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BDtOn ihracat 
lisansa tibi tutuldu 

üç Vekalet 
taıimafname 

Dün geceki radyo gazetesinin 
bildirdiğine göre Resmi gazete
de çıkan bir \'ekiller Heyeti ka
rarile blitün ihracat önceden mü 
~ade (Jl5amı) usulüne tabi tu
lubnuştur. lhratt:uı ewel mfu.a
ade almma11r lazım gelen madde
ler pnlardır: 

tarafından 
hazır Landı 
J.i ... aru;lar, 'ric:ıret \' ckıileti t:.. 

rafından verilceektir. Bu lisanı.ııı 
na'>ıl 'erilc('('ğine dair İktısa t, 
Ticaret ' 'e Ziraat Vt'kiıletleri ta 
rafmdao ınil!71.ereken taUmatıı:ı 

mc lıazırlnnma~.t.adır. 

1 - Mi11i mahsul ve mamulleT, 
2 - Türkiyeye idhal edilen 

yab3ncı mahsul ve ma. 
mulJer, 

Bazı maddelerin ihracı, önce
den müsaade mmlünden muaf tu. 
tulmu~tur. Bn maddeler, muval<· 
katen mMn'eketimJ:t~ i<lhaJ edi
lip tekrar ihraç olunat'Ak mallar, 
kara w• deni7 kuvvetlerine Hri
lccek kuınanyabr, yoku \'e 5eY
yahlara alt bazı csyadır. 

Şark ct-pheslne gidecek yenJ Sovyet kuvvetlerine Staiinln emri okwıl!Yor. 

• 

S - Harlçtca gümrük kontro
lü bulunan yerlere çıka

nlm15 eşya . 

:Ret akşam: .... ,_,, ,-,, ... ......,.. 
Propagandalar 
Arasında 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
B 1R Ahnan gazetesi Çörtilin 

harb ba.,lanğıcındanberl söy
lediği yıüa.nlan \'O tngiltcrenln 
birbiri ardmca uğradığı mağliibi
l'et , .e feliket~ birer birer say 
lbı§. Banu ı>liphetdz ki 1ngilt.ere 
•leybln«le bir 1tJdr basıl etmek için 
hpryor. • _ 

Fakat dolaymile lnglltercyı goz. 
~" fevkallde büyütmek hat.ası. 
.._ dlişmUt olduğu aşikardır. Çün • 
kU insan bu söilerl otruyunca §U• 
il-. 44'ett.•ek ....uetbai dQGTor: 
lngtltere De sene7e J'Ülll bl.r za. 
tnandaııbeJ'I mattuıl mağlubiyet 

l'e fellkete uJramrJjSa nasıl oluyor 
da hali. ayakta kalıyor. Nitin bu 
~lôb ve zayıf memlekete blr 
bticam yapılıp da harbe nihayet 
"erilmlyor; Alman g&zef.eleri ve 
:rı.d;yola.n değil mi idi ki bundan 
iki sene evvel ağust.osta Londra 
da. galib ıfatiyle kollanru sallı-
1aJ'ak gezccclderinl ilin et.misler. 
dl. Bizim blk)iğinılzC göre fogilte
te Uk dtddkadan itibaren kuvvet -
'1% ve hazıi'W<sız bulunduğunu iU
~ etmiştir. Acı 1110.vaffakıyetsh.. 
liktere uğradıkça bundan daha a.
ğn.ıarma manız kııJACaklarıru söy. 
leıne1cten ~kirunemJşlerdir. Onun 
~D İngiltere)i bu şekilde tasa.v. 
\'lir etmek hiç de Alınanların le
hhıcıe bir mana ifade etmez :ıan
~eriz. 

••• 
Bulgar radyosu .ı\tlna ,·e civa.. 

bııdan 80 bin l~inln AlmaDyaya 
li:Üıı<Ierilmi5 olduğunu haber ,·eri
Yor. Bil' kere bu rakamda birkaÇ 
1ı:fn. yanlışı bulundui;;'1l muhak• 
"-k. Fakat maksa.t Almaoya Jehiıı
(ie iyi bir intiba doğurmak ise bUi
l<is ak8i bir netlceyc vanhyor. Çün 
'-ii AYrupa.uın muhtelif memleket 
1ertnden ameleler toplamıya moobtll' 
oıll\ak gayet dar bir duruma dü .. 
Dlllmüş olduğunu inkar kabul et -
llt~ surette meydana J.:oymaz mı! 

*** 
İt&lyan radyosu Amerikan rad· 

Yosımu t.ekzlp etmek 1 tiyor: A 
~erjkaıı radyo o 1ta1yada AL
lltanlarla İtalynnlar arasında ç1. 
ktıı kavgalardan dolayı 1talyaya 
t\lnıan polis kuwetlerl göndemıef e lüzum hissedildiğini söylemiş. 
fte İtalyan radyosu buna kmyor. 

Almanlar 

Kerç 
E.lmek boğazını 

Her gün 225 gram kontrol 
ekmek verilmesi altına aldı 

--0--

inceleniyor .Harkofta 
Ankaradaki hU8wd muhabirlmlzln 

bildirdiğine göre, haftada bir gün 
ekmek yerine halkj. patates verilece. 
ğl bakkmda dolaşan pylalar uiliıız. 
dır, 

Yeni rı.ahsule kadar her g11n mun. 
tazama.n 225 gram ekmek tevzii için 
tetkikler yapılmaktadır. Verilecek 
karara göre fırınlar, 450 gramlık ek. 
mek çıkaracaktır . 

Ekvator' da 
Yer ıar11Dtl11 
devam ediyor 

Bueno. Ayrtıa, l'7 (A.A.) - Kito. 
dan öfrenlldlğlne göre, iki gtındür 
Ekuator topraklarında ağır hasar 

yapan yer depremi elAn devam et • 
mektedlr. DUn gece yarısına kadar 
tam .. ıra.nımtı kaydedilml§Ur, 

Pasifikte 
Mlttellkler 154 
ıemı kaybett ıer 
Londra, l'7 (A.A,) - Harp ba.§11.. 

yalıdanberi PasWk Okyanusunda mUt 
tefikler lM Ucaret gemisl kaybet • 
ml§lerdir. 

Bu zayiat ta:zıasııe telA.tl edn ..... ı. 
tir. ..._. 

şiddetli 
çarpışmalar 

oluyor 
----0--

Blr Alman kravazn. 
rl ile 2 muhrip 

••tınJdı 
BerllD, 17CA.A.) - D. N. B. 

nin bildirdiğine göre, Alınanlar 
Keı.rç boğazını kontrolleri altına. al. 
mışla.rdır. Rusl!l.rm Ha°i1[ofta yap 
mış oldukkın şaşırtma barc>kti a. 
khil kalmıştn-. Abıwı mulmbil hU 
C'Umları gelişmektedir. 

Bu aababki Sovyet tebHğl: 
Moskova, 17 (A..ı\.) - Tebliğ: 

16 mayısta, kuvvetlerimiz Kerç 
uehri bölgeeiınde )aatla. ça.rpışmıt
l~l'd:rr. 

Harkof istikamet.inde, taa.rrm:i 
hn'reketlerde bulun.an kuvvetleri • 
nriz muva.ffııkıyetlc ilerlemelerine 
dvam ederek ga.n1met ve C6h- al
mışlardır. Muharebe alıınmda düş
man bir günlük çarpışmada, kul· 
la.nılmaz bir hale getir.ilmiş olan 70 
tank bırakmıştır. 

Cephenin diğer kcsimlerlnde 
kayda değer bir şey olmamıştır. 

(Devamı S öncüde) 

. H~vagazı şirketleri 
ışçılerinin zam isteği 
Vi/Ô.1Jel hakem helJeli işçi:e-

r in lehinde kaı ar verdi 
Havagazi şirketlerinde c;alı§an it • 

çiler, hayatın pııhnlıl&Jt?ası karvıauı_ 
da ücretlerine zam yapılmaaını late • 
mlşlerdl. Havagazi oirketleri bu late_ 
gı yerine getırıneYince l§c;iler aıl.ka • 
dar makamlara ve vUAyete müracaat 

t~•·l dl vUAyet makamı taratın • 
e ~er . kan bl 

Ba'blllJ lbtllall ___ ..,. ____ _ 
Bugün Menemende inkı:ap 

! 'şehidinin hatırası anılacak 

Kablllyın orta mektep tale)esı olan · 
otla edat ne diyor? 

BugUn, aziz inkıll.p ,ehldl KubUA
ym ı.ruursuz bir irtica harekeUne kur 
ban gittiği yerde, Menemenin Ayyıl. 
dIZ tepesinde, her sene yapılan hazin 
fhtitallerin bir tanem daba. yapılına.k_ 
tadır. 

Hortla.mağa k&lkl§an, alçakça bl.r 
ırtlcaill k&rvuıma tek ba§ma çıkan 
aziz inkıllp oehldlnl yalnız Menemen 
değil, blltün TUrkiyenln hUrmetJe an. 
dığma hiç şüphe yoktur. Öğ'retmen 

ve yedek subay KubllAy, 12 ec.ne eT 
Tel, ... ruhlan karannJ§, kUlWı blr 

mürteci grupunun eltne geçirdi#l ye. 
on bayrakla aokaklarda dol&§tığmı 

haber a.ımca, karargthmdan 26 u. 
ker alarak kO§mU§, fa.kat üzerine sı. 
kılan blr lrur§Un1a yaralanarak yer_ 
lere .serilmltşlr. Katil yobazlar bunun 
la da lktlfa etmıyerek bu kahraman 
yedek subayın, vatanı uğruna ölen 
öğretmenin ba§ını vUcudUDdan ko • 
pal'DU§lardir. 

Burada, Ebedi Şet Atatürkün, 27 
birincikbun 1930 da MarC§al Fevsl 
Çakmağa gö.uderdlkleri mektuptan fU 
cllmle~1, okuyuculanmıza swı1110 • 

~~!!!!9----------•-!!lıııı...~ ,, ruz: · "BUytlk ordunun kahraman genç 

Amerl•kada zabiti Ve Cümhur1yeUn mefkQroci 
muaıllm heyetinin kıymetli uzvu 

-<>-

60 günde 
denize vapuı 
indirilecek 

---<>---
Senebaımdanberi 10 

mayısa kadar 

ızo gemi denize 
indirildi 

I.ondra, 17 <A.A.) - Amerika 
diinya tarihinde gôrlllmemiş ga.: 
buklukla vapur yapryor. Va.şing
tond.a resmi nıaka.mla.rdan veli.len 
haberlere göre, geçen harpte her 
vapur ıo ayda ya.ptlırkcn §imd! 
lO!l gün kan gelmektedir. Be.z: 
vapurlar 75 gijnde yapılmt§t.Ir. 
Pek yakında bu müddet 60 gUne 
inecektir. İhtimal yeni rekorlar 
yapılacaktır. Bu sene iptidasuı.
cian lO mayısa kadar 120 gemi ge. 
mi denize indirilmiştir. Bu, bütün 
geçen sene i<.:lnde yaprlan vapur • 
lardan faz1.a.dır. Yazm ortaların
da her gün 2 gemi denize indil"~· 
Leeektir. 
İngilte~e inşaat ayndır. Bu

radald .inşaat ve tamir Jışi tlmidin 
fevkinde ~i gidiyor. Kanada .... -a. 
pur inşası da a.."lıyor. 1 O bin ton
luk bir g"{}mjnin teknesi 80 gUn i-
çinde ikmal edilmiştri . · 

Kubllt!y bey tcm1z kanı lle Cllmhu • 
ri •etl:ı heyatmı tazelemt,, ve kun-e•. 
lendirro~ c~a,.:-Jttrr." 

Bugün. tnıuıa.p §ehidi Kublllym 
memleket• ~mıınet bırakUğı ökaUz 
oğlu Vedat Aktuğ, yet.i§mi§, ortamek 
tep talebesi olmuştur 15 ya§mda ol,. 
duğ'una göre ba baamı hiç truıımıyor 
demektir. Bandrrma. ortamektebinde 
talebedir. Vedat, bir gazeteciye kısa
ca §Unları söylemltşir: 

- Babamı hatırlamıyorum. ÖnQ • 
müııdeU ııene a.skert okula gireceğim. 
tcap ederse yurdum l.çin canımı vt". 
receğlm. Her zaman babama yaptık. 
larmı hatırL-yorum. Bu yaz Meneme
ne gidip babamm &nilmt göreceğtm. 

Birman9aaa 
lngfliz ve .Japon 

kuvvetleri arasınri'.a 

24 saattenberi 
temas kesildi 

Yeni Delhl. 17 (A.A.) - Japon ve 
İngiliz kuvvetleri arasında 2-4 saatten 
beri temas olmamıştır, Japonların 

tehlikeU bir vaziyetten kurtulan tn • 
gillzJ.erin arkasını kC5mek hareketi 
hiç bir netice vermem!§Ur. 

lngiliz uçaklan yeniden Akyab u. 
manma taarruz etml§lcrdlr. 

Amerikan uçakları da §imall Bir • 
manyada h&va alanların& hava akm 
lan yapmışlardır. 

Fransa 
Müstemleke

ler ini 
Amerikal}a 

• 
vermıgor 

Laval dedi ki: 
Gemilerimiz lalç lllr 

zaman yabancı 
bir dev.et ellne 
geçmlyecalltlr 

--<>-
Viti Amerikaya verdiii 

notada ne diyor? 

Londıa, 11 (A..ı\.) - Vişi ha. 
kCımeti, Amerikamn, Amerika b
t&!mdaki Fransız müstemlekeleri 
hakkında isteğini k:nbul edemi.ye. 
ceğini W- noLa J.1e bildinniştk .A.
merika. buna cevap wnniyooek • 
tir. 

vı,1, 17 (A.A.) - Vi,t hüku
meti AmCI'Jıicıya şu notayı ver
miştir: Amerika hükfunetile 1940 
birinc.-ikşrininde, Amerika henüz 
harpde değilken Amen"kadaki 
Fransız müstemlekeleri hakkında 

lıir an!aşm:ı. yapılmıştır. Amen1ca. 
run ı,rimdi'ki istekl<µi pu anl!lşmaY? 
t~ değiştirzne.3acdir ve 
Fransrz hlkimiyetine bir datbedir. 
Frar..sa taahhUtierinc riayet et
miştir. Aır..eriltan • Fransız n:ıtı
nascbetler.hıin bomlııneJıımr iste. 

(Denmı S üncüde) 

Malta ya 
Dbde ltlr ilaç 

ÜID Jlpıldı 
Malta, 11 (A.A.) - Adanm hava 

alanl&rma Ica.roı birkaç han alanı 
yapllDU§ta. Ha.sar pek as olmu,tur. 
3 dtiim&n uçağı tahrip edllm1f ve 6 
~çak da hasara uğratılmııtır. Bu u. 
çaklard&n blrtn1n çok ağır haa&ra ut 
radığt ve muhtemel olarak l.LIStlne M 
nemlyeceğl tahmin edllmektedl..r. 

Bir sene evvel Maltaya geetn bir 
hAva te§kl.U 100 UncU uçağını du,tır. 
müştUr. 

An karada 
Kira ihtikarı 

yapan ar 
cezalandırıldı 

--<>---
Peynir saklıyan bir tüçear 
da 3,5 aya mahkWn oldu 

Anka:radan biıdirBdiğine göre, 
.A.n.kam. Milli Koınmmıa mahkeme. 
&i, apartmıa.n d:ı.irleer~ni yüksek 
fiyatla ~ \'e'J'e«l ibazI mal aa
hiplerlni pare. cemeına mahkQm 
etmiştir. 

Alber isıniııe fazla dnnek b.rt: 
veren kart teni ~muro Fahrı 
iki o.y ha.pse ve 65 lira pe.ra. ceza
sına mahkfUn okxıuştur. 

Yüz:leroo teneke peyniıri fa&la 
fiata sats.n Koo)1Lh Hil8eımetıt.inin 
3 ay 15 gUn hapsine ve 17 lira 
pern cemaı ödıccMıeine laıftr V'eri.J. 
mi3ilr. 
Müddehımumt her Ski cem,ı da 

hafif görarek karon temyfs et. 
tniştir. 

