gırdığını gordünUz mil? 

rE5) lr J..onclra otobtı~Unde şu hl. 

~ d se olıııu':tur: 

- Otomobilden ınlp kopıyı eçtıracak-

Yaıaa: Jrene Nemlrovsk~ 

[A~tıdal,j program, lkı ~ne enel S"81~~ınfı:ln ılk sayı~ınıla oku
~ ııc:ulara kartı bir taahhüt ~klinde çıkmıı;tı . l!çlineiı ya..,ımna 

he.sınamız munaı.eheUle bunu tekrar ne:rcdiJoruz. Oku~ uculıArımı_ 
:ı.ın hunu gö~den ge\,'lrmderint, bir tarıaf• .. aklamalarını \e taahhtit· 
Jerlmlı.e a_\ kırı bir hareketimtcı gorUrler.,e hiıl ıkaz etnmferını 

dilenı.J 

halk menfaatı mefhumunu daıma 
hatıra getirmek. 

8 - Umumi hayata alt icraat. 
ta şahsi ve keyfi ölçUlerden do· 
ğnn dcvamc;ızlık ve istıkrarsızlık 

yerine lhtısas ve plfln istikrarının 
kurulması ıhtıyacına d kkatı cel. 
bctmek 

Ak ,anı haşıııulıarrirl R. Neemed· 
din ~adak'ın «St'~ ahat etmeyiniz !ı> 
h:ı':lığı altında yar.dıfı diinkti ba.f
J ar.ı ı hn iJil~ünermde ne klldar hak· 
lı olduğumu açığa ,·urmaktadır. 

- Futuhat emellcrınden ve 
maceradan kaçmak ve mcmle· 
ketin emniyetini. bakasını, istik

lalin , serbest inkişaf ım Jtfınlarını 

ne pahaya mal olursa olsun ko· 
rumak esaslarına dayanan mılli 

siyasetimize tam bir iman ve 
kanaatle, canden hizmet. 

2 - Umumı mcnraııtı ana ol. 
cü tanunak, bunu çiğnemek su· 
retile umumun zararına olarak 
fert ve grup menfaat aranması

na karşı c~phe almak. herkesin 
kendi gemisini kurtı:rmasını ma· 
rifet sa~ on maddi ve ferdi gidiş 
meyıllcrlne karşı başkalarının 
haJckın=ı saygı, karşılıklı sevgi, 
tesamüh, fedakarlık ve yardım_ 
Iaşma esaslarını lerı sürmek. 

3 - Umumi hayolta emnıyct 
duygusunun kuvvetlenmesine, 
her işte her vatancı.aş fçl11 mUsa· 
vı fırsat bulunduiu kanaat nln 
kökleşcbllmeslne çalışmak, mü
savi hak ve fırsatı bozan ve ha· 
tır ve gönülc dayanan en bas t 
hareket ve tesirlerin bile cemi. 
yetin temelini sarstıJ:ını ve milli 
varlığa karşı işlenmiş bir çtlmai 
cinayet tesirini gosterdlğl kanaa· 
tini yaymak. Yalnız mez yet ve 
hizmete gorc yer almak ve ıleri 

gitmek esasının, devamlı ve mu
vazeneli inkişafın birle k yolu 
olduğunu her vesıle ile hatırlat. 

mak 
!I - Harıçten memlekete so· 

kulmak istenilen idcoloj !erin her 
nev'inc k•rşı durmak. boyle ya· 
bancı telkinlere kapılmanın; ınu
kadder•tımızn hakim olmaktan 
vı;.z.1ıeçmck ve başkalarının esiri 
haline inmek demek olacagmı 

anlatmak. Yabancı telklnlC'.r 1n ve 

Sahzadebaşmda garıp 
· bir hAdise 
.Şchzadeb~lnda tcrzılık <'den 

Zafcrşan adında bir adamın dük
klnına Vedat namındtı bir deli· 
kanlı gırerek şoylc söylemiştir: 

- On lira ver! 
- Ne parası? 

Haraç parcısı on 1 re. veri 
- Vermem. 
- Vereccksııı .. 
D•Ye anılarında kaq;a olnuış, 

Zııferşan dükkanın kapısını bu ga. 
rıp müılerlnln yüzline karşı k&pa· 
dıktan soııra işine koyulmuştur. 

Aradan bir müddet ı:cçın<'c ogle 
y meğlnc çıkan Zaferşanın karşı. 

sına yolun kim es z bir koşeslnde 
bu garip adam tekrar çıkmış ve 
şöyle bağırmıştır: 

«- Senin karnını b rutla nol· 
duracııgım.,, dP.miş ve tabancayı 

çekm"ştir. Kurşun ZafcrilJnın ya. 
nından ieçmiş, bu ani hücumun 
şaşkınhgırdan kl"ndlsinı çabuk 
kurtaran scnç, Vedadın elhıı ya· 
kııtamış ve aralarında tehliktıll bir 
dögiışme b.şlamıştır. Vak'a. yeri. 
ne yetişen zabıta memurları bu 
sokak kavıacılarını ayırarak Ad· 
liyeyc teslim etf'(lişlcrdır. 

Dalgın ~ocuk ~niıe d~tiı 

Dün Galata kôprilsünı.in par. 
maklıklarından cşıığı bakmakla o
lan Avram otjlu 8 yaşında Jak de. 
ntze düsmUş, çırpınırken kurtarıl· 

mıştır. 

-8-

şahsi ıhtırasa dayanarı dcdlkodu
ları11 milli lc::.anUt havasını boz. 
masına karşı sozü açık bulun· 
ınak 

15 - Her turhi tııklltçllik ıstl. 

datlarıııa karşı durarak kendi 
maz· ve külturumüze ve mılli hu· 
susiyetlerımize saygı ve sevı;:ı 

meyillerini kuvvetlendtrme&e ça. 
lışmak. l\Iedenlyctı yalrıı eğl n · 
ce, kumar, ıçk, muaşeret usul. 
lerl. moda, spor, slncmıı şeklin· 

de kabul edip yapıcı ve zııhmct. 
1• taraflarını ihmal ctmenın renk· 
slzli:e ve lçt mai ıstlklal nok l. 
nrna yol açacağını llatırlatmak, 

kendimizi har çle olçerkcn doğru 
olçüler kullunmaınızı temın ca· 
lı~mek, ne başkalarını bizden tis. 
tün. ne de b•zden aşaı;ı gorınek 

6 - Umumi hayatta ik· nevi 
yol olabılir: Biri, gayeyı ve lhtı· 

yacı ölçü tutup en ke:;tırmc ve 
verimli yoldan ona dogru .:t Uru
mek, elde cd lccck faydalara 
knrşı ışın b!r takım mahzurları· 
nı ıptıdad. n cesorct!c goze al. 
mnktır. D ğerı, olu usullere, na· 
sılsa kokleşmiş bır takım ka na. 
atlerc tapınıp asıl gayeyi on. feda 
etmek, sun'i bır ülem c"nde çır· 
pınıp durmaktır. (Vatan), bırln. 

el türlü gidişin biltiln m hzur 'c 
zahmeUerlnc ragıncn inkiştıf ve 
terakkiye g den birıclk yol o•dıı· 

ğunu ve olü usuller yuzündcn 
feda edilen zama ,larııı bir mil
let için en bUyük bir kıymctın 

israfı demek ddu:uııu dalma 
gözöni.iııd-c tutması iş cd necck· 
tir. 

7 - Hukümf"tı halkın haricin. 
de bir varlık sanan hazınc men· 
faatı lellıkkisl ycrlııc yurt ve 

9 - Dcmokr&sıye mııhsuo: va· 
ta.ndaşlık terbiyesinin kuvvet
lenmesine, siya~i vnsilık lht yacı· 
nın azalmasına hizmet etmek; iç. 
timai teşekküllerin çoğcılmasını 

ve çcşıtlcnmestn tc~vlk, kafa 
sporu denilen usuller daırcs!r.de 

münaka~a ve münaz ra itiyatları 

kurulma~ına hizmet 

10 - lktısadi 1şterdc asıl mak· 

sadın naınrıyclere feda edllme
ml's lüzumunu ileri surmek, u· 
mıımi menfaatin korunması ilk 
esas kalmak ş .. rllle serbest tc. 
şcbbı.is sahiplcrlr.c cesaret ve 
emniyet verecek \'C yarını her 
ıeşcbbüslc hesap kabul eder bir 
hale get recek şartların gerçekle· 
cbılıncsı lht yacına dikkati ccl. 

bctmek Palıııııırk uyandıran şart 

ve sebeplerle de\' ınl ı surette 
mlıcadele etmek 

11 - Gazetede heyecan tlcare· 
tinden uzak durmak ıylce araş. 

tırmadan haber neşretmemcile 

sayrct, tErkltlcrde iki tnrafı din· 
lcmek, edeb yatt , fıklr hayatın. 

da, spordE. herşeyde müsbct ten· 
kit olçulerlne bağlı kalmak ga. 
zctenln si.ltunlarını umumun ma· 
Jı sayarak hıçblr nC'vl şahsi mak
sat lçln kuTlanmamak. HıılliskAr 
\'C bıısm kalıp lıs rdan da. halke 
şüphe ve tcreddtil uynndıran 

imalı, nıuphf!ın lisandan da uzak 
durarak maksadı canlı, açık ve 1 
ı;am mi bir llı.aııla ifrdc etmek, 
dlscr gazetelerle ııncıık kalite, 
yolıll'! rekabet. 1\Jasa başı gazctr· 
ciltı;i yerine memleketin canlı 

1 
hayatına ve mcselclcrlııe çok ya, 
kından alAk~. 

Ne de çabuk hortladılar 
.JJ aponlar. Salomon adalarına ôk,.llr, hen anlar, i<:i dlizeltlrlm. ıle.. 

~ikan AmerlkR ukerlerlnl ta- mlş. 
mamlltı imha ettlklertnl blldlrdlkt.-n KaJıramanımıı bir ıü.n beş on ınl· 

1 dl d d 1 k 1 safir önünde hlr <'lftllktf'n bah'>l'd!'r· .. onra ': nı e aynı a ıı ara aı. er kl'n: • 
~·ıkarnıajia kalkın19lar, rakat aılalıtr. 

dakl Amf"rlkalılar tarafından pllıı· - OJle hıı~iik bir çtftıik ki bo~ u 
iki yüz kUoınetre ... ıl.-mlş. 

kürtülmü,ıer. 
U~k öksiirüfü bastırmış: 

Japonların olılürdiiklerl ~kerlf'r _ OhhÖ, ohhö ••• 

amına da ç.abuk horthıJorlar! 

OH YA!!iı\DIK! 

Efendl!ıl hemen keD11nl toı)lamıı; 

n: P-'• ıı:t düultml : 
- Eni de iki metre ... 

Haber arkaılaşımı;r;da şu ha\Mllıı Tahtı mi,.aflrter gulii~erek itiraz 
ba.,lıfını ı;-orılüm: «Traın,·ay idaresi· etmı-,ıer : 
nln ki!} haıı:.ırlıkı» 

- Aman efendi hazretlı-ri, çiftlik 
idarenin k~ hazırlıcı ne olabilir! şerldf' döndü. Böylesi ö~üye &ığmaz. 

A'-.ba IM'&b&lan soba mı kurdura-

l"ayın l>a~ıııharrlrln yazı!!iının 
"<lnundaki şu: 

«St\\'llhıtt etınf',:t iniz. Daha do(tru. 
u, ı.e.nıhat edemiyorum diye ula 
yanmayınız. Yurd dışına çıkmadı· 

tınıza Se\'lnlniı:. Bin bir ı:orlukla 
dolu .)okuluktan sonra ,·ararafınu: 
hiçbir diyar yoktur ki bu pul ,.c 
r.ıhat \atanın ne.'f' ve aydınlığını 
- hıışka J f'rif'!re nl!lbetle - bolluJuııu 
'e gll\ enini ha~retle aratma!lrn1> 
özleri, ııu .. usl ıla\t'tlo \e gösterile.. 

bilen aıaıııi kolaylıklar içinde seya. 
hat fıl"l>Bhnı bulmuş bir yolcunun 
hile uğradığı üzünhllerln bir huliı· 
~!tıdır. 

