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~et aAşcun :. --
!ürk- İngiliz 
lktısadi 
Anlaşması 

~Useyin Cahid YALÇIN 
7 "VRKLERLE İngilWer ana. 

81Dda lktıaadi mukavele
ll&ınenın imzaianma.smm üçüncli 
Yıldönümtt mÜDUebeUyle İngllt. 
'ede resmi bir sözcü bir telgraf 
aJaııslDa pı beyanatta bulundu: 
il"- Fransa yıkıldığı ve Büyilk 

l'lt&oya yalnız kaldığı umar. 
~e imza.lemi§ bulunduğu uz
~ ya merdane sadakatini mu. 
~ 1•ıa etU. Bihiik Britanw da 
111!thn .; "1 

T ....... __.. kalmqtır 

.\a:unf lldktaftla harp gemilerine: 
~kla.ra, eettllaneye ve ilk ma<l• 
~ıere mubt.aç obılakıa beraber blı 
1lzlaşma mucibince Türklyeye va
'4ecıılm~ olan ıeyle.ra teminde 
-ıe,"am eyledi. Bu yıl dönUmli mü. 
~ylıe. geÇen salı ı;unu Lon. 
--.ıa Sir Arthor Loatanor tara
flJldan irat edlleD nutkun llli.nisı 
daha 1J1 anla§ılmlltır. Mareeaı 
Otta Şarktaki Brit.anya av tan-.. 
l'e Pilotıan vakti geÇll\llf Gladya. 
ta ... tipinde tayyarelerle iktifa et.. 
~tk ınecbariyetinde bolnnarken 
°rilrldyenjn Harikan tayyarelerine 
ln&ilk olduğunu beyaıt eylemişti . ., 
ll llakikat; üç ecnedenberi Büyük 
.rltanya ile de\-aıD eden gerek 

"•Yası gerek uctısadi münasebetle
~ her iki mern1C"etln karşı. 
ltı&iı hak!armı , .e menfaatlerini 
tll11haraza edecek bir :tekilde ga. 
~et dostça ve 961J)lmi devam et. 
~ höyük bir memnuniyetle ~Y
~e değer. Bizim lsUdıii
"'iı IDadclelerl Ttirkl)·eye gönder. 
~n 1ngiltre için bir fedakirltk 
~kil etmiı oldağuııo pek ili ld. i: ediyoruz. Hatti bu fedaki.rlı~ 
) dvecesi gün gcçtik~e daha zı• 
'-.:le ehe çarpmı,tır. lngllterenln 
::: PolttJkyma bağlıhğı ve ta. 
tQ t eaıellerinden uzak durması 
a:ıteaaeı bir harbe Jıazırıaıunak
'tl. kendısbıi alıkoymut olduğu 
~ haııran patlak verdiği dakl• 
~ ~ derecede Dıti· 
ı._ ~bulunduğu zamanla da
-.. '1o1ı. sabit olmaıtur. Böyle dAr 
r._ kaıannda Ttlrkiymln mllcla. 
it-~etlerini arttırmak üzere 
~ askeri malzemesinden bir 
~ ayırank bize yollamM• 
bq.-,e hakkında ciddi ve derin 
~ dclllet eder. 

cı._ devlet adanılan bu ltima
"• Jertııae olduğunu metin 
"-t larsılnıu hareket k>rlyle Is. 
.-, t ey~emillcrdir. Birdenbl • 
ldbı llgiltere için mahzurlu 
ı. glrtbım İngiliz lnali • 
~1, l'llrkiJ'f.DİD mtldafaasmı ~ 
~llaıt •tınek suretiyle Türldyeyl 
't ~bir sulh kalefıl hall
-....';~ia için bilnaıta İngiliz 
~rlne hizmetten geri ka.1-
\t ~ · Filllyatla sabit oluyor 
lılt •tll bir Törklye, dürtist 
'İpJ~e, yüksek ahllk pren
'-cılk~ ~ in aııhk ideallerine 
._Atı bir Türkiye l'akm Şarkın 
'ttJtl lem bir bel kemiği ~ı 
''"İlli ~ İngiliz milli menfaat. 
' • 'e Avrupa suJhünii koro• 

lllla ele eMah bir temeldir. 

Ekmek· meselesi· 
Beledi1e halk~n gıdasından hırsızlık yapan· 
tara karşı şidaetJi bir mücaae.ege gıriŞinc 

Fırıac lar ·da aarkıa ·. 

artırılmasını istediler ı 
Bltb masrallarınıa arttıtıaı, 11,ıerı saymak için maqb · 

adam kallaadıldanaı veıaire)'I Beledlye1e bildirdiler 
Kerçte Sovyetlerin çekildikleri mllclafaa hattmı ca.teren bartta 

Kerç'te 

Ruslar 
Har kofta 

Timoçen-
yeni ko taaru-

mevzilere zu devam 
çekildiler ediyor 
183 Sovyet 
laglJaTesi 
aüşürüldü 

-o--

150 Alman 
tankı tahrip 

edildi 
81ddetll ••lllrelte- aallaP .... apat 
ıer devamedl1or da llerU1orıar 
Berlin, 15 (A. A.) - Berl.in u

kerl .maJıfiUeri, Kcrç muharebe• 
nin pli.ıı mucibince ve mükemmel 
bir tanda ®wm ettiğini eöyle. 
mektcdirlcr. Ruslar hafif bi'r mu. 
kavemette bulunmaktadırlar. Dn• 

· (Devamı 3 tlnclide) 

Kömür 
Ve trenlerde 1oıca 

ıcreOerı 

Artırıl mıyacak 
Maden kömürtı flyaU&rUe trenlerde 

yolcu UcreUerlnln lıtrer miktar artı. 
nlacatı hakkmda bazı ba.berler çı'k. 
ml§tı. Ankaradan blldirildı.tlne göre, 
hlllmmet tara.tından vaziyetin tetkl. 
ki ıııeticelllnde maden kamUrü flyatr. 
nm ve trenlerde yolcu UcreUertnin 
artınımama.nna karar Tiırilmlftlr. 

Lolldra, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Harko! bölgeeinde, Timoçenko• 

nun taarruzu bUtun şjddetlyle de
vam ediyor. Stratejik ehemmiyeti 
hm bir .köyü zapteden Rualar, 
ilerilemefc devam ediyorla.r. 

Alma:nlar acele riıcatleri cana• 
anıda teçhiı:atlannI bırakıyorlar. 
Alman batlan z:ırhlıl Rus kuvvet• 
eri tarafmdan d~llıım:Otir. Bu 
muharebelerde 150 Alman ta.ukı 
ile 300 kadar motörlU vasıtanın 
ta.ıırip veya hMara uğraıt:ddığı söy 
lenmektedir. 

İki Rus tayyare tefekkWU yap. 
tıklsn ant bir alan eımaamda 30 
Al:ınan tayyarea tahrip eylemiş • 
lerdir. Buna ltarp 11roymağa çal"' 
şan 15 Alınan tayyaresi pllsklir • 
tlllmüş ve beşi dilşU.rlllmtlftür. 

Moskova. radyoeu, Leningrad 
cephesinde biır Rua ilerlıeyŞndsn 
bahsediyor. Rualer milhJm bir tc• 
peyi zs.pteylcmi~lf'?' ve ildnci AL. 
man milda.faa. hattma dayanDUI • 

lardlr~ 
(Devamı S tlncllde) 

Bir g8a içinde sır 
oıaa 11aııtlar ı 

Bakkalların bir talebi: 

Vali Malta ya 
akın far 

15 ıüııd• Alınan yeni 
60 tayyare tedbirleri 
düşürüldü 1 Maııa_ 15 (A. A.) _Dün 'ek·~ anlatıyor 

!~ya hava &kınlan yaptlnuıtrr. ı Vali ve belediye reisi · L1ltfi 

3 
aknüaı- ~ana.smda 5 bomba ve Kırdar dün kendisini göl"('n ga-

av uçağı te.lı • di ' 
b

•...L. • np e lmi§tir. Ma- zetecilere şehrin ekmek vaziyeti 
yıs a.m.yet.indenbe.rı dU§Urül 1 .. ·nde b 
çaklarm a.dcdi böylelikle 60 ;ı1 bu~: ı ~~ı §U beyanatta ulwur.-u§. 

muetur. "-EJanek meselesi üz.erinde 
İtalya harbe llrdifi tarihten 

beri Jd.alta a.daeı Uzerinde dfl~'~' devamlı takip ve tefti§lerimizi 
.. '"... biliyorsunuz. 

(Devamı S lbıetlde) (De'vamı S tınelkle) 

Din 40·111a, '9a 
a -88--111• 

çllt Torik tatalda 
Torik bollu<;ıu et fiyatlarını 

düşürdü. ToriQin çifti 
80 kuruşa satıldı 

Kayımı Uk ha!taamda bazı eemt 
lcrde perakende ııo..ı20 kunlf& ka: 
dar dll§en kuzu eti, geçen cumartesi 
birdenbire 180 e çıkm~tı. 

Et narlu kaldırıldığı va.kıt bazı 
toptancı ka•plar, peraeknde et fi • 
yatıarmm 100 kurup. kadar dll§ece • 

t1ni eöyledikler1nden fiyatların birden 
bire 180 kUrl.l§a çıknıam, ba.yreUe kar 

ıılaımUltı. 
B1zim yapbtmuz tetkiklerden, et 

tlyaUarmm yUkaeliş ve alçalıfmda 

OLIAYDll 

b!Dıe- balık avııun bUyUk tesiri ol,. 
MU meydana gıkmııtır. Nlteklm 
bir iki gtıııdenbert fazla .miktarda to 
rik tutulm\i§ olmUI, kuzu fiyaUarı. 1 
nm tekrar dUfmeai ~tice.tini vermlf. 
Ur. Bu eab&h, birçok kasap dtlkkAıı. 
larmda kuzu etinin, ııo.ıso kunlf a.. 
raaında eatıldıll görUlmU,tUr. 1 

Balıkçılar, balık bolluğunun daha. 
birkaç glln devam edeceğini eöylll • 
yorlar. Dün 40 bin çift torik tutuı • 
muttur. Bugün de 20 kadar motör 
balıkhaneye batık getirmiıUr. Her 
motör, vaaatl UÇ bin Çift balık al • 
maktadır. DllnkU fıyatlar, balıkhane., 

de çift ~a 80 kur\1.§& kadar dil§. 
mu,tur: Eanat, beher toriği ~.60 ku.. 
ruttan l&Unl§tır. 

Bu balıklar, açık denlzlerden getı. 
rildiği için maliyeti biraz yU.kaek ot_ 
maktadır. Jlaamaflh, fiyatların bu • 
glln biraz dab& dll§eceğl. anl&§ılmak. 

tadır. Dikkate değer bir cihet de, 
bu volide balıkları denize dökmek 
vazırtbdn hAml qı~)'Ifldır. 

K&lkaa balıtı balıkhanede kUOIJU 
ıso. 140, uakumru 2l'.'JO kuruta aa.. 
tıımatkadır. 

u Balk JEeadl ıet1recet111Atıt, torba ve 
kaplarlabaldlallardaamatııııa, dlJ•lar ı 

latanbul bakkalları piyasada kMeo tıdınm klloeu 120 kuruıa kadar yW<. I 
kA.ğıdı veya bu ı.,e yarayabilecek kA. Mldltlnden bölge ia§8 müdtıttüğUJle 
tıt bulamadıklarmdan ve bakkal kA. bafvurar&k keındllerlne kAfıt temini 

Dl, kabil otm•ua balkın bakkıUar. 
dan ala - 10 -C&klan her nevl maddeleri 
kud1 getlreoeklert lcllıt. torb& ve Be8lm4ekl gibi çember eakalı oL 

600.000 
Fransız esiri 
Almaarada barp 
saaa,u lflerlade 

çabı\arllacü 
Moakova, 15 (A. A.) - Ccnw

redcn resmi Rwı ajansına göndc
ıilen bir mesajda kaydedildi.ğjrıe 
göre A.lma.nya.ıun 600 bin FraDllD 
esirini harp illerinde kullanılma• 
sına milAn.de edilmiltir. Bu ııır
rm gizli tubı\masme çabftle.ca& • 
tır. Çilnldl Myle bir tedblr yalms 
mevcut beynelmilel mukaveleyi 
değH, ayni zamanda Almanyumı 
evvelce ~ oldufu ı.abhlll • 
lere de aykırıdır. Meeajda bu e. 
airlerin gerek 18* cepheainde, 
gerebe gimali Afrlmda. Aıa.n 
ytikseılt kum&ndaııliğmca g&Jteı • 
'ecek.olu ~ Ja.Ubki-~ 
atmda kuJJenılacağı ili.ve edl • 
mektcdir. 

r 
Azraıııa 

rardlmcdarı ı 

Röntgen 
fiımi 

lopiagaa/'ar 
Kızılayın 
şefkatli 

müdanaıesile 

•• meı'am ... de
amedeD111ece~er 

Son zamanlarda azlığı görfilen ve 
blrta"lum ellerin üzerinde lhtlkl.ra te
ıebll.e ettikleri rön~n filmlerlnln bu 
nevl hareketlere mevzu olmam&llDI 
temin lÇID Kızılay Cemiyetlnln r&ıt. 
gen filmleri Kızılay Cemiyeti but&. 
ne, aıhhat mUea11eseleri ve doktorla_ 
ra ucuz fiyatla Amerlkad&n yeni ge. 
tırUlen mllhim miktarda fllml ata. 
caklır. Bu fllmler üzerinde toplama 
ve Bıtiklr harelreUer1ne meydan veril 
miyeoek ve bunların tamamen yerin. 
de kullanılmaama ltlna olunacaktır. 

Amerikad&n üç boy Qzerjnden gel. 
mi§ olan f1lmler altr§&r dllzlnellk pa. 
ketlerde aa.tılacaktır. 

Nalıa Velllll geldi 
Nafia Vekili General Ali l'Ual 

Cebeaoy bu eabahki ekapresle Anka. 
radan ıehri.mi.ae gelml§tlr. 

Çtınktl A vrapa siyasi ba}ıranlan
nm en vahimleri !IOD uırlarda hep 
Yakm Şarktan tq~. Yakın 
Şark dürüst bir Ttlrldyenln me:'·· 
cadiyeti sayednde sWıtin ve ıs. 
tıkrara kanqarsa Avrapada buh
ranların aksi U.irlerioden masan 
kalır. 

kaplarla almalannm eu.a tutuımumı saydı 
ı.temiflercUr. B61p ıa,e mlldtırltığU bil bakalım bu kimdir? 
kAlrt '" karton lUıaıt.tçılar birli#lY• * * * 

Ankara At var 1 şları 

Bizim kanaatimlsoe Ttlı1l • tngt. 
Us dostluğuna harp zamanına 
mönlıuır muvakkat bir ulapna 
olmaktan ~ıkaıank daimi bir si. 
yaset kanana ballne sobcak &nail 
i,te tiç senelik teertlbeJle göse 
prpa • Jewh*W. 

le temu ederek evvelki gün kA.ğıtçı oı.ydı bafbtı altında metbur talı 
ıara tevzi olunan k&tıtıardan bakkai alyetlere alt olarak ne,rettiğhnlz ~ 
ıara da verilmeatnt temin et.mlt§lr.. eımlerin bugün 10 oneaeu.nu koyuya_ 
Fakat bakkallar hemen k&fıtçııara roz. Şmdlye kadar çık.anlan tanıdı.. 
mnracaat etmlt olmalarına ratmen. nıua ll1IJDIU'a uruma gijre klmler 
blllllD kAtıtçılar aldıkları k&tıUann olduklarmı bize blld1rlntz. Bepslnl 
eatıımı§ olduğunu iddia etrDlflerdlr. tuuyan ıo okoyucıumuu HABER .. 

K.Atttçıl&rm aldıklan k&lıUan bö7 bcıae.I ftl'eCefls. 
ıe bir ıun arfmda aatrnalarma 1m • Oku)"llCllllla earlb adrNlertDI 
kln görQlmedJ.linden hakl&rm.de. tah,. de aynı zamaacla lıılldlrmeleıt IUml. 

~ta blfllGllUIW'ı . ' dlra 

üçDncu hafta sipariş 
kuponlarının kabulD
ne bu sabah başlandı 
Buna ait yazı ve yarıf prograın1 san sayfan11zdadlr 
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ummadan 
da a korkunç bir 

hasta ık: Bug ·· n git, 
yarın gel! 

---0-

Mürakabe Jıomi•yonu kar 
hadlerini tayin etti 

--o-
Fabrika, bir pera-

Memurlarımızı, saltanat devrinden 
miras kalan bu illetten. kurtarmahyız .. 

kende satış 
matazası açıyor 
Paşabahçe Dişe ve cam fnbrikaaı 

bir taraftan iç piyasada zuccaciye 
maddeleri satışını tanz.lme uğraşır 

ve tevziat ıçin yeni sistemler vaz • 
.,. ae-rken diğer taraftan İstanbul fiyat 

murakabe kom!Jıyonu d:ı. zUccaclye 
eşyası ile alelOmum cam satışıarında 
kl\r hadlerini tnyln ve tesbiU muvn.. 
fık görmUş ve yapılan tetklkierden 
sonra ithallıtçı, toptancı ve pernken .. 

• l declye verilmesi mtınaslp görillen klır 
:Jııll'l'i'I• hadleri Ticaret Veklılcline teklif edil 

-.,........,,,,, mişllr. zuccaciye ve cam Ucaretlnin 
merkezi latanbul olmakla beraber 
bunun derece derece bUtUn memleket. 
le allıkaaı bulunduğundıın vekG.letln 

~7rt;'4~-~I mUtalcasının alnımııaı ıuzumlu gö • 

luharrir, :Piruz köyilnoo kti,}1üledo beraber 

rUlmUştUr. Ticaret VekAeltlnin bu 
huswıtnki cevabının bugUnlcrde gele. 
ceği ümit edilmektedir. Bundan son. 
ra fiyat murakabe komisyonu katl 
kl\r hadlerini ilt\n edecekUr. 

G E("ENLERDE yapüfım btr kijy 
gezlllindc, tı.ml cın,nndüron 

bir hAdl&e ilo ka11daetım. 1 tanbul '"· 
JAyet1ne bağlı olan Firuz köyUnde, 
bir u.pa l8f mllnasobetıyıe )'qlı bir 
köylUnUn köy luıhv lııde dert ynn. 
masma kulak verdim: 

<'- Dört defa.dır MaknköyUne gl
dtyorwn. Bir günde bitecek btr ~l dört 
hattadır \lrilkleytp duruyorlAr. BI. 
riDelelnde tapu kAtlbt baetalıvımış. 

"Yana gel!" dcdller. Döndllm. Ert.e-. 
l'lf gOnU gttt!m. na ecfer de kAtfp 
btım ~. Mukayyit fdnllymtş. ''Yn. "° gel!" dediler. Ertefıt gün tekrnr 
gittim. Bu flcler ı.,tm bir parmak da
ha Ucrledl. Fa.kat yine blt:ma'll. 
•'bir halta l!IOIJm. gel!" dediler. Dör. 
dUncü 4efa gittim. Ilele 15tlldlr imza. 
dan çllurıf3- Artık blt1l cJenricUr a. 
mıı, ben do bttUm, kızrımm! ŞlmdJye 
kadar göke arzuh 1 versem, 00'\'l\P 
gellr, işim btterdl. Ah eu btTJm ba-
71 JDfımtırf r "bugtln git, )Bmt gel!,. 
ili tlöö tutuınıA8alftr .. Mer ne gllzel 
t ıkırmda gldooek am:ı, gel gcleltm bu 
ırwl'mı bıı.stalık içimize hun~. Blzl 
rnahvecllyor. tıcrılm gibi ktiylll bir 
ndarn, bir saatte blteook bir ı lçlıı 

ti köyden Uç saatlik yol yUrUyerck 
k:uıalıByn gkler vo o gUn işi olmadan 
donene.. Allah aauım blw..... llh" 

Ne eormağa lllmm gUrdlhrı, ne dP. 
fazla izahat almağıı.. Dert büyllk ve 
müurıbıloşmll. Hem bu yeni bir dert 
değil. Bazı memurb.rımız. maalesef 
köylllnUn 1 ini çnlruk bltli'ınck Jınmly. 
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1S MAYIS 193B 
* Japon rnilli:ycl.çi gençler ta

rafından bai]Vekil Mösyö J yun
kai'ye karşı ibir suikast hazn·_ 
lanmıştır. Başvekil evinde de
niz eri üniforması giymiş genç-

* lerden miitcşekkil lbir grup tam_ 
fmdan :rovdvcrle ynralanmı§tır. 

