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1941-1942 bk 
baharı ve 

doğu kıyameti 

V t'!'ilen haberler doğ· 
ru iıe iki ilkbahar ara

sında yapılıtcak bir mu
kayeaede bu defa inisi
yativin yalnız Almanlar 
elinde olmadığı görülü
yor. Ancak kat'i hükmü 
zaman ve önümüzdeki 
geli,meler verecektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Reırç ıuımare~nin Almanlara 
cöre zalerlo neticclend:ii:i, Sov-
1etlere ıwraran da bir çelülm~yi 
icap ettirdiği i2.ah edoiHrken har· 
ilin doğuda merlı.ez ~c şimal ecp
hclerfoc de intilal ett:ğl görülü· 
701. En son haber ıe tclıliı:-ıere 

&öre Lenlııçad'da harp başlamış
tır. Yine en son ha.her ı•e tebliğ· 
)ere göre J\larcşal Timoçeııko or· 
dosu llarko.f istil;amctinde biiyiik 
bir taarruza başlamı~tır. Hatta, 
Amerikan kaynaklarına g:;re Ti
moçenko ordu u i::k müstahkem 
Alman hatlarını yarnu.~ olarak 
hedefine ıloğru ilerlemektedir. 
Harkof'a yakınlaşılnu.jlır, bile. 
Almanlar bu hususta şimdiye ka
dar tek kelime SÖ) lemi~ değiller
dir. 'l'ebl.iğlerindo böyle bir taar
ruzdan bahsedil.nıeınekte ve Kerç 
'bölgesi dışındaki cephelerde Rı.,,. 
lar tarabndan yapılan m~•İi ta· 
arruılarm püskürtüldüğü teba
rüo: ettirHmektedlı·. Sovyet ordu
lu gcrçddc• böyle muvaffak bit 
taarruz hainde midir?. Hak.ika. 
ten Harlwra yalanlaşılmakta mı
ıiırT. Buıı.ları bilmiyor..,.. Önü
miı.zde.ki güııler t'.'11 doğruyu bize 
lıildlrecektir. Biııaeııalc)1ı, hadi-
aeler"- k.w.-ı~ '·· i 
kişaflarını bulma yoluna g'İrme
Un.i belı:leınek lazımdır. Antak, 
badisclcriu hakiki mahiyeti ne 
olursa olsun bugün i9İn tebellür 
eden vazi3ct JjUdUJ" ki, doğuda bu 
ilkbahar için bekle_,. kıyamet 
cünleri ba~lanı~tır. Kıyametin 
başlamas.ı bakuııından Alı.aanlar
w teshil etiilcn güıılc~ bugünler 
mi idi?. Yoksa Kcrç muharebesi 
umumi taarruz için tcsbit edilen 
baltalardan öoco Ur teıniı.lenıc · i 
ve yarm·ayı durgulıya11 me\zii bir 
te~ebbüs nıiı idi'!. Sade<:e 3cn' si· 
ıa!ıları de.ııc)en ve scvkulcegi 
ta9hihler anyan bir ba>kın mı 
idi?. llakilı.i ve buyllk Alınaıı ta
arru.zu daha sonra, Hazirana doğ
ru ba~lıyııcaktı da Mareşal Timo· 
çenko'ııun saldırışı He harbin do
ğu da hızlruıması emrh-aki mi 
oldu?. Büt.iiıı bunlar da ayrı ayrı 
haılhclcrin ı;'Cli~imi İle aydınla
nacak birer nıeı-ak ıncı·zuu ol
makla beraber hı.: arada 1941 ve 
1942 ilkbahar durumları bakımın· 
dan bir mukayese yapmak da do
i'uı!.a harbin tekrar başladığı ~u 
&ünlerde faydasız değildir. Eğer 
So~):et kayı:aklnrmılau verilen 
haberler taıııanıile doğru ve ha
kikati pi:rii" ÜL ifade eden mahi
nıat İS<! lııisiyativ b;ıknnmdaıL iki 
ilkbahar arasında •bariz bir fark 
olmak lazımdır. 1941 Hazirnllinın 
Zl inci günlindl."ll 7 Birin('.ikiiııuııa 
kadar doguda irade !'-"ıCbbiisü ka
) ıtsız ve şarhı:ı Alnımı ordusunun 

(Df"'l~nı 3 üncü Sahifede) 

Şark Cephesinde 

Rus ordusu 
HARKOF1a 
yaklaştı mı? 
j Rus Tebliği j 

ilk Alman hatları
nın Rus zırhlı kuv
vetleri tarafından 

yarıldığını söylüyor 

KERÇ'TE 

Ruslar geni 
mevzilerde 
'.MıJ!o:k;ova ıa (A.A.)- Kerç :>a

rıunarillSında ışirl<U: Lli mı.fuardıe
le: dı:vam etmekte<lır. Üstün düş 
man kuvwtk<ri kıın;ı .. ıııda Ruslar 
yeni m<JWilıel'C çcl<tihni"?lerdir. Al 
ır.:•~nlar ağır za,)'iata uğmmışlar
d;:r 

Moolwva ra.dyosu Ahnanların 
Kc•-· ya1·:mada;'1lo(fa kuuı:ırhklan 
nı .'JÜy'ıediJ<kri gaJiıb;yct haberini 
~ıhfafla k:ıın,ılam.ı•KtJ<l:ır. 

1-llıu•lwıı' k!eslınıııdc 1'im<ıçenJro 
Odo\ıta:rı muxaffa.-l·1~1ıe ilerle
llll!'Jctedi.rler. Alıırnıırıl.ar acele ile 
rrc'at 'lıa.relretlerinde mı.i:rn m mik- ı 
tarıdn ~ıizat l:m-aknıış!a.-dıı.r. 

Biit.ün şark ccpheııi:ııi. göstem 
hujta 

Ruslar Kerç Öğu-enildigıine gıi>"c; Alımaıı hat 1 

l:ı.ı:ıııı Rus >ı.>ıfuh kuv.'l('tl1.'ri yor
mı.<;:tır. Hareketle 't> Rus hava 
kuV\-etleri de i:şfüak etrrıi>,.1ir. yarımadasını 

[ boşaltıyor /ar 
150 Alınan tankı ve 200 den fa:>ı 

la e""·IO!Öriii ta<n~ı.rı (ahniıp edıl<Jiği
bikliriılon"k! lir. 

C.'!llı.c<le hav:ı. fa;.Jiyc"!leTi es
na::ıı a 2 Rus hava t.eşkili 30 Al

(Deva:ını S üne" s:ııı.ııre., ı 

ı Alman tayyareleri 
'nakliye gemilerini dur-

madan bombalıyorlar 
Ukrav ~ c~ 1 15 (A.A.) -

Kerç ve Takinin çember içine a
hnanasile nelıı:eleıı..~ h.arc~et ıoki 
safhadn C<?"N'-Y&n ct.mi~Ur Moo-i• 
cntiba1iırı ~arkından Hediyen kuv-

. ı Devı:unı 3 iıncü Sahifede) 

1 Leningrad da 
ıAlman cephesi 

geriledi mi ? 

:Mareşal Tinıc>~enko 

Almanlara göre 

MI. Timoçenko- 1 

nun taarruzu bir 
netice vermedi 

.Berlin 15 (A.A.)- El li'l a: -
k~ri rn"'!ı'ılwri; Kel'\: mı.ııhaı-c<bc
siniı. })1;in muc~b!ııc~ ve lii;.;ern
'.Mı:'- bIT t rzda dL"Vam ott.:ğmi "öy 
leı.Hkletfüle::. R ıs.a: hafif lıir 
ın ı:kaven.;;tw bulunmaktadırlar. 
l)()ıı.c:~ kcsinıin<l-:- yaptıkları hü
cum hiç bir netice veıınoıruştir. 

J "'kQva J 5 (A.A.)- Muskwa 
radyoou Sovy(C't kıt'a1arın.n Le-
niıı,ı;racl ~-eıphC'>u ıl<•rleclL"kkirin i 
bu CC!lhCdC dÜ~1Tı0.lllll :iıkinci IllÜ

dafaa hattınıcla tutunınoğa çalış· 
t.g nı ve a.ğır kıey:pl;na u.ğrad:ığrni 
bildiımc k t • ..ı.::·. 

RaJvo Sl}U mu.harobelerde b'.r 
ika~ ytlız <iÜl!j1I?'la "'';.kıl'r:niıı1 öldü
riildügtınu bJ.tlirmC'klC'di:r. 

AFIA VEKiLi 
bu scbah geldi 
, "afın Vekü, Gc'll ral Ali Fuat 

CO.JrS("'-· ı-" saıbah Art.1{aradan 
şelır· 2e gehı'ş, Haydarpaşa 

carınUa n· . .ı müdthit ve dil.!er 
vdkiılte mcmurla"ı tarafından kar 
şılanm.uslır. 

-·- --------~~ 

Vekil ~.::hrimi'l.d~ bir m<iid<Iet 
kalarak Vcklılcte bağlı müe&<ese
l<'rde ve nafıa tşleriındc tetkikler 
)apo.ca~tı:. 

ÇOK MERAKLI BİR 
ZABITA ROMANI ı 

) 

Pek Yakında Son Telgraf 'ta 
-

Okuyucu;arımız, yakında tefrika· 
sına başhyacağımız bu eseri t&k'p 
ederken misilsiz bir heyecan ve . 

zevk 
1 
içinde kalacaklardar. 

l Yeni T efrikamızı Bekleyiniz 

- -

Esrarlı cephe 1 
Şa•* ccplıesinde Alnı.a· rncr

ru.wnu beklerken; Harkof ;.,tıka· 
metinde Ruslar taarru:a geçtiler. 

Eı•deki pa::arlık çar§ıya uynı.az.. 
.nış .. Masa başıııda oturan askeri 
muharnrlerin tahmin ve mii.ta
lcalun, da; şimdilik, lı.ôdiselere 
uygıııı düşmedi. 

Bu balı.ı bi,iııı ııı1ı!t11t!a görü.· 
şüyorduk da: 

- Onların talmwılcri ne zaman 
do{jrıı çıkmı{tır ki, dedi; §imdi 
hakikate uysun?. 

Ve i!d11e nti: 
- AnlC§ıla.ı §ııdur ki; bu cep· 

lıedc 1nuhur;., iki ta•·afm vaziyeti 
de hala bir sır olma~:ıa devam 
edlııor. •• 

BIRMANYA'DA 

Japonlar ye· 
ni Hind-Çin 
yolunu kesti 
l Tokyo Diyor ki 1 

Halkın ekmeğine gôz koyan 
iNSAFSIZ FIRINCILAR! 

' 

Şehrimizin mulıtelif yerlerinde on yedi fırının 
bu sabahlan itibaren unları kesildi 

Japon ordusu Hin-
distan hududunda
ki dağların yamaç-

larına vardı 

lngilizlere göre 

Birmanya 
geri alınmalı 

1 
Çunlo.ıg, 15 (A.A.) - Japonlar 1 

Birmanya yolundan Çine doğru 
il<>rlemektedi:rler. Rindistan lıu
dudtma 55 ili 85 kifonıetreHk bir 
mesafede bulruıan bir noktada 
yapuklan ~.arpı:ırnadan sonra İıı· 
ıriJ'.iz kuvvetleri ile Japonlar ara· 
aında temas olmamıştır. 

Cenubi AmerlPıada JI 

Müthiş bir zel
zele birkaç şehri 

birden yıktı 

Kandilli Rasatha· 
nesi bile 

zelzeleyi kaydetti 
Qui.t>ı>, 15 (A.A.) - Ekual<>r: İki 

dakika siiren hio- :ver deprem" 
}l<>rşemlıc günü Guay.aquil şeh.ri
nin bir kısnunı lıarap etmiştı.-. İlk 

(DeVO.:lll 3 ÜDCll Satı:J'<>d<>) 

Martinikte bu Çarşanrba giinü İngiliz uçakla
n Akyab limaıuna taarruz ve yer
ele 3 u~ak tahrip etmiıılcrdir. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Batı ve do
(Devamı 3 lincü Salı.ı!«ıe.ı 

MALTA DİYE 
bir şehir kal
madı denebilir 

' lunan Fransız ~ 
kruvazörleri 

' • 
Italyanlar M a 1 tada 
harbin başıµdanberi 
515 uçak kaybetmiş 

• 
Amerikalılar ıllAh· 
ıarını alma lıtlyor 

l.ondra, 15 (AA.) -- B.B.C.: 
Dün gece va,in;ttondaıı "cr·ilcn 
bir haberle Mart.nik'dclc:i iki 
Frıtıısız krU\·azörii \ 'C bir tayya
re gemkinin Anıcrikan hey'ct.i ıa
rafuıdan silitlıtan tecrit edi.kcel..· 
teri bfldirilm?ştir, 

~'-a--

Noksan, hamur <!kmek ç.ık.anın 

fmncılar hakkında giri."}ile.n mü- ı 
"adeleye ehcmmyctle devam e
dilmckt<>d.ir. Bu suretle hal.kın gı. I 

dııs>ndan çıılmıya ka!lu.o;an bazı 1 
i.nsamz fmncılann en ~ddetlô bir 

tekilik> cezafondırılması ve bu hn· I 
ru•tald teftişlere ebcııımiyet \e· 
.. ilmcsi kaynıalmnı.IU.lara yeni
den tebliğ olunnıu~tur. Vali ve 

Jklediye Rci<>i B. Lıiffi Kırdana 
bu me\-.ımdak.i b~~ ana tını diın 
yaı:ıııı~tık. B. Uı!li Kırdar d!in 
al<ş:ıııı da demi Cir ki: 
•- Şiol<fi~ e kadar müteaddit 

tef tiler göruıı de h~ c C?a almı

y11n maalc•d hemen lıcır..<!n hf• 
bir brın ~-ok ırbidir. Noksan ve
siııli Mınekler derhal mi!saı!ert 

(Df'\.;,.. t 3 Uncu Sc:ııh;t"'<k1 

Vatan uğru.na can 
veren aziz 

f hava kahramanları 
yurdun her 

hürmetle 
Bugün 
hatıraları 

tarafında 
anılıyor 

Bugün lıa\ a ~hitlcri ihti· 
fali güıııidiir. Vazife ve vatan 
uğrunda canlarını feda eden 
aziz şelı.i t luri m i7.iıı ha ura !atı· 
nı annıak iizcrc bugün ınem .. 
leketimn.iıı her tarafındıı ul· 
dnğu gibi "hrimizdc de bü· 
yük; bir ihtifal ~·aı>ılauk1ır. 

Fatih parkmd<ı Tayvare i
bideoı ıioü11de ~ ~ıııI...,ak olan 
bu ihtifale il;tiral. e<k~ek kı-

taat, pol6 mu(r.,zcı;i ve mek
tepliler saat ı;ı den ;ıiberen 
nıexasim mahallinde toplan
mıya ba':-'l•llWilarılll'. 

İhtifale fam saat 14 d ba· 
''a şehiilerin1i~.fn selimJan .. 
ması ile başlanaca ı.tır. Eu '1· 

rada Fatih psr nda, Beyaz:ıt, 
Galata ynngııı kulclerile d; • 
r""nü miics:e lercle bnlunan 

(l)ııe\.-a;r.ı '3 ....._~. S .. .ı.lifede) 

Pehlivanların iddiaları kızıştl Malta 15 (A.A.}- Dl>n t aa • 
ya ~Java a.l<ı:ıları yapılnıoştır. Ba 
akınlar esnasında 5 bcmılba ve 3 
3'\," m:ağı tahrip edilmiışti.ı:. M~ıs 
bldayet>'.ırı<Jıetiberi ooşürülıen uçak 
:ları n adedi böy le:IJk.k 60 1 bul
mustur. 

• (l>eTomı 3 llncü Sabi<ede) 

Senbolik ayrak 
Tokat'ta 

19 l1•Y"''·a Aıı&~rada b•'uııacalı: 
olan Sembolik Bllıyrok Aın.'1.<;;>n aUct
Jer\ taralınıdQJ\ Tolca! ableık-.Jne t""hm 
olunmı."'itur, 

Teki dağlı için ik• 
Dehlivan nedi or? 

• 

Maltada Vnletfa Uma nından bir görünüş 

• 
Serbest güreş • ınpıiyoounıuz 

Tck.irdaglı Hfü.e· i:ıin kenW,,ine 1 M ad ag aska r 
meydan okııl"anlara karı muka-
bele ettiğini w: •- Bu '(W!Zar gii- ı 'C' • J 
nii Bcşikta~ kliibiiniin tertip etti. I' ransız ıuare
ti. güre~ miisahakııları ''RTffiL'!

Her kim benjnıle gür.,,.uıek i.ster- 1 

se oraya ge4in. l~enılilerile giir"1C 

1 hazırım!.• ded~J1r.i ~ azn~tık. 
Bu det ü:ıerine 100 lı.iloda Ka

racalıeyli H yati ile 1115 kiloda 
Sındırgılı Şerif pehliı anlar dün 
akşam Mr nıuJıarririmizP Şlınları 
söykıuişlerdir: 
•- Tekirdağh Hiiseylıı pehli

vanın söJlL-diklerfoi gazetenizde 

sine ge_çerken 

General 
radyoda 

• 
dö GOL 
dedi ki· 

' 1Vişinin bütün alçak
lığı hiç bir 
yaramıyacaktır. n 

gördük. HÜ•eyin pchl<\ana nıey· • 
• dan okuy<>ru:.ı ve bu pııur günii ışc 

(YUl6ı 3 iiııcü Sah !ede) 

====.-.·- =-============b======~======~~~ 
ANKARA AT YARIŞLARI 

Bu hafta hangi atlar 
kazanabilir? 

Bu hafta Gazi Koşusunun favo
rilerini de öğrene bileceğiz 

1'.nl<ara lll<baiıar at )aıoışl.arınıu 
~lincü hafta Iooşuları bu pazar 
yapalacaktır. Koşulara an talı. 
ırninlcMr.irı ~adır. Burulan 
sonıa cıkuym:ular;.mız iıer !ıaıfta 
cuma günleri gazct<>'l1:.zde koçu
ların taıhmi.nlcrinl bulacaklal'dır. 

BİR.İNCI KOŞU (lfanrl1Eap) 

J:li)rt ve dal1a yukan yaşta.ki 
yerli ya.r:.m kanta,·a tnıılhswtur. 
Mesafo;i 1800 metredir. 

Alooylan 63, Seloban 59, YaV\17 
56. Arat!.a.'tl kilo fank lan.na rağ. 
men AlceyUmm bu lr.oışu~'U ko
layca kaza'!JJ11351 muht.omelıdk. 

