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, EN SON TILGBAFLABI VI BABIBLIBI VEREN AK,AM OAZITESi 

ÇÖRÇİL'in 
GÜVENCİ 

Moskovay~ Göre ('"=ilaı11•iiaN·' siraA&YAYA DOGBU MU 7.'"' 

19 Mayıs bayramı 
yarın kutlanıyor 

• 1 

Kuvvet kayna· 1 

ğını nereden 
alıyor? 
- "' 

Zamanın her ne palJa-. 
sına oluna olsun Sovyet
Alman mücadel~i de
Tam ettikçe müttefikler 
lehine olduğu muJııOO
kaktır. Bilhıusa 75 gün
de bir geminin İnfuı im
Un altına aluıdıktan 

10nra ... 

Ruslar, Har-; 
kofa daha çok 
yaklaştılar 

Almanlar on iki 
bin ölü vermişı 
B raya mtlalm ı 
Alman takviye 
kaıvetıerl geldi 
Rusların aldığı gani
met arasında 365 

Ankara, Istanbulda ve yur
dun her''tarafında büyük 

merasim yapılacak 
ıtıeıı1 Sd J.'ı.:.tiiıx"" Sı.iar•ı ,11 "1"* tı<ıdl*1an .-.... ım ıı:ı ,,ı 

cı.;nur w.e i.e9ı:diil td<o:l lt Epor, ~. \i1ı. :so.,.._, o-.- ..,_.., J •· 

m.,; 11 M:ı:710 gıj>ıil bUtiin yıL1uı b~ ..,nMnııtıa w"ı't N~

c«ııtlr. 'Yıttıo ~ .A.h\fi..- S.o"oıııd;; ~"' ~iri ııt.>, lam 1 dll 
21 ponı 1ııp a.~ • sur<.-'. . ml'«rdl<'\iaılcin her 'le:ııal ""' bu ,,.,..'ıııt 

(Devan S .ı Salılfedt ı 

ETEM iZZET BENiCE 
top var l 

Lonıch-a 18 1 A..A.)- BB.C. M'.lf>· 
lwv.ı<lan alınJn habl'r~re göre 
ik.,,;t-yiışleri hala devam e<W:ı, -la· 
r''.o.l Timo<,'f.'nko lnıvvelled dü.n 
H ı·kufn birnz .::iJ·a yı;klaı;;ııu~r
Almanlar bu roı:mede .ı:ıı. be, gün 
ı:ıırfında 12 bin ııııaktul vcmıiş-

Almulamı Kırımdan KafbS)'• ya nak\!ye ta)Yar~\ dl'<! lut'al~r se vlı.t'derelı. Kafkasyaya bir taaıro 
7apmalan ilt....ıiJMlnı. lıırh>.t<liliyor. \ ıık~rıclaki haritada Ka!kaııyıulan Kınına bdu 

Bu iş Bögle Yürüyemez 
Çör91 - iki nuı5nmda u ıreç· 

ait ile asli alilı.a muha.f...,. etml
,..,n hlr kuvvet lfa<ietıi içinde ko
auşuwdıulır. Çörçil'e öu aırzda 
l.onll?l"k ıwlb•nı vercı:ı Jtla"11ı: 

1 polilikıu:ılık. rubu ve blöfü ıle· 
tildir. 

En lüırkala ~forde gnçeğl 
eldu&u glb milleti.o<! söyli) ffiikn 
n bunun için kcııdiudo cesaret 
bu.lan bır adıunın bugün için de 
söyledikleri mulıakknk ki, ~ru- . 
aun keDdisl olıwık lazı.ııuhr. 

(D<».,mı 3 W>cll Sıılı~) 

Rostok'a yapı
lan hava hü- Karlar Jçiade ~yaz eLl' li bir 

Aım- -kineliı'iift-1' ~ 
Çörçi1, 

1 cumlarının te-
vard:,u ete ur~ı lı:U\\"mmİ:ı sı·rıerı· b~~yu··k. Mihverciler bu 

- Zora karp :rorluJur!, ' 
- Zaferin bizimle beraber ola- Londra, 18 (A.A.) - İngilü. hıı- sefer Malta'ya 

cağına enıini-z.. ve ku .,·etlerinin Rostok'a kar~ı 
- Der tiirlü harp ·lMwıa br· yaptıkları taarr:.ı..tardall ~a h Ü CU m botları 

p lıiz de ıllalılıyu.. Norve-;e ..-e DanımarJt,.ya dogru 

- l\lil)ODlara WP, ınilyoı:l· r ya'!.'ıJa":. ~va:ım. ta§',,,_ dur- ı·ıe taarruz ettı• 
(tkara(8,"J:Z-. ıdugu gurulıuu~thr • 
.ıerkeıı, herlıal<k bunları S0\7et • ı Hein!;;,,IJ uçak alöbele.ıiae lu-
Al~n h 'n te rinılen fayda· lıctkr vulmb ılmu~ ve ınlar 
!anarak o)lemi • ll ritn ~ yri aıılmıştır. 
Ilı: olursa olsun taraf ann vıuiye· 1 Birr<>k b• ka fabrıkalar da ba-
tini hadiselerin a~i1..ir sima.ınd•n sara uğratılu~r. 
okumak 'e doğrn)U çıkarm. k ~-o---

mü:nküııdür, j T • )" 
1939 Eyluljj.ofte.1 1'u yaıı ~a- fen, vapur iŞ l• 

man hep demokra ilerin, yani, fu. 
cıilt.ere ve müttefiki ~frilı.anıu yen yerlere taksi 
lehine çablIDl§lır. Ingıltuc Fra.,· 

sanın be:ıiruetine rağme'll dahi &Ö· gı"d nı"yecek m·? 
aünü budaklan alı.tnmıyarak har- e ı ı. 
be devam etmiı n faJoat heuüı; Ş~h'"'rıliu..dc tak,,; Jıuduthmıın 
harbin ~ine bütün imkanları ile yeniden çizilme;i ve bu hudut 1-
karışnıanııştır. A.nglo - Salı:..-Oııı ır· çine her :aJts· arnhas'nr g,'rr:,,_ 
lwım lıarbi.n başından bugün<! ıtin\rı r.M'Cburl tutulnıası için ;;ey. 
kadar lı..aç ölü, laç yarab, kaç ka- riis1:fe~ ıru.iılürlügün"' ) "'.11 oh· 
yıp verdiği yerinde bir tedkik ve proje l:azırlanılmakta<lır 
10ru mevzuutbır. Ameril.a ise h~· P!-oevl"j göre tre" vap;,;r ve 
.tiz taptuedlr. Her ilci memleket- . otobüs ~en yerlere tak.oıi ~ 
te ba:rp maddesi ..-c her türlü sınai tilmeroesi <le mevzuu bel• ~ c:up 
Jatitw.J izaml verimine doğru git. bir !:om_'s)··m tarafından bıı nıak 
mekt.edi:r. Bir yıl yerine 75 güııık ıoa·:.~ tetk.i:<l<'r yapılnıakt•dır. 
Jrir geminin teııgalıtan denize in• Tetkikler mfuıbct netice veri.g. 
'-irilebilıneai aklı durduracak 'bir ve proje kıtib\ 'kat\yet t-ltiğ1 tak 
tekııilı: muvııUakiycttir. Yaz orta· d•r<le bHha•. yS<: m~-si.ml ıkıla-
lan.na doeru hergiin Anıeril<ada ıo., ... mı 3 !bcü sanif..ı~ı 
2 ,.emi.nio deniu indirilcc~gi (e. 

Bir ilde 
rlp 

b ta tah-

Lond:ra, 18 (A.A.) - B.B.C. 
Dün Miln er hücuınootları Malta
ya hücumda tanarelerle teşrili . 
mesai etmişkrdir: Ilücum.lıotlan ı 
saba.lun erken sactlunidc uhil 
asıkluında keoşfolunmu~lar ve 

----"- --
Erzak tevzii 

için peynir gel~ 
mesi beki eniyor· 

Toprak Mı•lısullcri Ofİfıi fdırin 
lıer tarafın•Jaki bakk~llara zahirr. 
tevziatı.ııı taınamlann~tır. Bu mad· 
deleri bakkallar aralannda tak· 
sim etınclı tcdirler. Fakat lıenü:ı 
halka ı.atm.aları için kendilerine 
nlil;ı,.aade \•t'riln1em.iştir. Btuıun 

!D<vmu 3 fu',eo Salıite<le) 

min ediliyor. Top, tauk, tayya~e, 
makiıw;litilfek fU n bu harp silah· 
lan da lıu nisbet ölçüııii içinde 
hnal eclilmd,tedir. O halde bil Uı· 

Yeni Büyük Anketimiz: 
raf dnnnadan harcıyor, öbür ta
raf pe1ı: u barcıyarak boyuna üste 
koyuyor. Şüphe yok ki, buııım 

lıöyle oluşunda %6 ınHletin İngil
ie.re ve Amerib ile birlik olma· 
sının temin ettiği imlı:ılnlar >ar· 
tır. Almanya bu 26 nın her biri 
ile ayrı ayrı meşı;ul olmak yiikü
aü muine almq ve her biri için 
•pı ayrı uman, imkan ve kuv· 
vet sarietm'ştir. Şimdi de Sovyet 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmaladır? 
(Devamı 3 ü:c.cü SaiWe<le) 

Yeni Zabıta 

Proiesör \'e iktıısatçı!ar;a CC1Fl>'• 1 
yet reislerinin ank.eMıize ver
dikleri ccv:ı.pla:rı yav.ınıııtık. Bu· 

Romanımız 

Sen mi Öldürdün ? 
Çeviren: Semih Muammer Alatur 

Bu çok meraklı ve he~c anlı romanın 
pelı yakında batlıyoraz. 

tefrikasına 

. . 

Yeni Tefrikamızı BekleyiO-iz 

ııekr ibekledikkriııi, m:iı..leı.lannı 
nc·.:şre başl.. oruız. 

Kocamı.atafapa;şada bakkal 
Mcllımet Dilek diyor ki; •- Es
naf cmıi :etleri iı'! gi>remi!YQrOO 
stıbebini daı· hük'.i:ınlü cemiyetler 
talimatnamesinden ev1<t•l ba~ka 
yerde araımak 1.i'a-.ımrlır. Bi" es· 
nallar bir ook hallerde ccrn,yct 
makinesini ~foten ilclare hcy1:!]{'
r;ııın ry,. c;alışrr.ad"l)na ~k n,, . .., 
iah t o1ınuşw.dur, Benden evvel 
fi.ki.rleriru ill\il'Cttiğir,.ız d~li 
W•mlel<Et ıl'm adamları talimat 
w ka..'lun !lıtf.~ ac, hakkında la· 
zım gc1€nleri söylediler. Bene de 
cemiyetlerin faal olaıbilmesi kin 
berşeydaı. evvel cenıiıyct re:SJ;,.;. 
nin o esnaf zümresi 1çin~n seçil
rnr.me.si kiı:.~·n<l'ır. Çünkü cemiyet 
reisliğine ı;'!;tiırilcn zat esnaf ol
duğu ve bir dükk.aıru bulund~i:un· 
da.ıı C<SJJi:,l't .şlcril tamam<n a-

• ,!Dev'llmı 3 ilnc~ Sahiledel 

elaıı ~~ ve ei''" giiriilıi) OT'. 

Vişiye göre : 
'"'"" 

Avustralya
nınşimalinde 
kuvveti• bir 
Japon donan· 
ması görüldü, 

Rw; eeııhsı~ karlı ar~ 
~ nakJ;ye lrolJuı • 

''Almanyayı 

Mensucat tevzi· 
işi çok karışık' 

Mahalleleri dolaşan memurların 
daha iyi ·seçilmesi ve daha salim 

bir usul bulunması lazım ! 
H.ılk:ın ınensuca t fhtıyacı:.n !A!-

m ·n ~tl!Il(lll'i ~vler dağı! 1rn 

K t, • k mağlup edehil-
ı aya as er k • • d h 

ltararl;ı,şur .. .i&n fşl('r )eri. mallz. 
p~rları m. ı rla dan nuire) .• 

Lep el· _,kT raıCrndan evlere t v· 
zi edilmek 1.c filr ElUipler gen 1 tı
ı,.,.,.k bugün de k"l.'Ziat yapılnıı{-

<~v"" ı 3 ı:mcıı if~•) 

k 1 ., 1 me ıçın a a, 

h çbı arıa~ı~gı lıçokgayretsarf Hub ba tacirle • 
1 

a erverı ıyor, t k I" 
1 Yeni ve bü ük eme azım,, An araya çag"" ıl 1 
bir deniz muha- Lon r aiti R s s f:- .• , _ _....._...::;:._ 

rebesi mi o!acak ı 1 v::ı: .. ~;<~~~.ı d:! Bri!!t.- Diğer istihsal madde er ile meşg 1 
J'.Iellı<ıurn~, ıg (A.A.) - Kuv· 

veıli bir Japon do.,anmasınm A
vmtra\ya şimalinde gMüldiigö I 

ÜJ lcnmektcdir, Adaya bir a · er 
çıkarma hiidise,inin vukubtılması j 
muhtemel görünmektedir. 

Tukyo, 18 (A..A.) - Japon ke
.ıI uçakları Salomon adaları do
lusunda iki u~ak gem.isi, kruva· 
zörler, torpidolardan mürdüıep 
bir Amerikan filosunun ınevcu
di:retini te•mt etmi~tir, 

Londra, 18 (A,A.) - Bura mah
fHl<>rinde, Hiındistanın ve Çinin 
akıbdi ıne~hul gözükmektedir, 

--~----

Amerikan Ordusu 
büyük nıanevrala

ra başlıyor 
Lizbon, 18 (A •• \.) - Va~İııGion· 

d•n bildirildiğine göre, Amerikan 
ordusuuun büylik uıonevraları iki 
batta S<>ura ha lıyacak ve birkaç 
ay devanı edecektir, 

-----0--
17 fırıncı milli 
korunma mah· 

kem esinde 
Halkın ekmeklik unundan hır

sızlık yaparak bunları gi:ı.lice sat
tıkları için üç defadan fa>la ce· 
ulıuıau ve bu sebepte buııdıın 
sonra keııdilcrine müebbeden un 

(D•••mı ı üncü Saili[ede) 

KISACA 

Hak ve hakikat ı 
Ilarkof kesimindeki mulıare

be!cre dair, Almaıı ve Rus haber
lttri tanıanıen birbirinin zıddı. 

Hakikat nedir?, 
Hakikatin ne olabileceğini bizim 

r.ıahucla so•d •m. Gözlerini açarak: 
- Hakkın, lıa 1d:aı;n ne oldu

ğuııu araştıracak .ı.aı:--..anda mıyız? 
dedi ve ilave etıi: 

- Ne, sen sor; ne, ben söytiye
yim .. Yalnız, oku ve geçi. Elbette 
bir qiln. mPrıık ettiğiı· ~eyleri Pğ· 
TCH<.'ccy;, ;.a ıı.an gelecektir. 

• • 

toı>'da yapılan hır foplııntıd" Mniıı- t • } d A k d 1 k 
lı.i'nın hir nıektıtbıı okunonu•tur. acır er e n ara a opıanaca 
So"yet ı;efiri bu ınektubunda 0)· Ynli iililısal madd<lPrlnin -"ea· . b l ı~ dem~ktcdir; ~ m ye •~ aDrn4otır. 

reiilc ııj:Ta~anların ~tirak.ilc Aıı· Vila ·ete ı;elrn hır telgr.t ııe 
:\iücaılele, llıtler Alıu.ıu)~. ını 1 •-r"d• lıu··, 'k to,,l•ntı'•• ~apıl- ı hubı,hat tii,· ~ !arı ~ 

kat'i surette mağlıip rdebilm.,.k """ • • , ..- p ~ • - • ~5 'fa)ı la 
.İçio ID1'mkketleriuı.İz tarafından IWISl kerarlal">ll~, bu tikcarJ.ar Anmada bulunnı.ık 1i1ere v· l• 

sarfedHen ga)retlerin çok daha JNll'Ü parti Ankar~ya davet ed'l- (Dc>;mu """'° ~ u<) 

geniş bir ölçiide arttınhnasına -- -
lüzum gö-tereu bir •aflıaya gir- Apartıman kira
:ıni~tir. Bu nı.;ıksatla m~ın!elocıle· 
riıniriıı mıinıkiin okluğu kadar sını arrttlranlar 
aıkı bir işhirH 3-dpnıası liı:wndır . 

--- o 

Filipin hükumeti 
Nevyork'a taşındı 

Mek<iko, 18 (A.A.) - Cumhur. 
reisi Filipin hükiımeHnin Nev
)orl,a nakli nıiina. cbelile Filipin 
Cumhur~isi Quezon'a sempatile-. 
rini bilılb:en bir telgraf çekmı.tİJ'.. -- _., __ _ 

Anlı.ara 18. (Tdefulııa)- H;m t 
Qsn;an Olcay ~Jndc b:T ~tor 
ar••tı'l1:an kir..sın • tt rdıı;~ dan 1 
m}.u.i korunı:-.a mdilfAf2·:....C61r:~ ve
rii:ıı.ı'Ş ~e 600 lira para ceza,ına j 
maihkum e<lilmı tır. Sıtk Tankut 
a..lmua .bi.r apartıını;.ıı '~hilıi J 
aynı SU\~ 1416 llra; HakAı • -
·yazı J...'trfl;n~c dı.l!cr uır üpart..rn.an 
muhtellii d<! 932 lira p..ır 

1 
1 

CE"-· 1 
sına maohltfım olmw).:ı'>L r. 

mahkum oldu Esasi Hatlar 
Na nn wlaYa e 'X.~lsıb: 0-

Jamk ,.,,_.,,, <:atan üç k~) Ü:1kü· 
dar milli '<'oMır•ma ma.hlreıne,'ne 
vrnln~t~r. 

Bunlardan Adna~ .<>-ın;n c.'a· 
nı Üb'kiiodard<J lx-heri 4-0 kuruş' .. an 
9 ekmek satar"ıen yakalanmış ve 
fü; ay müddetle baps<', 100 lira da 
paı·a ce-ı.aısına ,arptınım~t r. Ad· 

1 

(Deveıuı 3 ür!eü Sahi!ct.~C"') 

Dünkü spor' 
hareketleri -
nin kritiği· ' 

• 
BUGÜN 

\ 4 üncü sahifemizde i 
, okuyunuz •.• 

NECiP FAZIL JUSAKtJKEK 

A lm&nlar ilk hftmlt°de neti

ceyi So 'Yel Ru<~ a üzerin* ayn)aeak ını, aromıy...,ak mı? 
İlk hamlede Sovyet Rusya üze

rinde arannuyan netice, ancak 1n
giliz imparatorluk siklet merkezi 
yolu ilıerinde aranabilir k.i, So-.· 
yet Rusya dı.,oaıı<la buna elden yol, 
aadccc l\lısır, Basra ve Solya nıü
aellc•İııin içindedir. Almanlann 
bu yıl So,·yct Ru~ ·ada nıiidafaa. 
u kalıp lnı;ili..ı.leri ı;ulha yatır. 

mak için bu JOlu "cçuıekri aı.la 
pek uygu,. dü~meı. So\')'t'I Rusya 
hareketi, yanlı vrya do{:ru, bir 
kere baş1amıştır. 

