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NIKOTİN'ia ZARARLA.RiNA KARŞI 1 
D İ F İ Kullanınız. 

D 1 1 ile Slsara içmek r Hakiki Bir Zevktir. 
Kulıusu her yerde 12,50 kıunı~ıır. Toptan 

aatııs yeri: 
Gala.ta Rıhtı.mboyu No. 33/2 Teldon: 41Jt9S 

( ) 

Sene 12 - ~o. 4259 Yuı ifkri tekfonu: 20203 PAZAR 14 HAZiRAN 1942 idare itleri telefonu: 20203 fıatı 5 uırq 

!Almanların (Milli Sef Ankara Hukuk FaknltesindeJ 
Slvastopola~-~~' ~~~~~~~~~~-

l..ibyada Lareklt ıaha mıı g8sterfr bir harita 

veBarkola I 
blcamları 

Sivastopolda 
istihkamlar 
ele geçirildi 

Almanlar 3600 
esir 41 top, 12 

tank aldllar 
Llb•ada r ............................................. , Karadenizde İtalyan 

.ı Ruslara göre f seri botları. faaliyete 

la adlı sı•VQSfOınO 1 JQ J geçtıler Milli Şefin evvelki rün Ankara Hukuk Fakülteainl tetrif ederek 3 Gncil sınıfın fmllhantarındaı bu.. 
,- LUı ı Iunduldarıru ya.zmııtık. Reaim CümbWTeisimizi imtihanları taklb ederlerken cöateriyor. 

lava,ıar i Sovyetler Harkol cepheıinde-
SOR vaziyet iki Alman taarru%unun durdu- Almanlar l r Spor anketi~ı·z --, 1 İ rulduğunu bildiriyorlar L.._ .. __J 

o ayor FevkalAde I. d~:li~~~~~~lığ~n~~;~li~~ &40••. nımd'ı "Yenı· teşkı·ıatta prensı·p Almanlar Dazll• Sivastopol önünde, şıddeth hu. 
D j cuanlardan sonn ıstirnkamlar ve 

şimaıe doğru Şehir civarlarında · ~EE~~:~t~~ batırdılar adama iş değil, işe 
ilerliyorlar şiddetli hücumlar ~~i~ ~Ot-Opesli~ ta~~r:ş~~Ô Berlin, 13 (A.A.) - Husust bi~ adam bulmak olmalıdır,, devam ediyor d ~anı a.nbomıba topu alınmıştır. Alman te-bliğinde kaytledildi~ne 

'eJl az(~ amı 5 inci aayfada) gÖıre, Amerikan. donanması tarafın. 
lngilizler, bütün ev o dan kuvvetli biır himaye altına ~ 

S ti i A h tt lınan kafilelerle mücadele tden 
mevzilerimiz eski OVJ'8 er D VrUpa a inin denizattııar 140 bm tonıutt 21 ge-

h lı · · h f • l mi batırmışlardır. ~u anda b'ir a erını mu a aza mukabı ç b o o de Amerlkwn destroyeri batırıl. 
etmektedir, diyorlar arşam a g n mıştm-. Son alt.1 gün içinde Atlan.. 

' 'taarruzları açılması muhtemel tı1cte, Karaib denizinde ve Akde. 
nime faalj!yette bulunan Alırnan H k 1 · : deni.ml.ıt:ı.lMır 212 bin tonluk 40 

Abidin Daver diyor ki : "Beden terbiyesi 
teıkilitını idare edeceklerin isimlerini soru
yorsun uz. Bence şu zatlar seçilmelidir ~ 
ihtisas, seciye, tecrübe, liyakat ve zeka,, a Va 8 10 arı MoSkova. 13 (A.A.) - Unıted f Edir.ne, 13 (Hususi) - Devlet gemi bat.ımuŞia.rdır. 

P.ress: : Demi.cyolları dokuzuncu İşletme Beden ~rbdyesi LcŞkilatı:ıııı Ma. Müdürlüğü, ilki i~i üzerir.e alını• iddetJendİ Sivastopol cepıhesmden gelen i .rv'liüdürü Sabri v.e mühendislerden ·, ·ı· S 1 ~ V~llığine devn munascbe- tı. Bunlardan biri beden terbiye.li ş lıaberle.-e ~e '.'<~t'alarımız ~·- i ınüre'ld<cb bir heyet Uzunköpril - ngı iZ - ovye tıle Meolı.ıe bu !"evzua temas ·- mükellefleri denilen ~ençle.-in 
v~ kuvıvetlerım.~zın yardım.le i Pılyon arasındaki Meriç. Erün;e - .. •

1 
k k• 

1 
. den en hM-are.t.li hatıib tanınmış askerlik öncesi talim ve-ı.erbıyesi, 

Kahire, 1.3 (AA.) - Orta§ark lbırçok ka·rşı h~_cumlarda bu. : Karaağaç istasyonumuza üç_ kıfo. ıttı a ının a IS erı SI>O!~ ve m:uharrır arkad~ıınız oteki de spor işleri ıdi. Bunlar 
tebV" lur.ımuşlar ve du~mana mu.nte. : metTedeki Arda nehri üzerındeki Albıdin Dav:ı- _olmuştu: ~ugun de ibiırb!iriınden tam.amile ayrı !şler_ El~demJ cenubundıa!d bölgede 1 (Devamı 5 inci sayfada) : köprülerde bugün yapılan teknik devam edı·yor onun anketıim'ize wrdığı cevabı dir; ayrı ihıtisaslaıra !htıyaç gös. 
dün bütün eün inadlı muharebel

1
er \, ............................................ .-/ (Devamı S inci sayfada) dkuyacaks.uı~z. , • • • terk. Her iıki ı~n de. sar:fedilen 

dlmuıtur. Düşmanın hava kuvvet' e. -.:::.::.::=::=:.:.:.:.:.::=:.=.:..:.;___________________ e Abıdın Daver ın lıkırle • paraya ve emeğe nısbetle verimli 

rinln yard ırnile E.lademe karşl yap. c As'·e·ı •azlyet :ı B k akl .. R ri: olmadığı gfuülüyw. Bu işler, o. tığı taarıruz geri pü<Skürtülmü~tür. A A W • az;ı ayn ara _go~e . uı~a el - Beden TerbiyesJ Umumi kulla.rda!kı beden terbıyesı işlerini 
Düşmanın zırhb kıt'aları bundan ıle sulh yapmak ıhtımalı bu· Müdüdrüğünün Maa:-if Vekaletine idare etmek :kadar kolay olma 
•onra Etadem'in etrafında manevra yük Alman taarruzunun baı • bağlanması .. &ğru ve yerinded•r. malda beraber, şüphes1z ln dahc 

(Devamı 6 inci sayfada) . Uzakdog""' u ve şark lamamcuına ıebeb olmuı Çiinlkü rnemlelketin bütün terbiye iyi düşünen, daha bilgili•, dahc:. 
---o işlerini, ayıni Ve'kaleıin cliınc ver. te~~li idar~ciler el" n?~ dah. t Ankara, 13 (Radyo gazetesi) - mek .icab edeır. Beden terbiyes· de vexım1ı olab.uır&.. Tcş1...ı la'tı ın sa. spanya ve d Bazı lkayınaklara göre Alınan bli. ismi ~de ibiır terbiye i'Şidır. kat tarafları, ne kanunda, ne de 

Cepheleri• n ekı• son yüik taa.rrurunun şimdiye kadar Milletin kafa. ruh ve beden .terbi. teşı1dl.rutıta?.ıır.;_ ~e~~tı Tcrb.y~si U-"'tal "lr'&DID başlamamasının sebeöıerinden bıri yelerinin lbic elden idare ed1lmes1 mumı. Mudurluğu~de~ı. va~ıfeler • 
.1. 3 Almanya ile Ruııya arasında b~r makul ve ımantıkidiT. Maarif Ve- den hır kısmının .1ak1'kı mutehas 

'rlrftı ... sadan haA dı·selerı· tetkı•k sulh ~ni!ıı ih.'timall idi. Bu suL k~le.tinin ibeden terbiyesile meşgul sıslar ve teorrü<beli 1,yakatlcrc tev. 
a;- ....., hun şartları hakkında hi9bir ma. mü.U:ııhassıslarıı, öğretmenlerP ve l. di edilememiş olmacıındadır. Çün. 
i t ki 1 lUrnıat mevcud olmama'kı:ı bera. darecileri de Beden Terbiye Umu. kü kanunları tatbik eden de, teş. s e er . G ber, ihtimal varld gölülmekte idi. mi Mfüfürlüğüne yardım ederler kilatı kuran ve ·şıete :t de, cin-·ı T Yazan : Emekh an er al K. o. Son İngiliz - Sovyet ittifakı bu ve ıbelki de bu Umumi Müdürlü- san. dır. Bunlar, kendi kendiie-rL Je.ı Londra 

13 (~.:~!ra-::O ~:n~r t:: 1 _ UzaWoğuda: kuvvetlice bıir deniz filosile, Sid. ihtimali artık tamamen ortadan ğün işlerini büsbütün ellerine a. ne iş1emezler. ;ı~ mPmleketin 
., r,a,p'h gazetes ' ı, zi aretin iranın dokuzundanberi te- ney limanı ve civar ile Madagas.. kaldumı.Ştır. lırlar., kanunları ve teşı<ıl~tı. başka baş. L~~~a~ Romay&Fy&pl n ky 1 1. Hı· aedz ıhaberler son Midvay de. 'karın Diego Suarez Jımanına kar. (Devamı 5 inci sayfada) c2 _ Beden Terbiyesi Umumi (Devamı 5 ıncı sayfada) 
ucaefi IBPnyanın ransaya al'§ v.a ı en .. f "d w: d ,w;;,.;:n. k"" .. k d . ltı --------------------------------------ta'Jy nid olduğunu gö• • niz muharebesiınin mun erı ı..ıur şı a ...,.....,,""" ve uçu !'nıza 

~~;:!}i;:";~dt~'ı::tt: :u~~=~:.~:=::·~:ı~'i ~=~;~~~i;~f.,~~~~::~ Fakı·r çocuklara parasız şeker ...ı __ , QlllF 1c • b: at Mus. Aımerı·n·anın Alas1<a kıt'ası garbın. cı ba.Skın hucumlanle jlgılı esaslı Qe genenu ran onun .:zz. 'A k 'D f d ) 
1tolınI ile ~ôruFJleii tercih edeceği <:\.ak:: Aleoll..t sı.:ra adalarına arsı .. evunı 6 nct lf.Y • . a 
•t lcard ı r. Çün'kU hakikatte lta1ya 
f'ran.aadan Savole'yl Tunusu ve Ni
Iİ Ve ispanyada F raıtıı9IZ Fasını i• • 
leıncie devam dtmc:iktediTlot. 

Gizli ltalyan 
radyosu faaliyette 
Ne~rlk. 13 (A.A.) - Avrupa. 

fan .alınan ıraporlarda 1tazyanların 
:Na:zııerln mu:ııafferıyettnden bir 
fer ~emedikleıri anlaşılmak. 
~Ildır. ttal/ya.nların baltalama ha
teıketlerUı& bulumnağa meyille..ri 
".a:rdlll'. Aıınerlkalılar bunları me. 
~ lbir şe!k;ilde tenvir etmeğe 
~tşrna3atadırJar. Gizli İtalyan 
t~ dumıadan Amerikan rad
~nun neşriyaıtmı tekrar etmek- • 
.., ve ~ne Alınanlara itaat 
~ M'WB>Uıı.un mes'uMyetlni 

Talimatname tamamlandı, Vekiller 
Heyetine gönderiliyor 

Altı yaıına kadar çocuğu olan ve aylık geliri 30 lira tutan 
ailelere ayda 500 gram şeker verilecek 

Fakir veremlilere de parasız şeker verilmesi kararlaştı 
An'kal1& 13 (Huausi) - Ce

çlmiı rnü.taid olmıyan çocuklu 
eile'kre. hastalara ve Jd.rneeıiz 
çocuk'lara parasız tckeır tevzii 
hallıında hazLTlıınan talirnatna. 
me önümüzdeık.i ıünlerde Heye. 
ti V ekilenin taavibine arzedile • 
ceı'ktir. T&limatnarne eaularına 
göre puasll.I tek.er altı yaıın& 
bıdlt4' oocuiu olan yalnız fakir-

miii aab.it ıailedm-e veya kimse.iz 
çıoculc1arın fakir otan veli veya 
vaı.ilerine verilecektir. Fakirlik 
iç.in rniyu tunlar olacaktın Ay. 
da anıeaık 30 lira kadar aile ge. 
liri bu'hınan!aır, üç çocuktan faz. 
!la çocuiu lbu1unup da 40 lira • 
ya kadar aı1e geliri olanlu. 

Verfl'eceı'k ıeker miktan ayda 
500 gr.m o'lacaktır, T alimatna .. 

mede parasız §eker ancak. ajlc.. 
!erden aile rei.inin ve kendi:al • 
ne teker a;lınaıcak çocukların nü 
ıfue cüzdanlan bulunması ıart 
tutuıhnuştur. Parasız ıeker ıirn • 
difik Anltara, lstanbul, Konya, 
lzmiırj Zonguldak; Ka:>aeri; Bur 
sa., Seyhan, Malo.tya; Kocael. 
ük.itehir, .S..nuun, S:vaa, Ay • 

(Devamı 4/2 de) 
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r •• ~----------------------------------------------------------------r------------........ esbnll •alıale ı i6 Sevmek, sevilmek için ilk şarttır :::: ergun 
İkinci ceph~çılacak, 
Fakat kimin 
Tarafından 
Ve nerede? 

\. Ekrem lJtaldtıil.J 
and!rada eyeyoe zamandan. 
beri bir ·urmay heyeti- ça. 

Jışıyor. kalarlımll bir k.ısmı İngi.. 
Im:lir, lbir ı1asrnı ise Ameıilkab. 
D;ploma.t çantalarının bir demir. 
yolu iQasyoouında çalındığını ara. 
&ra .işitiriz. F at ku.rmıay planla. 
rının yürü.düğe konmadan önce 
anlaşıılması pelk emler görülür. 
Buna a-ağmen Lond.rada çalışan 
kumnay iheyeti.ni.n hazırladığı plim 
daha kat'i şeMini almedan <?vvel 
İngi.112 ve Aaner · basım tara. 
!mdan hem de defalarca nan e
dtldi. 

f 

m..,.aUiz gazeteleri: Hl ı.:-..-·i L~ ı _ Alınan ordusu İngiliz to1ı!MI- ç -.u""'y .,.,.lSenm yen adam hiç kimse tarafJndan •evilmiyen Sevilmek için ilk tarl sevmektir. Beğenilmek için de ilk prtın 

) 
.r- adamdan daha çok bedbahttır. beğenmek olduğu gıoi. 

ğırna ayak basamadı, icıknt Anglo.. --·······-------.. ···---,--------------------·----...................... .._._..._... ...... ---·------------
S~n ordusu Avro.paya çıkacak. r -BUtiln dünya sandı ki, bu iddia e 
löır hart> ıhilesidir ve Almanyayı 1. tır, de<liler. L 
şaı-k cephesinden asker çekmeye ~---------------------·----------------------------------------------------------------------~ zorlamak ve bekleme vaziyetınde 
tutıma'k .gayesi-ne matuftux. ·üniversiteli bir 

genci dolan~ıran 
sahte albay 

Ne İ'IlfPlıtereye gelen bir Ame. 
riika t.ii;nikomutamruın sözle-ri, ne 
de İngiltereyi 7.liyaret ettikten 
sonra memleıket'inc dönen A.'lleri
ka ordusu genel kurmay başkanı. 
nı.n demeçleri bu kanaati değiştir-
rneye lkMi gelmedi. Garib bir ddıandt'flcı~ badiee • 

Son :zamanlarda İngiliz hava si <iün •dliyeye intikal ctmi§tir. Ha. 