V~ıi bir hafta eV\>el )'Cnlden ba.. 
- Alman polisleri 1talyaya geJ
~l§tJr amma bunun sebebi Ame 
~kan radyosunun dediği gibi de
&ildir. Pek yakında dü~ecek 1ngi. 
llı müstemlckeJerindel:I ''azifele
tbıe gitmek içindir, diyor. 

dan 1§ verenle işçl arasında. çı r 
ihtilD..f mahiyetinde teIAkkl olunan bu 

~ılanır. Ha.1bukl t.allslı ttalyan ta~; 
yarelerl acı blr hezimetin teyı 
\'e itirafrnclan ba~ka hiçbir ınl~l 
ifade etmiycn bir maceradan ao
nüyorlardı. ıtalya.n imparatorlu
ğunun yertnde artık yeller ~lyor. 
Daha. doğru'>u lmparat-Or Halle se: 

Ucret meselesini l§ kanunu hUküın • 
!erine göre mUtalAa · etmı~ ve bU ih • 
tilD..f iki tarat araşmda halloıunaına.. 
dığma gl>re,' bö!ge lktısat mUdui!U • 
tünUn hakem olmaaı k&bul ed.llml§. 
tir. Bölge lktısat mUdUrlUğUnUn ha
kenıııtt ile de yine bir anl&§IDa zeınl.. 
n1 buluııanıaınl§ nihayet 1§ kanunu • 
ııun VliAyetıer için en bUyUk merci 
tanıdığı valinin rlyaretl altındaki ha. 
keın konııtesı 1.§c el koymu•tur 

Hak v • 

Bükreı sefirimiz gidiyor 
Btlkreş bUyUk c:lçiıit.lz Hamdullah 

Suphl Tanrı8verin önUmUZdeki salı 

gllııU vazifesi ba§ma hareket edeceği 
haber alınmıştır. 

em komitesi dUn yaptığı 80D 

lçtlmada esaa itibarile ıtıc;ııerı haklı Haber Gazeteıi 
görmekle beraber uınumt olarak üc. Müdürlüğünden: 
retlere zam. )'apılınası hıı.klund&kl 

Yeni yıl bDtçemiz 
395 milyonu buluyor 

Görülüyor ki İtalyan rady~ 
gli1iineeek lif söylenıct• hususun. 
dakJ rekorunu daima muhaf&7a 
ecllyor. 

*** 
ltalyanm lmpanı.t-Orluk günil 

llttiııasebetlyle Afrikadakl eski 
lırıııarat.orluk topraklan U~rlne 
beyann&mE-Jer atmal,ra ~den İtal
hn tayy:ıreleri Romsya dönmüş
lu, tayyare meydanında bir han 
Ceıe.raJi tamfmdan karşılanmış· 
ı..r. Blz"1ı bi1dlğfmiz bir zafC'rMn 
€lôneo askcrj ku\'\'etler böyle kar 

Jasi1e hu.retleri keyifli keylfiı 
çubuğunu içiyor , .e Habeşıstanda 
kalmııJ olabilecek İt.alyan fş~al b 
lerJnin kökünü kazıyor. İtalyan 
t.ayyateleri isi! uzaktan iç çekme~ 
kabiUndcn gicllıı bu kaybettikten 
ofok,arda çekine ~ekine bir ta· 
vafta buluııuyorlı\T. Sonra da bir 
ı.aKerden dönmüş gibi ka~ılanı-
~rla~ • 

prenııip Uzerinde lktıaat VekAletlnin u. ııeıicıtnden 180 nomaralı .ı. 
mütalAaamı aormağa. karar vennl§ pariş kuponunu alan okuyucuya: 
Ur. Bu husustaki cevap alınır aluı : Yuk&rida numarası yazılı • 
ınaz karar venıecekur. pa.riş kuponunun dip koça.ıuna 

25 Mayısta bütçenin Meclisin Umumi Heyetinde 
müzakeresine başlanması muhtemel 

~ kanunu, vllAyct hakeın komite izdiham dolay18i:le hangi atlar BüyUk Millet Meclisi bUtçe encu. 
sinin kararı da ikl taratça kabul ol~ için çj:f'te bahse iştira.le. ettiğiniz meninde yeni mall aene bUtçeııinln 
uıaz.sa bu hususta en Yükaek merci yaztla.ma.dığı ~ siparişiniz yeri. mtizakereleri heıneıı blt.ınlf gibidir. 
olarak İktisat Vekilinin rlyaaeu &L. ne getiri.lememiştir. umum! bütçenin masraf n varidat 
tında toplanacak yUkack hakem he _ Bu kupon muluı.bilinde tediye ktsunlan gözden geçlrllml§ttr. Yal • 
yet!nı tanımaktadır. 1''akıı.t Dlmdiye ettiğiniz sft>aıi§ ilcretinl k!arelıa- nıs, baZ1 mWhak bütçelerin tetklkl 
kadar bU heyete kadar akseden bir nemUxien almanızı rica ederiz. 'ı henüz tamamlanmamııtır. Mayısın 
lıhtillt olmaml§tır. 1._ ____ ıııııııiıiHiıiiaıiılbeııiiırİİİılııİİİMııiiıtlıiiıc1iiııtliiılr,.lbiıi. iti.._.. 215 incl pazarte.ı. gUnQ bütçenin meç. 

llBin umum1 heyetinde m~ 
ba§lanac&ğt 85ylenmektedir. T&hmiD 
edildiğine g6re, 1942 mall .eeM8i bat. 
çeııinlD murat yekQnu S95 ml1yoDaa 

bulmaktadır. Bund&D arn caı1u ~ 
Jrallde ınmı mtldafaa bti~ 1ııaıdl9n 
dan lUbaren aylık <».arak tanzim otu. 
nacaktır. 
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Gucteye gönderilen 
Evrnk geri verllmm 

2 

Vişi müzakereleri 
(Baştarafı 1 incide) 

mez. Fakat Fransanm iç poliU • 
!casm:ı mlida.hıı.leyi protesto eder. 
Amerika bu lıareketile Fransız 
milletine karşı bUylik psiko1ojik 
bir hata yapıyor. Fmll.SlZ tüccar 
vapurlarmnı t<.ıs!imi ha.1donda b
tck FranS3Jlll\ J.ıapbğı mütareke 
§a.rtlanna mug:ı.yirdlr. Harp ge. 
milc.rinin silfi.hlarmm a.lmması ;için 
de bir sebep yoktur. Fmnsa, A
merikn münasebetlerini bo~ 

1 bir hn.re'!rette buhmnuyacakt.rr. 
Martin.i'L valisi Aınira 1 Robcrt 

vasıtıısilc, ve hAicl:miyetini bozma
mak §arb1~, yapı:l:ı.cıı.k teklifleri 
tetk?1t eıtmeğe lıazn-dır. Am.eıi,k:aıo 
nm, Fra.nsa.nm folfı:ket içinde oldu. A.113 olu Ajansmm verdiği haberlere 

re dUnyu vaziyetine bir bakı§ 

Çlrçllln utku 
<;;drçU, dUn lngiltc.rcnin olmıı.l doğu 

1 hirleriDden iblrf.nde 'bir nutuk .ııöylı_ 

hrck deml§tir 'ki: 
"Muharebenin öyle bir devrcslne 

geldik ki ı:lrveyc eri§tlğimlzt söyle. 
llı"k henüz mevsimsiz otur. Fakat 
D llldi zirveyi görüyoruz. Blrle!jlk 
lrıuı Ucr buraya crl!jcc""ltler ve yalnız 
el nyayı ild defa bara.biye uğratııuyıı. 
11 hep olan fenalık kuvvetlerini ezmek 
"e inkıyat ttirmekle kalmıyacaklar, 
fakat mUcadelenln slııleri Uzc.rinden 
ı; rptşm.anm kargatuılıklan arasmdıın 
daha yeni ve daha. btlyUk bir manza,. 
ta goreeeklerdır. Şimdl cesur tns:ınta.. 
rııı sll!hlı ad:ı.mlara. kal'§I ıı:nUcadele. 
ısı baıııs mevzuu d ğlldlr. Fa.kat nzim 
le YUrUtlllen ve aynı zıı.:nnnda allnll.. 
1<ııını~ olan bir mllletln mUcadelesl işi 
"arcıır." 

\LlUA?."LARt ırnr.çE oı:ıını 

Alınan ~lrumnndanlığmm dUnkü 
:b tinde blldirlld ğlne göre, A.lmaI1 
.ıvvetıcri Kcro §Chrine ~lerdlr. 

Ş h r ve Uman Almıı.nlarm elindedir. 
.A.:ırnı isimdeki yarımadanın ıncrkezl 
()tan Kerç lM bin nUfualu bir aehlr • 
dir. Kerç civannda zengin demir mıı
C nıerı ve ağır sanayi tcstslcrt V\U'. 
üır. Senelik maden cevheri istihSall 
b r nııJyon ton kadardır. 

liarkotta SovYet taıırnızlan devam 
~111:.ror. Bu taarruzlar çetin mul'are • 
belt!rcıe.n sonra pllskU.'"-tillmUştUr. 180 
So\'yet tankı tnhr · lir. A1 • 
ıııan kıtaıarı 26 mcı.n no ıs maym 
arasmd:ı. Murmnruık cephesinde sayı. 
Ca üstün kuvveUer tarıı.fmda.n yapı.. 
lıı.ı:ı. birçok tnnrruzlsn pU&kUrt.mll§ler 
"o bu surcUe yupüa.n ku s.tmn. nuı • 
!ıevz.aıarmı akamete uğratmışlardır. 
~ nıubarebede Sovyctıcr 8000 den 
latıa mu vermt,ş. birçok esir vo mal. 
~ille ibırakmt§tir. 

I>ıg-cr tanı.ftan :Moskovad.:ın gelen 
4ber~re g6rc, Harkof cephe31nde 
·~ k?talan mütc:ı.ddlt köytl vc ehem 
~:Vetu aakcıt noktaları cle geçlrmlı'. 
h rdtr. Bir Sovyet lbirllği lblrçok e. 

llı:ntyotll noktıılnrdan Almanları 
111ını$1ardır. 150 Alma.n ölınll§ Te dl. 
Ctlcfi knçm~rdır. Almanl&rdnn 

8 top a.lınmiştir. Harkof cephcslndo 
~lı:xı unsurle.rda.n biri 4o Rusların 
1.va ilatU:ıJ.UğUdür. Almruılar tnro.tm 

ıı sa~a. sürUlen uçakln.rm sayısı 
r 
" olursa olsun btmlar teşebbUsU 
Usların allndcn aıamamaktndırtar. 

11.ıııııar aynı: zamanda tank UstUnlllğtl 
lıe de nnlllttirlcr. Ruslar fjiındl Uç 
llleu bir Amerikıın tnnlu kUUamnnk 

'>e ellerlndold 1nrrlltz tmıkııırile ha. 
•' 1-.aııı. ve za'hlı kuvVetıer nrasmda 

lll bir birliği ynpmakta.drrla.r .. • 

GENF.JtAL JlRO 
be Vi§ı General .Tlronun izini kaY. 

ltnl§tır. Generalin bUyilk ldr §Öhl'et 

~dığt §1.mall Afrllmya. geçtiği mı. 
1 t:vor. So.ıı gllnlcrde general D6 Go. 
~tuıak lç1n CcbeıUttarıka giden 
~I llaız sub:ı.y grupu içinde generol 

"°nun bulunmadığı mulı.akkaktir. 

f\AtE'R.tı{A]}A 1ılOTÖRStl'Z UÇAK 

l!frle§ik Amcrilın harbiye .nazırlığı, 
tılunun, motarsUz pltuıar uçağinda. 
lıatnıı.k üzere sUraUe bUyUk sayıd:ı 

'!' llot yeti§tlrcceğlnl blldırmckt>..."'dir. 

ğunu, iki memleketi a.sırlardanbe· 
ri lxlğlıyn.n bağlan koparmakla a
ğır mes'uliyet alacağını takdir e
deceğini umar." 

LAV AIJN SÖZl .. ERl 
\'l~I, 17 (A.A.) - Başvekil I.A

vnl Amerlk&Iun F.ra.nsaya tevdi et. 
miş olduğu nota ile FranSaJlU1 CC· 

'"tlbmr olrnduktruı sonra şu bcya. 
natta bulunmuştur: 
"- Fransa Anta adaaln Uı:e

rincleki hilldmJvet hakkından hl~ 
bir :zaman ve İııçbir suretle fera. 
gnt etnılyecektir. 

A ntil ada.la.rmda. buJanan Fnw. 
SJZ hnrp ve ticaret gemllerl lıi!;blr 
\ııklt bir yabancı devletin eline 

gc~mlyccektir. 
Antil ada.tan valisi Amlral Ro. 

bert rraruıu: bUkfımetlnfn hUkUm
ranhğl aıtmda ve hilliumet ile mu. 
tabık otarsk h~et etmektedir.,, 

J .. AVAL PAB1SE GİDİYOR 
V"~i. 11 (A.A.) - Dün akşam 

ı.r. Uwl Fransız ve ecneıbi gaze. 
tecilerlne Amerikan notasile Fran 
sanın cevabmı okuduktan eonıra 
gazeteciler bazı BWıUer sormu~ 
dır. 

M. IAval Mart.iniktek:i Fransız 
gemiler.inin esasen daha mu.mite-o 
relerden evvel hareketsiz bulun
dukla:rmı söylemi5 ve Parl.s seys,
hat1 hakkında da demiştir ki: 

- Pek yslmıda tekrar Pariso 
gideceğim. İşgal aJtmdaJd tnpralı;. 
lan 2iya.rctim iktidara geldlğlmhl 
ertesi günü bildirdiğim progmmm 

tb c "ttlr. 
Amerikan notaamın metni 
Lorulra, 16 <&.A.J - Havu.Otl 

Ajansma. göre, Amiral Hoverln AJm. 
:raı Roberte 9 ımnymta verd~ oota.nm 
mef:n.1 §Udur: 

Vl§t h~etıntn &ıimdi1d oetı. Al,. 
manya.nm en geni§ lblr ~Uğt lll;ya. 
ııcU takip edeceğlnt !bildirmiş olduğun 
dan Fransanm ;batı yarım kl1nı8lndo. 
k1 mtıstcmıekeıert ha.kkmd& :Am1raJ 
Greensland De Amiral Home araam.. 
da a.ktedilmlş olan ve mveloo tatmı:ıı 
edlel mahiyette g6r0len aplqmoıarı 
muteber tutmak birl9§ik devteUel' 
IÇin artık m1hnktın dcğ1ldlr, Bu anla._-ı. 
mnıa.rm ih1lkmtl, Franmz mUstemle • 
kclerlnl gerek komiserin eneld.en 
yapacsğı bir ihbaı'la. gerekse yeni btr 
yUksck komlsertn g~aile m!h 
verin taarruz Uslcrl lıs.llne getirme • 
ğe mllsalttır. Alma.nyanm bu yo14& 

bfr roskmı beklenilcbllU:. Bu m1ls • 
tcmlekeler, Fransız HUr ide.reslnln 
bir mUmesslll nddcdllml)'eeek olan 
IAvtllln emri altmdn 2ıuluııme.ktadır. 
Bazı oarllar kabul edildiği takdirde 
Amerika hfikCmetı AnW ve Guyan 
yUk:;ek komlscrlni, 1',ro.nsa adına ·ye 

FrtuUSlZ bayrağı altında tfakat. Ytşl • • 
den m1lstakU olarak hareket eden 
bir idare rcist olıı.rak tanıme.ğa ha • 
ztrdır. 

Ba prtlnr §Unla.rd.ır 
1 - Şimdi Ant.il adtılannda 

bulunan Fransız hatp geımiloriyie 
tayyarelerinin hareketsiz bırakıl. 
m.sın için Amerikan nezareti o.ltm 
d ıı fi Ji tedbirler almmam, 

2 - Tclli ve telsiz muhabere • 
lerlc posta: ı;.ı.nsUriiniln Amerikan 
malm."Ilb.n t:arafmıd3.n mürak:abe&.. 

