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Almanlara gore J Moskova bildiriyor~ 

_şark cephesi Barkola 
Kerç'ten doğru 

(Bu gel n ·ha er r5nc sayf 1 dadır) 

o o 
SALI 19 MAYIS 1942 idare işleri telef onu: 20203 Fıeıtı 5 kuru• 

Bugün bütün gard, 19 Mayıs 
bayramını heyecanla kutluyor 

...... ·······-·······-·---·--····· ... -····-· .. ········································ .. ·············································································, ("'·-·· .. ··············· . . ' 
~ Ebedi Şef, Türk vatan ve istiklalini kurtarmak üzere 23 yıl ! 
~ önce bugün Samsunda Anadolu topraklarına ayak basmıştı : 
'-

~ ........................................................................................................................ •' 
.._._......_ ............. -...-...---... 

kaçabilen Jlerllyoruzli 
kıt'alar da ~ - ~ 

1• im 11 i Alman kıt' alarmın ı 
J'Oa. o a inukavemetı• kırılmış: Bugün Ebedi Şef Atatürkün Ebedi Şefin cümhuriyet ve is- lacağı Fenerbahçe ve Şeref stad- söyııyecekleri lstıklfıl Marş:le 

1 
Tür:k vatan ve istiklalini ıkurtar~ tfk.lalı emanet ettikleri şençliğin yomlarını ve cıvarını doldurmnğa başlan~ca!., bu esnada tad n bay-zere i - . rnak üzere 23 yıl evvel Samsunda b.llyramı olarak kabul edılen bu başlamıştır. rak dıregıne bayrak çekıleccktir 

:R 1 H k f b ·· ı i Anadolu tqpraklarına ayak bas. kutlu gün yurdun her tarafında Kadiköy Fener stadında ÖğJe. Bunu müteak b Vah ve Bı•ledı-
US ar, ar O O ge·: tlkları günün yıldönümüdür. 23 okluğu g"bi şc'hrimizde de büyük den evvel vilayet adına yapılacak ye Reisi Dr. Lutfı Kırdarla okul. 

Harkof kesiminde 
Rusların 56 tankı 

tahrib edildi 

sinde birçok meskun ~ yıl e\•vel bugün Sams~n ~fu.kla- merashnle ku~~anmaktadır. .. .. törene iştirak edec_ek ~~~ tale- lar namına Tüııkfın Zerba ve be-
: rından T.ütkün karanllK. dunyası- Bayram munasebetlle butun beler, beden terbıyesı muk~llef- den teııbiyesi teşkılfıtı namına 

mahal aldıklarını na doğan güneşle, nurlu bir istik- binalar ve nakil vasıtaian bayrak.. !eri ve sporcular saat !l dan itiba- Füruzan Tekil birer nutuk söylı. 

b"ld" • l bal yo1u a)'1dınlandı. Tur'kiye bu- lar1a donatılmıştır. Ha\k ''e mek. Ten 'Fener stadındaki yerlerini al- yecck1erdir. Nutuklardan sonra 
ı ırıyot ar gün bu nurlu yolda huzur ve em- tebliler sabahın ilk saatlerinden mağa başlamışlardır. Mnasim" başta yüksek o'kullar o1mak üzere 

niyet içinde yürüjektetlir. iUbaren umumi ~rasimin yapı- bütün sporcuların bir ağızdan (Devamı 2 ncl aayfada) ı 
: 

lımen gölü civarınôa 
Rus takviye kıt'alarına 
ağır darbeler indirildi 

~ MoSkova, 18 (A.A.) - Sov. \ Al 1 p 1 i ye~7 öta:~b~:~~i kıt'alarımız ~ İSlJ0Çİ Almanların man ar o onyaya 
~:;:; ;::!~;~::ı/~~~~:e~~~ ~ işgal etmesinden siyasi ve iktisadi 
Ker~ etrafında savaş devam E d• d·ı· • ı·ı;I "ı • • ? 
etmiştir. Cephenin başka böL E en ışe e 1 ıyor ıs il\ a mı verıyor . . . 
geler.ınde önemli hiQbir hadise 

. Ber1in, 18 (A.A.) - Alman or- olmamışt.1r. Stolcllolm, 18 (A.A.) - Brit: Londra 18 (A.A.) - Pat ajansı 
duları baŞkumandanlıgmın teb- Ögwle tebll gwlne ~ Salahiyetli müşahıdler, İsveçin bndiriyor: 

Alınanlar tarafından jstılası endL Polonya hükumeti, Alman hükU.. 
lığtl_erç yarımadasında b.nguna : M~lrova, 1~ .<A.A.) Sov- şesinin burada tekrar hüküm. sür- metinin yeni n_iz.a~ ç~rç.e':~~· içiın-
ugramış olan düşmanın geri kalan ; yet oğle te~lı~ıne c'k~ , meğe başladığını görınektedırlcr. 1 de P~lonya ~lle~ıle ışbırl!.gı yap -
kısmı ümidsiz bir mukavcrr.ete i Harkof .ıstıkametlnde, kıta. İlk olarak, Almanların, İwe~ . de- mak ~zere yen~ ?ır teşebbusde bu -
rağmen yok olımak üzeredir. i larumız faşı.sıt Alman kıt alarm mirvollarını elde ettıkleri takd.ırde lundug.u haberını a~ıştır. l~~al aL 

Ha11kof kesmindei mukabil taar- : (Devamı S inci sayfada} Rusya şimalinde bulunan orduıarı.. tındakı Pol~nyn veılisı Fra~'k ıle dev 
ı ....n...1 t ı ın • / • (Devamı 5 inci sayfada) let se'kreterı Guler veeskı Varşova 

ruz ar.unız zın:ıul vası a al" aras · '\................................................. elçisi Fon Moltkc0 den tesekkül et -
da bır muharebe ile neticelemniş :J 

C 1 
• t ( Devamı 5 inci &ayfada) 

ve bu muharebe esnasında düşma- Asker •azı•e 
nın 56 tankı tahrib edı!miştır. Di.. W ~ · 
ğer 54 tank hava kuvvetlen tara-

fından (~~.::~~~.:f'~~;.T.)" Şark cephesindeki son 
Avustralya harekatın içynzn. nedir? 

ıstllisı · 
başlamak 
lzere ml'I 

Yazan: Emekli General K. o. 
Keııç yarımadasını Kırım y;a- cuda gctiıımiş oldukları ve şiına.~, 

rımadasına bağlıyan dar berzah aenu'b 'kanadılar'.ı Sovye!. denız 
merinde Sovyetlerin be~ ayda~. 'kuvvetlerinin hakimiyeti altında-, 
beri sanfetıtikleri gayretlerle vu- (Devamı 6 ncı sayfada ) 

Bir Ana - Kız 
aynı adamı 

severlerse ne olur? 

Japon donanması 
adanın şi malinde 

ve Çör~t~J 1 

I A d..... d 
ı na sev ıgı a ama 

Kar ya ask er çıkarma 
hadisesinin vukubul· 

ması muhtemel 

Japonlar da Salomon adaları 
doğusunda bir Amerikan filo 

sunun yerini keş/ettiler 

A 

diyor ki : "Aşık 
olduğun kız kendi 

öz kızındır !,, 

Doğru mu söylüyor, bir 
erkek böyle bir vaziyet 
karşısmda ne yapar? 

Bu suallerin cevabla-

• 
nhisarlar Vekilinin 

meclisteki beyanat. 
''Bir vatandaş 18 liraya yarısı 

ot çay alırda buna hükumet 
ses çıkarmazsa garib olur,, 

Re_fik ince haksız mal iktisab edenler 
için hazırlanan kanundan meb'usların 

da istisna edilmemeterini iste :ii 

An'kara, ] 8 (A.A.) ·- Gümrük zakeresi sırasında Mecliste beyanat 
ve İnhisarlar Vekili Ra.if Karadeniz ta bulunmuştur. 
kahve ve çayın inhisar altına alın.. Vekil kahve ve çayın n ar aL 
rnasına dair kanun layihasının mü . (Devamı 5 inci sayf~da) 

Kıuasıua nara hare1uanıar 
General Kadri Raşid : 

"Kazançları her sabada 
tabdid etmeliyiz,, diyor 

Baro reisi Mekki Hikmet Gelenbeğ bütün 
birinci ihtiyaç maddelerinin vesikaya 

tabi tutulması fikrinde 
Nisbetsiız para kazanıp, kıyasıya 

harcıyanlar hak'kındaki anketimiz 
ay;ni alakayı uynnchrmaktn devam 
etmektedir. Bugün de iki değerli 
ıüm adamının, 1 tanbul barosu reisi 

u ı e, 18 (A.A.) - Kuv. 
V • b r Japon donanmasının & 
vu r lyanın ımal.nde görüldüği.i. 
s~ nmekted r. Aaaya bır aSker 
ç • hadısesının vukubulması 

k d Mektki H kmet Celenbeğ ıle Dr. 
rını ya ın a neşre general Kadri Ra "d Andayın ce • 

m 1 orünmcktteJ'r. 
Amerikan filosu 

Tokyo, 18 (A.A.) - Japon ke
şı.f uçakları Salomon adaları do
ğusunda'kı 1ki uçalk genusi. kruva
zorl r, torp tolardan müııckıkC'b bir 
A:m ilcan iıl~unun mevc d efni 

ir • 

başlıyacağımız . vahlarını ncşred yoruı: 
e Baro reisi Mekki Hikmet 

Erkeg\Jı• kadın yaratır Gelenbeğ'in Fikirleri: 
< - Kazancın tahdidi fikr !ne şim 

dil k taraftar değil m. Zıra yalnız 
Romanında bizde değil, her memlekette vatan. Gencra\ l\.adri Baro Re· t ~St'kkl 

Londra J,Q~ü\t ~lçimiz Rauf Orbay~ ln,gilterenın cenubundald bulacaksınız daş'l~rın kazanç seviyesi bir değiL 1 na~•d Anda~ Hikmet Grll'rtbrt 
kıtaatı teft~"' · ing ı ı başvekıli Çörçlle bu seyahatınde refa.. ~iıT vevbir olamaz: Harb .halin n do- na kan at eti rse, bunu önliyecek 
kat e · · mız Bay Çör ·ı le Rau:f Orbayı te t e nas nda ~=========== gui'dugu k zançlara e ce· d"t!vlet k nunl r y p r, haıb kazançlar 
g· ;; bu &' bi kaçamak: k zan lar olduğu. (Devamı 6 ncı &ayfada) ........... -. ........ 
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r Hergün '"' Resimli Dla.kale ı = Hazinenin üzerinde bayrak çekilmez Srbahtıtn <; .. b!'lha: 

Toprak mahsullerine 
El konurken ileri 
Sıirü 'erı aksi - -
İstika metteki 
Mütcılealar 

,_ ____ Ekrem UtakİıılJ _J 

~ O?n~asyon heyeti teşkil e
~ dıklıgı gundenberi haro du.
rumu clıolayısıle memleketin ihti
yaçlarım gözönüne alarak ekono~ 
mi sahasında peyderpey almaya 
lüzum gorduğü kararların en ge
mşinı geçenlerde verdi. 

Bu kararın iki ceçhesi var: Biri 
meml.eket <i~ına dQğru; diğeri de 
memleket içine doğru. 

