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Hala ve 
hata Vişi •• ....... .,.......,,.._......,,.~ .... ----'< 

' Amerikanın dediği ~e 

şark Cepbeılnde 

Ruslar Alman· 
ların KERÇ 
şehrine 
diklerini ya-

• 
gır-

lanlı yor 
Almanlar Harkof •. ____ "_ı_m_a_ıı_ı•_n_n_1t_on_troı __ aıtı_ıııa __ a1_d_ı1<_ı._~_m_ı_b;ı_· d-i'r_.m:_ı_erı ______________ _ 

istediği Vişi, ne düıünür
ae dütünsün yerine gele
cektir. Ancak, Amerika
nın istediği ve dilediği 
yerini bulurken Laval ne 1 

yapacak?. Bu hala bir 
muammadır ve hala ge
rek mihverin, gerek de
mokraıilerin zihninde 
bir « Viıi ıneıeleıb var
dır •• 

ETEfrt iZZET BENiCE 

lk• . u·· B b' . A j meı unya ar ._ vruı>a· 1 
ıb, Asyada, Afrikada ve de0tler-
4c zösterecel:i yeni celiPnılcrin 1 

aeler olabileceii dünya halk ef· 1 
karını Myecaala işgal etme.ine • 
ra,i:ınen bütün bmıların yınıııda 1 
w dışııoda hflli gerek Mihnr ;çiıı. 
eerek danokras>lcr için blz •Vişi 
mesele&i• ve bir• Vi~i ruu.:ımması• 
vardır. 

ta ehemmiyetli 
hazırhklar yapı • 

yorlar 
Leotlra, 17 (A..A.) - Hıırlrnf 

Wlgesind.o RU3 hücumu iyi bir 

Çörçil dünkü ' "'"· ..... , ..... ~ 
nutkunu nere· t:" 
de söyledi? 

·ı Birmangada 
lgağmurlar har

~.......,~ bi gevşetecek 

!'tlihver, bH; §Üpbe yol. ki, Fran
aanın kendi safında yer alma5tn· 
da menfaallidir, Bu menia3tleri 
kısaca &ıralamak nıiimkün-diir: 

a - Fransız harı> ve bıihsa! sa-

ı,:el~mededir. Burşaf civarında 

muharebe llO kilometrelik ııôr 

.bat üzerinde C6reyan etnıeı..te

dir, l1Jııı'S baskı cepheain cenup 
kmumda kendini hissei.tinı1t'k• 
tedir. 
Leııingrad hölge-ıinde ise bü· 

yük ölçiide bir hareket olmamı§-
ıır. 

nayiinden faydalanmak, ı 
b - Fransı:ı donanmas.ıııöan~ 

Fransız ord11>uodan fa)dal~ımıak, 
c - Şimali ve Gaı-bl Afrika 

Fransız ii•leri.D<lcıı faydalanmak, 
d - Fransayı Akdeniz lıcddlc

rinde 5aVllljtmnaktıııı (ayıl.ılau
mak, 

e - Yeni Anupa birlifi ve Av· 
rupa ııi28nu iddiası i\indc Franı. 
ıa)ı bııhındurmaldaıı faydalan-
nı•k. 

1 

Bu •ebeplcri daha çoğ..ttınak 
lstcuildiii kadar mümkündür, 
CörüJüyor ki Ii.hverin }'"raıısayı j 
teru in etıne~inıleki mcnfa~tler bir 1 
hayli :r;eııı:Uı ve kuvvotlidir. Vişi 
Fransası, İngiltere ve Amerika 
ile harp haline &c~er ge~ıııc.o •• Iilı
verlo ilk istilade:;i Akdtniz pla
ıunı başarıuıya teşeb~ıis olabifü. 
Yani Cebelüttarık':, Maltayı dü
fiirmck, Akdenbi k:ıpan!ak, Şi
mali Afrikadaki Fransız müstem
lekelerinin in~ nrimiııd<ın ve 
her türlü kolaybğından faydala
aarak Mısıra dayamnak n Orta 
Şark İngiliı. lmpararorluğuııu yık· 
nııya teşebbüs eylemtlr, 

Yine FrallfilZ clonanmas111111 Jllih. 
Ter el.iae geçmesi Jap<>n • İtaI,ait· 
Fr~ donıannıalarını bir arada 
!tir hayli lı:uvvetlen<lıirccek ve 
karljllıkh bir muvazcnet tcsisiııc 
fi.meliki halde yard:ıııı edecektir. 
Yalıııa bu iki menlaat l\lilner için 
canla ba:ıJa karşıluacak ııe• i
ck.ııdir. A~nya, Fransayı mağ· 
lup ettiii gündcııberi bu gaye ü
aeriııde ça~tıi:ı eibi yitw! demok
rasilerle Vişi arll6ında hw;ulc ge· 
len her «irlü ihtilafı da bu hedef 
balnmından izamj felı:ilde i~tiıı
mar etmekten ecri blmıımı<jlı:r. 
Almanyuıın n l\Iiln·erin Vi?
ae11 beklediği bu meuia .. tlerıı kar
fllık lngiıtere ve Amerikanın da 
itekledi.Ki meniaatler \·ardır. Her-
9ey•n başında inei]tere F\aııs;ı.dan 
laatti hütüa awıvatanın i>.tiliisı 

\0..wıımı 3 Wcü Sabifedo) 
~-----

Maitada bir gün 
rahat yok 

Malta 17 IA.A.)- .'IJaııın ba
va aliınlanna kar.;ı :.ıir k~ hava 
akını ~ılnur.tı;.-. Hasar pek :ız 
olmu<"\ur. 3 d\~<p an u'<ığı tahrip 
edilıı :; v<' 6 uçak da hasara uğ
ratJ.!m~r. Bu t:<:aklardıın h.1"inuı 
çok. aği.l" lıasara uğra:ci>ığı. ve mlfol .. 
trm<>l olarak Ü6>'Üıı.<c ciönrnrıiyece
ğ> t:ııhmin edi)mekt.e-rl!r. 

Brr sene E!ll"<'el Malta}'ll gelen 
bir 'hava teçk.iJ.i 100 Ü'IlCÜ uçağır..ı 

~· 

Kubilay 
ihtifali 

lzmirden bir hey'et bu 
sabah Menenıene gitti 

hmİl', 17 ( m ... usi multahiri-
. nıir.ık-n) - Bıı.ı;iin Menemende 
yr.pılmakta olan K'ıbil:ly ihtifa
linde baı.ır bulunnı:ık üzere §"h· 
rimizd.en bir lıey'et ve birçok :ııe
vat husm.j trenle l\ftaMllcnc ha
reket etmişlerdir. 

Otoıuoıbil "e otobü.~lerle eiden· 
lu de çoktur. :-<utullan ve mera
simi müteakip 8ILİIL şehidin m....ıı• 
rma çelenkler konaulı.lır. 

f 
ÇOK MERAKLIBiR l ___ 
ZABITA ROMANI 

Pek Yakında Son Telgraf 'ta 

• 

Sen mi Öldürdü.o ? 
Okuyucularımı~, yakında tefrika
sına başhyacağımız bu eseri takip 
ederken misilsiz biır heyecan ve. 

zevk içinde kalacaklardar. 

Yeni Tefrikamızı Bekleyiniz 
.ı 

Ha 1 kın tezahürüne 
parmaklarile V harfi 
işareti yaparak mu• 

kabele etti 

:'l<'tkışlo, l'ı (A.~.} ~ 19 M•YW 
~y~ğ', d~n s.ilt 81~.0 b SıVM budu
dıınil• ~· • anı .• ~ııııı.rı ~ı a. 
ıwrr.ış ve ~ııvv .. o~tler'4lıe' ~fşelır. 

B>ı.ynıi!ıı' IJCÇtlgi ~rı<1~ köylükr 
' tı!ıt:mür!.ord" btıil!llll>Ol<".a ""' &ıh l'UP. 

l<>r bayr&ğt hu<luı.lıirın.a bda1- utu:i;ı.. 
m~dl'l"!ar. --o---

Şimali Fransaya 
yeni akınlar 

Loııdra l'/ ( • .\..'\..)- İ~ ha· 
va kuV"ıetler.iııe mensup uı;aldar 
ş;mali Fransa, Belçika iv..rle'liıı 

de U\'I!lU4 ve doklara, ~ıen.J.ifer 
!ere, ga.":Ull·.etrekre bombalar at
mıştır. Bide edilen nciiceleT iyvcir. 

Hi.ç bıl' Alman mu.kaveınetine 
rası!anrna..'1:JŞ! ıT. 

Amerikanın Pasifikte 
gemi kayıbı 

V•~ııg\u<l. 17 (A.A.) - Pearl 
lia.ııOOur t>:.W.uıi~·, beri A.mer'lro.ıı 

C'<'Jd ka,.ıbı 154 iü.r. Dtı adrdl azo,ıt. 

mak iıı;ilı &t.".ı"E"bm k<ib~rl-e~ «lıı~n.a-..1a .. 
dır. 

iliz lef1.k Amerika l>eTleüai 
,Belıı; Rıuvclt 

Amerika 
tezgahları her 
gün 2 gemi 

ediyor • 
ınşa 

Bir vapurun inşası 
65 günde bitiriliyor 
Lım.dc·~ 17 (A.A.)- B.B.C. A-

mc-rilwda t·carct gmıısi ır~aah 

aü r' a t!.e il er 1 e«nel< tediı·. 
Ruzveltin resmi ına kanundan 

veril~n be'Y3ııata gö'- : ~en haf· 
ta her g.em~·i i~ i<;.in g<:-ç<:n 10 
aylı.k mi.Wde;; ş'mıli 11>3 güne in
Oi»iltmi§'tir. Hatta iıışa halinde 
•bulunan baz• gemilerin 65 gün
& ikmal ed'Jebilecekl<:ri ve bu-

(Devamı 3 wıea Sa'ılfodel 

Yeni Büyük Anketimiz: 

• 
Japonlar tehlikeli 
vaziyetten kurtulan 
lngilizlerin arkasınJ 

kesemediler 
Çungkin.g 17 (A.A.)- Yun."lıın 

' eyaletinde yeni bir d~i\~.J<lik ol
:ınaııruştır. Birınaııy,ı )'Olunun ş.
m.a!.inde; Salv(X"n oo:ıriT"~ ı,~·.:ne
gc çalı.şan Jeıpon kun<'tler.· pü'
kürt'ı.ilmi.iştUr. Aşar;, Sa!v'Cil<'-o 
:ınulıarobekr cer.:yaıı e-!mck.tro r 
Şimdiye ~.a<l .. r bu bölgc<lC' hiç b!r 
ça!'plıŞ!Tu1 k;}ydedün'c11V..i. 

J.APO!\'LAR YENİ KUVVET 
<'"l'İRlYOR 

Tow;'O 17 (A.A.) - Jaıponlar 
Atıssan trfakt'ne rnüh.:m takvi
ye loJt'alan ~-~tirmektcdirler. 

YAGMURLAR BAŞI.AYINCA 
Vişi 17 (A.A.)- YJkında yağ· 

(De-vann S lit,.,ü Sab1f0de) 

Sırbistan ve 
Bulgaristan da 
gıdası ın ıs 

Viofiııglo!ı, 17 (A.A.) - ll.ıl&arJ<Uıı.. 
4ıa ı;ıda maddeleri darhğı ollu!• A,.. 

meıik n mo:ılilleT!cclc ıı(..:y)'ecmelııt<dir. 
V~:.00. 17 (A.\.) - Bura maho 

ılıU<'!'inde YU€<l~·avyada gıda •ıkıntıoı 
ı;~.ı.lıLi'i 6(\yl~4te<Lr, Almonlarm 
bu möddelere el Jooymaları bu v..,;;rc.. 
te r.ebobi;;-et ""mı~ olsa ııe-t-eı..lir. 

Fransanın yiyecek 
durumu 

Vi'J[ 17 lA-'1..)- La.val Fran.~a.
run y~reek durumu hakkında 
bt"yanatta bıUuııarak d<mi.«tir ki: 
• Ür ınilyon mn :no€<Jay eksiğiml:ı: 
vardır. Bıı,,··n iki mi~n tonu 
finırlic .. •ı t~n..;n edilmiştir. Bir 
m;Jyon tonu da Praıısanııı kÇ!ldi 
vasıtasil~ t('!]ıin edilccekt.ı-.• 

Holandada 460 
kişi tevkif edildi 
Lor.d:a 17 (A.A.)- Hol.an.da 

radııo.><ı 460 rtJlıinenin tuvkjf e
dildi{;i:1Jo 'bilJ.imı.ştir. Ayr= 200 
zabit nam~od; clt: tem<>rkil2 kamp-
1.arma gön.<l<:'t ;lmiıştiT. Adııan po
lis rfı:; bu hususta bir lbe-.raruıa
:mc neşroocrc k ileri de daha sert 
d'avrnn 1 ~ a•~n~nıı ,;~·lcnışitir. -
TALEBE 
KLAVUZU 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır? 
Dokunıucılar cemiyeti refai ve r...,......,.....,..73~«:'~:;.t<lli5".';111 

lrocroeratıf mür.liıirü Yı:.ıl/Ja YıJ.. 
ma-;; Özlürk aıJı.etimi:ıe şu cevabı 
verili: 

Anadoluda~ fstanbu
. la gelecek ta 1 ebeler 

tenvir edilecek 
•- F .. ını.t Ct<n.ı) etlcrınin tam 

miıoosile cs:o~ia, dolayısik ·aüt · n 
;ktısadi hayata fo.yd:ılı ok!ıı'.Po.:>

leri icin mahrum kalr!•f:ı 'bir ta
kıım lınkan ve s.a1E..!ıiyctlerin ken 
-:!.ilerine '11".rilreesi l:'.zınıı:lı.r. r~ 
miyetler bu ~cld!<le kendi maıd<li 
ve n1an{1Vi mc;'uliyctJ.erile iş 

.görncek rüşt :ı .ı.jını ~uhlukları za· 
man aşatıı<!.a söyl~-ccc-ğ'ım şekil
de yen.:den ba•ı eso.>lı tE'f{k.ilat 
kurap mevcutlara ilfıve eyk'lne· 
lidir. 

1- Bil!ı~isn~ iıcr cr:niyet 
ken4sine mahsus ve emrinde bir 
alım, :oııtım l:ooperntifi kumıah 
· ,.<ı 'bunıi')}~ ortaklannm,Fuhtaç t 
cld~'U ham madJ kri alf' e;."lla- ; 

( n~. @:l 0 IİD<:<1 Sıilı'Le-jo) 1 
' . : ı 

• 1 I 

btonbul .n.ıkunutcıfar Cemiyeti l 
Reis; B. Y;.bya Ytlmaz Öıtiirk ' 

; i 
\ 

t'vıi.\"Cr.site t.aJ.&be bi:rl.>ği üru
vcxsiteye yer.i gi.reecl<J r için bir 
kılavuz ç!k:armııya karar vermiş 
ve bu e6eri.n tabına ba.şlanılm!§-
'hr. Kılavu:ı billıru.;a Anaıdı:>lu li
s.."""1· ;de<n Üniversi~eye gele<:eld 
talebe!~ i.çir.dir ve İslaııbtılda ta 
lebel rin kalabileceğt ~·u:rf!arın 
isim ve adretsleri; aylık ücretleri; 
~r fakülter.in kııyıt "-e ka.'bul 
şartları; ne su!'Ctle ye neır-elo:C! 

müra.caat edileceği; isknilen ve 
sü.aların mahi-yet ve örnekleri 
ile yeni gire<.'ek ta:lıdbeler ile da
lha bir Ç'Qk iza!ıatı ihti'lla t>yle-
ınıel.."ieclit. Biııj.i.kJ •hu ıkı'la.vu:zıları 
te1<:mil rornı.li>kettcl<i maatiıf mü
düTJükleri vasııtasi!e liseltre ~ 
~an<n tc\"Zl edorektir. 

' 

HALK BiRLiKLERi 

Bu sabah da dört 
mahallede idare 
hey'etleri seçildi 

-
ÔğledensonradaNamzetle
rin seçimine devam edilecek 

<H;;..\k Bır'üL...'eri> n..'n k:ı.:. .... ı!rnuı !a... 
~tine Cevarr- o1un..":l.:!kıtadır: 

Her .oemtıte 1000 n~ !us v~a 260 ~ 
Jcirı bir birlıi4c tıeıf<jt o:....,.,,8kta.dır. Hor 

l>lrlik iç.in bir ,,,;, '"° 4 Azıı ııanıo:<ıt ı:a.. 
ttri.m:ı!ı,tir. NafJ~t ıtJs;.er:!n:e i.._ ta
maml::.ıwn n1ahal.<•' ~ hazırlanan 

ANK RA } 
, Ekspresi 
1 Har~ket saatinin de- l 

ğiştirilmesi için 
tetkikler yapı 1 ı yor 

Devlet Dc':nit)• !!.ıı=- umum n ü 
düır!."bJ.nt· lJa- ~ rnü:racaa!.ler 
yap.la.ı-ıı.k AP.1<ar,, - İs aııbu! arn-

ı;rl:ı. ;çleme~ ol.ın c pras tt-.:!n
le!'inin harekd saatleıinin dalha. 
geç vak~ almma<ı ls~:r.1iştir. 

Evvelce her üci tarD.fUın akf.ıamla· 
rı s:ıat yod de har ket Clfon dks
pres oon 'oir kararla 11<\at altıda 

hareket ettiri!rnelı.terl'r. !Bu ,-azı. 
yet i6e iş salıiplcrİ.ll\) güçhtlı: do
ğurmaktadır. 

