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Karşılaşan 
kuvvetler 

l 

A.lruanbtr Rusyat"m belht bl
r.vı tfa,lta. toprak ka7111JReak
br; Japonlar ~ adalara 
çıkacak ve t.opnklar lmza
m14U, 1talyaıılar daha biJ'.. 
\'Ok paıisk zafer röyaJa.n gö
rerel<; Amerikan "-e İngiliz 
gemilPTİ lmta<"ak, Amerikan 
rn iıı~iH·.ı Şt}hirk"rl boınbnla
ooc.-.l<, fa.kat öt.e tara.f1a De
uwlU'asi!~rin hazırlıktan Qe.. 
,:a~n ed«X.-ek, artacgk ,.e mü
t.tarnzlnnn ~11 saati ınu
h:'iJ>1:ak calaeaktu·. 1 __ __.j 

Yazan . HDsayin Clbid YALÇUI 1 

U
n ki bu<;uk ya§ull dolduran 

harp hala kat'i <:i1.ı:;iler
le bir vuzuh V• isti!u aı 

1 

buhuu.ş değildir. lki büyük düŞ
man kiitlesi tabii bir tekamül 
takip ederek giiııdt•n güne hü
yüyor ve nihai ı;ekillere doğru 
yürüyor. Belki yarın yeni yeni j 
<lcvletlerm harbe doğmdan doğ
ruya. iı?tkak ettikll>rini ?;Ört~cc- ı 
ğiz. Böyle oh,~akla ce-mbei. şu 1 
iki buçuk ,,,..nelik gcligme cievre
~i karşıı.:s,:ı.n dii.şrn.ın kuvvetleı 
hakkında cıldukcı-• tam bir fikir 
V<'rebil~eık Wr safhay~t girnıfrl
tfr. 
Şu dakilrnıfa, ::lya~et ve askP.r· ı 

Jik bakımmdan heniiz bir mu· 
amma mahiyetini muhafaza e- ı 
den miilıim bir kuvvet vardır j 
ki o da Hindistandır. Hindi~;ta
nın dHnya mUcadelCl3ind1C>ki rolü 
kat'i clarnk kararlıı::;.u~a arz 

i'elefon. 20795 

22&!!! 

LONDRA ,; 
BÜYÜK 
ELÇİMİZ 

00 

Rauf Orbay, lngin:ı 
matbuatı tarafmdan 
hararetle karşılandı 

• 
Taym ls dlJ•o r ld 

--00- ' 

Yeni Büyük Elçi 
1 

cesur ve şeci 
bir zattır 

l.ondı·a. , 24 (A.A.) -Tür-
' kiyenin yeni Londra Biiyük 

Elçisi Rauf Orbay, dün i)ğ
leden sonra buraya gebroır 
tit·. 

İR~tliz lbthuatınw.ı 
).fütaleala;r 

~ Londra, 24 (A.A.) - Tür-
1 kiyen.in yeni Londra Büyük 

ı ElGisi Rn.uf Orbay'ın İngiliz 
hükumet merkezine gelmesi ' 
mfüıast:~l>etile, 'Nm<'1-> ~.zete-

1
· 

swin tliplomatik mtıharrit i, 
ya?..ı::ıınm biı kısmında yeni 
Biiyük Elcmın hayatı hak- • , ' 

(Sonu Sa. 9, &U 1 de) 1 

~ , 

Hindistan 
meselesi 

kiirt·sini ıı:aplıyan nıüeaılole~·e Cripps getı•rdı·g" 1• dair dııha esaslı ve şumüllli .. bıı· 
krınaEtt edinmek kahil olneaktu. tekliflerİD kab u l 
Şimdiki halde, Hırıcii~tamn dı..'-
mokrasi devı(~tlel'l tarafımla edileceği 
mevki alması Umidi çok ku\ yPt-

lidil'. İngiltere hiil\ümetinin Hin· Yeııkı ·D .. nlhai, a:.')~ti(An.~.)e- Siı·I di!itanın oyıuyabileceği ınühim .. ~ n. 

ı·oli.i hakldle ta.kdiı ettiğinde ~t~ !'foı d Crippı-ı, tekliflerini bır 
şüphe yoktuı·. Çiınkti bu muaı- y . . 
l\aın kıt' anın coı"i- , afi ehenımıye· ı' veya ı · 1 sıyas1 paıtinın k abul 

"' ctnıemt.*ii takJi!'inde ne olaca~ 
t3 llt beraber gerek insan, ~t"'.rek ğı h.ıkkında gazetedlcrın kendi· 
lJatn madde ve servet a:aynakh · · ı sine soı duğu bir .suale su ceva
rı itibarile haiz olduğu kı) ırwti bı vermiı>tir: 
tok yakındaıı en iyi bile..:t>k j Bu. bal1is mevzuu olan ımrti· 
mevkidedir. ı }erin ehemmiyetine bağlıdır. 

Sir Staffotd Cripp~ ~imJıden Teklifleı·irnizin yüzde yılı. kabul 
Hindistan;~ vanmştır Vt~ Hindis- e<l1leceğini diişiinfü F"t.•m, fazla 
tanı temsil eden mubl'elif leı?ki-
15.tlar ınUmes:-;illeı-ik l t;nu1sa e\'!msC'i lik göstel'rui:,; olurum. 
geçmiştir. İngiliz ~i pru Lisin- M. Cı ipps'c, Gandi'nin kongre 
den yetişmiş olan. devlet adamı tly ... si olmadığıııdan bf:.lki de 
giriştiği işi muvaffakıyetle bi- k mdisi He göı·iişmiye da\•t:t Cdi-

fe:t·ek deiegeler arasınd.a bulun
tiı-eceğindeu emin görünüyor. nııyacağı hatırl:ıtllll§tır. 
Hak ve hürriy'3t istiyen bir mit- M. Cripps, şu cc-i·abı veı·miş-
let ile müzakere:ye, jşçi parti.si- tiı : 
nin temsil ettiği preusipleı·e ~a- Muhakkak ki Gandi ile görli-
dık bir nazll'ln ınemuı· edılmesi şeceğim. l{endisini görmekle 
en mes'tıt bit· intinaııttr Biitün çok meınnwı olacağım 
göı·ünü."!leıfa verdiği ümit ta- Yeni Delhi, 24 (A.A .) - Müs-
hakkuk eder d1; Hinüistan t:ı.m lüm:..n ~emiyeti Reisi Cinna, 
1·e samimi bit' el bit'liği ile hüı·- j (Sonu ~ •• ı, sa e da) 

l'İj et ve i!'til<lal t •ı :ı.ftariarının j ~-=.,......,,..,,,,,,""""'~~-~~~~ 
r:mında yer ahı a harbin bun-

12 

dan sonrası için biiyük Usrpriz- 1 sacası, lngilterc ve müttefikleri 
·e,. beklemeden neticeyi hemen ı silahlanma. progr:amlanru fiile 
hemen kat'i bir isabet He keıı;ti-ı c;ıkarm~aya kadar acaba harp 
ı ebilmt>k kola vhı. ı;n.caktır. bitmiyccek midir'? Filhakika. ln-

Bil' tarafta. itı;{ilteı e, Ameri· ı giltere adalan ıstilaya uğrar 
ıra, Rusya, Çin, Hindistan ve \'ahut açlıktan teslim olınıya 1 

müttefikleri: diğer tarafta Al- ı mecbur kalır, Amerika tekmil 
manya., Japonya ve müttefikl~ 

1 

deniz\erden uzaklaştmlu·sa elle~ 
ri. Gerek hayati bakımından, riııdc kullanılmak imkanı bulu
gerek sel'vet V't kabiliyet bakı· nanıanıı.§ sonsuı. hazinelere rağ
aımdan üstünlüğün D~mokrıtai· men mağlCıp olurlar. 
lerdc olduğu inkİl.r kaoul etmez. En koyu Mihver .tara.ftarları
Yalnız. iiçilzlü m üttefilderin ha· nın bile böyle bir noktai na.uırı 
:ı.ırlıklarım bitlıip yola. eı ken ınüJafaada zol'luk ~ekeceğini 
çıkını~ ve muvaffakıyete rioı{ı'u zannederiz. ~~nms~nın inhilali 
bir hayli yo! ıılmış olmak ıı;ibi akabinde mağlüD edilt!miyen İn· I 
bır üstünh.ikJeri bulunduğunu giltt:re şimdi Amerikanın akıl- ı 
teslim etmeli ve nıe:ele}; mü- 1 laı a dur~ımluk vcı·ccek kadar l 
cerret olarak değil, l.arbiıı almış 1 bi.iyük yardımım temin ettikten 
oluuO- ı maddi ve. müşahhati ııeh· ve Rus - Alınan ha.ı·binin Yerdi
rey/' göre muhakeme etmelidir. ği fırsattan islifade ilt' ko:ıdisi
Çün ku dünyanın kuvvetleri bu ni topladıktan sonra artık Al-

' dediÇ.rimiz tarzda ikiye aytılıp man iı:;tilasnıdan korkamaz. Ba
da her· birine muayyen bir müb- har geldi. Almanların İngiliz a· 
let verilecek ve ondan sonra mü- dalarına taarruz edeceklerine 
cadeleye girişmeleri teklif edi- dair ortada bir laf bile yok. Son 
Jecek değildir. Hazırlanma dev- zaferi, Mihver denizaltılarının 
resi çoktan g_eçmiş ve kavga yalnız başlarına sa ·fedec:ekleri 
ba.şlamıştıl'. üçüzlü devletler el- faaliyetten beklemek fazla ha
lerinden gelen her şeyi yapmış- yale kapılmak olur. Her haldP 
lal' ku\'\'eUerinc e..11rniyct getir- bütün za vahir İngiltere ve A· 
dik

1

ten t;uııra hazırlıksız düş- mcrikanın silah ve asker bakı
manlara ~dcta birer birel', ayrı muıdan ezici biı· üstünlük elde 
ayl'l hücum etmişlerdir. Bun~n edinceye kadar uğrayabilecekle
c;ok bnyiik bil' L.stünlü.lc temın ri bütün zorluklaıa gijğüs gere
edect>ği ve kuvvet farltının kıy- cekleri kanaatini w:ıi:r·•r. 
melini çok azaltacağı n u}ıak· Almanlar Rusyada belki biraz 
kaktır. daha toprak kazanacaklar; Ja-

Artık me.,ele iki düşman küt- ponlar birçok adalara çıkacak 
~inin k·~vvetleı·ı hakkında is- v~ topraklar 'kazanacak, ltal
ta.""istiklcrc mliracaat ederek yanlar daha birçok parlak za. 
yckfınb.r vapmakia aydm> 1J.bl.:ı.- fer rüyaları görecek; Amerikan 
nıaz. J)iisünüloo;:k nokta ~udur: ve lngiliz gemileri batacak, A
Üçiizlü devletJerm ellerir.i ç:: Quk meriktm \'e İngiliz şehirleri bom 
tutnuık ve diişmanlarıru gafil balanaeak, fakat öte Uıxafta de
avla ınak sayesinde k:ızandıkl~ı mokrasilerin hazırlıkları devam 
ıleı levis ~ba diğerlerinin ha· edecek, artacak ve mütaarrızla
zırlanrnıy:\ vaka bula.madan 1 rın son :saati muhakkak ~ala-
mağlüp cıiw:nelcuıu 1 fl".min eylı- caktıı · l 
v~<·Pk lır·~.dR.r ı.rn!um miol1 ? J{ ı ' HUseyin Oahid YALClN 

lng lll•.re Bapeldll 

W. Çörçil' in 
HARP NUTUKLARI 

BU HARBiN IÇYCZO 
Tercüme eden: Haldun YalfSToğh& 

Tanesi ıoo ıruı'Uş f 

GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESi Be:r yerde 5 kanıB Ahmet Halit Kitabevı 

1 • 1 
Bu husu ta i 
kararı bugün 

Ko rdinasyo 
neşrolu yor 

Ofisin serma yesi 10 mi yon lira olacak 
Alı kara, 24 (Yeni Sa.hah) ~ 1 

Yarın (bug·ün) ~ıkacak yeni 
Koordinasyon kararları arasın
da "Dağıtma Ofisi" nin tcşekkü
liine ait karar da bulunmakta
dır. Hükümet, Milli Konmma 
kanununun kendisine verdiği 
salahiyetlerc dayanarak la::;tik, 
mevaddı iptidaiye, manifatura 
eşyası ve lüzum görülecek me· 
vaddı gıdaiyeyi temin etmek 
ve bu:r,ıları ihtiyacı olanlara ih
tiyaçlan k11.dar dağıtmak i~in 
Dağıtma Ofisi'ni kurmuştur. Bu 

Ofis, Ticaret Vekaletınc bağlı 
olacak ve merkezi Ankarada. bu· 
lunac. ıkt1 r. 

Oti~, bu işleıi kendiı>i yapa.ca
ğı gibi Ticaret Veknletinin nıü
~aadesiyle şalı~i ve hükmi 9ah
siyeti haiz müe::ıbt.>J:;eler kuraraık 
bmılar v~<>ıtasiyle de yap.l bile
cektir. Dağıtma Ofisi, yine Ti
caret Vekaletinin müsaade.siyle 
memleketin lüzwn götdüği.i yer· 
lerinde ~ubeler a<;abılet·ek, ~jan
lar buhınduı-abilecektir. Oflt;m 
sermayesi 10 milyon Jinıdır. Bu 

st"ımaye i(·abettiği takdirde İcra 
Vt'killeri Hc-vetince arttınJa-
caktır. -
Dağıtma Ofisi meşru tkaı"et 

güden titcrorJann rakibi tk>ğil, 
belki yardımcısı olacaktır. Bun
dan ba~ka birçok hallerde ma
halli tüccaJ'larla işbirliği de ya· 
pacaktır. 

Tevzi edH('(·ek maddelerin ve
st.ka ile mi. yoksa ba~ka şekilde 
mı dağıtıla.cajp ayr~ kararlaş
ttl'lhtcaklır. 

- -------------...:....- ---"---........._.-------

Anıt -Kabir musabakasında muvaffak olan Mimanmız 
""~"""J'V'.J'V'o""""'~.,.....VV'~VV'VV-V'~~ .. '""""'V"' "" ,.__.....,.....A.."A., ..... ,....,,.,...,.. 

B. Emin Onat'ın ,( 

f 

gazetemize izahatı 

-Türkiye 
tarafsız ığını 1 

Bulgar 
kralının 

o uy 
F. Papen Sol da 
gazetecilere Ter
dlğl ıniihlm bir 

l»eyauatta diyor ld: 

" Türkiye lıarbi 
isteınemelıtedir ,, 

Sofyo, 24 (A.A.ı - D.N.B.: 
Büyük El~i Von Papen Sofya

dan aynlnıadan önce Bulgar 
gazetecilerini kabul ederek Bul
garistan hakkında en iyi hi~ler
ıe mütehassis olduğunu soyle
nıiş ve aklın kalan suikaıütnn 
sonra Bulgaristaıulan bir~ok 
tebrik tel~rafüın aldığını hatır
latmı~tır. 