Almanlar, ilk hamlede ~ • oeyi 
So,yet Bmyada arıyacaktır, 

Almanlar bu ) ıl • ovyet Rusya 
teıjcbbüsünii ya kolaylıkla ~·· 
ra.:alı., yahut torluJ..la; yahut da 
hiç başaramı)acak, 

Birinci takdirde, bir yıldır Da· 
l<arnlJnı tutturdui,'lımu~ mabut 
Dc~kra~~ alar • l\lih•er urlıı~m . 

Bir Eroin kaça -
cısı yakaiar.dı 

Galatad• (i"ır~:an s<>ka~ı ,d 
27 ı.ı}ılı lıaınn bir <•ılR :la ,. ,. 

J..alı ka~ak~ılarclaıı Şakirin "'" 
günlerde rroin ~altığ1.n1 tt• .. bit r• 

ıl.,n :ı.abıta dün bura~n bir "'J•tır-
ma "apnııştır. 

_·aliirio ot?ac-ıııda lir nıil..Lı-r ero.

ln 'e e,rar buhuı~rak mlisil<kre 
olu,.uıııştur. 

•ına 'ine bir kapı ,1çılahiFr. ll~rp 
sureta bjt~r. 

İkin~ı ta\dfrde, demokra,~, l .. r 
ün,iılc dti~iip ~ "l d Ru,~·a taşına 
~arııa ç..rpa 1<orlcştiği sanılan 
Miln er kıhunı kırıııı)·a J..alk:ıbı
lirler. llarp ~o uıar. 

Uçiiucü ~aktıird~ j .. e Aln1an\.;• 
da Nazizına tepetaklak gelir -ve 
denı11kra•yalar bu defa yeni Al
man idare mekanlznıa•ile anJa.,,p 
So\yellere k.ar.ıı harekele geçe• 
bilirler. Harp p~ ç<ıl< uzar. 

Bu üç ih!inıalden en knndli i 
ba~ta ve ortada <'n :t.ayıfı sond,o
dır. 

. lihHr, hütiiu VC)IJcrile h ri -
ci ihtimalin: dcmokra. yalıır ildı.d 
ihtimalin; S<> )etler de tt'k b•.,J:. 
rına üçliııcli ihıinıalin dua ı • 

ınmokras~a!nrın,. ti'J\'<'rt: ·v.\• 

yet Rusya !'7erir.dc hareket ,er
lıestJJgi \erdi~'1 giiD; AHupalı 
lltihv<r de J•p<>nları demo-krr.s
J"alara l.ar ı ~ alnıı bırakacak1ır. 

Ve ıl'.lnl anın bckkdiği neli< ) , 
bu e•as lı3a~r ve yuk:ırnlaJ..i hı· 
rinci ve il.ind ihtimalleri.o çer~ 
çe\'Cı.İ içiaQ.e ar-k liıl:ıı:ahr. 
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HALK FİLOZOFU 
-----x=-~ 

PAZARLIK 
G•çen gi11l, matl>a3ya h-' 

fat alıyard.ıık. Hurufat tabirini 
kullarwlığım için af buyuırım. 
\' iinkü, bu ceınl kelim.-. Bahı
l!id~ bir ıstıl•b olarak ,.ı.~ 
mi~. 

8'U bunııfat dM:ettk ....._ 
geldi, oıurduk konuşuyul'Ulo 

puıotolan nnliik, karakterle· 
rini tayin etloik, kiloo.a- s8y• 
!edik. 

- Kaçlu o1Mak. usta, 4e-
9ik.. 

- Kilusu iki yii2 k~•n.. 

- • 'asıl ohrr yaba, bir •T 
CV\'ei yüz yetrııiş beşe ınruırla
ınaırıış mı idik?, 

t&">Kl.ESİ 

Sayın Anın Us, Mr makalesin· 
ile ~uyle d.iyor: 

•Or an şlormıi:n kırtasiyeci· 
likl<!ıı kurt ralıru.• 

l• aka!, bu, uy le bir mc:.ele ı.ı, 

imkan yok.. çünkıi, kırıasıyeciJi. 

t n ..,.1ı ve meabaı ormandır. Kit.· 
eıt, ağastan yapılnwu mı!. 

'IAHALLl:IBİ:l 1N 
1-t~-.w 

Bir küçük zabıta haberi oku
d ım. lfü \"Ocuk Ycıliğı waııallebı
tlcn zehirleıım ş.. 

Ma.hallebj iMAAJ nasıl :ıelıirler, 
diycc<k:.ını;ı;?. \.ine gazeı.>r.ın yaz. 
dıg.oa gore, lllt'ğer, ruah.ı lel>i yu. 
laf unundan im ş:_ 
1' E ! ıJr. 
IAflDE 

A akkab1<ılar cem:yeti bir mü· 
~abaka •çmıs. artılı. ıw..,ı., .-ederi 1 
ile ayakkabı yapmak bevıen im- 1 
kiınsız bir hale g.rdı9 indeo, ki>se
lr n o y ~nn.i tutacak bır madde ! 
k [eden san'at.kiıra ıkunıiye ve- 1 

r~crkııuş! 

Bu madde, olsa olia kôğıtlır-
i) i, k•lın ki'ıf;ıt_ 

Vücutlarını12ın fada el, yal: 
lı.oğlıyaca"'ını ftğil, bepim zia 1 
Bubstil ıılacaCıınızı tahmin ettl. 
ğhn i in. kiğıdın mukavemet de
recesini kafi buluyorum. 

M f:VSL: tslz 
BiR .l!E\ZU 

o,nwı Cemal ıliin bir fıkra.. 
smda, şehirde ııırııuui helaların 
ıu olduJund.an şikayet cdJyordu. 
r .. kat, b~ bu mevzuu mevsiın· 
siz buld!lk. Çünkü, harpten Ev
velki botluk ve ucuııluk ZlHIUllttJl• 

.ı~, bu mevzu çek yaaıbruş, liÖY· 
ltJJuıl,.., ıekrarlıınınıştı. 

B t:,; ii n iç in..-
!'hi:ı.im Osman Ccmıtl, bu mfW• 

:ı:uu ..._.,.mal zaınaoh. ın avdctınıle 
kw:ıuiJUAk dll!ıa ycr ... dc olur. 

AJJMEı RAUF 

1250 efitmen için 14 kura 
açılıyor 

M , n! V clclıe ı.ı ıış başıııda bu
lu. n 6 bın kuırur ct: tmendeıı 1250 
cı; tmc"U taıılmalay><.'1 kursa •a;ıı 
t a ka'Tar verm..cıtu. Kurs~._1r 
1 45 ı;:;ln anı.~ınch &r. y.ıpa· 
caıı.ard.r. Yurdun türıJ böigı·ie
rnı.ı:le 14 kurs açılıııeak lır, 

lla1.i.ran.ın 1 i.ıci gününd<:n l<:
rin;evvel.n n:hl\Y<'tlıne k3da:r 5 
ayltk b!r zar.n«n zarf.ında dersler 
ilrrem edı~ olacaktır, 

- Aleşım var... Geçer... M:ıı<ıınkl ı 
ej?.c:ıce .. Oh! .. 

/\.ğ' yan :<ılgun dudald.,,,,ında feci 
b!r g · 1m9eme dolaşıyordu, Kapıy:ı. 

;gru ko;>ıım: 
- Ş ~)'Orum! ... n:r doki<>c 

ı-:ı,ı:.x:...!l \ "'a:itıen hMl akşa n\u k'-
7 ~ cuı.4 <>kil um n 1'a.r-
L va d•'.tl .. Derhal b.r &ünde! k k"5-
ı111u g-1erck ıxı.ea.n Crl2dıın .. llerdı.
\ICn c .:!en ~ "'m zaman rruharrlr 
N n en li b ' le k Ti' •'1-
tını r.ı :-d ve \!n ıı ın a sahan =ta 
do 1 rcıu. 

l D"ye _.ıu. A.>:ıde Hını. 

mcfend T . t nt! 
_ .LI y .. r .a.ef.a • 1 :m çok :taı ı 

Rıc ~~ m ·r doktor bı· .a.r! ••• 

Mu!ı.:ırrlr Nw:rl dema.l orad>kl bü
roda b lıı y&paa ııd do garson& :ralo
ta •. 

- Catulc b 'r dolı:tıır Şe!it NU<iAİD İ 
te;.e u.rıu. bu.~.-

REŞA1' FEYZi 

• Dundatçı &'ildll, bir an dü
tiiıliir, hesııp eder rü>i yaptı. 
Daıpııı iki tanıla salladı: 

- Haydi ıoe -, yi'lle o ı.eup. 
taa olsun.. 

ve.. çıktı, cittl. 
BWın mukabil telillflınİ9e, 

Wla hiçbir ııwkavemet l.'Ö"'
termeolea ri ...... ı.iD, ıbha 
~ siWı.e..d.irmiş«. İlk irtoolf.. 
i:i fiatı ileri ııiirerlııea, sarih ola· 
nk aıılaplıı"'4u lıi, maksadı 
cliipedüz ihtikirdı. 

rutık. -. ırenn ~, bıı ınem· 
leketıe, pıwublmu üş .... 
cesaret eıiln! 

Yeni talebe kayıt e 
kabulüne başlanıldı 
Konya, '1aıtepe ve Bur:ıa ask.e•i 

!•reler le Konya orta okulunun ve 
K&yserı g<'!<Litli eroa, .;a;nı-Jama 
orta olmlunım her iıoç sınıfına, 
Merzifon gedikli o"'uiunun birin
e~ ık ci, uçıHıcii sınıilarllllt, Kı
nkkale sana• okuıu ve Ankara 
musiki gecLkll okulunun yalnız 

bin11U smı.flırına maariıf lisele
rinden, maariıf orta okullarından 
'"" illı okul meznnlaTmdan talebe 
kayıt ve kai:ıulüne evvelki gtnden 
itiberen başlanılmıştır. 

'l'alipler QOk o!unıa ımtilıan icra 
olunacaKt'ır. 

Yalruz gedikli erbı:ş okullar.na 
bir veya üç yıl wtı.s:l.i terkeyleııtiş 
bulur ani .r da kaobu.l oluoolıi1e
ccltlerd r, 

Tal o olnnlıı:r şjm<l'xiC"n mı~kı'.ır 
ııne tep r-.ıdiirlüklkrine b"ror .s
tıda !le milracaaı ey!iyecekler ve 
iıa. n bulurıiukları m<?kteplerdc 
lımtıha:ı'ar r t celeT'~,l(;c d<' J'ğer 
cv.rakta: 111 şubekT kanalilc en 
gec 1 O ağus'uısa k ~' 1~ mezkılr 
ıncl:U-plcre yollıy~·aklardır 

Konııervaluarclan çıkanlara 
250 §er lira elbise parcuı 

verilecek 
!Maarif Vclrii!lif(i Yeni blr ka

nun proiefri ha.zırla.mışhr. B'll pro
je · e Devlet Kon.;en•atuıın tiyat
ro, opera, b:ı!ett şube:enooen me
zun olnp da devlet hesabına hi7-
nıct kabul et=ş olaıı hz ve er
kek!~ bir de-faya malıı;us olmak 
üozı,re 250 lira efö' e ücret.i. veri· 
Jecektir, 

1189 kifi .,-atamla~lığımıuı 
kabul olandu 

M«nk:ket:m;re muhace'"E't ve 
yahut da iltica suretile ~'miş o
lan 17119 kışinin Türk \al:anda.;lı
f'tna kabul olunması IIeı >( Ve
dle<'e karıır~nımıst:r. 

7'"fit.:.ftl3J ' 
ta !la 

Bü'.üıı yi\Zlık ı:aı:!nolar aç. tır. 
l~p:; · ; e~ gı; Qt .. <>r. il<ln <~ uu
n..:) ~. r'.a.r Ha va!:a.nıı da maşaL . .ıı v--.ı. · • 
Fakat, bJ yazlık caz:..ıo.a 'lrJ taib !< C.· ' 

:eri t ı tarif.,\rnn<!en hl( biri ı -
nık ym! hayat -tl&rına sfire l'Csblt 
ed.im>; dcğ'Jılir. 

Bu ıulrıola, ne yııı;ıyor'I. ~C"ll ,,,._ 
ı to ,1feyl mi tatbik edb-or?. l{Jç 

_r.:-..etmi.:,.oı ıo;c. Yeni ta ;.te de ortada 
.)"(Jk. .• O halde?. Bu pz.nı.ocuların n~ 
sıl h;u:ekc< etukl&cj merak edilmez 
mi?. 

BORllAN CEVAT 

Bır dııldka oonnı Set dö ıanon nu
marayı bulmuış: ve ~ ahlzcyi ora.
cıa bek:li;yeıı muharrir N usrete uzal
mıştı: 

- Buyurun bey;a\. . Dok1ur!a gfüü.
f(loOz. 

- Al: ıımı ııokto<! Ben Fikri Nasret! 
Munldlnse dema• ~:1! .aınız. S':<i 
olelın lttp :nda bel< 'YOrJm. •• 

Bnz oonnı :.elcloou k.opoıtan genç "'" 
dip bana döndil: 

- Şimdi ı:el>;ror ... İyi bir lesldlif ... 
~ k ısını belth!r :rıııcarı ~ık:ı.nrım.. 
Sız ha!: ,.:n.zı 1 alnız bırakı:;aş ın:ız! ... 

Teld n e<WdiJl emada. ben 
1"1Uenin l~ kap"' -.ı:bn dwı l<"CO 

f' - Beyza ile <>lurduğurnuz masa
ya .ıyordwn. O :re:-J lr;lmal"<" sa('Ml 
p u tu"11..,..~)'!e. ince encı.m;, e göz.. 
ltrımin önooden seç.'7otdu. 5"1>rO b8-
yaı tül b u içinddi 1ı: vnk viku<lü
otln m....ıtar sıcalıtmı. ld:iı I~ 
le ~tlu · tünde biooed>yotxlum. 
~ ~ ~eı:ılerden. 

0Lni: ll1: lD 
~l;!IJ~lll• 
Bazı gençıer4ekl 

,, p ~aleb rı; ye 
Daha dün -pten çlk:.nı,; ve11o 

tı.'tcm:a~ mcçb.ul iJ:.r ~. ma ı.t>aa
da. Yaac ~ Müdlini.ııün wıı.uı.a 
S:r..ror: 

- E!mıdlm, bir romaıum var, n..,. 
1 ~ mlSinlı:!. 

- Uır:dwnı: eıemcLm.. l&llııl:t edeUm.. 
- .Neşreder m.:s.m.ı.ı, ~llf:.r ııe;ırerif ... 

ccUen~ bu-ü•;r:ım .... 
- Va:...tahl t~c ... oillt:..Z dendim. gör

meden. okumltJd.D. bir ~,. 5öyiı1yeıne-

1ı:.r. k.I ... 
- Faka!, benim esttler".ın QOlt kııv

v«:i<iır. Hat*uu.de ıüze!ılir .• 
- Olabillr efendim .. Bır ıı:.er. oku

yup ı:etkilt e ime liy i <. 
Genç, Mla, e.ıııdekl milıM!dde def. 

terl.eraıi ilms.ıkı tu-tmmcta. ve Yazı 
İı.ıııeri '.\ludıi ~ünün nıasa..ırun ti3ıtüne bı
ral<ma.lt i.Steınernelcte<!ir, Blr mücklel 
ducUnilr, Sonra: 

- Tefrikalara ne ver:,.on;unuz?. 
Y.aızı Weri, l\.'tüdüril gü.krnıemek. ıç'.cı 

keodiui ruç tt.kinıık· l 
- Be.lı o~na.z, efoııdkn, Ucret, ese. 

~. muharri.r:ttte. gue .emne 10r-e de
ğifir .. 

- Muo;ryen bir tetr-'ltr. licr<! · usuHl 
~mudur•. 

- Yoktur eferıdlm. c~ ze.Le~rde ahş 
\.e · na.-oi:ıa. \"!'ya Ik wn K2.:: ltrı Jna ta
bi det: 'd.i.r. :Ni"&lların Ü7.ıer rı.e eti)ı."'tt 

loormak m""'uM:fcU de ,..,ı.tur 
C.enç ad:ım. garip t r haJ:-eıt Sti~ 

dedir Kendi edebi llt"""e't.?ı.Jn Uy ıu 
1'l<- takd.;· ed:~i kanaatndedir Bir 
ga.ze-tıenin, bö,'"1.e bü,.-.iM; bir san'aCkA
rı !!) bu cie~ şUphe lk- k .. ı '~<rası
nı bU' türiü h<.:'\r~~ı11..sına ıığ'dırazna
~-

H•lc, t•frilk&nııı ficreti meoeles'nde, 
asabi'°"' bir kat daha a...,.ıııtır. Bir 
an dilıflrılir gltıi yapar, ..., .. , b tlan 
ıer:hif, a~! bir çehtt ile: 

- Pdc AIA, cieı-, esomm bırtbnı:ro
nım ... Z•"'1ı. ( .... ") !ı"zetesmden c;olı: 

riMı .ıtııer, oracı.. Ki!tüıilc> ve...,.im. 
Oruvua~ ... 

R. SABiT 

lukavelesi 
feshedilen 

piaj!ar! 
Belediye bazı açıl: 

gözler hakkında 
takibat yapıyor 

Belediye re:Sl:ği; müsteciri.eri 
öld,iğ<i ıç\n Florya piajl .... ının 
mıMaVelP.sinl feshe tigı halde ba· 
zı kh:ıısder havaların sıcak g;t. 
mes; yüzünden den.ize gıren ha!k 
taıı para alınaga bajlamışlardıır. 
Halbuki bu parayı belediye me
murlarından başkaları111n al.ınası 
doğru olmadığuı<lun bunlar ba.1:
k, r.da takibat icra olunacaktır. 

~ledıiy<>; plijlar k.iraıya veri
lince-ye kadar kendi memll!l'larile 
bilet kestireoekti:r. 

