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.. '·~ • 
ihracatın lisansa 
tibi tutulması 

karar altına alındı 
Yeni kararnameye göre 

Sabır ve sebat 
Alman askerleri Kırımdaki ,eb1rlerden birinde 

ilıracat lisansları Ticaret 
Vekô.leti tarafından verilecek 

«lnıanlık ıimdiye kadar gör • 
med:ği ve tanımadığı ıönmez 

ı§ığa kavufacak» 

SovyeOere 
gire son 
vaziyet Londra, 16 (A.A.) - İngiltere.. 

nın şımal doğu şehirlerinden bi.. 
r.ınde bugün nutuk veren M. Çör. 

çıı.::~~r~:Unfnir~yıe bir devrefil. "Harkof kesiminde 
ne geld.iık ıki, zirveye erişmiş bu. 1· k d 1 
lund'Uğurnuzu söylem~k . h~nüz ımoçen o or u arı 
mevsmısiz olur, fakat şımdı :zırve-
yı görüyoruz. Birleşik rniııeııer ilerlemektedı·lrr 
buraya erişecekler ve yalnız, dün.. n 
ya:yı ıki defa harabi ve yağmaya 
uğra1mağa sebeb olan fenalık 
kuvvetlerini ezmek ve !nkıyad et
tirmekle kalmayacaklar, fa:kaıt 
mücadelenin sislerı üzerinden ve 
çarpışmanın ka1:1gaşalıklan .. ~~ 
sından daıha yeni ve daha buyuk 
bir maznara görecekıeıdir. 

M. Çörçil bundan sonra, mı:hte. 
ljıf k t'alarda mılyonlarla ordular 
'"eren "'e müşterek davaya birlik.. 
i<! çalışanlara cesaret veren sözler 

~. 
Bezginlik yok 

Burada demiştir, 33 aylık mu.. 
harebeden sonra hiç kimse bez.. 

(Devamı 5 lnd sayfada) 

Martlnlk 
meselesi 

--
Laval ve Amerika 
Hariciye Nazırının 

sözleri 
Görtl,iilen 
meseleler 

-
Fransız harb 
gemilerinin 

silahtan tecridi 

Sovyetler, hava ve 
tank üstünlüğü 

bizdedir diyorlar 

Londra 
ne diyor? 

Moskova, 16 (A.A.) - B. B. C.: 
Keııç yarımadasında fazla bir 

de~)tliık. Olmamı.ş.tıt'. Millıı'veroi 
kaynaklar yağmurlardan dolayı 

(Devamı 5 inci ıayfada) 

Topyekan 
sa~aş 

Ankara 16 (Radyo gazeteei)
SovyetletVı, Kalenın ve Harkof cep 
betedn<lc !büyük kuvvet yığmakta 
oldukları bı1dirilmektedir. 

Yabancı kaynaklara göre, kadın... 
?ardan müteşek.kil kuvvetler de cep 

(Devamı 5 inci ıayf ada) 

A iman tebliği 

llerç ıebrl 
ve limanı 
şgal edlld 

Harkofda Almanla 
mukabil taarruza 

geçtiler 
8 oin tonluk bir 
Sovyet nakliye 

. gemisi batlrıldı 

Berlin, 16 (A.A.) - Alınan 
orduları bqkumandanlığının 
tebliğı: 
Düşmanın anudane mukave. 

metini kıran Alman kıt'alara. 
dün K.erç şehrine girmişlerdir. 
Şehir ve liman şimdi elımizde 
bulunmaktadır. 

Hankof !kesiminde düşman 
taarruzlarına devam etmiştir. 
Bu taarruzlar cctın bir muha.. 
rebe neticesind.e geri püskür
tülmüştür. Mukabil taarruzla. 
rımız muvaffakıyetlı neticeler 
vermiştir. Düşman şimdiye ka.. 
dar 180 tank kaybetmiştir. 

Laponyada Alınan • Fin kuv
(Devamı 5 inci sayfada) 

Tlrlderve 
Macarlar 

--
Macar basının 
lüzumsuz ve 
yersiz yazlları 

"Macar gazeteleri 
Türk milletine karşı 

Macarları kışkırtmadan 

I. Ankara, 16 {Hususi) - Bütün 
ı'h'raca.tıın önceden mÜ•ade usulüne 
tabi tutUl'ma.sı hakkında bir karar. 
ıname ıneşredilmi,,tir. 

Karannameye göre gümrük ke • 
nunu.nun ıtaidili 16 ncı maddesine 
.iatiınad.en milli mahsul ve mamulle. 
rı.in ve gümırük resmı ödenerek veya 
muaflık tatbik olunarak Türkiyeye 
iıha1 cdilcın yabancı mahsul ve ma. 
muMcrin Türkiyedcn futacı, gümrük 
ambar ve antrepolarına veya 6er • 
be.t mabaJlere ve gümrük kontrolü 
a1tıında bulunan sair yerlere ve) a 
vuıta!ara çıkarılmış olan malların 
ya'bancı memleketlere aktarması 
ve inac;l önceden müsaade usulüne 
ti.l:ıi tutu lm\lfhl r. 

ihracat lisansla ı ı Ticaret Vekile. 
ti tarafın<l.em verilecektir. İhraç mü. 
eaade1cıriın.in ne ıuret le verileccğ1 
T:ioaret, fktısad ve Ziraat Vekalet. 

yazı yazamazlar mı?,, terince müştereken tanzim oluna -
cak hİT talimatname ile tayin olu· Ticaret Vekili Müm:az Ökmen 
;nacaldtl r. 

Kuru üzümler \üzümlerin karton kutularla ihracına 
Ankara., 16 (Hususi) - Kuru izin verilmiştir. 
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•• ergun La Rochef oucauld söylüyor Hal b · rlil<leri idare 
heye eri seçin1i 

başladı 
Alman propaganda 
Nazırının 
Yazdığı makale 

\.. __ ..,,._Ekrem UpklıılJ _ 

lman.ya propaganda nazırı_ 
nın Das Reicfü haftalığında 

yeni bır makalesi çtktı. 
Dokıtor ~ls sözüne okluğu 

S...<ıdar kalemine de hakim bir dev. 
let adamı olarak tanınır, fikirleri 
daı:ma yenidir, dikkati çeker, altı.. 
ika uy.andırır, münakaşayı mucl'b 
olur. Bununla ~raber propagan.. 
da na.zı.rının bu defa yazısı iç n 
eski ve <ıpeyce ıru-elenmiş bir 
mevzuu seçmiş olduğunu görüı.. 
jOruz. 

Doktor Go l:lbels art k ~ihe 
karışmış olan kış !ha.db nı b'r d f 
d ha ele alarak dıyor ki: 

- Şark cephesınin müdafaa 
lhari)i 1915 ile 1918 seneleri arn- İnsanlarda bazı kwurlar vardııld, onlara muayyen bir zaviyeden 
s nda garbda yapı' m~ olanlardan bakılınca hasletten daha fazla hop giderler. 
bü bütün b 'a b.r şeydi. Ona -···· ...................... --.......................... ,----

1 

l 

Hiçbir ferd kusurdan salim değildir, kusurdan s{lllm olması ınat
lub değildir. Fakat kusurdan kusura fark vardır. 

Hal1c birlikleri idare heyetlerirıİll 
seçimine başlanrnı:ıtır. Adalar \"8 

Bakırköy kazalarında idare hey& • 
leri .s.cçimi yap lmı~tır. Bugün ele 
Beyoğlu birl"kleci teşkil edilecek ' 
tir. 

Taks'm nahiyesi mahallelerinde 
oturanlar bugün öğleden e,-vel 
muhteıJ' f mek:teblerde ve parti rnet, 
keZ'lerinde toplanarak bh-lik idıııre 
heyetlerini intihab edeceklerdir. 

Bu ay aonu~a kadar bütün kııZ' 
ve nahiyelerde int hnblar ib't'rilnı1' 
o acak ve Haziran b ında bu un 
brrl1kler faaliyete geç.ecekltir. 

Bu hafta · çinde Be 0ktaş kaza •n• 
dak.i birHdler"n idare heyetleri in • 
titıabı yap cakllr. 

dev er muh b i adını vere'bili- / ) 
riz. Bu d r muha b sı Napol- L 
y-0n d€'Vrlnin s<>f rı e de mukay -
sc edilemez. Kış h rb·n·n neti<:esı 
ş"mdi Alınan asıtternin zi~'yet ,..,,-= ............ _.:;... ................. ~ .......................... :zı:ı ........................ --=_. ....... ..-............................................... ~ 

H ibixlliklen kurulduktan ııon • 
Ta iaşe büroları lağvedilecek, ancak 
bu büroIRTd'a fazla mr-anı göstere11 
80 memur kaza iaşe i:ılerinde ist "h• 
d m eıd'lecek!iT. 

Halil Rifat Pa amn Darülace
z"eye büstü kondu 

ürer'nde gö e "'arpmaktadır Al
man aSk ri artık daha dayan kb, 
daha inadcı olmuştur.> 

Un arı kesilen 
fırınclların itirazı 

reddedi di 
Vali muavini diyor ki: «Bu 
fırıncılar itimadmu:zı tama· 
men kaybetmiılerdir, bundan 
sonra hiçbir zaman bunlara 

un vermiyeceğiz» 

Alınan propaganda nazınna gö
re Alman oıı usunun k3hramanlı'k 
tar 'n<le efsane hal'ni alaca!k IJ
lan ıkış harb' hakkınd tafsiH'ıt 
vennen:ın zamanı henü~ ıgelme
mi.ştir, harıb srrn do.ayıs'le 'bunu 
tab'i ,görmek ica!> eder. Bununla 
beraber Rus ve lng ız kaynakla
rından alınmış olan ufak tefek 
ha:berl re bakarak Alman ordu -
nun k hnribı esnasında ne büvük 
eor.J:u:dnrla karşı aı old'Uğunıu 
kolay la anlıyab 1 }Oruz. 

Alman id<lre$nın du · nce inde Nolksan vezinli ekm.ek çıkaran ve 

v yag 
Sk 

d 
ar 

e o a ak 
Gıda maddeleri tevziatında garib bir mesele 

ortaya çıktı: Komisyonun 187 kuruş fiat 
koyduğu yağı bakkallar 170 ~ satıyorlar 

şarlk seferi, ufukta gL tıkçe koyu- müteadd d defa belediye talima:tı -
la.şan b r t 1 key1 b rt raf etme- na ~ rı hareket ederek rnükerrCl' Halka tevzi .edilecek He.inci parti ) 70 kuruşa ~tumnktadır, Halbuki 
~ ım.atuf lbir ihtiyat tedbirir.d n ceza a:ı:ı.n ve unlaTI ke!Silen fınncı • gıda maddelerinin bakkallata ve • kom:s;roınwı t.evzie tabi tuttu~ )'nğ 
ibarettıi, Alman ordu u Anglo _ l.:ırın ~ akad:.ı.rlara müracaatln unla- ıilmes::rıe devam edilmektedir. Mal. ia.ra 18 7 kuru:ı konmuştur. Bu fiat 
Sakıson alem!.ni fıkamıyordu, da- rtn ın ikeclhnesine itiraz et.tilderini ları alan baıkkallar henüz tevz.iata ayrılığı nazarı dikkati celbetmiş 'e 
yanrook, dayanarak karşı ındak ni yaxm• ıı".... b Lamam rdrr. Buna da aebeb, ze:>1linynığı fiallarındaki tereffüün 
yrpratnuık meobur'ye ndlyrli, ! - Fırıncı'laiın bu müracant' alak - ıclhir dah l ndcki bütün bakkalların buna selbe!b olduğu nnla.şılmıştır. 1-
kat dayanmaya çaı rk n jkı t ddaree. rc-ddcdi'n:. ~ ve kencü .erLJ:ıe ayni zamanda tevzıatıı geçmelerini ıı.şe müdürlüğü fabrika maliyet fitıt 
aras nCia kalabilira:, b l vaz yetten bundan onraı kat ıyen 'Un verılmı - teım' nd . Çarşamba gunü halka ıtev lar:ını yeniden tetkik ettirmekt .dir. 
kurtulmak 1sted\ teş b 'sü kolay yeceği Mldirl:L"Tii~. ziaıtıın baş'laınacağı sôylenmektedir. YaYınkıi. Fia.t Mümkabe Komİ$yanu 
s nd ını farz tın' el m. V.al muaıvW Ahmed Kınık dün D.iier taraftan, halka tevzi cdLle- içtiıma nda yağ meselesi tcknı:r gö -

Alman d lM r..ıs 1941 )',b }fa_ bu mesele etraf nda. şuna.arı söyle. ce'k Tın yağı fiatlannda da bir ek- ruşülecekıti.r. Yağ fiatlarında 15 ku-
ziranının 22 'n · g ,. n r ım' "r: s l:nıe yıa.pı c V.ı a.tararl tınlmış 1 ruş k du b'r tenz.W t yap lncnğı Ü-
scfere b 1 d mı m llet'ne h.ıb, - H lk•n en mübr~m 'h 'yacını gihldjr, Piy d!l Tur yajları azami lım"d ed ımedc.tldır. 
veren nutku da k r r ı a m su • ima:l oden bu fır n 1 .. tama. 
önce ~ d ruhi iı ve ad ğ1 men itimad m zı kaybe1 le~d~r. 
karan hayatında d h evvel a m Bun.ara muvakkat bir za.maın ıçın 
olduğu kararların En güçü saydı- 1 değil, -bundan <Jonra hiç bir zaman 
ğını SO)'lernaş ·• un veri'!mcm~sini kcı.t"i tıurdte ikıa • 

Almanya g kşt ğı tf-şebbüsün mrlaştt'!111l ~ bulunuyoruz. Bu kaTaı. 
güç olduğunu b • " ordu. fakat aı rın geri .al•nması veya tn hih e<iil -
sonra bu giı lü~ Sand1ğmdan rncsi mevzuubahs değ'ld r. Ev er bu 
dn fazla olduğuna gö,.dü: sur.ete un ver'lmiyen fır nların pek 

D:in akşamki 
tarihi konser 

Dün a!kşaın, Eminönü Halkevirı
de. Konserva'tuar icraı heyeti taTa.. 
f ından son bir tarihi konser veril. 
m.İştir. Konser, kalabalık bir ha~k 
!kütlesi tc.ıraf nd!ln aliıka ile dınle -
nllmiş ve lkY 'k Türk rnusik"s'nden 
seçme parçalar ça·hnmıştır. 