İKİNCI KOŞU 
Üç yaşında saii kan Aı·ap t.ayla

nmı mahsustur. Si.klet 5il keJo, 
(Devamı 3 üncü S:ıhl!t'de) 

Adliyede bir 
kadın bir 

genci dövdü 
Dün ak~nı geç va k>t aıdk(}"Cdc 

gari:p bi<" v:tk'a olın;u.5; bir kadm 
yü:ksak tah&l taıelıelıe-rincl.en bir 
genci adama.kıJlı d(jh~. 

Bl! hareketi!nclen dolayı me1ıut 
sııçtar müddeiumumiliğine teshm 

edilen .kadı.n; Beşiktaş'\ a oturan 
!Nez.ilıedi:r. 

Asti';y... 1 inci CEr1.aıda Elmas a
d'ı.nda bir ge~ 1.alcl;ıe bırlukımla 

(0.VMll 3 IİllCÜ SohlfC<\c} 

Vade mevsimi 
NECi'r. FAZIL FJSAKtlREK 

B
aharı h~Jcl<'rken Yaz gf'A.lJ, 1912 

Yaz:nın başla \_~ıcındayız Du 

Yazın sonlarına dof;p"u harıp iJçünciı yı. 

hnı bitirecek. 
1939 Yazının bir k:snu Po:oey~. 194.0 

Y= fi1111soı , . .,...ire, 1941 Yoeı da BaJ.. 
kanlar ve Sovyet Rusya harekel..cr:nin 
çe~oldu-

Ya ejİğhl,, ayak ba6lıil= llli.2 Ya. 
zı'! .• 

Bu devre yine Sovyet Rıu;ya,a 
1Tiah..C3\ls .• Fakat Sovyet R~::ı: hare .. 
kelinin pe;;bıden. y~ Demokra'l)'alar, 
<;raiıut Mihver eliöıle net.cerJn dev~!. 
ri.Jmeıi mevsin1i açı~nctık ... 

BUlün gôrdüklcrinı;ı.L1, anl.aa.~;nrı

anıziırı, .sıezd:'k.le~imizlo h\.ıMsıı~ı .~ hil-
loilmıle toplanıyor: 

Ila.-p, bitgfn veya a·•hr yıllarca ru .. 
rWclentUrı, neticeyi muclaka 1942 Y.azı 

lçin<lc belli edecrk lir. Bir ~<ıi< üsttin
Jııörü ••Y.1'el ve he.ı;wa güre harp, JS(2 
\:azından sonra dab.ı. yı!laroa dev:::un 
etmek 111:.idndını elde tat~!"k.en, bir 
hamlede ve bir de.fa&ı DeHceJro.:ni?k 
~J.Jll da m.ut;oıf:ı4a ed:Vor. 

lic ~ty dunn~ür, dolasn1ıt: he:n1 ne... 
rr.okra :-.ılar. h m Je :.1ıb:ver jı b l,, 
So·::yet Ru...-.y•n~n ~u ""Ya bıı .ı;t('~il<lo 
n·. 1kare:-r.c", :u ve b·ı Ot' .. 1~ hen. 
n1et ihtin1 .. 11 olar~< n~erke.;:.l b,. 
b:ıglanmı~tır. So\•yt-t ııu..'')'a l!H~ Y -
..:ındJ. <ia 1nuk·1\1. f'I ~lc~,ktiğ1. L"'l. 
Dem~y • b:ı 1 Jı yı ~ !l' 
cak;.ar,nı pt.:k öÜ ~ •• ~1._r . J .:ı "r d 1 

anc - &ıv·yet Rus.;-..ıyı :;ürı:ıt>ur g · n
biır dC\"irdikten ve but~ll ~" • z. k~ .. 
yıpla meyd .... oa gt>t' ~d tr·:ı &0:1 a ken
<be. ~ 8' Ç) e ~O.. kU:.l,ı1 Cct1::.W 
1..CS"utıycr. 

T'.:a.ila..."'dan bn L ht.;.abına. :ı~ 
oe":riln;. 1 Obllrı.1 hr ahına biJ:JZ d.i.ha 
daya.9l.l11.a-aı istenen Scvytt Rlısya. bİ:6-
za: kendisi nıı.. •e!r.:"I., fu !lınd:ı he:"kn 
için o kflcl<ır ~ ... r .. h \C ı...hut ~t "Jctı,ıcr 

\ acı.et:n~e.k!ed.r ki. .. 
O luılc~ So\'ye: 11.u.sya ı ıı mu 

Ya.ı:ınu.l !ll:tc;;ıgt ;;.ı:k'ıı &Oı't· dü 1.YU h: ~
bi, iıst.eı bundcn l.ıO,:, iC bir ta\. n1 lkıt a 
C<.ıishünlükie•: harn c ..ıevan et&! .. 
isi.er tepedı..n. iCa:e tec:~Ullf'ıt n a
yete e:'6in, Ü<'ÜJıc~ y·!ır;ı ı.l"ldu•m'-'ı.l<ln 
netice de" I es.ıt'le gi;;·f>i:'t-k1 :r 

\'c bu m.ıt, şu 'e;;o:ı hıı :,-'k e '" t. 
h .. rı> e<iın ta•-.,.ıl;;,rı Otı:.ltd1gı k~Oar 
b "?UZ ha.•bc lt'ylr1..i kali.n nH •.1ck.-et.. 
:l: rı. cie b.ı ·c k tcse'i~.· .• 

1942 'Yazı, hcı1C:<-~n \·t lı('J, • y~ bLı, 
)'Ük. \·!dP n•j]• ··id.f, 
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TAMİM 
98*J~rn:ı 
~WiJ~• 

Sayın Doktor Lôtfi Kırdar 
ViUıyet ve Belediye dairelerın· 
de tefı.işler yapmış, bll%1 me
murların vaıl!elerioe hiç gel. 
mediklerini, bazılarmıu da &eÇ 
ı:eld1kleıiıı.i &örmü~. 

Bunun üzerine, bir tamim 
yapılın.ış.. bu halin ÖDlenmesi, 
alakadar amirlerden istenmiıı-

Bu tamimin tarihi bittabi 
1942 dir. rakat. Belediye ve Vi
layet haziııei evrakına iner, es· 
ki dosyaları kanştmrsawz, ay
ni mealde, ve muhtelif tarihler 
ta~ıynn lıilçok tamim görürsü
nüz. 

Mesele ~udur: Bn, alaturka 
çalışırız. İ~inıiu binz geç kal· 
m:~ız, veyahut hiç gitmem.İf.2, 
aldırış etmeyiz. Bizim içiıı, me· 

SOSYAL 
YAR.DUi 

Dostuınıu Set.ı.mi izzet Sedes, 
enelki gün çıkan İkdamda, Hal

ke,·leriniu ı.oı.yal yardım şubele

rinden ·ikayetler elduğunu kay· 
dediyordu. 

Arknılaşımn, belki, bu nıevnıu 
yeni zannediyor. Halbuki, bu balı

&e daör, bizim gazetede, ~imdiye 
.l..adar nice yazılar çıkını ur?. 

Kim o ur, kiın dinler?.,. 

ALAT RKA 
.:\IUSİKJ 

Yl'Şilay C~miyetl, bir r.anıan
Jar, alaturka musikin.İıll muthif 

ale· Jı;nık idi. Onlara göre, ala· 
turka ınu"ki, içki müşevvilcidir. 

Fakat, i{&riı> dtjjil mi?. Biuat 
Yeşilay Cemiyeti, bir alatwka 
nıusıki kon~eri verdirmektedir. 

Cemiyetin, prenoipleriııde bir 
de.ğişiklik ıni oldu acaba?. 

ÖPÜŞE.' 

Çİl'TLER 

Floryada, bir Rum ge~ıni zor
la öpen genç kınn hikiiyesıni oku· 

dunuz, tabii.. za\·allı mahkiım 
oldu. 

Anııp"da, okaldarda öpüşen 
t;ft1er her zaman görülen manı.e. 
r•l•rdandır. 

Jo'akat, bu Flruyadaki hadisede 
şu lıusu•iyet var ki, genç kız, deti· 
kanlıyı zorla iıpmii~! 

Giınül rrza. ını alınıık hatırJv 

~elm eııuı mi acaba? 

lll~.SIZ 1 
IŞ.4.! LI 

G>rip bir zab•ta vak'ası .. nışanlı 
bulunan iki gcuç nikiblanma.lı. ü
zere beledtye dairesine gıdı)·or· 
lar. Bir aralık deı:kanlı ort.ııclan 

ka) bolııyor. Kız, bekliye dur> un.. 
!llci:er, delı.kaıılı, doğruca kızın 

e~ ine gitwiş, eş>·aları soyuyor. 
mı·~! Bir gazete, bu hiıdısedea 

baJıscderkcn: •Talihsi:o kız· diye 
serlevha koymıq.. 

Bilakis talihli_ ya. Allah gi's
ternıesin, ııikilıtan soııra miislak.
bel k~anın hırsa olduj:u meyda. 
na ç.ıksaydı7. 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

sai saatintlen yanın saat, bir 
saat, hatta iki saat sonra varife 
başında bulunmı:k ehemmiyet.. 
li bir hadise değildir. 

Ba nesneleri 11aıd 
yapıyorlar?. 

Çünkü, nasıl olsa, memur bf.. 
lir ki, bir ô.mir terti§ etse ve bu 
alaturkalığı göne, niJıayet ya
pacağı şey, bir tamim, bileme· 
diniz, şiddetli bir tamim gön- ı 
dermek tir. 

Sehll'd'*l biilün p;ıo;tohanelerın \-it. 
rinıtri, lebalep doiu ... Be.ki de, h~ 
ten ev,,.,! gördüğümliz -. bilcüğlmU: 

çeş~rden da.ba. faua paeta \ie benzeri 
anaddeker, caa»ek:l.nları. rafları, kutula.. 
:r1 s~m:.e.kled.ir. 

Halbu k.i, biliyorsı.:ou.ı. nu, yalnız 
•.'<ıınek içiıı kul:L.ınılabi4r. Gayrı !ıiç 
bı.r .adde unla yapıkmaz. O halde, 
bu pasta ve ertt'Oli, ıııuıddeler n88ıl 
meydana gelgor. 

On yıl, yirmi yıl, otuz yıl bu 
tamimlere alışmış bir insan iti
yatlarıuı boz.ar, vazife teliikki
sinde değişiklik yapm.ıya lüzum 
p)rör mü?. 

Bundan on sene, yirmi sene 
sonra da, İstanbulda Vali ve 
Belediye Reisi olacak ;ıat, l>u 
tam.imleri yapmakta devam 
ciecektir. 

Hava gazi 
iŞÇiLERi 

Hakem komiıyonu ücretlere 
yüzde 12,S nubetinde bir 

zam yaptı; fakat ••• 

İst~nbul; Kadıköy !ıanıgazi ştr 
keti!ılde çahş:.n memur .....e iışçll~ 
ücrcilerına pahalilik z.ımımı iste 
~- \1'.lô~te topebııen ha 
1<ern kontfl')'Onu şımct.ljk yüızde 

12.5 niSlıetinde bir zam temin et 

m~U.-. F~ka.t memur .....e ~iler 
·bunu az bulınuşla:rd:ır. Kamisyon 
bu mölctan arthra'b:!m<ık rrzıeıre 
tetkiıitler yıı:pmak.1'aıdır. 

ROMAN YALI 
GARSONLAR 

Taksim Belediye gazi

Gazete~er haber verdiler: Alf\kadar
lar §ehird~kl pastahldlelerden millıiın 

bır ılusını.nı teftiş e<krelt. oümune ola.
cak bir Ç<.ıt pasla alan~ar ve tithlil e.. 
d.ikr.ek üzere, Belciiye ldboratuvarına 
göudermij!lerdlr. 

Biz. bu s&tırla.r.L yaıdıtmuz dakike.... 
y~ kadar, henüz. BeJıed..,.e Lliboratu ... 
aru?dı:n tahlil net.ie<ei gelnrlş de~ 
F•lwt, soliclan sold"'1 &ızan luıberler 
fllDU iJa<le ediyor: 

BütUn ıkayııt ve d ·kbte rıı-ı.ımen, bir 
çolt fırıncılar, ker.:lllerlne ckmeltli.k 
için wrılen unlardan muhim bir kıs. 
mmı pastacı ve ~er müesseselere sat. 
mışlı. rdı.r. 

Bu h:«Jİ.:)en.ln doturduiu .fecl vazL. 
yet ı;udur: FırK:ıcılar, çalıp .i.attık.Jarı. 

ek.tınomi ettikleri ıauın nolm:ınlığını. 
ancak, c.kıro(kıleri eks it ç!Xarmak su.
reti)'le telAtl edebl.lir w boyte yap. 
mışiardır. 

Bundan baıl!<a, asıl mllhirn diğer btr 
meseı~ de, o:r b.slln lok.ı:tnt.iar<fa kar
,,.,,,iz danek verllınesldLr. Karnesiz elD
m<*: nasıl verilel>ıl yor?. \' e bu eıcme. 
ti n.e-r den. nasW. buluyoriar?. Pasta 
yapan adam, unu nereden buluyorsa, 
lı:amesiz olarak satılan elım"*'lerin u. 
llU ca 0(7ni oiruıtcndJr. 

Bu ıwı.ıı..rı ııö~k. anı.na için b!Jı. 
,.Uk ~JıSat mutıeıhasbısı, un tüccarL, f.t
rıncı o!m.ı,ya lüzum yo~ur. Şehrin 

içirme ~ b4- dolaşmak. b·r kaç fı
rın, bir ~ pastacı, bir kl1ç lokan4a 
g- l<M!dir. 

Bu surette Ull suHstimaH :rGı>an tı... 
t11'J.C"1lann şf etle ce:ralamhn,acatını 

ınz<telor yaıılı. Şimdi, biZ, merakla bu 
oeıanm ne oJ.aca.ğıru be-k!~rıı.z. 

Eğer, bu toet'er çol< c'ddl '"' rezrt ha
reket c-~e-ı.sek, un ~i~Mıat1 devam 
edip g;d<cektlr. Çüni<ü, bu ı.t.n fazla 
kazOOıı.V'Üar va.r. 

R. SABiT 

nosundan çıkarıldılar 1==========-1 

Taksim berdiye gazinooudan Ecnebi artistlar 
çallŞIM k:la olan Rimanyoa telbealı. 

d-c.rt garson; bi:r kaıc; gün evvel 
küçük san \atlar Jcanunu dday. 

sile amııiyet müdiJrlüğü tarafın 

dan !::;t.en ımenedıhıD,ıetdir. Bun 
la'Tlfl yerine Tiil'k te~lllı ganıon 

alınacaktır. 

Kadıköy kız san' at enslitiUün. 
de yarınki delile 

Kadı.kıöy ku BMl'at enstitüsün 
d1! yarın saat 15 de bir dıefle ve 
r.':.,.,ekt:'I'. Bu defi'lede ~ a.. 
ıtöl'.VtJSinin biT yıJ.lıJc ç~sı se 
mereleri canlı modcller Ü7'!>rinde 
dm-etli olalanlara teşhir G.'1.macak 
tır. 

rrıucı bo?asıı 
Son gunlerde bir kere daha anla$~ 

dJ. iki i.:stanbu.Jd& cuın.iye-t aatı.ib~ fı.nncı 
toktur. Bu,ıJ.ar, un ça.iınak.t.l ve sat.. 
m"k:tadır. 

F'auı, gurl ıJr. Bugüne kad"-r, hiç 
bir m<;ıllu: 1ırıncı;'1, li>Yi<o bü,yii4'e 
bir ceu. verllmem.işt.ır. 

Halkı, aç bıralıımti.lc d"receSiııe ka
dar Heri giden bu kabli fıcıucı!M, ne
dtn ve nasıl oluyor da ceuılanıdırı,l... 

mıyor, bizim aklwnız ermb"or. 
K&ldisı.ne ekirnek:lık ol&rak ~rilc!n 

unu, ;ahst men!a&.t.1 için suiist.lnıal o.. 
den fırıncılara ne zaman i.brleti müesiı
te leşltU edece& cez.a ve<ilecelı:T 

BURHAN CEVAT 

Yalnız lüks yerlerde 
çalışabilecekler 

Vilayet ve be1edlye ec 
nebi tebeaiıı arlistlerm ya)ıın: llW 
sınıfta bulunan eğlence ;verler.n 
de çalışmlıiılroeğinı, bundan aşağı 
sınıflar .içRı kat'iyyen buna müsa 
ade olunnmııailnı alıikadarlant 

bMtrmişl'ir. Ecnebi çalgıcıla~ i.c,in 
'hiç l1<r sınıf içln rniisaadıe y<'iktur. 

Sığır eti liatları diifecek 

Tic~t Veıcaıetinin 5 i!le 10 yaş 
:rrasıı:ıdıaki sıi;ırlarnı ela kesilme· 
sine müsaad<! etmesi iı:ııerine şeh 
:rım:.ı:e hıer taral'tan sığ>r gelrneğe 
baş1.acrncştır. KOO:m a.ı<makta ol 
doğundan ihugiiınlerde s:.ğı.c eti 
fl<11tının çok aü,.<;eeoği t:ıtııın::n edil 
mc'k!tedir. 

Kı:nlay BeJ1azıt nahiyeıinin 
bulunduğu bina yıkılacak 

Y~ yııpılaca.k olan Üıti\·ersite 
!en fa.kül-ta;; salı.asma tesaı:fuf etili 
ğir>den dolayı yıkııhmü fuare iı;; 
t:mlake tabi tutulımuş olaın Beya 
Z'lt Knılay Jcurımıu için mü.nasip 
b;ır bina 'IU'amlrnas.ıu:. ba-:'·anılınış 
tır. Muvabk bir ·bİ'!la bulunarn.a 
~ t~d ırle Beyazıt IOıım'ıuni 
yet Hıa'lk Partisi merk~ bianı;ıa, 

mn buhmduğu şehzadebaşındakl 
!Jetafet apartur.anınd.a lbi:r da iıre 
ye nakloluııacaktır. 

,-EDEBi TEFRiKA: 12 l 
1 Çıngıraklı Yılan 1 

K•i>,imJ burıwı m!ithiş endiae:ye rail
men gözJeriırnvı yine onun yüzünde bır 
oey aradığını his.><di,YOrdum. Birden 
gOı:ı. bebe1cler.im, zalım ve amansız bir 
Zt!hiıi.n öidl.trı.i.cü acıı:clyıe yandı: Pren
ses B<)'Unın baygın ııuk yakut ış:l<.lar 
süıillen göziıerındeın, şimd1, parlak ve 
~eşH bir zehirln ilt.maları a1t.l3·ordu!. Yazan: NEZiHE MUHİ'.l"l'J.ı.'i _J 

- En gilzel ıı<ylerinlzl kapadığı için~ 
şik.iyeı ed-yoru.m. Ha:tlı degıJ m~""·ı. 

