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Yazan: SADRI ERTEM p APA oa lldnd PJ &m PJyerlD 
balen olUfwıwı yıldöntımll 

mlUiuebeUle dllnya milletleri.De bltap 
etq. Papa milletleri ını1h için birle,· 
llleje, eafduyuya davet etU. 
Papanın Vatlkan .radyoııunclau .din. 
~ afllidal"llU dolapia llfllll yllkılellr. 

lrea lflb.lrler cökten yapa bomba 
matanatı altında dtlmdöz. oluyor. Top. 
rak altmckıa flfluran barut huzmeleri 
tWOnde tarlalar, kaldırunlar havaya 
4lolnı fllkınJ'or. 1..- otlu apfıdaa 
J'Ukaıva. yııkardaa aptıya savrulan 
kopm111 kol, bacak, rövde, kafatası, 
kaa pıbtmı ballnde rllzPra kal'JflYOr. 
s.t' kalanlar alcdlan perlfaıı, buta, 
alU bir •llrll baUnde ölüm beklemek· 
tedlrler. Bayle biranda Papa 90.lbteo 
babsecllyor. 

Onan göıterdlfl u1ıılc ne güzel, la. 
kat tio Dfku klm göreblllr, hangi göz 
kapın, lhtlrasm, ve harabenin llstüste 
71ktıtı karanlık duvarlarmı qarak 
eulb oemıetlnJ eeyredeblllr f 

Baact nala oaun aazlbt."i11ne tutula • 
rak llöm. ee.falet, açlıktan kurtula
bilir t Papa möyledlklerlnln &11çlDl'tL 
lltl IUral ediyor. VaUkaam mermer 
danrlan anamdan k&kıatı eeyıeclen 
Papa llq"ldsyon kurba.nlarıauı, ebll. 
Mllp mobarlplerlllln ceeetleri tıstb. 
de IMıtert bir aldın beykell gibi konu· 
IQyor, oaaa ılık. insan kalbinden oı. 
kaa llÖderl samyonmı Vatlkanm du. 
Tarlan araamda kalacak befelt bir 
laDUdea lıafka bir fey olmıyacaktır. 

Tanklar, tanareler, su clalplan. 
blokbavzlar AJ'UIDda ,ediaeıı ba seıe 
bmbarlplere 'harp aileyi mahvediyor" 
diyor. Sulh leblne tek deW de budur. 

Vatlkan kB4) uır dllnyada harpleri 
lfare etU f Kaç Ull' lnlalllan yüz. 

leıte •yaralc atete attı. Der barp, 
laer anıdıklık muluıkemeat aileyi yı • 
kaa, talırlp edea, köldlnden kurutan 
lılr selafnll. Fakat bllytlk lbtı.ra.m 
lalbile 'iler :fUdr boyınıau etmekte, 

- Oma edici deUUn dlll tutulmakta • 
tir. 

Nitekim Vatlkanm idare ett1t1 eh. 
la..up ile.ferleri ~ aym ılık lllz.Jer, 
•1111 lteprt iddialar llert .UrlllmlltUl. 
~ lbtlraaı kamçılayan rllzPrla
._ rublan •nhtı zamanlarda akıl, 
~ beteri blsler birer, budala 
'1lr. korkak, birer dlll tutuJmae mab 
1'lr laaUil alır. 
~ftUpanm aflnında katollk klU8e.. 

..... Myllıt lbtlruı dalplaadıtı •. 

..... tam 180 yd akıl, blkmet, IRJB.. 

llılaıa maJıkam oldu. Çtbıktt Sea PL 
hrla lıaleftert Binde giden kara yola 
~ lıü eedıeye tatulmatlar ft 

~ :.D:a~~ '-tka 
4Yıapaiun " yakın Aayamn e.te... 

ille ı-lclea lılr dua kubbeBI kurmak 
~ Mum emellerlll 8.ltllnde bir e. 
~ _ 'lındl Va tıkan artık ba lbtl. 
-._....... uynlmak lmkAnmı bal • 

-.: Deva.au 1 Dd -~ -

Kahraman 
askerle rımiz 
geçerken ve 
Hctva Subayı 
üsteğmen 

Ahmet Ak
baş nutuk 
söylerken 

Rauf Orbay 
Çlrçll ile rellkası. 
aa ziyafet verdi 

Londra, 115 (A.A.) - TUrkJye bO. 
yük elcisi Rauf Orbay, dUn bay ve 
bayan Çörçll ,erefine bir öğle yemett 
verml§Ur. Yemek, gayri reamt olmut 
nutuk aöylenmeml§Ur • 

Davetliler arasmda Hl.ncllatan nazı. 
n ile bayan Amerl, tııtlhba.rat nazın 
Brenden Bracken, İngllterentn eeld 
TUrklye bUytlk elçisi Peraı Loren Ye 

Ledl Loreıı, Protokol ıefl sır Jobn 
Manck ve hariciye nazırlığı dalmt ııek 
reteri mr Aleksander Kadoganm reft. 
kuı Ledl The<ıdesla bulUlluyordu 

N evyork T aymİ• gaseteai 
diyor ki: 

Almanya941 
senesinde 

Blylll ltlr bnat 
kaçırdı 

Nevyork, 115 (A.A.) - Bapıakale. 

sinde Almanlann ilkbahar taarruzu 
nu tetkik eden Nevyork Taymle gaze. 
test 1941 .eeneslnde Almanyanm önll· 
ne açılan yolun nlıbeten kolay oldu • 
ğunu c;UnkU o zaman tarataızlarm 

henllz tetik üzerinde bulunmadıkla 
rmı ve Alman dllşmanlannm da iyice 
hazırlanml§ olmadıklarm.ı yazmakta
dır. Bu sene Lle Almanyanm qrp · 
aında Rusya bulunmaktadır. Bu ltl • 
bari& Almanya yeni bir strateji. kul. 
lanmak zonındadır. 

Ekudtur'da 
bir sarsıntı · 

Bir ,ebrla yansı 
yok olda 

Klto, 115 (A.A.) - EkUator: 
lkt dakika stıren bir yer depremi. 

perfembe gUııU Guayakll ,ehrlnln bir 
kısmmı harap etmlftlr. lllc haberlere 
g~re. ytız kadar mn ve yaralı oldufu 
tahmin edilmelrtedir. Yıkılan bU1alar 
araaıııda Blrle,tk Amerika kouolOfl,. 
tuğu, oteller, bankalar veaair birçok 
bina vardır. 

Guayakll yakmmda Kllalıro fehrl 
kısmen yokolmU§tur. Fakat . taUU&t 
almamamlftJI'. 