---o---

1 Tek tip ayakkabı işi 
tekrar canlandı 

Rus ordusu g n ş p anlarla, h 'ç y ·•rdarında f 1 başka bir fırın 
bir Aıvnıpalının ıhtima verm') e- yoksa oralarda ekmek satı" ~ubele
ıeeği bLr derecede haL rlanm ştı, ri aç·aaıealt ve kapat!il.an fırınların 
dayanma ~udretin' d~ mutadın trnftar ndan pay alan fırınlar faz • 

üstünde gOOterili. raz·a oıarak k 'b çıb.o-d k'!arı ckrnekkr.i buralarda N .fı·a Vekı·1·111·n tat ·ıklerı· 
her zamandan şidde 1ı ve çabuk acakl rd lr. D -

tktısad Vekfıleti İstanbul ayak.. 
kabıcılar cemiıyetlnden erkek, k2-
dm ve çocuk ayakkabılarından üç 
esaslı örnek istemiştir. Cemiyet 
bu hususta azalarmm ii'.kirlerini 
öğrenmek ma:ksadile bir ankC't 
açm.ış1ı:r. Vekalet bu mütalealar
dan istifade ederek, geçen yaz 
bir hayli: tetlk.iklere ve münakaşa
lara yol açan tek tip aycltkabı ·şL 

geldi --o----

Şark <!ep'hcS:nde hnrnret d re. Hırsız çocuklar 
cesl birdenbire dü er di.ışmez bü-
tün Almanyada ha klan yünlü C§- mahkum o!dular 
ya toplanmaya kalkışılması da iS- Jak Osm y ko ve Yase! j_ 
ıbat ~r kı . .Aln an o.<lusunun . •. an, a 
kış seferine h ç haz r ığı yoktu, smkrin~e 14 ıle 15 yaş~.arı ar~ 
buna muk bil Ru ar S'birya i:k- ~da dort ~u~an rnuteşe.ldd~ 
lıimi 'çin yıllarda; beri talim ve bir. hırsız ~~tesmın muhake:nesı 
teÇh.irL etmiş olduk ar B uchcr d~lıye ta. ~ ~~~ mahkemesmde 
rdusunun h m n t 'namım ve un ne ce enmı(."r.ır. :.mi şc,illde müc hez olan KaL Küçük suçl~~ar bir g ce ya~sı 

kas kıt'alarımn m h:m bir ikısrnı.. GAalatada Şcr.i.f:in h!rda\ at5ı ~k
m cePheye sürdü er. kanı~a ~<X'!'c.> ınaen • g rm foT 
Alınan ord sunun b ş aylık k ve b1r ha lı. alat ve .cdc\~t ç::ıld k.. 

devresin es 1 mevz erinden he.. t~nA sonra f mır e~!e:cHr. Fakat. 
men h' bir v ka der.. nasıl b lalıare uıd1 ?ıta çlo-d1~nu dte .:;~ 

· bilmiş 0 du g ecek nesı _ lıvarak a ıyeye tes ım e .m·~ ... r. 
fd~in hem bir havr t, tıem de . Küçük::n muhakeme ~den .aS
b!ır tetkik lronusu oiaca tır. lıye 3 nru ceza mah'kemesı ne'! ıce-

Doktor GQ~ls ma'k lesinde ?e Jak ·~e Osmanı 5 .. er nv, Ya'k-u 
Alman ordusunun bu kış esnas n- le Y~ı 6 ~ ~y muod tle lupse 
da g~erdiği dayanma tkudre.tinin rn~ <'tm' st r. 
lf ev'kaloocliğinden bahsettikt n 
sonra ya1nız Nmanyanın değ·ı 
{ ht bütün Avrupamn ancak bu 
d vamna lkud eti sa s'ndedir ki, 
yakın t ·k:,,,.den kurtulmuş 
o du yded'vnr. 

·Bu le üzennde müna'kaşa 
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etmenin sırası henüz gelmemiştir, 
b~ kısaca davanın henüz halle
dilmiş oJ.ma'ktan çok uzak bulun. 
du.ğunu kaıydedelim. 
Vakıa Alman ordusu kış sefe

rinden kurtulur kurtulmaz Kerç
ıte elde ettiği ba.şan ile ikcndisine 
atfedilen yıpranma vaz·yetinden 
çok uzak 'bulunduğunu göstermiş 
ise de vakit h.erhanııi bir hiı'küm 
i1çm !henüz ;pek erkend'r. 

• 
&k11a11ı. Zt.,aklı.9il 

Mahrukat Ofisi faaliyette 
Mallrukıat Ofisi ihesabına. odun 

ve kömür temini için çahşmnlara 
devam olunmaktadır. 

Mahnı'k.aı: Ofisl müdürü Salı gii-
11ü Ça.tahıı ve letranca ormanlann
da tet'kıi!der y.npacaktır. Ofis cm • 
rine vdfileaek. odunların temini l -
çin ık.aynıa'kamlnr rne:ı:gu1 olmakta. 
dltlM. ; 

Ş-"L •1 • d b 1 Naf"a veı_! ni lhalletmeğe çalışacaktır. A'Yak-
enT m12; e U unan l Kl• k f--1 "k 1 ' . , . lkabı fiaıtları pe i;U.J,a yu se m;ş 

lı Ali Fuad Cebetıoy aün nafıa mü. 'bulunduğundan orta seviye ikn-
dürlüğüne gelerek tetk.iklercle bu. zançh yurddaşlara bu şekilde ye. 
lunmuş ve alii.kaciarlardan izahat r'nde bir yardım yapılacağı ümid 
a nuştl'r. edilmelkıteclir. 

r·············································~ ---o 

El d 
Valinin ziyafeti ie in 8 · ı in Val:i ve Belediye Reisi Dr. Uıtfi 

Kırdar dün ak.ş:ım Takııim B~lediye 

bulunanlar Vl·ıa"' ete gazinosunda İ.'ntihab devreleri 'h'ten 
ŞeMr Mecl"si azalarınw bir ziyafet 

b • • >J b vemü;tir. Bu ziyafette şehr.im'rzdc 
1 rmege mec ur btilunan meb'uslar, vilayet ve bele-

ruye erkanı da hazır bulunmuşlar
dır. 

Öğretmenler cemiyetinin 
toplantısı 

Öfretmenltt Yardım Cemiyetinden: 

Dün A nkaradan vila ete ge. 
len bir emirde mevcud kinin 
miktarının tesbit edilmesi bı!l. 
dirilmiştir. Btı emir iizerirıc 
vilayet aUikadmla.ra yaptığı 
bir tebliğde, 48 saat zarJında 
ellerinde bulunan kinin mikta. 
rını beyanname ile bildirmele. 
rini istemiştı'r. 

\ . l , ...... -....................................... ,, 

Cemlyetimltln r;tnllck kongre9 23/ 
ıuayıs/1942 tarihine rastlayan Cıımıırtesı 
günü &ae.t 14.30 da 'L.1.ıınbuı Kız Lisesi 
1ronrerıı.ns salonunda -:ı ıııl:ıoatıtır. Az:ı 

arkadaşlann tq:rlfieri rlc olunur. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
1 A M 

Gazetelerin küçük lli.n ıayfnla
rını okumaktan :zevk alan bir ar. 
kadB§ımız bize, not aldığı birkaç 

, tane ilanı okudu: 
«Aylıktan baıka bol yiyeceği 

de çiftliğe ıüd olmak üzere bir 
manda ve inek sağıcısı ile bir yn

napna 8l'alllyor. Talihlerin ...... » 
a75 santim uzunlu(!unda cins 

bir köpek. Meraklısın muvakkat 

I 
bir :zaman için bırakılacaktır. ıs.. 
teklilerin bu hususta görüpnek ü
zere • • • • • • • • • müracnı:ıtları ... D 

{(Genç ve yüzü oldUkça düzgün 
bir k dınım. Boğaz tokluğuna ve 
giyim kuşama mukabil bir nilenin 
bütün ev ve harici lıler idaresini 
yap bilirim. Mürnca tin fU adrese 
rapılmaaını rica ederim. tıaıı ... 
Jlah ..• D 

IS E 
iSTER 

INA 
INANMAI 

? 
Tünelle tramvay 

seferleri arasındaki 
irtibatsızlık 

3/5/942 tarihli sayımızda ıü. 
nelle, Beyoğlu. tarafındaki 
tramvay seferleri arasında gö. 
rülen ganb bir irtibatsızlıga !i
şaret etmi§tik. Beledıyeden a. 
§ağıda.ki mektubu. aldık: 

cAlakadar da.rede yaptığı.. 
mız tetkikata göre: 

Evveldenberı tıinel plantöriL 
üe rcmork bi.leı-çllerine tüne. 
lin Beyoğluna vurıulımu mü. 

, teakıb arabayı tahrık ettirme. 
Zeri i~ n kat'i emirler verilmi§ 
ve bu hususun temini keyfıyeti 
de alakalılar taraıjından ehem. 
miyetle takib ed lmektedir. Tü. 
nel hattına talısıs edilen araba. 
Zarda azami beş, asgari üç da. 
1d.kalık l>.r tevakkuf dt'V1·esi 
vardır. Yollardaki herhangi 
bir arızadan dogan intizams z. 
lıkları önlemek içın bazı t ram. 
vayların tünelden bo§ hareket 
ettırı"'ıdiği vakict r. Bu hareket. 
te tünelden Şişliye, Maçkaya 
ve Kurtuluşa kadar olan istas. 
yanlarda binken halkı topla. 
mak gayesine matuf tm. Saygı. 
Zar ... :. • 

M cktulnı neşretmekle bera.. 
ber, hu izaha.tın bfai tatmin et. 
mediğfo! söyliyeceğız. Çünkü, 
bazan tünelden, tramvaya bi
necek yolcu olarak yedi sekiz 
ki§i çıktı.ğı halde, tramvaylar 
bunları beklemedı.:n hareket 
ettirilmekteci'r. Yedi sekiz ki.. 
şilik bir kalabalığın boş ıki a
rabayı yollarda biriken halka 
zararlı olacak derecede işgal 
etmesi imkansızdır. Binaena. 
letth bu hususta alakac!arlat"ln 
cl:kka.t nazannı bir defa daha 
çekmeJ...'tcn hali kalma.makta. 
yız. Yolcu uarken, bo~ tramvay 
kalkmaz. 

o r u? 
\.._ ..1 

Tüccarı eğlendirmişler 
amma, parasının 

çalınmasına 
dayanamamışlar 

Darülacezenin kurucusu 11 !il 
Rifat P.a:şanın Darülacezeye bir b 
tünün k.onul:ması kara rl.aşt.ıTılm ı:;tı. 
Bu büst dün Darülacezede yap Jıın 
bir mıeraıs'mle yeri.ne kanulmu tur• 
Bu mera !trnd~ Vali ve Belediye Rl
isi Dr. Llıtfi Kırdar! '\'ilayet ve b~ 
Iediye eıktını da hazır bulunmu,.urr. 

Hal:d Güleryüz ve Ticaret 
Müdürü Ankarnya gittiler 
Mini sanay· birliği umumi kat~ 

Halid Cüleryüz dün akş:ı.m Anike" 
raya gimıi\1tir. Sanayi bitliğinddt( 
toplantılm-da hazırlanan Taporu gö
türen umumi kutib, Ankarada şelv 
rimizi e.lakadar eden bazı mesclelef 
iQfu de lktıaad VekAletile tema tar" 
da bcllunacaktır. Mıntaka Ticaret 
Müdürü Neomedd"n Mete de dütı 
a'kşam Ankaraya gitm:" Ştir. 

Çorap makineleri 
damgalanılacak 

E.llcrindıe c;ornp makinesi bulu ~ 
nanlar ve bu makinelerle çorap imal 
edenJer yarrndan itibaren esnaf ce.. 
mfyet'lerine müracaat ederek maki• 
nelerini cf. alatacaklnrdır. Bun ' 
dan sonra tr'kot jcılarln mütehar " 
ri.k ve s:ıtbit makineleri kontrol edi-
lecektir. Bu mu yeneler iprk tevzi.. 
atı!ll tanzim etmek m ksadile yapıl, 
.ma'kltadır. Vekaletin bu husustaki 
emri a\akaclarlara bild:rilmişt'.r. 

Hamiyetli vatandaşlara 
te§ekkür 

Ç. E. K. Eminönü KJwlsından: 
Yolmııt Çocut:1nn ı;incıısımle bannc!ıratl 

Alemtlar Çocuk. yma-sı:ıı maddi ve mıı .. 
nevi kıymetıl yardunla,tJ• koruyan na.. 
yan Uoşya.r Aı1lan. Bayan Vildan ~o.. 
gl..ç, Bay ve iB.ıynn K r..ı Hasan otül. 
lıınna çocıl!danınu ve Kurwnumın ~ .. 
mma kran ve mlnncUcrlm1ıU ıılmt.SI 
n.rzıd<"r ve h:ı~ven B.ıy ~c Bnyanı:ı .. 
nnnzın yınıayı z!.yaret etmdl'rlnl re 
yardımda bnlnnmalarını rica. -ederiz. 

RADYO 
PAZAR 17/5/1942 

8.30: Saat ayan, 8.33: llafif prograıtS 
(Pi.), 8.45: AJ3.DS haberlerı, 9: n:ıfıt 
~lar ve marşinz (Pl.), 9.15: nvltJ 
saaU, 12.30 at o.yarı. 2.3J: Tlirkülel', 
12.45 Aanjs ha.berlcrl, 13: Kıms ş:ı.t .. 
1,.,ıar, lS.30: R dYo sıılon orkestraSft 
18: Saat ayarı, 18.03: Radyo D1ns or .. 
lı:es1rıısı, 18.40: l\Iuhtellf mak:ıml:ı.rdall 
şarkılar, 10.30: S::ıa.t a)arı, ve ııJ;ın,, b " 
0

berleıi, 19.45: Ankara İlkb:ıhM At ıto-
Sü~neli Ahmed isminde Ana- şubnııın neUcelcri, 19 55 . Franz ı 

d ı ı b' tü l l ak . . in Escrlerlnden (Pl.), 2:l.15: Kon 
o u u ır .ocar ma a m ıçın 2o.ıo: 1 heyeti, 21 . (Ziraat. 

İ~anlbula gelmiş, .evvelki akşam 21.10: Kirn.:11 ailesi, 21.30: fü·m n 
da Beyoğluna çıil<arait bir alem Pl:ı.no kıorurerl, 22.15 D:truı IO:ı !i 
yapmak istemiştir. Burada tanış.. 22.3-0: Saat ayarı ve aJMs babfor "''· 
tığı Serveıt ve Melfthat isimlerin
de iki kadınla birlıkte bir otomo.. 
bile aıthyarak, Maslağa gitm Ş-

fstanbul borsası 
lerdi:r. Bir meyhaneye gi<ierek, 
bir müddet içip eğlenrrJ ler, Sür- 1615942 ncılış • kap nış fi:ı.t 
meneli Ahmed adanıakıllı snrhoş 

olmuştur. BunCian isf fade eden 
şoför rnunvini Bedrı, tüccnrın ya-

Londm 
nınd.a bulunan 180 l'ra pnrayı U- ~cw.York 
sulca ır.mnşb.r. 

DUn adliyeye verılen suçlu sor- m ır. 

Açılış 

l Sterlin 
1 Dobr 
ıoo isT ere 
J ta 
1 o isveo ru. 
llrn. 

