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BAŞllUBA.a&tat CUMA 
Ahmet Emin Y AL~"AN ıa 

Wataalwl-
c.f&JcıC!u. Kolla Jl'maıt HAzlRAN 

8cıkaCt : 30 - ıı 

1841 7r'ıl : 2 - Sayt: ô0'1 
l'elef. U tN - 'his· VATAN ı.t. 

Andre Mauraı ı 

Saadet • • 
ıçın 

Çeviren : 
Rezzan A. ı. YALMAll 

Yakında neşre ba~lıyonız 

Hususi okullarda ır~le~----B. Rooseveltle 
çalışanlara yapılacak Sovyetlır kar· Molotof 2 nci 

Pahalılık zammı şılıktı yardım cephe kurma: 
paktı imzaladı ya kararverdı 

1 Maarif VeKaleti, bu hususta kanun Müzakerelerd,. Moıoıoı. Amerikan I d devlet adamları ile ~ 

layihası h~~~,~~~~.~X~ .... ~~.~ .. ~.Y.~~ Ubl h=ı~ı°ı::u:a görüşme!e r yaph 
Ankara, 11 (Telefonla) - :Maa 1 maaş ve UcreUerde yapılan zamlar R [t M [ t { 

?if Vekt.letinin aldıfı bir kararla lukları dikkate ahnarak zam yapı - gibi vergilerden istisna edilmesi hu- • ~ OOSeve - 0 0 0 
huauaı TUrk. azıık ve yabancı ması zarurı ,.e yerinde görüımuş- susunııa bir kanun hazırlanması lngiliz ve So~tlw görüşmesinde A l. 
okullarında çal14an idarecilerle öğ· d dU•"nülmektedlr. .. 1 - lnJIHere ,.e Amerlkaya eh.il bir sey abat yapan Molotof Stallnle beraber 

1 tUr. Diğer taraftan bu zamların a 'i" G h // 

Bar1şçı 
rılümözün 
icapları 

l'etmenıerın ve diğer müstahdeme- bir tOt"aflı sulhu - - , King, !. Mars a 

kubur etmemeği ıM i ili şef, bakım ve v,. .... ~;~~~:.:) 1 

,... ____ ~ ______ ......,. 

Almanların, bize 
giiz milyonluk silah 
vermekrinin manası 

nedir? 
Yazan : Alamet Emln YALMAı~ 

A lmanların bize yilz milyon· 

luk h an> ·malzeınesl verme
leri şurada burıda münakaplarıa 

' ' hat ra geleb -Yol açtı. Şu suaJler 1 

1. i Almanlar 
•yor: Harp malzemea. bir 

... , ..ı· • ., "''"o 

Almanlar Sh 'Utopola hlicumlannı ŞlddetlendirdUer. Sh·astopol ,ark ı·ep
heıılnln Tobratudur. Burün hem Tobruıta hem l'fü·aKtopola )llh\"er taar
ruau b&flamıt bulunuyor. Bakalım hangı .. ı daha ~lddf't le dayanacak, JOk

ııa ikisi de \"&Zifelerlnl &Onuna kadar yapacaklar mı! 

için bu kadar kıymetlı oldutu .. 
&ırada nasıl oluyor da bunun mu
himee bi.r miktarını Türkıyeye 
Vermeği göce alıyorlar? Acaba 11 
~a Türkleri kendi arkalarında.n =~~=============~~=~=~===~~= 
harbe surükleyeblhnek •ibi bar 11 
ürnıtıeri mi var? Almanların bu A s k e r ıA D u r u m 
Yolda bir harekette bulunmaları, 

demokrasi memleketleri arasında --~----------------------;;;;;;.;~ 
teredd üt ve endişeler uyandırmaz • T 
~? 1 

lfayır, u1andıramaz, çilnkü b z B • • t •• h ı d 
tanıyorlar ve harp külfetine mey- u un cep e er e 
dan .kalmadan bu geçit sahasını 
hertürlü tecavüzlere karşı tıka-

::~r~ld~:~~er~~e tac:hhb:ıfe~~m~:t~ çetı·n harpler oluyor 
icabını en parlak bir surette ye-
rine ıetirdiğtmizi takdir edlyor
lal\ 
Diğer taraftan Almanlar da şu

nu Pek iyi biliyorlar ki hiçbir vs
&d, hiçbir tehdit karşısında de
ll'ıokrasi aleyhine harbe sürüklen· 
rnernt~ ihtimali yoktur. Bunu Fran
sa Yere serildiği, 1ngilterenln boz
luou muhakkak sanıldığı, İtalya
nın abı sulerıarak fırsat kaçma
sın diye harbe atıldığı dakikalar
da yapmadık. Harp talihi değlşti
&ı, bir mihver yıldırım zaferine 
1htlrnaı kalmad ığı ve Almanyanın 
lltarnı ümidi bir beraberlik sulhu 
01•blleeeği bir sırada yapmamıza 
1ht1rnaı tasavvur edilemez. 

O hıtlde Almanlar ne diye du
rup dururken bize harp malzcme
aı ve . 

rıyorlar? 

l'ie diye mi? Çünkil harbin Av· 
ı-uPa.cia ve Şimali Afrlkada ilç ana 
Cephe §eklinde inkipf ettiği bir 
•ırada arka emniyetlerini temin 
et~ek ve bizim dostluğumuzdan 
~Utde Yüz emin olmak istiyorlar. 
.... llizırnle bir dostluk paktları yok 
·••U? T k . in 
ltı · eeavüz herblnc atılma ıç. 
~ ltısenin aleti olmayacağımızı. bı
ll ernn!yet etmek caiz bulunduğu. 
~hllrntyorlar mı? 
~ bette biliyorlar, fakat ayn! 
'l'u manda şltnu da biliyorlar kı 
u rk seciyesi mertlik ve asalet 
ct~rinde kurulmuştur. Almanlar· 
ı.1~ eldıtımtz bir silahı, dar bir 
ın anda Almanlara karşı kullan
bıarruı. ihtimali yoktur. Bunun için 
ı.:~h Verilen silah, saldırmamak 
<ıett Üdümüze tam saygı gÖStere
lıa l'lliz hakkında bizi bir kat da
ltla1t11kı rnanevt teminata bağla-

l~n ~aşka blr&ey değildir. 
'l'" ~ 

fini~rk rnl!Jetı; kıymetıl Milli Şe-
Sevk anlayışlı ve uzak g5rUş10 
•it hı"e idaresi :.ıltında cidden eş
'lıya ~ tarihi rol oynuyor. Kıya-

(~P dünyayı kasıp ka· 
..., : 8a. S; StL % de) X 

Gümrük Muhafaza 
Ba3müdürlüğünün 

tavzihi ikinci 
.,,, sayfamızdadlf 

Pasifikte, Çinde, Libgada ve Kırımda Mihver 
taarruzu hızlandı, Müttefikler dayanıyorlar 

--- -Yazan 

-,----Al--.--.. ---........... --.--]~ l ~~~!~~~ 
Jl&rlll lerin .,hnaı nya cenup c.-e-

nablannda bulunan birer noktada 

Almanlar, hüyUk muharebeler oluyor. Bunla· 
rı adlaıtıe ıııralamak mümkUn: 

Harkofta yeni ıec:at~.!:~ftkte ,ımaı cenahta A. 

~ - Çlnde tlmal cenahta Şanpl, 
S - IJbyacta cenup cenahta B ir · 

hakem, bir taarruza 
başladılar 4 - Dotu t'ef>hetiktde cenup ce-

~ 
nahta ~h·astopol; 

Japoalar kurna&bk ediyorlar; 
.Mfd,·ay \ e Aleoutlenne adalanna 

Almanlar, Ukrayna 
meydan muharebe
sine yeni ihtiyatlar 

sürüyorlar 

1 
yaptıktan ha,·a • deniz ha~ketle
rlne dair şimdi tek bir teblll nelf
rettiler; bu tebllie «öre Mldvay mu
haret>eı-lnde 2 Amerikan uçak genıl
ııl batınlmrtf; .Japonların lo&e 1 IJ(,'ak 
gemlııı batanı, , .e ı ~ak gemlııl ile 
1 k ru\"&&Ör haııara utramıı;ı. Bu he· 
sap bile onlann Mld,·ay'da nıu,·af

( Dtwairıa Sa. S, S il. 1 de) »-c :, .. ıvastopolda çetin 
çarpışmalar oluyor 
:Moskova, 11 (A.A.) - United 

50\-vet başkomut.a.nlığmın Prcss : J 

tebliği: 

kltaıarı Harkof ceph•sinde Alman 
yeni bir taarruza b~Iamışlardır. 

1 ..... sıvastopol'da olduğU gibi 
Kızı Oı'l.IU 
burada da düşmanın boş yere yap-
tığı hUcumları pUskUrtmektedır. 

b""komutanlığı Ukrayna Alman -. 
meydan muharebeSine yeni ihtiyat 
kuvvetler sokmaktadır. T!moçenko· 
nun burada yaptığı ant taarruz Al· 

1 Rostov'u ve Kafkas petrol-man arın 
lerinl ele geçirmek için hazırladıklan 
ıtnları akim bıraktırmıştır. 

p :Maskova, 11 (A.A.) - Sivastopol
dan alınan bir telgrafta, Rusların 
sıva.stopol kesimlerinin birinde Al-

anlann tekrarladıkları yedi taar· 
m da · pilSkUrttUkleri bildlrilmekte-
7;:.uAimatılar burada bin ölU vermlf-

lerdir· 
~ae. ı;a ı•> ı 

Milli Şef'in 
heykeli 

lnönü gezisine 
dikilecek heykel 
yakında bitiyor 

İnönü gezisine konacak olan 
Milli Şefimiz ismet lnönilniln hey
kelleri ikmal edilmek üzeredir. 
Bu heykelde Milli Şef at üzerinde 
görülmektedir. Heykelin bir iki 
aya kadar tamamlanması muhte
mel görülmektedir. Heykeli Gilzel 
Sanatlar Akademisi profesörlerin
den heykeltraı Belllnf yapmakt&
dır. 

- Unlted 

Berllaagl •lr ..._ d • Press bildiriyor: 
•vp- t t e e e gez ı Rooscvclt ve Molotof 1942 de 

rak kazancı ara- u um sergısını ~~~u~~~at;!:n~tr ~i~ıa=::a ~.~~= 
aam&JI taallblt , .. .. . . i m.ışlardır. 'M. Molotot: bir müddet 

ttll lnonu, Kurum Reisine Ve sergıyt hozı rloyo n 1 Bırlcşlk devletlerde bulunmu~ .':'e e er , ' .. ytiksck devlet adamlarlle göruş· 
ve dat Tör e bu başarı dan do .ayı te~ekkur ett mUştUr. M. Ruzvclt ve M. Mola. 

Harpten sonra '20 yJ/ 
muteber bir askeri 

ittifak imzalandı 

B. Eden 

Londra, ı ı (A.A·) - Rt!uter: 
Bugün öğleden sonra Avam ka

mııırasında irı;lliz - Rus askeri it
tifakının aktcdildlğlni bildiren 
Hariciye Nazırı M. Eden demiştir 
ki: • 

Ankara, ·ıı (A.A.) - Milli 
Şef Reisicumhur İsmet ir. önü, 
ayın onuna tesadüf eden çar
şamba günü saı:t ı 7 de, Scrgic
vlr.de açılan Btkım ve Tutum 
sergisini şereflendirmişlerd!r. Ser 
g yl hazırlayan Ulusal Ekoromi 
ve Arttırma Kurumu reisi Balı. 
kesir saylayı Gn. Kazım Özalp 
taafından kar;ılıınan Milli Şef, 

-----ı Çekoslovak. 
yada .yapılan 

mezalim 
Lidifz şehrinin bütün 

erkekleri kurşuna 
dizildi 

Çekler için yapıla
cak iki şey var: 

Ya Almura Uı 
111rıa oı.ü, ra 

••• 11 ..... 
Ylrbllk 

sergide teşh.r cdılcn tablo!ar, 
graf kler ve ulusal ekor:oml ve 
arttırma ile ilgili b•rçok eşya 
hakkında .zahat E ldıktan sor.ra 

Kurum reisi Gn. Öz<lp'ı, bu ba· 
şarıdan dolayı tebrik etınlş'er, 

ve sergin:n hazırlanması için iyi 

çalışan Vedat Tbr'c de :ıyrıca lc

şekkilr 

Merllum Selı\h&ttln Eni! 

Selahaddin Enisi 
kaybettik 

Basın ailesi bugün derin bir acı 

içindedir. Matbuatın eski emektan 
muharrir ve romancı SalAhattin Enis 
mUptelı\ olduğu zatilrreeden kurtu-

o- KraJlık hükümeUnin Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Blrliille, 
Avrupada Almanyaya ve mütte· 
fiklcr"ne karşı harpte aramızda 
mevcut ittifakımızı teyit eden bir 
muahede akdctmtş olduğunu A
vam kamarasına bildirmekle mem
nuniyet duymsktayım. Bu muahe· 
deye göre, harpten sonra, mcmlc· 
ketlerimiz, Almanyanm veya müt
tefiklerinin hertürlü yeni hCicu· 
muna karşı karı,iılıklı yardımda 

bulunacaklardır. Bu muahedenin 
ayrıca den>iş ettiği gibi, sulhün 
akdinde ve bunu takip edecek ye· 
nlden tanzim devresinde, Atlantik 
mukavelcs. prensipleri esası üze
rinden birbirimizle ve diğer bir
leşmiş milletlerle Jşbirliii yapaca· 
ğız. 

Jamıyarak dUn sabah saat 8,30 da 
_Heydrich'in y erine G!.I hayata ebediyen gözlerini yummuş-

ed "/d." tur. Cenazesi bugün 11,30 da c:Son 
Daluzge tayin 1 1 Posta> refikimizin idarehanesi yn-

Stokholm, 11 (A.A.) - Diin nındakl evinden kaldırılarak teşvlkl
Bohemyadaki Llditz şehrine karşı ye camı.sinde namazı kılındıktan son
Almanlar tarafından yapılan mi- ra Ferlköy mezarlığında ebedi istlra
sllleme hareketi hakkında gazete- hatgAhma tevdi edilecektir. 
lerln Berllnden öğrendl~ine göre, Merhum uzun yıllar matbuat ,.c 
bu şehirdeki bUtUn erkekler kur- edebiyat ıuemlnde hizmet etmiş, Ik· 
suna dizilml", kadınlar temerküz <D . .. mı· Sa 3· s- N d ) • _ v e.a • . , u. , e .. 
kamplarına gönderilmiş, çocuklar ----------------

Avam kamarası pek lyı hatır. 
lar ki Almaliya, geçen yıl 22 ha
ziranda Rusyayı lsU!iiya glrlşmi.r 
ve ayni akşam Başvekil, Rusyanm 
karşılaııtıgı teht.kcnln bizim için 
de bir tehlike olduğunu, Rusyaya 
ıni.im"kiin her yardımı yapmamız 
ve Rus mlllctıle işbirliğinde bu
lunmamız gerektlğir:i blldirmiı,jtl. 

Başvckllir: bu demeci, Alınanyaya 
(Devamı Sa. S, S il. 2 de) •/* 

da makamata teslim edılmişılr. 
Bu hususta hlmeye idaresinde 

çıkan gazetelerde çok yüksek bir 
Çek şahsiyeti tarafından yazılan 
makalede şöyle denllnıt-ktedlr: 
Artık Çf'kler !cin yapı'acıık b°).' 