Bu söz!erune cevap vermedi. Kolu
ma girerek bt."'11.i çekli. Pullu tuvaıeli
nıo çtkard»C1 garip bışırtı::tı yıne ür
pererek duymıya başlamııtım. Klübun 
arka k;ıpısı.odan çıkarken :rı.ne durdu; 

- S:.z.e na.sil bir ~rıu. :söyııyeyıın?. 

~· mı, İngilizce ın~ yaba baba 
y1.Uc1Jır.un da~1e m~?. 

_ Esraıııı memleketin izin dilini ve 
melod1sin1 tcrc'itı edc:d:.m .•• 
' l)reru.es Beyza heye-canla: 

_ &n de!. Dec!i .• H~yatı..rr.ın büyük 
blr t..ısmı İııg .:..terede geçt-J. 4"\nnen1 bır 
İ:ılü~Z kadı.nt, t.clcat btn n1hen H;ntli. 
y ,411 TI.i.ncLstanın herşev .nt severim. 
Gar be kani. hurıfekO, .nı b le ... 

Bal<:nız:. Diye eğ'lip *!!n"n uounu 
rO-;terd~ Biz de bir btltirenln ı:.ktı 
71rtılıı'8& A.Sdel yollına ı;ılu.c&k;, dıye 

bir ava.sn. itıkadl Vdzdı.r. Bu geıce ba
loy;,ı. lııcrtc.cn mf't'dwene takılarak ~
ğ.'uı yı._-+.J.mı;'.;.. ;'l:T'de b:r J:l>'V n.c lı.\r:J

~l'r..;.m. Ga.rtp ctc.ı&l.O ~.,, 

önünde di.z çöküp ~lncleki u.,"urlıı 
yırt.ığı upoıe.lt 15uyordum. 

A.rk.;;.ın~a aya.k sesleri islterek sus
tuk. 'far..,ı.ıarın arasında biır golge be. 
urereık b!U yaklattı. Bu, muharn.r Nus. 
ret Beydi. Hü.rmeUe Preosesın ooilnde 
eğildı. Ha: 'nde b..r telaş görünüyordu: 

- Tevlılt Beyle gbr\İllmeme müsaa. 
de buyurur mwunu"Z?. 

- Sonra ba<ıa döndü: 
- Az.iızim Pren.c;e.s11en n1üsaade istL 

yerel< dcmal otele gelin,z,.. Zevceniz 
bıraz rahatsız! 

- Raıhal!;ız mı?! ... 
Baoa eısK.L dwıyamı unut!unnuş olan 

bu yeni ve esrarlı rüyadan kalbimde 
acı bir veca lie uyandını. Muharrir 
N :ı;ret b;raz g<m çe;ı.Umi-14. B<'ıı dJa>. 
elik duran - diinc!Um: 

- İş:tlinlz 7a Prenses•. Diye lrelte.. 
lcdim. 

- fşitt'm. .. Demek siz evlisiniz?. 
- Evet. .• Bi.İmiıyor muydunuz'. 

. Hayı:U öJ·lcyse zcvcentz1n yanma 
<ld~ 

Onun elini bite öpmeden uzak~ 
tını . .Muharrir Nu.il'eLle beraber hız.lı 

lnzlı otele dogru yürürken kendi l<eı>
dlrne: 

- Sevgili kıude!. Diye ~niyor. 
dum. Tam valttiruie y<ıt'şbrı! Belki bir 
uçuruma yuvarlanacak1.ım!. Hdstalıtın 
bile uğurhı aziz karıcığım .•• 

Hastalıi,'l belki uğurlu, fakal benim 
mevcudiyetimi yakan bı.r endi:ıe! ... 

Salona girince: 
- Nerede?. Nerede?. Diye bo(ukır 

g'bi sordu.ın. Nusret B.,. ağır bır ..,._ 
le: 

- Od;ıslı)a çıkardım .•. Siz! bel<liyw. 
Dedi. 

Demek odasına cıkantacak kadar 
b.a.>lal. Faka.t 70.bancı bir eıttğin ka. 
nm.ı odasırıa çıkarması?! ..• 

Oh bu akşam kanım zehirlendi be
nim! .. Başım dönüyor.. .Merd'.ven1er1 
lkişe<' iki.Şer clkıyoruım, 'ınerdlvenJ~r .. 
bi\ınl7or hlç! Adımlarımın •ilr'ati roLa.. 
nll'esiyC'r &anl-l!... Od.ıımıt:ı C.r:H~im j 
=aa Asuc! Y• b!r ~or.ııa uzıa= 
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MAHKEMELERı 

Böyle amcaya. 
kötü söz 

söylenir İni? 

. . 

Kerç meydan muharebesi ve 
Do!leçe de Rus taarruzu 

Ya.zan: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 
Doğu ceı*ıesinde Kerç meyd.:m 

muharebesi: 
Krımda Kerç ıberzahında Rus 

. müstahkem mevzileri, mun bir 
topçu hazırlığından ve , ;detli 
hava bombardımanlanndan soınra 
yapılmış olan üstün Alman taar· 
ruz.ile yanlmıştır. Taarruzun bü· 
tün zorluğu ateş meydanları ka.
ra maynlerile dolu olan ve kuv
vetli mevullere dayanan Rus asıl 
muharebe hattına girmek ve Rwı 
topçu me-."Zileııine kadar ilerle
mekti. Almanlar buna muv:ıffak 
olmuşlardır. Taarruz, piyade, SÜ· 

vari, tank ve zınhlı lbirli!lderin iş
tiTaldle yapılmıştır. Almanlar Rus 
mev:;ıileri:ni yan ve gerilerinden 
çökertmek lç>n, dl'lliızden nücu.ın 
motörlerin in yardımı1c 'karaya 
hücum kıt'aları da çıkannışlar· 

dır. 
JIJnıanlar, mağlup edilen Rus 

ikıt'alarının U>kıbı.ne devam edil
dit"ni bild:irmektedir, Fakat Al
man zırhlı brrlilderinin Kcrç li
manına ve boğaız kıyılarına henüz 
varmamış olmaları dılııkate şa· 
yandır. Çürıkü Rustann yarılan 
ilk roeYZilerdeo Kerç'e kadar o
lan mesafe nihayet 100 kilomet. 
redir ve Rusların riı::'ate başladık· 
larındanben 48 saat geçmiştir. 
Ruslar, Alme.nlann iddia ettikhrt 
kadar .büyük tluıyıplar vererek 
booıguna uğramış olsalardı, Alma'.!!. 
zırhlı birlikleri boğarı kıyılarına 
şimdiye kadar varnuş ol~lardı. 
Şu halde, Ruslar henüe tama

mile mağlfıp olmamışlar ve bo
zulmamışlardrr. Rus tıeılıliği, Rus 
kıt'alarının yeni mewıilere çekil· 
dıği.ııi ve mubar<lben.\ıı devam et. 
~ oHdrrmektedir ki .bu da Rus 
mukavemelinlıı henüz sona erme
ıdigıni gestermektedır. 

A.n<:afı< ..,-aızi der .ınl:ği 100 l<IJkı.. 
1™!tre ikı:ıdardıır; Rusl&r; ya bil' 
karşılık taaırı uııu yapar:ıık Alman 
ıi1eri h~ durdı;,mıağa ve
ya artçUar bımıkarak büıyük la.. 
sım1a Kaikıa6 :qyllarına geçElbıil
ımek ;ç>n Şİ'mrloiden ka~ ~ 
ve harekete g€al1e zorundadır· 

!:ar. Bu.ıw dıafı~ soru-aya bırallar-

ilk mektep tahadetnameleri 
ba1maallimlere teslim 

edilmiyecek 

ları.a; o zaman Kerçde tutunmamı 
veya Kafkas kıyıt~;rıa çekilmeleri 
büyük bcr ıhezimetle netıicelenıe
hılir. Dc-rinEıği cAm>yan bir mMa· 
faa m1n takasında tank ve zırtılı 
bi.rl' -lerin taarruzunu ıkarşııaınak 
ve Jlk ha.ttarda kırmak ÇQk güç
tU:r ve !belki de mümkün değ1'.dir. 

Gün geçti.kçe Airnaııla.nn kul. 
landılklan yeni sikihlara dair ha· 
herler ge'ımcıktedir. Bu cümleden 
olmak iiııere; Alıına<nlar &Jvyet 
hava me}"Cianl:ırın.ı .!oör!octmdc "çin 
veni biır lleVi sis kullanmaktaıdar 
iar. Bunun gırı: hal'lııine hnzırlılt 
me::;eksile al.;lkadar o.l.rn<ısı aklıı. 

gele'biliır. 
Mooıma<f:llı A'l:maıılar Kerç bo

ğazı. batı kıyıl.anna vmmııı ol.salar 
da, siix'atle Kafkazya kıyılarına 
geçmeleri teşebbüsü bc<ldenemıez. 
Böyle •bir hareket; a;aslı ve bl'ryüilı: 
ıtı:ı='ltk!Ma ih byaç gösterir. Böy 
le h€ır ç.l<aorına taarru.zu; biT par
ça da A nnan orduısunım Doneç 
ha.voz$ında Rostofa kadaır ilerle
~ ollmasına bağlı buh=.ıakta· 
dır. 

K.erçde devam eden Alımıaın ta· 
arruzuna karşılık Mareşal T'lmo. 
çenk.o da Dooeç hawzasın<la Har
ikof kes:rniııde taarruza ~ ve 
Ük Alın.an müıckııfaa hatı.arııııı yar· 
nnşt ır. AJmanlıar da; Rırslainın Do 
neçde !bir çdk kesimlerde tanklar 
~ tıaıamız ettiklerini 
ve Alanan kat'alannm dayandll-
lıarırıı b'lıdimıekiedir. Bundan an 
byorııtz ki Ma:reşal Ti!rnoc;elronun 
taarruzu okluk~a büyüıktür, kuv
.....etl:idlır ...-e Almanla.r tarabn.dıan 

benüe pfu1l<ıü:ııtilleır.Mn}şıir. 
Mareşal Timoçenıkonun girişti 

ği bu taaım.rz: strateji oolkmwn· 
dan prens?p tt.ıbarlle şüı:iıeiz doğ
rudur. Brı; ötedeıılberi; biır kes:ırn 
de Alım'1nlaT ta:.:ırruz ederken di
ğer bir keımroe RuSlann muka.. 
bil tat -uza ~derini ve ge
çen ym sefurleı ine nM.i:ıetle Rus-
:U.-"1 taarrwa dalm ı;olı: yer- ve
receklerini SÖ}'~. Dorııecd.e 
dıe-vam eden Rıa taa"'1'ZU bu f.ik-

li teyit et:ınelctedir. Ruslar Doııeç 
cephesini<n en müW1m isti'lla t nok
ta"' ve sana'Yfio meik,.zi o.1.an Haır
loofu alıdraııa; Almanlar Kınmda 
e~ iı:adaınazlar .....e Kafkas 
~JQnına ~mıye dıe ~üs 
lt'd<•ıı • ı.ı..r. M ~I Ti'm«Y'.,.n'ko 
nı.ın taarruzu, Alınanlann Kınm
d...--ki mtMlSalasımı g-eriderı rehdlit 
etnıclı: IOO~n da önemM.i.r. 

Hukulı: MaHlceır.eler! lroridorunda 
kaJ'§ılaotılar. Birinin pancar ıı\l>I y-a. 
"ünden nohut taneleri llilıi terler dt'
külü.Yordu, Bir elinde ~'4i1<ası, lı-k e. 
!inde beyaz bir mendil. Me.ıdilli eU 
orta•• çıplalı: ka!..,ında dolaoarak lede. 
rl ku "" h.ıyordu. öbilrü. 

- Aman, Ha.ruıı Bey. bu ne hal? 
.I>eu.. ....~ ..ı.yıb.ırua, Temmuz orla.smda 
tılbi buram buram ı...r döloüyon;uıı. Bu 
ne acele, bu ne 1<.'11;;? 

- Ah ah! Azizim, hiç soruuıl Am
cam vetat etti ... 

- Vıı.b vah, azi.zlinl Geçmlf olsun.. 
Şey ... Ba§m sat olsun! Sen zaten, b.,. 

nim batırladığ>ma göre, amcanı pelt te 
sevmezdin. Boyuna, ale)'hlnde uöylıel'
Wll. 

- Canım .• Onu bırı:.k. Üildru mev. 
!a-küm bilhayır! Neyse ..• Şimdi. öldll 
gitti. Arlık aJ~d< söylemek doğru 
değ!!. Allah ralırnel eylesin. Allalı 
rattmet eylesin anuna, yıne bak. ağzı.. 
mı açsam. fena söyl!y.eceğim. A mU.. 
b.rei: ... Haydi, neyı;e ... Söylem}yeyjm 
yine ..• 

-Söyleme ya, birader, hiç öyle amca
ya, öyle zeng:n, hele vaktinde ölen zen.. 
iio amcaya kötü ~öz söy~ir mi? Me
Lılike gibi adammış ki, böyle günde, 
sen.in &ı.k.ıl.dığın .gUn<le ölrr~. 

- Ah, karoeşlm.. ll<'n önce öy'le 
zannet.im; s~n!.n gı.bi sandım amma, fQ. 

yası sonra meydana çıktı. 
- Ey? Ne oldu• Yoksa, vaslyetna. 

meyle tekvr.;t paralarını metresine fi
Mn mı terkebniş ... 

- Yoki •b:radcrf. Otuz bes bin Mn 
kadar serveti, mevcudatı. maUtlbatı 
görünüyor. Bir de oa.kalım ki, elli bin 
liradan fazla borcu :rok mu im.!~7. 

- E, ş'mdi ne yapacadtsın?. 

- Ne yapılır? Kaza.ya rız.adan bne-
ka çare var mı'?. Avucumu yalıyrıc&
ğmı. 

- Yani, v .. ris sıfatiyle borcu öd.iye. 
celci6n, öyle mi? . 

- Kazaya rızanın da bir haddi var . 
Ben o ·adar rıza gösterecek de~.llm. 

Zaten. ödiyeyim de deseın, neyl-c. ne
reden öderim?. Re<id1 mir&l'S eck~~m. 
Karşıdan bir avukat geliyordu. Kan 

ter i<iindek.i bedbaht varis, 
- Avuk<ıt Bey, Avuk3t Bey", diye 
~- Bir dak'ka .. Şimdi gell:ı-orum. 
A.ıttadaşına döndü: 

- Göriiyor~mı. başıma iŞJer çıktı; 

utraşacaığız. Baııa müsaade .. . Şu a-vu
kaınıla \ronı.ışayım. Be az'zim. kötü 
ııöylernlıye:yim dı,-orum amnıa, üstelik 
1nsaru öldükt.<n sonra da böyle uğra"° 
biran Oll"l"IC&ytı. iıY'\· aöylem~ khn.l.n dlll. 

vanr? Dedi \'e wukatın arkasından 
lroştul ... 

ntl'sEvl· RUIÇET 

Trakya umumi mülettif vekili 
Şdhirim'ı»:le bulunan T·raı:cya U· 

-rromi müfott'ş velııili Sıılbri dün 
vilayete geleTek muı!rteli! i~l<>T 
üııer'.ırıde vali mııavlni .Aıhnıet Kı 
D'.k ile g{)rÜı.qmÜştür. 

Maarif Vekaleti; <f--.. tekımil 
resmi; hUS\lSİ ve ekalliyet ilk 
mektep.lerl.ne bir eımİr görıdıeı ııı<ş 
<tiT. Bu amıre ııöre Hk mekteplerin 
oon smı funndan mezuın olaıca.k 
Uildbeler içln verilec& olan şa
luı<retnameleT dt"vlet mallbaaınn 
da arumaeak;tır. Fakat bunlar hiç 
bir mektep ba~muaIDm'.ne Vl"!'ii. 
möyecektrr. Eo<t<>lleri ~r mat 
baamn kitap kısmı veznt'.'d.aı'ı.ığı 

na yatırılacak ohın şahadetna'™! 
ler tami:z hlT ambalaj içcı';s:nde 

mathaa ımüdürlüğü Uı.•afmclan 
posta vaıs:J'taslle ilk mJktepkre 
gönderilecektir. 

'P'lll!l'!"~~~!'!!'!'!'!!'!'~~~~llll-• ı d.eın e\-;'el aOOların üv.erin<led'ir. 

---<>--
Poata, telgraf ve telefon me

murları terfi liıtesi 
hazırlanıyor 

Poı>ta; telgraf ve tel.cloo umum 
mudürlüğü anemurları arasınd10 
yeni bazı terliler yapılacak.tıT. 

Bu hu.susta bir terfi listesi ha 
zn'lamlıruııktadır. 

btı•ldvm. Elindelcl beJ'U till mendille 
yüzünü kapamıştı. Kısa n-ef~lerle so
luyordu. Gırdi!lınln farkında değildi 
ga..:iL.a! Üz.erine eğ'.lerek mendili ya.... 
vıışç;ı çekmek l•tcdiJn ..• Genz ıne kes. 
kln bir koıonya kokuue. paıvnaklarunın 
ucu.na bir ıslaklık dıııktındu: 

- Ağladın mı, Asudeci.ğim?!... Ne 
okhın! Yt.ı.\·rum? 

Kı.za.ııtnış gö-.der'.ni hafifçe açarak 
der-.n derin yüz.time baktı: 

- Hayır ağ'8m;ıdı.m! Diye mınklan.. 
dı. Nicin aihyayım? .. 

- Ne olOOn ;,,·•eyse?. Hastalandın 

mı1. 

• Kımıldadı. Dağınık satlı başını 

Jta.~ınnak lırted.L muva!fak olamadı: 
- Çok ioll<n. .. Çok dans e1ıtim. .. 

Baıım döndü g•liba... Başka hiç b;r 

ı;e,.iım yok... 1 
Seıti perde perde açılıyordu: 

- Çok elfl<?ndim Tevfik!. .. Belki on 
be, defa dam e."t:.m. •• Oh!... Dedlğ'o 
gibi bu &len> cok ze,rkli b:r şey'. ..• 

Yutkunuyor, elini .b.:ısına götürilp çe. 
k~yor, ce'esk!rl k.ısa!ıyor, gillilyor. Gi.L 
JüY'or'. Fakat ağlıyordu, Şezlongun bir 
kenarın~ i.l:..z.ereic onu te~ine çalııı
yvrdum: 

- Fl':l<'ndim. d:yorsun nmma aA4-
yo~un Asude! ... 

(Devaıtu varı 

AVRU/'A .. :'HARBİNİN 
Y~"ivi; MES Eti LE/it . 