Büyük Elçi, Berline gitmekte 
olduğunu, Fülu'er tnrafındrın 
kabul edileceğini, suikasttan 
sonıa sol ku~ğındaki zarın mü- ı· 
t~->ir olJuğunu t;Öylemi§, şun· 
l"n ilave etnuslir: 

Tfü·k n1eruurl.u1 ş~rirleri çok 
çabuk yHka.la.nuştır. Muba.keme 
yHkmda görült!{!ektir. [ 

(Sonu Sa. a, Sii 2 de) 

s t• 
B ristan A l'· 
Dl an ald•ğı 

a-va sı henh 
ödememiş 

Tür kiye hakkı11da 
l)ltyia lar 

B~ıne, U tA.A.) - Ofi : 
İyi bır membadan öğrenildi· 

ğine göı:t' Bulgaı: Kralı Borla 
$ofyndan haı't~et etmi*tir. Zan· 
nedildiğine göı·c Kı-al Vi.{aJıa V& 
yahut ta Bcrline giıl€c~ktir. Bu
gün veyahut yurın btı mesele 
hnkltınd?- bir teb!iğ n~redilıneai 
muhtt•rnehliı. 

'J~,. mis'in \' tı.zıl"l 
Londnı.,' 24 (A.A. > - Bnl~ar 

Krnlı Boı ism Bedin ziynrelin
den bahı,;erlt·n Tayn, is ~u satır
ımı y.uı~ ur. 

Bn .zivıu et Alman rıca.linın 
mii~teı e.k gnyretlerini kuwet
kndi ı-ınt•k mahı-;:.ı.clile tabi le rini 
d:wet ettıl.lcrı ~öı ÜJ?mele1 .... -ri
sinc dahil buhınmaktatlır. 

t ~;nu: Su. 3; SU. 1 d.,} 

=l_HARP DURÜMuJ_ 
•• çr· a t'ın uza • Aldığımız nelieedt•n büyük bir 

nıemnunlyel ic;lnılt.•yiz. lllu ~·aHall•· 
y e timizin sebebi i çim.i zdeki ~illi· 
yet aşk• T e Ata l ü rk'ün batıraHına 

r,:.~,,.., ·, - . edef eri 
IMihverci Devletler, Uzak Doğu ufuk· 
larına ko~acaklar ve eski dünya 
mese esini tesviye·ye çalı• acaklardır 

bir lılzmette bulunmak enıelldlr. 

• Anıt - Kabir proje mtbaba· 
kasında miikafata 18),k görü
len iiç projeden birisi bir Türk 
mhnar m iihendisiylc doçentinin 

PASiFIK'TE 

Japonlar Salamon 
adasına crkfılar 

' 
Yeni Gine'ye 

müttefik hava 
taarruzlarının 

neticeleri 
1 A.A. t.elgranaı-ından 
hülasa edilmiştir.) 

Binnaııyada: 
Yeni Delhi'den verilen bir h.a.· 

bere göre, Blrnıa.nyada J apon
laıın şimale doğru ilerlemeleri 
beklenmektedir . Çin süvarisi 

(Sonu Set. ~. S.ü. 4 te) 

BAŞVEKİL 

lueı·lln Büyük Et-
1 

ıc;lınizl kahul e:ttJ 
1 Ankara, 24 (A.A.) - Baş-

ı 
vekil Doktor Refik Saydam 
dün mezunen şehı imize ge-

l 
len Berlin Büyü le E lçimiz 
Hiisrev Geı·ede'yi kabul et-
ıniştir. ' 

.!..' 

· a· B " · "k aff A mt • 'm' •• ı..:- ~""':~.,.. l"Jn <A•·,ıao proJesi< n·. u .ııiıv-ı.ı muv a- nONru """":'"" :.· ~ 
bü·cr.:;ı . .. ,;;..,.,,,.,ı •. ~.ıı- lllO''Urfak 

kıveti kazanan Miihe-ndis nıek- ., ... ..... .. ~ .. ~·~ • 
tehi profesörlerind~n B. Emin '~ dıf,ğerli mbna.nınız 
Onat, prnje hakkında bir arka· ____ :e_._Eıı_·'_oı_·o __ Ot_ m_· t__,, __ _ 
daşımıza. ~u izahatı ve.nni!;!tir': 

'L.. Arkadaşım Orhan Arda 
ile bu neticeden dolayı bil~ Uk 
bir heyecan ve menmuni) et 
içındeyiz. Ka.zanmamı7.ın sebebi 
bizce ne <·alışnıamız, ne de bil· 
gimiz değil, i<;imizdeki milliyet 
R§kı, Atatlirkün hatıra..<una bir 

1 
hizmette buluruxıak emelidir. 

(~omı Sa.. 2, Si!. I_ dr·) 

İngiliz matbuatı 
J bu mesele ile 

RtJSYA'DA 

Briansk Rus tehdidi 
altında 

Doneçte Rus 
taarruzları 

artarak devam 
ediyor 

[A.A. tclgı·aflarından 

htllisa edilnıi.ştfr . j 

Sovyet t.ebliğin<le Leningt"'.td
da, Kalininde ve merkez kesi-J meı~yor 

I
Mihverin Kıbnsa veya
hut da S u r i ye ye 
taarruzu bekleniyor 

l De;;;;~;r~
1

;ı 

Londra. 24 (A.A.) - Ga:tA::
telere hakim olan kanaat Mih
verin Yunaiılııtandan ve Adalar 
Denizinden Kıbrısa v~ Ruriyeye 
taarruz edeceği merkezindedir. 
Mihver şu sırada Doğu Akde
nizde bir hareket yaparsa vt 
Kıbrısı ele geçirirse İngiliz filo
sunun duı·umu g;üçleşir ve bun
dan başka Kıbrıstan Mısıra ta
arruz edilebilir. Fakat bugün i
çin başlıca Mihver hedefinin 

(&mu & . ,,, Bit. ?') 

faaliyet 
artıyor 

ita/yanlar 

Akdenizde lngiliz lere çok 
aiı r zayiat verdiklerini 

bildiriyor lar 
Roma, 24. (A.A.) - İtalyan 

oı·duları umumi kal'argahının 
tebliği: 

Şeker tevziatı 
Dünkü tebliğde ha bt>r verilen 

hava ve deniı savaslan esnasın
da bir kruvazör, tiİıi tasrih edi
lcmiyen bir diğer birlik. bir ti-

( l o"u a • . 3, su. 2 de) 

Alakadarlar tevziaffa yolsuzluklar 
yapıldığı iddiaşını reddediyorlar 

Şeker şirketi tarafından hal· 
kın ihtiyacına tahsis olunan 25 
ton şekerin Bakkallar Cemiyeti 
tarafından tevzi edilmekte ol
duğ mu yazmıştık. 

Dfuı ba7.1 gazeteler Bakkallar 
Cemiyeti tarafından yapılan 
tevziatta yolsuzluklar olduğunu 
yazmışlardı. Bu hususta gerek 
a.lakadarlarla ve gerekse Eak-
b.llar Cemiyetinden ;yaptığımız 

tahlnı'ltata nazaran bu iddi8.ıar 
tamamen asılsızdır. Gazetelerin 
iddialarına göre 91 lira.dan. sa
tılan toz şeker için bazı bakkal
lardan 93, bazılanndan da 93 li
ra 25 kuruş alımnaktadır. Biz
zat tevziat işiyle alikadar bulu· 
nan Şekerciler Cemiyeti Reisi 
B. Mehmet Kamn, kendisile gö
rüşen bir arkadaşımıza şu iza.
bati vermiştir: 

(Sonu: Sa. 2; SU. 1 del 

Mısırda seçim 

Hükumet Partisi 
ekseriyet 
kazanıyor 

Kahire, 24 (A.A.) - Mısıl' 
parlamento hayatının en sakin 
geçen bir seçiın mücadelesinden 
sonra bugün meb'us seçııı1i .%.
pıhnaktadır. 264 mebustan 123 ü 
Vaıft ~ olmak ü.2..ere 

(8omı s.. 8, so 6 d• ) 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 
.......... 

B U haı·p, cihan~ümuldüı-. 

~erıhf•l {:!ri uçsuz bu.~aksız
dıl'. Hat pte hed<•f, düşmaııı11 
··ıukavt•mt>t kudı·etini kırmak . 

.-n baş eğdiı·rnekten ibarettir. 
Gerı~i. faniler. cfünyalan istih· 

da.f c<len harpler görmUşlt<ı dir. 
Eı-ıki diinyantıı hüylik paı'<~asmı • 
ba~tanb<l';ia kat Ye fNhtdeıı or
dular, g;ene ~elip ~ınhılerrlir. i 
Beı:;er, gene aeı ıztıraphıra lmt-

laıuıuştıı. Fakat, hal r Ht("'İ nın 
kiirt•rin ıifü l bm·agrnı ~:.ıı·d ıgma 

yiı minci aı-;ır ı::a.hit nluyoı. Kat·a 
oı duları muayyen İ:5tikuın(•tlE::-r-

de yiiriir, ı.;ı:ı çe\ eli replwlerde 
boğ:vJn~r ve çok defa, bır iki 
nwvdEı11 mnh~ cb.:•,.;i kesiıı P.Oılll
"a -~ötürüı clU. 
~hhv~ı haı-mrnı 1 Ü7 enin ıki 

( Smut Ret. /, X-ii. r. ılı• ) 

EKMEK M KTARI 
------- ·--

işçilere günde SOO, yalnız ağır işçileı·e 
1000 gı·am ekmek verilecek ------

1 Esas Teşkilat Kanunu Türkceieşt iriliyor 
1 ' ı · j"' veni Sabah., m Ankara muh.··b•rınden:I 
1 * 8öylendiğıne gfol: tevzi edih•(·ek e~ ı•ıcJ. ıniklıtrı hak
i kındaki teU.ikat epeyce ilcrlPmiştir. T:u~V\ ura g-orn çocui·-
lua verilen 150 gt'.<nu, norm:ıilt le 'eril~n 3.•o gn!1n 0lduğu gibi 
kalmakta, ağıı işç;ilcı t.' ,·erilen 750 .gr:un<!nn baı:ka işçiler iki 
ka.tago!'iye ayrılacak , bunlaı:ı giinrh bl"" yiız gH111. ve yalnız 
maden i~1.;ilerinc m ·ınhaı;ır kal ti.lak iizt>r :,.,>iin<le bin gram ı · l :
ı(lek 'erilmcı,;i cföşünülmcktt'dir. 

' E sas T~'dlat .Kuımnn * Tc~kilfı.~ ı Eı-ıaı>ıye l<ımurıurnı "l'iiı kı't:leı-;tfrın t · hPyt•1 i bu 
hnsusta hazırhdığı iki proj<'yi tt>ksir cdı·rek kanunun at::l i~ le 
bırlikte mütehaı>sH~ bir ~ok :!,(•vata gfinoernıış \ 'e on ~İ:l zarfı:ıda 
t<•tkik e<lerek bu htısltt.tnki mıitalealal'lm veya mukabil tE>J<l ıi-

1 

lerini hiltlirmclerini istemiştir . . ~eyet bu mtihtlcaları tasnif cdf'
rek Tlirkçple~tirilmiş bir Teşkıl:ıb RMsiyt" projesi yanacaktır 

P .uii l\lf'ıclbi Urubu .. * C. H. P. Mecli.11i Grubu Umwni Heyt·lı uün J~eis Vekili 1 
S•'ylrn.n M'<"b'ııs:ı Hilı.ıi Ura!ı 'ı • ı reısliğinde toplan<lı. Ruzname· 

ı de mfüıo:akerc cdileceı.. biı m:ıd<le olmadığı için topinntıya ait za- 1 

bıt hulasası okundukta.'1 sonr·~t <.'t'lscy~ nihayet veril<li. i 

! Emlik Ba.ıık~ı Umumi ile,\~ TeptMahw 
1 * Emlak ve Eytam Bankası di..~ senelik um~i l0plant1:;1-
i nı yapmıştır. Son beş aJt. se!lc u.rf rnd.ı va.üyetini f 'ttikçe km· 
vetlendirnıiş olan bu müesseı:e bu yı l da hc•b-.nı 5"_., b.r lfr&lııc 
bır karla kapamıştır. Bank:!.ı •• n 2{) mi!von lira olun ::>erınayesin
den 10 milyon lirası tsdenı.ı:t •ir.Dig~r trıı~ftt " ~ .. iı.ım:;.ı! cbzda
mnda bulunan esham ve :.a!ı,ri 1 ~tn l!orsa lJa~lcn t;ıli.lçoda 
mukayyet kıymetlere göre 900 \ 'flıo.1 Ji~ayq l-&kıı.' •i-r fazladı~ 

i göstermekte olduğu ~1 le bu r~.rlı.. !\ara iJht-.. eta,,,ımıstir kı, bu
na tıa7.aran mücsses.?nin te"" "~tPii .... r NJi.tyon cfört yUz 'bin !j. 

radan fazla adrledılme!~te<lir. 
Nafia t~lerlndo KuHtmrlau ~~·.iırnb-:.r 

* Nafia i~lcrindl• kull:r ıılan iıç yüz lrişHU· bır IN1.hk\1m
lar ekibi Gelibolu Şcme inıın<• tn,a· norranl an:cı • :·cv,iyc.:
siyle ~alıştırılarnk iyı 11etice1•"1 · ;.r.ı:\ığın~a.n. ikiı~-cı ?~r ekibın 
Bo:zantl - Tarsus şozcsin ~f <,a1ı· tırılmn.sı u;i r, Jı..-vJı• 'd:l:' yapıl
maktadır. 
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HAZIM·OZ z "Para,, p·yesi· 

nin meşhur 
köpeği 

Çocukları himaye 
inönD Çocuk Esirgeme 

Kurumunun dünkü toplantısı 

r Okuyucu 
Diyor kt ı 

Emin Oııat'ıq 
gazetemizB 
beyanatı 

1f AZAN : AKA GÜNDÜZ {-Btlf tara/t 1 ~ 

Projem:lzin esastan f\lduı:: H umı çocuktu. Kabataı§ 
- mektebine giderdi. Her 
fhafta:başı küçük o1rulclailarm
l\1an yirmişer para toplardı. Bu
ııunla o zamıuılarda büyük fl()h
reti olan Karagözcü Katip Sali
be gider, oynattığı piyesleri sey
rederdı. Seyrettiklerini - tak

·litlerile - aklında tutardı. Ka-
bataştaJci ma.lıallesinde bir ko
nak vardı. Bahçesindeki kümesi 
el birlıği ile dil.zenlemiilerdi. 
Cuvaldan perdenin arkasına ge
fer, yirmilikleri peşm veren kü
tük arkadaşlarma Karagöz oy
natır lı. Hazım bu güzel san'ata 
k ı gittikçe kabaı an bir iç a
:tu a kapıldı. 

lşte büyük, gerçek, milli san'
atkiır Hazımın çekırdeklıği. 

H8.7 .. ırruu. ftdanhğl: 

H azım mektepten çıktı. Ko
nak ktlınesindeki masum 

Karagozcull gu wıutmadı. Betı
Jitındeki ı at atcşuıi görün
mez bir ılha.m peri inin eli bır
teviye ye pazeliyordu. Bunun 
bir enfes peri olduğu muh k
kakbr; ca.daloz ol ydı Hazım 
bı.:.gun yoktu. 

D ma Uıkdır ettiğim (Ma
nakyan) dan b ı)ara.k (Abdi) 
(fi Hasan) , (Şe\ k ) sahn le
rinden S yerin kadar b tı.in 
mcnıJ ket • rtistlerini eyretti. 

.M' rutiyetin 1. 08, get· dıgi 
huı ı y uzenne he t rafta bir 
aerp li peyda olunca (Dariılbe
dayı) adı ve hukfun tin kaıı dı 
altıdnn ibir salme - mektep ku
ruldu. 

