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~ sene ıtu%\'eltlo Çörçllln 
buulu tuklar uuada 

~dş~ 
Çör çil 
~nıerikada 
~Useyin Cahid YALÇIN 

' NGlLTERE ba.j'ekDI lll • 
~ . ter Çörçil Bir~ik Ameri
~ C'iiıııııurrcısi RUZ\ elt le görll§
~ll • Ilı.ere Amerik&da bulpnuyor. 
~i de, lct adamı arasında ü. 
~ llıUiakattır. Blrtncl g3rü 
lıı ~ıı. b;r AtbıntJk misa. 
llıll akb--1 İ)'le :neticeleıull ki 
~ · clihınum pllnı 
~ dilebilir. ltll'1'fyct. fikrlui in • 
'2t tdcn \'c gel"f\k S<>s)C~ler lçlo
~~gcrolı 805l Wlt-:r arasmdaki 
lit. betleri sade kıl\ ıet ve oto. 
tllttt ~cflıumlsmın i tiuat et.tir. 
lfıtıe ı tlyen dUnyn. o UnUn mağ
' )~ mahkfım oldnt"tl ha1dan • 
t....._ ~tı&nwc m.iS:ıln en 1cu,, ctll bir 
-·ıııtııatıır. 

~iliz ''e Amerikan de\·let a _ 
~lıttnım ikinci mlilikatlan n e. 
'inde 26 fle,·let be 'nllnaınest 
)' olunmu tu l•i, bu da hakiki b:r 
~ lliLanı ctrııfındıı milletler a ra. 
ı..:.-~ el birliğinin nıt ıl 'ticuıle ge. 
~e dair parlak bir mi al tq. 
it "der. 26 mlllct hür bir suret. 
" lsür ve mü takll y:ışnnınk S'&Ye
l'ıııt ~fmd,, birlesmicı bnlundukla. 

Cihana göstenni ı.crdlr • 
-.,!~aı bu Uçiincü balo~• eo 
~neye lht 0tacııığu! Mistv 
i~1e hemen hemen sadece bll
'lt· ~b: askeri şefleri refakat 
~~ göre \'~ gtön görli,.~· 
ltt "ın merkezini n ;kcri mescle
l'lı..... ~ldJ edeceği anla ıJrr. ~-
1~ Oümbur ba.ı kanlığı kitıbl 
)~U~ baS\·e'ldllnio AmP.rlktı,YJ :ıİ· 
~ etmuen maksat harbin MıVk \'e 
Qı~~. l'e haıpte ufenn temin e· 
~llesı bald;mda fikir 1eatlsindeo 
'ıt t olduğunu sakl:unama.'il tıs 
~~"tilin seyahatinin h'defl 
~ncla 'hiçbir tereddüt bırak-

~Ukbat hakkında umumi bir 
~ tlu'ıib.1:.en ,.e bu pllln tizerln-
1\t btitUn hürriyet ve c Uklil ta
~t"t"I ndlleUeri birlcştinnlye mu. 
~~"le olduktan sonra yapıl:ı.cak 
~.:.1 kalır Jd onun da ha.rbi im. 
ıı..~n iooret oldu ru rsllph1:-
'<clir 

Milli Şef 
Dün de Yüksek 

Z iraat 
Enstıtüsünde 

lmtlbaaıan takip 
ltDJ111'4alar 

Ankara, 18 (A.A.) - Relsicüm_ 
bur Milli Şef l met lnönü bugü:t 
s:uıt 11,15 de Yüksek Ziraat Ensti. 
tüsünU şcrcnendinn~lcrdir. lilli 
Şef en lilü 6 niin e Zinat \'e11dli 
Mılh in ErktMn, Mcuırır Vekili 
Hasan Ali Yücel, Yilksek Zlnıat 
Hnstllüsü rektörü Sfireyyn Gcnc:ı 
~·c umwnl kAllp profesör Dr. Ali 
Kemal Yiğilo~la tarafından korşı

lanmışlıırdır. 

lmtihıın edilen dersler hallında 
rektörden lı.nhat alan mllll şef, 
profesl5r Süreyya Anünün salgın_ 
lar bllgisl, profesör Salih Zeki 
Berker ile profe ör Te\ilk lln.şerin 
d.ı~ ha:rtruLklan. profesör Bedii 
Şakir Toktayın tafbilci lizyoloJI ve 
profesör Hilmi Dllglmcnln nnatom• 
lnıtihanlımnda bulunmuşlardır. 

Rclsicümhur bu imtihanlarda ta. 
lcbcye sualler sormuşlar ve Terilen 
ıncseJclerin mikroskoptla ve canlı. 
lar üıerindc yapılan hastalık teş • 
hlsi neticelerin i büyük bir alliıı 
ile takip •e tetkik buyurmu~lardır. 

Saot 13 e kadar lmlihon1arla 
mcşgti} olan Milll Sef, Tctcrincr 
fakniteslnde kısa bir isUnıhatten 
Te .talclsenln durumu, tedris vaz.I. 
yetı hakkında rektör ve profesör. 
lerle ha.sl>ıhalden sonra l S,30 dn 
da bfitün talebenin • e tedris he. 
yetinin candan te:ıohllrlerl ımı.sın• 
da )'Üks~k ziraat enstltüsilnden 
oyrılmışl:ırdır. 

Nebnl dlfor ki: 
Jngüi:r.ler Hindiatandan 

çıkmalıdır! 

Viıl, 19 ( A.A.) - Pandlt Ncıhru , 
lnglUılerin Hindistandnn çıkmolan 
Lhırn geldiğini söylemiş ve Hin<Hs_ 
lan si)·nseti)•le u~mnk ancak 
tVr Hindlinin vazifesi olohllir, de. 
riılştlr. 

A BŞAll ·PO STA Si 
ADIIBS: ANKARA CADDE t \'AKJ'I l'UJtDU - ISTANBUL 

Çörçıl 
Am rik 
ya g·tti 

--0--

Barbln sevk ve 

-
idaresi ba kında 

ba ıabab 

Ruzvelt le 
görüşmelere 

haşladı 
J,ondra, 19 ( A.A.) - D.ll.C: ln• 

gillı boş,•ckili ÇörciHn yanında 
lmpnrntorht'J genel kunnny boşkn 
nı general Edcnbnık, inıpnraıorluk 
genel kurmoı: encümeni umumi u. 
lihi tümgcncrol Esmond bulund~u 
hnldc, Vaşingtonn vnsıl oldullu bu 
sabah Londro.da illin edilmiştir. 

Ruz,·cllin wnumi katibi Enrl:r, 
Çörçilin Birleşik Amerika devleti 
§eriyle hnrboin C\'k ,.e idaresi ve 
knuınılmnsı hakkında müzakereler. 
de lıulunncallını söylemiş ve re.isi• 
cümhur ile Çörçilin hu hnfüı içinde 
aynca bcynnntın buhmmalan bek_ 
lcnmeme 1 icabclliğini iIAvc etmiş_ 

tir. 
Ruzvclt ile Çörçil arasında hu 

sabah müznkcrclerc başlanmıştır. 

, 
Libyadaki 
harekatın 

inkişaf 

şeklini 

gösteren h a rita 

Hegdrihe 
suikast 

yapanlar 

Baıı.t mn~ biletleri ip rt~ lda· 
remizde, yalnız cuma gtlnllcı cumar. 
teel gllnD t ili e kadar kabul edlllr 
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A vrupadan ilk tren 
bu sabah geldi 

T ren den hususi işleri için gelen 
beş yabancı yolcu çıktı 

Topruk 
muhasa

raya girdi 
-0--

~ 

lstanbala mlblm 
miktarda mal 

gelmes j beklenlyeı 
!lk Avrupa treni, bu s::ı.bah 6,50 

de şehrimize gelmiştir. İlk tren
den ibcş yabancı yolcu çıkmı§trr. 
Bımla.rm hepsi ihususf işlen için 
gebıi.şlardfr. Yol1lll nçJlm:ı.sı Uze
r.ine pek ya.1an.tla. s~ilnıgrad mıi
ba-dele iste.syonundnn o.ktanna 
suretiyle lstanbula mllhim miktar
da mal gclmosl bdklcmnclttedlr.. 
Bulllar e.t"asmda. dcmiryolu malze. 
mcsi, ve,gon, lclkomoW', ikAğrt ve 
diğer ~ok ith:ılAt ~ var. 
dır. 

D.lğcr tamfbm ~Ud gtln ls
tnnbıtldan A vnrpaya. he.relret eden 
ilk tren dUn sabah 7,45 de Ka.ra
ağacn gelmiş ve ooldu beş lkala 
Sofyayn doğru yoluno. devam et
mi~r. Edimeden lstanbula ilk 
tren de saa.t 8 de h:ırcket etmek 
ını:retiy'le ~ seferleri tamamen 
yapllııınğn başla:nımsbr. 

Mmtaka Ticare\ Müdürü 
geldi 

Va.sfngton, 19 (A. A.) - Yedi 
ey r.arfmcltı Çörti in ikinci. defa 

( D C\'D.DU 8 Unelide) Blr çarpıtma ıoaan- lladem Seydlrezü 
da bepıt lldlrlldl we aazaladaa 

Gtıçendcı .Aıılmraya gttmı, olan 
Mmtaka Ticaret '.MlldUrü NccmeWD 
M.ete ,chrim1m dönmu,tOr. 

ISVEÇ 
lnglıtereye ser t bir 

nota verdi 
l'lıi, 19 ( A.ıı.) - Londradald 

bvecı elclllğl İngiliz huklımeUne, 

sık sık lsvcc topmklnn Oıerindc 
u~ yapan İngiliz uçaklarından 
dolayı sert bir protestoda bulun. 
muştur, 

Londra, 19 ( A.A.) - Dün akfam 
ın-nsradyt'su, Heydrih'e suikast ,... 
panlnnn yakalandıklarını bllıdlr-

mişlir. Bunlar andlklan kWş~ 
de, teslim olma.le tememlşler T; 
vukua geJen çarplflllllldııt hepgl aı_ 

dnrülmüştür. Banlar ede labil~tin
dcn idi. 

Son llç hafladn Pragda idam edt
lenleri n ayı ı 300 fi bulmuştur. 

Hamamlara peş· 
temalsız girilecek 

Peştamal bulamıyan hamamcılar 
Belediyeye iki teklif yaptllar 

Ya berkes bamama peştamal veıa maıo 
ile ge. sın, yabat peıtemaı kaldırdım 

çellllea 

ingiliz kuvvet
leri yeni 

mevzilere 
girdi 
---0-

Zırhh kuvvetler manevraya 
salıh geniş bir sahaya 

malik bulunuyor 
Londra, 19 (A.A.) - B. B. C: 

ElAdcm ve Sidiro:r.ak Jlıc:ri meVZilc
rinin dijşmeığ ilzerin.e Tobrok kıı
lcsl, şimdi muha.şera karşlSmda 
bulunuyor. Tobnığun şarkında, 
Tobru'lt - Mısır yolu Uzerinde çar
lU§IJl:\lar cereyan etmekte, cenup 
ve gaıbmda da harCk§.t. devam et
mektedir. Tobnığun cenup ba.tmn 
da kün Akroma mUstahkem mev
kihı.dcn h&bcr )'Oıktur. 

El3.c1ıem&n, Sidjrazaktan ve Ga 
latanbul hamıımcılarmm pc tcmaı derUerlnl bundan bir müddet evvel za.1eden Çekılmiş olan İngiliz ve 

yazmlL'ttk, Scnedo •O 000 tane ~te mal aarfolunan ve eaklten tııtanbul Cenubi Afrika kuvvc!lleri, ehndi 

Muhtelif kaynaklardan 
çıkan :haberlere göre 

aponya ile Rusy 
arasında 

Münase
betler 

gerginleşti 

Bar lld taral 
Mançarl badadana 
uller göaderııor 

-o-
Bun, 19 ( A.A.) - Nalionel Zci

tuns snzctcsinln yımiığına göre 
Vnşlngtondn, Londrado, Romadn, 
Berlinde; Cunklngdc Beliren kan~ 
ntlcrc göre Sovyctler Birliği ile Jo.. 
ponya orasındaki mOnnsebetler ger. 
gi nlcşmektedir. 

Yolnız Jııponhrr dc~il, Rmlar da
hi Mnncuri hududuna asktt &eT _ 

kelm<'ktedirler. hama.mlarmda uzun mllddeltenberl p~tcmal yapbrılamadıgmd&n pqte . (De\'Mllı S ü ncllde) 
m~ aarfolunan vees~Ulenlstnnbul ---------------~~----------------;.... __________ .;._ ______________________ __ 

lar, dokumacıların --daha kArlı oldu. 
ğu için- ba.§ka mamulAt yaparak 
peatcmal yapmnmalarmıı katıı sırf 

pe~temal lmalt\tmdıı. kullanılmak Uzc. 
re pamuk lpllğt vcrlımcsını istemi§ • 
ler takat bu imld!.nı Umin cd1?memı., 
lerdir. Bu vaziyet kartıamda hamam. 
cılar belediyeye lkl tekli! yapmak 
meeburlycUnl duymuşlardır: 

ı - Hamamlara gelen herkesln 
ı>e§temalmı beraber gcUrmcsl (bu hu 
sus 8Ihh1 kaidelere de UYG'Un gel • 

mcktedJr). 
2 - Yahut dUnyanın birçok yerle

rinde olduğu gibi hamamlarda pc§tc. 
ınaı wıulUnlln kaldmlmıısL 

(DcYamı s nncUCle) 

Ankara aı varışla
rının son haftası 

Reisicümhur koşusunda şans hangi atlarmdır? 
lt~bı Jaızanılma~mda harbin 
~~ \'e idaresi mesele.inin en hl. 
~Yeri tutınnnusı tabliydi. Bu •,t ta müttefiklerin et.raflı lill· 

~le <lü Urunelcrlrıe 'e lc&bede.n 
, 1 bil'lcrf alm&IAnoa tok lüzum 
"'~'1gq son libva muharebelerin· 
~ ~r kabul "etmez surette go
t· t&tpnustır. Harbin v.afer Ue ne. 
~~neeeğlne Joanınak pek h"llc
" "'· ll'akat ba zaferin biran cwt-1 
~ ~ insan , .., ga)TCt sar.fiyle 
~ ha edflm~ine de ~hemmiyc..-t 
~k JUmıdır Ufak telek lh
~ler, mOhtellf • me'1rllcrin gerek 
~ilk. g erek pre!!tij, gerek, 1!11. 
~ bakmı.ından kıymetlerini t.ah 
>a ı!e isabetsh'dk muhakkak olan 

Feci bir kaza 

ftrt JÜ.Phem ki gcclktlrir. 
..LDeaa a • ......,.,, 

Dr. Kadri Batlt (paıa) nıa kızı tabanca 
ile nraıarak öld 

Do'!ltor Kadri ~d (paşa) nın 
J8 yaşında.ki !kızı Azade, dUn feci 
bir kaza neticesinde ölmll§tUr. 