Alman taar
ruzu ile •• 

Yazan: Ali Kemal Sunman ı 

Ergeç A '~nnrarın ınııılhteJ:if is· 
t-.ıt=ıetlerden taarruza geçerek 
az zamanda ·kat'i ooti~ almak 
.iı;l.!,J ~:'ilden bahisle su gün 
lıer çııloıruş baızı haberlerin ibh- dc
ıreceye kadar doğruluğu anlışıldı. 
.Afmaırıların llıaJclloaben otıaaırruza 

geçmek üzere o'ldu.kla~ı mulhı1kak 
ımıror?. diye ooru:;tıl!l'ıııJ.u:yorou. 
Muiı&kkı:ı1< oıbnasa bile beılh.ahle 
bu lodıil haberleri tabii g6rmek 

Lınm geliyordu. Çi.in.kü bı.ııgünkü 
hal ve .kıe}l~Jyetıe uygun dl.an taıh. 
:ni:nlı:r h€p A~ tıa.rafuıın kat'i 
:işlere gir~ vatııy<'tmde olıdu 
ğudıu~. A~ l•at'i lbarekiıta 
geçmek iıstedikten ve buna gi.ri~ 
t.'ıkten sonra ne olıaıcağı meselesi 
ise yalnız A\ma.nyayı değil, :ınlıb
ver:.rı yı.'.dı!Zı parlak bi~ ort~1 o· 
laorı Japooyayı da son dC'fece dü· 
şündürmokterur. 

Japonya k"endi v:ııziyetini da.ha 
müsait görebil ..r: Alnıa.r.;ya mağ· 
lup olursa Japonya y'ne koo<li a
rl"r.lacmda d.ört h."r tardı su i!e 
revrilım'ış ol<ıırak k:cnc!ııt· n'olıetcn 
daha emııiyotlc gErebW.C. J&pon 
ad:ı.·\ınnda liızım gelen a..ı.ı\~ var. 
rur. Hava kuvYd1eri d(' bugün 
üsfündür, Böyle dü;'lnUlünce Ja
r<>lanrın l<"hine d:ııba hP"ı c'l>et· 
'er de S<t\"l.1aıbTr. Fakat lüıc:k•n"z· 
de. A' !as Okyau Ul'.'~Jl &eı'beot 
kll'Ja.rıık art>k Büyü\ 01<~anuı<a; 
Uzak Sark sulanna ka.c İtıı.-rjliz 
•1eya ~"'°;ka.n haPp gc·misi gefo
Ctt"f ni .T.aıı:ııon A!t'J°rı.11~ ... P.cJ~e 
i\e diT::ün ......... k .. cn "· """'" .,. . ., ata~ 
ırnıyor!a.r. Çünkü Jap0nya bcrşey· 

Bu adaları Sstita etmek dü1111an.. 
Jar İ'Çİ'll .kolay ckığ'ilJ.ır. JapoolaT 
etrafa ne kad:ı.r ya;yaırsa yayıl· 
s-.ın ~ıırıun mü!.~m bir kısım.1nı 

ancvatand3. tu'!nyarL1r. Bu suret.
:~ Jaıpon:yaüa 2 mn:ı~n •k:ı:t': blr 
'ıdı: oW-..ı.ğu t.:ıhm·orı eaifilıektedir. 
F:..;<at adalar ü:rerimde }"aŞlyan 

Jqıonlar tıöy!.c bir ölüm dirim 
mli::-a&J.eı.<ünde hnTbi l·avlbederler 
se bumm yine d!!n"1xfon o1acağmı 
d\ŞinÜ)'lOrlar. J 2!Jl'OI>Ja km"vetU 
blr deniz d<-\ıleti&ir. ?.laıi"iıbiyeti 

de aıncak ncm-vetli dı:n:z i'-<-vlet· 
led tarafındo.n cJacaictıır. Japon 
hesa·bı.aın beıcP.ıin oıa,,:anorı müta
leaın budur. Bunu dü.~ünmiyen 
J-aprnlar J'Ok değildir. 

A~akwn fıLemi iJe 'böyle blır 
ka-·gııya ııı:.c hrr 9"..lbeıp g6mıi~~n 
oold çeşn J sıpon diplomatları büs
hütiin dünyadan gitmiı;; değıller· 
d"r. _ Fakat onların fikrini s'>Mln 
o:ıınıatl\ın İ<''n heır b1ırıi. bir köşroe. 
dir. Belki de bu ha~b;n s~nunıta 
neler olaıcal\'ı enıcfoıeısi ~n zlya~ıe. 
oı:f;ır·ın ;jslüne cöki'vor. Jap~n;'a
nın mı.f'<,,.i~ında btı~n mü
e5~~r o'b-cak SU?'E"tte rol t"0 rııvan'"' 
!ara ı;dince bul' 1~"1n üm=.li l:uv· 
vetlid'r; wy1€ rlü~;inü:!Yl'lful': 

- Japony'.l l.ıugün t...~e'.>Oüsü 
elinde tutuyor. Onun ı~ n Afü:nan· 
yaya da ·bio/iik yard'-'lJda bulun 
makta<hr. Mihverin mü terek 
d~vası ·biiyloe Jrazanılaeakill. Al
•ıı:~·~,nın Rusyaya kal.'Şl tekrar 
taaı-ru'.a gcmmesi bu surC'tle ko.. 
Ja..Jr.şır:ş olaca...~nı düşü.nen Ja
p:m g netı.tı:erı şi'"lhe yok ki da
ha ~ı'<a ~,ap!ıın·la ela l'Jh'nlemı4 
y-0rmakladnrlar. Rusya üııe<r.ne 
ba lıyan ha...-ıkMtt>n beı;Jc-n ı ne
t· ,~ Mk.maz <la art.ıık Al nany·ar.ın 
R·ı~vryı ma'1glll edmn<diği bit' 
ciin ( 1 ~"'Sc o va·1t·~ Jaro~\.''Q '("~n 

kn,.. türlü t.Wl'·1{e ii,ümallcri baş
~.Jc;+-e-'rf\Oe1~t-·~? 

Rus - J··p<m haDbi i!ı~':mallmi 
vn.'k't ,.aJ;::t h-1·~~1<te. ,,,..,,ra Yİ· 
ne uzu1tlaşır g:Jb.i olmaktadı.r. 

• 

lllbverın nıı ballar 
teşelibetsıerı 

Yazan: Ahmet Şükrü E•mer 
Maıyısı.ıı oıtasını b ulıduğumuz 

halde m.l!wer tarafından bu A 
bahaırda g>rı.,'<ileoak olan te:;el:!lı~ 
lenin maluyeti hakkında a.ı,;.ı.ı. brt 
ıına!Uma.t elde etmek mümkün 
olmuyor. 1 

Son on gün içinde Alır..anyarun 
mullıtellf toşdl:lbiisleıri hakıkında 
halberlar gelmaktedir. Bu Mbel'
lenı Aı:ıgU>akoon kaynaık!lı.ıı<ı.nı

dıan çıJıınğı zannecilil.zyordu. Fakat 
&rl.i"nin de bu haılıE!rleri yıaıymalk· 
ta bir fazyıdQ görd'üğü şJmdi anla
~maJctaıd:ır. Evvelki gün Berlin
di'n f}ÖY le 'b'ır haber geldliı: cİyi 
haber alan rnahf!llerd<: söyle'ıııdi. 
ğine göre, ırn;Jlwer haıcbin sonunu 
tayıin ed-eeek o\an kat'i lharekete 
~ınt'k içm siyasi ve Mkeri ha-
"1rhklannı tı:ı:n.."tmlamak üı:.e:re

diır. Bu harekete lopyeıktın hatibin 
özünü teş.t,J eden y•Ld ~ım sii:r'a
tile tıiroe.ll!b:ıre mtht.e!M ist;k.ınıeı 
tenle inkc«af edc<:cktiT. İk 'rlCi b.r 
~he kurm.aık baok;m!nadn mi'h
verJıı daha çabuk davranaca.i':ı vıe 
yeni "'~heler kımnak husu tın· 
daki teşı;bbüsü kar. tıı.raıfa bırak· 
ımya<:ağı sanılma.ktadı.r .• 
İmdi buna, mihverin lbaki'kf 

malkas'Jarını b1Ld.:.,:ım bir haber. 
den ız'ıyade, m;ıhverin canuhtel:ıf 

istillramE'tkırde. ir.~af e<lıı:x:elt 
taaT'l'u.z ll:ıareketleriınc .girişmek 

niyetindle l:ıuluunclu!(una düorıy:ı~ 
faadıl'!nak is!Cyer. bir hıfuer n ... 
zarlle bakımr.k goerek\i olur. Mib
veıiın rıeden d•Ün)"31Yı l:>ıma inan
dı.rma.k ist.e<lıl!inl an<'ak lkendt 
genelkurm.wı b;r-ır. Çıirkü g?ri· 
9e<'~lm teşobb:is!('t!'i son <l«1<kk.1· 
ya kada.,. rız.Ji tıı<tmıva 'm'lll\'8ffak 
olan m1Jıvel'C'ilerin, Be 1·,"d"n bu 
~t a .... keri rr.ahimat1n ~n.n sb:
m;l~ana rnz1 ota;raı,.ı::"arına isr..ıtım.al 

veıınıok aniimkün dc-7!'1<iiı'. 

Milhvet'Ci.erin Rusyadi:ı>n. başka 
cephelerde teşıf~bıiıse ~"1JŞ!'lı..ıyıa. 
cekleri de ımı.l't.l•k o}arak söylerıı,. 
mez. Yaln:z ~orr.dzyıc karlar rnAı 
ver tabiyesi, talı görüımıcl:le be
raber, esas haırel:et ;ç:n ehemmi
)ctli ol.an ve hatta onun bir par
çası sayıı lan lbu harokPtlere ih:roa
ha-Mn ilk günlıerinde gir.şecck o. 
lıml8Tl tasfiye €'imek ve ondan 
sonra da esas mesele ile meşgul 
olm&'<tı. !Nonrı:ıq 11-n~' ı -ti garol 
Aı:rupadak> geniş teşei>büsün bır 
Li.r saf!hasıydı. 

Almanya buna d:a nisanda bar 
ladı ve en kısa bi.r zıam.and• 
bu hareke tlt!'ri Uısf~e ederek sor. 
ra bütiliı dil«lrn·t:n; Fransanın Ü· 

:ııerine dikti. 1941 ilkb<:ıh=ndaki 
Balkan har<.ketlııri de Rl.19\(W'a 
karşı ır'"".ş'lecek 11rni~ teışal:lbüsıir. 
brr sa!hasıydı. Almanya buna <.ia 
ni>anıdı ve en kısa b,,. 2arra".da 
bu !ıa'l'{ıketleti tasf ·e edıemk snn 
ra bütün di.il:ka\iını Ru•yanın Ü'.'.e

rine d!kti A '•-ııımyanın buyük 
ls •ri daha küci~k ~lrn'le lkanştı.r
cl.ığı ve mcebur kalmadı.kca. bir 
kaç ceptıroe b . .rden mesını l oldu
gu ~.rrdjye karl.a.,. ·görü lmem~ir. 
1914 harhmdıe de '."'-rkta l!Tl('~l 
olurkıen. garp!(> tıt'<dafüi vazi,'etle 
kah~ \e garıpl.e taaı·ru1a P.e<;t>rkeo 
de sarka müdafaa vW.iYl!t'aıi mu• 
ihafaza edıe:rd:. A lına-n hr: m ülı 'm 
se1*p ohnad,!k<'a bıı kaideden av· 
rı.'mı~aklaıı1hr. Bunun i<"ioo'r ki 
eğer Ahnarwa.: Berlin h::-bcrmcin 
b;fınd'ği ~;!'il>';: hakikaten nruhtelil 
cephelerde b'rdcn ha."E'l<ıe'1:4' geç
mek k.amrınıda ise, bunun b'T tı>
kuırı sebepleri olmalıdır Be'ıki- d< 
bir sebep Anglosaıkoon!a'!1n ısrarls 
ikinci lb:ir cenlıffien brlh..,.1ıme'!M'i 

di.r. Bedin haberi.ndıe bu n-Oktada 
ki !eı;ıebbüsüırı Arıglosa.kron !ara 
ıbırablımıyaıcağı ve m'ohH•rcl!er:O 
daıh3 evvıel davran"eakla:ııı söv• 
lcnd'.ığlme ı;<lre; ~:r'lv<>rhı ~vte 

bir düsünce ile biro ~n ziyade cep 
he~roi) h:H'eket<> IF-'(lll1ek iotro ~; 
ne• ... :ne \ranta.bilır. O ?3f!riln 
beliki de Nnn:e•ç•tcn I''' ~,.,•, !)'! 

U>ıhl:ok.evi önrnek icin !s\'er' 
ka:m b>r hare.1<ete gi;r'-<i'""""' akla 
g<-lir Yaıhut da PoctPk ı ta•afla' 
Mn<lan r.ıe1~k tr>hl''<evi ön'•·mı-1' 
1<·:,n a1 ın~-:-a-k tp.c.fıb:r aık'fa ~<'"lir \.e 
n it}) 31\."et i.JA.."'brıh11 T" ,...Jr.,... ,ı~ ,~? rl',..~ 

<l:l«-e z:ı,nfı~nıakta olan biT ihti
mal 0 1 .ra.k I '""·ad2n ,.e L'bva ta.• 
aırru:z'.!.le h~rlık.te .ı·ır~-~ ,, l.·ı-t~n=nı
drn h'r 1ı1""t'':if1 b,., ·l•vn°'J.ilir FÜ" 
fün bı·r lar 'htlnıa" " r Belki 
t:-· .. ; V(''t:-rt rJ"~""'İ t >h3'·kulk ede! 
, .. ~,., 'tı"c h:- ıt!th')lt:t:n'~ ~t-.-,,,ı. 

Fak;ıt ne o1ttf<'..~ r 1 <':ıır ... T ~·cıe 
mn--,·-er'ıı bu i 1 ~''3'r ve \"e.2 e-.·' 
1"-ı.,rla &'~,,,-eı;; ,.,, e,,..,ı, t"'""'"' 
tlP~· rrLV»(lo,, c:rnp ~ .... ~f",..ıe cdiıo.ın1\'ef 
Rus ih:ı.ri>i okıcaktı.r. 



( 
(Bu yazuıııı m.otuılcrı Anac.t.oLU 
Ajansı bü.ttenlerinden alınmışttr) 

Telhis eden: Muammer Alatm -
Kerç taarruzu Ilı.ittin dünya ef- . 

karını işgale devam ediyor. Ga
zeteler temi.er ve mütalealar 
.ncşrodiytırlar. 

Iı~liııler ~ .Am<:riltahlar, 
Kerç'cle mürum •bir Alınan mu
vaifakiycti.ni kabul etmem~te
<hrler. Gerçi Alman hamlesi çok 
şiddetli olın~ ve Ruslar geri çe
lı.ilınl.)'e mecbur kalmışlarsa da, 1 
Sovyet hııtlarında •lıorııguna lben
?Jer hir şey olmamıştır. 

'Alman tebliği iSe. Kerç Yarıma
<fas.nJa magllıp edilen düşmanın 
taldi>'.r.c fasılasız devam edı.kliğı
-nı, Kerç llnıanı ile bura<ia bulu
nan gernilerın bomba yağmuruna 
tutulduğunu bildırmckted:r. Bu 
toblı.ğe güre, çemberden kurtulan 
Ruslar sahile doğru çekilmekte
dır. 

Dığer taraftan Sovyet kayvıak-
1<ırı, Har·lrof'dc:ki hare!::3t:n c.them .. 
miyetini tebarüz etıirrnc•kted!r. 

Mareşal Tlm('Çenko ordusu Har
.kof merkezin<le ve yukarı Diınetz 
end .:.,tr.i bölgesinde ş!ddelh tıir 

1.amruz.a geçm~"'tir ve muvartaki
y •le ıl.erlemcktedir. Eu kayı.ıak
!2ra giire, Timoçenko'nun hedefı. 
Harkof'daki Aln'an taaıruz yığı· 
naklarını betzmaktır. 
Royterın M·oskeova<l~n vcrd.ği 

<lığer bir habere gore, HorkoI'a 
ko.rşı yapıla.ı taarruz e"r ıo:rıda 
iık Aiman .müdafaa h.ıtt, y , .ı. 
mı~ ır. Almanlar uzak biT r.ıesa
f ye atılmı !ardır. Sovyct kıt'ala
rı ımd ıkinci hatta çarpı akta 
ve l' !'k~f ·-hnne oog.u ıleile· 
nıiye çalışmakt .. dır. 

"'. >K'" .m'den gPlen :J "/hr 'bir 
f,- .,..r, Rll•ların Kerç '.'('hr .nde:ı 
6~ k:l'lmctre mesDfeı e b~lunan 
:lı-ir r.J ı faa haltında tııtundıtlı.
la nı ~ ldınnektedir. 

Aıtkara Radyo Ga1!t' !t'Sİ. Kerç
de ... lma:ıı!arın kullandıgı ycıi brr 
s iM tan bal lmtkledir. Bu <ıa
b(•ıe göre, Almanlar, Kerç 'arı
mad:ısının şark bölgcJııdc Rus
lara aıt hllva meydanların: bi.r 
duman salarak körletml§lerdiT. Bu 
du:ı:...ııı 1 yeni hlr s·s old , ğ..ı ve 
ku'lan.lan yen! siliıhlar m<>yanın
<la hulımt!uğu zikr<><Elm<-kted:r. 
İlave olurrdı:ğuna göre, Almır~la
rın gaz harbine hazırlandığı 'lıak
kında Çörçil'in bl'yanatı Alınan
lar.n bu dumanlı gaza da•r yap
tıkları tecrii'bclerdcn ileri gel
mektedir. 

BALTIKTAKİ RUS FİLOSU 

Gelen haberlere göre, &>vyet
lerin Baltık fil05u buzları-n .,rı
ml'Si üzcmıe Baibk deı:.ı.ı.lne açıl
n ·tır. 

o u ıilc "a IlW'11Sut> ~f nra z r h$ı 
Kroı ""' k~ı;,ınadltı Amı.aıı 

İran H arbiye Nazırı Ge
neral Cihanbani Iran 
Azerbaycamndaki iiti· 
fa§ın ~enitlediiini ve bu 
!hareketi baahrmak hu
susunda Rus aakerlerinin 
de «dostaen> bir iJtirak· 
te bulwıduğunu aöyle
miftir. 

!l'l(!"r'.:lerini şiddetle ~ıman 
etm:ştiT. Bu hatop geıı:ulıeın. geçen 
senenin sonbahırrı:ndan bugüne 
kadai- buo:la!r arasında ~lt' 
.kalmışlanh. Ş1md.i faal bir hale 
geçmeleri K.ronştaddakl bavaı 
müd'afaasmın çok iıyi oimadığına 
biır delil ~,... 

