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Reisicümhur İnönü, dün Hipodromu İ r -
Ko~ Ciano bizimle dosbuıe 
m ünasebetlerin devamından 
bahsediyor. Fakat S.inyör Sar 

ıereflendirdiler ve yarışları Yeni zam tatbikatı bu sabahtan itibaren başlıyor. Fiyatları 
Ankara, a~ ~Y1!J f.ba~n~?::ırm~~b~a!etonı. bildiri- artan maddelerle zam nisbetlerini gösteren bir hulasayı lata, İtalyanın hedefleri de

ğişnu:diğini ve Alcdeniz haki-
miyetinin ltalya.y:ı. a it ob:rıssı 
lawngcldigmi. söJ liiyor. Ua
kinıiyet l1avası kolay amma., 
bu hakimiyeti tesis edebilecek 
pehlivan ncu~de? 

yor) - Reisicumhuruıııuz Milli Şef İsmet İnönü, bugün yüksek k J b• k J ı k ) k •• d• 
huzurlal'iyle Hipodromu şereflen:.Urnıişler, halk tarafından çoşkun o uyucu arımıza ır o ay ı o ma uzere neşre ıyoruz. 
kzahüratla 1hrşılamnı:cJla.rdır. ~ ~ 

j l ~.filli ŞP.fim.iz, çok kesif bir · 1 Ankara 31 (A.A.) - Bazı maddesine ılı.bi evrakın geçen g 
r ~ seyirci kütlesi öniınde yapılaı l vergi ve resiml~e zam yapıl- istihlak vergisine zam yapı fan es, ya ve madde- sene arttırılan resimleri bu 1 11 o~ •ı c 1 Ankara ilkbahar at yarışlarımı. 1 m::ı.sı hakkındaki kanunla şc- • . kunuııla bir misli daha arttı-n ng izi 1 beş~ci hafta mÜ:>!J.bakaların· t ker ve glikoz is ıhlak vergisi· lerın loptane1ları bugün akşama kadar rılmıştır. 

Yaz!n: Hüseyin CahitJ YALÇlri 1 . 
1 t~kıry ~uyurmuşlar, halkın yin( • nin. arttırılmasına dair olan b" b ki 3 - Nakliyat resmi banli- ! 

1 sureklı ~e candan alkışları ara- f kanun bugünkü esmi gazete- ı rer eyanname verece er yö ve şehir içi nakil vasıtala- o 

ı 
sında ugurlaı1mış1 ardır. i de neşredilmiştir. Bu kanun- rı hariç olmak üzere "'İmendi- i 

D
a taıya Hariciye Nazın Kont * ~ 

Ciano, h:ı.riciye bütçesi- t • Yan ı N t ' ı · larla: rın vergisi 45, koyun ve kıl gisi 25 kuruşa çıkarılmıştır. fer ve vapurlarla yapılan yol- .g 
nin müzakeresi münase- ayya resı 111 Ankara ~ı~:ha: ~'f ;~şları- 1 :--: Merinos koyununun keçinin vergisi 80, manda ve 2 - Damga resmi kanunu- cu nakliyatında birinci mevki ~ 

betiyle bir nutuk söyHyerek 1- ..,, nın besincisi bugün kalabalık vergısı 40, tiftik keçi ve sığı- at katır vergisi 125, eşek ver- nun maktu kısmına ve 33 üncü (Sonu Sa. 3, Sü. 3 de " 

talyan siyasetine t~mas etmiş- ı bir haİk kütlesinin önünde ya- ••••••••••••••e•••••••cı••••••••Q•••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••c • 
tir. Şu .ııalık dikkat· t;eken 1- pıldı. Neticeler şöyledir: 
talyaı1 . Fransız miiı'ı.u.sebelleri 1 · Birinci Koşu: f" 1' ( 

· lıah.ınndaı bu nutul ... ta pelc sathi Alman t oprakla- .1 - Desteg~l, 2 - Ren, 3 - 1 RUSYA HA R B 1 AF R J K A 
ve ueğcr::ıiz sözlerden baı;ka bir Vıdo. • im----- HAR Bi 11-[ s p . o R !:-

Muharebeler son· F en_e_r_, d-iı-. n_A_d_m_İ-ravı şeyc tesadüf edilmiyur. Telgraf- rını bom baladı Ganyan 110 ~uruş verdi. Ha k f .. il d k. 
ta b;ldirilen fıkra, sad~e !tal- -o- ikinci Koşu : . r o onun e 1 
yan - Fransız münasebetlerinin • 1 - Gungadın, 2 - Yavuz, 
Alınan - .ı!"ransız mi.inasebetlc- 44 lngiliz tayyaresi 3 H Yb li • t b•f 
rinde görülen ahengin taFıciığı · · f · d" d' Ganya~e ~9~, plase 155 . 340 ku- zayıa 1 ancnsu 
vasıflan haiz bulunduğu tcmı- us erme onme ı , ruş verdı. 1 

nalından ib.ırcttir. l3u bahse da- ta f h d f. Üçüncü Koşu: 
ir başka mühim bir beyanat bu- arruzun aSI 0 0 1 1 - Alceyliin, 2 - Sekban, 
lum:aydı, aj::ınsın onLrı ihmal Kolonya sehri oldu 3 - Yavuz. 
edip de •bu manasız cümleyi nak- ' 1 Ganyan 145, plase 125 - 235 
etmiyeceği aşF~ardı. 13u sözler- [ A.A. telgrafaı'ınrlan kuruş verdi. 
den ç1kabil~ek ma a, o:.;a ols:ı. hulasa cdi!miştir. ] 1 Dördüncü K~u: 
Almanya ıle İtalyanın Frnns::ıya Bir tebliğe göre, dün gece j ı - Ceylantek, 2 - Bozkurt, 
karşı takip ettiklı:>ri siya::;etin 

1 
1000 den fazla ingili.1. tayy'l- 1 Ganyan 615, 10, 100, 125 ku-

a.> ni şey olduğundan ibarettir reıoi Ruhr havzasıudaki askeri ' ruş verdi. 
ki, haikikate hiç uymadıgı-nı iza- hedefle.re taarruz etmiı:ıleıdir. j Beşi"~' K 

h 
. . ·"1,;ı :0şu : 

ha bile hacet görmeyiz. Ana edcf Kolonya şehı·i ol- 1 - Barbaros, 2 - Hatman. 
Her halde Kont Ciano'ııun muştur. İl1k roaporıar, taarru- ( Bu ko~uva iki at girmiştir. 

sözl~rini siyasi mü':.ehassısla,r zun muvaffakıyetle neticelen- Çifte •bahis: 870 kuruş verdi. 
hep bu şekilde anlaıru~l a t::;a, I- diğini göstermiı-rtir. Büyük / . 
talyan Hariciye Nazırını;ı Bcr- yangınlar çıkarı!mıştır. 41 ln- ı y • M b 1 
lindeki ortağına iyi bir !ıimıet i- giliz tayyaresi a··nmcmiştir. ı enı e us anınız 
fa etmiş sayılamıyacağı süphe- Almanlar Ne Diyorlar? 
sizdir. Çünkü, Alınanyanın Fran Alınan tebliğine göre, İngi-
sa. hakkında.iki niyetıeri az çok liz tayyareıeri l{oıonya şehri- 1 Parti namz'etleri 
su götürUr bir şekil<le gösteı:il- ne bir tedlıi.ş_ taarruzu yap-
miye çalışılıyor. Berlin, Vişi'yi mışlardır. Meskun mahallerde 1 d ün ittifakla 
iyi idare etmek sutetiyle kendi büyük hasarlar olmuştur. Al- ı seç· ı·ıdı·ıer 
emellerine kol?v~a rameylemek man tayyareleri 86 tayyare 
yolunu tutmuş görünüyor. Fran düşürmüşlerdir. Ankara, 31 (A.A.) - Açık o-
sa ile if'birliği sözleıi, okşama Çörçilin Telgrafı j lan Ankara mebusluğuna E -
ve iltifat manasında arada sı- Başvekil Çörçil, bu alandan mekli General Nihat Anılmıs. 
rada orta} a çıkıyor. İtıalyawn soura filoJ.::ır ba~komutanına I Bursa mebusluğuna C. H. P. 
Fransa hakkındaki niyetleri ise bir teJgraf çeh~rel., hava kuv- Genel Sekreterliği Başkatibi Dr. 
son derece düşmancadır. Harp- vctlerini tebı~k etmiş, Alman Talit, İzmir mebmıluğunrı c. H. 
te."l evvelki Korsika, Nis ve Tu- şehirlerinin bugiinrlen itibaren P. Vilayet İdare Heyetı Reisi 
nus dav~ı son zamanlarda tek- biribiri ardmca böyle taarruz- Dr. Hasan Hulki Cm'a, Kars 

Ruslara göre Alman 
kayıbı 95.000 dir 

Moskova Rus zayiatmm 
70.000 i bulduğunu 
açıkça itiraf ediyor 

t A.A. felgraflarından 1 
hulasa edilmiştir. ] 1 

Almarı t€bliğine göre, merkez· 
ve şimal kesimleı inde AJman ı 
harekatı muyaf:t:akıyetıe neti
celenroicıtir. İki h~talık muha
r ebelerden sonr<'tf Qµyük Sovyet 
.kuVl1etleri w ha eaitmiştil'. Şi-

( Son u Sa. 3, Sü. 4 de) 

Pragda 
Yeniden 44 Çek 
kurıuna 

dizildi 
---o,--.... 

r'll' tazelenmiştir. Kont Cilno, ları tadacağını bildirmiştir. J b ı y M 'f v k~ l ti · 
şımdi her iki MihvN·rinin Fran- ~ me us ug~~onu ~:~ıs, SU.e4 ad:) 1 Heydrı·ch'ı·n vazı·yetı• 
:::aya lkarşı ayni ahenkte bir po-

~~: ~~=:~~!_~~;~~~~ rda· Merıı::lc ko···pru··ıe· rı· ~!i:;at=~1r::/~'[;jdan bul ve tasvıp ctmış oldugu ma- P rag'dan gelen haberlere gö-
nası zaruri ol-..rak çıkar. Bu da ' re, Heydrich'e kan verilmh,tir. 
Berlinin Vişidc tatbik etmek is- Kendisine atılan kurşunlardan / 
tediği siyasi tabiyeyi kolaylaş- ! biri boğazına:, diğeri de sırlına 
tıracak b~r itir f teşkil etmez. ln~aat bitti i.~ıetnıe tecrübeleri yapılı- isabet etmiştir. Şoförle muavi-

Kont Cııano Fran .. a hakkında- , V ' ~ ni ölmüşlerdir. Londra, Alman 
~ s~~ ve r:ıüt~arrız g~y~ıerı- yor, hat 10 Haziranda açılacak şefinin öldüğünü haber vermişse 
~ı_~ahınaıne ~ır lıs~nı~ 1!1up em- Ankara, 31 (Yeni Sabahın işletme t ecrübeleri yapılmak- d~v'?':llun.~tm.üz te~y:yüt edilme-
lıgı af.:1md?- g~.zlenuye ıt!°:a ed.?I< j hususi muhabiri telefonla bil- tadır. digım de ılave etmıştır. 
ken bır Sınyor Salata ışı a ltust . . . .. . . 
celi or Bu Salata, ttalyada a- d~rıyo.r ) .--:- ~rda .ve ~er~~ n~- Tecr ubeler bırkaç giın daha Prag radyosu, içinde on ka.-

iaı) anııı harici siyasetine dair ınşaatı bıtmıştır. Koprulerde hazıranda ışletmiye açılacaktır. dizildiklerini haber vermiştir, 

safhaya girdi ,v 
2 - 1 mağlôp et -----o-

Çölde büyük meydan 
muharebesi oluyor 

Roma, bir lngiliz 
Amiralmm esir ahndığmı 

haber vermektedir. 
[A.A. telgm{l,arın.dan 

- hulasa edilmi.§tit.] 
İngiliz tebliğ'ine göu, Cumıar- 1 

tesi günü Şimali Afrikada çar· 
pışma artan bit hızla devam et- ·· 
miştir. Alman zırhlı kuvvetleri
ne hava taarruzları yapılmış, 1 

mühim .hasara uğ'l'.atılmu~tır. i 
(Sonu Sa. 8, SU. 6 ~) 

Pasi ik'te 
Japonlar Çekiang 

da d urmadan 
ilerliyoı· lar 

Şehrimizde misafir bulunan 
A d.mira takımı dün ilk maçını 
Kadıköy stadında Fcnerbahçe 
ile yaptı. Tribünleri hıncahınç 
dolduran binlerce seyirci önün-
de cereyan eden müsabaka ba- ı 
şından sonuna kadar oanlı ve 
heyecanlı bir hava içinde geçti. 

Memleket sporunun her şubesin
de büyük varlıklar göstereı cJl 
zaman zaman spor efkarıumu· 
miyesinin takdir ve alkışllrınr 
toplıyan Fenerbahçe dün kuv· 
vetli rakibi ·;carşısında futbot 
kclitesi fübaı iyle çok yüksek 

{Sona Sa. S Sü. 5 de) 

=I HARP DURUfı' ~-=-
• 

Libya'da başlıyan 
taarruzların hedefi 

( Yazan: Emekli General Kemal Koçer i 
Y eni Sabah'ın 29 :\fart 1 Kıbrıs - Suriye istima.metinde.. 

1942 sayılı nüshasında 1 t:a.kvive 'Ve ikmali çetin bir d\J 
1 

ve "Avrupa cenup doğusundaki nıma. düşürür. 
yığınakların hedefi" başhğiyle . A!kdeniz etrafındaki teı::ebbfüı. 
çıkan yazımda: "Filvaki, Mih- !erinin. Mihvere bahşettiği Ye • • 

Lası.de· sukut ettı• ver için asıl hedef, Iııgilız ordu- deccği fayda, lngiliz kuwct·c:r . 
sudur ve bu ordu ile muhaı cb<' 1 ni çok geniş safa:·lara dağıtma!:, 

[A.A. telwaflarwda.tı teması Libyadad1r. Adalardan bağlamak ve unkdoğudaki yt:ni 
hdliisa cdilıniştir.J Kıbı ıı:.a ve Suriyeye atlamakla 

1 

ortağa dohyısiyle yardım ifa 
aGılan yeni cephenin alacağı va- etmek olacaktır. Diğer taraf-

L ondradan bildirildiğine göre, zife de Ortaşark ordusunun im- tan, özel amaç Süveyş ise, mu· 
J aponlar, şiddüli hücumlardan hasıdır. A'kdeniz engeli, Rodos _ (Sonu s a. 4, su. 3 de) 
sonra Çin.ava şehrine girmişler- /P~!!!!!!!!!=!!!!!!!!!=~:==========~===~==;.:,. 
dir Şehirde sokak muharebeleri r 11 11 • 

~;J~·~:E~:~:::if~!~t:. , BUGUNKU MECLiSTE 
J aponlar, Hovan'ın merkezi J 
Hangçeu'yu bomblrdıman et-
mişlerdir. Tokyo, pek yakında 
on bin Çinlinin imha olunacağı
nı bildirmektedir. 

a1. a~asıd;r. Ayaın meclısine t-ı ?ırlerı ~zer;n~ekı k.?Pr.~lerın deyam ed~cek ve tren hattı on dın bulunan 44 Çekin kurşuna 

unıumi direktiflerden bahseden ,-------------- - - - - --------------- --- ------- --------

Köy Enstitüleri hakkında yeni 
hazırlanan layiha etrafında müza

kere 1 er yapılacak bir rapor vermiş. Bu rapordan j 
anlaşıldığına göre, İtalyanın hiç 
değişmemiş olan hedefi _\lkkde
nizde Şimali Afrika ile Doğu Af
rikada hakimiyet tesis etmekten 
ibarettir. Sinyör Salata, Ak
denizden yalnız İngilizlerin tar
dedilmesi kafi gelıniyeceğini, on
ların ardısıra Fransızların da 
Akdenizden, Doğu Avrupadan 
ve Ortaşarkktan k.:ıvulmaları i- ı 
cabettigın-· i söylüyormuş. 

"lı 1 • İtalyanlar bir taraftan: ~K- • 

deniz, Akdeniz milletlerinindir" ı 
Sözleriyle kendi hodgam siya
setlerini mümkün olduğu kadar 
hafıflotmiye ve birdenbire ma
kul <.annolunabilecelk bir iddia 
dermeyen eder göı üıımiye ça
lışırken diğc>r taraftan b:azan 
hakiki maksatlarını açığa vurur
lar. Sinyör Salata'nın samimiye
tine m:ıınıyoruz. İtalyanın he-
defleri hakikaten hiç deği~me
miştir. 1911 de bi::im Tra:blus
garba. saldırdıkları günden'beri 
inkar kabul etmiyen hırs ve ta
mahları, maharetle idare ettik
leri fırsat koUomak politikası 
sayesinde gittikçe arttı. Faşıst 
idarresi askeri !kuvvetin gelişme
sine gayret sarfettikten sonra 
yeni vücut bulan bu harp ma
ıkinesi, en evvel Faşistleri aldat
tı. Onunla iş görebileceklerini 
zannettiler ve kendilerini işte 
bugünkü batağa sapladılar. 

