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Hastalar için agrı 
ekmek yapılacak 
Bunun için tam kadro~u resml bir 

hastahane raporu istennıesi düşünülüyor 
Bilnvelerine ve midelerlııin ka.. 

bilivetİno her türlü ekmek yeme
llin • muzir olıbileccği hastalar.n 
Vaziyetleri nazarı dikkate aJuunı~ 

~er aflşam: 
..... .. s-. _, ,...........,, 

Rehineler 
Fac·ası 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
GAZETELER»•; sık sık gö · 

rülmcğe ooı:lıyan bir hal'&· 

di&in \'erdiği heyecan \'e ıztırab& 
•lışn)4k bir türlü kabil olıw.uyor. 
lta:rp i~inde olduğunıU7u biliyo
"'1. Harbin manası ııtıra.ı> ,.e fc
li1'et olduğu da kimsenn nıeçholii 
değldir. l\Illyonarca insan dünya
llın be" kıta.sın<la geceli gündüzlü 
karada hı&\ada. \'e denizde boğu-
bllJl du~ııyorlar. .. . 
~ ller gün yüzlerce insanın ol<lü
gune datr haberler alıyoruz. Bu 
kadar facia arasmda bir adamın, 
oıı adamın yüz adıımm daha öl
llıetıinde artık bir fO\'kalli.delik. kal
!haına.k ica.booer gibi zannolunur. 
l-'-ıcat resmi tebliğlerin binlerce 
"e bau.n on binlerce ölü haberi \'C. 

~il satırlarmm yanında. filan yer
~~ on relıinenin kursuna diza. 
• tlao dalr kJ8a bir cümle insanın 
ltiııi te51r ve isyan IJe dolduruyor 
'e kalbine 87.ap veriyor. Çünkü 
harpte hayatıınm feda etnıeğ0 en 
~ki ar;;ırh.rdanberl ~ısız. Harp 
0l1tnca harbe gidince bir takım 

ve btınla.r.ı sırf )'UlllUŞ{lk buğday 
unundan yapılmış ekmek verilme
si için tet.kiklere l>.ı.!:;lanmı!}tır. 
Ya!mz bu miisaadcden hnkilcaten 
buna kat'iyeUe muhtaç olanlann 
istifade edebilmesi ic:n yapı1:;11xş 
olan tekllfler İaşe Müstcşar.ılıgın
da tr·tkik olurunn.ktadrr. 

- bu Aldığımız malfıma.ta gore, 
h t S hhat ve İçtimai Munve-usus a ı lifl d 
net Vekaleti de ba.zI tek. er e 
bulunm~tur. 

Öğrendiğiın'ize ~· .btı ha
lis bu~da.y ck,meğ'mde:n 1s.tı_fade e. 
... ~ k ha.:;talarm ta.yıni ıçın has.. 
u.;CC • • h 
talnrın tıı.m kadrolu bir resmı as. 
taba.neden :rapor alnı:ılnn es=ı.smm 
konulme.sı üzeıin<le durulmakt:1-
dır. 0 .znırıan birk;8~ frrı~m bu ışe 
tahsisl kAfi geleQ:.ıleceklı'r. 

Mesele büt.iln m~~le~e kabul e
dil~ bir fedakArlrk~ bazı -~~s
talann ist.L~a. ta~lluk etiıgm
den üzerinıle ehemmiyetle ve in
ceden inceye tetkiklr yapılmakta. 
<lır. 

Tokyoya 
Hava akınları 
devamedecck 

Londra, 25 (A.A.) - Nisan ayında 
Tokyoya yapılan hava akmmı idare 
eden Amerikan kumandanı radyoda 
yaptığı bır demeÇ°te ibu nevı akınla· 
rm istikbalde de yapıla.cağından bah
setmiştir. 

Londr&, ııs (A.A.) - Geceleyin u. 
zakşa.rktan gelen son haberlere göre, 
müttefik uçakları yeni Britanyada 
hava alanına taarruz ve yerde bir 
dUşman uçağını tahrlp etmlşle,rdir. 

Bu taarruz haklunda bu aa.bah A. 
vustralya. umumt karargAhmdan De§· 

redllen bir tebliğ, yerde toplu bir hal 
de duran Japon uçak sayısının ylr.ınl 
olduğunu ve ablan her bombanın he. 
dete t.eabet ettiğini söylemektedir. 

Taarruz ııkı bir uçak ııavar top 
ntee ille karııılanml§sa da hiçbir dU§· 
nıan uçağı gözUkmeml.ştlr. 

AKŞAM POSTASI 
ADRES: ANKARA CADDES1 \'AKJT YUUDU - l~"TANBUL 

vısı bildiriyor : 

Ruslar 
Çenberden 

kurtulmak için 
gayret harcıyor 

--0--

Harkofta taarruza geçen 
Sovyet kıtalarının maksadı 

~oneçi işgal 
etmekti 

Vi)i, 25 (A.A.) - Ha.rkof böl. 
gesinde muharebe yeni bir safha. 
y'l girmiş•ir. İıyum k~slmiude 
çevri mlş ola.n Rus birlikleri kur. 
tu!abilmek ve ~crideki kuvvetler
le bir1eşebilnıek için çok gayret 
sı:ı:rfotmektc fa.kst h:i.çbir netice el. 
de ~droncme'.Ktediılr. 

Ru.."8.lnn hedefi Donetz havza
sını iırgal ebnoırti, a.ynı zamanda. . , 
Kırnndan gelecek olan kuvvetler 
de ~ima.le doğru çrk:ı.rak yukan 
kuvvetlerle biri~ Fakat Al. 
manlann Kerç ya.r:ımsdasmda elde 
ettikleri galibiyet bu planlııın su-
ya düşürdii, . 

Ruslar HB.!'1rofu a:rkadan çevıre
rek almak niyetinde ktlleır, bu ha.. 
reketlerinde Almruı'arm sol ce
nahlarına. yaptıkları akm yil.ziln -
den muvaffak obmadılar. 

Gece yarl"...ı neşredilen Rus teb
liğinde, Ha.r.kof istikılmetinde mu
hareobenin devam ettiği ve diğer 
bölgelerde ko.yda. değer bir şey 
olmadığı söylenmektedit'. 

Moskova blldlrlJor: 

Harkofta 
Rusların 

taarruzı hareketi 
devam elti 

--o
Almanlar 1000 metrelik gibi 

dar bir cephede 

Ylz eıu tank 
kallandılar 

ı 
Londra, 25 (A..A.) - DUn ge~ı 

neşredilen Sovyet başkomutanlığının 1~~~~~~~~ 
tebliği Harkot cephe.sinde Ruııarm fil1~=~~rtl 
taa.rruıi hareketlere ve ilerlemeleri. 

· ne devam ettiklerini söylemektedir ·,'. 

t~mlye knz.ımanl:ırıa pnralan lda 
rcnıhde, ~·alnız çarl!ıırobıı ve pe~m. 

günleri &lenlr. 

lDARE: 2-1870 :t- SESE: U 

İtalyanın 
istekleri 

---<>--

İtalyan Kralı 

Fransız 
hududundaki 

kıtaiarı 
teftiş etti 

-<>--

Bitter • ltalyan 
ıstelderlnl 

baklı balayorma,ı 

Londra, 25 (A.A.) - B. B. ~ 
AJmsn h.aber:ere göre HiUer !tal.' 

1 
yanın Nis, Korsilu ·ve Tunus ü. 
zerlıı.deki istek1eri ile meşgul ol
mak üzere Borlincip bulunmakta -

ı clır. 
Tidn!ngen gazetesine gqre Al.. 

manya, bu m~elede İtalyayı tu
l uyor .ve ttalya.n taleplerini iı ti-

1 

zam ediyor. 
Roma.dan almn.n haberlere na.za

r:m lta.lya !ıükfımeti, mevzuu:ba -
his topraklann kendisine devir ve 
t.P.sl'.ı.nı'ni talep etmek iç1n Vi.§iye 
göndereceği not.ayı hazırl:ınn;tır. 

(Devamı S linrüdn) 

MEKSiKA 
harbe 

hazırlanıyor 

StrateJtk noktalar 
askeri kuvvetler 

taraf ınctan 
ı,gal ecllldl 

V'&§lngton, 25 (A.A.) - Binlerce 
Meksikalı, Meksiko §ehrinln bqlıca. 

DfeYdanlarmda toplanarak mlh~r 

alt>yhlnde nümayişler yapmI§Iardir. 
Reisicumhurun, pel'§embe günü 

kongreden mihvere harp uan etmeslnl 
ıstıyeceği pek muhtemeldir. 

Kurmay bagka.nı, stratejik ebem _ 

1 

miyette olan her noktanın gar:l kuT -
veUer tara.fmdan l!fgal edildiğini bil. 
dl rmJ,.cıtır. 

1 Mekıılko, \'111, 25 (A.A.) - Mek.lt.. 
ka. kurmay başkanı bUtlln Meksika 
ticaret gemllerl.nin vaziyet dolayıai• 
le sllAlılandırılmalan icap ettiğini 

söyleınl§tır. 

l liksek ve ıtudsi gayeler u''l'Unda 
~iki de öiecıe'>imizi biliriz. Zi. 
hinler licdanlar bunu kabul etnıls. 
Ur. Faka.t yine asırlard~n.bert nıe
c:ıenıyet , e kUitur dc<lığıınlz \'e 
İnsanlık tabiri :ıltında. hUUlısa e<le . 
lı!Jer.eğinılz manc\i nimet blzt\ h_I~ 
lıır ı>uçu olımya.n insana. ceza veni. 
llıe inin , .e hele idam o!urun~~'? 
haksız bir har~et t~~nl cttıb'lDı 
iigrctrncğe f'alısnıı tır. uç ile ce
q ILra:-.mdu.. bi; nlsbet aroma.k be. 
~tiyetln :ı.hlak tariblncle en nurlu 
bir gaye t-eskil etmiştir. İnsanlar 
~~hliı.katm - en yükseği 01.~alda 
lfl1Jıu ederken ynphklan sılahla. 
tı değil crl,tiklerl ahlaki merha· 
ltıer1 v~hsi ha.Y' anlara 1ta1'fjl ahlak 
'e ideal balmıımdıuı k:ızandıkla.rı 
~ferleri ileri sürerler. Rehinclc
t'i1t ldanıı meselesi bütün bu nıa
llevı kı.)nıetler müessC!leSlni yılap 
'hyan blr hareket teşkil et.. 
~ektedir. 15t.c bundan dolayıdır 
1 

binlerce harp kurba.nınm yan• 
~~ birkaç rt-hinenin hlamı habe
~ giizden bir tUrUl k~aınıyor ve 
b '-nlarda pok zehirli bir intiba 

Birmanyadaki 
lngiliz 

kumandanı 
Hindisi ana 

geçti 
Japonlar Çl11de 

mlblm kanetıerıe 
;ıerllyor 

Gene bu tebliğe yapılan bir Ut.ved'\ 
bu cephenin bir nokta.smda mUhlın 
blrmeskün mahallin işgal edUd:ğı. 
bildirilmektedir. Harkot cephesl.ni.Q 
cenubunda tzyum Barvenkova kesi -
mlnde şiddetli çarpışmalarm devam 
ettiği ıKSylenmekledir. 

Cumartesi günU U Rwı uçağına 

mukabil 24 Alman uçağı tahrip edll
.ınl§Ur. 

Fon Bok şlmdl eaaıııı bir taarruz 
yapmak mecburiyetindedir. Bu, hem 
glmalde bulunan Alman kuvvetleri -
nln üzerinden Rus tazyikin! azaltmak 
hem de vaziyetini dUzeltmek 1çln eL 

Ankara at yarışlarında 
4 tüı fil <el\JI H ©lift<§l 

zemdir. 

!.takıyor. Almanlar gene mUhim tank tef - Ankara ilkbahar at yar~larının 
killeri kullanmaktadırlar. 1.000 met• dördUncUııü şehir ipodromunda. bUyük 
relik bir cephede 150 tank kullan - bir kalabalık önünde yapılmıştır. 
ınl§lardır. Bunlara karşı açılan top Yanıııardaki netice ve dereceleri Bl _ 

ateııi bir çoklarını muharebe harici 1 rnslle ncşr<!diyoruz: 

b· l!!gal altındaki memJeketlcrln 
tlıt tara.fm<la bir baltalama hareke
" l'abut i gal kuv,·etıcrine karşı bir 
ıı"1ka.st vukua gelml t Bunu ya. 

Vlşl, 2S (A.A..) - Yenl Delhlden 
bildirildiğine göre, Birmanyadakı tn. 
glllz ıcumandanı Stıvel H~dlııtatıa 

1 arıların harp esirleri hakkında 
~"ınrnı~ hıılilıırdan lstifn<le file. 
tıı Yerek Udi bir suçlu gibi ceza gör 
~ elerine "imsenin bir <liycc<>ğl o
'ıı lrıll7.. l'akat muhtemel su{'luların 
'llhitine men up oldukları zanne. 
lcıtdilrn , .e rehine diye her ~akika 

varmıııtır. kd 
(A ~ ) - Uza oğudan 

vı ı 25 .. ~. 
' ' haberlerden an.ıaııııdığı. 

bırakml§tır. • 
Son zamanlarda. Alınanların kay .. r ' 

bettıkleri tank sayısı noo u buımuş. 1 Gazetemiz vasıtasıle gelen en son ınUhim kuvvetler. tur. 
na göre Japon:a~ln merkezine doğ· 
le Çcklang eya e B kuvvetler 
ru yUrUmektedlrler. u 

Bir askert muhabire göre, Alman· Bu Hafta 
Iar bu cephede 40.000 ölü, 150.000 ya. 

ralı vennı,ıer ve qağı yukarı 20 434 111,1 425 er 
tank taburu Q.ybetınl§lerdlr. 

100.000 klıılyi butınaktadır... ··a ) 
(Devamı g uncu e 

ltn edilmek heyecanı '\'e ıskcn-
~I ~inde el altınd.:ı bulunduru. k 
~kurbanlar sürüsü ar:ıc;mdan o·· z kızını end·ıne t\ !St gele be!! on :ki'i aynlıp kur-

~~ ~~~ı"',,°i:' ;::~.;.~:·~.~~:·ı::: metres yapan baba ! 
d llir ilan göriiyoMmnuz: su ka. e>=-

~l' ld~1 idam edildi. Fakat ~ ka- k • k Zl·,,ıe S 
\> t ~ün lçlncle asıl saclular haber ,, gaşınaa l l uç 
~etıııniyccek olursa yeniden ~ k d 
~~;r kişi dahıı kurşuna dizile- üstünde ya alan l 
"İ<iırı haber verecek! Yapanlara Bir müddet evvel karısı ölen Sarı. 
~'bilenlere bir FY olmuyor ki ha . DUn Sanyerde Dereboyunda tüy- Dereboyunda oturan Mehmet 

I' \'Cnnek :zaruretini <luysunlar. ler ürpertici bir alle tac!ası olm~, yerd~ birisi 11 yaşırıd::ıkl kızı Me. 
ıı. ~·-- gay"I • ug-runrlıı her fe- 11 yaıımdakl kızını kirli hevesıenne ladJkn'i kira li hev' enlerine llet etmek is -~L ~ Len . ~ e • 

11.fırbiı go:ıe nlmı' nılamlıır<lan Alet eden vlcdan.aız bır baba suç - • _(Devamı S ünctt<le) 
(Devamı S lincUde) 1 tünde ya.kalanml§tır. 

karaş kazandı 
AnluP.ra ilkbahar at yanşlan 

için gııztemiz v:ısıtasiyle yapılan 
!Jilet slparlşlcrinde üç hafta zar. 
fmda binlerce okuyucumuz ara.. 
!»ıntla yalnrz çütebahi!ite. kaç o
kuyucwnuzun isabet temın e<le . 
rek kazandığını aşağıda kayde. 
diyoruz: 

İklnci hafta, sürprizli g~ 
koşuda ancak bir okuyucumuz 
rifteba.Jısi kaza.nmışta. Aldığı 
245 lira 50 1.-uruştur. 

ll'~Uncu hafta ı 78 ki'i çf fteba
lıisten n1trşar lira tlördüncft haf. 
ta •JM ki3I 425 :t;r kuru' kazuı
mı!;lanlır. 

Birinci kO§U: 
(Meydan koşusu) birinci gelen at 

satılıktır. Satı§ fiyatı azami 800 Ura. 
dır. 

üç ve dıı.ha yukarı yaştaki halis. 
kan İngiliz at ve kısraklanna mo.h. 
ırustu. ?.resafesi 1800 metre, ikramiye 
fil 255 liradır. 

Bu koşuyıı dört at kaydedilmişti. 
Bunlardan yalnız Fikret Atlının Hat 

1'8.n ismindeki atı koşuya ıotırak et. 
ınedl. Diğerleri araStnda yapılan ya.· 
J'I§t:a alınan neUce §Udur: 

1 - Siftkap (Ferruh) 
2 - Heybeli {İlhami Aykac) 
3 - Alemdar (Salih Temel) 
Mllddet 2 dakikadır . .Aradaki fark.. 

ıar yanm boy, iki boydur. 
Ganyan, 300 kuruıı vermiştir. 

(De,·anıı 3 UncUde) 

Arada Bir - ~ ~ ...._, 

l şilnize K osta.ntin' 
karıştırmıgalım ! 
6HUere alt keılller çokluk dlr~ier!a 

işine karı, am~lı 
Fethi admdn bir tarih meraklısı tlyor. "Blr.aıMa - ~·ru 11.r•. 

