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iki misli mahsul J lngilizler 
Göz<ilnünde tutulması lizım 
gele!n bazı ameli noktalar 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

J Parisi 
bombaladılar 

Bon!iyöye yaptlan 
hava taarruzunda 
600 kişi öldü bin

lerce yaralı var 

1 
1 

H ükömet ıılki ıınisll mahsul!» ,
diye bir bayırak aça.rak e-

kım seferberliğine atılmıştır. 
uİki mish mahsulıt sözünün rolü, 

ortalığa hız ve gayr el vermek, a· 
tcşh bir hava yaratmaktır. Yoksa 
bunu harfı harfine bir ölçü diye 
kabul etmek doğru olmaz. Öyle 
kabul edılırse kaş yaıpayım derken 
goz çıkarmak ıhtımrilleri bclirebi· 
Jlr. 

İki misli mahsul almak için ya 
iki misli toprak, iki misli tohum, 
iki misli işçi, iki mjsli vasıta la. 
zımdır, yahut ta dahıa iyi tohuma, 
tarlayı işlemek ve hasadı yapmak 
için daha iyi vasıtalara ihtiyaç 

I 

İngilizler. !Uman men-

i 
faatine ça/Jşan Renault 
fabrikasmı bombala

dık/anm iddia ediyorlar 
Londra, • (A.A.) - Ingillz hava 

nezaretinin bir tebliğinde şöyle denıl
mektedir: 

Diğer bir yol da pamuk, tütün ~~~ 1 
gibi, maddelerin :;etiştirilmesini 
geri bırakmak, bunların yerine sırf 
yemeklık maddeler ·ekmektir. 

Dün gece Inglliz bomba t ayyareleri 
Paris banliyösünde Billancourt'da 
Renault fabrikalarını bombalamışlar
dır. Bu fabrikaların Almanya için 
harp malzemesi imaline çalıştıkları 
ma!Qmdur. Hedef ay ışığında mükem
mel görU!mUş ve alınan raporlar bir 
çok hasar yapılmış olduğunu bildir
mektedil'. 

Memleketin her tarafında hil
kümct, halkı teşvik ederse, ziraat
k alakalı işlerinde kolaylık göste
rirse, ekime faydalı olacak husus
larda çiftçi ile müs~t bir iş birliği 
yaparsa bunttn istih~,al üzerine el
bette faydası olur. M üstahsllin em· 
niyctJni kazanmak noktası da çok 
mlihimdir. Hükümet: bunu temin 
f'debi'mek için muUaka anlayışlı 
bir tarzda hareket ctmiye, tatbik 
kabtltyeti olacak şektıde emir ver
miye ınr.chıırdltr. Hakiki icaplar 
hakkında anlayış ifade etmlyecek 
yolda emlrfor verinre, emniyete 
dayanan münasebet tarzını boz
n:ıuş olur ki, bu ince noktanın ts
tıhsall teşvikte milhim bir yeri 
vardtr. 

-· Bu işte kaş yapayım derken göz 
çıkarmak ltıtı.ıne.ııerı o dutunu 30Y 
ledik. 

, 'Kasdcltiğlmtz nokb şudur: BU
Ul~ _valiler, kaymabmlar, nahiye 
ınudurleri mahsulü iki misline çı
karmak için cnwr almıştır. Bunlar
d~n bir kısmı: aAman kendimi 
gostereylm,, diye şılhsi bir mak· 
s~tıa hareket ctmıyıc meyledccek
tır. Bunların arasında çiftçinin işi
ni anlamadan ona emir vermiye, 
işlerini karıştırmıya kalkışanlar da. 
~.~acak:ır. MeselA p&ımuk veya tü-
un iç n hazırlanan bir yere: aEk

meklik maddeler ek eccksin!,. diye 
masa başında, kliğıt üstünde emir 
v~r~ek kolaydır. llfalbuki çiftçi 
b.~ılün hazırlıiını P,.._u:r.11. vcva tü-tune ·· _,,. 6 ..r 

~ore artık Yapmıştır. Kurulu 
dftrcnı sunt s 

urettc bozulursa hem 
pdamuk ve tOtun istıhsall imkAnın-

an mahrum k 
Jı. t' h aımıısı ve memle-
n~~ ~a 1 rum etmesi, hem de bu-

tik .Y r nd<' hır Şey ckememesi tch 
esı var ır. 

da
Hel r halde eskı zıaman idare a
m arının lz.ind 

hakikat tıl . en gltmemiye ve 
kat r.dellm~mınde kalmıya çok d•k~ 

!;a~skidt-n; memur <için kendi he
• na gosterişten başka emel bu-
lunmaaı r.ı zaın . 

ı> anlarda va111erın ço· 
ğ~ sar~a şoyle telgraflar çekerler. 
m ş: ' a~ei şahanede bu sene vl
lôyetlmizın her tarafında göriılme
miş bir bolluk ve bereket vardır.:& 

Hakikatle hiç bir alAkası olmı
~ an, fakat Padişahm tcveccütıünü 
temin .. eden bu telgraftan sonra, 
valı ışın kokusu çıkacak zamanı 
b<'kler ve 0 zaman şciyle bir tel
graf çt-kermlş: 

. ",cc~abıhak rnemlcketimiz.i her 
tur u afetlerden masun bulundur
rnn Bu sene vilayetimizde büyük 
feyiz ve bereket varken nasılsa A· 
rız olan çekirge ve 'fena hava mah 
suıu .Yok elmiş ve kıtlık tehlikesi 
başgöstermlııtir." -Aklı başında bir idare Amiri, yu-
karda nnlettıf ımız hata~ı yollara 
E' betle gltmiY.ccek, kendini değil, 
mcml!.'ketl duşUn<'ce .. tir. Çlftçiye 
kcyf', fuzuli emirler vermiye kal. 
kışmıvacak,,ıılkl misli mahsul,, di
ye aldığı emrin tatbiki için tuta
c-nğı yol, c:;iftci ile başbasa vermek 
ten. i . birliği ya.-pmnktan, onu~ 
dE'rdlnı dinlemekten, çaresini ara
maktan, kendisine emniyet ve ~evk 
le'lı:in etmekten ibaret olacaktır. 

İlk tasvir ettiğimiz tipteki me
mur, k~ndı hesabına gösteriş diye 
zir:ıatE' ıvılik yerini? fenalık yapa
b .lir. Kendini dc#ll. işi dUsünen 
:i<'dar.Jı, anlayışlı idare Amirleri f. 
e gaycye Yaklaşmak için lmkAn 
ıfüc<;lndc faydalı olbillrler 

-«İki misli mahsul'~ bayrağını bir 
m<'vslme mahsus bir söz değil . 
hal bir gaye dıye karşılamak' ~= 
zımdır. Bu senenin gi.ız mahs ı·· 
ekilmiştir. Ekim bakımından ar~ı~ 
yapacak bir şey yoktur. BUtun i . 

(De\ anu ~ a, ı:JIL " de> •+!' 

1800 Yuaanh çoewğu getirecek olan Damlupınar \'apara 

Yunanistandan Türkiyeye 
1000 çocuk geliyor 

Dumlupınarla gelecek çocuklar 
lzmir ve lsfanbula dağıhlacak 

6 - 13 yaşındaki 1000 Yunan ço

Ankara, 4 (Telefonla) - Yuna- , 
ni6tana yiyecek maddeleri götür- ( 
melde olan Dumlupınar vapuruaun 

cujwuı memlekctimlı.e actir.eceği·_·~~~-

Baı • Almaa 
barbl J 

ııi YltZMlıftık. 
Vapurumııtzun, çocukları bu sefc 

rinde Türklyeye getirmesi için i
cap eden tedbirler alınmış bulun
maktadır. Formaliteler ikmal edH. 
diğı takdirde getirllecek olan bu 
çocukların bir kısmı İzmire, bir 
kısmı da istanbula yerleştirilecek
tir. 

İstanbula nakledilecek çocuklar 
şimdilik Yedikule, Balıklı hastaha
nesinde misafir edileceklerdir. 

B.B. 

Crips, harp 
vaziyetini 

• 

anlattı 
Vaziyetin nazik 
olduğunu itiraf 

eden Crips dedi ki: 

16 ncı Alman 
ordusunda 36 bin 
kişi imha edi:di 
Almanların hava 

yoliyle Leningrada 
yardım teşebbüsleri 

akim bı rak! ldı 

11/manlar. Sivastopolda 
Ruslardan 9400 

esir aldJ/ar 
Stokholm, 4 (A.A.) - Reuter: 
Moskovadan gelen telgraflara gö· 

re, hava yoliyle Leningrad cephesine 
gönderilen bir Alınan tlimeni Ruslar 
tarafından imha edilmiştir. Ruslar bu 
cephede son iki gün zarfında 2,000 
Alman öldürmUşlcr, H müstahkem 
mevki ve bir çok malzeme almıı.ılar
dır. 

Sovyet kuvvetleri, Staraya - Russa. 
Hitlerin yenilebileceğini da 16 ncı Alman ordusu mevzılerine 
Rus kıta/an Moskovada derinliğine girişler yapmaktadırlar. 

Bu çevrede çember altına alınan 
İspat etmiştir. 96,000 Almandan yalnız 60,000 i ka.l· 

Londra, 4 (A.A.) - Slr Slafford mıştır. Şehirde takriben 100 kadar 
Cripps, doğu ve cenup Asya memle· Alman kurmay subayı vardır. 
kellerine radyoda söylediği bir nu- Alma n tebliği 

Bundan başka Emden limanına da 
taarruz <'dilerek düşman sularına 
mayinler dökutmUştlir. 

Tayyarelerl,rnizln !kisi noksandır. 
600 ölü, 1000 den fazla yaralı ~·ar 
Vichy, 4 (A.A.) - lngiliz hava 

kuvvetlerinin dUn gece Paris banll
yöısünde yaptığı akın sonunda lnsan

(De,amı ~a. S, Sü. 2 de ( ) 

[ 

lngiltere h&\'a naz.n 
Archlbeld Slnrlalr 

Uzallıark 
11ar111 

Cavada 
Holandal ı lar 
dayamyor 

Vavel'in emrindeki 
subaylar Cavadaki 

İngi '. iz kıtolarına 
iltihak ettiler 

J 

tukta harbin tUrlU safhalarını göz- Berlin, 4 (A.A.) - Alman tebliği: 
den geçirmiş ve şimdiki durumu an- sıvnstopol muhasara cephesinde. Son bir ay zarfJnda 
!atarak demiştir ki: Alman mevzilerini dclmiye teşebbils müttefiklerin 44 

Şimdlllk doğuda bir çok toprakları, eden Sovyet kuvvetleri çevrilmiş ve . . 
(Devamı Sa. s, su. 6 da) »-l (De\·amı sa : s ~il: 4 de) = harp gemısı batın/mış 

Bandoenk, 4 (A.A.) - Felemenk 
~~---....-............._-........_,~__......_...._.__~,. tebliği: 
) 

1 
cava istila çevrelerinde in 

Mason 1 U k ! savaşlara m.tıtealli.~ olarak bugün-
( kü çarşamba gunu, ancak kuv\'ct· 
( lerlmizin buyük bir taarruz SC\'-

1 h 
1 d 1 1 ki ve kU\•vetli bir ısrarla çerp•ş· a e Y 1 n e P U tık'arı söylcnebliir .. Düşma~ı., ile-

ri harekata tcşebbus eltlğı her 
( 

1
yerdc şlddi!tli çarpışmalar o!mı.>k- 1 

( pıı ve km vetlcrtm~z düşmanı iler-Pulların asıl varlık sebebini 
teşkil eden posta ücreti mese
lesi artık ikinci dereceye in. 
miştlr. Pul, şimdi dünyanın en 
mühim koleksiyon ve spekülas 
yon mevzularından biri ol-

1 
muştur. Ayni zamanda tesirll 
bir propaganda vasıtasıdır. 

Son gtinlerde Belgraddski 
Sırp hükumeti propaganda 
maksndile masonluk aleyhinde 
bir pul serisi çıkarmıştır. Bu 
seriden bir tanesinin resmini 
si.ıtunlarımıza geçiriyoruz. Kuv 
vetli bir kolun mason mabe-
dinin J ve B sütunlarını ye
rinden oynattığını ve diğer 
masonluk alAmetlerinln çiğ. 
nendilini gcistcrmektedir. 

f 
Jcmeklcn mcnetmıyc cr):!;makta· 

l dır. Düşman bilhassa hnvalnrcla ve 
1 yrıca karsdı.ı sryı \istilnlüğti snyc

f sinde bazı ycrl<>rde terakkı er kay 
I detmiye muvaffak o1mustur 
.1 Son gelcn raporlara ı:orr. dlics· 
' ' man d!ln. Bandacnk'" havrrlaıı 
f taarruza tescbbiis cltigı "-ırada ya. 

kalanmış vc hedef oldu~u ıddetı 
karşıltk darbeler yüztindeıı taa:
ruzdan vazgeçmiye mecbur olmuş
tur. 

Cavantn şimal kısmınde mi\hlm 
mevkiler J aponlar tarafından Işı ıl 

edil mı, 
Tokyo, 4 (A.A.) - Tokyoya ge

len yarı resmi haberlere göre, Ca
va adasının şimal kıyısındıı çok 

(Deflim• Sa. a, ~'1. ' de) •/• 

Ziraat işlerimiz 
pl8nlaştırılıyor 

ZiraatVekilinin reisliğinde 
iki mühim toplantı yapıldı 

r . 
1 

Ankara. • (Telefonla) - Bugün Zıraat Vekıli Muh· ' ' istihsalin her sene çok mUhim miktarda arttırılması 
~ın şimdiye ~adar alınmnmış olan yeni ve esaslı t«fil
birlere tevessill edıleceğİ söylenmektedir. 

lls Erkmen'in rlvasetinde sabah ve ôğlcden sonra 
olmak Uzere iki iç Uma ak;edilml.ştlr. Bu içtimalarda 
Vekfılet ziraat 
mUteha."Sısları, Is r 
tlhsali arttırma l 
umum müdürlü- 1 

erkAnı hazır bu-

Bütün Çiftçiler arasında 
işbirliği kurulacak 

MeselA, pamuk 
mıntakalarında ye 

gu ve devlet zı- L 
raat işletmeleri 

lunmuşlardır. ---------------------------

tişmesl güç olan, 
fakat mahalll hal
kın gıda madde
si sıkıntısı çek
memesi için e
ldlmekte olan ba 

Ziraat istihsa-
Jimizin arttırılması, yeni devlet ziraat mıntakalarının 
tesbiti, senelere göre ekim mcseleleriı;ıln pLAnlandıni
ması ve ziraatçnerinılz arasında bir Koordinasypn 
temini işleri görUşillıııUş, bu toplantının sonunda zirai 

zı hububat mad
deleri ektlrilmlyecek, buna mukabil pamuk istihsali
nin artması için şimdiye kadar bu işle uğraşmıyan
lara !Azım olan madde ve malzemeler temin edilecek-

(Devarnı Sa. 3, Sü. 3 de) -.-

J Japonlar bir 
J Amerikan 
J filosuna hücum 

!Bizim Rin-Tin-Tinin 
maceraları 

1 ettiler 
1 

Sinemanın meşhur Rin Tin Tinini mini çekmeğe izin yokmuş. Bu ma
bilmlyen var mı? Bizim memleketi- sum MZU bir tUrlil yerine gelemedi. 
mlzde de bir Rin Tin Tin peyda oldu. BugUn neşrettiğimiz resmi, köpeğin 
Para piyesinin UçlincU perdesinde asıl sahibi B. Salih Necati fotogrıır
sahneye çıkıp sahibini tanıyınca öyle çımıza vermiştir. 