Fa::cat, bu hareket kadınların 

g02Jiinden !kaçmamış, biraz sonra 
otamdb.11 Zincirlikuyudan geçer.. 
'ken ıgazımek banancsile arabayı 

durdurmuşlar, h~men vaziy tt n 
jandarma karrutolunu habe d rj 
ederek, Bedrıyi ynka1 tnuşl rd r. 

gu lhakimliği kararıie tevkif ediL 
miştlr. "---..-------' 



Sıhhi bahisler 

Bahar Nezlesi 
Yazan: Doktor İbrahim Zati Ôget 

Bazı dci.msel~d~ yaz girimi ay- hastalık bazıı insanlarda gtörülen 
larmda ~ıdıetli hir burun ne7.lesi löir allergie halinin neticesidir. 
başlar. Biroen sı.k stk aksırmağa Yani bir nevi ısticlad.ı şahsidir de 
baŞlarlar. Burunun uc kısnu kıza- diyebiliriz. Fakaıt kat'i seb9bidi 

rr ~e burundan. berrak b'ir su tayıin edemiyoruz. Verasetin çak 
. . . adeta b·r ~.u~luk ~çıl~ıs dahli olduğu görülüyor. Ailede 
~ lfrarzat kendısını göstenr. asrtbme hastalığı olanlarda bu 

Gcxzler yaşarır ve bu hal çak iz'ac nezleye çok tesadüf edHmektedJr. 
eden, nefes darlığı tevlid ede<:ek Bazı :kokuların bi .,. bu nezleyi 
kadar ileri gden bir vaziyet ikti. tevlid ettiğ'i görülmüştür. 

b eder. Günlerce ve baZ'l defa Bahar llie1!1.esi.n.ın çaresi mev8ı:i 
'ıaftala.rea devam eder. Nez1elere deği'ştirmek.tir. Bilhassa yüksekçe 
tmnımıy<;t!le. tatıb!ık edilen il~çlar olan sayıfiveler şayanı tavsiyed'ir. 
huk rada ~ır netice verrrıez. Bili.. Fakat mutladca sayfiyeye çıkınağa 

·s makUs neticeler doğurur. Bu (Devamı 6 ncı sayfada) 

("Son Pasta,,nın bulmacası: 1 -(ı ı 
BunlmJan 30 taneaini haUuerelf bir o.roda yollıvan 

olıuyacunıuza bir 1..Jiye takdim eJecefls 
Solda.n aai-a: 
1-Şar~ht.r "l 2 3 4 S 6 7 8 9 

bin eıiddetlendltl 
l yarımada. ı<ll, Pa. 

p11s (5) r 

Z - isim (!\, 1.. 

F..ski (4). Nota H---ı--

' (2). 

3 - ViicudU. 4 
muda keseel var. 
dır. (5). Arıo dl. ~ 
lince enal (ti. 

t - lot Juırıq l 
(i). 

) 
her 
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ı KUd'J\.• 9 uncu devre buhnacalarını i 
doğru halledip bedi)'e kaza- i 

-
1 nan okuJUÇulanmıauı iaimleri 5 

Haseki başını eğdi: tarafa gitmişler idi Efendimiz millbraıhim Paşa Haseki Ağaya te1* s· a a. ____ 1_ i ,,.,.,_,_ 1 Matallft rwı. Balı 
- Beli Padişahım. . istedller?. h teliil§lı bir ~Y~ anlatmağa ça. ır~ 0~ ....,...,..... i Bana acvatt, beni anlı - Hesaıb yapmamıştım ya 
- Ya baikalan kimler bııiş? - Dakika fevtetmeden isterler! lıfcyıoırdu, .geçıp gittiler. Onlar ha- (Diinldi niWwJan devam) :Yan bakışlarının çok d Gayri tııurl d necek bir ta 
- İbrahim Paşa hazretlen da - ~er ağa hemen sokuldu: rem kapısmdan gırtnce Cevher • - ........... Dk oımı ...ı ., • • Eyüzümde, gözlerimde tfofaştıj.ı.nı btaılan ~ 0 .k 

madı ka)ıanakam pqa hazretleri - Mührü hümayunu mu i,Stir • ~a Gani Efendiııir.. kolunu tuttu: ... 41 ....._ Uiunl imssederet mes'ud oldum. Mate 0 savma sapan 
ve llethüdaları... . .. .. dad edeceksiz, ııaseki ağa? - :Sund~ intizar eyi~lim. EL 11 - Aıllıar' Y..,...., lııoeaa. imim içinde saadet buldum. eJDeje na.nl ct:Şaret et 

Su tan .Ahmed bır bajka türlü Haseki başını 3dtaya doğru oy. bet bır netıceye va.nruz. 8eıtaı* 11D1ara 8 Yilcel b-.tı. !fmıı saran kalabalık berıhn için ha~ ettim. 
bakıyordu: natb: .Albdii]ıgani Efendi dalgın dalgın H - Wanıbaıı Akaara.y, M~ !Yabancı imanlardL HattA bndi . .. .. 

- Ya, bunların ~nün d:abi - Yak sUttamm, sarayı hüma.. b8§1D1 alladı: ..at aamara 9 Resan KQ4er. ika-Mıetb biJe ·çimin yalınızJıiını Nerıman Aafifçe gutdü. B 
başlannı mı ısterler di? yunda üJemadan ZülAlı Efendi - Beli, beklemek lhım. U - ~ İleııbeel, oı.a _... igideremedi. Herites benden uzak. :;:;:- 'bir ~ vanl 

Hasetci gôğüs g i1'li: mevlkuf imiş işte eş'ldıya anın ita.. - Efendiyi :ı!hnak etmişler mi- ._.. 18, s11111n Anman. ~ı Aıı81!Jın ölümi.le hqatu:aa r, tti. ~ 1 

- Hayyen isterler idi benim km.ı hlteıier idi, bu sebebden sa .. dir ~niz? il - telini ....._ Geffılda _. derin mateıntn derecesini hiç 
eıtbl efendim. hti devlet hazretlerini bulup hu.. - Çdkıtan boğulup cesedi der- ........,. IS W. ı S.&blha Mera&. fkipıee takdir edeıniJQl'i • • 

tfçündl Ahmed b 0 r kere daha zmlarma ıgetürmemlzı ferman bu- yrya ilka edildiğ.ni aanurwn. 17 - ......... eıtt• llml •- ~ıırı ~e vicdan: uabmın bu _ ıvak'alar Meta ~ey~anh 
)"eri.nden sıçradı: yurdular. _ ı... ıızı Satip Ttldn.ü,p. ~ kimse anlt~u. macera sekline ~ı.:erı~rlar 

_ Diri diri isterler öyle mi? Cevher ağa bir adım daha attı: Bafka bir Şf!Y !mlıuşmadılar, 11 - .., n *· J1ısM1i ...ı.Jlaıiı. iBaiO, ._ e kalabalık ltlııd - A)aJ etme Nenman ... 
_ !...... - ZüWi EfendJ;yi veziriazam saray adamları iç avludan stlt sık Y...._ ealııalr JnW'a 12 8Nflt. ~bit tek kadın anladı.,. ~tam bir haJi.katin 
Odad bi dakWl 4 rln bir sug. hazretleri kerıdülü.klerlnden mi geQl~, !karanlıkta fanusların ye- it - .._......_ s eıtelQaı C 11a !na at'ldı. Yalnız onun g&deri, va.. sidir ... Kanma karşı hiç bk 

a r ~ tekrar teV'Jrif et.tirmisJer? re ve taş diftıkler alana vuran. san ... ?11 .. s:& jtit "8ldt. Aılahtan geJen bir nur ~ dayıma " :1 ~~d~·ist8:;=~ başladı· Haseki durmadı hem ilerledi; fE'Vlderi altında bi.tttaç adaıruıı he- ı• - 'l'beetıup, Meşrutlre& .._ kibi blNme gbdt. Benimle aıa ~ eenin harikul&d 
yı • • hem eenb verdi: yecıan!lı beyecanh konuştuJdan 91. _.. ıss Baiid Miislıtm. !tadar olan mendin Neriman. suretıt;e parh'YBB göz bebe'k1 

- Ya se!l: cPad şahımıza bu _ Biz bilme-züz, öyle söyl~ uzaıktan uzağa gôrülüyol'(fu. ıtı - ll'hhllr P. T. T. miidlrll otlu i _ Sizinle değil. ~ ... mMaıııp bJdığmı fam 
d n t1 ~ekilıf arzedılemez> deme. idi. On dalkika sonra Harem kapısı- Bal6t Bnırfn, i _Re elıw•,.Qe.U ölmi Bene miydizı? Sana yaklaşmak, 
dın mı? .. . . Dedi. Babüssuade tarafına koş. nın açı1d:ğmı gördüler. Cevher ın - tmnıı. aeMs sanayi ..__ 5ni tan.,.,,... -ı.w. aen beabn biiyüleyid caaben altrnda erl 

- D~ sultanım, llkin dinle. tu. Cevher Ağa kan.nlıkta davar Ağa yavaşça fısıJdadı: ......, • ı.ıeri mem1m1 Naim Oüıt • Skilr.t ~ WliJIOrifun. ,,_ le · .ıaan• •çin o d:ıltika 
mezler ıdi! 1oş1uğunda bekliyen Abdülgan' - İlbrahim Paşa. mes. iui:m aıe,himr1e en ufak b& l6z ma kaqı en \ıGyük baka 

- İstediıkleri Pit bu kadar mı Efendinin yanına döndü. cZiilMi Abdülgani Efendi camlan par. llS - ı..hal IWt:eıı hA1 Kutıaıa S~, bir han*et yapmı yapmakta br malızur görmü 
? Efendi- meselesin·n beş on d.altika lamama'k için gödü~nü çıkaMı- eoa-. !yordun. Bu haıeketim bıç şüpl! 
- Sar~ h&nayunda ~ ya bdar aydınlanacağını. anlııt.. ~ndan iyice göremiyordu. Av~ lff - Slrkeıal. Aydım 0 eBadıe HalD : - BiUlds. herkesin içlnie 8i7.e yeli~ kibar bir adama 

nan ZülAli ~ Efendinm tı. Albdül.gani 'Efend• hic olmama ~ri ~elen tara.fa a ·lı"at etti 11\r _..un. GinilJlııll. ?tak wırmitııtim. Annenldn 1Mnk- değjJdi aımna tmar edi~ 
saat.e kadar iıtlakım dahi iSter~ hocamn ölü mü yoksa d:ri m.; ol. tarartmın Hıt.kaışerif ile kütüh- lt5 - .._,u& dt!ıfl6el'a.rJliı muha.. itJlı metr.tul> oCmıdu~ ,...... a - N · 'benhn kl 

1 i. duğumı ijreneıbilecekleri için sevi hane 'b0na.cıı arasmdak; avlu k1s. .,.. ta"'6M --.ı ıen Satteı .,_, i ıı f!ldrlerinize ve ~e erıman, sen 8 ımı 
Sultan Ahmed şaşaladı: niıy.orda Birdenbire Haseki ile Sad mına giıti~ni gördii. İbrah·m Pa.. ıat - Kllbaıtat lise9l ımıl 4/0 • • 5·~nı1r ~· 811 alımo$n. Ne vapıp Y_ 
- Nasıl Züılali Ef.endi? razmmn 'bulunduklnı ..tarafa !lllel. 11ea önde, Haseki ~a arkada yürü ....... H48,.Biilend Oba. i ömer tesir kellik g81ihmedJ. sana ~kendimi ser~est. 
Kendisin:n böyle bir şeyden zer melde olduklarını gördülE>r. Tanm ~u. 11'1 - hmfr. Anahı1aJar .W•I, 5 _ DcJiru ... o bdrt Jıe,eean i~ gibi l&termek ~Y 

r kadar haberi yoktu. Haseki a.. mmnak ic:in aıdlannı döndüler. (Arkw var} •-m Cahid TO&llD. ='la.nmltbm ki ne ~far: dim. Arımmııla başka bh k 
i : ın - Ankara. Cebeci. Sabl7a ıaa .. ilmıda bile -delildim. ~ aeJen ~ bulunmama 1~ idi. Bl 

- Sabı.ka As\taıı aliye~- Ankar. a Va1iligıv•nden: ..... y..,.. sabk namM'a %. N. !biitthı hezeJanlan tereW i~ her. feJi yap~aga hazır 
o up 1ıbra!hım Paşa aaetleri fer. T.,...... Hen dı~en fwlatnnştım. senm iç:Lu Nerıman ... 
manfile Floryada f "nde ika - ı - Vl&N '1lıılülinde ....Welll 7.u.ta ,.....,_. 13 adıeıl m11htelll Gp •ı... ıtt - A1*ara. Ceıbeel. SüarJa ma_ ! - Boşanma muameles·ne b -~ 'beni c!iriim o 
m memur edilmış imiş, benim ram ........... ........_ u.s.Hz tlııltine nıstıllo'-. ftırlartesl sb11 ludleal Çn. ~ n11Dl&1'a t, Sema AJ. !-uıuz mı? tıım" addedeceksiniz ömer 
mltanım. - 15 .. Vt1be& o.ı.i ........... 1'11Mn• iare '1aıtalı W'f illnotlD. : - Hayır. ömer derin 1'&1aflar le ka 

- Peki bu adamı 881'8Y& kim _.. :De • it '" 1nımılıMJll•. ııt - .....,..lr. Tanare ~ i _ HaJbu.k am:eflizin inelrıubu.ı-ıuu. 
lemJŞ? 1 - it., 1*l.a •ttlth U.. clb .... • mmntt 1 ........, • 3457• ....,._ lıllllh& imul numara 711 En. !'Jkuııdu gün karmndan kat'iyen - W ~an da f 

._ db .......... wr eenteı'· i ynlmala karar verdiltnizi söy - Ne mlhıMebet? 
- Çabuk t.brahim Pqayı çajı - 1 - ı.1 . m G ..................... .,..... ... •• .-.ı.ı. ftl1a .... ııı - Perifmlt7sl li8esı 5/C ama. i1emj.u ... ;. n.....;ı ~' ---=- . N 

r . ._... De nı.ı.& oa.. Yı+ntarmi 'RI IWe ......._ • •tici sb ra ı:S _s:..ı ~ le1ednl1e ve.. i -O.aman bir çift güze'! a6z H;.;""~~ ";:~a: 
Haseki seğiııtti, İıbrah ·m Pap1ı .,... ....,.... nıttıla • .......-. e49ıelt bu ta fıtln a.lloa•lım teanl ela. ,.. o,... i'karşımda durmuş bana bakıyor: ğer ömer Bey kocam olmas 

aramak için arz odası tarafına ko.. llJa .... 1ıa1umı ı.mDea ' ' 1 ... ceeıım sflıDde ~ H de tadar 
113 

_ l'llf9I. .&&mtd _.... ma !m O g&leri sevmeğe başlamış ll1lUJl1a b<qp. brştya geçip k 
f811ken karşısına Cevıher ağa çıktı. W =n E• •• •l'dtllM se?melıd. ._.. 17 AıtJıııan. ' • 5Um ve onlarm uğuruna kanmı ae ca,ınla bi.r aıA alay edet"dim> dl 
ıı.lti ağanın duracak vakti oL ' - Bu ile ili lııelllf w _.. 1 ıt....,... Kals llMirJlilbııie s~. IH_ Kachkl~ ~ a.ae:, §ve se9e terkectecektim. Sana c$elil miSin• Demek oluyo 
,madığı için acele acele sordu: .W. .sw. _.re.um _;. 15, c1alN 1. AIJt !~ dolnz otan~ söyiü:r .' e. yani Omerıe an1ııfab 

- Sahibi deV'let hazreııerini gör yaı.m, ~yomun ya Nenman? e lu:nidin. 
dünüz eev::.1 ata parmal!le Babüa. Belediye Sular idaresinden: 111 - YMlıek wnna•• ........ 15 - Sizin o zaman bütün bu Nerimaım yauaklsl" al al o 
uade tarafını ı.şaret etti: c;ıatpidıla ......... alll ..._ iw'brle ~ _._ .............. ns_ ...r J. Neoıflt GtirU1. llsablan yaptığınıza hıanamıyonmı. (Aıbaı nr) 

_ Sizinle göri_. ~ ole ısc~ olilla lllılrlıtu'llıra • .tıJır, «ftlb (..Ark.ut nr) \. ... , s x a ' ... ..... • •• F 