H zun bur ya hem içten, hem 
dıştan birçok rluklar görerek 
g rdi. Fren lcrin Talan ded·k-
1erı cevh r onda bol bol ve çe
kil" ktcn ' ardı. Çok kısa bir 
zamanda (g nç ve lıyakatli san' 
atkarımız) unvanını r Hen hak
km çekıp aldı. O yalım parlak 
Qnv nlar almıyordu. Türk halkı 
ona takd rlcrini ve sevgiler ni de 
d te, de te vermiye başlamıştı. 

İşte büyük, gerçel , milli san'
atidi.r Hazımın f danlığı. 
Hu. •ımın çmarhğı: 

B ı fidanın çmarlığa doğru nasıl serpılip geliştiğini 

il~ bilırız. 1 
Hazmı pa.yapay 25 yıl çalıştı. 

.Aşkla, imanla, benliğindeki mu
kaddes a~lo ... Bu milletin ger
çeğe ve sahneye karşı olan 
derin anlayış kudretini biliyor
du. Hazmı bütün şohretini işte 
'bu san'at kudretinden ve mille
tinin anlayış kudretinden ıa.ldı. 
Hayat demek olan Jle!j

1eye susa
dığımu: zaman Hazım bir kaiı
kaha çağlayanı ha.tinde Bİnİr~ 
rlmizıe döküldü. İbrete ve haya
tın cllvelerine susadığımız za. 
man bir göz yaşı ırmağı olup, 
gözlerimiulen süzilldtı. 

Kökü sağlam, g<SYdeei yerin
de, dalları bütün hır vatanla 
bütün yUrekleri kaplamı bir 
sevgi \ e san'at çınan oldu. Göı-1 
gesinde ferah buluyoruz. 1 

İşte biıyük, gerçek. milli san'
atkar Hazımın çınarlığı. 

Bumun o:cbii.liği: 

Ne yam .ki aoyadı ÖEbiz de
ğil. Bu olmadı. Çttnktl Hazını, 
tastamam ozbızdir. ınede, so
kakta dıye ikı Jiazını yoktur; 
tektir o. Hazım mılll orune ol
dugu gibı, yUk k san'atına da 
yabauda.n hiç bır şey katmamış
tır. GillU ömuz nasıl bızımse, 
gozya.şlanmız nasıl bizimse; 
güldürüsü veya ağlatışı da bi
.z m ir, m lımı !:dır kendımizdir. 
Bunun ıçm ona ıra.;,ıkta ÖZbiz 
ba adını verdim. 

(Coquelin) l rin dra.mcıJıklan 
var mıydı, yok muyd ı. bilmiyo
rum. Fakat m ur F'ransız ko
mi - ı bütün Fr a.nın hayreti 
ön unde (Od n) a seçildiğı za
man tra.jedısını cyrett:im. Bi
zim Ô-Lbiz"mize be-nzıyordu. 
Hazım pmkol jimizin bütün 

noktalarını ve n ktelerinı b;Jen 
mılli bir san at.kiirdır. 

Boyle ark da.şlara mahk ol
duğu ıç·n, Müh in Ertuğrul'u ve 
böyle bir Hazı.ma malik olduğu 
içın kendi kendimizi tebrik ede
rim. 

Burada içbn ve ha.f ızam ka
bardı: 
Hazımın yumi beşmci san '"t 

yılclöntimünU tebrik ederken 
buyük sana• iı.r merhum (Fe
him @f endı) yı hilrm tle andım. 
Ruhu ş~dolsun. bir Hazmum.ı.z 
var. Hazlmın ellinci san'at yıl
dönümüntl de gormek isterim! .. 

---oo-

Mahkeme vanta· 
sile Şehir Tiyabo· 

sandan alındı 
Şehir 'l'tya.tzosuada teımD 

edilen "Para" piyesi.Din artist
lerindcD Eczacı &lih Mecati'ııhı 
Kurt ktipeği din lcra ~ 
le Şehir 'l'iya.trosundan Sldın!aıo 
rak yediemin sıfa.tiya. Ba;pdar
paşa. Baytar mektıebine t.iilll 
edilmiştir. 

F..c?..acı Salih Necati, İstan:bai 
Asliye Sekizınci Hukuk mahke
mesinde Şehlıo Tiyatrosu aley
hinde bir dava açmışbr. Kapak 
500 lira kıymetindedir ve br
nında bir ameliyat dıkişi var
dır. Salih Necati .kıymetli Kurt 
köpeğinin ~her gündeliği için 
25 er lira istemektedir. 

Mahkeme, köpeğin Şehir en. 
yatroswıdan !cra vasıtasile a
lınmasına karar vermiştir Ye bu 
k nr.ruı üaeı işini de lstanbtd 
Beşinci İcra memurluğuna ha
vale etm tir. Beşinci icra da.in
si memurlarından Mustafa Con 
bu işe tayin ed11miştir. lcra ~ 
murla.rı dün Şehir Tiyatrosuna 
gitmiş, ve tiy.a.tro müdürü Zeki 
Coşkun'dan kopegi geri almış
lardır. Köpek b\mdan soma 
Hayd~ Baytar mektebine 
götürülerek yediemin aıh.tiPı 
teslım edilmiştir. 

Mahkeme bitinceye kadar bu 
mektepte ıbesleneoektir. 

~ ..... ----
Belediye 
masraf 
bütçesi 

--00---.. 

13,5 milyon olarak 
hazırlandı 

Dihı akfa!ll saat 18,SO da J)i. J V-e bwı1a:r bugftn binmMC mllh 
Yanyolunda. Çocuk Esirgeme Kıa t:açtırJaz-, ~ ~ 8İZİlı vasıta.nız
rumunda bir tıoplmt:ı yaptlml§ la lstanbulu:n bUtiin ba)"I~ 
ve Alemdar Cocıık YllV86IDID halkına sonıyonım: 
vaziyeti hakkında ~ - Bu on iki kimaelliz y&.'V'l'U-

ttir. JWD ~ olm&zsa hhieine baka.-
Dr. tbsan Sami G:lran'ıu d- c8k kimse yok mu? 

ya.setinde yapılan bit Toplanb OQk heyeeanh oı.am. 
balard&n bi.r golftan .,. aınu.. ve g.mer bu an un ,.vrunun 
lar, Çocuk Yuvumda hllen ba- bakımını temin nmrA:nlannı ara 
kılmakta olan 12 çocuğun bakı- rnnk için birkar. gün sonra tek
n;ı~a dev~m .. ımk!:nlan -tizerlnde rar topJanmaJr üzere ~timaa ni-
fıkırlerinı soylemışlerdir. hayet verilmiştir. 

Dr. İhsan Sami GaN.n de-

Sevimli Jaalk sa
natkara Naşidio 

bir mektubu 
Baktrktiy Hastahanesinde tedavi 

edUm~e oıan tan..-ıı nal~ •· 
natkln B. qtt'Öılcattıdan fU ntek· 

1tub" atdı ki 
''B~ EnlNızı Akliye ve 

Aabiye H~e Da~ 
Servfsibdıe T'ft.IJSlyon yfilc:seklltin
den tahtı tıcd:witt&)im. Çok dci'er
li .ıJıer elinde ..._a:lara itfa dalı
'8.ıı IMt ~ müwasade eöP
mlt6m. mna ve tedav.idiıo mttt.
veıtit lllh\Dettarhltmt Ye her fır
satta hakkımda tcvecc{lhl-fır ya
zılarla Jltiiat ve hiınnyelermi esir
gemiyen muhterem Mntbu:ıuı ya
kın zamanda yine ar, larındn bu-

mist' r ki: 
"1{urumumU7.a bağlı f;OCUk 

dispanserini, kütüphanesini, ~ 
mekhanesini, hamamını idare 
imkanlannı bugün a&l'30r tenin 
etmiş bciunuyoruz. Yalnız bUrl 
en cok düşündüren Çocuk Yu
vasındaki 12 yavnıdur. Bunla
ruı ne anası, ne ba.bal.ll vardır. 
Bakacak hiç klmae1er:i yoktur. 

Mimartar btrMğ1nde hastahgım dolayı ıyle beni sık l hmm•k•a mubnhi olacal:ım ve 

Esnaf cef'lliyetteri ntaş
terek yardım sandığı 
Cuma. günii saat H te Eminö

nü Halkevi salonunda Esnaf Ce
miyetleri tarafından idare edil
mekte bulunan müşterek yar
dım teşkilatına ait muame1tt 11111 
hesaprarın tetkiki ile ~ 
mensuplarının cemiyetten olau 
arzu ve şikayetleri ttzerinde gö
riişıneler yapılacakbr. 

yapdan toplantı sdc sorup arayan muh~m ha1kı-

I 
mızın candıı.n g~terUen alAlraya 

Şehrimizdeki Mimarlar Birli- tejckkıirli bir vicdan borcu telAk
ği Ankaradan din şehrimize ki ederim. 
gelmia beynelmilel uöhreti haiz tMH< saımıcarı 
Anıt • Kabir proje müsabakası NA,IT ÖZCAN 
jüri heyeti azaaile birlik mensu
bu mimarlan tamşnak maksa
dile -.mimi bir toplantı tertip 
etmistir. 

Toplantı şok eamiı..a bir han 
içinde geçmiş ve g~ vakte ka
dar deV&ll'l etmiştir. 

Para hakkında bir 
kontera11s 

Profe9ör Hfuıeyjn ŞUkrU Ba
ban, bu akşam 17,30 da Eminö
rıü Halkevinde (Para) mevzulu 
bir konfel'8B8 Yerecebir. Duhu
liye yoktur. 

Bu7aa Eı•na Zak 
8ofya7a gitti 1 

Biri İsta.nbulda Ve ikisi An· 
karada olmak üaere ~ kon.eer 
veron Berlin Operaawn t&ntn
mlj muganniyelerindm Bayan 
Ema Zak dün akşam saat 21 
de Sofyaya müteveccihen §ciıri
mizden ayrılmıştır. 

Bayan Enıa Zak Sofyada. da 
lroaserler verecektir. 

T;caret Ot; i umum 
müdO rü geldi 

r K0ç0K YARAMAZ 
' 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan Ticaret Ofiıi Umum 
Müdürü B. Cemıl Conk sehrimı-
ze gelmiştir. · 

Bir mandırada 
Dayak yedtğt Jakoyu kork~aymı derken 

bıçakhyıvermiş mahkemede gözleri dolu dolu 
olarak suçunu &aklamağa çalışıyordu 

yan11ın çıktı 
Çubuklu civarında Talip Gü

cerin mandırasında dün yangm 
çıkmıf} bir çocukla 80 koyun yan 
nuştır. 

M>tde her cUietterı tyni 1tııv.l 
vette tir gfıröbaoe maliktir vW 
dış görtlnöş bir maske halirı&s 
bını..k::ıhm§, binanın cephejerim!\ 
içinin bUyftk :ifadesini vormiye' 
galı§llrmııt;ır. 
Abidmıbı eeBalDI 'tıe!J)dl edeıı 

tere! holil bütün kitle t.arafm.. 
dan ve her taraftan görülebile
cek bir teıldlde yWaıeltilm.lştir. 
Rltlenin etl'afı Türk halkı:dt 
teman eden rööetlede çevnı
mlştir. 

Şeref holtmün eCnfml, At~J 
mn ha.tıraiariıe aarina:k için 00. 
itin etrafına mtir.elOT sıra:lanmıa 
ve bunlar da sütunlarla arılJ 
mışbr. Bundan maks t b nnyı 
yırtan pencere ve kapılan kınel 
pli.na atmaktır. Sütunlar tenuıı
la bağlanmış ve Ata:tiir.kürı eseri 
Ankaraya. kadar tevsi edilnuşJ 
tir. 

Türk milletinin Atatürkc okın 
bağlıhgını te1 arüz ettirm k n 
Şeref hohimuı orta8ın3 gelen 
lfilııd Türk !alkını tan ıl ıı 
bir kitlenin elleri lırenne konul
muş ve lüıdın a.zametinı m ıı
faza için ışık yukardan veril-

eker T evziafl 

ı.tanbw Belediyesi 9d lıfaH 
Yılı masraf bü~ l'İ)Jaaeıt ma
kamı tarafından ~. 
Öğrendiğimıze göre yeni böt<e 
on üç milyon bet yüz bia Ura.
dır. Yakında tetkik olunmak Ü· 
zere Belediye Daimt F.ııelmeni
ne gönderilecektir. 

"Karamürsel Seı>et.i aibıi.. ttbhıiae auıı. ondaki çoeuklann mağdur 
Cok uygun ufacık bW boy. Yap da JMo ile all!Y ettikiıerini Pnıüt. Bu 
ıaınam 16. ~ nam&11a llıe :tnıf ~ da om.. UJ'll'UG. fakat aı.,-ın sonu 
mli kafanın altında l87iaD Ob.i be- ter. ~ ve JUodaa bil' tenıız 
kan iki siyah gôa. ~ d1ln Aııll7• dayak )'EDliş. SİnelD87a gideceklerı 
BinDC1 Ceza Mabk-.sinde ~ gun JakoJ-a :rasıeebnitler. Bızim 
sandalyes nde oturaft ı...il Mıdkıoc küçugun intikam damarları kabar
portreın.. llHi Ve az'kadapndan aJdliı <;ı!kl fle 

Sorguau yapıkhktlın .oııra iddia-
.Jakoyu tebdit etmek istem~. ;ıako 

bu tehdide papu.ç blrakmamış ve: 
"'Ben öyle ~n ftltn korkmam,, 
ciiJoe Malkoç'UR üzerine yurtımüf. 

Yangına mandırada bulunan 
13 yaşında.ki A.1Aetti1tle 12 ya
şında.ki .Mehmedirı dün gece ısın 
mak için yaktdtlan ates sebep 
ol uştur. 

Yangın esnasında mandırada 
uyumakta olan Alaettin yana
rrı.k ölmüştür. Tallkikata devam 
edıtmektcdir. (Bat ta"11fı 1 inci .. yfı\dı) 

"- Şek r rketi ıkı cıns çu
' ' ı ı ya şeker vennekte
dir. B mlardan biri alelade be
yaz çuv l, dığeri ji.lt bezinden 
yapılmış çuvall rdır. 

Beyaz çuvall la. clcn şeker
ler 92 lıra 75 kuruşa, jiltten ma
mul çuvallarla gelen ~kerler de 
93 lıra 25 kuruştan satılmakta
dır. Tevzıatta bunlar nazaA iti-

Dumlupınar bu 
gün gidiyor 

Yunanistana ıkınci defa ola
rak yiyecek madd i götürecek 
olan Dumlupınar vapuru bugün 
aı.at 18 de limanımızdan hare
k t edecektir. 

Dumlupın r bu defa fuulye, 
incır, yumurta, zeyt·n, kestane. 
domuz eti ve elma olmak üzere 
21 ton yiy cek m ddesinden 
ba ka 'nirk Matbuat Birliğinin 
Yunan Matbuat Birlığıne gön
derdiği 1,5 ton fasulye, üzüm. 
incir ve sardalya kolılenyle 
Yun "st&nd ynkın akrabaları 
b lun n va.tandaslarımızd n lı 
nan 400 kol yi göturm ktedır. 

.Ayrıca Kızılay tarafından 
Yunan Klzılha<;ına 500 battanı
ye gönderilm ktedır. Öğrcn_diği
mize göre Dumlupınar, Pırede 
hamulesini bosalttıktan sonra 4 
Nı nda ebrımize hareket ede
cektir. 

Bir sahtekarlık suçlusu 
Kurtuluşta oturan Dmıitri, 

Diyamandi Bayae imzaaiyle 578 
, e Atanaş Karveynıs inwısiyle 
1081 lira kıymetinde muhtelif 
sahte bono ve senetler tanzim 
etmiştır. 