Am3vutköyilndcld kôşklcnndc 
oturmaldıı olan Azade, diln bir a
ralık be.basının tabancasmı mernk 
ederek eline almll. öt.ennl bcmi
rJ kurc&b.~ aiWuıı iç.inde bu
bm&D bit menni &tct alautt.ır. 

Kuroan genç mm batma laabet 
.ctmıl xc 9'm1a.r jçinde ;r.crc acrll· 

n~r. .Az.-ıde, siliıh scsı llzerinc 
yetişenler tnrn!mdnn haygın btt" 
halde Ortaköy Şifa Yu,.dunn kal
dmlnuesa d:ı, aldığı ynra.d:ın m~
tcessircn bu nslxıh vefat ctmıştir. 

Va1t'aya mUddeiumumi muavini 
Suad el koymuş .Azadenin cesedi 
Adliye doktoru t.arnfmd:ın muayc
ne-si1' mUtcakip defnine ruhsat 
Yc~Ur.a 

Bu hafta Reisicümhur lcoıusunda büyüle bir imtihan geçirecek of an geçen sa ıenin Rcisicümhur lco.ıuw gafibi ... 
manı. Yandaki resimde de ..nulf• -..;sicümhur koıuwnda Sulcefe binecek olan 8ayram, Romans'111 biııııllllf 
tooru jofcey1 Davud, OZ<Mmlr'in colcari Şandor, Huma Hatun'un cokeyi Horvart, Umacı'nın cokeyi Ahmet, KOl'O" 
bibere binecek olan Yula, IConca'nırıcokeyi Filips görüfmmlctedir. 

(}(oıufora ait Abdurrahman At&ı arlcacl'Ulmwn 7azısı ve prOJıram son sayfamız.dadır~ 
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Gümrük ve lnhi- - ~Mahkenleıerde .. ~ ~ f:-ı~~ 
sarlar Vekilinin Ek"!~k. kar~ı Koca yüzünden başmagelenler 

b t suııstımalı · egana l Hem kocadan, hemde 
.------- -----..... l IJll, ı memar ve r. . . ~ 11 lınacı Adliyeye dişlerinden olmuş 

~HICI aazino ve lolumtaJara lıçı ile fMt'İlecek - Baluna-
.,,...yan inhilaT maddeleri - Çay ve kahve naıl ıatıla- verUdl Hukuk ınehkemesjnln davacı 

cak? /nlaiıar maddelerini aat""1ara verilen Ekmek !iyatıa.rı U7.erinde bir nıild- yerinde. 30 ,.,ıannüa baş örtülü, 
bey'iye lft89elesi dettenberi tahkikat neticesinde mey• tombul vttcaUv, kı:rmJZ1 kmnm ya.

dana. büyük bir suiistimal ç.tk&nlml§ naklı, na boylıı bir bdm du~
tD". Bu tahkikatın tekemmUl et~ o. yordu. 30 yaıpnda olmasma rag;. 

Şebdmı:Me bUlunan GllmrUk ve beUelin daha fazl& &rtınlmaaını dot'- lan Beyoğlu kaza.una alt kımu, dün men a.ğzmda bir tek dili bile yok-
1nl:İlll3rlar vekili Raif Karadenlz, ru görmUyoruz. Kallanmızm ııat.ışm.. vali tarafından imza.lanmış olduğun.- hı. iftC büttbı daw. cJa bu dişler 

den elde edilecek kAr, ticaret Alemln dan Bölge İaşe MüdilrlUğU, tabkl • yüzünden doğmuıta.. dfıııı aqamkl ekspresle Ankaraya 
dönmUıter. 1nhlaarl&r vekili, dtln, bir 
arkadaounaa şu beyar:ıatta bulun _ 
Jlltl§tur 

- latacMııuldıg bilh•"a biae yeni 
verilen çay ve kahve telertmlzlıe met 
pi oWam. EwelA bıı i9irı naaıl yl1.. 
ratölecetf.Di t.bit &ttlk. 1Dblarlar 
umum mUdC.l'l\\IADln bil6mum aabf 
fa.illlye4ılnl ldaN eden aab§ ifJet'l mil· 
d1lrlq11 bu vazifeyi de gGrecektlr. 
& ~Uk emrinde, bU ma.k-.tla 
iki ıubc ihdas ettik. Çay ve kahve
nin alım ıı&tm:ı, stok ?e tem mua • 
m.eleler1 bu lki ftı'be arasmda takslm 
edftmiftir. 

A,.nca bu mQdarlUk emrinde ol -
mak tlu!'e ih tlya.ca 9Ö1'e muan-en 
merkes6ude atelyeler kwulacak. kah 
Te ve çayı. bu ateqeı.trde harman 

.-.a:, paketlenecek n buralU'dlLn 
•1111 yerlerine ~. Pera 
keaıle ..tıflan, emrine nrecegimiz 
bayiler Jall&.c&ktır. KUdQrtWt emrin
de bil ~n anlayan mGhlıe-Slar 
'IMlmıduracaj'ls. Y'Wd lçmde bayilere 
)1111>Jlacalıı: aı.ıan, dl#er JDJl.mOMtl • 
ımıı ııatmakta. olan tqldlltmllz ya._ 
pecakıtır. 

Kahve ve çay için aynca t.eekllAt 
yapmayacaP, a.deee, lflerl artacak 
olan mevcut ıe,kUlta lllmmu kadar 
memar almakla Jktifa edece#ia. 

Bundan bqk& inUka1 dnre8IDe alt 
lflıer Tardır. Oftek :memlebt 14;&.nde, 
gereu. llip&rifl yapılmlf, heıds mem 
l~ girmemi§ btltln kahw ve ça.r. 
lu bize dıeTredllecektlr. Kabtellf el
lel'de bulunan madarm ,_,_..., 

bedellerlnln ta.biti ve de'ltr aJmme« 
lA&ımdJr. Her yerde &~ 
mevcut mallarma •it ~ 
almmıftD'. Burada muayem be18tie
ri tertlp ettik. Te8lim alm&cak maL 
ıarın fazla bulımdU#U 7erlere bu he
}"l!tler gidecek, as bUl1JDd11'11 yerler
de ise muayeneleri maham tefldl.A.tı
mızm tertip edeceti ~ yapa -
caktır. Memlekette &pe!t'C8 .tok var
dır. Muayenelerin ve devir lflerlnln 
çabuk biUrilmMlne çabpyoruz. Bu 
~ler bitip idare mallan piyasaya çı. 
kmcaya kadar memleket lhUyacmı 

karııılayabllmek için de tedbirler al. 
dık. 

deki diğer mallar Uzerinden temin o. kat evrakmı adlıyeye vermleUr. Bu Anlaşıldığına. g~ da\·act ye
ıunan kbdan daha az olaa dahi bu- evra.kl& beraber bet sandık ve çuvaı.. rinde oturan Fatma.Dm baŞma ge. 
mm aartlyat artb:~a dalma çatal - ıar Jçinde .ıruç dellllerl, ekmek t~leri Jenler ıtöyley<U: 
ma.tı, garanWi olmaaı, zarar lhtlma.. ve karllar da adliyeye gönderil~ • Fatma kUçük yaşmdanberi bir 
u bulunmaması gibi avanta.jlan var. Ur. Suçlular, Beyoğlu kaymakamlı • ailenin yanında ev11tlıktlr, Yani 
dır, Vel'dlğimiz beyiyeleri, bu ı.t.lb&r- gmda evvelce elanek i§ıerinJ kontrole bu srfa.tı, sadece isimle ka.lmakts 
ıa k.lıli bubnaktayıs. Netekim lıılı1 • memur bir şefle iki memur ve 11 fı. ve hakikatte pa.r»a b1mıetçi ola-
earlar tdal"Mine, kendilerine b&y1llk rmcıdır. rak kuUanılma.ktadır. 
vel'AmMt için mllracaat edenler çak- Fatmanrn nedense dJı)lerl daha 

tvr. Bu taleblerin çoklutu da bize, Venı· mahsulden küçük yaşındu. itlbaren dök\ilme· 
nrdi.ğimiz be~elerln her keat tat - başlamqtn. Bu yUzdıesı, birkaç 
m1n edici mahiyette olduğunu göe- kıfımetl çıknıılJ(lıa da, genç ım ol-

~=;~ maddeleri bıılunmayan yerler müstahsile bıra- ~u~et~ =en~~~~ 
Yurd lçlDde bazı yerlerde bazı çe.. kılacak mı•ktarlar evletwnemlftir. Halbuki, ~ı da 

fit 1ıı.b15ar maddelerinin bulunmadı. 30 a doğru yaklaşmaktadır. 
ğmdan ara sıra gikAyeUer olmakta - -o--- Fatmanm bu ytbden sinirliliği o 
dır. Bunları teebit etmekteyiZ. FilJıa •--..a..- ..nkfl bi h ehn' • Yemeklik, tohumluk ve --- Y" me-z r &le g ı~tar, 
kika her yerde herııeyi zamanında l . . ki nihayet aşağı ynkan blitiin ev 
bulunduramıyoruz. Bımun iki aebebl muhtelif hayvan ar ıçın balkı kendisini evlendirmek için 
vardır,: senelik ye11kik miktarları seferber olmuştur. Tanrdıklara 

Biri fabrika.lyooa, diğeri de nakit- teıbit edüdi baş vuııılmu,, Fa.tmanın azıcık 
yata taallQk eder. Blr fabrik4JUD Ankaradan bildirildiğine göre, da çeyizi olduğu ya.yılmş, §i>yle 
tam randıman ver&bllmeai yedek par 1942 yılı hububat mahsuliine el kon· evine ba.ğ]ı, esnaf t.almnnulan bl
ça. imAlAt lçln lll%umlu olan iptida! mosr hakkındaki kararnamenin tatb·· rkl nranmağa bqlemruştır. 
madde ve her tUrlU ma.ızemenln ve kın<ı dair talimatname dünkü Resmi Talfh bu, nihayet bu faaıtycttn 
Dlh&vet çaııeacak insan kolunun nok ...., Gazetede neşrolunmuıtur. s.elJ1elte8i gi)rUJmtış, bir gfuı hanı-
aan.R& olarak hazırmlbuluıımdda.amal rlnmbllLr Bu talimatnameye g6re, müstahsil- mma gelen bir kadm arkadaı;tı Fat-
t.vakkıftrr LOZU u ma e e 1 • d ı · · · . d d hild den mübayaa mutat pazar yer erın e ıım < ''su; ajr mı memk etmt,, 
lusml hariçten, bır kısmı a a en yapılacak ve müstahsile yemeklik ola• "Ti ıstur. 
tedarlk edflmekt.dlr. H ten 

1 
rak büyüle küçük üstüste oyda nüfus Hannn: 

I>Onya harbl uzadı. arp eğee~ başına ceman yirmi kilo hububat bı • - Ah, 801'11111.)'lll, demi~r, kı7.. 
b!rikm1' atoklamnız ttıunm blJha.L rakılacaktır. cağrım dl'lerl birer birer dökül-
tuttu. Dahilden alm.ac&kl.arm ki Katt tesbit ye elkoyma tarihlnd~n dü. Ağzı:Jl(]a ancak yedi dişi kaldı, 
• hariçten geUrllecekleriD tedarl itibaren mOteakip hasat mevsimine rla ·cn~B< ~l~·or. Hem ba liİZ-
bazan mQfkll, baza.n lmklnB!Z hale kadar 12 aylık olmak üzere Trakyada ı n de evl~yor. 
girdi. Bele kq aylannd& yurd içinde Edirne, lstanbul, Kırklareli ve Tekir • nu izahatrn üzerine misafir ha-
ki nakliyat zorlutu ıı.sı zamanlar dağı vilôyetlerinde cofıfQn sığırlara nınıefendi: 
f&brikal&rtDUZI kömUrllflZ, kıamen de 175, calıımıyan sığırlara 75, koyun • - Aaa, dlyOT, bhbn bey bill
lpUdat maddesiz blraktr. Ba yQl!da lora 1 O kilo, Garbi Anadolu ve Akde- yonnauz. ki dl~lr. Siz Fatma.
ım••tıml!il baZ1 &yl&T eekteye ~ - niz Mmta1calannda c:a1ııan 11iırtara yı bl9e Tetia, bem bbde lla1lr 
radr. 125, calıjmryanlara 35, 'koyunlara lıem de bey dislerini yapal', kr a 
Diğer taraftan mevcut mamill!tın Akdeniz yamaçlarında 6 ve diğer ye .. bir zamanda e\'lenlr. 

yurd içindeki tevziatı dıı. nakliyat yü lerde 1 O kilo, Orta Anadolu ve Ce.ıll" Fatmanm hanmu zaten Fatma
zClnden zorJ.qtı. :Mallanmızı lllteditl- bu Şarki mıntakalarındaçalrsan sığır- flan biran evvel kurhı1ma.k jc:1İı 
miz zaman i.stediğimtz yerlerde bu - lora 1.10, calışmıyanlara 30 ve ko • bahane aramaktadır Bu fınat zu
lunduramadrk. Bir yerde ihtiyaca ye_ yunlara 1 O kilo, Korodeniı: vilôyette .' hor eder etmEtr., ~ havllyJe ar. 
ter mikdarda. lnlıillar mallarmrn bu. rinde ç a l ı ş a n S ı ~ ı r 1 a kDdaşmm ellerine sanlmrıı ''e l<'at
lunmaması sadece devlet varidatınx 125, ç a l ı ş m ı y a n 1 :ı r a 25 ve ma ~ edilen inci gibi~ dlelerin, 
uaıtan bir neUceyi değil, ayni za - koyunlara 5 kno, Attara 700, katırla- pırlanta gibi koca.om hayaline ka
manda buDl&n ıruııamnata aıııuu§ ra 540, develere 150, Merinoslara pdarak ı:ıohığu dlşc:lnln e\·fndc af. 
maanıann kaçakçılık yollyl~ yerle - 30 ve tiftik keçilere 13 kilo arpa ve mı~trr. · 
rıne dah& muzır maddeler kullanma. yulaf ayrılacaktır. E$ekler ve kıl keci- t~ beye uılatılmı, muvafa1<atl 
1arr tehlikemnl de doğUrur. Bunu da- ler lcin yemlik hububat aynlmıyacak• alınmtt ve Fatman,;. dlırleri teda
tma göz önOnde tutarak fabrikalar. tır. rlye başbuırnıştır, Tabii disler &it-
da fazla mesat ve rece ekiplerl ya- Tohumluk olarak tô bir dekar tmla 1, 0··~ıtı 0ı..-x....d d' · F t 

1 
~w. cncaı;uı an ı~ı:.·, a .mıı-

parak faally•ti artırmak, bu unama- için muhtelif hububat cinslerine göre nm ağzında kalan 7 d~I de çek. 
yan maddeler yerine bulunanlan ika.- ıu miktarlar tesbit edilmiıtir. mek Jtlzamu.na d - Fa.tına 
me etmek, btuAsa her çattye be.§ vur Buğday, çavdar v~a mahlut 20, bağırta bağnta =~· c:ekmi tl~ 
mak ınıreUyle lhtlyaçtan kar§Jlama - mısır, 4, darı 2, yulaf veya arpa 18, 

detli bir kavp71 müiıealdp aynL 
mıskrdır. Hanım, e»'Umı t.opla.
ml§, ııatmayJ da: 

- Haydi Jmmı, sen de bealm. 
le beraber gei ! . 