Dı.ş memleketi alakadar eden 
kısımda yurdumuzdan yapılacak 
her türlü ihracat Ticaret Vekfile
tinden lisanıs alınmasına tabi tU

-
l ~ 1\l~l I 

Harb devirlerinde 
Para neden mahdud 
Eller.de birikir. Harb 
Zengini nasıl türer? 

~---Burhan Cah3d _. 

G azetemizin hesaps:.z para Jı:ır-
cıyan1ara <iair açtığı ankei' 

her meslelk.ten mütef ekJdr'ler cevab 
veriyorlar. Böyle türedi z~nginl~ 
kat"ŞI ne yol tutu~acai{ına dair dl 
birçok mütalealar yürütülüyor. B' 
cevab'lar veriledursun; geçen har
bin hortlağı olan yeni harlı zengin-

tuluror. 
İç mcmlekc-ti alfı'kadar eden kı

sımda !ise yurdun yet ştirdiği her 
türlü toprak mahsullerine el ko
nuluyor; bu suretle el konan mah
sulün istihsal çe'\ıTelerinden istih
laık menkezler ne nakil ve istihlak 
merlkezlerinde teVZi edilmesi için 

Fazla övünenin kesesine bak, cebini yokla, hayatını araştir. sana Dolu kese, kes.kin cesaret, temiz hayat, ancak biitün bunlardan biç 
göstermek lstedlii ~blomm tam tersi ile k.arfılatının. bahaetmlyerek sönük ve kendi halinde &eçeıılerde bulunur 

lerinin nasıl filizlenip şahlandık " 
lannı da araştırmak hiç faydasıf 
olmaz. Daha bu harbin ilk ayla " 
rmda gazetelerde Şöyle bır },a'bef 
Oku.ınU§ıtulk: cZen,giın bir dokt~ 
piyasadan yüz bin liralık ka1a11 

toplamış; haber alınarak <'1 kon " 
muş.• 

'Bunu takib eden ihtikar vak'a " 
lan da bundan farlksız.dı. Fa1aJi 
tüccar cl altından manifatura e1' 
yası toplamış, falan tüccar mağa
zasındakıi maE.arı deposuna kal
dırım~. Bunlann maksadı rnalUnl. 

---··· .. ····--········-···-------- --------...... -····------..... -----------

{ Sehir Haberleri ] .. 
muhtelif tedbirler alınıyur. Trakya demiryolu B .. b .. t .. d 
ni::r~~~r~ı:n;~~r:ıü~e;~~= u gun u un yur ' 
-~~~=~·eö~e~t~~~~~~:~~f üzerindeki köpJü- 19 Mayıs bayramını '.haberinden anladık ki, epeyce U- 1 • t • • b•ıtı•yor 
zun münak~lar cereyan etm~; erın amırı h j C.l.. ,/V'I CClt] fA 'k 

1 toprak mahsullerinde arz ve taıeb <.....) Y 1 v l · ~ / t 
'kaidesinin rolünü oynamasına jm- •• eyecan a- u uyor 
kan yerilmesi lehinde mütalea l,Letme hazırlıklarını gozden _ 
dermeyan edenler de görülnıfrş. geçirmek üzere bir heyet Tralı . 
neticede t>üyük çokluk. yahud it- yaya gitti, heyet Bulgaristan (&§tarafı 1 inci sayfada) ı to.P1anara'k önlerinde bando ve 
tif a'k hiikUmet . tek.lifleri üzer~nde da da pasa,port ve giinuiilr okul sporcuları, b€den terbiyesi bayraklar olduğu halde Şeref sta~ 
toplanm1Ştır, şımdı bu ti?klifler • l • • • t l d mükellefleri ve sporcular sırasile dına geleceklerdir. SahaJaıkl tale-
bir karar seri~i halinde olarak tat- ıı erı bıfılunn ema: ar a tören geç!ı:fne başlıyacakiardır. be 4tayımakam, mahalli komutan. 
bik mevk"ine girm ş bulunmakta- u aca1e Bundan .sonra k.ı.z ve e~ek ta- Parti, Hatkevi re·sleri tarafından 
dır. Bunları tasv1b etme"ı< a.rtık lebelcr ~iırnnasıtik hareketleri ya- görüleceık, ıbunıdıan sonra talebe 
faz.la, tenlkide teşebbüs etmek t~ Trakya demiryolu üzeriru:leki pacaklardır. hep b:r ağızıda.n İstiidal ma!§ını 
beyhuded.r. Hepimize bir tek va-, köprülerin taınSri işi bitme'k, üzere - Feneılbahçe stadında öğleden söyliyecektir. Bu esnada Kumlka
zıfe terettü~ edi)ll()r ki, o rla .kara- dir. Bu sebeble Devlet Demiryollan ıSOnra .saat 14,45 de ~ençlik klüp-j pı er.ke'k orta okul ta1ebesj tara
nn ken<lısinden beldenebılccek 9 uncu i;;;letme dairc,,inde lüzumlu leri arasmda hentbal .fmı:ılı. 16,30 undan sahadaki direğe bayra·k çe
fayıdamın azami haddıni ve-rebi~- lıazırlı'klara badJanmt~tır. Bu arada da İstan'bul cll<ullar muıhteliti ile kileccık, Beşiktaş kaymakamı ve 
mesi için elimi7.'den gelen her yar- Dev1et Demiryollarınca i,1eti1mesi i:staı l!>ul futibol muhtelit tak:mı b~r kız talebe tarafından birer 
dtmı yapmaktır. kararla'ıitYrılan Pityon, Nearestiya arasında b:.r futibol ınaçı yapıla- söylev verilcccl<t:r. Söylevlerden 

Bununla beraber yurd !çin b :r hatlarının gözden geçirilmesi için caıktır. sonra geçıd töreni yapılacak, er. 
harb ve sulh kadar ehemmiye.t· o- 9 uncu i~leLme mtidüri.i Bayrin n Spor ve Genıç:J.iık .Bayraffil dola- ke.k vd kız talebeler ]ımnastik ha-
lan mesele hak1unda 1ırf ilmt ba- reis.1iği altında Dahıl"ye, Münakalat vıs:lc es"k " ve yeni sporcular ve reketlerine baş1ıyaca~lard1l". • 

krondan i1eri sürülmüş. hi.ı'kfunetin ve Gümrükler Veka~etleri mümes - bastane1e <deki hastalar zıvare± e- Bugün rbekd .. e nuduc!u harL 
~ine aksi ist kamette mütalea1arı si1lerinden bir grup dün Trakyaya dilecek. Sehidliğe çeler·kler ko a- cindeki d"ğer kaza ve nahıyelcrd<> 
da 'kayıd de-b:iiriz. hareket etmi~tir. Heyet hat boyun- c.aktır de ta ebe ve ~rcul.arın işt"rak le 

Bu m·· ta1ealann_ Par.ti Gr•J.PU~- ca tetkilderiniı b t"rdikten ~onra Besi klas -Seref stadında tören .. y_ap laca.khr. ~ünıdiız ve ~e-
da müdafaa ve munakaşa edılnuş Bu1.garistana geçerek. pasaport, güm , , ' ce butun Halkevl erınde tf)phıntı. 
olanlarını görmedik . .Parti Grupu rük vesair işler hakkında Bulgar Beşiktaş Sere! stadında d.'.ı ö~1e. lar yapılacak. konferanslar, tem-
bar<:inde · neyedilenlerden bizim makamlarile tem.as.larda bulunacak- den evvel İstanbul orta okulları siller verilecek: spor hareketler; 
gözümüze ili<=eni sabık Ticare1 tnr. talebelerinin i.ştirakile tören yauı- yapıraeilttır. Bayram <iolayısile 
VdkHi Nazmi Topçu<>ii;lununkid·~· 0 lacalkbr. Kız tale~ler Beşiktaş resmi daireler ve müesseseler bu-

MuJı'arc.>benin başlangıcında Is- Milli p;yangonun 19 2 inci Jc•z orta okul. crıcek talebe- gün. oılrnlfar bugün ve yarın tatı~ 
tanhul tüccarları ile yaptığı bir ler de Be iktaş 19 uncu oku1da vavacaklard1r. 

Etinde 100 gr.dan 
fazla kinin bulunan

lar bayanname 
verecek 

Dün vHayet bir tebliğ 
neşretti 

İstanbul Vilayetinden teb 
]iğ edilmiftfr. 

Mal; beklct.melk; piyasada azal "' 
-l~kça yükselecek !iata gör~ devre
dip yüz bini .iki yüz bin, :ki yüZ.. 
bini dört yüz bin yap~k. T ;c2re ... 
tin i:ki ana .lranunu vardır. Biri re
kabet; biri serbestlik. Her ikisi de 
T>iyasa denTian müvazenenin teme
lidirler. Bunlar olmayınca piyasa
da müva.zene ka1maz. 1 

Haııb gibi .millelfier arası alış ve
riş hürriyetini bozan bailer bıl 
müva?:eneyi de altüsıt eder. Arlrns~ 
gelmiyen mal olduğu yerde fiatu:ıal 
b"ndirir. Bu malı erndz tutan Ja1 
oturduğu yerde zengin olur. _ 
Buıgün hükfunetin kararlar, nf.. 

z.aınl.ar, kanunlaz!a önüne g€Ç ; 
mdh. işlediği tehl"ke de bu müva ı 
Lenenin barulmasıdır. Az çok mw 
vaffak olu:Yt>r. 

hasbıharnen sonra bize biiyük ü- Mayıs çekilişi 
midlcr verd"ğini bu sütunlarda 
kaydetmcck f r<=atını bulınu~ oldu
ğumuz Nazmi Topçuo_ğlunun o va . 
kıt alll' s olduğu tedbirler fil"yat 
sah~mda pek feyizli netice1er 
vC'rm"ş o'masa bile bu defa mem. 
lelketin iaşesı bakımından clkhsa

MJl]j Piyangonun 19 Mayıs 942 
fevkaRade çeıkil:Şi bugün saat 14 te 
Ankaracla Sergievi binasında yapı
lacaktır. 

Resmi gazetenin 1415/ 942 
nüshas;nda lıntişar eden 322 aa. 
yılı koordinasyon heyeti kararı 
muci.binıce kinin komprimesi ya. 
pan bilumum hakiki ve hükmi 
şahıslar ibu kararın ne.,ri ta.riı • 
hinden :itibaren beş ,gün zarfın~ 
da ellerindeki toz ve komprime 
kinin miktaıdarile ellerindeki 
yüz gramdan fazla devlet ve Kı. 
zı1ay koımıprimelerinden gayri 

kini!n koanpı·:rnesi bulun.duran 
eczacılar, ecza depoları vesair 
şahıslar ve müesseseler işbu toz 
ve komprime kinin miktarını 
gösterir tanzim edecekleri be • 
yıaonameleri 24/5/942 günü -
ne kadar Vilayete veya bulun~ 
dı.kları mahal kaymakamlıkla ~ 
rı na vermeleri tehi İğ olunur. 