B. Xec:meddln Sadak'm yuııu. 
çekllt'n liziinttHerdf'n bir kımıının 

hıı~ıt bir hikayesinden ibaret ol· 
ıııııkla hcrabı-r her ı>atırın altında, 

geçilmiş H: gezilmiş )·erlerin man. 
1.ara .. ını görmek kabildir. 

Hu ~atırlarııı altından seçtlğimlı 

manzaralar -:uıılardır: 
Almanya 'e orta Avrupa hr.mr.n 

hf'lll!'n taınamlle seferberdir. Her 
tarafa ardı ara'<ı kcsilmiyen a"kr.r 
e\kh·atı \&rılır. Xe zamana kadar 

.,iıre<·eği hilinıni~ en bu !tC\ klyat an
<'ak ınılnakale ı:-iiçlüklerl yiizünılf'n 

'"ktrH~ uğramaktadır \C Almıın~-a 

hu &'ıi('liiklerı kaldırmafa ellnıtr.n 

gelıllgi kaılar uira~maktadır. Her 
tarafta gııt:ı darlı~ı \'ardır. Belgrad 
j.,fııın onunda Jçlleıı. Alman a kt'r· 
lerlnlıı • tadı me..-,kiıt geçilmiş • ~ok 
he.,11'~ iı'i çorba hikiye!ilndf'n anlıyo
ru1. ki Alman~·a gıda bah!!indf', yine 
tahlatllf', o;h illerden Ön<'e a"kerlerl 
tlıışunnıı>ktcdlr. A.,kt>rlerln baııılıta 

gıdıısınııı da besleJ ki bir çorba ol· 
duj'tu aııla~ılı\·or. 

«1 ollıırda slirekll bir harp man. 
.lllrll!iı 'ar. Hiitbn 1 ta~yonlar asker
lr doludur. Gelip ge~:en trenler hep 
a"'ker ta':'ırnr. :BeJll ~h istasyon· 
larda Kııılhaç teşkilatından, tertc
ııılı. he~ az gl~ inmiş kııdmlar ııabalı, 
ojle 'e &k~n. trenlerdeki a kerli'. 
re kağıt t-aar içinde ıııcak rorba 
dağıtı.) orlar» .,i>zlerlndekl •ıellp 

geçcııı> trenlerin hep aı.ker taşıdıfı· 
na \f': Kızılha~· hemşirelerinin faa· 
ll~etlııe dikk11t edlllrfle trenlerln 
~ :ıralılar ıl11 ta~ulığına ,.e bu yaralı· 
ların ,\lııııuıyaılaıı ba.,ka ltıgal al. 
tındaki ·'erlere de ııe\·kedlldltlne 
hükınedllehlllr. Bıitün lri>priUerln, 
tünel ba':larıııın birer müstahkem 
me\ ki lıal!ne getlrlJnıio:ı olmal!ı, tel 
orıuler 'e silahlı nöbetçilerden 
başka, l "'r l er ortaç.atın kalelerini 
anılırım pencereler, mazgallı \'e mit
ral~ o:ılii kulelerin inşa cdUmi~ bu· 
lnnıaı>ı, ılenlz. kı) ılarından uz.ak or· 
ta nıeırıleketlerde bile çok .,ıkı em. 
niyet h .. >tlblrleri alınma~a luzwn J'O· 
rıildliğlinıln i~retlıllr. Ba.'tlnakale· 

- Ben Mldırac&ktım ama şu men· 
k • ..... · ı .... _ ıt k ı K nin .rnıımın ba~ına naklettiğim ı.on 

{"& • .r,ıııer oy f': ....., ~&'8 ı • ışı e\·- df'hur nı:ııık hırakh mı ki ... 
1 ıl 1 d t 1 1 · atırları ıla, h<'r tarafla ne~r. 
f'r f'n " ya e rannıı,:t arı a ı~ıre· Olçıiliı olına~ı liuım gelen proıııı. 

,.,. ı h' u. h d ı ı ardıohk. bnlltık \e gm en kıthiını, ı·P,_trn ıe •Ç ~ .. p e e ı meıt n. ıandıt.da da ,Yukarıdaki ıııııa, rıu·ı 
«lıaı.rct » krllme,inlıı Hııdc edebile· 

BU KADARI OLÇUYE ı-ifGMAZ I Jtlhl baurn iiyle atı)orıar ki ne ipe reğl hlr ~ldıletle belirtmektedir. 
gf'llr, ne ı.apa. 
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heyetiniz beni bundan dolayı kabahatli 
sayamaz. 

Bu defa reis maznuna donerek: 

- Dogru, dedi. Namuslu ve serefli bir 
aılc hayatı sürebilirken bunu reddetme
niz sLdn aleyhlniıdcdlr. Demek ki ser. 
güzest \'C tehlike dclu b r aşk ve sevda 
hayatı yaıamatı tercih ettiniz? 

GÜNEŞ 6,H 10,11 
ÖGLE 13,17 5.14 
İKİNDİ ı 7,05 9,02 
AKŞAM 20,03 12,0U 
YATSI 21.4:1 1.41 
İMSAK 4,21 8,18 

lhtl)ar b r kadın. ) orgun argın 

otohlı"e tınn nı) or. elinde paketler 
\llr, otobhs kalabalık ... Adamın biri 
kadın::ı OU)arak )f'rlnl \Crl.)or, o da 
canından bılan11 hlr ta' ırla o ) ere 
~ ıgılı~or, bu "ırada bir ';öC'.) ler de mı
nldanı3 or. Bir tno\Rduf eseri olarak 
kadının )anına d~n bir gazete<-J 
nf'lf'r !'WIJ l~ljtlnc- merak ediyor 'e 
"'"U.) or. 

tım fakat hava çok :fena d , ben de ra· 
hatsızdım, birkaç tspırın almı~tım, L~r· 

li:> ordum, urperıyordum. MJdam E) sc. 
nach otomobilden ınıncmcml rıca etti. 
Yağmur ;ıagıyordu. ddetl ruzsar da 
vardı Sozunü dlı !edim. V kıfı benim 
gıbl hnrbetmı ccphcdt' uzun zaman bu
lu muş bır adam lcln boyle bir cnd şc 
yer izdi fakat mad mı kırmak istem • 
dım Hntt ·ı ramızdıı şakadan bir mü na· 
k a b1 e oldu. Ben domobıı n kapı ını 
çıp çıkmak ;stcylnce elimi tuttu V 

hcmcn yere tlay r k oCore: 

man polıs işe el koymuştu. Evin ıçl do· 
lu idi. Maktulün cesedi de soğurnuştu. 

- Bu adamı h ç o z man& kadar gor· 
ıncm s mi) diniz., 

nu hissettiren mağrur bir tııvırla: 
- Evet, hem de Bernard Martin ile 

tPnıştıktan sonra böyle oldu, dei'I mi? 
Muhterem jurl heyeti yine ayni soılerl 
tekrar cdecclim: Maznun hayatta ~ ap· 
3alnız kalmış. meyus olmuş bir kadın· 
dır. Hay tını bağladıiı sevg•llslnln başka 
bir kadınla meşgul olduğunu ıonlncc 
başka bir adamın kendisini teselli etme. 
ı;lnl istemiştir. 

Kadı.n cevap vermedi, titriyordu. Mücf. 

deiumumi, Montl'ye sorduju suallere 

devam etti: 

- N15ıJ oluyor da sız: sevmiş olan bu 
biçare ve bedbaht kadının böyle çılgın 
ve ahllksız c;lınuına tahammül edebil. 
dınlz? Ona acımanız ve müsamaha ıös· 
tcrmemenlz lbınıdı. Eler kendisini cid
den sevmiş olsaydınız belk : de kadın bu 
hale dUşmeıdl. Burada mahkeme huzu· 
runda bazı tafsilalA ı:ırl~mcie mecbur 
kalacalım, hususi hayatınıza temas 
eden bu noktaların böyle açıb vurul. 
ınası belki hoşunuza gıtmlyecektir. Kont 
Montı .•. Size b 'r sual daha sormaaa 
mecburum: Madam Eysenach'ı tanıdıılı· 
nız zaman mali vaziyetiniz llCk p:ı.rlRk 
ddildl, dejU mi? 

Piliçli güveç 

V anm kHo fuulya. bir kllo ka. 

bak, dort patıı<:ap. JkJ yüz eııı 
sram bamya, yarınl kilo dorn&t.eı;, 

bir k~ tane yeşil biber, iki üç ba, 
•o\an, iki plllç aldırdım. Büyücek bir 
&'ÜH!<"lrnJz ,·ıudı. entıla fuul,ra. ı 
ayıklıyarak glhec·e koydum, lııerıe., 

patlıcan. 90Ura kabak, daha sonra ıla 
hıMn)aları, ~ ıı.rl.,tlrerek blwlert de 
aralarına rlo,i;'raılını, Jki ıwlki de te
mlr.ll)·err.k üıerlne yerle-ııılrdıın. t:n 
n tiine c.le doıımtcil~ri ılotradıın. Bir 
az ·'al!' ıla ko~·arak ıüudn .pıııı 

llaımurl• sıva' arak eıı yakın fırına 
snnderdlm. Sakın hı.ı koymadım 

unııtı&mt'yhı. Oııu da münaa.lp mlk · 
tarda lıoydum, hat~ iJD tanecJlı: de 
ıpeker llAHı ettJnı. l"sılflk vair&i flrııı. 
dan &elcll. ~m.ı&k ~ı~Lk 5etraya verll
dı, o kadar leı.ıetll 'ııı hatif bır ~ e-

lhtJ31ır k dın dh or ki: 
- Dün~ d;ı her 't<'.>1n altı u tUne 

geldi. n::ı,at yut.Unu ta'1Jıııak lıew 

izim glb lhth-arlar için 1 kent•e ha· 
llnl atılı. ıschl'blnl nnlamağa ralrş

tıın. :\1cğer A1ınan3a<lıı Jlitll'r adında 
biri \armıs, mıueru.lara atılmaktan 

çok ho><l:ınırnıı'j. llen kimsenin Jtna_ 
lı~ını ı .. temedi.l' nı için hu ~ or:;-ıın, 

lıltkln hallındf' AllaJıtnıı şu dilekte 
bulun' ordum: 

- \"arabb , u HJUer kulunun kar
~l!llnB eH'<'etı bir kadın çıkar, f'\ len
~ın, ~"'rl in, çoluk ÇQ<"Uk aJıihl ol· 
ısun, maı>Pr ı h \e .. ııe ctuııvn,) ı liarı-:;. 

tırnuıktaıı \ll7 g~ıo .. 

Kontu evine bırokınız, dıyc emir 
verd • 

Ancak 1ı opebtldlm. Otomobıl ha. 
rek t cd p uz klaştı. 

- lhtımnl -:! kendı ınl beklcy n Ber
nnrd Martin 1 gormüıılu. 

Kont sert ve aksi bir ses:e: 

İht mal, dedi. 
Erte 1 s baha k dar kendlsındcn 

hiç h \b<>r lmadınız mı? 

- Almadım. Eve g('I r ı; ımez mutad 
şek ide telefon ettım. Fakat ce\ ap ala· 
madım. Uyumu& olduğuna hOkmctttm. 
Sabahın altısı idi, oda hlzmctç.sl }'lora 
gelip beni uyandırdı ve feci haberi ver· 
d hemc>n gclmcmı slcdi. Yataktan Cır. 
ladı.m, acclC' g >indim \ c vd n cıktım 
l\~adam E)scnacb"ın el'inc geldığım za. 

Kot' .yye.ı gormcmlştim. 
- isınlnı de bilmiyor muydunuı? 
- B imi~ ordum 

Muhterem 3Url heyeti, şahide soru. 
e k b şkn bir sual var mı? Söı:u Mud. 

deıumumlyc bırakıyorum. 

Muddeiumuml, Kont Montl'ye hıtap 
ederek şu sualı sordu: 

- l\tnznunun sizi kıskandıgı cloi:ru 
mu? Arkadn~lnrından b rlyle fazla meş· 

t I olduğunuzu farkcdlp fl:ıskandığını 
so~ luyorlar Size bu hislerinden hiç bah. 
sctm ... ın s mıydı? 

- Hatırlamıyorum. 

- Hatır! ma~a çalıssanız ... 
Şahit bir n düşündükten sonra cevap 

\~rdı. 

- Madam Eysenach bu son zaman. 
tarda b raz hırçın ve kı•kançtı. 