Buraa yolları için iatilırıu 
yapılabilecek 

Ankııra 17 (Tdefonk)- Bur
sa ı alil.:;lı yollanrıın tamiri için 
M~uye \'elulliğ \n kefıııcli al
tmtla Bur~~ husı;si :ıaf'(.Sine 2'.J\l 
hm lıralık b:T istikrıı:ı ak\0000 i
m~· :ç:_n sıal ~~ ı~c• vcr ... -n. bi.r ka
nwı pl""•jes.i hazı.rlaı 1Şt:ır 

Üniverüte yayınları 
Ür ı: · .c Rdttöriuğu Ün.Yer
e ya).nl:ırı bblol!ra.'y-.aı u.ni

lc b r oesrr ncşretm!.şt . 
Bu ki+.aıpta ~ımrlıye ~ Üni

""rs"te tarafın<ınn ncşred:J~ri o· 
!sn ec.;r!er.n aıd'-ıı:ı, mtiıeliifk>ri
nın ıs_ıroı,,.,.; ,.~ kaç sahifo okluğu 
neredıe ba<S:ıdığı, t:ıri!ıi \"I! nere
lerde kaç kuruşa satılaceğı y-1-
nu!jtır. 

çıktım". Yiı>e beyaz örliller arasında 
A«u<leıurı ku~ ve >l·lııun yüzü ışı..ıı.. 
ce anrmuı masum bir çoeu:k ıc~iyle 
bana ınüıh4 &Wıahımı NılırU.itL .. 

Bit muharnr Nusrtıe blr cen.s o&&t 
odanın oniindd<i kodd<ırda belcledlk. 
Dokı.or muayenesini yapıp çıkınca: 

- Teb.liiu•li bir i"Y yolt! Detiı, Üşü. 
milf ve yorukrı o•acaK... Buu un;!.a 
beraber buıı;;ye 2'f<lrf ve jOCdatl~.. Ü
zülmemesı, yoruhnamuı Ifl<un, .. Bu
nu da tav 'y~ey !Uzum görnıüyorum. 

Her türlü isttra.'hat ve ftorıfvr me-\.·cut.. 
Hava m:JtemmeL. Bır 1kl ıün< k>dar 
iri olur. . gun o'!;lııTımı lıul:ın
ş;n.. ~-.,arım y"lr '." sabah ateş d~ 
ııer ... Eğer leş devam edene• 

Derhal !don ederiz dok çr 
Fikri Nll!ret dok!ııria be:aber indt 

Ben odaya gırd.rn. Arlık bl.raz mu • -
rilı~lın .. K~i ithamLa.rdan kur

tamııya çalır.,ıronluın. 'Oştı:nüş ve yo
nlm-ıt .. Hakikat uı burıd n ba;l<a ne 
c.Iab rT • ~. ınce blr '""P··· De. 
~ ı:e en rUz&1ırlar .. Dans, ~r <'-
111e ve ~ ' ... V ~ pek tııbıJ blr tUılıctl 
Biraz ker..d.LS:l'lı" k:oru.."n&sı k..ı.VIP sah~ 

ye,m ""' değ!l m ydi?. 5alı:•Y" 
be!c•ly<n biT" va.z:Ie için ııüZ<?l l>lr 
l<.ı:dınla lron ·~ 'Y~ meclıc~ olmuştum, 
O da bir QOk genç erkelderl• damedlı> 
eğ!e Hat~ !'.ıM .~usreıe >ııısta. 

IJlı W. olıi<:~ kııd;ı.r :.."ıb:ıp o~ 

,..;; .. ;::;:;:;;;;iiİİİİİP;;Piii!i!ifiil:t f il AH KEM ELER ı [jhQilA'W@il•J Çalmış mı, 
Kerçyarımadasınınişgalinden Bulmuş mu, 
sonra Almanlar ne ya~acak ? ~~~~!;~~ ~ 
\ Yaz.an: t. S. Eski Bükreş Aleşemiliteri 

Uzak DoCu eephelerinde: 
Jı,pool.ıuuı, Binnaıt)'a t&ogu şi. 

waJ,nık.k; \'uuııaıı eyal.etiuU:e ile
ri hareketi ıievau etmekle.tir. Ma
?eşı;.l Çaıı-lta)-Şek ifum,-va yo
lunwı keı.ilmiş ohna&ına r~ :aıen, 
miicadeleıleıı. va>.geçmemiştir. E· 
•asoıı Japonlar Çinde bulunan bü
tüıı cepheler üaerinde taarruza 
geçmedılı.çe ve üç istikametten 
Çu~-King'e i.lerfomedikçe Çin 
ordularuu bJırbetmekten alıkoya
nıaz. Bununla i>eraber Jap<>nlarm 
Hi<ıd • Birınanya hududun,a dur
madan ilerlemeleri -.e Arsam'dan 
g~en l;;"ırvao yolı1"U da kesmiye 
tcşch'>ıis etmeleri Mt1reş:ıl Çan· 
ha) -Şrk ku\-vctlerini bü'>lıiitiln 
tecrit e iş oıa,,akl!r. Bu mıim· 
kiiudür; :ılu İngiliz ku\-vetleri 
yrnirlcıı bir m.ağlıibiyete ugramıJ 
ve çekilmeyi bile biL,'<Araıııanıı~tLr. 

1Qk)·odan g~len haberlere gtlre, 
Maııılalay şehrinin 250 kilometre 
şııııı!li <le Keevo'da bir muharebe 
cLrcyan etmiş, bu mulıarooede 
mevcmlu 211 bin kadar olan İngi· 
Ilı ana kuvvetleri büyük kısmi· 
le yok edilmiştir, Japonla.r 121 
top, :WOO kamyon .-e 113 tank ele 
geçirnı ~!erdir. Şimdi Japıııılar bn 
muhnreb~-den kurtulan İ.ngiliz ir· 
lllderini şiddetle takip etmekte
dir. İşle bu sebeple, Japonl'1ruı 
Hind bodudıında Anam \'il.aye
tine girmeleri kolaylaşmıştır. 

Japoolann Hi:ı.distan üıııerine 

yiiriiyerek lran arazisinde Alman 
kuvvlerilc Lirle~ıııek üıue bir 
plôn takip edecekleri i.Jıtimalio· 
den ba.h•edilmekte ise de, bu şim· 
dilik uzak bir hayalden itJHeıtir. 
Ve biz~e Jıponlann Almanlarla. 
hirleı-ruesinde Japoo~·a hesabaıa 
bir fayda yoktur. Japonlar Çin. 
llindiçini, Siyam ve llirmanya a• 
rasıııda munla"'1m mırvasala te
min etmedikçe bö~le bir işe girİ· 
şeınezler. 

DoCu ceplıcsin de: 

ile mansala ve irtilNh kalnuya
cak, bu yüzden tniidafua kudrı:ti 
azalacaktır. · 
Doneç'~ Rwkof kesimindeki 

nıulıarebt>ler hakkınıla doğm bir 
fikir edinmek .ınümküa değildir. 
Fakat Rus taarruzunun büyük bir 
inki,af &östermediğ:i ve bununfa 
beraber Almanların da epeyce 
ku vvetll olaa bu Rns ba kısmı 
henüa kıramadıkları söylenebilir. 
Almanlar mukabil hü;:uuılar yap. 
mak ıorunda bııluııny<>rlar; bıı 

da Rus taan-nz lrollarıruıı Alman 
nıiid::Jaa hatlarına girıliklerini, 
fakat hir yarma yapacak kadar 
ilerl iyenH"diklerini "•»lormekU.
dir. 

Çay 
kahve 

Çaylar 10 • 100 gramlık ve 
kahveler azami yarım k.iloya 
kadar olan paketler içeriBinde 

ııalılacak 

İrihisarl:ır umum müdürlüğü; 
çay ve .kahve satışl için haızırlık
lannı bitirmek ii:lJered:r. A'Y be
şurdruı itibaren ça,,v ve kah -e hu
susi ve mütıürlü ambalajlar için
de ~<ıtılacaktır. Çay ambalıajları 
10 gramdan 100 graoo kadar ve 
kaıhve ambalajlan da 100 gram
dan yanm kilcrva kadırı- ())c(,ak
hr. İnhısarlar idaresi bugün tiıca
ret afisi ~ bulunan k..ı!M'leri 
telim:<: alımaktadır. 

Ankara belediyesi krızıı eti 
narhını kaldırdı 

Ankara 17 (Telcfon'a)- Be1e
d:. c•mu kuzu eti narhını kııJdır
nı~. Bar'..ema l:<oış ve c;ğer.;:'l! 
olaırak cı'best f'...tla snblacakllr. 

Kerç buvılımda ilk mağh'.il>i. 
yelten "°"'"' Jtııslar, kendilerinde 
mukabil taHruz lnıclreü göreme• 
tliklui•uleD, tahmin ettijıimis veç
hile yarımadayı boşaltmak yolu
ıın tuttular, buna muvaffak oi.iuk
ları anlaşılıyor. Zira Almanlar 
yeaiden birçok esir aldıklarını bil- Büyük Imparato· 
dirmemişlerdir, Yalıua çekilen ( 
Rus kıt'alan önünde ardcllarla J 
çarpışarak Kerç şchri:ne gırmişler rU 0 a pon} a SJ •• 
n adaoın doeu kıyılan• ha.kim Japonyanın bii)ük imparatıoru 
olmuşlardır. geçen <lüın~·a banl:>Ju görmeden 

Kerç boğawıın g·~ 'I ki- ömıC.Ştü. Bu seofeorkini <le gömıe-
lometre kadar. Artık Aıalı. denizi ~.ni söylllll1<!ge lüınırn yok. A-
Rns filosıına luıpannw; bulnnu.- caba '" • olayldı bu haı<be girer 
yor. Alınanlar yarımadayı yııhaı =~tl.?. Japonyayı görenler C11'a· 
lıir ı.aınanda Kafkas kıyısına geç- sını umı•.ı>.m:ız!ar. Japonyanın gü 
mek için bir ,..çrama tahtası ola. ~l rı,ni temin eden evv<?liı de-
rak kullanabilirler. Belki de, Ua- nT.a<i r, Japon adalarının her ta-
ntıçe de bülük blr taarruza baş- .-atında bu ı,<iizcllği g<irınek mum-
la ıklım z:ımaa Ker.; YM"unad3 • lriirı ,.e ya.r:l!Z büvük şclıirlET çok 
smdaıı istı.fade ecerek Ka!kasya A~rpa'ı \<' Amerika'ıdır. Onun 
kıyılrruna bir ~ıkarıııa H) a Jıava 

1 
ıçm J"~ \·3n•n hustL•ı.y,..tle!-'ni 

kuvvetlerile bir ind'rme lo~b- dam z'y<'.d{) ~iik şeh.,,ı,,r-r, d'ı-
bü iinı!c lmlurac.•klardır. Ilu:ıuıı ş111da arıv<J•lar. Her sene A'meri-
hodefi naküdan ~len demir~'l>lu· ködmı Japorrvaya 'g'<!Pn "<'Y:Yııh· 
nu kesmek ve Rus dt>Dar.nıasının lar ra•ı;!<·'1rlı. Bu harpben "'llvelki 
• 'O>roı;isk Jimnnmdan faydalan. SE'neler"' seynJıat ve ğl<'nce il' \'-

ma ını menetmek olacalıtır. sim r'ndt- cıkmıı; Amerikan 
Almaufar bö)le bir harelı..•t için, mr<:ınu.alaı-ın<'ıı türlii r<· •'ll'er 

Sivastopol'ıın d~mesini be Je. val'd•r. Bunlar hop A.,,..•'kadan 
~k zorunda df:Cildirler. Zira, vakt: lıoali verinde; h<!r sene Q,ir 
Almanlar ıto9 tol'a vartrlar ve taTafa se~·~1t etmeğe a1:nrı"l 
Kafkasya kıyılarına çıkarlarsa, k.rnseK.ri Japoı:ı..yaya ~an re-
Jııı ınüstahloem mevkiin ana Rusya simlerdi. Bit- o zamanki münase-

lanlı!... Art* lıiıılerJınin mübal.lP., 
•lnclaıı lrnrlulıqorduıtL.. Biraz evvel 
nıun.c.retı b.ir eg;.eooeyi faci-a telakki e
~ zaf;m geçqordu. İliçtar ;ıcldL. 
eltnılıe ·ırd..ın. .. Sonra ö;te yellt ı~e 
hazırian<.ıını ... &1.çraruru t•ra.a.ı.ın. GUrn
Je<c:.ml de,;.:şı.inilm. uygun b>r krrctVat 
\;o;k•rltıen uzalııtan k"1'ımill. 12k•la;mı. 
Jü baş~ın: 

- Sen; ı;a;>!<aı sen;: Bundan oon.ra 
sana di.ıı.:;. J.~ yoit! Ba.k. ook..ı . ı)"Or 
,ş;e ... B.r haf~a. od.anO::.. rahat <.>O-Cl.-C~ 

Stil •.. Ş.n .. ti ben yeıııoege '1.yuı :..ı:.n ••• 
Fam dO §anı'b~ye Eaaa sut g t!rme• 
nı., 131}.larmı verınf'sı..-ıi tenbi..h edece
ğım. Ustu 11> otur emı '.=ıml 

Bu ~ .• m~ y~an ı: ı.,,, belıli 
bPlirsız b.... n.LJ'.ıi. oevap \ erdı. 

Doklor tEhlW. olmadığını temln ~ 
m.ı.şt.ı Artık. orta.<la uzü .. J.p kedcrlene
cek hiç b,r 5ey yoitlu •. Odadan çıkar. 
k.cn .ur .. mın bai ucunda durdum. EU.. 
ını u:z. ıp çocugu.nu seven bır baba 
g:.n o ın om.uı:.;.annı okşadım Ka
p !ı g z k po!<:arınc!a acı b-.r tt'Vt'lokill 
'!,llr1ı. Sonra elmu b~tna f'!Oktındur1n... 
ca Jç: bır par asma ya ~11 
gibi tulu')•..;ı Kalb:m y':ııe bu ir.~Au .• 
&u~e haa• )"ILL. Fllkat m <len> ki 
ıcnı:ı.e 1 ktu• • Daiıl<ır lcn .in etmemie 
• " İn ~ b hl g<ırp, ne hain j 
oey:. Bır gun ~. b<..oa ,,.vır ! kan. 

(Devamı Va.) 

betleri d~nmeli, bir <loe simdi 
&r.ed:a ile Japonyanın bh-hmne 
d'i~man oluınınu. Amerikalılann 
idd-;ası bu harpte ken<iileriniıı hiç 
b'.,. mes'uliyeti olmadığı merke
zinded.;,,, 

- Sonuna kadar müsait dav
.. ar:arak ·Tokyo ile anlaşnak is
tedJ<, Fakat Jıqıanlar bı:z:i gafil 
ııvlıyarak taarnııııa geçtiler. Biz 
Amerika' !ar için bundan snnra 
b..,.be dC'V:ım Mıırıekten başka ça
re kalr "dı; d:yorl..-. 

J ıqıon]a.r ise senelerdenl'.eri 
k.end.lerini biiruk bir b;ıvesulık 
içinde bulır.-urlar. Japon sıkıntı 
ç.-k*'Or; b:rşka tarailımı giderek 
yayı'mak ve: ~oaşaınak isti~'"C1'. 
Ha'lbuki Japcmwı önüne engel o
lanlar var. Avrupa ile Anıcr'.ıka 
ş:md ·e kadar Japoıııın Jerleme
sini rek..""!lledi. Japon un her suret
le teııak.k '5 ne mal". olmak istedi
ı ...... ~ kat J pon yine rab;U, mu
v ak o'tlı• Arlık onların bu la· 
haldriimtlnü k'mıak i 'n b\r har
bi ı;;ze almaktan başka çaı:-e kal
madı; divorlar, Sene! rocnberi 
J<ıp<Y.>Til.VJ ve ,TaJı01'ları 1ıetk\lc t-t
m.)ş o!anlarııı da bilhas.sa bu llıa"}l 

mJ,.,ıi oldugu aıı.ı~orou. Bunu,, za
ı.e.,, kendi"1. de >tirai edıyoı1iu. Faı.a.t, 
cl;ıoordu ki: 

- İ,yi •nwı&, ef>eodllıı. iaianll> vaıo. 
tıl;y le dJaıu.ı,, o lınası blr ııey i!ade et;. 
ıntz iri... Lvet... :ı.ı.ı sene evvel dıl&
n!.n<en ;yal<atandun. z;oı..ı. o ~ bir 
çıl<ar ıı olınadıgıru biliyordum. Bir 
baJlia be '!d ye lliı.metlcı<ie ı;al~ 
dmı. Ondan ..,..,,. wı, bu iflen bilııbü.
IQn v-ec;tun. 4 &uç tuJtum. San'at 
sahibi oıdwn. Para. pul aabib; oldum. 
Ş=dl. çoıc "'*"'· ""im, tıoınom, çolu
ı:wn. gocuğum var. Geçinip ~ 
n,aın. 

lliııki..ın sual sonlu: 
- ~ımcıi ne ış yapcyorsım? 
- Agızlitctl&! 
- Ne ka<iar para ı..wıcu,,.onııı? 
- Vallahi, bı>ll; olmaz efeodim. Sl-

pa.t'..ş u oLUr, \.'Uk. olur1 <).eti$r. Sonra.. 
kendim de ayrıca ı::atarım; ~eyyar ole
n •. '<. a..m 0<.Bzaw; uaba f>zla.dır. Saı..

ııa ı<= ,-.ne kazancım dei:ilir. 

- Ş'l)'le, --·~ lal:aııinl. takribi, 
vuatl 1' • "= ı'e ol•bUir ciiDdet Bir 
lira "nı, ikı lira. mı? 

- Yolı: o'eruhın, w!edır, 

- On hra roı'! 
- Hay. 1 O kadar da detlidlr. 
- E'! Ne kac..ii".'dır metieMa? 
- Eh! Ü.t;.•'° g •r.ıie üç, üç buçuk 

!ıraya geU.r k•Zcincım. 

- P k . B k, .., ıı ııüııt>eli va?llJ'ette 
göooıü., t:r. U:. ... r'Al; a..rodklnrı :ıaman 

da., <iıO.ı:t yUz !.ra degc.nnde bir aJıtın 
yiıı.LJk bulın::J•l.ar ••• K.ud.uı yı.iz.fitü ••. O
nu a.lac&l' k<ı.ct..; paır.o vaı· nu? 

- Çolı §ükür, V&r elendim. Kazan. 
cım yo.ı.unda .•• Soınr:ı, bec.;,,ıu, kumarım. 

;rolııtur, çtm YQJ<tur... F'Rzla ıruıar&. 

tun ;roktur, Par-.ı bi.riktirir:m... O yUzü,. 

,ııü, bızlm könıfiu içm •ldımdı. 

- Atdığı.n yeri gösr.eremerrı;Ş!Ji.n. se... 
lkİıll oi..<iugunu da isba.t edelw?mlesin. .• 
Ont. ne d:yc«lcsin? 

- B•n o :yUzuğ~. çarşıda. tarıona

<lığ.ın bı;ı: ııo maan i1'I yu:z. elli liray& 
aldım. 

