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- Ne soyltyecelim Haklbtl 1151- masan=~~:e!!~~=- Yakında Mühim ithalat LiG MACLARINDA Bunlar Kurutulup Kıcın J'Of'1UD. Kaç cwıdih lıtanbula ta- - Hoş ıeldiniz madaın M nnik.. 1' 

yordam. Buraya selen arbchı- - Roı bulduk efendim. Maddeleri Gelecek H•yvanlarBeslenecek 
!arandan Salih Gflndllzil balc!um. P Herkes 1aıayorc!a 'BISJ1e ~- ..,. 

beyle lstendyerelı baba olmaıta. lerde .as acmuın • 7hae bDdiDe ait İta:ya ile yapılan Od miqon 7~0 bin Bu MDe klffn tuJa olmuı 7'1sQn 
B sün evine aarhoı ırelmit.. Ahret- oldutunu anlı:yan iıeüzar kadın Fa- Hrahk anlaşma prtlarma ıere, ftaı. I den birçok mıntakalarda hayvan ııO-

e bir kua olmuı.. Uzatmıyalım; bireyi ıöıtererek ıordu: yada memleketimize gönderilmek ü- GALATASARAY ST ANIULSPORU 5 • 1, r01erlnl barmdmnak ve doyurmakt11 
eocalan dolmadan alcbnlman icap - Kuaya afnyan ldlçflk hannn n- zere çivi, demir tel, demh' bidon, de- SÜL!YMANIYE VEF .ayı J • 2 YENDi ha1V11n sahipleri zorluk cekmlılerdlr 

Sallb Gündüz bu iıl Kad rırada dur1 mir AO ve boru, şişe kapı(llG, otomo- A Ra1V11nlarm iyi batılamamhı bul 
C DCUDe7danmda otaran bG kadınla Numl: bil ve yedek pa~alan haztrlatıdıtı ve rnıntakalarda fula hayvan telmtme 

1r stlael halletti. _ HaJtr, dedi, 0 benim hanmfm- bunlartıı yakmda sevkine baflanacalt Lig maçlenna dün Şeref " Fener- el devrede blldm OJMmanna ratmen lebep olmuttur. Bundan mOatahl 1 
Fahire .. pnnqtı dlr allkalılara blldirfmlştlr, İlk partilerin bahçe statlarmd devam edDmlsttr. En gol eıkal'BmlJUl Beykoa, nrlnd dev- Ul'81' lth'dtllO lfbi bG1ilk tehirlere de 
_ Ne yapacaıfu.1. ~ Ben lnmm umm,bm llqal- yola çıkanlmumı mllteakfp memleke- mühim maç Galat sarayla İstanbul- renin ilk daldkaanda beklenen ..,._ l9Çell ,mardan u bllplık ha,..n 
- H c Kadın baraya ıetecek ftf- lah çok pnç ıBrllnUyor tlmfzden ftaqa:ra yumurta ve küçük spor arasında ve Beşlktasta oldutun· larnu yapblar. 'Fakat s.:rolluapor dl dftdertleblbnlftlr. 
lıittnc°elr. paranm alacak sı&ceır . _ Kının, )'U)randa oclamıdaclır bat hayvan derileriyle ze:ytlnyatı ve dan, \Şeref stadı Fenerbahçeye nls- buna mukabn bir IOl dkardı ve o- Yan, 1r1l. d_. ve tt e,atıarama ,o 

- Ya ayarlarsa. Numl ahire7e d6ndtl ... afyon ıönderilecektlr. tk Del part1 o- belle d ha kalabalıktı. nm benıberlOtte bitti. •k olutu ~k ve ldkOk - hay-
- Kim dayacakP _ lladam Mann k .;.nld bbe his· larak fta~an kükllrt, sigara kAtıdı, İlk anlarda İrtanbutsponın atak ve P. BAR,.. 

7 
_ TAKSIM z vanlarm kmnetlnl cok artmn._tao 

- Blllr m ylmP Ya ba .ab Cemi- met edecek, aal 1, beplmlsı ba :rBa bbbt ve ~ maddeler ve bo:ya seri oyunu karsıstnda ağır ve soluk '"Jı'- 801'tl lahlplerfnfn vatrtınde tıldb 
hayatına mal olana b da brtarmak ı&ıderileceldlr, kanlı davranan Oalatasaray, rakibinin l'enerbabce atachnda ıono Dk maeı atmama11 ,.adlnden hQ'hn1ann mab 

Hllimı omulanm sitlrtt;· ::::nlk n c!uda ııorda· O.,YUnu normal bir şekll alınca hemen Fenerbah~ De Tablm a1'81lftda ,,,_ volmell. bir taraftan 1layvul tpticlll 
Rant o ıünlerl Xaıtaa- rica- •fi""''" ... _ ... · ... _ • Y•11ında Dört• hAklmıy.tf tes!ı etti ft bir korner•- nanm_.._ Birinci .. ___ ............ _ maddelerin anhnMma. .... _taraftan 

.. - ... _ ... _ •1 .. 1 
- n. ,,_ -nnmn uwrl ••rdlr. ':r tışından istifade eden Arif flk golO ,..u ...... ""..,,. ,,.,,. 1H1ııum .. ,. ... -

·-na uamı melllD1ln o anam... - HaJ'll' yoktar l&&..L- y al--...1- blr 07Undan eonn lltllh, Orban ,,. da et ftyatlannın da ,obelmealne se-
- BfSyte dyleme. Xınndtr. - Ra:rir J01rtar" ı nın-rw Gr U1K11 ~ardı. yine Melih vuıtaatyle 0e tol etarek bea obrıalttadD'. 
- Xımn oldula lcln ıBylliyoram. _ Ben ona ha~r ederim. Hem ele 'ErenkB,ande Eth@mefendl cadde- İki üç dakika sonra GQndüzUn attı- bıttren Penerbahce, lklncl dtvN nr. Ziraat Veklletl slraıt memurlann. 
hana olaa ne o benim ıtarmaaamla alala haberlals :roknnat slb c1a'lftlll- sinde İlhakpqa kö,künde dOn saat tı ikinci gol lstanbulıpor üzerinde ba fında, takınlmı denemek malrlad~le, dan ve idare lmlrlertncleb hayvan ... 

lbclare. olar; ne den ben oman ha- nm... Nasml ile ba ala7b ebe idi 15 ao da 78ftlb1 çlkmıştır. Yanıma r!z bir te lr yaptı ve Saı1-Slyah ta'ltmı Esadt aoı ıoe. Orham aantrbafa pt1r- blpltrlnfn ika edilmesini ve btml._ 
iJ'I •• bir dnayettaı farla obn'7b lla (~ Kadıköy ve O'aküdar itf Jye grupları tekrar 8el"t oynaıntJa k01Uldu. Bu- dl Mylece Mellhln 8"1mdan iki IOl Mil ilkbaharda futa ot b~p kunıta-

- Çocalr ya c!tlter, 71 cllltlrlr. Det- bad) m blltfla teferrtlatmı buıdar- lftmiş ve Utlc kısmen :yandıktan son. nunla beraber biltün ıa:vretlerinln tam daha kuan~ da biri N'mtnln lb· rü -~ altltmlmalannı lst~ 
ele .. )arken Pa'hlre aamalha bir aclamm ı.. l'8 ııöndOrOJmOt«lr bir şuur esas1na dayanmaması ve ıe- mali ,a.anden olmak a..... Od tol mittir. Ziraat memu!'lan, kQmakam 

- Dltee ele tabet eder, clltene teml:renlr lrurr balandata bfr c na- Söndürme eı sı~da Usküd r tthı _ ti 1 gü%el dld nmesı 101Unden tstan· yedi Son on bet Claldkada Muıınme- ve nahiye m0d01'lerl k&ylerde :rapa-
de nt uhneshıden kartalmak lste7iti ye grupu lmlr muavininin Q'ek bUeii bulsporda insicamlı bir oyun görül- rl ~ntrhafta deMl'l'ft hnerlller bD- ~klan tetlteJet ıarannda bleOmlt ft 

- Cemil.,. aç&71ft1 mı? ıllri odadan c*mak için ..Uecelr lra· tırtımJl\D', mOyordu. nun semeresini Melfb "fbrahbn va- ktmıtulmut ot yıtnılart ıömıedlkler 
- HaJ'll', enell bn ıehln balra· nnn bir an mel b tmesln bekliyor- Kadık&y IJ'UPUndan Ni)'Ul, Ratna- ttk on bet dakika Mylece ~kten srtaalyle iki tol daha ~arrnakla aer- takdirde eebeblnl arqtıraeülar ve bu 