Ve!a 1ı1m1ttacle ara.,tırmalar J'llllNtS- &.aadtl,. -.an """ SO yıta ~inci,.. 
Zahir adının sırrına fetJb tarafından kadar blr OOk tııtaırbulluJ&raa bWalr-
olmaaa da keolf ta.rafından e-rmell la.. ı (Devamı ~ llnt"Udr' 
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Yalancılık 
Psikolojisi 

Yazao: Dr. Rasim ADASAL 

1 ŞIGIN ve Jıa.raretin ıtell8fz 
bir deniz gibi htltün dlia

ya11 kaplamq gibi bol oldap bir 
Piyafl#IO müdürlüğü tertibat - Sana .baben para göadenmez - Ya seuinki ! gllndü; ba yıl pek geç gelea IJa. 

aldı mit - Beııbıdd İskoç kumnşıydı e- hana yazla kolkola olüup adeta 
- Gönderir efendim, ayda bet, felldim. İskoç, amma, yerli L<>koç. yllzltmü.ze ~ryordu. Böyle bir 

Satı§ inh!arı Kızılay cemtyetıne altı baı.aa eetdz 1iıa bile göadertr. lantan. zamanda kınla \akit geçirmek, 
ait olan oyun kll.ğıtlarınm btanbul Suçhma ilmbal vennl)'eceğim. - Görilyorsunuz ya, sırtımızda- ayla.rdanberi kendisinden uzak 
ve Ankara.da mi111 piyango idaresine Yalnız bu ya&JJJ yazmaktan da ki çıo1u· İngiliz kuma.5lanmn mar. y~a'-a mecbur kaldığmıız ta
verndltt ma1Qm(!ur. llk zamanıatda kendimi a1anu1Vrom. ~un is. kası yeri .lskoçturl.. biatm kollannda birkaç 98at ,..._ 
mnn piyango ı;tıeıerl öııUnde göril • mine A davaeıya da B diyelim. - Senin ceket cüdedılet miydi~ ~ıunak h°' oluyor. Fakat fe}ırln 

Y 1 k --"Dl len :feYkallde kalabalık hafitleaılf, A ve B m .. 1..+ .... talehe&idirler. - Hayır bt'nlmki lle, onunkisi "'İiru'ltus" u" ndeo kurlu'--'· ·akı" •-ALA • .Ch·Jemek "eyahut etaba Alütrnak u~ at atma gay._ ,,._ ... ....., " uu--. .... 
l»oıU. bir kelime Uc yalancılık 3a herhangi madcU bir menfaat &11_ fakat bu arada bası klmeelerln gl • Mekt.ept.e )"atıp kalkıyorlar. lkl ie müst&meldi. rafı ajaçh Mfalt yola girer girmez 

•aklkatl tahrlllnden ve)ıı ortada den •e kurna:ılı.ı;ııı ese-rlerl olan ya· şeler &nllnde dalm1 bir §ekilde bel<~. iyi arkadaştırlar. İki ı;nçlu llaha ·- Çahnnuı1 mal diye ~pheleın- karşıma eefil kıyafetli bir adam~ 
ınevcut o1-ı)'IUJ bir ola>"P P.)durma. !anların çotu derece derece men:tur. ylp oyun klğttlarını toplayıp ' Yar.· BJriSI 'bir elblsoci, öt.ekili medin mi! tr, ldr ııey söyliyeeekU; daha doğ. 
•larak une sürUlmt-ıılnden ınrettlr dur. ,lekteptf> '\C evde bir ltlfat ba_ bunu bir ticaret vasıtası yapmalt lıs· kah\'eci. - Nasıl şiipheltıneblllrlm efen- rwm, lstiyecekU; canım !ldaldı, 
" ht-r Qallletln Hlcat kltaplannda ay· llnde baı}lııy"" bu yJtlanlana "Ufl" tediklerl anJ&şılmtftır. Bunun lçiD liahvcci Yakap Armm ka.lı\'eAI dinı. Çocuğun sırtındaki ceket! ger.iı> gittim. Çok geçmeden ga • 
.. -•ayı ttıMle etler. '\"alaaeı abll. ı rloc her gün nt!ltlarıs. 8attıtı ma. aon zamanlarda g6rUlen mal t.oP:· Jkyazıt ch·anndadır. Ya'i.."ubu11 ri. Sonra l'alnıp aj;',rabcyle ge1mlıı! hır. yet e"mer, gayet sefil bir kız ~ 
kan düıtkün olan lınımn tipleri orası. ta. 'lanla nıll11terl u.ı alda.._ ıe.tr, ma t1earetlnln yeni bir şekli olan u \'&)'etine bakılırsa bu kain-eye "kah sızhk hlı: ıı'hJuna gt'lmcdi. cuj;'U yoJunıu kest~ sırıtarak çi.Hc 
aa katılır, gelirini ka7.anç memunından aklı. açı1cpltlt"e ve tekrar tekrar mUba. \Chane" dem<'kten 7J)ade ''şer. Sıra ı;uçlu A ya grJnıj:şti. Kır. telli oyııamağa kallu tı; aldırma.. 

Evdf ,,e ya mt'.ktepte s;oco. yan mülk sahlbi, bir katJll Jrartarmak yaat yapıııalanna meydan vennlye • bc~i .. dükklm demek li.zrm. mw yüzlü, asabi; r;aşkın bir hali dığmıı görUnee çekildi. Bir tar 
ta yalaada• IJshMldlldlğt vaki& ft'I. için ııuatlercc delllliır arayan dava cek terUbat alınmıştır. Şimdi de bun Ü)1e kt insan si~ara \'e kah,·e nr. kahve~lne otunlnm, oniimden el-
eeft mlllAbnalara temaıı etmeksizin veklll, gUzeJ bir kıza lzdlvat vaade- larm yoldan geçenlerden glizlerine l!:ilmlyen masum bir dükkiinda A - Arkada'1Jlım bu ceketini hiselerl kir l~indc ıı:ın;a par. 
9efret hl•lnl telldoe çalıfır ve yalan deo Don .ıuv- &tık, uydurma lata. kestlrdlkıerllll, ve çocukları çevire • ı;erhetler içiliyor. bundan bir müddet cn·cı benim ça iki kadm ge~ti; sarJan iğrenç 
eöylemenln !)Ok kJl&il bir IJDJ' oldllfu. tlstlk '\'eJ'ea Dıemur, lrirer ,alaaCJ - . rek kendilerine bir takım ktı.ğıt al • Be?Jd de ara sıra glb<') Sesli bir b~gİ1DkÜ cekef,imJe aeğlıJ etmlŞ 1 bir Şekilde parlıyordu; iki kadın 
.. ıaıarla eöJleıriL EanM11 yalaDC!llık, ) ılır. li'ranaada Alfred Blnet ,.e Al· mağı rica ettikleri ve çocuklara. bir hafız gelip JDC\'lid ol.-ul or. Gülsu- tık. ve il~ erkekten mürekkep l>lr ğu. 
JllUek ıuurl mekHlzma••rın blr lftanJacla Skrn'la yapma, oldukları kaç kuruş verdikleri nazan dlkkAU ları <loklllüp ~beti r dağılıyor. H&kbn - Nasıl? Anhyamadmı. 1 rupuo yolunu tcestiler; tal bakmak 
ldfayetewttt, dotnJyu söylemek ce. teertlbelere ı-lire ı.... lllbuiJle doğ. celbctm~tlr. Buntıınn hareketlerine He~e bazı günler h:ılk ı.nirlerl ge. Yani o ~ün tll!~anda elbiseci ile de istediler. ötede çıplak ayaklı, tıl· 
- elıbide ~ bir irade nı teJıadet yol(tur. En doj'ru lJl9&D meydan verflmiyecektJr. lip yeni şiirle.rlnl oklıl orlar, mı.ip. ğiş eUJğ'n <' "'ıcet, esldden senin ee- hanlı, elbisesinin lıitı:ok yutıJdA.. 
..atı, biraz da muhayyilenin lmum_ dahi lılalerlyle bir tanfl dala& fazla &reler oluyor._ ketlncll ek, B ile değiı mi ctmlı 1 rından bakır renlili 'ıicudunım bir 
.... ckrec:ede ve ıııarıpJ bir tekilde lltl&am eder. Yeni mabsal IÇID Yakup ağa~Y - Bunlar benim tin~ 1 çok yerleri görünen bir delUwılı 
~tdlr. l"•laocılık lstl•uur. ola. Karnaz yala.ncı ttplerial La Fon. kall\'eme gider gelirler. A - Evet efendim, o ceket es- duruyordu. 
rak lnaanhp bUtGn kademckrlıade talne bir çok bay'ıaaı lılld.yelerlnde ambar Ve 8l10J8r Hildm - Senin kalnme böyle k!dea benimdi. Arkadaşımla de- Bunların hepsi çingene idiler; 
tfıeadOt edUlr. ~ Nordau'nna klAalk <"nnlandırmaktadır. &a,kulna ve ba. b l on bet on altı :fa§uula ~ocuklar mı iiıt ett:lk. Fakat ben sonra pl§ınan Çergileri yolun biraz uzağmda 
kıtmıe&lnde olan Jdtablndan medeni in zan da bir klltle3e zaru verelıllm azır anıyor gelir! oldum. Arkadasona: "nr benim bir çayıra kunılmaetu. Oıiıar 8~ 
9&111um ı~al mlblaeebetlerlnde 3alaalar ~ defa dereceıertne göre Toprak malmıllerl oıfiai, hQ~etçe 'Yakup aiabeY - Efendim be. ceketimi, al kendinlnklniı,, dedim. 

1 
dece &efil ya§811Uyorlard~ sefale. 

elJkmek meeburlyeünde bohındıılı: bir aaç lelkU ederler. :Yalan yere te. satın almmuma karar verilen yeni nim kahvede kild, 1a\la oynan • Razı olmadı. B ile gayet lilibali tin tA kendisi idiler • 
lah oetK yalanlar hakkında arlb rı: badetle ltluım etmek itti,... balon· mahaulUn tamamını en mtıalt p.rt. maz. Kahve de içi.im-, lerbet iti- ken~ıı~z. Rizlm çingcnelerlmb hep böyle. 
ktrler ahyoraL ~ IAUn darbı mak gibi... ıar içinde muhafaza edebilmek için Dr. Bunlar' da (E'eltp ara sıra !tel'· Ha.~ım - Öyleyse seninle kim- dir; asırlarca evvelki hayat.lan ve 
meMıHn.ln Hacle ettltt gibi iter 1n • lneu dalma ve ber anda baldkatl tertibatını almaktadır. Bu huını.sta. bet toerler, IUOZ içerler giderler. Re liube.U tı:onupna811l. Hemen ee- içtimai 8e\'iyeleriyle bagllnktl ..... 
.iaa yalan ııöylemeğe uıötema.)1Jdir: olctutu gibi öj'rt'llmektea lloflaamaz; ki ha.Zırlıklarm ııUratle lkmallDe ı;a - di. A yı da B yl de ba 1tizden ta- ket gldh'eriyor. lerl ai-asmda fark yoktur Baa ta.
Omnls Home Mendax çocukluk haya yah .. da bau haklı sebepler ve za. llfllmaktadır. nınm. GUnlerden bir gön A geleli. A - Öyle8f değfl efendim. ı·a- rlhcIJerin rh'ayetlerine göre ban. 
tında yalan .tSylemek ba,yatı bl; raretkır tahtında olarak llaklkatl Otls, devletçe mUbayaa otuuac&k Vsttladc kah\~ rengi bir eelEet var Dİ çok iyi konu!tQnız. O ceketi de. lar Timıırlen.k tarafından Hindi•· 
Jttyattır; fDnkil şuurl ve dolay-ıelyle tahrif etmek dahi cal&dlr. Ferd ve mahsuluıı konulacağı ıdlolar, ambar. tlr. Ilıuuı: "\'akuıı atabeyi dedl ğlıtlnneie l'UI obnaymea ben de tana siirtllmllf iıısaıılann çoeak!a. 
allWd kontrolleri hrnllz ço1c uyıttır. Mmlyf't baUnde çok defa yalaa ııöy- lar ve geçen sene ambar haline getl· Şo füıtiınuJC'JJ C<ıket ayağımdaki pma bir p.ka yapayım dl'dim. ndır. Avrupallm her tarafmda 
BlaaeaaleJ'b ~k u adı: yaptıtı &emele, aonılan py lııakkında mal*- rilmlş olan cami, medreae, mescit gt. golf pantaJonla uyguu dtt,...ll)'OI'. Dolabmm açık oldağa bir glladen tesadüf edilU. Fakat onlar bi&lm
yaranmzlıkları ve atalan mazur mat vermemelİ meoburlye&lndeyk. bl bine.lan haZJJ'lamaktadır. Bu blDa- Şuau sealn tariıdığm bir elbiNcl iatuade ile eskiden benim olan ve kiler gibi d~lr. Gôçe~lik el. 
gtitıtermek \"t' ~ kurtulmak için Meşre yalanlan ahlik llııötlllemez ve ıarın dahi bu seneki geni§ mUbaya&ta varsa spor ~.ketle deii,.ılm.,, değietlğim~ çok pJ,.mn olduğum betinden blrbiı'lerine benzerler• 
dalma 7alaa ıı67lealete 1119y)'a141r. battı& (mukaddP.tJ yaluı) bazaa bir kll.:ft gelmlyeceğlnl hesap ederek ye.. Vstündeki eeket autma Cil'e bir ceketi 9R1mla geçirdim. Yalmp a- fakat yaşayıı farla bü7'ikt1lr Vak 
Maaıe.ef ellenya ooeuklarmı ..tmı nefia fenptlıaln 'e bir kaJaramanb. nl ambarlar tedarik etmektedir, Bil· ceket oldup ~ bm de kendisi- iabeyin laıhvesine glttlm. tiy1e okuduğum bir kit..pta An... 
ltti'aflarda bolulldoklan ır.aman ckr. tın ifadesidir. DQfman safına dO,- hassa eski stoklardan ambar ve .no. 11ln ceketi :rannetttm. Beraber .lı:al. Arkada§mıı büsbütün P§ırimak rlka ~ingcnelerinden bah!ledlliyor. 
bal azarlar Ye laatd GIUl&ndırııtar. bir tayyareci .. !}artıcı yalaalarla larda bulunanlar aynlmı§tır. kıp, tanublma mtlıafumel elbl9ecıl, ~in alklmıa bir Jeyt&ıılrk geldi. dn. Onlarm evl~rt de t.ekerlcldi
Qocuk terblyf'tılnde bunu ebennnlyet· milli bir vazife görür. Bir va&aa be. Sıto ve ambarlara nakline kadar TlirklstanJr Kabilin ullkklnına git. Gittim bir spor ceketle bu ceke. dir; onlar da vakit vakit Ve ark 
le nazarı &tıı.r. almak ve det· ..-. açh,an ve diltmaa nazariyle ma.hlutlln muha!a:m altına alınarak tik. Orıada A .,_. lılr -- be. ti de deil!öl'dlm. Aktama mek- sık yer değlıttrirler;. fakat pdır 
ruluk ıte\'kltabtllertnl normal tekftcle CBJ11111 tellklcl edlı- bir ınaaa en ta· bava prtlanndan koruıuııuı 1cln ğendL OuunJa ._.. eelrıta.I tam. te .. dladtijlm samaa arkadafllll ve e,yalanm qelılere, aym atla
sondalamak lbımdu. Bir ~iman. bamaılHallz lşkeaceler kar9mnda fi&. 16vcuUara ll&veteıı 11000 metreft pa etti. Gltt.t. 8olll'ad9e Olrea. ~etiılia ..,...._ima• h.rtret- ra 7'Udeıwler; yahut 1'endl lllJ't, 
l:ar hakikaten yalanlara lnaamak r.a· hl llM'tlndlr ve ancak yala• 98)11,.1 m,amba bazırlat.ıımaıa blaıtamnrt- tim ki, 1ııa ealaııt, .._...._delil- •Ilı d6rt 1111' tıua.fw anyonlw. Re- lanaa almazlar Mllkemmel kw-
Afını sW..rlrler. llUralabl medlalM Ur. Morallaif bozok olııu .tıastalıır'll'" tır. !Junıar istihsal mıntalı:&ıa.nna mi'; bir arkadqmm ~ Ben ne ~en ~i ~lattım. "~ ~ Yonlan "11.rdır. • llatta banlar fab-
rıa auretlyl~ 1Q'drınluju ya1aa1ar • : beldmha -...ıt ''erki yalanları ururl tevzi olunacaktır. bileyim efendimr ~ket A nm .sır. gıder, serun celretJ almz. 1 tersen rlka tarafmdan !dpariı lizerİlle 
~ ıf nı1a1a mepı....ı.n ellpr. ve meşrGdar. tma tastamam geliyorcla. Ben Jııea. bu ceketJ al Spor ceket daha gtt. pılmqQr; ktlçUk bir kötk gib~ 

Yalanm iMaa na•aada oynadılt O-Uta olamryacatı fennen &abıt Emekli harp malulleri dlsine bir Jyilitı: yapayım dJye el. rell ~yet hN'lf vermeue • eenln içinde at.et bile yakıla. RMyolan 
r ı çok mnJalmdlr; ve dllnya llsttlnde olaa bir insana bir aene ~onra 116Vlnç k . blseclye götlrdlm. r.eketaDı babamdu para gelılın; ö- vardır; kamyoau 4111unuaa bir 
btlkt' dt" lııaldlE&Mea zl,ade - g1ln 1 le kartDDıza çıktılı vakit "ooeuk ae. ongren - Yani ... J8PaJllll derken d~. Bana da ben w•ylm.,, hoparlör ko1arlar; akıam tberi 
)•lan ıtü)lenml!'ktedlr. Bmlon içindir nla ~ldlr., dPmemlz ıebllkell bir F.:nekU harp maltıileri cemiyeti,. g~ çdm.rdm. dedım. • bir yerde mola veril.İDcfı hoparlö. 
ki -raı kltaplan yalaMdltt ~ baldbtttr. j nln yıllık kongTeeİ, dün ôlfeden 1.'alımp ~ a .... 611· B yizlime garip garip bütı. rün önl1nde topfandddan, mllzll 
bir ır-.. WUıld etmekle lterütır (Dennu 4 ilncüd~J sonra Vezoecilerdeki menkez bina- maa vtlcad• --., poe t.Jıkları "§imdi it j~ geçtJ.,, der gtbiy. dlnledik)ert görWiir 
praUk bayat ~ MWa ,.. ı Bmda. y:ı.pı:lmıştr!'. Kongre reishği- düpılftll. ıli. Mektep idaresi meler iti laa- Harp onlarm da ~ • 
lanlan aebeblerl, .-nıer1 " .....__ . ne Emc-kli Albay Nihat gctjrfldBt- Törkistaab Kabil - Yalnlp bl- ber alml?J. Bir llltbalUip k1lrlMm çırdr. Hele AvruJMMlakiler artık 
~rt ı-.r1,1e ...-tur veya..,.,.•· Aya.o/ya etralınılalıı ~n eoıtra bir S('nClik idare heyeti zim kahveddir. Bu paeak]a ~ra- nlmur;tum. memleket deiitt.lremiyorlar· her 
yalılllrlz. Mu._._ ya._lar dalıl binalar yr.lulıu:alt raporu okunmuştur. Rapon}a, gc. her geldi. "111 ~keU golf panta. Davacı B ye soralda. O t"8 ay. halde pek asanmıflaı'dırl ' 
vardır. Ayuotyanın etrafında duvarlan • çen sene 298 aııaya 685 lira yar- JonJa ayacak Wr spor ceketle de- 11e11 arkada§lllm anlattığı gı"bi ol. Ba harpten artık kim 

Bau 1alaolar .. ,,. ma bir sarar na bltııtk veya yakın ,ektJde bulunan dımda bulwuılduğu, bet mlltek&i- iiıtir mlaia!,, dediler. Jl:e- de ı.·a. ·1ınu; ~ek0ti <'\°\·elce deiltınit tlrmedJ ki!.. ~ 18-
v.....ıs müMdlyle 111yıe.-. Bir ı bUtUn binaların yıkılarak etrafmııı oın cenazıeısinhı bldınld1ğr, hU8U8İ kup ~yin babn itin A nın i lııldannı söy cdJ. Kaıli KAFLI 
fQlr ~'*' aQ1mek w flflellllK'k tnmamen açılmasına karar verllmlf • mcıkt.eplen\.~ okuyıın emekt. çocuk- arrtmclakı ceketi ... Yeme ettim. , - E'°'elce o me\'Zuubahis ceke. n:an 
ıeta yalall ııöylmlr. Nl1&11m lılrlllde ur. lanna yüzde 10 ill 40 anı.aında 14 Hra kıJmetinde lü ceketti. fi arkaılasnnla <leği!llDli~tlk. Sonra. dıuıma O,YJID 0~ Jalo
"' lllb'tlk Jaiaalıu ._... metrUur. Bu tarih ve mimarı bcdlaaını ta • tenzi1At t~ l cdikliği yurlmıftı. "pelrili, dedim.. Size bir spor ee. daa o pl~aa oldu. Fakat anadan lıir liübalillkte bulanmf19C&iıpa 
ş.._ _.l,....*ld 791anlana ..._. mamen meydana çıkartacak olan Raponın okunnuumıdan soara cBki ket Veft)im.,, Yme &ylll lo3mette ~·ok zaman gcçml51i. Renim ona ılelilet eden kıplmmlD gözlerle 
bir ..... ._..tı ı.e1c P te•r. ŞüM bu karar dalmt cncllmen tara!tndan lBtaDıbul polis mOdllrU ~ i yar. belld (IS) lira kl)'llletiade bir spor ,·erdi~im cNcet yırtılmı~tı Kabul D ye sokulmustu. B "endiaiaJ te-
alt ~. ınaı ıralar ve lııMM kabul edilerek bUtUn bu binalar umu. bay Şerif, ~ al:ır.ık Jstanbul<ia ceket venlhn. ~ r:tmetllm. O (la bans oyun oyna. selll ediyordu: 
~ar uyduran, 1ılr _. mt menfaat namına mecburl tstımlA. binlerce emddi aubay bulunduğu - Peki ba İ§teıı 8e11 De anla ınak üz~re cE",.ctiml almı"-, başka Dükkinmda ys1aız ,_..t _... 
mı .. ee nekteperdazhtmr yapaa J'I'- ke ta.bl tutulmu§tur. ~alde ~.~olar.~ Jlclc. azının aza k:ıy d .. r ~ • hir c<>kctlc değişml<ı. Yakup ağabeyse: 
ıa... bir ln-..m bl~r maır.anatı .Ayuotya mUzesinın beden duvar. oed idıgınl soyl{'mlf} ve hepsinin - ~~r lçm Y2'pmadım efendim, J\lıüıkern"" c;ahltlcrin ıllnlenmesi 1 - Çoculcluk! Çoea)dü! diye 
,ektal'. ~ DıMlcle&"ala .....-. !arma 18Unat ederek bitişik \'e ayrı j ııza yauhlıam.ı tomenni etmiştir.. hatır ıçaa!.. için ha.<ıka bir güne kaldı. \ ı,öylrniyor, ha.şmı Od tarafa salh-
" ita~ ........._.-...... fakat yakm olarak ıı kadar bina Bundan 80llra yeni idare heyctı - Ceket ne lnmıqınllandı! ~udu \'e ıl:n!U'ı koridora çıktık. yor<lu. 
Tartuta de Tal'UClOll bapll nmcıera· vardır. Bunlar bir ve lltl katlıdır. seçimi yapılmıştır. - Ontannld YerJI.. lan 7.antan A ltir daha hiçbir arka· .. 
'- ..ıu. ulala aa.,-~ da· Geçmlı devirlerin ihmal! neticesinde .. _....,.. lldDr.,._ 'ne""'flW. yapJUma mllllaade edilen n ıöz 

~ll'ül mMpMtınM * • M. yumlllu ba binalar yUkaek tarih l· 
•ldaııdh. •- •• B-mn lııller we lıld816nln <hrfarlarmda tahrlat da 
clwe ....,. le• olu ~ yçaırpır. Bunlar blllıuaa yaıtık eakl 
~ Mlllııl ._. ~ ..._ MI&· acmye blnur araaama bakan dOkkAn. 
kla 1ıı1ı1ea Mldhtl(ll' JDOtWl;Qar. TL 1ar ile Topkapı sarayı krsmma bakan 
ın..._. ... dMI ft ..... lılr lata binalardır. 
k......, .... '-lan afl'edecıelıt ....; Ayuotyıuun ~dar cepbealrıden 
""=h ._ ~ ._... geçen ::rot De tramvay caddut nzertn 
lu • lılll&Jeiw tt•= •• 111""'- de bulunan binalar da bUAbıre kat. 
lam .,,... hl'dDn llııaret oldala dınıacak Ye ba JIUl'etle mtıze tama. 
bMe .._ ~ip " ~ men meydana çıkacaktır. 
rü ~ ......... olaylan eaaıa.: Bir kadın alhncı katıan ........... e11aet1e,.... ~ tl•rek öldü 

~N SENE EWEL BUGON 
ts MATIS 193! 

