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Bahsi mUıttcrck bOetlerl slparl,t tda· 
remizde, yalnız cuma gilnlle cumar. 
test günü saat U5 e kadar kabul edilir 

~er__ a~am-~ 
Yeni 
/\nıaşmalar 

!!Useyin Cahid YAÇL!!! 
/NotLT°ERE ile Rusya ara. 
~ smda harpte \'e salhtc 
...... bir anbı..smayı tazıı,mınun 
'r btr muahedcnln 1tn1.alıuımn.. 
\ot ~ıi Londra ve Mosko\'~ıın 
likltlırken Va.singtonda da Bırlee 
"'-~de\•letlerle So\'l etler . Birliği 
~""!'da ödünç verme \'e kiralmna 
ts .. ~ \'anldığı ilan edildi. 
~!~ 'eğjmnm yalnıı: iikitler a. 
~ def.il bütUn dünya. müna.. 
'itleat~Ji üzerinde ~ok hayırlı tc
ıı,. olacağı S'ilplıesiz addeılilobı. 
llt' ... ~alılar Sovyctler Blrli{,ri 
ıt1ıt •r an11'!Jllla temin edllmcslnc 
~ ehemmiyet \'.eriyorlar<lı. iki 
~ l'\"\'cl Ne'"Yorktan ak<ıeclen 
~haber \'&,ingtonun diploma.ti!{ 
~ nucrinde mllt~efiklerln yal. 
'o harp ~apm:ık f~ın değil, harıı 
'tt~'Jı içın de <laha mkı bir su
.. ,~- bb-leşmelerinln ~ arzu e
Ctı ~ ~rahatı: bıl.dlriyonıu. 
•ı llJcii Ameri'laıJtm . lyasa muhitle. 
,. lllıı fUt:r\ne gfrre Rusya Ue ödün~ 
., ...... _ A 

--c \'e kiralıuna esaslan Uıe-
~de sıkı bir anls51Jın imzalanırsa 
~ tnukn~ll Amerikalılar Rus.. 
~ ~rpten sonmkl <levrecle din 
~ İfetlne hürmet edecekleri cm. 
-.!etini elde ctmls olaca1ilardır. 
..,...dan bıı.~ka BirleŞlk Devletler 
'l;\lcadar ahalinin mU\·afnl<ati 01• 
~·k~ hudut değlc;ikllkleri y:ı. 

lllatnasrnı isti"ordu. Ru larla 
~likahlar ödw;~ nrme ,.e ki.. 
~ laına muknveleruunesl imz:ılar· 

ela Atts.ntik misakına. bUrnıet 
~GE!klerinl mufru sal urettc bu
~· bydeıılerlerse arlık bu prcn •. 
~ 1er Uç bUyük de\'.let hnkkmdn. 
1~t ltanun kuvvetlni lkti ap eder· 
J~~n aylarda Amerikalılar da, 
~arın Baltık memleketlerini 
~~lere ilhak için ısrar etmf. 
lf~leri \'e Amerlkalılan bu tür. 
t,~hakıa.n knbtıl etmeleri i!'ln bir 
1ıt1 .Pte bulunmıy:ıcaklan ümidi 

l ~f:tueye ba§lamı§t:ı. 
~Me iki ı:;-lin e\'\'el N cvyork ha
~ ~in temas• ettiği bu mc eleler 
~tin tahıı.klmk etmi bulunuyor. 
~I~ Amcrlb ile Sovyetler n-' 
" '-da harp zamanında 3dünç 
~<" ve kiralnma snrctlle htırp 
~ ~emesi \'erilme i iı;ln bir mu. 
\tt~elen:ınıe imzalannı:ısınm ifade 
) ıif mi.na buclnr. Bundnn dola. 
L~"' ki mtıletler anısı siyaset 
~mdan büyük kıymet ke.,pe. 
~r. Bolşevizmin eihansilnnıl in
~ P emf}lleıinden \'ll7'.geçcrck 
~· iliz So\'Yetler Birliği huclutlnn 
~ '11de sosyalist binasını 'ücuda 
~tıttnekel iktifa etme<.I pren ip! 
1ı 1.araft411 da J..ondmcla imzala. 
ı:ı:ı. ı;iyasi muahedename ile diğer 
lld ~rtnn Vn.sfn~Uın<la lrnrarlıı.şnn 
~Un~ verme \'e klrlnmıı kannnu 
!\a artık milletler anıc;ı haklar ve 
~ hlıUtler alanına intiJ.-al etmiş 
'lii ltıııuyor. Bu nrada Sovyetler 
hı tllğinl 'icdnn hürriyetine <lerhı 

t bağlılıkla temeyyüz eden An. 
~Sa.Jcson düO\ıısı nn1.nnnda ~ok 
• 'hı-..ncı bir §ekle sokan esaslı bir 
~~lesi tle hrule<lilmiı; nhı. . 
k.Ya.Joa ajansların ,·erdikleri ma. 
~tta Vaşington mukavcJeııa. 
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Sivasto
pol 

dDşmek 
O zere 

---0--

Harkofta Alman 
taarruzu devam 

ediyor 
--<>-

Baslar anadane 
mldalada 
bulanayor 

Lotıdra, 12 ( A.A.) - B.B.C: 
Ilarkof cephesinde Alman taar
ruzu devam eClivor. Dün gece 
Moskovada neyedilen Rus tebli. 
ğine ~öre Ruslar, Harkof cephe
sinde. Almanların piyade ve tank 
kuvvetleriyle yaptıları taarruz.. 
lara karşı müdafaa.da. bulunmak
ta, Sivastopolda anudane mü.ca_ 
dcleler olduğu ve düşman hücum
larının püskürtüldüğü narı edil. 
mektedir 

Moskm, 12 (A.AJ - Rus 
cephesinde ilkbahar ve yaz hare
katının ikinci safhası .Alınanla. 
nn Harkof böl ~esinde taamı
ziyle başlamı~ır. Mareşal Fon 

(Devamı S üncüde) 

lngiltere ile 
Rusya 

arasında 
imzalanan 

Muahede
nin metni 

--0-

Çörçil 
diyor ki: 

Amerika, Rusya, 
lnglltere beraber 

yGrlyeceklerilçln 

Zafer 
bizimdir 

Akidler arazilerini geniılet. 
miyecekler ve diğer 

clevletleTin clahili iılerine 
karıımıyacaklar 

li?nilra, 1! ( A.A.) - B.B.C: 
İngıltere ile Rusya arasında im. 
zala.nan muahede 8 maddeden 
ibarettir. Dün a.k§a.m Londrad·ı 
~en Beyaz kitapta mua. 
tu:cıenın met!" ile imza merasi
rnındıe Eden ıle Molotofun söyle 
dikleri söylevler, İngiltere Kırali 
Jorj, f:bvyet cünihuriyetleri it. 
tiha.?r reisi Kalinin ve Çörçil ile 
Stalın arasında tea:ti edilen me 

(Dov:unı S üncüde) • 

Çocu esirgeme 
Kurumu kongresi 

--<>--
Milli Şef kongre clelegelerini 

kabul buyurdular 
Çocuk Esirgeme kongresi dün An • 

karada toplanmı§, kurumun çalı§Dla 
raporu okunınu~ ve kabul edilmiştir. 
Bütçe ve idare encümenleri seçilmiş, 
Milli Şe! lnönilye bir heyet tarafın. 
dan kongrenin tazimlerinln a.rzuıa 
karar verilınl§ ve bugün toplanılmak 
üzere içtimaa son verilmiştir. 

Milll Şefimiz lamel lnönu, dün kon 
gre murahbasıarmı Çankaynda kn • 
but buyurmll§lardır. 

E~ istihlaki görülme
mış derecede azaldı 
Celep v~ kasaplar toplanarak şimdi de 
buna hır çare aramağa başladılar ! 

' Bu sabah 
Amerika ile 

Rusya 
arasıııda 

Bir pakt 
imza edildi 

--0--

Raıya ödlnç ver-
me ve kiralama 
ananandan gen ş 

mikyasta istifade 
edecek 

Lonclra, 12 (A. A.) - B. B. C: 
Bu sa.halı, Vaşingtonda, Rusya ile 
Birleşik Amcrı.1ta anısında b!.ı 
pakt i.-nzala.nm.~tır. Bu pnkt Bir
Ieş.m Amerika ile Rusyanm ka.r§r. 
J.t;Jı ya.rdanm:ı. dairdir. Rusya ö• 
clünç ve kiralama. lmnunundan ge 
niş bir surette ~tifade edecektir. 
Bu p:ıkt, Birleşik Amerika il~ Çiu 
arasında, imzalnnnnş olan p:ı.kta 
mtiı;a.bihtlr ve tc-diyn.t hususunda 
harpten son.rayn da şamildir. 

--~-~-0ı---~--

Deniz 
muharebesi 
Şimdi Aluka 

kıyuarında oıa1or 
---0-

Alusiyen adalaı:ına 
}t.lponların ~ıktığı tek%ip 

ediliyor 

Va~gton, 12 (A. A.) - Şimdi 
şimalde A~ka kıyreı açıklarında 
ı~inci bir deniz muharebesi cerc • 
yan etmektedir. Japonlar bu tara. 
fa ta.an-uz ederek, Amerlkan do • 
nanmasmı parçalamak ve Ha vay 
adalarını bund:.ı.n istifade ederek 
işgal etmek ümidi peşinde idiler. 

A tJl.h-..:ıl Nimitz bu p18.nlan boşa 
çıkardı. Aleout.ienne adalan do • 
layl:ınnda cereyan eden deniz çar 
pışmasmda Japonların Midvayda 
uğradıkları kayıpla.rm teslrleri gö 
züklnekted.ir. 

~~· 
Va,ington, 12 (A. A.) - Japoo 

ların Alusiyen ad.alarma çıktııı:Ia. 
rına dair verdikleri ha.beri Va • 
şingtl.>n şu suretle tekzip ediyor: 

Aleu.siy& ad:ı.Jan geniş bir sa
ha kıı.pla.m.:ıkta.drr. Bunların mcs • 
kfın mahall.or.inden birine Japon 
askerlerinin çıktığına dair hiçbir 
haber alına'.itk. 

Pragda 

Kunduracılar 
Kösele ve deri istihlakini azaltmak ve ayakkabı fiyatlarını 

yarıya yakın clü§Ürmek İfİn 

e i etine Oç 
e bulundular. 

Halk tipi olarak seçilen kunduraların 
evsafı -deri renklerinin tahdidi, çanta 

in1alinin men'i isteniyor 
r ' +t # v '* 

Yaptığı halk tipi kundura ııUmunCfll 
Jllrl h~·etınee knbul cdllen ktmduracı 

ustası Bay Tnhsln Cleglf 

ikinci 
cephe 
Bu sene 
açılıgor 

Razveltln mesaıı 
kongrede tasviple 

karşılandı 

İkt:Jsa.t ve1tAleUnin isteği Uuri
ne Kunduracılar cemiyeti ucuza 
:mal olac:ı.k, deri ve .köseleden a• 
z:ımi trısa.rruf tem.in edecek ve 
ayni zamanda sa~lrun ve dayanık. 
h hnlk tipi kundura yapılması 
i!:in bir müsa.balaı. n.çmıl)lı. 

MUsabaka llh~§ ve dün topla. 
nan jlirl heyeti Jmr:ı.rmı verm.i3 • 
tir. Maruf kunduracılarda.n nıütc
§Cltkil jUri heyeti mU.cıahakaya i~. 
tirak e'don 8 ntölye s::ıbibi kundu. 
raeı usta.sının verdiği nlimuneleri 
tetkik c:ıt.rniş ve bunlardan iki nü• 
muneyi istenilen evsafa uygun ve 
çok muvaffak ibulmu.s ve halk ti. 
:;: i ola.r:ı.k seçmiştir. 

Birinci derece ile seçilen ayak. 
kabı nilmuncs.i, Beya.zıtta Bliyük 
yolgeçC!n hanında kundunı atölye• 
:>i sı.'hibi kunduracı usta.~ Bay 

(D<'varnı 8 üncücle) 

Birülhakemdeki 
Bflr rransızlar 

çekildiler 
Lan~ııı, 12 <A. A.) - B. B. C: 
BirilihaJdmd en ~ekilen hür Ftan 

ıu kuvvetleri daha ~inıa.lde diğer: 
mütt,.fik kuvvetlerle beraber U>p.. 
lu.nıyorlar. General Ram~lin sağ. 
cenahı SCI'best lkaJmrştır. 

Büriilhakim garnizonu 16 gün 
en ıı;iddeUi hlicumls.ra ika.rş1 da • 
yand1kta.n ve dli.')Illalla ağır zayi. 
at verdirdi'<ten sonra iaşesi eııı.
lcşmiş, ve çarşnmba. günU dUşma-

Vaşlngton, 12 (A.A.) - Ruzveıtin nm ron hücumunu da pUsküri:tük. 
1942 de Jklncl bir cephe açılacağı ten sonra aldığı on]r üzerine tıı
hakkındaki mesajı lrnngrede tasvible giliz hava. ve zı:rhh kuvvetlerinin 
kar§ll&nmI§tır. Bugün inflradcılar da l:iınayeSlnde o mev!kii boşaltarak 
memnuniyetlerini izhar etmi§lerdlr. 1 çekilmiştir. 

Saliihaddin Enis 
Ona sevenlerin elleri tlzerlnde ebedi 

lst&rabatgAlıına gitflrlldl 
Dünkü sayımızda büyük bir tc~ kika tevakkuf cdllml§Ur. Bundan 

sürle ufulU haberini verdiğimiz arka.. sonrtı tabut kendisini aevenlerln ve 
dagımız SaHUıaddin Enisin cenazesi arkndaşlarmın elleri üstünde Cağa • 
bugün kendLslnl sevenlerin gözyaşları loğıundan Babıfı.llye geçirilm1ştir. Ar. 
arasında. kaldırılmıştır. kadqımızın tabutu Babaliden goçlrio 35 Çek daha kur§una clizildi 

Saltlhaddlnin tabulu saat 11,30 da lirken, muhtelif zamanlarda çall§tı#t 
Londra., 12 (A. A.) - Prag Son Posta retiklmizin yanındaki cvın. gazetelerin önUndc birer dakika tc • 

Et fiyatları bu sene çok Yllksek ol• 
duğundan et ı.stlhlAkl do şlındl.ye ka. 
dar görWıneıni§ bir nlııbettc dUşmuş. 
tur. lsUhlAkln bu §ekildc azalnıaaı 

radyosu., dün 35 Çekin idam e • den nlmm~ ve son günlerine kadar vakkuf edllerck onun azız bAtırası 
Çünkü et fiyatlarının yüksek tutul • dildiğini bildimıişür. çalıştığı Son Postanın tinünde bir da.. (DC\':ımı S iinclide) 
ması bu suretle ka.8aplarnı aleyhine ------..:...... _____ _;_ _______________________ .,;__ 

bir netice vermiş bulunmaktadır. 

celepleri de, toptancılan da pera.Jten • Toptancı kasaplar mezbah'.l.da. ara. 
1 kasa lan da. dllşUndUrmektedir larmda bir toplantı yaparak bu hu • 

dec P • ırusta görll,mll§lcrdir. Fakat fiyattan 

l fedakArlık hususunda, et işinde hA • 
mec;inde So\jetlerln din hUrriye. klın olan bu üç zümre arasında. yine 
ünl t.aruyaca.klarma dair bir taa.h., :mutabakat hAsıl olmaml§tır. Yalıiız 
hlidün mevcudiyetinden bahsolun. tenunuz be.§mda. koyun eti fiyatları • 
muyors& da mesele füi ~n eV\·el- nm bir mlktar dti§eceği ümidi izhar 
ki Amerika haberile birlilde mü. olunmuştur. 
talea olununca bütün b~. n~ktal~- Toptancx kasapların kanaatine gö. 
nn ve At1antlk misakı hukurul~.rıw re et flyatıannm yüksek kalmasında 
nJn temin edllmiı; olduğuna huk' ba§lıca Anın mUteabhltlerln fazla mik 
meıtile"mr. tarda koyun alınatandır. Bu şekilde 
Amerikanın esao;;h prensiplerin- pay mahallindekı aat:l§larm yüzde 

<len biri alıalinln mu\'afakatl ll• ktrkı müteahhitler hesabma olmak • 
lınmaılı1<~a. hu<lutlarm tashih cdiJ. tadır. 
meme<>i k~yfl\'etfn<len ibaret oldu· -----------
b"ll fu hoogfı~ooe şimdi isimleri 
bile unutulmuş gibi gıjrünen kil· 
çUk Raltık <levletl~rj hakkındaki 
alaka ve itina eh :ınlaı;ılır. Ame. 
riknn poJlt.Ucasınm bu düriistlüğü 
An~losak<ıon dünyası etrafında 
toplnrmuş olan ,.c km1olma ümit

c. B. P. Genel 
Sekreteri 

Ankaraya dönüyor 

lerini oıın bnğhyan s:ı.ir miittefik. Ankara, ıı Haziran (Telefonla) -
]eri de memnun kılacak ,.e bunla.. Bir mUddettenberi 1atanbulda t.etkik· 
rm menfutlerlnin her tUrlü ha- lerde bulunan C. H, P. Genel Sekreo 
kiden maı un kalscaf,'1 hakkıncla teri Bilecik mebusu Bay Memduh 
kat'i bir teminatı ihtiv aıedeeek • 1 Şevket Esendalm yarın AnJ<araya dl:'. 
tir. • - - - neceıt tahmin edilmektedir. 

Yuktı.rld resimde Çobankızı Gazi ko~u<;unu kM:ınırken ~örUlmktedlr 

Ankara at yarışları
nın yedinci haftası 

Ba balta programa ••Atman kapası,, adile 
bir de centilmen ko,asa f ıave edildi 

(Program \'e koıulan dair yazı 

Trakyadaki 
köprüler 

---o--

Bugün tecrübe
leri yapı,ıyor 

--0---

Avrapa battı ıeler
ıerı tesblt edildi 
DUn Bulgarlstandan ııohrimizc ge. 

:en Devlet Demiryollnn O uncu ~let• 
me müdürü Hayri lsen ve re!Sllğlncree 
ki demiryolları heyeti, dün Ankara • 
ya; TUrk devir ve tesellüm heyeti de 
dUn ak§nm Trakyaya git.mi§lerdir. 
Meriç ve Arda Uzerlndekl kaprUlerin 

(Yazısı S üncüde) 

Naha Vklll geldi 
Naba Vekili General Ali Fuat O. 

besoy bu sabahld ekapreaJo Ankan. • 
dan oehrbn1ae gelmi,ur. 
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iNSANLAR! ,_,. \Mahkemelerde Hı •• 
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KALA r Kadmll bir eğlenceye 
Barabonada 17 

giderke n ...., ••vanuıı 
devlet ltorçıan ••• 

Ura1a ıatıbror 

1 
Gizli .toklar te•bit ediliyor 

Son gUnlerde pıyuada en çok ara. 
an maddeıerln bafmda kalay pl • 

mektedlr. Evvelce normal fiyatı 360 
kurue olarak tublt edilmiş olan ka• 

laym timdi kan& borsada kllOllU 27 
liradır. Bu sab§la,..n da pek glzli ol• 
dujl;u b!Uıımektedlr. 

Bölge iaşe mUdUrlUğU gizli kıı.lay 
toklannm Langl ellerde bulunduğwlU 

ve mutavassıt olarak hangi ellerin 
bu ~t" rol oynayıp piyasaya çıkart. 
tıfmı birer birer tesbit etmektedir. 

Mareşal Petenin 
24 saati 

Öğrendiğimize göre, pek mUhlm 
ihtiyaç maddelerinden biri olan kala. 
ym hariç piyasalardan tedarik edile
rek memleketimize getlrtlimest için 
l&fe mUsteprlığı mUsbet bazı teşebo 

• bOaler tıserlndedlr. MUstep.rlık bil • 
baua baZı TUrk tacirleri heubına 

Buraya ve :takenderlyeye kadar ge • 
JJp de orada kalml§ olan kalayJarm 
getfrtllmeslııt temine çalışmaktadır. 
Meydana çıkanlacak stoklar 18e he • 
men kalaycılar arumda tevzie tAbl 
tutularak halkm thUyacı ka1'§1lana • 

Çalıfllllll saati günde on bir saat olan bir devlet reisi 
Lavabolu odalara yerleıen nezaretler - Karyola üzerine 
iıtif edilen dosyalar - Tuvalet masasında çalıf&ll kalemi 

mahsus müdürü calı:tır. 

