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Bıılısl mll~erek biletleri lpar1,1 idn· 
remizde, yalnn: cuma gillılle cumar. 
t 1 gtlnU snnt 15 c lco.dnr kabul edilir 

rELEFOS: YAZI lŞLEIU: 2sın2 lDAltE: 24870 ~ SENE: 12 

Ekmek çeşnisi 
yarın değişiyor 

z~~::~n .. nkü at yarış arı 
Aıman Yarışlar sürprizli oldu.~ Romans-Çobankızı çiftesini 

Arpa n1iktarı yüzde 25 e indiriliyor askerleri b 1 1 b 1 2 k d 1 istirahat ediver u an ar ir iraya mukabil 1 4 lira azan ı ar 
Son dakikada öğrendiğ'r.ı:-ıize ı Bu takdit'cle ekmeğin daha b~

göre yarın ekmek çeşnisi değişe - ya1, dalın p!şkb ve bilhassa do. 
Cektir. Bugüne kadnr ekmek ha. ha lezz.etli olacağı anin~ !makta -
li~dn yüzde 40 :miktarında nr- dır. Fiytlardn değişiklik yap;lnı:. 
!la bulunmrı.'ktaydı. Ynrın sabahtan yarnktrr. 

1 ilkbahar at yanıılannm 6 neı fırladılar. Pistln dL~nsma düşen 
~,,,_.,.....,.,,~.oo;ıı:-~,...-:1'1""r:;;-::;crr~--~~,...,,...__,,,,_ h:ılt.a lioşulıln lliin Ankar.ı<la mis- Gungadln ilk hamlede elinden Bu-• ~ li görUlmemiıJ bir ka.la.bahk önün. keti karırılı. Fakılt biraz sonra. 

Yan ·!arda, b nssa Gazi koşu- \n.ıt rn'klplerini o u ~ m wr 
itibaren bu mikt:ır yüzde 25 e in. ·---.--------

\ 

•• « de fora. edilıniştilhlr. ~nkaln.dr. Ve bu 1idklkkU\\"eUtllhbnha.;~ 
su çok h~·eronlı geÇml~, sürprizle şekilde nçarnk ba.,bıışn. viraja ka
neticelcnmlştlr. füır bu ı;etln mücndelelerlne de -diri 1 """ktir 

;/(er aAşcun: 
" 2- ..... ._ı _..__, 

F'ransa 
\taziyeti 

Hüseyin Cahid YA~ 

F RA...VSa vıu.ll etı bir 11lrJU V1L 
zuh peyda etmlyor, fakat da. ! 

t._ gl.z.11 bir dert gibi faaliyct.tcdlr. 
4rada fill1Lda blr müddet dlkk&tl faz. 
la cektJkten 1Mınra muvakkat bir m. 
lban için ııktualltc olmnl..-taıı ı;ıkm:ık. 
~. Fnuısıınm hakiki dunımu n('SI. 
1-.. "nccUr 'l Ortaya çıkwı rl\-ayetlcrdc 
~teııı ve ut propagandalırm te:.lr 
~ h.tseeıcrt ncdoo ibnrettlr ! Burası. 
Ilı bir türlü kaU llUl'Ctte anlamlı) u 

~n olmuyor. 
tlvAUn Almanya taralmdıuı vuJ•u. 
~ talep tizcrlne bq\-ekllllğe gel -
llleııı neUool!llnde FrıUı ız pollUkn ın. 
' llllhvere doğru göz.e çarpacak bir 'Ytll Jıasıl olaaığl düalliıWmtlştu. 
~ki &loıdlyo lmdar mutat hn.rlcl 
'ılt tııüWk görlilmcdi. LA'1\l bunu 
)~or mu! l"okm Fra1151z cfkA.. 
~lycs.lııl b tt1n bUtUn mllttcfik· 
.._. ~ 1ıeV!rmemek için Uıtıya.t. 
lı daVl'allnuık lbecburiyetlnl ml hls5C. 
diyor! 

Bu suale kbn cevap verecckl' ıc.... • 
Sonra ortada bir ttaıya.n latclrlerl 

ıneectesı var. VakıA bu talepler ltal
tan gazctclcrlnln yau.1ıınncıa ve ban 
lta1yan ıınhslyetlerlnln slhlerlnde kal. 
trıı,, resmi blr kilde Frıuuız hlikO.. 
illetine bOdlıiJm61nllitJr: fakat İtalya· 
tı.ın , uıyetl malfım oldoğıı itin ıınli'i.. 
lllYetıı bir mııJcnnıdan tııhrlk edilme • 
le ll'ı-aıisaya karlfl bo tUrlU lddlatann 
Yet alabll.ınl'6t ~r. ltnıya.n 
taıepıert pel< haklı olarak bazı dü • 

•Uıaceıcre yol açb. .AlnWlya hlr ta -
taftan Fnınsayı kendine bUttın bUtüıı 
~ye çnlışırlcen cıığer taraftan da 

lta.ıya tarııfmdan Fransız vatanmm 
~ ti aleyhinde cmcller gUste. 
'llınesı ~ınaııyıuım yolu üz.erine blr 

etıgeı ~ olnı:ız Jlllfdı'l 
8u yüzden ttalya ile AJmallY"' ara· 

lltıacıa az ~k bir görllS aynltfı ta : 
"-cıdıı. edecek diye beklenmek roblı 
IJceq yan resmi bir tebliğ vaı.Jyetl 
ltau mrette t.e8blt ctmt'kıedir: orta. 
4' bir Alıruuı _ Fran.tıJZ ve ltalyan • 
•1ıanSJz meselesi yoktur. Galip mlb\'eT 
U., nmğlOp Fn!!lsa mıınasebCtkrl 
lbonuubalı8Ur dcnlldl. 

8u kDıa ve ııoğuk cümle durumu 
~ luıııfn ve Fransız lzzotı nefsi içln 
lğll' bir darbe sayılacak BUrett& bü. 
llaa ctnılş oluyor. Efcr bu tebliğe cld· 
eli bir kıymet atfetmek icap ederse 
ı\ıınaoyaıwı Frıuısayı kendlsinıı bağ 
'atrıak bususundtıki Pl retıcrlnlıı a • 
"1tn kaldığı, herhalde Umlt verlcl bir 
)'o]da yürUmcdiktıııı hUkmetmelt tabi. 
ldır. Almanyaya h<>ıt gtirlinmek itin 
l~ fedakl'ırlığı yapan mareşal ı•e 
~in bu tebliğ Uzertııc neler hisset. 
llıl§ olacağı gertekten menık edllecelt 
bır keyfiyettir. 

llaklkatte Yl ı Fr.ınsnlan Alman· 
'-ra kaJ1ı1 harpte blr mağlCiblyct ka 
but etnıııılcrse de ltnlya.)n karşı ken. 
cnıertnl hiçbir ır.nnıan nıağlfıp hl set. 
~:ılcrdlr. Bu noktada. btitiln dlliı 
h 1-"ransızbıra hnk \erir. ltalynııla.r 
"'tansı:ılann resmen değilse de flllr.ı 
tı.ıatıcıbl.)etlerlııden, sonra barbe ka. 
~tıklan halde ufak ı~ra.nsız m\ida· 
faa!lı karıı1111nda dclz kalmışlar ve 
lertertııde bcklf'ml !erdi. Onun ltln 
,.rnıııver" galibiyetinden İtalyanın 
lılııee lstome.sl kadar Franııı:ı.lıua hak. 
~ gelecek ve hakaret gtirüııccek bir 
laareket olamaz. BütUn bunlar mare. 
llaJ l'ctenln her eye raltnen ufak bir 
lıareket lstlkWI muhafaza edebildiği 
\'e kerıdlal J.~nınıınıım ~roda oldukça 
l>arıantarm, LAvMlertn FrnllSl'L mu
ltadderatına tamamen hıklıD alamı -

>lcaklan Umldilll vertLorı 

Libqada 
uharebe 
gittikçe 
şiddetle-

• 
nıyor 

ingilizler çevirme 
hareketine devam 

ediyor 
iki taraf da milblm 

lluvveUer; nl 
ileri stirdO 

Londra, 8 (A.A.) - Libyada 
muharebe gitgide şiddetlenmek
tedir. Tobrukun cenup batısında 
çöl yollarının birleştikleri nokta._ 
da mihver kuvvetleri hücuma. 
kalkmışlar fakat Britanyalrlar 
bu hücumu garbe doğru atmıştır. 

Şiddetli çarpışmalardan sonra 
lngilizler Hannak kalesini eie 
geçirmişlerdir • 

Birülha.kimde ibuluna.n mUtte. 
fik :kuvvetlere karşı yapılan de· 
vamlı taarruz hila bir netice ver
memiştir. 

Londra, 8 ( A.A) - B. B. C: 
Libyada müttefik kuvvetler. 
Rommel'in yapabileceği en şid.. 
detli taamızlan kırmışlardır. 
Almanlar, ltayanlann da yardı· 
miyle, !ngiliz hatlarını yarmağa 
teşebbüs etmişlerse de nruvaff ak 
olamamışlardır. 

Almanlar, taarruzlarını iki is
tikamette yapmışlardır. Birinci 
taarruz koTu rnayn tarlalarının 
d,?ğusuna teveccüh etımiş, ikincl 
sı Birülhakimi alma:k istem~tir. 

(Devamı 3 Uncilde) 

Vaştgtondaa 
blldlrlldl§lne g6re 

Alman 
ilkbahar 
taarruzu 
Akamete 

' uğramış! 
Cephelerde mevzii 

... 

çarpışmalar devam 
ecrıyor 

(Yazısı 3 ilncttde) 

Civar kazalara 
alt taksiler 

lstaiıbalda pek çotaıan ba otomobil.er 
Şehır kapılarından girer çıkarken 
num araıarını kaydettirecekler 
Hı.ısus! otomobnJerin Ya.saJı: edilme· cek dCSnU~lerinde p!Akasını ta§ıdıkJa. 

sinden sonra bfiluı.ssa çotaınuş olan 
n kasabadan geldiklerini isba.ta mec.. 
bur olacaklardır. 

Bu ıı~kllde plAka ta§ıyan otomı>bll 

ler ve tstnnbul §chri dllhillnde on beŞ 

muhteli! civar kazalar ve 'I'rnkya §C. 

hlr ve kasabalarına alt laka! Plllkatı 
otomobillerin bu şehirlerle alft.kalan 
nm pek zayıf bulunduğu hattt. bazı • 
!arının mUnnsebetleri olmadığt anJa . günden fazla dcv!fomlı kalmak m!lsn. 

§ıldığmd:ın blUlların vazlyeUertnın adem vcrilmlyecek bu mtısaade de 
sıkı bir tnzıbat altına alınmam takar. tnmlr, malzeme tedariki gib! mUcblr 

rUr etmiştir. Bunun için böyle plAka bir sebebe ıstınnt edecektir. · 
ta~ıyan taksi ( ! ) ler §Chrin kapıla· 
rmdan çıkar ve girerken buhmacak 
memurlara numaralarını )<ııydettıre . • 

SeyrUseflU' memurlan bu tarzda 

gezen otomobilleri ehemmiyetle tt't· 
kike baıııanuşlardır. 

Deniz muharebesi 
----o-

Amerika-
lıların 
lehine 
inkişaf 
ediyor 

--<>--
Japon ıııosa 

Midvay mın
takasından 
uzaklaştı 

--<>-
Ba deniz ubare. 

bes ası ilkte 
gaz yetin detışme. 
sine sebep oıacali 
Londrn, 8 (A.A..) - B.B.O: 

Havay adalarmm 2,000 mil §lmall 
§&rldalndıı Mldvayın ga.rbmda bUyUk 
deniz ve hava muharebesi Amerika • 
lılarm UstUn!Uğ{lylc inkişaf etmekte. 
dlr. JaPonla.r, :Mldva.y mmtakıısından 
çekilmektedir. 