şey kalmıştır: Ya Almwya ile b·r
lıkte, yahut Almanyaya kıt.r§ı yü
rümek. Eğer ik inci şıkkı seçerler
se bunun şaşmaz ncticelerfni de 

(Devama Sa. S: S tl. 1 de) ( !) 

Avrupa lıattı 
işletmege açıldı 

Gümrük muomeleferi Svilingradda yapıfacak, 
tren ayrıca Edirnede durrr.ayccak 

15 Mayısta Avrupa hattının açıl- rın Azami derecede tevakkufun• ml
masına dair götüşmek llzere $orya- nl olmak için tertibat aıınmıftır. Bu 
ya giden heyettmlz dUn şehrimize arada gUmrllk muameleleri Türk, 
gelmiştir. Bulgar ve Alman memurları t&ralın· 

Türk heyeti Sofyada çok iyi kar- 'lan Slvillngratta yapılacak. tren ay
şılanmış, Atman ve Bulgarlar tara· 

1 
rıca Edlmede durdunılmıyacaktır. 

fından kendilerine Azami kolaylıklar Devlet Demiryolları 9 u~u tlflet· 
göııterilmlştir. me mlldtlrtl Hayri Iaen &orya.dan dö-

Merlç ve Arda köprülerinin tami· nen hayeUmizin temaslarının neUce
rlnden sonra Avrupa hattı işletmeye sini Vekllete bildirmek üzere dün 
açılmıf bulunmaktadır. akfaJ1lkl ekaprt'ale Ankaraya &itmif

Yapılan anlaşmaya göre katarla· tir. 

JAPONLAR 
ALEUTİEN 

ADALARINA 
ÇIKTI MI? 

Amerika lılar bu iddiayı 
şidd ~ He re dc'ed:ycr:or 

11/eutien ad.Jlarm:ı yapı
lan hücum Sovye./ere 

karşı değilmiş 
Vaşington, ıı (A.A.) - Amerıkan 

sözcUsU, Japonyanın Alolı:ıyeıı P.dııla

rına asker çıkardığ"ı iddlıılarıııa ce· 
vaben: 

Mesknn bölge ve adalarımız, da
vetsiz gelenler tarafından ışgJl cdi· 
lemez, demıştir. 

Aloisyen adalan 1500 kilometre 
uzı.:nıuğunda dik yar ve kayalardan 
1barettlr. 

Amerikanın ilk müdaf- hattı 

yıkılmış 

Toklo, ıı (A.A.) - Siyasi mah
fillerde ehemmiyetle kaydedildi.ğine 

göre, Aleutıen adalan Uslerinln işga
li Ur.erine Amerika Birleşik devlet· 

(DeYUU: Sa. S. Sü. '1; de) (::) 

tof Birleşik Devletlerin Sovy<'tler 
Blrliğ.ne uçak, tank ve diğer l'ı-!rp 
malzemesi nakllyabrı fazlala:ıtır 

mak ve çabuklaştırmak için alına· 
cak tedbirleri ve h~rpten sor.ra 
bütün devletlerin sulh, emniyet 
ve hürr'yctlnl sıyanet hususunda 
Sovyetlcr B rliğile Blrlcı;ik DeY
letlcr arasındaki iı,ibirllğlni allı.ka

dar eden esaslı meseleleri gör~
müı,ilcrdtr. Her iki taraf tekmı' 

meseleler Uzerlnde görüşblrl ğ 
bulunduğunu memnuniyetle beyan 
eylemiştir. 

Konuşmalarr iştirak edenler <ı

rasında Genel Kurmay baııkanı 

Gercral Marshall Uc donanma ko· 
mutanı Amiral King vardı. 

Molotof ve Ruzvclt bu ı;orilş

melerln pek fsydalı olduğunu ve 
birleşmiş mılletlerın müşterek he
deflerine varmak yolunda esaslı 

bir te>ncl teşkıl ettiği hissini taşı· 

dıjını M. Stall:ı.'e bUd'irılmc.t;'nı 
M. Molotof'tan rica etmiştir. 

..,."C»°I ...... .......-,....-1 
[ Şlaall Afrika 
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llırlll-

Afmanfar 
Bir Hakem'i 
zaptettiler 1 

General Ritchie 'nin 
emri üzerine bura

daki kuvvetler 
ger i çekildi ler 

Son k · şehir uzun men-
ı 

zilli top ateşine tutuı'du~ 

Llbyada ~ lnrl Jnglllz orduP>u 
kwnandanı lieaeraı Rltchle 

Kahire, l1 (A.A.) - Kahirede 
neşredilen tcbll(:'de şöyle den 1-
mcktedlr: 

General Riehle'nin emri iızcrl 
ne, Blrhakcim grrnizonu dün ge
ce çekilmiştir. Garn zon düşmaı ın 
piyade, tank ve uçakla yr ptıgı 
hücumlara 16 gün dayanmış ve 
bunlara rğır zayiat verdirmıştir. 
Böylelikle düşman plfınlarının bo· 
zulması ıŞınde ör..emli bir rol oy· 
namı$tır. 

Berlin, 11 (A.A.) - Tebl!ğ: Şi . 
mal Afrikadı. buıün aabahleyın 

<nen. ..... 8L • • > , .. ) 
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Gümrük Mu haf aza Baş şehir 

Mu .. du··rıu·•uvu•· .. t .h. Haberleri 000 8Vll 1 Katranlanacak 
Gazeteı:ıl•in 5 haziran 942 tarıh- bat 1942 de gümrük resmine t.iıbl 

il ve 597 sayılı nüshasının birlncl 1 eşya lle Pireden limanımıza gel
say!asının b.r!nc! sütunu ile üçün· mlş, getirdiği eşyayı boşaltmış v< 
zU sayfasının 2, 3 ve dördüncil sü- gümrük muhafaza te~kili.tınea ya
tunlarında neşredllmlf olan ve (Ah pılan arama - henüz ihracat eŞ
met Em..n Yalman) imzasını taşı- yası almadan ve boş ~ken - 24 
yan (Aktl ve insafm düsturları • şubat 1942 de yapılmıştır. 

yollar 

Dün bu iş be'ediyece 
70 bin liraya muteah

hide ihale edildi Plre .çin yorgan yakılmasına bir Ayos Nikolao motörü bllnda.r 
mtsa.1 _ Adliye V-eklletı:e GUmrı.ik soora eşya yüklemeden uzun müd-
:duhafaz.a Tc•kilfttıoın ve umumi- ı det limanımızda beklem:"'. nihayet ıı k•l • ~ Geçen ser.e yapılan yo arın -
retle hükCımetimlzln d~kkatıne) j Nlsan 1942 ayı başlarında tuzlu ba· ranlanması 111 dün '70 bin Eraya 
ba•,lılı altındaki makalede yazılı ı tık, tuzlu yaban domuzu eti ve süt ı ı ı K t 

1 

müteahh'.de ihale edim :t r. a -
bulunan hususlardan Gümrü.k ?\lu- toz~ndan i~aret ihracal eşyası yük· ranlanacak olan yollar şunlardır: 
hafaza Te kıliıtını Ogilend'.ren nok· lemıye bışıamış ve bu eşyanın BakırkOyi.inde Genç· er. YeşH· 
talar hakkır:.d,ı - esaslı inceleme ya yükletilmtsi nisanın 15 ine kadar 

1 

köy Hava, Eytam, Harekelordusu, 

Pılmad&CJ. - hakikate uymıyan dil- sUrmüştür. 
ı irfanıye, Hatboyu • 

.:ünceler ortaya •tılmış o duğu an- D) Yabancı gemilerın limanımız.. H ı ~ Beyoğlunda Kasım paşa, a ıcı-
ıa~ımış ve bu hususların aş. ğıda-. daa - kontrole tAbi tutularak - ı .,. oB:lu, Pangaltıda dereye inen yo un 
ki ~kilde la\'zih.ne lüzum goruı- ı hareketlerıne mUsa•de edllmesl !_ bir kısmı, Mecidiyeköy caddes , 
rnüştür: c;ln, kaptanları veya acenteleri ta· 1 ı t d 

d b 
A hlde!hürriyct caddes n n ema · 

A) L:manımız a duran '.'fct ancı rafından muhafaza teşkili.tına ya- r 
motOrlertn mürettebatının - ha- 1 zı ile müracaat olunması ve bu si. Be~:ktaşta, Yoruldum yokuşu, 
rlçten wzı k:m.selerin de tavassut f müracaat dilo!<fuine (seflnenin lL. NUzhetlye, Taşkış1a, Dolmabahçe. 
ve müzaberetne - memleketten mandan hareket ehn.esindc gilm· thkildar iskele caddesi. 
Tnlsaadesiz. ihracı ya:::ak o·an bazı rükçe hiç b:r mahzur olmadığına t Kadıköyünde. Tütilncümehme · 
eş;yayt kaçırmak kasdile gizlice e.- dair) gümrük ldares;nclen alınmış efendi, HUseyınbey. 
dı ıeçcn motörlere .sokmuş ve sak· bir vesikanın da cklenme.sı 13.zım-lamış oldukları öğren:Jmlşli. dır. Çamlıca, Acıbadem· 

1

. Em\n<>nü, Harikzedeler, Genç-
Bl 3944 sayılı kanunun 7 !ne A'·os Niko1aos molörünün acen- k ,, türk Aksarayda Ha!lianağa yo uşu. 

maddesıne gOre gOmrük zabıtası tesi i:-;e, motörtin hareketinde güm F~tih, Şchitkubiliiy, Dolap, Aşık 
oıan gümrük muhafaza teşkilatın- rükçe m'-hzur olmadığına dair bu· 1 K. !!paşa Du··ıgeroırrıu, 1\-Jute-

. d d ld kl .. h ·k · ··kt 11 4 ar, am ' " ca - aynı urum a o u arı Oe- lunan vesı ayL gtimru en · · metmchmet, Halıcılar, Ocaklı, Ye· 
Tf!nJlen diler yabancı motQırJerde 942 de almış olduğu halde gümrük 'dıkule Rum hastanesinin yolu. 
yapıi.dığı gibi - Ayos Nlkolaos muhafaza. tcşkUAtır.a ar:cak 25.4. Bu yolların katranlanma iş; der 
motöründe de, makalede yazılı ol· o.?~ de ibrt.z etmiş ve adı geçen mo htil başlayacak ve en yakın bir za. 
du~u Ozere (baskını değil, 1918 torün ayni gün d"Jhal hareketine manda •kmal ed•lecektir. 
sa.yılı kanı.ı::ıun 6 - 10 uc.cu madde- teşktlbt.mıı.ca mUs':ladc olunmuş. 
!erine u)-ı.'arak kanuni tekilde (a· tur. 
rama) ) apılmı~tır E) Ayos Nik.o1aos motörünün lL 

Bu a~ama net resınde. ayol du- manımııdan hareket elmc\~lne eUm 

Mezarlıkların imar 

ve ıslahı 
rumdak• d ğer 1.1utörlerde olduğu ·k h r ı kll't h' bi ru mu a .. aza eş 3 . ır:~a ıç r, ?tlezarlık~arımızın imar ve ısla-
c!b', Ayos N!koı s motörUnde de tl t d ı 1 d 1 sure e muın.anaa e ı mı~. oma ı· 1 hr irin l'etklkler yapılmaktadır. 
şehrimizden gümrLk mUsa•desi L ıı; lbi 25 1942 t bi k ~ aı g nısan ar. ne . •- Fen müıa,·irl Hasan yaptığı tel· 
lınmadan gizlice ıwniye sokulmuş dar bu hu.usta muhafaza h'şk:Ia- klklerl neticesini bir ra~ıa Be-
ve saklanmış bir m 'ktar ı racı 11· ı ı bl t r-· tına yapı mış resm r muracaa lcdlye r ;yaseUne bild\recektir. 
sansa t~bt eş)a bulunmuş, kaı;ak- ta yoktur. 'hiczarlıltları modern bir hale 
c;r.ıA:a teşebbüs edildiğ:ni gösteren !\1otöriln seferden menine dair i d 
bu hal k•rıısında e~yaya el kona.. getirmek üzere bütçeye lahs sat a 
rak arama neticesi zabıt varakasile ~rilmiş herhanı:;l bir karar da bu· konmaktadır. 

'lunmadığına aöre, Ayos Nlkolaos 
Talebe yurdu 

300 günde 
edilecek 

inşa atı 

ikmal 
lesblt edilmiştir. 1 

Cl 1918 sayılı kanuna göre, ka· 
ınotörü gümrük muhafaza teşkllil-
tına alfedllemiyecek sebeplerden 

çak~ılığı men ve takip ile m!ikeL dolayı hareketin! geclkt'rmlş de
le! olan muhafaza teşkl!Atıruı dO- mektir. 
şen lı, takip veya arama net:ce· 
sinde ele geçlrllen kaçak eşyayı F) Ayos Nikoiaos molörünün Yu 
- tutulac3k zabıt varakası .ı.tc bir- rıanistana gôtü.receğl hamuknln ge· 
hkte ve kaçaitn ne\.•lne gôre - B- minin limanımızda bek1eınes1 yü
l~kalL müdahil idareler olan &Um· zOnden bozu.lmuı olduiu yolundakf 
rllk veya lnb·sar ldarcıcr:rıe sevk idd'a ise tamamen gayri varittir. 
\'C testim etmekten ibarettir. A-ı 
i~kalı müdahll idarece hAdlsede Zira, motör bamuleslnl teşkil eden 
kaçakçıJ,k \'asfı görü!urse bu hu- tuzlu balık ve tuzlu ellen ibaret 
usta taczim edilecek bir müzek-. mcvaddın, motörün hamuleıslnl r.L 
~ere ııe müddciumumilikten tak- san ayının 15 ine dogru tamamla
bat taleb'.nde bulunulur. mı.ş ve on ıün sonra Umanımızdan 

Ayos Nikolaos molörUncle yapı- hareket etmiş bulunması.na göre, 
•an aramada ele geçirlTco eşya b k kısa bir zamanda bozulması da e
k. 'da dii aynt sckllde muamele ya· sasen varit bulunamaz. 

Şehzadeba~ ,da inşasına karar 

verilen Talebe Yurdunun inşası 
bu ayın ylrml ikisinde mO.teahhide 

'hale ed'lccektır. 
Bugüne kadar bu ihaleye gir

mek üzere birçok müteahhitler 
şartnome almışlardır. Şartnameye 

ıöre Yurd tam 300 günde ikmal 
edilecek ve bu suretle gelecek 
ders senesl iptidasında açılacaktır. 

v.a.r.a..N 

~ DENiZCi GOZIJYLE 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~--) 

Alman deniz 
altı gemileri 

A vrupa ile Afrlkanın gar
bln:len boşhyarak ş'ma!i 

\'e cenubi Amcr;kanın şark kı;yı
l3rıı1a kadar yayılan Atıa.n!~k 

Okyanusunun her tara!ınd~n her 
~ün Alman denlza!tı ııemllerın:n 
başarılarına dair haberler ve tel· 
gra!lar gt.:liyor. Bu bUyük denfı:l 

kuşatan kıyıların mühim liman. 
ları ör.ünde gündüz ve gece ka
rakıl• yapmak, iki kıtayı b!rlcşt~

rafta kontrol eden denizaltı filo
larının sahasını hesap etmek :çın 
uzun uzun dUşünmiye lüzum yok 
tur ksnaatindeylz. Her denizaltı 

g~misine ver'lmiş olan kontrol 
bölgesi çok büyüktür. Aınerlka, 

ve cenubi Amcr'ka devletleri Al
manya ile slyasi baj'lılıklarını 

kesl'kten ve bir kısmı da doğru 
dan dogruya Almanyaya harp ı ç· 
tıklan sonra Alman denizaltı gc-

silmiyen gayretlerinden bu nef
cey? çıkarmak mümkündür. Ame 
rikanın şark k:ıyılerır.da bile a. 
ziml işJcr gören denizaltı ıemlle· 
ri bu çahşmaları meydancı koyön 
en iyi del'llcrdh-. 