Muddc umumi hak kazanmış olduııı-

Kont Montl, guzel ve ınce eJlerile si. 
nlrlj hareketler yapmaia başlamıştı. Nl· 
hayct dayanamıyrrak dedi ki: 

- Mııdam Eysenaeh'a karşı kendisınl 
kırııcak bir hareketle bulunmadım. Da· 
ıma se\ .ıım ve hü:·met ettim. 

- D.alma mı? Bu söıleriniz dojru 
.mu? 

- Evet, Madam Eysenach'a karşı son 
derecede bağlı idim. HattA daima evlen. 
meğl, heraberee bir aile ocalı kurmalı 
isterdim, fakat o istemedi .. Ara.sıra çok 
mUtLfl'\ şek11de eil"nmişsem muhterem 

Halk arasında fısıltılar dul ulmaaa 
b•Jladı. Gazeteciler acele not alıp ha. 
vadla yet ıtırmek için telAşa düetOler. 
Kont Morı ti ıayet sakin bir t .. vırla söze 
baaiııdıı. Ve dedi ki: 

C..\rk.ul \'ar) 

- -~----- ....... ··. 

ll nıek olnıuttu kl t.M:mıı uo;'ll!lı o~ı. 
EV K.UHN1 
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O
" ıırıııı baş,·ektll B. Çörçil, bizzat 

°'fosko\aya gitmekle. orada B. 

CStalin Ue ... ıyast \e askf'ri gôru,ıne_ 
ler .)'Bjllnakla, lngllterenin Ru~.)·a~-a 

Cö"tercblleceğl en ı;-eni~ altlka_yı 

t;"U~terını,tır. '.\tfrt..akerelerde flindi-.
tan ba.}J<un1andanı General \\·a
\cil'ln '\e lngllt("re genclkunnay 
ba,kanı Slr ı\.llan llrook'un bulun-
nıuı, konu,ınaların blllı:ı.s~a. a .. keri 
\e stratejik mahl)·ette olduğuna 

':iÜi>he bırakmıyor. Blrle,tk ~ı\.merJka 
no.nuna da, B. Rut\elt'ln nıUme~suı 
8. Harrlman'ın bu mü:ıakerelere ı,ıı. 
rak etınl olm&bı, 1\to,ko\.·a konre
ransınıo 'llmulilnil çok geoı,ıetmı-:
tır. 

Aeaba r\(()~ko,·a konferansında ne-
ler görti'ü~ ! Ne gtbl askeri karar .. 
Jar \:eril dl! Bu hususta neşredllml, 
olan tebllfden bir ~y öğrenmek ka
bil de-fildir. Bunun tçin, konferan~ta 
,-erilnıt' olan kararları, IWd.N!lerJn 
,.e a. keri hareketlerin inkJ,afından 
anh,}ablleeetız. Uarbin "e si~·asettn 
tam bir lı1tHrllj'J ile se\·k \e Jdare-..1 
bakımından 'lmdlllk öfrendik.Jerlm.jz 
şunlardır: 

1 - l\ltit.teflkler, llltler ,.e onun 
benzeri olan .rejimleri yok edlncl.}·e 
kadar harbe devam edet"ek.Jer ve 
münferfd bir sulh yapmafa hiçbir 
zaman kalknuyacaklardır. Ev,.elre 
Londrada. tnızalanan muahede ile bu 
i'blrllğt dünyaya. IH\n edllnıl~tl. A
caba l\foskova konreran~ında buunn 
tekrar edllmeslne neden JUı.um gö_ 
rlHdU ! Btzcf' bunun sebebi -şudur: 

Son zamanlarda MJh,.·er kaynakları 
Rusların nıünferid bir sulh yapaca... 
ğr ,a.}ia1arını ortaya attılar; bun
dan sonra InıJJtere ,.e Amerikanın 
da yelkenleri uya lndireceflne Al· 
man mllletlnl inandırmak lstedUer. 
ı,te Londrada ,·eritn1ı, olan tarihi 
ahdin yenJden nt.nı, blılm görttı, Ü. 

müze g-öre bu ~llhver propapndu:ı
na yeni bir l'e\·aptrr. Yoksa ~JrJlğl 
taafından dotmu' değildir. 

2 - RU9ya, bu kı' da mtkadele.. 
ye devam edecektir. Yanı . .\Jma.n 
ordularını doğu cepheı;ılnde me,l'uİ 
e.bnekten farlJ oln11yaC'akhr. Bu 
,artla.r J~i•dt" Almanyayı dofu cep
he~fnde .tahmetli \:e beJiilı bir kr' 
harbi daha. beklemektedir. Bu uğur .. 
da. mUttt"fJk ltr dt", Ru )-a~·a ellerin· 
den gelen her türlü yardımı hızlan· 
dırmata azmetml,ltrdir. 

Memleket nakliyalı buJün elle. 

(Başı J inekle) • ~. j gazetenin tutunup 

Vekil öğlede:ı sonra, Ticaret O. rln e teslim edilen bu koınisyonun 
dasında kendislle görüşmek isle· tinyalcılar dı;ı, piyasaya h;iklm ol· son günlerde bu işlcrı başaranıa. Yaz.an: ~I. ll. ZA.t. 

fena. Şl')' ... l<arşın1daki lmk<insıı- ı ilmil olnl.uştum. 

lıkları görmeğ bir türlü isteml. ı 

yürün1eslne yen tüccarh: rı dlnlemıştir. mak üzere bir taktn1 tekliflerde drğına dair dol~ şan r:vayellcri na· Jı=1 
Bu arada zcytinya;cılar, göm· bulunmuşl;lr ve demlşlf'rdir k: zarı itibara alan Vekil B. HayrC't· 191 a cf'k derken, nihayet re!'ıml 

('örçll ''o ko,·aJa gitti, gide~ 

yordum. bir kola)'l bulunup da 1940 ajustosunun 18 ı ncl ı:ünil
gayemın mutlaka ı:crçcklcşeccğı· ne kadar bent li:ililün en yilkşck 
rıe yüzde yüz !nanıyordum. derecesine çıkaran nikbinliğim, 18 

lekçiler, hazır clb·seciler, terziler, İst.anbuldakl zeytinyağ satışları tinden komisyonun çalışma tarzı 
mobilyacılar, yorgancılar, işleme- bugün, memleketin dlğe-r kö ele üzerinde izahat almış ve dcmlştlr 
ciler, manifatur<1cılar, yazmacılar rinde cari olan usullere uydurul k i: 

surt"tte anla~ıldr ki TngHlı baı,·eklll
nfn. ,ıretı<'I kurınay reisinin, harl('i
JC mil...,.te,arının. g<"neral \\'a.,ell'ln 
Ruz' rıt'hı hu.,u'i nıilmC'.,.,HI Jları. 

Bu arahk hükümet, Ncvyork ı ~ğustosu 19 agustosa bağlayan 
sergimizin neşriyat işlerilc uğraş~ gece esnasında blrdenbıre herşc, 
mak üzere ba::-a Amcriksya g t- yin yere ç~rpılmasıf'.a sebep oldu. 
mek fırsatını vr:rdi. Çünkü bu n kblnlik yüzünden 

Orada boş vakitlerinıde harıl birçok ihtiyat tedbirlerini ihmal 
harıl rc.ıtat'.{ m~ktne arıyordum. etmiştim. 

Güya ceblml\e ödeyecek para var. Bir defa n1tkinc; kurulduktan 
mış ve hayalimdeki şirketi de sonra kHf tecrübelerden geçme-
kurmuşum g bl hareket ediyor· miş, bir an evvel işe başlamak 
dum. emeli 'özümü bağlamıştı. Scnra 

Tertip makineleri yapan L lno. gazeteyi ba~mak üzere anlaştıgım 
tip fabrikasının ikinci mUdUrü es- mıkinlst ilk gece vazife başına 
ki ıhbabımdı. Onun vasıtaslle bı. gelmedi, gelmlyeceg ne d4lr hL 
rlnci müdtirle dost oldum, ke r. di· ber de göndermedi. Gaflet içinde 
sine tasavvurlarımı anlattım ve şu berbat bir puguya düşmü~tüm. 
suali sordum: 1\1akineyi kuran montörler bas· 

- Şayet tasavvur ettiğim şir. ma işinden anlamıyorlardı. İlk gtıt. 
keti kurarsam ve b r de baskı ma· zetcntn b•skısı onlarıp el ne kal· 
kinesi bulursam bana tertip ma. dı. Baskı bir defa geç b ıı~ltı d ı, 
kint-lerini dört senelik kredi ile sonra pek fena oldu. Daha berba. 

kauçuk lth:ıl~t ve imalltçıları Ve. malıdır. Bu tcmın edilecek olursa _ Bu kom syon ev,·cl<"e hafta. 
kille uzun uzun görüsmüşler ve İst•nbula rok miktarda mal gel· ~ "" nın hcrgünü toplar.ırdı. Şin~dl bu 
halled ilmesi lazım ı:;~len meseleler nıes· temin edilmiş olccaktır. Bu toplantılar bir ikiye ind:r:lmiş 
üzerinde Vekilden direkt I zlmış. 1 da tabiidir ki fiyatları dil~ürecek· Neden? 
lardır. tir · B. Hıyrcttin cevap olarak bu 

l\'lanifaturacılır, hazır elbiseci· Ticaret Vekili bütün grupların içt nıaların haftada üç ıün oldu. 
ler, gömlckç'.ler, terz,ıer Vekile dilekler nl ayrI ayrı dinlemiş ve Q:unu ;;öylcınl~tir. 
dert yanarak bugün pıyasada mcv kendilerini tatmin edecek cevııplar B H tı · · . 1 · ayre ıne .Yarın {bu&ün) 
cut malları güçlükle tedarik ettJk. \'Crmı,tır. Bursaya hareket edcccj;ini söyle· 
lcr1n, tc.vzi.~t .. k ~l d_ırıldı~ı takdir. V f kll bundan sonra T icaret Q. yen Ticaret Vek •ll Dr . Behç t Uz 
de bu gü~luğun busbiltun ertaca· da~ı mümessiller• ve Ticarrt tcş Bursedan dönüşte bu nıcsele ile 
ğını, tc~zıata ı nihayet vermek de·) kllcit müdürlcrlle konuşmuş ve de meşıul olacaaıııı söylemiş vC' 
ğll tevzıatı b.lh•ssP ı~lah. etmek! yapmaları tazım geler. hususl ;;rı oradan ayrı\ar;k T caret Ofisine 
yoluna gldilmestnin bu zilmrelerl k~ndllerine bildırmlştlr gitmiştir Vek;l Ticaret Qf;:;Jnde 
koruyacalını söyl~m- şlerdir. T:caret Vekili Ticaret Odasından 

1 

geç v.akte kadar mc:igul olmuştur 
Bunların iddiasına ıörc bucün ayrılacae:ı e:snada. N.ıklıyat koml!'i· Öğrcnd1ğim.ze göre Vt'kil bu· 

kara bors t: da temin t:dılen bir kı. yonunun faal azalarınô n biri olan gü Bursaya hareket edecek Bur· 
sım .malla~. tevziat ~.al~ırıldığıj B. Hayrettir! kabul ederek kcn·

1 ~a;a da bir gün kaldıktan 'so::ra 
takdırde hıç de c.rtada gozükmlye. dlsilc nakliyat şlerim~z ctraflnda tekrar ~chrimize dönC!rrk tetkık. 
cck ve bir t•kım mutavas.sıtlar bu ı görüşmüştür. ı IJ rinc d~vliom edC'ccktir 

\·erir m:sinlz? dt da mcntörlerden birinin ya ha· 

- Hay h•y .•. dedi. tası veya fena ntyete alet olması Kc" m n r na k ı ı· ~ ç ,. j1 pek o" n "'m' ,. _.iJ::-~n l:ır :k: giin de 
Dünyalar benlm olmuş kadar yüzünden makine kırıldı . U '° J I . 