Diye kendiıdnl abp götllnniif -
tur. 

Fatma da baylece hem diıtlerin
den hem de kocadan olmuıtur. Ta.
bii ba halde, yeni Juunmmm evin. 
de fazla otunmuru.,, bobÇMmı t:op 
hy&ı'&lt aifıya ağlıya. eski evinin 
yolunu tutmoıtar. 

Bu lef.er Fatmanm yuılarma 
bütibtlUbı dfteb bir halde geldiit
ni glSren, eski benmn, kttple:re ıım 
mı, ve ditçl kan koca aleyhine 
bir ml"&I' ziyan davaın açtmmıf , 
tır. 

Fa.bna mahkemede olnm&n lsU.. 
dasında tam 800 Ura tamıin&t ii... 
tiyordu. Avukatı batma gelenleri, 
m1llall bir ifadeyle anlatarak, m
cağımı ycıdl d.l,ınln DUJl acdarl& 
~, kendisinin bu yftz. 
den timdi ~ yemeık yiyemedljl
nl aa.lattr ve eliyle kendisini gös. 
tercrt>k: 

- Şimdi lütfen 9Öyleylnlz, de
di. Bu kadmı bu di~<>fz haliyle kim 
alıp evlenir. . 

Fatma avukatı söylerken, du
daklarmı sm1ıda kapatıyor, dişsiz 
etil etlerinin belli ohna.sma c;a}IJl-
yordu. ı 

Neticede mahkeme, da\'& eclllen 
tarafa. tebligat yapılması için mu
lıakemeyi ba11ka bir gfuıe bD'Bktı. 

NiHAT ŞAZI 

Munzam ıı arayan 
gazetecilere 
kolaylık 

Tllrit Basın Birll.tı İstaniJal 
M ın takası ReM5lilinden: 

Gazete ,·e mccmmı iş\eTinde çalış, 
mak isUycnlerle ~azelo ve mcmıın. 
larmd:ı çalışacak arkadaş araynıı• 

!arı hirlıirlerine tanıtmak makso. 
diylc l\lıntaka Merkezinde bir def. 
ter açılmıştır. 
Aznınızdan a"ıkla bulunanların 

veya munzam hizmet arayanlann 
adlariyle şarllannı ve yine calıştı

rılacak arkadaş arayanlann da ca"' 
lışmn şartlarını Mıntııka KAtibtne 
bildirerek bu deftere kııydeltirme. 

lerinl ve yeni bir arkadaş almadan 
mfirac:ıatleıine nçık tutulacak ohm 
bu defter koyı!lnrınclan istifade 
etmelerini rica ederiz. 

ithalat eıycuı tevziatı 

Kırım barona ... 
S tvASTOPOL maluu..,_. 

80ll derece lmlandt; ı.oad· 
ra nr.dyosa kaç gUndeabel'İ "dÖll 
de Sov,etler Alman htıcıamıarıaa 
dayandılar!,, leldinde Jıaberld 
veıtTorlar. Herlınlde Alman bat" 
kmmııdanlığı bilyilk cephe bo~ 
ea &amunfylc serbest kalmak ._ 
arkada bir pürüz bımJmıam•k lt
tqor. 7.at.en bir istikamette ild
liyen onluımn arkada düpnaıı 11111" 
lıavemet noktalan h~. 
-.rarlan peik e&kl zamandaDWI 
blllıimetde<'llr. Bizim MenltoaJll 
Kara Mmtafa papnın Viyana. D>G
hManıllllda mavaffa.lt ~ 
mğlfip olmumm ba§lıca aebepr.ri 
arasmda aıb<1a fetJıedilmemlt ~ 
leler ba1amnMI da gösterlllr. ııa 
kuvvetli onlaJuo bile bir ~ 
Juıvvatlerlni geride meegul .... 

meie, baU& ricat thtlinalini -
t'htmeie mecbardurlar. A)mallı.t 
sıvutopoltt llılırl&IM &arkta ..... 
mf t:aanum geemeden e'\-Vel Le
nlngmd tbıerlne de tlddetle ,
lıeneeelderdir aıunm. 

Kmm JVllDadası Türk ~ 
den batka tazihler için de mtlbi'° 
ltitfüıel~ saJme ohnQJtur; o~ 
yapılan harplerde parlak 1Ulftll1'f 
almış km:mu!danlar nıdır. Jllt 
ı.ıtesi vardır ki ona ~ 
ta.rafmdNı verilen iln\'1Ul ... ,.. 
dır; ba da "Kırım Baronu,. dar. 

Kırını Bııronu general Vrangel, 
Sovyet lda.l'e!'ini yıkmak itin uit9' 
~ beyaz Rus kumandanlarmdl' 
biridir. Kaılordu general ~ 
çevski kumandasında Varııova ....ı 
nüne kadar ilerleyip de mar .... 
Pllsuclsld tarafmda.n (250.000) ~ 
)'iP verdirilerek geri atılınca v~.: 
gel de cenupta bazı k\içük muvaa-
Juyetler ~tı. }"akat ~ 
lar Lelılerle uyoştular. _ ~ 
(500.000) a&kel'Je ve m~ 
~üvarl ordı:ılariyle Kının ozeri11' 
)'tlriidö.ler; orsda beyaz Ru~ o,_. 
svndan ba§b bu ordunun .,,.ıe " 
rinden lstilade etmek l&tiyell IJltl
lerce aıtstokrat, avukat, mUbeO-. 
cUs ve saire eski reJlm adamı .at 
dı. Moüova., Petenburg "?_.! 
ier büyük fe)liılerdeki muh~ 
h•~ tıela'ar Jiavu~' 
nı umuyorlardı. Fabt bu nftiltıl' 
pek c;abok bota oıktı. Kmlord• .~ 
nma glımit, lhtilll aleyhin°'" 
son kuvveti de sllrllp göttlrl~ 
do. Stvut.opol ve cllğer lfllllrl9U 
tarihin hic;blr ctevılnde o d~ 
dehfei;ll bir panik gönneıni~ 
F.rkek, kadın, çoluk, çocuk, .._..... 
ve stva 145.000 kl,ı 129 ~ 
ean attılar; biD<1Jrme ilini gena-__:j 
:Kutiyepof l<bre etti, Bu !~ 
clııJıa ımnrıı. ve 1930 da ı......

gübe ıründilz ortadan kayboJcJllJ 
ne oldueu billnemecll. 

O 7aman :lstanbulda balOJlJllGI 
olanlar memleketimize kokaylll •• 
eroyin gibi belilan tanıtan (h9d'" 
:iO ! ) lan taınrlar. 

Kadircan KAF !:!.._, 

HAien Mtıcıl&r, late t.fkll&tl tara. 
fmdan tertip editml§ olan tıyatıarıa 
satıp. devam etmektedirler, Bu flyalı 
1ar her yerde lıa§ka bafkadn'. İdare 
mab: plyaaya ÇJkmca bir yerde ft • 
yat ayni olacaktır. Ba ııyatm ne ola.
bUecel'lnl tetlllk etmeır.teyis. Şimdi
den IAze muayyen bir 1'&k&m '9'llNIDL 

~cettm. Yalnız ıuna ll!JyUJeblllrtm 
ki bblm flyatıa.rmm. u wya P, 
ta.kat her bal.de bogtbilr11 tıyatiarm 

duD8Dda olacaktır. 

p çabşıyonız ve mümkün olan ted. fasulye ve nohut 1 O, bakla 12 kilodur. Arük sıra .cll~l~rln ağna. takrl-
mesma gehnı'}tfr Ancak Fatma- Haziran ayı içinde üç milyon lira • 

birleri zamanmda alıyoruz. Manı· faturacılar yenı' b·ır · · · · · · ' Bir adam aaneııal 
lldlrdl 

Votka mııu&tı yeniden .....-.. 

Bası JDAddeleri harlçt.a ptlremıe -
dltiJ:njs k;tn bir ınllddettenbeırt Totlm 

w ftl':DWt lm.AlAtmın: durm1lfbl. Ban 
lan 1mllananlar, aramata bllfladılar. 
Hariçten getiremediğimiz maddelerin 
yerm.. dabtlde buhınüüeceklerln ika.-

. melli çareleriDl arqtırdık. Bu arat • 
tınnal&r bbe ma.bet neticeler verdi. 
Bunun l1mnne votka lmAlt.tI tekrar 
b&§laml§ va plyaaya çılamftır, YL 
kmd& 'V't!rma.t tmAl&tr da b91J1&,a -
cakbr. 

~m .... 

Muayyen yerlerde ~ mamtuA
tmı at.makta olan bflyfler, kendllert.. 
ne 'be7i:re naml,S. wrllen ıiArtann 
azltlmd&n pııı:t.yet etttlel'. BOJ7cınu -
JNB kf mtQn ve ic;kl nevilerlmlzln 
sabı§ ttyatıan iki lrumndaD terekküp 
etmektedir. Biri mnn mtldat• '9'1111'11 
el, dlfer1 de tartte tıyatrdlr. Be,.ıye_ 
ıer bu tarife fiyatı tısıerlndeıı Te1'll -
mektedlr. Kamm, mmı mQdata.a laıi.. 
mmdlm beyı,. nrınemektedlr. 

Bayfler ba ftl'l17l dntet umma 
mııatehllkten taıı.11 ~. bana 
mukabil blr 1lıcNt mteyeoelderdtr. Oıı 
larm bedava yapaceld•n bu hizmet. 
mnn mOdafaamıs için ehemmiyetli 
bir ya.rdmı oıu,_.. Tarife fiyatı UM. 
rinden ftrllen beJ'lye mlltctarma ge • 
lince, zamdan rnelki va.ztyet ile fl.. 
yatlara yapılan umdan llODrakl va.. 
zlyeU ...ıı .mette teUd1t ettirdim. 
Bu tetkikat, amdan .-.ıra b&yllerin 
eline daha fazla para ~ netice. 
ııi.ıU wrdt. 
.. ,. IOba lra'tııal ettliimls nia. 

l>et19P tlfttnde ytbrde 11,B dan ylJsde 
~ ya, mGılklrat nnDerinde de yibde 

Bazı b&kkallann m\latehllke at • 11m diıJ etlennm ıyı olmMr bek. Irk ithalôt malının tevı:ii için muamele 
mak için endilerine verilen blra.lan birlik kurdular lenmektedir. Fa.tına evde öylıe yapılmaktadır. Bu malların mühim bir 
yG)mek tlyatıarıa lokanta ve gazino- M'.anı.taturacılar d& ar&larmda yeni ~la ~la. l~ görmektedir, ki bli- kısmını manifatura eıyası ve yünlü 
ıara ~ tt1klerin1 ve lhUkAr yap _ bir birlik kurm\Jflardir. Bu birlik tün komtUlar dl~I hanımmm bu menıucat te~kil etmektedir. 
tdrl vr:l'J'eDdik Bildiğiniz gibi bu mUessialeri faaliyete geçmek için vl· ltivnPtı;isine gıpta etmektedirl<'r. Diğer taraftan Ticaret Vekôletinin 

armx baUlııı'nllzUıı ancak bay_ tA.yete müracaat etmişlerdir. ~ler böylece yolnna ginnit - tasdik ettiği bir liste esas tutularak :O ~e::e.ıne yeter mlkdarda 1d. Balıkçıların kurduğu birlik Vek11 • ken, birdenbire bilyti'c bir akıtlllk vilôyetlere ithalôt ejyası tevzilne ya-
rak edilmit oımaaı, blra imAlA.tnn.ızm ter Heyetince tasdik ohmmuıtur. :robm etmıı ve dişçi ile karısı §ld· , kında baılanacaktır. 

ıreoezı yıla nlabet.le yarıya. kadar JJJo
meaine sebeb oldu. ~rdtlğ1lnllz bu 
vak&lar, ihtıya.çl&rm tam karşılanma 
JIUI oımaamdan Deri gelmektedir. Bu 
DU yapanlar baklanda takibat yap.. 

tmnaktayız. 
AldığUIUZ yenl bir karar d& bu ta. 

ldıb&tmım kolayla§tıracaktır. tstan -
bal, tıanir, Ank&rada gaıtno ve ıo. 
kaDta1ar& blrayı fıçı ne, bakltall&r& 
da fife ile ııatacağız. Mantar sıkın· 
tlSI böyle bir tedbir almamıza sebeb 
ollı\Akla beraber mtımaan m.amleket. 
lei'de bu iti da.im& böyıe yapılmakta.
dır. FJÇl içindeki blranm taam lUba
riyle daha le:a.etll olması bizde de 
hallaauzı buna kolayca alıfbraea1t -
tır. Şimdi bu kara.mı tattılldııe ça_ 
bpı&kt&yıs.., 

Kencllllği.nden hiçbir sey i(.,'8.t et • 
nıemeğe ve hakikate hayal mahsu
lü .-yler kat.ıpı:rmameya karar 
verdiğim ~ bu "İngfliz moam • 
ma.,, mı belki biraz donuk. biraz 
miip~ bulacaklardır. Bununla 
be.raller ne 1ngUtde kadar 8Jk sık zi,..... ettljlm memleket vardı, 
ne de Fransa. tngiliz mllm.sebet
leri kadar iizerinde daimi sul'ette 
meşgul ohmya de~r bir mesele 
biltyonmı. 

Hem şöyle bll"M dtı,Unllnce, öy. 
le sanıyoroın ki donuk ve müphem. 
RattA adsız kalmak bugilnkU "İn
giliz muamma8ı,, nm biraz da ken
eli büDyesi icabıdır. l!{.e kalemi
min ueODa geliveren kelimeleri 

F 
__ ı_ 1:-1-: J-X.:1 gördtlnllz, ona ne "Çemberla.yn", 
...., IJI"'• _,. .... • Cif" ne .. B&ldvln" ne de bana benzCl' 

ambalajları dülilclemifler blr isim ve~· Hiç şUphe 
Fatiıh kaıaaıa ait elk1 ekmek yok ld bb- ''8 .inci Edvar ~~-

. dilirken bir nahl eı,, yumak da bbil olabılirdı. Fa-
tişlen teslim e ye_ kat yalna: bttyttk ııiysset me~le
nin bir kıaım fişlerini farelerin ye. 1erinln 61'.erlnd dannak istiyor. 
dili gibi bir iddl~ ilerJ ~dllll- eak böyle bir ~ pek ehemmiyet 
nn yazmıştık. Dün Fatih . ayma- 6lz kalabirtr Vf'! biznt pek vazıh 
kamlığından şu Iubı aJ~ · ohnty1U1 bazı tan \'akslara inhisar 

"Nılbiye merkezlndekı ~kmek. edeblftrdl_. Bu meseleye "Faşimıl 
'karne fişleri, yazıldığı veçhile, fa. kim kurtardır sualinin cevabını 
reler tarafınıdan yenibnlş de~Jl<Jf.r. ara,tmrken h:n:ı.s edeceğiz. 
Fişler ,iade olunurken, fışlerın 

paket edUc:HAl anbalaj kAğıtlannın 
kenarlanndı didUdemeler göriil • 
mOştür. Fareler tarafından yaınJan 
bu didiklemelerin ise ff.4lere kadar 

Evet, İngiliz mua.mmaın, ıu 1ı1on 
yimıl yıl içinde, bünyesi ltlbarly. 
le kol1etiif ve dağmık bir muam
ma ohnuştnr. Bu da. ne onun öne. 

