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Serefli bir yıldOnlimli 

lstanbul 489 sene 
evvel bugün alınmıştı 

O gün yalnız 
koca bir 

bir imparatorluk değil 
devir çökmüştür 

Huglin, Türk milleti iı:in olduğu 
kadnr bütün cihan tnrihi lı:iu unu
tulmryncak bir yıl <löniimfülür. 

Büyük Türk kumanclnnı Fatih 

3',e,r aAşam : 
'-' p-, - _...._,, 

Veni Muharebeler 
Başlarken 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

YAZ ba.slanı:rcı ile beraber 
harp yeni bir hız ,.e gcml_ş

lik iktisap edecek gibi görünüy?r. 
Doğu ceı•hcsindc bt'klenen, müt· 
hl, Alman taarnı:ın, Rusların at
tığı kanal dahilinde \'Ukua gele. 
Cek zannı h.ii.sıl oluyor. 

Almanlann he:nilz taarruza ta. 
llıarnen ha.zır olına<lrklan a.5ikir 
g.1ıldir. Ruslar Harkof Uzl'rine 
llddetll bir hücuma lmlkınca, Al· 
'-lanlar lıer eyden CY\ el, Doncı: 
ltavasmm bu mühim annbtruıııı, 
~idea ,,Sl\nnaıDsia ehcınnıiyet 
venn~ft llzmıgeldiğtnJ g6rdiller. 
llarkofhdd Rus taarruzunu ufnk
lefck tcdbirl~r ve ihtiynt kon-ct
l~rllc kn.r,.ılnmağa imkan yoktur. 
lıunclan clolayı .Almanlar Hnrkofa 
~ok miktarda asker ''e malzeme 
f>l•ketm~ pliinlarmı deği~nnek 
lStırarındı:ı. kaldılar. 
Rusların 1.-ı; taarruzlan, Alman. 

ları ilkbahar h:ırCkctindcn mab. 
tıını bıraktığı gibi, llarkof üzeri
ne ya.ptıklıırı hücum da hazırlıkla
'°'l?ı tamaınlamalıınıın lmlmn vcr
nıCIDİ tir. Böyle olnıaklıı beraber, 
l>oğn ceııhe lnd~•i Alınan kuvvet. 
leıi. Hn.rkofa k:ırsı y:ıpılıuı t~hdlcli 
bertaraf edebilmek kutlretınd.en 
ıtıahrum "addedilemez. Kışm bıle 
gerçekten çok büyilk zorlulil~r 
fnfnd helerinin parçalannın '· 
nka. nı~nf ~ıa.n \'e çol• biiyi.ik Alma~ 
kovv<.>tlerinln b:ırt'.ıtet scrbestisinı 
bulduktan soora. bir Rus hücumu 
ile nı.ağllıb olarak, ricat cdccckl~ 
:tf11e ve bozulncaklıınna ihtiın 
'"ermek safderunluk olurdu. 

Almanlar, Jlarkofta Ru hUcu02• 
1arrnı durdunnak ve Ruslan mag. 
lübiyetc uğratmak için, renoptan 
kuvvetli bir çevirme harc1<etln~ 
başladılar. Netice hak1'ında henüz 
kat'i bir fildr &ôylenemcz. Çünkü 
ı\Jıııan t.ebllğleri eski teraneyi ele 
llldılnr: 

ltus kU\'\'etleri çevriliyor, çel· .. 
tiJen Ru<ı a'lkeri kaçm.'\ğa imkan 
hııtamıyor, hepsi birer birer inıha 
l'Cliliyor ilh ... 

So,·yet t.cbliğlcri de ayııi kllŞe
>i tekrarhyorlar: 

Ra'I kuvvetleri ilerlemelerinde 
de\'aıı1 ediyorlar! 1 

Snltan iUehmPt 29 lUa~TJs J-t58 !'la.. 1 fethi IIe tarihi bin yılı ~eçt>n bir 
h ~iinli tstanbı:ıu fetlıetmiştir. Bu im{laratorlukla beraber ilk zaman. 
""iln bu mutlu ;Uniin 48!) un<>u ~·ıl lar mecl~n~yetinin, bütiin orta za- 1 

dıiniimliclür. o ı;iin, İstanbulon mail tarıhı boyunca mümes<ıilllğini 
yapnırı: olan ve ayni zamanda da 
Yunan ve Roma medeniyctlnln 
dernmı bulunan bir dc,·ir kapan. 
nuştı:r. 

Büyük Türk kumandanı 

Fatih Sultan Mehmet 

F'atih, 1458 te 150 bin kişilik 
bir orclu He tstanbolu karadan ve 
denizden ku~atmı~ ''e bu aman.sız 
mulıasara. 58 gün devam etmiştir. 
Fatih moha.-.raıım 52 nr.l günü ge
cesi 70 kadar gemiyi, Blzan<ilılar 
tarafından ı;ıimdlki köprünün bu
lundui:u yere gerilen ka.lm bir zin. 
c!rle kapatıbnış olan Halice kara
dan ''e Okmeyılamndan dola,ttr. 
mak suretiyle indinnlı ve erte!'ll 
~lin yani 29 Ma~·JS 1453 sabahı 
Türk askeri muht.ellf kollardan 
istanbula gfrml§tir. 

Bu yıldönUmünde, Türkün f.arl,. 
hi, ~refl \'e kahramanlığı için ölen 
r;chltleri saygı ile analım. 

"İkinci sayfamızda Fatih ve Pren. 
ses Ojenl ba§lıklı yazıyı okuyunuz. 

B. M. Meclisinde .. -._.- - - -- -
Milli Afüdaf aaga 

120 milyon lira 
tahSisat ·verıldı 

Bu kış istanbulda fakir halk 
için aşhaneler açılacak 
Din mecliste mllbak bltçelerdea 

bir kısmı mlzakere ve kabul edildi 
Ankara, 28 (A.A) - BUyUk Millet 

mecl!Bi bugün Şemsettin GUnaltay'm 
reisliğinde yaptığı toplantıda, mUll 
mUda!aa vekA.leti 1942 yılı bütçesine 
120 milyon füa. !cvkalA.de twisat ve 
rıımcstne dair kanun iA.ylhasmı or
man ve hudud ve aahU1er umum mU. 
dUrlUklcrl bUtçeleriyle devlet deniz, 
hava yollan ve limanları işletme u
mwn müdUrlUkleri 1942 yılı bütçele_ 
rtııi müzakere w kabul eylemt,,tır. 

Mecils yarın saat 1'5 de toplanacak 

'tır. 

VAKIFLLAR UMUM MtIDURtJ. 
NÜN 1ZAHATI 

Ankara, 23 (A.A. - Bllyük Killet 
ıneclislnln bugünkü toplantısında Va 
kiflar umum mUdUrlllğü bütçesinin 
müzakeresi sırasında Doktor Abdül· 
kadir Kemal Bayezit (MBra§). umum 
müdUrlUğUn eııkl vaktflan satmak 
suretiyle toplanan paralardan velev 
ctız'! dahi ola& bir kısmını vakfın aa. 
tıldığı mahal1fn imAr işlerine sarfet
mesi temennisinde bulunmuştur. 

(Devamı 4 üncü®) 

Vail valracak ls'er•nı anlattı 

Bir lnglllz par~ütcfün\ tayyareden atlıyor ••• 

Kunduracıların zekasından 
şüpheye mahal yok! 

Fakat henüz deri ve köseles·z 
kundura icat eden çıkmadı 

Cemiyet mtlsabaka mlddetını bir balta 
dalla azatmaja karar verdi 

Deri ve kösele sarfiyatım azaltmak 
lçln lktısat Vekaletinin emriyle ta • 
tanbul Kunduracılar Cemiyetinin tet 
klkata gi~tiğlni, bu arada bir de 
deri ve klSselesiz kundura mUsabaka_ 
11 açıldığını, hazırlanacak n!lmune • 
~den beğenllenin yapıcmna mıuta. • 
fa '1&ade .IlE;inl geçenlerde t.afsllA.., 
tile yazml§tık. 

O zaman, Kunduracılar CcmiyeU 
namına salahiyettar bir zat, bize ver. 
dlği iza.hatta, kösele ve derl yerine 
kullanılacak madde dllşünUldUğü va. 
lot ilk akla gelen şeyin ip ve tahta 
olduğunu, vekAlet acele cevap iatedı_ 
ğ1 için mtı.sabakayı ancak ay sonuna 

r 
Almanlar ' 

Briyansk 
kesimin
dedetaar 
ruza geçti 

-0--

Moskova şiddetli 
taarruzların 

püskürtüldüğünü 
bildiriyor 

kadar temdid ettiklerini söylemişti.. 
Bu sabah öğı"endik ki aradan 10 

gün geçliği halde kun.:ıuracı esna!ın. 
dan hcnUz bir tek kimse, b5yle bir 
nUmuneyi hazırlayıp cemiyete verm<". 
ml§tlr. Kunduracılar Cemiyeti bu va_ 
~yet ka?Jlamda mUııabakayı bir h&!. 
ta daha uzıı.tnıa~ karar verml§tlr. 
TtırlU bulu,larla ciclliblclll, lüks 

kunduralar yaparak fiyatları '50 Ura. 
ya kadar çıkarabilen kunduracıların 

zekAlarından §Upheye mahal yoktur. 
Yapılacak şey, tek tip ayakkabı hl. 
kllyeslnin bu sefer de bir aona erişti. 
rllmcden yanda kalmamasını temen. 
niden ibarettir. 

Parti grupu 
toplandı 

BüyUk Millet Meclisi Parti Gnıpu 
bugUn saat 11 do toplanmı§tır. Bu 
toplantıda Hariciye Veklll ŞükrU sa 
racoğlunun aon haftalardaki dı§ po_ 
litlka mCBelelcrine dair izahatta bı·. 
lunacağı anlaştJmakta.dır. 

Norveç le 
Gestaponun ikinci 

şell 61dlr01dl 
I.ondra, 29 (A. A.) - :-.iorvcç

tc bulımo.n gc.staponwı ikinci § Cfi 
b:r Non·~ köyü.."ldc öldürillmll§ • 
tUr. Köy tamamen yakılmış, ka· 
dmla.r ve erkekler sürülmliştür. 

Ankara at yarı§larının Sinci 
haftası (Yazısı 6 ıncı •ayla. 
da) 

ikinci 
cephe 

us9a, lngil
tere ve Ame
rikagl yeni
den tazl}ik 

ediyor 
Amerika narbi 
ve nazın dedi ki 

Büyük mikyasta 
taarruz 

hazırlı yor uz 
IJOndra, 29 (A. A.) - Vqing• 

tonda beyanatta bulunan Amerika 
harbiye nazın, BirleŞik Amerika, 
bliyük mikyasta bir taa.rruı.a ha • 
zırlanıyor, dcın!ştir. 

Nazır, yeni bir to.lim merkezi 
ılaha kurulduğunu ilave etmljitir. 

Nc,york. 29 (A, A.) - Ofi: 
Ncvyork Taymi<;tJ.n Vaglngtoıı 

muhabiri, Rusyanm Avrupa.da sü.. 
ratle :ikinci bir cephe açılması içia 
LGndra ve Va.şingtonda yeniden 
tazyik yapmakta. olduğunu bildir• 
mekt.edlr. 

Söylendiğine göre, Vaşington, 
muhtelif Rus .::ephelcrindeki §8.rl. 
lar alUnda. kencU.sine doğrudan 
d'.>ğnıya ma.lrıma.t a.lmU ~ 
ıT.l.m verilmesini istemip. 

Libqada 

Şiddetli 
tank mu
harebesi 
oluyor 

ingiliz sol cenahını 
karşı tehdit arttı 

Romelin ehnde 450 tankla 
6 tümen piyade var 

• 
Lotıdra, 29 (A.A.) - LibyaQa. 

~iddetli muharebeler olmaktadır. 
{um fırtınaları ve kuvvetli bir 
sıcak altında cereyan eden çar. 
pışmalarda İngilizler mihver 
kuvvetlerini zayiat verdirerek 
pü.sk ürtrnüşlerdir. 

Mihver kuvvetleri iki kola ay. 
rılmış bulunmakta.dırlar. Çarpış
malar geniş bir sahada cereyan 
ettiğinden daha henüz netice a 
lmmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz, düşmanın 
mekani7.e kuvetlerine karşı hü_ 
cum eylemiştir. Timimi. Martu· 

(Oe\'amı ~ üncüde) 
llalbıdd Alman tebliğlerlne gö· 

"e, artık Rusyıula imha odilmcmis 
bir konct ~oktan kalmamış ol
l'lıak lktıza ederdi. 

So,)·et tebliğlerine göre de Sov. 
l'et orduları ilerliyo ilerliyc sim. 
diyl" kadar bir devriiilem ~eyaha. 
li Yapmak liizımgelirdi. 

Oduncuların kuşkul
lanmasına IOzum yok 
Mahrukat Of isi onlara rakip 

değil, yardımcı otuyor 

Harkof muha
rebesi ayni 
şiddetle 

devamediyor 
Moakova, %9 (A.A.) - Moskova 

radyosu, Alman uçaklarının Sovyet 
mevzilerini pike uçaklarla bomba • 
ıamalarından sonra Moskovanın ce • 
nup batLllllda Brianak ccphesincre 

Askeri Ceza Kanunu 
tadil ediliyor 

Uarkof ve cl\'arındakf muhare
belerin neticesi hakkında, bir fi
kir edinebilmek lı;in bir mUddd 
daha bd<liyerek inl:fın lmkiinsız 
lllavıara sabit olmak icap eder. 
Doğu ~cephesinde Almanlarla 

P.usıar çok cldcli urette biriblrle. 
r·ı ' ti · 1 e kapışırken, oılhn•r kun·e erı 
de l.fbyacla wrnıza ge~ler. 
>ıt~vslm mlisnadcsizllği srtık Ulı. 
ta cöllerinde ciddi bir hattketi 
lıtfkinsız zıınnettirchllirdi. Bes. 
beıu hususi sul'("ftc t.ıılim görmüş, 
~~<'ıl~a Q.hştırı!mrş krtalarJa böyle 
•t taarruza imkan bolunmustur. 

.(De\:auu 8 üncüde). 

lstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. 

(Dc,ıımı 8 üncüde) 

Hazer de ve seferde asKerlikten kaça lAh&zadan doğdu. Ancak §ehrin odun F kab·ınes·ı 
ve kömUr lhtıyacnun teminl 1§1 baş. ransız LOlti Kırdar, yeni kurulan yakacak 

ofisinin gayesi ve önUmUzdeki kl§ 

mevsiminde yakacak .sıkıntısı çekil • 
memesi için şimdiden alman tedbirle. 
ı1 mevzubahs ederek gazetecUere ııu 

ııba§ma bir nakliyat lşl olduğu unu. 
ıu1ınamaırdır. Şehrin nonnaı kı§ yıı. Mühim bir toplantı yapıyor 
ıarında 400 bin çeki oduna ve kırk l.ondra, 29 (A. A.) - Pa.ris 
bin ton maııga.l kömürüne ihtiyacı radyosu bugünkü cuma sabahı na• 
vardır Şimdilik a.agart bu kadarlık 1 1 inin ı p te · 

er ve 
• 

yenı 

yedek subaylar için 
hükümler konoyor 

beyanatta bulunmuştur: . kat tok vUcude getl k zır ar mec is ma.reşa e nın 
"-Mahrukat Ofisi bugUn fiilen 11}6 bir mahru .. ı., 8

0
.,_.n teQklU rm

1
e başkanlığı altında toplanacağını Ankaradan bildirildiğine göre a.a • 

ba 1 kta.d G kış zaruretlndeJ'~· u"' ~ sıra a... bi:dirmckt-edlr. Toplantıda bey • kerl ceza kanununun bazı madde.lerı. 
11 amış bulunma rr. eçcn 1 d da söyledigiın gibi, bu ofll!I, hiç nchnllel önnmli meselelen·n go··r lı- ni tadil eden ltlyiha, mecliB ruzname 

çekilen mahrumiyetten alınan ders • rm a ka rakib b" a. " 
ler, bize bu mühim ihtiyaç maddes1. ı bir zaman tUccara t: bunun ır ı:m §~~esi hasebiyl jç'Jmaın çok bü. sine alınmıştır. LAylhada, harp hU -
nln vaktinde temini lüzumunu emre,. J ayet a.ıınıyacak, ba S ·-~) -~t~!:emmiyeti olacağı kaydedil l kilmlcrinln cari olacağı bal ve vakit. 
diyordu, !ılahr'lık&t Ofill, itte bl& .m.tı_ f ~ .(DcftlDI ~ . - ~. ler teeblt edlJmekte, )IOklam& kaçatt 

be.kaya ~ firarlar ha.kk..., ,_ M 
kUmler konmaktadır. 