•evlndlm ve lmklnsızlıkları ye- o dakikada ölümlerden her nev 1 1 12800 İ{us e sır 

::~~~.1~~~·~7;,:~.:çı~ü~·~ı~ g~e~; ~:n~:;:: ~::~nç ~:rş~~~~il r~~: 1 f e d b ,. r 1 e r a l ı n o· 1 e l"ir.:. ~.er 
bır his duydum. ınası beklenen bir çOclıgun vık.! J 1 (Ba'ı 1 lnelde)' 

O akşam Nevyorkun en yüksek tinden evvel ve cansıza ya.ktn bir ı \71azma dogusu: da birçok düs· 
binatırından Empire binasının en halde doğmasından farksızdı. m n taarruzları kr<=mcn karsılık 

(llaş, ı ınclde) + K.. · T 5 1 I • 
yukarı tara~a.sına çıkum. Bol ay Okuyucular, ga1,cteyl ümitleri· oınur evzı ve a ış n1Uc sese taarruzlarla püskürtülmüştür. 
ışığı vardı. Yarı aydınlık ufuklara ne uygun bulmadılar ve gilcer.d'. mekte olan birkaç vapur. yakın· si iht kilr yapan bayl!crle cld~il Rjev c;evres~nde düı;:;ııan muhte. 
gözüm daldı, yeniden doğacak ler. Ankara c&ddes:. muhiti derhal da şehrimize ıcterEk kömürler·nı s~.rettc meşgul olmaktadır. Şehrın lif yer.erde ~P\·a~ hattına bü~·Ok 

boşaltacaklardır. Etib•nkın İstan. d • b t f d • ı Et (Vatan) ın rüyasını tatlI tatlı ::ör .. şu hükmü verdi: or~ ;r ara ın! a.~ an_ ~ ibaıık sayıda piyade te~klllerile ta:ıkları 
düm. - İyi karşılandıf:ı htlde limit· bul şubesi bu vıpurların b<.şalt· ınenıurları bayileri:ı va;:ıyetleriııi il('ri gürcrck taarruza geçn1 ştir 

lerc bu kadar 11ykır1 bir ş~kilde malarda müşkülata maruz kalma· kont re-la başiamı~lardır. Bütün tıarruzı. r pü~kürtülınHş. 
Karşımd•ki zorlukl•r yetişmi· çıkan gaıete tutunamaz ve yaşa_ maları için tahrye yer;crinde şim. H, lk da, Kömür Tevzi ve Satı~- tür. 

yormuş g bi, günün blrlcde harp yamaz. diden tertibat aimaya başlamıştır müesseses le eielc çal1~n1;,ıkta " 1 J.Iava kuvvetlerimizlt yRpılan 
de bunların arasına karıştı. Ankara c 4 ddesl muh'tlnln hak· Bundan ba~ka dün memnun - hertürlü şikayetini Kömi,ır müe:s · örnek olacak nısbette mükemnıcl 

1 d · k ktl yetıe ü~rendijin1ize e:öre, İ~t~ nbu· se~eslne b'ldirmektcdı'r Mem ekcte onme va gel. kı vardı, fakat ben yavrumd•n b'.r ·~ beraber:'~iie şjddetli müda· 
mişti. Tertip makineleri hakkında· vazgeçemezdim. lun kömür ihtiyacır:ı karşılanlak Hiç bir bayi narhtan fazh,ya .;:a· C a :-'l\':J~iar! s:rasında 30 tl'm 
tereddüdüm olmamakla beraber İmkBr.sızhklora kar;-ı yeni bir üzere havzaya gönderılcn bütün Llş yapamıyacaktır Etibankın ha. muıd.:ırber 1068 düşınan t~nkı 
işl saııama bağlam•k ihtiyacını mücadele başladı. ZorJuklar kafi. \·apurlara yükleme tşierlni azamr zırlathğt f yat listeleri dünden iti ,yc.k cdt:nıişt>·. 
duydum. Fabrikeya g·ttim. Umu·. le halinde geliyordu. 1ıerlsl her süratle yapınalart blldir·ınıl§, hat. ! b3 rcn bütün b yilerin dükk~lnla: Crphcnin şinıal kı.:nıı re düş. 
mi müdürün aazını bıc;ak açmı- adımda k~ranlık görilnüyor, an· ta bugüne kadar gece y: pılmıyan rına asılın ıştır. nıııının me\'Z i taarruz:arı da akim 
yordu: cak son saniyede bır çıkar yol be- yükleme itlerinin bundan böyle Milli Korunına ırıahkeıncslne kalmı~tır. 

- Harp yUzür:den büyük za· l'riyordu . g~celeri de yapılması bildlrilmJş· verllen bayiler şunlardır: 1 J\'lo:-kova, 18 (A.A.) _ Gece 
rarlara uitradık, dedi, idare mec. İş biraz düzelıncğc başlarken, tir.! . Bü_.rükada bayii Salt Gene. Ra· yarı:iı neşredih.n Sovı·et tcbLirine 

ktisat Vekillet r.cc alınan hu . . tt hsi krediyi kesti, elfmde bir:ıey 1941 sonlarında kırk beş günlük şıt Abit, l\.-1ehmet Han f, Saron. ckt r. 
yok. Norm&l şırtıar iç ndc verdi· bir tatil tepeden lr.me bir şekilde karar dün havzada bulunan bütün Fındıkhd:-ı Lapardıı . Todorl. \ Bildlrl:dlğlne göre ~on günlerde 
&ım sözü tutamıyacagım. geldi. Bu tatilden sonrA gazetenin vapurlara olduj:u gibi buradan EtibS1 kın İstanbul şubesi tara.. Ruslar, K let!. kaya'nın cenup doıtu. 

Oradan yıldırımla vurulmuş ıi. nasıl yaşayabildlğ'ni. ben de bil· ~~~:a~'~igidccek vapuılara da bil· f;ından daS:ıtılan beyannameler, sunda subay ve er olarak 5000 
bi ayrıldLm. Rüyamuı dayandığı mivorum. aır m ş r. tasdik edildikten .sonra bunlar Koz Almin öldürmüşlerdir. 
t ıı: · 0 d ıı: ı 1 "ş tl • ki b k Bundan b~vle, borı;lalarına ya. 
c eama" çop e Y' 1 m•t ı. urasına 1 l). ,c. YO u a .. naşacak mavn~lıırdan kö 0 .-- k~ lu h.anındaki depoda .alınınakta ve ~· Krasncdar ı;;:eyrcslnc\~ lki ml·<i 

Fakat nikbinlik tuhaf blr§CY ... dar fena şartlar ıçlnd~ dotmasına l ı m r ~ u mukab·ıır d b .1 kıln .ver dota,·larıııda b•lhas•a ~ıd-emck üzere havzaya gıdccek va-1 1 e r numara vcrı mf'k ~ • 
Bir rüyayı gerçekleşttrmek ıç·n rağmen ~azetcnin tutunmasının ' t• . b 11 . • deth bir muhJr.,,.;., .. olı'.ıustıır Bu 

. - . • 1 purlara elektrik tertibatı ko ... ul ı "' ve u numı ra e ttsrınıe\·vel ""'·-... 
her zahmete katıınmata hazır sırrı; yaııcı, mUrett.ip, makınecı, ' ~ ·ı . ~ muharebede 20 düşman ·tankı lie 
olanl;ra ve ıeçici Arızalardan yıl· bütün arkadaşların davamın temiz· mtsı kararıa,tırılmış ve bu hu· başında müracg~t ed lmesi b:tdl 2 ct·· 

1. -. . k ı f ti sustak. karar dl Mıntaka Liman rllnıektedlr. B r kısım halk elleri· u~nıan taburu yok edilnılştlr. 
mıyA.rılara yoldaşlık etmekte de. eınc ınan'-ra scvg ve cr•ca c 1 1 •. · • . . • • . , Voronej'in cenubunda Dc. ıı nch-
vam tdiy'·r. çalıcmaları ve miktarı çok olmasa re s lgı .tara. fından alakadarlara ne verılcn kagıtıardakı te~rinlev-

... ~ t bliğ d ı rinin b: tı sahilinde b r mesklın 
Amerlkada11 a~rıidıgım zaman bile bütün ckuyucularımızın bize c e 1 mışttr. nl k•ydını görerek kııın kömür_ 

.T yerde yapılan muhc.rebcde dü~. 
yalnız birşey btliyordum: Birkaç imanla destek olmaları ve hata ve Vap~rların gece ~·üklen1e me· j süz kalacaklarınd:ın kc.rkmakt• man llk hatla. ehenımiyetli kı.:.v· 
ay sonra İstanbulda <Vatan) tdh noksanlsrımız.a karcı sabır ve mü. selelerı aylarce Zonguldak ve ha. I ve bundan dolaı·ı lüzunısuz bir te· • 11 · , ., vrıer ge rrnışt.r. Düşmana 
b·r 0 azete çıkmaA-a b•~layacaktı. s maha ,.,österınelcridlr Ilepsine valisinde muattal bir vaz·yctte du·, lc'ş gHstermekledirler. k 1 · 

• ., "' tt ayıp ar verd ri:nıiştit, 
Bu nasıl olacaktı? Serma~·e. m:i· cardan teşekkür etme{::! vazife sa· ran gemilerimiz! -şlcr bir hale ko- Dün bu hususta Etib .nk 

k Ko· Londra, 18 (A.A.l - Son.·oı kine, yazı hevetl, kıi...,ıt. h.rp za- yarım. yaca ve gece ve gOndUz olarak nı · s ı T · 
.,3 ., ur a ış v~ evzı muesse.ses ı ba. tebll,Cine yapılan b:r ek, Karad~· 

manında kıtlaşan türlü türlü bas- çifte ekiple tahm.I lşlnc başlayan şına get rılen Bay Eyi.ıp Sabri ile, r.iz Rus üsler~nden birine taaruı 
kı malzeme10i rereden nasıl bulu (V.atan), l;'.•yesJ bakımından ti_ vapurlar İstarbul ckpolırını çok kon t k B E . ı 

• • k bi d .. uş u. · ·. yüp Sabri bıze : eden Alman hcıva kU\'Vetlerinin 
nacıktı? Yalnız bunları bilmiyor· cari bir tec,ebbüs de1tlldlr, bunun ya ın r zaman a kömürle dal- boyle b t ı 1 • ır e a~ın yer z ol dulunu,, kayıplarından bahsetmektedir. 
dum. irıin beka bulup bulmaması, tutu· durıocaklardır. bu j 1 b 1 

Gazetecilik edemediğim on sene 
içinde rı.;smen t CRrct iŞlerllc meŞ

gul olmuştum. l 936 lplidll$ında 

gazetecilik etmek i;:nini alınca işi 
t11.mam ·te bıraktım. Fakat o sırada 
his~cml paraya ı;evirmcşe imkan 

, j .. ••.ne s an uda kimsenin kö. / 23 Alman uçag· r tahrp edilmiş 
nup tutunmaması kendi ba5ına btlki.r yapan bay•Ier hakkında ü b k ı murs z ır& ı mıyacağrnı ve kış· ve üçü hasara uğratıım1ştır LI. 
bir mana ifade etmez. Asıl mese- takibat yapılıyor tan evvel bütUn işlerin hallcd!le· · manda askeri hedeflerde isabC't 
le, çıkmasıra saik olan memleket Dün yrzd:gımız gibi İstanbu l reilni söyled'. j ka:C.dilmemiştir. 
gayeler'ne sadık kalıp kalmadı· 

ınan'ın 't- diğer An1erikan ,-, lngili1: 
nıUıne.,.,ınerlnin ı"'tlraklle ,,o,kola-
da bir konferan' .}·apılını'5 'l" ~t'('en 

çarıı:ıan1ba günündt>n <·umarte'i ;-u
niine kadar ~lirnül.,.tür. 
Torıantı Ru...,3·anın c;ok ,ılc:ıntılı 

'<" buhranlı bir daı.Jka~ında olmu,.. 
tur. ~e':'rtclllen tebliğde, buna r•#
rnen, ('Ok Umitll ifadeler vardır. 

Belli ki mli.,pet bazı tedbirler dii,li
niiln1ti, ,.e bu tedbirler llusları 

ıne>nınun ederek mltşt.e-rek hedefle· 
rln '"arılnıa.,ına alt iiınltlerinl taze. 
lf'ml,tır. Tebliğ, ii(' hü~1.ik d~,·Jelle 

nıl~tl("flklerlnln «Hillercl Atman~a 
ilf' buıııı benzC'r l"ıtibdatların Jmh•· 
.,ına kadar bu haklı kurtulu, harbi
ne, de,·aın etmek azminde olduk.la-
rını kuti bir lisanla anlatıyor. 