1 
Fedai Japon 

tayyorelerinden 
16 Si düşürüldü 

bir uluması, ona öyle bir sokulması ı Gerek intihal münakaşasının ve 
vardı ki bu piyeste en iyi rollerden gerek köpek davasının Para piyesine 
birini bu köpeğin oynadığında herkes rcklAın olsun diye yeni dUnyaya Jfı. 

ittifak etti. yık bir incelikle Necip Fazıl tarafın. 
Fakat sanatkAr l<ö~k ya.lnız sah- dan tertip edildiğine dair de IMr rlva

nede kazandığı şöhretle kalmadı. Bir yet vardır. 

Bir tayyare gemisi ve 
--müt~ddit zırhlılaroan--1 
müteşekkil filo baskmı 

zararsız atlatıldı 

Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye na
zırlığı tebliği: 

Gllbert batısında cereyan eden son 
deniz hareketleri esnasında bir tay
yare gemisinden, kruvazörll!rden ve 
torpito muhriplerinden mürekkep Pa
sifik filosu deniz kuvvetleri her biri 
9 tayyarelik 2 teşkil halinde uçan 
düşmanın 18 tane nğn" bomba tayya
resi tarafından hilcuma uğraşmıştır. 
Japon teşkilleri, tayyare gemimize 
mensup avcıların ve gemilcrimtzdeki 

macera kahramanı dıye de birdenbire 
şöhret aldı. Eczacı Salih Necati bu 
köpeğin kendisinin olduğu lddlasllc 
ortaya çı arak köpeğ nın her geceki 
ro!U için yirmi be,er lira ücret iste
di. Necip Fazıl KısakUrek, bu köpe
ğin bir talebe tarafından kendisine 1 
hediye edildiğini ileri sUrdU. Talebe, 
kl:ipeğln kendisinin olmadığını, bir 
tarafta bulduğunu, ve sahibinin 
kim olduğunu bilmediğini anlatmak 
suretile Necip Fazıla verdiğini an
lattı. 

Bir taraftan da blz fotografçımı- ı 
1 

zı bu yeni sanat ve macera kahra- ı 

manınm bir resmini çekmeğe memur 
ettik. DöndU. dolaştı, fakat meğer 
Şehir tiyatrosu 'Sanatkllrlarının re.s-

tayyare kar.şıkoyma toplannın sıkı T d 1 
ve şiddetli ate.şile Jcarşılanmıştır. llk una an ge en 
teşkile dahil dUşman tayyarelerlnden 

yalnız 3 tanesi tayyare gemisi Uzcrin- h bersız m·ısaf ı" r 1 
den bombalarını atabilecek bir du- a 
ruma girmek imkllnını bulabUmlşler- ' 
dir. Gemi, yıldırım sliratıle manevra. Kandıra,3 (Hususi) - Kandım- ! 
yaparak bütün bombalardan sakın- ya sekiz kilometre uzakta Sarısu 
mıştır. Bu grupun başında bulunan f:ıhi.ine oldukça bUyUk bir . srın· 
bomba tayyaresi, tayyare gemisinin dal çıkarılmıştır. Sandal o cıvnr. 
gövertesine saldırmağa teşebbüs et- da balı~ tutan ad?,~lar tarafından 
mış ise de hedefe ıoo metreden daha ~ahil. cıvcrıııda. gorulerck kumlar I 

b. fed bulunduı+.• sırada ilzerıne çekilmıştlr. Sandalın iç n-
az ır mesa e bu • • d t k" k t b l 
t k ko a toplarının şid· de ıkı a e urc e u unmuştur. 
ayyare arşı Yn_1 r Sandalın baş tarafında muntazam 

detll ateşlle dUşUrutm UştU · 1 harflerle Budnpeşte diye yazılı-

Ercüment 
Ekrem Talu 
Yazı aik mizde 

Arkadaşımız Erc-tıment r,"•t,, 
TalQ yazı ailemize g.ı ıniŞt r. 
Bıze Ankara'dan sık Eık yazı
J:ır gönderccel<Ur. ilk yazısı: Ikincl hücum esnasında düşman jd ır. Bunun nereden 've nasıl geldi· 

teşkiline dahil tayyarelerden yalnız ~ine dair ortada hıc;: bir emare yok 
5 bomba tayyaresi, bombalarını at- tur. Kaptanlar, su cereyanlarını 
mıya müsait bir duruma glrebUmış- \'e şiddetli esen karaycl rüzgtırını 
!erdir. Bu defa dllşman bombaları, "E.'bcp gostcriyorlcr. Muhakkak o- 1 
tayyare gemisinin birinci hücumda- lan bir şey varsa o da sandalın Tu- 1 
kine nazaran daha ynkinine dUşmll.ş jııa nehrinden çıkıp suların cereva· bunu buglln ıklncı sayfamızda 
ise de gene hiçbir isabet olmamıştır. nına knpılıirak habers•z bir ~1- bulacaksınız . 

Zeynep Hanım 
v e konağ ı 

Hücuma iştirak eden 18 dllşman b~~· lcafir h linde sahlllerimize dUşmüş _) 
bardıman tayyareslnden 16 sı dtişU- olmasıdır. J \._ ______ _ , ___ _ 

rUlmUştUr. ~------------------------------------------------------;, 'r 

.~mer::m,~an &'l'ien !lon rr.,,lııı lı.-r·df'n : llarıı kahlnel'IJ içtima lınllrıoe •.• 
(Soldan sağa masanın etrafındakiler: Harry Hopkins, Françes Perkins, Coloııel Flenılng, Harry Watıace, 

La Guardia, Paul Mc Nutt, Jesse Jones. Harold Jckes, Walker, Stimson, C. Hull. reislcUmhur Ruzvelt, Mor
gentau, Biddle, Albay Knoks, Wi< k ı ı ı 
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Osaka Valisinin 
danslı çayı 

Şeh 

Haberleri 
Üsküdar 
tramvayları 

-s-

l'lvrupa ile l'lsyanm birleştiği yerde ve en 
mühim bir medeniyet merkezinde bulunan 
(Osman/J hükümeti) dört aslfdanberi ye
rinde sayarken, Japonya hükümeti, dev 
ad•mlarile yürüyordu. Ve bu yürüyüşü de 
bizzat (Mikado) idare ediyordu. 

Tek bilet usulü tatbik 
edilmiyecek 

Üsküdar - Kadıköy halk tram
vaylarında tek bilet usulünün tat
biki ve bazı tramvay arabaları
nın istanbula verilmesi etrafında._ 
ki şayialar üzerine dün kendi.sile 
görüştüğümüz Üsküdar tramvay 
şirketi müdürü Feridun Manyas, 
şunları söylemiştir: 

c- İstanbul tramvay idaresinin 
Ahali, ecnebi milletler hakkında- ı yıldı, (münevver) gençler üzerinde, tatbik etmiş olduğu tek bilet u ... 

k~ eski nefretlerir.i bıraktılar, artık çok mühim blr tesir yaptı. sulünün bugünkü bilet fiyatları ve 
AlTUpalılarla ticaret mUna..sebelleri- Avrupa il As bl 

1 
tiğ. bazı diğer sebepler dolayısile Üs-

ni ilerlettiler. e yanın r eş 1 yer- küdar ve Kadıköy hattında tatbi· 
de ve en mUJı.im bir medeniyet mer- kine imkiln bulamadık. Bilet sis

HUkUmdar (Mıkado), devlet ve keı:inde bulunan (Osmanlı hilktlme-
miJieUnin haline vAkıf olmak için, U) dört uırda.nberi ytrlnde sayar· temi yfne eskisi glBi devam ede-

d bd b t cekiir. 
hernevi. e e e ve ih tşamdan lri ken, ancak bir kaç senedenberi (diln-
olarak, memleketinde sık sık seya· Şirketin, ayın 26 sında yapıta .. 

ya medeniyeti) ne karışmış olan Ja- cak umumi heyet toplantısında bu 
ponya hilkOmetl, dev adımlarile yU- seneki hesap'ar tetkik edilecek ve 
rUyordu. Ve bu yürüyUşU de, bizzat yeni tedbirler alınacaktır. Şirke· 
(Mikado) idare ediyordu. tin mali vaziyeti bu sene normal. 

haller icra ediyor. Mt!!mleketın her 
tarafına, demiryolları ve telgraf 
hatları yapılıyor. Bir miJJet şQras? 

te.,kili kararıa,tırılmıştır. Bütün mil 
let vtktllerint toplayacak olan bu 
mecli~. önUmU7deki ayda. hükOmetın 
merkezinde açılacak ve müzakerele
re ba~layacaktır. 

HükOmet, medeniyl!!t .sahasında 

O günlerde, latanbuJun en yüksek dir. Varidatımız . masraflarımızı 
mahfillerinden en hücra köşelerde karşılıyor. 
mahalle kahvelerine kadar konuşu· Tramvay arabalarının İstanbul 
tan şeyler arasmda, Japonyanın bu hat~na verilmesi ":oltaj ve ~akine 
• r1 t ·'·k'-' h 1 (M"k d ) vazıyetleri dolayısıle mümkun de. e er ...... ı.;::ıl ve e e ı a o nun :.·ldi 
çarçabuk (meşrutiyet) idaresınt ka· "

1 r · 
çarçabuk ilerlemek ic;in ne mümkün- 8 1 d 1 d 
se yapıyor. Impara.torun bir emir- bul etmesi baı,Jıca mevzu oluvermı_,. e gro orman arın O 

ti . Ve padi~ah Sultan Atiz hakkın. k d 
name'!ile, (esir ticareti) şiddetle 1QQ b' ' 

da •lddetll 
0

tenkltlcre haklı bir vesi· ın çe 1 o un nlenedilmi,tir. \re. billUn esirlere de 
, ıe oluyordu. bulundu hiırriyet verilmi~tir. 

Artık, e~ki usuldeki binaların yan ?-.leselenin en dikkate ş:ayan ol&n İstanbul belediyesl bundan ev-
iaı-ında , A'\.Tupa tarzında ta.ş bina· ciheti şurasıdır ki, (Hadlka.) ga.ze- vel Alemdağında seksen bin çeki 
tar ıöril:ıUyor . lesinin bu yazıları yalnız halk üze- odun bulmuş ve bu odunların İs

rinde tesir yapmakla kalmamt!}tı. tanbuıa getirilmesi ~çin faaliy\!tc 
Bazı saraylarda da. mühim bir al!- geı;:erek bir kısmını şehre g~Ure-

Japonlar, yakında açılacak olan 
ı Viyana sergüıi) ne de iştirak ede
ceklerdir. Bunun i<;in ~imdiden ser· 
gide (12 bin metre murabbaı) yer 

ka uyandırmıftı. biJmişti. 

O gUn (şehzade Hamit Efendi), Öğrendiğimize göre bu defa Bet. 

VATAN 

Zeynep Hanım 
ve konağı 

V angın den!len Afet İstan· dan iken bu prens, Abdülmecit böyle hayırlı bir işte kullanılmak 
bulun ta.rlhi binala.rından tarafından kabul edildii:i gün, üzere vakfedilmişti. Bir aralık o

birini daha kül etti. Bir vakitler boynunda irice bir pırJanta kula- rası (Darülhayır) adı ile yetim 
en kibar ve parlak bir semt olan de taşımak gafletinde bulunur. çocuklar için mektep olmuştu. 
Veznccilcrde,~fısır vali.si l\.fehmet Üsteilk, mül<iJs.at esnasında da, Zeynep Hanım, - tıpkı bir dev
A11nin en kıymetli kızı Zeynep dikkati çekmek istiyormuş gibi, lct gibi - kendisine ve kocasına. 
Hanımla damadı Arapkir"i Yusuf boyuna oynar durur. hizmet elmiş olanlara, evlada, ve 
Kftmll Paşanın yaptırmı5 ve ölün- Bu küstahlığa fena halde canı torunlara da intikal etmek kaydl 
ciyc kadar için- Ile tekaüt ay'ıkla_ 

!~kl~:~r:.,u~a~~ r·E-........ : ................ d YEazkan: -rA· .L ... u-"!""i ~:. ta::ıs m-:::::ıı! 
ne konak onların) r c um en rem ( vakfcttığ: serv~.l-
ziyneti idi ve o-ı ~ ten hAlA bu&un 
nun tarihi Os- ~,._......._......._ ........ ,..,.._. ..,,. ....... ,_.,.......,...,,,...,,, para alanlar pek 

manlı imparatorluğunun inhitat sıkılan Abdülmecit, o gün tesa- çoktur. 
devri tarihi ile, bir çok münase- düfen saraya gelen Meclisi VA.1~ 
betlcrle karışmış bulunuyordu. reisi Yusuf KAmil Paşaya hail V akacık suyunu borular i

çerisine aldırıp köye akı· 
tan ve bu suretle ora halkını ih
ya eden de yine odur. Yakacık 
çeşmesinin küşadı münasebetUe 
revaklardan yedi gün, yedi gece 
şerbet akıtıldığını ve o müddet 
zarfrnda da bütün köy halkının 
köıkün mutfağından doyuruldu· 
ğunu, o zamanları idrc\k eylemiş 
olanlardan duyardım. 

1'1:ısır krallık hanedanını kuran hikAye ~der. O da: 
Kavalalı Mehmet Ali, kızı Zcyne. - Üzülmeyin, efendimizi lra
bi, huyunu, irfanını, terbiyesini de buyurursanız kulunuz o adama. 
beğendiğ i ve istikbalini parlak mükemmel bir ders verir ve bad
gördüğü genç Arapklrliye verdiği dini bildiririm, der. 
zaman bin blr gece masallarına Hi.lnktırın emrini koparıp ko. 
yeni bir fasıl katacak kadar şa· nağına döner; ertesi akşam için 
şaalı bir düğün yapmıştı . şarklı prensi yemeie davet e-

Kahirede yapılan bu düğün· der. 
den sonra damadını Mısırda ve Akşam ilzeri prens konağın ö
kendi yanında alıkoymak istedi. nünde arabadan iner inmez av· 
Fakat Yusuf Kamil lstıkbalinl İs. !uda ayak silmek için konmuş pas 
tanbulda devlet kapısında görü- pasın altın tellerden vücude ge
yordu. İş~enmlş zekası, daha çok tirilmiş oldulunu hayretle görür, 
inkişaf edebilmek ve ftzamt ve- Yukarı çıkar: muhteşem bir tarz 
rimli olmak için o vakit Mısırın~ da döşenmiş misafir odasındaki 
kinden daha geniş bir muhit arı- mücevherli sigara tablalarına ba ... 
yordu. kar; yekpare yakuttan bir baş-pa· 

Karı koca, yüz kadar kadınlı, re taşıyan altın kakmalı çubuğu 
erkekli maiyet1erile kalkıp !stan- elinde evirir, çevirir .. Derken sof_ 
bula geldiler. Abdülhamit, Ka· raya oturulur ... Kapaklarının lu
valahnın damadını iyi karşıladı. tamakları zümrüt, lAal yakut, 
Ona divanı hümayununda birinci gök yakut, elmastan olan altın 
!'::ıt+A mevki verdi. ' sahanlar içerisinde gelen yemek-

Osmanlı ricalinden ve Fener 
beylerinden Arlstarkl beyin, o 
gün beyaz bir Mısır eşeğine, bin
miş olarak açılış törenine bizzat 
riyaset etmiye a:iden Zeynep Ha. 
nıma hıtaben bir methiye söyle
diğini ve bu çetrefil methiyenin: 
«Merkepsüvari azamet-il iclat 
Ve pilşidei beyzAi yeldirme ..• 

Diye başladığını rahmetli ba· 
bam gülerek hik~ye ederdi. 

