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Yanlış 
ltesap ar 

Bakkallar 
• Halka daQıt.ı ma~ üzere 

kenailerine verııen 

Pirince taş, kavuz ve küflü i 
pirinç karıştırmışlar! 1 

Bakllallarda llarae ile ptr·aç, peJDlr ve I 
r•I sata~ıan pazartemre batbJ•r 
tap ml1d0r1Qitl, bu aya isabet eden pirinç miktarını bakkallara datıt 

m11tır. Bugl1D ve yarm beyaz peynir ile turyatı tevzi edilecektir. Bıf.kkal. 
lar halka .tabfa pazarteal gl1nünden itibaren baflıyacaklardır. Peynir ve 
turyağı ytlzer gram, plrlnıç yarmıp.r kilo verilecektir. 
Diğer taraftan bölge iqe müdürlü. ---------

tQ, dün ani olarak bakkallarda yap. 
tıtı bir te!tlf 80Dwıda, halka tevzi 
edilmek Uzere dağıtılan plrlııçlere bir 
bakkalın yQzde ıo miktarında kl1çük 
tafl&r, diler blr balck&lm çeltik ka • 
balU olan ve fabrikalar tarafından 
atııaıı k&vuzlan katblı bir l1Çtlncü 
bakkalm da ellnde bulunan eaki ve 
k6U1 kokulu plrbııçle yeni pirinci ka. 
"ltınhlı s6rlllmll§tor. Buçluıar ya. 
kal•nm'I haklarmd& takibata girl • 

ıllmlfUr. 

Bir Japon krovazörU 
batırlldı lld,. ........ . 

• ..,uı. ... 
~ il (A,.A.) - BldeFlc mil· 

leUere alt uçaklar Küo tipinde bir 

Japon kruvuörODQ batu'mlflardır. 
Aynca 6.000 t.onllt.toluk tkl yQk ge. 
mial de torpllleDmlftlr. Bu Kako ti. 

pinde Japqalana ' tuw- Juu.vul t.rl 
ftrdlr. Banlar llıi Ulak ...... llta • 
dutar, Ktıretteıtıatlan •ba7 .,. er 
o1mak OSen IOO Jdflden bu'etUr. 

Defterdarda bir 

Bir Meksika 
gemisi daha 

torpillendi 
1111ss111a.uanre 
barp Ula edlrar 
N"J"Ork, D (A.A.) ,_ Kekalkadan 

Nevyorka gelen haberlere göre, Kek. 
alkanm mihvere harp i1&ıı edecett 
ammu TereD birçok ııebebler var • 
dır. Blr X.Jralka petrol gemlalnln bat 
1DUI O..dDe X.kallcataraflnd&D "
rUen QWmatom.• AJmanlardan cevap 
&IDMhldH 80IU'& hapekil punl A. 
Yll& ıc.m., bQIQnktl cuma sQDtl için 
kablneJ1 toplantıya davet etmlftlr, 
Alman cevabmm tamamtt41 tatmin e. 
dicl mahiyette olmadığı eöyleniyor, 

Londra, n (A.A.) - DUn gece 

~·wq•~•ıwc. 
ilik& pmlll d&ba ~ • 

KeJralk& hQkQmettatn BftUne ftl'. 

dili wtım&tomd& t•pnlnat lıstemelL 
te ve almm•d"1 takdirde mUn ,.re. 
fin icap etUrdıti adJm.lar atııacatı 
llGylenmekteydi. 

istifçi yakalandı M adagaskara 
Emniyet müdilrtüiil memur1a· 'f ealdea laglUı 

n dUn Defterdarda oturduğu evi .. ---tıerl ··anı·· bir manifatura ardiyeei halme aDwwv Çaa .. 
ge~ bir istilçiyi yakalatnJt- Vlfl, n (AA.) - İDgW&ler, Kada-
!ardır. gukarda Dlego Suarez koyuna ye • 

Aym amanda sigara kağıdı nideın taze kuvvet çıkarmJflardlr. 
~ çakmak taş kaçaıkçıhğı yap. ll'ran.IIz kuvveUeıi dılhllde Ka.genta • 

(DeftlDI S llncilde) ya ve L&llpraya çeldlmektedir. 

o so :ı ... 
llarkoNa ........ • ••ı llııla turnz t.&D=mellerlal stetena barlta 

Odun tekrar 97 5 · 
kuruşa çıJ,tı I 

larkof ce
nubunda 
Alman taarruzu 
nkişaf ad.emiyor 
Kerçla prklada 
flddetıı çarpqma

ıar oıa1or 

Şimali Karelitle 3000 Alman 
alceri öltliiriiltlii 

Londra, !! (Ra4yo saat 8.li 
le) - Dl1n gece yansı neşedi. 
en :remnl Rus tetiiği: 

Kerç'in şa.rkmda liddetli ım
harebeler devam ediyw. 11.arld 
oö~ lataatlmız, taamJz hr 
reketlerine devam etmielerdir .. 
lzum.. Barvtmkoda düşman hA
cumlan pıslriirtü:1müştür. 

Londra, !! ( .A.A.) - B.B.C. 
Dün gece yara Moakovada Del" 
redilen resmi Rus tebliğinde Har
kof bölgesime yalnız taarruzi 
hareketten babBedİlijOr iae de 
Kızıl Yıldnı gueteai, §imdi ha 
bölgede muharebenin Almanlarm 
tahkimat ya.pmamıg olduğu §E!lhir 
ve kasi.'balara ve açık sahalara 
intikal eWğbıi yazıyor. 

Almanlarm '.I"imoçenlmnun ar 
nup oenabma kartı yapmakta 
bulundufu taarruz hllA gaıyıet az 
netice vermiftir. 

Moa1tcwa, birkaç hticumml 
pQskürtüldUiünü. Kerç'iıı prkm 
da nubarebeıün devam ettiğini 
bildiri)'QI'. 

Barkat ndlaNbe1eriD4e 600 
dillm&n tankı talıri.p edilmiP'. 
A1m•qar, Rus topQlı meni1eriııi 
tlllrip itin bı!ı1mt hareketletlnae 

Halkın lüzumsuz telaşı da oduncuların ~~ = 
gayretini körUklUyor ~~ =~li~ ıs: 

Odun n k&ntıre evvelce vuecuı • ı:v tı:rattan latlfade gayretlle yap • mek isteınektedir. 
1IÜf olan narkm kaldmlm•1mdan tıklan bir lıareketUr. Geçen k1fm TimoçeDko kuvvetleri, bir ke.. 
aonra narka ratmen VUd ohnUf bu. dofurdUtU neticelerden atzı )'&DDUI simde on kiJcımetre ilerilemi§ ve 
lundufu f&hif fiyatlara nazaran dll.. olall blr lamlı halkm s6eterdit1 10 • bir Alman müstahkem mevziine 
fiil odun flyatlarmd& 11011 gtlnlerde ZWD.IUZ teıa, da odUDCulann bu ha • hücum ederek on dakikada Al" 
tekrar yllbelme b&fI&miftır. Bu au - rekeUne adeta bir nevi mtızaheret man ga.nıiJX>Dunu hdıa. etmiştir 
retle odunun çeklai depolarda tekrar mahiyetinde olmaktadır. Doğu cephesinin Pnal ucunda 
975 kurup kadar çllanl§tır. Odwıcularm tddlalarma gGre, ı. . muharebeler şiddetıemniştir. Rm 

Allkadar makamlarda mevcut ka. tan.bula odun bu mentmde gelmem lar, Fin hatlarım yararak şimal! 
naate göre odun ttyatla.rmdakl bu l&zımgelen miktardan daha az gel _ Kareli ormanlarmda 20 kilometre 
yQkaellf odun tacirlerinin mahrukat mekte blr taraftan d& mQtemadl ta.. ilerilemişlerdir. Almanlar 3000 
oll8ln1n kurulmakta ve hazırlıklarmı lepler oldulund&n atoklarm miktan ölü zayiat vermişlerdir. 
!km&l etmekte oldlJlu fU mrada· 80ll lı:&t.rmaktadır. 

Ankara ilkbahar at garışları 
Bu haftaki koşulara 4 yeni 

Numan Menemenciofla ba 
aabala •eldi 

Harlctye vek&leU umumi kt.Ubl 
Numan Kenemenciotlu. bu ll&bahld 
ekaprule A.nkarad&n ,ehrlmlze gel. 
mJtUr. 

ÇiNE 
Bül/ük bir 
malzeme 

kaf ı iesi vardı ingiliz tayı giriyor 
Haftanın programı ve ikili ingiliz taylarına 

ait yazı son sayfamızdadır 

Normandi yüzdürülecek 
~ n (A.A.) - Bahriye 

ııamrlıfmm blldirdittne söre, bahriye 
num Noka, Normandi gem18lnln yaz 
dllrl1lmealnl ve ife b&§lanmasnu latl. 
yen tekllfl k&bul etmlfUr. 

60 bombardıman tayyaresi
nin hücumu netice vermedi 

(YUIBI S lbldlde) 

Yarının----
imzaları 

GENÇ iSTiDATLAR, 
KENDiNiZi TANITINI 

Şl1r" edelılpta meraklı s-oaer için ........... bdar ,........ " 1111. 
ilama .,..r1a1a ~ ftl mavattald7"1 derecıMlal llnıamelıt c1e ...... 
otr lb&Qaotır. Bu plltllerlll J'U ve tauı aylanllda dalla s-11 ftldtaed o. 
tacütır. Fakat arp urureUerlnln dotunıutu kAl1t a&blı yöstlndm 1ııa 
1111__. ~ mlldanla mecmua çlkamamaldadır. Baaa ...an 
dlldıate aı... Halter pzet.I seaçlere faydalı oımatı 4lflbıım8f n '"Yan· 
ıam IBmalanw ... bir lılllaa ~ karar nırmlftlr. 

Gençlerin •öndaefflıleri (pir oe nair) yazılar ilri 
tamnmq eJ~biyat" taralından tetlrilc edilerelı beğeni. 
tenler haltada ilri Jela ba sütunda nqredilefflıtir. ldi
venl•e aerleri ltalJanJa luuui ceoaplar tla oerilecdtir 

IJllr " edelılJM tepik ~ &etvtkle ..... birer ...at ....... 
!lir. (AABM) lıılS)'leoe pao ltltldaClara, y&nlUD bma1anna lııa ......... 
.adleftılc pmeteml.aa dlter lllltaalaıma " o ..... da bDdUerbd .... 
mtaıek .-Mııaat &lemble lııatlbl tmkAnlanm vermlt elmMtlMtlr. 

Y caılcırunzı "Y anmn immlan .atanana,, ifaretile 
pntlerinü. Ba aiitrınan laaltamn ~ pnlerinde pı.. 
~e balllllOICOfun aynca Mldir..,U. 
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Kadı.:l.ög kız Ensti·Navlun,,t!1r!fesi Bu senenin meşhur 
tüsünde birkaç saat del{•ş1t11• karakışı cin"ageti 

Adalettea n 
emalıette• 

mı•ram llal•aaa ... 

Bu mUesseselerdeki mUtedavıl sermayeyı rıske ebnek; 
medeni cesaretin ve gecıken bir uyamşm ifadesidir • 
botun Kız Enstitü lermden bu hamlel e rı bekhyotuz 

SS MAYIB 193! 
• Orta Arnerikada geniş bir 

sahayı kaplayan bir yer sarsın.. 
tısı olmuetur. Sarambnm ~e
zi San Salvedor cümhuriyetinin 
ZMatekolup şeiııine rastgel,. 
!dteydJ. Bu şehir h~ tama
miyle harap olm\llt1ll'. Bir çok 
ölil ve yaralı vardır. 

• Romada Atlantiği apn tay. 
yareciler kongresi kurulmuştur. 
Kongreye muıbtelif memleketler
den 52 tayyareci iştirak ediyor. 

• Jngilt.eNDin Nankin Jrouoılıo
su Mösyö Kraha.m asi kuvvetler 
tarafından esir edilen Kanadalı 
misyoner Fergueon tahliyesi hak. 
kmda teşebbUslerde bulunmak 
il.ere Bengu şehrine gitmişti. Bu 
şelıirden dönerken yolda bir sui. 
kuta uğramıştır. Tedıis edilen 
Çin as'kerleri konsoloeu rovelver. 
le atırc& yan.an;ışiatdır. 

Hindista.ndaki kıyam hare. 
ketleri l!IO!l& emıek 117Jeredir. Htı
kllınet" n resmr 'beyannamesine 
ll1Jerine şehir~ ta.bit hayat 
bqJamtştrr. Yine bu tebliğe göre 
bu hareketi~ 153 insan ölnıiiş 

Tıwmlrı de , ••· A oALET, f!lllDf7et •• 111n1-
sal8 llU tatald8 HANt o iJdllCI blda, 'bet ..ıun yokaf Jabn bir tdem• ~lnt• yet ne gUzel kellmelelıc1lr. 
BqUnkU Remı! gazetede cleftir,cl. 

lerl ve nakJl.)'ecilerl alAkalandıl'all bir 
koordlDUJOll karan ne1rohınmt11tur. 

Bu karar& söre hamule tonllAtow 
50 den yukarı olan bQtUn makineli 
teknelerin yurt lçi ve yurt dit• yapa. 
caklan aeterlerl tertip ve tanzim e· 
dllmekta ve nakliye Qcretlerl g1lnde -
ilk .-ama göre değil, meıaafe ve tek. 
nelerin tonajma röre ıeablt olunmak· 
tadır. 

Kömür nakUyatma alt navıunıar 
aynen b&kldlr. 601 den yukarı tıamu. 
ıe toD&jl olan gemiler nakliye Ucret. 
leri ıemt tonajı ve nakliye bölgesine 
göre teablt edllsnlftlr. 

CiO ile 600 ton arasındaki gemilerle 
yapılacak nakliyat için beher 25 mil 
Uzerinden Qcret tayin edllm{f tir. 50 
tondan yukarı gemilerin muanren ve 
gayrimuayyen mllddeUe klral&nm& • 
lan ballDde yeni blr yevmiye cetve • 
ll teablt edllmiıtlr. 

iki fırıncı 
mahkum oldu 

llarae ••ıran 
ltlr odacı rallalaadl 

TopbaDe clvarıada tınneılık yapan 
Aleko ve Br181ıııCoroeuıı D1m1 t. 
rl Ue çıralı Rulme ve bmlann da 

abÇı oemanıa Jct.rdetl Naftse kart • 
.. ekmek verdlklerl b&'ber alllUDll 
Ye auçlular b&kkmd& takibata sf.rill. 
lerek 1'epll mllD korunma mahkeme
atne yerilmlflerdlr. 
llAllKt1ll l:DILSN 1".llmfCIIAB 

Kocamuata.tçqada tumcı BUH· 
1' hmatyada fırmcı B08eJSD ve 
Waııardan bqk& IJ&dl79, lk.b&l, Re -
cep, lluharrem, Bllml. Mehmet, Ce -
nıal haklan1lda 1 numaraJs mlll1 k<>
rama mı""MD-..e ,...,ıaa. muha-
-.. bltmiftb'. :ru u"MID ...... -
rtne •kMn JıdllNr eJilMi iİUt .... . 
AJl verdlklerlı, ~aJ1! da alıp 1&t. 
tıkJ.arı, bu sureUe kuponlar Uzerlnde 
mükerrer ntıt yapıldJlı aablt olmU§, 
her iki fırıncı HO.yinln 100 er Ura, 
Oemalln 50 Ura, 4118rlerlniıı de 25 er 
lira para cezuı MemeleriDe karar 
verilmtıtlr. 

AÇIK Göz .BADDI& 
Fatih kaymakamlılIJıd& bademe • 

lik yapan Abdullah Akalın, dairede • 
ki bir dol&b& anahtar uydurarak 80 
kart aprmlf Ye bwl1an :muhtelif ktm. 
aelere ıaatmıltır. Hademe ,..ıtalanmlf, 
adliyeye verlbnlttlr. 

ıo •r'•Jııar 
Emekli. dul ft :retlmlerln Oç aylık 

ma.,ıatmm tnstıne malmUdllrlUkle. 
rlnoe • lı.ulr&Ddan ıuaıa.ra "fi•". 
caktır. Aylıklarmı Eytam baııkuına 
kırdll'U1ar da maaflan, ayın 1 ine 
ra.tl&JaD puaıUll ıtınll ftrilecekUr. 

Kar' an bell•tme lrarm 
Diyanet itleri rei&liği Aduıada 

bir (Kur'anı belletme kunu) a~
aı11tır. Bu Jtunlılrdm eehı11lıime 
Mrt tane, diğer viliyeUerde de 
'°'er tane mevcut buhmmaJıctadlr. 

öt.emile bembe,.. lrir U. görelik. Jalertni ulaımaa koJIDat, 0,le kelimeler ki imanlana IU ka-
ranlıim tnmmaJlan ve IDMlllan lakln llerliyOhla. n topnk tbe~ bn baJat· 
yattup gllalerde... - Dur, d~ 1annı ağartaa, kala glıllllleılal af· 

Biz 0 gtlD1el'c1e bhu köm\lr bol ille mukavemet etmedi. Aldqa dmla.tan, kara encllaeleriDi clall-
ı.ıağı dltönlJol'J bil kana utak karakola ı.lim ettim. Onda ... yi tan en IJI al-atleti ..ı.tular. lt'er 
.- kar, IOll mtlfJllt kar olaealanı be• varclmn, dedi. Blçapn yerini )'lztlntln aım.tleriJd JÜllS et, ot. 
ümit ediyor, ~ bir mavi- &0rduk. Şişhane yoka,una ~kar; çiçek. renk V• 8lkt.a i1Juet •· 
Uk, bir ....,,..- bir mavilik ıös~. ken garajın aı'kasma attım, dedi. ılMJar ..... lal'. A~la dapa
se biıb§ .-. ~ ılık kıllar Beraberce oraya pttik. Kartann • mak •mdJeflıls J'lllUDlllctall ko.. 
bqlıyacak !IUIJOrdak. Belki o ilik içine dtişmtlt olan bıçağın yerini laydtt. Her ttbft yolduk ve ..._ 
kıfluda lılru ,..- ne.le oluyor, kendisi gösterdi: rap ller tlrlH dert ve felMr.ı 
lodostuı beBd biraz fazla lap9e1 - t~, dedi. ua~lüilir. l'üat lıababk, a-
oluyordUk ama, memnunduk. Bıçatı aldım. Bu blçak gpma dalet.Bhllk Mla! Btlntyet.ldlk W.. 