Ditn suçlunun ikinci a.ğıreeza 
ma.hkemesmde cezalandırılması 
istenmiştir. 

Susam fiatlara yükseliyor 
Son günlerde susam fiyatla

rında gayri tabii bir yükselme 
görillmekt dir. Öğrendiğimize 
gôre bu yükseliş b'rtakım spe
külatörlerin piyasada mevcut 
susamları toplaya ak depo et
melerinden ileri gelmektedir. Bu 
gıbi kimseler hakkında takıbat 
yapılmaktadır. * Galatada Emckyeme:z ma
hallesinde komur satan Mu tafa 
oun bir numaralı Mil1i K run

i t ında 25 
za. na ~c 3 · 
k~ ın k p W

lnu tır. 

bare abunoy«ntJt bilfı. istisna 
bUttin bak«alln:rdan çuval başı
na. 93 lıra 2.5 kuruş alıyoruz. 

Bu suretle yapılan tevziatta 
beyn.z çuvalla. şeker verilen bak
k!..lla:na. b'lihare <;uvall r ara
sında fıyat farkını ödUyoruz, 
Gazetelerin yudıkl rı bundan 
galat olsa gerektir." 

D"ğer taraftan yıne buı ga
zetelerin ıddıalanna göre .şeker 
tevmatında taı afgırlik yapıl· 
makta, bu suretle bazı b~kkal
lar on, on beş çuval şeker aldık
ları halde bazılarına da 2 çuval 
teker verılrnektedir. 

Bu meseleye gelınce, tevziat, 
her bakkala müsavi surette ya
pılnuı.1 tadır. Tevzin.tta b kkal-1 
lann ciro muaınelclen gözöniın
de tutulmaktadır. Buna göre ta
bu olarak az satış yapan bak
kallara az şeker verilmektedir. 

VII 
YsuJt yatmda Mist.res Hokle

Yın odası Standardt yatındaki 
Rus imparatori<;esinln odasın
dan kopya lmışti. Eşyası İn
gil z mamuli.tındandı: "Açık 
renkte bol kaplama, Yeşil Lake 
ve muhtelıf tonlarda döşeme. 

Karyolanın iri süs çiçeği işlen 
miş muslin bir perd si vardı. 
Halı, az tuylU ve mıhh idi. Fo
to !'raflar, birer 8Mlat eseri ola
rak asıhnıştı. Mistres Hokley. 
zevklerinde fevkaJAde aşm bir 
hüki.ımdar:ı bu euretla tam tak· 
lit ederek hem demokt-at heve. 
sini, hem de konfor ihtiyacını 
tatmin etmek gibi çifte bir haz 
duyuyordu. Hakiki lUks, yaldız
lar, mermerler, üstatlann tablo
ları antika heykeller lüks salon 
la~da. hollarda mağrurane ve 
bol bol dağıtllmışb. Fakat hu· 
susi odalarda İngilizlerin bol 
pamuklu ve Yl muşak sadeliği 
tercih edilmişti. 

Gece yansı çalmak üzere idi. 
Mistres Hokley, dinıeği yas

tıkta, yanağı avucunda, Ostün
de yüzükleriyle bir danteladan 
daha şeffaf bir gömlekten 1-lş
ka bir şey olmadığı halde Miss 
Vane'yi dinliyordu. Miss Vane 
ona yilksek s sle akşam okuma-
sını yapıyordu. .. . 
Mıss Elsa Vane, uzerınde 

M. tres Hokleyin g-mıeğinden 
d a açık ık b"r akşam ye
m i ro u ol h lde bir is
k e otu uştu. Bu robla 
g ml k a i fark d-r!m&
ıer· laklıgı ortaya çıkaracak 

Diğer taraftan Dahnf Encö
mende bir müddettenberi t.etkik 
edilmekte olan Belediye ve V'.Ui
' t varidat bütçesi tamamlan
mıştır. Daimi Encümen ~ 
makamı riyasetin teklifi üaeri· 
ne on ilti milyon ııııeiklz ylz bin 
lira olarak kabul et:miıştlr. 

Umumi MecliR 1 Nisanda _,. 
lıyaea.ğı, N. san devresi içtiına.
lar:ına Vali ve Belediye Reisi ta
rafından davet olurunuştur. 

name okundu. Bunda ldiçük suçJu.. 
r.un Jako u;mmde bir eıoctsju çakı 
ile yaraladıfı ve yiımi .._ tedavi-
7f! muhtaç bir val'.li9 ~ btraldatı 
yaz.ıh idı. 

Hakim yernmaz 1-tlıHe Yeb:1ı 

anlatmasını söyi«ti. Gödwı dOhl 
dolu olan ~uk lleli:k k9'k <*R
lelerle söze ~: 

- Ogün b e n M"kwial'ıl'IM
dan Cevat ve Yapıta birlikte ~
oğtunda bir sinemaJ'8 gidecektik. 
Yolc'la 3akoya ~. Ben se
ıim VE!l'dJm. 0 Sa JDUkabele eöi. 

ı..e olan da o zaman oknuş. 
Rikım. ük ifadesiyle limcliki ıi'ıı

deııri acuıodMi ~sordu. 

Coouk: 

- Kam ~ !Jıma Ohlluştum. 
O zal'Mll tte dedijJmi bü1ınİ7orum. 
Şimdi eöylediğım do~dur. 

Dedi. ŞlıhiUel'lft cebine, ltüçuğün 
lfe)ccetı: celse nüfas JcAtıdiylc gel
me& ne w .aidunın da diıuenmek: Viliyet varidat bütçesi Jılıı!ıo. 

lisin ilk nımameaiılde puşl
lecektir. 

Elimde bir sopa ~ onu. J'()ftbi- üzere davetine karar verilıı!ırek mu
J'(Jl'8um. Nasıl oldu ~ halrenıc beşk.ıı bir jöne bvekıJd.ı. 

iaşe müdüre Ankaraya 
gitti 

Ja1to il~ dolJ'U ...,... ve eiisn- .Koridora çıJlbkları zaawn babası 

Bölge İaşe Müdürü B. lıftim
taz Rck allkadarlarla iaşe itle
rine dair buı temaslarda bulan 
mak Ur.ere dün akşamki eQ.. 
presle Anka.mya gitmiştir. 

delli çaltı bauverr,.q. Kanı llÖriino9 
fenalaştım beR. Jıfe decHtiıni, ne 
yaptJğımı bilmiyortnn. 

Hnzırlı1c tah1cUrotınchııki ilk ifa
desi okufl<kı: Suç')u ~ buNda 
vakayı bambaıiJca anl-.,,Ordu: Ma
bahaya babasının yanına llttJ.ii bir 

s VA 
~ Yw: Claaıılıa kakı 

tamda çözük olması idi, öteBi -25-
ne de olsa gömlekti. Fakat pa.-
pas.ı papas yapan elbisesi old• "Fakat ~te her 18)', bu .., 
ğu gı'bi, Mistrea Hokley'in ha- tektir.,, 
reketlerinde ve giyinişinde gae
terdiğl ctıreti Mise Vane 'hare
ketleriyle ve giy~ üe tashih 
ediyordu. 

İşte her akaamın merasimi 
böyle idi. Usule, adaba aykın 
hareketten nefret eden lııfistre8 
Hokley bu busuMta hiç bir ..,t 
değİJJtirmiyordu. 

Ve Ml9e Va.ne, bir a11şam fR
vel onuncu faabm olrudoitı ki
tabın on biriaci fuhm oku)'Ol'
du. ttttm Amerikalılar gibi ıı.. 
f ifçe hun.hım olan, bununla ı.. 
raber -bir genç im için pek .. 
ğır sayılacak dereced&- hayh 
çınlayan sesi kelimeler.i tane ta.. 
ne söyliyeıek ... .._ .-dl: 

- "Halbuki -mana inanan 
lar için ne garip bir tamddırld
Jeoloji tarihi ~ hayatın -. 
mün iki ebediyeti arasında ima 
bir devir o duğunu '1Jlle bu devu~ 
de de şuur dilşttncesJnin devam 
etmediğini ve birandan fazla 
d vam etmiyeceğini gösteri:yıor. 
D.. i.ınce uzun bir gece içinde 
b"r şimşekten baeka ~ ~ • 
ğildir. 

• • • 
Mistres Hokley dedi ki: 
- Mösyö Poincare bambe+

ka bir muharrirdir. 
Yorulmuş olan Miss Vene, 

evvelden hazırlanmış e8ki tertip 
limonatayı, Lemon Squash'ı içti. 

Mistres Hokley ~ladı: 
- Bambaşka ve şüphe yok iti, 

Filoeof, onu biraa aatlıt bulım
yor musunuz! Fula Jlransmhr; 
Alman derinliğinden mahrum
dur. 

Miss Vane: 
- Evet, dedi. Ahunlar Mr 

mevzu için ayn btr Usan kulla
ınriar. Bu tarz bizim ruhum .. 
bağladığı için tammak -.e anla
m.ak mYkli olur. ~ Pomeaı. 
herkesin diliyle kQllUfO,.ar. Da 
lillanda bir faziletin ~ vaıı. 

lrfistres Hok:ley' .rahıwetl& ~ 
ka üstii d&ıd8. 'Vle eUer.hJl bi~ 
tirerek dizlerincian birini tuttlı: 

- Hakikaten za.Jlf, hakkınız 
var, Elsa.. Diğer taraftan bu a
vam dili Analn fnklr tehlikesi 
yaratıyor. Kendisine dinsi.zli1ı: 
telkin edecek olan b6yle kJtap.. 
1&n cahil miJ\eıt1eda okıww 

bu yaramaza: 

- Yaptıpı hareket bir mektep 
"'4!ndlsinc yakı:şacak şey mı" Düpe
düz kiJlban~lilr. intallah bu bir 
ders olur da bir daha serııerıliktea 
vaz eçarsü:ı.. 

Diyordu. 

~:ı-.a.ıa._ 

doğru değildir. 
- Siz bu kitapianıı hakikat

te dinsizce olmadığı fikrinde 
misiniz? 

- Şüphe yok. Ben bu fikırde
yim. Bu kitaplar a~ıkÇa garıp o
yunlardan başka bir şey dewı
dir. Hiç bir kanaati saraamaz 
bunlar. 

Dizinde bağlı olan elleri ba
cağın uzunluğuna kaydı, hafif. 
Çe yukan kıvrılmış olan gömle
ğin ucunda açıkta olan topuğu 
tuttu. llistrea Hokley bu yeni 
vnziyette ftkirlerilli tamamla
mak üzere: 

- İncili Şerif " 
Dedi. Fakat kapı,,. iki defa 

ftl'Ulınuş olm881 bu nutku kesti. 
- François ıW acaba? 
Febe: 
- Benim. 
Dedi. lçeri girdi ""' iki kadı

na baktJ: Misa Vane gene otu
wyor ve kitabi yamnda dudu-
10rtkı. l6stres Hokley arka Us
ttt yatıyor ve birbirinin üstüne 
bağlaıımış olan clelri şimdi çı p
lak ayağını mkıyordu. 

- Eğer iyi duydurnsa...." ili,.. 
hlyattan mı bahsediyordunuz? 

Felze lli.h.yat kelimesinı say-
11 ne söylemişti. 

- Bqır ilihiyat aeıu, feta. 

IHTiHAR 
VAK'ALAR.I 

Balıkpazar,ııda Tahınıs soka
ğında kasaplık yapan Murtaza 
dükkanındaki 265 ki10 (;tı satı
şa arzetr :ıemiştir. ?: urtazanın 
dm uşması sonunda 5 ı · ra p ra 
cezasına, 7 gün dük .anının ka
patılmuuıa '11e saklı; ığı etl rın 
müsad reıeine karar nim· tir. * Sultanahmette Birıb rdirck. 
te D zdariye cami ka011nda 
bakkallık yapan M"tinevwr dük
kanında 42 kilo ae~-er saklamış
ur. 

Münevverin yapılan dunuıma
sı aoııwıda 5 J ra paıa cezasına 
7 gün diikkimnııı kapatılm -ı 
na ve 42 kilo şekerin üsa<lerc
aine karnr verilmiştir. 

fe; şu kitaptan dolayı 
Konuşulan kitabı c&teımek 

için Mist.res Hokley elini a~a
ğınan.n cekmil!tti ve b' rden s r
bes kalan bacağı. s h m
le n dışında yatakla b\!mbeyaz 
uzandı. 

iz? 

k 

r. 
diğimize göre ay ba 11-

da ı heal rnmtak arınd n 
1a miktarda koyun. sığır v im 
zu g nden fıy tlanıı du 
me i ıhtimaJi kuvveti dir. 

(Arkası var ) tır. 
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Bulgar Kralının 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!'!!!~!!!!!!!!!~~~!! 

seyahati EN SON AJANS VE TELGRA HABERLERİ [ HER SABAH] 

ISVEÇ Vişi -Amerika 
münasebet eri 

(Batmnf• 
1 

lnol•yfada) l~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliiiiiiiiiii 
!butgaristan esaslı toprak mü- ": 

!':::ı:~D:ın:.: Türkiye tarafsızlıöını' Gl. Sikorski Hindistan mesel si 
Türk toprak ara kervan 

Yolu değifdir 

J'old& bir kere daha hızla takip 
~ .......... Bu müki.fatın .... -lı- k k A •k 'd lıru lngiltere ve Am~ya oruyaca merı a a 
~ ilan etmek suret.ile ödedi. 
!bununla .ı..--'--- ı.... -..- bir (Baf tartılı 1 mctde) 
o ~, llN. ·-~ Bnyük Elçi Türk - Alman 
l>deme .olarak teıükı edilemez. münasebetlerhun bilhassa eko- Generale göre Rusı• 
llulgarista.Ddan daha fazla fe- nomik alanda. her gün daha iyi- Oolonya hududuna 
dakarlıklar ıstenmiştir. Depola- leştiğini bildirmiştir yaklaşmışlar 
l'1 boşalWmış ve Alman fabrika,. Demiryollarmı • tamirinden 
~~ çalışmak .üzere Bulgar sonra bu. miina~er daha zi- Vaşington, 24 (A.A.) - Röy-
~ gonderiJmittir. l'a.kat bu yada Jmvvetlenebilecek t.er: 
'1i.kler Almanyanın Nazi taar- M. Van Papen ~ili.ve Polonya Başvekili General 
iı.ızwıa kurba.n olan bütün kom- eıtmiftir· Silrorski, V 8,§ingtona varıflllda 
IU lehiae de ytWdetllrnittl Bu- ~harp lst.ememektedir gazetecilere verdiği demeçt.e, 
JıUnla beraber Bulgarlar, Rus- "N t:anfmzlığım koruyacaktır. Rusyaya ve Orta Şarka yaptığı 
p.ya lral"fl kendı kapılarmda BöJUk Elçi, geçenlerde Tür- son seyahatlere temaa etmiş ve 
fapılan harpte Almanyay.a: il.ti- kiye CumhuITeisi İsmet İnönü demi§tir ki: 
bk etmemişlerdir. Bulgarıstan ve Türkıyenin Berlindeki btiytlk "Sovyet kıtalarının Polonya 
l>oguda. iePl edilen topraklarda. elçıs · B G ede ·ıe .. · t" • . . sınırlarına yaklaşmakta olduğu-
P<>lis vazifesi görmek üzere da.- · ı : er 1 goruş ugunu nu kaydeylemiş ve "bu olay. 
hi k tal Alnı . soylemıştır. 
ile v~rme~tir anyanın emrı- Büyük Elçi Von Papen siyasi kendi başına, memleketim için 

Bundan dola:yı. u-1 Bon Al- mahiyette olan bqka sorulara hesaba katılan bir mesele teşkil 
AA&& s cevap vermemiştir. etmektedir,. d miştir. 

