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1'1rmı yıl slrecek 
B1r lttllak baliluada 

Yazan: SADRI ERTEM 

1 NGtLTERE ne Sovyeıt Rwıya, 
Sovyet Rusya lle Amerika 

blrlelik devletlerl a.raaında ylrml ~-11 

iolıı mutdJer olmak üzere bir muahe. 
de lımalanmıttır. Bu muahede; AL 
ıaaoyaya kllJ'lı harbi devanı ettirmek, 
..., Albtan aoa.rak1 dllnyanm ıılylMli 

aotrall-...UU tayin gibi eıaealan ihtiva 

Mmeıkt.ed1r • 
Harbi devam eıtilrmelı: ıre ikinci 

oepıae;yı ~ ifl ibar'bin ~ladığı 

&'ÜJMlellbert devam eden bir vaziyetin 
ukert ve teknik f&l'Ua.n ne alaka. 
lıdu'. Darp bafladıp ıraman Almanya._ 
lltll muayyea !tir mertebeyi bulmut 
büyük üetti.nlükleri vardı. Almanya 
harbe ~ .. trlarla ba&lrlanm11-

ı.: 
ı - .Aakerllk yeni bir z.Uınlyet.e da. 
~h. Yeal bir 1aanuz llilAbı ra.. 
ktpelz blr balde_ydL 

D - Topycknn ba.rbe llUlb devrin. 
c1ea bao)&ya.n lılr itina De hazırlanıL ...... 

w - ıııapw. sNdt- be-~ 
edeook tekilde bUtttn kimya JAboratu· 
arlan aeferber edllmlt. memleketin 
bDtUn memlJalan ı'M)"onel bir tekilde 
kullanıl11U1tı. Erzaatlar ve Ucaret 
muahedeleri Almanyamn yenl ve ra.. 
klpelz flllAhlle :yardnncı vaziyete llO -

kolmaftu. 
J)emOkraaUer De zlbnl,.et ıne kJe tee

ldlM JpkmnncJaa bu raldpelz .uAlll 
nrplo-acak bir baldeydller. Aakerllk 

,.e ekonomi ba.lmmDdab yeni ,eyleri 
:rokta. Fakat harp lbafladığı zaman. 
clanberi lnglltere ve Amerika 7.aman 

denen mOt1eftkten tu şekfide istifade 
e~r: 

Demok.raeller de derhal hazır olma
makla beraber b$rp potansiyeli faz • 
laydı. Zamanla bu potan111yell harp 
..ı.aında filli hizmete aokablldller. 
Raldpelz ıdWı& rakip 911&b, nıldp&lz 

danlyete rakip zihniyetle mukabele 

edildi. 
Bugün b&rbl clM'IUD ettiren, ve ikin. 

el Cf'l'be açmMm• muır.bede m........_ 
rtne kadar 90kan, ÇörÇllden Stallne 

"momtfer olaeaıtrz., c1lye telgraf ~k
tlren ıdbnlyetbı köktl buradadır. HA
dltıentn buraya lcacWr olan •fhaaı, 
kal'lılıklı bir mücadele ..ııı......tnln t.ıe.. 
eekkUl etmekte olclufumı göstermek.. 
tfıdlr. Birçok defalar da ~rar ettiği. 
1111z gibi mrtlln arQk Poloayada. 
Norveçt.e, F'l'anMCla, Balkanlarda te. 
kerrnr ec1ea "8ll ıaranı htniyetl orta· 
dan kallmuf, Hd taraf ayni ela• tıDL 
ha ht'l., madde, lııem zlblllyet llüı. 

ıımndan sahip olmotlanbr. 

Sivastopol 
VE 

Kal inin 
Şiddetli Alman 
tazyiki altında 

---0-

Sivaatopola 8 zırhlı, 10 piya. 
de tümeni hücum ediyor 

-0---

Kallalae birbirini 
takip eden dalga 
bAllade blcamlar 

yapılıyor 
Berlin, ıs ( A.A.) - Askeri 

bir kaynaktan bildirildiğine gö
re, dün de Alman Stuka ve sa. 
vaş uçaklarından mürekkep çok 
büyük teşkiller, Sivastopol böl
gesinde kara kuvvetlerinin har'!· 
ketlerini desteklemişlerdir. Pike 
uçuşlarla vapılan taarruzlarda 
Alman tayyarecileri düşmanın 
sahra mevzilerini ev bataryalan
nı bombalarnışlardır, Kalinin or. 
tasındaki istihkamlar da birbi
rini takip eden dal.g-alar halinde 
~len tayYarelerin şiddetli hü
cumlarına maruz kalrnrştır. 

Londra, ıs (A.A.) - B.B.O. 
Sivastopoldo. mUthl§ muho.rcbeler 

devam etm.ıktedir. Almanıarm kazan. 
_... Devamı :! 11cl sayfada 

Verem mücadele 
cemiyetine 
teberrular 
~ 

lıminiı:i:z.li tutan bir zat 
88 ltMl ıtra 1tatıfl8dı 

Eskişehir zenginlerinden SUleyman 
Çakırın, verem mUcadele cemlyeUne 
yaptığı bUyUk bağı§tan sonra, latan. 
bulda Sıraaervilerde oturan çok ihti· 
yar bir za.t da vaalyetnamesini tan -
zlm ederken servetinden 80 bin Ura. 
smı kendi namına bir paviyon lnşaaı 
için verem mUcadeleye cemlyeUne 
ayırm1f0r. 

Bu b&yınıever zat ismini gizil tut. 
maktadır. Vasiynetnameslnl tanzim e.. 
den avukatla diğer llgllller de ismini 
açığa vurmıyacağına dair yemin et· 
ml§lcrdlr. 

Cemiyet bu bağ!§tan ancak bağl§ı 
yapanın vefatından sonra istifade ede.. 
bilecektir. 

Buna benzer bir teberru da :ıııorya 

plA.nlannm bundan blr iki ay evvel 
vefat eden mtlateclrl merhum Mehmet 
tarafından yapılm!Jtır, Mehmet, va. 
rtsaiz vefat etmlgUr, Tanzim ettiği 

vasiyetname ile de mevcut paruını 

Kwray, Çoeuk esirgeme ve verem mu 
cadele cemlyetıerl arasında ta.kırtm 

et.ml§Ur. Geçenlerde vasiyet.name hL 
klm huzurunda a.çılml§ ve verem mU.. 
cadele cemiyetine 2000 lira aynldığı 
görUlmll§tUr. 