~İki kurşun yiyen 'başvckl gece 
(ölmüştür. Katiller kendi kendile
~ıine polise teslim olmuşlardır. 

Aynı günde askeri üniforma 
giymi§ gençler Tok-yonun rnuh· 
~telif binalarını da 1bomba ile at_ 
mıffla.rdır. Tahrip edilen binalar 
arasında Sc-yu.ka.i fırkasının 
merkezi, polis merkezi, adliye 
nazırının binnst d:ı vardır. Bun· 
dan ba.,ıtıı. polis mildilriyeti ö. 
nilnde atılan 1-."Urşunlardan bir 
polis ve bir gamteci yaralanmış· 
tır. Bundan lba~a Japon bruı. 
harap olmm1tur. 

Tcdhi.sçiler bunları yaptıktan 
sonra Japon aiyast partilerinin, 
memurların, diplomatlann ban· 
kalann hareket tarzı hakkında 
şiddetli tenkidleri ihtiva eden ri. 
sa.lelerin nltmda deniz ve kara 
orduları genç subayları birliği 
imzası vardır. 

.Japon başvekilinin ölümünden 
sonra Japon bn.cwekili mevkiine 
maliye nazırı Mösyö Taka:haşi
ye verilmiştir. 

Nazırlnr meclisi fevkaHidc bir 
toplantı yaparak kah.nenin isti" 
fasını imparatora wrmiş, fakat 
imparator bu i lf ayx kabul et_ 
mediği için toplantısında devam 
edeni< alın ak tedbirleri müza
kere etmiştir. 

1(. Hollanda Hindistnnmda Se 
lep o.dasında Menado bö inde 
bir yer MmmtTSI o!rr.u.~tur. Zn_ 
n.r oldukçn bUyüktür. Bntnvyn. 
rasathanesinin kaydettl~ln gü. 
re bu sarsıntı bir dnkika devam 
etmiştir. 

yC't , c gayretini gti tennlyor. •"bıugtln 

git, yıınrı gel!" demenin kU_r!Uyc ne. 
lere mnl olduğunu bir kere dl}tllnııe. 
ler. l>ii:tUmıclcr ki, ~eblr lçlb& bile 
kış nıeı.·slmındP • bunca vosaltc r&ğ. 
men _ gidip iclmckte blr bayii ıııkın. 
tı ı:-ek\llyor. Ya liliylU ue yapsın! 
Bir dilekçeyi bilmem klme lmuılat. 

mak, -.-era bir günde nnıtlaka biti. 
rllmosl mUmkllıı olan hcrhıı.n:rl bir l 1 
ıtaldp etmek üzere üç durt saatlik 
) oldıın karda, !)8rnunla, )"ağınur al. 
tında, tiOOlre geliyor .. ve lşlnl bitirme.. 
den aynı zorluklnrı yenmeğo r.&lı • 
rak, eli böğrilnde, meyus, kbytlne cıa. 
nllyor. 

ltanat devrinden kalına, ve lekeli 
hummadan r.ok daha müthiş, korlmnt 
bir hatıtahk: 

''- Bugün glt,. yarın gel:" 
Bu ha8tıılıktan lkA,fet P.denlerc r.a. 

man ULmtln kasabada ve &ehlrde do 
rıuıtıamak mUmkündür. Blr farkla ki 
şehir veya ltBS31xılı • j:(liıllik lffll!TI a. 
nısınd:ı _ bugÜıı gidip. yarın gelınck 
lmkAnlarını bul:lbllir: ıaftat kö~·myü 
dllfUnlln bir kert"~ Nereden kalkıyorT 
Ne mll§kOlAUa goll)orT Ve ruuııl me. 
yruı dönllyorT 

Höy lmhveslndc fazla. oturanı dmı. 
Bahçeleri g<ızınek b3haneslylo dıp. 
nya ç:ıkbm. Fakat, lç:lrnde bir &ı.ı 
beUrdl: Mit\ mı bU ha tnlıkY HAlA mı 
git gel? Dlyt>rek, köyün lbr .)Otlan 
nrasınlb UT.un ur.un dllljUndllm \e mu. 
Bz.zep oldum. . "' . 

Evvelki glln Karııtnıı gelen değer· 
11 bir öğretmen Emlnonli JID.lko\lnde, 
oralnrdnn duledlğl hıılk mtLnl ve dcıı. 
tanlnnnı okuyordu. Çoruh '1Uiyetınln 
'l"usuflU kaza ından •'Ali lluı.uri Coş. 
kun" ndlı bir halk pirinin, yulcıında 
bah~ttiğlm (~n git. yıı.nn gel!) 
mc\-zun ctnılınd:ı. ) azılmı col• ıru,·

'ctıı btr hlc\ lyoslnl dlınlOOlm, 
(Hıızuri) Dayının yazdığı llrlerı-

b:ıkılıl'fi:ı, kt'ndl ı çok heyeronlı bir 
halk piri. Zaten bize bllr.ı p:ırç:ıları. 

nı okuyan lnymetll öğretmen bu ar. 
kadaıım11z da onu yııkındıuı dlnl(!fDf : 
"he.men hemM blltUn Anadoluyu do. 
ın.,tım,. bugllnUn hnlk lrlcıi nrıısın

da. (Hazurl) kadar kıwvetllslnl gör. 
medlm.,, diyordu. 

•'Jluglln git, yarın gel!., lllettndcıı 

ballnn ne. kndıır cok bw.<llğlnln en be. 

Uğ ve nflyıı.rıe bir Undesl clan o n7.un 
dert .)V.nmıılnrd:ın bir~ mısramı ay. 
nt'n nlıyorunL "llur.url Dnyı" bunu 
ldtu"CCllcrlml:ıe ithaf etmı, o.ırı::ı. öyle 
s:ınıyonım, köylli ıırasvıda. .)-nyıldığı 
knil~r, rncnıurlanmı:ım lrulıığına gtt. 
menılştlr. 

<'Huzuri Da) ı" 6yk) dert yanıyor: 

İdarecilerin gezer pqlnde, 
~hırt her yerinde de.ğtl, d!Ş.nde; 

Pek çok kullantlır tapu iı:lnde, 
Du mc:fhuıruruz mana: bugUn git, 

yarm .. 

Herkes bu cUmlcdfl.Il usnndı, bıktı, 
Nlco fıknranın evini yıktı. 
Aman yıı.rnb, nedir bunun illi.et? 
Nlşadırdıı.n keskin, zehirden acı . 

''Humrf Dayı., bu tıa8tnJıl> yUzlin, 
den h<'r l('rde \'O her 7.ıunn.n mııztanp 
oldu "'ınu nzun uzun lnllyerel< anlat. 
tıkt~ soıırıı söı.UnU fiU lltl rnısraln. bL 

tırlyor: 

Blrbtrlne katar çarşı pazan, 
Lekeli bir humma: bugün git, yarm •• 

• lf.. 

Bu değ<'rlI hclk saJrlmlz. lnllttslnl, 
ken ı 7.İ)IC duyunnamıt- Dftn aket
tlr bilirsem ne rmıtıu! 

ISKENDER F. SERTELLi 

Diğer taraftıın Paşababçe şl.şe ve 
cam fabrikası hem flyaUnrda nıı.zım 

olmak ve hem de hnlkm ihtiyacını 

temin mııksadlle bir mağaza açmağa 
karar verml§tlr. Bu mağıı.zada pero. 
kende her.nevi cam rnamul!tı satıla. 
caktır. Mağaza bugünlerde açılacak,. 
tır. 

Çay ve kahve 
inhisarı 

Ankaradan bUdirildlğine göre, mcc 
lia muvakkat encUmenc çay ve l<nh.. 
ve lnhlsan teslslne dair lt\ylhıı.nın 

mll%akereıılni bltlrmlştlr. 
'.Muvakkat encümen, mazbatasında, 

ötedenberi çay ve kahvenin istihzar 
ve satlflle m~gul olanlara yeni inh1

• 

sar tdıırNinin bayilik UcreU muknbı.. 
llnde ôu maddeleri sattırma(;'a devam 
ederek bu ~kt&ıidi.şlaY.ın. D\Uft.6.r11o _ 
tinden mabrum cllllmemeslni tavsiye 
clriıektcdir. Bu inhisar, inhisarlar ı•. 
mum mUdUrlUğllne ooğlı olacaktır. 

Son yedi senelik hesaplara göre mem 
lekdtc aeneae 4-5 mllyon kilo kahve 
ve 800 lbin UCL bir milyon kilo çay 
gtrmektedlr. 

Almanya ile ticaretimiz 
Ankanıdan haber verildiğine göre. 

TUrk..Alman tlcaret anlıışması esa~. 
Jarına uyularak blr mUddettenberı 
ticaret vekô.lcti adına ziraat banka. 
site Pritz Şae:fcr ııdnıdııkl bir Alman 
ticaret firması araımıda ynpılnn mü
zakereler sona ermiş ve bazı emtia • 
nın mUb:ı.delesl hakkında hazırlanan 

mukavele tnrafların salCLhlyetll mU • 
messU!erl t:ırafmdan lmzalanmıgtır . 

Otobüsleer ııra ile binilecek 
Halkın nakli vıı.aıtaıannda ve umı• .. 

mt yerlere giriş ve çıkışd~ sıraya 

girmeleri usulUnUn tatblkı otra!mda 
bir tccr11be mahlyel1nde olmak üzere 
bu hafta cumartesı ve pnz.ıır günleri 
Taksimden Boğaz!çlne Gidecek oto -
bllslercic sıra gözeUlmoai temin otu. 
nacaktır. 

Oevap ver<1kn: 
- Ço'k gUzOI, mutabıkız. 
Bir hafta sonra bana. haber gön 

tlcr<ll. Tehllkcler bUyllmll t\1, Mu. 
halifler, hUkflınetl de\ lmtelt lcin, 
meell te nlhat iaarnıztanna get; • 
)"Orlar, kornUnistlcr de ay onu i
çin umumi bir greve hazırlantyor· 
lar<lı. ttn:ıyada, dılha nlıfm ma -
ncvrabru. b~langıc olarnk, Frnn· 
.. 4 aleyJılnc tevcih cdllml!ı gö te • 
rilcr tertip cdlllyordu. iman)"&, 
!iUlh , e sUltOnet baknnındnn l\IU • 
nlh t-0plantı mm numtıki bir de • 
mmı olnuık icap c<l n "Frall!ız .. 

Jman mU tcr<'lt <lck'ürasyonu,, 
projNdnl bir tlirlü ~rteldcstir -
mc"" lsWnılyordu. Bu del<llnısyo
nnn 1talvnnm harclcet tnn.ım ne 
der~ce li-;,laylnstırdığı da bllinnı~. 
yor(lu. 

Memlekete hit.nbemi bütUn kal. 
blml verettk ~'tlzdım. Ayın 28 lin
ıle Daladye hit:nbc:mt nym 2t ün .. 
<le snat ~l<ir. bu u'lrta radvoclB r • 
kuyacağnnı M>yledJm. Hltnbeıni 
ltcndl ine gö tenncml tJm. 

nana d eru ki: 
- O akfi!Un 1ngilterc sC"fntet

hanesinde lt'lr. Ncville Çcnıbcr
laynlıı yemekte olacağım. Psknt 
merak ctmeyinh:, hl'plmlz sb:i din 
llye('cr,tfz. 

'O hlta.bcmln bUyfü< akl teri o~. 
du. Komünistlerin bazı tahrikleri 
i".foına e<lilirsc, hnHtnı rnhun<lnn 
kopup gelen, blr!:ok tebrik mek • 
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I TALYANLAB geçeulerdo 
Garibe.1dlfl hatırladılar. On 

Mimar Sedat Çetintaşın şehadetine 
hırsızlar 1tiraz ediyorlard1. .. 

B UNLAR iki ahbap. GörU. j lıkla. elimiıle söküp aldık. Ertesi 
nü~te ya.51an 10, 17. Biri giin bunları ela eritip külçe haline 

esmer, küçük bıl:ıklan ''ar: atlet koyduk. 
yapılı !;e\'ik Juı}lı, knrnyağız. - Kime satacaf,'lllm biliyor 

öt~ki biraz snllapati ta\ırh, muydunuz! 
'h-umrn.1 uzun yüzlü ve uzun bu- -- Ben bilmiyordum. Misakın 
runlu. 'Necati ile Mlsnk kimbilir babasının ahbabı Hiiscyln bey is. 
nerede tnnı ıp alıbn(I oldular! lki• mlnıle biric;l vnrnıı5. Ona götürdük 
si do İŞ"izdl. P:ırldarı dolaşıyor. ı;attık. 
lor Sinemnlarm lcapılannda re- -- Kaça sattmız? 
sin;lere bakıyorlardı . .l\lisakın bıı· ı - Elll kunı,tan. 

ekizlnci Mnn soniannda Fransa~ 
ıla t utu,an hürriyet ve cUmhuriyet 
ate ı on dokuzuncu asrm dc\'a.· 
mınca büUln Avrupayı, dilnynyı 
dolastı; her tarafta hükümdarla
ra, mUst.ebid lda.relere, 1aba.ncı 
ir:ga11ere karşı ayaklaıımalar oldu: 
oynı ruh bUtUn güzel an'at ~u
belerlnde tcsirlnl gösterdi; rn· 
maolar, <lramlıLr, 5ilrlerle dolu 
ellt rilt ldtapb.r yazıldı; tnblo1sr 
~·epıl<lı: opc.ralar, marşlar \"e di 
ğer parçalar bestelendi; bu nradn 
milli hareketlerin ~ında yııhut 
ön <1:ıflannda gayet <'esur, fedn
kllr romantik adamlar g(irlllılü. 
l5t~ Oaribaldl buôlardan biridir. 

bn 1 tulumba ,·e terkos lı:leriylc - Kıı~ kilo ...ardı? 
uğroft1'dı. Ilir cliiltkfi.nlnrı ':'r<lt. -fTam otu:ı bes kilo idi. 17,r> 
Sonra clülıkanı kapadılar. lhh;)ar lira a.l<lık. 
bnba ayıı'ldıı. i' ~'tlpıyor. Mi ak ıln - Sizden bu Ullseyln kefil is-
okak soluıl' do]nıuyor<lıı. Cr:nti • t.cmedi mi? 

nin babası ölmllS, bir ann ı vn'r. - l\llsnkm bab:ı..oımı tanıdığı i• 
l.Uektebe gtt1J, okuynrnadı. ise \'er çin kefil filin l!itemedi. 
diler; ndaıll!ıl;:ıllı ç.-tlı.mntlı. Aı1ık Mi al• uzun yüz1il, ndtti etrafı· 
lııyıklan terlcmi , lmcıı elellkanh nn danlmı~ gibi bakım bir deli • 
olmuştn. Anııesi onunla başa ~· • lmnlı . f'.cnebi teb:ı.a<ıı. İkamet tez
knmıyordu. ~<Cre!Iİ yanında olmadıJ:ı için Yll!.i• 

Saatler bir saat ileri a.hnmadan ırıa.lflm değil. Anlatı~·or: güzel 
önce yodi ile el.:iz ıı.nıl:ınnda or- lıir tiirkı;esi ,.ar. 
tahi,'1~ alacil,uımnlıklan siyaha -- Bir o kop&rdr, bir ben. On • 
diindüğU ak~:unlann birinde Sul • <lan sonm götürUp NCC'atinln e -
tını Mahmut t ürhesinJn önündoıı , inde evde Itim<ıc olma<lr~ bir "t• 
geÇivorlardı. Ellerini şöyle uzaf4l. rada,' erittik. llliseyln beye götli· 
hile;elt bir yükseklikte bir kurşun rüp !'attık. 
p:ırçasınm Sultan )lıılımut türbe- - Bunlan nereden buldun dt .. 
sinin pn.rmn.klıliltuı therin<lcn ıınrk ye sana sormadı mıf 
tığım gördiiler. - Ec;kfden babaınm rllikklnı 

JJayıın lıiUcim sordu: onun dükkanmm yanında idi. Bt-. 
- nunfan kop:ınruık ewel~ kr· nl ttınrr. Eskiden de babamla ha • 

ınin n.'klırın. geldi 'f ııan göturllr, kursun satardık. O· 
Nccnti cevap verdi: nun kin bir !!eY sonnaclı. 
- ikimWn birden aklına ~eldi. -- na.rona söyler diye 1'orkma· 

Udmlz birden gürılUli. Biriblriml· ılın mı! 
zc balnştık Ye kopardık. Mi-.ak ce,·ap w.nnedi. Duclakle-

- Ni~in llOJl:trdmız'f nnı uzattı \'C 2-UStu. 
- Satmalc için. Is i:rdlk. l'ııra. Şahit mimar • edat Ç<!tintaş. 

ya ihtiyacanız \"ar<lı. 6u1tnn Mahmut tÜl'bcsinln ıuır. 
Rıır::!unu koımrdıkt:ın sonra bn- ıııaklıkhı.n li!ıtlin<leki kaftiun te1.

~.ıyorl:ı.r Jd oldukı:a n!,'lr bir şey. ' nat haklun<la şu maHimatı \'C'ı• 
1'\lisak eliyle bir tnrhyor. BI" - l•İ di: 
ıo y r, tllyor, epey JY.lrn c<tcr. - Hft.<111"e hakltında. evl'ell\ u-

l 'inc bakıyorl:'ır ki ortnhl> eılc)'. ıııı ar~e<lcyinı. f5inı iibldeleri ko
ce J<arannış, gelen g~enlcr arnl- ruınıı. mUdilrlUbriintledir. Akpm 
nıı5. J\imse i)n farlmıda değil. ,.n~di idi. Jl:ı(lemc gddi, vakayı 
Uir, bir d!üııı ,bir <lıılıa koparıyor• h:ıbcr verdi. Gittim, tetldkat yap.. 
lıır. P.unla.n Necatlnln C\ imle ak- tnn. ne, büyük, dört küçük JMll'Ça 

hyorlar. F.rtesl gUn Necatlnin IUl• lmrşun ·tnyinnt ek il<. Bunlar bey 
necıinln e\'de olm:ıclığı bir ıradn zi "Ünes ''eya yı1<1r7. şeklinde 
bir mangalın UstUne bir tencere t:z~1nı ~ahlyctte eserlerdir. Antl• 
konııyor. Kursun ne ÇAbuk, ne tu- klte<lir. On dokuı.uncu Mır sana· 
haf eriyor. Ncrotinin l!;lnde kü - tının gllzel örneklericlir. Sannt ta
cük bir mel!U \'&rdrr. Dc'Ç(I tlo rihinde ampir tarzının nefi~ şekil. 
ha t.a yattı~ı bir g~~ ihtiyar bir leridir. Hııl<.'n bu parçalıınlnn ııc".< 
l'ıı<lmın bir keııçc içinden bjr ber. co~n yerli yerinde durmaktadır. 
rnk suya <':ızır cuzur bir şeyler Yrrlerimlen gayet zorlıılılıı, nnr.ıık 
<lölttlif,r\inü \'(! sn ne ine: nıet kullanm:ıkla ~öklilcbllir. nuıı-

- Nnzıı.r dcğmi ÇOC'Uğn hanım lar yliılerce ı•ar(adır. mi ~lk ııar
kızıııı ! dediğini hahrlıyor<hır. Bıı calarm bir tnnesi "1 l<iJO. gcllr. 
bir dakika sllN'n &ıkıcı hava çok Kfü,:ükleı"'t' dört kilo gelır. Bu 
Unnilyor. Kursunu kll~e ~'ftpıyor. hır ızlar 23 :ıelcdini c;:almı<ılar. 

lnr. Oç giln onııı tel<mrt Sultan - l'nni mecmuu nr.ka<lar kllo 
ımıhmut türbesine clamlıyorbır. eller?. 
}'ine sa.at ye<li sekiz sırnlandır. - 1.'ahnıincıı yüz kiloyu gcÇer, 
\'ine ses eda ~r. ilmi tir. <'fendim. Po11-; a'knlaclıktan son • 

:Nc<'.nti anlatmaı.ta de\'am edi - rn :mralt (85) kilo u iade edilmiş. 
yordu: c de nntikit-c mnhiyetleri tamn• 

- J'encereye filan tırmanma -
clık. Zııreıı kurı;un!'lr elimizin YE'
tl_scceği bir •erdeydi. Gayet kola~. 

