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Amerika - Fransa 
Münasebetleri 

Hüseyin Cahid VALÇIN 
M ART1X1K ndo. ımln Aıııcri. 

ko.hln.rın bazı ihtiyat ted. 
Lirleri almak , e oradaki ı~ra.ıısız 
ticaret semilcrinden istifade et
llıek irin nıkubulnn teschbiiseri 
~cnuı. bir neticeye ,·amıa<lı. nu 
~bhlbiin suı:u Çin Fransn .. ı
~ att bir müsteml~ke ''c o~ııda~i 
it ~n\iız gt•mllerl münn;;cbetıyle ı-

AKŞAM POS T A S I 
ADHES: A.~KAHA OAl.>D~ıst \'AK.11 YURDU - lSTANBlTL 

f Milli ŞEF HiPOD ROMDA f Berlin bildiriyor : 

Kerç'te 
Düşmanın 

imhası devam 
ediyor 
-<>--

Ruslardan alınan 
esirlerin sayısı 
&OGOO ı balda 
~ 

Ucrnmtyc lcn?.nnnnlaruı p!lrııları lda. 
remlzde, ynlnız çnrs:ımb:ı \'c perı.iem· 

be gUnlerl ödenir. 

fEU~FO:O..: YAZI ışwmı: 28872 iDARE: 24870 :f. SE::'.'E: 12 

lorya, ov 
diğe gid 

• -
&azırlanan yeni proje ile 'a sllerln yaz 
mevs~mlnde tren, va ur ve oto s 

işleyen yerlere seferleri mene~illyor 
Alman bütün tedbir ve kont· 

rollere rağmen şoförler benzin
leri kalmadtğmı ileri sürerek 
hesaplarına uygun gelmiyen 
&ef\ltlere gitmemc:ktedirler. 

sı, bunun hadcindeki mıntaka· 
lara taksilerin işlemesinin men'i 
teklif edilmektedir. 

r, sUrlilcn bu talebin ı~nın nyı 
'en temsil eden hllk\ımet-c tev
tih cdilmiyerck ora(lıı'iii Fransu 1 
•\llıltalliğine yapılmı" olmnsmcla. Reisicumhurumuz Milli Şef ismet lnönü dün Ankara t· Bldcsik Amcrilm hülifıruetl Hipodromunu şereflendirerek ilkbahar at yarı§larının 
1. hndnn doğnıyn Vi l lıUkfıme- iiçüncüsünü takip buyurmuslardır. 
lllden bir sey istemcrliği gibi c- L.....;;._. _________ 1111'!"-:0-__________ _ _ .. 
~n i.e knrı nınsmn d:ı lı1ç faraf. 
't:/ ı;örUnmemlsfir. O lartintkte-

Boğazı geçmek i•tiyen rical 
halindeki kuvvetler uçaklar 

tarafından ağır zayiata 
uğratılıyor 

Seyrüsefer işlerine bakan cm.. 
niyet altıncı şube mUdürlüğü §e· 
birde işliyen nakil vasıtalarının 

Vi.'l'i 18 (AA)_ 0 F l· Kerç yeni bir dürene konulması içi.n 
yan~~dasın~ §imal u~u~da Rus tecı:übelere davanarak esaslı bır 
kuvvetlerinin imhasına devam e 1 proJe hazırlamıştır. 

Projeye göre vapur, tren ve o
tobüs işliyen yerlere taksiler işle,, 
tlrnyecek, bu suretle daha mah· 
dut rnmtakada işlemiye mecbur 
kalan taksiler bollaşacaktır. Bil
hassa yaz dolayısiyle taksilerin 
Florya, Boğaz ve Pendğe kadar 
uzanan eğlence yerlerine dağıla.. 
rak şehrin kalabalık semtlerinde 
taksinin azalacağı ve ihtiyacın 
artacağı gözönünde tutularak bu· 
na lüzum görülmeh1:edir. 

t'ııı.n ıı Amiralini m elcyi hal
~tnı.ıye saliıhiyetll ~öriiyor. Hal
i ki \'iı?i hükümctl Amerikan ta.
~lerinden Jıahcr<lar _olunca ~u 
ı\ Ptaki mütalcnsmı hır notn ıle 
ltıerika hariclyt'Slne bildinne'kten 

~erf kn.'mrum br. Bu gnrlp bir 
11ttıın ihdn.s etmektedir. 1-,in ta
~kktıkq , eyn çapraşılthğını bir 
"'llt daha nrttJrtW bir ,·a1;:'a da A· 
ltıerjk .. l? ·adan ıtelPn haberlere ı:;ore 
k '"atı ız Amirnlinln az çolt mii7n
.. ~reye meyyal bulunmnsma muka· 
ıl Vi inin Amerikan taleplerine 
~ CC\'ab1 \'ennes'dir. 
da .ı\!!ı) zorluklar lartlniJ· ndnsm. 

Atnerilmlılnnn almak i tedlltte 
~ tlnnlyet teclbirlrrinclcn d~·ıule 
ıı Utıı.dnki Fransız t icarct ı:;nrn ~teri
~ lllrtesıı, Amer:ıl•ıı. tnnıfındıın :' 
il ll'll\ak istenmesinden c:ıkıyor. 'i. 
b lrra11$Mı buıııda tarafsızlık ba.. 
\· llııestıu ileri stlrercl• hu ı;emilcri 
~llılE'nlel< l o unu nn:ror. lcc-mu 
tıll~to mlkt n epr.ycc m\ihim bir 

l r - ..... ~'iğ olnn btı ı:cmilcrden 
tıı • 'f7-• erin l tifndec.:i mlh\'erin 
lı~~l ~·,7ııc sebep oloroktır. ''i-..i 
İ1kfunett ''e bilhassa Uiviı.t ise 

~rlinı dnnttmıyn hiç de me~illi 
de;;tııerdir. Fal<at aynı znınanda 
r illi Fransanm Ilirlt>"'ik Amcril•a 
ile nornı:ı.ı mUnasebetleri bozmıya 
(Ja hiı;blr niyeti yoktur. Bllfikls 
btıılflan son derece ıctinaıJ ctmcğc 
l:~lıştıt'l her nsile ile ı:;öriHiiyor. 
\'ı!i!İnin bu ıkmtlyn dli"'mesinlle 
~~lldislntn Jmsunı olcl~~~ ill• ha
fi Şta akta geliyor. Çıınldi tanır: 
\ılığı bozmak yolunda1d fena mı. 
~!1 lptJ.da kcndis1 ,·erdi. Bu b:ı
"'4111dn.n .. ,. d' • • mcscle"'I Viı::I • )' ,. ın ıçını ' 1 
ı: ~Peyoc ı>nhnhyn mal o.l<lu den • 

bılir. ÇiinJ.ii Jlincllçinıntn Ja· 
botıtara. bırakılması Mııdagnsktu tş. 
~'1hıi h:ız.ırladığı gibi Jlindltinide
~~runsız gcmllcrinin Japonla~ 
~ ~unı de Amerikanın :Martlnık
b· li gemileri istemesi 1!,iin fıcleta 
~~ hak ve herhalde i.irneli te~kil 
tıı'.~<ır. Bu zorluklar içinden nasıl 

'lllacak! 

'ltı \ İ ille nazırlar t-Oplanıyor. U· 
tis 1 ti arelerdc bulunuyor, Pa· 
ti~e gideceği söyleniyor, Ame· 
...,,~Ya \•erilen nota net!rediliyor. 
~at bUtUn bu faaliyetler havada. 
ta a dönen bir çarkın hicbir işe 
ta~~~ı. harckct~rinl hııtulııtıyor. 
~! lınıktckf görü5f11clcre de,·a.m 
~~or. 1.Jı.kin blr neticeye var 
-~or 

u~hı· gidişine bnkılmca öyle bir 
ı,t c h ıl oluyor ki Ameri'kalı -
llıı biraz knt'i hareket edip de n· 
~lata zorla f'J koysa \'i i ii.deta 
~ at bir nef ıılııcnktır. Çünkii 
)~tll nıuvnfnkntiyc vukua. gelmi. 
'lıa bir el koym:ıd:ı.n dolayı Al
lttt:;aya kar ı bir me..r;'uliyct al
~t l<atmıyucak 'e Amcrikoya ela 
~ llrot to nota ı gondcrlp mü. 
bıu Cbetıcrint muhafazaya. imlill.ıı 

ı.. ·~b'tu-•• dı-· fh .. -~11 lh gır gı sn nya gore mu-
~ P ıa,n:rıanıan hiçbiri hayati 
~ ... ııraatıcri mew.uub:ılıls olduğu 
ııı~:n tıfak tefek mlllahnzıı. ''e 
~~ lealnrla yoll nndan (lönc-

·1er. ÇünkU ortnda çok dnlıB 
~Ilı 1ı hedefler \"ardrr. Şimdiki 

•lika • Visi fhtiliıfı ne kadar 
ııı ~il ncticc<lc Amerika i tediği-
1-il~ <le edccelrt.fr. Ye bu hareket 

le Frnn ayı bütün bütün Al· 
~ koltanruı ntmağa ~evkcdet'ck 

1t~~ fll\lhim bir chc11 sayı'amı. 
~ttt, 

Avustralyanın 
şimalinde 

Kuvvetli 
bir jq.pon 

filosu 
göründü 

--<>-

saıomou a aıarı 
cıv rın a da bir 
Amerikan lllosa 

c! laııı •or 

Moskova bildiriyor 
-<>--

Harkof 'ta 
BİRAZ DAHA 
İLERLEDiK 

--<>--

Almanlar beş 
günde 121000 
ö .. O veroı er 

---o

Almanlar Harkof bölgesine 
yeniden mühim miktarda 

tank getirmektedirler 

J\Joc;kova, 18 (A.A.) - Ruslar 
Harkof kesimınde biraz daha faz

Melaurrıe, 18 (A.A.) _ Kuv- la ilerl~~ ~rcııı:· B~Un Mosko
vetli bir Japon donanmasının A_ \'adan bi.dır;:ı~. ğıne gore, ~lınan. • 
vustralyanın şimalinde görüldü· lar 12.000 ol~-~crml~~e~r·~ Ti: 
- .. sö lenmektedir. Adaya bir as-1 moçenko or~ul.i;U~ gar :ı ogru ı
rer çikarma hadisesinin vuku lcr emekl~r. Alnınnla_r bu. ke
bulması nnıhtemel görülmekte· simde 365 tank kaybetmışlerdir. 
dir Londra., 18 (A.A.) - B. B. C: 

· • • • Ru::-.lar, ilerlcyi~lerine devam ede
Tokyo, 18 ( A.A.i - Japon 

keşif uçakları salomon adaları 
doğusunda iki uçakgemisi, kru
v~rler, torpitolnrdan mürekkep 
bır Amerikan filosunun mevcu· 
diyetini tespit etmiştir. 

rek Hal'kof fclı_ı-ine biraz dnha yak 
laş.mı.şlardı:r. Sovyetler beş günde 
Alm:ınlara 12.000 ölü zayiat ver
dinnı.5lerdir. 

Bu sabah Moskova.dan gelen bir 
(Dc,·amı 3 üneüdc) 

Basma fişi tevziatı ay 
sonuna kadar bitecek 

dilrnektedir. Şimdiye kadar Rus".' Bu projede, taksi hudutlarının 
lardan alınan esir miktarı 60 çizilmesi ve bu hudut içinde tak-

(Denmı S üncüde) silerin işlem.iye meobur tutulma.. 

Maltaya hücum eden Alman hücumbotlarınclan biri 

rı savma teskllAtı 
Bagfln işe ba~ııyor 

EKMEK HESABı 
Bankalarda olduğu gibi her 

akşam kapatllacak 
Ekmek i5lerinin sıkı bir kontrol lstan.bulda toplanan 800.000 ka. 

al~a alınması, her vatandaşın dar fişi her giln Mymak için 80 
istihka.la kad.-ır ekmek alına.sıru kadar memura ihtly:ı.ç görilldüğün. 

6 O k • ., •k b k 'b • temin vo b'.ha.ssa fırınlann ok- den fırıncıların fişleri 200 erlik 
l ş z z . r m em ur e l l mck satış mı önl.Mn~. için milhlm zamklı kD.ğttıara yap:ştırmn 'n.n ta. 

1 bir karar verilmiştir. Şimdiye knrrür etmiştir. Bu suretle 4000 
stanbuı semtler ini da aşıyor kaJar ~::ııir~ müdürlüklerinde bu- kağıt saytlıµış olacaktn ki bu dn 

.. 1 lunan ıa.şe bürolarının sayılan ve gnyet ko!ny yapıfabJ~ektir. 
fırıncıların günlUk eknıek satışla.- Her a.kş&n b:uıkalar hesabı tar-

Mata a 
Denizden de 

hücumla.r 
baş adı 

--<>-

Dün bl 
batırıl ı 

b ·Clim 
ırı a ... ugra ı 

lUıııta, 18 (A.A.) - Dün de ndnya 
havn akınları yapılmıştır. La Valet· 
tcde n §rcdllcn bir tebliğ, ada yakın. 
larmda li!rbç dllşmnn gemls;nln gö. 
rWdllgtlnU sUylemektcdlr. 

Malta, 18 (A.A.) - DUn mihver 
hücumbotları adaya t:o.nrruz etmişler 
dlr. ~b:ıhıeyin erkenden ynpılnn bu 
taarruz esnasında bir hUcumbotu a. 
ğır hasara uğratılmıştır. Diğer bir 
hUeumbotunun dıı yaralandığı zannc· 
dilmcktcdir. 

l\Inlta, 18 (A.A.) - Sahil batarya. 
!arı cumnrtesl gecesi dUşm:ınm bir 
hücumbotunu batırmışlardır. Bir bo. ' 

tun daha tahrip edildıği znnncdllmck 
tedlr. 

lngillz hava kuvvetlerine mensup 
bir pllot bir buçuk sant içlndc 3 l -
taıytın bomba tayyaresini d~m~· 
tur. 

DUnkü pazar gUnU Almıınlıırm bir 
bomba ve dört av tayyaresi dU:JürUl. 
mllş, iki deniz "·e iki av tııyyarcs1 

hasara uğratılmıştır. Ak§run yapılan 
bir hava akını devam etmektedir. 