* 
B ir yıl sonra kayın peder leri yer. Atzını ~ehtane incilerle 

Mehmet Ali ölüverdi. Kı. be~enmiş peşkire ~iter. Tekrar mi- nin şüphesiz büyük ve muhterem 
safır odasına. geçilır, muras~a zarf, 

H Asılı, Mısırlı Zeynep Ha. 
nımefendl, Osmanlı devri· 

!na Sa•lığında bağışlamı• oldu bir sı·ması, Iirenklerln .grande z s ~ - çini fincanlar içerisinde kahveler 
ğundan başka, çok m'ühim blr mi· içilir. Nihayet, prens hazretleri damc• diye vası.!landırıp tebc~l 
ras, yemekle tükenmiyecek bir ayak yoluna gitmek ihtiyacını du ey:edikleri bir kadındı. Karı, ko-

et bıraktı ca, her ikisinin de bugünkü ne-serv · yar. Bir de kapıdan içeri g:rsin 
Zeynep Hanım, işte bu para i- ki, nalınlardan her birinin tasma. sil tarafından biraz daha hürmet

le fstanbulda o vakte kadar ör- sı üzerinde, kendi boynundakintn le anılmıya hakları Aşikardır. 

Haflz Post 
a stanbul l!tonı;;ervatııl·annm pek 

O yerlndt" l>lr te'}ehbl\ıt ve fa.ali

yt"tl r.;onunda., 1arihi est'r kons.erlcri~ 
nln altıncı yılını, lfafız Post gece .. 
slle ldrA.k ettl;k. 

Bu konserlcırdf'n birinci "·e ikJnC'l
~lne gltınlş, lutihnl:ırımı yine bu SÜ· 

tunlarda b('tl1•tıni'}tin1. Çok ihtedJ
kin1 halde, Uçbn('ü, dördüncii ve be-
-:tn<'I kon!;Cr1e rllC bulunamadım. Ila
Cı:t. Po~t kon~oıcrlnde bulunabilmek 
ze\ kine erlşlııııl'e bu kon!llerler hak· 
kındakl düşiliıce1erlme tekra-r dön· 
ınekten kendl·oıl alaınadım. 

Alaturka. •nuııfkl muarızJarıoın 

ba,lıca iki de:ı;teklerl \'ardır: 
ı - Alaturika. muslki ile içki bir .. 

birinden ayrıRama.z. Yani .içmeden 
alaturkanın zevkine varılmaz. 

2 - Alaturrka. musiki monoton
dur. 

lstanbul IConservatuvan, üst.ad 
payesine yüJi'telml' seçme sanatkA.r
tardan kuruh• heyetine verdirdiği 
bu kon-,erlerte, alaturka muarızla· 
rına desteklik: eden iki aRa. dJreğhı 
çürt~tülme.';l JIOlundn. bir hayli hJz~ 
met etml'j ~a3·ıtır. 

nu konserlıerde, tiyatro binaınoı 

atrz ağıza deuec'ek şekilde dolduran 
her neı,il, her cins ve her Dlelı)Jekten 
meraklılardan bir tek kL,lnJn: cAh, 
bir kadeh raka olsaydı! Çalınanın \IQ 

söylenenin zen:klne \"8.l'anuyorum!• 
hasretini ı:lhninden fe("lrmi' oldu· 
ğunu banmıyorum. Halbukl bu ka· 
dar kalabalığm a.rasında. belki l~kl
ye nıüpteıa ~anlar bile vardı. 

Sonra eski mu"1kl tistatlJarının ve 
be8tckA.rlaruım eserleri pek ilA gös
teriyor kl aIJı.turka. musiki, hiç de 
tddla. edUmek: istendiği gibi mono
ton deflldir. Erbabının clia<le bu 
mu.,lkl bir op glbl Jşlenmekted.ir. 

Böyle1erlnl, rne&el!i. bir Post'u din
lem•k, ıllnllll'enl alaturkaya doot 
eder. 

.tı:ÖB .tı:ADI 

lUraJandL Ve (Mikado) nun ıuncuı 
(Prens Arisogavatomaya) da bizzat 
riyaset ettiği otuz kişilik bir komi&· 
yonJa, serciye iştirake hazırlanma

ya. b~Jadı. 

bUyük biraderi (Veliahd Murat Eten grad ormanlarında 100 bin çeki 
di) yl ziyaret etmek J.çtn, Kadıköy- odun olduğu anlaşılmıştır. Ilu o. 
de, Kurbağalıderedeki saraya git- ı dunların da fstanbula nakli .. için 
mi.!Jti. fl] Hamit EC~di, intizar .sa- j v~~;ıta a~anmaktadır. Bu nakı:yatın 
!onunda beklerken Murat Efendi A emdagına nazaran daha kolay o
eiinde 0 günkü ga,;.te olduğu halde lacağı tahmin edilmektedir. 

nel!i görülmemiş bir saltanat sür- iki büyükl!lğünde birer tek t•ş Sosyal tarihinin, hattA sadece 
miye başladı. Bu defa yanan ko- pırlanta duruyor. tarihlnın yakın mazisine bigAne 1---------------
nağr yaptırdı; Yakacıkta arazi sa. O andan itibaren, adamcağız, olmak medeni ve aydın milletle· Halka bugün kok 

Japonya (MU!et meclisi) reisi (O· 
hovina) da, bu komi.syona. refakat 
edecektir. HattA bizzat (Mikado) 
nun dahi sergiyi görmek ve bazı 

büyük ~hlrleri gezmek için Avru· 
paya gelece~i rivayet edilmektedir. 

kapıdan girdi. Ve ilk söz olarak: Asker ailelerine yardım 
Birader! .. Bu gazeteyi gördün yeni bir karar 

tın alarak oraya da bir köşk yap- İstanbulda kaldığı müddetçe bir re yakışmıyan bir noksandır. 
tırdı. daha kuladesini meydana çıkar. •Zeynep Hatun• tabirini gazete kömÜrÜ verilecek 

Bütün rical haremleri konağa maz. sütunlarında görünce, doğrusu i-
mü! için 

Asker ailelerine yapılan yardım
Dedı. Ve (Hadlka) gazetasinl, şeb da bugüne kadar yalnız yiyecek 

da köşke de taşınıyorlar, kendi- Jtl... çim sızladı ve utanç duydum. Son gilnlerd-e Zonguldaktan ~eh-
lerlni bir sultan azameti ile kar. Bereket versin ki: (IÖlil Gene. rimize kömür gelmektedir. Geçen 

zade Hamit Efendiye verdi. maddeleri nazarı dikkate alınarak 
şıhyan Zeynep Hanımefendinin n Akin bu efsanevt serveti ne ral Yusuf Ktimil karısı .. ~ sıfatını gün gelen va.purun getirdiği kö· 
iltifatını dileniyorlardı. 16. Arapkirli vezir, ne de ilAve ederek, o - tam m3.na!iii1e - mürlcrden ba;yllere dün 1500 ton 

Sergıye, Japonyanın her cinsten 
mamutAtı gönderilecektir. Ve hfc:;: 
~Upheısiz ki bunlar, görenlera hayrtıt 
Vf'recekttr.] 

Arkuı var yardım miktarı tcsbit ediliyordu. 
Halbuki bu defa. nakil va~ıtaları 

Arapkirli mevkiini de, serveti- Mısırlı lianıme!endi bir çok ben- Hanımefendinin hatırasını büsbil .. verilmiştir. Bııgün halka tevziat 
1 de adı ı:amıyanlardan her tün rencide ('den olme:dt!. b J kt n Y r ' zerleri a1b1 çarçur etmls dcj.iHc.r- aş ıyaca ır. l ll Bu fıkra, Sultan llamldln bu- ıve diter masraflar da gözönünde 

•uoi tabibi Clfauoyanl Paşa) nın, tulularak yardıında bulunulacak· 
hatıratında kaydedllmi,tı. Sonraları tır. 

tOrlü lkbalt hazmetm~ırtnı iyi bl· dir. Ercümend Ekrem Talu Yelkenci motörü de dün 3500 
lenlerdendl. Sadarete kadar yük· Mehmet Alinin sevııll! kızı ge. ton kömür getirmiştir. Adana va. 

Ingillz gazetesinin yazısı, burada 
aonuna geliyor. (Hadtka) gazetesi 
de bu yazıların altın& şu kr.ıa mu
taJUyı dercediyor: 

doktorla. arası açılan padJ,a.h, miln
derecata rok r.engJn olan bu hatıra
tı lınlıa ettınıı. 

Ağır işçilerin vaziyetleri 
tetkik edildi 

seldiği halde, etrafında hiç k im. rek burada ve gerek Mısırda he· (!) Recai Efendi, merhum üstad , puru da dün tekrar Zonguldağa 
seyi kırmamış, gücendirmemişti. sapsız ve önemli hayrat vücude Ekr~mı nbabası ve benlnl de bUyUk J:itmlstir. 
Bizzat irfan sahibi olduğu gibi ya- getirmiş, sonsµz dua kazanmıştır. babamdrr. • 

z. ş. 
kın muhitini de yine hep irfan sa (Zeynep K~mil) kadın hastanesi (2) Emin Paııa, bUyi!k , •• fazıl do•· ipekli ka.dın çorapları 
hiplerlnclen teşkil etmişti. EnciJ. bu hayır müesseselerinden biridir tum Ibnill•mln Mahmut Ktmal lnal'ın (Artık Japonları, tanımaya "·e on 

tarın terakki derecelerini öğrenmeye 
ba.şladık. Bu hueustakl dU~ilnce ve 
mutalA.amızı sonraya bıraktık ... Yal 

1 

nız fimdilik ~ kadar söyliyelim ki j 
böyle giderse, dünya yüzünde, biz
den cahil, bizden baU bir kavim kal
mayac&k .... Yaz.ık ki, medeniyet kis
ve!ini llbt.s bulunuyoruz.) 

Dün vil~yclte Vali Muavini Ah. 
met Kınık'ın başkanlığı altında bir 
toplantı yapılarak ağır lşçllerln va 
ziyetleri tetkik edilmiştir. 

meni Da~iş azas;nclan hattat ve Yanan konak ta, eğer yanılmı· babasıdır. Fazıl Ye istikameti ile za- kul'on1lrn1yOCOk mı? 
şair Reca Efend (l ), Emin pa. yor isem yine onun tarafından marunda ,ohret atnu,tı. 

Soruyorlar: şa, (2) Münif Efendi (P•şa) gibi ---·-·--------·--------------
fazıl adamlarla en çok düşüp kal. ı-- _ 

Karamürsellilerin 
bir dileği 

Bazı kimselerin aı!ır Jşçl olma
dıkları halde ağır işçi karnesi at. 

1 dıkları görülmüş ve bu gibllere 
karne verilmemesi karar altına a
lınmıştır. 

kıyor, boş vakitlerinde Iransızca· 1 ; 1 u 1 
~:~u~e~~~o~'.biz•~:~~n ese~~r~ 1 ~ -.;G A. ~eJtL 
mtinşi, &Hm gahsiyetlerini munta- --?:!k.!-nuucnewa• ~-:kw.'.\,~\.\.\.~'~ 

* (Hadtk&) gazete11\J\ln bu yazıları 

c ••• De'\.·let Deniz.yollarının Su
Yat "·apuru, her gün sabahlan 
8,10 da I:mtltten ko..lkarak Göl· 
c;ük, Değinnendere, Ul&('h, E· 

refli Jıkelelerine utradıktan ıon
ra sa.at 18,15 de Kara.mlir&ele 
yarmakta ve yeni konulan bu se
ferler lımJt ile Vl•vasalM1m te· 
mln b&klMlndan O elv&rların (er• 
çekten Jşhıe yaramaktadır ...• 

Bazı fırınlar karne i'e 
un vermiyorlarmış 

zaman konağına toplayıp llmt mü y 
h•h•~•lerde bulunuyordu. ok muydu ki ? 
'-8 usuf KAmil Pa_şa ile zevce- • • • • 

ve hele sonundaki bir kaç .satırlık 

mutalla.sı, Ittanbul halkının her sı· 

nıf ve zUmreai arasına -'arçabuk ya· 

V sinin zenginlik dereceleri ~ azeteterln yaı:dığıne göre ba- Gamelin'in sUkQtu cilcrar» mıdır, 
Bazı fırınların pazartesi günleri 

karne mukabilinde un vermedik
leri hakkında İstanbul belediyesi ... 
ne şlk3yeller yapılmıştır. 

hakkında bir fikir verebilecek su ~ hkçılar arasında birlik kuru- yoksa caltrn,. mıdır!' 
fıkrayı Teşrifatçı merhum Ra.uf Iuyorınu,. Ilalbuk1 ben bu blrllfln CA V Al'ıı"IN KOKUSU 
Paşazade Sadık Beyden dinlemiş- tamam.ile m~·cut olduğunu sanıyor- Osman Cemal Kayg-ıh, cCavo. bur-

1 
Belediye bu şikayetleri tetkik 

etmektedir. Fırınların bilA istisna 
pazarte~ı gUnleri un vermesi için 
alakadarlara emir verilmiştir. 

tim; dum. Na!ıJ sannuya)'lm ki, geçen numda. tütüyor!• diyor. Cavadnkl ba. 
Abdülmecit devrinde, İstanbula 

memuriyeti mahsusa ile şarklt 
gUn Jstanbul Ba.lıkpazarında. dolWJır- rut kokusunun arkadaşımrza. ulaCja

bir prens gelir. 
ken mkumrunun fiyatını hancı bil· eak kadar şlddetll olduğu anlaşılıyor. 

Bunu Karamüf'9e1 halkı namına 

bir okurumuz bize blldlrlyor ve 
DenhyoUarı ldaresiııtden şanu te
menni eilyor: 

Padişahın huzuruna • kim hk~ıya sordumsa: cYilz kuru,. 00''3 • BEGENDiGİNİZE İNANINIZ! 
bını aldın1. 

Kibar ôleminden 
gelenler 

N e\·york belediye relol 1.agıır. 

dla !uya/et dil!Jl<Unü bir adam- ' 
dır. Cn:a clbt oraüan oraya ko,ar, 
&ece gıindtiL çalışır. MeraAlnıden hof-

- Bu ,·apur, avdette Hereke
l_.e de uğratılsa ve bu suretle l&mJ 

geı;en yeri.erin Jı.alkına Jstan'bula. 
da.ha emin, daha ktı8& ve ifa.ha u
cnz Dlr yol temini kftll eJmaz mı 
acaba!' 