AV~UPA NIN ~iiWiıiıiıüiıiıiiıiiıii!j 
ı•mımııuırnııııunıııııım M UAMMAXJ -·---·-·-·--·-
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LUTFI AY. 

kendisini tetkik etmekten vareste 
kılar. 

:n Fı:ansız veya A\TOpalı 

7.1mamdarlara, lngllir.Jer üzerinde
ki tecrilbclorfni llOrmak f11"8&tıD1 
hulduğum ~ hepsi de bana: 

- Evet, c1oğradur, dediler. Hiç 
bir zaman muayyen bir ~sla. işi
mizi göreblleceğimi7.e kani ola. 
ma.<lık. "Y:ud ~!'il karakterini, 
nılzacını, arzusunu aynca hesaba 
katmak lcabedcn birisiyle,,. Kar· 
§UllIZda. tenakuzlariyle. dahili mtiş. 
külleriyle yalnız İngiltereyi bulu
ycrclak.. İngiliz l'emiyetinin, İngi
liz efkinnm, ~u \'eya bu adamın 
diPiyle konuıJ3.11, bir parçasmı; u. 
mumi olsun, hususi olsun, hat.ti 
ı·esmi \"eya. gizli. yalnız tngillz 
kunıllarmı .. , 

Bunda, hic: sUphestz. t:arihi tesa
düfün de bir payı var. lngllt.ere 
ta:rihlnin diğer de\'lrlerine kendi 
damgalarmı \'1lnntt' olan kavVetli 
ftahsfyetler bu ele' inle yetişeme
m~. yahut da baska. sahalard'l 

selmiş)erdir. Muasır İngiliz siya. 
&et llıemiode, ilim ve edebiyat a
lanında git gide ~ğalan büyük 
simalarm bir eşi göderilebllir mi"! 
Diğer tanıtan kuvvetli ve aydm 
ı;ahsiyetler siyaset &Jemlncle ken
dilerine bir yol a(1lll)'& kalkıştılar 
mı er geç umulmadık manialarla 
ka~ıla§lyor ve yslerlni "umumi 
v.e dıı.ğnırk" lngilterenln ela.ha ha. 
kiki - yani yerleri daha kolayl'a 
doldurulabilen - mümessillerine 
terkctmek zorunda kalıyorlar. Mr. 
t."denin v.ızlyetl aynen böyle o}. 
mu"tur. Sonra Rarold Ni<'holson 
gibi Frıuısa ı,ıerlni kavramıya o 
ka<lar k:ıbiliyctll. o k.'\dar zeki bir 
odamın nasıl olup ela en yük!llek 
vazifelerde lrullanılmsclığnıa h4'r 
zarrıan haYt"et .etm'Şlmdlr. Mr. Çör 
dl bile kumanda mevkflne ~~lrll
rnesl ic;ln Fr.uısa muharebesjnin 
bybedllmeslnl beklemel<' m&clMır 
oldu. İngiliz siyasetinin böytik a.
cJamlara kaqı bdlediği ba nefrc. 
tin İngilt.ereye oldoio kadar Fran 

lzmirde, Eırefpaıada feci bir ~ 
yet iflenmiı, Hatay caddesinde ofO atıl 
ran Hasan adında birisi, 60 yaşınd Of 
annesi Raziyeyi kuyuya atarak öld 
müştür. 

ya çok pa.lıa.l.ıya mal oldujuııb 
hiç §ilphe yoktur. 

**• 
Bir defa "İngiliz mnammaeı,, .. 

le, birdenbire, buran bunma a.ı
nccek kadar yıUandaıı, kar§lıafl' 
gibi olduğumu hatırhyoram. O .,.. 
DIO.Jl uğra.dığan şaşkınlık bili el'" 
lımdadır. Bu, 1981 ytlmda. DO
ğud:ı. 'e Y a.Jmıı;:nkta seyahat etti• 
ğlm ıırralarda olnluı,tu • 

Seyahat.ime Mısırdan ~Jamıf, 
Sünyş karus.lmm J<"'raılsız ldaree:İ" 
terine, uzunca triiren bir ziyarotU 
Lulunmuştum. Vatandaşlarım, ba
tla Jşletme işlerinin bütün hususi
yetlerini yerinde göstermişler, to
gifü:len:len bahsederek onlar bak· 
kında çok hoş ~yler anlatmışlaJ'" 
<h. Biran kendimi tutam:ıdmı: 

- Peki nma, dedim; şirket eet: 
nıayeslnde bu lm<lar ~k hlsselctl 
olduğu, he\e Mısırın siya.si kontro
lün\i dalma. ellerinlle tottuklarl 
halde nasıl oJmuş da kanalm ull:• 
nik idare<Jlnl ötedenberl Ftus$la
rm ellerine bualmııılarf Siz ball1l 
tabii buluyorsunuz, çünkü bu ~.
riyete ah~ınrt!lmız. Fakat cıtt,1111"" 
nliz bir kere. denb.yollarma hi.kİJJl 
olioağı her ,eyin Ustnnde tutall 
'Mr mmet için bu kanal ne elemek· 
fil'? İ!ltdeydinlz kanalın altmı ilf
tline getiremez nıiydlnlz ! 

- Ta.bı1 •• fat.at bize itimat ecfl .. 
yorlar. 
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ıtuwm 
Aceba 

Uslanırlar mı 1 
NE kadar sulu, ne lcadar arsız, ne kadar yüzsüz ve yılııılc ıeyler. 

Bir kere musallat otdular mı, sülük gibi yapıııyoriar. Suratları
na tükürseler, -eskilerin dedikleri gibi-- "yağmur yağıyor!" 'diyr 
cekler. Herifci oğulları o kadar wrdum duymaz, o kadar piıklnl 

Kimlerden bahsediyorum? Anlıyamadınız mı canım! Bunda bi
linmiyecek, anlamıyacak ne var? Hani önlerine çıkan her kadına, so
kakta, vapurdtt, kırda, tramvayda rClltfadıklan her genç kıza ı6z atan 
gülen, göz süz.enlerden bahsediyoruın. 

Bunların bazıları, -hele o boi:.ıtil denilen cahil zübbeler- yaf
nız söz atmakla, yılıımakla, galiz,•müstehcen sözler söylemekle kalmı
yorlar, dütdtlın önlerinde durup vitrinleri seyreden kadınların, kızların 
yanlarına sokıllarak, -ellerini tutuyorlar, şuralarını buralarını avuçluyoı· 
lor, karııdan hızla gelip göğüsliyenler de sayısız. 

Böyle hayasızlar, bir kadınoff&f atmayı veyahut eıle tecavüzde 
bulunmayı kendilerince.,.,ef (!~sayan tufeyliler, eskiden de vardı. 
BUnlar da pazarda, çarJıda, Kôğıthane piyasafarında, bonmarşede 
kadınlara, kızlara saldırırlar, çimdiği basariar, omuz vururlar, ötelerini 
berilerini .. !erlerdi. 

Bunun içindir ki, kadınlar ICızlar, öteberi almak için sokağa, çar
ııya çıkacakları zaman, araba ile çıkarlqrdı. Tabit vaziyetleri iyi 
olanlar. Araba ile çıkamaslar bile, yanlarına dadılarını, bacı kol-
faları alırlardı. Kızlara muhakkak anneleri, teyzeleri refakat ederlerdi. 

Bunlar, Uıf atanlar oluraa, dadı kalfa ökçeli ayakkabısını çıkarır, 
mütecavizin kafasına yerleıtirirdi. Hele siyahi bacı kalfalar bu gibi 
rezBlere J•msiyelerle hücum ederler, kafa, göz demez patlatırlardı. 

Yalnız boıına giden kadınlara sald1ranlorın cezaltnı do halk 
mr; kulağından tutarak adamakıUı döverlerdi. • 

Şimdi o siyahi bacıları nerede bulalım da kızlarımızın, kadınla
rın yanana muhafız verelim? •• Bir kadının tasalluta uğramasını haz
medemiyen insanlar da kalmadı. Bugünküler, böyle bir vakaya ıahit 
olsalar, "neme ıazım! .. deyip kofalorınt ceviriyorlar. 

Fikrirace, bu namus, haysiyet ve ıeref dGımanlannı en ağır er 
zalara çarptırmalı. Bunlar hakkında kanunun tayin ettiği cezalar 
bence pek hafiftir. Birnde kwvet oha, rastgele her kadının arkasına 
takılıp lôf atanlan, işaret calıaniarı, elle ·taarruzda bulunanlan bir 
ameliyata tôbi Mardım. 

Sabahtan akıoma, akıorndan gece yarılanna kadar lıadmlann, 
gene kızların arfcasında doloJıp, yapmadıkJan rezalet, alılôksızlık 
kalmıyan kort zübbelerle, iısiz. gücsiJzf bob'ltllleri ameliyat masalarına 
yahnp hadtm etmiyor. Bağermalatına, cağırmalanna, feryatlarına 
kulak asmadan ... 

Umumi ahlôlnn ınuhofaaosı balmwından bu cezrf tedbire bQI 
vumaak lôzundır. Bu suretle, hem kadınlar, bu rezil mahlukların tasat
hltundan kurtulmuı olurlar. hem de kendlleri ••• 

8ö)'le birkaç antel;,at yapdrna, bu herifler ustanır mı dersiniz? ,,,. . 
Hangi bir huylu huyundan geçer lruaf ediniz, 
Dersi ahlôlc ile irı1an mı olur hd trynet? 

LAEDRi 

!SC2!± 

T ARIH KIRPINTILARI: 1 ~,.,~,.."Bitin • 1792 Taaaa ve 
Bekir odaları 

~ KARA BORSA (Oaaetemldll Mrt• _,.,...... 

befhll JU1Ddald tarUı oaoeueds' ... 
Uyerek rO•clereeell olnl~ 
tt<'8ı1 ınalll7eU ..... OUIUJU sOçP " 
!Anlan ...,.... aep'.OluaUo) 

~:"" ... ""w""••""'""'"'"""""'°'""""""'*'""'*""" ile mücadele halindedir 
Hir.ri 1207 1'702) yıhnda. idi, 

Mısırd:ın bmlre omdan da tstan. ' . bula ti.un goldi; kısa bir zaman ı-

«:lnde mtithi' bir afet halini aldı. 
Hükiımet tarafından tstaolnıl ka. 
pılanna gizli memurlar tayin edi
lere!le kapıtard:tn Şehir dıııımdaki 
me7.arbklara gömlilen ölüler say
dırıldı, tehir içindeki cami, mP.Scit 
,.e türbelerin civsnndakl mezarlık • 
tara gömlllenlerden maada, 11ehir
den dıunya ~mle 200 cenaze 
rıkıyordu! Galata, Vı&tidar ve Bo
i;azif;lnda ölenlerle bu rakam 3000 
1 buluyordo. 

padf',ı.a.m emri iJe, minarelerde, 
yatın namumdan sonra, yül,sek 
sesle haste.hkl:ua k:ırşı olan "ih
kaf 'süresi okunnınğa basladı. 
Bu 'tedbir ise, İstanbul hali.mı bir 
kat dalta d2bŞete (ll\c;ürdiı. 

Derkrn Ra.ın:ız:ın gelıll. Bayram 
oldn. JYalk bayramlaJmtıı münase
betiyle blrbhiyle (laoa fazla te
mM edince hasfalrk da sirayet 
(emberini ~enl;;lefti, Valnrz fııtan-

1 

balda ölenler günde 3000 1, etra
flylf' bf'raber 5000 i huldu. 

0

Nlhl\yet ulema toplandı. •'Rn il-

i 
ff'tln !tCbebi ha.Th:m fl!tk ve fl\roru
dnr',. dediler. Uy~n11a7. kimı.ele 
rin toplandıtr bPklr odalannm 
:vıkılmasma karar verdiler. Bu 1~ 
de Ba.b(Pkaınsmdon baslanch. c,mn
kU o samanlar, manav. tellal, san
dalM, ksyıl.(ı vrıı alr uygunııo7. 
~rlann en kalabalık olarak bu. 
lr·.uloldau, r.tu .-:mklan !ilen•t n .. h. 
(ebpnr ,.~ ('jçarr frll. Rel-:. hrr 
türltt rezaletin ve Şenaatin göz ö
n\hldf! yapıldığı bir ııııokak vardı ki, 
batakllane gı"bl bir yerdi, adı "Me 
lek girmez sokağı,, idi. Melek glr. 
mez 11okağmd:ı'ki bf.klr oclalan ile 
88hildekl lmyrkh~rln Ustiinde
ki odalar bir gtin ic:lnde yıkılıp 
k.-.Jdmldı. Ha.nla.r,laki kaıdr oda
lan da bo'3-lttınp mtihürlen<ll. 
Kaptan rtasa da flalatada \'C Ka. 
sımpaııadald "Kalyoncu ve J\ala
fat~ eravlline yuva olan yerleri .. 
yıktırdı. Da odalann ~oı{mıda, ha.OJ 
tabktan fürtii~tc kınhı• kalmış ii
lüler, c;olok rom'lı: ve bf~ok fahl. 
~ eesetleri bal11ndu. :Manzara iğ -
l't'DÇ bir flk'İa hli. İ4anbalun her 
tarafına t~il edilen ciddi ve 11e-

ALMANYADA 
Muhtekirlere ölüm 

cezası verilir 

F..vlenme te/ıılilleriı . _..-.J 

• 21 yqmda. n.e mesunu. -
bir llmede 80 Ura IDUofl& çalıpllo 
kullanmıyan, baba.amdan oldukG& 111t 
yük bir aervete sahip bir genç; Jctlll 
di.slnl Uare edebilecek 17·25 ~ 
da, kız veya dul bir bayanla _.,.... • 
mek istemektedir. (BGmQ 11) ~ 
ne mUracaat _ <'°8 