--------o--------
Yunan gönüllüleri 
Şar cephes ne 
b r ıta gidi r Evde b11lanamad1A1 için liş aıamıvanıa nnı gösteren ekmek fişleri bun- &mda şehrin günlük ekmek hesa-u .J • dnn SO:nr3- merkezlcştirilerek böl. bı kapatılac:ı.k bir gUn cvvol ne 

r JD da hakları kau· bOJmlV8C8k ge iaşe müd.ü:fü~nde. sayılacak - kadar ekmek istihlftk edildiği he- l'i§i, 18 ( A.A.) - Atinadan 
J .J trr. Bu.nun ıçm bölge ıaşe müdür- men Toprnk 1.fahsulleri Ofisine iş'ar edildiğine nazaran şark 

Bir mUddcttcnberi yeril mallar pa. 
zarlnrınde.n halltm ne suretle ıswa. 
de edebileceği etrafında yapılan tet
k.lkli:lr sona erml§ ve izdihamı önle _ 
mek maksadlle halkın fişlerle pazar. 
ıardan mal alması karıırlaştırıımııı _ 
t Bidayette de bU usul tntbik edll-

tlzamsılzığın önUnU almak makse.dlle I~ğünüı;1: un odasmm ?irleştiri.lme- J,i!dirileccktir. Aynı zamanda. her cephesinde Almanlarla beraber 
bu §ek!lde satışları durdurarak yeni sıyle vu~ude _ge~en hır salon bu fırının satış m".ktan da bu suretle harbetmek Ü?.ere b;r Yunan gö-
bir tevzi §ek.il bulunına8llll knrar aı. 1 _iıı_e_ta_m;_ıs_ed_ıı_m_ış_tl_r_. ______ m_a.ı_fı_m_o_ı_ac_a:k_trr_. _______ ı _n_iı_· ı_ı i_i _k_ıt_a_sı_te.ş-'-k_il_e_d_i_lm_iş_t_ir_. __ 
tına almıştı. 

ır. cak 0 zaman herkesin nUtus 

İlk yapılan tetkiklerde fl§lerin ek· 
mek ka trları dağıtılırken l&§e me. 
murlan ıara.fmdan evlere bırakılma· 
m dUşUnUlmUş, bllO.hıre IB§C memur. 
lııklarınm kaldtruarak yerme mahal· 
111 dağıtma birlikleri kurulacağı anla. 
§llınca bu dUşUncenin tatblklnden vaz 
getUınl§tır. 

İngi l iz tayyareleri Ankara at y r 
Dün gene üçüncü hı mi§, an 

il bızzat yerli mallar idare. tezkeres e 
sin-o müracaat ederek !iş alması şart 

dan baZI ın Uzamsızlıklar 
lıoşulduğıın lne SUmer 
görUlmUştü. Bunun uzer her tUrlü in: 
bank umum mUdllrlUğ\l. (Dc,·amı 3 ün cüde) 

. sarıye~de Birmanyada ingiliz 

ak zn larlna 
devam ettiler 

--<>--
Norveç ve Danimarkaya 
doğru levazım nakliyatı 

durdu Denızden hır ceset kuvvetleri çekiliyor 
k idi --<>- Londra, 18 (A.A.) - İngiliz hava 

ÇI arı Yunnan eyaletinde Çinliler kuvvetlerine mensup uçaklar dUn §l-
Bu sabah Sarıyerdc, RumcUkavağt teşebbüsü ellerine aldılar mail Fransa uzerlnde uçmu§'ardır. 

vapur iskelesi açıklarında bir ceset • bomba ve 9 av uçağı tahrip edil • 
··rnımü "-lla sa.hile ,. 1ka.rıımış. Tokyo, ı_s (A. A.) - Salvcn mlştir. Bir çokııırı da hasara uğra • 

go fi, san.... " · · u kıvısınd d bo ba k 
1 
nclınmn 50.o • n çnrpı§ma _ tJlmıştır. Baston tipin e m uça • 

tır~sedln Uzerinde hUvlyetlni tesblte lal' devanı etmektedir. Chidvin lnrı Bulonyadıı doklara hücum et . 
. zuhur adis"ndc g<:ne.'tı.l Alcxander ıdo.- mtglerdlr. Bu hücum esnasında vu. 

yarıyacak herhangi bır vesika V İ T k eti . Ah 5 d"u 
etmemiş, denizde uzun nıUddet kalıp rc.sindC'ki ngı: -·uvv ~ kt s. kuıı. gelen c:arpışmalarda ~man 
dökUldüğü için de tanmamamıııtır. san eyal:tine ogru çe e e • uçağı tahrip edilmiştir. 

• ı Diğer blr akmdft. 1nglllz uc;;ak.lan tJQüncü koıu ııetlcele.nirken (Allşıı.tt, birinci, UmM:ı UdDcl Daa 

NıUJdM> &~> 

ın 

Sarıyer ~"ndarma kumandanlıA"t vak' direr. (A A ) y .,.. -1.: 18 - unnan hiçbir mukavemetle kar'§ılıışmamq • 
anın tı!.hklkatın.a el koymU§ bulun • Çu'"""ng, • . 3 . "d ) ı d 

, (Dcvıımı • uncu e ar ır. (Dc,·amı S üncüde) (Yazısı S üncüde) 
maktadır. 
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~veNfJll'lya& ....... 
hakkı tank uı 
~ yer: Vakrt Matbaam 

UoNE ŞA.Bn.AIU 
~ Tllrldye Ecnebi 
'"- H.00 Kr. n:ee Kr. 
ı .,._ .-,.GO • H.90 • 
• .,.. C..00 .. &to • 

1.60 • s.eo • 
Ga.eteye shderlleo 

"'== ~ cer1 -rllıntt 

~lu .Ajansının v.rdığ"ı haberh!re 
~ dUnya vazıyet.in b r bakı~ 

' 
Şarktaki 

11ıuarebeler 
'-tıc ~Phf'Slnde kanlı muharebeler 

~ tdl3or.Almıw tebliği Kerç ıteh 
tl111a.ı1 şarkıslnde mağlöp edlloo 

kuvvetlerinin bakiyelerinin 
nın fjark ucunda pek dar bir S lıkı11tırıldıkını blldlrmektf'dlr. 

)Olu üzerinde kaçmakta olan 
'-"' kın,-etlerl bava taarru:ı.lu.rı 
~e ağır kayıplara oğramıı; • 
~lrkof bölgeıılndc Sovyet ta .. 
~ kanlı T.&ylatla ar.kim bara -
~ • Burada c.ena) an edt>n mu. 
~l'de tahrip edilen dutman 

imdi) e kadar 240 ı bulm111-

~r taraftan SOV) et t>k tebliğine 
,__ kıtalarının Harkof istika • 

taarruzları muvaffaklyeııe 

lbı.ı. «ıtınekt~lr. Alnuuılar aııker 
• ~ bakımından ç.ok bU) ilk 
tı uğramıılardır. Bir So"'}et 

llOO Alman öldünnilş, 16 i a
• ~~ &zere S5 top ele geçlrmlıt. 
. ~hı birlik 15 tank tahrip emriı· 

birlik a) n<'a 28 top ,.·e 20 ha. 

toPQ ela almııtır. Dlğf'r bir ke -
.\.Jmanıar 42 tank kaybemlf. 

'.l'-. '· 
•Jaı.auıın bir Wgrafma ıröre 

1 «ıtrahndakl muharebelerde 
il~ 4'taa f~la Alman öJm&ftaı"· Mlls 

r lloo K"l1ulerde eüretll bir ~ 
)apınııttardrr. Ba pkıtiar ea. 
'-ok •var toplan, havan 

--=-~ ~tll yjyecek, malzeme e-
... ~ "" c 11 ........ 

llovyeı avcır erleri lııladM fazla 
ı..~~ ildilrmDltür. 
. ~ Analist mecmuası askeri du. 
lıılıakkmda yazdığı :makalede dl· 

: ~ Tlmoçeııkonun Bar • 
~ yaptıtı taarruzun mu-

01dotunu gösteren en ellemJDI. 
'IDarelerclen biri de Almanlar • 

:k ~ok esir alındığ"1A dair Bua. 
.:;:dan ileri .nruıen iddialar

ı bat komutanlıtı eıılr u • 
•it lddialannda dalma mu$edU 

tır. Bu da ba aeferkl e9lr 
bakkında Uerl sürilleD iddiayı 

~_"dlrmektedlr. BarekAtm an
~""!Qç gündenbcrl bafladıtı ıöz 

tntuıncak oluna Rus zaferi • 
'1ınılt>tl daha iyi anlaşılır. 

kıtaıarı eeirlerden baıJk& ltlr 'top mühtmaı&t \f' sair mal
Ge almışlardır. TlmoÇenko bu 

muvaffak!) eti 50.80 ki· 

nl!lbcten kısa bir cephede 
ıq.VVetlE>r \,. bllhııMıı motarJO 
lııtatarı tuhşlt etmek suretıle 

...... ltlr. 

na .. 

•m 

HADERL.ER 
Mı LiR MldlrlJOI' 

(~ 1 laeille) 
~ ... Ruı'llw 198.lı güllü Hac'°' iKilgesinde A'knalı • hatianru 
Yarml§lı&r, .Alman iuıtrşı taarruz • 
Jenm püllltii.rtmib}ıer ve garba doğ_ 
ra iler~erine devam etmişler
dir. 

Rusla.r, soıı ~e 20 , 60 ki, 
lometre derinlıiğinde ilerlemişler, 
300 den fazla meskün yen geri 
almışlar, 365 top, 25 t.ank, 46.000 
mC1"Dli, bir miJyon ~. 1200 esıt!" 
ve mühim :miktarda harp malze -
mcsi a.lmlıJla.r, 400 tank, 210 top 
ve 147 tayyare tahrip etmislcr -
d:r. 

Gece yan& MoSkovada neşre
<Zlen r09mi Rus tebliği Kcrç ı.!1Va. 
nnda ~deUi mu.hare-beler oıdu

ğunu kaydederek Almanların yap 
tıklarr taarruzdan fazla bah8et.mi
yor. 

Diğer cephelerde değişiklik ol
madrğmı ilave e<liyor. 

Röyt.erc göre Hnrkof cephesin , 
ele iki büyük tank muharebesinden 
sonra Ruslar .ismi zikredilmiyes'I 
... e yalntz M harfiyle kayd,.dilen 
ve Almanlar tarafmd:uı Ievazıın 
üssü oliımk kuHa.nılan bir şehrı 
z::ı.ptetmislel'dir .. 

Ahnanla.r, mütemadiyen takviye 
kuvvetleri getirdiklerinden mu
harebeler dv:ı.m ediyor. 

AUIANLAR TAKVİ\'E 
AUYORLA R 

I.ondra, 18 (A.A.) - Bir Röy
ter muha.birinin bildirdiğinP gör<', 
Almen l 'lT mühim mliktarda tank 
getirmektedirler. Ru.•r tarafın
dan zaptedUen M şehri lbiı· leva. 
znn depo şehri olmakla ehemmi
yetlidir. Almanlar buradan çeki- 1 
lirken dpola.n berhava etmek i.ste
misler fakat otomatik silahlarla 
mücehhez Rus a.-<tkererinin seri 
müdahalesi ka.rşısmda bir !'ley ya, 
pamada.n kaçm.rşJerdD"'. 

lğgal edildiği bildin1en bu -M· 
şehimden maada m'ÇOk me*iin 
mahaller de RusJanı eline geomiş, 
tir. 

Ka-lrle,r, ric'at etmekte olan 
/slman lw~e afrr myiaUar 
verd~irler. 

Hitlerin bu kesime mühim mik
tarda t.akviyc krtalıa.rı gönderdiği 
söylenmektedir. 

Ha11kof kesiminde Almanlar dur 
madan kaqı ~ gec;mekte 
i'abt ağır 28yiet veftl'Ek pıMl}rs 
rtnlmeırtedil'ler. 

Hava hakiıniy~i eıe ahna.k i
çin çırpman Alman hava kuvvet. 
lcri hiçbir netice elde edememiş· 
lerilir. 

BRlY ANSK KESlMlNDt~ 
Moskova, 18 (A.A.) - Mosko

va radyosunun btldirdiğkıe göre 
son günlerde Bnansk cephesinde 
düşman ha.tlarmm gerllerinde )-a. 
p!lan cete M'.:ha'"<.'beleri C9D881n -
da t'30 Alman asketi öldilıiilmüş. 
tür. Garp eepheftnjn bu kesimin. 
de Alme.nlar ric'at hareketleri es. 
nasında ağır kayıplara uğramakta: 
dırlar, Bu keei:mde yapılan bir 
hareket ne.Ucesinde Almalllar bu 
sahada 50 ölü ~iT. 

15.."0 AI...MAN ÖLDtlBtn.DC 
~osko\-a, 18 (A.A.) - Gece ya. 

nsı neıtredWen Sovyet tebliğinin 
ekinde ka~ göre puar 
günü Harltof cepheainin bım ke
simlerinde 1500 Alman öldilrM • 
müştur. Otmıarte9i gUnU cephe. 
nin muhtelif kesimıerinde Sovyet 
bava kuvvetleri 45 tank, 8*er ve 
rephaıııe taşıyan 90 kamyuı ve 45 
yÜ'k vagorıu tahrip etımşler veya 
bas:ıra uğl"'J.tm~lT. 

~VYET TEBLtGt 
M~ova. 18 (A.A.) - Gece ya. 

nsr ne!J?oe<lilen Sovyet tei>liği: 
17 :ına.yı:rta kJta}a.nm1z Hadr.of 

i9tika.rnetinde taarrıız hareketleri, 
ne devam ederek yeniden flerle-

miıılerdir. d krtaJa.rı 
Kerç yarım adesm a • 

mız Kerç şehri civannda şiddetle 
c;:arpı!lılllald:scl ır'lar. .. .. 

Cephenin diğer keımnlıeriode 
kaydıa. değer bir §CY olmaınutlır .. 

16 mayısta 65 Alınan tayyares 
düşürülmüştür. 20 SovYet tayy&s 

resi :kayıptır. __ u 
Barent.z denizinde harp geu-f'

.riıniz 6 hin tonluk bir dilşman nak 
Hye gemisini hı.tmnışıa.rdır. 
F ranaa ispanya futbol maçı 

Valeace, 18 (A.A.) - Fransa 
ıle İspanya ansmd:ı yapılan fut
bol maçmı 4-1 !spa.nva lkazanmJŞ· 
tır. Fra.n.ee.nm Madrit büyllk elçi
sı Fre.noosi Pietri de maçta ~ulun 
maktaydı. 

teblllde, Dolanda ordum t1MUD1 el • 
daktan llOlllll lleJ'beH lllrakdlıa ..., 
laıdan bir k1111111 tekrar eelrler kam • 
pma gôuderllmfttlr. Banlar vaktlle 
verdikleri 91& tbttlne eerbeat bin • 
kıbmf)ana da 90ll ..... n Almao ale)'lıı 

tarııtuaa bat1·-.1an1ır. 