3 - Tica:r~t: muamelelel'İYle yol 
cularm girip çıkm3SJUUI. '.AmerlAa
lıhrca nezaret a.ıtmda. tırtnlmam. 

4 _ Fraıısiz ss1teıi ve ibahrl far 

,. 
ingiliz 

tayyareleri 
işgal altmdaki arazide 

Btlylk gaz kazan
larını bombaladılar 

Loadra, 17 (A,A.) - Hn.va ~re. 
ti blldlrlyor: 

cumartesi gUnü, av &erviııinc me.n 
sup spıtııre tiplndo uça.klar tşgaı a~ 
tmdaki topraklarda Alınan müdata 
aıarmı hırpalamak fÇin taanıızı dev: 
rtye ııarekeUerine yeııldcn ba.olatnl§. 
ıardir. BUyUk gaz kazanları, liman 
]arda havuz kapıla.n, §ÜDendiferıc; 
t~rnıza uğrayan hedencrdc.n birkaçı 
dır. Dleppc bölgesine bir akın yapıl 
.m.ıfttr. Alınan avcılar havala.ı:ı.mf§ f;;,. 
kat çarpl§madan kn.çmmışla.rdır. Bir 
bareket esnasmda iki pilot Ostendcda 
bir :bllyilk gaz kaza.nmı yanan b1r 
halde btrakml§lıı.rchr. 
Başka iki pUot. Soınmo nehri Uzc. 

rinde SaiDt Valeryde hedefiere taar 
ruz etmişlerdir. • 

Bir kamyon 
parçalandı 

20 kişi muhtelif yerlerinden 
yaralandı 

lzmirden blldlrildlj~'ine göre, Qeş • 
meden 1zmire gelmekte olan 6 nu • 
maralı otobüs Kazankaya mevkilDde 
devrilerek parçaaınmt§tır. İçlnde 'bu_ 

Iuna.n 30 yolcudruı bir kısmı ağır, blr 
k:Bmt da. hafit yaralC!l.DlI§tır. Talık!. 
kata devam olwuna.ktadır. 

aliyetlennin polb ihtiyaçJamıa in· 
hisar et~ 

5 - Buglln Antil adala.nnda ha 
reketsiz bııluna.n. Frruısrz ticaret 
gemilc:rin1ıı. insaflı şar.tlarla. Am.e- • 
rikan Birleşik Devletlttinin emri. 
ne verilmesi, 

6 - F.l"lll6IZ ınllstiemle!k.el~rin
de bulumı.n hüldımet mtnu: ve pn
rasmm ileride .Fronmz milleti ~ 
rafmdan kullB.nı'lmak ~ don
dunılması. 

Bunlara. kar§t .Amcrilm fürleşi;k 
Devletleri de ~ !ka'bufö h.aı

. m-dır: 
ı - Fııans:ız lhm1> gemilerinin 

f.çinde Frnn.s:z :tayfasmm bmıluI "" 
masr, tu gem11eıin Fronsrz bs.yra. .. 
ğmI :taşmııı.sı, ve F:ranmz malı ols.
rak kalmıı.sı, F.ra.naaşn. d6nmek is.
üyen asker ve s:vBlerln memleket 
lcrine gttm.es; iön. Amar.Jm ts.r 
rafmda.n gereken tedbirlerin alm
!Il8SI, 

2 - Amiral Ro~ın LAntil de
.Dizindelq ~ toprak.lamUD. 
Fraıı..qa, h.roabma. en yil.kBelk memur 
olanık :tımmmam, -Fransız ımabke· 
melerinin. ve sivil mnk:ımln.rm ol
dukl:ın gibi ye;rle:ri:nde nımas.r, 

... _,,.~ .... -
3 - G~.reı'ken ~i bu müS -

teımlt'lkelere itezmn :tmek tızre bir 
iktm:ıt n.nl~ yap:rlm38I ve bu 
anla.smanm Fransız mflstemlleke
leri~ komşn ıtopreJdaro da yıcyıl. 
rnası, 

4 - Fra.nm:z müsremlekelemıin 
başltoa ihraç mıalla.rmm &atm al}J. 

Darak buralarda.ki iktlsadi hayn
tm lkorumnasr, 'bcyy:ırelerJn ha1"& 
ketsiz bım"nlmasl haldkmda çıabu· 
ca:k açık bir cevap verilm.csi 18.zım 
dır, Diğer tekli:flc!rc yakm.ruı; ve
rilece'k bir cevapla tn3fdir ve dostQo. 
konuşm.ı.lıı.rla. te<tkik edilebilir. 

Fre.nsız memaatlcrini koruya -
cak ve Fransız milletine mUsteın· 
lekclmin.i sağlıyacnk mılhçü bit' 
anlaşmayı e.ncak yl1ksclk komiser 
yapabilir ve eğer yilksek ı:oımsor 
durumu mUra!k:nbe edemez oltll'S'.1 
bu müstcm.1eke1er.in vaziyU boıztı· 
lur ve bu tnkdirdc de Amerika. 
Birleşik Devletleri bunlarm daha. 
tızun ~ Fransız mil'letine a.it 
alarak ka.lmamm tcmm. edemez. 

İngiliz Ortaıark tebliği 
Kahire, 17 (A.A.) - Ort:c.şarlt 

lngUiz il:ın.va ilruvvctler:i umumi ka. 
rargfı.hm.m cumartesi günkü teb
liği. 

15 - 16 ımn.yıs gündilz ve gece. 
Binde, bomba ~ln.rnnra Bin.gazi, 
Benina ve Ma..-..tulxı.cb hed<ıflere 
tnnrruz ctm.:şlerdi.r. 

Bugün bUtUn gün, Cyrcınaque 
ileri bölgesi üzer.inde av uçıı.kla.rr
ıım faaliyeti daha geniş mikyasta 
olmu,,•::.h:r. 

14 mayıs oğleden 15 :mn,)'JS öğ
leye kadar e.v uçakla.rmıız Mal ta 
adasr il.7.erinde iki Messerscm:itt 
109, bir Macchi 202 ve 'bir ''Br 20'' 
d~ürm~leı'ilir. UÇ3ik lmrşıkoyma 
toplan bir Ju.n'kers 88 i tahrip et. 
mişlordir. 

Bu h:ı:rcketıe:r sonunda iki uçn.
ğmnz kay.bo1nnıstur. 

KBRÇ'TE 
(Ila:;tarafı 1 incide) 

15 mayısta 56 A1ma.n u~ağı tah
rip edilm.iştir. B:Z 13 uçak kay
bettik. 

Sovyet harp gemilc:ri ve hava 
kuvvetleri. &rcntz denizinde 8 bin 
toniliitoluk bir naatliye gemisi ile 
bir torpidoyu bıı.tırm:r.~lardır. Di. 
ğer bir düşnuı.n ıtorp!dosunn. da a
ğır ha.sar verdmi.lmŞir • 

Moskom, 17 (A.A.) - KeJ"Ç ya.. 
nmndasmda, Kerç çelıri yalanla
rında amuda.ne çarp:ışmala.r devam 
e~f:e<llr. AJiDl!lnla.rm Kerç şelı. 
r.uıe girdiltleri lh!ı.'kkmda iddiaları 
teyit edibneurlş ibulunmaktadır. 
H~f kesimin.de şiddetli muha.. 

rcbeıer cereyan etmedttdir Tim.o. 
ç~o ordulan b:ı.tt istikametin· 
de ılerle:ıı:ıdktedirler. Birçok mes. 
knn mıı.ha:llcr ~ı cdilmiııtir. Alr 
ma~lar bu C:CDheyc ihtiyat kuvvet. 
lıeri gctlmıişJerdir. Mihverin yap. 
trğJ btr laı.ıı:ıı to.amız hiçbir neti. 
ce vennediği g:tbi dU.s.ınarun 94 
tank ıkaybetmcsine sebep olmU§ • 
tur. Ruale.r b'..rçıok esirler a'lmı§. 
lardıı:. 

Sovyet ha.va lktıvvctler:i bu ha
reketlere iistünlüklo iştirak et
miştir. Rus uçaiklamu dağrtmak 

m.aksa.dile gelen bir Alman ha.vr. 
teşkili l4: uçak ~tir. 

Dün gece, Moakova radyosu .At. 
manla.rm Hmtwf kesiminde ehem. 
m.lyetli haztrb:kılar y.ıptıklıı.rmı fa
kat bunlaın:n Rus taarruzu kJırv.r
smdıı. akamete uğradtğnu söyte -
~tir. 

Kal.f.nin ke.<ıimtnde mahalli çar. 
pxşm:ıJar kaydedilmiştir . 
Diğer kesimlerde' Cinemli hiçbir 

t:eY olmam~. 
Dnn goocld Sovyet tebliği, Ru.~ 

harp geroilelinin bir Alman kru. 
vazörUnn bir ımubrib~ ve bir na.k. 
Iiye gemisini b:rt?rdiklannı bildir
mi§tir. 

Bu aaıba.h Moskova.da d.iğer mr 
muhril>in do batırıldı~ söylenmiş. 
tir. 

Mahrukat 
ofisi 

Bulgarlstana motör 
ve yeUıenıt 
gö deriyor 

!ı!alınılmt ofisi na.mma yarm Buı.. 
gar1.sta.na. SO :rnotısrıe 32 yelkenli g6n. 
derilmek Jç!.n tedbirler almml§tır. 
Vaziyet Liman ReiSUğlne blldirl1 • 
:c:ıbrtir. 

Mahrukat atisi mUdnrU salı günü 
Çatalcaya, Stranca ormr:uılarmn gi .. 
decck, Midyede tetkikler yapaca.1: ve 
cumarti!Bi günU tekrar §clırlmize dö. 
nccektir. 

Ali Süavinin yıldönümü 
Blly(lk TUrk inluıft.pçm .Ali Snavt. 

nin ölUmtınlln yıltlönUmü olan 20 ma. .. 
yısbı. !Din.arif mUStcşan lhsan Sungu 
radyoda bir konu§lXln ynpaca.lttır. 

•ltrıben 100.000 sivil tayyareci ta • 
~ g<ıreccktir. Bu h!l.bcr, Blrlc~!k .A. 
~ l1kaum m:ı'Clul madd ıerd<m kütle 
la 1bıde plil.nör yapılm:ıSI işini teşki • 
t tlandrrdığı haberllc aynı za.mandn. 
<l~Ua.ma.Ittadır. Yeni plM8rlerln göv 

----------------
• 'ierındc vid3 ve çivi bulunmamak. 
~Otr. 

Şüi Hariciye Nazırı 
4merihaya gitmiyecek 

i.liSantiarro. "Şili" 11 (A.A.) -
t:ı. hariciye naz.ırmm Bir eşıl: A-

Ctikaya ibir seyahat yapmnsı ih-
' olduğunn dair i,srarla dola· 
~tl ~ayiala.r üzer'....ne ~kiiılct 
~ hrı.beıi teyit edecek mahiyette 
't~ hir:bir eey olın!l.drğmı be· 
atı ebnistlr. 
~ ncYnelmil~l siyasi vaziyet bil
i ~ltıcti §iddetle clfilm.dnr etmekte 
~ de E'ımtli:d htlde böYie bır &-o 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılar~nızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE :A~INABJLIR 
~hatin Iurumlu olduğu zn.nnedil· 
~ektedir,. 

·"~.;:t"·~ .~.: .... # ... .-.,. • • ·- •• ·'··"°" .i .. ··"' \...• 4./1 _. •. -· •• ···-· .... 
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Kitleden ı almak değil 
kitleye verme~ lazımdır 

lnaanları hodgam ve İedakar diye iki aınıla ayır. 
mak mümkündür. Bazıları hodgam olur, yalnız kendile. 
rini saadete gönderecek yolu arar •. bulurlar•a etralları. 
na bakmak tenezzülünde bulunmqzlar. Barıltırı da leJa. 
kar olur, saadeti, leTdin

1 
aaadetinde değil kütlenin sacı. 

detinde bulurlar. 
Bu memleketin çocuğu için yapacak ilk it /erdi aer. 

vete değil kütlenin rahat ve huzurunu temin edecek yala 
sapmaktır. Hayatta bir ıey oldum, bir ıey yapabüdim 
diyebilmek için, kütleden almaktan çok kütleye verme. 
ğİ düıünm~lidir. .. 

Darülacezeye 
Yardım Cemiyeti 

Din senelik 
~oagreslnl yaptı 

--0--

Müesaeaeyi kuran Halil 
Paıanın büstü de merasimle 

açıldı 

"DarlUAccz,e Yudnn Cemiyeti" dün 
vali ve belediye rcls1 Dr. LOtfi Kır • 
darm relsllğt altında DarWAcezede 
bir toplantı yaPIIU§tır. Toplantryı, 

vali, kıııa. bir nutukla açnuştır. 
Cemiyetin faaliyetine dair okunan 

rapordan ve hemp hulAsalanndan 
geçen yıl lçlnde DarUIAoczeyo 12 bln 
liralık yardım temln edildiği anla • 
;ılmt§tır. 

Bazı temennllerl müteakip yeni 2.. 
dare lıeyeU ve mUraklp intihabı y,_ 
pılmL,trr. Yeni tdare heyeti Dr. Lt\tti 
Kırdar, Hayri :tp:ır, Hayri Araboğlu, 
Mithat Nemli, Sabri Tüten, mtlraklp. 
llğe ibeledlye eneUmen azasmdan Re • 
flk Ahmet Sevcngll "°çllmiflerdlr. 

DarUldcezoyi 50 yıl evvel kurmut 
o1an Halll Ri!nt Pa.ııınm bir. bllatU 
müessese bahçcslne konmuıı ~e dUn 
...ali Lflt:fi Kırdar tara.tından açıtml§. 
tzr. Bundan sonra DarUIAcezo gezfl • 
mıaur. 

Zenginlcl'OOn Mehmet Sipahl~u, 

Selim Bllevvcl, Mltlıa.t ve hzet Bal .ı 
dan, Nlbal BaogtI. Hayri ilpa.r, Salt 
Darmen, Slroakl ve mabdumları, Şe
kerdyan, Alber Slnyoo, Molz Yala., 
kll, PoJ!kas, Neıılm Mlzra.hl, Antuvan 
Za!lıaryıı.dls, Burla. Biraderler, Da.non 
.,e Ummanda DarUI!cezeyo defaten 
biner Ura verml§lerd!r. Yıllık taahhllt 
ler de kabul etml.§lerdir. 

Yugoalavyada gıda 
maddeleri bulunmuyor 
Londm, l 7 (A.A.) - Vqtngton • 

dan bildirildiğine g6re, Yugoeıavya:. 
da gıda maddeleri durumu zorlaşmı§. 
tır. Et w unun piyıuıs.da aerbest.Çe • 
tıbnası yasak edilmiştir. 

Kanadada toplan~ak 
koni er anı 

Ottnva, 17 (A.A.) - Remnt beya
na.ta göre, pazartesi gü.nü Ottavada 
toplan:ıca.k olan konferansın gayca1 
"hava. antren'manmı tanzim ve 1nkl.. 
,af ettirmenin çarelerlnl araştırmak'' 
olacaktır. 

Kanada ha.va nazın Poverln dedi •• 
ği gibi "on ııencdenberl Kanadada 
aktedil~n konfenuuılarm en mUhimi 
olan" bu toplantı esnasında 100 ek&. 
per Birleşik l.lllletlerin hava taanıı.. 
zu kudretlerini inkl§ıı! ettirecek Ye 

havacılık .saha8ında mUtlefiklerln gay 
retlerlnl tanzim edecek tedbirleri tet .. 
kik edt!ceklcrd.lr. 

Robert Kollejdcki ıpor 
bayramı 

Yük.sek Mühendis Mektebi, Robert 
KollcJ, ve Galatasaray Usesl araam. 
da her sene yaplJ.m&kta olan spor 
ooyramı, dlln, Robert Koılej sa.tıasuı. 
da bUyUk bir .ecyfrci kalabalığı önU.n. 
de ya.pılmtljjtır. 

