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Balka birer kilo 
pirinç dağıtılacak 

( 

Dün saban --·-·····-- ... -...._____ .... 
Komandoslar 
r·ransız sahi
. line nasıl 

çıktılar? 

Hava kurut Vl 
Nllas başına 200 er gram yal 

tevzii için çabplıyor 
811 sabab Başvekilin bir 

Toprak mahsulleri ofisi lstan • 
buı §Ubasi emrine yeniden 7500 
SUval (750.'>0() kilo) pirinç ge!• 
:ıı:tietir. Bu pirinçlerden istüade 
olunarak birk:ıç gLine kadar haz.i. 
~ ayı ~in hnllaı. birer kilo pi • 
tine,: tevzii muka.n-crdir. 

ç:alışrlma.kt.adır. Bunun ic;iın de İE
tanbul için 10.000 teneke yağa 
ihtiy.'.l.ç vardır. Yeni meveim dola. 1 
yıgle birc;cı\: bc:ılklraDa.rda beyaz ! 
peynir buhmduğuodaıı bu ay be • ı 
yar peynir tevı:i ohmm.ıyacsktrr. 
N''ilfas ba.,aıa. birer lc:l.lo da fa&W. 
ye ven1ıneıli karan mevcu~a da 1 
yaz dolayı9fle fasulye pek rağbet 
görmiyeceğin.den bu husus iaşe 
milst<>şarhğının vereceği karardan 
eonra taayy11n ed~cektfr. 

bltabeslle açıldı r 
-0---

Bblt;e iaşe müdürJilğU emrinde 
llrndjlik 3000 teneke kadar Tur. 
Yağ va.rdrr. Bu defa. halka 200 (!r 
~ ynğ tevzi edi.lmesi üzerinde 

Almaa menllerı 
türlp edildi 
~ 

I ngilizler gayet az 
zayiatla döndüler 

Kurultay Başkanhğına Meclis reisi 
seçildi. Kurultayın tazimlerinin 

Mitil Şefe ve Mareşala arzı kararlaştı 

Libya da 
Muharebenin 
üçüncü kısmı 

başladı 
!f,er aAşam : 

"-"' ,_ _....._,. 

Yeni bir 
Harp nanı 

Hüseyin Cahid VALÇIN 
BmLE">tK Amerika devlet

leri Bulgarlı.;t.ruı \'e Ro. 
lllanya ile l\lacnri Uımı harp nan 
~eğe nlhayet karar 'erdi. Şlm. 

le kadar Amerikalıları bu kara
~ alnıakta tereddüde dü~ren mü.. 
. llhaıa hu memleketler halkının 
~f eıniyere.k harbe süriikfeıım{5 ol. 
llıallltından ibarettl BirleŞİk A• 
lll"Jiıl•a de\ Jeti yalnız hlikfunet ba.. 
b.'lıtia br.Jun:uı adanılan mtti'ul 
Röltlıek lstlyor \"e milletleri ayn 
t,~ kabil olabireceğini ümit 
~fur<1u. Fakat kili blr tecrübe 
rn °tlPL bu mUllhazanrn \'arid ol. 
n!"d1i?'• lııp11.t etmi deınekilr ki 
ırlesık Anıe.rikadn ih ıi b U .. m , .e n 11 
ç ~yklne kar:iı hı:ırp haline geç .. 

lnt'ge kendisin. mPcbur ··ro· 
l\mcrlkanm Lu liç hUc~~ d~\le

ie harp llii.n ctml's.inln ft·ıı .b. 
llctioeleri olabllece~1nt dı ücr.~·e gı kı .__ . ,,unnıe 

ucyhudcdir. Bunbınn Anıer~ 

-----

YUNAN ADALARININ AÇ 
HALKINA YARDIM 

Beynelmilel Bızılbaç ızmlrden 
gıda maddeleri gönderecek 

Ankara, 4 (A.A) - Buraya gt!lmiş olan beynelmilel Kızılhaç dclo. 
gesi Raymond Courvolııer Anadolu Ajansı mUmess1.line aşağıda.ki beya... 
na.tta bulunmuştur: 

lngiliz 
tayyareleri 
Din sabahtan 
akşama kadar 

Fransadaki 
hava 

Ankara, 4 (Hususi) - Hava kuru. 
munun aekizincl kurultayı bu sabah 
saat 10 da ba§vekU Dr. Refik Sayda. 
mm b1r hltabesile açılmıııtır. 

1 

Kurultaya 112 delege ve kalabalık 
bir davetli kUtıesi i§tirak etmektey • 
di. BIL§Vekillmlz hitabesinde kuru • 
mun 8 senelik mesaisi Uz.erinde dur. 
nıU§, havacılığın bugUnkU şartlar 1 · ı 
çinde kazandığı bUyUk öncml çok be. 
llğ cümlelerle tebarüz ettirml§Ur. 

Bundan sonra Kurultay reJsli#ine 
Bilyük Mlllct Meclisi Reisi AbdUlha. 
11.k Rcnda, rela vekllliğl.ne Seyhan 
mebusu Hilmi Uran ve ktı.tipllkıero 
parti delegesi Nlzamettinle Hatay de. 
iegesl seçilmişlerdir. 

Bundan sonra, Kurultay reisi tara. 
fmdan verilen bir takrir okunmuııtur 
Bu takrirde hariçten gelen dcl~gcle • 
rin de l§tlraklle Ebedi Şc! AtatUrk11n 
muvakkat kabrine kuıııltay adına blı 
çelenk konulmnsı ve M\111 Şet İsmet 
!nöntınc hariçten gelen delegelerin de 
bulunduğu kurum reisinin rtsayet e. 
decegi blr heyet taratmdan kurulta _ 
)'Dl tazlmlerlnin, genelkurmay 'başka.. 
nr mare§al Fevzi Çakmağa Kurulta. 
ym saygmlarmın, parti genel sckro • 
terliği tle kIZilay ve maarif ceml~et.. 
ıcrtne de kurultayın &evgl ve iyi dJ. 

(Devamı 3 üncU<le) 

--0-

Mlbver kuvvetleri 
açtıkları gedlftl 
genlşletmlye 

çabşıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Libyada. 
muharebe üçüncü safhasına gir
miştir. llk safiıa Tobruk'a karşı 
yapılan ve akamete uğrayan ta~ 
aruzdu. :tkincic;i, levazım kollarr 
na yol temin etmclt rnaksadiyle 
mayn tarlaları arasında cereyan 
eden muharebclerdir. Şimdi U. 

(Devamı 8 üncüde) 

Yunan çeteleri 
300 lnglliz esirini 
dağa kaldırdı 

Moekoya, ~ (A.A.) - So\")'et teb. 
liğlnbı eklnd<ı kaydedildiğine görcı 

Yunan çeteleri İngillz csirlcrlnt nak. 
leden bir trcııo hUcum eder.ek eııirler. 
den tıçyüzUnQ almt§lar ve dıığa kal. 
dırml§lardır. 

Mensucat tevzi 
şekli değişiyor 

ki kredilerini bloke et.nıek ''alı.ut 
tebaalarını t.ah5it kaınpU:a· gön. 
dermek gibi tedbirler harp hare. 
ketleri üzerind~ biç.bir teslr yapa.. 
tnaz. Yalnız, Bırleşık Amerilta bu 
Uç d<.>,JeUe <1e muharip bir dq,. 
l'1lın alırsa zaferden sonra hesap 
~örme meselesi daha koluy ve 
daha mııntfla bir 5C1illde hıı.1Iedi. 
Uı. 

İ&§e vazlyeUert çok acı olan Yunan adalan ho.Jkm.a beyn.clmIJel Kı. 
zılhaç taral'mdan yardım edilmesi ta.karrUr etmiş ve bu hwrusta TUr
klye hUkQmcU ile bilyük Britanya ve mihver devh!Ueri a.ramıda bir an. 
laşma ha.eıl olmU§tur. Gerek Kızılay gerek mWld ve aakeri TU.rk maka.. 
nıatı bcynelmUel KIZilhaçm bu yüksek insani hareketine geniş mik
yasta kolaylı!• göstermektedir. Ahalisine yardım edi.lecek adalar Sakız, 
Slsıun, Midilll ve Nlkarya ndalandır. Buralardaki aç ve muztarib halka 
C60 ton muhtc.U! gıda maddesi ile 500 çuvnl İngiliz unu tevzi edilecek
tir. Sa.kız•a götUrUlecek eşya Uç Yunan vapuru Si.sam ve N\karya'ya 

götUrU!ccck eşya 200 tonluk yelkenli, Midilliye götUrUlecek eşya 200 ton 
lUk diğer bir yelkenli tarnfmdan nakledilecektir. Nakliyat 1zmJr Uma. 
nındıın yapılacak Te adalardaki tevziat ta tamamen beynelmilel Kızıl. 
haç dclegesı Raymond Courvoi.ııt!l"ln kontrol ve ne1..aretı altında cereyan 
e!ffıeektir. Htuen bu gıda maddelerinin yola çıkanlmnsı için l!An.s bek
lenınekte<lir. 

megdanıarını 
bombaladılar Pamuklu mensucat fişi alamıyanlar için 

Birleşik Amerika harp Uiin et. 
llıekıc beraber, haw eski Uml!lcr
tlcn pek vazgeçmise benZemıyor. 
&te<ocJii, Bulgıır milletlne Y~.i ~ir 
Uıt ar 3 apı lıyor. Mes'uliyet huku .. 
tnetc yüklctildil:ten scıorn, Bul. 
gar mltletl ·onları reddecler ve 
llıe..~ın Sırblstancla vatanın istik· 
l:tli uğrunda harqcdcn general 
!ılihailo\iç kuvvetJerile blrleşir..e 
lıqJb masası yanında kendilerini 
~e~k cezalardan kurtulabllcceği 
"aaclolunnyor. 

:Ririeşi'k Devletlerin lıu üç <lev. 
!tte harp ilan etmeme!kle bera.. 
btr, imdiye kadar mUteadclid ih
laı-tan biç dinlememi olan Ffnlün. 
<liyayı istisna etmesine bakılırsa 
bazı millt!tlerden hükfımctlerine 
lıa~ı açıktan açı~'l\ bir isynn ve 
rnuka\·cmet harekcit ümidinde 
butunduğ'u anlnşılır. 

Fikrlmlzce Birleslk Amerika.om 
llu ümitleri beyhudedir. Bugün 
hiçbir memle1<ettc ifilh.!iız halkm 
l'lloclem i'lihlarla müct:hhv. bükü· 
tııetıcre k~ı mu\-afraJ;ıyetle Is 
Yan edebilmesi ihtimali kal ıamr, 
~lbidlr. Bıından ba5ka. Bnlgnris • 
t.,nııa. 1Ua.mrlst:ınc1a, Romnnyaıla 
halk ara.,.ıncla mUtteflklere ger. 
!:E'kten tarartar mülıim bir ekse • 
~Yet buluuduğans. ~:ı.c;en ilıtimal 
Verflcmez. 

Mesela, Bulgaristnnr ele alıımk, 
'llilıver polltiknsı takip edenler 
8uı..,ar kannlnl harbe ıdiM<lerkrn 

VALi 
Bu sabah 

Ankaradan geldi 
--<>--

Vilayet ve belediye bütç~i 
tasdik edildi 

1stanbul vali Te beledJye reı.1 dok.. 
tor Lütfi .Kırdar, bU sabah Ankara. 
dan ,eJırimlze geımJftil'. Kendlııl Hay. 
da garında muavini Ahmet Kı. 
~~ediye ikUsat mlidUrU, Tlll.yet, 

belediye erkAm tara.fmdan karoilan • 

mı§tır. 
Valimiz. bu sabah kendi.Sini ka~lı. 

yan bir muharıirlmJze şunıarı söyle. 

mi§Ur. : 
- VflAyet ve belediye bUtı;esl için 

Ankaraya gitmiştim. Bütçe yükSCk 
tasdik& iktıran etti, geldim. Şimdilik 
söylenecek başka bir teY yoktur. 

eınun "'Özlınü doyurabilecek yağ. ı..-clP.blllrler. BaJka.nlarda bo li.fl•· 
ına1ardan bahseclebllmi5Jerdlr. Bol ra aneak Türkler bir kıymet vere
Rart taıı mllıvere hizmet etmek billr. Bulgar, Mac.'\r, Rumen böy. 
tıayestndedir ki Dobnıcayı, Trnk)'& le ;::f'ylere ~iiler. Bl1Dlan nsln o. 
''e Makedoı1yayı ve bazı Sırp top. tıırmnğ" sevked~bilccek amil yaL 
l'aklannı ele grçirdl. Bulgar mil. nrz korkuıJnr. Şimdiki halde bo 
lct1 bunları sıkı sıkı muhafaza et. koTkuyu bir tarnra atmışlardır ,.e 
lllek taraftnndır. Miittcfilder on. , kolsy kolay da koı".-scağa benze -
lnra bu yerleri lh an t'<lebillrler ruiyorlıır. Onun için, ihtarın hiç 
hl)" ?\llittefilıler alnrz ahliilrtnn, fn)'da ı olmıya.cıal>tır, mukadde. 
arlaJettcn, haktan, idealden balı. Jat yerine gelecektJr. 

AımaaY&ilaŞ1m111,.e nahiyelerde bir hafta memur bekliyecek 
kadar 8000 kl•I aldA Şimdiye kadar nU!us ktı.ğıtıariJe hiç mUdUrlUğüne bir memur gönderlleoolc 

y U U pamuklu mensucat almaınış olanlara ı ve bu memurlar o nahiyelerde birer 
yeril mallar pazarlarmda ve yeni ih. hatta kalarak halktan henüz ti§ al • 
druı olunan 21 bayilikte yapılan tev • mamış olanlara nurus ktl.ğIUarma 

zlattan pek çok kimselerin evlerinde bakarak t~ vereceklerdir. 
bulunmamaları veya ealr scbcbterle 

Londra, 6 (A.A..) - B.B.<J: 

Yunanistanın 
ticaret filosu 
MOttelikler 

besabıaa çalışıyor 

DUn bütün gün İngiliz tayyareleri 
§imaU Fransaya. hava taarruzlarına 
devam etmışler Şcrburg tayyare mey. 
danını bom ba.la.mıştııardır. 

Bir düşman avcısı dUşürUlmUş, blr 
çoklan d& haaara. ug-r&tilmt§tır. Mtı.. 
teaklben Bulonya dokları bombe.lan • 
mıştır. Burada hiçbir dllşman avcIBı. 
:na rastlanmamıştır. 

Bremen Atman ıtmanma yapılan 
hava taarruzu hakkında yeni tn!siltı.t 

(Devamı 3 ilnC'üde) 

Japonya 
Lmu:lr(ı, 5 ( A.A.) - Londra- Mançukoya mlblm 

da beyan edildiğine göre, Yuna- ml'•tarda kUVVet 
nistanın 1 milyon sekiz yüz bin A 

tonilat.oluk .bi: Aticaret filosu var glnderdl 
dı. Alman ıstı18smda.n sonra bu.. 
n'!lll bir krsmı batmlmıştır. Şim- I Vasingtoa, 5 (A. A.> - Uzak 
~ı 1 milyon tonilatoluk Vur.an doğudan gelen haberlere göre, 
tıcaret fil0su müttefik devletler Japonlar Mançukoya mUbim mik· 
~esabına çalışmaktadır. 1 tarda kuvvetler göndermişlerdir. 

Taksiler nasıl 
"Hususi,, oluyor? 
Aşırı para kazananlar aoo· kadar 
taksiyi kendilerine tahsis etmişler 

Hususi otomobnlerin çab§ması 
yssak edildiği malüm<lur. 

Fakat ba.zı kimselerin taksileri 
kendi emirlerinde hususi otomo .. 

bil gibi kullandık13.T'l anlaşılmıfi· 
tır. Bunlar, eskimiş bir tak.sivi a• 

b - ' ra an:o kıymetinden başka ayn • 
(Devamı S lincüde). 

lsti!o.de edemedikleri nnlıı,,ılmakta • Yerli mallar pazo.rıarı dağıtma ofi.. 
dır. Yerli mallar pazarlarma ve laııc sine rabtedilmcktc ve bugünkü mn... 
bUrolanna yapılan mUtcnuı.dl mUra • essescler mµdUrlUğU yeni bir §ekle gir 
caaUar da bunu göstermektedir. Bir mekte bulunduğundan btmdıı.n sonra. 
kıarm vatandaşların LsU!ade edip bir gerek pamuklu ı;-crek yUnlU kuma§lar 
kuımmm edemediği. bu tevzlatm bir gerek hallan diğer muhtaç olduğu 

neticeye bağlıınmruıı için §lmdlki tev. maddelerin tevziatı daha ba§kıı. esas. 
zlat ikmal olunur olunmaz her nahiye 1 hlr dahilinde yaptlllcakt.Ir. 

At yarışlarının altıncı haftası 

Gazi koşasaaa 
12 at giriyor 

), 

Gazi Kosfilıı fa,·orilerindcn Fikret At.lmm GungadinJ 

.<Yan.,Iaı'a dair ya.z.ı ve program 6 11C1 sayfamm1aclır) 
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TORK f ARIHINDE 
TORK ŞİiRiNDE 
TORK LÜGATiNDE 

AT 
At Türkün can yolclagıclır - At donları - At yürüyü§-

' leri - At ni~anları - Muallim Nacinin 
güz.el ·bir manzumesi 

v~zan: ÇU 

T llRKt)N can yolda5ı, m!l511- Dilmeni eğri - Kayrul:'llnu yn. 
ku, maşukası olan "At,, ın, na stan ııt. 

rcnk~rl, nisaru:ı.n, y\irilyil,.c;U. hn . • Ut eğrisi - Ön ayal.lan içine 
talıklıı.n için, Türk Higatl de bir P-~ri olan at. 
~ok kelimeler nyınm5. ibda' et Sağrısı c1ü~ ük yahut. Tav51uı,. sa w, • 
ml~ir. 

1 
rılı - Sağn ı n nğlda olıın at. 

1928 dl!, A.ıılıanul:ı. çıkwı "Halk Kııtır-yn.tnğı - J{uynık soku-
Bılgf i mccmaıısı,, ndıı., 1''1ğtfo ·e ınunclnn bele lmd r olnn ve ba
dvan hallanm ağvndnn clerlenmi<ı t:ıklardıı. bulunan siynlı !frzgl. 
lıir küçilk lfıgntce \"nrdır. "Hü e- J\.urtbli-ılıldü - Sa{;rnsı ~ok d r 
)İn Anıi" lnızasmı ~-ıynn bu kry- olan nt. 
uı.etli mnknladcn "J\t., n nit olnıı 4) :Xo iyi, ne fena at baretlen. 
ı:.ntırlan lclcdil orom )d ) ıırdu- Aı,.'"lı Kilitli - "n.krtma,, ni anı 
muzun lıer tnrafmda yııpılacnk bu nlt dudağına gecen o.t. 
ceşit anketlerin bi7.e cok eyler 5) l\Lıkbnl at nisanlnn: 
üğrctcceğini aydın olarnk görn'lek Alnı n.ıntmnh - Alnında bir 
tel iz. metelik büyüldilğlinden bnşlıyarak 

lf. Don adı ,·erilen at renkleri. büyüyen beyaz nlş:uılı nt. 
nin bn.shcnfan al, ~ık :ı1, ,loru, n- Parmak nişanı - Atın ağrısın. 
tık <loru, lımnızı, üyeyk kın, b:ık. ıfa ~eyv. boyomulo. 00. pnnnnl• i
la Jıın, benli kır, pamuk kın, pek- ree.ek Jcadar olan çaktır. 
nıez kufU. demir lnn, ~ağız kurt &ekili - Aynb"I beynz at. Bllhas. 
ıkm, 1.-urt kulası, kala.. lazı1 lar, n al J.-ulıı, yağız \C donı atl~nlı:ı 
ıercruı kırdır. bir ııyıığmm ucunn ka(lar sekllı ol-

:; At yürüyü lcri: ma ı makbul \e muteberdir. 
ı: ikin, üwngl (llıengiliyerck yiı ~el"1- Mm boynunda sağ ,·eyo. 

rutmck), dört naı, rnhvan, ka.nı oldıı bularuı.n kıvrrc.ık nl~. 
ec:Jdn, koyun 3orgruıı, tın'l, yor"ıı. Şahin ellJ - Tırnaklıı.rı içine 

:f. \t nl,a!ll.:ın: eğri olan at. 
tı çok iyi tmııyan Anadolu Tur. Şehriynr n15Snı - Kano nltma 

lniııün at ni<;anlan hakkmdald JıU. kadar deu.m e«lcn ge.rdıuıı yırtık 
kümleri, bCJ'I Ö.)le '3ıımm ırt, riya- oiıı n. Uu nis.a.na gayet nıı.dlr m.st-
'Zİ J,nt'lyete yaltm kıyınctt.cdirler. lanır. 
Hu ni anlan, en fena ntJar, fena Tn\,_, n Topuklu - Arka ayak. 
atlar ma'Wrul olmı~on atlar, ne larınm ild bil.el maf'ifl.h yııhk o. 
M \e ne fl"Oa atlnr ,e mıı.kbul lnn a.t. Eğer bildilcrl yilr\irkcn 
;mır diye be ııııfa nymnıı.k yere değerse makbul dc~-lldlr. 
mUmkuDlliır. llaruı.t. - Atın arım bos böğrlın-

1) En fen:ı at ni nlnn: den yuluı.nyR nknn nlşnn. 
Kabrinıe\'t - Atın ön n.yıı.ğmda Kolt.Wi yele!;ri -- ttzenginin de. 

bulunan " lvi» nisanı, lmncıl. ğe<'Cği yerde pu t niS3DJ olaıı at. 
bir nişan. Gtranp - Selviye benzer bir nl-

2> ı~en1' at Jlhışnlan: .nn. 
Kefenli - Bir ön nya~ .. eki,, G~l'da.nı yırtık - Gerd:ı.nmtla 

li at. Ualk, bu atbr için: " ıı.lılhi· bir nişanı olıı.u nt. 
nln kefeni koltuğtinnn altmdsdır!,. 'i- At ha t hktan • 
(ler. Anadolu h:ı.'lliının başlıca at hııs 

Papaz ntı _ Dört n~sğı "sel>i,. tnlıklannn. \erdikleri fsfmler sn. 
li at. dur· 

• At md J)---'1• - Atın dıı.mngm· m hıı.<;-Pust nışanı - m "'n ~ UUJah 

talıınnın. ı. lıulunııp tüyün tersine dönıne~ln
den mütc\'ellid "seld,, dlr ki, bir 
balk i:ınma. göre, ahliikan düoılık 
in anlnr, gaflet eseri olıırn,_ bu 
nis'.lnı tıı ıyan "ltlan satın ıılırl. r 
imi ... 