Bulmacalarımtz 



4/1 Sayfa 

ili 
r z 

Yazan: Lorenzo Montano 

A 

a 
Çevire.i: Halid Fahr; Oz~nsoy 

POSTh 

Giac' nta'nın oturduğu ko•.kleı ve hayrete dü ürmekten m?.hzuz olan l mandan ne de dünyadan korkusu 
bahçeler mah.ıll ind , ,Jkbaharm b ';yi.cü kad n, karnı aç olduğunu olan hi~ ilt.:yadm do urduğu sukun. 
ark.as nda bırakmı~ ol u~u bhazı _ söyÜyerek şa kınl:ğındnn u,> nd r. da olduğu gıb", sev il'.> i gonnek ve 
cık rüz.gar, ara sim, hafif helezon • d .. Hır tarafta, gı.il1 oyunu yeri ve mevcudiyet ne fahid olmanın ver. 
larla, şimdiden yaz meui r ine ... id 1 kesif bir mürver ağacı kütlesi; Dı- di~ d nl nd;ric.i bi. h ·zur, rahat bir 
olan bi-r toz hav.ı.!andırıyordu. Va- ğer taraf.a. bir ko d' de, ü time 1 hazdı, daha dı.in bi rlerıni gör • 
!e~tino, yürürk. n, rniikAlemdcr ni gölge :~rec~k tarzda konulmu~ o-ı mem şler. mi i~i'? .J.) oirler'n yar!n 
Jçınden teı.harlarna ~t~~d.ı. Bunca za l Ian glıs nlerın ~I n.da, ıtek y~ek ~a ve ~amıa gormıy rekler mi idı? 
mandan soma, kcnd:sını, onun mu- masası vardı. \ nkt le bunu ı. nl Kalblen memmun ve müs.er hd . 
habbetinde, hiç değ Is..:- teveccı.ih ve edi!.ma.Tili~ bulurlard ve mdı de i - Aradan çok zaman geçmişti ki, bir 
iltfatında el' an canlı bulması şa _ te bu masaya yl\l•n!ı. kendileri otur. g il mıs o1 d•ı ke 1dil r de i ah e
ş•bcak şeıyd1. Keneli~, o tmihte, dular. Çıçek hali.ndc, y, b:z, ö1tü - demezler, şehrin ortasında tekrar 

Arııbalaırın ve yold.an geçenlerin b~em gibi görüyorum ve hiç ele. - Genç mi;> ikametgah:ını lı:rketın~k llizumuna nün üstiine kiiçiik )'aprnklar yağdı. buluştular. Kal~balık bir halk, f\.la. 
gürültüsü arasında, itmi, açıkça lku. ğilse ıörünü~e daha refahta gibi. - Diyelim ki ikisi C'"'lası. .derin bir nefes a.lao:ak itaut trnişti. rarak rüzgarın kı:m•ld.ıtlt:ğı bir·kaç yJs ayından iı:.tifade etmek ve hiç 
}ağına çarptı: - Bak, nasıl o'ldu. Ko('am, ha. - O halde zengin? O mecburiyetle, artık kcnd' ine pek geç ka:ım·ş glisin S<tlkıını vardı. Ye-ı • -. b' Vürlu gi.ınü olduc'Yu "çi~ 

_ Valentinol tırlıyorsun ya, beni pek az zamanda - Civarda emlaki var. 1 ağır gt>Jmekte olsn bir rahaavı çöz. meklerin' n getirı'm s' ni bekl:Yerek so1'aklara dökülınü::ıtü. Hfıs lı işte, 
Baktı: hemen bu ancl.a bLr kad1ııı. te&.~. - A.kolsunl Peki ıen; seviyoT m~ oluyordu. Hat.ta bu ıabıtayı Giaçinta, peımbc din;~k!crinden bi.. ded ' ğim gibi, birbirle in'n gözlerin 

karışık.i kaFdırJmln gölge kıyıslndan - Evet, h.atırhyorum. m.USUın onu? ı~es.Jş ta.rzı hHe, o kadında çok İy.i rmı ma.~anın ü9tünde tulu) or ve eli de keslı:in bak'lilar, dudakiarınaa ac 
çlll..'1mlŞ ve ikisini.n ara.sl'nda tcrnev. - Ey ~el ecnebi diy.arda öleli - Ehi gorüyorsu:ı ya, <>tuzuna b-)r hıııtırn b•rak\l.CRk ınahiy< He de- yanağına daya!ı duruyordu. G<iz.le- manalar ve daha böyle çehreler gu. 
vüç eden hararet ve ışık dnolgalan diM!ı: eene oklu. Doğrusu, onun iç.in yaklaşıyorum. Ve, 

0

gcç'rdiğ"m l!Ttl. ğildi. B·laki's kendisi o kadını ne ri.,ı kapanı:ş. diğer eL1e de, ç'çek - rurlu bir ifade ilt- arzuyu b ld'ren 
içine g riy.ordu. Narin çehreyi, şap- ai1ımr.ıdım: birlikte pek az zam.an n.alartlan sonra, ciddi, muhahbetli., kadar ash ve ne kada:r h.ıksızca c!ıü il:rdc? mütenevvi şek.iller yaparak d'ğer i;mizazlar ~e frttikleri vakit, 
kanın alt:mıda gÜne{-te tutuşan sarı... ve pek knıa. yaşamıştık. Fakat o, 1 gciJit.li bİ.T adam ... Çünkü calı ,ma.. şünmüştü 1 eg1e?lyordu. ayr ca anlaşmıyn iht 'yaç du,> madı. 
tın bu!ldelm ve bu güzel yüzün i.:s..Jbh:az p.aıra kazanmlŞtl, bu para. ba. ğa mecbur o1maEam bile; benim - .t\.hl bir kadın kalbinin ııon • !.il:soflaı~, zaman:n geri gelmiye. lar. 
tünele par)ııyan tobes&ümiı hayretle na ık.a?dn. Şüpnesiz pek çok para de. pencereden sokağa atacak param suz alicenaıbl:ğıl diye İçinj. çekti; ce~n .. "e 1~1~: .ad~~ları üstüne O gün, diğer günler gibi bir güıı. 
süzerek ona do~"Tu ilerledi. Hcırı ne j ğa fakat beni .ihtiyaçıtan korumağa da yo~. ve ince vicdan a2abbrı o11n ıztırab gt-r. doaıenuyecegın1 eoylerlcr, :naa dü. Her şeyin, başka defalarda oL 
kaıda:r tehe$lim iç.inde ve güneşe i yetecek .ka:dar. ve irnıan bu ciheltcn \ _ Anhyorum. Benim Giacin _ veriyordu. ~3te böyle muhabbeti; b:iır n~~~ bu a~da geçen ~~~· ancak, duğu giıbi geçmı-si J\z mdı. Fakat 
karşı meleır de, o-nu yahnız gözle - ı ralhat ofuma., bilir!lin ya., bu, btiyük ta'm ,.·:m:di ne kadar da akıl1ı ol _ nedamet içınde jken, Giacinta, ken~ butun kanun.arın en kat ısı oln1! bu b"rinci oıt'el dolu idi. ik' ncisi de öy. 
rinde.n, o kül renginden daha koyu bir devadır. 1 ~ ıdis'n ' h ektivctek çıkm.'.iğa nazır bul- kanunun, bu noktada. hayrete 18..}Jk le, hatta üçüncü-;ü de. \·akın lir bu_ 
ve kül renği ile örtülü cibi. göz.leri'fl- - Bana yazmadın. m<uş B' k~f' _, __ , 1w · dk du, bu da kendiDİne onun nadiT fa. bir ihlale u~rndığı tasavvur edilir e I' <'ak uulmalk için bö) le kapı k 1 do. 

Y ı _J ka F-"-- h"1m' . . - ız a ı ocreceoe çl g n ı , . . .. , . k''-- . 1 1 hıl' O t d .. 1 1 la den tanıdı. o un ortasJrJ.Qa · rşl. - aıKıat 1 ryoıA:lum, ıyı mi V I . zılet:Ienn.den bın"'t, claıma da uuı • ıze 1 0 una r. 1 a 1" ııe mup em ıaC'ma l'I mutadl...,ı 1 g'ld• , 1 , : 

11iştilar. yıapeırım, f.cna mı diye? Esasen sen ı 11 anıtınol . . . s•.nda sözüne ııadık olmak fazilet'ni hatırlay!şlaır, nl! de yad .. e~il.'.slcT j b'nız drıha d.-vam et ")'dİ, 'h imal 
- Ah! benim sevg' li c· aciın!a'm de b.aına. hayatından hiç haber ver- H'ahT.a,. :k.scny~, ı~ıvac~ ve za • hatırlattı. meselesı vardı, (<Lun.u du ıımıyor 1 onları, zaımanı claha 'y' ta' dir s \•k 
- Vay, sen mi.in, Va·lontino? medin ... Ya sen, .nas•ls n~ manm At~~IT!lc cazı:oe~ı cl-".~ılan şey_ Soıkağa ç•'kı klan zaman. musU'l'l, şu ~ına g~lıY?T. mu_ı,~arın: ed re-k, hatalar ndan kurtarııd. Ma 

S 
. ' H rn· - Peık fena dt-ğil· çalış•yorum llere bakır ve yeill bır guzoll k ve. Ey al·~am yen1eğ'n' nerede oyunu tamamile kesıLm.ı .. ıı. lkı ı de, anı fih Bingazi Oteli onlara daha 

- cnı tanımıyaca tım. 8 1 
• ' ' ' ri Val t' d · di h t • - ' • · · b k b' ' 1 h" l ı· · Ha ; . do d w•• f k bu 1 bmız pıa.~ hıza:ım.ağa başkdımı. r. an ıno. a. ıu~ • a lras. nı yiyeceğiz) d,.iye sordn. mazının aş ·a ıç.lm< ~ ır ıa ıne, mıı afirsever davrandı. Ve o ada, 

~~J rı:n g~ır~ -hıı '-~gı.:d. a at hatimden ııi' ayet'm yok. O zaman- muhafaz.ıı. cfinJ!) ol.dugu kadını kar. Kad•n ona kend'sm"' tabi olup shn:d~i zamanına atıld lar ve onun merdivendeki kab:ı H'ndistan ce 
"~ar taravetıı, u OMJ ar memnun d nb · · · k" ·· s'smda dab.a caz•beli görüv-0rdu ı ' b' · · l d w • ıhi det ld w ta · · l'fl · d ı_ -
ve eskisiırı.den dah:ı genç oluşun - a .e:;ı·w~ ~~ Dotu ;pke:rce ~aman Zihninıd-en çıkm•ıı olan ııu . - . b·· yürümeiteın b.nşka :ır ışı oma Jgll gakeçmd~"-- r sa.al'!_· b? ugu:ıdu unu - ,.d.zı t.n en ö~ürmü~ o yol k çe j 
daınl gcçt -0.egı'l: mLr emeK. ı ben.ı unut 

1 
.. · · "~Ya u cevaib•nı verdi. Ayd nlık ve b~ yo '!'. asıa ev"'.e•K.,1 ır ~~ .e yasa - o anın .t1.uf ve dış SU\"U 1.-...,kan 0 

"" k h' ') tnadınl manasız teferruatı, onun guleı11.:.en Jarın ar.aslından yu"'rüdükleri esnada, dı1ar. Va1enıtıınoya Gıac.ntsız ya - tadını~ı ve 3anki b -takl•k h'cq' ve 
- l o canım, sa.! ı mı. t d' e'!ı'I i . "st ti<: t k . k . 'k,. v 1 . 'd c· -. . . . .. .. - Hayıdi caı11Im, sen unutulan aze .. sş er nı go e .... ~.r:nnı, a_ vakit artık ilerleıni, olduğundan. bu şama nn ansız .. a cntino an 1- ren h::ıvası, 0 ren...,· .. ,..Jonuş haJ.l~r. 
- Şimdı bıle :ıen1 guçlukle ta_ i.n!anlarıdall deği~in. I fani bak, da- d~ nı .dudakları~~ gotururken eT?. taraf'a'I':n, her ne knd.nr tan•dığ nı acmta'ya baska bır aclamı diişün • o dem 'r lavabo herhan bir tered-

nıyonım. ha geçen gün, Chmtine ile senden run za.Tif na.reketıını, sadnr·~n n, ku. tem=n edemf'ZSe de, .kendi "ne Hni meık iml\:fın~·z g'bi g~liyordu. lna - diidü izale ederdi. Ynln z: "'U var 
- Bc.nse 'eni derıhal tanıdım. b~diycr.duk. Chrisıtine'i hatırlı _j laklar'nln ar~~~ında yap•tg! .kını. gelanediğıni fark etti. Hfıla şehre nılmıyacak hadise! As•ıklaTln bir - k': onlar; daha evv lk' aram ların. 

Hiç de'Yi.~emişsıın. yon:;un ye.? mı tdbar gonı.n~, .onu hak katen aid olan, fakat dıs mnhnlleye yabn leı-ti:k1eri, b'ihirlerine dokundukları. da böyle bi:- tereddiide dü•nnüş o1. 
N · · ı hl F k k ~ ı b" l ne derece ıevd•,1111 haı·~l'!V~d . · · b' b" b' l · \'k ı-ı kl b"~" .1 - ı e ?yl ta.ı a ·et so ·ag n - Şöyle oy e. , , . . '" u. olail'l bır sokakta., Gıacınta r mey ır ır enne rna ı. o ;ali arı U:lun saııırdı. .. Biitiin bu manzaralar: on. 
d d _ ı ~ ktı" _L • d .. ı·· Aftı sene hı.r d.,lhııılı ıcm cok u . . b h k d .. it h' .. l"k k d k ı h' • ortasın a uııml~<u!m, eger va n _ Haııı t~, tam a on.a soyu. A . . · haıneye g1Tdı ve a çeye a ar mu- yo arı iç guç u çe me en te ır~r ara; ır zamankı basit bayatlarını 

\ra~a g:ic:l:'p bir yerde otural:m. yordum: cıK'mbifü Va.lentino ne zuın ~·e haıd:ıe\erlc dol~ bı{ zaman. teaddid odalardan ve mutfaktan geçtilf':'I'; kadın, onun yemek yedı. ha.tırlatmı~ı. işte şimdi, vaktile bes 
Sanki evvelden gören. bin' deha. yapıyar? Onu tekmr görsem ne

1
d'. '"'a7. ag·r aşm·cı "'~'7: ·nı:ıa1<1 r geçti. Orada durdu ve arkadaışına ğiııi görerek, biraz dn.ha az fena ve loodiklcri bu hiss"n iç'nde yen:den 

nın tam :zamanında hazırlad!ğı, o- meı:nnum ohıruml» falcat nasıl oiu. arkas'ndan .~.nun kencü ıne ~ııhalı. !baktı. O zaman o, pe-k çok yaz ak- İn ani olmaktan z'yade hayvani o. o havayı ten'effüs edrvo~lardı. y..,J. 
rad'e:n çok uza. .ta omıyan b"r pasta. yıor da •bura.da:sın} Burada mı kalı. bet;" ~t.feMıoı nPza~ı. mı-arl~ .. k.:fa- şamlarl gidip .yemek yedikleri yeri l~n. o ~ix'li .kadın ıcv'n~~eri~den bi- nası~ her şey, nazarlarına, tatlı ve 
lıanede biT sığ:nak buldular: buras )"O'ISUn? sll!l ın ı.çmde de avnı ~ar.ıdn c uıı'. 1 '.1 • gözlerin .n önünde buldu. Bur .. ya rını hıssedı;yordu; ve otekı, ette. alı~ın oldu'kları gi'bi göründü. 
her zaman g "bi pek yakındı ve her _ Dündenberi buradayım, ve C.('

1" 1 taıı•~nıp ~aşımad ğını kendısıne yalnız bir veya ik" defo giindüz git. meyvalarda adeta onun lezzetini Sanki bu 'ki lflc · · • d" .. d'" .. rd ı var ıçın o gcçmış 
21amı:m g'lhi kenarda ve 1sısızdı. ya:rın geıne yola çıkıyorum. Fakat u~n uruyo u. miş.lerdi; diğer taraftan, mey:haue - tailıyondu. Esasen hundan, yalnız. iyi zamanlardan biri yerinden kalk-