Bunda.n ba§.ka Amerikan Kız Kol. 
lcjlnin iher sene tertip etUği spo1' gU.. 
nu de dlln ~rlanmı~. mUsabeka • 
ıara Amerikan Kollejl, Hlgh School, 
ÜskUd:ır Amerikan Kız Kolleji, Amc. 
rikan lisan ve sa.na.t dershanesi tale,. 
belcri i§tirA.k ctml§llr. 

5000 teneke peynir 
dağıtılacak 

Bakkallara yapıla.n tevl!lat bitmek 
~redir, Tur yağının fiyatı yeniden 
tesbJt edilerek toptan 143, •perakende 

Günde 40 kilometre yürü
meyi az bulan adam. 

Fraıısada he~ vesika. iledir. 
Bu meyanda ayakka.'br da veeila 
ile verilir ve !her Fransız vatan,. 
daşınm senede yalnız bir çift•· 
yakkabr abnaya hakin vardır. 

Fransada. ayakkabı vesikum-
dan !istisna edilmiş olunan • 
tek Fransız vardır. fbu da Flori.ı 
mon Kome ismindeki Fransız 
vatandaşıdrr. Bu Fransız aya· 
ğmdaki ıher kundura eskidiği va
kit yensini almak hakkını hair 
dir. Mösyö Kornenin aya.ğmıda 
her yıl hiç olmazsa 15 çift is
karpin eskir. Bu adam dünyanm 
yürüme §alllPiyonudur. Bir baca 
kadar uzun poyludur ve saatte 
7,5 frank ücret mukn'bilin~ ;btl..: 
yük kundura fabrikalarmdan 
biri hesabına çalrşır. Vazifesi 
pek sadedir:· Fabrikanın yeni 
yaptığı iher ayakka:bmm sağlam 
lık zamanını tayin etmek .• lılös" 
yö Korne ayağına yeni lbir ayak.. 
kabı geçirdimi gUnde 40 kilomet. 
re olarak yürümcğe başlar. Kau
çuk bir ayakkabı :bu adama. an
cak 15 gün dayanırr En sağlam 
iııkarpinlerin tahammül kablll. 
yeti bir ayı geçmez. 

Fabrika yapbğı ayakkabda.rr 
nın muka.vemet müddetini lıu 
ölçüye göre hesap eder. l{ame. 
nin 15 günde eskittiği bir .ayak. 
kabmm başkası için day.-na 
müddeti 4 aydır • 
Fransız fabrikalannm bam 

a.yak~abrları i<;in de bOyle tec· 
rübecileri vardır. Buniardm bi
risi matma?.el Lö!ordur. Löforaa. 
atte 8 kilometre )'tirüyıen bir. 
kahramandır. İzinli günlerinde 
onun yerine ikame olunan Jnz" 
tarlan hiçbirisi bu sa:bn ~ 
memiştir. 

Kornc halinden me.aı&ıWı Je.. 
jildir. Kendisiyle görüşen J>ir 
gueteye ~eoe ışı1cayet eıt.miır 
tir: 

- Fabrika ha.na, 7{J la ,a
rnn arasında yalnız 4.0 kllomet • 
re yürümek için müsaade edİJIOl', 
halbuki bu srh:batim için zararlı 
oluyor. Bu yiUxlen 8 kilo w 
maniadan. Günde 60 kilometre 
yürümezsem sıhhatimi kaybet. 
mekten korkarım. 

işin en garip tarafı Florimon 
Komenin ~Wdren pek geç 3'Ü.. 
rümeye başlamış olmasıdır. Ço· 
cuk 27 aylık oluncaya kadar a. 
yak üzerinde duramarmştr. 

··~ Oldü mü, yqıyor mu? 
Şarl lö Gotik IBritanyalı iyi bir 

romancı ve ~ bit' şa.il"dir. 
Fakat şöhretle arası iyi değil
dir. 

O da her romancı gibi akaıde. 
miye ftza olmak istemişti. Bu 
masum bir ihtirastır. Romancı 
uzun zaman bu ihtirasın hayali 
ile yaşadı ve günün birinde e· 
meline nail oldu. Artık akade
miye kabul edilmişti, ilk resmi 
açılışta okuyacağı nutku hazır_ 
lıyordu, fakat ömrü vefa etme· 
roodi, nutkunu okuyamadan öl
dü. Şimdi yerine geQOOek zat 
kendisinin meziyetleri hnkkrnda 
bir nutuk bazrrlıyaca.ktır. Zaval 
lı ölUnün akademi kalığmdaı 
yegane kazancı doğduğu fehr<' 
dikilecek b\iRtünden ibaret b1 
dr. 

155 kuruşa indirilecektir. Ticaret o. Bir İtçİ kolundan yaralaadı 
fisl vasıta.siyle Bursadan getirilen be§ DUn saat OD dDrtt.e G&ıataM AD 
bin teneke beyaz peynir yakmda bal. lan banda TOrlf_lna fldliiODtll Ül 

ka de.ğrt.ılacn.ktır. reslnı tıada.nal&7an YQll'CIJM -ıı 
Kardeşini pusuya dütüren daki abp.jura ellDlllld fJl'G& ..._ 

adam m~. abajur Y~ -C --.., • 
hmirden blldirildlğl.ne göre. Tor • oerek damarlarını :ıı.....,,.. ~ 

balıda Scln.nıkll Reccp!'Balıkçı, bir a. hemen Can eezana.ım &et9Jt•Uş. 
rnzl iht.ilMmdan ka~e,l Melunedi sıhhat memuru TeY& -~· 
pusuya dUşUrerek çift& ile ağır iıu •

1 
ilk mUd&•atı J&PtlUü: s.ıotıu tuı• 

ro\ıto yaralayıp kaçml§tır. • tr.neaine :rabrdıııaıltır. 
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Singapur Nasıl 
Teslim Oldu ! 

Jltl r~·,.,/a~ n~ r:::ıı:-~~'"Zl""'!"'-=~-.~~.=-~_ · Askeri tekaütlerin toplanb&I 
nmıır::m .. ~.ıl \,ıı& · ~- Umum MUtekaldinl AskertJe "9. ~...ı-••••••••••• ... ••••••••••·-ıı~r/JJ '/. 06 

mlyetl Relsllğlnden: 
~L ~ (Uueteml%lD blrtncı ı.nyıaaaıcıa Cemiyctlmlzin umumi kongresiJUJl 

,J.-11 •• llııllll.11111__... ........... IJ başlık yanındaki tarih çerçevesini ek. sureti Miyede mayuım 24 UDcü pa.zıır 

S İNGAPURUN düştüğü gün 
Tokyo saati ile saat 14,Sf) 

da .Japon ordusu yeni bir taarruza 
hazrrlamyordu. Bu sırada. Singa
p11r radyosunun beyaz binası üze. 
rinde beyaz bir bayrak göründü. 
Kauçuk a~lanndA da beyaz bay· 
raklar sa.llandl. Bir gurup Japon 
ileri k&rakollanoa doğru ilerledi. 
l)'~ askerle beraber gelen binbaşı 
\'ayt mütareke tek1if ediyordu. 

Mütareke görüŞ1llelerinin saat 
l7 yi 80 geçe 1ngiliz1erln mtdm
n:met ettfülcri kıyıdan biraz ile· 
ride eski Fort :lnbrikasmda yapd. 
masma karar verildi. Genen.I 
Persi\'al bu randel-"11 yerine bir sa.. 
at 10 dakı"ka taahhörle 18 f 40 
g~ geldi. 

RPyaz bir bayrak otomobillnin 
lizerlııde sallanıyordu. Generale 
çebreleıı sapsan ü~ subay refa.. 
kat ediyor. Hepsi fabrikanın bek.. 
leme aalonmıa girdiler. .Japon Al
bayı Sujlta kendilerine yol göster. 
tD. .Japon komut.anı Tuğgeneral 
Yama§it.a şa:ıt 18 ı 55 gece geldi. 

.Japon generali t.a.llsiz rakibine 
elini uzattı. Sonra oturmalannı i. 
p.ret etil. LomJnya Aja1181 bu ta
rilıf konuşmayı aynen ve stenogra · 
n vurta&Beı ıaptettiii idn bagUn 
tam metin elimizde bulunuyor. 

YUDa§lta: 
- Kma ve k&t'i cevap İlltlJO .. 

rom. Kayrtaız Te lllU'tsn bir t.ea. 
lfmden b:ı.şkamm kabal etmem. 

Perslval: 
-Evet. 
Yam111Ha: 
- İngllbJer tmafnıdae .. e

d iJmit Japon Mil.erleri ftl' iDi? 
Perıdwl: 
- Hayır, esir bir tm hpm M

kerl blle yok. 
Yama§lfa: 
- Singapardaki 1-pouf• ne 

oldu? 
Persival: 
- İngiliz ,,.amıan tanfmıdaa 

te<'rlt edilen laponyabilr Jliadls
tana gllnderfldi. Bmılwm haJ'llt-

lan HJnt hükiimeti tarafından te
min edilmiııUr. 

Yam.qita: 
- Şimdi te9ıHm olup olnuyaca.. 

ğun.ı öğrenmek IAtlyorum. Buna 
vereceiilliı: cevap milsbetse bu teıJ 
ilmin kayıtsız ve ıtartsız olmasını 
kabul ediyorsunuz demektir. Ce
vabmq nedir! Evet mi, Hayır 

mı" 
Persival: 
-- Yarma kadar dU,ünmeme 

müsaade etmez mi1tfniz! 
Yamqlt.a: 
- Yarma kada: mı! Bu kadar 

una beldlyemem. .Japon orduları
na bu gece için hftcam emri veriJ. 
miştir. 

Perıdvat: 
- 23,5 ğa. kadar da. mötaade 

\'eremez misin&?' 
Yama..,ıta: 

- Bu takdirde Japon ordulan 
23,5 ia kadar harbe devam edi. 
ceklerdir. Şhndi bana evet veya 
hayırla ce\111.p veriniz. 

Penival susta. . 
Yamaşfta kat'I bir cevap istiyo

rum ve k&yıtsız, 'artııız t.esJtm 
tekllftııde lsrar edlyonnn ne ~· 
vap vereceksiniz! 

Pentval: 
- Evet .• 
V81Dafita: 
- Peki, o halde a~ bsme em 

rl ııaat %3 ~e verileeektir. Şehirde 
fntbam ve uayl,,<dn temini için İn
giliz ordal!landan 1000 erjn kalma
- m69wle edlyormn. Anlaftık 
ımf 

:Penıiwıl: 
-ETet. 
Yam.aşit.a: 

- Eter ba tartlara riayet et. 
~ otar.nn: Japon o!ldolan 
hlnaa bile kaybetmeden derhal 
Slaıapar ,,elmne br!ı umumi ve 
kan tAal'l'llD g~klmllr. 

Koaqma blfmlttlr, ~imdi baş -
komufu. Persiftl 80000 ld9ilik or. 
daea. De dttnyanm «"il kuvvetli mfüı 
ı..bm tehrfnde ef'irdlr. ' 

l __ i_n_1ı_ıı_ar_ı_aru_._ın_c1_1r_ı_ı_'8_•_d_en_ .... I 
l - 17.3.942 tarihlııde ;,apdıacalı llAn ohmazı ide.remisln Balat bakım· 

evi zemin kat dötemeai, lüole 'ft tuta perde k...ı..s •tıp 101D• alt ke. 
~te değişiklik yapılarak bu kere 1mlıdeG açık arttırmaya konm.uıtur. 

2 - Muhammen bedeli (1697.60) Ura ve ytızde lll kati teminatı (2615) 
linldD". 

3 - Arttırma 26.15.9'2 alı g1mll aat ıo.ao da Kabe.tafta levazım ıu. 
besinde merkez •ut Jtom1.Qaa1Ulda yapılaoaktır. 

4 - İsteklilerin tayin edilen san '" .. tte )'119de 15 teminat para.al. 
e birlikte mezkt\r komlayona m11ncaatıan. (58N) 

- DO YOU SPEAK ENGLISH? ~ 
INGILlZCE • TORKCE LiSAN MECMUASI 

lOIDde tauDUmf U... bocalıanıua barla4ıtı denler, -.clelef&lrllm19 
edebi eeerler, ıtifrler, ktlolllı: blk&yeler ve cıueı reelmler vardU'. Geuç, 
ihtiyar ber turUl olmyucmıua sevkine varacafı bir mecmua. lııgUhıoe 

öfreamek lat.eyq)erin - bQy1lk yardımcısı. Flatı 5 kunış 

,, 

Bende 
Haykırıyorum? •• 

USTADIM Ulunay, geçenlerde önemli bir mevzuu. incel!
vor, ceza evlerindeki gardiyanlardan bahse<:!-iyordu. 

Cçza evİerinin bünyesinde önemli rolleri olan _gardiranlarr 
ve onların vazifelerini bir fotoğraf objektifi gibı tesbıt. ede~ 
muharrir, bu yazısında şunu söylüyordu: ·:eeza evl~r~:dekı 
gardiyanlar için ya bir mektep, yahut bir kiırs açmak azını_ 

dır... d k lıbr 
Bu, fikir ve td.ldıf, bilhassa bizim gibi ruhun an 3: 

na. kadar her salıaua büyük değişiklikler !kaydeden, ~a1:ı3:: 
(iyı) ye (güzel) e doğru giden bir cemiyet için çok one . ı 
dir. ve Üstat, bu hususta objekti_f hislere kapı~ar~. b~, 
adliye cihazının bir parçasını ve bır noksan.mı oldugu gibı gos-
termiştir. _ 

Cezanın, cenıiyett.eki rolü çok mühimdır. Kanun, va~~
daşı, iki duvar arasına ~tıp dbe~ bir nisyana tel'ketmdanekibıçı~ 
cezalandınnaz hiirriyetını tehdıt etmez. Bu ceza re 
alsın uslansı~ hcnıcinsine karşı bir daha kötü hareketlerahde 
bul~masın, yı°ı.rtdaş1nı zarara sokmasın, diye cezaya m · 
kfun eder, ceza evlerine gönderir. Bu itibarla,_ cezanın ferd 
üzerinde çok büyük bir nüfuzu, ahla.ki bir tesin var~ .... 

MaJıkUmlar, ceza. evlerinde, bir mektep talebesı gıbıdiı:. 
Onların hocaları müdürler, bilhassa gı:ırdiyanlardırh ~.ar;1-
yanlar. ınaltlcUmlarla, müdürden daha zıya.de t~. a ın ;c, 
bulundukları, hatta gece gündUz karşılaştrkları ıçın, telkı~ 
ve tekili işınde, (iyi) yi ve (kötü) yü allılatmak, cezayı terbı 
yeyi iza.lı etmek ıbahsinde mühlm. rolleri vardır. h'· . ti . 

Ve ma.bkiımları böyle yetiştirmek, insanlık uyıye n.ı 
anlatmak için onların da bu pisikolojik n01ktalan bilmelen, 
etüd etmeleri,' bu hususta bilgileri olmala.n :ıazı:mil~ · 

1 
b .

1
. 

Bizim e<ıza evlerimizdeki gardiyanlar, bu s <'illJ ar a, ı 
gi, pisikoloji ile mücehhez midirler? :Maalesef. bu sual~ (e~etl) 
diyenıiyeceğim. Ve bu konuda onları km~rum, çünku, .bu 
teşki!fitın makineleri böyle kurulmuştur. B~e, ceza evlerıne 
alman gardiyan arkad~lar, devşirme ~1!-lyle topla~ıştır. 

Memleketimizde lıer iş için kurslar, il:ı.~ısas yerlerı açıldı. 
Bir taraftan da açılr~r. Temi-ıJ.ik amel.esıne bile dersler v~
riliyor. Bu arada gardiyanlar için de bır Jru:s. a.Q?n~ kabil 
değil midir .• Ceza evlerinin öğret.menleri ıçın de bır kurs 
açmak, herhalde. iyi bir hareket olur: . . ·-· 

Avrupa medeniyetinin ruhuna ınt:ba.~ etmek . istedıg.1. 
rniz, ve bu medeniyetin ilme, sosyal telakkılere ve fikre. ~ır 
oian prensiplerini, ne.zari esaslamu: ~l ~l memleketin:uze 
ı;.a.kicttiğimiz bir .zamanda, .A~a.da'!rl. gardiyanlaı:m v~~e
ti, onlara öğretilen vazifelerı, va:mfel.erının smırma gıren biltu~ 
!'jeyleri. mnhkümlarm hocala:1'1 ol~larmı ve 'hocalık vazı
felerinı nasıl yapacaklarını ınreleyıp tanımaya ve onlara ta
n.tmaya mecburuz. 