Ekmek fişlerinin yeni ~ 
kontrol şekli un r oılUYucv , 

f • • MEl(TUPLARI tasarru unu temın ettı -
lkuvve:tleri Alınan topraklan ÜZt>- cüse §Udur: 
9."'ine kütle halinde aktnlar yaptı. Şevket J.6?1\inde biri Beya:zıdda r····-··-··········· ... ·--···· ...... ····--···-···••N•••• .. ······· .......................... "'\ 
lar, el'an da ya~aya devam edı- Cemill' adı.ndaı biır Üniversite talehc- ~ Fınnların ekmek liflerini iki yüzer adedlik zamklı kağıd- i 

Tramvay idaresinden 
bir dilek 

yorlar. Sanl'ldı :. An~lo-S~~so~ aile tanışmış ve kcndiaini kurmay E lara yapıftırmaları neticeıinde yalnız. 3 kazada tasarruf ~ lenn" ve •dresı" L!-de mahfuz 
sın~m açıiacagıını soylediği !. &ay olarak ta.nıtmıttır. Cemile ba.. : d"l "k 00 l b ld b l k · : "' .. ua 

kinci ce,,.ıı.c icte bu havn akınları ._ __ ..L 0 ld w .. 1 : e ı en un mı tarı 3 çuva ı u u, u ıuret e arnesı;ı: : bir o1myuaımuz Tramvay lda • 
,!!"' ~· 1~ının txı ostu o ugunu &oy e • • km k at l .. .. 'l' • 

halinde fllen açılmıştır ve bundan mit ve böy1ece ahıbablığı ilerletmiş.. ; e e • ı masının onune geçı ıyor : resinden fU dilekte bulunmakta. 
ibaret kalacaktır. tir. Sonra da sid dlbisesinin iyj ol. \,. ................................................................................................... .,./ dır: 

Halbuki, :işte İngiltere - Rusya ma-d'4; il sö~erek Ce!hİklen mu - Beyoğlu, Ü kooaır ve Eminönü mek ec.tışLnİ ortadan kaldırmaktır. c<- Abaraydan geceleri son 
it'tifak muahedesi resmen temm vakka.ten ib?r kat eroiae istemiş ve karzaları dahilind~ fırlın'lct' ha~k- Bu aoraıcla US'Ulün tathi1cından eonıa tramvay ıo,57 de kalkıyor. Yaz 
edıyor ki, ikinci ceJY.ı2 açılacaktır alm~ır. Bir gün Cemilıin Kumkapı. ta.n topladıklnn ekmek fiş.lerini iki Emincnü. Beyoğlu ve Üsküdar ka. mevsiminde bulunuyoruz. Hava 
ve Lomi:ada bu ma'Ksa~a kurmay daid pansiyonuna giden Şevket, yüz adcd:}ik. z.amkh kağıdlua yapı~ zalı:rı·ndıı. ekmek sarfiyatı, binneti- saat doklma yakın kararıyor. 
heyet1en arasında m:rza~ereler del':kanhyı lbiT iş babancsl!e sokağa tLmıaha., ve bu kağı.d.lar bö)ge iaşe ce un sar1liyatı gözle görülebilir şe. y enlkapı IPbi, ~1 yukarı Is.. 
yapıldığı 'h~ında v7r.lınış olan gönderdikten sonra odadaki kly • müdürlüğünde1.ıi c:kmek büroların. kil?de ~ ve nomıal seviyeye tanbulun birçok semtlerinden 
haberler bütun tahmınlerc rağ- :mofij egyayı ~lamağa başlamış • da .ko1ay')ılt1a kontrol edilmekte _ . . ti B .. kaıad 1.. t t halk çeken bir eğlence yeri mev. 
men doğrudur. O halde? tıT, Fnkıtt, lbu esnada Ccminn ayni dir. Yarından itibaren Fab"h kaz.ası ~~~ /' u uıç .. nd a, u;~Oun a i cuddur ki, 1rerek buradakiler; 

İng.Jiteraıiın A'\TUpatta :kinci paımy:ondaki ukada~ları ~in farkı. dahil:ndeiki fırınflill' da bu usula u.. 1 tn an sonra gu e. çuva gerek bir ahbab ziyareti için 
bir cephe açmak lStemeyeceği 4ü.. aa. vararak sahte albayı suç üstünde ya.rak ça'lışmğa bnşhyncaklardır. Bu un tasarruf edilmektedır. Al-aka • Aksaraya inenler daha saat 11 
şi1noesi lbi.ı'!.nıci derecede biz.zat In- ya'k&nliflardır. uw1 aaye!sinde elde edilen mühim kadal'l\a;r, bu Ta.kamın, fırınlarda ve- olmadan kalkmak mecburlyeliıı. 
gıltere b ekllinin Avam Kama. Şovket, te hüviyet .raktnmak, bir faıycl& da c:Xmck üz.erinde yapıl. ya 'to'kcnı~da karneg1z olarak giz d'tttirlcr. Acabıı bir de Aksa -
rası ıkürsüsilinde yapmış olduğu do!andtrıeıtht: ve sirkate tcşcbbü• 1 mae~ ımihtem.el suiistimaBeri evveT. Jice verı'ime'lcte olan ekmeklere te - ray - Harbiye tramvayının 11.30 
d.e:meçlt>r csnasmda Heri arınış ol. suçı:arındal) dün adliyeye verilmi~ den ön!cmek ve kamesi:ı: olarak ek~lkabUI ettiğW söylemektedirler. yahud 12 de tahriki mümkün 
duğu mülfdıazalar~ n doğll)'Q."dU. tir. Ke.ncı: 'ni aorıguya çeken Sut • değil midir?» · •· ••· -
Dığer taraftan da Ingılteren:n biı. ta.nahmed 3' ÜAC'Ü sulh cez haki. Üsküdar kız kolleı"inde Na[a ve inhisarlar ... Okuyucummun dr~eğir.i Tram 
yiük ıgüçJıü~erle ve <ı"Qk g~ç knla. mi tevkifine \are-r voriniştir. vay İdaresinin d'kkat nazarına 
rak yefiŞt.irnı~ş oldu~i.l orduyu ie- o d:ploma tevzii merasimi vekillerinin tetkikleri arzedlyonn:. 

da etmeye razı olamayacağı, z:ra Yeş:Iköy istasyonunda c.Müclar Amerikan Kız Kolleji 1 Gümrük ve inhisarlar Vekili Ra. bir mah1l le halkmm 
taç olacağını düşüneceği samlı- tren bir hamalın rnünaısebet1e dün me!c.ttbde bir mü.. ~ ge'lerdt ~ oPmuştur. lnhi - sular id~ resine teşe!< ürü 
''Ordu. Şimdi 1ngilterenin ık.nci _.ı 

Sabahtan Sabaha: 

Üç dalganın er. 
Tehlikelisi: 
Harp dalgası. 

'----~P..urlutn Cnhid 

B ~ s_'.CU da!&ası Bulgarya Ü-
lb1"'1'le ~'Ckırge bulutları yağ 

d:ırryu-. Vama • Sofya treni rayla. 
ne çekirge yı:ğınlarıle kapanması 
~ işlem~kten kalmış. Ga. 
rıbdir ti Vama Balkanların ense. 
c:ıı bir plajıdır. Sıca-k dalgasile çe
kirge baSkmırun buraya çullan. 
ması 'labiatm süırprizi olacak. 
Mevs:mın sıcak dalgaları acısı 

z.aıten ciğerine işleyen dünyayı 
kim ıbilir daha ne taraflarından 
yakıp ~avumcak! Daha üç ay e•. 
vel soguk dalgaları Avrupayı kam 
çılayıp duruyordu. Şimdi serinle. 
mek için buz anyanlnr o zaman. 
kır ısmıma.l!t için kömür bulamıyor 
l~. Fakat bu tabiatın sürprizi 
degıl nimet kıymeti bilmiyen in • 
sanlığın şuursuzluğ-.ı olsa gerek. 
Londırada Jmızalanan ve Nev. 

şu~n da. kabul edilen Sovyet • 
lngHıız ittlla:A muahedes'nin bir 
ma<ldcs: şudur: 

- c.Akidler, yani Amerika, Rus 
ya ve İngiltere hacri> sonunda hiç 
bir arazi genişlemesine taraftar 
de.ğillerdiır .> 

Bunun manası sadedir. Şayed 
Amerika, İngiltere ve Rusye dıüş. 
rnanlarıru yener ve sulh şartları. 
nı onıiara di~ ederlerse her dev. 
let eski haline avdet edecek"iir. 
Şu halde bugüne 'kadar dQıküJen 

kanın. ma:.~'Ulan servetin hesab1 
medeniyet ve ~ı-iyet varhğın.. 
dan bir llmleınxle çıkarılmış. biltün 
bu korkunç mücadele. çekilen acı 
bir mulhaseıbe muamelcs!nd~n iba 
rpt :kalacak. Kervan gene yoluna 
devam edecek. Zaten geçen harb 
da aşa~ı yukarı ayni neticevi ver. 
mişti. Demek oluwr ki harb. eski 
filozfmin ikaıbul oı:.ttiği gibi insan 
l>üaıycsiınin tabii bir kan aldırma 
ihıt!yıacından baŞka bir şey değil. 
Mevsim :ınevIDm tepen bu hastalık 
arz üzerinde tıpıkı sıcak ve soğuk 
dalgalan gibi bir ölüm dal1?nsı ha 
llııcle geçiyor ve birkaç milyon nü
fusu dünya !kıt'asından sil'p ata
rak bir mman için rahat. s:ıkin 
yaşamasına fı.rsat veri}"Or. 
K~lardıan, sıeaık, soğuk <lal. 

galarmdan, taıbiatin haşin, !kor. 
kur~ kamçılarından korka~ak ne 
var. Asıl insan bünyesirıdeki ~u 
mfühliik ham dalgasının m"krobun 
dan korbnalı. 

Geçen harb on bir milvo'l inS'B
nı düınya nüfusundan söktin atm1ş. 
tn. Bakalım yeni harb dalgao;ı veni 
rP<kortmu harvgi r~<amlarla kıra-
caık! • bu ordu)a harbde-n sonra da muh. bu yd daı 15 mezun verro4th. Bu 

1 

if Kanıden.iz dün lnhi:ıarlar lduesi. ı k 
J b k k • samcıre verilmiş. genç mez.unklra sadaıT Vekını bu a.rada inhi.ııanar u. 9/6/942 tarihli aayımı~a; 
bir c~ eçmayı resmen taahhüd aca arını esb di~laırı mmuimle tevzi edil • mum müdilıü ve yeni te§k.il edilen Kmnbpı; EsirclkcımaleddiD .................................................. .. 
etmiş olduğtına ~e ar:ıdan ge. mı· ... :r. '--L-e ve .. ay •m'besi müdüründen mabaDesi halkının suauihıkbuı Boıt.,n kuyuıundan bı"r 

cP>ul''1a11. Cahid 
a Zarf da va .. ?.·:e• ""'" dr> Evvclid akpm Yeşilköyde htT '"'"' ~ .. y- ... 

çen zam n ı:n '""J ~ u,.. -- Üılküdar Part1 reisi ve Belediye izahat a9m?Jttt. fikiyet ettltml y~ık. Sular d k ğişmişt.ir. yoksa evvelce yapılm.ş ha~ın yaralamnasi?e neticele • cese çı tı 
olan mülahazaların esassız old:ık. nen feci bir cina~et kazası olmuş. Reie muavini Lutfi Aksıoy, Ameri - DiğC'T ıaıra!tan NafJa Ve1ti'li Ali daresi; neıriyatımız üzerine Dün. PencliUe Kartal arasındaki 
lan mı anlaşılmıştır, d'.ye cl:i~Ü- tur. k~n ve 1~1iz konsoloslarile güzide Fuaıd Cdbeeoy dün Nafıa müdürü mahallenin ~ini yaptlrmlf lbostan!ardan birinin kuyusunda 3S 
nülebilir'! Kendi hesabımıza biz. Sirkeciden kalkan 6 numaralı bır d~et\ı grupunun ~ul~ndukl~n L'le lberalber Velcalete aid ,dairelerde ve bol au vermlttlr. Bütün aemt yaşla.ıında ka.dnT tahmin olunabi • 
,_ __ u ~.,.....,...,\nn,.117 Bı'zn g~e n~ banliyö t-reni eovvet~. i: a-ksam Ye•il. meraısıme sa_ nt 14 te lstık,lal maTŞ. ı • tet:kikterde bUl:uııımuştur. idareye tqekkür ebnektedir. fen bir el'kek cesedi görülmüştür. 
~td;ğ~~şili. ne de evvelce köy jşta~onuna girerken bura:ta le b~nnm.~ır. Mezun oıan a.rka • Biz de Sular Müdürlüğüün bu Hadiseden halberoa.T edilen mücL 
yapt.l.m1Ş olan mülahazaların esas. hameJJJ:..k yapan 55 ya M?'llda A - ~~ naırnına m~Z\ın r..dan Şeyda Nafıa Vekili bugün g(diyor al&kasını takdir ederiz. deiumumirot ve Ktttnl jandarması 
sız oldUkları anla.şılmışt.;r. Mesele ıra.gir yü'k almak üzer~ vagonlara d~etfilcr~ w teşek.kur '"tmış, Ha~.an '---------·----') tnlıkikata el 'koymug bulunmakta • 
'basitti!": ko!farıken <!üşmüş. ~ekorleklerio •' • ismı~~ dıger btr mc:zuı~ da ccTurk Üç gündcn:beri oelıri::nizde Ve:ki.. • • k <hr. Cesed, t~is edilmek üzere 

İngiltere 'ile Rusya arasında tında ka.'araık baeaktarl ~esilmi, - mu halllnda hır konu§lJla !ete baiğlı daire ve llıÜesseselerde Bırı kızı açırmış, Mo~a kelkhrıl'mlfll!'. 
aaatedileın muabedenin metni bir tir. ya.pmışur. tefk~CT'd~ bulU'nmaktl\ olan Nafıa ·ı · 
defa daha gözden geçirilecek olur- Müteakıbcn Güııeıl San'atls ~ Vek.h Ali Fuad Ccbesoy bu ak~am. öteki de balta ı e onu 1 R A D y o 1 
sa görü-lür ki, 1ngiltere Av!"upaJa k:olayl~la rnzı olamayacağı hak. kademisi ~dwü Bürha? T?pmk 'ki e~spres'fe Anka.raya hareket ede- ö.dürm:ye kalkmış ,, ___________ __.I 
ikinci bir cen:he anrn!'lk taahhüdü- kında ıbtz5m de ötede b ·· . «ki~ Ahlak» mevzul:ı bu lutabe. ccktır. 

... .,...- n erı mu<ıa. d I\> hın b k b'" '"k ----------- B. · · w hk · d nii 'Yerine getirm€'k icin 942 vılı faa ettiğfuniz kanaat arasında telif e u muş. u onu"m3 uyu -- . • da t1il k b. ırınca agtroeza ıpa emeeın e 
İl:ldkfuıun ayının 31 inci günü gece kalbul e>fımez ıbir zıddiyet yoktur, bir ııl!iaka ite talı.~ edil1miıtir: l~;ı ~erı~z eilni i .~e te ın dün bir kıız kaçmnak ve öldürrne-
y ma kadar uzanan altı ayd<&n kaldı iki, lbUey~n İngilt~enın elin. Bundan sonr mezuruara dıploma.. büfesmd~~-- _!_ ez_cli_.___ ğe tqdılhüs davasının dunı~mas:na 
!az.la geniş 1iır :zaman almıştır. Bu de Polonyalılardan, Çekle-rd<.>Jı, baş'lanmıştır. Hadise şudur: 
mtıddeıt zarfında yalmz şarit c~p- Yunanlılardan, Fransızlarda:ı top. r.