T ulOalçdarın Ankaraya yolladıkları heyet '- _; 
h ıı.,, ~.,~ ·~ Ekmek karnelerini 

Geçen harbde zaten bozulan bll 
müvazeneye ilave olarak bir dAi 
huSU'Si himaye sistemi lmrulmoşt1.ı 

ki har:b zengini diye bir sınıfıJ\ 
ortaya çıkmasına asıl scbeb dcıt ~ 
dlmuştu. O zaman ticaretle ilişiği: 
o1mıyan· bir takım insanlar hima-t 
ve altmda mal getirmek, ma1 c;ı... 
karrnalk hak:kını adeta ir.ııtiyaz J!f .. 
bi E'Jlerinde bulundurdukları · çjJl 
l.aJlkın d ilinde şe'ker 1.ıah, bulgur 
orPnsi jf.bi karakteristik adlar ve
rilen zenıırlnler ortaya ~kmı~tı· 

Bövle çirlkin bir himave sistemi 
n-ek tabiidir ki .. bugün vuktur. Fa.
'kat ticaret sahası o kadar genle: v9 
"hltivae ımaddeleri o kadar ço.kıttıt 
ki her. b"ri üzerinde avrı ayrı ka.. 
.,.arlar almak. tPhlikevi kareılanıa,JC 
im!kansrz denecek kadar güçtür. 
Hükumetin ihracatı . l<ontroıl. etmelt 
için verd · ğ1 son "karar esaslı bit 
"arediT .. İthalat ise esasen pcırai 
Oöviz medburlYeıl:i ile rıüktımet"rı 
kıonıtrolu altında o1duğu iç:\n b\l 

· ~ ı b~&:~I' 1 U kaybedenlere 
pt..,,, yenisi verilmiyecek M~lli Piyangonun bu çekiltşi yur 

dun her tarafı0ıa Tadyo ile nak1edi. 
1ec.ektir. di Yürüyii~· mecmuasında ileri 

sürmüş olduğu mütalealar dikkatı 
çekerek okuyanı düşi:ndü~~- 1 
ten geri kalmavacaktır. Basıtl'.! ır- Askerlik işleri 
ca eLmek şart e bu mütalealar- ._ ___ _ 

şöyle hi.ilasa ed lebilir; . .. Şubeye davet 
_ .Faal nüfusumuzun yuzde Beşik1fat A.<ıkerUk Şuilesloden: 

selksen.i çift "d r . Bun1ar ibtiy~ç~a~ i. s. ı:ı.aıız ukmi hWm Dramalı Os. 
rının büyük kı mını 'kendılerı ıs. m.a.ıı otıu Mebmecl Emi:n 305 (722.52) 
Hhsal ederler, hususi teŞkıl~t,a :h- nnn acele 11uıbemlze müra.cutı ilan o. 
tiyaçları -yoktur, kendı ~şier n tanur. 
keoo ıer1 daha iyi görürler. 

cevabı veriyor: 

l'i 
rt 

c-Bugün düzenlemek . rorun~.a 
olduğtımuz ·aşe işi 18 mlly~m n~
fusun iaşesi işı değil, ordu 1le bu. 
yük şehirler n müstehlik küfü~si. 
nin "ht iyacmı karşılamaktır. ~ . . 

- Toprak masulünün yüzde 
(10) unu milli müdafaa vergı sı o-
larak alalım. Halk san·arkarlartnın, himaye -

Me 1 k ı· llı' b wd sizlikten ve temaşa vergisinin art 
«lJmı mi nüfusun yüzd~ la mı 

(3,250.000) aşmavan bu mtis'.eh
lık y1ğının n işini düzenleyecek 
yerde g da maddelerinin yüzde 
yüzüne e1 kovmak, her smıf hal
kın eıda .maddelerinin dağıtımını 
mer.kezleşt"rmek takatimizm üs

m ~ e ın. ~ Kı· ugL ay, mı- masından dolayı çok müşkül mev -
sır, ça\·uar 1stihsa ı ta·Krıben 5 k · d k ld kl b h" ıb" 
mil}"On tondur, bu miiktarın vüzde ı e . a : ~ını.' u yaz ıç ır 
onu bize (500) bin ton verfr. Ordu heyetin termıRerJne devam edecek 
ile büyük şehirlerimizin sen€!ik vaziyette olmadığını ve hükumetin 
sarfiyatı fae 400 bin tondur. müzaheretini dilemek üzer.t' Anka -

olan bu heyet dün Anke.: &.V<t hare. 
ket etmİ'ştİr. Heyet Ankar~da aliL 
kadarlara ık 

0

«"1Cİ ve üçüncii s•nıf -t" -

yatro heyetlerile seyy.ar kumpanya -
ların vaziyetini anlatacak ve zamlı 
temaşa vergis.in.in bunlara tathik ,. -
dil.memesini rica edec.e.lcti-.Resim bir 
kısım tuluat san'atkirlarını bir ara. 
da göstennektediT. 

tünM bır işd"r. 
K-öyü. kasabayı, yarı müstansil 

şehr" olômmızın dışında bırakmak 

T~raık masulünden alınacak raya hiT heyet göndereceklerini yaz 
yiizde 10 ile ordunun ihtiya~ım ve rnıştık. lki san'a.ıt'kardan mürekkeb 
geliri değişmiyen va tan<laş 1 ar için ~====;;;;:=========;;;:;:;;;;;;;;:;;;;:;;;:;:::;:;;;;;;;:::;:;;::::;:~ 

zorundavrz.• 
o h ı .e e yapmalı? 
Nazm Topçuoğ1u bu sucıle şu 
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kurulacak kooperatiflerin talf:bini 
karşıladıktan başka geri kalanla 
hem büyük şehirlerin mi.istehli'k
lerini ta1ımin edebiliriz, hem de 
küçük şehirlerin arz \'e falı>b pL 
yasasını tanzim için e!de bir arz 
vasıtası bulundurm~ o1uruz. • 

Görülüyor ki. Nazmi Topçu-oğlu
nun jleriye sürdüğü teklif bizim 
eski aşfu- usulünün dirj)ttlmPS~ne 
muadil oJ.makla berabe:- merıMe
keti uzun ve güç t~ilat yapn::ak 
zahıme-tinden :ku:r<tarmak ~ibf ,.eh. 
leten cazib gelen bir tarafı v.ar<llI'. 

Bu usıı1 flivatta jı.-· bir net·ce 
verir mt, '\<ermez mi? Bu nokıtaVl 
bugün tetfkik etmeye 1ürum >tÖr
müyoruz. ımüta1eanın olsa <"'ısa 
aneaı'k bir ilmi kı\'1neti olı:ıhilir. 
zir.a 'karar verilmiş ve Jijrür1üğe 
l:!eçin1ımlısıt'r. 

&/, •• ,,,, Z4al.t~il 

iSTER 
iSTER 

1NAN, 
iNAN MA ı 

Eski Ticaret Vekili Nazmi Top. naslh zamanda, en kolay ~kilde 
çuoğlu yurd\DJ iaşe işleri hakkın • o vakit yürürlüğe geçirtebilirdi. 
da bir kısım dütüncelerinl bir 
maka.le halinde bir yere toplamış. 
DiiJüncelerinl dikkati ve alakayı 
çekecek mahiyette görmemek 
mümkün değil Ancak muhterem 
meb'uaunın muhar!:benin ilk ay -
larında hükômetin bir u:r.vu idi, 
hem de Ticaret VekBleti gibi en 
mühim mevkimi iıgal ediyordu, 
dü,üneıelerini o zaman elbe:-te da. 
ha -;abuk kabul ett1rebHi.r, en mü. 

Eski bir atalar sözümüz vardır, 
demir tavında dövülür, deriz. 
Şimdi tav geçmlflir, demiri tekrar 
ısıtmak için atqi tekrar yakmak 
lazım. Acaba bunUn içln önümüz-
de kifi vakit var mı? Bize övle 
geliyor ki, 1t.limlerlmizin mü~ea. 
farı arasında en doğrusunu bulup 
seçinceye kadar muharebe bite • 
cektir. 

iSTER 
iSTE~ 

INA~ 
l~ANM\! 

Son zamanlarda birçok kimseler kar.şılı/',dı tedbir memlekette bit 
alakadarlara müracaatla ekmek kar müvazene kurabil:r. Hıç olmazsa 

mal ıı.retiren. mal .kac;•r:ın ve bn -a.. 
nelerini kaybettiklerini ileri sürmek rada v'llikanda anlattıl!ım şeldde 
te ve yeni karne istemektedirler. ~ 

h;r" vüz. iki yüz kazanan f rscı11 
Bu m.üracaatlarln çokluğu ve tah - ı-· 
kikin imkansızlığı ltarşLslnda rila _ düŞkünlerinin hesabı kitabı dev " 
yet /bundan sonra ltarneleTinl kay • letce gizli kalmaz. Bunun neticesi 

hu .. n-"-met müv.azenevı bozacalC beden kimselere yeni kame veril - .Au 

memesini kararlatt1rmlştır. Son gün f!avri meşru tica:r~ete .:."'d ceker ve 
lerde karnelerini "kaybedenler Ma _ otyasavı mürakahcsi altında bu ,. 
yıs sonuna kadar ekmek alamıyacak hındurur. Bu da iharb ZPng1n! ele .. 
lardır. Ancak bunlara Haziran ayı nilen maMlıkun türemesine, üre .. 
iç~n karne verileceıkt" r. mesine .fırsat vermez. 

Otom~~myon· .............. ~~~~.':.~.~~~-~~~~~ .. 
ların yedek aksamına 1 R A D y O ı 

el konuldu f ________ _ 
I Görülen 1üzum Üzerine lastik ha. 

r.İç her türlü -0tomobil ve kamyon
ların yedek a.lcsa.mna el konması 
hakkındaki karar bölge ja~ müdür
lüğüne tebliğ ed"lmi~ir. 

--·-O>---
Oaküdar Halkevinde Ali 

Suavi ihtifali 
Ali Suavi'nin 65 inci ö1üm yJ]dö. 

nümü münaaebetile yarın ısaat 18 
de Üsküdar Halkevinde bir mera -
$İrn yapılacaldır. 

Evvela Halkevi reisi Repd Kay. 
nar ıtarafı.ndan Ali Suavl'nin hayat ı 
ve Türle tarih

0

nc:leki Tolü hakkında 
ibir konferans ven1ecek, müteakıben 
miili şiirler o1cunacaktır. 

Denizde bulunan cesed 
Dün Sarıy-er sahillerinde denizde 

bir ce&ed görülerek kıyıya alınmış 
ve ıkey!fiyetten Müddeiumumil"k 
haberdar ed"laniştir, 

Uzun müddet denizde 'ka1dığı 
anlaşılan bu cesed ortaya lı bir er
keğe aiddir. Ölünün hüviyeti ve a. 
k heti etrafında tahkikat yapılmak
tadır. 

SA.LI 19/5/194! 

7.30: Saat ayarı, 7.33: Karışık proı. 
ram (PL), 7.45: Ajans hal>erlerl 81 

Seılfonlk ~ (Pi.), 1.15: E\iıı saa .. 
ti). 12.30: Saat asan. 12.33: Şarkıt:ır, 

12.45: Ajans haberleri, 13/13.30: FM-ıl 

heyet!, 18: Saat ayarı. 18.03: 'llad~o s:ı.. 

lon erılvestT'aSI. 18.45: Oyan hıw:ı.1.M'J• 

19: (Docdleşme saa.U), 19.15: Fasıl 
programı, 19.31: Saat ayan v njnn~ 

lıı"!lberled. 19.45: Scrbet't 10 dakSltO> 
19.55: Fasıl programının fkhıcl kı ınl• 

20.15: Rady() gaz tesl. 20 45: Kem JI 

Solos'u, %1: Ziru.t takvhn 21.10: ıe -
bur Uea'k!ır (Pi.), 21.!0: <lkbsad sıı.a.. 
ti), 21.45: Klasik Tür mu ı pr gt'll.o 

mı, !2.30: Saat .a.yarı aj haber \'O 

borsalar. 