IDaııyaya verilen &V&IUll ödeme- Papen'ln Sofyada fıMnaslan ______ __;;; ____ _ 

nı~. ku:surıu bır adam gıbı gıt- tyı malümat alım mahfılle- Rı'om davası 
mektedır. ı ı..,.,.,t,,.. h be ıe ·· Alın 1 Bul tanın re ge en ~ ar r re go e, 

• an ar,. garm ve Von Papen bütün pazar güntinü 
l>ogu cephesı~elti harbe do~- Sofyada geçınniştır. Burada 
dan dog_ı-uya ı tirak etmesı ıçın birçok hükumet erkim ile gö-
ISrar ediyorlar. 1 

Bundan başka BerHnin Bul-~~ 

:ri;!:~rki::~~ ~ DENİZLER DE 
lirtiler de var<iır. Bulganstana 
kar ı bir Tür!t tehdidi kkında 
Sofyada gülünç fj&yialar dön
mektedir. Bu, gerçekte, Bulgar
lar tarafından memleketler-mm 
Rusy y karşı pas f har kctle
rini ur g termek ıçın y pı
lan s ça hır teşebbüs olabilir. 
Bu yı ann başka b r tef ır ni 
de ımkansız addetmemelidır: 
Cenup Rusyası kadar Türkıye 
de Alman ihtıraslannın ve Al
ınan str.a.tejisınin yolu ti.zennde 
bulunmaktadır. 

RUSYA'DA 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
caret gemısı muhakkak olarak 
batırılmıştır. Diğer 3 kruva.bör 
biı portido muhribi ve 3 ticaret 
gemısi hasara uğratılmıştır. 

Sırte körfezinde cereyan eden 
savaşta deniz kuvvetlerimiz bir 
kruvazore ve iki toıpito mulırı
bine ısa.betler ka.ydetmışlerd r. 
Dığcr bır düşman birlıgi pusu
da bekiıyen deni2.a.l.tı gemıleri
miz biri tarafından torpıllea-ı 
miştir. 

Doğu Akdeniırıde tayyarele
rimiz bır İngiliz deniz te3Jtiline 

c .. 1 tarafı 1 ınoı uyfada) hu um ederek orta tonajda bir 
tünde fidaetli && q1ar oldugu knıvasöre iki torpil, büyük bir 
hab r verılmekt dir. Lenıngrad torpito muhnb ne de bir torpil 

h de k d ed isabet ettimnl(I t'dir. 
eep ın ı gun evam en Berlın, 24 (A.A..) - Alman 
'bır muharebede Rus kıtaları ılk 
Alman Blocöhou 'unu bazı nut- başkumandanlığı. Alman deniz-
ratyöz yuval nnı v daha altılarının Atiantikte ve Ameri
ka ustahkem olrtaları aptet- b kıyılarında 13 cliifunaı> tica
m lerdır. Almanlar 800 Jdıti te- ret g · ni batırdıklarını bil-
lef t vermişlerdir. dırmektedır. 

B gün Londraya gelen haber- -Bundan ba.ı;ka Alman hava 
le e · re Moskovanın batı cenu- kuvv tleri İtalyan d niz ve ha
bunda önemlı bir d miryolu ka- va kuvvetleriyle işbirliği yapa
vu k noktası olan Bri sk bu rak lılalta istikametinde yol .,_ 
kes deki Rus ldiW ıwvv t!en· lan bir dflfman deais llaft.leaini 
nm doğrudan d ~ya tehdıdi ypk etmiştir. 
altı dadır. üll' kuvv U r inın Nevyork, 24: (A.A..) - lqi
bu ır var lar.mın etrafında liz Denizcilik kaynakJarmdan a-
hareket yaptıktan bı dır lınan bir habere göre. İngililı 
tedir Moako a Cuma gunıi - hava kuvv.etleri, Trablus d y-
rovkayı zapteden Sovyet kuv- lannda 13.098 tonilatoluk ltal
vetl rin'n Alınan muvasala hat- yan Vortorya vapuruna tam isa
tına karşı bir mu va akiyet ka~ betleri kaydetmielerdir. 
r.andığını haber veriyor. Vapur, yanar b'r halde bıra-
Moskovanın iddia ettığme gö- kılını, ve muhakkak &l'ette 

l'e ı:;on 10 gün zarf.ında Kalınin batmıştır. 
böl esinde 12.000 Alman öldü-
rillmüş ur. Japon deniz kayıptan 

Alman resmi tebliğinde deni- Vaşington, 24 (A.A.) - Bah-
liyor ki : .. riye nazırlığı haberler servisi 

"Kerç yarım adasında. ve Do- Avustralya ve Amerikan kuv
lletz kesiminde hü umlar pü!\- vetleri tarafından Uzakşark har 
kürtülmu,,tilr. Do ç ki dllş. binin başmdaırberi b8:tınlan ve
lb&n hücumlan daha kuvvetli ya hasara uğratılan .Tapon ge
olarak. de&tekleıımiştir mileri yekfmunun 183 olduğunu 

Al mantar, mahkemeyi 
durdurmak istiyorlarmış 

Londra, 24 (A.A.) - .Amiral
lık dairesi birinci Lordu M. A
leksan<ler "harp gemileri hafta
sı" münasebetiyle radyoda si>y
ledigı bir nutukta demiştir ki: 
Karşılamamız gereken ağır 

tehlikeyi küçümsememeliyiz. Bu 
agır tehlikeye karşı koymak i
çın gemi ve yıne gemilere ıhti
yacımız vardır. Sizlerden gemi
ler içın saymadan paralar ver
menizi istiyorum. 

Ağır kayıplara uğradık, fa
k at bu kayıplar kaynaklanmız.. 
la m kayese edılirse muvazene
siz değildir. 

Londra Büyük 
Elçimiz 
, ... tarwf\ 1 ..... •:rflıdlt) 

kında uzun malUmat verdik
ten sonra diyor ki : 

"Bir Türk kaptanının oğlu 
olan Rauf Orba.y, bahawnm 
yolunda yürüm~ ve meslek 
hayatında parlak muvaffa
kıyetler kazanmıştır. Orbay, 
1ngiltereye ve BirJeşik Dev
letlere yaptığı seyahatlerle,, 
nuari bilgilerine pratik tec
rübeler ilave et.m.iştir. 

Yeni Büyük EIA;i ce88Ur ve 
şeci bir zattır. Kaptan ola
rak denizlerde gezdiği za
manlardan kalma bir konuş
ma serbestliği vardır. Sul
tanlann zulimı hareketlerin
den hiçbir zaman suçlanma
mıştır. İngilizceyi mükem
mel konuşur. Deniz kuvveti
nın derin manaaıru müdrik
tir. İngilizleri ve Amerikalı
ları sever. Uzun müddet İn
giliz - Türk dostlıığunwı mü
dafii ohnuştur." 

bildirmektedir. Batan veya. bat
bğı tahmin edilen harp gemile
ri 35 tanedir. 10 harp gemisi 
haıara uğramıştır. 113 ticaret 
ganiai batmıştır. 

Alman taarruz tehlikesi ne 
karşı seferberlik yapmış 

Londra, 24 (A.A.) - Deyli 
Ek pres gazetesmin harici siya
set muharriri yazıyor: 

"İsveç, Balbk sahili boyunca 
yapılan mühim miktarda Alınan 
tahşidatımn te kil ettiği tehli
keyi uzalda.ştırmak için tam ser 
ferberlık ılan etmiştir. Alman
lar bu sahile askeri kıtalar ve 
paraşütçü miifrezeleri taşıyan 
nakliye tayyareleri yığmıllar
dn. Stokholm hükfuneti bunl&
rın ilkbaharda muhtemel bir ta
arru1..dan korkmaktadır. 3 haf
tn evvel ba lıyan bu eferberlik 
İsve ·n imalinde başlıyan 
bilyi' k manevralar bahanesiyle 
yapılmıştır. 

Londrada resmi bir s .. zcti ba
na İsveç gafil avlanmıyıcaktır,, 
dedi. ç 

Haber Aml8ı-::: tn 1 
Stokholm, 24 (A.A.) - iyi 

habe" alan !S\ nıahf "ri, u
mumi seı r.berhk yaı ldığına 
dair olan yabancı haberlerini 
yalanlamaktadırlar. nA .. e echl
dıgine göre, büyı\k kış manev
raları plan g ğin e Ş bat so
nunda bitmi ve bazı ihtiyatlar 
harbın başındanben her sene 
sonu oldugu gibi sılfih altında 
alıkonulmu tur. 
~~ 

Müzakerelerin nihayet
lendıği hakkmda Lon

drada matümat yok 
Londra, 24 (A.A.) - Vişi ile 

Vru ıngton arasında müzakerele-
rın ııcticelenmış oldugunu ve 
Bll'l ik D vletlcre memnuniyE!t 
vcricı teminat ita cdıldigini bil
diren haberler hakkında Lon
drada teyit mevcut değildir. Bu 
haberler, ayni zamanda, Şimal 
Fransız Afri.kasına Amerika
dan yıyece.i< göndenlmesine ye
mden b şlamnış olduğunu da 
bildirmekte idi. 

Irak • Çin dostlak 
maabetlesi 

Bağdat, 24 (A.A.) - Bilin
d'ğı gibi 16 Martta Bağdatta 
Çin \ e Irak hükumetleri arasın
da bir dostluk muahedesi imza
lanmıştır. Bu muahedenin mü
zakerelerini Irak hanciye nazı
rı Doktor Abdullah Damaliyi ile 
Çinın Tlırkıyedeld orta elçisi Dr. 
Ç ng yapını lardı. Doktor Çang 
bu arada Türkiyeye dönmüş bu
lunmaktadır. ____ ,, ___ _ 

Pasif~t:'te Amerikanın Yuna· 
'(B~tanıft 1 mi sahifede) nistana yardımı 

Piu civarında bırkaç yüz Japon Nevyork, 24 (A.A.) - Isveç 
O"ldUrm;;c:.tür. ~ bandıralı Sıcffia vapuru Yunan 
Bırmanyadaki durum hakkın- Harp Yardım Kurumunun ver

da Tokyo radyosunda verdiği drgı bir habere gore, Yunanis
bir demeçde Yoı ı Savıcı.hata ez- tana un, tıbbi müstahzarat ve 
cümle demiştir ki: vitamin götürmek üzere ça.r-

Rangoon'un teslim olması şamba günü Nevyorkta.n hare
düşman ıçın Hindistan ile Bir- ket edecektir. 
manya arasındaki muvasalala.- Gemide 2150 ton un, 10 ton 
rın muhafazasını çok gdçleftir- tıbbi iliç ve 500.000 vitamiıı 
miştır. Büyük kayıplar uinr komprimesi vardır. Bunlar Yu
yan düşmaıı kıtaları şimdi Bir- nan halkına Beynelmilel Kızü
manyanın batı şimal kesimine h ın kontrolü altında dağıtııa
kaçmak içın teşebbüsle yapı- caktır. 
yorlar. Eairlerin se.yısı durma.- ~===ı=:e~~Sll!:::ııacı~~::ıı=ı:~e~,.. 
dan artmaktadır. tir. M'i.ittefiklern yaptıkları tah-

Japon ~areleri b sabah, rıp edici hava taarruzlarından 
biribirini takip eden d ga ha- dolayı Japonlar bugüne kadar 
linde, Port Moresby'yi bomba- pel.az ilerlemeler göstcrebilmiş-
lamışlardır. le dir.,, 

Avustralya hava n ırı, A- Çlır'de: 
vustralya pılotla.rmın . · tleri Bır Çin t.ebliğinde bildirildiği
daha fazla olan Birle.'}il A.meri- ne göre, ~Japon kıtaları Ku
ka tayyarelerine alı'lm k için antung eyaletinin bir bölge
gundi Amerikan savaş tayyare- sinde karaya çıkmıştır. Burada, 
si filolarında çalıştıklannı söyle- Çin kuvvetleri ile .Japon saldırış
miştir. çılan arasında şiddet1i çarpış-

Sıdney'den blldirildiğ ne gö- malar devam etmektedir. 
t"e, Avustraıyadaki Çin elçiltği, İlk İyi Haber: 
Çin konsolosluklarına, Japon- Japonlarm Yeni Ginede gir
larla kanşt:ınlmamalan için bU- miye muvaffak oldukları yerle
tün ÇinliJere hususi bir kolbağı re müttefikler tarafından yapı
verilmesini tamim etmiştir. lan hava taarruzu daha. müthiş 

Bir Japon deniz üssiludeıı Do- bir hal alınış ve müttefik mil
mei aja.nsma bildirildiğine &öre. ıetıer i~n ~ektıen iyi olarak 
Japon birllW.eıi dün sabah Sa- ille haber Yeni Gmeden pleeek 
lomon adasında Karola Har- gibi görünüyor. Port 'Moresby-
bour'a çıkmışlardır. den gelen eon haberler, Japon-
Ymt Ginede: lann ılk muvaffakıyetlerini çok 

Melbourn'dan IU malfımat ve- pahalı ödeme~ olduklarmı bil
riliyor: "'Mfittefik tayyareleri- dirmektedir ve Japon kuvvetle
nin Yeni Gineye yaptıklan taa.r- rinin §imdi pek fena durumda 
ruz çok büyük neticeler vermiş- olduğu muhakkaktır. 

(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 
Stafford Cripps'in ziyareti mü
nasebet le demiştir ki: 

Sir Stafford un beraberinde 
getirdiği teklıfler hakkında hüh
mümuzü vermek için bekleme
mız lazımdır. Hint v ya. Bntan
ya ıdaresı tarafından yapılacak 
olan her türliı intrlkaya o1un e
ye ikadar mukavemet edeceğiz. 

Almanlara Göre: 
Berlin, 24 (A.A.) - Yan res

mi bir kaynakta.n bildirilıyor: 
Berlmin siyasi kaynakla.rmm 

fikrine göre, Sir Stradf ord 
Cripps'in Hindistanda gar.eteci
leı e yaptığı demeç, vazifeainin 
Hindıstaw lmı,l&ratorlugun mü
dafa na kar.ıştır ak ve aynı 
zamanda lmparatoduğuıı bir 
paıçaaı olarak alıkoymak oldu
gunu teyit etmektedir. Cripps'in 
istediği sudur: Hınthleri bir ek
mek kabuğu mukabilınde ateşe 
$Ur.mektir. 

lnhiliz bahriye 
Nazrn 

lniiliZ donan mas. nın 
karşılaştığı müşkülatı 

anlatıyor 
Londra, 24 (A.A.) - Röyt:er 

ajansının diplomatik muhabıri 
yazıyor: 

Rıom d vasında harpt.en Fran 
sayı mes'ul kılacak bır hUlrttm 
elde etm yi tlnııt eden Almanya, 
muhakemeyi inzıbata aykın 
bulmaktadır ve d nen ayı tara 
gore Alman buyuk el i muha
kemeyı durdurmıya v ya hıç ol
mazsa 9"izli yapılmasını temine 
çalışmaktadır. 