1 
STER 1") Si1fivride .renç:berlik eden Kadir 

hesinin değil, bütün dünya demi- lanmış y~fum epeyceye varan bir 1 N A N 1 ilsminde bir genç ayni kasaıbadan 
yelim. fakat bütün Avrupa hı:ıtbi. Awup:ı ordusu ile bir kısmı İn. i 1 Alinin kırzı Saı!uueıye talili ohnuş -
nin mukadderatı belli olabilir. Bu gil'te:rede kalımış mühim miktarda S T E R . A N M A 1 tur. Ali bu tdt'lifi kabul etmek.le be 
~ · de ~ltere için Avrupa. müstanla'ke aSkeri ve bir ıni.id"r Nureddin Artam Uhıa'ta yu • ynzılanmızın aruına tekrar ku. nıber Kadirin de k:ızknrdcıini ken.. 
ya aSkcr ç!X3rmaya yı lüzum knl. .Aımeri'kıa b:Cl:ikle:rıi vardıT. eğe: dıiı 

11 
yerli olan ve olmıyan ke. rulmuıtur. Genel kelimesi iae bir 1 di oğluna vermaini ve ıbu suretle 

maz, yahud da çrka:nlacak ol n ordusunu ana vatanm müdafaası llmeler» baflrklı ~unda diyor kaç yerde duruyor: cıGenelkur • i1d mmflı akraba ofmnlarmı §art 

er mtt1mvemet ıtönneycceği b T için alıkojımak ınecburıyetinde o. ki: may» da, Parti ve Dil Kurumu koşmuştur. Kadir, Saıbureyi alarak 
zamanda çık~nl~ ve ~v~upanm lan İngifte.re, şat.k harbinin mu. _ Söylev kefüncsfni kullan • «Genel Sekreterl)rn lerfnde. Ö- 3 OiY biır!I?ktc nişanlı hayatı ya~ -
asıt"lardan mııntakıl eSk1 mzamını kaddemtı raayyüın etmeden Av.ru- maya baılırmamı:ı.dan biı- müd • teki cı.amumio lcr de ba üç güzd ~r. fiakat vi.dettiği gibi kızkar • 
koru için k?llanıl~-ş. ~l~1'.1": panm heırlum~ bir kıyıs:nda biT det sonra, basınımız bu kelime. ömefe baluaJar ela yenerlnl <rge.. d · · Aiinin oiftına vcrmcmiıtir. 
Gürülü~r ki İn~ılterenın .gır ıği Ojıalarna fıaırekEtiıne teşebbüc et- rakı c....:....__ 
~i taah1hüdle İngilte-ren1n Av. meık zorunda kalaea'!{ ol,.,..,., '-u nin tutunmasına yardım etmemi,, nelı> e bf P .. ~.1'= :rolamı tut.. Buna kliZ:ım A~ de kızını alıp, tek.. 
,.,~.. ......,. '"' _...LJ. hitabe konferan• ve b-- --'-- fena mJ olur? Fakat arada · - ·· ;-_,., .. _ 
nıpad'a ikinci bi:r cephe açmaya ktwvetleri kendi ordusundan avt. :ııuu-, ' "' ..... ~ ıar evıne eotünn~-·· 

J• zerleri bu sözün yeriiıl l~krar dil tulunacaldartnr u;mmam•, .. ~;... K eli n_ • .................................................... raca.ğı b?afif birl~lerfe ~evele- ~ Fakat. a r y.anına flJlMlz is • 
-..~~ır ............. ta. o zaman İstanbul rad. kü Araplar ba minada acumuain ~--.lw d • Al · 

yer kufüımnak inLünına da ----s d~ - .__~ __ ,_. '--"--- nrinde biır e~l a • 1 P inın 
TAKVİM Haziran Hkrt.ir Ş h yosunmı p~mlartnda bütün c:gu am» ...-eınıamı ~ • Ra Sah · "-----,--------:----11 ~eb: eedk ~ budgu .. n için ve. söylenen sözlere konferans, bita- far. , f evine ~: L_J,_~ L;;..,,nın ~ -... 4 . şu ur: b k d ·u l Bana L- ı.:....ok k-'~-'-- Oll1Stnl.'D cıı.ım ,~uuu D4& lf, n~ 1 Arabi ıeoo Aıvıruıpada 6,5 aıyl~ geniş bir e, nutu · · · enı r, ya nt2 arap. ~ llP"'ıi ç,wııc~ diT de genç klrll kaçırmtıtır. 

ısu zarmna yapılan uzun bır müddet ça söz aöyliyen arbdafm sörlc • daha nr: Ulm meydanrndan ~re L,._ı,_.....i L_L __ 4 __ Al; 
~aml HIH 

11!68 -HuirnD 

ı>. 

i 

Ol 

ı 

Jı L> ••• "· 
V. lR U. 1'1 J6 

E. ' S2 8 83 

- d lerine • en az ona gerektiği kalkan otobmlerln üzerinde eıBa.. ~ ~-J· ııau= ~ ' 
Hıur iQi.nde iDnci' bir cepheni.rı açılaca. bahmıını kapt..:c;. gibi Kadirin cm. 
~o ğı _ _....._, --ı.-.~.1......... ta~~t bu halde • söylev adt verilirdi. kanlıklaro yazıhdır.Onun son da. """ 
• ~ ~~ır, AU •-- '•.ı ne ";,.,.,.,,;.. ve ddilr.anl-ı öldİİımdt 

e.ph · ede _,, hanm T.mw ~ Tuhaftır, fakat aynl tuhaflığa, rağtnda indlğinfz zaman .ıuuuırt. .. .... ._ '3 

c emn Ret" ""'" "'"b· • eı.- -·n L ___ ..1_ .v-•-~T-d_,. cad- • temi- de ye· ~ buna mini 
L. .. __ ,._.ı,._ ~tla-cağı b€nirz bala, devun ediyoruz: Gend ke. .... -.~.uga ca ıeuc. .,....-a:r ~.ı.uıu,.. -r Ö otm·-~~__ı.... 
kat'iyetle belli degvildi!. yalnız Umeslni <ıumumi ve «mncrmlye> desl:ıı levlıuını görününüz. te ~ .. 
m.Wıaldcak ki, bu cephe ~çı.Qrlı'k.ıtan yerine alddc, bir zmumlar da tarafta •Maarif VekiDiilD var - Şimdi ise A\i kede tqebb;ıa. Ka. 
soma ~11.ereııi:n gfu bebeği ~d- kullandık. Bag6n ctmnurni» keli.. dır; fabl öteki Vdııillikferin hep. dir bz kaç.tırnak rtnclan mev. 
dclimıdkte h ı olduğu asıl oırdu- mesl yeniden djlimi:zc dönmüı ve Ü cVeldJeb tir. bıfm ağın:eızaıya aevkedibniı bu • 

SU1 elde mğlam c.laraik ulncak. 1 s T E R 1 N A N lunmektnd 
'hr. OrtGda değişniş bir teY YQk- , Dünkü dm,.nada ~r va\:'. 

tur. 1 s TER 1 N AN MA I aıyl yub~a yudığJmız glJi an -

&/,,11,,,, Z4~lı.g.il • ~= =r. prucilerin celbi 

PAZAR 14/6/1942 
Uf: Saa& a,.an, 8-33: llafif prog'. 

ram (Pi.), 8.45: ,AJans ha.bcrkıt; 9: 
llaJif J>U~ ve azılar (PL), 9.30: 
E\'in saaU, 12.30: Saat ~an, 12.33: O. 
yun vala.n, lz.45: AJaıs hab:derl. 
U: Sazin ?e türttüler, H.30: üzıik; 

llad7o salon 0?1t~ı. l8: Saat ayan. 
18.&3: ~ <'hıııs ol1ı:~. l!Mt 
Fasıl heyeti, 19.SO: Saa.f ıu-arı Tc ııJaıJI 

ha.berleri, JU5: Amm.nt bahar at .. 
şub.nnm netfceleri, 19.55: Karışık 
tar. zo.ıı: K.omışma. 20.S&: Ka~ pıo 
la ve türkille!', %1: (Zin~t "). 21.ı ' 
Temstl • Kbt ailesi, 2 UO: 
program (Pl), 22.36: Saat a7uı .e 
nJ:ırıs hıı.bedm. 

' 

'\ 
lstanbul' borsası ı 

13/6/042 aç~-:-~ Ci&ilal. 

ondra 
'!i~.Yod 112.%0 
Ce&ı.ena S0.'70 
:Uactr\4 l ız. 3'1~ 

wk l 30.'JZ 

Bir ıı.l.m ı 

An:ıdıolo l\I ~ 62-



14 Haziran !ayfa 3fT 

SPOR 
~alihattin Enis için Galatasaraylıların su sporları 

'Yazan : Halid Fahri Ozansoy mevsimi dün açıldı 

EDBBiT.&T-

:S u ha.ita her fl'Y için yazı ve rastgele tercümelere sayfaları. billı...,. benim koouşu ke B Üg ük harbd h •d J •• yazacağımı dıüşüıneıbilirdım, nı aça.n gazete ve mec:mualax Sa- söylememe, SalAlıa.ıı~ d~ olk.ua"- •e şe l UŞen Sporcular • • fa'k-aı on~ öı.tisü i.çın bu satll'ları Jooaıtti:nın ıhfildeyıelerini gittikçe da. keın 11.1ızl1 okumasına kızar söyle. d l Ç lR lırahyacagm., bu acı, çok acı va.. ha mı az takdir eWJer1 Yahud o, nirdi. Deriten bir hadise oi.:ıu. Şe- enzze bir çelenk af ld zifeyı lı.iç dıüşü.nobilir miydim? daha mı az yazdı? Ve en hazini, habeıt:n Siile;onan şaır Jbsan &a.- l l 
Çiınutü! Nusret Sa.fan~ a~l.a.y~ ~abıi.li· Kiıt:abna~ın muharrirler~ ~. Ha.nımla. evlendi. Işte o andan G.allatıasaTa ldi.iıhü .d . · !bır katble yazdığı g.ib!, Saliıiıaıtti- istıi3naır slstemi en fazla onu mu iıt.t'bareaı, lbiz.e, kiıbar bir edebi bcıeiınin · Y _ cnızıcıl& ıu- ve lbu top1antıya gözya'1.rı a a Se -ıun o"'"1_Ü de o !o:ular s~ haber incMi '"' nefroUe uzakl'.'itmlı? ~alı.fil açılmış ol u""'"1u. Ha rtanın oim • ....=:.=:::!-- bcı kik• ': da mha y<ı verilm i 1ı;.. · ' ..., • ı..Jle "'h: ı,q,.,. kada. gelen d..._ 
s:z \:e .rnültevazı oldu :ki... Bu no'kıtalan sarah&t.le tayın ede- bimaç gecesi Şehabırn ve İhsan \lokıJld . un B~ktek.i Be,ikta,ııların \~ürü e~. ve aporcu arkadaşl.. Bı!menı !kaç y.I evvel ,öyle bir ıııfyorum Yalm<z, Hüseyin Rab. Ha""""" davcfüoı olarak, Osman. ı .. ....:., ~:;1" ~~pıln~Jftl•. Ca • ıı..ıı.ı., klübü ,.;y.,..;...ı..,. Ki"" ~· ~ gondem><k lütlunda bu kı:t 'a yazmışt.un: miden sonra, en lruvvetlı realiSt beyıdeıki Ra.i:f Paşa apartımanında bu müna 'b 

1 
muess~ı Ali S~mi lbümüzün yü:)cee'lme.inde en .;- ··~ F nan sta.nbul bölgeaıi Galatllsaray-

Son'atkir b r romancı ve hikky.,.-.,ı zin 1ı:ıplam<dık. & toplan lılar • hazan dk.ini "'ı 9•: 4e c..tata•.,ay den :z • r.nu! olan raLmed; Şmlin öl.;~· c~.l,ç• v. Da vudpo., klüblcn. K~fasil<ı kalbin;,, o ç•tin ...,._ ı:iyaına yanı)'Orum. Ya!Jıya Kemalin, Ruşen Eşrefin kod n ld ~- 1941 •enooine nün 9 uncu )'11dönü .. .. .s, u : ne tüi<,_anl•:ımıxın lbli\ğını say, ~ SalMtabtiın Enisi, ilk defa, ı lk Fazıl Af1ttnerun de geldiğı olurdu'. d &r if p~ı arı musabakala~da el. ___ mu :nunas eti- gaz.etenızle ılan.ını rica ederiz. n 

Gün gö~den ağartiı sa.çlan şiirlerimi Rübap meamuasında Ma'kalelE!", h~ler, ş?irler oku- ~ ~za~ı ~a~mu'a.ffakıyetten 
genç y~~nda. neşre başlad:ğım tarıb.te t::ın.ımış. nur, ve en sonunda piyanoda hı.. sıa d .'Y rı . 48 tmıııtı r. Galat:ı-

Yoksulsaı da neı çıkar, ilah gwi tıan. İltalya lhatbi veni bitımiş. Bal- sa.n Ha.nımın çe.ldığ~ Jat;f havalar · rfy .J;Jcen: ::ı ~ yarıştan 262 
yii:rüyor, tkıam lhari>i başlamı~il. Rübsp.'ıta ve hepei.nden güzel olan bir Gül- 2:;'1 rd e .. e~e 167 kupa ,ka

Bir buğday ba.şağı.mn olgun1uğu dadıa bil'biırtmircin yiizüınü görme- zar peşrefi di-nlenırdi Sala'ha~'in d.. a. ır. 1Buyuk H~rhde .sehıd 
. ba§ında. den imı.ala.rlılllllZl ve yazılarımı~ı Eıni6, bfftürı bu şairler ~e m.ld·yecL ~~:ı~ ZS"~i .me~yetle~ınd~ 
Ü ın evvel m sonra. oıkuımuş olma.nım verdiki bir genç. ler arasmda, o4cu.na.nı ve ~-alınanı. şdd)d . . mlend: , ~enı .kı.klerın 

da a da• di<Ye tashih et- li~ ve saın'at lk.ardeslilti ile hemen en re-alist lk.a1eme sahih olduğu f:trnı!Şt .e •
1 ıri.dıklenm a.n -

h layorum. Bılınem o gün. (Ji'Jlldı.klıdaki kahvenin ö-halde en dema hufU :He dinliye. Tek ıır\ (C ta.J) dıo udur? Fakat niindıe çay ~:ğiımiz o giin) birbi- mezdi. dıi tkı.91 ~eye e . ve (Ham -
,. ın ıb '.lldelk talihini dü. r ırMze eller!ımizi sa."Tlıi.m.iyetıle u. ~~ araya yıllar girdi. Hay.at ~ ~J,~;t~ (Ne~ et) ve .<Has_ 

lOe, bugün, ıçım·z<le, bu ıkı.t'a mıtır~ Ebnra bu <b9t!U-. de- hepini.rm kendi işlerimi1.e sürükle- fi) iaiml . • ri:n· t~~e (Mah ır Sa. 
portreye bır aynaya vaım eati. Ben o tariht7 Beşiktaşta c'K ~ o genÇli« devrinin kaygJ.S1% Şehid "" ve iştir. . 

ayal gıb· gölgesıni aJ.set. atururoum. o da Nış.ıın'taşında .. dıevrı kapana,. Arttık birbirım:zi aüzd ı,· ~lıar na.roma clen:ıze ywı .kuvvette bıır ıkinci sıık 9!k ıl:Y.ırtblrimi.zi göı·ür, iLk yazı- daha nadİ!' gıöriiyon:h.ık, fakat bir. nde:r cı,;5 . cn:tıl~if ve yenı t•k 
bul az. O hakikaten IBtTımlZı biııbir.iıınize okurduk. Bu h;ıı-imi7.i ~ devam edty.Qr- . .~e mı ~dık~e~ eonra me-

ıhay nca san·atkar ve bü- tıoplamılanımıma işıMrak eden ar. duk. Nasıl ki. oon senelerde pek !ik me n~ ayet v~ilmı tır. Denrzci... 
ay nca mazlumdu. Bu tnii. 'kadaşlac.ınrı.z. arasmıda. gene • Rü: nadir fırsatlaırla SalAlıattin 'cSon feti ~em. ~vethlere bir çay ziya. 
bi a a scssiz.liğinin. derin bapçılardan. ~ ~~~cı 'Do9th da ~i®m günler 1çimin emtlftır. • 

\r. sonsuz ıtevazuun.1.m büyük fa. Ha.kıkı .Tahsla'ı ıle, şaır ismaıl Züh-~· a)'1dınlaın.dığını hi~- Şeref me;hum fÇİR yep1Jan 
kat hazin bır .rol oynadığını itiraf tıü, Selim Rı.fkey'ı da şu anda rab.. di"yıcmium. Onun baıkışlarınd3 da 
etm l yum. De rı fazla idi takat metle ~ederiım.. .Ali Naci ~ ~ ~ ~ ~ltıyı görüyoroum merasim 
eseriın.ck'n lbaJ ediimes/ni biJ.e a.. zaıman biıieroendi v~ P'ear.ı~ Yal'l!'ılk. ki şimdı, bu Rençrk ve 
de-t urt.ana.raık karşılardı. Niçin zümresine bizimle beraber RU- <:an'at a\{~~<ml da, diğer bir çok.. ~ 933 ~ınde vefot eden Be. 
b&.v e iclı, yahu<l n·ç·n lböyıle ol. bap'ta ateş ~}erdendi. Ba. lan ~'bi, IOO mibnet çölünden gö b aş Hiib~ :"1üessis'erinden me-r • 
tn u? Hat!!"amı çok eski zama- zan -aramıa:a Yahya Salih te ikanı. &iP llf.ı!lm. Haya~a hic kimseyi '*° ~eref ıçm dün L.:abri b , nda 

bundan yıiI'lll'lıl a tı, yir.mi yedi şırtiı Te sohbe1ıleriımiz, san'at mt\... lncitti~ırri ıtasavvur edemem. Yal- i:ek ~aıpıa~ı'Şt:r. Bu n na.e . 
l"Wele ~ttirdüğtim zaman, nark.a.şalarıam.z, neş'eli ve canlı, geç nız roman~ hi'kAyelerindE.4rl mtı- et .Aıbdu"lkadl?'.Z.ya ~e R f k Oa 

gaz unın önünde canlanan Sala- vaıkıbt1ere kadar sürerdi. '1~1 kadm kahramanlannı polr man Şeırefin mezıyetlerınden, mem.. 
hattın Enıis neden da.ha hareketli. Fecrifıtfden. h k.ayeci \-e :münek.. 'k~.n saıtwiarla hicıvc-tmt9t:. Bt l~c!t sponına voe ıdübune :> p ığı 
daha sesli ve canlı idi? O zaman. kid Şeh~n Süleyman hepinM- ~fısrz h'k:ıv'inde haklı m1 idıi? o .. .erden ibahsedcn b T nutuk 
1ar. n·~elerini nasıl yüksek ses- z.in doS!.u idi . .Bir lisede edM>iyat nu buTada tatılHe ve tenkide kal şoyfemiş'.teAr: futlboJ hak~rl'Lerimizden 
le, beğem:re!k ve bi.ze de beğendi- muallinii ofuııası da. o:nuı lkal"f1 ... k.ac'tik dee'ilim. Fakat bazı ya7.ıla ~ .dem. meıhumun utirnha. 
1X'ro.ıı;. okurdu. O zamandan sonra m1zda, biır üstad olarak yüıkselti. r•nda. Zoıa·'Y'l bile hayrete dü.şü ti ~ ~ bir aşır o~umuştur. Me. 
n~Jer <>ldu, neler geçti? Edebiıyat yordu. Bize ınasihMler verir, eser- relbile<:Elk 'bir ifrata. bir natüraliznı müteakıb lstanbul bölgcei 
1 m-, ona, haddkıı olan mevkii ıta. leriım.i2i dıiıı.ler, beğeniır ve nadiren ifratına ~nü sanıyorum. Cı&tasa.ray,. F e:neıııbahçe ve Davud 

• T- · arasında (Devamı 4/2 de) P8fll ~L taraf ndan gönderilen 
ID:RrJı üzeıiae kolUINI 

r"S p l. on osta,, nın bulmacası: 29-<11> l 
- J 

Bıınlmdan 30 tan~inl hallederek bir arada voli h 
kı. .1.. • ı t1• ryan er 

o J)'aautıa.za uıır rı• ıye takdim edece"• 
Soldı&u sai'a: fSıa 
1 - lbrm:ıla',. 1 2 3 4 S 6 7 8 n şilt (10). ~ 11 
z - Yan11111 h&> 

Deinek .3). 
a - Deve1e bea 

se1e:ı bir ha.yun • 
(C)' Atırl* ölçüsü ' 
(lı. 4 u--·1•5=5=1--11--1' 

" - Bit mva.. 
mm (2), RUllWla -- -

&'el {5). s 
5 - Fra.nsııcs 

ılme\ı m. 6 
6 - Tersinde.il 7 midesi boş ,21, 

Sa.lm~l::lan eJDilll' & - ----
(l). içkt m. 