IF'RANSA VE A.M'ERİKA 
BOZUŞMAK ÜZEllIB 

Karaib ~i n-a.nsanın 
Martinik adasının .n>ıti(yet altına 
alıması için Ameriık:mın giırişmiş 
olduğu teşebl:ıüs net.iıcesir>dc bu 
iB<i memlıeıket münast'JOOtlerinı 
daha ziıyade nazik bic safhaya 
soktuğu. ımalıi.mdu:r. 

Amerika Ha.ncly'E' Nazrrı Ko.-. 
del Hal beyaıaatta bulunırJ:ı.k; 
Lava-bı ı\ lmanyadan t.mlır aldığı 
dıctl<> bu meseelnin kend.isile 
görüşülem:'Yeceğmi söy looı'Ş, Vi
şini" M 8'rtifl ii< meaeelsirıe kanştı 
rı ln ı.aım ası ru istem iışt ir. 

J\me<ika iıükUmıetinin Martimik 
adasının idaresi hakkındaki onta 
~~na, Vişin 'n verd;ıği cev~bl'll met 
ni ve muhıtevi<)'a~ tı.-nüz malUın 
olmadığı için, bu meselenfn nasıl 
oo net'ceye ulaşaca~ henüz keıı
fuile<mE"meloledir. 

İRAN AZERBAYCANINDA 
KARIŞIKLIKLAR 

Tahraoı raciyusu; İran !hı.ıi!:f.ıy.! 
Namtı Ge-ncv:-al Cfua.nbaninm ga-
21e•e\cro" verdiği bir demeci neş
~tm:ışt.r. Narııır; ga:ıett-eilerirı İran 
A , , r,·vcanıııdaki J«ıc~ııkhklar 

Jtu\.kın<lalci sualleı"ine şu revabJ 
'"<'ml şiir: 

•- Kabile reisleri1e ~ mıoıce.. 
raoere>ıtlerin tahT,ki yüzünden 
eılk • n İ!}fr:ı.ş maa le<"'f çok geniş
lem ~tir İran am:~n bı• iğtiışa.şı bas 
tı~mı:ığa kafi gelımckt.ı> ise dıe; 

RL1'lı:r 6 bir dosfüık eseri oLrak 
'hıı.rt·1<lıtoı :iş\ "rak et.mektedir!e.r. 
Mamnofi:h bu iıştiırak; İ1'31'.1 iıjılet'i 
ne omütlehal'e sayı!aıcak malıi~t
!e deği~ır .• 

ATLANTİK l\fUHAREBı&Sİ 

Atlanti.ltte Amnan denimltılan 
nın fa.al.i.:yetiındeıı bahseden Ber
l>ıı kayn.a.Jcları; .l:ngiltereye OJğru 
yol a!ımıış bulunan b r ka.filey>!! 

HJcum eıclıkt~iıı.i, günlerce de-
vam eden nrutıaıW:ıe!e~n sıonra 
topyekıln 31 bın ton.ilirto hacmin 
de OOku:z gemi batııııld;.ğını btlı:lir 
mekk'<iir. J:lıi'Elr d1"niu1tı geomi.. 
len de Ameri:ka suJ.a ı-ında t;opye... 
kı1n 82 bin tomıatıoluk 12 b:caret 
wmrsi ile ıı .. kar-~ı gerrusmi 
batı::mnşlar&r. 

( SElllRDE/I/ lle MEMLEKETTEN) 

A:SKıutAHı\N ve 
!l!t;; ILEK•:1TEN: 

ha Ge~..nin ~ .!IDJ'STı Çakır Mat ia
mlndelo hırss Zon,ruklalda yakaJ.ıın.. 

~ m~tır. + Neşrolunan bır kararnJ:,nc ile e~ 
le • le to;ı \'C kumpr_ııe ularak 100 + ~C"yoğhında Pa~at Süttıı.n~nde 
gıan:.J.n faz.la kının buh.nıanlar it;in sandvM; setan tel!C'3htar Va~ 35 Ura 
bty,:;ı.nc;q.nı.e vcmr.e nıecLur,,yeL.1 konul- para ce-ı.asına. rru1..hık.um olunmuştur. 

"'"' .r. Bu k1n1<ılero el Jro.1a-1<.ır. + Beşiklaşta İ• Memul'hığuru!a * lzmirıie fKıçe,n1'ilkLe e.Jc, ş<y!ı. kıltipMı: yapıttı sında. elanotr karnesi 
1"° "a~n 65 yaş:nJa K..ıd.ri illun.i.kçuHık satan Nuri ÖJ&eoet ciün Adiıılyeye ve. 
yapmak ve mll!İlta yazmak ı:uçuy~a ı rilerek tevkif olwımuştur. 
Mhy<ye vedlmlf ve 3 ay ı; ı:üı. bap. + Tüccardan ZEloi Kehrltıar, vııı.. 
ıe 33 lira da parı cezasına ınahitüm o- tor Alemeaf ht>OUSt olomotıiHerınl ıaı... 
luıwııuı;!ur. •İl"' lııhvll ederek çıl•ştırdıkarın<Wı 

+ Aıman Matbuat Bürosu Türle ga. mahkemeye verilml.Şlı>rdir. 
zote<·ileriııden mtirek.l..ep bir h<!y et! * Ölü.milnü loE.osürle lıabrr venli. 
Berlıoe davet e1rnişt!r ğ!m~ .Aıııkara Mdo'usu B. Yahya Gal;.. 
+ Peraktndect taci:rlerlrı Jcurace.lc- bin cenaızesi dün Eyı'Jpt.ftci cvi«ıdeo 

lan bi.rt:, er h::.k.kırı.1a ha.rıırlanan pro.. merasimle kaldınkru'."5iır. Keond.:..WıJ çok 
le Hey"eU Vekil•ye verilmıı;tir. ..ven Eyiip hellanın e"""riıı! een~e 
TİCARET ve SANAYİ: mtra""1ioe Jı!)ticak etmiıs bir çok <Sıaf 

dükkim.lannın kepenklenin! indıizmdo.. 

+ Diin bit alim oluz dllrt lira .. ııı tir. 
lturuşlsn, h!r gram kül<:• altın 473 ku- - - --- ----------
.nJlilan ınwamele gönniıştür. MÜJDE 

+ Sumer Bank Umum Mutlürü B. - -· ·-~ 
Bulkl tugiin Bakırttiıy B,.. Fab..ı.k•sı.. 
nı gc•zecokt.i.r. 

l\lCTEFERRİK: 

+ Avrupa - İ$tanl>ul ara~nıda trı!"fl 
lil"terlerine Hniranan Hk h~ftasında 1 

ba..s4nı1-cE(k•ı r. * Beşiktaşt.a ThW..n1ur cacidC'S'IT'de o... 
turun l\ft.ı il.:n ve muharrı l ı&.ı Sü. 

nu sALı AKS.un 

Topkaqn haricinde Zümrüt 
Aile Bahçesi, >bu sene de sa
yın müşterilerine -büyük bir 
emek sarfederek açılmıştır. 
Saz ve caz ekıipleri de ayrıca 
temin edilmiştir. 

M ER Sinemasında 
Göstrrilecıok olan ANTON WOHLBRUCK'un şaheseri 

Tehlikeli Mehtap 
S ~ PHİLADILPHi',,a FILARMONİK O~ 
TR.ASI tarafınd3n çalınmış ŞOPEN'in • BÜYÜK POLONYA , 
şarkı&ıru cl.inli!)·ece kıımıız. 

Müttefikler [ Amerikalılarııı 
J a pon filosu- gemi kayıbı 
nu a n yor!ar 
Londra, 15 (.A..A.) - &itancmı 

ajansınm dentz muhabiri Mercan 
deıriziııde u!:radıklan boqundan 
sonra J•pon gemileriyle henin 
temasa geçilmemiş oWuimm yaz. 
maktadır. Japon filıoıru bulunun· 
cı;ya kadar bir müddet dah• geçe
cektir, Bununla beraber J•pottlıı
rın yeniden harekete geçmeleri 
beklenilmektedir. Müttclikleıin 
k~ tayyareleri müteyakk12: bn· 
lun.nuıktadırla r. 

Almanlar yeni 
bir . tank topu 
kullanıyor 

Moolrov.a 15 (AA.)- Alm:ı"'ar 
patla<lJıtı raıma.n 3 bin dercccl.ık 
hararot neşı1'den obiisler at&.n 
150 mihmetrelik tank karşıkcym& 
toplan kul1arınıaıktadırLır. Bu 
topla.- Rusların Leni'ngrad k<:sı• 

mind<! harekete geçirdikleri ağır 
1ıank1arı ch.ıırd\ı.muık .itJ.,n kul.\a
nılmaktadı.r. 

Yeni Vali Muavini 
gelinciye kadar 
Maıdin valiliğini! tayin ~len 

trı.aDbu1 vali muavini Raşit Demir'
taşın yerine yeni vali ~a-nni 
ge~ ltadaı ....n3yet idare he
yeti azasından Jlkcırti Şımınu bu 
sabahtan it!baroo veCaiet elmeğe 
'baef\amıştır. 

Ruslar Kerç'i 
boşaltıyor 

(1 uıcl Sahıi:eden Devam) 
vetli hiı- mororlü kxıl 13 may>ll 
akşanw. Ke-rç boğazına ,JradQr ııe
lerek burada şimale ve cenuı<>a 

doğru rnCv-zilerini tabkim et.mır 
tir. 
Yarımadanın topoğra'tya mih

veiıne hemen. müv32i bir cephe 
iı;>gal eden bı> loola mensup iyıce 
sJiınlandlırılnM:ı münferit 1l!Şk.il
ler şimal w cen~ istikametlerin
de tacylkler yapmışlardır. Bu 
müdliet içmde M.arientıhalin şar
kındaki aınudi hatta bulı.mıın mü t 
tefiık lut'alan Aarka doğru ilerle
~ idiler. Bu suretle ihdas e
.d":Jen iki böl,ge biracı socra ôşgal 
edi~ ve ilk Alman ~rlleri sa-

. lbahın saat 3 üne doğru Telde g<r
ıın~rdrr. İki saat sonra şxkielli 
lb:'l" topcu lboınbardımaru nelice
s•ııae A'man hi.r.ıım teqltilleıı:nin 
&orç şehr'.nin dl1 mae.:ıllelerinı: 
v<,T<iı.k!.arı \'<' yeni Kalede kuv
vetli ,bir mukavemet merke-.ci vü
curl~ geti:rdikten se>nra ş'm~ide 
bir cephe t(\ıkil e!ti:.-:eri öğr,'rıil
m'şlir. Muharelder devam et
m<!lcte ve ~ral K<>~kıf kımıan
dasıooaki Sovyet kıt'alan anuda
ne bir mı kavemet göstemnekt..;
dirlEr. Yarımadanın müdafaası 1· 
çin kuUanılma larına hacet kalımı
yan Rus birliklerim talılilye ha
reketleri baslamış ise de bu hare
ketler dağınık bir şekildle yapıl
makta; çünkü Alman tayyareleri 
yarımadanın şati< sahdi üıııerinde 
tıoplıınmııj olan kıt'alarla nakliye 
genriler'tıi durmadan llıombala· 
maktadırlar. 

Şark cephe&i nde 
(J inci Sahifeden Denm) 

man uça,ğını ta.'mp etı.ııiştir. Bu 
teŞkilleri durdwunağa yeltenen 
15 Aiman bQınba uçağı <laiiıtJ,J.. 
mı.şhr . 

Kaliırun cep!ıesinde Alman ta
arruzları püskürtülmüştür. 

Sovoyet tebhği cl<ı:nde Al:ınan
ların .bu kes.mı.d.<> 4.000 ö1i1 verdiği 
kaydroilımdcted:or. 

SİVASTOPOLDA Y.ER.'\.LTI 
HAYATI 

Londra 15 (A.A.)- B.BC. KerÇ 
te mu:harebe lıübim sürerken; 
sr., affiop<>l den :ız üıssü. rr üadfileri 
de ta:ırruzlarına dıevam etmek
tedirler. Bazı ~etecHer şelıi.ıxlen 
çıkanık •!Y.r le>kwrıot:fi ve va~ 
!arı Qıeıılıava cl:mişlerdir. 

Bir radyo sp.'kerinin Sivastopol 
ha.!k ın ın yruşaynp ~mhığu yeralh. 
ırmıhz~n leri 'h:ııklmııda verd <ği iz:ı • 
lıaıtıa gijre bu moıtncn'le.- o kaodar 
dc.:imdir ki mermi ve ~ba ses 
lPri hile duyulmarnaktadııır. Mah
zenlerde gıda buldu.r ve l·,e;- Min 
g("ll1iler vasıt.aS:1e gıda mar'' 1'!'!'i 
gc~kte cl.cv:ım mmekteilir. 

Yalnız s z vapuru 
denizaltılar batırma, 

Vaşington 15 (A.A.)- Bahriye 
Neozareti tarafından teslıit edi-len 
rakamlara göre Pasilik; AıUa.rtuk; 
Karaib; Meksika körfezi veya AJ.
r'.k.a suJa.rıııda batınlan veya ha. 
sarıı uğratılan fürleş.k mfüetlıer 
i)l!mileri - petrol gemisi, ticaret 
gemisi; şile:p ve <diğer gemiler -
adıedi 153 ti1r. En farzla g""1i ka
y.in A.:r.;e-nJka.lıları.ndır . Bunların 
92 si dıı.."lti:z.ahılar tarafuvlan batı 
nlmı§tır. AımeriJ<ahlardan sonra 
en fazla hasar gö.roıı Norvıeçliler 
olımıştur. 18 geım,'s; batınbııu; ve 
ya hasara ı.ığramıştır. 

Mançuri hükume· 
tinin onuncu 
yıldönümü 

Tokyo, 15 (A.A.) - Japon fıtt· 
paratoru, Maıı.;uri hükumetinin 
onuncu yıldönümü münasehetile, 
ke...tisini merkezde yapılacak &o 

lan merasimde temsil ettırme.lı: 
üı.ere küçük kardeşini göndere
celdir, 

Hava kahramanları 
(1 inci Sahlı!eden Dev• m l 

bayraklar yarıya indirilocek, 
herkes ve bütün vesait kahra· 
man şehitlerim~in hatiralan· 
• tebcılen lıi.r dakika olduğu 
yerde durııcaktır. Bu esnada 
limandtk; tekmil gemiler ve 
fabr.ikaw ılüdülder.ini. öttüre
ceklcrdir. 
Bııahar• ordu, Türk H,.va 

Kuruınu, tehir ve yüksek 
mektepler na.aun.a lı.itabe\er 

söylenecek, mııtem havasını 

müteakip bir manga havaya 
üs el a~ edecektıir. Bunu ta
JUQoeo bir eeçit resmi yapda
cakt.ı.r. 

Şelililerimioıin hatırası.ıuı 

hünııeten bugün saat H • 15 
orasında tekmil ynrdumu:zda 
bava full} e ti bir saa t dura
caktır, 

Pehlivanların 
iddiaları kızışti 

(1 ı.ı>cl Sahifede" Devam) 
güreşmek istiyoruz. Kendiisitıe 

güveni yorsa gelsin. Hu deri mey
dant ••• 
Diğer taraftım Arif pehlivan da 

dün meydan okumuştu. Karaca
beyli Hayati ve Sındırgılı Şeril 
J>61ılivanlar bu husu'ta şunları 
siiy lediler: 
•- Arif pehlivana da ne olu

yor? &:ı: onu şimdıye bdar belki 
elli defa yendik? ..• 

KIRICPIKAR GÜREŞLERİ 
Edirne, (Ilusu•i) - K.ır!.pıı.ar 

güreşleri bu yıl 22, 23 ve 24 Ma
yısta yapılacaktır. Müsıtl>akala
rın b11Ddau ııonra •Türkiye Kırk
pınar güreşleri- ismini alması 
çok muhtemeldir. 

A dliyede b ir kadın 
(1 ind Sahlleden Devam) 

emıtiyıeti suiiısliınai d<wası. açan 
Ne!2lihe; dün bu d&va göıiiıldükteo. 
sonra maıiıkemedcn çıkıımş, kori
doıtla ilerlıemekte olan Elmasın 
iizeıuıe atılarak genci tokatlamı• 
ya başkı:ruştır. 
~ uğrl(Yatı delkan!mm 

fıeryaduıa ve kıorıOOrda kaçm:a~ 
başlamı.ş olmasına rağmen N&i
lıe biT türlü Elmasın yakasını bı
ra.kmam<ş. onu dakikı.larca dlöğ
müştür. 

Nıfıayet vak'a yeri.ne gelen ad
liye komi<eri Salih V" aN<a.daşlan 
bior türlü hır.;ını yeıı>cm 'yen mü
tıeca:vio: ka-clımı vakalamış1ar ve 
bu suretle Elması güçlükle elin
&n alalbil.mişlerdr. 

N"2ihe bu suçundan dolayı dün 
akşam ı;eç vakit m~hut su><:lar 
muddeiuımımı?liğine tesiim edl
·miştlr. 

Maita 
l 1 inci S.hif•den Devamı 

İtah-a hanbe girdiği tarlMeııbe
ri Malta adası üzenm&., d'üşiirüJen 
uça>klann adedi· 515 dir. 
MAL 'T'A BİR HARABE HALİNDE 

Malta 15 (A.A.)- Malh ada
sında tahrip edilen evler 15.000 t 
'bu'm~ktn<lır. La Va!ette liımarun 
da !>:naların yü.ı<Je 75 i ~-~ 
tır .. 

Libgada bir 
kınııldanma 

S -~ON TELCltA"- 15 MAYIS IMt 

A nkara A t Yarışla 
(1 inci Sah,fed.., Devam) 

~e 1200 met:redLr. 
Rind; Caiı; Mihrace; Seyyare; 

'Vecize; Sii'vqydi. 

koşusuna bir hazırhk mahi)' 
deci"·· Altı favuri hayvanlar 
ö l.Jjşecek!erdlr. 

Şans; Heyılıeli; Karob:lbcr; 
lemd:ar; C'olıankııı; (iQnga 
Bu.kel, Mmet. 

Kahire, ıs (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz kuvvetleri unıumi karar
gihmın hildirdiğfoe göre, Libya
daki 1ngili:z ileri kesimleri hatla
nnda aylardanheri görülmemiı 
bir çarpışma esnasında çok mik· ı 
tarda Mihver tankı geri püskür
tülmüştür, Sidi Barraniııin cenu
ıbuıı.da hareket halinde düşman 
.lut'aları görülmüştür. 

Bu Jı:oıouda.ki hayvanl'ar 'b<~ir
ı~ne çok müsavi kuv....ettedir, 
Prens Halimin Veciııesi de bun
lardan yüb-k bir hayvan değll
di>r. Maamail!ı Sfr,•e;ı.'<fi ile Sey
yaTe biıraz daıha şanslı göziilimek. 
tedirler, 

VÇ(JNCQ KOŞU 
V ç ve daha yukarı ya§ta halis 

kan İngilrz~ arasmdamr. Mesa
fesi 1600 metredir. Günün en mü 
llııım •kıışularından •biri budur. 