• da. Herkes vuıfesı baıma döndBflJ nn ve ll'afk'ln de sıktıklan balkoıı sonra oyunda bir yavatJama b .. gtle. "lüler ve 07UftU T-1 kuanddar. "'9 ll99'9k Clavrananlan '9satandll' 
ahire, haklbten bir cina7ete or- zaman ırenc kadın odadan b r mab- çökmil üçü de alır surette yarat n- terdi. fstanbuhıpor uJ müdafaaınnm ~klardr. 
olayomnı' ı b helecan lcinde idi. paıtan cıbr slbi memnunb'etle fır· mJ$lardrt'. Yaralıların dördü de Hay- tQ1f olufU, Galataaaray alnnlanntn SULEYMANIYE S - VEFA ! Edirn--ed- e_Y __ er_li_M&ııar 

llQatta _.,. lmdar ıth'dQI llldl· lac!ı. d J'Pllt8 NOmw ..._..ba.,.aae kaJcb. hep .oldan :yapdm ınnı mucip oluyor- Fenerb2'bee stadmcla f(ln0n dk ma~ 
• oncla c!alaa ba lantta b r belecan Mannik dudu _.ddi hiZ1betçl ro- tdlft!ftD'. du Bir frikik ıbfll'ldan lııtJfade ed9ft 80le1'ftlan17e De Vefa arasmda idi. Pazan Şubesi Açılacak .,........_ti. Bir "'°terte elan• ltbıiı lllilklllllDel bir ekttıı mahareti7- Yanıınln IObldan etktıll Ye tltkiln GündOziln yaotı 1 üeilncü l(olden 90n Birinci cleVTede Vefa tamamlyle ht. Edime (TAN') _ Sllmerbank Yeri 

llll70!', Hlnmla J6zumnz bahanelerle le o:pnadı, Fah re. ohdffine dileen va- Anadolu sigorta ş rkE't ne 8000 liraya ra devre 3-0 Galata ray lehine bitti kim oynadı ve Gul De Mehmedln yap MaJJar Pnanım '8brlrnfzde a~acaitı 
odaana cıJa:ror, ,.hat bahçede dola- ıifeyi yerine ıetinnek icin Mannitın sigortalı oldulu BQ)a,dnıqtır. İkinci devre başlangtcmda f,.tıınbul tıkları iki gole multabd ~altfdan bir satıs IUbesf leln t.tkikl« fapftnwkta-

da. Cemil11ıin •·•-e yan71cak nıesi-tni -- spor tekrar htth bir oyun tutturdu 1 ..ı k sah d 1i _,d 
Mamılk dudu dedifi slin teldi. Dıı lan anla:- mavaffak 0ı..a.. H .. e.r _ 15 Kurnşa Kômtlr Satan Mukabil Galat ııaray akmlıınnd , Ce. vo ..,.yere a an ıra P a,-ıu ı. dır. Bu maksatla İstanbul Same.-bank 

da • beh ıa uu. 11 'it 1 rll İkinci devre zarfında Sül~anl- depolar müdilrü Sadi buran lffhnle· 1 n _,,,n çe bprsnun yaftlll- kes ortada dönen hldiıeyı b li7or fa- Bir Adaaı Yakalandı mi " barı hare et f'rl '9it ndel"I asa- )'elder ~ok canlı btt oyun tuturdular. tir. Edirne halkı Yerli Malla• Pa-
carclala bdar manan telin 11- bt khnae bfribir Di 7ilzleye1n1,ordu bUeten Saı1-Sl1ah mOdafaı hattı ka· Ve Muhtetemin kaemtılı penaltı.Ya un f'lbeıılnin a~lmasml sablrsl!lilda 

clakl cınırrak lmlrane 'bir ecla Ue O kadar ki, bir ıUn Cemile yatafa Be:J'ollunda mnde ti kl,mı$a kö- tealnl t4h1ikelfft maruz bft'akryordu rnu'ltabn İbrahim beraberllll tenıln et- beklernelttedlr. 
amnqtı. Paltire bahçe bpılllldan d&etilfü uman ev halin alır bir yük mQr satan Haydar isminde biri yaka- Bu devrenin ynmdndan ıonra Glıltıtll ti 81 Da f ttıtı Oe(lncQ ---------
c-'tl. ten hrtulmaı sibi w ferahlık hiı - lanmış •e ~e wrihnletlr. saray tam bir hAkfmlyet kurdu ve 29 . ~:i -:;ıra JQ S~l pn a ı elllert Maliye Vekili Ankaraya 

- Mum! Be7in ev! bnc!aftrt setti Aıll,.. lldncl e-. reahln!metl H y. uncu dakikada Gündüz bir ara paııtyte ve ga Y ıo eyman Y o-
Sonrttald eda siyaretcinin kim ol- • dan 5 lira para cezastna ve sattığı 67 dördüncü ıolQ çıkardı BütOn bunlan )'Unun sonuna kadar ıallp vazlyeUe- Gitti 

Wıma anlatmııtı On "' slln aonra llamaOt etrafa kflo kömürün parasmm mQsadereslne fstanbu1apor ancak bl~ korner atısm- riıü muhafal8 etmr ;:~utti ve o- Buı hulud ftlei ldn Oç san •nel 

r- DiKKAT: 
BiR ZiHNiYET 

HATASI 
Dün Ankaradarı şöyle bir haber 

verllf7ordu: 
"K ... phk hayvan l"erlyle met

t•f etante"" fnfa 11taartıftaP1ın 
kal'lılamak, ve ıeleoek eenelerde· 
ki hayvan Oretlmlnln normal bir 
hadde ıetlrllm•lnl temin etmek 
mak9adlyle allkadar Veklletlerln 
murahhaelaftftdan mDrekkep bir 
lcomteyon tarafından yepnan tet
kikat bltmlttlr, Ka•plllc hayvH• 
lara bir mlkdar daha aM Y91ttnak 
lcomlayonun varchlı kaNrtar • ..._ 
•ndedır. au •Ntle elrl •~e
rinin laıa119la""a bh- Mlkdar 

l 
.. lft )'&ltMak Ye et latlhflklltl a• 
~allftt•k "' MkDn olactılctlr_ • Oeeenlwde .. k .. tıyatlarma ya-
dan • mı halı de. ... 

Wımhm kartda. 
adllı eri stlrCllerek l.tlhllkl 
ıaltm m k d.,,le ti ti ra ,,..,d nna karar veril il bll

d rlbn .u. • B ııee bunda bir dbniyet uta. 
una tahlt olaıorua ~tlan art
tırmak 1Uretl1'e fttlhllkl ualtms
n ~Jqmak, bu kabil llda mad
d~lertn n fltfhlAk yalna puah 
b r sınıfa lnh sar etttrmeJi, ve bG· 

k h lk tabakalarmm band n 
1Mhnnn kalmatını tntae eder. Bu 
tedbir 1 ks maddelerde tatbik e
d lebll r, f kat gıda maddelerinde 
tatbik edileme.. Olaa olsa, bu ka
b 1 maddele n mu "en gQnlerde 
veya muayyen mikdardan fasla 

hllld )'lsak ec! eb . MeMll 
t ancak Jıattantn bir kaç gQntın

de "nilebntr, diler ıonter onan 
yerine bahk, av eti ftlln Oaıtne o
lunur. BUtün memleketler bunu 
b67le ~pm11Jardır. tstlbltld tah
dit. ıml!lk C) mıdtterıtn bottn ft
tand par arasmda Adlllne bir 
tanda tefti nl temin mabadf11• 
yapılır. Onun için biz bu işte bir 
lhnlyet b ta11 J!ltrliyar ve bmnm 

ıt NltflmNlnl lırtf"f'Ol'Uz. 
- lcert tlrtnb... llİI! afırbinulan tillAJet ediyon clz 'kanr veıTftfftlr. dan istif de ederek bir ıol atabildi ve ytm 3-t Vetı al~h ne · tehrbnlze gelen Maliye Vekili J'uat 

llannik dada lroltafllllan altındaki ltrın~ 11nlardan dolQI merdiven M t'L---1 f B" ı·ı· Galatasaray GOndüztın ayalmdan bir Jlnmutlk Mtleaınerest rAlrala-~-dnQnmO~r.rnkf eksırresi• A'lll'ka- Tu-tü·n ve leki laylerl 
~71· fcerf:re ıtrdl Alır 1ııir lerf iaip cdrams,..catnu MS7li1,..-da. a ..uacua ır 1 1 lfO) daha '!tarandıktan sonra oyunu ... mı ll•U '3' 

~le eve aotra Derlerken M571e- O>eftmı .... , Kurulması Kararlaıtı '5-1 (atio blt11"df. EminCSnill RalltM tal'aftftdan tertip .. y ecelr 
abor•: lttan1*t matbuc:ttan ftn saat ıe BEŞİKTAŞ 3 - ALTUNTOO 1 edilen jimnastik müsameresi dün &1- müzikli jimnastik hareketleri ıöste- yanname er 