.A1aiskinin 
mektubu 

Al1DaDJ8JI mallllp 
edebDmell için 

Müşterek gayret
lerin artırılması 

lazımdır 
Bu maksatla memleketleri -
miz mümkün olduğu kadar 

itbirliği yapmalıdır 

f.oodra, 18 (A.A.) - Dıı.n Br~
htondn ya.prla.n bir toplantıda Ma,.. 
jaki'nin bir mektubu okwunuştur. 
Sovyet sefiri bu mektubunda RC>y. 
le demektedir: 

"Mücadele, Hitler Almanyasını 
knt'i surette me.ğlfıp edebilmek i
çin memleketleri.miz tarafından 
sarfecl'llen gayreUerln çok da.ha 
geniş bir ölçüde arttırılma.sına ıu. 
zum gösteren bi-:- !!afhnya girmiş. 
tır. Bu maluıat'a mcmleketlerimi · 
zin milnıkün olduğu kadar sıkı bir 
iııbirliği yapması lazı:ındll".,, 

Amerika sahillerin
de batırılan gemiler 

gittikçe artıyor 
Stef aniye göre 
Amerika gazetele· 
rinde eadlte var 
Lizbon. 18 (A.A.> - Stefani: 
Amerikan matbuatı Birleşik 

Amerikanın şark sahilJerinde de· 
niz nakliyatında tesadüf edilen 
güçlüklerden bahsetmektedir. 

Time mecmuası torpillenen 
gemi adedinin pe.k yüksek ol 
duğunu kaydetmektedir. Bahriye 
nezareti her hafta on kadar ge
mini!' torpillendiğini lbildirmck 
tedir. Mec:nma. şubat ve mart 
aylarında kaydedilen gemi ka... 
yıplarmın yüksek old~nu fa
kat nisanda daha çok mıktarda 
gemi battığını müşahede etmelr 
teOir Bu vaziyete ka.rşI koyma. 
nın yegllııe çaresi silahlı kafil~ 
ler teşkil etmektir. Fakat mec
mua Amerikan donanmasında bu 
kafilelerin hepsine refakat ede • 
cek miktarda gemi bulunmadığını 
yazmaktadır. 

Fransız - Japon 
ticaret paktı 
imzalandı 

Tokyo, 18 (A,A.) - Blr ticaret 
ve iktilı&t paktı ı.mzaıa.nmaıı için Ja. 
,PODya ile Fraoaa anamda yapılan 
mümkerelerln muvattaldyeUe neti , 
celend.ilt bugün bir Japon men.bam • 
dan teyit edilmektedir. Bu mllake • 
:reler btHıaııaa geçen aene imr.ala.n&n 
paktm uatıamam için yapılmıftır. 

Pakta alt t.e!erruatm nevednmeaı 

lıatde mevzuu değUdlr. 

lagtıterede 
Gıda maddelerinde yeniden 

tahdidat yapıldı 

Londra, 18 (A.A.) - Bura.do. 
~'iyecek vaziyeti gilçtl'şmişlir. Ye
ni giyecek ve yi,veee& kartlan tev. 
si edilecektir. Bu yeni kartl&rda 
1-ir azalma gör.e ~tadır. 

Zelzele lmrllaalan 
ıoo a geçti 

s.a"aco, 18 (A.A.) - Ekuat.ör 
zelzele.si ku11baıalal'llUD adedi bet yU· 
.zU geçmiftlr. Şimdiye kadar 115 ce -
.et enkaz aruırıdan çıkarılml§tır. 

JUo Chlco w Bellavıata köyleri 
tamamen harap olmuo, bl~k 'köyler 
atır baııarlara utramııtır. 

Bal• ••••r 
(Ba.....,. l lacide) 

ıt:Jıini..bvhP;:şlia .. Esir adedi mille-

~-·: .. dllt. 
H&fkof bMg c ıill de Almanlar 

13 ~R" beri devam eden 
lbl8 tamı ıs*rmı pilkürtüyor • 
:ıar. 

&rırlm, 18 ( A.A.) - Alman 
1batkumandımlıııjmm tebliğinde 
beyan ediktiğineıgöre Kerç yan· 
lDadaemm pnalinde üç noktada 
dar bir sMiada Sllnştınlmış olan 
bolgeviılırler, şidetle müdafaaya 
devam etmi§ler ve 15 - 16 mayı:ı 
gecesi neticesiz karşı hücumlar. 
da. bulunmuşlardır. Bu hücumlar 
ümitsiıZoe kütle b:&l'inde yarma 
teşebbüslerini andırıyor. Müte 
addit dalgalar halinde yapılan bu 
karşı büeumlarda müteaddit 

9Üngü ndıarebelef'i olmuş ve 
bolşevikler ağır a.yiatla pıüskür
ttihn'Ü§tür. 

&:rlitı, 18 (A.A.) - Kerç ya. 
rımadasında.ise temizlik hareketi 
devam etmektedir.. Boğazı geç_ 
mek istiyen ricat kuvvetlerine u· 
<;aklarımız ağır kayıplar verdir
mişlerdir. 28 düşman uçağı tııh_ 
rip edilmiştir. 

lngiliz tayyarelerinin 
akmlarmdan birı 

(.Bıattaraf ı ı iucide) 
Bombaıanan hedetler arıuımda §i • 

mendl!erler ve dokl&r vardır. 
Bir İngiliz pUot"u bu muharebeler 

eanuında 82 inci uçagı düşürmüş • 
t\lr. 

İngiliz lla.va kuvvetlerinin kayıtıı 8 
uçaktan ibarettir .. 

IAQdra, 18 (A.A.) - Batı Avrupa 
twırlnde İngiliz hava ku~erlJün 
kayıbı 20 uçaA"ı bulmuttur. Bunların. 
he,ai sahil muhafaza ııervl.aine men , 
auptuıar. 

Bu uçaJuar yaptıldan hareketler 
neUceıılnde §imal denizinde 15 mlbver 
nakliye gemlsini huara utra'8lfllar· 
dır. 

LoDdra, ,J& (A,A.) - İDgilia haY• 

ku~ Roetoka lcarıı ,.aptıkla. 
n taamJz!&Tdan 80ftra Norveçe ve 
Danlmarita)'& doğru yapılan levazım 
tapnının durduğu görü\m\l§Ulr. 

Heynkel uçak atölyelerine tu.bet • 
ter wkubulmuş n yangml&r çıkarıl. 
... tır. 

Bir p bqka fabrikalarda hasara 
utrıı.tdmlftır . ........ , .... 

<MI tvafı 1 lacidc) 
y&letinde, Binna.nya yolu civa.nn
da Çinliler teıtebbüell ~le alml§ , 
]ardır. Japonlar Tonçung'dan ge. 
ri cekilme1üedirler. 

Londra_ 18 (A.A.) - Birman,. 
yMıl Ka.levada 20 bin kişilik İn
giliz ana kuvvetini yok ctt.iklcl"ı
ni 421 top)& birçok tank ve taşıt 
alclrklanna dair Japon umıımi ka. 
nu-gi.hınm ifütie lnn doğru değil , 
w. Japonlarm gösterdikleri 421 
top rakaml, lngiliz kuvvetiyle mü
tenasip değildi··. Makineli tüfek 
"dedi de a.zdıır. Otomobil ve 'tank 
ttdedine gelin~. Kaleva gibi bir 
yere bu kadar tank getirilmu;: <r 

13,,.,an üstü şeyle!'dir. 
Haldkat phır ki İngilizler ağır 

maızemenin en bllyiik kmnm1 kul. 
ıanıımas bir ıba1e get.:intilrJten 900 .. 

ra brrakmJ!lardrr. Bu arada tank. 
lar da vaıdır. 

Japon tebliğinin bildirdiği Ka, 
leva zaferi tıs.rihinden, Yani dört 
gündenberi lnıgiliz ve Japon kuv
veti~ arasında temas olmıınuır 

t.ır. 

Ballallfat tacirleri 
ADii arada 

toplanacall 
Ticaret V eıklı.leti viliyete gön. 

0eTdlği te:ıJkerede bü:liye.t ticare
u ile uğ'raşa.nlan temaı et.mdt u. 
zere Anka.raya mUmeeailler gön
dcrilmellini iatemittir. Vi~yet, 
keyfiyeti Ticaret Odaama büdir
mittlr. Oda, a.lAkadar tacirler! mil. 
me89Ü seçmek için V eka le Un teb . 
Uğden h&be.rda.r edecektir. 

Şhrmıizdn üç iki,.itik bir heyet 
seçilerek Anka:m.ya gönderiJ<'Cek· 

u~ . 
ÖğreDdiğimize göre. ctiğer vı, 

• liyetlerden de ~imdiye kada.r bak-Blkrtttle birçok liyat ticaretiyle uğra.'}lln tacırır. 

\'••a•"•r ta.._.• ·den mÜD\Eı89illcr istenmiştir. On. 
... UUV .... 1ar da aym şekilde heyetler seçe. 

edildi ık Anira.ra.)a göndettceklerdir. 
Bütlin bu heyet.ler, bir haziranda 

BükreıJ 18(A.A.) - D. N. B· Ankarada bulunacaklardır. Hazi
Dün snkrefl poliM milt~clit e: ~ ~gıcında bakliyat tacirle. 
mirlere rağmen med:>url hmnet ı- nnden mürekkep heyetlerin Ti
çin mürac:ıat etmi}~ Yabudilerı , caret Veiklletinde 3Umu1Wl bir top. 
te'ftifc baflaımı,tlr4 ~ lantı ya.paca.klan :uıktllmalrtadD'. 

NUTMAYINIZ-- ~ ------.... ------------------ ıll 
r: 

DAiMA iLERi BAK• 
Her iradın ve erkelin ifinJe üç fa}wi~ ,,m;Jir. lir 

fahnyetiniz, hayatın karanlık tarafına, biri a,Jueltlı le. 
rafına üçüncüii Je ileri bakar. 

/(a/anıztlaki hayaller, lüıirler bir planda to, 
malı. Bütün kuvvetiniz İçiniuledir, biitiin f(lltAJ«i• 
le bana bağlanınız. lçiniulelti bedbin f"lt.İyelİ Jiıılll_ 
naeyiniz; bu sizin cesaretini%i lrırar. Nilrhin fGltıeiJ 1'i.a. 
ze Je inannaayınız. O Ja siu hayatı ltolay wM•irı 
enerji ve kabiliyetinizi öltliirür. 

Dainaa ileri bakınız ve hayatla bir İf görme~ ~ 
ıınrz. 

Bu•a tevııaa 
(Baştarafı 1 lDCicle) 

Bu vazıyet ka?'fllRJlda yerli maU&r 
paz.arları mUdUrlüfü gene liflerin 
bal.km ikamctglhlanna kad&r götU· 
rUIUp blrakılmuı esa.sıQzerlııde tet. 
lıWere ğtrlterek bu iti kendi tetki • 
ll\tına yaptırtmak karannı vermif ve 
1'1.tbikaLa geçmiştir. Ancak. !itlerin 
dağıtıımaaında her e\•ln ı.tib.kalwu 

alabUmeel tçin ikametglhlann gUnÜJl 
her saatinde bo§ bırakılmamuı gibi 
tJltblkl zor bir durum haaıl olmakta. 
dır. Bu hususta bu sa.balı kendiııile 

ıörU§tnğUmUz İstanbul yerlimallar 
pıuıarlan milesııeseıer müdürü HA.mlt 
Koray, bize tunları aöylemltllr: 

- Balıııettiğiniz mahzur meydan • 
dadır. Biz, halktan bu auretle evCle 
bulunmayıp da !ifini alamıya.nlar çı. 
karea onlara her kolaylığı göetere -
ceğlz. Bunun için de gazetelere Ye , 

reoegimlz Ut.nlarla a.hnmıo tedbir 
l<trl tza.b edeceğiz. Tevaiat nüfus tu· 
kereai uaaı üzerinden yapııacatı için 
JrlmBenln hakkmm kaybolmaaına im. 
kin yoktur. Fit dağıtmaımı kendi 
letldlltımızla yapmak meoburlyetln • 
de kaldık. Bunun için memuri&rımız.. 
dan 60 kifillk bir ekip ayırdık. Bun • 
lar, aemt Mmt dol&§&ralt nUfua Jt&tı. 
dma kayıt dllfilrmek suretlle tlmdiye 
kadar mUeenaelerden pamukJu men
INC&t almam.il nt.andqlara ftf da • 
tıt.m.ırtadırlar. Beher tı,, her vatan
dap. buma, patlak&, kaput bea ilah 
IPbl pamuklu clulerinden yaln.m biri 
için ts metre Alm almak baklwu 
vermektedir. Bahçekapı, Beyotlu, Ka 
öıköy ve 'Oıklldar matazal&rmıdan 

veya mah&Ueierde ibdaa edllecek b&
Yillklerden mal aluıabilecektlıl'. Fıfler 
numaralı oldUIU içiD bUC1 mra au , 
D\&r-..Dm hangi ııemtten mUbllyaatta 
bulunacağını da aynca 11&.n edecejis, 
Fi§ler vertıdii<ten IJOnr& nlıfua tıez • 
kere~rlne ~ret edilecek, n kuponu. 
nu kaybedene yeni bir kupon nrilml. 
)"eCektlr. 
Memurlarımız kupon dal'Jtmap 

r.eçen cuma günU baıladılar. Dağıt • 
rna cumarteat devaRl etUğt gibi dün 
de devam etmiştir. Bugün veyarın da 
devam edecektir. Halkın e:Derlatnln 
J>Ufus klğıdı ile mağaaalanmızda.n 

mal almıt bulunduğU nazan dikkate 
almına kupon dagııma lf.nln bu ay 
aonuna kadar bltlrlleceğt Umlt deli -
mekt.edlr. Yarmki ııallya kadar ku .. 
pon tevziatmdan alman neUce, mal 
Atımını icap ettirecek yek~nda lff 
rarından sonra matazalarda satı§a 

b&§ltnıatı da dU§üııUyoruz. 

Bir Amerikan vapuru Jaha 
batınltlı 

Vatiagtoa, 18 (A.A.) KUçUk 
bir Amerltan ticaret vapurunun 
Karaih d"!nizmde bir rr.Nıver de
nizaltraı tara..f:ın<b.n babrıldığl bah 
riye nezareti tarafmda.n bi1ditil -
mnktedir. 

Zeynephanım lıonaiıntlan 
lnırıunlar çalındı 

Bir mUddet evvel yanan Zeyııeph&. 
nım konağtnm enkazını temizliyen a· 
mete~rden SW.,.man og-ıu HUlleyl.n, 
muhtelif zamanlarda binadan kuqun 
çalmıı. evvelki gOn de bir parti ka. 
çınrken cUrmUmetbut halinde yaka. 
lanıiurtır. 