\'arıhuı kararların nt (lbl ,e,-1er 
oldu~·unu bllınl3-oruı, fakat bunlar
dan biri Kafka' C't"phf's.lnln lnglllz. 
ler '' ..\nırrlkalılar tarafından de .. 
ttkl('1u11e.,ı o1nıalıdır. l lazer denizi 
J'Oli:O le de,·An1 edebllec~k nıahdut 

tenıa"ı bari{' oln1ak üzere bu ctphr 
Rucı gö' de-sinden ayrı düıı:ıeccktlr. 

vı~·eC'ek ııok~ıı.nını. ikmallerini di· 
,ter mUtteflkier va,ı,ıtaslle 'e lran 
yolllle temin etınesl \e Jnrilh: ha\.a 
ku' \etlerı tarafından ya.rdun l'Ör· 
mf'\I 1ılzın1 gele<-rktlr. 

Sal1Jn1011 adalarındaki Amerikan 
taarruLu da Rus)"& ÜLerlndekt Jaı>on 
tehdidini dağıtmağa hJzmet edet·ek 
bir harekettir. 

Bundan. ,;-arp ceph~lnde d:e,·am 
eflen ha\a taarruı:larından ,.e beJkJ 

de daha büytik öl('tidt- de\am ede. 
rek olan malzenıe ya.rdınılarından 

bı ,l< a bazı 1.blrllği kararları ,-er11-
ınlt;'e bllC' bunları ancak tatbikata 
g'E'l'.'tl~I un1ao öğrenereğlz. 

Olkkatt> f:j.\ ık olan nokta 1u<lur 
ki Jngiltere \t" Aınerikada. Ru ;:,a 
hakkında ıne' r-ut t.eııı., ha,·ası t:\·lce 
daftıln1ı'!tır, bunun bir sebt"bl de kı ~ 

'ın .vaRlaıı;ınası 'e Ru' ordularının 
imha. edllınemı, bulomaısı olsa ff!· 
rektlr. 

Çörçil - Stalin .. .. . 
goruş-n esı 

(Ba,ı ı ln<ılde) ~{, 

l l'!g, iz. Rııs silllhlı KU\"vetlerlnin di· 

ğer salA.hiyetli mümessilleri hazır bu

lunmuşlardır. 

Bu görUşmeler esnasında. Hltlercl 

Alnıanya ile A\TUpadaki şeriklerine 

kar.şı şümullü kararlara ''arılmıştır 

Ingi ttre ve Rusya ile Birleşik Ame

rıka \·e dhter nıtlttefik!er, bu hakir 

kurtuluş: harbine. Hıtlerci Aln1anya 

llf' buna benzer i!\t!bdatıarın imhası. 

ı~a kadar devam etmefe a-zmetmi~

lerdir. Tanı bır dostluk ,.e 11amimlyet 

havaıı i<;lndt cerryan etmiş olan bu 

mUzakt-reler Uç bUyUk devlet ne mtit 

tefiklerl ara:-;ında meYcut samımı 
mllnasebetlerle hemıi.henk sıkr dost• 
hık ·e anlayışı bir defa daha tebıtrüz 
ettlrmı,tır 

S - ~to!ko\& konreraa-.ında. lkln
rl cephe me!'leleı.lnJa de sorU,ütmu 
oldufunu anlıyoruz; tabii bu en 
mahrem bir mCMlt" oldutu için teb .. 
lltde ı .. mamli• •Ukflt ile geçıımı,ıır. 
~tUtteflkler yani Anglo·~aksonlar 

ı:orek Atlantlk h~rblnl ve rerelc A,·. 
rapa harbini kazanmak lc;in, Alman
vanın Ru ya lle u~ra,tıtı bir 7.an1anı 
elbette k&(' ı rınak 1 teınezler. Bunun 
nerede, na~ıl ,.e ne zaınan JO&pılaca_ 
fın ı hlldlselerln lnkl,.fından öfre
nebtle<>~Jz. HerhaldC' Almanlar 1\"or_ 
veç kıyılarına "kar';ıt ~ıkarma yapıl
masından çok endL.-,,e edl,-orlar: 
4<e ndl propapnda ka,·naklart, bu kı. 
yılarda yapılan tahkJmata. daJr o 
kadar bU)·Uk ta.f!'!llıf.t ,·erJJ·orlar ki 
n1ahrem sayıhp ır,a edihneın~i lıi

-ıım gelen bu nıalQmatuı .A.Jn1an1ar 

taraCıRdan blldlrHm ine lno;an şa,ı· 

yor \'e tabii hiçbiri lnt lnanmıJaea
~ı ıttUyor. Tablı bunlar hep Anglo

:-iak~onların <'esarrtinl kırmak ınak

!iıadite kasten yapılınaktadır. Vaktl

Jc Ç'inliler cSe-ddi ÇJn:o 1 yaptılar "·e 

ıı~ılmaz sandılar; halbuki ,arki Hun 

'l'ürkler bu Stddi Çini bir tok defa 

g"&('filf'r. '?'\or,·eıt: ,.e Fraru1a kıyıla

rında bir •Aln1an ~f'ddl• ta~a,·,-ur 

edllemez. lmki\n ,.,. aılm blrle,lnt"e, 
a,ıımıJarak bir ~td J·oktur. 

ı oln1adr. Tan gazetesine borç aldı. 

~:~~· y:~ı~.;:;::,~'!~ıı. ~~~~··~~'. Amc rik '.1 uçakları 1 Nihayet Burdurda vı· --,· ı· n ya 
~~il~t~e~ü~~li ok~~~:e~I~~:~.::: !•hede edllmiıtır

1

':;btr 
1

::~: :.. J <'örc;ll'ln -;talin'e t~lgrafı 

Aeaba nıütteflkler daha ba,ka. 
ntJer görü,tliler~ 

Ben, l nglllz ,.e Amf'rlkahların 

Orta.,arkta.kl ku'·'" et ve malzeme ite 
Karka..~ya daklarına tekllen zayıf 

'Ruiii ku,~etlerJne a7.ami :\'ardnn :r•
l>BC'aklarını, bu mUhlın me'-elenln 
de a."likE' rler ara ındCI. Cörb,lildtiğünU 

te.h mln t'dlyoruın. Kafka" dağları 

Orta,arktakl n1Uttt>flk <'tphe~Jnfn 

«'"lia.,lı bir kı,mını te,kll edJ3·or. °'liit· 
tetik ler, Alman ordn1unu bu dağlar
da. durdurnuık 'urrtlle Ort.a';iarkta 

hareket 4irrhe"tl"'lnl n1uhafaza edebi· 
lirler. BakO J)f'trollerlnln '\·e Kara_ 

dtnfr; Ru' donanma~ının rlde tu
tuln1at;ı da bu da,tların ~UrekU bir 
Şekilde kati olarak mildalaa rdll
ltlf' tne ba.lhdır. Kafka,ya,ra (ekilen 
Ru, ku\, etlc-rl, artık Ru,yadan tak. 
'ile ku' ,.-rtlerl, o;l1alı ,.e l'fphant' 
alamazlar; Alman ordu"tunun a,a.fı 

Votga boJuna YRrnıa'ı halinde bu 
bnka.n bU~hütün kalka~·aktır. 

Kafklilii <laflarının nliidaJaaıu, lal_ 
nız Ruı;ya ııe defll, Orta'ı'arkın mu· 
kaddC"ratı ile de !,.'Ok alı.ikadardır. 

Oradaki Jtu .. ku,·,·eUerl de ta.k,.·iyt" 
f'dllnılye n1uhta<•dır. llele taarruz 
bakınundan bu tak,·ı~-1:" 111uhakkak 
J;lzırndır. tnrıU·ıl erln ,.e Anıerik•h
ların, .}·eni sll;i.hlarla mlirehh<"Z b41.zı 

ku\' etlf"r, top YC ta~'.lare ıönder
.n•k !ÇUrf'tlle Kafku dafla.rında Al 
man - Rus harbini." ıştJrak etmeleri 
bir ıarurfttlr. 1, te bu mUhlın me-
elenln dr göru,nlnllııı ,-e hlr kara· 

ra bağlanmı' olma~ı nıuhtemdd.Jr. 

Q:ım serınaye ile girm.ştinı. Gazete 
k3r etmekle beraber hisseme dil· 
şen kısım ~,r:cak borcun fBılz 'ni 

ödedt. 
Amerikadan dönünce tlcaret 

~irketindekl c.skl hlsseml paraya 
çcvireb:ldim. Bunur.Ia blr takım 

borçlarımı ödedikten sonra (Va
tan) gazetecilik şirketinin temel 
taşı diye derhal beş bin lira temin 
etmek mümkün oldu. Yilz b:n lire. 
diye düşündüğüm sermayenin 
kırk beş bin lir•sı da dostlarımın 
ve dostlarımın dostlarının katre 
katre lştırakı:e karşılandı. Topla· 
nan sermaye, hayalimdeki şartlara 
tamamıltı uygundu, şahsı ortak da 
yoktu. Deli ıı bi seviniyordum. 
Sermayenin tam ihtiyaç derecesi. 
ne varmasını sonraya bırakarak 

işe sarıldım. 

Yunaoist&nda !stediğimden iy i 
bir makine buldum. H&ftalarca 
uğraştıktan sonra kliring yolile 
Yur.anlstandan çıkarmak lmklınını 

temin ettim. J\.lakine, Yunanistan
dRn İstanbula hareket eden en son 
vapura yetişerek memlekete gel
di. 

İmkansız bır rüyayı gerçekleş· 
tiren ve nih2yet nıuradına eren 
bir adam nckadar mes'ut olab lirse 
o kadar mes'uttum. 

18 ağusto · 1940 t•r•hlndc bütün 
dünyada benden mes'ut adam yok, 
tu. Çıkacak gazetenin ilk hamle· 
de tutacat:ı;ınç, ahp yürüyeceğlne 
bütün Babıali muhiti. bütün gaze. 
te satıcıları in~nıyorlardı, okuyu· 
cular da (Vatan) :n yeniden çıkı. 
~ını SC\'t:i ve alüka ile karşılıyor· 

lardı, Ben kendim de yüzde yüz 
inanıyordum, çünkü Umumi Harp 
esnasında ölU bir halde duran 
sabah gazetesini canlandırmış, 

(Yakıt), (Vatan), (Tlnı gibi üç 

istedi~imlz güzel rüyayı ilk sayı- ğı kayıp def;ildir. tu" f u .. n u.. yetı"şt ı' r'ı l· dı" -mızda gazetenin bir programı şek. Bu hareketlere bizzat iştirak eden 
linde neşretmlştlk. Bunu iki~cl Amcr!J(an hava kuv\•etıeri bıt.!\komu· 
sayfamızda tekrar ediyoruz, tanı dönüşünde dt"tnlştlr kl · ' ı 

Biz, okuyucularımıza karşı bu Gizli bombardın1an nişancılarına Son zamanlarda, bilhassa Amerl· kelinden daha iyi b:r kalite arzet· 
programla batlıyız. Hakem ken· ı ttlmat etmekte haklı olduğumuzu ka·ııar ve Ing!Jlıler t.arafından rağ. mekte ve ora tüti\nlerile kıyas kabul 
dtlcrldir. Eğer programımıza sadık ispat eden bu neticeler bizi çok tat· bet görmekte olan An1erıkanın meş- ede<"ek bir vaziyette bulunmaktadır. 
~almadığımız. noktrlar v_arsa bizi l mln etmiştir. Bu. iyi bir başlangıç. hur Virjln~a tUtUnlcrının TUrklyede J Bu vazıyeti goren Inhısarlar ldaıe. 
ıkaz etmeler nJ ve vazıfeye sev. tır Bize dUşen ~ey bu ı~e de,·am et- de yetışebıleceğl iddia olunmuş, ln- si Burdur ha\'al:sınde yetlştırnıege 
ketmelerlni dlleriz. n1ektlr I hisarlar idare~i de 1938 .senesinde fa- başladığı bu cins tUtUnlerln ekim 

Avrupadaki ,t\merikan hava kuv· aliyete ge-<;"el'ek men1leketln muhtelif sahasını genııfetn1cğe karar vermlf 
vetıen başkumandanı J;;eneral Karı yerlerinde ekim tecrUbelert yapmıy& \'e ilk olarak ıooo hektarlık bit· nra· 
Spaated deml~tir ki; 1 başlamıştı. zl parça'.'lını ektirmiştir. Bundan baş. 