Mahkeme, ıcablnı d~ündiJ.. Raı1!la 
~\·ek.-e dilf"nc l~ mst*üm olması, 
ü.3t.tinde bulu.nen bu yüztığün kendi 
ba~yıe mutn..,;p olmaması ve buna 
(lnCşru SUTl\t.t-e malik oJ.duğunu L~ 

edomewncsi gi:iz. önüne a..lınaralt Ceza 
Kan un un un 578 iPd m6ddıe5lne ıoce 
on gün hapa:-ne ve yüzüğün mÜlıllQ~ 

R.e ka.I1Ll" verdi. 
rrt}SEYİN BEDÇET 

llll'ah'mda unutul.ımyocak o'ıan bir 
mıütaıieas> varoır. '.lhnlar da der
ler ki: 

- Japonya coğıcı:f'ya vaziyeti i
tibar.Je u1.a;kta bir köşededir. A
da.Lı olan Japon hariçte lba.<.ka h:r 
filem olduğWlun UZ'Un ZiM?Uıılar 
helki pc.k de farkma vamıaımştır. 
J apm l<ır kentli ddhili kavgalı:>ri
le, birl>irler'.ne karşı olan kahra
manlık mc·:-ctalarile hususi alem 
J.erln<H> ,~.,.mışl"t-W.ı-, Hariçteki 
alam öi?r<'nm..dikçe pek t~id<r 
ki dışarıd~ k:i1erin kuvveUi mi, 
zayı! mı c'dtıkları ela biY eıne
nıiştir. Büıvft :,ır~P"a~ 't'Un ıgcı.ı.:ıP.n 

asrın C11'a t..~ında !xıt;lamı~ \'e sene
lerce d<>-•am etımiş olan devr dir 
ki J•;tpnnıar ı<;''n hariçle !(<mas et
,,, ge imkan \'f'rm:. ve Avmıpayı. 
Am<'r;.ka;"I öi!•~n.,.,..,k J<ıp>nlar 

için an~;ı.': o su~:tle kalbi! olmuş
tur. Bt-"ôi < m~ atorun bu dev
,.;_ ;:eliıx< ye \ dar baıılcıl<i!<>r fl''P 
J,..ponları oldukları halde tutmayı 
duha uygun bu.Imuş'.ardır. Yn;nız 
kendi k;r h ·~manl• k &n 'a"l.elf..'T~le 
dô~• •\•1"rin b',.birlerile olan mü
cade'-eler'n'n <lC'S!anbr:\e yaışıyan 
J""ponlar ·~iid'r ki kend· erini 
dÜ!l'ı'Jnın ~n cesur insanlan b:li
ynrl....ıı. Onun ic:n hariç ile te
mas eder etmez d~rıdakilerlc de 

sırasile bir ~ün gelerek kavga et
maltten ı;:eri kalmıyacaklarını dü
şünmüşlerd;.,. rin ile mulıartıbe, 
Rus Çarlığı ile mUlıarebe; geçen 
hllt1'te Ka,,v.ııer Alm:ınyası ile mu
haretıe, te'krar Çin ile muharebe 
ve tühavet Amerika, İngli~ ve 
Hol~ ile mu.ha~. İşte Ja• 
ponyamn siyasi ve askeri Y<'nT 
tar;hinde yanm asırlık bir devir 
ki hep par!ak sayı.lmıış. Ja:pon or
dıll;mrun, <hrıarur.ası.r.ın kaısm

d;ııı muvafuı::"yetlıerden Japon 
d;p~atları da ııızami derecede 
isbfacle etmC"yi bilm!Ş'lerdir. 

Yine yukar•da söııe başlarken 
il;aret edJ.en birine! nokt&}"a dön
mek lirzmı: Bfryıik imparator ge
çen umumi h:ı~ görı"leden ö1-
müştü. Acaba sağ olaydı ve · n
nı:ye kadar da ya.,<;asaydı bu l1aoı1he 
g·ıt?r m))'tli?. Büyük imparator 
onu !bulunduğu yahu.zlı.ktan çıı

kararak dünyanın diğer i'lcride
ki memleloeı lerı.nclen öf:'ren ect>k 
b' \giy ı almnl< nlwıa sevkeUikten 
sonra Jı:ıpon arhk kendl adaların 
da kalemaz olmuştur. Müstemle
ke siyaseti de başlamış -.e 11'i\uey"et 
'bugün AiıgklEI' ks>ıı aleıııııi ile kıal' 
şıl~iır. 

••• 

Yazan: Ali Kemal SanmaA 

Vaktile Çeko;;.lc.vakya devkti 
vardı. ~n harpten sonra eski 
Avusturya • Macaristan iıınp•ra.
tnrluğunun ~azı tı.zerine kurul 
anuştıı. Bu tııaroin arifusine ka
dar ya~. Onun acıJdı bir tercü
meiibal.i vartlır. Fakat Çek mıllejj 
yine kurtulacagmdan ü.ınidin! hiç 
kesınem:ıştio:. Bir gün A'.:-rupe 
kurtulacak; iStila ıaltuıdaki mem
leke'tler gi'bi Çek d'i(yan da lrendt 
hiirriyel>ne kavuşacak c-O"C in> 
yor. Yirmi beş sene et'Vel de bü
lan devlet adamlarındıan birf 
memleketi için bu kru'a günler:! 
görm.-den öldü: Masarik. ' 

Öbürü tni:ıhsilzdi. Fena gü nlerf 
g>öro ü. Bugün rncmlekctir. den 
çok trzakl:ırda; Atne'rika<:btlır: 
Beneş. Beneş ()I1lda be<; dumıu
yor. Yirm · l- • ""ne evvel df' bii
yiik ha'l'bin içinde iken ınE'lJl!tılı:c
tln'.n ist kllill kin filen çalışrnağa 
başla.rn~. 

Amerikada Çekler çokt,ır Be
neı Amerikayı pek iyi .ııu·r. Ma.. 
sar:kın J.atıratında ;,sc vakit wkit 
bakılarak okunacak çok şey va,... 
dır, Böyle ha!.rt"atta ek- "laca!< rol: 
şey; lbillıassa btıı;ıünl<ii va.k } im 
Cel'Cyanı ılı> aranmış, ra:;lan 
olursa dikkate değer. Masan: R'11 
yadım bahsctmektecHr 910 . ne
S'nde Rusyavn. gittl.ği zarın" '1',lıt
toyu ziyar<'tten sonra Rus < rou
sunu gömıek isternis, Çar!~ Ol'

dusu ryi halde değüdi. Anı:Dk 

Rus· Japon ha"b:ndenberi kemlıı
ni toplaına.l(a başLım·~; h<i<' rl:ğa 
koyulmuştu. lT 0 buki 914 el~ har
bi açmış olan Kayzcr Aln"ıny.~ 
smın ordu I•,., bamiıa}ka .ı.. Şu 

takdirde hal'l<'ı taraf gal;p ge es 
h?, Almanya ile Avı:stt.ry ıa 
karşısııırla Fransa, lrgi'•ere ve 
Ruııya va!'Ciı. Halhu'<i bu ü-c; '.rn• 
paTalorlu~Wl ikt sad; v ali 
uwnbalarının çokluğu i'!e • us
lar:ı nın da ~'Üzlerc:e mil} :ıa < k
tığı du•ıinülüt<(.-e harbi de bJ. 
'mÜttefi>tierin ka;ı;anoc~kl, r.m 
'.i'.f~·,aT''k muhakkak sa rdu. 
Harp ilerliyl'ttk nit>ayet ,\' l'B

tul'}·a • Mara.ı:'stan imcıa•a r.l> 

tebeaeı olan Çeklerin müLıef!.kler 
tarafJna geçmesi temin e<Uir .,,. 
tabıfrlir ı arlılt Rusy:ısmın -v
let ada.mlarile, ·urıanıiun'ar;'.e 

gıörüşıilecek meseleler eks:k de
ğild< Masarlk Ru,;lar!a kıınusu
lu•ken kıkmLmn .,_-ok uzad.-r.~ ;bıı 
ş:kfeyet ed<'rdi. Bir toplant • ur, 
uzun ırzadır;a nutuklar s<•vl{)ıı\r, 

Sliiııe hiç fa."11a w.rilmez. Bu ka
d"r urun lakırdıG·a lüzum .ıorül
n.i)uı:!:.T, işlerin daha çabuk gö
rülmesi mümkün olurdu. Fakat 
ÇarlU< Rıı.v&$ırıda öyic alışı ~ı,,

tı. Avusturya ordularında b:r ...,)< 

Çek asker; vardı, BıınlaT Ru:.~:rın 
frzerine ııönıtı-ril.rıris, onlar da e
sir olar• k Rıl" tarafına geçrrrı;

ı...ro: J\ıa!<.ıt"k bu esir vale J·<
larır.& b'• .-ıdu tE"Skil c' f • ve 
rnütlcfiklcr!e ıber:ıher harl:.e':ıne

yi tem:n etmek .ı,;tıym-0.ı. İş'eor;n 
d,_,a karıı;b:'.,, lf.r zaman<h Car
hk ida,...s:nm df.'Vrilttnesi ılP le~ • 
lıyan türhl türlü inkılap <Yvrc-
],,,.;nd,. RuŞyada ml'ram anl ta
cak sdiıl~t sah:b: iriwsc. '"bu
lunmama:.· idi. Bu ı:h.-tler rı f
sı!<'it na lu'~ göru!mey'E'b'&. 
D'kka'" değer oları taraf bu:ı•1'l· 
k.ü vakayi de giironüne getiril'n· 
ce Almanyanm yine Rusya v,. 
İngiltere ile ha~tnıekte o uğu 
ve Cekl!Tn yine kurtuluı; saat ~ 
belriro klerith. 

Açık İf ve memuriyetler 
Şişli tam~anesi içln 6 OOyııcı. 

3 sara;;; 12 tesvişec'.•; 3 do.iciimcü; 
3 bdbinör; 3 freoııeci; 6 tornac•: 6 
elekt:-iloç?; 6 elektrik tesvi~ eci-<1 
ve 12 marangoz a.rambnaktadır • 
Bun'ara 'm''handa gösiereceklm 
ehliyeote göre saatte 35 kuruşa ka
dar ücrM verilecektir. 
Sümeı1bankın N azil!i ve Erc1rU 

Cıokuma fabr~la!'ı için rki di.p
loınalı cezacı !bayan :ıranı!makta· 
dır. 

Bııl'rlan dokuma koooperat'fne 
bir müdür ile bir muhu, bcci a
roııllrooktachr, Müdü:e aylak 2(l(i 

lrn; mu.lıa0Jbe de 175 lira üıcrı.t 
verll~-clct>ı'. 

şişlide Abfdeihlirriye-t ko .. 
sında 201 numaralı curah: k'in"lt 
mü<l iriyt'lı hııstab:ıkıcı vo hıt'.e 
me ararna.ktadır. Ortak"Öy Şifa 
Yurdu hastatıala(,ı al.acalı:hr. 

B~çek3J>ı<la Taş.lıa.ı 4/5 nu
numarelı :va:r.ıhanEl)'e telclun iş
leri \"? kısmım d.- y3211 için bit 
ha~ aramlmakt.adır 
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L y ~n Jn~Lı.ıuerı Ana.a.o.ı.u 

AJan•ı bılllenlerlndeıı alınmısl~l 

'Idbi. eden: Muammer Alatıu: 

Afman boşltu.mandanlığırun bil. 
tlırd:gıne gore; K<>rç şehrinin şi· 
m<ilı §arki>inoo mağlup dÜJima• 
fün bak>yeleri yarımadanın şarlı: 
ucuncıa pek dar bir saitıl\Ya sıkış
tın!ıruştır. Sovyetler burada. ağır 
kayıplara uğramştır. Har.koi böl
~ nde So<VYet taarruzları akim 
bırakı~tı.-. Burarla şimdiye 
kadar U~ Rus tankı tahrip edil
ıruştir. 

Ken; boğar.ıun kx>ntroltl tama
men A!manların eli:ıe geçmiştiT. 

Alinıın ba:lırc.yeli.ien hartbin ba
şından1:ıcri 1003 taıyyare d~ür
m~lerdir. Doııetz cephesinde 
Macar kı+'alarının da son günler
d,. f l;:ı-et gösterd:ıği bi1diril:'.yor. 

Alman matbuatı, Kcrı; mL1ha
rebel ·'ldr.r bahsederken; sayı 

V'C me lzı:ınıeee Lst.ıln bir diişma
r a k rşı zaferin kazam wıfını 
1oy'C!et ·~ktedir. 

SOVYETLERE GÖRE., 

S<JVYet.cre gôre ise; Ruslar 
Kr i'Ç şehri bölgesmde ,natla çur
p>praktadır. Harl;:of bölgesinddti 
Rus taarr11U2 ise mu,aıffa.kiyetle 
ıler .ıyor. Burada Ruslar bir çok 
ıpn' !!et ve esir almışlardır. 15 
m )lS(tı :;6 Alman tayyaresi dü
şU,.ü' _ üştür. Moslwvadan bild\
ri.ıliğlne göre; Almanlar, Harkof 
ccrCı ne Y"'I' ihtiyat kuvvetleri 
~l mtişlerdlr. Bu cephede Alman .-i. ~ı <' . nyetli bütün hazırlık
ları akı:m<>te uğTam1şt;r. Ruslar; 
K~rç şehrmın duştüğürıü teyit et
m'!."me ttedir. , 

Tas a;,r na göre Sivastopol 
et•aofında'ki mu'ıarel:ıele~ Alman 
lar 75 b'.ndcn fazla ölü vermi~
lcrc..ır Alır :ınlar; Rus cepht>Sinde 
gaz k,tllanrcak olursa; Swyetle
rin ve fnnıliz'erin İp<'r't kulla'la
ca'i nı l.c'!ldra gs:zeteleri yxzmak
tad•r 

KAiF'KASYAYA KARŞI .. 
,:.Ondradan bıld.rüdi{:ine göre; 
Alınanlaır Kerç yarunadasına ha
k:r okluk\an oonra, Kırımdaki 
wı relen l'd<Ly e taıyy r.releri ile, 
hir kaç haft~ya kaW.r Kafkasya; 
ya aql bı:r taarruza geçmeleri 
n:ürr k>ilndÜT. 

Rus cepihes'.rıde, iki taral da 
. bC.r~n kış kuvvetli tahkimat yap
m.;tır. Geniş şekJde biT hareket 
Jıanbınin daha bir müddet geci
kc,~I 'IÖyienElbilh-. 

GANDİNIN BlR FİKRt 
Hind milliyetperverlerinden 

Gan.di •• aftahk gazetesinde yaz
dığı bir yanda şöyle demiştir: 
cİrıgılterenin Asya ve Afrıkadaki 

m::.StemlekeX!Tinden ve hiç ol-
mazsa Hiooi.standan demal çıkıp 
gmnesi için Len siirdtiğüm dile
ge bütün İngilizlerin müza!heret 
etmc'S'..ııi ıs•erun. Dünyarun em
niyetı ,·e nazi' le fa.;;istl.ğin yı

kılması içın bu, zaruri .bir tedbir
dir .• 

Gandl; t~' bi kabul cdi!diijı tak 
c rde mihver ct."Vletlerinm bütün 
I)' keri p"'ielerınin altrıı;t olacağı 

kanı:ıı tin dedir. 

BİRMANYADA 
Japon umumi karargahının bil 

di• d.ğine göre; BirmanyadakııI İn
g ı.z ana kuvvetleri 13 rna(fl6ta 
Hind - Birmanya hududu Çl'Vre
s'nde tamamile yok edilmiştir. 
ıo bin kışilik Britanya ordusu; o 
gün 12 bin ~i ka,ybettn:.Şt.ir. J a
ponlar 121 top, 3 bin kamyon. 113 

1 

Çinliler Yunnan Meksikada 30 Şilep birden 

Londra, Almanların Kı
nm üslerinden nakliye 
uçaklan ile Kafkasyaya 
kunetler getireceğini ve 
bu suretle bir kaç hafta 
zarfında, Kafkaıyaya bir 
taarruz yapılması ihti
mali olduğunu bildU.. 
mektedir. eyaletinde teşeb- Mihver aleyh- aynı günde de

tank =eıe=gecimıiş:I=. =.=emır=. == büsü ele aldılar tar lığı çok arttı nize indirilecek 
Japonlar ıınimim ta.kvi\Ye lruv- Çunglting 18 (A.A)- Yunnan Nevycırk 1 8(A-A.) - Potrero Vaşington, 18 (A..A.) - Deois 

ntleri getinnekteclif!er. Şan eıra- eyalettnde, Birn>anya yolu civa- de Llaııo ismllıdeki Meksıka pet- Jroıiıisyonu ge1ecek eunıa &iiAii 
!etinde ıniihitn muharebeler ol- onda Çinliler teşeb'Uiiaü ele al- rol gem;sinin torpillenmesi üze- Birleşik Aınerikada 30 şilebin de-
maktadır. Japonlar Maııoturuja l?J\jlardır. jçonlar Tong.ungdan ri:ne Me.ksikada mihvere karşı aize indirikceğini lıil~. 
taarruz etmektedir. Yen! D~ geri çekilmektedirler. yapılan niiınayışler artmaktadır. Deniz iıışaat pl"Qglraımıım tatlııi-

den ıb'Jdirildiğine ı;;>re; Çmliler, Şa k ce besinde Yu Kcıngreni.n daimi encümen azası kine baslıuıdığı &iinduıberi deni-
Ja.pcınları Mentung şeluirı.den at- r p • totaliter devletlere hail> iJWıı. için ze idkikn en büyük ticaret gemi-
mışlardır. J~nlar da Marulala- nanfı gÖnÜllÜler koııgreni.n toplanmasını istem.iş- leri kütlesi budur. l!M2 - 43 dev-
:yın 200 kilometre şimalinde 00001. !eroiı·. Di~r ba:n rneb'uslar da resi için 23 milyon tonluk 2300 
miyetli biT yer olan Kutno şelhri- Vışi 18 (A.A.)- Şark cephesin Mekııikada bulunan mihver tebe- geminin in..,.•ı kararla.,.,..~Jmtş.-

de Almanlarla birlikte harbetmek .,-- •-· 
ni za,ııtıet.mişlerdi.r. , asının mallarına el konması tll'raf hr. Bu gemilerden 130 u sene ba· 

üzere bir Yunan gönüllü kı.t'ası-un..n • EFGAıN HUDUDUNDA tarıdırlaJ:. Daiml encüıınen yarın şı.ndan itibarca tama·mlanmışt.ır. 
....... ...,_, nın teşkil olunduğu Atinadan bil- ki salı gu" nu·· vaziyeti tetkik cde

dfrilmkt.ir_ Tayımis gaızetesinin yamığına ·--. cekti.r. Fakat netice ne oiu·rsa ol-
gfue; Alman memurları Hind - Romanya'da tevkif sun bu humısta son karan vere-
Efgan:Stan hududuoclaki kabile- cek olan c,,mhurreisidk Fa'-at 
ler arasıooa hoşrıutsu.zluk çı.kar- edilen museviier bu karar Roınaya, Berline ve Tok 
malt içın çalışmaktadır. Fakat bu Bükr"" ı q ,. A.)- D.N.B. Mü- )'Oya gördt"rilt•n izahat ve zarar 
na muvaffak olamıyorlar. Bu t.eaddit evaır·re rağmen mecburi z:van istiyen Me.lcsil<;a notası.na 
hudutta sükiı" vanhr Mihver el- ,,_,_ t · .. t t . ge'.~k 0 1.an c-·a.pdan ~nra bel ıızme ıçın muracaa e mryen ~- -. ~ 

çileri Kabildekı fnaliv<'tlerine de- Yahudilerin Bükreış pol'si tarafın H oi&caktır. 
vam e<byurl.a.r. Ef.gunistaıı tarasız dan te-.•ki.r olunmasına başlanıl-
hğını muhafaza euzyor. 

