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Yeni Ekmel< Karneleri 
Be yann.amelerinizi 
Birliklere Verdinizmi? 

.. Vali DiJ1or iti: 
Henüz Beyanname Vermiyenler, Bugün 
Tatillerini Feda Edip Behemehal Birliklere 
Giderek Muamelelerini ikmal Ettirmelidirler. 
Aksi Halde Şikayetleri Kabul Edilmiyecek 

1 Temmuzdan itibaren mahalle ı Beyannamelerin verilmesi için 
birliklerinin faaliyetiyle tatbik malum olduğu veçhile son müh • 
sahasma geçecek olan tevzi işleri let Haziranın 26 sında bitmiş bu 
hakkında vali ve belediye. reisi lunuyor: Ve ay başından evvel 
Dr. Lutfi Kırdar gazetecilere aşa de herkesin kendi ekmek karne-
ğıdaki izahatı vermiştir: !erini almış olmaları lazımdır. 

Vali Lutfi kırdar "Mahallelerde teşkil edilen ia~e Birlikler idare heyetlerinin ça-
- birliklerinin kendilerine mevdu lışma yerleri Nahiyelere ve kara 

"'"'--r ı işleri ifaya başladıklannı biliyor kollara bildirilmiş olduğundan va 
y•ıne Ayn•ı sunuz. Tevziat bu birlikler tarafın tandaşlara ikametgahlarının bu. 

dan mıntakaları çevresinde sakin lunduğu Nahiye ve karakollara 

P d vatandaşların tesis edilen kütük. müracaatla mensup bulundukları ropagan a lerine nazaran yapılacağı için bü birliklerin calısma yerlerini öğ -
tün vatandaşların tevziattan his. renmek imkanı temin edilmiştir. Yine Aynİ selerini alabilmeleri kütükte ka- Sayfiyeye g-idenler için de teredrlü. 
yıtlarını yaptırmalarına bağlı bu- de mahal yoktur. Mensup olncalrlım ... kt•k lunmaktadır. Bu kayıtlar da ev • birlikler. yine e'!as ikametg-5.hlarımn 

:1 Q 1 velce ilan edildiği veçhile herke.. bulundutu birliklerdir. Ay. başına ka. 
sin mensup bulunduğu birliğe be da~ ~ek az zaman lraldı~mdan yere 

.. .. · . yannamesini vermesi suretiyle ya deııiııtırmek veya her hanııı fevkalad Bug-unku vazıyete benzer h5.dıse. , .. 
ter karşısında da Türkiye, tuttuğu plmıştır. ~ Dcvanu Sa. 2, Su. 4 
siyasetten ayrılmadığını ve sıyrıl· 
mıyacağmı isbat etmiştir. Alman· 
lar Balkanları istlll ettiği, Türki
ye etrafındaki adalan işııal ettiği 
zaman dahi Türkiye bugünkü bi
taraflık siyasetini bozmamıştır. 
Ve etrafındaki harp ne eckll a
lırsa alsın. hudatlarına bir te<'.ıı
W:r: vaki olmadık~a. siyasetini de. 
iiştinnek niyetinde değildir. 

Maden Kömürü 
Fiyatı Arttırddı 

11. Zekeriya SERTEL Bu Artış Kok Kömürü Fiyatlarma Tesir 
Alman radyo matbuatı bir E k y 1 El k · v 20 H 

müddetten beri, İngiliz - tmiyece , a nll e tr1ge ve avagazma 
Sovyet anlaşmasına bağlı bir giz 30 p K •• •• Z Y 1 k 
li protokol bulunduğu hakkındaki ara omur ammı apı aca 
iddialan, geniş bir propaganda Ankara, 27 <TAN) _ Marlen 
llıevzuu yapmışlardır. ık"' .. .. . t'h 1. . d 1 İlk önce bir İsve gazetesinde omuru ıs ı sa ının e~a~ ı su· 
"'k Al ç d 1 rette artan memleket ıhtıyp,cnıı 
t• an ve sonra man ra yo arı k 1 k.ld t 1 
ta.rafından teyit edilen bu iddiaya arş~ ayaca_k şc ı .. e ar tı!ı ~ası 
ı.0·· r 1 ~·1· ı ı s tl ve fıyatlcrın de yuk!'elcm ıstıh~al o:. e, n0 1 ız er e ovye er ara • · d · 
gında akdedilen sekiz maddelik masrafları~~ ?cte7.ek. surette u 
qnlaşmanın dışında aynca bir giz zenlenmes~ ıçın hukume~~c. ya -
li anlaşma vardır .. Bu anlaşmaya pılan tedkıkler sona ermı~ır. Bu 
&öre Finlanda, Macaristan, Bulga husus~a hazırlanan koordı~asy~n 
tistan ve Romanya Sovyet nüfuz ~eyetı .~aran yarın neşredılece • .:
ll'ııntakaları olarak kabul edili - tır .. Huk~m_7t .. he~ şeyd~n evvel 
Yormuş. İstanbul şehri ile Akde- maden komuru fıyatlcrıne yapı. 
iliz ve Karadenjz boğazları da 
Sovyetlcre bağışlanıyormuş. 

lacak zammın umumi hayat se· 
viyesini artıracak şekilde olması 
nı göz önünde tutmuştur. Bu se
beple koordinasyon heyeti, ma -
den kömürii. vasati kompozisyCJn 
fiyatinc 437,5 kuruş bir zam yap 
mağa karar vermiş olmakla be .. 
raöer. bunu halka teşmil etmeme 
ği hedef tutan tahditler koymuş 
tur. 

Kok kömürü fiyatle!'ine hiç bir 
zam yapılmamıştır. 

Yalnız Ankara, lst:ı.nbul, İzmir 
Bursa, Eskişehir, Zonguldak, 
Mersin ve İzmit şehirlerinde u-

Churchill 
Londraya 

Döndü -
Dün Vaşington'da 
Ve Londrada Bir 
Demeç Neşrolundu 

.. 

DEMECE GÖRE : --
"Harbi Kazanmak için 
Yapılan Pla nlar Hiç Bir 
Vakit Bu Kadar Dostane 

Bir Anlaşmaya 

Varmamıştır .. 

Dün Vaıi.,ıtondan Londra)a 
doneı! l\l. Churchill 

Londra, 27 (A.A.) - Churchill 
yanında Harriman olduğu halde 
İngiltereye dönmüştlir. Başvekı.. 
lin hava yolu ile seyahat ettiği 
zannedilmektedir. ÇiinJdi daha 
geçen perşembe güui.i Rooscvclt 
ile bfrlikte kongrenm ileri gelen 
leri ve Pasifik harp meclisinın 
azasiyle görüşmüşt i.İ . 

* Londra, 27 (A. A.) - M. Chur 
chill bugün hususi trenle Londra 
ya gitmiştir. Başvekili Sır Cripps 
kabine azaları ve ordu servisleri 
şefleri karşılamışla1dır. Sovyet 
Büyük Elçisi M. Maiski ile Çin 
Büyük Elçisi 1\1. Wellington koo 
da garda hazır buluımrnşıardır. 

'2fj'" Devamı Sn. 2, S ü. 5 JAPONLAR 
İLERLİYOR 

Almanyanın tanınmı~ gazetele
tınden Volkishe Beobachter gaze 
lesi bu münasebetle yazdığı bir 
!tıakalede, bu ifşaatın kimseyi 
lıayrete düşürmediğini, çünkü ev • 
"eke Stalin ile Mister Eden ara 
gında vukubulan görüşmede Bo. 
ğazların Sovyet Rusyaya vadeclil 
digini herkesin bildiğini söyle -

mumi şebekelerden elektrik sarfe Amerika 9
1
5 Milyar 

denlerden beher kilovat başına 

20 para ve hava ggzinirı beher Liralık Harp Gemisi 
metre mikabında da 30 para bir 

tnektedir. 
İngiliz Hariciye Nazın Mister 

:eden, İngiliz - Sovyet anla~ma. 
sınx Avam Kamarasında izah e -
derken bu anlaşmaya bağlı gizli 
hiç bir madde mevcut olmadtğını 
da tasrih etmişti. 

Alman radyo matbuatının neş.. 
liyatı üzerine İngiliz radyosu da 
§l! izahatı vermiştir: 
"İngiltere ile Rusya arasında 

•kdedilen anlaşmanın metni ay -
ilen ilan edilmiş ve Hariciye Nazı 
tı Eden, Avam Kamarasında be. 
~anatta bulunduğu esnada rcs. 
tnen ve açıkça bu anlaşmanın hiç 
bir gizli maddeyi ihtiva etml'd iği 
tıi beyan etmiştir. Bütün bunlar 
dan başka iki memleket arasmda 
iti anlaşmada her iki memleketin 
de arazi bak1mından genişlemek 
ernelleri olmadığı ve başka m illet 
lerin dahili işlerine karışmıyacak 
lan hakkında sarih maddeler var 
dır. Nasıl olur da bir anlaşmada 
~ekdiğerini nakzcden maddeler 
bulunur. İngiltere ve Sovyet Rus 
h hiçbir memleketin ne topra -
ğına ve ne de istiklal ve hürriye 
tine göz dikmiştir. İstanbul ve 
l':loğazlar meselesine gelince; bu 
büsbütün gülünç bir ~ikayedir. 
Çünkü lngiltere .her ·Şeyden ev -
'-'el Türkiyenin ,mit efikidir . Bu 
llu da bir tara{a b m, 'rürk i 
~enin değil bo an İstanbul 
elan feragat et 

1:ifr Dev 

-- kömür istihlak primi nıınacaktır. inşa Edecek 
Tokyo' lk.1 

Şehr'ın Bilumum sınai müesseselerle 
tramvaylarda ve İshnbul tüne - Vaşington, 27 (A. A.) - M . 
linde ve sehirlerde umumi ten. Roosevelt tarafından bugün im. 

Daha Almdığmı viratta sarfedilen elektrikten kö zaıanacak olan deniz inşaatı ka. 
nunu Amerikan filosuna 1900000 Haber Veriyor mür primi almmryacaktır. Neti. ton katmaktadır. Bu tonaj :ıöylc 

ce olarak maden kömürüne yapı- taksim edilmiştir: 500,000 ton 

ge~O:h~b::ıe~~.AgJre~e~~~~e~~ng· lantzamt1' istihf.saıtl ~add:le.rinin uçak gemisi, 500,000 ton kruva -
ve aşı aMn ıya eıın~ esır yap zör, 900,000 ton da destroyerler 

ru ilerliyen Japon kolları Ho - m yacaktır 1 
• ve refakat gemileri. 

nan • Şansi hududunu hızla geç. Diğer taraftan kömür istihsalini Amerikan deniz programlar1 
mişler ve Honan eyaletinde kain arttırmak için maden ocaklnrında en- tarihinde ilk defa olarak ztrhll 
Peianşang'a varmışlardır Sekizin lıstırılmakta o1an mııhkümlara !l~ve- t 
.ci Çunking ihtiyat tümenin in a. ten yeniden 1500 m~ıhkünıun kömür in~ası derpiş edilmemek edir. 
na kısımlarını hezimete uğratmış havzasına sevki kararla~trrıtmı ştır. Ayan kabul etti 
olan bu J apon kollan şimdi bu Bu i~le meşgl!l olmak ve mahkum- Vaşington, 27 (A. A.) - Sena-
cyaletteki Çunking k uvvetlerini tarın yapacakları işleri tayin ve tes- to gemi inşaatının arttrrılması i-
b. k k · · al t bit etmek Ozere cP:r.a evleri umum . 8 .1 500 ·ı t h t 

ır ıs aç ıçıne mış ır. müdüril Baha Arıkan kömür havza- çın mı yar •. . mı.yon . a . sısa * sma gitmiştir. Maden kömürünOn da- veren kanun .layıhasını ıttıfakla 
Tokyo, 27 (A.A.) - Domei A- ğıtma ve istihlak işierinl düzenlemek 1 kabul etmişt!.r. ~- Roosevelt ta. 

jansı, J apon deniz kuvvetlerinin için alınacak tedbirt ... r hakkında tktt- rafındım bugun ımzalanacak olan 
26 haziranda Yaot-Schou şehrini .:at Vekilliğince ha1.ırlanan proje de 1 bu kanun derhal meriyete gire· 

!! Dcvnna Sa. 2, Sü. 2 Ba:veklılete verilmistir. cektir. 

'1astabakıcı hemşirelere diploma tevzii merasüni (Yazısı ikinci sahifeuıizde) 

LEE2S 

llarkof cephesinde düşen ve kül yığını haline gelen tayyareler 

s·ovYET ~.TEBLiGi lr ~ 
N 

'
. · ı 

ALMAN TEBliGi 

Beklenen 
İlkbahar 
Taarruzu 
Başladı mı? 

İngilizlere Göre 

uso ını Sıvas+oP.ol 

Dun Bir 
Demeçte 
Bulun.du 

Mukavemet 
Yuvaları Ele 

Geçirildi 
Kerç'e Karşı Yapılan 

ihraç Hareketleri 
Püskürtüldü 

Almanlar 30 Tümenle Du~e "Akdeniz Evvelce 
Taarruza Geçtiler lltalyan Olduğu Gibi "" 

-o- IYakında Yine ltalyaya 
Sıvastopol Müdafileri Dönecektir.. Dedi Almanlcl~a Göre liylil 
• ti o·· .. .. 1 r Ankara, 27 (Ra.ıyo gazetesi)- Taarruz Henüz laclamadı 
ı na a ovuşuyor a Romadan bi1dirad 1ğine göre Mus s 
Moskova! 27 (A.A.) - Ge~~ .Ya solini Romadan a1 saat ayrılarak Berlin, 27 (A.A.J - Alman or. 

nsı. neşrcdılen Sovyet tebligıne Sicilya, Kalaber;-.ı ve Sardünya dulan başkomut..ınlığı ieblığı: 
ektır: . . . . . ya gitrnıştir. Hava kara ve de • Sivastopoı kalesi çevresinde, 

Harkof ıstıkametmdc şıddetlı niı. kuvvetlerini t,.{t,;_ş eden ltal _ Rumen ve Alınan kıt.aları, ka} a
muharebeler cereyan etmekte ve 1 yan Başvekili bk demeç~ bulu lar içinde oyulmu~n mev· 
birçok yerler deva~lı olarak el • narak İtalyanların 14 ve 15 haz! %ileriyle beton= sığınaklara ,.e 
d~n ~le ge5mektcdır. Sov!etler ran tarihlerinde lngılizlere bütün sık ormanlıklar arasındaki muka. 
duş!11ana agır kayıı;>la! verdırmek tarihleri boyunca hatırlıyacaklan vemet yuvalarma karşı yapılan 
tedır. Harkof kesı~ınde. d?~z bir ders verdıkıerir.i söylemi~tir münfer it çetin çarplşmalardan 
Alman tankı tahrıp edılmıştır. Mussolini 1260 kilometre mesafe sonra buralarını i~ga! etmışlcr ~ 
~a~~~. bir" kesimde 2~00 All!.13 1? y1 tayyare ile u.,.:."\UŞ, Kalaberya dır. 
oldurulmuş ve 25 h;zıran. p,unu da söylediği bir d~r-~te de Akde Alman hava kuvvetleri Sivasto 
Sovyct hava km~.ct.ert 29 tank nizin evvelce i~<HYa.::ı olduğunu, pol sularında bir dü~ırıan torpido 
ve zırhh otomobılıylc •1 0~ kam - imdi yine ha1yaya döneceğini muhribiyle bir dt":orzaltı gemısi 
yon ve vagon tahrıp etmış~~., 12 söylemiştir. batımu~lardır. 