Hu.eyin cUrmUmethut mahkemeal. 
ne vertlmlştir. 

40 ton keçiboynuzu 
satılacak 

Limanımızda bulunan Romanya 
bandıralı Transllvanya yapurunda 
kalan W ton keçiboynuzunun geml • 
den çıkanlmamaamdan dolayı satılma 
sına U,.aret mahkemesince karar ve. 
rilmtşUr. Bu keçi boynuzlan vapurda 
cuma. gUnU satılacaktır. 

M otörlü vantalar tevzie 
tabi tatalacalc 

Ticaret vekt.ıetl, bundan sonra 
m1!mlekete ithal edilecek her tllrUl 
kamyon, kamyonet. otomobil. moto
alklet ve blslkleUn tevzıe ta bl tutul 
maamı kararlattırmlflır, 

Bu ....ıaıarm yedek ~n w 
maı-me.aaı barlçten mealebt-
ptbtftler de bh'tik lnlft~ .. 

Ankara at Jlrqlan 
Ankara llkbüar a& ,....,..,.._ a

çülleÜ8Ü dlin Ankua ~ ...... 
muada ~ lmlabıüık wr"- ~._ 
nllnde yapddı. 

Bl.R1Nct &OŞU: 
Din ve tlü& yukarı 1..-W :ııı-11 

yanlllkalı at ft lmnldıara ...._ 

__,_ IHO Netre ~ 111 
llny••· .. k .... ya ~ ... ,_. ltM'9k 
ew. 

Aay&Aala t;ek.bea llekla meue ka. 
d&r ~ s"ttaer. Baalan YM.ız 
takip ediyor& A& ...,. 8ekbaa Al· 

0911lat== açdarak ÖM seoti· IMr.ı& 
.-ra da Ya'YUIL AkıeylAnı aynı teki .. 
de ~ı ve koeayu 8elı:blla ...-ı Ju:. 
MlldL 

1 - 8eklıııM (Alı.por) 

1 - YaY9& (llelımet AllMI) 

1 - Alcey .. (llDutl ÖM9) 
Gaayaa: '46 lmNt .erdi. 

t.IUNct liOŞU: 
lt~ YllflDda 8afkma Arap erlrek w 

aylan a.lllU9tu. M-fNI 1!00 met 
re lkn.miyesi 191 liraydı. 

Bu kOftlya altı tay kayıtlıydı. Bun. 
lard- A.ll W:nıanan Rl8dl yanp pr
medl. Biter ileti arumta ~ apdM 
J'Arlf&a Vede e11 seride olmak tur.ere 
41ieMrl topla olank pdaya Hl met 
" kalaya kadar 1MI ~ reldller • 
w u llOIU'a Mtön tayları lul'Mçla
maya lııafladılar. Az JIOllra 1ılllarMıe 

llllerlerJal u farkla acarak ~ ftt. 
ta. Ve )'&ntl Jllluue ka-•ndl. 

1 - lflllratıe (ZMI Sertol) 
ı - ~ (bm&H Baekan> 
1 - 8e17are (Zeki ~rtol) 

Jfnualattald farklar! boy, yarım ..y . 
O..,..: .. ........ tlO '" ti& 

lmnıt ffl'Cll. 

tlçt)NCC KOŞU: (Hea411kap) 

tl'\I ye dalla yukarı ,attaki ..... .. 
-. hıstk a& ve lmnldara ....._. 
ta. 11eeaı.a ... lknıaıl,_. ne u. 
nr••. Bu k~ yamı e1a11 MtDn 
lllaYftmlar kOf'IYB lttlnk ~tıl. Göntln 
ea bfoyem,alı kot-. bu kotu oldu • 
lundan ve çlft" bahsin ilk ayatmı 

tefkll ettJflndfon Mt6a merallblar 
Myük ~YHAll lçlndeydllf'r. 

KotU .......,. bllflanaz Dıuull ine 
~ bunun ~ arkaa..aan Uw1 
dalla ırtthlea Allp.lı, ve Oltu dllf!l'lert 
tlıldp edlyorlanh. K .... aynı tektide 
Mn metl'f! böyle trlifi· Faka& MNea 
blk'8-~ Ali ŞU UlllMl)'I 71'
kaladı. l>Mullye yetlftl. Ve Nil .. 

1011 %00 metrf!df! ~rek en öae .... 

tö, 60 mettt. kala aemtan •"""'-
Seçtm U-.ı da Dandlyl at.....,. 
ım1vartak oldu ft! yar11 bu ...... 

""'· 1 - AlllH (()Mit Apaym) 
S - U1MıC1 (F. AUı) 
1 - Daadl llaaa Alakut 
MuYMalattakl farklar S boy. ya .. 

nm boy. 
O.ayan, at, plMell"I' llö nı 1'6 

k.raıt """· 
oöaDONCO KOŞU: 

nı: YBflRda l&fkaıı İDglllz erkek ve. 
dltl taylara .-luıuıl .-.afeı.t ıeee lk. 
ramlyeel S60 liraydı. 

Bu kotUya yalıuz Alnuet A&maam 

.Karabiberi ırtnawdl dlter yedi haJTMI 
&IMlllda yapdaıı yantta ırtldD fa 
...-181 olaa Felaml Sl-r athJnnn 
tılurı kotUYD rallıat olarak kaaudı. 

ı - Buket (Fehmi Slmsarothı\ 

s - Demet • " 
ı - ÇM&nluu ( SaHlı TelDf'I) 
O..yan: ı to, plhıeler 1 S.'i, 20.'i H 

MI lnll'Uf ftl'dl. 

BEŞlNct KOŞU: 
Dört ve dalla yukan y .. ta ..ıkan 

Arap at w kıaraklara ........_ .. _. 
•iMi 1800, ikramiyesi 111 Hraydı. 

J1a kopya kayıUı bütün Jaa7ftlllı.r 
yar• lfUrak etti. Gl1aÜll faHrlll -0 

larak p.&erUen Tomureok fll lan~ 
dı. Tomurcuk daha yan yolda Bava. 
1• mattQp ederek blrlnelllll .....,,. 
Savıtnm ;pn yolda kmBmlt ......... 
dan ı.uı.ie edea Bora Udnel. Bor • 
kurt ela~ oldular. 

Bil ır ... ,. alt olaa ........ lftt'l'lr 

aet6eeal ................... 7Mm n 

mtilecllllUr. 
~ llakeı tlN aMI llra ' r .ı, ..... 
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SELiM SARPER 

Zu 
I 

A SIBLAlU>Al't"BERt flloz.ofiıır, 
rubun lllmezJJğt kODU5U etra • 

~ münalnı a eder dumrlar. Ruhl 
tooksiyonlan, :fizyoloji 1onkslyonlann 
dan tarldr r;örmlyQnlcr yani, nıbu da 

lıeCcnlc blrllltte ö!dUrenlcr olduğu r;ı. 

bt onu ilini kııhptruı kurtru'dıktan 

SOJU'a ebediyete lntikııl ettJrenJcr de 
eksik de[,;'ildlr • 
İnsan oğlunun, yukarda bir~ ke. 

ilme Uc temas ettlgim 11evidcn lstlha
leat haJ;;kındakl mU.nakaşalara katıl. 

mak fl;ln kendimde klifl ilmi tialAhlyet 
l'ÖrDlUJionım; gürmUyonım ama, kcn 
dl çoculıJarunın yapmak anularmı, 

yapm k kudretlerini hemen her an 
kendJ &'Özlerlmlc tnklp edcblldlkçe, 
boıılm için hayatın be.n1m ı nl \'arlı. 

~ nlhııyct bulııc:ıı;'lDa bir tUrfü 
aklım ennlyor. ('.oculdnrnnda kendi 
de\,ummu vuzuhla g"örUyorum ve 
bmıu görüp ııu.Jadığım lolndlr ki "Bft. 
ytYı: BUtun"Un birpnr ('nat olan 
"Den.,deıı bir şeyin ölmlyccıeı;-tne lna· 

I 
myorum, Rnna lr.nnm:ık için mUcer. 
ret yollardan giderek aklı zormmsya 

lllzum yok, inandığım ıteY "Tabi. 
at,J'lıl ta. kcndl!ıldlr, her ır.aman her 
Jtmlo mtlsabede ooebfldlğtmlz bir 
o1&7dır. 

Der ın.::ın, evlM 83blbl olsun veya 
olnınsm, in~lığı eboalyete sUrllp 
~ nkmtmın ta ortMındadır; 

DNIDler blrlblrlnl tak1p eden soaısuz 
clıılga.lar lu\llnde akar giderler. Ge _ 
Jeoek nlisill rln S38dct1 uğronıı in5nn
bnn t'anbnnı fcdıı. edcbllmclorlnJ,. 
bsfka tilrl!1 nnsıl fZAh cdeblllrdlk ..• 

Bu bOytll< "oyuıı,,un kllçllk (Ak. 
fnr)ll çocuk ... Ona neler borçlu oldu. 
tnmuzu acakı heplınlz blllyor mu • 
J'U%-l' Yorıtnmuzun, mlllctlml%tn hat~ 
dllnyo.nın \'O lnsanlıJ;'lD bundan yü:.ı; 

J ııonmld dunnnunn bu,;..-..uncıen lteıı

tlrmok istersek çocnklMımn.ın nıht, 

flkrf, ahli\kf w bedoııt lnkf~fbınru 

, Wtk.lk etmek kı1tıdlr •• tstıklAJ blzlm 
r • ımh..dlr .. 

·2"4nuuıımttm en l!nmnll f&lcrtnden 
olzın çocuk eısl.rgeıme Te çocuk 

şest lş]erbıde her turJU blıı:ımctı 

~lctUı:ı beklemek lllzumsuzdur, bL 
~ almı.ldo yıınlışhr bfle; ba gibi ı,. 
ıerae en bUyUk vazltc ımyı fertlere 
"" r. Fllhaltllm hl!).blr ferdin Wıslrl 

alanda oldıı''1l kad:ır derin ve &ft-
~O değildir, Bir anıı, bir b:ııı. 

... çocıığ'tın nıbl, :ftlo1 ve bedeni 
~ Ozerlnc iyi "·eya kütU ~ 
nru vunır ve biralar; lhnınli veya 
~mlığı ytizünden f(>(:Uğuııu ru • 
J? ve ~kcn öldilrdUkten eonra, 
"2>lz1m zıımıınımızda..,, De ba§bya -
nJr, dC\'lettcn tutup sJnemayn kadar 
her şeyde knbahat bulo.n bedbaht ana 

~mn cemiyete kı:uıtı l&lcdlğt 
bUynk gtınshı dtlşlhı:bıQz. Bir ütret. 

"menlD tek tn."l blr sınıfta otuz, 
k, eı.u belki de d:ılu tazln gocu -

rğµı:ı nıbf, fikri, bedeni lnklp.fı üze -

~
rjndc blr daha sllinemlyecek kndar 
cJeırtn izler bımktığm1 dU.,ılnUnUz. 

Ana, bob3, ~Çetmen bunlAr birer 
~ lnkııt ba lert.lorln eseri blr 

bn4ır, btr mllletttr, bnttin bir in -
a:Mıhkta. 

ı.~~~:.;uı,,...nlJğın buı!ilnl..-il acıklı dnnıınu 

thnttsfzllğe kııpıhn:ıdan 

§Oel'ddanmu.ın ellerlnden tutalım ve 
fı'(ıftnıınolcrlne yardım edelim, onların 
llaklannı taıuyalım vo verelim. 

(Rııdyo)dan 

• Galatasaray ll:;emndc talebonin 
...Ccudıı. gı:ıUrdlği muhtelif sa.nnt. cacr. 
ıertnden mürekkep olan 11 lncl talebe 
~ dlln açrlmtşUr. Ser.;ide teşhir 
.ınıcn rcstnııor, talebe anısında istl _ 

c1aUı gençler bulunduğunu Ç"6stcnniş 
ttr. 

• 13. 
l'Jr Fatih ruııhasr yııvaş yıl\'nş 

1 tasyoım ynkb51)·ordu, Arkı:ı ın. 
dnn clabn. ai:'lr ilrinci mevl<i bir a
raba görllndU. nu Harbiye - k. 
snnıydı... Fcrlı:ıt J;.enclinl derhal 
'kıu·şı tornfa ntmnk isterken par. 
desUsUnUn eteğinden ı;eklldiğlnl 
hlssedc~k silr'atle nrJnı.sma baktı. 
\'.aslı 'e csruıf lahklı biri onu ı;$İıJ· 
liyc do~"TU h:ıreltct eden bir nrıı. 
borun altıncl:ı k:ılmnsma rnmall kat. 
mı~ken telıip lmrt:ınnıstı. F,.rhnt 
tesc'klrlir mnkıınırnd:ı. :ulnmroğr7'a 
danllp ı;üllinıse<'Ii. Jüı.111 pardesU
nüa eteğini tutnn adnm: 

- Verflmi :ıd:.ılınn \annr , de. 
di, Az dah:J. c:ınlnırt.arıına binecek. 
tin! 

'erhat tckrnr gUJlim iyerclı Hor 
bjye - Aks:ı~y nmJnc-ma nrknilıın 
atladı YO laıbıJxılık nmsmdn dcmlr 
pannnltlıkb.m ~ ıı.ynktn knıl 

(Bıı.ştarafı 2 ncide) 
ze :rahmet olmıync:ık mı! Ben sizi 
bu uıhmettcn lmrtJı.raroğım: du. 
ru::;mıı), bir haska güne bmılmu
yncnğun. Hole siz çıkmrz! Dı~rr. 
da bes dahllmcık beklemek zıılıme. 
tinde bulununuz l 

lfasan beş d:ı".ıtika soı\ra beract 
etml5tl. 

Bu dıı,·a için bir daha ı:ıknırya
cağı )iize yulun ba amağr nıüt.c. 

css!r jnen ihtiyar anıkııtlıı bera
ber konu~a konu~ gittiler. 

Benim Hıısnnm beraetine mi, 
yoksa avukatın garip dileğine mi 
lıilmcm; gözlerim ya~ardı. 

SA1T FAlK 

• Birkaç gündenberl şehrlmlzdc 

bulunan Natia veklll Ali Fuat Cebe. 
tJOy, dUn akşnmki ekspreste Ankara.. 
ya dlinm~tUr. 

• Ali adında. bir arabacının ııtı. dUn 
FaUhte, SnrıgU.zeldc, bir ars:ı.da ot -
!arken ağzı aı;ık bir kuyuyıı d~Ug 
boğulmuııtur. <. 