Mu~AL Pet:en, \'i,lde Park 
otelinde oturur. Buras ıoıw 

daD evvel dtinyanm en gürfiltütu 
yerlfdi. Büyttk u.Jouları her daJ,;i. 
ka dopdolu bulunur, müşteriler gl. 
.rer, oturur, içer, yüks.ek sesle ko
noŞurda. Yem~ seatleri bir ) er 
bulmak bir mesele olurdu. Fakat 
bugtin otel bu :manzal'Umı kay • 
bet.mittir. Bugtın burası de,; let re-
18iaba hem lılare merkezi hem eli. 
dlr. B&Jlekilet:, barlclye, istihJJa.. 
nt ve propaganda vekilllkleri de 
buraya stkqtınbnı,tlr. Ma~l u. 
çüncll katta otanır. Alber LObr -
nön istifMIDdan sonra Sel in ye 
parkllla gbmıe9i lçbı yapılan bütün 
tekllllerl Jmhal etmeml,tlr. Dev • 
Jet rehlaia oturduğu daire bir ""'" 
loa w ltlr yemek odasmdan lba. 
rettir. 

Tahü bir de çallllDS oda."ı var. 
Çalı ma kellme&i Framız deliet 

rei inin bUtön gttnünl ifade eden 
tek kelimedir. ~sabah ..ı do-
1.·ımla MareJa1 Peten ı,, başındadır. 
Her sahalı hususi k&tibl general 
Loru, kalem mahsus m idlirli !los 
yo dö Mulenl, seryauri General 
Kampeyi tam uat dokuzda huzu. 
nuıa kabul eder. Öğleye kadar bu 
iş denun eder. Öğle ti7.erl Mare
şsl gilnlUk gezintitdne çıkar. Bu ge 
dntl hava ist. açık olsan, ister 
kapıah, ister br ~ister yağ 
mıır, mah.*kak yapılır. Bu gezin. 
tiltte bszaıı husu i doktora Menes 
trel de ittlri.k eder. Ara sıra Pe
ten yolda dll.nll' 'e .rasgeldlği koy 
lüJ,.rlo konu,ar. 

Binle birkaç mlsaftrle beraber 
Ciile yemeğini yH. Sonra iki saat 
dlnlelllr ve tekrar İle batlar. Stt. 
at dilrtte lausust ziyaretlerinl ka. 
bol eder. Saat hf'fite !lertrlerle ko
auıur. Sonra 938t sekize kadar o. 
kur, )'aDI' !'ÜUt d~ür. Saat e 
Jmde yemek yer. Fsbt nıareplm 
~.saati heaib bltmt"ftllttir. 
Yemekten sonra derhsl iıt başınıı 
döner ve gece yansma kadar moh 
telif devlet itlerile UP'"· Demek 
oln1or ki ~lm -:ahlft28 günü 
eekbı saatlik değil, 11 "aatHktlr. 
Herkes lçia taklit edllmeğe deler 
gtbel bir ömelc. 

Ba proğram ancak müstesna zn. 
nwıluda değişir • .Resmi seyahat. 
ler, hn cwııut.eai gilDU t4planan 
nazırlar heyeti bu programı bozar. 
Manıtalm eğlenceleri çok ba<dttlr. 
fkl, Uç ayda bir defa bir hayır mu 
~ı;i menfaatine 'erilen ten•. 
slllude tiyatroyu gi<ler. Bazan bir 
köy kilifıeslnde köyflllerle bera • 
her dua etdil de v&kfdlr. Ekseri· 
ya bilhuu denf7 kenarında yap • 
trğı ııeyshat~r t111JM1Dda sahilde 
bir t.bta bnapeye otaranıll ann 
uzun Akd•nlzc bakar. 

Manıtalle benber talL'Wlla.r da 
oaan gı"bl tok çalı!Jlftllk ve çok yo. 
rulmak meclnuiyetilldedlrler. Bu -
gtin Lbll bafvekil ııdatı ile aynı 
)"Oruca ~ıprıayı maısplle pa.yJl' 
maktadır, hava, kara ve deniz ku\ 
vc4:1eriabt Jnanandaamı illerlne a;. 
m11 ol• Amiral Darbnm yorgun. 
tuta da daha az cleğlkllr. 

Her camart.eııl nazırlar h'.?yeti 
Sevill7• pavy•1lllila toplanır. Ve 
her lftimada maretaJ Peten ma • 
haldmlı W..ar ft toplantılara tt. 
• ·!!ilk ec1et'. 

V..... htlllfmledala büyük hır 
lmmau loetwflle alnuıt oJan Parko
te11a W* p,.et prlptlr. F.ıı. 
llidm ,.... «'- .. - daire • 
Jere ~irtWlıt 'ftlat Wrtalom prip 
manralula hrp1at'Mmü lmkh 

ı;ndrr. Meeel& daNUye nezareti U.. 
ı_m mabsın mtidürilniln önllndeld 
yaz1hane çift aynalı bir tuvalet 
masasıdır. Vatrtly!e otelde kibar 
kadmlarm rujlarmı tazelerken çeh 
relerini gördlllderl bu aynalarda 
bn~n kal4?ml mabaas mödürtl kim. 
bilir hang! hatıraJan diltllnerek 
solgun ytlzlinil seyretmektedir. Ev. 
rak odasında evrak ve dosyalar 
ılolaplara değll, flltelerl kalılml • 
mıı somyalan duran karyola tbe • 
rlne komnuttur. Bir nazır veya mu. 
teşar odumda çalı'1J'keıt bir sa fl
rılt1&1 IJittiği valcJt hiç de hapet 
etmez. Zira bu su odadaki 11.'-.ho
nun 'iyi kapanmamış musluğundan 
akmaktadır. 

De\ Jet reisinin oturdaia l'arko. 
telin kapmndan içeriye girince 
katiplerin subayJann ve daktilo • 
lann hızlt lıızh gidip geldikleri 
görülür. Orta yerde meyhane tez. 
glhma p bemlyen gemlt 111r ma. 
ııa vardır. Banda devlet reisi ile 
görüşnıck istiyenler bir fi5 dol • 
uururlı\r. Smıra bekll'r)er. Bekle -
me Mlonu dal"llC'ı'k bir odadır. Ni • 
hayet bir bpı ftÇllrr ve kn.bnl ecl. 
Jecpk mi8&flr Udn<'I bir bekleme sa 
tonuna geçer. Nihayet ~rifatçı 
rörUnUr ''e misafiri ~let reiffi -
nln kar!n1'ma çıknnr. 

Diller nımrlan görmek !(in ha 
kabll mera."Jme ve teşrifata lhti • 
yaç yoktur. Dc>irudan doiruya 
aazmn kıı.lemi mah!ltl9 mildUrüne 
n•u.ra...t etmek kafi gelir. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

---<>--
55 milyon liralık mübadele 

li•teaintleki mallara 

llarplıkb llyat 
teıblt edildi 

Ankara.dan haber verildiğine 
~. Türkiye ile A1manya ara. 
s91da karşıbkılı ihraç edilecek 
mallara fivat tesbiti hususunda. 
ki konuşmalar bitm~ ve bir 
anlaşmaya vanlmıştır. 

Fiyat anlaşması, eon ':OOrlc -
Alman ticareti anJB.§IDlası esaslaırı 
dahilinde hükO.met ve hük<mıete 
bağlı mileeseeeler tara.fmdan 
~etirileoek 55 milyon liral* lis. 
te ile buna mt!kabil WTiecıe.'lc 
mallnrm listesine şamildir. Bu 
malların fiyatlarına karşılıklı o. 
arak harpten evvelki fiyatlara 
nazaran V'ti7.de muayven bir nis. 
bet d&hilinde zam yamlm'l§br. 

Fiyat teebiti, Tür'k • Ahnan 
ticaret anlaşmasında bulunan ve 
serbest ticarete ait olan 44 mil 
von liralık ikinci listeye şamıl 
değildir. 

Alıalliyet mekteplerinJe 
çalııanlara zam 

-----0-------

T alim ve Terbiye-
nin yeni kararları 

--0-

Güzel sanatlar Alıatlemisin. 
de diploma dereceleri 
~ 

Hariçten lise ve ortaokul 
imtıhamna gırecekl er 

Ankaradan haber verildlfine göre, 
Talim ve Terbiye Heyetince GUzel Sa
nallar Akademlal mim&rt fUbeel ta. 
llmatnameatnln lmtlbanlara mUtealllk 
laımımda yapılan tadllAta göre orta.. 
ıama notlar, 9.10 olursa pek iyi, 7-8 
olursa lyt, ve 15-8 oluraa. orta derece. 
lerle diploma verilecektir. 

BUD4&n bqka ta1lm ve terbl19 beo 
yeti kıs erwtltulerlDde çamapr, mo
da, çiçek. - l.d&nel. ;ıemek plflra. 
clirıderl ~- tadl1&t. 7-.ı • 
mi§ ve ihtiyaca nygun ~ekle ifrağ 

ctml§Ur. 
Dlğer taratta.ıı. Jlae ve orta okul 

imtihan taılmatnamestnln ısı, ISS, 62 
ve 70 inci maddelerinin tadllt taUm 
ve terbiye heyetlnce kabul edilmif • 

Ur. 
Bu tadllAta ~re hariçten Uae ve 

ortaokul bltlrme tmtihnalanna gir • 
mek i.9tfyenler, dilekçeleri Maarif Ve
kAletlııce münulp görlllecek okullara 
han.le edilecek ıdean içinde mtıraca. 
at e~er haziran, temmuzda nıQ~ 
caat edenler de eyllll devreal imWıan 
1a.rm& kabul edileceklerdir. 

idam cezanna namzet 
bir katil 

Bir mOdletı enel l'atilıte Hacıtneys 
mahalle8bıde ntpıntm 15 yqmda Ray 
rünnlaa ile arkadql H :vatmda şuır. 
ranı tabanca ile wrup öldQnn Be • 
yotıu merked ıı&blk polllllerinden ~ 
ıı RJA özdemfr, blrtnct atır ceza 
ınahkemutnoe !O -.ıe hapee mah • 
kllm edllml§tf. Temyiz, cesayı u ~ 
larak karan boaın11tur. Katrun mu. 
hakemeatne, dOD, lılrtnct &in' cezada 
b!krar be.§lanmqtır. 

Kabal etti. Göriitmemizl lorJ 
BoaJıe ile devuı ettirdik... Hem 
de ne ödll bir görillme-. 

X. Brlbele dönmek ilzere ben· 
clea &Jftlnlrea olıcl .. mabmn
dum: 1'Blo olınassa diyordum. bL 
tUD ha ........... l'l faydası oldu 
ki, bu«i taNfla ......... ve llUlla 
anuancla ol4ala, ._gi t.anlm 
müfts analar 1-lecllllnl ispat 
etmlt okla... 

Bandan artık •e imal, ne X., 
D~ tJe Jıjo Jdnuıe tUphe edane1." 

ou,uncemt ~ça söyledim. x. 
ele ayni ftkirdeytB. fllkat o Kisel 
gtlveni ile bana t.Juv etU: 

- KtllCllmfd yenllmit •ym .. 
Jalmal Tunfrl trnllnsn leY va. 
lrabntmwtıqa her aman, iter 1e. 
79 .. ~ balanabllettilnl aöy. 
liyen sis delil ndytllnld 

Metanet.le, man mun blrlblrtnı.ı. 
ün •i sıkWı. 

tkt ittin sonra. llitlcr orduları. 
lll1l P'-la P'dikleri haber veriö. 

An~radan haber verildiğine yorda. 
göre, hususi ve ekallyet mektet>- * * • 
terinde çalışan muallim, ve ida.. 1939 Ji:J'ICUtblln sonlarına dol· 
recılerin ücretlerine zam yapıl- rayau. Bir da Kaloncır bana dedi 
ması zaruri olduğu, zam milctarr. ki: 
uın tayınin·n ll'Mlrn11rlann takdi- - Belçlkadan memnun deiJ. 
rine bırakılması fab.t buna mu. Uz. General o.mı..'le Dalaclye o 
kabil yatılı ve vatısız talebe Qc. cihetten pek encllfedeler_ Blse 
retlerine bu ders senesi sonuna Byle ır:ellyor ki imal tw:ık Ve dö
kadar zam yaprlmeıması Maarif ltlst ~t etm!Jor. Halbuki •h!f 
Vekiletince ~. lllıue&te ook &lemll bir rolll vv. 

1 

Kasımpaşadaki uvılmazdere mezarh-
ğı,, nda don gömlek bulunan 

yarah adamın macerası 

GEREK VafİDgt:GD ve g 
.Loadnda ..... W.raftl'I 

bbe barp muraduı haklmıda 
aa.dlrlell ve aloDara dargaabd' 
veren rakamkr llildiriyor. lqlJ 
re blkfameti 1938 da harp muı..ıı 
olarak 9 milyar lnglliz liruı tallSİ
sat almq; llmdl bn para ,....,.., 

B EILt ........ Jaeeclk bryıkları 1 bindeki '° Urumı almq, ~aekl mt11. ~ harpteki muraf 8 bll
vardı. ~ ._ 'boJlu, yakı • çlqtll lklvert elblleelal BOyarü lalla- futı: milyar balUz Uruıynlll. .. 

flklıca bir ~ AMalr 19 yqmda dlslnl don gömlek bir llalde meurhk. harp Öfle 911111YOnız kJ on ~ yit• 
oldutuno ııöJ1emlttL Fakat buna raf. ta buakarak •'Vlll~· Bir maa. mi milyara mal olaeaktır; zira ı.-
men eupı "sult'" JU'&lamaktı". det llOllr&, o civardan ceçea bekçller, glllzlerln ıca.nmaJan makaddene 

- Adıa T Ke...ıeMlnln ınutteını doyarak kea • heniz {Uftm• ya geldiler ya gel 
- Muatafa • dlılilll llutaneye kaldırDUJlardır." mediler! 
- So)'llddl T Belki de hatlrbyac.k .. nz. O ..... • Dokm ml11U' lngtlls Brası bizİlll 
- Aybaa. ıarda pzete1erc1e "E9"U'Mgfz bir bA,. ı;enelik biltlla bilt~emlzln yüz elli 
- Ne tı yapanm T dlae: Yılmu.dere mesarlJlmda elblle. mlsHdlr; hallııaki İngilizlerin daı-
- Talebeyim. !ilz bir adam yaralı olarak bulundu batka masraftan da 'ar ' e .,.. 
- Nasıl talebe!~ 9elle eneı~ ltadtıye P7rl muktedir bir Mide, ıaa. mlktarm ~ deiDdir. 
- 1,IS eene evvel. taneye kaldınldı" diye bir bava41e Aıneıtlcuua llOD bir ayhk ... .., 
- Sonra aoutta kalcbtm içl.n çıka. yaır.dmlftı. muraflan he ttc: buruk milyar 

nldm, öyle mi T P ipe o bavadlaln ırytlzö boydu. doJardu yani dört boratı: miJyal' 
- ···- tyı teeadllt lılçak ,.aralan t.ellllkeU l'tlrk lİl"MDldul, Törldye btitç-'1-
- Barada nerede otura;ronun T T yerı.tne lııabet etmlyen KemaletUn Din on bet senelik tutarmdan ta..-
- Burada mua.yym bir lkametp. hasta.ede tedavi -oada lyllefmlt, rıetttr. Bu maııırafla.r gittikçe .,. 

hım 1*. ,.e eoraııeu yapılabllmlttlr. Kemalf1t • t.acaktır \'e ldmbhir nekadar c*-9-
- Glılııel, flmdl otar yerine de eor. ta hem atıanut. bem de tanlan ııöy. eaktır 1 

p blldmUttnln. hakkındaki karar • lemlıltlr: Amerıkanm Mavr.ı !lflnunmıd 
nam ' ı dinle! - Niçin yaptı bunu bana! Anlamı,. borçlan üç yüz Menelik büt~ 

Birinci afu' cea. mabkemeatnlD 1orum. Birbirimizle dalla memleket. den t.oktur. Bu tlevlet bu kad-' 
IAIÇla J'll'bıde bulanan mevkuf deU • ienberl çok iyi arkadqhk. borcun altından na"ıJ kalkacıtkf 
ıaı.aıı, lmtdfslnl maMDD " mabcop - Kaııımp&flMla dolltıım var. bu ge. Amerikan maliyecileri elbet IJalld 
cııı•ıınıh* letedltf pek belU olan bir ce etlenfrlz, diye beni götnrdtı, me. da dü~nmü::ıler, hesap etmftle,. 
tavırla. derin derin içini çekerek yerL ır&rhkta bıçakla tnerlm6 htıcuro ~ttl. dlr; zira modem de\·k.>tte he89P'" 
ae otanta ..., ~ 6atlne eienk Bent niçin öldtlrmek ı.tlyorduf sız iı:; yaınnak karanlıkta \'e kı• 
dlnJemele baf1acb. Bir aydanlJert mektebe ıttmedlllnl ,·uzsu1 yola çıkm&k demektir: "" 

Vaka MO ll9D8li 1Çln4e geçmJ9U. otelci ııöylemletL O ıtırı aababtanberl 'arhl olamaz. 
Mustafa Ayban, ba mralarda. hem beraber gezdik. Esrar da lçmlttl . ., Ilımdan yüz cUi ı;ene en eline 

memleketlfal, hem de arkadafı Kema_ Kararnamede alllayet Mull&afamn !.adar de'\ let leri'I borçlan heme" 
lflttabı ı.tanbula .ıclettk, OMa&ada IMıtkaama aft bir nutuıı k&fıdı ile A. hemen yoktu. Bir Amerı"kan ist•"' 
,..,,_..._ ıı l dfMnl -..,...... tistiıun~ "'Ö- 1800 tarthlertncle ... ddnna" ote ne n •• uu,,-... nadolwla dolafı:rken Amaıtra- ele ili.• "' ,. • ., 

ve derbal o.raya giderek: ceçlrllılltf kaydedilerek, cesa kanunu büttin dünyanın oo~çlan on 11" 
- Rot geldln be Kemal! demlftlr. nan muhtelif maddelerlle teczlylll hı- buçuk milyar nltrn frank 'ani aıtı 
Meml~ ne llalıer, Bl&lm lbUyar. tenlyonta. yüz milvoo allın liradan fharett•• 
1ar ne J"&NOl'T 

- Hepsi tyller, arkaclatlar, 11&na 

bol bol ll9l&m 70lladılar. 
tkl arkadat ba '*8de bir hayli ko.. 
n~ aonra, lllmtafa, KemalettL 
nJn febre yalMmcıı cılmumı Deri tdlre. 
... kmdlalnl ....,.._ ...a.4l71e 

dllMI~. ._... ..................... ........ 
lllmlf1ar, 811'& ile ...... ,.....,. --

prak geı:lnmlşlerdlr. Nihayot akpm 
olunca, Mustafa birdenbire: 

- Hah, demltth', fhndl aklıma geL 
dl rabU <.'AllDl eğlt'ııın6k de ister. 
Öyle ya hıanbula gel de, bJçblr ıteY 
J9P"'9dllıa pt. 

-Dotn. 
- Benim Kaelmpafada bir llt'IVgfllm 

ftr. ~ .-l de Of&7a stJUlrfıylm, 
nla talan abr, bir &lem yapanz. 
K~ ba tekute 'llPYlnmlt ve 

derbal laılı81 Mıııllttlr. 
J1ııımea bir 11all9 Tapal'Ulla binerek 

K .. 0 ...,aya ~ ve karanlık 
ııokaldanla ...... _.,. ~. 
Mustafa Ayllaa, aıbdaltmı eokaklar. 
da bkpılE dolmttırdddu llOllr&, Diba. 

yet, "YdlDMClue M4'Ul'lıtı"na ptlr. 
mllf ve: 

- itte lıara71 ceetlkt4'1l eonra yüz 
adım Derde! dlyenk KemaleMbtl me. 

rarbp riT ··=· Buda ......... IEMlp kanrllMDP. 
ele ~ okuyordu: 

"Saola .......,. A.,..., mesarkta 
gtnllktea ..,. lıılrdealılre •rlaıdılt• 
Kemalettlnbı lberlae atdDut. eltDdekl 
tnpWla malatıellf Jeriıerlnden yarala • 
yıp lcmd ..... ,... ~ ...... ~-

A~UP~IN 
!!HllllU!UHl~llNU! 

- Kalk bakalım, Mqtafa Ayban. bagtinlrü ı,aramızla ~ inni mıı,-r 
Bak boyundan büyük itler yapm~ Türk lira"' rlı Son Mr bm:uk aH1t• 
emT da devleti rin borçlanmalan 9(1c 

- Ben Yılmıwlere mezarbfmm a. ta moda ol<lu. G~ cJUnva hat" 
chnJ bile bilmem efendim. binden e\ \'el Fran anın SS, ı\lo 

- yd._rhreala adan aendell 1ıL 
lecıekalD T Tarlb okumwa lkml, .ld öf. 
........... s- ... ,......_ ....Uetlerl 
.... 'spW911 

- Ben bir ey yapmadrm. Hayatım 
da esrar nedir, onu da bilmem. 

- Pek 1)1 ne diye A.nadoluya kaç. 

tın, 18kendenına gittin, ıranoa ol • 
dun, talan fll&n 'l 

- Bea bu vak& oklato eıralarc1a 
MoMalakemalptlf&daycbm. 