Kitoya plen ba.fk& b&bertere g6re 
Esmeralda febrl de kJllm.en harap ol,. 
muttur. Guayakfl ve civar bölreıerte 
muvaala keırllmlftlr. Yer depremi 
Greenvtç saat ayan ile UdY1 cm bet 
geçe olmU§tur. 

inQiliz tebliği 
Kalllre, u (AA.) - Ortq&rk İn· 

g1llz umum! karargt.hmm teblllt: 
Şlmal kesiminde devriyelerimiz bir 

dllşman mevziine bllcum ederek ka. 
yıplar verdlrmlılerdlr. Cephenin dl • 
ğer kısnnlarmda ılddetu devrile Jıa.. 
.reketıori olmUfblre_/ - ~-

Bagla bava şeblt·I 
lerl•lzl andık 

Fatlbte Tanare Parllıada aatalllar 
ıırıeadl, geçit reımı yapddı 

Tayyare .ehilleri İçin bugün saat 14 te Fatihteki 
tayycae parkında bir ihtilal yapılmutır. Mercuim komu. 
tanı hava şehitlerini ue bütün şehitleri aelamlamağa da. 
vet eden kua #ıitabeıile mera.ime başlamu. müteakiben 
borazan tarafından verilen bir ti İfaretile abide etrafın. 
da toplanan cukeri kıtalar ve okullar talebeıi ıelam vazi. 
yeti almulardır. 

Bu emıada Beyazıt, Galaata kulele-
rinde resmt huswd mlleııaeeelerd1!. 

deniz vasıtalarında bUtUn bayraklar 
yanya indlrUmtı. gemi ve tabı1kalar 
dlldllklerlııl çalmI§lardır. 

BUtUn vesaiti nakliye n halk 01 • 

duklan yerde durarak aaygı vaztte. 
siD1 yapmlflardır. 

lktncı bir t1 lpretinden sonra ee· 
l&m vulyetıne nihayet verflmlf, ya. 
nya indirilen bayraklar ~r 19r • 
lerlne geUrilmişt1r • 

Bundan 80nra ordu namma Gırtef. 

Sovyet tebliği 

150tank 
tahrip 
ettik 

Alman tebllll 

Alman 
kuvvetleri 

Kerç 
yakınında 

Rus 
/( uvveiterinin 

tahlıyesi 
başladı 

---0--

Vollıol kaimimle Ru.lar , 
3500 ölü verdiler 

1 
men Ahmet A.k4baş, heyecanlı bir bl-

"-r--~---------~~ tabede bulunarak, kahraman phit 
' , tayyarectıerlmizln uı.z hatıralarmı Leningrad 

cephesinde 
de ilerliyoruz 

Amerikan 
harp gemileri 

Japon 
filosunu 
arıyor 

-
Japonların 

gen.iden 
harekete 

• 
geçmeıerı 

bek, eniyor 
Mercan deniz: muharebuin 
de yaralanan Amerikalılar 
bir Auuıtralya limanına 

çıkarddılar 

LoncJra. 115 (A.A.) - Brltanova 
ajanıwım deniz muhablrı Mercan de· 
nlsinde ufradıkl&rı bozgundan .sonra 
Japon gemllerile lıentız temasa &'f!Çl. 
lememif olduğunu yazm&ktadır. Ja. 
pon tllOIJU bulununcaya kadar bir 
mllddet daha geçeeekt.ır. Bununla 
beraber Japonların yeniden harekete 
geçmeleri beklenilmektedir. KUtte • 
tiklerin ketlf tayyareleri mUteyaklaz 
bulunmaktadırlar. 

**• UDon, 15 ( A.A.) - Bfdneyden 
bDdlrildtğne göre Jıılercaıı dentm mu· 
harebestnln ilk yaraldan blr Avu.tral 
)'& limanında karaya çıkarılml§ ve 
huta.nelere aevkedtlmlıUr • 

Alman tayyareleri 
ıımaı llaraa 
aç dl lana da 

Bir Amerikan 
kruvazöriyie 
Bir niuhrip 
batırdılar 

Berlln, U (A.A.) - Alman teblt
flnden: 

Al!naD hava kuvvettert, dün bir 
Amerikan mo.wıa kartı flma.l burnu 
De Spitzberg &raamda yaptıklan blr 
avq emıamıda Penaacoıa sınıfın • 
dan 9100 toııllA.toluk bir kruvazörle 
ayrıca bir muhribi batırmıoJardır. 

Bundan bqka 3000 tonn&toluk bir 
buz kıran gemi lle 2000 l4aUttoluk 
bir Uamt gemlal tahrip edflmlft1r. 
10 bin taillAtoluk bacmtnde btr )'Ok 
pmJG o kadar flddetll btr Ja.bet al
lmfbr Jrl provumdan pupuma ka. 
dar 1,lıDIDlftır, -

a.nmııtır, Hava kurumu namına ba • 
yan Huene, Dgaz, f6hlr mecU& na· 
mma Cemalettin Fazıl, tlDlvenrtte 
n&mma da Avni birer hitabede bulu. 
narak Hava ıehlUerfmlzln kahraman 
Jıklarmı anlatmlflardır. 

Hitabeden 11011ra auzıka mat.n ha. 
nJ.an çalmq ve blr mangıı. aanr ta
ratmdan havaya Uç defa at'ef edil· 
mı,tır. Ablde19 çeJellkler konulduk
tan n resmlgeçitten 80nra merutme 
.an verilm1ftlr. 

Saat H le 115 arumda bCltQn Tllr. 
kiye hutblt1&n dabJllncle blçblr han. 
taallyeU olm&mqtrr. 

Malta da 
15000 hına 

tahrip 
edilmiş I 

Ada ~rinde ıimdiye 
kadar 

5 15 tayyare dUşUrUldU 
Malta, 15 (A. A.) - Dlln de a.. 

daya hava alanlan ya.pılıruftır. 
Bu almıla.r ~mıasmda ti bomba. ve 

_.- DeTBDU ı ad sayfada 

Son 
Durum 

r ... : BiR MUHARRiR c =E•J!:RE bir g6a ata. 

Puiftkte: Memm deniz 11&Yafl" 
nm ~ ~bul kaldı. Bir in 
gillz guetesinla denlzclllk maha: 
biri, oracJa bllyttk kuvvetler kaJ. 
beden Japonlıum Hind den.izi ve 
anavataa ftlolarmclan Mr lmmmı 
ayırmak 7MUDda kaldıklarmı ,... 
ayor. Fabt A'VllstralfadM gelen 
resmi haberler btisbütttn INa§bdır. 