Jlalbald bu .-...ın ba korlmnç bez sanJnıq ldl(tlk çapta bir kama se ın eft11n 1lfaldan ea dar sJn. 
kıtmda o kömür denllen kara ltı- idi. dan drvarlan bdar danltlr: ıu 
zm ~deycllk: Çoluk eocak, b. Suclu ayala ka.11muıtı. Bir ktll. l!OD'IU glkleri 'bir l&lnn tawaı 
dm erkek, fatdr zengin. hanbeyf edaslyle konasuyor. O. kadar alçaltır; ta t.m ve mlll si· 

İşte bbim Jı:aplamalan 1'6kttlltl mualan çuprlıyor: bi bahar kolam llaftJI qhlrll IU 
nıüz, Jıara,belerl Jdltıioımı, &eli• - Kabul etmem •feudim, ya • yapar. tll9&1llann cftbaJa brala-
lik llMddrlAn ....,,.ı..ıılon•, mar. landır. Vannuma ben \'Urdum a. lıdanberl hürriyet ainmda daktl. 
sık lıuretile kapkara kıuwdıtnmz ma o da ..... blçak çekti. Onan tu kanlar karalllamll ol•Jdr bot
gblel'de lflenen bir cinayeti bu- bıçaimı ela balclular. Saklıyorlar, lakta dhttp dua 111 koea 7'1· 
gta _...... ealoDUDda dlalerilea dedi. Hem bml Topbuedtı yaka. varlalm maMtl, bir bft tüab· 
clqarda babaftll postanenin yan lıJu iMiam bu delU, beni bellçller sı değil bn denizi ohmhı. 
yollarmc1u birinde kldi Javralan ~-~ ._ __ -.:...bir vicdan ..._ Fakat ha glsel kelimeler p 
.....-.,ınii· Ye .evtmJillii ile oynafb. - ._ - --·- ._..... .a..-A. ..__w:=. .-.- .._ kt:&: h!..--Au.nl ı- aun. ........- ._. 
imi görttyor, hanen hemen ha el "' ee ... - 7or. • oluyor. bd taraf da btlttla 
naıeta bir lllm MJl'8der cllll 9e)'re Korkunç bir lot geces.ade. ha. lerlyle vakit ftldt haykın)orlar; 
huırl oı4111D. .. n1araı manpla, sobaya, hattl • 

anıy birbirine 80kalmıJa, oclalarcla ne • lralaklarımm ve kalalanmm 1111-
lahit mevldlndelıi PDO polis feı.le 8IDllllJa. birbirlerini huret. rfyorlar.: • 
~=-=-~ ~ le lıtiJalda .. vmete mütıUt ltlr - Biz adalet ve blntJet lcan 
:r- kıt gooesin•. Karlann savrul dala harp edİ)'oru 1 
mit tesiri verm l'Ok iyi bir poll• servilerin siyah ve beyaz uluclaia Hanp birine lnumah? Ne 7a
rapon gttselllliJle alatt.ı: WX11 tokaldıa b1ml3hmn rublannm don ak ki adaW ve hlntJtıt de kilo
~ bir atmdtl. 8Mt OD on ba. nıamuı leln bir insan eli sılmuya Ja, metreye vmalan ciMtem 181· 
('U!~ ~il 1.~"'='- mnhtatO olduiu uatlerde Mr IMa ler dejildlr. Bot, böyle ... nele-
~ _,_,,. nı ölcftlrmek. r1 de ~etlt lloJ ve ıeakte gö9ter-

...ordu: Aranızda hlfblr makadcles raba. mek istiJealer, ı.tt& s&ttereltler 
- BMI o blJtlk lotta 1111! ta olmadall J91a11 -.niD helendi • J"Ok mu f 
- Evet deudim, 0 btlJ8k kıt- tin bir kadını lılr bafka acl•mm Aclalet, il ...... W emaiJ.U-

ta. tıdaei btlytlk karda. beğe11m.,....,en bu d~ mahna aı.. le •Jar Mler 
Biraz du:rda. Dewm etti: kadar bedbehtsan yat.anım bir ıııer- yapmadvf Bter lılr MI llalbade 
- 1Jd bekçi koflanna glrmit <'. \inin .ıtma 0 q ıcoeei. bd -.att~ köptlremı .. ene, Wr fırtmala dMis 

!arak yaralaya getirdUer. Seni kim tatlı bir uyka ile ba dünyadan gö. gibi c1ailan uduu dalplarla a. 
'"U'da! eledik. ~bilirsin. tilil tllrldlleri aöyl .... lene o lııa-

- Berber blfuı (8 .. ) dedi. Ba belki ~in için daha bayırla dar banahJodar ki badi dewlet-
Şlmdqe bc1ar dikkat etmedi idi~ bRber kalfuı. Sana• teri aleybbae dttm- caiarq.tu. 

ilm ncbaıa 1ıütlm: -.n ..... luulew en ..,..... GltUldeıt WllDleketlere adalet, ..... '* ··=111....... • ~ ............... ~.._.iti ldlr~ ... _.,_ lltlNa ~ 
........ ........ ™ .... ,..._. .... n '1• ~....,......, ' '*''1ök maf tik ~ lnına 
kasmdaa görüyordum. Kuvvetli, (•ak salarJ;.; ~ hl§ ~ • t11enfl cevap veril.ceil .....ıır. Fa 
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mit. Daha eve selmedllild söy'r. 
cıı. Bis tam evclea cd-e'Raylıea (Devamı 4 ünt'llde) 

AW.UPANIN~iıüiıiiıiiiıiUiıiiiıii 
l!J!l! ..... Hl.ı!~!ltMUAMMASJ 
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LUTFI AY . 

............ lllDIDil, biç 
Mr.a.biıaiMdl.~--6yle 
pWl ld ı.a J'9lll _.ineleria tab". 
J'• ve Mklloen mallerlnl alt tıı.ı 
edeeeilDe pek iamr görlnttyor. 
da. 

N'taJe& .,.. ... , 18endisbain 
yakmda ,... ........... dold.....,.. 
ar, Ve me\'ldlld lıilümwmk icln 
blebh' U..bbllılte .........,_nk 
çeldleeellai, ... kentllllaln de 
kadroların sltllcle ıeag Ulular. 
la doldurulmuı prensibine taraf· 
tar oldapna 6lr•dim - '8nu 
bana delU bir batkuma ll&Jllmlt· 
ti. Bu kaide Drtllmda elflm .. i 
yllksek bir bare'Jcetti: ettaktl ~· • 
dlainde h•ll, 'blreoklannm c1üa o
tuzundayken bybetftleıt, tmab • 
Irk, bariz bir adale ~ildill vw. 
ela. Elli kfloaıetteHk bir Jola, at 
Ustlnde, rahat rahat alabileeell
no tnanılmb. 

ypmdan aJ'ft.lniren kendi ile• 
dlme: 

- ~ cazip, mlkeanDel .-..ı 
<fl7ordum. Kabil oldup bdar as 
r.«ılnırda ..• 

Jl'üat J'&YINI' il&w edlfordam: 
- AIWı ftN de oada da .uva. 

ri kaluı o'--1 .. 
Keadlme _..._ olu "9 tabir· 

lo 191' la ....,.ıtullll, lmvvet· 
it 1rir ~ 1m ıwaJ'la "Almu. 
lana Mlt:la o _... alR top ._. 
taryalan" ma tarlmar ecUleMJe • 
cellat iddia ec1ell o ....,..lerl 
kutedlJoitlma. 

• • • 
Randaa llir mlddet IOllra lrir 

ıd1are.t bbal ettim. Son aJlar 
sarflllda blrook defalar tekrar ba. 
taladtlan ve llserinde dlltlndH
lftm ba ziyarete b&dlıleler yepye
ni Mr mini. Yerdi. Zannedersem 
l fl"i yı1mm llODlanna dolnıJda. 
ita anda ben, ide de böyle bir 
PYe ile bareW •tmlt olmadJinn 
halde. bir IİJUI genelik toplat._ 
•1 ola 9 Teamım hareketlnlııa ı.. 
~ nlaYennlttim. ~k trİııueler, 
doln JUhl. .. llarekete "1Gk 
tbnltler balhYoriu', pbat 11a -. 
dece bö7Uk bir önem veıiroıfardı. 

İtte o unlarda, ~eaeral Vey. 
gaftd'nl llalmay .......... ,.... 

DAVET 
923.92' aenf'at Unlvenite Dlf Ta. 

bliıeU 111beal meZUJllarmm H maJl9 
19'2 puar pil - altıda 8aacUıe 
pl&.j pslııoeuııd& toplaııtııaruu ,.,... 
cakl&nnd&n o eene mezunlar arka • 
daflal'ID bu. toplallbda buJ11nm•l• .. 

rica olwıur. FeJsuRab l>otn-
... 

ima DldeW lleai d,....te sel& 
Bua Rene lübdcımaıdalre (Haf• 
tabls memıaa) da 1'ml neeıt*ill 
hlr tetkik JUl'IDI getbiJonla. Ba 
m_..le U..ıtnde cltltlmneie ftldt 
boJUWD pek büU,ar ......... 
elhlJd ••benim de '* ata • ...., 
nsta Ol'taJa atacak fildrleriıa • 
lablleeeiini" söfledi. 

Makale "yeaı ordu" ,. talllll 
edllnaltff. Çok gl9el yazdmıttı -
göribdi!e göre de ~ ..na • 
tüntllmllttll. Bu JUlftlll Mil 11.ae
flnl, ....... mlaAAmı bell ..... 
timdi anWım. Claarleıt de Gade
tin kitabi 1914 ae rıkm•"tı Ye ., 
hibi o alllUI llayle metllV 4eliJ. 
di. Remea laemell taenee aiti ... 
l\lnı de ba tdtaptan ....,.... ... 
olmemıttı. Jl'abt kitap ukerl _.. 
felleroe meellal .......... v.,,
gand'm en Ja1aa ft maıu- .... 
Nlarkadap8'11l .. ,....... .... 
dclot'D1lD mabJelj - SOll W ?°F 
larda de Oaalle'ln kltalıan oW• 
kenhan clüal)'I ..,..__ 
tamamile ha tlitaptül flldflll9 
lıllcum etmek lcln 1M11•..,,.,, 98 

•er 1eyden ~1 eftln - ..., 
7e yalım muteh ... mJardu mlte
tellkil, ~ bl1'likJer .. ,~ 
muharebeye giren ba lıac1ar •--
19m 1nııc1rette, ba bt'lar ....._., 
mel bir odunun 11Mıl bir t.e)lllkt 
tetki1 ecleeeibıi haller "4!!1İ1oı(lla.J 

l'l>fmmt _.) 
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/(ahire ite eye int Lider erinden "Yarın" yok, "ougün" 
üzerinde ya teşeuıuııııı;.i;ll; Pandit ehru 

var 
Yarın, hepimizin lıa,atuu/a ırıiihim ba ~ oyı 

Genç iken aklımıza ~elen yeni bir ~. b'7 fikir bir p. M.: 
yarın yapmak ümidile ihmal edilir oc tatbi.Jı rdilm~ ._ .. 
sonunda acı bir halıra olur. "Bugün arlth 6eç, ~ ~ 
parım!,, demek muvallakiyetıizliği hazırlayan eıa 

Bir Alman tayyares" 17 Norveçiz 
~çhı~. 2~~A-~~ş o~raıı~~ ın. kurşuna 

gillz hava kuV\~tlert umumi karar • dz.Zl J ' i 
hususı tebliği: --<>-

Hind-Çin - Iran ve 
Elganistandan mürekkep 

ir e 
tas av 

Ulhoı-, 22 (A.A.) Pandıt Nchru 

yük amildir. 
Bugünkü gençlik yann kelime•ini unutmolulu. a 

yalnız bugünü bilmeli, bugünkü iıini yarına bıralru • 
mayı kendisine ~iar edinmelidir. ~··,:,..············~·t 

ı/JttnJPn t 
ı,!3u giin(:)f 

gtılımın pcrı,ı.embe n~mı neşrettiği ı 

Bu akşam Kah\rede hava tehlike 
ıııaretlvcrllmeslne aebeb olan bir dUş
man uçağt şehrin <'pcyı şimal!nd<' İn. 

Bunlara yardım eden bir 
çok Norveçliler de ağır 
hapse mahkum edildiler 

p mb g\lnU Hlndl tanın diri diri parçalanmasını ta&\•,p etmediğim soy , ._ ___________________________ ,;,a 

········~····•• <, ~lu Ajansmm verdığı haberlere 
t!lre dünya vaziyetine bir" baki§ 

. Mtlttellklerın 
barp gayret eri 

~litı likJerln harıı .) rolleri git· 
Citı.ı artmaktadır. Londmd:ıu blldlril 
~e &öre Amerika "e in lltereınln 
"ıı hı&a edilmekte ol ıı 22 :ı.ırblı • 
tıı~&rllır. Bunwrm bUJ uk bir kılilnı 
' k~lr. Bu 22 zırhlı daha ı:lntdl. 
~)(}le glrmlıı bulunrı.ıı dort Jt:Dİ 
~ n t.nnıamcn a,> rı olarak J upı· 

it. Arucrlkıının elmdlki hıılde 

'~ lerlnde 16 z.ırhlı, G va kru. 
~~ ttı, l l o~k gemi 1, 48 kruuızorü, 
t, ~rlbl, takriben 70 denl:w.llısı 
'~l'OO oonl:mltı ~vcı ı, m:ıJ n 
~~ ve bajjka Jllrdımcı gemileri 
lııtıı • l'atblk cdllıuclrto olan 6Msur 
,~o deniz. kuvvetlerinin ı;ell imi 
~u:"da ı,.ahııt \"e'tmC'J 1 yn k et • 

l" • 
~))al"!! ln.,aatma ı;ellncıeo, mUtte • 

tbı tı~k lstlhı aliltı mlh\crln 1 • 

' lituıı iki misli ıutmı tır. ınc • 
~1 lıa"' korpora JODU başkanı 
7oO tocı.. (toru AlmaDJ 2900, 1 lnlya 

' Ja 'tıtıı Ponya :roo olm k üzcro ııılh • 

'-tu~" ayda 4100, Amcrll.ın 8800, 
~~ rıı 2tOO, Ru yıı 2900 olmak U. 
rııı.ı-lnüt~tiklcr 8600 tan re J np -

.... ~1rıar 
I! \" . 

.\ı. HU YAYA tSliJ\N: 

"" ı\~ C'lluıtelcrhıc göre A.ımaıılar, 
~il 0 rdulan ıaratmclan ı gal edl • 
"-ı ~ topraldaruıa S milyon insan 
~ e~k aıyetJ,ıdedJrler. BuDdall 
t!ıııı:" ~.. mnRblt ~vrelcido 
ı..~ kurmakıu. Şlmdl3e kadar 
•-~ birçok Holandahlar bulu. 

ıoo bin fd5i Beyaz Jtu yay n:ık. 
aı tir, Bunlara im n kontroıu 

t~ bir nevi istlkUU \'erlleccğt 
~11ıttıttır. 

~lta <lEPHESlNDE: 
~ Alman tcl>llğl Harkof 8!\lıa. 
'carp~ar de,·ıım ettiğini, 
~ "llll:rfn önemli zırhlı ktı\'\·etlerle 
~ h taarruzun aldm ka}dığmı, 68 

lıiı..,tltb]ı nr basının tahrip olunduğu 
tiıı~l!ktOdlr. SoV>ctlerln ek u·bll. 

"-lınanıarm Kas llcrl hıuekctınl 
>~1'tlıak ıcı.n Harkof kesiminde 
llıı,ı ltıı.11ılık taarnııJaru glrl tlkfo • 

lılıdınnektcdlr. Blltlln bu kari•· 
lcıı..__ "-rıınıar insan ,.e m 11.elllfl ha -

'""" Almanlara çok P h lıJ 11 

111nıu tur, Almanlın ;ı.ıılnı:ı:. bir 
)ıı.ptıl lan bir otıuırru:ı:. c • 'Ga 700 am ,·erml terdir. Ru lnr 

~. ~nda bir Ç4)k e.'llr uJını lıır· 

t !;1-ıd gelen b1l3kn ımberlerc 
' lae llarkof bölg indeki müda • 

rel.ıesl tam bir 1 rıld&af b~ 
• 4-keri ebperler tert\Zinln 

~tltUkçe Alınan kıt rmm ta· 
~ lğOdiğinl sö)lenıoktcdlrlcr. 

._, baunde Ueri !itiriUım zırhlı un. 
~ n Mınra Sovyet üvnrl tü • 

~il.in tekra.r meydana çıkınaSI 
askeri makaml:ırdıı. pek ma· 

~lmektedlr. D man slh-n. 

' ~n 7.ırhlı kuvı;r.tlerlo rarp. 
~ tok hırpalıwmı tır. 