İngili~lere göre; miJwer devlet
leri; bu hudut üzerindeki kabile 
reislerıne kucak kuca.lı. altın ver
mektedir. Fakat; bu reisler Hind 
hük.Oanetile elbi.rliği y~ıyor ve 
ord:ıcya asker\ veriyorlar • 

HOLANDADA VAZİYET 
Llılhitle neşredilen biır resmi 

teolıliğe ızijre: evvelce Holanda or-

mıştır_ 

Batan korvet 
Lodra 18 (A.A.)- .Amirallik da

irest tarafından pazar akşamı neş 
redilen !bir tebhgde Holbytxıdı 

lrorvetil'in hettıi(ı kaydedilmekte 
dir. Ölenler'n yakın akrahalan 
keyfiyetten haberdar edilmiştir. 

dusunun tes~.rni sırasında eım R .. d · ı d ·ı edileı Holancfalı suhaıyJ.ar, bi!a- esmı aıre er e ta tı 
hare serbe6t bırakılmıştı. Fakat; 
bunlardan bir kısm.uun tekrar 
Alman alE'.\'htarı faaliyetleri gö
rüldüğü.,,~-- hıı gibi subaylar, 
yen iden esi'J' kamplar:na gönde
ı'ilrni§lerdil'. 

FAŞİST PARTİSi DİVANI 
Bugün, Rornada faşist partisi 

divanı toplanmaktadır. Diıvana 
'Musolini reislik edecekt\ı-. 

80 GÜNl>E BİR GE.W 
Kanada.da gffiti inşa teo'{ı"ahla

nnda hummalı faaliyet deova.ın et
mektedir. 10 bin tonluk bir gemi
nin teknesi 80 günde ikmal edil
miftir. 

HA VA MUHAREBELERİ 

İngil'.ız ta,:yyareleri Al:manya ve 
Alman işgali altındaki memleket
lere karın yeni hava akınlan yap 
mışlaMıt. 

FRANISIZ ANTİL ADALARI ' 

Viışiden gelen haberlere göre; 
Antil adaları meselesinde Amen.
ka hükiınıeti Fransaya söz vemıiı
yor. Fransarun son notası cevap
sız kalacaktır. Lıwal Ant.il ada
lanr.daki Fransız hakimlyetiınn 
başkalarına bıra..'lulaınıyaeağım 
söylN11iştir. Frans:z kal:ıineı;i; Ma
reşııl Peterı'n re;ı;llğinde bir top
lantı yarıl"'•""• 

GIDA DARLIOI 

BıT V9.~ingtxm haberi; Yt>f!)OS
lsvya ve Bıı\raristanda gıda dar
lığı bu1undui(unu b"ld;rmektedir. 

İNGİLİZ KP.ALINL~ KARDEŞİ 

19 M"7!! Spor""' Gerıçlılc ~ 
~ti71e bugiln l!jlede.ı SO<ır& 

""' )l'a<ın rooml d•irelec taü b"ı.
makl:adır. 

Kurşunları çalan amele 
Yanan Fen F:ıkü lleııi enknı

nın kıı.ldırılrnası işiııde çalışan Sü
leyman adında bir amele dün, bu
radaki kurşun OOrıılardau mühim 
bir kısmını aşırıp leblcbicılere 
satarıt.>o zabıta tarahruian "'UÇ 

üstü yakalanmışl.tr. 
K urşu.nlar sa bldıldan yer !er

den ahmıuş, !'üleyman l\l"Şhut 
Suçlar Müdddumumilijine tes
lim edilmişıir. 

•• • 
ÇORÇIL'in 
GÜVENCİ 

Zelzelede 200 
kişi öldü 

Quit-o, 18 (A..A.) - FJrnator. 
Birkaç &iitıdür devam etmekte 
olan yer depremi Esmeralda eya
letinde büyiık hasarlar vikude 
ı:;etirmiftir._ Ölü ackdi 200 ü bul· 
muştur. 

Moskov ya göre 
O lııci Sabıfeden Dev&m\ 

lerd:r Bu mbktara dünkü 1500 ki
şı.den lharet zay\a.tlan daıbil de
ğ'ıJdir. 

Mo.slrovada bu sabah neşrolu
nan resmi bir tabl:ğ geçen sah 
günü HarJcof istıkruııetinde taar
ruza geçen Ma·reşal Tımoçenb."O 

'\ vvetlerinln Al:rnan mü.dafaa 
hatlarını ya..Jı klarını ve Alm:ı.n 
muka.bil taarruzlarını tartlederek 
garbe ooğru 20-60 kilmnetre de
r nli/{:nde ilerlemekte oldukla.rını 
bildirmektedir. Tebliğe güre Rus
lıtr bu cephede 300 meskün yeri 
A bnanlaroan geri al'IUŞ'ar ve 
363 tıop, 25 tank, ~ bin menni ı:e 
1 milyon fişek ele geçirm'.şlerdir. 

Ayni zamanda 1200 den fazla 
da es'r alınmıştır . 
· Tebl'ğde Kere; şe!ıri dışında şid 
detli muharebeler olmakta denil
mekte ,.e bu kesim hakkında faz
la tafs\lôt verilm .. nıekted;r. 

Barentz deniziNle b!r Ru.~ harp 
grnü;i 6.000 tnn;l;jroluk bir Al
man naklive gemısm, batı.rmıstır. 

MÜHİM TAKVİYE KUVVETLERİ 
Londra 18 (A.A.)- Bir Röyter 

muha.birinin bild:rdiğine göre Al
manlar mühim miktarda tank ge
t>mıektedı.r!er. Ruslar tarafından 
zaptcdilen v şı-hri oir levıızım de
po şeiır1 olmalcla ehemm yetl:<f.r. 
A:manlar buradan çekilirken de
polan berhava eL'lıc..K. :stt'-m.{!e-, 
fakat otoınat.k silihlarla müceh
hez Rus ask12rler-run seri nıiıria

ohalesi karşısında bi.r şey yapama
dan ka ·m11;Iarrlır. 

lngiliz kuvvetleri 
geri çekiliyor 

Tokycı 18 (A.A.)- SıUveen neh 
rinin s.ığ kıy:sır:da çıuyışma!ar 
devam etmekted:r. Ob idvin ı:&dı 
sJıde G. eral Aieksander idare
sindek. lngHııı: kllVVelleri Ahssan 
<.')l>letine d:ığru çekilm<ıktclirler. --İspanya maçı kazandı 

Va!cnce 18 (A.A.)- Fransa ıle 
İspanya arasındcı yapılan fufuol 
maçını 4-1 J"panya kazanmıştır. 

Fransanın Madı-:d büyük elç,si 
Francois Pietrı de ıınaçta bulun
maktaydı, 

Adalarda halk birlik
leri seçimi 

Şetırimıııde cHalk Bir lklerl> n.ln 1ıe$
kil ~ f~l:.yet!nt devam oıwı

ın:ıi<cadır: /\dalar Ku86t bu faa.liY""o"' 
bı..rınciliği aw;e ve Aô.:ılar P:ır-ti Baş.. 
kaııı Dcıık'Or B. B!aıt Du.rUS)ytın Reısii
tin.cle ınploll'in p, ~tı İciar~ He,.'eti 
b::ı:-.'i.k!ıer./l İaaı-e Hey'eti tiJo-e nan12etle-
tini ~,.., ~c günü Büyüiro
dada intitı.lp yapolınJllır. Bu •uretie 
U< evv•IA ş;;lır "1'.iAle B;;,.üka<ia Ha.il< 
Bh-.ikieri t......Xül Mrn~:ır. Heybeli, 
Kınalı V• Durga.ı. Blr!ilolf'ri de P32'3.C 
günü inl'İhap olunoı:-<ltur, 

----
Mihverciler 

(1 i.-ıci $ah~feı:fen OC'va-n) 
ışıldaklar derhal faaliyete geçe
rek topçu müdahalesi de başla

mıştır. Bunlardan biri tahrip edil
miş güneşin bıiraz yükselmesi ile 
de yavaş yavaş uzaklaşmakta ol
duğu görülen bu hücumbotunu 
sahil bataryalan stop ettirmişler
dir. 

Mihver tayyareleri dün adada 
hiçbir zarar ve zayiata sebep ol
mamışlardır. 

BİR DAFI'A İÇİNDE 
Londra, 18 (A.A.) - B.B.C.: 

Geçen hafta Avrupa ve Ak.deniz
de 83 lllilıver, 29 İngiliz tayyaresi 
diişürülmü;tür, Bunun içinde l\lal
tada düşiuıilmuş olan 59 ;'\lıb\er 
tayyaresi horiç bulunmaktadır. 

Bu surelle l\Jıhver tayyareleri ge
çen Kanuouenelioı son hafta"'1n
dıuıberi en bıi\·ük ta~yare zayia
tına uğr&.ı~ olmaktadırlar. O va• 
kit bir baltada 100 l\.Iilıver tayya
res.i dü~üriıluıü~tii. 

Orta ~-rı..o vaptığı seyahat es
na;;mda İngil'.ız Kralın:n kardeşi 

Dült Glocester Ku<lüse gelm;ştir. 
Dük; Kudoüste komiserin ikamet

gahında l<alacaktır. Filistin baş
kumandanı General Mac Connel 
\.le birlikte poli& kuıvvetlerini tef
tiş e1ıınlstir. 

(Boşrnakaleden Devam) 
Rusya ile me§guldür ve bu me1-
guliyet 941 yazından bu ya.,a met
guliyetlerln en ağınnı, en çetinini 
teı;kil et.nıiştil' ve etmektedir ve 
belki de etmekte devam edecektir. 
O halde, Alman.ya şark cephesin
de kendisinden pek az farklarla 
apğı kabiliyeti olmadığını isbat 
eden Sovyet Rusya ile boğuşur
ken yine zaman pek tabii olarak 
uiaktefek mücadeleler ui;"l'utıila 

verilen madde ve mw kayıptan 
dışında demokrasilerin Iehinde
cfü. Almanya İngiltere ve Ame
rika ile sava~bılmek için herl"'
y'8 haşında Rııs devi ile kozunu 
payl~ınak mcehurİ) etindedir. Bu 
.k.ıyaınctcngiz mücadel.eııüı kimin 
zaferi ile bitecegi ise henüz meç
hu!Jür. Belki Rusya bitecek, belki 
Almanya ve RusJa za!cr kimin 
olnrsa olsun lıirdeo bitecekler_ 

treal e'iilcH~i bildiriien bu v 
şehr,-ıd.-n maada blr çcık meSkün 
mahaJler de Rusların eline geç
m'f;tir. 

Kazaklar; ı".cat etmelrte olan 
Alman kuvv•tlerine ağır zayıat 
verdirnnektedirler. 

Hitlerin !Yıı kesiITTle noühiın milt
taT<la ta.kv''"" kıtaları gönderdiği 
söylenmektedir. 

Tren vapur iş;;yen 
yerler 

(1 ıJ•Cİ S•h.ileden Devamı 
yısi!e ta·kslı<!ridl Florya, &.gaziçi 
Ye Pena. k g;bi tren ve vapur iş
liyen yer!ere "'tmeleri menedile
rek bunla--ın ~b;r dailıi.linıie hal
kın ihtiyacına tahl!lis olunmalan 
temin edilmi~ cılaeaktır. 

(_..ş_E_H_ı_R_D_ı:._N __ v•..__M_E_M_L_E_K..,._E_T_T_E_N_) 
1 

Hiç şüphe yok ki, bu İngiltere 
ve Aınerikanıo ist:kbale hazırlan
mak bakımından !>irinci kuvvet 
kaynaklarını teşldl etmekte, bu
nun için de Anglo - Saksonluk a
lemi elden gelehilcu her türlü 
yardımı Ru• ordusuna ve Rus hM
k.:na yapmaktan çekinmemekte. 
dir. 

Harkof kesiminde Abnanlaıt 
durmadan karşı taarruza geçmek 
te, fakat ağır zayiat vererek püs
ltürtü!rnektt'!dirler. Hububat tacirleri 

(1 inci S:ıhitedPTt Drvam) 
rılmışlarcbr. Vila\·et, vaziyeti ala
kadarlara bildirmiştir, Ankaraya 
gidecek tiıccarlar bu işi eskiden
beri IIH!Slek edinmiş bulun.an kim
seler olacaktır. 

ANKABADAN Ye ı Süavinln ytldönümüne otesadilt eden _, 1.1 ... 
MElllLEKETTEN: , • 20 Mayıs ı;imil Maarif Mils"'!ı'>n .İh

aao Sungu ı:adyorooW.a bi.r kOOUŞma + İnl<ııl:ap Ş- KubiU:yıa azlm ;ı'apııco.ktır. 
hatmıların• annıal<. ıcln du<ı Jlıenemen.- + Na!ia Vekili General MI. Fua& 
de <Kııbi!A;y Ab.ıesa önuııde büyült C,,besoy dün lll<şam ,ebrlrn:merı Azı.-
mer"..u.:m yJ.pılıruştı.r. 'kaı-;ıy:ı oönrnü,tür. 

+ Avrı.pa dcmı:yolu m~kala- ı~=-=-=-=~~-"'-"-=-===o======== 
tıtı 15 Hazlranda baelıyacagı ,çın tek
ıı.k ; :-r lizıcc.nde muzaıkereler yap. 
maJ< " -e B >ftı:..na bir hey'et g>... 
dect.J<r. ~-* Önüm<ı:ııd<ıkl ~rs 7ıhndnn .5ba-
rcn On .. Y«1' b>r !Kı.ı S:ın'at Eos-
ti' u t .ır 

VİLAYET ,.e BELEDiYE: 

. + Naıtıil vası.a... bıruş ""' inişte 
h ır. tn yı bı ol:ması ıçın Cu
tnar s.. ı..ı ü. \e .ın T ;m - Yenl
maho:lle otob r :le bir tec ube )"•-
pı' 

m 
llIÜTEFERRİK: 

*" 7< ei< .M~ 
d .:n - 1 1>:ye tramv•y111 
:ro C'Jlard.;: Me'ım <ı iç cebinden pa
n cıu.<fan ç im tM<en :ruç m.. 
tünele y.ılı: ...!>nnuıı or * I cy T J.ıl< •r ırC'tperve i Ail 

9 yaşında 
hırsız 

bir 

Zabıta dün Beşil<tıışta 9 yaşla
rında yaman bir yankeıdci çocu
ğn yakalanuştır. 

Tana~ adındaki bu bırsu çocuk 
dün lleşiktaşta Hayrettin iskele
sinde saodalı.nda uyumakta olan 
•ror<>s adı.ııoıla hir balıkçının cebin
deki içinde 15 lira bulunan cüz
danını çalmış ve lıu para ile bir 

ı bis,klet kiralıynrak gczmi)e Bü
yü.kdereye yollruınuştı.r. 

Zabıta bu kiı~1ik yanka..iciyi 
yakalaınışlır. 

Paraların bir kısınile cü7daı> 
Tanaşuı illerin® bulunm~ sahi
bine iade olıinmuştur. 

Bununla beraber ve bir arada 
İngiltere ve Amerikanın öz kuv
vet kaynaklarından biri de en çok 
maddeye sahip olarak dünya.ıııu 
eşini görmediği bir şekilde harp 
vasıta ve malzemesi yapab;lme
sidir. Bu iki hak.iki dw-um şüp
he<iz Çörçôl'in ve demokrasyala
rın bir:nci güvencini teşkil rtmek
te ye bele İııgilterenin silfilılan
masmın matlup dereceye yüksel
mesinden sonra Çörçil'i kuvvet 
taşıran lıir nikbini yolunda tatlı 
ve feralı konuşmak fırsatına ka
vu~turıuaktadır, Almanyanın hu 
ferahlıkla konu~ııbilmesi ise an
eak, Sov)et cephe~:ni ha~t.an.başa 
3·1kmasıntlan, Basraya inme\-:n. 
den, Süvey-ş •·e C'ebelüttarık'ı ka
pamasından Japonya Ue el<-le •·er
mesinden sonra miinıkün <>labile
('ektir ki, bu inıkfuıın ~ erınc ge
lip gdt"mİy('ceğini, geli.rse ne şart
larla gele ilcceğıui İSA bııgiln ve 
bu dal..;kada Sf!dece Allah b:livor! 

ETEM iZZET BENiCE 

Hava h'1'<'m~"11ni ele almak 
i.çin çırpınan Alınan hava kll'V
vetleri 'lıioç bir netice ekle edeme
mişlerdir. 

İ'Kİ TANK MUHAR'ElBESİ 
Londra 18 (A.A.)- B.RC. Röy

ter isthbarat ajansına göre Har

lrofta Jti !ıo.ıyfrk bank muh'iT<:'be
slnden ik'isin' de Ruslar kazan
mışlar ve bir şchrj geri amıışlar
dır. V harfi ile baş!:ı,yan bu şehrin 

ıc.th-dadı bi:r 'bU<;uk saat süren so
kak muharebeleri'! "irn sonra ol
mw; ve RU'lar evvela yandan, 
sonra arkadan hikum etmişleıxiir. 

ALMANLARA GÖRE. 
Berl n 18 (A.A.)- Harkof k~ 

s.minde Ruslar püskürtü.'müştür. 

Kerç yan'l'latlasında ise te!"'zlik 

hareket• ~vam etmektedir. Bcı

jiazı geo;nu'k istiyen ricat kuıvvet
:!erine uçaklanmız ağor kayıplar 
vertl'ım..ş'~ro r 28 d~man uçağı 
tahrip cıd:lm~tir. 

Yiae Vil:iyete bu sabah gelen 
diğer bir telıgraf ile de bakliyat 
(oohut, fa,ulya, bakla, mercimek 
nsaire) t'catttile uğraşanların 
1 Haziranda Ankarada bulunma· 
!arı bildirilmiştir. D:ğer ticaret 
erbabıaın da bu ~ekilıde Ankara· 
ya darnt edilecekleri anlaşıhnak
tadır. 