SAIT FAiK 
CDe\'nmı 4 Uncüde) 
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~~~ıı~~~ıııJ!lli!~~l~ M UAM MAS.I 

JUL ROMEN 
l 

ttıplnn aldun. Bn rncl.1upları bana 
giinılercnlcr kUçUk memurlar, mu
a.Uimler, amc~lcr, köylülcrcll. 111 
tnhem kUcük hir brosUr halinde, 
yiiz binlerce nüsha basıldı ve da
ğıtıldı. Sanıimi olarak öyle zan -
ncdiyonırn i•i bu hitabe Daladiyı·. 
nln (lahlldclti \•azJyctınin snıtlam
Jasma.cının \'e SO tı:tncltcsrln umt'• 
mi ~rc\1nin lmstmlmıı..._c;ma ynrdrm 
etti. ırntmt nym 24 ünde, bu grr. 
,·in tc<ı,1ltçilcl"I, tahriliı;t eri arbk 
oıulu n ''nzgcl'm'y<'<'~k kadar l~Je -
rint ilerl<"tml5 buhmuyorlıırdr. $. "' 

C.re\" emri, nll'murlnr ,.c elcmir
yolbn mlic;tnlıclemlcrı ele <lahil nl· 
mal< llzl'tt, m<'Ttl1rlcctteki büt:lin 
me5nl crb~bın:ı. tıC' miı edllmi"5tl. 
Almıı.nyıı ~rnrcnı::ız bir tnrzdn, 
lıtçlılr tcf<:ir<'te bu tmmıynrnk, vu. 
kua gelccc.ı;, sl'ylert ~özctliyon'ltı. 
hnlyıulıı mtlfrit fn~i tlcr - belki 
ılc l'lucıollni 1 lıiraz dctşhnıral< -
de1m ~imdiden lmnllll'(ln bulunmı • 
yıı, grc\' alt amı için o mnhut ı;ö•• 
torilcrinl hanrlıımıya ba!llnmıl) • 
!arılı: ''T•ınus ! Korsika 1 Sanıa ! 
~İ! !'' 

Çcvlrı~nı 

LUTFI AY 

Merak YC en<li~c irinclı-, licndi 
kendime söyleniyordum: 

- Allah ,·ere de Dala.diye, son 
ıhklkn.da, 7 Şub:ıttaki gibi her c
)1, yüz Ustü bırnlmuısıı ! .. 

Grev tarfhlndcn iki giln C\'Vel 
U:ıladye mükemmel bir enerjiye, 
bu hareketi ezmek 1 tiycn tam bir 
ıımıP de1Alet etlen tedbirler ah -
yor \'e bu tdbirtert lltm cıliyor<lu. 
ncmiryollan m\istahdemlerl, va -
r.ifeleri başmda kalmak ü·ıere, si. 
lil.h altıİaa almrnı lardı \'e askeri 
malrn.mlann e11ne verilm~Jcrdi. 
l'nni gre\'C i5tirnk edenler divanı. 
hnr1Je vcrilcceltü. Küçük, büyük 
30 Udnelteşrin sabahı vazifesi ha• 
şma ı;elmiyen menıurl:ır ıule<lilc. 
r:ekti. O gün için önemli polis \'C 

n&'kcr lmwetleriuin ı;cfcrber c<li
lcccği bildirili) or<lu. 

Iluna rağmen ben ~ine bir kor
lıu duyma!ttnn kendimi alamıyor
<lum. Birtakım <leğer.!liz adamlann 
mecll!'>te Daladyeye tesir cttikle • 
rlni, onu hata komllnlst tahrikçi • 
lcrle ";ürüşmeğe., rau olnnya 
zorladıklarını biliyordum. Bazı na 
ıurlarm bile - mazur görUlmlye-

italyan milleti hakkında u1.uıı 
ve ince ara tırmalaı- yapan nıe • 
hur Avrupa \'e Amerika nıuhıır
rlrlerinin karulatıerine göre bıı 
millet. fert olarak ga~·et resur. 
kaJlJLlltll, idealist, heyecanlı ,.e 
coskundur; Anupada ,·e Ameri
Jmıla pek büyük cesaret nilnıunc· 
lcri göst<>rcnler arasında ttatyaıı 
olanlar mlihim bir sayı tutar. Fa· 
kat <'emiyet halinde, gmp hatlnıl•• 
iken uynı kara:kterl bu1amıyorlnr. 
Fa~i7mln gayelerinden biri de 1 tc 
bu ck<r.lk tarafı tamamlamaktır. 

Garlbaldi 1807 sen lndo Nls'· 
de doğdu: o znman bu ~ehir Fmıı 
sa'nın hmlutlan l<,:lnde bulunuyor 
du. Onu on dokuı.un<'u asrm eıı 

büyiik macera adam!anndıın biri 
o}anık aya.rlar. E\'Vclii. Sadroıı· 
\'t\ donıınma.oımda hizmet. ederltcıı 
~öriiyoru7. Gen~ İtalyanlar ccnı1 

yetine men<ıuptu \'e bu tf alyanttıı· 
1nnıfınc1an yapılruı bir komplo (lo• 
layısile Tunu~a lmçmeğa mecbur 
oldn; orada fazla kalmadı ,·e Ot· 
nnhi Amerlk~ya g~ti; ölcUz tlcıı· 
ret! yaptı, birbiri arka ından 1:
rug\1ly devletine alt kllçük bir rı. 
lo:ra, sonrn Ocnubi Amerika ele\'• 
ıctlf'ri anı ında c;ıkıuı harpte bir 
rönültü lnt'aya kuman<la ,.ttl. Uıı 
"'i\rUltUlU, heyecanlı, tehlikeli ha 
yat hrrk bir ya,ma ltadar slir<.Hi • 
1~48 <le Avnıp:ula yine hilkilm • 
darlar aleyhine lhtllAII~r ba laytn· 
('A ttalyaya ~eldi; ıı•mn!lız genern· 
il Udino Roma üzerine ylirUclUğli 
7.ıunaa onu hiç bekl"..'rnediğf bir c· 
kilde, aıe,ıe kaJolılndr. Fakat mu
vnflak ola.ma<lı: genP. Amerika)'" 
!<açtı: evyorlcda mum fabrilcası 
ı .. ıcttt, Pe.nı ''e Çtncle ticaret 1 
lerlnı'le bolundu. 1859 hnrblndr 
yeniden ttalyıu'hı görl\nclU. Bir 
(.!iinUllU ordusu toplntlı; muhtelif 
hükQmeder halinde yaltnt eoocbl 
ic'laresi altında parçalnnmr.ı olan 
ltalynyı Mrleştlmıck gnyesinl ta· 
kip ett1. Ert~l sene hendi teşeb· 
bilsll say~lncle NapoUyi ''0 SicH· 
yayı kmı.1 Vlktor Ernmanucl'e ver· 
eli. Onun asıl hedefi Roota ıchri 
nl ttalya kmlilrğmm merkezi yap· 
msktı. "Ya R-0ma yahut ölUrnı"' 
(}f3•nrc10. 1870 de ise A lmaayaya 
lmrşr harp etm~k Uzcre FrıuıMys 
gelmı,u. İdealini g~nJsletmiftfi; 
bir "dttnya cllmhurlyetl" kurul· 
ma.smı istiyordu. 1882 de ölı'lü. 

Kacircan KAF LI 

oek bir hasiretshliklo - a~ııi şt• 
kJlde hRreket ettf.ılerl muhakkak• 
tr. 

DO~\nUyorclınn: 
"- Herhııldc 6,'7 ~ubat 1984 te 

ayni ~yler olnıu,tur. Daladyeyi 
nynkta tutm!tl<, ona bo7.gnncu ol• 
mrvan bir nıhb lmnct ,·ermek 
iti~ o zaman yıınındn bulunmak 
lii.zımmı, ... " 

29 tklnelt~rin al<şnmı liendisııı
u tezkettyi yoUaClrm: 

"Sıı.yın bqvCkilim, 
"Gösterdiğiniz enerji fjn.ya.ıu td 

dirdir. A\dığmrz bütün ted~ 
yerindedir. Hep böyle kuvvetli, 
mc& olunuz ve bilhassa hiçblt 
§eyde fedakô.rlık ctme~inlz. zan• 
ncdorim ki en mll.cıkül nııla.r, y-a• 
rın sabah saat on bire doğru bM"' 
gösterccaktir. O sırada, kendlnfıi 
pek yalnız hisectmem eniz içirı, 
raıımızda olmak isterim. Bana ce
vap vcrme!t zahmetine laı..tlanına • 
ynıız. Yarın sııat on birde odanJ'" 
zm knpIBlDl wracağmı,,, 

F.rtesl gün s:ı.at fum on birde 
D:ılııdlye'nln yanına gidlyordntt'· 
Masasmm ba.5mdan kalktı. Sn1'111 

ve gUlcn bir yUzü \'llrtlı: 
- @ert da\"r:uıdım, Jul Rom.,.., 

dedi. Ammn işte \"aı.İyete hAkl • 
mim. Zafer bende kalih. 

Bıına masn mm ilstllnde duran 
bir yığın Jmğulı ~ö terdi: 

(Devamı var) 
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~oıu .Ajansmm verdiği haberlere 
rare dQnya vasiyetine bir bak~ 

~erç mabarebesl 

Gen,eral 
Dö Golün 

nutku 
~-

Fransa joıua 
seçmı1t1r 

Martlnlktekl 
--<>-

2 Fransız 
kruvazörü 
SHabtan Ce rlt 

edilecek 
Loadra, 15 (A.A-) - Bu pcrşcın- ---<>--'-'-

be ak§amı, Fnuım:elarn hitaben rad - Amerikan ve V.i§i müme ... 
yoda ôlr nutuk &Oy:Uyen Dö Gol ~7. .. 

ctmııe §5yle cıemıı.ştr: sil/eri arasında münakcuıa. 
Düşman e i~ o;rkadll§ları mihtef•. /ar devam ediyor 

kimiz İngilizleri .'.i'ransız: mUsteınle • 
kesi aMdagaakan zaptetmek ve Fran Londra, l5 (A.A.) - Dün· ak, 
sız bA.kjmlyeUne lng1Uz hll.klmiyet.ı- şam neş~~ilen tbir Rö~tcr habe. 
nl ikame etmcklıe itham edlyorıar. ri, Ma.rtınıkte bulunan iki Fran 
Hakikat §Udur ld. Frnnsanm .nıUtte. sı.z k~=r ve ~i; uçak gemısı, 
filderi tam bir atırüsttUkle Fransanın n.yd sı kt.ed!' tecrıt cdile«'ğinı 
haklarına riayet. etmek hususunda• bı r~ 

1 
;• 

Birman,,ada 
Japonlar Çine. 
doğru ilerliyor 

Hindistan hududuna 65 
kilometre mesafede son 

çarpışmadan sonra 

la Wz • 'a on 
nvve eri al 

te ı 1 

Çungkms,~~ (:. ~~ ~npon~ l 

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

Daima yeni, Daima yeni 
nerji ve teşebbüs ... işle incanlann mukaddera17ta 

lı!ikim olan iki unsur. Kim enerji ve te~ebbiis sahibi ise, 
ha'Jif,lt yolu onun için artık açılmış c!cmelıtir. 

Muayyen bir plan dahilinde, devamlı bir surette sa
Lı§an her C!dam, hayatta memnun olabileceği bir netice. 
ye varabilir. 

Ancah terakkinin tarihi göz.den gcçfrilirse görüllir 
ki terakki, yeni teycbbüslerin, yeni icatların tarihinden 
bcuıha bir şey değildir. Hayatta muı.ıaffak olabilmemiz 
için bizim de yeni bir fey icat ctmemi-c lüzum yoktur. 

.Fakat muhakkak ortaya ecki değil, yeni bir fikir koyma.. 
mız lazımdır. Hayatta muvaffak olanlar oJ"taya attıkltı ... 
yeni bir teşebbüsü. sonuna kadar iş!ctcnlerdir. Eskiden 
bilinen fikirlerin taklit edilerek oı·taya sürülmuinde 
hiçbir kıymet yoktur. Herke• yeniden hoslanır. Yeni te" 
şebbüslerde muvaflakiyet yüzdesi, )riizdcicı in en üıtün" 
dedir. 

dQ Göıtıcr birkaç gündenbori KerÇ-O 
btt llıııU. bulunuyor. DUnkü Alman teb 
lt1,1~_crçte ~16p edll~ Sovyetlerin 
bit;--ız takibine devam edlldlğtnl 
•let !mı.ektedir. Kerç~kl bUtUn gemi.. 
"O ınuvarratayeUe bombalanmıştır. 
n:~t Prcat MoıBkova.dakl muhabir.!. 
lıı 'lıUdırdliinc gGt'e, Sovyctler AJ. 
t.:.ılll&rııı 11.!ftUn kuvvetleri önllnde 
tı tekllmJ.:jtir. So\'YCt kumnndıuıla
lltt~ llUretıe Kerç mulın~besiııln bit. 
~ llzıere olduğunu söylemektedir. 
u. clt bu Rus çekillşlnın §ÜmulU bel_ 
~l'ildlr. Bununla beraber gorl çc. 
ı.bu; lnUz.amıa olduğu yolundaki 
~l Kırımdan K&!kasyııya giden 
~ Uzel'indcki So•-yet hatimın sağ • 

Yerdik1er.I tıözll tutmnktndırıar. -:~...:,';\1 • obert ve Amerikan 
mtıerm bUtUn hırsı ve VI1lnin w.. uıw•~1 en arasında muı.aka. 

rtın alçaklığı h'lr,blr i§e yaramryacnk. şalar devam etmektedir. 

Lnr Birman.~a yolundan' CJ.ııe do.,
ru ilerlemekt.ed~ler. Hmdist!ln 1 
hududıına 65 ila 85 ldlomet.relık 
bir mesafede lbuluruı.n bir nakt.q • l 
dn. yaptıkları ça'I'pışmııdnn sonra 
İngiliz kuv\•etlerile Japonlar aro
smda teı:na.s olmwnışt.tr. 

Q<ır§n.mb:ı giinü l~liz uçaklarıl111ııı------------------------------................ ._._ ... ... 

dıırduıtunu göetennekt.ed\r. 
~er ta.rattan M09kovadakl ~ 
~ l'adyoeu BPlkeri :Mare§al TilllO., 
bi.~ kuYVetıerlnbı Harkot önUndoki 
ıı_bt Alınan bAttını yardıklannı 

dl ~ererek Sovyet kıtnlıı.nnuı §lm 
il 

11 
batta ve Harkof gehrl.ne kar. 

l'cır VJeaneye hazırlandıklarını aöyıO.. 
k,.:__ ~o taarruzu Al.manlan 
~ ~ Çevirmeyi hedef tutan aıe. 
"ot c bir ~ırt.ma bArekeUnden iba-

i1ettıdtr. 
~~r muhabirinin )l{(ıeko•&daD 
~ d!ttne gött, Almanlar Harkot • 
~ltıtla ~1dlmektedlrler ve top. 
"'-Iı. ceptıaneıerint ve aalıa ba§ka 
ıııa.ıı.ı lııeyi kaldıramam~ardD'. Al • 
ltu.,.. lt Xllubarabeye alel!ecle thUyat 
tt~Uer ı:Urmekteler iBo de Uk ba. 
1' er'Oe ~ mtıııtahkem ~ 

Pı Ye llıU»•mı•n alDUf olan Ru.,. 
:rı durdunnQ"& lllllVattak. o1a.ınauıqı.. 
le~. Britanoftnm aakert ya.zan 
~~ :aıubarebMl la&'kkmda töyıe dl. 

"'leertıe miHdm maham bir mu_ 
~t 1ruınıldJ#ma §\lJ>he yok-

• lr&kat :bu zafer püalrya mn1oı 

~- Ru'la1' Jtero ,em1nden 20 k( 
llııl etre kadar mesafede lııulunan bJr 
~ ~ .. hattnıd& tutunmaktadırlar. 

'hat kırneW .eıurette t.ahldm edil. 
~l.r, Bu aebeple bQWD Rua mevzı.. 

l'fllııı ese geçlrildiit haklunda Al • 
~ tebUlğnde .fleri s{lrUlen. Sddlayı 
·-we ne kqılamak ıızundır." 

t>ıter tara.ttan Len1Dgr8d cephe. 
~ Moakovay& giden haberlere 
;: .. lıuaıara rağmen ta.al harekeUe. 
t ııı..'lıyacağı blldlıitmcktedir. Tclg 
;:;: l!oyyıt piyade blrlOOeriniD tank 
lıt "'- hua ikuvveUcrlle 8lkl elbir. 
ı~ '-ııncıe JDımatt~Ue Uerledlk,. 
Q'lct lıO.uruıyor. Len!ngrad oeıpbesin
~ "lır 'Rus tanklnnnı dunıurmak 
'lıı tlılnı anyan Ahnanıar mermileri. 
1lıer lnnıAkı aırasmda 8000 santlgrad 
\.\ıı tıae..l hıı.raret. yapan altı pualuk 
\'~Vkf toplar kuııanmaktadırlar. 
tıtııdi lof lamı verilen Rus tank1an 
'bit ı!~ kadar bu toplardan btıyük 
~ı tahrip etmJtlerdir. 
~ !' lara.ttan A1m&n kumand~ 
' biıdirdı.tlne göre. doğu cıepb1'. 
tlt llnıaı kealmlnde Len!ngrad ot. 
~~ Alman çenberinl delm.'~ 
' ~Vak SooryeUerin Volkof ıstı.. 
'tindeki taarruzları akim ıraı. 

trr. Fransa yolu;nu 8tl9Jlll§Ur ve bu yol 
zafer yoludur. 

~-~---o~~~---

B fl llB Of TA 
Pc&litarafı 1 incide) 

Kıılininde :şiddetli Alman nıu -
kabil taarru;ılnrı püskürtillmiiıı • 
tür. 