~ llt.R UMANA A KER 

gillz hava kuvvetlerLnc mcnşup bir 1 
uçak tarafından karşılanmış ve gcı 1 
dönmeye mecbur edllmlştlr. Bir Yun. 1 
kers88 olan bu uçak sonradan il"" u
çaklarımızın taarruza uğramış vC' 
Kahlrenln §imııl batısında dllşUrU'I • 
mUştUr. Mürettebatı esir dilmiştir. 

~~~~-o~~~~-

Yeni Ginede 

edildi 
Loııdra, %2 (A. \..) - :MUttcflk ll· 

çaklar yeni Glnede Lneye taarruz et. 
mlşlerdlr. Yerde iki bombıı ve bir av 
uçağı tahrıp edilmiş diğer iki bomba 
uçağı da hcuı:ırn uğratılmıştır. 

8 Japon ııv uçağı uçakıarımızı kar. 
şılamıığa teşebbUs etmişlerse de bun. 
lardan UçU dU§UrUlmUştUr. MUttefik 
kuvvetlerin hiçbir kayıbı yoktur. 

Çine büyük bir malzeme 
kafılesi vardı 

• 
umdra 22 (A.A.) Röyter • 

jnnsınm Cinde bir mahalde bulu_ 
nan muhabiri bildiriyor: 

İngiliz havn kuvvetlerine men 
sup bir birlik düşmanın devamlı 
at.eşi altında ve mültecilerle dolu 
binlerce kamyonun selbebiyd 
verdiğı karışıklığa rağmen Bir
manya yolu boyunca ilerledikten 
90nra gayet !büyük malı.eme knfi • 
lesinin en küçük kısmını kaybet 
mcden Çin'lin göbeğine vıarmı§
tır. 

Japonlar bu kafileyi bombala. 
nıağa sık srk teşebbüs etmişıcr 
ve ezcümle kamyonlara. taarruz 
için 60 bomba. ta.yyaresi !kullan· 
nuşlar:sa da !bu kamyonlar o ka
car ça:buk dağılmış ve saklanmış_ 
lardır ki lhiçbirisine isabet vaki 
.. imamıştır. 

Bir Amerikan gönüllü tayyare· 
ci gurupu ile Çin bomba tayya
releri !bunları müdafaaya yardun 
etmişlerdr. İngiliz havıı. kuvvet. 
1 • • • .erme mensup malzemenın ÇiJı e 
g~işi geçen yıl Rusyaya gönde· 
rilen İngiliz hava kuvvetleri 
ınüf~ine muadildir. Zirn 1n
~li.z tayyarecileri düşman ateşi 
atında sür'atli, modern bomba 
tayyareleri kullanarak Çin'de Ja. 
ponlar tarafından işgal edilmiş 
o~an lbüyük önemli stratejik ke 
simlere taarruz etmişlerdir. 

Esnaf cemiyetleri 
Birer dahili talimat
name hazırlayacak 

Bütun esnaf cemiyetlerinin esas 
nizamnamelerinin bir tipe ircaı l§i 
t&mamen ikmal cdilmlı;,ı ve bu nizam. 
nameler hlikiimdçe tamamen tnsdlk 
olunmuştur. Bu suretle bUtUn esnaf 
cemiyetleri bir tip nizamname ile t. 
dare oıunııca.ktır. Yalnız her esnaf le· 
§ekkUl vaziyetine göre bu nlzamnıı. 
meye husus! birer mesleki madöo iltı.. 

ve etmiştir. 
(Jemtyetıer kanunu mucibince es _ 

nat cemiyetlen şimdi birer dahlH ta
Umatnamc hazırlayacaktır. Her ce _ 

t\ı 11.nı; 
~ tebUğlnde kaydedildiğine göre 
~ ~tle hmcalııııç dolu ~O lmdar 
~harp geml ı çnııµım sabalıı, 

~ Nln nehrinin nğY.ı açığında 
, açılan mani t 1 altmıl 

llthrln lm:ıl salıfllne ı.•oçao-

~lltıabı f tfknıneUnılc ı.ıuayn 

mtyct idare heyeti bu dnhllt tııllmnL 
namenin projesini hazırlıyacak vo bu 
proje cemiyetler heyeti umumlyeleri 
toplanarak bunlar da müzakere olu. 
na.cakbr. Comlyet idare heyetleri bu 
talimntnameli!rl hazırlamakla meş-

guldür. 

~ 1-rdır. Bumda mubıırebe de • 
~ ~ktcdlr. Bu liman 9-10 nlsa. 
!\ itapon\ar tarafından 1 gııl edil· 
~t Qlnlllerln d lmt tnzylkl 

~ll:L .laponlar l nı senenin ey. 
~anı tahllJ o etmı lerdJ • 

& 
'ttUekil hava kunımunda 

l!yerck dııha ziyade bir Hin<!, Çin "" 

İran v Efganlstan Federasyonu ta. IVogurt ve pey Bir genç büyük 
annesini öldürdtı 

Londra, 22 ( i\.A.) - Uo~ ter: 
Almıınlnnn kontrolü nltmda bulu. 

nıın Oslo rtıdyosıı ı> mbe akşamı 
verdiği bir habcrd 15 Norveçllnın 
tngiltcrcyı? kaçmnk t.c bbUsünde bu
lunmalllrı uz.erine nıı:.zi komlscrı Ter. 
bovenln emrlle kurşµna dlzıld kl ı-lnl 

söylemlşUr. ldnmıı mahkiim dığer iki 
kişinin ce?)al"I mU bbed h p ÇeV • 
rllmlştir. Oslo radyo u bu 17 Nor • 
,•eçllnln denizden aşarak İngtltercy 
gitmek için d nlz motörU satın aldık· 
ıarını söylemiştir. :Mahkfımlara kaç. 
ma teşebbUslcrlnd yardım ettlkleı-ln 

den dolayı oaha b r takım Norveçli • 1 
ler 10 seneden 15 seneye kadar hnpls 
cezasına çarpılmı lardır. 

Maltaya hava 
akınları azaldı 

l\lalta, 22 (A. \.) - Perşem
be günü neşredilen resmi tebliğ I 
şunları b;Icfüiyor-

Perşembe günü Mn1ta adası Ü• 

zerinde bir Alman nv uçağı düşU.. 
rlilmüşUir. Ç:ı~ıro gtµıü gurup 
vakti tehlike işareti verilmiş fa • 
kat hiçbir akın olmamı trr. Çar • 
~ambn gecesi ilk hava akmmda 
düşman bomba uçaklıı.n bombıtla
rını atmışlardır. Ucnk savar batar 
yalan ta:ırruz edenlere Ateş et • 
ınişlerdir. Gec.-eleyin bh- tehlike i
şareti verilmiqtir. PC'I'Şembe gUnU 
e;af:ıkla benı.ber dü5Illall av ve 
bomba uçaklan ad:ı. llıava alanına 
taarruz etmi'31~ fakat uçak savar 
bataryalarının Sikı bir baraj ate..c;ı 

ilG ka:ı:şıla.nmı&!a.rclır. 

savvur ettiğini fili.ve etmiştir. 
Nehru, Jnfiratçılığa kıırşı bütün 

kuvvetile mUcadcle edeceğini nlat • 
rnıştır Nehnı, aynı zamanda Hlnd!s. 
tanın harbe iştlraklni ıddd Ue arzu 
et l~lnl belirttikten sonra demiştir 

ki· Rusya ya \'C Çine karşı çok bil • 
yUk bir sempatimiz vnrdır. Fakat çı. 
n yardım etme-k benim elimde d • 
P.'lldiı- Ancak koll:ırımızı kavuşturup 
oturmayınız,, b ma lmkA.n yoktur. 

o-----
m rika ziraat 
azırı diyor ki : 
lltere ve R s a. 
da a laz a gıda 

ma desi 
göndereceğiz 

!\"e\'york, 22 (A. A.) __ Ziraa'l 
nazın Vik~, ?ugUn söylediği bir 
nutukta, Bırle ık milletlerin gıda 
durumunu gozd n geçirerek de -
m tir ki: 

Büyük Brit.a!lya e Rusynmn 
gıda maddelerine olan ihti~lnrı 
t:oplarunı:zn, tnyyarelerimlze ve 
t:ınklarmııza ihtiyaçbn nJspetin • 
dedir. Normal surette ihraç ea·,. 
len erzak ktifi değildır. Mllttcf"ılt. 
lere bun-dan bir seıe evvel müm. 
kUn zannetmediğimiz miktardan 
çok da.ha fnzhı. ~ gönd~riyo • 
ruz. Geımiler 00..5ladıkça daha dn 
fazla gönrlereceğlz. 

o-----
Pe~bc günU biltün gün düş.. 

man faaliyeti lkeşif' ve devriye u. • 
çuşla.rmn. münh:ı.sır !kalmıştır. !n· 
giliz hava kuvvetlerine mensup 
bir pilot bir Alm:ın uçağını d~Ur
müştilr. Binalnrda hasar vnrdır. 
S.iviller arasında ölC'nler ve ağır 
y~rralan.a.nlo.r da. olmuştur. 

Meş ur sinema 
artisti 

Con Barrimor zatürrieye 
yakalandı 

Holl\'"ltd, 22 (A.A.) - Con Bani. 
mor. zatUrrleye ya.kalanmış ve has • 
tan ye l,aldıtılmıııtır. Heklmli!r va. 
zly tinin vahim olduğ\ınu söy!Uyorlar. 

----~o·-~---

Ok ö oces ar 
eyratta ıır ısı çı yakalandı 

Beyrut, 22 (A. A.) - Dük de 
Gluçcster, Filistindcn gelip doku• (Ba tnrarı 1 incide) 
ıuncu ordu ~ev~sinde turnesini lığı tesbit edilen bu adam Ali a 
bi.tirdiği mra.da tekmil Suriyede d nda biridir . 
bulunan 1ngiliz, Avustralya, Yeru Memurlar dün Alinin Defter 
Zela.nda ve hür J."'rnnınz Jcrtalnnnı darda Arpacı Hayrettin sokağın 
teftiş etmiş ve müttefik deniz ve da 38 numaralı evind ani bir a· 
karo askmi müesseselerini gez • ıaştınna yapmışlar, doşeme tah
miştir. Büyük Britanva mümessilı talarmm altında sureti mahsı.sa 
general Be:rsi dük ş~refine Bry • ı ·.ia yerleştiı:ilmiş mühim miktar~ 
rutta bir !kabul resmi tertip et • <la knçak gıyecek eşyası bulmuş_ 
mi§tir. !ardır. 

•evlet D mirıy lla.-ı ~ Limanları işi-etme 
Umum idar.eşi ilan1aJ"• 

:Muhanunen bedel muvakkat teminnt ve miktarlnrlle cinsleri ve ek· 
Bıltme gUn ve saati aşağıda a.ıt olduğu ııstesi hiza.Sında yazılı mubtellt 
çinko levhalar, her liste muhtilviyatı ayrı ayrı ibalo edilmek Uzere ve ka. 
palı zart usullle Ankarada idııre bınasmda satın alınacaktır. 

Bu 1§e girmek lsttyenlerin listesi htzasındA yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği. vesika ve tekliflerini aynı gUn ckslltnın 83atlnden 
blr saat evveline kadaı- komisyon rclsUğtne "·ermeleri l!zımdır. 

158rtnameler parasız olarak Ankarada mal:ı:.em<ı dairesinden ve Hay. 
dc.rpaş&da. tesellüm ·ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5621) 

Liste No. Miktarı 

1 

2 

Kg. 
38000 

10000 

Cinsi 

Çinko levha 

::Muhammen 
bedel 

51500 L. 

Kelo plll için çın. 1sroo ı.. 
lco levhn 

Muvakkat 
teminat 

Eksiltme 
gUn ve 

saati 
pa· 3815.00 L.)6.7.1942 

zartest saat 
1012.50 L.)115.30 d:ın ıu. 

b:ıren 

• 
nır fiyatları 
~ 

M ur aka be komisyonu kati 
miktarları tesbit etti 

Dünkü e:ı.ynnrzda Ticaret Veka· 
letin n .}oğurt 'e peyni"r esas s .. • 
tı§ ffatlurı!lı tes'bit ederok §C.}l -
r.imizdeki alll.knd:ı.rlnra gönderdi • 
ğı.m, öğleden sonra topla.naca:· 
rnurok.:ıbc Jcomi!l.}onu tarafından 

tetkik edılclikten roıuu ~hrimıze 
ait fiıı.tlarm, kat'ileşeceğinl yaz -
mışt.tk. Kornis.} on fia tıan ş-Oyle 

teshil ctmişti.r: 
Yoğurt: Silivri tipinde tam yağ 

lı perakende 50, toptan 35 kuru9, 
bu fiatta yüzde 30 perakendec~ 
kfın dahlidir. 
Tereyağı: Birln<:i ııevl kahvaL 

t;ılık per.ıkcnde 380, ikinci nevı 

325 kuru.42, ibu fiatta yilzde 10 pr.. 
rııkenlle<:ı yüzrlc ıo fı.mil karı ve 
diğer masraflar k:ırı::ılığı dahildir. 
Kaşar peyniıi tun vağlı toptan 

175, ncnıkendc 195, .}an ~ağlı 
toptan 140, pernkendC' l 60 kuruş. 

Beyaz peynir; tam yağlı toptan 
100, pernk(")ld!:" 120, yarım yağlı 
toptan 87, perakende 105, az yağ· 
lı toptan 70, perakende 8fı kuruq 

1'ulum peyniri: tam yağlı top • 
tan 120, perakende l40, yan yağ
lı toptan 105, ~ende 120, az 
yağlı toptnn 85, ı>enıkende 100 ku 
ruş. 

lçlncleki kuru maddeler yüzde 
41 ise tam yağlı yfü:de 25 ise yarı 
yağlı, yüzde 15 ise az yağlı ism ni 
alrr. 

-0--

l dam taleblle 
mahkemeye vertnd~ 

Ankarada.n blldırlldlCiDe ı-oır. ·• • 
madağ nahiye.sının ka.ratat kıt,rt adi 
oturan HUseyın oğlu 1ama.ll. lıılr <CA1f 
glln ev\·el, bUyUk anneıei .AlU:IMt ~-
293 doğumlu Azıze Tekcaıu k.Lll • 
dcıı )atalHmak sureWe oldllrmtıtı ,.,_ 
Hlidlsenln tatsııtı t ı :udur. 

Azize Tekcan Ankarada SC.n r 
mahallesinde "karoı sokakta oturma • 
tadır. Kar l!UJ köyll.D<!e maktulu. • ~ 
ba'ilndan .kendı&ine bağ \•e bahç• ıu. . 
ml§tır. Bunların ldaresmı katil Imı.:. 
il ile babaeı yapmakta fakat .A.m 
Tekcan bu tı.ğ ve OUıçenln gellrlıı 

den lımılllil lstıtlldc ettirmemekte 
dlı-. 

Bu harekete kızan katli lsmail bir 

kaç defa büyUk anneaiııln eHne gel!· 
yoı ve köydckı bağ -.ıe ba~e ile An. 
karad ki evi kendi8ıne ~rmesın l!· 

tıyoı-. 

Azize Tekcan buna muya.falıat et. 
mlyor, katti en aon köyden gııUrdlğl 
yntak çarşafını Azizeye \"ermek \"e 

mutat tcklıfı tekrarlamak \"il eger 
bu ®fil da red cevabı alıı-ea lht.ıyar 

kadını tedarik etliği davar kırpıoıu ıı. 
m hııus bir ı'Uetle oldürnıek ınn.Juıı&d: 

le eve gidiyor. Yatak çar,, ,f "" . 
yor ve aynı §eylerı tekrar .Oytllym 
AZize gene red Ce\·abı vertııo. U.-n 
il cebinde aıı.kladığı da..,ar klrt"ı>• 

makasını kadıncatızın kalbine ., rlla~ 
defa ~'plıyor ve ihtiyar kl'drl"IJ aı.ııı 

rüyor. 
lil y~ında.ki kalll, yakruımm~ ol Otellerin ihtiyacı 

--0-

73221 metre patiska ve 
3100 ton kömür iıtiyorlar 

zlzeyt taammUden oldtirdUgtlnB '" 

1 
raf etmiştir. Hakkında Tllr\; ceu 
kanununun 56 mcı maddesı de1l1et1I• 
450 ınci madde inln 4 Uncu bcndl1.1• 

İstanbul otelcileri mıntaka tıcarct 

mUdUı-lilğüne mUracaat edeı-ek İstan· 
bul otellerinin ihtiyaçlarının temin 
bu ktıbll olmazsa otellerin sıhhi şart. 
lnr iı:lnde tnııllyetıerıne devama ım. 1 
klin gö:illcmiyeceğini bildirmişler • 
dlr. 

Otelcilerin nıUracaatlne göre latan· 
but ot~llerlnde halen 6657 karyola 
vardır. Bunların vııstık, yorgan ve 
yatak yUzlerlnln hiç değilse birer ta. 
kımla yedeklennıeslnc tleılen ihtiyaç 
bulunmtıktadır. Bu iş ıçin de 73227 

metre pati ktıya hemen ihtiyaç bulun 
maktadır. 

uyularak cezalnndrrılma .. ını ı tıımlt • 

tir. 

HABEKLER l 
"' .Munıfat.ııct ıtlıahltçı. m Jiln U. 