- Oruını blllyoruz. Orada oldqu. 
na dair lkl de f81alt cöetermlfela T 

Amuyaya nlçln gftUa f 

- Kemalin yaralaacblJm pıu&e • 
lerde okudum. Her halde yanlanaıa 
teaırlle flBçm& bir teYler aöylemlt o. 
Jablllr de, bana 1.ftfra ....,. dl79 korll. 
ıum. 7.onguklap gittim. Kemalin l.Jl 
olup aldı bafma geldikten eonrs orta. 
ya i)l)mcakCon. 

- PekAlL Bu nutus kAl1dı iti ne T 
Neye ı.ıkaamm nııtua kAltdaı kol,,, 
lanmlfAD'f 

- Muat.afakemalpetadan çok IM'6e 

le ~ Ba tıelAtla yelenlmln aöb 

~-· ......... - Eb, postaya verir, gönderlıdln. 

Neye~! 
- N l«11ıncterelıW.rdlm. 8cılU'a iMi 

rede oklufum belli olurdu. ZonpJdak 

NiHAT ŞAZI 
(Devum 4 tlncllde) 

-·-·-·--·---,_ 
1111ııııı111111111 ırn ıı n 1111111111111111 "!! 
MU~MMASı 

manya.mn 25, Ru!lyanm 24, A \'U 

tın, ıı • Macarlatanm 19, tn~lltere" 
nln 18, tt&lyanm 14, Rirlesik "• 
._rikanıa M .u,ar altm ft9 
horrlu nldukle.n il ap e<lilnı1ttl .. 

llorc;lanmanm ale~hinde oıaaı-t 
da urdır lehinde olanlar da. •• Al
leyhlnd.e babuaanlar bunun delid 
masran.ra. geleçc ';< n~lllert a'1'. 
ytikler altında buakma~ ,....... 
leldtill meıtgul olmıyan semıaY .. 
siai yolandan çevirmeye, fal• ...,. 
beUai yWmeltmeye ltebep oldai"' 
na iddia ederler. Lehinde ~ 
lana devlet t&hvtıatlnm halla t.a
Nrnıfa t.etvlk ettiğini, lktmadi bit 
ilerleme yarattığmı söylerler. S.-
1 ikatte iyi ~tarta yaptlll'U .. 
I.) i knllanılma iyi nedee verit: 
ant halde fena aeUeelerle brflo 
Jaşmz. 

Herhalde ..... dev1etlel9 
borçlanmaktansa hlikftmetjmbılll 
!ton zamanlarda yaptılt gibi ~ 
Ye ''e millete bo~ d.....
t.ereih olunur. Zlıa 'bir taraft9ll 
halk fazla vergi ftl'IDektell ini'"' 
tulnr d.lier tannan ~Ye ..., 
hJbl RenDaJfl91Di iyi İfletlr. B.ae 
harp hallncle mtın V1ll'1ık ._ .. ,. 
ıJen. UsWn oldaia eı"hetle lloıv,_. 
rnanm lfl veya f~ oklalmm dl
etbamek ~. 

Katlircan KAFLI 

hmaı 
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ml'Jltlr. Geıi,ye yahm alı topl...-k 
ıualll'. O umu ~ ~ dlf" 
haylaracütır_ fakat bls cıJml9' 
bir yola glrmiı oJ.aaaia: BU ta -
raftan Prensip IUbaı'fyle yardo • 
larma koamıya meclıar olaeaid. 
bir t&nltu ela. hile bile -.ılnliııi 
ıtfllO atvaln ... AnhJOiiiilDCU ya. 
General Gam1en blltb bulan • -
~ak görilJw. Yeni hlr auırierai 
felikcüae uğramak istemiyor. 

Gamlm'le ~ ae gı,,I 
teYs.nı- ...U.. cı.ydülaran öğ. 
reamek lst.ecıtm. Ktllondr lalı et. 
ti: 

- Gayet lıutt. Gamlen amal • 
rnaz bir rahatbkla 1e1..-rUifni 
hidreblkliilae pek !leViaiyor... A· 
ym, ....ıı Yubn, 25 badeaberi bü. 
tüa lnn-vetlerimb, lfaJiao hattın
dan denke kadar, yer altmdaJU 
mevzilerine yerlepniı baltuatlJW • 
lar. Artık hava taarruzlarmdan biç 
korımuya.csk bir dllrumdalar ... Fa. 
kat IOtlerln bir hafta sonra Bel • 
i:ikadan t&arrma ıeoUlinl iane • 
diniz. Belçika htlldDndile olan mu. 
nasebetleri.mlz bizi tatmia etn1ek • 
ten o bdar uzaktır ki bfiyle bir 
taamu: ka.rpuada ae yapuelda -
nm bile doğru dürüst bilmiyoruz . 
Haydi ıcJiy.ellm ki m~1eket.lerirıl 
miidaf• etmel'e ve taı;Dtere 'le 
beraber, kendlleriae werdlllmb 
garantiye lstinadf'll bizcfen yaMnn 
l"tetneie karar vereeelder. tı,IB en 
mlltlıi;t tarafı bittin ba iıderfa altı 
veya U IUt ~ ola' blteaeğl. 

dir. Ve kurmaflar UMIDda ela lüç 
bir l8)'la hulrlanmam• oltıcağı • 
dır. o umu Gamiea, oıdalarmı 
Belçika ovalarma doin allnneie 
ilavet edilceeilal, dlpnallın btlyilk 
hava taarrmlan aıtmcıa. baaıtık. 
r.ız, pliasız yapdaeak böyltı bir ha. 
reketia kötü net.ieeler doiarablle
ceğhıl hesaba katıyor. Polonya 
llJUel"M• ona çok dilftindtlnnüttUr. 
Aynı iklbetlerie kaJ'1l)apnak iste
miyor ... Fakat daha kötüsU var. 
Son gtbllerde aldıtmuz bazı haber. 
le"" bakarak WtJeıin böyle bir 
taarruza, şeytıial bir meharetlc, 
iki !l&fhaya ayırmasmdan korkayo. 
ruz: Once HoUdaya taanu edip 
Bel~yı rahat bırabnk, ,..ına 
Wlile inmek lstlyormq gllıi ....... 
ket eclebillr. Ba vaziyette Belçilla, 
tabU bltlln fırtınanm kom!JU81l • 
nan bqma kopuafnn umarak il~ 
~ini ~. Doluda 
böyle el ~lap ile ltga.I edilip 
ordulan bir kere r.se.at aeluinin 
m811Aabına yerlettl mi mtler ~ 
Belçika artık alnı içme pımı, 4e-

- Peki ba düşüncelerlmid BeJ.. 
çlkaldara .. söylly ... i7or mı • 
yn! 

- Sefirtmls Bargetoa !)Ok IA 
tok zeki bir adamdır ... fakat çolr 
bere-ketsiz, çok yaınupktır ... ~ 
resm.a bir nota da veremeyl•. Çllla 
kü en blytlk ltirazanız "0 oıac.15-
tır: .. Bld ~ geÇ yardona ~ 
\'e düa &lctden bblmJe tca&t edeli' 
temaslarda bulvmna,...,. vel'dlii
mtz praatiabı kıymeti yoktar. 8'
ıilmlizll tutamayız." İşte ~ 
yltTleree eld• geçec?ek. belki • 
"san kit.ap"luda yer alaeak ,...ı 
bir vesikada böJ'le bir teY 113,..,.. 
mn. Bular kar!ll brtrya. ~ 
• 9ÖJ'lefteeek te')'lerdlr. Rem W 
~tea evv.ıl biuat lmaJı Oma et. 
mek l&mn. 

- ı.terı1ea1s, bir kere .,.. ...,. 
rilıhe edeyim! 

- Pebll!.. Muvaffak olaeair• 
llDI __,..,...... •• 

'\<AlE!lPJ!'. fl(Jr) 
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~e gönderneıı 
EnU r;ert verllm~ 

sıvastopol dl9mell 
iz ere 
(~ tarafı 1 nclde) 

'Boci\, taarruz icabett.iği için ta_ 
arruza geçmiştir Çünkü son Rus 
taarruzu, Timoçcnkoya anühiım 
mevziler işgal etmesi imkii.mnı 
vemıiştı. 

Almanlar, son • muharebclerd" 
ıkisı tank tümeni olmak üzere 10 

••···• .. •.c:.e.........._ .... ~ tümen zayiat vermişlerdi Si-g;n d pn \nstopolda Ruslar, Alınanİarın 
•. z:cı tazyiki altında dayanıyor_ 

'VURtJ 1~İmanlarm, Harkoftaycni b~
...,.._,_,_,....,..;:-,;m-..,......,.... ............ • ladıklan taarruzda ne kadar aa. 

Bas - in Hfz 
lttilakı 

ker ve tank kulandrkarı mafım 
delğilsc de cenubi Doneqte 30 pi. 
vade ve 6 tümenı bulunmakta_ 
tır 

Eden, dlın A\am Kamara.ııında Stokholm, lf (A.A.,) -:- O:F.1. 
lıarpt;cn aonrı:ı yenı mihver taarruzla· Moskova a.s}.eti mahfıllerı, Sıva:;. 
ınır &ılemelt tein Ru yn ııe 1ngiıt re topol müdafilerinin, Almanların 
arasında bir kaJ'§Ilıklı yardım tUfnkı adetçe ve harp ~:as.ıt~~arı lb~kı_ 
lnı.zaıanmıı:ı o\duğı.ınu blldirml!ltir mından ezici ustünlilğ(ıne bına. 
Sovy t Hariciye Komiseri Molotof, en uzun müddet daıyana~ıynca.k_ 
bu muahedeyi mllzakerc için lngiltt'" !arını saklamıyorlar. Egcr Har-
1.'eye gitmiş ve tngilt reden hav yolu kofta başlıyan Abnan taamızu 
lle Amerikayıı gitmı tir. Ed n, yap·. buyük ölçude yap.ıbyoraa Alınan_ 
"'n muahedenJn hUkUmlc'rındcn b h • hır Sh1astopolu bır :m evvel aJ. 
let.mi§Ur. Bunlara bre, Rll8ya ııe ln· mak ve buradan serbest ka!acak 
Klltere, ka!'§ıllklı anı ma olm it ızın kuvvetlerini baş!m taraffa kul
-.ılh kabul etmeyi ' her hangi bir lanma.k istiyeceklcrdir, Alma.n
l:opraıc kazancı aramamaJOı taahhüt tar, bu hafta Sivastooolun suku_ 
~t.ınektedlrıcr. Harpten sonra yürür· tunu bekliyorlar. Fakat tarafsız 
llJto ~k 20 ~ llk blr pakt b - mahfiller, Sivastopolun bir müd
Uln tılarruzlara karşı muknbll yardım det daha dayanacağı fikrinde 
b(\kUmierlni ihtiva ) lıyecek ve b bulunuyorlar. 
htikiımıer daimt .Avr ıpa sulhu nızn • Vişi, 12 ( A.A.J - Sivastopolu 
bUaa idhal odllml olacaktır. 1ngııt<.· ceviren otuz kilometrelik yannı 
n ve Rusyıı bütnn harp d vammca daire içinde malzeme ve insan 
°"'harpten sonra <la 20 yıl mut b r oı 8.znmi şekilde yığ'ı~ıruş bulunmak_ 
'lllak üzere tam bır asken itU!ak ak· tadır Bu derece dar bir yerde 
dectmı terdi:-. Eden, Molototun gelişin bu kadar ma11Je:me simdive ka
de <ve gidişinde lyi )Olculuk yaptıi;'lllı dar görülmüş şev d~ldir 
~ Ruzveıue olan görtışm !erin çok Rusların kayınları çOok ağudır. 
fa,1(!a.h ve mM1U1unlyct verici olduğu.. Sehrin şimdi bir deniz yolu kal_ 
ıııı da s6ylcmışur. Tebliğ lngtltere nuştır. Burad~ hava hakimiyeti 
he Rusyanm bU yıl .Avrupada ikinci Alman uçaklarının elindEdir !:; cephe açmak ı1ıuını.sunda dcıı J§lt• l'aşington, 1! ( A.A.) _ sfvas-

bltfrUınesinc alt tam bir anlaş • topol oerl>Minde ça.ı;pş:nalar 
blya vanldığmı dıı blldlrmektcdir. şehre D:ılkim tepelerde cereyan 

Eden, ~\vam Kamarasmdo. §U ~ etmEktedir 'Ananlar ehımxni 
ita vermtşttr: yet.siz ileri. hareketlerde buluıı:~ 

Londra, 11 (A.A.) - R6yter: lnuşla.rdır. 
Bugün öğleden onm Avam Kıı Kızıl Yıldız gmrl.etJintn yamı. 

blra.smdıı lngiUz • Rus askeri ~n - Sivas~l müdafile ltt.if~'--- ,ı:ı;.;...• &--.d• f;.Uıa gare, "",t'V 
CWUlilI1 citted.ıl'%Lilı ~ ıren !rinin vaziyeti git ~de kötüle.-=t 

bari~ D8ICl:l':ı: FA en demi§tlr ki: melktedir 
"-Krallık hükfunet.intn Sovyet ----· --------
~t cil.m~ty~tleri tm-li~'l Dört 11erem Ji•pan•eri 
ile, Avrupa.da 4!'11" m " ve mil~ daha açılacak 
Wiclerene !karı: ı a:re.nuz - Merhum doktor General Besim O-
da mevcut itti.fok mızı teyit eden metin hemşiresi ve Buraa vıılllerln • 
bir muahede aktMm.111 olduğunu den merhum tzzetın refikası Bayan 
Avam k:amarn&tn bildirmekle u 
lMmnuniyet duyınııJctayını, Bu Nayan Akalın, tstanbul veremle m • 

tı lllaahedeye göre, harpten sonrn cadele oemiY\'ltlne bin lira vermiştir. 
nıemlekctlerimız. Alınnnyanm ve: Bu para ne bil" verem hastnsınm sa. 

• h natoryomda yatırılarak tedavisi t.e • 
Ya müttcfiklermın er tUrlil yeni mln edllecekUr. Ha.ata, cemlyet taı'a
h8cumuna. karşı !karşılıklı l ardın:. 
da btılıınacaldardu. Bu muahede- tmıta.n bulunacatıar. 

I>• nln aynca derpi., :tiği gibi, ııuı. Diğer taraftan veremle mttcadele 
htbı aktinde ve bunu takip ede _ cemlyetl, yüz bin Ura .ııarflle dört dis 
c(lk yenldm tanzim d~sınde, panser yaptıracaktır. Bu dlspaJ1Ber • 
atla.ııt.ik mulmvele i prt-nsıplerı c- ler açıkta gezen verem hasta.ıannm 

, sası Uzerirıdcn 'birbirim zle V<' dı- meydana çıko.nlıruuıma yanyacaktır. 
ğcr blr~ milletlerle i b rliğı Bu gibi hastalar, mUmkUıı olduğU ka.. 

t Yapa.cağız. dar tecrit olunaca.kt1r. 

lloskova.da iken Molotofu, !n. Y alorıa vapur iskele•İ 
gjlter"E!'li ztyaret ıçın .samim: su. uzatılacak 

' 1"ete davet etmiştim. Burada..'lti mü Devlet Dentzyollan idaresi Yalova 
~ ~ l;Q.fi derecede te- vapur ıske.tcslnl vapurlar yanqmakta 
1ıf: l'a!dtJ edince, ln?.iliz bükfunetl, an- mUşkUIQt cektıgind~ betonarme ola. 
~ 1a.'1T!amrzr kati bir muahedıi şek- rak uza.tmap karar vcrmlştlr. lqa-

line bma.t için Molotofun Lon- ata hemen baelaruıcaktır. 
~' dl'ft,ya gclmeSi f>kıini ilerı sür
> • ~. Bu nrad:ı Molotof, reis 
Q Ruzvcıt ta.nıfmdnn da V~ingto=1a 
~ davet edılıniş bulunuyordu. Bunuıı 
~ tizeriıne Molotofıın ibı.mıya ge lmesı 
~ Ve bum.dan Birleslk devletler(' 

gftmeei tizerinde anla.,,cn mıştrr. 
.,_ Molotof, 21 mnynrta Londro~ a 
«~ ve 26 ım.yı:ıta muahede im

>ı •la.nmŞ:ır. Ertesi gUnU Molotof, 
~ flTOgrama eynrnk Bi!'leş:ı'lt devlet -
ı., Jere harek .. t cıtm tir. Molotofun 
Ilı gerek gidiş ve gerekse dönU te 

l!eyabatlni iyi ~giru VE' v n
' ~gtonda cllmb~ ile faydnlı 
~ ~e memnuniyeti mucip gorll.şme. 
~ lerde bulunduğunu Avnm kamnra
~ ııım:ı bilıdiımek'le bahtJynrmı, Mo-

1 lotof filmdi :Moskovnyn d · mu bu. 
~l\l :ı-ttmnajldnd:rr. 
~~ Yerime oturaoağ!J!l zam<ın bu 

il l11urueta neşredflmi oJ:.ın &3.) nz 
~ """iti tap Avam Jaızam::ısmm cm~ ne 
a bUlt' buJunacaktır. Beyaz kitapta 

lltuahcdenin metırlnôen ba lw. mu
llbedenin imza.'31 eırazmd Molo

- tor ve bcnbn ta.re.fundan soylenen 
' 1Dıeffajlar bolmıma.ktadrr Şimdı rr.u 
~ elıcdenin mctm haJdmı.cb meo i e 
~lJ klllaCll izahat vermenin faydulı o. 

1 lıeağmı zamed.iyonun 
(t- Blrlet!k krallık ıı sovyet birliğ 
~ harp devam eUlği müddetçe birblrle. 
>! rlne mllmldln olan )ardmu Jinpnuık, 
~ be HlUer btl~metl IKı de her tUrlU 
'l t.aamıs tuavvurlarmdan o.çıkca vaz 
~ p:ııgça13ecek olan her hangi blr Alman 
~ hU~meUyle hiçbir nıUza.kcreye giriş. 
~ memek ve ..mutekabll bir ınu•afakat 

olmadıkça Almanya ile ve bU rnemıe
ketln .A vrupada vlmdlkl lstllA hare. 
ketinde aerlki olan ba§ka bir devletle 
mütareke veya ırulh bllzakerelerine 
gtr~mem.tık husuırundakl aztmlerlnl 
teyid etmektedrrler. 

İki meınleket sulh tekrar tffııırU.t 
ettiği uman A vnıpada emniyet ve 
Maylşin tanzimi ve iktfı1N1.dt refah hu. 
susunda birlikte çalışmaya karar -ver. 
mı.,lcrdlr. sunu yaparken blrlqınl§ 
mtoetıerin men!aaUerinl g&L öntın& 
bulunduracaklar ve iki prenııılpten n.. 
ham aıncaklardır. Yani kendileri IÇin 
o.razı genişlemeleri istemeyecekleri 
gibi diğer devletlerin dabfll işlerine 
de kıırt§Mayacaklardır. 

Bden sözlerine şöyle de\'am etınıı. 
tir: 

•·- Muahedede blr de wUk kısmı 
vardır. 1kl hUktlınet muabedenln 
mllmkUn olduğu kadllr çabuk btr za.. 
man temde yUrUr.lllğc girmesini ıste. 
mekt.edlr. Bu ltlbarla muahede mec.. 
ll.9e sevkedlleoektir. Pek tabl1 olarak 
Molototıa g6rttşmelerlıniz ya1ruZ nıu
ahede mescıeaıne lnb!Mr etmem.iştir. 
Bu 1§ ne kadar m11hlm oluna olwıı 

harbJn blltUn ne1dllerl göz öntınden 
g"etl rtlml§tir .,, 

Eden bundan aonra bugün öğleden 
sonra neşredilen tebllğln metnınl oku 
muştur. Bunda e6yJe denilmektedir: 

"İki taraf arasmda 1942 eeııesinde 
Avrupada lkincl bir cephe acmak a.. 
ceıe .,azlfelert hakkında tam bir aıı. 

lafma bMı1 obnuot&ar .. 

Harkofta 
Yeaıtaarraza 

Almanlar milyondan fazla 
asker soktalar 

Mm.ko~a. 12 (A, A.) - United 
Prcss: 

Hnrkof cephesindeki yeni Al• 
ını.an taal'ruzu muazzam bir şekil. 
de gel.Şne1:.tedir. Bu taarruza mil 
yonlarca. aske:r ve yüzlerce uçak 
11Ştim'k ebn.ekt.edir. 

So\•yeU.,,ıi.n mukavemeti altı 
gllndenbeı) deV3JD etmektedir. Mil 
dafaa. ha.tln.n hi!;bir yerde )ıırıil • 
nw:ı:ruştır. Rusln.r mevzilerini mkı 
lbir su.rette tutuyorlar. 

100.000 den fnzla. Alman askc• 
r~ Pek dar hir cephe üzerinde dö
ğür.ü:ıt orlar. Uc-akla.rnnız bunla.n 
devamlı b.iır ~ide v~ muvaffa • 
kıyetle bomhaılıyorlar. 

Diln bazr tep~ler birltaç defa el 
den ele geçmiş falmt akşam üzeri 
düşman eski mevzilenne atJlnu.;· 
'hr. 