Ek.·'Presm eskisi g·bı saa; ye
dide; hatta •aat 7,30 da hareke~ 
ettirilmesi tıususunc..:ı. ııet.k•hler 

llW"...zel ~leri nuılıaileloer;n ııörlln.Qr 

blr y...me ıw:ımaJdadX'. Dwı.!ar pc11o 

c!Mpey 90Çilerelı: bir~r bilfiil. ielk!J 
edilml§ ollı.oaMır. Ancık Be:l'<ığlu -~ 
U kıılab:>l* oldul:uıxlıın !lllıtıı,etı.e.ito 

~}!< (ııznl1'nn,r. 1'<: rn11ohallede mü-
(De9aruı 3 iiDcil Sıılııf<de) 

MARTINIK 

MESELESi 

''Ne bir harp 
• • • 

gemısını, ne 
bir ticaret· 
vapurunu 
Amerikaya 

• 
veremeyız,, · 

Laval Amerikaya! 
' 

verdiği cevapta , 
böyle söylöyor 

yap,hzıal<.taıdır. _ 1 "Ami~~l Robe_r a.n-

Bir Alman gemi , 1 cak bız1ım emrn~~zkafilesine hücum leharkKetedehılır,, 
L<ındra, 17 (A-\.) - Sahl!l m!lda!a,. 

ana mecsı;p uı;ı:ı!t'ar Da.r.iıl'Jri::u kıyı- 1 
11 •tıklarmda lıı! AAıı•n l<ıi.!llıeslr.., h ü
cum ~- 8 l<ı!le c•mlG'.ne ha<a: ...-.. 
dir'm.'şl,,rdir. Bımludan b;;r'.n'n baolı:•tı 

z.ınr.ct\iln:ft" ~il'. 
5 ay uı;ag:cn!4 ka1.:ptır. 

v· i 17 (AA.)- Lava!; Antil 
~'Je:si ilıa...'lı.lnnda yC'Di bir d;J. 
~e 'bıı.ılurnnn§tuı-. Ba.-;ıv'<'lril 
dbur H: 

<- Fransa; Ant;l iUen:ndckı 
(Devaaı.ı 3 üncD Sohi!cdo) 

BUGÜNKÜ MAÇ 

G. Saray- F. Bahçe 
tekrar karşılaşıyor 
Bugün Fe-ı1e:b:ıb.; ~ wtW.ı rıdll 

fUUbol nıeraklılı;m yeniıdt>n büU'ÜX 
.bir .<;p0r terıahüraii!c kanpılaşa
cakla.rdır. '11iirk sporunun eın ba.
fl'lda y;.'lrıü:ı•en iki eski rakip Fe-

ıııer'b~ ile GaJat.asaraıy husU'b1 
16Ureltt.ıe hazırlııd'ıltları !lJllOr bay
ramlar= b\ı€ün Fene.rlıııılıçe stıa
dının o yernıy<."Şil çimende kutlu-

(Deo>amı a üncil Satılfede) 

YASAKLAR 
NEciP FAZIL 'RlSAKtlREK 

ff ükdmet emr:: • 
Ev JtixaJ<ı~.uı.:ıi tn'll'.aı e'V\~ ..,.~e.;; ayr.lyle muhaf. •a ectilC•:tkt:r, 

ıt:ral:ın yük.;el!ımcl;: ye.sn!<! ... 
Jlü!ı:Omr.tln emri .ıthl"<IA! b~ ü:ıılilneı 
Yenil~cn mtlıİtt.\:t:lclcrd-e kira ücrt':..""ct ~ri.nfn aıyn.ı.dlr. Fak~t ev r:ı

lıibl ı.irsya ne :tadılr bıncLrnıek istiyorsa buna mul<avele mildıdct.,.,e. ı: re ho. 
n.p:oyıp ;.ir•cıdon b<r A:J b._., tedi,}eU bô.ı- bo.-ı; aeoodl al:nılyı ibma.t e:lrr.~;:. 

Hilkilm<\ emrl· 
Bmt'!l d:.rlığı ytıziln.deo hususi otomobil lrull:ıııılmy:ıcok.~. (T:ı.lcs!) ar:.. 

l>:ıJ.ann<!an ,..., b&:<t lırtlsııalaTdlo ö~.d yas:ı.k: ••• 
Hilküm .. t!n erro zahirde b·s 11sttne! 
Piyasada, etnı!ı tepçevt'e lruşı>klı ve yanı r.ı.aUi, :raııl (tı.~ı !ı;t.rclli ott

mob!lle!den be '<>ı görillmemt'ktedir. Fal<&\ husus! otıomolıil ıı:ıhipkri, pml 
pırıl göbel:! Şı;kln arabalarının kan ~• aycl kas&ğı sa!'du:ma ,ve (l<.koil 
maskes-! al'Lır.<la husı;st o.tıoc:obil tulaanmek çartsin.i ihmal et..~. 

fül.d'ımet emı{: 
Kintseye \"f aıız clat..t-~ "er11mirCCf?.tt.r. llerktse 'Ve ka ~b· · lo 

blçllen ha.1sı:tan tler:.!i ya!'ak .•• 
Hllldhncıin emri zalılrde bas lls'..Ccel 
Ne...,ye ı:lfsonlz ekmelı: ve<il:os: •ur! ve raal;yetlndcn ba;;i:<o b!r ıcy ı;t

ro~r. Filka.I lıA!lli ıı.lti lolı:ım.taıır~"'.l!J> herlı.;,.r.gi l>irisıoo.e ıamon ılnı'laz .• 
nw.a ej;l>,p slzc lttndl eluneilffi ve.-.:c<ğ. ,\-a&d;.ı.Je. ;..tııı•= !ırınL,...- dolusu 
t,nk:Jaf uf;;.kl~"l 3;ç:fllt'1 ilı.n\31 etme:. 

Bir yoszbn ya k olılı:ucı için, onuo rr.uGa.ka tManları eıtn bır tank k ·
,,.,'.'nde vlma!.lnl b'"'1<men:~l: 14z:m ••. Halo1'1 bır ı~lldt ve J<!r.~ muh.tlıı<>e 

y~o·. hatta Jp.lkten ı;ıek.Jm;ş mAııla:ar b'l• ol:ııı.. d<·· • p <Wlkl!klorda!l 
c!ab ••Jil•nı bir müeyyjde !1ade etmeli. 

Ve çvk d(fa yA<;akl:tr.u yer'.cıe ge'.meyiş nl. onun kcrı<l! Ltn7et:fndek. "" .. 
ru;tlük>en .ı:...ıe, ao.a c~ l>ô;Ja b-.cY.cn ete<'<'klcrl.t> l>~. ıd<ill :.Ma 
a:tı!<'di.r:ie.: 
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HALK FİLOZOFU 

HASSAS BİR TEMSİL 
~]D 

~.wın~~Ul• 
REŞAT FEYZi 

lıa mecli:dn çok daha h899asi
yetle uıı:ife görmesi, birtakım 
i~lcri tahrik etmesi gerektir. 
İçinden çıktığımıı< kış, bu nevi 
hi>diselerden birçoğunu mey· 
dana koymuş, ve Şehir Mec\j,. 
llİlle, müessir rolü ila Wne8İ 
için ft:rs'lt vermiştir. 

Bayat tarzımızı 
nasıl değlşUrmeuJIZ? 

-

bt.trbul Umumi llfrcllsi, f!V• 

~ .iki gii.n . .<>n toplantısını yap
tı ve bu suretle iı.tinap devro-
,.;ni tamamladJ. · 

Hu yaz, mecli• irıası yen1'de11. 
•eçilecektir. Dünya va~yeti, Ş4• 
lıir ikt~.ıiya!J d.,...,n saltada 
ılaha fazla gaynl, titDlik ve 
bi!gi isliyor. Alikah teşkiller 
n makamlar bu m~~ula uğ· 
rıışmakta iseler de, şehre ait 
birçok meııclelerde, Şerur Mec· 
lisini.ıı. .daha faal, daha mües· 
sir omasını irap ettiren ha.lise
ler v11rdır. 

Ş<•hir M~lisi, btanbul ıu.t. 
kını temsil eder. Binaenaleyh, 

PİLAV 
BOLLt:(ıU 

"eni SJbah rdJklmzde, Bay Ce
mal •M.:n b.ir fıkr86ında şöyle di-
3or: 

•- Pirinç yo.k.-;a, muhaHd>id
lerde bu pilav bolluğu nedır? .• 

E hirader, pir:nç yok, dcıl.i.kııe, 

p'liıv da yem..,eceğiz, ~ 
ya:-!.., 

l'ASTAHA"IB 

isi n.ıını 
lstu.bulda yenı yeni açılan pas

talıaneler, ı:arip ı:nrıp adlar takı
yorlar. Gcçeııkrue hırı, frenkçe 
b r isim alını , gazetelerle iliın 
erı ,oydu. 

PastaJıaneler, yalnız yaptıkları 

Nedeme, medııinm, çok der. 
lıu hrsııttaa istifade etmek is&e· 
Jnerniştir. 
İstanbul Umndd Meeli!ıiııİıl 

yeniden intôbop edilettği şu sı· 
rada, ~abu! hblkmı, hakil<a· 
ten büyljk bir hassa.;yet'.e tem• 
sil edecek azalar seçmek saru· 
retini artık kabul etmeliyiz. 

Çürüyen 
Limo 1 rl 
cenup vi' ayctf erin
den getirilen limon
lar n çin piyasaya 

çıkarılmıyor ? 
~up vila)"etlerden şehnm!-ze 

miııh!nı mık.atrda lmron gdr •. iştir. 
L'.:mı:ın fiatl:ın palıah olduğu hal
Bu.n.lar için bugünkü piyasadan 
de bu mallar pyasaya Ç'..k~nlma. 
mıoş ve Yem;şteki hal binaS'nın 
'hususi bir ~una kaıpatılrnış
tu". YÜ'z'lr"Ce saOOo.k olan bu li· 
MOP 1 la n ı..;·r kıs.'nl çüMrr· :."1.ür. 
Bwılar ~bugünkü piyasalardan 
da fazla f,at .sıcrd g 'lllkn h€p51· 
n.in &-poda loa\:uıa'k çitrüyOO'ği 
ar.'"i'!mıış. p;<yasaya c;ıkaAlmalan 
.çin ~tiıüsM!r .. gir ~.ımı.ş+ r, -----p stnla~a degil, isımler;ne de tt• • 

ne~~~ maddeler knrıştırmnktan ne-
den hu knda:r hoşlanı)"Orlı.r, &ea• 

ba•. 
1 Eğer doğru ise 
yozık değil mi ? smAYA 

RIA'lEl' 

Nakil vasıtalarına tıitrip iner· 
ken •ıra~ a riayet edilmesi usulü, 
htanbulda da tathik edilect>k_ ilk 
'"vd, otA>büsl.,rde buna başlana· 
cakntı§ •• 

Sıra, tram\·aylara geldi. mi, ar
lık, trnm..aya bmmekten vugeç
ıncli_ çünkü kalabalık bir İstan
hu!Ja >U"a size gelıııc:iye !.adar, 
ak~4ılm olur. 

S.\.İDİN 

R ~r mürldet evvel :M "'°" :..ıden 
tyn ... im:ze ge:en 0000 çl.l'V'al katı
wı.ıin; ~· bakı.lmama.k yi..lıünden 
350 çuvalının bcn.ulduı-u ve bun· 
lB>f'n a tı:ımasıııdan b~.Aıa çare 
gö.(i~ g> i<klia ~r. 
·, mf> bu iddıaya göre T•caret o
:tısmın kendi miiltflaıltıslıırı du
rı:.rlm bu nalcliyıı:tı safil.Eıytfısi-ı 
iki loomis)oocuva yaphmıası bu· 
na OObt"p o.!'IYllllıı'ur, td<l:a haıkkm 
da tahkı.'kat ""n·\maktad:.r. 

RÖPOUTJl.J\ Gizli arpa V<! buğday öğiilmiif 
Hoca Siıot • gnzetect ar~ıa- B\iyükrel<ım<'Cen'n Yakuplu kö-

rımızdand.ır • evvelk.i gün yazdı· ;-ünde o'uran Bilal isminde bir 
~ bı.r röportaja şu serkvbay:ı )Wylü gi.z.liee get.Jd ği iki çtıval 
lo) ınu~tu: •1.Je yaramıyaıı "§)'& aııpa ıle dört çuva! buğ<:la.yı Edir 
k.ıpı.ş.lıyor.• Tl('kaıp: c: .,.,.ır·.a.a bır değirme .de 

lhJıi SaıL. Ayol, 0 eşya i1e ya· ~'iJ:mfr;, ımLın ~ine g;ıılice gö
rı orınuş ki, kap~ılıyor. Yoksa, tilrmek isterken yakala.rnmştır. 
D~u· k 1 • n.,uı ıru:ll kl<>runma ma'hkerr.ıe· , en ·apışı sın •• sme ver ilıır. :tir. 

AH IET RAUF_ ıi===========o:.-

S1l1hat zabıtası 1 

Tekmil belediyeler 
için tek tip bir 

nizamname yapılıyo1' 
S:lr1'at ve içt.Inai MuaV'l!net 

V cıkaleti !beledi-ye ruı türlü türlü 
n.lzamnaııncler yaparak sıhtıi za· 
b:ta ;şlermi hıı.kkıle başaramadık 
farıru giiı:ziinüne alarak tek tip bir 
sıiıhi zabıta nı:".:omnamesi hazarla 
mıy.a haı;lam..,;ı.rr. 

Ga.ze!.. ·eıın llıt1'!'":yatırdan a 1hyoruz: 
Meger, la: =>bı..ld•. ceza g'ınımnı:ı ~ 
b1: fırın !)'(: k.ınL;! Burilne kadar. irtll 
u1alolı mulnellt kab&ha-UerJen dc>lııyı. 
he .ıen bUtUn fırınlar ceza gomıüşier. 

Deme!< oiuıyor ı.ı. İ.o:iınbul tıruılan 
ver.iııİen emir1ere, talimatnacnelere ria.
,.el:s!zJ;ti blı usul ııın- e1nıiı;Ienlir. 
Bu \!l&Ulıe bııtcime kadar l'"iayet eden tı
ı .n<:1.ID.r, yalnız loendi. -aC!erizıi röc 
iioüıııcle tulmuilar .. 

Bız.. b6.IA, onlara acı:roruz. 

BURHAN CEVAT r EDEBi TEFRiKA, 14 

L Çıniıra~~!!!!~ 
roomGş, koyu nofti b!c kanınlılt ç&- 1 
U'U;J olan sık latlaniJ yollarda b r ha. 
yal ı: i a'1ı:a k ., ;ya y :.lovtım .• tap .. 
Y• ar~1* bulımc.. ıçl!l'~ bor terahblı: 

sf:ı:ı;üldj;. "'"' dotru baktım.. ölgu.:ı 
b r .__.ya ıenJG, antredt- euenm slJu
et:cri 0%crlne 7o,yı.tcyordu. Derin ve 
r:-ül. " Wküı. ura~a.RJa se--. eea1iK 1 
c- nf"' tıı.yıı '""'- yuıu)"Ordu 

!,erı dol;ru yuru:i< bir kapı ~ıl
dı, beyaz .... r V_ı uı. tu iıç.Xa:ie onun 
1>.a.na (J..)gl.ı g:ıd nı •o u~ 

- Sı:z, be!<l.,,orduml Dedi. Gelece. 
ğ ır: .zl b;.'.,ı-ord wr J 

D. er e h ç kud•l't k amış!ı. 
L. ıan a ve• 

y-. m sak ve 
m Ja't.- l 1 ere k rt,,ı Blr dak a son.. 
ra eller~ on tutaralı: be<Ji odasca gö. 
türd . Y w; e< io ve onun ç ldu
tıcı kol< ~ dO o r ...,.ıın, düıtilk.. 
Dan: ·•a= ... fan a' ve Mz altıyQrd<ı-

1<; -ie gı zk!rini 
ı;ör-t ye -.!1un, t ır "' ebed :ret 
lı.•dar """""" ıbk: 111J>u:I ı0 ..:c!~ dolıı,y-

du .. Onun oerl, ıu..-.w.:. ince yılan ri
cudllniin lezıo: bacmlnı kollarımda ciuy
mzk beni hazdan bayı;~.ı... Saat. 
!er ı:eQl.i- Sesı.ıwı mahrem abeuıııiıı! 
dııydwn: 

- ~im! di:;rocdu.. artık sabah ol 
di.ı. .. burad..u ginelıs:..n•. 

Giizler .mı a._-ıım.. .. ~ah •Ydınlığı. 
ıerıu pencererun d~.ıelnrinl uçak 
pembe b'1' zemın Uzer~ lerC3Slim el 
.M-m.şU. Meı'uı b• ıünoiıla yülı.lü baı;ı 1 
m1 IJWll1eLle onı.aı be) u Uillerlı:ıe gOm.. ı 
dilm.. 
Baımıı ince ve esmer eller~ kaJ... 
d.~ Dudo1<1;.rı atum111 U.>I lrule: 

- Bu mııkaddomuc;! .•• D ye ıffin. 
di. nen U%3'C ılıyanmd&ıı bı.. ~ aca. 

yarak -~·· 
1''*-'lll ... adetinUn bazz>ıyie )"Orı:un 

od:ıma döndiil\ım uman b<7DC örtil.
ıenn arasında, .ıl.Mıdenın u,.ırutıu:r. ba
"'1' kllçlllmüı w -=>UJ ıOr<ıJm. 

- B:ışınıın atrm geçu .•• Sen h~ 
uy>ım 1.ın mı? Dly<cel<"'!rn. O yorgun 
ve l<ederli ıto:leıinl kapaC:... Dudakla-

Ha.,.a.t tarzını değlştitmek.. Bir kaç 
muhaITtr arkada;. l:u ıav&ıyede ~u!u
nu,yor. 4in tei< çıı.:ı.r yolu da budu:r. 
Başka care var Jnı?. 

Bu ha)• polı.a.lıl.ığıoda, "'*1 gün)e. 

r.in it.tyatlarma &aı>lanıp kaJ.il.salc, na
s.iıl j!Pçiu.lır~? lia.ya.t ı<nllmı.JZl deıH
ürmeüyi&. İyi. güzel amma, nacıl?. 

Para ile ) apJJıu l;'""mlı.<le <i<ilır
~en b~ ı;ey kalmadı ı•bi .. Çünkü, 
b.r meoi>urı,.eı a"ı-,da, ber 1<:ri decif-
1.inLı<. F&i günlerde o!Outu gibi yiyip 
lç-70C mıı,y1J2?. Buna maddeten i.mkAn 
ka:me.dı. Gl)"ii> kuıtanı~ eli)"a:r• ce· 
l;nce, bunlarda da bir hayli değışiltl 
yjıpt*.. Zaman a5na uymeııJS8, sen za
mana uy, derlrr. Elz de ö7le yaptık. 

Faka en çok o•klıyel edl><:n ~ey k&. 
dJn.ların ın1asratı.dır. KA<iınlar::n g:yim 
kuşam vaz;.yeti, harpten evvelki sene
lere niılbelle hlç bir dcğişit<l ğe uğra. 

maını.. ''· Belki, kadınlar, harp yılları 
içlnde. L · •ı.ıden faz.la giylm ve k.ışa.. 
ma dtişınuşlerda". 

Maaif'J6ef, kad la: ı -mı'ib 'm bit 
k:iımına- burtinltil prt ve urur•tlerl 
ımlamwk. dın\<;lımel< pek lt.Uil ol:ııu-

7or. Onlar, ;rr.e, g ylm lnıJ&m işl."de• 
kendilc:Tine eo zarif aörftnn ee-a.Jı 
a.1mak be-vesinde berdevamdırtar. 

Hal böyle <>luııca. aile bütçeleri ço« 
s:!l'Sllry<ır. ÇilnkQ, g;yırn kw;.a.n ,.;y •ı, 

baı=a kadınlara alt olanlar. harpt<n 
evvellri 7ılJJ>ra nisbeCe çoit pahalan. 
ıntft<.1', 

Geçen Ciın bir nu-cliate. Pdm ç:;.ı.. 
taı.n.rınııdar: b~tyordu. Evvelce. on 
füaya pek 6~ gi)uL çantalar vardı. 