Buna göre, k&bUl edlleoek '* ~ 
olmadan ha.zarda bak&,. • 7 1 
yoklama kaçatl veya ae.klıla.rdan 7" 

,(l)Mımu s htlıt.). 
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lllİnbulun zabtm•n yıldönUmU münasebetale 

Fatiih ve 
Pirenses ı:ııı 11ren 

Yazan: R. Ç. 
1sta.nbulun fethini, bir C.2 ecne- ı mandan değildi, Fuzuli gibi aşk 

bi tarihçilerinin ağızla,rmdan dilenen bedbaht bir "ge-Oeh 
dinliyelim. .(Adli l\fahmut} za- haline düşüvermişti, 
manmda, lsta.ıııbula gelen ve u.. Mesut ve bahtiyardı. Çünkü 
zun müddet Tilr:kler arasında yalnız o İren'i sevmiyordu. o. 
yaşay-an Guer isminde bir Fran· nun da kendisini sevdiğini pek 
sız avukatı vardrr O zaman iyi biliyor, onun kolları arasın
yazdığı. eserinde bize buhususu da bulunmağı, hayatının en tatlı 
şöyle anUıt~r: zamanı diye hesap ediyordu, 

"Bu _İIP,paratorun hayatından Bu tatlı aŞk içinde yü7.erken, 
bahsed~ l>P.tün ta:ı:ihçiler, sul- Sırbistana sefer etmek za.nıretı 
tanın ,bi~ rüya gördüğünü a.nla hasıl oldu. N?Vigrad'm zaptm
tırlar. !stanhulun fethi günlerin_ 1 dan sonra padışah, bu uzun se.. 
de. Pnd~ gece rüynı:ıında bir ı fer zaı:panında hasretini çektiği 
ihtiyarın gökten yere indiğini s. gilisi İren:e kavuşaıbilmek i. 
görür. Bu ihtiyar yedi parmağı çm uçar gibı tstanbula döndü. 
na y~ yµzü'.<. geçirir. Rüyayı Harbin en tatlı zamanında, 
tabir edenler, bunun Istanbuluıı bir şehrin zaptından sonra, pa. 
zapte'(ijlecegine bir alamet oldu- dişahm Istanbula avdeti keyfi
ğunu ·tebşir ederler.,, yeti yeniçerileri bir hayli gücen. 

Bu da tahakkuk eder M\Wlli- <lirmiş, kızdırmış, hepsinin ağ. 
fe göre Fatih, mükemm~l yüllan.. z•nda şu sözleri söyletmeğc baş
ca., latince, aqıpça. farsça gö· lamrştı: 
rüşmekte imiş. - Bir avret için Cihadı bile 

Faknt asıl kitab1n enteresan unutuyor!,. 
ciheti, Prens tren ile Fatih ara- Bu söz ai,ızdan ağıza yayıla, 
smdakf aşktan uzun uzadıya yayıla kendi kulağına kadar da 
bahsetmesidir. Müellife göre; geldi. 
meşhur imparatoriçe Helen'de-1 Fakat Fatih, mesut aşkmı zede. 
sonra, !ren kadar gü?.el bir pren- Ien;ıemek, incitmemek iç~n bu söz_ 
ses dUnyaya gelmemiştir. Kalbi_ lerı duymamazlıktan gclıyor, yenı 
nin sa.fl~ ve temizliği de pren· <t"E!rilerin dediı,odulanna eherıı
sese dal;ıa fazla lbir güzellik ver- miyet vermiyordu. 
mekteydi, Fatihin en kıymetli O, yine sevgili 1ren'in kolları 
en ganaimindenı birisini de bu ı;ii.. arasında, zevkin en tallı demle
zel prenses teşkil cdirordu. 

0 

rini yasıyor. melek prensesi?- bu-
:F'atih, prensesi gör.Ur görmez, seleriyle, muazzep ruhu bır ra_ 

güzelllgine aşık 6luvermiş.ti. hat bir h~zur görebiliyordu, -
Gülden bir parc;:ı., melekten bir Fakat hır gün seraskerlerın· 
varlık olan Iren'i görüpte sev. den .Mu tafa paşa huzuruna 
memeğe imkan yoktu .• O da pek çıktı: . 
ta:bıi olarak şikarını k-0llarına - Sultanım, dcaı. Bu kadının 
arasına almrş, bu müstesna gü- yiizündcn maazaJlah payita.htı
zelli.ıJ.i kendisine hasrediver . mzda bir fitne çıkması mukar-
ınişt~. rerdir. 

Padişah kadına o kadn.r ~şık Fatih bu s&ü dinlerken, baş_ 
idi ki, kalbine tahakküm etmek tan ~ğı asaıbiyct kesilmiR, 
iznini·bile veriyor lren'in ufa.K İren'e bühna.n eden bu kuman· 
tefek serjines!cırin~ aJdımnıyor danı, bir kılıncta ikiye bölmek 
öu ~ • ıstemişti. Fatihi muazzep eden 

B-öylcce zaferinin elde ettir- iki nokta. idi: Birisi !renden 
diği bu güzA.Vb\~ ~ deya do- ~a~rum ~dilmek i-stenm~i, dl
ya emiyordu ,RıJ·gt kn her ar. _gerı ~e .~~~ k~drnın ~ar~tı altı
zusunun yerjne getiriJeceğinden n.a du.5füğii r~ayetlerı~dı. 
emin, tıiristiyn.nılara birtakm1 Hem gur?l1:1 ısya.!1 ~dıyo:, .hem 
imtıi~ııJ:ar ' ibnesin1, Hıristi- de ~ın h~~sı kal~.111;~ k~~:mrıyor. 
yan eş1i'l~rine da:ha tatlı bir mu- dp. Bır. muddet duşun~u. Sonr~ 
amele • ya.P.ılmasını istiyordu. b~rden~ırc pa.~aya ôndu; şu em 
Bunun· ıçin yaz.tlmış munzam n verdı: .. w •• 

bir piyeste lren'e şu Riirle söyle - Yann <>t,Ö'\.eden sonra, ıbu
tilir: "' • tün askerler sarayın kapısı ö

nünde toplu olarak bulun~un_ 
!ar. 

Ve ağır adımlariyle, dü§üncdi 
diişünccli tren'in dairesine yol· 
landı. 

Güzel prenses şimdi onun gö
da sızı tanrsmhu.'' züne daba güz.el görünüyordu. 

''Unııtma.rınrz ki sızı.ı a:r.l:r. treni o, akşam nedense tren'de de da

''llırlsiiyanlann ::ıstrraplıırını tahfif 

cd~, bunu baııa. vaadctm1$tlnlz: 
·•~izin Jüllblnlz onların feeyııdların11 

lrn$ ll1llı\ kapalı kalmamalıdır'' 
''Onla:fl '!Hlli:ılz ki ıu~ıunet, onlar 

nlz d~ bir hırlstıyai.ldı." ha başka bir fettanlık, daha 

ken .bu .isteklerini elde ettik
çe memnun. sevınır. milletine 
karşı yapmış olduğu hi7.tnetten 
bir gunır duyardı. Fakat şurası 
muhakkak ki, !ren sevimli buse· 
lerini, li'atihe yalnız bunun için 
vermi}-;ordu. Bizans prensesi de 
genç glipJel hükümdarı sevmiş, 
ona l.albini ika.ptn:mıştı, 

Herıkes lbu ,ınma.zzam lıüküm
darın ~da eğ:iMee. tre:ı 
onun trepdi karşısmda ~gılmest
ne lbir 'aıiadml~ gunıriyle bakar 
mağrut yanaklarını uzatırdı. 
Fatih, ·tren?in karşısında emirle
riyle başlar uçurtan, ordular 
mahveden bir hükümdar bir lru-

• Iiük8:metim~ a.ryon istihsal 
ve satışını devlet inhisarına. al
mak hakkriıda kanun projesıni 
Büyük Millet Mec!ic:ine venni§l. 
tir. . 

• Japon &Serleri 31 mayısa 
kadar ŞangaYJ booaltacaklardır. 

* Meşhur Amerikan konserve 
fa.briiiatörii Edvard Sivif't: öl
mi.iştlir. Bu ölüm fabrika~öıün o· 
turduğu evin altıncı katında olan 
daJresinin penceresinden sokağa 
düşmesi yüzünden ölmüştür 

• Bİ'ezilya.da eski nazırla;dan 
.seık.izi7ve :birçok tayyareciler dev
let emniyeti aleyhinde suikast 
hazırlarnalda suçlandırılaral· ya
kalanmışlar ve Brezilya sahilin 
~ ~ dem'rlemi.ş bır gemide 
hapsedilmiştir. 

* Dünya ~tranıç şampiyonu 
F~da Ruen şehrinde gözleri 
bağlı İ>larak iki parti Fatranç oy 
na.mJŞ': 11e gözleri nç:rk olar~ oy
na.yQ n.k.ıai her iki partide 
yenaı*iltlr: 

başka bir jşvelıazhk vardı. 
Fakat Fatih onu daha güzel 

görmek istiyor, nazarına daıha 
hoş görünebilmesi ıçın bütün 
mücevherlerini, zümrütlerini, y,ı 
kutlarını takmasnu söyledi, 

Iren, itaat ediyor, penbe be
:yaz teni iizerine takıştırdığı 
zümrütler, yakutlar. pırlantalar 

(Drva.mı 4 ünciide) 

Etraf acaip bir sessizlik içindey• 
di: ne gidip gelen ayak sesleri nr. 
bir konuşma, ne de ufacık bir ~r
tırtı. .. Bir cumarte6i günü, iiğle .. 
den sonra miittdik ordnla.n b'Jı;,. 
kamandanmm umumi kamrg•hın · 
ds hüküm süren bu hareketsizlik, 
hu ıssızlık doğrusu !jaBJlacak fJeY• 
dl. Ainl saatte herhangi bir na. 
7.mn, hattil bir valinin bekleme (1. 

<laııınm ne halde ola.bileceğini dü .. 
fünnıek bile bu ~sknıhğa değerdi. 

Be'l tlaha bunhırı " düşünmeğo 
hile vakit bulam:uıHştun ki gen!: 
bir zabit göründü: 

- M. Jül Romen mi? 
- 'Evet ;tilzbcışım. 
- Saygılarımı arzedeıim, ü~ . 

tat. Geldiğhıizi generale haber 
nl'Cyim. 

Biraı sonra hemen geri döndii: 
- Littfen beni taliip e(ler misi· 

uiz ~ 
Ru gen!: ı:abiti ta'klı> ederken, 

1<endi kendime, ~enenıliıı ne1.a.ke
tlni suiistimal t-tmemeği ve yır 
nıncla on daki~'\dan fazb. lm.lmn 
ma~, ta :ırlıyordum. 

Kapı, !:Ok kuvvetli bir ı~ıkla a.y· 
dmlatılmu;, ba.sıl( t.axanlı bir kaç 
cllrekJe tutturuımu,, musta.til §ek
linde uzun bir cıaloııa açıldı, Ge
neral Hnmlc-n'in h:ı.tfnn "'akin, p,ü. 
ler bir y!iı:le, elini uzntnra1< bana 
doğru geldi~rin1 gördllm. Sırtmda 
cephede gl3 ilen ~yet sade bir ge· 
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:ıMdhkerTielerde ~ nAi5i~iii~ 
~;;~ - ~ 7AIRllH 
Terkos suyu 

düzeliyor 
Başkalarının derdile 

Bugün öğleden sonra 

Her tarala eskisi 
gibi- su verdeceH: 

dertlenen bayan 

Kağıthanede b!.P ana su bonı .. 
sunun çatıam:ısı neticesinde iki 
gt!ndenberi şehrln OOzı semtlerine 
su gelmemekteydi. 

Bu hu~ı.'Jt:J. bu sabah kenrusile 
görUştüğilmü.ı bt"lediye reis mua • 
vinl Rifat Yenal demiştir kl: 

- 4~ saattenbcri şehre su ve. 
tilcmedi. Sebelıini biliyorsunuz. 
Kağrthaned~ bir ana su borusu 
çatı~. çatl8il00 vakası ani ohl.u· 
ğu !çın sular birdenbire kesilmıı.ı. 
tir. Borunun ta.mir işi dün akşam 
ı:ıaat 17 de bitmistiı·. Bunun için 
diln gece mtinh:ıt yerlere su ve .. 
rilmi§tir. Bu sabah da bütün §e• 
bıre fasılalarl:ı ve hafif hafif su 
verilelJilmiştir. Teknik uı.ruretler. 
le şehrl.n suyu birdenbire eski ge
nişlik ve tazyik'e verilememıştir. 
Fnk'.ıt su la:- id.-ıresi mUdürlüğünün 
blldirdiğin.e göre, bugün s.'.lat 11 
den iG.bar~n şehrin her tarafına 
eski tazyi.'..-c ve bollukta. su verilmiş 
olacaktır. 

T~sllere badat 
çiziliyor 

Emniyet eltmcı i\tbe mlidürlll • 
ğü tarafından şolıi:"de taksi buhra 
nma meydan ver.lılmemo.sini temin 
etrafında h.azxr::.:ıntp belediye ri • 
yasetine verilen projeye göre, 
takı:ıiler, z;ncirllk.uyu, Edimekap~, 
'föpkapı, Yefilkule hududu içinde 
"."e Kadıköy cUı.e-tinde de tramva.. 
yın lşlome<liği yerlere ~liyebtle .. 
cek1erdir_ Bu suretle lıem benzin. 
den hısarruf edilmiş olacak, hem 
eğlence ~dile uzak Yerlere 
takf:ilerin gitmeleri menedilerek 
şehirde hor zaınan taksi bultlllllla• 
sı imkanı hil.s?l olacaktır, Zaruri 

.i.'Ji olan1a.r.ı polis tarafmdan izi!ll 
verildikten sonra. taksiler çizilen 
bu hudutlardan c:hşa.n çııkabilecek, 
Sarıyel' gibi uzak yerlerde nöbet. 
çi tRks:ler bulunacaktır. 

Bleme ve devlet 
ımtlbaaıarı 

Yarın ortaokullarla liselerden dev. 
let ortaokul ve lise bitirme imtihan 
larınıı. gtrecek talebe 110.n edilecek, 
öğretmen okullarının mesleki sınıf • 
ıannda ders kesimi yapıla.ca.ktır. O, 
kullarda eleme imtihanla.rmm gUn • 
\eri §U §ekilde teablt edilmiştir: 

2 Hıı.ziran salı gtınü T\lrkçe, çar 
§amıba. gUnil Tabıat Bilgisi, Perşem. 
be gUnU Metamatlk derslerinden im. 
tihan yapılacaktır. 9 Haziran salı sa. 
ballı eleme imtihanlarının netlcelPrl 
talebeye tebliğ edilecek, 10 Haziran 
aÇrşamba günU sözlü imtilıanlara 

başlanacaktır. 18 Ha.ziran Çarpmba 
günU de lise bitlnnP imtihanlarının 
neticeleri ll!n edilecektir. 