7 - Osmanlı f!9 ~ ııll 
paraorlufunda na 
zır l 5) t Noa (2) •• ' M r--

8 - İtte.ıı m. p 
Zaman (2). 

9 - Bk' hayvan l2l , Bir laU'f oım.. I 
nu.şu (21. 

ıt - Vilayet, böl,.e ,21, l\laieınU 181 
'l'ukanıita.n aşat~: 

1 - İtalya.nm btr s:ılıll bölrcs1 (8). 
2 - No'..a (2), Bir renk \2). 
3 - Ba.Janlarm bir t.ııvalet mac'ldesi 

-'>· BWııtır• iltülil m. 

4 - Esene bmı.btt (Rl. 
5 s . - anıye (2)' Bllyiik, ı-eniş (4). 

6 - Poilia hal'tyest (S), 

'1 - Olmak.1.a.n emir C2 1 lllr m .4) 

8 - QQnimctler IG), Es.m , n crrıl7 
.2). 

!o - Sa.b.ib (21, Cilve <:>. 
- MCfhw Mker ve hli:Limdar 11 





B17-;;~111•'lllıi.~E r ...,,.~~ =lc~=·-d:unıartıti;n:m f;di.zzira As1an pehUvan ocacıkta elleri Utreyerek yalvarıyorou: 
[~ ~ J -~ • ~ j;ml ~ere ~~du; ;..u/: t:ı~ ?'erfe ~~~mı•~*~: - Gulun, kOlen ol m; t~ bun. 

u-ç ~ ~'".i 1abçta11 geçırmış. cuu-c bastırıyor· yüz.i.ı solgun, .. da t;akı.."n! aha bu P bu~lar Hazım 
falım ~ üç bin haydudu bir lai bü';1'Ümii§. ~hık .soluğ~ \'e ~;; ~ur. Kimsel&e gaptırma:r. Beni 

1 P 
samanlığa kapamış ve yalnmş. hrunet ıh1enerı bir vaziyette b . i::°11~;· . 

a O S U 
Bir -boğazda önden ve arltndaa o. bakl)-.:>rdu. ana ~uı tutam.1dım· sur ınn 
nu on bin düşman sarmış; A6inn Bir an için biitü.n kan.un ~·r . .kırbaç iru:Ln:tm; o~un az fe. 
pehliıvarı yanlllda beş yüz sü.vari sıçradı ve hn)'lkırdım· başıma 5:111 ~aŞka birJl'e v~rdim v atımı 

Y: • .., d • ~e top. v-e mitır&lyöz ateşi.ne karşı - Burnda ne du~ ., surdum! . - . . aza11. .:CJ a ircan K aflı ~e ~: saldı:muş ki d:ığlu titre- 1Jl:f.ene oiç.i.n giı!ıı:ned"nfrsu.n. Va_ Ha~ a t: .saat stlrdü· b'.ınen sa. 

~ )nş.ırlG kads.r he.r boyda adam!txıŞl.ığı ve O?""~ srnma işien. nl:rmş; b!ıı kad.ac gönüllü -topla. h~ _de~ mufrezesmı:ıen bir rü olmuştu; kemikli \'ÜZ ıgham:; ~h .h:ü'J"Uk 0
1 

!l d-şma:n ~rı-
Eowim'Cie on uç yqmrlan s;ek..1 ln. ônddtf adam hepsmden 'Ştiı;I içexiden baş kaldmnca 'Sı1aha sa- mış. dıiŞnan. da~a da~ o~; O .ka:ra ve çrltEk kaşlm- ;~ri bu~ ~ b~, ~lfilı ve .adt ı l" <' rrr. 

vardı; vcııt.mı ve hürrıyat davası!~. çi.zme1eI'i. parllyordu; omu.. 'lillŞ. be~ scnederıhori dnr.madan kılşfınin bıle hmıt6 bumu bile ka.. haline gelıniştL Kcsk.ı~'l bal,şl~ kcil~n ka "'Pa .. v~ ~ayıct rı. 
~ın h~nm kalb erinde ay. ZUllda y~ bır Alman ırıaWJe- dövüşü.yomm.ış. Artrk oralarda namamış! o.:ı.n çeltisen bir hastanın rohu ür .·~di cuırnfon onündc r di \'e 
ru kuvvet.le yanıyor; cnla.rm hep. ri vurdı; beline üç b.t fişeklik sar 'h-aro ~19. fakat bu taraflara 1 Bu ~elmn beni hakbta pcrJyurdu; mwı ve kara bıyıkıa: ~1 

• ~..nı ruh itibw-.Je ayni }~ göste- mı.ş; .ilkfş<-r tknt da çaprazlama~- gıa.vtrron saldriığmt d~uş· so.. ~ l~; 1A'kın herifin kn- rm b±reır süilfil:ıten fat1kı yuktu Dol Orta: y:ıt ne An:l n t:ıehli
nyordu. .sime l::ıağ1ımqtı. Kımıikli b~ :vUz hıik almadan gene atlamlş, '~- lıp ~e. kıyıafeti beni many:ati2l11.C gun göğ.;1ti çokm~ geniş o~zl:t ~anı s ı:rtlnnm~ b r ta-l· :tm-

<;..c-ş:d e[?erli çeşk:l boy ve re.t&te kıe6lcin bakışlar, kalın ve ~tık bş ıniş. ~e ruç olma!IS'3 bin etırnişli. 'Bu tesirde:ı kurtularak sarlkmış ve dt.ral.ınış iri gavd. l"l az ~1 
b,... balrl.(> bu ~ ·lır. 

~ar. çeştd clhlseler. çeşid ba.şıı:k.. lar, iki arat> han.çerini andıran u- )'!iğ1il ~ ammB c01'anC'lk.. topar:kımrudt içiırı de va'kit bula- ufakmş. uzu:n boy~ kanbur1~~ v av 1 adam, k"lldi ·il" f)!'k a. 
lar, çeşi..d sılfilılar !akat tek 1man .. 3m ve ara ba~ ... dolgun b?r iar~ yargun im.Şer· yurdlanndan mam:ş't.ım. çıüniklü düşman111 um.. mış: tam maruısile alçak. pısı k ~r r ıı:_n nslan nostundn,... rt k 

ÇQğunuın ~ yanmış, se~lı. ~ ~ omııe!ar, in ~ l.SN- ayır-ılı.kuzun~; hele cbiyoh duğı.ıa:mmian ~ evvel ge1diğjni ka..~ bir bal almışt:. n ' 1 : u. ~; :ımuruı uy~un bi- ka. 
Jeri ~ g0mıii$, komşni:ın de, zun bic 'boy, tam ırumoasıle btr uzun otııxsuınıar, arıırün dernek balbeır alm~mı.. Lôst3k pabuçları .sımsıkı tırtan gmn:m. 
ö~rülmüş; do.'lt11.":'1 sür.gJ.ne git.. "u~ he~ -.e cesaret bey- yaps!!lltt -d~ 'hepsini 681ıvenniş; Onu ~ _?lduğu kadar u.. 'KaA;rcan K 'lı 
mşti. ~ bu ycngml rm bu kelı.... . yanına yalnız altı atlı alınış. Fa- zakta, genış ve ıı.wari manC'VI"ala. 
hmaret ~ cinayotlenn. bu 7Ulüm Kocaman bir pencereyı .andıran kat dilediği zaman bir h:Wer UÇUT j rına U)'glln blı- yerde kar.şılarnağn 
leıin mtD:ıarmnı almak iç!n ~k~ el1r:ı; ~ ~ vurdu: sa uça~ ~ gi'bi gelıtl~ş:; omm karaır ve~!k; ~emen ~1n_ çı9t. 
lanrrıış ~- - Nertıaıba, ıagarre kulu kölem olurlnrmı:ş! tık. Önciileimlz duşman oncüleri-
~ om ea.ıvel himen Ai mis Dedi. .. _ _ Ooon. mem.le.\et.ine mahsus a- le ntıışt.ılar; çekil.dile:- ve iki taraf 

li kalabalık,~ 'llli!Jt kavwette -ve Sesi ıde ~un~ne ~- l?"oh ve kendine mshsus he;tııe1ile dmak1ad1. O sıratla hava bulut.. 
on ıdcla bir dlişn6nl Haysıtımdıı her h•lı bu derece bir anla.ttığı bu Mdiseler ve biJ.<;ilCT landı; yağmur iki sııat sürdü. 
yere Bu r.aier ıXllsleri.. birim tuWn ve ı.an:amıayan bir bende dariıı:ı. ar :tcsı: bırakıyordu Kıü?filt bir tepede bulunuyor. 
mm a y k:a!ıramanlarm iıMal\ dmıa g&rmem ştım: . ilk fırsatta haber rıçur:masım . .._ d'llk. Illd grup kumandanı ve diğer 

t.ı knl.3.y:laştuınuşlı. - Mertııtba' 'Hoş ~eJdmız- dumlanm ~i ~·Jedi.m •. kumandanlar, vazıyeti tetkik edi-
G&ı ~ JQ. bır :u-.al>a&n - Hoş bukl~ ağnı;ı! - En..m ~ Üdiine, &ğam! ;ıordu!k.. Düşmanı haUnrı.mızn sıkı 

ır pulluid;aıı ç&.ıilnı.üi .at - NaS'llsın!F.. ıynmz y.a? Dedi. bir topçu ateşi açtı; yer yer kor. 
~ \"Zel'llll v~ya çıttcsim - Sağ -01 agmn.. .. E~ T.c u- Hay.ilimde b~ kişilik bir gönüi kuınç patlamalar oluyor, irili ma'k 
o U%Una v.u.ran, f.işek1ert beline zatı!~ ~· sammu du ~ ii alayı. ~ımt; hepsi de h taşlar, tnprnk yığ:nlan havaya 
vey pra:&ma gôğ3üne ba.Llla- aa gcldült. Yıği.tlik tıar.manmda !bıun.un :gib!, bunun biir emri fi2e- uçuyordu.; bunlann arasında ba. 

beş 'kiP 'kar:j.ma çık. bulunah ~ . . . :rine kendilerini ateşe atırmğa ha.. ~ _ ~ ve hayvan parçaları da 
_ Teşcldtür ederir.:; bız de smn :mr duran ttmr, çev-.k. tepeden göniluyordu. Sonra her biri ~zer 

nden sonra fıs.. gf.bi yi~ ~ kavuştuğu- 'tıırnağa k2da.r S:llkhlı bin abra.. me!ıre aralıkla !ti saf tutan sekiz 
n altındaki hasırlara mu::rdsD atmii hoş OOluk.; hele otu merı .:adamL. tank barc'kete geQti. B"Z:mkı1er ara 
:mıuş ka~len.mrzi jçi baka.hım. . &ı ıne bnltmunaz bir ~L sıında bu çelik devleri ev;velce gö.. 

Devlet DenizyolJarı lşlelma Umum 
l\.~tldürl nğü tlanları1 

....,,,.lan Malı&l: 
ISlrilıaaa iliikelcsi -.ırtnddd &. lS' ola dükkAn 

> > • 9 .NoJu trüldc3a 

lUtı.!ıım'lllt'.11 
Xira. bed 1 

Ura Kr. 
l!ti 00 
l!Ui OG 

'lem n:.ı 

Ltrıı Kr. 
9 45 
il 45 

~ 'Faxr tshll'Jili ilMl1udm Btie llO 00 9 45 
Ym&rııaa >-..b aii'kkinwta iltiilt birer sene müddetle .açık .... _ • 

mya ~ ~ h a • .,..,ma ıle 1.."'I 
• mıı aaomrn kira ~ ve mnnk.Qı 1eml ıiotla~ 

~ ~.Bu ... afii prlUr ~ her - - • 
ma 15/lblllWı/1"2 ~riesı ı:un g-örilleu Ur Artu_ 
~onmMI& ·•---"" ..... ~ • s:ı~ (15) de ld:ı.re mmninde :ı.J satım 

ya,v~tar. ~..ilerin taytrı olunan -
teminat ak(ıelerilc kamJs gun ve saaıte mı:v:ı uı.ı 

~ona miiracaatıan. {GOZ'7) 

Deniz Leva?Jm Salmalma Komisyo uı ilanları 
Muhnfıilanmd~ bir! ya- Onun ııdamlarMa da choş ıgeldı O ~ ci5şmanı yalnu Ma.ra~ ren bile yoktu ve 0 zaman.da bun. 

av"•UL'l.ıu; bk" yter BÖ)iedi niz!>. ~ınot.em soma a?rları:mala: !kapılarından atmakla kalmazdık; lar, hat"td bir ordııwı. karşı. biricik 
l . 'Ş rada burada n içın !Arnnc,RTelen ernn ~r~, ~burayı ona :me-za.r yapardık. y.a zafer vasııtası olab;lirdı Alllllielif ~ 1eık kollu Juı.lılo, ~ atuUk ıaıa.t, işaret r:ı, g;n.ıpb!'!n ötesinde göndcırdim. As1an yapılı reislerıl<? hııd. çüllere -kadar sÜ'rcrdik. Aırtkıa.dan piyade geliyordıu. = aıı-::. ~ S kalmD .maheaıealn 15/6/942 Pa.zı:ute.d - saat 15 : 

vaı-ıd.1. onl n. yakb~-~ lkaldım. Adını somttm. OOşrnaru.n yeni bir ta1lITUZ jÇin Şiımdi haroket sıras? biiimdi. ımıı.a aına.n *2ıiz !er.azım atın Um:ı hml&)oıı PUll:'l tı 
' a-1 ı .._ ___ 1-..J •. r.,. ... ""V ..'J: b t ben ' Plbc.atlllllln MielrNkda belli cun ve ııaaUe med..-fa ......_,___ ı 'Y'\. aı-asında 'klsa tf.ı.r ko. _ .n.t.ıan.. .. • 1RU.UJ.GW~~ Qgrenwk; .i& za en me:rlkezde oyalama harbi ya. L'ıliltredtı,Uı :lsUsı .heıgüıı :l.ıt saati dalımnae ---·:;:._~:.;lir:ıca tb.n. 

n oldu; s:ım:a bize doğru J!!el: Dem "Te il'&ve ~ b~rd .. .. Fakat Aslan pehlivan hu pa~; sağ ~ sol kanatlar <N- .. -- • tG~78) 
diler . .Aıhları yedi kişi _ cM.aıı pehlivan:. ~ anar- yeru dcmışte rasteeJ.e ibir adam ro veli ibi..!'birindeın uzaklaşacaklar 12 fibm ı maııara1ı dal:ıo elbisesbe lhtiy~ l'&"l'litr' Bunu "1erm 