• HllBeyln, lr!an ve bayan ·Fethiye 
bir evde ayn ayn oturmaktadırlar. 

Evin mutlllğl m0~terekt1r. Fethiye, 
bu muttnlttıın kendisine alt olmıyan 

bazı takımları çaldığı iddlasllc, yaka 
!anarak adliyeye verilmiş, dUn Uç1ln. 
cü sulh cezada. yapılan muhakemesi 
sonunda suçu sabit görUlerek l ay 10 
gUn hapse mııhktım cdllmlştir. 

• Gani ve arkadqınm Beyoğlunda 
beraber oturduktan bir odayıı Meh· 
met All ndmda birisi, evvelki gece 
girmek istemiş. kapı aı;ılmaymcıı 

makasın. lçcr!dekflerl tehdit etml§tır. 
DUn UçUncn sulh cezadıı yapılan mu. 
h.s.kcmesl sonun<la Mehmet Ali, ötUm_ 
le tehdit suçundan 7 ay hapis ceza -
sına çarpıl~tır. 

Tir çe ne rlyat 
ya an yabancı 

Is syoaıar 

Tllrklycı yaz saatlylo ve son 
vnzlyctc ~öre 

Saat Metre Memleketi 
07.00 11.25 Rasya 
08.16 40.08 tngllt.cre 
OS.15 aı.n loglltero 
08.SO Sl.40 Amcrllm 

09.00 1889 Alman)'B 
09.40 476 Hın-atlstıın 

13.115 19.70 ltnlyn 
18.15 23.21 ttaıya 

11.ao 10.60 tngfltere 
14.10 25.21 ltnlya 
ıuo 41.M ltıılya 

16.16 19.60 lnglıtcre 

17.80 25.M Almnnya 
17.80 19.85 Alman 
18.15 87.li7 Beynıt 

18.46 16.88 Brentvood 
Amerll.ıı 

10.00 19.46 Scltuntc 
AmcrUca 

19.ZO 19.70 ttaıya 

19.20 26.21 ltıılya. 

·19.46 2U% tngtıterc 
19,46 Sl.82 tngtıtcre 

20.00 864.6 Romanyıı 

20.00 1875 l'..oDl!l1lya 
:Z0.44 25.M Almanya 
20.46 81.22 Almanya 
:n.oo 8.>2.0 Balgarlstan 
21.10 48.7.J trıı.n 

21.BO 89.87 Rll!lya 
21.SO liO.:S~ IlU!l)-0. 

21.80 lG.87 Eand Broolı: 
Amcrl m 

21,60 26.21 1ta:ıyıı 

21.60 •U.Ci:> 1taıyn 

22.00 81.%2 Alnınnyıı 

22.00 1839 Alma.oya 
22.16 4t9.1 Ffllstln 

dı. Bu hal Al.~yn rloğru dııJı:ı 
ıkı ık bir vaziyette de' nı etti. 

Araba \'ıı.ldc <'..:uni!nin önUnde du· 
nıncn Ferhat ntl!Ulı. Şimdi nereye 
gidcooktl!!. Bir e\kl tabii ile yli. 
rlimeğo b:ışlndı. Ara t.tra içine 
çekiliyor, sonra kenrllno gelince· 
~eklngcn \'e ihdyntkfır ctrnfına. ha. 
kınıyordu. 

Rnmkolun önünden Cerrııhıı:ısn. 
ya s:ıptı ve yokuşa. doğnı tı!;'"ll' ıı· 
dunlnrla çıkmtıb'B başladı. Nereye 
\"e ne yapnuı.'"11. gittiğini bilcml. 
yordu, l"nJnız Ilc'li:uun ince ve zn. 
rif cndammın hnya1j onu blr riiyn. 
i&lemincle ynsntıyordu. O bttrnlnra 
onWın bir eyler öğrenme1' için 
gclml~t F kat ne Öb"l'eIIC<'.cktifl 
Hepsin biliyordu. 

Berllıı f kir \'c dol bir annenin 
lazıl dı, Tnlii onun hn~ alınıı Bedri 
gibi hoyrat, cnhil ,.e şımarık bir 

"Şöhre ,, i değil, ekmek pa ~ 
rasını düşünen sanatkarlar 

A LA TUP.KA musikiyi ~k severim. Hele klasiklere .~a· 
yılırun Biraz da ibu işten anlarım: Aşk ettifn.' dum· 

tek vurdum ı{cmcn~ci Vasil gibi, Nedim bey gı!>ı: Arap 
ibrahıın gıbi, Haıniz yaşara ~a t~nburi Ali :be~ ~ıbı, kaşı 
yarık Hüsanıettııı gi~1~. karantınccı .Çop~ 1.smaıl gıbı, Beyler_ 
be"ii %ıya gibi muskı ustadlarını din1edım •. 

" Fırsat ve imkan buldukça, alaturka saz çalınan yerl~e 
gide:-, h~psini n.yrı ayr! <l~l~ş~r, icraka;ları, okuyucuları -~~n· 
ıerim. Burada bir hakıkatı ıtır_a~ edeyım: ~a. sevdıgım 
ses, kajm sesi değil, erkek sesıdır: ~.rrak, temız, ruhumuza. 
benlığirruı.e kadar işleyen erkek sesıdir. Sazlarda oku~cu 
bayanları _ bırkaçı müStcsna - istiyerek dinlemem. Dınle. 
yisim wrnkıdir. . 1 . dek' . al 

Bazan sokak ıç erın ı gazınolarda ç a.ı;ı ve 
ukuyan musı.kişmaslarımız da var;. _aral~rınd~ hakıkaten 
u.sta, iyi çıılanlar da m~vcut. Fakat, ı~~l~rı, sa':l at kud~_etlcrı 
hakkında reklam, ncşrıyat ya~ılmadıgı 19ın, _daınıa sönük ve 
.:>iiık kaiıyorlar. Bir kabl.~mb~ga ~cub!!e~~yle kabuklarına 
sinen bu san'atkıirlar. ş~lırctı ?~gıl, gunluk nafakalarını. 
ekmek pa.ıasmı düşündükleri ıçın, ona doğru koşuy?rlar. 
Eunlarm aı asmtlu okuyucu Hafız Mehmet ve daha bırkaç 
s::r.n ha.kıkaten bıf9r ku1rcttir.. . . . 

lkı üç akşam cv':~l: sokak ıç!enndekı çalgılı gazınolardan 
birıne. gittim. Bir ~uzı.neye_ yakın 'ba~an: sahneye sıra sı:a 
dızilmışier, cıyyak cıxya.~ b~~ .~yler o.ıru~orlardı._ .Hele bır 
ta.nesının jcstlerı ömurdu, gorulecek ~ydı. Ellerını açar~ 
.... 0c;siınti tıtreterc~ okuyordu. Daha dogrusu okumuyor, adeta. 
6 ., d 
gülcşiyor, boks yapıyor u. 

Bu gıbi okuyucular arnsmda hedeı: olan kudretlere acıdım. 
Fırladım, kapıya dn~ il?rlez:ken, bır ~~c. tufanı,· P~
süz, gür, ruhun derinhk~erıne .ı§leyen, gonullcn heyecana du· 
şüıcn bir ses, beni oldugum ~ere mıhla~= ..... 

Bu- bayan okuyordu. Kad~ . sesını sevmedıgım _ha.~de 
zevkle, heyecanla dinledım. Eı; Jenı şarkılardan en eskilerıne 
kH.dar okudu Hc:n de nasıl bır ustalıkla... Bu bayan, §ark 
lhusıktsıııın Ôlltiin in~likleri_ni. kavr~ıştL Klasik repertuva. 
nmızm pek zengin sermayesmı teşkll eden e~alsiz eserleri 
okurken, gerek bUftedc ve erek ~tede tek bır hata. yap~
;-nrdu. En güç, en kn.Tak nağmelerı, hassaa ve muzikal bır 
ı:;uurln bMeştirerek okuyordu. 
~ Gonir gıhi cluyonı~. bu b3:yanın ~dmı öğrenmek için 
sıı.bırsızlruu; orsunuz. öyleyse _ıf§a.. edi:y:orum: B~ o~yucu 
bayarım adı Perilıandır. Ve musıldmizc hızmet etmış, bır çok 
eserler yaraLınış, bir çok da talebe yetiştirmiş kemani Hay· 
darın kIZidır. 

Gazınodan çıimrken, kulaklarımda, hfili Perihanm güzel 
sesi ve ustad Lemi'nin §U nefis şarkısı tatlı akisler yapıyor, 
beni heyecan içinde, vecd içinde bırakıyordu: / 

o güz ı gozJcro bnkmaamı bn, 
Sııdo kendin ya.nma. )&tun-un blL 

Sevda pın:ırındıın gcJl)!'l bir a u ol, 
Gönülden gönllle akm3 ını bll! 

LAEDRi 

Soğan ve Amerikalılar KUJların Uf Uf iıtikameti 

Amerikalılar ,soğanı çok se· Varşova Üniversitesi profesör· 
verler ve bol bol yerler. Bunun !erinden Kazimiz Vodjiktski. kır
içindir ki, Amerikada, bilhassa la:Qgıçların ve yabani kuşların, 
bir soğan anbarı sayılan Misi· istikamet tayin etmek hususun_ 
gan eyn.letınde soğan zirnati pek ı:iaki kabiliyetlerinin posta gü· 
fazladrr. vercinlerinden daha fuzia oldu· 
Mişigan, piyasaya, her sene ğunu ispat etmi~tir. Rapen is-

3 milyon büşel (bir ibüşel, 33 kilo mindeki diğer bir aliın, kırlangıç_ 
kain.rdır,) Soğan çıkarır. Birle_ lann 1850 kilometre mesafeden 
cıık devletler Amerikasının sene ruvalarını bulmakta oldukları 
lik soğan istihsali 25 _ 27 milyon neticesine varını ır. Ay:n1 su· 
büşel arasındadır BUtun bu 80_ retle, leyleklerin de daima hattı 
ğaniar, yemeklerd.e, dğ yenmek· müstakim jstikametinde uçarak, 
te ve soganlı çayda sarfolunma.k. yuvalarını 2,360 kilometre me
tadır. safeden buldukları ispat edil. 

Soğanlı çay ... Evet Amerika. miştir. 
lıların pek ~vdiği blr şey,.. ~·"' 
Dünyanın hiç bir tarafında Günde 49 kil ıriit veren 

sotrınlı ..-ay h;lin..'lleZ. Yalrnz inek 
Fransız şairlerinden Teodor dö Dünyanın en çok süt veren 
Bamil'in anlattığına göre, dost" inegi, Kembriç ş hrinde Con 

l larından biri olan Baron dö Triplo namında bir Amerikalınır. 
~rıs, ~ıer sabah, koyu kahvesine ı ç~ftliğindedir. Bu inek, günde 49 
bır sogan doğrı:ı.rmış, kılogra.m süt vermektedir. 

f;ülhanbcyini nisanlı diye tılınrm15. 
h. Lise t.nlısiUne nığmen galil>a 
lrnmşular:ı. ufak tefe}, dlkisler 'li
ker~k o ltölme ve ı.orlmnç teltkc 
t:nk!u:ının :ı.ltmda yaş:ı.mıya, imde. 
ıine boyun «"b'mcğe mecbur bir beıl 
ı ahttt. Ue.l'ki arn ırn Bedrfdcn <la. 
)nlt bile ~iyor, son~ hasta ıın~ 
sının başrucundn ~oz yııslnrı do· 
kcrclc it.al binin ynmlıı.rını yıkıl or
du ••• Uecllnnm bcclbaht olduğuna 
hiç şÜJ lıcsi yoktu. Gözleri, sesı ı;j. 
hiivet isvn.n \"C ıztırnp <loloydu. 
O 'ge;e Bedrinin \"tıhşi ,.e hıışln 
bnlu~tıırı ıı.ltmcb. gözleri birbirlno 
tcsadiif ett" ğl z.'lmnn birnn o mn 
&um Ye iri gözlerin, l~tcn gelen bir 
istjmdn<ll:ı b!lldığını görmiiş \"e içi. 
ne bu ate~ o znmnn <liişmliştü. 
Ferhadın içinde tutu o:ın mlithl 
bir yangın nle\ i lmlbini mlitema. 
diyen kızıi dilile ynlıyordu. Uedi
n.rı l•urfarmıı~ istiyordu. Uelki o 
nlt am znvnllı luzcnğız bu kalbsiz 
\'c ters nıhlu Bedriden büyük bir 
hnl•aret gömıli • bcJJci belki kim. 
bllir~ ! 

FcrJıat bu a~le dah:ı Jnzl; yü
rüyerek yolmşa tınnanıyortlu. Fıı. 
l;:at birden durclu. Y1\ Bedriye tc. 

sndiif ederse burnlardn ! BedinyB 
hiç de iyilik etıniı; olmıyacai;"lnt 
düşündü. O azgın klllhn.nbeyi onn 
buralarda görUrse mutlaka feci 
şiiphelerc dfüıebilircll. Ferhat geri 
dönmek i~in durdu. Tam ec1.ahıı. 
nenin önUndeydl Jler tehlikeyi gıi 
zc alarak kö.,e ba'(ıntlan t<:?kltenin 
çıkmaz &ok:ığına u:ıııı.nıp baktı. Be. 
dlanın kapı! ı k:ıpahyclı. ~d çatı. 
ya belini daynnu olan kO<'a &Clvi 
hnreket lz dunıyor<lo, Geri çekil 
mek i tedl. Kendini olarnıyordn. 
Ah ne olur imdi Bedia. ~ıkıver
tJcydl' •. Onunla bira?'. olsun konu,. 
:ılnr<lı. Xo mes'ut ola<'.aktı? llinz 

cl.tlıa beldedl, Fakat tehlike müt. 
hi~ti, ya Bedri çıkar;ane ola<'nk
tı? ! Iliiyiik bir "ııl•rctJe geri dön. 
dii. l~nlıat burnlırdnn ona dair bi:.-
ı;cy öğrenmeden uwldııcımağa gön 
lii rn11 olamadı. Gnyri iradi ccza
hnnenin kaprsından lçerJ girdi. Kil. 
çiicill<, miiternzı \'e sc,·lmll bir clük 
kiın<lı bu.. ön tarıı.fta ild üç i · 
kemle vnrdı. 1-:Czncı kalfası temiz 
beyaz önlüğü 11 se'imli bir genç 
ti. \'eni gelen mü_sreriye güler 
yüzle sordıı: ..-

- F..mrlnizf 

içllUyor. Mezarlık içlnclc kahve var. bal)lık yanındaki tarih~ 
dır, Berber dükki.ııında ka.h\'C var. llyerek gönderecek oku~ ı: 
dır. Cla.mt avlusunda kah\'e vnrdır. ticari mah.13eU balz ol.mJ781l ııDÇ 
Hamamlarda kıa.bYe vartlır. Çartit U~nlan par&!IIZ n91rolwuır.) 
lcind~ kahve vardır. tnc:ıı.n tstan - lı anyanlar 
bulun netesinde bulunursa bulun • • 18 yaııında, ortameıcteb!Jl ~ 
·nn, etrarmo. biç bakınmadan sade smıfınıı. kadar okumuD bir '.1'11t• 
bir bağırma'iı kafidir: ci, rearnl veya husua1 bir ınue ~ 

- Kahveci! çalıımak istemektedir. (Aryllll). 
Oç dakika sonra, önümUzcle bir zine mUracaat. 

rtncan luıh\•c tütmcğl' ba~lnr!". Mütclerrik: .. tf 
Genç Tiirkiye.'lln yıkmıı<ıı lazım bir vr,ı 

gelen bir müe sese de ''kahveba. * 8 ilk. iyi kullanılmt1 lf.i 
ne"dir. Fitne ve fesat kahveden dUrbUn istenmektedir. Satmak teP' 

yenlerin En Son Dakika ı~:~ 
çıltar. dedikodu kahn•de yapılTr. W"":. 
Ma.c;nm \.-atanda,, •mm ve kar& a.. (Dilrbln) remzine mektupla ııı!' 