!lli~ıı.nsız 1 Hiı:bir lekesi olmıl an 
at~ l...ckcstz, bir renldi ntbr, ha . 
k:ı nıakbnl ni nlnn 1aı:ııoın1nr do. 
rııra .etmemıi.<;. 

8) M kbul olmıyıuı at nişıı.nlnrı · 
'\ğça kruınt - Kuynıj;;ru ve ye

le l kır olan ni$Ul ız at. 
F ğer belli - Beli çok çul.'"tlr o. 

lnu l. 
At'3b!\ca1~ - Atm dört n)ıığının 

bllel;ten yukan beyaz olması. 
-\lınncık-ıı:ı - Almactk lccmllile· 

rinin biri 'eya il.isi olmı.) an at. 
l~lnıa t;;o"L - gozk9i bUyıik Ye 

ı>:ırla:k nt. 
İt-elli - T:rnakl n dısan eğri 

olnn at. 
Çifte - Atın ntnın<la bulunan 

bir çift "tmh-J,, 
nomuz. ~özlU - Go1leri ufak ''.e 

donuk o.t. 

i 
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"' Maearistanda nasyona.l sos.. 
yalist parti i kurulmuştur. 

- Aşıldın"ı .,.- Aı;ık şl111i. 
Uı~ıl"!,ran - Hayvanın biloklerin 

de ı;smuruu nçtığı yara. 
~emi'J, - Ilakahb"111 üzc.rind«'kİ 

kıo:mın şjı;;mcsl. 

Snkn.ğı - Nezle. 
}'mdılt - Bul.alıktan yukl\l'I ka

barcık peyda olma ı. 

lforal o - A~lt kemiğinin şl .• 
j m~I. 

1 
lıı.nknfa - &yfn ha-;tnhğı. 

~ :;. 'io 

Yukand:ıkl llerlemcnln, 'elcvi<i 
Anadolanun bir kiiçlik köşe inde 
yapılmı. ol un, at mndclesl i~In 
çok noksan oldaf.ru pek aydın gö
rUnüyor. Lü·~hmı7A.la "nt, kelime. 
sinin, zengin bir yerl \'Brdır. 

rnı· t, "her y bir 58rkı, bir 
türldi n .. biter!,, Sözüne uymak 
için, "nt,, l ellmcsinl ba§i<a bir 
sohbetimize bınıkarıık, bugUnkU 
litunwnozu, muaJJim Nncl merhu

mun btr atlı ne\'eİ\ an için yazdığı 
ıne,.hur mıınzumec;J.) le bnğlıyn.y:ıru: 

Pek dizgin etme, halk ediyor 
inkisar, dur! 

KfikUllerin om3.ll cluyor pür gıı
bar, dur. 

A !kdnn öyle hiç idilir mi firar? 
Dur' 

Arıı.nısız gönill biraz itsun kanır, 
dur' 

1Jftade bir piyadeyim, ey şehsli
vnr ! .. dur: 

Fakirlere sıcak 
yemek 

O ade 
ye e 

Ob n la ıre 
v r ecek 

Kızılay, fakir lıalke dağıtılacak 
sıcak yemek ııaz.ırlıklarmıı. ba§lamI§· 
tı:r. Bu D.§hıı.ncler §lındUik Edirneka. 
pı, Topkapı, Kasımpaşa, Eyüp, UskU. 
dar ve BcŞkta§ semtierlndo nçılııcak.. 
tır. Dlr kaç sene<lcnberl Eyüp, Haseki, 
Llı.lell ve UskUdnrdaki Ahmcdiye ima. 
rctinde hergUn bin Ud yUz elli :faki. 

sıc&k yemek d:ığıtan evknf tdare-
re d dL ııl.nin bu te~k11A.tmdnn da Lstl.fa. e e 
ıerek hemen harekete g çllmest knrnr 
18.§ml§tı:r. 

Kızılay lstanbul mümessm lsmall 
Cem.'\l Okan ıu nuıIQmnlı vermi§"Ur: 

,,_ Sektz ynz bin nUtwılu bir §chir 
de değil fakir olduğUnu söyllyen, ML 
~ gerçekten fakir olan her ndnmı 
Kızılay vesııiWe IS§C ctmeğe irnkAn 
olmı:ı.dığı kolayca teslim edilir. Tesis 
edilecek ol'.Ul ıışh:melerde, ancak son 
derece muhtaç olım ıcımseıerc yar • 
dım edilcblleccktlr. Hnklld muhtaçları 
tcsbit edebilmek için de D.§lıanc ltu. 
nılacak olan mmtn.kalo.rda, kayma -
kam ve yahut nahiye müdUrlUğüntln 
reisliği nltmda Kızılay ve parti mll • 
mcsslllerlle b61gc okul ba§öğrctmen. 
ıerlnln iştirak edeceği birer komisyon 
muhltıcrt d:ı.hllindelrt muhtnçlan birer 
birer tesbit ederek cetvellerini hn. • 
7.ırJ.ıyacnk ve tc~-zl&ta bu esas dah.llln. 
de baııla.nacnktır. ~elere verile • 
cek gıda m:ı.ddclerlnl stok etmek 1lze.. 
re Çıral:!'ıındn. bUyUk blr depo tes1slnl 
dU,tınOyoruz. Aynca her a§hane mm. 
tnka.smda da. birer tali depo buluna • 
cnktır. 

Şimdiden kcsln bir rakam söylene. 
mezso de, herglln için S0.000 kadar 
muhtaç vattuıda§a. gUDde birer defa 
sıcak yemo.k dağıtılabfleccğimlzl u • 
muyonmı . .Aşhnneter, ktş mevs1mi • 
nln bıı.şlangıcı olıın ildncitcşrln ayın_ 
dıı. fnaliyete geçecclttlr . ., 

Güzel Sanatlar 

Anknradan haber verildiğine naza. 
rıın :maarlf vektuetl tnllm ve terbiye 
heycU, g1lzel sanatıa.r akademLslnin 
heykel §Ubesi lnsmılan ve tahsil mUd. 
deUcrl hakkmdnki talimatnameyi ka. 
bul e~t1r. Buna göre, heykel §Ubc.. 

sinin birinci derecede orta. lhtls38 ve 
yüksek tahsil oımak Uze.re iki devre. 
Bi vardır. Şubenin hedefi: KIA.sik hey. 
kel sa.natmn vAlo:f hcykell.r8.§lar ye~ 
tlrmeltUr. Dlı1nc1 orta ihttsns devre. 
sıno ortaokul ~rı blr :istidat 
yoklamasına tabi. tutularnk mektebe 
o.lmırlar. Bu kuıınm tahsll mQdooti 
Uç sene olup mezun olanlar umumi h1z 

meUertc o.akerlikto l1so mezunlarma 
mahsus haklardan tsWndo ederler .. 
YWUrek tah:ıll devresine blrlnct devre 
ihtisas mezunlan imtlhnn.!ıtz olanı.k 

kabul olunurlar, 1.Aseden mezun olan. 
ınr bir &ene mUddctic b8§ ve kabcrtma 
atölvclerlnde ç~tıkten ve s:ı.mı.t ta. 
dhf, :m!syoloji, desen, nnatomı. pres_ 
pckUf dersJerinclen imtihıı.n verdikten 
801lI'8 aımırınr. 

Bu devre tıı.ıısmer de üç senedir. 

- Ne ynlnn öyliyeyirn, ben de 
ı:ır-ağı yukan nynf fildrdeyim. lltU. 
nih toplantı 1 ile elde edilen hu
~ur o kadar Jm:.-ı. sllrdü ki •.• 

- O halde sözlerimi i;}ice din. 
liyccck bir donunda nuz. 

Gözleri göı.lerlmin lcimley<li: 
- ÇUnkl, <liye illve etti, de -

'rfşmcdinlz. ller zaman lr.in "iyi 
niyetli bir insan" smız, det.-ıı mir 

narada. şunu ôylemclyim ki x. 
* Şilidc Santiyago şehrinde 

baş gösteren bir isyan hooiszsi 
üzerine öfrl idare ılan cdi!mistir. 

• Yeni Yunan k binesi M0c"")'ö 
Vcnirelos"un reisliği aıtmda ku
rubnu.ştur. 

de Al'Uptı memleketlerinde, yn. • 
REŞAD EKUEMKOÇU ,-n§ yınnş, ndeta kendillğlnclen 

tce lis edGII, ntzanınıımesl, Şefi, 
)mideleri olmıyıın ve he)hat hl sa

• ltalyada !\filan şehrinin en 
büyuk ktltuplıanesi olan Ambro
siana kütüphanesinde bu yıl, 
llrutüplıanenin !kurucusu olan kar
d na.l Frederigo Boıromeo'ruın 
üç yüzUncü yılı münaseebtiy'c 
cnuasim yapılnnştır. 

Bu küti.iplıane Avrupada. bulu 
nan .küttiphanelerin (""' •• Jdlik itiba.. 
rıyle ikincisidir. 

1602 de hn.lka. açılmıştır. Knr
din:ı.1 tBorrornco, kısa bir r.amnn 

risinde burada ita' yanca, yu
nanca, Jtltince, a.ra.pça, süryani
ce. fa.rsca, ibrıınice ve habeş di· 
lindc olınak üzere 15.000 kitap 
k plnmıştır. Bundan oo :ım kil. 
t phancdc c-1.ı\S('ri i ttk nusha o-

30. 000 vcalka vardır. 

Kmr 
ya ıla 

a ı 
ay cak 

dece fikir ı;nhasmda kalan bir ne
vi fJİi\'l Uyt>\ill• t~kiJfıtmm Uyele -
rindrndl. Bu adıımlnrın hepsi de 
kcnıli lccnc]llc>rine, as:ığı uknrı 
vnktile benim ,·eminimi etmi)er-

Ankanıdan bildirildiğine göre, kö • di: dün~ıı sulhtlmi lmrtnnm3a çn
mUr fbtikfınna mani olacak koordinM lı~ma.k. Onlar <la benim ~ibi 
yon karan dUn neşrolunmU§tur. Ka.. hayati noktalar l.izerindc nnc:ık 
ram garc, : ahsi faaliyet rretnı.ek uretllc 

ı - KomOrU al5.n, başkuma dev • ' lıir netice elclc edebileceğine inn
redemiyccek. Ed:mler 10.000 liraya nıyorlnr, blriblrlcrinc, J,encli ara • 
kadar pnrn. ceza.sma, ayrıca mıı.hkcme hınncla., )nrı cldlli, yarı ı.a1'ıı. ''iyi 
lcrcc takdir edflc~k hapf8 cez:ısma 11i3 etli in anlar,, ndını tn.kryorlar. 
mııhkQm edileceklerdir. ih. lliriblrlcrhıj uznlttan uznj:;ra se-

2 - EU rind kömUr olanlsr be • \ lyorlar, aynj \'adide, ayni gaye r. 
yanname verip stok mlktıı.nru b!ldl • çin çaılı Inl\)tı gayret cdiyorlıı.r, 
reocklcr. birlblrforinc hnbert'iler ~Cinıl~rl • 

3 - Kömür Ucarctıle bugüne ka • yorln.r, fırsat dU<rtükc?. lle buhısup 
d r Ug ı oıır.:ım olanlar bundan l tıirihirlerlne elden ~eldlği tuulnr 
sonra kllmUr tıcarcl1 ya.tıam!>'ncnk. ~- rdım r<li ·orh'nh. Fnkat bu in. 
lardır. Eıınlarm as!.1 dc\'lrlerd.eki te~hi • 

ren 
hır mızı 

çantası 
----o----

ibrahim 'ıazıh bir alyans~ bir saat, bir 
çift siyah eldiven, boyalar, bir siyah 
iş Bankası cüzdanı, beze sarıh bir .dua9 
7 tane be az ve yeŞil mendil bulunmuş 

ama beş üz lira ortada yok 
n 

- Kalk bn1mlmı, Ali Haı:Jhaş. 
Nedir bu işler? Hanende Cemile
ye bıı:nk çelmıiş, içinde 500 lirası 
bulunar cs.nt:ısını knpıp ~mı;:. 
ı;ın. lln, ne diy~< in b:ıltn.yım? 

RnhlrJuuı.e kn~rci i Ali Hnslı~, 
yaptığı marifetlerden adeti. gıı 
ror duyar bir tavırla nl ni;;'ll. lmlk. 
tı. B~mı ~evirip s.mline bir gi.il. 
attıktan sonnı., bir soluktn ıınlııt
mağn basladı: 

- Arnh:ı.c:ı İbram, Koltuk~u 
İbram, Kelleci fsnınil ilen ('.eoı 
berlitaştaki Aile balıçc inde içL 
yorduk. Sn.rlıos olmal' itibarile, a
yak atmatr:ı. medıının yokta. 

- Arkndaı;1ar. ben ylh nanın 
raya. gidip istibm - istlfrağ ola.. 
cak - edeceğim. Siz bir taksi 
çcvjrln, beni bekleyin, f'lcdJm. 

Re:; dnldlın gcÇti, Cetmcdi, dı • 
nn ı:ıldım. Bizimldler ortada. yolt 

tc. Ha' yal:'IDurloydu. Jlir saçnl< 
nltuın çckilentk tnum"ay bekle 
mcğr b:ı.şladmı. Derken, Cmıllc 
ıılılayı gördüm, bağım bağıra l~ı. 
yordu. Ka.rşdadon: 

- Ne o be Cemile? ·eaen kn
cnrsm böyle! dedim. 

Bir sey söylemedi amma, ki.na 
da bağırdı. Korktum, bir kenara. 
lrnttım. ~leğerle3 im, bizim :ırkn. 
claslnr, Cemile ablayı lcol:'l!.hyorln.r 
mıs, ne bilirim bl:ı.lm nrk:ıd.:ı§ln
r.m onu kaldırnuk ,stcdlklcrlni ... 

- Vnhvnh, <l<"sene Jd senin hiç 
bir stıı;un yo'k. 

Kn5crci inceliği nnl:ı.ınnmı~tı: 
- l' ok yn. beyim. 
- Pek iyi, D(' diye Seni mah. 

kemeye vemıl~lcr, böyle! t!stelik 
de tevkif etmişler! •• 

- Ne bilirim ben, \allnhi dört 
aydır bigünah yntıyorum. 

Ney5e, hn., Cemile nbln. kaçh, 
biıim nrl.ad:ı lıı.r koğalndı, orta • 
hh-tan lınyboldalnr. Derl>en, bir 
dr IJn.ktmı, yerde bir tnntn var. Al 
<lun bunu, nma \'8.lbhi lt>ini hile 
açmndını. 

Fa ı;ırndo. Oemlle ile bernher 
çal~ çal3n da.rbuknc:ı Ha an gö 
ründü. 

- Jlnsan $bey, bu çn.ntnyı 
5im<li yerde buldum, :ıcabn. kimin? 
dive gör;tf'rclim. 

!in.san aldı, baktı: 
- Bu çanta Cemllenimllr. Dc

~i. 
- Öy1eyse sı, lm<lmn. ver. Di

ye ~ıırıtnyı bırnktp eve gittim. Bir 
knç glin sonm darbulmcı Jln nn 
çııntnyı getlrmia, anneme \'er. 
mf3. 

- Hepsi bo kadıır mı f 

Yazan: 

JVL ROMEN 

lütlam benzer bir tesJ.1lat 'il<'udn 
getirmemiş olın9.lıı.rma. ncl,adar te 
cssUf edilse azdır. Çünkl o 7.ıı.mn.ıı 
belhl diioys sulhUnU ırnrta.nmyu 
gerteh-ten muvaffak olnrla.nlı. 

Covnp ''erdim: 
- lleği5Illedim. 
- Dundan emindim .•• Şu halde 

o dik ve kı31>ak )nnıaca dü~eceği. 
mtz t:ıı.rHıJ bile tayin edebiliriz. Çenı 
bcrlayn ile HnJifnxm ildn~iltiioun 
oıtalnnıın. dof,"nl Roıruıya yapacak. 
lnn seynh:ıt:tcn tAbii haberini1: vnr 
dır. Şu Çcmbcrlayn pek saf )ii
rekli bir ihtlynr... Kı.ral l.coııold 
İtalyan Kırat nTiesil Je olan sıhri~ 
yeti <>n.~ c in ele, Romanın clü ün üs 
,.e gôrüşleri lınkkmda kfLfi derec • 
de mıılüms.t c<linmic:ıUr. Kıraln bu 
görU,metJen b!r Dl'tfec rıfonıyııca -
i;'Inı, \e hemen bu göriişmcnfn ar. 
knsmdnn olaylnnn g'<'lisfmlndc ani 
deği:;;iklikler ol!ıc.'lı:_'ım for:zettirecek 
sC'bepJer \'ar. ~imdi Oslo konfe· 
rnnsının beş hükümdarı diye nnı
l:ınlnnn kimlrr olduk1nrmr biliyor. 

una'T.· ıs,eç Kıralı, Non·eç IUnı.Iı, 

- Yok be31m. Daha UrU ile 
ıılııtacaldarrm \Ur. Bn kadın bil 

ıııem neden bl:r.c kancayı talmwı 
bfr defa. Geçenlenle bizlJ:n lıom. 
şuln.rdan btr kız \'IU'ihr. Ay§e, 

1Ur glin Ceriıllede mi<ınfirmlş. 
lfoclm: 

- Oh ya, elemiş, iki lfı.r ı;öyle. 
) h'erdlm, heı> ini t:rkıverdim ha • 
pf<Je. Hurtnrsınlnr 00.knlım, ken • 
dilerinl. 

A e hemen nınnt-05unu giym111, 
biı:e ko.5JDDŞ, anneme: 

- Söyle f'li nğn.beyime beni 
c.ahit yazdırsın. Demi • Ben heı> 
!iiol anlattıca!;rım. 

- Pek iyi, durup dnnıı'ken, bu 
kndm ne diye si:ze iftbıı. etsin? 

- Ne bileyim, efenrlim, kndın 
bu fşte ••• 

Alinin nnlattıklan znbtn g~iril 
dil•ten sonrn yüzlestimıe zabtı o. 
ı.undn. "Cemile baıı:ı. tanmız c. 
dcnleri görsem t:uurnn. Dedi. Tn
rtr ettiği esldil tlzerine 1 mali yn. 
Jmlandr, gö t.erildi. Mezbure İs 
mnllin yüzüne karf;ı: 

- Önllme çıkan clört W~idcn 
biri 1 budur, dedi. lhnn, gel gi -
<lelim, dedi. Hayır, ben callde • 
den gldccğhn, dedim. Kollarımünn 
y l>alıı.dı. Diğer nrkaclnşlarile he -
rn karanlık sokağa götürmek 
l tlyorlardı. 