- Ah iSldiim '-7ddnn. lataa1'0Dda da EminCSrıfi Hallrm nfonunda topla- leden sonra vapıtnuııtır fıııtl lA' "'tııt rtlmltth'. bıbt1atlar amam mldilrlQlllln W. 
Hum! Bey cledJm Nuım Be7 anla• narak matbaacılar bir"&: kurmak 1 .. ın A:yni statta oYtıanan 8eflktas · AL fnı müteakip Halkevl reisi Dok- BeşU .. 4-.... ffa)'-vfaı" emriyle !nbi1at c!epolarble .-t1t .. • 
IBlllar beni teri tarafı 19rıamllet ,&rll1tb91'1erc!ir Top1a;'ttya tıdtalt ~- tmtuğ maçı, Siy h-'Be7a7: taknntn ba$- tor Yavut Abadan kın bir hitabede .... _, •• u: n beterinde lnlllar maddeleri l&tqlalll 
hta botma o bdar yol etalıa. denlertn fttlfaki;rle aatbaacdar birlill tan sona kadar lturdulu bir hAklmi. bulunmuş ve bundan aonra hareketle- Kotu Musahakaaı ctarc!aratctatmıa 7Umtltık. Umam mi 
llaaalk dudG. takhktakl iskemle,.. o- nln kurulma1t hakkıncl ır; teki f kabal f'et altında ıreçU. Bununla beraber re "eçllmlstir. Evveli bavanlıır tıır - Beıiktaı Halkevfnln tertip ettfll dllrJGk btlttln ttltln Ye tdd •taalarl 
.._ Palllre7e llPhetl bir nanr •· BUGCNKC PROGRAM ec!Urftit " hnnaan dere heyeti ·~t Bes ktaşlılar pek seri bir oyun tuttur. tından mOılltll ftmn•ttUt, lt.t!Me mukavemet kClfUSU milubakalanam lı. ba aktaın eDerinde balanu tltlll Ye 

tak: mlftir. m ddar ve birinci dtvre:yl 2-1 galirı e•lı'"1Alat danslar '99 11'\l,, Jln\nuttk.. ldnclat din '8ı>dmrsttr MthabaMl tçld m99cadamı bit ~ ll• 
- Olmltlerinfn canına chPln. Slr H: =- :t;: J.~' tahlaıl İdare heyetine Altrnet Salt Onuk, Mit. bitirdikten sonra ikinci h ft Jmıd teri Japdm~. Bayan MGbecıceltn I• 7ı atlet l.ftlnk etm ll50t ınetM- •e 48 aat ieinde iılhiaarlar !tanllae 

clak ta wr4 rP 'u Halıetter lt IO lhlıtrlft hat Dördlactl. Osman ltkbnan, Sinan bir sayı daha çıkararak oyunu 3-1 dare efflll bu hareketler mufttfab· lllt btada ıt daJrilta 49 ııımf)ıfde lf'ıı • bilcBnnfye dam etmıtdr . 
.,. icerlmt ~ ncJa.ı N-tnto a.M lllft ~: ;~ ==:, Omur, Xenu ~ " Cemal As- kazandılar. ,etle yalMbnq \le bilbam Samin eok fur bl.rlnc:l, l2 iaklka 45 ~!1- Din puara rutıadılı tein ttltlll w 

ıeldh l.U llWı IHt 10.U .. .,. ...... mi ıecP-'ttu• e-o, .. 1 - B. -"L"'-POR ı •lJctllanm.- 'tuı~ MMl. llıdlılııiM ......... tcld '8lı1all ,..erltl tola ltqıala hli. 
- Pahlre ... Tabn selfıı.. :!:: ::-'.:...... ~: ~ =.::...r .. ıa Ra1$1 ......... 17a. Vııll SM.fya, A- a:.ı. ırt. • uu "'0 Erkeklerin yaptıkları bar .. etıert İkinci 3000 metrelllt kofuda 13 dakika Fakat pazar ırünlerl acık 'blllamnak 
9cra1*' eıkblar., U 41 Haberler 2ı UT in' lladcla lbrat .. .,..,_ el ftmfta, Mflm Yine Şeref atacUncla oynanan Bey. &ay Ha,.rt idare ebnlstlr. Evvell ll'UP da Jlua birinci, 13 dakika 30 aa~e ıntllUdell o1an clllllıtnbnn '* to • 
.,._. elada oda,. ıtrd! nr •"-· ~1 00 = 11 111 

Orlt"tr• tu Tltlftel " Mutafa Asım &ı ye- koz - Betot"'- mllC'I tam bir mü- •iqµıutttı -pılm•• ve bundaft IOnrl Baluıdn lklMl, lla1tt 9ç1nDG ~1- t1lllCla llpralana ber cetltllll bal .. 
lllÔ ltbe•Jle olatalr bptJt hpecb, .::: De... orlıHtnll =~== === dek halıldln llCflmJtlenlfr savat altmcb--=yaır etm&,tlr. B rln- Atltıerde eal~ala';, barfiks halkalan. mlfUr. mak mBmldin 0~11tJr. 
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1:liicf11:1 
Hangi Taraf Hakli 

Yazan: M. ANTEN 

lngillz bava kuvvetleri tarafından 
Renault f;ıbrikıılarınm bombar

dımanı hadisesi :mihver propagandası 
için yeni bir vesile teşkn etmiştir. Al
manların bu hndlscden, Fransada İn
giliz dQşmnnlığtnı tahrik etmek için 
istifade etmek isteme1eri gayet tabii
dir, Almanya, Fransanın kuvvet ve 
tmkanlartndan istifadeye bugün her 
zamnndaQ ziyade muhtaç bir vaziyet-
tedir. ~ 

Parlste ~lman nüfuz '9'e kontrolü 
nltmda çıkan Fransız gazeteleri de, 
bu hadiseyi Almanya lehine lstlsmar 
hususunda birbirleriyle yarış etmek
tedirler. Bu gazeteler, Almanya he
sabına harp mnlz~esi yapan Renalut 
fabrikımnın tahribi meselesi Qzerlnde 
durmtyarak bu bombardnnan neticesi 
yılahuı evler ve alen lşçller lçln göz 
yaşlan dökmekte ve bu suretle dik
katt hadisenin hakikı tnahiyeilnden 
uzakla~ya çalışmaktadırlar, Bu 
bombard!manm kurbanlarmm işçiler 
olduğunu t.ebarllz ettiren bu gazeteler, 
Fransann bu Uıarnıza mukabele etme
si :ı.azun geldiğini söylemekte ve Ri
viera'da yaşıyan 10,000 İngillzin rehL 
ne olarak tevkif edilmesini ve Fran
sadald İngiliz alacaklarına el koyarak 
bunların bombardnnandan zarar gö
renlere dağıtıımasml tavsiye etmek
tedirler. 

Faknt işin asıl garip olan tarafr. 
Almanyanm Frnnsanm üçte ikisini iş
gaJi altında tutmast, bir buçuk mil
yondan fazla Fransız esirini henüz 
serbest bırakmamış olması, işgal mas
rafı olarak Fransadan milyarlar al
m!lSI ve rehine olarak tev·kif edilen bir 
çok Fransa vatandaslartnın yapma
dıklan bir hareketten dolayı aldürül
mesi gibi hadiseler knrşısmda l.1kayıt 
kalan Vichy'cllerin, Almanya için sl
lAh yapan bir fabrikanın bombardtma_ 
nı dolayısiyle vatanperverlik hisleri
nin birden galeyana gelmesidir. Ami· 
ral Darlanm, mütarekenin imzalan
dığı günil değil de bu bombardnnan 
hadisesinin vukun geldiJl gilnQ bir 
miill felliket \'e matem günü o]flrak i
lfı.n etmesi de oldukça gariptir. 

T elaşm Sebebi Nedir? 
BMftn deniz ve hava kuvvetleriyle 

ve ktJ:rl,arabllccek.lerl kara Icuvvetleri
le Afr{kaya geçerek oradan mücadele· 
ye devam imkfın ve zarureti varken. 
en ağır bir mfitarekeyi imzalamantn 
mesullyetini taşıdığı öne sürülen Vl
chy'cilerl bu sureUe hareket ettiren 
saikler anlaşılıyor. Müttefik kaynak
lara göre, onlnrm maksntlan, rnüşte
rek dOşmana karşı İngiltere, Ameri
ka ve Sovyct Rusya ile beraber mü· 
cadele etmek temayülü gittikçe kuv
vetlenen Frnnstz milletine fngiltere
den yüz çevirtmek ve Fransada git
tikçe ıaı;la kök salan De Gaulle hare
ketini köUlfomek. Fransız - Alınan 
işbirYftinl daha do!Pusu bütOn Fran-

srs kaVVeilerinin ve kaynaklarmİn 
Almanyarun emrine verilmesini te
min etmektir. Vi~hy'cfier buna mu• 
vaffak olacaklar mıdır? Bu, bir taraf
tan Fransız milletinin vatanperverliği 
ft akh selimi Ueı diğer cihetten Ma
reşal Petain'in Fransa.yt tamamen Al
tnanyaya teslim ederek yeniden harp 
sahnesi yaprnıya raz:i olup olmaması 
ne a}Akadnr bir keyfiyettir. Merselke
bir w Dakar hndisclel'lnl İngiltereye 
karşs bir barp vesilesi yapmayı mu
vafık bulmıyan Mareşalin, İngiltere 
daha ıı::uvvetıendikten, Sovyet Rusya 
ne ,Anıerika, Alınanyaya kar:.ıı harbe 
girdikten sonra işgal altındaki Fran
sada Almanya için tank ve tayyare 
yapan bir fnbrikantn bombardrmanını 
bir harP sebebi yapmıyacağı tahmin 
edilebilir. Esasen aylardanberl Brest. 
Ch~ gibi Fransız liınanlarmm 
~ ftslcrinln İngı'ltz hava kuvvetleri 
tarafından mütemadiyen bombardı
man edilmesine Vichy hükömeti ses 
ç!karmadığ1 halde Paris civarındaki 
btr fabrikanın bombardımanı karşı
Sinda :tazla telA3 göstermesi. mantıkan 
izah edilemez. "' 