~imdi Faşist İtalya bütün Fa
şistleri kalbincıe ve hayalinde 
eski Roma !mparatorluğunun 
varisidir. Bu itibarla bütün Ak
deniz havzasına rakipsiz sahip 
olmak, Akdeniz kıyılarındaki 
bütüün milletleri, eski Roma 

İmparatorluğunda olduğu gibi, 
Romaının hülküm, nüfuz ve ida
resi altıua almak onun için en 
biiyük haktır. Gfıya ihtiyatlı 

bır füıan kullanmak istiyen Kont 
Ciaııu bile, halyayı bir Balkanlt 
devlet ol:ı.r:ık göstermekkten ve 
İtalyanların Balkanlardaki bü
yük menfaatlerinden bahset
mekten kendisini ıalamamıştır. 
Yunanistan kelimes~ni ağıza al-
mak, İtalyan diplomatlarının 
vülksck cesaretlerin en büyük bir 
delildir. 

Sin~ ör Salata Akdenizden ln
gilizleı i kovuıı.ca sııınnın Fran
sızlara. o-elmesi p ek tabiidir. An
laşılan Fransızlar Akdeniz sahil
lerinde oturan bir millet değil
dirler. lfransızlardan sonra sı
ranın kime geleceğini Sinyör S·a
lata t.3.srih etr.ıek zahmetini ih
tiyar etmiyorsa da Akdeniz kı-
yılarındaki milletlerin bunu ken· 
di kendilerine sormaları pek t:.ı
biidir. Kont Ciano, bizimle dos· 
tane münıasebetlerin devamrn
dan bahsediyor. Fakat Sinyör 
Salata, İtalyanın hedefleri de
ğişmediğini ve Akdeniz hakikmi
yetinin ltalyaya ait olması la
zım geldiğini söylUyor. İtalya 
Hariciye Nazrriyle ayaın harici
ye encümeni azasının sözlerini 
nasıl telif lkabil olabileceği ha-
kikaten garip bir meseledir. Fa
kat bunun üzel'inde ısrar etmi

~~~ 

-=SÜNGER AVCILARI 
- İzmir' den Aydın'a doğru-

- ,Tekaütlük kanununda bir madde daQişiyor1 

l"Yeni Sabah., ın An:<ara muhabirindsn:/ 

1 j ı * Bugünkü Meclis ruznamesi epeyce dolgundur. Belli 

-
1 

başlı ma~?eler a.rasında Kırklareli mebusu Fuat Umayın 15 j 
, yaşını b~tı~emış çocukların sinema, tiyatro, bar ve d!ı.ns 

Ne d ense bu mübarek "Palaı; '' kelimesinin kuru .ihtı· - saıonu gıbı yerlere kabul edilmemesi hukkınctaki teklifini!· • 
ruznameye alınması için verdi~i takrir vardır. 

ıamına karşı duyulan incizap pek sari... "Palas " Bundan. başka köy enstitiileri layihası askeri ceza kann- 1 
nunun ve ~a~d~rma kan~n.~~!1n 11 üncü maddesinin tadili ıı 

o• lmıy11n Anadolu hanı hemen hemen k. alma. m. ış g .. ib .. i.... J hakkındakı ıayıhalar goruşulecektir. 
Tekaüt kanununda değişi klik • 

1

' 

1 çinden aaha üç saat evveı r y AZAN "-\ mın de tesın vıar. çun~u ~nsan, , -~ .Asker~ ve mmkı tekaüt kanununun 16 ıncı mada.c .. ini 
ayrıldığımız İzmir şehriy- 1 NACI SADULLAH 1 a~ıl!a. ba~~a·k?u ~evımlı ~eh- ı d~gıştıren bır kan.un projesi hazırlanmıştır. Öğrendiffiınizc 

le mulkayese edince, insan "Ay- ~ır~ızı ~ d ata, ı 0 arak, . bıraz gore, mevzuu bahıs maddenin son şcl~li tüyle olaca1üır : 
dm" ı adeta ka:ranlık buluyor. aAa.d dv :f' . 1~a~ edı_yor.. "Tekaüt oldukları tarihteki rütbe veya sınıfta on se•ıcvi ı 
O ikadar ki acemi rehberler gi- b Yt ;~ a a 1 ışım, bittabı 1 doldurmuş olanlara mafevk rütbe veya nısıf mar~ı üzcı·in-
bi insanın yolunu yarı aydınla- h ali kadar aydınlık görünüyor. ~r 0 e e :yer ıaramak oldu. Bu den tekaüt maaşı tahsis olunacaktır. Bu gibilerin ·tekaütlck-
tan cılız ışıklı seirek sokak fe- Sonra düşünüyorum ki "Bod- ~ıyetl~J:!ır sok~ı~:·ın<la otra- !erinden evvel ölürlerse yetim maaşları m;;fevk rütbe veya 
nerlerı de olmasa, "Aydın" şeh- ru.nl" un ışıkları, "Milis" ınki- ~ . arak yururken, ken- nısıf üzerinden bağlanacaktır. 

·Ik · b l rd d azdır V b. ah dı lkendime· H .. k · ·11 rine ı gıren ya ancılar, muh- e en e . e ıraz d a " · . u men veya sıcı en tekaüde sevk olunanlar kanunun 
ıtemel bir hava hücumuna kar- ileriye varılınca, ışıktan yana, "P } Mteuhl~~kakdb~r~.da da bır bu maddesinden istifade edemiyeceklerd:r 

k l k "Bodrum" dan da.ha fakir """.... a as 0 1 v>ar ır ... • 
şı ışı an arartma tecrübesi .1-'" Diyordum. Nitekim biraz son- Ceza evleri kadroları 

ldıw kl ler bulmak da mümkündür. 
yapı gını sanaoaı ar... ra, kendisinden hanO'i otele ine- * M r · 1 · ~ · ı 

Fakaıt ''İzmir" le mukayese Galiba Aydın bana, İzmir gi- bileceğimi sorduğum b' ta . . ~c .ıs ruznamesıııe a ınan bır fayıhaya göre, ceza ev-
edince karanlılk bulduğum "Ay- lbi bol ısıldı bir şehre çok ya- druıın cevabı b t h ı.r .vB: tn- lerı ışlerının daha iyi görülmesi için müdür, tabip ve hesap 
dın" şehri, mesela "Milas" 1 dü- kın olduğu için faz~a karan.Jılk yit edince gm~s!::lc1t;:::Uke~: memuru kadroları takviye edilmektedir. 
şününce ıbana Beyoğlu caddesi- göründü. Hatta bövle görUşü.m- dimi alamadım. Posta memurJar1 için ev 
nin bir milli bayram günündeki de, belki, bu şehrin taşıdığı is- (Sonu sa. ·S, su. 1 de) 
. /' ·.... . ' , ~ , \... . ' - .. .. ,·.;': ~~ .... 

YENi TARIHJ ROMANIMIZ YAZAN PEK YAKINDA 

* Posta Telgraf idaresi küçük kasabalarda posta binala
rile birlikte memurların ikametine mahsua binalar yapmak 
üzere bir program hazırlamışbr. 

yerek sadece diyelim ki, haki- ,...,...""'""""'"""'"""....,..,....,..,.-vv~~"""'"'' 

miyet davası lotay amma, bu HAZRETi• ALJ Muharrem Zeki 
Korgun al 

~""~ 
Bu programın peyderpey tatbikine geçilecektir. 

Emntyet birinci daire reisi 
hakimiyeti tesis edebilecek peh-
livan nerede? 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

"Yeni Sabah,, ta * Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü Birinci Daire reısı 
İhsan Sabri göriilen lüzum üze•ine vekalet emrine alınmıstır 

~ ~-· .. 
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1818 denberi lngiliz Politikası 
HABERLE 

?ıazaıı: C. PETRlE Bt. - 2 3 - Çeviren: H. Cahid YALÇIN 

İki kavim ar a s ı n d a en 
esasb bir rabıta. diye telfi.kki. e
diimesi mutat olan dil birliği 
ib:timalki haJtlkatte iki kavi.mi 
birbirinden ayıran bir uçurum
dan başka bir şey değildir. Ay· 
ni dil ile konuştuklarından do
lal-"l. ayni görüşe malik oldukla
rını 7,annederler. Bundan çıkan 
hayat sukutu ise daha acı olu
yor. Eğer ayni dil ile konuşma· 
salardı ve birbirlerinin dHlerini 
öğrenmek mecburiyetinde olsa
lardı, muhtelif noktai nazn.rlan 
olduğunu düşüneceklerdi, bina
enaleyh bir nokt.ada anlaştık.la· 
rı zaman daha 7jyade memnuni

beye bir çok taraflarda inanıl
makta ve bundan dolayı A.!uuın 
yanın bir çok sözünde durma· 
ma hareketleri affedilmektedir. 
La.bour partisi muhakkak ki bu 
ittihaına in.anmıstır. Mr_ Ar.thur 
Henderson FrauSaya karşı sele
f inin yaptığı gibi ikinci derece
de bir filet vazifesini görmiye-1 
ceğini söylüyordu. Bu yanlış an p• ... b •• • f laşmayı Kellogg Misakının ne- rogramB gore, U boJgede Y,apılacak 1Df88t, sfanbuJ'utı 
ticclcriyle mukayese etmek şüp SAA - •• 1 .-1 •• - •• k d • • • ı k • 
hesiz ki manasızdır. Fakat çok vv UDCU yıruonumune 8 ar yetıştırı ece tir 
esef edilecek bir §CYdL LP, Hey'· İstanbulun fethinin 500 üncü yıldönümü münasebetile Fatih namına yapılacak olan imar 
de Mr:. Sno~den'in_ Frapsaya faali;r.eti .. hakk.~n~a yau v~ Bele~ye rei~iıID:z B. ~oktor Lii.tfi Kırdar, gazetecilere İstanbuhm 
karşı gasterm.iş oldugu manasız 500 uncu yıldonumune yetişmek uzere şundıden ıcap eden imar planlarının hazırlandığını söyle -

-lar 
yet duyacaklardı. 

emniyetsizlikte bunun epeyce miş ve izahat vernıistfr. 
dahli olsa ger.ektir. --------------------------.. 11 senede yapılacak işler şun 

lardır; Eilyük Britanya ile Frnnsa a
rasındaki bahri anlasmanın fe
na tesirleri derhal çok uzun sür 
mez diye düşünüldtiı Bunlar a
sıl an aşmadan değil de bunun 
ilan tarzından ileri gelmis te
llıkki ediliyordu. Dünyanın sulh 
ve sil.kime kavuşmasına karşı 
eı:ı birinci engel olarak silalısı~
l&nma iş.inin yerine tiimirnt i~i 
geçmişti. 

Lot:ama Misakının imzasın
dan sonra. Rilô.hstzlanma konfe
ran~ı hakkmda yolu hıwı'1amak 
iızcre öır lcomisyon teşkil edil
mişti. .F'akat komisyon pek az 
iş görebilmişti. ÇünkU azalarm· 
~bazıları ne istediklerini bil
nıcdiklen gibi bazılarJ da pek 
fazla bilıyorlardı. Maksatlarl 
kendileri silahlarını muhafaza 
ettikleri he lde muhtemel düş
manlarmın taarruzi si18.hlnı yap 
malarına mevdan vermemekten 
ibaretti. 1927 senesi Haziranın
da Cenevrede aktedilen üç dev· 
lct bahci konferansında icap e
den bazı rlıklarm tamamen ya -
p1lmış olmamasından dolayı 
akim kalması silahsızlanma kon 
feransını lıaz.ırlıyacak komisyo
nun işini lrnlaylastırmış olmadı. 
Bir sene sonra., Hariciye Nanzı 
Büyük Britanya ile Fransanı~ 
bahri silahsııı::lanma ve talitnlı 
ihtivat efra.dı hakkında blr uz
IaşÜaya vasıl olcluldarını Ye 
bunun ihzarı komisyonun bil' 
toplantısındo M. Paul Boncour 
tarafından teklif edilen bir müs 
veddeye istinat ettiğini ilan ey
lem. 

Bu seneler esnasında Britan
ya diplomasisi yalnız Avrupada 
faaliyet" göstermekle kalmıyor
du. Çünkü Uzak Doğµda da du
rum son derece endişe verici 
bir halde idi. Çinde bir ecnebi ____________ _ 
düşmanlığı dalgası kabarryor
du. Bir çok sebeplerden dolayı 
-ki bunlar arasında Rus teş
vik ve tahriklcıi en ehemmiyet
sizi değildir- İngiltere ecnebi 
cemaatleri arasında biUiassa 
hüouma mnruz bulunuyordu. 
Nihayet, Hankow'daki lngiliı. 
imtiyazlı mıntak~ına Çinliler 
saldırdılar. Hariciye Nezareti 
burasının cebren geri alınması
na nza. göstermedi. Bu hareket
ten dolayı gerek Hııriciye Nazı
rına, gerek arkada~larına çok 
defalar tarizde bulunulmuştu. 
Fakat muhakkak ki bu mi.inck
kitlere mesuliyetten büyük bil' 
hisse düşmektedir. Meselenin 
ruhu, daha bir çok meseleleı de 
olduğu gibi, silahlanma idi. ln
giliz münteaipleJ'i ise bunu hala 
anlamıyorhırdı. Hem silahlı bir 
dUnyada sifühsı7.lanmak eme· 
!inde idiler, hen1 hariciye nazır
larının Canning yahut Palmcrs
ton gıbi davranmasına taraftar 
idiler. 

Elde kafi kuvvet bulunsa idi 
hiç şüphe yok ki Çinlilere, ev
velki bir vakada olduğu gibi, 
şiddetli bir ders verilebilirdi. 
FakııtJ kuvvet ols.ı bile bu bir 
sefer heyeti göndermek olacak
tı. İngiliz halkı ise bu kabil bir 
işe hi<;t bir suretle rıza göstere
mezdi. Muamafili, senelerce, her 
f]eyin g~yct yolunda olduğunu 
söyliyenlerin sesi işitildi. Sade
ce bir konferansa gitmekle ora
da masa ba.5ındo. büilin ınillrt
Icrarası meselelerin hall(!dilebi
Ieceği zannolunuyordu. Şüphe
siz l<i, kabine .milli silahlanma
nın arzettiği halden mesul idi. 
Fakat onun suqiyle Avam Ka
marası azalarmın ve halkın su
çu arasında sadece bir derece 
farkı vardı, bir keyfiyet farkı 
yoktu. Maatlecssüf, Hankow 
dersi meçhul kaldı. 

Bu son günlerde gayet garip 
görüşmede, Sir. Austen Chnm
berlnin'in karşılaşmış olduğu 
zorlukların en büyüğü Çindcki 
ecnebi menfaatlerinin müdafaa
sına, Japonların iştiraki kati su
retw reddetmelerı olmuştur. 
T.okyodan Asya kıtasına sevke
dilmek üzere bit· levalık kuvvet 
ha.zır bulundurnıalannı bo~ ye
re rica edip durdu. Maamafih 
Şanghayda bir tehlil<e başgös
tersiği vakit, bir İngiliz sefer 
heyeti gönderilmiş ve muhalcf et 
buna pek sıkılmıştı. Şanghay 
Vanlww'da vukua. gelmiş olan 
sahnelerin tekerrüründen kur
W'1ldu Hariciyo Nazırının açık
~ dediği gibi, bundan fazlası 
için bir şey yapılamazdı. Yal
mz Çin komünistleriyle ken
di kendilerini asmak iGin kafi 
derecede ip verilebilirdi ki bunu 
da onlar usum dairesinde yap
maktan geri durmadılar. Bu, 
büyük bir. devlet için şerefli bir 
politika değildi. 

Yeni tipler bugün 
tetkik 

olunacak 
İklısa.t Vekaletinin tensibi ü