Amerikan filo.su başkumnndanı ve 
genelkurmay reisi amiral Klng yu • 
karık! beyanatta bulunduktan sonra 
devamla demiştir ki: 

- Harekat, hem, §lm&tt Pal!lfikte 
(De,•nmı 8 lineüde) 

Son beş sene i~inde daima ıı;Urll mm eylediler, bu şekilde dilz yola 
rlzle netloolencn Ga:zi ko~usunwı ~ıJ;;tıkln.n zaman ortalık bl.r un i
bu sendd netlcesl de öyledir. Yv.- ~erlslnclc lmn5tı ,.e herkes geri<fo
nımı hiçbir zanuuı bu" kadar ku,·_ 1ıllerln bu :toplu ve sıkı hücumu 
v;tJi atlan bir arny,. t.ophyamadı. karşısında :ı..511l-ır gibi oldu. Gun. 
b'lndan nomıal bir netice vermesi gadln ile Bn'ketin liderliği hfı.lfı de
tabliycll. Fakat Salih Temelin 'am ediyordu. Kosunun bltm~"1-
bUytik koşulardaki cidden garip ne 200 metre \':lrclı. .Du sırada. 
§&llSf bir kere da.ha tecelli ederek yaptıkln.n kun·et.U boğuşma.dan 
mt>mle'kctimizln en kuwetll atla- bitkin bir halcı gekn Bul<eUe Gun • 
rmı yenmiştir • gadiniıı gcrlledlkleri ,.e gruplID 
Ko~u güzel blr startle başladı. i~inden birer ok gibi fırlıyan D&-

Ve Gungadln ile Buket fi5ek glbl (Dc,·nmı S Uneüdc) 

Gazetemiz \'Urta. 
&ile Ankara at 
yarrşlanna işti • 
rak f'den okuyucu. 
lanmızdao %6 kt. 
,, çitte belısl ka. 
Z(IDIDI,tır. Bunlar 
blr liraya mukabil 
124 Ura ala<'.aklar· 
dır. ltesmlmlz Ga. 
z1 k~llStUlO kaza. 
nan ''Çob&nkızı.,oı 

gösteriyor. 

iaşe beyan- Macar Baş-
nameleri vekili Kallay 

Bu sabah evlere Umumi karargl\hında 
tevziat başladı ZI l 

Böle iaşe mUdUrlUğtl tarafından fl it erle 
18§9 beyannameleri dağıtılma.sm& bu 

go··ru··şıu·· sabah 'bqlanmrştrr. !t.qe beyanna _ 
melertne, her aile reisi, kaç nutusun 

i&§eSini temln ettiğl.nl yazacaktır. sıvası ve as'·erl 
Bundan sonra halka Jaşe beJgelert da· r7 D 

ğıtılacaktrr. meseleler lnceıencll 
--~~--~~~~~~~---

Amerikan labrikalan Berlin, 8 (A.A.) _ Führcrin 
Bir çok yeni umunır kaiıllltaıu tarafından 

ıllAb.lar vaptııar neşredilen hususi bir tebliğde 
r7 Macar başvekili Dö Kallay'm 

Vaşington, 8 ( A.A.) - Nev· altı haziranda umum1 knrargfilı
yor.kta çıkan havacılık mecmua. ta şansölie Hitler ile buluştuğu 
smdan anlaşıldığına. göre, Ame- kaydedilmektedir. Bu buluşma 
rikan fabrikaları •bir çok yeni esnasında siyasi ve askeri vazi~ 
silfilılar imal etmişlerdir. yet görüşülmüştür. 

Yeni talebe yarda 
Binanın inşası ders senesi 
başında tamamlanmış olacak 
Parti Genel Sekreteri Memduh Şevket 

Esend.al talebe yardlarıaı göz en geçirdi 
Şehrimizde bulunan C.H.P. geDf!l 

1 

cumartesi gUııU öğleden sonra ziyaret 
sekreteri Memduh Ş.:vket Esendal ederek yurtlarda akşama kada.r kal. 

Şchzadeba§mda. yapılacak bUyUk ta. mi§ 
0

ve yurtların yeni binaya n!lkilleri 
lehe yurdu arsasını tetkik etml§, ile hasıl olacak vaziyeti tetkik ederek 
plAıılar Uzertnde izahat almış ve bl _ dlrektifler vcrmi§Ur. 
nanın ihaleslle hemen inşaata ba}lan 
ması karan verilml§Ur. 

C.H.P. idare heyeti bu ~in lstan. 
bul vilA.yetı idare heyeti taratmdaıı 

idaresine karar vennl§ ve lstanbul 
idare heyeti riyaseti emrine inşaat 
için 1,100.000 JJra.lık tahsisat verm(&ı· 
tir. 

Genel llekreter, lstanbulda.kl kız ve 
erkek partiye ait talebe yurtlarım 

Parti Şehzadcb:ı§mda inşa oluna _ 
cak bUyUk talebe yurdu btnasmm a. 

zaml ders senesi b:l§ma kadar· inp 
edUcrek tatili geçirmek Uzero &llelerl 

nezdinde bulunan talebenin lstanbula 
gelince bu yurtta yerleşmelerini arzu 

etmektedir. Bunun için bir taraftan 
bina ln§aatı yapılırken diğer . taraf. 
tan levazım tedarik olunacaktrr. 

Töi<Yö--====-------·---·---==-:----------s-B,,/N,,J•i1c. 
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l ncı sı 

eır d A ... anın 
Havan -ropııı 

Yazan : Reşad Ekrem KOÇU 

Q ~ c.Jtmcı ru>rm son yılları, ci\'an sur.etinde piiser idiniip kor. 
t!:üncü Mehnıe<l z.aın:ını, ı.usuz ardınca ~czclirll'!. • 

bt.a.uoul 1.ülhanbc~lerinin, b:ıidm Dedi. Olur mu olur, olınaL ulın:ı.L 
rıplaldarııun, Jı.aytalarmın her güıı deıwşler. 
ıiırlü türlü rezalet !,;lk::trdııdarı Fa.kat. •• \anında. on dört on beş 
1 C irle.rden biridir. fa~ında. bir erkek !.)O<'trk bUIUll!ln 

Uyle kj, büyuk ~hrin biri karu. ı·cniı;eriler de yolda ı.ıenilerı·k 
da, diğeri sahiller boyunca. iki .. bu çocuk kı:t. mı oğlan mı,, diye 
lıiıyilk zabıta. &mlrHf,ri olan :Stibaşı. -.orulabilir miydi? •• Çcv.riliı> o. 
hk ile Bo~tıuıcıba~ıld>, ber babajt· rntı;;mı, ya. çoeuk hııl.;füa.ten oğlan. 
ı'.(idin koby kolay ba~'\ramıyaca!.; . ~a .. al hlr fil ne im ılcırııı dalın .• ı. 
ları bir İ.j olmu5tu. Jşte o de\irıle, mam efendi, Ferhad a~111nm bat-ı. 
Haramzndeler<le korku \ c dclı~et ıın, yerinde bir tubir ile, bir pii<ı
ı.alan zabıta. li.ıuirlerimlen Lıir i Uo, kıilli.i belfı samustr; il( ıl e birde clı• 
tancıba.şı Ferhad ağa ohnu~tu'. &~ "Ağa hazrctlvri ne haber'! Siıirı 
rut gibi bir n.da.mdı. Perı!je<olne dt.:. toiizünUJ:<le yasanın.. yoksa kendi. 
t:ıcn uygun~uz t:ılnmr, 'l\l'llelİ Jnır. ıne kıynınm mnlıaJ<kııktrr'.,. rliye 
ta.ram.azdı. geliyordu. 

lfıcri 100-ı yıh zillıiccesinin or. Ferhad ağn, işi bir f<'.,adiife hı. 
talarmda (.Mfüirlıo 1595 yılı) bir raktr; mm·affnlnyetin ilk adımı 
gün önlerinclc isyan alamell ola. ıla cl;seriya bir tesadüftür. Blr 
r.ık sanlt <lülbendini yırtmı,.. \.tı ~ün, etrafa g-ö7. kulak oln.n ada.m
mlota.nmı paralamıs bir imam e. lrırınrlan hirl, t}c:;küchrda, bir Ye. 
fendi ile kırk elli kisilik bir ka- ııiçeri yiğifoıin yanında gayet ~li. 
file: "bre mede<I Jrıy:m::et alamet- ıel bir çocuk gezılir<liği habııriııi 
Jcri belirdi! •• Bre mc<led e\'lat ve g.etirdi. notanrıb:ısı derJıal 'kayı
ayiilimiz l'<'ni!:e.rı \ e le\'end e~ki. ğına atlıynra.k Os!·üclara. geç1i ,.e 
yası eline dü}tıi! .. Br.e mcıled bi- jo.;l<e1e hn~ındald le\'eml kah\·eh:ı. 
.ze ölmek yektir!,. diye bağrı :ırak nelerinden birindn oturdu. Hal.i. 
Ferhaıl aı-aya geldi; Bostancıba.)i, lınten, blr:ız sonrn, oraya. yanın
kendisine n.nl:ıtılnn \'a~.a'yı büyiıl' da clilnya gUzeli bir c:ocuk ile bir 
bir dikkatle dinledi: Yeniçeri girdi: 1ri :rnrı, Midü kU\'. 
Asıl ~IJdiyct.çi, Jrnfilcııin lı:ısrn. \'etli, giizel hir adamdı; fakat, ba. 

t:aki imamdı. l\fahııllcsinde herkes Jtı~larmdnn, ta.vrr ve edasından 
tarafından sevilen, kendi hıı.lmde, ıh azılı bir ~:ıl<i olduğu belliydi. 
ırL \·e namus sahibi bir adıınulı. Ferhad nğs h.i: tereddüt .etmedi; 
Fakir bir ailenin lıenliz on dört :ula.mla.rmıı., Yeniçeriyi kı;;kwrn'k 
on bCfJ ya.,ıarmda gayet giizel iıir yalra1nttı. Birini: "Ilrcı 'ümmeti 
k~zınr, Allahın emriyle !.stemiı;, ni_ l\fuhnınnıed ! .. Bu ıulüın<lürt. Hiç 
kahr altmn. rumı~tı. Zifaf J~ln kiı- bir günahım yokkenbu adam beni 
!:ilciık kan')mm büyümesini bekli- yakalar! .• Bro ben Ycniç.eriyim!. 
yordu. B!r gün e\ine döniince Bre medcd buraıln Ycni~cri yok 
"Sine bülbülü,, nün k:ıfecnmıen' mudur\'!., 
k~cınldJğrnı öğreneli. Konu kom. Diye b:ığımHya bac;ılaymca Bos-

ıı aıılatt1Id1nr.n. göre de, kaçı. tan<'tbaşı tla.: "Bre asılacal<' .• ben 
bir l'ıeniçcriydi.. de Ferhad ağııyrm!,, dlye giirll'di. 
ınad nt'1l, ruütec.'\'W bulaca- Ferhad nf;a! .• Bostnncıbacq Fe·-
' ndeclerck sUQ1yet!,'ileri sav. had ağa! •. Detıset saı;nn bir isim 

dı • m son.nı, ilk i~ ol:ı.rak Yeniçc. ifil .. 
ri • b':l"iyle göıiiştü .• Yeniç~i kış Bostnncıba.sı, b:ıı:;mdnlki külfı.ba 
la:ılnna gitmek, "içlerinden bir ~·i. oya.h bir grep s:ırmıs, snı;la.n kc. 
ğit bir kız lreçırnıı5 •• odalarınızı 3. sik, sırhnda. srını:ıh caıne<la.n \'e 
n~ :ı.cağız !,, ılemel• ss.rıra. ını ym :ı. hilali gömlek, :ı.ynğnıd:ı. diz ~.ağ i-
sıııa !:Ubuk solınınk demet.ti. A. ri \'e tozlu.it \'e Yemeni, bir l<üçiik 
yakln.nmak "çin fırsat. ~özliyeıı v~. lc,·end laynfcUnıle olan çocuğa 
l'iı;(lıi z.:ırbnfannın: "bu bizim ırzı- lld tok:ıt atmC'a, io;kele meydanın. 
tııtzn. buhtandır!. Ilre ;-. olda!:l:ı.r ne. ila, etrnfhınnı s:ır:m binlerce lii5l. 
rede· ocal< gayreti )O~i ınmlu:-!.., ııin ortasmth. hal ilc:ıti şöyletti. 
Di~c :ı.yal.t:mrnasma selıebiyct ,e. R11nılan e\''\'el v:ıptığı uvp;nmmz • 
rebilircH. Jlem, t:nşıunhltlarını ne lnkfar yfü:ü.nclen Y~niı;eri ocağm. 
kadar ileriye ı;ötbrtlrlerse götur • elan ko\'ulmmı olılui!u nnla<iılnn 
:-;iinler, en anll bir zorbanın bil~, kız hırsızmı tutmnğa. ı:-ötlirdÜ. o. 
kı~Inya kız kapatımı.sma. imkil.n gö. rad.a. ~ml (rplak <:oynnı.'k ya~lı 
rülcınezdi. Böyle, 'nk'n, k ndi ı:. ıın,.annhıra. sarih \'e büylik bir Jm
ra • annda kanlı dôğü§lere yol aça. \'nn topunun :ı.b"ZID.'l. tılmyıp oturt. 
bilirdi. O halılc, mütC'cR\'İzi, kı., tıt: topa at.e.r;ı vererek ıul:ımc·aı,.'l:t.t 
fada kalnuyan Yeniçeriler, hattii lıir alev lrüJçesi halinde lııımyıı 
<ı<'ıı.k ile alfık:ı.sı l<.esllmil' en di- Envnrclu. 
kenli, en tcıhlikeli haytalar :ı.ramı- Bu muhnldml< lıi nffC'di1mez lıir 
da. aramak Jcabeclerdl. İstıınbul ~ıımm idi. Fakıt, koon biı· impa 
:Kazan, l'erlıaıd Ub'11. He Bost.ancı mtorlııı{ıı inhilal , e inkıraza f •t 

neferleri birer ke~e oldu. Giın. dl'lr sürül,Uycn ""'fi iclare &iste • 
Ierr.c gcziLı <1ol:ı.cıtı1.ır, hin bir ma. nıhıde, Ferh:ul a@(bn bırımn he. 
ha.ilenin trz ebli adıunlarıııa SOl'llp sabmı somııılt. kim<:""nin nldmdnn 
soruşturdu ar, herlıangi bir eve, bil~ g~nıly~J,ü. 