Sivastopoföan çıkn.n b!r:knç Rus 
çıctcsi Almıı:n cephane depolarına. 
hUcum etm~ler ve bir lo'komotifle 
8 vagonu tontjp eylemiı:ılerrlir. Si
vastopolda. yaşıyanlardan biri, de 
miştir ki: ... O kadar derin mah • 
zenler için.de yn.~oruz iki, bum ~ 
larchn top ve bomb:ı sesleri du -
yulmakta.dn-. Vnpurl:ı.r, her gün 
Sivastopola yiy~k getirme~te • 
dir . ., 

Moskoül, 15 (A. A.) - Sovyet 
gece yanar tebliğine ektir: 
Şimal ıoo.tı cephesinde - İlmen 

gölü, Lcııi.ngradd:l bir Rus bf:rllğ. 
10 gUnl\ik blr muhe.i"<'lbede 4.000 
dıü§DllW öldüımtış veya yn.roJanuş
tır. 
Şimal intı ooplıesindc muharebe 

devam Jetme1tte ve Rusl:ı.r düşma. 
na insan ve mnlzemece ağır zayi" 
:t vere i.ımifJkrclir. 

Mo&lcova. 15 (A. A.) - Mos -
kova mdyaru Sovyet lcıtalanruıı 
Leningl'Bd cephesinde BerledWc
tiDi. b.ı cephede dl\şııvmm lcinci 
müdafaa hattmdn. tuttmmağa çalıe 
txğtm ve ağır ka.yıple.ıB uğmdığmJ 
bildirmekted.ir, 

Rndyo soo m.ubarebder<le bf:r • 
~ yüz düşman eekcrinin öldü 7 

Jilld~ bildirdikten oonra şun· 
lan ilfi.vıe etmiştir: 

Topçumuz ve tayyarelcrimizin 
Cİddıcn pelisk olan faaliyeti ~-a -
deran ileri lıa.reıketi bnzrrl:a.mskta 
aYlti zamanda düşmmu müt.hi§ b 
~.ara uğm.tın:ıktadn<, Ta.yyarele 
l'ln.t:iZ ea.rahatle hava üstünlüğü. el 
de ebn.işleırd,ir. Onla.nn düşma • 
~ 'IIlUV'aaı\}a haıt:1annA Ve isUh • 

• lanna. karşı yap1:llı:la.n gün -
dftz ve gece taa.rruzl:a.n htitUn tc· 
~~leri eltamet.e uğratma.kta • 
Cbr, Bir d~ ~ !lnLr-,I ya • 
pWuı taarruz E!Bnaemda Rus tay .. 
~:relerj ~o tank, 20 lkam.yon :tab. 
r.ıp V(.' iki ta1anu 80rı. neferlerine 
hda.l' yt)k etm.işJerdir. Bazı mUs • 
talık.em Sirtlar ~"",.,... .... "" . l ~~--'- •· 3~" uır.ı:ı1deri • 
~ yo u ~de bir ~el teş • 
Jcıl etmekteydi. Fakat bomba ta 
ya:r~rin1n ve ~ tayya.roıer:: 
Wtıip'kiu' tnBrnJrT.larrndnn eonrn 
piyade kJW'a.rt bu e:rı-tla.n htleum in 
al~la.rdtr. 

Mal taya akınlar 
(Baş tarafı ı incide) 

Jen llcfaklıı.rm o.dedi 515 dir. 

a • ı• 
~taııbert takriben lkl a;yo.ır 
~ Bovyet kuvvetlen Alman 
~ l'tne hUcum etını,ıerC1lr. lior 
it,__ atl_Ahıann mll§torek hareketleri '--aGe .Almanlar aavaol&ra 10 nı.. 
)1,' ~e kem l> n1pDCı tuta. '-ay zutılı araba ve a&V&§r ba. 
tlllt .::,. birçok kayakçı t.eokllled su. 
~ tleı1 bu teşeb~rlnde 

' olmaktan menctml§tır. 

Kahired9n bildirildiğine göre 
çarşamba giinü de n.'km hır devam 

e~tir. 
5 İngiliz uçağı kayıptır. 
Malta 15 ( A.A) - Malta a' 

dasında ' tahrip edilen evier 15 
ibini lbulmaktadrr. La V allctte 
limanında binalann yüroe 75 i 
yıkıl.mıştrr. 

~ ~ ldııan ayları mr'fm<'la Sov. 
' bu keal.mde 4-0.000 den fazla 
ı....; •e ~ aırhh a.rabll kaybetmiş,. 

~ ' ~"'- boı.AıtLAB ARAJOYOB 

Akynh üınan:aın truı.rruz ve yerd 
3 uçak ta.hıt;> etmişlerdir. 

Çtınldng, 15 (A. A.) - Pel'§ero-KERÇl'E 
(Baştnnıfı J inr.lde) be :!.ltŞaink,i Çin tebliği, bir Japon 

ne~ kesim!nde ynptıkları hücum kolunun va.rchğr Bh:uııo • Pros _ 
hiçbir netice ver:m<'miıjtir. han yolu üzeıi:ı.de Sah,..eıen'in 60 

l\fosko\'a, 15 (A. A.) - Rerç kilometl"e ibatls:nt'b. Toengohungda 
yamnada.:3ında şWdeth muharebe- muhıı.rebenin devam ettiğini b ı • 
kr de\-anı etme'ktedi.r. Üstün dilş- dirmi~tir. 
rımn kuvv&Jeri knrşısmdn Rusln.r Dığer bir Japon lkolu, Çin kuv· 
yeni mevzilerine çeJdlımişlel"dir. vctıerinin mukavemet,i ;} Uzünden 
Almanlar a.ğır zayiata. u{;rram1şlar- 1 ağır kayıplara uğ.ro.drktan sonra 
dır. j bu S2lbah nchrlıı batı kıyısı boVllD. 

.Mc>Skova radyosu Alma.nla.nn en Hungmus..lıu ..... -a v:mmIŞtn· · 
Kc~ yarım.adasında. kazıındıklarr- c.:•ınl_cln~, _15 (A. A.) - Cin nE• 

nı söyledikleri galibiyet. haberini ~e~11 sözcUsU, Jn.ponkı:rın yeni kuv-
:i..;;tihfafi:ı karştl&mnktaclır. c. er getirmedikçe Yunnan eyn • 

. 5 (S n) letıne karsı bUyUk nı·ı ta Rrrlın, 1 Radyo, ant u - • na ha.rek . ı cyas bıı' 
Kercte düşmanı ta.lrip hnrokM.ı d~. ıs 1

• ö , . e~ Sirişemlyccokle. 
7 ed. Y' ·den bi......,..k tıınk· rtnı s r•emts«ir. vam ıyo1". cnı • ,,.. Sö .. J 1 Iar tahrip edih:ıiştir. I<erçte §im· . zcu, . ll.J>?n nnn ~alveen ccr-

diye lmchr 183 S...vyet tayyaresi he61;1de ş:md~ iln nlaylan olduğu
düşürülmilş, 2 taşıt genusi, 2 hU· nu ılav: etmiş ve Qinl 1erin dül) • 
cmn botu ıba.Urrlmışt.rr. ll tim.ret mana, bilha&n üs olare.k La.shioyu 
gemısı de zedelcrı."lli.,..crtir. kullannn Japon. kol'l.Ul!l. i<nrşı ta. 

Vişi, 15 (A. A.) - o. F, 1: ~ g~çmoıeı; muhtemel oldu • 
Berlin askerl ma.hfilleri Kerç gun'll belıttmişt.ir. 

yanmadasmda h::ıro'kiıtm Alman " 888 8J ikuma.Ddanlığmm toıhminlminden 1 a 
daha müsait bir §cldlde inki§af L d d 
ettiğini be~"ı'Jl e<liyorlnr. Pek az on ra a 
bir zaman içinde Rusiı.rdan pek 
büyük ganimetler alınmıştır, Kerç 
yanmoda...<onda, t.aaruz ede.n Al
man ikuvvet.lerinin, Ruıs ku\."Vetle
rinden adetçe dn'ha az olduğu be
lirti lnıekU-di r. 

Rusların, Hartkof bölgesinde 
yapmağa teşebbils ettikleri şaşırt 
ma taarruzu Alınan hatları ön.ün.. 
de lan]DUf;b:r. 

Kırık 
kanatlar 

-0--

Hava şehitlerı
mızin aziz 
hatıraları 

Tayyare şehit1eri için bugün 6ğle. 
den eonra FaUhtcld Tayyare parkD'. 
da bir. ihtifal tertip edllmi§tir. Bu 
mUnasebeUe bugün saat 14 den 15 e 
kadar yurdumuzun ber tarafında ha.. 
va faali,yeU taW edll~Ud.r. 

"n'Srene :tstlklAl mlU'll ile !ba§lana • 
ca.k, bora.Zan tnra!mda.n çaluuı.cak 
btr (Tllili) 1pre.U üzerine lLb1de çev
resine toplanan askeri !kıtalar, okul .. 
1ar talebe.91 ve ınıbaylar se11m vıızf .. 
yeti atacaklardır. Bu esnada Beyar.ıt 
Galata 'irulelelnıde, bUUln resmİ ve 
husust mUessesclerdekl 'bayrnklar ya. 
nya indlrlleook, gemiler ve fabrikalar 
dli<!Uk çalacak, nakil vasıtalan ol .. 
duklan yerde bir da.kike. duracaklar
dır. llUteakiben ordu, TUrk Hava 
Kuru.mu ve yUksck tahsil ~ençllğl 
namına blrcr nutuk e!Syıenecek, bir 
.müfreze asker tnra.tmdan havaya tıç 
el at:eg açılacak:, daha sonrn geçit 
resnıı yapıtncnktır 

938 kişi öldü 
Norveçli pilotlar dün şimali 

Fransa üzerinde r.ıçtular 
Londra, 15 (A.A.) DUn geoe, 

hıgllterenln cenup batı 83.hlllnde bir 
noktaya. dllşmnn uçnld.an blr taarruz 
yap.mışlardır. Hasar ve kayıp yok • 
tur. 

Burada neşredilen rakkamıara gö., 
ro nisan ayı içinde hava akmlann • 
d:ı.n dolayı 938 kj§i ölmll:ı Ye 1000 ki 
ı.ıf kadar da yaraalnmıştır. • 

Bu rakam §imdiye kadar kaydcdi. 
len rakamların on yUkscğldir. 

J..ımdra, Hi (A.A.) - tngUlz uçak. 
lan No~ç kıyısında yaptıklnn n.kın 
ıarda bir gemlyt at.eşe vermeğc \ 'C 

diğer blr gemiyi tio.ııara uğra tmıya 
;ınu"8tfak obnuşlardır. · 

DUn öğleden sonra İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup u~klar Fransa 
üzerinde uçmu,,lardır. Bu uçakları 
Norveçli pilotlar idare elmektcydl. 
Bunlar Betçika:;n gitmekte •otan bir 
,ma~dlz tn:ınınf berhava ctmi§ler 
d~ -