zerine tamamen yerli malzeme 
ile yapılacak ayakkabılar için 
ayakkabıcılar cemiyetinin açtı
ğı müsabakanın bir; hafta u
zatıldığını yazmıştık. 

:tktısat Vekaleti bir mektiıp
la cemiyetten bu iş& ebemmi
:vet \'erilip netiC!"nin biict~ril
mesini istemiş ve gpy~nh müm 
kün olduğu kadar az deri ve 
kösele ~ile ayakkabı tipleri 
vücuda getirmek olduğunu te -
barüz ettirmiştir. 

Cemiyete ~imdiye kadar pek 
az niimune gönderilmiş olmak
la beraber, bir. çok sanatkarla
rın <:ok orijinal modeller Ü7..e
rinde qa'lıştıklar:ı haber veril
mektedir. 

Bunların ekserisini kadın a
·yakkabısı tipleri teşkil etmek
tedir. Bu tiplerin de ekserisi 
altları tahta, üstleri yerli ku
maş ve dokumadan ''e ipten 
yapılmaktadır. 

Bu ayakkabılar birı ji!ri ta -
rafından tetkik ve muvafık gö
rülenlere ikramiye verilecektir. 
Nümuneler ilk defa matbuat 
mümessillerme gösterilecektir. 

Soymak için gir
diği evde uyuya 
kala~ çocuk ! 

Evvelki gece Fatihte çok 
garip bir hırsızhl< vak'ası ol- , 
muş, 8 yaşında bir çocuk hır
sızlık maksadile girdiği evde 
uykuya dalarak yakalanmış

tır. 
Tacettin adında 15 yaşların-, 

da bir çoouğun eleba§llık etti
ği Hasan, Ali ve Yaşar. isim
lerinde dört küçük hırsız. Fa -
tihte Sofular caddesinde 12 
num:-ralı evi soymıya karar 
vermişlerdir. l 

Eve gir.en çocuklar, sandık
lar.ı nÇJp evi altüst ctlerlerken 
Y~ann uyh"llsu gelmjş, kana -
penin üzerinde uyuya kalmış -
tır. Geç vakit misafirlikten 
dönen Nuriye odasında uyuyan 
çocuğu görünce vaziyeti anla -
mış, kendisini polise teslim et
miştir. 

Vakıflar ormanmda bir 
keşif yaplldı 

Evvelki gün Taf?delende Va -
kıflar ormanında 8 saat de
,,am eden yangının sebeplerini 
araştırmak üzere dün bir ke -
şif heyeti yangın mahalline gi:
derek tetkiklerde bulunmus-
tur. · 

Öğr-endiğimize göre, yanan 
~a 1000 dönüm olar.ak tah
min edilmektedir. 

DerlınJ bir gürültü kopl.u. Sir 
Austcn Chamberlain bu sırada 
pek şiddetli muahazeler.e maruz 
kaldı. Duruma arlık hakim ol
mak imkanı kalmamıştı. Üze
rinde itılUf ed"lmis olan teklif 
Bir!el;lik Amerika ile İtalya. ta
rafından reddolundu. Hiq bir 
dovlctr bunun Biiyük Bnitanya 
ile l<Taıısa arasında iki taraflı 
bir muahedename şekli altında 
tekr.ar meydana çıkmasından 
pek mı,nun olmadı. Bunun üze
rine Par:ste öyle bir "Boşbo
ğa7.lık .. vukungeldi ki fa.ahı hi<; 
te l•olay dcti-ildir. "Mühim bir 
Fııansız resmi adamı,, biı' İngi
liz gazetecisine bir mülakat ve
rcrçk bumla uzlaşmanın Müta
reke<.lcnberJ görülmüş en mü
b m biı• diplomatik v.aka oldu· 
ğunu söyledi. Bunun sadece bir 
teknik anlıışma gıbi görünmesi
ne rağmen. hakikatte birinci 
dr!rccede diplomatik bir: ehem
miyeb haiz olHuğunu, İngiltere 
r Fr:mı;a arasuıda 19li ten ev
,.el hükiim süren münasebetle
re avdet etmekten başka. bir. 
md,na ifade etmediğini temin 
evledi. Hatta uzlaE;1mnnın. il<i 
memleketin müttehit deniz ve 
kara kuvvetlerinin bir nevi müt 
tchit kum<ındaya tabi olması 
divn tclfıkki edilebiloceği,, de i~ 
Jiı c ediliyordu. Böyle bir tefsir 
ve telakki derhal Akdeni7.i Fran 
sız -.e İngiliz nüfus mıntakala
rma ayıran gizli maddeler de 
bulunduğu rivayetinin ortaya 
~ıl-!mamnn sebep oldu. Bu şayi· 
alar Sinvor Mussolini'nin z.ih .. 
nİ!ldt: birtakım şüpheler doğur
du. Halbuki Britanya diploma·======================================== 
siı::i bu şüpheleri yatıştırmak i- - Bu hükümlere göre hare
çirı seneler<lenberi uğrasıp dur- ket -etmek hiç ele kolay değildir. 
mw~tıı. Samiri'nin yaptığı buzağ1ya tap 

tngllterede bir sürü tenkitler ma.Jt bizim icıın gayet ;wlaydı ... 
ort.alığı kapladı. Kı<::a bir müd- Diye söylendiler.. Sonra. Haz
det için inzivacılarla beynelini- reti Musa ile Turusina'ya gitmiş 
lell'iler ayni bayrak altında dö- olan yetmiş !kişiden tarnklık is
ğü tiller. Maamafih, fırtına, na- tediler ·ve şu cevabı alfülar: 
ı:;ıl k0pmuşsa öyle Lırdenbire - !\lusanın söyledikleıi doğ
yatısLı. Çiinkü bu bahri anlaş- rudur. Bu hükümleri kendisine 
ma Temmuz ayında ilan edil- Amili bildirmiştir. Allabın söy
rrıi!'jti, tiitil mevsimi pek yakın- l~dıklerini çok yakından işitip 
d1. Maamafih, Bazı kararlar ol- dinledik. Fak~t Allah sizi bu 
ınu._,tu, fırlatılan çamurlardan hükümlere gör.e hareket edip Qt
bazıfa rı kalmıştı. Bu anlaşma memekt.e serbest bırax.tı. Ağır 
Hariciy~ Nazın Sir Austen ·bulduğunuz takdirde kabul et
Chnmberlain'in kontrolü altın- ınlyebillı:siniz.. 
da İngiliz Hariciye Nazırının Israil oğulları, bu sözler üze-

ri~ ibüsbütün şımar.dılıır. Tev
Onai d'arsay'nin. sadece bir şu- 1~ hükümleı-ini pek -a~r bul-
besindcn ibaret kaldığı hakkın- duklonndan dolayı kabul etme
daki kanaati teyit eden yeni bir diler. Hazreti Musa, teessürün
dclil"Sibi göründü. Muhafaza- den ağlıyacak hale geldi. Cena
kiı.r hükfunet, biraz. sonra. düş- bıhnit Ttı.r-usina'yı .yerinden kal
tüğiı için bu yanlış düşünceyi dirıp İsrail oğullarının üzerinde 
teht:iüe fırsat bulamadı. Bu. da bir a(}JO'e gibi durdurttu. l\:oca 
Almanlara ve onlara sempati dağın tepcleı'ine çökeceğ3ni zan
bcslıycnlere Mr. Baldwin'in ikin- neden Isr.aal oj;rullan Iiazrıcti 
ci kabinesinin bütiin 1)İyasetini Musaya yalvardılar. Haz!'Cti 
s..ln deııcue Frnns1z muh bui di- .Musa da: 
y ' tasvir etmelerine imkan ver- - Eğer size getirdiğim ıkita
di. Rıı ltfl bugün bile lı 1 " ': - hı ve şeria tl kabu 1 etmez.ı enız. 

nihayet tepenize çökecek olan 
bu dağın ;altında ezilerek can 
vereceksiniz ... 

Dodi. Bah.'tılar. ki iŞin su götü
rür tar.alı kalmadı, hemen sec
deye kapandılar. Başlarını sec
deden kaldırdıkları zaman dağın 
yerine gii..miş olduğunu hayret
le görclüler ve bir daha aksilik 
etmediler. 

Hazreti Mu.<ia, İsrail oğuHa.
rını. geri çevirip tekrar Mısıra 
götürdü; dört yüz sene. zulüm 
ve i~kence altında inledikleri bu 
ülkeye haklın ve efendi kıldı. 
Her birini :ayn ayrı mal, millk 
ve mevki sahibi etti. Onlara 
Tevratın hükümlerini, şeriatın 
inceHkforini öğretip hazmettir
mek için çalışnuya baHlndı. 

* Büniisrail art.ık r.ahc.ta ka-
\'USillUSL1ı. Hic kimsenin kimse· 

Bu imtihanlar 
on iki gün 
sürecektir 

Şehir ilk okulları cumartesi 
gününden itibaren yaz tatiline 
başlamıştır. 

İmtihana tabi olmıyan sınıf
ların not karneleri dağıWmış -
tır. 

Mezwıiyet imtihanı verecek 
sınıfların imtihanına bugünden 
itibaren başlanacaktir. fuıtilıan 
lar 12 gün sürecek ve 12 hazi
randan itibaren ilk okullar. mek 
tep_ sergi.si açılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, ilk okul 
larda bu yıl mezuniyet imtiha
nına girecek talebelerin yekfı -
nu 12 bini mütecavizdir. 
Diğer taraftan lise ve orta 

okullarda bitirme imtihanlan
na bugünden itıbaren ba~lana
caktır. 

. Orta ok~ıl devlet olgunluk im
tı.~üu~}arı ıse 2 haziran salı gü
nu turk(ie, 3 haziranda tabiat 
bilgisi ve 4 haziranda mate
ma tik der.slorinden yapılacak
tır. 

1 - Şehzadebaşı tramvay 
caddesinden itfaiye binasının 
bulund1.1o~ ve Bozdoğan keme
rine g\den caddenin sağ tara
fındaki 13500 metre murabba -
ındaki sahada bulunan binalar 
kamilen istimlak edilecek, bü -
yük yeşil bir saha vücuda ge -
tirilecektir. 

Bu sahanın ortasında bele
diye binası yapılacaktır. 

2 - Fatih parkından itiba
ren Şehzade camiine kadar u
zanan sahanın mütebaki kıs -
mına da büyük bir şehir tiyat
rosu yapılacaktır. Aynca Şeh -
.zade camiinin etrafındaki bina
lar kaldırılacaktır. 

3 - Horhor caddesi Ü?.erine 
tesadüf- eden Jiısımda; (11000) 
metre murabbaında.ki sahada 
büyük bir park yapılacaktır. 

4 - Bu parkın karşısı · ni 
HorhOJ' caddesinin karşı ciheti 
üzerindeki Amca Hüseyinpa§ıa 
türbesinin de etrafı ta.ıızim edi
lecektir. 

5 - Yine tiyatro binasının 
tam karşı tarafında ve Şehza -
dedm Fatihe giderken tram
vay caddesinin sol taraftnda 
(9600) metre mu.rabbaındaki 
bir saha da Fatih Halkevi hına.
sına ayrılacaktır. Bu yeni mey
danlardan birine Fatihin muh -
teşem bir heykeli dikilecektir. 

ı~-Faki:rlik bu.!. •. _,, 
Fasulya 
icadeden 

piyazını ilk defa kağıtta taşımağı 
zat çocuk arabası bulamayınca yeni 

bir usul daha keşfetti 
Ne de güzel bir isim bulmu:ilar 

ona! "Darılmaz., diye çağırıyorlar 

tanıyanlar .• üsküdarda iki evi, Bey 
oglunda apartıman1, Kıırnköyde iki 
dükkanı ve bankada da elli bin li
ra kadar az bir dünyalığı var .. Bu
na ınukabil cimri mi cimn .. Ne za
man rastgclsenı:r: size mutlaka za
ruretten bahseder. Kunseye bir fin 
carı kahYe 4S11larladığı gönilmeıniş
tır. Otuz senelik bir dostuna yirmi 
sene sonra nıstgeL.:;e ona Ufak bir 
ıkramda bulunmıımak için zekası
nın icat etmıyeeegi nUntma çaresi 
yoktur~ Politikaya çok merakı var
dır; ne çare ki be.s kuruşa kıyıp bir 
ga4ete alamaz, Vapurda, tnunvay
da göz ucuyla ötekinin berikinin 
gazete.sinden geçinmeğe çs.balar. 
Hazrete elinde daima ufak bir Ye
mek pakelorle rastgelirsiniz. Bunun 
kerisinde .fa.5ulye piyazı vardır. 

En dalgın zamaularında bile bu pa
keti ehnden bıraktığı viiki değil
dir. D<>stlnrma onu göstererek: 

'·Hayatta ben de !asulya piyazım 
kagıtta ta~ımo.ığı icat ettim. Bina
.enale,yh mucitlE.'l'in arasınd.a bulun
mam lazım~.,, diye bir. de övünür. 
Dostumuı: kırkından soru"a nnsıl

sa bir gaflete ugradı, evlendi_ 
Kendisini o kadar zaruret içer
sinde hıssetıniye.. başladı ki kabil 
olsa muhitindeki havayi bile ik'h-

den şikayeti yoktu. Herkes iş ve 
gücü ile uğraşıp duruyor<lu. Vak 
tiyle birer zulüm ve ~kence yu
vası olan Firavunun sarayları 

şimdi biı-er hak ve idtılet ocağı 
haline gelmişti. Hazreti M\ısa, 
A.llahın varliğ:ını, birliğini adam 
akıllı kavnyan ümmetlerinden 
pek mmnnundu. Ancak onlann 
haşir ve neşit:e henüz imuuııa
dıklartndau müteessirdi. Bun:ı 
inandıkları günü de gördüğü za
llll.afr kendisiııL dünyanın en bah
tiyar ada.mı addedecekti. 

Niha.yet işlenen bir. cinayet 
yüzünden Hazreti Mııf:anın hu 
arzusu da yerine geldi. İki yeğe 
ni tarafından öldürülen bir ihti
yarın dirilip ifade vermesi, me
seleyi kökünden halletti. Bu va.
kayı kısaca .anlo.t.alıur: 

B~niisrailden bir ihtiyar var
dı. Kıs o.mnu icinde l p m 

ut obun diye tcne.Cfüs etmiyecck
ti. 

Geçe.ı:Uerde ona daimi 
bulund~ Boğtl4iÇf vapurundı:ı 

rast geldik. Fakat bu sefer kuca
ğında bir çocuk vardı. Gazete.. u
zattılar oJtwnadı, s.igara verdiler 
içmedi, enfiye kutusuna ba~ını bi
le <;e\"irmedi, 

Sebebini sordular, kuca~ındaki 
ço~uğu ~östeJ'erek: "Ah! duh. D'er
dim var. det"dim. Bizim küçük ke
rime ıçın mutlalta bir cocuk ara
bası almak lazımmış. Bütün ma
ğazaları dola;itık bulduğumuz ara
baların hi~ bırisini kaynanam bc-
ğcnmedi. Hepsi demodcymi:;; .. ,, 

Dostları_ !~ali.kaba atara~ ~i 1 di 

1 
ne yııpacagu:u sordular. O, ayıu a
büs çehre ile cevap verdi: 

- Na yapayım her gün <.:ucu
ğu alıP.ı Boğazda seyahat yaP.tıra
cağını. Bu suı·etıe heın aı-aba mas
rafından kurtuluyorum, hem C\ -

dekiler rahat ediyor, hem de ço
cuk ha\'-a alıyor. Vstelik beş yaşı
na kadaı· vapur para:sı da verını
yeceğlın. Bundan daha fazla mus
rat yapamam ya!,, 

Sonra kucnğındaki çocugun ce
ncsini okşıyarak söylenmiye ba$
ladı: 

- HaDi.miş agu? Agular da yııp
sı.n öeniın kızım ... 

kazanan bu ihtiyarİn iki yiüc
ninden fu4ka hayatta kims:Sı 
Y~ Fakat ihtiyar, bu karfor 
para sahibi olma.sına rağmen, 