• "ftıal Jaıpoo keN.msi bir milli 
bidlt blıineısi belinde Vlbnt 
SaMo taralmdıan lrurulmuştur. 

• PViste bir yü!me havuzunda 
Jan Pari iaminde bir yüııBcQ 1000 
'mı!tre eert.t yümıeaiJlde 13 d. 
k:ita 2 saniye ile yeni bir rekor 
tsis etmiştir_ 

• Aflıibam etl ~ pnendl 
fer köpri1lıC1 Nije:r D1iıri ü.lerin. 
de kurulmuştur. 778 metre olan 
bu ~ ve bir milyon logiliz 
lirl8ma mal olmuştur. Köprüde 
8600 tan demir kullanıhıuşt.ır. 

• Polonya.da sari halde tifo 
bastaktI b<lrim sürmektedir. 

BeyoğUula Ci!:ıelr aoblaıda ar
lradq aparbıdlftında ot.t.. 35 
yaşlarında l.Akya altmcı kattakı 
ta.ruada ça.me.ş:ır ass.rken sokağa 
dU'1JlÜŞ, derhal ölmUştur. Adli 
dıalrtor, ce~din defnine ruhsat ver 
ıuiıJtir. 

Sarıyertle notllf'lilı 
~rüten ıtızum Uzerlne Sanyerde 

bir noteTllk lhdaa edilmiştir. Yakında 
not-er tayin olunarak tefklllt yapda. 
caktır. 

rHlll Sflnaetçl 
NDBI 13siz 

Küçük cernJıt: Aş. ~on
Jar, pan.snnan v~ lıacuaat vapar. 

A<frc : Al,ı;.anv P' i mcrL;c:.&ı 
kal?Jıo;.ınılıı No. 1-2 Tel~ 20037 .den 
h~yiai7~ 

Jl~I& biri maymta hat pte
re• tehlikell dillerde, dlleri Mü
aihte, diğeri Mftnlht.en bir iki gün 
e\'Vel \'llkubalan fevbllde ffM!IUlİ 
iki toplantıdan, bllhasaa haberdar 
edllmedlm. Resmen ~ etme 
mi~ bir harp kalıhıesi toptanı.ı 
mahiyetinde olan göiilpnefe Da· 
ladycnin etrafmda yalnız Mllli 
Müdafaa \e BaricfJe Nazırlarite 
kara, deniz, hava kuvvetlerinin ko 
mat:ınlan lltirak etmflladi: 0..
lea, Darlan, Vllmen. Onlar bu top
lantıya ta müthl:J saaJc ceYap \'4'1'· 

mek içla oafnlnnılardı: 
"- Frama yann harbe glımek 

zorunda hhnıa, ne yapabllirisr' 
Bn suli töyle sonııalı da mim· 

kiinilü: 
.. _ tmlmıd:l hayD' ~lecek 

bir .._ela IDIJIZ; yoksa, l8tıer is
t~, her ~ye ey\"allala rm diye. 
ceiiz?" 

~layrsta. narı... doaanmanm 
ı.e.ndftıiaden makul lrir ~kilde ~ 
t ettehi'8eek her şeyi tıaşaracU, iyi 
bir durumda olduğunu, tngilia do
n•IM8tfttn yardrnil le de dr.nb
den yana korbl'ak bir §e)inı'11 ol~ 
m..tıt. ~abmı \ienDİI ki 1t9 ~ 
doira idi. Eylftılııle de ayar eM a 
bı t.Jaulaht. 

\~hne11•c ~t'fncc • Görin~ ona 
1 ir mlid le' encl. aldtıtınal< i(in 
ıleğil, r !.ıl tl :ı.ı .. hrr seli~
ra ~"9t~rm&, ~ tlttiri7fe 

"göztlne 90lanak" için BerliDe da
'et •~ • fhnltsiz lıılr MnketJe 
'ollanm açarllk baJkırmll: 

"-On 00, gilJl sllnnez, bir tek 
t•YJUmllz kalrnm!.." 

''ilmen eylilde de bulldaa dMa 
farklı bir dunmda değildi. Ha&ta 
ıta korkuno l!lal'&haU de ll&ve et.mit: 
"- Harbin lrqmda ııncak ihti

J•t kuvvetıerimbi kullanabiliriz; 
Ciinkn, hepli~ tom. Jtlç 
o'1ıazsa fJI piloüanmm iyi taJ'Ja
relcre sahip olacağunız zamana 
aklamak il.um." 

<Dunmmnu böylfo ikea llill 
l'ran'll7. hllkiımetlnin 1 !138 eylWüa.. 
de, biran e\'vel harp ilan etmem~ 
olmasına şaıanlar var!) 

Oamlen'e g<'lfnr!', o, mayısta da 
eylülılc de, yanmdaJdk're •i~ ı.k
aııya bile lüzum gllımeden, her za. 
marıkl kibar t.ebeMtbnlyle: 
"- Orda baurdll'." denal,_ 
ınr gün bUtun b:ınlardaıı bala

~·rlrrkcn .Jor J Bont>l e dedim ki: 
- Peki amma, harbetmek zo. 

runda kalmak ne yapacağız! Or. 

Çeviren: 

LUTFI AY 

- ı'aJwnhllnlz IDaJll &JI iGla 
doğru olabilirdi. Fabt eylil or
talannclayız '\'e dediklerine ı.IP
hrsa artık Alplerin geçitleri Jmrla 
kapahym"· 

Me&elerı.la ortaya koydap .. : 
- Ahaaaya aleylllne barellete 

geçmek icabet.., DUll ve .....-... 
harekete g~illris? 

(bınun hazır olmafn (her ne kadar Suali v. on11D ta1ııQ bir 11etleıalll 
tayyuemis yoksa da) glzel bir olarak ııa..ı olma: 
~ey. Fakat onlwnam Zigfrld .. ,_ - Alman • İtalyan ittiflloal 
tınm tberine diancylıı yat O hal- kendi menfaatimize geviremea mi
de? .. Bir plia liam. •• Gamleu'in yiz!" 
elnde 1nmr 1ıılr plim ''r mı aea- İstifhamı dtişinen ve ifleıta iç· 
ha, ne del'!Iİnb! • ~ üzüne '1Jaf olan karalan öte· 

- OaJu. vanmt. dtnberi metgnl eden ltir teJdi. 
Fazla bir teY öjtttnemcdim; bel. 1938 sonballa.rmdıa, •lr akpl8 

ki Bone de banduı fazla bir ı;ey cl'Orsay nbtmuıım kaldınJolanD. 
bi~• TeJI' lğrenememitti. da. Reis Heryo ile yaa yana ..,.._ 
Sökfatllikte a.n1en Adeta Dalad. ~arak yürilyol'duk,, Bana: 
ye ne yarıt ediyordu. Daladye' e _ İtalyayı severb, dedi. .Fü9t 
~ bUtUa dQftbaoclerhıi söyJedlil. kendimizi klltüHcrek ona dalka .. 
11C JdmBe emin değildi. \'Okluk edooeğimjd ..... ıar tell· 

BM, keadi kendime, Gamlen'ln likeli safdillerdir... ne. tkıw.ı' 
ııfiin•m belki de o kadar §atafat- mclkilaıJ .. lken biz1ıai hb leYİ ele· 
fa iJb edilen Roma - Berlln itti- nedim... Bot yere ı.er çareye .., 
fakımlan istifade ederek ttalyuım ,'U'dam... Zaten Almanya He ihti
.. ~lleratuu zorla Almanyuıru lafa düşersek, 1t&Jyanm bl c 01· 
müadderatiyle birleştlnnek 'c uı~ ablleceif e11 kötll qyu ltitad' 
harp patladığı Z81113n Ahiwı)ay1 kıılnıası olacaktır. Boyk'likle Al· 
bt'llntleo ''lll'DWı: için İtalyaya ta. rruı.nyım b ylik bir tehlikedea tı•r 
arruz etmek olduğunu tahmin <'<li- t TWIU9 olacaktır. İtalya mih,erlll 
~ordum. Bu fııluninlrıü ,Jorj Bone- ın r 01,t!l..,ıdır; Uaerine titreınell 
Ye imi ettim. Ba.ııa ı,;er,s;eldeu k-abcı.leıı bir .rehiaedir. 
~unLAn dedi: · (Devamı var) 
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l·&Haberl SON HABERLER 
~-------------------Sablbt ve Ne,rlyat HUdtirö 

hakkı tarık uı 
Buıldıfı yer: Vakıt Matbaam 

ABONE ŞARTLABJ 

.lapoa •Hilal 
Bu ıabah fevkall de toplantı 

yapb 

~iman tayyareleri j 
Karaaeniz 
filosuna 

hücum ediyor 

LlltJ&da 
Milauer leuaım idim 

bomba/antlı 

ir-~.~l~!.!!.~L~--..... 1 
BiR TEK iŞ VE eüyOK iŞ 

' 
S..nPIUC 

• ·~ lık 
a ., ... 
• •.>&alıı 

TOrklye Ecnebi 
H,00 K..r. !1.00 K..r. 

1.60 • H.00 • 
4.00 • 3.00 • 
1,60 • 11.00 • 

Tokyo, %6 (A~-1.) - Bu ea.bah Dl· 
yet mecllalnln 80 inci fevkale.de top. 
lantıaı yapılacaktır. Bu toplantmm 
açılı§ töreni ayan meclisinde ba aa -
bab ıaat 11 de icra edilecek ve 61"
den sonra her iki mecltıte başnkll 

Tojo, hariciye nazırı Togo ve maliye 
nazın Oklnorl Kaya tarafmdan nu • 
tuklar söylenecektir. 

Libya, 25 (A.A,) - Levuım 

üıılerl, hava alanlan bomba.rdanau 
edilmJştir. Deıfıo ve Martube.ya 
hUcwnlar ya.pı~ır. $irt.e kör • 
fezinde bir dllşma.n ticaret gemi
sine ta&ıTıız edilmiş ve gemi &H

katlandrnlm.ıştır. 

Çoğumuz ıöy/eyW/ir: ulalı ulalı itler yapmayı tam 
ue bütün bir İf yapmaya tercih ederiz. Çırpınır, çabala. 
rız, neticede, bütün yaptıklarımızdan elimize geçen ltiçe 
yakın olur 

ou.e&eye sO•lkrUe-a 
ICvralc ce-n verUmez 

Bu yolun yanlıf bir yol olduğunu söylemeye lüzum 
var mıdır? 

f~;~~~ 
Harbiye nazırı gener&J Tojo, bahri. 

yl' nazın Amiral Ş lmada a.skert du. 
rum hakkında i:lahat vereceklerdir. 

Alman b&fkumandanlığı 
hava tabiyesini değittirdi 

Libya.da kara hareikatı e l'an baş. 
lamamıs addedilebilil'. 

Herlreı, hepimiz, küçük küçük itler değil, bir tek la. 
kat büyük it yapmayı tercih etmeliyiz. 

Moskovtı, S.l (A.A.) - .Röyteı-: 

\ ,, ........ -.Y ..,...••• •••t .... 
4rı a ıoıu Ajansının verdiği h.aberhıre 

~nr(' dünya vaziyet ine bir bakış 

lt&IJ UID ıatelllerl 
c Bsttararr ı ia<'lde) 

Relazzione tntemationa.J~ gaze
teı.ıi. eliyor ki: 

Alman bafkumandanlığı Alman 
ııava ordwıuna mütemadiyen deti§Ik 
ıtıer yükıemekte ve cephenin bir kıa_ 
mandan diğer bir kısmına, mevzu ha
va usttlDlUgllnü arttırmak iç in tam 
gruplar halinde uçaklar nakletmek • 
tedir. Bununla beraber Almanlar Har 
kofun gerielnden cepheye bir grup 
uçağı oldu8'tJ nakletmelerlne ratmen, 
Sovyet uçaklarının Alma.n hava alan. 
ıannı V'! cephedeki kıtalann mu • 
vasala hatlarını muntaazman dövme
lerine mani olamamışlardır, Diğer ta. 
raftan Kırıma yüzlerce faz.la uçağın 

l tlıalQt ve ilıracatlr;>~N6~;]6;6fş_ 

Baslar Kerçten 
çekUdller 

primleri kaldırıldı 
"Vişi, mihverln muvaffakıyetin 

dM şüphe et.D?e-!.tediır. Şimdiye 
k:ıdar imnıana!l anı'aşmala.rm va: 
kit ka:zanmakbn l•:u~ka bir heaefı 

!;o\') et teblltlerlnla blldlrdlkine yoktur. ·• 
&ore Knç yarımadasındaki Roa kıta. Londradıı.k! kannat-: göre Hitler 
lıırı ta111U11en çekllmlıttlr. Kıtalann Vi§inin teşr:ki m('ft&ieini tem~n ~t
~Chlzatı da tahll)e edllınlı,ıtlr. Tab • m c k ünudiyle 22 ay Mııeolinrn ıs
lt'"e tam bir intizam de )&pılmıttır. teklerin~ kul:ı.k ft.-cıntanıu:trr. Fakat 
1111 :-ıcof i8ttkametlnde de men.Uer e;imdi Musolinlyi tat~'.n et~~n '~c 
llııtıamlafmaktadır. Burada Alnmn • ınev:kiini kuvvetlendirmci< ıcı 

Serbest dövizle ticaret ol
duğu gibi devam edebilecek 

gönderilmesi Almanların hava alan • İstanbul, U (A.A) - Takas Liml· mUatenldeıı ve yalnız mer'iyet müd. 
larına karşı Ruslar tarafından yapı. ted Şirketinden bildirilmiştir: detl içinde yapılacak ihracata mutad 
ı ıı.n ani bava hUcumlan eanaamcsa Tlcıaret VekAletlDdea: prim verilecektir. 

ı.rın 3 aptdlları mukabil taarnnlar talyayı iltizam edeeektir. 

llllalUirttllmüttlU. byum - Baveren. Mtlllt M ITAL\'AN ,\SKERI 

uğradıkları ağır l<ayıplara rağmen Ticari mUba.delelerde ithalA.ttan prim Keza ihracı memnu olmayan mad-
nihayet Kerçl zaptetmelerln l lmkAıı alınarak ihracata prim verilmesi yo. delerden illn ta.rihlnde aatıı akdi ':le.
dahiline koymuştur. Şimdi Almanlar, lundakt tatbikatın dllnya harbinden pılmış ve akredlttfl açılmış olup da 
Kerçte kazandılclan muvatfaklyet d()ğan bug'flnkU iktisadi !fSrtlara uy. henüz il.sansı alınmamış elan satııla.· 
üzerine Karadenizdekl donanma üs • durulmaın lllzumlu görfüere'k aşağı _ ra da 48 saat ıçlnde Takaa Limited'. 

lıo lııtıkamettnde !Jlddetll savaıtlar ol. TOPLANMI~ 
lltıııstur. Aa-n teblltı ltıe Harkofua 
~nup ~eelndekl kartıhkh taar - ı .. ondra. z:> (A.A. ) - Ögreni1-

"1ır.&ar sayeelncle önPmll Sovyeı kqv. d'ğine göre Fram.ız hududunda 
'etıerının tamamen unldıjmı bil - n:ühtm mikt~rda İtalyan aek~ıi bu
f1Pınektedlr. Kendilerini Mran çem. lunmaıktadır. 
lll!rt kınnak maluJadile !çerden ve dl- lf. lf. lf. 

lerine kar§ı toplu halde hava akm • dakl karar almm11tır: e tescil ettirilmek ve bir hatta içinde 
bil tın kt il.sansı alınarak ihracat liaana mUd -ları yapmağ'a te§eb ıı e e e ve 1 - Serbeat döv•-ıe y&pılan tlcarı •-.a 

H lnkel V('J yeni ..,. det! içinde yapılmak prtlyle mu .... bu uğurda Yunkers, e mUbadele, hizmet ve muameıeıere Ta 
kl kullanm:ık pt'im tatbik olunur. Keutik ticaı1 mu tip Mesaer§mlt uça arı · kıuı Limited cııırketi tara.tında- tat • 

krdan yapılan Sovyet tefebbüıılerl \ 'afiagtoD, 25 (A.~. ~ -. Nev. 
11etıceslz kallDl§tır. Cephenin gerisin. york Taymw gu.ete9ıntn bır mu
~ 1'1acar kıtıılan kuvvetle &IW.lan - habirine göl'e, İta.lyan K•ralı Fran. 
llıı,, bir Boite\ılk ~ı ~nlerce aiL arz hududuna )Um bir noktada 
r~ıı bir farpllllllldan 90nra imli& edil· toplaıımlll bulunan İtalyan asker-

Al n akın V' -· amele ve hizmetlere alt dövizler bu tadırlar. Şimdiye kadar ına • 
1 blk olunan primler, mahdut taırflye kararın llbı tarihinden evvel Türkl. cıları dağ\tllml§ ve ağır kayıp a~a muamelelerine hıhlaar etmekde olan 

d birincı yeye bilfiil getlrllmlf olmak -1arUy~ uğratılmı§tır. Bu akmlar an • ı tnkaalara yine Takas Limlted'ce tat 
6 Alman 20 gün içinde mutad p rime lıUhkak al 21 maY111ta yapılmış ve b lk edilen primler ....... da yazılı "e. 