H A B R :F - 'Al«ıam Post~ST 

Mahrukat Ofisi 
--0---

Catalca ve Silivri 
• ormanlarından 

~ee!im4 e ıe 
ya tn&vmaga 

a11i l'or 
--o---

150 bin kental odun ve 18 
bin kental kömür getirilecek 

Yeni ktuıılar. ~da.hrt.:at Ofr:ıi 
'l rakya ormanlarından odun kat". 
iyatına ve kom ür yaktırmağa baş. 
1amnkl.adrr. Ofis Çatalca ve Si
lıvri kazaları d!Urilinılcki GUmüş .. 
ı.ı:n:ır Knramnndere, Çayrrdere, 
Danamandrra, S'lpürge Anan:ı, 
'l'cpkon• ve Pınarca ormanlarından 
150,000 kenta, oaun kcstirec~tir. 

1 Bundan maada Halaı;Ir, Sapaıaı·, 
Ya)rlacı ve Hamzadere vakıf or. 
rrumlarmda.n ela 18,000 kental 
mangal kömlirıl yuktınlacaktrr. 

Bu kesim ve vakma işi öteden. 
beri kömür ve ~un i~lerindc ıhti
sacır olan müteahhitler ve mahal i 
knylülcre verilecek ve gerek odun 
gerekse kömtirler Çntalca, Ka.bak 
~a ve Sinekli istasyonlarında tes
lım edilerek lstanbula depo edile. 
cekttr. 

Mahntl<at Ofisi, Yenikapı, Kum
kapı, C'b3li, Salıpanrr ve Bcşi.1':

ta~t:.:ı. depolar t:es"s etmiştir. 

Fen ve Edebiyat 
fakü le eri binası 
1 

Projeler hazırlandı 

Anka.ra.12.n bildirildiği.ne göre 
yanan Zeynep Hanım ikonağı yeri
::ıe yapılacak olan yeni binanın 
planları h3Zlrlamnr~tır. Fen ve E
debiyat Fakültelerini bir arada 
tophyacak bu b::nn. eskisine ni3_ 
betle 4-6 nl'l.sli bUyük olacak ve 2 
milyon 7.irayn ç~acaktır. Bina, 4 
k3llI olacak, inşa tanı eski Türk 
. minıa.risi karnkterlııi taşıyacak,· 
l~On ki~il.ik konferans talonu bu
lunacaktır . 

Toprak ofisine eksper ve 
muhasip alınacak 

Toprak Mahsullcr.i Ofisi, Ofisin 
memleketin en ufolt köyle1:İI!e ka 
öar aa:;'llmı:ş olıı.n mübayeat mer. 
kezleri 'çhı miltduıssıs memur 
ve t•k.sper bulamadığından Ticaret 
\' ekô.leti Ofisin kadrosuruı eksper 
ve me-rııur yetiştirmek üzere kurs
lar 'R!:tlroasrna kerar vermştr. Bu. 
nun ic n bu ayın. 22 sinde Ankara. 
dıı iki kur3" açılacakt..T. Bu kursun 
bir;nci~ ek.sperl("r, diğeri de me
mur ve muha.~·:pıer icin olacakt.Jr. 
Memur ve muhasipler Ofis kadro. 
sun:ı alıııa.cak trr. Kaznnamıyanlar 
b:r hak idcliıı cdeımiyeceklcrdır. 

• Belediye sular idaresi Oımıanbey 
ve Maçka cıvnrrndaki su şebekesi ih. 
tıynca. ltflfi gelmedlğinden burada ye. 
ıılden borular döşetmeğc karar ver • 
mlştlr. 

ammalı vak'a 
'' Beyoğlu kadını Fatma . jalenin ., ve 

" Bakırköy cinayeti ,, nin esrar 
perdeleri henüz kaldır.ılamadı 

HER iki muh:ıka.me &~, ildıı_ 
ci ağJr CC'La. mahkemesi ta. 

rafuıtl.an görülmektedir. Bil'inci~i 
"Beyoğlu Jcıdıru }'atma Jala n:l~ıl 
iiltlürüldü? .~ diğeri de "Uakırl>öy 
cinayeti,, diye söhret. alnıı~tır. 

lkı..,ini ıle mcnu iiibarirle bir
kaç clltl romaııa menb:ı. ol~c:ık de. 
rerecle esrarlı 'e munmmnhdır. is. 
lenis t.arz1a.1-ı :ıs::ığı yuluın aynıdır. 
\'c her iki ,·al.':ıyı d:ı cereyanı a. 
nında gözleriy!c: görmüş herhanoi 
b

. o 
ır canlı 'lalıit yoldur. 
Bu 'aziyet karşr!!ındrı mahl<e

mc. ~kisincle ele tam IJir ha.naat 
f:nhibi ol:ı.bilıneğe kil.fi delil \'c 
imkan bıılamarnıs, son c:nre olarak 
tıb ve fenne baş yurmak zorunda 
lm.lmıştır. 

FAT~fA JALEN1N ÜL~IÜ 

Fatma ,Jale, orta yaşlı geçirıli
ı:;ı hayattan ötürii yıpranmış, fa.. 
kat her ~eye rağmen güzelliğini 
muhafaza eılelJilnıiş bir kadındır. 
Bir çocuğu oldui:'l.I kocnsmdaıı ay. 
rılılıktan sonra, mnlıtelif kimse
lerle se,·işm.iş, beraber yaşamıı;, 

nihayet Beyoğluna düşerek ma. 
Itud hayata atılmıştır. 

1~te nihayet <le • zann.edildiğjne 
.;öre • aş&lamıclnn sİ\il poli<ı me
muru !Uustıı.fa ta.rafından öldürul. 
mü~tiir. Hayatının bu ikinci ya
ni sık sık aşıl< değiştirıliği safha. 
~ında, en ç-0k ıuu ... tafnnm tesiri 
olmu,ı;tur. Mustafa ile ilk 7.amıüı. 
ln.r metres bayatc yaşamıs, b'lahl -
re nynlnuşlardır. l•'nlmt ~rada 
bir ~ine balaşmn.kta ve beraber 
lmlmaktııdrrla.r, 

Vak'a. gecesi, l•'atm:ı J:ı.Je La.b 
birahane inde, y:ı.nmd.s. birlca.ç gün 
denberi seviştiği ve e\'İne a.ldığı 
bir a<laın, lüiçü'k kızı ve cvjnjn ilst 
kıı.tıntla. 1k3ınet eılen Eli :ıdınıla.ki 

ı;enç Jmdmla birliktce otururk.::ın, 

polis Mustafa birahaneye girmi~ 
\'e büfeye gil1erek burmfa içmeğe 
b:ı..şlamıstrr. 

Bnnila.n sonra~mı, mahkemede şa. 
ltit olarak dinlenikın Fatma .Ju.!.e. 
rıin 8 yaşındaki kızı ~yle anfat. 
mıştı: 

- Ren "Çocuk SCf<i,, almak iize. 
re dışan gitt.im. Geldiğim zaman, 
birkaç giindenberi <'\'imize ~ele. 
rek annemle beraber otman ··~eni 
ıımca."m gitınisti. Mtı·>t:ıfıı anıca. 
annemin yanındaydı. Hep beraber 
knlfrtık \'C e\'imizc gittik. 

Be-n J;li ili) füıt lmt.a. <:ıktım. An· 
nemle IUuc:;tafıı da !l';'.ağıda odada 
kaldılar. Bir nr3.lık nnncm b:ınn: 

- Rize bir kadelı LP.ör getir: 
diye ses!endi. Lildiıii g;ötiirdüııı. 
Masaya. bmıktmı. 

_ Eu sır.ıcla annenl , ~lustafo 
lcrı,·ga. ediyorlar mıytlı !. 

- Hayır .• 
- Hallerinde cıinirli'ik, hiddet 

r .• lıın \'nr mıydı'! 
- Jlııyır. fnrlıetnı.~dim. [ füoöriı 

nı:ısa 'a hıra1d mı ,.c kıı.•ıı\ ı k> m • 
~·nralc te!mır yt!l•nrı çıktını JU:ı 

cıam ım elbiıiemi çtkarrrkeıı bir. 
clcrıbirc sililtı sesleri işittik. Ben 

- Anneciğim. anneciğim! diye 
a«ağı~·a. Jwştum. l{apıyr aı.ıtım. An. 

ı nem .. 
- Evet c:oco.ğum ! 
Çocuğun gözleri bulanmış, J;;or. 

ku He büyümfü:ıtü: 
- Şey •• nnncm yerde yatıyor· 

<ln. ı·anmdal\i döşemeye !<anlar 
akı~·OTdU, 

- Uu sın<la )fustafa. ne yapı_ 
yordu? 

- P.el< iyi farl<etmedim. llemen 
ıı.nn<'min üv•rinc kap:ınarak ağla. 
ına~a ba:-'a.drm. Fak!ıt ıı.nnem öl
mtl5tü. 

- O yent amca kimdi? 
- Ahmet wmca. Bir hafta ka. 

dar bizde kıılmr!:tr. Jler ııkşaru 
yemişlerle hediye le. le hiıe ıtelir, 
beraber yemek yer<li. 

- 8izı1,~ mi yatardı? 
- Evet. 
Bundan sonr:ı.<ıını da Fatma Ja. 

lenin arka.dası Eli adındaki ~enç 
lmdın da "iöyle anlnfmı5tı: 

- F:ıtma ,Jnle kanlar ;çinde 
yerde yn.hyordn. Mustafa da, ga
liba. ba5rmfaıı .}'aralı idi, beni bir 
tarafa ite-rel< mertll\'enlere doğru 
atıldı. 

- Nereye k.<tçıyorsun; ;?;t>I bu. 
rııya? 

Diye kolmıa. s:mlclnn. Ba.m\ şid
' cletli bir toı,at ,'1ll"ıirak, sokağa 

l frrl:ı.cb. Liikin silah seslerini ve 
feryaclunı duyan poli1:1lerle bekçi
ler tarafmflan kamnlılt sokağın 
köşe<;i.ncle yalınlamlr. 

- , Sarhoş muydu? 
- kmi~ti, ıunmn, sarhoı; de. 

ğildi. 
Dedi. 
- Fatm'& Jale? 
- O dn. biraz içmiştı. 
-- Daha. e"' el, kav~a. etmişler 

ıni~·cli'?. Meseıa, Mustafa maunız. 
da1<j o yabancı şahsa. kızmış mıy. 
dı? 

- Farkında. değilim • 
- Tı'alcat <;en, J\lust.afanın ga.zl. 

nodan geldiğini ~örünce "aman 
Jale, dikkd.t et, Mustafa. geldi,, 
ılemi5ı.ıin? Runu niçin söyle<lln ?_ 

- Ban11. Must.afa~, ~örmek is
tiyorom. Diye söslemisti, haber 
verllim. 