carcı odası sah>nl Lrındıı toplanuıı~ • 
larılır. Toplantıdn açılan 14 mılyon 

lıralık akredltlfte-n ıstıfai.le ~ılllerelı 

Hlndıııtan ve a ır menılek••tle.rOea 

manifatura e3yası etınnek tedbirleri 
tir.cnnde ı;örü§lilmtiştur. 

• DUn vılft.yelle vali mua,·uu Ah. 
met Kııııgm rcıslığlnde toplanan b1r 

komısyon ha\·aguzı ışçilertne flrketi.ıı 

pahalılık zaınmı y:ıpmMınll ka.r&J' 

lörlfcr ve soba komUrU lhtıyııcı 8100 vermıı;tır. 
ton olarak tcsblt edilml§Ur. "' Jpek dokUntıısu ihraç edenlarlll 

Otellerin ikinci bir derdi de kömilı 
dUr. İstanbul otellerinin ııenclık ka • 

Otelcller cemiyeti bu işler için bir de tiftik ve yapağı ihracat blrl\tlll• 
taraftan mıntaka Ucaret mUdUrlUğU gır meler! mecburt tutulmuştur 

ne mllracııat etmeğkle beraber diğer l • Geçen yıl ynpılıuı 36 yolun kat.. 
taraftan da Ankarnya bir heyet gön· ranlanması işi dUn 76 bin ı.rnyn lh!ll.e 
dermcğe karar verilmiştir. SUmer. edıımi~tlr. 

banktan patiska ve EUbanktan kö - • Bulgarlstandan getıı-lleeek 2:1 b1Jı 
mUr te-darlklnc çalışacak otan bu he. ton mangal kömUrUnUn bin tonu gel· 
yet iktisat Yeka.let!Je temaslarda bu· mlştlr. 

lunacaktır. 

--~~-o--~~-

M acarlardan birkaç gemi 
alınacak 

Bulgaristan, Romanya ve Maca
ristann gU:miş <'lan münakalat ve
Jcalcti mUmessilleı"Ulden mUrek • 
kep bir heyet :'\fac:ar firmaları ile 
temaslarına devam etmektedirler. 
Heyet, Tllll!ldn işlC'tilmekle olan 
altı dUz gemilerden 3 • 4 tnne sa• 
tınalnuık için Macarlarla müzake· 

* Alınıııı haberlere gore tıeledt)'ll 

cez:ıen kapatılan fırınların ba.zll&n:m 
kıralıyarak kendi nam ve huabuıa 
işletmek için tetkıkler yapmaktadır. 
Ofisten alın Cllk unıar bu tıruılar~. 
.. kmek halımı getlrilıp muh Ut ,. • 
lıelerde sattınlacaktır. 

• Noter yardım sanılı(;ı niu.aı.na. 

•nesi dcv1.-t §Or:uıından çıkm\I •• 
~·ardım sandığı teşckkul etmlft.U'. Bit 
andık Uç aene l'vvel tefkil ~ 

nizamname yapılm.a.dığl dht-U. ~ 

relerde bulunm:ıktndır. ım ıı eurelile not.crliklen çd.tkııW 

Faik Oz.trak valiyi ziyaret r.ıı ve~ n ölenlerin ..ııeıerın.. \#t.nı.J..u 
etti I lurı verllemem~tJ Suı\lı~ dUMu 

ltLbaren bu şekilde ala(lll.ltll ölal\tal°' 
F.:ski dcıhfüy€' "·clciıt Faik Öz.. tebligat yapm!ftır. 

trak bu sabah, Ba.k•rköy kayma. 
kamı Bahir Özl"ra.kla birlikte vilii. • l\'.!lmyon. ıc..aıoyon~\ - .. ~ 
yete gelerek vati ve bcledıye re• satılbı olup btz:ı.at ~•tıd.,• aı.a.ı. w 

tm. alm•nlar IY'lkı.,,. 1111 lı.oor(I. 
'isi Dr. J.,ütfi Kırda.rı makammda __,,_ lı:.&l'U'I ~Ul. K'&ra.n 

7.lyuel etmiştir. ı ON -.C&k -.Jı1lıl ı.utwwhıill.a.f' tUol 

Koordinasyon büroıu 1 ""'"" ~ ~ upııka(t.•:r 
Ankarııdan blıdlrllıllğl~ (Ore ko trızvot ..... tuıütıa gr.,. ı\lu alı..--

'~ta, ıı (A.A.) - Baaveldl dok 
'~ Saydam bu sıı.bah Tllrk ha. 

."'l'\ununu §ere.flendl.rerck kunı -
~larmı ıncelemişlıır ve 5 

ı._ a toplanacak seklzlncl .ku -
ile sabah, 

ordlnasyon bürosu kadroııu del'ftın . felt.uhJ.D:DI&& do•a.y•All• ta'-' ,..c;,._.._ 
!erek yeniden te~blt 4tı11lml.ftlr. Um,.. ~ "f'W\• kJ.lDa!er. t~~ 
mt kltlp için 4500, muubı "wf.• 600 n ıımbef•• .at'Qet1 .,.,.._ ~ ~: 
ı-a Ocrct •erlle-cekUr. Aynca . ..,...t. ~ .- ~....._, .. ~"' 
leri MO, 4GO ft JO() lira *n ~ ..-.ı._ •'W*.,:.. ,..,.. --~· 

)ıı. att hazırlıkları gözden geçi -
11,j kAbaekan Erzurum mcbusU ŞUk. 
~a direktifler vcrmi§lerdlr, 

Her yemekten sonra giin de 3 defa muntazaman di lerinizi fırçalavınız. ıUşavirllk Uıdıuı edlkıllf'l'. ~ k p.rt.t\e .,. ~k.~r. ~ •r• 
sas me•lrlleridir. j ,....,_ .......... .-ec•• 1 rttlır. 
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Harp Sahalarının Coğrafyası o 

Harpten evvelki Malta 

HARP İÇiNDE 

MALTA 
2000 hava hücumuna uğrıyan adada, tarihten evvel ya. 

tamış bir milletin mezarlcuı bugün sı2-ınak 
olarak kullanılıyor 

Co§rall mevkii ylzD.nden Malta solb 
zamanında bir cennet ve barp 

zamanında ise cebeanem olmaktadır 

(Bl\.5 tarafı 2 in elde ı 
nümune<ıi olduğunu clüşiinüyor hiç 
~dmseye, ama hiç kimseye kendi -
sinin her hususta eşi bir mahluku 
öMüreceğlni i•mtul edemiyorum. 

Ru Jiöprüden denlıleri \'e ~~apu~
ları, uzak camileri, bahıı~ gun('ı;r. 
altında. pa.rlıynn binaları ~nsan d~: 
uilen maJılfilın f!C~·rcttırmemegı 
aucak bir tel< ~y yapabilir. Mev. 
hum birisi: ı\.zrail. 

- Sen berber J;nJfaıor olıony<lın, 
rırçanm altıncla yumuşayan bir sa 
kal diişiinür. Ayna<ln bir e<ımer in~ 
.. an yüzü !"örür bıçaµ-mı çekmişken 
uzaklara a'tar, ••oluna öldüreceğin 
insanı fakar: 

- Gel alh\m der<lin ı::el, saka.• 
"' ' d . 

1 
hn uzamı~, seni bir tua'11 (" eyım. 

SAtT FAlK 

1 
, Ankaradaki maçı lstanbul 
1 üniversitesi kazandı 

Ankara, 21 (A.A.) - :Bugtin 19 
mayış staclyomunda İstanbul Univer_ 
ı;itcs.i ile Ankara yUltsek okulları a. • 
rasında yapılan futbol maçını İstan
bul Universitesı 2.1 kazanını:ıtır. 

ve daha ertesi aün Malta lima • 
nma hücum ettiİer. Bu hücuıınlar 
sırasında 11 ~ ustriyus bir bomba 
daha yedi. O gUndetı 9ı0nı~ A~~a.n 
tayyareleri gündüz ada ilst~de 
g5rilrunediler, fakat rnütem~~ı ge 
ce hiicumlaıile başladtkla.rı ışı ta
mamla.mağ:ı uğra.,cıtılar. 

Ada.nrn bugüne ka.da.r dayana • 
bilmiş olma.sı biraz da çok kaya.. 
lık ve çok sarp oluşu yüziinden -
dir. ltalyıuun Akdeniz filosu Ot. 
rant limaruııda ve Msıt.aba.n burnu 
cltniz muharebesinde yıpranma • 
rtırş olcıaydr, adanın denizden bir 
hücumla zaptedilmesi daha kolay 

Her harp arkasında. birtakım L. kovalıyan rl:ıtmi ,hücumlar ba mu• oiurdu. 
ııimler bırakarak geçer. Napolyon vali.kat .istirahati adalıların bur • Malta kayalıklan bir karınca 
<leyince ha.tn"IIIllZa İjenor ve Va • nundan getirdi. ymraısr gihi oyulmuştur. Bu kaya. 
terlo gelir. Cihan harbı Çanakka• İtalya h3.rbe gırınceye kadar !ıklar. tarihi:n tanımadığı zarnan
leyi, Verdfüıü ve Mamı düşündü... Malta için görünür bir tehlike !arda hiç eser brrakmıyan bir m'l• 
rür. !stikl:il savaşı fnönilnün, Sa.- yoktu. !<'ak.at lt::ı.!ya harbe girdik • letin açtrğ: tünellerle doludur. Ka 
karyanm ve Dumlupmarm isimle· ten ve bilhassa Fransa yıkılıp Ak- yalar altındaki bu köstebek ycılla
rmi ebedi kılmı§tır. Bu günkü dcniızdeki l''ra.nsız filosu harp b'a • nnm bu mc<'hul millete mezar va 
harp sa,lece bir hatıra olarak in.. ha:3ında.n çekildikten sonra Malta l z;fesini gördüğü bulunan insan 
sanlarm hafrza!mlda ve kitapların tehlikeye dü.~tü. Zira Malta Ce • j kemiklerinden anJaşılmaktnciır. 
sayfalarında ıka.lacak isimlerden belüttarrğı İskenderiyeye bağ1ryan Yer yer b<.ı yoll:ır arasında birta.. 
.. ir tanesi de Malta olacaktır. deniz yolunun merkezindedir. A- kım gen.iş odalar bır:l.kılmıştrr. Bu-

Mnlt.a, yeı· yüzünün en çok bom· da. İtalyanların eline geçerse AkM ralaTmm mahel ynhut istihkfun ol 
bardıman edilen adasıdır. Harbin denizdeki İngiliz nıa.kliyatı tehb - clu1darr s-.ı.mlıy9r. J<;Qkl zamanl<1r
bnşla.ngıcıncla.n beri bu ada 2000 1 keye düşer. D ğer taraftan lvia.lta da bura1nr! birtakım <leltk•e:re mo 
defa.d.aıı dalıa fazla havadan hü • &<lasr !ta~yan liman~a.rmı Trnblus-

1 ~il li olarak yerleştirilmiş çok ~! • 
cuma. uğra.mı trr. garba baglıyan deruz yoluna da ı lalı ta~larla :ıydmlatılrycırdu. Bu • • 

Mayı:s ayı :Malt.eda sıcak yazın Jıilkim sayılrr. Bu ada lngil~zler tiin bunlar bugün bombarclımaınla. 
bn.şlıı.ngıcıdD'. Eskiden bu mev • dinde bulundukça Libya ile Ha'- ra k::trşı sığmak ola'!"3k kullanrlı -
ejmdc Maltalılar kendilerini rahat y'S a.rasmd:ıki de'lliz naicliyatı tam rnr. İngilizler adanın bir ucundan 

il& 1 I ~ , , 

~ORKÇEYE saygısızlığın birer şaheseri olan ifadesi 
~ ' çetere.fil, imlası bozuk sin~.a rekl~~ariy~e •. fi~ ~er

cümlelerinin hwa. aynı tarzda tercuıme edild.iklerını yıne un
lfiları dü.rensiz ifadeleri yayvan, bozuk dükk&.n veya mü.. 
essese levhala~ının hala yerlerinde durduğunu hayretle görü· 

yoruıunlar için o kadar yauldr, çizildi,_şi.k~yetıeı:.edil~i. Yi.n~ 
tesırı görülmedi. Araba neden?., Bu ışlenn dtız:eltilrnesıru 
"naE>ıl olursa olur!'' Zihniyetiyle gayrimu.a.yye~ bır zamana 
atmamız herhalde bunu $1rl bir lisan işi, bir imla meselesi 
saymam;z gafletinden ıleri geliyor. Halbuki, bu ihmalimiz~. 
sade lısana bürmetsizligimizın değil, ruhi zaaflarımızın bır 
çoğu da. gizlidir. Bunları yenmeğe mecburuz. 

* SERÇE AKLI! 

GAZ:E~TELE.ti.1M1ZDEN birinde iç sayfasının alt köşe_ 
sinde. sağlI sollu iki küçük sütun var. Bunlardan bi· 

rinın başlığı (Ev köşesi, diğerininki (Daldan dala). 
Birinde, her gün bir yemek pişirme usulünü öğretiyor, 

ötekinde de bir fıkra çc:;ınibi vaı. . 
Yem~klc fıkra arasındaki münasebeti birdenbıre keşfe

demedik; fakat her ild sütunun muhtevalannı dikkatie göz. 
den geçirdikton sonra anladık ki, böyle bir münasebet vardır. 
\T e hem de pek ya.km ••. 

Çünkü, fıkrada hazan (Fikir), hazan da (Nükte) diye or· 
t~ya sürülmek ıstenen şey pek !bayat, adeta tekerleme kabi. 
l.i.nıden birtakım $Öz kalabalığından ibaret... Bunu görünce 
midemiz bulandı ve bittabi yemek listesini okumaktan vaz 
geçtik. 

Bunun bir de başka tarafı var: 
. (Daldan dala) başlığım, bızim (En Son Dakika) da, bir 

arKadaş bulmuştu. lmza yerine de '·Çalıkuşu" müstearını 
kullanxyor~u. Şimdi, oo ıbaşlık altında yazılan, fıkranın so_ 
nu .. 11da. şu ımzayı görüyoruz: Serçe ... 

Bır gazetenin, bir muharririn bir iki yıl evvel bulduğu 
umumi bir başlığı alıp kullanmak ne dereceye kadar doğru· 
dur bilmem? . 

Ne deni~? .. Serçe akit bu! 

Çık yollara bak demlt ! 
Karga, karga r•k demı.. LA.EDRI 

Loadra otellarl 
Eskiden lngiliz otellerinde her sabah 

bütün yatak örtüleri değiştirilird i, 
Şimdi m şterf detışmedltl takdirde 
baltada bir dela detı,tlrllmelltedlr. 

Evlenme teklifleri: rdJ 
ıtı Ya.ş 25, boy 1,67, kilo 68 • ııif· 

60. 70 Ura kazıuıa.n bir dokUJJl&Dl 
I ~ · az ev ~yası bulunan temiz .,U- yoJ 

ya.nla evlenmek istemektedir. { 
Şen) remzine müraca.a.t • s:ı4 ~ 

* Ya,, 4.1, boy 1,6:ı, kilo 68, .l>l g. 

siz ,e§inin ölümü ile dul kallnlf ~eı 
nun maaşı ile geçinen bir ba.ya.Jl.• ~f· 
di gibi sadık ve vefak!.r bir b8Yl& si 
lenmek istemektedir. (Varacafı e~ 
ğin 45-55 yaşlarında. en aşağı ~ 
maa.şh olması şarttır. (F-41). 
ne mUracaat . 325 

lı cuıyanlar ,; 
• 18 ya.şiarında biraz daktilo ~ 

orta.mektebin birin.el smtfmdıın • eP 
mış bir genç, kız; husust veya t t1' 
bir mUessse.eıede, yahut telefon sf'll-ı~ 
lmda çalışmak lstemektedlr. tstJ~( 
lerin LlUell Tayyare apartıı:ı:ı& er1 
dördUncü daire 12 numarada. ('fllll~ 
remzine müracaat. #. 

• 18 yaı;ıında, ortamektebiD 
smıfma kadar okumuıt bir Tüt~ 
et, resmt veya hususi bir mues ,; 
çalşmak istemektedir. (Ar~) 
zlne müracaat. 

Müteferrik: ti 
* 8 lik, iyi kullanılmış bir ı.;I! 

dUrbUn iı;tenmektedir. Satmak~ 
yenlerin En Son Dakika gaze tel 
(DUrbln) remzine mektupla i! 1 
\eri fiyatı ve- adreslerini bUdirıııt 

Oıı.lrlidard& Bay saıt Kutar•a: 
ŞlkA.yetinizde haklısmız. Mel<~ 

nuzu ait olduğu ma.kama gönde 
tıtifatmıza müteşekkiriz. 

Kuzruncukta Bay ceIAı•e: ~ 

lstedlğinlz gibi harekette l< l'
zi ser'beat telAkki edebilir~· 1 
bir insanın ~pmaaı lAzmı.geıen f'/ 
leri yerine getirml_pinlz. Bundall /. 
rasını yapma.sanız bile kiı:nS6 ~ 
vazifenizi yapmam~ olmakla .lt 
edemez. 

Kandillide Kllmll K&.ra'ya: 
Boş bir gUnUnüTAle idare~ 

uğrarsanız, size daha. ta.fsila.tlı 
mat verebUlrlz. 1 

_ K onyada., K.enan Ka8katı•ya: J 