Şehir tiyatrosunun 
tarih 1 matineleri 

Şehir Tiyatrosunun 'bu sene ter
tip ettiği tarihi matineler bu ay 
sona erecektir. 

Son matinede Abdülh•k HAm!· 
din Sabır ve Sebat'ı ile Namık Ke
malin Vatan piyesi temsil edilecek 
ve Selim Nüzhet Gerçek bir kon. 
ferans verecektir. 

olursa olsun - hiç bir ferdin rnü-
cevhC'r taşımaması Adet icabın-

Münakalôt Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Birlik, başka daha nMıl olUl' ! 

SÜKÜTUN MANASI 

R.lom mahkemesinde General Ga· 
melJn .!iiUkOt edlyornıu,. Bizde sükfit 
hakkında ba.-,,hca iki söz ,-ardır; 

cSöz gümöşse sükOt altındır• ve 
cSiikOt ikrardan gelir». 

Şehrimize gelen l\'fünakalAt Ve
kili Amiral Fahri Engin, dün De. 
nlzyolları ve Liman idarelerinde 
bir müddet meşgul olarak aHika~ j Buna g-öre anla,ııması llizım 
darlardan izahat almıştır. nokta şudur: 

gele o 

Jşto size hJçblr miitnH\a. llıl."-e et
nıeden iki telgraf: 

cBerlin, S (A.A.) - D. N. B. nln 
bildJrdJğlne göre, şubat ayı içinde 
biitün cephelerde Alınanlar 131 tay
yare kaybetnıı.,ıerdlr ·• 

c:Moskova: 3 (A.A..) - Sovyet teb· 
lifine ok: 22 •ılbattan 28 ~ııbata ka
dar Alman ha"·a kuVl-etlerJ So\•yet 
BirJlğl Uzerindc 238 Utnk kaybetmı, ... 
Jerdlr.> Tathsert 

lamn&%, ilzerinde Util.8üz bir pantalon, -------------------------------------------------------"'\"----------------------.., 
'IU\'&la dôomü' bir <~ket, yana kac· TEFRiKA Nol .• 6 T · • "d nl VA.TAN'IN EDEBi ROMANI: u mı., bir kravat olmadıkça ralı..at et· - anıya, e5 er gı erse z. 
meır:. se~inde öyle b~r korku ve 

Htdunl hayatı basittir. Küçük bir mAnası vardı ki, Taniya. korktu, 
apartımanda oturur, karı1ı yflılneğlnl dil ve sordu: 
yapar. LA.tlfe yollu altlıwthfına göre, - Jak, neniz var? 

ümitsizlik 
geri dön-

hayatta en büyük bat&sı, dakti1Müe Sonra yanına yaklaştı. J'alc, ellerini 
e'\.1enmnldlr: cffem lyl hlr daktilo sımsıkı tutmuş yalvarıyordu: 

kaybettim, hem fena bir alıçıya baf- _ Tanlya, siz benim herşeylmsiniz, bu-
1•ndım> der. r..u itiraf etmek ıazım ... Ben de hiç bir 

6-nlerde liç Sevyet mııralthuı· kadına bağlanmadığım elbl size bağlıyım. 
n1n makamında ziyaret edeceflnl be· İçimdeki en derin, en Jizll, en yakın his-
Jedtye re.Jwlne haber ,:enliler. cSovyet:. lerim.le size bağhyım, hlınayenlze, huzu ... 
dl)'irt0e rel Jn gözUönUne l't('l elbi&ell, runuza muhtacım, Taniy.:1. 
lr&de imanlar gelir. Bir tle kapı &('ı-
hnu. ae prsUn, SO\..,-et murahha,.ıa- - Sizi ben kime ve neye karşı himaye 
rında siyah ceket, sert yaka, 'ık edeyim Jak? 
kr&Yat, ("htgi11 pantalon ... Lagurdla - Müthiş bir tehlike karşt.Sındayım. 
hlr bunlara.. 9'tr de kendlnln çu,·aı Bunu bilmiyorsunuz, .Taniya. 
gtM ttketJne, boru g-lbl 1>9ntalonuna Taniya sarardı ve merakla sordu: 
burllfUk renkli cömleflne, sarkık - Aman Yarabbi, ne var? .• Ne gi-bi bir 
kravatına t.ıc:ar. Mlı8aflrlere der ki: tehlike var? 

- Görüyorum ki alı. kibar AJentln~ - Her gece ben neler çekiyorum bilse. 
(ten ı-elen ,ık insanla"ınız. Ben IMı niz ... Kafamın içinde daima sabit Ilkirler 
Jf('I •lem.ine meltflup butt bir memu- var, bunlardan kurtulamıyorum. Her ak-
rum. Jtlca. ederim, bu ta\·aJJr kıya.le. şam saat onda sizden ayrı!ıp nereye gittt-
UnUn trmanma bakma)·ınız. ğiml biliyor musunuz! 

Sol·y&t mııııanrterl de ltlr kendllC'rl- Sizi sevdiğim halde bırakıyorum, ncf-
ne, bir de dünyanın en kapltaH~t ret eltil.lm bir kadına gidiyorum. Bu kL 
llH!mkkeUnd•kl, en kapll&lkt ,.,.,,ı. dına k•rıı ödenecek acı bir borcum var. 
nJn belediye rehıılnJn kıyafetlne ba· Her ak~am bu kadın benl görünce boy-
karJar. Şık elbisclerl o dakik.ada kea- numa sarılıyor, boynuma dolanan kolları 
dlltrlae lıerhalde biraz daT ıe1m1,ıır. beni kızııın demirden bir kıskaç gibi bo-

SER('E ğuyor... Ah, bilseniz, bilseniz, Tanıya .. 

Yazan: Karen Braırmon 

Yalnız bu kadın değil, bir de küçük bir 
kı21 çocuk var. Ona karsı da b~ğlıyım. 
Cehennem, cehennem azabı çekiyorum, 
vazifemi yapmış olduğuma kendi kendi
mi kandırmak istiyorum. Fakat kalamın 

içindeki sabit fikirler bunun aksini söy. 
lüyorlar. Gece gündüz günahımı hatırla
tıyorlar. Ben sefil bir adamım, ~efil bir 
günshkfırun, Taniya .. Artık dayanamıya· 

cağım, tahammülüm kalmadı. 

Olduğu yere yıkıldı. Başını koHarı arası
na alarak hıçkıra hıçkıra ağlamıya baş· 
iadı. Taniya, heyecan içinde idi. Yavaşça 
saçlarını okşuyor ve: 

- Sakin olunuz, aziz do3tum, zaval'ı 
Jak, diyordu. 

- Size her şeyi, her şeyi anlatacağım. 
- Hayır, bugün ~usunuz. Bana bir şey 

söylemeyiniz, slnirlerinfz çok bozuk, .. 
Jak,başını kaldırdı. Tanıyanın elini a· 

:arak yanan alnına götürdü. Oradan ge
len ılık sükôn ile biraz rahatla.ştı. 

- Sizi o kadar seviyorum ki, Tanlyo, 
bu kötü, korkunç h•limi. size göstermek-

Çeviren: R<>zzan A.. E. Y ALl\IAN 

ten utanmıyorum. 
O anda Tanıya da Jak'ı sevdiğini an

ladı . Bu mağlQp adamın ıstıraplarını se ... 

viyordu. Kendi kendinden utanarak aj. 
!ı•.ınanın ne demek olduğunu bilen bir 
kadındı. 

Demek ki bir kere daha seviyordu ve 
tekrar ıstırap çekecekti. Bütün sinirleri 
gerilmiş gibi idi. 

Jak'ın hakkı vardlf. Blribirlerine çok 
Uağlı idiJer. Cereyana kapılmış iki kaza
zede gibi biribirlerine sarılmış, boğul· 

nıaktan kurtulmıya çalışıyorlardı:· Dünya 

yüzünde iki insan bundan fazla birbiri~ 

ne bağlı olamazdı. Çökmemek için birbi
rine dayanmıya muhtaçtılar. 

Taniya'nın içini derin bir sükUnet ve 
totlı bir saadet hi"I kapladı. Hayatını 

alçakça kurtardığı korkunç gündenbcrl 
ilk defa olarak ,u kana•U duydu ki öyle 
yapması iyi olmuştu . .Jnk'a r3stlaması ve 
tC'h11ke ic;!nde ka!mış ruhunu kurlarma.sı 
için yaşaması meğer mukaddermiş. İçin-

de kalan bil\iln kuvveti, iradeyl ve sev
giyi demek ki şimdiye kadar yalnız Jak 
için saklamıştı. 

Eğilerek alnından öptü ve: 

- Yarın geleceğim, dedi, bundan son· 
ra her gi.İn geleceğlm. Ben de sizden u

zak yaşayamam artık... Haydi şimdi o. 
raya gidiniz. Mademki gitmeniz lAzımdır, 
bunu yapınız, Jak ... 

Kapıya doğru yaklaştı. Tam çıkacağı 
sırada döndü: 

- Hayır, size şunu söylemeden gide
miyeceğim, Jak. Ben de ... 

Dedi ve durdu Sesi heyecandan Utri
yordu.Jak, yerinden fırladı. Kadına. yak. 

taştı. Yüzüne minnet ve sevgi ile b:ıkı
yor, Adeta yalvarıyordu: 

Susmayınız, Taniya, söyleyiniz ..• 
- Ben de sizi sevdiğimi şimdi. 2~Ja. 

dım. 

Jak, hiç bir şey söy!iyemedi. Fazla he. 

yccanh idi. Kadını kolları arasına aldı. 

Derin uzun ve ümitsiz bir şekilde öpüş
tüier. 

Her ikisi de aşklarının ümitsiz olduğu. 
nu biliyorlardı. 

Jak söylenıyordu: 

- Ne dı:re r-.ze bu kadar geç r::.s:ıa
dım. 

Taniya, tatlı bir sesle cevap verdi: 
• Arkası ,-ar 

Ankaradan bildirild;ğine göre, 
lüks eşyadan bir kısmının tahdidi 
yoluna gidUecHktir. Bilhassa kadın. 
lar tarafından süs olarak ku1lanı
Ian eşyalar tahdit edilecekUr. Bu 
arada da ipekll kadın çoraplarının 
imal ve istimali menolunacaktır. 

TAKVİM) 
5 ltrART 942 1 
PFJRŞEl\IBE 

AY 3 - GÜN 64 - Kasrın 118 
RUl\11 1357 - ~t:BAT: :u 
HİCRİ 1361 - SEFElt: l l 
VAKİT 2EVALI EZA. l 
GÜNEŞ 6.28 12.2ö 
ÖGLE 12,1G 6,21 
İKİNDİ: 15,38 O .33 
AKŞAM: 18.05 12,00 
YATSJ: 19.33 1,30 
İMSAK: 5,50 l0,4ı; 

~YKÖS~ıi.I 
Hamsi balığı tepşide 

11..R' aradenlz u,ağı bir misafiri

~ miz. "·ar, yemeklerden bahl., 

açtlmı,tı. ESD6Cn bugünün baljhca 

lftkırdı mevzuu yetnektir. Jlerkes bJr~ 

birine ne pişlrrlJfini soruyor ,.e Je
mek tarınerJ ediyor. Bu u.t da bizo 

ham~l babfı tarifini ,·erdi. LAkJn 

bugünlerde haıınsı balığı gözüme IUş· 

nılyor. Dk balöuğum gün h~men ya

pacağım. Okayucıılarnna da. U:rU edl'

yinı de ham~l lııul<1uklurı zaman yap .. 
sınlar. I 

Bir kJlo hanı~l bahtı çok hu:e Jse 

bir g-U_n e\"d6 &a.klayıfl ertecı:l cUrıü 

ortalarından 1kl:iye ayırarak kıl("ığrnı 

,.e ba.,ını atmalı, bir tepsi ~ine yarı

sını dlzrnell, Jlarnn kilo pJrJnç, bir 

kilo so\·an, üç yüz gr.:ı.m zeytinyağı 

ltlnde dolnıa. t rı gibi ıınrartmah, fı!'o

tık üzUn1, bahnr ,-e tuz da. koyarak 

pişlnre ate'jteu alarak tepsideki ba· 

hkların üzerine ya),nah, diğer ayıll .. 

lann11':' baJıkJaırı da üzerine ıllzerek 

fırına &ihınell, kızarınca. sıcak sıcak 

l'tofraya. lf'rmeti, &oğuk olarak da. )e· 

nJrnıJş. Bu tatllf tıtlfon 111tsaflrimJz1P, 

anlahrkcn bllq. ağ'u snJanıyoJ'dlL 
EV KADJ."l 
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Askeri durum 
General Vavel, 

Birmonyada 

ne yapabilir? 

r:- Yazan~ 
j ~an BOB~ _ _I 

T - Uzak doğuda: -
~ enuht Paslrlk'te Ca\·a'dakl 

~ muharebe durun1una. dair ıe
('n habt'rler olduk(a blrblrhıe aykı
rıdır. 'Wütteflkltr Ja1>0nların karaya 
çılctrkları bölgelerin hk;blrlnde ller
U;yemNtlklerlni bildlrlrken, .Japonlar, 
Onf"li kıtalarıo yeni hükOmet merke· 
ı.:i olan Bandocng- }'akınına celdlkle· 
rlnJ kldia ediyorlar. Ja1>0nlar l·enl hli
kO.ınet nı('rkez.lne ağır bir ha\·a akı
nı yapmı~lardır. 

.\nl31tıhhftna göre. müttefikler. 
t'ıı doğru hareket olarak ileri sUrdti· 
gı:ı_nJÜ7. üzere, ca,·a'nın her tarafın
l:ı ta:ı.rruza gf'ı('ınl )erdir; Japonları 
ı .. nızc dökml'k l(·ln ba'ka çare yok
ur. Zira. bir ınliddet "Onra, Japonla

rı deoize dökmek belki de tmkiın!'UZ 
ılacakhr. ?\IUttefiklrr adada kı1e 

nl7.amı ala.cak durunıa dUt;memelldlr
lrr. JaıH>n1rll'ın 'höyJe bir durum elde 
tnıek lc;ln yrnı c;ıkırma hareketlerl 

:yııpmnları c:ok mulltenleldlr. 

Birınanyada Japonlar '!\fandalay 
ile regu araı..ında Çin yolunu kr!l
ıııi':'lerdir. Tahmin <'ttlglmfz; ttı;ere, 
Japon duraldama'Jı bir taarruz ha.
ıırlığı olarak bellrrnı, \'fl tlerl lnta-
larr tekrar harekete b 1 t 

a~ amış ır. 
.J;ıpoular, yanmakta 1 • R 

8 an BTIJ"Oft 
-.. brln.l almak için du ki 
~ rmıyaca ar-
dır. lenup taarruz ı. 1 b h .. -ou u ~re 
rukl~ulrkcn m('rktzdekt kol :\tanda,.. 
l.ıy üzerlned"" lrnaJdf'kl kol da Şan 
1•ülgcsinc okru Uerıemel;e çallf&"' 
('nktır. 