Ulunay giıbi, ben de h.ay.kmyonım: 
- Gaı-diyanlar için ya bir mektep, -yahut bir kurs 

açalım! 
Bu medlıll ~... 1m1-.-. .......... .... _. cılllr 1ılr ... 

LAEDRi 

Güzellik vergıaı 
HükOmetler, .dara geldiler mi, 

ı vergi kaynakları ararlar. Bu iş, 
dünya kurulalıdan beri böyledir. 
Nelerden vergi alınmamıştır? 
Ama ~llikten vergi almak 
kimsenin hatırına gelmem.işken, 
1870 senesinde, Fraruıız • Alman 
harbi eenasında, bir mebus, 

çünkü kadınlar, kendi gür.ellik ve 
ca.ziıbelerinin üstlinliiğllne kani 
oldulda.n için, fazla vergi ver
mekte, biribirleriyle rekabete 
girUJeceklerdi. Bu sayede, devlet 
kasaları da kolayca dolacaktı. ..... 

Amerikanın en büyülü 
kızı 

ı ~a~s - Mayningen dukalığı mec. 
•••••••••••••••••••••••• .. hsıne (gW.ellik vergisi) konul· 

ması hakkında •bir teklifte bu. 
lunmuştu. işçi aranıyor 

Nevyorlc.ta, san'atkarlar ve 
moda mUtahassısan toplanmış
lar, Amerikanın en büyülü kızla· 
rmı seçmişler: "Bliyillil krz" da 
aranan evsaf: Gümllik, cazibe, 
zarafet ve bunları kuşatan bir 
sadelik, intihap heyeti, milyar
der kızı olan Mis Brend Diyana 
Düf Frazle'de bu evsafın hepsini 
toplu bulmuşlar, kendisini sade· 
liğiyle "Amerikanın en büyülü 
kızı" kabul etmişler. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Umum Müdürlüğünden: 

Tünel lsle\meleri 

İ§letmelerimiz Şifll tamfNwıNl için 6 boya.et, 3 saraç, 12 tesviyeci, 3 
hamal, 3 boıblnör, 3 trezecl, 6 tomacr, 6 elektrikçi, 6 elektrik tesvl.yeciııi. 
12 m&ra.ngoza lhtiyac.uxuz yardır. 

Hamallar hariç olmak tızere JmWWııda. gösterecekleri ehliyete göre 
saatte 35 kurup. kadar ücret verilecektir. 

Askerlikle alo.kuı <>!mlya:a J.lteklllerin nııtwı hüviyet <:Uzdanı hllBnU.. 
bal kl.fı.<k. -t adet veaka fotoğrafı va §imdiye kadar çalı~mI§ oldukları 
m~lerden almm.ı§ l.yi bimıet '"*'1calarlle birlikte 18. ıs. 942 tarihine 
kadar saat H den 17 ye kadar idaren!n Metro han zemin katındaki zat 

~!eri \•f' "'" " -'' '"-'"~""" mUrnca.a.tıan lüzumu bildirilir. (!5461) 

~~'9,~:!. 
• 12 • v azan : ~EZIBA MU81DDIN 

Genç kadın bUtlin kadınlık ıılhrl 

ni gözlerinde toplrya.ra.k genç "' .. 
kına tntırik e-dici. bir bakı~la bakı 
3·ordu: 

-- Geldiğim zam:ın surat eder
. tıin •• Sctıl hain o;enl ı. Bunlann acı .. 
ı>mı öyle çılmrac:ığım "ki ~nden !. 

Ferhat Bo~ bir bs4tı,ıa dünk\i 
ı-,evgifüılnc ba.ktyordu. Gene bo' 
bir sesle: 

- Giinül. eledi, B:ık giyinip ku
şanmış"m •• 

Genç kadın avını tetikte bekli· 
yen mahir bir a\·cı sıfattyle her 
zaman myıf nolı.tasmdan \Junnatn 
•tığı gene ~ma cazip ve bü 
Jlll bir bakışla bakarak: 

- Kıskançlık sahnesi mi şinadi 
., • diye fısıldadı. 

R 7 5 ..._ IDkulan IMr sıcak 

-: 5 : -- • 1 ••• •· 

- Hayır .. dedi - lıôyle bir &eye 
nfyetim yok! •• 

- ! .. 
Gönül tam ,·uracağı esna.da si. 

lahı elinden ıılınmıt mağlôp bir 
muharip gibi birdenbire f!ii~ eri ka
rararak boğazms duı;ürn katıh~ı 

ı:iiktü. Raşmı yastığa laıpa<lı \•e bir 
~oruk gihi hıçklnnağn. ba,ladı. 

FP.rhat lakayt duruyordu. Btrn1. 
~onra yıını Jıa~mdat'i 'Ucnt hıı;kt -
ııklarla şiddctıı ~iddetli ıııarsılmıı
';a ba~laymca kendine ~eldi, Her 
z:.manki ınanfler a,k \'e ı:evk ku. 
caimda ~rm~ı mağhlp ve perl::;an 
nilıyan bu genç kıMlmn acımağu 
benzer bir ,ey duyda. oiıu omuz. 
lanndan tutup kaldırarak: 

- Kalk Gönül • eledi • kalk! 
Güzel tuvaletine yazık., yilitinii 
yı~ açıhrsm, haydi aaabiyete ka
pdma artrk... 

. Bu mebus, teklifini, (Küliver
ın seyahati ) ismindeki romanın 
muharriri meşhur İngiliz edföi 
Suift'in (her kadın, gWrıelliğine 
ve cazibesine kendisi kıymet bi. 
çerek kabul ettiği dereceye göre 
vergi verecektir.) diye ileri sür. 
düğü esasa istinat ettirmişti. 

Bu mebus, ne beoerikli şey-

i mi5? Faltat teklifini kabul ettl 
renıC'mi.cı. Ne kadar yazık! Her 

ı hiikumete örnek olur, hiç bir 
devlet vergi darlığı çekmezdi, 

Genç kadın, l<'erhedın yardnnlle 
kalktr. Odadaki muslukta ylidlne 
u serpti, t::ınt.asmdan ince bir ıııl

~ara çıkarıp <1udak1Jltınm ara.'ma 
ili5tlrdi, Fcrh:ıt bir kibrit ~aktı. 
Zorla A üliimsjycre~: 

- Ne ı:ocukluk! .. Ne ı:ocukhık 
• dlyı> mırrld:ınryor•lu -

Oörı\tl derin bir ııefsfe lçini 
çekti: 

_ lUcğcrse ııenl se\ lyormu,um ! 
diye s;unimti bir itirafla. giildü. 

Sonra sh:ri \'c Jırzrl tırnaklı Jnce 
pannnğmı ı;:ılhynra'k • ı!akm şımar. 
11111 ha! - df'dl • 

F<'rha.t omuzunu ~.iHrti. 
Onun bn sl)![uk ,.c ılurguo h&U 

karı,-.sında. Göniil bir tiırJU o :Jirret 
,.e hn-,:rn bir ~vgiU olamıyordu. 
Bu rztuapla t1llerinl :lstim<lat eder 
~:lıi uzat., ~t.n'= ad11nun blrrıı nem. 
li ve huı: gihi eDer!!li yakahyarak 
ı,cndlne d'lğru çekt;: 

GL rH-Jıat YUUma f'.tu ... 
ıfoclf. • • 
Genç adam zorla. onun yanmo. i

li6ti. Gö:1 ~öze gelmekten korku. 
yonnu, gibi ytlıtine balunaktan çe. 
ldnen bari~ Jıir haH vardı. 

Fakat Gönül lğİıleıırek onan giz. 

Bu kız.. 18 yaşına ba..."'1;ığı za
man, baıbası tarafından, yıldönü_ 
mü şerefine verilen 7.İyaf ette 
2,500,000 frank sa.rfedilmlş olan 
kızdır. 

lerinl aradı• ve derin derin baka
rak: 

- Sen hMtasm sevgilim . dedi • 
- E\·et balki.. biraz rahatsı • 

um. 
- Söyle bana nen nr! 
Ferhat sdalmıştr: 
- Siiyllye<-ek ılerecede bir :5Cy 

değil bu ... 

__.. Nlç\n böyle duruyorsun öy-
leyse? 

- Nasd duraywrn bilıniynmı ki? 
- Sende bir tef var Ferhat 'I' 
- HJt:bir §eytm yo1< •• 
Oenı:ı kil.dm ona daha sokulclu: 
- Ferhat, lana bir ~Y söyll. 

yeccğim •• 
• - ... 

- Kalk seninle rıl<alım.. h:t.\'a 
güzel.. ben.her Boiazirlne gide -
ıttn. Orada t~nha bir kô~e bulur .• 
akşama kad1.r dertle~iriz. Olmaz 
ını? 

Ferhat ~IJJdnel'ek ellertnl kut'
tardı ve kat'i bir sesla: 

- Bugün bn istıeğln olamaz! 
• dedl 

- Olıı.maz mı!! 
Kadmm sesi Jm:gm ve dargmdı. 
- Evet olamaz.. ben de sa.na 

llyerek gönderecek okuyueolarmuzm gtinU saat 14. de cemiyetin Vezneci.. 
tleart mahiyet! haiz olınıyan !ıUçük 1- lerdekl umum.1 merkez binasında. top .. 
IAııları parasız ne,rolonur.) !anması tekarrUr ctmi~lir. 

I§ arıyanıar Cemiyete kayıtlr Azanın te§rlfleri 
rica. olunur. 

• Tanınmış bl.r ha.ırta..nede ya.zı ve _ 

idare ışlerinde l!cret.ıe çalışan, daktilo Öğretmenler Yardım 
ve eski ttlrkçeyt mUkemmel bilen bir 
bay; mUbrem aile ihtiyaçlarını karşL. Cemiyeti kongresi 
ıamak için akşamları saat ıs den Öğretmeınlcr Yıırdnn Cemiyeti Be' 
24,30 a kadar ber tll.rlU işte çalışmak isliğlnden: 

Cemiyetimizin senelik kongre.si 2S istemektedir. ( A. Tepedelen) remzıne 
müracaat. Mayıs 1942 tarihine rastlıyan cu • 

• 18 yaşmda, bu sene ortamekteb. martesi gilnU saat 14,30 da !sta.nb!Jl 
den mezun olacak bir genç, mektep. Kız lisesi konferans salonunda. yapı. 
ler ta.til oluncaya. 'kadar öğleden son, lacaktır. Aza arkadaşların te§rlflerl 
tatllde bUtUn gün çalışmak üzere bir rica olunur. 

iş arama.ktadır. Eski tUrkçe bilir .ve ~---· 
muhasebeden anlar. '(Ünaldı) remzı.ııe 1 ~-~--,-.ı--
roüracaa.. ~ 

• Askerlikle ili§iği olmıyan, fran. 

sızca. bilen lise mezunu bir genç; her- 14,30 Radyo salon orkestra.ar. 18,00 
bangl bir mUesseııede iş aramaktadtr. program, .memleket saat ayarı: 18,03 
(Ar. 9) remzine müracaat. Radyo dans orkestrası 18,40 mubte• 

• 18 yaşında., ortamektebin iklnct Jif makamlardan şarkılar 19,30 haber 
smlfma ka.dar okum~ bir TUrk gen. ler l9,l5 Ankara ilkbahar at koşu1a
cl, resmt veya husust bir müessesede nnrn neticeleri 19,55 Franz ListZ'iJl 
çalışmak iBtemektedir. (Aryün) rem- eıterlerinden Pi. 20,15 konuşma 22,30 

zine mil.raca.at. fasıl heyeti 21,00 konuşma 21,10 teJlL. 
• 18 yaşıannda blra.z daktilo bllen. sil 21 30 keman ve plano kon.seri 22. 

ortamektebin birinci snufmdan a.ynL 15 d~ mUziğl Pl. 22,30 memleket 
IDI§ bir genç kız; hwru.sl veya resm.1 ı t - 2? 45 22 

"n kapa-•• 
bir müessesede, yahut telefon santra- saa. ayan, a1ans M ' - ,.,., ....., 

lında. çalışmak istemektedir. tııUyen. 
!erin IAl.eıi Tayyare apartmıa.nıarı, r 
dördUncU daire 12 numarada (Türer) 
remzine mUracaa.t. 

• GUzel sanatlar akademisi yüksek 
mimari şubesinden bir talebe, hergüıı 
sabahtan akşama kadar pntiyede, mü 
teahhit, mUhendls yanmda. veya. ınşaa.ı: 
büroarmcıa. çalı§mak istemektedir. 
Bonservisleri vardır, inşa.attan anlar. 
(Mim Ar) remzine müracaat. 

• Muhtelif ortamekteplerde öğret. 
menlik yapmış, huBUSt birçok ta.ebe 
yetl§tirmlş bir bay. ehven bir Ucretle 
almanca ve riyaziye dersleri vermek 
istemektedir. (!yt öğretir) remzine 
müracaat. 

• 17 yaşmda, ortamektep mezunu 
blr genç resmt veya humıat bir mües· 
seaede iş aramaktadır. Daktilo kulla_ 
nır. Üsküdar SelAmsız caddesi Bağlı 
bahçe sokak ıo numarada Melfhe mU
racaat. 

• Alman lisesinden mezun, Alınan 
mWıaberatı ticariye ve Steno daktilo. 
ya blhakkm vlluf, tecrtıbeli bir genç, 
bütün gün veya günde birkaç saat l· 
çin 1§ aramaktadır. (İstanbul posta 
kutusu No. 250) ye müracaat. 

• Adlt l§lere bihakkın va.ıat, çok 
tecrübeli bir genç; bl.r avukat yanında. 
ş aramaktadır. (Ta.şer) remztne mu. 

raca.at. 
• Almanca, tra.wnr.ca, ttalyanca, 

lspanyolca w bulga.rcaya vlıut, türk· 
çeyl de yeni öğrenml§, Türk tabliye • 
tinde bir bay; resm.1 veya hwnıal bir 
mües.seeede 1§ aramaktadır. Taşraya 
da gidebilir. '(Unkapanmda Bıçakçı 

tekke sokağ'ında 70 numaralı evde Se. 
fi Sllbermana) mUr:ıcaat. 

Aldırınız: 
Aeaflda remhlert yazıb olJUJ o 

kuyueıılarmıız.m uamlarma ~en 
mektuplan ldareb&nenılzden (pazar 

tan barlo) bergtlıı sabahtan öğleye, 
kadar ve 11&&t 17 den ı10nra aldırma 

BORSA 
16 .• 1942 MUAMELESİ 

oLndra 1 Sterlin 5.22 

Nevyot:k 100 dolar 1·30.70 
Cenevre 100 Frank 30.365 
Madrit 100 Pe.zet& 12.89 
Stokholm 100 !sveç k.r. 30.72 

ESHAM VE TAHVlLAT 

Evvelki,BugUJl 
İkramiyen %5, 938 21.65 
1kr. Ergani %5, 933 23.10 -.-

% 7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.90 -.
% 7 l/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.3 23.30-.-

Slvar.'Erzurum ı 19.85 
Sivas _ Erzurum 2-7 20. 