pak hasisti. Fakir yeğenle.ı'inc 
metelik vermiyordu. 

İki kardeş dıeliKanlı bir. gün 
~e.ştiler; ıamcalarım öldür"ip 
mırasa.ı konmıya karar verdilm'. 
Hasis ihtiyan bir. gece öldürdli
ler; resedini götürüp iki büyük 
köyün ortasın~ bll'a.ktı.lar_ Sa
bahleyin cinayet meydana: c}}{u. 
Li.kin katil veya katiller ·belH 
değildi. :Meseleyi Hazreti Musa
ya 'bildirdiler. Hazreti Musa, ce
sedin iki köyün tam orta yerin
de ıbuluıı.muş olduıhrou hesaba 
kıa.tara.k hükmünü verdi; o iki 
köyü cinn.vetten mesul tuttu. 
Bu. şeriatın ioabettirdiğf: bir u
suldü. Köyler, katilin kendi köy 
ım-mtmı. cldueunu kabul ederek 

Saikast davasında Müddeiııın umi 

Cemil Altaym okndıığu 

iDDİANAME 
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Ayni senenin Ağustos ayında 
1stanbula. gelmiş bulunan ıkarı
siyle bir aralık Taksimde Sefa
palas ve yine. Büyükdereda{i 
sefarethane saıyfiyesinde ika-
met ve 9il senesi Haziran ayın
da. beraberce Bursa.ya giderek 
ıbirkaç gün Çelikpalaşta kaldık
tan sonra av<let etmişlerdir. Mü
teakıben Be.yoğ-lunda İstiklill 
caddesinde Yardım apartımanı
nın birinci kabnda sakin Öjeni 
Abdullahm göı ümcesi Mariden 
16 Eylül 94.1! tarihinden itibareı 
meri olmak üzere bir kıt.a kin 
mukavelesine istinaden iki od, 
r.tiralı.yarak pek kısa bir !.llÜddt. 
karısiyle birlikte oturmuş, bıla· 
hare 27 Eylfıl !Hl tarihinde ka 
nsını ve çocuğunu Rusyaya gön 
der erek yalnız kalmış ve dalı 
sonra da 29, 12 911 t.Uilıindc 
mukaveleyi feshederek l;.oıiso
loshanede ikamete ba.şlamıştır. 

Ko.nsoloshancııin nakliyat mü 
şaviri bulunması itibariyle iş i
cabı olarak bazı Türkleri tanı
dığını, fakat Tümler arasın<l:.. 
hususi do;;tlan bulunmadığını 
Öıner Tokadı, Abdurrahman 
Saymanı ve Süleyman Sağol'u 
tanım:ı.dığını israrla. bildiren ve 
mensup bulunduğu ticaret mü
mebsilliğme ait bazı işleri takip 
vesilesiyle 15 1 94:2 tarihind<l 
Ankaraya geldiğim ve o tarih
ten itibaren Anknra haririne 
çıkm tlığım ifade etlen Kornilof 
28 Şubat 942 tarihinde Mosl:o
vaya avdet ıe-roıinin kendisino 
tebliö- cclilme<>inc binaen 5 Mart 
912 'güııünde. Hariciye Vekale-
tindon vize alorak ve bir ~er· 
vis pas;ı.portwıu hamil buluna· 
rak ayni gi.inde saat on beşte 
Ank ra gar.ıntlaıı hareket eden 
910 numaralı katarla Eı:zurum 
istikn.mctinde yola çıkmış ve. 
anc:ık hareketinden soora ele 
geçir.ilen foloğrafmın Abdur
rahmun Sayman \~ Süleyman 
Ss"ol tnranarmdan diğer fotoğ
raflar ara 'ntlan ayrı ayrı t~ 
his ı•dHmesiue ve binnetice hü
vivctinin t::tvini kabil olmas.ma 
binaen hlkkında uerlıal Sulh 
Hakimliğindm1 gıyabi te.vkif ka
ran istihsal ,.e 6 l\Iart 942 gü· 
nli K.ayser~de tevkif edilmiştir. 

Georgi Pavlof: Nikalay oğlu 
Georgi Pavlof 17 eylül 1896 ta
rihinde garbi Sibcryada Novo..
sivirsk\te doğmuştur. Sm·yet 
lebeasındandır. E\•li olup beş 
çocukludur. 

191G tarihinde yülü;ek mual,.. 
lim mektebinden mezun olmuş
tur. Esas mesleği tarih lıocalı
ğıdır. Uzun müddet muhtelif 
yerlerde öğretmenlilt yapmış
tır. Türkçe hiç bilmediğini, pek 
az !ngHizceye vakıf bulundu
ğunu, Sovyetler Birliğince ha -
zırlanmakta olan diplomasi ta
rihe yarıyacak materyalleri, 
İstanbul Sovyet konsoloshane -
si evrak mahzenindo aramakla 
ve ilmi tetkiklerle me"gul ol
duğunu, konsolosluk stajiyeri 
ünvanı altında bu işle uğraş
tığını, İı:;tanbulda kaldığı müd -
det zarfında İngilizce dersler 
aldığml ifade etmiştir. 

1911 senesi ilktef?rin ayında 
Leninaka.n - Kanı - Ankara yo
lu ılo İstanbula gelmiştir. Le; -
tanbul Emniyet Müdürlüğün
den almış olduğu D-2/ 75 numa 
ralı ikamet tezkeresini hamil 
bulunmakta ve konso1oshauede 
ikamet eylemektedir. 

Tahsiline, yaşına ve hayat
taki tecrübelerine nazaran çok 
şeyler bildiğine ve bir çok iş
leri becerebilecek kab"liyette 
olduğuna şüphe bulıınmıyan, 
ihtiyatlı ve tedbirli bir. adam ol
duğu intibam\ vermektedir. 

Kendisiyle yaptığımız görüş
melerin birisinde . (siyaseten 

diyet venniye meeburdular. Fa
.tkat rköyliiler ~-eriatm bu hük
müne razı olmadılar: 

- Bu cinaycli İ§liyen bizim 
köyden değildir! 

Diyerek i§i azıttılar. (;ınayeti 
işliv.e:n iki karde.ş de: 

- Katil bulunmadıkça anıea
mızı dofnetmiyeceğiz! 

ol~ı.ın bir adam olduğunu) biz.'
zat söylemiş bulunması da bu 
intibaımızı teyit eder mahivet• 
tedir. ~ 

_ Türklerden tanıdığı olmadı
g;ını, ~sa.sen türkçe bilmediği i
ç1n Turkl~~ anlasnuı.sının da. 
müşkül bulunduğniıu bildiren 
Pavlof, Ömer Tokalı \e Abdur
rahman Saymanı tanımadıılını 
- arkadaşı Kornilof gib{' -
ıs~~a iddia eylemi Ur. 
. Fu!deki yakın alakası ve iır 
tırakı sebebiyle hakku da sulh 
hak!ınliği:ıce ittihaz edilen gı -
yabı tcvlrıf kararına istinaden 
7 mart 194.2 tar.hinde lstan
bulda te\·kif olunmustur. 

- Devam- 0000..,~ _ 

-... ı _F_I_K_R_A_ı 
Bobistil vecizeler~ 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

1 - Sonradan gfö ınu:s:ıı, \•ev~ 
havadan zengın olmuşu, oôzu
nün elifinden değıl, lılkar7tı~da 
oturuşuudan tamyabılırsıruz : 
Altı kL5i11k masaya te ~ ba: ına 
kurulw·. ' 

2 - İnsan eşsekliğinin sa.vı
sız çeı:,ıitleı i varsa da all!a belir
tisi altıdır: Tünelde, tr.:um·,ıy
da, otobüste, vanrda, trende, w, 
yaya lkaldınmda. 

3 - Bazl kılıklı. kıvafeUi in
sanlar vardır ki, ya~ ıncUıda.; ::ı. 
benzerler, ya öki.ize: Çtlıı1-.ü on
lar da yolun orta..<.:ında dwııp o
tomobılin düdlıgune kulak kcn· 
dine yol vcr.ınezlcr 
~ 4 - Katır cilvesi t;ıb.irini ç<•
gumuz: yanlış tarif etlc.riz, l.iun· 
rusu şudur: Bir dos~unuz. var
dır. Bir. a<ara gü.nüuüm.do deılıl, 
kara gününi.iı başladığı z~nı 
ile hemon selfmıı keser, ve ak 
gününüz geri döner dönmez. mu
hahbeUc boynunu:ıa sır.ılır. 

5 - Birinci sınıf d'ukavuğun 
krokisi: Gtıı.füıüzi.m önünde fuıs. 
kasının ayaklar.mı öptlıkteıı 
sonra dön I' dönmez. size kaf;.ı 
tutar. 

6 - Otu~ üç yıl süren Abdili· 
tiamit hafiyeliği ile on sene sü 
ron meşmtiyel hafi) eliğine ya
rış ettirdiler. Me:;m.ıtiyet ha ı 
yeliği bin ı:ıe ·iz yüz ki oınetre a· 
ra ile bir.inoı geldi. 

7 - 1942 niıı ortasında 2-00 
liralık Mancesteı· kostümü gi
yen bayı tut kul~c'iından, 300 lı· 
ralık Liyon ipeği kuşa.nan ha· 
yanın vur sağr.ısım; hnsıh dar· 
bı, o muhitin zihniyetidir. 

8 - Bir ozgın adama rostlur· 
saııız biliniz. ki o çocukluj;•"lında 
melekten uslu idi. 

9 - Suyu görmeden paç:ılar 
sıvama sözü, blt&l defa doğru· 
dur, fakat paçaları sıvamadan 
sele dalma sözü, daima doğru· 
{lur. 

10 - Hiyara neden acısın 7 
demi!?ler. Suyumdandır, demiş. 
Katıra. neden ~if telisin? demitr 
lel'. Huyumdandır, demi.~. 

11 - Fazilet kelimesi; henüz 
marifeti bilinmiyen tehlikeli si

-ıa.na benzer, çokça ku:roalarruya 
gelmez. 

12 - Arsen Lüpen.'in Şerkılx 
Holmes için yaptırdığı koltuk 
meşhurdur. Üstat otuı:ur otur
maz y:s-pışakalır. F<tlmt bu ioat 
Arsen Lüpen'in değildir. Bu kol
tukların nice çeşidi binlerce Yll
da.nberi vnrdır. 

13 - röylü efendimi.7.dir, de
nildiği zaman, bam soysuzlar 
par4J. köylü efendimiz mısıl o
lur? diye alay etmişh'e<li. Sim
di onlara bııkıvorum: Bir göz· 
leri gök efendimiWeıı yağmur. 
öbür gözleri yer cfendimizdt'n 
bui!dav bekliyor. 

14 - BUtün va.ratıklar.a (malı 
lftltı.ara) ~it resmi yaptıniım 
GördUnı ki, eKmek yediği 'kapı· 
Ylt hiyanet eden, yalnız insan 
denilen knrmakanşık yarat!k· 
tır. 

N.ot: Bol vecize de rarl,·o 
konferansları gibi usanç verir. 
Onun i~in ta.dındl', kesmeyi uv
gun buldum. 

Dediler. Bunun üzerine iki 
köy arMındaki gerginlik. bütüa 
bütün arttı. Kanlı çarpışınalar 
başladı. r -'"' TAKViM / 

Beniisrail büyükleri toplanıp 
Hazreti Musaya !"ittiler: 

- Bu cinayeti işliyen kimdir? 
AHuha dua et de katil meydana. 
çıksın. Yaksa iki 'köy arasında
ki kavga kolay kolay sona er
mez. 

Diye ric8 ettiler. Hazreti Mu
sa, arzularını yerine getirdi. 
T.tnnya yalvardı. Ccnabıhaktan 
şu emri aldi; 

kim olduğwıu söyliyccek. 

Hızır 27 G0Jti 152 AY 6 

1301 1 1358 

C.evvel Haziran Mayıs 
16 19'2 

PAZARTESi 

~--8.57 4.38 
5.31 13.12 

ü..- Yatla 

1~ 1.59 
20.34 22.33 

19 

17.11 VUııaU 

bzuak 
G.42 &aanı 

3.lG Vuatl. 

- Ya Musa! Beniisrai.le söy
le! Bir ~ığır ~Iası.nlar. Bu. 
s:ğmn lıir uzvu ile ölen adama 
vursunlar. O zaman ölen adam 
dir-ı1ecek ve '.Kendiltini oldürenin 1 

(A l;ası'U!lr) '---=----------.... ------~' 
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·sünger Avc 
N edense, bu milbarek "Pa

las" lkelimeSinin.kuru ih
tisamuıa karsı duvduğnmuz in
ciza,b, pek sari ... 

Ifasa.n Bey, çok geçmp..den, 
yine soluk soluğa içeri girerek 
mü:ideyi verdi: 

"- Yeriniz hazır bayun! .. " 
Ve ilave etti: ' Palasu olnlıyan Anadolu ha.

lll hemen hemen kalımımış gibi: 
A.nXara. pabs, İzmir palas, Po~ 
su.k -palas, İstanbul pa:lııs, Yer
sin palas. Kırşehir palas ... 
Vakıa 1bunlar içinde, ııneseli. 

bmiri:n ".A4:ılmra palas" ı gfbi, 
ha!1cika.ten mıükemmel otel1cr 
yok deJil. Fakat meselA bir gün 
tir kOOe görürsünüz ki, size so
yadının "Palabıyik" olduğunu 
söylerl.er. 

:Mesela bir gün bir cüceye 
1'18Sgelirsiniz !ki, 6İJ2 SO!"admın. 
"Ö~event" olduğunu ıfıslar1a.r. 
v~ meee:li l:>ir gün bir taban-

su:la ;rşılaşırsınu: iki, srne 02lll 

şa. w3radiyle takdim ederler: 
"- Bav "Arslan Yür-ek!" 
Biz1m ~etl.ıl "Palas" lan

mızlm çoğu, bana bu kabil va-
tand şlan :hatırlatıyor. Çünkü 
o mtibarek "Palcu;" ların öylele
ri var !ki, katıılanndan içeri bu
rn.nlanım;ı. .sokım.uıızla buca'k 
bucak, \•e.. .. Palas pa.ııdıras kaç
ma.mz bir olur. 
"Aydın" da.ki "Palas" o.teline 

girıer.ıkeı, bunları d~üniiyor
dunı. F.akat S&2 misin bizim 
"P.a.las" lan beğenmiyen? Otel 
sahibi, adeta zihnimden geçen
leri sezmiş ~ibi, kaşlarını çattı, 
ve: 
"- Maalesef, boş yerimiz yok 

bayım!" dedi. 
gerıye dönerken, ..,.özüme aydın-

B ir başka kapıyı c;ekmek 
Umre, "Palas'' otelinden 

lrkça bir içkili lokanta ilişti: 
Hem lkar.nmu doyunmak, hem 
biraz dinlenmek, hem de bir 
b.a.şka otelin yolunu da.mşı:nak 
myetıiyle, -elimde bavulumla i
cerive giırlim. 

Hava ı10ğuktu. Lokantanın 
ortasınd:aı kocaman .bir soba yıa
ruuordu. Sobantn başıuda, te
miz gi.,..inmiş uzun !boylu, sevim
li vv. aydınlık çehı eli orta yaşlı 
bir vatanda.cı ayakta duruyor; 
ihtimal içerıye henüz gfodiği i
Gin ellerim ısıtıyordu: Koca lo
kantada, oruian, ve bir ın1asa ü
zerınde i:lkanrhU falı açan, be
yaz göm;lekli, siyah papyon kı
ra.vatlı, ekeli >Siyah esvaplı gar
somian ~a kimse yoktlL ~ki
siy:l.e de selamlaştık. Bir masa
ya yerleştim. Kalanlardan bir 
yenw:lc ısmarladım. Bir.ı.z S{'nı a 
da yeıı::e€-i getiren gars~nu sor
gıuıı.-a çektim: 
"- At:aıba, bir otelde, temiz 

. od.ı :bulabilir miyi2? 
.. _ Şurada "Palas" 9teli var. 
'ı__Ora.da boş yatak yc~ınuş. 
"- 'Hele yemeğinizi yıyin de, 

bir ~ine bakarız! .. " 
Q,za.man. tem.iz giyinmiş, u

zun boylu, sevimli ve ayduı lık 
çeil eli vat.a.ndaş da söze karış
tı: 

"-lzmiı'den geliyorsunuz g-a-
libı.ı ••• 

•·-Evet ... 
"- Çok kalacak ım~ı 1ız? 
"- Havır ... Niyetim ilk vası-

tayla 'fi1asa gitmek ... FaiJı:at ya
ra Mi'!:isa otobüs kalkıp knlk
mıvaca...Vım bilnnyorum ! .. " 
"- O haHc, bendeniz, şim<ii 

P-ideır öPrcnirim ! .. " 
Onu, .d:Şarı çıkarken. rninnet

tn halnşla.rla te.<jyi ctlim. Ve 
"'ar nJ. 'SOrdum: 
"- T""~bu zat? .. 
"'- H2San Bey ... 
"- Ne iş yaµ!ll'? 