'2fr Devamı Sa. 2, s u. 6 -------- K erç yarımadııı~ma lrarşı bir • 

AFRiKA CEPHESi 

Almanlar 
Marsa Matruh 

Kapılarına 
Vardılar 

Rommel, "Nil" den 
250 Kilometre 

Mesafede 

Marsa Matruh'ta iki 
Taraf Arasında 
Tem as Baıladı 

Kahire. 27 (A. A.) - Ortaşark 
tebliğinde, dii~manın dün Marsa 
Matruhun 25 kilometre batısın. 
da bir noktaya vardığı bildirili -
yor. İngiliz örtme kıtalan gün -
düz mihverin ileri unsurlarile te 
mas halinde bulunmuc:tur. 

Alman tebliği 
Berlin, 27 CA. A.) - "Tebliğ., 

Şimal Afrikada, yeni taarruzlar 
sonunda İngiliz kuvvetleri doğu 
ıstikametinde daha fazla geri sü. 
rülmüştür. 

Müttefik ordulan Marsa Mat • 
ruh batı ve cenup batısındaki böl 
geve ulaşmışlard1r. 
Rommel, Nil nehrine 250 

kilometree mesafede 
Va~ington, 27 (A. A.) - Mare 

~al Rommel. kuvvetlerini Marsa 
~ Devamı Sa. %, Sii 1 

Bacvekilin Te+k·ıkle • çok aeniz vasıtaııı)l(· ofüammın 
~ rı yapmak tstedığı !hraç hareketi, 

Anka~a. 27 (°f.\N) -::- ~a.,.:şvekil daha düşman kıyıya ulE•şmadan 
Dr. Refık Saydam bugun ogleden kıyı topçusunun müdaha)csile a
f-.~el Sıhha_~ \' ek3l?tine. ve J~o~: kim .aalriııştır. 
d~nasy?n buro~u .u~umı katıpl~ Doğu cephPsinın merkez kesi • 
ğıne ~ere~ \ r.JcılJık ve koordı. mi gerisinde kı~ scfermdenbcri 
nasyon ışlenle rne gul o!muşlar • "' 
uır. 1:1f!9 Df'vamı Cö;a . ? , Sii. !_ 

Beden terbiyesi başkanhiında dünkü toplantı 

Kulüplerimizin 
Ezeli Dertleri 

Bölge Merkezinde Kulüp M~ .. ah~osların n 
da iştirakiyle Dün Bir Toplantı Y ap1~d ı 

Evvelce de bildirmiı oldufumuz ıi ı k!üpter araıı müsabakalara btlrak et 
bi b~en terbi,.esl merkez iıtiıare tirilmemesl. taHmatııamf'lf'rln buit 
lieyeti azasından Burhan Fels ve Vil ıe,drflmn1 lir maçlarmın çok u:nır. 
dan A.$1r dün öileden sonra bölce sürdütil hakkında mütalcıl:u derm 7ar 
merkezinde klilp murahhaslariyle spot edi1m!ıı •• klül'lerln mılfı1ü tıular:da 
idarecilerfnI din!emlşterdir. Btı toJ)-
lanttda beden terbiyesi kanunu ile bu- fu hunı!ar b.akkındB da ban tı!men 
nan • btk 1eklinde Jdüplet'Ce f Örfilf:"I l\iyııtta bulunulmu&tur. 
analdıklar r örü1illmB1 ve tıle!>enin Toplantıya ıaat 15,30 4a ba,lanmı 
kliiplere iadesi, müessese ldtiplerinin ve lt da nihayet balmoıhır, 



C7LÜRIDEN BETER 
Yazan: MAHMUT YESARi 

1 Dağıtma lıleri 
P16nlaştırıllyor 

20 
TAN 

Hemşireye Dün, 
Verildi 

Karısını Vuran 
Kuyumcu 

AT:-
Bıı ıf Farkı 
Y arahlmamalıdır 

anolilı:I, mmltti, bitmJttl: WI& - Yürı.,.um mon ıer beyi 
Ofis Pek Yakında Diplomaları Dün Ağır 

Muhakeme 

Cezada 

Edildi 
Bayramlç'te tenekeci Ekreıırı 

C•blr otmanlttilDıt"ten lllr mele• 
tup aldfk, HIHAııa olarak denlll· 
)'Of' ki: 

b'le oqamıyordu: BoYn91Dtl l>IUttüm: 
Bendenizc hiddet J>uyarmlU'lntz, - Emredersinizl Faaliyete Geçecek 
eı hazretleri.. Berrc!enlz IOTUl· Xaşlannı kaldırarak giildü: Bu Miinasebetle Okulda Bir Tören Y aplldı 

n ~ cevap teıınernT "lftld. - Emrediyorum .. Yürüyelim.. Yurt içinde istihsal ,.e hariçten it- Dün Huekidek.! Xtzıl~ bemfirele r ·e buntan, tnaanhtl mahv ... huap 
• l• TUeeifım ı.tlllf'e Cftttitrmu n- ~al edflen Yfyetoek, ırfyeef!k ve dfter •• okulunda bu sene mezun olan 20 etmek için kendilerinin has bir u-Prenıes. kirpiklerini oynattı: man, kapının önünde alesta duran a- ihtiyaç modde1 erlni:ı drığıtma islerini 

Evvelki IÜD $illide 21 1enedlr evli 
bulunduğu karısı Dinıhiyl seklı: -ıe
rinden bıçakla yaralfyarıık öldüren 
tiıyumea Leon Artlnyan. rnethuf suç
tar kMUDUna ıı&'e m'Uhak,nıe edil• 
mek ilzere dün saat 14,30 dn birinci 
a~ır ceııA mahlıcemeıdne verilmiştir. 
Leon Artlnvnn rnahkemf' salonuna 
ağllJ'llrak girmis. hih•iyetlnln tesbitl 
için torubın suanere yine a~lf1aralr 
~ duraklrvaral( cnrıp vı-mılşf ir. K'.11-
til nnnesinln ndını hııfırlıyamnmısttr. 

~ ••yr•ml§te bftl mıNele• 
rln tevziatında ad•letalzllk ya!M!a· 
yor, Petrol ,aellyor., h•lta( 150 
gramlık veelkalar verlldl61 uf· 
de. daire arntrı.ı ......... kllelutc 
memurlara dörder buçuk kllolulC 
vealk•lar verlllyor, teker geliyor, 
evvela memurlar lstedlklerl tra• 
dar allyorl•r. aonra ta.ika 250 v• 
Y• 500 er•m teker da6ıtllıyOI\ 
Bn gellyer, memurlar dHtft-' 
çerek on be,er, otuzar metre ah• 
yorJ.,., ao•ra halka nDfua ~· 
n• ••kılmıkazın dörder veya at• 
klzw metrelik teY7.hıt pptftyat. 
iki olne plrlnt .. liyor, iyi oınel 
memurl•ra beıer ve dlSrder kllO 
olarak d•ftıtllıyor fen• cinsi h•I· 
k• birer kilodan verlllyor. HDll· 
• bDtDn tevafatta bu kabfl bir 
mDuvataısltlc .alrDIUyor ,., 

- Ö1leyae, pardon, müaaadnlsle.. rabalara doinı yürtklll: düzene kovmak için y11pılan tetkikler hemşireye diplomalar! verlbrılştlr. Bu fağı ve mı.ıU bir hfmıetçlsi haline. 
münasebetle okul bahçesinde bir top- koymuşludtr,,, Xmlı: kınk stildii; llaaollldaJa ..... - Manolikinin miifteri?erl, ba ıe- sona ermiştir. Bu maksatla Ticaret lantı yapılmış, profesör General dok- Profesör bundan 90nJ'8 lnAnltlln 

tp'!U renct :rerine plc!l: ne, çok bayatı, çok idi •• Dfin •ece Vekilliği esaslt bir plAn hazrr~amıştır. tor Tevfik Sağ!nm Kızılay mümes - bir gün birbirini boğa7Jamaktan iğ-
- thn ettiniz bendenid.. Sa hal- ltrendim.. Bu arada hern dnhllde istihsal ve silleri ve ~ ..... _ btr davetli ku-tlesi 

anedeblllrim, CeW be7efendi, o- Gözlerini acrp kapadı, kap~ actı: hem de hariçten ıthal edilmekte o- h b 
1 

..... ~t renecek hale P,<?leceğinl "e isttt 0 za-
d -. durlar . 

1 
azır u urunu~ ur. maıı mazisine )llnı yük.:ek olarak ba-

mfi ii •. ""B: • - EneJ1d sece de Prens AJbane. lan manifatura eşyasmın is~ıh.sal ve Törene lsükifıl mnrfiyle başlanmış, kabnecek mesl,ğin hekimlik .ıneslcğl 
' ince- titredi: cari;veleıindea ifrenmişlerdir beltd.. ilba1lnt arttırmak idn de muhım .bir bunu okul dl~tl)rlinUn bir söylevi olacağmı belirtmiş ..-e hem~relerlh 
Celil endi, "Prenıea Al- Cevap vermeme vakit kalmamıştı. kani' "91'11rnlştlr. Bu karara göre, . . 

" •ıer. Arabaya atladı, ben de yandan kıv- bily(lk tehirlerde httm lthalfttcthk, takıp etı:nlştlr. D~':k~r ıı:!iylevınde de bu mesleğin bir rOknO oldqıınu 
hemş1relık me~ıeı;mın öneminden ve ·- görecekleri ıpin dOnyada hi,.bir nrallM nlarak pnma seçtim_ hem de perakendecilik ve imalAtcılık . ~ ~ . y"' " .. 

1 ;_ · Prenaea, •nblcı:ra: yapan mGeaaeself're .ıretlrteceklerl memleketın hemşırelere olan ıhtlya - maddi knr_Şllıkla ödc.nmiyecek kadar Sorgusunda Leon 5Ş yoşında ol -
dulunu. Diruhi ile ylrm! bir sent>dlr 
evli olduJuna "9 onu çok sevdllf nf 
.myletnist!r ve bundan sonra son za
mıınlardıı kart!Mdan şüphtt etti~Ihf. 
fakat bunda kendisinin yersiz kts
knnclıj!ı oldujhınu anl:ıtmıstır. Krıtil 
hrufyle J?ntnlye ıii!fp eve dôndCliW 
zarnarı ıokalrta erk~kJere boktı~mr 
sandtl! tçln D!ruhl ile dnima kavıtıı 
ettij!ini ve cinayetin MPrıdlitl snbah 
da oğlu Berç He isaretlPdiğinl ~ör -
dillilnQ ve bunıın ııtbebinl sord~ 
için karfslyle rıralarınd:ı kavga çık -
tıjınr J;(jylemiştir. Cinayeti naınl ;ş -
ledU!I suııline de. masnnm {Mfindekl 
btçaiı alıp karısir:m üstüne liilcum 
ettlitfnf, snnra rıe o!dııJtınıııı fıırkm
da olmndığı ce\·ııbmr "erml'11r. 

- Tepe:re, dedi. malların ,Ozde (8S _ 85) nlıbetln- cmdan_ bahse~iştlr. Bu~da~ sonra, bilyflk ve necio olduğunu ~ylemiş-
Ba, llımJı:o- kenarmc1a datcm de bir krsmfnı serbeıdce satmak mU- profesor Tevfı~ S~ğlatn bır hıtabe i- tir. 

dararlren. oWln nıüeterilerl pek u- saadesl verilecektir. Ancak geri ka- radetmlş, cem~yetın reial. R
1 

ana Tar- General Tevfik S:-ğlam hemflreJe
,,.1111111 detillerdi. .....t, Prenıesin lan miktarı tevzie tllb! tutulacaktır. hanın meşgulıyetl haseb~y e törende re karşı KrzılayTn yilksek himaye ve 
dik a-'e L 0 .. -- bi_.__. kattakll .. 2 ıl ·c t 8 bulunamadlfmı vr. bemşıreleri teb - şefkatinin yenı bir e~erlni müjdele-

.... " -·- nmg e- . .e. ıırupa ayr an roanı a ura eşy - rlk •·e kendı'ler"ıne candan başarılar 1 l -'-·'--- ~ A k • miştlr Profesörün söylediğ ne naza -r n 11r••~um :::o;:::q;;;tıı. ra orl- sI vilAyetlerln ıJdlm ve nOfuı vuiye- d·ı d"ği 1 b'ld' · ke dl · · te kil Kt 1 4 .li· b ... ,_ u 
darJarda liJill ... ee.ıarı olu:rordu, tine ı6re verlleoektlr. Her a,. ithal ı e ı n ı ırmıye n sını v ran, zı aym \•er ,.ı on ., ,_. -
.. •iOIİ ~ 8ealerinde, ıikiyet edilen manlfaturalarJa istihsal edilen ettiğini söylemli ve af>zlerine s(;yle ra ile Vaniköyflncle 'bh' yatı •tın a-

J'ok. ..thıc ftHI Yem bir hadisenin manifatura evan bu nltıbete a6re vl- devam etmiştir: lınmtştrr. Bu yalı ~m!r ednmlş ve 
~~PJ1!:!~ ". &•~ıa: ~tifat arlfe ~le .-ı:JOrludr. Salona. layetlere taksim edilecektir. Bu su_ "Üç senedftlberi bir ''•hşet ve fe- döşetilmlştir. Temmu1 iptidasından 
ili lllllliıel!lllıııJt.. Jlem .ftit1ıfır .tn.Jer olmqtL t- reUe J'U!dun her tarafmda halle tnev l~ket kasırgası bi.ıtUn dünya üzerin- itibaren açılacak olaıı bu hemşireler 

~ ~ ele ltalak euduna i6re manifatura eş)'8S1 veril- de kıyametler koparıyor. Milyonlar- yurdunda bir sene Çllqtp yanılan 

Mektup uzundu• ve tnatbaa· 
mızcladır. Bls, tamff ltlr mana 1· 
fade eden mekturı mullt.v .. ndan 
itin blrH bDyDtOldDitlftl, belki 
bir iki letlenan1n umumtlewtlrll• 
dlOlnl unıyorus. ~iler blyle de· 
011 de mektup muhteva• tim•· 
men doOru iM ve yazılcblı gibi 
blyle bir fark yaratıtm...., tev• 

~1~~~~=1:=~=~== mes.i temin edlleeektlr, ca insan birbiri nzerlne saldrnn111. hemşireler burada dinleneceklerdir. 
• Dafıtn\a mevzuuM ıtren dJier bQ- etrat!na ölüm ve lelAltet saçmakla Profesör Kwrlayıtt bu )"illaıek alA-

ton,maddeler için de et1aslt kararlar me§gul, Bunu yapnnlar yontulmuş kasından dolay! hı;;stabakıcılar cemi
tas devı'inde ya,ıyan, insanla hayvan yeti namına t.ııııekkür etmiı ve bem-

lt.11' .. ~. aı;:;:~ OfJst ,-akında faaU,.ete arası vahşi mahluklar de~il, üzerin- şirelere başarflıir dilemiştir. 
·;tlillNlt.bı ....._ lıir iman delllafnll. geçerek huırlanan plAnm tatbikine de uzun astr1ann din, ilim ve sanat Profesörün nutkundan ıonra mil-

nmı lil'lla tllciabk ..ıan da başlanacaktır. gibi insanı asll\eşt1ren, yükselten ve 'tik çalmmq ve bilahc:re mektebi bi-
.1111 .... : .. Mtirlf1t4ıll..-~. v rll malltı _ ___,_ I" incelten, bi,r kelime ile ifade etmek tiren 20 genç hemıirenln ıöiilslerine 

~ .Uaf, ,.ı&ae varda: ı e r ,,__ _, • O UI lazım gelirse, medenlleştiren birçok mektep müc!iresJ ht.mfirelik rozetle-