1 Bn bllytlk ada • kıtanm ıimal do 
ğasuncla naz& bir durum peytk 
olmat. ılaponlann ud bir hareket 
yapmalanndan korkuJayor. Eter 
Mercan denizi •vafl Japonlar loin 
btlyllk bir kayıpla netieelenmlı 
olsaydı AVU5tralya 1IZ1lll mtlddet 
bö1Je bir endleecJen kurtularcla. 
İki iaratm iddialan ve tekzipleri 
ortumcta bu •vapn akıbeti m~ 
hat kalmştır. 

Akdeabde: Maltamn slst.ematik 
bombardımanmdan hqka ortada 
kayda eleler bir hareket KÖl'lll 
mHyor. Mtltt.ftlderln flmall Aİ 
rikada bilytlk bir tM.mna hazır. 

Dmea civarında 
·Almanlar 4000 ili 

verdiler 
Londra, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Haıitof bö!gcsindc, Timoçcnko

nun taamızu bütün şiddetiyle de
vam ediyor. Stratejik ehemmiyeti 
.haiL bit' kÖYÜ ~teden Ruslar. 
ilerilemeie devam ediyorlar. 

Almanlar acele ricatleri ~ 
anıda teçhintlamu btra.kıyorlar. 
Alnwı h&tlan zırhlı Rus kuvvet• 
leri tarafındeıı dellmniltir. Bu 
muharebelerde 150 Alman tankı 
ile 300 kadar motörlil vuıtanm 
talır.ip veya haaara uğrat.ıldığı alSy 
le:ımektedir. 

İki Rus tayyare teteöU!U yap. 
tıkJsrı A.nI bir akm eansmnda 30 
Alman tayyared tahrip eylemiş • 
lerdir. Buna karşı koymağa çalı
~an 15 Alınan tayyaresi pl.iıSkür • 
tülmilş ve beşi dilşüriilmüştür. 

Moskova ra.dyosu, Leningrad 
... Df:vamı Z Del •yf1141B 

hesapla mtl~ftlder günde 5 • 8 
gemi kaybetmektedirler. Ameri_ 
kanın denb inşaat sistemi bandsıa 
böyle 83 günde bir gemi yapabl· 
leeeAtnt lJb etti. lngillzlerle ben 
her bu mtldde& sarfmda 2 gemi in: 
ta edileblleceibıl ganetmek mum. 
kllndUr. Halbuki müttefiklerin 83 
gilnde kaybetmekte oldaldan ge_ 
mi adedi dört ytlzle- bet ytlz ara· 
&mda oJdaiuna göre bu lnpatm 
Atlantikte'Id ıdyanlan telilJ et 
mesln.e imkAn yoktur. • 

Doğa cephesinde: Almanlar 
K~ meydan mabarebeeini ka· 
zandıJu. Banu ötdıi taraf da giz_ 
lnnlyor. Fakat btlytlk taarruzun 
tam mlnaslyle baş.layıp ba§lama· 
dığı tefsire tabi bir mesele halini 
aldı. Ne ohına ol'AID Mancester 
Cluardlyan gibi btiytlk bir tngfllz 
gazetesi bile dola cephesinde Al. 
man ord11SU11an -.bip olduğu ha· 
rllmlide ilstilDHlğtl ,.e kazandığl 
mavaffakıyptlerl itiraf etmekten 
kendini alamıyor. Harkof lb.erlne 
Tbnoçenko ordulannm yaptığı ta 
arrman netJeeei henüz belli ol· 
mamsPır. Askeri mötaha...•mlan 
nm ini hareketi prensip baknnm· 
ciaa dopu bahıyorlar. Sovyet by. 
naklan taarruzun ~Uıtipni ha 
ber vermektedirler. Burada d; 
nedeeyf beldemeden doğ eephesf. 
nJa mnami durumu hakkında bir 
btlldbn 9ÜıÖI olmak mllnddbı de 
iı1dir. -

Bbee blytik . A1-n taamau 

luulıldan riva1etl ~ Meftlmln 
geçmiş olmMIDa ıaimen bam ta· 
arraz haıeketlerinin mtlmktln ola 
blJeneil söyleniyor. • 

A.tludfkte: fnlfflsJertn Ye AJne
rtblıJarm KellİI ö~e gemi b. 
19Jan d4Wlllll .,.._ On.lama 

ı.tlamumt1ır. Btlth bu lnnidda. 
1111lar, fırtmac1an evvel denizin 
)'tldnde ~ lııe-~eri andı_ 
nror. 

Şark cephesinde bir Atman topa 
atet edf7or 

..... u (4.A.) - Alman Ot'da
lan umumi karargt.Jımm tebUll: 
Kırımda dllşmanı ta.kip eden Al • 

man ve Rumen te§k1llerl d«\pnanm 
Kerç phrtni işgal eden ıePtlmWd 

muk&vemetfnl kırdıktan llOIU'& Kerg 
yalmıiD& gelmif bulunmaktadırlar. 

Hakoıt keaimlndeld •V&flar devam 
etmektedir. Bu aava§la.r esnasmda 
dl'lmanm fimdlye kadar 1'5 tanla 
tahrip edllm1§tir. Savq ve Stuka ıa,. 
yarelerlnden mllrekkep kuvvew tet
kWer SovyeUerln tank topluluklanm, 
top mevzlıerlni ve malzeme kollannı 
yok etmişlerdir. 

Volkof cephesinde bir dÜ§ZD&n gra. 
pu günlerce Bllren aavqlardan 80ll!'a 

ordu ve hUcum kıtuı te§klllerl tara· 
tından kUf&t:ı:lmlf ve yok edllm1ftlr. 
Sovyetıer, bu hareket unumda lAli' 
Mir~ den !azla ölU vermJoler, al. 
tı tank, 119 bomba topu, 202 mitral. 
yöz ve çok miktarda malzeme kay • < 

... Devtlml 1 lııt'ıl •7flıda 

Blnaaayada 

Geneıal 
aleksandır 
kuvvetleri 
Hindistana 

doğru 
çekiliyor 

--<>--

\ 

Japonlar yeni lnıfJrJet getir. 
medilıçe Yannan eyaletinde 

taarruza geçemezler I 
Londrs, 15 (A.A.) - YoırUhlre 

Post ga.zetealnln aaker! muharririne 
göre, Japonlar dağlarm tıefkl1 etutt 
meıceıere varmak tçlD Şlndvtn ve 
Manlpu nehlrlerl vadilerinin yamaç • 
larma varmadan Blrmanyadan Hin • 
dlıltana doğnı geri çekilmekte olan 
general Aleks&nder kuvvetlertle t.e • 
mas etmek imkA.nmı kay'betmlflerdlr. 
Kalsemeal az olan ricat ballndeld bu 
kQçQk ordu malzemesi bo1, muTUala 
yollan c<>k 'Ye ihtiyattan bC1J1lk bir 
dDpı&na ka!JI harikalar Ptermlt • 
tir. Cepheden bir taarra ~ 
kaçmazı Japonlar.,.... w •nere. 
ee tı8l11ııll1klertne g(lvenerelt nntu,. 
Te kuptma ta~ 1mne'"M)'l' t P· 
ct'b etmt,!erdlr. 
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Alman tebllll 
gıs- Baştarafı l net sayfada 

1ıetın41ıerdlr, Alınan ve Macar kıta
larile inZıbat te§klllerl son günlerde 
cephe gerisindeki bölgelerde iyi mü _ 
sellAh bJr çok bolşevik c;;eteıerini yok 
ct.ıni§lerdir. 