Yeşllaycııarın 
konseri 

Ye§llay Kurumu 20 :mayıs dtı.ıamı 
ıı:ın Saray sjncmasnıaa bUyUk bir 

:zııUsa.merc terUp et.nıf§tlr. İçkisiz elf. 
ıenccler hazırlıyarnk azasma faydalı 
oımıyaçalıpn ve bu nıUnase.beUe iÇ
kl dll§manlığl propagandası yapan 
kUnımun bu Sl'ferkf mUsamercslnln 
çok mUkemrneı olması için elden ge. 
len her gey ihmal edilmcmf§Ur. De. 
ğerli sanaUtArınrmuzdo.n MuallA J§ı. 
lay ile arkada§tan, Ferdi Fon Ştat. 
zer, Muhiddin Sadak ve ı.a.mııı. Anda.. 
yın iştlrnk edecekleri ırta!ranga kon • 
JJCr ve millt şarkı ve oyunlar prog. 
ramm ba§uldadır. 

~~~~:~~~~~~~~ t 

1t 'l~ "1ter! nıak.amlannm :ııezare. :s:;: ~ Malezyalı t'l,ılgtçtar 
~it cenup kryı1armcJaldl aıtm 
'-t, J~ çıkannakıa ~JgUldUr. s ~ 81DppUI:'& çıka-
'..:: .... ~. b1en1n tutwnnuya -
~~ 90llJ'8. lnglllls idare 
~ ~ ctnrmd& u1d bir 
S ---.S &ıiınde 200 aetre de., 

~. :..~~ altuı dolan att.ınmt s ~ ba ça1tJpıam !fi 
t•~ .. lıaı.._ awra ile ta.klp .eden sm. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, K1r1kllk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

'CABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABILIR 
la için bt\Jtlk blfJ heyecan 

Ekmek mes • 
Si 

• (Ba!ii tarafı 1 incide) ı meler suretinde vukun ge!d~' 
Şimdıye kadar müteaddit tef· ı gorilldüğündeıı bu usul üzerin'f:S 

tiş!er ~rilp dç frıiç ceza alnu de yeni kararlar ahnmı!ltır. ~ 
yan maalesef hemen hemen hiç yımJar merkezi b"r büroda m;ı 
bir fırın yoktur. oksan veunli bu zamklı kai;ıtlar üzerinde l 
ekmekler der:hal miisaderc edil. leye müsait olmıya~ bir şeki 
melde, üstü bıçaklanm<!ksızm ,..... de rapılncaktır. İlk olarak B< 
yekdiğerlerine bitişik olarak fı yoğlu kazasının fırınlarında ta· 
nnlarn konup hamur ekmek Çis bikinc başlanmak mere olan hu 
karanlar hakkında da muhtelif usul yakında bütun kru::ılara de 
cezalar tatıbik edilmektedir. teşmil edilecektir. 

Beledye teftiş heyetinin bu de. Dar mUrakabe teşkilatınuzın 
va:ınlı teftişleri neticesinde mü. vazifelerini kolaylaştırmak için 
ke?Ter cezalar aldıkları halde mil' muhterem halkımızın bu hususta 
tenebbih olmıyarak yine ·vezin. bize yardımlarım beklemekte de. 
den çalanlar veya ekmeği hamur lillerJe beraber yapacaklan ih
çıkararak v~zni su ilE' tutmak barlnra büyiık kıymet vermekte 
suretiyle yınc bir nevi noksa:ı ve ancak .bu suretle müşterek nıes 
ek"llle!< sürenlerden on yedi fırı, sainin arr.nıe hukukunu tam o~a.. 
na bugünden itibaren un verme_ rak sıyanet edeceğıne kani bu, 
mege kar4r verdi!~. Bu fırınların lunmaktayız. 
nerelerde ve kimlel"C" ait olduk Bunu h3lkımızdan bir memle 
la.rmı size bir liste ~ıalinde ver ı, ket borcu olarak !beklemekteyiz. 
yorum. Son zamanlarda bir de karnele. 
Halkın zaten tahdit edilmiş gı_ rini zayi ettikleri bahanesiyle 

dası ümrinde hasis menfaatler yeni karne almak için tevali eden 
teminine: ı-eltenenJere asla. müsa mlırncaatlarla karşılaşmaktayız. 
mtıha ehn1yeceğiz. Veıilcn unlan Bu tıı.rzdn müracaatların isafına, 
bu suretle art:ıranfk veya her· suistimallere QOk müsait olduğu 
hangi bir suretle ekmeğe tahvıl için imkan ibulamıyoruz. Sayın 
etmiyerek kacak ve gali fiyatlar. halknnızın karnelerini nıUhafa. 
la un satanlar veya ekmek ha· zatla itina g&:.-termelerini aksi tak 
linde ç.ıkanp karnesiz yine yük, dirde yeni karne tevziine kadar 
sek fiyatla -kaçak ekmek satan. ekmeksiz kalacaklarını göz önün_ 
lar da şiddetle ta1\ip edilmekte de tut.'llalarını ehemmiyetle te.. 
dir. barüz ettirmenizi rica ederim.,. 

Bunlar hakkında da. mUfettişs KAJ>,\Tll.,\N F'.IRINLAU 
lerirniz delilleri toplayıp cürüm. Beyoğlu knuısı: 
]eri tesbit etmektedirler. Mütcs Ddter()ar yo'rJ<ll Esner Biber, 
casirler derhal Milli Korunma Knl~oncukullu'c Lıımbo, Galalıl Ne. 
mahkemelerine verilecek ve bun. c:ıtıbey Cd. Yorgl, Krı.lyoncukullu1c 
lıı.r hakkında belediye mevzuatı Hcşlt. hyn tlıçl' me Yorgl, Niş:ınUl§ı 
haricinde Milli Korunma Kanu Mehmet Emin Kasmıpn"n Babriyc 
nunun çok ağır ve şiddetli olan cd. Yani, Yl'nigchlr Ufter. 
hilkürnleri tatbik edilcce.ktir. n~mta"J knu,;ı: 

Şimdiye kadar } ap1lan teftişa, H sfınn Cd Huseyin, Çarşı Cd. 
tın verdiği diğer bir netice de Hrı.kkı, ort köv nercbo,yu Fe.zıl Ar. 
fırınlar tarafından toplanan kar_ nnvutkoy Fazıl. 
ne kuponlarııım ia.'.';e memurluk 1 ı·atıh ı.a:r~!>ı: 
a.nnda sayımı ve ılıileli beyannn, :-; tya HQscytn. 

!. KOÇ OK HABERLE~] 
• Bebek.Hisar yolunun çılması 

csnıısmd.:ı yıkıcı CcUUdcn 20 Ura rll~. 
vct fstcdUtıeri iddiasile muhakeme 

hndıkın kıunsı: 

SöWUU n:e cadd~i Hırllıto I~a • 
rngvz 

l' ı.üdar kıuıı ı: 

lCu;ıguncuk Eytıp. 

J.mlıı nü ı.azaı;ı: 

I·m tı .ıpııwr Mchm •t Emin Kil.çill\. 

edilen csk1 zabıta mcınurlnrmdnn paz.ı.r Pc>ıo :Knçı. 

Nazif bir sene hapse, 20 Ura para FlltINCH. \HIN 1· 1~ ·ı \ E 
cezası ödemeğc, Yahya da nltı ay l\fURAUtı, tDDlA J 

hapse, ıo lira para cCZRSI ôdemeğe Diğer tnrnfl<lll bı lediye fırmlarm 
mııhkflm olmuşlardır. ekmclt nde oyna'dıltl:ırı fen rolü 

• Beykoz kundura fabrıko.sınm gc l:lnlem k ve hnl tın gıdasınJ:ın bırıu:_ 
ni§rotllmesi kararlnştırılml§tır. Fab • lığa mCını olma t ıı;:ın yeni ~dbiner 
rlkımın senede 120 bin çift sivil ayak alınca fırıncıh.r da yepyeni bir ıddla 
kabı yapmağa mllaalt. olan vnı.lye • ııo ortnya çıkını larJır: 
tinden istifade olunarak bu sene l O - Zarar edi:ı;oruz! 
bin çift sivil ayakkabı yapılnbilml'ırt Bu ıddianın f nncılar tarafmdan 
Jçin her t.ürıu terUbRt almmıtşır belediyeye 't!:tşvurJlarak srr:ııanan es. 

• Muharrir Hakkı Sühıı GczgiDm babı muclbe'l! y!cd r: 
Bcl}lktaştakl evine, geçenlerde bir gc Fırıncılar b·ı , lr.k c kmek narkı 

co hırsızı gtrerek elbise \CSalr CŞj' - v v r im k~r h.ı ıerue zaıar etm<ık
larını çalmış, kcıçm~tır. 1 t olduklı:mndan vaziycUerjnin naza.. 
Vakayı müteakip tahlnkata başla. rı dk tate nlınn:-ak e~tml'k lmallye 

yan zabıtamız. bu yaman hırsızı n • v tc:r.gl\htarlık llcreUcrinı.ıı yeniden 
hayet Zonguldnkln yaknlanmağn mu- he.sap ed.lmesl ,. buna gorc nark ve .. 
Va.tf.ıık olmuştur. Bu, Çakır Rlfnt a. r ımcslnl ıstcmlşkrdır 
dında bl.r sabıkalıdır. Kendıetnln çal. Ftnncılar ynptıkl rı lı•ı mUrncıınt. 

dığı elbiseleri .satarken tnnınmamnk ta toprnlt ms11 .. :ıeri ofistndc.n un.un 
içuı Anaooluya geçtığı nnlaşılmı,tır. alınması çın ~npılan nıunuım mı:ı.ıı • 

• Bcşll<taş ınşe memurluğund bu rafhrı, hnınurkar ve pl~ırıcı Ucretlc
lunduğu sıralarda, karne c;tı.lnrak otl'. rının yükscldiğınl b.lhnss.ı odun fi • 
kine ~rikinc para mukabilinde ımt- ya..ınrının çoıt yJk!: t o!Ju~u. JIA83 
mnk lddıasiyle maznun Nuri Özkend tahtnsı, tekne, kilrck gibi zaruri mal 
dUn ı numaralı millt ltorunma mah. z ıne fjyatlannın da çci-t artmış ol • 
kemesiııc sevkolunmu~ ve sortrıl5ll Ju unu \"e nihayet ekmclt f~lcrlnin 
sonunda h3klnndı t~vk•f mUr.ckkc • ı) • .ınma ve s'.lJ,ıim;ı ışıerın n de ayn 
resı kesilmiştir. '1d mlar vasıtasU ~·ıı.ptınltp bunlara 

,.. Beyoğlunda Pasknl p:ı.st.. \"e b . mıın§ verilmesini ıcap etttirdfğinı 
rahanesinde karnesiz sndovıç satıı • ünl' sUrmek şimilye kadar malCün 
dığı haber atmmış ve tezgfı.btnr Va. m snı.!lara bunların behemehal 116 • 
.U karneSiz olarak aandoviç satarken ve.sın! talep et.mi§lerclir. ~ a. 
cllrmUme§hut halinde yakatanmıttır. usat MUdUrllla-tı bu mUrncnati tet • 
Vasll 1 numaralı mflll korunma mnh kilm bn§ln.m~tır tcap ederse keyfi • 
keme81. tanıfmdan 3~ lira pnra ceza.. yet fiyat murakabe .komisyonunc 

ama ~t.sr. da tetkik oluucütır, 
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de birbç ~ wrmdıedı:ıi 
AllKEMBLEB 

l~şuNDANı: ::BUNDAN:~ 
rica etıni§. ınaııııcm• (Bu, Uualı ı İl 

men mshvo ,. Ş.lmdi bire 
ııe halindedir. Artık kıyn: 

Onlar, çingeneliğe kızmışlar (Ga.a•11hln 

~ ~ 

ve kaba kaba: 
- lstiridyelermiz, ancak, bizi IUlll•• ..... mıılııl•llll'8SI 

doyura.'biiir. Yemeğimize, dör_ 
düncü bir adamın katılmasına 1 
lüzum yok. 

baflık J"lUUDdald tarih Çl'~vestnl ek. 
1qerek gtindo-ecck olruJUCUlanmılm 

tlcart mahlyctı baJz; ohm)'IUI kUç~ ._ 
llUılan psrasn neşrolunur.) 

o kıymet değildir. 

1stiriClyenin kerame'd 
babında 

Ç:Oğı.ımuzun yüule doksanımr 
zm yemediğimiz ismini de, şek.. 
Uni de bilmedij';rimiz istiridye de· 
nilen şey yok mu? lşte ona, bizim 
hıristiyanlar, hele ecnebiler çok 
bayılırlar. FransadaKı kıymeti , 
tarihidir de. Bakınız neden: 

1657 senesinde. Frnnsada, on 
dördüncü Lüi kral bulunuyordu. 
Bir gU.n bir emir verdi: 

- Parisc istiridye getiren ka· 
filelere askeri rnUfrezeler terfik 
edilecek! 

İstiridye, Parisc. muhafaza 
altında geliyor. Ne kıymet! . ~ . 
Fransız kralı dördüncü Hanri, 

avda., bir gün yolunu şaşırmış, 
Yanında da kimse yokmuş. Et_ 
rafına bakınırken bir han gör
nrJş. Karnı acıktığı için oraya 
girmiş. 
Hanın salonunda üç yolcu var 

mış. Bunlar, yanlarındaki bir 
se~i açmışlar, i~nden çıkardık
Parl istiridyeleri yemiye ha.zrr_ 
tınnımşlar ... 

KirMenin tanmndığı kral, üç 
::yo1cuya lhitap ederek, kendisine 

,, . 
Alıl1 ve Klb:ı.r nllelerln Salonu 

MA ·KiZ 
Pastahane, Şekerleme, 
IA:Jkanta, Çay Salonu 
~ t!IUktAt Cod. No. 362 

Bugün Açıldı 
Taze, lmreDdlrlc.l ~erleme, fon. 

, cbı:ı. pastAb.n. yomeklerlnln nefa
set ve ecrvlslnln mtlkommellJ"etl 
kavmm husn5lyet1 d:nglnllğt 

bcınzc.rıdzd1I'. 

- Diye cevap vennişler. 
Bu nnda, hanın kapısından iki 

zabit girmiş. Bunlar, izini kay
bettikleri kralı arıyorlarmış. 

Kral, onlara üç yo1cu ile ara_ 
sında geçen vakayı anlatınca, 
zabitler galeyana gelmişler ve 
gıdin sepcii yakaladıkia.n gibi 
kralın önüne getirmişler. 

Yolculardan biri, bu harekete 
karşı, söylenmiye ba.~layınca, 
zabitin biri: 

- Kralın bulunduğu yerde, 
ilk evvel krala yemek verilir. 
Demiş, 

.Dördüncil Hanri, zabitleriyle 
beraber, yolcularm hayreti kar 
şısında - istiridyeleri yem.iye 
başlamllj; fakat yansını da on.. 
fora bırakmayı unutmamllj ve 
üstelik, onlara, bolca şarap ıs
marlamayı da ihmal etmemiş. 

• 40 • 

Norveç hükümdarı Glaf a, na_ 
zırlarmdan biri musallat olmuş, 
seneyi on Uç aya çıkarmak. için 
hazırladığı bir Hly.iluı.yı tetkik 
etmesini rica ediyormuş. 

Kral, nilıa.yet, ımıvafakat et
miş: 

- Peki .• Uyilınnı tetkik ede. 
oeğlm; fakat bir şartla: Bu se· 
nin on üçüncü nyın, benim isti_ 
ridye yememe engel olacak ay
lardan biri olmasın. 

Diye, iatirldyeyc düşkünlOğü_ 
nü göstenniş. - - · ... l 

Tesadüfe bakm > 

1707 senesinde, bir Fransız or· 
dusu. bir ltngiliz ordusunu, · ı.s. 
panyada, Almanza mevkiinde 
mağlQp etrniGti. Garip tesadüfe 
bakın ki. Fransız ordusu, ibir ln· 
giliz Bervik dükü Jams Fitz.. 

U'l'"hlJLAR tatlılaştı! tnsan., sa.bahlArJ yatak~ kalk. 
mak istemiyor. Yaz ~arı öyledir, insan u}'ktı,yu 

terketrnek istemez Fakat haddın varsa uyu! 
Daha şehir eyanms.dnn, iş faaliyeti başlantttdan, esn~ 

ta.blasmı, sepetıni, gUğ.ümün? kapıp dağa fırlamruia.Jı, bı_ 
rini hecesi inoo, ikinci beoesı kaim: 

- Süt ... cil! M :-1:-. f 
Sesi yatak odasında çmlanıaAaıı, gazete mijveZ.a.ı.w11 er 

yadı, dilim, dilim, yayıla ya.yıla. sok.ak içlerinde duyu~, 
arkasından yırtılırcasına - hem de öyle yirtılırcasma ki m. 
san ansızın i§itse ya birinin boğazını dayorlar ~ederek 
ımdadma koşar, yahut korkusWldan zangır zangır tıtrer -
haykıran: 

- Kalayyyycıl 
Feryadı sokaklnrda aki:sler tiırakmadant velhasıl esnafın 

serenadi ~lamadan evvel, başka bir fasıl ba.Şlıyor: ~ 
konuşrıuı.ları!.. • ... ..ı- ı· . 

Havalar ısmalr bizim yannnrzrlaki kom...<ru. ~ .PO ısın 
bekçi arayan düdük sesi kesilmeden, yani daha şafak sökme_ 
den, rujunu, podrasmı, remilini sürerek pcnocrcYe ilro§uyor, 
hafiften bir şarkı tutturUYor, derken, k.ar§Jda, b~onda bir 
kadm sılQeti beliriyor; tertemiz, kadın kadıncık. bır bayan .•. 
"Sabahlar hayrolsun!" dan sonra konuşma. f~ı başlıyor. 

Nelerden de bahsetmiyorlar? Siyasi ııa.Qjsclcrden, savaş 
haberlerinden Alman taarruzwıda.n, !ngilizle:rin hava alan· 
Janndan dem' vuruyorlar, her telden çalıyorlar; seslerinin 
olanca kuvvetiyle, haykırır gibi konuşuyorlar. Fa~~ karşılci 
bayanın sesi, bizim komşu Rum kadmmm ~ gı.:o! o ~adar 
ciyyak, ciyyak değil, berikinin ki ne aaı,da.r tiz, edfilı ıae, o· 
nunkinin tonu, nisbetcn ağır! 

Konuşma mevzuu, siyasetten, saVS§t3ll ~le dedik.o. 
du.sundan, ondan sonra da dahil! işlere. ~ gaza,. ia.c:ıe 
te§kilatına. kömilre, oduna., dağıtılacak erzaka ıntlkal ediYor. 

Bu yolda şikayete başlndılar mı, bunun artık ardı arkası 
gelmiyor. Sesleri dünyayı tutuyor, berlcesi ralha:tsız edivorlar. 
Ne hastaya, ne çoluk çocuğa, ne bir -iki saat uyumuşlara hür 
met ediyorlar. 

Kalın, tok, sort, Çlğlığı andıran sesler, kulağa çarpnrea., 
insanın göz kapakları ani ibir ihtizaz ile &Çtlı;p kapanıyor. Ar. 
tık, uyuyabiliroon uyu! 

Daima aynı dert, aynı nağme. aynı şilm:yet__ Haydi, 
konuşmaalrına, dedikodulara bir şey demiyelim, istedikleri 
kadar çene kavaflığı yapsınlar. F~ ~ankör o~ar, u
ğursuz ağızlarını açmasalar, hn.llenne şükretseler, hır yeyj.p, 
bın şü.?{rctsclcr! Hiç olmaz::;a. 

Hande olsam lıtr dede bir dümbelek eksik değD! 

LAEDRi 

Evlenme ıeklilleri: 
• Blnblr mll.§knlJ.Ua. uı.h.'llllne de • 

vam eden ve b&len ~Wlsck tJcaret 
mektebinde okuyan 22 yaııında, l!iyab 
saçtı. siyah kaJ1ı dUrU:ıt,.. bir karaktere 
sahlp, hayatta hlı; ktmscllt olmıyaıı 

bir genç; tahsmnt bitirlnceyo kadar 
kendlıl1De yardm:ı edebilecek bir aile. 
nın kızı De e•lenmek ~ır. 
Tahsll1 bittikten aoma bu IYf.1lğf fnz
ıa.ne ödlyeoek -.o &lac:ağt kJZ1 mesut 
etmek lçln bUtiln vat.lığlle çalqacaktır, 

(Blkes 22) remz1De mtırncaat - 819 
• Boy ı.,68. kilo 62, yq 22, ilntwr

eiteye de"llUD eden bir g~; ınhsfllntn 
tkmallı..~ temfn edcbilece , &Sll bir •
ilenin namuslu vo ııevfmll btr klzı ile 
eylenmek istemektedir. (B. Cfm. Un) 
remzine ınuracaat - 320 

• Yq 2:1, boy ı,60, Juwuıeı kanaat.. 
kıı.r bir aileyi ~ndlreoek knOar otan 

br bay; yeşil gazın, krvırcık saçlı, orta 
taluıllll, eski terbtye glh"nlfiş, kocamın 
°berk~ten ft her §eyden dııhs ~k lU\ğ. 
lı kalabilecek bir bayanla eYlcmmek 