NİKAH 
İhracat tüecarlanmu Bay uasııd 

Ömer Ara la keyme im meu Dara.O 
Adalet Erkilrkün nikahlan ,eç.en C-0.. 
mart.esi ciınn Beyoğ'lu n kAb me.murl._ 
tunda her ffd ta.rafm ıruzUe dımıtllıetf
nbı hmvrlıe 7a.pıhruştır. T~ııl ';ı..ıJ 
.aadet1er illerk. 
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C Ravac1.l1.k ~ 

Mii.nacat1. 
Gagrı rllütenazır şekilli 

Alman taggaresi 

• 
genı 

il_ Goethe'nin tabiat başl·k lı yazısmdan ~ Bu tayyareler ne maksadla 
ne gibi fayda1ar temin 

imal olunuyorlar, 
edebilirler ? 

Ceviren: Sadi Irmak 
• Tabiat: Onunla çevriliyiz, ondan san.lamadır. Hepsile dostça oynar: Her an en uzun yolculıığa çıkar Son gelen haberlere gore B\·. 141 tipinde tamamen ven: bir Al-

çı!kamayız; derinliklerine gireme - ondan ne ikazanırsa~ memnun o - ve her an hedefind~ir. man aerodinamik harb tavıvaresi _ 
yiz. Sormadan, haber vermeden !ur, çoldarile öyle oı-nar ki oyl!ıun Muhalefet ederken de '<anunla- ~:n k_ullanılma sahasına girdiğini 
b':zi aı:ıkasına sürükler; nihayet yo- bittiğini farketmezler. rına itaat etmiş olwuz. Ona zı }ın ogrenıyoruz. Haddi zatiııde veni 
rulur: kollarınıdan düşeriz. En gayri ta·bii şey bUe .abiattir. reket ettiğimizde bıle gene onur. bir düşünce mahsulü olmıyan" hu 

fö~c boyanarak kamun~ edılme-1 Bulutlu havada başka. d<;ık havada 
~rı'.. hda.:·~~a d~ bunun tatbık edı~. baska ve arazi tizerınd de b.,•ka 

t 
esı .. ~ uk=?unccsını ortaya koymuş • türhi mürtesem bırakır \ e ta" ya. 

ur .L' a ·at b ~ J 

1 
· una ragmcn ·ay) '1re- re bir ucu~unda her ç~~ıa hava ve 

er .semanın her halıne U\guıı bir kara üzerınde uçabılır. Bunun ı"ın 
Şelkılde bovanaman1akt· d z· . " ~ .. a ır. ra lxn·a uydurr•ak muı11kun clegı.d r. 

tayyarenin n'çin yap•ldığmı ''e ne 

Daima yeni şeıkiUcr yaratır. Ş1m Onu her an her yerde görmi~ven; istediği tesir hasıl olur. rribi favdalar tem;n t'dc-bilcceğin; 
d var olan. hi<; bir zaman yoktu; hiç bir yerde göremez. Verdiği her şe_vi oir nimet ha _ kısaca gö~..ı 0n geç:rmek wrindfl 

l{eçen bir daha gelmıez. Her şey~ .. ~ Kendisini sever; gözü ve ka~ ~ line getirir; çünkü vercccğ:nı ev. cıl.sa gerektir. · 
nidir; gene de 8:\em hep eskı alem. b~ı: hep ken<l1ne bağ:ı.dır. Kendi . velden ehem yapar. İsle::.inlcr di7ı e Tayyareler bugiiniin cıı büvi· k 

Onun içinde yaşıyoruz; fakat o- sın.n tadını a1mak ıçın parçalanır: geç bırakır; do"ıma.:>ınlar dive ace- bacc:km silahı olchığuwıarı huna k:v ,, · .;ı kıovan tonların. ~i1 r mak'np 

na yabancıvız. Durmadan bizimle daima yeni zevkperestler ~·aratır. le eder. tii frıklerin ~; tt;kçe tN" k!d p+mı 

loonuşur: fakat sırrını ''ermez. l\Fı Vermeye doymaz; kendisine ooku. D ili ve lisanı v<lktur. Fakat dil_ ')lmasınn rai!mcn el'" r>iflr
1

<>•·= 
temad'yeri üzerinde i~leriz; fakat 1 arıı1arı çocuk gibi bağ'rına basar. ler ve .gönüller - varatır. Onlarla '·a-.ıla o.lt:iu.k<'a azdır. Bunun 5f'b"b 
ona hükımcdemeyiz. Çocuk.lan s~yısızdır. Hiç birisi- duyar ve konuşur. 1

er: bilha<:c;a tavvarPlerin C<'ik ".;i'· 
Her şe'-'l ferd:ryet jr>in hazırlam1..: ne fazla has:s davranma?: fakat T kt 1 1_1 -..,kt<>n ıırrrıı:ıları, bıı1ııt. sıs ve k3-

J • " • •• y y , acı aş ır yan z astK. a ona vak. ,.,,nl•k tr·h: ha,·a hallerinden 'stifa-

g'b;dir, ha buki ferdlcre hiç ehem çok comerd 0~~ugu; u:~rl~rına cok laşılır. • riP emneleridir .. 
· d · . a · -ey feda ettıgi sevıgılılcrı vardır. mıyet ''ermez; alma yapar, aı -

8
.. ..

1
•

1 
.. y.. '·- M ı..ı • kl Her şeyi tecr!d etmiştir· hep be Fakat hava kuvveticri bunların 

,,. 'h b l UVlll\i u~ MJrllT. aıL u arını . • d d k h h 11 . d vı.ı\:ar: fakat tcııga ını u a.111a- • • raıber yürümek ıcin A!'ik kadehin ışın a ı ava a crın c v~ :ca-
voktan var eder ve onlara ncrcoen · - bmda daha alçaktan uı;ank v3z:fe 
rreld:klerini· nereve ·.riUEdcr:ni den bil"kaç yudum pahasına bi .. Ö- ~örmeık meoburiı_y0ti11dcdırler. Bu 

Bir suru cocu'klarında yasar; · .. 
1 0

' 
1 

· b ..,t ı. k rrıür dolusu err.ıeği gıöze aldırır takdirde bun:ara kaı-c:ı kullanılan 
, . soy emcz. n arı ser es LJLra 1:·: .. • . " faıkat ona? O ne.rede? En basıt .. k" 

11 
b'l' Hem mula·yım; hem sert; hem ı;;e s lfuhlar evvelki ha:d€ıı tla'ha iyi 

cunı u )O arını ı ır. . ' madd€clen en büyük ~mntrasları · M ı...d d ıkl d F k t vıımli, hem dehşetli, neın kıı\'vet net:ccler elde ederll!r. Tayyarı>le -a·ı• u caı an var ır. a a - rin düşman topraklar.na g'rrnPıe. 

1 h
. d . .. . __,. s:z, hem kadiri küldüı'. Her ~C'Y 

on arı ıc asmaz aıma muc~ ruır. . . . . ·-· ri, tesfo:; ed;lnıiş olan h,ıbcr Jlma 
B:r oyun oynar; kendisi gör~r Oyun daima vcnidir; çünkü <lai- onda daım11'~1ır. ~~~dı:ış ,.,, gplecc-;' c::ıabe:keleri tarafınırlan he lefı0rinc 

mü? B'l · F k t b'ız ko·· o.Pde tanımaz. a e~_,,_,ı ır. d h b ·ı kt cı· B . . ı meyız. a a ~ . - ma yeni seyircikr vaı-attr. Hayat • .. • .. .. •arma an a er verı me e ır. u 
kıler ioin oynar. Onda ~cedı bır .. 

1 
. d d 'T' 

1 
t Lutufkardır, onu butun r•sc.rle _ 'rnsusta ku11anılan en venı alet tt> 

h 
· k en guze ıca ı ır ve o um ıava 1 • • d · Locat'.<>n• aletidir. Fakat bu .,c:e. 

ayat · bir oluş· ve hare ·et vardır. t k . . k .1 d J b' h'" rıle tebcııl e erım. 
1 

' • • vara ma ,çın uı an ıgı ır u - . '-lekevi geçen ve hedefe dvğru ıler-
Fakat hep eski yerındedır. nerdir. Her göze kendi bı.çimin<le gt;_ ı·ven düsman tayvareleı inı ancak 

, .. Durmaık bilmez; a~ımları ökü- İnsanı karanlığa bürür ve ısığ'a rünür. Binlerce ad ve terim altın- !?ÖZie görüp ateş alt•na amıaK su 
ıu; müstesnaları nad~r; 1.anur.ları teşvik eder. İrıc;anı toprağa bağlar da gizli; fakat daıma a)-nidir. ..etılc önle>mek miımktlndür. Hava 
ebedidir. ve atrl kılar, ve daima yeniden a- Beni buraya gehrdi. buradan "aı1lları müsaid olduğu takdirde 

D d 1
. .. . t::ıvvare şekli itibarile semada te;;-

üsünmüştür; ve aima <. i.ışım- vağa kaldırır. lhtiyaçlar verir; çün $11.ürecektir de. Kendimi onn te'.·- 1ı's edilebilir. En acemı bır mşancı 
meıktedir fakat insan gibı değil. kü hareketi sever. Bütün bu ha - di ediyorurm; dilediğini yapsın. ')i1e cT .;eıkli gösteren tayyarenin 
K imsenin kavrayamı'Yacağı k ülli T'e'ket1eri ne kadar az emekle eL Eserinden iğrenmiyccc'ktir. ta~{yare olduğunu göri.ir ve ateş 
bit· duyıguyu kendisin e saklamış ·de eder! H ayret: Her ihtiyaç biı Ondan ben bahsetmedim; doğ - ~car; esasen bu şekli 3.rzeden ~ay. 
tır. keyiftir. Çab uk latıınin z.dilir ve ruyu; iğriyi hep o konuştu. Her vare de derhal farkedilebihr. Ka-

İnsanlar h.e ondadırlar ve o in. abuk uyanır. suç onuın: her lhimımet ondaıı. radaki birçok harb silah w vasıta-. ~ lar.ı.run mevsim ve arazi şekline 

tayyare çok suratlı bır '>ilahtır. (Devamı 4/1 de) 

("Sn~ Posta,,nın b:Jlmac rn : 3 - (1 11 l 
Soldan sağa: ..) 
1 - Be~ ana.t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l ) 

(51. K ederler (.tJ. il ı==ıJ 

!6~ UY< •::7:::.: ====-'•
1

.ı-------U 
sa.ıı'atla.ın bir l)U. 11 ------
besi (3>. Pa\do:. 3 ----------
(4~· Reklam 4 __ - ------- ----

1-ıı. Bir renk 12,, S illl - ----- ---
llısır ilahı (2l. __ _ 

6 - • . ---
;; - YugO!'.lav • 

yada ya~ıy;m bir 

milld ı-0. 7 - ---- ------
6 - ~<ıta (2l, ----- _ 1 

n. .r ııı.kil l\'asıt~ı. 8 il il --
15). -------

7 - J{aradeniz 9 il 
de bil' ecnebi li _ -- - ------ __ 1 _11 __ _ 
m.ını 15), Bir u. 1Q 
/:UV (2). 