- Knll· bakalun Jbrahlın Er • 
dinç, en ne ölyee.c'ksin f 

1 
- llahçedc ıı;tik. Sonra. lmlkıp 

ere gittik. IJenim hlı:bir şeyden 
Jıaberinı ·mir. Zaten nynğımda yn 
ra '-n.rdı. Topallıyordum. 

1 
Arııda.n 14 gUn gc~Pden darbu 

lmcı Hasan geldi knhwye. 
ı - A.U Cemilenin çaobsını Jmp. 
mı~. Dedi. 

lllrnz sonnf l\umlınpı memurla
rı ela geldi. Aliyi kııhrnnin (iniin
clcn geçcrl;:en ynkahdılnr. 

- Cemi1eri lınçTTmnk istiyen • 
lcrdcn birisi de ensln. 

1 - Am:ın bel im, nasıl olur~ 
nen ~luk r.ocuk sahibiyim, evli 
)İm. nem zaten lmdm iyice 
tumyanııyor ki. O 1:iin 1>arakolda 
!J Joişt toplamı ıaı·dı. BW Cemile. 

1 

ye gôı.fierlnce, ]tadın 9 umuzu bir
den i :ırctle: "Jl<'psi l>er:ıber. 
Ji,, clcı li. 1J i te bis - tesbis oln. 
cak - koyarn.•u.lı. 

1 - Pek iyi otur, yerine, en 
İbrahim Sel. 

1 Gnl rınıe\'kuf olan ı.:uçlu ;)nJvn 
rır lıir şeslc: 

NiHAT ŞAZI 
(Devnım 4 üncUoo) 

Çeviren: 

LUTFI AY 

DanimarkB Kıralı, Hobnda fürnli
Çcsl ''e bluat Kn"al I~opold. Bil. 
h:ıs<.:ı bu konfernns <lolayısll•le 
lıem kendi ornlanncla sıkı bir te
ma~ mulıafau etme6.-c, hem do ge. 
:rek Anupa, gerf!lt Amerika mem. 
lekctlr•rin<le bir nc\i prestij uyan. 
dırmı.)a marnffak oldular. l\mıl 
J.cormld'lın plfuıı sudur: fçl<'rin. 
den dördii, hemen hemen nynı gün 
de _ J,eıı<li arnlnhnda. it t:ifnkla ta
yin cdccelderl • bcc:inc] hül•üm<larn 
çok dokun:ıklı, çok imınni bir ifade 
He ~·n2ılmış t:ı.ntanah birer rnek. 
tup gi.inılereeckler 'e bu me'ktup. 
lr.rdn yaklaşan harı> iehlike .. inılen 
\ nupıı) ı kurtanruık, devnmh bir 
uJh temin etmek için, l•endi nam-

lnnruı. da hareket eclcrek, bir tc
şcbbü tc bnhınm:ısmı rica edecel<· 
lcr • .Bt.>şincj hükümdar bu rnt-?rtuı>· 
lnn tılır alına:z, bugUn \\'nJ(la sul. 
lü\nü e-llerfmle tlıtnn dört klsiye, 
Çemberlnyn, Dnladye, lfitler \'e 
~;u oliniye, clC"rhnl aynı se'kilde do
Jrun:ıkh \e tnnt311nlı bir mektup 
göodcrecelı. Bu mektupta milletle. 

! -= 

İL .L isi 
GEÇEN ~ Şi llyi Kiğtt.. 

lınneye bağlıy n asfalt 
yolu ~ aştım; nı 
Çağlayan korusunun boyunca om 
yan tozla yolu geçt.im. IAle n. 
larmm yapıJdı!;'l yerlerde blrlmr 
haylaz Juı' o.vln.mnğn çahahyorlnr. 
dı: dıılln.nla lmrı;nlnr ötuyord : 
}osunlar \'e çamurbrla dolmu:7 o
lan geniş I:analda sular nzalmııı, 
yer yer ndacıktar, yn.ronactoo.klar, 
körfezler hllsd ol~; ya.smaJdı 
fernccli gil7~Ilerl taşıyan sar.(lal
ln.rnı yerinde mandaln.r bıı.ııyo yn 
pıyorls.r; yshut tos \'UJ"remyorlıır. 
Daha &Bağrda bi~ salmcn.k, bir. 
kaç hasır çardak \"e ağaçlar altın.. 
da, nC{;ell mi kederli mi oldwbrı 
ıınlaşılsmıynn b~ grup otur.o 
muı:. On on iki ya.slımnıln. Uç ~tn
gene kmnda.n ibaret orkestm hn. 
\-nda grcırfıh blı:- tarih hatırası gl. 
biydi. 

Kfığrthanenin Çağlayan kö ldi 
vanmdan Halicin dibine knd:ır 
~mlu.Uıı. gifmek, S~b-titlerin Jnyı. 
lıı.rn. sarktığı yeşil stılnmı ürpcri::
Jerlnl yakından görmek bugün ele 
'le\·klldir. 

\ Fldra.t bu zevk nereye bdal' 
&Urdü! 

1 
Halicin dibinden vnpnra bindim. 

Ot:oz ene evvel kü~ük bir !:-Qeuk• 
kcn <le ayni vapura bindiğimi ha 
tırladını; o günler acı ı;tinlerdl. 
Sonra Uıılicln a.ğwıa doğru iler· 
ledik ve bUtün zev~iıni knçırıın 
h~dise o zaman b:ı5lıulı. 

EyUp i keleslııhı listiindc beynz 
üzerine siyah renkte ynzılmı:J bir 
ıe,·ha \'81'; kfmblljr ne znman ya. 
zılınış ve a.sılmıs. Z:ınnederseın 
yeni TUrk harflerinin knbul edil-
dibri günlere 1.-a<la.r dönebtliriı. 

Cu le\•ha ".EYf P" diye yn:r.dnuŞ-
1ır. Eymel· fiilinden m1 eli;)or? 
Orıırlıı1d türbelere, öJUlere b~ 
"&~ip" g~lmcsint mi ihtar edl 
yoı·! Herhalde bu kelime peygam
berimizin bayrnltformı ha.tırlat • 
IIL'ldan evvel lı:ıskn şeyler ruı.tırln
tıyor. Sütli' ('enin ynzıh"ı <in. ''Sih1· 
lice,, Beklimlcdir. "Halıcı oğlu" 
,.e .. Jlns • l<öy,, lcvhalnn da yan .. 
lı tır. Dlyelbn ki bunlun bir cahil 
l'n:anıı;tır. FıUmt mile esenin bn--
ınd:ı veya. içinde tıirkçe bilen hi 

tf.,i ~ok mu<lur! nilC'nlcrüen ve 
\'llpn~ bac:ılarmdııki isnrctlcrden 
anla§llıyor J..'i De\ Jet Oeni:zyollart 

• lclı:ı.re'limlcdir. "Dilbilgi 1,. ne e • 
hcmmiyet ,.t>rcllm. l\lıınrlf \'cJ<li.lc-
U en sonm bu eksii'.,1 lrnpnttı. Tüıit 
gramerini DilbUgi i 1 mi nlhDllB 
trunamla•lı \•e bnsbnlı. ,fil rif \'e 
Jd11C>t! hu klbplanla.n birer tane. 
!ni türlq:e öğrctmenlerhıe göc

derdl; gayet metodik, ı.,sıı fl\knl 
nıü•ı:emmel ve mszbut bir c~crdir. 
mrcr tane hiç olmnzsn. :resmi d ı 
relere \'c nıiıes~lerc ı;önclcrse 
pek isabetJl bir Is ynpmıs olur. 
Amma onlar okurlar \'c t:~tblk e
derler mi, om.,ma lmr15mam. 

Kadircan KAF LI 

• Ml1ll mtldııfaa vcklUetı, hazırla • 
dığı yenı bir kanun projcsilc gedikli 
subnyt.ıı.ra birer er tayını verilmesine 
dair bulunan ke.nun hUktımıcrlnl kıı.L 
dırmnktn, bunun yerine gedikli suba.Y 
1nrı:n do. gcclıkll erhaçınr gibi ia.şc ve 
llbas cdllmelerlnl teklif etmektedir. 

rln içinde ynsadıklan tnhammill 
edllnıcz kıı.rnrsızlık ve endi~e 1111· 
lnrıınn bir an eV\"el sona ermesi· 
nl Iwmlllerlnden beklecliklerinj bil
direcek ve mliınl.-iln olcloğa kadar 
ı.ısn. bir zaman lcfnde A\'l'Upanm 
askerli~-e, nrn:ziyc, lktıs:ı.dn.. müs
temlekelere ait davıılnrmm mUzn· 
ı.ere ve lın.lledllet'ebri bllyiik bir kon 
feııınsm toplıuınuısmı i ti~ ecek. nu 
mektup \'e bun<lan evvel dört hD· 
lıümd:ı.r:m ynz:ı.<'.aldan mektuplar. 
Aynı gllnde bütUn <1Unynya neŞir 
\·e llfin ecJjt.eeck. 

- Ev.et, evet •• tnsavnır ediyo· 
ruın. 

nhyorsunuz, yn .. 1\ıra1 :ı.n. 
cak şu üç ş:ırtle bu 1 te nınmffak 
olııbil1r: Önceden jşl trunamlyle 
glıli tutarak, tııhııJ< dn' rnnarnk ve 
ise clrn.matik hir Sf"kil Yererek •• 
milletler cfkfı.n umumiyesi hen~ 
mevcuttur. Fnknt on:ı. artıl< esl•i 1 
gibi değil, bn5lm. ekilclc te ır et
mek IAznndır. Sinema, biı)iik rek
lam, muhte5em m:ın1.arıılı, kUtı4'\'i 
mltln~ler dc\Timle y:ıı 1yoru7.. Mil
letleri sevk \'c l<l:ı.rc edenler üze
rinde bir tazyik ynp:ıhllmek icJn 
fikirlerin ilb'lr :ığır neşir \'C t.arnl
ınl ıırbk kafi ı;;clmlyor. 5jmdl Jclit
lelerin hassns:lyctleri n muhayyi
leleri ii7.erlnde bir sadme tc11irl yn
nıtmnk Jüzım geliyor •• blıtlln bun
lıırı size söylem<'ğc bile Jilı.um yol•. 

(Devamı var) 
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O N HAHE 
8abU>t ve Ntıari)at IHlid\ırti 

hakkı tarık us 

• - • • , ·-· ,• . ,....'t.._.,. ' . . • ~ 

&BONE ŞARTLARI 
TUrklye Ecnebi 
H.00 Kr. 27.00 Kr. 

1.30 • 14.00 • 
c.oo • ~.oo • 
1.60 • s.uu • 

Oıu.e&eye gönderllı-n 

EvrıAk gerı "ertlmt"7 

~··············•·"~ i 'Dun pn 

kf3n vün11ı 
ı\ııadolu AJansmm v ralgı babcrıeı u 

g~re dünya vaziyctıne bir bak~ 

rransız sa i 
ibraç te eb 

Pragda 
Yeniden ylzlerce 

kişi kurşuna 
dizJlecek 

\'a.~ingwn, 5 (A. A.) - Lon • 
<irnnın Çek mahfı Jerinde ıWylen• 
dığüıe gö!"e, Pra.gd'l. kurşunıı tlı -
~ıeln 163 kişiden başka yüzlerce 
kims<> kur~ın.:ı ditilecektir. 

t.nndr:ı., .3 (A. A.) - He.rrlnkiıı 
blümünden sonra, 2·1 Çek llaha 
ku~una chulrni'.jtiı·. Bunlardan ıi· 
çü kadındr. Şimdiye karlfır kuı • 
«una d,zilenlerin .saym böylelikle 
177 yi bu·muştur. 

Sııikastcılar elan tutulanıamı~ -
tır Alma;lar bu suikıısti trrtip 
ed~nlerın İn!.?,iliz olduklarını !'.Ôyw 

ırmektcdirler. 

Amerikada 
iki okyanus 
donanması 
24 a y sonra 

tam amlanacak 
Ba sene 99 harp 
gemisi hizmete 

giriyor 
Va._~ngton, 5 ( A.A.) - Ame

rikan donarunasına iki milyon 
ton ilave edecek 500 harp gemi_ 
sinin inşası için iki milyar yet· 

[ miş b~ milyon sterlingi bulan 
bır kredinin kabul edildiğıni bıl_ 
tl.irirken Birleşik Amerika denız 
komisyonu reisi Vinson Amerika-

lng.iJ.We r ı;cııo i,ı;gnı ult ınılıı.ki ura 
tiye bir Uuııç t~cbbi\su ~upmrslardır. • 
l.ondrada mü tcreı, lmrcl,i'tlcr umu. • 
-. brargılbının nt'{ln·tıiği tebliğt• go. 

~dün 8&lıa1ı dk s.ııutJcrde Uulon~u llo 
~et a.raamda tılr tnarı uz l apll . 
....., ve bu taarruw l:;;tirak cden ı.ara 

/ C1 '/ı'zieT nın ·'iki Oky~us" donanma.sının n '5 l büyijk bir ihtimalle 24 ay sonra 
i m otörHl "eni bir tamam1anacağmı söylemiştir. 

J Yapılacak gemiler arasında 
uçak yaptılar takriben 500 bin tonluk tayyare 

b t b b gemileri 500 bin toluk ağır ve 
Bu tayyare ~ş. on om a hafif kruvazörler, 900 bin toDr 

taşıyabılıyor h.ık destroyerler ve 800 ıınayn ve 
\'e deoLt; kıın· tlerl lngiltere~ t• dı:iıı -
Q:ıijşlerdlr. Bir kUçlık ıııiıfro.<' l'rnıı. 
tlfq, ııahllmde kD.raja çıkmı .. , uı-ada 
llÜ§ılnana taarruz etıııı~. " dı;:nıı 
tkııallinıat Pide etm sllr. ıııgılız liılu • 
l&ı-ı hafU kayıplara u rrıunılitır. 

\a~hıgton, :s (A.A.) - Londrndan 1 karakol gemisi gibi küçük tonaj· 
oğrenl!dığlne göre, lngillzler iki mo_ - da gemi vardır. Haber alındığına 
tör!U yeni bir uçak ımaı etınlşlerdır. 1 RÖre bu sene 99 harp ı;ernisi biz 
lsml .Mıınçesteı olan bu u~a.k l>.OOO 1 mete girecektir. 
kllo bomlıa Laşıyabi\mektedn-. Aza _ -----<>-----
mi saatte .ıı:-o kllometrc kaleden ı,u Bir Amerikan gazetesine 

lngmz hına .ku"t'lh•ri hıtı'f'k...t N>. 
llaaıııcıa kara vo deııb. kıınf'tlt•rini 
~ml~ler ,.e doııUı: e~nasıııda 
~ himaye ctnıişl •ri.llr. 

uçağ'm ııjtırlığı 25 ton ve tesir sahası 
3,200 kilometn•dir. . 

11r ansaya thraç 
Diğer t.arattan bu tc ebbüs hakklll. teşebbüsd 

ela Berline askeri bir knj mıktun ı:m 
ın&ltımat verilml,tir: Lundra, 5 ( \.A.) - ıu~.C: 
Diİ3ma.n lıiicumbotları I• ruııııız ı;:ı - Küçük bu İngiliz uonıı:ınuos mUf. 

hlıhıde Tutket clvnrı.rı:ı uJçnktuıı 11~·1111 1 rezcsinln Fransııda Tukel kıyılarmdıı 
'-)'Yare.J.er refakatindı ;)Uldaşwışla.r. yaptığı baskın hareke.ti haldunda ye. 
•hr. fnglllı.: deniz blrllldPri derhal AL ni tafsi!At almmı:ştır. 

göre 

AMERiKA 
Bulgarist an, Romanya ve 

Macaristana harp ilan 
etmekle 

Rasyaya diplomatik 
bir yardımda 
bulunmuştur 

~ IW)\ :t.lindckı topı:unuıı nte::I altı. Baskın müfrezesi Almaıı mıida!a _ 
"- alınmış ve geri döıınw..) 0 ınecbt'.r alarmı tam biı karl§ıklıga uğratmııı, 
eciU~tır. Ce.ııupm )ııpılan diğer bır bir mllstahkem mevkii tahrip etmiş, .Vevyorlc, 5 (A.A.) _ Bostoıı 
ltaraç tC15ebbUsU de mınnftaki.)t tıo kıymeti! maltllna.t elde elmiş ''o ga • Monitor garetesine göre, Bulga.. 
~tlc'.llt'llnıemlş ve ıu ıııı.ıer ımza Al. yet az zayiatla 1ngiıtereye uörunU§ • ristana, Macarista.na ve Roman 
lllaıı lllliılafaa ı.:u'" etlerinin ate ı ı.-ar. tllr. yaya harp ilan edilmesine dair 
"8ntda geri dı)nm• ~'' mecbur kalmış. İngiliz mıı.treze.si Buıonya ile Tu. reis Rusvelt tarafından kongre-
lılPdır ket arasında.ki kumsalda yerleşmiş - ye yapılan ·müracaat Birle-iık 
~ kıt.alan ırnndUcrlııl bekll.)en tir. Alman mUfrezeleri bırbinne ateş milletlerin sağlamlığını gösteren 
"~tnbothmna uJa..)mıık için kauçuk ctmeğe başlamışla.rdrr. yeni bir delildir. 
"-ııcı.ııarıa kaçını tur ~e biç bir mu. İngiliz askerleri. kendilerını gôtti - Bu gazete şöyle yazıyor: 
~lakllct elde cdcnmınl<jlerdlr. ren sallardan ıı.tlıyatak bellerine kıı. • Bu yeni karar, mihver aleyh. 
Diğer tarartaıı Jfolonva ve ~ıe dar den.ize glrm~ler, teı örgüleri ara. tan unsurların faaliyetıne yeni 

Pasifikte 
içi asker dolu bir 

Japon gemisi 
bahrı dı 

\'<\<;higtnn, 5 (A. A.) - Avw;.. 
tralya umumi karargıüımdan bil • 
di.dldiğine göre, mfıtü:fik deni • 
zaıtıları, Pa.s.il"ikte 6.000 tonılato. 
luk bir nakliye gemit'tini batırmrş
lard rr. Bu genu hıncahınç nskerlc 
dolu) du. Aynca iki gemi batrrt'• 
mış ve 5.000 tonilatoluk bir &i • ı 
lep de ha.sa.ra uğra.trlmıstır. Batı. 
nlan gemilerin tonilato yekimu 
..?:.? bine baliğ olnıakt..s.dır. 

Va,ington, 5 (A. A.) - Avus -
tralya unıumi ka.rargii.hından bil • 
dirikllğ.i.n~ göre, Japon!ar Avus • 
tralya ve Amerika erasmdakı ta. 
şıma yoluna ko.'l'Şt sefer açmışlar· 
ıiır, 4 Avu~t.ra.lya t.a§1tına ta.ı.rruz 
edilmiştir. 

\':ısin~ton, 5 (A. A .) - Japon 
<leniıaltrları Avustralyanm doğu 
kJyrsrnda 3 Avustraly.ı.. taşıtı'la ta 
arruz etmi.~ler ve bunlardan bıri
ni batrrmışla.rdır. 

Daç Harbu ra üçüncü akın 
yapıldı 

ottava, 5 (A.A.) - Parlamentoda 
bir nutuk söyllyen mUdafaa nazırı 
Raıston çarşamba akşamı Daç Har • 
bur Amerikan deniz ilBBU.ne üçUnclı 
bir a.knı yapıldığına dalr bir haber al. 
dığım söylemiştir. 

Şark cephesinde 
durgunluk var ! 

Londnı., 5 (A.A.) - Rus ceph.esın. 
de ni.sbt durgunluk devam etmektedir. 

GeceyanSJ ne§redllen Sovyet teb • 
!iği, bazı kesimlerde bava faaliyeti 
olduğunu söylemektedir. 

1f. ~ ~ 

Vl§I, 5 (A.A.) - Berltnden gelen 
bir teligraf, Almanların ~mal ve mer 
kez kesimlerde mevzilel"lnl düzelt • 
mekle meşgul olduklar.au bildlmıekte 
dir, 

Şimalde, çevrilmiş olan Rus kuv _ 

vetıeri etrafrnda.k1 çember gitgide da. 
ralmaktadır. 