Oturdui>ları vak"t. ValaDtmo: "sen şur.u söyl~ bana, yaJnızmısın'? Bir.dt>n!>iTe ona: ıcin iç' v_e d:.şı yeni b.i~ şekl- k-onuL hak!lki b'r ~"ıkı.n .~di ken .. d.i.mm.'.n mış, ·.ısıtiklbalde bir yılın arasına g'z. 
d N .ır ] - Beni dinle. dedi. öğleve kadar • b ı t k ld ~L ı tü d ] T k-- Bana bu mudv·~ izah et, e- - R'SJr yanız'? muştu; ~·e .. unun JiÇlO vne ~-va:' v~• rar o ugu gııoı- agz na go r ~: ~mışti. ıp l büyük bir paraya 

di. Ben seni terkcdrli ... ne tadar - Yani demek isterim ki ... ev- !büti.i.rı ' ler'mi bitireceğim ~ana ~- ne de evı ıyıce tanımaga mı kan gu gıdalar her ne olursa olsun, fılı kavuşan, fakat onu israf eden bir 
zama.n oldu? lemnek niyet!nde değil mis'n) lib olan yahud hiT ba!l1<aql taTafın_ '\ok~u ~d.i bu bahçe; krndisı 'çi~; o~arak ~adec~. iht!Tasil.e .besle~djği adamın yıflardan sonra bir gün bh: 

_ Dur hele .. Beş sene oluyor... Doğn.ısunıı is:tCTsen: niyetim d'an mani'n yoksa, günü b'.ııJ'kte ge. ma:·.ıde lcaybolmu olan m lıaJlerm nı kendı .tecdube le b:lmıyen kımBe cekınecenin iki tahtası, yahud eski 
hayıT, altı. var. çirebiüriz. arasında sırnlau!yordu, o mahaller hayrete düşel'. l\ia.amarnı onların, bir ı>lbiısesinin astarı ile kuma'll a 

_Ya, 0 kadar ofdu ha! Haniya Haydi öyle iıe, a.nlat Öana - Tamamile senin fikrindeyim; k:i gölzt;.leri~ vilayeti gib;dirler "e bitbi:rlerinden ancak nad!r olarak sında bir ufak para bulması t•ibi~:: 
Beni, fakir, geçimi dar, ve hem ken hepsini. ben de öte beri alııca.ğırıı; bunun oraya hıç ~·r ~~uh <"va~ın·ı· ~~~mı. v_e güçlükle kam alabi!e.n :ki ma~ _ Bunu, kenıd;.,inin hiç saymada~ har. 
dinden. 'hem her şeyden ümidini - Faka:t anl~tacak büyük b.Vr şey için çıkmıştım. Birkaç ~aat sonra yacakıtır. Ki.mbılır hangi buyulu ka- luk arasında mevcud olan o ~ndışe, cadığı tarihde iktıoad ederek or 
lcesımjş ol!arak terl~etmi.~im. Şimdi yok. İki senedır etrafımda dönüp gelip beni alırsın, yemeği gider pıd.an sevkedildi~i bu mahalde ken o haris sah·rsız\•kh rntıztarib ol • cığa sakl:yan d:ı talihin cilvesidiraı 
ise seni, bizzat s.~njn da,ha ~en_ç bior dus:an ibu:i:Mle, şehir.de yeriz. :Sl_mni ha\vretlc buldu. F aut onu duk.laıını sanmamalı. Bu, ne za .. .(Devamı 6 ncı ~ · da, · 
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müsabakaları 

iiliiilrB.~hnıtJt 
Sultan Azizin pehliva.nlıj'J 

- O"kımeydanı, Okçular tekk~ - Sultan Aziz.in pehlıvanlarını ii~ 
sinde elçilere i:ı.r zıyafet tertib e- te mağ%b edince kendisi ıne:-dt' 
diniz. Elçileri zıyafeacn sonra na ç:ık.mağa meabur olmuş .. çuııJi 
Karılar çeşmesi civarında bir yere efendiliğ·i zamanın<la sulıtan A 
oturtunuz.. Pehli.vanlar ok cıtışı imparatorluğun başpehlivanı ııı:t 

19 Mayı~ için şeh~in ma_~telil ~·::~~'.~r. · · Bvvela oku ben ala- Ve, bunu kimseye vermek iste 

yerlerınde tertlb edıfon Bir Cuma günü cl.;!lere ziyafet meZiffiiş. Arnavudoğlu. baş pel4 
müsabakalaY leııcıb ech:ırn:ş.. Sultan .Mahmud, vanlarını yenin~e meydana çık 

Okç 1 mağa mecbur olnıus .. -- ı u ar tekkes:nde buluıunuş... s( 
Aalaturka güreş aleminin ma- Oğlu Sultan Aziz de yanında imiş. - !V1urad ağam, sultan Aziz Jc 

ruf prof~yonel penlivanları bu-.0µ yaşlarında bulunuyormuş. Su1 okıkalıktı.? 
gün Şeref sahasında mevsimin ilk tan Azizin laias: ve, pclılivanlık - Yüz on beş, yüz yirmi oJ<}I 
açık safla müsaoakaları.ııı yapa- ustası Yozgadlı Hasan da ok alı- tam!. 
caklardır. cılar •meyanında im~ .. O da o gün - Çok ağıl'n ış ... 

Başta Tekirdağlı Hüseyin oL ok atacakım~... Sultan Mahmud. - l\fakarnac·dır biraz hafit•t 
mak üzere onu ~ak'.b eden dığer elçilerin önünde rr.eydana çıka - Ç<>k iri bir adamdı. Ben. sult 
~anı.mm~ pehli\ aıuanmı.{l.ın ~~tL rak: Az'z; gördüm .. ~enıs omuzlu · 
.aık edeceği bu müsabakalacın e- - Ya hak! sek göğ'üslü. iri ensel": kalın b 
herr.ımiyeti alakadarları tarafından Sadasile okunu fı::-Jatınış... Ok adamdı. Bakış1an c;uk sertti. G 
oek kolav ol.arak takdir ccl:IN.ek- bin iki yi.iz yırnıı altı gez uçarak reşi de çok i;>•i bıliımiş. YozgııJ 
tir. BUıgünkü 6iireşler H;.n ıbir elçilerin tam on beş yirmimetre Hasan. ona hem kara.kucak g-i.ifl' 
aray;a toplanmış olan pchli,van1a- önüne gelip saplanmış ... 

ve hem de yağ güreşin· ö~etrrı 
nmıızın pe-k ciddi olarak y::-pacak... Elçiler, hay::-et ıçinde kalmış - Fakat ~üresln ince :r.r..,flarmı A 
ları müsabakaların aliika görece- !ar ... Havacıhr, okun atış menzL 

navudoğılu gö!'lterı11ic:tir 
't:ne h.iç !';üphe "'oktur. lini ö1çmiişler ... Bin iki yüz y'rnni 

Ö b ı sl A d - ı Arnavudoğlu ile Sultan Aıt Dr. Tarık zerengin göz afüı g~z u ımu., ar. h."ne og um, birinci ınlreşi ~uh::ıf olmustur. <{ 
asistanı oldu o günden bugüne kadar bu dere

cede ok atmış bi:r pehlivan dünya ~adlı Hasan Arnavudoğ"'ura Sı 
/ÜZÜiJde tiireımernıiştir.. Anladın tan Azizle güreşeceğın sm.fled. 
mı şimdi Sultan Aziz:in babası zam.an kabul etmemişti. Ve. biJ,ı 
k:mdir? hare güreşi ciddi tutma~a mecb11 

- Anladım Murad ağam!. Çok nlmuc;tur. Birinci güreste b~r~be 
teşekkür ederım neler öğrendim .. 1-:alm1slardır. İkinci gürpct<> Aın 
Fakat Sultan Azizin güreş: nasıl \'udoğ'lu. efendisıni mağlub et:rı1 

olmuş tir. 
- Kiminle? Dedi. Ve; lafını k~erek dttr~ 

Ar .:ı dl ·ı Çünkü Murad aD-anın eski derdlP Dr. 1.'arık - navuuo..., u ı~e... ,., d 
Sult A · l A a <leprenmis ve, <'enesi düs.mü"": ~öı öurengln - _ . an };zın, -ya mz , :1:' - -r 

asistaru olarak ~ayin edilmiştir. vudo~lu ıle degı .... Bırıkaç k.ış ıle ma<lan anlatmıştı. 
Yeni vaziıfesinde muvaffak olma. de gur:şi varıdır. Fakat sana Ar-

.ı.;.1 • navudoglunu anlatavım ... 
sını u111erı.z. · d .. l~ · B .. • Ha, şunu a soy-ıyeyım.. azı 

Kluplere verılecek aıklı kıi.icükler Sultan Az;zin gü _ 
Halk san'atkarları Ankara 

heyet yolluyorlar §ampiyonluk kupaları reşmediğini, yalnız güreşe merak-
1rtanıbul futıbol ajanlığı 1941 - lı okluğu•nu söylerler... Bunlara Son zamanlarda himayesizlik 

42 mevsimi zarfında yapılan li.g inamnayı.nız ... Sultan Aziz, efen- zünden bir çok müşkülatla ka.~11 

maçlart sonunda şampiyon çık.an diliği zamanında yağ güreşine me şaın ve san'atlarına devam ederfl1 

birinci ve iıkıind küme takım lan- ı·ak ~1.ımi~ ve, $lreşmiştir. Ben. yecek bir hale gel~n halk &an'at 
nm birindli'k ırnpalannı 19 MaYJS iyi bill'Yorum. Hancı olduğum icin kar'krı, Ankaraya bir heyet görı 
gençlik bayramı günü yapılac<.Jt ~~Ep ıgeçenlerd::n de işittim. Son- deıımeğe karar vermişlerdir. İki 
spor hareketlerinden sonra \'ere- ra Sultan Azizin güreştiğini btıWa atkar>e:la-n te6llül edecek olan 
cek:tir. Arnavudoğlu da söylerdi. heyet, Ank~rada, halk san'a•tkarl 

Kürek yarışları _ rına müzaheret gösterilme$İ• için ş 
Kaıd.ıtköy Halıkevinden: 19 Mayıs _ .A.rnavudoğlunun, Sultan A - lakadarlar nezdiınde teşebbüsler 

(Dov.uw i net ~ l ~e iki .güre~ var .• Ar.naıvudlolli P~~ 
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Laval dedi ki: 

ii 

Alman devlet Afrikaya göre harbin sonu 
pavyonu 

İ:zmir, 16 (Hu.mı:J) - Fuardaki 
Alman devlet pavyonunu haz1r1L 
yacak mütehassı~iar Bcrlincren 
gelmıişlerdiir. Fuar fıazrrlılklart 
başlaımştıT. İran hükumeti fuara 
İştirak eyliyeceğini resmen bildir_ 

nasıl gelecek? 
Landrıa, 16 (A.A.) - V• ge- MadTid, 16 (A.A.) - Stefani: Tarihi günleri evvel gözönünde tutulmak ıazın 

neral Gu.iraud'nun izıini kayhehniş. Jspıı.nyoJ matbuatı Mihver de • k dır. Bu seb€bledir ki Almanları· 
lir. Generalin. büyük bir şöhret ka.. ni·zaJt'ilarının riyazi ib.i:r kat'iyetle yaşar 9ilıı• bütün muvaffakıyet ibtimalleriı 
zandı{:ı şjma.li Afrikaya geçtiği 68. her hafta J 20.000 tonluk dü~an 't!.ır avalar ısındıkça -=ark cep-! kendi lefrıleri,~e- imale etmLcı b 
nı.lıyor. Son giinlerde de Gaull'e gemisi baurdıklarına işaret etmek _ ~ hesindc ko :1b kl ~az.yette katı narekete geç111€le 
il·~ak ·...n C b l"t k' 1 ed K L d J f µması e enen ıcab -.J- B b" ' un ly,n e e u t!irı a ge en t r. ayioe i en Anglo • Sak.son ırtına yaklaşmaktadır. Şhndi'Ye ~r. u oyıe _yapıl az \ 

• 
geçmış 

Frans:z subay grupu içinde general tomıjı ayda 50.000 i liulmaktadıT. kadar bu fırtmailın kopm ol bır muvailakıyets z1ık tecelh < 
---o G 11iraud'nun bulunmadığı muhak • Ha buki tam randımanla çalı{&n A masını kendı .Kend:lerı·n.., a.nuş t - decek olursa, oun.-fan, yalnız A 

~, ç 1 b ıı.- •,ı_ .ıı anl b' -.soruştı- n , . 't 1 , IHf. •• rç·ı u·· n ı· r dr. me~'ll:an aeniz tezgahları 1ıenedc r. . ar. ıl~ ~ulunsa gerektir. Bu 1 m n Ct;pnesı mu ~~~~ı..ı· o m_ak. 

miştir. 

900.000 tondn.n fnzla gemi inşa e- .g:bılerm ;klim ve mevsim şartla- kalınaz. A~r:ıan eııw. ı umı.mııı~ c 

t k d h 1 d Japonlar b•lr ŞBhı•r d-ememektedir. Her hatan gemi İn- rından :kafi derece ımalCımatlı oL de sa,rsJlabıhr. ~ync~ ~as:ı:n mer nJl U a a söy e İ . gHtere ve Btrleqik Amerika için a _ madı:klanru bu .:;uale ccvab olnraJ.· lcketıerde yem yem ımkan ıht 

d h 1 1 
ğır bir datbe ve ileride kaçınılamı- söylemek ıkabildir. • maHeri belir'..r, maamaf.:1 mtiz< 

. . (&§tarafı 1 inci sayfada) a a işga etti er y.ıcaic biT hale gelecek olan Sovyet Şark cephesi d~nılell muazzam bir h~li sürmiış olduğuna ' 
gı_nliık. _ıgetırmiş d~~·ldır. Aramazda ~ınu lıçin bir tehdid teşkil et - mücadele hattı, hepimizce malum mcV5lm b r hayli i!eriemış bu u 

Z biç kimse dii.amandan a..e....nı:ın<$ı· To ... yo 16 ı t\ •\ ) _ ı m~tedir. olduğu üzere, şimal Buz den "zin- d_u~na gore yapılacağ. öte<lenb 
......,.,,... ııı n -...:; • ' .. · mpara - I d K d · rı soylen 1 le Al 

bir Iıituf istcmıyor. Eğer duş.rrum torluk umumi karaTgahı Japon kıt., spMJıyol gnzetelcr: netice olarak en a:a enızc kadar uzanmak.. ıb i'!'d e e n man taarru 
--- kaba ve lhaşin davranırsa biz de alarırnın Çin topraklarında fürmaın- Rusya mağ}Ub olduğu zaman An • tadır: ~ımalde buzlar hala çözüL Gu an d, h~ f~zlo bek e.., 