Demokrat devletlerin zam•n 
ıan1an verdikleri· mah1mat Ustüs
te gücdc bir veya iki denizaltı 
gemis:nin batırılınaktı olduğunu 

belirtmektedir. Eğer bu rakk&m-
ara inanılacak. ren denız. yoı-

ları üzcrl"de r y a z o n : l olursa • ki müm 
kontrolde bu- H ü 5 a met t 1• n Ü L S EL kiln ııörtilebllir . 
lunmak, kışın Almanyanın b~r 
karlı fu-una1a rı E!ıki B&hriye MU.!tqarı senede dört ~·Uz 
altında. der.izin.._ ___ ·-------- -------- - -------- den fazla den ~z-
insafsıı, acımaz dalıala.rı ile milerinin her yüzden karşıla,tık- altı genlisi kaybedeceği kabul e· 
çalkalanmağı göze atmak cld- Jarı zorluklar hemen hemen ikı, dilebll ·r. Okyanustaki durumu :.: 
den takd1re değer b'r feda· uç misli artmıştır. tutulma~ı için senede ı: sgari bin. 
kfirlıktır. Yaza dogru şimal Alm2n gemi yapı fabrıkai.ar1· den epeyce [azla dcn:zaltı gem:-
kutbundan eriyerek Okyanu· nın çokluğu, Alman i~çl1erinin u- s:ııtn elde bulu;.ması icap eder. 
sun ortalarına kıdar akıp ge. sanmak b.lmiyen çalışmaları bu
len buz kütlelerine düşman rno- &:üne kadar bu ihtiyacı karşı:a· 
suna, dilşn1an denizaltı gemileri- mak kudretini göstermiştir. Bu 
ne gö~Us veren bu deniz kurtla· c;dden değerli bir azimdir. Üç sc
rır11n halini dUşür:mek bile insa- ne)·c yaklaşan harp senelerinde 
nııl dimağında. korkunç h ~yaller lr.gdizler:n ve Amerikalılo.rıa iş 
~·aratır. birı:gı yaparak yok etmek için 

T 
abiahn korkunçluiu, çok uğraştığı bu kuvvet, bugün ayak

ta durmakta ve üzerine düşen 

' -

hırçın insafsızlığt arasın vazifeleri bütUn gilçlüklerl ye· 
da denizc\lerin çektiği bin türlü nerck yapmaktadır. 
meşakkatler gözönüne getirile- Bir denizaltı geml.-sinio doimi 
cek olursa Atlantik Okyanusunun suretle konlrol edeb.leccği uzak-
esrarh suları içinde her şeyden hk. göz önünde tutulduğu tak-
mahrum, y:yecek, içecek, yaa~a- dirde şu nokta belit olur k . At~ 
yacak maddelerinden uzak, eksik lantik Okyanu:sunun geçit yolla
blr kalori ile çah~an denizaltı ge- rında, katkı§, varış limanları ö
mUerinln zavallı tayfaları~ insan- nünde vazife almak için yüzleri 
lık tarfhinde ledakılrhk nilmune- ·i;Şan denizaltı gem11erlne ihti)aç 
si diye hayrelle zıkredlleceklcr· vardır. Kontrolün daomi olabl!· 

dltıte Uç senedenborl Alman de- mcsl için bir d•n'zaltı gemislr,ın 
nlzaltıları tmkAnsızlıklar altında iki ve bazan üç denizaltı gemisi 

lş ~örmektedir. Denlzclllkte sene ihtiyatı bulunmalıdır. Arıza ve 

lerdenberl birçok milletlerin öı1:ret kayıba uğrıyan gemiler:n yerine 
meni olın İngllizler g'.bi bir deniz- derhal gönderilmek üzere bu Jh
el m~lletin elinde bulunan bilyUk, 

tün donanmeı k•rtı.ında yılmıa... t1yatlara ihtiyaç zaruridir. Düş-
dan, çek'nmeden, usanmadan sa- man ha\•a I!lo!arır.ın, düşman de· 
vaşan Alman denlzciierlnln kty- n!z vasıtalarının muvafiak ola-
metleri, fedaklrlıkları biç bir za- rak batırdığı gemilere karşı fab. 
man dcnlzcllerln gözünden kaç- r:kalar mümkün gayretler ı lc bu 
rnaz. Netice kaybedlls.e bile dün· zararları karşılamak zorur.dadır. 

ya denlzc'tlk tarih) Alm'ln deniz_ A lman tersanelerinin siste· 
cllerire değerli say-falar ayıra. 
caktır. Buna eminiz. matlk çallşm"'ları sayc-

si"de ham madde yokluğuna rağA tlantlk denizi gibi büyük m<?n bu işler başarılmaktadır. 

~ u şartlar altında Almanya· 
~ n:n ayda yüzü aşE-n deniz

altı gemisi yapn1akta o1du~unu 

kabul etmek doğru olur. 
Yalnız bu sahtdo. bile oh::a Al

manya sapay:inin ne kadar hum· 
mah çalışmalar içinde bulundu. 
4,unu anlamak güç olmaz. Ticaret 
gemileri ile ufak sürat motö.rle
rinin. destroyer V! kruvazörlet·in 
i ... şasını d:ı düşünecek olur~ak 
Alman fabrikalarının bu zamanr 
kadar beşer kudrcUnin üsU.inde 
bir çalışına 'le karşılaştığı orta)·o 
ç:ıkar. 

Yalnız şurası yardır ki, harp 
uzadlk~a Almanya, yeri yeni teh
likelerle karşılıışn1aktadır. Ajans 
h(lberlerine it:anırs•k İn&illzle
rin Kolonya, Es:;en.Bremen, Kiyel 
Lübek gibi büyUk harp malze
mesi haıırlıyan böl&elerde yaptı· 
ğı z:-rarlar, c dden dikkate de
ğer. Bu fabrikaların tahribi, de
ni7. inşaatır.da mühim sektelere 
sebep olacaktır. O zan1an Atlan· 
t.·k faaliyeti de tabl:tile ve za~ 
mania ıiddet ve kuvvetini kay
bedccekt ·r. Bu da Almanya heı::a· 
hına elim bir zarardır ve Alman 
milleti gibi çalışktn bir millet 1. 
çin felaketli b .T durum açabilir. 
İş bir çöküntüye .ıfdeb111r ki, ııo
çcn harbin verdiği dcr~.;e a:öre, bu 
da insanlık için lclAketll çıtırlar 
açab'Lr. 

pı!mış, muhafaza teşkilatı kaçık Keyfiyeti eydınlatmak için bu 
eşyayı müdahil idare olan Gümrük yazımızın ıazetenlzln ilk çıkacak 
Başmudilrlüğüne srvk ve teslim nil5ha.!ında ayni sayfa ve sütun
ctm ş, Gwnrük BaşmüdurlOğü h~- !arda aynen neşrini - Matbuat 
diseyl kaçakçılıta teşebbtıs mahl- kauaunun hUkümlerine göre -

Belediye teftiş kadrosu 
genişletiliyor bir sahayı, az çok her ta- Alman denizaltı gemilerinin ek· B Ü>:UneUin t:LSEL Belediye Teftiş heyeti kadrosu- _______ _:_ _ _;;__...:_ _________ __:;_ ___ .:.._ _______________ _ 

yetinde görmllş, b:r muzekkere 1- talep ve rica ederim. 
•e müddeiumurniliktcn takibat ta- Gümrük l\luhalaza Ba~müıctii.rü 
leblnde bulunmuş ve İstanbul C Zeki Clmltotlu 

Mahrukat ofisi stok 
yapmağa başlad ı 

kudretli 
Jliuddeiumumllll!i de motör kapta
nı Andon hakkında lOzumu muha· Parti merkezindeki 
keme talebcdcrek ışı Asli>·• 5 ınc! d 
Ceza mahkemesine sevketmlştir. 1 ünkü toplantı 

l\takrukat Of'sl ~t:hr.n muhtelif 
semtlerinde bulunan odun ve kö· 
mür depotarıı:a odun ve kömür 
stoku yapm~ja başlamıştır. 

nun tevsii tçin ycnı TefU_ş h~yeti 
reisi btr program hazırlamıştır. 

Bu programa göre müfettlılerln 
bir kı'imı dahilde, bir kısmı da 
harici .şıerde çalııacakhırd:r. Ye
niden dört müfettiş dana alına· 
caktir· Bunun için de yUksek mek 
tep mezunları arasında bir mU:::.J. 
b•k .• imtihanı açılacaktır. Kumkapı, Yedlkule, Samatya 

ve Yenikapıdaki d~polara şimdiye 
l kadar 400 ton kömür gelmiştir. 

Çekirge, tayyareden 
M 

ul,a1'1p devlctterln tebUğ1erın. tarak pl3asadan JttıaJi.t m atlarun 
de okuruz.: •Dllşnuuı t•şJll· tophıyo1'1am'lı~ H l( ,liplte edihı~ln 

ki bu in.!tafsızlar topladıkları nıall:a· 
relorl falan ileınJrJ·olu•u Hntba1a· 

Ç) Ayos Nikolaos gemisi lima.. 

1

1 
Dün öğleden sonra Parti mer

Dımızcla herhangi bir sebeple güm- kezinde kaza idare heyetler! relı
rük muhaf.:ı.za tcşktlcltınca bekle~ 1 lcrtnin tşt·rakile bir toplantı ya 

,-TAKVİM aıı,ıarsa. da Jdi•blr h11sa.r oln1a.mış· 
rı bir kaç m l9U fiyata satmakla k•l· 

1 

İstranca ormanlarından da Ofise 
alt olm.ık Uzere 60 bin ton odun 

trr.» nuyaeaklar, halkın Jc:arutu emmek 
12 HAZİRAN 19t?. l('ln kdtl a.ndtkJ&rı 

Sonra Sof.}'adtı ft cetcn şu t<·lgrafa 
ya.rdı mçılarının 

CUMA 
t'lmiş de delıtd·r. Bu molör 12 ıu-, pılmış ve bu toplantıda Partl Ge- AY 6 - Oüu 163 - Hı:r:rr 38 

ne Sekreteri Memduh Şevket RUMi 1358 - Mayıs 30 
'E endal ve lstanbul idare heyeti HİCRt 13'1 • Cemazlyeleveı 27 
reisi Refllt M'maroğlu bulunmuı· ; V AKIT ZEVALİ EZANİ 
tur. GÜNEŞ 5,28 8.48 

Bu toplantıda kazaların ihtiyaç- ÖGLE 13,14 4,33 
ları görüşülmüş ve Partı Genel İKİNDİ 17.14 8,33 
Sekretorinden dileklerde bulunul- AKŞA:\1 20,41 12,00 

Farelerde farkı 
muştur. YATSI 22.H 2,03 

müdürünü ziy .retle kendisi le gö· '~-------------------------) 

1 

kesilmiştir. 
s·on günlerde Bulgaristandlln 

~ehrlmlze kUlllyetli miktarda kö-
mür gelmektedir. 

Bir sabun muhtekir i 
yakaland ı 

Teşviklye, Güze!bahçede bak
kal Artın sabunu fahiı fiyatla sa· 
tarken cürmü meşhut halinde ya.. 

ründeltkJerin.l de ııta1ı, bectelln.e blo-
dJreceklerdlr. 

Tatlı'tert 

Genel Sekreter dün sabah iaşe 1 İMSAK 3,08 6,28 

rüşmil1tiır. 

kalanmış ve ·Mll1i Korunma mah- 1 ce5aret etmJş! 
kemes~ne sevkedilmiştir. lu· 

Yıılo dnlvtr~jt~l p'likolt>Jl H'lbonıtu· 1 r·---------------------------------------------------·----------...: ______________ ,_ 
~:;•::~,~~ıuhın bir le<:rilbe ortaya s ö H M 1 y E N tltdim ve senin hararet taşan varlılıntn yude tızülüyorsun, dedim. -

1C5l lr topluluk !<:indeki f<;ttmal 

u;;;al farkJano nao;d yara.tıl<hğını 

t;ç farf" a~·rı a)-rı kafe!-lere kon- AT E s karşısında, aşkın en coşkun hazlarını Nihat, derin bir yeisle cevap verdi: 
nıu.,tur. Kaf~ln bir kö~lne yenı ko• bulacağımı • taheyyill ederek 8deta ser- - Son kararımı sana bildirmeden her 
nuyor, fakat buna "·armak lt;ln zait· Jo;Cmledim. O renklt ve hareketli vücudü... haklk&tl ölrenmeni istedim, dedi. 
mete girmf'k, :ıembertkll bir kapı~·ı nün içinde, mat ve uyuşuk b'r ruh taşı· Bir an ikimiz de sustuk. İkimiz de dü-
ltnıek IA7.mı._ rarrltrden her U(·U, cJığını b:r an blle aklımdan ceçlrmemi,. şUnüyorduk. Bu sükütu, cvvelA ben ih-

bu kol•y ı,ı Y•ı,.,ıanın yolunu dtrbal Tefrika Na. 
87 

v,..zan .· Jsmel Z/YA- tım. Benim için çok acı olan tu hakikat! lAI ettim. içimden kaynayan bir me-
keşftdlyor 'e uğra.a uğ1'8,a karnını .1. M ö&rendi~im zaman seni tahlile başladım. r:ıkla: 
doyuruyor. Yaşamış olduğun muhaf•zak3r allc mu- - Son k2rarın r.edir? dedim. 