Haber verildii,>ine göre, bu top
lantılar neticesiude bu maddele
rin memlekette tevzii, sat.ışı ve 
stok edilmesi muntazam bir şekle 
bağlaııauk ve bu hususta mü
him katarlar verilecektir, ---
ZAYİ - EJ4zığ V'!l!ıyetlnln Keban 

kaz~ınd:ın alıxu4 olduğum n.ü!u& !,ez... 
k~reını mrt ..ıtım. Yenisini çıloaraoa

i=~= e6ft<isinln hfrkmU yckıtur. 
Must.fa rflu Süleyman Altnc 317 E
llzıj Keban N<ml;i<0,.1'1.. 

Yeni büyükanketimi 
(! ine! Sohıted•n ~.amı 

la.kadar ~'Or. 
,Biihassa bu zama:Wa hükCımet.ı.n 
verdiği, aldıgt kararlardl!'l evve
lıi kendisini, .kendi d'.ik\<amnın 

menfaatini düşUnüyor. Bunun i
çHı cemiyet re'İSlerini o cemiyet 
mensubu C>lırıamıak Ş«rt.lc o es

nafın i)leri:nden <:Ok iy, anlar, dol
gun ücretU hariçten t }~n etme
lidir. 

!Ha1kevler; .biz e;nafı n-nt ve 

rnesiek bakımından aydınalt.acak 

gE'C'C kul'>'ları a.ı;ımalı, konferans
lar vermeli, hatta blzian anl:ıya
eağm.1v. uille ~rey at yapmalı. 

MeGela <lı:r d'' llin nasıl &çılır? 

Yiyecek maooe:;i tıaH~ :ı bir 
belb'.lı:ye hekimi t arnfmdan nasıl 
nümune aıımr? Ve emafa ne ka
dar müddet içinde et"'lap verihr? 
gıbı et;naflı<' ait kam .. ,j, irlari ve 
hı:tt:a ~r.<ıiıati !ı'ikfünld, c;;:ınfa 

ı Öğ"etilın€lid';r, Ha" c\'kri hucu 
) apma·~f1,. ce_r- iyıetkır n·~·.~n yRp
m>y"rlar? &-n isle bunlann yapıl 
ıına..oını istı,w>runı .T3ô.)<1e olursa 
aydın fik: rt esnaf n·ç 'ı:ıir SUT" ti• 
zarar görmn. Her es l1 C('.ıni>ye
tir.doo faZ!asüe yardım gönniif' 
olur. Dolayıı;ile cemiyetler de es
naftan dıflcl:.ği mütokablil al.1.kay1 
ve yardımı görerek in k · f etınıt 
olur!.• 

BÜLENT HılMDl ERiM 

19 M~~!~ s~:ct!r:v:: ı 
,-ıJdönüımUnün ku~wa başı.ana
cak ve a,yni dak,Jtada Loecı1 Şefin ve 
onuıı er.v~ JlllLıi Şcrcl vt ısı.1taı 
ic ..a (.;a.nuı.ı: ını !eda e<ien şetta..erınuun 
ba1.ıraluı taôı. ediı.l."Cı.it~. 

17 fer ncı 
il ıncl ~ '1~rE-.... en De\·arn)' 

verilmeme•İ kararlhştırılan 17 fa,. 
rın sahibi ayni z•ınanda hakla· 
nnda yapıl•n tahkikat enakile 
Milli Korwmıa J11ahkeme~' e ve
rilmişlerdir. Ya.rıo sabstı i?"l"OtJ··ji;, ucı....1una bi: hey-, 

et A<Utarada Ebe<ii Şefıo m "'re""1l 
z:y<Lrt:t cderdt bır ılı'Jra.m çe.engi ko
y~·· lıc. h1.il .... "OM..ben J\~W Şef rı11zln 

de şereflend.irtte. ori A:.. ra !:ıl3dın.

d'.ı b~i.Jk. spor gc.A:Ae• ueri yap _cakfUr. , 
Yurdun ber tacarmc.ııı bı..ı ~ ~ 

ket.er!oe ış!.ır<ı:k ermek u.rere izcL.er, 
melctep!iler Anj(J.fii7a c~rtırc'@ bu~wı... 
maJc-dır. r. 

.Lıwıbuı Oniversi(esıot t.,,...,~en (0 
Joiilol< bir 61JOrcu kaf ~e.! de bu sa. 
bahkı ııreıı.le Hıı;..)"<kırJ:>Ojaelon Aııkar<ı

ya. hareket l'tu\i.;1Jr. Bu kaüleye Pro
fesör B. Sadi Lımak r :yaoet .,.._ 
dir. Ün.i..ersltdl gooç!er yaruılr.! b"fült 
resmi g.,ç .de ışt..mk. t<ttl;ıten sa.ora Sl-
7a&ıl Bllgi.Jer ~ulu spoI\Ou r~le lılr 
fuUJ.oı 1':"\.ts.."tb~Jcası ytt.pac~rdır. 

Ş.EHRlM.tzDEK!.MER.ASIM 
Yarın felır"1'Wıde de buyült törenler 

yapıl....,.lotır Bunlardan Vt.ı/ıyet adına 

terı,;p ediluıJ Pene.."°"hçe stadında o.. 
laca; ve mera:slrnıe tam &ii3ıt 10 da baş
lanacııl<1ı><. ~iL Şettı s:adında 

ve ıa.ıuı Hıı.l!revıerınde de spor ı:- ı 
~Ti ve torcnler yapılaralotır 

EBEDi ŞEFTEN M1LL1 ŞEFE 
Ankara, 18 (Teletonla) -- Mucur 

ırt'eacri tMailll<ia<ı K.,..,... atıetle
rwı..t tee:.m a.l;oan ve •Ebedi Şenea 
Milli Şefe> renwnJ tıaşı.ran SembolUc 
Bayrak bugüıı Kl!'fclıir atiet1~n ıanı.. 
fında.ı Çorum )"Olu~< Anka:oaya mn. 
tevecciben yo)a çıkarıhn$ır ve yarın. 
Ankıarada 19 May1' Stadyonıunda An
kar.ı a~ taralından b~ MJdit 
~verilec<>kıt~. 

Ekmeği narhtan 
fazla satanlar 

(l f;nci Sab.l!eden Devam.) 

nandan 4() kuruşa aldığt bir (:]<.. 

meği 50 kuruşa satan Eyıiif:ı de 25 
lira ağır par;ı. ceZ86Ula matıkilm 
cılm~ur. 

H•'ımi .isminde bulunan ve Ka
dıkö.;ünde Yelrleğlrmcninde otu
ran cLğer suçlunun beheri yarun 
liradan 15 ekmek sattığı görü1mıiış 
ve ü.zerirıde 65 ekmek karneEi bu- 1 
lunara.k tev1tif ed.Jmıştir. 

Ankara 18 (Telefonla)- Ekmek 1 
karneı;i tevzüne mcanıu< Faihri 
isrrude b<ri A J.ber adı.nda bınne 
kame sattığından 2 ay h·ıı.s<> ve 
60 lira para cezasına mahlruın e
dilmiştir. 

BEKI.E1'IUEKTE OLA.1\f 

POKER 
T raş Bıçakları 

G•lm!şt!r 
DİKKAT: İstnbulda 1 adedi 

5 kuruştur. 
İstanbulda 10 adt>tlik paket 

45 kunt.jlur. 
Taşrada 1 adedi 5, 10 adedi 

50 kurıışflır. 

Di~r taraftan Valinin emrile 
fırınları teftiş i lcri11e daha faz
la dıenınıiyet verilmiye ha•laıı
mış, ve müfettiş 1 ad ,.oları takviye 
oluı.muştur. l:Jı kikük bir ol "'"" 
luğu ı;örülen fırıncılar dıı lııı şe
kilde eıozalandorılacaktır. 

_., 
Bu iş böyle 

yürün ez 
(Birinci sa,-tııo.an devam) 

tır, Fakat dun _ı;aı.ar olma~. yii
ızünden memurlar oır çok kı.n-..e
leri evlennde bu1.aım~ar ve 
nufus ıafıoğ-.tları damgalanacağı ;. 
çin fişleri veremem.şlenlir. Buıı
dıın bll$ka bir f'Ok k:mseı!eri.ıı nü
fus kiığıtlaıı,ıım ma.lıkcıııelerda 

veya d'.ğer mu..ıme!eler iÇin ba.Şka 
yerlerde oldu,ğu görülmüq, bazt 
kimsekrin nüfus ~tl3"'ı & "".iti 
olouğundan .bun.ar .. da fış verile
memişfü. 

Meydana çıkan bu müşl;;ülleıı 

ütııe~r.d<o yeıı{ll miUar (pa."tirlart 
rr.ıutlürltiı;!ü tetk-kı~re başlamış-

1.!r. Bu güçlüklere karş:ı alınacak 
tedbirler tcSbit edilerek Ankara.
dan ıınüsaadc alınd!ktan sorra 
halka ilan ad.Jl;x:okıır. Ev!ennde 
lbulunmıyan kimselerin rdus ka
ğıtlatile yerli mallar pa=rlarz 
miiıdürlügüne gkl•!l'ek fişl.-rln o
radan almalan te.'llin olıı:ııacakttr. 

Diğe<- taraftan bir çok mahal
lelerde hiç uğranmıyan eovler var 
dır. Bu iı; iıcin ayrılan nıcw.,ır-at 
vatiıfelerini bihakkın yaıpmı:ınalı: 

tad!l.r!aıi. Yerlı ma!!ar a:ı.ızaı-ları 
idaresinin mensucat te\-,<lin! dana: 
salim bir hale solr.ması lazımdır. 

--<>---
Erzak tevzii 

(1 ;ncl Sahlf.Um ~•mı 
için Bursada.ıı ilave olarak 2oe8 
teneke peynir gelmMi bekleııme!ı;. 
tedir, Enelce a~·rıla."t mallarr 
5000 tenekeyi bulacak olan p~y<ıle 
de bakkallara verilo<ek ve b~ 
dan sonra halka bıitün rnad.Jelo
riD satışı başlıl~caktır. :\lii>aac!e
l>in bu hafta için de Yerilece~i ta • 
min olnnmak\ııdır_ 

Yükcüler Cemiyetiııden: 
C<!mlyetirı lldı: Yti!tcükr Cem:,.etl 
İdare Merkezi: S rkect !~~:za.,oğlı:. Han 
Mabadı t~el<fı<ü'il: Mt 'eğ!n !lerle:riş;oe medar o!ac:ılc b !<:ile~· cmett. öf

t<!bn<i<. _.a.rı.ıo lciz ve ınumyakaya dü<en~ri, hast&lart, mali\..,,,,! knnımal<. • 
nat arasmda ewııafl 1k um· -und n mütevellit ~MfLan halletmek 

İDAKE ın;v•F.Tf ESA.'llİSİ 

ADI VE SOYADI işi ADRESİ 

Mustafa Cebeci 

Hüseym G<lııtilztt 

Yülı.cilleT C<miyeli Çubuldu Rilat Pa:ıa .M:. N. 23 
Reisi 

Yai tdreleal İciace Be;ık<n Yal*1';,. Boh.~ C. Na. !it 
Munuru 

Süleyman sa,-"*111 Hcıl tc Mllğü i- Fattı H~ M. ı....ı T""&ahcıhr 
da.re Momuru M. No. 22 

Meclt Derim Vaaldlanı İdare J\dlernunı Beş Jıoş Abbas Ata M. le!.! A.tı ıır>
bi< No. 29 

Çiçelq:azarı İd;ıre ~ay ~ı Oa. PtŞa mahal
Mc:muru lesi No. 21 

Sabık Haaır İs. İdare :r·ııdıkl.ı Dere!« Hardal Ydtuş.ı. No. 8 
Memuru 

Cemal Ejilmes Bakıı1c67 İdare Y~lköy ~e m hıı.Jleti Strbes-
M""1~ru ti sokalı: No. ~ 

Haüt Baıbaruo A•alıa Vapuru Wlet LutJi A{>. No. 1 
İdare Memuru 

Teşeı.tdll Tarllıl: ı 938 

c.,.,.,!y..tiır.bln h<'ieti U."'numiye hr~(Y'!e t!ld!l <'dilen Ana niza n•m"S! ıs. 
bnbul ViUyetl Y < rT1>1c:amırun 5/519 42 or h ve 397 .. y lı11 er e tes
cil ediler<iı: devamı faaliye'.J.ııe mii.s.•~ ~uyr-c.Auğu. Ceıncyotıer K01 .ınuuıı 
6 !ne maddesine tevfikan J.1'ıl: olunur. 



4. - S O H T E L C R AF·- 18 M AY Is 1H1 

-----------------------------~ · FILiPIN ADALARINDA 

CASUSLAR DÜELLOSU 
---------------·- !\o. 66 -

1'ilık.çt)·e "'"iren: ISKENDO r. BEBl'ELU 

fl.1ari beyaz Lir ehrama bürünmüş ve çok 
güzel giyinmiş olarak sokağa çıkh ... Bek'i 

atın önünde görünce sevindi .•• 
JIJJl <lEYİK AVINDA 

ıı.r,A.:,an b'ır +..~ gün ı·~L 

ı ;,::nan, K ıpe:>ıı """" ocnt. ~ 

1 
hmu .. b.l" ~~ avı lel'L'P ~"· 

O g1i<ı Mülfı;z:m Bdt ~c ' lalc.ıdlı 

r.lh,1yo :;ıt1.ıl,.ı ~. ~·~n!lı o.. 1 
.cu :;ac b r RıC -:.ı •. ~ ha2!.r~ıro.ı.:.J ;ı.t ı:r.r .. 1 

~ İle!< o g'ın Je para;ı alm.,kta g11ç.1 
ıuk -ı;..:. ı· •ı. l~ ı.;,ıa h.n.ı:..ıs · ı-:ı 
~Jr u. 

- Ka:>'<l .J ll"'2 »ılı; k.ınWı.<Lr? 
Ea.idtlmım w bcn.i+ ıı... Ava "~ 1 

tleı~.~ de. c.~,l ,uın .. z.:ı m&JUııın ya.

1 
il· ,,u b•~ d" aı>l'ık av= !>"lt nıe. 
ra .. d!I. 
~ ı.-. ... -,.u ~ rok: 
-· Ne 1•:ıa. c!<ıdi. :ı:aıı.t $a)'d:n-., 

bf'. de bir at b'.l!ur Ye Ehlo. a.v ı;ro:.1.
Pcc ı$f..:.r;t;..r ~rdım. 

Hartın an: 
- Y~tk a.tm:ız ftl', M1-r Bel<I 

decu. .-L-;ru ~ Mp blrk;ııle ıı:i... 
1[0 m. B3ld:zııu ~ peiı. memnun olu.r 
<.ı.!;n b~ :,wxa1;.;.nı..ıen. .. 

llaı-ıırn.an bJr eolli ..-C.kl :raptı .• 
u~~!da:daro. b' • ~a~·~d.:.: 

- Ye-it'lt l.lı da lılw.rllJiY;n ... Bu ml-
1af1r d.aıba \"&l', 

- G de~ 7« ~- w?. 
- Ha7:r. Şw-ac- ... MAbet ,.,ı,,.._ 

d kt Omı.ln ti.~arı. Han. orada b-..ı sa
a ~ de h.ava oN.ı. serin o.l'lr .. ~ 
IK" -... k ~ bu.lunız. 

- Te:ei<tU· eder;.-n, lkn de av n:e-
n; -11"'" • l :r...ı, tüteg de y<ı!ı: ••• 

- Yedcit t'Jl'e. m.ı.z de \'"ll'. Jde:-

e~"'· M~ Bek! ı 
l' J>,.:D bir ttll<lt Cetl~i. Ve yedolı: 

ot• • .llt lkk'e y.lnn& ı-. f"'* \"<'I'dl. Be. 1 
ıaııma!ı ~ bari! av hayvanları 

ha.ı1l'lamn$. 

ll<* !>ııel<le:l ve 6ilfelii a!<lı. 
Jlartınan .:.ı. bq on d.J<.!b l,;;cd<0 

ba~ırla.n<lı. 
1'1.adom ld H .,.im.,, m gü3lll bal<lm 

da bu C"'1.i;ye ~inik ~... Bek 
Jç1.t, boı IW'-i b!çm!ır bir f~ d<>ğJ. 
eli. 

&'·.nıı.ıı;if o.anJ;; s<>k>~• >t.!.ı... Ddı.'1 
!i°jft>.tlle atın Qc.Uı:;.dc ~ün.tfk.-...e -eıl,-.aı 
bı.r i>")d<;ı: ca>tıcri )'O!uo.u:ı ~'bi-- 8"· 
\ l.ind.ı: 

- tia Ge n:ı av tı "ellyvl'SWJ ~ M.ıı:;.. 
te. Bel..! 

- Evet. F.h •~>nlı ı.ı;:ı ' eidO <le. :&. 
C. S.Z.ı. T~h:J lZ Cftır.CZS<':n •• 

:,:arl tatlı b:I eda lJ<ı gil.,.,..ırnt<'<ll: 

- r;o>!< ır.~ Mı:n o1ı.nım. B':n de lıi-
z.e- re/aııla.Bt E'd~ bır .K.a<; iL;i<iaş a--
J"O rt.i ı.:.ın. 

... !~ın'!n s." ra b~J' ~er. 
Harl'»an, kMlbi., l\Iaıi ve ~·k. .. 
lJort at i.Wtı.i.ra.te :rııv ~ J yaıvas m.~ğa.. 

u.r.ın ÖıO;il'!d~ a:.-nlıS'Jr'...ı ·tt1. 
Marı .70lda Pi~en ~hıJQor:,;.m ~·e 

ec:du· 
- İlk CR!r.. m! ~J< ;.v.na çıkiyo,ı-

1Unuz?. 
-- lJay;:, Bir kaı; k'='re Kok;zıe.l Ve:S 

k P:•1'l>i:;!lm ... 
- O g: 1 !""T~!:uJe c·r r-:r a\o~h,.a.. 

b! lnıiş m,':ft' D ,z '. 

- E>et.,. K ·~L'lt bir cer.& y;;w::uııu. 
1rıari U: 
- Oh. l'<" c:...ılo,,- bi: ...,.,,.a ~ 

1-0rnunuz! 
- N;~:., ;öldünüz? Kü,-Oıı; ..,tıder 

c!&lıa kolay &\'l<ırur d)şe mı? ... 
- U,.y ır. B.!illcis onlar .rüoıııh C.ibi 

h<>m d<ı aaı:~ sı>la ya\poJzyaraıt 1co:ııt1'· 
:ı...,. Geyik :rnru!armı Win1'lk pek 
aüç biır i.ortır. 

B~;c ;raırru ı:<'YI'< vr!'"luğulıu G<>)'le

c!it;'.no! pll'II)!ln ol.'lu. LMı d<&ışlıirdi: 
- Siz.!n Lıffia bir avcı oldutunuıtı..ı 

etqU!Y'(lrar. Dağrı.ı nı>J? 
- Görl! ;ıı;ı; , • ŞL .\!; nı söy~ 

ı:ı.:.)c~ 'Z C. ı. 