:tapılan toptu lınldpJfi h~rn nJ,mJarın. smdan kendilerine bir yol ~mışlar bir hız vcnnek ve onlara hürri-
clan soııra ikinci hı.. k lnl 1",t'phesi lrur. ve biraz dahile doğru ilerleın~lerdır. ret yolunun işbirliği değıl mu· (Başta.rafı 1 incide) 
l':la.dan )ıılruz. hn,-a al,ınlıırllr Almnn. Alınan projektörleri ancak dönUş · kaveınet olduğunu göstennek 
)1\)ı ~enmek lını, nı olup olmadığı ten sonra yanmışlardır. ıçın verilmiştir. Bu hareket çüncü safha ağır kayıplarına 

Libya barbl 

~evyorkta mllıımkıış ı ed.llııMktedir. İngiliz askerleri karadtı iken kendi tarzı aynı zamanda Bulgarla:ra, rağmen hfila kuvvetli kalan 
la mihver zırhh kuvvetlerinin yeni aınerlkalı pilot r \nıerll<a ha\'a !erine refakat eden deniz kuvvetleri l\1acarlara ve Romenlere karşı 

lanvetıerlle blrlC§wı>hırinııeıı 50nra blr dU§man devriye gemiJıını batırmış, koyan Rusyaya diplooıatik bir taarruzudur. 
llQ ga ... cnın taıınkkuk ı·d,·bııl"c.ı:•kl flk. bir i'""-c'-'-• de sakatl.,..,.,•stır. İngiliz d h' · dedi B k Bu taarruz Birülhakemin do;ay 

" .. _ .. , \ "' ,,. ...... IJ>.L.U.I -·...,. yar ım ma ıyetın r. u ara, lannda ı...ereyan etmei\.tedir. J'lnı göl!ltermeı.~r. 'rll<a orduım deniz kuvvetleri hiç zayiata uğrıımıı. isrn geçen 1nıemleketlerin harbe 
loeflerı·ne .. elin<'~ bunL-ır tınv" bonibar. DUAtır, . k d 1 . ı· ·ı Cep.ü.eden gelen en 5011 haber-

.. el hl h " iştıra e evanı arının mıs ı ı e ler, mihverin Tobr..ı.ğa. kal'SI ~ı.ınanıarııuo lh;ıı r l'Pp il ·~in ~ol İngiliz kuvvetleri, d~man projek. bir mukabeleyi davet edeceğine ~ 
a..+ • .ıı... ıauıaatındcdlr. Alınaııynda Eıı. törlerinl ııöndUrmUşler. wp batarya. dair ~ 13 nisanda Birleşik yeni bir taarruz t~bbüsünde bu· 
-.. _. N kta K ,,~.,._.. lunacağından bahsedil•mektedir. lleınhı bomba.rdm18nı "Vl

0
r 

0 
• ıarını .ııusturmuşlar. düşman mevzile. devletler tarafından yapılan ilı· :t- :t- :t-

l0ttya bombardınııwmılan zl)ad: ln • rlnl tahrip etmişler ve kıymetli marn.. tarı tö.kip etmektedir. 
lttUz ha\"ll kudretini manidar bır ite matla tnglltereye dönmüşlerdir. Bas. Vişi, 5 ( A.A.J - Libya cephe_ 
ltj]d& göste~< bll) ilk r z ur· kın, tamamen muvaffak olmuştur. • bi te 

:.ah in glllz tayyareleri sinde, şiddetli sıcaklara ve kurıl 
ı .fırtınalarına rağmen çarpışmalar ~ etmJ'jtir. • 1..ondra, 5 (A.A.) - DUn sabah, n. Din ak ıar d etm~'- ed" 

Bu bombardnnsmn 6 'kf'rı t~ırlerl Rlll;r; komandoslarmın Fransa sahiline ID 1 evaın ı:>.l\t ır 
\te.tt olmasa bili' çok onemll ııeti<'elf'r yaptıkları asker cıkarma hareketi Al. (Baştarafı 1 incide) Mihver kuvvetleri lngiliz mu-
"ennekten geri kalmı.)ııcal<llr. lnglfü nıan mUdafaaaını ş8.fkm bir hale ge. aımmıııtı:r. Taarruz, yarım sa.a.t sUr • daiaasında açtllkları iki gediği 
ıı-va kuvveti rlnln ~ıınan.)ıı, 1'gıı1. al. tınni§Ur, İngilizler az zayiata ug-ra • muıı birçok yangmtar çıkarılmIŞtır.. genişletmekle meşguldürler. Batı 
t111A-•-· lan!} oolge'41 lı7.C- mtşlardır. Alman a.vcılan ne hava ba.taryalan kesimlerinde, muharebe. temiz.. 

--.u Fransa 'c kndar leme hareketine benzemektedir. tilıde 28 mayı tan sı m:ı.) ısa 1 bll Londra. 5 ( A .A.) _ Britano- şiddetli bir müdafaada bulunmu~lıır. İngilizler ileri harekete t-b-
\QpyekOn 70 tay.)are kaybettıklerdc\Tt: ranın askerı muharriri yazıyor: dır. --Y-

..U,.tınıektedir. tngilizlrr aynı . Komandoslar tarafından Fran- \'aıdngfon 5 (A.A.) - Stokholm. büs etmişlerse de mihver zırhlı 
ll)inde Akdeniz bölge lnde 58 uçak ,;ız sahiline Bulonya ile Le daıı gelen bir telgraf, Almaıııann Rur kuvetıeri bu taarruzu püskürt· 
l(l\Hıetnılıılerdlr. Bunlıırd:ııı seklıl 1 

Touquet arasında yapılan son ve Ren havzasından halkı çokmek müştür. 
kı' ~C«'! evvel SlclJ~ıı 'c Sıırdoııynyu akında~. maksat bu bölgedeki Al· için bütün taşıtları seferber ettikleri. En şiddetli muharebeler Birül_ 
'tpıta11 akP1lard3 dU~urulmülitlir. man mudafaalarrnın sağlamlığı_ ni bildirmektedir . hakim dolaylarında cereyan et-

H OL.DO: nı denem~kten ibaret olmaı:ıt BPrne, 5 (A. A.) - Bcrlinden mektedir. 
!'t.t~dukl s.s. ktn·\'etlerl ba,ınınıaıı muhlemeldır. Bu akın pek ldi- ı Xnzional Zeitmıga bildirihyor· Londra, 5 ( A.A.J - Libyadan 

llaıu \c hlmayo ldare .. ı r~ısı Hridrlh çük bir ölçüde yapılmıştır. Buna 1 Berlinden resmc·n bildirildiğ~ne alman haberlere ~öre. lngili:ı 
a1<1ığı ~ıuııla.rdan dola.)• olmii')tilr. raifuıen Komandoslar pek mühiın.ı :.•)re hava harbi netk'e!!inde şırn- zırhlı kuvvetleri Knightsoridge 

1" t !d etm· ı d" ' ' ah 10 kilometrelik bir mesafede I b• · d d ~ · 'klik malfima e e ış er ır. Bu ha- Ö·Yc kadar Almanyada M.vil a • 
rak ka ınesın e egışı reket 0 kada_r. maha:ı:"'4..k yapıl- !iden sekiz hin kiı-i ölmüştür. Biı bulunan Tamar· mfü-.tahkem nok· 

olacakmı§ ~ mıştır ki !ngılız kı:vetleri J>('k j mukayese yapm:lk imkaru veril • tasını düşmandan Almnılardu. 
Vl~i ., (A. A.) - B~gdattan 1 hafif kayıplara ~gram~şlardn mPk ii7.ere sulh zamanında hava lngiliz ordusu -:ağ cenahının is

ahnan haberler, 1n:1' kabınesınde l'omandosların şef~ Loru Louı- ve c:ıeyrilşefer knzala.rı netfoesin_dc tinad ettiği Birülhakemi almak 
bir ~ğişiklik olacag ııdnn ba11set • "t.~ ntbatten, Amerikan. kuvve~ıe. se:--eı\e Almanyada. ~ekiz bin ki • için d~an tarafından biri:i:aç 
lllelı.tedfr. . . .· 

0

~lerivle görüşmek U.lt~rc ı;;ım 'ı ı<ic1en fazla zayiat olclıığu kayde- kere yapılan teşebbüsler hiçbir 
Başvekil Nuri paşanın ıstııa e.. ıı. şVn in. tonda bulunm;ıkladrr. •lilmektedir. netice vermemiştir. 

deceği ve yeni kurula k knb ne- tlı c ş g ------------- ---------
Vi gene Nuri pa.s:ı.nın ırurac:ı.ı;. Gaz·ı 

ı ·nınektedir. 

. ,;ÇOK HABERLER (B:ı~ tarafı 6 n<'ıda) 

1 h 1 n bu kostı ı a ıııenılcltctiıııiz.ı.n en arma nıa su~ o a " • 
başta nelen Arap atları iştirak ediyor. Şüphe Yok 

. .. ~. beıı-~ h ye""nlı koşularmdnn biri bu ı<ı gunun Dil en e ""' . 
__ ,_ Tı>b··ıı· ki burada en esa.c;lt ıakıp Sava 

Ola"1:1Al:rr. • •l ır d ki Bo 
ve Tomurcuktur. Fa.kat tınutulmamalı ır z-

. . rd Fa.kat lıer şeye k:ut da s\irprızlenle meşbu ıır. 

T urcuk arasmda ra~men bu koşu yir:.e Sava ve om 
t>aylaeotJacaktır. 

.4. l tmt'I koşu : 

koşusu 
'iedırıci kcşu. 

r:ıört ve tlaha yuka.rr y~ta yerli yanm.ıtan 

tn~liz at -.ek sraklarıua mahsus bu handikapa }'ı

•ıe"' geç~n hafta beraber koşan dört at girmektedir, 
Ceç"n haf':a ~7 k•Jo lle rakiplerıni kolayca vuran 
J\lccylan, 63 kilo laşıma.o:;ına. rağmen yine bu ko· 
tıuyu kazanabl.lt-cbk vaziyettedir. Yıldızın da plası· 
oıması bt-klenehilir. 

Müşterek bahislere iştirak 
eden okuyucularımıza 
C.:ı:1etemı' vnsıtasile mü5terek babislere işti. 

rak etlen okurlaı mu:r.ıo sipariş kuımnlarmın kahu 
ltinP. bu .,sbnhtruı itil•aren ba.5ladık. Sipariş ıuıbuliı 

yariu t-a.n.t on beşe kadar devam edecektir. 

s 

1 alih 
başka 

heceriklilikten 
bır şeg değildir 

Becerikli misiniz? Biliniz k i hayat mücadele•ini. 
yarı yanya kazanmış sayılabilirsiniz. Y arıaını kazan
manız, mücadeleden tamamile galip çıkmanız için ya. 
f>acağınız şey akıllıca hareket etmek, ölçülü adım at. 
mak, tecrübelerinizden istilade etmektir. 

Beceriksizlerdir ki, beceriksizliğin adını talihsiz. 
lih koymuşlardır. Hakikalte talih, becerikliliflten b~ka 
br şey değildir. 

nıı LER Bune şenaat! 
Finlandiyaya gidip Baştan çıkar-

6 saat kaldı dığı kız la ı k i ay 
yaşadı -0--

Alman devlet reisi mareşal 
Mannerhaymı ziyaret etti 

Londra, 5 (A.A.) - DUn .Berliııden 
l>lldirlldiğino göre, Httler Fiııl.Andlya. 
yu. giderek marep.l Mannerhaymı zl. 

yaret etm!§tir, 
Hltlerln :refakatinde mareşa.1 Kay • 

teı bulunuyordu. Fin cllınhurrelai, 

Hitler, mareşal Mamıer.haym ve ma. 
reşal Kaytel arasında görQşmeıer ol. 
muştur. 

Hitlertn mare§all ziyareti hwrusi 
mahiyetten ziyade harp halile alA.ka. 
kadıı.r göı11nmektedlr. Hitlertn ~ an. 
da in.sena ihtiyacı vardır ve Lenin • 
grada şimalden yapılacak herhangi 
bir hUcum lm!rkez ke.ııimindeklletin 

tızerin~ ki yUkU a.zaltablltr. 
H1tlerln FinlA.ndiyayı ziyareti pek 

gizli tuutlmuştu. Sabahleyin hareket 
eden Bitler FlnlA.ndiyada. a.ltt saat 
kaımrş ve hemen Almanyaya dön -
m~tUr. 

Belediye teftiş 
heyeti reisliği 

Mektupçu Necati ÇilleT 
tayin edildi 

Haber aldığnnıza. gore belediye 
mektupçusu Necati Çlller belediye tef 
tlş heyeti reisliğine tayin edilmi§Ur. 
Tayin emri bu sabah, vilayete gelmiş 
tir. Belediye mektupçulu~na. beledi. 
ye emlA.k müdUrü Şevkinin tayin e. 

dildiği de ayrıca haber almmı§tır .. 

istanbulda terfi 
eden muallimler 
Orta öğt'eti.m kadrosu.na dahil 

Sonra öldürüp hela 
çukuruna attı ! ' 

lzmlrden blldırildiğine gore Abdü!. 
azim adında biri, 18 yaşında Emin'e 
Lsminde bır genç kızı kaçırarak lki 
ay aşk hayatı silrdi.lkten sonra 17 
gün önce kızı kama He öldtirm~ ve 
cesedi evin ha.l!l. çukuruna ıı.tm.ı,ştır. 

sıca.kl&nn tesirile birka~ gUn nyel 
taaı:nın ba§ıaymca zabıta evde araş • 
tırma yapmı<J, cesedi meydana çıkar. 
?Dlflır. Katil Abdli\Ar.lm şiddetle a. • 
ranmaktadır. 

Sultan Hamidin 
ikinci hazinedarı 

Servetini öteye beriye dağı -
tan bayan Mihrinin 

Ailesi vesayet altın; 

abnmasıaı istedi 
Beşikte.§ sulh hukuk mahkeme'!i 

bir vesayet altına alınma talebin! tet. 
kikle meşguldür. 

Vesayet aıtma alınması ı.atcnen 

aıebrimizi.n maruf ve zengin ö::ıyanla -
rmdan Sultan Ham.idin ikinci haz.ine. 
dan Kilıri lıılenettir. İddiaya göre 
l4lhri Menet son zamanlaı da emlllkl. 
ni ida.re ve 11ervetinl !Ayiklle tasarruf 
edememeye l:ı8§lamı~tır. Şuna bunfl 
IUZUın.!UZ hibelerde bulunmuştur, Bu. 
nun üzerine ailesi de mahkemeye hu 
müracaatı yapmıştır. 

Bayan Mihri mahkemenin karan 
mucibince adliye tababetlne gönderil. 
ml.ş. yapılan muayenc.>de v<?sayet al • 
tma almma.sı tıı.bibçe de yerınd<ı gö. 
rUlmU§tür. 

Taksiler nasıl 
basası olu yor 

muallimlerden terfi edenlerden (B:L5tarn.fı 1 incirle) 
ı;ehrimiz mcictepler.i.ndc> bulunan • c~ plıi.k.a.sına salıip olma karşılrğ: 
Jarın listesi şöyledir; ~(}00 lira gibi yükoı;;ek bir ha.va. pa 
50 1.İRA YA TERFİ EDENLER rıısr ödiyerek satına.lmakta, ı.mnra 

Fatma. Muslihiddin Plkoğlu, E- seyrii.:ıeferc müracaatla taksinin 
sat Mahtııut Kara.kurt, İbrahim eskidiğini, yerine )~nisini koyaca. 
Safer Ahın.et Asma, Sadi Tokcar. ğını söyl•iıyerek hmmsi otomobil~ 
Sedat Oksa.I, HR!it Avan. Feridr 1 ~atrnaldığr plil.ka ile taksi saati 
Ersoy, Yakcp Akbay, Arlf Andaç. takma.k.+..a ,fa.kat t.a..lf.si gibi _çalış. 
Mehmet Boyağan, Reı:Jit Konkur, tlrmıyara.k kendisine tahsıs et• 
İbrahim Tanm. Emin ErgU·leU, mektedir. Bazı kinısel~ de günde 
Nüzhet Say, Arü E9i.n, Mehmet 30 • 40 lira. giı'li ~·ü.ksek Ucr~tıec .. 
Emin Şendil, SalAha,ttln fmer, le bazı ta!r.sileri kiralıyarak ken -
~affet Kağan, A<lnan Özenci, Se- ct;terine tahsis etmektedlrler. t~ 
ııiha Kam. Saba.hat Tarım, Cela.. tanbulda plaka panısı veren ve 
Iettin lzmirli, Balın.ettin Tevfık l:.ınaenaley~ı hali faaliyett'! olma.. 
Tan!!el. s? lilzrmgelen. bin t.akc;i kayrth ol• 
40 LtıtA \'A TERf't EDENLEr. duğu halde bugün' bunlardan a.n .. 

Hamiyet Gö~n, Mehpare Te.ş• cak 7l\O kadarmm taksi olarak 
duman, Z.:ynel Akandere, Enver prvasada çalJŞtığt anlaşılmakta • 
Te~ııant. Zeki R:m\z, Melahat Ser dr"r. Müteblki 300 kadar taksi yu 
gut, Etenı Kot:ıan, Raı:ıit Aydmoğ kanda ya.zrlan ~Herde hU8UBi 
ıu, F..krem Tezi§. Refik Özgener, olarak ltulla.rulı:mılı:tadır. ~et 
Fcvzı İlter, Perihan Nayir, Nu • a.ltın.::ı sube müdürlüğü sivil me • 
ıullo.h Tecer, Ziya \:.Urman Hanı.. murlnrl~ şüphelE"nilen talk.sileri ta 
d1 Saver Kemal Gürsan, Bedia kip ettirmektedir. Bövle hareketi 
Tııpnn, Fevzi Selen, Zeki Ungör, >lahit ole.nb.r hakkında takıD.le.t ya 
Halis Brgıner, Naclide Sava..c:er. pıhcaktır. 
Ayşe Öıdeıı, Hiıveyla Ülgen, Fa- Diğer taraftan Otomobilc.t1er 
zıl Ay Tolu, Melek Topa, M'uallfı. 1 cemiveti taksi ücretlerinin arttı
Anıl Münir Uner Nenhe 8ırer, rılm;sı için Dahiliye Vekaletme 
Scml~ Aygen, Fatma Oral, Meb müracaat etmiştir. Teklif tetkik 
pare Eğemen, Fet'de Hoscan, SU· edilmektedir. Evvelce taksi üc • 
reyya Siber, .Hilmi Soykut, Ke • r~tJerinc yü7.de 50 nispco'.inde 

1 ..,.k zam ya_ı,rlm-tr. Şimdi yeniden. mıı .. ., e. ...,. 
,'J) I.tıa YA TF.RFt lo:DEl'lı,Jt:R yUzdc 25 nispetinde zam yapıl • 
Nevzat Urns, tclfll Kul'>an Hak· ması muht~meldir. 

kı sonat. zuhtu urci. Nasıh Ar • Bava kurultayı 
ea. Cemil On.angil. Muhtar Emre, 
§ekibe AHay, Seniha Mürito~lu, 
Canan Onur, Talia Ta.nın, Medıh!i 
!. tAlrk. Kemal Ünver, Osman E • 
hmci Halit Gürsan. Zekiye Y('ni
ı;ey, 'Nehile SüC"rİ, İclll Enfal, 
Hal:de Arif, l\leliha Şenıııe:ı, Dı
dar Meral, Zahide özve~. lıı • 

Onan Müeddeb Çelik. Meli .. 
san l • Dilaver Can Naciye 15 er klJUik birer encümen .ııeçllDWI. • 
hTakT~n u, Sa.büıa Ocak, Nurıye sini teklif etmiştir. Bunu m1lteakip 

O ı;oz. • 1 J 1ımıatJ.r 

( Başt:Arafı 1 incide) 
!eklerinin a.ızı tekllt ediliyordu, Tak 
rir ittl!akla kabul ,.dildikten 80Ill'a, 
kurum reisi F~rzurum mebusu Ş1llcrü 

Koçak ~eımerkez heyeUntn yıllık 

çalışma raporunu okumU§, heaapları 
tetki ket.ınek, nizamname tadllltınJ 

tcsbit ve dilekleri in~lemek üzere 

. k Ş.Jdr Tarihmen Tur • encümen er aeç '9 • 
h.1r pınar, • • • c::.' • ().. Encümenler öğleden sonra Tttrk lı&.. 
gut To\ta.t Alıye Ping1l, ~aım t.cıpl.amııait 

Sahabettin Kural. Niyazi va Irurumu merkezin~ 

l zeren, _ . .......... bqlJyaca.ktır. 
Tarma.n, Alı lrtm. ~ra 
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ıtrtamı 
MAHKEMELERDE 

(Ba.starafı 2 incide) 
- Renim hiç kabahatim yok, 

diye başladı, 5:ıhlt cliyc kara.kola 
gittim, suçlu çıktun. 