\eri !!yatı ve adrealerinl blJditıll 
ğızlar tarafından Jc:ıhnde zehlrle • 
nir. Bozgunco, faallyetine kahve. Aldırınız: '., 
den haşla.t. Müdecl kln:nı, kahve Aıatıda remlzlert yaaJ.ı "-

d"' kn'llar. Eıtrar rn eroin kaçakçı- ıruyucuJanmauı namıaruaa ~ 
ıır, 1tizli yu\·asmı kahvede korar. mektuplan ldarehaaemlzdell ( 
ım yUzii düzbrün güzelce çocuklar, lan tıariç) herıcttn ababtaD ısı 
iffet \'e n~mus dlişmanlnrı tarıırın. kadar" ııaaı 11 dea eonra al 
dan, en tchUkeli ahmk uçunımla • lan. (t 
nna kahvehanelerden UrUk1enir. CM.O. 32) (Gar) (E, Urall sS 
Cinavet rr.u.hkemelt>rl arşh'lerlnclen (F,R, GUneli) (Ş.U,) <l-l·~cf 
Ccridei Mahakfmi Adliye ko?ekcıl _ (R.R.G,) (Ciddt söz ver) <· (ıı 
yonundan, veka~·jnnmelerdcn, fit • (Yoldl\!!) (A,M,) (302) (Ql.n) ııv 
ne, fesat ve ihtilal tarlhl ... rindt>n, lS.R. 27) <T.H.R.Z) (22 48> <!c 
lıllnlımn binbir mJsalini zikrcdebl- (M.D, 3115) (Tekcan) CN.B.) •( 
lirim.' Aşağıda remlz sahlplerinln * 

Kı::h,·e, dünya nimetlerinden biri rına gelmiş fakat şlmdlye katW 
dir. Rfr ka.Jn·e y:u.ağr aklımızdan dmlmaınıa mektuplan bu ııytıl > 
geçme7, Ba,mı ezlp ijJdünnemiz na kıı.dıı.r aldırmaları ııı.znndıf'J 
llznnc;elen, fı<dc ve fücurun, mcıa. sonunıı kadar aldınlml.§ o!P 
net ,.e mef!'ledetin, meskenet ve 1 
uta.Jetin, bir lwlime ile 5eytımın mektuplar imha edilecektir: ~e 
beşinci kola olan "kahvehane" dlr. <26 Sezen) (G.M) (A,G) c>J" 

REŞAT EKREM KOÇU (R.?J.) o(Anla§Slım) (H.K.)~ 
(Oran) '(Ciddi) (El} ( ~ 

NOT: Yazı:mm hedefi "kahve. 
hnne" denilen mllessesedir. Bir 
gün lmhvehaneler kapanırsa, her 
hangi bir iş tutacak olan buglinkU 
kahveci vatarula~Jarnm, "kahve:ha. 
ne" hakkında 8ıralndığım sıfatların 
hepsinden tenzih ederim. Bu mcv• 
zt• üzerinde yaı!ondan alıikndar o. 
lan ve herhangi bir mUtalılada bu .. 
Junmak istlyen olı:nyuculsrnnm ba.. 
nıı gönde~rl mektuplan, bil. 
yilk bir dikkat ile gözd«-n gc<;ire. 
ceği.mi kaydederim. R. E. K. 

SUNDAN BUNDAN 

Tam ortası 
Vazifesi başında. iken pe:ıi sert 

olan Amyen piskoıxısu Dela met, 
•us~si sohbetlerde ~ §enmi§. 
Bır gün, bir kadın, kenıfüini 

~alonun bir kÖ§eainde sıkıştın_ 
yor: 

- Efendim, ben. tcreddfit 
ic;indcyim: Yüzüme d~n sür 
mek günah mı? Bir ~k din Alim
lerine sordum. Kimisi dU.7~ünUn 
giinah olmadığını s(.i(ylüyor, ki· 
misi de siddetle aleyhinde bulu_ 
nuyor Bu meseleyi, siz halledi· 
niz? 

Piskopos. aJaylr alaylı sırıt. 
dıktan sonra: 

- Düzglln sürebilirsiniz; fa· 
kat bilirsiniz ki, her şeyin orta.. 
sı iyidir. ~:ademki bir takımları 
düüzgün sürmenin Minah oldu 
{tunu. diğet'leri ,ıe olmadığım 
söylemişler. Ben de bu kanaat_ 
1 rin ikisi nrtası bir kanaat taşr 
yorum. Bence bir yanağınız · 
dUv~ün sürmeniz ldzım. 

D""'llistir 
iğne ile resim uıtaaı 

Avustralyadn, Sidney şehrinde 
bulunan ve rlUnyanm en vesme· 
li (iğne ile vücutta şekil yapıl_ 
mnsı. Buna dövme de deniyor) 
adamı niye şöhret nlan Jan Bc
nel olmu.<;tur. 

Bu ada..'Ilın vUC'udunda. ı:ekiz 
ytlz vesme vardı. Kendisi, dövme 
ustası olduğu için, vücudu. me· 
haretinin bir nevi levhası ve ka. 
taloğuydu. 

Ferhat şn5rrtlı. ömrUnde h'tbir 
ilfıı: ismini bilmezdi o, lmll:ınılığr 
~eyler değildi bunlar ... Fn~ııt bu. 
rada ne işi ,·ıırdı? Elbet eczncıyn 
bir ~ey" öyleme'k ldzım<'lı: 

- Yoku' ı:ıkıyordnm.. hmfrıtlll 
bir ağrı ı;eldi - dedi • acabn ne 
at am? 

Gcmç <'ezacı ı:ene glilcr •;tide: 
- Bilmem ki - diye cemp \'r(U -

buyurun oturup dJnlentnlz, belki 
~ccer.. saat beı5 buçukta doktor 
Hnyri beyin nöbetidir i terseniz 
ılnmş1rsııuz bir kere. 

- Teı:ekktir ederim, fak:ıt \'ak. 
tlın yok .. bana. hafif bir mU!'ltJ'a<kin . . 
\Crsenız ••• 

- I'cld bir plramtdon alınız •• 
- MUltemmeı ... 
Erzacı bir bardak su ile kliçiik 

hir piraoıic1on komprimcı;I getirip 
Ftrhada verdi. Onun böyle ayak. 
ta ilk içtiği bir il~tı hu .. plraml
donn yuttuktan !'lonra gUldU: 

- Borcum! 
- Oh rica. ederim.. bu c;ok kU-

çU'l< hir ~ey •• 
- O.vleamıns o;bin cllikkan bir 

hayrat değil tabii.. 
- Yüz para bınılanrz öyle)'lle. 

(1. Şcnknn) (Nadide 79) ( 

(B.Y. Kaya) 

BORSA 
16 .. 1M2 llUAMELE 1 

oLnclra 1 Sterlin Ci~ 
Nevyork 100 dolar ıs0• 
Cenevre 100 Frank SO JS 
:Madrit 100 Pezeta 12

1
s 

Stoklıolm 100 laveç kr. SO· 
ESILUI VE TA.BV1LA't 

Evve 
1 İkramlyoll %5, 938 21.65,,,. 

1kr. Erganl %:5, 933 2s.10,,,, 
% 7 1/2,933 T.borcu Tr.l 24.90 .I' 
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 2s.20,. 
9'o 7 1/2,033 T,borcu tr.S 23.sO 

Sivar.Erzurum 1 19.S:S 
Slvaa _ Erzurum 'ı-7 .20. / 
% 5, 93S Haz.tah. 21.60 
%7, 19'1 D .Y. 1 20. / 
% 7, 1941 D. yolu 2 19.ıss 
Anadolu D.Y. Tah 3 ı;ı..60" 
Anadolu D. yolu %60 so.2S" 
Anadolu D. yolu 12 51.50 
Anadolu D. Y. Müm. fıl. / 
Merkez bankası 180 ....... / 
Iıı bankası nama 14.,..... / 
tıı bankaaı hamiline 16._.. / 
tıı bankn.sı MUessl.s 160 ..... 
lzm!r Esnaf _ Ahe.11 B. 6 lo / 

1mnr Bnnkası hisse 22 ..... 
Aslan çimento 14.16 
Aaınn çlmento mUessla r;.so,,,, 
Şark de~trmenlerl 5.sO·,.. 
ltUhat değirmen. 2s.50,. 
T. kömür maden. ıs ..... ,,,, 
% 6 T. lxınolnrı M ..... / 
Türk U. Tiyatro 69.50. /' 
1.st. Umum Sigorta 29 ..... / 
Şlrketıhayrlyo 25 ....... /' 
Şlrkctlhnyrlye temettü so ....... ,,,, 
Rıhtnn tahvil! ı•.SO 
tst. Su tahvili S.2:1~ 
tat. Su hisse. 5 ....... 

Rep.dlyo 
KU!ço altın gramı 4.66 

Ferhat gülerek: 
- Çok pruuı.h • dedi • ı 
ır.cz.acı gtlldü: ~~ 
- Sl:ı:ln hast.:ılıkla, ıwyJc tı f 

rik lliiçlarbı pek ali'luı.nız r0 

liba ! . t 1 

- Elhnmdüllilltıh.. faftll 4t 
hr.oıtnJarla çok me,gul unuı 
mi? 

- Tnbli meslek i<'.abr.. / 
Ferhııt birdenbire sordıı:.,r ~J. 
- Buralarda tok hn.sfO ~ ~; 
Ec7acı bu garifı <ınate ıı~ ~ 

bl yiizUnılel\I tatlı tebCSsU111 

denbiro dondu: 1 
- 1"" e gibi meselfi? - dit" 

du • algın fililn mıf tpl' 
- Y ooo oluı: "·a kalb baS 

Un kıı ha.s~ıktar?.. ~ 
Eczacı bu sefer bn ka 1>1'1c: 

lfndc eden bir gülUm!lCIJ1~t-J~ 
- C'crmhpa~a ıınJb JıP. uıı> C 

nm olduğunu neden te,·ebb .~f' 
t~~p ıY 

- Tevcbhlim de nı .. blJ11 
ntll yerler de burası.. f'lf~ 

- Oh rica ~dcPhn be M' ~ 
Cerrnhpn.5-'l. blla'iiis ha,·ıı 
Yenlir. (~J 

(De1.lanı• 

t 
ıun 
tı 

la: 
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4urupanın "zaptedilemez. yen bir müddet için hükümetçe 
zaptolunalıilirler ,, 

kale,,.i Bilmem, siz ·okuyucularımız, 
t .. _. Amerikalıları hayrete sevkede-ı 
~~liz amirallığı, Alman file- şey_i._ birdenbire bu tebliğde b~ 
b un, B~t limanından kaçışı- ı labıl.ır misiniz? Pek de zannerto 
tl·lle§rettiğı bır tebliğın sonun- meyız. . 

; Hal~ukı mıhver devletleriıı!n 
~ Şarnhost, Gonayynoo ve Amerıkaya harp ilan ettiklerinm 
~ nc-öjen, Heliyoland suları - e_rt.esı günü. Vaşincrton ayan mec 
lııı ulaşır ulaşmaz gömen kaybol hsı,._~u istisnai kanunu kabul 

ar.,, ettıgı zaman Amerikahlau.ı •"iz-
bıı.~et, visamiral Sil yokun ku- leri hayretten açıldı ve. .., 
~ı altında bulunan filo - Ne demek? Bütün tahtelba. 
!iııc· effa Alman lmparatiru •• birlerimiz, donanmam·zın birer 
~ ı Giyomı.m "Alman külutu _ parçası d~ğil mi? 
~düğmesi dediği (Helligoland) Demiye mecbur kaldı. Onlar da 

nun kudretlı bataryalarının i}.merikanın hususi ellerde tah • 
ye&i altına girince selarncte telbahiri bulunduğunu bilmı,,,r -

!ardı 

§
~land adası, o halde, bu- ntisusi tahtelbahır? 
. merak edilecek yerlerden Bu da, Amer"kanvari b;r' ış, 

dır. lı,te bu merakı gidermek 1926 senesinde. Birleşık °'-"· 
onun hakkıtıda biraz mali. !etler bahriye nezareti, 1914 • 
\'ermeyi faydalı buluyoruz 1918 harbine iştirak etmiş ve bir 

• • .v. • c;ok defalar saketlanmış olan pek 
.land. sess· z sadasız küçU.. ~ki modelde . . "U....Boat... tipinde 

bır adadir Şimdiki ismı bır tahtelbahıri. artık. ışe yare
~ddır. Şiioal deniz•hde ve m~ı. addetmiş ve müzaycdl i!e 
ıle Vesir nehirlerinin teşkil · at· a c;ıkarmıştı, 
ri dar ve uzun koyun açı • Bu sat r ilanları yapıldı, 
bulunmaktadır Nüfusu gueteler ~ lava ilan etti. Satı~ 

bin kadardır Bu iu~ızı ka: ı zaman zaman tekrar ilan edildi. 
la çevreleniniş 'beyaz sahil- Gariptir ki, Amer.ikada bil~. alı
~aaınm uzunluğu 1600 gc- cı bulamadı. Nıhayet, tıcareı 
~ 700 metre<fr. Ad.anın ~-adrabazlar nın pen~sine düş • 

...-_..n.._kıı, garip bir tesadüfle Al _ tu. 
l> ~illerinden de, Holanda 

)n anımarka sah illerinden de 
lg1 UZakl ktad:r. Bu mesafe: 

kilometredir. Bu müstah -
k ada, Hamburga, Breme ve 
&nalına karşı, denizden vu 
gelecek bir deniz hücumu 
. • Alman sahil müdafaa • 
ıleri çıkmış bir noktasıdır. 

usullerden biri de, bu işte tah
telbahir kullanılması oldu 

1938 senesinde becerikİi bir 
+eşkilat, "küçük devletlere satıl
mış,, bilinen tahtelbahirlerden 
birini bu kaça.kcılık i!;ine has • 
retmlşlerdi. Bunlar, Meksikadan 
Birleşik Devletler Amerikasına 
~izliden, muha~ret etmek isti : 
yenleri nakletmıye başladı. Bu iş 
tam bir Amerikan filmine benzi
yordu. 
Meksıka, merkez ittihaz edil 

mişti. Amerikaya naklediiecek 
kımseler. buradan, kano otom"'
billerle hareket ediyorlar, deni 
zin ortasma geliyorlar, ornd; 
kacakçı tahtelb::ıhirine biniyor . 
lardı. 