~onra yem almak ııı daha zahmetli dı.rrı. Ben, taıkın bir ruha maLktım. En <iemedı IJI.? h.tınde, bütiln hi>lerlni bob bola dumu Nihat, kalbi burkuluyormuş Jlbi derin 
hlr !Jf'kle kunuJor, ı·a.reler bunun Uzf'-1 basit bir sevgide bile, beni iliklerime - l\tcmnun etti. Fakat tatmin etmedi ra ujratmıı; oldufunu .anladım... Scııi der:n içini çekti: 
rine daha he,· ız çah ıyorlar. ı·a- kadar titreten bir heyecan arıyordum. Fer.han... mazur ııördüm. Fakat tabiatın beni mağ. - Çok mu meı-ak cdiyor:sun Perihan .. 
h& a.,altt ,w.arı mıı.avı ~alı!/&r&k Fakat sen, en coşkun bir sevgln:n bile Nihat duraladı, düşündüklerini •öyle- lup eden kuvvetlle mücadele edecek ka- O halde •eni üzmlyeyim. 
ka1'ınlannı do~-uruyorlar. nazari mahiyette kalmasını düşilnül·or- yip öylemtmek ~-çln hıllnde bir tercd- dar kudret ve irade sahibi olam&dıtım Mektubunda yazdığın gibi artık yol-
Bund~n onra Dç fare aynı kar .. , ı d.n ve aşk hislerini por.cereden per.cere- düt vardı. Bu tereddüt uzun sltrmedl. için, yaptığım her mUnasebelslz h•re· !arımız ayrılmıştır Perihao... B!z, ay-

kapatılar•k bir •içtınıaio dava )·arıı- ye işaretle ifade eden çocuk aşıklar g.bl Hastalığına ve yorgunluğuna. ratmen ketle de kendime hak verdim. rı ayrı hislerle yaşıyon ve başka başka 
tılıyor. Bunu• üzerine üç rare ara- aramızda daima bir karış mesafe bulun· heyecanının bütün kuvvetile devam etti: Nihat, h'ç bir zaman bu kadar dürüst emeller taşıyan insanlarız Perihan ... Fa· 
"nda il< içtimaı >In•f bellrlı·or. ra- rr.asını istiyordun. Görüyorsun ya ... Be- - Evet tatmin etmedt Perihan ... Bel· ve insaflı olmamıştı. Beni, göz ıöre llÖ- zlletln manasını bile birbirinden çol< 
relerden biri Uı• ~aat lçtndf'I 7.('nıbe-- rıim marazi der.ecek kadar taşkın olıın ki ablam da sana, ç:ocukluk ve bekctrlık re n.ldatırken; en zırva tevillerle önüm- farklı gören insanlarız ... 
rekU tertibatı 1156 defa l':lletertk \-e ola'uygularımla $enin inkişaf etmemiş o- h~yatımdac az çok bahsetınlştlr. Düşün de şahlar.an bu isi ruhlu •ımarık edem, Böyle olmasa bl1e, seni o kadar çok 

1 b k 
. 

1 
ı n hassaslyetinip. aras;nda r;e büyük bır kere D h ' k d ı 'tll k' ş 1 

f!"' r gi ı ("Blı~ru Uç arenln ~·lyttr.· 
1 

· ·· a a çocuk yaşımdan ihba- ş:mdi darağacının önünde ümitsizlikle ır ım ve rnc, m ı, .. uursuz uklarım. 
""I ı bl tt ı fark ar var... ren aznın ~ k 1 ,.. n r araya gt r ~-or Bu ~nada • . ;:ıo • ·c aşar anmış saraylıların bulün clnayetlertnı it.ra• eden bir m'h- la yaptı~·m o hataJarr hiç bir tarziye ile 

k 
N.hat, bu teşrihinde haksız değildi. eller·nd b t ·b· ' " ı i numaralı fare )alnız Uç defa ter· Ç . k , e ır op g. ı kucaktan kuccığ"" kUm halini almıştı. zavallının reııgı' sap- tam'.rc muktedlr olamıyacaoıtıın. Bunu 

un a onun vakit vak:t şıkityetlor'ndcn •it ı ı ı " tibah t,ıetı~·or. trı;- numaralı fare bir de a::ılıyordum ki, tabiat bazı 3eyleri ben· ı m ya a ışmtştım ve gt'nc;liğiml bütün sarı kc.,ilmişti. Alnır:da soğuk terler be.. biliyorum. Aramızda o kadar derin bir 
tf'k dt"fa bllf' kınuldanrrw)·arek tofey. d 

1 
kuvvetimle 1drfık etll}lye başlad:ğım za- llrm:şti. Şu anda iç'mde ona; her 7.a· 

il • n r t kil dl 
.. ıı c dden csırgemlşti. .. Fakat ne yapa.. nıan da fhtirasıo,. zc\·klııb doı·mıyan b'ır . uçrum v:ır ki ... Bundan son:-akl hav.·tı-

1 ı ı ~. e ~ or. " mankı nden fatla bir merhamet duyu- ' 
, 

1 
ti k. hl k _

1

• b1 .. 1rd 1m? O na~ıı, m.arazı ruhunun ta.ş- obur halini alm1<,tını. Sc .. i .. mek •klım mın her zerresini sana vakfetsenı, yire 
arı an nr ('e u ı ri V" c.;onı., k "' y ... yordum ve onu bir türlü ıs?ah cdcmedi-

11 1 
~k biri h' 

1 
k ~11·.1<.arına n1!4.._ olamıyorsa, ben dcı g< .. d :-.ı zaman tem.'zı•v "'e ha••as,·yetten o derinliği doldurmıya muvaffn.k ola-

, r ı... az, ıt,.• ça •':'nıı)ara re- . 6 4"' "' ~, ğimln .sebeplerini ancak şin1di anltyabı· 

1 U

.• ta 
1 

r ul tab.atin icaplarına galebe edemıyordum. zıyade çeşni ~·e lezzet arıyordum. man1. Beni tamamUe aUett:ıtnl sö,·le-
ç nen c; re, ~ a oız a1'e toıll ukla- "' Iıyordum. Kaptldıg" 1 heyecan ve hisset- ' .. ,.

1 1 
-. Pek al~ Nihat ... dedim. Sana gös· Basit b' h k 1 k sen blle: bunu sadeoe bir nezaket •·e rının ue~·, ""an cemı~·eflerlııln de t d • ya ı.s, are e s:z aş tan bir şey t:ği yorgunluk onu tekrar bir buhraııa • 

kD 1 k b
. d 

1 
er :ğim sar ve :samimi sevgi, derin tn. an1amıı·ordum. e•nı·. gen•. gUrbı·ı·z , .• 01 _ mecburiyet te18kkl edecc"'tm. Bu kadar ~ ı ır mo ı· i !'la~·ılabll!r. 

1 
.;,T'I. ' sürükliycbilird'. Buna miini o:mak iste. 

0 

ıst:n(ıı; un ık •e!katl ve sonra tertem.z yaşatt gua bir kız gördiljlilm zaman, bulun hi,_ dim· kırcınlıktan sonra, artık bana h ç bir Z>-
~tm bır )U\a Bun~ar ı;c::i mcnınun e· ıc · b ,_ · . man candan ısınmış olduğuna ka~aat gc-

rımı u nohta. üzer:ndc temerküz et· - Nıh. t, bunlara r:e lU.zunı var, bey· t.Ar.U.U. VM') 

~ trallı bir ro1>0rtaJ okudwn. 
u;;_. Du röportaja göre, - blllnen 

bir ':el' olmakla b<>rab~r - bütün 
dUnya, «kara bor'!&» ile n1Ucadele 
halindedir. J[a.rbln dofurdufu ola· 
ğ"anQ,,tü ,artlar kıtr'ı~ında pek ('Ok 
kaz.a.nma.k hır..,13 le tutu.,an ~ürWı. 
ruhların «'·urguueuluk:o ha~tahfı. 
ıtalrın şeklindedir ,-e dün.yanın he
men hl(blr meınlrketl bu rnenhu'I 
Jiletin zararlarondan ta-n1 olarak 
kendini kurtarnınaınııktadır. 

Jngllterf'<le k&ra borsaya kartı 
tehlike l'}aretl 909 dur. Jlemtn her 
tarafa 4M'ılnU!} olan afi~lerde halka 
kara bortıa. hakkındıı. bl1di\dednl ye 
cördüklerinl 999 nun1ara) .. teıeron· 
la bildirmeleri ta,·&I3·e edilmektedir. 
Bu nwnara, Lonclranın meşJ1ar po· 
119 Jdarchlnde 'lırf bu ı~ıerte uğra 

;an çok kudretli poll.s h&llye'd Bar 
ktr'ln tele.fon nurnara~udır. Dört ıe 
ne t.V\el tekaüt edlldifl halde kara 
borsanın kunılmaıı;ı tlzerhıe tekrar 
vaz;ifeye dönen bu adam, 1941 yılın· 
da. '?9..S'?9 vurgunculuk '\--ak'a,.,ına e1 

koymuş 'e buplardan ~-Uzde ~·ebul' 
be~I hakkrnda. ıoalıktınl13·et kararı 

ahnı~lır . 
Alnıan3·ad1t \·urgı.ıneuJuk1a. mU«a .. 

dele ('Ok şlddetllülr. Son ı:&manJar
da kara. borsa. eleba1'ılarından aıtı 

~ının ldanl edllme<ııl en ce~urlart slo
dlrnılştır. Bu 3·Uzden. Almanyada 
kara borsa ufak ölçUde ve dal1a faz .. 
hı 'u tarzda ı,ıemektedlr: Ter:ıı ka· 
~apa kuına5 "·erip et, kasap tUtUn· 
eli.ye pirzola. verJp 5lıara, tütüncü 
n1eyhaneclye pipo tlitUnU ,·erlıı bira 
almakta ve bu böylece eldf'"n ,ıe 
bd.yük bir ketuml3 et içinde dt,·anı 
etmektedir. 

ıtalyada kara bor·n~ a alt en tu .. 
hat olayı cCorrlerc della :-icra» gtı" 

zete~ı lfÖJle anıatmt'! Ol'l!;en '!8 nl· 
o;a.ndı.1 ı~errare 'tehrl Jakınında. or 
yedl :,-a,ında bir kıı. blslkletıe do· 
Jaşırken tld Janllarnuuun (ÖZ\ltH• 
r~ı>ınrştır. Juııdarnıalar genç kıt.fit 

göt.?1Unün. yaş[l I& rnUttna..,ıp olmı · 

yan blr ıekUdc lnkl';>&l ettlilne dik· 
kat ederek kızı k4trakohı ptUrnıu,. 
Jcrdlr. l:·apılao n1u&,) enede kızın 

gvt~ttııün iki t.ara.fındn üter butuk 
k:Jlo dana cU buluı;unu.,tur. Kızın, 

e \ de baba!luıın gJ7Jj(•t kMtıAi d•nıı· 
lert mU~terll~re 00 tarWa. sotlırdb
tu tesblt e.ııımı,ur. 

f"\ınerlkada el& kara bor. a. bll.)-Uk 
temizlik ınüeadel~lııde 3 akalarını 
hw.usi poUs te~IJatınuı tJlnderı 

kurtaran bazı ökl gan~terler lda· 

,.,,inde işlemci• b•tlaım,tır. Bu· 
nua.Ja. beraber, hu~u..,i t<'-:kUU.tın ('n 

az.ıh gangbtcrlerl pe~ ettlrınl; nıc-:· 

btır şef! ff oo,cr ,ııncll de bUtun te;· 
kUo1tt3 le kara borsa. ha3dutıarııt• 

karşı mU('adel<'ye baı:ıhunı,tır. 
l 'ı.Yiç.rede ka.ra bor\»..) a kar.;ı hu .. 
u~ poll!J tef:kilii.tı ,-e hu~u3l mah· 

kemeler kurWn1u,tur. Sl ~tart Ot'! 
fe kadar bu mahke!melere lntıkul 
edt'n -,uçların ~3 ' .. ' 41.000 dlr. 

JaılOny&da bUc kara borı.aya kar· 
şı harp A(ıb'na ı U1'Uri gö1'ülmli,· 
tür, Japon h.Aklmle1'1n elJnde ;) Jrı11I 
otu7 hin do'll~-· ,·ardır. 

Göriilü.)Or kJ htl.~talJk wnıınudlt· 

l"akat lnglltere Emnl~·et !\•7.ırhit· 
nın yllk9ek memurlarından blrlnlrı 

şu söı.lerl büttto dünyanın kulaJın• 
kUpe olnıafa lA.~"lktır \ f' kara bfır• 
sa JJe müca.deJenln en dotru yolunu 
s8stermektf!dlr: 

- Kara borsa 111ü,terUerl oJnıa· 

ı-.a~dı ka.ra. bo,... ohnaao:dı. 
E\'et. '\o'llrg"u. ıl(!ul&rhı nlücadt>le~t" 

ea büyllk yardunnııaıt, ka.r& bor!Hl· 
;>& mUşterı olmanıaktır. 

KÖK ltADI 

İş ~ ulmo bürosunun 
müsbet faaliyetı 

Eminönü Halkevlnln açmış ol· 
dugu İş Bulma bürosu faaliyeti•• 
rlne devam etmektedir. Bu büro 
bucUoe knd<r milsbct işler gör• 
müş ve daha pek yent o'an çaıış
ma devresinde 70 vatanda"a tş 
bulmu~tur. 

Kılıç şiş ke b~b ı 

B alık pazarına ufranu,tt111• 

Baktım k ı h(,.' bahtı ucuz, 11c· 
men iki Unıonla bir bu~uk kilo ıuı ı r. 
bahtı aldım . .KJhç bahtını cıızeı il 
kebaplık yaphrdun. Tuı:ladtın. sıra7 

1 
da. . ı,,.ah biberle az ,a.To.bR batırdıtı • 
1..J monlarla. biraz hardal yaphnı. 

D01n.a.teslerle kılı t bahkla rı n ı ,ı., .. 
lf'T'e di'Ldlnı. lbikara3-a koyarak c:<'~ 
, ·J rdlkçe lıanr ze3 tın ~ uğı ııe )Rfl'ld# 
thm. Ateıten ı;l3-ade balık. a ff# 
,ın buğu~u ile pl-:tı. Altına. biraz .. o' 
van ı tuz.la U\dum, :yıkadım ,e l<.ıtjf 
Nlerek balıkl arı bzerlne ko"dııııt· 
Tekrar hafit ateşe \'t'rt-reğinı ~ı r·1dıil 
hardalı da UzerJne dökerek be~ d.ıJd' 
ka. gayet hafif c.te,ıe bı raktı~. o,, ır 
nt"fill bir yemek oldu ki ıe~ıetfnı• dO' 
y un1 olmadı. Biraz (,.ilrk kotnpo .. to· 
su da Ufl.\ e edtrek buAlınkü .)toıc~ 
tamamladım. EV K\Dt:>I 
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mrmnımtt1ı;raı=J:tJ!1ITT 
Askeri durum 1 Anadolu Ajansı, Matbuat Um. 

[ iıaaa:azno;;;ı Müdürlüğüne geçiyor 
(Başı 1 lndde) >--4 

fak olamadıkt:ırını gösteriyor: fn· 
kat Mtdvay 'e Jlalıı~ bölge-.lnde 
.ı\ınerfkan Mklmlyett sar.nlmnmı"· 
tu. Bu Jtfbarla bu: Japonların lid· 
VaJ'dag matfOp olarak 'c ağır kıı· 
Ytplarla. u:ıaklnşllfdarına kanllz. 
~e karışan bu· Japon mağlflbl· 
1etı tizcrJnde durmıyalım. Aleoutl· 
eııne takım adalarına yapılan Japon 
harekeU bakkıııda lkl tarafın lddla· 
IJJ ŞUdW': 

Japonlar bu adalarda baz.ı Ame
l'ikan me'l."Zllerlnt ele geçtrmt:ler· 
dlr. Dute Harbour'da 14 Amerikan 
llçafı dliflirUJmli~tür. l'"anl Japon· 
lar bu adalann bazı noktalanna 
aııker Çıkardıklannı fiÖylliyorlar. A
bıernta deniz ner..aretı ii:ıcibU bu 
iddıayı yalanlı5or. AleoutJenne.ada
larr 40 edadan fazladır ''e Japonya· 
n e.ıı yakın bulunan garp acundaki 
&da. 68'7 mil mesafededir. Hiç şüp
lte yok, ki Japonlar Japon ana , .... 
t.a toprülannı Pasifikte Amerika· 
h karşı korumak derdine dUşmUş
lerdır; bu Japon hareketlerinin ga
~l bl7.cc müdafaadır. ı:;, 'rlcc de 
~.YtedJjimlz. gibi Japonlann bu tşte 
~ kaldıldanna hükmediyoruz. ifa· 
hDJarın Aleoutlenne'dc de Mld,-ay
~ne beıw.er bir şeklide mağlflbl· 
l'ete uğrama.lan muhtemeldir. 40 
4-ıı fazla adayı bCr çıl"Jlıda iç etmek 
&rtık mümkün değildir. 
Clıade ,ınıaı cenahta Ja1X1n1ar Jler· 

11,orıar. Çine yeni moıtonk ha, .. 