latemektcdir. (1mre) rcm.Wıe mürıı • caat • 821 __ _..... -- __ .,..... 

lıanyanlar 
• 18 yaşmda., bu seno ortamektcb. 

den mezun olacak bir genç, mektep. 
ler tatil olıınc&ya kadar öğlcdcD aon, 

t:aWdo bUtun giln çalı§mak 11ze.ro bir 
·1ş aramaktadır. Eski turkQC b1llr ve 
mtı.baseboden anlar, <('Onaldı) remzlDc 
mtıracan. 

• .Aakcrllkıe ill§f#l olmı;ran. trnn. 
suıca bilen ll&o mezunu bir g~; lıcr
ba.ngi bir m Ue.uosede Jo anı.maktadır. 
(Ar. 9) rem.zina m.Uracaat. 

• 18 Y8§D1da, ottamc"'tcbtn 1k1ncl 
smıfma kadar okumll§ btr Türk gen. 
el, rcsm1 veya husus1 bir mtıeaseaede 

çal~'fDlD.k istemektedir. (A.ryUD) rem· 
ıWıc mtıracaat. 

l\tnznuııl:ır mim:ır Sedat 
t m şclıadetlne itiraz < 
" ıml&n gayet kolaylıkla, 
riyle yerindne söktüklerini 
dt.tilsrı p~nn ela ancal 
tane olduğunu söylediler. 

Müte:ı.ddit §ahitJe.rdcn er 
hiyetlisl hırsıztan ya.Jaıhyaıı 
ına\i gözlü, ~k bir pollst 
Tuğrul 'üstün. Şöyle nnlaU 

- Aldığım emir Uzcrine 
ra.sswh memur. edildlnı. 

elim. Saat yedi alarmda b 
geldiler. ·okta yerint1eki 
nziyet icabı hl~ o tnrnffanı 
mrynnla. Ona 5ÖYle bit ~ 
ien sounı. Misak etrafı koll 
ba ı. • ecaU de kuıpnla 
meye koyuldu. 'OzrrJerinc k 
Beni görünce~ ıxıaı 
Aramızdn bir ~ lını b 
cati balı k~ğu için o 
k:ıybohnu,tu. Ben Mfsııkın 
deydim. .Nihayet yakalaclu 
mkoh teslim ettim. Oradn 
tinin adresini söyle(IJ. l'inc 
cc ı;idip Necatili de c\inde 
la.dnn.. Bn lmrşunlan kc 
tnJdıkhrmı itiraf ettiler. 

Şalııt O nı:ııı Sultnn 
türbesinin beh"tisiymlş. Ku· 
n kimin soKtüğünü bilm( 
fnknt kurşunlann soi.iHm~ 
rnnıı Ve beye haber \'Crdiği 
ledi. 

- tik tnhlu'kat;ta rrndc 
mi? diye soran baynn Jıil.ı..1 

- Efendim, iUd de sono • 
diye cevap verdi. 
Yıuumdald kadl.!'! .,fimal' 

Çetf~s ifn.de ,·crfrlren söz 
n nuik lstfyen Ncmtlyc, yı 
n.ncıık benim lsit.ebilcceğfm t 
le: 

- Sen sos h:ıka.yrm f d<' 
GiJzlerine b::d.-tmı. Buhunli 

mer bir Jra.dmdr. Cidıli bir 
irndcli bir ~ette5i vnrdı. DIJ 
hllhtTğımr gôrlhıe4' bnşrnı a~ 
ı;cl•ilde snllndı ki her eyi 
nnstrm. ana: 

Bllhaasa ııDe gaybrmda nJeaa, dll· 
ğtlıı törenlerinde elparlşle:rt kabul 
tomlı; '"C titiz blr ör.enle Dlzar 'tt 

jams'in kumandasında, Jngiliz .,,,,. _________________________ ....,. 

• 18 yaşlarında blru daktilo bilen, 
ortanıcktcbin b1r1nc1 amıfındll.D. ayrıl_ 
ml§ bir genç kız; hıuım veya. resmi 
bir müessesede, yahut tele!on santra· 
lmda çalışmak istcmektcdlr. İatlyen. 
terin Lrllell Tayyara ııpart.ımanwı, 

d(SrdUncü daire 12 numarada r.ı;nrer) 

- Evet._ dildrntll balrmai.; 
cet yok. Onun, ~~ecntinln ıı 
ynn iste... Zanıılh yav:roc 
Deml'1"i. 

takdlm eder. 

. ~ . ". .. .. - "" '·-=- .· .. 

ordusu da Fransız olan Gr.Jvag 
kontu Hnnri Mnsu dö RUvlngi· 
nin emri aJtmda bu1unuyorlardı. , 

•••••Bugün matinelerden ihnaren 

SiM SiNEMASINDA 
Yeni ve görülmemif 2 büyük libn büden: 

LUPE VE.LEZ KATHERJN HEPBURN 
Tamtmdıııı oyruı.nmııt Tan.fmcbıo oynanmış 

• ÖLDÜREN KAR ELITA 
• VLE IYOB AŞK 

2 tllk kalıkııha ve neo'e fllml Afk ft lhUru filmi 

Maliye Vekaletinden :1 

Eski nikel 5, 10 ve 20 parahklarm tedavülden kal .. 
~ası hakkında ilan: 

Fmı1 ı:ıikd 5, 10 .., 20 paraJıklanD yerme dantdll btr kuru§luklarla 
lanıız JD parahk1ıır darp TO piyasaya kAfl miJttard.ıı. ~ olduğundan 

ıdkc1 5, 10 ve 20 paralıklarm 31. 6. 1942 tarfhlndaı ecmra tej1ııvQldcn 

b1dın1mam kara~. ,. 
JııtezkQr utak pe.m1ar 1Temmuz19'2 tıı.rlhindcn NbareD artık tedavW 
~ ve bu tarihten itibaren ancak bir BCnC mflddetlı9 y&lnm mal ann
i!ılsıaıilıe Cllmhuriyet Merkez Bankası §Ubelerfııe ve CQmlıuriyet Merkez 
&nkan ~ olmıyaıı yeı'lerdc Ziraat BankMJ ~ taratmdan ka.'bul 
~ecak:Ur. 

Ellıerlııdo bu lif.ak paralardan bulımantarm •blml&n mai sandtklarlle 
t.?zmmrtyet Merkez Banknm ve Zira at Bankası phelt!dDe tııtxm eWrme. 
{ı.m nan olanur. <4ll9-6605> 

• • Yazan: 
llnlbuki Bedrinin mc,cudiyeti 

bu hnztn ' c sc\ imli lmmc<Iynyı bir 
facia lınUne ge1iu.Ji , Fcrlı:ı.dı Em. 
bnhıı keilıır uylmc;uz 'e muz.tnrip 
bırnlmuştı. Eğer n oo ri n~~iıı.ya 

lüyıl• blr nl :mh ol ~ dı A'cnı; tcı -
:zın ı;üzciliL-i L1lc Vuhadın füerin 
<le bu lm'lnr nm:uı a lıi r l<.'>;lr hı· 
:rnlmııyal'ali. onu lılr <lo t1 b1r nr
hadn ,gib! p;önnc7r11 nh,nt'aktı. Fn 
lmt blitlln ~ece cilzc-1 \ 'C mııbmn 
Dcclinyı Dedı1nin \ :Üı~i ellerinde 
hrrp:ıl:uurla~n t a :n"'\ ur C!tmi , 
ı;cnt kızın lr;Umd:ı.t cd n gözleri _ 
nJ, hn.ttii kendisini çnE;rırnn o gü • 
:zel ıılıerrttll sc.;fnl du~-n.r g iU ola. -
Dk J orlmnç bir Wms i(lnd: çır· 
.-mış . 

Ferhat ıı.Mnmı runıstr. •• 
Şe)lıtn •rm:ı.nh of. n J..iilh:mlıeyi 

&drl. ı;oooyaruı llcdlnnın yanın 

dn ke&Hlindcn kat kat il tün iki 
yubımcı genç görl\nııc bUtün knnı 
ba5:ınn. ıus;mnu , cnnc1ıın <lü;man 
lu:slldiğl bu gene at1:unlar<1:ıc nlıı 
ınndıj:ı hıncını narin ve mnğnn 
BNlinclnn çıl;ann:ı~ çalı~mıı;b. 
Arlmlıı.nn•,:-n pe ncereyi ~ıp ~ 

ny et tikton s onro bllslıi\tlin ~mynı.. 
ynn bir hiddet le r.:unı ' ' n-k <llye 
kııpamrs 'c bir fi-.ek gibi, ona btık
m:ıim b11e teneuill etmi~'<'n Be<li
nnm Jm.rşı"'mn frrlıyarnk: 

- Slil1o b:ı.knyım hana! .1iyc 
s ürlcmis11 bu 7.Übholeri nereden 
b:ıl<!un ~. 

ndlla bu çılgtnı, iri \ "C berrak 
ı;llzlcrlylc b:ı!5t:ın r .. snğı ccsnrctJc 
•,tizı~lfütcn sonro \'nkUr Mr eda ne 
bac;uıı çedrlp nnncslne ilAç hnzrr 
lnm"lk lı:(n m!\.c;nya dormı rntıtin ve 
nğır adım!arla y\lrU:ncğe ba~lnmıır 

isyan eden deliler 
Ara sıra şehirde akıl !haf!ta • 

hanesinden kaçan 'bir deli yaka.. 
tanır ve tekrar ka.gtığı yere h. 
kılır. Deli!erin teker teker yap· 
ttklan ibu hareketi müştere'keıı 
yaptıklarım düşünUrseniz içiniz. 
de ürperıreler dU)'Ill8.llIZ kabil 
midir? İşte böyle !bir !b8.dise Ma. 
caristandn., Peşteye yakın kasa· 
balardn.n birinde o!mll§tu ve de. 
liler, değme akıllının lbaşaramı.. 
ytaı.ğı lbir püı.nla m~reken is· 
yan etmişler ve tekrar tınstaha
neye tılalmanınJc için ilk iş ola. 
ra:k hasta.haneyi yakmışlardrr. 
HM.isenin · nasıl geçtiğini öğren~ 
mek istemez misiniz? Dinleyiniz. 
Şehir civanndaki tımarhanede 

bulunan deliler, arala.rmdıı isya.. 
na karar vemıi.sler ve bunun 
için de hemen fanliycte geçmiş_ 
!erdir. 1lk iş olarak isyan günü 
tespit edilmiş ve 360 kadar deli 
w;>pa, taş, demir ıkalbilinden birer 
ııiliih tedarik ederek o gün hepsi 
biroen çıkış llıücumu yapmışlar
ılrr Plan muvaffakıyetle b~a. 
nldrğı için, her koğuşta evvela 
ırardiyanlar karyoln.lara iplerle 
bağlanmış, a.v1Ula.rdaki nöbetçi
ler de derhal tem.izlenmiştir. Bü. 
ttın koğuşlardaki deliler, ~
rıe temas imkB.nmı kn.zandıktan 

tı. F!dınt bu ,.eknr ve metanet ele. 
lj küldanbcyint bUsbfttün çileden 
Çtkamı$. Bedri bir 'nh i haf\-an 
gfbi genç kmn w'kıvmıdnn kof;M
ı{en mütldıı; bir heleuınb nefesi 
tutulnn h1ısta knt'llDC't\ğrz acı bir 
feryat kopnmıı,U. 

f'.reccnin koynunda. ı;,mhyım ba 
ı;:ığhkt.ıın biraz Urken Bedri bir llUı
za. ııfallaırustı. Bu dunıklama es • 
nasmdn lınst.a Iı:nclmo:ığJz, son ne 
fese bcnzlyen sesiyle l•csik l•cısllı: 

- Oğlum ••• Bruın. d!ı ~yıyol"6UD, 
Yemin ederim.. ortnda.. hiç bil" 
fenn1ık yolc.. ya.lnız bir ynnlq;lık 
oldu .•• O ~cnı;: bcylorl ... 1nznn ta . 
nınuyor... Albhnskmn... mertıar 
mt't., mcrhnmet? ... ·liyc inHyordu-

Ile<lrl btiyü'ic bir 111,mılıı. Bedia
nm kolunu tutup lllıcrek: 

- R:ı seferlik ne olduys1' oldu, 
nD1!\ n-tfıkln bir defo dahil bu mon. 
dcburları mimde görl\rsem n.llma.1 
lnh kıın çdc:mnm kan .. işte kaJa . 
ğmız..'\ bu özüm küpe olsun! •• 

ne!liı:ı. bUytirt bir ctlrct!o silkin -
di. l{olnnu lrnrt.nmralc B~rinln 
rih:fine cloğm lt::ılcltrdı. l•"n.lmt gö.1. 
ıcrı bir nn uwnlh nnnc<ıine Olşlrıoo 
hııyluramlt yı:ı.ta'on doğru ko§ta. 

F.Onra hep lbirden dış kapıyı !boy
lamışlar ve muhafız gardiyanla._ 
rı da kıskıvrak bağhynrak yan· 
daki kulübelerde hapsetmişlerdir. 

n.ımzım, ;mUrnoıuı.t. 

• Gllzel sanntlar nkndoml51 yüksek 
mlmart gubesinden bir talebe, hetg(lı: 
sabahtan ak§ama kadar potiyede. mu 
teııhhlt. mühendis yanında veya 1ııp.at 
büronrmda çalı§mak istemektedir. 
Bonscrv18leri vardxr, in§aattn.n anlar. 
(Mim Ar}. remzino mürocaat. Fakat, Milise derhal civarda 

şayi ilmuş, ve şehirden imdat 
kuvvetleri istenmiştir. Deliler, Aldınnız: 

Aşağıda remlzlerl J11zılı 

ıroyucolanmızm OAblla.rııın 

mektuplan ld:lreh.ııncmlzdcn (paı.ıır 

lan hnrlC) bergllıı bııhtnn ö~leye, 

kadar ...e saa& 17 den aoan aldJrm3 

lan. 

bunu da hesaba katmışlar ve ko
ğuşlarda ne buldularsa. dışarı 
ça<ararak ha.Stahııncnin iistünde 
barikatlar kumıU:.qlardır. Môtör_ 
lü polis kuvvetleri geldiği zaman, 
delilerle aralnnnda şiddetli bir 
çarpışma. olınuştur. Bu sırada 
hastahaneye at~ veri,lmiş ve (M.0.82) (Pembe git!) (S S.) <Gar) 
yüzlerre deli bir saat mesafede (E. Ural) (K.N. Mcbtap) (Y.Ş.) 
ki Jcasa:ba1ara. dağılmak imkruu- (Devlet kuşu)(2, 2, 44) (F. R. GUnell) 
nı bulmuşlardır. (H.K.) (C.M . ) <A.L) {B.Y. Kaya) 

Zabıta, bütün kuvvtlerini sar (Oran) (N. ~ T) (A.0} (Emekli) 
federek kaçanlan brer ibrer top: (Anlqnlım} (Clddt) <I. Şcnkan) 
lamış ve bu .iş tanı ibir hafta sür- <Sezen 28) (Nadide 79) (Tunatı> 
müştilr. (El) (Tercllman) (E,0) (S.U) (Ş.U) 

UnalulntU§ bir lilm CRr U) (H.B. SSS> R.R.G) (275) 

Ana, ne miilml"ek şeysin! 
SAITF 

t t. Futbol nj:ııılığmdıın: 
1q m.:ı.yıs spor ve gençlil 

rnmı günU mekteple r mu 
ile ynpıl:ı.c3k rn.:ıça. iştirlık 
tcko.rrilr eden a~cla fsimJr 
zrlı futbolcuJarm mez.kftr gü 
15,30 dn futbol ava.kknbı v 
melikleri~ birlllite Fener 
stndnıd g, bulunnıalan rica o 
Gah.te.sıraydan: Osman J .. . . 

:s:ı.Jorı. F.:~fa.k Enver Arif 
diiz, Mw;i-..a!a

1

• ' • 

B"'ı:iktaı;:ta.n : Mt"h..'1\ct AJ, 
•eyin İbrahim, Halda, Şeref 
r ü, ~a.bt'i. 
Fenerlınhı;eden: Cnhit, :ı 

F..;;at, öm<>r, Fikret, Melih • • 

, (Ciddi söz verl (~.C.K.) (N B.) 
Harkov da bir müzenin eskı (8.C.K.) <Yoldr.§) (Tekcan) (H.V) ~\H•~-1:.118 

ga.lerieri ~in~e 1?07. - 1910 (A.Y.) (302) (Bana ne mutlu) 9. Cüz 
arasmda 9Cvnlmiş bır fılın ıbu.. İstanbul •. . ·~~· 1:".:ı . 

Film, • w unıversıı.a:ıoı ~ lunmuştur. Tolstoy un Yas· ~-;,,.; ~ ~< · Fakültesi tarafından ~ 
na Po18.na. kasa.başında ailesi a- ,~~ u}~,; •. ~ mekte olıın t.sıam Ansikloı 
rasmdn, ye ~nrn MDskova. ve _ .r~..ı' ___ !:~ ~ nin 9 cllru ıkm tır 
Astopovo daki hayatını göster_ 9 cilzdekiç · ış • 
mekte1i vaziyeti ve Yasma Po"' Bay M. Erten - ı nmızı mUtcad.. dcdiyoruz: telif maddeler 
1Anada. cenaze merasimini gös. dit dcta n~re::!!l< ve odJyonır.. l\IU.. Al"\iz (İnsan ve Türk), 
teredil~ .. ~r. r da muhafaza. c_ tcumdtyen ne§rotmek nmtııdı:ınız do- (İbrahim Hakkı Akyol), 
~ ğDcUr. (Fund Köprülü), Arz el 

(İbrahim Hakkı Akyol), .J 

ÇitDkU bedbaht hasta kadın ölll gL 
bi yatağa serilip ba~,lmı ı. 

Bedia hol<tn)"& itic5i.ne saldıntı.
ğı 7.amart oda Jmprsmm iddctlc 
örtülüp Bedrinin öı_s:m ~1ığmı 
duJ'dL 

• •• 
- Doklar bey sin tclefönda 

bekliyorlar •.• 
Ferhat iapkn;ıJ ı:;özlerini 

0

8QIU'ftk 
ut.aktan kalkıp oturdu. 
• Rtışucunda Madnm Pana.yotJ lar 
~a(lt\rl ,.e güler yUdic danıyordu. 

ırerluı.t nksanıclaııberi t<Ubru lar 
altındo. kınlnu,ş ,.e kesltmlş \"Üou 
dıına toparfay11mıyor, pan iyon s:ı 
hlbi kcdınm yUzUnc afal afal ha~ 
kıyordll: 

Madam Pannyoti bfr:u tel lt 8e

!!İyle: 

- Dlrsz acele ediniz yıwnım 
.eledi- telefonda bekliycn ~ok ysL 
\'t\fcb. 

Ferhat bütün gnyretiııi t-Opbfa. 
rak fırlaclı: 

- Şimdi madam, Pmdl. 
Oen9 adMı önde, Madam ~ 

yotl arkaila sofava. mtılar. Ken
dlnt> gelen Ferhat he1·eoanda.n. tlt. 
riyor ve'.lçladen; • 

- Muilidia odur; Bedinilır! di
yordu. 

lncfam odasına gtrdi.. 'Perlutt 
rcsepturii açb: 

- ııo kimMniz, cfcnatm? 
lbl'fıdaıı hll'ÇUl öfkeli bil' 

GtinUIUn §irret i: 
- Bir de soruyorsun 'tıa~ •• •löye 

~ın)adr yoksa t:ınımailrn mı? r.e
nim ben ••• Gönül. maşallah do 1nı
ı-u.. hani sen buglln yollla oltl<'.alt.. 
tın değil mlf 

Ferhat beynine bir yomnık ye ~ 
miş gibi ~şabdı_ 

- ır.vet.. yalda ola<'.alrtım ... l<'o. 
knt .. l5te ... .!Uilhim bir i11 ... 

Ferhat kekeliyordu. Clünül t.ıın 
hnmmlll edemedi: 

- 1·et1 ir •• yeti lr!. Anlaşıldı. 
N:ıflle kekeleyip durma .. ben 3lm. 
di geliyorum. Karsı k~r ıyı:ı. onlıı. 
~z. 

Jl'erhn.t ciddiyetinl toplayıp ah&
yır. nugün işim \'llr gelme! diye. 
ee'!.tl Fakat bulak t.ozuna bir nı
mar yenı.lı gibi ııarsddı. Telefon 
Jıldd~tlc biiytik bJr gUrUltü çılm . 
nrak knpawnıstı. 

(Devamı var) 

yet (Ahmet Ateş), As! ( 
Köprülü), Asir (Besim Dar 
Mütercim .Asım Erendi ( 
Köprülü), Astronomi C 
Gökmen), A§lk (.elebi, Aşı 
şa, Aşık Paşa - Zade ( 
Köprülü), Aşiret (Miikrinili 
lil), Astırh.an (R. Rahmeti J: 
Ata (Fuad !Köpriilü). 

Fikir alemimizin ibu kzy 
eserini bütün karilerimize 
ye <Cderiz. Fiab 1 liradır. )! 
Vekilliği yayın evlerinde v 
tün kitapçılarda bulunur. 

Foto Mağazin 
Foto Magazlnln 72 net sayısı 

Leandrın ne!ls blr rcsm.lylc çık 
Bu yula Doktor illet Onurw 
hava ve gün , Sadri Ertcmm 
!stl,yonız. Bllrbanettln TcpslıÜ 

Cırsııtı ~ybediyonız. Bol .etnea 
a1mlcri ve müteaddit ya.zıl!\rl& t 
tır. Okuyuculanmmı. tavalye c 

'LAYI - Alman scfaretme 
E. 0825 pllkıı numaralı otm 
ıo numnrnıı benzin kar:neSl z 
mu,tur. Yenlııl çrkarılıı.cağmdtı 
kmnb lhllkmU yoktur. 
Aynrpı ~ Alman scl'ııretl lı 

'tcDdlkl. 
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karanlığını yrrtan korkun<; alev sU. 1 m'ln deni?.altısı ki.n mUkemmeı bir 
Bir torpido bövle battı 2 2 2 ' hedef tes!dl ediyor. 13.'.u;ka bir des-

tunu gök yüzünü knplıyıın dunınn troyer etrafımızda halkalar çizi. 
bulutu içerisinde boğuluyor. Bu yor. fi5 dıı.kikalık çalı!PJ1aya rağ. 
bulutun arasından şimdi yalnız men denizin Ustü ndam dolu. su. 
hafif kırmızılıklar görUnUyor. Ge- varl btı.na: ''biz de tehlikedeyiz. 
minin yarISJ sulara gömUlmüıjtür. Diyor. Gemi ve tayfalarJJl'lı daha 
HM.ise mahalline geldiğimiz va.kil uzun zaman tehlikeye maruz bıra
geminin kıı:mı denize omud bir knmnm." 
vaziyette görüyoruz. İki pervane- · Arkamızda blr den.17.altt göriln