Nasrettin Hoca, saadeti eşeğini 
kaybedip sonradan bulmak d ye 
tarif ediyor. Bu mana ile ben"m 
kadar mes'ut adam zdır. 

Nasrettin Hocaya cidden hak 

Amerikan hRva kuvvetleri Alman- BugUne kadar muvaffak olmıyan ka ora halkına bedava tohum dağıtıl. 
yaya kanıı hem mUnrerlt hem de In. bu cins tütünün eklml memnuniyetle 1 masına da başlann11ştır. Mtiteha~SıFI 
giliz uçaklarlle beraber hl\cun1tar öğrendiğimize gtıre Burdur havali. ek.."perlcrin ~öyle-diklerine göre bir 
yapacaktır. Gayemiz en çetin ~eklKle ~inde kabil o'.maktadır. 1 kaç stııeye kadar bu mıntaka en iyi 
düşmanı bombalamak ıuretile mUm- Burdur'un muhtelif ycrlerlnde eki· kaliteden Virjinya tiltUnlerlni yetiş. 
kiln olduğ"u kadar çabuk harbe niha. len Virjinya tütünleri menı:ıe memle· ı tlreccktlr. 

veriyorum. Hakiki saadet, hazıra 

kGnmakta ve hergünü birb rilıe 
benzeyen, kesilmiş: bir hayllıtı sü-
rükleyip gitmekte değil, hayatın yet '·ermektir. J J k J · ı • ı ran Ve •a .. gı lZ .\ imanlar 60 gemı batırnıı•,lar 
ınlşli, çıkışlı s~.halarında b r gaye Kahire, 18 (A.A.) - Birleşik A- -· 
tçın mücııdelenın z.ahnıetinl gOze merlka hava kuvvetleri 16/ 17 ağuR. d 1 K fk d Bt'rlln. 18 

(AA) Bildirildiğine 
almakta ve hedefe varmanın haz_ tos gcçe~i Marsa Matruha karı:ıı yap· or u arı a asya a l'Ore. 1 ağustostanberi muhtelit den\z 
zını hakkctmeğe _çalışmtktedır. He tık'arr .. akın esnasında buradaki ı;a. mı döVüşecek? harekAt !'l&halarında 42 Alman denız. 
le böyle bir mucadelc mcmlcke., vaş bölgesinde ilk dera olarak orta. · altısı cema.n 480 bin tondan fazla ha-
tin hayrı çin en kilçi.ık bir mah· bUyUklüktc bomba uçakları kullan· ! . . (Ba,ı 1 ln<"lde) -!- eimde 65 gemi batırmıştır. 
sul verecek ncvlden olursa insan nıışlardır. Bu akın K&hirede orta. yrtını taı;.1n1aktad1r. Hindı tiıl.n ko· 
emeğinin karşılıC:ını yüz!erce kere şarktaki Aınerikan ha,·a kuvvetleri· mut.anı olan Genera: \Vavcll'e gelin
almış olur. nin gittikçe artan taarruz kudretle· ce. kendisi Ortaşarkta kurulacak 

(Vitan) üçüncü yaşına basar-
ken bütün burıları anlatm;ımın lkl 
sebebi var, blrlııc-si, (Vatan) aile· 
sinin azası olan okuyuculara kcn. 
di gazetelerine ait !jiler!n san1ln1i 
bir levhasını çizmek. yılmadan ve 
us~nmadan pro,e:ramımız çerçevesi 
içinde çalışmalarımıza devam cdC'· 
ceğlm:z temin etmek ve gazetenin 
haber. şekil ve baskıya i!İl nok
sanları için bir müddet daha mü-
samahalarını dilemektir. Temelin. 
den yen. kurulan b'r g~zetenin 

normal blr hale varması için mut· 
laka biraz zaman &"eçmesi 13zım 
aeliyor. Fakat şunu temin •debili.. 

rinin bir delili olarak sayıln1aktadır. 
ikinci cephe içln şiddetli bir al&ka 

göstermektedir. Bu takdirde Irak'da 
rlm k ' (Yatar:) az bir zaman için· 
' bulunan dokuzuncu ordu ile Iran'daki ae istedikleri ve bekledikleri ga. 

zele heline gelecektir. Ingiliz ordusu da daha ~ımalde çar· 
İklnct maksadım da gençlere pışan Rus ordularına iltlh:.ı.K edecek· 

şu fikri vermeğc çalışm&ktır: Ga. Jerdlr j 
yeye varmak için cap eden emek ,,.a,·eıı nede-rı ge<·lknıı,? 

ve zahınett göze almak ve candan Ankara, ıs (Radyo Gazetesi) 
ist~ mek şartilc erişilmiyecck he· Verilen hliber:ere görl', ~foskova ı 
def yoktur. Bu şekilde çalışmanın konferansında bulunmak Uzere hare_ j 
hazzı ve heyec;,.nı de; hazıra kon. ı1 ket eden General \Vavell'ln tayyaresı 
mak ve asgari derecede çalışmak yoida bir sekteye uğramış ve Tah
suretlle ele geçebilecek maddil rana inmete mecbur kalmı ·tır. Bu 
zevk ve rahatlıklarla. kıyas edile- suretle General, çar,Rmba cUnU Mos. 
mlyecek kadar derindir. kovada. bulunması llı.ım gıelirken, an. 

A.luılel ıı..ın YALMAN cak ıı<r~embe gllnü gidebilıni,tir. 

Sınai ın:..e-ı;'e"elerle, Banka, 
Banker 'e 'ilgorta. ,ırketlerine, 

ldhal:lt taclrlerlne; 

MUAMELE VERGiSi VE 
TATBIKATI iLE 

ŞERH VE iZAHLARI 
çrx..1nŞTm. 

Yazan; 

Nihat 11/i · ÜÇÜNCÜ 
:500 ııahife, 14 nümune, fiatı 6 
liradır ı~tanbulda Cihan, Uni· 
ver&lte, lnklJB.p Kitapevlerinde, 
difer kitapçıJs.rda, Ankarada 
Akba Kitabevinde satılmaktadır. 

Londra, 18 {A.A) Ba~vekll R. 
Çörçll, ]lı.fosko\·ad3n ayrılırken B. 
Stalin'e aşa.ğıdakl telgrafI çekml~tir: 

Bana kar~ı göstrrdlğ"iniz; arkada-?· 
lık ve misafirper\'erlikten dohıyı ~iıt 
teşekkür için bu fırsattan !stifadt> 
edıyoı·um. Mo~ko"ayı ziyaret ettifını 
lc;:ln çok bahtiyanm. Bu. e\'YtlA ~iı.e 

duygu'arımı bildirmenin bir \"8.~i!e

olmaRından \'e saniyen tf'ma'!:ımızın 

dft,·amız için faydalı olacağı hakkın. 
daki kanaatimden ileri gelmfkt"dir 
B J.tololo!'a en iyl hatıralarımın ib· 
lAğına delilletinlzı rica ed"rim.• 

Ta)·mk ne dlJ·or! 
Londra. 18 (A.A.l Tayr.ıt.s ı-a· 

zetesı başyazısında !;'öyle demektedh: 
B. Çörçll'ln Moıııko\'it ziyaret! Rua

yada. müstevliye> ı;ııddetle nıukavtmet 
eden Rus nrıJlctine tesirli yard:m 
yapnıak u;in Ingiltz milletinin istek 
\'e jr&deıtnin bir miAa.li gibi !aytla. 
caktır. Rus mıı:ttine yardı metmek 
fakat bu yardımı mUmkUn olduğu 

kadar ilet-le yapmak IA.zımdır. Daha 
razlur da \'&r. Vaı,.ingtonda olduğu 

pbf, Çörçil • Ruzveıt görnşmelerı 

iki millet ara!tnda sıkı iş berabeı·lt

ğini nasıl meydana getirebildi 1.!'t, 

Mo~kovada Çörçil - Stalin göril'.'lme. 
teri de Ingillz ,.e Sovyet milletleri 
ara-"'ında aynı . ıkılıkta iş beraberli· 
ğine vUcut verebilecektir. Şuruı mu· 
hakkaktır ki, Çörçll _ Stalln görUş· 
melerl, bundan böyle asker1 durumun 
gayet açık oJdu~unu lıııpat etmiş \'(' 
bu &A\'RŞta her iki milletin ge('lrecek. 
ıeri huhra!llı ayların getirebilecejl 
tehlikeleri korknsuz ollll'ak incelemek 
tıraatını da vermiştir. 

Ooınlnyoolar .haberdar edUdl 
Londra. 18 (A.A.l B Çörqil 

?ıofoskovaya gi.tn1ek Uzere In.~iltercı· 

den ayrılmadan evvel Stalinle yapıla
cak görUşmelere ait pllnları bütün 
dominyonlar baı:ıveki'.lerine bUdJ-_ 
mi9tir. 
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ANKARA~ .. ~MABER(ERi BULMACA 

Türkiye - Macaristan 
arasında nakliyat 

An karada yapılan 

bir şekilde müsbet 
müzakereler 
netice!endi 

Soldan sağa: 1 - Rezalet. 2 
Ankara. 18 (Vatan) Bir Macar' ne grupu tapu sic:I müdürlüğüne Çe: e çalma 3 _ Bır nevi kumaş, 

heyeti, 1.lacarıstandan TUrkıyeve ve 1 Diyarbakır grupu tapu sıcıl müdürü (İnkısam) 10 üç hBr(i. 4 _ B r 
Türkıyeden ?ı.tacarıstan~ Türk ve Avnı Erkmen, Dıyarbakır tapu sıcıl gıda mflddesi. 5 _ Bir ay; Sonu· 
Ma.car m&Ua.rtnln rıakhnı temin et. müdürlüğüne L!tanbul kadastro mü-I b" h r 1 "th b h 
mek ve bu husu~ta bır takım teknık dür;u~ tapu azıısı Niyazı. Seyhan na ır ar ge lfSC mu ış ır .s. 
mUz.a.kerelerde bulunmak üzere şeh
rimize gelmiştir. 

Heyet. Ticaret VekA.letl ve Devlet 
Demiryolla.rı umum mUdürlUkleri ile 

talık ·olur. 6 - Bır hayvan; Bı;-
grupu tapu sicıl müdürlUğüne Erzu_ hayvan. 7 _ Nebat sapı; Hüküm· 
rum grupu tapu sicil müdürü Eşref, dar evi. 8 _ Uzatma; Yüzün kt
Erzurum grupu tapu sicil müdUrlU- sıralarından. 9 _ !:;aret edatı; 
gtlne Istanbul kadastro mUdUrti Sab- Tersi: k naye. ıo _ Gclır; Ycma. 

temMlarda bu'unduktan sonra ~eh- rt ve hatay tapu sıcil müdürlUğtine 
de muamele mildürlüğii bırınci mü- Yukç:rıdan aşagıya: 1 - Zarf; nmiZden harrket etmi4tır. Bu müza

kereler müspf"t bir şekilde neti<:elen_ 
miı:ıtir. Macari11tanla Ttirkiye e.ra.sın

d& nakliyatın bir kısmının ~ıfac-ar '\.'a
go.nlarile yapılması çok muhtemel
dir. 

Kaym3kamlar 
n·· -;:n :la 

Ankara, 18 (Vatan) -· Cıha.nbeyll 

kaymakamı Şükrü Karapmar kay. 
makamlr~ınA, Karapınar kaymakamı 

Hilmi Cıhanbeyii kaynıakanılığ'ına, 

Ke111an kaymakamı Cemal Çankaya 
kaymakamlığına. Çar~1mba eski kay
makamı Fahri de Afalkara kayma
kamlığına tayin ed:lmişlerdir. 

Tapu ve ka:lastro 
ta •inleri 

Ankara, 18 (Vatan) - Mtlnhal 
bulunan tapu ve kadaBtro umum mU_ 
dürltiğti teftiş heyeti reisli~ine Hatay 
tapu sıcH mUdürU Sıtkı Na.·meddın, 

merkez kAo1a.stro müdürltigüne Anka. 
ra kadastro müdürü Seyfeddın, Edlr-

meyyizı Zıya tayın edilmışlerdir. 