(İ-f'n<'ral \\·a\·eu·ı 
n a,atı Blrman

l·ada a~rl müdaraay 
· ı lra,·adı nehri 
hoyuntJt\ hnzırlanla1ı 
('in kuvvrtıerlle ı \e ~ol C'enabını 
t·rpho tutarak hl:enuaba karşı bir 
,.eklinıl(J t tlb Y rım c-ember 
• er at alrn 
blllr Bö .1 b at.ı hatıra gele-

. ) e lr "1Ud 1 h l 
hilhD"'-"a k 1. a& cep eı1, mu abu ta 
t"l\rrJ~lldir. Hatt& arru:za da çok 
8 ""8 r. 1 uı 1 General \\'a,·eıı, 

. ~ rma.n)'Dda. 1 
kıtalaril"' ngiUı; - lllntll " ovalama 
rt'r("k Ja • 1 n1uharebt"lerl ,-e-

ııoo arı iç 1 Ta vuliar Bl er tektıkten ıM>n-
. ı rtnan,·at\ 

kU\\'etle-rıı · a toplanan Çin c <'enuba. ti .&. ,. __ 
ruz da , 8,. .. bl Oaru bir -..r-

. •- lir, Yuk 
t1a ;j Çin t'· arı Blrmanya-

urn nlnin ı 1 ll"ni,.·or· e& <>ıı andıtı "OY· 
· " • ~t-r bu d r. 

\\-a'-<!ll, bo luk 0 1\ru llJe General 
llhslzlit;:lnıl~n ,.:::~e iş görmek ta
ınel,lir Rjrm ' kurtulmuş de-

. an.ranın 
ı..uliyetlni de ü müdafaa. me-. 1:erlne 1 hr.a 'l·ıre·aı ,.. a dıtına bakı-

• - · 1 ~ an-1{ • 
ınanva muha ·~- a.y-Şel< den Bir-

~ . re~ıerlnd 
dıın gtirCC'e~ı e hakiki yar-

• anı.u.,1 Sf•k ~ • 8 hatt · 1l'or. Çan-Kay .. 
i a ltlnd k 
ınanyac\a 5 tUmen t e yu arı Bir-

li/'. \'C bol .. opıamı,sa, o yol-
ınotorlü 

tından mahrum böl nak.lı vası~Al~
blr ı, gılrınü-. ti Cede ~ok büyuk 

· C'rnekttr. 
Çin yolu k~llhl~kl 

tertkler Çine har e beraber, müt
dermek l('Jn Yent t>. tnalzemeal cön
dır. nu yolları 

01
l1°Uar butn1u1lar

mütt<'flklt·rın l\ı uba.raza ~ln tle 
tan ,.eı Çin huclu;ıfllanl·adan Hlndl • 
n1trııPltrl l<'ap tdi ~rına dotru \'.ekil
da t'.'ekilmenın 

800 
~or. Bu bakımdıın 

manya<la ıra,-adı 
1 
Ud~du •şatı Bir .. 

Ur. l'lllaı;ı •1 .. l't:rek-

ı,te l'ı.ak doğud 
(

0ln•· doğru ka:rm a harrı karada 
tlulnrın dö,·ü~rn alkt~dır. Büyük or-

, t>~ l~ın h kAt 
balarının ge:nl-.llği ar~ '•-
llf' dlyec·ek Y~kt ne ,.e bl\ytiklllkü
ı;-iinlerdrı ÇinlU ur, tlapon1arın bu-

<'rden r k k •-• dıklarına \e YUk .o Ul'."~aıan-
('lıı taarrUL;u b akrı Btmıanyada bir 
edHemeı.. e ledlklerlne 'ti.phe 

Yeni Kabil 
Elçimiz 

Ankara, 4 CTeleto 
Iunan KO.bil bU Uk · o.) - Açık bu
ye VekıileU hu~Uk elr;~liği.ne, H&rıcl· 
lesini görmekte ol tnUfa.vtrliği vazı. 
ta elçi Kemal l{ an birinci 8rnıt' Or· 
YUksek lasdikt öprUIUnUn tayini 

en Çıl<mı,tır. (B.B.) 

Mevsimin en bUyUk 
filminin 

4 
CÜ haftası 

bugUn ba.,tıyor 

ALİ BABA 
ve 

KIRK HARAMİLER 
Türkçe sözlU, aazh ve farkılr 

filmlerin en güzeli 
lleoteler: Ahmet y 

vantar· alman, oku-
. NPvzat ·Suzan - Güzin • 

Semiha - Numan 

El HAMRA Sinema-
sında 

Çocuk Esirgeme 
kurumunun laaliyeti 

Kurumun himaye effiği çocukla· 
rın adedi gün geçtikçe artıyor 

Ankara, 4 (A.A.) _ Çocuk E· ıve 41 çocuia da 452 lira 58 kuru& 
sira:eme Kurumu a:enel merkezin- para yardımında bulunulmuştur. 
d~n alınan malürnata göre şubat Kurum gündilz b&k?m evinde 
bıdayellnden nihayetine kadar bir günde ortalama 101 yavrunun ba .. 
ay zarfında çocuk polikliniğine mü kım ve terblyelerile beraber bun
racaat eden 708 hasta çocuğun ve tara bir ayda ceman 5190 kap ye· 
354 hasta annenin diş bakım evin- mek verilmiştir. Kurumun çocuk 
de de 726 çocuğun dişleri mu•ye· yuvasında da daimi şefkat ve ba. 
ne \'e tedavi edilmiştir. kım altında bulunan çoçuk adedi 

Sütü olmıyan annelerin çocukla. de 329 a balii olmuştur. 
rına süt damlasında 2870 çocuia. Bunlardan maada bu ay lc;inde 
1600 kilo süt verilmiş ve gürbüz altı ve daha yukart çocuklu alle
çocuk yeUstirme neşriyatından 55 terden 173 aiJeye dokuzar metre 
aileye de 715 adet öğütler risalesi ipekli ve basma kumaşlar ve ikiz 
gönderilmiştir. doğuran beş aileye altışar metre 

Kurumun sıcak banyolarında ipekU, birer metre şal ve birer 
2089 çocuk ve analar banyo atmış metre kefiye vermi§tir. 

Türk tütünlerine 
rağbet artı yor 

Ankara da bulunan 

Alman mümessili 

şehrimize geldi 
Ankara, 4 (Telefo~la) - Bir kaç 

gündenberi şehrimizde bulunan Al 
manyanın Reentsna. tütün şirketi 
umum müdürü Venkel, Ticaret Ve
kaleti ve dli!er alakalı dairelerle 
temaslarda bulunduktan sonra. İs· 
tanbula hareket etmiştir. 

TARİHİ DAVA 

Eski hava 
nazırı sorguya 

çekildi 
Fransa 50 bombar
dıma tayyare5ile 

harbe girmiş 
Riom, 4 ( A.A.) Celse saat 

11,30 da açılmıştır. Suçlul•rın hep 
sı hazır bulunuyordu. Celse eski 
Hava nazırı Guy Lach•mbre'ın 
~orgusu yapılmasına tahsis edilmiş
ti 

Haber verildiğine g.öre, umum 
müdür bu temaslardan müsbet ne
ticeler almış ve bu münasebetle 
bazı malt ve iklısadi görüşmeler de 
yapmıştır. Alcikadarların söylediği. Suçlu evvela, 1938 sonk3.nuRun
ne göre, Türk tütün piyasası bü· da naz1r olduğu zaman selefinden 
tun Avrupa kıtası için ehemmiye- devir aldığı ağır mirası hatırlat~ 
ti gittikçe artan bir pazar olmıya mış ve bu tarihte Fransız hava 
namzettir. ÇünkU Alman tülün •ir kuvvetlerinin ne kadar zayı! olduk 
ket'eri yalnız Almanya için değil, l-arını anlatmıştır. 1938 sonkinu
bütiln Avrupa kıtas1 için de tütün nunda ağır, orta ve hafif bomba 
satın almak mecburiyetindedir. Ev tayyarelerinde hiç bir yeni tip bu. 
velce Amerika ve diğer deniz Pşırı lunmazken, bunlar ayni tarihte AI. 
memleketlerden bir kısım fül'tln manyada seri halinde febrikaiar· 
ihtiyacını temin eden Avrupa kt- dan çıkmakta idi.. Ayda pek aüç
tası bugün bütUn ihtiyacını yalnız itikle ancak 1000 tayyare siJAh
Balkanlar ve Türklyeden kapat- landırılablliyordu. Yalnız 500 av 
mak zorundadır. tayyaresi vardı. 

Difer laraft•n Yunanistan, ev· Eski nazır. 1936 dan, 1938 e ka· 
dar yalnız 761 tayyare ısmarlandı .. 

velce istihsal ettiği 70 m!Jyon kllo ğını söylemiş ve bu miktarın Al. 
tülün yerine bu sene yalnız 8 m\l. manyanın bir aylık istihsali oldu
yon kilo tütün elde edebilmiştir. i!unu ilave elm'ştir. Ismarlanan bu 

Bu vaziyette Türk tütün piya- rekO.ndan yalntz 83 tanesi fabrika 
sasının ehemmiyeti artmıştır. 55 ardan çıkmıştır. ~1umalleyh, o 
milyon kiloyu bulan bu seneki tii· I ~aman fabrikaların az olduğunu, 
tiln jstihsalimizin derhal ve geçen lışçl ve malzemenin noksan olduğu
seneye nazaran bir misline yakın nu söylemiş, sanayiln biltün kabi. 
f 1 f . ti llyetlerlni seferber hale ,..etirdiğini, az a ıya a müşteri bulması, bu • 
ehemmiyetin bir mi~alidir. AIBka. haltA Birleşik Amerikaya, İsvlçre
da.rlar, bu şartlar dahillnde ikhsa- ye, Hotandaya ve Almanyaya ma. 
di bünyemizin mühim bir rilknU 0 _ kineler ve Aletler ısmarladtğını, 
lan tütün ziraatinin ve fiyatlarının fakat yalnız Loire ve h-foranc gibi 
istikbalin! teminat a.ıtına a1ınmış iki yeni tip mevcut bulundu!unu 
addetmektedirler. (B.B.) kaydetmiştir. 

Reis Caous, 1 nisan 939 da 1878 

Yunanistanın 
eski Hariciye 
Nazın öldü 

tayyare yapılmasI J~ztm geldiğini 
işaret etmiş ve eylül 939 da yal
nız 442 av, 52 keşif ve hepsi eski 
olmak üzere bomba t&yyarelerl bu 
lunduiunu söylemiştir. 

Reis Caous, ~u suali sormuştur: 
• Bon1ba• tayyareleri için ne söy .. 

liyecekslniz? General VuiUemln'e 
Vlchy, 4 (A.A.) - Yuna.nl.stan esKt göre seferberlik sırasında, hic biri 

hariciye nazırı M. Nicolu Politis dün 

gece Cannes şelırinde ölmUftUr. 

İngi 1 iz~er Perisi 

bombaladılar 
cııa.,ı 1 incide) ( 1 

ca 2:ayiat bilA.nçosunun 1,000 den faz
la yaralı ve 600 ölU olduğu söylen
mektedir. Sevr milli porselen fabri
kası Rodin mllzesi ciddi hasara uğ
ramı~lardır. 

Ol~lerJn g-eınUldüğü gün milli matem 

günil ilitn "'1lldl 
Vlchy, 4 (A.A.) - Gecenin ilk saat. 

Jerlnde Parls banliyösUnlln bombar· 
dımanından haberdar edilen Mar~al 
Petain Ingiliz tayyarelerinin müte
madJ hücumlan, ölü ve yaralıların 
aayuıı ve hasarın ehemmiyeti hak
kında telefon!& maltımat almıftır. 

Devlet reisi umumt infiali celbeden 
ve millt bir fell1ket mahiyetini alan 
bu alçakça kıtalin masum kurbanlan 
olan erkek ve kadın tşçl aileleri önUn
de elem ve ıstırapla eğilmektedir. 

Ma.re,al, bombardıman kurbanları· 
nın gömülmeleri gününün milli ma· 
tem günü olma.sına karar vermifUr. 
H.lel'le Vllhelmsbaven Umanları da. 

bombalandı 

Londra, ( (A.A.) - Dün gece ln· 
glliz hava kuvvetlerine mensup tay
yareler, Scharnhorst ve Gneisenau is
mindE"ki Alman zırhlılarının Bre!'ten 
ayrıldıktan sonra sığınmış oldukları 
Kiel'e ve Vilhelmshaven'e hücum et
miflerdir. Jngillz bomba tayyareleri
nin Kiel'e U:ı:t"Uste yaptıkları gece hü· 
cumla.rının bu UçUncUsUdUr. 

modern olmıyan yalnız 390 bom
ba tayyareleri vardı. Halbuki .-5 
numaralı p1 ~n" 87!5 l hazır olmak 
şartilc 1490 tayyare yapılmasını f. 
cap ettiriyordu. Yine VullJemtn'e 
R"Örc. elimizde 140 tanesl modern 
olmak ilzere yalnız 390 bomba. tay 
yarest vard1. 

Guy la Ch•mbee, seferberllk e•· 
nasında yalnız 50 kadar bombardı. 
man tayyare.si mevcut olduğunu i
tiraf etmiştir. 

Devlet liman!ariyle 
işletme U. Müdürlü-
ğüne tayin olunacak 

memurlar 
Ankara, 4 (Telefonla) - Devlet 

limanları işletme umum mUdllrlUğil 

memurlarının tayin, tebdll vesairesi 
hakkında nizamnameye muvakkat 
madde eklenmi.,tır. 

Bu maddeye nazaran, devlet liman. 
ıarı işletme umum mUdürlütune, 
fevkallde hallerin de\.'&mı müddetin· 
cc yaş ka.ydı ne mukayyet olmaksı
zın memur tayin olunacak. ve tayfa 
alınabilecektir. (B.B.) 

Ziraat işlerimiz 
planlaştırıhyor 

(Bn'ı 1 ln<'ide) --«»
tir. Buna muvazi olarak diğer mın· 
ta.kalarda. da arttırılacak olan hubu
bat bu kabil mıntakalara klfl gele
cek: miktarda sevkedilecektlr. Bu su
retle bütUn memleketteki çiftçl!er 
arasında bir iş birliği kurulacak ve 
bu arada Ziraat Veka.letl nazımlık 

\."azJ'esini ila edecektir. (B. B.) 

VATAN 

llAŞMAIALEDl!N DEVAM 

İki misli mahsul 
( .... 1-) •+• 

bakım ve hasat için haıırlığı ta. 
mamlamaktır. 

Yaılık mahsul için bir şeyler ya
pılabtllr, fakat memlekeUmizde bu 
sahada temin edilecek fayda malı· 
duttur. 

Bütün iş, dönüp dolaşıp patates 
ve mısır üzerine toplanıyor. Mem
leketimizin bir çok yerlerinde pa .. 
tates için en iyi ekim zamanı şu
battır. Marta kalan ekim cılız ka
lır ve böceklenir. Bu itibarla pa
tates için bu sene sartedilebilecek 
gayret le mahduttur. Ne olmuşsa 
olmuştur. 