Alman fmbolcülerinin 
ekmek karneleri verildi 
lstanbul ve Anlr.:ırada maçlar 

ya_!>ac..'lk Alman futbol takımı :illa. 
reci ve oyuncuhıın::ı. memlek'!ti • 
mi2'd" bulundukbrr müddetçe kul
lar.:-lmak Uzere e-kınek kartları 
bölge iaşe müdürlüf;'i.ince dün ve. 
ı ilmiştir. 

B U bayan haftamo üç dört 
gününü adliyede dava din· 

lemekle geçiriyor. Geçen gün bir 
başka bayana. ı;öylc dert yanıyor
du: 

- KardeŞ, diyordu, bizim he
rif öltlükten sonra i~ içime sığ
mıyor, Ben çok fela'ket gördüm 
hıınımeığım ! Haftanın üç gUnli bu· 
radayırn. Ne anlıyorum. demeyin. 
B:ı~kalarmııı derdini dlnleylp, 
l<endi ;yalnızlığın unutuyorum. Buy 
lece dünyada benden başka inşan. 
lnr oh1uğunu hissediyorum. Alı 
bilmezsin kardes'! Yalnzlık kötü 
ı'ZCY! B"nim de derdim var: Kocam 
Qldii, Oğlumun biri üç aylık; öte
'kisi dört ya5mda gittiler. Bir kr. 
zım vardı. Kötü kocayıı düştü. 
Doğururken onu d!ı kaybettik, Ço· 
cuk, yani torunum; sağ. Hınzu he
rif, onu da. çok gördü. Aldı götilr 
dü. İzini kaybettim. Kocam da. blr 
mesekclen dört ay mahpous yat.. 
mıştı, O zaman onun da.vasma. gel· 
ıniştim. o gündenberi benim der. 
ellinden ba§ka dertler olduğunu 
üğrenmck için buraya gelir, kendi 
derdimi unutur, elfıl~rrtln dcrdiy. 
le dertlenirim. 

Gel! Kardeş gel? Şuncağız ne 
yapmış bakalım! 

tki bayan bir mahkemeye daldı
lar. Dakikasında tıktılar. Yine o 
hanım~ 

- Aman, dedi. Bu da dert.mi'! 
Ru radyo 'e dirhem, tartı da.va.la. 
rmdan da hiı: hoşlanmam. Al Bak! 
Şu ı:ocuğu ~öriiyor musun 't 

Diye ~·:ındaf<i ka.napelerden bi
rinde oturmuş bir delikanlıyı gös. 
terdi. Ilu delıkanlmm yanına. so· 
koldnlnr, Sırtına. derimden bir 
ı:eymiş gibi yapışm1ş dar ve kirli 
bir fanila giymiş, :ı.yaklan ~ıpbık, 
rantalonımda.n yarısı ba.5ka bir 
pantaloııılnn samanm~ olan bu 
dem{arılı~u, ılemlndenberi 'konu. 
ı;an bayuıı sorJu: 

- Bo ustiin başın ne oğtunı ": 
G~nlerd.c sen n üstünde terte· 
miz bir elblRe vardı, 

- Satton onu han.an teyze! Ne 
yapayım r nıtiyar babama haber 
vermeğc yüzüm mü ,·ar? Ya yüre. 
ğine iner. Yahut da kalkar menr 
leketten gellr; §ura.cm.ta. bana bir 
temiz !'lopa çeker. Bu yüzden ya. 
:r.amıyoruın da.., Parasızlık fena 
rıey hanun teyze! Clgara ister. 
Ufraz katık ister. Mahpushanede 
ne var ne yok sattnn. Bu para. be. 
tıi bir ay daha. idııre eder. Zaten 
ııe kadar güntim kaldı şunun c;ura,. 
unda. S7 ~n bir eey, •• 

- Öyle mi? Ne kadar verdiler'! 
- İki ay. 
- Ner.te, ya5m kü!:iik de omın 

için, 
- Sabıkam ıla yoktu hanım 

teyze. 
- Allıılı ~-urtarsm! 

Şimdi banan teyze v:ı.nmflaki ba
yana nnlıı.hyordu: 

- A görseydin hanrmcığım ! 
Çiçek gibi çocuktu. Hatta ben ilk 
gördiiğiim gün, bıı aile çocııkcnğı 
zı da ne yaı.'tluş, diye :ıcımıır;tım. 
Şimdiki ~u haline bak! :r.oğru, yii· 
rekler acısı! Aman! Ne de fena 

AV~UPANIN ~iıiiıiıiiiıinııinıınııiiii 
!!!~~!!~!['~~~~~ M UAMMJ.\SJ 

Yazan: 

JUL ROMEN 24 Çerirea: 

LUTFI AY 

neral elbise"i, bacaklannda "haki 
kumaştan 2'di tozluklar vardı, Sa.. 
tonda bir <'Ok JMsa.lar, ve bu masa· 
larm üzerinde, duvaTlarcla lınri. 
talar ort:ılarıla da alelaile bir ka.; • sandalya görülüyordu. Genernl 
yalnızdı. 

Ben1 sı.ı.lonun ortabrma doğnı, 
bir direğin arlm.sma ynkrn oturttu 
,.e kcnJi-..i de füi adun öteye, kar
sıma oturdu, baeaklannı biribiri. 
nin listline attı. 

İşte hayatonm en harikuJa{fo 
nnıh:l\'erelerincl:z-n biri o zaman 
b:ı....;tadı, O güu bile bu 'konuı;;ma 
h •r.i Rarsnuştı, Fakat mayıs ve ha· 
zirnn aylanmn feliiketli olayhırm . 
dan sonra o gün general Gnmlen· 
le luınuştnğomuı: ı:ıeyleıi tekrar 
a:ynı he.) eeanla sık sık hatırlamal•. 
tan kendimi a.lama(Jno, O konuşma 
artık birdenbire istimıal ve tarihi 
bir mn.lıiyet a.ln·erınJşti. Hepimizin 
«liin~·a nın bu yansında. otu.-anlar 
da ılahll) mukaıMer-.ıtı hıerht•le 
bn kadar önemli bir rol o,rnıyan 
bu <iİmanm biitUn mııammasmı bu 

konu~mada, adet.& bir nevi lmv
\•etli 15ık altmdaymls gibi, ap~k 
görmek mümkündür. 

.ünce son seyahatime telmih 
etti: 

- Zannedesem tsviı:reden ge
liyorsunuz r 

H.'lyret ediler.ek karlar sa'<in ,." 
ırülümsı:ırdi. Bıınn tsdçrede c(füı
tliğfm intibalara., hnlkm haleti rır 
lıiyesinin ne halde olduğııns, si. 
yasi muhit.terde nel1>r ı;öylendiği
rıe dair bazı sun.Her sordu. Zaten 
l\enili"i ele ~ok iyi maliimat rcliııen 
l.ir diplomata benziyordu. Çoktan . 
heri ~iirıllerUği e"'ki b:r ılosfunu 
<.ayt"iyeddd 'lollt'°"unda. lmhııl eden 
hir asilzıule gibi acele rtr .. ~len 
her ciimlr.si~ıcfon ze, k alR :. ,\ ko~ 
llU!7U~ ordu. 

On be~ güne kada.t;" tekrar Del. 
~·ikaya gti!eeeğimi <ıöyledim. Bu 
ııi;ılerfm lf' birincitesrintle"ki ilk se· 
1·ahat:mi ima. etm:sı im: 

- Biliyorum, dedi. rmı.da çok 
ı·erlmli bir ça!J .. madn bulundıığu. 
um:dan haberim vıı.r. 

kokuyor değil mi'! 
- Derdi neymitı hıınnncrğmı. 
- Efendim, bu çocukcağız mem 

le'ketlnden gelmiş. Bir a.~çı yaruıı
da çalışırmış. A~ı iyi adammış: 
Ustüne ba.~ma. temi7cc o benim ilk 
~ördüğüm urbayı satın almış. Tc. 
mlz pak bir çırak olmu~. Kendisi 
söylemiyor ama ben anladnn. Her 
halde aı;çmm çekmecesi açık ol· 
duğıı bir giin bir kaç lira asırmış. 
Adamcağız, onu dına falan etme
miş ; koğmuş, Du da birkaç güo 
sokaklardı~ sürütr.ıüş. 8onra kendi 
rh·ayeti, B~n mahkemeyi dinliye
medim. Bir ni.,an ~ecesi cebin<leki 
parala.nn hep~i tiikemniş. Gece 
saat on bfr, on i'k1 <ıulannda bu 
sokakl:ırm ortasında. kala kalıver. 
mi!J, Cebinde parnsı yokld gidip 
Onlntada bir otelde kalsın. Ra.sln.. 
mış tenha sokaklarda yürümeğe. 
J)üşiin hannn ! Sokaklarda cinler 
top atarken... Karm aç ... - ka.. 
dmcağız yakasını ısırdı - iki ha.
yan bir müddet sustular. Sonra., 
omal1kemelerde derdini başka. 

dertlerle unutmağa çalı".lan hanm1 
tekrar anlatmağa başladı: 

- Snltanahmette kcılengi iyi 
kapanmamış bir diildtihı ~örmliş. 
Etrafma bakınmrı;: Kim~eler yok. 
Hava. d" bnz gibi; bu sene ha\"e.. 
larda. düzelmiyor ki cannn ! 

Neredeydik? Ha! Açmış dükk&
ıun kepengine, ırfrmiş içine biıJnı 
Ahmetçik. Gl'Ceyi orada geçirmJ~. 
Dükkinm Ust penceresinden hafif 
bir ııık görününce uyanmış. Ya. 
murt& sepetlnden üç yumurta alıp 
çiğ çiğ onlan yutmuş. Sonra ke
pengin arasından sokağa bakmış: 
Kimseler yok. Fakat bir J)is yağ. 
mur şanı şanı yağmakta. Ne yap· 
sm bu vazlyrttc ! Diild~li.01 şöyle 

bir gözden geÇinniş. Bakmış ki 
karşıdıı. bir çi\'lde bir «;uva.l asılı; 
ı)nu kafasına geçirmiş, lHikM\Jv'lım 
hrlamış. 

BaUkal vmnurt:ıı;;ımn, kaşar 
pt'ynirinin \"e pastırmasının da. 
cıksik oldajtuiiu söyltiyor ama Ah· 
met, yalnız Uç yumurta. ile bir !;U

\·aJ aldı~mı itiraf edlyor. Gün~Ju 
baynona! Ötec;ini söylemiyor. 

Ba.brı.cığan ihtiyarmış. Çok da 
namuc;lu adıınunr~. Yazsa ne ya.par 
yapar, biraz yardım edebilir belki. 
O da faldrmis ranmı ! Nasıl yar· 
dun etıoıin değil mi hanımr ('>!·· : 
olmasa. c;ocuğ1lllu gor1>ete gönde
rir mi? • 

Allah 5eytana uydurmasın, ltn· 
nım ! Öteki ha) an: 

- Am11n lıammcığmı! Artık iı:i
ı me fenn.h'k 11;eldi. Şoraclan çıka
' hm. 

- Sen git loznn, ~en taze.,in. 
Elbette içine fEnalıl' gelir. Ili~ 
ııöy1eme<ii ayıp, artık clert dlnie. 
mekten kaşarlandık. HE>n neler 
ıl:rııf!me<lim neler ... 

Öteki lıanun meıılivcnlere do~· 
rn y11kasmı ısır:ı.rnk, d1•a!:ır mırıl
, lıınıırak çekti gitti. Fakat orta 
yaslı bayan, bu sefer l;apıı.;ı kalıı· 

bnM, bir mnlıkcmf'ye <loğnı yürii
ılii. J(endisine yer ac:tr. tr~ri hrirdl. 
Arkasından ben de ırl"'lim. \"an 
.rana mahkeme d:nliyorduk. Bu 

Belçika hükUmetlylB ~örtişmeğe 
memur edildiğim meselelerden bi
rine temas ederek: 

- DUştinüniiz ki dedi motörlö 
birllklerinıden bir ieıd, bh hudut.. 
tan öbilr hu,luda. gitmek için 96 
kilometrelik bir yol üzerinde ya· 
yılmrya mecburdur. tlstUnde yii
rUnebllecek de topu fopu iki üç 
~·ol var. Tayyarelere ne güzel bir 
yem, değil mi! 

Söz Almanlarm, içinde bulundu
ğumuz o biriudkanun 1989 ayında. 
lci manevi dunımu haldanda. ts
,·icrede- dolaşan şayialara intikal 
P.tt.i: 

- Ben l<endl hesabnna, dedi, 
AJmanyanm askeri bir mağlUbiyc. 
te uğrama.don, kendiliğinden yr 
kıl&f'-ltğma inanmıyorum. Hatta 
ablukanın "'e bundan doğacak 
mahnıırıiyetlerin doğrufla.n doğru. 
ya bir tesiri olabficceğini de san· 
mam. Alma.nl:ır bu ,Uzden isyan 
etmiyr.celdenlir. Benim ihtbnal 
'crrl iğhıı tıeY daha. ziyade dolayı. 
siyle gösoor~ilerek bir tesirdir. 
\'iy~cek tahditJeri eonunda. bu 
mHletin sinir mukavemetini kıra· 
cak ve onu, yiyeceği ilk ddcli clar. 
bede, umulduğundan daha çabuk 
Yel'e !'lerecelc olan fiziyolojik fıir 
ZMfa dütımesj pek mümkünclür, 

Uı.uamı var) 

._ .... 

is~anbal ıetbl dlnya 
çapında bir zaferdir 

D ÜRT yUz seJısen dokuz eene 
evvel bugün, gün~ henüz 

a.nca'k gökyiizünün orta.lal'llll ay• 
dmJattığı, Mamıaranm clorgun su
larında yenJ ve parlak bir devrin 
doğum ürperl,lerinin ba.,ladığı 
bir saatte idi; Daliç, Edimelıapı 
ve Ye<likule boJ unc:ı hücuma kal. 
kan Tfu·k ordusunun "Allah! Al. 
lalı!" sesleıi orta.lığı Inletiyordu: 
hücum ayni zamanda karadan ll!ı. 
ilce inmiş ohm Tür!t donanması 
\'e bn donaımıadal<; n'>ker ta.rafın· 
dan da. yapdıyordu. OraWı Ului>a.d
Jı Hasan ilk olaııı'k kalP. da,·arla
rının tepe!!.lne 5nnlı Türk btlyra.ğı. 
nı dfüti; varu\up düştü, lakin ar. 
kasında binlerce, on binlerce "Ha· 
~an" claha. vardı ; . ~aldmyorlardı. 

Henüz yirmi iiç yaşın<ln bolu
oan büyük lıwuandıuı ve hüküm· 
dar Sultan Mehmet, beyaz atmın 
Ustiinde bir ora.y!l, bir lıurnya ko. 
şuyor: her tarafa yetişiyor, asker. 
lerl cesarete getir:yor. onlara mtt
kllfatlar vaadediycr; birer yıld•
nm haline getiriyordu. 