Ar.koro V.lôyeti emri-
ne veri 1e!1 demirler 
Ankara, 18 (Vatan) lktu;at 

Vekil.leli Karabük fabrikasından 150 
ton demirın Ankara vil 
verilmesini emretmi~ır. 
lüzumlu ınşaat için bu 
ıstıfade edilece.ktır. 

yeti emrıne 
Mtibrem ve 
demırlerdcn 

BASiR BO?.. T'Oll 
ve 1\IOBILYANIZLA DI5BU· 
DAK ACACINDAN BAHÇE 

KOLTUKLARINIZI 
Her yerden 

İstanbul Rızapasa 
66 No. 

ucuz 
yokuşunda 

AHMED f'EVZİ'nin 

L. ~S!!.~~;!k~~n~. -

1 
100 

BORSA 
18 AGUSTOS 1942 

Sterltn 
Dolar 

5,24 
130.70 

Bir .r.cvl tcpsı. 2 - iyileşme. 3 
Kışın süsü: Hantal. 4 - Hazır va· 
z:)-·ctte: Bır peygamber. 5 - T r. 
si: ko.Jıl. 6 - Oburlar; üç. 7 -
CEllı) nin ortası; F rarı. 8 - Pa· 
ra yardımı yapan. 9 - (Kü K:üks 
Klan) ırzU cem1;.·ctının rcmz;; AL 
çaklar. l o - sınır doktoru 

DtNKÜ BULMACANIN HALLI 

Soldan sağ · 1 - Gürulti.lrü. 
2 Otuz, E~; R>k (k r). 3 - Mü 

hü (r); Rüya 4 - l\.Iaznun 5 -
Lüt; B'l; Yat. 6 - Ay; A,tlf (tel. 
7 - Kum: As. 8 - Azami, Gri. 
9 - F'a Y<:ıkR 10 - Amız; A•, 

La. 11 - Keşlşdağ•. ı 
Yukarıdan ııışağıya 1 - Goma. 

laka; Ak 2 - Ütü; Uyuz; Me. 
3 - Ruh: M, !•ş. 4 - Üzüm; Ma· 
zi. 5 - Abani. 6 - Terzıl; Yad 
7 - Üşüntü; Gala. 8 - Yu (nan. 
lı); Fark 9 - Ürany (um); Sia. 
11 - Kartpostal 

P..a~id Ru•,a Tiyatrosu 

llalide Pişkin ~rabcr 

Her akşam sa.at 21 buçukta Harbf .. 

yede, BELVU bahçesinde alaturka 
kısmında bu gece 

Vurguncu tir kodırl 
ma~ke'reve verildi Pezct2 12.9375 

İsv çre frangı ~0.365 
İsveç kronu 31,16 

Sirkr-c-idE': Hamidiye caddea;nde 32 lOO 
sayılı ma.ıtazRda. foto~af malzemesi lOO 
sata.n Sabite Me'ek adrnda bir ka- lOO 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Tahvilat üzerine muamele 

VU~ll'RCAK 

''od\11 .. 3 .. Perde 

dmın 340 kuruşa Nttılma..,ı 11zım ge .. 
len 9, 11 ch'adındakl rotograf kart
larını .425 kuruş.ı. sattıf;ı: zabıtaya 

bUdirilmiştır . Dün sabah tepdilı kı

ya.fet ederek müşteri. 11.ıfatile bu ma.
fazaya gidf"n zabıta memurlarına 

Sabite 1o1elek aynı rıyattan kart sa... 
tarken cllrmümefhut halinde yaka .. 
lanmıştır. 

Sab:lmak üzere paket yapılan 181 
foto kartı müsadere ıf'dJm~. muhte
kir kadın mi'li korunma mahkeme.cıi· 
ne sevkedilmiştir. 

Maarif Vekili 
şzhrimizde 

mamıştJr 

Yeni Neşriyat: 
KOYE DOGRU 

Bütün köy meselE"lennden bahı;ıeden 
ve 15 günde bir çıkan Köye Doğl'u 
mecmuasının 52 nci sayı.~ı bugün 
çıkmı.ştrr. Okuyucuıarımıza taveıye 

ederız. 

* GUZEL SA.'l/ATLAR DJl)RGISI 
rı.taarif Veka:tinın çrkardığı Güzel 

SanaUar Dergısı.nin dördti?:cü sayısı 

mutad nefasetle ve bir takım renkli 

Mazotlu sılındırlerde çahŞ

mak üzere altı ıyi makinl~te ih· 
tiyaç vardır- Tallplerin vesaik_ 
lerıle btrlıkte Ga:ata A~lgüraz
yonı General han -;3 No. ya 
müracaatları 

DOKTOR 
Maarif Vek:ıı HasRn Ali Yücel 1 tablo kopyelerinl havı olarak çıkrnış

dlln sabahki ek~presle Ankarada.n tır. Bu sayı da TUrk matbaacılık sa_ 
şehrimize gelmi~. Haydarpa.,ada ~ta_ nalının bir şaheseridir. Dergi çok 
arif erkAnr ve dostları ta.rafından mahdut miktarda basıldığı ıçJn teda
k&rftlanmıftır. VE-kil bir mUddet şeh- rik etmeo..k Lstiyenler acele etmelidlr
timizde kalarak istirahat edecek, aynı ler 

fi·--OR FAN.İDİ S 
Cild ve ZUhrevt mütehassısı 

Seyo~lu Suteraz1 ~okak No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 4373-t 

zamanda yaklMmakta olan yeni ders 
.ıenesi hazrrlıkl:ırı etrafında tetkik
ler yapacaktır. 

Sümerba kın pamuklu 
tevziatı yarın bJyor 1 

Bırkac;: aydanberi Sümerbank 
tarafından İsta,.bullulara dağıtıl
makla olan pamuk:u mensucat 
tevz.iatına yarından itibaren n•ha. 
yet ver lecektir. 

Şimdiye kadar kupon alıp da 
pamuklu tlmamış kimseler, bugün 
ve yarın Sümerbanka müracaat 
ed-erek pamuklu alabilirler. 

Bundan başka öğrendiğ=mtze 

göre Sümerbank memleketin muh 
telif yerlerinde yen den satış şu

beWrl açmaktadır. Antakya ve Bıı
hkesirdeki mağazalar evvelki gün 
merasimle açılmışlardır. 

Eskişehir ve Zonguıdaktaki şu

belerin 8Çılma meras mi de birkaç 
güne kadar ytıpıhıcaktır. 

.. -- Kız \'8 Erkek kısımları 

BOGAZİÇİ LİSELERİ 
ffn!l sımfı /!k Or'a L se 

Yattlı ve yatısız talebe kaydına ve eski talebenin kaydının 

yenil nmesil"!e başlanmıı;ıtır. 

- ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAK - Telefon: 36-%10 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRAAT B ASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sennayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedı 26!\ 
Z;rat ve tıcaı1 her ne\1banka muamelelcrı. 

Para bırıktırenlere 28,000 lira ıkranliye Yenyor 

lir as 

( !R.©ı©Jy© ) 
BUGÜNKÜ PROG:<tAU 1 

S.\BAH 
'; 30 Program ve ıaat ayarı. 

7.32 VUcudunıuzu çalıştıralım. 

7.40 Ajanq haberleri, 7.55 P.ad
yo salo:ı ork • cJo r. 8 20 E\'i" 
eaatı. 

'iLE 
l:?.30 f>r ";Tam \'e ~aat ayarr. 

12 33 KurLn ardan .ı.a!ııl şark ları, 

12.1,j .\., s tıs.herler., 13.00 }ı"'a.sıl 

~arkılarının devamı. 

AK~AM 
18 00 Pro~rom ve saat ayarı, 

18.03 Radyo dans orke~trası. 

18.45 Fas:J heyeti. 19.~0 Saat 
ayarı ve ajans h;ı.berleri, 19.45 
Serbest 10 da.kıka. 19.55 Karış~k 
.şarıutar 20.15 Radyo Gazetesi. 
::?O. ı~ Bir halk türküsü öğreniyo
ruz. 21 00 Ziraa.l takvimi. 21.10 
Berrı.be• arkı ve qem.ıiler, 21.30 
Konafma. 21 4r, Karış,ı.k progr:ım 
(Pl. ı, 2:. l'l ~IPmleket ıHtat ayarı. 
ajans haherler1 ve borsalar, 22.45 
Ya.nnkı proı;:rıım ve kapanış. 

Ziraat Bnnkasında kumbar:ı.h ve ihbar!~Z tasarruf hesaplar.ınd.ı 

en az tıO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~uğı
daki p!An9. göre ikrı.ıniye dagıtılacakt:ı-. 

4 adet L,000 lirahk 4,000 lira 
• • 500 » 2,000 » 
4 • 250 » l,000 » 

40 • ıoo ,. 4,000 > 

ıoo adet 

120 » 

160 )t 

:>O liralık 5.000 llra 

40 • 

20 lt 

4,800 • 

S,'!00 » 

DJKKAT : H~saplarmdaki paralar bir &ene içinde 50 hradRn aşa.

ğ"ı dü.şmıyenlere ikramiye çıktığı takdırde '1 ::?O fazlasile verilecektir. 
Kura.1a.r senedı:o 4 dd'a, 11 mart. 11 hRzırruı. 11 eylül, 

11 Birır.cikı1nundn. çekllecektır. 

TA TAN 

EMLAK 
Alacak ve Satacaklara 

Ankara'da emlAk işlerile ilgisi o:anların.gerek doğrudan doğruya 
gerek şubesi vasıtasile mUracaat edecekleri yegA.ne emniyetli mües
-ı&e Ankara'da Ulus meydanında 

Ankara Em1 ak Acentası 
HAYR/ DİLMAN JJ-Jüessesesidir. 
Istanbul Beyo*lum:Ia Tünel hanında Kapı 11, Daire 7 numarada 
fubesi Yard:r. Aterkez: Ankara Telefon: 2181. Şube: Istanbu1 Beyoğlu 

Telefon: 42994. 

No. 1. T HAYRI DILMAN 
...... ._ .... _.. ..... ıaıa ... .-a.-ı~ 

Satış ilanı 
lstanbul Dördüncü icra Me;r.urluğundan: 

lbrahim Kenan tarafındar. Vakıf Para!ar ldaresinden 2f602 ikraz 
numara.sıle OOı-ç alınan para.ya nıukabil 5 6 hıaaesı bırınci derecede 
ipotek gösterllmi~ olup borcun ödenmemer;ınden dolayı işbu ipotekli 
5 6 h._.;.c;enin salilmasına karar \'erılen ve tamamına ehlıvukuf tarafın· 
dan 31.000 lira 00 kuruş kıyn1et takdır edilmL<;ı olan Beyo~lunda (Top_ 
hane) e-'iki Tomtom yeni Firuza~a mahalle.!inin kayden Bostanba..';'ı ve 
mahallen Acıçt-şme çıkmazı sokağında eskı 4 yenı 2 taj 39 kapı 111 
kütük, 28 pafta, 492 ada, 26 parsel No. h şarkan 21, 25 şlmalen 2-4, 11 
parsel No. lı mahaller garben yol ve 11 parsel cenuben yol ve 25 par
sel No. Jı nuıha.:ıerle mahdut kflgir apartımanın evsaf ve me.saha~ı 

a.,ağ"ıdı1 yazılıdır· 

G~yri:nenkule demir kapıdan gınldıkte zemini karesıman döşeli 

ve duvarları kıre.ç flı\'R. VE' badanalı ve tavanı keza bağdadı Uzerıne 

kıreç sıva ve badarıalı bır antreden ahşap bır merdıvenle bodruma ınil· 

mektedır Bur&f;ı zemini bozulmuş çimento şaplı bir hol ve bir mermer 
tekne ve kazanı ihtiva eden çama..~ırllk ve zemını ahşap kap'amalı ka
pıcı octa.•;;r v,;;o z<>mıni ı;lmento şaplı bır ~Jğınak ve alaturka taşlı bır he!A 
ve Uç depoyu nıuhtcvıdir. 

Zemın kat : Umumt antrenin sağ tarafındt.kl elimle kapısından 

l No. lu daıreye gtrildikte zeminleri a.h.'ap, tavanları ba...,~adı 81\'a '\.'e 
hada.nalı hç oda, bir hol ve alafranga küvetli bır helA. ve demir ocak, 
davlumbaz mermer teknelt tabaklıklı bır mutfaktan ibarettir. 

B~rinci kat: Mermer merdivenle bu kata çıkıldıkta zemin kııttakt 

bır numaralı da.irenın in~s ev~afı dahJınde 4 oda bir hol bir helA. ve bır 
mutfaktan ibarettir 

Ikincı kat · Birınci kalın aynı takSi.mat ve ın,a evsafındadır. 