-r-a• ,. tevlld eder. 

llılşttr. Bll'1'0k harp ma._..... ele ı..:le::rı:.:.:'m:...·_tet.;,_t_it:.,_e_t!r:_.i_"ti-·_r. _____ _ 
tt(lrllnılfUr. 

uçaR'J dUşUrUlmtlftür. killer daireslnde k&tdınlmııtır. B • İthal1ttan. tıcart hlamet ve mu ••• 
2 - A • İhracattan, ticari hizmet 1 amelelerden alınan primlere gellnoe, 

Moekova, 25 (A.A,) - Sovyet ve muamelelerden mlltevellld eerbeııt nıezkOr şirketin primli döviz vaziyeti 
bl~r taraftan dop Ct"pbeelllcleld 

lıı., llf'fertne lı,tirak eclM tapanyol 
11111\1 ttlmeıal sönWHUerladen 1880 
lııııı iki trenle dtlıı 19Pllllyaya dlia -
"'ütlerdır Mihver l'ftlklrrlle do_ .... 
Ilı • 1 tren teref ıutalan tarafındaa kar-
•11anrn11, trenlPr tazP güllere botul -
llıu,tur 
~otıkova radyoelle > apılan bir ele· "' . ~&e Sovyetlt>r mWıl111111&t komiser 

'\'ini demlıttlr ki .. halen dU!JD1anın 
1111ntte bulunmıyıwı öldurücü ıoodern 
~~ '-al edlyoruı.. Şimdi 8ovyet 
~anm mMıl-.t l•tlla•ll muba. 
'~beden evvelki 6ıvirden bl~k de.. 
''lar daha fa&la •ldota slbl bflıaöz 
"""Un azami nlllhf-tl• dt" vanhmt 
.ı.tıldlr. 

'rf:llSIKA KÖRFEZiNDE BiR 
l't)ICPILLEME: 
~ekalka kôrfe:w.lndf> bir ufak Aıne • 

"lca.ı tk'attt ıreml91 torplllfllllmt, 
ıııt..., bir Kemi top ate,hle tutu1mut. 
"ıt. <ttmlden ıwrtarılanlar kÖl"ff!Sde 
lıır limana çıkarılmışlardır. Bu torpU 

~~ hal'f!k..tladen birinde ~Nil ttpte 
lıır )••ırm torpili kullanıhnıt olnuıaı 
llıııh~el 1törülüyor. Taarru1.a utn • 
>"lfı Ce1111 derhal tutu!flllU&tur. Kö -'•'il' afet almı te181ır: durmuıtur. 
:• lcitlden bir kı91Dı derhal bir kıamı 

' 111k yaralarından bir müddet .anra 
~. bu auretle iki taarnı7. neti. 
~ölenlerin eayı111 ın ~i bUlmut 
...... l>tter taraftan bir dt'nlıaltı se
~ t•ratmdan öldürülen dt'nizcllerla 
~e ıneraslmlndt' ba:ıır bulunmak 
~ re llekılkada muaı.zanı bir llalk 
~ "-ı.,., toplanm11 ~e INltırarak D1ib. 
't re harp llAaını ltltemltlerdlr. Mek
.:_~ ~Heri federuyonu tarafından 
'Yllp edilen bu ~riye 100000 den 
~ ln111n ı,tırak etmııtır. 
~b~TAN :NAZIR~'IN 
-~RI: 

> ~ıtaa .aaun Amerl dll.n Brltaa 
-=.._~ratortutunun mllU bayramı 
~~ttıe bötDn lmparatorlup 
~~ radyoda euıtlmle Honpoag, 
tı.._~r ve Main> adaa llab9ederek 
~tir ki: "Ba süsel toprakları bir 
... ~ lela kaybetml9 olmama; ve 
ı..,_~larm barablye utrayrp kö· 
~ d&tmöt lıalonmalan ae aball • 
~ _.kawzııtındeıı ne ele idareci 
~lain sa1U117et ve)'a anlaYlf nok. 
~dandır. Bıınun IM'bebl pllnları
~ lngtlls doı:.anmaaıaın 91111lu te • 
~ ettlft fanılyeel üzerine kur • 
S. Ol-.mz ve bu farzlyenln 11141 • 
~ taraıaadan yalana çıkanlmıt 
,~. Aynı te> Blrmanya I· 
llııııı....~Ulr. Blrmanyadak.I dt'vle& me. 
,~ ftldfelerlnl yaptılar. Ve bal. 

' "1alı: ebMtyetl tnailtf'rflye •. 

._.~. 
~ .. ._ lnıınetleri dlln Blnmn 
-...._~ ........ ~rlne bir p ta-
~· yapauelardır. Akyab uva 
~ ait!ak irtifadan taano• eclll. 
'-.. ..... ı.saız bava kuvvetleri Bir -
~ madl•taaa ~n ytl&lerce 
'~ •ntmı kurtann!ftrr. Son 
llııı... ~ zarfında ıııe •e yt,-ecek 
\,._~Pinin ve ('ok Hnumla ._fka 
,..._'-' lnglllz bava kuvvetleri ta-

Blnlaarada .bahriyeıtiDııİll ~teSi olan KraBoo dövizlere Takaı Limited tlrketlncc tasl'Sye edılinceye kadar bu prlmler
bugünkü pu.artC'9i günü Rus ha.rp prim tediyeaine 25 maya 1962 tarı _ ın tahsiline eskuıl gibi devam oluna. 

(Ba,tarafı 1 incide) gemilerile Alman tankl&n ara&m- lıindcn itibaren nUıayet verilecektir. cak ve tasfiye sona erince bu primler 
Hindı.stan Birmanya hududunda, da cereyan eden bir mva.şı anlat- Ancak mUkteseb bakl•nn muhafa. de derhal kaldınlacaktır. 

l tind Uhl hı..bı ...... nwı.ktadır. Ke"" muharebesi 60Da 
Yunnan eya e e m m "'" r ~- ermeden evveİ "'"8hAıe yakın nok- 7.aıı makaadlyle bahla mevzuu aer • 3 Bah ı mevzuu primler kaldı -
ğişiklik olma.mı-ttır. beıt dövizlere: İhracat için alınml§ rılmakıa beraber bu serbest dövizlerle 

ı.o.cıra, H (A.A.) - Binna.r.ıyadaD tada devriye geun ve Rus kıta. olup 2~ mayıs 1942 tarihinde merl _ yapılan ıtbalM; ve ihracata ılmdlye 
hicret etmekte olanlara. 1ncütz uçall.. · larına top a~ ile ya.rclımdA hulu- kti 

nan bı'r haro ..,.~isi Alman tank- yette bulunan lhracat 11.sanalarma kadar olduğu gtbl devam edllece r. ıarı yardım etmekte ve parqUUe yL ~· 

Inrmm hücumuna uğt'Mnıştrr. Ge. yecek malzemesi atmaktadırlar. 

Akyab limanı yeniden alçaktan u- minin dümen motörü ve Acazanlan 
çularak bombardıman edilmi§tir. Yer hasara uğramış ve gemi olduğu 
de birkaç uçak tahrip edilmiftir. yerde kalaıl§SQ. da topçula.r bütün 

• • .y. müretteboıbn f!likalar tarafndan 
kurtamacaklan ana lrad&r ateş€ Ş&nclaay, J~ CA.A.) - Domeı aj&n devam ~1.entir. 

amm cepheden verdlitl bir habere gö. :._ _______ _ 

re, Seçlanc, eyaletiDdeki ODUDCQ 

Çunking- kolorauau ÇekiftaC" • Klanpl 
demiryolu boyunca umumt ricale bat 
lamııtır. Japon uçakları ricat balln. 
deki Çunklng kıtalarmı mlltemadl -

Her akşam 
yen bombaladıklarmdan bunlar yeni (~tarafı 1 incide) 
bir mukavemette btııunabllmek Uze. ı.uçu ltHyen başkaın \•e rezayı ~e
re tuhmmak imkAnmı bulamamakta. ken encriya l'Mt gele bir yah•
dırlar. Çunklng askeri te-blitl Japon. ttl, yahut komllnht damgası, ya.. 
lar Klnfoaya 10 kilometre yakla,ml(I tıat hua:ı benzer bir dMRp vn
bulunduklannı ıtırat ediyor. ralmu' bir \'&tausever olduktan 

r.onra bu ttirl ü klunlarm fayda&ı 
olu r mu? Olmat\ığı da ı,imdiyo ka • 

Sarıyerdek i dar hltblr net ke «>ide .,dllmer.1ekle 
ı.ablt? 

Rehinelerin idamı bu de\·rin ta-pa ilama rlhiade abWd da.!iletlerla f'n möt
hiıtl n çirkini olarak ka~tar. 

Yara lanan iki çocuk da 11;rbin "6nunda he5ap görülürken 
öldü mllletler a.raıımda reu fikri aJey. 

DUnkü nllaballll&da Sarıyerde bı.ı ilinde mötaleala.r beyan eden ili. 
lunan bir bombanın çocuklar taraf~ ct'llap lnsanlann fikri 1'orkar11: ki 
dan alınarak evlerine götürUıdUkten 1.a faclalann brraktrlı ~atrralar 
sonra dü§ürUlme neucealnde patııya- ,.Uzönden tHlrsir. kallK'aktır, 

rak çocuklardan Nihadın ölUmllne se. Hllwyin Oahlt 1·a1çtn 
beblyet verdiğini Y&zmııtık. Öfrea • 
dlğimlze göre patlama netıceeınde 
yaralanan Nihadın karc1etı Kebmet ~ 
de aldığı yaralardan ölmllflür. Tab.. 
klkata devam olunmakt&dır. 

-===---~~---------
Oı 1aııaı ••trea ,., ........ 

(Ba.,tanf• 1 iacılde) 
temı!J kızı alkole all§tırmlf ve 1ılr 
gece ~arfto§ ettikten sonra arsusu.na 

Bu .ureUe kirlett1tt 
nail oımuıtur. . trea hayatı 
kızı Ue altı aydanberı me 
yqıyan Mellmedln hareketi, koıntu
larmı harekete geçirmi§ ve keyfiyet 

zabıtaya haber vertlaılttlr. . 
Dlln elinde bir rakı ılıeıl ne evıne 

olan kızı glrenKehmet, aıııtınlmlf 
tarafından hazırlanan ınaeaya otur • 
muı ve beraberce lçmefe bafl&mıt ·' 
lardır. :ee1 dakika 80llr& her ikisi de 
eYe gtren polialer taratmdaıl nıt!D&-

• r.' aebet.sf% bir vaaiyette yakal&Dllllf•& 
dır. Sanyer mUddelumumtutl tahl<L 
kata elk071DUftUr. 

rafnadaa llavadu auı..,, ... lfp 
edllmltUr. llu ~ ._. __ ukerl 

lntalarm Uatl~lan da b•a 70iaJla 
temin OIDIUlluttar. Ba itte lnllludaa 
tatıt ve ltomba uçakları f141de&ll flr. 
tıaalar ve kaim balat tlıhk"•n ya. 
zUndm Nap tepeleri a.eıtade "8J'8lr 
ıı:orluklarla ka..,....anqlal'dır. 

Gençler 
DiKKAT 

8eaç fıUdaOara 
llea1111er1a1 
....... il lmllbı 
"'111Jor 
~ guçlere faydalı 

olma11 dtltllaaattı Ve "Yannın im 
zalan" ~b bir lltltan açmıftn': 
Gen~. •tidat1arm göndereeekle. 
rl (tur ve •e.h) Yazılar iki ta. 
•lllllllf • edebl1atcı tuar11141u tet. 
kik edılerek hete.uealer hatta-
8 lld defa ba alta.da ._reci. 
leftlrt.lr. tatqenlere ---~ 
ltakkmd• hunıd eev&plar da , ... 
rtJ-ktir. 

Yazılarımnızı 
"y anmn imzaları sütana. 
na,, ifaTetile 

ıe•• glader••· 
I• 11a'1arımı 

Ankara at yarışları 
<Battanfı 1 ilkllde) 

l ltinci lıotu ( ltentlikap) 
Yerli kan lngtliz erkek ve dlfl tay. 

lara mahauatur. lkramlyNI 300 lira, 
m~aa.feıl 1600 metredir. 

Bu kOfUy& kayıUı ola.r.ı dört tay da 
kOfUy& iftlrak etti. Bunlar IÇlnden 
'nryakl diğer taylardan fazla kilo ile 
''Q9bııtundan ancak üçUncU oıablldl, 

ı - Pehlivan (lıl, Ali Yalım) 
2 - Soydan (H. KUru) 
3 - Tiryaki (Suat Karaoıman) 
4 - Gözde tSalt SUılUJ 
Müddet bir dakika oııı saniyedir. 

'\radald farklar bir boyun, 2 boydur. 
Ganyan: 490, plll.seler 230, 230 ku. 

r111tur. 

U çiincü koıu: 
!ki yafmda hallııkan lrıgtUa tay • 

ıara mahsu8lur, Me.ııafeai 800 metre 
ikramiyesi 500 liradır. 

Bu yarııa kayıuı dört tay da kOfU. 

kan lnsUiz erkek ve elifi taylara mü 
au1tu, lkr&mlyesl 255 lira, meeafeel 
1800 metredir. 

Bu ko0uya blrlııcl kOfUda kOf&ll 
Heybell ve Alemdar iftlrak etmedi. 
Geriye kalan beJ tay ara.aındakl Y&nf 
t& Kadri Yıkılmazm ahın birlncilltl 
~ lklnclllği kAZandı, 

ı - Yavuz (Kadri Yıkılmaz ı 

2 Şenluz 

3 - Hatvan (F, Atlı) 

.Müddet bir dakika elll aaniyedlr. 
Aradaki farkla r yarım boy, bir boy 
dur. 

Ganyan 195 plbe 175, 291'1 kuruı
tur. 
Çlftebahiıı ; Hümayun • Sava çifti 

42~ kuru§ verml.ftlr. 

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

ltl m l ze Boıtaatlal 
llantbrmırıbm 

ya !Jtlrak etml§tır. Bu tayların Uk (&.,tarafı ı laeicle) 
k<>tUJarı olduğundan neticeyi halk ken,. bizler • De!l'a:Uk! • -u&IDDfU&. 
bUyUk bir sabınılzlıkla bekliyordu. Bu u& Reymund'un e.kl Mr pllnma 
Fakat IQlerinde en &iyede göze çar. ._karak itte bem bunun, llem KOL 
paa Hllmayunla DeıtegUldü. Bahsi taatlnl öldbren Azap ukerl•ln' ıi
mU§terek biletleri de en fazla bu tay mWdüj'ü noktayı &Mblt fldlyor. GtL 
lar UZerinde oynanmııtı. starUa be. z.eı, Allah kendinden razı olııua. ICL 
raber hemen fırlıyan hUmaylln iki ltette bunun da lime ili-* olan lıılr 
boy farkla birinci, Destegül ikinci yanı var. LAkln Bay Fe&blnı. lıa 
ıelmlıUr. araı.ıtırmaları devam edene korkarn, 

l - Hümayun lP. Hallm> tıtutbulun gerçektf!.a altı öıfttlne p. 
2 - DeetegUı ı Fehmi Simaarotlu) lf'blllr! 
3 - Vido (Suat Karaoeman) Bay Fetlll ıae, Koetatln'ln pmtU· 
4 - Relne (Suat Karaoıman) dblü yt-r • ki bosön topraktaa nı.. 
Müddet 66 saniyedır. Aradaki fark rettir . . Proet'un h•r pllnmda tam 

\ar 2 boy, 2 boydur. yolu ll9ttlne J{ellyor diye, allkaclar-
Ganyan, 21~. pll.9eler 100. 100 ku• lana dikkatini eelbedlyor. 

l'IJ§tur. · Allkahlar, ne yapıııalar! llugö• 
Dörtliincü koıu: (laentlilıap) nf' Koatatlne meıuır yapmak ltlBe 

Dört ve daha yukarı yqtakl balla. dUfM bir ittir, aP öldürüp 81 .... 
kan arap at ve lıwıraklanna mah • tarlllhal kesip atan A .. p aakf'l'lne bir 
mıtur. Keıafeai (1800) ikramiye.si merk&d yapablllrh.. Yollannimın, l•-
220 liradır. Bu kO§uya kayıtlı dokua tlkametl!'rlnl tarih hatıraları dtıill, 
tı.ayvan da koşuya i§tlrak et.ml§Ur, !Jdlrln busünkü lbtlyaçlan çlzt'«'ktlr. 
Sava geçen haftaki f ena ltoşusunu u. [ Bunları, toprak üstandt' gözlf' cörtL 
nutturarak ve kendlalnden beklen! • nür Türk aanat Merlf'rl'lln l'MberUk 
'en blrinclllitl çok rahat olarak ka • etmealaclen IMıka, •ır k&7da bati&.. 
ıandı. mak lstanbulan imarını çıkmaıuı ııok. 

ı - Sava ( İ,H, Tekte) mak olur, 
2 - Bora Clıl. Mudi) ÖHlltte alt ketlfler, çokluk. dirile. 
s - Bozkurt (N. Kurtay) rln itine kal'lflll&mala. 
Derece alamryanlar: Ceyllntek, 

Tuna, .Aflun, Kuruş, Çapkın, GönUL 
dUr. 

Müddet iki dakika ııeklz saniyedir. 
Aradaki farklar 3 boy, l boydur. 

Ganyan: 2115 pllseler aırulle 110, 
ıao, 120 kunıttur. 
Be,inci 1ıota: 

Bu kOfUya Pllaceye kadar 800 il. 
rayı dotdunnı:van Uç yqmda h&U• • 

• 
Bof aziçi li•ui nqriyatıntlan 
'fllkM'k Ziraat Mllbelldlıl • Muallim 

M. HADi OGE11n 
Kma ft! iz bitkilerin 'e A ....... 

nq.lo,11111 çdumttrr. Vakıt ıufallnta
de Mtılmaktadır. 

Dalay Lama 
ıinema seyredebilir mi_? 

Buda Çinlilerin bir kısım Hint. 
lilerin miıbududur, Bu mAbud Jel' 
yüzüne bir insanın vilcachma 
yerleşmiş olarak buiun\.ır. Ba. a. 
dam Tibetin merkezi olan Labm 
§dırinde oturan Dalay L8118br, 
Bittün IBuda d:tıine inanan m,. 
sanların ruhani reisi olan Da,. 
Jay Lama bı..nın yedi yqmda 
bir c;ıocuktur. Fakat bu dinin men,. 
suplarma göre bunwı bir ehem. 
miyeti yoktur, zira mAıbudlar Mı. 
man mefhmnunun dışında yqar. 
lar .. Bugün Dalay Lama içinmev. 
zuuba.hs olan mesele Dalay La
manın sinema seyretmesi cam 
olup olmadığı meselesidir. 

Yirminci asrm en ~·yayılan 
keşfi olan sinema, La.haya ~ 
dar gitmiş ve Tibetliler de sine. 
madan hOllanrnışlardır. Sinema.. 
nın şöhreti Dalay Lamanın kula
ğma ~ o da göımek iste. 
miştir. Uzun münakaşalardan 
sonra LaM.a mibedinin rahipleri 
Dalay Lamanın görebil~ ve 
göremiyeceği filrier hakkında 
ibir karar vermiye davet olunmuş.. 
)ardır, .Rahiplerden bazdan ço. 
cuk mi.budtm miki Mavus ifhn
lenni ve buna benzer diğer di" 
daktik filmleri göNbileoeği mü. 
taJeasında bulunnnJ11ar, bir .lmr 
nu ise buna razı olmuşlardır. 

Dünya savaşı Tiıbet kapdarma 
yakm yerlerde devam edip du
rurken Uhzn mnbMiniıi kAti.fJı
ı~ri henilz bu ml»ünı mesele Jıak
kmda bir karar wrernemiş balu. 
nuyorlar. 