~eıı gi)nderUmlşttr. sumar 
t!l.ıı naUdafaa ımı yardım edecekler. 

•~nlann 15 glln zarfında yapa

bııCiiderı öJçli tutulursa. ~ eona
ıaa kadar 1000 knometre mesafeyi 
11111harcbe '\ere ure Sf'P Çung.;f\ln· 
t'e "Yannalan ancak alda g~:ren 
111Ykalide lıAcllselerc bafhdır. 

Llbyada General RonmK"I ~n11p 

~ında JUrtıakem'o 7ea.k1en ~ 
~ etmJ,. hür ırranmdar lngillz 

hrttuntkı m11'kabll taarruza geçerek 

ltıbveır kıtalannı geri atmıştır. BJr· 

'-keeu 6 kilometre me8&ha ında bir 

n11aymı" Te etrafı tarnamlle çöl

"1U,. lng~z cepJıt'l8.lnln yerinde lml· 
llıaııı, bura ının tutnlma5ına b!l#lı. 

0111111 için General Rommel bütün 
1'1Jv\et11e yüklenerek du!jlinneğe ÇS• 

i!tl)"or. lkt tarafın da ıcaktan blt-

1'1.ıı hale geldiğine şüphe edllenıcz.. 
O '1ttden yakında iki taraf da pes 
diy~ .. .ır ıııttrahatc ~nmt~e mecbur 
~klarctır. 

Dofu cepbea'lnılc Sh 115topol n1U!I• 

talakeın mevkU etl"&fında gütfis gU

ttlae kanlı NV&fl&r oluyor. Ru,.lar 

.\bııan taal".nttunu cmtltltlş tazyik» 
111Ye Yasıftandmyortar. AJmanlar iki 
1101't.ada Ruslarıo ilk müdafaa hat· 
'-tına glrnti,'ller, fakat daha nerı 
tldeoı~erdtr. BhMtopol mlida· 
,.._ı, mukabil ta.arnn.Iarla azatıla• 
boır: Ru8ıann bu kooreU hcnüı; 
lıılllaar-. ettlklorJ anlafllı1or. Bu 

"-llbbtı taarruz kudreti truc:endl 

lıll, Yıald mlklafaa betıanna giren 
\er- Alnıaa lı:ıt.a&t geri atılamadı mı, 
61" .. topol'an akıbeti ı.-.ranhk otur. 
~dlllk vaz.lyett-0 böyle btr RUS 

~r. IÖrillnıcmektcdfr. 

Sinema projeksiyon 
makineleri 
Ses tertibatı 

llmolifikatörleri 
Türkiye Vekili: 

NECiB ERSES 
bul-Beyoğlu,IsUklAl Cad. 103 

Mev:udi Şerif 
Sokullu vezir Mehmet Paşa 

8.hladından merhum AbdU!ke
rıın l>nşa refikası rnC'rhum Ba· 
Ya.n li tıh nYt'lyc Sokullu ruhuna lt-

at' olunmak Uzen 12 haziran 
<'Unta "'' Vlkı b .. nu Nlşanta.şında Tcş· 

Ye cnını inde byle nı.wıazını 
rnutcakı Cak P mcvlQdl şerif okuna-

lır, 

ed .A.krabalar ve ehibba ile arzu 
~ enıerın tcşriflerJni rica ede-

Har.rlanan kor:u, lôyiJ:ası Meclise verildi 
A 

kara ıı (Telefonla) - ~e- ı Jecek yıllo.ra da sari olabilmek Uzcre 
n ' . 

kalete bağlı Matbuat umum mUdUr· en çok beş yıllık bir muka\'ele akdi-
Jllğ'(l tcşJdllne ve \'azifelerine dair ne salAhiyetll olacaktır. Bu mukave· 

k na ek kanun IAyıh..'l.St alAkalı lede aJnnsın umum mUdUrile idare anu . , d 
encf.irnenden geçerek :Meclls ruzname- meclisı azalarının tayın tarz.arı a 

1 
alınmıştır. I.Aythaya göre Mat· tesbit olunacaktır. Bu l!ylhanın mu::t urnum mUdUrJUğ{l Anadolu ajan- vakkat bir maddesine göre de Mat· 

sinin neşriyat ve istihbarat Lşlenni buat umum mildUrlUğü 19'2 yılı ma· 

kadrosile tatbikatını mUra- il bütçesinin .Anadolu ajansı fa&lıne. 
bUtço ve . 
kabe etmek, ödenecek miktarı her JIAve edilen 150 bın ~Iranın lta.eı yu. 

1 
bütçesinin Anadolu ajansı fa.slı· karıdaki hükme göre mukavelenin 

~~ konulan tahsisatı geçmemek. ge· aktedilmesine bağlı olacaktır. 

Ingiliz • Sovyet 
karşılıklı yardım 
paktı imzalandı 

(Bafı 1 ınctde) • ,. 

kRrŞI harpte mü~terek hareket 
hakkında 12 temmuzda imzalanan 
anlaşma ile filiyat alanına intikal 
ettirilmiştir. Eylölde Lord Bea
verbrook ve nisanda M· Harriman 
Mosltovayı "Ziyaret etmişler ve 
Sovyetler Blrlıği hilkCıınetinc har· 
be devıım için acele ıhUyacı olan 
harp malzemesi vermek için an· 
Jaşmakır yapmıslard'r· Bunu. sL 
yasi alanda, geçen yılın ilkkanu· 
unda benim Moskovayıl yaptığım 

~lyaret takip etml§tlr. Dônüşümde 
neŞrcdllen mOşterek tebliğde bil
dirilmiş olduğu gibi bu ziyaretin 
hedef• dınrb n güdümO ve harp.. 
ten sonra sulhun ve Avrupa cm· 
nJyeü.n.in tanzi.mfle ellıkalı mese
leler üzerinde fıklr teatlsiııı idi. 

o zam&ndanberl, Moskovada 
başlamış olan gorüşmelere devam 
edilmiştir. Britanya domlnyonları, 
Birleşik Devletler ve sıkı surette 
allıkalı bulunan diğer memleket
lGr, ınüzak.Qrelcrlmltı',_ seyrinden 
Lam olarak ha!>erli tutulmuşlardır. 

M· Moloto!. 21 mayısta Londra· 
yn ~lmfş ve 26 mayısta muahede 
im$lanm~tır. Ertesi gürtti, M. 
Molotof, programa uyarak B!rle
şik Devletlere hareket etml§tir. 

BAŞMAKALEDEN 

DEVAM 
(Hafı J lndae) x 

vururken, her iki taraf bize gelL 
yor ve diyor ki: .şu sillihı al, sa· 
na tecavüz eden olursa kendini 
müdafaa et. Toprağına bir barış 

ve emniyet sahası sıfatlle saygı 

gösterilmesini temine çelış, bize 
bu kadarı ktıffdlr.~ 

İki muharip tararın btı derece
de emniyetini kazanan, barış ha· 
lindc kalmasına her iki tarafça 
bu kader kıymet verilen bir mem
lekete tarihin hangi devrinde, ne· 
rede tesadlif edilmiştir Bilen var
sa lütfen söylcs1n· 

Türkiye, yeni do~acak barı,, ve 
emniyetin tabii öncüsildUl'. Fırsat 
buldukça bu rolünün icaplarını 
elbette yerine getirecektir. 

Ah, ne olur, bu kadar büyük 
bir şeref ve itibarın blr mnıct için 
türlO UlrlQ vazifeler yarattığını 
kabul etsek, gidişimizin her kısmı
nı ayni yüksek ölçülere göre ayar 
etmek ihtiyacını duysak ve bazı 
sab1t fikirlerde lsrar etmemek 
şartile, göründüğünden çok basit 
olan bu işe tam hrıla, tam tmanla, 
tam elbirliğtle bir 'an CYWJI sarıl
sak! ••• 

Ahmet ~ YALMAN 

Molotofun gerek gidiş ve gerekse ra 'IUnlan llAve etmi~: 
dönüşte seyahnUni iyi geçlrdillni Bu muahcdenin umumi heyetinde 
ve Vaşingtonda Cumhurreisile derpiş edilen uzun vMeU bir emni
!ayda ı ve memnurilYetI muCJp g~ yet sistemidir ld bUrid&fı evveıoe de 
rUşmelcrde bulunduğunu Avam bahsettim. 
kamarasına bildirmekle bthtiya· Eden bundan aoiıra dördllncU mad· 
rım. Molotof şimdi Moskovaya denin mütebaki kısmını da ztkret-
dönmüş bulunmaktadır. mlftir, Burada. yukarıda zikredilen 

l\Iuahedenln metni teklifler kabul edilmediği talullrde 
Blrlc~k Kralhk fle Sovyet Bir- muahedenln ~ aene ml1ddeUe y11l'ilr

li~l harp devam ettiği müddetçe IUkte kalacağı tasrih edilmektedir. 
birbirlerine mümkün. olan yardı- Eden sözlerine fÖyle devam otmlş-
mı yapmak, ne Hltler hQkömeti tlr: 
ne de hertürlU taarruz tasavvurla· Muahedede bir de tasdik kısmı var
rından açıkça vazgeçmlyccek olan dır. Ik! hllkQmet :muahedenln mUm
hcrhangl b ir Alman hükömet!le kUn olduğu kaifar çabuk bir zaman 
hiç bir müzakereye glr~emek ve içinde yUrUrlllğe girmesini istemek· 
mUtekabU bir muvııf•kat olmadık· tedlr. Bu it.t'barla muahede meclise 
çn Almanya ile ve bu memleketin aevkedilecekUr. Pek tabll olarak 
Avrupada şimdiki tstllfl hareke- Molotofla görüfmelerimlz yalnıs mu
tlnde şeriki olan ba~ka bir devlet· &hede meıeleıılne inhisar ebnemlftlr. 
le mutarcke veya sulh müuıke- Bu iş ne kadar mllhlm olunıa. olsun 
relerine glrlşmcmck hususundaki harbin bütün tekilleri CÖllÖnllrıden 
azimlerini teyit etmektedirler. geçirilmifUr. 

İki memleket sulh tckra.r tees- 19'!? de Hriaci <·epbe ~·~ 
siıs ettiği zaman Avrupada emni· Eden bundan 80nra. btıgtln öğte-
yet ve asayiş.n tanzimi ve lktısa· den sonra netJredilen tebliğln metni· 
di refah hususunda birlikte ça- nl okum~tur. Bunda ~yle denilmek· 
lışmayn karar vermişlerdir. Bunu tedir: 
yaparken birleşmiş milleUerin lki taraf araııında 19~2 eenesinde 
mc~atlcrini göztinünde bulun- Avrupada lkinçl bir cephe açmak 
duracaklar ve iki prensipten ilham acele vazifeleri hakkında tam bir an· 
alacaklardır. Yani lccndllcrl için laşma. hBBJI olmllflur. 
arazi geni§lemelert fatemiyecdderl Eden '/Unları UAve etını11ur: 
g bl diğer devletlerin dahil! işle· Tanve, tan:k ve diğer harp mal-
rlne de karışmıy;ı.caklardır. zemesinln 'BUyUk Britanyadan Sov· 

İki hQkCtmet bundan başka ayni yetler Birliğine gönderilmesinden ev
maksatla hareket eden diğer dev- vel bunlarda yeniden 1alahat yapıl· 
letlcrle birlikte sulhun ldamesi ve ması meseleei de görOfWmU,tUr. Her 
harpten. sonraki devirde taarruza iki taraf d& yukandald baltln meae
rouka.vemet edUmesi için yapıla- leler hakkında aralarınde. tam bir 
cak mOsterek harclcellere dair o- görüş birliği oklutwıu memnunlyeUe 
lan teklifleri kabul etmek a?'%USU- görmllşlerdtr, Bu muahedenln aktinl, 
nu gôstermf3lerdlr. Dl~er cihetten harp ve &ulhda taaı ve feyizli bir iş. 
harp blttJği zamnn, burada mua· birliği için verdiği imkAnlan mecli· 
bedenin metnini zikrediyorum, iki sin de benim gtbi memnunlyeUe ka· 
hUkCımct gerek Almanlar gerekse but edeceğinden omıntm. Molotot'la 
oıı.ların şeriki olen devletlerden aramızda yapılan uzun ve d08tane 
biri taralır.dan Avrupade yapıla· görüş teatileri neticesinde bu mua
cak herhangi bir taarruzu lmkln- bedenin iki hUkQmetln mGfterek ar
sız kılmak için tedbir almak hu· zulannı belirttltf.nden emin bulunu· 
susunda. eOerindcn geleni yapa· yonız. 
caklardır. • Bu mesut netlct!ye mttte.lcabll ve 

Zafer kazanıldıktan sonra sulhu tam bir emniyetle Btalln Ye Molotof-
muhıı.faza. etmek ve yeni bir taarnı- Ja teıılıı ettiğimiz temaa sayeeinde 
za. mlnl olmak kin mDeııair beynel- varmlf bulunuyonız. Uzun &eneler 
milel bir u.ııul buluncıya kadar ara- fçinde lngiliz _ Rwı anlqmuına kıy. 
dan zaruri olarak bir ftı.Sıla geçecek· melli yardımı dokunmDf olan Sav
ur. Bunun için iki hUkQmet memle· yeUer BlrUttnın Londra setin B. 
ketlerden birinin harp sonruı dev- Maiakt'nfiı kıymeUl yardnnından 
rinde gerek Almanya gerekse onun bahsetmek sırası celmlftlr. <M&Mıki 
şeriklerinden biri ne bunlardan biri dlplomauar trlbllntlnde hazır bulunu
tarafmdan yapılacak 'bir taaruz do- yordu.:. 
ıayısıyle muh3 samat haline girecek Bu muahedenln imza& harp devam 
otursa iki memleket derhal birblrle· ettlgi mUdde~ memlekeUerimlz ara
rine mUmkOn olan askeri yardımı ya- sıruia.ki sıkı ifbirllğinln ltatt bir tra
pacaklar ve diğer her tUrlll yardım· desi olmakla kalmıyor, Avnıpa.nın 
da bulunacaklardır. 1eniden tanzimi için eee.slı bir tıs de 

Muahedenin metnine gelınce B. te.fkll ediyor. Bu memleJceUeriml&in 
Eden mecliste muahcdenin, bilhassa Avrupa sulhllnden yalnız olarak me
yUkSek lıkft taraflar mütekabil bir sul oldukları mAnaaına alınmalıdır. 
anlaşma ile bu muahedenin yerine Bu mesullyet bütün 'birıeşm!.f mU
UçUncll maddede derpiş edilen teklif· leUer tarafından ta.şmma.sı llzun olan 

Oğullan 
1 

in kalnı olduğunu kabul ettikleri bir yllktilr. Bu ~u mAnay& aluunalı-
liikınet ve Ih.san Sokullu :mana kadar yürtlrlDkle kal&ca#ma I dır ki Bfiyilk Brltanya. ile SovyeUer 

"""-•••••••••" 1 dair olan maddesiGl 11.ilaet.tilden aoın. Biıllji ara.sında pek mla tıir aelepııa 

-------------·----------
1 

'Bir Amerikan 
fi:osu Britanv~ .. 
filosuna iltihak 

etti 
lngiliz kralı, filoyu 

tef liş etti 
Vaşıngton, 11 (AA·) - İfşa 

edlld 'ğlne göre, en az bir zırhlı, 
bir kruvazör, muhtelif muhrJp ve 
gemilerden ibaret bir Amer kan 
filosu, Britanya anayurt fılosuna 
iltihak etmlşt.r. Filoya Tugamlrnl 
Llffen tarafından kumanda edil
mektedir. 