He:~ 15, 20. 215 I~ıaya kadar rılt:an..a- ' 
nız, en lüks çeT.tayı alaft>ilird;.ntz_ B-ı

güu., en ucuz ita.dm çantası 25 lir'idır. 

k'.. bu, evveı...e bet liraya veritı.-dl. 

Siondl k:edıolıınn tbbiriy le. ku lbı.nı \a.
bllecr-k bir çıı.ot alonolı: için en az ro--
40 lfrıı. ~.tlt l!zım gell,yor. Yil<z li
raya kadar çanla var. 

R. SAIJIT 

Otel kasas?.n
dan çalınan 

8900 Lira! 
Otdcfrıin kardqi bir ,ene 
4 ay hapH rru:hkUm oldu; 
para da tezmin eJilec<!k 

Geçenlerde ha!ber verdie:'m'ıı: 
g\br bir gece İzm;rdekl Halay o
teline giden &ki yo:ıcuıian bıri o
tel kasasına 8600; d:ğeri de 300 
ki caıNn lira tesl.rn ıe1miş
lercli. Müşter 1E'l' sah:ıhleyin pa. 
ral.-.nnı almak üzere ote: kat>bine 
mür-..aıat edillCl' paralarm kasada. 
me'f'Clit olrrw11•P" a~ıldığır.dan 
emniyeti sunsti.mal suçwıdan ad-
11v'eye verilen ote1 sahibi Beşir 
Koı'kutl.a otel katipliği vazifesini 
{;iiren ~:rin kanlaşi Abdülkadi'I' 
'.Km-i.."Ut ha.!c!-ınd:ıki oova bitmi1" 
1!1'. 

İk nd asl''Vt! ePza m11hh>roesi 
AbdiilkaC: r•n L r sene 4 av \ıaıp
~ ne; Beşirln beraetiiıe k.arar ver· 
miıştir. 

Bc;'r otel ~>hl o'lduğu lçln 
lt:ısadan koavbolan 8900 :tir.;yı ödi· 
ye<'e.<t.r. 

13 ycqmd a bir kı-zın annesini 
Jövd ıler, kızı kaçırdılar 

Tire (Hmusil- Kaza."l11Za bağ
lı ])oğazıç nahiyesınin IPI met· 
!er köyü,·.de M~ mut GWııar b'1' 
arkadamm d. yanı!'a alarak avni 
köyde İS!!lail Arkanın e<Viıı.e ğ;r
:mış. İsmailin kansı Ümmelıam 
fena ha.ide diirprniı-ler vıe 13 va· 
şındalti kı.zı H~i)-eyi zorla İı:.a
çınnıştır. Mütecavi:z şerir Meh· 
met ve hüviyeti henüz te.ıbit e
diJem.i.yeıı arluıdası aranm..ıttadır. 

rımrn iotlkr>hla söylemek l.stedı(ıl ya.. 
lanı l1ı tmdc -metli. 
Mecalsiz bir kıoltuğa çöl<tüm... Büt.ıın 
:.errelerim tatlı bir huzın u;ruiulr.luiu 
lç.M dalıp gitti ... 

U~•Jr\an ııe~yormıı; &i.bi lıre<ili< bir 
in.Utı ı.e göz.enmı: açı.ım... in:ıt.ı.. ilk 
deta lçındeıı bır ,.~ uzak\aJtıj!lm 

,.a ı-..n gc!ı)-ordu.. Yerimden f!rla.
d.un... Fı.k'"ı yllrU~ meo'um 
blr kıorku beni oldu~ 7ere ınıhta... 
m)ftı.. Biraz. sonr • mutil.erln arasına 
lııınlmln orük.ı,::uca <!IJ7'lı:m: 

- Tt'\-fııs: ••• Tt-vt.ld ••• 
.Asuoe uz;ıJa an g::&Cn z.:ıyıf sesiyle 

bec çJgı.rıyo:"'Ci1..:. \"atatmın ba$ucuna 
ı:ı.>tıl:'m za=n. bir giın ewel ı:ençlı. 
~n tıravel:;yle parlıy•n sevimli yüzü
cü derin bir gamla soı:nw gördılm. Bu 
ilOC\."D ve zsyı! yüzün Us~Uode b .r gim 
evvt.. i cevval ve pulak 'l.Yah ıı;öı.leri. 
kUcıJ.'t ve durgun su c Aurları gibi bıı
larl!nıştı.. Bir gece lçınde, saarietin• 
mır:: :ı, hayat. cennet g bi gören L--üçük 
&udeclk b>lmll;, pe :ıan olm~u .. Bu
nu 'ıir c~ iŞ!tencesı yapmıştı. v:ı 
bu devam ederx"l ... Oh lı&yır ... Ha
yırı Bunu yapmlT '3ğıml Asudeyl öt. 
dürmi)o<l b:ılokını J'~U- B'"1 ilahi fh
tlrasınun a~terı ,ç nde 6loeın bile bir 
d3 onu görmıemtt!.y n! ... A4 de zulbl 
gönnOs masun bl,. Mcı..k t:i 'h•.,a ba
kq<ıcdu. Ouu öpemlyorduın. O da o !ta-

Kerç meydan muharebesi ve 
Kerç şehrinin Almanlar 
tarafından işgali 

G .lıan: J. :?. Eski Bükreş Aleşemillteri 
\halı. Ootu cephelerinde: 
Japon deniz kuvvetleri,. l\Ie<can 

dens mRlıarebeaincleıolı<·ıİ yeni 
' bi-r harekette buluıunadı; ı.u sÜ· 
kiuıet, Japon filosunun Mercan 
deı>iz muharebcı5inden her zaman
ki gibi muvaffakiyetle çıktıjpn6 
ve a~e olarak Hk defa önemli 
kayıplara uer••tıcwı ııöstennek
tedir. 

Bu araılıı Japonların Yeni Gi"" 
adası"a l<a<ıjı yaptıklıtrı harekata 
tekrar üaşlamnlnrı hatıra ı:elmek· 
tedir. Yağmurlar Japoııların ·bu 
ada cenup kıy.-ında en önemli 
limnn olan Moresby'ye taarruz 
etmelerine mani o.lruuştu. Fakat 
bugünlerde bu taarruza girişme· 
luı beklenebilir. Yeoi Gin<> Avus· 
tr-ılyaya karşı yapılcaak harekat 
irin en eherqli ve en biiyiik bir 
Ü• olarak 1.ull~ndabi.Jir. 

liumanyaya ~elınce, buradalıi 
lıarekita bitmiş nazarile bakıla· 

bilir. Çünkü Japonlar şimali Bir· 
mauyayı istila etmişler, sağ ce
nahlarile Çia lıududuııu aşarak 
100 • 150 kilometre ilerleı~ler 
-ve sol cenalılarile de lli.nd • Br· 
manya lıudut bölgesine dayan· 
ınışlardır. Çia • ln;:ilirı. kuvvetleri 
b rbiruıden tam:ınııle ayrıhnış
tır. Artık ycei ruubuebeler Çi. 
nin Yuunan eyaletinde ve Uind • 
B- nıanya hndudUDd:ı cereyan et. 
mektMi'r. 

İng faler, Birmauyawn gen a· 
hnması lıisun eeldiği:ıi sliylüyor
lar. }'akat bunun muhafaıa edil. 

Yeni Telefon 
ÜCRETLE İ 

Dün boflıyan :uımlı tarildere 
göre ücrdl<!rde cumartesi 
giinlai •oal 13 den •onra; 
pcuarları il<! boyı-am giinle-

rintl• o/o 25 ten.:ı<ilcii ;yap .lacok 

me91 ıup ettiğini, Jap~nlar Hin· 
ID\lııi.'ye \'e S yam'a ıPrdilrleri :<ar 
man düşünmek ve tedbk almalı: 
lazımdı. J .. ponlar topu topu •5 til· 
nıe.ııde Bi ••• ıanyanın lstilivını te· 
mia etfler ;.e Çiıı hududunu ~ 
blar. Müttefikler iı&e ellerinde 708 
1nily011a yakııı insan kaynağı ol
dUJiu halde bu 5 Japoo. tümenini 
durdnrınak için bile 2 • 3 aylık 
bir zaman iç.iııde 5 tümen toplı· 
yamadılar. İ~in ciddi tutulmaması, 
arazi güçlüklerine fazla güvenil· 
mesi bu iıkıheti d~j;'Urdu, 

2 - l>oğn ceylıesinde: 

Tekmil cephe üzeı•nde bİTçok 
mevDi. hareketler devam etmek· 
tcdfr. Bu arada en önemlıi muha· 
rebeler J>oneç havzasında ve Kerç 
Yarımadasmdadır, A!ıınanlnr Har. 
kof kestıı.ıııde Ru.s taarrıızwııuı 

çetin muharebeler neticesinde k.ı· 
rıldı,: ... ı ve Sovyetlerin 185 tank 

fuıybett•klerini bildirın"ştir. Buna 
mukaLil ı:uslar da Alman ceplıe

siı>•n 611 • 10 kiloın<:lre geııişl'iğin· 
de b·r lı&t Ü.Zerinde yar.l<Lğua ve 

taarruzun iltrledif:iııi söylüyorlar. 
llerhalde Mareşal Timo.;en'<o ol'• 

duları, büyiik ku~vetLerle ve sil· 
reld 1 bir şekrılde taarruza devam 

etmektedir. Fakat Alman ccphe

sinın )'1lrıWığına şııııdilik hükme· 
d:iJ.,mez; Ruslar vardıkları mev· 

Joleri bı1'\irım:m~!trdir. Rus ta· 
arruzu tanıamile kı:rılmamışt1r; 
bkat ınun hır ikrleyiş de ynpa
nu,mıı;~. :11uhareb.ı belki de ilk 
Mtlar aırRsında taarruz \'8 ınuka· 
bil taorıuz halınde kanlı bu şe· 
kilde cereyan etmektL'tlir. 

Iierç ben:ahına gelince, Ruslar 
burayı boşaltını~a karar verm!ş 
ve harekete ıı;t"9f11İŞ görün.i>·orlar. 
Alnl'1nl. Kerç şehrini aldıklarını 
bildırıli.lu. Artık bu harekiıta bit· 

miş n.aııarile bakılabilir. Alınan 
t..arrwu hedefine erişmiş ve ıı:ü· 
sel '-'i::r nıuv ![ iye kazan.mı \ır. 

RuslK verecekleri arckı muhare
belerile lıelkd Alman ileri kıt'ala· 
nnı biır müddet daha meNt>ıl ede
bilider. Fakat Kcrç Yarımadasını 
artık kurtaıra.mazlsr. 

MAHKEMELER: 

Telgrafla bak· 
lava gider mi? 

illDnuşuyor loır-

- Hiç böyle do1an.dıncı!k ta gör. 
mediıtı. Başıma çok ae;rler ııeldl. çolıı 
§eY ı.r lşrt ilan amma, bu pek tuhal. 
Hani ııem kızJJ"Ornm.. ben> de rüiüyo
:rum enayiliğime ••• 

- Olur baz.ı... Aldıııma... Yalnız, 
ııı.ı itin lçyllzüntı anlıyamadı.m. ,. 

- İşiı:ı i<'Y!lıü fil: Tanmuıdığan ııi<. 
kli>ar bir adam geldi. Ölçü "°"ip iki 
.lsk~izı ısmarladı. Ylımi be~erden eı.. 

li liraya ... On lira pey verdi. İ*.ar
plnlere ba~ladım. İki ııün ııonra tekrar 
celip balk.tı. 

. - Aman ev~ biraz ac~le ı~ 
liri ilç ıüne ka.Gar şuı:ılan tamamlayıp 

f!Ve bıraokıver. dedi. Evini 1arl! etti. İJd 
ıuocıe yd•Jtirip tarif et\iil eve ca\i!r. 
d_jlın. Kıı.pıyı b.r kadın aQtı. 

- Ilımları bey ısmarladı idi gelir· 
dim. Yalnız, kır.it Ura do.ha verileeel<l 
Dedim. K d.ın isık.arµlnleri aldı. <Par&
Jı yarın fl"l de sıl> dod.i. Ertesı ıı;ıin 
ıitıiro. Kapıyı caklıM. açmadıls.r. Ne
-ı.,., &Gnra, zor belA aÇ'tudı.m. Yine a:r
ru kadın ktı.pqa. cıktı. 

- A. be.ri.t, sen deli mi oldun? Bu
raya byle bir l"Y getiren olmadı, dedi. 
Örur rnusün, öldürUr (f'.ilsun? 4'-1.e. on. 
da!' sonra, o k:ıdın aleyhine dava aç. 
tını. 

- Seninki de. tıpkı SatrımboJulu bö
rekıı;in,n telcr.:lfla b. kb.v1:1 yollaması .. 
na d.Jnmlif, Yan!, •en ebeni dolandır. 
dır.~> di)'e adeta j,sUda ile mtıracaat 
e~uı 'iiG: n. 

-Allah Anah!. O Saf1·anb:ltulunun 
te~gra!la b~'clava eöndemıesi de n.uıl 
ff'Y? Te}grarıa baklava gider mi?. 

- Gider, l""i.I Bak., ar.lai.iıyan da 
dinle On br'!ş! -0n altı ynşında bir ço
cuk Sa.fraııbolutlan l~rıbula gclmil. 

B:r bÖ'I'Ckçl fırını.na giri-p calışmıy& 
ba§1=-.ııış. Gel zaınMl, git zaman. bö
rek, baklava 7a~asm.. ö!: enml.$. Bir 
gün bir tepsi bak'.a\·a yapıp memlek.e.. 
le yollarr> •ya karor verral<ı. Baklava
yı yıı.pm . f. · ak ıırıık O.zer;'.:le t';yı 
gt ı..ml .... • 7le y1.>l1'1Innk. lf.ı.zım geı.. 

d!g.ol dilJI! mı~. Aklına ~emıtş. Ua. 
' ı, memck!e'P para llarkm acele 
g~t in j 1ye ~ rl\f 1a gt..OOCr~rm't. Ken

di kenduıe f:be11 de ... aklaYa(Y te rafla 1 

yo .m ... Stc:: ~k sı.eak gider ... Af~yet
ı., y ı .e _, dl'<nlş. Hem•n \ejl8 yı alıp 
posı..ahanye ko.'mYl.lş. 

Telgrafçılo!'dan lılri bakmış ki ço
cuk pek sat' 

- PtJtL .• Demı.ı; .görıderkiz. Ver 
&:.iıdt>Ceği adresi ... Teplıyi de bırak bu- · 
NoY•- .. Burada d9 tenbi.h eder:,, lkı sa
•le kadar, teps'yi boşııltıp temlz!eyl{> 
t~.:ı.r-i.lı.a yol.13bm.La.r. İki sa.at .ıııoura geı. 
a\ t<pslyi ... 

ğlan \Cp!l\.yt. bıra. ; döıwnöıf. 

Te .grafçılar boklavlJ'ı Afiy .ile ye~ 
ler. İ.ki saat 5'0f'lra1 çoct.:k ge)mlş. Ter
~ı.z t~i alıp dönmüş. İljl!e, o na-
ııl •.st~da ile müracaat e~ Kn de 
öyle yııpmı:ı-ın. 

fit}SEYIN BEHÇET 

Telefon ~ine yapılan ye
ni zamlann ta.ı:.b <k olunmasına 
dün sa.bahtall itH:ı"""'1 başlanıl
mıştır. Yeni tarifciere göre Aıta
™'; Antakya ve İ'ilkeııdoerun g.ö 
c~ mıntakası şelıtderiımlzle 
İst.an"o1"!dan 3 dakilialık bir t.eJe.. 
fun göıiiş.mcsi 19R kunıştu;r. An
kaıra; İzmir; KU1k!a.re!i; Konya; 
Manl'sa ve Ka:yseri i:J<' y~-hana 
L.taıı-'t>uldan 3 d.ıki'calık tel,.._,., 
i:=eli 132; lldaınM.arı, Afyc.,.1<.a· 
calhisar; Ed::rne. Esk•şuhir; Kara
bü.k; Ya\.;va; 1-ıırr ;t; Bı.;:-.a; Kara
mıirscl· Keşan ve Tekiidağ; U· 
vmlropru gibi> yakn yeri.ere 99; 
lstanbuld2n Ca1,..'ıca; G '!ıc-:e; ifo
.,.kc V<' HmlL...Jk'Ne 5~; Buyü.k· 
Çf'Jorr ee~- 32 ln ru t . 

--------

~ ~ TEN7'LAT N •' V AKİ1'I.ER 
1\fE V AXİTLEiR Y A?lLA<.;A:K • 
:::>ıni baıyram ('l n ~:il!> cumar

t<lsı günleri ~at 1 l den pazaırt....'Si 
glll"·<"r• aharın s.ı.at 8 ine k~aır 
ve her gr-ce saat 20 d,n sabı.hın 
S ~ne 1'~a.:lr yııpılıw.ı~< olan tok· 
mil "'->hrrler M8'11 te!efon rmıha· 
verelerinin ücretll't'İnden % 25 
tenzılat yapılacak tn. 

Müıstıııeel göriişme ta~r,ri yi· 
ne 3 mildi ücrete tabi ol:acaklar· 
dır. 

dar a=ı ertili lı&lde bwıu -.,,, ı... 
tıy~y<ırdu. 