% 5, 938 Haz. tah. 27 .!50 -.-
% 7, 1941 D.Y. 1 20. 
o/o 7, 1941 D. yolu 2 19.M -.-
Anadolu D.Y. Tah 3 51.50 -.-
Anadolu D. yolu %80 30.21S -.-
Anadolu D. yoıu 12 51.50 
Anadolu D. Y. MUm. 
Merkez bankası 

51. 
180.--.-

tş bankası nama 14.--.-
lş bankası hamiline 15.- -.-
İş bankası MUessıs 160.- -.-
İzmir Esnaf • Ahali B. 6.10 
lma.r Bankası lılsse 22.- -.-
Aslan çimento 14.15 

Astan çimento müessis 5.30 
Şark değirmenleri 5 .30.-.-
İttlhat değirmen. 28.50 -.-
T. kömUr maden. ıs.--.-
% 6 T. banolnrı 94.--.-
TUrk U. Tiyatro 69.50. -.-
tst. Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrketıhayrlyc 25.- -:-·-
Şirketlhayrlye temettU SO.- -.-
Rıbtrm tahvili 14.SO -.-
tat. Su tahvlH 8.2ıs -.-
fst. Su hisse. ıs.- -.-

tan. Borsa harici altın fiyatı _ (M.0.32) (Peinbe gül) {S.S.) (Gar) 

(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) DllokU Euı;Unıctl 
(Devlet kuşu) (2, 2, 44) (F. R. Gll.neli) R d ., o 3 90 

eşa iye ,,3,g 3 . 
(H.K.) (C.M.) {A.İ..) (B.Y. Kaya) KU!çe altın pamı 4.66 4.67 

(Oran) (N. 25. T) CA.C) (EmekU) ı •-------=ı-----~..-(Anlaşalrm) (Ciddt) <l. Şenkarı) 
<Sezen 26) (Nadide '19) (Tunall) 
(El) (Tercüman) (E,O) {S.U) (Ş.U) 
<Rr lJ) (H.B. 8&) .R.R.G) (2il'il 

(Ciddi söz Ver ı (N.CJC) (N.B.) 
{S.C.K,) ( ~oldd§) ('I\~kcanJ lli.V.) 
(A.M.) (302) (Bana ne mutlu) 

bir Şey rica edeceibn Gönül! .. Bak 
güze( bir tu\'alet yapmı~!'lm, eloot. 
lıir yere gidiyordun .• 

-:-- Evet Fcrihaya gidiyordum. 
Scncıi1: canrm sakılıyon:lu, biraz a . 
çı lınm thnidtyle. .. 

- Oane kalk oraya git. A~ıhr. 
ı.ın •• 

Gönül giiı:lnrinl hayretle aça. 
rak: 

- Demek beni iideta konıyor. 
nn bugttnf 

- Hayır, "ntçin bö~·l~ düısünü . 
yor.;un!,, fena nu olur hu .• 

- Ben or.ıya. gitmekten vazgeç 
tim artık •• nın.demkl sen burMla. 
&m. 

Ferhat dr:varda'ki saate bakarak 
ayağa ka1kmafa dtl\"r:uıdı: 

- Buradayım. Fnk:ıt.. "tir.a e
derim Gönül,. beni bugiin y:ılmJ. 
brrak!.. 

Genç kadm ıUld~tle tJtriyere.k 
ayağa fırladı: 

- Demek seni ııııkıyorunı ar. 
tıkf! 

Ferhat kekeliyordu: 
- Hayır, fakat bugün,. evet 

yalnız bugün •• 

ZAYİ - İki bllyül<, bir ld}çUk eıc .. 
mclc karnemizi kaybettik. Hllkttmleri 
yoktur. Ye."lllerlnt alacağız. 

Eyiiııt" Bnh&rlye cadclcslnde 72 no • 
mııradıa İsmail vo Mehmet B1yıklı ~ 
Mehmet {'.alık. 

GönUI bütUn luet.I ncf!linin acı
siyln ç:ı.ntnsmı \'e şap~-iıısmı lmps
ruk knpıyı\ doğru ko'}hı ve ()l'a(l• 
hlr srutl 'il clurar:ılc: Ferhada ınttt
lıiş blr l;:inic baktı: 

- Allaha ısmtu1adık Fe~ 
hey! 

l<"crhn.t bu derin w~ kindar bakt'f; 
tan ürkmekle beraber "ffiinttıdel' 
lmrtulclu~ tı:In genlB bir nefe!ll •· 
Jarak dcrhBl soka~ fırlrıdr. Sır' 
Ser,ilcr sc~mğmı hızlı hrzh ge(tl' 
l~trafına. bile bnkrnnuy()nlu. Ber' 
ninde bir lıununa. 1utu'(u~·or, nere
;re ı:;ittiğini \'e nercve gUmcl< iSU' 
dlğirii kestircrnlyordu. 

Teksim meyd:ımnm aydmhfuı• 
ı:ıkm"8. daha derin ve ~enJş bit 
nefe11 aldı ,.e yUrUdlt, Ayaktarf 
knfa.smda \"e içindo kencfhıden bi
le ~zli verdl:1'f bir laLrara. o~ 
yüıiiyordu. Tram,"&y cİuralıll_. 
ŞişH lı.tikametinde <1urdlt,. ~ta 
bııktr dördll on geçiyordu, Ka.11• 
braftan a..<mğr dcitru lllr Şiı,11 -
Tiinel lıir d~ Bc~·azıt nrabası gt'O" 
ti. l'ilıUnU llhldcyc dönerek yo· 
knndıın gelen ambo.Iıın glS&derı IJf 
tirmetc b~ladı. 

(Devamı ııar) 
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V<§ır<aıD n tc§lyyc§lrecö 0<e}r 
lfil@ı~DD t~cdlc§lVÜ edöDür ? 
Be/kemiği kırılan genç pilotları - 9-

- Ne olursa olsıın, o bu evde iken, 
ben onunla a.ynı ço.tı altmıla kala • 

duyuyonuu? 
Upk gUllimııedt; 

fut bol oynatarak tedavi ediyorlar mam. 
Başını sı.llıya.rak !l()ylendl 
-Emin ol ki, ya.rm öbilıgıin, bu 

kararı dQ,Unmoden "erdiğini anloya. 
cıı.k "·e pişman olacaksın ! 

- Dlt.ınTdn. ccllAdl anunn.ktaıı1-f.. 
ka blr şey duymuyonım. Herkm lıir 
cellilt JMı ıuttu.rmuş_ şruıgııap. lmr. 
lru "'C hcycenn veren bn eeDM adla 
J,lmdir ıU~ e merak edl'n cd~I". ~ ~k bir İngiliz lxımbardmıan 

ıı.~~a.resinde ra.sıttır. Tayyaresi 
~il, parçalandı, ~ de bel
)ltiği kırıldığı i~in hastahane. 
t kaldırıldı 
Onu artık 

0

.i§e yaramaz bir hale 
telrniş sanmayınız, Cek kısa bir 
~an içinde tekrar tayyaresiyle 
"iabileoektir 
ta Cekin baŞına gelen kaza her 
~ ~arecinin başına gelebilir Fa· 
~·t fennin yaralı tayyar~iler 
~ tatbik ettiği yeni tedavi siste.. 
d.ir hakikaten ~c;rlacak bir şey_ 

~/l!! . san'at ~ık fe~in 
hl~ bır şuibesıdır. Belkemıgı kı· 
~"'llası tıbbın nazarında korkunç 
~elaketti. Belkemiği kırılmış 
Jca demek ömrünün sonuna 
~dar hareket edemiyecek insan 
bieıtıekti, fakat artık bu korku 
rllnıasaldan ibaret kalmıştır. 

İngilterede dört tane ta.yyarc
cilere mahsus nekahet kampı 
\'ardır. Bunlardan birisi subay
lar, ikincisi kübük subaylar, ü_ 
çüncüsü teknisyenler, dördüncü
sü de erler içindir, 

Bu depolar dünyanın en şık 
hastahaneleridir. Burada hasta· 
lar yatakta kalmazlar. Bilakis 
a.k9am. uyuyacakları vakit ayta.k. 
larını kendileri yaparlar, zira b~ 
çeşit !hastahanelerde hizmet en 
yoktur. 

Bu hastahanelerde tedavi hu
susi oyunlar ve egzıersizlerl.e ya· 
pılır. Eğer kırık çok fazla ılerl~. 
miş ve adcleler yuıf kalma yu
ziinden hareket yapa?JlM hale 
~Imişse ancak o vakit elektriğe 
ve masaja başvurulur. . 

Amerikalr bir gazeteci bu 
kamplardan Şimali fngilterede 
bulunan tayyareci küçlik subay· 
lara mahsus kampı .ziya.ret et. 
miştir. Orada gördüklerini şöyle 
anlatıyor: 

Ziyaret ettiğim hastahane ge
çen ağustosta açılinış iöliyuk bir 
evdir. Etrafında altı hektarlık 
da toprağı vardır. Bui'M.ıı. tedavi 
edilen hastaların ekserisi 19 la 
22 yaş arasında getıç tayyareci· 
!erdir. Bura.ya giren küçük su.: 
bayların yiime ddksan ü'çü bir 
aydan kısa. bir zaman içerisinde 
tayya.recilikreki faal hizmetle
rine dönmüşlerdir. Doktorların 
bana anlattrkları va.kalar ve ver 