1 
(Ottne ıstn blrtael .. ~ 

b&fhk JSIUlldald tarlb OWVM dm' eM.. 
Uyerek raac1erece11 ~ 
ticari mablJ'fl&i bab olml7M dlP ~ 
IAolan paraııa ııetr0lonm.) 

- .__ -
öy Enstltlleri 

alçla llaralda? Bir takririn 
ilhamlari 

- Malum, mnliim. Hiçbirinizin 
suı;ı.ı yok. Hepiniz masum, blgü • 
nah .•• 

- \ allahl ben böyfoylm, be • 

1 

yim •. O .gece, Belı~lyede tramvay. 
dan ındım. 1 avq yavaf) Çemberli. 
ta~a geliyordum. Bunlarla bera • 

Evlenme teklillm: 
• lyi bir aileye meuup, 1laaD tıl.. 

len, oldukça. dolgun ma&.f sahibi, '° 
y8.fmda memur bir b&y, evine -.elik 
bir bayanla evlenmek latemektedll'· 
(Köy) remzine müracaat. - S57 Maarif Vekili bu mevzu üzerinde 

Mecliste mühim ve geniş izahat verdi 

-1-

[ K1 gün evvel, gazetelerde çıkan bir A~ara habcrinde.ıı 1 her olan İ<mlail beni gUrllnce "bir 
şunları ôğrendık- Bursa mebusu Nevzad Ayas , bır 1 poUs r:-ağır!., dJye bağınlı. Ben 

takrır vermiş son zamanlarda mcanekettc ayrılma davaları- çağınncaya kadar hepsi kaçmış. 
nın ve ayrı~a. vakalarının ı:ıaznrı .dikkati çekecek d~e -- Sen bunlarla .rakı içmedin 

• Ya§ 18, boy 1,70, kilo 68. orta . 
taballll, ayd& 70 llra geliri oıan. ya. 
kışıklı bir genç kendl.slnl meaut ede .. 
bilecek bir bayanla evlenmek ıaıe • 
mektedlr. (H. 450) remslDe mıırac&
at. - ~8 

Bllytlk Millet Meclisinin evvelki 
~ünkll toplantısında köy mektepleri 

\iti köy mıtlttllert kanununun mUza. 
kereetne ~lanmr,tır. Bu bUnaııtebet

le Maarif \'cklUmlz Hasan Ali ı·üceı 
şu beyanatta bulunmuııtur: 

Arkadaşlarun, 
Huzurunuza getirilmiş olan ka.. 

nun partimizin ilk öğretim içın 
iikQmete vermiş olduğu dircktı

fi tam, yüzdeyi.iz yerine getir
mek üzere olduğu tcdbirlcrın 
mütemmim!erind n olan bir hil 
küm ve teşkilfı.t mecmuasıdır. 
Bundan ıki sene iki ay önce köy 
enstitillcr'nin köyde ilk öğrctimı 
temin etmek için kurulması hak
kında hazırlanmış ve ytiksek tak
diriniz.e, tasvibinize mazhar ol 
muş bulunan kanunun iki sene
denberi hayırlı verimini madt'U 
olai'alc göstermiştir. Bugun Tuı 
kiye toprakları üst üste on yeöı 
yerde iki yıl içerlaincle 9000 ço
c~. köylü çocuğunu ıçerisıne 
almış olan bu mUeueseler iyi ça
lışmakta ve muvaffak çalışmak" 
tadır. Bu çocuklar ders okuyacak 
dershanelerini kendileri yapar_ 
lar, yatacakları yatakhaneleri 
kendileri yaparlar, çalışacakları 
atölyelerin duvarlannı, damım 
kendileri yaparlar ve kendi yap
tıkları bu binaların içerisinde. 
düşünücü ve yapıcı olarak mem 
leketin yarınki evlatlarını yetiş 
timtfk için terbiye görUrler, ders 
görürler ve iş öğrenirler. Tahsil 
çağında bulunan ve okullara gı
den çocuklardan yüzde altmış 
biri şehırl rde yüzde ondokUZÜ 
ancak köydedir. Bir defa muvaı-.e 
nesbfüği, izale etmeksizin ilk 
iğretim davasmı halletmek müm.. 
kUn değildir. Şu halde ilk öğ
retim davasını halletmek için 
tahsil çağındaki çocukların bu 
aşağı nisbette okuttuğumuz köy
lere biz"m gitmemiz icap ederdi 
ve işe oradan b~amak H\zmı 
g-elirdi. 

Onun için burada hocalık ede 
cekleri yetiştirecek enstitülere 
köy enstitüsü dedik ve o ruhla 
bunları kurduk. O kanunun çık_ 
tığı tarihtenberi ancak ikinci se
ne bittiği halde çocuklar Uçür.cu 
sınıftadırlar. Kanun çıkmadan 
ônce elimızdeki btitün imkanlar
dan istifade ettiğimiz ve kabul 
buyurduğunuz b 'r münakale ile 

• hazırlayıcı tedbirleri aldığnnız 
için eı;asen bir sene kazanmış 

bulunuyorduk. Onun için kö) 
enstitüleri bugün üc yaşında bu_ 
lunuyor ve iki sene sonra mezun
larını vermiye başhyacak. Her 
sene üç bin olarak hesapladığı
mız takdirde verecekleri mezun
larla sekiz senede 24.000 öğret_ 
men elde edeceğiz, Bugün elimiz. 
de mevcut olan eğitmenleri de 
sekiz bine çıkarmak suretiyle ele
mek ki 32.000 tnl im unsuru elC::e 
etmiş bulunaca -ız. Bugün elimız 
de ~birlerde ve köylerde viUi.lct 
hwıust idareleri tarafından bütçe_ 
çelerine konulup va.ille gordüri.:
len 14 bin öğretmen de ~kında 
huzurunuza getireceğimiz ve Par-

• 31- Yazan: 
&dia ayağa kalktı, fakat §icl 

ıletle b11-,1 dôncrek gene utur<lu
iu kolt.u~a yığıldı· 

- Kabil def(il' Kabil değil bu! 
diye ha) lurdı -
Gönül rakibeı.lnin u ... tüoe atıla

rakmı~ J.:İb! ' ha trı) • •rdt.ı. Jslık 
talan bir 'alan eı.•~ lı· sordu: 

- Kabil değil mi'.:'!. Kabil de-
lll nal!! 

- :t:\'l't 1.ab·ı rle;;ll". 
-Fakat ı.içln":' 
- Çünk\ı . :t'erhat, bana, beni 

~~vdiA'fna ı-uylecll .. o l aıau lıtı) le -
mez!. 

Oöntll knşısmdaki ma!>Ulll kız
cağızın üldıirih-ü lıeyec.ınmı U'lata
rü ulırrn~n. ntrratm·dıın birt k 
d.._, lhlttrllp dfriltme!<le dtr):ı
c::ı~ derin hun tatlll!lk ihtlrn<oilc 
nıın bitkin vUcudunu el~iyle hır-

tinin bir içtimaında kabul ettiğı arltığından bahc:eLmiş. Partı ~~eclıs ~!-1rupunda, talmr e~ ıni!' 
niz esas ara göre hazırlamış ot rafında konuşmalar olmuş. Adlıye Vekilı Hasan Men.emene~. - Hayır, beyim. Ben ha.stay • 
duğurnuz kanuna göre 15 bine oğlu cevap vermiş, boaşnına vı_ı.J<aları~ en çok ... sebep ~ıl dım, na!lıl rakı iı;ebilirirn. Yalan 
çıka<'.aktır. Şu halde 24 b'n, 32 eden hallerin Vekaletce incelcnıp tesbıt olundugunu ve unı- diyor bunlar, o gece ben onlarla. 
bin ,yuvarlak bir hesapla 50 binh vers'tcmizin salahıyetlı mak~~rının mutalealan da _alındık- bernbcr değildim. Semtlim17. ol • 
bir ilk öğretim ekıbi azamı 10 tan sonra bu vadide lüzum ~rülecek mnwni ~birl~r ~e aui:undan soylc böyle tanırnn 
sene içinde vücuda gctırılecektir. dahıl oJ.ınak üzere Vekaletçe ıcabma başvurulacaguıı bıldır- kendilerini. Cemile kadını tanı • 
Bu biz"m idealmizdir. Bunu ta- mam hile. 
hakku:k ettirmek irin bu güne ka n;ş,Tesbit edılen şe)•lcrin n~lerdCI!__i~aret olduğunu bilmiyo Ruı>ıl!ln so ra evrak arMmda 
dar ) aptığımız ı ler. aldığımız ruz, henüz bunları öğl'<!nmış deg;hz. Bu . it~barla ;yapılan bulunan Cemilenin ifadesi okun .. 
tedbirler, yapanlara ve yapılan etiidlerle vanlan sonuç hakkındn. bir ~.Y. söy~ıyeı:neyız. Esa_ •lu. f<n<lın şôyle diyordu: 
tarı görenlere ümit vermektedır. sen fikirleı Konkret şekiller alı_madan, unıve~ıten1ın m~t~h'~- ·- - İ'kl 1brııhimle İsmail, beni 
Şu h alde ilk öğretim dava ını bir !':JnI öğrenmeden , ince ve keskın :zıekfilı .. v:ckılın fü<rlennı _!Jıl- solıni;;'"ll. 'lilriiklEtmek f ffyorlardı. 
bütün olarak nlmış ve onu gün_ meden bu mesele lizerinde durımak, munakaşa etmek dogru Yalnız İsmail beni döğmelerine 
d~n giıne ve seneden seneye ek- 1.1eğildir. Ancak, böylece tetk.ike, etüde başl~dı~ .sırada, biz nı~ml oluyor: 
sik taraflarını tamamlıvarak ger- de birkaç söz söylemek ısterız. Ve bunu vazıfe bılıyonız. - Kadını inrifmeyin be'~ diye 
çekleştırmek için üfk001üze yü· Dünyaya yayılan bazı so~uz . fikirler, sosyal bünyeyi b:ı"ınyorclıı.,, 
rum kte bulunmuşuzdur. Şimdi arsmış ve mumi ahlakta t-ehhkelı yaralar açmıştır. Eskı- Çnntn hakkımla tutulan zabıt -
tasvibinize arzedilen knnun bu den _ yalnız bızde değil Av:upada da. - evlenmek bir aımmc ta dıı f;Öyle yazılıyordu: 
adur.lardan birisidir Bundan ön. hizmeti sayılırdı. Bir kızla bır er!cek bırleşince büyük lbir mü. "ltlezhurenin içinde b~ yüz 11. 
ceki 3805 numaralı· kanunla köy essesc kurulmuş olurdu. Halbukı evlenmeğe bu nazarla 'ba· rası bulunduğunu iddia. ettiği çııtn 
enstitülerinı ve oradan çıkacak kanlar evi birinci derecede sosyal bir müessese sa anlar pek ta <\linin anP.!11 Cemileden alındı. 
öğretmenlerin alacakları ücret- kalmadı Evlemneği bir zevk işi, çocuk yapmavı bir cinayet İçi aı;ı1<1ıkt.a İbrahim yaııh bir al. 
teri bu yaşama tarzlarını , talim sayanl.a;m sayısı çok kabarık bir yekun tutuyor. yamı, hir çift siyah kadın cldive. 
usu'lerini tesbit etmiştik. Şi·mdi Bundan başka ve İ§İn en acı tarafı, :kanuni bağlarla ni, bir tş Bankası cüz lanı, beze 
buradan çrktıktan sonra nasıl bıribirine bağlanan çiftler arasında bu mukadde bağa ve ~anlı bir dua kAğ'rdı, ": tane be -
bir teşkilat içine girecekler. nasıl namus kaydına ehemmiyet veımeden, b;ışkalariyle sevişen_ ya.ı ve yeıtiı renkli mendllle 120 
çalışacaklar, onu da kanunla lef', zina edenler günden güne çoğalıyor. kuruıı para çıktı. BfJ!il yUz lira bu. 
huzurunfı.za getirmiş bulunuyo- Fikrimizce boşanma davalarının ve ayrılma va.kalarmın lunaruadı.,, 
nız. Bu kanunun teskılflta taal coğalmasının baf$lıca sebeplerini bu cephede, bir kelime ile - Ali Ha'ha', 500 lirayı ne 
}{).k eden bir kTEml var ki onunla ahlakın tereddisinde aramak azıİndır yaptın? 
hedef tuttuğumuz amaç şudur, Medeni kanunun boşanmıya temas eden maddeleri, - Haberim yok beyim. Ben 
köy enstitülerinden vereceğimiz bu işı çok güçleştir.nictir. u~ .. nma işi etrafında, !kanundaki çanta)·ı darbuksrı ffMana v.erdlm. 
mezunlar tek. tek dağıtılmasın.. ~ IJV9CJ. İçini ~madrm bile. 
lar ve görecekleri iş bakımından zor.tıklar sayı ızdır. Ve zorluk Ustüne mrluk eklenmiştir. Xetlcede mah!<eme, d&,·acı Ce • 
tek kalma dolayısiyle yardımsız, Böyle olduğu halde ayrılma hadiselerinin çoğaması !hakika- milt-31 dlnlemeğe ve Ankarada ol. 
soracakları, öğrenecekleri, mUra- ten iis1..ünde durulacak bir meseeldir. Ve yukarıda dediğimiz tl:t~u anlıı..51lan Kelleci İ!mlaiön •· 
caat edecekleri kimselerden ve gibi, bu ookluğu, ah\iıkt laubalilik ve aile mefiıumuna hür- ra,tınlmasına karar vererek mu. 
kendileri gibi mezun olmuş arka- metsizlık doğurmaktadır. hnkemeyi ba,ka bir gtine bırakfJ. 
daşlariyle işbirliği yapabilecek· Bizce, boşanıma davalarının çokluğundan ziyade, evlen· ı\tl Haşhl\Şla ibra.him Enllnı;in 
leri sahadan ve insanlardan mah_ mcğı bir fantezi sayanların artması, bu çokluğu on kere, tahliye talepıeri ~dolunmuştu. 
rum olmasınlar. Hakikaten bizim elh kere arttıran ber.batlığından, kötülüğünden şikayet etmek nı,ıırı çık~rrldıbr ve j11ndannalar 
iç.in tam gaye, diğer irfan saha- dahR doğru olur. ÇUnkU, kanun ayırma işinde, mevcut aile tar.ıfrn<lan eU.~rlne kelepçe vnru • 

• Yq S8, boy 1,72, kilo 75, !nglllZ 
bir bay iyi aileden, a&n§m balıketl.n. 
de, uaml 25 YB.flarmda bir kızla e• • 
leıımek latemektedlr. (E.N.G.) J"l8lXI. 
zlne mUracaa.t - 359. 

• Yq 2-l, boy 1,70, serbest meslek 
ll&blıl>I, ayJık geliri S-00 Ura olan bir 
bay, haaaaa, ciddi, ve yuvuına bağtı 
yaşile mUtena.ıııp bir bayanla evlen 
mek istemektedir. (8. T. Y&lnıZ) rePS 
zlne mllrac&&t. - 860 

, , 11r1yan/ta 
• TecrUbeU bir Ukolml ~eni 

ilkokul çocuklarma ve hariçten tıkO
kulu bitirme imtlhanma gtrecekJer9 
uygun p.rtlarla huswıt ders vermek
tedir. (Hususl dera), remzi.ne mUr& • 
caat. 

• LiaenJn dokuzuncu 811llfmda tab
slllni terketml§ bir genç, buaual ,,. 
reaml mUeaıseselerde, ta.hllllle mUUI • 
nasip bir I§ aramaktadır. (8.8.) • ..,-. 
ztne müraca&t. 

Alclınnd: 
Aptıcla ranlderl ,.... .... • 
~ ............. ..... 
mektuplan ldar be"_ ..... (,_,. 

ıan barlo) bef'KGD -.balaSlıa 11..,.. 
kadar ....... 11 ..... --- ....
lan. 
(8.C.K) (Gar) cm. Ural) cm.O.) 
(H. Önaal) (Ş.U.) (H.B. 888) <s.J°) 
(R.R.C.) (Bayan Vlktor) (N.C.J'.) 
(829) (A.ll.) (E.1..) (Ş.B.) (s.B.G) 
(Mihrace) (Tekcan) (Yedek d~) 
(T.H.R.Z.) (Ş.F.) (Naciye Dlndı.f) 
(Kalender) (N.N.) (B.T. 4) (Varlık) 
(288 Reuaın) (GUn 40) 

larında olduğu gibi bunda da a- tPl!nelini yıkmamak gibi yükscık ve necip ibiT ka~ ile, pek 1arak, arka.la.nndald ka1aballkla 
dam yetiştirmek değil. yetiştır ınce eleyip sık dokuyor. Çiftler arasındaki ahenksizliğe e. blrlikte yUrüyUp gtttJler. Adalar IRllh b&ldmJljlaclen: 
diğimiz bu insanları müsait mu_ henuniyet vermiyor, anlaşın diyor, ayrı oturun, anla mamaz- NiHAT ŞAZt 9il/48 
bitlerin içerisinde ve lüzumsuz hk g~r tawriyesinıde bulunuyor. HaY,aiyete, şerefe, namusa Şlfll llllaarklıane lttiallnd• ı.taJ!-
milcadelelerle yıpratmadan, v nı- La.allUk. eden vakalar da, cürmüımeehudu eeas olarak alıyor. • BUyUkadada 19 numaralt en d1ln bul apartmuuu:nd& 8llkln iken ııa)lll 
er olarak verimlerini azami u- Halbuki, böyle bir §eyde, ctlt"Om Mıl!lbiti pek güçtür. Bu yapıl- 1 gcee bir hırsız glrml§, kilerden 10 !kametgl.lılan meçhaı flllnorlk tıs · 

b. mayınca, zina sabit görülmüyor, cürüm tekenmıül etmeyince rette memleket hayı-ına döke ıl· 
1 

kilo pirinç, ıo kilo bulgur, ıo kilo §e. eeyan ve Arwıyak Gurdikyaııa. 
melerini temin etnl°ştir. Bunun 

1 
de ayrılma karan verilmiyor. kcr vo sair~ çalmıştır. Mehmet adın. Vahan, Davit Arakyan, öjenl J16 • 

için her köylünün karşısına. ilk Bu çok acı bir şeydir. Namuslu insanalrın böyle bir hale da olan hırsız yakalanml§tlr. nukyan, Fulık ve Mart Setyaıı il• 
öğretim sahasında sali.hiyetli ol taha..'llmill etmesine imkan yoktur. Bu suretle mevcut aileleri mll§tere~ mutasarrıf bulundUIU • 
duğu kadar köylünün teknik iş. muhafaza edelim, bir ocak sömnesin, ibir yuva yıkılınıasın ~"" nuz Kmalıadada yalı 11<>kağmd& .-ld 
!erince de melekeli insanı götür- derken, ımUstakbel ailenin kök.üne bomba kovmuş oluyonız t r·.l'I 9 Yenı 19 numaralı gazino vem~. 
mektir. Bu gaye ve esası Milli Buna, ne akla w ananeye istinat eden hukuk, "ne Türk seciye: _ -- mllA.tlle eak! ağa.ısı yeni &kuya _... 
Şefimiz yüksek huzurunuzdaki a · ı;i, Turk ananesi, Türk faziletı, ne de mUcerred akıl, ahenk· tındaki 7 kapı numaralı ve 14158 ar • 
çış nutuklarından birinde ifaec Eızliği, anlasmamazlığı, ve nıhayet zinaya devamı müsaade ım miktarındaki araa ve eski zeyt!Jl-
buyurmuşlardır. Bu direktif bi_ eder, mcsağ verir. Bu iş, millet yapmak, bakımmd3n da üze· ilk yeni teklnay ve narçiçeR't aok&IJll-
zım ıçin ana düsturdur. Onu ye rin<.le <lurwacak bır meseledir. Hem en hayati, en u ı~li b •r Galatasaray- d& eakl 68 yeni 15 numaralı 1000 sııt 

mesele... - - ---rine getirmek için şu teşkiH\tı araanm kablllyett takalmlyeıd bUl-
koyduk, Mlllet yalnız yapılamu, bunu ancak dlrllkt.e, Ad • madığmdan açık arttırma Uıe aatıla • 