Ri71ms ve ml!tter;-;. Mkerleri 
şehrin kule ve duvarlan llstünde~ 
'.l'ürk top!a.nnm açtığı gediklerin 
iç taraflarında son harplerini ya. 
ıııyorlardı; fakat bu döğliş artık 
can ~ekl~meden başk1 bir ,ey de. 
~<il<li: on buçuk nsırlıl;; Blza.n~ sal. 
tanatı büyük çııbrtılarla çölüiyor. 
cln: tali de bunu blliyommş gibi 
&on imıuıratonı \·arlsten mahrum 
bıra,;ımştı. 

flirJ.ııç sa.:ı.t sonr.ı l•iltiin kaJı! 
dU\·~ulan boyunca ınııM:clff yer
lerde al bayraklar d'.tlgalanıyor. 
dtı; gimc>ş bütiin parla!•h~ı ile 
~illdrrde yük:iclmi~; enkaz üzerin. 
de 5ablana.n Türk kahramanlığı, 

l'ürk zaferini takdis ediyordu. 
Tarih.in c.levumınea. bu "adar 

zahmeti'! zapte<lilm büyük ,.e 
:rengin sehlrlerin pek ILll umumi 
:,ir boğa.zlanıruıdan kurtulmuştur. 

I'ürk ordusu bursya büyük bir di. 
şiplin altında. ~rfyonlo; l alk \'e 

tarih her türlü taarruzdan korun· 
muştu; bu da Türk ordusuntm za
ferini büsbütün parlatıyoNlu. 

İstanbul fethi dllnya çnpmdıı 
bir ınferdir; orayı nice büyük hü. 
kümdarlar, kumandanJar, ordular 
t."llşattı; alanlar oldu, l.Allin muha. 
faza edemediler. İıdanbul ezelden 
Türko vaailedilmJş, 'J'ürkl" mu. 
kad<ler blr ülkeydl 

On bir sene sonra bu ~erefli 
ı;Üllün beş yüzüncil yıldönilmtlnü 
lmtlıyacağız. İırtanbolun en imla.o 
bahl:, en ~erefll yednde bu ,ehrt 
milletimize kn.zandll"Rn btiyUk ku
mandan Fatih Snlt&n Mehnıetlc o 
zamanki '.fü1lj_c ordusunu tt>m,.il e.. 
den bir fibid nln aç~ resmini 
yapmak isteriz. 

Kadircan KAF Ll 

mahJ,emedc tanıdık simalar vardı. 
Bir tnrafte_ Erıuğrul Muh<1in, ya· 
nanda, ınukat thsaıı Mukbil; öteki 
t.ara.fta Peyami Sn.fa, Cihat llaban, 
:w uka.t lan. 

İhti~ ar hanım bana S'lnlu: 
- Oğul, <ledl, bu ne davası? 
- Tekrar ba5hyan Hamlet da. 

vası hanım t('yze, dedim. 
1htiyar bayan anlamadı. llüba· 

~irin bizim tarafa bakışından ür
ke11.:k sustu. Ben dalnntınn. Biru 
sonra. yanıma. bakınca kendisini gii· 
remedlm. Kaprdan bakton: Dışan. 
ıla hir kanapenln üzerinde ince bir 
cıgara sarmış, tellendiriyol'do, 

SAIT FAiK 

El konan makarna 
ve bisküviler 

Mübayaa için fiyatları 
te.bit ediliyor 

Toprak mahsulleri ofisi, evveıoe el 
konulmuş olan makarna ve biskllvile. 
rin bozulmalarına meydan vermeden 
a.cUen mübayaası için fiyat mUraka,. 
be komisyonundan bugünlerde mali 
yetini ve makarna. ve biskUvl fa.bri .. 
katörlerine verilmesi icap eden taz • 
minat bedelinin tayinln1 istemljtir. 

Evvelce koordinasyon heyeti kara .. 
rlyle Ticaret VekAleti ta.ratmdan el 
konulmuş olan makarnalar 15.000 ki 
lo biskUvller ise 3000 kutu kaaardır. 
unlara el konulmuş olmakla beraber 
ot!sce teslimi yapılmamış ve gerek 
makarna gerekse bl.ekUvi fabrlkaııırı.. 
nın vaztyeU de tayin olunmauu!Jb:. 
Şimdi bu stokların katı teslimi yapı,. 
lacak ve bedelleri de tediye oluna -
cakbı'. 

Toprak mahsuilcrl oflsi el konulan 
bisküvi ve ınakarnıı.ları hUkClth._tçe 
lüzum görülen yerlere verecektir. • 
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-- - Bunu mtıtea~ VQdl&r umum .O p Alf AllA •AJIAU U'allDda. bir 1'fJri lflleiliğiyle dGrtl ftlll'l ~ k"""79 gelerek 
parf~u. ııatrıan vaJuftardan alman paralarla 

Japon • Amerika harbinde, 
birinin tahribinde, pek ehemmi. 
yetlf bfr fayda ~dQU .• Diivl
nitl, mncucliyetini muhafua için 
canla balla anldlfı bir yer ele, 
Pan.ma kanalıdır. 

PaMma kualı tahrip Qlunar. 
sıL, ilçl Okyanus. a)'1'1).mJw olaıı 
Amerika denanmuı. iki ayn kr 
~nn halinde kahr. Ve her kısmı, 
J &poıı don&DmumlD Giltualitiü 
önünde ve bunun yapaca.tı htl
cun·n kuyamcia nerltuı oln11. 
va mahküm bulunur. Bundan 
dolayı, Japonya, Paoama kana· 
ltna göz diiamfftlr. Amerika da, 
mu, her bUcum ve tahripten 
korumakla meıa1UldQr. 

Geçen asırda Söven kaaalnn 
vücuda ~tirdikten IOIU'&, Ame
rikaya. Panama kanalmm açJl
nwJnı te!clif ettiği zaaıaıı Fer. 
dlnaad dö Leeeıpe'in fikri bir gok 
m<ıııakaplara meydan venııiftl. 
Sonra Dvrbrfn bir kJnm Amerika 
ricali, kanalm açdnanıdaki 
raydayı anladıldan için, ite baf· 
landı. 

Bu itin ôyle bir maeeruı var 
ki, bu hu1lııada. onu, anlatnuya 
:mc1.n y-ktur. 1sratlar. hınllzhlr
f&r, rez .. ı ••er, bir mOıddet, h&f
rl,ata en~el oldu. Sonra tekrar 
devam edildi. 

BUIOnkll harpte, bu kanal mev .. 
cut olmasaydı, Amerika donu· 
muı oc* nutk bir mmade bu
hmUJdu. 

FatJh bu giUelliif o gece ®ya en al1'de nkt& ~\ ~ iradı 
doya, sabaha kadar aeyretıniış. "zı·tt mt Bari o acıta tallhRI dllnyanın. daba tuı. ....... dllıa ~ala 
f üat bir törlU doyduğuna İn&· 1 zavallı haline .. · Çünkü insanlar- cak yerlerde blr taam ~ı. hu -
namamıetı. dan lı&YJI' )'Ok. KalbMri nasır QNICIC- nPtmlMü lılUW ~ 

Erteai .ana de Öflleye kadar Kesildin l-aitun1'! J'eli.kete, ntıraba. IÖZ vakf& daU. -'WWll&l ,ertertn tmıDı 
fttn'in yanında kaldı. ÖptU, Y&llna ehemmiyet vermiyorlar... edildi,... llaNI • ı. ,.,. d8lıB 
kokladı, onu kendf ihsanı olan 8 H •t f '' oluna t.tlt* ~ ,....ııelbd. L 
büttln ınCloevherlme stıs1edi. e erı 1 ... mi.retler lflDe gelblce, bAl.t. Wanbıı· 
Sonra .,.ncereden dllfUlya bak" SaV&f uf1*tannda kara kara lun d6rt ,.rlnd• .,_ llOO faldN mtbD 
tıfı vakit, asktrln toplandığını B bulutlann dolqmuı, bana 111 ""o14ula Qclal' _. ~ ..._ 
gördll. lren'in elinden tuttu: 1R iki dndenberi harp fıkrayı hatırlata -''duw .. ı, .-. K&Dla ~ 

R ..... , t ..ı,a ı· f ~bli""erlyle, müttefikle:- VaU.l,,,ıe k • t•-- t..l'l,;;.d"'T ..... - _,,___. - avu ren ııcıue ım. ,,. _ ... ,,. • a.ran u..s ""Ei' .. && ki gtbl -- d ....... •dan d----~ 
• "IJ' t.- 1 ka .. ve mihver kavnaklarmdan relen kau'·-'- """u. nli . kapt ......... ~·- -· .. ,_ Dedt, ., e ıtUtl a nı p•nın v- - .:r ~· J"rl\e gemı an. ya taıı.ta edllmlt tmAretıer 'balund1ı-

nO!te getirdi w u1mıe hitap hı.herler alAk" uyandıımıya bat· lanndan 'blri yıeıılslni çıkarmak •·•u, :t.ıaabul\Ql th~ .... bit 
.ut ladı. Bunlaroan öğrendifiınize tçln alakalı daireye bat wrmU§. 0 -

_: Bakm ftmrilnar.de bwnm ıöre. Soyyetler, Harkot kMlmın. Memur torm~: oenıa daU ook lılr vara •"'9=_. 
de tanklarla taarruza ı~işler. - Adm ne? ma...lt ~. anoak ..u.k .,. kadar gll.ı bir kadm gardUnUz Ak .._.. __ ıu kılalmda ma1uet al'fı 

O? Büyllık kuvvetler karşı13'1llJŞ. · - Kan Kadri! ----
m dea izde bilyük bir hareket ha- - M4mlekeöa? k&1mam11 paralan toplamak " tıa • 

Nuarlar ra.f ~ hay- ada -- ı..ı,. arfetmelda 14ancıe muq.· 
..... _._ __ _. ·ı- b-•-ya.. zırlamyomn11. Kıbna vallsl, Karabl.a.. .. _. -
~ ft mt~" tıe mu .,. • - fi&. fık görtıld11tozıtı beyan etmtttlr. 
herkes: halkına, her ihtimale karıt hazır - Nereden ıellyomm? 

_ Saf olun bfonıber yqaym! bulunmalarmı bildirinif . .Alınan.. - Karadenlmen ZiRAAT VJl.!ldLINtN' !ZA,RATJ 
Diye bafmJCl'lard•. Fatih bir- Iar. mahsur Ruslara karşı bUcu- - Gemide ne Jtilc var? Bunu miltcaıkiP ZiraM Vtkili 

de!lblre ytlzilnü utt: ma geçip, Rus hatlarmda rahne- - Kara boyat Muhlis F..rtmatll ldlnllye gelerek, 
- Ben, dedi .Saltanatımın !er açmuılar, ve tank U.tUnlüfiL - Nereye Kklecebtn yaralama IUJ"etiyle yapılan tahrfp-

«W"UNDU -Shınekteue, kalbi- nü elde etmitler. - Kare.muaala! leriTl tamamlyle takip edilcBğipl 
mi~ ten:Uı ederim. Bu netrlyattan anla,ılan 111: - DönUşt.e buraya uğrayacak ve edilecefbıl, y:üaoat mHeJe.. 
Kadın .,ele tabii olarak yok Savaş durumu ehemmiyet alma· mısın? ıinde oımaıı umum mUctarffllOntlıı 

edildi. ğa, cephe ufukarında, şehirlerin - Ha:rır, ~iyi onda karaya ha~iyetie üzerinde dun!uieu, 
Koca Fatih br.unla. bir kadın :ıeınalannda kara bulutlar, tehlı- çekeceğim. Karamanda Kara· yakaosk huSU8Ullda da!ma kolay • 

ioill vatanı unotmıyae&Jmı ve ke alametleri 1lözi1.mıeie başladı dağlıoğlu Kara Oamam gördük. iıklann derpiş edDmit ve edil • 
uauununak l&mm«eldifini uke- Yakmda - aman Allahım, ne ten sonra karadan Melrke-i Müker mekte bu1unduiwm, ormu au. 
rine ~mut oluyordu. Ve de- . hazin, ne acı! - yerden havalara remeye, Karadonlu 8eytullaha Dl!l\\Ul but maddel«riDdekl fonna. 
meJr jmtiy.,~11 ki kalbten evvel kelle, gövde, bacak, kol. kafa yüz süreceğim. litel~ kalcbrddıfmr. köye bclar 
·atan lbndD' fıtkınp, tekrar yağmur gibi yere - lnpllah oradan yüz aklığı cidilerek köylWn beyanname is-

ftte bu mutiarririn dedl1doen. yaPacak. topraklar insan kaniylc Ue dönenin. tendlğini ve maktalar' ptermlye 
Bunlann qlrmı muaavver bir ~c sulanacak!.. _Orasını kara toprağa gp. <ıalıtıldığmı, onnaA kananmı• ta. 
tablo vardır ki kit.,apta mewut· Karayel fırtmaema tutulan mWdilkten sonra verilecek karar bddtlm eden yıllarda odun içlıı 
tur dünya, ne ıaman rahat bir nefE!6 bilir rnheatiye verilen mıbet •l bu9uk, 

• • • • alacak? Karanlık gecelerin sonu Memur dayanamamıc.:; elinde- llç nriyon kental iken kanunun tat 
1881 aenesinde aÇJfımya b9flı. per1ı9yni,.lliler çayı ne vakit aydın olacak? Kara ha- ki karantine k&itdmı heritin yü. t.&;nden 11CU1L bu mikdılnn yirmi 

yan'"' ancak, bir fuıJadan IOll. telıiT edildi berlerin arkası ne zaman kesile. ztın.e fırlatarak haykırmlf: mi.iyon kentali ~. kaçak -
ra. 1914 aneainde hitam bulan • cek? Dünyanın kara bahtı ne _ Zift mi kelildia be herif! çıhkm önle~ 95yJendt ve bal· 
~namı kanab, fJIS Jdlametre u· 3t' Xa,.ta ~rilrne~ı evvelce .,.Un ak o1acak? Savaş ufukJamı- t:ıl!k u:sııJU ile idsre ediko onnan-
mnlalunda ve '10 metre PDilli· bn.rtaıtınluı Pertewi)"'lH!er ~ 1 da kara kara tüttn dumanlann Vettr naelbl az ook &ltm4e ber larda omıuılann yum keellmet!i-
ilnd~ .Kanalı çevrelfJm ara- mtm• ~YI. b0t1hı allktı.darla.rnı ış ıron.•ı ne zı-ıman g-eJeoek' matacı. niıı doğru olaımyaeaiı -..,ıerlni 
• Pan ....J...: ;_.,. ..ıı:u-- u,_"'tnl temin mmadi1e 2f\ Hazi"' l . . . ' ()enUr kadiri matlak 111: Bab111 da 

il, ama ır-w• -ıma ....,~, l'Mlda Ta'!r9iJD belediye gulooeun v Bılı~mez. Ta~ın de kolay de- ısttdacl. izah ve 01"DIMllar yansını me -
U28 kilometre mura.bbuDdaclır. da vmtece1dlr ~il. Dünyanın ışı, art k Tanrınm Detmek için aynca alnım• lblm 
NUfmu 39.000 ki§idir. Bu arazı, · inaafma ve merhametine kaldı. LABDRI Jf'll'n tedbirlere t8mu ebnilıtir. 
Blrleetk devletler Amelikumm. __ ---- Mıth!is F~n bundan IOllr&, 
dır. a..kil&tmm t&lcU8ündediı. o:maıılarm tahdlıd, ameneJDWL ve 

e?~~ ~~d:.~!: ~~l!JE!Jf~lil ı !~m:rı;.:r::'"ta 
zinden Atlantı1t Okyan\mllll& P· lara yaDalll11&k menedilııııw ve - • - - - ,.., de havadao fotoinl almaya bu-
~. Bu baa1. timdi. muhafıs efra4a, b&yle yana;rnak 

1 

D'l L. • L---• ,_. •~- 1r..-..1.1 .... _ ........ ı IDAktl IU'tlar iQWe JJUAa ~ 
Ameru- bahri·~-'- dx- l '-"'•le ............ _. -•-etmeleri ı enen uıır lftr.I.,.. ....,..... -..--. - _,, ---·-· _, .. _ .. ~ .....__ 