Dan.di 60; Un. ı 52; Hiimaftıa
tun 50,5; Yeti<j 50; Ali.şalı 45: B-ar
baros 43,5; Rest 43.5. 

En .ıru~·..,.etU favuriler muılı 

kak ki; Bu.ket ile G<ıngadin 
Fa1'..at bu iki hav"\•anın rokev 
'bhlb>rlerini roıkip görerek d: 
'hayvanla.n hına\ edeceklıerin 
biJlıassa Çoıbankl7.lnı<ı bundon 
Ofade efmıe6i Ç<i< muh teme l<i: 

Favu.rilıenmiız: Bu.ket, çoo 
km. 

BEŞ1Nct KO!>U 
Dört \"e daha yukarı y.a. t 

hatiıs kan Arao\ar a"a<ında 
Sikıet 60 'kfi"'lo; mesafe 1800 m 
red.r. 

Madagaskar 
Londr:ı 15 (A.A. )- Bu pe:-şeım

be a..!cşa,ına; Fransızla.nı !ıJt.aocıen 
racf,;ııyoo bi.r nutuk ııöyliy.cn dö ~ 
eı:cüımle ~i>ylıe dı4lliştir: 

Düşman ve is arkada.ılaın müt-
1.eük:mjz 1n.gi'ı.~leri FransllZ müs 
kmlcke-.;i Madagaskıarı ıa,ptetmek 
ve Fransız hi.ıt.ıın~cline İııg>L.ıı 
hlk.miye tlni :ikame etmek.le ı.\
•hwn ed:j'Orla-r. Hakikat şudur ki, 
·Fr,.,nsanın miittef>klen, tam bıT 
dürüstlü:kle Frans::nıııı lınldaırma 
riayet clmeol< hu."'1Bllnil:a ,~. 
lıeri sözü tutinaktadırJ.a.,. 

Hitlerm biitün hıırsı ve Vişinin 
lbii1ü.n a\çak.lığı b:~ bir iŞe ya.nı
ınryaootk.hr. Fransa )'Ohmu seç. 
miştıır ve bu yol 1.3lkr yohıdur. 

Birmanyada 
(l ine! Rahlfrden Devam) 

fuda Jap<>n taarru7u devam ef.. 

n..,kteıfr. Japonlar Ahssan eyale
füı., doğru ilerlem.,ktedirler. Yeni 
yapılmakta <>lan Hindistan • Çia 
yolu kesilmek üzeredir, 

Son haberlere ı;<it"<:, Hindistan 
Birmanya huılndunu te k".l eden 
dağ-lann yamaçlorına Japonlar 
varmış bulunmaktadırlar. 

Yunruın eyaletiaıde Çan-Kııy...Ş~k 
kuvvetleri pek ha.Cif bir mııkave· 
met göstermekt>eıfüler. Salween 
nehnnin yukarı kısmında muha
rebe devam etmektedir. 

Lndra, 15 (A.A.) - Föyter a
jaııSIDJD bir h.abeı:ıi Binnanyada 
vaziyetin pek karışık olduğunu 

söylemek~di:r. Haberoe Birmıın
yarun yeniden işgal edilmesi la
um geldiğ, anlatılmaktadır, 

Cenubi Amarikada 
(! inci Sahifeden Dev•ını 

haberlere göre yü:ı: kadar ölü ve 
yaralı olduğu tahmin edilmekte
dir. Yıkılan binalar ara~ınıla B:.r. 
le,,ıl< Amerika .konsolo:.luğu, otel
ler, 'bankalar vesair hlrç()k bina 
vardır • 

Guayaquil yalonmda .Milahro 
şehri kıs.men yok olmuştur, fakat 
tafsilat alınanıanıışlır. 

Quito'ya gelt,n başka haberlere 
göre, Esıncr::lda şehri de lru.nıeıı 
harap olmuştur. GuayaquiJ. ve oİ· 
var bölgeler ile muvasala kc;;'.J. 
m.,ı.ir. Yer depremi Greenviç sa
at ayarı ile i.k:y.i on beş gece ol
ını..;ştur, 

KA.: ·ni.LLI RASATHANESİ DE 
ZELZJ:;U,;YJ KAYD~~ri 

Floransa, 15 (A.A.) - Floransa 
ra,...ıhan.,ı;nuı kaydettiğine göre 
dü.ıı saot 3,52 de çok şıddeıl.i hor 
zelzele olmuştur. Merkezi 10 bin 
4110 kiloructr" batıda bulunan bu 
deprenı fasılalarla iki saat sür
nıü§tür. 

Son Telgra.f - Bu :ııelzele Kan
dilli rasatJıanesiw:e de kaydedil.• 
miş ve merkez üssünün ıtehrimB
den en dört l>in dört yüz. kilomet• 
re uzakta bulunduğu tesbit olun
muştur, 

En gıözıe çarpan hr,yvan Hüıma
hatund'Ur .Bur>dan sonra Umcaı 
ve A1~ah g<?'-nektedir. 
FavuTilerimız: Hümahatım· U-

' 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Üç ya.şında yerli !ıJıs kan İn

g'ilrzle-r arasınaddır. S i!<let 5°; me
safe 200-0 metredir Bu k:osu · 6 ın . . ' 
cı halta y,.pılacak. büyUk Gaııi 

1941 -1942 İlk 

CC"Vlôn tek; ~u rt; Bora; 
va; Tomurcuk. 

Araıp atlarının en ku>Netıil 
bır arada ılooşmaktadır. F 
bu nı<"'&{l, ii>e--mde ve mtisa vi 
lo ile ~"Urcuk iıc Sa••ay1 d'ğ 
leM' n !l<'<~i rok zr>rdur . 

FavurilCTiıuiz Sava, TO'n"'•ırc 
S AYGE 

Halkın ekmEğin i 
göz koyan fırır.crr 

baharı ve (1 !"<' 5ah'roo.., D•vam 

d 
olunmakta, hımur ekmek r:l 

OğU kıyameti ranlar haUmda da muht,.rr 
:ıalar tatbik <>h•nmaktad'"· Tek 

(Baıımalcaleden Dt-vaır) CC?alara ra~en mrıtenebhih 
elindeydi. lluıuu kı.ş eepbeye Sov-
yet irade wşcbbtisti bü1"'1n ol· m1yarak yine ,·ezhıden çalan! 

mu~tuc. lll42 ilklıalıarında ise !\'la· veva ek.ıneği ~amur çıkar:ı.r 
r~l T•ıuo.,enJ..uııun büyük ölçü- vezni su ile utm&k suretlle ;yi 
de olduğu iddia edilen taarruzu bir ne'~ no~'1~ r~mek •Üreni 
ile inisyRti{in yine Jaln.ız Alınan· den on yedi Iırınn bııctind.-n • 
Jar el;nde o1madı~ı görtiJü.)·or. Al.. barrn un \:f'fmenı . .\'t' karar ve 
ma.nlar teışchblitt iradesine tama.. dik. Bunların tl'ı,prı Cİ\'ard t 
nıd~ hakııu o!atnanıak )·U:r.ünden. 
ac•ba uınunü taarruz planlarına Im.nl•ra tev-z.ı cd:ır.,r tir. Hal 
tatbik etmekte l!l41 ya<..ndaki ser- ı zatea !.alıdit Nl 'lm. gıd'1sı Ü7eri 
be.stlig-i bulanu)ac.aklar mı?. Ti... de ha.,,is mt·nfaat'cr, '*"'"ıuinirıe ye 
moçeu?1.o taarı uzu hedefine vitsıJ tcncnlt r~ a.'\Ii n.ü~nuıt.ha f"iHH .\'" 

olııb.lecek mi?. Tlmc<;en.ko taar- ecgi1. llalkJJ 112ın ihhıırlarınl b. 
ruzunu taın merkeze'~ \•e şimal-
de d•ğcr Sovyeı taanuı.ları talrip 3·ük '-•>nwt veri~·o ı !l.. Ddillr 
edcbilocek mi?. Bu tnarrıızlar kar· ı ile beraber yapacakları il b.ı-\ 
şı!i.lnda Alman orılu unun arze- dar nıiirakabr teşkilatınrn ,.azif 
deccği muka,:enıct, nıc1ncvra, mu- iiİn..İ kolayia~ftrucaklı.r.• 

kabı.! taarruz •e takip kabili) eti Valinitı be) aLahnda s<i~ ledi 
ne olacak ve~ a Rus taarruzları 
Alman ı;-c,,.,Jkurmayınıo haurla- ve yap.lan teftişler net.ce'İıı • 
dığı planları altüst elmiye ı.ıW.lı- yol..uzlul.lan görüle:-ek k•pa 

olabilecek nıi?. ı lan fırınla" ~'llnla.-dır: J><,fterda 

Biıtün hu sorular muhakkak ki, 1 yo!.ı~t>11da ı-;,nor J\.lı>r, K~I:, 
şu nnıla muharıpleri karşılıklı dil- cukullu&uııJa Laml>-0, G34ıta • • 

şlı.ıceyo .cvkeden ve ayni 2anıan- ealibey caddesinde Yorgi, Kalyo 
da da büt!in dünya halkının :ı.Jt. 1 

cuda Resit, A3 nalıçcsmede Yor::;· 
niııden g~-en sorulardır. Fsluıt, 
her 'Oru karşısında ne menfi, ne Ni~anta~da lUeh:nrt l:.rrjc, Ka 
miisbet lıi~bir kafi hükme var- smıpaşada Yan, Yer .. ~er,roe Ld 
manın imViını )'Oktur. Çünkii, do· ter, Beşik~ ka«as>11da ffa,Jıı 

ğu kıyametinin henüz ilk ~iın~ek- caddesinde llü•~yio, c:ars1 ca 
kri ve çarpışmaları karııısın<layız, sinde Ilakkı, Ortako~ Derebo;·u 
lıaberler .karşılıklı ve tam değil-
dir. da Fazıl. Arnavutköyi.ude I•iızı 

ETEM iZZET BE'.'!CE Fatih kaw..,nda Samat~od~ ıııı 

1 

seyııı, Kadık(iy laza. ıoda So!•Jt 

ZAl.i - lstanbut-;;; d, e,; 1U"'1 al- lüç~'Şllled~ Hırist<ı Karagöz, K 
dığun 3737 No. ıu y,,_ ·' P tr..: za- gunrukta E~'lip. E 1 nirnü k.ıza 
y, ell.rn. \e~is!:ni n.lth.· ... ğ '4u,~ esk:.s).. ı 

ltı . sınJa, Küçükpaznnl" !clıınct r; nin hü nu yoktur. j 
Edmon Art:ny n min \'e PctronlUl fırın!:ı.rı. 

======'--===~=====-~·-===-

fstenbul Defterdarhğın an: 
Çubulduoa Pelrul C>Lsı cp<>ö;lnda 11 C".-.:,ı (248) odel boş t.e.ıe!ce 

P~r\es.1 gı..nu saat 15 Ot: Mtlll E.m.l'idt M lurlUfiiı:nde mute,eAkll l\.0111~yuu 
aç l: arttuıınn ile saWacT'~tır. Mclılli!nm<'tt •ed•l (124) lemkıalı (12) l.rad.r 