Bellııl ona e*iSi glbi yaklaŞ!n;k lrud.. 

retini ruhumda bu\sa.m İYi olacak, 
lcurtul.acaıctı... Kaıolıni.n kanadığını 
duyduCUm halde on;ı du(jakla.rımı te.. 

mu ettirem;y<>rdum • Dudaltlarırım:ın 
araı<ında baska duilokla.r .•. Cildı..,uzln 
arasmdo c:Jmer. dUzt:ün w mu~r b4.r 
ba~ lı:.adm leni nrdı. Artılı: bir dab& 

biz· b;rle:;Wmıyect'l< kadar h!ıCnı "e 
!.."1ldreth bır kadın ,11cudll!. • Oh za. 
vallı Asudecil<' Aldannll<'a, aldat :m_,_ 
ya layık değılsln sen! •. Kurumu:ı. so
ulı: dudaltlanndan '' ç bir şlkt.yet, hiç 
b r s;ıem çıi:ımıırordu. Bek h<O'VO'.J'i u
nutup ona ...,ı.. 1ıcarn. gUnabımı ııfte-

dcrdl . Fa'kal her şeyi untıtrn'lk•I .• 
M•lmkfln ~1' Y"'O bu•... t lt.'a ızlığı 
hisseden zavallı Asude tdtf&.r ınledl· 

- Biraz su! ••• 

T tr!yen el\eıiMle bir lı:a<khe su do!
d<rr r ık tek ar ya ıia y::.lıılo«lın. Kal.. 
lclc hail ye k'u. Kalo·rm.ıt ·ç•:ı eli. 
rrJ b<!Şln dı:ıkt. ~unı a p :-m · ~ ~.JPlJT\ 

y d Bu zavallı k<ı('llk baş ••~r 

~deye!' • B'.r çılg n ır'.bı haytı:ıraım: 
Sen pk hasalnn ....,.ıd• Bir 

dol<'>ot çatır'? -ıı?l 
O b!r yud rn ~ ı~"':ct..en sonra hasmı 

-,ıu• ta bıraktı: 
(Devamı Var) 

Zayıf taraa, 
[{uvvet:li 
taraf •• 

ıneksizin gi:.li ve sessid:e çalışa
rak çok hazırlannı.1 ol<lul<.ları 
artık belli olmuştur. Bilhassa dıo
nanm..ıı.n ha!uitı kemiyet 't'~ ı..y. 
Lyetıne dair olan ınalı'.uııat çok 
g.;ı:li tuLulınaktadır. Şu kadar ge

ı re var <Lye dünya rnaUbuatuıda 

l' azan: Ali Kemal Sunman 
AmeJ'•kıılı bir k:ır:katJrciı ıki 

ki,'jiyi konuştwwıken b nne ~öyle 
d1'dı.:'l.c bilir: 

' - Japonun hava kUV'Veti üstü11, 1 
kara kuvveti m"krnwıel, dcnız 
kuvvelıne de d-O'ccck yok. Daha 
ne istersin.İZ? l 
Angkı • S<ı:k.9onlurm. galı:besinL. 1 
Öt.ürü de daha ne io;byecegi:ni 

şöyle söylemij ola-b hr: 1 
Halin şakaya tahammülü ıbem 

var, hem y'<>k. Fakat İngilizler, A· 
Itl{'rıkoalılar büyük mü.,~ıil:ıitın Jrar.
ş:sında.. şı.kacılığı elıden •bırak· 
madıkları:nı söylerler. Onların bu 
hali en buhranlı güoııJ.erde devlet 
adamlarının nuttıklarıncia da gö
rülür. Dlııl;yenkr.in ç~.de 
bi.riken endjqe)·ı dağıtmak ıçin bır 
iki de liıl.iie ederler. Onun lı;iııı 
ıhcm Ja:peıııyanm denlızdc, karada 
ve havada üstünlüğü olsun hem 
de buna karşı oır şey yapamaz bı.r 
halde glbı duran Anglo • Sa.k.>oın 
tara!m.n galebe ~ i stemo.!k ol· 
sun birlınine pe kaydurı gb gö
rıı:x..ıı;.ı ~. n b r Amer>kalı ı;eya 
İngili.Z mL..J.h.cısı lıQyle !lu kı~lrun 
re:;minl ça.d..!·teo:ı sonra anlan 
böylece soylet~ ol~bilir. Bunda 
ist....:bal x;ln hıçbir tlmitsirzl:k ese
ri yokt r. Bilakis Anglıo • Saksoıı 
alemındc göriilm şıı:kacılık ruhu 
daba bir\;Olt mü:• :üliit karş.sında 
ken<' llL kaybctn yecek gorün.
mekteGrr. 
Şimdı bahsin cr [;er bir tarafına 

ge'mck lktza eler: Japonbnn ha· 
kıkl v:ıziyetı acaba ne ı. idedir?. 
Bunu bütün dunya .nerak et.ze ge
rek. Çünkü Japonların su\lı :zama· 
nında hiç kiıoocyc bir şey sczdir. 

hrren !ı~rgim tekrar ediI.,.,ı ra· 
kurJ2r ı~ n ancak zfıh!ri tar0'ıdır. 
Belliıbaşlı !1arp ge~ lcl'n n s,ıyısı 
m chu ılc~ıldir. Fnhat 3':.ıba meç
hul o.lan <.:!:. :ı bı..,.·n neler -.·ar?. 
diye nıuak cd.aneıtkdır. Ş:rı d:ki 
halae <;<: .ule-" §Udu. K.ı J~;;ru:ı kuv
Vl't xı r h~ n bunda 1".' 1oı iıga 
etmemek ı .... m. Mesela :&rnron· 
yadalı.ı hare<ıitta Joııonlar.n o ka,.. 
dar iler lochklcrı guru c. ..ı ..ı ~ :ı..ae 
An,gk:ı - Sa!<ı;or. taraı.nın ç kar
d•~ı hesaplara bakılırsa şıınali 
B.m;anyadaki J'1pcıı ordusu :;ayı 
it~'bar Jc .büyük değildir. Jaııonun 
bJ.ti...n ilerlemesione rağmen orada. 
ni3oeten zayıf olduğu h!ssedil· 

mektedir. Çünkü daha kuvveti' 
ol.saydı da.ha vasi mik;rasta hare· 
ik.etere geçerdıı deniyor. Çünkü 
Japonların k::.rşısın<laıki müttefi!k 
kuvvetler öyle ii6tün bir mertcibe
de deığildir. Hem yalnız sayı ıi.hba· 
rile d•:ğ>l, harp malzemesi cihe
tinden de müttcf:klerin Birman.
yada J a.pınlar derec>?S nde kuv
vetli o!mndıkları anlaşılmakta<iır. 
Böyle olıl'.asına rağmen Japonlar 
daha ·büyük harekata glr~eme. 
rwşıe.'Co.11'. Bu <ıa Jo.pon tarafında 
ihissedu r br zayıilık olduğunun 
fi.li alfureti sa:, .lır.uktad.r. Eğer 
mJt..efide 1111 elinde kaL oerecede 
tayyare bulunsa da muntazam su· 
rette ke§if faaliyellerııı-e devam 
etseler, bu suretle Jıponun ·uv
veti ne derecede oldugunu anlasa· 
lar bu da Ja:ponlarırı ale,iı..'ne ola
cak diye tahm•n edilmektedir, 

Hulasa Japonların Asya '.kıt'a· 
sında mütteHkkre karşı olan va
ziyeti<.r'"1de d:ıha kat'i bir netice 
almakta.. uz1k olıluklan gocül· 
mckk ve Bll'JT.anyadai<ı i.lcrlcrne
nin Ja.ıx>nlara umdukıı.rı :L.n te
nıin edemiyecc:li roylerunekte ... 
Alınanlar;n Ituslara karşı taamı· 
za gcçtJdcri b sırı;da bıınun ~ 

ibili.ıuncsi J:.zilll. 

MarUDlk davası 
Yazan: Ahmet .Şiikrü E•m•r. 
Martinik adası etrafuıdald A· 

IIIlErlkan ~e:ıııb'h\i;;ü; aıdaıun va
ziyctirııden de daha ehemm.iyetıı. 
ve Vi§i ile Amerika ll'rasırulaki 
ıınünasebctk!ri; daha doğı:ll'SU Vi· 
şinin büiillı milletler arası statü
sünü ilgilendi.ren .bi'l' meııele ort<:ır 
ya atmış~ıı-: Amcrlka Martinik a· 
dası hakkındaki teklifoni, Vişiye 
değil; doğrudan doğruya ada ij.;e
rindeki Frans>Z lromise'Iine ynır 
mış; Vr;i ile temas e1mcl< lsl'ı:'!'.'.C

mi;,"tir. Hariciye Nau.rı Mister Kor 
del Hul, Amerikanın b'ı mesele 
halı!kınd.a Liıval ile temas ctn·ek 
lüzumunu .hissetıne:l:ğini, çilr ;Ü 

bu politika adamının nıihverın 
ernrile hareket ettiğini b:l:linn:ş· 
tir. Bir Joa.ç gündcrnberi AMerika 
gazeteleri de Martö11ik m~ ell"Si· 
ni; doğrudan doğny~ Lavale ve 
&layısilıe Vişiye kat1ı sert hü
cumlarda bulul"rnak :ç:n b'r Ye
sile olarak kullarunakt.ıdırlar. 
Vişi bu 'lıafi.fscmekte büti! ır·1. 

fotlerarası statüsünü mün•kaş:o 
edeiı. bir hareket sczm'ştir. İşte 
bu oobfı:ıl..rlir ki Martini.k dav~S'l, 
Martinik davası ohnaktaıı rıka
rak; Vişinin Anglosak&onlarİa o
lan mU<rıasebetl.e>' meselesi hali
ni almı.ştır_ Geı'Çi İngiltere ile Vi
şi. arasındaki münasebetler; c;ok· 
tariberi kesilıni~ lbulunuyur. Btı 
sebepledir ki İng'lt.ere Madagas
kar vaziyetini sağlama bağlam.ya 
karar verdi~ .-:ıı.man; Vişi ;le ınü· 
zakereye girişmeğ'e lÜ'rum bile 
göı:maniş ve ı'o<Truden ~ruya 
adaya askE'l' çıkarmıştır. Fa..1-at 
Amerika Lava! iktidara geç'nce 
ye kadar V'si ile nonnal, b<ı.tt! 
lik zamanlarda samimi münase
betler id2"'1P trl" <:tir. Lav:ıl ~ 
ve'l<il oldul· •·~ """ra da büyük el 
çis: i geri çrlomckle l>Ot" !x-r; si· 
yasi münasebetleri ıi k<-'SIT'emiştir. 

Bu şartlar a1tmda d.n ~n.ıc.~k. 
için -yazl;k €'\'itı"t! {!itn1 1ş olan Ma
reşal Pet<'n; Vi.p;e geri dönmüş 
ve yupılan bir k:ııb!ne ir;t' ından 
sonra Birleşik AmeriJ·aya Marti
nik ~;;elesi haltkmrla bir nota g'lıı 
derHıniıştir. Vaşington.dan b;Jd.ril 
d'ığine gere; bu nota heriiz Ame 
rika hü.klımetinin eline ~e
.m~td', Fakat geçse de .A.rıerıh; 
Vişi ile bu mesele hakkrndıa mü· 
:ııa.k<>reye gir:şn1<0 niyeLnde dr
ğilıılir. AımE'I"ik.a gau'teleri de va· 
kit kaybediim.yPrek deıtıal hare
kete geçilmesini ve Martinik ada
sııun !şgal!ni hüldime<te tavs:ye 

etımekreıdirler. 
Gitt:.kçe daha açı.k olarak anı,.. 

şı·lmaktadır ki tngıltere Madagas
kar ve ı\nı<!'rı•ka d<ı Martinik me
selesini; Lavalin ikt:dara geı;me 
sine ka?"§ı bor mukabele ohnak ü
zere ileriye atmtŞ bulunuyorlar. 
Maliıınrlur k_ LavaUn i.kt•t' ra 
g<.-çmes.ni ist rer I'aris g.•e'ele
ri - ki A' an nüT.:'.lli aJtır ı- lı•· 
!ar· ~·en ve Dar'an hüklır "i
ni" Av yJocak rın tal J kle'<'I 'b,..- • 
smda uysal davrnnd.'"'nı l(~ia 

etımişlcr ve bu talıriklı-re kı-şı 
sert ..,-. ık bcl!'Ce bul ·n·~ak o' ın 
La valin ış bas na getiri' nff' T d~ 
,sr:ır etnı"c;:\,.rdi. O ıC..~Titn ı-.,~ıh.is 
mı"V7UU alan An,,rık•ak.ı.ı:ı t ""'k· 
~.Pri (le Viş"·nın sir'":c.li A:f .. .kadaki 
mihver kuvvd1Prine ya :Uımı:Ja bu 
kınm:ımasını. is!Rmke glb.i ınasunıı 
sayılaıb)ecck işlf'ıd:. B,mJara bl· 
le kô.fi derecede s.-.rtli'kle muka· 
beJ.e edilmed'ğini ickra elerek 'f 
başına ge~n bir pol:tika adam•; 
şirr.di Madagaııkarın ve Mart;n k 
adasının iııga\lerile kaI"jıl<i;<r.n<lk· 
tadır. Acaba Pet~in ve Darlanın 
yollarını ve usul1N'i'1i -vumumk 
ibulan Lava! şiımdi nıısıl bir sertl'.lc 
göı;terecektir? Sertlik gti'1l.:-rmcz 
de 'bu hareketleri ha-zımcderse, 
uysallık ve yumuşaklıkta Pclen 
ve Darlaııdan da daha ileri g't· 
ımft;ı ve i-ş lb:ıışıoo. ~mesiııde' .l 
l• kmet o:-tadan kn11;_mış olacak· 
tır. Sertlik göstcrrse; AT." ika 
ile Vi-;ı ar·"'" '1-kı siyasi rr.un:ı.· 
seeetleri kc..~k ve b -az fazla 
sertlik Vişiyi An-ıl0S2klô la~la 
ra-be SÜ "iki: ecckfü Lavnl r"'Ji 
lrurnaz b!r pol •ika ad. mın bu· 
nu yupmr k ı. tıvcc~i ,Jtrh ı;dir. 
Ve istere bile, p.,tpn \'C Dar1 anın 

razı olmıya.cakları n..IDak:!:cld•r· 
Muhali farz der ı, on'ar da r '1 

olsa Hnr-m; •i jnronv·r 1'm 
cd<V ·bir hüHıll'<'li H r' ıı:hlt yü• 
:z!\11dcn A,-,~rik ı i' 1'.ırıbe t tt ı· 

ması!'"a Fr:ınsırz mi 
)~ecel',,::r.' t-r'\ırrıin r-tr C'k 2x:-r ö.e
ğild r Sö: n ı<' ~~· L.ırnl'n fkt • 
dara geçi-.:; r'l t 1 rı c:ı 1 •1r...!J. ?\'larl',. 
J"ik mescl•>i; V '" 11 il' '!"'' t ;ıı 
sı ik a'l.lt1'.dar 'e i n rılc 1· 
rr.""' kolav o'm V'" b<r bu'h•Jtı 
meydana getırm~ gjb, görünü)-o!' 
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lngiliz 
dünkü 

Baıvekili Çörçil 
yeni nutkunda 

harr>in sonunun g&rii:n
mcğe başladısını söyle
di - Almanlar Kerç 
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Yeni büyük anketimiz 
(1 inci Sa!ıiteden Dev•m) 

!a dağı:1nalı ve e:.ııafın mamul 
ve mahsullerini de yine bu koo
peraıtifin a~acağı ~atı.ş l""ağaza1a
rında ve şu.belerınde salrnalıdır. (l:Ju yazının metinleri Ana<l.o'u 

Ajansı bültefll~r;nden a-lınmıştı.r) ' 

Telhis eden: Muammer Alatm • 

tehrine girdiler - Laval B •• A • 
Martinik hakkında Ame- j ugun merıkan 
rikan f&J'i:larını kabul et- - t V • • d Ottova 'da bir l Şili Hariciye 

havacılık /Nazırı Amerika
konf eransı ya gidecek mi? 

2- Telkmi.l ceıniJ-'e\lcrıin kUTa
cakları bu kooperatifler ser:ma
yeleriıııdcn bi.r lu.sı.ın ayır;mak su
r<'tile büyük bir kooperatifler 
ıbank.ası kuruhnnlı ve bu ban.ka 
esnafın muhtaç olduğu küçük, 
büyük kredileri temin etmel'dir. 

tevz> etmeli ve bila:Stisrıa cesııar. 
ismllll taşıyan her şahıs bu ihas
taneyeyi ı.dare e<kn birli.ğin tacı! 

caza. sı kayıck!dilmeli ve kendile
rcnden bir aidat almmahdır. Ku
nılacak ~ratiflerin karların
dan bir kısmını hrr yıl bu hac:ta ... 
neye vermeli ve aynca. ça 1L51Jl& 
k:.dreti olınuyan e;"ıua ckin.ı yar 
dım için h.'r decmüstakil yaı-dım 
sandığı. leş.ki~ olumnalı<lır. Buıı

lar yapıJırı;a cem:yetlerin esnafa 
ve memlekete cok daha fas-dalı 
olacağı şüphesmlir karuıı>ticde bu.o 
lunmak.tayım .• 

Ankara Rad~ gazctası; dün 
a aım lıir Macar gazetesit\0'11 bazı 
n~r~·atmdan bahsel:ıni.şUr. Ma.- ! 
car B"""'ekili Bardossinin sark 

miyor. no ası ı ş ı e 
:-~· ' 

cc.phes:ne giden Macar askerleri-
ni uğurl&d~ sırada bir nutuk 
sôylectginden bahsetmi>jtik. Bu 
nutku bahis mevzuu eden Macar 
gazetesi ctarihten alınacak ders
ler. başhğı altında ya.zdığı ma
kalede; Türklere temas ederek 
.rkı millet münıl.>ôbetlcrirıi rc:ıci
dc edecek bazı oü:mlekr sarlet
miştir Ankara Radyo gazetesi 
tarlı! olaylarla hiç münasclıeti 
olı Y'- bu neşriyatın; haklı ola
ra ~ " dcf,i sorarker; 'i'Övl"' ci:ı.. 
y~ır cAcaba Macar gazeteleri; 
' ' .ar r-:.'-ktir~ Tıirl< mıllet: a
le' '1indc k.:;Jtırtmadan yazı yaza
ın QPl r ıru? > 

ÇÖRÇİLİN HAI.KA BİR 
MÜ.rDilSİ 

İng' z Başve.\cili Çö.-,:ll; İngil
terLr J1 şirnııJ OOğu §<'hirlerin<! 'n 
bir rıde dm bir nutuk söyll"l'lôs
tir Çi.ll"Ç l bu nutkunda bıl!rn.s;a 
şun m söylcımi}t.ir: 

cMuhartlbenin öyle hir devre
sine !eldık ki; zıı"\·eye er.'ştiğ.mizi 
s5 l( nıck heniiz mcrvslımiz 0 1 u,.sa 
da. fakat .!'lıdi zlr\oyı gördüğü

"" J s&)l'1."eb"'.riz. Mmttfk mil 
!et , ya'"Uz bu zirveye eıi§lnck
le kalmıyacağız. Bundan ronra 
d . dirwa:yı iki de-fa harap 'e 
~a 'n a uııra!mıağJ sc.'"<?'Jl olan 
fcwlı.k ltı.tvvetlerir.. ezeceklerdır. 

t g·ıt ; 33 ay'.ı.k 2r~-
ı,; d •n nra; hıç k •e !x-zgin'ik 
gc ı ı ·, de• -.r Düşman, kaba 
ve J. . n dav-aıı•rsa, b.z d~ kaba 
ve h ,;n ol '>ıl "?. Yiyeı:el' mjz 
d"P'ı 1 

.. r Yl'e olursa ol.">1 n; cc-snre
t m·z ek 'nr l-."Lr ve d•ha bil 
\<Ük h "la ,,.,.. u''" 1e ecI~egiz .• 

ŞAR-1\. CET'T-fl'.'SINI.E 
VAZtYET 

iki tarafın teblj!lerine göre; 

r ve SEH/RDEN 

ViLAYET ve BELEDil't:: 

* V~li ve Belediye Reısi D:.:-!<ır 
Lu:.Ci Klrdar dün ~;.m Tal<.som gazl.. 
no:· nda lnt:hap mtid<leti biten Şehir 
:a1 c! ~L ~ına bir çay ziyafeti ver
t;. tjr. 