-a ~. ~ JO ..w~ ıe, ~ .._, Bir ~aıa lllU!barrlri-"7S9 ...facla•m 1811.111• ......., -~! 1 ;;;"~r;jetQamek \l}bl-;: 
ı.~:.:~ ==-. tnı ~~nalmm, iki lftra!m- Vdr: FI~ma, onu, yllltseklerden almış, z•m geien te•lbirlrin almdığmı ve 
r\&Dal "••WIBf bir hatptıe, m'l. daki medhal birer kale 'baliLe Bu rqaburnu, bu krsa sakalı, ka.drnm taşla_rın~ çarpmış. geçr>n yıl a.menejDWl yapılan or
him Gir rol .,nıyacafmı, daha ptlrllmitür. Gerek Puif"ık, '-e- bu kırçıl ~açları gömıüş gibiyim. . Bu kont,~ yırmı yaşınd~ ik~ , manh:.nn bir milyon hektarı pçti
ook wn evwldm tllmlln etmi,} ıa Attaııtik denizleri sahilinde Nerede? Kafamı , uzun uzun yor- tıyatroc~luga. heves ~tmit. Bır fini, teşcit' iline çok eJ>emmlyet 
ti; fakat t+t;matma daba ~ bulwwı Birletik devletler Amcrl dum. Nihayet hatırladım: 11'raMa taVBlye ıle Jımnaz tıyatrosuna verildlğini, omıan ftdanhklarmda 
.ııemmt,et ftl"dl. ~ ba 80D kuma aJt adalarla Panama tarihinde. işte Kral birinci Fran- J[inniş. Po~l, . ona, Madam · ır.tlhim miktarda fidan yetJttiril • 
biıbç eme, Panama bNlml cOmhuriyetinin terkettiği adalara suanın ta kendisi .• Şurada, Kon- San • Jen pıyesınde bir rol ver- mokte oldu.tunu, dahiliye veklle • 
tahkime ful& raJl'tlt arlettit'df. mun 98Plı son aistem toplar yer dorse lisesinin kapts1nda, göt. mle. Onunla beraber, bir genç tne mUşterek yapıJsn tamlmlerle 
Amerika mithendialerl, Jabı• b· lettirilmiftir. 9Unde kirli bir levha asılı: "Moa- kız da, bu meelep intisap etmlf. orman kanununun bir madclellkıe 
.ııalı defil, onun ~fi arui Kana.im, wıak meaafeden hi- ! martr'ın ihtiyar §8.rkıcısı .. Şar- Adı: • tevfik.ı.n kı>ylt!lerbı de teedı' yo. 
ıamtabsmı da binaye edeeek maıeü de ihmal edilmemiştir, kılarmdan birini satm almak su- Bu ad~ l~ıuma göre. l\llU\ l!evkedjldlfm. okaliptoe or-
tıedbirleri &ıeaain için kafa ,c.rc!u. Birlefik clevletler Amerikuı d<>. retıv!e. ona, yardım edin1z,., k e n d ı .• ~· birınci Fransua· Man•an yapıldığmı ve bu orman-
Paa.ıaa cGmhuriyetl arut.: nanmuma mensup bir çok sür Nisan ayının savurduğu eoıl1* mn on hE;şıncı kuşakta torunu. lar:n Antalyads ve Ta.rsuta bet 

clahiliade bir kuridol' vulyet.tt.._ atli harp gemileri. Pıehillerden tU~~rdan titreyen bu aessis •: Kral, Sesıl. Soreı 1527 de, lspan· yflz, altı yftz hektan buJdufunu 
de IKaiunan ba arat o.erinde. 1,&00 kilometre ur.alttan ~ 1 dam. merakımı celbetti. O elkı yadan dön~. d'Hok imıınde ayrıcı da Dabıne.n'da bUyUk bir 
VqHltton hötrGmetlnlıı 1903 ._. eemlleri bfle nesaret altında bu- krala benz.iyen bu ada.mm kim bir kızla mtlnuetJette bulunmuş. oıuıiJptOR ormanının tesis edllmck
DıllindenDeri haldım Jıukuku Tal'· luııdurqyor AUantik cihetinden, oldu.,(;unu anlamak istedim. Me- Bu mOnuebetten bir erkek QO· te bulunduğunu, orman davaları 
dlr İftıe bu hukub da.yanau kanal tiıaiitere ile l"ap•Jan itl'~( lef, o, bir kont imit ve Hami alk m~ydana gelmiş. Kral, oilu- ve 'alqma m"9elelerine temas 
ukerl aallhiyetler, kanalı müda.. ~. ondaki Usterden istifa.. Kusteks dö :i.~ri... 11'?-11 pıç ta~ıhııumı istemedi~ edf't'e-k takibe defmez davalenn 
faa edecllc cfdcU itler l&'dO de edJtmek auret\y~ himaye aJ· Vaktiyte, BrOlaıelde tiyatro lçuı, kızı.. do Kuı1teks adında bir tuflycalnc doğnı gidlldilini aöy-

Xaaakla. enelee ,.ınis bır tmda buhındunılmaktadll' mildiırlil!ü, Rami Pate sinema asftsade ıle eviendinniı ve bu lenıfştlr. 
ma benci vardı. Ha~a bomb&n!r Kanahn ka~an müdafaası. milesSN~nde ~ji96rlo.t etmi§. ata Nerl kontluğunu da vemıiş. Aüara, • <A.Al - BtıJUk millet 
mularlyie. bu belldlıer tahrip o- 'P* de ehemnılyetli değildir. Bu- Brü'teel bb faldHtee~. di~ Bq çrbllk, soğuktan titriyen, meclLBiniD bugllnkU topıanbcnda Va 
luaduklan takdirde, aısı~Der.'\ Ilı& aebep tee: Kanalm etra~:ıki malı w mıeehur K<lvilw ile b~ ,arialarmı, kilidli iğnelerle eaki kıllar umum mUdnruıtcı blltçe8inl.ll 
geç.rnesine iımia bulua••ın. aruinfn balta 1r6rmemiş orman. likte balonla UÇIDUf,. Harp mal. ceketinin her tarafına iİiftk'. mtıakeı'Ml muuıda • aıaa hattp. 
Bunun için, Amerika. bu Dudle. larla meaur buhınmuıdır. Bir zemes\ müte~ltliğine jirmlf. mit otan kont Hanri Kusteke dö ım1en Zl7& GeYber ıctıu <Çanaklca.. 
ri, üç atra haliDde iııfa etu. ıra· dalman kara ordusunun buradan AJ<tör. mucid, kwnyager mOhel!-· Neri, aa.lerini töye taınamladı: le), Vakıflar umum mQdQrlqOnoe 
naJm en ebftnmiyetli JWJeri et. ~- imklJl tua.vvur oluna· dlB, fotograf çı, mağa.Za sergiclai, btanbulun muhtelif yert.rtnde n bil 
vanada, ta,,.re hücmalana& illl1'0I' süptırgeci9l olmuf, defilti:rmedi· "qer birinci Framua, vlu· haua muhtag oıaıı Untıdar .,. Ak
karp, gak kuvwtli b&\& •tar. JapOnlar, fmlat bulurlarsa, her ğl meeek kal~!mlf. Nihayet, DUD avcudi)'etiııi t.a.un': ol- Aray gtbl mmt.akalarmcla l.mlretba. 
;alan )WietlirlldL ş:mdi, Jl• halde blrıGn de. Amerikanm bu şarkıcılıkta k~ lnklııı. sayclı, ben. Franeı& tahbnıa mi- neleri lh7& )'Olunda buı baNUUer-
bend. ndiiaim bir unrı ınıne- balat damal'lnr t.miye a.enc- Kont, vaktiyle, d<hıyanm flnt rasçısı olacaktım de bulundutuna lpreUe, Yakıtlar tda 
t.iJl mabafama a&tmdldır ~ Ollderdlr Bthl.., 0 aman ··a. ve alclattcl •v'&nu llUnnUI. (tim- '" ~inin bu yoldaki ça}lfmalarııu da • 
im 65 kilometrelik ~ M'dl ,U.i 4"nn ne ~ gaeıen· di de sefaletin varlıjiyle k&l'll- Ne kadar doğru: ''Hulya olma.. ha aıyade llerletmell ,,. Kızı1Qm da 
aruı kellJmi:yeoek llldldt ~ Glttlr... latmll. aydı, fakiı1er Y8IJIYl,maZdı... buna lftlrak 9derek yert, Jruam. oca. 
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'-... 29 MAYIS - 1942 

~arp sahalarının coğrafyası: RABER-Ab•-m-Pos-tas-ı----... 
t rBORSA~ ışı yedi ay ve gecesi 20 saat süren bir liman 

MuR~~NsK 

5 

28.5.942 MUAMELESl 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenevre 100 Frank 30.365 
Kadril 100 Pezeta 12.89 
Stokholm 100 lsvcç kr. 30,72 

6 "~lıman A!lantık ha1·hını şark cephesine 
O.glal}an bırleşme noktasıdır. Onun için
dir ki şiddetli hücumlara uğruyor ve 

11t
2 

kuvvetle müdafaa ediliyor 

ESllA.l\l \"E TAIIVtLA1 

EvvelkJ,BugU.n 
lkramlyeH %5, 93~ 21,45 -.-
lkr. Ergani %5, 933 23.15 -.-

%7 l/2,933 T.borcu Tr.ı 2~85 -.
% 7 l/2,033 T.borcu Tr. 2 23.20 - .
% 7 1/2.933 T.borcu tr.3 23.SO -.-

- Oylleyee sen ('.l'lyeıı _ 1-'o)yu ta· 
nımıyol'81lll, kardCfjim: O kadm J • 
pon imparatorunun tahtını J ıkacal• 
kadar ku\'\·ctıı ve ke6kin bir zekAya j 
maliktir. Eski misaflrlerlmlulen neı, 
tay am<'.n blle onun tııtknnlannıbın. 
dır. 

ıııııınnral• onu 8C\,uege b&fllunır.tım. 
Bir ~andını düğün hnzırlığı' :rnpıyor. 
lılr ~ ııııdaıı da onunla bl!ra:ber gezip 
toıuyorduk. 

- Bu lt:.ıdnr güzel bağlarla ~la 
mıı; olan bu mlinascbeUn blrdenblr(', 
kr. llmcsl gerçekten merak .~ııeceı. 

lılr !je)dlr. Yoksa kıSkantlığıı nı 

başladın~ 

S ~k'balıarmm son günle. rargfı.h ve İngiliz torpitolannm manı yapmak istediler. Fnkat 
0 ~~ .. ~arp al~ı .~rdır, hat. Yanaştığı potreller üzerinde ku- sene kış çok şiddetli <>ldu deniz 

ı> \" Yilziinde bırıbınnden ayn ru1muş ka:ba bir iskele gelirdi dondu, buradan istifade edileme 
~......,ardır, diyebiliriz. Bu zamandan Murmanskta 1916 di, b.un_un için gözler l\turmans,k; 
~ ka Madalaydan Por Mores· da yapılmış bir kiliseden başka. çevrıldi. 

·• dar uzayan Umk Şark bir fJf'!Y kalmamrştır. 1941 de bi.r daha iburay1 bir li-
2, s· ., Lenin Murmanskla bilhassa a· mtın olarak ışletmek denendi A 
~> ıren8.14 ve Akdeniz harbi. la.kadar olmuştur Burada tam mcrika1~13:r Rusyaya V11Mi~: 
~~ liav~ v~ deniz üsleriyl~ ve mana.siyle mode~ bir şehir ya.. ~ tarikiyle yat<hm göndemıe 
~: bır ihraç hareketiyle pılm:rştrr. Bir tiyatrosu bile var- mıy~ k~ ver-.dıkler:i vakit gc": 

n Hendayeye kadar u- dır gemılennı bu lunandan sevkett .. 
l, garp. harDi. Şeruin kahvelerinde tbilham>a ler. F~at liman Yine dondu. D~ 
ot & O~izal.Wan ve tayyare. İngiliz tayyarecileri görülür. Bun kuvvetJı buzkıran Sovyet gemisi 
ti~ k~ılcleri arasındaki lar arasrnda parça parça gelen güçlükle ilk gelen A.m!rikan kafi 

~.... harb1, ta.yyarecleri kuracak mUtebassıs. lesine yol açabildiler. -
~tt ~k harbi. lar da vardır pazar gi.llllcri Mur_ Yaza kadar ArkanjelesJc lima _ 
ba:et'ikler. ":e ~hve~lcr bu mansk biraz· daha canlıdır. La nından vazgeçmek lazım geidi 0-
te ~~n ikısinın yanı Atlan- oonlar şehrin pazarına sa.~ nun i~in bugün şimal harbinin 
~rt harplerinin harbe üzere ötobeıi getirirler. Medenı- b~hca hedefi Muımansk ve 

flld \'~recek .. kat'i muharebe· yetin tütün '".'C pipodan baş~ Munna.nsk demir yollarıydı. Ho
~u S?Ylemekte mütte- hiç bir zm·kini tatmıyan lb1~ ın· ricans İngiliz tayyareleriyle Stu. 
~u ikı harp yer yüzü_ sanlar geyik koşulu kayın agacı ka Alman tayyareleri havada bu 

·, So noktasında birleşmek- kabuğundan kızakları üzcrind~ maksat için çarpışıyor. Karada 
· · .nsuz Rus • Alman harp vüzlerce kilometreyi aşarak bu_ Mareşal Marı..nerhaym orduları 
~nı.n şimal ucunda lngiifz raya gelirler. Ren buranın krv- bu maksatla harl>edip duruyor. 
~l'i~an yardmunm Rusya- metli hayvanıdır. Zira yiyecek Her iki taraf da Mu.rmansk'ın 

• 
1skelcsi olan Murmans.. isteme:Z. Ağaç kabuklan ve nebat ehemmiyetini anlamıştır. Harbin 
~ kö1deriyle !beslenir. Geyik artı:t başlangıcmdanberi bu uğurda 
bır k t.ayyarc meydanın. ça.Jışamıya.cak kadar ihtiyarla- §edit çarpışma.tar oldu Kanunu-

lnotör homurdanıyor ve ymca. kesilir ve yenir. De:riainden sanide Alman ordul.arı Mur 
~:r sisi deliyor. Yolcular eldivenler yapıla.ro..'c Murman.skta ma.nsk'a 60 kilometreye kadar 
· ı!1 kenarına dayalı tahta satmıya getirilir. Bu eldivenlerin yaklaşmışlardı_ o vakit Hus ve 

111 acele acele tırmanıyor. s:cak tutmak hususunda eşi yok· İngiliz hava ıkuvvetleri general 
U be bazılannda içerisi tur. Fakat çok fena kokar. Goiovanofun kumandası altın • 

•c.\ d ~~ ketenden palt.olar Laponyalı hiçbir şeye şaşını. da ıbtı orduya havadan hücum 
r _erıs~n~n eldiveıı:I<;r var. yan in.san1dır. ?5 sene ic;~inde ettiler • .A1man generali Dik1 ku-

Stvas • Erzurum ı 19.90 -.-
Slvar. Brzurum 2_1 19.90 19.80 
% 6, 938 Haz.tab. 27ııo-.-
%7. 1941 D.Y. 1 20. 
%7,1941 D. yolu 2 
Anadolu D.Y. &Th 3 

Anadolu D. yoiu '7o60 
Anadolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y. !.film. 