AnstralJada 
a l ttelllller tebUll 

l.olldra, 15 (A.A.) - Ha\'& na.. 
zırlrğrnm pa.rart.l'8i tebüği: Din 
$'CCc cenubi Jngilterenin eebll böl
geleri üzerinde lbe:u dÜljıman ha.ıra. 
faaliyetlen olmuştur, Birçok yer. 
l~re bom.b!L\ar atıkm§tır. Bazı ha.. 
sarlar o lmt14J az miktarda inmıı a
yia.t ı kaydedilmiştir. Bir dtl.şman 
uçağı tahri o edilmlp . 

Melbarn, 25 (A.A.) - Avmtu. 
ralya mUttefilder ummnl b.mqııl
huıdan : Japonlamı 80ll tlç ı.fta 
zarfında Rııhl.ulde ka.ybettilderi • 
!:ak H.yur topyekün tahrip edilen 
altı bombe., av uçağı, ile u~ 
en dört bomba ve iki av tayyare
sine bı:ıliğ ohnuştur. R E:Nni ra.
bmlar diln:kü puar gilnil yapıdan 
ve bugUnkU tebliğde bftdirtlen .bl1 
yük taamız cmıssında Japonle.rm 
uğra:lıklarr kayıplan ihtiva eıtme. 
me-k ted i1'. 

Melt>cıurn, 25 CA.A.) -Avuetu. 
hmın tebliği: Yl?ıli Britanya: Ra
t.euıı - Mune!!ı:an:1.u hava alanı tay
yarelerimiz tarafmdan taamıza 
uğramış, yerde dül"!1'191la ait ağır 
bomba u<_;aldan ciddi kayıplara ma. 
ı uz kalmıştır. 

Yirmi katlar tayyareden milrdl
kep hir gurup üzerindt- 20 bomba 
atılmışt.r. Bütün bombalar hedef 
ı:evresi için° d~ür. İki bom
banır. tam isabetle indiıti görtıl. 
mU13 v e.> bireok t.Ryyare tutuş.muş. 
tur. Bir bina a.1evler içinde bıra 
kılmıştır. Oldukça kuvvetti b!ır u
ı:akıınvar topçu ateşi ile karşrlqıl . 

Jr, l§"Ja ela av tayyare 1 <> ri lı:a rşı c;rk
mam•şlır. Uı:akltı.rtmızdan biri d ö n. 
memisUr . 

Kazanın son 
kurbanı bugün 

defnediliyor 
Akaaraydakl mUealt kuada en 

son ölen Fikretln cenazeai bugOD öt. 
leden sonra menuılmle kaldınl&Cak • 
tır. Tabut .. at 16 da Cernhp• 
Jıaıtane•lnden almarak Valde caat. 
alne ptil'IJecıelr bımada -muı lnlm 
dıktu ııoara Şeb!tllfe g6tllr01erelc 
defMdilecekUr. 



Abla ımızı da 
To r ımız kadar 
'ts'r emek 
Ynun: FALiH RIFK.l ATAY 

Yeni hnrbin bir topyekun a\a5 
oldu "..'Unu artık knbul cdi) onız. 
Bir ":ıldmşıı. uğrarsak, bütUn yur. 
ılım bir nıılla nteşb-Oyu ke icoeği . 
ne "Uphe etmiyonız. Ilnlıç.elcrimlz
<İe k~7.ılıi,rıınrz sı,brınkların, bir ha. 
lumdan, cephe ~ipt'rlerinılen ne 
l .ırJ.1 'nr? Bu lı:ı.1, h:ırbiçi mernh•. 
neti rdc daha fazla ~öze ~arpıyor: 
nt~lteredu mllyonbrea sh·ilden 
bir cephe ı:eri'>i "rdus.ıı kurulmuş 
oHuf,unu hi!: o!mnzsa reslmi r;a. 
zetelcrde gürüyoruz:Tabii zamo.n
lıırlla nskerlcr.i bilo peP..; az Unifor. 
m:ı giyen Anglo-S:ıkson iilcntidcle, 
şlmlli lnu!ml:tnıı bile omuzla.mı. 
<lıı apoletler \nr, Halk her taraf
ta, türlü \'ZU:İfcler için, ta.,una 
\'llzifcl ri için, gnza ka~ı. yangı. 
nn lmrşı, ~irim karşı vazifeler i
rin, takml t mn, ktime küme, 
wmt semt te ldlii.Uanmı)!tır, İ· 
lublanmı ''C;)'n clhıızlanmı tır, Zen 
glnlor b:ı.hçc1crinc çiı:e-k yerine pa. 
tat.es c'kmek zonındıı.dırlar. Her. 
kes, Cırlasmda, atölye inde, fab. 
rika mda, bürosunda, e\inde ,.e 
bahceslnde milletçe dliğU~U zafe. 
re ula~trnnak için bir vazife a.ı. 
rnıı:;tır. 

J~\'ct~ harpte değQiz. Şehirlerimi. 
7.lo yanıp yıkıldı::... yok: geceJeri. 
m17.1 ığıruıkl:ırda g~lnnJyona. 
G:ızctclcrimiz, S3yfa sayfa, deniz. 
lercle, laı.rnlarda. veya havalarda 
chit dl.işen genç C\'litlanmlZttl 

adlan ve adresleri ile dolup taf
m:ıkta. dcğildlr. ~t memleket 
b:ın mı n:ı..<tı) seferber bir ordu ile 
beklJyorsak, bu memleketin hayat 
Ye mUd:ı.fa:ı. klıdretini cephe geri. 
&jnde bütün sİ\il halkın savaş bir~ 
liı,'i ile lcoruyabU"riz. 1hUya.cmm 
u1daj;'tl ve olmadıj;'l k:cdar, bu top. 
rnğın Ye bu yurt \'e \!aSJtalann ve
rcbUeceği knclnr U!fte !'A\ajl ya. 
ıtacaf,rız bir: dnrlrı.truı, wıktao, 
zorluktan ''e pahalılıl..1.an menfa.at
lenmrJ; itin bUtün bll"Slan köpll. 
r<'n lcimselerc karsı ahJik !Wo''Bfl 
l'Bpncağız i'ki .. günclüzün kapı ka
pı ·Jrnc:ık nı:ı.J arayıp, onu bln mln. 
Df'tl ele "'e(lnlikten sonra, ak
~ıım U~ü s-U..'h etçi kc~ilmek ~bir 
mUC'a.c:1e1e Japmak değildir: biii.. 
ld , bir boz~unculuk yapmak, ka
Y.onrı llo uçbirljği etmektir. 

Hayattan Parçalar 
(B!lştarafı 2 ncifle) . 

Hassas bir veremll)o de '',·erem • 
llsln!." denemez:; l'Jddlyet ve \clıa. 
met muhitine anlutılublllr. İlmin lbr 
çc>k fan.iyeleri uuın müddet 1ı11andı • 
ran yıılıı.ıılnrd:ın başka blr eey değil. 
dlr. Kunınıwustadakl tıbbi nazarly 
lera bugün giUU) oru1 .. 

Slyııaet ahHındakl bUytlk yalım. 
Jar \'e l~fııllcr h;ılmku dilvcl bnkr 

mından merdud olmakla bl"raber çok 
defa bö)le bir )alanla &l)"!ıl bir mu. 
vaffnkı et kazanan dlplom1t memle· 
ıtctlnde ,-.tanpcn·er IAJılır. Bugün 
Husyl\da cereyıı.n etmekte ol n mlııll. 

siz f:>llada harbin lh\nıııdan en•cl lld 

bUJük mlllctln diplomatı rı arn ındn 
bir çok muknıldeıı yalanların büyük 
roH~ o~ nndığı ve imzalı munbedelc· 
rln bunlara blrer \'tlSJta teşkil etti. 
ğl ıı~luııılnukladır, llfth kuvve.ti kıı. 
dar tı!slrll sayılan gur.rtı• \'e rud)C• 

proı,.gandasında her Ç<'1Jll yalan mu. 
bahtır. lllerc:ın deniz mııbarebefit11dc 

.Jopcınlarsn l.Afd da olsa mllmkUn ol. 
duğu kadar fazla Anı rı mn harp ı;e. 

misi bnhrıruıları kcııdll rlne göre 
fnydalıdır. Baz:an kütle ruhiyatmda 
telkin mahiyetindeki yalanın müsbet 
tetllrl lnklr edilemez.. Esasen 11&man· 
la btr teııadill veya mucize eserl ola. 
rak, tahaltlmk eden yal:ın kucl.<ılleşlr. 

.. Qnun için ak t çok recldJr. l\tııglnot 
hattının efııa.n"'7t kudreti Alman ta· 
arruz:ıından evvel inanılma~ olan blr 

yalandan 11>arew. • 
Bazan yalıJı l'!Öylcmek arzu edilen 

bir eey oldı(ğiı halde, haldkatl söyle. 
mek de !:-01'tdP.fa felAketl ve hattA 
ölUmU muclf) olabilir, 

Sokratı malıldkm eden müstebit 
hakimler bftytlk flloı.ofdan yaluı ma. 
hlyettnde blr lnkAr oevabınr alm115 
otaalardı derhal attooeceklcrdl. lfııl· 

bukl bnyük mlltefelddr onların yatan 

diye sandıkları ve bugtln bir mefkQre 

ve alılAk kıymetinde olan kendi inan. 
crnı l!Kiylllyordu. Gatnlce \'e 08carvtl. 
de ıtlbl n~dar şah lyetlerln muha· 
kenlf!lerln~ aynı eeyl g3rUyoruz.. 

Yalan hBkıkat gibi uı:un müddet 
paylclar olamaı:. Aııırlarca. ~el söy. 
elnml19 olan bir çok hakllcatlerc bu_ 

rUn dalıl lnanclı~ız halile bir dn.lrl· 
ka evvel duydnğunnız bir yalanın ek. 
~ya ~arçabuk yuknyı ele vc:-dlltf 
g-örillmektedlr. ''Yaloncınm mumu 
yabuya kadar yanar" darbımeseli 

00, bfr ftklr deflldlr. 
Yalancılığın marazi pııılkolojlsl ~

ka bir tne\'ZUUn hokkıdır. Bir çok 
akli ba..talıklarda ,.e meselli isterik. 
terde yalan 98y1emek de mevcut a· 
razlar araaındadır. Bundan 110nrakl 
müsahabemlz:de (kısan arızı) nı ince 
lemekle yalancılık ruhiyatını tamam. 
lauq olacatız. 

bir dükklncmm, bir esnafın, bir 
aya1< feHiilmm hir ynnlce.,irfden 
farkı olduğunu knbuJ ctıncm:-It, C· 

llmiz onun yalı:asmcla olmak, he. 
pimiz onun peşinde o!mak Jlh:ım
c1ır. Biz Jmn:etfml:rl 'urgun \ 'O 

soyı:un zenginler'nin artma mda 
dei;-il, ahlikın s:ığlam ı~ında, \llZİ
f e \'e mes'uliyet Jıl sinin namus 
hissinden aynlmnmasm<la arıyo. 
ruz. 

Darlığın da, pahalılığın <la, !U

kıntmm da baş çaresi mane\i t.es
kilitlanmaıla, mac.lfli te kiliıtıan. 
rna<la, her iki te!jkilat içinde sefer
ber askerler, maııı;h memurlar ~bi 
ç.ahl'Jlakta, harp ekonomisinin zor· 
ladığı tedbirkri benimsemekte ,·e 
~\itmekte oldnJ:pnu hatmla. tut. 
mahyu. Bu barııten yaiı.ız kan 
Ye toprak b ·~tmiyerek değll, 
ahlak ve kaııakterimiz pek oet in 
ahlakça zayıflamıyarak, bUilds 
bir imtihanı muvaffakıyetle ~cçtr. 
miş oarak çıka.hm: Ua buİ(UD '.rürk 
~ençliğine, 'e ondan hephnize, bil . 
tün \'atandaşlara gösterdiği hedef 

H A B E R - 'AlCssun Postası 

H KÜMET, gramer . ve lisan meseleleri etrafn~da ince
lc:ueler yapmak, kararlar vermek il.zere _faalıyet:e gcç

t.ıih Ankarada müzakereler yapıldığı zaman, lısa.ndakı vah_ 
dct~'zlikten sikfiyeti olan herkes, hepimiz l:l(.vinınişt'ik. Htikü
met bu derdı ne kaJar cezri bir şekilde halletıneğe, düzelt_ 
meğe ptirüz!ermi. çörçöplerini temizlemeğc, lisan~ bir yalı_ 
net bir .ınsicam vcrmeğe çalı~-sa. b!rta~1m cahıllerle Iısan 
madrnba.zlnrı, TürkÇl nin şivesini bozmak j~n ellerinden ge-
leni okadaryapıyorlnr. . . . 

Birkaç gün evvel, yine ~:1 ~U!u~~a bu mevzuu ınce~~mış~ım. 
Bugün de, aynı konuya dooo§uınu kınamayı~ız •.. ı:,un elımc 
sıkıstırılan bir füı.n, bcnı tekrar bu mev~a donduruyor, 

Bu ilin, yeni açılan. bir tpızino fümıyclı. "ls~~un ses 
kraliçesi" olduğu ilan cdılen bır sanatkarın, yaz gunlcrı orada 
okuyacaıb b1ldırilıyorc1~. .. . . . . 

Her ifl, adamı. ta.cır~ muesse, . ~azıno, eserı.?ı. rekl~ \C 
angaje ettıği san'atkii.rı lanse edebılır. Bu, o tacıı:n. muesse_ 
senin meşru ibir hakkıdır. Pakat bunu yaparken hsaı;a; saygı 
göstermek, şivesizl~ten kaçııunak en ~ bü~~~ !.çın kul_ 
!andığımız bazı tabırler! kullanmak laubalılıgını gosternıe-
mek şa.rtiyle... . . . 

Handan birkaç satır naklediyorum: -'Gazınomuzu y~nı 
şarkılarla te:zyın edccoktir.": ''Bir müddet :istira.hatteyken 
gazinomuzu eereflendırecektır ... . . 
' Bu nasıl bir Türkçe, nasıl bir lisan? Şarkı; bır gazınoyu 
nasıl süsler? sonra: ''Dolayısiyle ve bilhassa mu'lıitini mem. 
nwı etmek için lutfen gazinoanuzu tercih etmiştir,,. 

Bu da ııe demektir? Nenin dolayısiyle . 
Lfıtuf ta.biri de ~rine. değil, san'atki.rın lutfedıp oku: 

ması halkın ı:an'at severliği~·le bir istihza sayıln:ı-z mı? Belkı 
liıtfen dinliyecek halle beğenın;e, bir kudret oldugunu anlarsa. 
takdirim alkışlariyle gösterir ve lutfunu esirgEaneZ. 

Bizce burada yapılacak ibir iş var: Bu gibi rekl~ları 
kontrol etmek, lis.1nlarmı, Türkçelerini hM!dedcn g~çırmek, 
basıi.malıırma ondan sonra izin vermek •.• 

Bunun vapılması 'rürkcenin güzelli;ini muhafaza bakı
mından elzem. Faknt nasıl ~yapılmalı, bu :ko?trolü khn yaı-. 
malı? 1 §te üzerinde durulroası icn.beden hır nokta daha ... 
Velhasıl bır lisan zabıtasına ihtiyacınuz var .•. 

ltlma t etmez isen ur mlhekl tecrOıbe-ye 

LAEDRi 
NOT:: 

(Vatan) arkadB.§rmızm, (Çalakalem) sütununun muharriri • ki 
tmzrun eski rejinin bir çe§ft tütunUnU habrlatıyor • Bizim bir oaka. 
nnza cevap veriyor ve (htarrm1zm Uç dört ay evvel yapılması IA.z.ım 
geldiğini ııöylllyor. 

Haklı .. fakat ne yapalım ki• ZOmrUdU Anka gtbl, ismi var 
cl.sml yok .•. cerideyi naınlsa. göleblldik ve yazabildik. Bu tubarla 
"iliştlğ\mlz mcvzua,, "bayat.,la.mqı denilebilir mi? 

18 Pan•• · var 
Fransanın idare rnerl<czi olan 

Paris şehrinden başka dünyada 
17 Paris daha vardır. Bu paris
l<!rin hopsi Amerikadadır. B~ 
muhacirler Amerika.da yeni bir 
şehir Inırdu'klan vakit bu şehre 
Paris aclını vennekte tereddüt 
etmemektedirler. 

Fransamn Parisi Ameriıkadaki 
adaşlarını kıskanmadığı halde, 
Amerikalı Parisler biribini çeke
rnemektedirler. Bu parisler ara. 
sında en ehemmiyetlisi olan Tck
sas eynletindeiki Paristir. Bu Pa. 
ris diğer 16 Par.isin isimlerini 
ci~§tirmesi için şiddetli ıbir 
propaganda yapmaktadır. Bu şe_ 
rinde çıkan gazetehin yazıla
rına. balolırsa Amerikadald aynı 
adı taşıyan şehirler arasında yal
nız burasının ibu ismi t:aşımıya 
hakkı vardır. Zira ou şehirde de 
bir konkort meydanı, bir vandoın 
sütunu ve bir 18.fayet ma.ğazt:.S! 
bulunmaktadır. 

Fakat diğer Parisfor adlarmı 

L 

değiştirmiye razı olma.dı!tları 
:iıçin Teksas Parisi ma.*lfıp olmuş 
ve kendi adını değiştirmiştir, Bu 
~ yeni ismi "Telksasın ışık 
belde.si" olacaktrr. 

lf. lf."' 

Canlı bir general 30 dolar 
Çin onlusu askerlerinin gay

retini arttırmak için bir usu: 
bulmuştur. ASkcre her yakaladı
ğı esir başına: ibir mükafat veri. 
yor, Şimdi her Çin erinin cebin.. 
de lbir esir tarifesi mevcut bu
lunmaktadır. Bir nefer için 7,5 · 
dolar, bir subay için 15 dolar, 
bir general foin 30 dolar verili. 
• r. Kullanılabilir bir makineli 
tüfek getiren erse 60 dolarla 
mUkii.fatlandırılıyor. Bu hesaba 
g-öre Çin ordusunda lbir mitral
v~z ik~ general kadar kıymetli
dır. Bır tayyareyi kullanılabilir 
halde yere düşuren nişancrya ise 
100. dolar veriliyor, Bir harp 
~cmıai yakalıyabilcn olursa 40 
bin ~olar mükfıf at vcrile~ği va_ 
adedılmiştr. 1 

(OUeSemlsla blrlDal .. yfUPldll 
başlık yanmdald tarih ~veetnJ ek. 
llyerek ıöndereoek olruyocolarımız.m 
ticari mahiye~ balz olmıyan ktıpUk ı.. 

!Anlan paraaa: neerolunDI'.) 

Evlenme tek/illeri: 
• Yq il, boy 1,62, kilo 68, ldmae-

812: ,eşinin &llmU Ue dul kalmış ve o. 
nun maqr ile geçinen bir bayan, ke.D 
dl glbl aadık ve vetakl.r blr bayi& ev. 
lcnmek latemektedtr. (Varacağı erke 
ğin 45.55 yaşlarında en apğr 80 lira 
maqh olması ~rttır. (F-U) remz1. 
ne mUracaat • 825 

Müteferrik: 
• Hesap ve el işlerinden anlar bir 

bayana ıhtıyaç vardır. Beyoğlu El • 
hamra paaajmda 2 No, lı Güzel İzmJr 
mağazasına müracaat. 

• 8 Jlk, iyi kullanılmıı blr Zayı 

dUrbün istenmektedir. Satmak isti 
yenlerin En Son Dakika gazetesinde 
(DUrbln) remzine mektupla l.atedik • 
leri fiyatı ve adreelertnı blJdlrmeJerl 

Aldırını::r.: 
A,a:ıcıa renılzlerl yuılı olan o 

kuyuculanmızm naıtılarmA (ııJl'n 

mektuplan ldArehanenılzden (pazar 
lan barlO) he~ Mbabtaa tifleye. 
kadar ve aaat l'1 deo eonra ~ 
tan. 
(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (E.O.) 
(F.R, GUneli) (Ş.U,) (H,B, 888) 
(R.R.G.) (Cıddt söz vt!r) (N.C,K,) 
(YoldB.§) (A.M.) (E.L, ) (N.B.) 
(A.S.E.) (T.H.R.Z.) (22 48) (B.B.G) 
(M.D, 315) (Tekcan)(Yedek denizci) 

Sinema ve Tiyatrosunda 

ZATi 
SUNGUR 
ÇARŞ MBA 

gttııeıdnden itibaren ) eni prog.-. 
mına başlıyor. 