Fransız başvekili buralardaki ~~~ ve haŞ:n olabı!iriz. 'Yiyece- ya yolu u.zuınluğunca ilerı harelketle. g} _Sabon gemi tpnaj; da böyle n~c-m:şt_ıriruOrtacl~ ise bataklar ye_ z.;~~n ;~~ a';japı a~ ?arck~tler Hr 

h 
. . . . gımlZ darbeler ne olursa olsun ri esna.smclıa Yunnan eyalet:ınde mü felaketli bir tempo ile azalmnğa de. m yeru . ı;ıma.tt.tadır. Bu sahanın f k t k 1 rına ~gru Ş am1 

arb Ve tıcaret gemılerının cesaretimiz eksilmeyecek ve dah~ him bir 8 tratejik şehir olan Tang • vmn et'f:f ği takdirde bar.bin sonu hareket ~arına müsa:..Cl olan a ad ab ~ ş_ı an ş n az met •. k 
kimseye verileıniyeceğini büyi.ik hızla ka~ılık verecğiz. çı..'11g'u işgal etttklerini bild'rmekte gtdm·~ o~acağın1 yazma:l ... -.tadırlar. kısmı cı:nubdur. Burada jc,e Al- ~ısın f . u !~nw b r haylı g Ç ıpt 

söyledi Büyük Br.ı.tanıan n bal'~- dir. Japonlar bir çok ganimetler ı· o man oııdulan birkaç gün evvel ar: nı~ Ot ugu kanaati h'ı::ıl o 
verUği muhafaz. a H;ın adeta <"iL mışlardır. a - ·ıdare a" mı·rıerı·nı·n l>aşlıyan taar.ruZ!arın! Kerç ya_ muşu. r ne ka ar o ?amana· gınlık derecesınc varan miis:;~e --o-- .nmadasmm müntehasına kadar bu z, ~~~a kad r Sov~ RtıS)I 

Vjşi 17 (A.A.) - Başvekil Laval ve müsaroahasında11 bahseden M. S t1 •• iletmiş ve yapılan bir tebliğ ile nı!l mu ı:m merKP?l('rı : ... ,al ed 
Amerikanın Fransa.ya tevdı etmiş Çörril, .:::övle demiştir: 0vye ıere OO"Ore yıllık mezunı·yetlerı· yarımadanın alındığım lildı:mniş.. mış '\e bılhassa b r(' , rr·n.tm •. 
ol<luğ'u nota ile Fransanın reva. ~... .,.._,, !erdir. tlı.sal ve ~anavi mm 'a.. sk· 
bını okuduktan :;onrn şu beyan.atta Şimdi cesur insanların sil3.hlı • olunın · ct · adamlara karşı mücadelesi bahis son vazıyet Ankara, 16 (Hususi) - Dahiliye Buna mu!kabil Doneç mıntaka- .... uş IS(' (', ger.y g "' pe 
bulunmuştur: d "·ıd· f k · 1 Vekaleti teŞkilfıtına gönderdlği sında, A~~la~~~ dur.• durdukları- bü.~uk ~rchılar: , uğr. n~t r . ece 

c- Fransa Antil adalan üze - ~e~uu egı ._r, a at azı.ı:; .e yu- (&§tarafı 1 inci ı.ayfada) -tamimde fovkalade ahval ve ha. m. ve. puskü:ııttıütderım b"ldirdoc pe'k ~enış bi't "a ı 1 kalmıs ır. 
rinıdeki haki'miye<t bıkkmdan hiç rutulen ve ~ynı ~anı~nda -~ııalhlan: lharc-Oci.tırıı ,ağı.1aştı.ğ.nı it:raf el. sacl me\ıısiminin yaklaşmasından l~rı bır Rus ta~·!"uzu d.kkati üze- Alm:ı.nla~~n ~asa;r~urlnt• Rusl 
bir zaman ve hiç bir su~·etle fera- ~~ olan bır Jnıllet n roucadclesı mektedir dolayı idare anurlerinin '-"TIJlık i. rme çe.k:meılctedır. Beliti Kerçe rm <la katı imkan_.an .. b lu rr.. 
gat etmLyecektir 1Şl vardı:r. H~ .... ·- f. k · · d . ,,. k ı ı melde be b Ant'l dal d lı Tukrar ediyorum zirvenin w .ı.ı.•KO esımın e Tımoçenko zinJcr'im h""Ullanmamalarını tal\'Si- arşı yapı an ıareket üzerinde ra er, arazı ın.ı ad ot 

;ı.. 1 ba ~rın a ulunı:n !ra~ tüne eriştigıW'm!zi s5yıeme~~ mev: orduları muvaiiakıyetlc ilerl~- ye etmiştir. müeı:sir olmak, belki bu mınta'ka. o:maz, savaşın b~~aması c b t 
sız uar ve ticaret gemlcn hıç bır . . . . . .. 

1 
. mekteclirler. Bu iicri hareketi d dan inkişaf edeceık Alman taarı u. kı taarruzu yapaca.~ tar f n le-}: 

vakit bir yaban~ı devletin eline sıms~zdır, fakat z.rvenın goz erı .. ı So ...... t nkl ""h n ~ J b zunu önlemek ma.ksadile "'apı1dı- n. edir_ ·_Bu hal, aynı zama d ik 
· kl d' mizi önünde olduğuııu ve sabır ve 'VY~:a 8 annm mu ım rolu A t • " • J geçmıyece er ır. b t b' . k · ıiJ.t: . ~ ·hl'k li olmmıtur. Ruslar bu ke~inıde to ffiafi e Jgl ğına hülkmedilmek lazım gelen ı.şlerının daha zi,;ade intnam pe 

Antil adaları vaEsi Amiral se ~ 1~ ızı a:an k \J e. c 
1 

~e I mat~ si!fıil'ılarla mücehhez se~m; bu Rus hareketinin yapılabilme da etmcs·n<> de takaddüm ctm 
Rabert Fransız hiıkümetinin hü- o:•a ;.r a~ d geçı:_ere ~rw~nsantıgın kıtaat kullanmaıtW.dıriar Bir Al (Bap:arafı 1 inci sayfada) sine mukabil Alınanların nede~ sureti1e haz rhkla ın t~m.am~ 
kümranhğı altında ve hükumet ile şırrd ıye .. a ar g~~~e k gı. ve anı.. man muıkab] taarruzund·a Rusla; 1 vetleri on:ıanlardan geçerek yap.. harekette bati davrand'lkları sua.. masıru önliyebilir. Her n~ hal 
mutabık olara!k. h:ı::-eket etmekte- ~a ıg~. so

1
. nmb7l~ !~ ga a\Juşıturnca- 35 tank taiırib etm:slerdir. 14 ..l\Ia. t~kJarı ç~tin munarcebelcr netice. li de tabii biT soru mevzuu ola. bugünler. dünya tnr...hin:n cndr 

dir gm so\ ıye- ı mz.> . sınde du~ .. k" .. b'U .k . ..:ı-..... ·~· k , • . > • ____ 
0 

;ııısta Almanlar l(}i) tarık, 3 zı:rihln "':··:-nı gerı pus urtmuş.. ı r. ayut:uL1gı at ı n t·cclerl- ulrıst 
---o otomobil, 300 kamyon ve 25 vagon ler ~·: gerı ıle ırtibat_ı kesilen hi.: Bu bahiste umumi kanaat sudur ran dönemeç gü l ridir. A'mt 

Almanlar Kerç Martinik meselesi ka,;•betmişlerdir. teşkıLı yok etımşlerdır. !ki bütün bir kış ;:etm bir miidafaa galibiyeti ile büti~n düm;ava b 
Leningrad kesiminde mahalli Alman .kıt'aları 2t:i Nisan ile 13 !harbi esasını kabul eden Almari_ vem hayat ufku l'.l"ı 1 abilect><T' g 

b 
..., k t il (Bcqtarafı 1 inci sayfada) çarpışmalardan başka mühim b:r ~ayıs arasında Murman cephe- lann, eğer \kabil olursa, şark rep_ Sovyet Rusva ın ·affa'kıy0 s· r 

ogazını on ro arı ~uğunu sqoylemıi~ ve hükılmct re- ~y olmam~~1::°· Alm~nlar ibu ke- s:~e /ayıca Ustun • düşman ~V- lhesinde. kat'i bi:: n~tlce almak is.. ile d~ ~en~. bir ft?nı imkanlar ufk 
isi buna ver<ligi ce\r:ıbda bu gemi. sımde- 2000 ol~ ~mı~erdir. ~et eı ·) tarafın?an .. J ~pıla~ bırçok temel:rı ma.ntıkı _bır arz~dur. Fa- ken<lını goste~ co~fr. Bu l)a.k rr 

altına a dl ar ieri!n, bugülnlkü. müzakereler btŞ- . ~ar:ntz denmncle Rus gemileri :a.ITUZ an gen puskurtm~er ve kat !böyle bır nehc: al_elacele alı- d~n çok ehemmi.?etli ve taı-"'· 
lamadan çok evvel zaten hareket- iılu du.şman taşıtını ve iki safrıi! u suretle yapııan ku~atma ma- namaz. Rusların şı;ndıye kadar gunler vaşaıru:.'ıt+ayız. S di'• 

'Berlin 17 (A.A.) _ D. N. B: nin srz bir hale getirılmiş bulunduk.. mubdaza gemismi batırnu~lardır. ~evralarmı. akamete ugratmışlar- gfutermeye muvaffak c1duxlan şüph götürmeyen '.liaıııız b ,dı r. 
bildirdi:ğine göre Almanıar Kerç larım bildirmiştir. Tayyare ve tank üstünlüğü ~r. Bu mu~areıbeler e~n-~sınd:ı mukavemet kabiliyeti her şeyden 1r * 
boğazını kontroı!arı altına alınış.. Bundan sonra kendisinin Faris Moskova, 16 (A.A.) - Harkof d17şma:ı 8 b:ı:den fazla olu ver-
laroır. Rusların Harkofta yapmış seya.l-ıaileri ih<ı!kkında sualler 60- caph~e hak.im un.surlardan ~. bırçok esır ve mühim mik.. 

rulmuş ve· M. Lava! yakın.::ia gene biri dıe, Rusların hava üstünlüğü- t~r.d,:ı malzeme lYırakmıştıır. Bu 
oldukları şaşırtma hareketi. a:k.iln Par~se avclet cdece<1-inı ve ışgal dür. Almanlar tarafından savaşa c.ıddı kayıb1ar karşısında düşrr.an 

Gençlik bayrak 
yarışı 

Deniz kaf ıl Jlerin J 

t arruzlJr kalm)Ştıx. Alman rr:ukabil hiicum.. 0 taarruzlar <l k ... ,. ed.lınic: saha'-·a yap.tı~t bu zivaret- sürülen uçaklann &ayısı ne olursa ' . . ın an . v.a~eçerc ı= 
ları geliimeıktedir. -< J f'> • 1sun b 1 b mevzılen • ı t lerin ınctıdar mevki!ne geld~kten o , un ar teşeb üsü Rusların K ne çeKı nuş ır. 

Bu sabahki Sovyel tebliği sonra söylemiş olduğu nutuktak: elinden alamamaktadır. Ruslar . 
1
°1? koy~nda Almaıı ?ııva lk~v- Şaııkışlaı, J 6 (Hususi) _ Gc.nç. ·~ Berlin 1 ~ (AA.) _ Resmi telı 

MoSkova 17 (A.A.) - Tebliğ: prQgramını tatıbLk gayesile icra ayni zamanda tank üstünlüğüne \et ~r~ 8 hın tonıuk bır naklı~~e Tik bayııak yarışı muvaffnk.1yetle de- lig: ~denizde Alman denh:altıla 
16 Maylsta, kuHetlerimi:ı Kerç ~eh edfüi;ğini söylemiştir. de maliktirler. Ruslar şimdi 3 ku- ~~ı~ batı~mışlardır. Ba~a bu- vam etmeıktedir. Bayrak bugün sa. bir lngil!z karakol gemi.sile b 
ti bölgesiınde :nadla çarpışmışlardır. • . .. • leli bir Amerikan tan'kı kullan- )U r gemı de bombalarla ıhasara at l 2 de buraya getirilrnitıtir. Atlet- dcni7!altı avcı gemileri grupunda bıı 

Harkof istikametinde taarruz.i 

1 

Amerika harıcrye nazırının ıozlerı makta ve ellerinde mevcud İngi- uğr:ıtıılmıştır. ler neş' e içinde Kayserİye doğru lunan hir kafile gemisini batı mu 
harck.etleroe bulunan k~vvetleri _ Vaşingto.n 16 (AA.) - Basın liz tankları ile hava kara ve zırihl! Alman tayyarelerinin akınları )•ola çıkml-fhırclır. lardLT. 
miz muvaffakiyetle ilerlemelerine top1anlll3ında Ameri.~a hariciye na- kuvvetler arasında tam bir i~ir- Berlin, 16 v (A.A.) - Alman baş.. * Holanda sahili önünde bir Al 
devam ederek gun\.nıet ve esi.r al • ı zırt M. CC7r~~ll Hulı e aorulan -'>U • liğ" yapmış bulunmaktadırlar. kuma~d.anhgı Alman hay~ kuv- Gemerek 16 (AA.) _ Bayrok, "?~ kafilesine karşı yapılan bir Jr. 
mışlaNI_ır. Muharebe alanında düş.1 a:llerle verd_ıg_ı c:e~aıblar. şu~lardı~: Lo-ndra. 16 (A.A.) -: Sovyet ;vetıermı.n ~ovyet. cephesın~n mer- bugün saat l de Sıvas.Kayseri hu - gılız ha~ıa ~ücumu esnasında kam 
man hır .günlük çarpışmada, kulla. . - _Mamnıkte~ va~~y-~ı.n gel:i • ordusunun Donet.z cephe:ınde. açtı. k~ kesım:ınd.e bıl?.ass~ duşn:_a~!n dudunun birleştiği B"ştepc mevki _ ~~] g~-~-ıle~. taar~uz eden 8 tayyar 
nılmaz lbır hale getirilmiş olan 70 Şımlerıınde muhtelıf degışrbıkler vaT ğı ııedik Almanları gen çekilmek ~udcrhal_e ha~~an uzerı~d; b';1Yl;1k inde Şarkışla kaymakamı tarafın • ) ı ~uşurmuşlerdır. Bundan başkı 
tanık bıraıkımıştır. mıdn? zorunda bıtrakmtştır. Bu gösteriyor b.r faa~ıyt. ~öst~rdıklerını büdır- dam Biinıyıa.n kaymakamına merasim mayın tarayıcı. gemiJeri kan.alda vı 

Cephenm diw k . le · d k - Martiınik makamları ile Birle- ki Ruslaır Almanlardan dal1a çabuk ~ek~edir: Ikı yuk treni at<.~ ve- le tdfan edilmiştir. Yollara dökü _ Holanda sa~ılınde lngilizlcrin bi 
da değer bir ger lesı.rn ı rtlıfl e ay şik Am. eruka hükümti arasında mü. harelket etmiııler ve Hit:lerin ilan e. rılm:ş, bırçok cephane, benz·n ve leın binlerce halk atletlerimizi coş _bomba ve bır av uçağını dü!lürmü 

· şey 0 marn ş r. k 1 d dil k d. lki k J 5 yiyecek depolan tahrib ed'lm"<·H · • !erdir Bah · t 1 d ' 1 S Mayısta 56 Alman uçağı tah. zal ere ere evarrı e me te ır. diITen taarruzu başlama sızın . .. .. .. ı ı.., ... r. kun teza~ürlerle kaı~ılam ışlardır. . ny: opçu ~r: a ayrıc 
rib eciilmi f B'- 13 k k b t noktanın gözönüne alınması mec - Mayıs tarihini geçmiştir. llmen golu uzerınde Alman Bay:rak yola devam etmektedir 2 bomba uçag:nı tahrıb etmişler 
tik. ş ır. ı, uça ay e - buri ofduğunu kaydederim. Almanlar &üngü hücumundan bom;ba !ayyareleri düşman kıt'a- . d!T· Bu muharebeler esnasında mıı 

So Bu ndktalardan biri askeri duru- ---o lanna .agır kayıbla!" verdirmişler- )J- ... 
0 