19.55 19,50 
52 tJ2.75 
30,26-.-

52 -.-
lll. 51.00 

Merkez bankası liO -.-
İ§ bankası nama 15 - - .-
t, bankatıı hamiline ltJ.- -.-
tş bankası MUesal.a 160,- -.-
lzmtr Esnaf • Ahali B. 6.10 
lmar Bankaaı hiue 22.- -.-
Aalan ·çimento 13.10 -.-
ASian çimento mUetıBis IS.30 
Şark değirmenleri 5.110.-.-
:tttıhat değirmen. 28.CIO -.-
T. k!ıml1r maden, ıs.- -.-
% 6 T. botıolan !)j.- -.-

Türk U. Tiyatro 69.50. -.-
lat. Umum Slgort& 29.- - .-
Şlrketıhayriye 25.- -.-
Şlrkctihayrlye temettll 30.- -.
Rıhtım tahvnı 
tat. Su t&hv11! 

l:st. Su hl.sse. 
Türk borcu Tr. ı 

14.30 -.-
8.215-.-
5.- -.-

-.-24.85 

· Bor•a harici altın liyatı 

DUnkU HugUnkU 
Re~dıye 33.40 3290 
KWçc attın gramı 4.62 4.52 

rennl Slnnetçı 
NURİ EŞSİZ 

- :Se diyorsun .• Bektay amca M
ııı izde mi yatrp kalkıyorf 

- E\-et. Babam :Sanki.nelen gl'lln • 
NlJe klldnr •• 

- Ah, ne l)l, ne hoş adamdır o. 
Hanlya geçen yıl bI7.e heyec:ınlı ma
sall:ır anlatır ve: ''Rus _ Japon harbi 
on J,l sUroc('k!,ı derdi Halbuki lnı 
baharda bitiverdi , 

- Onun atıp tutmalarına. inanmak 
çocukluktur. IAJdın «Uzel söz sUyler .. 
lılkllyelerl, masalları çoktur. lnsa.nı 

eğlendlrmcsinl pek iyi bHlr. Bir kuııu· 
ru varsa, (Kızıl kelebek) barı mUda. 
v·Jmlcrlndcndlr .• bütun goreesinı onula 
cı~lrlr. 

- Ayıp değil mi ODll '? Bir Mugol 
asilzade ı. Tlyen • Fo gibi berke&e a. 
it bir <rııyııa) ile naıııl dilşUp kalkı
yor'? :Saaıl öyle bir kahpeye KÖnUl 
\-Creblllyor ~ 

- Onuu gönlünlin kfUlyası detlllz 
yA. tstedlğlrıl seveblllr. Hem Belrtay 
amca gilrUndUğU kadar :l'llŞlı da de. 
ğlh.llr, Fakat, ben ııenl temin ederim 
k i, ~ktay am<,a TlyP.n • Io'oyu euur. 
ııuz<-a IM'\iyor •• bu luultn onu bir g1ln 
ınlıthJ bir ııçunırna ,lll\"lulJya<ıak, 

o zıım:ı.n ağlay3<'ak ""' ptıımıın olııcak 
ama .• faydasız_ 

- O halde kemli d~eıı ağlamaz.. 
A~ınnıaj;ra değil, konuıınıağa bllc dr.k-
lllC7.. 

- Evet. Buııka /jeyler l{Onıışalım. 

Uşnğımızm ölUmll baııa ı;:ok ılokun. 

du. BugUn ~.ok kederliyim. 
- senı nasıl a\'lltayım: !Bir masal 

lMi;v.lel'8Cm, dinler ml8Jn ~ 
Kurbıiy g111ibnııedJ: 

~i} .. ~~ılı gıdcn lngılız tay- Murmansk rn lbır köy halındcn mandasınd~ ordular Mur 
"tldir 150 000 Ufusl b. • - Ku'"roük" ce-.... •· A .. r .-.nJ· 1r..:.. - Serıl.ıı ha ... ·atm da bir --·-'dır. el'l . . . çıkarak • n u ır §8- mansk'ı müdafaa eden Kibini " n<Llli. ~ .... e........,on. " ....._ 

· ~ şık •..r~.ıu mant.olar hi hal' liş' n..·ı lar, pansnnan ve haca.ıruıt yan.ır. Bana eski hlkAyelerdl"n zl.>ado kendi 
Auuu ·r me ge ıne :uı e şaşma. dagvlanna saldtrdılar. Fakat bu ~ 

ııı.. r başlarında asb'agan .A:dres ! Aksaray Polis merkezi blllJından goçenlt'ri anlat l 
:""'l!Q-' tal mıştır, Bu.gün bu şe'hrin sema.sın· dağları aşamadılar. Bu suretle k d N - Pel<IUA. sana Mn nıpaırmı1an 
ltt- ,._ve k?lla.ı:ıt1d8: çan ar. da maden kuşların uçuşuna bile Laponların b,,...,.ya. Ki·biru" ı·smı·n: al'§tc;ın a o. 1-2 Tel: 20937 den 

()/\._ "<f. vazıfc 1Je gıden Rus o.u... • lsteyinlz. nlt"1 ayrrldrğımı anlatayım: Bo, dün. 
h~·<ıatJ ' şaşmıyor. Laponyalıya göre harp vermekte haklı oldukları 0 nlnı::ıl. 'il~ -·al':idır bi imd" K l . u ~ yanın en meşhur romancılarmm dü. 

, ,-·~nsk ~ Arkanjelesk 11- r mevs 2r. ış na.~n gcçı_ dı. Zira Kibini "iki deıfa zapto· · aU~Up yıuam1yn.caktar kadar heye _ 
~ senenin yedi ayında buz yorsa o da. oylc geçer. lunma'• manasınadır. isminde bir bin~ıdır, Binbaşı ranı bir maceradır. 
~lJ>anan Rus kıyılarının bi- Murmaru:k va:nlrğmı harbe Diki Amerikan ordusundıt kış Platonof Moskova harp akadc Kurtıay hayretıP. gözlerini açtı: 
.~apılandır. Ruslar mütte- borçludur. Halbuki A'rlcajelesk lı. harbi mütehassrsı olarak tanın. misinden çl'.kmca tıimale gönde- - ~en nı5anıınııa..-ı ayrlldm mı'l 

· 
1~le üç yoldan münasebet manmda sulh asırlarının sabırlı mrş bir komutandır. Uzun boyu rilmiş ve bir daha omdan aynJ. - Evet. Ocyen hafta .• 
b edebilirler. VilA.divostok çehresi vardır. Arkaajelcsk'in e- ince vücudu zayıf yiizil ile haki_ • mrunıştır. R'ursk cephesinin k0- - Duymamıştım bunu. 

' \tgün bu yol Pasifik harbi hemmiyet kazanması 16 ncı asır ki bir dağiıdır. Nervcç seferi bi- mutanı olan gen~l Johof bir - Söyletnt'k fırsatını bulamamış _ 
'f.~ emin bir yol sayılamaz. d~ o~uştur. O val<itki Rus Çan tince general Norveçin f}imalinde seyahatı sırasında. Platonofu keş- ınn. 

·.Olu \'e Buz denizi yolu. Buz Hindistan ve hanla ticaret yap_ bir kış harbi akademisi açtı, Bü- fettl ve kendi kurmayına aldı - Çok eevı lyordunuzt' ~a5II oldu 
ltı bu üç yolun en kısasıdır. ~ imtiyazını buralara vermiş- tün Alman dağ tümenleri burada Orada Plantonofun fikrinden isti ds ayrıldınız? 
ıt~~tere ile Murmansk ar~ b{ı Yalruz Ümit'burnuınun keşfı talim ve terbiye gördüler. Bu kı- fa.de ederek ve FJnl!ndiya sefc_ - Babom bAııa: "lnanm en a1ı. 

bıl "U\1\.1 kilometre vardır. Son. v kan ~zdu. Arkanjel~k bay- talar oradan Rusya ya geçti. Fa_ rinden alman dersleri gözöm.inde mağı, a,k denilen mıuıasız ,.e tMıılııız 
\ ~ol buz tutmaz. senenin ~ denızler üzerinden kaybol· kat general karşısında kendisi tutarak kış muharebeleri için hu. bng-tara lııanan kimsedir!., derdi de 

'll_~llda a.ç:rkt.Ir. . . ti~~Y~e ~~;:!ıyaav ,lb·:,,. k1adereıste kadar değerli bir r~dp bulmtı§- susi kıtalar yetiştirdi. Almanlara ben ınanma7.dını. Son nişanlım zen • 
\'~.r ~-~.ı ·~ tu ve Finlandiyalılara 1\1urmansk gfn , . ., yalnıııkıı bir erkekti. Beni de· 

are uçuyor ve sis ıçın~e 1914 de burayı lbir harp. li Bu rakip 35 yaşında Plat.onof rolunu kapıyan bu krtalardır. ilce tiCVlyordıı .. bt·ıı de onun sevgi ine 
~r Kalın bir sis. Bu sıs • 
gijuİerce Murmanskm ü- ,----·-------

~ ~ ayı,Jniaz Kar, şehirle-
tabiatı örter' ve sonra sisi O~a !=>e~~ K~planı diyorlardı ~ız? 
1lan ı:r;bi sırtına .-ker. Ln- B~ ısnıuu bilen yoktu Mai . T 

~:' ~b•rb&darbmı--]1." "nrdır: yetı, ~a.rşrsmda "usta'• derd' i Fn- om, bu tehdid edici sözler • 
~ ı ~ • k t ? B · ecn korianağa. başlamıştı. Fakat 

Rtı ... .._. Yer''. KükUrt rengin~e ·a nıçın · .unu da bilen yoktu vapacak bir şey yoktu. Çünkü 
ı-.ı~ ... bu esmer perdenin U.. Ne ustası ıdi. Bu iEl'ni niçin ver kendisi de bir §eY bilmıyord:.ı. 
;ı~ ~ı~ .... dogru'" go··rnnu"r ve mişlerdi? Bunlara esasen kimse~ Bend 
'4Q "fi -J" kl nna.zd ö - en ne sonıyor~unuz. 

l1te batar O vakit tekrar 8 mı yo 1
• yle müke:m · Ben de sizinle sahile çıkarı ıyo -

~~ ~· """' · mel, öyle cesur bir korsandı ki E ~~ 1 .,~Jnr. Kutup gece. Deni~ kaJ?lanı adı duyulduğu v~ • • d k rum. 
r gecelerimiz gibi karanlık kıt tıtremıyen yoktu. s r ar zngız san l - Peki Kaplan orada no; yap'b 
h~ada dalına bin· Gülmez. daima derin derin dü. yor? 

tı.._ :1 n başka bir incı şii ·· keskin ve her .. n.... d Nakleden .· 81 A'VECI - Gittiğimiz vakıl arkadaşla-r ak kabarrk bir ay var· nur, . • .. . :---uan e~ • ra soralı:n. 
~."'-U. .'~· altında her agvac rinlere bakan gozlerı bır an tatlı-.'«!.... ~U\, azd B bakmlar h · k ter d B d - Söylemezicr2-e? ~ı. &'iynıi§ muhayyel bir in_ ıaşm ı .. u b. .. b:ık aın, an f, ıyoruz_ Gideceğimiz yer Cenu- çıkma ı. u esna a tayfanın sn. _ Zorla öyletiriz. 
~. ~l', her ~ menncr ke- emmek istıyen ır ış mydı? hi Amerikadır Bu belki son &'- hile çıkmasına müsaade etmişti y 

(l ~':ıı"·~ tatl ·· nı· f · · ı • yfal • - a Kaplan görürse?. · .u. gece periler füeminin Hayır .• kimseye .1~. g~n. ~L. erımız oıacak. Tayfalara emir Ta ar cesaret edip Tomdatı 
~ l'. cı bir söz söylemedıgı. gıbı ~ım- ver. sormuşlardı: Evet, bunları Kaplan görü"Sc 
~ seye de haykııma.z, kımse.yı to.. r• - Fakat .• onlara de ki •. Deniz _Buraya niçin geldik? Yoksa ne olacaktı. O Kap:an, ki bir 
l\J~ s:ıatten oonra kutup ge. katlamazdı. Fakat on~ ~ı~ ~a.. •\.aplanı bir hazine mi var .. fa.kat bizim sefer de on tayfayı itei ~line al -
N"lt nı dört saatlik gündüze kışla küçük bir işaretı .. k.~tfı ıdı. Usta, ·bu sözü de Tomun kar- burnumuz öyle bir koku alrnı:ı,.-or ~~:~t;!'.~a.ncalarla birer birer öl-

i i..._ nurada ilkbaharın müj_ Açıkçası bütün, ama ?iitun tay. GI~ında ilk defa söylüyordu. Çün Toma hiçbir şey s0ylcmidi~ ~~ 
~angıçlar değil damlar- falnr ondan titrerlerdı. ku 0 kendjsine "Deniz Kaplanı ic;jn: Biri sordu: 

n buzlardır. Bu buz Geminin teçhizatı ar:tıyoı:_. top denmesinin sebebini biliyordu. - ~1:1 de sizin gibiyim. Bit - Kaplanın on kişiyi 
:\~ uzadıkça baharın yak- !ar konuyor, asri vesaıt gogalı - T~rraıar kendisinin hain, insani şey bılmıyonım... Cevabını ver- düğünü gören \'ar mı? 

itti, hükmolmlUr. Bu buz.. yor, fakat hiçı'bir tayfa bunun es hıs.erden uzak bir korsan diye di. - Öyle diyorlar. 

öldür -

- Hır ıtapon felsefesi \ardır: "Jo~r 
lıeğl elin ulmnıbın kısl .. ımçlılt göster· 
rnek, kadını daima mu,-nffııklyet!ll:r.lı 

ğc SC\"lrnder!" derler. B('n de bıını 

dllşUncrek onu kı knıım:ımı hm. 

- O halde neden bozuldu anınızT': 
- Beni deJl<'.c seven bu udu.mm 

hlrd ~bire benden knçarc:ısın:ı uuıl<
la§ması clddeıı sasılncak bir meıw.Je. 

ıllr. Babnm bir ak anı C\"e geldi , .,. 
beni odasına ~tırdı: "Kızım, dedi, 
bu adam ııann ~ık bir kO<'a delfl -
ınlş!,, sebebini sordum.. söylemek Is. 
tomedl: "&n sana başka bir koca 'bu. 
lurum.. Onu unut!., dedi. Israr!S Hcs 
ettim: ''Aramızda lclllacak, baba! 
Ben bunun sebebini ıpı.lamadon on -
•lao aynlanmm.,, dedim. Babam an. 
latmata başladı: ''Bu sabah bir ar. 
lta.daeımla ıtehrln kena.r bir mahalle
ıılne g1tml tık. Orada. bir fakir kulü. 
besinin önllırıdo o~-nayan muhteW ~ 
ıa yl'.'dl sekiz çocuğa raırtladık. Ço -
euklara _ bu.ba.nız yok mu _ diye tMllr.. 

dıım. Kult)be ea.lllbl yanımıza JM>lnıl. 
du .. çocuklar oyunlanna devam eder. 
kcn, orta ya lı bn kadın bize lçbıl 
f~IH•rek: - Bunlar, bir kişinin çoculL. 
landır. Her !)()('Uğun anası ayncbr. 
Çocuklarm bab&ııl çok ha.in fakat ter. 
hlyell göriinen "anavar nıblo bir a
damdır.% dttdl • Bu çocokla.rın balııt
smı tanrmaktn gN'Jkmedlm •• bu adMl 
yarın f!lllla koca olacak vlooıuııınAr!,. 

- İnandır ıey değil NIPl!l&nm:ı 

dan 6nre ao~turma yapmadınız mı~ 
- Yaptık ama, bir şey öğ'renP.mr 

dik •• 
- Sen bunu aıılattr.ken, aklım dur 

du. tnsan bu ita.dar Çöle gtblabmı ıııı 
ınl Aa.klıyılblllr '! 

- Bundan sonra biç klın.enln ~il 

zllno ve görUnıı,üne atdanmnma~:ı 

ka.rar verdim, Kurbaycığtrn! Sen .4c 
aak111 bU.}le klımelere kenlinl ikiıptL rrr 
np dıı. gönW verme! 