· er; ~ j.y! 1i™8n:rlll§ liarl lürrı:ü yapıııruna.~1; 'Ona muıfüıka m )•akJaşacaklar. düş:nanı ) a~ olaulann ~ldinerlnl 1G/Hu.k'an/DU tarbı?ıne kadar ~a~ bu~e ~ 
lardı, b lanndn ~ı &lama. Hay.rari.lığı!ıın 90ll crereoeyi bui. ~~ ~ar:11k Ya_kı~ınh. ~ttı dan. ve ar~ vuracaklrclı HCT"- m.lısyoaa vermeleri. "6l-&Oı Iun:ın t.o. 
lar, ay hl&rlllda sağlaa-nı çirmleler-, du: ~.ırz lkişili!k ~mı fki yerıne keiin vazıfesi ooşma gitmesini ı:=:--;--:-;------:-:~--=-----------
b_a<lllidarında s;iıyah poturlar, üstle _ Bo adı~ klın koymuş! Ü'ÇC böhnGk, binn". de onan e-mri. emretitim; ben de atıma binme« lstanbul hava mtnltll"a den.n amA "r 

1 
• .., lD• d • 

l"inde ~cepkenler vardı; ye. - B:d>am m~ ne veıın.elt baro mzamına ~n- içm ayağımı Ü?Z'Cngiyc attım; fakat ~ I""" g e nı ~1daŞlıı:r olduğuna şüphe yoldu - Mnl\ı t:Kbmmıs. ~':""1n na. au; b"r gövde ve ild ~anat. Halbu- yağmur başlaıken ljiyd"ğlm lastik 1 - Da.va birtiJderJ I~ M ,m :metTe m&.aabı <Çam it n • 
Ya-verimin söykımesin" ve .emir is ı.M clıtcağmıl ]Y-k iY'i b1lmıf! . 'k1 o ~ yalıın .Hu knnattan 1er üttngr girmiyordu. Onları~ alUlS.C:l.'lkbr. ~ er bl'i 1ıe:nilna.t tutan ob.n 1000 • ıı rt tm 
~e va.kit bırakmadan: Uzak bir vil~~ gıeli- l'Clbud bir ıgövde ile b:I" kanattan 100l'l çıkardım ve arkama attmr dürliiğünc Tdıraralt m~ Ue tdrlltte 2S/G/94% I' Y1 Bak\l'köy m ' 

- Getir ~mı! ~; bk müdıdet ~asablm fbarettiık. bir SlÇ'l'n eğere oturdum.; a{ de Tt.at ~ ahılne ta~ısuıch Biiyük Ktnacly:m han at 
11 

Dedim. s:>nra oeletilik ~ş: Mat ıftaııb Bu fikrimi .A!tan pehlivana aöy irkildi ve döndiL Baa. sa.im aJma koml'tt'onuncl:ı bulunma.lan. lthıcl 'ka.t 'No. '9/10 da 

•... ~=~~~!fıt~..!!~lf~~bl=ıail==*'~tp~da~rJwac:;;..;•~waı;~sııı.;;•~'";_~ledim=· :;.; eeırinii:;:·=·;~ııeier=:..~yapacaım=="::ı~~O::•:·~la~oo~:n:im~d~e~~~"~1en~·:m~do: .. n~-~_:2-=-:Evaa.1:~ve::taztn::ame:~h~~~=~~:_:~ ~ - er~un komlı~ almalılftr. {GUt) 



t- 12 Sayfa SON POSTA Haziran 14 

Edebiyat Fakir çocuklara •Son Poıtu DID spor telrlkuı: 72 

Fakat ne ~~~:a ı:~k3~u;ae!rir- parasız şeker ~-:. ·~-·· Kiır.u· A" ı.~ ... -n~ 
eli ve valci;ts;z 01ümü, dostluı ka.. aJı~ f fJ M •• w::;l;ıJ • 

cı Egede dm- 'I'ünk edebiyatını ~latacak (&itarafı 1 inci ı.nyfada) Ah 
Yağaıı ıiddetli yağnna oe iyi fBıiin yeı:~enlere mü. bil- hadise oldu. Yazılarındakt deh.. dın. Afyoaı., Bo2ui Edirne: Elh.ığ: JD8d h&Sm.ID& h·Akı•m 

dola yollan kapadı ... - §GtJ; reaı.l:o.'Di dfi:ıilınilrso&, ölü,. E>ZUrum; .Hatay: çel; N;iide; A • A s:ı_-:.ı_ kalatlar verildi, ba haTe.ket müırıü bir ıkıasıırga, bir fırtmn me.sy&; Ri~e: Sinob, Trah7on: Bur. Yalnız ç· . -cı.cçu;. (Hususi) - Vliayee:i - tiitiinciiUTi mannrın etti halinde tas3V'VUr ed""-:lt"rd:,1_ Fa du.rd:a verilecektir. Tevziat ıu te ,...~-ıuı ın::~ı.ng~ne Karakaçan ile bİit" hasmı 0
1

--'-
miz.in Bozöyük tanoll d • ~~ =· - üllo< • ""' u ~·enın gür . d he ~ ••• ee:"ruı'k eld&nd k:i artn a ~ J.mxiır (Huınııd) _ YerH ürlinleT kat o, yazıları dıışındaki hayat ses.. oekk. . ~ıtede yapılacaktır: canlı iıdi. lfüsınc . eşı e ye- _- Yalnız o değil. Habı da i,t 

1 

g 

8 

t yilk..K • .1?"' 'i,. ~-ı-...ı. -m.n ,,ı,c • .;. 941 aen.,.lnde sl:ılfki l)e illubabarda lir oonbahar p.,..,, ~"';;"j ya.d ·~ ı.,ki!aıı; Ve. karıyordu, Çiııg::;,.~eneye. taş !' gureş<}i ••• Bak. §11 Yddırunıı.. o da 
a.r ozo ııır oy yo u.unne tütün Jdiı c1d.c.ile:rcleA en iyi malı.. YGJJl!"a.ğl gVbi düştü. Bu da tallh.L rem Mı.iCa e .e Cemıyeti ve lüzu • seını ...... ;..;+.; Çil ' .. nm ~nılecegı berbad!. Bumar hep Ahmeclba 
~ hasıl ederde bazı yorlerde yolu sıl yotiştl!renlcı:e bnı üknfıı.t ni:n bir ıtc:z.a<lı cilvesi midir bilrr.em munda 'bdledıye?er; h6sta.neler· di~ n 'b7'-':"" n:kıü llu.~men, hasmı. hasımları ... lca.pam~tır. Derhal ba yoia ııid w• • • m vcs-. y l h"J.A:.~._. · nıser1eır ' ın u un meharetlerıne ve, oyun.. 
v.limôz ve ....ı,,. üd" _ üz 

1 
"""" mUna•ib gllnnflt ve ıi<kct mü- . a""' . ~ ~· v~ OU anda h ls.<eL ""G . :·· _ "d • lanna railmcn güreş bındlrmiş b - Ahmed, bir an evvel h"""""' 

bi "" .ı 'b,ı urum .. !o :'.."ıdilrii Hüoe,;n Kavot..hnın riy .. eti tiğlm, ıç:mın deruı smS«lir. Bun. °"""' mu"u,. olmadıgı tabak. lunuym-du. Yani çok Mkim - u _...., lkRım ııiireşe rahat çılr ... 
r fll/V tcım enmeaı ıçuı ;-ıaitı.oda a:ç~eın mürekkcb bir da. san'a11k:ar kadar ve bcild : kuk eden .ver~!ere ve böbrek iL şiyordu. gure.. Duam hep bu. .. 
~a::~~ ihdas eduek 'fe''heyet t~ edi:ierek, şirketin pasa- san'atlcfıırdan ziıynde, ebediyen ka- tihabı gıôı rn~mm. na.slalığı olan • Hüsmen. çi.ng~yi Ü d- k _ İnşallah' 

Oigw er taraft~n -"-• b ' t'- - --- l pott karf'..emdald ~cızinde, Kırlı.:- -panaın dost VE sevimli gözlerin hı- lara resm'i ta.ıbublenn ı-clporle.'fl üze- al:tına bastıır.ını~ F ~ o~ ere Güreş'L • • • • 
QQIU I IUWl8& il. w '2.-- c~· '-" A l....L ' ra<k:tı;Jtı biT hasretin lZİ Var. Öy}C rine Ve müca. dele di&pnnserlennde t...:- kı.,._.re d-\.~ !sun ha at Ç'lllgleile b lıer devam ediymdtJ. ~ 

ÖMJ nt:ırr.~~OOa za.nır yAn ... .-, AgalÇ, ,.,JUUIO, u.'V\rrr.Oy, .M.&TIJ:l8l' ve -1'1. fakj h IJLJ. "°• twlU 0 asım lt :rE!Ş aş yQ)ı llk:i te d - - ~-r- Man;,o ~daki ckicHo, • <:>neycrum iti, hayatımda ~ılklı Wr kayıo~ r asta la,. puuız ıe • alamaımştı H h . ~· a ma Ortad saa ayammştı. 
d 21 c...:_: __ ,_ 1 _,_ pencere dat."ıa ltaparu:lı, ta gen~lı- ker ver.Decektir. nihay •A k. l eırğı al~e A H"usınenın a daha ne pes eden vardı '" 

~"lranbolada bir h&ylii ana ,;; -=-n ~'" ünil ~ .. ~- ğlıııd<ııb«i her açılışında dcrın nm e~ a aca qıkardı. Yıldı- ne de ""'1fien ... Güreş; blndimıil 
bır b•lında 3 rocaJı doğurdu ld&..ı... tducsi Eıre mınıalow Olr fenılılık duJıduğum bl< P•ne:- .• ~iipaeki C. Milddeiumumi • yord~~~ ~':lıyı. zorlu - olanlar bir an e"".el. hasımlarım 

Kar.albl.i:k (HU"SU~) - Safraıa.o- tW.ik od' c.m.ı Man!W.. inliliar- re . da!ıa. •• ~u:ııu.n !çın Sa lfilıattin lıgmıf::n: duğuııdan y ıld;..,,,.,. ~~ 01
• • ortadan çıkara.-~k ialirahate ka • 

!unun Al>du....ı.man k6yünd..,lı.,, jd"""" mcAa .!lape<İ M.lür Enis, ölümü ile, benden de kLY- HZ/76 llAm. deki mehareti • ·· d y b~ gureşın. vıışmak ve. yem hasmı için bazır-T~er Acın Açıkgözün e~i. bir Bc-r1c.d. Di ~n oirketi dt-speri metU tnr şey'leri beraberinde gö- H.2/77 ı:ıam. oamı)"QrOU yc:::ı~ ~afi ia- lıti.ı olım* ll21lllinde idiler. Kara ~atı~~ Oç çoıcu~ .d~yaya getimıiş...!Kcımell, Glen 4ir.keti eksperi AH. Ge.. tüıroü. Znvalh .'kaırdt?şim.! 94.2/78 :tam. ıyılldurnndl.. Çdk ih.tzlı' ve, ~~: ~~le düdşünüyordu. F~ 
'"· hm b ve hah• eri.ek olan yw+<i .....,,..,._ ~ ü...,.ı,_ H.,. Halıd Fahri Ozamıoy 11•'>":""'.,. .,. "' """"" hti>ümlcd,. IT.r güreşçi idi. Havzalının Kara. ıwılk ~ a~"" çıkar -rufa.:rı.n üçü de aai' olup sıbatliıdir. matı vir1ceü et-ısperl Haydar AyraT; ne t.a.lbıi tııJ'.ıulıı.n bttı!day, mısır ve bak.. kuÇ2k oyunlarına düşmüyordu. ~ kolay. mı idi. Güreşlerin Ü • 
kr. ___ Fdlcmenk :ıl.!<eıl ebperle<inden Ha 1-ı..ı lklnd lllis -hığmL ""'' - elmlJor.,. ....._.. ..,...._Demir Hasanla Hafızın glireşleri çilııcli saatine doğru Kara Ahmed 

m ~km1; Husoyiın ve Şaniden mü.. dan: le mD1i aııonmma ka.ımtıonıı muhalif ııa. de be11i ol:rntış gı!bi idi. Hafız De hamnını tek çapraz budayara.k al 
SalTCIJlbolatla mlxıfı rdckep müteıh&!ISıdaır heyetinin; sa.. M2/SI raoetıte bulıınmaiııtmı •u.oluüv Llııs~- mir Hasa.na daha galib biT vazi • tına aldL. Ve, ma.hud 'kurt kaparum 

tqkilctt kııraldrı oe balı .at 9,30 dao itibaren öğleden o1n ilyu köyüDd'en A1't otL11123 clotımı. yetıte idi. .Mıanedin de güreşi ta!kttL Madrah. kurt kapanına gh'-

calıpnalanruı ba•laılı ""'"" - 16 ,... u.ı.. 920 :ı,.,,...ı. - ,..._ "°""""""' .._ m Nuri ()etin. M,... o"" m .. _,. ortada idi mok ~ LA1cin Alımed. 
KaTa.bük (Hususi) _Y M ıttea.d yapt~l c!klsportiz neticesinde miha- efftlll!I Ranmda 15 No. da HuJısln "' Hamdi Qedlı ve !lduned o!":'lu 1283 cıo. İm1ail ağa, birçok. heyecanlı hasmını mrla uzattı. Müthiş bo 

~•ıaşı ıqjkDıo lauulmu-~ ~~ babya ;dhOI ~ 21 dlk~en ıırunı. """" - e- hl<,. _.. - Eilnll hokıaru.ı. ...,.ıan smDıalardan oonrn yerine ~. ğuı;ma boşlamoştı. Ahmedin has • 

1ıı., v dkA!ctten eden talimata .. Akhı ... ın Şeyb'°" mahall<Sınd"" mab ---- ......... ....._ ---· -ta ııutaın. m•b Murad ağanın y<ımna oturdu. Mu. mrm anudane ıtr surette 07.clilll 
haTexede ta.dadaki maheul v~rc M~ ~er. Sanc.a.k~ı köyün.. oe tarar ~. Allkıdu aJaça.kJı at ~ 111&11 1780 a:ı.yılJ unu.. ra.d ağa ~l~yordu; lsmail ağa: görilliiyordu. Eze eze işini bitirip 
tini ıoohit edccclicnlfr ihtiyaçtan den Mumm Gör, Domu.o> kllyün • ,_ "' " .,._la ,. .... ,.,. U/l Ne guluyorsun ağa!. yene<doti t..naı! ağa, tekrar hare-
fa:z!la k.ıı!n.n mahsul tnop~ maluul.. den Şakir Tu"!n, ~aniaadıı.n A~ 1IU' tarahıÜaD o!m trfln loinılıı tr1lsa ve55 -" ~ birl~i tmalarıns Deyi.n.ce, o da: kete gelmişti. Bu işin bir an evvel 
leri ofisine verikıcutir. Az btihaal Santcıpe ve K!Tkaıgaçtan lbıdıım m~ muamde!oio t.MblM ı.tenı~ tevfikan yalı lira D'.ua Jııın"uo, Bamd1 - Sana gülüyordum! Ne olu.. biıtJmeslıni istediğinden gayri jh'ti

yapan kö,J'Willn ıı.t1r.., çok mah•ul ~.""'':! ·~ mülifata l>yik gO - '""' """""' ..... ........,.. ........,. e»"""' - - otu. ....., •• Abmdl Jl')rSUll be? .. E!dttıdeıı gelse mey • yari bağıırcymdu. 
elan'köyden yard.:nı yepılmak sure- rü:hnliş!crcilr. lıfIAsm kaıpttılaeatı tııDmn• ttsere aın Eğl.inhıin JI$ 6ebeb0e T. C. K, nunun dana güreşe çılkacaktm!. - Ha. Ahmedl. 
tile ka1'!ılanaca1c.ttr. Bund.ıı.n i:>tııt1'ka, birinci. Gavur köy 56 ncı madıdeSl nanra alınarak aekh - Ne yapayım?. Elimde değı1. _ Hal Oğl. 1 

Bu ,. S•franboh> ve cİva'1nda den Vd\ Yolda~ ,ıkinci Gôvur köy. """""· ( ... ,, ..,. aı-. .._ot~_..°'"""' c•. Fakat 01dürecel<ti. Flal<ııt,. Madr~ ku k 
meyva da bol dlaealctır. B-%.llM'a deın .A!li. F&fffi, A1' __ hisardnn Ali .Baş- ~arma milted.a.tr Urı - Gene öldürecek onu abuk ~.- rt a.panım a.v• '- H et G d ~~- -1!- İ.tanbql tk'-..! Jn~- M----L-x-- Asliye cc:za. Mchkemcstn.d __,.,_ _ Af--~ aıii • b. d:.~: M d ç ~u. Hem de bir elde d.i. 
ve meıyva a~rrna nrfedihnc4t Ü.. ıar ve aşm unııoy a ~<UTna.. ıDQ ı:w. •:ıu.u.ınuguu. en ..-.~n aı;ıı"""'""' nı-reşı ı n uuı. a _ kile:re!k doğruti ayağ k 
,,.e bağ ve bohçe ..ı.ihl.nno kü.. me kı=mnıoJa..d>r. .ı..., Sl/S/9<Z ırfio •• 66/'7 h7•h """"ralının alıcılığı da )")kınuş be! •.• Madralının bu "· • .• aikl>. 
klttt ve .-ızı- .ıa::..ılmı 