• • • ( l ym tarayıcı gemilerimizd n bi 
lıava 1et lharb. gemileri ve_ ~ava ma, ikiın~ de ekınıomik vaziyete Kiyasıya para harcıyanlar d'iı. Soı.:yetle~ mevzHerini bıraka- 1,....-ı Kubılay ıhtlfah L ~ I v~ bir karakol gemımiz ağır hasar: 

8 
. uvvetlerı Barentz den1zın?: aiddir. ~eri duruma dair olan rak gen çeokılmek zorunda kal- ' ıOJ,t 5 . • uıgramışlardLT'. 

il}>rı~ tıo~toluk bir nakliye ge.mı~ı noktanın önemi, Fransız gemileri _ (Baftarafı 1 inci sayfada) mışl::ırdır. Diin 120 <len fazla dü.Ş- ~Baş!4'"afı 1 mcı sayfada) Büyük bir Amerikan gemisi 
v lbı~ to~ıdoyu bat.ırmı~larıdır. ~1- niın sila'htan tecrid edilmeleri ıişin • deTler. Fak&t, şuurlu vatanda: har- man taşıtı tahr1b edilmi~ v~ya ha- rakla mkıln'ba, hıyanete h_a~ırlandrk torplllendl 
ger bil' duşm.'l.n torpidor.una da ag!T d d w biın yaratbgvı bu marazi ur}ıı.r ku- <:ara uğratıl.m•~1r. larını ıre başlarında kend1sme Meh- Vaşı1ngton 16 (A.A.) - B h . 
ha d' ·ı . . en oguyor. . ....,. d' .. h b' _, 1 k k'- a n. sar ver aı ınıştır. Ek ·~- . 'd l şl'slnda §Uurhı sav,.~la millet uzvJ- 42 tayyare dü,,üıu"'ldü ·ı susu verem ır aoam a so ·n ı:aTI ye nezareti Mississipi nehri a w ın onomli~ vazıyete aı mese e - . . ~ "' d l . . . ' gz 

----<>-- !ere gelince, tek li~ycnler tarafından yetını müdıafaa eder. Bunların ce - Beran, 16 (AA.) _ Aiman or- o a.şaTak halkı ısıyana t~cıvik ettik- dan az b tr mesafede ve yeni Or . 
Birmanyadaki lngiliz verilen Taporlar~ dayanarak anlaş. miyet alhlakı bakımından şııma~k • a;~l.an ib~omutanlığının bildir .. lerinıi 'haber alınca, alay karaıgfının. kans'tn turibe~. ~-60 .. ~ilometre cc. 

mal •lm k .. d" hklarile yapabilecekleri manevı za. digıne gore, Sovyct ha\ra kuvvet- daın 26 rutker al,uak ko~u,, fnkat nubunda Salı gunu ogleden sonu 

d 1 hı.k d ar ynp. a uzere ır. b"' "k ,_,,_ A 'k · Or U arı te ı e en . - Bu gemiler silahtan tecrid c ~ rarlar:ı karşı miflct fradesi tedb;-rler leri, di.in 41 i hava savaşlarında üzerine sı.kıh.n b"r kurşunla yarala- .u~ 00~ n:ıerı an t•caret gemi. 

kur
tuldu mu? dilecek ve hareketsiz btTakılacaklar alır. l~te, Büyük M'llet Meclisnıde olmak üzere 42 uçak kaybetmiştir. narak yet'le.re serilmişth. Caniler bu. mnın to-rpıllıenıp batırıldığını Cuma 

7 (A.A ) - B'rnıanya.. 
1 ingıı ;z orousu 

ta b ılunmarr.nştır. 
et n mrtulmuş ol

n maıktadır. 

Yugoslavyada gıda 
maddeleri bulunmıyor 

(AA.) - Vnştngton. 
ne göre Yugoslav .. 
d_. ri durumu zor

ve unun p"y.ısada 
t lma.sı ya ,ak edilmiş.. 

---oı---

Pasifikte müttefiklerin 
gemi zayiah 

Londra 17 {A.A.) - Harb başlL. 
Yahdanıber. Pa5 fi'.< Oky::ım:s .. m • 
da miıttef kler 154 tıcaret geml'Si 
.ka 'ı"bc>lmiş,lerdir. 

Bu zayiat fazlasile telatı edil • 

mıdıır'? hazır'Jaınmakta olan kanun buna Kerç §ehri mmla da iktifa.. etmemişler ve kah.. günii ifşa etmiştir. 
_ Bu mevzu hakkında bahriye karşı devlet müeyyidesidir. Berlin, 16 (A.A.) _ Kcrç şeh- raman gencin kafasını vücudünden ç oı--- • 

neı:a.ret:ine müracaatııııı.ı rica ede. Sayıları çok olmıyan, fakat za_ rinin Alman - Rumeıı ıkuvvetleri ayırmış1a:rdır. ~u hfidtııe üzerine eşme yolun a hır 
rim. roırları maıkiis nis.bettl büyük ola • tarafından zaptı etrafında şu ma- tam 12 yıl geçmiş bulunuyor. Her 

- Martiniktaki ticaret gem 'lerL bile(!ek ol.an h~:ı~ parazitle:e ~ar~ı lfunat ~le~liyor:, ~ne az~z _4ıatı~ını andığımız lııkı. oto bu·· s devrı·ıdı· 
nin durumlarını·n ıne olacağı dü~ü- memlelkettm buyuk ekserıyetı "liıe Aynı JSimde!l{i yarımadanın 1,ıb şehiclı. bugun de Menemende 
nüldü mü} bilhassa Halkevleri ve münevver merkezi olan Kerç şehri, Karade- bütün milleıt .adına sdamlanacaktır. İıımfr, 16 (Hususi) _ 6 sayıl 

- A?lkery durum kadar ehemmi- gençlik azami hassasiyet gösterince nizle A.zak deniz.ini birbirine bağ~ Haztrfa:nan programa göre, lzmir otobüs Çe~e kazasına gide~er 
yetle gözönünde tutuluyor. bu utılar oldukları yerde söner ve lr)·an geçid üerindeki müsaid <lu- le Marusadan müteaddid hususi Kazankaya viramica devr"lmişiir 

- Ha.mciye n:ızırlığı V 'şi'nin ev. mı'.llle-t. ~~nyesini tehdid edemez. nımu ve 104.000 ııüfusUe Kırımın tTenleT heyetleri Menemene götüre. Kaza neticesinde ikisi ağır olmalı 
velki gün Vaşingtona gönderdiğini l\llillebm izin a.na. fazileıtı bu hususta en önemli yerlcı"inden birid"r. ce!ktiT. üzere sekiz kisi ) ıı.ralanmıştır. 
bi1dird.i'ği notayı almış mıdlT} en büyük paratonerdrr. Kerç civarında Sovyet Birliğine --------------------------...:... __ 

_ Bu son günlerde dikkatimi Devletıi:n bu gihrlere karşı çıkar - aid en 7.engin demir rmıdenlcrine ~ism=:ıı:::::::mm::~=~~!!!!lllf.!!!:!!!:Bm!:l!ml&.!!lllE:ı:::::!i:tE:c:ı::a~~-
çe'ken te'k şey Martinik mdir. ma'kt.a olduğu kanun çok şumllii- dayanan a~'r sanayii bilhassa c 

Silahtan ~ecrid dür. Her vatandnşt ın havatının her hemm 'vetli bulunmaktadır. Son 
Vıı.sington, 

16 
(AA.) _ Marti- kö esinin hesabını sorab'Hr.ıı istat ıldere g-Ore, sc 1 l'k mader 

nih.-teki Fransız hatfo gemilerinin G. O. cev'hen istihsali biı milyon tonL 
silfıı'hsızlanıdırılması işi tamamla- atoyu bulmakta ~111 
nı)'X>r. Radıyo istasy<ınunun da ya- TopyekOn savaş , __ _ 
kında. mcteryo1ojı neşrivatım lke- (Baştarnfı ı inci sayfada) Ali Suavinin ölü· 
("Cl'°'i tahmın edilmektedir. heye gönderilmektedir. 

---o D'ğer taraftan Almanların da 
MUddUiumumi Ankarada r 'bı:iikaTaI<ian i~ııiJ,..j bile atarak ee. 

fer'ber -ettikleri ö ~renihni tir. 
Ankara, 16 (Hususi) - İ nbul Her i'kiı taraf da, varı. yoku ile 

Müddeiumwnisi Hikmet Onat bu- bu topyekun .sava!fô. atılmı~ bulun. 

.. .. 
munun yıl önümü 
Anıkara, 16 (Hususi) - Ali Su .. 

nı; nm ölümun .. n yıld' nümü miı
nas befle Maarıf t1üste an İhsan 
Songur radyoda konusunu yapa. 
cakt:.r. 

Bu Sah 
Akşamı 

Sinemasında 

Göst rilccek olan ANTON WOHLBRUCK'un şaheser) 

Süper, filminde, FWdelfiya Filarmonik orke&trası tarafından ~alın • 

mış ŞOPEN'in <•BÜYÜK POLONYA)) şarkısını dinllyeceksinl:z. 



1 Sayfa 

Kadıköy kız enstitüsünün defilesi Asyanın içyüzü 
. (Bqtarafı 3/1 de) 

keresınde 1938 Martında bil'Jer~e 
mes'ud .ve çılgına. dönmüş ÇinU, 
mareşa~ın evinm önüne toplana
raik Taıeı:ıçuanıg zaferi.ni kutlamalk 
istedi!lderi zaman, Çiyang Kayşek 
bu tezahürden fena halde sıkılmış. 
vatand~larına hiç bir hitabda bu
lunmak istememişti. Mücerred 
manada, mareşal insanları csev _ 
.mez> diye veriJece!k bir hüküım 
hiç de yanlı.ş .:>ayılmaz. 

Ma1ıı ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Fakat mareşal ile Baya.n Çiyang 

yabancı ziyaretçileri kabul ede _ 
cekleri zaman tamamile iş değişir. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
B?yaın Çiyang misafirleri ka~ılar. 
B!raz sonra mareşal salona girer 
ve çaylar dağıtır. Mareşal umu _ 
nıiyetle yarım satten fazla otur _ 
maz. Ondan sonra karısı misafir_ 

icabında günde 3 kafe alınabilir. 

Kadıık:öy Kız Enstitüsünde, dün 
saat 15 de bir defıle tertib edril
miştir. 

Defilede Vaı:ni n eşi Bayan Hay_ 
riye Kırdar ve şehrlmfain güziıde 
bayanlarından müte1ekkH bir da
vetli kütlesi hazır bulunmuştur. 

Enstiıtünün sipa~ iş şu:besi.nde 

Hikaye 

yapılan 80 nı mütecavıı sokak, 
çay vıe geıce elbiselerı canlı man.. 
kenler1e misafirlet'e gösterilmiştir. 

Enstitünün muhteHf şubelerin
den bu yıl 50 genç kız mezun o
laca'kıtır. : Resim, dünkü dcliloe
den bir inh.baı tesbit etmekte
dir. 

Spor 
(Bqtarafı 4/1 de) (Bqtarafı 4/2 de) 

Yenideın. gittikçe daha aıklanmış 

1 

Spor ve gençJ.i.k: bayramı münase
olan, yahud alaca karanlıkta böyle betile Halkevimiz Fenerbahçe daıl 
gözüken bir kalabalığın ortaı-ında yanı ile Moda arasında Skü kürek 
bulunduıkları zaman, Gi.acinta: yarış1arı tertib etmiştir. Her bW.·-

- Ara aıra bana mektub yazl liğin iştirak edebileceği ve saat 14 
Dedi de başlaya.ca!k: olan bu yarış dört 
- Evine mi~ tek, iki çifte, tek çifte erkekler ve 
- Hayır, postre~ant, bu daha tek ile iki çif.te bayanlar arasın<la 

İyi. olaca:k; kıazanan takıma kupa, de-
- Sen de bana yazalf'lltn. rece alanlara da hatıra vcrilecek-
Fakat bunu, usulen söylüyoTlardı, tliır. İştirak edeceikle.r teknelerini 

ne birinin, ne de ötekınin yazmıya_ yarış yerine kendilerı getirecek
oağını h11iyOTlardı. Ayni zamanda, lerıdir. 18 Ma•yıs aksamına kadar 
yukarıda söylediğimiz gib~ müp • kaydolmaları şarttır. 
hem surette hissediyorlardı ki, bu Sanyer Halkevinin ıpor 
gün takvimin dışınd.a i~i ,ve b~.nun müsabakaları 
muntazam ferda!!! şımd.ıden goç -
nıüş ve çoktanberi yaşanılmıştı. Sanyer Ha1ke,r~nden: 19 Mayıs 

• Spor ve Gençlik Baıyramı. Bir çiçekçi mağaza~ını;'l önün 
den geçerlerken, kadın: 

- Bana biraz çiçek a 1. dedi, bun 
dan sonra da ayrılırız, böyle daha 
iyi: . 

- Sana evine kadar ref:ıkat eL 

1 - Merasime Büyükdere Cüm.. 
huriyet meydanında saat 14 de 
başlanacaktır. 

2 - Evimiz Spor kolu Reisi ta
rafından söz. 

memi istemi.yor musun"> 3 - Küçükle'I' arasında (100) 
- Bu, ihtiyatlı bir hareket ol • metre, (4X100) bavrak. büyUkler 

lerle m~gul olur. Mareşalin ter _ ' ...._ ~ ........... 
cümanlığını Bayan Çiyanıg yapar. 
Zira Çiyaong Kayşek japoncadan 
başka bir yabancı di1 bilmez. Ter
cüımanlıık işi o kadar kolayhkla o
lur ki, konuşan cmarlam.> (1) mı
dır, }"O'ksa mareşal mi.dir; hiç far
kıına vanlmız, zıra madam koca~ 
sının dıüşündük:lerini, söyliyıe<'e>k~ 
leriıni o kaqar iyi bili.r ki, ortada 
bir müdahaleye, duraklamıya lü
zum kalırnaz. Mareşal ~u boşuna 
vaıki t geçiren insanlardan değildir. 
Kerıd~siıne ~11k talk.dim ed'Hciiifitm 
rnrr'an. karıma bitik.ar; güzel sö.7. 
söyleyip, hatırını aldıktan sonra 
bana dönerek A.vrupa vaziyetini> 
c:bir iıki cümle> i1e anlatmamı is.. 
tedi. Ben de eliım.dcn geldiği ka _ 
dar bir .şeyler söyledim.:. Mareşal 
düşüne düşüne kon~şuyor. Lakır
dıryı kesmek ist.ediği zaman da 
cçık çıık> gibi sesler çıkarıyor. Ga
zetecilere pek seyrek olarak resmi 
mülakatlar veren Çiyang Kayşek, 
haı:ıbdenıberi ilı!c defadır ki bir ga
zeteci ile konuşmuştu. Bu bahıtL 

ve 

Belsoguklugu 
aa tutulmamak için 

EN İYİ iLAO: 

Protejindir. 

,.DERMOJEN 
YA?lı"IK., ÇATLAK, EKZEMA ve 

CİLD YARALARINA fevkalade t,-1 
reHr. Derinin tazelenmesine ye 

J"enilenmesine hizmet eder. 

BEB ECZANEDE BULUNUR. _, 

ıLAN 
yar insan da bendim. Konuşmamız Hendek Asli.ye Hukuk l\lahkemest As. 
bitince de, bana yazılı soru ve ce- 11. Dairesinden: 
vabların çince bir terc."Ümesini ver 
di ve çalımlı bir eda ile de bunun 
al!tını imzaladı. 

lbra.him Hoyi 

( 1 ) Bayan Çiang Kayıek, Çlnde 
sa.dece «Madam•> diye anılır. 