Rurbsy ba macera) ı cluyanca, de
rin derin d1l3Unmeğe ba§lalDlflı. 

Kurb&y, o Blqam, arkadafı glttlit· 
ıen sonra kendi kendine 86ytendl: 

- Sekl:ı: ~klu babanın, scldr. ka. 
dından 90llra tekrar genç bir kızb 

Cl'lenmcıye kaUa~ma.111 şaedacak bir 
lı;tır. Arkadaşım gene tallhll I~ ki, 
tehlfüe)I \•aletinde sezmiş. Bugtln iJı. • 
tlyar ve udrk u ~'lnır:r. ölmemlf ol -
saydı, ona bu ııuıcernyı anlatır ve ilk. 
J·inl sorardım. Herhalde ban&: - 811. 
dn 'r('muçlnin görlln~üne aldanma. 
ym! dlyooektl. Faknt, Temu!:l.ıı. hl~ 
de öylo cana\'ar ruhlu adamlarla öl. 
çUlenlC't.. T~mu~ln rok temız kalbi\ 
bir erkektir . 

Akaam oldu .. 
Ortalık karardı. 

Temoçlo Mlli dönmemiştJ. 
- O, biz.im lhtl~ar f'mcktan ~1. 

~·erdi. ÖlUrullnden oo «:'Ok mllteefısi r 
olanlardan biri de odur ... 

Diye tlÖyleııen Korbay, alt kattaı.ı 
b31ıpıvan oduında o gl'Cf'yl geçirecek 
olan Bekta.l,n erkenden eve geldiği. 
nln lnrkı.ıula değlldl, 

Korbay gUkteki yıldı~ baktı. 

Tam t~p indeki ışıldayan Nlppon 
)ıhlrzı ona blrç-Ok ııeyler ııöylemel• Is 
ter gibi, mavi bulutlarm nrnıııQılBI' 

giiH.ımsUyordu. 

Korbay babaııına telgraf y&unııı. 

hAI~ ctıvap alamamıştı •• 
- Ya e.evnp \ ermelc. )Uhut ilk ,'il •• 

ı;ıta ile kendi l ı;elııeek. 
Diyor '"e gınderdcn yardım, tCf!Cl. 

li bekliyordu. 

' ~ar yere bir karış yakla- ranna vakıf alamıyordu. tanıd~ları için yırtıcı, parçala- Usta ç()k garip bir adam oi _ Buna rağmen tayfalar gtrni {C 

~~e gir onları kıro.r ve ye- Deniz Kaplanııun dalına yanın yıcı bır ~ayvan adını lakab ola- muştu. Bazı gelecek yanında üç girdikleri vakrt orada kalan a; - aiııe kondu 
:~~· O vakit b.-uşlar ötmıye da bulunan bir kişi vardı. Tom. rak veı:ııışl~di. Ve ustasının bu tayfa alrkoyuyor ve diğerlerine: ~~daşlarını sıktştıracaklaı. ırrı Kurbııy bu kıı ıarı çok KOver. ıı •. 

Şangha) da "Habl'rci ku tı" diye .. 
ntlan kımıız.ı gagalı. ma\i kanatl• 
ıark g11\·erclnlcrlno bcnrlycn lrutlıır

dan biri bu sırııd:ı liurooym p"nc•re 

~· . Fa.kat bu yıl bu mev Tayfalar ona ''Tam amca'' der- adını bı~ı.kl~rini sanırlardı - Hepiniz dıı;ıan çıkacaksı • ogreneccklerdi T.aman onlar için Pf'JICerenbe )Cm ko 
tıılt~~ kuşlar değil, t.oplar ferdi. Kaplanın bir çok emirleri.. ToJ?l.:. ~endısmın kendi adını söy nız, diyordu. D~rı çıka!; bir hafta olnıu~tu, ~ardı. 

Yözler ötecek. Asıl cep_ ni o tebliğ eder, kumandayı o ve- ledıgını duyun~ kIJ>kınnIZI ol ~ Tabii tayfalar sahile çıkıyo.-, Denız Kaplanı gemiden i~ri ı:;cl ''JJnbercı ıuı 11'" pencereclPkl yem 
arıcak yetmiş kilometre rirdi. Tayfa ara.cımda gezer, ek - du, Dudakları titrerniye ba§ladı baza• iki Uç gün orada kalıyor. melcri için işaret verdı. Büt·in den 3emedı •. snde<'e cama ımn:ııımı 

hijlan bu mmtakada harp seriya şişman vücudunu hopla. - Evet, de ki Deniz Raplanİ lardı tayfalar heyecanla içeri girdiler. '"ırup t~krar pır di)e uçtu gitti. 

~ ~ e. bitmiş değildi, fakat tarak kalı.kaha ile güler fakat e- bu belki son se.ferimizclir diyor Gifuler haftalar geçti. Herke Arkadaşlarını aram.ağa baş!ad • Kurbny runı kalbi.ne götUrereı. 
1~lli bir şiddet ka?.anaca.k. fendisinden bahsetinez, onu gör- Ve ilave et: Fa.kat bu son sefeı' sin canı sılulmağa başlamı§tı. lar. Hayret, .. üç arkadaştan hic - lştcı bir h!lbcr gttlrdl. nenıın 
~a?ısk'ın büvük bir liman ıfüğü vakit put kesilirdi. belki bir ebedi hüriyct seferi o- Bu esrarengiz hale tahammül biri yoktu. Ne olmuşlardı? F..J"uı. ım ıuım. dedi, eğer onun kamı a~· 

~i için iki harp lllz.ım gel- Bir ilkbahar gUntiydU. Deniz lacak.. . . . Ce ubA edilmı-z olmuştu. Bir gUn gene dilerine sormak imkansızdı. Çun oısayclı, penceremin ünUndeki yem • 11 )~ akat eğer G<>lfstrim bu- Kaplanı ile Tom karşı karşıya Korsan geımsı, n 1 Aıneri - sahile çıkma emri verilmışti. Sa- kü Deniz Kaplanının gözleri kci'I den 3erdl .. tıır Ş(!Y 3o:nmden ııçop gtt. 
kış donmıyan bir iman idiler ve konuşuyorlardı. kanın sarp dağlan önüne geldi· bırları tükenen tayfalar dL%fOtl iç.inde idi. Yüzü büı:;bütün buıı..~ ınt'shıln nınnası budur. 

~ olsavdı değil ikı harı: - Tom, uzak ve tehlikeli bi, ği vakıt Deniz Kaplanı kantan :ı'omu aralarına aldılar lriyar1. muş ve korlmnçlaşmıştı Sonnı cJlerlııı gö,to kaldırdı: 
~~ _ h.arp bile ibu limanı ya sefere çıkacağız. köprüsünden ayrılmadı. Gece ızbandut kılıklı bir tayfa: 0 gece Tomu yanına ,..a<:rırdı: - Tnrırıııı.. M1 bana hayırlı haber. 
u...~ Tom tası ~.c di . . ve gun·· duz- sahili gözetliyordu ..,.. - " n ı u d thtl ktn ;;... ' us nın, =en sının . - ;ı.om, dedi. Bıliyorsun, ki se - Bütün tayfalar bu gece tek ı·r g n er. )Br \e eme r u~f!o-
~ ~k limanı modem ve_ ağzından tehlike kelimesini ilk ~ihayet bir gece: . . v· nı severiz. Fakat bu hale artık rar dışarı çıkacak •. Sen ~anma mı"' ellmlzden aldın .• ben oruı ook t.-ti 

' r Amerikan limanına defa duyuyordu, şaşaladı. Deniz - Şu koyda demırhyecegız.. t~.ammüJ. edemez olduk. Burayn fki arkadaş alıp bumda kalacak \-entrdlm . ...,imdi kl1111$eyr. gl:lvcneml~o 
~ ~aper. Simdi bura!;I 1915 '{urdu devam ediyordu: emrini verdikten sonra tekrar nıçıp . geldık. Yoksa bu dağlaran sın. rom. Çotc se\·dıtım ııır adam "l'l!ll 
:ı..'~tı ltıde değildir, 1915 de -Yann gece yansı hareket kamarasına kapandı ve Ü<: gün sahı cı !\anhııı'nrn mr vem olaca- (Sonu yarın) o da Tew°'lndlr. See - o!imdrı 

alık denilince hatıra tahta'------------------------------------------------------- ulnuı.! 
tla geniş bir askeri ka- (Devamı var) 
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Ankara at yarışları- Şirketi Hayriyeden 

n 1 n S I• n c• 1 h a f t a s 1 Boğaziçi Vapurlanna mahsus yaz tarifeıi J.6 
• j 942 Pazftrteıi sabahından itibaren tatbik olu 

Bu haftakı koşul~r- Ankara ilk bahar at yarışları -na·c-akt_ı_r .• T.ar-if_e•.er-İs-ke_ı~.Je-re_a_•1.ım.•"-tı-r._ ... 
da şans hangı 
atlarındır? Beşinci hafla programı Dağıtma Ofiai Umum MüdÜJ'lüiünden: 

Dağıtma o!ial merkez kadrosu için 100 - 260 Lira OcreW me~ 
•"'"" mllııabaka ile memur aunacaktır. 

m Ankara ilkbahar at yanşlarm 
betincl hafta ko,ulan bu paza 
ya ......... ktır. Her hafta ehemm 
yeti artan ve heyecanla takip e< 
ı. kotalann programı bu hal 
da zengindir. Bilhuu çifte ba 
8İD üzerinde bulanduiu 2 -
üncü kotUlar fok enteresandır. G 
leHm baftanm programma: 

r 

'· 
li. 
ta 
h-
4 
e 

BtBINCl KOŞU: 
1kJ ya§lllda yerli safkan tngtl 

taylanna mabııus ve meııafesi 80 
metreclfr. Ne yazı~ ki bu koşay 
aaeak tlç tay ~rebllmelrtedlr. 

iz 
o 
a 

1 - \'ido, :>t,5 kilo, 2 - Re 
ne, M,5 kilo, S - Destegül, 54 
kilo. 

•• 
,5 

Favori: D~tegül. 
tlONct KOŞU: 
t ç Y&§llldaki f nglUı at n kı 

raldara maJuıus. Mesafesi 220 
... 
o 

metre. 
Altı baynıı iştirıık etmektedl r. 
1 - Almutar. M klfo. 2 - Ço

haalmr 58,5 kilo. 3 - Heybeli 56 
kilo, 4 - Yavuz, 56 kilo, 5 -
şeakız M,5 kilo, 6 - Gungacli 
5f,5 )Jilo. 

D 

Giinlin rn enteftflall ko,ulann. 
dan biri budnr. C:.ıerlnde tlft 
bahsin h:rincj ayalı \"ardır. Jfüc 
ba k1>~u Çohankıın \'"! Gnngıt.dJ 
ara.•mda p&J I:ışılac:lktır. 

e 
c 
n 

VçCNoV KOŞU: 
Dört ve daha yukan yqt.Jd 

yeırU yanmkaıı lngjliz af. ,.e kıs. 
raldara malısut handikap. Mesa. 
fesi 2000 mMre. Giren atlar: 

1 - Vı"'rz, 63 kilo. 2 - Sek 
ban 60 ldl-J. S - Alceylln, .'>7 ki. 
lo, 4 - \'avaz 54 kilo. 

. 

Bnrada en göz alan at. fazla 
kilo tananasma ralmen Sekbudır 
Fakat ejer formunda ise Alcey 
lin h'lflf kilosu ile bu kopyu ko 
laylı1da kazanabilir. 

. 
• 

. DÖftDVNCV KOŞU: (Selda~ 
lO,UllU) 

Dlrt ve daJıa yubn )'aftaki 
~atfüi arap at ve lmtakJanna 
ınah-. haııclibp. lle9afe8l: 2000 
metn-.. Ba ko,aya 9 baynn kay 
ıledilmlatlr. 

. 
1 - Bora, 85 kllo. 2 - Boz. 

kurt, 80 kllo, 3 - Cfoylintck 56 
kilo, 4 - Yılmaz, 54 kilo, 5 -
Tuna_ M kllo, 8 - Kanış, ı50 kf. 
lo, '7 - A~un, 49 kflo 8 - Çap
kın, 48 kilo, 9 - Gör:uı, 4'7 kilo . 

Bn enteretıen handikap herin. 
de çifte balt-.in hıincl ayağı nr • 
dır. Rurada hafif kilolu Ccylintek 
ile &7.kurt &ra!llmcla bUyilk bir çe
klflllc olacaktır. 6S Jcllo ile ha ko. 
ıuyq Boranın ~aması ihtımali 
de aulma"Atıldır. Bozkurt • Ccy. 
lintek çeki,met"inden lııtifade c• 
den bir Jokey ya"'' bindlil ata 
'urdurabillr. Fakat b'z en btiytik 
tamıı yine ba iki at Ö7.erinde gö
ri17ora,. .. Tuna \'e Yıhnazm pJUe 
olmalan muhtemel<lir. 

31 Mayıs 1942 
BiRiNCi KOŞU 

iki yaşında ve koşu kazanmamış yerli safken lngiliz erkek ve diıi taylara mahsustur. ikramiyesi: 500 
liradır. Birinciye 400 liradan maada duhuliyeler mecmuu. ikinciye 75 lira, uc;üncüye 25 liradır. Koıuyu kazo
n'.ln tayı yetiıtirene 50 lira yetiştiricilik primi. Duhuliyesi 5 liradır. Sıklet: 56 kilo. Mesafesi: 800 metre. 

. 
o A z Abn Sahibi . -- lsmt Rengi tll 

1 s. Karaosman Vido Al diJi 
2 s. ICaraosman ~eine Donı dişi 

3 F. Simsaroğlu Dutegül Dorıı diıi 

r 1 N 
r 

B Anası 1 abası j ----------
art 

Leaa 1 Go" 
Car•i 

1 Fare 
f 

Sil>erianne 
Rastoca 
Chines Girl 

1.: .:~,.-; Antren6rii :: 

- -----~..;;.-1 

2 
2 
2 

S. Karaosman 54. 
S. Karaosman 54, 
Bayram 54, 

iKiNCi KOŞU <Sakarya lcoJusuJ 
Üç yaşındaki yerli safken lngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. ile ramiyesi 600 liradır. Birinciye 500 

liradan maada duhuliyeler mecmuu. ikinciye 75 lira, üc;üncüye 25 liradır. Koşuyu kazanan tayı yetiıtirene 60 
lira yetiştiricilik primi. Duhuliyesi 6 liradır. Sıklet: 56 kilodur. Sene zarfında kazanılan 225 lira ic;in iki, 400 
lira ic;in dört, 450 lira ic;in altı kilo,400 liralık veya daha fazla birincilik mükôfatlı iki koşu ic;in dokuz, üç 

koıu için on iki kilo ilôve edilir. Mesafesi: 2.200 metredir. 

4 S. Temel AleP1dar Al er. Onl'ix 11 Aigruette ı S. Temel 

5 S. Temel Çobonkızı Al diıi Canonlav Vale of Clwy 3 S. Temel 56, 
6 1 • .Aytaç Heybeli Don1 er Cloud Cap Moda 3 . Avtac; 56 
7 K. Yıkılmaz Yavuz Doru at Onl'ix il Zenart 3 Mecit 56 
8 K. Yıkılmaz Şen kız Dorıı dişi Prestissimo Vinterhut 3 Mecit 54, 
9 F. Atlı Gol'gadin Doru di$i Walvis Ba A leakin 3 F. Atlı 54. 

UÇONCO KOŞU <Palandöken ko1usuJ "Handikap" 
Dört ve daha yukarı ya taki yerli yarımken lng:liı at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi 255 

Birinciye 1 SO lira, ikinciye .55 lira, ucünc:üye 20 firodır. Duht:llyesi 2,SS lira. Mesafesi 2000 metre. 
lira. 