TİCARET ve SANAYi: 

i-.o.dir. 

Şark cephesindeki son durum kı
saca şudur: 

Alman remıi" tebliği; Rusların 
anudane mukavcımetine raıtrr.-en; 
Kerç şehrinin işgal ed:ldigini bil
dirmiştir. 

Rus tebliği ise; bu ke<imrle hir 
değişiklik o!m-ıadığım sÖ<ylüyor. 

Harkof cephesine gelince; Al
man tebliğ; bu cop'hede RUiS ta
arruzunun devam etmekte oldu
ğunu ve ~etin muharel,elrr cere
yan ett.i)iini bi!dir.7ıeh-1L'<iir. 

RU3 kaynakları; bu kesimde bir 
kaç köy·.., ve nc0him stratej'k 
nc.k!elrrın l!eri alırıci:ğ-ını bi'dir
mekle iktifa etmcktt>dır. 

LAVALIN CEVABİ ANL:\ŞJLDI 

Martit\Ok meselosi !:ıakkında 
Anı~rik.ı. •• n nota.ıına Vişinin ver
d ği ce'\·ap neşredilm:ştir. Bu ce
vapta, Amerkan talı•p1eri Fran
sanın Antil adalan üzerindeki 
hakirr:yet hakkını en ağır şe:< Jde 
ihlal edc-cek mahiyette telfıkki e
dilmek cd'r. N<ıtada den:Jiyur ki: 

cFraıı.sa Hükümeti; Amecika 
hiüCımetio:n Fransa dahli s ~'"P 
tine müdahalesini prote'.:io 

eder. Fı>.:.:?ral hükunıclln g"inder
m::ş o!ıduğu teıı:'iflerin ı.. .. -.. l e
dilmesi; aıükürr.ranl•k ra'<kım 
ta''"k t ususunda ye-g·"e salMıi
yettar ola.n F,.ar ı hükümet n.!n 

üç asırdanbcri Fransız topra@ o
lan bu ;mtL<' mlekeler üzer nde, 
esıı.. hakların tatbik et-rck hti 
ma' ni er ad:ın kald!racaktır. 

F· ansa hükum<:>tinin ne kadar 
bedbaht lıir vazıyet içına hı.il-un 
d,, ,unu pek .1)i bilen Arnu Ka; 
ik millet arasındili do611uk bağ· 
larını mazur göstc1eın~ yccl"!'.~i bir 
:.d.dd hareketıle kıracak olursa; 

tar4h huzurunda <;'ilk af,ır h.:1" mes 
uliyct yüklenmiş olacaktır .• 

MEMLEKETTEN) 

meden f?.mire ,etmekte oJ.en bir o:o
bü! dert>ye yuvari.anmış, !("inde bulu
nan 30 YQ1cu. b.i.r kı.stnı ağtr olarak ya... 
raJ•n.'lll,,'l!ır. 

+ Fev a!Me a.hvalden ve hıısat 
me,.--~.mi ba,1<:1 rnrık tiz.ere bul.unduğun
dan i<fare A11/.rlerw.ıı scncllk i.JnJerl 
lu>l'1 ır ı 'm ışlll". 

+ Bliyiilt Millf't Mrcl;.inin yarırlrl 
lçtiınamda g1t.;rr:1neşru ma.l ütt''sı;p e-
dcnlerdoıı bl<y;,.n.ııanı.e f:."'~erunt'sl kahve 
ve çay ı.n.hl.;:a.rı lA.>"lh w~ g<'ır'ilşı .:Ccek... 
tlr. 

+ A..lncıya ve İran hiil<f::net!OTi bu 
&ene İımir Fuarm• gell!.Ş nı ' asta JŞ.. 
t!r:ıt: edec<ô<J.crlnl r.e , on bılLi.r=ı;-

1 + Sümer D;ırılı: ı..rafın<lan dog:u. ,========-=====m: 
dan d uya e 1 re yaoık:ıo..ıiı f.Dk rrü.r 
\;,: n beşer me !'t' ~ panuJkı u ıneu~u-
ca.t fişlerin.n te-vz: ba:ş.an:: , tır. 

+ Koo dln-.s:yon karaıına tevf I; • 
< '" k ı bulu:ıdı.. la ın 48 s;,. 
;. ir dP bey,;ıru:ı '?le vcıımıeı.:r \:u.i
Y<' ·e t.eı..ı ~ t-diln lr. 

l\JÜTEFElıRİK: ' 
+ K;.d;k{'J" J\:ız En...~!~inı. •ıle-

b<-n el ~ ı e- \'U ... d.e g1-~ 9\.lık ert 
bi &e 'lr' açılm.J(.r. 

merika t zgah~arıı 
(! inci Salı·fod<'n D<>v•mı 

nun da hır e r t k.ıl cıdecr;!i 
söv ( r "' - .-.dir. 

Bütün 'C<l"L Jaı:oCılc:i umumi 
·!1f ıatın f'2 1 yet hı:zı.na gtire, y1z 

or "' - ı "' ·"" h r güı.ı. ıl .. ,• tıC-ilnl 
den:ze ., • ft·e»t r · 

,ı,. Bir mOdd<'ttenb<rl ~hn !zde 1 
h ·n n B!ikrt'J Fllç>m.z Hamdu .ah 
Suphl Tanrıôver Sah gUoQ \',;ı.z,...f'e.:ı., ba ... 
§ırıa dönecekı:Ur. 

Kana'" Ja u. ırışııat ark ' a
dı•. 10 bın t '' k bir gemı. t.kne 
si &o 'ıinc.e bıl,r !m"J•ir. 

+ Tok]'o. 17 CA.A.) - cU.B.C.> tİ
çü yabancı obn3: fu:~r~ Uir l'"'3.Ç j&pon 
CRSuslı.*- suc;u iie tıe'M:.:t edilL.tlşt.lc. + İamirden b!lıiiri.ldığ;ne göre. Ç.eş. 

B ünkü Maç 
(1 inci S'h>IO<kn Dl'Vam) 

Yacaklarthr. Çok ?Lmgın bir prog 
rama malik olan bu spor bayra
ınına saat 14.30 da iki ku!.iı.bün 

ı>p:>rculanndıın müteşekkil bir 
grupun geçıt re.<ı:nı ıle ba:;'anacak, 
bunu ~ ve B takım!.ırı takip 
edccektr. 

, ... ab .. ka' r arasında ki ku
l•·l>iin aUetleri de boy olıçuşccek
lc ~ır. Gu" en caz -P ha"Cke'ı 

ki za= iarın k •mcth s ml:ıol
J..,.; o 11 Zeki - Aliiiettin, N lıet; 
ı.~u,l"h; r., b 'li d<-V- in ;eden 
Ç1.\tr ~ .. r ' can1ar""'"""as:-...:a r t~ü

e i•lerin -y k1 rı r- t'::ıol te
,, · ıru...ı b:.. vı "'..Lları çoluk ç<ıcu
ğ-a k&Mfirnış olımalarma ~,,..,,_, n 

'Y " kJ.ı::t T n• 1or ._,ı ... eşin f<op 
'Pr nde •- t.ı gol'.'"" •k J:ı...~d

k ten ~ ~ e.•kl J ı "' .ın ~k 
'\'e hem c.e ence li va t g >ÇU"· 

~"k b kır.: :;n en ~ı = bir 
• -r. 

Bay .ırc n n tı•re M" Gal:ıt&
-e.y - Fe!> -'Wıçe ~!nıci tut

tıoı t2 kın ar rı y~cakları 
'tn· ır. Bu ır..ıç iki takı.mm da en 
kw.n ~tli takımııırle ~ ı<.:ıca.ı:.w-

' na ve mcktopli sporculara da yı.r 
vercct>klerine göre hayli çet:n bir 
kan;ılaşman.ın cel'eyan eıdeceğ'iı 

tabiiulr. 
Bu L rkı imtJ-.and3n sarı l.'i.ci

V·2'rt1i' ·n m~ )"("I~ san k._'Lll.::zı
lı" "- ın m galip çıkııcı:.,r nı peş:,..... 
den kc::<i. r.ek guç o1mak'a bera
lber Lı: ımaçında iki maçı da b
zan::.n Galatasaraym bı.: ~n takı-

' ımı. a Cam le yer ve ... , ·1 e.-ek \re 
Enver' de orta hafa tekr:ı.r alarak 1 

çıkarac h'l bir tet'tip :le yine iis
ti'n bıır varlık gfuter:ııesi bdk!e
ndbl. .r. Cemil Galatasaray mu
lıa<:;m hattında h.ç b.,- iş.:> yara
nııs an \"C karsı tarafın sin" k-rini 
l:n m2k iç 'l kul\anı;an bir t-;.'b;
)'e olarak kır .a ... ım-alotadır ki bu 

"inku !ut!ııo'--:la nrtık buna ver 
'"<>'<:tur. D..ın.un y "M" Gıhct.J.Ziln 
K n . r. 1 .e ~ MustJ!o'lln da 

"uc hatbna geçıı;!.u ""$İ ~arti-
le Ga"n•.,,arav mı.. c'ın hatü'1;:n 
da.ha - iık ra'l<.•mı:.n verec<-'ği 
muhakkaJ<tır B.ıkaltm ':r. ,;:n 
G~tasanıylı.la.r sıMlıaya nasıl çı
kacaklar ve bımu'l k9. ,nı<la 
genç FcnPrliler de nasıl bir tert.p 

.. ve ta.kt.kle k~ lwyacaklardır. 

neşredildi 
Vişi, 17 (A,A.) - Amerika -

tasının muhlet•iyatı b11rada ııet
redılmiştir: 

Bu şartlar şunlardır: 
1. - Şimdi Anlil adalarında bu

lwıan Jo'ransız harp gemileriyle 
tayyarelerinin hareketsiz bırakıl
ma'-' için Amer>luuı nezareti al-

Ottawa, 17 (A.A.) - Re=i Jıe. 
yanala göre paıaarte.i gü..U Otta. 
wa'da toplanac•k olan Konferan
sın gaye5i •h.va aatrenemıuu
ıı.uı tanzim ve inkişaf etli:-ilnıal 
çarelerııii acııştı.rmak. ol~caktır. 

tmda iiill tedlıirler alınması, 1 
2. - Telli ve telsiz muhabere

lcrle p05ta >ansürüııüu Aıncrikan 
makamları tarafından mi.lra.L.a
besi, 

Kanada Hava Nazırı Power'in 
dediği g;Di, .-Oıı scnedenberi Ka
nadaila aktedilen konferaıı.slaruı 
en mlihhnmi olan• im toplantı 
eslh!sında lUO eksper Birioşik ınil
letleriıı hava taarruzu kııdretle
rini iıJ<-iŞJf ettirecek ve havtıcılık 
sahasında mütt,.fiklerin gayttt.
leriui tanzim edecek tedbirleri 
tedkik eıleccklerılir. 

3. - Ticaret muamclcforile yol
cuların girip çıkruasıntn Aıneıri
kalılarca ııeaaret alımda ıuıul
nıası, 

4. - Fransız a11keri ve bahri 
faaliyeilcrinin poU. ibtiy&Çlarına 
inhisar ettirilmesi, 

5. - Bııgiin Ant.il adalannda ha
reketsiz bııluııan Fransız ticuet 
gemilerinin insaI!ı şartlarla Ame
rikan Birleşik Devletlerinin em
rine verilmesi, 

6. - ı··rano.u müstemlekeleriııd.o 

bulunan hiikı'.ıruet altını ve para· 
51Dlll ilerde Fransız milleti taı-a
fıııdan kulla",ılınak iızere d<>Wlu
rulması, 

Bunlara karşı Amerika Biri~ 
Devletleri de jiUlllan kabu1e ha
zırdır: 

1. - Fransız luırp ~emilerinhı 
i~inde Fransız tayf&sıu.ın bırakıl
ması, bu gemiler in FraDMZ bay
rağını taşıması ve Jo'raD81Z maL 
olarak kalması, Fransaya .:önmok 
i.st.i)en asker ve sh·illerin memle
ketlerine citmcsi için Amerika ta
rafıııdan ı:eıeJ.en t.,d,birlern alın· 
wım, 

2- Amiral Robertin Antil de
nizindeki Fransı-z top:-aklannın 

Fr~rısa he6abına en yüksek me
mur oiarak tanınması, Fram;ız 
ımahkemelcrinın ve s.vi.l makam
ların oldukları gibi yerlerinde kal
ması, 

3- Gere.iten iaşeyi bu ıı:ıüstem 
lekelere temin etmek üzere biı" 
.iktısat anlaşması y~ı<lnıası ve bu 
an~aşmanın Fransı.z müstemleke 
lerile komşu topraklara da yayıl-
ması; , 

4- Fransı.: wüstıvnlc-kelerinln 

ibaş!ıca ilı.raı; mallannın satın aı
lınarak buralardaki iktısadi ha
yatııı korunması, ta,yyareleıin ha 
rokcl•'z bırakılması lıakkında ça 
bucak acık bir cevap ver.'Tml'Si la 
zomtl;r. Diğ'e-r t"kl~neıe yakında 

verilecek b'r CE'Vapla tak<l'r ve 
dvc t(,a k.onu.5ma!arla tetkik edile 
bJ.r. 

+ B'1"'1in, 17 (AA.) - <B_ B. C.> 
Rur:-.en ?.f r!f ?{A,ırl j!ı rti~n ge
k:'t'I har• lk'~line g~ı·reıt, ıre:ıltt: o
ku mı tl'tkilc ed<"'"iot:r. 

DarüZacezede 
dünkü meras:m 
Darülacezeyi m~ydana getiroo 

merhum llaiil ltifot Papnın Be
lediye tarafından yaptırılan bir 
büstü dün snat 16 da merasi>ııle 
müessesenin b:ıh~eı.ine dikilmiş
tir. :lfcrasimde Vali ve Belediye 
Iteisi Doktıor Lut!i Kırdar ve ıa
nınıwı davetlilu hazır bulun
mll§lardır. 

YENİ NEŞRİYAT: 

İslam Ansiklopedisi 
9. cüz 

İs\Unbul tİniveraı.es; E<lebi,yat r ... 
kuı:1.;.,.ı. ta a!ındarı n~reatJı.nt:'k.Le olan 
İ.lıtm Aru:~ ~.n 9. cıızil çJan,._ 
tır. İ k ıck'.z f· sı.kil.ıde okiugı:ı g'b1 bu 
c· -,ae d<- bir "°k maddeler değN!i l
~n1ler ı..i.:z. lara!ınd n yenkien tc lt e
dJn~ U' Ya.nu. TUrk ;.ıW\Ya61r.,;ı de
~ıl~ i 'ft:ıı 4. emine :ı. t baı.ı me....-7:•ı1&rın 1 

böylece dilYt.at ve lllt. m.;:.mla ısienın1' 
oi.ması 'ı~m =.il Külltiri!mllz, h<rn de 
Sa it kül'liırti iç.la bi.r kazanç !eşJı.ı\ et>-

'd.ir 9 cüz.deki th.! ma'1odeleri 
ıtı.y<ie<liyorı.tı· 

A,-üz (İran V• Türk), Arz (İbrahim 
Hakkı Myoll. An: (Fı..ad Köprilhı). 

Arz d~rest (İ.brııhim Hııl<n<ı Ak!)'Ql), /\,. 
•aJb yet \Ahmet Ateı). lı& lFUad Kop. 
r!L ). A · (lle::iın Dı.:'lro.), Mutercım 
Azı.n E ---ndi (Fu:ıd Köprtılü), ~-ono

mi 'Fa.m G"'amen), /\') k Çekti" Aşılı: 
Paşa. AşıK Faşaude (Fu d Ktip,-!il,) 
A.;lret (M' · in 1 1 k ırtıan (R. 
Rııhınet! A ırt) Ata (F i Kopriilü) • 

Filc'r Alcmim!zm bu kıy letl esert.. 
,.,ı bC'.lln karıuı:,,__ıe !ıru-aretııe ta~y• 
ederiz. 

Fiah l Liradır. Maar:f Velcil!iil Ya
y~nevlerin.de ve bilu.1.n ltlta.pçılania. bu
lunux. 

Birnıanyada yağmurlar 
harbi gevşetecek 

(1 inci SaluftıdM Devam) 
mur mevs'.ıni başlayınca Dımıan
yada harekatın durgunlaşacağı. 
zann edilıınekted.T. 

YENİ T&\1AS 01.MADJ 
Yeni Delhi 17 (A.A.)- Japon 

ve İngiliz kıt'aları arasında 24 
saattenb ri temas olmamı.stır. Ja
ponlann tf'tılık.eü bir v~t,ten 
kurtulan İngilizlerin arkasını kes
mek fıareketi hiç bır newce ver
mem!ş ·r. 
İng ız uçakları yeniden Ak

yı.b limanına taarruz etır,şlerdir. 
Amerikan uçakları da ~llnal! Bir
many'!Ca hava alanlarına hava 
akınları yapmışlardır. 

Şark cephesi 
(l {Del Sahi~ Devam) 

SOVYET TEBLi<ıi 
11},ısketva, 17 (AA.) - Sovyet 

i:ec:e y .. nsı teblij;i: 
16 Jlla~ıo;La, kııvvetlerimiz Kerç 

şehri oolı:.,..nde inalla çarplŞIJU§
lard.ır. 

llarkof iırtib:metlnde, taırrru
zi hareketlerde bulunan kuvvet
leriıwı. muvaf{akiyetle ilerleme
lerine devam ederek gııı.imet ve 
esir ~lnıı~lardu .. Muha..ebe alanın
da düşnıan bir günluk ç.arpışınada, 
kullanılnıu bır hale geti.rilnı.İf o
lan 70 tank bıralwuşıır. 

Cephen.İıll diğer keı;İnılerinde 

kayda deı:er bi.r şey olıwın~tır. 
15 MaJ ısta 56 Alman u~aı:ı tah

rip eıLluuştır. Bız 13 uçak kay
bett;.k, 

Su') et har _p gemileri ve ha.va 
kuv' elleri Barenu denİ2ıiJıde 
8.Ulltl tonil.iıtolıık bil' naldıye ge
mısi ıle vır toı pi doyu balımuş

lardJr. Diı;cr bır dü~man tnrp,do
suJ>a da aı;ır ha ar -rerdirılmıştir. 
Buıııuı ıla battığı ta.lıın.ln edılmek

tedir. 
RÖYTEK BİLDİRiYOR 

Jlluskuu, 17 (.A.A.) - J{erç 
Yaıım dıısmda, l\erç ~c 1ıı-i yıı.kın
larııuı .. anudaııe çarp"liLalar de
-.anı cımd<tcdır, Alnıanların 
Keı ç şehrine ı:irdikleri halı.kında 
iı>dıa arı teyid cdılmemiş lııılun
makı.adır. 