Buz denizi sahilinde kara.ya. c;;ıkan
ian bir Sovyet deniz kuvveti §iddelli 
savaşlardan sonra yok edilmiştir. Sov 
yetıer deniz yolu ile çekilmeğe mec. 
bur edil.ml§ler, :muharebe meydaıunda 
lki binden fazla. ölil ve bUyük kıta.da 
o.ğn' ve haf'ıf all!Uı brrakmışlardır • 
Doğu cephesinde dün dilıımanm 65 
Ukr.lyna cephesi 15 (A,A.) -

ı ... erç ve Takinln Çt?mbcr içine alm -
ınaslle neticelenen hareket iki saflıa· 
da cereyan etml,ştlr. Marlent:Jıa.lin 

şarkından Uerliyen kuvvelli bir mo • 
törlil kol lS .mayıs ak§amı Kerç bo • 
ğazma. kadar gelerek bura.da şimale 
ve cenuba doğru mevzilerini tahkim 
etnıl§tir. 

Ya.rımadanm topoğrafya mihverine 
hemen muvazt bir cephe işgal edan 
bu kola mensup iyice siIAhlandırılmış 
mUn!erit te§killer §imal ve cenup is

Ukametıerinde tazyikler yapmışlar • 
dır. Bu müddet içinde Marlenthalln 
şarkmdaki amudi hatta bulunan müt 
teflk kıtaları §arka doğru ilerlemek.. 
te idiler. Bu su.rette ihdas edilen iki 
bölge biraz sonra 4'gal edllm4ı ve ilk 
Alınan teşkilleri sabahın saat 3 üne 
doğru Ta.kile girml§lerdlr. İki saat 
sonra şiddetli bir topçu bombardıma. 
nı neticesinde Alınan hücum teıkll -
lerinin Kcrç ııehrinln dış mahalle • 
J.erine vardıkları ve yeni kalede kuv. 
vetU bir mukavemet merkezi vücuda. 
getirdikten aonra. olma.ide blr cep 
teşkil ettikleri öğrenllm41tir. Cenup. 
tak1 bölge dt1n öğleden evvel Alman 
hatın.rmm yanlarını bom bardmıa.n e
den Sovyet Kare.deniz filosunun bu 
ha.rekeU üzerine desteklenml,ştir. 

.Muharebeler deva.m &t.mekte ve ge. 
nero.ı Kozlof kumanda.smda.kl Sovyt 
kitalan anudane bir mukavemet gös. 
termektedlrlcr. Yanın o.danın müda
faası için kullıuıılmalanna !hacet kal 
:mıyan Rus birliklerinin tahliye ha • 
~etleri ~amışsa da bu hareket _ 
:ıer dağınık bir §CkUdo yapılmakta 

O(lnldl Alınan tayyareleri yamnada • 
nQl 84rk Bahlli Uzcrinde toplanm.I§ O

lan kıtnlarla nıı.ltllye gemilerini du.r
ınadaıı bombo.la.rruı.ktadırlar. l.2 .ma • 
yııı gecesi ve 13 mayıs gUnll yağan 

yağmurlar yarım adanm ikinci, kısmı 
nm lşgaılnl biraz gUçlcştl.rml§tir. Bir 
A'mıan mcmbaından alman haberlere 
göre, ,şimdi mUttcfik kuvvetler yanm 
aJarun şark mı.lılli boyunda Uç kesim 
~gat etmektedirler. Rus kıtaları mec 

mu genişliği 24 kilometreyi geçmiyen 
iki kUçllk ıt.oprak sa.ııaaını henUz eL 
!erinde bulund urma.ktadırıar. 
uçağı tnhrlp edilmiştir • 

Moskova, 15 (A. A.) - Ke~ 
rnrmında.smda §iddetli muharebe. 
1cr devam etmektedi.l". üstün düş
nan kuvvdtJeri brşı:smda Ruslar 
yı:ni mevzilerine çeki~lerdi.r. 
Almanlar ağrr uıyiata. uğram:ışlar
dır. 

Moskova radyosu Almanların 
Kc~ yarmuı.dn.srnda kazandıklarr
nı söylecBkleri galibiyet haberini 
istihfafla karş!l..1JI1aktadır. 

Umumi meclia toplantısı 
İstanbul u:mumt mecUsi bugün 

saat ı 4,30 da. toIJia.nmış, vila.yet 
ve belediy<ınin mi.işı!:erek masraf 
ibiJtçelerinhı. müz,ı:teresine ba.şlan .. 
InJŞtır. Celseye bir milddet fasla 
verı1dikte!ı sonra telkmr topl3nıl. 
ıınıştır. BugUn Meclisin şon günü 
olduğundan geç vakte kadar içti_ 
ma devam ed~. 

~~~~~o·~~~~-

F atihte mahalle birliği 
seçimi 

Fatih merltez n&hlyesl. Sofular ma
halle birlikleri azaları seçimi bugün 
halkevinde yapılmı§lrr. Riyasete tb. 
rahim Kara.dayı seçilmiştir. 

~~~~~o~~~~-

~00.000 
Fransız esiri 
Şarkta ve Alrlkada 

istihkam inşaa
tında kullanılacak 
Moskova. 15 (A. A.) - Cenev• 

reden resmi Rus aja.nsma. gönde
rilen bir mesajda kaydedildiğine 
göre Almanyanm 600 bin Fr8llS1Z 
esirini harp işlerinde kullanılma• 
sma mü.sa.".de edilmiştir. Bu sır
rın gizli tutulmasına çahşilaca.k • 
trr. Çilnkil böyle bir tedbir yalnız 
mevcut beynelmı1el mukaveleyi 
değil, ayni zamanda Almanyanm 
evvelce girişmiş olduğu taahhilt • 
lere de aykırıdır. Mesajda bu e -
sirlerin gerek 5lU'k cephesinde, 
gerokse şimali Afrika.da Alman 
yük.sak kumandanlığınca. gösteTi • 
lecek olan yerlerde istilılı:ft.m inşa
atmda kullanılacağı: i ldve edil • 
mektedir. 