8 - Artırmak (3). Şa.lıı.'> l31. ilave 
(2). 

9 - Don:ı.nma kum.lnda.m (61, Tel. 
m"h '-":m ek, anlatmağa çalışmak 13). 

10 - AHi.m eti farika, sembol (5), 

H aya. ('.?l. 
Yukarıdan aşağı: 

bir m us1kl 

4 - lztırab iı•iemell'rl l4), i l<am\ıılde 
birli (2), ~ota (2). 

5 - Bahc:elere ekilen yeşılllk 13). Biı. 
yük (4). 

6 - l\luvahk, iyi (3), oir ::ırxek is • 
mi (3). 

7 - Gelir getiı'en ( 6). 

8 - Karadenizli (3), ~eb'rıe ve mey. 
1 - Cild (4), Meşhur 

dahisi !5). 
2 - Ömrün vad esi ( 1), 

St (5). 

Ölüm <'l"l.&. va satış yeri (3). 

3 - Çooukıl.uğumu.r;,ıla 

l5),~ w. 

9 - Pa.ylama (4). Bir uzvwn117. (3) . 

10 - M~t~fikff-rin tşg •• ı ~HliH "frnn. 
sız adası H», • - ""' "" ... ..., .. . ;; 
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- Zülali Efend;yi sorar idiniz mnda hem yuruyen hem konuş - kaldırdı. Şcyhislam v<! yanındaki
efendı hazretleri, meger b..:nda o- maya kulak veren Abdülgani E - ler iliklerine kadar titri·ycrck içe. 
dunlukla imiş! cıiye güiürrusedi iedinin koluna da:,andı. Bostancı riye girdiler. Bostancıbaşı oduın 
ŞeY'hislfımın ellerı tilıiyorclu: b~ı birdenbire yiıkscl~ sesle gül- yığınlarını bir daıha aydınlattı: 

- Ülemai benan·dandır. Vara - dü: _ Hey ... Efendi... Neredesiz 
lım bizzat odunluktan alıp hatırı - Fenersiz odunluğa girilür yoldaşım? 

. şcritflrinie tatyibe sfü olalım ev _ mü? Az müsade cyieyüb şunda _ ! ... 

POST1'. 

BiRiNCi iLAN 
İ!.t:ıııbulda Bahçeka.pıda Taş Ha.nda. 

ki d!alres.inde Ürün Ticaret Tıirk Llml. 

ted ı:;irke~i Üil\an,le icrayı tic.ı-ct -eden 
ş:.rkelimlzin 1/5/9'12 t.a.rihinde fe,,h ve 

.Sayf~ 
~·· ... -························ .............................................................. -.,.,, 

Son Postanın edebi telrikası: 142 

MKiıcüK~~ 
IYakleden l Muazzez T ah&in Bcrka"J 

-:-:- Bu mu? 'çok samimi bir hayıı'lle soıd 
Omer, bu lefenüata ehemım.L - Hangi rcsımdeıı bahse< 

d~t şefi Kerim Akçura tasfiye memuru ,Yet vermiyormll.? gibi .kırık bir sun yavrum. Sözıerinden b'r 
intihap ro·forek keyfiyet. usul en tescil ;sesle: anlamıyorum. 

tasfiye,,ine k.ara.r verilmi::ı ve TU.rk •rı. 

carct Bankası A. $. ista?Wul !}ubesı 

ikinci l\lüıliirü İbrahim Omur ile sene. 

ve ilan olunmuştur. Şirkette alacağı 0 - i - Belki de... dedi. Şim<ii, - Sizden bir fotoğırıf•nızı 

lad. int!zar eylen. Varup bir fener bu-
Dedi, bostancıbaşı; Abdülgani ı 1ım - Havfeylemen yoldaşım, 

Ef d. C h h k' - · ı a · müfti efendi hazretleri dahi 

la.n!arm üçüncü llanda.n IU.baı-en bir ;seni ilk gördüğüm dakikadan itL mL-şlim, unut.tunu mu? Siz de tı 
sene zarfında hera-ün Şirk~t ıu~ezlnde ~haren benim i~in bir yabancı ol. işte şu göğsümde taşıdığım ref 

işte · dı- -bulunan tasfiye memurlarm;ı. r.ıüraca_ ;ma gına inandın nıı Nerim<m? yolladınız. Iri b:r maymun .. 
bun- atıa haklarmı isbat etmeleri lünmu i Bu sesin ahengi ve Ömerin f(ÖZ- Genç adam birdenbire hatır en ı; ev! er ve .ase ı agaıar a Dört kişiyi olduklar~ yerde bı - dadır. 

b;rlikte karanlık ve gen:ş avluya riıkıp 'koğuşa koştu, küçük bir fe_ 
yürüdü. Yolda ..ız durdular. Bos - ner bularak döndü. - !. · · 
tart~başt hase~i ağaya sert sert Hep birden karanlık yerlerden Odunluğun alt başında bir kı -
sordu: ıgeç.iıp kilidli l>ir kapı önünde dur- pırtı oldu. Zülali Efendıııin korıku. 

- Zülali Efendi ".l..cscıcs;ni şev- dular. Bostancıbaş1 kilide an~htar dan yuvalarından uğrayan gözleri 
ketlu padrşahımıza siz mi haber ld d B r h- lA Ab uydurmaya sav~ırken şe~>tdsUı _ ı:şı a ı. u se er şey ıs am ~ 
verdiniz vrılda.~m? d tıah Ef d' Haseki .J Urktü: mm .çeneleri c:arpıyorcfo, Abdül ~ u 'ı en ı: 

Y k ~ · , k 1A gan-i efendinin kolum: dayandı. - Hasan Efendi h;;.:.:re•Jer'. ne-- o aga yo,o.aşım, şev et u 
Kapı açılar açılmaz bo..c;tancıbas1 rC'de bu:lunursuz? Korkman efen -efendim.iz bizi E:rr.eydanına sce - · 

elindeki feneri kal<lırıp ucu bu ,. riirrı b!z dahi buradayuz; diye sesmiyct> nezdine ırc;al buyurmuş idi 
}er. andan Patrona Edil namı ce- cağı görünmiyen l~aranlık odun - lendi. 
mivet başı şaki taleb eyiemiş idi. luğa tuttu. Ara!ıktar: b2ş!a:-mı u- Odunlar üzerinden Z~la1i Efen-

Bostanc:ba~ı ho·11urdandı: zattılar. !ceride bir k:ı:ai. tın:n 0 _ cf nin bac:ı uzandı. Sesi boğuk bo-
- Ya padişanımız bir eşkiya dun yığınİarı üze:·ine kac:tığını ğulk cevab verdi: 

ııan olunur. ;Ierindeıki derin acı genç kad.anı Kaslarını çattı. !~criman onıır 
Ütün Ticaret Türk Limited Esarsmıştı. Bunu belli etmek iste- kes;ne aldırmadı Devam etti· 

:metli başını çevird:, sükunetle - Etrafımı alan erkeklere ~ 
Sirtretı Şerik~ri icevab verdi: - kendimi müdafaa edebilmek 

(İLAN) E - Ç~k müdekkik bir insanmış _ '1ana büyük cesart:"t]er veren 
rn~~z Omer Bey. resim ... Kocamia !ft'har ecleb 

.Malbra. A.s1İ;fe Hu.klik Hakimlltin.. : Omer artık bu <;insi a!ay ve ima- ljm de(!il mi? Ona s~Clık kalfl! 
deın. E'an d'.nliyemiyecck kaü«r asabi _ 'necburoıırrn değil mi? p;jv]c 

Mallııara.nııı Kalivya kö.ninden Emine reşmi~tL Hiç işitmemiş gibi de _ '·ı~ıklı: bövle <>evimli bir koca 
Alkan tarafından, Umıuö1mi.ı1iin Har. r•am etti: Ömf'r için için azab du\·ıJ 
~h köyü~en Ahmed otıu Halıim ~ - Görür görmez ~ık olduğum "Tlf'kt"'hli kız tavn lar! altında 
A.kan aleyhıne a.çılan boşanma. davası. Elaızın .ism!ni duyduğum zaman ne t:ın bır kan•n ruhu taşı~·an 
nm mubaJteme-.s.i netica..inde: !'TIÜthiş bir ümidsızlikle san,-ıldı _ .,.,rının karsıc:ında ezilivordı;. O' 
~üş~~ ha.yıaıtn oe~iil..n~ biT h~lP ~'>-ımı şimdi anlıyor musun Neri _ "'akkı vardı. O ma~un rc>..,.-

başının sözüne uva.r da s:ıdrazam gördüler. Bostancıhaşı gülerek ba- - Al edcnsiz. Bovnumuzu 
efendimizin can <l~~manı, bu den~ ğırdı: kemenıd!ne vereceksiz. 

ıe.ıme-.~ın1 ıntaç ed~n ~ıı.ıe~lı geÇlır.s.z., :ııan? t.-arısma yollama'\{· en hafif tab 
ce11ad llğin mev~uıliyeüne binaen ~ürk k!lllu. ~ - 'fie garib ?evler sövli:yorsu _ t.-abaca b'r iJnı~ek~tien ba~ka 

nu medenisinin ı:a ve 138 cı maddıelerı :~uz Ömer Bey! M._,:-ak!ı b:r roman "'" deeildl. Kısılan bir c:esle 
temin mue!b'ınee tara.narın boş;uıma.larına ve : linled:ğime inanıyo:-un"'. .ı;.:;ini müdafaa etımek i<ıtf'tli: 

hii.<J'sede ka.bahaUıl olduıru ta.h.:ı.~~uk t>. a - Roman değıl hakikat ... Ne _ - O resim sana yollanmaıt"' 
lü müfsid ilbr adar.lı ifüık mı et - - Havfeylemen ef.end', cenabı _ Se:vihislam bağıra bağıra 
t;rirıer: nızı it1aka geldik! etti: 

- !... - !... - Val1al:t ve tali.ah efer,di karm-
Biıikaç adım .iaha yüriicliiler. Bu .. - k . daşım; makınız fermanı vardır. 
f ıı. 1 • · f _.. ·- k 1. .. Karartı daha f?e• ılerc aç vordu. sc- rr ~evıııs Cl'Tl'l r· ı'nrıı ur eo{ ur- . - . . ·· · (Arkas ) 

k{'ll{ sokuldu. haseki ağanın kula _ 1 Bootanc·;başı ıç~rıye gırıp fcnerı ı vıu-
ğır.a fı~ldad•: 

- Baka benim o;;1ıım; cenabı - fstan bul e 1 ektrİk tramvay ve tüne} 
rıız ccemiveh nezdinden rıi ge- ' d 
liir<:üz işletme~eri umum müd:·rlüğün en: 

Haseki ağa b:ı~mı eğdi; ı _ Muhammen beddt 3525 fü-a tutan ve Be;kt.a5 deposu kum anıbaruıa 
- Beli, efendi bul-;a. tesrm edileeek olan ·soo :M3. Sultan çil'U'ğ! -wya muadili kum paı:aıhk usu_ 
- Cemiyetleri kesre~ 1 ti mü dür J:He satın alınacaktır. 