Harko! kesiminde şiddetli mn
harebeler cKeya netmeı..tedir. Ti
muçeııko ordıılan batı istıknme
ti.Dde ilerlemektedirler. llirço.k 
m.,,,Jı.ı'.ın nuılu.ller ~&al edilınişı.r. 
Alıru.nlar lıu cepheye ihtiyat knv
vetleri getirınişlerıkr. Jllib-.erin 
yapt~ bir kartı taarruz hiçbir n1>
tice vemcdii:i gılri düşmanın 94 
tank kaybctme>-İ'n• iebep olmuş
tur. Ruslar bırçok ~ir almı§
lardır. 

Dün gece, Moslrova radyosu Al
manların Uarkuf kesiminde ehem
mıyetli ha:ı.ırllitlar yaptıklarını 
fakat bunlann Rus taarruzu kar
şısınd:ı akawete uı":raılıiını, SÖJ• 

lemıştir. 

Kalinin keoimfoı!e mahalli çar
pı~malar kaydeclilmi tir. 
Diğer ke.ımlerdc ônenıli hiçbir 

şoy olmamıştır. 

Dün geceki S<ıvyet tebl:l:J, Rııs 
harp geıuileriııin bir Allllan kru
v.ızllrwıü1 bir ınuhı-ibin:i ve bir 
nakliye ge.ınisini hatırdı.ka•rııu 
bildırın;~tir. 

Bu sahalı l\fosko~•da djğ1'l" bir 
muhrih-in de batmldığı söylen
m'ştir, 

I>L.'!Ç BO(;AZI ALMA''LARIN 
t(ONTROLÜXDE 

EerLn, 17 (A.A) - •DS.B.. 
Alınanlar Kerç boj!nzını kontrol
leri altına almışlardır. Ruslıırın 
lfarkofta yapmak fstcılikleri şı.
şırtına hareketleri aklın kalmış
tır. 

Sanılago, <S"ı!l• l 7 (A.A.) - Şa! HL 
ricı:re Na%ırının Birk>şllc ~ 
bir seylllıal yapmaSı ib'l;rrı.aoli olduğuna 
dair ısraı'la dolaşon .. ~ moer.iııa 
·Başve!tiJet bu ııı.berl 1teyid ed""'* ma
b~vı""' ortada biç b'r - o~ 
beyan ebr_iıı-UC. 
Bc~clmilel sı,.d ~t'l hUkQmeoti 

!!'Odetı!e allıkadar ~ ;ae de şlm
dılti halde böyle bir seytıho1dn lüzum.. 
lu oldutu """™'°ilmcmdotedir. 

Martinik meselesi 
(1 inci SahU, iın Dl'Vam) 

hakmılyet haklar•ndan ier:ıtıat 
edamez. Hail-' ge'Jn:.~ri ve t.c&ret 
gemileri yabancı bir dovlete tes
km edilemiyl'Cek; Amerikanın e
line geçrniyecektir. Martini.kte A
miral Rober Fransa hükumetinin 
otoritesme dayarıma.kta.dır ve an
cak Fraru;anın kararı ile hareket 
ede'hılir .. 
Fraıısanın verdiği cevap 16 

madde tutmaktadır. Bu cc-vapta; 
Aımerika harp halinde değilken; 
Fransız mi'~•emlekelerıinin husu
si statülerini oösteri.r hır 1mlaşma 
yapıklığı halde; şimdi Ameri.ka
nın bu statünün tadili talobiııde 
'bulunduğu zikredılmekte; bu 
harekı.t Fransanın da.bili siyase
tine müdaılıale te!akltisile protes
to cdilnıektedi.r. 

FraMa hükıimeti; Amerika ile 
münasebetlenni hl<il edecl'k h1'r 
hafl€i b<r hareketın mes'u~.yetıni 
ilzerine al'l'WIIOalrt dır. 

Bununla beraber 1-'ransa lıuldl
ıme'ti me-srkı)i müzakereye hazır 
l:ıuhm naktadır. 

AMERiKA C"EVAR! NASIL 
llAltŞILll'ORT 

Loodra, 17 (A..A.) - <B.B.C.> A
merika liariciyıes-.wı.de Laval'... r~ 
nın bu- ko~., ıı.lmdıtı. 12.ka ı bu
nun Amiral Rober'e bir ta.l.nıat olaralt 
t.ellılrki ftÜhht;ı oilôi.: ~ ve bit· 
cevap olaralı. k~rş,_dır. 

M~ A.ıneri<ao hey'ct!ııe yeni 
ta.! ima t A"Önd'f'ri knlşt! r. 

Lava! ayrıca şunlan söyl~ 
tir: 

Pek ya.kır.da tekrar Pari,e 
gideceğWn. işgal altın<UJd tı:>pnık
ları ziyaretim ilktırlara geld_'ı,'imw. 
ertesi günü bildil'Ci:iğııın progr aıru.ıı 
ta t.bikine aittir. 

H lk Birlikleri 
(1 lnc:i Salıi!edeo °"""m) 

·jp bir yerde toplan.1'1-r&lt fitçi~ 
tensip e<lilitı.iş ve bu s,;ıboh Ş:ştı. Tak.. 
9"m, Ka!ım.apa,&, G31aı.;. na.b yeJerin.
del<! m:.b•&ler ha ı rndtUp. Part< 
Meıtkezı gibi ;rerlerde f<ıpLanaralı: bır
likıer!,ı ld.,.. bey'e~A iııt.lıap et.
m!ı;Jerdir. Me>!kür nalı1-y6erd oğ'lcı!eıı 
SCJl"",.r.a da n..?:ımı'Je-tl!.eriıı acç1miııe devam 
oluna-c ktır. 

B.rlker 1 Hazirandan it"baren fa. 
alfy-~ı.e ı:cı:e~ir. 

Birliğe dafıil olan J,er An ;çın bir 
det"..er tutul.ocaktır. 

Bu dd:l'rlerda satın alınro .. ı için, 
T car« ve:,~Ieı:t ~r&fı.nd:ın her birli~ 
-. .>m ek .ız.ere 1 O aı- lira t ıışe M Ud ür. 
~ilğüne gönderllmı,ıı.r. 

Birliio ikayıt o'!mrynnlar -k kar. 
MSi v.e g1da maddeleri ka.me:terl al&
rr..ıy acak} ardır. 

Shıeması ve Ti7atroaunda: 

ZA i 
SUNGUR 
Bütün dünyayı şaşırtaJı. kim
senin akıl eriirernedi&i esrwlı 
hüııezkr.Oı>e devam ediyw. 

1 ŞAPKADAN 
Bir hayli çamaşır, altı tane ça
l&r saat ve demet dt!met çlçeit 

çıkar mı? 

s s 
Si-nema ve TiyatrOStn1da 

Her gece saat 21 de, Cumar
tesi Pazar günlen saat 16 da 

3- Çırak yetişmiyor ve yetit
mesine de /bugünkü vaziyette 
iınkiın vn1<. SOOeb:-? Bence mua
amele vergis'.dir. Bir usta; i:ıir 
pa4ron ikertiisi de d:i!NI olmak. 
üıre"' kalfas:•'e b' likte 5 kiş:rlen 
fazla olursa mu<.:ne!e vcıt;isine 
ve daha bir takım muamelelere 
üıbi oluyor . .Bu yüzden lıemEn 
hemen esnaf vanına çırak a'mı
yor. HaJ.bu'.ki t1k t:ııhsilini Ntirdik
ten sonra .tir takı.n> sebeplerle o
kumaya deva'll ı:ııLmcy\p de bir 
san'ala. mesl~ girece:: olan ço
cu.1<lar ":tur E"-'cr esnaf çırak 
almadığından burlar sokaklarda, 
evlerd<> ka ~~~ ar. 
4- Bir vilfıydte a>"ll-ı işlo meş-, 

gul ol:ı'l iki kıx>perat { olmarr'alı
dır. B'1na musaadc ed.'nıemeli; 
Zira ı:şte bir nünıuncs> dokuma
cıların ,k, kooperatrli vardır. Bu 
iki kcqıeratifin m-evcudiyetı hem 
halka ve lwm de ortaklara ya,ııı
larak kolayhklara en.gel olmak
tadır. 

5-- Bütün yurt.da m"""'1t ayni 
'branştaki esnafın mamulat ve 
mıfu:ıul!<:>rir1 bi'h=a ticaretin 
merk~i o'an 1sta1'.tıula seo.·ket
tiklerj iç.n İstar.bulda b:r koope
ra 'ifler bir\ ı;. kurulmalı ve bir
lik topta.ıı ~ perakende satsı şu
bl'leri açmalıdır 

İ<;t=al yucını leşki'atma bağ
lı olarak kurdu ~un:uz ~af has
tanesi• ni daha es.ıslı bir şeki dı. 

Bülend Hamdi EK.İM 

7 mayış keşidesinde 
k a zanı:.nlar 

Mi!U P•Jaııgoııup 7 msyıs çe
!kili§inde büyük ikr=~~·e k';ı.ı:a
nan talıhliler belli o!mağa b~ 
mıştır. Bu ı;ekiLşin buyillt i.kra.~ 
y"'1i olan 20.000 liranın yansı 
DOttyolrla sicııra 1:ıay·i Mclımet 
Dinl;e, yarısı da y ·e 00.-tyo'ı:la 
Ziuat Ban.kası ajans ımua-. :ııi 
Cıılııt Aklarımaz>a m ı:; p;yango 
bayii Hüseyin ~ rı •1iişteroken 
ald.klan bilete ç lı:.mı.ştır. 

10.000 liral .. \ >kıram:'Y<'lr<".im 
b:r.ncisi Bandı,....ada t 'mil ve 
tah!ıc;e .baJ'Tt8J'or11dan Rüstem 
Kı•vak.; !Miirte<:a J{,ro 'u, Akf 
Amak v~ NiYl!.7.i Oral adlı vuan 
daş1 ara çı.Jan.ştır. 1ı.inci on bin 
liralık i.kraın.-ver·rı birinci "" i
kinci pal'Çasını kazaTı ın tal;ııli'Jer 
Ankarru!adırlar. Fakat ism--Jerin.11 
ııeoşrini lsootr.<"Tl'c-kıt'<Loo. 

5.000 lir&lık il • y :n birisi 
lstıınbu'ca Be'\'Qğ'IL .da Bal:Xpa
zarında Tvatm sokAğırula 2.3 nu
ınıarada Cavrıl Gnvrird:s; ~·ine 

Bey<>ğdurıda B< I• "•Za"'nda P Mı· 
marada Karacli nfilu l ~e. ö l<ır 
rava; y ıe İstanbu'f'.l T"atr: e 
türbl:"5i ıır '"k No 2 <le R -c . Oz
ise c:ı.krn'!f>'tır. 

rika kendi eınn~~ rtlcri, ınüdafaa
ları ,.e nıüstakbcl lulrp planlan 

1 bakımın<laıı icopl~rı her sahada 
yerine gelincek \'e bir •Hındiçi> 

Hala ve 
hala Vişi .. 

• nİ• tecrübesinin tekrarl:ınıunsına 
j fırsat bıraknıı~ ac;.klardır, 1\İlı> 

kim, Madaı;askarın i~ali buına 
bir misali olduğu ı:ilti Martinik
deki müzakere ve Aıııeriluınua 
telıligatı da y:ne bal ve istiklhale 

(llatmakaleden devam) 
takdirinde b;Je sonuna kadar sila
hı elden b1'limamasııu -.e mfuı. 
tcm.Lekekrine çc!Ulcrck harbe de
vam et.nı3'n i i>lemişti. Buııa mu
vaffak olamımalüa beraber biç 
olma.ısa Ma<etal Peten'in itillak ı 
rubUJ1a sadık kalmıL>"l»t ve biıtiiıı 
gizli, açık imkanlıırla kcndr.<ine l 
yıf.d.nı. etmesini i...;;tt?ıu:şti. Bu .da 

olmadı. Fakat, bilhas'i& şimdi in- r 
gillcre ve Arner;ka ile Jo'ransayı 
karşı karşıya ~etiren mtnfaat ha
diseleri vardır. İr.giltcre -.e Ame
rika •evlrulccyşi değerde olan ve 
k•-ndi müdafaaları ile alakalı bnlıı· 
nn Fransız bölgelerinden istifade 
ihtiyaeı içiııd..tirkr. Eğer, Fransa 
anavatalllndak.ı magliıbiyeUne 

rağmen müstemlekelerinde ve me
sela Afril.ada L.alarak harbe de
vam etmiı ,-e Anglo - Saksonlu
ğun müttefiki olarak kalmış bu
lunsaydı bıı ihtiyacı gödermek 1 
her vesileJe bir mesele hnlini al
mı) arak -.e bllhassa Fra • z u:n. 
d•çinisinin eld..-n çıkması ile Ja
ponyanın U7.ak Şarkta ka:ıandığı 
mıın!bki) etlere l uı açıruyacak
tı. Jo"ukat, t.;Jhassa ~tare ·:ıl Petc
nin Laval"e rağnıe Mihver - De
mokras.iler men!. ti r'nin çarp~
ması arasında ıarnf,ız bir bal al
mak iste);şi hem kendiı.ini rahat 
bırakmanıakta, lıcın de :Uibveri 
ve demoliTasiyi bu mevzu üzerinde 
nihai neticeye visıJ olmaktan alı
koymaktadır. Şimdi ne Almanya: 

- Fransa ~leıi'r .• 
diyebiliyor, ne de İn!Pltere ve A
mezika: 

- FrnM& lıi%deııdir •• 
dcmiy-e imkan bııluy-or. Ka~lı 
rahat.•ızlılt da Q başta buradan 
çıkıyor ve her iki tarafın knfasnı
da hala ve lıalıi biz • Vişi da.vuı•, 
•Vı.şi mnamm•sr. halinde sürüp 
cidiyor. 

Muhailak ki, İncillere Te A.ın&-

ait tutum bakımmdan yeni ve 
kun·etli bir delildir. il~ şüphe 
yok kl, Marti~'k'de Vişi komiseri 
ile cereyan eden n1üı.akt"re bir şe.

kildeo ibarettir. Vi~i"nin ıııenli d:ı
rumda ısrar etmesine karşı dahi 
Amerikanın d~-diği ve istcditi 
yerine gdccektir. Çünkü, evvel:&-

. mirde f'ransız ..C.ntı!lerinde -.. 
Martinik'de Vişi Am~zikaya kar
§I birbir li"Y yapabilecek halde 
ı!rğild..-. Ancak, AmPrikanın i !e

diği ,-e diledi,'.:i yeıini bulurk.-n 
Pelen - LaHI ne yapacak ve ne 
yap caklar?. Y"nc l\lilı,·er - De
nıokras.i:ler ırasında 1nır ınÜc•· 
delc!'İni hız!ar.dırao rohe.riıu stir
dürüp '-'"derek hlid'sclcre oıınu 

nıu silke.rek, yoksa kc'.lıl:•inc •çı
lan kollurd~n b. "ııc ır, :ıtıl. · -
lar'?. lltı~.l \e lıftİ41 iı· r.d .... n tikTJa
JTl'Yan ıuuamnıalı ı ~' t , i~lc "~ 
h~ ı 

ETE!ıf f77ET. BENiCE 

1 ~?:~a t~~~~a::ı:, 
!~ lır. Bir ~ lom:ya Fonnüı:eri oe 

ö~•lımet şıa.r"J:vr-c satı!•yer Gö
rüşmek !çın hergnn Sı:tıah .,._. 5 
füi 7 ara.oırıd> ~t-u B'Gyllk 
Ba,.,-am ~k No. 44 S. Korolk"
viee- ""'"ı:aC;il;at. 

·r o ZLU m" 
DALILA NIZ 

Yıkanır, bmi-r yapılır. 
HALICILIK TÜRK Ltd. Şlli. 

İstanbul, 4 üııcii Vakıf tıaıı, 
No. 58 Telefon: 2.19ci7 

B u G -o N mı:::mııı:ım:zsamııı:ıı::m::ıtı 

TAKSİ Sinemasında 
Yeni ve ~örülmemiş 2 büyük film bh-dcn: 

LUPE VELEZ Katherine 1-leelıurn 
ta.rafından Oj'OO:IUlUŞ tarafından eyıruınrwş 

•• 
O/düren 

AŞK Zati Sungur 
Buna benzer daha neler nekor r İki aıııWlı: lı:lbkab& ,... n<!!!f• Fiknıl AŞ:. vı. fa-as fih,ı.ı 
yapıyor... Şaşmamak kabJ ı \\:ı•m.ı=ıa• Buı;ün saat 11 de tenzllath matine 

Karmelita 
Evleniyor 

değil ,-~~~~~~-~--~-~~~~ 
Telefon: 49:169 

Gi§eltt hergün saat 13.30 dan ( 

lrllllııııllll~lti•"bmarllllleamlamç•ık•tulm ... :mıı~ 
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ııır•1• çıtvi.-en : &sKENDEa F. &EKTELLI 

Hartman, altın madenini işletme işini konuş
mak üzere Bek'i ak~am yemeğin.c davet etti 
;ı: ita.-: :IGıtı.. ~..ı t e ona ı;C:mt J 
v~·rdi. 

Mıı.r!: 

- G<>çnı •. , ol<un,. ?.fi:'.u Bek' cl'.,ye.. 
tci< lh1t.ınr.ı ..mlu. 

ıı.oıı: mü\00&$lr gil"lın<l~. 
- .r-kl<tir edeo:Ln Jfr tırl.ı~ at.. 

l tt.lt.. :<"Çil. 
- S= c 1 bir .An:ui:<:ıl.,a bli;"lô: 
~r~ı ı:..ıt:ıl reva IQ..."\illcr?, 

Beilu blr halı.llı.a,llt. liü.:.,.r..et 
ı.. hlcll<:rtın~. y~. »..'Ilo in nool<- 1 
t.1J a :tl.raz e"ılll.l,Jor uru a.ımna, nih.l'Y"clt 
beni lll<'illWı: budu<lu ~lllda k•ı:rr~~ 
l.Jır m"°'""'1ıllJli ıı<ıı tel!ıkln ~;m • .ı:ruıc 
t: DammJ.l t'den4ab°c. 