Sovyet tebliği 
_.. Baş.tarafı 1 net sayfada 

cephesinde bir Rus ilerleyişinden 
bahsediyor. Rusla.r mühim bir te
peyi za.pteylemişl~r ve ikinci AL 
man müdafaa hattına daya.Jlll'lI9 -
!ardır. 

Kalininde l}iddC'tli Alınan mu -
kabil taarruzla.rr püskürtülmüş • 
tür. 

Sivastopoldan erkan bi:vkaç Rus 
Qetesi Alman cephane depolarına 
hücum etmişler ve bir lokomotifle 
8 vagonu tahrip eylemişlerdir. Si· 
vastopolda yaşı:yan]ardan biri, de 
miştir ki: "O kadar derin mah • 
zenler içinde yaşıyoruz ki, bura • 
lard:ın top ve bomba sesleri du -
yulmanuı.kt:ıdır. Vapurlar, her gün 
ô.üşma.n öldürmüş veya ya.rala.rı

m:rştrr, 

M~kO\'ft., 15 (A. A.) - Sovyet 
gece yarısı: tebliğine ektir: 

şının.ı ootz cephesinde - llmen 
gölü, Leningra.dda bir Rus birliğ~ 
10 günli.ik biır muhareıbede 4.000 
düşman öldürmiiş veya ya.ra.la.mış· 
tır. 
Şimal batı ~cphesirıde muharebe 

devam etmekte ve Ruslar düşma.. 
na insan ve malzemece ağır zayi• 
at verdi.n?llşle:rdi:r. 

JUoskova. 15 (A. A.) - Mos • 
kova. radyosu Sovyet kTtalarmm 
Leningrad cephesinde ilerledikle
rini, bu cephede düşmanın ikinci 
müdafaa ha.tt.mda tutunmağa ça.lrg 
tığını ve ağır kayıplara. uğradığını 
bildirmektedir. 

Radyo son muharebelerde btr • 
kaç yüz düşman nskerinin öldü _ 
rüldüğünü bildil"<liıkten sonra şur.· 
lan ilave etmiştir: 

Topçumuz ve tayyare-lcrimizm 
cidden paırlıak ohm fe.alıiyeti piyade 
nin ilC'l'.i. luı:roketlerirıd. ha.znfa.malkta. 
ayni zamanda düşıru:ı.nı müthiş ka 
ytplara uğratmak.tadır. Tayyarele 
rimi-ı sa.mhatle hava UstUnlüğii el 
de etmişlerdir. Onların dilşma • 
nm muvasala ha.tlanna ve istih • 
kamlarına karşı ya.ptıklarr gün _ 
düz ve gece ta.a.mızları bütün tc• 
şebbüsleri aJrn.mE'te uğratmakta -
drr. Bir dil.'.?IlWl koluna ka.r~ı ya • 
pılan taarruz esnasında Rus tay
yarel~ 10 tank, 20 kamyon talı.. 
rip ve iki te.kmu son neferlerine 
kadar yok etmi.~lerdir. Bazl mUs • 
tah.kem sırtlıı.r Sovyet birlikleri -
nin yolu üzerinde bir engel teş • 
kil etmekteydi. Fnkat bomba tay
yı:ırelerin.in ve diğer tayya.rolerin 
tqJıripkar taarruzla.rmdan sonra 
piyade krtaları: bu strtla.rı hücumla 
a1~Ia.rdrr. 

Malta da 

Bar;tarafı l ncl snyt!Mb 

du, ve dünya:rı daha makul bir hen. 
deseye göre nlzamlandırmak istiyor. 
Fa.kat bugUn Avrupayı, mııha.rlpleri 

saran lhtlras bambafkablr D(lydlr. Al. 
manyayı, İtalyayı, İngiltereyi, Ame
rikayı sUJUılanmaya, mücadeleye sev -
keden ihtirasın mahiyeti Jte olunıa. ol
sıın bo ihtiras bir defa muharipleri 
sarhoş bir hale koyduktan ve onlar 
döğil§lneye başladıktan sonra. harbin 
en kızgm zamanında "sulh,, sözü bir 
mana tfade etmez ve hiç bir kulakta 
yer edeme:.ı:. 

KARISiYLE BARIŞINCA MET
RESiNi SOKAGA ATMIŞ 

"Ben bu adama kız oğlan kız, gittim. 

Papanın sözleri gilzel, makul, man. 
tıkt fakat insanlar nınlrnl, mantıklı 

olmayı uııuttoklan için ve artık mıı· 
harebenln mantığı içlnd~lrler. l\Iu. 
ııarebenl.n mantığı ya adama.kıllı yık. 
mak, ya adamakıllı yıkılmaldu. 

Bu kadarcık eşyasını aldımsa, 
kabahat mı ettim ! ,, 

zcwı.vet, Zehra. ve Hatlco kardtıt. da pahalı eşyalarla da.yayıp dlS&eme-
lerin üçü. de Jıınnzlıktan suçluydu. ğe muvaffak olmn3tur. 

Henüz orta.da ne aılamııkılh yıkan, 
ne de yıkılan bulanmadığı için Pa.p:ı.. 
nm beşeri hisleri anlatan sHzll'rl bom· 
ba, tayyare-, tank gUrUlttnerl nrwıuı. 
da kaybolmaya ınahkfımdur. 

Va.kanın BSll kalıra.mam olıı.n küçük Ancak bu ba.yatlan fazla devam 
ko.rdeıı zekAvet iki nblasının ortasın. edem!"ml!I ve Yusufnn bir kadı:ııla. 
da oturuyor ve arada bir a.yı.ığa. kal- metres oturduğunu duyan karısı, ee. 
!tarak, bllklmln nıtarıııa meydan bı- kl kavga.sının bütün hınını onatarak 
rakmadan davacı mevkHadeld adamı soluğu burada almııttı. Kadın ne ka. 
gösterip: dar olsa. Yusufun ilk göz ağrısı.. 

- Ben bu adama. kız oğlan kız Karısmm o.yağına kadar geldiğini gU. 
SADRI ERTEM gittim. Bu kadıırcıl< eşyasını alıp ren Yııım1 da. kendisini affetmlt ve. 

götürlirsem kabahat mi ettim! diye gene beraber oturmağa karar ver -

bağırıyor ve reisl.n &lddetıe sözünü 1 ml§tl, iki Roman 
30 kuruş 

kesmesi Uzerine tel<rar yerine otunı. Ya ZekA.vet., adam sen de zaten ge.. 
yordu. lip gec;;lel bir heves.. yapılacak teY 

Okunan tahkikat evrakına göre, baslt: Bir temiz kavga .. zaten ortada 
j 7,eldye, hakikaten davacr Yusuf ile herhangi bir bağ da yok.. 