11 

Nefuet itlhart1c mahmlü lminci - w.ma """"....., .......... bolundutoru!au •<>"1• - Maazallah. A!ımed bir ka-ııı • söküşil bir boşluk .,-----·>-
6

_ .. _,_ '· •"""' nakdi müWata !Ayik gö. ....-., ,. en •• m,_ -unun 13 Uocll ........, ••· y.a uğramazsa yeneoek onu... • bulduğundan Deri gelmişti. Mad • 
Salranbol h"kA el k • ,;ıJenlerden M.ı.med Çctlnm tü • .,__.. B> , ... n 51 No. la~- ..ımoe &!An Ol=ur. - Ben de öyic ııörüyorurn .•. Fa- r~ aya~ knlkltı~n sonrıılıl 

K 

uk •. ~. am onagı tilnllnü ...,.ı1 ;tlbmlo yilkeok ye. - ""° Naum Y- .. 6_... kat güreş uzaııruıdan yeııso ço'k :y; ıı3risı cım!lı >ili· Y aıu Ahmed!. .ı;. 
~ ovuruı tQfUtdı ıi-ıtird$>ıde.n. gerek ı,.;itik, •'"ekse - """"" °'"""- taarı. Doktor Hafız Cemal olur ••. Çümü öte&i hasmılarile lcüp ıı.ttJiın& ~r ohnuştu. Cır· 

KaTalbü'k. (1-luşııst) - Bugünc1denk1eme bakımından çok ~ikkat yedln.bı ~mne iw.nlr verl.fm4t1r. Ali. (Lok H kim) yorgun tuıtuşmaımş olur... pındı ve, seslendi: 
kadaT Saf~'h.rda Kalc~h ınamrle ettiğinden yüz ve diğer dört ekiciye c:a!dılarm ~ ciin lQinde dalreye ccle. Divanyolunda m~04 Na d h _ - Evet ... Balk! Çingenenin ha.. - Hayda maşallah be! ... aıruf baeı1c bir nıııhallesınde bulu. de ellişer 1i:ra müblfat verômc:si r~ trlD.sı ~ilk mıamdelmia. ta..tl>S. hasta k b 1 od a ergun l~e!. Hüsmen göz açtırmıyor. Bü.. Kaxa Ahııned, içerlemişti. Has .. 
nan hiı"'klimet kon:ıit Dahiliye Ve - ·ıtif 1&. 1uı:rar.aşt?l'".ılmıştır klnc devam ecWmeslni lı.-tcmasi Tr mıı. Teleftm· ~ 1~44_1,;r;Q8 tün edebsizli'kleri durdu. Hüsmen, mının. narisına mukabele etıned~ 
Jdi1etinden ge1c:n emir üzeTİne adli.j1 ~ · amelAtm d.evamı sırasında lca.b eden ........................................ ·-··· Çi;ngeneyıi yıJdı·rdı . 14,ena elense ve Hamle edip Madrnlınm üzerine 
ye ve ma1iye de cla!Ml olhnak üzere ti. olaııı Kıı-an köyl'.ındeki yeni ve masraftan pe.:ıln Terme& aksi ta.kd'lrde So~ Poı!a Metbn.utı tırapn vuruyor. Çingene büzüldü yıürüdü. Ve, bir nnda çaraZJpla top.. 
bütün daire'leri'le b?rtikte Sahanho-!mı:ıdem bir b:~ıı olan Çd:ik.palfus karşısında... lı ...... ....,1r sürmeden bü·ker"'k alt na 

hın -!!-..il 'L - cJ L~ ot!_ - ifTirm lııill'14.Mlcal'ı Uia elwıs. :f<O& - '"' .,,..;:,n e.n ,.....,. ve~•• ar~• som.Jot•- t• ınro' '"· '""'"' ,. .. .,., Clmd Ba... - Hiismen Y""eC<'k çingeneyi .•• aidJ. Vo. beldotınıoden sarmaladı. .1161) u.DiBl: A. Drtm w+XXmb. ,. .. _ ..... _ı.ıı __ ,_ V Ahmede tam - il.U.W.W\IMIA• • • C, ,(Arbal Yel, 
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14 Haziran SON POSTA 

elgra:f, Tele:f on Ve Telsiz Haberleri 
Bu saba.1?-!d.. J 

Haberler 

Libyada inadh 
savaşlar oluyor 

Avrupada 
ikinci cephe 

Ruslar buyuk bir 
paraşütçü ordusu 

a (Battarafı 1 inci sayfada) -- t k·ı 1 11 1 
Vl·şı·ye go·· re·. yapa.rJc Akroma istikametinde h~ Moskova radyosunun 0Ş l 8 mış er 

teket etmişlerdir. Zırhlı kuvvetleri. J 
--ıb miz d~anı muharebeye zorla- Alman milletine hitabı StoklıoTm 13 (A.A.) - Aakerl ngiliz • Sovyetler 3 - Avrupada açıhnası Sovyet 
&Va ver mııi!ar ve hava kuvvet1er imiz bütün ma!ıfcler, Afma.nJarın Rusyada en d ki- Rusya tarafı:n<l"n ıSl"at'la · :t nil 

gün diişman bitliklerine taarruz et- fazl'a en.di,elendikkri cihet. Rus pa 8 arasyOnU ilk.inci cephe m~wlesin; ~~ e :r 
b k 

n#J:Crdir. D\Şnan pek büyü1' ka _ Moskx:ıva, 18 (A.A.) - Moskova raşütçlBerinin teıkil ettiii büyük or. t •t • · ı bağ'lama.k. · ır ~e e 

O l'a yıblara uğratılmıtsa. da bu husus - raQyosu dün gece Alınar. milletine du ollduğunu belirtmektedirler. Bu ngıdtez:.,_nt ed?lovye~ R~sya ar~- Şiımdiye kadar Sovyet Rusy·"ya 
şunları söylemiştir: ··t " d __ .ı, hd d b" sın a iiA. ~ ı en yır.mı scnelıık · 0 

ta henüz rafsiTnt yoktıur. Bütün mev 1942 d "kin . . paıraşu çu or uısu, ~ ma u ır · Lti.fa:kın b ·· k · " . . yapılan yardımların gayri!kafi oL 

t :rller?milz esıki hallerini muhafaza et- e ı cı bı.r cephe aç.ıla. ölçüde çalıştırllın1ş 'Ve henüz tama. ı .. ,. uglln u "artlar ıçınde duğu bi çok k kl t kr aa"' gznna caktır. On binlerce İngiliz ve ~ mile k.ullanıl~mııur. tleridc yapı_ ~,!l:ll en. ~im hadisesini teşkil d" d rd ikl ayına. ann 1e ar 
A U meoktedirler. meri1kan ıtayıyaresi tankı ve t~u ı k h· k .:ı .'I •• • ettıginde ıtti!a!k vardır. Bunu böy- e ıp . ur u an oır mese e idi. 

Alınan tebı:~ı . t-..: .' .~r ' ıaca ate eı:ıerae paraııutçu ordu - 1 kabul il' -..J A k . Bu Tıvayetlerin sıhhat dere<:esi b i 

b 1 d 
-. on bınlerce ""'"h'lız ve A.menkah sunun kat'i bir rol 0 aması ihtima e ve an t.-uen n ara ı aa- . 

a• a 1 Berliin, 13 (AA.) - Resmi teb ALmanlaırıcn üstıülııe attııacak, on.. ll kuvvet1idir yn yosu da ~ vakıaya hakh olarak lıı~ı.mem~lkle beraber şayet orta~a 
8f liğ: Şimal Afrıikada, zıırhlı ordu, lan yanrlan vuracaktır. Hitler ile · 0 temas v~ ışaret etmekten lbaŞka böyie hır mesel~ va~a. bunun bır 

Vi§i 14 (A.A.) _ Libyada Al • BirJu~ki~ işgal. e~tikteın aonra !im~ hesab ~leceOl1tiT. Hitler İngi J l f•ı· . J d bir 'f!f!Y yapmamıştır. Ferdi zaru. an evvel halledılmes.ı Sovyet Rus 
ll'""lar ,,.,obırn.cta karc:.ı <>iddetle ta- le drogru . .ilerlernıı!Ştır. Bu <>rdu ~mdL lizler' Aıw d .. .. , 1 . ~ apon ar 1 ıpın er e retlerin doğurduğu yaklaşmalar ya hrülkiİm(jti:nin başlıca ~meli ol • 

.... , ı ' ....,., "' r ın upa a gorunme erını ,..;).,,' si • sik • · bl mak lhıımgelirdi Yeni muahede 
lıIU'UZa geçmi.~lerdin.". Taaruz çatal E'Ladem'ı.n .lbatlsLn~a dü~an zırhlı i'stediğiıni söylemiştir. l-Iitler, ar. denize atılan altınlar- p;...,l yası .ve a e;·ı ıca arın !ka- t 1 . . . ' 
~lclinde geliŞID€kted:r. kurvveı!lennın .ge11. kalan kısmına zun.uz yerine getiTilmeJt üzered!r. • çınılmaz bı:r me.vludu olan yeni sa ır anıdırılan ~~slarıle ?u n~-

Esı'r generaller kaırşı m.uva.ffakiyetlı savaşlar ver • dan bır kısmını muahede, bugün Avrupada, nıfö. tada So'-'?'etler h.ukumet!nı tatmın 
k ed • ·ı· d vere karşı .ayakta durabilen iki e?e<:ek bır m.ahıyet an:e1mekite-

'.Berlin 14 (AA.) - Libyaı:la son me t ırH muharebele. ıngı iZ ra yosunun çıkardı~ar biliyülk varlık arasında bir mukad. tli~. .. 
muharebelerde biır amiral ıle dört Kah" ~;•(AA) t .li 0 Tokyo, 13 (A.A.) _ '.ıfoniladan derat iştiraki meydana getirmek- Id~lo1ı ba!k~ndan. Avrupanın 
general esir edilmiştir t'l'e · · -.- ng.ı _z r. M ı h•t b 1 'ımdi ,_ d k teSkim meselesıne m:.lmce· bunun 

Lo d 14 (AA) _ Lı·bvada t~ark ııave kuvvetlen umumı ka _ acar ara 1 a 1 bildirildiğine göre teŞkil edilen e şı ye .11.a ar geç alınış bir ve t nv • 
n ra · · J "h bli~· hususi Japon müfrezeleri, Corre- dbeyi yerine getiımlş oluyor. Fa. da. nıı:ııtere . tarafından an_ u 

büyük tank muharebesi şiddetle ra~a ının te gı: ___ edılen ibır temmat olduğu d 
..:ı t e~ ... edir Eladem ile Dün Libya muharebe bölgesinde gidoor kalesinin sukutlarından kat oo teahburden dolayı bu vesi. h .. .....h.t-.. M f . n a fil.İP.. 
K:~am ~-: 'N~ • d 

30 
"k'l baış1ıca gayretimiz zırhiı diışmen Baston radyosu da Almanya· evvel Aımerikalıla! ıtarafından kanın kendisinden beklenilebile. e .rvnıı,ur. u~af .:r bır Rusyayı 

m 
!~l~k b~ eep~re~~nArmanla~ 0ge: kolt.a-r~e iaşe nıakliyatm& teveccüh ya 3 bin tayyare ile hücum Manifa ile bu ada nrasında denize cek ilan neticeleri ve meyvaları 0~.A~uy1ad~Jegıl, .hatta Ren 

eı.u e ı ır c . . Bam!b 'barnh d'l ... · · ·ı • d' atı~ olan altı-n sandıklarını a. ver.ip vereıniyeceğini kestirmek n .1 8
. 

1 
• en e dahı tevk f et.. 

niş miıkvasta bir hücumda bulun - ·etmılştir. a ve a av tay. e ı ecegını ı an e ıyor rastırııp ÇJlk.anmaikla me"'°1ıl bulu- ~. Bunıu bize zaman göstere- mıerun ı~ans.~z olacağı m.ihv. er 
.~n.... " E, ~ ;:ı 1 • • Toib.. yarcfeıimiz ıbirço-k 'hasarları mu - · ~- d""•l tl ni t-.:ı ..ıı..- l :l-m'c:llAJl.adırlar. .!Jd,Uem mev·Kll . ff k" tl' 1 nu,yQr}aır. Amcdkalılaı- ellerinde- cektir. <OV e erı n o t:'UeıılJ.1::11. i erı Su.ı-

ruıkıuın 30 kilometre kadar cenu - cılb olan muva a l:>'e 
1 taarıuz ar Anokaıra iv (Rad~ g~zetesi) - ki kağıd paralan tamamen yalr. * dillk.leri bir iddiadır. Yeni mtrnhe~ 

bunda bulunımakıtadır. yapmılardır. Londra radyosu bugwıku Macarca mışlardıır. Altmlann bulundukları Lıgilıt.ere ile Sovyet Rusya ara. deyı a.krteden t~ra~ann :har:b ?O· 
General Ri1ıC'hie Mihverin son Gündüız yapı!lan muıh~r~elerde neıtriya'tıın.da Macar mil1etine h itab yerletr Am~an esirleri tarafın- sında esasen bir ittifak mevcud- nunda hemangı bır arazi tnlebın.. 

gayretini kırmak için dayanmak- 6. Yunik~ 81; 5 M~n:ıd 1 o9 ; ederek. İngiltere ile SovyetleT ara - dan ~erilımiştir. Şim.diy~ ka- du. Bu i1lti:fa!kın me~ucliyetine de bulunmıyaca,kJarını ka~·det~ 
tadıır. Aınfaşılıdıığına göre Miihiver lııır Macc:~ 2.02 v.e bı~ Yunıı:~:S 88 s:ında a'ktedilen ittifak muahedesin. da~ beş sandı!k .altıın çıkarılmıştır. rağ:nı<!n Molotof Yoldaşın Londra- le Avrupanın du~uğu bu endrne. 
kuvı.,etleri İngiliz kuvvetledni tahn"'b e:d1l'mış; hır m~ktar duşman den bahsetmiş ve müttefiklerin, ----o ve v~a 'kadar gitmesini w ye ceva~. vermek ıstemış oldttkla.. 
'l'obrukun cenuıbunda çevirmek is. tayyareısı de hasara ugrıa,tıfm,ştı r. 9 had> sonunda. Macar miilletini ce • lngiliz • Sovyel ittifakmm ortaya çıkan ves:ka gibi bir mua. rından şuphe. ~~e~ez. 
temeıkıtedirler. . lngiliz tayyaresi kayıb ise de 4 pi. zaland ıırmak veya mahkum etmek • . • hedf!nin yapılmasını icab ettire- Avrupa~a. 'ikincı bir cephe açıl. 

lotıomuz sağdır. . niyetinde .olmadıklarını belirttik • akısf erı devam edıyor cek ne gibi bir sebebin me' cud mıası. b~. ıse ~-et Ru ranm. 