lıtlıfa tmıza teşe.k.kUr ederiz. ı.ı": 

ğiniz kitaplar postaya verUınltt!l'' 
•e: 

LAielide J;ııa.yan Hatice Glilıeıl 
Sam.imi fikrimizi aoruyor~ 

ze haksızlık ediyorsunuz, diY 1 
Hlslerlnizle hareket edlyors~ı.ıJ'.

1 az makul, biraz soğukkanla duŞ 
seniz bizi hak.sız bulmanıza f 
yoktur. 

ve ~akin bir hayatın kucağına bı· bir emniyet altında sayılamaz. i:·bür ucun:ı b.ct:ır devam eden bu Geçen yıl sonbaharında Lond- da uçaksavar bataryalarında ça
rakıverirlerdi. Sn.b:ıhleyln deniz • Malt.Jı üzerine yapılnn Pk hava yeraltı yollarında b.ın noktaları ranın bombardımanı sırasında !ışıyor. Metrdotel bir hastahaneM 
de yıko.nrrlar, öğleden sonra uyur akını ıı HazTaıı 1940 günii sab'l- duvarlarla tahkim etmekten ~- bomboş olan Londra otelicri şirn. de hademedir. Yataklara nezaret 
lar, akşam üzeri bahçelerde Ye _ hın saat 6 smdaki !ta.tyan hücumu ka bfr şey yapm.:ınuşlardır di tıklun tıklım doludur. Bugün eden garson bir tayyaN telsiz 
mek yerler ve gece yarılarına ka· dur. Bu hücum biribirini kovalı • lngiliz gazet:P.lerinlıı yuzdıklan· herhangi bir Londra otelinde bir telraf operatörüdür, ve umumi 
dnr ay rşığt altmd.'\ dsııs ederleı· ı yan dalgalar halinde oldu. Aicy:ım ı na göre bu yer cltr mahzenleri bu oda bulabilmek için birkaç lwita ziyafet salonu müdürü de para. Aldırımz: 
eli. Bugü:ı M:ılıtada. ya.<;ıyanlar her günel5 oo:tnrken gelen son hücum gün için yiyecek Vp mühimmat de evvelinden sipariş vermek E.Zl!li· sütçüler taburunda talim görmek Af&tıaa renıb:leı1 yum 
halde ny 151ğmöa şitr ve hulya do dalgnsı en şidc!<"tliSi idi. Ertesi polan olmuşlur. Bu gazeteleır bu dır. tedir. lruyocularuwzro namlarına 
ıu bir rüyn.ya dalmıyorbr. Kısa rnbah uyan::ın Malta ad:ı.~ı tıpkı gün bu depole.ra adanın üç sene Fakat bu otellerde artıl· eski Askere gidenlerin y~rine yaşlı mektuplan ıcıarebaDemlTAlen 
yaz ge<:eleri artık onlar için bir bir zelzele görınüş gibi idi. llk Al· bı:>slenmesine kufi gelecek kad:ır konforu bulmak ümidi bi; hayal. erkekler veya kadm garsonları lan barlç) ber,UO aababtan ıı 
eğlence kaynağı değildir. Sulh m'.ln taarruzu gece yap·ldı. Alman yiyecek yerleştir:ilrni~ olduğunu den ibarettir. Londra oteıbrin:n alınmıştır. Fakat bunun zararı kadar ve 1188& 11' den Mınra al 
zanıanlarmdıı. ada, coğrafi mevki tı:ı.yyarelerinin Akdcnizde ilk gün iddia ediyorl:ı.r. Kezalik hnst:ıne • yemek salonılan hala sığmak ha· büyük olmuştur, zira ayda kırı_ lan. ti 
yüzünden dünyanın ıın güzel yeri diiz ı:;-örünii~leıi 12 sonkiı.nun 94.1 lt'rin ve tayyare han;garlarırıın da !indedir. 550 odası olar. büvü!~ lan tabaklar ve bardakların sa. (S.C.K) (Gar) (E, Ural) ( F 
~ayılırdı. Bugün edayı hir oehen _ de oldu. O gUn .Alman bombam·- bu kayalar içerisinde bulunıluğu bir palasın lokantası aru.ak 350 yısı 3 ınisli artmıştır ..• Londra. (F.R, GUneli) (Ş.U,) CH113'd 
nem haline getiren sebep ylne man tayyareleri Akdenizde krm·a. ı:ıöyleniyor. kişi alacak bir mahzenden iba_ nın 'büyük otellerinden birisinde (R.R.G.) (Ciddi söz ver) (?'1~1 
coğrafynrlır. Zira, M:ılt:ı atlası s·. zürlerin ve bir tayyare gemisinin Bıı he.rp sa~mdn Malta yalnız rettir. Bu mahzenlerde oturula- bir hafta içerisinde 3000 parça (Yoldaf) (A,M.) (E.L.) ~ 
cilya hava ımeydanla..."'Illa çok YA. • himayesi :ıltrnda yol a':ın mühim bir ~efa den'zden hücuına uğradr. cak yer kazanmak için ma~alar ta:bak veya bardak kırıldığını (S.R. 271 ('r.H.R.Z) (22 48)-< 
kındır. Sicily:ıdan kalh-an bir tay. lir İngiliz nakliye k'.lfilesine hil • lfafıf ltaly:uı torpitolan limanda kaldırılmış, uzun sıralar kon_ söylersek bu artışm ne nisbette (M.D. 315) (Tekcan> ,1. 
ynre 20 dakika sonra Maltadadır. cıım ettiler. Kafileyi himaye eden bulunan bir İngiliz gemi laıfilctL muştur. Bu sıraların iki tarafın- olduğu anlaşılır. A~ğıda remiz sahlpleriniD ıı ı 

Mıı.lta 1941 ScmkB.nununa kadar Sutanton knıvazöril battı .. lllus· tıi batırmak maksadile adaya bir d:a müşter:derin -0tA.ıracaklları Eskiden !niliz otellerinde her rına gelmiş fakat şimdiye kB~/'. 
r:ılruz ltalyıan tayyareleri tarafın. triyus taYYllJ'(' gems' ile Ralnon gece hücumu yaptı. Fakat projek sandalyalar Yardır. sabah bütün yatak örtüleri değiş. dınlmamış mektupları bu ayıllcıır· ~ 
cian hombiliınd·. Bu tarihten sor.· kruvazörü nğrr yaralar nbrak .Mal törlcl'.in ?ŞJı;ı bu fi'oyu su üzer r.- Otel hademeleri de azalmıştır, tirilirdi. Şimdi müşteri değisme. na kadar aldırmaları ıı>.zWl ;,f 
ra Alman uçakl-ın da işe ka.l'l'§ın.. tay~ sığmnbildi, Alıır.an tayyare • de yakaladı. Ve Lopçu ateşi mak· Londranın büyük otellerinden diği takdirde haftada bır ~dt'fa tonuna kadar aldırılm1&1 °1 

ca adanın durumu C'.ok mlif}killle{- lcri yapt?klan keşiflerden sonra sadmı yapmasına mani oldu. herbiri garsonlarından en azın. değiştirilmektedir. mektuplar tmha edllecekUr. 
1
5) 

ti_ (",.eçen yaz Alınan • Sovyet har. ikindi üzeri lbu gemileri batırmak İşte tarihte oon dUnya h;:ırbinin dan, 200 kişiyi orduya gönder- ln!iliz otellerinde şarap bu- (26 Se~nı (G.M.) (A.G) ı;Jl4 
bi haıılaymca M:ı. lta.lilar bir mür!- ti1.ere adayr bombalamağa ba.<Jla. va~aları arnmndrl bir yer bıraık"· ı miş bulunuyor, Bugün Londranın lun~az bir içki olmuştur, zira (R.M.} lH.K.) ı AL.) cB.~· e'f' 
det rahat ed!"r gibi olrtular. Fa . ciılar. Mihver tayyareleri veı-clik - cngı Malt:ın:n macernsmdan bir • büyük otellerinden birisinin ş-ef İıtgılterede fiyatı en çok yükse. (Oran) (CiddlJ (El) C~ 
kat ıson ilki :ıv i:cerlsinde biribi.rini leri zayia.ta bclmın.dan ertesi ı;ün kaç satır. dö garsonu 1n·gilterenin şarkın. len Şey şaraptır. (t. Şenkan) (Nadide 79) ( 

-====================================================================================================~~ 

• 7. v azan: wEZlöE MUdlDDİN 
- Ks.lbim ~atlıyacak zannedi • 

yorum_ 
D<Yktor 'l'anl• sürııtle kalktı. 

Ulr ampul hıızırhyarnk Ferhaclın 
koluna 5ınngn :r:ıİıtı. Biraz <lurclu. 
N:ı h1.1nı yokl:ıdıktan o:;onr:ı eğildi: 

- Şimdi nasılsın knrcle~im? 
Ampultm nınhte\•nsı onnn ntes 

\'c ale\' ak:ın dnmarl:ı.rına ralı:ıvet 
\"eri~ tntlı bir czg"11ilde bnyılt . • 
m:ığa ba ,l:ınuııtı. Ağl:uııakla gül • 
nıek arasında ~;üzllnün gergin hnt 
lan gevşcill. Mü!<lfik hlr te<ı1fml 
\"etle elini Tnnj;'111 a' ucuna brrnk
tı, gfü:lcrinılen trak \"(' tath ya .. 
lıır ııkıu':cen nef<'S gibi bir sesİe: • 

- Onu !JC\<iyonnn .. diye jnlcd;. 
ann eliyorum.. llef:lfayı se' i~·o 
mm ben Te.nk! ..• 

Dudaldan ynm.<ı yn.\1ls kıpırda • 
"llrttlc ~ilerini k:ıp.'l<lı. Ferhat 
·-; l~•e, dnfft !lftkht hir uvkuva dalı • 

1 

yorclu, 
Ar.k&Jaşmın süküru>t bulan si • 

nirleri r:ı.hnt rnhııt t1\k11ya ılalar. 
ken doktor Tıır.•..c )·a,·n~a ayni;n 
kalktı ,.e gene nefcııı ı.,ribj bir seo; 
le: 

- Meğcı~e a k lıir yılılırmınıı': ! 
•'llye b:ışmı sallıyaraı, f~iiliim .. err • 

:(. :(. ~ 

bt.aııb•ılıın biriblr· ıulen nzak iiı· 
yc:rind r, üc e\ in ı;a tı,.ı nltıncla, a~·. 
ııı saatte, hislerin, meııfnatlcriıı, 
duyg-u!nnn. lu<ıkanç'ığm ,.e bilhas. 
~a ask denİl"n b\i~ ilk lmdrl'tin 
nıe\'2:11il,. hirlcş"'n üç ayrı ~ııhnc 
Cf'reyan ediynnlu: 

Ferhat bir lliıc•n üt.erine ı;öktür 
clii~ü ira-Oe"iz bir u' • :u içinde kiih 
lıedianm muni<ı \'C ~u:r.tarip b:ıyv. 
linr ı;iilüm,.,iycı el{. lillh nıkihi Bed
ri ile mlic:ıtleJe C41erek 'ücuduml ı 
~nrip harC>kP.Uer belir ht-lire uyu p 

yor, doı.tor T!l.nk nnu rahatsız rt. 
memek i<;in hnqtalnnnı lınskn oda
da knbu1 ecllvor ,.,. ı rn stra ka1n 
t.lan uz..nm1ı sl'ılon~rla upuzun )'lı. 
tan nrlmch~mı tarns ut ediyordu. 

•••• l'tfaçkad:ı. gii:t.el bir apartma. 
uın li~üııeü kıtrmla oturan ''Gii· 
niil" bu o:nfı:ıh aşığının l;n!hine ar. 
hğı umulma7. fz.zctiııefs ~'Brasiylc 
kı\'ranıyor. hir önte ka<.ıırgası İçin 
ılı- kendini clinmdnn lmldırııı .kol
hığn aflyor, önüne tcsadlif e<len 
Sf'Yleri ufacık ayaklarile tekmeli 
;.o~, kiiçiik dantel mentlfllerini 
ılisleriylc ı}ar:ıhyor, 'azodaki c;i • 
eeklPri ıliifiiıliyor fal• i altın sac;
larmın alt md:ılci kafasıııcln kem; ~ 
ı·lri bir a~rı lı:ı lin<lc lovrılıı, kalan 
o muamm:ıvı hir türlii hn~l"tlemi 
,-orılu. Fe~hMla o hararetli, njl< 
Ye ilıtirns p,tcsly c her zaman taş
lcın o!an Ferhat birdrnbire hiivü 
lenmiş ~ib' C..sln5nrn!• her ıl:>kur. 
Clıı~u yerin.i kırıp ezerek onu b'r 
~,~ın <:iitiili t•t ~ibi nasıl çiğııe,·iıı 
ı:-<.'çmi-:;ti!.. ' 

Hl'r zaman lml:ıy f.dıı alrlatıp n
nutabilereğlııf talımin rttiği hu f4ı!; 
rah genr flşıl< şimdi gil7.lerinrle 
ii~·le krymctlenmi,. öyle erlŞitmcz 

mermerden bir put o?mu~tu !ci ona 
iıiitiin hm:ın ruhunun çırpınan ta. 
ntıbüthrinl ;yültscltcmcmclt ccı.ini 
duydukça mııbmlıınu lrıı'lll cehen • 
m·mlik bir mİİ!';rİ!i r.ı;ibi JZiinahıu a. 
lc-Ylerile y1ı.nıp kiil olmnk içtn mi 
f>ilo:iz bir a7.J1pla kııclunıyordo. 

1n4".e "ii.ı;:ırnltımıın birini söndiir. 
ınedcıı l.ibüriinü yrı~uyor, narin ' 'C 

lıe;\·az p:ı.rma.!ı:brile nltm dal~lı 
··~ıı:larınl dağıtarak Bynanın kar::;ı
~ma ~eçiyor, reruilkrle blliltizm 
uçarı dalıa ziyııdc yuk:ırr kaldırıl. 
mış süz~ün gözlerilc güzrlliğine 
b."\kryor, ı;ini , .c sedE:f <lİ!fleıi acl 
bit' tebessümle ınnld1yor(lu .• b(;yJe 
atıhruığ:ı layık mıyıh! \ re bti)·le 
ıw;a halinde ııtılnı:ı.ğıı tııhn~iil ' 
edc<>ek miydi?! Feıiıat c;-ı1<1ımur, 
it galiba?. Ha,>,r hanr hi~ ele çd
clırnmı <l<'ğildi o .• Ferhat mut.laka 
baska h;r kadın "~'·misti.. fak:ıt 

hadıncağrz mc,·kline dilsmck .. Al· 
lal; c:;irı;e'rln !.. I"nkat hnJ,ikateıı 
lml1::1nıle müthl:ı nıltı.ı' \uHh. Yolt 
t;a Fcrhadıı 111\beri olmadnn fışılt 
mı olmuştu? Onu se\'iyor muydu~ 
<H>7lerinin önünden .~e4:Cn \'C !keı•. 
di-.ine temayü lcr ~o,.teı·rn bütlin 
genç ve y:ı.;h crl>t>kl~rln hicblri 
J!;ciziinde lmlm:tmr~tı_ Dt>mek Fer 
hııılt seviyor(tu !.. 

8e,·diği bir erke.ı';i m<'çhuJ raki. 
~sine kaptımmmak İ!:İn ne m\inı. 
kün<;e yapa.caktı.. evet bu u~rda 
l•ir <'inayet bile işlemek lbnn~el~ 
se tereddü~üz hu cinayeti lııliye. 
rekti. •. Hele seYdiği adamı elinden 
a·mağa 'kalkan o küstah l<admı bir 
elini! p;eçiNe yarabbi ona ne iş • 
kenceler, n<" l~idilmemi'5 zulümler 
yapabilirdi! •. Oh!. F:ıkat onn ne _ 
reden bulmalı, nasıl keşfetmeliy • 
di? 

nr çabuk!! Ne «abuk yarabbi!! Böyle dö\·ünüp, çrrpmıp ılaracak 
IJaha dün -.ahalı onu lcollıırmın a mıydı? Telefona doğnı k°'tu. Ar-
rasında :rakıcı bir lhtıimsla l'lıl<an kadaşr Ferihayı ç:ı.ğırmağı ondan 
se,·:;ili ! .~ ns.dnn kaç sruıt qec:miştt.. yardun ist.eıneği düşündii.:. Sonru 
GlinüI knderlnp ooyıın c~en bmlı>. ' t.elnı\r '-azg~ti, En fyl~i doktor 
la, ll;\'·s:ıl bir kadro ol:ımnzdı .. yanan Tarığıı. t.elefon etmek \'(.> onunla 
l<albinin arılannı gözyaslarilo -.u. ~örüşmekti. Heyecandan parmak -
!ayıp sükiinet bulan mütevekkil bir lan titıiyerek peıi< 1)1 blldJği aa4 

marayı ~,·irdi. ,, ,1 
-- A. l lo, dokt-Or -ız misl11~ t'f ' 

Gönül.._ SMnle görü"mek i!ô ~1' 
ıum .• ~~a d!ğilim .•• -~ııyır :ıd'1· 
~-ıılnız sızı ı:ormekhgım 1 :;f b., 
~onm anlatınm doktor.. ı ~;' 
~onra ya:nmızclaynn •. Afiıtltll 
ladık. teŞekkür ederim... ~ 

,\reli! acele telefonu JnlJ! ~,,l 
aynanın ka~ıc;m:ı geÇti. ıtıı Jf('I 
f' ' ('il fırtına yüzünde kortUll ~~. 
ı:ık l'fler brra.Jrn115tı. ır,,·et, • ~J 
gözleri, bulanık rn Jl<'rll'lanclı.tfır·. 
ııun en luymetli şr~·ini; µ:Uı~ l 
harl\[l etnıeğe kalkanlara. 1'9 ~ 
suz bir kinle ba~mr salla.d1•• .1. 