Libyada 
-<>--

Bu 4övlltfuı fU veya bu taıafm le.. 
hine bltecethıl J.ıı.t eden blr al&met 
detu41r. Faka* laarb baflaclıfı ve llk 
ilan.la deftlm eWil- zamanlarda yapL 
lacaak bir 9Ullıa nazaran zafer f&l18I 
Y1Wle itibarile bir taraf liıln daha a· j 
~ış, beriki taraf tçbı bazı yeni 

Yeni bir lan 
mu.har.ebesi 

başladı 
--0-

Pavanlar kaydetmiftlr. ı 
Bu ~ harbe taall6k eden 

knmmm yamada .alba a.a116\t eden 
lalktbnıer ele vardır. Bu bllldbnlere 
... muahede yirmi llfJll9 merlyette 
Wa.ktır. Bu barpt.en llODra muabe. 
6,1 ıımalayan devletler ara'tl l1bakı 
hpaayacaklardır. Bize gönı moabe. 
denla bu aok~ ı..tlkbale matuf 
~ tlııbltlerdlr. Ona ntopUer de.. 
'-lyellm 4le falEat ortada bu arzularm 
lahakmlmmı tıemln eden mtlabet 
~ bAıdl8e mevcut değUı41r. 

Ne _.Mdentn müddeti. ıae de O. 
'-kan mlll llaklmlcla flmdkJen blr 
.., söylemek mümJdbıdür. 

a.ı.ı.r anmll lıı8r muahede gibi lm

"'b 'I w n ıs 11r•ı -. 
... -...... OD'* Wllka .... 

~r. 
.... Deva.mi ı llCl .. ,,... 

Bommel 110.000 
llltillll bir llanet 

Der ılrdl 
r.ondra, ıs (A.A.) - B. B. C: 

tugil..z zırhlı kuvvetleri, Hamıa
tn f&.l'kında i]erliyen dtlfDlaıı 
kuvve~rinln yolunu keserek mu.. 
harebeye icbo.r ttmiıtir. Mayin 
tarlasmm doğu ucunda, BürWba• 
kimin sark ve !!imalinde iki taraf 
kuvvetleri arasında büyük bir mu. 
harebe cereyan etmektedir. 

General RQminel, 110;000 i:ili
lik bir mihver kuvvetini hareki.ta 
~tira.k ettirmektedir. 
v~. ıs <AA.) - UbJa 

cepheeill4e Roanel Gl'da1annm 
Elgazala ve Tobruk a,remıda bir 
gedik 8'Uk:laın &öy:lcmnektedir. 

Siva:ıtopolun mqhur 

Atlas denizindeki 
altın hazinesi 

Japcnlar taraba. 
dan çıkarılıyor 

Tolv-yo, 13 ( A,A.) - Manilla
dan bildirildiğine göre teŞkil e. 
dilen hususi Japon müfrezeleri, 
Karregidor kalesinin sukutun· 
dan evvel Amerikalılar ta -
rafından Manilla ile bu ada. ara. 
sın.da denize atJlmış olan altın 
sandıklarını ara.c;tırıp çıkarmak
la meşgul bulunuyorlar. Ameri
kalılar elleril).deki kağrt paraları 
tamamen va:kmışlardır. Altınla· 
rm bulundukları yerler Ameri
kan esirleri tarafından gösteril
miştir. Şimdiye kadar beş sandık 
altın çıkarılmıştır . . 

Bir Bulgar gazetesi 
lngiliz • Sovyet anlaşması 
"1irr ..,,orpopnJııc!ı -diyor 

8-0fya, ıs (A.A.) - !ngiltere, 
Amerika ve Sovyetler Birliği a
rasındaki yeni muahedeyi tefsir 
eden Slovo P"nZetesi diyor ki: 

Bu muahededen maksat, giL 
rültü yapmak ve ümitsizliğe düş
müş olan komünistlere cesaret 
vermektir. Diplomasi tarihinde 
bu vesika bir propaganda gös
terisi olarak kavdedilecektir. On 
~n geçmeden bu muahedenin te. 
sirleri kaybolacak ve izlerine an
cak İngiliz hariciye nazırlığının 
dosyalarında tesadüf edilecektir. 

ittifaktan 
Sonra 

Yar.an: BiR MUHARRiR 

R usı. ,\RIN Anglo - $akson. 
laT"la yapt&Jan ittifak ara

daki en buyuk ihtilifl,\n ortadan 
, kalc..lırmışhr. Bunlı.ır<lao biri harp. 

tca -sonra Ru!tyaya tel'keda,cialtk 
arazi mcsele.J1, otekf. de Jkind cep
hcdJ r. Demokraı>iler Rusıarıo tuı--
ralr gmltlenı~ ktemt>meilne .Mar· 
~ilk 1942 ~ıı.sinde ı ilddclı bir 
ceplle jaçmap 'razı oliluJar. 

Dllnyaam altıda birine IQlhip ıo
Ian So\yctlel· Birliği i(üi, Alman.. 
lara kaJ'll yaptığı hütiin ga)'esl 
toprak kazanmrya deiil; \'lll"ôu 'fO
ğunu lr.ırtumaktır, Rmya diğıer 
memlc-ketlerin iç rejimlerine de 
clıpndan müdahale etmlyecelrtir • 
~fuaHeclede ÜA ~lelerhıe ve da. 
bili ihtllAI ha.reketlcriıtc tctnas e. 
dllmP.di~ fçin bu anl~ıu Sovpet. 
lerln ötedenberl ilin etdkleri dış 
politika ess~lanna da aylan ckığil 
dir. 

Demokrasilere gelill<'~, onlar ela 
AtlantJk bt'y:uınafe<1inin henüz bir 
ı:ıok ehemmiyetli tefel'l'Uatı ~ıkta 
blralnlmıt olan fflaslarma uygan 
bir anlqma yspm.,lardır. Baruı 
mokohll ildncl hlr cPpht- açınayı. 
zaten eMnumnmiYelerial11 de 
etcNetle itt.ecliıı bir hareket olımı\c 
..._...d• dahtn ceTeyulua h 
uygun olarak kabul etmi" bulaao. 
J.orlaı'. Ba lldncl eephenin Wbe-

•araylarından biri 

Amerika 
ikinci 

cepheye 
. hazır 

V&§lngton, ıs (A.A.) - Avrupa. 
da ikinci bir cephe açılması hakkında 
verilen karar, Amerikan kara ve ele.. 
niz askeri mahflllerinde heyecan u· 
yandınnıştır. lstll! için yapılacak b&. 
zırlık hareketlerinin sadece tn.-rlliz 
ve Amerikan muhtellt nıoıarUe toplu 
akınlar yapmaktan ibar~t kalmayıp 

gitgide daha geniş öıçıJ&e a.aker çı • 
kartına hareketleri de yapılacağı 

mUtaleaSt ileri aUrUimektedlr. 