İ.ıiıeklile.i.-"n ın-,ezk.Ül' gLı.ıı Ye ü.a~te te:nınJL makbuzu ve- n.ıfus cuz.da.n_. .ri> 
le tü•l«:te Kom.~yona :nOraca&t!arı. c56-4G, 

~~~~~~~~~~~~ı 

GayrLmenk u l SatiŞ lıinı 
Beyoğlu Sulh l'vlahkemelerı Baş~a ı ip liğinden: 

Naola Dalaç:ro kızı Nalali ile Corci kızı ve N'.llrola Dalacyo kar.sı ElerıJ ve 
kızı 1'.1.oerva ve Aııtooyo Lem.a ve hazinenin şayian ve mii.ş~ett!cen mut.a&arr 
bulun.du}t.;arı Ferikıöyü.nde Rum kilisesi ön sokagı.ncta ve Yt":"lt Duatcpe ruaııa.ue,.. 
sicln Evm>ozıza.de sokağında e<Jci 46 :J'l!Ql 30 Nu. ile mural<kam Lir taı;l>k bir so
fa beş oda bır banyo Jnahalli b;r mut.fil bir he4\ bir kön-..ür:ük \·e odun.l.uğu ve 
önünde ve arkasında ·bahçesi bulunan elektrik ve teıiroe suyu tesisatını havi 
ve bahçesiyle lıirLke 120 metre murabbaı m'"'"hayı sa~.yeslnde ve 1200 bin ild 

İstanbul Aslire 12 inci Hulcuk MalJ.. yüz lira kıymeti muhaımneneEinde bir bıp hane şü:yuunun lrzlliesl JçJn ~ık ar~ 
:teme.sinden: 9421296 tırm:ıya koııukn~lur. Bu hanenin evsa.fı ve t:ı:ktiimatı va.z'o .. d zabıt vartJ:-:lSm-

.Müddei: Hatice. d'l ve keşi! raporunda mufassalan yazılı.d1r. 

MüddeialeyVı: Abdullaıb Paraşüt; Or- B:rinci aç artımıası 6/6/1142 larlhbe te .. düt eden Cumartesi g{inü saat 
tako,o Şifa Yutdunda Şoför, 16 dan 12 ye kadar Bey«ğ!u Sa<tı ll!a..lıkemeler; ku.lem OC•S<nda B; şkıil.ip nezdiD-

].ftiddei H•t.ice ıarafındao. müdd ta.. 4e yo.pılc.cc.khr. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini buhnadığı tak>
leyh Abdulla.h. aleyhıne açılan bo e dirde en son arttırctnJn taahhüdü baki ~alnl&k Gure rnıü.za.yrlCle on gün terr.dit 
ma dava6ına ai.t &.nuhal sureti mü::: 1 ed:~r,~it ikın~i arttırması 16/6/!»2 t.ar.i~ir:ıe müs~d.ir Salı .gi.ınü ~aP~ 14 ten lô T" 
lalcyhe tebliğ edilınck üz.ere yazılı atı. ~aoar ıc.r~ ed,J..ierek ~ çok arttırana k.ıt ı olarak ihale ed:lecektır. Iha le günüM 
resine göncit!r~e de rnumaileyhin &..ı.dar birikm,w ~ btrlkecek: Belediye bina vergileriyle evkaf icaresi hiSS<.<ı.ar-la.raı 
ıne~ılr üc:a.me~hlunı ter1k ile semü ve ihale pulu, !'1.llsumu d r.aliye, 20 sene:!ic taviız. booeh tapu vt. k3dastro harç. 
meçhule gitt.pıin beyarıi)"le is.de kı- ları müsteriye aittir. 
lıı>ması üzerine Hukuk U>ulü l\Iuhake.. MQza~edeye ıı;lirnk edecek kim&e!eriin mubarnmen lo)olmetln % yedl buçuğu 
meleri Kanununun 141, 142, 143 ve 183 oiELeli.nde pey akıe;esi vc:ı:nelerl 1':zıoıdır. Art:U.:rma bedeli gRyri me:ıkul k.en.
üncü maddeler.il:ıe l<:v!ıkan iade kılı.- dis!rıe i!We oh.nan tarafından ihale gu:ıüı>den ili>aren verilecek mılhlet ~ ndAt 
nan da•.-a arzllhall He :muhakeme gü.. ödenmesi mecburidir. Ödenn.ediği takdirde ihale fe&lııedi*ettk. at.orıdisiodc11 ev
nünil ı&terır davetiye varakasının vel en yükselt teklifte bulunan kdn6e ar.ı:etmiş olduğ'..l bedel üe alın$ ı---ı 
maakeme di'vaohaoe;:ılne asılmasına ve olursa ona ihale edilecek ve o da. r.1zı okn:ı.z veya bulun:tmttSa hemen yed 1 g~ 
942 /2:16 numarada ka;yıUı J:;bu dav.ya müddelle arl!nmaya çıkarJ!ac:ıktır. Yaııııacak ilin aUıkadarlara tebliğ ed:~m ye. 
müddeialcytm 10 gün lçinde cevap cektlr. Müzayede sononda en çak artııra,o kat'! olarıı.lı: ihale .,d.iltcelcl'.r. i,.o\rk 
ver'l'lesine karar veriltn~ ,.e bermuci- sahibi alilcakhlarla d!ğer all&adar!arın hususı,.~ faiz ve !11.3Sl'a~a ye sa.ireye da ... 
·b! karar anuhal ile da.vet&e varakası lr &:ayri menk:Ui ih:erinde~1. tı:ık: ve idd!a1annı evrakı Jt'IÜ4>itelcry i& tari
mahkeme di'Vfıınhanesiııe asılmış oL- hinden itibaren 15 gün içinde satış merouru olan J\.~ahkeme Ba;t'~ıiblne b:ld'.rme
makla muınaileyb. Abdullah yukarıda leri IAzımdır Aksi takdirde haldan t:ı.pu s~c'"e 'yle s:ı.bit omtıy:1.t'\lnt' satıo bL--de
yazılı mü.dde~ zarfında davaya C'eV..:T> inin ~laşmasmdaa harjç b~rakılacaklarrtır. M.Uuyedfoyf' iştir k ettenlt-rin bütftu 
ve:-erek tahkık.at i.çm. tayin kılma.ıı 8/ sstıo şa-rtlflt1.m kabril etır..iş ve evvelden Jğrcnınlş ve bile"rk g,~yrı menku'e ta .. 
6/942 Pt:zartesı .günü saa.t 14 te mab- llp bu 1unmuş o'ldıı-kları addE>d'lertk SO"lrn-tan itirazları mesmO. ol 'lllY"cı.tınn:'ln 
keme~izdc ~azı~ bulunlT"':lSı .. ve,..a k&... ltaliplerln g&iyJ'i menkulü sa~''S gilnünten rvvel gezip göornneleri ve f8?!a nı "'ımat 
r.ıml bır vekıl göndemıes; liızuma teb- ümok !st'yenlı:rın 9•a/28 No. ile M<lıko r.e B:ışımll,ıliiiz>e müracaat etmeleri 
~ yCliıle a:c:ıımeı. liure ~ Qlunur, iUın oluıuır. 840/26 ' 
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!l'ürlı:~ye çt"V'.ttn : lsKENDt:P. F. SERTELl.J 

Ordudan koğulan Bek, Abdullahın Hartman· 
da olan 1500 altınını tahsil ederek ev 

sahibinin iyiliğine mukabele etmek istiyordu İLE SABAH,. OGLE ve AKŞAM 

Tarihi T cfrika : 89 

Ehlisalibe Karşı Kılwç Arslan 
Yazan: M. Sami Karaycl 

Türkler, mahirane hareketlerile Hıris· 
tiyanlara rahat nefes aldırmıyorlardı 

harb~tmiye hu .rl:[ıyorlardı. 

Her yem.-kten sonra günde 3 defa 111untazaman dişlerinizi !ırçalaymll!, 

Fakat tl.ıı- müddet sonra Jrrıd.at 
kuvvet.le1i<"kı gelmediğini görün- 1 

cc Rumların valrtıle DanWşıncnd- ı 
don aJ.ın:ış oldukları bütün e6ir
leri teslim etmeleri şartile Ken- ıl 
,gın şehrini ve k.alesini ıahliıye et.. 
tiler. 

Türkler, Jııri..tiy:ınlara hiç Ill• 

hat ıtfiles alaeak vaz:yet bırakım
yurlardı. Parça lı:ıliıı<lc olsalar d• 
her taraffan hırist;yanlar üzerina 
saldırıyurlardı. Türklerin ph1nl 
biiSl:>ütün •b•~ka idi. Türkler Tral>. 
Z-Oıı> üzerine harokct ettikJen za. 
man salı.:! boyunu takip ettiler. 
Sebebi de her aıı .imdat alathl.lmc-:ı: 
"" hin>lıacette bir ric'at ~lu bu1-
mak üzere .sahili bahri taklp et
mekti. O z:.m.ın Kapados ~miri 

bulunan l\Ieıımet, lberya kıt'ası· 
nın bir kısmını ve Me20pıotamya• 
da bl'l"çok m.-vki!cri zaptctıni~ti. 
.Ask.erleri Asyanın en cesm· Tı.irGc,., 
men muhari.plerİn<len -bulunuyor. 
du. Hiçbir hll'iırt1ya.n askeri lıu 
Tıiı<kmcııkr karşl$ında dUl'3nı:ı
yordu. 

~ ycr·i panslyonunrian «;ok me~- ) 
1,ur.diJ. Atx:ıul!aıh ve ı.;ocult?arı ozıa hJz
J\ .et ~d iyo1'1CJ u. 

kapısını açt: ve BeK'~ ı.iMerek: 
- Bu..) u. Uih.ı., coL-<l.. p<t-1 .:on:..rıı s!:t.i 

bekliycr. 

... ' . " - · .... , ,ffe ·~;/"'"•' .;• 7"' •:··-;,. ,,, ~ .,...~ ; ..... - . ,._ ~ . · .. ;../'. ... · - .... , ·--··- ·~.. •,•' • Maliye Vekaletinden B<k'in Yllllud; olduğu lıalıerl .M•nil
J.H!a $<iYi o1 ... "1l.C'tı, ı\ıner.ka.iı!ar o::n .. !lla
:sc J rn1 1 d?Sth.1ıf1t kesi\·e-r!nişlerdı. 

&h ya-z~h~r:"yc J'• lcl• ıru;::ı. sr.lôm 
,-eı-ctl 

Y !"rudı d\iıır.anlıgı Fil;p;nlerdcki A
n14'ı·i.>~crhl:ı.nla pek ıle;j gitm'.~~ kök~e~ 

Jl • i. 

l"t "-• 11 .. rt.ı:ı:.ana git~ı Jt? ve } .. bdulla-
}ı •1 al;,ıl":ğ1nı jst.cn, .. yc karar vea~ı;~'..i. 

Ertt-.sJ gün t'rkıe:"lırirn .k • tı .. 
•:aıyll)ı iı;tı.. 
~ v.ı l:ıir elbh""e giyd'. 
Eli..'le karı ·~ bir ba~on aldı. 
J~aş-ına m.-ntar b;~· ,.-apk.a ıeç•rerck 

tvdc.n çı.ktı. 

llc::.rLYrrMl yazı rn~ ... Etnın ba..şıı~<ia o-
turuyordu. 

- Ho.j gdtl nu, .ı.rn;.y,..,., Bek! 

Di..vc.~k ke!!d ine ye1• g&tırrdi. 

ner~ b:r 11....:i:.t ... oıtuı.:ı oturdu~ 
- .Mü1..-;.nı:ıhic kaln'-nntı artık. 

ce B~r. •• SYıüı gibı bjr !crCln1. 
Sıı<l•-

- Geçn~ Ol$tın 1 Mi31.er B<k! Mu .. 
h.ıkc:neı:ılzdc b-..:-'··~d,rrn ve tok:. n-ü~
~ .r oldu:n. Buyuk bir halrStt:lığa. ui'
r,..dınrz. 

- ııa· ız.!ık dtgt1, <oYıu ~nda. da. 
Wlt1siz.lik. Fa!~;ıt, mukadderata k~ı 
ne dmebil,r". Beni zorla Yahudi J"JP-
1.J:ı:1 gOr<l ~·nüı ya! 

Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

,.,,,kı nikel 5, 10 ve 20 paral.t..ltlann 7er!ne dantelli bir kuruzluklorla broııx 
on paralı.klar duJ) ve vi;ıoa..<aya Wı nµl<tarda çılumlmış olduiundan esti nfüel 
G, 10 ve 20 paralıklıırın 30 6.942 tarihindon "'nra tedavülden lı:aldl'1lması k.a
rarıa,tmlmı;lır. Mezktir ulak paralar ı Temmuz 9-l2 tarihinden itilıııren a:rlık 

l<daviıl etmiyecek ve bu tarihten itılıııren anoalı: bir sene müddetle yalnız mal 
ııındıklaJiyle C. Merkez Bankası şubclerlne ve C. Merkez Banlıası Şubesi ol
nııyan 7erlerde Ziraat Baıılı:a.sı Subelerl taratından kabul edilebil=ktlr. 

Ellerinde bu utak. paralardan bulunanların bunları mal sandıklariyle C. 

ıı:erlı.ez Bonk•n ve Zinı•t Banl<ım Şı>belerine tebdil ettirmeleri ilan olunur. 
dl29 - 6G05> 

l}dt ha:ice k•~ ç....-k nl<") us G'l.):tinil
yıor ve kentij,sjnc ıee~;iı.rı •• .nün sri>ebhıi. 
soran1-ı:a Amr' ; 1 ·JJ.r ;:lc)"hinde a.t:p 
tutoyoı"fJu. 

1·utü.n wıba~mın. Ozıiiıntlt'k~ yclcfan 
fl~lı hı:dı ytlfudı: ... Vi! Cç <lakıka sun.. 
rd Ji3rı!.m~n lcarıettı~::ı~lnn va!'rlı. 

JJ..ı mağru:l!lın ilci nı.t'!":InC'r su.tunlu 
blJ'.)'Ü~- bir ka~lı..,;ı •.;art.l;. İık.1 l-ftiJfında 
Lattn cam!ı vitrinlerJc kt)llll".ii!i; b'r 
ıı;ok c~3·J. teftıu cdi~rn1,::ıt .• 

- Am~rJ.ka. hWclııneli bu g.bi işlıeri 

d;,e 1n de;. ~n ).ncf>'lcınedcn bilkimı \.""er
mez. H<!'?tıa.Ce dama.-larmıula Yahudi 
k<ıı-.:ı. bulJr.u.-; o4ıca.kl.~1 r ki, ·bu hükmü ı 
Yerdi::er. 

- Olabiıir. Beliti de dojfru<lur, Fa- ı 
lıqıt, Yah ıdı, )Osan dei.l nıi<il.r? Cemi
yet 1.çinıde cıo4r10. da yeri ve rolü yok \ 
mı~'?. 

Otomobil Boyacısına ihtiyaç vardır. 
İstiyenlerin Sh&cc:i Domirlkapı Cadde..i No. 7 Halil &>zer Kar

)~1a Fıibrika sına mfi.racaaiları. 

De. kapw.n ~ceriYt ı;:O'<li ve ~4'· 

1 

ı.o: ıardu.l! bırlt:c ... ordu; 

- JJcı. IIa ııınar: but<i.d& na? 
i~-er~.:.lc y z!haue::; .. n d..r •• l\:CL.· 

d ni gt'nndk rr i!tiya--- 1u ... ?. 1 
- F~vf't • Gurı..ş:ı·ck ·~· ·J'OTW'l1, 

- O hnl.t:e fl raz , t ·a 1at edln z de 
tıdlJC"l \'C '..U11. • 1 

;Jck bir !)·<'ye ot; J. 

J' Ag!h~ l>ı..zLı c, h b. yaıuıa-~c

'< gı d 
ltett, Haı'ttı rl:u~. ı~eıKu ev sahllıi 

Ai.ııd;.ıliah1n alacağı ola., lıh1 be~ J....ı: 

lil"ll:J'ı bı: kıtlclDde l.9':yecck'i. Ollda.~ 
&ı.i.~ a1dl'ktan 'SO'f'lı:.a Ab<l• llatn gidlp ge_ 
tirCt""k ve ı:arayı ona \~reN?-:tı1.I. 

Dt:n:. Juağazada Ha.:tmar . .ı. bcklıert:e.n, 

Aixl~ın ken.cUs:ne 71.ırdı:m etmek 
hususLında gGıteıd.lgi i~anlı.ğı dU.Şü
nt' .~k: 

- Ytry..:züll(le- iyi adan1Iar da var .. 
mıı .. 

l)J,,t~ söyJ.eıniyor<lu. 

B!ru aoora tezgahtar caıT.lt od:ın;:ı ı 

B<'.k, rr.uha.iabının Ya.~-. ı<li old ıı."unu 
bllmıyoI'int.oş gibi, Yahn'1Jc:- lehin<l~ 

sny't.'tniyc b. şl.Ay ıca, H..ıria • .;n mua
me in! busbtıt.ın dei..;...,.tirmi:f..L 

- S..rı>h !.z onia:.- <la iıısarı\Lr ve 
Y hua. cem.yt: U:ir:dr. de{pl, l r de-il.e
t n \lKJf' eı.t.ı.;l s:,-.ıseı'..e ve c . .aliyc iş... 
l .ı le Y ... h di p" .• l \'anlır }"akat, 

i\:r. 'ilhla o k.oaLır grırip k..lm.~l"r

.3·r ki., ba.ıan ~·31 "tı!tları ~.,.!er hiç bir 
ır.an!ığl. dcyun.ınç.z. Bu d.ı o ka.bDd~n 
bir ~t.!r. 

- ?\ey9E!, b'r jnsafH!l yaşcı.ınası yal.. 
nız: Aır.erık;ın ordusunrla zahit olma». 
la mL'lkü.i1 dcgiJ. Çu.Jısan kim&e her 
yerde kal'11<'~1 ôoyııretbi:.i.r. Bu yGı.d<'tı 
bf." bir truf~en1 yok:ur. 

ırartm:ın, Bek'e bir pi.!ro uıatL: 
• - :l!::ilees.>ir olrnay.n. Hayat bir lır
\lıuadan ;ba...ettlı·. Rüzı;:i't..<"Sız ge.-;'"n gıi.'lloo 
le~· bfı:P d<ı1ha çıoJ< fztırtip \"crjr. 

(Devamı Var) 

Satılık Çam Tomruğu ve 
Meşe Direği 

Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir Amir
liğinden: 

Devlet Orman Itietmesi Düzce revirinin Bolu Ta.t..ı,,,•a d<'po~unüı mevcli.t 
417211 metreküp ve •72h Desimetrckijp nn.a.di; ••9G "det çam tomnı&~ '"" H 
roetN'küp •278> m.s!ır.e,lrekup muadili 239 o<i<t lll<'\·e d.reği 22.5.942 Cuma ıt1,.. 

mi saat H de açı.it ar~tırma ı.le satıl.11<!<1ktır. 

Çamlar dC'\Tikler lsUı.salilld.eı oi:nıayıp _yrrıl kt.•t:aten Vıf' he-r ne ... -! kereo:te ima
line elverl'jH ·e ıneŞf!ıer de gemi cgrisinc yara.y;.nkıı: me-vcwt eılı.;.p çam tomruk
.larının be-her n..ırek.Uplıntin n•uh.nnmen bede1ı cSO> Ura ve rue.;eıkrin beheı· 
met ek\!pü ~2') liractr. 

Şartıı:ıan1--1ııer Ank..:l.ra Or.T'~n un~UM ı.ı.~~ 1.:rh~tu İstenbul ye Bo!t.Ala Orınan 
Çev .ge Mududoiilı:kri, Adap;ua:: O!lIWl Bölt;e ş.>rr~· ile Duıce U•l"L" AmJrlli:i
cnlac ve- nıcıllar y.erintle ı:o:-t.Jebihr. 

lstklih::r'n '7o 7,5 muvakkat t.e-:u!ı:at ve cv1-a..ı l!i . .m lcriy~ biı·li.kte iJıale 

rün ve ea r e n1e-ı.kUr k~ ona mürar.Jiat.!o.~·ı, •5260 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
Ha :a B ·Jik.)eri için 35000 metre beı:OO,-.tııwcaklır. Tuteklller kal'! ~n•~ 

tutarı oloın '100 l.iroıyı Bakırköy Malmü.Uüriüğüue yatırar•k makhuzlan ile birlikte 
1815/942 Patarlesi günü saat 15 de Ye-n.!1>0Aahane ~u;ında BüyU.k Kmacı,yun 
llan ik :nc.i .k t &/10 da. Hava Sat1C'!a!nA koıu.:syon.una nrilracaatları. <5441> 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
meleri Umum Müdürlüğünden: 

İşlet-

ı - liuhı:nnJ1'H~n bf:dellı 4489'j 1i.ra tut.an İdaremizin bir ll"llClik Jhiiy1('1 tak
rilıen 438000 adet ·elun<k açık elısillıı;e w:uliıı"le aotllı alınacaktı~. 

2 - EJu;il~ 16/5/1942 Cumıır!ai giinU .. at 10 d3 Metro Haoı.ııın 5 lncl 
katını.la yapılacaktır. 

3 - Muvakıkat tani:nat 3367,12 llradl!l". 
4 _ B•l ~lun lt"- _giınde bt\:Tiben 1200 adet o\mn.k prU7l• ve iJ.al"91İn -.a- ı 

ğıda;,,, meı:krzleriııc Jı!z•lar""1;1 yaı.ılı ıniklar1arde. te\'ıi edllecı1<1ir. 

Şişıi 340 
Ay:ıı;pa~ Uf> 
Metro Han 80 
Silfı!ıtar 80 
Bey=t W 
.Ak'-aray 210 
Bcı;ikta., 235 
KadılWy 40 
İ•tı.ı;ye ıo 
Çc:ıgelk-Oy 5 
l\akırköy 10 

ızoo 