lngiUzter blJ. hareketleriyle, dtışme.. 
mn eline. kendi aleyhlerinde kullana
eaidar! bir propaganda si!\hı vermek 
ımretiyie bİr hata mt işlem!şerdir? 
F.lef' ba Renault fubıikalarmm oom
bardmıam sadece sembolik mahiyette 
ndbı:ferit bir hareket ve bazı Fransız 
gazet;elerln!n yazdiklan gıöi, Chur
drilrin Stalinl memnun ebnek için 
;vapttğl bir nümayiş değilse, işgal al

tmda!d Fransada '9'e Alınanyadaki 
harp sanayi merke7lerinin sistemli 
bir sın-ette bombardımanmm bir mu
kaddimeSfni teşkil ediyorsa, ve bu su. 
retle Alman harp makinesine mOessir 
darbeler hıdirllcbllecekse, harbin kat'ı 
neticesfne mllessir olması baknnmdan 
fngttlzlerln bu faaliyete hattA daha ev 
'1lel başlannş olmalan l~ztmdrr. Bu gL 
bi faaliyetlerin bir taraftan çok mik
darda Alman hava kuvvetlerini garp 
eepıestnde bulundurmak, diler taraf
tan ilkbahar ta31Tllzu için Almanla
rm muhtnı; oldukları tank ve tayyare 
rn~dannı azaltmak bakrmlarmdan 
Bovyet Rusya iç.in de çok faydalı ola
_,. mubakkaltttr. Bununla beraber, 
lllld ıniesSh" hareket, Avrupa.da Alman 
lan ~ l'Cn1 blr cephe açmnktır. 

TAN 

Dilşman sahillerine asker ~ıkarmakta kullnmlnbilec~k yii7:en lıir kale. Sahilden diismanın va -
pacağı müdafaaya karşı bu yüzen kaleler müessir bır sılah olnrak kullanılabilir. 

Saatte 50 mil giden seri motörbotlar. Torpil ve küçük toplarla mücehhez olan hu gemiler, ihraç 
'.arekeünde büyük i~ler görebilirler. 

r l ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR 
"\ 
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İstanbul Kahvelerinde 
Tavla Başmda Siyaset 

Cumartesi günleri kahı e sohbetı - Saatli bomba yutan 
Capoıı - Bir fanila 27.) kuruş - Rıı yll mahsul bereketli 

- Hepimiz Kap - Yenir yutulur 1ey mi 
,- Yazan· -, ? y 1 d tan Paşa çıp ( ' bu meret a an ıt 

lağına dondük. Vak- t 1 her halde •.• 
t!ylc elımızi çabu!t SAiD KESLER 1 - Tabıi yalandır •. 
tutup ısufçılık yapa _ Olur mu böyle şey. 
mad:ğrmız ıçın ne ust- Hem adamın karrun-
te kaldı, ne b3.~ta Artık yama da ıut· ı dakı bombayı kim ayarlıyaca'd .• 
turamıyoruz. Hem zaten ıstJfı;; ı lik 
yapmak ıstesek de parayı neredt bu- * * * 
lacaktık Bızım eve ayda toııu topu Qiraz duruyorl:ır. B ırer s4gara yak 
yuz lıra g:rıyor. çocuklara mı. h.ımııı- tıktan sonra tekrar başlıyorlar: 
neye mı. karıya mı, b.ına mı, val· - Bir fanıla :ılayım dc:dim, Evvel-
ccye mı, kıme?... ki sene i~portada elli kuru~a sattık• 

- Yıne halınc şükret, Ya ayda o- tarı fanilelcre tam 275 lcunış 1stedı
tuz lirac!an !azla kazanamıyıınlar .ne ler. 
yapsınlar?, Ben bir araba sürücıisU _Öyle bırader, her eey ateş pahası. 
tanıyorum, çalışuğl gun 150 kuruş a- Ben de bir elb.ııe yaptırmak :stedim, 
lır zavallı. Tam 11 coruğu var. On Terzi yetmiş beş liradan yetmiş be$ 
ikincısı de gelmek ü;ı;erc. Yolun yarı- kuruş aşağı inmedi. 
sıru aşmış, _ Amma da yaptın ha .. Y e•mı, b~ 

- Allah yardımcısı olsun fıkaranın: lira. Ne bu?, Aparumıın mı alıyorsun 
Bu zamanda bir arşın Af1enkan beı:ı I yahu?., 
bulup alabılırse ne mutlu ona. _ Vallahi billfım yok Hem de bu 

- Öyle birader, Kızın mektep ön- ucuzu, Hani şöyle iyı bir kumaştan 
luğü parçalanmış lk. metre s\yah 35· yaptırayım dersen maazallah ..• 
tartık bez alayım. dedım, ne: mum. _ Geçınmek güçleıtı birader. 
kun- Tat'ı tarafından açıyorlar: 

- Bulamadın mı?. - Kat.hın biıyuk kızı bır tehlike at-
- Hem bulamadım. hem buldumsa latmış, duydun mu? 

da alamadım, Bır basık terliğe 375 - Geberseydi kal tak Adamcağızın 
kuıu' i"teneceğl adamın aklına gelir yuregme ıneı:ek. Abdestındc namazın
ını a birader?.. da, kendi halinde adamaıiız.. Ba$ı· 

Cumartesi giinlerı kıyı kö~e kab • 
veler tıklım tıklım dolu olu -

yor. Memurundan hademeıine, uııta
smdan çırağına, işi başından aşımı· 
şmdan aylağına kadar herkes kahve
lerde toplanıyor. Herkeı blrbırınden 
ahvali alemi öğreniyor, mahalle de
dikodulannı dinliyor, bıldiklerlni an
latıyor, bilmediklerini duyuyor, dert 
anlatlyor, dert işitiyor, hülasa eş dost· 
haftada bir kahvede toplanıp konuşu-
yor. 

Kahve, o gUn çeşit çeoit, cins cins 
iş güç ııahalarında olup bitenlerin, yi· 
yecek, giyecek, yakacak piyasasının, 
harp durumunun. dünya iktlsadıyatı
nın· endüstri müeııseselerinin vaziyet
lerıni didik didik inceliyen bir umumi 
meclis, bir kongre halindedir. 

Bazan bütün ağızlar kapanır. bir 
tek ağız işler ve bütün kulaklar bu 
bır tek kl11iyi dinler, Bazan bütün a
ğızlar işler, biç bir kulak vazlfesin1 

olur. Bir curcunadır c:ider. 

* * * yukarıda yazı'tıklanmı böyle bir 
kahvede tesadüfen oturduium 

na gelenler pİ§Inll tavugun başma gel-
medi. • 

- Kız da haklı Yali y rml sekiz. 
Katıp bey uziımun çopu var, armudun 
ı;apı var dıye ağzına ıçk kı>ymamıı. 
harama uçkur çör.memış ağzı sıit ko
kan çocuk arıyordu. K zın o kadır 
kısmeu ,,;ıktı. Hepsını reddetti. Der
ken kız ..• 

- Derken kız ... Ha?. D~gil mi?, 
Baıi işı temızl .yorlar mıymış, 

- Adam helal siıt emmış adJmmıs. 
Ben sevdlm, yaptım. Yapni;ımı te -
mızlerim· demiş. Sınıdı kızı tııkahlı -
yormu~. • 

Laf yıne sıyasett' int kal ediyor: 
- Yunanıstandd açlık al:nış yüriJ"t. 

müı. Her gun sıoo kışı ölüyor. ölü
leri gönımeğe yetişemiyorlarmış. 

- Öyleymış ya... AUahın gazablll3 
ufradılar. Bin çoı:uiu da buraya getl
receklermış. 

- Neye yarar?. Amelıka biraz un 
conderae ne olur 1. 

- Neyle gonders!n?... Akdenizde 
vapur ışletcmez kı .. 

- Tayyarelerle göndersin birader. 
Tayyare m; yok. Her tayyareye be3 
ton un yuklesc, yuz tayyare uçursa bir 
anda beşyliz ton un gönderir ... 

hir masayı önceden iaıal etmiş iki ki· - •···· 
şiden dinledim Gazeteyi yüzüme ka- - Bızde de ekmeği lkiyuz elli ıra 
payıp konuşmayı kafamın içinde not ma lndireccklermi$ d yor\ar. 
etmeğe çal ıstım Daldın dala, mevzu· - İnanma ... Hem ındirııeler bile 
dan mevzua atlayıp konuşuyorlardı . muvakkattir. Bu yıl bereketli mah-
1şte hafızamda saklıyabıldıklerim: sul olacak diyorlar. Yine bolla§tı-

rırlar. 
Ani bir baskında kullanılabilecek miithiş bir yeni silah. Bu gemiler sığ denizlerde hareket edebil. - Harp durumu d~ beı bııt. Capon- _ Evet bu yıl bereketli diyorlar. 

diki · · · ahille k d k 1 bilir e d.. .:a ırtab·li ler lar alabild'ğine yürüyorlar. Herifçi erı ıçın s re a ar so u a \' uşmanı :ı: ~ 1 r • Ma.,allah Anadoluda ınabııul çok aiım-
oğulları amma da yaman adamlar ha... " • 

Simdi İngilterede efkanumu- ı• • ı • 1 yollarmı açar ve Almanyayı ta kal - - Öyle birader Ölümden pervaları rahmış .. , 
miyeyi en ziyade meşgul n CJ 1 1 z er binden vurmamIZa yardım eder, yok. - Hemen Allah bir ifet vermesin. 