Leonun avukatı !t'ilekkilinin akli 
muvazenesinin bozuk oldujunu ve 
müşahede aıtına alınmasını istemiş
tir Müddeiumu~t katilin tevkifine 
ka~ar verllmeı:lnl ve mahkemPnln 
meşhut suçlar kanunu hOkOmlerlne 
göre muhakem'? edilmesini talep et
miştir, Mahkeme. sm:lunun tevkifini" 
ve müşahede a?ttnıı alm!J) ıtlmmama
sınm tayini için ad1f tabiplik tarafm
dan muayene edllmfflne kaTar ve 
durusmayı baska güne bırakmıştır. 
Mahkeme methut suclar kanunu hü
kümlerine ıöre devam edecektir. 

zllttl da bu nlabetslalllc ve "'O• 
•vıtaızhk hlll devam ~ 
derhal lnlınmeal, tf19dlya iradi• 
bu uaulaDalGOO yaplftll 01111..,... 
dı o ... ıanhnlm.. llalMdltt. - -....... Yanında lradm ..... emrinde ~ Amilleri işlemiı olan beferiyet otul- rlni takmış "e diplomalan profesör 

T«>p...._ Oülctar larıdU". Bunlar ferdi veya maeerl General doktor S&ğlam tarafından 
AnkıırR, 2'7 (TAN) - TlcRret ve 

- Sen, hakikaten ekzantrik :ıdam- f hodblnfklerfnl saklamak için u7dur- verilmlştlr, kpsat Vekilliklerı Silmerbank Yerli 
arn, Seninle lronuflltak i!ltlyonrm. Mallar Pazarlartnı İu!;c Müste!;arlıl:ı- duklan binblr yalanla tekAmQl et - Bunu yeni mezunların and içme 4 Vurguncu HakkmclCI 

Takibat Yapllıyor 
Araba, onun ittıdiii tepede dıır- na devretmeyi kararlaşUrmıelardır. mlş insan sekbuıtn UU'lardanberl töreni takip etmiş, yeni mezunlardan 

mu,ta. Preneee. n~dr: yığılmfl iman, dim ve sanatın :rarat- Hafize ÖzvardalJ da bir hlta~e bu-Bu karar Koordinasyon ve Vekiller 
- Buyurunuz, Prensi tığı her eeYi lıtendllerlne rlmetmlışler lunarak mera~lme ı1on verllmlıtir . .._ Heyetmee Wdlk edildili takdirde, 
Arab1C17a cmnü bile ~9ıac1a. Yerli Mallar l"a1.arları Dağıtma Ofisi 
'Yıı&1*aw dar atri 'anıh :rot!ar- emrinde çalışacaktır. 

darı, sık eamlr y~ttar; gird!k. Çamlı 
JOJ bir buhurdan ı:bi kokuyordu. 

Prenses, ağır adımlarla yürüyor, de
rin soJulrlarl• Jiavayı Jçfyerliı: 

-ManD!iki Çeleb~!n ottllt teiniz v~ 
••sizdir. Aım, ne çare ki tnsanlar 
tenıiz .. Ve bilhassa sessiz deiiller., 

Ne denwlı: istediğini anlıyordllm. 

ı.ao Prorram 
l.13 Jleai~ (,,.,, 
1.41 Hahrter 

(Dtvınh ~ar,) 

Kampa Gidecek 
tJ niversiteliler 

'Ünivemte kıunplıtttna gideeek ta
lebeye Fakillteler tcırafmdan asker 
elbiaeai verllmeWııe baslanmlfbr. 

Kampa ı.tfrak edecek talebe 5 
Temmuz giinU Üniversite talim ta -
buru önünde toplanacaktır, Buradan 
?nde bir bando oldulu halde Pendl
te hareket edilecektir. Kampta Pazar 
izinleri yapılmryacaktır. ----,o----

Maarif Vekili 
Erzuruma Gitti 

EKMEK KARNELERi Çııpada fırrnd Mehmet usta fa 
Miıdilrlüğilnden aldliı on bir çuval
lık un vesUtannl tahrif ederek ,.if1Df 
çuval un almıştır. Mehmet ustanl!I 
bu hareketi nıw m~urlar taraflR .. 
dan sezilerek k~ndlsl ac!Uye,e veril• 
miştir. 

12119 Bat tarafı 1 hıclde 
cliier bir mazeret sebebi;vle be:ranna
melerini verme1eala-, lditlldere ka11t· 
larmı pptırmıJ'llll]ar Ye ekmek kar. 
nelerini almrpn)ar ba puar tatUfni 
feda edtrek bebemüal pllp hfrlikl~r
de maamelelerinl ikmal ettirmellcllr
ler, Abi taJrdtrcle manu blacaklan 
mabraml7etleria :resine mea'ull ken
dileri olacak •e tikl:retleri usan itL 
bara almmıpcalmr. 

dan bilimeairıe gazetenizin delilet et
mesini bilhassa rica ederim,,, 

Beyanname verme 
müddeti bitiyor 

Altın Fiyatlan 
Diln bir eltm 32,55 kunıstan ve bir 

ıram kDlçe 442 kuruştan sattlmışbr. 

lıtanbul vi!i7etinden tebliğ edilmit- eze = Marpuççularda ÇavuŞJ>ap hanJnda 
tir: 3 - Karne tevziatına ait talimat. 

18 numalr Bohonın dOkltAnmda ,ıı-1 - Muhtelif tebliilerle beyanna. name ile biitiin vııtandatlarıu meslek 1 lenmf' 38 kilo ı:ılf•ta ve döı1 k• 0 
melerin bir an evvel doldurulup iaşe ve iş nevilerine röre kartJannı nere. 
birliklerine verilmesi blldirilditi halde !erden ve ne şekilde alacaldarı t:ara. makarna bulunmmrtur Bohor adlJye
e!ln beyanname. vermlyerek lrütflklere hatla blJdiri!dlfi halde bazı blrlllı: ve ;ye verilmlstfr. 
ltaydolmıyan kimseler bulunduiu a·· müesseselerin 7anhş muameleler ya- Zindan hantnda da ikinci nevi yo
rlilmektedlr. A11n ıoıwna .ilı:f sGn bJ parak fuü sec1lanelcre sebep olduk turdu birinci nevi fiJatt7ı. aatall 
mıttır. Ba iki ıran ichıde herk• ma- tarı c&rilhnektedir. Ba ee1rllde vaki ı 

ama, t.oo Jıfaıfl•r (pi.) 
t.ı.-sm aaatl 

12.SO Pre>ıram 
12.U ~ 
12U fl~ler 
u.oo Sarlular 

1140 TOrlclllu 
111 IO ff.Wtlcr 
1945 Seri>esı 
111 U "Palymte> 0pcru 
:abu Ke>mttaıa-

Erzurum, 27 CA.A.) - Ş:ırk vilA
yetlertnde te\kUc 1eynhatlne cıkmtş 
olan Maarif Vekıli Hasan Ali YUcel 
bu~ünkil trenle şehrimize gttlmiştir. 

Zaruri ilıdpçlammnn ldJl&De tev. 
ziinl temin lclD bUktm.umtain alcbiı 
tedblrıerı. 1ıir aum fttandatlıırın 
birlik idare lle79t)ettnde lıir çok ıne
ıa!iyetlerle beraber bbul ettikleri va 
zifelerin l)'i netlc:elet ..mest aııw 
vatandqlarm ba m ... ı" prdlm ~t· 
meleri •e göaterilecek ihmal ve ıı. 
kaydi neticesinde yeni tevziata kıtdar 
ber ttlrlii rnahrıuni)'ete katlanmak H• 

rureUnde kahnacafının berkea tarafın 

kayyıt bulundala 'hirlllrlerckft lra~ gecilnne1erı1en mtltevellit mesa!fyet a. Yuvan hakkında da cOrmtımefhU 
nelerini almış bulunmalıdırlar. !ikalı daire ve müesseselere aittir. yapılmtştır. 

Tlmes Gazetesi 
HükGmete Bir 

ihtarda Bulundu 

• ıa.ao Orllnır• 
11.Proır•nı 
il.Ol Dua orkettruı 

20 30 Faul heyeti 
eıbcı Ke ..... 
21 . 10 Temsfl · 
21.30 .M!Ulk (fi.) 
21.45 Od• ıMzl!i 
22.ıo Haberler 
22 45 Kapınıı 

H•BrnlEA 

Maarif Veklli kr~a bir lııtirahatten 
!lonra Karsa ıilmek üzere buradan 
ayrılmıştır. 

2 - Birlilc idare he1etlerinhı ça- 4 - Birü1ı idare heyet1eriyle hııl Galatada Neca\ibe1' cacledsinde 91 
!ı,m• ~lerl nahiyelere ._ Mltttn ~ lan ve blttht fa•rflıa •e m0 ..... tın numarada kuru kahveci Niko 25 kllO 
rakollara bildirilmlşUr. Birliklmnln pek az kalan bu müddet zarfında ken. 
nerede oldutuna bllmlyen vatanda1- dilerine dil•en vazifeleri ikmal ed~rek toz şeker saklcımıı ve ıblk:e ltllOSU .. 
lar ikametglhlarındalri karakoJla:-a kartlarını almaları son defa .taralı: tcb nu 118 kuruıtan ıatmıya ba,ıamqtır. 
müracaatla Jerlerini Qrenmelldlr!er. fii olullar. Nlko adliyeye verllmiltlr, 

Yine Ayni Propagan- Petrol lıleri Bir Elden ChurchiR lon,draya IL!•l'i1111Ş:ll[C!ll 
da Yine Ayni Taktik idare Edilecek Döndü ~ tJf!8 eaş t.ırafı ı •ncide Nr &q tarafı ı incide 

ALMAN TEBliGi· · 

sahra topçu bataryasını sustur - ordu büyük krmıiyl'J mt'vualall 

1 

~ &Af tarafı 1 incide Ankara 27 (TAN) - Petrol ofisi· ~ R-• ""'"'' 1 iacldeı muslar ve 6 mühimmat trenlvle kesilen ve bu aıaJa hava yolu1 G. Smuts ı·ır Nutuk nin memleketlmiıde bulunan ecne"ıi Ne,retlUen deme,. A • 11 
küçük parçasından dahi fedakar. petrol eirlı:etlerlyle i,blrliii yıparak ~ bir marşandiz trenini berhava et. la takviye kıtaluı atı?llf buluna 5 •• R k G ....... lık yapmağa katlanmasına imkan memleket petrol ihtlyacmm bir 1:lden Vaşington, 27 (A. A.) -- lngi- mişlerdir. düpan birliklel"'.':\f> karr yapılan 

OJ yere enç ICJI yoktur. Türkiye, harbin bidaye - idare edi!mesi fçin bir kararname ha. liz Başvekilinin avd<?tindı:ın son- Büyük taarruz bafladı mı? hareketler bqarı ıJe neticelen • 

S!l..eh Alt Ç "" d tindenberi btiyük bir azim ve e. zırlanmışhr. Kararname çıkar çılrnıa7 ra aşağıdaki müşterek demeç ay- miştir. Geçilmez bataklık ve fJt• 
llU ına agır 1 nerjl ile toprak bütünlüğüne ve petrol ofiıte anıca ırlnde üç ııaat ni zamanda Londra ve Vaşington Londra, 27 (A.A.) - Doğu cep manlık bir çevrede haftalarca sU. 

Londra 'Z7 (A.A.) - fncit!zlerJn Johannesburg, 27 (A. A.) C'~nç istikliline karp yapılacak bir te. fula mesai ;rapılmuına müıaade edi· da neşredilmiştir: besinde, artık ilkbahar taarruzu ren şiddetli çarplflDalar aıruınd• 
cbkları muvaffakryetsizllltlerden liği silih altına toplamak için rad cavüze kal'ft koymak için hazır- lecektir. Bir hafta zarfında akdettikleri nun başladığı tahmin edilmekte.. düpnamn bir gedik açmak te,eb 
den Times ıaaeteal barGnkiJ •a. yo ile yayılan bir deınecinde Ma lanmış ve bu hazırlığında İngil • müteaddit konferans1ar reis Foo dir. büaü bop çıkmıf ve imha edile• 

ndato~arbi~ i::!!ıpçt bir :lbntyet reşal Smuts şöyle demiştir: tereden azami yardımı görmü~ • Goering'in Yeğeni Bir Hava sevelt ve Başvekil Churchill, s;r Almanlar, ~afka!I da~l~a rek esir alınmııtır. Bolf8Viklel' 
me ~r~=:~n ceı:~:ıti~l:~ "Tobruğwı düşmesinden s~nra tür. Almanlar da bunu çok iyi bil Muharebesinde Öldü leşfk Milletler tar:ıftndan bütiin doğru ilerliyebılmek için, 30 tu • burada 4000 ölü zayiat ve 9.000 
lmıwru istemek ,.. btı ckilıiJılitr.. cenup Afrlkanın başlıca vazıfesi mektedirler.,, kıtalarda ve bütün den!zlerde ya. ~e!'den mürekkep ~~an kuvvet!e esir vermişlerdir. 16 zırhlı ar.aba. 

neden ibaret olması liznn 1eı~ orada kaybolanların yerme yenile Şu halde, tam Mısırda büyük Berlin, 27 CA A. l - Alman resmi pılan harbe alt ba~lıca meselele - rının yanlannı temızlemcğe ug- 220 top, 783 obüs ~~~ ve mıtral 
tayin Wnirı mesııli7etinl huk4. rini koymak ve cephede kahra - Alınan taarruzu başladığı ve Or- ajansınuı bildirdiiine ıöre, Mareşal rin bütün safhalannı tetkik et - faflllaldadırlar. . ~ yöz ile bırçok motorlu araba.~ 
omuzlarına yüklemekle umumi manlara yaraşır bir tar7.da hare. ta Şark meselesinin büyük bire.. Goerlng'in yejeni an ucaklan filo - mişlerdir. Ru~ m~yenıeti her e başka harp malzemesi ele geçırıl 

i a.. tilliısmda pilot 21 yaıımda Walt• ,. k ıddetlıdır ı t rın h slerine tercüman oldutumı a.et etmektir. Cephede ôlenleri • hemmiyet kazandığı bu sırada, GoerJnı, batı hava cephesinde tn,ı- Jtels "e Başvekil dilfntanm {Jstiln ~o Ş · S miş veya tabrıp o unmuş ur. 
ete ihtar etme,tectir. mizin bize yaptıldan hitap, mü- Alman radyo ve matbuatının bu lla hava kuvvetleriyle yapılan bir bulunduğu noktaları tamıımlyle tf!ll - Dfln, yenklen Almanlar ıv~- b" bi k ıp 

J.Jbp halckmda 7akındA cerepn e- cadeleye devam etmemiz ve ül - propaganda ile nasıl bir maksat lim etmişler ve dO:man kuvvetini topol kalesine karşı JiddeUi bil • ~ün ta~~ımızd!n ıç r ayde 
k nıllzakerelerc dair mütaleahr memiş olsalardı kendilerinin ba.. takip ettiklerini anlamak güç de- çarp"1fta esnasında ölı110ştUr. küçflmst!!rnlye kalkıemamı,,lardır. Bu cumlar salmışlardı.r. .. . verı~eksizın ~og~ .. c~pb~~~ r. 