'Mıınr öyle değildir. Mısır az zah
metle kolayca yetişen, dönüm ba· 
şına sar!ed!Jecek Oç kiloluk tohu· 
ma karşı yetmiş, seksen kilo mah
~ul verebilen blr şeydir. Bu sene 
vakit kaybetmeden mısır ziraattne 
dört e11e sarılmalıyız. Me~eıa: ,çi!t 
başına vasatt beş dönüm mısır c .. 
kilecekf• diye yapılacak bir mısır 
seferberliği çok iyi neticeler vere
bilir. Emek ve dikkatimizi olmı
yacak işler üzerine dciil, o1acak 
işJer üzerine toplarsak ve çareleri 
iyi hazırlarsak elbette dahA ve
rimli bir yol tutmuş oluruz. 

Fakat bu hazırlığın hakikatte 
tamamile mevcut olduğu hakkın· 
da kendimizi aldatmamalıyız. Mem 
1ekete karşı vazifelerini yapmak e
mellle ekim seferberliğine iştirak 
etmek lstiyen bir çok iyl niyet sa
hibi vatandaşlar, «tohum tohum• 
diye her tarafa basvurm~şlar, al
dıkları menfi cevaplarla sevkleri 
kırılmıştır. 

Bütün bu yazdıklarım kendi ak .. 
lımın erdiği şeyler değil... Sözü
ne emniyet ettiğim çlflçllere baş 
vurdum. birinin söyledijinl diğerile 
kontrol eltim. Umumi gidiş hakkın 
da bir kanaate vararak olduğu gi
bi yazdım. 

Bana öyle geliyor ki bütün bu 
işlerde bir esaslı nokta' ihmal edi
liyor. O da ber işin aıakatrlarını a. 
rayıp bulmak, kcndllerlnl dinle. 
mek ve onlara ayak yudurmak
tır. Bu ameli yol lutulmadtkca en 
iyi niyetlerden bile berbat netice
ler çıkması ihtimal dahilinde kala. 
caktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Uzakısark 'ı 
.___harbi. 

(Bafa 1 incide) •/• 
mühim tisl;ır ve yol kavşakları, 
Japonlar tarafından işgal oöılmiş· 

tir. 
Blr çok İngiı+z kurmay subayları 

Cavada kaldılar. 
Bandoeng, 4 (A.A.) - Vavel'ln 

emrinde bulunan bir çok İngiliz 
kurmay subayı He yardımcı kıta. 
lar, Cavada kalmışlardır. Bu !=u
baylar ve askerler tuğeeneral Slt· 
veJl'in kumandasındaki İngiliz kı
talarına iltihak etmektedirler. 
4 Şubattan ı marta kadar mütte. 
tiklerin H harp gemisi batmlch 

Tokyo, 4 (A.A.) - Nlşinişl ga· 
zetesine göre, Japon kuvvetleri 4 
şubattan 1 marta kadar olen müd. 
det zarfında düşmanın topyekun 
44 harp gemisini batırmışlardır. 

,4 şubatta Cava açığında cere~ 

yan eden deniz muharebesinde ve 
son Batavia ve Surabaya deniz 
muharebelerinde düşmanın uğradı 
jjı kayıplar bu rakkama dahildir. 

ru tlerllyortar 
Bhnıanrada Japonlar Pe~u'ye doğ-

Londra, 4 (A.A.) - Birmanya· 
dan alınan son haberlerr göre Ja. 
90nlar Pegu'ye doğru ilcr1lyorlar. 
Şimal ve cenuba doğru hareketler 
esnasında. bir çok noktalardan ge 
çllmiştir. 

ı Rus· Alman 'ı 
harbi 
(Baf tarafı 1 lncld•) = 

imha edilmiştir. Düş:mnn kanh zayi
ata uğramıştır. 9,400 esir alınmış, 16 
zırhlı araba, müteaddit mitralyözler 
ve mayın atıcı toplar zaptolunmuş. 
tur. 

Merkez ve şimal kesimlerinin muh· 
telif yerlerinde dU{'manın yaptığı ta· 
arruzlar neticesiz kalmıştır. Burada 
mevzit bir Alman taarruzu esna.sın· 

da dllşman i,gaı ettiğ"i yerlerden atıl· 
mıştır. 

Flaman Lejyonu dU.,manla yaptığı 
göğüs göğUsc şiddetli bir muharebe
den sonra. Sovyetlerln 25 beton sığı
nağını ele geçirmişlerdir. 

2 ve 3 martta dü.;ıman doğu cep
hesinde topyekQn 75 zırhlı araba 
kaybetmiştir. 

:R.Jev ,.e Vlıızma'da Aln1anle.rın 
, azJyetl gJttlk('e fenoıa,ıyor 

Ankara, 4 (Radyo Gazetesi) - Ge· 
len haberlere göre, Rjev ve Vlazma 
bölgesindeki Almanların durumu çok 
köyllleşmiştlr. Yiyecek ancok nakli
ye tayyarelerlle temin edilebilmekte· 
dlr. Ekmek ve malzeme gönderilen 
yol tamamen kesilmi.,tir. 

Abone Ücreti 
1 ürklye cl3hillJlde: 

Senellk 6 ayhk 
lfOO 1llO 

s a71ılt 
480 

llarto memleketlerde: 

Ayhlı 

160 ıı:. 

llenellk 
2100 

8 ayhk 
uıo 

S aylılt Ayblı 

800 iL :yokl11< 

Gar.ete ye cöaderllf'n. eın...W de. ' 
edll9ln edilmeU.n iade oıı.umıu. ~l· 
pmMA aıWallpt kabul ec!llmcı, 

ipek sanayiinin inkişafı 
için mühim tedbirler 

İpek sanayiile uğraşanlar için 
birçok muafiyetler tanınacak 

İslanbula nakledilecek çocıı!<lar, 
şimdilik Yedikule Balıklı hastane
sinde misafir edileceklerdir. (B.B.) 

Ankara, 4 (Telefonla) - İkti
sat Vekaleti, yerli, ipekli mensu
catımızı memleketin ihtiyacına kA· 
fi gelecek miktara çıkarmak için 
çok mühim kararlar almak üze
redir. 
Alınacak bu kararlar arasında i

pekli dokuma işi ile meşgul olan· 
ıar bir çok muafiyetten istifade e .. 
deceklerdir. Bu arada ipek böce
iıi üretme l~i için de Ziraat Veka· 

Hindistan 
müdafaaya 
hazırlanıyor 

Bir Blnt Şelf dedi ki: 
Bütün insan kaynak
larımızla İngiltereye 
yardım edeceğiz 

Londra, 4 (A.A.) - Uzakprkta 
Japon muva!!akiyeUerinln birbirinJ 
kovaJaması Hindistan meselesini ilk 
pli.na .koymakta. ve General Wavell'in 
yeniden başkomutanlığı aJmak üzere 
Hindlstana gitmlı; olmasının sebebini 
izah etmektedir. 

Mihverin Hindistan hakkındaki ni
yetleri, Hlndlstanda, sonradan istifa
de lçtn ihtlll.flar ve fikir anlaşmaz. 
lıkları doğurmak maksadlle bir kaç 
zamandanberl çok bUyük bir .şiddetle 
başlıyan radyo neşriyatı ile sabit ol
maktadır. Alman kontrolU altında 
bulunan muhtelif radyo istasyonları 
bir çok defa, Hindislanın kurtuluş 
gUnünUn yakın olduğunu bildiren ha
reketli mesajlar neşretmiflerdir. Bu 
mesajlar, 1941 de Hlndlstandan ka
çan ve ne şimdi ve ne de evvelce hiç 
bir zaman Hindistan siyasetinin tem
sil kabiliyetini haiz olmıyan Hint kon 
gresi eski reisi Rose'undur. 

Hlnt 9eflerinden Raca Gopala.ta.ri, 
diln, Madras'da demittir ki: 

Memleketin mUda.faası için hare
kete geçmiye değer. HUrrtyet mlkla· 
faasının ilham ettiği enerjileri bir
leftirirııek, bUtUn insan kayna.kları

mız1a ve lngilterenin, Çinin ve Ame
rikapın yardımı ile tecavUze muka
vemette muvaffak olacağımıza emin 
bulunabiliriz. Eğer Ingiltere iş birliği 
yapmamak siyasetini terkederse kon· 
gre, her şeyi yapmıya ve bu gibi şart 
larda hürriyet müdafaasının istediği 

CedakA.rlıklar yolunda millete rehber
lik etmeğe hazırdır. 

Milslilmanlar, demokrasi pren9iple
rinin harp zamanının icap ettirdiği 

muvakkat tedbirlerle tatbikinin, ken
dilerinin ayrılma taJeplerine yolu ka
pamasından korkmaktadırlar. 

Bu suretle, Jnglltere ile Hindistan 
arasındaki mUnasebetıer umum! me
selesi lngiltertnin Hindistanın müda
faasında bir mesullyet kabul etmiş 
bulunması ve bu meauliyetln tam har
bin ortasında tehlikesizce birdenbire 
devredilmemesi dolayısUe, karışık bir 
mahiyet göstermektedir. 

Ingilterenin Hindistan& karşı hare
ket hattı, Hindistanla münasebetle· 
rinde imtiyaz ve mUsavatsızltk siya
setinin yerine bir iş birliği s1yuetl 
koymak arzusu ile hu!A.ea edilebilir. 
Eğer HJ.nt milleti sJ1ı1hlandJnlacak 
olursa. bu slJ{lhları ıncUtereyl \-urmak: 

J-:l n kullanacaknuş 
Berlin. 4 (A.A.) - Yarı resmi bir 

kaynaktan blldiriliyor: 

Jetile 1f birllii yapacaklardır. 
Diler taraftan çok eskiden mem 

tekelimizde dokunan ipeklilere ait 
nümuneler de tesbit edilmiştir. Bu 
nümuneler, daha yenileştirilcrek 
dokunacak ipekli mensucata ör· 
nek vazifesini göreceklerdir. Ay .. 
rıca yerli ipeklilerimizlc iç pazar
larımızda bir rekabet sahası vü· 
cude getirmemesi için Avrupa i

pek111erlnin memlekete ithal edil-
memesi de düşünülmektedir 

(B.B.) 

Crips, harp 
vaziyetini 
anlattı 

(Başı 1 incide) ,,_. 
ehemmiyetli bir çok kaleleri kaybet
tik. Sel daha en yüksek noktasını 

bulmamıştır ve çekilme başlamadan 
önce daha ba.,ka. bölge1eride kaph
yacaktır. 

Ancak yanımızda <;ok kuvvetli 
m.Utte!ikler vardır. Birleşik Amerika 
ve Çin, A vrupada da Sovyetıer Birli
fi. Bu müttefikimiz, Bitlerin bir de
fasında cyentlmez1' dediği Alman or .. 
dulannı ve zorağı müttefik orduları
nı geri atmaktadır. 

BUyUk Brttanya ile domlnyontarı, 
mtlstemlekelerl ve Hindistan bugün 
karşılaştıkları tehlikeyi her zamankln 
den ziyade at'!lamışlardır. Onlar kuv
vetli, azimli ve dayanıklı 'bulunuyor
lar. 

Sizler ve ben biliyoruz ki önUmUz· 
deki zamanlar çetindir, gUçtUr. Bunu 
anlamamazız gerekllyor. Bunu bilmek 
lltimiz yüreklerimize ceearet verecek, 
azimlerimizi kamçılıyacaktır. 

Sir Sltafford Cripps, doğrudan doğ
ruya Avustralya ve Yeni Zelanda'ya 
demiştir ki: 
Dü.,manımız .Japonların ilcrdeki 

yenilgileri için AVWttralya ve Yeni 
Zeland& müdafaasının ne kadar haya
tl oldutu.nu anhyoruz. Ba;ıka harp 
uhnelerinde bize yaptığınız ve hA.lA 
da yapmakta olduğunuz yardımdan 
dolayı iftihar ve minnettarlık duyu
yoruz. 

Slr Sta!ford Cripps, Japon kay· 
naklarının müttefik ka.ynaklarile kı
yaslanamıyacağını söylemiş. ve demiş
tir ki: 

Rus müttefiklerimiz tam bir gayret 
sarfediyorlar ve bu toplu bir haJde 
kullanılan gayretin bUyük neticeleri
ni görüyoruz. Sovyet milleti tarihin
de görUlmedtk bir tarzda çalıfmış ve 
masalını foolarl.ialezya- - -
savaşmı.ştır. Hitlerin yenilmezliği ma
salını Timoçenko, Rostof'ta ve kahra· 
man Rus kıtaları da Mosko\.'a cephe
sinde yıktı. 

Şimdi dünyayı tecavüzden ve fa
şistlikten kurtarmak için hepimiz bir· 
ıeşmlş bulunuyoruz. Zaferden sonra, 
bütün dünya milletleri için daha sa.a
detli, daha rahat ve daha iyi bir ge
lecek temin edecek ve adalete ve be
raberliğe dayanacak yeni dünyanın 

kuruluşunda ayni kahramanlıkla be
raber kala.hm. 

Yeni neşriyat: 

YAPI 
Onbeş günlük bu gençlik v• 

sanat mecmuasının 8 inci sayısı da 
dolgun yazılarla çıktı. Bu sayıda 
bilhassa (Anıt · Kabir) ancak Tür 
kün ya.pablieceği bir eser _ Baş ya 
zısile Tanenberg Abidesi resimleri, 
şehircilik ve köycülüğe dair yazı
lar, şiirler ve kritik vardır. 

Tavsiye ederiz. 

• 
10 Mayıs Kü1tür Dergisi 

Hindistan meselesi hakkında lngi
Uz hükümetinin bir deklArasyon neş
redeceği ha.kkında M. Cripps tarafın
dan yapılan demeç Berlln mah!ille
rlnde alA.kıı. uyand1rmı~tır. Çünktl 
şimdiye kadar Avım kan1arasında 
Hindistan hakkında yapılan müzake
relerde bütün partilerin mumesslllerl 
Hint mtlletlnin hUrriyeti uğrunda Samsun Halkeviınln iki ayda 
mücadele etmek hakkını tanımışlar- bir çıkardığı 19 Mayıs küıt!lr der
dır. Fakat bu gibi sözlerin arkasında glsinin 56 ıncı sayısı zengin mün
gizlenen hakikati ı;ııçi parti"line bağlı derecatıa çıkmıştır. İktisadi, içtima• 
nlebuslnrdan biri açığa vurnıuştur. ve edebi yazılar ihtiva eden bu 

b. mecmuayı okurlarımıza b~vslye e-
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SİYASİ İCMAL 
Fransa dahili 
harbe doğru 

gidiyor 
Yazan: M. R. ZAL 

D
a lkbal1ar hareketlerine dair Uk 

mtthlm haber Fransadan gel· 

mı,tır. vı,ı hüktımetı, Oönkerk 
zırhhc;ını Ahnanlnrın emrJne \'er
mfye ra7.ı ohnu,tur. Alman f~ll<'rl 
Tnlon limanında hu zırhhy1 tamir 
etmeldc m~guklür. 

Bu lli"Urf>tl<" Ahnon donann1a$t bir 
kat daha. kuv\·et bulmu' ola(•aktır 
ki bunun gt'lttek haftalarda ba.şh
ya<'8k hare-ketler üurlnde elbette 
t~iri görüle<'ektlr. 