- !lilf<lı: · n;z var, Fabt bu mer-..ırı
n·zdan aıı ıl:yi>r ki, ~ ön Mtta 
1"-'-"•~'Z . Ve bci ~UP e<l.-,_ 
aı.-.uı 

Fener bahçe Dün Niçin Yenildi? 

Fenerbahçe - Galatasaray spor 
bayramında Fenerliler Galata· 

saraya 3 - 1 mağlup oldular 
Galatasaray ve Feııerbahçe 

l<Hıplcrinin terlip ettiğ'.ı spor h•y· 
raır.ı dGn Fe..11rr stadinı hıncc:: n~ 

dolduran. l:t'.r meraklı k.ütlesh1in 
ö:ı ÜJctle y;,püdı, Da.vctlilcr arabın· 
da Org.:-ıı-,ral Nırcttin ve Vali 
de hazır b'.ılıır.uyord>ı. 

Progr.an.a gfü-e saJt 15 d•• oo 
klübün ileı'i gcknlc!Iİ'le sporcu
larının F•rıtığı bir g~t l'ESmi:n.· 
den oonra lsJ;ihlal Marşile lıa;,ırak 
çekme merasimi y ;ıpıldı, Bunu 
mü l<-.ı.k.i.p iki kli'.Cbün birer ~içcğjı 
E~d'i Ş.,!i.n bfutüne hürmetle ko. 
nuklu. Buıı.:lan S01J.ra atletiı;ın mil.
ıı.aoo k.'.ı.larıııa geçildi ve ıışaiiıda.b 
ncti...--<:ler almdı: 

110 ınetı-e manialı: 1 - Süha 
(Fener) 16.8 

800 mtere sür'at: 1-Riza Mak· 
ııui (Galatasaray) 2.2.2/ 10 

100 metre ,.ür'at: l - Muz;üf,cr 
(Feneıtıa.hçe) 11~ 

400 metre sür'at: 1 - Mımet 
(Gala.tasa.ray) M.3.10 

1500 mc~ mukavemet: 1 -
Ri-La Maksut (Galatasa:ra&') 4.13.8 

200 met.re sür'at: 1 - Muzaffer 
(Fener) 22.B.10 

Tek ad;m: 1 - VcMt (Fener) 
6.-i4 
Sınkla yü:<sek atll'nı.a: 1 - Ha· 

lit (Fener) 3.40 
Cirit: 1 - Kemal (Fener) 57.40 
3000 metre mukavemet: 1 - ~ 

rei (Galatasaray) 9.2.6 
Yüksek atlama: 1 - MMınet 

(Fener) 1.63 
.İsveç bayrak: 1 - Fener cfııipi. 

FUTBOL KARŞILAŞMALARI 

Fcneı'balıçe: Nuri - Muammer, 
Murat - Ömer, Ati Ritıa, l\şrlJn -
Fik.rct, Naci, Melih, Esat, Halit -

Galatasaray: Osır.an. - Faruk, l 
Silim - Mustafa, Enver, ~ak -
Hikm<>t, Arif., Ce:nH, Gündfaı:, Ga
zanfer -

Hakem Ssıl'rini:n i<lare e-Wğ; bu 
maı;11 Galatasaraylılar başladılar 
ve ilk <lahk.ılaI' ka!'şıbklı hücumr 
larla gc-;erkeıı W u:ııcll d:-."<iık::ıda 
Fener Il';id'<!fikı:Uıin bir gafletin
den Cemil istifade etın..'Sini b'1dl 
ve takıınır.ın •l:ıiırlnci golünü yaptı. 
Bu sayıdan E'l1"'1'a iki tara! da hü· 
tün enerjilcrilc sayı çık:ırıruya 
çok uğr~'lılar fakat bu dil.ünlll&
leri semere vermedi ve devre 1 • O 
bitti. İkinci devMe Fenerliler 
takımlarında ufak lb'!r tadilciıt yap
;mışlardı. Oyun ibaşladığı zaman 
Gafotaııaray yılıMı d-.Jıa müsmir 
hücum yaıpıyQl'du. Nitekim he
men 6 ncı ®k.ikMla Fener b.' . 
cisiaı.ln ra.k:ibb-ı.e te'kıne vurma.1' 
hulyası Cemile b1r gpl fı.ıu.tı ver
di. Cem.il buJı.u ~· kullandı ve ta
kımına ikinoi sayıyı da kaz:ın
dm:iı. J)cı,Teniıı 20 in-ci dakilrosın
dan itibaren F'enerlikr eanlan
dıla.r. Ve 22 ncı dakıt.ada Naoi 
iyi bir fırsattan istifade edP-rek 
takımının yegane golünü yıapmı· 
ya muvaffak oldu. Vaziyet 2 • ı 
ohınca Galata.o.aray lılar gayrete 
geldiler ve Fer.er kalesi11i arka ar
kaya yaptıkları hilcumJarla teJıd;. 
de başladılar. Fakat ibu hücumlar 
bir türlü semere vermiyordu. Ni
Jıayet Gala tasarayın tazyi..ki 40 ıncı 
dak.ıkada Cemilin yaptığı bU- gol-

1 • 

18 Mayıs 1942 
Froıı:rom V< Memletkrl s .. t >-
1arı. 

18 OS M ih : Iı.o<.İO"CJ Dws <>nı.e:.tra.ı. 
18.50 Mil;@;: }'asıl Hey'..ti. 

1 19.30 Menueke~ S:ıoı A.r•n ve AJım 
li&berle:ı. 

1',4.5 6eft>est lO D:~a. 
Z0.15 Rad70 G~J. 
!0.4!1 Mtiıılı.: Dır M<ırş Öğroo.;r<>l'Wr-

Hatlenm Mal'§'I . 
!1.00 Zlır:ıa.t Ta,W,mi. 
!ll.1 O MtiıtlDı:: Şs.rkı ve Ttl....._filler •. 
21.30 Kon.,.,na (Poola Kulı.ı•u). 
2u:; MiızJt: l~o Seni.on\ Otbs

tr.ı..ı. (Sef Feri<! .A:m's), 
22.30 U<rJ>le.k~t Saat Ayarı. AJ•ııı 

H<tbeı-lerı v~ Bores.J1.r. 
ı:us,.=2.~o Ytrınltl P~ n Xa. 

pıınıa. 

DflnÜ Leoıuım Satınalnuı / 
Komi•yonu ilanları 

1 - .Tabın.in ed~<'Jl bed1>1i c1"33.03> 
lira olan bir meıı!ltide :rııpılı.rılacak c
lektril< t~tmın pın&r!ı.k ea:Jtmesi 
20.~.942 Çaırş:ıortıa ııınü ... ı it te Ka
nnpa.~c.d!l bulunan Drnb. Le\Yıız.:m S;... 
tın:ılma lııomİilJ(nlmıda yR9ıl2caktır. 

2 - Ka.t'! 1etn.Olah c289,95> tra o
lup ıarlı:ıaır.<'!I her giln !ş soatl datıJ.. *'°" ~ 'l<<"'!lior-nc'.-.n be<l#Jrf"" al'
ııabi.lir. 

3 - :ibldtll:e-.rln 2"400 .... ı1ilı kti.nıınun 
illledJ.ii; vectı<alnrla bkliltle belli cün 
ve saatte ad.ı geçen Jcomh;yona mfuaca.. 
&lıkır> ıiJılıı:ı oıuıı;,ı.r. ~517> ... 

S .Adet Ca!'Wf:ı:ıl 3 tonhıiiı: 
3 • KaJıtlı -ene 
ı > Torna ı<>r.g.;ıu ..ıloveı'Ve!' ıJ.:ı

Vıni.ndc 5 mim deo:ı ~5 m/:ı·, e 
kada.r f.ılıreli ye Jlıııı..-ihaıı e,-
nalı~ 

ı - Tıı.'mitı o!unan moomuu bedel1 
c819ö> lL-a ol..n yukarıda ci:n..~ vem~~ 
ı..n ;rıu:ılı üç lı.aleııı eşy,ıınJn 2ı> M•yıs 
IH2 Carşomba güDil ıa•t 14,3-0 da 1'"-
2ar:ıkla ~o::ıs.!tmee.l ,.ap1Jac"-k.t1-:-. 

2 - KJll'l 'fı<mina~ı <1319• lir~ •2&.> 
t;unış olup ıaı1namod l'crglin Jııom,.. 

1""°" ıöııilebi.!ir. 
8 - İ.9\'*1.i.lerln belli ırJ.ıı ve , • .,;., 

Kasımpıı.şada bukınan lııomie:yonda b.l-
ıır bulı.nımaları. •5189 • 

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

Tarihi Tefrika: 92 

Ehlisalibe Ka~ şı Kılıç Arslan 
Yazan : M. Sami. Karayel -

Türkler koca Ehlisalip ordusunu vu· 
ravura yıpratmış. En son darbe ile 

darma dağın etmişlerdi •• 
İınparıı~r Maı>uel de, Urfa.nın • 

Türkler tarafından :t.ııptını Avru- ı 
paya fone lıaıbcderle bildıcdi. Bu· ' 
nun üzerine Avruyad.a ye.ıı.. 1:ıir 
ehl<Sahp ı>eferi vıl'ku.ı gelcli. 

Yf'ni eh!ı:;alıp, Anaeoluya ge- i 
terelt, Uıia;ıa ve Kudüsc yul al.ar 1 
caktı. Ve, Mw.-ul Enı.iıi 1nıade1ı- 1 
tinden ıntikıım alacil'ktı. Fakat 

1 
Sultan Mes'ut, Anadcludan yol 
vemı-i<y~ğini söy1"cü. Ve, yeni 

ehlısal.ılb< ~duııile k:ırşıladı . ı' 
Bu yeni eıbliısa~ilbin en l!xişlıcr.

ları meşhur Frank şövalyele~ .idi. 
Fra.rum Kralı Y ed...'nci Lüi, İmp:ı.· ı 
ratıor Konr.U B:ırsa havaliOOe ı 
BE~ti1er. 

İmparator Kıır.nı<lııı orou;;ı.ı 1 
bill zııılıh §'i)valyeden ve birçok ı 
piyad e nefel'lerir..deıı ibaretti. Ve 
iıil' hayli de ha fil si.rv aride:ıı kııdın 
ve çocu.k.lardan terekküp ediyor
du. 

Fransa Kralının oı·dwıur..ö:a sek- 1 
sen Jııi.ıı .zıriıh şövalye ile zıriı1ı p:- . 
yadc asıkerlcr:i varoı. Üç yiiı< 'bin
den f;12la hıristıyan ordusu Tii.rlı:
ler ürerine yüriid ü. 

Sultan Mes'ut, 'kaleleri tamir 1 
ettlırdıi. Bütün geçitleri tuttu. ı 

İmıpara.lrJr Konrad, Wçbir mii~ 
küliıta u;,n-llmada.n E:;kiş<.>h!rc g~·ı- : 
rli. Prarısız ordusu da Kn;lları 1 
ıkı.:nıandasında arkadan ilerli'.)'Vlr· 
du. 1 

Alm;ı.n inıpar~+.ıoru Konra<l, yd-1 
lannı bi!m~"-1.:r; Anaaruu ıçı.e.. I 
rin-c doğru yfu-üy iişlerine dc'va..'lı 
ettiler 

Tüııklcr, gece baskınlarile zırlı.lı 
fiivalyeleri, zırhlı ıp~adeler:i hır
palıyorlardı. Bir yandan da AJ .. 
man ordusunu hayvanlarını öluii
ı·üyorlar ve gasped;yorlardı. 

Fran~v· Kralı Alı>sehlre ka.lıı:r tııir· 
iik.tc ;ııfrriiJülcr, • Komad o .. ,..ıan 
İsta·n.bula döt<lıi ru.:-•nt e-ii~'CI J3.r 
W. Ji'ra:osız o!"dustt da Mc;1~cl'eS 
kıyıW;.n. J-:it lıu güç h3 ::k l 'llle

bıld.i. 

Türkler, bu bdooca 2ıı"1lı clıJJ. 
QlÜp orr!us-J~u vura vura yıp~at
nıı.5 <·n ıe>.,.ında a · ·ıplu im >•.ı· 
ruşla d. ·nınrhjj n ı· nıf.·ilcıvJl. Al· 
mıın oro• 'it cfan lıcır.<:.-. Jınneu 
ltin1s&.ikJ.cr .kalr11a•1ıı1tı. 

"l'ü11kl,.1r, l-'ra11:s z ,>•·ıP·Sd'ıdan 
e·;vel MC'!lclcH:•e '"'isıl ulrnu~ınr
<!ı. J<'rarrs;;; -cıchtrnnun hatt. ric
-.t.. l.7.erid.H: dı:... iışJ2rd·1. 

Fraıu;ızlar, y~rı;Jn argın .\'len· 
duto.c gelclikkn z:una·n <hf"fü'İ 
Tüı-.k nıüfr,·<dc!'ini al'(ll rıno.la 
ba.>kın yapJr ulılular. 

Türkkr, :Me·ıckı es nzy ıı-ic _ Prmı.· 
s.zlara ~PÇirtmemek i~"İn öbü:- ya
lı.asma :yerJ~_mişlercli, l1'ro;nsı:1 
Kral:nın \ie ordusunu va>ıiyeU 
müşkülle<.ır;ışti. 

Fransı.zlar, iık:i kı,,11a ay.rılarak 
Tiir'·J.,re belli etmı"1'.len lbfr pli\n 
dahilmde rk'at ctmc>k iM'<li·ler • 
Fakat Tii1'kler, 1"rans12.ların :.ık'ye 

ayrıklıklnnrı derhal .kcifc tiler. 
DeT"hzl 1ıücu1n Pdc; t;-k Fı·~,rı.;i.Zla· 

1·.11 kı<;ıı t kulU,,ııh' s:ıldııc.ıfar. 
Gayet ka.ıılı bir mu ıarnbe oı..lu. 
Fransularm oorttc Uçü bu 1uuha· 
n:bcdc 1.elcf ul<l u. Fraıı.-;ız Kralı 
Kral!Ç<? Eleonor ile lbl.ı:ill.tc güç 
h.ıl ile kaçarak Stt!'.il boyuıı•c.ı A~~ 
ta.ıı.;ıı aya vı1iıl oldu. Çünkü lıaş-k:. 
bir yere aı.:amaııdı. Türk~r, ihattı 
ı:ic'atini kesınlşlerdi, 

B raz ..,.,,.._ havl~y;n Mari ı..,..., 

bir ehrama b:lrUınn.ı \-C- CO:ıt g.uzcl 

- Hayır c.ııum .•• Ko~yaı bu k:L 
daT! Bu bır tesadüf ~~. GeyiJdtt 
bhr.e hal!Me ce:.d.ik..>et1 lı;m tüfei:J 
boşalt=a, het'halde b;rı olsun yaro. 
1.anır, dı~r I:te avc?lığıırı 'ırrı bura
ckdır. D•""a klimeye o!ron alrnok, 
ltilm•yi koll:ıroa c r>'<'k 

!Devamı Var) 

At1etiızm rni!sQbakalan yapılır
ken arada futbol Juırşılaşmalann.a 
devam ediliyorou. ilk fu·..ııoı te
mas11ıı )ki klüıbün genç takım.lan 
y-0ptılar ve l.id taraf da birer gol 
yaparak 'berabere kaldılar. Bun
dan sonra B. takımları arasmdalıi 
m lısa l>ak:ı da ili tarafın 'bütün 
gayreUerin~ rağmt'!l. gQlsüz ()!a
rak berah~rbkle nfill•Y tlendl.. 

le ne!ıice wrdi v"' maç da bu su
retle 3 - 1 Galatamıray1n gal<'bc
sile bitti. ( HALK SÜTUNU) 

Alman ordu~u, Anadolu içkri
ne yayıldıkça hayvan ve eı-zak s:.
kıntısı çekmr;e başladılar. Ba.s
kıııla.rdan dolııyı da buııaldılar. 
D,,rkt:n ·bu hald<ııı is!iiadc etmek 

iıstiyen Türkler, 'biı'C!~r.bire büyük 
kısınılarile ır.eydana ç>ktılar, T~ I 
lu Türk o~usune Enur &laltan I 

Fransızlar ve ummrl tyet!e clıU.. 
salip üzerıııde /bu kadar Lüy lik 
bir galebe ihraz eden Türkler bun· 
lara hücum için Suriyeyc kouar 
uzandılar. Antakya Prensi R•'nWJ• 
nun N urett'n tarafından <ilıdürü.J.. 
düğünü haber aldılar. Tür.!ı: E
mla-1€rJııd~n Nurettin Remı u 
dürmiiıjtü. 1 Asleri fabrikalar Satmalmı fom:syonı ilinlaıı 

Kırıkkale Grup Müdürlüğü Satın 
alma Koınls~onwı.dıuı ·18000• 

J.ilo ko> ua eti a 1 uıacak 
l - llk teminatı •4.37l'> madan ,iıa. 

ret olan ve beh~r •tıO, ku.ruşt..-.ın 
c7eOOO> 'k.!lo ko1un e-U sat.1ı11 alllllr..ası 

l.ı;ıu Kırıldtak: Gurup Müd(lrJüğ.u.re ı 
müt.ctc'kDı.il Saıtınalrn.3 k.r>~.J'OllU ma.. 
r;Je(';rl~ J")l'laı:na blnas..nd& 211.5.1942

1 
Cünı.i S..'1:;-t 15 de k~h -zn.r:f usaHy.lc 
ıa.ı bine ,hale edilecrirl'r. Ke>yun e:ı. 
d•! at"" ı<bı"""Y>P lbllyaca &öre e>'S3-
Lı.J. u;yg ın olar~,c alınacaktır. 

2 - Ş:at'"fr..a.tnf"&,İ, Aııkara Ask.eri Fab
ıilular Umum J.lüdı.ırl:..ı.ğJ. S«tınc>:ıra 

11.;..:o-onw:datı. isıanbuı AS.eri Fab
rik~ S.ltı=aima 'Jcan!~·onundan ve 
Kırrk:.ltale Gurup Müd.ırlilğü S21ınaJ. 

komıSl"Ollızıd.ın ıru·ulooill.r. 
3 - raı.p:t>r ili< l<.•ıninatJarırn lı•vl 

"'1oli! me!ctuplanm ltıale günü .aat H 
de kadar :ı4:JO sa,.,ıı kanunun 2--a iln
cil mıı<lde'erindekl yaıılı vesikalari:Yle 
birlikte k:o;u~1r0ıu.wııu:z.a t.e\-di et:rne:e-
<i. <S39:J> 

Küçük Yoızg:ıtta su te.J.satı 
yaplıl'ılacak 

Ke,'..! bed..U 1~1736.40 :Lrı> o!:ın yı:

l<artla. yuılı ~at Askeri Fobriltalar 
Ur.:.ı.un lldü.r.üğıi merkez ... tın alm:ı 
~ ,;,yunu:ıca 29.5.!M!? Cuma iimu 5a.

at 15.30 ti.! kapalı zor!la jll.Ue w le. 
cel< •• 

Şarb-J!.rr.~ 709 kul"'.ıPLı.:-. Mi.4 a ··a! 
wıat 8336.8'~ l:rad · r Teldit m ~ 

tupı.. :ru "" ı'lr gı.;nde ... ..ı 14.30 a 
kJj "r IOJnı.isyona ver..ne;e~·- t.J3W~ 

* 300 ton yerli linters pawıılu 
alınacak 

ııı=e 3li ! kUJ'ıışhr Ka.t'I 
11513-23 liradll. ,53~:> .,.. 