Kral Jorj, dün Amerikan filo· 
sunu teftiş etmi§tlr. 

GL. VEERS, İNGILIZ 
GENEL KURMAY 
ASBAŞKANI OLDU 
Locıdra, 11 (A.A.) - Harbıyc 

Kurmay asbaşkanlığına tayin ed!l· 
neral Wecrs, İmparatorluk Genci 
Kurmay başkanlığına tayin cdll· 
mlş ve Korgeneralliğe terfi etmiş. 
Ur. Bu tayin Genel Kurmaydaki 
tensikatıa alt\kahdır. 

Bunu, Avam kamarasında söy· 
leyen Harbiye Nazırı, General 
Weers'~n bu tayinle ordu şCırası 
azalığı sıfatını aldığını, Genel Kur 
mayda ordu ve siyaset lşlcrilc 
meşgul olacağım ve muhtelif sı

nıfların askeri teçhizatlarından en 
ehemmiyetli kısımlara bakacağını 
llAve etmiştir. 

Hindistan askeri 
üs ve iaşe merkezi 
haline getiriliyor 

Yeni Delht, 1 l (A.A.) - Hin· 
distan umumi valisi Lord Llnllthv
gow, Hlndlstanın bir askcrt üs ve 
iaşe merkezi haline getlrllmesi 
için iki yeni tedbirin alınmış ol
quğunu bildirmiştir. Bu tedbirler
den biri istihsal, muvasa-la ve nak. 
llyat işlerinin tanzimine memur 
bir harp kaynakları komisyonu· 
nun kurulmasıdır. Bu komisyonda 
Harbiye, Maliye ve Münakalat na· 
zırhklarının birer mümessili bu
lunacaktır. İkinci tedbir, Deniz 
inşaat ve tamirat umum müdürlü· 
ğüne bağlı b ir büronun ı\Çtlması· 
dır. Bu büro Hindistan hükCımctf
ne ve bazı ahvalde de İngiliz hü· 
kOmetlne karşı mes'ul olacaktır. 

Pamuk ve Pirina 
yağları satışları 
serbest bırakıldı 
İstanbul Vlldyetinden: 
İstanbul vilayeti dahilinde be

yana tabi tutulan ve bugüne kadar 
satışı serbest bırakılmıynn pamuk 
yağlarının her hakikt ve hükmt 
şahsln beyannamesinde gösterdiği 
miktann nısfının ve Pirina yal:la
rının tamamının serbest bırakıldı· 
fı, mezkür yağların bir tenekeden 
fazla satışlarında alınacak fatura· 
ların Ticaret ve Sanayi Odasına 
tevdii tebliğ olunur. 

Bulgaristan da 
sıcak dalgası 

Sof~, 11 (A.A.) - Bulgarls
tanda birdenbire !Pddetıi b 'r sıcak 
dalgası hüküm silrmcitc başlamış
tı"!. Sıcaklar bilhassa flmal dolu 
1Buf g81'1standa kendisini! şiddetle 
hissettirmektedir. Bu yüzden bazı 
hasarlar olduğu b'ldirllmcktedlr. 
Bu cümleden olarak Varna eyale
tinde Provadla yaklninde demlr
yolu münckalAtı bir çekirge yağ. 
rnuru yüzünden bLrkaç saat kesil· 
mlştir. 

mevcut olmadıkça Avrupada emnl· 
yet ve istikrar bMıl olamaz ve bu 
hal ne bizim için ne de mUttellkleri· 
mizden biri için milmkUndUr. Sulh 
meseleleri yalnız A vrupaya mUnb&
BJr değildir. HUkOmeUerimlzin ba.
f&l'dıkl&n bu i.fln Birle.şlk Amerika 
eumhurreial ve halkı tarafından iyi 
karJllaııacağından ve Uç memleke· 
Un harbin çeün zamanlarında oldu
tu gtbl Deride sulh senelerinde de 
blrletmek ve ant8'fllak imklnıru bu· 
lacaklanndan tamamlyle emlnlm. 

Antepn•DID eaa8la1' 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter: 
M. Eden Avam kamarasında, 

harpten sonra yeni mihver taar. 
ruzlarını önlemek için Rwıya ile 
İngiltere arMında b!r karşıhklı 
yardım ittifakı imzalamış olduğu· 
nu bildirmiştir. 

M. Eden, yapılan muahedenln 
hükümlerinden bahsetmiştir. Bun· 
lara göre Rusya ile İngiltere, kıır· 
plıkll anlaıma olmakııızm sulh 
kabul etmemeli ve herhangi bir 
toprak kazancı aramamajı taah
hüt etmektedirler. 

İngiltere ve Rusya bütün harp 
devamınca ve harpten sonra da 
20 yıl muteber olmak üzere tam 
bir askeri ;ttlfak akdeylem~ler· -. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
kongresi dün toplandı 

SiYAii İCMAL 
=;; =:::::: 

Y anhş bir hesa
bın yıldönümü Cumhurreisi ismet 

mu rahhaslarınt 
ln9nü, /..:ongre 
kabul eifi 

\ez.ın : 1\1. B. ZAI. 

Ankara, H (A.A.) - Relslcum- ı lsicumhur 1nönüne bir hi!yet ta
bur, Milli Şef İsmet 1oonü bugün :rafmdan kongrenin taz.lmkrlnln 
saat 16 da Ç11nkayadn Çocuk Eslr· ı arz.edilmesine, B · M· M . r iyasetine 
!geme kongrcs · murahlıaslarrru ve Brşvekilc, Genci Kurmay Daş· 
kabul buyurmuşlardır. kanhğına ve Cumhuriyet Halk 

Ar.kara, 11 (A.A.) _ Çocuk Pnrtlsı Genel Sekreterliğine ve 
Esirgeme Kurumu umumi kongre Mllletlernrası Çocuk Es rgcmc Ku 
si bugün saat 10 da Çocuk sara- rumu Biri ğlne \ ' C kıı.rdcş Kurum· 
yında toplanmı~tır. Kongre re 'sll· !ara sevgi ve saygı arının blldlr\I. 
ğinc Trabzon rnE'busu Hasan Sn· mcslnc karar verdikten sonra ya· 
ka, ikinci reisliğe Erzurum mebu- rın srat 10 da toplanmak ı.i:ıcre 
su Nakiye ~lgün, klltlpl,k'erc Su· lçtlmaa son verml~ r. 

O
n tul)'& kin lınrbln üçünctl cıır.· 

1 on hadmnd:t blll)lanıı,tır. 

Turihte çnk hata, J>('k 90k ) anlı .. 
lıesnı> \nrdır. :fakat Jtalynnın ıı,İ 
ı;enc C\ ''clkl ~anbş he:.abı bu tı.ı 
kıınd:ın herhalde bir ttkor t"\'ldl 
edl'r. 

ad Hayri Ürgüplü, Feyzi Sözen Ankara 11 (A-A.) - Çocuk 
~ildik.ten sonra umumi merkez Esirgeme 'Kurumu kongresi adına 
•n:yeU azasından ölenler n hatıra· .. 

iki klı ur ııeııe enci ltalyapııı 

hfiklnı bir rolü \Brdı. cAm n har. 
be gınnt?!lııc meydan bırakmı:vıılım t 

dl)e bütün dünya, etmfındr. doı t 

clonll)orthı. Ne iıstese olıı,rordu. (J 

nıın ba)Tağına hr.r lkJ taraf ııa)g-ı 

gö terJror, dünyanın nakil):" da· 
marlarını ltnlyıın \'apurlan ı,ıetı· 

yordu. l!itedlğf kaılar kömUr, h11.ııı 

maddi:' buluyor, bütıin dünya kendi· !arını t&.ı.lz için iki dakika ayakta b ir }ll?yct bugun saat 17,30 da 
sükCıt edllmlştir. Bundan sor.ra Atatürki.ın Etnografya müzesinde· 
Kurumun geçen iki yıllık çal ı ma ki muvakkat kabrini ztyşı-et ede· 
raporu okunmuş ve kabul edil- 'rek bir çelenk koymuşlar ve EbE
~ir. ~Utçc ve idare encümen· dl Şefin manevi huzurunda tazim· 
len seçi mlştır. Kongre sayın Re· le eğ lml~lerdir· 

1 için h:ızır bir plyMa ın:ıııı:ı.ı~ı· 
nı göııterJ) ordu. Harpten &onra do· 
ııannuı.!11 Akdeıılıde hakim t..lr rol 
oynıyablJC('ek, Jıer iki tamftaıı bo· 
.runn şımartılacaktı. 

Banka ve devlet m:· esseseleri 
memurtan hakkında bir kanun 

ltalyanlar, bu nhnetlerln l<adrlnl 
bilir gibi gorlinU~ orlardı. ~mıııııı 

hı.ırıı 'koptuktan n~ lıı.rt"a ı;onra ltaJ. 
)ada en k~tik harp tedariki yoktu. 
hiçbir Jtalyan harbe glnneyl hatır
dan geçJnnl~ ordu. l\lemlekctln kı· 

"" mail durumuna rağmen I01:! 
Boma barış ı;ergfslne alt hazırlık· 

la.r için J liderce nıll.ron ııarfolunıı 
~ordu. HazJrlanan kanun Jay.'hJsmd ı lu mi:essese.'erin 

tekaütlük v.e ma 'ü/iy~t tazminatı 
~onra birdenbire ne &ldu ~ Mn~ '" 

nlhnyetlerlnde Fran a yere "eril· 
meğıı b&'jlayınen ltalyanın llıtını ... 
lıtrı a~akl ııdı, Kııınareı du;ıguları 

kaJ"Şı durulmnı bir hnl aldı. •Amnıı, 
fın;at kaçacak, ulh masalilna iP· 
llplerdcn biri cUye otnr:ıynn.» dl\ e 
öyle bir kumar oynadı ki yarını 

W<ırdnn fazla bir zaman f\'lndc hü-
3 ük bir abır ~e gay:retJe katre kat 
re hnzırlanan ~alışına mah!tullerln! 
yok edebilir. 

kabul edebilecek.'eri kayd: var. 
Ankara, 11 (Telefonla) - Ban· 

kalar ve devlet müesseseleri me· 
murları aylıklarının tevhit ve te. 
adUlüne dair olan kanunun 14 ün· 
cü maddas.nin son fıkrasının tn· 
dlline dair kanun layihası Meclis 
umumt heyetine scvked'lmlştir. 
Fıkranın yeni şekli şöyledir: 
•Kezalik hususi surette teşek

kül eden w bu kanuna tabi bu· 

lunan m 'lli bankalar k~ndl me· 
murlnrllc birinci maddenin C fık
ı ıısı hükmüne göre kurdukları \'e· 
ya lşfrnk ettikleri tcşekkül'erle 
kurumların memurları için dev· 
lct~e kurulmuş baııknl&rın me
murları hakkında kabul edilen 
esas ve nlsbetler dahilinde kalmak 
üzere tekaUtlük ve ma"Clliyet laz· 
mlnatı kabul edebllll'\ler.,. 

ltal3an milleti l~'ıin 'arlığının eıı 

nazik enc"I başlamı':tır. 

r 
1 

ILaı • Alman 
barbl 

'ı ! ( Şimali Afrika l 
1 barbl 

Sa'ôha'.tin Enisi 

kaybettik ----
(~ ı lılctde) § 

Alman tebliği 
Berlin, 11 (A.A. l - Alman ordu· 

ları başkomutanlığının tebliği: 

Slvastopol tahkimat sahası Uzerin· 
de şlddeW çarpışmalar halinde taar
ruzlarn devam edilmiştir. DUşmıının 
ümit.siz karşılık taarruzları netice· 
siz kalm~tır. 
Doğu cephesinin şimnl kesiminde 

düşman, kU\"Vetierlmlzln bMkısı SO· 

nunda bir çOk yerleri tcrketmltir. 
Vdlko! cephesinde )japılan şld<lcW 
düşman taarruzları SovyeUere kanlı 
kayıplara mal olmu.ştur. Ordu ser· 
visine mensup kıyı topçusu Kron.f· 
tad koyunda dU~an deniz mUnaka· 
iti.tını tesirli surette ateş altına. al· 
mı,tır. Lcningnı.d'dan çıkan bir de· 
nlzaltı ve bir kafile himaye gemisi 
tutu,ıurulmu9lardır. 

Londra., 11 (A.A.) - sıvnstopolun 

dt.!J mlldafaa hatlarına girdiklerine 
dair Alman tarafından ileri sürülen 
iddialara Mosko'w"B rady<m1 cevap 
olarak bUtUn hUcumların muvaffa· 
klycUo pU.SkürtilldüğünU V<? müda
fılerln mk aık klll'ft tıücuma geçtik· 
lcrlnl söylemektedir. 

General Von Manstein, piyadeyi, 
tanklan ve uç&kları şiddetli bir hil· 
<.'Uma. sUrınekte devam ediyor. Bn 
son defa 12 Alman tankı tahrip edil· 
rnlf ve 10 tank yolunu f&flrm1.9tır. 
Son bir kaç gün zarfında. 29 dU.mıa.a 
tayyaresi dlişi.irlllmll.ş, hava savat
Jan esnasında. 16 tayyare baııara uğ· 
:r&mlf, 20 tayyare de yerde tahrip 
edilmiftir. 

Çckoslovakyada 
yapılan mezalim 

cıs.,. ı JMılde> < ı> 
hes8'ba katmak zorundadırlar. HA
dlselerin gelişini bir karar verme· 
den silkCınet içinde bckLiyet>ilccck· 
terini sanan tarafsız grup1ar için 
de karar saati gelmi~lr. Alınan 
tedbirlerin amacı çok açıktır. Al
manya hiç bir mukaıvemet yuva· 
sına müsaade etmemekte ve et· 
mtyccekt.ir. Bütün mukavemetle.. 
ri yıkacak kadar da kuvvetl dlr. 
Barıa'en aonra QulslinJ ıı.üıuiınet· 

leri cezalandmlmaJldır 
Londra, 11 (A.A·) - Lord Str11· 

bolgt bugün söylediği bir nutukt•, 
Slovakyada Slovak Qu.sIJng hil
kömetuc Gestapo tarafından 80 
b"n Yahudlye karşı yapılan men· 
rur zulüm hareketlerini pro~to 
etml3tlr. 