••• 
Vqln_gton, ıs (A.A.) - Dün Lon. 

dra radyow Holanda halkına hitap 
ederek Holandada fabrika dolaylarm. 
da oturanlara oralardan uzakl&§ma • 
ıarmr tavsiye etmiştir. 

Japonlar 
Ah.~syen 
adalarına 

asker çıkardı 
ı.oodra, 13 (A..A.) - Amerikan 

bahriye ncznrcr.lne gelen haberle• 
re göre. Japonlar, Alusyen adala. 
rmm en ucunda bulunan Attu e.· 
dama az mikta.roa asker çıkar • 
mı§la.rdır. Sr~an ad:ılan grupunda, 
Kiska lim1nmdn da Japon gemile. 
ri görünmU-,tUr. 

B:Urrlye nezare-U bu babrleri cu 
ma akşamı basma yaptığı bir de• 
meçle bildirmiştir. Bunlar tebliğ 
edilmemi5tir. 

Yine, Alu.syen bölgesinden ge. 
len haberler. Japon hareketlerinin 
devamlı Amerikan de-niz ve he.va 
kuvvetlerhin hilcumlarma rağ • 
men devam ettiğini bildirmekte • 
ciir, 
Dil~n, adanın meskfın ma • 

hallerinden uzaklnşmağa. mecbur 
t'dllmlştil'. Fena hava, 24 saat ev• 
ve1ine kıvh.r keşif hareketleri 
yapmağa müsait değildi, 

Va~ington. ıs (A. A.) - De • 
nizci mahfillt"re göre, Midvay de • 
ııiz muharebesinde 4 Japon U!:.ak 
~i.si bo.tınlmı3tır. Takriben Ja. 
ponlarm 10.000 ölü verdı1deri söy 
lenmektedir. 

Avrupacla bir ikinci cephe 
açılclığı lakdircle büyük rOI 
oynayacak olan Amerika 
donannKWndan birkaç alır 
kruvazör. 

Kadınlar 
gol 

• • 
vergısı 

verecek 
Ankaradan haber verildiğine göre, 

Na!la vek&.letl tarafından yeniden 
hazırlanan §Ose ve köprUlcr kanun 
projesi al!kadar veklUeUerin tetkiki. 
ne sunulmuştur. Proje yolların sınıf· 
landırılmı:ısı esası üzerine ha.zırlan • 
mıg ve yollar devlet yolları ile vll!yet 
yolları olmak Uzere 'eaglıca iki kısma 
aynlmı§trr. 

Projede yol vergisi hAlen olduğu 

glbl 18 yqrndan 60 yaşına kadar er_ 
keklere hasredilmemlş, kazanç, irad 
sahibi bUtiln hakiki ve hUkmf oalua.. 
lara teşmll olunmuştur. Bunların irat 
ları ve kazançları çoğaldıkça. yol ver
gilerinin de muayyen nisbetlerde art. 
~ De\-amı 2 .nel sayfada 

Haydrih İfin 388 kiti 
öldürüldü 

Berne, 13 ( A,A,J- Prag'da ve 
Berne'de neşredilen rakamlara 
göre, Hayrih'e ıkarşı yapılan su. 
ikast neticesinde ÇA:koslovakya
da idam edilenlerin sayısı şimdi 
388 i bulmuştur 

Avrupa yolunda geni bir 
demir köprü yapılacak 

~ 
ti~j Sİiahlar tayin Cdeef'ğl için ~ru. ı 

Mukavele bugOn 
Berlinde imzalandı 

~;~e;~~ns~~-ıe!=:~i hakkında hi~ Avrupa hattı 17 haziranda açıhyor. Türk 
ra~uh:;;::n~~~~y~~~~iui

1

~: memurları yarın vaziferine başhyor 
yan l'tloskova müııdcettlerınl batı. 
ıa getiriyor, Lold Corc ''bu anlaş. 
rna o mınan yııpıl'!Jaydı harp ol. 
ntaz(h" demJ,_ Sovyet.lel' o :aaıııan 
buglinkti kadar hazır değillerdi. 
RelJ.i harp yine olur, Almau ordu. 
lan Polony~yı çiğnedikten 800ra 
Jeusya Usttine ile ~·ürilrler, belki 
rok Urri giderler, fakat A\'rapa. 

...ıa bugüne kadar kazandıklan bil 
yHk netİcf'Jerl elde edemezlerdi: 
Şarktaa gama c1(;nllneeye bıdU 
umn im zaman kaybederlerdi: o 
amana kadar ı.DemOlaiuliler daha 
fa~7.la hazırlanmak tırsatmı bulur 
lnrdı: Noneçln, Jfolanclanm, ·&:{ 
ç:kanm. l•'ransanan, '°'oguslavya. 
nın, Yunanistanm fitllisı bu ka
dar kolay obnaılh. 

Snvyetler BirBğf o tarihte S..v 
Staıinln tlbirlrle .:kestanr.3i :ıtet. 
ten bs..,kalannm eliyle ~b.nnak 
isti~ en., Demokra•dlerle UYDfllladı 
\'e iki sene?lk bfr zaman kazandı. 
Buna muk:ı.bll İngiltere A vrupada 
büt ~n mUtteflkl~rinj kaybetti. E. 
iPr ~ovyetlcr Birliği bu iki se. 
nelTk haurhktruı !'IOnra, Avnıpa 
Hnsyasmda Almsn llerleyf~i dur 

Trakyada lnp.atı blten köprUıertn 

t.ecrtibeal iyi n~iceler vermiş ve bu 
hul\1.lta hazırlanan raporlar Ankara· 
ya gönderllmtıtır. 

Avrupa ile mUnakalltm aym 17 

4 Amerikan 
tana resi 

&Dilara ve Ar ı J&Je 
•ecllarl la ' yapb 

Ankara, 12 (A.A.) - Ayın 12 
nci cuma gt1nU öJleckn evvel üç 
Amerita.n tayyareaıl Ankara hava 
meydanına ve bir d ğe:r Amerikan 
tayyareei de Ari.fiyc civanna ~b
rt inif yapmJl}ardır. 