-t.e ee rah~' cır • .••• Aynı sa.at r -re 
Tck:te çıkınazmd!l, korku~ d• '1 
riik bir ahşap çatının aıtın_111ıı~ı4 
dia, annesinin ölüsünü bt'k ;.t'. 
do. Mahallenin kadınlan -1' (J1' '" 
mntemiyle beraber •bu rnetr ~ 
harap ölü e \ ·ine <.loluyo..ı-ı:.j. ı· 
kız derln ve <ıcssiz bir ·~~ 
kapaklan yan inik bu leCI 1-;ı;,_ 
te keu,ılini brraknuŞ SUfid dl ,t 
Birclen oturduğu odaam "•P .. ,- ' 
inak hqin suratlle Bedri go ı-111 
<lil, Hırslı ve pen·a.61IZ ~) 
ona yaklaşarak: (De\'aıD' 

-
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Tarihten sayfalar lr 
A adooıı dQşınn~= 

oııo lb>ür pc§ldlöşalh 
~rayın altı yüz yetmiş kadını, padişahın geldiğin;, ökçeleri 
gümüş çivili naıınnun taşlarda çıkardığı sssten anlartar, 

kediden kaçan fareler gibi saklanırlardı 
Osmanlı padifahlan içinde gül du. O makama geçenler üç ay 1 bir c.nirname çıkardı. İstanbul 

v~ iğrenç olanlardan biri bile duramıyorlardı. ya allolu· ı k~:.iıni~.=-ı~.ı~ mcsire!i:rde tn.~a. 
OçUncU ()amaıyhr. Bu adam n.arak, yahut öldürUlcrek yerle_ mıyle o:-tulu bulunmn1 arını, yUz 

yUzlQ, eon derece §İ§nlan 1 
rini başXalanna bırakıy .... lard •. l lerini de@I ellerini açık bulun· 

Çıkık karmlı, biri aşağı, biri Bununla beraber oa<lrtU .. dmlar duranıa:·ın ce?.alandır hı.cağını 

;:Y u 
21.3.9J2 MUAMELESi 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Ncvyorl< ıu Dol:ır 130.20 
Cenevre 100 Frank 30,70 
Madrlt 100 Pezeta 12.9375 

Stolclıolm l JO İsveç kr. 31.16 
l!:SHA. 1 \'E TAH\'11..AT 

Evvelki Bugün 
tkramJyc11 N. 5, 031< 21.6tl 
lkr. Ergnnı r• 6. 933 23.115 ~.-

c& 7 1/2 9::;3 T.borcu fr.1 24.90 -.
o 71/2 0~3 T bÔrcu Tr 2 23 20 -.-

e• 7 l/2,033 T borcu tr 3 23.30 -.-
Sl\'n • r ... urum l 19,85 
Sıvncı·Erz~rum 2.7 20.10-.-
r,, 5 93 Haz tab. 27 .50 -.-
~ 7. 19 1 D.Y. 1 20. 
f" 7. 1041 D. yolu 2 19.15!i 
Anadolu D.Y. Tnh 8 51.50 -.-

S0.2l'ı --
lll.50 

omuzlu gUçlUkle yürüycbl 1 ela hunkiu ı ın~ıimsem!yvriard·. ııiuı ettı. 
bir ucubeydi. Elli sekiz. yaşı. ~tenel5. Hckimoğlu Ali Pııı:-a, pa- O.rnn hafiyeleri çoktu, Ycrdiğ H rı ez b~nkası 1110.715 -.-

kadar mahpus yapmış, gok-1 dışahm: emrrieriıı ve çıkardığı form::ıııla_ t. bankası namn ırı - -.-

Anıı.dolu D. yolu %60 
Anndolu D yoıu 12 
Anadolu O. Y . Mlim 151, 

. görmemiş, dünya ile alft.1'a- _ Seni §imdi lco\·a. ı•ı'l, yerine rm kayıtsız, şarts~ infaz ol_unup lş bankası bnmlllne 115.- -.-

olmaınl§tı, Bu ağır hayut, hamal Aliyı vezir ya, aıını: olunmadığını tahkık ve t~ıp et. lş bankası MUcssı.ıı 160,- -.-

zaten bozuk olan s•nirle_ ı •>.es Uzerine: t.iı İ) ordu, Bu zalim teccssti2 ne lzınır F.sn t • Aha.ll B. 6.lO 
• lmnr BnnkBl!I ble.ııe • 22.- -.-

bUsbiltür. şirazeden çıkur _ Yaparsınız. Fakat tı:ına tic.:-3inde hemen her gün ~ç beş Aslan çimento 18.05 -.-

~. kendisinı deli denecek hir Hekimoğlu Ali Pa..,n d1yorlar, o· knJm yakalanıyordu •. Padı§alun Aaıan ç.mento mUes&ls 15.SO 

-.._ getirmiıtı. na hanıma! Ali r~fd derl<:r. emriyle boğulup denıze atılıyor_ Ş:ırk deE"lrmenıert ı'i.30.-.-
~u adam, kendinden bqlt<. Cevabını vermekten çek•ııme_ du. ltUhat değirmen. 28.~ -.-
~ · · 1 d T. klSmtır ma.den. 18.- -.-yı sevmezdi. Nefsıni ço~ mitti. Hünkar. bu yapılan •fi er en % 6 T. bonoıan 94.--.-

dlfi için de herkesten kor. Bu vaziyet uz~rıne Padi§ah dü· memnun ise de bir cihetten mu. TUrk u. Tiyatro 69.~. -..-

. Tahta. çıktığı yıl, Haliç şündü, taşındı, ) ine kadın mev 
1 

tcrosirdi. Yolda bir kadı~ görüp fst. Umum Sigorta 29.- -.-

uttu, Sütlüceden Defterdar zuun Ut.erine avdet etm"lcten 1 s'nir!cnmekten korktuğu ıçin so Şlrketıhayriye 2l!.- -.-
leaine yaya geçenler olrnue~u. başka çare bu!amadı. Fn.kat bu , kalra çıkamıyordu. Halbuki gez_ şırkeUhayrlye temetto so.- -.-

lt ., Rıhtım tahvili H.SO -.-tıteye de Uç metreye ya m sefer. kadın dtişmanlığını ke~Yli m~yi dolaşmağı seviyordu. On tst. su tahvili B.2l! -.-
dil§mü§tU, ha:ftalarcn şehir_ sarayında ilan ederek işe ba~la_ sekiz senelik bir mahpuslu~tan 1 ht. su his"'. l5.- -.-

dışarı çıkılarnaınıştı, Üçüncü dı .ikinci bir defter yapL rd:, 1 sonra Padişah olmanın zevkı de cızw!!'""--~~~------1 
an bu labıi hô.dieel-erin halk Topkapıda kaç kadın buiuncluğu.' ancak bu tenezzliıhlere ve tcı~z- Boraa harici altın liyatı 
ırıdan kendı uğurauzluğuna nu tespit ettirdi. Altı yüz yetmi~ ! züh sıl'asmda on binlerce ~alkm 
ledlJeceğinl dütün rek cehl.l Uç! .. Sonra kızlarağMını çağırdı. göst-ereceği ihtiram ile çıkardı.. 1 

et vermek yolunu tuttu. 11 sarayda hiçbir kadm!ll kendisine ı Bu sebeple CJçüncU OSman bır 
il bir kıyafet emirnamesi çıkar- görünmemesini, oeytan tuzağı o· 1 cm:r daha verdi, haftada Uç gün 
· Onun bozuk ve bot kafasın. lan bu mahlC'iklann yüzünü gör_ yapılacak tenezzüh alayları sr 

Çtkan bu emirnameye göre mek istemediğini anlattı. rasında hiç bir kadının sokağa 
flılar ince yqmak tutmıya· Fakat bir mUtkill vardı. Hün- çıkmamasını ve ı~wet çıkan olur. 

l'dı, sınnalı elblee giymiyc- kir odadan odaya geçerken bu aa göriildüğü yerde oldUrülece· 
!erdi, tstanbutda oturan her yüzlerce kadından, kızdan biri· ğini bildridi. 
baık ta, baflıklarmın rengi ni tesadüfen görünmesi ve o Onun meeirelerden kal~ırtıp 

e ıı-Puçlannm boyalarile tefria vakit padişahın gazaba gelmesi, bo~durttuğu kadmlarınw htkfı.yc· 
~aktı. hiç kusuru olmıyan 0 kadını ce. lerı zaten kulaklarda aglıyordu. 

Dünkü Bu&1JnlçtJ 
Reşadiye 83,40 83.30 
KUlçc altın gramı 4.60 4.62 

Fenni Sünnet~i 
NURi EŞSiZ 

KUçUk cerrahı: ~ı, enjekalyonla.r, 
pıınsıman ve hacamat yapar. 

Adres: Aksnray Polis merkezi kar. 
eısında No. 1·2 Tel: 20937 den iste. 
yl.niz. 

1 ~~-ve çirkin hünkarın ceh. zalandırarak günaha girmesi Bu emri Yermese bile kendisinin 

11 ~ b\ıauaııuı daki gayreti mqm1dibdü, Hü.9JJi' ile kııılaı'.a· ıiJJ.Yını seyre ~ıkacak İstanbullu medi. Kadmlar sokağa çıkmak.. 
'ınirn~ münhuır kal ğası arasında uzun bir müzakere hanım bulunmaroı. Bu ferman tan menedi!ince erkekler de 
• Abdi Efendi laminde ken. g~llkten sonra bu mahzUrun da üzerine o .nefret ve o korku bilir hilnkAr alayını seyretmeği ma

'e bemeı: bi~int hariciye nazır. çaresi btılundu. J>adlphın saray bütün arttı, hünklrm sokağa nasız bulmuşlardı. Evlerine dön_ 
. getırd1 ve ona eu "11n da ayağına ökçeleri gtlm\it çivili çıktığı ilk gün t.ek bir kadın so rnüşlerdi. O gün, hat.ti. dükkan. 

di: nalm giymeı1i ve taflar üzerinde kafa adım atmadı, hatt:A kafes !ar da kapalıydı. Sanki halk, bu 
"' Elgtıere yUs verme. Ben ~ır gezdikçe ayak takırdı.1ını duyan arkasına gelmedi, alayları hünkarın kaba ve çirkin 

mı, sen konuşurken benim kızın kadınların birer kÖ§t"ye Fakat?., Fakat padişah, bütün yüzünü görmek için değil, alay ' . ltittireceksin... saldanmalan kararlaftırıldı! lstanbulu at üstünde dola.ştığ: vesilesiyle sokağa çıkan kadın_ 
4bcıi Efendi bu emri tama· Uçüncll Omna.n, Topkapı sara· halde hiçbir yerde, kendi yanın_ !arı görmek i~iyaki} le alkışla 
'tle >'erine getirdi, efendiainiıı YlDda kadın yüzU görmemeyi da bulunan resmt adamlardan dıklarmı anlatmak fikrinde itti_ 

'-....; 1 duyurmak için elinden ge- bu suretleı temin ettikten sonra başka bir yüz de görmedi, göre- fak etmişlerdi!,. 
:"'lt~hptr. Avu!tralya elçiıinln. 

veya uzun iskemlede otur.ı•----------
YUzilnden bir geref ıneseles. Kapıcı Filip, mutfağın orta • 

u.erine kendisine i~· sında durn1111. nasihat veriyor • 
· tektlde iskemle tahsis ettı. du .. ~u dinliyenler: Up.klar, 
fi.kat el~nin ta.marn otura... seyıs.' ıkl oda hizmetçi.ti, aşçı ve 

ıı· ken~ .~ları olan iki aşçı ya-
ltrada. illkemleyi arkuın magı idi, Her sabah herhangi 

çektirerek bacaklar yukarı, bir hitabede bulun~ ldetiydi, 
dlltmeeine sebebiyet veren bu ~ah da hitabesinin mevzu 

unu ılım teokll ediyordu. 
't~ o, İngiliz ~iri M. (Por ıa?s:k ~okartıı kasketini elinde tu. 

) e divanda fena bir ~ - işte, dom.urJardan hiçbir 
ldı, iki devlet münuebatmm farkınız olmıyar~ yaşıyorsunuz, 

ma ramk btraktı. Por· diyordu. Gece gündüz burada c-
• 'UgttncU Osrnanm cülusunu turuyorsunuz ve cehaletten baş. 

k içlıı ı.t&nbula gelmltti. ka hicbir §eYle allkanız Yok. Mit 
~,,:'liı · mektuba cevap olarak ka, dama 0 Y1!-a;. Matrena, fındık 
~ çrtırdatır, Nıkıfor sebepli lleıbep. 
tıı,.~ klirt. .kendiaine-- teslim siz sırıtır. Bu akıl mı? Bu akıl • 
~sırada Ahdi Efendi şu dan değil, budalalıktaa ileri ge. 

bulundu: lir. Siı.de hiçbir ilmi kabiliyet 
' eevketlo hQnkA.rm mDba. yok! Niçin? 

il.- -
0dir. "--"•ini 

L_ ~ v~ A§çı: FiT Nilt"-' ... -
L~r. böyle bir anane olma:- _orası öyle, . ıp ---M.W· 
~ \te bir İngiliz elçisinin her. diye işaret etti. Bı~ akıl ne.. 
~ bir kAfıdı öpmek meobu- dir? Mujik aklı, Bız bunları u. 
~de bulunmadığmı eöyle lıyabilir miyiz? · 
~Abdi Efendi iki divan Ml. Kapıcı~~~ e!~~ .. ilmt kabili.. 
.,. - - Pekı nıçm sı~ ncf · · 
~ ~tJ, Porteriıı kollarını yet yok? dedi. -~.!':ı1s m~ 
... ~ tutturdu Mahut kağıdı faideli bir ile veIU"''iı~ haldcm
~bot ytlzQııe gÖzüne &Urdllkteı 1 tap okumuyorsunuz. Meee 
"l'\ köttı kötü güldü: da da hiçbir fikriniz yok.k nara 
' t IA, bir kitap alsanız, bir e 

\ §le, dedi, öptün de, kok çekilip otusanız fena mı olh~~! 
\ '. Simdi koynuna koy. ~le Okumak bilirsiniz, matbaa ~u· 

ltt' rini anlıyorsunuz. İşte sen, Mışka 
~ai00çüncQ Omı~, ~ nt~· bir kitap alsan ve burada oku -
~ umduğu tesırı ~orem:_ san iyi ederdin. HA!.m kendin is. 
~ ÇU.nkU milthiş bir kıştan tifade eder hem de başkalarına 

zevk vermiş olurawı, Kitaplarda 
ellketli yangınlar da OIJ.f istediğiniz malOmat var. Onlar • 

~"04 i latanbulun hemen da hem tabiata, hem dine, hem 
L~ Yansı yanmıştı. Gii7.e.1 te başka memleketlere dair bahisler 
Lı.~ı bir harabeye dönnrtı§til bulunur. Neyin neden yapıldığını 
~ ~ musibetleri de onun u. muht,elif mllletlerhı muhtelif dil-
:..... !erde koaultutunu l5ğreııirsin. 
~~uğuna hamlediyordu. Budistl~en bite babiıler var • 
~ adam, bu vuyette sık ılır itanlarda her sevi bula.bi 
~ değiftirmiye Jwyul. 

Akıllı kapıcı 
Yazan: A. ÇEHOV 

• Rusçadan geuiren: SERVET LVNEL 

lirsin yeter ki istek olsun. Soba.. 
nm yanında oturmuş yiyor. içi • 
yorsun, tıı»cı iki ayaklı hayvan 
gibi! Tu! 

Atçı kadın: 
- Nöbet vaktiniz geldi, Ni

kaııdnç, diye ip.ret etil. 
- Biliyorum. Benim işime ka.. 

r1§IDak senin vazifen değil. lşte, 
misal olarak beni alalım Bu ıh· 
tiyar yqta benw meşg&ıem. ne? 
~uhumu ne ile tatmin edeyim? 

. tap nhut guetedeıı daha iyi 
h~ır .,ey bulunmaz. ltte şimdi 
~ Pdeceğim. Kapmm ya 
~~ ıısaat kadar oturacağım, 
v. • ~ için emıiyecıe -
gımı, nhut kadmlarla çene y~ 
"ltıra.cağmıı zaıu:ıediyorsanız ya 
nılıyorsunuz! Ben öyle adamlar 
dan değilim! Kitabı yanıma alı;, 
oturur. ve zevklenerek okurum 
1§te böyle, · 

Filip, dolaptan eski ve yıpran
mış, bir kita.ı> ~ıkardı ve koynu. 
na BOktU. 

- işte benim meşguiiyetım 
Da.ha küçüklüğümde kendimi bu· 
na alıştırdım. Jlim ışık, cahalet 
Jcaran}ıktır, bunu işitmişsinizdir, 
rer halde? lşte bu ~a~·:· 

Fllip, ppkasını gıydı, öksUr • 
dil ve homurdanarak mutfaktan 
11.vnldı. Sokak kams'11dRn <'tktn. 

ı~a sıraya oturdu ve kaşlarını 
<·attı, 

Mutfak halkını dtl§ünüyor ve: 
- Bunlar insan değil, tam 

manasiyle hayvan! diye homur -
danıyordu. 

Sakinleşince koynundan kitabı 
çıkardı, vakarla içini çekti ve o. 
kurnağa başladı. 

Birinci sayfavı okuyup bitirin
ce ba~mı salladı ve: 

- Öyle yazılımş ki bundan da 