ed 1 ilk h l "Bundan maada yeni bir t..ıkım si- - Amin .. Bır tavla atalım mı?. en mese e, · ba arda baş ıya • - Perva da lif mı azızım. Herif _ Eh fcnıı olmaz. Vakit geçiririz. 
cag-ı beklenen Alman şark taarru A 16.hlarla düşmanı bazı sürprizler kar- saatli bombayı yutuyor. Gidip yesir 

da b km k ·· k .. d '" D Ve seslenirler: 
zu ile beraber, İngilterenin Av - vru paya ljISln ıra a mum un ur. e - oluyormuş, tam kumandanın lrarşısı-vamb bir ihraç yapmasak bile şura - - Oğlum, İsman... Su tavlıyı ce-

k k d O d na götürüp de ifadeslnı alırlarken rupaya as er çı arması ır. r u, dan buradan vuracag~ımız darbeler, tir bakayım. Ruslara ne dersin ha ... 
d h k ti · bombanın saati geliyor, patlıyor, ku· 

mensup bü ün za i er ve as er- tabillr ve kuvvetini dag~ ıtma"" mec - mlşler. 
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TAKViMDEN 
BiR YAPAAK 

Gazanfer 
Ülkesinden ilham 

Yazan: ULUNA'i 

1914 - 18 harbinin son senelerin-
de Konyada bulunuyordum O 

?.aman her yerde olduğu gibi orada 
da herkes salgın hastalık halinde "po
ker., illetine tutulmuştu. Evlerde, b 
!arda, bahçelerde toplananlar mas 
başından başka yerden z:evk alıtınz
\ardı. Bazan Konyanm sayfiyesi olan 
'Meram. bııltlarrna giderdfk. Zilmrüt 
ctlbi çayırlıkların aralarından sedef 
'\akı lar gıbl sular nkar, as1Tlılt pclıd 
ııjtaçlormm dallarında sincaplar kosu
sur. sık böltOrtlen cahıtklarından "ka
ra bukal" larm ıslıkları işitilir; tabiat 
böyle ebedi a$k ve hayat kftabrrım 
binlerce •ayralarnn ins8nlara Adeta 
7.ortıı açtp ~Xcıterirken klrn:oıe bu güıel
lfklerle m~mıt olmıva vakit bulamnr., 
herke!: masanm başına toplanır; 

- tlc as! 
- Bende ful! .• 
- Benimki kare. 
Diye çırpınır durur._ 
Bir gün Myle bir toplantıda kumar 

sl"vmlyen davctlil<!rden biri dayana
madı: 

- Yahu! Dedi Deli misiniz. divane 
misiniz? Su etr~fn tza bakın. Altın 
gibi güneş, limonata gibi rüzghr. Şu 
ıtüzei havadan istifade edip tatlı t t
lı yar<.'nhk ederek hoşça vakit geçi
receğinize. kaşlarınız çatılmış gözle
riniz kan çanağına dönmOş .. , Hepiniz 
burnunuzdnn soluyarak "Ah, ısu kar
sımdakinin panısmf nasıl alabilirim? .. 
rlive birbırlnizin canımı susamış g"bl 
<:aldırıyorsunuz... Brrakm şu davayı' 
Hayat yalnız hırs demek değildir!.. 

Bu haklı itiraz hiç. bir makcs bul
madl Kimse aldrrmı>dı HattA bun 
bir sinek vmltısı kadar bile chemm • 
vet verilmedi, 

DOnkü gazetede uzak şark muh -
rebc1erlne sahne olan Rangon'un bır 
ımı şehir haline geldllti yazılıyordu 
fkrde birde tayyare hücumlarlyle bom 
balanan şt'hir balkı. evlerini b:ırklan. 
nı: mallarını mülklerini terkedere 
ı;rkmıslar. J?itmlşlC>r ve ktmblllr nere
lere da~ılmısar ... Büvük mağazıı1arlv
le. s!nemıılarivle. insan dolu caddele
ri.ve icind<' havat uğuldıyan hu 'krıc 
o:ehre birdenbire bir öüm sükütu çök
milş .. , 

Sükut, tenhalık; dııjUora. oval r : 
derelere tepelere yakışrr, hatta şaır
lerc: 

Deryl ,.&kin kenlr tenhl ..• 
Bir samı • ü • sllklln fcillde ı'hra . 

Gıbi şiirler de ilham eder. FekRt 
bir şl'hir için bu agır silktit cehenm•· 
mi bir mıın:uırııdrr. Vaktiyle etılı::i m -
sallRrda. ahalisi taş kesilen "Gazanfer 
şahm ülkesi., ne benzer, Musibetten. 
bell'ıdan yalnız insanlar müteessir ol
muvorlar. bin ıhtimam ile. masrafl 
meydana getirilen güzel şehirlerin d 
bu 1\fettcn nasip amaları mukadder .• 

Bu tayyare gürilltUlf'l'i bu top t."IT

rakalart. bu bomba ıslıklan arasmd 
birisi ~ıkıp da: 

- Yahu deli misiniz? Divane mi l
nl:ı:? Şu etrafınıza bakın. Altın saclı 
ırtıneş. limonata gibi rüzgar. Şu giı
tel havadan istifade edip ~oşça vak t 
geclrecdinlze. kaslarmız çatılmış, g5z.. 
lc-rlnfz kan çanağlna dönmüş, birblrl
nızin canını almak için saldırıyor u
nuz. Nedir bu hırs? 

Dese bu haklı itiraz hiç bir makes 
bulmaz. Hatt!\ bunun bir sinek vızıl
tısı kadar bile sesi çlkmaz! 

İnsanlar böyledir. Cenette yaşarlar, 
cenentln kadrihi bilmezler, hem de 
!lstelik cenneti cehenneme çevirirler .• onanma veya ava uvve erme A k yapacagı~ mız baskınlar diışmanı ""Ştr Bir Alman ordusunu kıskıvrak çevir-. t b tl k s e r ,,.. mandan da. Capon da, orada bulunan-

.,~ lar da hapı yutuyorlarmış. 
ler bunu istiyor. Bütün millet bur edebilir. - Kimbilir. Onlar çevirdik diyor- •• • ••• • • • • • •• • •• •••• • • •• 
bunu bekliyor. ç 

1 
karmak "Hülisa önümüzde bizi bekliyen - Vay canına ... Fedai dedifin böy· lar, berikiler evirdik d:yorlar. Bir ŞEHiR TiYATROSU 

Şl"mdı'den İngil;., mecmuaların- birçok imk6nlar ve ihtimaller vardır. le işte... harran cilrradır rM;yor. Ne olacaksa 
~ b" d 01 h. ~ 1 d d'" b. KOMEDi ll:tSMI: Bu •l<tım ~ut 20,SO ıa da bu bahis üzerinde birçok mü. Bunlardan istifade etmek zamanı ar- - Amma ıra er.. ur mu ıç. o sa a şu unya ıru rahata ka- 0 K 8 g •e 8 u :ıc 8 8 

~~~~ lde~ene ~-~ ~~:;·~a~uii~b~oimibia~ıi1~:i~ikuimi~~ikieini·imii?T~:u~~: .. :.:::====== ===:·:·=·:·:·:·:·:·=·:·:·:·:·:·:·=·:·:·:·:·:·=·=·· 

~~~~::ı~~~'::e~::ı~: n~~iı1~ıa~~ tutunmağa muvaffak_ olduk. Birbiri 1 ~.,, n T , ,, ~ !· af"r·t!ttt:fflı I y k s o M E R - d ' leceği hakkında zengin resimler ardınca dalgalar halınde bava kuv - - ~ ~ !~ ~ ~ ! ~ -~ __! - arın a şam sinemasın a 
le süslü bir yazı neşretmiştir. Di- vetleri göndererek bu kesimlerde ha- -
yor ki: va fiıtünliiğil temin etmek suretiyle Y A L A N C 1 S A G 1 R L A R -

'1ncı1terenin teşebbüsfi eline al -
ması zamanı giın geçtikçe yaklaşıycr. 
Şimdiye kadar hep HiUcrin Ingllte
reyİ istila etmesi ihtimali üzerine ça 
hıbk. Şimdi de artık bizim Avrupa 
yı istill etmemiz imkinlarını düşüne 
biliriz. 

"'Hütdlmetfn ba hususta ne düşün
düğünü bilmiyoruz. Burada ileri süre 
ceğimf% fikirler tamamen phsi milta 
lWardan ibarettir. 