deden. :,ımes bu mliı:alcerelertıı !il· §Br&caklan işi bitirmemiz tavsi. gildlr , konferan,ıar esnasında dilfmantn bil- Sivastopol kalesı d:.ışmedıkçe 48 dUJIDan uçagı duşurülmuştu 
:.:.:-:::a:.:; .=::,1un= Jeaidir. Libya muharebeleri Türkiye _ caktır.,, tun kuvveUerf ve bUtün ka10akları Kafkaslara doğı-u t:ıarıuı yap1la. Almanlara gö~ bfil/Ük 

n1 ekte6' - T~ ,aralarmuzı teşrih nin vaziyetini tekrar ön saf.a Ç~- Almanya, Türkiyenm bitaraf gözönünde tutulmuştur. mıyacaktır. 
eden münıakklUer or.ada olen kah karmıştır. Türldyenin Siyaseti_ 8 _ kalac~~na ve şimdiye kaj~rki si- Müttefik millf'tlerln her neviden Alınanlar 30 tüntenU taarrru lıeniiz baflamatlı 
rtm.-ıara dokunmasınlar. Ne in çık ve sarih olmakla beraber bü. y~s~tını muhafaza edeceğıne k~ mühimmat lstlhsallm etrafında Y~ - .. • la Stoholm 27 (A.A ) - Harkohan do-
~ ve lıintll ne de cenup Afri tün dünya, Libya harbinin alaca. nıdır. Fakat ne o!ur ne o~~a~ b•r pılan tetkikler iJiınıer bir tablo çız- hucum ~dı11or r iunnda cer8J'&n eden muharebe halr-

l!!Jr. Bat~ 1 ~ kah kudetle b*tt..-ıt degıl- ğı şek1e g5re Türkiyenln takip e- cereyan. bozuklugu ile Turkıye • mlye müsaittir. Aylık istihsal henüz Londra 2 (A.A.) - Dofa cepht!ıl- tunda Alman lı:a,,naJdarındaıı veril.ıs 
truhun 4& kilııatlief19 baı.m1a ı~. Eler bata..,.... onu baş- deccği hareket hattını anlamak ni!_l !ngıltere tarafına geçmesine azamı haddini bulmamıs olmakla be- nin Harkof kesiminde Alman uarru. haberler timdiye kadar miiphem bif 

kola a • k• tAPaf•• arama Jlarnctır.,, arzusuna düşmüştür. Çünkü Orta manı ol.mak lazımd.ır. Bunu. n da raber, bu hadde yakla'":'rs v.e evve~- za cftırlcle ıtddetlenmelrtedir, General mahiJet muhafaza etmişlerdir. Bu ~ 
B·-'·-..,. Ka ..,. - k t 1 Til ki S ce tahmin edilen artış nısbetınl takıp Von Bock 30 tilmen ile bereket et. harebe hakkında bir zafer tebliilnill -~ • ~o! ite Şarkın mukadderatı Türkiyenin en es ırme yo u r yeyı ov~ etmist.ir. Biltün dünyada mevcut harp melrtedlr. Bu kunetlerfn elde ettllı· Jakrnda bir proparanda ctınllnde nef-

,JlalJllP•ııı; ik111eisl::..S1 ....._.r vereceği karara göre değişehılir. yetlerle korkutmak, ve on1an mfi cephelerinin ı .. nlsllğı dolayTslyle mu- leri toprak parcalan k11111etl, Yerdik redilmeai ihtimal haTlclnde detttdlr 
mühimtlJi, O • a ;9'fr.:de İsviçrede çık~ Gazette de Lau- ~emadi!en So~etlerin boğazları hnrlp kuvvetlere mOhlmmat ve her lıri atrr aayiat kar,ıaıda ualmP.kta. Fakat taarnazun serçektm betla111' 

:tlfWllııı il ~~~ · sanne gazetesi, Libya harbi kar. ıstediğine, fngıl~lerin de buna türlU hıını malzeme1inln nakli Birle- dır. Timoçenlro orduları uimle h•r başlamadılt meseleai bu tabah B:I" 
!olf'il11ııl'~ t ~~~·:· şısında Türkiyenin vaziyetini şöy razı ~l~ukla~ına ınandırmaktır. şik milletlerin halllrıe mf't'bur nlduk- kesimde davanmaktadır. !inde müaalı:a .. mevs1111 olmakta d• 

- filosunu~ le anlatıyor: ,İşte ıkıde bır Alman propagand~ ıarı esaslı mese:lelerden birini te$kll vam edlyordo. $1mdl'e kadar ,erD 
. "Y kd"W • t 'k" kaynaklarının Boğazlar meaelesı ediyor. Sıvastopol füldetle ttlle11 mlltııleatar '8h•I 111,üneeler~ 

~iiM!lf!'l 1riilQlltliln te§kiı etlllek ras~a ~~~~ z~~~i;:~~~~ ;; ni tazelemelerinin hiluneti budur Mihver tarafındnrı tatbik olunan müdalaa edUiyor ibaretti!'. Ban mUtehaunlana kand' 

t'll. recede Sl·ı:.ı..lanıldıgwı ıakdı.rde, bı·. ve bu de.fa .-R· ommel kuvvetleri denizaltı harbi mühim zararlar ver- K tine ır&'e von Bock ton lllicuml.ıınl 
iil' '"lı-'- cu

4 Mısıra gırdıgı- ve Orta ıuırk me mekte devam etmekte. buna mukabil Moslıova 27 (A.A.) - rerıaJa .. __ bı"r lceahncle tekaif etmi•tlr. V• 
.,,_....., • taraflığın cereyan nakletmiyen . . .,... - Svczda ıuetalnin cephedeki mah&bi- ..... ,,iialdirttiiklerini aöglilgorlar bir madde olduA.·nu isbat etmiş • se1!81 y~nıden günün meselesi ol deniz teqAhları tarafından elde edl- rl bildiriyor: Hanofan tlma1 batısında ebemmi1'1&-

. . . ı· F k t h s .. k. • C t dugu bır zamanda, tekrar boğaz len istihsaUtta aydan aya artmakta- Sivastoııol müdafaacrlan c!Uıpnan ti Mr kP .. k nolrtau ele ceçirilrnt-
ıueteainin öiıendifine ıeöre ç'a~ını 27 (A.A.) - Çın tebllfıne ır. a a er va ıt bır our - 1 So tl decfld"ği t dır. İki bilyilk millet bahriyesinin •inin netlceai haklımda miiıbet ·~ 

Kik tebiı .iUru :J; , IÖle ·ıııµıcr 'üf .,aıette Japon taar. circuit olabilir. O vakit, maddi ve arın vye ere va ı ı e rR hazırladı!Y deniz stratejisine d yanı- tank ve plyadesfne ksl'1t fiddetll m6 menfi bir te1 aö1Jenemea. 
ektedir~--- Waftna darclunn .. lardır. 3G Sltıra manevi kudreti ihmal edilemiye- fında ~ropaganda ynpmalannın !arak bu kayıplar'ln ileride azalacağı cadete1e deTam ediyorlar. Ço1ı: ehe~ 

brıuurla .. M-•• M 'tt (9fhı Ye 1rir (<lir ta1'8re1.erin. h. !ntaye- cek olan bir kuvvetin muhasım. açık mana.sı bu.?ur:. • Omlt edıteblllr. Blrltt~lk milletler a- mlyetli bir tepeyi ele geçirmek ic;ln Daıen• NJDeter pzetesine ıar• 
, "' - ~ d b k 1 '· b Halb k b k v ı ete b n. ....: Almanlar bir pJ1ade alAyr, bir ro:.1rl· n.-..11- mabftllert .. büJ'tilı: taa"11SUDtt d w Ue ·~.. sinde harlC'l<et e en 10 ın ışı 1" ır lardan birine iltihakı zarureti ha- u ı usun u aı. y e rasmda y&J)dllft ~manalar her... ~· .... 

,.ru r..,,f/I' ..,.. kuVfttl Honan - 8ami butlu sıl olur Farzedelim ki bu kuvvet zer hadiseler karşısında da Tür· lı:azanınaJC ı.ısusuı.4alCJ pllnJar nt1- neli &ifp bölfiiil 99 rinni dl>rt t..,)s.!a henUa batlanwm, oldaiunu ıertı ..., 
· e 27 (A.A.) - lliildm bir 'ii 6ınta ki in Lirıblen çlvarmdalri d:ıi .h : lehı·ne do'·nm'u·· tur-. Tur·· kiye, tuttuğu siyasettt!n aynlma mmdan hlcblr vat.it bu derece dıw - llıthlıt •e1da hleam .,..,..,ıar&r melde de1ram edi1or, 
tqelrlrllil tabii beyat\ca Mana İ'"1a Cinlilere taarnas .ıımlı ise de ~ ven~ . ş ' . . dığını ve aynlınıyacağıru isbat et tane blT anla""•,. müncer o1rnamlt- Sovyet askerler! bütün bu hücumlar:ı ~ Demokraten saaetnlnfn 11111' 

tnıba do~ lerlemelı:tedir, Cenup 48 uatllk bir muharebeden ıonra kıye bogazlara sabıp olduğu ~ç~n miştlr. Almanlar Balkanlan isti!A tır, Btrl._tk mflleUeT Almanlann wr- malravemet etmitler ve c&lilı c&teııo hlblrl ile, ternH ettflf diler Bertaıı 
d• kayda deter bir ICJ olma. rerr pmt!t'ttltmu,tetdir. Bu muhue- İtalyan donanmasına Karadenızm ettı"JM, '""-'-l•e etrafmdald ıdala. mı- çalıftrlı .. arbeye karsı Rusların yapılan muharebelerde dil1111ana soo mahftltmdn llanutbıe atfen bbUk tm" 

bed J 1 2 b. r· 1·1 400 '·I·' k lar ıl c: olacaktır Alman a• .&UT& <I ,,. n.-1 aı.ı ftl'cllnnf•lerdlr. Alınular tepeyi a-• .... ...__, __ P .:....ıama..1-&.. me--'•· ur e apon ar ın, ,_ıq ı er .: ... apı ı aç mı,. n lgal ettllt zaman dahi Türki. s6sterdill mukavemeti a ... -ar ve ··-- .,.._,_ - ..... -..-
.İlntonetıeo Ronımefe kaybetlll!tlftdlr. ICiucli e)'atetlnde ya İran körfezine, Süveyşe, Talı.. ye bugünkü bitaraflık siyasetini OTdulartnm parJalr kırp kOJ'J'fta kud- nıha"91 ele c~rmtye nnJYaffak plma'I sinin artık kapanmq tellldrf edUmaci 

Kwanıfeuı'de Çinliler şiddetli bir ta. ran ve Kafkasyaya giden yollar. .....&I .. _ dolayı da CtnUlert tebrik• laru da bu lradll•IM pek blJ'lk lbım •eldillnl bildirmektedir 
nifall venfi arnadao ve bir ~~~ SJ11'1arabesin. dan istifade edebilecek ve Kafkas bozmamıştır. Ve etrafınf'lıiu hL"')'l nn n'";rarı bJtplara ma~ olmaetar. DUtm1ftlft en · 

Un. 37 CA.A.) _ Antoneako.._ de_n aonra mevzılerw muhııf~za et· yayı arkadan çevirebilecektir. Bir n? ,ekH abrsa alsın, h~dutlanna 11ç;:..n ~ ~ken atrr~ Q&lt- 11a iki bin &18 ...,. tahmin edilmek Rrular gerlllgorltır 
'• • "1caek aam.. Gitam ınıtlerc!ir, de bunun aksini düşünelim: O va hır tec.tvilz vlld olmad kça, siya- mak için Japonyaya Dl'll tatbik .. tıtctlT. V~ 27 (A.A.) - lloskoft raaJO 

•ceaaar lılihail,. JıipJUQı verdiii Çine l/Ol'tlım kit bütün ortaşark Ingilizlerin e- setfnl c:leliftlrmek niyetinde de - dilecek pllnlar mowa ... ıarla et- benin t.lrlnl uaıt.eut:ar. sa. Barkof keslmlDcle Ralann ceri-
cailmi•tfr· Vqinston 17 (A,A.) - Qaak &arkta line düşecek, İngiltere ile Rusya lildir. raflı bir aurettıe mttnabp edllmlttlr. Ba"*1l ft ._..., De91et Retal !emekte ol4uldanm bi!c!frmlttlt 

HtllWI MahııNta kallamlaeak ı..a kuYvetleti n lnlra t arasında iki yeni iltisak yolu acıl Onun için, Alman l)ropaganda = :~-:':a :!f. ::":'m7.:1~=:.- iz,,.,;.,. 

t~ı... .. ı...Jı d~ tasla tdilecelr bna meydanlan ı~ın mış olacak Ege den1zıne hAklm te ..... Dltı Bdde btrde & 71a:dar mt m-· tm'-•- olm-ak'- bera"-- .;.._ _ _J.·_..:::;. mn·- .. c'arl'c _.__ ba-uur-· Çıa miJll baYacıblıı tetlı:illtına cl11h11 ' • k ;ıa g - ..... _. .. 11'1'• DUS1llllE1I .wu __... ~- Berlln rad,.etd 
a, ti .A.) - Mfhver hv- •ülrsek bil' allbette r.trllm ec1ftmesi olmak, Balkanlan teh.iıt etm~ ' selellnl ortaya atmaklt ıriyalfltl • a&71eneb0lr ki, Raa.velt ve Chur- 1nfttlndan o tlll'thlf!rdekt durmndım 1ehlrlerfnl11 ıl& 

eridin ~ llatrah'dakl llllfti. hakkında harp latJbulit meclialnın hatta Romanyaya asker çıkar • miz Ozerfnde müessir olacaflnı chm arasmda 11mn mOzakerelerclen daha mUıalt ol~ huauaunda her belerlndeıa aoaı• 
e tema r-.n ltlldlrt. venllti Mr&ra al)'asl ve nllıerl bi,utr mak 111retiyle Alman kuvvetleri. zannediyorsa aldandıft!b bir defa sonra tesbft emen hareketler. Almatı- lkf devlet adammda da hlç)>ir ıilphe mfhve't eri taralı•Jan taa..ı 

bir mlna atfed lmektedir. ni arkadan vurmak miinıkün ola daha tekrara mecbur .,fuyoruz. yanın Ruayaya vurmrya calısttıtı dar- mevcut delildir edildfflnl blldinnelrtedir 
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Zenginin Malı ... 
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r "'\ l ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR j 

Yardımcı Arıyan Bir Aile 
Neler Görebilir ve 

Nelerle Karsılasabilir? 

3 ====== 

Kıskançlık 
Yazan: ULUNAY 

A i!e hayatında Frenkler eıhl. 

ya Harbi ve 
C urchi 1 

r-00:------·-----• • ' Konaklardan, Köşklerden, Yalılardan, Adam Boyu Vazolardan, 
• , , 

k:ıskanc!Jğı bir kusur teli.kki e
dmlerden değilim; fakat kararındı 
olmak şartiyle. İşret için nasıl: '"B:ri 
yarar, ikisi karar, üçı.i zarar,. den:li. 
yorsa kıskançhlın da bir numaralısı 
alika, ikincj derecesi muhabbet, üçuıı 
cü kertesi delilik olur. 

Yazan: M. ANTEN 
Libya ma&liıblycti b:lhassa Tobru Çınar Gibi Avizelerden, Antika Kolleksiyonlardan Elde Ne 

Tarak, 

Üçü Birbirinden Beter Müracaatlar Kar ısında Bu 
İşten Vazgeçmekten Başka Çare Kalmıyor 

- Hayır_ 

- Ben soba da ya. 

Böy!e üç numarayı birden aşan ba 
kuyaıncu evvelki ıiin yirmi bir sene> 
tik karısıru ekmek bıçağı ile detir. de 
şik ederek öldürdü. 