'(Baıtaraf r dünkü &a11ıda) Bu ıiddet maht.eldıi dlitlndU- Miitelenilı: _ _,.,. 
fngllterede tahdidata tibi tu- rtir ve öteldleri korkutur. Korku * Kiralık ev aranıyor: A;ytİI• 

tabnıyap l\iks eşya araımıda 11ba- bir mecburiyet deiwrar. Banun ile Çarpk&pr arumd& tram..aıa .
na, siiğtün, ,.aymbalrğı, ve viski bazı garip neticeleri de görUJınek. ' 200 metre meutede J..I od8JJ Mı" ,_. 
de vardır. tngllerede bu çeflt tedir. ve elekt:rill b&VI bir .., aramı::,.. 
muhtekirler a1eyh1ne kf\fi derece- Alman gazetelerinin J'Mfhtma dır. lıl&tbHm,...,a Bay TunDa 
de tffibirlcr ahnmadığında.n ş~ii.- göre bir bakkaliye mağazıuımm caat • 
Yet edenler u."'Clır. Ba şikiyetçi- bir şu.besinde yumuşak >dizili 'bir Alılınnaı 
lerin ba<Jmd:\ Slr VHnm Je\1t müdür \'armış. Bu müdür mii,tert. ~ ,....... ,._.. ...... 
gettr. lngiJtere,le itidali ile tanın Jerine ba7.ar veslk881Z ~a \'erir-~ '' - .
mı!J bu bliyUk d~wlet :ıdamı bu nıe. 1 nıi11, fakat ihtikar yapm:mn". Sat melrtaplan *' ' • '" ılM (,,,_, 
t-e!r. hakkında su 5Ö7.1eri söyle • ttklarmı kanunun tesbft ettiği rıat lan bıutt) ..... ~ ....,. 
mı!'Jtir: Iıır içinde ııatannHJ. Yalnn tabH lıadar" .. , 11 dem_.. _,.,,,, 

"Böyle fopyekôn bir harpte e- bunu her miişerisine yapmaz, emin lan. ) 
,;mızın l(A"..ri.tılnde bu buhranr zen- oldniu adamlara 1atblk erlermi~. <B.L.K.C.) (8.T. Yalnıs). (H~) 
ı!in olmak i~ht bw \Mıta sayan Rlratl. sonrs öteki mti,teriler de <H. 4!50> <F. K.) <IJ. c. ıt> 
tlÜ'JlftBDlann ya..'8masma mil'iaad~ koku almıtlar. Fakat banlar hllkO· (LQttl) (Sevgi) (T. Şen) (Ş.t1~) 
tememefiyiz. Bunlar lmr.mna dizil- met., haber \'el't'Celr yerde mtıdtirt' <T.O.U WI) <H. ônal) <JI.~) 
miye Jiyıktırl:ar.,, · t<>hdit etmeyi daha. doğra baJ. (Ş.11'.l (N.N.) (B.T. 41) lNı).,it> 

Buna karşı ''erilen cevap da ili- muşlar. Bize de veımeaen ...ı CM. Unur) (Gün 40) (Yedd (JllJ 
dur: ihbar ederiz diye eMme.ğm .._ el) (E.L.) <Tekcan) (R..R.G) < 1JJ 

"Karaborıııanm alıcıları olmasay Lııtrrmışlar. (T.B.R.Z.) ('il:. Ural) (A.K.> <~ .... 
dı Kanborsa teessfüı e<leme1.lli.,, 7.avalb ne ya~m. Korkmuş, On- (Y. B.) (E.O,) •(Naciye DIDdal') c:.., 

Bu muhtekirler Sir Jeyitin <le~ fara da peki daniş. Fıtkat kendisi Şen> (H.B. 88) (Yardım) <'2. #1' 
dl~I gibi kursuna ılizilmeye layık- 1 de etJYa almak için vealkaya mah. (T.A.S.) E.N.S.) lB.T. YalnJS)'( 61, 
tırla.r. Fakat lngilt.erenin en pd- taç, Bu VMllaalart nereden bulsan? (GnteryUz) (Candan) '(B.T. Si) 
detli kanonu sayılan 10 mayıs ta- Bu yüzden zavallı adam sahtekar. (Rotldv) (A.T..A.) CSarlflll __.-
rlhH ihttkinn men'i kanunu muh. lık )'&IJmil. Fakat balunş ki itin Maliye meHmrian A~ 
t~kirl yalnız 14 sene hapse mah. !'onu gelec-..k gibi değil, 1'1en!Mlp le 
krım etmekte ve haksız kazandığı olduğu müesseseye bat vararak gönJerilebilece '3"' 
paraum üç misil JNL1"B oe'l.&SI al. ba1;1ka bir mües.'M!&Cye tahvilini Is- Ankaradan bildlJriklllfne 80 
ml\ldıa iktifa etmektedir • temiı,. Arzusu yerine Xethilmlt maHye teşkilAt kanununa eti•~ 

Maamafib muhtekirler tngllte • fakat JÖ)U'ef.İ kendisinden evvel bir madde ile .. :Maliye vet• cJ 
rede rahftt değildirler. Zira Bji Y<'nl !fllbesine gitmlı, sadık müt· yüksek tahsil gömıilş ve ~~ 
lıa\·u~ yetiıttlnnlyor, muhtekir ko- teriler! aı1ta.sandan aynimamrt. dil bilen maliye memurlanın ell• 
\'Bhyor. Nihay~t iş anl&lrlmş. Şimdi bu ve görgülerini arttrrmak fçln k ,-

999 durmadan işHyor. Zira is. 5abık namu.<ilu müdür bir Abnaa dilerine bir seneye kadar nıeııı.O cJ 
Hfl'..iler ne kadar kuma:ı ölurlana. hapfsh~nlle müebbed bapee yet vermeleri suretiyle yabl:,,. 
(!]sonlar topkwhklan esyayı kam- mahkiimdur • memleketlere gönderilebfllr. Bd,ıd f 
yonlara doh]uımaya merburdur- Bu sıkı tedbirler yüzünden Al- retle izin verilen memurlann t. 
Jar, Ve müıteri karaborsadan ._ manyada karahona küçük mlk. ve dönüş milddetleri en uzak ~ıfi 
lış \'eriş etm.eğe mecbur olsa bile yasta çalışıyor. Zaten Almanya ı. ter ic:in nihayet bir aydır. Al,.
memnun olmsdı~ için müsait bir ~in karaborsa tabiri de doğra ol- izini bir ay içinde kullan.dl• ,e-
fıraatta ihb&ra Jıuırdır. nıaz. Siy:a.lumtırak bofta demek meurlar, tekrar izin almala 111 

ibnndır. burdurlar. ~ 

UlllG J S~• ~.::.-s~~~. _ _ t KOÇOK HABERLER f 

A1maaJada Rugtin Almanyada yapılan .. ti- Dini ciyin 
kArlar aeaiı yalran IU cetlt ~· Babamıa Yoıwl Hriatidiain ••~ 

111JBTEKlBLltBE <l(.1'11 OEZ&- leHir. TerilnFli milftera"lerl an- nın 40 neı 11Unil olan 2Ul.142 ~J 
Si \ 'ER1L1R ~ında emniyet ettl~i bir kasap \'Ur .. " 10 ~ 

AlınanJıufa karaborsa işine ka . 
rıcıan tiiccar haY'\h ile oynadığtm 
bilir. Doktor Göbr ls grçen martın 
otuzunda D:ıs Rayh meemuasmcb. 
yazdığı İ>ir y:ı.zı fle bunu bir ()Cfa 
daha hatırlatnustır. Aynı ihtar 
o gün reıııml gazetf'Cle <ltı ~ıkmnıtır. 
Du lhtarlartla konulan prenıdpler 
1nnumi, kat'f \ 'e imirane bir lisan. 
la anlatılnu!'tır. 

sa hir bud mukabilı'nde bı·r pa-a gunu saat da Sişlideki me cif-
• ., fosis Rum kilisesinde yıpıJacllk 

kuına.c; veriyor. Kasap müsterileri nl ayine müteveffayı tanıya~ 
"Bir milyon radyo iflemi70r 

Tamir malftl!fDesinin ve limba
larm noksanlığı yüzünden İngil
terede bir milyon radyo lrull&· 
ntlmaz hale gelmiştir. Fabrika
lar a.rtıık ta.mir işini üzerine al
mryor, Piller ve lbatarya1ar ek
siktir I.antwUar bulunmaz bir 
,ey olmuştur. Çünkü kullanılabi· 
len bütiln malzeme ordu ihtiyaç
ları için sarfedilmektedir. Bir 
yıldanıberi hususi şahıSlar İ4;İn 
t&dfo ya.pılmcyor. Fa.brikaluda 
&,pi yanai küm.DJ 150.0001rad
)'dlaa mürekkep büyük bir stok 
...... Fakat flllJrik&lar ordu 
kiyac;Ian için ~ 
~makineleri aatrlabiUr binh&le 
pgıeıtinntk için vakit bolanııJıorlar. 

••• 
Uçan hnot .. lıis 

-.enetlenberi ~yortla 
.~ Nortrop aiatemindeki 

~UIZ tayyare ile şiddetle 
.....,,_. oknaktadır. 1940 yılı· 
pım maym •ymıda.nbeıri Kalifomi. 
t&ada-t.ecrübeleri yapılan bu tay
-ıelere "Uçan kanat,. adı veril-

htua htana tlimMlden izht-· 
...,...,.._ d•W- kaydı. Tam ... 
ıııJa anütar ~ağı .......ıa ayalı 
larma büyük ve yumatak bir r;ev 
ler delnmanea ttr1ırıerwk s~ndr. 
Sema bunu bir kı'pd' :ıannedel'ek 
lllliL Kapuua llltiae boylu boJ1111 
........ ., olan. eimıl yoklayıp da 
- bir in'Wl vtieada, ~• ge;.u 
lilıraabja ah;mea da bu ın-ı1.n vii. 
t!9danan kan içinde bir t'e9et oldı • 
P.a göriaee Marya llona katbl 
)Clll 'en Jmpmq gilll anddı. Bir 
dilöka kendinden ge(en kadiD 
vuiyetia vallametl ~unda ken 
cUneı gelince, ı,.11r1 ha~'atıncla ilk 
defa A.,._ yard..mmı latlyen hir 
h..... gödNial karanhk ~Ök) Ü • 

aible kaldırarak derin bir iman ,.e 
llqyetle göjdndc bir haç çl'kar • 
eh... 
a..- gelea ı.. f~ ne)dl 

1UUlti11.. Bu öliyii llur-~ bi 
...._ gtbalette kaftlıo!larda "ü 
1'11dmme9iıae 11ebep olaealdr. Ha·. 
... llllrJa J'ahatsrs ebm.k ide -
~ • ...- ..... pNllYa. 

iii"kııım••~)Aitt k .... n §1 

••• ıırzu• w ............... 

DU1tır. Fakat Uçan. kanat sanıl
dığı kadar yeni bir keşif değil
dir. 1934 de tayyareci yüma.şı 
Şarl Vovel lkuyr_µbuz bir tayya· 
re yapmıştı_ 1938 de İngiliz pilo
tu Menin bu tayyare ile 6850 
metrelik bir yöksekliğe çıkmış· 
tır. Ve bu suretle kuyruksu~ 
tayyare ile irtifa rekoru kınl
mış ol~. Amerikalılann yaptık
ları u~ kanatlar henıüız bu re
koru kırabilmiş değildir. Fran
uda bu ıçeşit lnıvnıbuz tayyare
ler hazırlanıyordu, fakat Fran· 
mz harbinin çabuk bitişi bu ta· 
l8NYUra m!nl oldu, 

*** 
Souyet wemilerinde kadın 

gemiciler 
• Sovyet Rusyada, kadın para • 

tiltçüler vardı. Şimdi de, nakliye 
emıilttinde. kadmlar, gemicilik 
etmiye b&tlam.Jflardır. Sırf .ka• 
dmlann id~ ~~} __ ~!r vapur 
vardır~~~a'dır, 

Bu __ mdan mu_ 

cıosuna' mı;::-ı ka
ne, ~ıyor t J& -

) 

•in tılraıdıiı tltrek ziya ile onun 
yizünil &örtiDce kiçiik dilini yut. 
mu" bir blllde Mnkl boğulduğunu 
lılsset ti.. ÖIU, bir genç kızdı!. Bir 
den güzleri öltiniin cebinden drpn 
uç ,·erm~ iki ~ Hrahkla bir on 
llrahğm müjdesini gördüğü za. 
man tltriyerıek gö~önde bir baç 
takardı. Ve da'•• fada dütüflme . 
eli: Ölü km kucakladığı gibi ku • 
un ... iadea l.ceri tlOktu.. limbMını 
~akmak için ölüyü toprak zenıine 
ya\'afÇa yatrnnıştı. KulibeniD ioi 
biraz ı;ıonnı san bir şıkla dolar • 
ken, kapıyı ftıltı sıkı kilitledi \'e ö
m kmn başaeana Reldi.. önce ce 
hindeki ı-ralan alarak koymana 
~ erle6tirdl. Bu ı,tea MllN öJtlyii 
ne yapatıağını ditlÜDilleğe ıı..t&dı. 
nu ölıi ni<'utlu olıloia q"bl liÜl r. 
:\ unuızdı., Fakat ölüyü ortad.at, 
k1lldmmun da lbımdı!, Belki lMuau 
oldllrea katil de kendisinden böy
le bir nrdma bekll'dlii icin ölü • 
nb oeeWae defin parasnu koyarak 
onan llapmr önllne hlralop !'&VUt 

•utta.. "" ililyll bittin 
bhblyle 1.ndald eakllr-
....... lnldnıli 
1'•1'1 n&..,.. __.. til"flte 

* lzmirclcn haber verildiitine 
göre, Lir müddet evvcJ., karısı Emi. 
neyi bo~ııp, cesedini hclü çukuruna 
alarak kaçan. Aziz adındaıld katil, 
niha~el annesi ,.e kard~leri) le 
birlıkle Hayreboluda ele geçirilmiş_ 
tir. Annesive kardeşlerinin de er. 
ıwıyelle al.ikaları oldu~ u sanılmaık• 
tadır. 

* Eminonu halkevi sosyal yardım 
komitesi kış mevsiminde kendi çev. 
resi etrafındaki fakirlere yapacai;lı 

yardım için geniş bir çalışma 

prosramı hazırlamaktadır. 

Fakirlere dağılılmak üzere Hl 
vagon mangal kömürii, SıımsımllMt' 
fasulye, nohut, mercimek, Adıtpd 
ıa.rınran patates getirtecektir. • 

Anlİftone temsilinin hasılatı sos. 
yal yardım şubesine tahsis edilmiş-
tir. 1f 

* Askeri memurlor hakkındaki 
k11nuna ı,u muvakkat mad<le eklen_ 
mekledir: "Subaylardan hukuk 
bıhsilini bitirerek adil hiikimliğ~ 
geçiriloenlerden halen ordud:ı mu • 
vanaf bulunanların nasıpları iki 
sene ilerilctilir. Bu nasıp dü:r.eJlli• 
rilmesinden iitürü maaş verilmez. 

Kimsenin harp iktisadı ııahasma 
gtr,.n herhıuagi bir maddeyi elin
de btılundumtt\ğa hakkı yoktur, 
Kimse şa'h<ıi nıenfaatl.eri iı;-in her
hangi b'r macldt-~i stok edemc'7.. 
Ba~ka bir rruulde ile trampa yapa
marı. Satan titccar sncludur, al:ın 
mitti.eri ~ludur. Şah~i menfaat. 
ler yolun<la ça.1rşmağa ran olan fş. 
ti suçludur • 

Ba luırardn.n ~onr:ı bir gttnı\ı, ö. 
litm cezattma çarpılan altı muhte . 
kir Ahnan kıuırborsacmda f'alısan
lan c:ok lirkiifmti':! olu ~erektir. 