Bu i~, uzun zaman "insan kr. 
çakçıhgı,, yapıldıktan sonra an
laşılabildi. Böyle iken, kaçakçı! k 
önlenemedi; çünkü satılan tah 
telbahirler. muhtelif dcnizlerd; 
faalivet gösteriyorlardı. Yalnız 
bu defa ticaret değiştirmişler' 
büyük cenup denizinde eroin ve~ 
saıre kaçakçılığına kemıi ver . 
mfolerdi 

İşte. ·görüyorsunuz, ki huını~ı 
tahtelbahirler varmış ve Amerı . 
ka ayan meclisi böyle bir kanun 
kabul etmekle boş bir iş gömM'. 
miş. Bu tahtdbnhirler hükume
tin emrine girdilerse. Amerika 
ic;in iki katlı br fayda temin eL 
m;Fıtir. Hem hizmet görecekler, 
hem de kaGakGılığa devam etrni. 
yecckler. · M. R. ô. 

Sinenı.a vıldızlacı
nın 

f RANSIZ slnemaımım dikta-
törü Mösyö Raul PJoken 

Fran~da ilk defa olarak bir sine. 
ma yıhlızmı cezaya çarptırarak a. 
dını kara listeye ge~irdi. Eğer bu 
hareket yıldızlar &leminde bir a.
kls uyandıracak oluna bundan 
~onra Fransız yıldızları yapacaS< . 
lım işi düı.ıünmck meeburlyetlnde 
kalacaltlardır. ŞbncU Fransada VI. 
\İyan Roman" üç aydanberi iş kar 
lınrlan mahrum<lur. Ve bu kart 
elinde olmada~ da film eevlnneti 
imafınsızllır. 

Vhiyan Romansın bu cezaya 
c;arpılnıMmm birkaç sebebi ,..mır 
İleri sürülen sebep bu genç yıl~ 
irzın birçok slrketıcrle aynı sa
?'anda iş yapmak Uzere kontrat 
ıınzalamış olmasıdır, 

Asıl sebept1e Viviyan Rom ... m 
te\'ireceğl fihnlt-rln M"naryolarma 
kan!llma.~ı, korıu"1'!alan değittlr . 
mesl, sahneleri bozmMı beraber 
oynıyaca1l aktörleri ~~eie kal 
kıııımasıdır. 

Knra liııı~ dedliimlz «'.ez& sist . 
mi ~merlksda uzun zamandanlM'rl 
tatbık edllmekUocıir. Amerlkada 
J.nrn listeye glnoiş bir Jdclızm hiı· 
bir ~'cr<le iş bulma.•nns l....aa J oı. 
~~ . 

Amerikadald kara llst.enln 00 

kurbanı Hollvut bWbtlltl adiyle •· 
mlan Deanne Durblndlr. Deann 1 

Dürbin ev!enmb, evlendikt.en llOll· 

kaca listesi 

deti 'erllmlştlr. Bunclan sonra yt. 
ne yıldız ,arkı söyJememekte mrar 
edln<'e kam listeye sokulmuştur. 

Berliozun 
hayatı 

filme alındı 
Bl~ meşhur bMtelirlarduı 

sonra flhne alınmak sırası Berlio. 
zun hayatına gelmlıtir. Belios fa
ldrllği ''e beraber Y8§8dığı de'1r 
adanılan br.ıfın<lan an1ap1ımm ... 
sı yüzünden garip bir hayat ~ir
mfı. bir besteklrdır. Ba tt.ı.rıa 
bir film olmak için icabeden bat.in 
,·asıflan habdir. 

Be.c;tekinn hissi ~ ge. 
lince iki kadın ba &danım hayat.m. 
da mUhlm bir rol oynamJ§lt.D'. Ban
lardan birisi OdeQD tiyat.roeu uı. 
rlslerlnden Hamiyet Simitaondw. 
Ifel'l'al ve egoist bir tEadın olan 
Jlanrlyet kendisini ::ır eev
dlnniıa, onunla evi onc1aa 
bir ~ocağa olnm' fakat ~ IDoca. 
mı tcrkefmbtlr. Besteklrm ba
~·atma giren ldnei kadın Mut 
l\la.rter isminde bir 1Utö.ılr. Ba 
ka()m BerliO'ZU csndan sevmlt o • 
na bütün ıztır:ıplannı anattunauık 
sımnı kelfctmııtir. Fakat BerU
ozan tam mejhru olduğa ve bl· 
tün manasfyle mes'ut bf.r ömlr ge. 
çirmeie başladıkları günlerin ba. 
şmcla Mari Mart.er kalb Mldetlln
dc-n ansıun öhnöştiir. 

İşte Franm rejillörlerlndea lüill 
tiyaa Jakm filme rektinliil -.r 
budar. Barada Berlios roli 1• 
Lii Baro tarafından temlll ecll1 • 
mlı, R6te Sen Sir ....._. lfaıt 
Marter ro1ünü, Llz Dölamar ile 
rallm aktris roHlnll oynamqtn. 

KD iyon 
adasin

daki 
cOzamlılar 
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Kurbay Bektayı.ıı çılop gitme teh - ı 
didine kula!.; ı,·ern•lyordu. Fakat, so_ 
kakta konıı'.:'an gençlt•rln .Japon celliı. 

dını 1ngi1izlrrln yakalamış olduğu 

hakkındaki sözleri Kurbayı he~·ecana. 
dü5UrmU<;tü. Bu heyecanın se~blnl 

Kurbay bllnıl.)'ordu. 

İhtiyar u:ı:ığı tek(ar çağırdı: 
- Sokakta gı~eıılerden lkJ ki'}İ, 

Japon CellAdının tııgllirler tarafından 
yakalandığını sö3·tedilcr. ~n ne d•!.l" _ 
&in bu i)l'? .. 

- İO!lnm:ım, San, yal::uııfır derim. 
- Niçin bUyle dfü;llnüsor.suni' İki 

Çinli genç bunu Jrnnu';urkcn, ben. ku
lağımla 1'~1ttlm. 

- Kulağınıza Iıııı.ııınız, ııan ! l•'akııt, 

onlara lnaııma~·ınıı;. ÇllnkU, Şangha.

ya gelen .Japon cellldı her şeyden 

i.ince kendisini saklanıa.•r..'lı l'e J{(}ru_ 

ma.~ını bilir. Bu belki de lngiliı; po -
Uslnin bir hilc&ldlr. 

*•* 
Kıırbay bir saatten fazla uşağile 

konuştu 

Gi>kteki lozıllıkların yerini kapkara 
bulutlar aldı. Her taraf zindan gibi 
karardı. 

Teıuuçln halıl meydanda yoktu. 
U,ak, lıanımını tescili lçiıı: 

- Merak ı•tmcyln, dedi, o genç bir 
erkektir .. belki bir yere gezmcğe glt
m.Iştlr. 

- Hayır .. Tcmuçln gezmeğe gitmek 
için bu gNıryi l!E'Çmezdi. Bana. 11öz ver_ 
tni,tı., glinr.1 bıı.tmııdan gcle<!ektl. 

Kurbay sokaktaki konuşma Jle Te_ 
ınuçl.nln geelkm~i arasında bir müna.. 
&ebet görüyordu. Fakat Jçlne _ neden_ 
ı;ıe _bir 5iiphr glrml:;tl. 

- Acııba İngilizler onu da. mı tev-
.Lclf l'ttlll-r '! 

Diye c;orma lctan kendlnl alamadı? 

- Uşak ba'iını salladı: 

- Böyle bir tevkile sebeb ve ma.. 
hal yoktur, sa.n ! çllnkü Temuçin 
MongolyalıdTr, Onu.n Japon celladı t
\c bir al!\kası olamaz. 

- O haldvn nedt•n gelmedi 'f 
- llir bara gltml, olmaın lbtl.nıaU 

yok mudur'! 
- Hayır. O, daha 51'rbcıst geceler. 

de bile benim öğiitlcrlıni dinledi. "Kı
t:ılkelebek,.ln son 53rkısmı dinleme. 
ğn gitmt>dl. Hatul. Bekta.r amca da 
ona bıı yüzdtVl kırılmJştı. 

- Bara gllmcdl diye, öyle mi? 
- Evet. o. barlardan hoşlanmaz.. 

- Ya Ti3·eıı _ Fodan .. ! 
- Onu ilk :r.amanlarda. bir kere 

:;-örmüş. Bana: "Bu kndın, meşum 

bir ~·ılana benriyor!., dedi ve onda.n 
boşlanm-'.d ı';'ı.ıu .liÖylt'cU. 

- O 1'.!~Je bir arkada5ına takılıp 

kalm.~1tır. Hı•rhaldtı gelrcP.ktlr. 
Bir s:ı;ıt dahn lx·klcdiler. 
Trmuçin bfı.lu nfeydıında. yolc .. 

*** 
Kur.!,ıay sofra t:ıaşıııda. bekliyordu. 
Uıo.al• h.ınunını 11.\'Utmak için eğ. 

lenceli hikayeler ve fıkralar anlatı

yordu: 
- \'aktlle lfindl1>tıuıda. bir padişah 

varmı:ı san! Bu hükümdarın oğlu ya.. 
lun memlekt!tlerden birinde yaşı:ya.n 

ki~i.z bir krza fı.şı\< OIIDlL'j. Çocuk 
mıışukasmı bir türh.i kendi ) anınıı. 
getlremlyormu~. Kız bir gün oğlana 
deml' ki: "Boşunıı çabalıyor&un? be

nim annem padişah oğluna kıı.ını ver 
memeğe ıınd lçml!J. lleıı.l kazanmak 
istiyorsan, ilk tinco annemi kandır -
mağa çalış?,. padi'jahın oğlu köye git
ıni;ş .. ku.ın annesini bulmuş ve kızını 
ıstemı,,. U.atlııı, oj?lana. şunları ı;öy _ 

temlş: "Ben kızımı snna bir şa.rthı. 

l'f'rirlm .. 17u karşıld dağın arkasında 
bir karıı.tıı.!J vı: ta5ın dibinde bir lıaı:l
ııe vardır. Bu hıı:dncyl buJııp kızıma. 

getirirsen .. ., 

J\ıırbıı.y gillmeğe başladı: 

- lfa:ı:incnln bulu.nduğu ycrl nıa. 
demkl biliyormuş.. neden kendlıı;i gL 
dip çıkttrruamış '! 

- J\las:ıl bu 3tt. Kadın o dağın ar
kasına. gidemiyormuş.. oğlan söz 
\'erml5: "Sen kıt.mı hazırla.. Ben 
ıııı.na hazineyi getlrı·<·eğlm!,, demi'}. 

işi babasına unlatmı'!. Babası, oğlu -
nıın hııtırı için kendi bazlııcı;inden 

bir kıı.mını dr\'clcre y Uldctml'J.. oğ -
Iııyla ı-. ·ra!Jı·r l<fiye ı:"Önclrrmiş. ve: 
''lı;w, liıtra tıı~ııı ıllhlndı·ki hazineyi 
bulup getirdim.,. dl~·npk kızım al -
mı.,. 

- Bu hlkli;1>·cyl unlatmııkta.n mak_ 

ı;a.dın ne'? 
- Mnksııdını şu l;I, hiçbir <;;eyden 

ümit lte!IUınc:t~ l\ndııı, şdızadl')1 ba. 
5mdan SUl'ln:ıl• !~in böyle hir zorlnl( 
~üst.ermiş .. fııluıt, oğlan ha:ı:lneyt gö 
türUn<'e, ı,ızm ıınnsı s:ırı altı.nlar kar
.. ısmda şaşırmış.. Hnlbuki, şehzade 

bunu ta :ırbl ıp baba<ıına ııöylcıne5'."y 
dl lıraıl"-kuua ard1ı11da ankn kuşu ara. 
M9f9' ı='fder ıfbl, kara taş arkasında 
dfıflılııe an111&p gidecek, bir şey bu

ıamryll<'ı\k, bieUd de omdaki vahşi 

lııl3 \'anlar arasında. telef oJup gide -
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- tyJ ıuna, şimdi orta<la ne böyle 
bir kadm var .• ne Şf'hzade var ... nf' 
do> bh· ha.dol'. 

- Bu hazineye SİL mallkı.iııi..ı:, saıı ! 
kadııı yerine babanız "·ar .. 

- Ya kafdağı? .. 

- Bu da sizJn i<ö:-kiinüzün etrafın-
daki ~·üksek duvarlardır. Bu duvar _ 
lıırı şimdi~ e kad11.r TemııçLnden başka 

biri u~ımı;.:a ınmuffak olamadt. 

G. Saray - Fenerbahçe spor bagra.rnı 
büyük bir muvaf Jakiget içinde yapıldı 
Birinci takımlar arasında futbol maçını Sar1-

- O sana bir ş.,, ı...r ,.,Oyledl mil\ 
- Ha~ır. Fak11.t b,.ıı tahmin eıll-

yordum. Sizi delif'e sevdiğini biliyor. 
'ilum. 

Bu sözlerden Kurbayın l"IİLÜ güldü. 

- Demek onun beni sevdiğini ıwn 
de anfay ablldln? ! 

- Bunu be.nim gibi ecıki bir emck
tarmız anlay·amıız.'>a, başl•a kimse an. 
lamaz, ııan! Temuçin tam c\·imlze 111.

~·ık bir damat olabih•el'ktlr. Onunla 
evlenirseni.ı:, me.,ut olunmnu:ı:! 