ğun beklcnmiycn ani sukutu İn. 
~ede, Sina:a.purun zaptı csnasıuda 
'tar:t olan a5abiyct ve endişe vaziyeti-
11. -Ahdas etmiştir. Londra matbuatı 
~rı umumiycnin bu hislerini o.çıkça 
'iıra.::ttirmektcdir. Ayni asabiyetin A~ 
~ kamarasında da hüküm sürdüğü 
~üyor. Churchi!l döndükten §O'ltra 

~a mağlıibiycti hakkında cereyan 
tııitcck müzakerelere ait 12 takrir ve. 
"1ıştir, Fakat bunlardan hiç biri şah 
~ Churchill'e kar,ı itimatsızlığı ifa
~ etmemektedir. Bazı t.akrirler Baş. 
~in Müdafaa Nazırlığı vazifesini 
..,ka birine devrini istemektedir. Dl
it:leri harbin daha enerjik bir suret· 
it İdare edilmesi ve kumanda hcyetın
\ ~slı deiişiklikler yapılması lü:zu
' üzerinde ısrar etmt:ktedir. 

Kalmıştır 7 Belki Bir Saksonya Tabak, Bir Fil Dişi 

'---·-···--·-.. -·····-··Kulpu Kırık Bir Bardak ! .. -.. -·-.. ·--··-··----"' 

Çalışan bir çitti~ 

ev tsıerini ;o'" 
mefi üzerine alacak 
bir yardımcı aran1 
yor. Bu kadın hi1-
metçi değil, ailenin 

,- Yazan:-"'\ 

1 SAiD KESLER İ 
k~mam. Havaa:azi var 
mı? 

- Var. Neye sor 
dunuz? 

Kıskanchk münakaşalara sebep olan 
meselelerdt:n birini teşkil eder. İy:li 
ği, kötülüğü hakkında cok sözler &OY· 
lenrni~. yuılar yazılmıştır. 

Cburchill Vaş.Jnetondan Londraya 
~üştür. İngiliz Başvekili Vaşing • 
"- görüşmeleri hakkında henüz beya. 

bulunmamışsa da pek yakında 
~im badlsclerio, eeniş ölçüde ve 

ruzi mahiyette askeri hareketle
- vukua ıcleceği sa11hiyct1i nuhfll
\rce tahmin olunmaktadır. Bir ~rnc 
a:-_afıoa göre; Churcbill, Londrayil 
""h1Uktcn sonra bazı miıhtm kararla
~~e hareketleri bildirecek ve lngili.t 
~qrı umumtycstnde yeniden bir nik:
\ ik hiııl olacaktır, Mubakkıık olan 

şey v:ırşa Churchill Amerlk. ... dan 
halde e!i boş dönmemiştir. 

~İnci Cephe 
'l..Ciarpta ikinci cephenin çok geçm~
'll açılacağını gösteren bazı cmilr~. 

belirmeğe batlamıştrr. Bunların 
başında, Sovyetlerin Vaşfn&"ton bü. 

elçisi Litvinof'un Roosevelt • 
rchill müzakerelerine ilk defa o-
le: iştirak etmesi keyfiyetidir. 

i:rndiye kadar müttefiklerin en bü
\ zaafını, mÜ!}terck bir harp pl~ .. 

' müşterek bir kumanda heyetine 
1;?ilc: olamamaları teşkil ediyordu. 
l"p malzeme.;inin tevzii ve taarruı 
~metinin tayini gibi meselel~r. 

:ı.lıte!if cepheler.in v:lziyetleri ve 
tnanın niyet ve maksatları göz ö
de bulundurular~k müştereken hal 

,..lip karara bağianmalıdır. 
"eçcn harpte de Almanlar 1911 den 
lg ıe~ıoi ba)ına kadar galip vaz~. 
-te buhınuyorlardı. 1918 aenesinin 
·tt, nisan ve m:ıyıs aylarında Lu. 
dorf taarruzlan Fransadaki ınüt-

. it o°'du!arını c;ok müşkül bir .,:ızi· 
koymu~tu, Pariı yolu Almanlara 

hnıştı. Bütün bu darbeler vt? acı 
tiibeler m~ttcfik kuvvetlerin tek 
kumanda altında toplanmasını icap 
ryordu. 
~riand ve C!Cmenceau bunu çokta~ 

1 fstl1orlardı, fakat bazı cenerallcr 
'hassa Petain buna muvafakat e~ 
l'ordu, Ancak Ludendorf'un taarruz 
1iii bunu bir zaruret haline ~etir-

~6 martta Foch mtittefik kuvvet!e. 
başına geçir'Jdi ve bir ay sonra 

ı.in müttefik ordularının umumi ku. 
lııdanı unvanını aldı. Bu yeni sala.. 
>et ona ıadece Alman taarruzları
k'aruı koymak deiil. ayni zamıtnda 
truza geçerek Almanları m.tii"Hip 
ek kuvvetini verdi. 

Süpbesiz 1918 ve 1942 vaziyetleri 
Bında büyük farklar vardır. Oeoçerı 

trı>te Almanlar ve müttefikler mah· 
cepbc!erde çarpışıyorlardı_ ltaly.:ı 

Japonya müttefiklerle b~;aberdı. Bu 
il bütün dünyanın karalarını ve de
ııerinl ve h:.ı.valarını içine alan bir 
'\ cepheler mevcuttur. Tek bir ku

danın, dibi dahi olsa bütün cep .. 
leı-dekt harekitı idare elmesin.- im
t 3".oktu-r. Fakat şurası muhakkak

iti Sark cephesi, Mısır ve Ortaş11.rk 
hesl ve açılacak oJan Garp c.ep_ 

\i çok sıkı bir surette birbirlerine 
hdırlar. Bu üç cephedeki hareket. 
- m,Udafaa veya taarruz ~ek!mde 

ttn • müşterek bir kumandan tara 
n değilse bile hiç olmazsa müı

tk bir kumanda heyeti tarafından 
"arlaştmlmalıdrr. 
tıı nihayet müttefiklerin, k:cndileri

tok: pahalıya mal olan ve harbin 
·muma sebep olan tecrübelerden 
ra bu hakikati idrak ettlk!eri anla. 

1l'or. Vaşlngtondaki. Rooscvclt .. 
rchill müzakerelerine Litvinof ile 
ber Sovyet askeri mümcssilleri.

h iotirakinden çıkan mi.na budur. 
ttommel'in Libyada kazandıiı gali
ıet Mısırla beraber Ortaşarkı da 
Uı:eye düşürmüştür. Bu tehlike 

kuk ettiği takdirde mihver kuv· 
eri Kafkasyayı cenuptan tehdit 
Cek bir vaziyete gelecek!erdir. Ay
za.manda Alman kuvvetleri Harkof 
·rnlnde taarruza geçmişler ve ıark.ı 
ru bazı ilerlemeler kaydetmişlcı ve 
kova - Rost"Jf hattı üzerindeki 

~PYansk şehrini ellerine geçirmişler
, Bu taarruz Rostof ve Kerç yoL 

ti)"te Kafkasyaya kar$ı yapacakları 
ruz!arda sol cenahlarını emniyet 

tıtıa almak maksadiyle yapılmakta. 

ll!ütteflkler bn taarrnzu aklnı bırak 
tnak. Mısır ve Ortaşarkı tehlikeden 

rma.k için, vakit ıe;irmeden, 
al ikinci cepheyi açmak mecburi 

dedirler. Pek muhtemeldir k:i Va
'lttonda Sovyet ıiyasi ve askeri mu
baslannın iştiraki ile yapılan top. 
lırda böyle bir karar a?tnnu~ oı. .. 

9ana: "İste, diyorlar, filan:n 
yaptırdığı yalı ... Işte, ö • 

nünde rıhtımı, iskelesi, dcıntr a. 
tıp bekliyen kotrası! İşte falanın 
kurduğu köşk ... Hele şu gerıış 
verandasına, vitrin kadar buyuk 
camlarına, camlarının arkasın. 
dan görülen antikacı dı.ikkıinı gi 
bi stil eşyasına, karanfil bahçe
sine, bahçesinde yan gelip otu • 
ranlara bak!,, 
Bakıyorum: 

Servetin yerden fışkırıp geli. 
şerek çiçek açmış manzarası ho
şuma gidiyor. Buralarda yep • 
yeni evlerle para, bahar halinde 
dir; paranın baharı hüküm sü. 
sürüyor... Fazla coşkun, çok 
renkli lüzwnsuzca gösteı·işli 
manzarasiyle tıpkı bahar! Kıyı
da ayrı ayn yahlar açmış, öte. 
de katmer katmer villalar im • 
barmış, beride elvan elvan pa
viyonlar başvermiş, her taraf 
taze kiremitli dam konca\ariykı 
dolu ... Hepsi zevkimi okşama -
sa, hatta bazısı • yine çiçekler 
gibi - züppe ve acayip göriiııse 
de yine, şu yapı bolluğunu ve 
bereket mevsimini seyir keyif. 
lidir. Mal benim. ôlmıyabilir ... 
Manzara meınleketimindir yn! 

Fakat... 
Fakat, tarihten öğrenip gö -

zümle gördıiklerime de baka • 
rak söylüyorum: Bu bah,.rJar 
bizde pek kısa sürer ve güz 
mevsimi arkadan çarçabuk P.ri
şip göz açıp kapamadan yaprak 
dökümü başlar. 

Bizde sermayeye dayanan re. 
jiınlere uyduğumuz halde ser. 
vet temelsizdir, varlık destek -
siz! 

Parayı köklcştiremeyiz 1 

Babanın bırak tığını oğlu mu. 
hafaza edemez. 

Zira, yaşadığunız rejimlerin 
başka yerlerde yürütülen icap· 
lanna uygun bir aile bağı; aile 
kutluluğu, aile görgüsü, aiie 
terbiyesi örememişizdir. kısa • 
cası aile kuramamı ı"t:r. 

uzak tarihe gitmiye lüıum 
yok. 

Ben çocukluğumda da, yukarı 
da anlattığım coşkunlukla bir 
servet baharının seyircısi olmuş 
tum. Yine buralarda • Anadolu 

('"··-·· Yazan:·-~ 
l efik Hal&d Karay j 
torunları ne halde? Hesapsız ya 
pılmış kaç yalı biliyorum ki, an 
kazı yıkıcıya satılmıştır, Yok 
pahasına! Bir kısmı tütün, ba
zısı kömür deposudur! Kimi 
köşk, hastane, nakalıathane ve
ya mektep, kimisi sadece hara.. 
bedir! Yangından ve yıkıcıdan 
kurtulabildiyse konak, talebe 
yurdudur! 

İçlerinde doğup büyümüş, ye 
tişmiş, zevk sıirmüş evlatlara 
gelince • pek azını ayırt edP.r -
sek - bugün, varını yoğunu har 
cadıktan sonra, bir dar merdi. 
vcnli apartımanın loş dairesin
de pineklemekte veya eski köşk 
le yalının bahçivan odasına sı. 
ğınmış, tek zevk olarak çarpuk 
antenli eski sistem bir radyo 
başında suzinak peşrevi dinle -
mektedir! 

Eski zengin, evlat değil, mi. 
rasyedi yetiştirirdi ve iradı ya
pısına uymayan barhane kuraı-. 
dı. 

Merhum baba veya dededen 
konaklardan, köşklerden, yalı -
!ardan, adam boyu vazolardan, 
çınar gibi avizelerden ve tesbih, 
saat, kitap koleksiyonundan e
linde ne kalmıştır, dersiniz? 

Belki bir Saksonya tabak, bır 
fil dişi tarak, Beykoz işi kulpu 
kırık, dibi çatlak bir bardak! 
Ve dilde şu nakarat: "Peder 
merhum! Merhume valide! Rab 
metli lalam! Nur içinde yatsın 
Gülfem dadım!,, 

Manzara açıklıdır ... Şahıs ba
kımından fazla memleket hesa. 
hına! 

Fakat o manzara bildim bi
leli budur. 

Babam, çocukluğumda b•na 
bir takun yalı enkazı, yıkık rıh 
tımlar, devrilmiş parmaklıklar, 
yalnız mutbak bacaları ayakta 
kalmış boş arsalar, kupkuru ha 
vuzlar, sarmaşıklar kaplamış, 
yer yer çatlamış yüksek duvar. 
!ar gösterir, derdi ki: 

yakasında ve Boğaziçinin iki - Burada bilmem ne paşa -
tarafında - göz kama~tırıcı hır nın konağ< vardı ... Şurada bil • 
imar, yoµı, refah mevsimi baş • mem ne mollanın yalısı ... Şu ö
lamıştı. Kıyılar ve kırlar dona- nünden geçtiğimiz yerde Prens 
nıyordu: İrili ufaklı yalılar, bilmem kim bir köşk yaptırmış 
köşkler, bahçelerle... O kada.r tt, padişahlara ziyafetler çeki • 
ki, taze yağlı boya kokusu gül lirdi. Sormazdım "Neden böyle 
bahçelerinin rayihasını boğu • oldu?,, diye ... Zira doğuştan bi
yor, keser ve testere sesi araba lirdim ki, bu, bizde, daima böy 
tekerleklerinin gürültüsünü bas ledir. Baba hesapsızcasına ya • 
tırıyordu. par, kendi yıkamazsa oğlu yı -

Bir ara geldi ki, Boğaziçinde kar, eşya satılıp dağılır, aile de 
insan hangı yalıyı, hangı koru- sönüp gid~r! .. . . . . . 
yu seyredeceğini şaşırıyor; Ka. Ka~ kışı gosterebılır~ınız kı, 
dıkoyıi - Erenköyü arasına ye • dedesının Moskof harbınde kul 

!andığı ayet yazılı kılıcını, nine 
sinin lahur şalını saklıyabilmiş 
ve hele bıiyıik babadan kaima 
konağı, her şeyi yerli yerinde 
muhafaza edebilmiş olsun? 

Kabahati inkılaplarda bulan. 
!ara rastlıyoruz. Bence asıl ser 
vet, inkılaplara da kafa tuta • 
bilen köklü servettir. 

Fransadaki büyük ihtil8!, n1İ. 
silsiz bir mühacirliğe, katliama, 
yangına ve yıkıma sebep oldu · 
ğu ve inkılapları birbiri ardın. 
dan sürüp gittıg, halde mesela 
Loire boyundaki şatolar "res -
taure,, edilerek yeniden eskısi 
kibi kurulmuş, eskisi gibi do • 
şenmiştir. 

Servet temel, varlık destek 
ister. Temel ve destek ise aile 
ve millet malının kutlu oldugu 
na inandıran ve bunun hesaplı 
ca yapılıp muhafazası usulünıi 
öğreten görenek ve terbiyedir. 

Hem bu yalnız büyük servd 
ler için bir kaide sayılamaz. Kü 
çüğü küçüğünü büyülterek, lıı.i
yiiğü büyüğünün koruyarak re 
fah meydana gelir. Sakın yak -
ma, yıkma, hatta satma! Eskiyi 
muhafaza edemiyen bir şelırın 
şahsiyeti kalmaz. Şehir, daima 
biri yıkılıp yerine baştıın başa 
yenisi kurulan sinema dekoru, 
1'ı~ dekor şehir değildir. Aile 
de böyledir; her halkasr öbürun. 
den daha sağlam ve iri olması 
lavmgelcn bir zincirdir. 

Aile ve servet ağaca benzer. 
Onu dikmek yetişmez; etraİlna 
k<.Jrl<uluk çekmek, su verm(•k, 
J,urdunu ve tır!llını ayrklamak, 
~ ıs~cası bakmak ve korumak 
ister. 

Bana: "İşte, diyorlar, fa~a · 
nın yaptırdığı yalı ... 1''ı. 