Taymise göre 

Müstakil öunya 
tkonomisi 

Londra., 2i (A.A.) -Taymıs 
Gazetesi baş yazısında müstak
bel dttnya ticaret ve ekonomısi
ne temas ederek bıll ass ~yle 
diyor: 

Yannki dünyada kazanç mak
sad yle yapılan pazarl k ortadan 
kalkmalıdır. Onun yerine, müş
terek gayelerimize ula mak ı in 
gereken iR birli - i g elidir. 
Harpten sonra, ne Biri s•k Dev
letlre, ne İngiltere ne de dllnya· 
nın geri kalan mem eketl ri ı:ıir
k tler, tröstler. karteli ı ara
mnda. veya inhisarlar şeklınde 
tatbik edılen usullerine ri dön 
miyeceklerıni bilıy.orlar. ihracat 
piyasalarını kendi mallarına 
kazandırmak için kullanı an 
"prim,, silahlarından vazgeçile 
cektir. 

Mısırda seçim 
(Bal tamfı_ 1 inci yfada) 

110 u mnhalefetaiı &~. 
Ve umumi kanaat Vatt hükiime
tinin çok büyük bir çoğun! -
sağiadığ:I merkezindedir. ~ 
partillile Liberal partinin res
men istinkiflan halkın seçime 
ilgiaini aiyadeaile azaltmıştır. 

~ 

Youa: A. C. Saraçolla 
• 
1 lkbahar yB!ltlaşb ya, (hani 

havaların gidişine bakıla· 

caJt olursa. bahar yaklaşmak 
§Öyle dl11'8un, galiba. la§ yemden 
bialıyacak gH:ııi görüniıyor) Y1M 
mahut haberJer aldı 'dü: 
Fil8ıı Kafdajıa& saldırmak çi.aı 
Türkiyeden geçerae. •• Falan Pa· 
tagonyada daha faal tııir rol oy· 
nama.le için Traky.a.ya inerse ... 
ka.bilinden bal' sonuna. uymaz, 
kaleme. hesaba V6 kitaba. hif 
sığma, aiMıkabuJc dedikodulu. 
biribiatl takip ediyor. Bunlana 
adı da gftya propagand111. neşn· 
yatı. 

Türk topraklan kervan. yo
lu, Tür.k. Trakya yolcu ham de
ğildır ki aklına eaen geçsın.. h Y· 
di d yen gelip konaklal>ıu. e
reden geçiyor, nereye ini orl r? 
Daha geçen~ Türkler namı· 
na ao& söylemiye en sa:lih yetJi 
ağız, )(illf Şefimi&; 

-- Harp dışında kalını ça.U,. 
şacağız, ırnızi a zenli eoe
ğis ve eğer hupten kaçınmak 
mümJuin olınazaa, vatan 
nu şerefle ve hays·yetle ödı 
ğiz.. Buyurdu. Ayni ebahetıi 
ve erkek : 

- M mleıket ordulanw da,i. 
ma ayak hazır ve uy ık tu. 
tacaktır. D'ye Türk yurdunun 
en hücra. koteame k r bütlin 
uf aklarında çınladı. 
Pro d laveremnı 
harbı int:ri asının sam 
dan u yürütme k k k o 
tem z, d ve billw- kadar 
berrak dunımWDuz karsısında 
kalp metelik kadar kıyın t yok
tur. l ti kım sadık. d uk· 
la.rımıza lıyız. Yurt to ra.k-
lanna, hangı taraftan tlirlle 
gelsin, b·r taarruz yı.ld ka.-
d r çabuk b·r mukabele kar-
şılanır. Kavga aramı ruz, lir 
kin ili k.wga m diye 
gırt.lağımı• a da, 
Hudamıa sa ıhp yumrugu alıa
lanmn art.as a indireceğ mı. 
de zerre k dar üpheleri olma,.. 
malıdır. 

Türk toprakları kervan yolıı 
Türk ·ııeri yolcu hanı kür 
ki, aklına men eçsiıı. haydi di
yen ıp k n . U' ka!'ll 
milli toprajmuzı ç.tğnemı e yei
tenece ler her şeyden vvel can
larını baç olarak ,·ermeyi gö :e 
aldırmalı, ondan sonra yola çık
malıdır. 

Nereden geçiyorlar, nereye 
iniyorlar? .. 

MihYer aereye 
aaldıracak? 

(Baş tarafı l incide) 
Suriye obuası çok muhtemeldir 
İran petrollarına bur d u gıdi
lir. Deyli Meyil M h'\;er Pl nının 
Orta Ş ktan bir kıskaç hare
ke ı le ln liz imparat.orl'llt,Ö-Unu 
boğmak ayesini giıttügtiniı .fa. 
kat Müttefıkleıtln iaşe ve ikmal 
işleri iyi gittiin takdirde Alman
ların bu gay irine eri.şemıy,c ·k
leriııi yazıyor ve iliv.e ediyor: 
"Mihverin 1942 par.olasl: "Ya 
hep y.a hi tir.,, 

- Yalan söyteıuediğimi uhı 
tanruma aorank ogrenebilır-
ıin ! 

- Allah sizi de, ulu taıırınw 
'1a kahretsin! r~rr MUM.Sil 

re döndü. Ytizünden okunan he
yecanı kimseye göstermemek 
için o p insan ara.ana çıkma-ı 
dı ... 

Er1&i gün un~ teli.ş ve 
heyecan uyandırıcı bir haber 
duyuldu. Bir anda sarayın her 
tarafını kaplıyan bu haber, Ku
sanın da kulagtlla ulaştı: Sahra
da, ömilldüğil yerden uhra 
kuelari tarafından ~ par
ç•••DM1 bir ceset hulunm111 Bu 
ceset, zengin bir Mısırlıya ait
miş.. Zengin MJaırtmuı ancak bir 
lsratıt tarafından mdtirftlebile
ceği fikri ileri sUrillüyormuş. 
Katilin bulunması için mı bir 
U'afjltırma it·ş'vnlf ve liddeW 
tedbirler alınmlf, 

Bu n Matinelerden 1 ,.,.._._. Nf7l {JllA ttibafoen : MunniASIREN ve y AL~ 

ÇEMBERLIT AŞ S NEMASINDA 
( Bü,ok tedakirllkla yal ruz Sinemamızda) 
BıiiUlıı dnüllere ııudet q ıftaabı arölıw:ak. her lralhde lllıiwft 

ilAbl destamıu yapgcak ç.tim ı, ahlaki aençlik ilıru 

- Kendine gel ey yabancı! .. 
Bı bu diyarın sahibı ve efendi
llyız ! 

N demek iati oawı? 
Dem ısted şudur: 

İşiını• karışmak ~ya.han
cıları yaşatmayız! 

Bu sozl rı MusayL da. &Oy
liy lir misin'! 

Musa ulu taıırımlZIR g<ıE
beb ğidır; f t hızını uaen
lnı e ü.küm ..ıuw d dir. E
ğer bır lsraıliyi müdafaa et.üği
ll.i duyarsa ulu tanrımız g0zbe
beğı lılusayı da kaWıredıer. Ma.k
Badınu anladın zannederim. 

- ~er benı bır yabancı ta
IUmakta devam et.mit olaayduı 
leni ade insafa davet edecek
tim. Fakat am. bellim Musa ol
dugumu biliyoI'8Ull. Bunu ziın
llen itiraf ettin. Şimdi Pira.u
llun gözbeıbeği Kuaa sana eımııe
diyor: Ba Z&lfa.Dıyı kendi haUn
cie buWap bunldml gideceksin! 

ııı.rJı, gület*ı tıir bhkatta 

l&wıUa: 
- Mn•mn muine itaat edip 

bul'&da:n gideceğmı; fa.kat Şll 
tarata değil, m tanıfa ... Çi1Dkü 
bu tarafta uhı tammmuı sara.
tı var! 

Mısırlı, bu 80 en ıle Musayı 
~tan aÇıja iyonlu. 
•wc Musa, ...... -nun endisi 
lıakkmdaki kulak 
aaınıyacağını, 
~ c mlıra 
bıiın kor . Y r 

f....,.....~_..,~,.__N_a_k_._ıı_v_e __ ik1_ib_a_s_h_atc_k_ı_m_a_h_fu_zdur , ....... ....-ıP ...... ..,...\ 
- Artık bende çalılmıya ta

kat kalmadığı ıçın Ya. Musa.! .. 
Eti gUndUr agzıma lokma gırme
dı. Susuzluktan dudaklarım ku
rudu. Hasta oldum, zayıf düş
tiım. Bir sahrada rahatça gebe
rıp sahra 'kuşlanna yem olayım 
diye kerp'ç harmamndan kaç
tım. Yakalanmamış ola ydUn, 
başıma bu felaket gelmezdi. 

- Dmnek bir sahrada aç ve 
susuz ölmeyi rahattık sayıyor-
sun? 

- Yalnız ben mi Ya Musa? 
Böyle rahat ölümü bütttn Beni
İlll'ail istiyor! 

- Shıe yiyeeelı, içecek ver
miyorlar mı'! 

- Veriyorlar, amma, iki veya 
iç gönde tir.... o da cloyumhık 
değil, tadımlı'k .. Bizim için yo
nılmak, basta. olmaık yasak ... 
Cm çekilir halde bile olaaık ça
bimlya meaburuz. 

)(Ul1&, tarar lıbmlıya döıı

dii: 
- Bu zavallımn aöylediWeri-

ni işittin mi'! 
- İşittim Ya. Musa.! 
- Doğru mu söyl:ü.yor ... 
- Benim yanımda y.alan aöy-

lemek haddine mi dtişmilş? .. El
bette doğru söylüyor. O soyle
dikçe benim koltuklarım kabar
dı. .. 

- İftihar mı ediyorsun? 
- lftiha.r etmek hakkım de-

:iC}in az şeref midir? fle.r halde 
mükifırbmı görmeliyun ! 

Mnsa, son derece hiddetlen
mişti. Kimtah Mıauiıyı bir w
ruşta öldürmemek çın kendisini 
ror zaptedlycmlu. Nihayet öfke. 
sim yenemedi: 

- Al mtiklfa.tını mel'un! 
Diye haykırarak MlSlrlımn 

göğBüne şiddetlı btr yumruk 
indirdi. İii yarı Mısniı, kendisi
ni sırtüatü yerde buldu. FaJta.t 
gözleri açık olduğu halde sema
yı göremiyordu. Çünkü zalim a
dam, Musanın altı batmanlık bir 
gürz kadar ağır olan yumruğu
nu yiyip yere dt1ter düşmez ce
hennemin yolunu tutmuştu. ö
len bir adamın gözleri, açık ta 
olsa, semayı elbette görememi. 

gerçekten çok tehlikeli bir du
nımda. kalnı~t.ı. EfeııdWınin öl
mesi üzerine kendisınde fev&a,. 
iade kuvvet bularak ayağa. kal
kan lsraili, Musa.ya. y~ et
mek liizumunıı ~; 

- Ne düşünüyorsun, Ya Mu
sa'! dedi. Kplmhat Jl8lıde değil 
kı ... Canı pek olsaydı da bir 
yumrukta geberm.eseydi.. Kork
ma! Benden sır çıkmaz! Keşti 
gücfun yetseydi de domuzu ben 
öldürseydim! 

Musa, kendisine teminat ver
miye v.e yardım etmiye çalışan 
tsra.ill'ye yerdeki cesedi göster
di: 

- Ya bunu ne yapalım! Ge
rek benim tara.Omdan, gerek 
bir İsrail oğlu tarafından öldü
rüldüğü muhallkak ~ 
cak mı? 

- Cesedini bulamazlar li. 
- Nasıl bol1111Mtshar! Heriftn 

ölUaU meydanda. .. 
- Ces8lii. Jra~ lko

lq ne var Ya. JIDD! "1 aaJın.. 
nın kumlal'l, laByie ylz bin cese
di .kaybedecek bdaı' bol "Ve de
rindir. 

dö ~ım ın 

d - ğil mı Ya Musa? Ulu tannmı-
za ta.yık bır kul olmak benım 

Musa, yerde hareketsiz yatan 
Mısırlının üzerine eğildi. Elleri
ni, yüzünü, göğsünü ve ayakla
nnı )llOkladı. Öldüğünil anlı1-a.
r'&k ya.ptığı ile pişnaıı oldu. ls
temiyerek, elinde olmıyarak bir 
cinayet iştemişti. Bu cinayet 
meydana çıktığı takdirde zorlu 
bir vaziyet hA.sıl olacaktı. tı'ira
wnun bu cinayeti hO§ gönniye
ceği ıüphesizdi. Yapılan tahki
kat neticesinde 7Alim Mısırlmm 
neden öldUrdüğU anlaşılacaik; bu 
suretle Musanın Beniısrail dos
tu, h tt1 Beniisrailden olduğu 
öğren.il k ve me bur · ence 
oda.suna bır kişi daha gönderi
lec kti: Musa! ... 

tstikbalm bü.vUk peygamberi. 

lılusa., .u.tm MyJıe ~ 
düflbıUyordtı. t.ram'nhı de ay
ni fikirde oldutumı a~ce 
hiç tereddüt etmedi. Hemen sah 
rada bir çukur kazdı ve öldiir
dUğti Mısırlıyı götürüp o çuku
ra: gömdü. Sonra atma bindi; 
tsralli'ye de orada durmaması
m teml>ih ederek dört nala aeh· 

Bu ha.her heı-ke& için miihim• 
f aıkat Musa içm mütıhiiti. Çuku
ru saıbra ıw.ıiaA tarafından agı
lamıyacak kadar derin kazmayı 
akıl edemiyeıı Musaom ijlediği 
cinayet gizli kalmamıştı. An-

ELMACI GOZELİ 
( Türkçe aözlii • Arapça ıarkılı ) 
B. & C. ROLDE İlk filmTüı~~- b• bul So rı, 

ray ..w.u: rolil oyn yan 

Mwmn • lltişiik m~ A Z 1 Z E E M 1 R 
aarl hay tın 

zu . H rl ı 

en cazıp a1-
esıeıcı11Ct:~. • ut nal eri 

ruh okşayan bi• müzik. 

cak bu ci.ııqetin faili henüz bel- Yer bulmak icin biletlerinizi e~-elden aldlrmı&.. Ve lıitfea tam aeans 
li ~ Yapıl.an tahkikat ve watlerinde tejrlf ediniz. 
alınan liddetli tedbirler netice- l&Aveten RukU MUtEY MAUZ - M ~ K 1 TER z 1 &inde cina.yetin hakiki faili de ,_ _____________ ıliıllllİIİılllİIİİİİİıİİIİI-· 

meydana çıkıırsa Xuaamıı ~ .-,.•••••••••••••••••••••-...' ya1ı yür.de yüz t8bUJm'8 ...... 
cekti. Bereket versin, o gün Fi
ravun sanşda değDdi. Maiyet 
erkiııı ile birlikte başka bir 
şehıre git.mitti. Eğer sarayda 
olsaydı, g6zbebeği MUBayı hu
suruna çağırtır; onun teli.cılı ha
linden, heyeeanlı yttzttnden şüp
helenerek ''Bu cinayeti mntlakB 
sen i lemişsindir" diyerek ya
pacağı fenalığı derhal yapardı. 
O gün Firavunun başka bir şe
bire gitmiş olması, Musa için 
Allahın bır lUtf idi. Musa, Fira
wn .. .. ey. kadar, ümrin-
d i h be · a.tabilır; bu 
su e üpheyi keıJ<liBinden u-

".LA KONGA,, .. n un.-.....Z kahra"'9l, Mel._.. en tlııll& ,. .. 
a&.n .-ı.M, ....... pNN&erinin en fala ........ , tıalld .. ......_ı 