Köylerde eğitmenli okullar buluna. , Kadın, erkek: İki vicdan blrleterek yapacak! mıra maçı rak §Uyuunun tzalul h&kkmd& vaı--
cak, bir mUddet bu devam edecek e. - ı nm aleyhlnl.zıe açtığı d&vanm yap~ .. ------------------------------....:L~A~E~,r,~,R~T--...1 ğltmenll okullarda Uç ımıfta cğlt tııtanbul, 4 (A. A.) - Admira du!'U§lllaamda: 
menler tedrisatta bulunacak. ötret . medlkleriml.z lçbı alqam kurstan ola. Kamyon ~arpmaaınJan bir maçları tertip heyetinden biid. 1kametg1Uunız meçhOl oldu~ 
menli okullar olacak köy enıtltUlerln cak. Bunlar dl§mda da demlrclllk gt. . nlmıştir: lUl.nen tebligat yapılml§ ve muhak_. 
den yetlşt rt'l.klerimlzle bugUn k!Syler bi erkeklere ve ev çauımalarmda JA arabacı öldü Şehrimi.zde bulunmakta olan $fuıU olan 27.15.942 gUnU a.at 1' de 
de çalışan öğrctmenıer ar7.ettlğim bu zrm husuılan !StreUcl olmak Uzere Admira takmıı ile Galatasaray a. mahkemeye gelmedlğlnlzden ~ 
öğretmenli okullarda vazife görecek kadınlara tahııla edeceRimlz meslek Şoför Muihiddinin idaresindeki rn::ıındıı.ki nıaç 7 haziran 942 pa • dıı gıyap karan verilmlf, bunun ~.....; 
ler. Uç smıfmda eğitmen, lkl sınıfın kunılar olacak. Şu halde bUtUn bu kamyon, dün akşam üzeri J' ;_ z ır gı\nü sa<ı.t 17.30 da Kadıko• nen tebuıı.ıne w llAnm neırinin er-

nönünden ge""rken sürücü Mciı- e• ..... da öğretrntn bulunan okullarımız da ar7.ettlğlm clnate okullarla ve arzet ~ yünde Fenerbahte stadında yap. UnUndco muteber olmak UzeN -
olacak. Birbirine uzak köylerin hep tiğlm vasıfta lnlanlarla llk taıısill medfn arabasına çarpm~tır. Ç:ı r- ınc'lktır. ay müddetle tebl:lflne ve muhakeııı- • 
sinde okul açıncaya kadar o uzak kö~ köy ıarUanna uyar, köy mubltlne PIŞmayı müteakip ara.hacı, bir Bl'yi.ik maçtan evvel Fenerbah. nln 8.7.H2 gtıııU aaat 14 e taJildJl9 
lcrdckl çocuklar• ilk ıtretlmden malı tetabuk eder tekilde başarmata gtdı kaç metre öteye fır anu • vücu- çc - Gnla.tas'.\.ray genç takmtlan l<arar verilmiştir . 
rum bırakmamak fı;ln paMlyonlu, pan )Oruz demektir. Bu teşkilAt bir takım dunun muhtelif yerlPrind n !l~Jl aro~ınc'ln k11pn m!lçı oynanacaktır. o gUn mahkemeye getmedl,.ınJa .._ 
slyonsuz bölge halk llkokullan yapı bölgelere ayrılmak suretııe gerçekleş surette rara1anmrntır. Ycırah, Biletle r , Gnlnt.ıısaray, Fenerbah ya vekil göndermediğtnlz takdirde b&t 
ıııcnk. Tahsfl çağını geçirmiş yahut tlrilecektir .Ba,ında öğretmenlerin ve kaldırıldığı Beyoğlu hnst hnn _ çe ve Besi" taş k üpler:~ le İpek s :. daha mahkemeye kabul ediımiyece • 
tahsil çağ-mm tçerlslnde, mevcut ka. t>Jtltmcnlerın bulunduğu okullar, mer sinde ölmüştür Şoför y 1{••1 n r.c-m:ı~ın.ta, Knlis Alman kitapha. ğintz keyfiyeti teblit makamın& ~ 
nunlarmızm verdiği alAbiyetıe okul kezleri nahiye merkezleri olmak üze 

1 
mıştır. Cesedin· ddnine ruhsat ı:c<,indc ve Kadıköy Me.nkez ec • ı ım olmak Uzere ill.nen tebliğ oJU. 

talebe.ti olmağa mUsa.tt vaziyette gör 1 re bölgelere taksim olunacaktır. \.erilmiştir. ı ınneslnden tedarik olunabilir. nur. (16730) 

EZİllE MUBmDİN 
palamaktan l<endinl menetnıeğc.ı ça. 
lı~t) ordu. 1 ol.sa onu ıllıı;ef'ekti: 

- Ben mi )alan sıı)lıl)orum? 
ı11ye ha3 kın.h -

Hed'a. ölün ll göze alanların 16Qo 
re>saıetlvle kU\ 'et lenrnl~t i: 
·- Si~ yalan KÖ) luyorı>unu7. el

lıet '. iı fena. bir J,adınsınız!. Ne 
nılıthl, t.~adüt yaralıblm!.. Ne ta 
lihııiz bir lno;: nmı!ıtm ki sizin ~ilıi 
btr cıına\ ııra. mqtfadnn !.. t<:Unl:r. 
ıleriıne dokuncluğu 7..amnn anlamış · 
tım znten •• his<;etmiştinı ki jz. lıir 
yılan JDIZ! 

GiiuUI inr.e pnnnakJ:ırmı orıun 
' . narin kolunun a.dal •lenne ge<;lrc -

rek bir hırsla yıı!caladı: 
-- Çol< mllt.eı~n lz. .. Jn ı . Son dere. 

tede de buclatnr,ın ! - dedi • 
- Ne d eme!< i~Uyorsunuz. 
- Şunu demek istiyorum ki, bir 

crkl'ğe inanan bu adattandan da 
ıı .. :ığıdır • 

- Tiir erkeğe} değil, Yerhada lna 
ıııyorum hen!. O h:ınn. ilk <Je\'gl
lim, ('bedı sev~ltlrn ,)eı'll. nu 1107.· 

feri öyle içt«l söyledi kl. binler
ce yeminden ı;ok zly:ıde kuvvet _ 
li~·di. 

Beıli:ı olüm deret'eSfnde mnzta
rip olmakla beraber bu sözleri söy. 
lcrkc•n ruhunun \'e zr.<fisınm bü
lıın dikkatiyle Gôniihi ~iizüyordu. 
G~rç kn<lm bıı sözleri i';idlnre bo 
b'1Jlae lmnş gibi rırpmdr: 

- O bu sözlr.ri ne 7.aman söy. 
ledi• 

- naha. dün ak,am •• 
·~önUI boğuk bojuk güldü: 
- Bir defs mı gôriişttimlz o

nunla • 
RrıHn birdenbire P.\ et! Dlye<'ek

ti. rakat bu ıııorguda tltrlyen me
rak ve cnrlise\i !4ezmist1. Gön ilün 
lıa'.lmıuıe 'e müstehziy:ıne tavır. 
l:ırınıı rağmen kim1cn bir hezlml't
le yılnldığtm ln<'e bir 1.ezlş1e an
lı) orclıı. Ölürltt>n dü~amndan öç 
alma'k fırsatını ele ~eçirmfştl: 

- Tiir akşam <lel:-ıt. birçok clr
fn lnr komı"tuk onunla • dedi. • 
O beni SC\l.}or. Buna hlitlln \arlı-

tmııa eminin• .• fakat sİ7. beni kı~
kanıyorsunuz '. JUmblllr beliti o sı
zi red<letmlştir.. Sizi se\'m~nıhıtlr 
de intikam almak ktlyor'iunuz .. 

Gônlll yerinden fırh) anık. 
_ Şimdi inanırsın! - dly' hn). 

kırdı _ ahudl her ıteYİ ~özlerinlr. 
ı.:•irllr anll\"m! 

ne !la onunla ber:tber ayıığ" 

ka!1rt.ı: 
- Hiçbir ,ey görmek \e anln-

nıak tAteruiyorum • <Wli • Beni bı
rııkınız gld<>y!m •• 

Oöniil ıı.'ill bUyük lnt"l.amın:ı eri
ciyor<lu. G";ıç kızın omuzlarına. 
bııstıraralc 

-- Ace'~n ne? - deıll - hurarla 
bizim misafirimizsin •• hem ii\ I!! bir 
misafir ki hell;.i bütUn ömrlincc ! .. 

neılia t it reai: 
- No deın<•k istlvorsur.uz ·• Bı

rn'km 1 ~i YOlic::a h:ığırnea~ım: 
-- İstediğin lc:ıdıır.. khno;e !4Cnl 

elimclen ntanıaz! 
- Ölcllirerek ml<dn beni! 
GiinUI hırsının lranlı serhetiııi 

\ ıuhım ~ mlum tı:erek f.ena fena 
,ı:ülılü: 

- Ö1dllnniy('('<-ğlm ! _ dedi- nl
rln ölıl lrev\m seni? f.'ftknt seni fü·
le bir ha.le getireceğim ki.. Fcı . 

hat sanıı bir daha Se\~tllm dlye
rniyccck1. 

Eeclıa. inler gibi söylecli: 
- O ba.na her z:ım:ın se\'gllim 

llı~.ecck.. 
- .\<;fa .• sen o hale geldikten 

sonra, o senden iğrenecek! .• Sen
den nefret edecek! •• 
Bcdlanın b:ıygtnhktan kararan 

~·izlı•rinin önüne 'kemli )Üztiniin 
~ırt•k. bereler, 'e yara.1ar lc,:inde 
korkunç 'e mUst<.>l<reh bir nı:ınza. 
ra ı dil.ildi. 

Rıı l<arlııı O!uı. ne yapacaktı aca
ba~ \ lizünü el'ıeriyl<" k:ıpıyaral<: 

- - ı\ nnccib"İm ! annerlğlnı • el iye 
ha) Jurclı -

<•onül eana\ :ırr.a gülüyonlu: 
- liorkm:tl • de<ll • ne<lf'n koli< 

tuğunu ıı.n\ı.}ornm ••• Yiidinü ke e
cel> '<' yıılmc:ıJ< dc~lim !. }'aknt 
~enl her ı:ter~ bir erkeğin, yaban. 
eı vr kadın etine acıkmı" erkek
lerin ı.oll.ln arasına at.t\f'a~ım !. 
Gençliğin devam ctti'lcc,:!:: elden ele, 
l~uraktnn kucağa rlolaşlM'aksm ?.. 
J•aknt korkma! Çok siınnez bn! .• 
Illr halon ~ihl t:ıbtı'k pörsllr \'e "Ö· 
nrr'iin !. İı,t.e o 7.am:ı.n se>nl Ferha 
da göstcreceiim ! .. O 7.aman ona 
ka\ u~acaksın !. Şimdi rahat rahat 

otnr .• kendini toplunağa çallf.
~linkü! •• 

Rcdianın sabit ve büyömlit göt· 
lerlne \"C nefe'i :ılanuyan darabllıt 
;;öğsüne lezzetle bldltıktan _,. 
vözllnii tamamladı: 

- Çünkü,. hn :ık.şamdan işe.,.,. 
hyacaksın ! .. Şimdilik Allah• d"' 
martadık.. biraz sonra akşand ...,. 
sıl bir tu' alet yapocağım san• -1ı1" 
lenı .. l; h;io tekrar geleceğim! il 

Ucclia. ktsıl< bir inilti rıkarara 
)"ere yu, arlanmıf}tr. 

GônUl ona hl,. acnnıYl\D bir ~· 
,.. . " .. kıı1la baktdrt.:uı ıJonra d•rı çı 

rak kapıyı ark!l'>ından kilitledi •.• 
Gönül kendisini mernkla bekh 

yen madam Rozah ile biraz konı;:ıt 
toktan sonra kapıya bir ntonıo" 
getirterek kendi e\'ine gitti. J'fB ". 

t ·rnıe ıııadı e\ indeki albumu alıp ge ı . ıc 
\•e Beı!iaya göstcrmt-ktl. Bu kli(~I 
albiim Ferhatla ol:ın arnlar,,.c1R 

• • lh" ... ı ,·uı ıkı aşk sene lnın bir tar ıyu · 
lcrw• heraber çıkmıt fotolrnfları 
\'arı'fı: Elde, salonda. bRhçeıle. 
sandahla, kınb hissi, laUhnli P ı· 

• •un ıarda. yüzlerce J°C'Slm •• klmblllr , 
1 lan !4e~rederken Bedia ne hn r 

gelecek. ,.e na'lıl müthiş bir ıztırnıı· 
la kn•raııacaktı ! (Devamı ı ) 
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·8 • 
lhtı~ nr lhlrbuz ıııcak, manalı bir 1 lınhn mı, lnoo mi T 

gü!Uşle sordu: - Orta. Ne imim, ne ı.~ .. 
- Ncdlı- mnd:ı.nıın dordi~ Tl.\'oııg buhurdanlığa bir miktar 
Hl7..mctçJ kadın kt!lll63 anlattı: 1 tllt ıl ut1ı,. \'o kendi kendine rnınl • 

- l\Ilıı teri otıl7. beş yn:;ma gd. dandı: 

ıulş .. tnkııt tırıınz e\;lennwml:ı. l\Jem. - Tuhaf şey! Dün gelen mli teri • 

~n itibaren battığı dakikaya 
'ıı.ı heyecanlı ve şerefli bır 
d.i~f geçiren BiGTnaı l. Alman 
ti ı unun bu srçerine dair l n
~ harp gcmilen mUrettcbalı 
~~!attıklarına dayanan aşa 
% Yazıyı, üzerinden bir yıi 

ı:; olmasına ra.ğme.n okuyu
~ için faydalı bularak 

22 ediyoruz. 

c.;, 7 1/2,933 r.borcu 1r1 24,85 -.
% 7 l/2,03S T.bOJ'CU Tr. 2 23.20 - -
o/o 7 1/2,933 T.borcu tr .S 23.80 ~ 
Sn·ıuı • !,!:rzurum 1 19,90 -
Slvns • Erzurum 2.7 19.80 

1 IPl.ı·t ne d<indilğ znmnıı c\ lcnOO(lk. lcrlmdtın biri dıı bö) le bir erkek arı • 
ı mış, l>c.rdl !iudur: ~·leodlğl ,-aman rordu. ~orduf,'UD1 mm3n aynı malCı. 

ı.ocııı.nıı tam maıuı.sllc a\·ucunun içi. mntı \'erdi. 

~5.1.941 ~i Alınanl.ann . . 
~lrk dntnotu .~abenn~c 1 Erte i gil bir lr.giliz tnyynrc 1 ~u şı~~~~!ı muk~vemet bir ln_ 
~ ~gen knl\;ızoru oldu~ filosu anlar gibi Bimıar~'ın ure· gilız obusuıun a~ı kontrol pos~ 

"o 5 93ı. Hnz.tııb. 27.50 -.-
%7. 1941 D.Y. l 20, 
r(ı7, 1941 D. yolu 2 19,50 

00 ılımak ve kocruıı tanıfından çok Mis ?llf'J'l hayretle bllylicllnlln yuzU. 

l ııc\1lmc1 ı Uyor, Bunu kt:'ndlslne fo. oo b:ılctı: 
ml.u cdcl"&Cn, Heni sevindirecek. -- Onun da adınm ba~ harfi T ml,l. 

v orvcc kıyııa.rını teı kcdı_ 1 rinde uçıımya başladı. Tayyare_ taJ;ını harap edınceyc kadar d<'· 
~e fzıB;Jlday:r Grocnland'd~ ]er birer birer torpil!crini bır~- vam etti Başka bir obüs kwna.n
~ tı geç de doğru yol almıya tılar ve yükseklere uçtular. ~ır dan köprüsüy'e toplar arasındakt 

Anndolu D.Y. aTb 3 52 52.75 
Anadolu D yolu %60 
Anndolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y Mllm 

Merkez bankası 

80.2:'1 -.-
52 1 

1'1. \'ong güzl<"rinl sU7.t'rrk gllldll: dl? '! 
- Ah bu kndıııiar,. d:ılnıa kocalıı.rı. - Evet ••• 

ııı l\\'UCUnun lçJno nlıp, mııymun gibi - O ad;ırn da Şııng-ha) ela mı lm'. 

~ 0
l'<lu. ~4 maşıs ~fak Avak torpil telmen.in orta y7rın<: imbatı kt:Sti. Fakat gemi hfıln a 

51. 51.60 o) ıı.atmnk ı .. terler. bol mu'? 

r~ goru~u. Evvela İn· çaıptı, Büyük ~il"("ğ"i ~~n hır su teş ediyordu. Yalnız atcsinde es 
170 169,75 Sonnı birden b:loını ıı:ıllad1: - E,;oL. 

<lld n .c? büyük hıırp gemı sulunu yükscldı, g-cmının bölme ı ki sıhhat kalmamıştı 
lş banlmsı no.ma lô - -.

ll'i.- -.-
- l'eJcfil::\. Uundan kol.,y bir şey - Unc gllndUr ka,l'bolmu 

ben hırı olan Hut, arka.sın ierinden birine deniz suyu dol_ 1 T d 't 
1 

İk· .
1 

k 
11 U fılonun en yen\ gcınioı ngı ız rı not arı ı mı e a.. 

111t l>rens Offel • m~~~r çok büyük değildi. Fa- ı dar yaklaştılar. Bundan sonra 
~ d. fa Hut ate açtı. Ve Bis_ k t belki bu isabetin maneviyat atılan h~ obüs muhah1rnk lsa

~ıc hiıtiin toplariyle karşılın U~rinc kotü bir tesiri ol~. Tay· j bet etmıye bn.~ladı, . Bı~ark'ıı 
~~Sonra .Mmanlar nteşlcnnı f topladı Alman dcn•zaltıl~· zırhlı kuleleri birer bırer bır alev 

1ş b:ınkn81 bamllliıe 

lş oankası MUeuU! 
tzmlr Emııf • Ahali B 

lmnr Bankası bl.sse 
Aslan çlmCI1to 
Astan çı.mcnto mllesst& 
Şark değirmenleri 

fttlhat deı!'"lncn. 
T kömUr maden 
% 6 T, bonolan 
l'ilrk TJ, Tiyatro 

160.- -.-
6.10 

22.- -.-
18.05-. 

5.30 
5.30-.-

2 .60 -.-
ıs.--.

e..- -.-
69.60 -.-

)ok, 

l\ll l.\lerlyc duındU: 
- Hana bir nı<'odll ,·er bakayım •• 
l\l!'rl m!'ndillııl ııwttı. 
Dok nhk lhirba7 metıdlll ııldı, dl. 

'l'lnlıı fuıUlne koydu.. lc\it\ik buhurdan 
lıkta Yamın tuhıllnlln .ıumnnı üstünde 
r llnl fiç k"ro clol:ı5hrdı. Bir fj(lyler o. 
ı.udu. Mendili dilinden aldı., Duma • 
nııı lı;lııc &Oktı!> çılinrdı. \'e bir az son. 
m lııjrlllz kadmwn ııuıttı: 

J{' 0ffcls. üze~ne ç~virdiler. r~ı~. AJmn~ tayyar~lerinin ~n:J- yığını ~aline geldi. Deniz ~nvaş
dı, hnı İngilız drıtnotu ısabetler !izlerle çarpıgmak. uzcre }Olua )arı tanhi bu kadnr çok ısalx>t 

till ~tıını kaybetti ve harp ye- 0 duğunu söyledı. Ve ne olursa almış bir geminin yüzdüğünü ve 
h- 'd l'~etımeğe mecbur kaldı. olsun Bısmark'm ~n~nn kadar ateşe devam ettiğlni kaydetme-
li öl nısnı_~rk'la Hut arasında harbe devam ed;cegır· anl~t!ı. miştir Her tarafından su alan 
~ Unı duellosu başlamış bu· Hut'u batırdı?ı andan ılıba gemi ·yavaş yavaş yan yatmıya 
Aı:...ot-du. ren Bimurk da1ma ce"lubu gar_ • . ba 

'1':"llan dritnotunun Uçlincil sal biy(' doih"ıı hareket etmiş sonra başladı. Fakat herkes vazıfe. in 
ta~a Flut'un gupeştcsin<l •n d w ·utl~ dovnıya cenuba dtim('ıı ı:ımdaydı. Canını kurtarmak ıç 

i b.r duman )iikseldi, koca k~~~ıştı. Kumandan herhaide de.nize atıl<ın!ar .. ~rülm~yor<'!,u. 
~ hır ~'Utnurtn gibi ikiye ay- Fran.<Jız sahillerine gitmek ve o- Nıhayet gemı dikılı ve agır agır 
~s· l{ıç tarafı blıimç dakika raya sığırr.na.k niyetindeydi. Fa- dalgalar arasında kaybolurken 

ııv1n~:ıe dalgalar arasında kay_ kat akşama doğru bir ikinci ha mürettebat denize atıldılar. 

lst, Umum Slgortn 
Rlrketlhayrtyo 
Şlrketlbayrtye temettO 
Rıbtım tahvili 

lst. Su tahvili 

1l9.- -.-
25.- -.-
80.- -
14..30 -. 