"'Normal dllşilncnler ekseriya Da -
nimarta, Holafıda veya şimali Frım
saya asker çıkarılabileceği kanaatin -
dedirler. F:lhakika çıktığımız yerler 
de fotikam almak. İngiltere için dai
mi tehlike teşkil eden liman, tayyare 
meydanı ve deniz üslerini elde bulun 
durmak herkesin isted:ği ıeydir. Fa
kat bu fikrin tatbikinde güçlükler ol 
duğunu söyLiyenler de haksız değil
lerdir. Banlar Almanyanm ihtiyat 
kuvvetlerinin en z:iyade Fransa, Ho
landa ve Daniınarkada bulunduğuna, 
burada ıahJlerin kunetle tahkim ~ 
4ildiğlni. Almanyarun A vrupada 
merkezi bir vaziyette bulanması sa
yesinde buralara sUratle yeni kuv
vetler getirebileceğini ileri sürüyor -
lar. Bu sebeple lngil!z deniz, hava ve 
kara kuvvetleri bu bölcede pek u 
manevra kabillyet.ini bala olacaklar • 
dır. - _,_,__., 

Bu.nanla beraber bu mahzurların -
dan dolayı Fransaya asker çıkarma 
fikrini bir kenara atmamalıdır. İşte 
size bir asker çıkarma plim: Farzc
diniz ki, aahıldc mııhtelü kesimlerde 

bunu becerebiliriz. Sonra donanma -
nm himayesinde işgal edeceğimiz bu 
limanlara külliyetli motörize kuvvet
ler çıkarabiliriz. 

Bunun arkasından akla celen ilk 
sual şudur: Mütemadi Alman hllcumu 
ıı.:arıtsmda karaya çıkan bu kuvvet -
ler ne kadar müddet mukavemet ede
bilir! er. Bunun cevabı şudur: Diğer 
sahi1lere başka kuvvetler çıkarmak 
suretiyle buradaki Alman tazyik ni 
hafifletmek mümkündür. Sahil boyu, 
ti Norveçten İspanyaya kadar uza -
nır. Muvakkaten yapılacak ve icabın 
da geri alınacak olan bu kuvvetler, 
Alman başkomutanlığını sah lin her 
tarafında tetik bulunm ya ve kuvvet 
bulundurmaya mecbur eder. Bu su -
retle bir ihraç noktasına fazla kuv -
vet sevkine imkln bırakmaz. 

"Kat'i ihraç yapılacak noktada ka. 
raya klfl miktarda asker, malzeme. 
makine ve saire çıkardıktan ııonra, tay 
yare himayesinde motörize kuvvetle
rimiz ileri harekete geçebilirler. Bu 
onlu Alman müdafaa hattının en za
yıf noktasını keşfederek yarmn hare
ketleri ile ileri hareketine devam e
der. Alman ordularını çevirir, yolla
n keser. Diğer bir noktad:rn ç•karı • 
lacak kuvvetlerle muayyen noktalar
da birleşir, 

"'Fransadan maada, karaya asker 
ı;rkarabileceğimlz noktalardan biri de 
İtalyadır. Afrikadaki kuvvetlerimiz 
bir etin krada çrkııcak bir fırsattan 
Iııtifade ~b!lirlet'. Balırım:ıı bu tak -
dirde ne olabilir? İtalyayı istill Ak -
denizi temizliyeceği için, bize deniz-

insanın işitmek duygusu pek kıy -1 pek çabuk meydana çıkmaktadır: 
metli<i!r •. içtimai işlerlmizde en zi- Kulağı işiden bir adamın lculatınm 
yade ışimıze yarayan bu duygumuz- yanında, hiç tahmin ebnediii, blr 
dur. Insamn en yüksek hassası olan gürültü olursa göz kapaklanru kırp
sö.z söylemek kudreti ancak İliitmek 
duygusiyle meydana çıkabılir. Söz 
söyliyecek yaşa gelmeden önce• işit
mek duygusunu kaybeden çocukl.ır 
dilsiz olurlar ... Sonradan da, düzgün 
söz söylemeyi temin edeıı yine işit
mek duygusudur. İşitmek duygusu 
azalınca insan sözunü kendi kendine 
kontrol edemez... Kekeme çocuklarm 
yüzde ellisi, işitmek duygularında bo· 
zukluk olan çocuklardır, derler .. Pe
pemelik, dığdığılık gibi, söz bozuk
lukları da yıne işıtmek duygusunun 
bozulmasindan ileri gelir... İşitmek 
duygusuna, duygulartmIZın cı:ı kıy -
metlisıdlr, diyenler çoktur •• 

Onun için, işitmek duygusunu büs 
bütün kaybolmuş gı"bı göstererek, 
kendisini sağır diye tanıtmak istiycn 
insanların bulunabileceğı hatıra giiç 
gelir ... Bununla beraber. bu dünyada 
yalancı sağır da bulunur, 

Kendisini hiç görmüyormuş gibi ta· 
nıtmak istiyen yalancı körlerin yala
nını meydana çıkaran iletler ôteden
berl bulunduğundan gôz beklmlerı 
yalancı körlerin yalanlarım çabuk 
meydana çıkarırlardı. Fakat. nkm 
vakitlere kadar, yalancı saftrlarm 
yalanını meydana çıkaran aletler ol
madığından kulak hekimleri yalancı 
safırlan anlaımkta giiçluk çekerler-
di .•• 

Şimdi yalancı ıağırlann yalanı da 

mıya mecbur olur. Kulağı işiten adam 
bu zaruri hareketten kendisini tuta
maz. Onun için kulaiının ititmedi
ğini iddia eden bir adamın yanında 
birdenbire bir gürültü yapınca o ya.
lanet adam gözlerini kırpar. yalanı 

meydana çıkar. 

Bir de, iki Jı:ulağı birden mavak\taı 
olarak, fakat gerçekten sağır eden bir 
alet vardır. o aletle muvakkat oh 
rak gerçekten ııaiır olan yalancı, ko
nuşurken sesini yükseltmeğe mecbur 
olur. Yalanı meydana çıkar. Halbu
ki gerçekten ve her vakit satır olan 
o aletle daha fazla sağır olmadıtı i· 
ı;in sesini her vakitldnden dyade ytik
seltmeı:. 

Bu ilet. yalnız bir kulafmın ltit
mediğini iddia edenlerin yalanını dıı 

meydana çıkarır. Alet sağlam kulait
nın yanına konulunca, öteki 'kulak cer 
çekten sağırsa, muayene edilen adam 
seııini ytibeltir. ÇünkU iki kulafr 
birden satır olmuı demektir. Yalancı 
oldutrı takdirde, satır oldutu~u iddia 
ettiği kulak, kendi sesin! iyi İ$lttiti 
için, konuşurken ııeaini yük:acltmci: 
lüzum görmez, 

Ondan dolayı, ba samanda yalancı 
sağD"lann iddiası fayda vennez .. 

Kulak mütehassISlannın ellerinde 
yalancıların yalanım meydana çıkara 

cak daha baııka aletler de vardır. 

"VlCKY BAUM,, un meshur romanından iktibas edilen ve 
BROADWA Y KRALiÇELERi, MUSlC _ HAL YILDIZLARI 

ve BALET HEYETLERiNİN iştlrakile 

MAUREEN O'HARA LUCİLL~ 
BALL • RALPH BELLAMY 

tarafından fevkalade biıı tarzda yaratılan 

DANS ve GENÇLİK 
Filmıni takdim ediyor. 

Bl"odway Gecelerinde Geçen Aşk ve Kı kandık Dram1 

~ ......................................... ~ 
Sanat ve A k Abidesi... 

Ağlatacak ... İhtişamile göz'er kamastıracak film .•• 
••ARABACININ KIZI" filminin Haile yıldızı 

H 1 L D E K R A H L 

KATHE DORSH HENNY PORTEİN 
Munzam Temsili 

ARTiST iZTiRABI 
Reii: c. w. PA B S T 

Bu perşembe akpmı GALA müsameresile 

Ş A R K sinemasında 
ti 



VAZİYET 
~SKERİ 

• 

J_A_sk_e_r_lik_i~şl_er_i_f 
1. Tum. Aakerlik daresindrn: 
ı - Konya ve Kı,.~ri aslrerlilc mrntaka 

X. lrıft bölıreaindeu ll2S, 325 dofumlu Oıti;vaı 
Jandarmalar. 

2~ Dıyarbakrr ukerlik mrrıtaka K. lıfı 
~lzesınden 825. 326, 327 dofumlu ihtiyat 
Jandarmalar• 

l:lfj'" Bastan 1 ıncide 

e~ Ingilizl~. Almanlar hesabına. 
ça!ıştıfı zannedilen bir fabrikayı bom 

3 - Erzurum asktrlık mrntaka K. lıfı blll· 
balamak istiyorlarsa Almanyada, bil- ııesinden S25, 326, 328, 329, 331), ve uı do-
bassa batı Alrnanyada bombalanacak fumlu ihtiyat ıandarmalan talım n terbiye 
Alman fabrikası mı kalmadı? Alınan- kasdile celp ve sevkedılcceklerdir. 

4 - Yukarıda ilAn olunan blllıreler halkın· 
yadaki fabrikaların daha iyi miıdaf.:ıa dan olup ta latanbulda yabancı ıubelerde 
edildikleri ıeklinde bir mütalaa bahis ka:ntlı mükelleflerin hemen kayıtlı oldukları 

yabancı •Ubelere müracaatları. 
mevzuu olamaz, Çünkü bütün müda- 5 - Mttrıcoot etmivenl.r hakkında kanuni 
faa tertibatına rağmen İngiliz tayya _ muamele yapıl.tcafr ilfo olunur. 
relerinin Batı Almanyada istedikleri * 

B~Yofhı J't'<li Askerlik şubesinden: 
yerleri istedikleri zam:m bombalaya- Pıyıde Tef. Rauf of. Emin Tozan Kadrkliy 
bildiklerini. biliyoruz. Bahusus lı:i. Al- (52091) iıı acele ıubcye muracaau. 