MICKEY ROONEY 
CEciLA PARKER ve LEwfs STONE 

1le beı'.abar ffNkaJAde IRr taczda ~ 

ANDY HARDY KELEBEK 
QıutÇLIK, Nq'E, HJ.8 'Wi H5Vu..ul F&l..M~ 

Yann alııam 
SARAY s·nemasında 

zakl tırobilirdi. (Arkası var) .. RiD'J~. 
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' mek istedi. Avnıpadaki t.ı>- ~ ı~eeeleld de te.viye edilmit _ar al, ller ...... _. '* hP-echr. Tiril J&I glrC!ll. eeki büslerde, er ftYa geç mmaffa. olacak! 
t.Olhıta r:= RomahJarda ve Yananı Kadim- "'"'~ -'A- -uı-~ ... _, __ ... ,_ ~- Plan, rak.amlana bel•htin-~=. ..... .. ~ ........... -a- de - ..... IAo,,.. ~ ..ı...'W'""-. Tama- -.,~ _.,. _. .... uuu..,. .,_ n-
~ r-~ ı~ ~ "~" ..-~- raber • ı...a-ı...a8 ı..AL.&-1yet '-~ 6'lıen ır.unıet oluyar: Deniz yolla· 

~- manenalara bff!edrlar", St- mile tm..ı.ı..-ı. bir y .. & cQreli- • .n.Auaı....,. .uaaUJU ""7'" 
- """'"?' • -~ 408 min edllemeyiti ~ Af- malannda 9lniyetten eser kal-
cııbnothı, iklde lJir ellerlDl yere dil'. rib yakalarında, tam blr bap- mıyacaktır ve kara cepheleri 
Wl'U7'>1".. Blr keklik ıti 8lÇl'I- Mı 'l'tirt Yal gih'ell, yağh J'J gôet.er:ilememiftf, takviye edilmeyince aututa :mah 
7r.rak hasm•nm etrafmda eğil- mermer tat üzerinde ve, yağb Bagtbı için harbin iki em& kbı olacakhırdır. 
bÜi bir tarzda ~ yap- rieutl& kispet &yakta yapdazı bir de WI cepbnt ftl'dlr. mı.. Anglo - Sakpoplv durumun 
)'Ol'du. Katiyen lauml7le ne el mahinne gthettlr. cepheler, Asyanuı tesbirine ve britik olduğunu saklamıyorlar: 
ele ve ne de e1aee emeye pimi- Yam eınelce yağ süreli. Tark Mtıtteftklerin mUarebe tanul· A.kdmis üaleliadekl yığınaklar 
)'Ol'du. Yörük de, beemm• Uda- ler tvatmdan yağlı menns tat m elde etmeleri :maUadJJaa ma- Orta Şarkta hedefler arayacak
tım ~ bl'll t.etlkt.e 1 1 inde 7&JlıllU'dı. Bu, tan gtl- tuttur n.._..ı_ dUn larchr. MılllJ' - Ubya mmn neye 
'"1) ..... ...-..ln ~o bıdıar be- J"el ~ IDıcedir .. Ve, her gtlrefin • .uunwa hedef 1'ıe. ya 
-~~ ld _... tll1- teırktnde mebaret. aeıkA, 118t•hlr IÜ:iDJel'iDtD ~. 19'10- mal olm'8& olRn. müdafaa edi-
~ ._.__ ~ .....__ 1111- avqbr n-- llir 71 Mferi prtım d&r bir---- lecektir. Bwnm ~ Nil ordwnı, 
tan &katmi me~ •• ...,.... ;;.;;."-de bu ~~ kb- da ı.11.,ıa ve biUi. 191'-18 'bitin giiçlükJere rabnen, talı:-

Çlngeneler, claval. ......ıanaı a-..-a '---ı.:- ~- .a..., harp .. f..... """- ~ıms•.-.a&r .... vu,4.,... ..,_ lllenldar tlil" Mwa. De wrup ça- aebnjpba Bu. gtiı.. terbiye .....-ulll'C .......-- '-- a ..,- u3V ııııuı ~ ' .A ., .... w., .. -
byorl•, Udde tıir ~ •trnn'DCIMı a,,meti ft?'dlr. Bil- tinin ... tiJkeJeri aarwaj1nı mn, eon üss\l tefkU etmek bakı
m. getinaek igiıa danJeu çın- ı.wa, ati m1ftw IÜl'eli ol- ıreetlnalıer udi. mından, ( ld~ bahmdurulmuı 
,.e ~ydana krııdar ylrlyor, duAuDdaa iaap ts~i iiMrin- Bu harpte~ Mnttenk· kati biı- nt{.-cburiyettir. Atlantik 
peiblıvaalaruı ~ plenık de mu..irdtr. Bu, pldldeki yağ ıere bir haa tayini imklnsu.dır. :Meydan Muha~l •yJatının 
hl&lt w, aarp1t toirmalr atıyor- ,... ..,.._~Türk· K~ iti kutpu muearaa. ha· hiç değilse ualtılması kin ted-

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi ftrçalaymaz, 

. .. .· . ~ . ı. . • . . : ... , . . . . . . '' . 

)aindir llndıedir Ordularm rastl3'bğJ bir alınmı ıbr. Bllyt1k Oky~ nus 
... öftn8. döl,,, • .utı ..-.OD:-.,. lııi. -. ..... ,. ı.. ,.,. ... ~ ......... c1e dahlı, bil- eehrahın•n t'~ tfini ı&.'llle- K Aş ELER t 
llirimıojha, ninlef1e iç1nde)ıdi. liB Tltk _...... Jtı; · dw fevlda- ta.. bir lrlNctir, den~. rika iiw•.ir.cal!JUfbr. ~ .. il• 1tJı:i. 
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H nef.,.,_.,_. Y6rlilı Ati dedir. Çbldl .... ha)'Uta.... İtalya, Halwpataoı çevreliyen ddlizlerd~ tehlike elle bıi:u .• ,ak RAŞ, oı·ş, NEZLE, GR p ROMATIZMA Ml a:.... ,.;w,, .:ıı..ıı.. :...: -.&ı. _, __ L. '"-- ..... _._.__....__ -ı..a. Jı: ~·ı~ kadar bü .. üktilr. Fakat n ıi a-dıt canhydl. Jrjel- oC'IPOiiNı f'8ı'&J<D._ M ~ ~ ,_.. ~ WUJMr en, ..., .. ı. . 
...-ıı w ~ ılleıtc:i obıaam11 par, • de •11=•• ~ek wdtmaoa 11NM1UJ uplbmltı ıu:- yet, harı> ta telıliblerle dulu- Ve bOtOn .... .x.rılan derhal k99er. 

ı.... L.....a-- --~-'"'- V - ..a... _ _..._. __ ., .. -l de id" dw·. Yeni Dt\nvanuı saıu.~· i ve ~ 
ulaydl.. giı'Ef- a_-ueman- ---.. •-.. e, ...... aııı: mu-w. - w il 1• .1-· Sıhhiye VeWetiıım nıhe&tmı hw.dir. lc~bında günde 3 kA-!fe alınabilir. 
'dl. Y&Wr Ali, tMı kadar amb dunn 9"echkt&u wa çeki- AlmuJUKD, Uk öace, Anu- anayii harbe çalıflYOI'. 2· r.1il- --------........ -----------~ 
~ lir... pa batı kıJılannda kODtrol telli& yon iflçi ve ytlzleree mily.~hk 

Sieiıınoğhl, ti ' t•ultll ~ Beıter' puğUllUll ~ eıtmekta güttüğü gaye, yarım tahsi•t bu gtiçlükleri, but.ehli- ,. BEL FAM :ı 
DUlll vav- yavaş takdir etmiye tıpkı bir IMayn.n • .,... gi.-m. Mana emaiyetini i.uhsal et· keleri yenmek içindir. J 

~- - . dör But.ın Mboa ahnak Usttine _L Anglo - Sak.on orduı .. ı ı. he- BEL FA M : Sıhhat •e lçti-
......... a. gUreıJıi1l .• : p ft, me& V/! yeoi 9illh, vwta meto- nüz yı-"'"'•"'~""'r ve ".ün "'e"· j Mal MuaYenet. VeaMetbıı6n YfllL-
dtintü ~ "91m#'M takdirini Çl}rm•k .. Amaa. burdadar. Ve, duna. daywı·ak. Bıitanya ada- r·-~ "' ~ .,. aeıc ıascuk* ıe v0 ut wım 
dWı ui1ade ~ KUçillr. lN boiulf8P• ta.. ~ llit- t.o- •11& atlamaktı. tik~ büyümektedirler An:ı yurt 
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ı......... .;..,--ı bude programlan ~k ede- EKSfRDfR. Bir dt>la :kaDanmak-
Htn=M de~ yaptıyaa ."""",... • ....-.-. Karalu.da mubaorebe ha,.tı. bilir. ' 1 ıa cJldirütj Zfi7.ellf\7tirir, Yüzü-
m llllılröp ptrRlf*L y aın. Yö- Beter' puğtt .her vUit. kun&· :aa Anglo • Sak881l maamnıeai K ~ _.~- ~ 1 nüzde hiaıl olRn lur1t1klı1tları 
r4l1t dejtt; •t• 419 .......- •· 12biur1Mtir. Eltıi11 Wir. benamna, bet Y'I• yakındır Çin- au - , __ ve Y.aroa.-
llulfb. &--. • ..anıtle yw- Nnamıieyh a,..ı.tı wnaa Hler ve 9 &ydaa beri de ftualar n1na gellnoe, ADslo - ~80ll ka- ::~== ec:~ ~J' :.= 
eiığilli ~· O, ..... sündetik '9klile kapışır ... İD88ll, ,_.atJnaktadlrlar. Kad u.fer naa~e~ WJY'DClır:. has- bilınıiniJ.. Gü:r.el ve \orlflkau. bu-
patlatao e)'\lllUIN 1ıMr ._ ol- rürefill M için yapıyor! .. 8üa i- YUata ne Jrada.r teftırı.mll eder- mı ,. .. ~ 11e canevımlen.. ..... __ .... , .. ~ 

1 
,_ ..-...1. --cabna llitiJdi ~ çia mi? Yalnız pehlh'Ul jMıhti,,._ alr Cuae .-..ıp oıma ... ı .. ...,.en « ... a-

_,. .... ne J-r· ~ ele ~ . . ., ae et.in, gene piyadenin albıgfi- vurm . rtkaJar ~n 
Irat k~ftk bummın i - .J_ .. w,;mbi~ı. . .1 1 ~n beldmdiğilte ,pre, Uzak Her muh.Mip, ''Jlfthai ZafPI' .. 
almü milımkön değildi. o.yır, gureş r ttevı nu ca- n...;.., '-··~- . ı- h.wft. Ce hel diye k~. g.._u İ9P, ı· • B B L ~ A 111'1 • 

Si. -.:.-...-..1:'.a.., ı...ıM.uı.. ı..nmuı, dt-k><.liı. lns~ -ooeug~ Hlhl koru-ı =ı:"' ~~~~- -!.z_.~ ~-c.nıı~- .. ....,_ • .,._ ~ _......... -"""' kQrkm11yıp ~ ve kaıçnıa-ı kuJlanmalıdıı·. S.ıttııı Yt'l'ı: Bah· 
.IW'8el gibi bileğini ete geçinni- ~ bir ~ VMIİIUl, yok- bQ)'f* ~ heıidr. yıp dpraıµndır- çekapı, !ıh)l"deocık, Valnt Hen 
J9 -~yordu. Her ~ ı ~ Y.~ pmpiyon ~ .)..1 J1aıtıiia taliiDi mmıdadelri 1 Cacideaıi No 11 S H~ 
'mırnawe büejini elıe geccinnekl çuı değil ... Bu sebeple Ft'fflD ~ peeıktir, •yen- ~ · ' · · 
itıin-.Vatıbİ'I g&-Wtl)"Ol'Cl\ı. ha&yati olmut gerektir. Ve, bun- •-··, ,__ ~ .....__., -- ltAOYO PROGRAMI 

Y&-ik Ali, hMmına. bi~ daa ötürüdür ki Türk kanku- - - --.7• - - z A y t 
bptli•MIP'k için JD8De'VI'& ya- ~ gÜJ'efli şebeıt;erdir. , oepbei•iıtin bealmr 11iıai a6* 
-yoNa. o:---ıı.hı, bileği ele Ie"'renkferin alafranp gtireı!lin- bnlandurmaktadlırlar. Neı.mt.- 25 MART 46.A't · t34 ~nesinde Tıp F•ırutte.indf:o 
-· 9'>~ den ~h -"~· Bu ı..ı~ T--~- .... -.,.~ ı;ııll"'36 rud1"'"11 968 ••ılı huv•·- ws-aı...-........ tehtlMi olurdu. Kara· ıua aeıt. ..... .,~ .. m.. , uu· ..... __..--.,. .. ~, ....., • ..,,-~ 

b..mllta tıir dıe ~teknesi eti- IÜPef df4il... Payl1ı11ÇOlulrWr. ilan, ~ini lrapn*'nfı 'lw Jı&.. '1.80 Pr-.ram 18.&$ Kcıeutma nı :tayi ett\ln. Hilunij kalnuunıştv. 
,e bi roy~ vardı. Bu oyun bi- M buyurunuz! Ben, .eneleroe poı,_... ele1Bli lawtıaıi .aha 7.J3 Halıt 19.JO iartcılar S•flttMtln Ortron ı 
~ kapt1k'8.tı MOra ~ tırtbill a.lafran,;a gilt't"ti te yaptmı. Fa- orUn haaıl'la.mıfb. parçalar 19.30 Ajans 
olunurdu. kat nonl'9daa anladım ki. &laf.. Japonya, P.uifikıe bir enmi- '1.41 .AJ;ıns s.bcrleti ı A•kerlik işleri ı 

Çobtuı t.nn~ ovnmL eöyle- ranga gliretin ı.içbir kıymeti )'..t çenberi ~ eıderke, laer babtl'Jerl ıua Vecizeler _ _ 
tür: Bil~ kapa.r J.-....aµmM aajZ e- yoktur. eeydea ttvftl Asya tıopra.ld.nn- 1.11 &ıftf llt.M 'Hr1dUer 
Jım kaP'İ~;n kolun ltzeriaden ve DU.,ünmeli ki, Mldetı ..,ağı dit nerelere kadar ~ l*"Plar 20.11 ltlıdyo 
ba&m ka'rnuun \:e lra'h}Mmın üs- tulmak yoktur. 8'1, ne biÇ.ıJD ıU-j ni keetirmek güç olan ~t •- ı.ıı Erin ~tl ~ ı 
tib aen beline doğru 90ka raJı: reş? Böyle r~ olur mu ? Jn. hala.nnı p.raııti etmek emelin- ı 2.30 Pı otrıım l!eAI 1Hr M" rt 
Çf'lmdt ve. kıcınm üzerint otu- aaıı mücaddesinde mademki a-ı' dedir. O, Çinle -...,,mlf, fabt 12.33 Fasıl Sazı Oireniyoruz 
raral döndürüp tttkla atlatarak vaJdar da vardır, neden bunlar Uzak Hedefini. akları harim way 12.46 Ajanı; 21.Ge Koou;oıoa 
yenmektir Ru. oyun gayet ko- haıiç addol\uımuttu_c. dlğı illerden ve Mllwdaa uak- Haberlal 21.lf Jllıhaı 
Jayd&r .• Bilhaı-ısa kar kucak gti- Göreş mllcadele eaMına da-~ ~ ı.w, etaiıt- ıa.oo l'aıı11 Suı ..-ı:\1'1 
re.. e faıla iyle cari b"r oyun- )'&NDll.M& ve, :hayatiyeti olmu- tir. ıa.oo l'ı:cıp.m ı.•--tıielra.. 