.25 -.-
5.- -.-

- nu mendU! ko) nuna koy. ÖlUn • 
<ıcye l:ndar ko)ımndn.n ~ıknrınn! Ev. 
lcncN>ğfn ı$ck dalma O\'tlcunun için. 

1 de buhıtınr.nlt \'e l'\l\nıı her ıznnınn bo. 

yun e~cccktlr. 
1 l\lls l\lerl Ç-Ok heyccıı.nhydı •. Ist, Su blssa. 

Tllrk borcu Tr, .ı. -.-24,85 

~~· Öteki p:ırça dalgalara va filosu dritnota ilk ikisi pek İngiliz gemileri kurtanna işine 
~~.eden evvel dakikalarca hafif hasara seben oldu. Yalnız bn.'.]lndı. Yüz knda.r Alman ken_ 
azr tndc yüzdli. üçüncüsü dümene isabet etti. Ar- dilerine uzatılan halatlara saıı-

Borsa harici altın fiyatı 
Oünkll Bugünkt. 

Reşadiye 83.15 33,30 
KUlçe altın gramı 4.55 x4.117 

ZAYİ - 156 numaralı maaş cUzda
nıma ıı.lt talbtk mUhrUmll kaybet. 
Um. Yenislnl çıkaracağımdan esklsl. 

r"*s: haberi Bi~a:k'ın 'htr !ık gemi yol ~mıyor. yalnız .oldu_ }P,rak lngi~iz gc;.milcrine çıktılar. 
'iı/ Yildrrnn gıbı ya) ıldı. gu yerde mutemadıyen daıreler Fakat lngıliz osu bu kurtanna 
:Qoılla ın her tarafı kômür anbar- _çizerek dönüyordu. Makineler işine devam edemedi. Zira alı
~u "atıncaya kadar sevin.9t;n durduruldu ':'c. ~limen~ t~ir c- nan tel.sizler civnrda Alınan dc
%l'ttte ~ı. Er ve sı.rDay. bu~~n debilmclc ü:nıdn- c denıze b~r dal_ nizaltılan görülüğünü haber be· 
~ i 1 bat zafer sahneslnı gor- gıç indirildi. ıfer şey yavrldı, fa- riyordu snımc (,.."lnlU 

nin hUkmU yoktur. 

~ &Uvcrteye toplanmıştı. kat gemi yürümedi ve daireler :.:::...:.:..:;..;;.::•:;___ _____________ . _______ _ 

lı ~. dritnotunUn mUretteba. çizmekte devam etti. 
!'!'~ 11Yctle Y_Umisini doldurw Biraz sonra Führerden telsiıJc 
'\ g~~çlerdı. ~unlardan. baş_ bir mesaj geldi- Bütün düşünce· 
ı.~~Yol'd 500 cnız talebesi b~- lerim muzaffer arkadoşlarnnla 
:'<lll!rJıı~ ll. Pnrlak zafer bu deh- ı..A> berd' 
"·l' "nn ihtir bi tar u-;;ı a ır. ı-uı....· .. +. as arına r ~ Ge d b. sa t sonra a· ·•ı.ı.L~.... ce yansın an ır a .. 
~ ISınark Alman filosu e İngiliz destroyer filosu karanlııe 
~-gtmisiydi. Alınan ~~~s~ ]ardan fırladı. Torpiller Bi.s· 
~~ heyetinden b ka ge mark'ın zırhlı teknesıne su yol-

. : ~akiki ~?ajmı bıle:n yok- lan açtı, . . . 
~ak.at gemının 35.00o tondan Amiral son emnnı verdı: Son 
~' old~ şüp~c~iZdir. Hat_ obüse kaar çarpışac~ ... Yaşa
' ~edikodul.aı:ı lllantnuk la- sın filonun yüksek şefı Führ~r. 