Kunduracılar 
(.Ra tarafı 1 nclde) 

Tahsm Cegit tarafmdan yapılmış• 
tır. Bu ay::ı.klınbı nfununesi erkek
ler ve dk~'k ~oculklar için hem 
ya:z hem de !kış mevıf.mılerinde gi 
yilecelk, fo:ıbmdıı. tamire e~verlşli 
ve gerek erkekler, gerek bilhaBS3. 
çocuklar to.rafmdan hor Gtullan.ıln• 
b:Jeceği de gözönfinde tutularak 
yapılmıştır Bu nUmunede kösele 
ve deriden azrunt t893.1TUf ta göz
den ur.alt tutulmamış olmakla. be
raber, bilh:ı.ssa ~ok dayanıklı ''C 
fia tmın ougüılku fiaıtla.ra naza.ran 
çok ucuz olma.sma dikkat edil • 
l:'liştir. Mııllzem.e ve deri fietlan 
Eık sık değiştiği için bu kundura .. 
run kaç lira.ya saWabileoeği bt'I 
§e:ltilde şimdiden sliy1enmesi mu • 
va.1'ık görü.Jm.emckle beraber, da " 
ha d-ayan1klı olduğu he.lde 25 lira
ya ıaaU!an i.!lmrplnlerden yanya 
yakın lbir njapetA:e daha ıucuza sa. 
tılabileceği <talmı1n edilmektedir. 
Bay Talısm Ccgit'in bu muvafia
lnyet.i lkunduractlar arasında. ge • 
niş bir al!ı.ka uyandmnış "e Wt· 
dide ~l nnuştır. 

Jkfnci derece ile seçilen nümu
ne K.a.rde31~ kundura mağazası 
sahibi Nurı Aıımanmdll'. Bu nümtr" 
ne ihiç köse~ Wlamlın'Sdan, aUr 
tahta ve iisti\ <!(-tiden olma.k üze. 
re yapıltmıştır. Yalnız yaz mev:si • 
min<le giyilebilir. Alt.mdtdci tahta 
ortasmd:ı.n ıl3.l'Ç3lam ayrılarak yil 
1 ümede ~ hareketine uygun 
olarak aykkalbıyn eliistiklyet te • 
nıin etmiştir. Bu iki nümune bir 
heyet ta:mfm.dan lbugUnlerde An• 
karaya. g6tü.rlllel'C'k vekfilete tak
dım edilecek v'3 icap eden iz:ı.hat 
verüecektir. 

Dtğer tarafWı Kunduraed&r ce• 
miyetinin teklifi üzerine jUri he· 
yeti kundura. fig,tlamu ucuzlatmak 
\'C deri igt:ih}iJdnj azaltmak husu. 
sunila bugilnk.il vaziyeti tetkik et 
miıs ve hnztriadığı bir raporla ik• 
tnıat veldiletine iki mühim ta • 
lifte buluımı.aya b.rar vermiştir. 

Bu teklifin biri deri renklerinin 
talıdididir. Bugiln otuzdan fazlıı 
renkte yapılan derileırin si.yalı kah 
ver~ ve Iaclvertten ba.Şka. ~ 
te inuıli lbir !koordinasyon Jmraıile 
menedil~ den istihlG.ki mll.hiın 
m ikyrurta azalacak, ayni znnuuı clıı 
kundura. !'in.tan nrllhim mikyasta 
dfişecdktir. 

lldnei td\cHf dana ve BiğJr den• 
lcrinden k3.dın ç:ınta.'SJ yapılmas .. 
tım men'idir. Bugün en iyi dana 
ve 111,ğır deıilcri fa.briknlar tara • 
fında.n lkadm ça.ntaSJ imalinde kul 
lanılmak Uzere nynlmakt.adrr. 
Halbulô bir çantalık deriden iki 
mükemmel kundura yapJlabilir. 
Kadın çantalarının koyun ve !keçi 
~ri.'11.nden ynprlması istenmekte· 
dlr. Böylec .. 80 - 100 liraya kn· 
dın çantası sa.Wanuya.ca.k, koyun 
ve lkeçi uerisinden yapılanlar ga
yet uew;a. sa:t.t'!.a.bil~cc'ktir. Bu ikı 
teklifin memleket \ktısn.diyatı ve 
halknı geçimi b:ı.kmımdan ~k fay 
dalı tesirleri ola.t'ağı bugtin en 
pAhalr nla.ddclı>r İıaline ~elen 
kund'llnl. ve !kadın çan1.alannm he 
me~ hem<ın yarı yarıya ucuzhya • 
cnğr n~tices!ne 'V:ınlma.ktadır 

Kunduracrlra.nn b1.r d'fü!'klerl de 
fabrilra.la.nn Gıkı ınurakabe elt.ına 
a]ına.ro:k deri " e köecııemn geçen 
umuaıi lın.rpte olduğu gibi '.hUkü .. 
met ta.rofmdan esruı.fa. tcvzbdir 
Bu takdirde deni \'e iköst-le fia.ua: 
nncla :uıor.ıruııl ~'Üks melere ve bu 
~jn pek almL'i vürilmüs bir hıı.lde 
buluna.n gizli ve fııhıl'll"JZ mal sa• 
t~J:arma tıamnme-n mani olunıı.cağt 
ileri ellrUlmekte<fir. 

Heyet önümUzdeki hafta içinde 
Aııkaraya g:i:dec$tir. .. 

Muahedenin tam metni 
(~ tarafı 1 nclde) 

aajlar m vcuttur. Çörçll mesa
iında. ' bundan sonra Birleşi!{ 
Amerika, !ngilterc ve Rusya be. 
raJber yürüyecekleri cihetle, za 

ölçülü 
Metihlerimizde 

olmalıyız 

fer bizimdir ... diYor. 
Stalin de oevabt mesajınd1 

"size en sam imi hislerimi ve 
müşterek tam zaferiııniz hakkın. 
daki kat'r iman ve kanaatimi bil

Herhangi birini /azla iltilata boğmak la:rla met
hetmek, o iyi kıarakterli, iyi dü§ünceli adamı bozabilir . 
Y aptrğı işlerden dolayı meth haklı bir iltilatken, bu 
meth fazla/asınca, yapmadığı, yapamıyacağr iıler hak
kında da methe eriştiğini görerek faydalı bir uun.ı 
olmaktan çıkabilir. 

diririm .. dcmektedir. 
I..ondra, 12 ( A.A.) - Röyt.er 

bildiriyor: 
"Hitler Alman yası ile A vnıpa_ 

daiki şeriklerine kamı baro için
deki itifak ve harpten sonraki 
devrede lkaJ'§ılı~ı müzaheret,, 
ismini taşıvan ve Sovyetler bir 
liğiyle krrallrk !hükOımeti arasın
da a.kdoluna.n muahedenin metni 

Meaihlerimizde ölçülü olmamız., hem kendmiizi, 
hem muhitimizi faydalı unaır olmaya teırıik demektir. 
Fazla meJihde, medheJenin de medheclilmek arzu•u 
gizlidir. 

Salahaddin Ems gömüldü • DONY A 

şudur: 

Madde l - Kıralhk hükume 
tiyle Sovyet sosyalist cifmhuri: 
vetleri !birliği arasındaki ittüak 
mucibince vüksek akit taraflar. 
Alınanynya ve Avnıpadaki taar. 
ruz hareketlerinde onunla mUş
tcrck olan devletlere karşı yekdi_ 
~erine iher türlü ynrdmı ve as. 
keri anüza:herette ibulunmayı ta.. 
alıhüt ederler. 

(il&! tarafı 1 neide) 
goey11fları arasında anılilll§tır. Böyle. 
!fide tabut, eller fujtUnde Slrkecidekl 
paket poııtaneel önüne kadar getırll • 
m1';Ur. Burada tabut, cenaze ot.om~ 
biline konmuş ve mera.simde bulu • 
nanlnr otobüs ve otomobllierle arka • 
da.şlarmı ebedı Lstıro.hatglUıuuı. kadar 
teşyi etml,lerdlr, Merhumun tabutu 
'l'c§vikiye camisine getirildikten .son. 
ra öğle nnmazmı müteakip, cenaze 
namazı kılmmış, ve buradan Feriköy 
kabristanına götUrWmQ,ıtUr, UtulU 
içimizde u.nutulmıyacak bir yara bı· 

rakıı.n SalAhıı.ddin Enis, burıı.da, bir 
kaç ay evvel kaybettiki babasmm 

Madde 2 - Yüksek akit ta 
raflar, Hitler hükfu:netiylc veya 
her türlü taarruz fikrinden sa 
rih surette V'a.2geçmiyen h~ mezan yanına ve gözyaşları aramnda 
hangi bir Alman hüı.:,\imetivle defnedllml§Ur. 
!herhangi bir müzaltereye giriş- Cenaze ıneraslnlınde Denlzyollan, 
memeği ve Almanya ile veya o_ Sop Posta, Ba.am Blrllği, arkada§ıan 
nunla Avnıpada taarruz hareket namma gönderilen birçok çelenk, be
terinde ıınfü:terek bulunan diğer men bUtUn ga.zetecl e.rkada§lan, De. 
herhangi lbir devletle, her iki nizyollıın Umum MUdOrU ve umum 
vüksek akit arasında karşılıklı mUdUrlUkten kendisini sevenler, ar • 
bir itilaf olmadı'kça mü1.aikere kada§lan, mUdUrlUk erkAnı. janda.r • 
\·eya sulh muahedesi akdetme_ ma ve polis mutrezeıeri ve ıt.talye 
meyi taahhüt ederler bandosu hazır bumnmlJ§tur. 

Madde 3 _ Yüksek: .akit taraf_ Vali Doktor LCU:tı Kırdar, mua'Yini 
tar harp sonu <levresinde sulhu Ahmet Kınık, beledıye ırela muavini 
muhafaza. etmek ve taamıza mu- rutat. w diğer idare erıwu. SalAh&d
kavemet evlemek gayelerini te_ ma ve polis mOfrezelert bazrr buJuıı.. 
min için, Orendileriyle ayru fi- muttur. 
kirde bulunan diğer devletlerle -----c>---

Trakyadaki köprDler birleşerek bu husustaki teklifle_ 
ri :müştereken tatkik ve kabul 
etmek arzusunda olduklarmı be-
yan ederler. (&,, tarafı 1 ncide) 

Bu tarzdaki tekliflerin kabu_ tesellüm tecrübelerine bugtl.n b8.§lan-

Uine intizaren, iki yükSek akit m'::::ı~aristandan gelen heyet, Bul • 
taraflar, mtihasernatm net.ıice- garlarla yapılan yeni gtımrtık ..,e hu
Binden sonra taan.ızunun teke,.. dud mukavelesi wrettnl de beraber 
rürünü ve Almanya bırafınıdau. geUrmişUr. Mukavele ta.edik edlldik. 
veya onunla: Avrupadaki taarruz ten sonra meriyete girecektir. Buna 
hareketinde müşterek bulunan nazaran Avrupaya gtdeoek ve Avru • 
devletlerin herhangi birisi tara- pado.:J gelecek bilhassa transit CiYB 
fından sulhun ihlal edilmesini svtıinıgradds, Dedeağaç yoluyla gön. 
imkansız bir ıhale getiri.lmesiııi derllecek ve getirilecek e§YB da Pıt• 
temin Jçin il."tidarlnrı dahilinde yonda ilk gümrük muııyenealne tAbJ 
bulunan 'bütün tedbirleri ittihaz tutulacaktır. Bu hale naza.anı Kapı. 
edeceklerdir kule gtımrüğ(l ikinci plAnda kalm&k. 

Madde 4 · - Harpten sonraki tadır. 
devrede yüksek akit taraflardan Avrupa ııe tren mtlnakalltmm 20 
biri Almanya ile veya üçün •ü hu.ırana doğru açılacağı .eöylenmek. 
maddenin ikinci fıkrasında zikre. tedlr. Bu katann adı Dlrek oryan 
dilen devletlerden lheıiıangi biri olacak ve tD.O) hartıerfle gösterile • 
ile, o devlet tarafından !bu akit cektfr. 

tarafa tevcih edilmiş bir taamız Yeni tarife ilAn edilinceye kadar 
{O.erine harp haline ~ olur- eehrlmlzden ak§S.nlları saat 21 de kal 
sa diğer akit taraf, bu şekilde kan ve aabahleyin 15,42 de Uzunkôprll 
muhasamata girişrneğe mecbur ye T&ran 6 numaralı yolcu katan, E
kalınış olan tarafa her türlü dlr.De, l{araajtaç ve Svlllngrada uğ • 
yardmu, askeri müzahereti ve ik.. rayarak So!yaya kadar gidecektir, 
tfdan dahilinde bulunan sair mü- Bunun karıılığı olarak Sofyadan ha• 
zaheret ''C yardımı derhal yapa. reket eden tren 20,15-0 de Uzunköprilw 
caktır. ye gelerek 6,50 de Slrkeclye muvaaa. 

Madde 5 - Bu madde, iki yük- ıat edecetkir. Bu trcnıerin Romanya 
sek akit tarafından ilçUncü mad.. Pe§te. Berlin ve MU~ tstlkamettn.. 
denin ilk :frkrasnıda yazılı teklif- de !şlcycn t.rcnlerle Jrt11;ıatı oıacnk, 
lerin kabul edilmiş olduğuıuı ka~ yalnız evve!ce olduğu gibi Romen, 
şılıkh bir itil8.f ile tasdik edin· Macar, Alman ve .ltalyan demlryolu 
ceye kadar meriyette kalacaktır. şebekeleri için trenlerde ayn ~"D.go~ 
Bu tekliflerin kabulü geciktikçe ıar buıunmıyacaktır. Yolcular, Sotya
bu madde 20 sene mUddetle rne. da aktarma sureuıc aeyabaUertne de. 
ri}'Qf;te ikalacak ve bundan sonra vam edeceklerdir • 
8 iı;ıçi maddede tasrih edildiği -----------
~bi, akitlerden biri tarafından 
feSholununcrya kadar hükmü kün olduğu kadar çabuk tasdik 
cari olacaktır edilecek ve tasdikli nüsha.~ar 

Madde 6 _· lki yüksek akit ta- milrnkün olduğu kadar ıçabuk 
raflar, her birinin emniyeti meıı_ Moskovada teati olunacaktır. 
faatlerini d•-taünere!k sulhun ye- Muahede, tasdikli nüshaların tea 

_. tisi der'h.al yuru·· "r}iiP.e airecek ve niden kurulmasından sonra, Av. '"'?> "' 

=-=DONUYOR 

4000 kadınlık bir ordu 
çocu~ lnr için çarpışacak 

4000 kadından ibaı t bir ordu 
çocukları tehlikeden kurtarmak 
iç.in çalışıyor. Bilhassa bu mak
sat için yetiştirilmiş bu 4000 
f.ta.dın terkedilm'ş çocukları ikü· 
çük serserileri, arayıp bulmak 
işiyle uğraşıyorlar. Bu zavallı 
gocuklar bUtün kötü işleri yap
ınıya ırııa.tMettir. Çünku açdırlar, 
tıeplerinde pa.ra.ları yoktur. 1şte 
bu kadmlar lbu ÇOCU'klan bu kö_ 
tü yola düŞÜŞden kurtarmıya uğ-
1'8.§ıyor, 

Fransada sayıısı az olan kadm 
l><>lisle.r tamamen bu yeni ordu
nun yardimma verilmiştir. Bu 
yeni ordu ~lar için her mırı.. 
takada bir yuva } aprnıştır. Bu 
:vuva.da kimsesiz gocuklar aile 
hayatı bulaca!.-tır. Aynı yaştakı 
çocuklar yanya.na gelecekler, be 
raber yaşayacakkır, bera:bcr oy
o;ııyacaklar, bera.ber öğrenecek. 
~ir. 

Fransa çocuk mahkemeleri 
hakkmdalci ka.nuna bu teşebbil 
sün muvaf faik oması için icabe
beden hükümleri koymuştur, Bu 
turetle Fransad:ı. ~u'klar tam_ 
fmdan yapılan suÇlarm önüne 
geçileceği sanılıyor. Zira 1941 
yılında Fransa.da 50. 000 yavru 
wuç işlediği için maJıkeme buzu 
runa çı:lmuştı, 

Dünyanın en büyük yangını 

Su Yeni Ginede hamı durdur
du. Yağmur mevsimi başladı, En 
ka.nlı harplere sahne olan 1ark. 
ham vadisi su altında. kaldı. 

Pasifikte bu rutubetli mevsim 
nisandan teımmuza kadar devam 
eder. O vakit iklim tahammül e 
dilmez olur. Her tarafta sıtma 
~rir, Ve geni3 orman1ar 
nrasındaki patikalar sel yatağı 
'ıeJlini alır. Japonlar u manilni 
3renmeğe muvaffak olurl~ 
Avustralyada ateş manii ile llı:ar
fUlaşaca.klardır. 

Avustralya ibnş\ekih ron beva 
ı\atmda: 

- Eğer Japonlar Avustralya. 
ya çıkarlarsa demiştir, yalnız 
rnalısullerlın!zi ve ev'lerimızi 
yalanakla iktifaı edeceğiz. Bus. 
lilert de yakacağız, 

Bu li Avustral}a kıta.sının or 
tasında bulunan geni§ sahanın 
ismidir. Bu sabada insan boyun_ 
car dikenli birtakmı ağaçlar ye· 
l.:işir, Srcak iklim bu ağaçları 
1mrutur. Kolayca ateş alırlar. 

A vustralyahlar bu sahaların 
başına hususi nöbetçiler koymuş 
la.rdır. Bu nöbetçiler ilk işaırette 
J3uslileri ateşe verecektir. Ve o 
\•akit Avustralya lkıtası baştan_ 
haşa ateş içinde kalacaktır. 

Ate§ tuğlaaı fabrika.
hemen yapılacak rupada emniyet ve refahın tan- bunun Ü?.erine Moskovada Sov_ 

zimi için sıkı ve dosttane bir ; .. _ vetler Birliği hükfunetiy1e krral-
- 1 k hük' "--t· d 12 tem.. JkinCl be§ yıllık sanayi programm• birlig-i j)(' be:raber çalışmak üze- 1 - uu1': ı arnsın a 

rn 19..ııı d , ___ 1 1 dan ayrılarak hemen in§aamıı karar rinde mutabl'k kalmışlardır. Bu uz ';!: e :rııı.uuanmış o an an. 
maksatla birleşmiş milletlerin laşmanm verini tutacaktrr. verilen ve ln§aa.tı vazife& Sümerb«Uı• 
menfaatlerini nözetecekler ve Bu muabedenin birinci ve ikin. ka verllmı,, olıı.n Şamat -<ate;> tuğlası) 

~ fa:brlkasmın pazarlık suretile ibalcs 
kendileri icin arazi genişlemes~ ci maddelerden milrekkep ilk kıs- takarrür etml§Ur. Aynı umancıa m • 
aramamak ve diğer devletlerin mı, yilksek akit taraflarla Al_ §Ut esnasmda yukua gelecek fiyat 
dahili işlerine karışmama.~ pren_ manya ve A vrunada Almanya- tahavvUlleri -atQkad:ır rcsmı ma .. 
sipi gereğince 'hareket edecekler- nın tecavüz hareketlerine Alınan· kamlar ve Tıcar t Odalarmm taSdıkı 
dir. va ile birlikte iştirak etmiş olan ile- kabul oıun c ktır. 

Yüksek akit taraflar, ibiribirle devletlerle ıılhun tcessiisiine 
rine, iharpten sonra mütr&ün ol~ kadar yürürliiktc lrnlacaktır. 
bütün iktısa.di vardımı yapmağı Muahedenin 3 den 7 ye kadar bildirmesini müteakip 12 av 
talkattür ettirmislerdir. olan ikinci kısmı, yirmi vu yıi daha mer'iyette kalacaktır. 

Madde 7 - Akit taraflardan rurlilkte kalacaktır Bundan Bu mua'hede, 26 mavısta Lond_ 
her birisi, diğer akit taraf aley- sonra. bu müddetin nihayetinde, rada, her ikisi de muteber olmak 
~ine müteveccih herhangi bir it_ akit taraflardan bir!8i muahede. Uzer~ in~li~. ve rusca olarak 
tifak akdetrnane!H ve herhangi yi feshedeceğine dair 12 ay ev- tanzım ed1hniştır. 
bir ittifaka iştirak etmemeği te- vcl haber ve~. muahede. iki Bu muahedeyi iİJıgiltere adnıa 
ah Ut eder. · akJt ta.raftan birisinin fesih niye_ , &fen ve Sovyet.ıer Birliği adm 

Madde 8 - Bu muahede milm. 'ini Y$flı olaıak daha evvelden lrfolotof imalamıelardır. 



Yolculuk var, Yolcu uk 
var, fakat nereye? 