"- Vallraılıi, buraya. hep ge

lir ziıkr amma, ne iş yaptığını 
bfünivorum ! .. " 

Diraz sonra uzun boylu, ay
duılık ·ıüz!u vatJtndaş geri dön
mlıştil. Hızla gidip geldiği, eoluk 
so'tuıfa konuşmasından belliydi. 
Gühmrnyerek: 

"- Srubahlcyin, erkenden oto
büs var bayım ... Fa.kat eğer gi
deookseı:üz, şim.dirJen yer ayırt
mak .ıhi.z.ım ! _ 

"- Za.hmDtiuizc çd'ıı: teşek
kür ederim bayım... Siz, yerini 
tarif ederseniz, birazdan gider 
-yerimi "bu:tarım. .. 
"- Si.s rahatmıza. l>U:ın ... 

Ben ~.ider. yerinizi -ıa.yJrtır.un ! 
''- S~e .çok zahmet olur? .. 
"- Aman efendim, ne zah

meti? Yalnız, "Çuval palas" 1.a 
mı g-idcrsiniz, yoksa "Mevki" mi 
ayırt:a.ymı ~ 

Anlıva.rruı.mıştım: 
··- .tlru;i arasındaki farit ne

dir? 
Muhatabım maswnaııe buldu

ğu cehaletime gülümsiyerek be
ni :tenvir -etti: 

... _ Efecdim, ote>büalıer, çu-

"- Şimdi, lUtf en burada bi
raz daha ·bekleyin de, size bir 
de yatacak yer bulıalım L." 

A rt.ı.k minnettarlığım, beni 
ezecek kadar ağırJ.a....ı:mıış

tı. Yutkunarak: 
" - Size çok .zahmet olacak!." 

diyebiı<lim ... 
Hasan Bey, bermutat: 
"- Estağfurullah efendim, 

ne milııasebeıt ?'' diyerffic çıkıp 
gitti 

Ve yine çok geQtneden, yine 
soluk ~Iuğ·a içeri girerek, müj
deyi verdi: 

-Baş tarafı 1 incide -
ci mevki ıiçin yüzde 20, üçün
cü mevki ic;in yüzde 10 ..a çıka
rılmıştır. 
Ayrıca ve yeniden yataklı 

vagonlarda yatak ücretlerin
den de yüzde 10 resim alına
caktır. Eşyadan alınan nakli
yat resmi de yil7.de 5 ten yüz
de ona iblağ edilmi.Ştir. 

4 - Kibritlerden almn.n 
müdafaa vergisi 90 paraya, 
çakmak taşlarından alman 
müdafaa vergisi de 9 kuruşa 
çıkarılmıştır. Bu zamdan son-

"- Yeriniz hazır bayım! .. " ra kibritin beher kutusu 4 ku-
Düşündüm ki karşılığı yapı- ru§a satılacakl'ır. 

lamıyacaık okm iyilik de, i-nsanı, 5 _ Tiyatro, sinemalandan 
bir dostun, ödenilmcmıek fu)e.re a1ınmakta olao !'e$lm :asker ai
verdiği p:ıra gibi eziyor. Nitc- lelerine y:ı.rdım zammı hariç 
kim, lbu 'ikinci m.Ujde, yüiümü olmak i1zcre yüzde 40 a çık:ı.rı
biraz daha :kızarttı. O ıltadar ki 1acaktır. 
Hasan Beye: 

6 - !hracat maddelerinden 
"- Çok 'teşekkür «!erim! .. " 

derken, adeta mahçup bir çocuk alınan ihracat vergisi yüzde 
gibi lrclrelemişüm. Hasan Beye, 10 a çıkarılmıştır. 
bir kadeh rakı, bir 1bar.dak bi- 7 - Banka, banker ve si
ra, bir fincan kahve, bir sigara, gorta şirketlerinin muamele 
bir -şey ikram etmek ist:OOim. vergisi yüzde 7,5 a, imaliıt ve 
Teşekkür ederek, sudan ba.&ka athalat mu.amele vergisi nis
bir şey içmediğini söyledi; ve bt!tleri de yüzde 12,5 a iblağ e
beniın, .kendisine .asga.ri bir ımu- dilmiştir. 
k tbelede bulunabilmek ümidimi 8 - 1&ihlak vergilerine de 
de kırdı. Yerimi ayırltığt Oıtelııı yeniden 
adresini sordum: a - Kauçuk mamulatile pa-

" Siz, dedi, şehr:in yah:ınc.ı- muk ipliği, pamuklu mensucat 
sısınız: Gece vaı.Kt:i, :tarifle bual- ve pamakta.n ha.zı~ eşya, yün 
mazsınız. Yemeğinizi yeyin de, ve kıl ipliğ'i, yün ve kıl men
birlikte gideriz! .. " sucat, yünden ve kıldan ya-

Onun bu cm"ahııu da alınca., pılmış hazır eşyada yüzde 4.0, 
bir daha anl d 1m ki, alışık ol- b - Ayakkabılar hari<! ol
madığırruz tak.dır.de blze doku- mak üzere bilumum deri ve 
nan ~ :1:a- ru asında, i.y.ili:k ıbile mamulatile her nfü i demir ve 
var. Hemcinslerine. lıkbir ,kar·- ~.elik, bakır ve halitalarında 
sılık bcldemeden yardımcı ke..<-;i- iki misli, 
lcbilecek insanlar hultuıanu}~:.. c - Sun'i bükülmüş ham 
cağıııa o kadar inanmışız kl, ipekle sun'i ipekten mamul ip
ner<ley.sc, ya )tıc>ı Jyıliklerlc he- Jik ve ibrişim hariç olmak ü~ 
ni ödenmez bir minnet altına S<>- zere bilcümle ipek ve iplikle
kan mulmtnbımda.n şüphe dııy- rile. ipek ve ruahıu· t iı"'k mcn-
m:ıık no.nfrorfüğüne bile düşe- ""' ceh.-tim. Fakat: sueat 1pek ve mailiüt ipekten 

hazır eşyada bir misii, 
"- Size •~Gk .zahmet olacak!" d _ Damacana, şişe,· kağıt 

kelimelerini hır daha tckradar- şişe, kavanoz ve eınsa li hariç 
ke.11, H:ısa.n Reyin ,gözlerin~ -0lmak üzere pencere c:ımı. ka
'ba:ktım. Ve o gözlerin t•mniyet ğ·ıt Ye mukavva ile baharat ter 
veren bak!ı:ı1arı, bem, oovle bir 
şüpheye diişer gibi olma.ktıln u- kip yoliyle elde edilen pH'ı.Stik 
taı:ı.d.Jr.dı. Hiç olma..zsa, onn faz- maddeler ve tHıniarııı mamu
ıia i:>eldet:rncmfı olmrur için, gax- l:itı kaplamabk ağaç -yaprak 
~onda.:ıı hesabımı istedim.. F.a- -..e şeritler, parke tahtası, 
kat Hasan Eey. 

kon:trplılk talıta.larJ, iketen, 
kendir~ maııili kendiri. JÜt ve 

. "- Sil.: ~~i. .boo bekliyorum saire iplik .ima1ine \>.eya doku
dıye kerfı~ı~ı1 b1~zmayın, bayım. maya elveri~li nebati madde
A~~m~ }'<ıl4- . . ler keten, ıkeodir. vesair neba-

I .i.kk~ ıkapamak JÇtl.ll ahır-ı ti maddelerden ma.uml meu
~ızlandıgı, hazırlamı!j l.ıulund~- sucat ve bunlardan yapıl.mı~ 
gu hesap pu.sulaıınu dcrlıaJ eLi- hazır eşya mu.samba ve mu
me<iayamasından anl_aşıla'.ı grır- şamba mamulatı, çini ve por
san, Hasan Beye aksı aksi ba.k- selen mamulatında vüzde 50 
~~ da unutmadı. P.en hesab1 miktarlarında zam ~ı:u.nlmıs-
goruı:.ken, Ilas:ın Beye; ;:r--:ı: ., 

" T kk .. d. dxi" t.Lr. .. - eşe _ur. r_~!·ım, t: ı.ın, Bu za.m.Lardan kibrit \'.e çak-
ışım zaten b~tınıştı · ma.k taşl.arma ihracata .mua-

R en ayaga kalkııl<'a, Has:uı mele vergisine, istihlak ver
Bey, hoy.rı:ıt bfr lı.ı.malıo gis:ne taallülc edenler 30.5.1942 

sapını kopardığ1 bavul.uma hen- diı;eri ] haziran 1942 tarihin
den .evvel el a.tmı:az mı.? Ar:l:.!k den muteberdir. 
ncrder..,e yerin dibine geçecek- 9 - Şekerden alınmakta o-
tim : lan isti.h.1.8.k vergisine küp .şe-

"' - Amn...-ı bayım, ÇC)ll rica &- kaıde 52.38 ve lrri~ı.al şcker
derim: :Müsaade lıuyunuıL" eli- de 35.38 glikozdan alınan ·s
yere.1t, bavuluIWl alıniya d:ıv- tihF.ik vergisine ele !kiloda 15 
razıdım. Fakat onun, bu yaxdı- kuruş z.amttıedilm1ştir~ Yalnız , 
mı da ya.pma.k kararı o kadar bu zam &toklarla şfoketıi.n 
kat'i idi Jd, ıbavul:umu on.un e- 1941 kampanyaı:u istihsalle
linden ancak roda alahileceğimi Tin.de küp şelı;ef'de 6'2, kristal 
anl:lanakta gecikmedim. \'ıe :ıs- şekerde 45 kuruştur. Bu zam
ra.r.Wı.n vazgeçmiye ma:bul' R'l· lar dolaytsile şeker fiya lı ar
larak peşine düşliim.: O .Cin~. tacak deıfüdir. 
ben arkada, ı0tcl.iu yolu!!n t.uJ:- 10 - istihlak vcrg:sine znrn 
tırk. Vakıa omın sırtıncla benim yapılnuş ofan e.•wa ~·e madrie
k~kooa .ba:vı .. ılwn ·ardt. F.a~atj let"in ithal:ıtr·ılnn, toptancıla
~ . bomboş ellerimi s1llıya j rı ile bu nıa<Meleri mem1cket 
sallı.>..ı yürüdüğüm .ha~ .malı,. itimie imal edeııl~den esas 
mul rahberim<.len tla1'ta T.illmis, Teit.ış Heyeti R"ısı L.erat Dur
bir hald~·dim: Çünkü Hasan uwwwwww · 
Bey, f"ısebilAlah i;r:ilfü Ebncyi, ~fü~üriyett~ at'tl'I:', bulur:-
ha.ına!lıya kadaı• ll".uwnııai-4\:-ı..j la!" v.e ,C....al<.i.ki u 'ıo(yeti ort:aya.1 
s~rr'1.i.~ 7.aten_ mevcut )>ulıın ... ıı ç1kar. 0ımdı siz baııa su mc 1nır 
mimıeti, lkend:i sırtla~ o ba- i aırPlı gıost..cı ım.z -bal\:l.'Jnm. Deli
vuıld-:uı çok d:ıiıa ,ağıır bir y\ik j iranhımn göz6iındek f.ıotı:i:iB çiı;:e- 1 
h:aliıre sokmuştu. İ ğ.ıni. 

Oteldeki 'OdMnm kantsında l<~.erhadı~ v;c Sarru:ım başla:rı 
ondan te~ikfr.r edeıııek a:rrılır- ön~er:in.e <lii.ştü. Hi.sim .acı u.c1 
ken, sabahleyin otobU..im !ka~9 gülerek: • 
ka:lkacağrru sot'dtmı.. IK~ so-r- - ıB~za gclen !-eli.kete 
maz olaydım. H:-ısan Bey, bu bak azizim. 1.şar.c.t ıka~ ça
se!er de: hnci:ı.. Silindi. Artık Fl•'rhadın 
"- Siz onu hiç dil im."lleym,l göğsünde Ll>tüa ıişar~ · tieu eser 

ben sabahleyin g.ffip sizi, oto. yok. 
bilsüzı. harah:.et.i:Dden .blr :s:ıa.t :eJT- Raln:ni Efentlttı.iu .g\:izleri bU.-
:vft :uyancbnnm ! " demez mi? yüdü.. Haynet 1\'e ,dehşetle; 

Artık b~ı kadan, fazlıı:y&. Fn- - Sahi mi? Olur şey değil. 
kat yaptıgun WWn ~srarlar kaz Diyebıidi. Bir taraftan Fer-
etımedi. ~le Hasan Bey-, mirmet- haaa. <d±!?ıer tanı.ft.an Haşim ve 
tarlığırm., t>eni ter:leıteedk ~ Sanıya '°istifsarldı.r l>a.kıışlarla 
~YE'.. vardı.rmaık lkara~~an ~r ba:ı;:1) ı>r". hıı işte oola'l" tacafııı· 
turlu ~~eıaen gttb. dan bir O)'lıın da.biteceğini ıasll 
.'.K~ <ona :m~~~.t~. ak'lındarı ~irm.İyaııek o da .IJ o

Çwıku altına g.ırdıgım otlenmez .zefin bir kasti 01.ması ıilıtunaliıtl 

vallarla .öteberi ta,şırlar. Yolcu
lar da, ç.uvmlbr i.izaiıle oturtu
lurhr. Ç'..uvailnr üstünde giden
lere '~i palas" yolcuları c:le
ım-... 

"Bir <le, şoförün yanında, ik'i 
ki~lik yer vardrr. Orası da 
"Mevki"' dir. ÇuvaiJ. üstıimde se
ya1ınt, Mirasa kadar ;ki buçuk 
lira.dır. Mevtltlde gitmek isten;e
n1z, altı lira verirsinız! .. '" 

Sesim, HtlSan -Beye '\'ereceğim 
Ealı.nret.i düşünme:ıin mahçulıi
yetiyie l>tizilierek, oeva.p ver
dim: 

~o.tin ~ :beni .giirbctte düşünüyordu. 
bır gececık yersız ve ~ylko;uz Henüz ,_gömleğinin düğmeleri
ka.lma;kta.n çok fada <e:dlfil. O ge- n.i ılik.lemem.ış ohu Ferhadn. yak 
ce _bana öyle g-eliyorrll; ki, ~rr- lı.şa:r.ek güğsiim.i g[:>stcrmesm 
tesı saba.b. Aydı..n~n ta Milisa rica etti . .Uzun uzun tetkik eıtti. 
kadar yaya.~. gı~ye mero-:r ~·ereye da.ha 2:iy.:ı.ıie yaldaf
ikalsa~.dı.nı, rolle bir se~b:ııt an- tılar. Rahmi Efendi eğı1erelt ia
ı: bem, ol?b'!ffitc .b~ı19agı.nn . cedea. im:eye l:m.kb ve gayet ba.
nn, .ma.nevı ucretlı:ıı ödeyemedi- fif bir rıa.aW u ıgörür gibi o.1&t. 
ği.m rahatı ka.Wır... Ralra.41:.~ ~ Bn iz, aıhii demoe ıha.fifti. 
demiyeceld:.i!.. ve belki büsbütün kaybolmak 

"- Mevki alalım bari! .. Naci Sadullah üzere idi. 

ı'"ENI n • 
~ 
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En Son A ·an erleri (HER SABAH) 

Sefalet ve açlık Afrika'da 
- B<J§ tarafı 1 incide -

mal buz dıeınizinde bir kafileye • . 
hücum.olunmuş, dört gemi lıaı- Par:ıste bır arbede oldu, 
sara ugratıımıştır. Vişiye göre, halk bir iaşe mağazasma 
6000 t<ınlıı.k bir gemi bat.ırılmış- h .. _ 
tır. ucum ettı 

llarikof ıMeydı· Muharebesi -o--
Bitti • 

Rushır, hususi bir tebli<Yde di- iki polis öldü 
yorl:.ı.r ki: n Patis, 31 (.A.A.~ - Paris 

''Rostof çevresinde mile.hası- So"r gazetesinin son saat sii'l:Ün 
ırıan hüı:ük Alman. taa.rrıızuna Iarında §U haber okunm.iıştur: 
mfuıi olmak üzere yapı1an Har-
kof meydan muharebesi sona er- Bu sabah .Seine .sokağında 

- Baş. tarcıfı 1 incide -
gündür '.SÜ.ren mllhareb61.er, 90n 
&afhası.ruı. girmiş bulunma:k:ta
dır. Sekizinci İngiliz ordusu ko
mutanı kuvvetlerine bir günlük 
emir göndermiş, bunda büyük 
meydan muharebesine başlandı
ğını, bu muharebeyi kazanma
dan önoe lı:ıgiliz 11ruvıietlerini \Çe

tin im.tiluı.nlarm be.klediğini. lıer 
ıkcsin tam fedJı.ikarlıkta bulun
ımsısım .bildirmiştir. 

Harp bahalıya mal 
oluyorsa, sulh da 
pek ucuz değilı 

o 

YaHJr: A. C. S•r•rollrı 

t"n~ milyoıtilareaı~ 
~ lirasmı aşa.uı 

harn masrafını, .A.merik.a.nın ~ 
~ta.da barcetti.ği .milyarları ~ 
Jans .lııaberlcrinde akılları ~ 
dtn'Ull .rakamlar halinde dkuyo .... 
ıtuz. 

Bu mılvonlırca .sterlinle, mıı ... 
yarlar.ca dolara, d:ığer muha .. 
tiplerin sarfettiği, yine msı .. 
Y~ ve miirarlarca Markı. 
uıneti, .Rubleyı, Yeni, Levayi, 
Leyi ilave edecek olursak b~ 
blımi oldürmek için sa.r".wl:ır 
gibi yekdiP.erinin gırtlağına sa· 
nlını.~ insaiııa rın dipsiz ıbir çu -