o.?tlum? 2 - Paz:ırhk 25.5.9-1'? P-.ız1rtcsı giinü saat 10 da !\fetro hanının 5 lnrj kıı. 
- Üsküdardaki orduyu hüma - tınd.a~:ıi 41.o:nJ_.,.yon oa:ısmd:ı ya.,tk\ealdır. 

vun 'kaffeten iltiha:-: evlcd: su~ ta 3 _ Mm1lLkka.~ t.emin:ıt 271 lin 88 kllTU<itur 

;ım. Yeniçeri efend.si d~hi anlar'a 4 _ fste:kllflerin kanuni v~:ı.ahırı ve muıvakkaıt lf.emforıat.Ian Ue Uan ecUleıı 
olup; acadı; defterda.-; ·ycn'ceri ağa gün ve saatte kom!syon.ia lılzll' bu1un~alan 15543) 
sı ve ı::eyıbis1am tlab; r.asbeylediler 

- Kendü aralaı"!ndo. mı intihab 
eylediler? Devlet 03miryolları lşletm :ı U. M. de 

- Beli efendı, kendü meyane • 
:\Iuh:unmen bedeli r 5-tOOJ lira. oı.rn muhtelif oeb'ad ve•evsafta 1500 Kg. pi • ]erinde! 

rinç kal·nak teli (5.6.1942J Cunı.ı günü s:ıftt (15,30) on beş buçukta Haydar. 
Şeyıh is lam titrek tltrek sordu: pa.şad.ı. Gar bina.sı dahirtııdekı kom15yon ta.rafıınd:an kapalı zarf u.,ulll~ sııtm a. 
- Ya, şeyhislam nashcykdikJc_ 

r:ni daıhi sövler idiniz? lına.caktrr. 
_ Beli, Medinf> kacfJS! Mustafo Bo işe girmek i.ıtteyenlerin (,10.Sl llıal:rk mll'V31ıi:ııat teminat, k.ınuırun tayin 

Efendi müftiyülenam ve şcyhislam ettiği vesiık.ahl'la. tekliOerlıü muhtevi zarflarını aynl gun saa.ı. (14,30) on 
olmuştur efendi hazret1eri, ılöt-t at.uza ka.da.r komisyon Teislliine 'V~rmcleri li.zundır. 

___ __..._,.ıı..c· ~ _ i" ,ıc_..ı.c.ı.n...~ıı----»!'L.!i~ald utname.ler komis)·ollıdan parıısu olarak daj'ıtılma.ktaclır. 15622) 

~en Jr()()lLllm; 142 el madde a.hl!Ul.mına. : ak....+ k lf b - · · · ·· 
l 

... , :-: <a a a ana senın ı.c:mını sov. vavrum. 
göre bir sene müddetle ev enme .... en •• d-ğ· d · · 1 - · 1 
memn.ulyetine, gösterilen adrcstıı bu : e 1 ı zaman eıı 0 acagımı san -- - Bana de.ğil mi? Ya kime 
Jıma.mamıısı yüzünden davetiye ve gıyab rnı:ştırn. 'anmıştı efendim? 

:.· - Halbuki; erkek ve koca gu _ Ates sacan ıMzleri Örnerin karan 'kendisine ilanen tebll~ eclilmlş "'"' 
:rurunuz bundan memnun olacc1'k- ""Üne di.ldlmış' , ona rr.e"·dan ol< olJln M. :ıı.lt>yhin gıyalnnd.ı. . .,1 11/ _,.,:< L... • J 

:t. ı ! _ \ll(}rdu. r~hhıdle kara.r nrilmiş olnnkl<ı. bu ka.. -
ra.r ale~'hlne Mr a.y :ıarfınd~ tem~·iı : - AS1k kalbim ancak derin bir - fü~vme<iiğim ve crörmek 
yo'una mracaat hlkkını h:uz old1ığn. 

a.ltsi hkdird~ kı.t'il~şece~i tel>lil;- mak:ı. 

mın:ı kaim olmak üzere ilin olonur. 

~'.~mi~siz;ik duy?u- ~unun yanında ediğim karıma... 0 

: )teki .~.sler ~K o.~uştu. • . - Cok nazık bir ~ekjlde ... 
! _Katı ve tela~l.ı cu?'lleler. ~-astı~ _ S;zin kaba uu1duj?'unuz 0 ti 
:~ır top çabuklugıle bmı!den otekı •• 1 hareket bence bilakis nanıtı 

ZAYİ - İstanbul Emniyet M:üdürliı. :.,e zıplıyordu. ,_. "d' 
: 0 -h ld ~- h" b" ... arane ı ı. 
: - a e Vt:n. !ç ır zaman - b "'k d' kC ğiinün 6 ıncı şubesinden almtş o'\du~uro 

2402 s!cil No. lu şoför ehliyctn.ımi"tni 

:za.yI e'tbn. Yenlsi alına.ea.ktır. Eskisinin 
billtmü yoktur. 

2402 sicil ~o. lu şoför 

:mJohiitin Ö\·en 

(TIYATROLAB) 
Meşhur ılliziyonist profesör 

ZATl SUNGUR \ 
Beyoğlunda .. SES, sinema ve tiyat. 
rosunda her akşam yeru numarala.. 
rından müteşekkil zengin progra -

mına devam edecektir. 

: ize aşık olmadım ömn Bey. .~crımanın sa rı y tu en ı, 
! Nerimanın bu sözlerinde acı bir lını tutamadan bagırdı: .. 
: ·~:n gizli idL - Namuskaran ... m1? Oyle bl 
E -·Niçin böyle söylüyorsun Ne. vağı bir hareketi namusluca bıl 
: -=man? . 1uvorsunuz ha? 
~ - Çünkü hiç yatısmıyan ve a- - Sevmediğim bir 'kad•na ~a 
: -alrruyan bir kin ve öfke ile res- bQyle yapmak mecburiyetti' 
~ "'linizi seyretmeıkteyım. idim. Onunla aram!zda hic bi" 
~ Madal:vunu iki parmağının ara. kınlık olmadı~ını ve olamıyar 
hnda tutuyordu. Parlak taslar kız. nı açıkca hatta kabaca sövlerl' 
a ~·n bir nemir gibi ellerini yakı - ~ürüst bir insana yakışan bit 
E-rordu. Ömer bu gizli hıırS1 ve hicl diş yolu jdi. 
=r1eti anlamadan karısına baktı ve (Arkası var) 

'-.. __ ••• ..---.--..--- ...... -·-................. .,#1 
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Harkof ve Kerç 
n1uharebeleri 

şiddetle devam 

Lond:ra 19 (A.A.) - Prınz Eugen 
kru, nzörüne knr.şı yapılan hava 
hiıcumu hıı.kk nr.Ia taze haberler 
n ınmıştır. Gem.ıyc kat'ı surette 
iki torpil ve muhtemel olarak da 
bn- üçün ü torpıı isabet ettiril. 
mi lir. 

Alınanların 29 İngil z tavy, rcs: 
dü:;ürdükled hakkmdak. <ldialnI"! 
hucu un müe ır o'dugunu i:-bat 
('' 

1 s(lizlerin 
fil u ku~andanı 

deği ti,.ildi 
A) 

lif y karşı yeni bir 
serum bulu , du 

SON POSTA 

** 
İngiliz tayyarelerinili 

Prens Ojene 
hücumları 

Macar"mnın en güzel kadınlarını görmek. Vı:ırananın en ç ldırt CJ 

balelerini scytctmek ıstiyonıanız> 
A 

Bu Perşembe akşamı LALE ye koşunuz 

UARYETE YILDIZLARI 

TEHLiK iME 
Clız l ve fc, k ı~ de f lmını ta ım 

h yec n nl v'l d ve b ;>uk b"r al:lka e 

s rd·T. B Rolde: ANTO 

Yeri r z.i evvelden a 

AP 
umi 

he-



o :)ayta 

1 Askeri vaziyet __ ı 
(BaJtarafı 1 inci sayfada) inkışaf gösterebılmesi, yani Har. 

. :SUN POSTA 

Kıyasıya para 
harcı yanlar kı Azak denız.ıle Karadenıze da. kofu ele geçird:kten ve şarka doğ. 

ya ı olması dolayısıle hc·hwıg· r.u A man cephesinı teshit dtikten 
bır ~ekilde kuşatılması imkanı aa sonra bu taarruzun Dinyepe.pet- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
bul nma) an çok knvvettı Sovyet rovsk .. Prekop wnuani ı::.tıkame- ü~~rmden fevkalade vergiler ala -
m _afaa mevziini 8 Mayısta baş. tinde devam ettirilerek hem bu bıfır. 1 latırladığıma göre, geçen 
ladıkları bir yarma taa111.4z: ıe or- hattın doğusundaki Alman \ e Büyük Haıib esnaıırnda da böyle 
ta kısmından yaran ve 1ı'May.st<t müttcf:k kuvvetlerinin ger1lerinı 'ı tedbirler alınmı~ı. Eskiden 1 O bfo 
Sovyet kuv:vet erini ağır kayıb~a- kesmek, hem de Prekop bcrzahmı lira kazanan bir tüccar bugün harb 
ra ugrntmak suretile iLk mu\ af. tıkamak g.bi çifte bir maksadın halinden istifade ederek SOO hin 
fa'kıvet merhales"ni elde eden Al- temin ve ıstıhsalıne çalışmas, pek l lira _ka~anırsa, dbetteki :,.bu normal 
man Generali Fon Manştavnın kcı. o kadar varid görülemt:mekte:dir değ"1dır. 
mutasın<iaki Alman _ Rumen kuv- ve buna göre de bu taarruzlara BugüN'kü fazla sarfiyatın ve kı • 
vetleri !bundan sonra fa Sovye~ dere;eler.nin çok üstünde kıy.met-! ya~ıya para harcayışın önüne geç • 
kuwet1erini Ke:rç boğazı ve Ker" ler ızafc ed"lmesi pek doğru r.d. mek için de, birinci ihtiyaç madde. 
kasabası istikametlerinde duı. dcdilmemektedir. Bununla bf:ra-J ler:ni vesikaya raptetmek lazımdır. 
maksızm takibe devam etm"şler. ber, bu Sovyet taarruzlarına yai. Bu surtle, paraaı olanın, olmıyana 
ş ddetli muharebeler'le Sovyet nız bir bakımdan ehemnıiyet ııs. nazaran imd~yazlı bir hal almasının 

ile sabah, 6ğle ve akşam 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman di,Ierinizi fırçalayınız. 

kıt'alarının yer yer ıgö.:;termeğe fesi doğru görülmektedır, ki o da da önü ne gf"Çmit olu:uz.ı• 
çalı.şt:.k1an muann"dane mulkave. bu taarru~ann, bütün kış ağır e Dr. Kadri Raıid Andayın 
m ... tınri kırarak bütün Kere ya. şarıtlar içınde durmaksızın yap. l 'k. l .. 