!Anın kurduğu köşk!,, bakıyo • 
rum: Servetin yerden fışkıra • 
rak gelişmiş bahar manzara~ı 
hoşuma gidiyor. Fakat bu yeni 
bıhıırın da kısa sürmemesi, es
kile• e benzetilmemesi için bu -
gü.: k ü nesle aile ve millet ma 
!ının kutlu olduğuna inandıran 
ve bunun muiıafazası usulünü 
öğreten bir terbiye verilmesi !a 
zımgcldiğini düşünüyorum; he
nüz ''eriiemt?dığini sezerek de 
üzillüyorum. 

Yeni zengın ciikkat etsin: Mi 
ras yedi değil, evlat yetiştırs!n! 

* * Su konuşmamı okuyan ser. 
_ vet sahibi: "zenginin ma 

1ı züğürdün çenesini yorar!,, di· 
ye gülümsiyebilir. Fakat parası 
kadar aklı varsa çenemle alay 
edeceğine çenemi okşaması daha 
yerinde bir hareket olur. Bu • 
nunla beraber yine kendi bilir! 

üçüncü ferdi vaziyetinde olacak vP - Mangal yakmam da... 
ayni haklara m:a.hk bulunacak. B1r - •·• 
farkla ki ai!enin diğer ilci ferdi bir1 - "Tabii aşcınız vardır, Yemek pi-
diferiııden hiç bir şey almadgı halde şirmek bir şey dt:ğil amma, bu11şık 
0 her ay on, on beş lira da maaş ;ıla yıkam~kt.-,n hiç hoşlanmam. 
cak. - Hrpsi iyj 11.mma. bilmem biz sız· 

EşC', dosta, tanıdığa tanımadrğl rabıt ettirebilir mlyi:z, Bütün bu şart. 
söylendi. Kime söylendi is.c herkes lar altınd::t sizin tab'rnn:ı muvafık hır 
evvela bir mülalt:a serdetti: hizmetçi bulunabiJeceğ'.ndcn biraz şüp 

- Bu zamanda öyle kadın bulmak heliyim. 
güç, Amma bir kere ıorup ıoruştnra
lım bakalım. 

- Ne gezer öyle kadın. Heli! süt 
emmişini güç bulursun. Sen yine kih· 
dl küreli elden bırakma. 

- Va1geç bu sevdadan. Şimdı kadın 
nerede? Herkes 'e gidiyor. En axı bir 
lira cündelik ahyor 

- Ben senin dediiin cibisini üç 
yıldır arıyorum da bulamadım. G~len 
bir şey vurup ıidiyor. 

Hü18.sa, herkes bir şey dedi, hcp•li 
de: 

- Ku!a~1mızda olsun da eHmızeo 
bir uycunca5ı di.ı,erse gönderelim, 
vadinde bulundular. 

Aradan çok ıeçmtdi. ıönderilenltr 
sökün etmeğe baı!adı, Hepsi 

bir baeka ceşit: 
32 yaşında. eli yüzü düzgiln, şimdiye 

kadar biç bir yerde çalışmamış bir 
ka.dıncaftr:. Pek de mahcup bir şey 
Söylenenleri dinledi: 

- Aman ne 511, dedi; bütün cençli· 
iim didinmeyle ıeçti. Saçımı silpilrge 
ettim, yine }"Umruk altından çıkama 

dım. Biraı:: rahat nefeı alacaiım. Ar 
tık ölünceye nadar bu kapıdan ayrıl· 

marn. 
- Pek ıUzel öyleyse. Paıartesıye 

cşyını al. gel_ 
Gitti. Bir hafta sonra pazartesi günü 

geldi. 
- Affedcrıiniz, dedi, heni.iz derle

nip toplanamadım, konuya kom,uya 
biraz da ili$iiim var. Bua:ün izin ver
menizi, ayhiıma mahsup edılrnek Ü

zere bir lira lütfetmenizi rica cdlYO~ 
rum. 

Ne do düza:ün konuıuyorl 
- Eh olur ya, diye düşiındük. lıi· 

ni de, istediğini de VCTdik. Ertesi elin 
geldi. Öileye kadar olurdu, öile 
yemeiinden &onra; 

- Yetim mAa~ım var, dedi, onun 
muamelesini yaptıracağım, bana izin 
verseniz ..• 

- Hayhay. 
Daha ertesi e:ünü hiç gelmedi. Per. 

şembe günü: 
- Ev sahibi e!jyamı bıraknuyor 

dedi. üç lira borcum var, ayhiımdan 
kesilmek üzere bu üç lirayı versec..iz 
de yarın e1yamı alıp a:elscm 

En geniş bir hüsnU tefsir İıe bu is· 
tek de yerine ıetirildi. Fakat he.ıü.z 
gelen giden yok. 

* * K"k yaşlarında temiz ı:lylnmlş bir 
kadın. Dostlardan biri gönder. 

miş. Görüşüyoruz: 

Ben çamaşır yıkayamam, efen. 
dim. 

Eh .. Ne yapalım?. Çamaıın 
başkasına yıkatırız. 

- Amma ütü de yapamam. 
- Utüyü de ,amaşın yıkayana 

tınrız. 

- Apartıman kaloriferli mi?. 

bir 

yap 

Kırk bet ya,larında, ıözlüklil, te
mi:ı giyinmiş bir baıı;ka kadın.E~'.n 

idaresini bütün mesu!iyeti ile üzeri
ne alıyor. , 

- Yalnız, diyor, bir şartım var. F .... 
ğer c;ocuğunuz olursa evde duramam, 
hemen ayrılırım. Çünkü çocuk gUri~l~ 

tüsilne hiç tahammülüm yoktur. Öyle 
kayıt Altına giremem_ İstediğim ı:.unan 
istediğim yere &ider, tstcdii~m vakıı 

gelirim. Öyle her saat her dakiiıca ev. 
de bekliyemcm. 

Bir de benim bir oflumla bir ıe~i 
ntm var. Onlar ayda on be$te bir bent 
ıiyar,te gelirler. B11ı:an bir iki gece 
de kalırlar. Doğrusu onlara eksıkı.u: 
ikram etmek: iıterim Elim uzun de. 
fildir_ İstediğiniz ıibi kefil kü'.·ek 
veririm, fakat ofJumlı aelinime ikram 
ettiklerimi de bana çok görm,.meH 
bundan dolayı ileride bir tatsızlık ~ı~ 
karmamalısınız, Daha sonra da ..• 

- Daha sonrasını söylemiye ba•;et 
yok, Yardımcı bir ane df'ii1, bir k"dın 
arıyoruz. Bu şartlar altında da aradı 
iımızı bu1mcı..ktan ümit kesmiş bulu 
nuyoruz. 

Hü!isa 1st.anbu1un dört köşesine 
haber saldık da yine isted:iimiz ıibi 
bir yardımcı kadın bu!amadık. Gel'!n.
lerin hepsi verdiğim bu üç nümuneye 
benziyorlar_ Dermfyan ettikleri ıııart 
lar arasında yalnız evin tapusunu ıs 
t<'med'kl~ri kalıyor. 

Tek c;a.re; bb:metci idarehancıine 
gidip bir hi7.met(:f aramaktan Jb:ıret 
kalıyor. Bakalım öyles:ni bulabUt'!c-ck 
miyiz?. 

1 KOÇUK HABERLER 1 h·------------1 . + JHRA<; EDiLECEK MALLAR - hlle
n11ife ccçen St'ne mahsullerind•n •uıun, Leten 
tohwmu, ay (ı,eıti, ır.aıit (yır fı•<ıf:ı) ve 
kendir tohumu bulun;ıın tacirler bunl.ırı ıhr.ıç 
etmek . htcdıklerı takdirde Jhrıc;ıt baı koa .. 
trall:Srlııtune milracıat edeceklerdir. Bu ıribı 
m;ııllar. ı;uvallırı konulacak ve ı;ı.hitıi tarılın· 
dan mi.lhilrl•ncc•lttir. + iAŞE iŞLERi - Vali dün bölce ıatc 
m\ıdUrlutGne cidcrelı: iıtı i~lcri etrafında 
ronlımelerdc bulunmuıtur, 
. "'lr LA~TIK _TEVZlATI - Oto!!loail 11•

tıiı tevu lı:omı•yonu dün altıncı ıubedc bir 
toplantı ?•pmr1tır. Te:mmua ayı i(lndc: teYa:İat 
yapılacıktır, ilkin en (Ok ihtiyacı ol.ınlır• 
liıtılc vcrUccektir. • 

+ KAPATILAN FIRINLAR - Ev•elce 
Bckdiye tarafındın kapattırılan ı t fırıncı 
dGn lktllat mDdQrlUAi!ne baı vurarak (tnn
lınnda IW:umlu te~iıatı 71pııklarını bildirmiı 
ve rırınlarının tekrar iılctilme•ine iı:ln verıl 
mc•lr:ıi isumi1terdir. + KADIKOYUN IMARt - Kadıki:iyünde 
Ahıyol ajııındılr.i iıti.mllkler tamamlannntt r. 
Arsalar ••tılıfa cıkanlmııtrr. Bu l•erieı-e 
Prolt pJlnrna aöre ln1aat yıptrrılaeaktır. + TURYAGI DAGITJLACAK - Villyet 
emrine 1170 teneke Turyajı tıh11ls !'dilmlttlr 
Temmuz ayır.da tevziatı yıpılıcaktır. 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
Fatih Askerlik Sube•inden. 
P. Brıb. Sari ollu Reınd Sönme• :\23-172 
Top. ••t. Hasan oi;lıı Ali Ziya S.59S7 
Top. llL Mııat•fa of. Ibrıhim 'futmen 

.5.5691. Yukarıda isimleri yazılı olanJ,rın ace 
le tubeye mi.ıraeaatlart. 

rtAL.KE. VL.ERI N Olr.' 

Bir kısmı kıskançlığı tabii bir bit 
ola.nk kabul ederler. Ve misal olaralı 

hayvanların bile djşilerınJ kıskJnd:k. 

)arını ve on!ar için birbırlerıni öldiır 

düklerini ileri sürerler. 
Bunu hepimiz biliriz Hakikaten hQı, 

rosları döiüıtüren, koçları tokuşta. 
ran, develeri cüreıtircn brp dlf1Y• kı., 
kanmak. onun üzerinde hükümran uL 
mak isteiidir. 

Bu tabiiliğe karşı olanlar fikirleri· 
ni 3öylc müdafaa edebi!irler: "ln!Ja. 
nın hayvanlık derkesine inmesi dr,ğru 
mudur ? 

Bir şeyden haberi o1mıyan tavu1L 
tar için birbirlerini öldüren horosları, 
ortada bir koyun bile yokken tos. vu 
ruşan koçları, muhayyel dişUcrrinin vi ı 
sallyle ai:ızlarından balon!ar iil$irctı 
develeri, velhasıl hayvanlan mı taklit 
edeceiiz? İnsan mahlUkların ikma.lidi:-. 
Tckimül döi;üşmek deiil geçimk.lt!ık.. 
tır.,, 

Bu da doğru. Fakat insanlar henüz 
o tekimül devresine varamamışlar ve 
kıskançlık~ büyük müelliflere tanınmıı 
eserler verdiren ~ahe5er bir mevzu 
olmuş. 

"Sckspll" ,, in ''Otello,. sundan Mo. 
rimc'nin ''Karmen,. ine, M~rbo'rıun 
Kalver'ine kadar bir çok eser~crden 
anlıyoruz ki bu his, aşkı kamc;ılıyan 

en kuvveLli imildir. Sevdiflnin hır 
başkasının olması ihtimali bir lşıkı 
çıldırtır. Don Joze, E$kamllo'nun &e

ıini tıitmese be!k:i Karmtn"i öldilmn .. 
yecekti. Kalver'deld genç adcn klo!n .. 
dini kıskançlıkt.an koruyabilseydi bu 
müthit ipttlldan belki kurtulurdu, 

Eskiden bizde kadınlar kapalı bulun 
dukluı için kıskanç.hk hissinin inkı 
phna imkan yoktu_ Babalarımız, bii.. 
yük babalarımız, analarımızdan, nine 
lcrlmizden isimleriy!e dahi babsıatmez 
ler: "KOroğlu", •·di i ehli". "k:a$ı1[ 
dü1manı'", "c;ocuklar1n o.nası" diye ras
g-ele blı' isim takarlardı. Birbirlerini 
de: "'Yahu!.,, "Ya Men bul" dıye ça· 
iırırlardı. Kimıe karıslyle sokai:a çık 
maz. çıkana da ıoka.kta tan.ımama.z • 
lıktan gelinir, selam veri!meadl. Bfl· 
ıama hakkını kocaya veren cıııtı ka. 
nun. karısını ii~ defa Y•-hut üç ulik .. 
la boıayan kocayı, kıskandırıp t•'zip 
etmek için hülle, yinl kadının b;r 
başkasiylc evlendikten sonra ahnmd.. 
!ltnı ceza olat;ak koymuıtu_ Her kav. 
gada karısını üç talakla boşayan şı· 
marık bey!er için eskı konaklJ.rda ay. 
hkla "hü!lecilcr., tutulduiunu b.ıhrım, 

••Adamın bjri üç talik!a karı&ını 

bopmıt. Hülle yaptırmak iuere 'l>tJ. 
yar bir bektaşi babası bulmu)lar ka .. 
dını ona niklh etmişler. Bektaıt, hu! 
lenin ne olduiunu ci&renınce: 

- Camın! Demıı. Bu cül cihi k:L 
dıncaiızın ne kabahati var? Aııl o 
aizı gevşek kocasını l"etirin de ona 
bir ders vereyim. 

Evlenmek istiyen Hocaya ıebll b:r 
kadın almışlar: K!avuzluk eden: 

- Kadının bir kusuru var demi~. 
Saıı olduiu için biri iki görüyor. 

Hoca: 
- Fena mı? Her şeyi fazla gösür. 

ae evin berekti artar. Cevabını veı
mit. Nik1htan sonra karı koca )alnız 
ltaldıklan zaman kadın: 

- Efend.:.mr DemLş. Yanınızda.ki kar 
deşiniz midir? 

niden yeniye kurulan binalar.,--
la yapılan bahçeler billiır köşk Yazan: FRANÇlS DE CROlSSET 
hikayelerini hatırlatıyordu. Bun 
!arın içinde kırkar odalısı var • 
dı; odalar yekpare Avrupa par: 
kesi, menevişli Yunan mermerı 
ile kaplı, Venedik billiıru ve al. 
un yaldızlarla süslüydü. O za. 
manın ıidetınce kapılarda 
sırma cepkenli Arnavut korucu 
lar bekler, merdivenlerde misa 
firleri redingotlu harem ağaları 
karşılar, haremde hotozlu hala. 
yıklar eteklerdi. ~ilali. gömlek 
li kayıkçılariyle, kıklen, lando
ları, Bender markalı faytonları, 
ceJ.asin atlar<, üniformalı araba. 
eılan setreli uşaklaı-iyle bu, 
şimdUtine benzemiyen bir man 
zara idi· fakat o zamankı serv e 
tin man'zarası ve karakteri böy 
leydi; daha şatafatlı idi; daha 
çok da adam besler, insan kayı

Çeviren: ULUNAY 
EminönG HalkeYl Iıbulm• • Kurtarma 1ıu 

dundan: Elektri.kcl, makinist, •te•cl •e ttı· 
vlyeclUlıte çahımıt olanlarla aanat mtktebl 
talebelerine Iı •erllecei;indea, istekliJerin yurt 
idare•ine mllracaatluı. 