(; OFTES1N1 kim yazaııı, bestesini kim yapmış, bilmiyo
rum. Öğrenmeğe de niyetim yok. Fakat, her yerde, 

her tarafta, hattı vapurda, tlinelde, tramvayda fU mısraı 
işitiyorum: 

Yolculuk var, yolculuk var, yolmlltc.k fHl'r! 
Evlerdeki, ma.ıi&lle kahvelerindeki gramofonlar bu havayı 

çalıyor. GündürJeri kıraethaneleri, akpmlan koltuk meyhane
lerini dolaşan çalgıcılar bunu okuyorlar. Genç kızların dudak· 
]arından bu şarl<ının nağmeleri dökülüyor. Delikanlılar, sevgi
lilerini kovalarlarken bu p.rkıyı mmldanryonar. 

Tütünde. fabrikalarda, Trikotajda çalı§&D kadınların. 
kızların ağızlannda bu. Ya eokaklarda. Çll"ll ~lak denecek 
bir halde dolaşan zararsız delilerden (paşa) bile bu prkıyı 
okuyor. Ara sıra, Tünelin içinde konfJerler veren kemençeci 
Trabwnlu Rum bile, veryansın edip, bunu çalıp söylüyor. 

Ya çocuklar? .• Büyüğünün, kUçt1~1ln. kmnın, erkeğinin 
ağzında hep bu? •. Dört, beıJ yqmdakiJer bile "yolculuk var" ı 
okuyorlar. Hepsi birden, aynı nafme, aynı eda ile, sokaktan 
çm çın öttürüyorlar. 

Eski çocuklar, pek p.rkr, kanto bilmezler. sokaklarda 
böyle şeyler okumazlardı. Onların bildikleri: 

Yağmur yağıyor, 
Scll.e1· akıyor, 
Arobın kı.zı, 
Datndan balrıyor. 

Şarkısiyle, buna ben.zer birkaç ıeydm ibaretti. Onlar, 
§1.l'kı okumazJar, onun yerine köle kapmaca, birdirbir, pi§t.i, 
kaydıra.k, çatal mata!, uzun ett!lir, esir almak, k«ebe gibi oyun. 
lar oynarlardı. Şimdi, hepaimUlfldşinaa! .• 

Alaturka musikiyi kurtaraoak büyük aan'atklr belki bun· 
l:ınn içindedır! 

Diüat ettim, kulaklarımızın zannı pe.tlatan bu p.rlcmm 
içinde "yolculuk var!'' llfmdan başka ~ yek! •. Hep "yolcu.. 
hık varı·• hep aynı tekerrilr! Bilmem ki, bunun nesinde ea.ıı'at 
var?.. Neresinde incelik var?.. Benim bildifim, §llU'kı oı.un, 
Kanto olsun, türkü olınm. bunlar umumiyetle sevgiye, hicrana, 
aşka, eleme, intir.ara, kadere ait olur. Hakimane otanıan da 
vanirr. Bu ise yolculuia alt. 

Fılhnl·ika yolu, yoJculufu llÖyfiyeıı şarlcdar, tiiriruler var. 
dır. l!'akat, bunlardan bir mi.na çlkarma.k mümkündur. Yol. 
dan, yolcu·uktan baheeden mısrala.rdan bir teYler 8elrnek ka.. 
bildir. Ya bundan? .• 

"Yolculuk var!'' g(hJel, ltl, Allah !elarnet versin. fakat 
nereye? •. Hangi tarafa? •. Şarkıda elliyi ~ "yolculuk var!" 
tekerrlirü içinde, bu nokta pekli! belirtilebilirdi. 

İnsanın: 
- Yolculuk var, yolculuk var, yolculuk var! 
Lafını igitUği .zaman billilıtlyat': ~ -
- Ne tarafa? .. Ahrete doiru ımıT •• Yolunuz aç* olsun. 
l )jye bağıracağı gell)'Or. · 
Mus•kim.iu hOmıet edeUm! 

Du§tuk seferi gurbete Muhtacı duayu:! \"' . "'ı• 

LAEDRi 

Dağ doktoru 
Şehirli gece hastalanırsa ddc

tor bulabilir. Fakat dağda yaşa. 
yanlar bu kolaylığa malik değil
dirler, b hassa İsviçrede. lsviç. 
renin dağ köyleri gariptir. Ara. 
Jarında kilometrelerce mesafe 
vardır. Ve her köy 10, 12 evden 
mürekkeptir. İnsan böyle bir 
verdc hastalanırsa kocakarı illç_ 
lanndan başka: bir ~:v bulamaz 
Bunu dü "nen İsviçreliler dağ 
doktoru ismiyle yeni bir doktor 
sınıfı ihdas etmişlerdir. Bu dok
torlar da.ha tıp tahsil ederlten bu 
sınıfa aynlıyor,ken dilerine bol 
bol soor yaptınhyor. uzun uzun 
~ol yürü.tülüyor, dağlara çıkan_ 
bp indirilivor. Tahsilini bitirdik
ten sonra. vazifeve başlıyor. Dok_ 
torun emrinde bir bisiklet, bir 
mot.oeiklet, bazı verler için havai 
bir varagele varclır? Fakat buna 

rağmen bu doktorlar bazan öyle 
verlere çaimlırlar ki b.astasmı 
bulabilmek için ucu demirli eo
DUını yakalayıp karlar, buzlar 
ve ~la.r arasından saatlerce yü_ 
rümek lAzrm gelir. 

Tek nüsha buan gazete 
Dünvanın en az basan ga1.ete. 

8i Londrada Çin mahallesindedir. 
Bu mahalede vaşavan Şenk . 
$unJ? isminde bir Çinli her sa .. 
bah kendi vatandaşlan için bir 
~ yar.ar. Cince yazılı ol&n 
bu ga~ Cin harp tebliğleri ve 
Cinin mutlaka 80!1. zaferi kazana. 
cağnıa dair makaleler vardır. 
Şenk - Şun~ bu ga7.etent n hem 
müdilrCl hem başmuharrirl, hem 
de tA.bildir Mflvezziliğint de ken_ 
di yaı>ar, ev ev dolaşır, gazetesi 
okununcaya kadar bekler ve b'.ı 
iş Jçin bizim paramızla 50 para 
alır. 

lJ 
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' - ZaYalh yavrucak! -<liye gör. 
Jeri'ni ıdl~ Rabbim bu fellketi hiç 
ldr ııwıya göstermesin! 

Bn acıklı ses etrafa sirayet eder 
lıen b1kimin sesi '"itildi: 

- A<lm nedir senin! 
- !! 
- Ad mı söyle kızım T 
- ı 1 
- Adını bilmiyor m119on ! 
Geni'! k12ın dudaktan ifldllmez 

lıir -.c.~lc laptrdıWı •• 'c hlkim tek.. 
ıarladı: 

- Bana oo•t ktzmı !.. Eğer bo 
iııJerıten t-Abuk ktutolmak İ!ttiyor. 
~an nlat lcaybettlrme !,. Belki işle. 
cUğfn suçta mnhaffef sebepler bu 
lunnr. O z:unan t'e7.an ö bdar bit
ytik olmaz.. korkma! 'RIMllc1erfn1 
~ l!ihi s3yle.. c;aklamak.. llea 
,)etl lılkfmeyi aldatmak hiç'bir faJ. 

c\a vermez!.. Anladm mı f 
Şimdi sorgularıma düzgün ve 

lusa cevaplar ver... Admm Bedia 
cıMukana öğrımdik.. tabklkst ev • 
ıakmda yuıh •• timdi t!Öyle bakalım 
lledia? Henllz on sekiz yaşında i. 
mi~in? Bedri adındaki yirmi 
dört yqmdald nişaıılmı nlçln öl • 
dürdiinf 

&dla t.epedea tırnağa kadar kor 
lmnı: bir titrftne ile 9ar.'ıldr. Ren
ır.J hü'<blitlln afta.. ayıl ellerini, 
ılünyad:ı tutunacak ldm8e5İ olmı • 
''8.n bir klir ıribf bötlnh uzatarak 
hfr ~eye day:ınmsJE, kendf"fne yar. 
dnn edecek bir ş.eyi brtmsk ister 
glbf uJJanmap baııldı.. Zavaltmm 
biltlln nrh~. bfttftn '1111ru ııouuz 
bir yoklı:ı'lc fçinde slftniyomu. 
Hlk;mın !1!"411 t~ln'ar hıitildl: 
- Bedrfyl, lrir geft kalbine bO. 

1,, HAZT'RAN - 1942 

MAllKEMELEBDE 
(Baftarafı 2 incide) 

kömilr otakl&rmda çalıttım. Par& 

toplaclım n ı kenderuna gittim. Bu 
anda ~ bep mektnplar ya. 
ı:arak Kema!ln iyt olup olmadığını 

sorar>rdum. 
- t,t.e bu teıl§m tıenl ele geçirt • 

11111 ıa. Ne ı.e. dnam et. 
- hlıeadenında ... bulaJm,dnn. 

Japon filo kuman· 
danı anlatıyor 

(Oau~ıuı:UD oırın~ ~ •"111...
tNlth.k yaıımdak1 tarlb oerçıe"'9tld a 
Uverek gönderecek "11)1JcoiarmıDl1D 

ticari maJıJyett bah otmrya.o ııuçWI .. 
tAnJan paraan Dt!frolwıar.) 

Evlenme teklillm: 
* Ya§ 29, boy 1,60, kilo 58. :r1l§t1,.e 

mezunu askerlikle allkaaı olmıyan 

bir bay; 1,60 boyunda, boyuyla :mUte. 
na.slp ağırlıkta, fakir, mazisi temiz. 
20.25 yaotannda J.yt bir aile kızı tıe 
evlenmek Lstemektedir. Gtı.zel olmut 
§&rttır. (M. 60) remzlDe mUraca. 
at· 380 

M...ı-, ondıul da Amuyaya ,.ttttm. 
- Burada da pl"IOnlıık ~ 

yakal&4ılar. 

- Ne yapayım elmdlm, hayatımı 
kuaıtmak meeburtyettndeydlm. 

- Demek Kemalettlnl lftl yarala • 

madm1 
- Rayrr e.ttmdlm. yalan, ltttra.. 
- Pekiyi canım, sana ne diye da. 

rop dururken lftira atsın bu adamf 
- Söyledim ya, e-fendlm, baetalığı 

dolayıslle aaçmalam11 olacak. 
Sonra bat paraaız da değUdlm. ki 

babam her ay bana 4~ llra gönderi • 
yordu. 

- Oyle ama, sınıfta kalrp IDE'ktep. 
ten koğulonoa, paranın arkaemı kes., 

mJt ... 
._ . . . 
Bandan aonra h~f'tt h&kfme laltn. 

nı c1tltftndtl ..e Kemalettin tıe p.hltte. 
ı1n ~ karar vererek mu. 
bakemeyt bafka bir gUne lmaktı. 

NtBAT Ş.Azt 

Devlet Havayollanna yeni 
elemanlar alınacak 

Devlet Havayollarınm blr mUdde~ 
tenbert Uzerinde tetkikler yapılan ye
m bazı tat:uyonlan açmak üzere oı. 
du#UDU evvelce yumI§tık. Devlet Ha 
vayollan oebekeaintn genl§leWmemnl 
temin edecek olan yeni hatların açıl• 
mumdan evvel, Devlet Havıı.yollan 

ltadrosunun blllıa.A& telmLlyenlerlnlıı 
Jxuıa ~re takvlyeai takan11r etmiş • 
Ur. Kadroya bunun için yeniden ma
klnlstıer ve mllteha.ssuı telaiz memur-
lan alınacaktır. YqUköy meydan mU
dürlOğilne bu hu11Usta emir gelmiştir. 

B ı ayın 22 11lnde ma"!dnlstıerln Yeo 
~k6y ~ Ankarada ımtll'.ıuıle.n ıı. • 
pıla ktn'. Teı.stz memurtıı.ruuıı imtf• 
l'..anlaı'ı 1E:e yalnaı Ankarada olacak. 
tar. 1mtuıanda. muvaffak olanlar Tür 
Jdyenbl herhangi blr yerinde çalr§M&

ıtl kabul ~lUklert takdirde te1-lzclle
t'9 125, makln11tlere tee 150 liraya ka 
dar aylık Qer.t .,.rtıeeekUr. 

[ :~tjÇ9.~:::~~~~~~~~:J 
* Şehrlml.zde bulunan O. H. P. Ge

nel Sekreteri Memduh Şevket F.len.. 
dal, dün, .retakaUnde vali muavini 
Ahmet Kmık oldutu halde Bölge tqe 
Müdl1r11 l4Umtaz Rekten izahat al • 

ınııtrr. 
* EmlnllnU Halkevi.nlıı kurmut oı. 

dll#U 1§ bulma yurdu, fimdlye kadar 
87 kişiye 1§ bulmuıtur. 

• Liman Riyaseti memurlarından 
Refik Alparslan ile mua melat memur
larından Racih!, dUn, lkl numaralı 
mllll korunma mahkemeatnce tevkif 
edilml§lerdlr. Suçlan, kanuna aykırı 

olarak 6 motöre Bulgarlatana seter 
etmok mlllaadea!. verıni§ oımaıandır. 

* Heybellada ile Suadllye koyu a
ramıda bir puala taahilı merkezi ku.. 
rulmuştur. Muhtelif aebeplerle pusla• 
lan inhirat eden gemiler, puslalannı 
burada A.yar edebileceklerdir. Liman 
Reı.t Refik Talayer dUn mahalline gı. 
derek vaziyeti tetkllt etml.§tır. 

* nkokul son amıt ınuunlyet imU.. 
hanlanna bu yıl il bln talebe girmle
tlr. İmtihanlar bug{ln tamamlanacak• 
tır. İkmal lmtlhaıılan ayın 26 smda 
yapılacaktır. 

* Ankaradan blldlrild!ğtne g:Sre, 
k5mllr lBUhaall günde 8 f1A 9 bin ton 
araaındadır. Havzadaki maden direği 
•toku 20 bln metre mikAbmı bulmuş. 
tur. 

yUk bir bıçak sokarak öldürdüği\
nd ink&r etmJyorsun değil mi'! 
Bak ce,·ap vermiyorsun.. kendini 
müdafaa bile etmlyo"1ln ! .. 

nütün mevcudiyeti yokluğa ka • 
nşmış gibi karJısmda miitemadl • 
yen sallanan, ölü renkli, donuk 
ba.krşh genç laza ha.kan hakimin 
de teessürden rengi sobnuıt,u. Bu. 
na rağmen vazifesini büyük bir 
ckl<llvetle sonuna kadar götürmek 
ıwnl~dcydi. Dııfifçe öksürerek hl. 
raz daha hUkmedt".D l<oyu , .. c.ğır 
bir ~le de ·aın etti: 

- Bec:lri~i böyü~. bir bı~kla 
blhinden vurduktan onra kaç
mı~"ın I •• Sonra nasıl oldn ela. bu 
Afaduıı Rozalinln e\·jnin önüne gel 
din? •. 

1'rahkemc relst mübasire şahit 
Afadam P.omUnin getirilmesini ve 
maznunta 3 Uzlestlrilmesinj emret
ti. Ye biraz sonra heyecandan 'lo
ğu lıı.cn.h bir hallle lazarmı, olan 
tşnan kMlm mamunun önüne ge. 
tirilılf. Hiklm g671erlni Bedfaya 
dildi: 

- t~te fadam Rozali hımlnM. 
iri lnulnı ' Onu e\"\•e1rf! tanıyor 
mıydm ! Çabnk cevap ,·er!. 

Havay adalarına doğru ... 
Şimdi üzerinde bulunduğumuz tayyare gemi.inde, ne
reye gittiğimizi biliyoruz: Büyük düımanımuın en mü. 
him istinat noktcuı, en büyük deniz ü .. ü uztık ıarkın Ce. 

belüttankı Havai adalarına ..• 

Evet tçhnfzdc, bu sanca.~m ,"&le. 
tJvJe Yıne böyJe dalgalandığmı 
görmtt' nadir bahtlyarlar ,·ardı. 
Fakat onun dalmlandığı günlerde 
çoğnmuz lııe, yeni doğmustu veya 
daha çocuk bulumıyordn. Bu san • 
cak, onu gönnU' olm:ı.k bahtiyal" • 
lığma erenlerin nazannda, bir ,e. 
ret ve ~ timsali, gönniyenler ı~ 
tin de, hayallerini üs iym nurlu 
bir hafTmydr. Görenler de, gömıl
yenler de, muha1dmk, onu tanır • 
larclı: Hehaşiro Togonun amlrallıl< 
Eanl'3~nı tanımak, ne elim bir küf 
rsndı! 

Amiral Tl)gonnn sancağım ~ö • 
rilr gönnt"Z tanıdık ve onun, bi-ıe 
n-:ı demek istediğini de, derhal an. 
la•lık. 1çimlz. bll"hirlni, bir anda, 
lmMtkltJ"an ild bevecan Urpermesi 
ara.,mda, eridi. B~h'111anan gözle .. 
timim önlincl.c. bir an<'ta, bir peP. 
ele oynadı, Otw: altı sene, arkaya. 
kaydı ''e Çu!lllma, bütün fln,aaıdyle 
canlandı. 

Togonon ıwıcağrna gl>ılerfni elik. 
mı, olanlann hepsinin, yorgunluk • 
tan yılmıya.n ıstıraplı uzun bir lıa. 
yat mazileri \'Sr. Bundan dol"yıdır 
~ı. Japon bahriyesinin mümtaz 
hir mevkii vardır. O, o kadar gös
teriıısn Te yaptığmds.n hiç tn·er. 
meden ~lrştı Jd, mtllet, onu ne 
talull!' etmlye, ne de aıkt,lamıya 
imk!in bulnbilclt. 

F.\•et, Tenno önlerinde, deniz ge. 
çit resmilerl yapıldı; falta.t bunu 
kim gördll!. Koylar ve lim:ı.nlar o 
kadar u.z.n!rtı, kl halk, en kuvvetli 
diirbUnlerle bile, donanmanın bir 
tek gemisini göremetdi. 

Hele, tersaneleri, ~mi knakJa. 
t-tnı gören mi nrdı? Nagaıa.ki, 

KUr tersaneleri, ac:;ılmaz sorla.rta, 
Japonyanm her tarafmda.n aynı. 
mıştr. 

• Yaş 40, boy 1,67, kilo 70, siyah 

ıözlU kadmlık bilgilerine vlkıt, ma. 
zlııi temiz, çocuksuz dul blr bayan; 
memur, asker, mütekait Y&f mevzu. 
ubahs değil yalnız yuvaama sadık dU. 
rilst bir bayla hayatmı blrl~tınrıe ı 

tatemektedir. (T. Şen) remzlııe mUra.. 
caat • 881 

• Yaş 28, boy 1,50 orta tahsilli. 
ev i§lerlnl :nUkem.mcl bilen, dul bir 
bayan, orta boylu, 88 ~ındaı balık 
etinde, evi.mı sadık, lı;kl.81Z, kimsesiz 
çocuksuz:, açık esmer, memur bir 
bayla evlenmek istemektedir. Ayda 
60 lira kazancı olmalıdn". (GllleryUz 
16) remzine mUracnat • 88.2 

• Hayatta. yalnız kalmı§ ve bu yal. 
nızlıktan b1l<mı~ olan bir bay; haya. 
tmı yeni bir safhaya sokmak arzusun 
dadır. Bunun lçln IY1 blr aile kızı lle 
evlenerek iç gUveysl girmel< lBte • 
mektedlr. (Remiz.siz 12) remzine mil. 
racaat • 353 

* Yaş 30 uzun boylu dul, ly1 ve na. 
muslu bir a..sker ailesine mensup ye. 
§il gtızlll, d6şenmlg beş odalı bir evi 
bulunan ve hava U!ıteğmen karde§ile 
birlikte oturan çocuğu bulunmıyan 

bir bayan: asker ve sivil namuslu bir 
erkekle evlenmek istemektedir. lstf. 
ynler (42 S.R) remztııe mllracaat e. 
debUlrlr. • 

Evet, t~t-e bu !99.llooktı ld, S6 se
ne e\"Vel, Çtı,ima deniz harbindr. 
hu!!Un1d.! glbj Mfkaza zırhlrsmm bU
Y"k direğinde dslgalanmıya ba~ • 
l11mrc ve donanmanm blittin un<ıur. 
farma, .Japon mnkadr!erotmm tri • 
riıım,.k fr1 .. r~ 01~11 harbe ll!ı.eh hn· 
lnn!1nMı!'!tt ıUtl t?!'"ıfT 

Rb, hepimiz, yalnız gizli ,.e miin 
Zf!\'İ bir hayat .}ıL,adık. Alkışa muh 
taç olanla.mı, J:ıpon bahriyesinde 
yeri yoktu. Oraya, ancak, yonıl • 
ııuktan .} ılnuyıuılar, yorgunlukla • 
nnda ka.,ıan 5:atılmıyanlar a1mır. 
clı. Va, ıu, sekiz sene ev\el ölmü!f ff arcytınlar 
olan am1r:ılin sancağmr seyreden • LtaenJn son .mımnaa okuyan, as. 
tsyya.recitP.r! Onl:ı.rm içinde, bir kerllkue hiçbir a.IA.kası olmıyan b\r 
defa bile güzel havada uçanlar \far gP-nç; allevt vaziyeti dolıı.yuılıe her. 
mıydı? IlepinıWu süyliycce;:I ~y: heıtgi bir mUcsse.'9ccle 1:.a.I~mak ate . 
t " Imı: fu1.ınah, imsı:rgalı I.arnlar • mektedlr. (L. Göz) remzine mUra . 
.lıı oçtuı.. Ili7.ita, fallın etı 1.. :~ın caat 

Tn"'onmı ... nea~ 1 Onrı, l5f 0 Ok 
f!,.ft\ ... ı;rnyol'(Jnk. ' c eınn ~a .. ur 
p.ürmcz, unm yolmluJ:'tlmttzda., bir 
( llrltl tshmfn edemediğimiz seyıı. 
hııt gay.ı!'!linl, bir nndıı., ka.\'l'B.dık : 

lıcklediğ~iı. hava, • ha\ala~'.1 en • Hesap ve el f§leıinden anlar blr 
berbatJı ı<ll. E\·et, fçı~de, du§vn- bayan aranıyor. Beyoğlu Elbamra 
ler, s:ıkat!ananlar ve olenler çolc. pasajmda 2 numaran gu.tel tzmır.. 