Fakat işin ondan da mühim bir 
noktaeı \'ardır ki n da. şudur: Bu 
zıThhnın Almanlara teflllim edilmu,ı; 
btitUn \·ı,ı nıoka\-·eınet eeııheslnln 

('Ökmec;;ı '"" Fran"anın Alman ~elle
rine k!lpıhJl ı;;Urllklrnme!oil demektir. 
Ilk adım atıldıktan ~nrft. durak Vf'r
mek Jmk3nı.;ıı;dır. \'işi Fransn..~ının 

akıbettne Petain cl('ği1, Darlan h:i.

klm olacak ,-e bngiinkil rt>t-n1r l'ran
~a !\flh\.-er kazanında. kaynıyaC"ak

tır. 

Bunun tabii bir neticesi olarak 
da clt'ınokra!-ii C'tpbe'ii dö Gol hüktı
metlul (kanuni Jtran.sa) diye tanı
YB<'•k ve bu,tün '\fare~al Petaln'in 
hatırı için geriye bırakılan bir ta
kım hareketler arhk alıp yUrü)·e· 
<'ektir. Nltf'klm An1erika bu yolda 
ilk adımları atmı.,tır. 

Bu <iiuretle lk.l ı~ransa pe)·da ol
mu' olacak, bunlardan biri IDhver
le, diğeri demokrasi ile l>t'rabt"r bJr
blrlne kart:• <:arpı~aC"akhr. Bu da 
Franı,ız milleti bak1mından dahili 

harıı demektir. 
Böyle iki Frama. pe~·da olm36ı, 

harp taUhlnln yarathkl bir durum 
değildir. 1'.atf'n bir s.ağ ,.e bir qof 
Fransa'iı ,-ardı. Bunlar arasında 

müzmin bir k&\-'J;'& hl(' pksik detll
di. ~hndi ka.\·ga hı'.ı.d bir dereoeye 
varaC"ak ,-e dahili harp ~ekJlnde atı
ğa vurularakhr. 
Fenalık şurada ki Fraru,anın da

hili ceph~I, C"Oğrafi bir surette blr
bJrlnden ayrılamıyaeaktır. ller şe-

hlrde, her kö.)·de, hatta her evde ve 
)lari(,•te yaşıyan Fransula.rın ~r 

grupu içinde Vl~l \.e dö Gel taraf. 
tarları birbirinden ayrılacaktır. Bu 

ayrdı' kısmen ftikl parti farklannı 
takip Nlel'ek, kısmen df' harbi hangi 
tarafın kaıanacaJı hakkınclakl !)ah
ıı.I kanaatlerin mahsulü olacaktır. 

Za.valh Fronıoız milleti! .. Bu k&· 

dar berbad hlare t"<llimeğt'" şahıs \·o 
zümre thtlr&Rlarına bu kadar kur
ban edUmele, nihayet dahlH harbe 
.ı;;fuüklenmlye hiç de iUylk defli ••• 

İNGİL TEREDE 

Yiyecek maddeleri 
yeniden tahdit 

ediliyor 
Londra, 4 (A.A.) - BugilnkU ga

zeteler, hükQ.metin harp gayretini 
fazlalaştırmak i<;in tayınları aza.Jt .. 
mak niyeti hakkında memnuntyeUe· 
rlni bildirn1ekte ve IngiHzlerin, harbi 
kazanmak l('in ;yiyecek bakımından 
yeni fedakclrlıklara memnuniyetle 
katlanacaklarını bellrlmektedirler. 

Times diyor ki: 
Jngiliz milleti stoklarımızın aley

hine olarak ni.sbeten yüksek bir ha
yat seviyesini n1uhafaza etmek gibi 
bir dellliğe binb~ı Lloyd George'un 
bildlrdiğindE'n çok daha sıkı bir tayın 
usulUnU tercih edecektir. 

Daily Mail diyor ki: 
Yiyeceklerin yeniden tahdidini, 

millet, cesaretle k:ır,ılay'lcaktır. 

Fatih yardım 
sevenlerinin konseri 
Habı ,. aldıı:;ıınıza göre Fati!ı kaza

sı yardım tievenler cemiyeti namına 
10. 3. 042 •alı g\lnU aiqamı &aat 
20,30 da Çembe!·Htaş sinemasında 

Münir Nurett1n tarafından konser 
verilecektir. 
Mü~mereye Şehir tiyatro~unun 

!~omedl kısmı da iflirak edecektir. 
Okuyucularımızın da ha.yır işi için 

yapılan bu :ıeşeli gecede bulunmala
nnı tavsiye ederiz. Berlln siyast mahfillerine göre, ır deriz. 

Japon is tilA.s ı na. k ar.,ı tek m uka ve- ~--···İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİIİİİİİİİIİİİİİİİİIİİİIİİİIİİİİİİ.İİIİİİIİİİİIİIİİİİİİİİİİİİİİİİ~ met çaresinin Hlnt milleti ile Çinli· j 

!er arasında !~birliği yapmak olduğu
nu bahsi geçen i!}Çi mebus söylemiş

tir. 
Alman hariciye nazırlığında belir

tildiğine göre bu olay, lngiliz pollti
kncılarınrn hA.lA nasıl bir hayal slya
setl takip ettiklerini açıkça göster
mekledlr. Fa!tat nlilliyetçi Hint fe!J 
tarafından neşredilen hıtabe Hint 
ııillelinin Jngiliz mf':ıfaatıerı hetııabı
na silı\hlandırılrna.sı imkA.nına. dair 
JJcsJenen hulyayı da yıkmıştır. Eğ'er 
ı--tint n11llet: gerçelcten lngiltere tara
~ından silAhlandırılacak olursa Hint
lller hürriyetlerini lngillzlere ka.rr. 
mUdafa11. edecekler ve silA.hlarını Ja--1 
por.lara karşı asla kullanmıyacakJu 
dır. 

Esrarı insanı heyecandan helecana 

düşüren... Merak ftlado bırakan 

bir film 

Bir cinayet ... Çalınan btr sır ..• Pa.ı-ls ve Berlin pollslerl arşiulusa.l bir 
çete peşinde ... A9k yUZUıKlen yok ola.ıı. bir kadın ... Katlolunan 2 adara 

KORKUNÇ GECE 
OYNAYANLAR: 

LOLA MUTHEL ve JASPAR OERTZEN 
Çok heyecanlı bir film 



VATAN 

SERBEST KORSO . .. ',,. : . . . .. ' ,.. . 

Pahal ıl ık l a mücadele için 
kestirme birkaç çare 

ke de ağır gelmiyecek ha&er~ a.. I 
:ınmalidır. 

Son ıunJerde piyasayı saran, he
le gıda maddelerine bir kuduz hır. 
sı ile saldıran pahalılık ve çeşit
sizlik beliyelerinden herkes şikA

yetçi ... Bu şikAyet, alıcı halkta ol_ 
duğu kadar bazı satıcı ve toptan
cıların ağızlarında. da yer tutmuş, 
sırası geldikçe onlar da sızlanıyor, 
acındırıcı bir eda ile: • Mal gelmi
yor ki..,., .-Biz de ucuz alamıyoruz 
ki ... gibi özürler ileri sürüyor ve 
kendilerini haklı göstermek istiyor 
Jar. 

3 - MüstahsiJk!>rle müstehlikler 
arasında.ki lüzumsuz mutavassıtla
rı kaldırmalı, bu suretle zincirleme 
9pekül8syon yollarını tıkamalıdır. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi P, ROM ATIZ MA 
4 - Müstahsillerden mal toph

yanlar, mallarını yüzde 3 veya 4 
bir kilrla İstanbuldaki ticaret o
fisine dcvretmell ve malının be
delini derhal alıp gitmelidir. 

Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Herkesi olduğu gibi beni de ya
kıp kavuran bu salgın belcinin se
bep ve saiklerini öğrenmek. bun
ları alc'ikalıların gözleri önilnde 
belirtmek arzusuna kapıldım ve 
mesleki titizlikle kapı kapı dolaş
mıya başladım. İlk başvurduğum 
yer tan1nmu zahirecilerden blrinin 
mağazası oldu. Mağaza. normal 
zaman1ardak• haline ni!iibetle bu
günkü çeşiti:z ve ZPvksiz hRlile 
i(imde pek hakh bir hüzün uyan_ 
dırdı. Etrafa bakınırken. beni müş 
teri sanan ve güler yiizlc karşılı

yan mağaza sahibi sordu: 
- Ne arıyorsunuz bayım! 

Gülüm~;yerek: 

- Bugünkü pahalılığın, çeşit
sizliğin ı::ebep ve Amillerini bana 

5 - Mallar toptancılara ofis ta· 
rafından verilmeli ve yarı toptan
cılar da büyük toptancılardan mal 
almalıdır. Bunlara da yüzde 3 - 4 
nisbctinde birer ki\r ayrılmalıdır. 

Bu arada bakkallara da en az yüz 
de on kcir bırakılmalıdır. 

6 - Kar nisbetlerini kolayca 
kontrol edilebilmesi için her esnaf 
defter tutmıyn ve fatura vermiye 
mecbur edilmelidir. 

Bunlar yapı'dığı takdirde pıya
~amızda her zaman için ihtiyaçları 
karşılıyacak her C<'!?it mal bulu
nur ve kara borsacıların sin~i !aa. 
liyetlerine nihayet verilmiş olur. 

** 
Kız okullorı voleybol 

maçla r ı 

R ADYO 
Bel"i 

7,30 Program 
7,33 MUzik 

HPr......-
18,55 Milzik 

7,t5 Ajans 
8,00 Müzik 
8.15/8,30 Ev ~aati 
12,30 Program 
12.33 MUzik 

19,30 Saat ayarı 
19,45 MUzik 
20,15 Radyo Ga. 
20,45 Müzik 
21,00 Kon~a 
21,15 Müzik 

12.45 Ajans 21,30 Konuşma 
13,00/13,30 Müzik 21,45 MUzik 
18,00 Program 
18,03 MUzik 
18,45 Ziraat tak. 

22,30 Saat ayarı 
22,4.5/22.~0 Yarınk 

Program 

BORSA 
olduğu gibi r-öyliyccek bir adam, 3.3 942 t~rihinde Eminönü hal
arıyorum. dedim ve bir Kabir l\le- kevi jımnastık !iı&lonunda :vapılan 
IAtkesi ciddiyetile kendisini sor- kız okulları vo·eybol maçları ne
guya çektim. Bakınız, sayın mu- ticeleri: 

4 MART 94 2 
1 Sterlin 5,22 

100 Dolar 1 29,20 
100 Pezeta 12,89 

hatabım neler söyledi· 1 - İst. lisesi - Bojt:aziçi lise- 100 lsveç Kronu 30, 72 
.... Gıda maddelerinden bazı si 17 - 15, 11 - l~. 15 - ıı. . ESHAM v e TAHVİLAT 1 

çeşitlerin ve bu arada fasulye, mer 2 - Erenköy lise-si - İnönü li- Ikramıyeli r• 5 933 Ergani 23.90 
iş Bank&sı Nama 13--cimek. nohut ve pirincin bulun- sesi 12 - 15. 15 - O, 15 - 6. 
İş Bankası Hamiline 13.50 maması veya az bulunmasının se· Erkek okul voleybol 

bebi bunlara konulan fıyatların , lş Bankası Müessis 160.-
maç, arı neticeleri çok aşağı olmasıdır. l\.'leseıa. bar-

bunya fasulyesinin kilo~una tstan- DUn Beyoğlu Halkevi jimnastik ZAYI - Onuncu kor asker konağı 
bulda 15, ufak fasulyeye 16. calı salonunda yapılan Erkek okulları vo- laı:ıe ve inzibat subaylığında bulundu
fasulyesine 19.50 - 20.50. nohut-· Jeybol ma~ları neticesinde Pertevni- ğum e~nada ziyaa uğrayan yetmiş 
lara 15, ı 7, 27 kuruş fiyat kon- , yal L. - Er. öğ. okuluna, Hayriye kilo sabuna ait 8/15 ve 15015 numa
muştur. Şehrimizde pırasanın 25 _ 1 L. - Yüce Ulkü lisesine. Kabataş ralı ayniyat makbuzunun, bulunduğu 
30. ıspRnağın 35 - 40 kuru~a satıl- L. - Bölge Sanat okuluna, Galatasa- takdirde hilkmU olmadığını ilA.n ey
malarına müsamaha ed;'diği. bir ray Lisesi de Işık lisesine galıp gel- lerim. 
sırada bu sebze kurularına taytn mi~lerdir. Hayri Tu>gar 
edilmiş olan azami fiyatlar, hiç 
~üphesiz ki, müstahsilleri tatmin 
etmiyecek kadar azdır. Arpa, buğ
day. yulaf ve mısır fıyatları koor
dinasyon heyetinin kararı ile bir
biri üzerine üç defa yükselti'mek 
~uretile değiştiriJd ';.?i halde zahi
re üzerine flk konulan fiyatlar ol
duğu gibi bırakılmıştır. Bu se· 
beple hem bir fiyat muvazenesiz
liği karşısında kalınmış, hem de 
bu maddelerin istihsal mıntakala
rından İstanbula sevki gün geçtik
çe azalmıştır. İsin dah a acı tarafı 
da bu gidişin t~tanbulda bir kara 
borsanın faaliyetine yol açmış ol
masıdır ki, bunlar el aıtınd~n ve 
murakabe komisyonunun tesbit et 
tığı fiyatlardan dahr: yüksrk fiyat
ları" mal lllmak, yine g•7h olarak 
müoı;:.tet'ıliklerC' satm::ık surctile sin
~i ~insı calışmakta ve halkı soy
maktadırlar 

Pahalılığı ve ce~ıtsizliği önlemek 
için bence şunların yapılması JA
zımdır: 

1 - Her rrıda maddesine ayrı 
ayrı bir fiyat tayini yerine her 
sınıf tüccara birer kar haddi ta
yin ve bu {i~·etlar sıkı bir surette 
kontrol edilme'idir. 

2 - Mül'!tahsildcn. mallar gü
nlın '.C:artlarına uyeun, yt'nj m0'>
tah.c;Hi memnun edecek. müst~hli-

' 

Soldan Sata: 1 - İçki cerezi o
lacak ;seyler; Beyan edatı 2 - Bü 
yük otel~ Lezzet 3 - İrat; Zehirli 
bir hayvan 4 - Elektrik batarya
!:I; Tersi: Manasız söz 5 - Kasık: 
Açık 6 - Deniz taşıtı; Başına (m) 

gplirse Japon imparatoru oıur 7 -
LAhza: İstanbulun bir semti 8 -
S&kat; Bir nota 9 - Tercıi: Şa
amet: Eşya 10 - İnce kalbur: Bir 
kadın ismi 11 - 1\ılevcut; sahip. 