'" ~ t kl h k 1 · · d ı rr erı. 
~ rımadasını ve bu arada 16 1fa vıs. ı an are et er netıcesın e yo-

J rulmuş oldukları zannohınan Sov. c<- Avrupada birçok rejimler 

!~m~r; iki~~ ~u~::;;~~~~et ~!~~ ~t q ku;ve.~~rinin ye~iden haıt:ı ;~1~re~~i;a;;;i:rr:,l:~:~;!v~z~~~t 1 
ha es•ne ulnamı.,lardır. Gcnlşligvi Y' e uyu ~e taarruz. ara ,gir:şe . 

........... "ıl cek kadar zinde ve ar".wlu bir hı>L rat ve müsavat üzerine müess~dir, 
ancak sekiz kilometreden ibaret de olduklarını ve Almanların 19.t~ kazançlarda da bir had tayin edil. 
olan Kt'rç boğazını da 'kontrolları deki birinci büyük taarruz ham. memiştir. Fakat, bugün Avrupanın 
a1tına almış'lardır. lesinden sonra ikinci büyül~ taar. demokrat memleketlerinde de ka-

Kerıç yarımadası, Kerç b:.ızahı. ruz hamlesinin onlar tarafından zançları tahdid hususunda bi:rçok 
nın doğusunda takriben 75 :80 ki- yap.Idığını meydana çıkarmış ol. ıtedbirler alınmaktadır. Biz de bu 
lometre uzunluğunda ve vasati 40 masıdır. usullerden istifade ederek, b"thassa 
~ lometre .gen:şliğinde bır araz· Sovyetlcrin, bu taarr;.ız fa li. bundan hükumet bütçesini ist fade 
parçasıdır. Alman - Rumen kıt'a- yctler le birlikte Almanlarla mı.it- ettirmek gayesini gütmeliyiz. Ka -
ları, hasımlarının mukavemetleri- tefiklerinin muharebe hatları ge. zançları yalnız ~icaret sahasında 
nı kımıakla beraber yeniden ya . rilerindeki sahalara ~eç:reb 'ld "k. değil. niSbeti yüksek olan bütün sa 
ğan yağmurların çamur ve batak leri oldukça iyi techiz ed!lm;s fe. halarda tahdid faydalı olur kanaa. 
haline .getirdiği yolların ve arazi. dai gruplarile sıkı bir ~ete faali- 1tindevim. Yük8ek irnd sahihlerin -
nin aSkeri hare'kata iras t>ylediğı yetine de g"ırişmiş bulıırı.malaT~ den de, &azan.çlarının mahdud bir 
gıiçlüıldlcri de ikıtiham eylemek onların, Sovyet ordusunun yorul. miktarını . kendilerine. bı.raktıktan 
suretile lbu 80 kilometreyi dört muş olması şöyle dursun. şümunii ı son ra , gen kalanı n ı hır nJgbet da. 
günde lkatey'lemfş olduklarımı ,gö. bir p13nm icab ettircliğ! bütün hilinde hükumet bütç~~iqin fay~8: -
re günde üstüste yirmi kilometre hareketleri yapabilecek bir kudret !anması yolunda tahoıd etmelıyız. 
olmak üzere iyi bir yürüyüş yaP- ve kabiliyette olduğuna tom b;r Keza yüksek mirasları da yüksek 
mışl:ar, demektir. şekilde itirnad et'tilk1erinin ayrı vergilere tabi tutmalıyız. 

Kafikas dağlarının cenub des- bir delilidir. Ancak, Alman kıt'a- Kıyasıya para harcıyanlar bah -
yanlarmdaki ilk petrol havzasına larile müttefik kıt'alar, cepheleri ain.e gelince, fazla para kazananlar 
da ayak basmak suretile Kailkas. cmündelki Sovyet taarruz1armı eziyet c;ekmek9izİn lüks yapabili -
yaya nisbeten daha kolay bir şe- kııımakta oldukları sırada cephe- yor. Onlarla temasta bulunan orta 
~ilde nüfuz edebi.lınclc imkanın: leri gerisine sızmış olan bu çetec!. ha'lliler de, göreneğe uymak için. 
verdiğinden dolayı askeri ve bil- leri de yer yer imha etmekte Ye sıkıntıya düşüyor. Bunu önlemek L 
yük bir demir ve kömür madeninı bu sı,ıretle Sovyet planıinn ~m.i_d çin bence en güzel çare şudur: 
ihtiva etmesi hasebile d~ ikt·sad: bağladığı en esash hareketlerı hu- Hatırladığıma göre 1 5. 20 sene 
önemi malum olan Kerç yatıma- kümsüz ve tesirsiz bir hale getir. e"'\.-vel Bulgar kralı halkı yerlr malı 
dası dahilinde icra edi1miş olan bu mekte olduklarını bildinnektedir- giymeğe te~vik maksadile kendine 
hareket, i!k bakışta Alman baş. ler.. . .. .. .. • 

1 
ka~ yerli kuma~an bir elbise yap 

komutanlığının Mareşal Thnoçen- Şımdı, bulun bu mulfilrnza.ar. tırmış ve hafkın huzuruna böyle ç•k 
konun büyük miktarda olduı:ru dan sonra şu suali so~a!: yeriıı .. 

1

1 mıtııtı. Bunu generall~r. yüksok ta. 
,qöJ!lenen iıhtiyaıt kuvvetlerinden dev olacaktır: Baz.ı kısımı arızalara bakaya mensu'b diğer kimseler ta _ 
~üm'kün mertebe fazlaca bir kıs- ragmen Sovyet cephesınde baha- 'kih "fk d' B d de yüksek ta. 
m nı bu tarafa celbederek Dnncc rın artık tam manasile gelm ş ol. b k etm~. r ı: . .. 'Z e ınıfa men!llrh 
Ye Don hav:zalarma kaıışı başla- duğu bugünlerde görülen zahiri la ·a,. go~ıle 1gC:ıTlunbe:rab•r böyle b ' r 

· h l · ak ·· l · · d h o an ar a e er e ma:sı art~ gün meselhe:ı l almıne mk a~zar~ıı...y . ın tmgun,:tr ıç:nd :· ,her- istikamet takih edebilirler. Kibar 
~elmiş olduğu zannı ası o uş csın tcuımın e e-1\. :e o. ugu a. 

1 
d 

1 
b d me 

b 1 büyu'"k Alman taarr ızunu kiki şeklini alacak mıdır 1942 ha. bayan'lar ara arın 8 an aşı a . -
U unan ' l" b" b 1 a ·pek çorap yerme 

bir dereceye kadar kolaylaştınna- rekat inisyatıfi gene ALman baş . ~e ~ r a ~ 1 k . 
1 

· 
ı istihdaf eden bir gösteriş ve komutanhğının eline geç c k mi- ıp} k ~o.rap g yere . gıtse er, mem

0
j 

faşıangıç hareketi gibi telakki e. di.r ve Anglo.Saksonlar bu ihti .. 

1

1e'k.et ıçın hayırlı bır modaya Y 
dılmiş ve muvaffak ta olduğ_u~a mali önliyebilmek için nava han:- açmış olurl~r. . . . . 
göre Ahnan ve müttefiJder.nın 'ketlerine ve malzeme yardımları. Bu tedbırlen. bu bahıste ımalı 
beklenen büyük hareketlerinin ~u na zami:meten Avrupa gnrbm~.a 1 fikir etmi~ o~~~mak~~ beraber, '!'V.· 
gösteriş ve başlangıç hareketıni ikinci bır cephe açmak teşehbu- rupada gordu~um _ııumunelere ıst • 
tikıbde pek fazla gecik:miyeceği sünde bulunabilecekler midir? nad ederek eöyledım . ıı 
taıh.rmn olunmuştu. Bu sualin ilk fıkralarına \"l?r"le. G. O. 

Esasen 1941 sonbahan rıihayet- .cdk cevabların neler olabileceği --o---

Nakliyat tacirleri 
Ankaraya çağırıldı 

lerinde de Alman başıkomutanlığı herkesçe malumdur ve böyle ola. 
dlu suretle hareket etmış, evvela cağının en kuvvetli del~lı son 
Kerç yarımadasını işgal ettirerek Kerç 'harekctid!.r: Kanaiları da. 
Kerç 'boğazına hakim olduktan yalı, çok dar ve çok müstahkem 
snnra Fon Klayst zırhlı ordusunu bir cepheye karşı yapılan vr-: as. Ticaret Vekaleti, yurdun muhte.. 
Don nehrinin mansabındakı Ros- 'keri hareketlerin en çetini olan lif yeı'lerinde, yerli istihsal madde 
tof şehrine taa!U"UZ ettimtlş ve 22 blr yarma hareketinde Alman ve lerinin eat~ları n ı yapan tüccarlar -
ikincitcşrin tarihinde de ~hri ele Rumen kıt'aları ve büyük Alman dan müteşekkil birer heyet teşkil 
geçitmi.Şt.i. sevk ve idaresi 1942 de de üstün ed iterek Ank.araya gönderilmesini 

Son on günlük haberlerın ma. olduklarını is'bat etm"şlerdir ve bu bildiT1lli;ti. Bu husu9ıta Vilayete gön 
tı vetleri arasında gizlenmiş ol. en çetin hareketi başarabilen fı.. derilen lb'r telgrafta ilk ~larak na~
<luk1arına şüphe caiz olmayan ge. millerin açık ve engin sahralar- liyat tüccarları davet edılmc.k.ted ır. 
nı-ş !hava paylarının bizi ehemmi. daki aSkeri hareketlerde daha ko..f BUından sonra dj,ğer mahsullerın sa.. 
~·e111i sürprizlerle karşılaştırması !aylıkla üstünlülde.r elde edecek- utlarını yapan tüccarlar grup grup 
tıenuz ihtimal haricine çıkmış ol- leri .kuvvetle tabının ediiır. Eğer, kendi aralarında mümessiller aec;e
rnamakla beraber olaylların llk Alımanların bugün Mareşal Timo- rek V ekaletle temas etmek üzere 
tahminimizi tamarnile teyid et. çenloonun gene münferid mahi- An"karaya göndereceklerdir. 
memış gibi göıiindüğı.inü söyle- yetli olduğu görülen taarruzlarını 
mele :zarureti vardır. Mesela, 12 sadece püskürtmekle iktifa ettik. h d 

Meşhur bir clld mütehassısı

n ın şayan ı hayret keşfi olan ve 
cBIOCEL> tabir edllen kıymetli ve 
gençleştirici clld unsuru şimdi 

(pembe renkteki) Tokalon kremi
nin terkibinde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmazdan evvel su
tunüz ve her sabah daha gen~ 

uyanınız. Gunduzlerl de beyaz 
renkte (yağsızı Tokalon kremini 
kullanınız. Clldl beyazlatır. taze
lqtlrlr ve kadife glbt yumuşatır. 

Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü 
maarife bağlanıyor 

Arlkara, 18 (Hususi) - M~v<:ud 
spor teşkHatını 'Şü\mullendınnek 
ve bu teşlulatı daha 31.kı bir kon
trola tiııbi tutmak maksadile Be
den terbiyesi Genel D~rektörlüğü 
tedk1lfııtının Maarife bağ1anması 
?çın tetkikler yapılmaktadır. 