Rarbp gfrlyon111k YC .Japonya.nm 
mnbdderatmr, ktikb:ılinl, ktymet 
il bir vedia olarak, beraberimizde 
gl\tfüilyorduk. 

t~. Bunlar, ya karaya di1şerek e-ıJ.

1 
mağazasına. 

lirler. ya <lenlz ila.lgalan lçfnde kay • Heıa.ı ıınt emmi§ kim.esiz veya 
()()hırlar. Onlann ma('eralan, bir l kimseli on beş yqlarmda. dllkkl1nda 
kı.ç saat sonra öl~ceklerin "ergü -

'lrlJlmb:, Mnetl~ dlre'kte. !nlJ • 
landığrnı görrliilc; fakat h irblrimh:, 

ti • .a r kl k1 b yardımda bulunacak temiz bir genç 
ıı:e• N111uen l\1" ı 1DJ •• cp va. 
tan uğrunda ô1ttm, çocuğa ihtiyaç vardır. Sadık ça.ll§tığı 

bir l\elim~ hnl' söylemedik, o ka. 
.da" heyecaııhydık. 

BiMU'. 410nra, gth"ertf"de, bir aml. 
ral göriindll: 

- Ben, altmı, y:ı.oımdnvnn. dedi 
yok ıııayıhrrm. S'z. "'e!lr<ıinf'T. '\"e bU
yUk hlr l9tfl<bnliu "n"hlhtı:;iniz. Ben 
öl"'em de, '"atan rok !lleV kav~t • 
mez: fıd<at ~iz ö1ffrs('nb:, ,·atnn. si. 
r.fn hlmıet;nlzclen mnhnım kahr. 
Rn ı?ayr il~ znfeı·i kn7.:ı.nrr'!l:mı,.. 
\-ntana, iki ln\tlı yarıunı" olarını • 
nn1!. 

F.'·~t kahil <tlurc;a, i'lmedcn öl
(liirrceğfz. 

HAVAİYE DOGRU 

Şimdi, liuırinde bulunduğumuz 
fA)-ya.re gemisinde, nereye giWğl. 
m'1I blJlyoruz: Hiç f1Üphesfz, llavai 
:ulatarmn. B:ıhriyemizin her za.bıtl 
knrı:ılı g özle. hu yerlerin ha.l"lta&ı
nr çiz~bilk. Birleş~c de\'ICUer A • 
meri?<asmrn bn bih'iilc dü~nnım•. 
r.ın en mühim istinat nokhvn, en 
hih1ik eteniz iic;cıU. u1.al• arkm Ce. 
beliittankı Havai adalanm, Ja -
prın bahriye inin bilmeme ·ı kabil 
mi.., 

tNTtz ~R F.f,er ba clilsnıanrmn:. !mrki Aı. • 
~ nMLk r1 1 1 d 1 • :''&Va rlonan.mac;ını ~önı1ermrk ister 

a 0 '!:ı an '"ra her sev 1 •e o muhılld<ak IJ:n·:ıi aclrıtannda 
avdmlandr. ~imdi nereve rr"ttlfö ' · · • • • ,..ı • <lıırn<' rr Ye buN'la crıa.k Ye <H~Jılıp. 
mfzı, henfmh: hıhvomz y,. huna şa~ 1 1 ·k 1 1 ı ~I 

•• 1 _., 1.- ne no {c;:tn :ırnn ı mu• er "<'e t. • • 
mıvoroz; <:utırm "" SS"ltln ç:tlma.••. 1• .. ıı t k hl · ı · m., ı '1.IDe1" mnm #' r ı:cm -;ı 
nı, her frtln b .. klf ·onluk ,.e biifiin k'- l • ... ,.,.__ •-ı ~ 1 11 

• \'O ulr ; • .-.:ın .. n•n•.,-, (f' 1ınn CI' t • 
m~lek havatnnm; hn tntizar St\ - F"ll · 1 ı:lt f rı k.. ti 
hır!ll7.1,~ fclnd r:"<'· r1lk rn v~ ı ın er<> ~ n t- om r 

.nYI «" 
1 • ıl'TI"t1'\n t~ı ml" "'e ve fl~nc'hll • 

Şı_ ·' de. Oııc;fmadt\ oldnITTı r:i. c;fn JJun:•n '"in ffıwn• don:ınma 
hı. ontirnib:cl!"ki s:ı..,flf'r h'r d,.f ... · 1 tl 1 "' "' · .. -ır~ <e n n eana:>manulT. 
tlahft. \"1lf.anm haltnt lnn·d .. .-'JrcPk • 
1,.r~fr O n.ıtrtbn·, Rnsv11 ;ı l'lllro. 
t,. ""lt!"ıut .Jsponvn 711f•ril«- hil 
, life d0vl,.tt~ ftMc;mif .. 1ıi m•\'lrflnl 
li;ftTStıdı. Rmrl\n i!ı". lcorhın~ hir 
ım ;m .. nm .elinden hnyat haklmnrıı 
... 1~amx. 

Be<liaımı donuk ''e bo, gözl~I, 
"·~ısında gft1 ikçe bir kan ooğma 
tehllk.e!'llni giMıt.ercn k:ıdına doğru 
Jcaymr~tı. Bu boş, gözler, şimdi 
korku, nefret ve heyecan gibi hi!t
Jerlc bulanm:ığıı baslamı,tt. rec • 
rliheli ve nıh illmi olan hakim bu 
JıisSlyattan ttmftlenerck suallerine 
daha btiyük bir lrun·et verdi: 

- Bcdb, kızım?.. Söyle bu ka
dını tanıyor musun~ 

Bu 90.-goya kar31 Redla.nm bo • 
ğaırnclıtn yUrelder acLsr bir inilti 
!:•kh: Hfı1tlm sabırla tekrar sordu: 

- Söyle? Taruvor mu'Jlln ! 
Reflia ~ene <ıuoımu!Jtu.. Rozali 

birden hakime döne~k~ 
- Bana mü a.a<le edlnh de an.. 

lıttayrm reh be:v ..(le<'IL Bu kız be- • 
nı tanımaz! Ben de onutannnaml. 

- O halde hn kmn senin evin. 
de nr. ı~ı \"ardı! 

Macl:ım R-Oz:ı.11, e1lni boğoluyor
mn, gibi hoğazma göttircrek Gö· 
ııülle beraber tasarla<lı1dan yalan· 
lan ımutma.mak ve ilk verdlitl ıra. 
cleve ov~n SÖ't ~övlemek l(ln Oft• 
ğıhın filninl topladıktan son,.. ce
vap verdi: • ~ 

H:ı,"ttl!ı:n Mr (ip hu'!i\ntrli ~"-f'nl. 
mlyeti var: Amt"rlka, bföi'k r.enur, 
ıleni1l flon"Jlm1tc:mr. bu aı'fo'"nn l'. 
nlinde, Piri llıı burda. toplamı, bu 
]onuyor. 

- P.u km knpımm önünde has
ta buldum.. yere düşmö,tü ••• Öl • 
mek üzcrey,Ji. 

nozall, bu ifadeyi 'erirken kor. 
ku ile ya.n~iYıle Becliaya balayor• 
du_ Fakat genç kmn bir ölü gibi 
donmuş ba1nşlım, hareket et.mi • 
yen \ii"udu kendisini yalanhyacak 
bir klmc;enin me\·cut olınadığına. 
lnandınyordu. Bu cesaretle de\'am 
etti: ' 

- Acıdmt ona.. henlmiTln bir 
yüreği var reİK bey. Kaprmm ii. 
nünde bir ~enç kmn almesine razı 
olmn<trm.. içeri aldım onn. •• 

Hakim sözlinli ke~tt: 
- Peki niçin pollse haber ver. 

medlnb:? 
Ro'lall !1Jaşmnakla beraber der. 

hal k('Jl<lini topladı: 
- Haber v~nnedim .• çUnkii va.. 

~ıt kaybetmek istemedim.. derhal 
ir,erl alarak km ayıltma~ çaltı .. 
hm... Biraz kolonya, biraz çiçek 
!'uyu verince ayı1dr.. hen de sevin
dim •• 

H1\khn, ı:ene RoıaHyi "'astarda: 
- (Hl7.el ! .. Fakat niçin bn kız 

o a<lamı yaraladJ'r Buna sebep ne
dirf. 

takdirde kendls1ne pek yakmC:an yar. 
dım da edlleblllr. Yen! tllrkçeyt bilme 
al p.rttır. Beyoğlu Balıkpazarmda 

Kalyoncu ca ddesinde 6:S No. lı dUkkA.. 
na mUracaat . 

Aldırınu: 
Afatıda remirlerl yaınb *9 a. 

"uyocoJarmuzm oaııılıum.e ceAm 
mektuplan tdarehaaernlzdea (puaı 

lan ba~) ~rCUn •babaıt.ıı ött.ıe

kadar " eaaı l'? dea eoora .wırn. 
uın. 

IH. 450)(8 . OUrcan) (Ş.O.K.)(42 S.R) 
(E.N.G.) (Sevgi) (0.U. 17) (Ş.U.T.) 

( Y.B) ( Ar) (H. Ön.sal) {GUU.z) 
(Ş.F.) (N.N.) (B.T. 43) (N.C.K.) 
(Pembegül> {GUn 40) (Yedek Den1z:. 
cl) (E.L.) (Tekcan) (R.R.G) (Gar) 
CT.H.R.Z.) \E. Ural) (A.M.> {Ş.U. 1 

(Ş.B) {E.0) (Naciye Dlııdar) Nazlı 

Şen) (lLB. 888) (Yardım) (Ratklv) 
(Mihrace) •E.N .S.) (S.T. Yalnız> 

(l!ımet) (B.L.M.C) (S.T. Yalnız) 
(Vlktor) 

Adliyeci remzlle mektup gönderen 
okuyoeumuz.a: 

Her g1ln saat 15. l'7 arumda mat. 
baamı da Bay Turba:ıa mUracaa.tlnJz 
rica olunur. 

Roz:üi bir kurt.alu!I &esiyle gtll
\Jli: 

- Bana mı soruyorsunuz bunu!" 
Bakınız 11u Ju:ım haline! •• O dt>llr
ml~ :.. Çıldlmıı§ o... Benim akm • 
bam Manoll ona su vennek istedi •• 
ıleli kız da o ağır tablayı kapınca 
ba.,ma indirdi •• tııe ben1m bildiğim 
hu kıular_ ben namu91U, iyi yürek. 
il bir kadınım, hayır yapayını 

derken ba.~una bu felaketler geldi. 
Artık baklmnm gözetiJme!Jini ai7.- 1 
elen bekliyorum reis bey ••• 

Rozalt sçtlm~tı. Rel~ ona lfÜP- ~ 
he11 bir bakışla baktıktan HOnn 
gene flediaya hitap etti: 

- !Wmllnin söı.lerbıe ne diyor. 
1'QD kızını! 

Reıdia ağzını aç.ar ~I bl.:_ har& ' 
ket yaptı, soluk daf\aklan 8C!ISıdz 
bir tapırdanşla oynadı.. 5e'!İ r:'Janr. 
yordu. A~7.t o.rahle kalmı"tr. Par • 
maklarmı boğazına batm!r, gozlc 
rl, o donuk ve bOf} gözlert korKun9 
bir !JCYe bakıyormo~ gibi açıldı .. 
~lth.. SOlll'2' bfttön vflcudu kası..,.. 
dlmc'!ik ajtır bir gttriilttt ile yere 
)'11VArlandı ! .. 

-..rDevamı var). 
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Salahaddin iÇKİSiZ SAZ 
Cağaloğlunda güze! manzara.siyle tanınmış, Boğam nazır 

Enisten Hatıralar ~to·~·iv~EN·s~AR 
ütün ömrünce günda 18 saat çallşan ve şahsiyetinde beş , v·:n=~~İı~;~~~~~~r~t:.::;,o.~~ilik 1 

evi adam yaşatan merhum ile yapılmış enternsan bir konuşma 
'1atboa.t ve edebiyat ileminln Aradan seneler geÇ1Dl' olması. kmda değildim. Sözümü ikmal et. 
tlbek<la.r ve tanınmış siması n!l rağmen ,·zaniyeler) muharri.. nıenıiştlm kJ müddeiumumi ayağa 
8aiuıaddin Eıılsl Jraybettik. r'nio Sultanahnıet parkında kadın kalkarak: 
8- mtınuebetle onunla sene. kmlan dayak yediği haberi bir şa.. - Mobıı.rrhin mevı:ubahs ett.lği 
lerce evve Jyapılmış bir ko- ı yia haUnd.:? bili. Babıali yokuşun. yazıyı henüz okumadım, maaırıafih 
lla~yı n&kledlyoruz. Oknyu.. da ağızdan ağıza dolaşır. oknyR.C.'\ğnn; eğer muhilli ahlik 
tıa1anmız Cevat Fehmi arkıı. göri1rsem aynca. o eser hakkında 
clatmuzm "Gazeteci portrele. SaWıaddln Erıis gazeteciliğe na. da ikanıei llava eyliyeeeğim. 
ti., adı iJe n.~rettiğl bir yazı Hl haşlamıştır, hayat:.nın en ~eye- F,rlesi haeta müdafaamı yaptnn. 
•llsı.ıesinde Salilıaddin Enise <'Bnlr val•ac;ı hangisidir, hucıusı ha. Nihayet şu suretle l'ki celse devam 
t..ı.sıs edlJen bu yazı içinde ' yatındaki ıtiync.lları yesaJresi ne • eılen muhııkememden 1tonra heye
"-hamun t.erctimci halini, j lerdf'n ib<:ır.ettlr! Buıılan kendJ il· ti h5.klmeı. ~rhnln gayri ahlaki 

. l&ara.kt.erlni ve şahııtyethıi da- 1 ~~mda.n <linliyelim: olduğu hakkında vaki 'olan iddiayı 
ba zirade kendi a.ğzmdan nak. Ne~riyat hayatına 825 de yani - müttefikan beraetime karar 
ledtlnıif bulacaklardır: on bir ya,mda iken atı~dnn . İlk \"rnnek ııuretne-- gayri vari<l ad. 

Rı..... , _ yaınn• Konyada bulnndu~nm za • detmiştt. Aynı mütalii.aya makamı 
~ Yine var mıdır bilmem, man orada intişar etmekte olan iddia da lştlrllk etmiş olacak ki 

ağumQ bir kahvede .g~nnii' cAna<lolu) gazetesinde neşrettir • (Bağırsa.'k) aleyhine takibat icra-
; llası! yapıltlığma hila akıl dim sma lüzum görmeml!P°·İ. O zamanki 

'& ·ğlm alellcalp bir levha tik romanrmı on yedi ya~ınday. nesil a.rs.<ımda •'realizm,, ln en sa. 
~ baktığlnız zaman ~ ken yazmış, yirmi yaşımla. iken ki. mimi işıkı olduğum cihetle bu va

m"."'-.•Hllrrlyet Niyul, sola ge. t.ap halinde R'!Srettinnlştim. Adı clide sadır olan infial ve husumet. 
Enver Beylerin, cephe. (Xeriman) itli. 1\l:ınmafih bonıı. bir ler hemen suretJ unmmiyede be· 

leYJ'edcrken Midh:ıt Pa~ın eı.er ılemekt.eıı fazla bir kalem f<!c nJ~ Ust-ümde t-Oplanmalrtaydılar. 
L.. ~ rt görünür. riıbecıi deU1(1< daha clo~nı olur. Halbuki ben, şahsan ahlA.ki kayıt• 
"L:__~l~ddin Enlsl bu levha- Kuçlik lıi'<a~ clerlm il•i üç Sene ları her türlü kayıtlann fevkinde 

_. ..... ~....... Onan şahsiyetin~e mukncldem (Bat:ıkhk çiçeği) ismi tutar bir fnsanmı. HattA bu husus-. 
"ilan, tabfatlerl, lelikkileı-i altında tophnarak kitaı• halinde ta bana. emniyetle "fazla mutaas.. 

l11e oymıyan üç ti.ırlü adanı çıkmışhr, <lleri)de nesredilen ro sıh da..." diy.ebllirsinlz. Böyle bir 
t : manırnm adr (Fitna.tm. serg'iiıeştl; ada.mm gayri ahlaki eserlerin mo-
ı .::: Mt"mo.r SaJA.laad<ll~ Er.I~ olı1p bilahrre bi~ok ili,·c \'e ta~. htlrriri olarak tanmınası ••• Dlll}i\ • 
8 Romancı Salahncldın Enıs hthlerle (Zaniyeler) namı a1tm<1a nönöz bu ne acı bir mazhariyettir, s.; Gazeteci s~ıaha.ddin E::!~ı l•itap halinde intişar etmiştir. f,e\-<;İ Beşeri Ye lçtlmai yaraları 

fıkt dostumdur ama fi (~ara) Ye (Ceh .. nnem yoknlan) gii.,tercn kalemimi bir cerrah neş-
et deseniz bbinciıılntn .~e. (l'· CJJ(dam)da tt"fr:~,a erliln;is \'e hl. teri ıı;ibl kullanıyorum. işte benim 

dao sonra evime avdet ederim. Ge
cenhı on buçuğundan Dt<iföDeyhlen 
bir buçuk o;aat sonraya kadar dur. 
tlüncli şahsiyetim dahilinde yaşa • 
nm, ha M&tlcrdc :romancıyım. Ge 
ce evime geldiğim zaman ilk işim 
pijamamı glye-rek m~ı odama 
ge.;mektir, burada r:ıd3'omu 84)8 • 

r1d< bir taraftan yemek yerim, dl. 
ğPr taraftan romanmu yazınağa 
ba§lanm. Gecenin bir bul}Uğona 
doğru yutamn. Bnrada. beşinci şah 
slyPtim tebarüz eder; artık bir in
sanuu ,.e afifııne çalışmış 1nsan 
olan.Jt nyumağa. kesbi istihkak et. 
lnljimdir. 

Gazetecilik haystma 828 de (l'a. 
nin) e gbmek}e ba.51adnn. İki üç 
ay kadar den ... 'll et.tim. BillhD'e 
kendi arzumla çeli.lldhn. Mecmu • 
larda ç~. Mütarekede (Kap.. 
lan l mecmuasmı çıkardmı; fa.kat 
sansörUn kuvvetli tazyikı ib:erine 
kapatmağa m~bor ,.ıdum. Guete. 
ellik hayatına doka"E sene sonra 
{Payitaht) g&zete'Jj heyeti tahrlri-
ye mttdtırü olarak girdim. tto dört 
ay k'\da.r gazete deV1lm etti. Son. 
ra kapanınca çekildim. Biraz son-

KUPONLU· VADELi · Ml:VDUAT 

ME~ · AVIN 91~1NDE · PAQANIN · rAJZl ·V&AiUD 

rüRK·TlCARET· BANKASl·A·S· 

Deniz Harp okulu ve liaeai komutanlığından: 
~ ~ olduğunu pek soyhye- lülııre kibp hailnde rrl<mı'lbr. (Or. hatam buclnr, Jnsanln.r boyacırz ve 
ın-: · '&tensup olduğu dairt>ye mes- ta Malı) ve (.\yan bozuklar) Son düır."'°n!Jtiz hak"1<atten korkuyor • ~ "'--b ·d· eldik. - · .. -

...,.-=c nrlyetlerle gı ıp ~ Saatte neşredllmi'ltlr Bunlardan lar; ben buna aldm" etmiyonon 

ra (İleri) gazetesine roman mu • 
harrlri olarak «lahll oldum. Bu s1-
ralarda (ikdam) gazetesine ele in. 
ti!ia]> etmiştim. (İkdam)da vazifena 
kendi arzaınla musahhlhlikti. M\i. 
tcakiben aynı gazetenin hem 111u • 
slLhhibi, ho;t1 gece muharriri ol • 
dum. İki sene evveline kadar ora,. 
da müstemirren tıal11tıktan 80llra 
(\'akıt) gazetesine m058lıhilı ola. 
rak girdim. 