Hoca bunu i$itince k:aşlannı (.atmış: 
- Bak kadın! Demi, bizim e\ode 

her 1eyi ik1 ve iıtedıjtn kadar ryadc 
olarak ıörebiltrsin. Yalnız kocanı 
daima bir göreceksin. Aklında bu!un
sun ben böyle teY!t:rden işktllcnd ğun 
için boynuı kaşıkla c:orba bile içomerr 1 

rırdı. 
Memleket yeni bir nesle, bir 

servete, bir imar baharına ka. 
vuşmuştu. . 

Derken, yaz gelmeden ynpraı< 
lar sarardı, soldu, döküldü, kav 
ruldu· vakitsiz bir zemherir es
ti ne' varsa sildi, süpürdü, süp 
rUntü haline getirdi. 

O Sadrazam, Şeyhülislam, 
Serasker, Nazır, Kazas. 

ker konakları, yalıları, köşkleri 
nerede? Hele çoğunun oğulları, 

HİND DİYAAINDA 
... 

EYUP HALKEVINıJEN: Yanrı aaat "21,. 
de ••imlı •aloııu.rıda tertip edilen Edeolyat 
1:ece•inde ıair Jlbın Berk ve muharrir .Hüs• 
mettin Bozok tarafından "Edebiyatırrıu,. hak
kında birer Jıonu~ma yıpılal'"alı:tıT, 

Eşref Binzet'in 
Cenaze Merasimi 

Sargıdan çıkardığı iki parmağa 
sağ elindeki l<okteyl kadehini sıkış· 

tırdt. Ancak fevkalAde :ıamanlarda 
yapUğ1 gibi elimi Eıktı ve haykırdı: 

- Çok bahtiyarım Krussett. Pa -
rlsten daha. az donuksunuz. 

Sordum: 
- Kolunuza ne o~du? 

- Bir şey değil. Hedefini şaşırmış 
bir kurşun. Ufak bl.r yara, büyUk bir 
izin. Her müstl'"tnleke askerinin ar .. 
zusu budur. DilndenbeTi yemek için 
sol kolumu kullanabiJiyorum. Sonra 
sargıda istirahat ettiriyorum. 

Daha baıka tafsi!At lstiyeceğim aı· 
rada bir hizmetç~ yemeğin hazır ol
duğunu söyledi; yemek odasma geç .. 
tik. Yemek masası, salonların niha -
yetinde ufak bir katedral gibi odaya 
kurulmuı1. Duvarlar mermer.. Ufak 
cici bir petrol •obast bile yok. Fakat 
buna mukabil arkamda kilerin kapı
sı var. İkide birde aç!lıyor ve ensem
den raşeler veren bir rüzgAr esiyor. 
Acaba havlumu boyun atkısı gibi 
kullan~am ayıp olur mu? 

Masada be' kişiyiz, Diğer iki mi -
safirin birisi geni=ı, yuvarlak siması, 

.Karı!} Kar-r.ş .. 

Tefrika No. 27 
vazosundan ırık<'n susam çiçeği gibi 
yakaliğından fırlıyan bir generah di
ğeri de Hollicott'un ~civert ' bacaklı 
zayıf bir naziresi olan genç bir mil
IAzim, 

MUHAVERE' 
Çorbada - Gerıera! aaylUyor. (Kı

taların maneviyatı. Yaban domU%U 
avı.) 

ikinci kapta - MtJllzlm eöylOyor: 
(Polo. Vallnln hareminin verdlGI reı· 

mf balo.) 

Kebap - Ev ıahibi söylüyor: (Sıh· 
hi vııdyet. Polo. Domuz avf.) 

Meyva - Yalnız Holllcott: (Parhı 

hatıraları, Polo. Domuz avı.) 
Kahve, içki ve brarıdı - Hlndls· 

tanda pro ılaar-alannı ve pipo tUtün
lerlnl kUflenmlye karar muhafaza 1· 
çln muhtelif uıuller hakkındı umumf 
muhavere ... 

Bir reji aJııarast yaktım, herkeste 
merak uyandı; benim orada bulun -
marn bir mAna alıyor. Sir Humphrey 
lasvirlerimin nl-d.erı ibaret olluğunu 

sorduğu zaman herkes dikkatle bana 
dönüyor. General: 

- Bir ufak barPk4t plAnı, bir gra
fik bazırlamı~ olmalısınız! dedi, 

Hollicott kaçamaklr bir nazarla ve 
müs~zl bir tebessümle bana bakl -
yor ve gülümslyor: 

RAŞIT R1ZA .lnıuı>OSU 
HALiDE PiŞKiN Beraber 

Harbiyede BelvU bahçosinde 21,30 da 
BENi ÖPÜNÜZ 
Komedi 3 Perde 

OlümQ.nü teeu,url• haber verdiıtuıuı lttlıi 
Ll•eai müdürü ve Beyoi;lu orta Okulu tarih 
öfretmeni E;ref Birueıin cen,ııesi tıtt h&e· 
sinden lıaldınlaralı Hırbiyoye lııdır tıle'Mri• 
ain ve dostlarının elleri berinde tapnnuı 
ar.ııdı.n otomabille Rdirnekapı9kl •i1• muar 
lıirna ıötUJ'i.ılm\.ıştiJr. Memlelı:etimiıin ırfan ba 
yatında bDytık biımetleri ıeçmit olan 4••f111ı 
dyaıadar:ı doalyı lpkhlırı ve aile ve talebeaı
ni tlıive qleriz. 

- Vallahi! dedim. İşin doğrusu ne 1 
kadar mllmkilnse o kadar çok şey 
görmek istiyorum. ALMAN TENİSÇİLERİ GELDİ 

General: 

- Mükemmel proııraml dedl, Pe • 
ş!lver'e ne vakit geJeceksinJz? 

Bu akşam yalntı İngilizce konuşan 
Hollicott bomurd~ndl: 

- On beş gündür bekliyorum .. Fa
kat şimdi orada k::ı.r yt.ğıyor: yalnız 
keten esvaplar getirmiş olJnalı. 

Bundan almarak: 
- Ben yalnız Rajputana'yı gezmek 

isterim' dedim. 
General: 
- Çok büyükttlr! dedi. Bunu mun

tazam ve lncellye•ek yapmalı. Nere
den başllyacaksı:ııız? 

- Daha bllm!yonıln. 
Bana tevblhll bir nazar fırlatan 

General: 
- Hemen karar vermeniz lbmı! 

dedi, 
Sir Humphrey de ll~ve etti: 
- Evveli Bundı-ye gidiniz! 

(Devamı var,) 

Diln şehrimize gelıniş olan Alın.an tcnistileri akşamki eks • 
ıucslc A·•kurayn gltm;~1e:rdir. Temmuzun lllı. ~aftasında Ank~r.;iı 
tenisçilerle karşılaştıktan soDJ'a şehrimize d~necekler ve nyı!: 10, 

11 ve l2 nci günü İstanbul tcnisçiledyle karşılaşacaklardır. 
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A A Vi iN KREMLERi 
Vücut için Vitaminin Ne Kadar Lazım Olduğunu Herkes Bilir. Cild l~in de Vitamin Ayni Hayattır. Son Zamanlarda Avrupa ve Amerikanın 1triyat ve Güzellik Enstitüleri Vtiaıninli 
Kremi istimal Etmeğe Başlamışlar ve Güzel Neticeler Elde Etmişlerdir. Ciltlerini Beslemek ve Gayri Tabiiliklerini Ye Enfeksiyonlarını Gidermek Yolundaki Gayelerinin Tahakkuku 
( zerine Bilhassa Kadınlar Arasında Müthiş Bir Heyecan Tevlid Eden Bu Kremler Bütün l\lüstahzaratı Alemşümul Bir Mahiyet Alan Eczacı Hasan'nın Enerjik Mesai siyle İstihzar 
Edi]ebilnıiş ve Hasan Vitamin Kremleri Namiyle Piyaı;ıaya Çikarılmıstır. Yüzdeki Sivilcelerle Ergenlikler ve Buruşuklukları izale Eden, İhtiyarları Gençleştiren, Gençleri Güzellestiren 

Bu Kremleri Derhal ve Bila Tereddüt İstimal Ediniz. Hasan Deposu ve Şubelerinde: Küçük Tüp 17.5, Büyük 30, Dört Misli Büyük Kavanoz 125 Kuruştur. 

·çKiSiZ SAZ-
Her Pazar saat J 4 den 19 a kadar 

CAGALOGJ.,U ÇiFTE SARAYLAR BAHÇEESlNDE 

..--------T E S 1 R I KAT • -ı-
f AZE MEYV ALARDAN iSTiHSAL EDlLMlŞ 

İN SAAT il AN 1 
' 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 20 kişilik tantnmı Bayan ve Baylardan mürekkep "ÇiFTE FASIL., 
Saz Heyeti Jle birlikte Bulbul Sesli 

.. ZEYYEN SENAR'I Dn~:~~:;:::!tnı 
Temiz hava, Be, '\Za Nlızır ve eşsiz manzaralı bahçemiz 

Gel nlcrln ısUrahaU temin edilir. 
içklsizdir. 

iDRiS MOSHIL 
( GAZOZLU) 

1 - Karabüktl! y::pılııcak ilkokul binası inşaatı pfyasa ~evviicaU 
nazarı itibara ahr.mak sartiyle kapalı zarf usuliylc ve vahidi ıı,.at _. 
snsiyle eksiltmeye konmuştur. 

Sanııtklrlar 

Keman Necati Tokyay 
Piyano Şefik 

Kemanr Saim ' 
Kanun Ahmet 
Kanun lsmatı 
CUnbOı Kııdrl 

Hanendeler 
Yahya 
Arta ki 
Numan 
lbrahlm 
Cahid 

Okuyanlar 
Fal de 
Mellhat 
Semiha 
Gilzln 
Saniye 
Can 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • • içimi Kolay 

Klirn~t Salih 
Nısfıye Nihad 

MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Karut-
\t-mm __________ Sıhhat ve lçtimaf Muavenet Vek l lettnhl nıtısatmı haizdi• _, 

Emln'dl'n Rumeli J --------Ayrıca: iisfad Darbuka Hasan Tahsin ve Zum:ı 

ve klıhtan havaları , ,_ KİMYAGER "'I 
--1--T-~-a-~-i-m-. H_h_l_lc_r-~-~-c-~-~-r-a?_a_!-~-t-oin-o-bi_ll_e-rl_n_t_a_k-si_s_a_ıı_tl_er-in_d_e_ıı;e_r_· 11 •~~~~~~:~~~~" 1 

be ı ret! buh;runası mccburldır. kası karıısırıda izzet Bey hanı 
2 _ Her h n ı bır mahalde duran veya içinne müşteri bulunma- 'z 2 el kat No. 6 _,, 

d:ın yrcden taksi otomobıllcri saatlerini kapatamazlar, saaUerlnde ser· 
t ı ret! bu un ı Ye müracaat edecek mu~tcriyı kabul etmeleri 

mecburldır. 
3 - Taksi otomobillerinin munyyen tarifeden !atla para almaları 

ya ktrr. 
4 - Yuk rıda y. zilı maddelere muhalif harekt•tler~ s.-ıblt olan taksi 

otornob Uerinden b unc! defasında para cezası altnır. Tekerrürü halinde 
foruniln ehlıyet me.,iyle otomobilının plakası alınarak (10) gUn müd-

detle yrü clerden ml'nolunur. (7030) 

~ ... ~-----------------, Ereğli Kömürleri İşletmesi Umum Müdürlüğünden: 

YAG ALINACAKTIR 
f lctme Tabldotlartmız ihtiyacı için 2 ayda ve iki partide teı:llm 

şartiyle 80,CıOO kilo Erimiş sade yağ mübayaa olunac&ktır. Şartname 
Ankarada Eti Bank Umum Mildilrlüğünde, İstanbul'da Eti Bıınk İst 
BUrosunda ve Zonguldaktıı .İşletme Umum Müdü:lUğünde görülebilir. 

Tekllfierln 8 Temmuz 942 Çarşamba gQnU saııt 12 ye-. kadar Zon· 
guldııkta İşletme Umum MüdürlUgüne verilmi~ olması lAzundrr. Mu
vakkat tcminnt % 7,5 dır. 

~--------------------' _Tıp Fakültesi Dekanhğından 

.NA İN l<UVVET SURUBU 1 
Piyasaya Arzedilmiştir. Bütün Eczane ve 1 

Ecza Depolarında Bulunur. I 

lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden 
Topkapı - Xiıı;Llkç,.'<m<'ce ;yolunun tnmlri tlolayısiylc Topkapıdnn i

t b ren Bakırköy yolu ılti aktna kad r yol kısmının bilumum nakil va-
Ital rına lkınci ılana kadar kapalı oldut,'U ıHl.n olunur. (7002) 

ÜTE CiM ARANIYOR--.ııııı. 

--------------~--~---------
iH Ti RA 1L AN1 

"Yüksek Cilalı, içi boş cisimlerin 
scllilloz müstnhzeratı ve diğer plas
tik maddelerden istlhsalı için ıslah e
dilmiş usul., hnkkırıda alınmış olan 
13.4.1940 günlü ve 2832 sayılt ihtira 
beratı ve "Yul< ek cillılı, içi boş ci -
simlerin selluloz asel lik ve müşabih 
plastik madcielcı den istihsali için ıs
lnh edılmış usul,, hnkklnda alınmış o
lan 13.4.l!l40 giınlü \"C 2833 sayılı ih
tıra beratı bu defa mevkii fiile kon
mak uzere ahere devrlifernğ '\'Cya i
car edileceğlnd~n ta1ip olımlartn Ga
lata'da. İkıtsat hanında. Robcrt Fer
ri'ye muracantlnrı illin olunur. 

i
l • Dr~ ~~~Af! 1~~M1 4'

1 Tifo ve paratlfo hastalıklarına 
tutulmarnnk için tesiri katı, mu 
afiyeti pek emin taze asıdrr. He: 
•cıaned~ bulunur. Kutuııu 4~ 

\t • Kuruştur • # 

SATILIK KOTRA 
Motörlü mukl'mmel bir Kotra sa

lılııttır. İstfyenlcrin Tünel meyda -
nında GU\en mağazusına müracaat -
lan. 

İstanbul Asliye İlc.ınei Ticaret Mah 
kemeııınden: 94.:/lOJ - Pcrapaıas o-
teli sahip ve mutı.s::rrı!ları Misbah 
Muhayyeş ve Fent Kt-mal taraıınaan, 
Hamalbaşı t.'Skı lııgıliıı sd rcthancsı 
bınasmua rnukım ll"~ıltercnın sabıK 

So!ya Elçisı B. M. Hendcll "e yıııe 
mcı:kQr mahalde mukırn eski ::>otya 
konsolosu B. Brenaıı "e TokaUıyan 
otelinde mukim eski Sofya Vıskon

solosu Stanleyh Hcr!tôou Arthur Pat
rık ile Beyo[:ıu Per<.palas otelinde 
mukım Turkıyc serurctı şıtre memu-

Taera için Tilrkçeden İngilizce'ye ve İngilizc~den Turkçc'yc ter- ru Davit de Bcttcl aleyhlerine, 11/ 
cumeye muktedır ve Daktilo bllen bir mütercim (Tercihan Türk) 12/3/941 tarihmde h:rapalas otelın-
ruınacaktır. Tekliflerin (Mütcrci m) rumuzlyle İstanbul 176 Posta de tuttuklarl odalarda yerlcııtıkleri 
kutusu cdresıne muvazzah adresle gonderllmesl. esnada oteld evukuLı;lnn ınllla.· do-

'\.•••••••••••••• • • ••••• • • • ••' " ıayısiyle otel bınaıııyle içlndekı eşyıı .. .mı kısmen hıırap olmu;; ve polisçe yapı-

ÜNiVERSiTE EKTÖRLU• • 6- u·· NDEN lan ıruıkıkaı netice."lııdc, bu inl•lak R Sofya Elçilik ve kon~oloshune me-

Kampa işt" k edecek talebenin ekmek vesikalarını 
tanlı ına tevdi etmeleri. 