Devletle:- hukuku kaidesine Ul. 
gun olarak bu dört tayyare ile mU
rettebab göz altma a.lmnuşlardır. 

ıluncak bir kuı1~te s.'lhirı olmut- Alman ıehirleri -"-r htUGTa 
~• hr!labmda aldanmuı111 elemek_ .._a 
tir. ufratlı 

Alman • Rus harbi devam etti. Vafbı&'t.on. ıs (A.A.) - ~rnden 

sinde ba§laması kuvveUe muhtemel. 
dlr. Aynca lııtanbuldan Edimeye her 
gün bir Konvansiyonel de kalkacak. 
tır. 

Diter tara.ftan, devlet demiryolla, 
rımızın işletilmesine verllml§ olan 
Pityon Curt Mustafa pqa ve Ş. Ka· 
raağaç iataayonlarmda TUrk memurla 
rnnız vazifelerine yarın sabahtan Hl. 
baren ~lamış bulunacaklardır. 

BOYOK DEMİR KÖPRÜ 
Diğer taraftan yapılan köprUlerS 

muvakkat olduğu ve ImkAn bulunur 
bulunmaz yerlerine demir köprWerin 
ikame edileceği maınmdur. Bu ~Um_ 
leden olarak Meriç üzerine büyük bir 
demir köprU lnfaBTnı ihtiva eden mu· 
kavelename bugün Berllnde imzalan. 
mlftlr. Mukaveleye göre, köprQ par_ 
çalar ballnde Tiryeate ve Ceneve 
tabrlkaıarmda inp. olunacak, memle. 
keUmlze geUrllerek nehir UMrine ta. 
kılacaktrr. 

Bir hamahn trer 
altında bacakla 

kesildi 
ğt le-in hC'l!lüz bilyle bir netice a. &'elen blr ha.beı, G~belatn haftalık mec 
lm111un-.tw. lrll'.I:' ban~ tanf1n _...da YUdJtı bir yuıda KotcıDya Dün aJqam saat 21 atralarmcı 
ftl••IJlll~e ~t o'dnmn llllu • lbar blS&plıbıln cllt-r tıuı fllllrl ,. ır"ee4ılem Mreket eclen 1 .-ıa· 
repbesln«t~ hvbln neticesi gla- l r1nln atrr baaara utradıgmd&n balı • j raJı posta treni, Yeşilıld~y pe:roou. 
tereeektir. •ttiğinl ıı6ylemektedir. ..,- Devamı ı nrı ..:wf "" 



2 - EN SON DA.KlKA - IS HAZtRAN 100 OUMARTEst 

Mahkeme Salonlarında 

r bilseydiler ••• 
·'T ahrilatı biz yapsaydık, 50 O liralık bileti 475, bilemedi. 

niz 490 liraya kırdırmaz mıydık?,, 

Suçlu çoçuk, yerine oturur o- - 10 lirn eksiğine kırarım! 
tuııınaz ıhemcn ayağa kalktı ve nedi 
yanındaki genç .kızı göstererek: Yi

0

ne kabul etmedik, Birisi: 
- Vallahi hakiın bey, dedi - Paranızı tam alnıak istiyor. 

nblamm bu işte ıhiç alakası yok! r;anız, piyango müdürlüğüne gi
- Dur hele, otur yerine Daha din! dedi. 

bir §e')' söylemed'k. Var mı yoı~ Yerini sorduk ve hep beraber 
mu onu anlayacaihz elbette! buraya gittik. Bahirle ben, gi_ 

lki kardeş o1duğu anlaşılan 18 şeye yaklaştık. Tam paralan a. 
yaşındaki oocukla ablası milli lınca, biletin tahrif edilmiş ol. 
piyango biletini tahrif etmek duğu anlaşıldı. 
suçundan maznundular. Ancak, ~er biz :bileti tahrif et.sevdik, 
iş teşebbüs mahiyetinde kalmıştı. 25 lıra, hatta 10 lira eksiğine 
Delikanlının adı Bahir, abla.. kırdırmaz mıydık? 

sının adı MuallA idi. Genç kız ı.ı- Hfıkim uzun uzun düşilndU ve 
zunca ooylu, tom'bul vücutlu, eli neticede, maznunların tevkifleri
yüzü dü.2ı.:oı~n mahcup tabintliyd·. ni icabettirecck ka.Ii delil olma. 
HUıkirnin yüzüne 'hi~ bakamıyor, <lığından ve muayyen ikametga.h
gÖ'Lleri yerde bekllyordu. Evveli lan da bulunduğundan serbest 
sorgusu yanılan Bahir ise dal gibi bırakıl·malanna, evrakın da mü 
vücutlu, ince yüzlü, sarı saçlı deiuırnımilii{e :iadesine karar ver-
ve sarı kaşlı bir çocuktu. di. 

- Ben, diyordu. Bu bileti Karan mütcakin ~nç kız b 
bir sucudan aldtm, !hatta İsmail şandı. hünciir hüngür aıliamatÇl 
ile Hilanet de gördüler. Şahitlik başladı. 
edebilirler Koridorda ibckliyen anne!erhr. 

- O gUn pivango çekilmiş le !haminneleri de sevinrtcn ~~-
miydi? hyorlardı. Anneleri dışarı çıkar 

- Hayır. dört gün sonra ~- cı:kmaz ikisini de ib."Ucakladı, uzun 
kildi. Eve f:!elince gazetede nu- uzun öpmeife başladı 
maralara ıbaktrm, Bir de ne gö. Bu öyle bir sahnevdi, ki b!ti
reyim. bizim bilet 2 lbin liralık şik mahkemenin, yufkaı vürekli 
ilrramiyeyi kazanmış, Ç'.ok se- daktilosu da onlnrla. beraber ağ. 
vindim ''e anneme, ablama baber la·maıfa başlamrntı . 
verdim. Ertesi ~nU de lhep be. ADIJIYE b!UHAHIRI 
raber, milli piyango idaresine I 
gittik. faknt lbıze ikramiyeyi ve- B r hamal teren 
rirlerkcn, bir memur: alt da kaldı 

- Bu lb;let tahrif edilmiş, ya_ ID 
kalayın şunları! diye bağırdı, .Baotarafı 1 1.neı sayfada 