- Pel<i :J:ılenin yeni dostu, Mus 
tafa geldilitt>ıı b"rnz "'onra ne diye 
gitti·: 

- ni!roiyol'llm, ben de o ııııra. 
da b1ı~ka. arkadaı;ımın • mnsıi.sına 
gihniı;tim. Geldiğim znnıan )lu~ta. 

fıı. bizim m ı~ııılnyclı. 
- Sonl'ı!.~ 

- Sonra Jalenin lüi~fü• kızı ~el-
Oi, hep be!\\llC!' clı"arr çıktık, bir 
otonıolılle bimlık. e 

- Otomobili kim çağırdı? 
- H:ıhrlanıryorum •.. 
Ucyoğl u h:ı.st:ılmnesiııin, \·ak'a. 

ge<'e~i nölıe~çi olan operatörü de 
'5U ifadede bultmmuştu: 

- (1ece ~·nnsmı ~e~mi~ti, laP. 
bir ndnya., bir ha.ruı, tıir dtilddina r 
kii~ük bir !uz k9.çırıp kapıı.trnııı Ye ==============================================-============::::;::=====
niçerinln iz!ni bulamadılar. T.~li ih. 
tinı:ıl, kızı k~'Tl"anın, onu İstanbul 
Jıudntlan dı_sma ç'knrmış olmn.sı 
kalryordu .. 

Şikfly~tçllere ,·erdiği ~özün kry. 
mrtinl dilcıünen Fer1uu1 ağa. belki 
ı;linleree, ra.ha.tuyu3 n.madı, füisiı -
ne dü.5\iııe, bir ~n, lı.afnsmrla bir 
r:;imŞek ~Mitı. En mahrem adamlı\. 
mıa.: 

- ım herif, imamın ~nhihl ce. 
mal bMr iynlini ceküp knoğlanı 

1 ............................................. 1 
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ıı V.işide yapılına:.ı.ta olan dün
ya bilfu'do şı;mpiyonluk milsa_ 
bakası bitmiştir. Bu mü.cıabaka 
sonunda. İspanya ı P'rıgvert bi· 
rinci, Holandalı Robers ikincı, 
İsviçreli A'bcrhard üçüncü Ame
rikalı Li dötdü. cü, Mısniı Susa 
beşinci, Fransız Da' in altıncı 
gelmiştir. 

* Çinde dahili harp devam edi_ 
yor, Dördüncü Çin ordusu ko· 
mutanı Amir.r..l Şen - Se _ Lin -
Çen"yi işgal etmistir. Amiral 
Kanton hükUrrıetini temsil eden 
~tn ral Sen • Si - Tang kuvvet· 
1 r;:ıı..e taarruza hazırlanmaktadır. 

41 /l .rneri'rnda.!d İl".Sizlcrin sayr 
n buçuk mil~na çr.kmı.jtır. 

- E<ı:ı.c;a ;elince her birine yal. 
nız §U ı;uali soraca~ız: "Ilöylc bir 
ırı~ktnbu İ)i karşılar '>e na7.arr di'k 
kate a.lır mrsmız?,, Eöyle ynpayal. 
nı.ı, yanlarında. Iciınseler yo~'k.en 
lıerbiri bu suale daha kolnyhkln, 
dnh& l'lerbeııtı;e <'C\'1lp \'erecekler. 
<lir .. Ilitlerle !UusoUni bile har
betmeğe ~önüllii (leğilleı·dlr. Yal. 
nı:ı onlar "'Öst.eri terini bozmak \'e 
hnsmılnrmn. zaaf ~iisterrn"ş gibi 
görünmcl< istemiyorlar. 

Ona ~iilünı"1yerek: 
- Peki, öyle obun, <lC'<lim. Son. 

ta? .. 
-- Sonrası .• bunun büyük bir fi. 

kir oltln~-unu söylemistiniz .. o hal 
de Fransanm her!<est.en e"' el bize 
"ıleki,, demesini temin ecllniz. 

Dil!:Ündüın: 

- Sizi Dalft.(lye ile düşiindiir -
memi mi i..;tiyor"lunu7.? 

Düsiinmf\k sırası ona o-eJmistl. 
Ba mı salladı: 

- Ilunıı lii7um 'ar mı':' D:ılıttl. 
)'e) i gönnek istesem lıususikalc. 

ınc ismimi bildinncm yeter •• fulmt 
b-..1ıi ta?Iı,:.nn nra ~btlıynbilir"m •• 
zi) •\rl!fimc bin tUrlil mnnn vercbl 
lirler.. iz serbe t zamanınd:ı me. 
seleyi kendisine dnha jyi nnlntıı. 
bllh-<;iniz. Yeter iri ben en g~ pıı. 
.tarfesi glinü öğle~len sonra bir cc. 
\'apla. dönebileylm. Bana sadere: 
"İşler yolunda., hareket edebilir. 

\aı.ıın 

JUL ROMEN 

~inl7.,, demeni:t. yeter •• hana da, lu. 
ra!n. tlıı •• 

J\le.,eleyi tekrar kendi ~•erıdime 
0hn"mıle evirip ~eviriyordum: 

- Ilcni dinleyiniz, eledim. Dn
hulyeilen derhal bir randcrn isti. 
ycbilirim •• fakat cmlıılııı ki lınrlci_ 
ye nnzırmm fikrini :ılına<lnn bir 
tanhhiid.e ginnelı istemiyec~l<tir .. 
ıı zaman ela ,Jorj nonne, aramızda_ 
lii sıl.ı münasebetlere rağmen, ön
ced n lt:!cıdlsine bu hu usta hiç. 
l!lr şey sö~lememi1 olmama Jı:ıy. 
ret crlecektir.. lınlbıılii önceden 
lıendisiyle görüserelt har ıı.~t e. 
ılel'Sem, o <l:ıha evv lin<len l<en
cll"lni ikna elml5 o'acnk. 

-- Na<;ıl ister<>enl:r (i~·le ha•·ekc.t 
eilini.t .• bıı i i müml•lin olduğu ka. 
clar az kimsenin bilmesini terc-ilı 
(;derdim. Düsününıiz ki Sp3ak bi_ 
le birbir "ey b"lmlyor! Ama ne ya_ 
aJmı, mrı :ıcm l•i siz .Jorj Eoııne -

ıi<'n emin iniz •• ben size bildirecc. 
:inı c;a:ıtle!'Clc dalma otelcle bulu 
ııacaı:rım. Bir neticeye ·rnrır Yar. 
maz ban:ı telefon edersiniz.. tabii 

Ay. 

gnyct kapalı ke1imeıerlc.. deılı:ıl 
!mı-aya •<adar ~el r.im.. vahut (l t 
lıa')ka bir yere .. \•ellın-.ıl IH'll tetik
le, hazır lmhınnrum. 

Rnnnn iizerioe, sııJLl<İ Iı"bir scy 
~okmus gibi, ~ayet saldn bir (a. 
\ırla, biN'r koMcl içmek için rnrı 
ı;alona ~eçtik. Hakiki bir Fkı~ı:ın 
olan X. ılffarıla asılı duran tablo 
lar hakkmd:ı banrı J;Utiin ,,,ırnru il; 
ıızun uzun iz!ıat 'rrivordu. 

~ :(. :.~ 

Jorj noııncye tclefondıı ıleınilj -
lim ~<i: 

- Sizinle, <:öyle biraz uzunca .. .. , 
ba-.basa ~oı uşnıenıiz ]; zım. .., 

·"ı·ck önemli w.• ac •le biı· i-, İ<;in., 
o1ıluh'lınıı <la ilave etmcırı nııutına
ılığrrnclan nyııı gün, ö!:\lrılen sonra, 
baŞkıı. nınlle\ ıılarını ertesi güne a. 
t:ırrı.I•, beni kabul etmrk imkanım 
1 ulabi'nıisti. 

Quai a·o~a:ı-''ıh, Frnn<;anın Ve 
d:.ılıa bir<,:ok m .. mı ltetler mukad. 
derııtmm Im~ defa mewuub:ı.111,; 
eılclu~, <1ırnrfan oymıı kaplamalı 
'c yaldızlı o me!:hu.r hariciye na. 

71rhğ1 odasına girdiğim zamn Jorj 
Bonnc, eHn,le lmlem kağıt, yanrn
ıln. !ıyakta duran bir memura. de. 
di ~ti: 

- Zil çalıncıya kadar, her ne 
sebeple olursa. olsun, beni rahat. 
~ız etmemelerini lfıtfcn tcnbih e. 
dersiniz. Telefonlara da siz bakar
sınız. 

l\fenıur ı;:ılctı. Bonne böyle Zl\· 

nıanlıırda almryıı. alı:;lnn olduğu 
\'aziycti a.1 dı. Ya'lllıım.enin ötiı ta. 
rafında. duran döner koltuğunu 
ben<bn tarafa çe,;rdi. Alnı öne 
doğl·ıı c~ik, çok <likkııtli bakı~h
rını hma <lfüerelc koltuğuna iyke 
~iimiildü. J<:linin ~·nnmcla bir lmr
~un ?rnlemile bir Mğıt parçası ha.. 
zır<lı. f{:ıt 'i ve sarih bir <;esle: 

- Azizım, dedi, -.i:ıi (!İnliyorum. 
- 15imdi, s!ze söyliyeceğ·im Şey-

lc•rl bir siz, bir de Dal:ıclye bilecek 
Ilıı söyliye<'clıJerimin, ~imdilik, bir 
~ ır hnlind~ gizli lı:almn.~1 lazım. 

- Pc~.&Ia, dedi \'e c)jnin bir ha... 
roketiyle lmrsun kalemiyle kağıt 
parçasını bir tarafa. itti. 

- .-ıu işten gere)( sizin, gerek 
Baş\ ekilin C'n yakın mesai o.rka
clasla.rımzrn bile haberleri olmama
!'mr ısrarla. rka edt>ceğim.. çün'kti 
buna. <:erefim üzerine söz verdim. 

- Ren de size aynı ı:;ekilde söz 
\·erl~·orun.ı., 

(Devamı var). 

'i 

Emniyet Sandığı ... 
/ ::iT.ANBULLU olup yahut 

İsta.nbuldıı. oturup da Em. 
ııjyet Sandığını t:ınmuunış .kaç 
kişı var·: Pek ~ok kimseler ya bu 
müessese ile doğrudan doğruyu 
muamele yapmıştır; yalıut muarne 
le yapa.ı:ılard:ı.n adını duymu;;, 
şahsiyeti haJ...ı;ınıda az yeya çok 
fikir edinmiştir. 

l'enl biı'. evin temel \'~ dıvarla
rıru ylikselterek çatısını attırım~ 

olanlar a.sd mühim bir yekun tu
tan diğer masraflan temin için 
ı:mniyc:t Sıı.ndığma ha~ vururlar; 
kredi alırlar; iSleJ'inl bitirirler 
!lonra borçlarını i.iderler. Acele biı· 

tedavi, mlihlm bir seyahat, beklen. 
miyen bir lhtiy~ için Emniyet 
Srındığnun ya.rdımm.ı istiyenler ve 
bu yar<lrm sayesinde muvaffak o-
1:.ml:ır az mıdır! l."etmiı; be~ sene
lik bu mÜ.J!SSe<lenin lst:ınbul halkı. 
na yaptığı hizmet cidden bil· 
~ üktür. 

Bugün bo~ parn veı me i5j qi· 
zam altına almmıştır; henüz bil 
tün ihtiy~lan ka~byacak Yru:ı· 
:ret ve j?'enişlikte olmama!da be
raber mem!eltette bankncılık ,.ar. 
clır; bir blrmı ,ahrslar bir tatwn 
ı:ı;a.rip ve dalavereli ~aplarla, a
ğlr şartlarla borç para V<'l'eN·l• 
ln"anl::ı.rr iktısadi idama malılıunı 

t.dcmiyorlar; bu gibi haller ols·. 
bile kaçak-:ıhk <;~Jinde ı.:izliclir. 

F.mniyet Samhğı emlak ilzerinı 
ıhtil<fır yap:mlar.ı ntılan ilk mede
ni yumruktur; C\'Ve1a fi,kc \'e~ıı 

çimdik ha.1im1e iken ıtitf il<çe büyiı 
dil; geniııledi; li&pılarını daha çfıl 
za\'rt.llıya ve muhtaca açh; dahı 
çok murabah~ınm kapı~mı ke 
pa.dr. 