- Buna seıı de lnıınıyor~un de_ 
mck? ... 

- Şüpbc~lz. Herkeııten çok ınanı
yorum_ Geceleri uykusunda yalnız si. 

zi düşündiiğliııdeıı eminim. 

TEMUÇIN NEI,ER A?\'LATIYOR? 

Vakit ge<'c l·arı'>ma yaklaşıyordu. 
İhtiyar uıal;;: 
- Siz nç kalmayın, s:ı.n ! dedi _ ye_ 

me!;,rin\zi l'ey in! 
- O gelmeden yiyemem .• 
- Hanlya geleceğinden f'rnlndin,? 

1ılmdl ~ kalaea~ımı yani onun gel -
mlyeceğlnl söy·lüyorsun? 

- DUınya bu.. oolkl y·arm gelir, 
•i&ll! 

K~r ız lllar üstün bir. oyunla f 
Galaıt.asarav - Fenerbahçe spo-T 

d.. b" "k b' kalahalrk bayramı un uyu· ır 

ö11ünde yapılmıştır. 
Büyük b;r muvrıffakryet içln~e 

geçen bu bayr...Lma hl"r iıki kulU
biln gen~ takımları arasında. ya
pılan ma~la başlanmıştır. tstikb~~ 
''adeden bu oyuncuhnn oyunu cı 
den zevkli gec:miştir. İlk devre 0-.0 

berabere bitmi!3. i.kind devre ~
rer gol yapan iki rıııkip maçın ru
hayefnde 1-1 berabere kalmışlar-
clrr. 

İkinci ta.knn!ar maçı da o.o be-
ı"a.bere bitmiştir. 

Sıra ciiniin c>n enteresan nıaı:·
na gelnılşti, milli takımımızda mü~ 
Leadd~t defa yer almrı, e>'an eskı 
ve kıymetli oyuncul:ı.rın maçı bü~ 
yük bir zevk ve eğlence merası
mi .içinde geçmiı;Ur. Birinci dev
rede Bed'li ve ikinci dcvrefle A
laedr.lin va.cııta<Ji\·le birer gol atan 
Fenehbahçe mii.tekailleri ma<;ı 2--0 
kazanmıştır. 

lld ezeli eski r:ıkip sahaya şu 
rtekilde çrkıruştır: 

3 - 1 kazandılar 

Galatasaray - F enerbahçe spor bayramından görünü§le r: Geçit resmi, maçtan 

1 
estantane ve iki takım kaptanları Ataütürk büstüne çelenk koyuyorlar 

çe takımları maçma. gelmişti. Bu rok topu daha müsait bir vaziyette Hakem maçı Çok güzel ve taın 
sene üst üste üç defa ezeli rakibi olan Cemile geçirdi o da Galatasa. _ vukuf ve dUrüsti ile idare etti. 
Fenr.rbahçeyi ye:nmeğe muvaffak rayın UçUncü golünü kendJsl de Fener HA-SAN' 
olan Galatasarayla diin alacağl ne- 11.ğlarma topla beraber glTerek yap _ 
tice büyük bir merakla beklen • U. Ve oyun netice değişmeden 3-1 
nıekteydi. Galata.sarayın lehinde bitti . 

LÜZUMLU BİR TAVztlf / 

bit 

- Başına bir !e!Aket gelmesinden 
korkuyorum. 

- Temuçııı ayakta uyuyan soyun. 
dan değildir ııan ! o kolay kolay ha. 
;yatta yenllr.cek bir kiınııe değil. 

- FelAkct geleceği zaman haber 

FRN1'~RBAHÇE: Ne<Vm - Kn.c! 
ri, Yaşar - Ş<'kip, Ra~ıp, Jt('. 
şat -- Fani, Alô.eddin, Sabih, Sc. 
(lat, Bedri. 

GALATASARAY: Arni - Lfıt· 
fi, Bürhan - Sabri, Nihat, Fazıl 
- Arif, Salahaddin, L. llamlt, 
Muslih, H:ilidun. 

Ma!: ha.kem Sami Açr.köneyin i
darl.!sinde başladı. 

tik akını Galatasaray yaptı_ Bu 
inlış Fener kale..<ti önünde Galata.
saray forvetinin 10 dakikalık ça
lışmalarının semeresini golle gör
düler. Sağdan Hikmetin yaptığı 
orta Gündüze geldi. Gündüzün i
le'ri pasını k:ıpan Cemil Muradın 1 

hat::ı.smda.n i~tifado ederek Galata- ı 
sarayın goliinü attı. 

Her iki takımda, en çok nazarı dik 
kati celbeden oyuncular şunlardtT. 

Galatasarayda Salim, Eşfak, Glln _ 
dUz, Fenerba.hçede Ali Rraz, Ömer, 

Pazar gününden itibaren sekretet'· 
liğ'ini yaptığını Kırmızı • Beyaz tJPD' 
gazetesile ala.kamı kestiğimi görd0. 

ğüm !Uzum üzerine tavzih ede~ 

vermez ki.. 
- O, felaketi uzaktan görebilir sa

nıyorum. 

- Geeeyans1 oldu. 
- Evet •. gece yarıınndaıı sonra mi-

safir 11ofrada. beklenmez.. Bir çay 
bari içiniz de odanı:r.a çıkınız! 

Kurbay ç.ay ıçmeğe ba.,ıamı,tı. 
Bu sırada. bahçeden bir ses ıık!let-

tL 

Bu Tcmuçlnin SCfllydl. 
Temuçin bahçıvanla. l<onuşuyor ve 

ona: 
- Geç kaldım.. değ'll mi'! ortalık 

çok karıınlık .. evi güç buldum. Ne -
den gökyüzü bu kadar karanlık bu 

~e? .• 
Diye soruyordu. 
l{urba.yın yUzü gi.ildll .• 

thtlya.T uşak koşarak bahçeye çık

h ve Temuçlnl kaTştladı.: 
- Buyurunuz, aNllzadem: Buyuru-

hUZ ••• 

Temuçlntn gözleri parlıyordu.. içki 
Yeyahut afyon Jçtlğl bt>lllydi. 

ÇinU laz sofranın biruz gerisinde_ 
k1 koltukta oturuyordu. TE'muçlni 
görünce a;)·ı.ığa. kalktı: 

- Merale içindeyim, •remuçln .. ne. 
den gecllttin böyle? ... 

Temuçin kalpağını ~ıkardı, bitkin 
tir halde kendini kan.o.peye attı: 

- Sana söı: vermeseydim geleml
yeccktlm, Kuıbay! başıma. bu geçe 
blr felaket geldi. Bu Şanghaf şehri 

•;ok esrarcn~i7: bir nwmlelt~tınlıı .• 
Kurbııy .,eikn.tll bir bakı-tla.: 

- Ne oldu.n ?., anlat balt:ıyım. 
Diyerek •.remuçlnln yanma sokuldu. 
ihtiyar uşal< kapının iç tarafında 

ayakta duTtıyorıhı. 

Temuçin içini çı•l<erel< a.nlatmai;a 

başladı: 

- Bu~iin güne-,ln batmıunnda.u blT 

ımat iincc .. Orsi nıah:ılle<;indcn gc.;l

.P.u i.iç maç arasrnda Galatasa
ray - Fenel'bahçe atletizm müsıaıbaı
kal!I da ya;r.rlm?!.'!tır. Alınan tekui.k 
netic~ler şun la'rdır: 

100 METRE: 
Birinci, Mu.ııaffer (F.B) 11; İ

kinci Cezmi (G.S) 11,3; üçüncü 
Şevati (F.B). 

200 METRE: 
Birinci Muzaffer (F.B) 22,S; 1-

kinri Sami (F.B) 23,8; üçüncü Do
~ (G.S). 

4.00 METRE: 
Birinci Ahmet (G.S) 54,3; ikin· 

ei Adnan (F.B); üçüncü Remzl 
(G S). 

ROOMETRE: 
Birinci Rıza (G.S) 2.2,2; :ikinc: 

Bu golden sonra Fenerliler a
çrldrlar. Rüzgar da lehlerinde ol
duğuntla.n. uzun bir müddet Gala
ta.sarayı s.rkıştırdılar. Fakat for 
lıattmm beceriksiz oyunu gol yap
malarına mani oluyordu. Bu dev. 
renin 17 nci dakikasında K. Fik
ret ve 22 nci dakikasında Melih 
muhakkak bi:rer gol kaçırdılar. Bu 
devrede umumi vaziyet dahn. ziya. 
de Gaıla.tasarayın lehinde idi 

Bu devre her iki takımda da 
muvaffak olan oyuncular şöyle s:
ııaltyaıbi.liriz: Salim, Gündüz, Hik
met, AH Rıza, Eşfak, Naci, Ömer, 
Aydın, Muammer. 

İkinci devreye Fenerbahçe ka. 
leci Sabriyi santrafora İbrahimi 
alarak çrktı. İlk aJcm:ı Fcmerli'er 

Birinci Rıza (G.S) 4,18,~: ikinci yapt!. G9.latasaray müdafaasının 
Raif (G.S); üçüncü Lincf (l!".B). I kestiği top Gündüze ~idi. Bu 0 _ 

Ahrrırt (G.S) 2,5; ü<.;üncii Recep 
··F.R). 

l 500 )IETRE: 

3000 llETRE: yuncu da topu Fener kalesine ka
llirinci E~ref (G.S) 9,2,6; ikinci dar sürerek srkı bir !'!Üt çektiyse 

Halit (F.B) 9,53,2; üçüncii Nuri de kaleci Sabri bunu güzel tuttu. 
(F.B). Dcg3jman yapmasına mani olan 

110 MANİALI: 
Birinci Süha. (F.B) 16,8; ikinci 

Sudi (F.B) 17; Uçiincü Turan 
tF.Bl. 

BAYRAK: 
B!riııci Fenerbnhçe lakrmı 36,5 

lAdnan 400, :Muzaffer 300, Şera
Ci 600, Kamıran 100) ikinci Ga.
lata.ı;:'\rav takmıı (Rıza 400, Rem
zi ::ı.oo. Cezmi 200 Doğan 100). 

Sem.ille uğraşan Sabri topa vura
mndı ve top yuvarlana yuvarlana 
1';-azanferin önüne geldi. Bu oyun
cu da serbest bir YUrUflla boş ka
ltden f'...a.latasaraym ik'i.nci golüntl 
yaptt. 

CtRtT: 
rordum. Blrdı·ııbirc arkamdan ltUçiilt . . . N"h t (F B) 57 40 ikin-

. 1 d'm Bırıncı ı a . . • 
bir ço<"uk ~esh•ndı. Ba!]ımı çev r ı .. . arak (G.S) üçüncii Şerif (G. 

Bu golden sonra nasıl olsa galibiz 
zihniyeti ile oynıyan Galatasaraylı. 
lar işi gevşettiler ve bunun cezasını 

23 Uncu dakikada Nacinin iki Gala· 
tnsaraylr defans · oyuncusunu atlata. 
rak attı~r fevkaH\ı:lc hir golle c"'ktl. 1 

!er. Bundan sonra işin nezaketini 
anlayan sarı _ kırmrzt!Ilar sık sık Fc 

ner kalesine lnmeğe başladılar, niha
yet günün en iyi oyuncusu GUndtiz 
39 uncu dakikada Fener kalesine ine_ 

hu çocuk beni adunla çağırıyordu. 1 cı) V ' 
- Çocuğu tanıyor muydun? S. · · 
_ Hayır. ilk defa giirü)·ordum. 8UUK: 

Çocuk yıınıma cıokuldıı: "Sizi ,,ura.. Rir:nC'İ Halit (F.B) 3,40, ıkirıci 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
1942 IK1C.A.Mh'ELKIU 

Kil~ük TF'! c;arruf 1 sdet 2000 L1r&l.ık - 2000- Ltn 

Hesaoları a .. 1000 • • 11000- • 
1 • 1~ • - 1600.- , 

19.U ....,..RAMİYE PLANJ a • 000 - uwo.-• • 
KEŞfllEI.EH: 2 Şu hat. 4 ıo • UıO .. - 2M)O- • 

'° .. 100 .. • •OOO.- • •t.:ı.rıa. ~ "kustoa. ı hı:&& !iO ı5(} 
- UIOO-• • • Clt{>şrın tarthlerlnde 200 • 26 • - 6000.- • 

vapıta. 20C • 10 • - 2000- • 

daki ~vlerdM birinden çağırıyorlar?., Mu"ıiddin (G.S) 3,30; üc:üncüZı-
dedl. Oral:ı.rda bir tanıdığ"ım olmadı. r.ı B) ya (r. . 

·~,,;-·.;:,... ':.~ ;,_ ... r . ... .• \: .. ~.. ... · .. .. ~ ... -.,.. ••• ,. .. ~~- ...... -~~~1' ~· .... , 

ğını söylcmeklf' b~ rııbcr, çocu~n sı-
ran üı.erinı> rıc.~lnt' tııkıldım .. bir çık- VÜJ{~E.K: 
mıı.z sokax.u .. ırdlk. Çocuk blr kiiçlilc B'rinci Me-hmd (F.B) 1,63; 1-

" " 1 60 ii"iinc·u· ııvln kııpomıda durdu: - l!!te burası. kint'i Cevad (G.S) , ; " 
Sizi bı:>liliyorlıır .. glrlniL. ~inan (G.S). 

- Bilmrdiğin )·ere glrmckl<ı ecsa.. 
ret gfü.tcrmek de bir çocukluktur a . 
mu ... keı;l<i girmeseydin ..• 

( Oel amı vu.r) 

oPım . .\ rou 

Halid Ziya Konuralp 
CKtNCJ C&RRAHI DöÇENTJ 

...ı.-yogıu tstlkla..ı Caddesı Ellıam.ra 
A.pa.rtmanı 1 Numarada 

t:teı ~ öfleden ..,nrıı 1 ye kadar 

l'elt>fon: l22M 

UZUN: 
Birinci Vahit (F.B) 6.44; iki.nci 

Muzr.ıffe!' (F.B) 6,39; üçiincii Tev
filt 6,24. 

,\ tletizm müs3b:ık1larında dere
' ı:c 2lanlal'3 lst:ınbul rr:eb'ıısıı A
' bi<l;n Daver tarafından madalya. 
!arı \'€rilmit)tir. 

1 

G.\LATASARAY - F. BAHÇE 
MAÇI 

1 
Sn-a gilntin en mUhim karşılaş-

•••••••••••ıi ması olan Gala.tasa.ray • Fe:nerbeJı-

Baş, Diş, Nezle, Grip,'Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

1CABJNDA GUNDE 3KA~E ALINABILJR 
:1. .• ~ - ' . - . . "' 1 - • 