Bunun üzer.ine polisler ablamla na glrerken, istasyon hamallarm• 
heni yakaladılar. dan 55 yaşmda .A..rn.gilc çarpmIŞ • 

Hakim, evrak arasındaki bir tlr. 
zarfı açarak içinden geçen aya Hamal tekerleklerin altında bil
ait yarnn bir !biletin yarı parça• ınllddet silril.klenmiş ve iki ba.cağı 
S!DI çıkara.ra.'.k tetki.ke başladı. kesilm1ştlr. Bun<lın başka bel ke 
'l'alırifa.t o ıkndar ustah:kla ya,Pıl. miği de kınlmıl} ve baygm bir 
rmştı, ki !biç faraedilmiyordu. halde Cerraiıp:ışa hnstanesine kal 

- Bu ta.'hrifntr sen yapmadm, öınlmı.,tn-. 
liemek? Va:kaya mUddeiumumi muavin • 

- Kat'iven efendim, yapmış lerinden Cevad Özpay elkoymuş, 
ise, o sucu yapnuşt.ır. dün akııam va.ka malıslllnde bele. 

- Pe.'<i ne dive tahrifat yap. diye milhendislerlnd~n Beş-irin de 
mn. Da'H.a ıpfyanıro çekilmooliş. iştirakiyle bir keşif yapml§tır. 
fı, ki . Cerrahpa.ışa bııstn.ncAinc kaldın-

- Vnllnhi ':bf~rum. efen- lan Anı.gilln ha.'ystmdan ilınit ke
dim, !ben de burnSmı anlıyama.. dhn!ş bulıaıma.kbdir. 
dmı. Hem vallalhi hrucim bey ab· 
lamın ise lhiç, ama hiç suçu ydk, 

- Otur yerine. Sen ne diye_ 
ceksin ~alını. Mualla !hanım? 

Genç kız illrl<e.k üı*e'k ayağa 
~ alkt1 ve: 

- O gün, dlve anlatmağa ba.']. 
la.dı. Bahir bize !biletinin 2 bin 
fira kazandığını söyledi. Gazete
ve baktık, nmnarasma ihakika_ 
ten isabet vardı. Hesanladrk 
fiOO lira alacaklı. 

Ertesi gün, annE!ll, ben, Ba
hlr parayı almak iWere evden 
cdct:ık Fakat ikramiyelerin nere_ 
de tevzi edildiğini bilmiyorduk. 
Evvcla bir !bankaya uğradık, 
sonra bir ~işeye gittik. Bayi bi
leti aldr. !baktı ve: 

- 500 lira alaca.'csmrz, size 
deriıal 475 lira veririm! dedi. 

Heofmiz: 
Neye 4 75 lira nlahm. Hep_ 

sini tam ver! dedik. 
- Ben ıpa.ra.mı buraya ibağh

y.ıcağım, hk 'b;r şey kazanm.ıya. 
'.'!'Tn1 rm? d cdi . 

Bunun iizerinc dlikl<Andan çın. 
nk. Balı ir bizi lbaŞkn. bir Ba"r'Taf a 
~ötürdü. !Bu samı! da: 

Şark cepbeslnde 
~ Battıuafı ı inci sayfada 

dtklan her metre toprak, lrendllerine 
pahalıya mal oluyor. 

Ruslar, mukabil Bilngll hUcumlarile 
bazı yerlerde Almanların gtırl atmııı
lardır. Fakat Almanlar ,taze asker, 
tank ve tayyare kuvvetleri göndere • 
rek mlldafıler Uzerlncro mUlhi§ bir 
tazyik yo.pınnlctadır. 

Slvutapolun Akıbeti bu ezici kuv • 
veUero mUdo.fllerln gönstereccği da· 
yanıklığa bağlıdır. Durum vahim fsc 
de hUcum eden Alman kuvvetleri _ 
nln nıanklar bir muvaffakiyct kazan. 
dıklarma 1.§e.ret edilmemektedir. 

Almanlar Sivastopola karoı 10 pL 
yade ve 8 zırhlı tümen kullanıyorlar. 

Lond.ra, JS (A.A.) - Slvastopol 
da vaziyet pek vahimdi r. Moskova • 
dan alman haberler diğer bir kaç 
kesimde de vaziyetin buhranlı olduğu 
nu göstermektedir. 

Tekirdağlı. Habeş Kcuım 
Tekirdailı Hüseyin pehlivan 

ile Ha.beş Kasnn yann Şehzade
ba§ında Süleyman~ kulübünde 
karşılaşacaklardrr. 

----~------- -------~--~ - ----

• • '• ~ 

:: 
-- Baıtarafı ı lncl &aytada ( 

Bize lmlırsa kapitalizm ile komn _ ~. 

nlzm arasındaki flllla..,ma blr takt.lk· ~ 

ten ba§ka blr ,ey det\ldlr. Bu takti. ~( 
tin gayesi de mUşterek düşmanı yok ~~ 
etmektedir. " 

~ 
Harp başladığı mman Sovyet RuL ( 

ya lldeta Almanyanm müttcllkt VaU- ~( 
yetinJ aJm11tI. Oeoen serıedenberl de de ~( 
mokrııallerln mUtteflkldlr. Sovyetlere ~ 

gBre ana prensipleri. lhti1Alc1 elanlar ~( 
na.mma her iki muharip zUmre De an.. ._~ 
la§maıım kitapta yerl vardır. Bana ( 
göre tıer C:al'llf1a anJaoabfllr. Faotzm ~!4 
ile blrleştttt uman töyle bir mantık ~~ 
hareketine Amfi olur. Kapitalizm km 

~ 

görmelr ve WıuU aeeını yakından dinlemek için 
tıabnvr.lanryol"du ! Şimdi, bu büyük fmıat ellnl:ıdedlr. 

dl ter.atlan ııe dövtlşmekt.edlr, Bu 
mücadelede aaıl kaleyi yıkmak :içki 
onun dli§manlan ile blrlfıtmellıDr. 

Sovyet Rusya 1939 U afuatoe mua
hedcelnl bu maksatla Almanya Ue 
lıınalamı~ı. 