Yuknnia yazılı yerlere verilecek ınıktarla.r 'tiLt-ri,ndcn ayrı Qyl'ı biı-i veya bir 
k3t;ı. ,.ari.n de h11:-:usi teklirler kabul <:dilebilir. 

~ - İ.sit;;elılerin b:.ı iş için tan:ıiın edlle-n şart.narneleri LevtızLıı.da:ı görnıtlc
rl ve knnJn.1 v~;ka:. rı ve m.u ... akkat temhıatln.rı ile ilcln ed.Jcn. &:....ı.l ve ~aatıe k~ 
nıl6ytın<l.ı t.üUr bulun:ııa.Jarı. t5349> 

Cumhuriyet Merkez Ban kası 

AKTİF 
K:;,a: 

Altın: Sııt1 Ki!ograrn 72.606.213 
l:' Jnki.<ıt ... •.• •.• ... • • ••• ••• ... ... ... .. . .. 
t Jo;1kllk •• •.• • • ............................ . 

r ı:ılıildeki l\1uhabirler: 

1 uık I.J.ran .................... . 

Hariçteki Muhal· irlcr: 

A11;n: ·Salı K.ilogrıın 23141.531 
·''t tıii !ahv !1 ka!Ji~ !frl;@,.• ~Ovizler 

r,. dö~ z!cr \"O Borçlu Kt;rirı' bnkiyelerı .... 

/Jl'zine ~rah' il! eri~ 

K11r unwi O - 1 inci ınaddelerlDe 
l;A,t.,.r .. c a a!JrvJan vAki. 1ediyat •.••.• 

Seucdat Cüdanı: 

··~ ... 
F.sham ve 'Jolıvilit CUzdanı: 

f 1>"11:)1t,,. edaen evrakı n&kdiyerıin 
A _ (tar,.lıP,1 ~~ham ve tahvilAt (ltlbarl 

~,.tıe) ........................... . 
J~ - berb.tt1 eıı.ham ve ~bvill" .............. . 

Avr.n5Jar: 

avaN •.••.•••.•••••• 
T.ahvilftt. uz{'riı~c a\'aıu ..•.•...••.•...•.• 
l :.,:;nf'.Y'!' .k.ıs.1 vo:ıde:i avans ...........•.••..• 
lla:...ıı1e)·c 3850 No. 1u KanWla göre a~ıla.n 
• 'Hıl K rsıl.kJı av"ns ....................... . 

ll"'rdarlar. ...................... .. 
Muhillıl: .......................... . 

9 Mayıs 
LİRA LiRA 

102.1.6.Hti.&4 
l .731851.-

2~1 066.53 113.l 19.354 3ô 

208.119.1'9 ~ooı.1rn.oo 

32 560 27U8 
~-

00 . ıw.1 r,!IB 24 !lö 63? 87~ 42 

158.748 563.-

1 

22.544.628 - JZ0.203.935.-

336.073.9:1'2.0ti 3361"113.9'22.0ti 1 

45.192.261.93 
1 
1 

l 0.427 .623.06 55.619.889.99 

1 

3121.22 
7.230.800.15 

1 

202.000 000.- 209.234.017.3? 1 

4.500.000- . 
l2.65ll.793.27 1 

Yekun 966.2!i5.9C3.G7 

1 

1942 Vaziyeti 

PASİF 
Srrma)·c: ...... 

İhti)·<ıt Akçe.i: 

........................... 

Adi ve fcvka1Adc ............................. . 
Hususı ..................................... .. 

Tedavüideki Banknotlar: 

Deı :.ıhtc cdilt-n evrakı n<ıkdiye ......... ••• ... 
Kanunun 6 - 8 lncı maddelerine te" Cikan ha· 
Lnc t....r:ı.tınd· n ,·5.ki tcci.Jyat ..•...•.. ··· ••• •.• 

Deruhtı• crlilen evr.:.kı nakd:ye bakiyesi ...... 
1:3r~uığı tamrırr:cn altın olıırak il[ıveten teda
vüle vazedilen ~· .••..............• 
Reeskont muk.:ıbili il~vctcn tedavüle vaı.e-
dllen ... ... ... ..• • .. • •......• ··· •·· ••• ••• 
Hı.;.o;ir.t•'.\·c yapılan altın ıtarşılıklı avans mu .. 
kabill 3902 No. 1ı kanun mucibince il~veter. 
tedavüle vazedilen .. • •....••....•.•• ••• ••• ... 

Mevduat: 

Türk Lir as\ •• . • • • •• • .. • , • • ••• ... ... ... ••• ... 

Alt- Sal! ktloaram 87'1422 

3850 No. 1u karıuna göre hazineye açılan 
&\ians mukabili te\·di o1unan alt1rc 1 :'l.r: 

Sal! l<ilograll) 

növi:ı Taahbüd~tc 

65.541.930 

Altına tahvili kabil dövizler ...•....•..•••.••• 
Dljeı dövixler ve ılacal<lı klirlng bııklyelerı 

Muhtelif: ................................ 

LmA 

9.412.135. 73 
~.00~ 

158.748.563.-

22.~44.628.---- -
136.203.935.-

4~.000.000.-

288.500.000-

l:l4.0lil.OOO.-

100 450.280.59 
1.234.164.05 

78.124.167.UO 

-.-
25.280 534~ 

Yckı'.ın 

-
LiRA i 

' 
15.oou.ooo_ ! 

1 

15.41213~.73 

1 

1 

1 

! 

. 
588.703 ~35- ı 

i 

101664.444 64 

i 
' 
1 

78.124.167.00 

' 
1 

25 280.534.92 1 

H2.050.68ı' 48 · 

1 
1 
1 

1 

966.'!r>j.!:'03.B'7 

15 Mayıs 1942 
u.oo Program ,.e V.emleaet Soal A-

18.Q3 
18.iO 

yarı. 

!\.'llWJ!,(_: Fa;,;ıl lleıy'etı. 

.Muı.ih: Oda Mu:iik~i 
(Pi.) 

19.00 Ktnut}n•a (K!tapse-venlcr Sa
ati). 

19.15 l\llüzık: Gitar ve A.<xm!con Sa
lol:ırı lP'.) 

1~.30 :Mcmlokot Saat Ayan ~e Ajans 
Haberlcıj, 

19.4;; Mü.zıl<: Kl;\o it TC,k , lüziğl 
Progr::ı.n11. (Şet: Me.:;'ud Cen:il). 

20.15 R~dyo G::.U!tesi. 
20.15 Mw.ik; :;;a,·kı ve Tllıi<lı'<ı. 
21.00 Ziraal Takvimi. 
Zl.10 Tcnıo.il. 
22.0!1 ?ı.Iüzik; R{;.<lyo $.'.llon Or&:estr&sı. 

(\.~iolon!.!..t Ncc-:p ~kın). 
2.2.SO Mcn-;ekct. Sactt Ayarı, Ajanı 

Haberleri. ve Bors&lar. 
22 45/22.50 Ya.ıru:i P.oıırnm ve l{a

pacı;,. 

Deniz. levazım Satınalma 1 
Komiııyonu llankrı 

1 - Yün !p1t;<lel'i tarafımızd:ın ve
rihl,ek üıere "271100, jJô 30000 metre 
muhtcı·t reıı.ık şaliıun imaline alt pa
zarlık d<S!Jt..'"lle.i 18.5.942 Pazart<?si gü
nü sııat 15 de Ka.51mJ)aşada bulunan 
Deniı Levaz•ın Satu1ahn:ı Komisyo-
nunda yapılacaktır. 1 

2 - Bchel' nırt.re şa?i hn~1lr.in ı:..h- . 
n1i-n edilen bedeli 39 kurnş 50 santinı, 1 
~ teminatı •·888,75) Hra olup şartua ... 1 

01esl her gün i-s ~aı~i du~ı.!linde mez- 1 
kür komisyondan b<?d...:l~iz al111abillr. 

8 - istol<l;lerln 2490 sayılı kana"un 
1.stcdioği vcsıku~:n·!a birlikte adı geçca 
komisyona müı aL"aotla~-ı ilin olunur. 

@:;519> 

Fakat Rumlar !burasını uzun 
müddet ellerinde tutamadılar. ı 
Rumlar ba<ıka bir tarafta meşgul ! 
oldukları e:oııada Türk ordusu 1 
Ker.gınya hü~um edeı·ek Rum 1 
m u.lıaiızlannı ve :ı.skerleı~ni kı- 1 
lıçtan geçirdi. Ve, ist: .. rdat etti, I 

Birkaç seıı~ sonra Su!truı .Mes
ut, İmparator Jan Kom:nen Suri
yedeki Franklada (Ehlisalip Ya- J 

ıkayas hükıimcileri) muhambc et
tiği e<ın.::ıda Rum İmparatorluğu
nun hudutlannı geçerek 'birtakım 
tahribatta bulundu. lmparak>run 
kartleşi Savastokratıor ~azı .alh.vaJ.. 
den memnun olmadığı ci!hetle 
Konya Sultanının yanınu iltica 
etmişti. 

Fakat bıırada ç.ıık müddet ikal· 
madı. Surlyeye seyahatten sor,ra 
İmparator Ja.~ Komncn ile 'barı~ı. 

Jan Kan:·ren Aııadoludan gc'
çeııken Tiirkkrle harbctmck üze
re hiT kJt'a Mlk~r göndernıri~t, 

İmparator höy le bir tedbiri ilıti
yati ittihaz etmJ.ş olmakla bcr«
ber Anadolu<l~o -1:1!\'tiği müddet
çe Sultan onu iz'aç etmc!kten gen 
durmadı. Hatta Aı:<l:ronik Kom
nen ile Te.xlor t...ir oü.;crek Koc
y.'.l.ya götürü ldiikr. Türlı:lcr Sa
karya nehri boyundaki a~az.iy1 
tahripte dernm ettiler. 

imparator J;;.n Komnen hasta 
olmak.la beraber bu vllayetle!·;n 
imdadına koşmıya meol;ur oldu. 
FJkni Tü!l!kJe,, derhal İmparatıor 
ordusuna karşı koydular .. oou 
gece bıı.'lkınbrile iz'aç cttikr. 
Bundan ötür:i İmparator avdete 
mr1J;Jur oldu. 

ErnicıniSt;.ını !<amilen .ist1iı e>,.. 
mı~ olan Tüı•klrr \·e epey bir za
mandanlıeri Tral:moııu ele geçir
rr..i.5 olan Kon.tantin Gayrıısı ile 

Nihayet lı.ı hnrt·kt:llcre munt 
olmak üzere imparntor K\fııınen 
Pm t vilayeti tlahilJnde Kınta şclı. 
rrndc bir kanırgiili t<'6is etti. Ora
dan Emjr l\follıme<lin arazisine ibiı' 
takım a:;!;erler gönderdi. Faıkat 

bıparat:or, siiva·ri ve yük hay•van
Jarı :ıı telef olması gitıi bir fcla
k.cte maruz kaldı. 

Çunkü, Tü.rık iıaskmları durma· 
dan ciev~m edi<).nrdu, Bu baskın
lar yüzünden imparator orousu.. 
nun bayvaııaıını m:.ı.hvdmiışti. Za
ten Türkler, baskııı!arnıd:ı Jıırıs 
t'.y~,n askeri ö'-1i\rmckteıı ve esir 

(Deva.n;ı Var) 

9 T.llKVlI\f • n Jn•! 12-58 IIIZIR Hıcı! l~U 

l\lAl.'lS 
10 

R.AH!Il 

2 29 
1rıı !*42 i";.- f, ".:asat !:;:.:. :r 

MAYlS 
s :r: Vakii S D ------
5 43 Günes 9 24 

15 
,310 öıt:e 4 51 
17 06 ik.tna.i 8 48 
20 19 Ak.şun ll 00 

CUMA 
22C9 Yiot,:,, 1 30 
3 :ı tmsak 720 

Kon·i~onun1u0da nıcvout bulunan 
•' ,, u .. d ı . oıtn ı:u!"U- a ın Ha' n azarı ikkatina 

bu t:at;ıu .s.llnacaktır. Bu gurup1arı C- • 

Jin<le buiund.ı:.ıran VC'yuhut &ir.nr:ş St:- Istanbul Tel fon o· kt .. 1 .. ,,,, .. d 
rcliyle hod<;ltn gclir!tnı~sini \em) et- ' e ıre or ugun eı,ı 
nH:·k lstiycn nıUesse.,eler:n Ka::;:n1pa3;ı... 14 - -.2 1 · d .. ,, 1·~ -~ ı ı· · -
d b ı k 

. ~ .J.~1"" ı.arı. ı.;n ~ Jı..w)'1l"'efl t:.·o':ı!IVU ılc t ıf;C"l' ~riCr aı •t.ci!:ru:Ja yapılal:alr 3 
a u uuen -0n1ısyonwnuza tc~t\iftc , d , ·k 1 ._ , k aJ •t .. t, " la' v· · · ı ı. ,.

78 
aitl 3. ,..,_ n<>r.milı- ->n"t1'm ~ra a .. · utre n.a.UA ... aa. crgır1 dt'. ıl: ahJl <> n.ak üzer• 

bulun11ıa!ar1. •u~ ., aşoğıda g~l.eriilluiştiı". t 

+ 198 .Kuruş: 
10 adet sebhiyo tulumbası 

1 -- Tabn~n olun.ln bedeli •2000> 
l:ira olan 10 ad~t ı;th~ıiyc tull·tr.b:ıı::uıın 
16 1\'Iayıs 942 Cunıarte!:i günü sa:ıt 11 
de pv.arlıkla cksilt..ı:ıı~i yapıl:ıcaktır . 

2 - İ'Steldller~n bı:l!i gün ve saatte 
•300:> ı:ralık kat'.i ttminata.d:Yle birlik~ 
tc Kasıınpa~il 1la bulunan komis}·Qn<la 
lı:ıur b!.llunn1J!an. oı5520~ 

Adano, Arıtajya, Bey'l:ın, Ceyhan, Döt1. ol, 
Prı::»~s. Reyhanl)'e. ::;11.:as1 Tarnus. Ycı:Jce. 

138 Kuru~: 

Alkaplı, Al:ıı!t.llTJ, Dar'ın, Et.ıuc..ia,f", E.n·!.:"lı, Gol:bo.1:;1 1 inı:: l.:-5tı, İ:-n:Jr .. Kt:ıyst'"ı 1 J{• .. 
1 

r·kkale, ı::ızıkaha.:na.rn,. Konya, ;ht:ın: a, Y~r.han, 
99 Kuruş: 

-f- Adap<ı2:4•T A!',:rou, A~<Hu. B,ıbt:P"-"k.11 naJıık("ef.r, Bi:<"Cı~, Bolu, llM.Q'wlr_... Bur-
2()0 k'lo tr k f • . ı sn, Çtkiı-g~, _Çorlu, Deı.;Jrrnc-ıdere. Dç ek. Deriııt·e. EdfrııH', Ercf,li (l\I:ırn.ıar~), 

1 il ı.!$ ·~·~~"tında uıcv- Esk'!Şt"hh·, Fı~yM, GPnı.lık, Gerede, Geyve (i<-t.a~ycn) 1 C,.ö)clı.ı:-1 lanit, J{~ulıf.;~, 
1 el 1 ., ~~: num:l~e$;lUC ~~T-C> ' 1 Ka~ltiik, Krtr.?.ıı1U, :el, J( ı...ın, K:1'klare;i, KH;:hı, Kt;~a~~ 1 Oı·hongazı~ J·~;:-w· .. 

a e ,e-.. ın. ır.as Sl K~_llll!O)onda l< ... t!V- vamu;.y, 1'ek.hua:, Uz~ıı.küprii, ):"',Jı)\·a. Zong,ıJkl~ık 
cut :"l'\:l·ne ;!nre> 

"I' ' 1 ı ·ı 1 5;:> Ku~: ı .. ;.a<c :ı c:nıs ve 01;. <taı· .:ırı yazılı iki 
kJ.!ı:ın ma.ia.eınerJ:1 16.5.942 Cumarte.>i 
ıünii s.,..rt 11 de J(;.ı~ıır:paşad;ı bahınan 
Dcııiı. LcvnLJ:ılı S~t;ı. lma Kon!ieyJ

nunda pazarlığı yapı.k.cağnıdo.n f~ 
tc~diler n be1li gun ve sa.~t!c n1ezkür 
k.o:r.L--ıyon:ı n~üı.ıc a~arı il.in olunur. 

•5518> 

1 
A.::keri Fabrikalar Satm·_ı 

alma Komi•yonu 
'lanlmı 

Z ytinbı.: nJ S u 1,..1..nllrhane.)ı ar,:ı ... 
z!...ı dahiL.ndc b.ılun l yet~ otJaı- Oiçt1-
ı·llc1.:C'kti.;. Ş.t tı.o.ın,ı.;si be;· gUn kon'!~ 
;yıJntt::ı görü-ieb;ı:·r Talip ol;•nJarsn 29 
Mayıs 9·t! C•ı•1 g : u. saat 14 tı.: Sah ... 
p;ızarnıda .. '\::.kı ri Fab.~!·Jlnr yoll.ı.,T.J.

sımiaki ratın;ıJnıa lto.n:c-_:·u:,uıı;ı. rı~ü-
r.ı~;ıatıarı. tSJ48.> 

+ 
500 metre ın;kfibı ~ıralı çam ''e 

köknar nzıııaoı alınacak 

Dcher n1e~r-e m:ilriiblna 60 lira bedel 
takdir edilen 500 metre m1k5.b1 çıralı 
çJın ve köknar azmanı &kerI F:ıbr1-
k:ılar Uınum l\.tüıJijrltiğil merkez aat1n 
a!ıı~u kOmlbyon1111ca ::9.5.942 Cuma gil

nü saat 15 de pazarlıkla itia:e cd:ıe
cektir. Şaı·!tı.an:e J50 ku .. uştur. Kat'l 
te!:rıinat 4500 tır;lıiı"'". cü213' 

+ 
Dosya'1nu bai;lı il•i kıt'a listede 

yazılı 5·1 kulem elektrik 
nıal.ıenıcı,i alınaı:-uk 

c2U58> lira 
o~an yu~\.~tda JiJU!!ı [)4 kalenı e!ektrik 

n~a~.tem~sl A..<"Gttri F~br!kalar Umunl. 
Mi!dür!ü1ı1 .ılCrk~z S.;;t:n<.:.!n1a Koınis .. 

~·OOU'fl~a 29/5/942 Cuma g'Jnü sa;.ıt 16 
d.-ı ı:ıa~rlıkla ilı::dc C'd:?<'cCk:tir. Şartn~

n1~ •J38> ku:"t~tı:.·, Kt't'i tt'rı1jnat 4118 
illa 'iO kııru tı.;J'. •52141 

Çatalca, Gt1Jıit.l 

33 Kuru~: 

B. Çek Tıl"<.e. 
Al~~·ın $aut y~ı'lnıtlen, .sab:..h saat s<:rl.~:t.l. kadar ,·c- M;Lı.i ve Dini Il; 1 yranıluf\ 

1<, Cu.nı.arlt günu ,aaı. 13 ~. Paz.ilrtcsl cıboılıı t.ua.t S<.:ldzc Jı.ddCJr y<ıpıl:ıcak kcı· 
ı:.uşın ücıet:rr t;, ~5 tr·ııJ~.iita tiıb•<lir 

"'.\.1iist.acı l k"1J.şıı:ai.;: üc ın:sli titrete tiı.bidir. (5539> 

ı---

Asil \e kibar ailelerin salonu 

MARKİZ 
Pastanc. Şekerleme, Lok;ı.nta, 

Ça) Salonu 
Beyoğlu İst ~ıaı Cad. 1\o. 362 

BUGÜN AÇJLDJ. 

Taz~. İrrJcndirici şekerleme, 
fondan, pastaları, yemE-kleri
nin nefaset ve servisinin mü
kemmeliyeti kavmın hususi
yet ve Z<"nginliği bcnzersızdir. 
Bilhassa aile çaylarında nİ!!an, 
düğün törenlerinde siparişleri 
kabul, temiz ve titiz bir Ö'len-

le ihzar ve bıkdim eder. 

: ~ ~~~~., ~~~!K:.~ 
,.,t P" .1kC" ... ri" ı.;c ri 'r.1 ve kat"i. ;;en§. 

1 1 t ı e:s /. v•.. nutia:{~ı da ucuz cT.m&k; 
~aı ı.ı~ı · iyle hal.it; \C ın..ı:.I:; Ka~rı ~ 
p.ıstırma .. ı ve ·ucu •ı;, Arı ı ... "tulı; 
icıl\ k_-t:r~,k ~ "\t! nebat y::ı lnıı, 
Fa."'ıılyf', ~!ere nıek, Nohut, Bö•iı; ... 

~ ·e )Umu!"t.1, pt.:J..;.nc ... , t...han, s:.ı

~ .·an. \~Jre g~, h.-.::r nevi <'rtıa!i: 
~~ ta c tC"lu!n e.:h'nı-ckte okl.ı.ı~un<l.an 
~~ :.,L,yeılH?r.:!l Bc-:;<..glıınd ı, j L~~l 
~ ca<ldcS:ndc>1 Bcık!'ı.r ::oka.:ı k&;l'"Zin-

1 ~~ ele 44. ·No. u Ba~Ji-yc va ;ta.,.y,e 
~ Şefi:~ Y· ·uıy<ı nıü-d.t·at;t1arı. 

S<ı.hıp ve Başrnı..hı.rriri Etem İı.ı.ef. 
Bt'nice - Neşrıy~~ Dirck1öl'il 

Covd...t KAR4BİLGİF 
ı,,c.,:-, TELOR~l' MATBAASI 

---~ 

fstanbul Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Komisyonundan : 

Arttırına ve 

ı 1ıJaydarpat;a l'~rn.ı-ru:ı Sariye I!&Btah<l.nt: in·n 300 ı;eii kesH.ı.-'ş 0<:unu a1;ı!c f._ .. 

1 
sııtın-. ye konuirnWj~u•. 

ı - Eksiltını.e 20/5/9-42 Ç3.rt>amba gı.ll)ü ~u~tt 15 de .Ct.ıl:,.~kı~lunJa SıhJ\at "' 
İç;:•; 1.1! Muavenet .MjdUrlüği1 binn.:>;ndo. topl~nan korıı -~ııdcı ):Jpılacııktır. 

2 - 1' .. cham.nlr-n (i:Yat br-htr çetl odun için •8 lira 50 ktırur,~tır.~ 
3 - ıc,teiotJ.i.let urtn UiCl"i her. güıı konliıC"yonda görebilit?~r 

4 - iste::Cli1er 1"'4-? ~--~ı T:(':,· · C:Xh"':, ,.f'Si~t·:ı91tvie 2490 snyılı qtan.ı.ında y<K'H 
\~ı'k:ı1:ır ilr bu t.:,e y~teı '.'-·ii1.r,~ yeW bu<:uk p(')' 11.ı..:.~e-Jcrı.>·lc belli gtin Ye u.ıttl 

1 k,Vff.lSYl)t1;ı :elnl<"~erL ,5176, .. 