Zeytitıburnu <; ı J.1b tıı.nlrlıııned ar ... 
l:İtl• ddıDi:r.de buıun:!r. y:ş otlar bjçU .. 
rilecl"k.t!r. Şarlnan1e:51 h('r :;ün k:tıınfs.. 
;yoııda gofü~d,.,, Talip o1"n.ların 29 
)1ayıs 942 Cuına günl.l f'3.at 14 tc Sa!ı
psızarıında Askcci 1-abr ka'ar yoCam::
au:ı.<lak satuı lıı · k~mi."'yoouna. mü-
rac ..... t!an. «554.3> .,. 
Şartnam~in<k- dc*'~kl.ik val'dır 

200 • •ou ton kur~un alınacak 
&her ldk.--ı•na 1;5 :;.;ı.;ı'Ut bedel lah

mb edilen yti<.a:-d;ı :yuzılı 200 - 4()() 

k>:ı kUI"fUn &kerl Fab, ika!ar U~wn 
hli.<lilrlilğiı !•ı1te• Sat"' ahr.a lnauı>
;ronu.nca 4.0 94~ P~mbe gü.nii saat 15 
dt P&•a.r!Jk!a Jıale ro:ıec-<:l<ıı.ır, Şartno.. 
m• 13 J;.rad" Kon t<'mina.t c28J0-0> ;ı,:. 
rac!·r. •552!> 

Dosyasına bağ lı ik ı kı t 'a listede 
yt12.Jlı 83 kalcnı elektrik malze

mesi alınacak 
T•hrr.ln edilm betlrii 51004 lira olao1 

:rı•!<arda yaLJiı 33 kalem eJl'ktr.k ır.u.t.. 
Z(:nes~ A.Ci".ıee:I F !)rtk:ıt ..... · U1nwn :?\1ü ... 
d9r1Jgı..ı. ıve ı.c-.: sa.tJl alım..'\ koımsyo.. 
nunca ~8.5.9--i.Z Pe 1~ilie gıJr.il s:;;ıat 1-1 
dt paza:-Jık~~ L~:ılc edJlt'cck.~h·. ş:ır.t
na te 256 itJ- ,,·ur. K~~·ı tenı.lna• 7659 
llrn GO kurur, r. Hey'e!i ıımumı;.es:nı 
bi,.,.Jcn w. ek manıköı ol·nodığı tak.. 
d!.rCe parça parça da vlına.bilir. c5309.) .,.. 
Dosyaınıa ba~h kataloğda göste
rilen 5 adet •'1D. 11 tip> \'Cya ayarı 
aparat beheri 1835 liradan Ai>"· 

rat i!,'in verilecek te!errüat 
10 Adet 120 dere nl_ ·~ }~"Jl3S bei;.~;1. 

120 l.lra 

Gençlerin yapt~k!~.1 bu futbol 
tıern<ıslannı emehll fatbolcü.lcrio 
k:ı!i·laşması ta.kip etti. Buıtıan 

Felcğ:n hakemlik ettiği bu maç 
Fenerli!er Nedim - .Kadri, Y:i§ar 
_ lt&gtp, Şekip, RPşat - Fazıl, 
Ala.;t1iıı, Sab.h, S~at, Bedri -
GalatasJiay lılar da: Avni - Lı1tfl, 
Bur!.an - Fıızıl, Arslan N>i!ıat, 
Çe•ı,gel :'\Iüniri - Hal<lı.:n, Mwr 
liJı !Ioca, Leble'b.ici Mehmet, Sa
J.j,ha .tin, Kasap Ariften müteşek
kil talrunlarilc çıktı!ar. Oyun çok 
zevkli oldu \iC Fenerliler !her hl<l 
devrede yaptıkları birer ~Uc o
yun<lau 2 - O g;;Jıip ayrıldılar. 

FfiliERBAJIÇE - G. SARAY 
Günün ve prq,,"Tamm oon ha~ 

reketini Feneıibal";e ile Galata
sarayın yapac::.ıklan maç t~kil e
diyıordıı. Bu maça takımlar şu 
kadrolarile çıkmış bulunuYQ!'lar
dı: 

NASU.. OYNADILAR 

Husu.si surette tert:p eıh!en bu 
maçta fu1ll:>ol kalitesi itilbarfu yük
seklik görem<'d.ik. a;Jakis bütün 
futbolctiler bir tstiğna He ~mt· 
;ı;orlanlı. Gal~tasaıraylılar oyı.ırula 

daha haki.m :idiler ve gol fırsatla
rından ilrtiiııde etmein.i iyi b\ldl
ler. Bi!haesa dünkii oyunda Ceır.i

lin şanro yerinde :dı. Salim ve Eş
fak yine göze batar derecede gü
zel oynadılar. Galatasaraym derli 
toplu çalışm~sı ka~ısında Fener
liler de büyük ·bir ener~i ve gay
ret gösterdiler ve h.iıçbiıc zaman 
emmediler. lk'Jıci dcvetede Melih 
tak.roda kalrsaydı neL!ce <ke-ğişcbi
l'rdi. Ka!eoi Sabrinhı ikinci ~km 
Cemile tekme vurmak sl?V'dasına 
~esi 00. gol yemesi:ne sebep 
oldu. Son gole de müd;ı:ha!e edi
lebilirdi. Fenerliler birinci devre
de de tıel'dd.üt yiirzünden lbir gol 
yediler. Faruk ile Nacı arasın.da 
zuhuru kuvve.i l<al'Jbeye gelen 
çirkin hareketi OOış görınediit.. Fe
nerin dünkü tak:ı:mı vıe oyunu ü.e 
Galatasaraya meğlQ:ıı;1Yeti mukad'
dcrdi. 

İzmit Deniz Satınalma Komisvonundan: 

Cinsi 
Tn"'" n Fiatl 

Kım.ıe 

rem!natı 
Lira 

Koyun eti 55.000 122 4605 
Sığır > 55.000 92 !780 

ı - Yuk&.rda ciııs ve mikıtarı yıwlı iki Jı,. 'em et ayn lk1 fOrtıl•mede arı 
ayrı ta.l1p.lcre ihale olwınıak suretiyle ve kapa ... ı urf usulile ek.'5il'tmE1eri 20 !~a.... 
y:s 19i2 Ça.Jlaıııl>-• eUnü , .. ~ lG da İ<milcc Toroıne k.apJO>ı.rıdö.lti Jı.omleyoııda ,...._ 
pılacaktır. 

2 _ Şa.rt:nnmeleri 336 ve 253 kıırus ?rı~kabilinde komi~ndan a11nebllir, 
3 - İEılt·klilerln bu işkrle ilg;li o'dt:le1 annaı dair •ricaret Vt$kalarını ve 

~400 ~y:lı lc:ı:nu.nun tarifatı veçtıile tan2:m edecekleri tekl"tf mektuplarını hiza.. 
Jarında göaterjlen temfnatJariylıe birlikte belli giın ve saa~ı.en t.atn bir sa.at evve-

{Bu s:i.itım<kı !ş nıyan ~ !s
ti:)-cnler>n ilanla ı J:araE.z ı'cşı'O· 
lW'.ur. İs ~r:wn:ı m~ktupları sııra 
ile bir ka.ç cefa tek.om cUilir,) 

nl.n. ŞOFÖR İŞ ARIYOR 

Taşralı asker J;kle a1.Tuıı.o;ı bu. 
lun.mıyan yimu yaı:aı·ın<la bir 
Türk genci • elin.drki İstani:ıul 
şofcir vesikas, ile. kendlsi hususi 
dok!.-Or veya kam!)''O!letlerde ter 
ha·n;ıı biı· işte Qlur~a olsun az hır 
maaşla çal ;roak: istemi'ktcdir. 
Tah.sili oda üçtür. 'l'aswkııame&i 
vardır. 
,Sultanaılimed Alaykö.jkü ca<ilde 
si No. 15· l 7 Ue şoför Nuri Yiğitc 
mektup ile müraeaatler·. 

Fahir bir genç ltız İş arıvor 
Ail•rulin ımalşetlınc yardım etmdc 

için ON<>rnd<ıtcbin aon •ııııfıııd;n 33. 
rı.l•n8'k n11~cb1 aiyetinde kalan ve dak
ölo da bilen ·bir gc:nr, kız iş ar:maittıe
d!r, İş satılplcrinin Son T~ı<rraf Halk 
Sütunu V8"•1<i~lylc (Pttıhan) ismine 
bildlıımelerı rica ohmur-. 

BİR G ENÇ İŞ ARIYOR 
Llsc onw1cu sınıfımı kadar tah

sili 'bulunan biı· genç iş arıyıor. 

Hususi müesscoolerde, avukat ya
nın<la çalışlr ve kefalet vernı:iıyc 
muktedırdir, Talip olanlıorın Son 
Telgraf hal:k sütununda S ri.i
muı.una mliracaat. 

Gelen İ§ verme mektupları 
iH. Bulke>!: Namrnı;t:ı bir n'"'k· 

tu;p gdn~ir A.cclc alA!ı.rmm:z 
n;eı-.:udu.r. 

ZU!u'Cviye ve Cildiye Milteha.,ısı 

ur. Hayrı Ömer 
Ög'edm soma Bc·yojt~u Ağa Ca· 
mii kar&ısı IJosan Apart. No. 133. 

manda eaıy.ordu. 

1 
Türkler, Afmanlarla mü-ı:hiŞ b~ 

muharebeye tutuştular. O Urlar 
çok A.lman öJdjrdükr OOi içlerin· 
den ancak onda biri lkurtııkılıildi 
imparator Konrnd, yüz binkroe 
ordusuntı Anadolu saiıralar!nda 
ve dai!lannd:t telef ederek ır..aı.yc
tindc ıbi.rkaç yüz kişi nlduğu hal· 
de kaçarak Fransızların kara.ııga
hma iltica edebildi. 

Alman 1mparatoru Koo.raıd ile 

Tiiıık kuvvıcUeri karışıı'kl•kınn 
!Eti!ade ederek Fırat clı€tir.dcı bu· 
lwıan ıır°"" v §Ellirleri ~galei>.ış.
la<lılar. Türıkfor büyük bir ordu 
.ile oraya gitti. Bh·çok yerleri ele 
gooçirdl. Uı-ia kuvvctlcrLr.ıin p.ıı.yi
tahtı o!<tn 'l'clbaşn muh=mya 
geldi 

Kudüs Kralı ttçıi ncü Eve '"n, 
izaz tesmiye edilen hisarı ıııuda• 
faa i!çin kumaı:ıdaıılanndan Ünfo 
rı:>;t'u gönderd .. Sonra Kont Jüs, 
len Sultan ile sulh yaparak telıli 
k"lcrden kur'.ıl,mak yıo,Ju.nu tuttu. 

(DeviıWU ıvarj 

K UPONLU ·VA DfL!· MEVDUAT 

B<lıer k!lo">ln.ı 60 kur.11 bc'<lel ta.'ı
n1..i edwCn yukarda yaı.ı:ı 300 ton y~ -
li liıJtrrs pa.m t:u Askeri Fa brik~· ar U
mum MüdUr!Oğü nıeıicez satnı al:ra 
ko ı· ı:-oyonunca 25.5.94.J Paza~..e!' g-.. :Jı.i 
saat !t ı.. paı.arlık.lı. .ihale edileci"ktır. 
Sar:..1'1.me 9 liradır. Kari ~! !!<l.500 

3 > Ö.l\·ü nı · ;u..,~'()ı:ıu Lelıeri 7SO 
lir..ı<lan 

10 > 136 dc~<el:G< Pirama Eiıma.; 
b~h•rl 17~ JJ.rad'n 

line ka<Uı.:ı· kom~na vexmE:leri. c5122> 

-- -- _ - ------------------- ·---· Tel: 4358• ---..ıı ı fiER AYIN 91PiNDt PAAANIN · rAJZ l·VE:R iliR 

ı.:rad•r. c5310> • 

* Muhtelı.f eb'atta. 8 kalem ve cem't.~ 
1150 Kg. Bilhlerlt - Sopen-ap;\ 2H 
,-.,ya •Y•rmd~ ç-.Wc beb<>r kilosu ö40 
tıl\-u:f.ar~ 

Mn.htel ! eb'ntta. 15 kalem ıoe ctn1'an 
6eOO .Kı;. Bôhler - Silperrap•t EX 500 
''eya ay Mlda çeı'At be .... e:r k.ılc-ru 54.0 
ku:u;ııt; n. 

Muhleli! eb" •.ta 18 ka;em •• r~m·· 
495:3 Kg. Bohle-r Aınetit ... eya aya.:"llı<i"" 
ç, ~ bf'~r klkı<J 28•) ku '1Ş\u"l, 

'\-1utılelif eb'ab~ 13 it"'i rn \~ cem'sn 
lf:;,) Kg. Böh!e.r F ..... '<L. z :ıb,jn v<:y ~-

!'l :1µ'1 çeı '>e!:ı r ıt. ... osu 180 kıu t<Ş- i 

t . 
J\.1 l-te • fob att~ 13 ktıl<'"'Tl ~ cr,..,..•m 

3 46 K Böhlcr S!lı>=~ı>~ .EX. 11. V. 1 

' y~ • çc'ik b(ber kı.loru HO 
k ru7ı.n 1 
~ ve n~ta.n ) Mda y&..i.Jı C7 

k m çel..ı: ~rl Fabra:ı.:~r Um~-n 
:M · "'1 iU nıtt:tcz sa~:n cllma ko.ı-.1:~ 
' 1 ea !2 ~ ?42 c-.nr. gu l caat 14 
...... u.rli. Jı""<: ,U.UcC<J<\JO-, s~r;;.. 

G > Tesbit parta!ı beheri 135 
\irJd.Jn 

10 Tal<ı n ığlı11 beher iakıru 3 par. 
ça .,,..e beheri 9 liradan. 

3 Adet ölç'ı"e ana ı. ~. bcr.ıırı 
12 n d.an. 

10 • Kont•ol parçası bcıber! 5 li
r tan 

3 > ıı:ı.ı: ııır'ria.n.esı evı>6fında 
'k ınple sert1

'
1t ö1-cn-ıe epa

il'atı ·• ı"ıı c\e•ecet>k :ıo a.. 
deot mu.tın t ,şed!lintle e1tı.u.ı
ı,;.y~ btrıı.beı· aparat be-ha-i 
f~OO t a ve y<'dek. el.ı;.ası 

lı-:hı 200 llrııda.n. 
Y · a d2 yc;zılı se~ ô:ç-ne a.p.ı:n.t.. 

l:ın ve yed~.l•"i A.<l<erl Falır"!talo:· U 
rı.ı..:m M ~U:-L .... g'.J. Me . . e:ı. Satın &ln~ 
kotr.7..m:ı '~ ~ 6.191.2 Sıl!ı g'tin'i saa! 
14 de pı "'"'" .ihale ed ı...-..ıotlr. Şari

. işçi Alınacak 
fstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdüriüğünden 
iıı:-'-t."lrı~I~n.ır 'I. Şlşl t· :nirban(.>S!. için 6 boy?..c 1, ! .-_ ıraç, 12 tesvfy(ei, 3 dö.

kiirn-.:i.J, 3 dQk ·.ıncü, 3 bobTiör. 3 fr~zecl, 6 tor_uJcı, 6 e~ .. 1tfı,r.~ı:~, 6 ~ik .tei\-i. 
yec· 1 ve 12 n~ırııngozo:ı ı-Miyacunı2 vardı:. Iır.:~.ihanda gdeterece.k·1eri ebl!ye-te 
g__Ore ~1/f~ 35 k.ıruşa !tadar licreı ve1~.Jecekıtr. 

A ke~·ltkıe aL1ka ı ol•nıyan kld<ililerin. nWus hüvly<f't cüııd.anı, hüsnü hal 
kl.~ıdı, 3 ool.'t ve. ka fotoğrafı ve ııfm<l>ı c kadar talışmııı olduk.farı muc...,....,ıer. 
d,"1 al:mr'Ş iyi r.!m:et -~""'an ile blrrııcı., 20.5.942 tarih.ne kadar saat 14 ten 
17 ye kadıtl' İdarenin Metro Han zem.i<> k'111mdııkl Zat İ,Jerl ve Sidl MJdilrtlü;.'t\l-
ne rnUra.caa1.ları M:unı.u ~iri!ır. "175i3• 

A skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
n:t.."l:e .; )lb Z..4ru;"....... K_.:ı KrnUıat .l\skerl F•br ik.ai-ar 1Çill otcrmcb:..ı ve kaırl\)'<ııı mt•tıür ve kar0ıı>eri tar.:,ir \'e 
ct)OOO, J •cı. '90> kur "tur. Apaf'::ı.Jarı ~on!. JC1. ıor;!. ve us!ası~a 1bliyaç vardır. L'""U'k...1-..f':lcı Aııkara.da Sllah ~·abt'i.ka.sı, 
?Cferrüa.t le b · tnnrp1e o&l'faiı:: v~ 1 İ~nb Jkla Ze-1tmbu: ı: J SA.clh ~irlıanes.i. """ !ı:uı :de lla-~ap~nar S:lim Fabr!.. 
ri~c!. .~ı 11 ,c·:r·e .. :IJ"'"! cıyrı c lba!c ec.- 1 k 1 ır.JtJu J , .. tr ine r. f~ tt'ı.k~ı·el r~~·lc ve vcırra Lor<Aervisl"r:yle müril('aat 1 
ko~~r. <.i56j ı- e'tıli.eıer.ı.. c..,OJ3':t 

~~~~~~~~~~ı 

S..h:p ve Btı.şır.ut,orrlri Eten: fuet 
Benice - Neşr::ya.t Dirt-ktörU 

Cevıı.t KAR.\BİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

TURK·T[CARET· BANKASl·A·S· 

BAŞ , DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ve Bütün Ağr ı ları Derhal 

ROMATiZMA 
Keser Nevralji, Kırıkl_ık 

İCABINDA GÜND1': KAŞE ALINABlLİR. 