~~rsc gemının t,.aın 50.ooo Onan sonra gemi süvaris!ne 
?~ugunu. ve ~u. ag!rlıkln. bir <löndü: Şimdi istediğinizi yapr 
\ ~e venlmesı ımkıuısız olan nız kumandayı size bırakıyorum. 
a 33 mil gibi in~nılmaz bh Ve' kamarasına çch.-ildi. 
'~ ~alik bu~undugunu kabul Şafağın soruk ışıkları kabaran 
~~~~ g~~yo~... 'tib ·· 1 <lcnizde, göründü. Ufukta yenı 
~~ gorunuşu 1 arı~~ 1ki İngiliz dritnotu belirmişti. 
~gemilerine JJenzer. Faka Rodney ve beşinci Joıi. Her iki 
~~ Y ni icatlar bu ~emıde clritnot ıı mil mesaf edcn 16 
~ \.... l!a.~na girmişle,:dır. C?,e pusluk top1arıyla ateş açtılar. 
~~.tabaka zırhla oıiulmuş r.uUclerden Bimıarl<' a isabet e_ 
~-~Ü~ler biribirindep arada denler oldu Fakat Alman Dritno 
~~ boşlliklar bırakmak tu ha1a dU..5nıan gemilerine kuv-
~ "' aynlınıll}tı. .AJn;ınDlar.n vetli bir atCşıe cevap veriyordu. 

Qbınark henh ngi bır !ng~-
~siyle galibane çarpışah.1-

.,, 'll\t;ta tek başına bütün bır 
~~.... b"" rd' .:~·u.eydan okuya ııı ı. 
ltt .atniral Gunter Luetja.ns 
~ \iicuuu bir adamdır. Fakat AKTiF 

Kaaaı 

•evlet DemiryoUarı ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilan1arı 

Muhammen bcdı?ll 18892 on Uç bin seklz yllz doksnn lkl lira 18 (ense. 
kiz) kllJ'U§ olan 8750 adet muhtelit elxltt.n ndt menteıe ile 62000 adet mub. 
teli! ebat.Uı sıığ vo sol gömme mcnte§C (16 haziran 1942) salı gUnll saat 
(16) on altıda Hnydc.rpaşada gar binası dahilindeki komisyon taratmdan 
kapsl: zart usulllc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek is~ıılcrin 1041 (bin kırk blr) lira 92 (doksan iki ku. 
rU§lUk muvakkat tcmtna.t, kanunun tayin ettlği vesikalarla tokllflerinı 
muhtevi 7.arflarmı n.ynı gün ean.t (15) on beşe kadnr komiııyon reisliğine 

vermeleri l'-zımdır, 
Bu işe ait ıı:ırtruımeler komisyondan pnnısız olarnk dağıtılmaktadır 

(6023) 

Ankara Jandarma satınalma komiıyonundan: 
Mlktan ıııyatı .. 
kllo Olnsl lnım& " 
88000 Köscl<' 610 

"ı· teminatı 
Um 

41082 

65000 Vaketa 610 
oını;, miktar, n;fat vo llk teminatı yukarda yazılı lkt kalem e&Ytı ka. 

pnlı zurt eksilt.mesUe 16,6.9!2 salı günO saat 15 te Ani< nıdakl komlsyonn. 
snuzdn satın almacllktır. Ş:ırtııamesl 4G Um 66 ımnıs bedelle Ankara ve 
le:tanbul j:ındıuma sntr.ıınımn ı.oml yonl:mnlbn alınır. İsteklllerln kapnlı 

7.arl teklif mektuplıırmı lhale gUn ve santtnden tılr saat C\.'Vellne kadın ko. 

mlsyonumuuı vemMılerl (SOI0.6040) 

Ura 

~~lıdır ve heyecanlı söZ 
~ G<mıinin kuvvetine ku-

AJtm: sıın k.llognım 

sanknot 
12.600.218 102.126.,U6,84 

sermaye: 
lbtiyat Akoeeı: 

l!' ının heyecanı ilave edı· 
IS!nark mürettcbatnun ma 

~~ ltuw~tıerinin çok yerind .. 
"'l)fj nıuıuüdraktrr. Gemi el eki 

Ut aklık 
o3hlldekl l\tuhablJ'ler: 

TUrk lAr8Sl 

• • 
• 

• • 

5,921.050,50 
271.S5S,IJ9 108.SS0,851,SS 

M3.161.99 MS.761,99 

Ad1 ve tcvka1Me 
Husus1 

\ .. 
• • 

l'edavtlldekı BıulknotlaZ': 

~ insıın arasında Almanya_ HArirtek.I Mub.abtrıer: 
~erine inanmıyan tek kişi Altm: san mıogram 2s.800.8ıo 
~~ • Bu zafer tahakkuk etti, Altına tahvill kabil serbest Dô•. 

36.291.001,-

l.)CrUlıte edilen enaıa nakdiye , • 
Kanunun &-8 lnd madd.elertne 
tevflkan Baz1De taratmd&D vaki 

~~·~gen Bismark·dan ayrıldı oıt;er dısvızıer ve Borçlu ldliı1na 

1 

'Une doğru yol k.rdı . .,.ımd: •• Sa rk yal:uulır. Hav" c'!a l-o..:- t>aklyeıen 
~\:.başladı. Oldukça kalın bır Hazlne rahvtll°ı:· .a.akd!ye • ' 
ı.. 1~u denizin üzerine sa- Deruhte edlle.11 evnı 1 ~B bulunuyordu. ka!'§Ilığl ' 
ı.1'ıı ....._ Mayıs ırabnhı gemi Gro· Kanunun &-8 ıncı ınaddele= 

-.-
64.699.703,67 100,990,79-i,67 

1158.748.568,-

tedlyat • • 1 

Deruhte edlleıı evra.ıtı nakdiye 
baklyeal •• 
Karşılığı tam •men &ltn: olaralı 

llO.VeteD tedavWe Tazedllen • • 
Reeskont muka.bW na.veten tıeda. 
vUlc vnzcdllen • • 
HazlDCf(l yapıl&L altm karfrlikb 

Mendili tJtrek ellerllc aldı, derhal 
koynuna koydu: 

- Tışıkkllr ed~rlm, Tl.Vongf Bu 
1) iliğini ölünce) c kndar uııutmılyncıı. 
ğıın. 

Bundnn sonra el çantaııını ııctı .. 
On lllng çıkardı rn yınaşçu bD,l llcU. 

nlln ynıuıın bırnktı, _ 

'l'l.Yong hu kadar ufal' bir 131 lçln 
kendlslncı on şlllng wrlldlğinl g"öriin. 
cc 5~\lndl .. 

(Hıle~k b • .ı,ıını ııallndı. 
- Erkekler, dün..-a d<'ğl1Jtlkçe ha. 

pnl:ı 1) orlar. Onlam böyle tuzaklar 
kunnalt kadınlann hakkıdır. Haydi, 
Allnh yardımcın ol1Jun. 

lls Meri Jmlkmıyordu. 
B\'ıy\ieü 80rilu: 
- na kn Lir derdin var mı? 
l'tlerı glllümscdl: 
- Evet. Bir dostum \.111'. Şıınghay. 

da kayboldu. Onun ldnl bula.blllr mi. 

31m? 
- l\IUmktlndUr, Fakat. . 
l\lcrl derhal ıılhlrb:n.ın ne domek Is. 

tedlğlni ıuıladı: 

- llu işin hedl)'Mlnl de ayncs ve. 
reccğlm. 

- o baldo hemen ~ bnşhyatnn: 

Aradığın kimsenin admm baş harfi. 

nl ııöyler misin 'l 
- Adının b:ışmda T harfi \'al'. 

- Bu göbek adı mıdır? v 
adı mı? 

- BUmlyorum. 
- Yaşı.? 
- Otnz kadar \'lı.r. 

- Boy? •• 
Uztıııca,, 

- Rengi.-! 
- Esmer .• 

9.412.18' 
6,0()0.(10( 

-
' 

1 
ll58.7'8.IS6S,-

28. 790.220,-

1 
1S4.9:58.~ 1 \ 
40.000 o· 

' t 
%88.r.OO.i 

Ura 

U.000.000,-

15.4.U.lM,78 

- Bir haftadır .. 
- Tıuıınm. Bcnlmld do bir hatta ol. 

du kaybolalı. 
- Onıınltl o\·loııccokml", Bwıa: "O. 

nun 17.lol buluraan, 6IU1a bir kUcUk ..," 
Gtm Blınm t., dedi. 

- Ç.ok zengin bir kadm olll("'..ı.k .. 
- Oylo gl.irünUyor .. \'O nıuteı:nBdl -

ren ağlıyoriiu. 
l\Ilı. .Merlnt.n ynnmdakl hizmet~ ka. 

dın s!Suı karcytı: 

- Hcrkcııln derdi birbirine boo1l • 
)'ehlllr, l\11 l Sb'.in aradığınız erkek 
JıerhA!dc b:ışkn!Idır, 'fi. \'ongn gelen. 
lcr 7.Alctı dertıı ldmııcle.rdlr. Siz ~
kalıırmm tıılnl bımkm da kmdl der. 
illnh:le ~gul olun! 

BUyUcU başını salladı: 

- Snn dojtm s6ylü3or. Uiz kendi 
lşhnhe, sizin işinize bakalını. 

Mis !\lcrl: 

- PekAlü., dedl, ben do ııbJ bekli. 

yorum. 

TL Vong buhurdanlıktaıı ı;ıkruı ma. 
\1 duman dalgalanna güzlinli dlkti .• 
Odanın lçJnJ SAran tlitsU kokum, 

bq ağ-ırtacak kndar kC8ktndL, fakat 
bu kokular o kadar IMlf ve o !laıdaı 

r.arar ız.dı ld.. l\llıı Meri bll6 rahat ı 

olmuyordu bu kokulardan.. 

TL\·on~ birden göı.lorlnl kapadı: 
- lı,ıte imdi andığrn adamı bul 

dum. Tıpkı dl1n gördUğilm yerde. A~ 
m adam çıktı gone kar§uoa, Baca!. 
larmt'la zincirlcr var_ kupalı, karan 

lık bir yerde yatı)or. F.trafında blr 
~ muztarlp adam gurllnüyor, Tipi 
onnn gibi :r.1.nclrll.. onlar da ouun g 
bl mnztarlp ve ilzgiln. 

Mm dayanamadı.. 

HcyeaLD.lı bir tıeale 801'dn, 

- Gördüğün adam Şnnghay,_ "" 
- Pek yakında gtirllnUyor, Hcrlıal 

de Şatıghayda olsa gerek .. 
- Evet .• m-et .. tam otuz )'Bfların 

ela, a lan gibi bir genı;. Ii'akat 83Çlnr 

dimdik olmue.. BaJuslan cok ateııll .. 
VO ÇOk mU7.tarip, 

Hl5 l'tlert meraka d\lştU. 

Acaba Temuı;dııle alAkadar olan vt 
battA onunla evmmok lstlyea bt• 
genç ka4ın Jdmdl t 

MeJ'l bunu anlamak IAtlyordu, · 
'D. Vonga yaklaftı: 
- EvlenobUeceklcr ml t 
Diye sordu. 
Kıımnz .slhlıtıaz dudağınm UCll)IB 

gUJUmse41: 
- Bunu anlamak ~ aynca tllt 1 

)Dkmak JAzım,. 

Merı puıtaamı kan§tırdı. 

BüyücUye OD flllDg daha verdi: 
- Ayn<'.& tut8ll yakmak IAun'ıaa, 

onun da beclollııt vcrlrlm Ti. Vong be 

ba! Sen kora.met 00\.indcn ıte.ller llÖ). 

:Hıyorsun: Seni ıncmııun 
ıd1cmdlr. 

etmek va 

TL VOı1Ji> ıııığmal1 ineil bulmuftu, 
artık her ve her tut8U lçlo ayn pan 
ı.stıyordu. 

On Şlllng daha almaı, bohW'dalılı 
ğa tekrar blr tutam tut.sn attı. B 
9Cfer buho.rd!uılıktan ;> em)'eıtll bir dı 
man çıkmağa b&fladı, 

TL\'ong Inı;Wz kadmmm te8blr l! 

dcbllmck lçllı, garip garip el hattket 

lcrllo yemden JfO bo.§ladı .. 
Gözlerini sUı.erck: 

- ~- benim clnlcrlm ODDD h&yn. 
tını uknyorlar btl.na. 

"n~ d . açıklnnnda bulunurken tevtıkan ao.zıne ıare,fıJld.l!.L 
~ hır tayyare motorunun ho_ tcd.iyat • ' 

23.790.220,- J St,958,S4S,- avans mukabtll 8902 No. n ka.mm , 

mucibine llAveten tecıavtlle T&. ı 

- Olnlon'len blu zamr gClmez mi 1 
- llB)"D' •• tıııyır_ onlar beo1m biz. 

~la Usunu işitti. Sonra bır lngi- Senooaa (}Uz.dııDJ: 
~ q ~resi t.am geminin Uzerin· ncarı eenetıer • 

~tu. Derhal Bismark'ın bil' F..ıııınm ve ratn11At ()Or.dam: 

I!' ~~ksavnr toplan korkun(( ( Deruhte odllen e\'rakı lULk.. 
~·~aye barajı kurarak faalı_ ~ ~ dlyenJn karştlığl esbauı -nı 
g~çti Ta.vya.re hemen bulut- ' tabvilAt (itibarı kıymetle) · 
~~da - knyjroldu. Biraz p Scrb<'...st esbnm ve tabvtlAt 
~ başkn bir tayyare görün· AVIU151ar: 

l;,"'u· Altm ve döviz Uzcrlnc a•ana • • 
~~ iı ,.....w,,,.,.,,lerinin b ı husus· 
ı Fieu&~ l'abvllo.t tızcrl.De avans 
i~a?.dıklarına inanmak lazım 
'ı- bu anda filo kumandanı 
b~llc, drltnot süvarisı arasın_ 
;r fikir aykırılığı b~c;göstcr-

' .Bis.mariôn kaptanı gemi· 
~derhal üssüne dönmesi icap 
ti~.iddia etmiş, fakat nmiral 
'\e .... ri kabul etınıiycrek olduğu 

l\a.lıiuştı. 

• • 
BaziReye kısa vadeli ~vana • • 
Hazineye 3850 No. lu kanuna gOtt 
açılan aıtm k&r§llıklı ava.na • • 
Wucdarlar • 1 

Ma.bteUJ 
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1."4.l~P -----
'78.1~.U67 .D• 

591 ,9158.HS,-

99,880.665,14 

78. 124.16'7,90 

motkA.rlaJ'ımdır •• 
Baoa vo ben1m dostlarıma Z&J'al' 

vermc:ı.ler, 

TL \.'ongun bu llCferkl sözleri unuı 
lillrmecll: 

- Olnlerlm bana (T)oln çok yakııı 
da uzak bir r.ıehro gldeceğlnl "'e bum. 
clakl ltadmla ovleınt'Dlfyeceğtnı tıÖyln. 
yor, dodl. san Kllogrıım ' l>l>.Ml.980 

oov\ Taalıhndatı: ------ Sonra blrdm mla Merlyo döıulli: 
- otnlerlm sı<>k YOJ'IUDdur. Onları 

fazla tutmak lırtemem. lla§ka bir eo. • • AJtnı.n tahvili ka.bU d!Mzler 
Diğer d6vlzlcr ve aıacaıuı idil. 
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• • 
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1 
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Heri kekeledi: 
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yok. Ulnlerlno Cok teııeJdtflr ederinı 

Bent memnun ettiler. Arlık gidebilir. 
ler • 
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(Devamı var) 



koşunun büyük favorisi Buket ve Gungadindir ~ 
neticeler veren bu koşuda belki de bu sene de Beklenmiyen 

A NKARADA ilkbahar at yarışları bütün hızı ile 
deam ediyor. Artık koıucuların sabırsızlık ve 

heyecanla bekledikleri günle~ yaklaşmııtır. Bu sene 
6 ve 8 Haziran tarihlerine tesadüf eden altıncı ve 
sekizinci haftc; yarııları her cins ot ve kısrakların 
iıtirak edebilecekleri yüksek ikramiyeli ko1uları ihtiva 
etmektedir. 

Bununla beraber bu iki gün yalnız iki koşu ile 
anılır: Gazi koşusu, Reisicumhur koıusu. Önümüzdeki 
Pazar günkü programda mevcut yedi koşudan biri 
de "Gazi Koşusu" dur. Gazi koıusu 3 yaşındaki 
yerli safkon lngiliz at ve kısraklarcı mcıhsustur. Me· 
safesi 24'00 metredir. Bu koıunun mucıdili hemen 
bütün memleketlerde "Derby" namını tcışır 

l"uiierrıntd re~imlle G:11J lfo:}tı~u fo, oril<'l'hıdcn 

1-'rhıai Si:ıNıro;;ıunun Buketi görülrnektedlr 

Gazi Ko~usu ilk defa 1927 senesinde koıul· 
IMIŞfur. Yalnız o tarihte memleketimizde yetişmiı 
tofkan lngiliz otları mevcut olmadığından koıunun 
yerlielre tahsisine Jmkôn yoktu. 932 senesine ka. 
dar koıu hariçten mübayaa edilen safkan lngili:ı al 
ve kısrakları orasında cereyan etti. ikramiyesi 927 
senesinde 2000 lira, müteakip senelerde de 2500 
liraydı. 932 senesinde yerli safkan lngilizler saha
ya çıkınca, yani matlup gayeye ulaıılınca ikrami· 
yesi de 5000 liraya çıkarıldı. Şimdiye kadcır Gazi 
koıusunu kazanan atlar, sahipleri ve ıokeyleri şun. 
lordır: 

Senesi Sahibi Atın ismi Jokeyi 
927 Ali Muhiddin Neriman Ihsan 
928 Atıf Esen bel Primerol Yula 
929 Celôl Boyar Cop Gris Nez Ki ark 

Milli Şef 
930 ismet lnönü Olgo Horvaı 

931 Yontes Young Turc Schnelley 
932 Akif Akson Lôle Horvat 
933 Karacabey Özdemir Yunus 
93~ Salih Temel Ece Paul 
935 F. Atlı Tomru Horvat 
936 Memduh Slem Paul 
937 Salim Temel Taıpınar Davud 
938 Hcılim Sait Romans Harvat 
939 M. Yılmaz Yılmazkaya Zeki 
940 A. Atman Gonca Philips 
941 Salih Temel Subutay Bayram 

Gaıi ko~usunun en kunetli atlarından l"ehm.i 
S m aroğlunun Demett 

942 senesinin galibiyefne namzet olarak ismini 
~zdıran safkon adedi bu yı: her seneden fazladır. 
Bunların ic;inden koşunun hakiki favorisini 'ec;ebil • 
mek için hepsinin icraatını bir defa göı:den geçir· 
._k icap eder. 

Demet <Fehmi Simsaroğ/u' 
Buket (Fehmi Simsoroğlu) 
Hatvan <Fikret Atlı) 
Gungodin (fıkret Atlı) 

Çobankı:zı (Salih Teme/J 
Yavuz (Kadri Yılcılmaz) 
Bomba (Suat Karaosmon) 
Şorıs (Suat Koraosman1 
Bcırbaros (Suat Karoosman) 
l1~ybdi ti/hami Aytaç) 
;. ı~cıh (Cahit ApayıkJ 
Korabiber (Ahmet Atman} 
Duıılar arasından geçen senenin ilkbcharından 

bc-l'f yaptı' la•ı muhtelif koşularda rakiplerine tefev. 
jık ederek kuvvetlerini meydana koymuş birkaç saf
~ ayırn· k kabıldir. Bunların baJında da Buket, 
~emet ~ Gungadin gelmektedir. . 

llkbcharda Buket lamamile formunu bulmuş bir 
~.cı· ·yc te değildi. Onun için ahır arkadaşı Demetin 
~oonkı:zı ve Karabiberle yaptığı çok çetin koşular· 
Jo geri kaldı. Fakat lstanbul yarışları ve onu mü. 
t1!Cıkip Ankara Sonbahar yarışları Buketin hakiki 
~tir.l meydana çıkardı. 

Ayaklarındaki arızaya rağmen fevkalôde güzel 
~u:r.;o y'lpan Çobankızı, bu haftaki koşusuna ka· 
dar Gcı:ı:i Kojusu iı;in kendisine birçok taraftar top
lomı~tı. Fakat gec;en pazar Sakarya koıusunda çok 
f.- bir vaziyette Gungadine geçilmesi, daha doğ. 
,_ k01uda d~rdüncü kalıJı, birc;ok kimseleri inkisa· 
rı hayale uğrattı. Bu güzel kısrağın bu ıekildeki he· 

b .. .. . ·zıe karşılaşab·ıı·ırz ıııadı. ilk koıularında fazla çabuk olmadığı ve u~u~ ır surpırı ~e~of~lerde daha muvaffakıyet gÖslerebil:ceği ;i~C 
suruldu. Fakat çok geçmeden 1000 mc•reyı 1 d~ ok 

Yazan: Abdarralımaa ATCI 1 saniyeden nOk$an bir :zamanda yaparak ~ır' 
kaldı. kimseleri şaşırttı. Sonbaharda 1250 metrelik bıt -~: 

zimerinde koıuluş tarzının sebep olduğu m~~akkak. Bu geçili1ine de mutah hilafına koıuyu ~n. d 'd k 1 h" d k Al'•ohı VIJI"' 
1 G d kaçır den götürmiyerek bı"r bekleme ko•usu yapması ve tı'· ıu a gerı en uvvet e ucum e ere ı~ d•I 

tır. Çünkü 'ıokeyi çok çabuk 0 an unl!a ını • 6 F k t h ft - • r k d (1600 metre 
t t ederek tizliği yüzünden kesilmesi sebep olarak gösterildi. a o son a a en umıt ı oıusun a ıre-

mamak için direktif almııtı. Bu emre 1 aa - rok fena ge,.'ıldı' Bu sene "se "ılk hafta 1600 me 
• • L b la go 'Filhakika bunlar makul sebepl•tdı'. Onun ı·,.·ın Sa- ... ... • 1 

• • 2200 metrelik koşunun 1800 metresını "" aç • v " d n ıl · 
türdü. Zavallı Çobankızı bu zora dayan.ama~ı ve korya koıusu Gungadinin Gazi Koşusundan evvelki lik bir handikap koıtu ve koşunun bidayetin e .,. 

d·- k ler ne bı son imtihanı "ıdı'. G~ı· Ko<usuna u"m"ıtle g"ıreb"ılmes'ı baren Aliıaha ayak uydurarak kendisinden lüzu~u ..rı viro"ıı döndükten sonra yerini ıger ra ıp 1 • ..... • k "çun~· 
1- k t ı aydı ko- irin bu ko<uyu muhakkak koı:anmalıydı. Her zaman. don fazla bir çabukluk istendiği için olaca u 5:. raktı. Eğer Çobankı:zı baıka tür u OJ _uru s .. • d laY' ' 

t 0 um fakat ki gibi startla beraber ba<a g-i ve YOVU'Zun yarım kaldı. Bu koıudan sonra muhtelif arızalar oho•ır· 
şuyu kazanabilir miydi? Bunu zanne mıy r ' • ....,, ı k ı d .. 
herhalde bu ıekilde geçilmezdi. at boyu önünde kaıuyu kazandı. fakat bu galibi· e oıturu.ma ı ve yovaı yavaı Gazi Koıusuna ? N•· 

· ı n son yet ahır arlcadaıı Umacın"' g-en seneki Sakarya ,landı. Bakalım Gazi Koıu5unda ne yapacak Gungadine gelince: 941 şeneıı yarıı arını - .. 
haftasında l600 metrelik Dördüncü Çaldıran koJ~· kOJUSVf'IU ka:ıanııına berııemiyordu. Yaw:ı mu *· 

k l 1 ki rek Buketin katôde koıtu? Yoksa Gungadin mi o kadar ıyı' • ıı-. 5unda bütün rakiplerini o ay ı a geçe • -• 
önünde birinci olduktan sonra kolay kolay gecıl~~z ınadı? •• Bence Ycmn da fmalade lıoımuı olsa 
kuvvette bir kısrak olduğu tahmin edilmiıti. Onun. ı~ın Gungadin bu koıuyu doha kolay kazanmalıydı. Ga-

r b ki • du Fakat ıkın· .zi Koıusunu kazanabilmesi için 6 Haı:iranda çok iyi bu seneki koıuları merak a e enıyor · 
·i hafta 1600 metrelik bir koıuda yarım boy farkla koıması icap eder kanaatindeyim. 
· ı - h m Üç yaılı safkan lngilizlerin hemen en irisi diye. ~ 3ukete geçildi. Bu geçilişi idman noksan ıgına a • 
edildi. Uçüncü hafta 2000 metrelik koşusu~da_ d~ bileceğim Karabiber, güı:el ko$ular kazanmıı atmakla 
Su ket. 0e"1et ve Çoban kızının gerisinde do_r_d_un_c_u ____ b_e_ra_b_e_r_or_i_jin_i_n_in_ic_a_p_e_tı_ir_d_iğ_i_n_o_rm_a_ı _k_o...,ı_uı_a_rı_:..ya_p;_._ı 

Birinci ko u: (Çankaya lt~ıı"'1): ttç yqmdald Satkıuı Arap erkek ''o dl.şi taylara mahsustur, lkram!yesl: 
800 liradır. S klet: 56 J:Uodur. tf:\Sa!esi: l,!?00 metredlr. 

A T N 
1 

o 1 ... .... 
111'1" 

Antrenörü 
4) 

? Abn Sahibi as -. ' Rengı ı Babası 1 
Anası >- ..!I; 

cil <SID1 1 
... 

en -
1 

1 Ali Ersan Rind Kır er. KOheylôn \ Meram 3 Bayram 56 
2 M. Bayram Can Al er. Berk Maide 1 3 Mehmet 56 
3 N. Sümer Serap Al er. Ceylanı Yekta Neriman 3 N. Sümer 56 
4 Z. Sertol Mihrace Kır er. Kuruı Mebruke 1 3 1 Z. Sertol 56 
5 O. Genç Ceyhun Kır er. Eflôtun Şadan 3 A. Sofya 56 
6 S. Karaosman Hızır Al er. V. Hamdani A. Ay 3 S. Koraosman 56 
7 H. Hıncal Hakan Kır er. Kurvı Mebruke 3 H. Hıncal 56 
8 A. Sezer Doğuyeli Al dişi Kın:gun Fetiye 3 A. Sezer 54.5 
9 R. Karabucak inci Al dişi - - 3 

1 

R. Karabudak 54~~ 10 Z. Sertol Seyyare Kır dişi Berk Seklavi 3 Z. Sertol 54, -lklncJ k~u: (Etiler koşusu): Dört ve da.ha yuk&n y~taki yerli Snfkan İngiliz at ve kraraklara ma.h. 
sustur. lkramlyec• · 1100 liradır. Siklet: Dört yqmdaldler 36 kilo, be§ ve daha. yukan yqtakiler 58 kilo tqtyacak. 
!ardır. Mesa!"sı O metredir. 

11 A. Atman öı:denıir Al er. Ontıix il S. Bordonier A. Nmon 
12 A. Atman Gonca IJ kıs. Onnix il Miss Tynguell 5 A. Atman 
13 H. Sait Romanı Al kıs. Alinari Herc:ekn6r 1 H. Sait 
14 F. Atlı Umaa IJ er. Bar le Duc Akın 4 F. Atlı 

15 S. Temel Subutay kır er. Shlngtor Bogotrikl 4 S. Temel 
16 A. Ana 6ı: Yeti' Ya6ııı dl•I Cantf Lithia 4 A. A nag<Sı: 

Uı:üııcO kO!JU: (Gaıl kotuso): Oç Y&§mdaki yeril Sarkan lng!Uz erkek ve d!§l taylara mahsustur. lkra. 
mlyesi: 15,000 liradır. Birinciye 4,200 liradan maada duhuliycler mecmuu. İkinciye 500 Ura. üçüncüye 300 liradır. 
Koşuyu kazanan tayı yeti§ti.renc 500 lira yetl§Urici.lik primi, Duhuliyesi 50 ııraacr. Sild'3t: 68 kilodur. M:eaatesl: 
2,400 metredir. 

17 s. Karaosmon Şanı Doru er. Blanding Donna Diana 3 S. Karaosman ~ 
18 s. Koraosman Bomba Al er. Onnix il Gold. Radians 3 S. Karaosman 58 
19 s. Karaosmon Barbaros Doru er. Vavetop Cheery 3 s Koroosman 58 20 C. Apayık Alişah Kır at Aliıah Pommele 3 1. Atçı 58 
21 1. Aytaç Heybeli Doru er. Cloud Cop Moda 3 1. Aytaç 58 22 K. Yıkılmaz Yavuz Doru er. Onnix il Zen art 3 Mecit 58 23 A. Atman Karabiber Yağız er. Stratford The. S. Heires 3 A. Atman 58 24 F. Atlı Hatvan Doru er. Cloud Cap Noce d'Or 3 F. Atlı 58 25 F. Simsaroğlu Buket Doru di$i Sea Serpeni Chines Girl 3 , Bayram 56:~ 26 F. Simsaroğlu Demet Kır dişi Alişah Yoconia 3 l Bayram 56, 
27 F. Atlı Gungadin Doru dişi Valvis Bay Apleakin 3 F. Atlı 56, 
28 S. Temel Çobankızı Al dişi Cononlave Vale of Clvyl 3 S. Temel 565 

Dördii.ncU koı.ıu: (Birinci lnönll k09ıuu): İki yaşındaki yerli SaCkan İngiliz erkek ve dişi taylara mahu.s.. 
tur. tkra.miyw: l,ooo liradır. Siklet: 56 kilodur. lıleaa.teai: 1,000 metredir, 

29 H. Sait Hiimayun Doru er. Ronflon Churbaro 2 H. Sait 56 
30 s. Karaosmon Vido Al diJI Gouort Siberianne 2 S. Karcıosman ~~ 31 S. Karaosmon Reine Doru diJi legal Faire Rastoca 2 S. Karaosmon 

BeıJlncJ koşu: (Çöl ko,usu): Dör ve daha yukan )'a§takl Satkan Arap at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi: :500 liradrr. Siklet: Dör ya§mdakiler 58 kilo, be§ ve daha. 'yuk.arI ya§takiler 60 kHo taııyacakla.rdır. 
Meaa!esl: 2,400 metredir. 1 

ı~ M. Mudi Bora Kır at Alceylôn Bulut 6 Yula 60 
N. Sümer Ceylôntek Al Öt Ceylônıyekta Neriman 7 Recep 60 

34 N. Kurtay Bozkurt Kır at Nevvak Nure 6 Şandor 60 
5 1. Atçı 135 1. Hakkı Tekc;e Sava Kır at KuruJ Fındık 

gg J 36 1. Hokkı Tekçe Tuna Kır ot Kuruş Sübeyhi 5 1. Atçı 

~ Ali Ersan Tomurcuk , Al at Gandi Suade 6 Bayram 60 
H. Yıldırım leylô - 6 - 56 -

1 

Altıncı koşu: (İncesu kotwru): üç Y&§mda.ki yerli yarımkan lngUlz erkek ve dl§! taylara mahsustur. tk.. 
ramlycııl · f>OO lira.dır Siklet· 58 kilodur lıleaa!esi · ı 400 metredir . . 
39 M. Ali Yalım Pehlivan Al er. Esıex lboya 3 A. Atman 58 
40 B. Korkmaz Aıkor Al er. - - 3 8. Korkmaz 58 
41 M. Uygur Kader Al er. N. foıc Olker 3 M. Uygur 58 
42 S. Karaosman Tiryaki Doru er. Vrego~kon Al nazlı 3 S. Ko••••mon 58 ı 
43 S. K•••••mon 1 Men~;, Kır dişi Vregaskon Miss 3 S. r •••••mon, 56. 
44 K. Köylü Gözde Al diıi Esst>x Nona 3 Ahmet 56. 
45 H. Ermiı Soydan Doru diJi Esstıx Sünbül 3 Mehmet 56,, 
46 S. Üııcü Oznğan Doru dişi Essll'!x 07.nğon 3 S. Oncü 56, . 

Yedlncl ko,u: (Handikap): Dört ve daha yukan yaıtaki yeril yanın kan İngiliz at ve kısraklara mahsus. 
tur 1kramlyeııl: 240 liradır Mesafesi: 2,000 metredir. 

47 1 H. Özen Alceylôn Al at Olgo Yerli 7 1. Nalçin 63 
48 M. Atak Yavuz. Al at Frig Yerli 5 Mehmet 58 
49 A. S. r.. ~a~ban Al at Hilôlüızaman Esther 4 F. Atlı JG 
50 M. Akc;ura Yıldıı: ..: .. kıs Monark Sül-eyı.~ 6 , Mrhmet 153 -
DiKKAT: 

Çifte bahis 2 • 3 inci ko,alar lzerladedir 
Çifte bahis ıipmiılerinin at numaraları üzerinden vetrilme.i rica olunur. 

y1rt1K ve numaralar üzerinde tahrıfat yapııan 
biletler ödenmez 

1 

Gaıi Ko~u unun a.vtsayderi Çobnnkm 

fesli bir at olduğunu ispat edebilecek mi? (fo~d 
Hemen Karabiber kadar iri fakat ondan 5,. 

derlitoplu ve cok güzel bir at olan Alişah ge~erı o"' 
ne ilkbahar koJularında tabiri ômiyanesi ile bıt ,,ı 1,.. 
da kadar ıiımandı. Onun için bütün rakiplerine d 
fevvuk edebileceği kısa mesafeli koıuları k~şo~0b 
Sonbaharda kazandığı bir ko1udan sonra buyu 11· 
muvaffakıyet gösteremeyince unutuldu. Bu sen; rO' 
mirde yaptığı koşu1arı pek parlak olmamakla ~11.ı 
ber Ankarada kazandığı iki koıu ümitbahştır. '!0 ~ 
ikinci hafta Bombanın kazandığı 2000 metrelık 0,. 
şuda Demetten 3,5 kilo noksan ta;ıdığı halde k°' 
meli geçememesi iyi bir not değildi. Fakat çok 0~ 
lın ve zor idman edilen bir ot oması ve anıre~J 
nün ihtimamla hazırladığı bu güzel atın ancak .. ,,.J 
Koşusunu tam formunda koşabileceğini ileri su~ 
calibi dikkattir. Bence Aliıah Gazi Koıusunun 
risi değn, fakat mukemmel bir avtsayderidir. rıil' 

2000 metrede Demet ve Aliıahı geçerek b 6' 
bir sürpriz yapan · t:omba nefesli bir at olduğunu "0~. 
terdi. Fakat o da Alişah gibi Demetten 3,5 kil0 ~ 
san sıklet taııyordu. Gazi koıusunun mes. ~ 
Bombanın lehine fakat kuvvetli rakiplerle müsO'f'l flf 
lo ile koıması ve kuvvetli rakiplerinin fazlalığı 0 

~~~ . ~ 
Bence çabuklukta Gungadine ayak uyduro? ptJ 

bütün rakipleri kadar nefes kabiliyeti olduğunu .'5~~ 
eden Buket ahır orkadaıı Demetle beraber Ga~ı 41 
~usunun. bü~ük favorisidir. _En kuvv tli rakipler• b~ 
Gungadın~ır. Yalnız en buyük koıularımı:zdoll ,O~ 
olan Gazı koıusunUn be ... lenmedik neticeler ve b 
birçok alçılarda bir kanaat haline gelmiıtir. Ki111 

1 

belki bu sene de bir sürprizle korıılaıırız. 
\ 

~ 

Ilu lıı•ftll çol· !';elin bir ko~u yapacak olan Roman"' 

Haftanın diğer koşuları 
Yuk!lrda AbdürraJıman A•"ı arkadn§ın1ıııP 

.... '!Jı" 
Ga::i Ko§usu hnıtkmdaki mütalcasıru ve tahJ1ll 

;,et 
lerlni okudunuz. Bız de burada luıftanın .1 11 

koşulan hakkında tahminlerimizi yapacağız . ..ıil.cl 1 
rrc3J"Wllıda görüldüğü üzere günün biı....-tl' 

(ÇankaY"a) ~O§usuna t.nm 10 tane so.fkan a.rab. c 
yr kaydedilmiştir. Bu t.a.yiarm içinde §itildi). 

kaJ.ar koşusunu görmediğimiz Nuri Sümer':iD $t 
t't.bt, Aqım liır.cairn Hakant Ahmet Sezerin voP 
YC.Clı, I\.ifat Knrabucağın l~cisj vardır. Fakat ~: 
koşunun fr.vor:sı bizce Zeki Sertol eküıisidir. F-ı 
dın plü3e ilnı'!cıı beklenebilir. 

İki'C<'İ ko§uyn gelince: 
ti'"· Bu koşuya altı snfkan lngiliz knydedl~rlŞ ~ 

Burada en şanslı Ahmet Atman cküri.<tl görUlnt ıı 
t c.d r . Mesafcııı olmamakla. beraber RonıanB e 
lchlikeli rakipleridir: · 

Dördüncü koşu: 

İki yaşındaki yerli S3fk::ı.n İngiliz taytatı11~ 
• ebir 

:ın.."llu.us olan bu koşuya maalesef Uç tay gır 
meklcdır. H~ 3Uphes.z ki koşuyu Nrens HııliıtılJI 
Hunıa.yunu rnhatça kazanacaktır. 

B"'şinr.i koşu: ,. 
Dı>rt ve daha yukarı ynşt.a a.rab(ı:d ve kısralt 

<Yazısı S üncüde) 