kur.a a1.tıkları bas <löndüriıcü 
acrv.&l.er Juır<ıısında acı acı aü
F-Ürunemck clden gelmez. 

miştlı-. 51 numaralı iaşe mnğazasının 

Alına.ıiliır 90.000 ölü ve esir önünde şiddetti bir arbede ol -
vermis, 510 tank, 1511 :top V'.e muştar. Mağazaya hücum eden 
200 uçak kaybetmi.Şle ·r. Rus- halk, gıda. maddelerini yağma 
la: ~000 ölü, 66.000 kayıp ver- etmiye .başlamış ve sokakta sı
llll§, 300 tank, 832 top, 124 u- ra bekliyen halka atmışt1r. 

Londra,ya gare, muhı.ıırebe en 
ılehlilreii <iuı""lllna girmiştir. Sa-
va~ Tobrok kalesinin cenup ba
t.ısında, çöl birleşme :noktasında 

çıak kaybetmişlerdir." 
Polislerin müdahalesi üzerine 

Bfr İng'iliz tebllP.inde tzvum { 
bölgesinde savaşın devam etti~i, birkaç ıel silah atılmıştır. !Bir 
Har.kofta her ild hı.rafın :a,ğır polisle bir bisiklefü muhafız 
kayıplara uğradı~ kaydedil- öldürülmüş \'C birkaş polis ya
mekteclir. Donetz'tl"e Almnrı ta- ralanmıstır. , 

ai<ldetle '<levam etmektedir. Vişi 
bu mıntakadan yüzlerce İngiliz 
tankının t.ıhrip olunduğunu bil
diriyor. Roma da İngiliz Amira
li Sır Covan'ı.'1 esir edi1di~ini ha
ber veriyor. 

Muhaıltk'9k ki harp pahalıya, 
pek pahalıva mal oluyor. La
kin sulh da hiç ucuza ,g-ebıe
mektcdir. Diyelim ki., lıarbedrn 
memleketleı·, nihayet aıwlarile 
muazzam seı"\·etleı:i heder edi
yorlar, fakat biz bita:ı:-afların 
ne suçumuz ı•ur ki lıicbir kaba
hatimiz olmadan bu de ıbir 
!erinin ~anına sU13aru:.ı!'! mil 
lmr.!=:ısında bızlel· de ağlr 

erruzları püskürtülmüştür. iz. 
yum bölgesinde bir noıı:tada Al
manlar ~'ekilmislerdir. 

Alınan tebliğinde bıldirildi -
ğine göre, AJman denizaltı fi-
losu mayıs aymda 76V100 ton
luk HO vapur batımmıtır. 

Fener, dünAdmirayı 
2-1 ğl'"'p eti 

• 
Beneş 1 No. 1ı 
millet düşmanı 

-Ba§ 'fıaıvı.ft 1 ıncide - çıkü. 
bir oyım çıkardı. Dakika: 32 - Admiralılar kı-· 

Seyirci, senelcrdenberi hasret sa, yerden ve seri paslarla Fe
ka·ldıgı zevkJ1 .ve tatmin edici ner kale.sınıe ~ii:klendiler. Sabri 
fulbolu diin san la.civ~rt1i takını- fedakarane bir hru~.llo ile topu 
da ğördü ( Fenerbah<:f' üstiiıı lbil' Ur.ba..ıun ayaklarından kaptı. 
oyımdan sonra sahadan 2 - 1 Daldb-a; 38 - Fruerliler ra
galip aynlırken memleket ful- l<iplerine m~~belede gooi:kıne
bolü namına ..,.öğsümüz lka\nr- .diler. Faluıt Omerin ileri pasını 
dı. Sevine iiuytluk, gurur dı.ıy- kazsan Mü.'idat lrnleci ile .karşı 
duk. karşıya kulıiıasına raaömcn eline 

feU.er ''Üklenınek, bliyük r,ı:ıs
rıa:fl::ı.ra katlanmak nıecbuı ye
·tinde ka.l.ı11oruz? 

P.r.a.e-, 31 A.A.) - Dr. Hacha 
di.in akşam radod:ı. Çek milleti
ne y.a.ptJğ1 ıbir hlt:ıbede esl~i 
Cürnhurrei.si Beııeş'i bir ınuma
rnlı millet diişmaru olarak va
sıfla.ı:ı.dırırustı. 

Yeni mebustan ız 
Saat tam 18 de Her iki takım- geçen güz~~ bir gol fırsatını he

da hal'nn sürekli alklşlan ara- ba etti. 

Mesela .sulhseverµğiru hc·r 
vus:i.lc i bat etmic: her iki ta.
rafa da ıtencilıı.i hem s vd r
mış hem se,·dirmiş olan Türki· 
yemiz.in bir.ka~ senelik but e
sine -bir 0 GZ atmak bu uoruşu -

.. •. b 

muım vuzuhla me,!tdnna koy r . 
1938 senesı bütçemiz ıç.ıu ~r· -

liyc Vekili: 

- Baş Uı.ro]ı 1 inciile -
sunoğlu, Kast~.ı:ıonı.t ıneıbustu
ğıına Profesör Hayrullah Diker, 
I\iocaeli mebusluğuna İ~l.:anbul 
Vıilayeti Daimi E.'ı:ıciimen iı.z.1sı 
Suphi Aı1:el, Kiltah~"!l mebuslu
ğuna Emekli Ge.ner.al A~it' Atlı, 
Seyha.a mebusluğu:ıa M:ıarif 
Veka1eti Tttlim \·~ 'l'-erb4yc He-

sın~a :3ah~ya çıktr1ar. Mutat me-' Daki!~: 41 - Ortadan hıki-
rnsum muteakıp şu şekilde eli-, şaf eden Fener ajunı Ad.mim] 
zildiler: kalesinde parladı. Kale kanşu. 
Fenerba:hr:e: Sah..-i~ Murat, Mu- D:ıyl d~.an fırJanı. Topu kapa
ammer; Afi Rfaa, F~t • .:Aydm; m.ııdı. Mıikennuel ıbir kafa savu
ıı::. Fikret Naci, Müjdat. Ömer, rmı Nacı Fenerin iEı: saY1sını 
Halit. yaptı. . j 

"- 1938 maii ~·ılı bütçesi 
( 250) • mil von ür.a:"<l yakiı.:ıKan 
umumı yclrunu ile Cürn:h.unvet 
d<wrinin en yüksek bt tçc-ı,uu 
tes.kii .eder·.,, <lerni§"ti. 

Halbuki 1 'J39 vılı biıU;ıesi 
(11) milyon liralık hır f.a.zla 
fle ( 260) milyona yük . ..;cldi 
Zira Avrw~ada haı n ıb:ıslnrni.ı;
tı. Ve bIB k-0r.unma:ı: için foi1~ 
kfu·h!ltlaı~ .katlanmak meclruri-

Adnıir.a: Dayl; Gclıar<l, Şi- Bu sayı misafir takıma hız 
·bing; Sehet.mayer, .Kla Lsil, Han- verdi. .F'ener kalesine bir iki ham 
:r-ayter; Mal.eki, Ga\'hel. Şalctzki, le yaptılı:ırsa da tehlikeli alam<.ı.-

eti azasından Ahmet Rudsi 'J'e
ce:r ve Zonguldak ınf'busluğuna 

Uıbau, ArU.. ~ıl:ıı.r. 
Hakem: Kem.al Halim, 1 Top ortalarda doiaçırkeın Q(>\•-

<la Siyasal .Bilgiler ok ıiu mudü
rü Profes(k Mehmet l"n ın F.ri
şirgi l; 31 Mayıs Hl42 l ,.~r, gü-

Oyuna Fenerbalıçe l; şfaw. ır~ ;ı .~ ~<!. ~ ~ci~'TU:i takımın üs
Top blr müddet ort.aım-d.a <lolası- tunlugu ıle bıtti. 
U. dur.du. ~ 1KtNCi O.EVRE 

ınü yapılan ,i.nt..ilı3.pta Parti nam
zedi olar.ak iittifakld scçılmış
lerdlı:. 

IJillkih<t; 4 - Fikre tin 1Sağdnn 
süzülere.k ortalarl -il top ..At:lmfra 1 
kalesini k!u-.ıştmverdi. Na.cinin 
.saıı:uvduğu top .kale dirclileı ini 

iptidai maddesi ishMak v~r- y:iliyara:k avud.u rbovılculı. 
gisine tabi olduğıntdan dGhı.yı .Ma<:ın ili <iaıkıkalan sar.a la-
bu vergiye tabı olm•yanlar civert tıl:kımm üstünlüğü altın-
pcrakendeciler de da.hıl ol<lu- '<la geçt;i .. Biri-birini takip eden 
ğu halde umumiyetle 'kibrit akmlariyle mrisaf.ir kaleıri sık, 
.satanlar 30 rnayıı; 1912 saha- sık ziyaret .eden Fenerli forvct-
h lcr Arlmir.8 def amwıı m·~ill \'a-
ı bu maddeleı:den ellerinde ziyetJere ıSOku!'Or .. iEi'a.lmıt: lletioc 

mevcut miktarların mahalleri ı ·~- yot .. 
v.anUAt daire1erince ilıirun ya- Dskiki:ı: 12 - Maleki ile Gav-
pıl<hP-1 günü ta.-..;..,. .edeıı '> . .,,.;in 

t>" ""t' J .,...~. hel ar.umıda mekik do~·an. ilOJl 
zarfında bu da.ircleıte bir be- Fener blesine doğr.o nkarkec1 
yanname ile b ll!imıeğe mec- Mı.:ıntıçok seri bir hamle ile be-
ibur.durlar. lir:en ~ey.i önlecli. 

11 - Şeker :stokları ıçır. Sarı lacivertli kaleden uzak\aş-
Yeniden beyamın.me verilm~- tınlan top kendini yine' misafır 
sine ihtiyaç yoı.-tur. Yalnız takım kalesi önlerinde buldu. 
g1iko.mn ..alam ve satunı ile is- Dakika: 20 - Nacinin uzak-

mesa.f.etlen ( 40yardadan) S<.t\'Ur-
tigal edenlerle glikozn imala- duğu demir gibi şütiinü Da~·le 
tın.da veya ta}i n~_adde olarak güçlükle yakaladı. Esadın takıv'i-
ku:Uana.n sınaı. mues.cıeacle~ 30 ye ettiğ"i Fener defansı güzel \'e: 

mayıs 942 sabahı eIIerın<~e yerden paslarla hücum hattına 
roovcut ~tokla.nııııı mıktarı:,t mükemmel paslar yağdırıyor .. 
pazarteSi. a~şamm~ kada~ bır Top bir .su ıgibi yaktan 1ayaığa 
be .. ruıname ıle varidat daırC'le- j aJkaı':Mk Ad.mira kalesine doğru 
rine bildireceklerdir. Beyan- yollam11.or .. 
namelerin v~.ktinde verilrne- Da1dll.9; 23 - Halit. misııCiı• 
mesi 5 kat ııeza .a1ınmasınt · - müdafiler :aııamnda.n - sökerek 
cap ettiTıecSıtir. ~ü,Sü fupla beı~ber avuda 

İkinci devreve misafir tatını 
b ~- Sağdan inkişaf eden ilk 
Admir.1 rakını:, Fener defansında 
kolaylıkla kırıldı. 

llakil<a: 2 - Esadın derin 
pasını kar;aıı Filcret mükemmel 
hİ4'~ <mta. y.aptı .. 'Miijdadm savur
dugu şütü kaleci yakaladı. 

Fe.uerlıa.b~e ille dakikalarda 
iistünliiğü ele aldı. Sarı lıırivart
Jiler büyük bir azimle çalışıyor
lar .. Topla hep misafir kale ön
lerinde-0ynuyor1ar. 

FENER.BAHÇENİN 1 
İKİNCİ GOl.JÜ 

Dakike1: 7 - Fikret.in ortası
na ya tarak m iikf'mmel bir kafa 
kondur.an Halit kalecinin kıpır
damasına biie meydan bırakma
dan ikinci Fener p;olünü yaptı. 

O - 2 ınağiiıp variyete dil§ell 
Ad mira fa kımı -3.deta şahlandı 
St>ri pa.<;lı ·.::kınl:ıriyl-e F€fler ka~ 
lesini khdide Loyu1dular. J.ltıra
dın. fedakar oymıu Esadın mü
kemmel bir tutuşu, misafirlere 
bir türlü ~nl f n;atı vem:ıi<mr .. 

Th.tkiMa: 16 - Ömerin Heri 
"aıı;ıru kanan Fikret cok ~ıkı bir 
stit savu~du. Kaleci a ı~k vum
nıkh <>elebi1erek tehlike~ri · sa
'\'uşturd 1. 

Misafu ler tekrar Faıer dt.-ıle
~;ne tıklendiler. 

DıLtlka: 28 - Urbanın orta-

T ES ARi== ııro. J 
1 

-24.:_ 1 1 

Gıttikçe deıiımı alana geçen 
v:e ea.irlru'lan mc cicek ıızi. hlc 1 

şüp'he yold:tı ıki blnı.z lkuatililkta 
:\'>e b 'r iki ısa.at soru:a ıhtmdan dıı 
eser kalm.ıyacaktl. Hw: ım ded.i. 
ki: 

- BeJlö. • de Lotus 'Ç'lçeğıİ.ıU 
te'kr.ar ıartaya çıkarmak ·çm 
gayet basit bir usul ~d:ır~ 
.Meseli hi.ıim. zavallı Feriıada 
.Joz.efün. ~ yumrtl!k gibi 
bir ~ mdimı.ek... 

BJı .ala: ~; ...,.;;ıı;;.,,t-;a-. y.a. ·~ !&~ ................ 

Ferhad: 
- 'i'cşeıkkür ederim, deci.i. 

Göğsümü. _çüriitt:niye tnha..~nıü
Hlın yok. 

Rahmi Efendi bir l5J:U:a. dü -
§İindükten saııra: · 

- Hiç şüpbe edilemez ki, 
'bu işaretin ortaya çıkması ve 
.muhafaza olunması için bir u -
.sul vaz-dır. Yahut '.hiç olmazsa. 
.yumruktan baska bir vasıtay
la Ye istendiği .zaman çlç~i 
görmek mTunkii.ndür. Fiğ'~· öy
le olme.zsa her şey ve büUl.n u
m.itler mahvolacak demektir. 

Ferhad ha.yre't!Je 

run }"iiiüne bakar.ak: 
- Ne üm~tl.el·ıi mah'\~laı:a.k? 

Her~y neden m;dnıolsım? Bu 
ıefinıra \•aktf ohrllym bir ben 
miyim? 
Fmıakika b.ir pi>lis memu rn 

bile &-hadı.n şah};tna. ta:ıfulk 
.eıien lhacliae:nitı tcifiızi:i.n:ü Wt
!'or da bu esı aiıtn anabt:an F er 
hattata ~emy du. Haşim: 

-;- Pek y.ikmda sen de öğre
ıneoW-:..n.. Gi)ğsiliıdeki işareti 
tebldJcesiz 1re :ağnslz olımık ye
niden ortaya çı'kardığım1z an
da her.şeyi sana da söyliyeoe
ğiz, met:a\t etmı>. 

- Yani Lotus çiçeği... Mc~ 
.sele bütün bunda deruek. 

- Evet, evet ... 
Rıtbm.i Efel!.di birden birn a -

yağa kalktı. Küçük ml:ıinede 
iki defa OOıla§tı ve Ilaşiıne: 

- Aı:izim, dedi. 13.erıiın biJ: 
kardegim var. Benden on ~ 
karlar daha büyüktür ve iıuni 
~tir. Gay.et gaı:ip, gör-

.. g~, birgok şark i
limlerine, kimyasına, simyasına 
iller.ak :ISl1l dnımtı. -dt:ııyayı do -

hışmJ.ş bir ada.ırıdu-. Fakat bii -
tiin öğıcA~ri ona hiçbir 
menfaat tceıni.n .edemedi. Şimdi 
b' r küşeye çekildi. H.,_y·.ıi.ıııı 
garip bir surette:, bir t».kıırı 
.kiiçuk meraklarla gcgirivor. 
&.ııa ,öyle gelivor· ki siw b:ı ifı
te .ağabeyim ~ rehberlik e -
clelıilir. İsterseniz bir kere onn 
b~~ ti.t.':lhm. 

liafiim ve F.erlı:>.d J.ererldiıt 
<'diyorlar: polise şüph.e ile h::ı -
kıyorlaı dı. Sara ise: 

- Haydi. dedi. hlç durma 
-yın; belki bu. Lotüs i§UE'iinı 
de bilir ıı.·c meı:almnızı g:ide
rir. 

Rahmi Efendi, canbazhane 
15zılıihmm tereddüdünü s~rek, 
ıst .eiırccdi. Aııc;ll : J 

- Ağabeyim çak gezınis, 
Jıelae şarlu bütün esc.arı ile. b i
tim ırldan • .ınezbcpleri, ikliru -
leri, .ad.etleri ile .gayet iyi t:ı.
nırrl'ştır. 'Bununla beraber siz 
bW1 "ufa. 

fSara ısr.a.r etti; 1 
- Canım ne tereddüt edi -

Y<>"BWl? Bwıa ne zararın var? 

,.~tin<lc ıkn.lmıştık. ,. 
940 ydı bliti.."eSi {268.476.321) 

lira idi. 
941 de bu -l"akam {30fl.™.307) 
~re yüks ldi. 

Son yıl y.ani 942 büto..esi 
(394..316-918) .liradu ve bu 
miktarl.ın:1a fevkalade Wısi
sntfar yo.ktu:r. 

Muharipierin gözleri kalma -
m, harp onlara pab.r:ı.Iıya ınıal 

oluyqrg!\ sulh da ıbtt:a.raflara hiç 
cuza "'<"lmly-0r. 

!ardan "Pkti<>-i çok sıkı şilt Sab-
rinin ellerinde kald.L ' 

Oyun Admiı'amn üstünJi!öiiü 
altında .recP":~>e basladı. Fener 
mii<l~fa:ı_sı çok enerjik bir oyı.m