1
. bir mliddet metres hayatı ya.~mı§. Yusııf da böyle yapmış ve ZekAvet Fiyatları 70 kura, olan: 

ı - Bir Knfkruı romanı 
2 - Kafes Arkası 

, tı, Ancak, Yusufa kız oğlan kız git • ile hiç yoktan bir kavga. çıkarmış 

1 
tığlne dair bir sarahat yoktu. Esasen kadını evden koğmu!J ve ev sa.bibi.ne 
bu clhetln davn ile de nlAknsı bulun- de: Adlı iki roman, bu 111\nla Va.kıt 

kitabevine mUracaat edenlere yal. 
nız 80 kuruııa verilecektir. 
Her lklsJ en gUzel birer aok ve 
macera romanı olnu hu e!!lerleri 
almakt:ı. acele edlntz. 

ESKİ 

SAGLA..'!\I • BOZUK 

RADYOLARI Teı:. 40135 

mryordu, 
Ablaları çarşaDı, nınhcup ta.blatll 

ve ... biraz da çirklnceydller ama, ze. 
1'4.vet de Ahım, ıtftbnn, değldL Sade. 
ce ablalarından farla, biraz açık sa
çık giyinmiş olması ve o.yağma. da, 
mantar tabanlı blr pabuç geçirmesiy
di. 

Yll8uf ne Fatihte bir ermeni evi. 
ALm nln bir odasında 8 ay beraber otıırıt 

PARÇASI BULUNMIYAN mu,lardı. Yusuf evli ve lkl de çocuk 
TAMİRİ L'1KANSIZ RADYOLAitl s:ı.hlbl bir a.dımldrr. Kansı Jle r;lddet. 

GARANT1Lt OLARAK YAPAR u bir kavgayı ınliteaklp kendlıılnl 
PUll, Pilsiz RADYOLARI çocnklarlle blrllkte anasım.n yanma 
DİNLETİP SATAR göndermiş, sonra yalnızlık canına 

JS:\IARLAl\IA HER ÇEŞİT UADYO tak deyinoo de Zekth·et ile beraber 
YAPAR yııı;a.mağa bnşlamı,U. ' 

BDtt1n radyo lşlerfne: Çok mufassal Zek!tvet ile iyi anlaşmışlar ve mc-
mektııpla sorunuz cevap verir. 

1 

snt bir Juıyat gec;;lrmlşlerdl. Yusuf 

Aşağı Yllkselikaldınm No, 50 çınl çıplal'- tuttuğu odayı Zekl\vetln 
z. ŞEl\'LEB mükemmel idareslle kısa ·bir zaman-

Ba9, Dif, e le, Grip, Bo 
Nenalji. Kırıklık "' Biltön Ağnlaİ'lllım Derhnl Keeer 

ctl'Mft 1 • eıı:ıztıfllr. TAUtrt!RfNO:?N SACINiNız. 
M!R VEROE PUU.U KUTIJt.ARt ISRARtA· •iSTEYiNiZ 

~m . 

Maliye VekaJetinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden kal

dırılması hakkında ilan: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralrklarm yerine dantelll bir kuruşluklarla 

bronz ıo paralıklar darp ve piyasaya ka.ti miktarda çıkarılmrş olduğunclan 
eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklann 31. 6. 19-12 tarihinden sonra tedavülden 
kaldırılmaSI kararlaııtrnlmıştır. 

Mezkfir ufak paralar l Temmuz 1942 tarihinden itibaren artık tedııvUI 
ctmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bi,.r sene müddetle yalnız mal .san
dıklarile CUmhurlyet Merkez Bankası şubelerine ve CUmhurlyct Merkez 
Bankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul 
edilebilecektir, 

Ellerinde bu ufak paralardan bulımanlarm bunları maı ııandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası ve Zira at Bankası §Ubelcrlne tebdil ettirme. 
leri na.n olunur. { 4129- 5605) 

- Eşyalarıma goz kulak olun bel
ki gelip almak ister! diyerek karı

sının yanma. gitmişti. 

zek:A.vet hakikaten· Yımıtun dedi • 
ğl gibi yap.mış, babası ve abla.lan ile 
birlikte hemen ertesi gllnU, eve gel. 
mlş, ne kadar ~yn. vartıa hepsln1 bir 
arabaya. doldurarak alıp götllrmllş. 
Bu 8ll'ada ev sahtbt mııda.m Sa.tenfü: 

- Ka ne yapaorsunuzl' Yusuf bor
da yok ise siZe bir şey veremlyooeğl
oıl 9(;ylemlşt.lr! diye bağumıiS& da. 
sözünli dlnletememlı. 

Yusuf da alqama gelince odayı Uk 
tuttuğu zamanki gibi çınl çıplak bul. 
muş, O kadar k1, kend111lnin elbille. 
Jertnl bile aldıklarını görmllş. 

Bu vaziyet karşıınnda da tutmuş, 
mahkemeye müracaat ederek bu da
vayı açmış. 

'Oç kız kardeşin baabla.n tımıa.11 
ile suçluydu. Ama, nedense mahke
meye gelmemişti • 

Zelc&vet: 
- Be'1, Yuırufon cşya.1Rrmı a1c1nn, 

anın. kendisine alt olanlarını iade 
ettim. Aldıklarım sadece benim et
yalarımdJ:r. Yusuf bunlan bana aL 
mıştı., dedi. 

- Size aldı~nı bllen var mı f 
- Ne hacet ben ona. kız oğla.n luz 

gittim. 
- Burası bize alt değil. Eşyaları 

stze aldığını kim biliyor f 
- Çook.. başta komiser Adil, son

ra taşmelı:te-p bekçisi Haso ... 
Bu arahlt Yusuf ayağa kalktı: 
- Yalan, bana hiçbir eey iade et

medi. DattJI. şlmdJ gi>rdüm, üzerinde. 
ki gömlek de benimdir. İpek göm -
lc~lmden bozularalt yapılmııt. 

Neticede mahkemeı Zcldlvetln ıa- -
hlt • olaral( göstcrdlğ'l komiser mua. 
vini ile bekçinin çağrılmaınııa. karar 
vererek muhakemeyi baı;ka bir gline 
bıraktı. 

Kararı mnte:\T{Jp Yusııf alelA.cele 
dışarı Ç

0

ıkrnış, fakat Uç. kız kardeşin 
elinden gene kurtnlaına.mı3tı. ZJra. 
krz kardeşler arkıuındıuı kenıllslnt 

müthiş bir küfür yab'"IDurnna tutmuş. 
la.rdı. 