Bu murabahl\cıl:us ~ı-arsanıı 

borçlnl:ı.ra ynptıldarı hizmetten \C 

l<endilcrinin menfaat leı·'rıin -:hen'
miyetsiı olduğundan hatta z!<.<'f.1 
ettiklerinden unııı ıvun hnbsC'clcı 
ler. lfa?lml•i fai7 ni~beti yi.lzcir 
yirmi elen aı;n <>: olmadığı ızlbi do· 
lamb:ıçb yollnd:w ~tmek sure 
tiyle vii'lde yii:ı:n h: dar yü~lıii · 
~oklrır. Derlel' ki: 

- Uo·rlıılın tıizim nvemiıtl• 
ıW: durabıliyorlsr! .• 

Dl•İ;Tudıır. Bo~lular ;.?(!rc;rlft~ıı 

elik tl•ırurl:ıt; ba"tfan "uım~rıh<lır: 
bcllnri bü'ldilmii"I det;jJ lir: nyal• . 
ları da öy\~dir. Fakat hu dunı!> 
d~ıı·aY,acma. çekilmiş lıir arlanun 
oik rluro'!l gibfdfr. Bir <le diline'. 
benzine. lu\lbinin \'Urup \·urnıa:lı. 
~'lna. bakCJanız.. Hakikat o zaman 
Rnla51la. 

Bu memteket dahıı. nz faizle da· 
ha geni§ kft<li açan daJıa -:ok mil. 
~sse!lelere muhtaçtır. 1mın ancal; 
iiyfo olabilir 

Kadircan KAFLI 

nc>ıJ(ycı: •m. Ha.o;;t :ı.Iı:ıııt·~·c iki yara· 
h ~::tiı ·• :ı,ti. U'rlsi genç biı· kn
clındr. \"ara.<ıı göbeğindeydi. Ta. 
bnnca lmrşunıı He vurulmtr'}tu. 
Baygındı \"C biraz sonra. ö!dii. 

fü~!)r •:ıralı da - eliyle suçlu 
yerinrl<'ki Mustafayı g<'-.tercrel>: • 
bu iıli. Jhi!ırrp ~ağınyor, ynnm:ı 
?ıa<ıt:ı. balı.Y<'llan ve beni yoldaştır. 
mıycrılu, 

- Ne cll~c bağırıyoY<ltı? 
- J'e'k hııbrlam1yornm, falcat 

''ben nırmadım.!,, c:!iye bağın. 
yordu, ga.llha .• ~ok sarhoştu ken
dini hiç bllnıiyorlln., , 

!\Taznun Mustafa, ~bitlel'ln hiç 
birisine itfraz etmemişti. Uzan 
b<ıylu. g,.niş omu.zlu, sfyab şa~lr, 
esmer 30 ya~Iarrnda. bir genç a. 
ılnrndf. 
KPnılMnin iddlasc şöyleydi: 
- Fntnın ,Jale ile bir mUddct 

evvel nıefr'.!:; yaşnmıştmı. Faltat 
ken(li,.iuin r,ittitrı:.e fena lıayıı.tıı 
atılrlığıru ,.e :n ut elif kim'.lclerle 
münasebette bulunduğuna anla. 
~,nca ~ynldcm. 

Faluıt Fatma Jule beni çok se
,·Jyordu. Birçok defalar tekrar 
beraber yaşamımnz için yalvarmış. 
h. Tehdit ctmi~ti. Hattll bazı ge 
eeler, Bey.1~hı cadfl~lnde kendi· 
<;ine, pek fazla <:arhoş olduğu hal· 
de rast?ard•m. Ileni ~iil'iince, ya. 
[<ama ~anhr: 

- l\Iu<;tafa, l\luı.;fafa! Diye ba
~ırarak, eğer benimle gelmezsen, 
c:aıM<'de rezalet ı:ıkanmn. Diye 
hepi zorla evine !>ürüklerdl. Beni 
her Jındm<l:ın kT!:knmr: 

- E~er senin bir l<admla s.e• 
l'htiğinl duya.nam, ikfnlzl de öl. 
tlürüriim l l ! 

nrrdi. 
Val<'a ge<-esj La.la. birahanesin· 

de- bir mns:ıda, (IOcuğu, E1t ve bir 
adamla beraber oturuyordu. 

- SM görün~ korktu mn! 
- Ha.yır, ben o tarafa. balmuı· 

ılmı, bile. Biraz sonra. yabancı a • 

NiHAT ŞAZI 
(Devamı 4 UncUde). · 
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LlllJB llarlll 
(Bqtarafı 1 incide) 

Şarka doğru yürümek iatiyen 
mihver taarruz kolu, sekizinci tn· 
giliz ordusunun merker.ine kuv
vet ve kat'iyetle hücum etmiştir. 
Fakat Alman hücuman İngiliz 
piyade ve topçusunun şiddetli a.. 
t...sine çarpmıqlard,r Müteaki· 
ben İngiliz ve Amerikan kuvveti
ni geriye püskürtmüşler ve tiki. 
be devam ebnişlerdir. Geceleyin 
ln iliz ve Hint kuvvetleri Har 
mat'm 10 kilometre cenubu gar
bisinde bir mevkiden Almanları 
tardederek yerleşmişler ve bu 
mevkii muhafaza etmişlerdir. 

~u Aj&rumım verdlğl haberlere Al·manlar, Birülhikimi ~ 
IGre dUııya vaztyetıne bir bakıı için 70 tank, ağır toplar ve ~~ 

kineli piyade kuvvetleriyle ikı 
defa Hür Fransızlara hücum ey
lemişler, fakat her ikisinde de 
pükürtülmüşlerdir. 

lapoalar şimdiye 
kadar 342.000 
ısır almışlar Tayyarelerimiz. muharebe me~

danı üzcrlerinde f asıiasız fulı-
~ imparatorluk umumi karar vette bulunuyor. Hava f~aliy~i· 

... tualmdan dlln öflooen eonra miz, fevkalade diye tavsif edil 
~ti remıl tebliğde, dapon or. mektedir. Tayyarelerimiz, Napo
~ harp ~ıcı tarlhl olaa liyi ve Pantelirya adasını bom· 
... ~andan aı oıayl!I akı.amma balamışlardır. 
~ yapllllf olduğu bareketıerln bir Vaşington, 8 ( A.A.) - Libya_ 
-~ lılldlrllmektedlr. Bu blilAsa)a dan gelen haberler, şimalde İn
~ alman ealrlerin ~ckClnu s-12000 giliz kuvvetlerinin mihver kuv
~ 8'a eelrler anamda 2.;000 Amerl. vetlcrini çevimıe hareketlerine 
-~ ltGOo lngillz, 21000 Holandalı devam ettiklerini göstennekte_ 
~- Çinin muhtelif cephelerinde dir. 
~Ytek aµooo ölü vermtıtır. Mal. Tu'"', 8 ( A.A.) - Libyada 
~e pdnce o1apon1ar 3763 top, muharebe İngilizlerin hafifçe le
ite tlınk, 31000 elen fazla otomobU. hinde devam ediyor. İngilizler 
ıı....._ tlCak, 11004 mltrnlyöı. ve kUlll • Harmat, Tanar, KnighstbridPC'clc 
• ,.... llllktanla vagon aım11ıardır. sağlam bir surette tutunmakta· 
..__ dır. Cepheden gelen haberlere 

.a.._ OEPID:stNDE: göre Libyada cereyan etmiş olan 
-._---. ._lkumıuıdaohğı tarafm • çarpı~aların en şiddetlisi, şim_ 
-._ lletrecwen tebllğde clotu cepbe9L di vuku bulmaktadır lki taraf 
..__eeraap keelmlnde So\-yet mllnferlt da avaşa mühim kuv'.vetıer sür
~ pllııkürtWdüğU bUd1rlL mekte ve sıra ile teşebbüsü ele 
e_wıe_cur. ()epJıen1n merkez ve ılmal alı:naXtadrr 
~ oepbe batı• ıeriıwuıe Almanlu, ld gtın evvel, cuma 
...:.::~ 8oY)'et sruplan etntmcJaJd günü teşeb'büaü ele alm11 bulu· 
-.--.. tekaJ1 edllmlt bücumıarıa bir nuyorlardı. 't.ba daraltdmqtır. Sovyeılerln Ronmıel'in ~ yuma f.e.. 
\' laömmlan pöaldlrttllmüıtur. şebbüsU akim kafnnş ve kuvvet
~ ke.lmlade Ruıılar birçok yer. leri Knig'Jıstbridge'den atılmış, 
~ ............. te1uarlamlllardır. biraz geride thplammştır. 
"h.: low1e&1er ıene ata ka~ıara lngiliz ve Hint lkrtalan dilş" 
ıa:-~. Bunlar arasında 18 •1 . d üh" ~ 
_--. ........ Sovyct tebliği ise cep. m.anın w gerı enn e m ım yerıere 
"-. ....._ ..,..akllk olmaclığmı bil. gırmege muvaffak o1ımuşlardır. 
~ktedlr .ya1ııuz sıvaatopoı Uzerl· Deniz •allarelleıl 

41man •nare1ert tarafından ya. 
.... JeDl bir ıa-... eıaıaamda geçen 

~~ ~ldutu &tbl tlddetll hava 
~ cereyaa llllnltür. Alman 
~ tayyareleri her taranan ge • 
.,.._ Karadmlz Uurtıuıe gtizük. ''9e Sovyet aveıJarUe ~var 
~rafından lddetle kare11an • 

..... bomba ıayyarelerl IRe berstbt 
~dit defalar muh rn alhnda • 
......__lıaieıere dofnı yol alan Alman ano
-~ kollarma ..ıcıırmaktadlrlar. Clep 

' Kmlyıcbz gazetesine blldlrUen 
~ta Jlre Sh ııııtopol müdafileri 
ita ~ırlar. 107.lerce kadın 
"t ~ paall müdafaada ~ıprak 
~ ı..önclllrmt'ktedlr. Su ve e. 
.. ~ aenlalerUc nakli ,asıtalannın 
~ gtirmecllkleırl blldlrllıll('ktecllr .. 
'T llndenberl devam ed n şiddetli 
~ eenaunda S8 Alnıaıı tayyare 

~tür. 

'4DAKJ DURUM 
.._ ........ tebllll ılnıali Afrlkadakl 

(BqtarafJ 1 lacide) 
Dutch Harbur bölgealnde, hem de Kid 
vaym §&l'kmda devam etmektedir. fi.. 
maU Pa.aWkte vaziyet hentıs mtlpbeİııl 
dlr. Orada neler cereyan ettıtmı gös· 
lerimizle görmUyonak ta ~ 
devamı ,Upheslzd1r. 

Mldvay muharebe8l beklenl:J'Ol'du. 
Bu muharebede aldıtmuz oeUceler, 
Pasifikte harp vulyetını.n delllme. 
etne mUealr olacaktır • 

.Japonlarm gemi inpatı, ancak bir. 
leıpc Amerika teqt.ıııarmm ,anm 
kadardır. Japonlar, Mldvay aclamm 
zaptetmek tlkriyle hareket etmlf1er • 
dl Fakat muvaffak olamalDlflar n 
ağır bir darbe yeml§lerdlr. 

Mercan deııizi muaherebeıdnln neti • 
cesı de .JaPonlar için katı bir muvat. 
Cakiyetııtzıık kelimelerUe tavalt edile· 
blllr. ÖDümllzdekt hattalarda Mercan 
denizi lDUha.rebuıne dair yeni tat.ı • 
IAt verecetıınlzi umuYorua. 

Lonclra, 8 (A.A.) _ B.B.O: 
A vuatralyada.kı mUtteflk kuvvetler 

ba§kumandanı ıreneraı •ak Arttlr, 
Mldvaydakl Amerikan fUon kuman.. 
danı amiral Nlın!tze IU telırrafı t111k 
ınlştir: • 

"Parlak zaferiniz, buracıa büytlk ııe 
vtnç hisleri doturmU§lur. Muvaffak 

olacağıZ. • 

Dlrt motlrll 
l'eni tipte 

/ngiliz 
tayyareleri 
lmdeae atır 

btlcam yap ar 
----<>-

··;;o 

30 mayaatanberi Almanya 
üzerine 

7000 açalı 
gladerlldl 

ı:ondra, 8 (A.A.) - Cuma ge
Ce&i mden'e karşı yapılan hava 
&kınnıda ıtnandaki dıoıkJ&rda yan. 
gml ar çııkanJmıştır • 

Bu hava alunma. ~ motörlil ye
ni tl p bomba uçak1an if}tira.k et 
ınigtir. 

Alnıan mllda.fileri gafil avlıan... 
mışlardır. Bır pilot, bir tek dli§ • 
man uçıağrnm dahi mUdalıale et 
mediğini biklimılştir. 