10 
11 1 

12 
13 

M. Akc;ura 
A. S. Klübü 
H. Özen 
M. Atak 

Yıldız 

Sekban 
Alceylôn 
Yavuz 

Kır kıs. 

Al at 
Al at 
Al at 

Mo,,ark 
Hilôlüzzaman 
Olgo 
Frig 

Süheyla 
Esther 
Yerli 
Yerli 

DÔRD0NC0 KOŞU lSelc/ôvi lcoJUsuJ "Handikap" 

6 1 
M. Akc;ura 

4 F. Atlı 
7 H. Özen 
5 Mehmet 

63 
60 
57 
54 

D6rt ve daha yukarı yaıtaki safkan arap at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi: 300 
225 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye20 liradır. Kazanan atı yetiıtirene 30 lira yetiıtiricilik 
3 liradır. Mesafesi: 2.000 metre. 

liradır. Birinciye 
:>rimi. Duhuliyesi 

14 M. Mudi Bora Kır at Alceylôn Bulut 6 Yula 65 
15 N. Kurtay Bozl(urt Kır at Nevvalc Nur• 6 Şandor 60 
16 N. SGmer Ceylôntek Al er Cey16nı Yekta Neriman 7 Rec•p 56 
17 M. Göker Ydmaı: Kır at Yıldınm Mane§i 1' M. Gilıer 64 
18 1. H. Tekc;e Tuna Kır er "•ıruş " <;?vfti 4 1. Aytaç M 
19 Ş. Kırgül Kuruı Al er. Kurut Sübeyha 4 Meftmet 50 
20 S. Büke A$kın Al diıi Seklavi il Mebruke ili 6 St !ôhattirı 49 
21 S. Süslü Çapkın Kır at Kuru' Şemse 5 S. Süslü 48 
22 !:. Güdü Gö,.üf Kır di•i Kunıs Hal,. Güzeli 4 H. Güdü 47 

BEŞiNCi KOŞU 
Oc yaıındaki ve hic; kotu kazanmamıı safken lngiliz at ve kısraklara mahsustur. ikramiyesi 255 liradır. 

Birinciye 180 lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 liradır. Duhuliyesi 2.SS liradır. Sıklet 58 kilodur. Mesafesi 
1600 metredir. 

24 
25 

S. Karaosma 
F. Atlı 
R. Kuray 

Barbaros 
Hatvan 
Rest 

Doru er. 
Doru er. 
Al cfiıl 1 

Wavetop 
rıoud Cap 
Onrıix il 

ChHry 
Nosdor 
Myflynguet 

3 
3 
3 

S. ICaraosman 
F. Atlı 
YulQ 

58 
56. 

Müracaat ed.-ceklerln memurin kanununun 4 tıncQ maddeaU• 
•lunan vuıtıan haiz olmalan prttJr. 

YUkaek iktisat ve ticaret tahalllııl bltlrmlt ol&Dlarla ttcaret 
mezunları, resml ve huausJ lktlııat, ticaret, maliye ve aanayt mQe~ 
rinde vazife görmüıı olanlar ehliyetlerine göre ten:ilıan alınırlar. SU 
1-:r~ 361S6 ve 361S9 numaralı kanun hUkQmlerlne göre ve milli koruııas
nununun 6 mcı maddesile taarih olunan mükteeep haklan mabfuZ ol 
tayin olunurlar. Müracaatlar Ankarada Dağltma otlal umum mtldürl 
ve taşrada vtJAyet lqe müdürlüklerine yapılmalıdır. 

.Milas.baka ve imtihan gUnlerl ve ıartlan aynca U&n edilecektir • 
• (877~) 

lıtanbul Delterdarlığından: 
Ticari amesl Adı ..,,, 

'fahtakale Sabuncu ban No. 35 şeıı.uvar '9' 
Yukarıda ticari adresi ve adı yazılı mükellef g6etennlı oldulU ~ 

lerdc arandığı halde bulunamaml§tır. lUrazJarı tetkik edilmek o.zere ~ 
bul bir sayılı ka7.anç vergileri komisyonu tara!mdan H-lG-941 ~ 
80 No. lu !<arar ile tari:ıt ilAnmdan itibaren bir ay zarfında CUıDb , 
Hail< Partisi vllAyet merkezi karşısındaki büroya müracaatı lçbl cif .....a 
edlımekte olduğundan keyfıyet 3692 sayılı kanun mucibince ııaneıı lllP"l 
olunur. (:S927) 

l•tanbul Delterdarlığından: 
Dc.sya No. Nev'i 
51196-24 Anadolukavagı Büyükllman önünde 

51196-25 

51196-28 

Yunan vap•ıru enkazı. 
Fındıklı önünde batık Rus romorkörU 
enkazı. 400 
Karadeniz p0ğazı Büyüllman önünde batık 

Nevşehir ganbotu enkazı 1500 
Yukanda ia mleri yazılı batık vapur enkazları 8--6-942 

glinil saat 15 de Milli Em!A.k MüdOrlUğünde müteşekkil komlayond• 
ayrı açık artırma ile satılacaktır. İsteklilerin teminat ve nutua 11 
cilzöanıarile birlikte ihale uatlnde komlayona prtnameyl görmek .
la izahat lçin mezkQr mU<lUrlUğe müracaatları. (5496) 

1 

2 

3 

BmellU, dal ve ıettmlerla ve aü 
malllllerlll aaıan .u1r1rat1ae 

EmlAk ve Eytam Bankasından: 
- Maaalannı bankamızdan \:emlik ıuretile 

emekli, dul ve yetimlerin eylül, tearinievvel, 
aani, 1942 aylıklannm tediyesine 1 6 ı9d 
zarteai günü saat 13 den itibaren baslamlaca~ 
Aıkert harp lb&IOlletiıltn ise aynı günde ..at 
den itibaren maaşları verilecektir. 
Ma-. sahiplerinin ellerinde bulunan fiılerde 
gün ve saatte bankamıza müracaatları ve 
haricindeki müracaatlann da kat'iyen kabul 
miyecefi ehemmiyetle ilan olumu. (5831) 

"" •' / 

f...._!ÇaduJ.. ~· meal Satıı Me. dan: 

DiKKAT: 
Çille balda 2 • 4 lacı lloıaıar lurladedlr 

lZ,45 ajana 13,00-13,30 prkı ve tür. 

l 
kU!er. 18,00 program 18,03 Fasıl he_ 
yeti 18,40 Hafi! parçalar Pi. 19,00 ko 
nll§ma 19,15 Genç beatekt.rlar 19,30 

Çille bahi• •ipariflerinin at namaTaları iderinden vetrilmai rica olunur. 

Yırtık ve numaralar üzerinde tahrıfat yapılan 
biletıer ödenmez 

Haberler 19,45 KlAalk Tllrk mllzifı 

20,t:S Radyo gueteei 20,41S mahur 

makamından prkılar 21,00 Ziraat 
takvimi 21.10 Temail 22,00 Rardo aa 
lon orkeatraaı 22,30 Haberler 22,45 _ 
22,ISO Yannkl program, kapanıı. 

RF.ŞlSCt KOŞU: 
Oo )'&fllld& ve hiç kota kazan. 

mMnı;ı;ı lngtllz at ,.e kl'llraklanna 
mahsruı. Meeefe!Ji 1800 metrt". Gl

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası ·23-5 - 942 v~ziyeti 
Ura AKTiF PASiF. 

Hasan ile Tomaıım ta.an'UfJ,...._ 
bulunan eski Atlkmuataıapat9' 
M:oll&qkı mahalleslniD eski 
çe,me, yeni ApçlıÇefD1e 80 
eski 39, yenl 59 No. bir tan&fl ..,. 
el Nlkola Menzili, bir taratı 1(09 .. 
neal, blr tara!J dökmeci To~ 
Dffi ve tarafı rabl! ~rlı ııol' .... 
mahdud (2000) Ura muhamıııeıt 
meW bodrum katından ~ 
kattan ibaret dört oda blr bel& ; 
etrafı k.&glr korkuluklu zeaıiJll 
mento dlSfell taraca ve tıtr 

ve kuyuau ve arkada bir araııf 
lunan k&gtr ev lzalei ıuyu 
açık artırma wreWe 28/6~ 
hine mU...dif aaıı gUnU uaı ı.O 

rea atlar: 
1 - &rbal'09, 58 kilo, ı -

Hah·an, M kilo, 3 - Retıt 58,5 ki. 
lo. 

Bn ko,uda BarbarM hazır olma. 
dılma gfire en btiytik pns Bat. 
na tberindedlr. 

Çifte bahis 2 - 4 lilll'll kOfQlar 
üserindedlr. 
• 0.-temız nsrta!llJe mllıterek 
bülslere iltlrak relen olnıyucala
nnuma 81parİfierlnia kaballine ba 
abahtaıı itibaren batladık. Slparlf 
b"ball yana saat 15,80 a kadar 
devam edecektir. 

Fakaraperver Oemlyettnden: 

llel"kem ldarMI KadıköyODde Yaaa 
cadduincSe 39/1 No. ıu binada bulu. 
nan Fukaraperver Cemtyetinln öliU 
mtbdekt pazar g11nQ Mat 10,30 da 

eenellk heyeti umumiye topl&Dtın ıc. 
ra olunacatmdan ayın azaamın mu. 
kV &'tln ve •atte Cemiyet merkezli'. 
de bulunmalan rica olunur. 

BUZNAJO: 

1 - CemJyetın. bir eenellk faallye 
tinin turlhl. 

% - Cemiyetin bir ııenellk hesabı 

katı.t. 

a - Gelecek llelle bQtçelllnJn heyeti 
umamf7eye arzı 

t - MUraka.be laeyeUnlıı intlbabı. 

·-... *'- ....... lılttlla1'1. 
(1709) 

Al 
Kamı &ermıa,eı .. l 

102.128.448,8-t tın: ean k1Jopam 12.eoe.ııs bau,aı üONlı 
Banknot • • Adi Ye fevk&J&de .- . e.m. 111.-

289.159,BS 108.80S.S89,81 taklık • .- Huaua! u ' . DUdldeld llallalJlrlen ; 
/ 

• • 
Barlç&eld lfılalaablrlerı 

AJ tın: Saft Kilogram 21.Hl.UJ 
Al tma tah'Vlll kabil Mrbeat Oö•. 
Dl ter dOl'tzler " Borçlu killrtnı 
oa klyelert • • 

........ TüYlllerl. 
De ruhte edllea •Yr&lu 
lrarplıtı 

aakd!ye 

• • 
K anmnm 6--1 IJlei maddelerine 
tel'flkan Razllle tarafmdaı. l'&lr' 

tıedlyat • • 

,. 
• • .. , ODılıılulı ~ • 

n ca •netler • • 
....._ ,.. l'Ut11&t Clbcluu 

' { 
p 

Denabte edUeD el'l'&JU nalL 
d)7eldD k&!'fl1t11 Hb&m ft 

tabl'tl&t (ltJbu1 kıymetle) 
Serbest eııtıam ve tabvUAt , 

~ .... .ıar: 
AJ 

r 
tm l'e döviz tızer!ne a•au 

ahvtılt tızertııe avana 
.ia 

ıcı 

ztıaf)'e kıa vadeli nan1 
Razlntyt ~60 No. ıu ıranuna 

ıu a.ıtm llarfllllW a vao.e ........,.., 

• • 
• • 
• • 
. . 
• • .. ........ l •• w ,· 

588.702.84 

82.660.27',18 

-.-

65. 730.088.92 

' 
168. 7'8.561,-

U.110.no--

118.IM.871,19 

45.192.!81.BS 
10."27.828,0G 

1.1!1,!t 

7.2S0.896,l:S 

-~ 

227,000.000,-

T~lrtlı 

669.781,84 

9U80.881,10 

114.NS.MS.-

aU.68U18,S9 

53.619.889,99 

2M.2M.017.S1 
'-300,000,.-
tı.'nl.au,n 

968.068.DH.78 

l'ed.avtlldeld Baalmotlal'ı .... \ 
Deruhte edilen eYr&la nakdiye • ı 

Kanunun &--8 IJlCI maddelerine 
tevflkan Haa!D• taratmdan vaki 

tedlyat • ' 
Derubte edil• nrala nakdiye 
~~yem • • 
Karfllrfl tamamen &Jtm olarak 
U&•eten ted&TW• Y&Zed11en • • 
fleMkont mukabW D&veten teda,, 
vWe n.zedtıen 
Hazineye yapılaı. altın karpıııdı ' . 
••ana mukabili 8902 No. 0 kanun 
muctblne DAveteıı tedaVW. ,. .. 
zedlln · 

lflııVDUATı • • 
rurıı: Ltruı -., 
Aıtm: san KUOgTam 811.•n 

S8ISO No. ta llaaaaa !Gre llla&IDeJ9 
açılan •\'IMUI makalıw indi olu. 

an altınlar: n 

san KJıl>gl'km N.541.llO 
Döviz TaahbOdatJ: 

D 
rl 

Altına tahvQJ kabil dövizler 
iter dövizler "• &Jacaıw 
Dit bakiyeleri 

MUb\eW 

• • 
tdll. 

• • 
• • 

9.412.113,7S 
8.000.000,-

'· 1118. 1'8.1563,-

. 
U.190.tıo, 

lM.9118.148,-

,0.000.000,-

288.600.000.-

m.000.000.-

9'7.7151.ı28,9" 

1.IM.184,0 

78.1!4 18'1.I 

-.-
~H.'79UIS1,8 c 

Vekb 

1 l'ftamm 1118 tarlldlldell ......._: llllrnnfo hadcl7 ,; t ı\ltw t19ertae •ftlll % 1 

Lira 
15.000.000,-

ıuıı.1u.1s 

590.9118.1143,-

98,98U90,91 

78.UU61,90 

24. 792.Ul.81 

lk796.5!6,81 

968.0B.eıı.1s 

11 kadar mahkeme bafkAtlblJlJJl 
aında &tideki prtlar dal.re~ 
tapu kaydına göre atııacal' 
snnu muhamıneıı kıymetin~ 
n1 buldutu takdirde ihale edil 
Akat takdirde en çok arta~ .. ı 
hUdü baki kalmak üzere s. '1 • .,_ 
rlbine mllsadlf cuma gttnU .yssı~ 
atte ve aynı mahalde aatıfa ~ 
edilerek en çok artırana lb&19 
cekUr. ~ 

1 - lıbu pyrl menkulde dl ~ 
ve gayrt müaeccel bak .abil'~ 
taribi ll&ndan itibaren 15 gUfl fi' 
da vualkle menıurlyetlmize dl ~ 
caatıan llzmıdır. Akai talJ~..,....,, 
rt mllaeccel bak aablplerl paY 

dan hariç kalırlar. ~ 
2 - Artırmaya gtrecekler~ 

7 buçuk nlabetlnde pey verece ~ 
S - Bedeli ihale pefUldlr· ıı 

kanuni mehil verebilir. ~ 
' - MU,tert bedelt lbaleJl ~ 

da vermeue ihale t..ııedile~ ._-:.rl: 
menkul yeniden artırma)'& - ·~~ ~ 
ve en çok artırana lbal• ed119'~· 
radakl fark ve zarar bU& 11 

mU,terlden almır. ~ 
5 - İhale tarihine kadar 00 

satl§ bedelinden aımır. yusde 
tuz para tell&llye De 20 _,.elil' 
kat taviz tıedelJ mU,terfye •ıttlt• 

e - Şartname bugtlndeıı l~ 
herkHiD göreblldtl aurette 
11'&9 ...ıamat 1auyenıertn .atıluıa-' 
numaraya mUracaatıan ilf.D ~~) 

(1.-, ..... 