- hııe.~ b~ mc.;;,!edo çok 
n iltoaa>ıp d&·=ıurwr. I>en bı.:ı:.u e i
d rb .. ;i g;.uu..,yo.rurn. 

l arıanııa Jıiıtı .re,t;.,thT.<>lt ı..ıedl: 
- Bı.cJn iio11ci tel iti al!nlo'a t:t!1. 

c!J<..uı:, <1<>"1 mi .ı.Lstu Belı:1 
- Lvc-ı. .• 
11",,.,,•n ka&anlll ap: ~ı .. a:ı: 

dme bıınimoı çıkardı: 
- Buyur.ıan.z.. •• 
~ <loiarlan 5'll,Ydı: 
- Tc,cl<ıl<Ur ecıu:m ... Uı;ilııcl takl-

cı Li ne uım:>n aılacııgım 1 
- O<; sün .oonn. •.• 
Fravl&)'io arı 16-ze iDı "'ı: 

,_ Ncd!:r o? 
- n:r oıt:n nHıdeni ~,ek ... 
- Fakat buna h.. Cır.etin nıü:sd'ilde-

oQnedlği,l1 bil.?yonrunuz! 
-·Evet .. mar.a, bir çok k~ler btı. 

!~ el altın-'l':.:n pek ~li !da.re edil'or .. 
lar. EJe- bana pn:i:.ı:ıı. eders!'tli!, eli .. 
m:ıı1 al:.:!ıda bul~an bir &?tın ı:n .. "<!e
nını:!•n çok l<.o.ay jp+.lfa e edeblliriz ve 
k~a ıamond:ı çok ıeııc n olı:rs•ınuz. 

Bek, hi~ umııwdıgı b'll tulif Jnıııı

n.'lda \ıftedUtitlc d~ .ektq b•ra.ccr, 
i~k' :!i reCdcden:edl: 

- n.yhay, .. Daha mosalıt b;.r .uı
mtı.nda Cu t.ı ü.zerlndc l.unı.:~Rbii..iı·.L-:. 
Z,T..n~ci.~.i.~iır s ., bu a:t:n DJAdaıi, ~ ... 

~ rınde iılUl:r birlikte ça1ıs2:1Jli!riı:. 
.!Iaı1ıuıan:n g\)3.le:i ıııkl~dı: 
- Te,ekkiir e<lcrım. y..,,zn akşam 

l>j.>e yem• e ııeleml'Z mlııiıw.? ll•p 
bu-' kte htnı Y'--mc-k yer, hem de konu .. 
turdW<. 

- ll•:rlls7 ... Gellı·i:n, -

* B<I<. crte.ı aJ«:ı.ıu !l'•nı.•ite &•lm'k 
iiezr.,. ik!ncl beı yU.ı liralık takeit1. -
letak ,.az2ıaııeı!cn gU'.I. 

Fra.ırl•Y,n ~I w.lşte<t.ıe tonlu: 
- B\1 alim modt-:ıi l;>irule Boll:'\cn 

naaıl ı:ı:r yardım mnuyor.>llnuız?. 

- Onu ber:..eo A.merllLa\J:l>rm. adıı

iLESABAH,OGLEveAKŞAM 
Htt yemd:ten sonra g-ünde 3 defa Muııhızaman dişlerinizi fa~alayuıız. 

KAŞELERi 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

Ve bütün ağrlları derhal keser 
Sılıhi:ye Vdıüetinin nbsfıaı haizdir. lcaıımda &ilnde 3 ka~ alınabilir. 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
- Ne :almlll bu, en.lı'.e?. 
- Bir ..ı~c~ mesel'!<i, .• İ:ıl nıı biUr. Millıeıırt!3 Kupet'in mMıe: yo. s No H 

h.-'l<!"lri altın ınadeıı.inl ciı<lica pek ~ • : • No: Adı ..-e !IO;Jadı 
- .M.ir.ct B<ll ııı biz.dm .:ıa""ıı ııııs 

_y.r?. 
lııf)eld>llir.iz, 

- ll1tikerr.mel bir tiltlr. O da ı:ı<..ı. 1 
- :&l'e! ... 
Deli: bu ;ll.plıeli muhavo,..,.ı 

W n•k lôıted!: 

'&btık zeııogin olmak isli.Yor. 3 
ayıtn.. - K~> bunu dı>:yar d~ 4'.rnize fll>. 3 

eeı olmak !sterse ... O ı)roan da Kupc_ 
4 - 'I: crule..'"den blrlı:ln alacağı. Ben 

ud..>ce bir velllllm ... B:ı:Jka bl:r .ıoıuım 
)'V, Mt:lt 

:Be.ır. p ra!an ~a1arllen. cs.ç ltadı:ı 
90?!dU 

- S>.;il oidı~ktan ıonra. ı\mer,itaya 
pınıeJ;:ıe bit ınabı>.a- 7ok de.:U ıııl Mis
le· Bok? 

- Evet. Bit m.ahzur yok. Fıikat ben 
f lt Mmillııda kalmayı terc!h e. 
•7or vn. 

- Ne it yap•cağıııızı ooraıı;.;: mi• 
,. ıl?. 

- r:caret h30'alu:a aW..C•f-.:m .. 
- C<k U•tlı, :ırlı bir ış, 
- Henm hanı:! oah•da ve yap.ca-

,..,,, bllrıüyott•U. Faklt, muh•lJt<.k o
lsaı bır şey varaa, o da tlcarete 3t:J
Jnl)a -..-e bir par-. bııt.Ailreılye me -
bur icaJMŞnndır 

ll<ırloruı."l gcı!tımsedl: 
- Sizln !ı;ln ço:ılt lti.rlı b r ~ var 

'"'· bılıı:cm ki ) bili.r m ... bı~? 

tin bcsal>Jlll ııöıi!rilı. 
- Yani 5Ldı:lnin yanına ıı<iaCBl'lri:t. 6 

d.n~k iotiY')ı'SUIJU7, de~il mi? 
- Şüphesiz ... Bu, her ıaman .oe:nln 

oclir, Marl! 

8 

1 
t 

- i:ıi amma, ben b;,-inci6!nln ,,,.,.._ 
uı;yetia.dm kuNu}rır.k içln 111üslwruın 9 

old .m. O zaonaa beni baııci dlG kurla- lO 
rablli.r? 11 

- Şak::,ı b• k. f:;r. Kupa-in seı;!.. 12 
1'i k""""lı: •..,~·"her z.: m.Ul ellndeWt, 13 
O. ö'ekl ıtibl k11rnıız bir ada..'ll da de. 
il'ldi.r. Ge.:e ıt!Jnd:iz. !çer .. Sa•·ho51.ın 14 

b:xl. 
- Altın madenim!•n ~:roe ır.o~ 15 

ç:!tar ti:lece: 1 hl u:ncy r mus-unt· 1 
-- Şünhes~ • 
- Ya n :c ı ~ağındaki nWC'~'-

ı7 

16 
let7 . Ouuın nasıl kazanac:ıÇz7 

- Gıeyet K J.J,, Onlar y.,.ı; ~1- 10 
lerdü-. Senln UL.:ılüır:Etn o!duğt.ınu t:ö- 20 
rr.· rıeroe. DUa tapa.rca ma hil.nnet e- ) 21 
<!e r. (De-. =.ı Var) !."J 

-==T=ü=r=k=D=i=ş =T=a=b=ip=le=r=i-=-Cemiyeti-1 ~ 

NiZAMNAMESi 
26 
Z'7 

K.ıdd.e 1 - Tllıi< Dit..a.b1p..lft-! Cem~t.ı ( ı ()....X-1941) ta'r'l:.inde t'Cc!e >iJo- 23 
.,lurıan rr•D&t tahtında ~ül eln ştlr: 

11) Ausı ıbeyn.lnde bi: nıbılai nı~d.en;-1., t..nvun \C m!h;~d~ tftnin et. 30 
aekl~. 31 

12'H Sıı.lib "i'or&ancı .il Po0& Ç, BalıJıcı=r No: 3 90,00 
1J82 H. SeJlm Aroiye Hamdi B. geÇ<il U/I ~.15 

206 Awam Autt,,~ ltuma«ı Kefe ll Han 10 

Raıır.dl B. r-çdJ 23 

1,1>4 
7,84 1283 sın- Caııiıı;ı E!<l!ııtrj.J A. 

l36G Nuri Narin ff Mıu:,tt:tr Terazi _.. kilo ıma:; ~ıl<çı S. 4 11,H 

Ku:;r,;ulıı.r 13 :ljl,06 46 İbı ahim Uyar BeıoJ:ı•r 
ii8 :Mehme\ Sır!n ltahv l Alıacıl&r 7 3,1~ 

68 • • 
60 • > 
~o > • 

1384 R"'ıf Eı1ı:ln 

707 Mus\a!a B~ 

1537 Andio MU!'>!.aıı 
1313 Halil K<dbay 
1314 

140 14 r~m Becln:r•n 
13J5 lIUI'$11 

174 :ı.ı.;mın Aba.bolu 

899/l Sa<li Sor.et 

2:>5 Ya 1 

348 M'-'lı'llet Dediç 
106 n k.ıı ~l Ancı 
207 
'iOl 

llSt 
1214 

12:?3 
1223 

Bernar ve Yas>HI 
Koça ve Nef"°e 
Yasef KO'llll1ly~ 

• • 
lW Fehim 

c 
il 
> 

lı!obDyacı 

:Fan :ıa Jnı • 

lt.ıMa.;tyed 

Tnzı 

• 
• 
• 

• 13,c.a 

11 .U,56 

69 es,1a 
Er.zaı< ml:barı c,.dd!"Si !!{) 

camı sokak 40 

81,CO 

'Jı,77 

Eaın~ton b.ı.n 33/ l 2'1,1?3 
Müno-vver ban 20 No: 2•1,50 

Terzi Sıütta:ı O<lal r 8 No: 1+3 
1,00 

21,75 
47,67 

21,l!O 

11,00 

Sa.•IY.1 DaMacı ban 2 
Züccn-:}yeci Mmınut.p~a 150 

Dolı:ıı.ıııa lır..alaıbaıı«i Mo'ataşı eok. N. 20 
Kahveci Ketencileı 30 No: 
Şeker ardjyeel Salı Jnc-" ban cad. 27 No: 
Mob~aocı 

Muaaip 
Yün Js>!lı;i 

i:,ı.<:~1-eci 
Man!.tatura.cı 

Camlelt im&ll 
Rapli;ye mıaıı 
Jl;ık,; 1 

'l.'rı ot.al 

• 

'!lrza:ıt.. arı cad.. 20 No: 12,67 

Manruı:.r hın 811 !!il, J 

Rwıpa.a c..C.leoi 110 No: 2,81 

Mahmu .paşa oo<l<ksi 64 
K~eli halı 130 

Süruri cami sokak 41 

]5,39 

O,!J 

4,09 
Boca han sokak 17 1{0: 72,GO 

Süruri Tü.it ocağı cad. 23 2,27 

Süruri T~rit ocajp el<!. 55 21,27 

> • • 03,ll 

U!,00 
1,03 
6,21 

1,58 
2,21) 

5,~l 

3,15 

:ı.~ı 

8,11 
13,0J 
16,2<) 

0,56 

4,99 
4.90 

0,28 

-0,20 

~as 

4,3'3 
4JW 

2,33 
Ct,.ıı 

4,il5 
O,W 
3,09 

03 

82 
14,'10 

,:; 

4,Z5 
12,62 

e.~1 

3,9~ 

3,26 

10,14 
16,29 

•o.oo 

8,11 

e.z~ 

2,97 
8,2!! 

10,JJ 

f,10 

041 

933 
1133 
838 

• 
~o 

940 
Olu 

• • 
941 
wo 
PU 

940 

933 

933 
936 
9-11 

941 
941 

iQ 

942 
938 

933 

938 

&.8 
933 

• 
• 
• 
• 

b) ~eıııı adı ('l'ilrlı: D\it"bipleri C<>m.ı.reUJ <lir. i\1~11:'1.l Ce ''1ıloğlu E- 1 3l 
lltıba Od""1 huısusl .ı.ıre.ı:r. 

855 Oem;ın 1=.<.1 
Yenicanü Ab:ıcı1ar 20 

Alncalıanıam Barna.tcı:ı U,49 
caıo 31 No: 

7,32 838 

c) Ce-.n;,.ft milessls ~alan f\ll'J !Xlır: 
Prot. Ktrz.un Esat I>ev!-im: Adreo: Ku?t>.:lJş S•nş So!c. No. 81. 
Prof. Ziy<> C=al B. Abo;J: Adr ... : F3"h A1tay Nn. 9 
Prof. Suat i.mall Ginkan: Adr.,.: Cağa*>zlu KIZ>lay Sok. Kar.:!~E Aı:ıl 
Doçenl F!';'!ZUllah Doğruer: Ads"s: Erer'.ltöy Cad;le B-:ıst:ın Elem Et. Sok. 
nıı,ta<ılbl Ncrima!l B'11'al: Mre.: La.e Mesih Pao;a Sok. No. 62. 
~&:t.1 F••id Raınlı. Öker: Anre;: İ.;tı•cl,i,: Cad. P'..,.meci So!r. No. D 
Dil;Lal::ibi AlJ A>nli Su!al: Adres: Anka-ı-a Ca<I. No. 71 Kat: 1. 
Diştob!Ll N~ İ:!et Bede Ad""': T ""~t SilrnlJül &>k. 
0.-fab:bi Haın İlyae Alıt>en: Adre'O: Aı>'.<~rn caddesi. 

33 

34 
36 
30 
37 

ç) c~ fıta.lannın bay'et; umum'y<61 koranna mulı.t..rln 1!1"1:ilil:ıatmı •l 
- •c ı...:ı.,, e\:n<!lı: ıarU;vı.ı m<':v"..l •illl!ıe •=imek. 42 

d) ~ı ;,:ımı.m'yC'Il ~'"1rirı<: h;\d'1?1 !cmıt >"e s M k"a.!r•aa,,.;..,. ita <Y• 43 

4i 
e) M~ltk~dan mı..'i:~cı muavm"?t ela.fuara ı.oz&.!i mu~\tn<?t e,rl.t.nıd.t 

45 
~re t;nıma >cvbkan b:r tuvün 50<!dı!ı lc:ı'<il e!n:e tir. 

l.1"11de: 2 - 4~ 
a) F.ıı ve m<oleğ• mll'.c.lll:k lt!Uıp'.a.• ve hc>r nevi r ~! me...S.ote ve J•l'III;.. 

)'eden m·.IT~<ı> blr mü!alr;ıl;.;ıre tesl& ;·e eslleCe a!I ı.:.ı:..pların ten:o.ıne ve 
. 1. 

47 

46 

165 Eı:t.or K•mal 
ô99ı2 .ı: ... Lşon Lcvont 

5 .Abdiı.llt:ıd>t Gılırttı. 
807 Ahmet Tul'Da 
497 Nesim L~ 
627 
537 • > 

1270 i'•t.ııullah Nam 

1270 

1Z52 
• • 

Ser'"'hı OJ!. Yertıam 
3.>3 Salamon Bolıor 
781 

701 

\as l <;obl\.ı<ı;:. 

.. • eotidos 'l'ı tki<>!. 
'lUl Z!ya Kv,~r 

H90 Agop Suat 

ı352 Orner Coır.e..'<t 

1345 Fdmtl Ö.:)er 

1343 Sainl Kalır«~ 

11'.anıfaturacı 

TeI".J 
}Ia:z.ır elb~eci 

Manilcıturı-cı 

T~r"i levaıJllıl 

• 
l!an!fa tuneı 

• 
G<im1tk d!k1c'oJ 

Mal".mu4>;u;n c•dJosi 13l 7,42 
> > Uı2 15,:;4 
Yf'nkan:i avlusı..ı. 15 7 ,19 

li<ılla Toş aokok 32 52,!12 
Camc~ı hau hila 2'13,91 

• , > > 7,30 
Hanld!bey l:f'çldi 13 64,80 

• • 
Sarıoil'u han 

> 1,95 

13 10,00 
:Puatu-:ru:ı. ve peJ'Oi-rci Saıbuncu han caJ Sl 12,37 
ti>!u ve &-o!ıı :Mesadot han 33 H,20 

Gi.imlelt:t;! 
Avukat 
Ter· 
J,fo!J. ty a..oı 

A'hn 

Ha ~pl-ıJ han 
:ıı.ıesade-t han 

Fındıı.lıyan lııın 

ır~~!l('iler kapu. c. 
• • 

34 65,14 
16 41,40 
32 11,78 

:o 81 00 

G ~0,41 

l,4!! 

3,ll 
l,44 

10,53 
43,71 

1,48 
12,96 

0,39 

2,10 
2,47 
2,84 

13,03 

8,28 

2,76 
16.20 

9,00 

23,59 

3,00 

26,46 
ti0,93 

1,82 
32,40 

0,97 

5,25 

8,18 

3,IXI 

41,40 
3,44 

20,25 

:0.20 
63,00 

1138 
9•0 
838 
94.l 
940 

&40 
94l 
9-i2 

&42 
941 

Dto 
P38 
942 
940 

940 
941 
940 

tıı .Na=l ,... .,,-,e;ı <kmk-r \e kıın!e •.W..r •ı. 
<) M~~ mll~eallJ< urul;;,:e •C\'(JJQ.-ı b'r rl....ıe, t ni,re "°"' . __ ,__,_ Yenic mt Ma '11: f\Jbeıti miikel1f'nern .• den ,-..>karıda kılın ve ti<:areı •<k •r. ,-az. ı r. "enerıer terlci l,;c:ı.rel elıtikkrl ve 

~re.re.~ .... · 
Yt'Di a.dreslerrJ de bik!l=edikleri g:!>I ~..l!uı':ı se!ôh!:f"t:i blr ~'""" de g<meııo em :'d.J'. Yaı>ıJ.;.ıı ILr:ışlınnada da ln:lu-\&~tara !:<111! e)'lemek. 

..ııı Meıılei:'n her ~lü huk ·n,, ıııu ıııa zımuın.uı i.iizmı geı..ıı m....,,u- I naın;:.d!kl<mndJn lıJ.uı.!&rındu y;ıııılı 1<=n·;, b::lırıc11, hllva ·ıe zs.;:r. vc:ırUer.:C k<>.,!is.Yo:ı k ;arlar:nı havi ilıbarn:ımekr 
~et! irae f')lemek ve l\lbeler açmak. ~ • .. .ır. 

e) Dıtılo~u ıcr•:ri '"'-'>bet eden müt<>abiı!p'e ~ i,c,-a,,' t.ı.~a1'et'.cn meu'I , Key!':lrl :w.ı:ı yılı kanunun 10 ı;u:u 6538 

eot>ıru mı mal l~ h~.ele mallı.mı. ita ~lcmek'. 1=======~-~.-~-=-c..======"""=========="-'-~-~"'-~·~-================ 
C"'1llarctln '".i Idare Hey'ct, Aza.;ı şunla dır: _ ... 
(Reıo: Prol: Dr. ~ya c .. r.!B. B . .ı'.k607), ~ ınc Re:..~· z • O,,ğruer, l!ı .l 1 h _·; ;.:-.~·'."'ıı· ,,,_. .. : -.-. --·l"' DO YOU SPEAK ENGLISH ? 

nıpor'.or: Prof. S ıaı Ism•ll Gllr!;..ı , C'!Td Sekreter: D Kemal Y c<', 2 !nci k~- 1- · --·· "7\-'' . b. · • 
tip Halil H •• reom •. a Müı!ı.; Q: Dt. Neı"rnan B"'1·a' I<lare .i dürü: H . • n ~ .. Z···O lngı·ıı·zce-Tu··rkçe Lı0san Mecmuası 
~.s, ver:ı:.N&ı": Nihat ıt.:~t ~rk.t!r. ~ .·• ·... • 

- -- ---------·-------·----·---- . . 