li ktç1 bir an parlıyarak hareket. ılU, ağlars tıanlnUş adamlar sUr'
siz duruyor, sonra yavaş ya\•aş atle çekildi. Makinelere emir ve. 
siyah dalgalar arasına gömlilüyor, rildi: "tam hızl:ı ileri!" denizdeki 
Sryah kaygın bir yağ tabakasiyle insanları arkamızda brrakarak yol 
kaplanan denlz üzerinde çırpman nlryor, dalgalan yarıyoruz, öteki 
in.sanların ağzından çıkan küfür- destroyerlerden deniz:ıltt bombala. 
Jeri, dualan, ''lındat!" sealerinı n atmağn baş1ryo.-Ja.r, infiWda.r 
i§itiyonız. Enkaz arasmda lhti- yUztinden fışkıran su sUtunlan, 
yatJa dolaşnuı.kta.yn. Kısa emirler şaf a.ğm I§Tklerilc kan l'Cllgine bo
viriJiyor. Bahriyeliler sUkfinetlc yanıyor. Art.ık denizaltı göıiinmil
bu emirleri yerine getiriyorlar. yor, gerıye clöndilk. Öteki torpido 
Torpidomuzun denizaltı ağlarını denizden on bir kazazede kurtar. 
indirdik. Denizd~..ki çekecek ipler dığınr işaretle bildirdi, ÜçUucU 
ha.zırlandı. Bir saldan insan sesle- bir destroyer de yanaştı. Öğleye 
ri geliyor: ''Röben Ceymis ve tay. kadar burnla.rda anı.ştınna vazife. 
falan bu roda!" bu suretle deniz sini yapmağ: o üzerine almıştrr. 
altının avladığr gemiyi öğrendık, 36 inPan kurlamı1§ olarak kafile. 
b"trafr petrol tabflkasmın ışıltıları ye tı roz. 
ile çevrilmi5 kara blr denizin üze- Gemimizin tçci':lı!il lau'ma lai.r.ıPl 
rinde yüzen in.ttanlardan be.zıtarr gUverte siyah bir yağ tabakası i
dentzaltı ağlarına tutunuyC\r. Su- 1 çerisinde, her ta.rafta pis bir ko
b'lylar ve tayfalar kurtarma ha- ku vnr. Yemek s:ıatinde sofra ba
reke!ine ba.'}lmnak iznini istediler. şında toplanan subayların, gözleri 
Blnın içemlnde birçok t.ayfalar ve 8'\Çlan, birç('k defalar yıkan • 
d-.mizaltı ağ!anna tmnandılar ve mrı ohna.sma rağmen hA.lA yağ içe
ollerinJ en yakm kazazedelere u. risinde, kurtanhnlardan fazla kan 
zattılar. Bunlardan ilki gUverteye kaybeden dört Jti3i subay yatakla
altnd1. Zaval)ı adam yağ kusuyor. rma yatmlllllŞtir. &tan geminin 

Bıraz daha uzakta, suda tek ba. ön :tarafında vazife gö'reJl bütiln 
yrna çırpnıruı bir adam görilyorum. subayların kurtanla:r..a.dlğmı öğre
.. arı kör bir halde haykırıyor: niyoruz. 
h bJr ip atınız Allah aşkrna, Sir!" Ufukta beş gemi gfüilndü, Bi-
nyktrıyoruın: ''ipler atılmrşt.rr ra?. sonra bu gemı1eri tanıdı1c. Bun 

sarılınız'" t k .. ' · c rar kupeşteyc daya. lar bu civarlarda nöbet bekllyen 
"'!0 rum. YlikIU bf.r salın karanlık Britanya gemileriydi. Saat do. 
~ÖlS"tini s~dim. Fnkat atılan kuzda, nöbetçi b!r denizaltı gc:mi
ıpler saldan lttaltta k3.lıyor ve cer- si olma.•n muhtemel bulunan bir 
yan halatlar. ba.~a ts.raflara doğ- gölge görilndilği1nU haber verili. 
~ SUrilkIUyor. Mega.fonlarlıı hay. Beş işaret f'L~ği yaktık. Ufukta 
k~r;r:~~a.YIUım, denizdekileri dcrha I bir İngiliz nöbetd gemisi-
ğız !" r sonra sizi de ataca- n'n ışıkh gölgesi göründü, 

Ufukta ~afak b li . l hlnrltesrin 1941 
doğmıık .. c nyor. GUn Uzaktan gelen top seslerlylo u-

uzerc. G<-Tninı,iz arttk el- yandım. Saat rabahm be§l. Yine 
vn.rda olduğuna şilp?ıc olm.ıyan Al- denlz3.ttr bomoola.rı atılıyor; gU. 

5 , 

TARIHDEN BiR YAPRAK: 

Mezarının 
başı kesi e 

o S:UANLI hanedanının kanlr 
\'& hazin §8hncleıin<len biri 

de, Bayezid Veli'nin torunu şeb. 
zade Muradın ma<"enwudrr: 

Yavuz Selim, ilı; kardesio en kil· 
~llğii idi; fc\kalade cürct ve cesu. 
rete cı.adlptı; i~yan etti, babası 

Sultan Bayezidl Çorlu onsınc'la 
mnğllip ederek kendi lehine alta. 
rıattım fcraı;ate mecbur etti; son 
ra da, Ana.doluda, iki bilyllk kar· 

haberi ;talanmı5 !, l\lurnt, hududu 
giılke geçmiş ,.e An!lllolııya dôr,. 
mü!il., Ama") ıı cl\•nnndn gizlynıi . 
yanına Sult.an Ahmetlilf'rdcn nkı: 
bin adam t.oplamı<ı,. rıcl. yııkmdı:ı 
Anndolodıı büyUk bir 1 ~an çıka 
cakmış: •. 

Ferhat P.l,a dchset içinde knl· 
tiı; i ittil .. ler:ııi olcln!:ru glhl yaza .. 
rsk Ilgarla, 1o;tanbula, Y:wm:a bil 
dircll. 

desi ~hzuile Ahml'tl~ r;chr.ade Kor.. Ya\'uz Selim, bu mühim ihbar 
kufta kaJ'!!I, kanh bir müea<leleye 1 UrslSıntm tc1İiı7 \"C hcye<>nnn. di'ş• 
ı;iri~U. nıe<li: mesele üzerin ele, soğut:kını. 

\ 'ak'nnli\·islerin tabiri He, Sulta ' lıfık ,.e ciddiyetle <lurdıı; Ama ) • 
nahmcclin ,.e Sultan Korkııdun <la, kendi ine ..aclık olan yenir;cıi 
''tomarı ömürleri desti kaza ile muhafız kıtnlıırmr tak\'iyo cttlktcn 
cluroldu", bu arada, Ahmedln oğlu onra Salt.an Ahn:ıetH ol nkla stip 
§eh:tade Mul'M\ da, h'll.11 hududunu heli hi~ok kim eyi tevl•if ettirdi. 
uşarn.k Şa.h İsmaJJ Sııfe\.iye iltica Çok sıkı bir tahkikattan sonra 
etti, ''Şehıade furat" moselE'sl, Amas 

Dilrt yıl sonra da ehı.adenln yanm için<?<' bir nnlba.n<la gelip cln,. 
handa lmt1edildiğl, btllin buluna. yandı; nalbant dıı. tevldf edildi, 
nıadığı haberi geldi. ve hlitün me' kuflıır, mulıalu>:ıne 

Anadoluda, ~hzadeler ka\·ga 1• edilmek üzere lstnntmlıı. gönde • 
nın doğurduğu kan31khklar t.arna. rildl. 
nten yat.ı~maınştı; bat;ı Anadoluda Nalband mnhkeme<le Ö.}Je nn. 
Korktıd ta:ra.ftarlan, orta Anadolu tattı: 
dn Ahmet ta.rattartan, Selim!, bir - Bir gtln iliKd<inmıda kemli 
gasıp teliU .. 'tli ediyorlardı; onu hat 1 imlt- me gullıen, ka~ımdıı, der • 
11., baba!ıı Sultan &yezidi zehir- \"İfil kıyafetinde bir adam durdu; 
letını, olmakla itham ediyorlardı. gah ııh ile ''e gi.h hasret 'e hay. ::h ~uy~ra Mısll' sultan)arilc retle benden yana bakarc'lı; birkaç 
~ smaJlın bozgtrcıcu propaganda g;hı Myle gelip gitti, böyle garip 

1 da. Yüklenince, Anadoluda nr ta~ırlar gösterdi; blr ,.-:ün, kendi • 
yer \'a.''U7.a._ ~1 fitne Ye isyan ~ali sine &cJl' görünt>rek ah, ve \"nhı. 
~et~erı goriilüyordu. Sadrazam nın sebebini sordum; "yok a gali .. 
•er at Paşa.om Karamanda bulun- ba, ey il.sık, sc\·glUndP.n mi ayrı 
doğu ııırada: bir gUn, sadik bende. dilştiln ~" dedim, Hemen, göderin 
lerlnden bira, kendisine fe,·kaJide den yaş yerine kan OO!'andı: 
mllhfm bir haber getirili: ''Bir canımdan azizim, yin ga. 
8ehıadc Mal'Bdm franda. katil rım ve mlinlsl 'cfadanrn \'anlı, 

vertede geceleyin üç Jngilir: tor. 
p:dosıınun da bize iltihak ett,iği 
ni görüyorum. Galiba yine tehli
keli bir sabahla. karşılaşacağız, 
Saat sekizde kafileyi İngiliz filo. 
sunun himayesine btrakıyor ve 
tekrar şimale doğru dümen kırı
yoruz. Soat 11 de bize arkadqlık 
edetı torpido, nıatem allm~ti ola
rak ba.yrağmı ya.nya. indiriyor ve 
Röben Ceynrls ta)'falarm.dan öİen. 
lcrin cesetterlni denl%ıe brrakıyor. 

Getnlınhde buluııa.n 1rurtarrlmış 
]ardan iki tanesi, torpidonun bq 
tarafında buluruuılardan yalnız 
nf bir infila.tc lle olduğum yerden 
kendllerinin kurtulmuş oldufunu 
sôylilyorlar. Bunlardan birisi bir 
tııyfad??', Birisinin, toıflil, Uç dört 
metre ileris!nde ba.tlam.ış,eonnı. 
cephane anbs.n infilfık ettiği va.. 
kit, havaya frrla.nuş ve gemiden 
~ok uzaklarda denize dUşmUştUr. 
Diğeri ön mazgatm merdiveni ü
ıcrinde duran bil' 1d.içük subaydır, 
O da suya atılarak canını kurtar
mı§, ötekiler mahvolmuşlardır. 

2 fidnr.it.eşrin l 9U 
Saat alt.Iyt on ~çe gilverteye 

çıktnn.. altıyı elh geçe işaretler 
bir tahtelbahir g<SrUndüğ{lnU ha. 
ber verdiler, biz de ikinci bir de
nlr.al tı görmU~tllk. Telefon haber 
veriyor: "baş tarafmıza dofru bir 
torp!l geliyor." Destroyer titredi 

ve atee açtı, yarumrzdan bey~ bir 
köpük .sUtunu geçti, Bir torpil isa
bet elti diye korku geçlrclik. Fa. 
kat bu denlz.<ı.ltılanna ate§ eden 
toplann sesi lir. 

Ateeimlzi düzeltmcğc çalışırken 
otuz met.re uza~n bir torpil 
geçti. Denizaltı destroyer fll"aSm
da geçen muharc~nln değiımıez 
bir kaide9f. va.rdn-. tik vuran ka. 
zann-. Gözeli, denizde yağ lekele. 
ri var, diyor. Yolumuzu değişUr. 
dik. Donuk mavi deniz ilzerinde 
yağ lekeSi genisliyor. Yeni bir e.
mlr geliYQr: "kafileye iltlhak edi. 
nlz." 

s tktııcit:eşrln ı 9.U : 
Saat altıyı kırit gc<;e son tehli

ke i~reti verildi. Siyah dalgalar 
arasına yan gömülmüs solgun ay 
etrafa hafif bir ışık veriyor. Onu 
on geçe vardiyadan bir ses gel. 
dl: ''kara!" deniz f~ktrmastll3 ben 
zeyen blr dağ ~6rllyorıız. İzlanda 
E1lhi11erl belli oluyor. Reyk Javk 
limanrrun Uzerinde gemi dumanla
n yUkseliyor, 

Blr İngiliz harp gemisi bizi de
nJzalt.ı a.ğJarmın önünde durdnnı
Y<Yr. J,im.a.'ldan bir kafile çıkıyor. 
muş. Bir saat, garip ı>ekillere bo
yw.na.ra.k Kamuflaj yn.pılnuş lngilii 
destroyerlerinin geçisini bcklcd!k 
Sonra ımıı bize geldi. Dar geçidi 
ge~erek d~mir attık. 

ı'ens 
) nta~rn. dil Up ) nstı~'U hıı koyalı • 
danbcri halim perlsıın oldu, bağ • 
rnn ııUrlıfuı o!tlu, Bilmem ki bu 
~ U:t. p rç.ı. gönül ) anısına ne ı:.arc 
<'de~ im?! .. Sc-nin garip ever bir a. 
dıını olduğunu, mertl 1de, \ 'c hem. 
derdliktc 'efal,iirlı~'1Jlı 1 ittim, Sen 
den mürih \ <'t 'c cflcııt ümit ede
•,ctdim, ııltan AhmetliJer tarafı. 
na meyil 'e muhnhbetin olcluğu. 
mı (iğrendim, umnnm ld onun bil. 
) tik oğlu hzacle lunıclm ~rbet 
dfl nrındıı gnıip haline merhamet 
edersin, hısa.rılılr resmini yerini ge. 
t irirsinN. Şehuı<le l\lurnt lrandıııı 
ı.cndi mc ru mülllü olan bu mcıu. 
lekctc ~eldi, umn ne fııyds ki gn.
Y~.t riJıa ta \C zayıf, )lltaj;rn. dil tü, 
cıı;e m el eldi!" 

Dedi. Ben dahi nrup chz:adeyl 
gördüm, Yntnı ta bir mecal iz el. 
\'an yat.ardı. nrlp "'ÖnfümU aldım, 
halini ,.e hnhnnı "'Ordum. 1stccllği 
yemekleri ) npbrarnk o clc.n Is ile 
göndcrmeğc bn ladım; i.}ilcşti, )....., 
ta'ktnn lmlktı. ehrlmizln zenginle
rinden Sabuncu Jbrahim \"ardrr,. 
şehuıcleye rin.)et edip bUtiln lhti
ynclnrrmı yerine getirdi; faknt bir 
zamnn sonra f!<ihz:ıdc ortalıktan 
kayboldu, nlrc o)duJClan malfınıum 
<lei;llclir!,, 
Am:ısynh Sabuncu Jbrahlm de 

getirildi; l'a\"uzun bizzat dinleıli
ği ma.hakcmede, bu zengin adam 
da 6Unlan söyledi: 

- Şehzadenin fıer 1 te<llğini 
yaptnn, \'e nihayet, falan \'e faJan 
\'e falan kimselerin refakatmda 
1 tıınbula gönderdim! .. Nihayet §eli 
:zade l\fur.ıtla 1 tnnbula gelenler de 
b11hmclo, onlar da bn maceranın 
son safhasını sydınlattJlar: 
-· Padi abmı ! dediler. Şehzade 

Murat Ü klldara geleli. fakat, tek. 
rar ltastıılandı ve yat.ağa dil tu, 
beR giin ev\el de, Allah sizin ö 
mUr \'e alt.anntmrzt uzun etsin, 
vefftt et ti. 'C küclarda clefnettikt 

Yavuz elim lfChzaclenln mahr<'. 
mi olan Amasyalı deni e, şebzn -
denin '1lcudnnda. bir alameti far '. 
kıı bulonup bulunmadığını sordıı 
Deni: 

- Da,smda bir celiz 81ğar çukur 
\'1lrdırl dedi. 1J 1.."iidara <lerhnl 
mufcmed adamlar ~öndorlldl, Şch. 
zadenin Jl13.lyetinde gelmi olanın~ 
rm gö t<ırdlkleıı bir mezar ~ılclı, 
meznrcla, hakikaten, b~ gUn ka. 
<lar C\'\ el ölmüıı bir deUkanlmm 
nfışı yatıyordu. Yavuzun emri ile 
öliiniin ba51 l•~ildi ,.e dJ,·ana gön. 
derllcll: dh'Bllda muayene edildiği 
znmnn, tmfatasında, bir ce,iz sı -
i;'llcak kadar bir çukur gi.irlildü. Ke 
lk bn~ cesedinin yanma bırakıldı. 

Hayntlanndan ümitlerini kcsmltJ o. 
lan den·i,, nalb1nd ,.e sabuncu fbo 
rahim ile &e}ızadenin <liter sadık 
dostlnn affediJdi. 

Ro genç hnldkaten nehzaıle Mu. 
r:ıt mıydı? Tarih l~in meçhul kal. 
dı, l'nvuznn gözde nedimi, bir gün 
Jlatli ııha: 

- Şchı.nde furadm lranda öl • 
<liirtllcltiğii izre katiyetıc maJftm 
iken bu lUunıd er nesine niçin bu 
Jmclar ehemmiyet verdiPlz? diye 
sordu, Mısır fatihi: 

- Çoen~tntı! eş1rra \'e c.cıldya -------------fitne 'e fesada b:ıhanc ister?~ Bir 
aevlt'tin ba~ında buhınıınlar, mem . 
lcl•<:'ttc huzur ' 'e \ikfum temin ile 
mli1.cllc.rtfr, bu u~rurda hiçbir l i 
kiirılilc 'e ehemmfyet iz görmeme. 
ildir! <'e\·abmı Yprdi. 

Nakil vasıtalarının kayrtlar 

yapılıyor 

EmlnönU yerli AB Ş.dcn: 

ı - EmlnönU kazası :M:.M, mükcl 
Jetiyct komisyonunca kaza dablllndr 
mevcut nakil vasıtalannm tahrirlnf 
20 mayıs 942 de ba§lanaco.ktır • 

EminlSnU merkez nahlyut 25,26 
lemdar nnlıl~ 27 

Kumkapı ruı.hlyes1 vuıtalan 28,29, 
mayıs günleri saat 9 da hazır bulu-
nacaklardr:-. 
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A:ı.~ara at yarışlarının üçüncü haf tası 
Sipariş kuponlarının kabulOne bu sabah 
9dan 

itibaren 
başladık 

Al"'..kara at yarı~larmın üı;lincli 

hafta koşulan ônümüzclekı pazar 
gt\nii yaptlacak.Ur. Geçen hafta 
hilyWt silrpr.zlerle geçen koşula· 
nn programı bu ha.1'tA daha zen
gipdir. Billiassa Uç ve daha yukaw 
n ya.ştaki safk:ı.n İngiliz at.lan ile 
ü; yaşmcbki yerli. uf kan İngiliz~ 
ler ll.l'8.Smda ve çifte bahis de ü
zerinde olan Uç ve dördüncü ko. 
ı;ular çok enteresandır. Gcle}:m 
haftanın programına: 

· Rl'RfNCl KOŞU: (Hancli'.;apl 
Bu .kQfJuya üç yarımken i'!Lira.k 

etmckteoır. Bunl~r ıia A 'ceylan, 
Sekban V--3 Yavuzdur. Sekban ilk 
hafta ya ptJğı koşuda Şehnazın 

a"kasmd~ oldukca güzel biT koşu 
yapıruş ve ikinci gelmiştir. Bu 
ltaftanm !'ın.ru!I Sekban üzerinıle 
toplanmaktadır. B'zce bu koşunun 
favori'5i Sekban olmak gerektir, 

1KL""Cl KOŞU: ((}mit ko~nsu) 
Ü~ yaşında arab tayları a.ra.sm .. 

da, mesafesi 1200 metredir. Bu 
ko~uya altı uy girm~ktedir. Fa· 
kat u~ ya.şmda 3.ra.b taylan ara
e:ında en ku~ileri olan ve An• 
karanın birinci ve ikinci hafta a .. 
rab taykı.n koşulan galibi Sun.ar 
ve İzmir koşularırun favorileri o
lan I Nisan ve ~z aralarında 
}'Oktur. Burada en göz alan tay. 
lar Mihrace ve Süveytidir. Canı 
da unutmamak gerelktir. Diğer İ§
tita.lc edcıeck taylar da Rind, Sey 
yare ve \' ~izcdir. 

t)ÇttNCV KOŞU: (Kıulımıak 
Ko,usu) 

İkramlyesi 320 1lra ve mesafesi 
l600 metre ol:uı bu koşuya ~ta 
emektar Dandy olmak üzere ge
çen &enenin ~ur favorisi Uma
cı, Y~. bu mt"Sa!enin en sürat• 
li atlarmd:ı.n biri olan Huma.ha.. 
tul}.. 45 k.Po gi.bi hafif bir sıkletle 
- ki bu kilo J1 e binecek j<jkey 
bul&ll&bilirse - Ali Şah, ilk ko
şusunu ya.pa.c3lt ola.n Barbaros ve 
Rest girmektedir. Yukarda.ki &t • 
lat'dan 43 5 kilo gı1>i. hafif bir sık
letle looşma.sma rağmen Rest ve 
Baıtıa.ros müstesna, eğer iyi bir 
gilr.lerinde iseler diğerleri bu rne 
safe)i kolaylıkla. yapa.bilirler. Fa 
kat en z ya.de Humahatun ve U• 
nı~ şanslı görllıunektedir. 

DÖRDUNCO KOŞU: 
(.tı: yaşında yedi SA.fkan İngiliz 

at ve kısrnklal1Ina mahsus, mesa
fe.si 2000 mctrtdir. 