Uçakaa:~a.r toplan faaliyet göe_ 
tenniş fakat atışları isabetsiz ol
muştur. 

Emden'e yapılan bu ha.va a.llu 
Alman aa.nayialni sekteye uğrat&. 
oak mahiyettedir. 

30 mayısta Kolonyaya yapdan 
hava akmmda.nberi Almanyaya 6 
bin ıll 7 bin uçak gönderilmiştir . 
8 gün zarfında.ki kayJbunız 169 
uçaktır • 

l..oadra, 8 (A.A.) - Londnıda 
remneıı. bildirildiğine göre, dört 
motörlU Koncastre, Styrling ve 
HaHfa:ıı: tipinde tayyareler cumar
tesi aJcea,mı Emden'e taarruz eden 
İııgilis hava kuvvetlerinin fillohl. 
nm tetkil etmelCteydl. 

Bir pilot '5Yle demfetir: 
- <''8Ce avCJlanı faa.Hyeti için 

mDll&it idi. Fab.t his hiçi* &• 
tayyareelıa.e rut gelmedfk.. Yaptı
ğımız bombardıman durmadan de. 
vam etti Dönerken gök, taanıı
zumuzun neticesini gösteren kızıl 
bJ.r JŞlkla aydmlıumıışt.ı • 

-

Alman Polis 
teşkilatında 
Bira ı11erlnde 

lladıalar 
llallaadacall 

11em. 1 (4.A.) - ZUrihde çakan 
Tat guetu1nbı BerUn muhabirine 
s6No Alman polia tefldlAtmm bUro 
iflerlnde erkek yerine kadın kullamL 
m&ll emredllnılfttr. Yalnız 70klek 
mekemloar erkeklerin ellerinde olL 
caktır. Polla 1flerine kadm1arm aım. 
mas polla lefkll&tı reisine bıralu1mJi. 
br. 

Bu emrin •bebt erkekl.ert bqka 
lflerde kullanabilmektir. Bu ınıretle 
ı,pl altmdakl lopralclard& emnl,.ıt 

kuweUerı arttmımı, olacaktır. 

-
Amerllla Hariciye 

N&Zll'I dlJOr ki : 

Finlandiya 
Almanya ile daha akı 

if 6irlifi yaJ,araa 
Beadlılae llarp 
llAD edecejlz 

~t hakkın@ ela dlln gooe oun 
oh._ lıllcunneıdecıır. Şimali Afriltada 
~ ft ltalyaa zırhlı tetJdllerlnln 
~ ..... lmnetlerbıln yardmıll 
'.,,..,_ karp bDeunılar mavatfaklyet 
......__~ ftl'Dllttlr. Dütman geri •. 
~ .,.. ._... )'Hlerde çevrllerek im· 

ıı....."lllmlttlr. DDeman yeniden 30 
~ 9e llılrook top araba ve otomobil 
~ '°80 eelr 'ftftlllıttr. Bu su. 
-._ lacwzlertn Libya mubarobetll • 
'I ........ 1116 mayıs tarlblnden be. 
......_ '1d. 660 tank, 200 top, ytl:r.lerce 
~l n 10000 esirdir. 
"-a,.. tebllil ele bu h berleri tf' 

~~lr. liaglll2. ortnprk tc!bll 
-.., lae töyle denll or: 

pel1l1, Barbar, 8 (AA.) - Amlrı 
Nlmitz :Mtdvay deniz mUharebembıır. 
görtlnUşe g!!re bltUflnl Ye .J8l>Olalaru 
geri çeklldlğinl blldlrmlftlr. lltlttefk.. 
ıer, evvelce bildirilen kaytpl&rdaa bq 
ka lk1 Japon krUvazörllnU daha Jıua. 

ra uğratmışlardır. 

ki mfttaleam ordocla yüz nılJ~ouıarca 
lnııan bolunmaeı merker.lndecllr. Yal· 
nız ordunun çalıflllMI klfl clel'lldlr. 
Der erkek ve lıer ka4ıD b&rP için bir 
şeyler yapmalı ve ordu mabaftıbe 
me~ clanmcla yenlUne möclafaafa bml
lar d vam etmelidir. şıarmuz bllkAn 
oJdatu kadar ılclcletll ve clfflUllb •· 

Vaşington, 8 (A.A.) - Bir 
basm toplantısında beyanatta 
bulunan Amerika hariciye nazın 
Kordel Hal, Hitierin Finlandiya· 
YI ziyareti bu memleketle daha 
•dcı bir işbirliği yapılacağını 
ae.lirmektedir 
~~ya bu tarzda hareket 

ettik fid. takdirde, Bireşik Amerika 
en ıslne harp ilin edecektir 

' '-tan sQa cleftDI eden çok ~dclet· -.:=tlar ...aamda zırhlı birlikleri. 
...._- lıUkaol evvelce %1 hıcl tümen 
\~ lgal edllmJt olun Hanna 
.... ~lardır. 8alıabıe)1n dll31111U1 
~ sırblı lmvvetlerlnl DÖ\-&lye 
.._~cleld mevzileri tutan kıtala • 
~ laıl'p harekete geçlnn tir. l'I 
~ 9e topçumuz zırhh kuvvctlPrl • 
~ taıafmdaD destekl nmek surettlc 

vaşmak ve teslim oıma-ktll'.., 

demiltir. . 

Uzum bol olacak 
lıtanbul balları 28 milyon 

lıilo üzüm verecek 

Rusya 
llltteliklere 

Slb ryada sıer 
verecek 

Vişi, 8 (A.A.) - Nevyork 
Sun gazetesi, Rusya ile Bireşik 
Amerika arasında, birleşmiş mil 
letlere Sibiryada elveriş.i üsler 
verilmesi rnilzal<erelerin dev:ıro 
ettiğini söylemektedir 

Ceaevredekt 
K rl o oteli 

Küçük F ransu. ,oculJarına 
tcıluia edildi 

Vişi, 8 ( A.A.) - İsviçre kızıl· 
bazı, Cenevredeki Karlton oteli,. 
ni küçü:k Fraruıız çocuklarına. a
ymnıştır. 

At yarıııarı 
(ilaştarafı 1 inclde) 

metle Çoba.rıkızwn kısa mesafe u.. 
zerinde çok ~ddetıi bir mücadele. 
ye girlştıkleri görüldü. Bu müt
b~ mücs.dele jokey kudretini bize 
gösteren çok ı,.r\izel bir floivti. llu. 
ıada ılokey Horvatm 1ı1ıkı ve e 
Derjik at sUriifö 1-2 boy farkl; 
lı.Dvvetli rakibi Demetin elinden 
)'an~ almuma tlfilep oldu. Bu sa.. 
retle Horvat ~el defa Gazi 
kotuuau banarak jokeyler a 
rasmda bir rekor da J'&IDJI b~
loda. 

kinci mtlbim 7U'lt, Anp atlan. 
om kOfU&uyda. Sava eok müeade 
~ll bir yanıt.an sonra büyük ~ 
arasında güzel bir blriaclJlk kur • 
tardı. Mileadeılf'nla. ılddetlne ve 
blJba'lll& Jokeyiaia Gazi kOJtasaada 
ki muvaffakıyef&Wlğlndeıı mllte 
\'ellit asablyetbae kurban gide; 
Tomurcuk .lae aaonmı bir derece 
ile plise bile oJıunadı. 

İngiliz atJarrıım bttyn kota _ 
nnda at.art.le benber ~ bq 
lıyaa VlllMI 80D aJara Waı- ı.. 
kota•aa idame etUrdL Keadl 
mi Oademlr, Yetft ve Sabata,.· 
Dlabetea uzak bir mf'Mfcden takip 
ediyordu. Yanı ba §ekllde de
\'alll Nerken birden Bonea ile Bo 
mans ileri fuladılar. AÇJk fuleler: 
le Goncayı at.latu ı.. g11ze1 ı.a,. 
van Özdemlrln ıtlddetli lllcamları 
D& •kbnt hile • ...,...... CUsel 
bir koıu ku.andı. 

Arap taylarmıa J'UJll mndmı
yan bir netJce ile bitti. Şimdiye 
kadar yaptap kofalanla ba aaut 
atlann fiil kuvvetJlsl olduğuna gös 
t.erm.if bulUUD Hmr, Can tarafm 
du lem bil' ma1J6blyete ufıatıı: 
dı. Bana Mbep olarak da İzmir 
den b.t kopnıun•sı bir nıazeret" 
olarak gösterllebillr. 

Dagllakll kOIQlarm Ganyan ola
rak vercGWeri )'tiksek mebliilan 
ve bana mUvazj oland< büyük ko 
ıularda favarilerln garip mağlübl: 
yotleri ba hattaya bllıakkln silrp rlzli haftası VUfmı taıonııt.ır. • 

KOŞ1JLARl1\· TEKNiK 
NETtCELER1: 

Blrincl kop: Can birinci Hmr 
ikinci. Hind üçUnctt gemıı,tb-. Ma
wsala~ fark bir boy, yana 
boy. Bar daldka 20 saniye. Ganyan 
2 5Hra 25 lcuru§, Canm pliLsesi 335 
Hrzınn Plisesı 150, Rtmlln plisesl 
255 ku1'113 Verdf. 

İkinci koşu: Romans birinci Oz 
detilir İkinci, Umacı ~üncü ~eldi: 
Jer. MavM8Jn.tta.kı fark yarım boy, 
yarım boy, 2 dakika 56 aanlye. 
Bomaasm ganyanı 825 plbesi 260 
ÖZdemlrla Plisesi 400 kanıt \'erdi. 

VçllncU koşu: Çobaalnzı blrin
d, Demet lklacl, Heybeli üçüncü 
gelrlller. Ma,"Ma.lattald fark ya_ 
nm boy, bir boy. 2 da.2,ika 44 u
aiye. Çobıuıkrza ganyanı 21 lira. 
plıi•~o;;i 490. De.met plitıJesl 25ü 
HAyheU PlileSi JS llra 20 karuı 
\'erdi. 
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~:UNUTMAYINIZ----... 

insan örnciye kadar gençtir 
Bir aöz IHlrdır derler ki: "Gençler yaphlılarım, ilı.. 

tiyarlar y!ıpmlf oldu/Jannı, budalalar da yapacaklarını 
şöylerler,, 

Y apmlf olduklarını •öyliyenler andından bulıı. 
nuraanız bir dereceye kadar mazur telakki edilebilirai. 
niz. Fakat zinhar yapaccıklannızı aöyliyenlerden olma. 
yınız, ıınıfınızı kendiniz tayin etmi§ olmakla kalmaz, ha 
yatta en küçük bir muvaflcıkiyet adımı atcımcızaınız. 

ihtiyarlar bile kendilerini "yapmq olduklarını,, 
anlatmak aınıfıntlan ~kararak "yaptıklannı,, söyliyen. 
lerdene katılmalıdırlar. 

Unatmamalı lıi inaan, alJıatte üe, ölünceye kadar 
gençtir. 

Nuri Demira va · i ma
den imtiyazı verildi 

Zımpara ve Krom madenleri altmqa 
ıeae mlddetıe lşletllecell 

Nuri Demlrat tarafmdaD meydana 
ÇJkanlmlf olan Sfvum Dlnikl cln... 
rmda lld madenin lktla&t vek&lett ta. 
ratmdan yeni buhanmuf madenler 
oldutu kabul edilerek her Ud madenin 
60 ar .ae mtıddetle ifletme t.mtıyuı. 
nm Nuri Demlrat uhdesine wrllmeıd. 
ne karar verllmlfttr. Bu madenlerden 
blrlnclal Dtniktn Zemara kGytl clft.. 
nnda 8'78 hektarlık bir .aba clabllblde 
:mnpara madenidir. Dıter maden ı.e 

üniversitede münhal 
doçenti ıklar 

ÖDUmllzdeki den seneSlne ka.
dar İstanbul Universiteıslnin btitlln 
mllnhalleri .ikmal edilecek ve ted • 
rls Jmdrollıı tam ıteklinl alacaktır. 

tT~ blJbama do
~t kaclıur.mda bUook mllnhaller 
'VU'dlr. Bu mtlııbaJler 1ıtlbMaa 
Tıb Fakillteıılnde fuladlr. Tıb J'a
ktUlesinde seadz doçentlik ac;*tır. 
Bundan B011ra Hukuk Faktllteai 
gebnektedir. Bu FakUltedek.1 a. 
çık doçentlikler altı t.aecUr Ye 
h"J)Sl mllhim kllnlleıe 116Wr. Ay. 
n~a Fen ll"aldllteaıde dGrt, lktı
nt FaklllteAnde Uç 'ft Edebiyat 
Fa.tlllteainde de bi rde>Omtlit a. 
çrktır. 