•etiktat Aa. t..eı•ncletıl: 

Emekli Tabip Bınbaft Latıfi 

(829-76) Pf!k k.11111 bir :zamanda ııu
beye müracaat etmediji Wldirde j 
1076 sayılı kanun maddei .maMuau
na söıoe muamele yapıltk:aCJ ılia ~ ı 
luatar. 

* dur. Buaa: Çoöan te«nesi der· aa ı.ç panllk _Mriliyesi olur o-• Japonya. A..,.. llka..._ıltM ıus Daos lıllr- l.ı;:.ndoN 
k:ı. Y· ~mz kıı tbıerine otur 1lur- DUll! .. Kefere • ..._. böyle w umm~ eaginleriae dof- ~kNtnıeı •·• Mıms l'atih Aekef'HtC ....... .._: 

ken iı..;euye btole doğn AOkul&n 1'4ınttir uınlLu! na uanaeak ôMk- yan&m ıilh-ıJl.<ti Ziraat habef"t.-.rı P. As. Tetmen lıltıbnaet ot. l'ey· 
kol kaldırma manevl"&BlN, iyi J'akat OWlll ~ böyte wrin -..i l~ de Uak I»- Takvimi 22.45 Jllııoıln n aillah 311 (23111) na ...-,. .llMi· 

YP.J m.alıJ Zorlamıya hacet midir? Bilha•• Jl8i göıeşi bun- ======-===;:;:::=====-=;;;;;:;;======== _ racaau. 
yt ktur. ~mı manevra ile ken- lan. beuei' ili?. · ~ PNtll - ============= :.:;:: ::. :.-~· ~=~en~ Bllatçl ve Vatman Almacak 
e.r Bu, ttal koldan, dinektea . )'WUL.. 1'alr.at bİsİID Om.il dıe- J - ,., Tiı 
tutup uğ kol ile ~riye glıtirip djğimiz eKi peWi~ da- ,., .. ""' Eleldrllı, ~ .,,,.,,,.,, . v~ 11el 
:-~r:k:eı: ~~!ta c1a ~ ~ 4:.:me ..;":1

: 111ı1. llkı' <• lfl•t.fflerl u.,,,., JIBdtlrlBğbd~ n: 
WaDGa imla yere ~ken hu- Oku,_ b -. '* biıFttl p- Sdllınmıze bfılf'Ci ve wılmmı • 111ttlr. Kllbtli ,..-t1an: 
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· Foto Mqazin 
n Jncı ,..,.._. ta l!ılltııadntii Re

• bir portresiyle llÜaKi olartk çaktl. 
Boli.-un Dert Bahriyelisi - Mo

.. S.Jfası Glark Gebl'in hayatı ve j 

T. iş BANKASI 
Kiiçük ta•arruf 1942 IKRA ~I tB.Çlj 
Jıe .. plan 1942 ı ...... Lıllllb& -=- ~. l.1111 
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flqlDAL.•11: ..., , 

ı• a =-.. ....... ., 
1 ....... f Ma7». 1 AiaMcı8, 2 lkia- &e a ıtO , =- llOe.-- > 

~ tarihi•'••• Jalllllr . 
208 • • • =HM.-- ' .. , •• a =--- J mı havadan tlöndUrüp enıteeinin 1 yet enUl"ı ı• om '* .. ,.. ı - Tamt.ıhlaa ....... *le llllkası bu~ 

w iki oınusla.rmuı üzerine citMfl·; behledeyim: Keoa YUIM&f, Pa., ı - -.,u ı,M ten ..... ve ,..a 1a1tiaa ,..un o1mıyacM, 
l'Üp şiddetle vurmaltbr. Buna 1 n.e aelfıu.- ..... ~ s - Ollw ve,. ..... olıılttkh IMılHer biru da bes&P lııileeek, ..... 

..HoUvudun Yeni yWIHı StirliDc 117- j 

den ve Heddy Lamar ve I. Bennet -!·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Blftincmü ve ~ eski lıa-/ 

luarak~t.a ~ patl&tm I tör ~, OM DUll ~- Mis• OtJt•• kAıla 'Prw..,. Rerab& DaJredae nalnııcaa&rı. (IT5T) 
~onar. lliaöyle•e if'i, ıc ..... llefere ::::;::::::;;:;:;.:;:::::::::::================::::::================ 
Kar~ ~ Mni w, eiw Y_.: 

y .... bir pln.Ş oldUğundan te- - S., A..,.,.·da ı.idllı Yll
...... patlatan. ve, QObaa telmeei kan giireş tuttca=- ! Bun& .. 
ıibi o,_- alwllia w ke- ıatranga gtiret derler. XtlePll., 
Jaybkla yapdaılJilr. w;~,..._ ıuw. 

KankUCU. ~ .... ~ olK)'da, y--., u...' 
Zlnlll YellMelt Zlnl Kombinalar 

Ka,.,,,.,, MalllJrllllB11tl•n: 

g ·-

eo1 bir......-. Yıa, _,.As- c11np wupaıa ..... ~I 
ıa '.l'Ji8feri de clllhl ~ W- lirdi! PaUt Y...tu PMiıı1e aö
.. ~ll Türkler kuru....... ......_ --.......... 
'-· . ... t'<ln g:-.....i, ran ...._. lm"Nbte --tib41. YWllll, - 'itala •••• W••• ~ eua ,._ o&ı ı ı o r. ~•"'* ~ - ... _.. ... .,. .-~ .- ı-- ...._..........., ...._ ..... · J •W1'1tUzı'L - ile ~ı ıı.1.. 
..... ltüa Mtkad•r. 8trw ..._ 11st' 'ı hrılli •ı';u• UıdıM' - - .,_ -
• .._ oku~ ima .._ '* witııdlr il ııılıade illi 80,__ 1 -::a:::tı•="=· :::::ıır::::::ıı:ı::z::::::::::c:=========::c===(l=l=H=)==(l='l=lO~)== 
-.ı.t ,...,m: ......... aplııluaı koH. [·• 

.... ~ Zorba. mi- ...... beWea Jllkarı ~ 
1ea NI" w ..,... ıtln(ıilir dliiwt•._.... ,.. 7 n M:Jıtıtle 

... - ~ .. pelıliftllillr Pi)we --~ 
W'DIRll'· Hanci pehU1'JMl ...... - .&.: ile! PIJMr'! Or. '! .. 
• cjspllD dllllft .... w, -- ,....... -.... '-! 
- dllWıN WI •DL .... IMide- - W... •• 'ÔSW OJI' J't ıw 
....... 1M'4 .. 

Anp .. lktı ti 'wı mai· - At..! Ne a6JI dla tle! 
aiyettir. Ar&lt .. ı' c9ıe pell- - Olreti,.._ Mlamm! .. 
lftallır lma btr etılk llll - Ta Mr! Hıp6ea .. u..-
lllJ giyel' w, dnar•ıl:ulv .. - ilet .. 
.... ..,.,.. 9, ••• 

l lnhi11rlar U.Müdürlüğiinde~ 
1 - Pllıll. iW' ıe ve ..-.m111 -.a.ince ?:l/JIM &arilıi ıtac MÇlk 

•il 81 ı ....._ tlıllle8t J181111acatı illa--.ı (10) k ..... mefruşat i§i ee
NMi .-... ~ 11/llM 8all d.a eaat 9.IO a bıralulıııiJbr. 

2 - ·----~ (ille} liıa ve 'lCı 7,5 muYükat teminatı ( IW) 
iN(., ..... . 

1 - .... ..+z m· Ye Wtfn ı 91.a ..... "'"*" MI' cin ıöriil• ..... 
4 - ı ' ?" ı lrı ebllblııe için tayin ~ lift ve saaMe % 7 5 18-

wame perMilıe lıirlikte medGr lr:onıiquna müracaatları. (3391) ..;ttp oı.r: - AraiJlu': .. ~ Piyer, ... ~ .... bcd 
lrılk aeıtri avrettea INıtüla.... TUavlldllarmdalı ~ ~ 

KATRAN HAKKI EKREM = ~~ .. ~- 1-':": ,::...-_~ 81t81$1TLHE 
'!'Irk blWM .. hJk& - ....... L. Ne oiacM! G&-

..... Ve, dtmya &il e.ıvi- ftl' alda w ..._,olur ilft,e!.. ,~--.. ~====~=--=~--------, * fnldn•edtr. Pelalmmm _.. - A. m! Bu, IDUbnWk be!.. • 
tmi yen ~ ltlillDe o- - 0,W .. Çlılıılık :rew iman 
amnak pUMyet denMıldlr. Bo- IJunlan .. BöJle ...m-a CÜl'&
flıl, KırMl! ...-.utr. 8'Jorlar .. TIN PllllWWllm ~-

'l'lrk drecıi tam EM st'e Jaa.. im bir tDtUfta ,....... ... 
~. \'e, luaD ~ - A be! Bu, ayaJdanaa IP1· 
lan ölçWlr. v., pehlivubk dikleri ne ite? JleF'ua, kMı do
ta mdur. Yani mlcrıdele bu. au- mı lae! 
Nıtıe hareketi amtrdlr. Dizle. - O. ıahonn! .. 

POKER 
Traa btpklan 
gelmiştiv 

ll1ek, .-ı dYvara wnaalltu ae -A.iah bwılara ayak \Wdiil C! iaalde .ecı. 1g,u • ..,edv tMuı- • DlKK•T 

tBtil ~-:-=-:. lan~. GörWtlyor ki, Yusuf ı..1--.aıla 1 acledl D •a qtw. 

-. - :..... , ., - - ~ 

a..p hAldlll omak tam mtlcadeJe •Büm ~ ayaklarm müca- ~~ ..r:-. ':M 
~::~-'&~. deledıe Mil Jrı1enn1aeaPn kea- 1 ··--=·~== .. ·~--~----;;;;...Jıı - .,... JI ... ....... • .,.,... ,,..., • 

il hakkaada )'aaallır vardır. 

8AYINDtRLIK lfLl"I RM .. I 
Nafia VellMeti tarafJnMft ~ QÜ 

bir tlflll'edileR bu lhel ve ...._ 
mt\ntterecatlı ihüaaa ~ 
wkizinei yıbnın iM;he& ... ,... ile 
meanuanuı müsUıkil lllvem ı df5ııebl
leceiimiz (8) sayılı (idari Juınnı) 

mutat nefesette lntifet" etlltitl ırdtr. 

M-OTliNAKI& ATM.n' MiLi 
MOT.aDM&AL ~il 

,...... V.W.letbalo ~ 
( ı 7) nc1*i tllldl edllll ve Na& Ve
kileU Şoııe ve Ut,Jrüaer 1'eidiiinde 
Yülmell Mtihendis Mubittin Toklö· 
ıitn eNri olan ..,. len lliWN ne& bir 
sekilde ~· etmiftir. Jıleslekl be
kundaa birçok kı1NdJi .. 11.,. 
Ye «-~l lbih•a etl!Mk*-111'. 

OG•ETMl:NLIR 18TATl8Ttctıl 
1st11tistik Umum MüdüriOIO Uç se

nedeı biı defa, nıeomlffetiınizde res
ınJ ve husu~f tedri& m~nde 
çabfan öcretmenlerm adeüeri.. tahsil. 
mallf, ücı·t!t dereceltti, hizmet müd
detleri, yaşları, ail4! va:d,yeüeri vel
h&ıııJ umUnli dw·umları hakkında 

yapmakta olduju istatistiiin ikinci 
cllclinl neşreylemlşılr. 1934 senesinde 
yapılaui olan ilk anlleüe blr ıu ada 
m6yeseli bir şekilde basalım bu 
eser (1iOO) ıh'ff'ye yakın olup Mea
rü işlerimizde ölretmen Wzı:retı ve 
ötrelmenlerimizin adet ve va.ıfcıı 
inkişafını her bakuiwteR ve mı f~
dalt tafsWltla aydmlatmaktadır. Ble
rin bq tarafına ayrı~. 192S-1938 
sentieri zarbnda mevcut olan okul, 
öirt'tmen ve talebe adedi ile ~ 
vaziyetlerini muk:tyeı;e eden tahlil 
tlıbloları da illvc edllmi~. 

Eıler, alAkadarlan beclelpjz olarak 
verilmektedir. 

ldanbal D#Jf terdllrlığından ............ ., ...... 
....,. ... : Nev'i ~ 

61116-311 Bet'k\Qf .9leııl .ı."lı.ııt111e .... Yelli Cihanı.N.W~ 911 
mahtlles.iDa ellli Veliefendi Yeat Ga&i a.<üt 
llOkatında elki 88 yeai M kapı NoJu eYila 
2/3h ..... 

Mercanda ha'Pala cffd•inde 311 • -
t ............. "yei ....... , ...... 
111.....-. 

~ Iadı'ltx ....... b ·- 1 b •• ... -
• •••tw'• ı" • ıa ....-11 ...... •· •aae ........ .-....-.·a-,, 

5il•'tl40 Bclhıt .. 1""8 A~ JMllll' d ta ır.ıw- 11 
rwı çı"== ... .. .. .... .. ~ ll '" 
• metre ........ - .. -. 

IMHı'Tll ~- he"t 't* illa 'ı .. ı.a- -
.... - ............ f,J,t,7, ........ 
YnaMthlnonin 1/4 w...l. 

aeıtıltt4 Y~e fe*.U,,. =natıBx,. ~ ltll 
Tilki .......... t, • .... ReJu • ' .... 
lltifk ile bir baMnln 11/11 ...... 

il 

il 

.. 
Y'tllı:ancla 7aalı ~ 114/MI CapailNı .... - • • 

Defterdarblı: lfwt :mmlik •••aıW.._ ~ Kaa.., ...... .... 
ve açık artbn11ıa ile • th11lllırr. h8la ..._ i41i11 ,.,..., n • ille ,.._ 
sacaet. • (1111) 

Trakya Yolları l111aal Mll/eltlflll/I•~.,, 
Trakya Yoiwı in!IAat MClfeüitl*'1e ait ıoo adet oto ıe.tlll .._.., .-. 

lecektlr. Tallpleria KuıR'-:opı MeQ"elll .... KJlil dnde ~ mMe_,N .. 
aııbarındaki IAstikleri 28 • 18 Mart ve MI ve 1 1 1 8 .._ .. ,.._ 
h!rinde 9ltbtıh saat 9,30 dan 11,18 za kadar &ılirOp OM ...,. ••ı·w 
Arıkan Caddeeinde Kahra-.an zade~ 'fl'aQ. Y ...... ı ı..aıt ~ 
Hii Arttınna ve F..btltme Komlqaiıutıa bikYırmelet f il6a olunur. (a741) 

Buldan Asliye Hukuk Mahkemesinden 
llTANBUL AK.MAAV ITMEVDANtNDA aa NUM.AaA°" 90KU• 
MM>f ~ V-tl~ Ml\ .. ALLEDtlN KURU 06l.U Y9't<UP IOOıa•: 

KarUllZ Fatma 1<k tarafından ale7flıuiade açılan bof9nma daWlll a..drM 
adrelioiıe çakarılan davetiye bu isimde kimee olmachjJndlııı ......_ büA 
tebliğ iade olunmuı ve ;yeni ilı:ametcihmısan da meçhul kMmlf o&m..ı •
eebüe davacının ınuvahkı kanlAI\ atirülen taleb ne binaen ~_.. llM• 
nen teb!tiat ifnlna lulr11r vel'ilerek rnubakem~ 30/1/1942 PaU11eaıi ,.W 
flHt 9 a talik edllmit oldatunden yev m; mezkurda ya bizzat m~e 
..ım-• "" '* v.tril .ı~ •ıkwuw kaim AılııırtM IMn ... ...... 