UçtlncU kat: lkincı katın aynıdrr. 

Oördi\ncn kat: UçUncil katın aynıdır. 

Çat~ : KAmılen taras olup üzen ka.resıma.n kaplıdır \re buraya ah. 
11ap n1erdivenlc c;ıkılmaktadır, 

Umıımt C\'!&.fı : Binanın harici ve da.hilt duvarları tuıtla.. kat dôşe
melerı bağctadj, nıutfak \'e he'A. döşemelerı potrellı volta kemerlıdir. 

Ad! kılgırdir. Elektrik ve ııu te11lsatı varclır. havagazı yoktur 
Me~ahR~t: 86 metre 2;; de~imetre murabbaıdır 
Yukarld:a hudut, ev.c::A.f ve mesahası yazılı g&yı'tmenkulün 5 6 his

se i a~ık ı..rttrrmaya konmuştur 

1 lşhu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 21/8/1942 tarihin· 
den itibare:t 9-t~ f1304 No. lle 1.stanbul 1 cü ıcra daıresinın muayyen 
numara.5ı>ıda herkesin görebilmesi için açıktır. JlAnda yazılı olanlardan 
faZIR malüınat almak istlyenler, işbu şartnameye ve 912 1 130-1 doeya 
numara.sile memuriyetlmize müracaat etmelidir. 

2 Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıyrnetın ytizde 7,5 u 

nlsbetind~ pey akçesi veya milli bir ·bankanın temınat mektubu tevdi 
edilecektır. (1\.ladde 121) 

3 - lpotek s.ahtbi alacaklılarla diğer alA.kadarların ve irtifak hak· 
kt sahıp'.erinin g3yrlmenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu llAn tarihinden itibaren on be1 gUn için· 
de eı.--rakı mllsbitelerlle birlikte memuriyetlmlze bildirmeleri ıcap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırla•. 

4 - Cö.-:terilen gUnde arttırmaya iştirak edenlPr arttırma şartııa.. 

mes.ini okumuş ve lüzumlu malOmatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad \'o? itıbar olunurlar. 

5 Gayrimenkul 21, 9 1 1942 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar Lttanbul 4 cü icra memurlu*unda Uç defa bağırıldıktan 

sonra en çok arttırana iha.'e edilir. Ancak arttınna bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 7!} ini bulmaz veya satış ıcıteyenin atacağma rUchanı 

olan diğC'r alacakltlar bulunup ta bedel l:ıunlarrn bu gayrimenkul ile 
tPmin <'dilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın t.:ıahhüdü baki ka 1mak Uzere arttırma 10 gün daha temdit 
edilerek 1/10/10-12 tarihinde perşembe gUnü saat 14 den 16 ya kadar 
Istanbul 1 en it'ra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış iısteyenin 

alaC'a~ına rUchanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin 
edllmi., alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şarti'.e, en çok arttı

rana ihale ed'.lir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış talebı dti~f'r 

6 - Ga.yrımenls,ul kend!sine thale o'unan kımse derhal veya verilen 
mtlhlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
e\'VPI en yi.lksf"k teklifte bulunan kim~e arzetmiş olduğu bedelle alma
~a razı otursR ona. razı olmaz Yeya bulunmazsa hemen yedi gün müd
dct'e arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. iki ihale ara .. 
sındaki f'irk \'e geçen glinter tc;:in yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve 
dlğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurtyetimizce alı

cıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 Alıcı arttırmı\. bedeli hRricinde olarak yalnız tapu ferag har-
cını, yirmi senelik '-'akıf taviz bedelini \'e ihale karar puı:arını venne
ğc mecbnrdur. 

lwtiitE'rakim "vergiler, tenvir<\t ve tanzifR.t ve tellAll~·e resmindE>n 
mlltcvellit belediye rllsumıı \·e mliteı-akim \'R.kıf icaresi alıcıya ait ol_ 
nıayıo arttırma bcdelinde:-ı tenzil o unur. 

1'3btı gayrim~nkul yukarıda gösterilen tarihte ıstanbul 4 cU icra 
mennırıuttu oda!iında iş-bu t!An ve gÖSterilen arttırma şartnamesi daire-
stnde .sat!lacağı • ıliı.n o:unur (8937) 

Iste2:ıbu1 Ee!ediy~sl I aıı1arı 
r.feZRrlıklar :P..lüdUrlUğUnce 013 yılr Mayıı:ı .sonuna kadar yaptırıla. 

cak tahn1in"'n t750l adet lAhld (2·190} :'\o. ıu kar.unun (40) ncı mad
desine ı;-öıe paz:ırlı~a konulmuştur. 

;\"lecmuunt.n keşif bede t ( 18851) lira (50) kuruş ve teminatı 

t Z82S l 11. J R) kuruştur. 

J{ .. ~·" .. ~artname Zabıt ve ~fuameliı.t ~'IUdUrlUA-U kaleminde görU
lC'b: ;r lna•e 2 1 8 0.12 pazartecıi günll flaat 14 de Oairnl Encümende 
yapıla~aktır. Taliplerin t{'mlr.at makbuz \'eya mektupları \·e kıı;nunen 

ihrazt 1 'i.Zım g{'len rli~er veııı:ıka.Jarile ;ha e g'JnU muayyen saatti'.' °"-imi 
F.ncı!nıl'nıiP bu: ın-naları. (8692) 

Akşeh'.r •e Maltep~ Askeri L~. Md. den: 
• Oki.il kat.lrosur.da. ayıı·, 40 lira Ucretıı terzilik mUnhaldir. Bu Uc_ 

retın ita miktarı huRu~t kanun mucibince r;, 25 zam ile birlikte yani 
tevkifat çıktıktan sonra elinP ge.;ecek para mikt.ıı.rı 40 lira 7:5 kuruşa 
bali~ oımakta.drr Bu 1-,e • ekli olanların dılekçe ile Akşehirde Askert 
L:..<;e Müdürlil~Une müra~aAUar 1 (852 - 894J) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinde:-ı : 
Yrt. h:ıtihkA.m Tğm. Hayri Tokatl:gil c3743 t.> U.n acele şub~mize 

nıtiracaatı. (8.!J3 - a946) 
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ATEŞ TUGLASI 
Vapur Ocaklarında ... 

Sobalarda, Maltızlarda 
En Fenni şekilde im!il edi/m'ş 

BEKOR ATtŞ TUG!ı Si 
Kullanınız. Ç Ü N K Ü 

REKOR M l 
Teminattır. Depo adresl: Ttttthı rttmar {a rük Kemeri! sokak_ "o, 21 Tel. Z4191 , 

Kapalı Zarf Usulhe Eksirtme İlan1 
Yozgat Nafıa Mü:lt'.:-l~ğiinden: 

l - Yo7.Kat • Y('rltQy yolunun O + 460 : 6 + 910 un<"u Klm, 1'fl1er 

arwnnda 7570! lra. 78 kuru' ke,int Var~·ant ~o~a ve iınalah &ınalye ı,ı 

kapaJı zarf usullle E"k!'!Jltn1eye konmu,tnr. 
2 - Bu ı,e alt ~rtname Ye evraklar şunlardır:. 

A) Ek.!lltme şartno:.me~l 
B) Muke.\·f.'le proje-;! 
C) ~afı.a i'lerl ı::;-rnPI .:l.rtnanı ...... t 
D) şo-.a ,-e kripriileı- fenni ~ftrtnarr.e"Jl 

E) Metraj k~lf Jıu!ii"-a"ı \'C prnjrlE"r. 
lstekliltr Yozgat ~afıa.. .. ında hu evrak '\'fi ~artnnmf'lflrt j:?\J"f'l)t11T1f'lr. 
S - Ek~iltme '?R.R.9t·! tarih ruına günü ~aat l.j de \'lL yet Daiml En• 

('bmen1n<le yaıula('a.khr. 

4 - Ekslltme~·e girebilme!< i~in isteklllerln 4955 lira 18 kuru, mul"&l. 

kat teminat verme1 erı ".,. bund~n ba.,ka aşağıdaki '(·~iki haiz. bu.lunma.~ı 

l:izımdır. 

A) En az M bin liral>k ynl lnşa:-.h yapmış bulunma'' 
B) J~~a.hn mf"S•ılly<'tl ff'nnlyf'..,jnl t('keffill etmı, blr mWıendl" v~ys 

len memuru ; ... tUıd-1rn1nı ta<llıhüt etme'ff, 
Cl Tha'e tar!hhtılen acowari S trün ev\·eı mürtH"t\8.tla vllflyetten ek 

~iltme;\e ~lrrhl1Nl"k'4~Tl"e dair ,-e~ika almaları şarttır. 

j - Tı:'kllf mrktupları S i.;,u:li m:utdf'de ~·azılı gafA_.n bir fı&:tt eV'\'8 
Une ka~lar O!"\iıni En<·limenf' grtlrHCrf'k Encl'un('n RAi'1iUğJne makbuz mu· 

kabllinllı \'t"rlle<'cktlr. Po• ta i\r ;:önderile.cek m<'ktupların n;hayet S Ün<"ü 
nıaddE"dt- ya7ıh -.aatf' k~dJ.r ~~·l:nı, olma"'ı \·e dl' zarfın mühür mumu ile 
Jyi<'P kAp:ltılmt" bc.:unr:1:ı'ı J':r. nHitP. rostad:ı olaralt gecikmeler kabul 
r.ıl!;:'.:; ·ı Pi" O 

T. İŞ BANKA~I 
H. TASARRUF 

HESAPLAR! 
2 Iklnclteşrlo 

Ke,ıdeslne ayrılan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 liralık 
1 > 500 > 
2 > 250 > 

14 > 
10 > 
40 • 

60 > 

100 > 
50 • 
25 > 

10 > 

Nafıa Vekaletinedn ~ 
Eksiltmeye konulan ış: 
l - Su Işlert on dördüncU şube mUdUrIUğü btHgesi içinde Amık 

ovuı bataklıklarının kurutulması ve Ası nehri ıslahının ikmali i~lerı. 

Tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden cl.553.182> 
Ura c79> kuruştur. 

2 - Eksiltme 2618 1 942 tarihine rastlayan çarşamba gUnU ~aa.t cl!S> 
de Ankarada Su Ifleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Ko
misyonu odasında kapalı zarf U!'IUlile yapılacaktır. 

3 - Lstekliler l'k!iltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık 

işleri genel şartname.si, umumt su işleri tennt şartnamesi ile hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri c50.> lira cOO• kuruş karşılıgında Su 
işleri Rei'31iltinden alabilirler. 

4 --- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c60.34l5:. lira c-49> ku 
ruşluk muvakkat teminat vermeAI ve eks.:ıtmenln yapılacağı günden eı 

az Uç giin evvel bir dllek<;e ile Nafıa VekAletine müracaat ederek bu işt 
mahsus olmak üzere vesıka alma.tarı ve bu veı;ikayı gi.i3termeleri şarttir. 

Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmıya.nla.r eksi!tmeye gire
mezler. 

!S - l.!teklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir s.r.a.t önce::;ine kadar Su IşJ.eri Rei~Uğine makbuz kar~ılr,tında verme. 
leri JAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c5910., c8070• 

KIZILA 'ı' SATIŞ DEPOSU DIREKTÖRLüGilNDEN: 

GAZOZI .. U MADENSUYU 
KARAH ;SAR TABii SODASI 
Adı i'c piya..,aya çıkarılan yüksek tazyikli çeyrek litrelik ~laden suvu 

Beyoğlu ve Eminönü Hüvetıerim!zde ıo kuru,tan satı:makt.cı..:iır." 
Yeni Postane karşısındr 

kızılay Hanır. daki Depomuzda 
Aşağıdaki fiyatlar üzerinden ayrıca. ~ip<ırlş kabul edilir: 1 1 3 litrelik 
bir şişenin bedeli (Suyu· 10 \•e şişe dt•poz:tosu; ıo kuru~ he..~biylı) 

20 kuruştur. 100 şişelik sandıklarda: satrlm!:Lkt.ad:r. 

6ah.lbi ve Ne,rlyat A11ir!UtU : Ahmet ı:mlo. ".l."'1.:"ıL'Li 

\ 'atan Ne,rJyaı Ttll'k L td. ~ti. \'atan llat~:iı 