Hendıe(in Ha.midi.yel sani köyünden 
Ahmed kızı Ayşe Körükçü t.a.ı-ai'ından 

Ya.tbasan köyünden Mustafa. og1ıı Sü_ 
le1ma.n Çakır aleyhin~ açılan vı• Alib'e 
hak:lllc 942/ 152 esaıs ouma.rasnı<da ka. 
yldh, muma.ileyh Süleyman mt7.bure 
Ayşe ile evlenmek mak.,,1Ulile 931 sene. 
sinde birleşerek münasebetlerinden 933 
eenesinde Sadık adına biz' erkek ~oou.k... 

Milli Müdafaa 
Veka·ıetinden: 

~ liselere, Kon;va. askeri orta okuluna ve &'edildi ha.arlama ot* 
olkullarma. talebe alılU,VOl'. 

1 - l.Eylul.942 de bı&Şlaya.cak yenJ ders devresi için Konyada Kuleli. 
A.lıı!Jehlrde Maliıepe ve Bursa askeri liseltrile Konya askeri ora olııulunUO 
ve Kayseri cedikll eı1>~ ha.:nrlama orta olcuhmuın her üO sınırına., Merr.1 • 
fon &'edikli okulunun bl:rlncl, lldn<ıi, üçüncü smıflanna., Kırıkkale san'a.İ 
ok.ulu ve Ankara. musllti cedikli okulunun yalınız bl:r.lııcl sınıflarına maarif 
liselerinden, maarif o.-ta okullarrndan ve tık okul ıne:mınl.annd:ın tarebt 
a.lına.CllktD'. 

2 - Alınacak ıta.1Pobenuı Türk 111t.ın&uı ohııası, sıhhi muayell<ede sağlatJJ 

çıkıma.sıı, ·ve ~ekll adedi IJıtty~tan fazla oldulıu ta.kıdi.rde yapılacak seçme 
Slltavmda ıJrazanma.sı şarttır. 

3 - Ta.h.!dli terlııedeoler, her ne sebeble olursa olstm yaşını büyütnıö$ 

veya. k.ilçültm.üş olanlar, bulundukları ol..-ulla.l'ın oon sına.vlırmda smıcta 
veya bütünlemeye kıa.lmıı1 olanlar. yaşları, boyları ve a.ğırhklan askeri me. 
Jer talhna.tmda.ld hadlere UJ'gu:D olmıyanlar ka.bul olunma.zlar. Yal.n.u re. 
dJkll erbas hazırlama orta okutla.rına. bir ila üç sene tahsili ~ketm)ş o\a.11. 
lar alıına.b&llr. 

4 - Bu şa.rl.Ja.rı tıa.şıyan lstekWerin bulundıikla.r.ı yerlerlo askerlik şubt. 
lerinden diter ka.ydi ka.bul şart.la.rmı ötrenmeıerı ve olwllarca lıltekldleı' 

haJdaı:ııda. yapılma.k'..ı olan tahkikat neUceleıtnio seçme sına.vlaa'uu. ka.ıtat 

taıqa.ml.a.narak istek:..Ue:m bu g,.navhra ,.ırebl.bneferlni temin için ıs.:tta. 

yıs.942 deın !tı'iba.reın birer dilekıçc lıle ve açik ika.met a.dre<Jlerinl ve nüfıısl' 

ka.yıdlı buhmdultla.rı yerleri dileılıçelerltde &"östermek üzer~ derh:ıl l'innelı 
~eri okul n•üdürlüklerlne müraoa.a.t et.neleri ve maanf okulların~ 

sınır g~e aına.vla.rı bf~tlkten sonra da diğer kaycD itaoul kiğldlArmı ha. 
zır:rlıyan.ıt as'ıerlik şubPleri yolu ile f'll g~ 10.Ağııstos.9t2 tairlblne k:ı.dat 

okul miidlürlükleıine göndermeleri JJ&n olunur. «3267_5538q 

maz. 
Valentino onun eline bir demet 

karanfil verdi ve biıibiTlerile veda ·
ıa.ştı~ar. Kadın karşı kaldtrıma ge -
çerken. yarı yolda döndü ve elile 
bir veda ~Teti yaptı. Tam bu anda 
hiır otomobil; kadıni ona. gizledi; 
ve araba geçtiği valcit; Giacinte o
rada değildi. Erkek, onu; l:h müd. 
deu gözlerile aradı; fakat bulamadı. 
Bu anda o, ya,ıyan bir İnsanın ha_ 
kiki bir kalabalık içinde kayboluşu 
gibi değil, fakat hayale kapılm14 
gözlerin bir serabı gibi kaybolmuş.. 
tu. 

arasında (15000, 800, 400) metre 
( 4 X 400) bayrak 

Sıhhi bahisler 
(B.-ıtarafı 3/1 de) 

ilhtıiya~ ta yoktur. Bu hastalığın (>n 
iyi ilacı kalsiyoımdur. Damardan 
yap!lan bfr iki kutu kalsiyom ile 
QOk iyi netıiceler alınmaktadır. 
Bundan maada efetonin şurubu 
içmek te çok iyi geliyor Bahar 
nezlesi mühNk bi r haStalık <leğ!L 
d'r. Yalnıız yukarıda söyle(l.iğimi~ 

laırı dünya.ya. gelmiş ve halen berhaya.t , ...... 
olup ltüçüğ'ün nesebinin tanınmasına. 

DO VOU SPEAK ENGLf·SH? 
Bl'l' hafta Perşembe &iinlerl hıtJşar eden 

~ - (Atlamalar) 
5 - Güres 
6 - Voley!bol 
7 - Basketbol 

lstanbu1spor klübllnün 
senelik kongresi · 

dair olan davanın istida. suretlıün v.e 
dıavetiyenin, muıma.ıleyMı' adresinde bu. 
lunm-:ıd:ıtı ve Ucıımetgihı da meohul 
olduğundan 15 gün müddetle ve ilibıen 

tebllııat yapılmasına karar verflnrlş ol. 
dutundan ilan tarihinden itibaren Jne?;. 

kO:r 15 ıün mti!ıldet içinde davaya ce. 
va.b ve duruşma ıeüıııi olan 10/6/H2 

İstanbul spor klübü senelik kon.. g ' bi oldUtkıça müz'iç olduğundan 
gresini dün akşam Eminönü sık sık 1tıek-errür etmemesi için s:ı.. 

ÇaıT~mba. &iinü sa.ı..t !) da. muhakıeme_ 
de blızza.t ve yahud bir vek•il bulundur. 
rnadığı takdlrd'e gıya.hında. muhakeme_ Halkevinde yapmıştır. Riyasete kı bir tedavi takib edilmelidir. 

Ali, idare heyetin~ Aziz, Hamdi; 
Hüseyin, Ali Rıza, Hasan, hakem C 

nin cereyan edeceği tebliğ yerine kaim. 

__ Y_e_n_i __ n_e_s_r_ı_· y_a_t _ _,_) olmak ilı.ere Uan olunur. 
Halid Fahri Ozansoy Akın seçilmişlerdir. 

TÖRKİYE tş BARKASI 
KUçUk tasarruf hesap!an 1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞWELER; J Şubat, • Maya, 3 Ağustol. 2 İk.iJıciteil'ilı 
tartbl•riılde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liralık - 2000.- ı:.ıza 'o • 100 • - 4000.-
• • 1000 • - 8000.- 1 60 > 60 • - 2500.-

200 • 111 1 -aooo.-2 1 '1110 • - 1600- • 
• • iOO • - 11100.- • 

18 ı UG ı - 2600.- ı 200 • 10 • -:aooo.-

• 
1 

• 
• 

İslam Ansiklopedisi 9. cüz 1 L A N 
ista.n.buı Üniversitesi Edebiya.: Fakül. Beyotlu Kazası Tapu Sicil Muhafız. 

test tarafından neşr<edi1mekte olan is. Iıtmda.n: 
lam A.nsi.k.LoP61iisl'nin J ımcn cli'zü cık.. Müstesna. Ta.tavla.da Aya Dimitrı kıili. 
nuştır. Bu cüzde birçok maddeler de. $CSI va.l;J.fında.n Ta.t.a.vı.4eb Feriköy ma.. 
ğerli alimlerimi:ı tarMından yeniden tıallesinin eski Aya. Tanaş yeni Yeni 
telif edilmlştir. Yalnız Tlirk dünya._<;mm Alim sok3iında. eski (66) yeni (72) ka.pı 
değil islam alemine o.id bazı ıruıvzula.rın No. ılu g.a.l'l'i'm~ule mezkiı.r müstesna 
böylece dmkkat ve ihtimamla i.slenmiş vakıf ınutevellisl ta.ra.fmdan verile 19/ 
olması, hem milli kültürümüz, hem de Zilkade/310 ve 23/i\ta.yıs/30~ ta.rllill ve 
~ı1ı: 'kültürü lçin büyük bir kazanç teş_ 327 tar.Eh.inde cedJd (72ı kapı No. sı.na 
kil etmektedir. muayene gören senedl.e Puani ile karısı 

Fikılr iJemlmlzin bn kıymetli eserW Marya.run t11ra.fmdan tasarruf edilm~ 
biitün karllerllnıze tıwslye ederiz. Fia.t.1 te ise de bu senedin mütevelli ta.rafın. 
l liradU'. Maarif Vekil\iti ya.,·mevlerin. un devir edilen va.kıl defterinde kaydı 
de ve bütün kitabı;ıla.rda bulunur. obnadığmdıa.n dolayı 6/6/9'2 tarihine 

KÖYE DOÖRU - 46 ncı sayısı çık. ınüsalıli.f Cuma.rtesı günii. saat 112) de 
mı.şhr. İçinde istifadeli giizel yazılar maJıa.lllımle tahkikat ya.pılacağırİ.da.n bu 
vardır. Ta.vs'iye ederiz. ga.yrdmenkul baltkınd!. iddiayı tasa.nuf 
DENİZ - 83 üncü sayısı dolıru.n yazı eedn var Jse evrakı resmtyı•lerile birllkte 

ve resimlerle çıkmışlı.r. Flatı 20 kııruş. maha.Ulnde butunac.aıiı: ola.n Tapu Me. 
tur. mınuna veya.hud ıl.a.ba mukaddem Sul. 

Foto Magazin - Foto l\Iata.zinhı ta.na.hmed.de Beyoğlu tapu sicil l\luha. 
72 nci sayısı Zam Lehanderin nefis bir frııhğma müra.ca.atla.rı lüzumu ilan ol'U. 
portnes'Ue çıkmışhr. İçinde bol ı,iooma. nur. 14.5.942 1/6073 
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resimleri ve &'ü.zel resimler va:ribr. Bu 
güzel moomwı.nın nWh!lst her yerde 

on kuruştur. 
İlk ötreMm - 106 ınm sayısı 'sura.. 

Beyoğlu Tapn sicil :Muhafızı 

Ahmed Erbll 

:listanbul Asliye Aituıcı Hukuk Ma.h. 
«leli ya.zıla.r ve ~Zl'l resım.Jerle çüt • kemestnden: 
mıştır. Tavsiye ederiz. 

tHıru _ 15 inci sa.yısı çıkmıştır. Fia_ l\lliddei: Abdulhaliın Tevfik Alyot 

tı 35 kUTUıŞtur. Tavsiye ederiz. Miicldelaleyh: Ode!.te Wack: İstanbul 
Küçük san•a.ttar, el ve ev jşll'rl 3sta._ Ua.Sk.öy Parma.lıikıapı yokuşu Harııb çeş 

tist'ği - iıoıtatl!fli:ıt umum rnüdilrlüğii me sokak 4'7 sayılı evde. 
memleket1mbıde Uk dcf.ı. olarak 1939 Müddei A. Tevfik tarafından 
seneslnıle, Trakya bö1gesl:ııde yap!ığı bir müddei.aleyh Odette Wack aley. 
:mloette kiiçiik sa.n'a.tlar, .el ve ev işle-rl hlne açılan boşanma dav:ı.!-1 
hal*ında rok:a.mla.r topla.mıs ve bu n.'lm 1.çin müddeialeyhin 8/5/i9U Cuma &'Ü. 
'.l.ltuııda. ne<;reylemi~1ıir. nü s:ıa.t. (11) de m;ıbkememizde hazır 

Tab adedi pek mahdıl."'J olan .bıt eser, 
lllcak pek yakmda.n alakadar ola.nla.m 
hP.ıdeldz verilmektedir. 

(TiYATROLAR) 

bııhmması lü.Ziumu hanen tebliğ edflme 
sl üzerine mmnaileyht-<ı o giin gelme_ 
mesı veya. bir vekll ıründerme 

me.otine mebnl ha.kkıncl.ı. gı:ya.b kararı 

ittihaz olımmuş ve tınla kılınan bu ka_ 
mra aid Uı.barna..menın bir nüshası da 

Meı,dlur ilıiziyoniat profesör ma.bloeme ct1va.nhaneslne asılm~ ve key 
ZATl SUNGUR tlyetın on beş gün müddetle lanı ~in 

Beyoğlunda «SES> sinema ve tiyat. tahldlııatın 12/6/1942 Cuma. günü saat 
rosunda her akşam yeni numarala_ (ll) e bıakil.ınış olduğu tebliğ yerine 
rında.n mUteıek.kH zengin progra - ceçmek tl%ere llln olunur. 

mına devam edecektir. 942/286 

INGILIZCE - TÜRKÇE LiSAN MECMUASI 
içinde tanınmış lisa.n hocalarının haa;ır.ladı[n dersler, sadeleş~LrUnıiŞ 

edebi eserler, >lirler, küçük Midyeler ve cüze! reslıııkr vat\iır. Genç, ib.. 
tiyar her türlü oiuı~-ucunun zevkine va.racatı blc mecmua.. İngifü:ce öğren .. 
mek isteyenlerin en bıiyük yardımcısı. Flatı 5 kuruş. 

Otomobil Boyacısına ihtiyaç Vardır. 
lstiyenlerin Sirkeci Demirkapı Caddesi No. 7 Halil Sezer Karyola 

F abrikaslna müracaatları. ______ ,, 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.unılat tar1hl: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube Ye ajans aded,l: %61 

.zra1 ve tloari beıır nevi baııka muameleleıt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BUU 
LiRA iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbarab " ibbanu ıa.aarrut besabla.ı:uıcla eo 
.. 60 lh'aaı bulıuıanlata eeJJede ' defa cek:ileaek kur'a ile apflda&I 
pli.na ~öre lkrami:re datıtılacakkr. 

4 Aded 1·000 Liralık 4,,000 Lira 
4 » 500 . • 2,000 ,. 
4 )) 250 » 1,000 )) 

40 » ı'oo » 4,000 ,. 
100 J) 50 » 5,000 )) 
120 )) 40 ,. 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 » 

Dikkat: Besablanndald 1)81'alar bir sene içinde 50 Uradu apil 
diişmiyenlere lkrami;Je çtldıtı &akdinle 'il %0 fazla.sllc verilecektir. 

Kur'alar ısenede t defa. 11 Mat&, 11 BAzlran. 11 E71fU. 11 BiriDd 
klnun tarihlf'rinde OIL'idl6t'elı:tlr. 

• •••••• - ....... 11: .................................. - .... -· .. ······-···························· ·····' 
Son Posa Matbaası: Neıriyat Müdiirii: Cihad Babaa 

SAHiBi: A. E.krem USAKLIGlL 