TAN 

İLE SABAH. öGLE ve AKŞAM 
manyada bir fabr.ika nekadar hava d-ı- * H k 
fi tertibatmı haizse Alman işgali al- Emnllnü yerli A•kcrlk 1ubealnderı: er yeme ten SOnra günde 3 defa mun}azaman dişlerinizi fırçalaytnt2 

da Al h b 1 b
. 2/629 P. Asteğ. Ali Rıza of l Hakkı 319 

tm ve manya csa ına ça ışan ır (U94ı), 2/644 P. Attın. Ahmet oilu Hal<kr 

9 - 3 - 942 1, ............................... , 
Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi llônlara 

9 Marttan 15 Marta Kadar l\luhtelif Hatlara 
Kalkacak Vapurların İsimleri ve Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmft hatbna 

1\1 udanya hattına 

'3•ncffrm• hattına 

Pazartesi postası yapılmıy:ıcnktır. 
Perşembe 17.00 de Kadeş Galata nhtnnmdan 

Cumartesi 18.000 de Anafarta Sirkeci rıhtrmın
dan. Bu posta fneboluya kııdar gidecektir. 
fş'arı ahire kadar posta yapılmıyacaktll'. 

Pazartesi, Sair 9,50, Cnrşamba, Perşembe ve 
Cuma 16.00 da Trak, Cumartesi 14.00 de Ma
rakaz ve Pazar 9,50 de Trak Galııta rıhtımın
dan. 

Fransız fabrikasında da ayni hava da- 326 (41084 ), 4/148 Top. Atfın. Ismaıl oflu 
f rtiba b 1 • d !A. Hamdi 316 (23924) 4/27ı Top Atim. Os '1mm••·----------· l ı tc t:ı u unmısı ıcabe er. O hal ma!' oflu Sabit 326 (42046), 4/J40 Top , ...._ ... &3••••••••••••••••••• .. 
de yuzlerce zavallı Fransızm ölümü- Atgm. Emin otlu A.. Nul aııı (Sı205), 9/103 ·• i<anıblga hattına 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 de Mara
kaz Galata nhtımından aynca Cumartesi 20,00 
de Bartın Tophane rıhtanmdan. 

Salr 19.00 da Bartın Cuma 19.00 da Antalya 
Tophane rıhtımından. ne aebcp olan bu hadise sırf bir Fran s. 6 ML Me. Ahmeı ol!lu _Yusuf 299 (318·2J), I 

9/180 S 8 Ml Me. Hılmı oflu n. Tevfık 300 
sız fabrikasını bombardıman etmek (318-4) .Bu aubaylano acele olarak ıubeyc 
hevesinden mi ileri gelmiştir? ıelmclrn. 1 

Bıı meselenin maksat ve mlnasmı 

daha iyi anlıyabilmek içln harbin bida MU .. JDE 
yetindcnberi ynhut İngiliz hava filo- J : - ' TÜTÜN 

Sabırsızlıkla beklediğiniz 

• 

1 L A N 

ve İÇKİ BA YiLERiNE 
lmroz hattına 

\ 

Salı 9.00 da Antalya Tophane rıhtmımdan. 

Çarşamba 12.00 de Kemal Cumartesi 12.00 de 
Mersin Sirkeci rıhtmımdan. 1 

l\yvahk h•tbna 

zmlr Birinci Sürat - Pazar 13.00 te İzmir Galata nhUmından. BU 
posta gidiş ve dönüste Gelibolu ve Çanakka
leye uğrıyacaktır. 

larınm maksada elverişli bir kuvvete 
eriştikleri zamandanberi bu kuvvetle
rin muayyen br maksat uturunda na
gıl sevk ve idare edildiklerini biraz 
tetkik etmek lizmıdır, 

BEL FAM 
ikılrlnl BUGÜNDEN itibaren 

Sayın halkımtzın hizmet ve isti
fadelerine arzetmekle şeref du
yarız. Her yerde arayınrz. İstan
bul umum satış yeri: Bahçekapı 
Meydancık Vakt! han caddesi 

9.3.1942 Akşamında Elinizde Bulunan TÜTÜN ve iÇKi N o T: Vapur aeferlerl ha!kın:. her tDrlO malOmat •talltda 

İngiliz açık tehirlerin.in, Alman ba
va kııvvetleri tar:ıfından nasıl ağır bir 
bombardımana manız kald klannı ve 
bu bombardunanların sivil meskenler 
de yaptığı yüksek tahıibr.ttan başka o
tuz kırk bin sivil insanın ölümüne ve 
yaralanmasına da sebep olduklarını hi 
Jiyonız... Ölülerinin başlarında ıstırap 
teken halkın feryatlan arasında İn -
giltercden Alınanyaya uçan İngiliz 
tayyareleri. buna rağmen Alrnaıı şehir 
Jeri üstünde yine yalnız ukcri hedef 
lcre ve fabrikalara tanrruz etmekte de 
vam ettiler. Hatta o kadar yola kate
derek vardıkları hedeflerin üstünde 
6tsli ve bulutlu hava eartlarıyle kar • ı 
şılaşmc:a sivil halka zarar gelmeme-ıi 
ıçin bir tek bomba atmadan yine İn
giltereye dönen İngiliz tayyarecileri
nin hikbelerini biliyoruz. İşte ba tay 
yarccilerin Fransız halkına bır kin 
besliyerck bu kini teskin için bu işi 
kasden yaptıklanru düşünmek hata
dır. Vwyet ıöy1e mütalaa edılebilir. 
Onlar, nasıl kendi intikam hislerini 
feda etmişler ve Alman şehirleri üze-1 
rine geldikleri zaman nasıl yalnız as
keri hedefleri bombardıman etmişler 
se, bu sefer de Paris üzerinde aynl ga 
ycyi hedef tntmıış ve bombalannı ora 
dak:i hedeflerin üzerine, merhamet •e 
muhabbet hislerini yenerek bırakınış
Jardır. Pariste ölen FranStzlar, mil
yonlarca yurttaşlannın esaretten kur
tuluşuna doğru atılmıı yeni bir adı -
mın kurbanlarıdır. Bu k""llrbanla.rm ma 
tcınini Fransız milleti tutarken bu M 
discnin tetkik TC tahlili de Almaıı 

Mevcutlarınızı Bir Beyanname İle 48 Saat Zarfında telefon numuaıan yazılı acenıe•erımızden öğrenııeblllr· 
Galata Baı Acentell§I - Galata nhtımı, Limanlar Umunı 

En Yakın İnhisarlar İdaresine Bi~dlriniz. 1 Gaıaıa şube ~ - ~:1:~;1 ~~:t1!11n:!n:~~:d~an 42362 

... No, 17 Süleyman Hürbaş, 1 

Relallğl blnaSI altında 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLüGü Sirkeci .. ,. - Sirkeci. Yolcu Salonu 

40133 
22740 

.... :!!_ ~--c.. .......................... .. 
Trakya Bölgesi Mahrukat Aianhğı 

Yapmak İstiyenlerin Dikkat Nazarına 

Türkiye Kömür Satış ve 
Tevzii Müessesesinden 

Müessesemiz namına Trakyamn muhtelif şehirle
rinde halka ve resmi dairelere toptan ve perakende 
muhtelif cins kömürlerin satışını yapmak ve bu mak
satla depolar açmak üzere bir mahrukat ajanı intihap 
olunacaktır. 

Talip olanların: 

Şartnameyi görmek ve teklifte bulunmak üzere 
16.3.!942 pazartesi günü saat 15 e kadar Ankarada 
müessese merkezine müracaat etmeleri ilan olunur. 

''9576" "3014" 
milletine düşecektir. 

Binaenaleyh lnPitore, kuvTetlilere '•••••m••••••••••••••••••••••' 
karşı bir ıey y3pamadıimdan, hmcmı 

F i K R i T. KAR D E Ş 
Otomobll ve Makinist Okulu 

Bomcntl Tramvay Ourajil Karşısı - Telefon : 80259 
11 Mart 942 de aç!lacak yeni devreye iştirak edinız. 
Bu devreden sonra okul, Hazirandan Eyl(lle kadnr 
yaz tatili yapacaktır, Bu makine devrinde motör 
bilgisine ve otomobil kullanmasına yabancı kalma
y.nız. Henüz bir meslek tutmadmızsa; otomobilcilik
teıı daha çabuk elde edilenini bulamnxsmız Vakit 
kaybetmeyiniz. Tallmntnamemizi isteymız. Adresi
nize gönderelim. 

. , -. Deniz ·:Levaı;ıni Satınalma ·Komisyonu . İ1an1arı · · 
...... ---·-. ,. . . .. ... . ' -
1 - Tahınln olunan mecmu bedeli 30,100 lira olan 50,000 kilo zey

tin tanesinin 16 Mart 942 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksilt-
mesi yapılncakfır. 