~~idaresindeki KRIST AL SAZ HEYETJ, güzide bayanları 
~~ ZAT AKAY'm İftirakile 14.6.942 pazar günündell 

ve yüksek sanatkar NEV. 
itibaren her pazar saat 

Kapitalizm ile anJaernanm da for
mum \"ardır. Kapitalizm menfaatle. 
rln mUcndelemne lmkAn veren bir ne-
rl reJlmdlr. Kapitalizm daha gerl re. 
Jlmler tantnıd:ı.n tec:avth.e utracııtı 
:raman ona yardJm etmdldlr. Ba ha.. 
reket tarzı da bugllnkll anlafmalaıa 
yol açuuotır. Bu iki prensip de Sov
yetler için dllnya lhtıWI daft81Jl4an 
\.-a:ıgeçmek manasını ifade etmez. Ge_ 
eıt devreleri 111ıldıktan eonra m6cıL 
dele devam edooektir. 

:tıhaksız 8Ulha &'6lla~ bwwn dıı 
trWdert bir ~ktur. Bo b&rp baeın· 
danberl, ba.ttA bUytlk harp sonra
BJDdanberl, Ubak muamelesi. yap • 
madan lllıak edllmlıt memleketler blr 

baylldlr. Bmum adı &tmc1l "re)lm tcb. 
cm,.. olmoftur. •1lbaksrz ilhak,, ntc
ıol btıyük harpt.on eonra lngtMen L 
rakta, Mısmla ,hattA lran4a 8o-.Y°* 
Bo8Y& bazı eomhuriyetlerlnde, Al
manya bUWn Avrupa.da tatbik etmlf., 
tir. Bunun her rejlme göre blr t1'Wdl 
vardır. Bunun ıçin f1Jıakmz eulh da.._ 
smın Mtık bllyllk manası yoktur. 
llaktkat; fU(kır: 

BugUn ııöyle-.n eklertıı btçlılrlntn 

lstlkbal için ifade ecıooett bir maua 
yoktur. Yarın mlhU imzalattıracak 

kunet dUnyanaı harltnımu tayin ede. 
cektlr. Ve bu kun'Ctln vUıııoda geUN. 
ceğl eeerl de bugUnden fhtımall hesap 
la dllşünmck J.Aumdır. 

Çllnk11 yere ıııcrilmllJ yaJılJI kmnen 
ayakta duran bir mlhverlo yapılacak 
8Ulhda dünya harltMı ~bir şe_ 
kil alacağı gibi harhl mUtteflkW .ka.. 
zandığı takcl1rde bu u.fertn Sovyct, 
İngiltere ve Amı.'!rlkan ~ 
beır'bangl blrtnln dnde bbpaa S6re 
de barttanm ,ekli detlfeceldlr. 

ADtlllk biz bagtlnldl baleU l"llbf7e1l 
bWyoror.. l.sUkball arzular değU re&. 

Uteler tayin edeoektlr. 

SADRl ERTEM 

Kadınlar yol 
vergisi verecek 

_.. ua,taratı 1 lnci ııayfada 
ma.sı prensibi kabul edllml§Ur. 

Asgari vergi haddi altı llra olarak 
tesbit olunmuştur. 

Vergiyi veremiyenler bedenen çalı. 
ı.ıaca.klardır, Bu gibi kimseler çalııı • 
tıkları yerin rayicine göre blr yevmL 
ye alacaklar ve yevmiyelerin blr kıa. 
mı yol vergilerlne mahsup edilecekUr. 
Nakil vasıtaıarmdan belediyelerce 
almmakta c.lan resme yol vergisi ola
rak bir mik:.ar za.m yapılacaktır. Her 
vllAyet mıntakasma isabet eden yol 
vergts! hasılatmcla.n husu.st ldtı.re his
sesi ayrıldıktan sonra kalan mlkta. 
rm yUzde elll.91 vilAyet yollanna, gc. 
riye kalanı da nıı.tla emrine verUerek 
devlet yolları ve köprUlerlnln ID§aatl.. 
na tahsll edilecektir. 

Projede vUAyeUer na.tıa memurl&rı.. 
nm natıa vekAleU kadr08Ull& almma
la.n esası teklif edilmektedir. 

~ 16 dan 19 a kadar 

~: SARA YBURNU PARK GAZiNOSUNDA 
~~ 

EN SON DAKiKA 
lÇ.üçük Ilinlar Kuponu 

(Bu Kupona e&leneıek ı;o~ 

'o a.rama ve te YSme UAııJan l:a 8ocı 
Uakikııda panuı~ ~. Er 
ıeııaıe tekllfl gönderen oktıJucolarıı 

ıubJ Ul kBIW&ll Uz.ere 9aJtb adreeler1 
nJ bildir melert l.liıum.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yaı 29, boy 1,60, kilo 68. 11l§tiye 

mezunu askerlikle alAkaaı olmıyan 

bir bay; ı,60 boyunda, boyuyla mUte.. 
naalp ağırlıkta. fakir, mazf8l temiz, 
20.25 yqlarmda iyi bir aUe km Ue 
evlenmek ı.atemektcdlr. Gtızeı olmaaı 
§arttır. (M. 60) remzine mtıraca.. 

at - 880 
* Y&§ 4-0, boy 1,67, kilo 70, aiyab 

göz!U kadınlık bllgilertno vı\kıt, ma. 
zisi temiz, wcuksuz dul bir bayı;uı; 

memur, asker, mütekait yaş ~vzu_ 
ub11hs değil yalnız ~va.sına sadık dil.. 
rUst bir bayla hayatını blrlC§Urmek 
istemektedir. (T. Şen) remzine mUra. 
caat • 381 

lf cınyanlm 
• Lisenin son sınıfında okuyan, aıı. 

kcrllkuc hiçbir alrütnsı olmıyan bir 
genç ; ailevi vaziyeti dolayısllc her. 
hangi bir mUessesede çalqımak late • 
mektedlr. (1.. Göz) remzine mq-ra • 
caat 

• HelAl sUt emmiş kın'l8CS1z veya 
kimseli on be§ yqlnrmda dUkkft.nda 
yardımcın bulunacak temiz blr genç 
çocuğa 1hUya ç vardır. Sadık çall§tığı 

tnkdlrde kendisine pek yakmdan yar. 
.,dmı da edilebilir . Yeni tUrkçeyf bllıno 
sl ıarttır. Beyoğlu ,llalıkpazarında 

Kalyoncu caddeslnoo 65 N o. lı dUkkL 
na müracaat . 
Aldaruıa: 
(H. ~)(S, Gtlrcan)(Ş.C.K.)(42 S.R) 
(E.N.G.) {Sevgi) (0.U. 17) (Ş.U.T.) 