ı - Ankara musiki gedikli erba.§ bazlrlama ortaokulunun 1 ncl ınmfma, 

deniz oandosu lçin talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
'"'''8 ı:. hemen · · " , illa şöyle bir ul"trar, bıt'!ka (Entlam a\·nno;ı) namınd:ıld , .e kanaatJmfn göstermiıt olduğn 

"lıİ~lk listU bir çayım Yeya ~ah. romıunm vardır ki bugiinlerrle Son ~·okla yürUyonım. 
2 - Kayıtlara ı bazlran, 942 de ba§laııarak 20 atuatoa 942 ye kadar de. 

vam eetıecektlr . 

~ l~erim. Biraz ho' be!; •• ışte Saatte tefrik.'\ edllınektt"dir. Bende 3'ir ve edebiyat hevesi 
""' a.r.. i .• belki Bent ilk tanıtan yazım, (Nevsall yedi )'8.§mda. başlanustır. O zaman 
~ınl benaen dshJ' ~ 1 

.. . • milli) ele çıkan (Bir kadının son Iar bugünkü gibi hatırlarını. O va-
'-' ~rnız. Hırçm, tok s?zlu, mektubu) UJ1Va.nh küçük hikayem. kitler biz Soltanahmette otunır • «.- Peypmber cemez brr a.. ıı· B h'l A • • h . d k. Ped rlm debı'v.:ta ""k me 

Bizzat hltbir. g&.zet.Mle molıbir 
olarak bıılıınm!Mhm. Hayata yegl. 
n~ yapamıyaeağmı fıı de bador. Bir 
gazete muhbiri fevka.lide sokulgan 
glrdn blr insan olma.k lazımdır. 
Halbuki ben çekingen bJr adamım. 
nende bir muhbir için li.znn olan 
havas mevcut "«leğildir. Net.kim 
harada on se'kiz yinnJ saat zarfın. 
dakl kazancnnm H<t misli ma&§la 
Andolu. Ajansı iki sene evvel beni 
merkez muhab~rl yaptı. Bizzanıre 
boradaki memuriyetimden ve de. 
'\'ı&m ettiğim gazeteden t~kilmlı • 
tfm; Ajan<J muhabirliğini beş gün 
ifa edebildim ve yapamıyacağunı 
anlar anlamaz dt-rhal istifa ettim. 
İsttfa cttiilm vakit bundaki me. 
mariyetimden ve mensup oldu • 
ğum gazeteden çılmui olduium el.. 
betle bndo mücerredde kalmış 

3 - tstanbci ve clvanndruı müracaat edeceklerin tstanbul deniz komutan.. 
lığına, Mersin ve civarmdan müracaat edeceklerin Mersinde deniz 
gedikli erbq hazırlama ortaokul mUdUrlflğ1bıe ve bu mmtakalar dı.. 

ımda "JUlunanlarm bulunduktan mahallin ukerJlk §Ubelerlne milra. 
ca.at etmeleri. l6127) 

, 'h d k k \Ç b' 1r. o ı rnvemm yegnne U'!usı. u e c J- ~ • 

, ~ a or ·m ır yeti sudur: Leni beşer sert hat • rakh bir insaodı. Şiirin ahengilc 
f ~eils"- rr.1._ t t lar1a. ,;e heyeeanlı bir ifade ile kulaklarını Çok küçük yaştan isti. 

uue gc mce.. w.ızc ~c t b"t d·ı • ·t· .._ bir nfta 86-! ... ı - o--"'--"- ""-.L.- ,,... ..,...Ml<n...._ ~ imdi · es ı e ı DUŞ ır; uu orospunun .... ._-. ---- .. _ 
lllla.tmıııta ~t '!ıze 0

• hastan'J{)e ölürken ya.zclığı bir mek fat etUği ıraman yedi yaıJ1Ddaydnn. 

•evlet DemirJro&lan ve Liınanluı işletme 
UmUC11 ~J i.lioları 

fJoır çiz~•· kaıı!Jık ıo;•m.ktl d tuptur. Bu e~rin ilk ~ri etrafta KPndlırfnlıı vefatı herine mer!d • 
.. , • • '\'t\ n en . • t f.al bA 1 tt' w.•, e yemsl bir !JeY yazdmı. bo, ben.im ı.. ... ıhtiyıır anuı '- )'ÜZ ç k k müthış bır n ı ası e ı • .a:.'ler 

):._ ~ ve sonra kemik · '
1
;, 11 .-.8 yrt ahlaki dendi. Böyle bir ese-- ilk ~dir; fakat bugün onun 

ı.:•111ta · ee~e . ,. "' · · d k b. bühtan bir snrett elimde mevcut değildir. "-H-._ k gözliık c.anıtan arkasrnd.ı re gayri ahbkı eme ır.. ı Sonra o vakıtlar bende "hitabet'' 
.,. ~ •• Yllll siyah, kömiir glbl sivnh mutlaktı. Sonra (SenTeti Fnnun)da 

Muhammen bedeli 5116 (beş bin yQa cm altı) Ura 50 <(elli) kun.Jf olan 
muhtelif ebatta 63000 (altnuı Uç bin) adet 14.mbe. fitili { 2:S haziran 19'2) 
peroembe günU saat (16) on altıda Haydarpapda Gar binası dalıilindekl 

komisyon tarafından ka.palı zarf u.sullle satm almacakt.Jr. 

~~ler J- nesrettlrmek istediğim (llnfre) merakı da vardı. Tam Yunan har 
1o1... .\ı kon~şar , az gHJer, harek ti isi~li :yazım şahsi Jııfialleri resmi binin ferda'iı sıralarında neşreillleıı 
~~ &anıhnidir. Gazetedeki :U e. infial haline kalbettl. O zam~nlar eserler meyan.mel& Ynnan harp !Je· 

Bu ~e girmek tstıyeıLerio. 383 (Uç yUz .sek.ten flç) lira 7' (yetı:Wf dlSırt} 
kurtl§luk muvakkat tem.lna.t, kanUJlUD tayin ettiği vesikalarla teklltlerini 
muhtevi zarflarını aynı gUn sıı.at <(15) on bete kadar komiayon retaliflııe 

·~ '1ec1a1 oda..'im& girerseniz - ll"..rb1 Um11mi snmıürü ecıerımln bitlerinden Abdülezel Pqanm te. 
lıtı... .... ~ onn · • · ld ,..---ar:a. sa.o rihi ve me"hur bir nutku vardı ki ıb:..,~ snrette şu ilç i~ten biri ile nes-rıne marn o u. ı.ra.ıw.u• .... •• • ,, 

~1 görUl'!ltinüz: ıo;tirUn Hufresinfn neŞrine ka~ı ı:ı;o~ onu ezberlemi§tbn. Konağın koca 
\·, hattıuı bl ki" dPği!J~ l. terdlği mahalf'fet, biliki~ ona da. odasını\ kapanır, kn.pıyı arl{asmdan 
~ atızlıkl:rm: i:mı~ter, ya s~n lıa vasi bir sahai fnti~r h~ırla • hilrgüleyerek yilksek bir sandalye. 
"-ıı'tcl d'bl def e1< kundnk nnşt.ı. O derecede ki Harbı Umu. ııin üstüne çıkar Abd.iilezeI P&§a. 
~ e 1 ıner . • nılde e-ıfr olup tnJ?,ilizler tarafm • nm nuÖ(unu oda)ı çmlatarak da· 'h ~lar gıöi ikide bır bulun- dan Hlndi ... tan ~amplarma sürülen varlara söylerdim. Donlar, r,ocuk. 
~· )'erJ kirleten mürekkepli ka. bir arkadıışnn onun bir suretini luk gönlerine ait hatıralar. Bugün 
~~ siler, yahut da maı;ru.mm orada e!Iİr olan bir arkadaşmın onlardan çok uzaktayız_ 
~~ eğilmiştir dizllmi~ yıızıla. mahfıı7atından )"ll7.Dlr;tı. Yalnız el- Fdebiyat merakımm en müzmin 

• den ele g~erek intisar eden bu ilevri on yedi on sekiz ,)'8flllda bu. 
~ eseri arkada.~ bana ~kudnğo za. lunduğum zamana tesadüf eder. 
--~ ~elerinde bfr n"'an man ı;ıaşırmıştnn. ÇUnkU elilen ele Buna bir •'mani" deın.k daha doğ. 'S. (Pııyit.aht) gazetesinin_ say geçerken o kadar ilaveler gönnilş, ru o'ur. O zamanlar gece sa.ba.hla
'et t._ kanştmm. kariler ({'ırk~n o kadar k~uın .. zayJatma nğramı'- ra kada.r yası yazardım. Ebevey. 
~ bit ~) serlevhası altında şoy tı. ki kendi ~'!erimi tanımakta mllş nim bu fazla, takat§lken lbttlima 

, )'azı gördüler: knlat ('P.lanıştlnı, miimanlat ederlerdi. Nihayet başa 
~'temiz beyeti tahririye m? M~~afih. (Hufre) nin neşrine çılwntyacaklamu anlıyarak bir ge 
>eıı -Sa.lü.baddln Enis Bey, Kesrı- Bahııı.. ı sanst\rU mümanaat ettiii:i t'e yatak odamdan limbayı aldı • 
ne ~~la Bey ve diğer iki refiki g!bi kendi mecmuam olan (Kaplan) lar. Fakat ertesi gün derhal çar. 
~ ikte Gülhane parkında ge . da ne~reilılmesine mütareke san. ~ulan paramla gizlice bir mum te
\ "- kolu ~ntalr, ell bastonlu sürU mf~ni o!~n. Nihayet onu mü. d.arik ettJm ve herke!lin yattığı za. 

vermeleri llzmıdır. 

bir insan gibiydim. Maamafih men 
sup olduğom her iki müessese t.ek- ı 
rar beni aldılar. 

o kanaatteyim l'i insanlar gU • 
ltinç olmamak i~in yspamıyacağı 

işleri -bu iş kendJsine yüksek 
k!\r ve pa.ra getlrse de-- :kabul 
etmemelidir." 

Çocuklu bir ailede ev itle
rine ba.ka.bilecek 30 - 35 yaı 
Ja.rmıia bir ba.yana ihtiyaç 
vardır. Talip olanlarm Vakrt 
matbe.a.ırı v~znedan Behram 

Uzcan'a mUrıı.caat eylemesi. 

Bu işe alt ıartnameler komisyondan pa.r&BIZ olarak dallblıı\aktadır. 
(6286) 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazllart 

llmllr' ke9dl ..,.... ,... -~ - --
llfl'llj lllJll'I 

... 8"1JOIUDI - Romu - B1JBIUlıl BUBOAll 
H Dentıe Oallıl!llıı~llı. - M&ltll. A.14'110 
Meo1ı. lıleb'UMD .u.n • ıM - llAJUD .r.ABm UI 
K.mdl IEeDdlae ıooo lsellme ue ltnUCI - l'W ......, 
Keada lrmcllDt JOOO alime ile linlld - 4 lme- ldlMI 
&end:I lmldlDI' 1000 ııuıum. lk ttreact -~ ldtabı 

._.... 
• .. 
• --.. ... 

lıiı_ <llltıun kızın tecavtizilne maruz tarekenın ref'ınden sonra küçük manı bekledikten ve büttin evin 

~· b;kiiyelerimi (Bataklık çleeğl) un- uyuduğuna bol olduktan sonra M •• d •• ı •• ""' •• d 
'--•ileyhln birkaç gün ewel \'BDI altında _?eı?rederken ~Dun en yavaşça ya.tağmıd:ın kalktım ve lnh·ısarlar Umum u ur ugun en: >~ ... drnlık cereyanları aleyhind,, nihayetine ilave etmek suretııe çı. mumumu yakarak yazıma devam 

~bir sikilel makalitt neşrine karnbil<lim. ettim. Eb-weynlm bu §er&.it kartJ. K A • v ı W e Ç A Y ~, ığı malmndur. Hu f.ecavli7iln (Çine:eneler) UD\"a.nile (Fağfur) ~ın<fa nihayet bana liınbaını iade W 
~6r neşr:yat ile aliıkadar ol • da ne,.rcdi1erf'1i ''Bataklık ~lçeğl•• ettiler, 

ll..._tannedilmefltedir." nde t:rkan hikiyeuı de aleyhımdeki H:ııen on sekiz saatten fazla ça. 

'-~haddin Enis bir gün eV\•e1 infiallert nzıuni haddine çıkarını! hşm.aktayım. Şalıslyetimde be!J ne- Kanunu hu·· ku·· mi eri ne göre: 
~~ olduh için va7ifeslne git.. hatta müddeiumumilik e'!.eri gayrı Yİ adam yaşıyor~ Sabahlan altı 
'1...""'lif ve bittabi ga'!etr.sinln bir ahlild add<>derek nı:ıbkemeye ver. Yedi ILl"Mmcla kalkanm. Biraz son. l _ Çayda bıılmıan vasıflan tqımayan ve memleket dahilinde yetiıen baz. • ı 
C" labahı için hazırlanan nüs. mişti. O gün hayatımın en he~e. ra oğlu.oı "Cem,, nyaım.Ononla do otlan tekı'lce ,,..... benzebnek için iıleme'- kurutmak, ve bu ıuretle vücud.e ıetiriL ~ada çalışmam~tı. canlı bir giinüydü •• 1~?1e ed~lean kuz!\ dokuz bofuğa kadar konutu- T-1' ..., ak, b 1 rek 
g.,~• ll&ba.b sokağa çıkınC!\ U!ı: ras. dnanm hangi esenm uze.rlne ık • ruz, ıtU1ü,ilrUz1 oynarız babayım: mit taklid çayın ticaretini yapmak, satmak kaıdile taıımak, ıak.lam ı e aa. 
ıı..-tbtı ahbabı daha on adım öte· me e<lilmlş oldnğmıu bilmıY?l'(lum. bu benim birinci "ahslyetlındir. O tın almak veya kabul etmek, 
""" ba""'-ilı: Sonnamıs_tmı da.... Cel'!e küşad e·. !-s:ıtten SOlll'a aokağa ~rmı ve l kar hm kah · -L.--

'J'"""'" Jolnu -ı·~- •~--- 2- Nohuf- arpa ve emsali yabancı maddelere . ı.fim. t ve.nm ve Jau1Y1-
0 

•• ~ ....._ l'aho geçmiş olsuıı, Sahi. <lll<'rPk zabrt katibi iddianameyı .. A ~ ~"•&uu tn..._ye geU - . .., b lile 
' 1 ' oktımağa başladığı zaman birden rirn. Doklız bUfGktan altıya kadar cı her hangi bir nebatla harman edilerek 'VÜCude getırılmıt çayın a veya Plfll'I-
......_ llav....Ja, n ... var! hayre. t e.tttm ve ayağa kalk..-ak bu müesse!Jed! lllmnlram; memur. lerek satılması veya ıablığa çıkanlmuı kaçakçılıktır • 
......_ JAV ... d dim k Juk ... Bu benım ikinci lahalyeffm I lcl beraber 

baya.k yemipln. e ·ı : dir. Alt.ıda.n g;eeen:in dolnıs lmçaiu- Bu kaçakçılığı yap8.nlardan kaçak maddeler müadere o UJID'IL a 
......_ ~e söylüyorsun. Khnden? - tdclia.nameden: hangi ~ki. • na onnna kadar (Valat) gu.ete • k•rrcık kahvenin her bir kilo veya küaurundan 10 ve kantık çaylarla çaya ben. 

...._ ......_ Canını Allaha.ilah bu mana. yem li'ıerlne lkameı dava. edılmlş sinde ta~hih işini yaparım; --- - A'S' • • 20 1· ., alınır Maddeler 
~ tJh 1 ? .... . oldugu-nu ı.imdi anJadım Halbuki ... _ zetı"lmı" c nebatlann kilosu veya küsuru ıçın ~.r;.aagl ır .Para

1
. cdezası ıkm •

1 
dol ' ~ ... e de mahal var mı ya· ~1- • • c",Jı'k .• Bu da benim tt~nco fahsL -s 

._ h-- • son "Ünlerde (Ba.~-.. k) unvanh ka--1-rmm veya kaçakçılıkda b"ırl-mıiı .olan. e enn em en ç lf o maaı &-.,.-ete yazıyor azlzım. "' ır.u ...... t" di Alelfımmn herkes tashJ.. ~r-- ~ 
(~din Enis biraz &0nra bir yamn oe~redilm~tir ki ben Y~ ım r. addeder· halbuki yııiyle müsadere olunamana ayni ceza ıki kat olarak alınır. 
~~Mtalıt)ı eline alınca o günkü bunmı üzerine makamı iddiaca ika.. hı çok yoro:.llğin en tatJı tarafı 1 Ot 1 ,._-!-..-. 
1. l'flttıı 1 nisan oldaguw DO hatırlı • mei dava edibni!} olduğunu nane. bence g~ ı iki et de he Keyfı"yet Kahve ve çay sabcıl.annın ve pitiri.ci o. an. • e ' ~IUUt 
"'ll>....- .~ k ··d f m o aö h mnsahhilıliktir. gu e • --L!-f dikka "'~~ arkadaşıannm mu.zıpliğt~i uere mu a aa ı o a ... r.e a.zır- • müdürlüğü yaptnn: Pastahane, Kahvehane ve emsalı müeuese ecuup ennın t nazarı-~·ama ba anlayrşı ne (geÇmı, lamı~tım. Binaenaleyh müdafaamı yeti tahrlriy~ brl • -dürlüğii 