Yukandan A~ğı~· • ·: 1 - Bir kus 
Aile yuv:ı.sı 2 Kendi ~~lcr cilctin; 
(~ • 7 rPng1 3 - J-Ierkes· B:~ •çkl 
4 -- Bi,. o:ı. .. un vasıtası: A r. 1 aşılmaz 

t~~r ~aı,.~- j - Bir m•.ıs ~; i~~rr

tj· Bir rıota: Racı 6 - n ,. A'm::ı:ı 

~.,.lri 7 - Birinci: Yapma: İ!ilm 
R - Namazın bö'ümleri; HayRtın 
h!!c:laneıcı 9 - Tersi; Düşmanlık; 
Rir iilçü 10 - Peşin ve mahsube'l 
,.P,.öJen prıra; Bir erkek ismi 11 -
Pi"" hayvan; Bir meyva 

Jli ''lll'ii IH'L~fACANIN HALLİ 

Solda n c• .ğa: 1 - Azalma; Ahat 
~ - Amiral 3 - Alay; Ararat 
4 - Mavna: Ama 5 - Do.!te· Ear 
6 - Fena 7 - Ketsed (:!eslek) 
A• 8 - İmlii 9 - .'\.da; P.os'"' 10 
- Karmanyola 11 - Am..l. 
Yukarıdan Ac:ıaE- ı ya: 1 - Aban· 

dık; Aka 2 - Endam 3 - Azami 
Ara 4 - Yara!ila 5 - !VCa: Ve 6 -
Aman: Edirne 7 - frRn; Mey 8 -
Ara: F also 9 - Harabe; Aile 10 -
A lamana: Ma 11 - Tarasa. 

/Askeri fabrikala r satınalma komisyonu İlônları / 
Zeytınburnu -.ilah tamırhanesine yüksek kudrette ve mastar yapma 

iktidarını haız tornacı, tesviyeci. frezecı ve çeliğe su verme ustası alına
caktır. lsteklılerın nüfus tezkere.si ve bonservislerile mezkO.r fabrikaya 
mUracaatları. c3916> 

Tahmin edilen bedeh 12085 lir-:- olan bir adet ufkl yuvarlak taş
lama tezgAhı 7 mart 942 cumartesı saat 11 de Salıpazarında askeri 
fabrıkalar yol\amasındak1 ıatın alma kom1'yonunca pazarlıkla •alın 

alınacaktır Şartname.sı her gün komısyonda görülebilır. Kati teminatı 
1813 liradır. lsteklilerin temınat makbuzu ile o gün ve saatte komis
yonda bulunmaları. (2i07) 

* i ki torna tezg:lhı ahna<""aktır. 

Tahmin edilen bedeli 23250 lira olan ikı adet torna tezglhı 12 
mart 942 peorşembe gUnU aaat 14. de Sahpazarında askeri fabrikalar yol 
lamasındakı satın almR komısyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Ka
tı teminat 348i 5 liradır Ş~rtnamesi her gi.ln komısyonda gOrUlebillr. 
lsteklilerin katı teminat makbuzıle birlikte o gUn ve saatte komısyon
da bulunmaları. ( 2733) 

Tahmin edilen bedeli 35400 lira olan 4 adet torna, 2 adet makkap 
ve 1 adet şerıt testere tezgAhı 12 mart 942 perşembe günü saat 14,30 da 
Sahpazarında askeri fabrikalar yollamasındaki !atın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. Kati temınatı 5310 Iıradır. Şartna

mesi 125 kuruş mukabılinde komisyondan verıhr. ısteklılerin temtnat 
makbuzu ile o gün ve s::ı.atte komısyonda bulunmaları. (2734) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Kl91Jı taıal'l'lll l111apları 1942 :kl'amlr• plbı 

IU:ŞIDELER: 2 Şubat, t M&yu, 3 Atuat.oe 

2 Ik1n<' iteşrl n ta rlhlerlnde yapıhr 
1942 lKRAMJYELE&I 

1 adet 2000 liralık = 2000,- lira 40 
3 • 1000 • = 3000,- • 
2 • 750 • = 1500,- • i50 
3 • 500 > = 1500,- > 200 

10 • 250 > = 2500,- > 200 

> 

• 
• 
> 

100 

50 

25 

10 

> 

> 

> 

• 

= 4000,

= 2500,

= 5000,- 
= 2000,-

1 

> 

> 

> 

• 

İstanbu l Levazım Am i rliğinden Verilen 
Askeri Kıtaat İlanları 

27 /2/942 gününde iA.alesi ilA.n olunan 90 ton kuru fasulyeye talip 
çıkmadığından tekrar pazarlığa konmu~tur. Evsaf ve hu!iust !'!artları 

komi'Syonda görülebilir. Talipler alacakları cinsin !ltimunelerinı d~ bera. 
ber komisyona getirerek tekliflerini ve ne cins mal vereceklerini de 
tasrih ve itş:aret edeceklerdir. Komısyonca satın alınacak fasulyelerin 
ctnslerile beraber kiloı-;unun muhammen fiyatları aşağıda gösterilmlştır. 
ihalesi 913J 942 pazartesi günti saat 10 da yapılacaktır. Tahplertn katı 
teminatlarile Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 
Fa-.ulyelerln ciMI t\fuhammen flyatlarl 

Yumuşak çah ve Anadolu sert 
ufakları tombul 
Horoz 
Derma59:ıı 

26 
30 
3{ 

(2364 - 2955) 

* 27/ 2/942 gftnil. ihalesi nan olunan 80 ton kuru fasulyeye talip çıkma-
dığından tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husust şartları komis
yonda görUlebilir, Talipler alacakları malın nllmunelerini beraber komis
yona getirerek ne cins mal vereceklerini ve tekliflerinı ona göre tasrih 
ve işaret edeceklerdir. Komisyonca satın alınacak malların cinslerile 
beraber kilosunun muhammen bedeli aşağıda gösterilmiştir. !halesi 7 /3/ 
942 cumartesi gUnü saat 10,5 ta yapılacaktır. Taliplerin katı teminat
larile Harbiyede Yedek subay okulunda komi ·yona müracaatları. 
Fa-ıu.Jyele•in cinsi Muhammen fiyatı 

Yumuşak calt ve Anadolu 
sert ufakları tombul 
Horoz 
DeMlason 

26 
30 
3{ 

(2365 - 2956) 

* Aşağıda yazılı mevadrn pazarlıkla eksl1tmeleri hizalarında. yazılı giln 
ve saatlerde Topkapı Maltepe aske rl satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Taliplerin % 15 teminatlarile belli vakitlerde komisyona gelme
leri. 
Cln!il 

Şeker pancarı 

Ke<;i boynuzu 
Pirinç 
Burçak 
Sabun 
Y8'1tl mercimtk 
Odun 
Muhtelif mal~eme 

Kilo 
> 
> 

• 
> 
> 
> 

Kalem 

• 

ltiktarı 

100,000 
150,000) 
H,000) 
5U,000) 

S,000) 

10,000) 
500,000 

38 

DıaJe gbn ve saa ti 

6/3/942 10 

13 13/ 942 10 
11 > > 
9 • • 

10 
10 

(2367 - 2958) 

A~ağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazı lı 

gün ve saatlerde Gelıboluda askeri satın aln1a. komisyonunda. yapıla

caktır. Taliplerın belh vakitlerde komisyona gelmeleri. 
Cin~I Miktarı Tutarı ihale gün \'e saati 

Susam yağl 
P amuk yağ"ı 

Kilo Lira 

10.000 
20,000 

* 

11,500 
17,000 

9/3/942 15 
11 > > 15 

(2369 - 2960) 

Ik.i dükkAnın tamiri pazarlıkla münakasaya konmuştur. Keşifname 

ve husust şartları komi.e.yonda görUlebilir. Keşifname mucibince muham
men bedeli 1662 !ıra 21 kuruştur. ihalesi 6131942 cuma günü saat 16,30 
da yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda satın alma 
komisyonuna müracaatları. (2381 - 3000) 

• Yapılan pazarlığında talibi çıkmıyan ve beherine 175 lira fiyat tah-
min edilen 2100 adet çift atlı nakliye arabasının yeniden pazarlığı 13/ 
3/942 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. Taban ve dingil demirleri aynen verilecektir. Muham
men bedeli 367500 lira olup ka.U tem lnatı 36900 liradır. Arabalar ~00 den 
a.ş:ağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Jsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda. satln alma komisyonun& gelmeleri 

(2368 • 2959) 

* 2000 adet çift atlı nakliye arabası taban ve dingil demirleri Veka-
letten verilmek suretile pazarhkla satın alınacaktır. 250 adetten a.ş:ağı 
olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de verilebilir. 80 arabada bir teslimat 
yapılacak ve parası tediye edilecektir. Bu arabaların beherine tahmin 
edilen fiyatı 175 liradır. Ihalest 7 /3/942 cumartesi gUnU saat 10 da An

kara.da M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Isteklilerin tek
lif edecekleri miktara göre kanunt katl teminatlarlle belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. (2312 - 2785) 

* 200 takımlık komisyonda mevcut numunesine göre tilfekçi mal-
zemesi alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesi 7.3.942 cumartesi günü aaat 
11 de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Beher 
takımına 157 lira 12 kuruş olup tahmin bedeli 31,424. lira, katı teminatı 

4.714 liradır . .Ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. (2338 - 2867) 

• Kapalı zarf u~ulile (200) ton kuru incir mUnakasaya konmuş-
tur. Evsaf ve hususi şartları ve nümunesi komisyonda görülebilir. !ha
lesi 18.3.9<12 ('arşamba günü saat 11 de yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 3850 liradır. Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel tekli! mek
tuplarile Harbiyede Yedek Subay okulunda komi!iyona müracaatları. 

(2291 - 2716) 

• 30,000 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme.-•i 16.3.942 
pazarte!li günü ::ıaat 16 da Konyada askert satın aln1a. komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 75 kuru~. ilk teminatı 2109 

lira 38 kuruştur. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif ınektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (2351 - 2916) 

• 1200 ton muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
16.3.942 günli saat 15 de Muğla.da. askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 27,750 lira. ilk teminatı 2081 liradır. Talip
lerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saa.tinden bir saat 
evvel komisyona \'ermeleri. (2362 - 2926) 

* 45,000 kilo sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/3/942 çar-
şamba günü saat 15,30 da Çanakkalede askeri sa.tınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 29,250 lira, katı teminatı 4387 lira ~O kuruş
tur. Evsaf ve şartnamesi koml~yonda görülür. Taliplerin belli vakitte ko-
misyona gelmeleri. (2387 - 3033) 

• 50.000 liralık 58,823 kilo sığır eti ayaktan veya kesilmiş, olarak al ı-

~ • 8 - 9tZ 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Florya çarşısında. hedm ettirilen binalardan çıkıp Florya idare anbarm
da. btdunan malzemenin satışı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin 
bedeli 524 Ura ve ilk teminatı 39 lira 30 kuruştur. Şartname Zabıt ve 

MuamelAt MüdUrlUğU kaleminde görülebilir. ihale 9/ 3ı 9·12 pazartesi gü
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır Taliplerin ilk teminat 

makbuz veya. mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen
de bulunmaları. 

BRONŞITLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Nafıa Vekaletinden : 
20/3/942 cuma gUnU saat 15 de Ankarada Nafıa VekAleti binası 

içinde malzeme mUdürlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda c3200> lira bedel tahmin edilen c5000• adet Buldokun açık ek

siltme usullle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdUr

lUğtlnden alınabilir. Muvakkat teminatı c240• liradır. lsteklilerın mu

vakkat teminat ve şartnamesındekl vesaikle birlikte aynı gUn saat 15 c 
kadar mezkQr komısyonda hazır bulunmaları lazımdır, 

<1605 - 3028• 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli (8235) lira (90) kuruş olan ceman 96,893 metre 

mikA.bı muhtelif eb'at ve miktarlarda Çam dilme, çam kalas ve çam 
tahta {24/3,,1942) salı gUnU saat ( 15,30) on beş buçukta Haydarpaşa
da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulilc satın 
aıınacaktrr. 

Bu ışe girmek isteyenlerin (617) lira (70) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiğı vesikalarla tekliflerıni muhtevi zarflarını 

ayni gün saat (14,30) on dOrt otuza kadar komisyon reisliğine verme
leri lA.z.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 
(3043) 

t STANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 
Dram kısmı Tepeba.şını!a istiklal caddesinde 

Bu akşam 20,30 da Komedi kısmında 
PARA 

Yazan : Necip Fizıl 

KISAKÜREK 
Bu ak~am 20.30 da 
ÖKSE ve SÜKSE 

*_,_ ......................... u 
Türkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul\lf tarihi: l'l!88. - Se rmayesi: 100.000.000 TUrk ıtr""ı 

Şube ve ajana adedi: 2~. 
Zira! ve tie&rt her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 281000 Ura UD'ıuruye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarrut he!aplarında 

en az 50 Ur111ı buhınanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue &f•t't· 
daki pll na göre ikramiye dağ"ıtıl&e&ktır. 

t Mlet l,IOO 11n1ık t ,000 Ura 

&• MO • ı,OOO• 
109 adet &O liralık 5,000 lira 

' • 268 • 1,000 > 
... l• » 4,-» 

120 • 

160 » 

{0 

Z8 

» 

» J,200 » 

DiKKAT: H-pl&rındaki paralar bir sene içinde 50 liradan &fa· 
tı dllfmlyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlaaıle verilecektU'. 

Kuralar senede • deta, U mart, 11 haziran, 11 eyJCJ., 
11 Birincii<Aııunda çekilecektir. 

.... ---------------------~ 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1013/942 pazartesi günü saat 15 de Hal
kalıda askeri satın alma. komisyonunda yapılacaktır. l lk teminatı 3750 
liradır. Taliplerin belli vakitte komjsyona gelmeleri. \2390 - 30 36) ... 

200 ton hurda incir alınacaktır. Pazarlıkla ek.siJtmesi 13/3/9-12 cu
ma günü saat 15 de lzmitte istasyon otelindeki askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Beher kilosunun tahmin bedeli 20 kuru.,, kati te
minatı 6000 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

( 2381 - 3030) 

* 15,000 kilo sabun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/3/91.2 çarşam-
ba. gUnU saat 15 de Çanakkalede askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 11,250 lira, kati teminatı 1787 liradır. Taliple-
rin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2385 - 3031) ... 

Beşer bin liralık sabun ve barb uny& fasulyesi taliplerin getirccek 4 

leri nümunelerden beğenilmek sureti le alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
Jeri 9,:3/942 pazartesi günil saat 14. de Arnavutköyde askeri satın alm• 
komisyonunda yapılacaktır . Her kal emin 750 lira teminatı vardır. Talip-
lerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2389 - 3035) 

• Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla cksiltmeleri 9/3.1942 gUnU ~aat 
1~ de Yalovada Tan otelindeki askeri satın alma kornl.syonunda yapıla.· 
caktır. Taliplerin belli vakitte kom lsyona gelmeleri. 
Cinsi l\likta rt Flatt 

Kuru fasulye 
Siyah mercimek 
U zUm 
Zeytin yağı 
Sabun 

Kilo 

21.000 
16,000 

7,000 
6,000 
6,000 

Kur~ 

2t 
23 
50 

110 
58 

378 
276 
262.50 
495 
229.50 

(23~1 - 3037) 

50 t on yemeklik incir pazarlıkla~atın alınacaktı r. Muhammen bedeli 
15000 liradır. E ksiltmesi 6131942 cuma günü saat 15 de Ayazağadal<i 
komisyonumuzda yapılacaktır. Şartnamesi komiRyonda görülebilir . istek
liler muayyen gUn ve saatte komisyonumuzda bulunmaları ilAn olunur 

( 2383 - 3002) 

SAblbl ve N.,,..ıyat Mlkltlri : AJuııet Emin YALMAN 
Valaa N9triyat Tllrl< L tel. Ştı. • Vaba Matbaaııa 
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