la mısafır forvetlere göz açtır
nuvoı-.. Bilhassa Esat fev.kala
<!e .. 

Dakika; .36 - Kafa.darı lkafa
''!J., ~' a..ktan avağa dola{ia.n top 
sarı lacivrt. !kaleye vaklaştı. So
letzki'niıı -şütünü .kıale direkleri 
~Wi:ard.J. 

ADMffiA'NlN GOLÜ 
D3kika:: ~ - Ur:ban sökerek 
~üğü topn ileri doğru sa
V1.ll'Xlu. <labtıol ~bir plaae i
le takınmun yegane sayı<:ını 
ynp1ı. 

Oyunun bundan sonraki !kısmı 
her illd ıt8.rafın karsılık!ı ve nc
tic.ıı...'""iz Rkuı.iyle geçti. Maç 2 _ 1 
~~n. \~i'v'~rtti takımın üstünlii
gu ıle netı~e1'di. Kem;ıl Helim 
maçı "'B! P1tize1 idaıe eıtti. 

u «.:nt TnrartCı 

Bir kere hep b.er.aber g'dip 
~msidi görünüz. Bdki bir fi. 
Jet: a1.ı.rsıru.z. Fena mı olur? 
..Eğr.ı· birş.ey öğr.ooemc.zscıı zı. 1 _ 

:;ııı.ı bır iki sn<ı.t .kayb.et.mcl.~v.ı 
ı !.l;.U"eil.u"'.. 

!"crlıa.<t haıü.z ~·al .. f olma
c:lıgı ~r~. hu VaSJtaym ö,.,, "ıı
nıek_ unııti.i ile S:ı.ı..ra.'1m fikr .. ıı 
.ten·'~ eduu.:C' lfo?im de ka.kLı 
ve ha- arabaya :d.ıla.dılar. 

Rahmi E.fendinifl :ı.ığa.beysi 
Acıb.ademne münze~·j bir .evde 
o.t.uruyoıU.U. Bu. üç odalı evin 
g~~ bic hah~ee.i ea<den tiaiıa 
b?Yuk ohnasıi bile onun kadar 
biı· buı \'ardı . 

I sız, kimsa>iz sokah1an:lan 
~k <at:şit Ef.endin:in eYi~ 
ne \~_dılWn. ?.alllillı giine. · bat
mak uzereydı. Küçük ıevin ka
ı.:o.sı ~ti. .bunı.da.n ~eleı'.(}cn
ıb~-i kİmse :g5rip çık:ı:::ıamış gi -
bı lto7Ju \~ .öriimeekliydi. Bu
r.ada sclırio ırıe tramvay ne a
raba pntııdısmdan ese~' olına
d$ t1~d uznk1an \'e yakın
dan bır t-abm hayvan sesleri 
geliyoı·Ju.. Dünya gönnüş. alim 
mr tıdanun :böyie bir .h:ı.yata 
ta'ham.mfilü, Rahmi Efendi den 
gayrısı i~in garip güıfuıdü. 

11: pmın önünde Rahmi E
f <m rli, iki yold.:ı.sınn. dönerek 
dedi ki: <A:-! var) 
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y ~v~bas ha~ah~ ı:!İ 
Harp duru mu: 

Li ya'da başllyan 
taarruzların hedefi 

' ~nıı inhisarlar Umum Müdü lüğünden: j RADYO PROGRA!J 

- Yaşa.! Yörük! .• 
- Aferin Yörük! 
Kusta.fu, mosmor olmuştu. 

Oyle bir mağlup olmuştu ki, iti
raz edecek hiç bir yeri yoktu. 
Tem kalıbı kalıbına yenilmişti. 
Mustafa, olduğu yerden kaııktı. 
Ve, meydandan ~ gibi çeki
lip gitti. Babasının yanına da 
gitmedi. Elbisel:erini bir •başka
lliyie aldırdı. Giyinerek, Slvıştı. 
Arnavut.oğlunun gözüne gözük
gıüyordu. 
Arnavutoğlu, söyle:ıiyordu: 
- Nasıl, vurur musun? !ete 

ad'1ml böyle yaparlar.. Aferin 
Yörüğe! Tam pehlivanca yendi. . . ~ 

Deli Mustafa, ortadan kaybol
mu.?tu. Değil babasının, kimse
nin yüzüne gözökmemek için 
Kır kpına.rdan uzaklaşmıştı. Ar
na vutoğlu, :Mustafayı bekledi. 
GeJıllJeyince, sordu ve, arattırdı. 
Gittiğini söylediler ... Bwıun ti.
zerine Kavasoğlu Koca İbrahi
me: 

- İbram, görüyor musun? 
Bırakıp kaçtı! .. 

- E! .. Ne ya•psm, utandı! Ne 
yüzle gelebirceekti senin yanı
m.!.. Fena halde ın(Lğlüp oldu. 
Yörük Ali, ne yapb, onu be? 

- Gördün mü, çaprazı nasıl 
sıyınp topuklara kadar indi? 
Tam pehliv::ı.n bu. çocuk.. Mus
tıa.fayı hayatında kimse böyle 
yenemez ve, aldatamaz ... Ta, to
pııklara kadar indi çocuk be-.. 
Bayıldım. 

- Ben, böyle c::apraz1 bir sen
de gördüm .. Bir de Kar:ıgöz .~
lide gördüm .. Acaba nereden og-: 
re:unf.ş kerata ... Yoksa sen mı 
öğrettin? 

- Yoo .. Ben, öğretmedim. 
Kim bilir ki ... dcn öğrenmiı:;. Bel
ki de kendi kendin~ icat etmiş
tir. Şeytan bir çocuk be! 

- Ben. c,1prru: sürüp bas
hracak .:;a,rı m .. Mustafa da öy
le korunu ordu. Birdenbire to-

• pukl ra kad:ır indi. 
- Bu, çocıık.. hepsini yene

<'ek .. Gele e·k sc.ıe basaltının da 
be\j}sıdır .. Brışaltmd:ı- b~nu ~im 
yer.ece1'tır l: ! .. Ok ·a ıle gıder 
mi bıı is? Büvle m·:talığın kar
şısrgda kim durabilir. Hepsini 
bozar .. Gelecek sen ... Kırkpına~ 
rıı;ı brı .altını da alır bu .. Yene
mezlı:.ı' ıı 11u .. 

- Ben <le ayni kanaatteyim ... 
Bayıldım bu c;apraza .. Tam u.sta
c::ı. ve t a.m yer inde bir çapraz .. 
Aptal Mu tafa. el ense ve. tır
panlarla e.ze~eğim zanne<liyor
du Görrliin ya! .. Bir ·kere has
mına kızm.aL;l Y.örük.. Kurnaz 
çocuk, fırF.<ıt kolluyoıınuş. Hep 
gülüyordu. Mustaf anm yaptığı
nı b1şkaE1 yapmış olsa idi, mu
hah.kak kavga cıkaruı. 2in.ir 
bozdu. Aferin çocuğa .. 

Dedi. 
••• 

Büy i"ı1< ortanın üç çift kalışı 
biı z ise sekte verir vaziyette 
idi. Bu 'uc. <;iftin gaıipleri netice
de üç kişi kalacaklardı. Ve, bu 
ÜG kişi. i eşlen r-k güC. .olacaktı. 
Kıır'a atPt·~k c•·lc taym etmek 
lazımdı. tki cc:: t,n in ettikten 
sonra bir kişi acık kalacaktı. 
Açıl:ta rrnlan eş, kim güip gelir
se vaLnz on•ınla güre~ec«h-ti ki 
kaı:h ye t:alihli birisi olacaktı. 
Eğer bu üç çif~ güreqt ·n bir 

c"[ti r~mberc kalırsa o vakit eş
ler den~ olacaktı. Yörük Alinin 
Del Muslafıl n ortadan çıkar
ması olduhça' mi.i:himdi. Çünkü 
Delı Hııstafa büyük ortanın sa
yılı fırtınalarından biri idi:·· 
:Mustafa, babnsının yanına ug
rr ı: ·mıs ve k:ıç.nı .tı. Babasının 
alay erleceP.ini bili:·rırdu. 

Ortadc1. Çobanla Küntccinin 
güre~i, Bursalı Tahirle K~l Me: 
mi.ıh güre,şleri nazarı di!kkatı 
cclb:tliyordu. Çıfıtalanh Çob_a.
nın Küntcciy<' güre.'? uy<lur<lugu 
ve hnttfı. binrlirdiğ'i görülüyor
du. F .ıkv.t KiL.1teci, çok iista ve, 
oynak bir pehlivan olduğu idn 
smıurnm ne olnc;aı'hnı kest:rrnek 
miimldin olamazdı. 

Künkci, umulmadık yerlerde 
rouvaffakıvetler yaratıJn bir 
pc.11livandı. Hnsmının püf .Ye~le
riıı i bulan Ye fırsatlardan ıstifa
dc eden blr şahsiyet olduğu için 
netice :tııı.kkmcla kolay kofay hü
kiiıu :tPrileme_di. Evet, şimdilik 
göri.:niişte cı;?·ın .. ~:.medin gü
r~::::i binııirdig-ı gorüluyorcl.u. 

Kel l\lemi~le Bursalının güre
şi de ac· yip idi. Kel Memi§ ~ur
sahyı b ü t ü n lkuvvetiy -
le ezmiyc savaşıyor, Bursalı 
da mahnretile hamlelerden llnır
tulmıy.ı ve h mını bir çalımına 
getirerek açık dü.şürmiye uğra-
şıyordu. . . ~ 

Fal-at Kel ~~rem.ışın agır bas
nuya b:ışladığı hasmını; O'Üreş 
uzadıkça yi;>rattığ1 acıkii.rdı. 
Çoban da, uava~ ~ava.cı Künte~i
yi ezer ve yorar bır hale gelmiş
ti. Küntecinin t•stalıkları, mıa
nevralan Ç'..ob,ının zoru ka~ısın
da suya diişüyordu. 

Yörük Ali, babasının ve Caz
~ yanına oturmuş, dikkatle 

güreşleri ta.kip ediyordu. Bil
hıassa Bursalı ile Kel Memişin 
güreşine dikkat edıyordu. Ara
sıra da Çobanla Künteciye de 
göz atıyordu. Yorük Ali, Kel 
Meınilji heıuinden zorlu görü
yordu. Eğer meydanı bıraksa
lar yüzde yüz Kel Me:m:iş, mey
danı alırdı. Çünkü çok zorlu ve 
inatçı bir ıadıamdı. Sonra kati
yuı ıkesilınek nedir pilmiyordu. 
Dört saate yakın bir güre§ yap
tıklan halde Memiş, daha hala 
solumamışt.ı. Künteci hepsinden 
usta olmaıkla beraber kcsilmisti. 
Bunun da sebepleri vardı: Kırk
pmardan evvel biraz hastalık 
gec:irmişti. Bunun zebwıluğu 
daha hali üzerinde idi, Çalık, 
Cazgıra sordu: 

- Ne olııcak dersin, Usta! .. 
Güreşler epeyce uzadı. 

- Zannedersem Çobanla Ki.ın 
teci güreşi ayırdedemıye<:€l~ler. 
Berabere kalacaklar. Çoban her 
ne kad!tr güreşi bitirmiş gibi 
görünüyorsa da Künteci.n.in us
talığı nasıl olsa kendini •korumı
y.:ı. kafidir. Yenemez Çoban o
nu ... Künılı>ci, kesildiğ"ini bildi~ 
için ichre ediyo.- kendisini.. Hac::
:m.ı.r.ı yencmiyeceğini anladı. Gü
reşi berabere süriiklüyor. Ben, 
böyle anlıyorum.. Bilmem sen, 
ne der~in? 

- Ben de öyle g'.irüyorum. 
F'akat l>P.lli olmaz .. . Belki bir ta
raftan biri kayar. 

- O, başkıa ... Görünüş böyle ... 
Kel Meıınişle Bursalı Tabirin 

güreşine ne dersin': 
- Kel Memiş, bir şeyler yapa

cağa benziyor.. Çünkü Bursalt 
bocala.mıya başladı. 

- Evet... Fakat bir taraf be-
rabere k:ıhrs::ı. iyi olur .. 

- Tabii, o vaJkit güreş denk 
d~er.. ..Iepsi galip getirse or
tada üç kişi kalacak .. O vakit 
biçimsiz olacnk Ç )banla, Kün
ıteci } .. m·:ı.bere kalmalı değil mi? 

- El~tte.. Buniar berabere 
•kalırsa. o vakit Yörük Al: biri
sine kalır. 

Deyince, YörUk 15.fa ka.nştı: 
- Yine Kel Menıişle mi ka

lacağız be! .. 
- Ne o .. Kel Memişi istemi

yor mmmn? 
Diye Cazgır, ı:ıordu. Dunun ü

zerine Yörilk gülerek: 
- Bıktım Kel Memişten .. 
- E ! Ptki, Bursalı olsun öy-

leyse .. 
- Olsun ... Onunla güreşi da

ha ziyade karıştır ve ya.parız .. 
- Kel Memiş, yıldırdı mı se-

• ? ru ... 
- Ne münasebet? Neden yıl

dıracak beni... Oynak güreşçi 
değil de ondan ... Hıamal gibi gü
reşece:~iz .. 

- Ne dersen de, Kel , kurıta
racak güreşi... Görmüyor mu
sun Bursalıyı ne hale soktu. 

- O, Bursalıyı o hale sokar ... 
Bursalı, güreşçi ~mma, dümdüz 
güreşçi, ters bir güreşçi olsun da 
SO!.{SUU bakalım ... 

- A nladtk .. Biz de seni, Bur
salı gibi hale Sdkar demedık ya!. 

- ... . . .. 
Çalık, söze karı~tı: 
- Ali, sen bun:arı bırak şim

di. Ortada üç Gd"\t kalmasın .. Üç 
kişi kalırsa bunl•.,r: Kel :M:emiş, 
Çoban ve sen, ola~aksın! .. Q va
kit kur'a atm:ı.k lazım gelecek ... 
Maazallah ilk güreşe sen, düşer 
de ve Çobanla ~arşı lm.rı:z.ıya &°e-1 
lirsen o vakit bır de Kel Me"'Dış.I 
le güreş yapacaksın ki, f~lak~t 
olur. Üst üste olan bu, gureşı; 
iki haydut herife karı;ıı çıkar
ma!'.< ıru. leşir. Talih yardım e
der d~ bir <le kur'ac1 l de<liğim 
gibi Kel sona kalırsa berbr.ttır. 
Dua ette Çohanla Küntcci bera
bere kalsınla L. 

Maliyet fiyatlarının artmasından dolayı bazı av mal- - 1 Haziran 1~42 

zemesinin 1 Hazira n 1942 tarihinden it ibaren aıağıda 
- Baş tarafı 1 incide -

ayyen ve şiı.ıdiye kadar yar 
pılan tecrübelere göre de, Sü-

gösterilen fiatlarla •atılacağı ilan olunurı 

veyş yolu pratiktir. Mihverin, 
Rommel ordusunu takviye ede-
ceğine ve Doğu harekatına ö- Birinci nevi kara av barutu 
nem vereceğine inanmak istiyo- ikinci ,, ., ,, ,, 
rwn" deıınıştim. 

Bugünkü durum şudur : Av saçması, Şevroti nler va 
A ) Uzaıkdoğuda Anglo - Sak- kurşunlar 

Ki 'osu 

260 
240 

115 

son cephesi sarsıntılara. uğra- Yüz tanelik paketi 
~;~n:~U:~~ :V=t;'~ Kara baruta mahsus av kovam 260 
sınırlarında arazi fedakarlıkla- Tanesi 

Yanm 
Kilosu 
. 130 

120 
57.5 

250 
Gramı 

65 
60 

100 
Gramı 

Kurut 
24 " 

" 

" 
rına katla.nılıaıına.z. Yak~r.k K b ti t• " · 8 ,. ,. .....-
vaziyeti, J apon istilasına voı aç- ara aru u av ışegı - _ ,, 
mıştı; ele geçen birlikler, N il, ., ,, Domuz av fişeği 8.5 ,, 
Suriye, Inı~k bu.h~ını . karşı- Dumansız barutlu mor renkte 9.5 - ,, 
lamıya talısıs edılmı~lcrdı ve bu f ' .. · .. 
yüzden Singapur bile ihmal edil- ı av ışegı 

miC>~' Afri~'.L ya~runn<la <l?.ima Dlğ::::.:nlze;ı~sı_::;::ııa:;;:~:. tleği,lkllk yoktur. 
tal:vıye e<lılen br ordu, Mihver ~1•••n•ıc11ıı:ml!::S11m&•maammmm-.~::mı1mıma•m•••••••••' 
için lıir giln ilıüyJ.ı~ te:.'1lıkeler dv
ğuraıl..ıilir . Hatta Kı:llideniz h:ıv
zasın<la kurulduğu söylenen ik
mal ıkavnakları, uzak hedefli 
tts-ebbüslere ı:'risMi~ıe de ırrıkan 
verebilir. o sebeple, hazırlıklar 
önlenmeli ve ha.rckct daha. be
lirmeden old•ıgu yerde söndü
rülmelidir, 

C) Libya, Roma imparatorlu
ğu11·· yaratan toprakbrd~n ar
takalm bir parçadır, neye mal 
olursa olsun, elde bulun<lCfrul
malıdır. Birçok güçlükler yeni
lerek Rommel ordusu kuvvet
lendirilmiştir. Bu ordunun inti
zar vazivetinde kalması zarar
lar verebilir, 

Biga çiftçilerine patates ı r3 
tevzi edildi 

Biga, (1.eni Sabah) - Biga
da şehirli ve köylü çiftçilere 
10 ton kadar tohumluk patates 
tevzi edilmiştir. 