Sl•vastopolda 11 Haziran gecesi Tarantoda h- ten sonra; Macar milietinın de bu- . , olduğu bu münasebetle akla gelen kendı u~erıne yüklenen ağırlığı 
hıa.n 'bölgesine taamı!z edilmiş ve aıu ta.kdir etmesi lüzumunda ısra!r (Bafl&rafı 1 ıncı. sa>:fada) ta.lıil bir sual oluyor. lfıafifletıım:Ct için ötedenberi üıerin . .dd. ı· . .aıyni gece Yunanhstanda Pirenin as. etmiş 'VC mi!lleti Katlay h'ükumetine Amerlkaıun Va%1)'eti Filw.1ki İngilteıre ile Sovyet Rus de !!.Srar mtiği bir istek idi. Bu ıS-

vazıyet CI ıye ını 'k.eri bedefleırine de taarruzlar ya - ka.ış} e(Yakla.nmaya davet eylemiş • .NeV!j<urk. 13. (A.A.) - Ncvyork ya arasında Şark cephesi harekatı t.eğin yerine getirileceğinin bir ve. 
pı'Im-ıttır. ti'r. Tımes. gazetesı yazıyor; y başlar 'haşlam.az b~r ittifak akte. sikayla teyıid olunması, şark cep.. 

m ı afala ed.lyOr Dün gece Weltmgronı tayyareleri, ln&i:ü.z radyosu; Kallay hükume _ Yenı rr,ıuahede Rus~raya oldugu dilmiştir. Hatta bu münasebetle hesi mulkavemctini nrtıfn!ak ba.. U ) Binga.zi'ye muvaHakiyetle taarruz tinin Mıaıcar mi!l!leti.ne değit; bir par. k~dar Bırleşık A:~erıknyı da Jn. Aıvam Kamarasında yaptlan mü. lkımından esaslı bir ted:blrdır. 
. etmişleırclir. Julıiana mendire&i Wısü tiye lıirzmet ettiğini ve bundan do. glltere !kadar muştecek davaya te ddid beyanat sırasınd-a bu itti Demek oluyor ki yem Londra 

Vi~i 14 (A.A.) - Sıva::;-topol ke. civarında büyük bir yangın çıka. ,Jayı mitletinin haki.ki menfaatlerini bağlaımatk;tiadır. Amerikalılar sarih fa~ l !hakkmda' da baz~ muahedesi, bir itıtifaknam~ ol-
&imiınde şiddetli çarpışmalar de ~ ııl 1 rıa- tep~İn.i de ayrıca belirtmiştir. birr itıtif.ak ile bağlaıın::ış olmamak. sa:~:1ı mes:ı5U:~t vcrilmic.tir. Ortada maktan ı..iyade AUanti.k beyanna.. 
vaıın etırnekt~dir. Şimdi, yegane r m § • o - la beca.~ bu so gu l A glo. .w.ı ~ ml bi d kla 
rnesele Soıvyet Karadeniz filosu .. Diğeır taraftan Bosoon radyosu r n n er n . bıöyıle bir ittifak mevcud ilken onu ıınesini tama . a.yaın . r cı • ras-
nun ıu:ıeye talkviye kıtaatı getirtp Alman larm Sivastopola ve da., muahedeyi imzalayan Sovyetle- S~arm A:vu~ .v~ ~ye. ış.. daha etraflı bir surette tamamla. yondur. Bu gıbı ve~kaları~ !kıy .. 
geıtiıremi:yeceğidiır Harkofa hüCtımları riın artık tamamen Atlantik beyan- ~erınde :sya ı~t:f.ırhğı yaptık. yıp sulhıten sonraki devreyi dah: met ve ehemrni~lerı. ~el~tt. 

Londra 14 (A.A.) _ Siva~opol- namesi.ne füihak ettiklerini ve mil. arını g 8e~me lar ır:. derpiş eden bir diğer vesikanın celere bağlı oldugu 1
1çı._n unak 

<la Rus müdafaası elan şiddetle (Baştarafı 1 inci sayfada) letleırin bürni'yet prensipini kabul u gar a gore . t · edilmesi her halde muay. verebileceği semere enn anc 
devam etmektedir. Bu şehir se .. 20 lbin. kara mayni toplanm.ıştıır. etmiş olduk1ann1 $()yledikten son .. Sof~·a, 13 (A.A.) - 1:1g~~tere, :n~ sebe!bl.erden ileri gelmiş harbderı soma kendil1?rini gö:te.re.. 
kiz aydanıberi muhasarada bulun. Şiddetli ÇarıPışınalar sonunda G45 21a_ ya'lcınd:a AfmMıyaya yapılacak Aımerıilta. ve ~vyetle·r Bı:Iıgı ~- ~:bilir ki 1buniarın başlıcasını bileceklerini kabul e~k lazım. 
l'na:ktadır. beton ve topralk blokhauz elimize Lava akınlattının deha şiddetlendi- rasmıdaıki yenı ıuu.ah~deyı ~efsır. şöyle sıralamak mümktindüx: dır. Böyle bir 1!1Uafl~eyı ?aha ev 

İzvestiya ga7.etesinin haber ver. geQIIl.İştiır HaV'a kuvvetlerimiz, ı:ilece:Pni. 2 hln ve hattfi. 3 bin U- ede.n Slovo gazete.sı dıyor k~.: .. i - Sovyet Rusyaya yapılacak ve imzalamak ~tere içt~ ol~~-
diğ:iıne göre Rus müstahikem ~o~ • muıharebeye stukalar~, sıı:vaı ve ça.Jda bombardı.manl• yapJ!acai(ını .. Bu muah~en. ınak;>ad. ~.1- y&rdımllan şekillendhınek ve bun ğu kadar Rusya ıçın de mumiku_ın 
tala.rı civarrnda Almanlar füyuk av uçaklarını so'kara..ıc. pıyaderun ili.ve etmi~tiır. tu yaµm~ ':'e ümıds!zlığe duşmuş ıara muayyen bir hacim tayin et.. olanııazdLÇünlkü o zaman bütün bır 
zayiat veımıekıtcdirJer. T82e Ro .. - 2l0l'l~. saıvıa.Ş}aıımı kolaylaş~~~a - olan .lkom~nistler~ ce~a.rei ver. mek. siyasi ~~ ~zmıa~ ve on~ ye. 
nı.arıya kuvvetleri ateş hattına su. ve duşmaın hava kuvvetlennın ra- ilk milyonun SOn me~r. ~.lploması tarihın~~ ~~ 2 _İdeoloji balkımtndan Sovyet rine bir yemsmı getırme!c. )azımdı 
rülmüştür. Maamafilı vaziy~t cid~ aliyıetilı1 felce u.ğ.ra1ımağa muvaL ve&ıka bır propaganda gıosteı:ı.sı Rusyanm Avırupada uyandırdığı ki bunun için ne İn.gilter~. ne de 
diyetini muhafaııa etmekrtedır. fak olınu$Uıf. bombası olaraık Jca:yde<li'.leoekt.ir •. On gun endişeleri arazi metalibatını ber. &:ııvyet Rusya haarlanmış 'değll. 

Sovyet tebt:ılYi Har!l<.l)fun ıc:'arkında, .Mm.an ihü- • ge~ım.edGl'l bu muah~den~ teslr- ta af ede;eık teskin etme'k. lerdi. - ** 
0 "' Londra 13 (A.A.) Londrıı le.rı byıbolacakı ve ızlerıne ancak _r _________________________ _ 

Moslkova 14 (A.A.) - Röyfter: cumlan murvafiakıyetle neticelen.. civaT:ıında bir faıhri'IM iliL mllyonun İngiliz hıaıriciye nazırlığının ıtozlu 
Bu sabatılkü Sovyet resmi tebliği: miş'l.i4"'. Düşmaruın Donetz nehı-inin 90n l>ıombasını imal etmiıtir. Bu fab dosyalanınkia tesadüf edilcceıkıti.r. 

Hankofdla Sovyet kıtaatı düş • batı kıyısında·ki köprü başı ele ge. ıik.a bir aen~enıberi ımdemektedi>r. ---o--
maaı piyade ve tan't hücumlarını çirilm.İ$jtiır. Donetzin doğu kıyı.. --o Ruslara göre Sı"vastopolda Spor anketimiz 
tardetmişt_ir. sın:da biır Sovyeıt grupu savaşa A 

Sivast.Opolda Akmanların müte • ımlıaınmış ~ çevrilmtştir. Hava YrUpa hattmm Çarşamba SOn yaziyef (BaJtarafı 1 inci sayfada) zum gôr:mü!YO!'um. Mutlaka •sim 
adıdia hücumları ta!'dedilmi~ ve lkuvvetıeri, bu hareketıeri muvaf- günU açılması muhtemel kadı.r, fakat nep&i de, kendisine ~eıniz şu 7:atıarı seçım(!lidir: 
nıt"V'Zilerim.iz elde tutulmuştur. fa'.kııye6e destıeklem.\şt~. Hava (Ba,t.anafl 1 inci sayfada) pe, yürürnek'l.e ve muvaffak ol- İhtisas, seciye, tecrübe, liyakat, 

Odesa açıklaruıda 6000 tonluk muharebelerinde, Alman ve İtal.. (8aftarafı 1 inci sayfada) lif ınoktalarda ağır kayıblar ver- makıtacla-. En, iyi b~den terbiy.gsi zeka 
bir dü~ gemisi batmlmıŞtır. yan ~v~ııaı:~· dü~ 13 düşman uça- teorübelerde bulunm-uşlanlır. Tec dıirerek püskürtmiı~lerdir. Düş.. kanu.nlannı ve te~latını alınız; Memleketıte bu iş artık ca.1aylıı. 

Doneç ıeçildi ğı ~u.runuşle:O-~'r. . . . rubeler .mıüSbet neticeler vermiş. m.an üç @Üal içinde 60.000 ölü ver. fakat bunları ~rıkli i'ruianlaıa olarak iıda:re edilemez. Her ~eyde 
V; · 14 (AA)_ Ukravnada von Dogu cephıesinın şıma~ kesımın. tir. Heyetin raporu al:ıkadar Ve. miştir. ;,.:ı~,..e etıfiremezseni.z iş gene yü.. okluğu giibıi beden terbiyesinde de 

.ışı . ~ d ı...~: mil ...• .:ı btı-rnk .ara. ~--ı tt . 1 d k .. Kra s _,,:ı .. uıcu b 
Book orouları ilerlemelerine d-e _ e, .uıu .. cu ar 9011u.uua - ~- . Aa e e ı:nıce en i ten soınra mu- .. snay veLA.la şöyle ya7..lyor: rümez. Tıp!ltı en son s istem, mü- dl'lekıte lh !insanlara ihtiyaç var-
" . d k Do eıttı nehırin· geç. zi lkazanmışt~r. V~lkof cephesınde. ırıa'ka:ı.aıtuın 17 Haz.ü'anda açılması Düşman say1ca ve silahça üstün 'kemmel mır makineyi kafi ehliyet d~. Tabii bu iş'in kendi m •ktcb.. 

am e ere n 1 d""<m"laın:ı.n yeni hucum.ları muvaf- k·uvvetle m··n..."--,,.ı...:ı 1·r. bul11~.,;ı;.,. d · b • k. · 1 :ı...· •-~--~= J' ı.. ım.,.Jercl.iır Nehrin dogvusunda bulu u,_.... uaıılot::([n..-w. ..,, .... "'6un an vazıyet lrkaç ve liyakati Qlmayan bır ma ınıs. eı.rmı m.~~t:U!yorum. ımnasü~ 
•• .,.. . . - f-n·ı =tsı'zlı· x.e u:ıl-ramı~ ve d'i.i«l"l'la. Yunan ........ z.ı"sı"nde bul ;;,.. -·1·t d f v1k l"d ik ;.;,m.. tıın 1 · .. h l'.lan Rus kuvvetlerı sarılmıştır GtlA. y.... l!ı ıs '.( r·· G:J.a unan .......,. llVA. a a e a a e naz tir. tin iyi Q.şle<temiyeceği gibi. vı:;.ı.e en erı. spor mute ııssıslarr, 

· ____:_0 • na kıanlı kayıblar verdirilmiştiır. iı;ıtasyuna memtıırlarımız yıerleş.. Tepel~ ~leştirilnıış Alman Yenıi teŞkilaıtltan neler bekliyor- anıtır~ler, spor ha.kemleri, hatti 

Ç k 1 k d ki Savaş uça!klan yukarı Volga m~Ierd'ir. tıop1arıı şıddetlı bombardımanlaı-1• sıınuz diye S10Tuyorsuııuz? Bu su. beden tetbiyesi profesörleri yctit-
e OS OVa fa & bölgesinde Sovyetlerin ıınühlın si- Ardanın esas deınir köprilsiinün na devam ederken pike bonıba u- ali'nize cevab;.ıın sadece şdur: timııdk gerakıtir. Bunun i~in de 

id ( ak• si eri ıanı fabrikalarını ve ayni zaman<la
1
. inşasıına daiT anlaşmanı~ imza e. ç~a.rı ~a. taıık:~arı. ve piyadeleri İşi ehline tevdi etmek. Büyük Y"?ksek lbeden terl:>iyesJ e~itüsü. 

am arın 1 Mumıanslk demiıryulu tesislerin dilmek üzere olduğu soylennıek- hımaye ıçtm şehır cıvarlarına şid. Mlllet Meclism.de de bu mesele nııi btr an evvel aQm.ak la-zımdır. 
bombalarnışlardır. tedirr. detli hcumlarda 1>ulunuyorlar. hakkında konuştuğum zaman ay. Gazi Ted>iye Enstitüsü, ~bit' 

Buradaki Almanlar 
ölüm cezasına 

çarptırılac1klar 
Bene beyanatta bulunarak 

Zalerin ilk gününde Çek askeri 
kanunu mucibince bıı kararın 

tatbik edileceğini söyledi 
~dra 14 (A.A.) - Haber alın. 

d gına göre Londraaa l<i Çek hü-
~~eti Çeıko..Slovakyada protek -
~r fon N euratihı. Gestapo ve hil
~'l.ln S. S. azalan "çin ölüım cezası 
~iyece:ktix 

Benes Londra radyosunda be. 
Yaııa1Jta bulunarak r..ondradaki 
Çe'.k hükCımetiınin Çeko-SlovakJya
daki mezaliminden dolayı Hiıtleri 
\'e Alman hükfunetini şahsan 
mes'ul tutacağım bildirmiştir. Bü. 
türı A!1manlar Çek askeri kanunu 
rnucibiın<."e ölüm cezasına çarptı -
hlacaıkJardır. . 

1 ~~es verdi~i beyanatta şun r 

nrı soyilenıiştıir 
cZa:f~n ilk günüııde b:z bu 

karaırı amansız bir surette tatbik 

İtalyan tebllil f m fikri ileri sürmüştüm. P.renshp çekirdeği halinde esasen nıwcud. 
Roma 13 (A.A.) - R~smi teb- Bugün T A K s M sinemasında adama i'Ş değil, işe adam bulmak dıur. 

Jıiğ: Piır~ye yapılanı bir Ingiliz a. r olımalıdır.> İşte anıcak ordudaki gibi bir 
kını ağ1r hasarlara sebe~.iye!. ~=r- -~ Bu sene Br-yoğlunda en çok nibet ııören cJ _ Klüplerde ''e okullarda cBedeo terbiyesi genelkurmayı> 
miş birçok evler zarar gormuştur ..., ..,.. ' t G iİ } ff k tr n_ b"ld"v• i b b ti 
Yun~ aınlı halik arasında 36 ölü, 28 • .l.T& e s u D e r ayni roüvazi ve muva a ıye l 'cK.UTa ıı. ıgun z mman, u aya 

-.-. · .gayıretler sarf edilirse, bunların ehemmiyeti haiz iş, 'istediğimiz 
ya~~lıH=a~ gecesi seri botları. TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI ayrı çalışmalarında pek mahzur giibi yüriiyebillir.> G. O. 

mlz Sivast<:ıpol sularında k.u·ıvetıı. Şahtnl ilet! ABD o L v E H A P'ın ŞENAHr:52NR1 \"Oldur. Fakat hepsi .. Maarif VekÔ.- Tashih ve itizar 
Kra ·~ ~ Jeti.ne bağlanınca kluple1· de Maa. 

biT hamaye ile seyredeıı bır ge~ı 16 lc:aımlık tekmiJ film 'bhden, ırif Vekfıletinirn be<len 'terbiyesr Dünkü nüshanuztla Unvan Tay. 
ıkaıfHesine ıtovpil'le hüC'um eıtırnıŞr- '- Buıgün saaıt 11 de tenzilatlı matine ba'kunmda.n birer çalışına birligi furoğlunun .anketimize cevabını 
ler mıotörlü lbir gemi ile refakat ve şuıbesi olacağından muayyen ~tmı~ik. Bu cevabın serlev-
ge~ileri arası.nda!d bir 1tıafif bır. Bugün s A R A y sinemasında bir yaştan oonıraki mektcb talebe- hası: .Maanre devrolunan b~den 
liği ıyarala:nıışlaırchr. Gemi bat- sinim klüplea'de ~lışmalarında da terblıyesi teşkilatı yalnız atletiun 
mıştır. 1 • Dr. Kildar'm Aşkı 2 • EGLENCE KADINI mahr&u~ kalmıyacağı fikrjndcyim.> ile meşgul olmahdır> olacağı yer. 