SON 
Pl5manlık tayda. \'crmer~ Bo prO· 
gmmın harlkul&de meraklı, d" 

rarlı hUnrrlcrlnl mutlaka görmC• 
llıılnht. 

. FIR SAT 
Bu fırsattır. Bu goce ve yarın 
gece saat 21 de aostlarınıı.a 

SES 

Aşağıda remiz sahiplerinln namla • 
nna gelml§ fakat §imdiye kadar al. 
dınlmamı~ lilektup\ıırı bu ayni sonu. 'Galatnda Kapıltlndı- bnyan ırret•e' 
na kadar aldırmalıın tl.zrmdrr. Ay Kendlnlzden dahtı tenaıan bulun' 
sonuna kadar aldınlml§ olmryaı:ı blleccğinı dU§Unerek teselll bulma>' 
mektuplar imha edilecektir. çalışınız. Hem biz, vazlyctlnlzl uınlt' 
(26 Sez.en> (G.M.) (A.G) (8.S.) siz görmUyoruz. Bize mUrncaat eder 
(R.M.) (H.K.) (A.L,.) <B.Y. Kaya) senız sizi avukatımızla. temasa ge il' 
(Oran) (C1dd1) (El) (Emekli) tcblllrlz. Bir de onun tikrlnl aıın11~ 
(İ. Şenkan> (Nadide 79) (Tunalı) elbetteki daha 1)1 olur. __..; 

~--~-~--------------~---------------------------

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum ~,,:t., 
Müdürlüğü Hanları .:..t:~ 

25.5.942-31.5.942 tarilıine kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların iıimleri ve kalkıs gün ve saatler 

ve kalkacakları rıhtımlar 
K.\RADE~tz HATTI 

BARTIN BATU 

lZMtT HATl'I 

MUDANYA IL~TTI 

BANDIJUU HATTI 

KARı\Rf(} \ HA'lTI 

blROZ HA•m 

AYVALIK HATl'I 

17 .. IDT HATI'I 

l\IEit8tS HATTI 
ŞİLEP l-ı'U"EK.I 

Salı 4.00 de Cumhuriyet, cuma 4 
de Tan Gnıata rlhtımından. 
Cumartesi 18.00 de Tırhan sı:-1< 
rıhtımından.• 
PerıJembc 8.00 de Kemal Topbll11 

rıhtımından. 

Pazartesi, çarşamba ve cuma 9 
Marakaz cumartesi 14.00 de 5 11 

Pazar 9J50 de Mnrakaz 
tu:undan. 

mm dan. 
Çarpmba 12.00 de Bursa, cumart 
12.00 de Antalya Sirkeci nbtnııtD 
dan. 
Pazar ıs.oo de İzmir Galata nbt~ 
dan. · fi' 
(Tunç) vapuru 26 ma~ 942 salı J 
nU saat 20.00 de Sirkeciden kalkarf 
l.skend'!runa kadar ytlk seteri yşpJ' 

d:.t• 
caktır. Yolcu almıync:ıktır. GI ... 
Gelibolu, Çanakkale, İzmir, Fenltcf< 
Antalya ve Mersine uğnyacaktrr. 

NOT: '-·apnr seferleri haklnnda her ttırın maClmat aşağıda teıefol' 
ıımnaraları ynzıh a<'c>ntr.lerlml:ıden öğreıılk'blllr. 

BAŞ AOE..'"'ITA GALATA Galata rıhtımı limonlar umum 
mUdUrlütU blna111 altmda 4Z36' 

ŞUBP.l AOl" .... 'IITELt<'lt GALATA Galata rıhtımı mıntaka Uman 
ırelıdlği blnaaı altında f0156 

ŞCBE AOENTELlGt SlRKECl Slrke<'l yolcu 1111lonu 227.&0 
budur. (Ulustan) 

~ıılli Şef, nhlfı'k savaşında he. 
clcflcrimiz ne olduğunu ~kça gös
tcrmi Ur. İki mi.ır.adelenıiz vardır: 
biri kendimize k&J'3ll Dnrhğa, pa.
halı'ıb'"B, ynni hem geçimi zorlaş. 
tırnn, hem de bu zorluktan men
fnatlenmc lmltllnlannı \'eren be. 
talara. kal'Sı bir uyma, bir teslnı 
olma ruhu ile değil, ooJan yene
cek bir imde 'c karnk-ter ku\'\'eti 
ile i.ıırşı ı.oym:ıb ! İkincisi, "'-ata. 
nm <lıır zamnnbrını ve geniş za. 
mnul:ınnı yalnız Jcen<ll haksız zen 
ginllklerl icin fırsat bilen soysuz. 
l:ırn karşı", onlan cemiyet orta
sında. t lıir edici, onlıın namıı m 
Ye eref iz kılıcı, on lan yalnız ve 
ayn bırakıcı btr ahli~ılar ocphe. 
si kurmak! Dlr memlekette yan
ke!ticller olnm ı, o memle'ket için 
n~ ıp sayıhruız. Yankesici koi'kar, 
~kinir, kendini gizler. Yalnız b.. 
nunun değil, herkesin pen~esl o
nun arimsmdndır. Bir memleket 
~in b dba.htJı, orada yan.kesk>..iye 
Jınk 'crilmek, onun hareketlerine 
özılr bulunmak \'e beterin beteri 
de onunla mUNıdt-le yerine ortak. 
lık etmektir. llükfımetçe konan 
bir fiyattan bir kuru fazla istiycn 

-==~========================================================================================:;::::;-
m cınDZ> 

-20- Vazan: 1'EZİ11E MGdlDDİF 
- Anlnmıık i tiyornm FcrJıat 

halfı."1111 <leğll ml bu': Senin le ara. 
mızdn IJ,j ydlıJc bir evgi bağı \-ar. 
Reni bUc;bütun bırakıyor mu un! 

ı~erhat: 

- Un:nr .. - d!)c Jiekelcdl - sa. 
nıı bö~ le bir şey söyledim mir 

- O hn.ldc b:ına. 'adet.. be. 
ni tekr.ır çal,'lrncnğmı \'n<ledcr mi• 
sin'l 

- En!t Gonül '8deaiyorurn •• 
t rerinıi bitiriııcc seni <;ağını, go. 
ti seceğim, 

- :Ne ı,ır.ınn'I' 

- Zarn:ın t:ıyin edemMl .. fakat 
{eli yakın•!' • 

- Demek b:ı.na yakında haber 
ge;derccelisin 'l 

- G6'ı:lcs-eeejja 
- • Wde a. lıellf bfr tere .. 
.._ ~ Rl'i y:ınan dudakla-

• • ,C'n~ma. uzattı. 

Ferhat ah,Imnlılda biran eğilir 

gibi oldu. Fakat derhaJ !:e'kilerelt 
bezgin bir sesle 

- llastaynn GonUI - <ledl - hı . 
rak bt-nl artıJ•. BıraJc beni! Ve sert 
aılımlar:a yiirUyerck kap:da.n çı. 

kıp gitti. 
· Ferhat sobktn yalnız kahlığma 
emin ol!111C'a j~inde dnydu,.,ı ilk his, 
doktor Tnnl,ra karşı derin bir in
fial oldu. En yafan b'r arknd:ı~ dl. 
)"c güvendlgi '.l:anğı ona hiya.nct 
etmiş telakki ediyordu. BtiyUk bir 
itimatla ynrdrm beklerken bıışma 
bir ngcl çıkaracak. 

Onu artık vefasızhk1a itham e
dlyonlu. 

Muayeactıancyle pansiyonun a
nsı u1ıık cleğilJi. Serin gece Jıa. 
l"ll!IJ ~mm n~i emi~-ordu. lü
ri."9cen \1iondunun lmn cUenfli~rini 
fakat b\"veUen<llk~ yüreğinde 

uyu5nıus olan endişe \'e ıztırahıo 

tcl.ra r ll)'a..'ldıl:rmı hl scdiyordc. 
~ıra Scn·iler solmğının başına 

~elince dıvarın karanlığına sinmiş 
lıir tnlic;i görtlü, y:ı.lda.5tı, şoför di. 
rcksiyonun önnüde uy11kluyorclu. 
J~Jini uz:ı.t:ırnk hafifte <lokundu. 
~för bs~ım kıldınnc:ı. tam tılar. 
• - Vay beyhn si:.ı: mL,.iniz? 

- fü•ct! 
- Gene Cerrnhpa~ys mı! 
- 1'..'\et! 
Şoför ferinden atlıyam2c ar:ı.ba-

nın kapısını nçh: 
- Ruyurıınnz beyim. 
l"f'rh:ıt arabaya girdi. 
Uiraz yol nldı!.'t:ın ı.onrıı şofür 

ordu: 
- Arkadn.'.:mtza oğnyalım mı? 
- Hayır ba sefer ya.Jnız ~ide. 

ceğim., 

- Gene o eve mi gideceğiz? 
rerhnt bir saniye ~sırdı sonra: 
- Oraya,. fakat! 
Soför seri bir hareketle ba~rnı 

çe\'ircrcı, tdimr direksiyona. 
diindü. 

Ferhat bu SCff'r sırolı: bir ~esle: 
- tsmlniı nedir sizin r:ıoförf 
-- Hnydal' efendim, 

- Ba~- 11.ıyılar .• 
- Buyur beyim? Fakat bn ka. 

dar a~ır adı kaldınmam ! 
- Ya ne diyeyim! 
- KrıJaca Hayrlar .. hcır. henlm 

size kanm1 kaynadı. 
- Te~kkür cılerim. 
- Demin ba.nn. bir şey söyJiye-

t'<'kf iniz ~liho.? 
- En't .. 
- Si>yleyln beyim .. yollar t.cn . 

ba kaza<lan koı1uıiınaz. Konusa.bi. 
liriz. 
·-Öyle. 
Ahb:ıplmlan lkrliyordo. 
Köprüyü ~iı;lerdi • Haydar 

Sf,rifu: 
- Hangi taraftan gidelim be-

yim! 
- S&Dmn s;;gntten doıa,aıını. 
- tJzun olm:ız mı! 
- Zarar Yok.. konusnıak \e dil-

ı;Unmck için vaJdt ka~nmz. 
Şoför gene seri bir hareketle ha 

garip mü,terlsine dönüp baktı. Fa. 
kat gözlerinde hayrC'tlo beraber 
samimiyet \-ardı, 

Araba. parkın önünden yokan 
doğru çıkarken Ferhat konuşmağa 
ba.ııJadı: 

- Ru get'e o,;lı()('n bir yardım 
j.,fiJeceğim bay Haydar. 

- Elimden ~elen her ~yi yn
ııarım. J.'akat benimle ı1aba can. 
d:ın konu~unu"-

- l'ekj Azizim.. 
- Şlmcli söyleyin De ya~ 

~ı~? 
-· Tabii gece hırsızyğı değil., 
Genç şoför babacan babacan giil. 

dii. Ferhat devam etti: 
- Fakat ben bir C\·ln kapL"lm. 

dnn ~lnn<'den içini gömıek btiyo. 
rum! 

ŞofiirU:ı karaiıld:a. gözleri pı. 
rıldadı. Deminki §aka)·la ba ma. 
amma arumda bayii münaı;ebet 
urda. 

- Şu geçen gece gittiğim.iz e-
''in mi? 

-- E\·et, o evin. 
ŞotörbiNlenbire kendi kencline: 
- Şimdi anlıyorum •• diye söy. 

lendi • gii~lerinin iinüne l<aranJık 
Ye eski merdb•enJeri inen cazip 
bir ~enç kız hayali ge~ti. 

Daha emin bir seste tekrarladı: 
- Anlıyonım.. anlıyorum mcse. 

Ieyl. - sonra Ferhad& dönerek -
~lr evin kapısından girmeden içini 

' görmek mlinıkündür be'.\·1m .. fal;' 
Ön<!e o <?\•in ı•trafmı iyİr.c gözde' 

• geçim1eli. Şimdi ınü~ıuule eder5'' 
ııh hC'n sb:j bir sokak nl'Bsına ~ç 
kcrck e\ in etrurını koHıyacağıflL 
-- TehllJ<eli olmaz mı? 

..... .. bet' - "e muna."'c • 
11 - }'aknt orn<la azılı bir triida' 

heyi \'ar. 1-
- Varsm istediği kadar azıh n 

sun bana \U gelir. 
C'errahpa,<ıa )'Okul:fonun alt ~ 

na gelmişlenli. 
Müı:tC'ri~lyle anıa.,an soför ~ı:· 

r'U ken<U yanlmı tedbirlerini tAl • 
blk etmek satahJyeti) le hiç daD'~ 
madan büyük bir sür'atle yokO 
&ahlırdı • 

Fcrhadın yUreğinde kuwetJl bit 
hcyceaıa ~ Tekke ~~ 
sokağmr geçtiler. Biraz 11~ 
ten sonra §Oför arabayı donl.....
:rak aşaiı atıadı. Yavaş bir _.I• 
kapıyı. açıp Fcrbadıt.1 

- Slz şimdi lfıtfco ben1ın yeti· 
. "sO' rne gelınlz be)im • dedi - 64> 

müştC'ri bekUyormuş gibi otaJ11P 
beni bckleyinız .. sizi ~ok beklet· 
mem. 
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GUNUN ADAMLAR/ • 

H rbin Ortaya çıkar
dığı iki yeni isim 

Listik tamircisi Roy Snider 
Kalay Kıralı Patino 

Lı ARP Roy Snider'in öcünü Bu ağaçtan akan zamklı madde 
., aldı Fransaya. getirilm·ş ~ o devir. 
ı.~ o y S n i d e r , .Ameri_ de Amerika.dan gelen her şey 
~ Birleşik .Aın«ika. devlet- gibi bu zamklı madde de Fransı:r 
~ teşkil eden hükfunetlerden lann hayretine sebep olmuştu. 

ğacmın mahsul vermesi için altı 
sene 18.zmıdrr Bugün Brezilyanm 
çıkardığı ıraüçuk dünY• istüısa.. I 
linin yüzde biridir. 

AmerlkaD barmcla gece sababa ka.. 
dar, g1lndlb de öğleden eonra batlı • 
yan müzikli numaralar durmadan 
devam ediyordu. Eğleıııcıe ltlbarlle 
Şaapa;rm en zeasla ve cotkun bir 
yeri olan Amerikan banna ber c~&lt 
ın..n gellrdl. Burada Çin, Jlpon, 
lnclllz, ıtus, Mofol, Amerikan,. h . 
panyol tıplerbıln envaıaa raıl'aaaır 
ve mUtterller burada ağlendll'l lıa -
dar hiçbir yerde eğlenemezdı. 

Temuçln llk önce bllfede, ayak lls. 
ıttnde bir kadeh pey.cu ~ı. 

Saat.e baktı.. ~ f 

OUDC!iln batnuısr.ııa daha bir iki sa. 
at \'&rdı. 

Hf"rl<es zevk ve "* içinde ytlztl· 
yordu. 

BU fÖ)'le bttiyordu: 
"Hayat, bir muamma derlone L 

nan! 
"Hayat: çok basit ve kısa bir yol. 

dur. 
•'Onu muammalaftıran blJI değil 

mlyl.z? 
"Hepimiz, bu kJaa yolun yolcuau . 

)'UZ ••• 

"BtltUn yollar, öltlm noktasmda 
blrleflr. 

•'A.IJl muamma olan ,ey: ölilmdtlr. 
"Bu m11tlılf muamma.nm dutOmU· 

nU ÇÖ2'AD nr mı! 
"Bu muamma, asırlar geçtikçe kör 

dUğUm oluyor. 
"Ve ç&lllmez bir bale gel1yor. . 

,.ro hftkfimeti dahil:nde Klö Fa.Irat hiç kimse bu garip madde
~ §ehrlnde küçük bir dükkan Din bir i~ yarayaca,,,c'r:mı sanma.. 
~ıydi. 1942 yılı başlayınca dığı ı~in astik unutuldu "e an· 
~adar bu adam çok fakirane ~~ yıl sonra yenide n ke.şf c-

a ~le~ va~~la.n giriş~ 1875 de 18.atik Brezilyada ikin_ 
L." kendisini deli gi'bi telakki e.. ci defa keşfedilince Breziiya bu 
~'lar ve lbol bol alay ediyor. maddeyi inhisar altına almak 
\ · Zira Roy Snider Amerika- istedi. Brez1lyadan kauçuk ağacı 
~hiç kimsenin yapmadığı bir çıkar•Jması yasak edildi, kaça.ık 
\ l_apryor, lastik tamir ediyor olarak çxka.rmağa kalkanln.r içit\ 
it...~ maksatla eski otomobil idam cezası: konuldu, gümrük 
~erini topluyordu. memurları Brezilyadan çrkan her 

Amerika harpten evvel daha 
geniş ölçüde ka~uk stoku yapa· 
biliTdi. Fakat l~lizler buna IM
n i oldular. Ancak 1941 YJlın.da 1 
A..merika ticaret nasın Jesi Jon 
Londraya kadar gelere'k 150.000 
tonluk bir stok temin edebilc1i. 

KauÇuk yckluğu . karş~ı?~a 
yerine başka bir şey ıkamesı ıçın 
her kafa.dan bir ses çıkıyor. 
Birisi: 

Methur bir cild mütehassısı
nın şayanı hayret keşfi olan ve 
«BİOCEL> tabii"' edilen kıymetli ve 
gençleştlrlcl cild unsuru şimdi 
(pembe renkteki) Tokalon kremi· 
nln terkibinde tiuıunufor. Onu 
her akşam yatmadan enel sü
rünüz ve her sabah daha genç 
uyanınız. Gilndllzleri de beyaz 
renkte (yağsız) Tokalon kremini 
kullanınız. Cildi beyazlatır, taze
leştırtr ve kadife gtbl yumuşatlt'. 

i Tomuçla kendi kendine: 

ı - Daba 90k erken, eledi, böyle et. 
, len<ıell bir yeri bırakıp bir yere gide. 
1 

"Bu ~mu flmdl ben ç6dyorum: 
"Hem de bir kadeh içki De.,, 
M8ftıerller Mlld kadelılerlne aanhlı. 

tar: 

'-l!Stik tamirciliği Avrupa.da yolcuyu srkı sıkı 'bir muayene e~bildiği bir san'attir. EB.. diyorlardı. Faıkat günün birinde 
~ veya delinmiş bir lastik ü- ka.reli bir pa~ü giymiş, boy_ 
~~~ ince bir kauçuk tabakası nunda ufacık btr ot toplama ku
.-!"tbrılarak lastiğin ömrünü u. tusu uılı bir seyyahın ot kutusu 
~· Fakat bu san'at Amerika nu muayerıı:! etmemek gafletind; 

~ ~ lama.miyle meçhuldür, Çi.ln- bulundular. Bu seyyah Harri 
ıı · ~ lunerikada patlayan, ya.but ViNıan isminde lbir 1.n,giliz idi, 
et bı:aı eskiyen 18.st&ler hemen a. ve ot kutusunda alelade birtakım 
ıt ~ ~ne yenisi alınır. Onun nebatlar arasında ufacrk birkaç 
,J ~ 130 milyon Amerikalı ara- kauçuk fidanı da vardr, Brezilya 
~ bu işi yapmağa kalkaıa gOmrUk memurlarmm bu küçü
ı...: Snider'in deli sayılması ta_ eOk ihmarindeı dog-an netice 
~Örünür. Londranm dünya kauçuk istih. 
hü Y Snider on sekiz sene e~ Aline hakim ohnası oldu Uzal: 
~ :trıeslek yüzünden kıaa bir şark çok kısa bir z.aman iÇerisin
~et için ~gin olmu§tu. Bu de kauçuk ağa.çlaıiyle doldu, 
~te Malezya ve Sand ada!a · Japonya lastik inhisarını kaybet. 
~~ naçiz kralı olan :tngibz ti, hatta kauçuk çıkaran memle
~~~Yeda.rları, kauçuk fiyatı ketler arasında adı anılmaz ol. 
~~ltmek mabadiYle ~uçuk du. 

fi ()~lini azaltmak istemışlerdi. Hani Ford kauçuk ekimini öz 
bi11l\Jtit kauçuk fiyatları bi~ vatanı olan Breziyava iade et
~~.J'iikselince Roy Snider atöl- mek istemişti, Fakat buna vakit 
~ büyüttü. reklam yapu, btılarnadr, zira Brezilyada satın 
~.,_ ve meşhur <?~u. ıı:mt bu a.ldtğI bir buçuk milyon hektar. 
~ ~ .~k uzun sünned!· ~928 lık araziden yahı.ız Bekiz lbin hck· 

.- 'tt~ sermaye sahıpleri fi. tarı ekikzıtti Ve bir kauçuk a-
ti ~ defi§tirdiler Kauçuk · 
~~üç ay i~ Uçte biri-,,_ ________ _ 

l?tdi, 
fi bit 'ttı.ı otomobil fa.brikaJarı için Macide oturduğu yerden. 