ı\lmany:ula f'!ll 11f:ılc yolıııo7. hare. 
ket l~in f'C7.a çok ağırdır. En kti
c;ük bal.'lcal bile yaptığı ufaf'ık 
bir hllıekir'ıkts.n ötürü har. e ~
reeeğinl, ~x.r p.ua C<'Tl\~ı ödly& • 
ceilhi ve bilha.o;~ medeni ~a.küı · 
rmdan mehrum ltalftt'8 vmı bili-

arasında emniyet ettJğj bir tlitAin kneıle · · · d · (17Dr 
r.li~·e \'esikattız bil'kaç gram fazla se T_rını rıca e erıır. oıo" 
et \ 'ererek bir tek sigara alıyor. Sulı::ı1:::.~m::;!~biS oJld 
TiittincU inanabDdfli birahanede Nik? Hristid!.!,_.-; 
' ~lkasız bir ba"Clak bira lçehflmek - ııa 
lçjn patronun piposuna doldum • C1111al0Alu ı inci erkek orta okıl 
yor. Fakat f'kmek<·in·n, yuman. _ müdiirlüğünden: ol' 
<mm, te~fcrnrft böyle bir şey Okulumuzun açık bulunan ı& ' 
yapmağa 09!ereti yoktur. be.5 lira asli maaşlı katip ve h.-: 

.\!manya !hti"Airla müNdel.enln memurluğuna memurin kanuou011 

çar~ll'!i c;ok iyi hulmoıdur, Alman 4 üncü maddesinde yazılı vasın:;! 
gaııeteleri ihffklr malıkeme1erini ve şartları taşıyanlardan imtihJ 
biitun taf!i11itiyle ynmınkt:ıdıriar. memur alınacaktır. lsteklil~ 
işte Ahnanyada mulıtf'kiri ürkU- ı 29.6.1942 pazartesi gününe k ti 
ten sebepler bunlardır • dilekçe ve vesikalariyle birlikte 

(Sonu Yarın} kul mildürhiAüne başvurma!•~ 

•evlet Demiryolları ve Limanları İfletme 
Umum idaresi iJinları 

llubammen bedelt (35837.91) lira olan !98.199 K3 ı mubteUf k~ 
30.6M2 8&lr gUnU saat U5 te kapalı urf uaullle Ank&rada ldan ~ 
toplanan merkez 9 uncu komlıyonunca aatıl&cakt.ır. 

Bu işe girmek 1 tiyenlerin (naT,85) liralık muvakkat tem.inat Uıe _. 
nunun tayin etUtı veslkalan ve tekllfleriDi a,aı ıUn a&at 1 '9 kadar tA' 
&e<;en komisyon reisliğine vermeleri lAaımdır. 

Şartnameler hır lira mukabilinde Ankarada merka ve Ha~ 
Haydarpaşa vezneslnd n temin olunur. (6395) 

~ 

müddet feci bir haşyetle öliye .,.. - Beni haraya... e ıetirdi- 1 

kıp kaJdt.. fakat yavaı yaVLOJ a~b bdm .• 
baı;ına gelince onu\ öhnenıhı, yal- - Kimdir o bdlll!' .. .H 

• nıı yaralanmtt oldağı!ml anlamıeJ·. lleflia dirt bet aydır ilk ~.A 

-45. Yazan: RIZİBE MUlliDDIN 

tıı ı:edkmtıdi_ kızm usnn p&l'lak konq,ayorda. Bttma :rdlf O :;: 

ipe.k ~bi si)'&h saçlan, blee narin detll dubc ou ~ıtp lıir .,tfa •.., 
ve ~üzel vücuda gilderlai mıllla - mi§ti. 'l'eaiden heyalne ~..ti 
rmıtı. Korkup bll'Üti, yerinden zeki ile böttin lıqmdaa ı~:., 
kaJkarak miitfik bir wle yarnlr hatfl'lemab ~J'Wda.- ......... 

kimsen1n yanlunmı da istemiyeco
iinl bunak kafaslle talullr edebil . 
di. O halde ne yapıaooktı !' Polise 
mi ıidecektl'!I -Ob asla! Hayır! 
Hem bu işe kanşnuş olurdu.. ilan 
de gttıden inme lnsmetten mah • 
ıum olmak 'ardı... Yirmi Hra bu ı 
Ka~ senedir, beş lirayı ble bir an.
da ~örmekten mahnım olan goz • 
)erini öyle ktzrl bir hırs biıriımiış 
tti kJ ! •. 

·- l'inni lirayı koynunda ıt • 
nuştı artık ••• Fakat 6lü ne olaeak.
h'! Dİf&lz çenesi birbirine çar • 
parak: 

- Olilyll, dl'fm dilim keser, di 
Jim dilim gömeıim ! .1'edL ve hara
bede Gtıea gece k....- 1'oiuk '* 
tcahlıahayla ('evap vel'dt- Valat 
lay..,.eMI nftaJd lreAkla ekmek ......... ----.. ..... 

na ~eçti.. \e ilk önce hacaklann • k1lla. ı:okulda: ctt11dald çirkin yü&lti koukartd.
dan birini ~ NOeite l<amr \erdi., -- Yavrum s.n Jdmıdn! Seni bu. korlonuştn. •• Ona ~ bir ıey to'f 
fı.'kat bıçağın kesi.in t:ırafını kızın raya kim aetirdlf lemek ı.temedL. 
lüeaduna deidin'ir '1eğdimıeı bir Kız•n dudaktan kıpmbvor fakat Kadm ~krarl:utı: 
eliyle tattnp bacağın titri)Prck t.eSi odmu,orda. Tekrar toprak ze- - Klllldlr o bdm? 
hareket ettigıni h's >t( inc.c hoj\uk mine boylu bopnca uznıımııtı. - Bümiyoram! 
bir c:rğhk koparınak ölünün yam - lUarya bin zahmetle onu ~collanna - 8elı kimsia.. adin •editf .. 
na düşüp bııyılt'Jı... alarak kirli yatağına sürükleyip Bedia ıme dadaldanlu klf!ll • 

Evet, öltt harel<et etmişti!.. K '• yatırdı.. kınk de!ltiden bir pa~,. • dattı: 
<'Dknn baygın ~atıyordu •• yanmtlıı rayı ıs1atıp kanlarını !->l1cli. 'l"&ralı - Blhnlyonmt .. 
manmış olur öltinün kanla miHem kw.ın ı;öğıiü hafif hafif nefı,>s al _ Marya fa&:1a w ebnellJ ••• ;, 
ma başı ya\:af;('11. lnpırılanıyor<lo. maj:a başlanııştı. Limbayı eline a. kram ye bir ıllılı•el, yah'*"blr -
Biraz sonra rllerinl ve kollannı larak 'onan yüzüne 'e • :vanlanna zup o......_. •tUaae~ .. -~ 
oynatmağa: ba,ladı. Aradan~ da- • bakt.ı •• • kız c;ck ~özekli. •• Marya ı.e - etil'U'I ~il eoaa .,.......--
klkn ~naedfın yarı beline kadıar \İndi ••• Bu eğer iyi olıur ~ikana mimlrla old9iu ı.cı.r oau .,.-• 
doğrahnuş lmn pıhtılan aıurndan fevkalidt: işine yanyaeaktı!, 8-p. lumı ıı• ...... va rüat ~ 
gözlerini arahyar:ık etrafma bakı - t.-una otur.u-ak sonla: ie _ .... , ...... Bedia girlda 
nryordu. Bu ..-ela lrendine plell ·- Seni Mıaya kim getirdi Ju _ IW'nm •••ille w ........ 
aM1a1os da nn beline b .. ar chf. mn•.. il8t llıbce IMath -...-
......_ lllJle ıiqke .......... •van. .... tek ... idadi.. ..... at .. ""' ............ '* ~ • ... ...,.. llklnnl..,... UZ1IJl &is Wr -· manlüMI: ' . • \1PWv. (DINmt,.,. 
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H A B E R - "A~am 'Postam ""' 

12,38 şarkı ve tUrltUlcr 12, 
45 njana 13,00-13,30 Saz cserıerı ve 
şarkılar. ıs,oo Program 18,03 Fasıl 
heyeti 18,40 Hafif parçalıır Pl. 19,00 
Konuşma 19,15 .MUzlk 19,30 Haber-

ler 10,45 m.Aslk Türk mllzlği 20,15 
Radyo gaz!)teal 20,45 HlcnzkAr ma _ 
kamından .nrkılıır 21,00 Ziraat tak. 

vJml 21 ,10 temsil 22,00 Radyo aaıon 
orkestrası 22,iO Haberler 22,45-22, 
50 ya nnkl program ve kııpanı;ı. 

r 
18.6.042 MU.AMELESİ 

.Londra ı Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 180.70 
Cenevre 100 Frank 80.365 
Madrlt 100 Pezeta 12,80 
Stokbolm 100 l aveç kr. 81.16 

r.:SRA.l\I \ 'E TAH\'lLA'l 
Evvelld,Bug(1ıı 

lkrtunlyeli %5, 898 21.- 21.l50 
lkr. Ergani %5 938 28.10-.-

%7 1/2,933 '!.borcu Tr.l 24.85-.
% 71/2.9S3 T.borcu Tr. 2 28.20-.
% '11/2,983 T.borcu tr.8 23.80 -.-
51,·as • Erzurum l 19.90 -.
Sivas • Erzurum 2-7 19.90.19,93 
% 5, 93 He.z..tab. 27,;50 -.-
%7. 19fl D.Y. l 20, 
907, 1941 D . yolu 2 19.!50-.-
A.nadolu D. Y . Tth 3 152,715 -.-
Anadolu D. yolu %60 80.23 -.-
Anadolu D. yolu 12 52.- 52.25 
Anadolu D. Y. MUm. 52.--.-

Merl<cz txınknın 169.7G -.-
İş bankam nama 15.10 -.-
~ nkaaı bamlllne 13.- - .-
l;ı bAnka.sı MUeaaıa 160.---
lzmlr E.sna1' • .Ah:ıll B. 6.10 

lmar Bankası bt.sse 22.- -.-
Aslan çimento 12.80 -.-
Al!Uln çimento mOessta tl.!O 
Şark değtnncnlert 5.80.-.-
lttlhııt değirmen. 28.50 --
T. kömUr maden. ıs.---
% 6 T. bonolan 96.--
TUrk U. 'nyatro 69.l50. --
lst. Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrketllıayriye 2!i.--.-

ŞlrketUıayrtyc temettD !O.---
Rıhtnn tnb91U lf.30 --
lat. Su tab'till .25 -.-

lst, Su hlaee. G.- --
Tnrk borcu Tr. ı -.- 24.85 

Bor•a harici altın liyah 

Re§adiye 
Dllnktı Bugtllılttt 

88- S3.10 
KWc;c ıutm gnuııı 4.tiO 4.62 

5.6.942 tarihinde kapalı zarf usulile ihale edileceği ilan olunan 
idaremizin Paıabohçe yeni rakı fabrikası binasında yaptıracağı ta
dilôt İJinc taTip zuhur etmediğinden pazarlığa konmuJtur. 

- Muhammen bedeli "13.823.81" füa yüzde 7,5 muvakkat teminatı 

"1037" liradır. 

5 - isteklilerin pazaı1ık için tayin olunan gUn ve saatte 1artnamenin f. 
fıkrasında yazılı kanunt vesika ve yüzde 7,5 güvenme parasilo bir• 
tikte mezkur komisyona müracaattan. (6678) 

1 

Deniz Gedikli Erb & ortaokulu müdürlüğünden: 

1 - Bu yıl doğrudan doğruya donanmaya sevkedilmek üzere orta ok\JI 
mezunlarından talebe kayıt dil cektir. 

- lstanbul ve civarından mOracoat edecekler lstanbul Deniz Komutan
lığına, Mersin ve dvanndan müracaat edecekler de Mersindeki 

okul müdürlüğüne. 
- lstonbul ve Mersin mıntakası haricinde bu1unanların bulunduktan 

askerlik ıub lerin dilekce ile bildirecekler ve bu dilekçenln bir 
nüshasını da lstanbuf O nlz Komutanlığına veya Mersindeki okula 

göndereceklerdir. 
Kayıtlar 1.6.942 tarihinden 30.9.942 tarihine kadar devam ede

cektir. (6576) 

İ.lrtanbul : 

Devlet Demiryolları 9. lıletme Müdürlü{.ründen: 
Hruen lstanbuı ne Uzunköprü arnsmdn mUtekabUen i§lemekte olan 5/ 6 

\ ' O 7/8 No. lu yolcu katarlannın seferleri Edirne ve SvllengrBdıı kadar 
temdit edllml§tır. llk tren lstanbuldan 17.6.942 Çarşamba ve E dlrnedcn 
18.G.9~2 Pcrgcmbc g UnU hareket odeccktlr. Bu trenlerin t.ari!clerl a ::ığtda 

&.Lym halka 11A.n olunur, (6WO, 

8 N o. lu katar 
tataııbuı K: s.sıs 

Edirne V: 18.05 

7 ?\o. kat.ar 
Edlme K: S.00 
İBtlUlbul V : 17.50 

6 No. Ju kat.ar 
latanbul K: 21.00 
Edirne V: 7.50 

K : 7.58 
Svllcngrad V: 0.03 
G N o. lo katar 
Svilcngnıd K : 16,45 
Edirne V: 17.M 

K: 18.1~ 
latanbul V: 6.60 

Ankara Jandarma Satınalma Komi yonundan: 
Tahminen beher çlfU (65) kurugtan on be§ bın ı(l5000) çift yUn Jd.L 

ver. kapalı za.-na nUmune ve aartmımesinc g!Srtı satm almacakt.ır, Mııbam 
men bedeli 8250 Uro olup muvakkat tmntnatı (1031) Ura (~) kunı,tur. 

Şı:a-tnamesl bcrgUn Anka.rada jandarma genel komutanlıkta sntma lma o. 
da!'..mda ve İstanbul Ta.kalmdo jıuıdarma satuuılmıı. bina.BmCla görUlebUlr. 
Şartnameler Aıfüara ve 1atanbul satmalma komlayonlarmda parasız veri· 
ıır. lhalcsl 20.6.942 cumo.rtes! gtınU .saat on birde yapılacaktır, lsteklller 
ke.nuns uygun vesika ve tcml4ULUnnnı muhtm kapalı urt tekli! mektup. 
lanm ckslltme vaktinden bir saat evveline kadar komisyona. makbuz k ar . 
§ılığında vcrmelcrL (8939.GOM) 

Nafıa ve aletinden : 
EKSiLTMEYE KONULAN iŞ: 

- Su lılcri on birinci ıube müdürf(iğü mıntakası dahtltnde SiTiflı:e ova
sının sulanması için G5ksu nehrt üzerinde yaptınlacak regülôtör 
sifon ve muhtelif sınai lmalôt inıaatı ve kanal iıleri muhammen lce
ıif bedeli vahidi fiyat esası Oıerinden (l .305.6331 lira (87) lcuruıtur. 