ha iyisi can sağlığı! diye düşün. 
dü. Ne arifane sözler! 

Kitap güzeldi ve MOl!lkova bas. 
kısıydı: "Köklü ncbatların Ur~ 
tilmesi. Bi:ze ~nlgam tazım mı?'' 

1lk ii<i sayfayı okuduktan son. 
ra kapıcı ehemmiyetle başını sal
ladı ve öksürdü: 

- Cok doğru yazılmış! 
Üçtlneil sayfayı bitirince Fi .. 

lip, düsünceye da1dı. O, tahsı1ı 
ve bu arada, her nedense, Fran. 
s1z1an dü~ünmek ic:tiyordu. Ba.5ı 
göğsüne düştü, dirsekleri <1izler; 
ne dayandı, Gözleri kısıldı. 

Ve Filip, bir rüya gördü. H.~ 
yasında her şey değişmişti: Dün 
Y&. evler gene o evler, sokak ka
pılan gene eskisi gibiydi, fakat 
ınsanlar o insanlar d~ldi. Hep 
si Arif, aralarında hicblr budal 
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Bundan' ıonra, Tcmı•ı;lnlıı otel nr· ı [ - r.u 3ıınnn gemi Japonlara aUtJ. 
kadaıtı ıYJzU değiştirdi: ular onu 3a.kt lıır. 

- SCn ııodc,ı wkılkta cfofaşı) or. n ) ıııcc Tcmuı;i.ı h:ıyrete dlitttl: 

•un'!' _ NP dl3 orııun .• o gemi) 1 Ruslar 
- Niçin? Bar tehllkeml ,·ar? 
- ş:ıngbayda Rus \'e Mo ullnrı 

lıldlınn if "'el~n Jnpc.n rell d•n n 
haberin ) o • mu? 

- Uöylc lılr ı>e) du3dum anın, bu. 
nım bir ırmsal olla unu sanı) rom. 

- llııyır •• nl temln tdcr- ı bu 
bir hald mttlr. Bu ı;ab h İhgillzlerln 

oturcJuğ ı mahallenin mcth llndc gc· 
ne bir Rıı olm buldul. r. Ocscdl..111 
hrl'itl) nn 1.1 1 lr\C göt urd ılcr. 

- Ol:ıbillr ) u.. beliti il• f c 1 ~ l • 
ôlmu:ıtür. J:ıppıı cellAdı t rafm.ıan 

olılurtildiığilnü ncrdl'.ıı anla mıbr? 
- Arka ından 'mulmddcs baltan 

ile ~ar:ılannııq •• ciğerleri iki par~ 

olmuıı. lngllldl'r btı.ını görUnc(' mabat 
lenin kııpılarıııı • :;ıabancıl:ı.r girme • 
sin dl)<' _ lmp:ıtmışl:ı.r. 

- 'l'uhaf 111') ! Ha) dl dl) ellnı kl 
Ruslar Japonl:ırııı dü3ınanıdır. Bö3 le 
bir ccllı\t gelm!,.se, beli.! bu dUıs. 

manlıktan doğan bir kinle nuı catıu• 
lannı birer birer bulup öldürüyor. 

Faküt, bu ccllftdııı Moj'ollara muaL 
lat olacağını \'e onlan ela kahpece 
arknlanndan nıracal'tnı akhı6 al • 
nıı,or. Çtlnlcll, Mogollar bu harpte 
.Japonlara hiçbir fenalık yapmaclilar. 
Japonlar ise kinci bir mllletur .• ken. 
dllerlne yapılan fenalıktan k&tlym u. 
nutmaııılar. Ve Japonlar çok iyi blllr· 
ıer ki, bu harpte Mofollar onlara pek 
büytik JylllkJer yapmıı:tlardır. Ben, Ja 
pon cellAclınm Mofollara muııallat o. 
lacağına lnımmıyorum. Ej'er eelll • 
dın öld•rdüfU bir Moğol varu, o :r.&· 

mıuı bu kanaaUmJ değlftlrlrlm. 

- Hen Ilı: >ok ama, tesaclüfen öle. 
~ olan ilk Motol .en olablllnıla'I' 

Temuçln mllstebzl bir tavırla sW • 
dli: 

-Adeta .Japoa cellA411e &aaıf17or· 

mu;1 gibi konO§Uyorwaıı : 
- Tanrı o meşum &danım yGsüaü 

bana göstermesin.. • 
Temu~la otel arkaclatından ayrıl. 

clı ve lımana doğnı yürüdü. 
'I'l'nıuçlnln içinde gittikçe derinle • 

~n btr ~ vardı: 
Acaba bu .Japoa cıeDAdı ldmdlf 
Şaal'baycla - se~ . lııtiyle bl. 

rt , .. r mı>dı ! 
Yoku bu pytayı tehir içinde >er. 

leta Te clel1flk kıyafetlerle gezen 
Rus C88Wllan mı çıkarıyordu ! 

Tcmuçln bunu anlayamadıf'ı için 
çok IWilüyordıı. 
ŞANGHAY LlMAl'lı'INDA BİR 

YANGIN 
Temuçln aahlle lndltf aıracla liman. 

da bir yelken gemisi a~ lçlacle 
)anıyordu. Kayıkçılardan biri: 

1.11 ~ :.ı.tı '? 
ı tıyıkt-ı a!.a' cı bir bakışla gll14D: 
- Rı 1 r ~ lth ~a. Yoksa sen de 

Ru11tıır n ada.mı mı ınl' 
- Hn ır. Un Mongollalı~ım .• Rı.11' 

ı rla tir il 1 ) ot>. Şu yan n gc· 

- ı·a•ıl c' 
&illere. 

in n acıdığını gö • 

u gcml;:ı r w içinde_ 

- İçlnd ldlcıf' mi dedin'? 
- Ö;> le yu .. "l'"f!dl ı:rmlcl vurmı' 

\ı.:lnd .. Onl:ır cfa yanıyor. 
- l\IC'drn le rtnrmağ:ı ı;ltınlycrl r ! 
- lçind ı.ı ,eml llcr gt>mll ..... llcı 

) uıım 1' t t "11 ler. Zat.P.n onlar dal -
nı:ıbö~ ıc ynparlar. On yıl önce de ben 
bu lımanda J;"ene böl le b!r Japon ge_ 
mlıtııln yandığına ,,alht olmuştum. 
O 7.amnn geminin l~'.L:ıde kırk klşeden 

fazla tlcnlzcl \-ardı. Hepsi birden >aD 
dı giW. 

- Tuhaf ııey ama. bu yelkenlide 
nasıl ) angın çıkabilir! 

- ltuıllar )aktılar dedim ya. GOya 
meşhur Japon ceUAdı bu geminin l. 
rtacıeymlş, 

Temuçl.n içinden gt11mete ba,tadı: 
- Japon ccllAdı Şansbayda bir ıı 

l'Örmete gelınlfse, fimcll kendisinin 
ootr emin bir yerde Mklanclıl't nııı -
bakkaktır. 

- Ne of .en Japon cellldınm ıılın. 
dl bu l'emlde yandıtmclan emlın de. 
tf1 misin'!' 

- Hayır. Buna bir !)OCllk bile inan· 
maz. Eter onu öldürmek için :\aktı. 

lana bu semJyt. çok yazık oldu. 
Kayıkçı <IOttlncıeye clal4ı: 
- Dolru .Uytllyonwı: .Japon ct•I • 

Mı ne kadar budala ol8a, kendini 
bu ateşten kurtarD13.Smı elbette bl • 
Ur. Çünkü onun bir vazife.t Tardır. 

- Ct-IIMm bural' a niçin geldiğini 
blllyor muaun ! 

- 'Ylb.llnU görmt"dlm .• keacll•De ko. 
ııuımadım. Duydoklanm dedikodu. 
elan ibaret. Bu IAfl~a inanmak 1A -
zuma, diyorlar ki, .Japon celll4ı Şana 
baydaki bUtön Bm ~nnı temiz. 

il) ecekmJı. 
- Ben buna lnaıımıyonım. Bu p. 

~layı Rll!I cıuıuslan uydurmuı ol• 

serek. 
- Ne cllyonıua.. buılıa da mı l.D&D· 

mryonıon T Halbuki, ~ g\lndür, her 
sabah bir Rus cetıed1 boluouyor w 
şehirde bo cinayeti ~-apanlar ele g~. 

ml31or. 
- K&Uller l'le geçmiyor diye .J&. 

ponlardan mı tllpbe etmeliyiz.? Bu 

cinayetleri Japonlardan bafka klm8e 
yapamaz mı'? 

- Hayır. l'apamaz .• çünkü, ölenler 
--------..-----.(ıauka.ddea balta) ile yaralanmışlar• 

yoktu, ve sokaklarda htı> Fran - dır. 
sızlar ve Fransızlar dolaşıyordu. - Şıwıl'b&Ycla kotakoca blr Japon 
Arabasile su taşıyan saka bile ınab&llNI var. Bu mahallede Japoa 
mütalaa yürütüyordu: "İtiraf e dolu. Onlar arumda (mukacl4M bal. 
derim ki bu iklimden hiç memniln ta) kullaomaemı bilenler """'1r. 
değilim, dereceye bakmak isti - Ka) ıkçı başını aallıyarak ldlretfoi 
yorum". Kendisinin elinde de ka. t~ktt ve ..ııuden aynldı. 
hn bir kitap vardı. Temuçlıı uzaktan yelkenllala ya -

Filip ona cevap verdi: OlflDI herkes gibi aeyredlyordu. 
- Şu hald<" t:ıkvime bak ve Acaba gerçekten bo geaılala için· 

oku. cleklier tekne Ue beraber mi )'alll • 

Aşçı kadın budala ama o da yorc1u '!' Yoklla bu kayıkçı da Rusla. 
arifane konuşmalara karışıyor ruı adamı mı;yclı '? 
ve kendi fikrini söylüyor. Filip, Tumuı;ln gittikçe muammalaf&n 
yeni gelen kiracıları yazdırmak >ansın lıldbıealnln lçyllzUnU bir tür· 
için karakola gidivor ve ne gaıip ıu a.ıııa,amıyor ,,.e merakından çat. 
bu soğuk yerde bile yalnız akıllı lı~ordu. 
şeyler konuşuluyor ve bütiin ma" nJr buçuk ııaat lçlndo yelken gemi. 
salarda kitaplar duruyor. t.şte sı kili oldu •• ve fSU)'1111 UatUııde bir tek 
birisi uşak Mişkaya yakla~ıyor. insan ce&edl görllnmedl. 
sarsıyor ve bağırıyor: Ya .~ ~tu .• yahut, kayıkçuıın 

_ Uyuyor mumm? Sana soru- declltı gibi, ıçtoclekUer cıe yanıp sıt~ 
yonun, uyuyor musun? mitti. 

Temuçln bu muammalllll dllğtlmü. 
Filip, gök gürültüsünü andıran 

1111 
otiz.emlyordu. 

bir eeein: Temaçla ulıllclen aynlamtı nra . 
- Nöbette uyuyorsun ha? d ela Umandan B&lılle dofru selea bir 

diğini işitiyor. Uyuyorsun, hödü~ kayık sönll • 
havvan? Temuçln bir ııandık Jığumnn kena· 

Filip yerinden fırladı ve gözle rıncla oturm~tu. Kayıkla pıea yoıcıı 
rini uğmdurdu, karşısında komı. ,00 gormliyordu. 

ser muavini duruyordu. Kayık ıı;ııhlle >-aklaşmca, Temuçın. 
- Ha? U\"1.lVOrsun öyle mi? Se lm3ık lçladekl yolcuyu tanıdı: 

ni cezalandırayım da gör mende _o ne'I': Bektay amca.. fakat o. 

bur! Nöbette uyumak ne demek oun buradıı ne lfl , .. r? 
olduğunu ben sana gösteririm Temuçln birdenbire yanpıuı aırn. 
hödik herif!. nı anlamıı gibi gWUmsedl. 

İki saat sonra kapıcıyı karako. - Kurnaz tilki •. -....ı 3-akalachm 
la çajhrdılar. Daha sottra o, p;e .. 1JimdL. 11Uphclcrlın tamamlle tabak • 
n~ mutfağa IT4'1di. Burada, onurı lruk etti. Gcınl~1 3akaıı Bektay olsa 
nısih!'ltlerini dinliyenlerın hep. erek. 
mas..1nm ctrafındn oturmuşlar Fakat, Japon yelkeallıd yamnalda 
bir kitabı heceliytrek okuya. 1apon ceUA4ı ela yanmrı ım;J& aca 

Miskayı d;nJiyorlardı. "•!~n aancbklan llll'8r aıara 
Fılip, somurtkan ktpkımuz iden<ll. 

bir suratla M~aya yaklaştı Bektay ka)'lldaa flll&r ~ "('' 
deri eldi~iyle ldtaba vurdu ve re dotro k0f1D&ta Mştadl. 

- Vamec! c1Pdi (.Devomt ı· 
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Beklenmekte oıan•j Senenin ikili İngiliz tayları 
POK~ ~-A-n_k_a_ra~il_k_b_a_h_a_r_a_t~y-a-rış_l_a-rı~I Bu hd~i 
TIRAŞ aıçAKLARI Dördüncü hafta programı 

1
: koşularda 

oELMişTıR 24 Mayıs 1942 <azanma 
DİKKAT: l11tanbulda 1 adedi 5 kuruştur. BlRtNCt KOŞU (~feyda.n k~usu) şansı 

10 
_ .. A•ı· (Birinci .. e en at satılıktır Sa~ flaUa.n 800, 600, 400 ve 200 liradır) Oc; ~ daha yukarı yaştaki hall.skan 

" ...... .,. ık paket 45 ku~tur. .. tnglllz at ve kısraklara. mahsustur. İkramiyesi 255 liradır. Birinciye 180 Ura, ikinciye 55 Ura, UçUncUye 20 U.. 
fll§rada: l adedi .;, 1 O adedi 60 kuru, tur. 

l•tanbul Delterclarlığrnclan: 
Dosya No. Nevi Muhammen 

'Hl96/24 Anadolukavağı bllyük liman 
lunan Yunan vapuru enkazı 

1-leJ Temloat 
önünde batık bu. 

850 180 
80 il196/2:S Frndıklı önünde balık Rus romorkörUnUn enkazı 400 

51190/28 Karadeniz boğazında bUyUk liman önUnde batık 
Nev§ehlr ganbotu enkazt · 1500 300 

Yukarda yazılı batık ,·apur enkazları 25.5.942 pa.zartesl günU sn.at 15 
te Mllll EmlAk mUdUrlUğUnde mUteşckkll komisyonda ayrı ayn ve açık 
ıı rttırma ile satılacaktır. Tallp olanların nUfus hUvlyet cUzdanlıırlle ko. 
nlbyona ve fazla izahat lçlr. mezkQr mUdllr!Uğe müracaatlan. (ll224) 

~ ........................ ... 
Türkiye Cambur J\·ett ' ZiRAA T BANKASI 

Karutaı ıarlh!: 1888. - s.m&ye.Jı ıooo.000.000 ı'tırıı u.r

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para bir1ktfrenlere 28.800 Ura ikramiye wertyor, 
..... ~ ... h »'·7:')1~RIP, 

c.ıraat Ba.nkaamda lrumbe.ralı '" lhbaT'81Z tasarruf buapıarmcıa a u 
00 11ra.ııı bulunanlara aııede' defa çekilecek klır'a u. &f&gıd&)O 

plA.D& gör• lkramiye dağıtılacaktır. 
• • ısoo • ı.ooo • uo • u • uoe • 
e • 1503 • ı,ooo • UG • ti • &.ııot • 
• • ~o • ı.ooo .,. ıtcı • • • uoe • 

" • ""' 100 • t.000 • • 

DlKKAII': Beaplarmdald paralar bir eene lçlnde lll lirad&a a,atı 
Jtl§m1yenıere ikramiye çı.ktıgı t&kctırc:ı. 9' 20 tazıaı:ıyıe nrilecektir. 

K~tdeler: ll lı4art. U Ha.z1rao, ıı EylQl, ıı Sinncik.a.oun tarihi• 
rlncıt yapılır. 

lstanbul Delterclarlığından: 
Uosya rı.·o. :Se~ı .:\fuhumnıın 

bedel Temlna.t 
"'1217-1114/17 MecldlyeköyUnde 2 pafta 7 ad& 9 parsel 

No. 11 380 metre murabbat arsanın ta· 
mamr. 5700 

5:1100/2Ml I{adıköy ZUhtUpap mahallcslnln Dalyan 
aralrğı ve lg-rlp sokağında 350 ada. 1 parsel 
eski 19 yı;nl 19, 21 No. u 2708 metre 

430 

murabbaı ars:ının tamamı. 8124' 610 
Yukarda evsa!ı yazılı arsalar 8.6,942 pazartesi gUnU saat 15 te MllU 

EmlAk mlldUrlUğUnde mllteşekkll komisyonda kapalı zarf usulile ihale e. 
dil~ktlr. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hllkUmleri dalrdlnde hazırlan. 
ml§ tekil! mektuplarını ihale gUnU aaat 14 de kadar komisyon reisliğine 

tevdi etmeleri muktazldlr. Fazla izahat için mezk1lr mUdlırlUğe mu.racaat. 
(5695) 

radır. Duhuliyesi: 2.~ ura.dır. Srkle40'c; ya§mdakller 51 ktlo, dö•t yaşındakiler 58 kllo, be§ ve daha yukan ya~ kı•mı·ndı• !! • 

takiler 60 kllo ta§ıyacaklardır. Sa.tıo fiatı 600 Ura olanlara. altışar kilo, 800lira olaillara. onar kUo UAve edilir. 