Strabolgi sözlerine şöyle devam 
ctmi§tir: 
•- 30 bin kl.şl ağır Jşlere gön· 

derilmlş, mal ve mUlklerlne el 
konmuş, genç kızlar aflclerlndcn 
zorla alınarak ölümden daha fe
na akıbetlere uğratılmıştır. 1ngll· 
tere ve Amerika hlikumetleri, Na· 
zl caııtler gibi QulsJing'l-erln de 
cezalandırı!acaJdm'ı hakkında res
mi 'htarda bulunmalıdır. Slovak 
milleti ne bu zulümler, ne de Hlt· 
ler'ln harbine iıtlrak etmiyor .• 

llaUp şunları ılA.Ye etmiştir: 
<11- Manalı haberlerden biri de, 

Rus ~phcsindeki Slovak kuwet· 

(S.,. ı lncıiae) ( .. ) (Bası 1 lnc'de) "' 

i 1 i 
. ö· dam, Deri, Vakit, Son Saat, Payı-

ııgıhz mUdafııa s stem nın en . 
k 

ld · 
1 

B h taht, Cumhurıyet ve Son Posta gau-
nemli cen.up a esı o an r a· tel i d UdU lli,.,.'"d d ' l 1 ti DU er n e yazı m r 0 ..... , er. mu· 
kelm istlhkılını zapte ı m s r . § s hhlhllğe kadar muhtelif vazıfcler 
man burada çember altına alın .. n 

1 

gö U tU 
kuvvetleı-lle günlerce anudnne ve rm ş r. 
fiddetll bır mukavemet ıci6tcrm ş.. 1308 de Antalyada .doğan Salaha t-
t.ir. tın Enis ilk romanını 17 yafında lkc 

Londra, ıı (A.A.) _ Reuter a· yaamı~tır. ZAnlyeler, Cehennem Yol 
jansuıın Llbyadakl hususi muha· cuları, Bataklık Çiçcfi, Endam .Ay· 
biri bildirl,ror: na.c;ı adlı eserleri en fazla alaka top· 

İki ~raf zırhlı kuvvetlerinin lıyan romnnlarıd,r. 
Kniı;tsbridge yaklnlerindekl çok Kederli ailesine ve bUtUn dosUarı· 
şlddeUi muharebelerden yorgun na en deıin tazlyctlerlmlzi sunaı 

düşerek savaşı tatil cttlkleı-1 çöl ölllyc Allahın rahmetini dlltrlz. 
harp sahnesınde bugiin hemen he- Baııın Birliği ı tanbuJ Mınlakn~ı 
men boğucu bir sükônet hilküm R 1 w..ı d 
sürmektedir. c" "''" en: 

Almanlar, Blrh•keim dolayları· I ~?erli nrkııdaşımız SıılA.hııddın 
na düz ç{>lde cenuba doğru bü· Enıs ın bugUn (d0n) sabah nrannz
yük kuvv'etıer s{irmlişlerdJr. Bir- dan ebcdf olarak ayrıldığını gbrmt'k· 
hakebn'de hür Fr&nsızlar ant bir le mUteesslrlz. 
karşı taarruz yaparak dü§manı BC· Bu \"akıtsız ölUmlc bcr bakımd 
hlr etrafındaki müteaddit ehemmi· olgun bir meslektaş, vefalı, fazileU 
yetil mevzilerden çıkarıp atmı5· bir insan, sessiz, fakat canlı ve dlk· 
ıanıır. Hlir Fransızların buradaki katli mesaisini yurdun en hayll'l. 
CESBretli mukavemetleri taarruzun hlzmetıne vakfetmiş b.r vatan çocu 
başındanbe.ri bütün çöl ordusunun ğu kaybetmiş oluyol'UZ. 
korı.upna konusu olmaktadır. Dil • Cenazesi yarın (bugtin) öğltyr 
man kuvve~ri, hür Fransızların dotru Son Posta idıı.re yeri yanında· 
mukavemetini kırmak gayretlle ki evinden ka.ldınlnrak Te.ş'o ikiye ca. 
taarruzun her çetldmı tecrübe et- mialno ve oradan FerlköyU mezarlı· 
mlşlerdlr. Birhakeim pike tayya· ğına glitilrUlecektlr. Kendi ve ba ın 
releri tara/lndan günıerce bomba· ailesine tazlyeUcrlmizl sunarken er· 
lanmış, top ateşme tutulınU§, lt.aL nazc töreninde bulunma vazifelerin 
yan Ari.ete tiimenin piyadesi dal· birlik A:r:alarımıza hatırlatı)oruz. 
gabr ~Unde hücum etmiştir. Bü· 
tün bu gayretler boşa çıkmı§'tır. 

Son iki gün içinde Almanlar 
fazla olarak uzun menzllll sahil 
bBMryalarını de- Blrhakelm'e gön 
dermieJerdir. 

OOn bir İngUiz zırhlı kolu, Al
man zırhlı kuvvetlerinin tazyikini 
haf'lfletmek üzere Birbakeim'e ge· 
lirken hür Fransızlar da müdafaa 
mevzilerinden ileri atıluak karşı 
'taarruzda bulunmuşlardır. Birha· 
.kelm müdafaası de ı;OI içerilerinde 
ikinci bir Tobruk olmuştur. 
De Golle'lin htir Franıodara merıajı 

Kahire, 11 (A.A.) - Her iki tara
fın yargıın dtlfe.n zırhlı kuvvetleri, 
gUnlerdenberl devam eden •lddeUI 
muharebeleri fimdlllk kesmiş görOn· 
mektedlrler. 

General d8 Gol, buradakı ihUr Fmn· 
mz kuvveUerine gönderdltf mesajda: 

Bütün P'ransa, ittlharta aize bakı
yor, demlftlr. 

terine mensup bütün bir birliğin 
makineli malzemesile birlikte k:iç
mış olmasıdır. Bu hareket, .Alman 
askeri sisteminin dağılmasına bır 
başlangıç teşkil etnıektcdir-• 

Heydrkh'tn balen 
Slokholm, 11 (A.A·) - Havas: 

Prng radyosunun dün akşam bil· 
dlr<tı;ine göre yeniden 31 k şl 
l,urşuna dizilmiştir. Bu suretle 
Heydrich'e karşı yapılan sulknsd· 
denberi kurşuna dizilenler:n sayı_ 
sı 305 \. bulmaktadır. 

Öte taraftan Berlinden öirenll· 
diğine göre Hitler, General Daluz· 
ge'nln Heydrich'ln yerine h!maye 
idaresi vamı:.ne kat'i olarak tcı.. 

31inini tasdik eyl~miştir. 

Japonlar Aleutien 
adalarına çıktı mı 

(Ba.,ı 1 incide) (::) 
terinin ilk mUda!aa hattı yıkılmıştıı. 
Bu yıkılış Amerika. stratejlslnın ııl· 

tUst olması demektir. Taarruzun de· 
vam mUddctl ve Amerika ku\·veUe· 
rlnln uğradığı kayıplar Vaşinı;tonun 
bu Uslere \erdiği pek bUyUk ehem 
miyetl gösterir. Japonya kayıplar 

uğramış olma.sına rağmen elde etli· 
~l muvnffaklyetlerdcn memnun ola
billr. ÇilnkU Amerika Bırlcşlk dev· 
letlerlnln şimali Japonya Uzerınc ha· 
va akınları lmkAnları baltalanmıştır. 
Aleutıen adalanna ~apılan hUı:unılar 

o,·yetıere karşı <1eğlldlr 

Londra, 11 (A A.) - AleuUr-ı 
adalarında yanılmakta oldugu ıddıa 
edilen harckeUcr mUnasebctlyle To· 
klo'dn!,ı Japon resmi haberler ajansı 
b,;ıı ernilşelcr izhar ediyor ''e dıyor 
ki: 

Bu hareketler, Sovyet toprakları
nın bUtUnlUğUnU ihlti.l eder malılyct· 
te addedilemez. Japonya hesabına, 
iki memleket mUnıısebeUeri tama· 
miylc değişmeksizin kalmaktadıı·. 
Ja.ponynnın Sovyctıer Birliğine kar· 
Şı olan durumu iki memleket nr sın· 
dıı.ki tarafsızlık paktına dayanmak· 
tadır ve şu kanaat \'ardır ki Sovyet· 
ler Birliği de bu paktın esaslarına 
tamamlyle uygun olarak hareket 
edecektir . 

Toklo, 11 (A.A.) - Mıdvay ada· 
ları yakınında bıı.truı Japon tayyare 
gemi ı mürettebatının tamamen kur
Larıklığı haber ll&ri.l.mekt.edlr, 
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Beşiktaşlı Şerefin ı ı-+-t-
hatırası anılacak 

Yarın me;humun 
mezarı başında bir 
merasim yapılacak 
Beşiktaş kli.ı.bümüzün kurucusu 

merhum Şcrefn ölümür:ün 9 un
cu yılı münasebctil e y;:ırın merhu
mun kabri başında büyük mera
sim yapılar3k kalplcr;mizde ya
şayan ölünün hatırası anılacaktır. 

Şere{ memleket sporuna senelerce 
h izmet etmiş, Bcşiklaşı kurmuş ve 

' ölümJe Türk sporunda doldurul
maz bir boşluk bırakmıştır. 

Şeref Beşiklaşa hayatını vakfet
miş, öleceği güne kadar bu yuva 
için yılmadan çalı~mş ve en niha
yet şahsi gayretile Beşikttı:ş k:Ubü
ne do'ayısile memleket sporuna 
:tend ismini taşıyan Şeref stadını 
J:azandırmıştır. 

Şerefi tanıyanlar, yarın onun 
r.1ezarı başında ölmez hatıra~ını 

r-ı.ar~arken, yıne gözyaşları dvke
c •klerdir. 

Beşiktaş klübünün bugün için 
g;;ndcrdiii tebliği aynen aşağıya 

a!ıyoruz: 

Beşiktaş Gecçllk Klübü Baş.. 
kı•nlığtr.dan: 

Klübümüzün yükselmesinde en 
büyük Amil olan sevgi.ti ark!id&şt

m ·z merhum Şercf;n ölümünün 
9 ur:cu yıldönümü münasebeti!e 
13 haziran cumartesi günü saat 
14,30 da Şeref stadyomu karşısın
:hfd Yahyaefendt kabrista_nında 

mezarı başındaki ihtifale onu se
·.;enlerin ve azamızın iştirak etme
.erini rica ve azalczrin saat 14: tc 
Şeref stadında toplanmalarını ri
ca ederiz. 

Su sporları 
• • 

mevsımı 

' açı ıyor 

Barbarosun türbesi 
önünd e merasim 

yapılacak 
1942 yıJı şehrimiz su sporları 

mevsiminin açılışı münasebetlle 14 
haz'ran 942 pazar günü saat 14 de 
B{'~iktaşta En büyük Türk Deniz. 
elsi Barbarosun türbesi önünde bir 
merasim yapllacak ve bunu müte
akıp Dolmabahçe sarayı ile Yüksek 
Der.iz Ticaret mektebi önündeki 
sahada kürek ve yelken yarışları 

icra edilecektir. 

İ sta nbul tenis 
birinci likleri 

Tenis Ajanlığından: 

İstanbul bölgesi Tenls birlncilık 
müsabakaları 13 haziranda başlı

yac.-ık ve 21 haziranda nihayet bu
lac< ktır. Müsabakalara girmek is
tıye-n heves~rların 11 hazirana 
kadar isımlerinl her gün saat 18 c 
kadar Dağcılık Klübüne kaydettir
meleri rjca olunur. 

:ki memur tevkif edild i 
Liman r yaseti memurları ıdan 

Tf"vlik Alpaslan. muamelat me
muru Racihi, kanuni memnuiyete 
a.rğmen, 6 motörün Bulgarlstanın 

Burgaz limanına sefer etmelerine 
müsaade etmek suçundan 2 nu
maralı ?.1illi Korunma mahkeme
since tevkiflerine karar verilm:ş

t r. 

Radyo, 
BUGÜNKÜ PROGll.AM 

SABAH 

7 ,30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Karışık prog-

1 ram (Pi.), 7.45 Ajans haberleri. 
8,00 Senfonik parçalar (Pi.) 
8,15 - 8,30 Ev:n saati. 

ÖÖLI: 

12,30 Program ve memlekc• 
saat ayarı, 12,33 Türküler, 
12,45 Ajar.s haberleri, 13.00 -
l~.30 Karışık makamlardan şar
kılar. 

AK$AM 
18,00 Program ve memleket 

saat ayarı. 18,03 Fasıl heyeti, 
18.40 Hafi{ parçalar (Pi.) 19,00 
konuşma (Kifapsevenler saati) 
19,15 Piya.no ile caz parçaları, 
19,30 J\.Iı-mleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri, 19,45 KlAs:k 
Türk müziği programı, 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Saz e.. 
scrıeri, 21,00 Zinıat takv:mi. 

1 21,10 Temsil, 22.00 Rıtdyo sa
lon orkestrası, 22,30 ?l.'lemleket 
saat ayarı, ajans hal:Jerlerl ve 
borsalar 22,45 · 22,50 Yarınki 
progr~ro ve kapan~ 

• 
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Soldan s~ğa: 1 - Harp tayya. 
rec:ıcrlni.n işlerinden biri. 2 - Uy 
kun güzel olsun; Soydan. 3 - Bir 
otomobll markası; İlgi. 4 - Ba
zan ikttsadi ablukaya verilen isim; 
Bllgi. 5 - Yardım parası topla
yan; Tersi: kaldırılmış bir unvan. 
6 - Asker; Sağiam. 7 - Pek faz
la; Bir hayvan; Nefi edatı. 8 -
Tersi: sonu gele; Uğursuz. 9 - Sı

fat ek 1; D.z. 10 - Tersi: Balık ol
tiisrnda kullanılan bir şey; Tcr!=öi: 
beyan edatı. 11 - Birbirine aykı· 
rı seyler. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - En 

meşhur masallar. 2 - Meşgul et; 
Yadeden. 3 - Bir Yahudi adı; 
T~navül et; Bir hayvan. 4 - lıa
ret edatı; Makaslaya makaslaya. 
5 - Zamanın kısımlarından; Ter
si: demirden bir ALetle düzelten; 
Nişane. 6 - Sıfat eki; B·r nota; 
Tamamdan bır noksan. 7 - Bir 
nota. 8 - Maloluş bedeli; Çıngı
rak. 9 - Soydanlık; LAtlfe. 10 -
402 beş. 11 - Yazılı karar; Onur. 
EVVELl[İ BULMACANIN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - Tezahürat. 
2 - Adanan; Taam. 3 - Sem; Her 
ze. 4 - Abanoz; ŞZAN. 5 - RI.. 
nedö (ödenir); Tat. 6 - Ba (ba); 
Benek. 7 - Akvam; Un; De. 8 -
r.fıstık; Şer. 9 - An; Çene. 10-
Kapama; Ar. 11 - lras etme. 

Yukardan aşstıya: ı - Tasar
lamak. 2 - Edebi; Kına. 3 - Za
man; v.s.; Pi. 4 - An; Nebatlar. 
5 - Ha (marn); Oda mı; Ma. 6 -
Un; Zö (öz); Klas. 7 - Bu. 8 -
Ateşlen; Çat. 9 - Tarzan; Şerm. 
10 - Azat eden; 11 - Emen; Ke
rem. 

Bir karne $Üİistima '. i 
davası 

Şışli İaşe bürosundan karne ça.. 
lıp satmak suçundan, evvelce 2 
r.umaraiı Milli Korunma mahke
mesince tevkif edllmış olan Şişli 
Halkevi odacısı Nlyazinin muha
kemesine dün devam olunmuştur. 