(Y,B) (Ar) (H. Önsal) (GUliz) 
·(Ş.F.) (N.N.} (B.T. 48) (N.C.K.) 
(Pembegtll) (GUn 40) (Yedek Deniz.. 
el) (E.L.) (Tekcan) (R.R.G) (Gar) 
(T.H.R.Z.) (E. Ural) (A.M,) (Ş.U.l 

(Ş.B) (E.0) (Naciye Dindar) Nazlı 

Şen) (H.B. 888) (Yardım) (Ratklv) 
(Mihrace) CE.N.S.) (S.T. Yalnızl 

(lsmet) (B.L.M.C) (S.T. Yalnız) 

(Vlktor) 

Adliyeci remzlle mektup gönderen 
okayuCUJDUZll.: 

Her gön mat 16 • ı '1 &rMmda mat. 
baammla Bay Tnrtmna m1lracaattnk 
rlcıa cıhlımr. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

Türldyede yangın, nakliyat. hayat ve kaZ& afgorta iilerlla me§gul ot. 
m&k tlzere kanun! hUkUmler dalreetndc t.scll edilerek bugUn faaliyet ha. 
llnde bulunan Doğan Slgorta AJlonlm ŞlrkeU bu kere mUraca. 
atJa Galata acenteliğine §lrket namına yangm, n&kllyat, ha. 
yat ve kaza sigorta l§lerlyle mqgul olmak ve bu itlerden 
dopcak davalarda bUtUn mahkemelerde mUddel, mUddaleyh, ve OçUncU 
ı:ahıa maUartle hazır bulı;11mak üzere Petek TUrk Ltmited ŞlrkeUnl tayin 
eylediğini bildlrml§tlr. Keyfiyet Sigorta flrketıerinl.n teft.lt ve mUrakabelıl • 
bakkmdaki 25 Haziran 1927 tarihli kanunun bUkUmlertne muvafık glSrilJ. 
mu, olmakla llAn olunur. 

T cuhih ilanı 
Guetııımlzln 10.6.NJ tartblt ntiııııhasınm son ~ nepeclUen 

Tkıattıt vekt.letl to Tlearet Umum l\IUdUrIUı,tlbıden aerievhalı D&nda: 

Dolan Sigorta Anonim ŞlrkeUnln 
Galaı&a Acelltellttne (Petek Ttlrk Limited ~lrkeU} ta)1n edlldllt.nl y_.. 
laeaıklrerıı lleibftıD hmtr, :Maulll& ~o Aydın \iayetlerlle mtııhakah acm.. 
td.lğtne tayin Nilldlği 6clCl1nde )"&ıı:Jlmı tır. Keyıtyet taftlb ve tashih ola. 
Dlll'. 

AÇIK ABTl'IRMA İLE SATIŞ 

Balıkçılarla deniz amatörlerine: 
1'f, ha.ziran yarmki pazar gUnU Mat ıı do Km•hadada Alaanc&k 

sok.ağmda 71/73 No. 1I kayıkhanede btılunan ve ISlü bay Edvart Kreapl· 
ye ait ve liman dairastnde 009 No. vo (Bacı) ~mi ile kayrtlı TORNİG_ 
ROF markalı dokuz beygir kuvvetinde bir deniz motörU, deniz ağlan ve 
bli' sandal açık arttmna. De sat.ılacakttr. Adaya k öprllden saat 9.15 d 

vapur vardır. 

iÇKİSiZ SAZ 
Cağaloğlunda giızel manzo.rasiyle tanınmış, Boğaza nazır 

"'Çiftesarayla.r'' bahçesinde her pazar saat 14 den 19 n kadar 

MÜZEYYEN SENAR 
Ve san'atkitr Kemani (Necati Tokyay) idaresindeki 20 kifllik 

muazzam saz heyetini dinlemek fırsatını k:açnmaymız. 

Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf, levha 
bur.;arın herhangi birinden her dilde, eski yeni, takını veya pera· 
kende bütün mevcudunuzun - gerek satmak, gerek yalnız öğren. 
mck için - lbugünkü satış değerini öğrenmek !iPiiP:ıesiz menfaatiniz 
icaıbıdır. Bu hususta 

BEYA7..ITTA HAKKAKLAR ÇARŞISINDA KİTAPÇI NlZAM 

h!zmetinlz.e hazırdır. !Mallanna baha blçtlrenlerlll bun1&n mutlaka satma_ 
sı lAumgclmeoz; fakat kitapçımız fiyat takdir etttklerlnf yüzde oııı eksiğine 
pc5lli para a.lmayı da mUteahhlttlr. Taksim veya. bo~ için aıı.tl§larda 
ı e r a m e m o r ı a r ı bu adresi ha.hrlamalıdırlar, 

1iot.ealllne - zarfm tıstOne (Kitap tahmin) kelimeleri yazılma~ ,,arWe -
ı.taabal pc19ta kutuu 46 ""1& 214 ııdreslne de ann ve adrestnht bfldlre. 

bntrııınız. 

- Siueme.dDn cıkar Cıkınıul köprtı.. 
) o lueydtm, bu habreıtler1 glSrmlye
cek. ttHmlyeot•tım. Mukaddes Uçurum Ellndekl kltalıl oku.amir: llıtedl.. • 

SaJfalan cntrdiği lmWe glWJerl bir 
ftJT görmöYonm.. 8ayfalM ..akS bem. 
beyaZdı.. 

Romanyanm Tanmmıt San'atkarı Piyanist Madam 
Kartman JlUf'Jmm önüne gellace • 

ye kadar OOk BlnlrllycD.. Çok hJdcJet. 
llydl. Bmad:ı_ blr dllkkAn vttrtD1 l).. 

nOnCle lılr mMdet durdu. tpekU -ro 
yöala Jrrnmelam daldı. 