Sa.tış tıatı 200 llra olanlardan dördcrkllo tenzil edlllr. Mesafesi: 1800 m()tredlr. 

..... 
o z A Ti N ;;. ~ 

. Ahn Sahibi as Antrenörü :; 
L-cil~ı--------~---1-s_m_i ___ ı'r-_R_e_n~g~i--~1--B_abası __ j~A~n-as_ı __ .::._ __________ Cll_-~ 

t 
2 
3 
4 

1. Aytaç 
Ferruh Agan 
Salih Temel 
F. Atlı 

Heybeli 
Siftkap 
Alemdar 
Hatvan 

Doru at 
Al at 
Al ot 
Doru er. 

Cloud Cop 
Cop Grineı: 
Onnix il 
Cloud Cap 

1Kl.NC1 KOŞU 

Moda 
Cirfro 
Aigruette 
Nosdor 

3 
6 
3 
3 

1. Aytaç 
F. Agan 
S. Temel 
f. Atlı 

61 
60 
51 
57 

Uç yaı:ımdakl yerli yarıınkan İngiliz erkek ve dişi taylara mahsu!ltur. İkramlyeal.: 300 liradır. Birinciye 225 
liradan maada duhuliyeıer mecmuu. İkinciye M lira, Uı;üncUye 20 liradır. Ko~uyu kazanan ta.yı yetl~tlrene SO 
lira yetl§tiriclllk primi. Sıklet M kilodur. Bir tay ko~usu kazanmtt olanlara U99r kilo, iki tay koııusu kazanmıı 
olanlara. yedişer kilo, da.ha fazla tay koşusu kazanmıo olanıa.ra dokuzaıkilo UA.ve edilir. Hiç k<>§U kazanma.. 

- mıı olanlarda.n Uı;er kllo tenzil edlllr . .Mcaatcsi: 1.600 metredir. 

5 S. Karaosmanl Tiryaki 
6 M. Ali Yalım 1 Pehlivan 
7 H. Kuru Soydan 
8 Sait Süslü Gö1de 

Doru er. 
Al er. 
Doru difi 
Doru dişi 

o/reqaskon 
Essex 
Essex 
Essex 

Alnnzlı 
lboya 
Sünbül 
Nona 

S t)NOÜ KOŞU (tık 1kl ya,h kO!JuSU) 

3 
3 
3 
3 

S. Karaosman 58 
A. Atman 52 
Mehmet 50,5 
S. Süslü 50 5 

İki y&§mdakl yerli hallskan İngiliz erkek ve dl§! taylara mahsustur, İkramiyesi: 500 liradır. Birinciye 400 
lira.dan maada duhuUyeler mecmuu. İkinciye 75 lira, üçUncUye 25 liradır. Koı:ıuyu kazanan ta.yı yeti§tirene 50 
ılr& yetııtlrlcillk primi. Duhuliyesi 5llradır. Sıklet: :16 kilodur. Mesafesi 800 metredir. 

9 
10 
t t 
12 

P. Halim Hümayun 
S. Karaosman Vido 
s. 
F. 

Karaosman Reine 
Simsaroğlu De~tegül 

Doru er 
Al dişi 
Doru diıi 
Doru diıi 

Ronflon 
Gossart 
le~al Fare 
Carrif 

Churbara 
Siberianne 
Rastoca 
Chines Girl 

DÖRDVNCt)' KOŞU (Handikap) 

2 
2 
2 
2 

P. Halim 56~ 
S. Karaosman 54, 
S. Karaosmon 54, 
Bayram 54.5 

Dört ve daha yukarı ya.ştald h&ll.ıtkan Arap at ve kısraklara mahsustur. lkramlyesl: 220 llradır. Birinciye 
150 lira, ikinciye 50 JJra, UçUncUye 20 liradır. Koşuyu kazanan a.tı ye(i§Ureııe 22 Ura yetloUriclllk prlml. Duhull• 

Ankara. ilkbahar at yarı,,tarıJlll1 
dördüncüsü önümiizde~ pazar g& 
uü yapılacak. Okuyuc~ 
()ro~ramda da görecekleri pııl 
az tay kaydedilmeı.ine ra~ 
h:ıfta.nm en enteresan ko usu flıı 
ya~mdaki İngiliz tayları ara.°'rnd,. 
dır. Bu sebepten programın dil~ 
kısımları hakkmda tahminlerblJltl 
bilcllrmeden evvel okuyuculartJJll .' 
:za senenin bütün iki yqlı tngiW 
taylan hal&.uıda malômat veroı"' 
)i faydalı bulduk. 

De!'ltegül: Fehmi Siınsaroğioıı~ 
bu tayı Okuyuculanmmn çok fr 
tanıdıkl&n Buket'in karde.~ıdir. 
A.nnesi Chines GM'dür. Bu at ııJ 
ya~ında.)'kt'n yaptıı;ı koşularda d" 
ına. birinci \'e ikinci olmu!jtur. Del" 
tegül bu atın ikinci tayıdır. 

Pulat: I<'elımi Sim,a,roğlunllll 
<liğer tayı. Bu tay Pommeıeııll 
dördüncü t ayıdır. Cçüncü tayı ~ 
Jil;ıahtır. Bu at iki ·yaşmdayk~ 
girdiği blr!:ok ko. ulanla daiına .,.. 
rinci ,.e ikinci olmuştur. Dördü" 
cü yavru">u Pulat ~k ,eyler ,·&" 
deden bir atta. 

Pınar: Avni Aynagözün u.1" 
Bu tay Lithia'nm üçüncü tayıdtl'• 
İkinci tayı 19U Gazi !<o_uau ilcill' 
cisi ve Ziraat Bankası ko. osu gr 
llbi Yetiştir. Llthia tngUteretft 
200 şer yüz liralık iki ko,u ıc- ' 
zanmıştır. 

Nilüfer: nhamJ Aytaç'm t.)
1 

Bu tay Mountaln Daisy'nln ilk fi' r--.,-----...... -----r-----·,.-----..------..---.-----.,.---.1 l',dır. Mountain Dalsy 19S'7 4t 
fngllterede 2400 met-relik r.ıı:i Jıjll' 

yeai 2,20 liradır. Mesafeai: 1.800 metredir. 

13 M. Mudi 
14 N. Kurtay 
15 1. H. Tekçe 
16 N. Sümer 
17 1. H. Tekçe 
18 S. Büke 
19 Ş. Kırgül 

-2n- ...S...,.,$V.W 
21 $, Güçlü 
-

Bora 
Boxkurt 
Serva 
Ceylôntek 
Tuna 
Aşkın 
Kuruş 

=·· ı~ Çaplıwı 
Gö,.01 

Kır ot 
Kır at 
Kır at 
Al er 
Kır at 
Al dişi 
Al er. 
Kıı ., 
Kır dişi 

Alceylôn 
Nevvak 
Kuruı 
Ceylônı Yekta 
KurUJ 
Seklavi 11 

Bulut 
Nure 
Fındık 
Neriman 
<\üb~yhi 

Sübeyha 
Kurut Mebruke 111 

~~-~ . IC,uıUf ~-~-~-......S·•"ut. -
Ku"" Hal"P Güzeli 

~·-
BEŞİNCİ KOŞU (Dikmen k<>ttmı) 

6 
6 
5 
7 
5 
6 

Yula 
Şandor 
A. Atman 
Recep 
A. Atman 
S. Temel 

4 Ş. Kırgül 
~-5 s. Süslu 

41 ... '11.n'lrc)ü-

6.1 
60 
58 
58 
54 
52 
51 
50 
'48 

Bu ko~uya gelinceye kadar kazançları yekQnu 800 lirayı doldunnıyanUç yqrndakl yeril hallaka.n İngiliz er
kek ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi: 25:S ıiradrr. Birinciye 180 1ira,ikineiye 55 lira, UçUn.cUye 20 liradır. 
K~uyu kazanan tayı yetiştirene 25,51iradır. Sıklet: 158 kilodur. Mesn!esl: 1.800 metredir. 

22 1. Aytaç Heybeli Doru at Cloud Cop Moda 3 L Aytaç 
23 S. Temel Alemdar Doru at Onnix il Aigruette 3 S. Temel 
24 S. Karaosman Şans Doru at Blanding Donna Diana 3 
25 F. Atlı J.<atvan Doru at Cloud Cap Nosdor 3 
26 K. Yıkılmaz Yavuz Al at Onnix il Zenart 3 
27 K. Yıkılmax Şenkıı Doru diıi Prestissimo Vinterhut 3 
28 ~. Kıray Rest Al disi Onr>ix il Mv~tynquet 3 

DiKKAT: 

S. Kcıraosman 
F. Atlı 
K. Yıkılmaz 
K. Yıkılmaz 
Q . Kuray 

çııte bablı 3 • 4 tinci ko,aıar ızerladedlr 
Çifte bahi• .ipariılerinin at numaralan üzerine/en ver rilmeai rica olunur. 

Yırtık ve numaralar üzerinde tahrıfat yapılan 
biletler ödenmez 

58 
58 
58 
58 
58 
56.fi 
56'fi 

cUkap kazanmıştır. 1938 seneSlıl • 
ıle girdiği yan,ıann ekserisi.od' 
ikinci ohnu,tur. 

Yörük: Ahmet Atmanın tayıdıt• 
nu tayın babası Maıınadır. ~ 
Santalin üç yaşındayken iki I<e" 
ko_şmuştur. Santalin'ln ikinci taf" 
dır. 

Carmen: Bu tay İnceptton111l it 
kincl ta)'ldır. İlk tayı Mart 1 dl'· 

Zehrinıar: Bay Fikret Atln11" 
bu tayı senenin en başta geJtlll 
taylanndan biridir. Anası Kez._ıs, 
Babası Coup de Roi'dır. ZebriJJJI' 
nn pedlgri i ile ~n seneleriıa ~ 
büytik stayerlerinden Ascot Go~9 Cup galibi Tiberius'un pedJgtı 
arasında bilyUk bir karabet ,.,,r' 
dn:. Kezbanm iklnct ta)'ldır. dd 

V&rad: Fikret Atlmmdır. ır 
tay X oce D'Or'un dördüncü u.'P' 
dır. Bundan e~·elki taylan J(•~ 
Sl~et\·ar ve Hat\ıuıdır. °N""

D'Or iki ya'11ldayken beş kot' 
koşmuş, bir kt-re Pri"< de la <Jt'O~ 
Saint Ouen'oo ü~Uncü olmuştıf': 
Oç yaşındayken yedi ko"1 koŞll'ıı; 
Dcaoville'de Prix Cbatea.u de -Vr 
ravllJe'i (6.'7S5) frank ~ 
Deauvllle'de Prix de Chembı 41 
Fer'de ikinci olmuştur. 

Tıbbi müsamere 
Haydarpaşa. aakeri hastanesinin 

yedinci tıbbt müsameresi 21.6.942 
perr.:ımbe gUnU b&§ta.blb albay opera. 
tör Zalılt Tolunun reisliğinde toplan. 
m!f ve aoağıclakl vnkalnr ta.kdim e· 
dllml§tlr: 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 16- 5 ~ 942 vaziyeti 
AKTiF ura PAS1F. 

Vara.din: Tikret Atlıya aittll• 
Springboard'm ilk fayıdır. Sprill! 
board İrla.ndada bi~ok ko5uıa.r "" 
r.anmış olan Teraoeford'un öz ~ 

1 - Ayrı ayrı tiplerde tkl hançere 
felci ve.kası. (Kulak müleha&'WII Dr. 
Rqat Uluğ) 

2 - Folllklllit - Hormon tesiri ya. 
pan stntetık UA.çlar. (Nlaaiye mUtc • 
hassısı Dr. Ziya üstün) 

3 - 1dladında bir hamlldevaglnal 
c~ arienne. (Nisaiye mlltehassım Dr. 
Ziya UatUn) 

. ,. ,, - .. . -

t{_.({iıi.I UJ i · 
-·--- ---""~ 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12,33 Müzik, 12,45 Ajnruı ba.. 
bcrlcrl, lS.00.13.30 lılUzlk. 

18.00 Program ve memleket saat 
ayo..rı, 18.03 Müzik, 1 '<.40 Mllzik, 19,00 
Konu~a, 19.15 Müzik, 19.30 Mem1e. 
ket saat ayarı ve Ajana haberleri, 
19.45 Mllzlk, 20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 MUzlk, 21.00 Zfraat Takvimi, 
21.10 Temsil, 22.00 MUzlk, 22.30 Mcm 
Jeket saat ayan, ajans haberleri ve 
borsalar, 22.45_22.50 Ynrmkl program 
ve kapanı§. 

Altm: San kilogram 7J.606.ZlS 

Banknot 
Ut aklık 

l)ahlldeld lılabalıh'lel'a 
Türk L1r&a 

Uarlçıeld Mohablrterı 

• • 
• 
• • 

AJtm: san Kilogram 2S.141.5Sl 
AJtına tahvili k&bU aerbest 06•. 
Dlger dOVUler ft Borçlu kllirlna 
ııaklyeleri • 1 

flaı.l.oe l'abvfDert. 
Deruhte edilen •Yr'&lu na.kdt,e· 
k&rflllğı • • 
Kanunun ~ inci maddelerme 
tnflkan Hazine tarafındaı. 
tedlyat 

rak ' 

Senedat CJO.ı.duıı 

ncar1 senetler ...... • • 

p 

Eııham ve hbrtlAt oaz&ını: 
Derubte edilen nrakı naa. 
::!!yenin karşılığı eebam n 
tahvilAt (1Uba.ı1 kıymetle) 
Serbeat esham ve ta.tıvllAt , 

Avan!lar: 
Altm ve döviz tızer~e s•ana 
ra.hvtlAt Uzerine ava.na 

. . 
• • 

Hazineye kısa vadeli 11varu • • 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna göre 

a.c;ııa.n attın karııııkll ava.na • • 
HIS86darlaı • • 

• • 

102,126. 446.84 
7.766.495.50 

267.333.33 110,160.275,67 

228.191 07 228.191.07 

32,550.274.18 
-,-

66.424.865.15 98.975.139 .33 

158.74.8.563.-

23.790.220.- 134,958.343,-

329.519.119.11 329.519.119.11 . ,.-

45,192.261.9J 
10.427.628,00 

3.121.22 
7.230.896.15 -.-

• 212 000.000.-

5.5.619.889,99 

219.234.017.37 
4.500.000.-

12.751.883.64 
965.946.859 ,18 

Bermayeı 

lbUyat A.kgm: 
Adl Ye tevk&l&de 
Husua! 

, . 
• • 

l'edavtııdeld Baaknotlar: 
Deruhte edilen evrakı ııaJldiye • 1 

KanUDun 6-8 tnd maddeleriM 
teVflkao H&.ı.!ne taratmduı •&ld 
tedlyat , 1 

Deru.tıte edileu nra!D ııakdly• 
b&klyeaı • • 
Karıılıtı tamame.ı:ı aıtıu oıaratr 
llAveten tedav11.le yazedilen • , 
fleeakont mukabt.U nanteu teda,. 

vWe vazedilen • • 
HUineye yapıl&L altm karpltkb 
avau mukabili S902 No. t.ı kanun 
mucibine uaveteu tedavwe Y&. 

zed!leıı 

Hl!:VOUATI 
I'llrk Llraaı 

Altın: sa.n Kflograın 

. ... 
••• 

~ · 

9,412.135 ı: 
6.000.000:-

158,748.563.-

23.790.220.-

134.958.343.-

40.000.000.-

288.500.000. 

129.000.000.-

93,5.52. 743,6{; 
1.234.164.0E 

8850 No. lu .Ka.auna rGre bar.Jne,.. ...- ~ •• - • • 

açılan aY&Oa anıkabW tıeyc11 ohı.. { 
nan altvılal': '-.... 

Saft Kllogrwn M.Ml.9SO 78.124,167.9( 
Döviz TaahhOdatı: 

AJtma tabvtıı katu dövizler 
Diğer dövizler •e alacak.il 
ring bakiyeleri ... 

Muh~llt 

-.-
• • 26.859.568.or 
• • 

Ura deşid.lr. 
15,000.000.- Vido: Bay Suat KaraMmad fi 

ittir. Slberiann'm ü~üncü tayıdd'• 
B11ndan ewelld ta)'I l."atağaıı<tıf• 

15.412,135. 73 Slberianm TilrkJye ,.e Yunanis~ 
da kazandığı k°'ular vardır. 

Reine (FortUne): Bay Suat "'j 
raosmanmdır. Rastoca'nm iJdılr. 
taynlır. İlk tayı Rol'dır. BaSıot.' 
il Romanyada üç koşu ve ~ 
57.800 ley kazannııştır. 

Hümayun: Halim Said in bn -~~ 
Yl "ICDenln ba"lta crelen iki tal'..--

~ .... "' arasındadır. Babası Ronflon, sıl 1 
fil C.'Jıurbara. Hemdem: Bahf' 
Ronflon, anası Lady Tag'dır, 1'": 
me!lafelerde gtizel ko"11ar ysV-
llumahatunan kardeşidir. , 

Didar: Ronflon • Pure Beao~. 
nin tayıdır, Vlrtuose: Ronflon 

592.458.343.- ligranc'm tayıdır. , 
Gelelim haftanm ko,u1arın~·ı

Blrincl ko"u: Programda götil , 
94.786,907 74 düğü f,!ibi 4 at girmektedir. JJOl'f 

da. büytik ~an!J Strfüaptadrr. .~ 
İkinci ko,u: Dört atm ~irdı&· 

bu kosuyu Pelıli\'Bn rahatlıkb 1":. 
za.nabllir. En tehlikeli rakibi Soı 

78,124.167.90 dandır. 

26.859.568.09 
143.305. 736. 72 

Cı:üncü koc,u: İkllİ tn~ıuı t•~r· 
1 t •• bı armm bu ilk koşusunda 4\a ı 11 
sey t;öylencmez. Fakat HliruJl.Y" 
n Dcst.c~ül üzerinde ~!t .ıslı' 
fa:rladır. 

Dördücnü k0!-111: Dokuz atın gl: 
,. 965.946.859 )8 diği bu koşuda kazanma faf1 

Sava ,.e Bozkurtta.dar. --mi!'------=-, Deşlncl ko~u: Şan'! ,.e l 'a\'11"
dan birisi bu koşuyu kazanabilir • 