~an u yeni nazariye şu esasa da
üa !1'= YaraJanmr.ş bir adamı te_ 
~ı etmek onu hareketsiz brrak· 
4 kla değil bilakis fazla hare
tı.at ettirmekle :kabildir. Binae. 
ııu ~~Yh kolu, ayağı veya belke 
b· gııı.in bir parçası kırılmı§ olan 
~ adamı malul sayarak yatağa 
k• Ylna.k yanlış bir iştir. cüret
\': doktor bunu iddia etlikleri 
oı 1~ herkes bu adamların deli 
la~~u. sandı. Halbu~i doktor. 
k . ~ ıddiası yerindeydı. Kırık 
ı,e:rı.g.i yerine koydukt,an ve alçı 
biel'lsınde tamamiyle hareketsiz d: hale getirdikten sonra. o a· 
ha lllı yatakta birnkma.Jrtansa ıııııım-----------
~~~~~ a:~~::~k d~~e;f~;~~ (Dünkü nUshad&n devam) 

lı.a uga alıştırır ,e sonradon le 
ı>,,1t'eket kabiliyeti lcölay kolay Trotuvardan, lastiilcleriy pa_ 
""?nez tırdı yaparak ve biribirlerine 
b nu lneselenin tıb ve fizyoloji küfrederek üç genç yiirUyor: 
b~ltıınından tetkikidir, .}Ialbttki Bunlardan ikisi uzun 'boylıu ve 
tı. Yeni tedavi :zının bir de zayıf, üçüncüsü kısa boylu ve 
~1kolojik ta.rafı vardır. YMak.. kanbur. 
1 .. hareketsiz dalına acmıldığı Kanbur, ti~ bir l!lelle: 
çı~ aöylenmt6 yalan sözler gib;.. - Ara.bacı, polis köprüsüne! 
~lı~ ve hasta bu sözleri işittik· diye lba.lınyor. U c;Umüzü. .. Yir· 
b ıyi olmıyacağma inannuya mi kapiğe! .. 
~~ar. tona, dlr.ginlerl topluyor ve 
li a.kat bu doktorlar yeni naza. dudaklarını şaplatıyor. Yirmi ka 

~elerini kolay ko}aY kabul etti_ pik, -eyguıı bir fiyat o, bunu 

1 lnediler Nazan sahada fikir düşllnmüyor Şimdi onun için 
t:l'i_ll.in aksini isıbat edc~iyen bir ruble d~:· beş kapik de bir, 
h· kıpJeri bu sözlen tat~ıkatta yeter ki yolcu olsun ••. 
ıç kıymeti olmıyıı.n bırtakım Gençler itişe kakışa küfür 

ı.e~i nazariyeler gibi karşıladılar. ler savur~ak kımğa. yakiaşıyo; 
-ger 1939 harbi çı~amış .0 1- ve her üçü !birden oturmak isti
~Ydı kimsede bu renı na~.rıyc yorlar. Oturacak yer, iki kişilik 

cıı tı tecrübeye girıııecek curet o~d~ğundan kimlerin oturacağı, 
%yacaktı. k~mın ayakta duracağı meselesi_ 
ır~erl hastahanel~re kadar ~~. ~alletıniye başlıyorlar. Uzun 

tı en }'eni nazariyecı doktorl~.r .<üfur, kapris ve sit-emlerden son
~~iyelerini y:ı.ralı. askerl~r 

1 
u_ ra, boy itibariyle en kısa olan 

% t'lne tatbik ettiler, ılk netıc~.c~ kanbunı~~- ayakta durması la_ 
tı.i~ Gırıit verici oldu ve naza.rıyc z:un geldıgıne karar veriyorlar. 

l\ 'taraftarları çoğaldı. Kanbur, lonanın arkasında, 
tı ~ devam ettikçe yarala- ayakta ye~ alıyor ve nefesini o. 
:ı':~la.r çoğalıyor, hastahaneler nun ensesıne üfliyerek tiz bir 
~yordu. Yatakların. çabuk şeşle: . 
ti rnası hut:ı sunda yenı naza. - Haydı, çek! diye bağırıyor 
~:e S<>k işe yaradı. Bilhassa tar Kamçmı ~at! Ne de şapka~ 
ıe~ctlikte tayyareden fazlam~- var~~'. bı.:~er! Bundan daha 
~ assıs pilot kıymetli ol~U!?'1 ki)tusunü bütun Peterğratta bu
~: ~u nazariye tayya.recıl~rı~ ııunazsm::· 

avısi için resmen kabul edıldı. tona, gülerek: 
l'~\lgün İngiliz tayyarecileri a. - Allah ne Yerdiyse .. . diyor. 
tıı 1llda, bu yeni nazariye kuruJ· _ Hey, sen, All.~ ne verdiyse, 
1 attı~ olsaydı, şimdi yatakta in- atını sür! Hep böyl.~ ~i gi.decc_ 
~~.1 lfızungelen. yüzlerce tay_ ğiz? Ha? Ya ~ı:u>; kokune bır ta. 
~i:,~l varlır. Eskı tıbbın yann:ı ne istemez mısın. . .. 
hı~ saydığı bu insanlar bugün Uzun boylulardan bırısı: . 
~ ç ıııkmtısız sağlam meslekta.~r _ Başım zonkluyor... diyor. 

l'ı gibi tayyare kullanıyorlar. Dün akşam Dukm~vla.1:-da Vas 
~u tedavi tarzl bugün müte ka ıle ikimiz. tam dort şışe kon_ 
~l' ıs doktorlardan mürekkep yak içtik. . ak. 
1·1 ~ongre tarafmdan tesbit <!. Diğer uzun boylu. kızar · 1 
~~§ ve kat'i bir usul haline Anlarpıyonım .. 11%

1 
yad an 

'l'Ulnıuştur. söylemeli? diyor. Hıç 6 ma an 
~-: 11.fyarecilcrin en çok maruz atıyor k' 
~dtkları kazalar yaralanmadır. _ Allah beni kahretsin 1 

... ~ duşen·· bir tayyare_cinin do.""'u sö\_füyorum .... 
·.-.ı~l>I. k ,..,. o··ksürdüğü 
l-ıJ~" Yalnız kolu yeya baca~ı ·ı - Bu da pirenın 
t~tıı ise o evvela en ya.km ha_s k ıdar doğrudur, 
\'Q tıeye getiriliyor. Düşmenın !ona. gülüvor: 
~ıı~t üzerinde bıraktığı ba.5k~ - Ne şen insanlar! 
~t~r ~tikten sonra - kı Kanbur. kızarak: . 1 
"tı 1 Un için de 011 gün kafi gel- _ Tuh, Allah seni kahretsın :· 
~~tedir - yaralı lngiltered~ diye bağırıyor. Sen ıı;idecek mı
~\ 1~ tane olarak yapılan cerra.. sin, gitmiyeeek misin ,bunak he. 
~iU~ezlernden brisine gönde. rif? Böyle gidilir mi? Atını k~
~~0r. Orada filmi ah~~y?r· çılasana! Deh, mel'un! Şunu gu. 
~~ lan ke.."Ilik parcalarr bırıbır zelce bir ısl~t! 
4~anaştırılcycr ve alc.;ıya konu tona, ark~~da fırıldak gibi 
trı11 r. Röntken bu konuluşun dönen kanburun tiz sesini işiti
~~affak olduğu neticesini ve_ yor. Kendisine söylenen küfür_ 

dikleri rakamlar trbbın bu yeni 
fUbesinin harp üzerinde çok nıü 
hinı bir tesiri oldu,,öunu anlat~ 
mak kafidir. 

Binbaşı rütbesinde ibir doktor 
la beraber futlbol sahasınm ya_ 
nmda •bulunuyordum. Genç bir 
pilottopun arkasından koşup 
duruyordu. Hareketlerindeki a. 
normallik nazarıdikkatimi ceı· 
betti, doktora sordum, "belkemi
ği krriktır,, dedi. Bu tayyareciye 
daha dikkatle baktım ve bize 
yaklaştığı bir anda göğsünün 
ve sırtının alcı içerisinde buun· 
duğunu görduln, Bu dikkatimi 
gören doktor: "Sizi temin ede. 
rim, dedi, arka adeleleri yakında 
sizinkiler ve benimkiler kadar 
kuvvetli olacaktır, o vakit rahat 
rahat tayyaresinin başına döne
bilir.,, 

Bir yaralının bu hastahanede 
kalma müddeti normal olarak 
altı hafta.dır Ve bir tayyareci· 
nin tayyare ·kazasmdaı: itibaren 
faaliyett.en uzak kaldıgı zaman 

!etten tayyareciler bulunur Bir 
polonyalı tayyareci bir Fransız 
pilotu ile beraber bir havuzda 
yüzüyordu. Ring üz.erinde helke_ 
miği krrılmrş bir İngiliz boksörü 
kolu kırı'k bir Ç.ek tay•yaııee!siy
le boks yapıyordu. 

Harp kah.ra.manları malililer 
den teşekkül eden br fu..001 ta. 
kımının antreınanmda bulun -
dum. Bunların hepsi !biran evvel 
iyi olmak arzusiyle canla baŞa 
top oynuyorlardı. 

azaınl altı aydır. 
Buraya giren yaral~r ~J 

mış ibir kol veya baca.~ hıç~ 
harekete mani olmadıgını sur
atle öğreniyorlar. :suranm ~ıeıa.
de bir antrenöman kampı ile a. 
rasmda çok az fark vardır. Bu
rada antrenörler jimnastikçiler ~ 
değil doktorlardır ~ Heyoğlu Patma.kkapı. lmam ~k 

Bunlar arasında ibir de kahra· 
mıın bir çavuş var. Bu çavuş 
Fransız harıbi sırasında. yedi gün 
Fransız semasında. döğüşmüş, 
12 düsman tayyaresi d~ürmüş 
üç defa da kendisi düşmüştür. 
Bu üç düşüşünde daılıa yere ine. 
meden evvel serseri bir ku!11Wl
la bacağından ağırca yaralan· 
mıştır. Bu yaralanıştan evvel el_ 
!eri ve yfuz;ü ya.1tmr.ş, bir kolu da 
kırıJmrş 'bu.Itınll}'!Ordu. Bir &e· 
nedenberi tedavi alttnda Olan bu 
adam üzerinde yeni usul faydalı 
olmuştur. Vakıa şimdi de topal· 
lıyordu, fı;kat ibu topallaa tay. 
yareye bınmeğe mani olacaR 
halde değildir. 

Bu kampta R~!ar ve Çinliler ~~ Nn. t. Tel: 4l!IG8 
müstesna. olmak üz.ere her mil· ı ., .,,,.:.-~-w•-:.:. .,,,.,,,,.,,,.,.,~·~ .,,,.,.,..,.,. 

- Neden tehHkell görüyorsun T()
mor-tnl '! Tiym _ Fo aöyledJği lçin mi! 

- Şüphesiz.. çünkil o Şanghayda 
berkesl tanır. İyiyi, kötüyü, katılı, 

caeusu. .• 
- Tullo.f şey! Bur:\flının polis mil. 

dttründen bahsediyorsun gibi, ondan 
Adeta. korkmağa. başladım .. 

- "•ay .• flCn TJyen _ Fodan kork· 
m.az mııım '! O dünyanın en zeki, en 
korkunç bir kadınıdır. 

Bekt&y amca ayağa kalktı. 

- Ben gidiyonıuı. 
- Yemekte kalmıyacak mısm.!' 
- Ha.yır. BJr a.rkada,ım ça!"§ıda. 

bcınl bekllyecek •.. bu altt>a.ın ımnnla 

beraber gewceğlz. 
Kurbay, Bektaym lmlmruır için fıız. 

la ısrar etmedi. 
- Sen blllrsin, Bektay amca! 

Belday kaprdaıı tıkarken: 
- Sakm bu konuşmama.ı Tcmuçin 

du1JDM11t, dedi eğer o ger<:.e'kten bu 
eve sellyoraa, lwn yarın otelo çıkıyo
rnm. 

- Hayır .• hayır .. b11 bir pkA ldl. 
8adeoo bU akşam yemelo gelecek. 

ptıkta.y am<'a ortnhl< l<amnnca. 
11okalta çıktı. 

:remuoın bcnü gelmemişti. 
• Korbey bu konu!Jmada.n 11<>nra ı\lp 

be111 dti.,tu: 
• - Acaba Temuçin beni aldatıyor 

mu t ! yoksa im JMlıı.r Bekt.ay amca -
nın oyclumıııları. mıdn? 

Kurb&y lhUya.r u,ağmı çağırdı: 
- Dftarda ne Yat ııe yok.. neler 

- Aıla.m sen de o btlz alNc,...r 
etmez. Şu bizim yeni mtea11r, 'Odıuııila. 
yerleşti mi f 

- Evet .• eşyasını pUrdl .• -..um 
gelecek ve yatacak. 

- IMrtny unı:.a onnn "elipnden 
hiç de mcınmwt OetD· ''O ~tlrie lııell 
giderim,, diyor. 

- Aman ~ Suı Be...,_ aa:ııaa 
bugU.nlerde ne )"lllrt4ml, ne ııö~ 
ni bilmiyor. Onmı S!Sderine bakma. -

ym, siz ... 
- lyi ama, darılıp gldel'!M", ba1-lıa 

ne cevap ""t"rlrlm '! 
- Orasını 1z bana bualaıı! BaılMl. 

n~ gelinen ben cevabin& vorlrtm. 
- Pekf>.I, fako.t, Bektay ~ 

Temu!)lnden ııliphl"lenmeslıdn llebllıl 
ncdlr acaba? Uımo pek merak e41 _ 

yorum. 
- Hlç merak etıneJta. .an! On

ye-n • Fot'lan ba!Jka bll'lnt d~iimDll • 
yor.. Gece ytı1'181Adan 80Dr& f;'lllp 
,)'atınca, sabaha l~li.t' uykusn:nda."O 
kaltağ'r s::ı.yıkh3 or. 

- le.o;el!\ neler !!Öylliyor.. lşlU • 

yor musnn'l 
İşitmez olur muyum, aaıı f BIDIU

ııa dün gece öYJe baj!tnlı k1 .. ""l'lyaa 
l!'o beni öldlltooek m19ln 't •• ben Mllllı 
bU kadBT bağlanilak a4ml'1 dP.ftldim., 
dl;, ordu. 
Kurbııy JrnndJ kendlJı e tu Jüımaaie 

erdi: 
- Böld.ay IUil()ll. 'D)ren • li'u73 lrıeın

dinl kaptırmtş. G<ırgek, ne J'Bpbğım 
bllmlyor. Temuçlne kartı d~ 
göstermcslnln de maruuıı yok. 

Çinli kız uşağul& dUmlQ: 

nimse, birader, oğlum öldü •.. 
lşı.fthı mi? Bu lbafta hastalanOı. 
tU.dieel 

f Qna, söZl.erlnin nasıl bir tesir 
yaptığına bakıyor, fakat hiç bir 
Şey göremiyor, Genç arabacı, 
çolktaiı '.Y\'.)rganı başlne. <;ekmiş 
uyuıyor 1lıtiya.r, i<Jini çekiyor ve 
kaşınrYor •• . Gencin su i~ İ~· 
tedılği gibi o da konuşmak ıstı. 
ypr 9ğlu öleli yakm.d.a bir haf-

- Son aotrayı hasmııt.. Dcktay -,,, 
mcife &ster ,.,-e.ısın, ltitcr gelme&ln.Ben 
Tomuçlni ııevtyonuft, ve onmıla evlen 
meğo kru'ar "-erdim. Ono hoe tatmap 
mecburum. 

KADER 
- naşU.Stnne, 511.D ! 7..ateo bel' FT 

lıazırdn'. Bo.bfıUJ7.B hesap vermeyi ~ 
düŞUnm<ıy1n. Bn hesabı ben verece -
flnı. Sho eTllllk llakkmda fflldll1 
llllUı.1,yeU uıınU-- maP 

- Unutmadım.. ve bU ~ ~ 
kullanıyorum. 

Y azan: A. ÇEHOV ta Öla.calK, !halbuki daha hiç kim
seyle 8.daıriakıllı konuşamamm. 

Rusçadan çeviren: SERVET LONEL t.It... Manalı, yavaş yava.Ş ko. 

- SOfmdıı. Pey.eo loeoek mWntr.f 
- Temuçln ırki clüşkllıill ~ 

ama, sofrada bUlıüım 181& oJımuı:. 

thUynr u~k O('Jadm. aşnllh. 

Kurooy, u,ağm sözlNinden ~ 
bola.mit gen~ bir llf!f~ aldı. 

kayooluyor. Kanlbur, çok ayıp, 
okkalı lbir küfürle t:ııkanıp öksür
miye başlayıncaya kadar küfre. 
diyor. Uzun 'boylu gençler Na
dejda 1vanovna adında bir ka.. 
dından bahsetmiye başlıyorlar. 
tona, dönüp bakıyor. Gençler, 
konuşmalarına ara verdikleri bir 
srrada bir daha dönüp bakıyor 
ve mırıldanıyor: 

- Benimse bu hafta... oğlum 
öldü! 

Kanbur, öks~irükt.en sonra du
da.k:larmı siler€K : 

- Hepimiz öleceğiz. .. Haydi, 
haydi sür! Baylar, ben bu şekil 
de daha fazla gidemiyeeeğim ! 
Bu herif bizi ne vakit evimize 
götürecek? 

- Sen onu şöyle hafifçe okşa. 
Ense köküne bir iki tane indiri-
V"er! 

- Bunak herif, i§itiyor mu. 
sun? Ensene yersin, haberin ol
sun!.. Sizinle nazlanmaya gel. 
mez, insanı yaya bırakırsınız! .• 
İşitiyor musun, baş belası herif? 
Yoksa bizim sözlerimiz sana vız 
mı geliyor? ' 

Ve tona, ensesine inen yuın· 
ruğu hissediyor. • 

- Iiı _ hı ... diye gülüyor, Ne
şeli baylar Allah selamet ver-
sin! •·• 

Uzun gençlerden birisi: 
. - Arabacı, sen evli misin? 

dı ye soruYor. 
-;- ~n mi? Hı _ hı •. • Şen bay

lar· Şımdi benim bir tek karım 
var, 0 da: Kara toprak... Oh -
~o • ho ... Yani mezarı Oğlum 
ı_şt.e öldü, bense yaşıyo;u·m Tu-
haf şey, ölüm kaı>ıyı şaşı~ ... 
Bana gelecekken oğluma gitti 
_Y: !ona ,oğlu:n~n nasıl öldÜ~ 
gunu anlatmak ıçın başını çevi
riyor, fakat tam bu sırada kan 
b b. " h 1'' k" -ur, ır o ... çe ıyor ve: Çok 
şükilr gelebıld1k ! diyor. Yirmi 
kapiği a~an. fon~. karanlık kapı
dan içen gırere:< kaybolan genç_ 
ıerin arkasından uzun miiddet 
bakıyor. Yine yalnrz, ve. yine 
sessizlik· ba.şlryor ..• Kısa bır za. 
ma.n sükOnet bulan keder, yine 
kendini hissettiriyor ve evvelkin-

.. . . nuşmak 18.zım... Oğlunun nasıl 
~~ ~~ ·~ bır kuvvetle · hastalandığını, nasıl eziyet .~ek
gogsunu emıege başlıyor. !ona, tiğini, ölmeden evvel neler soyle· 
ürkek. ve 'kederli balkışlarmı, lbiıı_ diğini, nasıl öldüğünü anlatmal< 
l~rce ınsan arasından onu dinli- icabeder Tedfini ve hastaneye 
yeceık biri~ mı? Kalabe.lık, elbiseleri'~ımaya gittiği 7.8.ITl.8.n 
ne onu, ne~kederiııi facket. duyduklarını tasvir et.meli .•• 
ınetlen koşuyor •.• Keder, çok bü- Köyde kızı Anisya kaldı •.. On
yiik, lhudut tanınırya.ca.k kadar dan da bahsetmek ica.beder ... 
büyük! lona'run g6ğsii yarılsa Şimdi anlatmak istediği şeyler 