2 - Eksiltme 17.7.942 tarihine rastlayan cuma günü saat (15) de An· 
karada Su lıleri Reidiği binası itinde toplanan Su Eksiltme Kornb
yonu odasında kop• zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksi1tme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık İJleri 
genel ~artnamesi, umumi su hicri fenni §artnamesne hususi ve fenni 
ıartnamcleri ve proleleri (50) lira mukabmnde Su işleri Reisliğinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin (52919) lira (021 kuru~ 
muvakkat teminat vermesi Ye eksiltm nin yapılacağı günden en ca: 
üç gün evvel ellerinde butunan vesikalarla birlikte bir dilelcç a 
Nafıa Vekôletine müracaat ederek bu lıe mahsus olmak Oı re W!" 

sika olmaları ve bu vesikayı ibraz tmeleri ıorttır. ; 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmryanlor btltmeye 
edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplannı ikind madded yazılı saatten bir toat 
evveline kadar Su isleri Retsliğlne makbuz mukabilinde vennotcri 
lôzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6526--4312) 

. Ankara Jandarma Snbnalma Komisyonundan: 
Tahm!nen beher adedi (100) kunı~ '(4700) adet yem torbMI nıı. 

mtmc ve p :-tnamcslne göre kapalı zarflo. satın nlmacalrt.Ir. 

Muhammen bedeli ( 8930) ıtrn olup ilk temlnab 6ô9 llnt '1~ kuru§tur. 
NUnıunesı hergUıı .Ankru'ada :J. genel K. J. mtmn.ı.ma kom!Syonunda ganl. 
JO• Şartnamesi Ankara vo htanbul satmaımn. komlsyonlanndn.n panı.mz 
VCJ'illr, :thıılat Anknro J, Genel komutnnlık blıınBmdB :J. satmalma kom!ır. 
~tı odaamda 22.G.042 pazartcsı gOnU saat 15 to yaptlncaktır. 

latcklllerln kanuna uygun vesika tcmınııuarmr mubtcvı kap3JI t ek?lf 
mcktuplamıı ck.6lltme vakUndcıı bir ııııat evveline kadar komisyona m k. 
btJ2' mukabilinde vermeleri. (894.f.60t)S) 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 13-6 - 942 v 
A K TiF PASiE --Ura--

'72.60G.21S 

• • 
• 

• • 

Altm ve döviz OZCrlne avnn.a 
1'ahvil9.t Qzerlne BVM!I . ·• { 
aazı.ııeye kuıs vadeli a vnna • 
B.azlneyc a850 No. lu kanuna gOro 
çılan aıtm kar üıklı avnna • • 

m95Cdıırlaı • - - • • 

ubıdü •• 

ı J 

Ura 

10%.1%6.446,84 
8.1'79.48B,50 

228.26'7,0S 110.584.197,87 

405.4-'%,!2 4~.te,22 

86.291.001.--.-
GŞ,'748.!U,ıli 102.039.u%.4 7 

' 168. '7«8.6GS,-

j 

~ 
2S. '790.%%0.- lM.9!>8.848,-

8SU86.G50,88 331.586.650,88 

45.192.%61,95 

10.42'1.6%8,0fl 55.819.889,99 

- 1.1%1,22. 
'7.808.'72S,45 

-,-
250.000.000,- 25'1.811.&14,61 

4.500.000,-
lS.168.lroZ,48 

l!ekO.o ı.oıo.6U.11B,03 

~:re: 

bıtıyat Akceslı 
AdS n fevkalMe 4. 

HU8Us! 

Todavtlldekt ~~otlar: 
Denıbto edlleı:ı evnıkı ııa1tc117e • • 
KaııUDUD 6-8 iııCI maddclcrtnc 
terllkan Baz1no ıaratmdıuı vaki 
~t • • 
Ocrubt.e edlleD enakı nakdl)'e 

tı&k1)'eB1 • • 
Ko.rvılJ.ğı tamameıı altm olarak 

UAveteıı teaavW vazedlleıı • • 
Reeskont mukablll naveten tecJa. 

ı. . 

vülc vaı:edilen • • L 
Hazine)'() yapılo.L aıtm karplıkJ:J """ 
an.na mukabili 8902 No. b kanun 
muctbine Ul.Yeteıı tedavQlcı va
zedilen • • 

lılEVDUATı 

Türk Lı1ruı <!" • • 
AJtm: San Kilogram 811.m 

9,412.J.M, 78 
G.000.000,-

2S. '700.2%0,-

288.600.000,-

Hıl.600.000r-

116.756,1119,Sl 
ı.ıst.ıG4,o: 

8850 No. bı Kanuna gGre bıWDQ. -----
açılan &ftD& mu.ıw:tıW tcvdJ ola. 
nan o.Jt.ııııar ı 
Safi Kllognm 

~ Taahh1ldatı: 

Altmo ta.bVW kabU dövizler 
Dlğe.r d0vl%ler ve a.ıace.ıw 
ring baldyeleri 

Mulatelü 

.. 

M.Ml.DSO 

• • 
ld1I. 

• • 
• • 
~ 

'78.W.16'7 ,{){' 

-.-
%6.85'1.Si0,41 

ııs.000.000.-

lli,412,185,'18 

llG.~ 

78.W.161,00 

ı.oıo.ı;u.us,o 

- .... ._,&-·" • . ~~ . ~ ... \ - ~··. ..-..:ıı&....._ ....... .... . 
~ . . . .. .. ~ .. - . . ··~ ~··;--......,. ... . ~ .. ~ . ,~~ .. · 



13 atın girdiği bu koşunun favorisi Fikret 
Atlı ve Halim Sait ekürisidir Yazan:A.ATÇI 

Fakat avdsayder olarak Alişahla Karabiberi unutmamak lazımdır 
l - Karannlin sahadııo Q(!'ı<İlmesi dolayısiyle bii bu ko5a u bir mu\'affakıyet değildi, fakat ahı· · . 

J!ıı pazar gilnu Ankara ipodromunda scue
ıün en büylik ko ulan yn.pılıı.caktır. 

rrogramcla mevtut yedi kosudan en mühimmi 
ppbrslz Rei fcUmhur ko50 odur. 5500 Ura lkrn,. 
mi~·t"li bu büyük l<o u 7 hazjrn.nda Gazi ko~u unu 
\ıoşmu;ı olan yerli f l•an lngiliı taylannın en 
1ru,·,•t..'t.lilt>rlnin aynı mc afc Uzerinde, yani 2.tOO 
aı.cı rede, kendilerinden yn,lılara karı:ı iki od bU. 
yfik lrutihantdır. 

Sarkan lng!Uzler itin Gazi ko,.usu ne kadar 
liin-:U flolayır ko usu, afJcan r\rnp taylan fçnl de 
dünrü bolayır ko~n u, safkan Arap taylan için de 
dördüncü lhtny ko u u o derecede mühimdir. 
ÇünkU 16-0CI metre m le üzerinde ko ulacak o. 
lan hu lı.-t ko5unun lkrnmiyelcrl üçr.r bin liradır. 
Sı-.11iyen bu ilti ko u ynnınkan lngiliz ve safkan 
Arnp tay:ıırmm blitiln l•o o hayatlnnnda koşnbi
leooklcr, en bül lik ikramiyeli koşu olması itlbııriy. 
le ,.hcmmtyctl fazladır. 

T'..r.t ı;ıcllnıhur ko usunıı. 1 tlrak edecek ııt \C 

kı raldar hnkkrnıla izahat vemıeden en·cl bu bll
ylik ko~umuzıın kı a blr tarilıı;esini yapmağt fay. 
daıları hali A••mıc dim. 

m.•& .. •r.ümhur tto u u ır. dcl& 1939 sen inde 
do:,ulııtu hır. JUiylilderinden 9 kilo noksan siklet
le koıınn S ya)ılar bu koşuda birinci, ikinci \'c 
UtüucülUğt! kızıınnrnk jenerasyonlarmm bül Uk1c. 
rine olan teren ukunu meydana koymuş1arclır. 
1<"1d!nt ı,o u büyük bir sürprizle neticc1enmL, jc
nc~ onunun ~omplyoou olan Karnnfil bir ba 
ırkla JJatıraya ~eçilmi ti. Knrnnm bu talihsiz ko· 
SU'\undnn onra hem akranını hem de blİ) liklerini 
muhtelil ko)llfarda kol&ylıMa gc~rek kuvvetlni 
~yit e1ml fı:ıluıt Batıray mıınlcsc:C kosa hayat mm 
sonu!la •mdar b r tek k o knz:uımağa mn\'affak 
olamn.mı tJr. 

9:10 ene i ReMcUmhor ko .. ucıu bunun ak i ol
mu~tur. Yani S vaşlıhu- hi!:blr nıovnffakıyet gös. 
let'eDlPmi~İr. Ilu kO WIUn büyük favorisi olan 
Kamnm koşudan bir harta e\"\'CI geçılrdjği lıir 

kaza dohıl,Siylc nok&nn idmanla kosmuş \'e ko5u
da kendi iudco beldenllcn netice~ i nlamanır tır. 
Ko<;ul u, }"nranfilfn alur arka<laşı Ör.demirin Ö· 

nünde, r.oman birincilikle bitinnl~.lr, 
9tl cncsinde 3 ~ Iılardan lıirinln bu büyük 

bşuyu J,lımncağı 'ru' \'etle tahmin ediliyordu. 
Ç\inkü nratanndn m:ıcı, YOE;ma \e Subutay gibi 
~k ku\"\·etıi tnylnr vardı. 

F~"1lt Umacı <inzi ko usunda u.oonnal bir e· 
kilde :;ctildlkten onra birdenbire hastalandı. 
M.neh:ı ı !ar bu güzel atın 1\o uyu da hasta. has
ta koşmu. olduğunu f.eSbit et tiler. Bu yii7.den 
Rc:sıc:tmhur k~-usunda ko~dı. ArtJk jenenı · 
yocunu tem il etmek vnzlfcst Gazi koı:usunun kah 
:ramam Snhutnyıı. ı.a:mr~tı. Gazi koşusu günU EtJ
J<'T :kn511 ıınu, Romnnsm önünde, kolaylıkls kriı.a. 
nan Knrnnfil \'e ahır arkadaSl Yosm Subulayın 

en tclllftieli rakibi i<lller. 
Kn5uıınn ilk 1000 metresincle ~ubutay YO!lma 

ile çeUn bir müeadele<!en sonra başa ~cçtı. Jler
kec; 1'~nınfllin hlicumunu bckllynrdu. Fakat ma
alc~Pf Knrıuıfil bu bü iik k05oc:.unda dn ehebl an
in ılnmmın bir mnğlüblycte uğradı. KııranfilJn 

lap ra ~~ hilcumu (Ok yerinde \'e kuwetlo yapan 
Roman , Yo-.ma ile mücadelf'!!lndcn ynnılmu o
lan. S••butoyr kol:\ylıklıı ynkalndı ve ikint'll defa 
Ecisicılmhıır ko usunu kaz3ıım:ığa mtn'llffak oldu, 

Bu enekJ ım~unun favorilerini eQehiJmek 
için en·e'ii kasarak at. Ye lasr:ı.klnnn lcr:ıntınr 
göulen geçirmek irabedcr. Koşu~'n kaydeclilmlş 
otan nt, '" lmırnklnr 5unlnrdır: 

Ahmet Atman Özdemir 62 kilo 
Ahmet Atman Gonca 60,5 " 
Ahmet Atm:ın Knmblbcr 52 ., 
Fikret Atlı Um.acı 61 ,, 
Fikret Atlı Gungndln 50,5 ., 
Halim ait Roman 60,5 ,, 
Halim it Huma Hatun 59,5 ., 
F. Simsaro~lu Demet 50,5 ., 
F. imsaroi;lu Buket 50,5 ,, 
lalih Trmf'l Çobruıkızı 5-0,5 ,, 
Cablt Ap:ıylk Ali.sah 52 ., 
Saat K. O ınan Bomba 52 " 
l\'ıtj Aynngr.x 1' eti 59.!i ,. 

'Ynh:ım'lald atların multt~el bintcile:rl . ını
siy'e ,..,tw6u~ 
~. :ntipe, 1'.ta., ~. Ahmet, Da\ ut, 

llon"at, Ze'eriJa, Bayram, Rıd\'9.111 fhsao, So
nl:\>. fchmtrt. 

Bay Ahme• A.tmnnm ahırını Ozdemir, Gonca ,·e n için çok Umltbah tı. G1'7l kOf111SUJldaııbert • +• • 

Ka'ratıber temsil ediyor. Bunlardan UroemJr ,.e mmıtazaman ~hıımakta ''e her gün iyiliğe doğru 
(ionca blllınssa uıun mesafeli ko olarda. büyük gitmektedir. Yalnız elimlı<!e bir mukayese mev. 
muvaffakıyet göstermişlerdir. ÖLdcmir 088, 9SU W'1 ~ktur. Onun i~n kat'i bir §ey söylmemez. 
vo 910 "l'neleri sonbahar hUyük Handlkapmr, ~'slrUmhur koııusuna ıuu\'affakıyetle bitirdiği 
Gonra ı e 9'10 sene i Gazi koşu u ile !J.tl sene t takdirde h&yrct etmem.ak icaheder. 
büvUl< Handikapım wu.:ınma.k suretiyle mesafe 2 - Bay Fikret Atlının Gungadln ,.e Unıacı-
ıt.r ohtuldnnnı lsoot etrnlşlcrdir. Bu sebeple 2400 smı ko,unun en ııanlr çlftlerindrn biri olarak gös. 
metrelik bu koşuda diğe:- atlar i!;iD tehllkeU bircı te,ttt-l;im. Çünkü: Gtıngadin Gali koı;u~unda dört 
rot.ip ol.ıe.ıkl'ln mnhakkakhr. giln evvel trrnab'ln<la.n bir arıza. g~irtli. İdmanı 

Kıırnblbe're ~elinCt': Gazi koşu unılnn C\~el ak•adr. v~ birçok kimse~ artık Gong:ı.dinin ko-
1e ~·:-z<lığım ~bl lüınıbfbcr bu billiik ko u unu soda bir ey yapamıyacnğı kanaatine ,·ardılar. 
;:ı..,, f-ınmınıla ko~r. Bununla hem.her dil7. Fakat ldmıı.umda c;ok titiz ,.e kendini c;a.buk ha. 
ıo'<la c;cık lnıwetıi bir hücumla öndclrl gunıpu zır!ıyn biı- kısrn ol<luğu ~in piste çıktığı zamar. 
rak:ılnrlı. ı~akat koşunun neticesine 200 metro yir.e bütllo nıızarl&n üzerine t-Op14mışt.ı. Kosa 
kain bitdenhirıe ağubyn.rak dörclUncli bhlı. Ta. Gungailiu kin tnlilıli bir koısn oımad•. Koşunuu 

e/RINCI KOŞU CT.:nco ko~v .. uJ 
DC5rt ve daha yukarı yaıtaki yerli yarımken lngili:ı: at ve kısraklara mahsus. ikramiyesi 300 lira, me 

safesi 2400 metre. 

o AT 1 N 
,_ 

~ G> z Abn Sahibi Antrenörü ı ~ . 
1 Rengi Babası f >" ci5 ismi Anası 

1 ı Halim Sait 1 Şehna:ı: 1 Kır kıs. Ronflon Nadide 1 5 J Halim Sait ı ss.s 
2 Halim Sait Elha11 Doru kıs. Alir1ari Kul>inur 4 Halim Sait 56.5 

tKINCt KOŞU fMohaç koıuw1 
Dört ve daha yukarı yaştaki osfkan arap at ve kısraklara mahsustur. Mescıfesi 3.000 metre, ikramiyesi 

1000 lirdaır. 