1t,1 \ ?\met, kauçuk elc~er hesabı. - Aman. diye ha.ykırdı, A-
; · bir zarar. Roy Sn1der için de ma.n •• Ne oluyoruz canmı! 

l' teli.ket oldu. Tren vagonunun kapısı o ka. 

- Ruslar Hindyaya benıziyen 
bir .ottaa kauçuk çıkarıyorlar· 
mt~. Bizde yil11bin ~e..1<tarlrk top. 
raklara Hindya ekelim. 

Bir ikincisi-
- Amazon :kJYJlarmda, diyor, 

sonsuz yabani kauçuk ormanları 
var onları a.şıla.yalım. Ve bütün 
bu gürültülerin ortasında Roy 
Snider'in reQdimlan. 

J{auçııktan aonra kalay. 
İngilizler Uzak Şad;ta Jca.u· 

çuktan 90Ilr&. kalay ka~larını 
da kaybettiler •. !er yüzündclo 
kala.ym üçte bırı Malezyadan, 
diğer üçte biri Siyam VC: Fele
menık Hindistanmdan gel'ır. 

Kalay, teneke dem.ektir, harp 
eden orduları besliyen kenserve 
kutuları ten.ekedendir. Kalay le
h imdir, kUay bir çok halitalarm 
esas ınaddeefdir. Bir otomobilde 
iki kilo, - tayyarede Uç kilo 
kalay vardJr. 

Komerw yapma memleketlerle 
büyük sanayi memıfketleri kala... 
yı çok kullanırlar, Amerika fab
rikaları bir senede dünya istih
salinin yamı olan 75 milyon kilo 
kalay kulla.nır. NDl:ı ika bu ka.. 
laylan USllk Şadcta fngr'lis &er 

1 mem. • 
f Ve sahneye yakın bir masanm ba.;. 
ş.ıacla oturdu. 

s'alınNle bir Atm'rlkıth ka4ın prln 

ıtöyltlyonla. 

Teınaçbı kulak verdi:. 
Ba 9C>k eıaterema bir flll'kı:rclı., M-

- YSfUDI Sake.. yapsın vleld .. 
y.,..m tarap •• )'8fUID voella .. 

8eelert yaltlelmeifl ı.tlıMb. 
~ "7BfBlllll TOt.ka.. ! !,, • ..mı 

duynaea, lıafmı bn ..,n 1'4!1dlj1 7Me 
~ 

. o ınıef! 
~sinin işlettiği kalay ocakla- I bir şeyler yoktu, fakat topraklan Bmm llatına Jlektay lılıM ilerde.. 
nndan alır • karıştırırl.."ell 1JeDgin bir kal&y ki __...,... ....... otol'lllllt içi -

Bugün ~ yUzünün meşhur daman buldu, bu damara. "KUT" yordu. 
kalay krallarmdan yalnız bir ta. tancı" admı verdi ve derhal işe Ne fOtltl belll deflldl, Belld de 
nesi kalmıştır. Sirnon Jturi Pa· ~ladı. votka lÇIDIJ'Ol"dD. B6yle koaDopollt 
~o. Zira. bu zatın kalay maden.! İşler iyi gitti. Patim<> başka bir yerde lııııerb9 "-41 memleke&I • 
len Uzak Şarkta değil, ~nubi ocaklar satın alı 1914 - 18 har. ala ~ Ml'be:Aoe lpeblUrdl 

Amerika~ BoJi~~ır. . binde dünyanın ~n zengin kalay BelUyclI ki. Belday kendi memleke-
Ü?lun ıçın Senyor Sımon Jturı madenleri bu 7.atın eliırdeydi Unla ICldalDe .._.. ~yonhı. 

Patimo yer YilzünUn en mühim li h;u,.·. Ttmneln llaracla Belrtayı görece -
adamlarından birisi sayılır Pa· B:ından sonra ~ vya. UAU.. ttnı n"'"""'"ltı. 
~:~ siyah ı..--•- ... ....ı • rnetı, mcml~~t ıktısacijya.tına _ Demek 111 Mal takip ediyor dl. 
"""'uıu n.ıvu-cIK ~arı, ~Y· tıv b'" ''k h. t1 .. .. ' 
tuni rengi, geniş omuzlariyle ~ap gı . u~ ı~e er. YllZU!1· . Y"' 8iy~ndl, 7.Mea tıa,..._111 öaan. 
tam bir Bolivyalı tipidir Otuz <.ien Patiril.o yu Pansc sefır ta.yın den lk1 kere rörc6r gibi 1'8Çitlnden 

bet sene evvel .Pat:imo bi; mües. etti. Pa~imc ~ ~k ~ulı- de tüpbelenmltUm. 
aesede küçük bır memurdu B:r teşeın bir hayat sürdu, oglunu Tfmllcı.. (:Mw,lraMN NMaJtı koy· 
gün' bir kusur işlElll, borcunu ö· Fr&Manm en aristokrat a.ilete· nunda, tetik danQ"Ol'da. Artık o da 
demek adetinde olmıya.n müşteri. rindcn birisinin kıziyle evlendir. farlnaclaydı ki, iki cıambaz bir ipte ' 
lerden birisine yeni bir kredi di. Kızına· da Burbon hanedanm- 6YWJOl'Cla. 
açtı. Bu yüzden i§ten ~ıkarıldı dan bir pren9i koca olank ca,...., ...... ODA boe """' "pı 
ve müşterinin borcu maaşından seçti. korlnnlo • .....,.... ıc..-.. .-km!., 

kesildi, buna mukabil müşterinin Fakat bu hayat Patimoya ka· dememlftl. 
teminat olarak bırakmış olduğu lay işlerini kat'iyen· unuttura.. ~. z11uı1nı kutt*lıyu lıılr • 
iş1emiyen bir maden damarının madı. Bugün Amerikadaki kalay tüpheıel Tardı: Aealıa. '1'lyea - Fo ~ 
beş para etmez sanılan ta.<:arru!' istihsalinin yüzde altmışı, dünya T~•ln bald1d hftvlyı.-ttnı ır,. et. 
senedi de kendisine verildi. Pa. kalayla.rmm yüzde onu Pa.timo ..,. .. ~, 
timo bu damara gitti, damarda ocaklarından c:Ikar. Tl)'ea - Fe eter clokt.or (Şlmes)a 

tamunlle ~ etml!ııee, Teımaetıda ------------.kim ok1upa Belrtaya elyleııll1t9cle 
tüPbe )"Okta. • 

'hmaola 1ıımnı wd aalaywldı f 
lleldaym andıtr Japon cıeltadı k1m 

dlf 

\~ Roy Snider Amerika. dar hızla ~ıhml ve i~iye gi. 
~en meşhur ada.mıdır. Yeni ren delikanlı kendisini o kadar 
~ neler mmarlanuş, ameleleri_ teAşla ileri atmıştı ki, Macide-

• Si Bayısa çoğaltıımJtir. 1928 nin elindeki kitap yere düşmüş_ 
~ .geniş atölyeleri bil~. bugün. tU. 
tl.~ da.r geliyor. Bugun Az:ıe. Diğer ~e oturan yaşlıca, 
~ Roy Snider artık tek }a.ct_ ~bir adam elindeki gazete-

Trende ·yapılan vuva 

hayetleneceğine doğru, göster· 
di~ anu tizerine beniml~ dame. 
derken, bir tuhaflaşmaz mı? 
Şöyle muhafazalı bir yere gö_ 
türdüm. Genç kız, bayıldı. E~ 
koUarnnm arasında tut.masaydmı 
yere düşecekti. Hayatımda o 
dakikadaki kadar telfı.şa düştüğü
mü !bilmiyorum. Artık siz bun
an !onra ne olduğunu tuarlıya.. 
bilirsiniz. Evlenmek üzere oldu
ğmn kız, bu sırada çıkageliyor 
ve bizi o halde görüyor. Ben, ba. 
ydan kızı kollanma alnue ve ti. 
zerine eğilmiş bir vaziyette bu
lunuyorum. Sevgilim ise. işin ha
kikatinden haberi olmaksızın, o. 
nu, o halde öptüğlimü sanıyor. 
Kızıyor, bırakıp gidiyor. Bunu 
böylece arkada.5larrndan birine 

Napmldde (Kıpnl!!Wı';t')71 deniz· 
clP. holdal1Um ldclla etmlt olaaBek. 
tay bu yalaar neden nydarmufta f 

'nyen • Fo bu yalan 1lalM!re inan. 
11111 mıydrf 
Temaemın ı,anpa;rcla kim oldatu· 

na "ny-. - Foclan lılıfka lıDea 7'Jlda. 
ıı:ter o bu Rrn Belıta~ lllS;rfed ...... 
'D;rea • ..__ .. -a plmlt ~

blllrdl. 
~ ~isi değildir . .Amerık~- nın yaprakları üzerinde kafasını Delikanlı lafın ardını aramı :_!ter şehrinde, hatta her ko. ~dınp bir baktı. Sonra "lihaY· kesmek istemiyordu. 
~ birer ta.mirci peyda ol le çeker gibi bqmı iki ya.na sal. - Bilmenriniz. çünkü düoün-

_,. ~- lıy~ yine, o'kumağa koyuldu. medini:s, dedi, Fakat bakalnn. 
~~un sebebi meydandadır. Macıd~ ka.rgmma oturmU§ bir kanın olabilecek mi? 
~ dün en zengin kau- olan delikanlı, timdi: . Macide pencereden dışarı ba.
~"ahaı~ Malezya, fe. n4-"~ Aff~iıllz. diyordu. Beni kıyordu. Yan alakadar ar hal. 
~ Hindictanı Jal>Oll ordul~· aue menızı rica ederim. Haki- de: • 
~ elindedir Bu, büyük bır katen çok kabaca bir harekette - Niçin. başuuza bir şey mi 
~ hadisedir Dünyanın bulundum. ,2'Cldi? 
~ buçuğuna ~p 018:11. ~ .. B~. ~~ delikanlı, yere dil· Diye sordu. 
~ birkaç hafta içen.sına€ şurdugu k~ta?ı da alarak Maci. Delikanlı cevap verdi : 
~kauçuk kaynaklarım kay~ deye vermişti.. - Talihaizlik!.. Evlenmek ü-
~~. Amertkada hS:bi 7-' Zaran v efendim. Bir !JoeY midinde olduğum genç kadın be 
~~ttiren ee'J otanobil ıas· d"gtl. . . ' ni bıraktı, 

>. ~uiu olmuştur. Ah .~~ 1~1• Ben de k~-~ını.t.ı - Tuhaf şey! . 
~ °"d bumı ewelden biliyor i;.irler t .gırru zannederek ~ mü.:- - Evet Aramız gayet iyı 
~lf.? tüm iken ve dfutvanm en mesut ha.. 
~ evvel iki Amerikalı, o. _: Hayır, ~ayır • .. Za.~en .. ayaı _ yatının eşiğinde bulunuyorken 
~il sanayi.inin Uzak Şarl< larunın üzerıne duşmuştu. He- beni bırakıp gitti. Mektuplarıma 
~lanna gövenmesinin tch· n.en aldmız. . cevap vermiyor. Kencfüıni gôr
~ olduğunu hissetmişlerdı . Bundan tonra. Macıde tekrar düğüm zaman, se~ni anl-atrnı 
~ adam Ust:i1c fabn'katöri ~itabını okuma~ ~ovuldu". F~- Yor. t~ benim vaziyetim. 
~ile~ Ford'dur t delikanlı buna ım!<fuı \erm · - Belki de arlık sizi sevmi_ 
\...~ ~eği bile İvorclu: yor! ı 
il.,._. cüret;kir ve enerfk bir a _ Aman. dedi, ~akın ha .. Bu- - Hayır. Bana deli gibi tut-.. ---:ı-~.. ·ı rd'" kundur. Zavallı ·-·criltm" • a..a•~- zencı e ... .u yapmayınız.. lh ""' • .,., 
~ 1.Jberya cilrnhuriyt>t' _ Ne var k" - timal, size öy1e geliyor •• 
~armda kauçuk tarlalar _ Trende. giderken asla ·ıtap -:- Hayır, katiyen eminim ki o, 
\~_getirdi. Bu yüwen .Amcri. ,kumayrnız. Mütcmadirc~ ska.1~ benı sevıyor. Ben de onu seviyo
\..'1ımeti b?.t siyahlar ci.ı.1nhu 'an vagonların içinde, bırw ~- ~e.~ı bir kızdır yarabbi. 
~e iktısadi mUzakere!cr !Jın satırlar•!lı takip et.'!'ege ~- Gozlerının ıçi gUler, Yanaklann. 
~~- Mali anlalJID8.}ar yaptı ·!~m!l.k gözler için pek fenadır1 . da c;_ukurlar. vardır. Kirpiklerı 
~belki de Birleşik Amer'. J~ karımla böyle bir tren yo - d~vrırn devrım. Saçları kıvır kı-
\..~ıeri Fayrestoa'a kauçu ·tlıJğuna. çıktığım 1.aman.. vır .. İhtimal size öyle görünil-
~1'tl yUzünden garbi Afrika Macide l!Oğuk bir tavırla: 

ve askeri ha.disderle d. - Kannızla mı? dedi •• Demek yor .. H h H k 
bilece'ktir. - Evli olmakl•.!-..ma ihtimal - ayır, ayır.. ın ikat böy 

-· le Onunla evleneceğimi um~ büvük adamların· vermivor musunuz? Doğrusunu ·· · yU .. w .. d 
~bi-;i sayılın Ford ise Brezil isterseniz evli dağilim. Fakat güı.eJ.bir nışıın zugu c henüz 
~ l>~ hük-funeti dahiline- Fakat evlenirsem, herhalde ka!'?· aJmıı:ıtım . Fakat takmak naaip 
~ mi1yon hektarlık arr m. trende kitaD olnımasma mt.i.. olmadı. 
lta~k ektirdi. aadP etmiyeceğim . Eğer, mar.~a- Macide. kekelıverck: . 
~bu hareketiyle Jr...,.uk .aya bakmaktan aıkılırsa (ıc:,;r..ı :.__Nişan yüzü<;tinden ba.hsedı-

~ltıiyetiııi l~tiğin ö- \atan' yüzüme ba.kmasmı rica edec<ı_ yorsunuz. ··asıl bir Şt>ydi bu? .. 
1 - Ah. alakanıza çok teı:ıekkuı 

~. ve-mıei?e cah"'mış o uyo. : m Ne dersiniz.. ı 
~•ra kau~uk bundan 1

·\ ytı. ~.facide ne c~üsündüğünii be:'' ederim Platin üzerine oturt~ 
~·el Amazon ormanların ?tmiyen bir tavırla: muş uÇ zümriid taşı var. \~~ ,bır 

yeşildir. Ve ~il, en sevdiği renk_ 
tir de ornm ıçın böylesini aldnn 
Ve bu yüzüğü almak için ne e: 
ıconomiler yapmamıştım_ Sigara
ma. varmcaya kadar kestim. Bi. 
riktirdim aldım •• Sözlerimle aizı 
rahaüıız ediyor muywn? Evet 
trende k.ita.p okumak çok ~arlı.. 
d•r. Okudugunuz kitap enteresan 
mıydı? 

Macide cevap verdi: 
- Pek budalaca yazılm1' i:>ir 

kitap .. 
Birkaç ı:ıar.iye sükut 
f,c!~a~h oturduğu ·~~rae ar

ka.va dogru yaslanıyor, tavann 
.Jn.hn or. l{öşecleki yaşi~ şi~man 
adam, gaze~enin kağıt1arını hı_ 
şırdatarak ıç sayf alan ~viriyoı . 

Bu se.;<:!Jzliği müteretldit 1.Ji
sule bozan Macide oldu. 

- Evlenmek üzere olduğUnuır. 
kızın sizi terketmcsınc:ie herhal
de makul bir sebep .,ıs:ı. gerek. 

- Ah, evet, Or•ı d'>ğru., Q. 
nun görüşüne g6re oı-tt.da :ma.. 
kul bir sebep vamu§. &n t.unu, 
daha bir iki sUn cu..:1 Jir .s.rka
datından işittim. Bcc ... ı.. 2.Illata. 
yım. Bütün hadise bir "Bahçe 
balosu'' verildiği sırada cereyar 
etti. Kız kardeşim, bir mektep 
arkadaşiyle karsı!aşmıştı. M~ 
gul olmaJdığım için bu mektep 
arkadaşmı bana takdim etti. 
Ben meslek itibariyle dokto~. 
Bu genç kız. tenis oynarken mı. 
koşarken mi kalbini fazla YOl'
muş. 

Macide kula.le kesilmiş dinli
yordu 
. - Ever,. Herhalde, dansctmt.. 

sıne asla müsaade edilemezdi. 
Ka_!~i~ın vaziyeti buna elver~l: 
degıldı. Fakat o ak'8ılll idn bunu 
dinletemedim. Kız, herkesle ov
n~~· M~vemet de ediyar, keiı. 
dısmc bır sev olmuyoru. Balo ni_ 

anlatmış .• 
Halbuki bir insan birini se

vince, başkasını öpmek istemesi 
pek uzak. hattA belinnez bir ar
zudur. Bunu. ona anlatamadım 
Diyemedim ki.. Fakat siz ağh 
yor musunuz? Gözleriniz doldu. 

Macide, kü~ü'k bir hıçkınğl 
zaptedemiyercl<: 

- Ha .. Hayır,. dedi. 
Delikanlı derhal onun tara.fma 

~eçerek-

Temuçla Amerikan banada l9er -
keıı, cödlnll Bekt&ydaa aymDl)'Ol'da. 

Am.lıa Bektay, Temaçlnln bnnıcla 

oturdntunan farklnda mıydı f 
Yoku o, Temnçbulen eonra mr se-

Ilp otnrmuttn f 
TfllllOÇla bara;ra bafuıı din ....... 

için plclltl llalcJe, timdi beyema ve 
tmalDttl lçlDcle ~rdn. 

~ • ba ftd7e* km'f1Smda. • 
barcla fada uı .... .._.. olacak· 

tı. 

S&hıwh ~ a.rt:laf;ler, bokkabaz-
lar, kcımlkler numara yapıp duruyor. 

du • 
Temaoln baracla bir t1&atten fazla 

oturmadı. 

Ba ıııııüddet WAdmda Bektayın bir 

ken ı.oe arkuma clödp baktttmı 

IÖftDecll. Buna ntmeD dalla fazla 
hıwnw; e.p gijrlp lıuılkJI. 

llektay iN 9lltMla aamede danııe • 
elen bir Amerikalı kadnıı alkqlıyor· 

du. 