v.? k~r, dışarı aksa, belki bil az nn? Dinleyen, of gekmeli, 
tun dunyayı kaplardı, fakat bu- vah vah demeli Kadınlarla 
na rağmen .~endisi görünmüyor. konuşmak daha i):i olurdu, On. 
tonanm v v_u~du gfüi küçük ibir !ar, gerçi budala mahlftklardır, 
kaba sıgabilmış •.• Gündüz fener fakat iki lakırdıdan hemen zır-
le bile gö~··· - tamıya ba,şlarlar. 

tona ~~~de kese kağıdı bir tona: 
kapıcı g~ruyor ve konuşmaya ''Gidip atıma bakayım, diye 
karar venyo~. düşünüyor. Uykuıya gelince, her 

- Hemjerı, §:İmii saat kaç? zaman uyuyabilirsin ..• Uyk:usın 
diye soruyor. kalmazsm, korkma ..... 

- Saat ona geliyur •. Burada Giyiniyur ve atmm bulunduğı: 
ne durdun? '.!:laydi. git! ahıra gidiyor. Yulafı kuru otu 

tona, ~gını 1bırkaç adım ö- havayı düşünüyor ... Yalnız kal 
teye çekiyor, eğiliyor ve kede. <lığı zaman oğlunu düşünemiyor 
riyle başbaşa kalıyor, .• İnsanla- :Birisine ondan bahsetmek milin 
ra hitabetmenin, artık faydasız kfuı, fakat !kendi kendine düşün. 
olduğunu g?rüY<>r. Fa.kat ara._ mek ve hayalini gözleri önünde 
dan beş dakika geçmeden doğ- canlandinnak tahammül edilmi_ 
~uyor,. ~da derin lbir ağrı yeoek kadar korkunç... . . 
hıssetmi.ş gıbı başını sallıyor ve 1Dna. atının parlıyan gözlenll.! 
dizginleri çekiyor... Artrk ta. görerek: 
hammülü kalmamıştır. - Yiyor rm.ısun? diye soru 

·'Hana! diye düşünüyor. Ha. yor. Peki ye, ye ... Mademki yu 
na!" laf alacak kadar para kazanama. 

Atı da fikrini anlamış gibi dık, kunı ot yeriz •.• Evet ... Ara 
koşmağa başlıyor. Bir buçuk sa. bacılı:k için artrk ihtiyarladım ... 
at sonra tona, büyük ,pis tuğla Ben değil, oğlum şimdi arabacı. 
sobanın yanında oturuyor. So. hk edecekti... O, tam bir araba 
banın tepesi yerler, sıralar, cıydt ..• Yaşaması lazımdı ... 
horlıyan insanlarla dolu. Hava tona, bir müddet susuyor ve 
ağ1r ve boğucu •.. tona, uyuyan_ devam ediyor: 
!ara bakryor, kaşınıyor ve bu ka- - İşte böyle, birader, kısrah
dar erken eve döndüğüne piş. ~ık ... Artık Kuzma loniç yok .. 
man oluyor. Sizlere ömür ..• Öyle boş yere ö 

"Yulaf parasını bile çıkarama. dü, gitti ... Şimdi. farzet ki senin 
dım, diye düşünüyor. İşte bunun bir yavrun var, ve sen onun Ö7 
için kederleniyorum. !şini bilen.. be öz anasısın ..• Ansızın. farzet 
Kendisi de, atı da tok olan bir ki bu yavru sizlere ömür .•. Acır. 
insan her vakit rahattrr. sın değil mi? 

Bir köşeden, genç bir ara.bacı Atcağız, yemini yiyor, dinli_ 
kalkryor. uykuluı uykulu ıhlıyor yor ve sahibinin eline nefesin 
•·i• su kovasına doğru uzanıyor. üflüyor ..• 

tona: tona, anlatmanın zevkne kapı 
- Susadın mı? diye soruyor. lıyor V'c ona her şeyi anlatıyor. 
- Susamasam su içmem! - S O ~ -
- Doğru ..• Afiyet olsun .•. Be. 

Kurbe.y pencereo.ln i'1 t trraa 
otmmuş, 1'an'lıçtnt beklly.du. 

Çinli kız evine çok 1JctibYdı. Y.uml 
dört ti\rlll pirinç yem6ğl plşlrmelllD1 

billrdJ. Öğledm sonra hazırlmum J"'l!l
meklP.m blr loımımı kl"lldJst ~ 

tı. 

Karlııay o ak§am nedease 'l.'emaCi
nJn el."ken gt"lmeııint JsUyor Ye gıme. 

batarken bllyUk blr heyecan duyu -

yordu. 

Bu ıımıda sokakla lld Ç1nll ~ 
komıl}lIUl!'fı KuTbaym lm18ğrna ~rp. 

tı. 

Gençler bl7.h hızlı konupyori&r -
dı: 

"Jııpoıı ooUMmı hıgWz polWerl 
yakalamış dlyorlar .. duydun mu! 

- Hayır.. duymadım ama, inan -
marn .• ,, 

"- .Baıı.o, r-Ok doğru B4>zlii bir adam 
bu h:1.berl verılL Japon cıeWi.dmı mah. 
kemeye vermiı:ıier. Yakmda. asace.k • 

Jarm*,. 
Gençler knmLjBrnk yürüyüp geç. 

tiler. 

Kurbay blrdf'nbirc slıılrlendi: 

- Aca'b:ı bu Japon ccUAdı kimdir? ! 
Bu gençlerin söyledlklcrl doğru mu
dur? 

DilşUndli.. diışündü .• merak ve he
yecanı gittikçe artıyordu. Bu hiki'.i.ye 

Kurbayı ııedcn he.} El<'.anlnndırmıştı? 

Kurbay, akşam gUne&i batarken 
ltutıi haberler ılııymanm meşom ol _ 
ıluğuou bilirdi. 

Hattil Şnngh:ıylıl.ar, giınes batar • 
ken, umnmi yerll"Tdf' • kötll şeyler 

duyma.sın cllye . kut.ııı~ınrmı tıkarlar. 

dl, 

u:.urbıı;ı; bu ha.her karııısmda lnıla. 

ğını tılmynmamı~tı. Temurln hfilfı 

mel dan da yolctu. 

İhtl~·ıır usaı.: 

- Her 5ey hazır •. sofm mUkem 

mel .• 
Demişti, B ı.tnJ da o uk~m J erı 

··c &'clmlJ ecekU. a. o va.kit yaralı derhal tay- leri duyuyor, isanlarJ görUyor 
~~ne1'? mahsus nekahet karar ve yalnızlrk hissi, yavaş yav~ 
()l',artnoan birisine gönderili.'-----------~--------------------------------------------- (Deva . 



G©lD©\ll:©\~c§lır©\y ~ IF.eoıı~ırb>alhlçe 
~(P>©ır lb>©ly1ralmn . 

f?ugün Fenerbahçe statyomunda 'muvaffakivetle kutlanacak 
iki ezen rakip, n1em'eketimizin en eski iki kulübü Galatasaray ile F enerbahçe bugün bayramlarını_ 
müşterek olarak kutluyorlar. Bu mutlu günü yaşayan iki büyük k~lübümü~e daha uzun ömürler 

diler ve bayramlarını okuyucularımız namına tebrık ederız. 

·~1' . • . .. . . . 

~~. 
--~~- :iolOlj..,,a,,_ ... ~ .......... -

. -•' . 

aaıatuaray 

renerballçe spor 

bayramı programı 

13.30: Ga.l&ta.cıa.ray F. B. genç 
t.n.ıaml:ı.u k8ıJ'§Ilaşmaaı (Ha
kem: Seli.mi Alcal) 

14.30: ~çit rC81D.i, merasim, 
çelenk lroyma, Galıat.Me.r&y ve 
Fenerba..'ıçe namma birkaç 
söz (Ali Sa.rul Yen ta.rafından) 

15: Sırıkla. a.tbma ve 800 m. 
15.10: Ci.rid a.t.nıa. 
11>.15: 110 metre manialt. 
15.25: 100 metre. • 
l 5.30: G. S. - F . B. ikinci ta,; 

k.ımla.rı futt:ıo1 ka.Iıir1~maar. 
(Hakem: Halit Ge.Up Ozgil) 

16: ({lıQ metre. 
16.05: 1500 ~tre. 
16.15 : Yil.t.sek atlama. 
16.40: 200 metre. ..,-- . 
16.45: G. S. - F. B. mUtekait.. 

( lc-r fut.boi. maçI. (Habııı; 
Burhan Felek) 

16.45 : Uzun atlama. 1' 
17: 3000 metre. 
JT.75: ~ ~ (100 • 200 

300 • 400) 
17.30: Gal&taııam.y • F'eııel'belı 

• çe biriıııd ta.kımlan futbol 
ı karştlaşma.sı: (Hakan &mi 
Açı'köncy) 

' 

Fenerbahçe nasıl Galatasaray nasıl kuruldu 
1006 senesinde Kadıköylü genç- 1 d e_ Kadrköyi.snıindc bir kulUp ol- 1 geti~cr. Gala~y ~~Ubün

lerin Gala.tasa.rayı örnek tutarak 1 dugu Modada da ayn bir spor te- den istifa eden ~ıt H~ü de 
bir kulüp lçurma.k !çin :çlerinde · ııekkillii vardı. FenerbaJıçeye girınce kulup çok 
ba§lıya.n ıirzu 1907 de kuvvE>dcn . . . . kuvveuı olmuştu • 
f . Formalarının rengini ıntihap ı- KulilbUn forması da bu sıralar. ııl e çıklJ. . b' ha ll .. .. - •• 

çın ır y uzun suren munl!U\.a- da sarı • l!civerd tolxrı _,,.,d' Natta seyahat §irkctinin İs- • .. e ı C"U.U ı . 
şalar yapıldı, nıhayet 800 göruş. l!lll &ene3inde Galatasaraym fut-

tanbul acentesi Ziya, Sen .Jozer 
Fransız nıekfebi Türkçe hocası mer 
hum Enver, gemi inşaatçısı Asaf, 
kendl nralarmdıı bir Türk kulübli 
kurma~ı di\şUnUyorlardı. Fakat 

cievrin milşkü.lıitma rağmen çok 
kısa bir müddet sonra bu zevatla 
merhum Sabrl, meşhur futbolcU

lel'den Hasan ve Hüseyin, Avukat 
Hayri, Nasuhi Baydar, Şııfkat.ı im. 
tihan ederek bir kulüp kurdular 
ve hemen eğzors'7Jere baş'.adı -
lıı.r. 

İlk eğzer3izlcrinf daim.a Fener-
bahçede yaptrklan içiıı o zamanJar 
§İmdi resmi olan kulilplerinin ismi
ni Fener Bahçe koydular. O devir. 

melerıni yaplikları çimen saha.nm bol likine girmemesi Uzerine ye. 
Uzcrinde mebzul bulunan pap:ı.tya- gine Türk ta.kmu olarak like iş.
l:ırın rengini ittifakla kabul etti · tırak etti ve o sene ilk d efa lstan-
ler ve bu suretle Fencrbııhçcnin bul ı:amplyonu oldu. 
ılk rengi sarı - beyaz oldu. Srra.cıiyle 1913, 1933, 1935, 1P3fj 

!ki sene kadar kendi semtinde ve 1937 senelerinde İstanbul §alll

kencli kendine ve keneli muhitin- piyor.luğunu muhafaza etti. 1933 ı 
deki t.a.kmılarla mııç yapan Fe- ve 1935 sent'lerinde iki defa Tür. I 
ncrbıı.hçelJer nihayet ikinci bir kiye ve 1937, 1940 senelerinde yi. 
hamle daha yapm:ığa karar ver - ne iki dfo da. milh kUme §a.mpi. 

mişlcr, meşrutiyetin ilan mı mülca yC'nluğunu karam>t~tı. On sene j,.. 

kjp " Cçirdikleli buhrandevrini at- çinde en çok kn.z:ınan ku'ühc ve
lntnrak G:ı. 'ip, Nasuhi Baydar, Ha- rilm<:k üzere konmuş olan Cüm. 
nan KWnil. Sa.it Salii.lıa.ddin Nuri, huriycıt Halk Partisi !,dldini de 
Tevfik, Ayetullah, Hakkı Snfvet en çok kn.zandı:klarrnd:ın şildi ebe. 
bir araya gelerek Fenerbah!;eyi I diyyeı. muhafaza etmek hakkını al. 
eskisinden daha kuvvetli bir şcklo mr~lardrr. 

Şimdiye kadar yapılan Galatasaray -F anerbahçe maçları 
Galatasa-ay ve F enerbahçe atletizm ta. birincilik almı;lardır. Bu uılta yapılacak 
kın.ları ilk defa 193.1 ıeneıi temmuzunda kar~ılaıma bu iki ezeli rakibin üçüncü 
karııla§mışlardır· Galata•arayın en iyi karıılG§ma•ıdır ve gene puvan vaziyeti 
atletlerinden Semih, M. Ali, Haydar· K. yoktur: 
Besimin o karşı/cuma anlarında Ru•}aJa Halıhazırda iki kulübümüzde Rıza 
b ı l · v G l l Maksut, Muzaller, Muhiddin, E§ref gibi 
l ulunFma a~ınha ra~menk. 

1
a ~taıaray ı at- rekortmen atletlerimiz koıacak ve atlaya. 

er e ener'1a c•yı »a ıp erıne nazaran ki d B d · · 1 l · 
• • 

4 

ca ar ır. u ara a yenı yetıfen at et erı. 
daha ıyı dereceler almıtlardı. ikinci defa mizden Cezmi, Mehmet Zeba ~ Kemal, 
her ihi ezela rakip 1936 •ene•i haziranın Sezai, Selim, Namık, Cevatı •e~redeceğiz 
fla kar1JılQfnı&§lardı7. Bu •eler puvan va- Belki de Türk atletlerinin en kıymetlileri. 
%İyeti olmadıfı için bir netice elde edile • ne malik olan bu iki en e•ki kulübümü • 
memiş 12 müsabakadan 6 tane.inde Ga- zün atletleri bütün bizlere yeni yeni Tür. 
latasaraylılar 6 tane•inde de Fenerliler kiye rekorları hediye edeceklerdir. 

Osmanlı İmparatorluğunun is tip. 
da.t devrinde 1315 - 1899 aene8in
de Türk jimnastiğinin be.bası Na
mrk Hoca.nnı değerli talebele rin -

Jcn birkaçı futbol oynamak ve bir 
de kullip tes!s etmek istemişlerse 

de hu emeJleıi.ne muvaffal: olama

ın~lardı. Müstebit hükumet bunu 
haber alınış derhal menetmişti. e 
sene sonra 1905 ~esinin ilkteş.-

den bu kulübe müemıisleri bir ~ 
sim vermek mecburiyetinde idi
l~r, fakat he r lrooa.ca1r. i:9iJn calibi 
ııikkat görlHUYordu. Bundan do.. 
layı evi olmıyan bu kulüp o ıa~ 
ıa.r çok bilylik varlıklar göstermiş 

ve oyunculannın mektebi Su ltant 
tale.bceinden bulunması mektebin 
rle Galatasaravda olmasmda.n do. 
l"tyı hnlk bu oyunculara (Galata
saraylı) demişti. Sonradan bu :. . 

rin nymda mektebi Sultani (Gala- min .sonun daki Saray kelimesin • 
tnsara.y) tale~lerinden bazıları 1 den ı :urtularak mliess's'eri tara
Ali Samin!n büyük hlmmetiy!e bir fından d~ğiştiıi.lmek istcnilmip e 
kullip kurmuşlardrr, de buna muvaffak olunamamış 

Galata.sa.ray kudUbünUn res:nt h9.Tk Galata98l'ay demekte devam 
kayıtlarına göre 1 numaralı aza Ve ı~rnr etmiljtir, Bu suretle islın 

Ali Sami Yen, Z nwr.aralI lı.a A- Glht,cısarn.y olllra.k kıllm~trr. Ga
sım Sonumut, 3 numaralı lza Şa- J ııt.:l'\'lr3y kulübU ilk fonnaımu be. 
ir Emin Bülent, 4 nwnarah8.za Re. y:u _ lmmızı olarak seçml~ ir. Fa. 
fik Cevdet, 5 nuınarnb aza Çana.le- kat bu renkt e bir isyan kokusu 
kale şehiUerinden Celal 8 numıı.- sezildiğ'nden deği~tiril.mek mer.. 
ralı aza da İstanbul m

1

eb'usu A . burlyctind e kaJ mmış ve s iyah -
hidin Daveı-'dir. 1ıapya tebdil edi' mişti. Bu renk de 

1'k defa 10 kişidl'!n teşt'kkUI e- mliessisler tnrafmdu hoşa gitme-

diğinden değişUrilmck iatenmit ., 
renk beğenilmek için bir dtıkkin' 
gidilmtl orada top top Jamıaeıat 
yımya.na &'etirilerelt renk befeııl• 
lirken tesadüfen san ft kJrmdl 
iki top kumaş u.t Ustllnc dtlflDOf 
ve o anda çok parlak görilneıı bd 
iki renk bu ıru.rctle bugUnldl c.ı.
tuaray formasmm vücut bWm.dl' 
na eebep olmtlflhır. 

Ge.Ja.taaaray tık maçını kunıldt
ğu eene yani 1905 de Fer 3 m•· 
tebi ile yapt.I ve oyunu 2-0 ~ 
zandı. 

Galata.ray kuliibll1904 de İJI' 
gilizler tarafmdaıı lrurulmws ol-' 
İstanbul futbol lildııc 1906 da git' 
dl ve ancak dördilncü oldu. tık de· 
fa 1008 de İstanbul f8.Dlpiyoold' 
ğunu kazandı. Ondan sonra sırt' 
siy1~ 1909, 1910, 19H, 1915, 19261 

1926, 1927, 1928, 1929, 1931 ı;eııeo

leıinde İstanbul şa.mph•onlufuıı11 

muhafaza e tti. 1934 de de milli 
kUm e şampiyonluğunu kazandı. 

Şimdiye kadar G. s - F~ b 
iki ezeli rakip olan Galata•aray ile F. 
Bahçe kulüplerimiz ilk defa 1908 •enesi 

atletizm karşllaşmaları 

ikincikanunun 4 üncü günü karıılCJfmıı
larJır. Bu ük maçı Sarı.kırmızılılar 2--0 
kazanmıılardır. O tarihten •onra •ırcuile 
iki kulübümüz 92 karıılQfma yapmıflar. 
dır. Bu 92 karıılaımadan 36 tane•i Fener 
bahçenin 36 tanesi Galatcuarayın galebe 
sile nihayetlenmi§tir. 15 tane•i berabere 
bitmiıtir. Geri kalan 6 maçtan dördün Fe 
ner lehinde 2 tane•i de berabere vaziyet. 
te iken yarıda kalm'§tır. Bu 92 k"1'fıltlf-

mada Galatcuaray •arı lacivert kale1' 
152 gol yapmıf Fenerbahçeliler de~ 
kırmızı kaleye 143 golle mukabelede bll-
lunmıqlardır, ~ 

Galatcuarayın F enerbahçeye en lnlf1 ' 
vetli galebeıi 1910 aenui lik maçınJJJ 
1--0 lık neticelidir. Bundan bafka GalJll
ta.ıaray bir dela 6-0o 2 dela 5-0, üıi • ' 
la 5-1 galip gelmiıtir. F enerbahç.,.~ 

· Galatcuaraya en lnıvvetli galebai 19-"' 
lik maçlarındaki 6-1 lik neticesidir. Bd~ 
dan lxqka Fenerbahçe bir dela 5-1 ~ 
liP gelmiıtir. -- - - - - -

"' 