Bu koşuya üç yaşmda İngilizlE.• 
rin en ~tlileri olan Şans, 
Heybeli, Kara.biber, Akırndar, Çc. 
bnnkızı, Go11g9din, Buket ve De
met ginnektedi.r .. 

Büylik şans hiç şilphe yok ki 

Ankara ilk bahar at yarışları 
üçüncü haf ta prof!ramı 

17 Mayıs 1942 
Genç kız güldll: 1 Erte51 &rlln, Tlmoçln vcrd.lfl ııiJıll 
- Babam bana: <'Kimi aeveraen, se- tuttu. Otl'lden etYUlll.l alarak J(ıJf• 

nl ona vereceğim?., demlştJ. Ben bir bayın evine geldi. 

!iRiNCi KOŞU: fSül"k lcoıusuJ(Handikap) 

türlll kendime koca ~emiyordum. Artık evlt'nmeğe kara.r vermifJel'• 
Sen, tam aradığım, hotlandıfnn ve ·11. Bu &azü, Kurba.y, o mabah ea 1" 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli yanmkan lngiliz at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi: 200 

Birinciye 140 lira, ikinciye 40 lira, üçüncüye 20 liradır. Duhuliyesi 2 liradır. Mesafesi: 1800 metre. 

riradır. beni mesut edebileceğinden emin oldu. km aile dostlarına bildirdi: 
ğum bir erkeksin? - Nihayet, sevebllooeflm ~ 

- Ya 1'fongolyalı oıu,uma bir ~y buldum.. ııözleştlk,. baba.m reııot' 

AT 1 N ... 1 
deme:ı mı T kendlslylo evleneceğim, dedl. 

Atin Sahibi ;. ı Antrenörü 
- Bunu evvelce de eöylemlııtim: Tlmoçln alt katta bir odaya yfll' 

İsmi. Rengi j Babası 1 Anası 
Babam, Moğoiları çok sever. Bana bl. l~mi~tl. 

1 
2 
3 

Hüsnü Öı:en 
A. S. Klübü 
M. Atak 

Alceylôn 
Sekban 
Yavuz 

Üc; yaşındaki haliskan arap erkek 

50 lira, üçüncüye 20 liradır. Koıuyu 

1200 metre. 

Al at 
Al at 
Al ot 

-Olgo 
Hilôlüzıaman 

Frig 

Yerli 
fsther 
Yerli 

.---.--------.....;;._ __ ~ 
1 
4 
5 

H. Özen 
F. Atlı 
Mehmet 

63 
59 
56 

le vaktlle Mofol adı verml!:f. 

-O halde babanız Nanklndrn dö . 
nünce blçblr zorlukla karşııa,mayaca.. 
ğız deml'ktlr. 

- Şimdi benim de ana bir teklifim 

iKiNCi KOŞU: Wmit lco1UsuJ var, Temuçlıı: Mademki söz verdin.. 
bizim Adetlmlzco söz, l&n nlklllı aayı.. 

ve diıi taylara mahsustur. ikramiyesi: 190 liradır. Birinciye 120 lira, ikinciye I lır. Çünkü bizde ııözllnden dönen erke. 
kazancın tayı yetiıtirene 19 lira yeti ıtiridlik primi. Sıkletı 56 kilo. Mesafe ğe pek nadir tesadUf edilir ve o er • 

1 
keğe bir daha kı:ı \•ermezler. Do IÖ• 

r--9'!"'-----"T"------ı---------·---..,..---·--... --r-------- t:U yarın aile dO!ltlarunıza blldlrooe. 3 ı Bayram 56 tfm.. ve ııcnin yarmdan itibaren otel. 4 
5 
6 
1 
8 
9 

A. Ersan 
M. Bayram 
Z. Sertol 
Z. Sertol 
P. Halim 

Rind 
Can 
Mihrace 
Seyyare 
Vecize 
Süveyti 

Yağız er. 
Doru er. 
Kır er. 
Kır diıi 
Doru dişi 
Doru dişi 

Küheylôn 
Berk 
Kuruı 
Berk 

Meram 
Maiı::le 1 
Mehruke 1 
Seklavi 
Cin 

3 Mehmet 56 1 den rıkarak bizde yatıp kalkDUlllı rı. 
3 Zeki 56 ca edettğlm, 
3 Zeki 54 Tlmoçln bu tekUff derhal kabul 

Po • Ruj 
Süveyti 

3 H. Sait 54' etti. 
' Pk 3 54 - e AIA. Buna da &Ö:t veriyorum. K. Başkan Festo 

OÇONCO KOŞU: <Kızılırmalc lcoşusuJ 

Üç ve daha yukarı ya~ta ve 1942 senesi zarfında kazandığı ikramiyeler yekunu 600 lirayı geçmemiı olan 
haliskan ln!)iliz ot ve kısraklara mahs sustur. ikramiyesi 320 liradır. Birinciye245 lircıdan maada duhuliyeler mec

muu. ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 lira. Sıklet: üc; yaıındakiler 51 kilo, dört yaıındcıkiler 58 kilo, beı ve daha 

yukarı yaıtakiler 60 kilo taşıyacaklar dır. Mesafesi: 1600 metredir. 

10 
ı ı 

12 
13 
14 
15 
16 

H. Alakuı 
F. Atlı 

A. Aynagöz 
H. Sait 
C. Apayık 
S. Karaosman 
R. Koral 

Dandy 
Umacı 

Yetiş 

Humohatun 
Alişah 
Barbaros 
Rest 

Doru at 
Al at 
Ya9ız kıs. 
Doru dişi 
Kır er. 
Doru er 
Al disi 

Favara 
Bcır le Duc 
Corrif 
Alinari 
Alişah 
Wavetop 
Onnix il 

Castlemene 
Akın 

lithia 
Lady Tog 
Pommele 
Cheery 
M stvn uette 

DôRDONCO KOŞU: <Polatlı koft.•suJ 

9 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

Mecit 
F. Atlı 

60 
52 

A. Aynagöz 5(), 
H. Sait 50 
1. Atçı 45 
S. Karaosman1 45 
R. l<'oral 1 43, 

Oç yaıındaki yerli haliskan lngiliz erkek ve diJi taylara mahsustur. ikramiyesi 550 lircıdır. Birinciye 450 
liradan maada duhuliyeler mecmuu. ikinciye: 75 lira, üçüncıiye 25 liradır.Sıklet 58 ki!o, mesafe:i 2000 metre. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

S. Karaosma 
1. Aytaç 
A. Atman 
S. Temel 
S. Temel 
F. Allı 

F. Slmsaroğ1u 
F. Simsaroğlu 

Şans 
Heybeli 
Karabiber 
Alemdar 
Çobankıtı 

Gonga din 
Buket 
Demet 

DOfU er. 
Doru er. 
Yağız er. 
Al er 
A.1 dltl 
Doru diıi 
Doru diır 
Kır diıi 

Blanding 
Cloud Cap 
Stradford 
Onnix il 
Canonı
Walvis Bay 
Sea Serpenf 
Alisah 

Oonna Diana 
Moda 
The S. Heires 
Aigrette 
Vale of Clwy 
Applecıkln 

Chi,,es girf 
Yoconicı 

BEŞiNCi KOŞU: CGoyret lcoıusuJ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

S. Karaosman 
1. Aytaç 
A. Atman 
S. Temel 
S, Temel 
F. Attı 

Bayram 
Bayram 

O~rt ve daha yukarı yaıtaki haliskon Arap at ve kısraklara mahsustur. llcramiyesi 370 liradır. Birinciye 

300 lira, ikinciye 50 lira, üçüncüye 201iradır. Koşuyu kazanan atı yetiıtirene 37 lira yetiıtiricilik primi. Sıklet: dört 
yaşındakiler 58 kilo, beş ve daha yukarı ya~takıler 60 kilo taşıyacaklardır.Mesafesi: 1800 metre. 

25 
26 
27 
28 
29 

N. Sür.ıer 
N. Kurlay 
M. Mudi 
1. H. Tekc;e 
D. Günday 

Ceylôntek 
Bozkurt 
Bora 
Sava 
Tomurcuk 

DiKKAT: 

Al at 
Kır at 
Kır at 
Kır at 
Al at 

Ceylônı Yekta 
Nevvak 
Alceylôn 
Kuru$ 
Gandi 

Neriman 
Nure 
Bulut 
Fındık 

Suade 

7 
6 
6 
5 
6 

Mecit 
Şandor 
Yula 
A. Atman 
Bcıyram 

Çille babls 3 • 4 lacı koıaıar ızerladedlr 
Yırtık ve numaralar üzerinde tahrıfat yapılan 

biletler ödenmez 

60 
60 
60 
60 
60 

Yann öA'leden sonra oteldeki eeyamı 
buraya getlrecejlm. 

BEKTAY AMCA, JAPON 

CELLADINI ARARKEN 

Bektay o gt1n geç vakte kadıır çar. 
'ıda, pazarda ve Japon ma.ha.lleslnde 
dola':,lt?.. OllUn mak!ladı, Japonyadan 
ge-lml, olan Japoıı ()('UAdmm lzlol bul 
maktı. 

Bu, o kadar kolay bir iş miydi T 

Ge~ekten Şanghaya bir Japon 
cellAd gelmiş miydi? 

Yokaa bu bir vehimden, bir dedi 
k<.ı<luda.o mı ibaretti f 

'Iımoçln her ,eyi blllyordu ama, 
Bektay am<'anm bir şt>yden haberi 
yoktu. GaUIJa bu ha.beri Şanghaya 

yayarak Tım9Çinln bizzat kt!ndlsiydl. 

Selı:tay Ç&.l'§lda lılrçok kimselerle 
temu etti. 

- Japon oeUAdmı mutlaka buJ.ma,. 
lıyı%.. 

Diyor ve kendi arkad&ıJlannı da Ja 
pon uıliAdının izi 6%.erlnde yllrtimete 
.C\'kedlyordu, 

Bektay, acaba, Tlmoçlnln Korbay. 
la evleomeıılno itiraz edoock miydi T 

O, bu eYleume hAdiseel.nl naaıl w. 
lAkkl edecel..-tl T 

Bu da iizerlnde durulaeak bir me.. 
~leydi. Zira, Bektay, Korbayın ba 
baııınm samimi dostu olmakla beraa 
bcr, ıılyaııi fikir arkada"ıydı da. 

Tlmoçln bu noktayı hlç de dllşlln_ 
memı,u. 

Bekt.ay o gt'Ce hiçbir lz bulamadı 
::\laamMlh kendi adamların.n Japon 
~llAdının lı.lııl bulmaları için 'fddet
JI emirler verdi. Gece olunca (KIZll 
bar)a gitti. 

Bcktay o gece Tlyen..Fo fle malı,. 

rem olarak ko:ıu,mağa l•arar ver • 
mı,tı. Neler konuşacaktı! Neler ka. 
rarla.,.tınnak lııtlyordu T 

Bu dbetlerl sonra öfrenf'Oeğlz. 
Şimdi Temoçlnle Kurbaym blrleş 

Kö,klln tıııt katma ancak evi~ • 
dlktcn sonra çıkablleıcektt. 

Tlmoçln, Bektay amcanm ıanı 1"l 
tığı odaya karşı bir misafir ~ 
da yatıp kalkaeaktı. 

KCS,ktekl u,ak ve blz.me~er ~ 
çlnl çok sevml,lerdl, Ona bir MoP 
asdzadesl gözlyle bakıyor ve ~ 
baııla bl:ımd edJyorlardL 

Tlmoçin, Tlyen..Fonun ikbıcl ııl' 
phslyetl olan Çao..Tımg adı: uzetl' 
de dunnu,tu. Dalma bunu dtışnısO ' 
yordu. 

Tlmoçln o g1ln bir gazinoda oid' 
rurken, yanıba,mda matlada Od rtl' 
terinin çok bel C<'anh konu,mala~ 
plılt oldu. Bu konu,ınalar ta ,,eıdll' 
geçmı,u: 

"- .Japonyadan bir cellAt ~ 
Haberin var mı!" 

- Evet.. bWm çoenlı: eöylNIL <?' 
Wer maballoalnden &'~rken duyıı>ııf' 
Gfiya burada .Japonlara lhanet ~ 
bir kadın varmı, .. bu kad.mı bir Y 

caansu blmaye ve idare t'<llyo"' 
Bu ceDAı Udslol de öldüreoekoılt-

- Her halde barlarda çal.ıpıl rıJ 
kaselerden biri obıa gerek. 

- Bunu nud tahmin edenüıı f 
- Güç bl.r 1, mi bu? BlitUn ~ 

lar barlarda ı, göriirler. Ve ~ 
en kukuvvctll elleri kadm arUstJel' ' 
dlr. 

- O halde Tlyen_Fodan da f~ 
c:ıdileblllr. 

- Ben ıüpbe etmem. Qlinidl 'j1-
yen Fo Japonyaya aık sık ve ae~ 
ço gidip gelen bir kadırıdır, JapOP'~ 
ona ltlnıat etmeeeler, ınk ınk o,.!' 
gidip r;elebrur mı! ıı 

- Bence. Jap?n oellAdmm .~ 
kadm ba olmalıchr. CUnkft Th~ 
Mn gtlnlerde Ruslarla fazlaca ,,,,.. 
kalkıyormuş. 

- lyt ama, cellAdm aradıfı ~ 
nm ismi Tlyeıı.Fo değil, Caıı.:rnllf'' 
mut. 

- Bu bir rivayettir. Japon cıft~ 
dını gören, tanıyan yok ki .• be!JI ~ 
ponlar öldürOOf'kltırl lnsımm S.10I '' 

duğunu lf,a ooer mi sanryonnın f 

(Devamı~ 

BORSA 
lU.9-12 ~IDAl\IELESl ~ 

oLndra ı Sterlin :s.2z 
Nevyork 100 129 20 ~ 

Cenevre 100 Frank 30.S 
Madrit 100 Pezeta ıı.89 
Stokholm 100 İsveç kr. so.72 

Fehmi Simsaroğiu a:hırmda gö. 
rftnmektedir. Bu mesa!eYi lzmirde 
birinci olamk bitiren ve geçen 
hafta da Anka..."Urla ayni mesafe
de iicincl gelen Demet arkada.şı 
Buketin da ya.rdımile bu koşuyu 
b'..rlnci olarak bitireceğe benzer. 
En bUyUk rakip hiç şüphe yok iki 
Gongadindlr, 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 9 - 5 
melerl etrafında dola~cağız. ı 

- 942 vaziyeti 
ESllA..'1\1 VE TAHVİLAT ___ Ali 

Evvelkl~6' 
İkramiyeli %5, 938 22.68 ~J( 
1kr. Ergani %5, 933 23.- ~,.... 

% 7 1/2,933 T.borcu Tr.1 2·U>O -·,,,, 
% 7 1/2,938 T.borcu Tr. 2 2s.20-> 
% 7 1/2,933 T.borcu tr.3 28.80 .,,, 

B&5tsct KOŞU: 
Dört ve dah!ı. \i.ı.karı yaştaki 

Are.b a.t ve Jaarakianna mahsus 
mcMfcsi 1800 metre olan bu .kO-: 
şuya :a.rab atla.'"I?Un en lruwetlıle• 
Ti olan C-:yliıntek Bozkurt BoTa 
Sava.. Tomurcuk ~ektedir. Hep 
81 60 lkilo ile ilcocmı ou atlar acaba 
ne ne.tice al:ı.bllirler: 

Oltuyucula.nnuzın hatırlarında • 
dır ki, iki hafta e~l 1600 met
rede - Ceylantek müstesna. -
Jiğu dört at kO§ttıuşlar ve To. 
murcu'k Savayı bir boyun farkla 
mağlClb e~ti - ki yaptrklan 
derooe 1.50 dir. Bu der~e şimdı. 
ye kadar bu ırnesafe üzerinde b!
rim ikO§u ~Uer=.anizde ara.b at·a· 
rmm ya.pttğt en hi derecelerden 
biridir - lkO§Uııun bu hafta. da 
bu Al at arasında biteceği tahmin 
edilebilir. Faıka:t :flcisinin çctesmc. 
&inden istifade <!den Bora da ,. biT 
sürpriz yapabilir. 

G-azetemi.z Y~ı.sıtacıile Ankara 
ko1111larr mU te~k ibahisle~·.ne İF
lİrak eden okuyucularımız!i ha!~ 
nm ~oışuia.n h&k!Jıı:mda bintz ma lü· 
mat ~en faydalı ıbuıldulı:, Mü§
terek hıh~ sipsriş kupoolarmın 
blıWilne oo sabah &a.t 9 dan iti• 
..... S 1 • i<lmehe eeinde 
~- Bu kupon)ann tvb -
diline YM'ftl -.t 15 e kadar ete. 
vam~. 

AKTiF 
&ua: 

Attın: 8aft ktıorram 
B&ııJıcnot 

Ufaklık 

'7!.606.218 

• • 
• 

OalıDdekl llcıhalJIJ1sa 

1'6rk L!rası • • 
Oart.;~kl &Iuhabirlers 

Altm· &ıtJ Klll'.lgl'arxı 21U4t.5Sl 
Altına tahvili kabil eerbest DöY. 
Diğer dövizler n BorÇlu ldllrlnl 
bakiyeler:! • • 

ll&doe raııvUJeıt. 
Deruhte edilen eYn.1a ııakd!ye 

ka1'flllğı • ' 
Kanunun 8-8 tncı maddelerıoe 

te..-tlk&ıı Rulne tarafuıdaı. ••k' 
tedlyat •• 

SeDecla' Otlzdam: 
1'1car1 aeneuer • • 

l!:tıham ft Ta!n1U.t Ohclanı: 

' ıı , 

t 
p 

Deruhte edilen evraıa nail. 
diyenin karşılığı esham •• 
tabvfllt (iUhıu1 kıymetle) 
SerbMt ubam ve t.abt'fllt 

A•amlar: 
Altnı ve döm 0%er'.ne a•aı» 
1'1llı vllA.t ıız.ertn e ava.na 

• • . , 
Haalıaeye kısa vadeli .nana , • 
Rulneye 3800 No. ıu kanwıa ıo-
ıu;ııan altın karptıkll avaıı.e 

tllll9edarlar 
Mrıflteltf 

• • 
• • 
• • 

10%.126."6,84 
10.'711.861,-

261.056,158 

208.119,09 

-,-
66.087.598,24 

1158. 7 48~68,-

2U44.628,-

SS6.07S.9~2,06 

ıa. l!l%.!6 ı.9:; 

10.'1%7,628,06 

S.121,22 

'7.230.896, 15 

-.-
202.000.000,....... 

118.119.SM,37 

%08.119,09 

98,6S7.1$72,l2 

1S6.203.9~,-

PAS1F. 
Serm&yeı 

lhtl,at ÜCMh 
Adi Ye tevk&l&de 
Hll.IWd 

l'edavtl!dckl Banknotlar: 

• • 
ı •• 

Deruhte edilen evrala naJtc1lye • ı 
K&nucun 6-8 lnd maddelerine 
levflkan Haziııı tara.tından vaki 
tc<11yat • 11 
Deruhte edilen enakı ııakc21ye 

bakiyem • , 
Kal'fllığı tamamen altnı ota.rak 
UA.Yeten tedavWe •auıdilen • • 
f'..eeskont mukabili DA.ve~n tecıa. 
vUle vazedllen 

• • 
Hazineye yapııar, altm u11ııı.1r1ı 

avan.a mukabili 3902 No. b kanun 
mucibine UAveten tedavvıe •a. 

9.412.185,7~ 
6.000.000,-

158.U8.563-

2%.5",628,-

186.203.985,-

40.000.000,-

288.:ıoo.ooo,-

SS8.07S.D22,06 zedllen 
• • 1%4.000.000,-

155.619.889,99 

!09.%M.017,S7 
4.!500.000,-

12.&M.'798,3'7 

966.ZM.90S.67 

HE\/DUATz 
rtlrk Lirası / 

• • 100,450.280,llG 
Altın: San Kilogram _ 877.f2! ı.!84.tM,oı; 
~llO No. lu Ka.nnııa 1'3re tuwueye -----
açalaa •vao.e mokabW levdJ olo.. 
nan altmıarı 1 
Satı KU~m 

O(lvtz Taahhlldatı: 
Altına t&bvıU kabil dövizler 
Diğer dövı.zıer ve atacokıa 
nnı baklyeıert 

MuhtelU 

33.~1.930 '78,1%4.167,9 ' 

• • -,-
• • 2.5.%80,584,92 

'l'elrtm 

....... hko11to baddt % • AJtm 8-tne ....... ~ • 

Lira 
J 5.000.000,-

1:1.41.2.185, 78 

588. '708.985,-

101.63UU,64 

78.l:U.167,90 

%5.280.ISSl,9~ 

142.0.50.683,48 

966.2M.908,67 

SivaP.li:rzunım ı 19,85 ,,,, 
Sivas.Erzurum 2.7 19.SO .-,,,, 
% :S, 938 Haz.tah. 27.60 - ,,, 
%7, l!Hl D.Y. l 20.05 2')',,,, 
% 7, 1941 D. yolu 2 19.58 ,,..... ,,,, 
Anadolu D.Y. Tah 3 51.60,,..... / 
Anadolu D, yolu C.060 S0.25 .,,.,,,, 
Anadolu D. yolu 12 ır>t.25 - / 
Anadolu D. Y. MUm, 49.50 __,'/ 
Merkez bankası 180.--/ 
İ§ bankası nama H ..... ,,..... / 
İ§ bankl\81 hamiline 15.- "'/ 
lş bankası MUcssla 160.--;:,c 
İzmir Esnaf.Ahali B. 6.- / 
İmnr Bankası hlaae 22.-,,..... 
Aslan çimento ]4,l!S 
Aslan çimento mUeasls ts.30 ./ 
Şark değirmenleri :ı.so.-.,.... 
İttihat dcğfrmcıı. 28.50 - / 
T. kömür mnden. ıs.-,,.....,,,,, 
% 6 T. bonolan 9f.- - ./ 
Tllrk U. Tiyatro 69.50·,,......,,, 
bt. Umum Sigorta 29 ..... .--• .,,, 
Şlrketlhayriye 25.- .--• .,.... 
Şlrketlhayrıye temettll 30.- ,,., • .,,, 
Rıhtım tahvlll - lf,30 .,.,. .,,, 
tat. Su tahvili s.26 "",,,, 
tat. Su hisse. 5.-~ 

Re§8diye 
Klllçe altın gramı 4.72 

.. 