TelDQfln bundan l9tifade ederek 

bardan etktJ. 
Büyak caddeden gldl;rorda. 

Sokaklar aydınlıktı .• köte batla . 
rmda bllyWI faaaıılar yanıyordu. 

Temuçln itiraz lleılecllkten monra 
l:Jlr llı\lı kulnlnln kenarında durdu. 

utışUıımete IJaoladı: 

- Macide, dedi. Bütiin haki
kat böyle. Anlattmclamn tanı 
men doğrudur. Benim o kızla 
biç ala.kam yok_ Sen nasıl oldu 
da, sana ihan~t edeceğimi san
dm. Ben ki, !eni bu kadar sev
dim, Seviyorum. sevt!ceğim.. O 
be.yılan kız yüzünden darıldığını 
işitince seni bulmak ic;in neler 
yapmadım. Fa,cat buMin teyzene 
gittiğini öITT"enir ö-!Tenmez ar. 
kandan koştum ve bu trende 
seni vakalamajfa muvaffak ol
dum ·Biribiri.mizi aff~lim ol-
maz· mı Macideciğim? - Burada biraz beklesem fena ol. 

Affettin def.il mi •• Göster ba ııııyacak. Eter Bektay beni takip e. 
rıştığırtıızı ! . . . '1yonıa, herhalde Pf"lmden geleeek · 

Trenin durup dınlenmekiiızın tir. 
uzayan tıkırtıları arasında, iki 
genç ağzın birlcşmesin1en <:ı~an 
sesi, duysa duvsa, ancek, kcr~· 
de gaı~tc· yaprakları arasına so
ku'l.muş olan "Amca bey" gıb· 
yaşlıca sisman adam duymu~ o. 
la.bilir .. 
etA!PfB"' EP o {.JU:lp!> 3U ıtı>('l>· 
~ne olmadı mı? 

. HfFtMET MfJ'J\ 1 

Burada ~ armı !IBat kadar bekledi. 

Grlt>n gldl'n yoktu. 

- Hallba benim kalktığımı ıtörme

dl .• 

Ui~r.rel< kulrnlıı dlbiudl'n ayrıldı. 
O gece Kurba~ ın evinde kalmağıt 

uJyetı yoktu. t'akat, bö~le tehlikeli 

bir eaaaBUR da b&fıaı bot "'elcın•k 
lıttPmtyorda. 

· danin isimli bir Fran.i~ _ Vallahi r:lm"'m ki .. dedi. kaç kliçük elmas.. Onun gozıerı 
tarafından kcşfedılmiştirJ.-~.::::;.:_ ___ ~ ____ ...;;~..;..-------------------··----------------" 

(Devamı ı·ar)) 
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1iiıkive futbol b ·cinci/iği 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

MUesscsemlze alt t.elefon numaralarından bir kısım henOz; t.eıefon 
rehberine geçlrllmemı,, bazıları da değl!Jmlt o1dnğuncla.ıı ıııza.msu;ı; 

muhaberolere sebebiyet varllmemek üzere merkez ve m.ağa.zalarmııza 
aid aşağıdaki numaraların not edilmesi rica olnnW', 

ş!?ktaş .Trabzona 4 ·o, Barb"'ye 
Göztepeyl 5 • 1 mağJ p ettıı r 

Galatasaray da Taksim, Soyoğluspor muhtelitini 8 -1 yendi 

Müessese mUdlirlUğtl 
~lüessese mtıdlir muavlnlllf 11 

~lüşavlrUk ' ') 

Müessese muhasebeciliği ) 

Merkez: 
Tekolk mutettlıtllk ve mllhasebe, aervlsl. 
Murakıplık 

:o. Yazı işleri, zat ı,1erı şefllklerl 
idare MecUsl odaeı 

Müfettl,lik 

) 

) 

) 

) 

20960 
2ıs,,05 

%2811 

21619 

Ankar.ı, (Telefonla) - Düıı 19 · a'·er.1.y ile Türkiye ~amp'yonu o. görmeği Türk futbolü ve 'J)orculu-
Mayıs stadında 'fıirk ye futbol bı- lacaklardrr ğu için çok faydalı bulduğumuzu 
ı inciliğine büyük bil' kalabalık ö- burada zikre~cn geçemiyece-
nlindc dev:ı.m edildi. İlk mac;:ı le;- G.\LAT.\SAR:\ \', T.\.l\~lnı - BJ·:- ğiz. 
tı.ınb11l ~aır.p~yoou ~ikta;v.a gu. 
rup ~irinci.;! ye Trabzon ~:ımp.yo. 
nu l~>r> t.ı.kınu yaptı. Beşiktaşlı
lar ha.kim bir oyundan somu mıı-

8 -1 \'ENDt 

Ç: 4--0 k'tznı•d:lar. Dün Şeref st.:ıdmda Galat:ısa. 
lkinci m-ıç Ank..'lra ı:aınpiyonu ru~·lıl:ır T wim • Beyoğhıcıp-0r mnh 

Har.biye ile 1znı r <1amplyonu Gfiz. le iti ile hu:-ıusi bir maç yaptılar. 
tepe arannti:ı oldu. llk devreyi 1 lielccek haft.tt Admiroya karşı çr-
1--0 Göztepeliler ke.umdılar. 1kin 1 knracakları takum denemek ııı.ık
ci <lcvred ! Har'b!.yclilf'r çok ener- sudiyle olac:ı.k ~:>n-kırmızı1ılar sa
jık ve giiz''· bir oyunla ıııkibine haya yeni bir kadro i!P. ç iktılnr. 
muka.be!e edc~k ütö1t iiste ~ gol Gal'\tasaray: o~man - Salim, 
}~ptı ve maçı 5-1 kazandı • Hiı~\in - Esfak ,Arif l<emal -

l.ki gUndenberl lik :ıeklinde de- Gaze~fer ~lu;nffe~ Ce:ııil Bülent 
\'&m eden hu mfümbn.kalara bugün Hikmet. • • • 
de:- 1!) ~fayrs stadnıda devam edile. Beyoğ' u-Taksim muhteliti: }'ati 
Cf'ktir. Eğer bugün Be~ktaşlıl{lr - Dilastı\\ ri :U:ıroli - Leon, 
lhrbi.yelilcri hir gol yemeden en Pe- Ba..,ri _• Vir:ın Japonti Va-

• . 1 l .... • ' 
aı;agr 1lri gol farlc!a yen'3T en!e go ı.H, Lfıtn, Rımı. 

ikinci küme maçları 
Dün Şeref stadında ikinciküme 

maçlarına devam edilmiştir. İlk 
maçı Aruı.ri.,luhisar ile Eyi.ip yap
mıii, Anru.iol uhirorlılu.r maç:r 6-1 
kaaz.nmtş 1 ardır. 

İki.nci nınç Da.vutp:l.s«altlarln. Hi
lfı lliler arasında olmu.s, her lki ta
kım 3-3 berabere kalnıı;c;trr. Dört 
haftadanberi iki devreli lik maçı 
~oklinde dört tnk.nn anuımda ya
pılan bu maçlar:n oon puvan vazi
yetine göre Davutpaşalılar önde 
gitmekte<lirler. 

Ad mira 
geliyor 

Her tki t.'lkD11d:ı da birçok tanın
mış oyuncııl:ır oynuyor .. Ca1ate..sa. • 

. rayda genç muhtelitte mütekait 
oyuncular yer almrşlar. 

GAI.ATASARAY B: 3 

BEYOGLUSPOR: O 

:Vfe!!hur AdmiTa taknnı ilçüncd 
defa memfokelimi.;r..e gelmektedir. 
Adrnlra gelecek hafta cumartesi 
ve pn.zar günleri Galntasaray ve 
I<'enerbahçe ile iki karşılaşma ya
pacaktır. Eğer şcro1tte uyuşu
labilinlrs-. Alman takımı bir hafta 
daha mernlekethnizde kalacak Be
§:ktaş ve üç kulübün muhteli.ti ile 
de iki m~ daha ya.pw:aktır. 

Orta Avrupa, Viyana ve A vus
turya şampiyonluğunu mtiteaud:t 
defa kazarf'a.n Admiralılıır nıemlc
l etimizde yapacağı maçlara husu. 
ti bi:: elıemnliyet vc-r<Ukfierlnden 
bura~ a diğ?r Viyana takmılann -
cian en güz~:ie !uı bolcülerden tt!.k
' .ye edilmiş bir Eclcilde gelecektir. 
Admi:-:ı.ıuı1 huro~a yapacağı maç. 
hıra sporeevc:nler tnrafmdan çok 
ch'crnmi.rot verilmektedir • 

Oyun tamamiylc bir antreman 
maçı şeklinrle oynandı. İlk devre
yi, Galatıısa.raylılar Cemil vasrta-
6iyle 4, Muzaffer ve Bülent vasıta. 
siyle birer ı;ol at.:ını.k 6-0 g-alip 
Ntird.ler. 

!kinci devrede Beyoğlu Taksim 
nıulıtelitinin Vasil v:ısıtasiyle yap 
tığı d:ir tek gole Gnı!atnsaraylrlar 
Gazenfer ve Bülent vasrt.asiylc yap 
tıklan ili golle :mul<:ı.bcle ~erek 
maçı 8-1 kaz::uıdrlar. 

Dün naz:ırı d'J.!tkatimoizi celbeden 
ınübim bir hıid "seyi de burada ıik
retmedcn rı ı-emiyeceğiz. Bu mü
him harli:>e ı:z.un bir müddettenbe
ri sahn.larımrzd:ı göremediğimiz 
kıymetli hakem~miz Ahmet A<le- ı 
ınin bu ma(lr ıdue etmlıJ olması. 
dır. 

Son hafta1ar zarfında idare et
tikleri mtihim :mnelarda b:Igisizl!.k
lerine ı:a,hit olduğumuz bazı ha. 
kemlerimiz~ ders verecek dürüst 
bir m:ır; idare cdeın Ahmet Ademi 
bı.n<lan böyle sahnhrrmızda sık sık 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
y .... , . --,, ( T ... nA ?'ruf ı •ô.l!t 20(}{ t.1ra1tlı ... ıooo.-

He~anlar1 • 10(1( - sooo.- . 
• . l~ - ıııoo.-

ıtH'! ·- RA 'Jİ"'\ ' K l'l.A "I 9 5UC - l~(J(,., . 
l'lt.';'IH1~1.1m· '.! -;.ııtıaı 

t(i . !~ • -ı~-- . • 
'4.1 - ıvt • .. ıı:ıuo, - . 

ı '"'"' f. ... ~uı<toa, ı lkf.n. 
~ )4; - ıooo.-• . 
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DU.n Şeref stadında Gala.ta.cıaray 
B takrmr Beyoğluspor B ta.kımrnı 

3-0 ycmnlşti.r. 

l<'enerba.hc:e B: 8 • Alemdar: 1 

Dün Fenerbahçe stadında Fener 
bahçe genç takmu ile ikinci küme 
kulüplerinden .Alemdar hususi bir 
knrşı.!aşma yapmışlardır. Genç F. 
Bahçeliler üstün bir oyundan son
ra maç• 8-1 kavınmışlardır. 

7,30 program, memleket saat ayarı 
7,33 Radyo salon orkestı-ası 7,45 a. 
jans 8,00 Radyo salon orke.straS'I 8,15 
_ 8,30 Evin saati. 12,SO program, mem 
leket ııaat ayarı 12,33 Kadınlar<lan 

!asıl !i!lrkıları 12,4:S ajans 13,00 - 13, 
30 !asıl şarkıları programının devamı 
l S,00 Program 18,03 Radyo dans or
kestrası ıa,.,o Geçit prorrramı Hi,30 
haberler 10 45 Serbes t 10 d ıkılta 19, 
55 Fasıl heyeti 20,l:S Radyo gAzetllSI 
20,45 Bir halk tUrkUsU ö[\Tcniyoruz. 
21,00 Şıırkı ve tUrkUler 21;30 konuş. 
ma. 21,45 müzik 22,30 Haberler 22,4:S 
_ 22,50 yarınki program, kapanı~. 

ZA Y1: - Aşağıda numara ve tarih 
ler1 yazılı ve Demirköy askeı1 posta 
954 numarasına~:SOO liralık sığır eti 
verme~e taahhüt eden Cemal Başa· 
rnna ait dört kıta ayniyat teseııum 

makbuzunu zayi etmi§tlr. Yenisi alı. 
nacnğmdan bu ayniyat makbuzları 
nın hükmü olmadığı llAn olunur. 

Tarih No. 
3.S.911 53147 

10.8.941 13006 
10.8.941 130n7 
12.8.941 13010 

iki Roman 
30 kuruş 

r'i~ :ı ı ı:ı rı 70 kıınış olan; 
ı - Bir Kuflia'I romanı 
'? - Kafrs 'rl<:ısı 
Adlı iki roman, bu llAnta Vakıt 

kitabevine mürıı.caat edenlere yaı_ 
nıı 30 kutu~ \'Prileccıctır. 

llPr lklıııl en gll:ıel birer a,k vı• 

mal'rra romanı olııo bu e84"rleri 
alınnkfıı nrele ediniz. 

J>OKTOit 

HAFIZ CEM.1'.L . 
"LOKMAN HEKiM., 

DAll1LtYE MtlTEllASSISI 
l>lvanyolu ıoı 

muaJe.-ıl' ııantJrrl: 2,5.6.Tf'l: 223911 

lı 

~ırkpınar güreşleri 
sona erdi 

Tekirdağlı 
gene başpeh

van oldu 
Fakat artık bo 

güreşlere iştirak 
elmlyeeek 

ttç gündii.r devam ooen K.Wkp:. 
ııar güreşleri dün 17,3('1 da sona 
ermiı:tir. 

Mağa

zaları: . -

Pamuklu servisi ııetUğl 

Pamuklu (iplik ve bez lf}lerl) 

1 

MoamelAt servisleri 
Yünlü servis! !tCfllği 
Yünlü (lpUk ve kuma, l§lerl) 

servisleri 

lstanbul mağazatan ,em~ 
Toptan mağazası 
Bahçekapı perakende satııı mağazası 
Beyoğlıı " ,, " 
Kadıköy ,. ,, ,. 

,• ,, . '. . \ ~ . ' .. .. . ,,, . . 

22646 

:!1823 
20950 

21889 

) 
) 2U50 

20517 
ü082 
80685 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşJctme 
Umurn idaresi ilanları 

' 
Muhammen bedel muvıı.kkat teminat ve miktarlarlle cinsleri ve eıı· 

ııiilme gün ve saati aşağıda ait olduı!u llstesl hiZa.cımda yazılı mubtıııf 
ç'nko levhalar, her 11.ste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek llzere ve ~· 
palı zart usullle Ankarada idare blnasmda sa.tın alınacaktır. 

Bu l.§e girmek istıyenlerln listesi hizasında ya.zıl.I muv:ıkkat teın!Jll't 
ile kanunun tayin ettiği ve8ika ve tekllflerinl aynı gUn eksiltme saatJndtll 
b:r saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzundır. 

Şartnameler panuıız olarak Ankara.da malzeme dairesinden ve g,1• 
derpaşada. t,el!ellüm ve sevk şetliğinden dağıtılmaktadır. (:5621) 

Eksfltı'1' 
Liste No. Miktarı 

Kg, 

1 38000 

Cinsl 

Çinko levha 

Muhammen 
bedel 

51500 L. 

Muvakkat gün fi 
teminat _.u 

,Dünkü gü'l'e'jler bi;hassa öğle
den ~nrn o kadar heyecaıılı bir 
.safh:ıya girmiştir ki Tek-:.rdağLı 
ile H<ıyati gilreşirlerken yağan 
~ "ddetli ya--;ınura rağmen bir tek 
seyirci Yerinden kıpll'damamı:s ve 
güreşler yağmur altında devam 
etmiştir. Neticede tekrar bkinci 
aayı:lan Tekird3.ğlı, bundan sonra 
sekiz sencdenberi ha,,<fI>ehlivanı ol-
duğu Kırpmar gilreşleıine girmi- r 2 10000 Kelo plll için çfn. 13:SOO L. 
yeceği.n.i, büyük varlık gösteren { ko levha. haren 

3815.00 L.)6.7.1942 P'; 
zartelli ,,s.I 

1012.M L.) 15.30 dan ıd· 

lfoyıı.tin.in baspehliv-anhğa layık ------------------------------
0'.duğunu söylı;:ni~. 

Başn.llıda birinciliğe Gönenli ı İ 
Hamdi Acar, büyük ortada !sınai! ıtanbul Belediyesi ilanları 
Yılmaz, küçük ortada Servet Ye ta J 
riç ve des tede Mandıralı Mehmet 
kazaıuruş ve Trakya parti müfet
tişi tarafın<l:ı.n ke.zananla.ra. parti
ııin altın sa.atları, Ankara.dan ge
len güreş federasyonu reisi tara. 
hnd:ın da kupalar hediye edilmiş -
tir. Aynca Edirne Çocuk Ezirgeme 
kurumu tarafından da bit"incilere 
para müka.fatları verilmi5tir. 

OPF..RATÖR 1 
llalid Ziya Konuralp il 

1TUNCt CERRAHl DOÇENTi 
aeyoğlu İ0tlkHU Caddesi Elhamra 

Apartmıanı ı Numarada 
Bel' ~ün öğleden !IOnra 7 ye kadaı 

Telefon: 422<» 

Beher metre M. 
tahmin B. 

J 
Pangaltı mahnllesinin Şehit Muhtar l:S0.00 
sokağında eskl mc7.arlık arsasmdan 
mUfrez l:S parsel No. ve 787,M metre 
murabbaı sahalı arsa. 

İlk T. 

7W6,2:S 

Pangaltt mahallesinin Şehit Muhtar 150.00 7261,25 6,01 
sokağında eski mezarlık arsasından 

mU!rez 16 parsel numaralı ve 801,:SO 
metre murıı.bbaı sahalı arsa. · 
Pangaltı mahall<!sinin, Şehit Muhtar 150.00 7261,25 6,0J 
sokağmd.ı e.<ıkl m~z:ırlrk araa.smdan 
mU!rez 17 parsel numaralı ve 801,50 
metre murabbaı sahalı ars:ı. 
Pangaltı mahallesinin Şehit Muhtar 150,00 6500,00 5,~0 
sokağmda eski mezarlık arsasmdan 
mutrez 18 parsel numaralI ve 700 
metre murabbat sahalı arsa. 

Tahmin bedellerlle ilk teminat mlktaflan ve mesabai ııathlyelerl ~· 
karda yazılı Taksimdeki mezarhk ar.sasında.ıı mUfrez 15, 16, 17, 18 psr" 
!hımaralt dört parça arsa şeraiti veçhile binAlar inşa edilmek Uzere ](8~~ 
lı zarf usulile arltl~aya konulmu§tur. !haleleri 9.6.942 salı günü sast ~ 
de İı;tanbul beledlyeaı dalml encümeni odasmda yapııaca.ktır. Bu arsaı&,ı 
ıı.i t ~artname proje ve sair evrak yukarda hizalarında. gösterilen bedeli tf. 
Ur..erınden hesap i§leri müdUrlUğünden alınacaktır. Şeraiti öğrenmek 1.5 
yenler hergün belediye imar mUdUrlUğUnden malQmat alabilirler. 'l's.l~ 
!erin il!c teminat makQu.z voya. mektupları imz:ılı "arbıame, proje ve s3t6' 
ve lranunen ibrazı l.Azımgelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunuıı ı' 
rıfu.lı revresinde hazırlayacakları tekli! mektuplarını ihale &Unü sııst 
ıle kadar dalıni encümene vermeleri lı\ztmdır, (5682) 

abah, Oğle ve 
Her yemekten sonra gÜnde 3 defa muntazaman dislerinizi fırcalaV111'~;, ....... ,. • ... ,'" .• :-t" l • .! ... .r .::._ . , ........ • 
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