Sovyet tebliğleri c4 - Beden terbiyesi teşkilfltl- ele tertib sehvi neticesi colmama. 
iMoSkova, 13 (A.A.). - Sovyei Herkesin görmek istiyeceği güzel Şayanı lıa.Y'tet biT phe.ııer. Eğle nın idaıres:inde şu veya bu kimse. hd1:r> l!ielcl"nde çıkmıştı:r. Taslüh 

öğle tebliği: . ·· bir aşk filmi diri:ci çok güzel bir film lerin ismılerini ileri sümme~f' lü- eder ve özfrr dileriz. 
12 Haziran gecesı <:ephe<le 0 -

LEW AYRES Tl'RONE POWER. Lt"'JDA DAR EL nemli ıhi~-biır değişiklik olmamıştır. 
MOOirova, 13 (A.A.) - Mos'kova 

radyosu. Cuma a:kşamı Harkof 
ceptıesindeki Alman taarruzları
nın Sovyetl~ tarafından durdu
nilduğUJ'lıu ve Sovyetlerin baz1 
kesimlerrae mukabil taarruza ge
çerek düşmanı ilk mevzilerine ka-

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine Gözlere ya~... Gönüllere itti.rap ..• Kalplere en büyük 
------------------·----'•_•_•_•_._._._'!:'!:~~il' .~ ... -· en büyük. zevki veren en güzel 2 A~k Romanı ... ~ 
................... BUGÜN 

SÜMER SiNEMASINDA 
-~ 2 Büyüle; ve güzel Film birden: 

BEYAZ iLAHE 2 YÜZLÜ CANAVAR 
dar püskürbt.ükler~i söylemiştir. Orman' da bi.r Atk macerası 
Yalnız biır muhaı•obe esnasında 1SA MİRANDA 
Alınanlar müteaddid hücumlar tarafından 

Korku ve dehşet filmi 
BORls KARLOFF 

taTa:fından yaıptıııct~n soma 8Q tank kaybet- , _______ _ 
Bugün U41ıt 11 de tenzilatlı nıat ·ne 

' Bug~n L LE sinemasında 
İLK DEFA TAMAMEN RENKU 

2 - VAHŞi AŞK 1- Hasret Şarkısı 
LAURA ADANI 

RAY MILA.ND - P. MORtS. 
SON - AKlM TAMlROE' 

Buvu.ı aat 1 1 de te11zilatlı matine 



8 Sayfa !ON POSTA Haziran 14 

Askeri 
vaziyet 
(~fı 1 inci sayfada) 

bir hareket olduğunu ve Japonla
r :n bu hareketle Midvay sular:n
d.'a.k i B.rle-şilk Aimerıka donanma. 
sm ~ b ır d-efa daha gafil avlayarak 
basltımnak ve buna muvaffak oL 
duftdan taıkıdirde Midvay adasını 
e1leTine geçirmeğe teşebbüsle be
Nber Birleşik Aımerikanı.a. Pasifi
ğin ortasındaki en kıymetı: deniz 
ve hava üssü olan Havaı adalarını 
dıa tehıdid eylemek gayesini taki'b 
eyleımış Öl!duklarım göstermekıte
dir vıe Birle'§ii.k Amerika filosunun 
Miıd.vay den::ı muharebesinde Ja. 
ponlan mülhiım bir mağlubiyete 
uğrattığı ve ağıır kay1blara düçar 
ettiği yıalntz Birleşik Amerık.a 
kaynaıkl'a.nndan çıkan malfunat 
ile değil. hizııa t Japonların 10 Ha. 
ziran tarilhli resmi tebliğlerile de 
tıeeyyüd eyleme.kıtedir. Gerçekten, 
bu Japon resmi tefbliği, 7 Ha.zir an
da Aleouıt adalarında Birleşik A
meriıkal.ıılaiın eıhemmıiyeUi üs ve 
rrı-evzilerini.ın o sahadaki Japon fl. 
loou taırafındaın elıe geçlrilıniş oL 
duğunu s6yledikten ve Aleouıt a. 
daları da dahil e>lduğu halde Mid. 
vay adıaın ttıtırafındıa Birleşik Ame
rlikıahların cem'an 134 uçaklarının 
düşüırüldliğünü ve iki küçük uçak 
gemileriıniaı ba.tıırıldığını kaytley. 
ledi'klten SO!l'I'a kendileırinden de 
bir uçıalk ,gemisin iın battığını, bir 
diğerinin ve ayınca bır kruvazö. 
rün hasara uğradığını ve 35 tayya. 
renin kaıylbolduğunu itiraf eyle
ımekted.lır. Esasem., baskın ımak!.a. 
dile Mıidıvaya yaklaşmış olan Ja. 
pon filosunun geriye, yani Japon 
lşgali aıltıın.daılci en yakın üssün 
hava himaye sahasına çekil!niş ol
ması da Japon :f'i.to~nun uğramış 
olduğu ma,ğcıubiyetin ayrı bir de. 
Ulidir. 

Kara veya deniız sevkulceyşi.ndc 
hasımı küçükseanek kadar ıbli.iy'ük 
bla: hata ola.rr..az. Yalnız şunu da 
hemen /ka~tıme:k lizımdrr, ki 
hemen herkesçe bilinen bu ha.kL 
kaıt, tıeşııih ve tahlili pek o kadar 
kolay oLma.yaın ruhi sebeblerle fi. 
lLyaıt sahasında ekseriyetle ihms.1 
ıeıdilme'kıteıdk. Hasma. karşı faal 
d.aıvrammalk, cürcıtli baskınlarla o. 
nu yenme~. hatd yok etmıeğe 
çalışma'k harbdıe şüphesiz pek çok 
takdire şayıan bir hareke: tarzıdıır. 
Fakat, faaliyetler kadar cüretlerin 
de lhesab hududluıından çok uzak. 
laşmamalM'l lazım geleceği unu. 
tu1mam.alıdı..r . . 

SÜMER BANK 

Yeril Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden ı 

Memur a~ınacağından 
~ h&z;ıne1Jin1 ya.pmt!; bulu.nanla.nJan 18.Hb olanla.raı (evvel& ma!a.za... 
la.rda sa.tGı:ı işlerin.de bulunmuş olanlar teırotıı edıileoekiör). Aşa,tula :yazıh 

vesikalar.la beraber Sulta.nJ.ıa.ma.ınıııda Ka.tıııdM>lillu h.aınmı.n ti9t bhndaki 
müesseııeımhı: merkezinde Zat İşleı'i Ş'ofl'llı!ne mt11'M:a.a.t erlemelert W.n 
orımur. 

1 - Nüfus hüviyet cilıdi.lnı. 

:& - A.Slı:eırlıtk veskk.ası, 

8 - Tahsil v$kıw, 
f - Hirmıet vesikası, 

5 - ı aded vesika.ltlı: fotograf. 

1$e J.a.ponlıarın bu defa Miüva1 D • f b "k E • • • • b. l k adası etrafında uğra.dıkl'arı ağıt enız a rı a.arı ışçı revırıne ta ıp a ınaca 
mağ'ltlbi•yetin en esaslı sebebi bu. 
dur. Japonla:r, uzun sulh ve refah 
yıllarının tesıirile hakikaten bir 
gaflet içinde bulunan Birleşik A
merika dıonanmasını Pearl Ha:r
b'ua'da bastırmak suretile Uzakdo
tu hıarlbini a~ağı ve bunu büyüık 
ve mıütiemadi gavretlerle hazırla
mal{ı düşünıme-kte şüphesiz ha'klı 
idiler. Ancak.. bir defa buna ırnu
vaffak olıd.uk.tan sonra bilhassa 
Bi~leşik Aımer:ka gibi her sahada. 
ki Vüksek kudreti malOm olan bü
yük bir devletLn bu ağır baskını
nın biır ~lkiıncisine maruz kalma. 
maık iç!n mukıtazi büti.in tedbirleri 
aLmıs olaca/tına ınanmaları ve O
nun kudıret ve kabilive!\:ini avni 
adese dahirındt-n ~örnıekte df•vam 
~tmemelerl c~ ırettk irdi. F'lipfn 
adalarındaki Amerikan mukavc-J 
meti, Birle~ilk Amerika deniz ve ha 
va kuvveıtlerinin Marşal ve Jj]_ 
bert takun adalarına karşı yapmış 
olduıklan cfüretıkarıme akınlar, A-

Gölcük den.iz fabrikaları işçi reviri ta.b!bı.ttmdıe lstihda.m olunmıı.k ve S656 
sayalı kanun mu.cibJınce asami 210 lira. üoret verllmek üzere bir sfviı tablb 
alınacalltr. İsteklilerin raıptedecekleri hıl tercümelerini Mllli Mlidııfıu Veta. 
leti denfıı müsteşarlıtma. göndermeleri. «4139_6335» 

Romanyanın tanınmı§ aan'atkan piyanist Madam 

SYLVİA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı günü akşamı saat 21 de 

SARAY SİNEMASINDA 

TÜRKİYE KIZILAY 
Cemiyeti Menfaatine 

BİR KONSER VERECEKTiR. 
Program: Bach - Lis:z:t ve diğer büyük §Öhretlerin eıaerlerin • 

den mürclklkelbdir, 
Bilet"Ier Saray siınemaısı gişe1erjnde a&.tılmaktadır. 

....................... _.. ..............................................................................•• 
meri.kalılann Holanda Hindistanı rilca ceplhesind.e: tahsis edece'kleırine şüphe YQktur. 
mınta~asına. beklenen yardımları Almanların, Mareşal Timoçen. 11 Haziıı:an tarihli Sovyet resmi 
tam blI şekıilde yapamamakla be. •-........ un =-....ıt ....... f cephesine karşı ,h,,.bl'ğ' Aı- ı H k f h b .. r "kıt d k t' 1 16.vıu nı<U.ll\.V ·~~ ı ı, .n.ııuıan •a.rın ar o cep e. 
ra er one~ 1 m:. ;r a kı a, mt~l- yaptığı son taaırTuzu büyük bir Sinden yw?ni biT taarruza geçtikle. 
zeme vesaııre .!~on erme sure _J e muıvaffakıyeıtle püskürtmelerine ırini bıl!,:ı;......,,;,"'t' B t . 
Aıvustralya mudafaasmı takvıyc . . ~ .. ·~ .ı.r. u aa;rruz vıe 

B. 1 ·n- A- 'k 'b h"ll ve 26 MayıStan ıtibaren General a"ıni zamanda şimali A~ı·kadaki ve ır e.şı1K nuııerı a gar' sa , e- . . . J.. ı.ı: 

r.ia"ıden Avustralya şa.rk sahilleri. ~elin ~ Mrıka cephe. Millweır !kuvvetlerin.in çok çetin ve 
ne gelen bazı Pasifik yollarını sı.nde b~~%1.ta.ız:uzun da kein. mu~ı:ın1dane ~ıvaşlardan sonra 
muhafaza hususunda sarfettik1erj dilerl ~m mus_~id b:ın- t.arzda gel ş.. İingilıız cePhesiındn cenub kanadın. 
büyillt gayıretler. en nihayet ken- me istıdadı g~ı-n:-es~ne rağıme;11 da bir kilid ıvazifesini gören Bil" 
di fıilolarını Japonların hikumnn- Sovyet ce.phesı•nde ih.tıyar etrmş Hakim müstahkem mevziini niha. 
d k.o abiloceık veohile Tokyo. oldukları esraırlı duııgunluk, bu hu yet ızam-..,,tımış· b t1 İn . 

an r~y · · suStaki tahııninleri haklı ıkamıak . .t'"'"' • . ve u. sure e gı. 
yu ve cııvarını bombard1man ~de- . ç . liz ceı?hesıını elhemrrnyetli lbiır şe-
bilmis oLmaları da Japonlarc~ s~retıle pek uzun devam eıtı_ne:_ıuş. kHde sarsnrnş olduklaın da gözônü. 
kendi.leri~i ikaz edecek birer :venı ~ıır. Bu duırguınluık esasen nısbı ·ve lı ifkıi . d'. h rb. . 

. . • . . . ı'Zafi olırmıŞt'uır ve Alman başko ne a rursa ncı unya. a ının 
hiMise şeklınde telada.1<1 edılmclı ,. __ , gv b d b'l" t'f d 81 - beklenen en büıyük olayının artık . mu:ı-c:rıuı ı uın an ı ıs ı a e ı-

fdil.e_ı-. • . . v • vasoopol müstahkem mevkiini a. taha!kıkuık sahasına girmiş olduğu 
Mıdvay mağlubıyeti agır ol~a~- ğır biır surette sıkıştırmağa başla. tahımıin edilebilir ve bu olayll!l. 

la beraber Japon dona.nması ıçın ..ı+ H ~ biır Stokholm hat-.- ~eceııı: <reliısnnelere göre u. 
ı:nd'" .. ·· elh · 't d d v ·ı mı'l'.ıır. au-, U<:: 6" o '>; , 

~· urucu emmıye" e e ıegı • i Alınan muhasara hattının Si- muımi aSkeri durum ile brJikte s.i-
dlır. Bu.nunla beraber Japon do- r ' . i .#. l" ı · ı · · 

vı• b' te , l k d v ·ı vas<tıopola peik zıyade yarıaştığıını yas ;ı.aa ~yet erını netıce erı tize. 
nanması mag u ıye a ışı egı - . 1 Mır h ft .. ırinde iara edeceği> lbüyülk t · 
dıi.r. Bu donanma, 1900 senesin. vıe Sııvastbo~ uın . a a 0:1 gun lrendTğ' d . esır 
d n.be · h 1·1.. · tt l'b' zaclında d,ı..ınıesı muhtemeı ol. ı ı ı.n en .anlaşılır. K. D. c rı ep ga ıvıye en ga ı ıye. v ~·: • , t 
t& koşmuştur. Onun için başka du.ğunu_ lb1lclir.me~~d1r. Sı!hha 
millet ve devletlere faraza bir te- derecesı sad€ce hadiselerle anla
sir yapacak bir deniz mağlubiyeti şılaca!k. olan lbu haıber şayed tahak
Japon mlllet ve devletln-9 muhak. 'kuk ederse !buradan tasarruf edl. 

ZAYİ - Ereğı]J nilfus memurlutun. 
ıf.a.n aldı.tun ıüfııs tezkeremi ka.ybettım. 
Yedstnl Hkıaracajmıdaııı eslcBbıin bük. 

kıak on tesir yapa1". Midvay hAdL leoek öınernllJ. ıtn.Lkıtardaki kuvvet mü yo'Jı.Wr, 
sesinin Japonlar iQin ehenmtlyeti ve malrıemeyi A1manlarla mütte- Ahmed otlu Mehmed Kabatepe 
daha z[ ~ bu noktadadır. fikılerirnin,, asıl Sovyet cephesind~- A;yva.nsara.y, A1tk: Mu.sWapqa ma.h. 

TESİRİ KAT' 1 
TAZE MEYVALARDAN iSTiHSAL EDİLM!Ş 

İdris Müshi 
(GAZOZLU) 

LİMONATASI 
Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiatı 60 kuruJ. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet V ekAletin;n ruh-ıııtı nl h~ in~ir. 

I 

,.. Sntıhk Taksi ~ ,.- Saçınız Dökülüyorsa, Baıınu:da Kepek varsa? -, 

1 ~~~~&~:::~ıl MAJiK SAÇ EKSiRi . 
!=v:vn1~~ı:;a5 ~:: Kullanınız. Her Eczanede bulunur. ı:w,. .; 

\... raca.a.tiları tin olunur. .JI -------------------------

Metlıur il1.iziyoniat profesör 
ZATl SUNGUR 

Beyoğlunda o.SES> ainema ve tlyat. 
ıo-unda her ıı.lqam yeni numıı.tıı.la. 
rından müteıekkil ungin pt<>1ıJ'& ~ 

Büyük Fırsattan istifada Ediniz. 
Heybellachı!da. yık:ıl.a.n ems:ılsiz bir k6'1rüo en'.t.azı a.rasında: İı ş • alını.ı.ı 

uygun her türlü malzeme bul:ııbil.11'9!.nW. Bil.hMısıa: Doi;ram;ı, !\lob lya ve 
betıona.rıne kalıpları için limba.Iı lıllra :a.nanya ka.bsları, 353 R.ı.dyatı;r 

ve 1000 metre borula.rlle kalörifer mahemeal, kıomple cam ve lı.apı!:ır, mcr. 
mer salıa.nlık ve basamaklar, llimbalı d*ıne, <kmir p&rm·ı.k1.ık, po tel v~ 

mına dev&m edecektir. gııbuklar, alafranga helila.r Vt'Sa.ireden &fma.nm ta.V'!'l;Ye ederlz. 
Beybeliaı:la. lsmctpıışa Caddes!ndf': Abb~oN ııcış-.ı ı;ı)~.:ı.l;ıııd ı .JI 

' Dr. lbrahim Denker 1 "' .. .. e+ »Pcaı;ı· 
l==-~:.'!~~, 6111-SUTNINE ARANIYOR 

• ~. Sakı.ıai'acı ı Sıhlıati yerinde bir sütnine aranıyor. İste!kl'iler.in Eminönü diş cabı 
~eşımı llııOkak No. 13 bi Vecihi Kemal muayenehanı:ıaine müracaatları. 

TeJ.etoıo: •ma. fi 

İlaç, mtlstahzarat ve kimyevi terkib
lerden bahsedilen her yerde MERCK 
ismi hususi bir takdirle anılır. 

KiMYA FABRIKASI • DARMSTADT • TESiSi 1827 