Sonra )'&vat J'Maf yohına devam 
edıeltr.cn mmldeııdı: 

- Ba tmadllf Ç(ık sılddncll.. ÇOl< 
1.'811 8lloıılJıdı. Fakat, btr balamdan 
da lyt oldo. Ekremln de ınahtyeUnl 

onJadmı. Aydm gibi l)llplnn. ktMtalı, 
wı lıtdııl)eıeııb bir aıiaıdııfmrn teca _ 
vtıdednt &ıleımekiaı Adz olan yahut 
'-- J81Jmaka muktoc!h' olmıyacak 
kadar kendi de öteki gtbl dllşUk bir 
tcdılfe ~ inde bulunan Ekre~ı 

artdı: g()zftmcJcn dllstü. Meğer o cb 
VOOacb:n ruhunu ta§ıynn lAJdıı bunu 
belli etmek latcmlyoo alıl!iksız bir 
~. Eter ben onun yerinde 
olaardım, ~ bonlm yruumdakl bir a . 
ile doetmm. berlııuıgl bir D§Mte böyle 
hakMel etClleydJ, Ol1Q derhal polise 
\ erfr "" baddtnt bildlrlnlhn.. o n.Ilc 
luı.mm baJ1Jlyct ve crcttnl ellınden 
':'l'lcHğl laubr konırdum. Ru 1.iyle 

'lpmadı.. btlAkl~ nrkadaşııım benim 
lklnmda venllğl kötü hükümlere 
• •Irak ı>tmls gibi sustu. "4?nl hlQ de 

• 54 • Yazan: iSKEN DER f. SERTELLi 
müda.taa et.medl. 

Blrkaı,ı adını 1le.riedi. 
Bo WJııo ŞalıDauım maneviyatını 

fona halde bommşiu. 
- Öyle ya, diyordu, geçen gece 

onun yatak oda&na gittim., kmclliıl· 

ne yalw.rdmı.. kuıkançlığmu 8e7..dl _ 
rcrek, NeclA Uo evlooınmneslnl iste • 
d1m. O lıwu söz verdiğini, yakında 

evlcneceklerlnl 5'Sykıdl. Ben, böyle 
bir adamın yanında kendi arzu '\."e ıra_ 

demle bu kndar kllı;UldUkten &Ollra, 
şimdi F..kremden ne hakla 011ldaafa 
bekllyonım T 

Kendi kendine hitap etti: 
- Aptal? o ikllçntııUnUn oczumı 

elbette çckeccktln! Ekrem o ıgooeye 

kadar senJ bamba ka bir icadın ola.rak 
tanıyonln. Onun oda.ınna gitmekle 
tıaysfyetiAI ayaklar altına d113ilrdlln. 
Ar.tık ondan ne bckllyonıun! tn.n _ 
lık mı!,. hlma)e mi'? •• dostluk mu? •. 
Hayır.. hn:nr.. hunların hiç bklnl 
bcklcm(.~~ hakkın yoktur. Nasibin 
hakarcftl., onu da gördlın! Haydi. 

bocalayıp direk vapuru ~. 
karanlıklara kalının% :rolca J'olunda 
gereldar_ 

• §. • 

VAPUR KAÇINCA .. 

Ş4b&a :roll&ıda çe>k eaJlaııdı.. 
'l'lmd lle ada lakekelnıe bıdljt a • 

ma.n direk vapnru on dak1ka. ön.cıe 

ha.raket etmtotl 
Şahlkaııın canı arkıldı: 

- Aksi f.ıe) tan.. bugüaı 18tedlklerl· 
mlıı hiçbiri olmadı. Şimdi bumda na • 
.ı;ıl \'B.kft geçlrcooğlm ! 
Şah1kamn slnlrlert çok gergindi. 

o daldmda hlı,ı kimseye rutlamak Is. 
tmnlyordu. Komışmağa, dert dlnlemı8.. 
ğe \ııktl yoktu. Candan birine rutlı_ 
yacağmdan bile korkuyonlu. 
Şablka bu l'JldifEI De blrln<i meıYkl 

bekleme ııalonuna girdi •• bir kCJteye o_ 
turda. 

- Vapur ~cdlyl on befJ g~ kal -
l<acak. Tam bir ı;ıuıt var. Burada bir 
ııaatllk bir ı.aınanı ıUUiıl oldUrooettm, 

şimdi 'ohııoı •' ' • ... : . ' ' ıı~ ··• · ı ~llııhım ! 
I 

Putaal dtllrlrtnında ruUadıtı Ek. 
remlır ~ AJdm arilk onun 
fçln anutulmaa bir Uptl. Onu nenle 
gGrııe Uliqaeaktı. AJ'cbndan o kadar 
aetre* eıtmltU ld_ 

Söllerl bllA kuJalmda çm.lı7Wdu: 
_.. tyt bir mal buJımıllıun, Ekrem! 

haydi IUDU bndrr da, bu poe etle.. 
ncllm..ı. 

Şahika köprüde bekleme lllllomında 
yedi on bet .apunmu beklerkm itte 
bunlan d~lbıOyor ve hiddetinden 
rclllden renge gtrtyordo. 

Bu ne kbtah bir erkek, bU ne iti. 
nıau.n ve ah1Ak91Z bir ar~ )"a.. 

rabbl! 
Şahika, Ayılpım o çb'klın h&k&retJı.-. 

rtııo nıwıl da taluunmUl etml ti! Nf'. 
den yerlndm fırlayıp: 
''- Ben, ıımln bildiğin kadınlardan 

değilim! .. " 
Diye bafıı':mamıfb 'l 
Bmalan yapmadıp." timdi bin ke. 

re pl§man oJoyoidu, 
Hele Ekremden -kl'lldbdnl müda. 

fna etmool~i için- o kadar nefret "· 
diyordu, o derece iğreniyordu ki.. 

l' ( Dcvrmıı t'((r ) , 

SYLViA ŞERBESCU 
16 Hcairan Salı günü akıamı saat 21 de 

SARAY sinemasında 

TORKiYE KIZILAY CEMiYETi 
menfaatine 

BIB KONSER VERECEKTiR 
Program: Badı • Llszt ve diğer bUyük fjÖbretlerln eeerlerfoclea mL 

rekkeptır. Biletler SARAY ıneın:ısr Ol l rlnde satılmaktacbr. 

Vefat 
Şehir tiyatrosu eski mndnrü 

Mooıduh Krzılağaç vefat etmiş 
tir. Cenazesi yarın sabah ~r· 
rahpaşa hastaha.nesinden kaldl· 
rılarak cenaze namazı Fatih ca. 
misinde kılındıktan sonra E<tir
nekapıdaki şehitliğe de:fnecliic· 
cektir. ,, 

Badin ve Kız 
işçi aranıyor 

Gedikpaşada Ütü fa:brikasındn 
call§abilecek kadın i~i aranıyo:
tal ip olanların aşağıdaki adrc ' 
müracaatları. (16744) 

Gcdikpa§a füunaş Ütü Fabrika~ı 