Niyaıinin üstünde bulu nan a
nahtarların İaşe bürosundaki do
laplardan hiçbirine uymadığı gö
rülerek bu suçtan beraetine, ya.l
nız karne satmak suçundan 60 li
ra para cezası vermes!Re karar 
verilmiştir. 

İthal edilen deriler 
satışa çıkarılıyor 

Şimdiye kadar llhal edilen de
rilerin tevzi plfıını hazJrlanmıstır. 

Plan yakında İthalAt Blrliklerl 
Umumi KQtib: Saliıhattin Çuhruk 
tarafından Anlcaraya Ticaret Ve
kfııletine götörü\.ecek ve biJ;i.hare 
derller satışa a.rzedılecektir. 

İki genç kız kat~i 
polisin muhakemesi 

Evli olduğu halde Fallhte Hay
rünnisa adınd'l bir ger.ç kızı al. 
datarak onurıla nisanlanan Beyoğ
lu polis merkez:nde polis Mustafa, 
nişanlısının, kendis:nin cvll o1du
&unu öğre-nmesinden sonra nişanı 

bozmasına kızarak bir gece sar. 
hoş bir halde kızın evine gidip 
hem nişanlısını, hem rlc kızın ar
kadaşı 14 yaşındaki Şükranı ta
banca ile vurup öldürerek birinci 
ağırcezada 30 sene hapse mahkUm 
olmuştu. 

Temyiz mahkemesi, taammüden 
ve birden fazla insan öldürdüğü 
lc;in suçlunun aleyhine olarak bu 
kararı bozduğundan muhakemesi
ne dün tekrar başlanmıştır. 

Mahkemede Müddeiumumi, suç 
1u, davacı Hayrünni.sanın ve Şük
ranın babaları Temyiz kararının 

bozma kararına uyulmasını iste
mişler, mahkeme, bu husu~ta ka
rar vermek üzere duruşmayı baş
ka güne bırakmıştır. 

Gardiyanı tokafıyan 
mahkumun duruşması 
Cümhuriyet makineleri nıakine 

mütehessısı Blumer'i, kendi:;lr.i 
işinden çıkardığı 1çln öldürmek 
kasdile yaralayarak ikinci ağırce

zada 8 sene 4 ay hapse mahkılm 

olan l\.Ichmet Alinin, bir gardiya
na hakaret etmek suçucdan dün 
de ikinci ası iyede muhakemesi ya
pılmıştır. 

Hapisanedekl b!r araştırmada 
cebinde ifyon bulan gardiyan Mus 
tafayı tahkir eden ·ve dünkü du. 
ruşmada muhakemesi yapılırken 

elindeki kelepçenin çıkarılmış ol
masından ıstifade ederek gardiya
na yumruk vuran Mehmet Ali, 
~f~iafanın g<n.ü.niln kanamasına 

sebep olmuş ve derhal cür mü meş 
hut mahkemes~ne verilmiştir. G ar. 
diyan Mustafa davasından'"' vazgec
tiğinden dava sukut etmış ve mah
pus tekrar h aplsaneye götürül
mü~tür. 

. . ............. . 
---- ·· .. 
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SA R 1 NE H 1 R 
. ahla mevzuu olan yalnız Çin'ln Sarı nehri 

B de-ğil, .sıcak memleketlerde bulunan mUtead· 

did sarı nehirlerden herhangi biridir. Insanlar 

mUmkUn oldukça suya yakın yerleşmiştir. ÇUnkil 

onlar için ısu hayattır ve bu tabii his ytlztlndendir 

ki birçok nehirler, mesela. Tiber ve Ganj nehirleri 

hayat ve ö1Um hakemı sıfatlle tlA.h olarak tebcil 

edilmişlerdir. Bu nehirlerin sahillerinde oturanlar, 

kendilerine hayat veren bu suların aynı zamanda 

ölümü de beraber getirdiğini takdir edemezlerdi: 

çtinkU hem kendileri, hem de hayvanları bu suların 

kolera, diZanteri, tifo ve diğ'er hastalıkların mik

roplal"!le kirletmekte idiler. Avrupa ve Amerilta.da 

bile sulh medeniyetinin bUtUn bôı;ılukları içinde ne~ 

hir ve dere suları bUyilk şehirlerde yaşıysn mıl

yonlarca ahalinin hayatını lchdid etmektedir J.fik

roplu içme suları ve bulaşmış yüzme havuzları va

sıta.sile hastalık! ar salgın haline gelebilir. Bugün 

her zamandan daha Ziyade bu tehlikeler erkek, ka-

dın ve çocukların hayatını tehdit etmektedir. ~re

reket versin IngUlz kimyagerleri, bilhassa suyun 

tasfiyesi için klor kullanmak suretiyle bunlara karşı 

gelebilecek silA.hlar bulmuşlardır. K1orun bu maksat 

jçin Uk aisteJ'!latık J$timalini Sir Aleksander Hous 

ton'a medyunuz. Mumaileyh ipoklortti 1904 te Lin

koln'de ağır bir tifo salgınında kullanmı\' ve btlA..

hare ipoklorlt mahlfilU yerine gaz şeklinde klor 

kullanmıya başlanılmıştır. Bu usul halen daha !azla 

rağbet görmektedir. Klor ıstımall, bilhassa. seferde 

olan askerler ve düşman tarafından kirlell1en su 
membalarının bulundukları mevkiler W.ln kıymetli

dir. IngiJiz kimyagerleri su membaJarının emniye

tini muhafaza. etmek suretile milletin sıhhatini ko

rumağa mahsus usulleri ıslah için daimi surette ça

ıı,maktadır. DUnyada ilk olarak ticari mikyasta 

klor imal elmiş olan lngiliz kimya sanayii kA.fi 

miktarda klor ve ipoklorlt imal ve teslim edecek 

mevkidedir\ 

®· 
Imperial Clıe11ıical lndustries Li_mi~ea 

İSTANBUL BALK S AN Dl ÖI 
Türk Anonim Şirketinden: 

1~ H<tziran 19.f.2 Pazartesi gününden itibaren, gişelerimiz aşa

ğıda. gösterildiği daaUerde açık bulunacağı .sayın müşterijerimtze 

bildiririz. 
SABAH 
AK.'?AM 
CUMARTESI 

9.30 - 12 
13.30 - lS.30 
9.30 - 11.30 

Tiirklge CD.mharlgeti 

Ziraat Bankası 
K urulUf t arihi: 1888. - Se rmayesi: 100.000.000 Tllrk llra.sı 

Şube ve ajanı adedi: 285. 
Zira! ve tic&l'! her nevt banka muameleleri. 

Para birikti.renle.re 28 ,000 lira. ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasamı! hıYaplarında 

en az 50 lira.et bulunanlara aenede 4. defa çekilecek kur'a ile l.fl.t'ı· 

dakl pIAna göre ı1cr..,,. ıye dağıtılacal<tır. 

4 adet 1,900 llrahk 
f > 580 > 
( > 250,. 

100 • 

.f,000 Ura 
2,000 • 
1,000 » 
, ,000 » 

180 adet şo Uralık 5,000 lira 

120 • 

1641 • %0 

• 
• 

4,800 • 

3,- • 

DIKKA T : Heaa.pla.nndaki paralar b ir sene içinde 50 lira.dan &f&· 
fı d~iyenler• ikramiye çıktıtı t&kdirde % 20 tazlaal• verlleoektır. 

Kuralar ıenede 4. 4efa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylOI. 
11 Blrineikbunda çekilecektir. 

ZAYl 
1 

ZAYi 

Çemi.,gf'zek nüfus memurluğundan! Jstanbul Silmerbank Yeril Mallar 
aldığım 1927 doğumlu nU!us kı\ğıdı-: pazarından almakta olduğum 1761 
mı zayi ettim. Yenisini çıkaracağım. · kayıt No. lu manifatura cüzdanımı 

dan eskisinin hükmü yok tur. 

Çemişgezek kazası Başv&htenik 

nahiyesinden 1927 doğumıu Mustafa 

oğlu Omer Yıldı;ı:. 

içinde ekmek karnem olduğu halde 
zayı ettim. Yenilerini çıkaracağım

dan eskilerinin hilkınll yoktur. 
Emekte-n manifaturacı 

Sadeltin Acar 

ORF ANİDIS 
Cild ve Ztihrevt nrilt«ı.usı.sı 

Beyotıu Suten.zı sokak N o. 5 
Nil ape.rtıman 2 el kat Tel 43734 

ZAYi 

Bakırköy nutus memurluğundan 

alm ış olduğum nU!us tezkeremi kay~ 
bettim. Yeniainl çıkaracatımdan es
kisinin hUkmU kalmadığ'ını HAn ede· 
rım. 

Bakırköy, Cevizlik mahallesi l\!u· 

hasebecl sokak No. 43 Htıııeyln kızı 

Ay~e Ada. 

ZAYI 

lstanbul 20 ne[ ilk okuldan aldı

ğım şehadetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kandilli Semih ~ar. 

ZAYI 

E dirneden aldığım nüfus cüzdanı· 
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 
13t 0 doıl'tımlu Sabri Süğ!Um 

80 R SA 
11 HAZİUAN 1942 

1 sterlin 5,24 
100 Dolar 132,20 
100 P ezeta 12,9375 
100 İsviçre frmıgı 30,70 
100 İsveç kronu 3 1,16 

ESHAM ve TAR'riLAT 

İkramiye!: ':f 5 935 Erpni 
Osmanlı Bankası 

Ak hisar Tütüncüler Bankası 

Telefon Şirketi 

22,85 
26,00 
73,00 
11,20 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİYATLAltl 

Beşlık 

ı incl sayfa 
Z nel » 
3 ünci • 
f. ünci • 

150 
500 
00 
158 

50 

Sahibi ve N .,nyat Mlldllr1l 
AJunet Emla YALMAN 

Vatan Nefriyat Ttlrk Lld. ŞtL 

VıMaa Ma-

...... . .. 

'' SIN GER 
Gece bekçilerine mahsus Kontrol saaUl!rinin en dakik ve 

en sağlam modelidir. 
1\W lf ve şah&f serveti muhafaza etmellyt_.ı. 

YANGTh""DAN ,.e HIBSIZDA..."""i" siz i m uhafaza eder 
Emı1iyet ettiğiniz bekçileri geceleri kim 

kontrol eder? 
Bekçilerin geı.di~ saati kim doğru işaret 

eder? 
Sizi yann bekçiJerln muntazam gezmc

diklerinden veya uyudukl~rından kim habeı 
dar eder'! 

Size bekçllcrjn ara
sında vazifesine hıyanet 
edenleri kim bulur ve 
ihbar eder? 

Bütün bıı vaLlfelcrl 
Ya l nız 

SİNGER 
KONTROL 
SAAT I 
l\tUkeınn1elen Ha eder. 

'' 

Re~mt dairelere. Polislere, Bankalara. Depolara, Fabrlkaltira, Ha.~ · 

tanelere, GUn1rüklere, Deniz ve Demiryollarına, Mekteplere ve bilü.
n1um mU68Seselere fevkala.de lUzumlu bir Kontrol aletidir. 

No. 1006 şeklin aynısı olup, bir senelik kAğıd mineler, 6 anahtarlı 
ve me.şin kaplısı 60 liradır. 

Taşradan sipariş vukuunda posta. masrafı olarak UÇ LIRA 
bedehle beraber peşinen gönderilmelidir. 

SI NGER SAAT MAGAZASI - lstanbul EmlnönU -
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

KAHVE ve ÇAY 
Kanunu hükün:ılerine göre : 

ı - Çayda bulunan ,·ası.Harı ta,ımsyan ''6 m emleket dahil inde 
yetişen bazı otları şek llce taya b2nzetmek lçln t"lemek, kurutmak ,.e 
bu suretle '\-'Ü<' Ude getlrllml' taklld çayın t icaretini yapmak, satı-nak 
kn5'1lle ta.şnna k, saklamak, bilerek ~atın alo1a k veya kabul etmek, 

'.? - Nohut, arpa. ' c en1 ~ali ,yo.bancı nı addele rle karı ştırılmış kah
venin ve yaban<'ı herhangi bi r nebatla ha rn1an edllerek vlkude geti
rilmiş çayın ha1\Je ' 'eya pl.,lrllerek halılması ve3·a. satı lığa ~ ıka rılma· 

sı kaçakçıhktır. 

B u kO.(akçı lı l'ı yapanlar!lan kat;ak maddf'IC'r mil .. aderc olunmakla 
beraber knrı~ık kahvenin hl"'r bir kilo '\'{'.)& küsurundan 10 '"e karı

ı:ı ı k. ~;aylarla çaya. benzetilo1ı, nf"ba.tların kllo~u ' e~·a kli6t1 ru için 
20 li ra. a.tır para ceza.;, ı alın ı r . :\laddeler, ka~ak<,• ı nıo ,.("~·a kaçakçı 

lık ta. blrle,mı, ola n k imselerin eli nden ( 1kn11' o1ması dolayısi3· le mü
sadere olunan1aı.!ta. 8.)' nı ceza ild kat ola rak alı n ı r. 

Keytiy~t ka.h,·c ve c:ay ~atıedar111111 ' " pl'jlrlcl olan otel, gazino, 
pastane. kah\"ehane ,.6 enı.sall mUe&sese ~ahlpl crlnJo dikkat naz.arına 
ehemmiyetle Yazolunur. , 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Proje, keşi! ve ŞB.f'tnamesi mucibince Ankara bira fabrika!>ın~ 

da yaptırılacak men1ur evleri inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 Keşif bedeli c-47.475.51 • lira ~{ 7,5 muvakkat teminatı c-3561' 
liradır. 

3 - Eksiltme 3016 942 salı günü saat 10.30 da lstanbulda Kabş· 
taşta levazım şubesindeki merkez atım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Proje, keşi! ve ~artname sözU geçen şubeden ve ızmlr, Ankara 
başmüdürlüklerinden <238> kuruş mukabilinde alınabllir. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin «50 bin> liralık bu kabil in.fa~ 
atı muvaf!akiyetıe yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale 
gününden «8• gün evvellne kadar umum mUdUrlUk inşaat şubesinden 

ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları lAzımdır 
6 - Ek":Jilbneye gireceklerin mUhUrlU tekli.! mektuplarını kanuni 

vesaikle ',C 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu~ 
nu ve şartnamenin cF· fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek olıın ı(a~ 

palı zarflarını ihale günü e!.:-slltme saatinden bir saat evveline kadar 
mezkQr komisyon ba~kanhfına makbuz mukabilinde vermeleri l&zımdır. 
Postada vukua. gelecek gecikmeler kabul edilmez. c6184 > 

~fürkiye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELER: 2 Şuha t, 4 Ma)'lS, S Ağust.,. 

2 lklnclteşrin tarUılerinde yapılır 
194% iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 liralık = 2000,- lir& 40 > 
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > = 1500,- > 50 > 
3 • 500 > = 1500,- > 200 > 

100 

50 
25 

• 
• 
> 

= 4000,

= 2300,-

= 5000,-

, 
' , 

~ı-o ........ 2so ..... • ..... 2500 .... • .... • .. 200 ..... • .... 1.o ... • ...... 2.ooo .... -..,_~ 