3 N. Kurtay Bozkurd Kır ot Nevvok Nure 6 Şandor 58 
4 N. Sümer Ceylan Tek Al at Ceyfarııyekla Neriman 1 N. Sümer 58 
5 Afi &san Tomurcuk Al at Gandi Suadc 6 Bayram 58 
6 M. Mudi Bora Kır at Aleeylôn Bulut 6 M. Mudi 58 
7 M. Gökcr Yılmaz Kır ot Yıldınm Ma.,eği 7 M. Göker 58 
8 1. H. Tekçe Sava Kır ot Kurvı Fındık 4 Ihsan Atcı 56 
9 1. H. Tckce Turıa Kır ot Kumı Sübeyhi 4 lhsa11 Atcı 56 

OÇONCO KOŞU (Reisicumhur koıusu) 
Oc ve daha yukarı yaıtaki yerli saf kan lngili:ı: at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi: 5.500 liradır. 

Birinciye 4560 liradan maada 500 lira kıymetinde bir kupa ve duhuliyeler mecmuu. Mesafesi 2400 metredir. 
··-·· 

10 I A. Atman Öz:demir Al ot Onnix il j S. 8ordonier 7 A. Alman 62 
11 F. Atlı Umacı Al at Bar Lo Ouc Akın 4 F. Atlı 61 
12 A. Atman Gonca Al kıs. Or:rıiıc il A4yslynguctte 5 A. Alman gg:~ 13 H. Said Romans Al kıs. Alinari Merı;:elı.nor 7 H. Said 

14 H. Said Humahatun Doru kıs. Alinari lady Tag 4 H. Said 59,5 
15 A. Aynagöz Yetiş Yağız kıs. Carrif Lithia 4 A. Aynagö:ı: 59,5 
16 C. Apayık Alişah Kır at. Alişah Pommele 3 1. Atcı 52 
17 A. Atman Karabiber Ya5rz: at Strntford The S. Heiress 3 A. Atman 52 
18 S. Karaosman Borrıba Al at Onııix 11 G. Radience 3 S. Karaosman 52 
19 F. Simsaroğlu Derrıet Kır kıs. Alişah Yoconia 3 BO)"'om 50.~ 
20 F. Simsaroğlu Bu~et Doru kıs Sea Serpent Chi11es Girl 3 Bayram 50.5 
21 F. Atlı Gungadin Doru kıs Valvis Bay Appleakin 3 F. Atlı 50,( 
22 S. Temel Çoban kızı Al kıs. Canonlav Vale of Clvyd 3 S. Temel 50.5 

DôRD0NC0 KOŞU (/kinci lnönü koJUsuJ 
iki yaıındaki yerli safkan lngiliz erkek ve diıi taylara mahsustur. ikramiyesi 1200 liradır. Mesafesi: 1200 

metredir. 

231 H. Sait Hürrıayun Doru er Ronflon Churbara . 2 H. Sait 

fi.~ 24 F. Atlı Varad Doru er Cloudcap Noce d'Or 2 F. Atlı 
25 F. Simsaroğlu Dedegül Doru diıi Carrif Chines Girl 2 Bayram 
26 S. \<araosmon Vido Doru diıi Gossart Siberianne 2 S. Karaasman 

BEŞiNCi KOŞU (Dördüncü Halay koıusuJ 
Oç yaıındaki safkan arap erkek ve diıi taylara mahsustur. ikramiyesi 3.000 

metredir. 
liradır. Mesafesi 1600 

27 l K. Odabaıı Övmek Al er. Berk Mahsuse VI 3 K. Odabaıı 56 
28 M. Bayram Can Al er. Berk Maide 1 3 Mehmet 56 
29 A. Ersan Rinri Kır er Kül>eylôn Meram 3 Bayram 56 
30 1. Aytac Bahadır Al er. Küheylôn Malısuse 3 1. Aytaç 56 
31 A. Hıncal Ho~arı Al er. Ferhan Ceylan 3 Şeınsettin 56 
32 Z. Soertol Mih•aco Kır er. Kuruı Mehruke 1 3 Z. Sertol 56 
33 Z. Scrtol Seyyare Kır dişi Berk Seklavi 3 Z. Sertol 54,5 
34 A. Sezer Ooğuyeli Al diıi Kuzgun Fetiye 3 Ahırı et 54,5 
35 R. Karobucok inci Al dişi Dervi~ q,.Jut 3 ~ . 11' ara bucak 54,5 

ALT!. CI KOŞU <Dördüncü Boloyır koıusuJ 
Oç yaşındaki yerli yarımkan lngilix erkek ve dlıi taylara mahsuıtur. ikramiyesi 3000 lira, mesafesi 1600 

metredir. 

-
36 M. A. Yalım Pehlivan Al er. ESS<!X lboya 3 o\ • .o\tman 

561 37 S. Karao;man Meııcviş Kı r diıi Vraigascon Miss 3 S. Koraosman 54 
38 H. Frmİ$ Soydan f'oru diJİ Ess~x Sü11bül 3 H. Ermiş 54'. 
39 Ş. Oncü Oz:cığon D\>rU diıi Ess~x l"')zaqan 3 .. Öncü 54, 

YEDINCIKOŞU (Ergene koşusu} "Hnndiicap1 
Oc ve daha yukarı yaJtaki safkan lngiliz ot ve kısraklara mahsustur.ikramiyesi: 500 lira, mesafesi 2.400 

metredir. 

40 H. Alaku~ Dandy L>oru ot Fav-:ıra Costlemaine 9 Mecit 
41 Dr. Seferof r.:orrıisorj Al ol Qhprtos Bas:a 7 Dr. Seferof 
42 1. Aytac tfovbeli !)oru ot Cla•ıd Cop f' oda 3 !. A>1aç 
43 K. Yıkılma:ı: Yavuz Doru at On11ix il Zen art 4 Mcdt 
44 F. Agan Siftkap Al ol Capgrine:ı: Cirfra 6 T. Alcan 
45 S. T.,mel Al,.Mdor Al 'll Onnix il .tıiıvueıte 3 " T~mel 

DiKKAT: 
Çtlte abis 2 • 3 inci koşalar ızerladedlr 

Çifte bahi• siparişlerinin at numaraları üzerinden vetrilme.i rica olunur. 

YırtıK ve numaralar üzerinde tahrıfat yapııan 
bıletıer ödenmez 

70 
6'2 
58 
56 
52 
51 

.. 

J 
,.: ~ - ....., ........ 

· Bu ltt'.ftn güzel bir kO§USunu seyredeceğhnjs ~ 

~ioclc acıyan cıyağmılııld nilı dU:;ünnesi, ko unuJI 
ifü 400 metresi zarlmda. dşın kaçmalc i~t~ 
~SJoı azııltt.r. Bunuııla beraber en kuvvetli r"4 
kibı 6ukot.e 1800 metre adnn &ttmnadı. BıındaJI 
soura <la. Rukel ve Gungadin, yapt.ılda.n mUr.ada' 
leden yorgun, yerlerinl diğer rakiplere bı.rakt•~ 
Gungad.tn Gıızl ._o usunda.o sonra bir ıstJrah 
de ... ~i geçirdi. Şimdi mtmtazamıuı ~or. 1'&" 
lslcünıhur ko505undaki rohl çok mUhımdlr. Çi10" 
ktı kcn<lini ko\nlıuıınğa. kalkacak her atm na~ 
tia aldbctı e Obrrıyacnğını, kovnfıytı.madığı ~ 
de kol'nnun ı<encljsine hediye cdllml olungı ınr 
Juıl! k n tır. ....Jr.. 

Gungndintn her ikl sek.ilde de korkusa !;dl 
tar. ~:unhii koşuıla baglin kendisi kadar lal'~ 
Un!ac gib• btr ahır nrkadn..51 \ıı.rdıl'. ~macmm Jı°" 
Icr ko.~uc;undıı. Romnııs g~J.mesf hl~bır 2aınan ·ıJtl 
i kUmltor koşusundaki ,.ıuısıru aza.ltma7.. Çü _, 
ağır bir pi ttc 2600 metreyi yımlnncısız k~ 
ve rakipleri ile müradelc ederek onlan .ezdı d· 
sonra ko uyu :kııznmruı'tt gibi rol' blr ''n7.ıfesl • e 
dL l<o~unun t.orn ccttyaru da Umacınm Ieb!!. 
oll'lUldı 'e çok az bir hu-kla. Roma.rumı arka8ır-
uçüncU oJdu. Gungadin ve Umacı Rei icü~~
k()!)usum>. anza ıı bir bnlde 1uı~al'88 talı~ 
likterı bıı..5'ka bir ~ye at.reclilmiyen mağlCtbl)'e. r 
riııjn nctı;rnı ç1knrmab.n ku'"\'etle mulıtemctdı~ 

S - t~tUcr koşusunu ka7.andı1.1:an sonra 
Re:stcdmhur li~şu. u galibi ~oman~ bu k~ 
da bu)i\k bil' Umıtle koşa.cagı mubaklmkt:rr. ~ 
a.rknctası Huma. Hatunun bir şey yapacaf,rını el• 

~ 1·'1- ab ki - · in mln etmem. ~akat herhn uç ç u ugu sa) e, ece' 
ön~e gldcccl< \'cyıı Roman_a tclılikcU olabrl 
a.t\vd'ln biri tlc rnlic:ı.dele etmel< smıetlyle 1tV 
mans n i~inl kolnyla5f,ınnnğa çahcncnktır. bit 

.Römlln!ilrn Imznmlıj;'l her ilri koşu için de • 
ı<ey ı";vl<'nl'ntllZ.. Çiin'ltü gfüel binildi, rckiplen° .. 
" F .Jmt b ·ıı.ffll• ele"• p;ii;rcl koştu \'e k~"t:mclı. n u mu' JJc 
kıyotlcrlnde rakiplerinin b:mın ynnh~ hlr ttlkt ]C 
~11" Jrn!jturnlnaıı:ı olduğunu bilh:ııosa icınret .etnıe0 isterlm. Çiınlüi: Hatırlııl'f]nclrr ki Romans g~e 
sene~ e lmdar biltlin koşnlnnnı ün ele ı:ftme1i ı;ıU• 
re~ yll bu~amnşhr. Bun!\ ela sebep y:tbuk~u~ :. 
mU~dclt"'len l<orlcmn ı idi. Fnlm.t }\.arnnf1l ort 
lJan çrkt1l\tnu 'iOnrn bu foktji!i dcğiştirmeğc meC• 
bu· olilulnr. Roman Knrnnfilin cl:ndcn ktU;arttt• 
yor \ 'c ml\Ml.rl .. lrde mni!Jiıo oluyordu • 

\'n.,tıınılıltr:ı binielsinln emrlnr tl\bi o1at1l1' 
· " d i ~o· geriden •::>şu ynnmağıı b!\ 1ailı. Fakn.t n °.'" 1< 

şuhrr:u 1:nlnhn'ıl<tan uznk \ 'e tek b:ı~mn. ı:;ı<l~c 
v~ııtı. ~cıtı ım:ımar~ı Etiler kosusunıla en ı:~ r· 
~rler <'lrıncnnın i>nlintlc ve gavct serbest ı::idh o. 
<lu. Son ıllirh·ü?: metrrd" y,nıt•i:.'1 hiiMimln. c;abu1'· 
hığu sayesinde rnkip°L"..rinl aldattı. Eğer bu koı?l· 
da Oı:iteınir ;)nclckl gıırupu tn1·ip edeceği yerd: 
R meno;h ba.şhıı~a git mlş ols-;ıyılı bu guzel ktsTS 
a, .. u neticc.yi nl;ıbillr rnlycli'.' 7..nnnetmiyomm •• F•· 
b~ 2l'OO nı.etre111< bir lmşuda hem ağır bir 'Pıstt1e ko~ncufar noman. 8 şansı ,·emılyorlardı. Onun • 
c:in scrbe t lmldı 'e fırsnttnn i Ufatle etti. r.u 
haltnkl J?rblcümlıur lmşn undn da aynı fırsatı )'tY 

knlnr • kaı;ırmıy:ıcnğmı znnn.e{lerim • 
4 - linıl Imşusunun büyiık favorileri Buket 

\'fi D met manle<>cf bUtün tnraftnrlıırmı lnki~ 
ha;)'ıllC u ~n,ttdıı.r. Buket Gonga.din ile yaptığı mlı· 
<'ntlrlc nctice~imie çol< geri kaldı. Demet zamıı.nın
dnn cwel hiırum ederek ha.sa geÇtl fnkat ~uı_ı· 
tJa Çobanl·ızı hlicum ettiği zaman senn:ıyeyı _H~ 
ketmiş bir hnlde3 (}\ \ c yn.rmı boy ara ne lkın 
ol Un. • a 

Kohııınm kııvması \ 'e eğerin h<~ınen · ag~~;ın 
kıutar kaçmış o1~ası da bir tallh.,izlil• cserıydL 
F!ıknt o;urno;ı muhakkak ki Buket C\"\ clki ~oşu • 
la.nndnki. kad:tr p:ı.rlak d.~~rfldi. Pi tc çık!ıgı .. za
maıı bir tan J,ad:ır lnc'!lmi bütün ncln.lt>lcrı gor.U· 
küyordu. Bt11'eti bu Jıal<le ı;örUp de: Bu ln ral• 
ımr antrene (Sur cııtrnine) olmu~ diyen atcılar 
çolct:u. Ko u<lan tld gün ewelki gnlobun<la.. De -
mrtc ~~ilmi olnuı.sı her ne lmdar. tc\il ~dıtmt • 
se de bu tllışUneeyl teyit aler malu ·.etted1r. 

l"al.m 7.tı.mnn:ı lıntlsr her t.abab Buk;t 'e 
J)emettr· idınn.ntnnnı gtırebiliyonluk. Ş1mı\ı ~ok 
erken r.ıı.'Lcıtınldıldan 1• in ~öreml ·ornz. Buns. a
leyhte bir · mana ver.enler de ~oı.:ur. M.~ıhald<ak 
olıın bir sr.y ,·arsn ~l•i vn.ziyetlerı ve ı;obrctlerl 
naz.an ıtibıı.ra. nJmn.rıık bn iki kısrağın Reistcüm· 
hn lco<\a ıınılıı ihmal ec:lilmtycceJc hir<-r km"\ et 
olduklanclır. KO:.,"ll tald:.lklcrinin Gn7J J,o u unun 

(Devamı S lincilde) 