Bundan evveıl doçentliltler için 
yapılan imtihanlarda kuananlıa. -
rm tayinınden aonra bu mUnhal
lcr kalmqtır. ıs sğwttoe ve lT 
eylfilde yaPl)acak yabancı: dil im.. 
tlhanlar.mdlıll eonra namzedlBderi 
lrabul edilenltırtn buırlıyacaklan 
tezler hemen tetkik olunacKtır . 
Bunun içia tezlerin. lfmdiden hasır 
bulunması JAznndır. Ancak bu 
ıt1retledlr ki Yflll den lelLCline 
kadar bUtlln FaltUltelerln doçent 
ı.klerine tayinler yapılınJI olacak
tır • 

U slıiidarda re.im sffTgİsİ 
açılıyor 

ı - Usküdar Halkevtnde 30 a. 
ğuatosta amatör ~S'!l&mlar arum. 
da bir resim aerglsi açılacaktır. 

2 -- Resi..'"nler 15 ağust088. ka
dar Halk~·ı.i idare memurluğum 
makbuz mukabilinde teslim edile
cektir. 

Bu tarihten ıaıraki tablolar aer 
give kabul edikMz. 

3 - Bu sergide jUrl heyeti ta
rsfmd'ıın birfnc"Uği lrımuıana 50, 
ikinc've 40. Uçllncllye 30, dördün
cüye 20, beşincıye 10 Ura mUklfat 
verilecektir. 

4 - Sergi evliUlln on beşine 
kadar aı:ık bu hmacalrtır. 

pm Dlvrlldn ömeril köytı ciY&!'Dada 
krom madenidir. Her lld madenin de 
çok sengln oldutu yapılan ilk tetkik 
ve tahlillerden anlaşıımıı bulunmak
tadır. 

?.engin demir ~eni ile gbel 1* 
ıat!kbale Ahip ol:ın Divrik timdi c'l9 
yeni bulunan madenleri ile tamamen 
bir maden teJıri olmak çok bQyilyllp 
senıııemek imkAnma da kavupı111 

bulunmaktadır. 

Milli ŞEF 
--0-

At yarışlarmı 
,ereneadlrdiler 

Milli Şef İsmet İnönü dUn 
Ankara at yarışlarmı eereflpn· 
dimıişler ve Gazi koşusunu ka.. 
zaııaıı "Çoban Kızı" nın sahibı 
Salih t.emeli Şeref tribününde 
kabul ederek tebrik ve iltifatta 
bulumooştur. 

faril aeplleslade 
Vtl§ington, 8 ( A.A.) - Rus 

cephesinden gelen haıberler, AI· 
man ilkbahar taarruzunun ~ 
men akamete uğradığını göster
mektedir. 

••• 
Vafi, 8 (:A. A.) - Rus eeplıe 

sinde mevzii çarpı~alar devam 
etmektedir. Merlcez kesiminde 
Alman kuvvetleri çevrilmiş olan 
Rus kuvvetlerinin etrafmdald 
çenberi gitgide daraltmaıktadır. 

••• 
Moskcml, 8 (A.A.) - Pazar 
~ı neşredilen Sovyet tebli
ğinde 6 haziranda biten hafta 
içinde 528 Alman tayyaresiııın 
düşürüldüğü kaydedilmektedir. 
Aynı müddet içinde Ruslar 151 
tayyare kaybetmişlerdir. 

••• 
Lotıdra 8 ( A.A.) - lılolkova

da gece yanaı neşredilen tebliğ, 
Sivastopolda anudane çarpıpna· 
fann devam ettiğini bildinnekte. 
dir. 
Düşmana burada ağır myiat 

verdirilmiştir, Almanlar Kaleyi 
za.ptederek Kırımdaki vaziyetle· 
rini dlhıeltmek istooıektedtrler. 

SES 
Sinemaaı ue Tiyatroaanda 

Cinayet mi f Bayır ••• ! 
Bu .-eceden lttbarell 

ZATi SUNGUR Dördüncü koşu: Hümayun bl. 
rln<'I, \ ldo ikinci geldiler. Ganyan 
110 kunı~ Verdi. 

BeşiacJ koıu: Sava birinci, eey. • BUyUk Millet MecU.l rel.ll Ab · 
lant.ek lime, Bozkurt UçUncü gel. dUlhnllk Rcnda dlln akşamki ekspres. 
diler. Mm-asabttakl fark. 2 boy. le Ankaraya dönmllştür. Haydarpll§a 
2 boy. Mlidtlet z daldka 5 8sani - istasyonunda vali, ıebrlmlzde bulu • 
ye. Sa\•anm ganyanı 315, pliise81 ne.n mebuslar tarafından uğurlarunıı. 1 
ıı 5, Ceylantd< pl-lse<ıl 2'?.>. Boz. tır. 

.Bıu}tanba§a programmı dellıtUrdl 

INANILt\ı!AZ 

kurt plase 1 215 ı.unış ,·<'r<ll • Devlet denlzyollan idareslnln a. 

SeJ lrcllert.ı ıöztı önllncle bir 
lnaana test.ere ile kıtır kıtır kelıl. 
yor: Dlkkııt: SES 81NEMA81 
ve TlYATROSUN'cla ZATI 
SUNGUB'un SON PBOORA!ıll 
Geceleri saat 21 ele, cıamarteel w 

pazar ma.ttne Mat 18 da 
lllcama durdarmo3lardır. Öğleden 
~ tlcldetll •vaolar cereyan etmiş, 
~ 1ıabJa püskürtülmüştür. Bir 
~ki lalr Franııızlar dilşmıırun 

;;- Ctbl dnllm eden Ud taarruzu 

'Mlldlrterek dftflD&lll ağır kayıp. 

Çin mukavemetine baktıkça bU tea 
llm olmamak azminin mndlstana kar 
şı bir .Japon tecavtlzünll akim baa • 
kacak yegAne çare olduta bakkmcla
kl kanaatim kuvvet bulmaktedJr. 
SoV)et milleti ele aynı tlan ...vat. 
fakl)etle takip etmııur. lllncllstaDcla 
bu kanaatin vtımt bulmuau IMlyo • 

Altıncı koc;u: Meneviş birincl. dıııar arası zikzak ve YUrllkall plAjı 
Tirynkl ikinci, Soydan tiçtlactl gel- seferleri dünden itibaren başlaml§tır. 
diler. Mu\·asalattal<i fark yanm Bu mUnasebeUe adalar seferlerinde 

latanbul vi:liyeti huduttan için- !>nY, Ur. boy. lltlddet 1 dakika SG bazı kUçUk değ! !klikler yapılmı tır. 
deki bağlar için Ziraat Bankaııı saniye. Ganyan 11~ plaseler ll5, • Ankara devlet operuı, birkaç 

~-

'tnıroN BEYANATI: 
ttı~ koap9111 Uılerl Nebnı bir ln. 
;:"' suetecıslne beyanatta buluna. 
~ teadtttr ld: 
............. mtMWa,. JtakJgncı,._ 

ruz. 
Bö) le bir ordanau bazırlaamuı blL 

ytlk ölçüde tecblzat meeelealdlr. ıra • 
kat Blncllstanda .... t.eclarlld ...... 
rılmaz gtlçlükler arzetmlyor. ram bir 
itimatla kODUfUJ'OrmD. Çtblktl 111Dc118. 
tandakl donma~ t* 
UatüDdedlr. 

tarafından bağ sahiplerine 20 ton 140 ve 130 kuru' verdi. temsil vermek üzere temmuz başında 
·gaztall ve 1600 torba kükürt da. . Yedinci kotu: Alceylln birinci, gehrlmlz.e ge'lecektlr. Opera temıılllc. 
ğıtmıştır. Bu ~ne havalar. bat- filekban ikinci, Y&\'m tiçüncU geldi. rlDl, Eminönll batkevi aoeyal yardım 
'ı.:r için çok mUsait gitmiştir. A- ler. Mava.~alatta1d fark yarım boy, kolu tarafmdan yardım gören muh • 
likadarlar vUAyet hudutlan daJıL. İki boy. Mlldılet 2 dakika 20 sanı. t~ İstanbullular menfaatine vere • 
tinde mev'cut 28 bin dônUm bağ. Ye. Ganyan 180, pJbeler ı tO ve cekUr. nk tem8l1 Stemmus cuma 
dan 28 milyon kilo üzüm elde edı. 110 karat verdi. akoamı verUecek, cumartul ve pazar 
Jeceğini, bıınd&n dolayı da UzU. Romaas. Çobanlna t:lfıeı.ini ba- akpmlan da temamere devaJll ohma. 
mlhı bu sene pek ucuz olaca.<'Smı lanlar 1 111'Sya mn...,.. ın lira caktır. TellUllller, rrauaı ~-
aöy~Wıı , kaumnı11~ d& 'Yel'lleoekUr • 

Her ırkın üstünde 
Türk akı 

BOZKURT 
(keera1 All lbsan Slble 99 Ad-

111&'18 yazılan ile bu Tllrlqıtl .-ıc. 

oma .. llıulb:deld P&ar n'e slmO 
911nyor. 



(Il:ı~ tu.-:ıfı 2 ncide> 
dam ~itntl5 o'nl·u1<tı ··, Ja" b~nı 
~ ~n-dı. Çol: sarlıostu ~ine b r 

ı 
ı <>.<(alet !.ık:tı ııt.ı"ınll n 1 or ,( n;;ur.>. 1 
kin, kcııdi iuc u~ aıı1, ~rabcrcc 

ıı·~ .. n ~Jktdi, rfalc bir otor bJl ç ... 
j f."T. ıh ,.c eı.i ~c"la zor';ı otonıo!>ı- i 

FEYHA T \ T.A V ı lc 1ı:r,•lirıli. ı B vYtJı{ ıcemancı hııJyay:ı - uo·ru , ...... i cittiniı'? 

B~ır ta '1.r-rin 
ilhamldri 

.l'dilli 
Piyango 

--O--

Dünkü çekil işte 
.<azanan nun1aralar dondüktt'n nz zaman soııra -- ffayu, UJ ·ar. dol:ıbt.ık \'e e,·e 

.ırtlak \eremjnin ilk acıları ltttş gittik. ,Jale çdJ• s:ubostıı. n.ıı:m. 
göstenni:;H. Jl:ıstalık ilcrledil•ce dan lıir lll•ör istedi ,.e sonra kapı. 
üsta.cl Z-OrJnklıı J;onuşmı) a ba~la • yı k.ııııynrak l>ano.: . 
ıııış \'e ~itgi.ıte koouc;:ımaz hale gel- - · Sen artJk benımle hiç a.lii.l\a
ııü~tir. 2a yıl b\itün Auupa:ı 1 ha)- dar olmuyorsun, beni ihmal edi. 
reı \'e coşkunluk içinde bıralcan )"Or un! 
bu bii~ ıı•lnmın son günleri bir <"'ittikçe hirldetleniyordıı, ~Jfıa. 
1::-kence Jıo.liuj abn.ı tır. yet ma<ia!·a doğru gitti n: 

Pa~anlrıi g:ı:;et nksl i<H kemrrn- 1 - Sen mutblm bir b:ı.;ka ka -
da. hakimiyeti 

0

e1<1c ettiği ~iin<len- t?ınla. se\'isiyorsun ! Diye b:ı~rd .. 
beri tenıb'»lle&mi!iti Son derecooe 'r cl'ni fıana doğru folldmlı. .E. 
hasi-. bir :ıd:undı. Kenınnn konser li'ldP bir tııbunca \'Or<lı. J\emhmi 
,·erereği gimlr.r caıı ır dfğr ,l,""Ünler L.oparlama~ fırsat 1ınlnmad~n bu
ısabahtan nk<;ama lmdar uyurdu. nu atf'!j~er11. 
Bazım en P.heınmiyctsiz Jdmsrlerin (Yarın bitecek) 
arzu aııu llerlıal yrone getirir, Ni/I AT ,ŞAZI 
bıııan da. en mühim t"ahs yetleri 
hi<;e sayardı. 