Yusuf hiçbir ıtey söyllyeınedl ve 
Adeta koşar gibi kalabalığa. karıştı, 

glttı . 
ADLİYE MUllABlRt 

Ekrem gelmeıreydl, karı koca ııra
unda hiç yoktan neredeyse bir lmvı;a 
gıkacaktı. 

u addes Uçurum 
B ir çocuk yaralandı 

KarngUmrükte Nöbethane cadde· 
_... Baıtarah 1 ncl sayfada .Bereket versin Ekrem ımdad4 ye _ .33. Yazan. ISKENDER F. SERTELLi 3 av uçağc ta.hrip edilmiştir. Ma.- tl§tı.. 

sinde 23 numaralı evde oturan Kadri Yl'J bida.ye•:...d-ı..-.r.i du··...n-ıı1eıı u-
wu <=U\;; &'" u Kö,kt1n kapısı açılırken haberci çm. 

isimli çocuk, ayni malıallede Yunus raklarm -"edı' bö'y•~1:kle 60 I bul. ,. u.u !~ gırağı çaldı,. Ekremln ııesl duyuldu: 
.sokağında oturan eeıruı kizdtrmrş, m:uotur. .. - Evde mlslnl7., Sedat bey anıca'! 
Cela.I Kadriyi sopa llo ağır surette İtalya. harbe ....:....:ı 1·c;.1• tan'hten 6""'.. Ekremln bu tektlde hitap edişi Se 
yaralamrştrr • ben· 'falta. -.ı--- tiz .. ..:"'d·e d;;.,_a..:; .ı.• OLU<,.,. ~•"' --.,ıu...., 1!adııı hoşuna gitti. yerinden fırladı: 

Yaralı çocuk Şlgll Etfal hastanesi- len ,1 .... t..}at'rn .,d,,,dı· 51-= dı'r. 
'""" .. "' v - Buyurun e\•111.t, buyurun ... 

ne kaldınlmı§, suctu yakıı.lamnı:ştrr. K-'-=red2 n bild.i:ri'ldJg-ın· e go"re 
d l 

a.uı - Saraylı hanım, Şnhll<a ve biraz son. 
Bir ıan a parçalandı çarşamba gilnü de akınlar devam ra bahçeye koııan Ne<'IA, tstanbulılan 