1 
2 - İlk teminatı 2257 lira 50 kuruş olup şartnamesi her gün mesai 

saatleri dahilinde komisyondnn 151 kuruş bedel mukabilinde alınabilir, 
3 - lsteklılerin kanuna uygun şekilde tanzim edecekleri kapalı tek- ı I 

lif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme-

~ ~~ 1 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' ~ 
~ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ ... -zayıflardan çıkarıyor, demek doğru O

lamaz. Bu, İngllterenin, mağliibiyetle 
rin aClSlm Fransız hallı:ma ödetmek 
istediği mıinaııma da gelmez Sadece 
İngiltercnhı. takip ettiği harP siyas-:
tmln neticesine doğru yavaş yavaş yü
rumekte devam etmek i.atc.dlğine bir 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan ~ -Dr. Gasson diyor ki: ---"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik : 

delildir. 
lngiln hava natırmın birkaç ıün eY 

'\"el neşredilen beyanauna ıöre, Pa -
ris bombnrdımaruru ele alarak bu si
yasetin a:eçen sene lnımı: şehirlerinin 
maruz kaldığı felaketleri ılmdi Alman 
ı;ehirlerine ödetmek ııeklinde tecelli 
ed~ccğitıi düşünmek de doil"D ola -
maı:. lnglliz harp siyaset.inin ana hat
tı, Alman milletine İngllterenin mü -
tecaviz dciil sadece miıdafaa vaziye-

,Moloz Taşı Ah acal 
1 - Tnhmin olunan bedeli 144,000 Urndan ibaret 24,000 M. 3 moloz 

taşmm kapalı zarfla eksiltmesi 20 Mart 942 Cuma günü saat 16 da İzmlt
te Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılncaktır. 

2 - .Mu\•akkat tcmin:ıtı 8450 liradır.Bu işe alt fenni ve husus1 §tırt
name her gun komisyonda göriılebilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 saytlı kanunun istediği 
ticaret vesikalarını ve ayrıca mahalli emniyet miidürlüklerindcn elacak
ları ehliyet vesikalarını ve yukarrla mikdarl yazılı temin tlariylc bir
likte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve sar.ttcn tam bir 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. (2940) 

::~~~:ı:~ğ~::n ı:1 ;:;k 01v: Selimiye Tümen Askerlik Dairesinden 
duğa harp yalnız Alman hük.lmet.i.ne 
karırdır. 

Dairemlxe bağll yabancı Kadıköy, Kartal, Adalar, Şile şubelerinde 
yabancı kayıtlı bulunan 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 doğumlu jandar
ma erntı talim içln siHl.h altına alınncaklanndan acele kayıtlı bulunduk
lan yabancı askerlik şubelerine ikamet kağıdı ve nüfus cüzdanlariylc be
raber b:tŞ vurmalart ve bu Wnm celp yerine kaim oldu(;unun blllnme
sini ve davete icabet etmlyenler hakkında askerlik kanununun madde! 
mahsusasmın tatbik edHeceğinln bilinmesi, (2418 - 3122) 

Birıaenaleyh artık Alman ha-ra kuv 
vetleri derecesine yükselmiş olan İn _ 
gıliz hava lı:uvvetleıinin yakın taarruz 
larınm, Alman sivil halkına ve sivil 
meskenlerine karşı değil, yine askeri 
tesisata, fabrikalara, tersanelere, istas 
yonlara, fakat evvelkilet"den daha şid 
<letli ve devamlı olarak inldşaf etme- , mı•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııt•llllmllll' 
sini beklemek llzımc1.ır. :i • • • -

İngiltere bu suretle hem takip ettifi -~ 1 D E A L B U R o _ =~ 
prensipten aYTılmamıı olacak. hem de 

Ruslara yardım husasunda eflı:Arıuma - y lk O k G SSQN mıyede günden süne artan arzuyu en- ı azan: tısat o toru -,A 1 
direkt bir şekifdc tatmin için Rusya 
cephesine malzeme yetiştiren Alınan 
sanaynni sistemli bir surette tahrip 1 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak = 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,. 1 

ctmiye çahpcaktır. 
======= i 

Türk Diş Tabipleri 
Safıf geri: TAN l stanbul. 

Cemiyeti Fiyah 50 Kuruş -
1 

Pro!. Khmı Bsat Dnorirııln on !rlhw -
:n•~tnberi ,,.ııtrfl tril7Gk blrmetler dolayı. 
aıyle k~islrıe lllr defa ola•ak daimi HODO<'tt 
baıke llavarıımn Yerilmesine karar wrilmlt
t r. YaprJan heyeti idare intihabında cemiyet 
relslıj!ıne Pruf. Ziya Cemal B. Aksoy 2 11ci 
r ıslıfe Doçent Feyzullah Dofnıcr; ilmt r9'H)r 
t rluge ProL Suat Iamall Gurk.,,, nmuml lı.i
tıplı •e Kemal Ytıce, muavlnlıfine Halil Hasan 
Vezrıedarlrıfa Nihat iffet Berk, ıdare ınCldur
J iline HulOp Ayas ve mecıınıa mtlclOrlG.filne 

'- nn•ım•rınmnııaml'C\Znırm1111nıııı 

Neriman Buratt secmiılerdlr, 

l'ENI .NEŞRU!AT: 

MILLI TUVJM - JIUJI .. •rftıl ftlıt 
•• badl&de.ri .eııır ıtıoDne ıı..,.scuı .. ıur. !lıq 
dan beıh nna .. r'l7cal. Atalar ıı6atımıı 

ıre dartı ... -11-1 lıa'ridu. Ntıp.._ ~ 

da HDaıtltablat aıatbaa..U. 

• KOYE DOGRU - Fikir .e lı mec:mvaardtr. 
f<öyc ait ekonor , idııre, terbiye, uttı~. ha· 
~ ndırlık ıı]eri.nden bahıcdcr. 4 l lııc:i sayra la 
unbulda neıredimlıtir. • PEN n TEXNlK - Unftnfte ıt!tahui 
tarafmdan M ihıdl UYISf cıkanlmıttn'. Ba 
HY1d• Profullr Ed. Pareıu'rn TOrlı:f7enın 
Jcoloıilc tarihi J"lldular Evreni, etrfr mu'e1ul 
ıl•, fen müntuiplcrini aUltadu eden dijer bir 
ı;olı kıymetli yarılar vardır. 

-,ı 
Dr. Hafız Cemal 
(İç iŞLERi MÜTEHASSISr) 

iç h•stalıkları mOteha ... 
İstanbul. Divanyolu No 104 

TPl. 22s9s • Bronsitlere ,__ '·----- KATRAN HAKKI EKREM 

- -: etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde : - -müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu : 
: kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, E - -a Fiyatı 50 Kuruş s 
'111111111111111nm m111111111111111111111111111111.ı 11111n 1111111111 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: l ~ 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Liro 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zlra.ııt B•nkasında kumbaralı ve lhba1'91% tasarruf h ... pla"nda en u !o 
llraa.I bı.tlunanlara aıınede 4 defa çekilecek kur'ı ile apl,lıdak.1 pllna g& 

( re ikramiye dallıblacaktır. I ... 
4 ~det 1,000 Llrahlr 4,000 Lira 
4 • &00 

,. 
2,000 • 

4 .. ~50 • 1.000 • 
40 .. 100 .. 4,000 • 

100 • 50 "' 5.000 " 
120 • 40 - 4,800 • 
160 • 20 • 8..200 '• 

DiKKAT: Hesaplarfndakl pıralu bir sene içinde 150 !iradın ••altı dOtml 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaalyte verllacektlr. Kur'ahr 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnı:le çekilecektir, 

TÜRKiYE iŞ BA.NKASI 
Küçük Tas:ırruf Hesaplan 1942 İkramiye Pi&µ 

Ke~ideler: 2 Şubat. 4 Mayı1. 3 Aıtustos. 2 tkıncıteşri:D 
tarihlerinde vaprhr. 

~942 lkramiyelerı 
l adet 2000 Uralık-2000,- Lira 

1 
40 adet 100 Urallk-4000.- Ura • • 1000 • -3000- • 50 2 750 -1&00.- • 50 • -2500..- • • • • • • 500 • -1500- • 200 - u • -sooo,- • 

ı o 25( --:z500- . 200 . 10 • -2000- . .. 
. .. , . ~ 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyetı ile münakit mukavelena 

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihh kanunla tasdik 
P.dilmiştir. (24/6/193~ tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

ı 0.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISffi, KIBRIS. YUNANiSTAN, ffiAN, IRAK 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMlı.NYA, YUNANIS'f \N, SURTYE 

LÜBNAN. Filyallen ve bütun Oünva .ı. A.centa ve 
Muh;ıbirlerı v::ırdır 

Der oevı Banka 1\-luamelelc-r yapat 
flesabı ~ari ve mevduat hesaplan kii" h. 
ricarr krediler ve veıııaikli krediler I<• dı . 
rürkivf' ve Ecnebi menilekctler ü~l·nne keşide 
ıslror' -.u. 
Bor• emirleri. 
B~· m ve tabvı1it altın Vf' f'~ıtna 
· .edat tahsilatı ve <1RiTe. 

üzerine avam. 

l!:nyüksek emruyeı ~artlarlllJ haiz kiralıls 
Kasalar Servisı varda . 

senedaı 

Piyasanın M müsaıt ~arttariyle (Kumbaralı 

Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır, 

Sahip ve neşriyat müdür~ Halil LQtfi Dördüncü 

Gazetecilik ve ne~yat T. L. Ş. TAN matbaası 