Ziraat Bankasınca d<ı.ğıtılan 
bu patatesleri alan köylüler 
mahsulün idraki sırasında bu 
tohumlukları aynen bankaya 
teslim eıiecekler, bu suretle 
borçlarını ödeyeceklerdir. 

Verilen patatesler çok iyi 
cinstendir. 

eama ay 

TÜRKİYE CÜMHURIYETI 

Z İ RAAT BANKASI 
KUJ"Ulnş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 Türk Ji:rası 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icarl her türlü bankıa muameleleri 
Para b iriktirenlere 28'800 lira ikramiye veriyor 

• 

7.30 Program_ I 19.3t Ajans ha ıw' 
7 .33 Radyo sa- 1 berlcri. 

lon orkes-, 19.45 Konuşma. 
trası. 19.55 Şarkı ve 

7.45 Ajans ha - türküler. 
berleri, 20.15 Radyo ga • 

8.00 Radyo sa - zetesi. 
lon orkes- 20.45 Blr marş öt-
trası. 

8,15 Evin saati. 
12.30 Program. 
12.33 Şarkı ve tür 

kül er. 
11.45 Ajans ha-

berleri. 
13.00 Şarkılar. 
18.00 Program. 
18,03 Radyo dans 

orkestrası. 
18.~ Faw heye

ti. 

reniyoruz. 
21.00 Ziraat t.e

vimi. 
21.10 Karışık 

krunlardaıı 

~arkılar. 

21.30 Konuşma. 
21.45 füıdyo sen..ı 

foni orıt.I 

trası. 

22.30 Ajans 

berleri. 
22.45 Kapanış. 

Biğada Peynirciler 
harll har ıl çah~ıyor 
Biga, (Yeni Sabah) - Bura.

da havala.nn. ısınmasile fa.aliye
te geçen mandıracılar bugün
lerde peynir imaline hız vermif 
lerdir. 

Örtülüçe mandırasında bu 
sene fazla miktarda kaşar ya -
pılacak ve İstanbul piyasasına 
sevk edilecektir. 

Biga peynirle~ Edirne pey -
:ııirlc.'rine rekabet edecek kadar 
nefi:-;tir. 

30 sene ha11is ! 
İzmir (Yeni Sabatı) - !z-

mirde Tepecikte Aziziye ma-
D) Gün geçtikçe Libya - Mı- Bir arsanın kendisine devri 1 sır sınırlarında harekat güde~e- esnasında Muazzez adında bir 

ccktil'. Straıtejik hareketlere kadından 10 lira rfü~vet almak 
1 arlık imkan bulunamıyacaktır. istiyen Sabri adında bir me

Önümüzdeki haftalnrda kesin mur yakalanarak adliyeye ve- , 
darbeler ~·önetilmesi bir mecbu- rilmiştir. 

Bir rüşvet suçlusu 

Ziraat Bankasında kumbar:ıh ve lrumbarasız taımrruf hesaplarında 
en az 50 lirast bulunanlara senede 4 defo ('eki)Acek kur'a ile aşağıdak ı 

plana göre ık•·amiyc dağıtılacaktır, 

l
ı! hallcsinde 1147 numarah sokak 

ta bulunan bir arsada, biı 
müddet evvel kızı 17 yaşındaki. 
Münevveri 14 yerinden bıçak-

riyettir, aiıim~•-qıı:!-ıı=---..-m:m-

E) Libya taarruzları gelişti- - ntllt-btlir. ı.ransız s1nırındaki 3öo ı 
rilebildikleri halde, Anglo _ Sak- bin kişiliık bir yığınak giıbi, Lib
son Aıkdeniz donanmasının oy- ya ordular kütleleri cie her hal
nama sahası daralWabilir. Yar- de Loş dura.ea.k değillerdi. 
dıln.lar almaktan artık mahrum Libya.da girişilen harekat, 
kalan Malta işgal edilir ve A- gerçekten Sü\•eyşi mi istihdaf 
da - Kale'nin müdafaa kabili- ediyor? Akdeniz. etrafında kat'i 
yeti de baltalanmış olur, neticeli ~eşepbüsler beklenebilir 

F) Avrupada ikinci bir cep- mi? Bu s6rulara cevap verebil
henin açılması bahis mevzuu o- mek için daha bir müddet ~
lm şu zamanda, ikmale zaman lemek gerektiğini s3nıyorum. 
ve imkan bulan Mihver ordusu ı"'büryandan, Büyi~'k Britanya 
L ibada insiyatifi ele almakla ordularınm da, Amerikanın kıy
Briianyadan, koloniler den, bat- metli yardım1aıriyle, Nil ordusu
ta Amerikadan gelecek kuvvet nu müdafaa işini başaracak kud 
ve malzemeye yeni ve önemli rette bulundurduklarına. inarul-
bir harCJima yeri vermiş ollir, malıdır. 

H) İtalya üsleri, san'at mües- Süveyş, Orıtaşa.rk vaziyetinde 
seseleri, beliti şehirleri, Libya •bir temel ta.şı, bir .kilit norkiası, 
harekatı kızıştığı müddetçe ge- lo.talar1 biribrine 'bağlıyan ve 
niş nefes alacaklardır, hatta, ibiribirinden ayıran can damarı 
durum Mihver lehine gelişince mesabesindedir. 
h amleleri uzaklaştwacaklard.ır, Mihver. ~Qk uzak hedeflerine 

K) 1Wyan harp plaruan, dai· yürürken, avni yolda birleşme-
ma milyonları bilançolarına ge-- yi de düşünmektedir. J apon is 
çirmişlerdir. Gerçi, bu toprak- tila ,çemberi ortakların elele ça
laı.'daJ:<i İtalyan kayıpları az da ~:ısın temin edec.:.k. surette 
değihlir. Fakat, Doğu cephesin- genişler ve iki eski müttefik de 
dıe rolleri paylaşmakta teenni ve 1935 sınırlarını ele geçirirlerse, 
basiret gösteren İtalyan sevk iç denizler de Müttefik filolara 
ve idaresi için, "Po" ordularına haram edilmiş olur. Yine, Ak
hayat sahalarında vazife ve me- deniz, mühim harekata sahne 
suliyM: terettübü heruunan d~ü teşkil eder ~bidir. 

4 adecl 1.000 U...hk 4.000 Lira ' 100 ade4 
4• .. • LOOO • )IO• 

IO Llralııl 

co • 
4 • .. • 1.000 • 11• • 

40 • ,. • 4.000 • 
• • 

• u • 'lw 1 
D i KKAT : Hesaplarındaki pa alar bir sene ic:inde 50 liradan aşağı 

di.işmiyenlere ikramiye çık.tığı t:ı~iJİı<lc % 20 fazla .iyle verilecektir. 

·a.uraıar smede dö?"t defa 11 ~ ll &ziran, 11 Ey.o ~ 
liil ve U Birincikinun ıa.rillleriBde çekilecektir. ~ 
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B Devlet Demiryollan 
5 C@iWfW ' ER 

Muhammen bedeli (3205) lfra olan 641 adet imdadı Sıhhi sıındığı 
(9.6.194.2) Salı gili.ıü saat (14.,45) on dördü kırk beste Hayd::ırp:ışad.., 

Gar binası dahilinde komısyon tarafından açık eksiltme usı:ılile satın 
alınacaktır. 

Bu if e girmek jstiyenlerin (240) lira (3~ kUl'Uşluk muvakkat temi-! 
nat ve kanunun tayin ettiii vesaikle birlikte eksiltme gunü ı:aatine ka- . 
d ar komisyona müracaatları rnzımdır. 1 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(5757) 

Muhammen bedeli 46000 lira olan su geçmez bezden maın(ıl 2500 a- t 
det pardesü ile 1000 adet pantalon 17/6/1942 çarşamba günli saat 15 I 
de kapalı za:rf usulü ile Ankaıada idare binasında toplamın Merkez 9 
uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3450 liralık muvakkat teminat ile ka-
nunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartna,meler 2 lira mukabilinde Ankara ve Haydaı·paı;;a veznelel'in-
den temin olunur. (598ı) 

'I Devlet Den izJ.2!ınr!.l:. u. ~.:.iıa ı!!.ıı::alllii'llrt llllllilJ 
Adalar -Anadolu - Yalova · Hatlı 

Yaz Programı 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1 Haziran 942 pazartesi gü -

Dünden itibaren yaz programı tatbik olunacakbr. 
Yeni program iskelelere asılmıştır. Cep programları gişelerde satıl -

maktadır. (!\997) 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralık/arın 

tedavülden kaldırılması hakkında ilan 

lıyar:-k ö!düren Eternln ot ııı 
sene m üd<letle hapsine karar 
wtrilm~ştir. 

Çorumda karga öldiirme 
mükellefiyeti• 

Çorum, (Yeni Sabah) -
Muzir hayvanlarla miicadele 
komisuonu Corum mahsu:tıtına. 
büyiik .. 7.ararİar veren ve mik • 
tarı o!dnl.ça çok olan kargalar
la mi.icade'pye başlamış ve bu 
meyanda 18. - 50 yaş arasın
daki erkddc·ri ikişer karga öl
dürınekle mükellef tutmu5tur. 

Mükellefiyetin ifa olunma
ması hnlınde Uç lira para ce
zası ahnacaktır. ·Mücadele bü -
tün hızile devam etmektedir. 

Çanlunda bir cinayet 
Çankırı, (Yeni Sabah) -

Bundan birkaç gün evvel şer. · 
r imi"in Saray köyünde tny•er 
ürpertici bir cinayet işlenm ·ş 

tir. 
Saray köyü sakinle .. ino.o.m 

İsmail GU· 1ii adında biri hır 
senl"dir beraberce yaşi"d11~1 Lh 
kadmın aynı köyden J<ami) 
Kalaycı ile konuşmasına muğ
bT." ola;:ak Kamilin yolunu bek 
lemiş ve onu btçakhyarak öl-
dürmüştür. · 

Hayırh evlatlık 
Taksimde Feridiye caddcs·n

de Duvarcı sokağında 46 nu
maralı evde oturan İsmaille 
karısı Naile bir müddet evvel 
evlerini evlatlıklan İhsan Ya· 
zıcıya bırakarak taşray:ı g)t· 
mişlerdir. 

!hsan, evde bulunan eı;:y::ı la 
rı İs YW ;le sormadan f'attı;ı i 
cin iki ny on beş gün müddetle 
hapse mahkiım edilmistir. 

E L1ğday muhtekiri 

- Ben, hiç bunları dü.:-.iin
mem ! ln.~llah bt.!rabere kalmaz 
lıa.r .. inşallah ortada ü.., galip ka
lır .. Kur'a atarız .. Dedığin gibi 
olur. Ben de yarın üstüs.te iki
siyle gilreşirim .. Benim istedi- w 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıldaı·ın yeı-ine dantelli bir kuruşluklarla 
bronz on parııhklar darp ve piyas;:ıy.ı k:ifı miktarda çıkarılmış olduğundı:ın 
eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30/6/'.l42 tarihinden sonra tedavülden l>:al
dıt:Iması kararlaştırılmıştır. Mezkür ufak paralar 1 'remmuz 942 tarihinden 
itfoaren artık tedavül etmiyecek ve bu tar ihten itibaren ancak bir sene müd 
d etle yalnız malsandıklarilc C. Merkez ban.kası şubelerine ve C. merkez 
bankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat bankası şubeleri tarafından Jrni..ıul 
edilebilecektir. 

Ha\·7a (Yeni Sa.hah) - Ka
zamıza bağlı Tahna köyünden 
Ayşe ism:nde bir L dm sat
mak istediği 8 ölçek 120 kilo 
buğdayını ofis idaresine sat
mayıp har ice beher ölçeğini 8 
liradan verdiği tesbit ed;Jmiş, 
ceza malı kemesine verilmiş, 

sonunda 20 ay hapse mo.hkfun 
edilmicıtir. 

ğim bu.. . . . iJ!'~ıl,91 
- Sen, vaı.lıaıh delırnıı~ın ! .. 

Hiç böyle duşürıülür mü? A be 
kız;an vallah akıl yok ,.sende ... 

Dedil:ten sonra Cazgıra dö
nerek: 

- Bak ne düşiinüyor? .. Bu
dalalıktır böyle dü.5ünnıek .. 

Dedi. Yörük, baba.sına cevap 
vermemişti. Oazgır: 

- Yörüğün istediği babayi
ğitliktir. Olmıyacak seyleri yap
ma!ktır. İkisini de üstüste yen
mek i3tiyor .. Bu suretle Kırk
pmard:ı. şan kazanmak sevda
sındadır. Ne diyeceksin? Bilmi
yor musun ki, o, her vakit ıböyle 
düşünür. 

T. İŞ BANK AS 1 

- İyi ıarmma.. Zorla ıkendini 
ezmekte ne mana var? İşin ko
layı varken yokuş tırmanmıya 

k k 
.. , 

lüzum yo ı ... 
- öyle amma.. O. lıer şeyi 

tam ya;pınak .. kimoonin .. yapa
madığını yapmak istiyor ... 

(Arkası var) 

Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEl}I DELER! 

t Şubat, 4 Ma;rıa, 3 ~ 2 tkbı
cttearm tarihlerinde yapıbr. 

1942 IKRAMIYElEH\ 
1 adet 2000 Lirabk = 2000.- Lira 
1 > 1000 > = 8000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
3 > aoo > = 1500.- > 

10 > uo > = 2500.- > 

"° > 100 a . ==4000.- > 
ISO > io .. =2500.- > 

100 > u , =5000.- > 
200 > ~o > = 2000.- > 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları malsand ı klarile C. 
Merkez bankası ve Ziraat bankası ıı;ubderine tebdil ettirmeleri ilan olunur. 

(4129 _ 5605) r 
JI'·-----. SATILIK ----~ ı~~~ 

Kullanılmış Saç Levha Ve Fıçılar I ABONE BEDELi 
Kullanılmış k~ saç levhalar, . saç~an mfunul elli kiloluk 1 lonebl 

boş ve kapaklı murekıkep fıçıları, bır mıktar müstamel kereste ~'!!!!. - --• 
ve hurda demir parçası arttırma ile satılacaktrr. !stt:klilerin SE NELiK 1400 Kı'f. 2100 Kr• 
pazardan başka her gün sa-at (9) dan (12) ye kadar (Yeni Sa- 6 AVLIK 760 ,. 1450 .. 
bah) .İdare Şefliğine müracaatiamalları görüp fiyat vermeleri s AYLIK 400 ., ıoo ,, 
ilan olunur. 1 AVLU< 1ıso ,. ıoo .. 

----· - AA ZBW2ff?Qtt9 
DOKTOR-

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

DahllJye Müt.chassı• 
Divan yolu 

, p:.,. ' 
AKBA Kitabevf'! 

Bankala r Caddesi 
ANK ARA 

Her dilden kitaı:;, mecmua, ga
zete ve kırtaniye satııı yeri. Her 
ilsanda kitap siparişi ve abone 
kabul edilir. Şubesi yolrtur. 
Telefon: 337T 

-D i KKAT-
Guetemiu gönderllt:ıı yazılar 

n9f;ledllain nwedihnesin iade 

olunmaz ve ziyamdan me.'uliyet ' 
ı-Q' ıl edilmez. 

, l&hlbll: ~ Cemaleddln 8araçoGlu 
N~rl)'at MUdlirı.i: M. Sam: KarayıJI 

\ 

~ıld4ı yer: (H. Bekir Güraoyla r " ' 
A. C~m;ıleddln Saraeçölu matb;ıaı;ı) 