Satılık Çam Tomruğu ve 
Meşe Direği 

Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir Amir
liğinden: 

~ı.et Onraa l~""t nü 'f- r:ev:Lln n lJo!u T&tav:ı dfl[>Om.mda trııeTı:~t 
.. ıı"" metreJtup ve c7:Zl• D anct.r'Pküp mt.;R.d.ı .. u -c49li> adet onm tomrrı.ıtu, ve 74 

ır ıp .2,8> des :n !rrkı,.p rn dı t 239 .:.ck·t ~ d .reği 22.5 942 CW'na gi! .. 
ıı • H de aç;k " • ıtıT.:ı ><e s:ı d'-<:<lltp. 

\: rr ~ " 1k.ler ~st:t\ Linden o ı. y~p .,Yeni ket-i.eD. \<e her nevl kere-stc ıu;.n.. 
e fl ve mt:",,~lcr Ce genu "ğr18inc yar~J an~r mevcut olı.ıp ç ın tooll'uk.. 
beher 4.rel<Uı;O 'n mWı> .. <nen bedeli <.lO• J;;·a ve me, .rlü. b<hcr 
ır ı.ı •ZZl ""'r.ıd·r. 

a r &!kan 0•"'3"- Urr.ı=. ~ruo<OriOt'J f-t·oh J V'! n 'u<h Orm._n 
<:~· r-ge Y.1Jdut"'J(J:·~ri. Adap'1z:lln Orma &.ıt;e ~tl.Ci • DJ.zıce Rı.. ... ·.ir A:rıi!-l.i.ğı.. 
ru e ır yıcrJnde öri.Peb: 1 

.... 

e- ~rıll ~ 1 5 m· • ttkt•a. k:ı 1 - ~. 'v1 
... b 'M.~ J-,ı 

&t ' ~ - ~ t-..J: r~ f .1 l. f,)2Ü{> 

17 Mayıs 1942 , 
18.00 Progr::,m ve Mtmlt'ktt Saat A,. 

yarı. 

lL ,J Miıı'llc: Radyo D8'1S Ork~I. 
18.4a Mılzik: :.ı.ııı.e~;f •lc.anıl'&l'J•n j 

Ş=llkılar. 

19.30 Meı. eke\ Saot Aşarı ve N•u ı 
Habe· <t 

IQ.15 An a a ı = Af. KO§ıllru:J-

ca.ı:. >nın h:ııırladığı deMk!r, sati~!eşll 

: ~'ICkr ve gü.zt.1 ~ia"ı.~e.r \."ardır r;er .ç, ihtiya.r her 'lfu!lü okı.orucı.ır.un 

itvk.::ıc v.:ıraef:lı~ı bL· mecmua. İngi;.cizçe ögrenil:.ek i::sU)"'<"n.lerin en büyük 
yardı..:.n~ı. Fl:ıtı 5 kür~. 

lzmir Defterdarhğı ndan: 
r11n ı ... cL~eıe 1 İznur Dertcrd :-1 k Ph\h:ında y pU :ın kalor'Jer te.5l~•tı.r.da. k'Jlkıulacak 

19 55 ?.luZ..: • Fra z L! .... 1.'.Jn Es-crJ.crln.. 20 O y'rr11i b'n lira muhi:t.T.men k.y.n:et e .,maben~ 21 5.942 Çars:ı?Ii.>a güı~ ı:a...ıt 
<len (Pl) \ 15 de pa.za,..IJk:a s:ı.tı."'l ;ıl:nac~tır. BL1 1ş h ır.da Jtf' 11 v-e caMrı~'lJC hn &un İz.. 

::o 15 K rı 1.on (T m \:e n.lk ). tt1 r 1.ı.ilJ1 En ~[de Y...!J rl L ' U'-l 11t:bi r. 
20.30 M ?.ek F s Jl.-y et. Kat 1 \em.iıı;l ıll&' brdc!.ln.n % 15 ' • -.ermd n •lınır. 
21.00 Konumıa (ZJı-..ı,ı $3&tl) T2uplerin mu&'Y)lt'n Gün ve saatte ten: n-t'ar yloc ve d>t<r wn.iMe bit\il<.<.e 
2.1.1{) Tr ll - ı;ırrı..,g:ı Alıcsı. İ• ' r M1 t }'ml!« M d' .Jnde n ika ~ıı h.oıuil..i)ı'ua muraca.t.t e~kıti U&n 
21.JO .MJ~: Ke-ma.a ve Plıı.'l o KOıllı- o ı ur. c!>SS<!> 

a<>rl. 
!ı2. 5 M D ........ ?ı4\,ol.M b ('ı= .) 
Z2 3\) Me·r leift>-t ,;;.J.al Ay;ırı. ...l\j..ını 

t!•her1cr .. \e B "&"a 
2%4Z Z2 ... :J , .. ·1:-o.Al P:'f'~, '· ve l{a 

Belediye Sular idaresinden: 
µ :ı d~ ı!lnU ~t ır ı~ l7.ı..~ .C""?G )'f'~~ !J1J • ..;ın 

L" .;,u;ı: Cır'ıtu'l ~. ""~d ... ' 4 -Jo l' !J <:'>t:10> 

----- Tarihi Tefrika: 91 

Ehlisalibe Karşı Kıl ıç Arslan 
Yazan: M. Sami Karay el 

Türk dayağını yiyen imparator, 
Avrupa Hıristiy anlarına f eryatna 

meler yolluyordu •• 
lı.ısnu ıle Ko.nyaya ve Kivle ara
.smda ;):ör ~ki tuttu. 
İmpara1ıx Manuel, Mes'udu ta· 

ld,p ediyordu. Bu suretle Rum \J:ll.o , 

dusu on-ta.kını boGaz!ara ginlıiler. 
Rum askerleri Sultaru.'l '.!ı:açma
ıınd:ın ve ~lmcsiııden oesa1-et 
alrn'§lardı. 

Sultan Mcs'uıdun hırp Uibiyesl 
bü.l.lıürun bıışka .iC.i. Kl!lldininden 
çak fazla o.l.m dÜ§nlam !çcıilere 
~kerck bınm~ktı. Nitelüın de 
iböyle oklu. Rum aokerle.'i tıu dar 
bogazlara ghılıl<.~ K'tlııyaya ayrıl
mış alan lilı.ınci kısım Türk asker
leri boğa.zl.:ırcUı Rum askerlerini 
bastmlılar. Rum a~lwrJ:.eri dört t.:!
raitan sarıklı. Vaô·3 clkri m:ı.. 
hinıd.i. 

İınpara1ıt>r, ordl.l<>uııun bu ikıs
mını kurtarmak~ ıbtl.zat bcğa:r.. 
lam ık.adar acıkubnıya mecbur o.ı. 
du. Böy k? olmakla 'beraber !Rum
lar ma,iıl'Up olıdular. İmparator, 
Konya)'l alar.m derken 1lıoızulr.li.ı. 
Sultan Meı'ut Kon.ya ardına sak
ladığı bAı-inci kıeun askedcr'.ııı.l 

de yanına alarak İmparatoru.'l da· 
ğın.ık kuvvetleri üzer.ine yii!klcndi. 
İmparator ill'duııunun tamamile 

yayılıp iş göremi:yi.'C<'ğ"in! görünce 
toplanmıya çalıştı. Fak3t Türk
ler tclcrar bu toplu kuvvete de 
bir ·baskın yaptılar . .A!z. kalsın im
parator eıı1r düışüyordu. Güç bal 
ile canını kurtaralı 1di ve, çok az 
kalan maiyetile İstanbula kadar 
ri<:'at cd>p .kaçtı. 
İmparator ve maıy-etini Tiil'k

ler, l.stanbul ağzına kadar lıoval:ı .. 
dılar. Ve Rum ordusunun mühim 
bir losınım kıl:çtan geçirdiler. 

Türk d.ıJ ai;ım y;y.,11 Lnparatıo!', 
Awupa hıristi:yıınlanna iecya tna,. 
nıcleı· yolluyordu. 'l'ül'klere karşı 
yeni e~ilisalip ortl!llan miyordu. 
Avrupaya müteadrl;'t adomlar y.ıl 
:tanu.t.;ı. Bun~a;be,abc,· bir yan
dan da İstanlıuldu yenı bir onlıJ 
hazırlıyoıxlıı. 
İmparator 1'fonu !, bu scfcrld 

h~reketindc K<ınyay.ı kadar g~ 
§ehri m whasara ve zapte<let.-ek ti. 
1-'akat iıu tarek'!tlerin mü.~kıil <ıJ... 
duğu.nu gı;rcn inıp~ıato:ı..· SULil3 ta• 
l:p oklu. Sultan Mes'ut ıle yeı.>tıi.r 
ımlli &k.dr·ttı. 

• •• 
ALMAN. FRANSIZ lill.LİSALİ:Bt 

Birkaç senedcn:bcri Anadolu, 
.Al';ıı Mukaddesi müJoiaa için şar
ka giden o büyük hL"İ~t'.ıyan on:lu• 
larının mürunına maruz kalma
mıştı. :Memleketi iç.inde kapalı 
kakn Sultan Mes'ut, ya istanib'.11 
İmpararo:'.'ile veyahut Fırat civa
rındaki Türk Elmirlcl'i'Te muhare
beden ba.:ıka ll:ıir şcrJ le me~gul o.ı.. 
muyordu. (Uria) Frauklann şaıık;. 
ta 'laL.k oldu!tları t:ll> müstalılkem 
mevkilerden bin iıdl. Miilııi:m mü!· 
haiıatı vardı. Buraya Kont unv~ 
nlle Julcn kumanda ed>:;oodu. Mu. 
aulda ycrleşır.lş l>ir Türk .sülfıle
s!ne mensup ola.; Umaddti.ı:ı n;ı,. 
mında bıir EnıiT, .Frankların üw
rir.c yüklenerek Urioyı zaptct• 
m,,-ıtl. (H. 539) 

Stııı;yedc bulunu.~ lıtitiin Frankı
lar Urfanın riyamdan nıütccssil 
oklu!ar. Urla garp hırı'1t.i:yanları
n..ıı bir mesnedi oluyordu. Bu ha) 
üzerine garp hıl'i'stiyanlan t:ıılıruc 
edildi, 

(Drv:ınu Var) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ır ... va B~r1~.ni ıbt!,>:acı ıc!ıı clOOO.> çi!ı yJh erb39 totin1 p z rlı.kıla tı., 

alıpJ.caktır. !&".ıe.lJ.ı~r k t't temJnat 1ııtarı o!;n c1950.> li.rayı B:ıkırecöy Mu.lır.ı::.üdur...

l ;,,e ;ı-atıra.ra:C nıa.ıctıuzları iie bl ıı .. te 21.J.942 P\!I;e:mbe gUnu '11ll1 11 d~ Y<:• 

nlı>0s1elıanc kaqı.sında Blıyük Kınac yan Han !kinci ı:at No. 9/10 da Hava ::;.,. 
tına'ma Komis,r>Guna m!lrnca.atıan. <5inH> 

İzmit Deniz Satınalm Kom·sy n da • • 

Bina İnşaatı İlanı 
l - K<>~lt be<!eli 1:?327 Jlra 29 ı..-uro~ ıın ib"-'-el oluıı fi'(ı.?lenleccl< b'J' m.ılınlt:t 

mça etı!.irllecclt bir t"!'1~ 1 ıe eviıun bıpa~ı zart u::. L:>·le cJ~l*-J.1JCsi, 1 Haı.!riılı.. 9tı1 
Paza.t'tc<i günU sı:aı 15 de b,.\ı;f.e 'l'crsan. kap il!daLi ~ıı bln "ınd:ı yapı.
la<: k~ır 

2 - FeD1'1 ve hU!!u.;l ıaı1ıı:ı.n:c'crl, pco;e \-.:' k'-',;'i'• hu gi!al Cı:on\i.<;f/'Ontla svnl• 
lebt!ir. Mu~~-ı iemir..a<tı 924 lir~ G5 k:ur ,Jtur, 

3 - İırl.ekli!erin b1 ı iflerle ilcill oldukl.ft.rma "3.1.ir N:l!:~ lı.fıldürlükk'rJıı, 
clac..._,y,Z.ı.rı ehl:!yet~ cmn.crot:ten çıi>..ır ... c;:Jda ı t...usı::ıühal w .. i!.k.ala:iını W 2400 S3Y1"" 
lı 'kanunoo tari.!s~ı v~hile ~:ız 1m edecc:rrerl teı1t.1il u1H;;tupl..ırını, yukarda n1· o
taTı yazılı ternl~atlarj.;yle birlikte belli gün ve ~:ı;ıt.ten t.lrtı\ bir 11.t.;l.t ~eline kB.4.iat 
kıon~·oo.a w110zeleri. t5532• 

~!lu Sulh MahJı.emeleri Ba~-
l:lp~lğiOOen: 942/13 

30/4/942 Peııembe tarLlıll ve 1845 
No. lu Son Telçat ~· mih'l
leı;it ilAıııa elt'li r: 

İst..nhul 4 üncü Va'.bl Han:nda t No. 
da ll<en ölen kam Hul'iacı varlsleri
oe: 
~jnı:~en ta.tın alnıaklı:ı Faiık Bahar 

ogl~nun ve Roza, G~. Lt!on ve Ara.ı.n 
ı-ıuro2cılı rın ~ayic:ın ve J!"<üştercken 

mu sarrıJı b· ... lurıd.uk~::ı.r·ı BeyoA'hı Ku
klg i.I Ağ'açrı:une eokag ndaı 16 No. lu 
HSR>Dı.n 20/5/94.2 Çarşa.-.ııba günU taat 
14 t->n 16 ya kaJa~ Deyoglu Sulh 1.L.ı.h. 
rc.ır.e61 };::$11.e-.r.. od.Ol!:ı:n<1-a açı..\: art!ır

ma 1!.e a&1:ılara~ır. ikamo'.glıh.!tın m-eç
hul bulunan Aı·a.nı Hurdacı v<ır;,nerL. 

n.w:1 sa 1$ g..ıu~. haz.ır bulı.ına.b.Un;.e!'fri 1 
için tebl ğ il"..aita.oıı!.n.l :.alın oıun ... A at
re u;.n olunur . 

ZAYİ - l!lml.ııl'..ııJ ll!·ılmü~U'1 ·~ n
den altlıgını n~ş c-Uzıc!.ını ile ].fayı.s 

1-Iaz.irl'rl t:k:nıf'k Aarnc '"'"1'-:ıi clü.şliniüm. 
Bu~snla-rın adresime ı;<Lri r;ne1cri ri
ca olunur. 
Kıı.~pı -4 

1 ışanC3S Kllq'2..nf nlıll .. 
btUe inde İsııı.al! Safal1 Sok:ıı;ı No. 
ı Anıl\Ji.rı&!ı malüi. R2<1 Ça'Vuş 

r CI TAKViM e '"\ 
!"l~ıt,,J 1258 IIIZIU Hıcrl l ,f'l 

MAYIS 
12 

C. EVVEL 

.. 1 
Yıl 942 As~ Vas .. tJ. 

Valıit 
f.za.-:ı 

MAYIS 
s ı; s D ---
5 41 Gil..11e, 9'..10 

17 
13 10 r;ğ e "49 
17 07 hur.ci 8 461 
20 21 ,'\).~ m 12 oc 

PAZAR 22 12 .. 1 ~1 
3 36 İıns -1( 7 15 

p Y~ığft Gideceklere: q 
HASIR KOLTUK 1 

Te MOBİLYANIZI 
her yerden uetız 

İHtıınbulda R12opıuıa yoku
ıund;ı 6G No. A.Hl'IIBT 

FEVZİ'.tı.in 

ASii MOBiLYA 
~ ıtağaı;asındun alrzıu. ~ ...;::::.:__......;:..... ____ ..,,;..::. ;_; 

ZA~i - Hu~tuk Foı~tiltc5:nden ~ 
dı~Y.11 6791 n11rı1ara!ı ıhüviy~t varJk.aıl1J 

zayi ettin). Yeni5ini '°ıkaı"!a.oe.ğınıd~ .a 
h ; 16inin b!llcmil yoktor. 
• !fukak Fukü"'..c·ı ın[Jrla"..ml~dnd~ 

Suphi TAŞll.-1\..."J 

1 
Aakeri F•>brik~lar Sa:ın- ı 

Q/ı :ı ~ ... omı•yonu 
ıliirılaTı 1 ------'-· 

Z~t ;r.b~:ou SJ1i.h t;~nılr;ıtt an-e ~111 
To. ~c:, Tc \'ı.)ECİ, li' '(z<:ci, Scl!'ak eli)' 
nllr4~J, Çetık ,ııı..:us .. ı \ t;,Jyrl a;.ın'aı;..ö.i' 
o .. ı a1ınacak1.:r. 

NU!us k gıdı vt> Bo · rvi6lerilc b»., 
.ı..ı ·, ... ;abr l:ayo nn.:... tları. «5346' 

1 
Deni:ı Levazını Satınalnıu 

Kom;ayonu llanlaTı 

1 - Tarai11nı.:.,Jan ·,-e-rıile.c~k 3~ 
k'lo !ibıtaş:11den lturı dura ~!'Vlısl ln1~J 
eb"l:-;.lecekLr. :tı.tuJ1a.1rJ!l1€n l.A'-<l\: 
2195.73 lire<l'1'. 

2 - ~ilıtme 18 Mi!yl:! !K2 gti.ıı •'p 
aı. 14 'O da y«pılacoklır. • 

3 - lıtckLılerin be)Jı blin ve c; ıaıloitJ 
Ka~ ~paŞ"<ld:'l bu,un<m koınl :>oıl' 
3"2'9 36 .ir .. 'ık kat'l t~;.11t lr":Ylc rrıU"' 
r aaıt1arı. <5556.t ,,,,; 

s .. •1 p Ye 3 uh:'\! r!r Et~J; I ı.rı 
Bcnfce - Nr<::r:)" t "").r k.fOr..l 

revdet K.Al ,, ı .GlN 
S-0.S fl:LClt \F 1 A'l'BA.\SI 

Otomobil Boyacısına ihtiyaç Vardır 
İsti) enlerin Sirkeci Dl'mir lrnpı ca.Jdesi No. 7 Ha hl s~zer 

Kuryola Fabrikasına müracaatları. 