Arnavutköyünden Bebeğe gitmekte etmiştir. gelen misafiri karşılııdılnr. 
olan Alinin sandalı a'kmtı burnuna 5 İngiliz uçağı ık&yrptxr. Ekrem güler yUzl~: 
geldiği zamoo, o sırada da. ayni yer- ,"vfalta, 15 ( A.A.) - Malta a· -Vapur bu a1u,a.m o Jmda.r laılaba. 
den geçen Şirketi Hayriyenin 74 nu- dasında tahrip edilen evler 15 tık ki .. adaya gellııooye ı(ııdar aynktıı 
maralı vapurunun husule getirdiği 1 bini 'bulmaktadır. La Vallette kaldım. 
dalgalar, sandalı sa.hile atmış ve par- limanında binaların yüzde 75 i Dedt ve bir hasır koltuğa kendini 
çalanmıştır. Al!, kurtarılmıştır. yıkılmıştır. "--kt 
~~~~~~~~~~~~~~~---~~.....:~--~~~~~~~~~-ıuu•• ı. 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksiltme 
komisyonundan: 

Kuciuz tcda.vl müesseaesi ic;ln bir adet soğuk hava. dolabı a.çrk eksilt
meye konulmuştur. 

1 ._ Eksiltme 80.5.942 cumartesı günü saat 10 da .silıha.t müdürlüğü 
~md& toplana.n komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muiha.mmen fiya.t 1125 lira.dır. 
1 - Muvakkat t.mıln&tı 8t Ura. 38 kuruştur. 
• - ~ bergUn komisyonda g!Srebilirter. 
8 - JIHI yth. ttearet odu! vesilı:asile 2490 nytlı kanunda 

r yazılı ve,..orflı:ftlft!' flc bem gi,lnde komisyona gelmeleTi. (5544) 

- Oh.. bomda dünya v:ınnııt vat. 
lahJ. Temiz bir ha.va .. ç.nm havıısı. Ve 
Jc açıcı bJr manzara. Hele t;u Jleybcll
ye bakın! U:r.aktan ne kadar ho, gö. 
rtı.nüyor. 

Sedat UAve etti: 
- Ya şu mehtaba ne dersiniz?! 
- Mükemmel. Burası cennet dedim 

ya. Yaşryorsunu7: doğrusu. Biz ise t11. 
t&nbulun boğucu ve yUksck binalarla. 
örtülmüş sokıtklannda hu sıcak ;raz 
gtinlerlndo boğuluyonu. 

- ·- ~--..~- ""' 

Bir müddet böylece havai mevzu,. 
far üzerbıde görü.,üldükten sonra, Se_ 
dadın sabrı tükendi: 

- Ekrem Bey! dedL Ga.7.etelerde 
dün çok garJp bir haber gördlik. BI.. 
zJm Vedat Gözt~pede Kerim Paşanın 
kızıyla evleniyormuş.. doğru mu 't 

Ekrem bu habfır kar11ısr;nda hiç de 
hayret etmedi: 

- Vedattan her !i<'Y umulur. Ben 
onun bu kadar cürefü!lr J>lr insan ol. 
doğunu bllme:t.illm. Bu haberi ben de 
sizin glbJ gazetede okudum. Telefon· 
1a kendisini aradım .. bunun cldıli o 
lup olmadığr.ın sordum. Bana böylı• 

bir ı,ıeyden haberi ol~'.ldığını söyledi: 
"l\Iuhali:emenlz ltenllz basl:.ınındı bl.. 
le. Jk>n bir bellldan kurtulma.dan dl,. 
ğeriııe düşccı•k l<adar aklımı kaybet. 
mcdlm." dedi. 

Sed:ı.t münalr bir gl\lllşle kıınsmm 

yüzüne haklı: 
- Şu hald~ K<'rlm Paşanın bl.ı:c 

dartlmalita hakkı var. Dünyada. i.ıısan 

truıana benZ61' .. hele isim benzerlikle. 
rine hergüıı 1'88tlamak milınkündUr • 

Saraylı Jıammm bqmdan bir ka._ 
zan kaynamış su dökülmüş gibl, bu. 
ram burıı.m ter dökmeğe başladı. 

Çeııelerl tutuldu. ~. 

Bir şey söyllyeme. 
Şahika atıldı: . 
- Sizin şahsi kanaatiniz nedir Ek. 

rem Bey'f 

- Vallabi benim Vedat hakkında 
kanaatlerim, p son rezaletten eonra 
tamamlyle değilJIDlştir. '.l'ablrtml ma,. 
zıır göı:UnUz.. onun yaptığı bu ahlA.lv
sızlık, büyük bir rezalettir. Son defa 
kendisini gördüğlim zıun:ın ytiztıne 

tiikürdiim: "Sen, Şahika hanım gibi 
bir kadını, yüz yıl dt1nya.yı do'IAfjsan 
bulamazsm!" dedlm. Ve bundan eon. 
ra onunla arkadaşlık ctmemeğe ka. • 

rar verdim. Göztepe h4dlseel hakkın.. 
daki kıınaa.tlme gelince, Veda.tta.n ar. 
tık her !}eY beklcneblllr. Gerçi bana. 
l<nr!}ı -belki size söylerim diye--

EN SON DAKiKA 
Küçük Ilinlar Kuponu 

(Do kupona llkJmerek c&aderilecell 
it arama ve lf wrme dA.n1an En Soa 
Delrtkıula paruız Dep'edllecektlr. EV'" 

lmme teklifi gönderen o~cularm 
mblu& kalmak ıızere -.rfb' adre&lerL 
111 blld1nDelerl ULzmı.) 

lı arıyanlar 
• Adll ı,,J.ere bfhakkm vlln!, Çok 

tecrtlbeli bir genç; blr avuka11 yanmda 
iş aramaktadır. (Ta§61')~ zemzina mil
racaat. 

• Tecrllbeli b1r fen memuru if ara
maktadır. (!4.C.) remzme mllracaat. 

* Tanmm11 bir ha.ısta.Dede yazı ve 
lda.re 1şlerlnde ücrette çalışan, daktilo 
ve eski turkçe:rl milkemmel bilen bir 
bay; mübrem aile fhtlyaçlarmı k&rfL 
la.malt içl.n akşamlan sa.at 18 den 
24,SO a kadar her t:llrlü işte çalqımak 

istemektedir. (A. Tepedelen). remzlne 
müracaat. -· · 

Aldırımsl-
(M.o.s2> (Pembe g1ll) '(B.S.)' <Gar) 
(E. Ural) (lt.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

(Devlet kuşu){2, 2, 44)~ (F, R. GüneU) 
(H.K.) (C.M.) o(A.,L) (B.Y. Kaya) 
{Oran) (N. 23. T) (A.Ö) (Emekli) 
{Anlaşalım) (C!ddl) (1. Şenka.n) 
(Sezen 26) (Nadide '19) (Tunab) 

(El) (TercUman) (E,0) (S,U) (Ş.U) 
(Rr U) (H.B. 888) R.R.G) (2715) 
(Ciddi .söz ver) (N.C.K.) (N.B.) 
(S.C.K.) (Yolda§)' (Tekcan) (H. V.) 
(A..M.) (302) (Bana na mutlu) 

Pearlbarbur 
baskınındanberl 

AMERiKA 
153 gemi kayaettı 
Vaşington, 15 (A. A.) - Bah· 

riye nezareti tara:fm.dan teısblt &

dilen rakamlara göre, Peul. Har. 
burda.n beri Pasifik, Atlant±k, Ka· 
raib, MekSikB köıfezi veya. Afrika 
sularında batırılan veya hasara 
uğratılan Birleşik milletleT gemi
leri - petrol gemisi, ücaret gc .. 
misi, şilep ve diğer gemiler - a. 
dedi 153 tilr. En fazb. gemi k:a.yı
br Amerilmltle.:rmdır. Bunların 92 
si denizalt..rlar tarafmdan batınl
mIŞtır. Amer:ilkalılardan sonra. en 
fazla hasaır gören NorveÇliler ol • 
muştur. ıs geı:nisl batırılmış veya 
taarruza. uğraınışıt.ır, 

Yeşllaycıların 
konseri 

Yeşilay Kunımu 20 mayıs ~ 
için Saray sjnemasmda büyük bir 
müsamere tertip etml§tir. İçldsiz eğ. 
lenceler hazırlıyarak azasına faydalı 
olmryaçalı:§an ve bu münasebetle tç. 
ki dllşmanlığı propagandası yapan 
kurumun bu seferki mUSamerestnııı 

c;;ok mUkemmel olması için elden go., 
len her 116Y 1hmal edilmem4ıtir. De., 
ğerll sana.t.ka.rlarmıızdan MuaUA 1.§ı,. 

lay ile arkada§1aı'l, Ferdi Fon Ştat_ 
zer, Muhiddin Sadak ve LA.mta Anda.. 
yın iştirak edeeekleri alafranga kon,. 
ser ve mlllt §8.rkı ve oyunlar prog. 
ramm başmda.dil'. 

Nafia vekili geldi 
Nafıa Vekili General Ali V'uat 

Cebeeoy bu sabahki ekspresle Anka.. 
radan §ehrimlzıe getınlştir. 

ZAYİ - :tktırot Fakülteslnden 
aldiğım pasomu zayi etilin. Yeni. 
sini çıkart.acağı:ından eskislııin 
hU1anü yrutur. 

Fatih Atpazan meydanı sokak 
No. 86 Saba.bat Dalmcn (16671) 

meeeleyl lnkAr ettiyse de, htıSDSt tall 
klkatıma. ve hariçten duyduklanma 
bakılı:rsa., kendisinin ıson günlerde 
Göztepeye ilik sık gldlp geldiği Te 

~loall6 lmıbıde bir kızla. tanıutı#I 

muhakkaktu. 
Saraylı banrOı g~lf bir netea .ı.. 

rak bağırdı: 
- hte.. ta kendlsJ. Kerim Pa.,aum 

kızı. 

Sedat bll'denbtre pp.ladı: 
- '.l'nlıa.f ,ey! Biraz evvelki sözleri 

nlzle bu talıklkat arasında b6r feza\ 
var. h v 

F..krem c.enp verdl: 1 

- Biraz öoceklı 9ÖZler benJm der... 
Vedaılmdı. Telefondan 11.ldığmı oen. 
bı •i~ söyledikten llOıı.ra, l1mdl do 
hususi ka.naat ve duygula.mm anlatı.. 
yorum. Veda.tta.ıı her fCY beklentr. 
Valla.lıi _çok yazık olmll§ ş.hlka ha • 
nm:ıa.. Fakat, zararın nereelDden dö. 
nülürse, kArdır .. derler. Bu yold8n 
tam vaktinde döndııtUnDz IÇla hepini 
zJ tebrik ederim. 

NeclA, Elcremı,ı Ada.ya davet edili.
ıtlniıı sebebini aulayınca meraktan 
kurtulmuştu. 

Ekremln huaıısi kanaatleri de sa 
royh hannnı endişeden ve bllhnua 
kocasına karşı mahcup düşmekkn 

kurtarıyordu. (Devamı \'ar) 