--oı---

Sovyetlerin Londra 
elçisi daha geniş 
yardım istiyor 

Londra, 18 (A.A.) Dün 
Bri:ghtıonda y~ılan bir top!antı
da Ma?Ski'nin bir mektubu okun
muştur. Sovyet sefiri bu mektu
bunda şöyıle demektedir: 

Mücadele. Hitler Almanyas!n: 
kat'i surette mağlub edebilmek 
için mem'leketleri:mz. tarafmdan 
9ar'fecfilen gayretlerin çok daha 
geniş bir ölçüde_ arttırılması~a l~
zum gö.5teren bır safhaya gınnış. 
tir. Bu maksadla memle)tetlnimi
zin mümkün olduğu kadar sıkı 
bir iŞbirliği yapması lazımdır. 

Mayıstan sonra Almanlarla müt. lerine şahid olunuyorsa bunun ba- Taksiler şe İr ışına 
tefi:klerinin Don ve Doneçe karşı Zl hazullık sebebl~r~ne zamın:cten işlemiyecek mi? Unları kesilen 
beklenen taarruzlan yerine Mare- Sovyet kuvvetlennı daha zıyade l hk 
şal Timoçenkonun büyükçe lbir ağın içine çekmek arzusundan i. A lakadarlar taksilerin vapur, fırıncı ar ma emeye 
Sovyet kuvvetini Harkofun şa~ leri geldığfoe de hükmolunabilir. tren ve otobüs ~yen yerlere sefer veriliyor 
nmrtakasmdan harekete ~eçirdiği İngilizrerin de, baŞka müliıhazala. yapalarının menedilmesi etrafında 
,.e bu 'kuvvetin Harkofun 40 kilo- rm tesiri altında Sovyetlere hava tetkmderde !bulunmaktad ırla r . Bu Muhtelif ce.zalara rağmen aykırı 
metre kadar şarkında Doneç ne-11- ve malzeme yardımından başka takdirde taksiler yalnız ~ehir .için _ harek~tlerinde d evam etmeleri ü • 
f' ni mürur ettikten sonra Harilmf bLr yardımda bulunacaklarına dair deki eeyrii9efer iıhtİyacına cevab ve. zerine unları kesilen fırıncıların 
şar1kındaki ılk Alınan müdafa_a hiçbir . emare görüln:emektedir. rehilecekleklerdir. unları c" vardaki diğer fırı~lara ve. 
hatlarını 70:80 kieometr~lL'k bır Onun içın ve Sovyetlerın son kud. r:ı1mişti . Vilayet dün kaymakamlık-
cePbe üzerinde zaptedeıek Alman retlerilıe dövüşe<:ekleri muhakkak İara gönderdiği bir emirde fazla un 
kuvvet1erini 12 kılometre kadar bulunmakla beraber, şaıık cephe- Beyoğlu Üçüncü Noterliğine: verilen fırıncıların behemehal satış 
daha gcrilerdSki ıkinci müaafa:ı sinde yakan günlerde vukLıbula. Tararmıa teblit edilen 4/S/942 tarih şubeleri açmalarının teminini bit • 
hatlarına çekilmek zorunda bırcı.k- cak olan hadiselerin Alman uıi~ ve l.%1/1G2 numaralı istifaname ile u. dirmiştir. 
tıgı ,görülmüştür. Kezalik, Sovyet. vatifinin icabları dahil'nd<> in'kı. mumi vekilctimdcn muka.ides askerlik Ay'kırı ~areketleri yüzünden un· 
lenn bu müddet zarfında cepl•cle. af edeceğine daha fa~la ihıtimal \Ufes\nl ifa ne meşgul bulunması do. ları kesilen fırıncılar da milli ko -
r nin şimal batı mıntakasile cıı "ermekıt.eyiz.. K. D. aus~e ~ifa -etmş ,.e tarAhmdan da runma kanunu hükümlerine göre 
Ş mal mınta!kasında da bazı taar- ~fası kabul eclitmlş olan Halım Sa • mankemeye verilmi ]erdir. 

ı ı t i Fırınları"' rok sıkı bir ~eki1de ıruzi faaliyetlerde bulunmll.5 ol. a te müdürlüğü yeniden dullah Ayaşlıesenm işbu istifa keyf ye • .... 
dı.dklarını ajanslar bıldirmıslcrdir. memur a lacak "!l:diım olmak ve ana .. öre y'!Utlış bir müraka!besİ1ne eı1hemmiyetlf. de,·.am 
Vakıa, Sovyet kıt'alannm Harkof ınııa.meteye meydan verilmemek ü7.ere olunacak ve bu en mühim gıda mad 
ônıindeki ikinci A1man müdafaa Bölge iaşe müdü·lüğü 4 üncü ort nüshadıan ibaret olan ılŞbu ihbar. desinde herhangi bir suiistimali- tes-

Milli Müdafaa 
Veka leli nden : 

Aslıeri liselere, Konr:ı askeri orta okuluna ve gedikli baurlama ori& 
okulla.rına talebe alıuı.vor. 

1 - I.Eylôl.9-12 de ba.şlayac.:Uc yeni ders delTesi fçin Konyada Kuleli, 
A.qehlrde Maltepe ve Bursa askeci li&eJıerüe Konya asken ora •ııunun 
ve Ka)"9erf cedikU erbaş h~ırlamı orta olrulımun ber uç sınıfına, Merıi • 
fon ~ikli okulunun birinci. ikinci, üçiiDeu suııflarma, Kırıkkale aan'ai 
okulu ve Ankara mu.sik~ gedikli okulunwı yalnız birinci sınıflarına m:ı:ırlr 

liselerinden, maarif o.1.a okullarından ve ilk okvl meııunlarınd:ın talebe 
aJınaca.kta, 

2 - Alınacak bW:benııı Tıirk U'kından olması, sıhhi muayenede satL·un 
çllııması. ve ls!~U adedi lbtlyaçtan fazla olduğu takdird1l yapılacak seçme 
sınavnıda hzanm:lsı "Şarttır. 

3 - Tahııili t.erlQtdenler, her ne sebeble olursa olswı yaşını bıuiıtmıiş 

veya küçültmüş olanla!', bulonıhıkları okulların son sın vlarında sınıfta 

veya bütünlemeye kalmı olanlar. yaşları , boyları ve :ı.tırlıkl.ırı aneri lilt'. 
ter taUma.tırıdaki hadlere UYgun olmıyanlıar hht•I olunr•uzlar. Yalnu gr. 
d'kll erba$ haıırla.ına ~ okullarına bir Ua üç sene t.ah!t!ll terket.m.lıs olan. 
lar alınab\Jlr. 

4 - Bu şa.rU:&.rı taşıyan isteklilerin bulund11Ila.rı yerlerin ask«llk şube. 
lerinden d lirr bydl kabul şartlarını öcrenmele11 ve okullarca. ls'ektiler 
haJdmıda yapalmak'ı.ı olau tahkikat neticef.erinlın seeme sınavb.rın.& ka.dıu 

tamamla.o.arak iste"'Ua:ın bu amavlıra cireblbnelerlnl temin lçla 15.'Ma. 
y•.942 dom ft!bartın birer dile~e Ue ve ıaçılı ikamet aılre91erlni •e nüfusa 
b:rldlı bulundu.kl~ı t :rerlm-I dile'<çele-.-lnıte röstt>rmek üzer• derhal rlnndı 
\9t.edilderı t.Gtul n•.!dünükıerlne mürac-aa.t 4"trnelert Ye maant okallarmcb 

suu.r &'C91DC ınnavlan bittikten sonra ela dlier kaycll ııtaoul Utadtannı ha. 
ır:uh~ werlik şubcl4"rf yelu ile en I'~ U.Atustoe.912 ta.rlhlae kadıU' 

•uı müilurıiik.lnıne göndermeleri lli.n ol1111ur. • 3267. 55380 

KIMY AGER BAY AN ARANIYOR. 
btantiuil"d& ealıtmMl iberfl tuvateı tevazıma.tı imalitmı h a.kklle bilen 

<'fiibell bir KiMY ı\GER B,\ Y !'llA'a lhti1a.e var.iır. istrymlerin teralll 
~ üzef'e d lplom& V'" •esiaalari&e bfr".tkte Beyotliln4a Ata Camisinde 
°" .... t lnda Poro,. ApartamaaJ '.? mamaralı tiainaind~ C A N'a Maı. 

\. 14 ne 17 al'llbmda müracaatıan. 

Türkiye Cürnhuriyeti 

ZiRAA T BANKASJ 
&mralat tarihi: ıaaa 

100.000.000 Türk Lirası 
9abe n aJaa9 adedi: US 

llnl n ticari laer neri banka maamelelel't 

t-At'<A BıHiK l ınENLEt<E 28.tsJO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOtt 

~ 8en'ıMM"1'9 ~ W tbMrpw IManaf ~ -
• 11 ı,irua bahuuma.,. ...... ' üıa oeldleoell k_.a ile ...,.._. 
~ sin UU'amln d&tıl&Jaoak&u. 

4 Aded 1 000 Lirabk 4,000 LU. 
4 • 500 • 2,000 • 
4 ,. 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 ıa 50 • 5,000 • 
120 » 40 • 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 ~ 

Dlkbiz Baablarmdakl ...,a1ar Mr een• itinde il UnUa ...aa 
aı.mı1enlen lkn•e tıklıil talullrde " M ıuıa.u. ttrlleeek&lr. 

&ıar'alar 11enede 4 defa, 11 il•"· 11 B ul.raa. 11 a,1*1. il BiriDd 
kinun tarıhll"rlnde co:&ilt"Hll&il 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Ankarada mukim bay Refik Ha. 
m d Tulıga 24 5 940 tarihinde San 
dığ•mıza b ıraktığı para içın verilen 
5 j 15 2 numaralı bonoyu .kaybetti -
ğini söylemiştir. Yenisi verileceğin. 
d~n esk"sin"n hükmü olmıyacnğı i.. 
lan oiunur. 

ve 

Belsoğukluğu 
u tutulmamak içla 

EN h1 b.AC: 

Protejindir. 

,.DERMOJEN hattım henüz zaptedemem's ol- Va'kıf hanının 2 nci katına yerleşe. namelerden bir nüshasının ist3nbul Ta. bit edilenler derhal cezaland•rıla .. 
duk1arına ve Almanların, gerek Tek faaliyete ıgeçmiştir. Yeni kad - nu :i\l üdürlütüne ve bir nii haıımm da caklardır. 
bu 'hatıta karşı olan, 14ereks<> d. ğcr ronU'n tamanllanması İçin diin yük. neşir V I" lli.n edlbnek u:ıere Son Po~ta ............................................ ........ ZAYİ - Emlnonu şube inden almak.. 
mıntakalarda.ki bütün bu Sovyet sek mekteb mezunları arasında bir r;attt-eslne teblltlnt. bir nüshasuım ta. Son Posta Matbaası: ta oldutum askeri 2'706 numaralı maaş 

Y A.~IK, ÇATLAK, EKZEMA ve 
CiLD YARALARINA revkalüe- 111 
rellr. Dttinln tazelenmetılne v• taarruzlarını püsklırttü:ı:ierın; res miisabaka imt:han ı açılmıştır. im - ıa.fana ıb.dleelnl, diferinin Matrenime cmdaıumı ıayl ~ttlJn. y nlslıu çl).a.ra. 

teblıgwlerınde bilclirdın<lerinc t"hana 37 kip girdıiftir. Yakında alda.nmıaetnı -dilerim. ctlaad .._ cat-ıan <tılkllılnla bllkmil J'Otff.ar. 
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