Kamp komu· 
(6992) 

iTFAiYECi ARANIYOR 
300 kuruş yevmiyeli mütehassıs iki it!alyecl alınacağından ıs:ekll~e

rin Pazardan maada her gün saat 13 den 15 ~ kada~ Tophanede ıkl No. 
lu dikimevine murat<aatları. (259 - 6857) 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi AT BANKASI 
Kurulu~ Tarlhi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası Sube ve 

Ajam adedl : 265 
Zirai ve Ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyo 

murlarından Pcrap.ılas oteline yer -
!esen milddeaaleyhlerden Davit de 
Bcttel'in .-ıtcle fetirdığl çantalardan 
birındeki bombıının patlamasıyle vfı· 
ki oldugundan bahsile zarar ve zi
yanları olan 412,542) lira (74) ku -
ru~n faiz, masarifi muhakeme \ e 
ucrcü vck!ilctl~ bırlıkte tehslll hak
kındn ikanıe olunan dnvndn: 

Muddeaaleyhlerde:t B. Brenan, B. 
M Rendeli, Str.nl.?y Hcrison ve Da
vıt Bcttcl namlarımı gonderilcn dava 
arzuhal suretlcrı mcmaileyhlerın bu
lundukları m:ıhallı•rı terk ıle gitmiş 
ve hıılen nen-ele oldukları malfun ol
madtğı bcynniyle tcblig memuru ta
rafından bilA teblig iade edlmiş ol -
duğundan davacılar•n talebıyle hak
larında UAnen teblıgnt icrasına karar 
verilmiş olduğundan muhakeme gU
nu olarak tayin olunan 8/9/942 ta· 
rihine müsadif Salı günü saat 14 de 
mahkemede bizzat h,ızır bulunmalarT 
veya bir vekil bulundurmaları ve bu 
busust ki davctıyclcı de mahkeme 
dıvanh nesıne tAl k edılmlş olduğu 
teblığ mnkamtna kaım olmak uzcrc 
ill'ın olunur. 

ls+anbul Ziraat Mektebi Satın 
Alma Komisyonundan 

Muhammen ilkte· 
Mlktııl"I bed,.fi mfnatt Ekıdltme Glinü 8aatl Nev'i 

Adet Kilo Kuruı Lira 

Ekmek 4000() 11 330 13f7/942 Pazartesi 14 Açık 

Sadeyağ 

Zeytinyağ 

Sabun 

K. Çalı tasulye 
Nohut 
Yeşil mercimek 
Krrmtzı " 

Toz şeker 

Mangal kömürü 

Dağlıç koyun eti 'r 

Sığır eti 
Kuzu " 

Pirinç 

Kuru sovan 
Patates 

Zeytin 

3500 

2000 

800 

4500 
2200 
2000 

600 

4000 

6000 

4000 
4000 
2000 

6000 

4500 

8000 

1500 

192 

122 

77,5 

30 
30 
24 
28 

504 

183 

46.5 

199,35 

93,25 279, 75 

10 

155 
115 
165 

45 

982,50 

58,12 261,54 

21 

33 

73 

268,87 

82,12 

Meşe ve gürgen odun çeki 300 1015 228, 37 

.. " 14,15 Kapalı 

" .. 14.30Ac;ık 

" .. 14,40 " 

" 14,45 " 

" 15 " 
" 15,10 " 

.. .. 15,20 Kapalt 

" .. 15,30 Açık 

" .. 15,40 " 

" " 15,45 " 
~~--~~-~-

" 15,50 .. 

1 - Yukarıda cıns, miktarı yazılı mektebin 942 m:ıli yılı yiyecek ve 
yakacak ihtiya~lan eksiltmeye konmuştur. Eksiltme nev'i, uman ve 
saati hiznlarmd<ı gösterilmiştir. Eksiltme, Beyoğlu İstiklAl caddesi 349 
num:ıradn Liseler l\1uha:>ebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
i teklilerin vaktinc.e me.ık(ır Muhasebe veznesine yatıracakları ilk te
mınat makbuzu ilc- yeni yll Ticaret Odası vesıkası•ıı \" ! kapalt eksiltme
ye ait teklıflerıni hn' i. 2490 sayılı kanunun tarifi öalreslnde haztrlıya
cakları z11rflıırmi yukıırıda hizıılarmda gosterilen saatten bir saat evveli
ne kadar komisyona makbuz mukabilind,. vermeler•: (postııda olacak ge
cikmeler kabul edılmez.) Ac;ık eksiltmelerde i~c hizalarında gösterilen 
saatte yukarıda zikrP.dilen vesikalarla bırlikte komic-yona muracaatlan; 
şartname ve evsafnameleri her gun Liseler Muhasebesinde gön.ip ösren
melt'ri; 

2 - Ekmek, sade ve zeytinyağ, sabun, fasulye, nohut. mercimek; 
toz şeker ve manga! kömürü için ınuteahhide mal bedelinin tediyesinde 
keşilecek kazaııç, buhran vergileriyle mukavele, temır.at mektubu, tes
lim muayene no•srnfl:ırı \'e damga resimleri bilahar~ tsahhüt bedeline 
il~ve suretiyle miitcııhhide öd,,necl'fli. (6976) 

Orta - Lise İkmal imtihanlarına 
htenilen şekil ve saatlerde (Çemberlitaş eski trrımvay durağı karşt

~;ında YABANCI ol LLER ve RiYAZiYE okulunda) haTrrlıyoruz. 
Mudüru. z. ÇETI NKAYA 

Kartal Sulh HAklmliOinden: 182 -ı iıtanbul lk\nel icra Oılreıl nden: 
Ilatıce ve Halil Vehbi ve tsmnilin 941/441 - Bir borçlı.n dolayı haclı 
şayinn ve m5~ereken mutasarrıf ol- altında olup paraya çevrilmesine ka
duklnrı Kartalda Deilklikuyu mev.- rar verilen hah, kilim, karyola, ma
kilnde kliın 2754 metre murabbatnda sa vesaireden ıban.t ev eşyası 2/7/ 
ve (500) lira kıymetinde bir tarla, 942 Per~embe günü saat 10 da Par -

Ve yine Kart.ald.ı Rahmanlar mev- makkaptda Nane sokağında 7 No. lu 
!dinde kfıln VI! 24 cdct zeytin ağacı hanede açık arttırma ile sııhlacakttr. 
olan 2640 metre rııurabbamda ve Muhammen kıymetlerinin yuzde yet· 
(600) lira kıymetinde bir zeytinlık, mlş beşini bulr:ıadıgı takdirde ikinci 

Ve yine Kartalın Ar.kara caddesin- arttırm;ısı 7/7/1942 Scılı günü ayni 
de kain 156 kapı numaralı zf'min hanede tayin edilen ııa&tte ıcra edı· 
katt ıki oda bir ta~lık hır mutbak ve lecektlr. htekliforinin mahallinde ha
bir helA ve ikinci katla uç oda bır dr bulunacak memuruna mıiracaat -
sufndan ibaret 80 metre murnbbaı ları il(ın olunur 
mahalde klıin \"e ( 1 lOO) lira klymc- - B- ey_o_O_l u_ u_· ç-u-· n_e_ü_S_u_l_h_ H_u_k_u_k_ M_a_h • 

tınde harap bir ahşap hane, keme1inden: 942/ 1590 - Sclanlk 
İ.ı:alei şuyu zım:ıındn cıc;ık arttırma Bankası vekili nvul<at Isak Sages ta· 

ile satılmasına ınahl.cmece karar ve- rntmdan, istanbulda, Akıınray, Sofu
rilmiş olın:ıkla 29/7/942 tarihine mü- lar caddesi No. 38 <ie mukim Bayan 
sadif Çarşamba gı.iııiı sant 15 de ac;ık Hikmet Nezıye aleyhine açılan ala
arttırma suretiyle srıtJlnca~ınd:ın ve cak davastnm muhakemesinde dava 
mczkür günde vedlen bedel ktymeti edilene gönderilen davetiye ıkamet -
nıuhammenesinin yuzdc yetmiş besi- gahl meçhul oiduğundan bila tebliğ 
nl bulmadığı takdirde on beş gün iade edilmış ve talep veçhile 15 gün 
sonra yani 14/8/942 tarihine müııadıf müddetle ilanen tebligat icrasına mah 
Cuma gUnU saat 15 de kati ihalesi kemece karıır verilmis \'f! muhakeme 
icra kılmacağmd:ı" tıılip olanların gunü olan 1417/1942 tuıhine milsadlf 
kıymeti muhammenckrin yüzde yedi 

Salı gunü saat 10 da mahkemeye 
buçuğu nisbetlrıde pey akı:elerıyle ve bizzat veya bir \'ekil gondcrmesı, ak· 
11artnamelerini gormek ,.e fazla iuı- sı takdirde davanırı, gıyabında gôru
hııt almak istiyenlrrın tarihi ilandan lct<'ğl da\·etiye mak:tmına a m ol -
itıbaren Kartal Sulh Mahkemesi Baş mak tizere ilan olunur. 
kiilipligine mlırncaatl:.rt ve işbu gay
rimenkul ü1erinde bir hak iddia e-
denlerin yirmı gün zıır!mda bildir -
mcleri· aksi halde hakları tapu skl· 

_fi' \ince sabit olmndıkc;o satış bedelinin 
t t) ~' 'ilİpJrı., paylaşmastndan h&riç tutulacakları 

KAY IP: Devrek nüfus memurlu -
ğundan aldığnn ve içinde Devrek as· 
kedik şubeslndeıı askeri muamelem 
kayrtlı bulunan hiıvıyet ctizdanunı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hukmü kalmamıştır. Devrek Olrglno 
k!SyUnden M uatafa oölu Kimli Kara· 
biber. 1329 doOumlu. Ziraat Bankasında trumbarab ve ihbarsız tasarru1 tıesaplarmda en 

az 50 Lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile aeağıdakı 
p~na göre ikramiye dağıtılacaktır ı 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lir• f 100 ıdet 
4 " 600 • 2.000 • 120 .. 
4 • 250 " 1,000 ,. 160 • 

80 Liralık 8.000 Lira 
40 .. 4.800 .. 
20 • 1.200 • 

40 ,. 100 • 4,000 • 1 
ol K KAT: Hesaplarmdak:t paralar bir sene içinde 50 Liradan aşağı 

d mtyenlere lkramlye çıktığ'ı takdirde 3 20 tazlaslyle verllecektlr. 
l{nra'ar senede 4 defa 11 Eyliil, 11 Birindkinun. 11 Mart • • 

ı ı OR:ıiran tarihlerinde ~kJlec:ektir. 

r. H11~ ıuin 'Olunur. 
Rem.i ON 1( o 

ı ~ ~v~ 

1 K~s•ııiiil~K~~~ 

Sahip ve Neşrlyaı Müdürü: HaW 
LOUI Oördilncil. Gazeteclllk ve 
Nşiyat T. L. S. TAN matbaası 

KAYIP: Konya nüfus memurluğun-

d ... ald.Atm nüfus tezkeremi ve Çum- ZA YI - hpanak teminatı oalrat birinci 
..... • tilmen mubasebecilitine tcalim cttllim 1000 

ra askerlik şubesinden aldtğım terhis liralık banka mektubuna alt 19.U.1911 

tezkeremi Beyazıt nahiyesinden al· cün ve ı ııo sayılı makbu_u. u:ri ettim. 
Ycnitinl çıkaracalımdan cıkıtının bükıııQ ~ok· 

mıs olduğum bir ki~ilik ekmek kar- tur. Müteahhit Ahdtılkadi~ Tulha. 
nemi kaybettim. Bulanların aşağıda- , __ ...,.,.... ___ •. --------
ki adresıme getirmelerini rica ede - KAY IP: Sahıbı oldu~m !517 nu -
rim. Aksi takdirde yenilerini alaca- maralı İkttsat Vek~l:tı. n.ıhsatname
ğ d hilktimleri yoktur. içindeki lsinl kaybettim. Yeıııaını çıkaracağım
p::a a~ulnna aıttır. Tııhtakalede Zü· dan e kisinin hiikmil k.almamtştll". 
lüftar hanında 3 nu muada Konyalı Baraak ihracat ~Uccarı Oıman 
Ahmet 011ıu Şaban Oc:mırci, Şevkı Figen 

2 - 1 bu :nşaat ve ameliyatın muhammen kC$1f bedeli 173,873,08 11• 
redır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Silmer Bank Muamelit şubesinden 
1 O lira mukabllinde almacaktır. 

4 - Muvakkn; teminat miktarı 9,944 liradır. 
5 - Eksiltme 10 Temmuz 1942 tarihine müsadlf Cuma gün{l aaat 

16 da Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğü in~at §Ubesinde yapı• 
lacaktll". 

6 - İsteklileı- keıır evrakı meyanında, şimdiye kadar yapmfs olduk
ları bu gibi işlere \ e bunlarm bedellerine, !irmanrn teknik teşkilltmtıt 
kimlerden terekkup ettiğine ve hangi bankalıırla muamclede bulunduk
larına dair ,·esikal:.ır koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarmı havi zarflar kapalt olarrık ihale günü 15 e 
kadar makbuz muı·abilinde Anknrada Sümer Bank Umumt KAtipliğinıt 
teslim olun!lcaktır. 

8 - Posta ile ~cinderilecek tckliilcr nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunt şekilde kapatılmtş olması ~
trmdll". Postada vaki dabilecek gecikmeler nazarı itibara almmıyacak-

ttr. " 
9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (4652) (8980) 

KUPONLU ·VADELi · ME:VOUAl 

VARLl61NIZI TEMiN. EDE~ 

A 

' . 
f.4EQ AYIN BIRiNOE· PA QANIN · rAJZ\ ·VtQIUQ 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Yüksek Mühendis Mektebi Satln AlmCI 
Komisyonundan 

Mcktebimh!n 1942 mali ytlı ia~e ihtiyacı aşai:ıc!aki şekilde ,.J<,..lltme 
tere knnulmustur. Faz.la tafsılAt için GUmüşsuyundıı Yuk!ek Müh-mdi 
mektebine nıilracaat (6396) 

i lk t6 
Muhammen mlnat 

Enakın cinsi M lktarf fiyatı Lira 

Kuru fasulye 5000 
" barbunye ROO 

Nohut 2000 
Merclmek 
y~il 1000 
Mercimek 
kırmızı 500 
Zeytin Y11ğt "000 
Sabun 1500 
Beyaz peynir 1 'iOO 
Kaşar " 1500 
Sade ysı 5000 
Reçel 2000 
Bulı:ur 4000 
Si.it !l00(1 
Kaı:e yoğurt :rnoo 
Boriilce 1000 
Zevtin tanesi 2500 
Yumurta 45000 
Soğan qooo 
Patates 8000 

24 ) 
15 ) 
27 ) 

) 
21 ) 

) 
25 ) 

120 50 
76 
ırıo > 
170 ) 
210 
120 
25 
40 ~ 

16 ) 
30 ) 
75 ) 
4 } 

20 ) 
35 ) 

163 

357 

304 
788 
1ııo 

75 

186 

184 

480 

F.l<ıllt"'enll 
Sekli Gllnü 

Açık 

Açık 

Açtk 
Kapalı 
Açık 

Açtk 

Açık 

Açık 

Kapalı 

6 7.1042 

6 7 19 2 

11.7.1942 

" 
" .. 
" .. 

Sutf 

10,00 

10,15 

10 30 
11,00 
lUO 
11.45 

14,00 

14,15 

lUO 