1 

~~h gelen eş ve dostun mik. ba e'icre göre yapabilmek üzere da. Fakat heyeü ta nyİmmu asalı [ na ehemmiyetle vaz olunur. 
~~~~~~~~~~~~~ l~~~~e~~m~-~~~~~~~~~~~~~~~~---•••••••••••••••••••••I ı."'lll ' Ben !tas yapayım derken koea hihW< bana onda.o daha hoş, a 
~ vukabulmadığına ikna . için bir göz ç~karmış olduğumun far. ejlenoeli gelmi!fü'. Gece saat on. 
~ J 



.93. 
Mis Meri bu sırada bahçıvan oda. , nooek. 

eındaa gözilnU ayırmı.) ordu. Blrdenb'. Bektay amca sustu. 
re odanın lçlnde ufak bir hareket gor Kurboy yUrtidll. 
dil. \ e Bektaym odada bulunduğuna Mla Meri ile birlikte kötke clrdl 
katı.ıetıe hllknıcderek, Kurtıa.ıın .)B• ler. 

12 HAZ'RAN - 1942 

Ankaırc§l DDk lbaharr 
ait yarroşDaırouııon ° 

yedüncen hafta~o~ 
ikinci ve dördüncü koşulardan yine 

nma sokuldu •. y&\'llfÇ& lculapa f111ı. Meri: 
dadı: • , - lak vazifemi yaptım. dedi, işe 

Bahçn-anınızdan Upbelenmekte ba lar boşlamaz Bektay amcanm izi. 
haklı oldufum11 timdi i&btlt edeceğim: nl ,.e kendini meydana çıkardım. lkln. 

- Ne diyonunuz. Madam! Bu, ba. el defa ıee m,ıa.ı ııımda da Tlmoçinl 
bamm eD emin adamlı:.rından biridir. bulacajt'ım. 

sürpirizler beklenebilir Amatör biniciliği 
Ankara ilkbahar yanıtarnım 1 menler IUD1arclı!-: Dandiye Sait 

- Babuıızıo emin odamı olablllr. Kurboy ~vinçle Merlnkt boynuna 
,edinci hafta ko ulan önümüzde- Akson, Özd~ Ö&demlr At. teşoı· '- ı·çı·n 

Fakat, alı.e emnl.ı et 'e itimat \"erici rıldı. ki pazar gUnii ~bir ipodromunda mao, HeybeUye Zeki Sert.ol, Ye. /C, 
yapılacaktır. tişe Halfil< Gilçlll, Sifkapa Abdilt bir haU yoktur. Hele bir kere odnsı. E RARF.:NGİZ BiR KUTU! 

Geçen hafta bü)-tik sürprizlerle Atçı, Hatv&D& M. Resne. na airlnlz.. kiminle ka~ılapcaksmız Mla Meri f,e ba§lamıttı. 

b~eu koşularda bu hafta ne no. Acaba kim kazenahillrf 

Ahmet Atman kupası namı altında 
bir centilmen koşusu ihdas edildi 

bakalım! - Ttmotlnl mutlaka bularafuo .. 
Kurbay tereddilUe bodrum katma Di.ıor, , .e Kurbay onun bu söz.üne tk-elP.r almacakt.ır! Bu suale az Bn sualin oevabmı vermek oı. 

çifa< <'evap verebilmek itin kar~ı dukça güçtür, Btttlbı bbaleUer at-
11ötunda gördüğUnöz progr.ıU111 hep lannı meJıaretle ku11aaarak ku • 

dotru yUrtldD. bağlanarak kendisine itimat gösteri • 
- ltılbçrvanm odasında kim obbl. yordu. 

Ur, madam! Meri: 
- Bunu bana sorma,'lD. Jçerlye gir - ı;ıu Bektay amcayı e,.·den uzak. 

beraber inceUyelim: payı .kazaMlAP gayret edecek. 
BlRt.~cı KOŞU: terdir. Burada blltin atlara IUlS 

dikten 90nı-a n.ıılanmız! ıa,tınıak, çok 1.)1 olacak. u \'ermek icap etmektedir. 
Ru kOJu hiç kazanm811Ut yer BF.ŞtNCt KOŞU: lis atl&rma :maMwı, mesa.fe91 t4" 

metre, ikramiyesi: 600 ttndl'· 
Koşunun ismi "ATMAN KUPAB" 
dır. Bu koşu ayni nam .ıtınd' 
her sene Ankara ilkbahar at ,- • 
nşlannm yedinci haftası tekti' 
edilecektir. 

Kurbay odanın kapı!Dndan ba§mı o- Dl~ e dlişUnUrken, bir yandan da 
yanmk&n İngiliz taylanna mah· İki , ...... nda safkan lngllh tav. 

Onümüzdekl pazar A nkarada 
yapılac3k olan a.t yan,Janna pro. 
grama Uinten bir de centilmen 
koSTisa konmuştur. 

ır.atmca pşırdı~ Kurba~ı dLnllyordu. ttus ,.e m<'Yfesl 1200 metre. Ko- ,,~· .,, 
euya Uç tay girmektedir. KO§Qyu , Ianna mahsus, mesafe!'li 1000 met. Ve tlrkek bir &e&le bıığırdı: Kurbay: 

_vay .. Bektay amca! Siz burada. - Bu adam, babamm samimi doP• 
JD19111a:f tudur. Babam Nanktne glderkP.n onu Soydanm kazanması Jizınıda. re. Bu k~oya bu hafta me,; im 

tKlNCt KOŞU: zarfmda hiç gönnediifmiz iki t•y 
Centilmen k0'1Jl&nnm amatör 

biniclllği teşvik bakmımdan oyna
dıitr mühim rolli ı:;özönünde buton 
duran at~1lamnızdan Ahmet At • 
~an, ha koşuyu kazanacak ha)""L 
•m blnldclne ,·erllmek Uzere bir 
kupa "oymuştur. 

Bektay esnlyerek gUlilmııedl: e\-de btraktı. O, babamın ml11&ftrldlr. 
lllt koşu kazanmantıt, sarkan Varad ve Polat gfnnektedir. En _ Kapıyı kapatmıpmız! Sarhot Dedi. Kurbay, son defa Bektaym 

Anp erkek ve dl,t taylara mab • ~ans1fflı Polattır. Gönül amı eder ki. amatiSr 111-
nicllerl tetvik eder mahty;tt.16 
centilmen kO§Ulan bftttln vll&,e'" 
tere ıe,mll edilstn, F'ılrret Atlı IOI" 
ııası, Karaosman kupası, Sbn!!l;.,.I 
lu lrnP&Sı ,.e i18h... gibi centllJIMI 
koşulan ihdas edilsin... 

a"f'lmltlm •. bahçıvan, beni boraya al • -yatarken- elbltleııhulea çaldığı mek 
mıt. Sıup kalmıı1ım. tubu unutmuyordu, Kurbay, Bektaym 
~rvaa ayakta dlzkrlnln bağı çij. bir <".a m olduğuna ktanmıı1tı. Fakat, 

8118• Mfl8&f-i 1200 metredir. AJ.-TINCI KO!i}U: 
Yedi tayın girdiği bu kotU hak· Oç atın girdiği bu k°'11Y11 Yıl. 

kında kat'i bir ~y söylenemez. mazın rahatça kaıanawıı llmn • ztılmDı bir hal.ıte renkten renge gtrl. onu tıVdf'll bir ttlrlU uzak~tır:uuı • 
Rlzce .en göz alan tay !'eYf"r'e • yordu. 

Meri, bahçıvan& donc10: 
- Scrıdeo ıüphelenmekte ne kadar 

Uklıymışım~ 

- Fakat, bu bir suç cktf1cHr, ma • 
dam? ~D çok saygılı bir insanım. 

Küçük San'ımr rabateft etmek isteme. 
dim. ~I idare ettim. Ne yapayım': ı:. 
vla bil) Ok efendlfıl. Bektay amcaya 
her h:ısustaa yardım etmemi emret • 
mlşti. BUDA k17.1 da phlttlr. 

Kurtıay, babçrvanm aıbzlerinl doğru. 

ladı: 

- ETet .• babam Nankhıe plerken 
kendisine emir verml!JtL Bektay am • 
ca eokakta )-atacak 4etll ya. 

Sonra Bektaya döndü: 
- Neden gl'Ç kaldınız': Kao pe8 • 

dlr nerecleJ dktlz~ 
- Bunu ııöyiaawle ltlmm var mı. 

Kurtıay! Krrkmdlln sonra azanlardaa 
biri Je benim. Ne )apaymı~ Tlyea. 
ı-·oyu sevtyomm. Onu bir ~lk ol. 
llUn -be.r gec&- barda ~Ö~ 
uyuyanftyorum. Kaç gfuıdUr yine o • 

nun peelnde) dlm. 
Bekta:ıı· amca, Kurbeyla konu,ur • 

ken, MJ~ l\lerl, Bekta), tetkik etmek. 

le 111e3guld"-
Mcrl, bu h8'1yeıll lDf'Çbul ve kor • 

kunç adamın bal \"e tavnnı hiç de be. 

tenmemı,u. Kendi kendine: 
- l5te, lhtilAlcl, anarJltıt bir adam 

tipi .. 
Dl.)• mınldanarak gPrlye çeklldl. 
Kurooy, fılls MPrl)e doğru yli~:lll: 
- Baba.mın en ııamlnıJ dotıtlarından 

Bektay amca~ kendisi Şangba)da bir 
bar rakkal)eı!lnln wrgunlarmılandn'. 

Sonra başuıı ~vtnll w Merl)I Bek. 
taya g6tık'rdl: 

- Dostum Madam Meri.. Çine ne. 
ba.tat ıetkUtlne ı;elmlş. Çok meraklı ç._ ve nebat kolrkslyonlan var. 

Bektay amca güzleruıl süzerek gU. 

llbnlcdl: 
- Güzel bir meelek. Belkt de bir 

mm. Fakat, Rus • Japon barbl ıma. 
emda çtne. Jacbat tetkikine gelmek 
ı..yıı oeııareı ı ldlr. Mııdamı tebrik e. 

cJerlm. 
Meri cevap verdi: 
- Harp ..ııasındn nebat tl'tklkııtı. 

na gitmedim. Gezdlğtm yerlPrle harp 
ııabalan arsıımda bUyUk lllkeler, u • 
ZUD mesafeler , .. rdı. 

- Şimdi meml .. ketlıılze mi döaU. 

yononmf • 
- ı:\ et. Yakmda Şanrhaydan Loo 

drayn gtd<>C~lm. 
- ()yle ya. Harp bitti artık. Döa • 

Dlt"I' ırası ~"1dl. 
T<l<r r m~lı bir bakııla Mla Me. 

rlyl tıü&dll 
Kuroo. , Bt'ktn) m bu bakı,larmı 

.. rbotlutuna wrdl: 
- Sea bALl a)almamışıım lkk~ 

amca! 
Ml11 Mert, kapıya dot1'11 yUrtıdU. 
Bekt ,. fırnttan istifade ederek, 

Kurbaya sordu: 
- Bu kadm evlnl'Zde ç-0k kalacak 

maf ! 
- Belki birkaç gün. 
- Ne edatla! •. 
- Bana lngllhce ötretecek .• 
- Çok gUlllnç! .. 
- Nl tn~ !nt:fllLM öJtrenmek gU • 

tünç mUdlir ': Bakınız, o da flnce öl. 
reamı,. 

- hı ama, fmgillue veya hf'rban. 
ti bir lisan birkaç gtlnde öfrenllmez 

llL - "'°" ckMIM ,..pa.ea11m .. ajTfınfı. 
bft~ttnte ..... elunam, o -
daimi bir bom~. Madun 
Jolcudur .. ,......... - 1 1 ...... 

yordu. 
O gUn Bektay .okata çıktı •. 
Arka81Dclan -iki saat bile geçme. 

den- bir Japon ç.ocuğıı köşke gelclL 
Çocuğun ellıule kapalı bir kutu vardı. 

dir. Dpğuyelinl de ihmal etme. dl1'Clfte bahis 2 - 4 üncü k()fUlar 
mek gerektir. llzerindedlr. 

Da koşunun pros;-ramı şu şeJdJ. 
<le t~bit edl1mi,tır: 

ttç ve daha yukan yaşta fnı:f. 

Çocuk: 
- Bunu kllçök Sana verect"tbn. 

R: buı göndermlf, 
Deyince, Kurtıay alt kata kottu.. 

kutuyu aldı: 
- Balıııuıı nerede! 
- BOmlyorum. Banu Naklnckn P. 

len yolcular gettnlller ve benimle bu. 
raya size g-5nderdller. 

Mis Meri bira& Upbelendl. 
Aeaba bu kutuda ne vardı'.!' 
Kurl>ay llfJVIDçle kutuya .an1m1Jtr, 

ötesini dUfUnemlyordn. 
Çocuk babflpal alanlı: çdap a1ttl. 
Karbay kutunun lpli\I çözdü.. 
:Oattlnclekl bezleri yırttı. 

Kotamın kilidi vanlL 
Meri: 
- Bunu naed açaeakmı T dedi. A. 

nahtan nerede! • 
Korbay ,alft)aclr: 

t}ÇONCV KOŞU: (Handikap) 
Mf'safeel 1800 metre olan bu 

banillkapa 4 at girmektedir. Bizce 
taftldığı ağır kiloya Nğmea pas 
Allşalıtadır, 

PÖRDtlNO'O KO!)U: (~ntit. 
men k()'1Jıın) "Handfnp" (AIL 
HET ATMAN KlfPASI) 

Giinlin en mühim 1r.o&usa budar. 
'eni ihdas edilen bu koşuya aiti 

at girmektedir. Btnecek ceatil • 

BORSA 
Londra l sterlin 5.2• 
Nevyork 100 132.20 
Cenevre 100 frank 30.70 

- Kutu ldlltll. Madrlt 100 Pezeta 12.9375 
- Aoahtarmı neden g5nc1ermemlş Stokholm 100 taveç kr. 81,16 

baban'.!' 11:811A11 VE TAJIVlL\T 
Kurbay kutuyu tereddütle evtrtp j ICvvelld,BugUıı 

~lrirken, kotonun lçlnclen hazin bir llaamlyell %5, 988 21- -.-
seti yükseldi. lkr. Ergani %5 938 23.--.-

Kurtıay UrkUl .• kutuyu yere blralı:tı %7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.85-.-
ve elini çektL % 7 1/2,938 T.borcu Tr. 2 21.20 -.-

Birbirlerin~ hayretle baklfblar. % T 112.988 T.borcu tr.1 23.IO-.-
Merl dU!JüaUyordu: Sıvu • Erzurum 1 19.90-.-

San , Sivas • Erzurum 2.T 19.8519.90 
_Bu bir oyun olmaınn, on. ,.. 

918 
.,. __ .... - ,.,. 

Cj(,.., ~- ....... --- Babam rönclermı,se, oyun ola , 
%7, 11Kl D.Y. 1 20. 

mu. %7, lMl D. yolu 2 l(),M 19.l!O 
- Baban bunu gönderirken, anall. Anadolu D. Y. Tth 8 52. 75 -.-

tannı unutmuş olabilir mi T Anadolu o. ,olu %80 I0.21 __. 
- Hayır. Babam çok dlltkatll bir Anadolu D. yolu 12 ~ -.-

adamdır. Beni htç bir zaman üzmek Anadolu o. Y. MUm. 51. 11.ııo 
ıatemez. Merkez bankuı 189.75 -.-

- o halde btı kutuyn bir yabMcı 11 bankası nama 15 - 15.10 
göndermı, oemeıkttr. lt b&Dka8J bamlllne 15.- -.-

Mis Meri kutuyu sallamap .,...._ ı, bankUI MOeat.I 180.---
dı. • tzmır EsDat • Ahali B. e.10 

tnlltltfl!r arttı. lmar Baruı::ı81 hl..sae 22.- --
Meri ""kin ı: 1 AJıla.r çirucnto 13 05 -.-
- Ilu, eHrllflı !Jlr l..ut 1~8. benziyor Aaıa:ı Çimento müe•ls (5 3() 

Dahç vanı çağtrahuı da o açsın. Şark dettrmenlnl e.ao.-.-
Kurbay bahçıvanı çatırdı. tttthat dettrmen. 28.80 --
l\lerl babtl'\"ana döndü: T. klSmllr maden. 18.- --
- ı;;u kutu~u aç bakalım.. ! o/o e T. bonolan ~.---
Bahçıvan kutuyu c\1rlp çevirdi. TUrk U. Tiyatro il :ıo. -.-
- Anaht.ırı n('ttde bunun'! f lıt. Umum Sigorta 
Kurbay nlddetımdl: Şlrketlbayrlye 

- Anabtarmı buham, kendim a • ştrketlbayrlye temetttl 
çardım. Seni çağırır mı.)drml' 

Mert gözleı1nl aı,:tı: 

- Haydi, kutunun kapığını kır, 

~o aç: 

Rıbtrm tabvllt 
tat. Su tabvlH 

lıt. Su nısae. 
Türk borcu Tr. 1 

29.--.-
ıa---ao.---
14.80--
8.23-.-o.---

-.-24,85 

nahçnan bir df'mlr ucu lir kutuyu . ~•B•o•r•s•a-h•,.•,·,~.c~ı.·a~lt•ı•n-:l:'!'ı.y-a~tı-., 
zorladı. Kapağı u kadar satlaınch ki~ lı~;;;~;..;.;·..&---":~~:ı-:::ı!=:=::t 
bir t rlll açalmı~ordu. OUDkU Huıruaku 

Ve kutud:tn aktM:den garip 9"iel' 1 adi 3.15 32.90 
Re~ ye 

gltt!kçe artı.>ordu. KUlçe altm gramı 4.153 44.151 
Nlba3 et b:ıb~n'lln da korktu .• 
Gcrt3 e çel.ildi: 
- B"nl mazur görün Sao! Ben bu 

1 1 ~ npaınıyncağ'ım. 
Kurbuy 111rar etıUy~ de balıçn .. n Qugünkü radyo ' bir daha kuhıya )"Bklaşmadı: 
- lknl oflP..dln, ıın: Yapamam.. 12,33 TUrkWer 12,45 ajana 
Soı ra kf'Ddl kcndlnf' mmlclandı: 13,00-13,80 Kar1§1k makamlardan 
- Babam bana. kllçUkken: ''Oğ şarkılar. 18,00 Program 18,03 Fuıl 

Jum: lçincl., - olduğunu bllnıedltln heyeti 18,40 hatif parçalar l'l 19.00 
teylere el uzatma: uıu Taran 11e11l Konu§nıa 19.Hi Piano ile cas parçala. ı · 
meçhul Alobetlere sürUklenmekten ko n PL 19,30 Haberler 19,45 Kllaik 
rusun !" dcm~tl. Şimdi babeınm .ee&. TUrk müziği Progn.mı 20,llS Radyo 
nl kulatmıda duyar cfbl oluyorum. gazeteal 20,45 SU uerlerl 21,00 Zira.. 
Böyle kapalı kutulara ve 9&1ldıklara at tal:vlml 21,10 Tem.sil 22,00 Radyo ,. 
el atmak, ltflGtneU kendi IDerlne oelr. llllon orkeatraaı 22,30 Haberler 22.•6 
mell demektri. • 22,ııo yarmld pr~ ve k&pttn11 

Ankara ilk bahar at yarışları 
'}'edinci hafta pro~ramı ., 

14 Haziran 1942 
_,, BiRiNCi KOŞU 

Oc yaıında ve hfc koıu kazanmamıı yerli yarımkan lngiliz erkek ve diıi taylarci"'' mahsustur. 
f255 liradır. Sıklet 56 kilo. mesafesi 1200 metredir. .--
ci A Ti N ;;. l z Abn Sahibi Antrenörü . 

1 1 1 

aS ... l~mi Rengi Babası Anası >-{/) 

1 M. Uygur Kader Doru er. Frig Müberra "71 Mehmet S3 2 H. &miı Soydan Doru diıi Essex Sünbül 3 1 Ahmet 
3 S. Öncü Az ağan Doru diıi Essex Az ağan 3 Settar 

.--
iKiNCi KOŞU 

Oc yaıında ve hlc koıu kazanmamıı safkan arap erkek ve diıi taylara mahsustur. ikramiyesi 300 ıırodı'• 
Sıklet 56 kilo, Mesafesi: 1200 metre. 

1 

5 
6 
7 
8 
9 

Ali &ıan 
N. Sümer 
A. !"fıncal 
E. Pak 
o. Gene 
A. Sezer 
Z. Sertol 

Rind 
Serap 
Halran 

Ceylôn 
Ceyltun 
Doğuyeli 
S are 

Kır er. 
Kır er. 
Al er. 

Al er. 
Kır er. 
Kır dişf 

Kır dııı 

Küt-eylôn 
Ce..,al 
Ferit an 
Eflôtun 
Eflôtun 
Kuzgun 
Berk 

Meram 
Neriman 
Ceylôn 
Leylô 
Şadan 
fetiye 
Selrlôvl 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0Ç0NCO KOŞU fCap Griı Nez KoıuıuJ rHandikapJ 
Oc ve daha yukarı yastaki safkan lngiliz at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi 300 

1800 metredir. 

11 K. Yıkılmaz Yavuz Doru er. Onnix il Zen art 3 
12 C. Apayık Aliıah Kır at Ali$ah Pommele 3 
13 k. Yıkılmaz Şen kız Doru diıi Prestissima Winter Hind 3 
14 Dr. Seferof Ko..,isarj Al at Obertas Bassia 7 

Bayram 
N. Sümer 
Şemseddin 

E. Pak 
O. Genç 
Ahmed 
Z. Sertol 

liradır. 

Mecit 
1. Atçı 
Mecit 
Dr. Seferof 

--
= il 
~ 

DôRDONCO KOŞIJ (Centilmen lcoJtısu) "'Handikap" (ATMAN KUPASI 
Oe ve daha yukarı yoıtaki seıfkan lngiıiz at ve kısraklara mahsustur.ikramiyesi 600 liradır. Ayrıca k°""" 

lı;ozonan atın binicisine 150 lira kıymetinde bir kupa verilecektir. Mesafesi 2400 metredir. 

ısı Sait Akson Dandy 
16 Ö Atman ÖZdemir 
17' z. Sert ol Heybeli 
18 H. Güçlü Yetiı 

~' 
Abrfuı Atcı Siftlcap 
M. ltesne Hatvan 

)oru er. Eovora 
Al at 01'\nix il 
Doru at Cla1Jdcap 
Yağız kısrak Carrif 

1 Al at Cargrinez 
Do•u at Claudca 

Cas•lemene 
La Bourdonier 
Moda 
Lithia 
Cirfra 
Noce d'Or 

g Mecit 
7 A. Atman 
3 1 Z. Sertol 
4 H. Güclü 
6 Talôt 
3 F. Atlı 

BEŞiNCi KOŞU 
iki YGıında ve koıu kazanmamıı yerli safkan lngiliz erkek ve diıi taylara mahsustur. ikramiyesi: .500 ı;. 

radır. Sıklet 56 kilo, mesafesi 1.000 metredir. --
21 F. Atlı Varad Doru er. Claudcap NO<'.e d'Or 21 F. Atlı M 
22 F. Simsaroğlu Pulnt Kır er. Bla7orny Pommele 2 Bayram ~ 23 S. Karaosman Vido Al ıiiıi Gos~art SibPrianne 2 1 S. ICaraosman 

ALTINCI KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaıtaki ve kazançları yekunu 250 lirayı gecmiyen safkan 

mahsustur. ikramiyesi 190 lira, mesafesi 2.000 metredir. 
arap at ve kısroklofdl 

~ı--------~-------.~-------.---·----..,...------.--._.------..,---ı 

1 
Yılnıoz 24 

25 
26 

M. Göker 
$. Kırgül 
H. Yıldırım 

Kurı•$ 
Leyfô 

Kır er. 
Al f!r. 
Dortı kır. 

Yılciırım 

Kur•JJ 
Selı;lôvi 

Mal"egi 
Mebruke ili 
1-i•kl-ıan 

7 Mufohham 
4 Ş. Kırgül 
4 Hamit 

DiKKAT. 
Çifte liabli 2 • 4 inci lroıaıar ızerladetllı 

Çifte balau llipariılerinin at numaralan ü~eTİnclen verrilmesi rica olunur. 

Y1rt1K ve numaralar üzerinde tahnfat yapııan 
· biletler ödenmez 