Dfr giiıa I\' iincii Gııillome, sn. 
rayda verdirmek istediği bir lmn. 
ı:.er için Paganini'den t;arıJarrııı 
!l()rı1nrınu_s, bilylil• kemancı da 100 
sterlin Jstcmb;tir. Dir gece ~in bu. 
nu çtl'k gör.'! s:ır:ıy Dll.7JrJ Jrcndisinc 
50 '>tcrJiıı teldi! ettiği 7:Wınn Pa
ganini'den (or1!ıya kolduğum ~at'
tl değ,Ureınem. ist.ediğ1m par.ı. kı. 
:ral Jıazretleı·iııt:f:Ok ""eliyorsa ver
dl;;fm kons"ı:Ierorn birine buyur • 
sunl:ır o ~ama.n ,beni daha ucuza 
dinlf'mJş olurlar) revabını almıııtır. 
Paganini konserlerinde <lııfma ken
di eserlerini ~.al:ırdı. Tııımıırcast
na sevdiği iki bestekar varılı: Be. 
etho~·en 'e Brrl1oz. nunlardruı mu. 
<;ikinin ııllahlıı.rı rll~·e bahsederdi. 
Konser vereceği 7~'Ullanlar da:ma 
nfyon ~ekerdi. ll:ısisJiğl yiizünd.?n 
birçok kim".it!l"r J;:cndisine pam ver. 
nıez m!"ma"inıa gelen "Pnganiente,. 
ismini vernüşlerdi. Bıınunl~ bera
ber mtL.;i1<i~in:ısl:ırıı. maddeten bü
yük yardnnlartla bu1wıurdu. P ı. 
1i, ... te ilk defa Dcrfoz'u dinledlğf 
zaman o kadar dııy~nlanmı. \1 ki 
kendi.,lnden ~e!;'ecek büyüle beste
karın ıayu.klarına lm.p:ııımak i:.te. 
mistir. 

Kendisine Uerlioz'un eserlerini 
llara-sıLlıl< ,-üzi'nc!en hashram1ulığt 
.,;,yJr<n;nce d r ıaJ ~0.0(10 frarık

lıl< bir !:c.'i•İ n.erlioz'ıın namrna. Jru
ıa 1amı<shr. 1834: ten 1831 ye ka. 
ıfar ltaly:ul ı imlan Pa::anlni has. 
talrğıııa ro:!m n Ne,·yorJca. gitmek 
ü;,ere ü~ün<'ii <leıfa Parlse "İtmişti. 
1"'P\'yorı.tan 1 nclisine hüyUk bir 
fckYir ,-apılı•ıı<:i'. Altı nyda \'ere. 
ccği .'in i konsere mukabil ilii 
rrıfö·on fr:ı h J·:ıwnacı&tı. llattrı 

Amrrf-ıı lı ·ı ıimeti cnırine bir de 
gemi rnh ·"' tmi..,ti. 

f•nri.~P ~elince bazı par:ı !:eldci 
in,,.ımlıır öhrelinden ı~tif ile et
ıniy~ l~IJ,ı :ırttlc (Pa ımini gııziııo. 
ım) ; mi :ı1 tmfüı 1 lr <'ğlencc yeri 
ac;;nuyıı. Juırar \·ennişlcrcli. Pa~n. 
nini'l'C de ;}'"(lJ)ll:!r:ıl< bnsılatın yarı. 
ı.mı 't>reer-lılcrlni Yadedcrck ill< 
ağr1.da 1'.endlsinılcn t?;azinoyu aça -
bllınP.k j~hı ~·üz bin frank almışlar
dır. 

Az 71\mnn sonrn bunnn ı;adcre 

para kop:ırl'ı:ık için tertip edilmi~ 
bir tlolap olduğunu anlıyan büyük 
tjrtüı:n: gıızinonı :ıcıınl:ır a.leyhine 
d!,.•a. o.eoıı'} ve bak J.::mınnıak lcln 
altı ft\'Uk:ı.t tutmıı~tur. JSn "Cfer 
de a~·uJrn.tlar l'agnini'rıin P"~ ·ını 
emmek için hjrlıirhrlylc :varışa 
girerek hıj uzahkçn. uzatmıcılnr \"e 

ııetl<'<'de Pagımini duvayJ ~ı.ıybeıle
rek nıalıkem'i? t:ırııfınclnn bes yıi:,r, 
bin frank öclcmiyc mahliftnı edil. 
mişflr. Sen·otinin mühim hir Juc:. 
mmı böyle bir i ~ lııı) 1.ıettiği i~in 

.34. Yazan: 

Bec.lianın lmymnuı beyninden 
J.ıütiin o nıeş'wn ve ı.orl.uQç mft;Ce· 
n done döne gcciyor, Jı:ıı ic1 Jıııyat. 
ta en kilc;UI• biı· gtiıiilt ii Jıııi'i1!\ m-
1.ıuıula ııJeÇbul bir \ nbi1ne yııratı -
yorıln. 

GönüJ k~rşı ın(] U7.ımmış Juııır. 
dllrnu.~ızın ı ıı katı ) nl11n lı dlıaht 
.kızın göz eru de i~mlc tutuşan 
ale\iu kızıl ı • 'nı·mı, bt>yaz ve 
temiı alnmtla lmulı bir lıummaııııı 
dalgıılaıııJığwı görüJ ordu. Jçiıı • 

den: 
- Ne tnUJıs z mnlıı • ı, ne J,a. 

bahntsiz bir mlicrim ! . . c!lye blı• 
ses ı,.idlr gibi oldu; fak3t bu 
seı;jnl susturntnlc 1 fn F rlı:ulın > ü4 
rek dağtayıı:ı §lJ z:lerini lıahrlıyaı: k 
211\'alh Beclianm irlnm hillani"ıı i 
lmvvctleadfrtyordo. Ferhat: 

ren:ı Jıalde ihiilen Üsi.arlın hMtaJı. 
ğı yeı:ıidcn :;;iütletlcnrrck kendisi • 
ne dayanılmaz acılar \'eımiye baş
Jnmıı:tt.r • 

IJolitorJar kendi<;ine ıh.ha sıcak 
bir Udimi olru:ı Fransı:uun <·euul.ıu
na gitm~lni ta\'ı;İyo efml~Jf'rdir. 

Bunun üıerine Pagıınlni 1839 e-
11.e"I martında Marsilya ch·arın<la 

e\l bnlun.tn bir nhbahrom yanına 
,ı:itmı,ur. Bütün acılarına rağmen 
kemanmfl:ın l\yrılmıınu~tr. İyice ol
dui'u bir ~iin Bcetho\en·ln bir 
kuYartetJnl ba5tan sonuna kadar 
r:;ılmış, bllfk.'l. bir ~rün Mar ilyanıo 
en bliyük Jcill~inde neet1ıo\"enin 
(MMse Solonelle) ine kemam ile 
i5tlrak etmistlr. F:ıl;at gün geç
tik~f' ha.ııtahf.'1 al'hyor<lu. Bir ara. 
lık Cenovaya gitme.it"i <lüşiinmii5c;e 
de bu kararrndım \'az geçerek Nlse 
~itmi5tlr. :Siste büslıütiin fenala5 
mış lmnu<;amaz bjr bale ge1mlstir. 
Sık, sık gelen ö'k"iiirilk nöbetleri 
kendisini lruv\•etfrn <lü5ürliyordu. 
Senelerce blitUn 4 lünyayı olagıın 
üstü ı;-aJışı ile hayrette bını'.>antek 
niğf ile harikalar yarat.ClJt bn büyük 
ti!ltad 18-10 senesinin 27 mafı'"ID· 
da. elli sekJz y:ı,ında ölmüşl Ur. 
Paguıinl ölümünden bir senr. önce 
usiyetnam.esini h:n:ırlamıııtı. nu 
vasiyetnıı.ı»e)·e güre oğlunş. iki 
milyon, kız l<ardc~f!eriııe otuz \"e 

kıırı.;ın:ı da on bin frank bır:ı.~u -
yordu. lhyatta iken bazı l<imı..e
lf'rin kenıll~ini sihirbazlılda itlıaın 
ettilderini duyan Nis ~elırl· ba5 ııa
ııu11 hPrl<esin gömtlhli.iğ\i yere gi>
miilnıesine it.in \·eıınerlfi:rindcn bir 
iilüye yapılması Jômn gelen mua. 
m~Jt'nin Jılı;hirJ ya111Imıunı5tır. Pa . 
gnnini'ııin arl.ıufaştan ~na.hkcmeye 
eiılıor'!k 1Hıpa1.ın rnzlf~jni yapma. 
<lıi;ıml:ın cezatan<lırılm;ısmı iste. 
ınl!'flerclir, Fa.knt mahkeme, papa. 
u hal• ycnni<ı ,.e ıJo.nıyı do.\ acılar 
uJeyhlne netice1endirnı1stir. 

Hnnllri üzerine ımpah'.t i~ kan -
mak ınrunda knlnrak Torlııo haş 
ııapnzı ile Ccnol'a. b:ı5 pap:ıırnı Nlo;e 
gfüıdcnniş ,.e icabcften muamele
leri yaptırmış1fl'. P:ıpnzJar ge'in. 
c·eyf' kadar Pa.ganlni'n"n ce~edi Ni.; 
h:l<stllllane..~in<le bir odaya ,konmns. 
t u. r.uradaıı \'ilto.franc a tftbnffuı-
hanrsiae !tÖf üıiilen rcset sonra. 
P:ırrıı'ıı naklcdilmiştır. Bar:u1a 
hatıro'lmı lmtlamalc için bir t-Oren 
ra1ıılınıı:ı \'e Pnrm baş papa.t.1 Par- ı
uinl'nln Pıı.nıı"ila. ;?<lmiilme ne 1 i•ı 
"•nnlştir. 18!5 sc:ne>ıi mnyı n b 
Villa Gajone ya1unmdal•i m~ırarlı
~ıı gömü '.en Png:ınlnl az 7!lmıtıı 
~onrn büyiilı: törenle l,arm nıez:ır 
ı~ınd& kendi .. I icin yapılan yere 

!!;Önıiilmii'.;tür. ~Iezannm Uzcrinılr. 
l<emnnemm gtizel bir büstü bulun
maktadır. (ULUS) tan 

EZİflE MU İD İN 

- Seni hir rlllldevn e\lnde tanı
dm1 • c.Jiy"' btil.nılıla yüzüne hay. 
kırnıışu • J_şte onun "masum 'e İ•'k 
se\ gillın,, ·diye mihlafaa ettiği kıı: 
ıfa ıııaıtn.m Ro'.l.alinln randc\ u e. 
'inde bu akşam nıasum 'e bakir 
hill·J~·ctinden a~nlm:ığıı mnhkiıın 
cdilmlşÜ~ 

IJil<ılincclerfnd<>n s1yrılarnl< n~tli
ııya. haktı 

Gene lı-z l ell · ı •. ı ırnbıııtlan Jrnh~ 
rolmnk Uz" ·l t'H, Iw rn onn l!ii. 
1'im lı1 le: 

- n .. •lf '"' 'c' - dip rmre!d • 
fo•c-n ~ ;;ih:lcr;nı Yt!.n ~rak: 

pli) ! . 
mele fı<Uyorum f.Pn., 

- Ö rof\·p :., ! . fal,_t J a..,ta 
c,Imııl< ~.~ f('j,IJl·cfüUr. 

- 1, irule n.i ~ 
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KANU~LARIMIZI ıslah ederken evlenme ve boşanma 
işlE:rınc :ıit eski usullerin ve kanunların ıilst_ünde 9ur

ma.k, onları da t.udde<lcn geçirmek lazımdı. Netdnm .. böyle 
de yaptık. Şimd~ anlıyoruz iki bu i~te tam bir isabet gostere~ 
mecil~iı.. · , ,. . 

JDvlenme şer'isin<le de, kanuni.sinde de, ınsanısınde de, 
hı;.y~tlarım birl~:rccek _iki ki~inin kendi ~ralarında gön~ 
nzasirle karar vermelerınden ıbarettir_ Eskı kanunda, yenı 
kr.uunda ua hatta dünya. dünya olalı böyledir. Alt vtara.fı .~a· 
mmi ve :Jsyal merasimden ibarettir. Böyle oldu~u;1a gore, 
ayrılma işi 

0

de, - tıp.kı_ -:vıenirken olduğu gibi - ikı ta_raf:n 
aniaşmusiylc hal!edilebılır. Hem de gayet kolay ve basıt hır 
şekilde... i ~ · 

!ki taraftan biri, biribirleriyle anlaşıp ayrılmak stegın-
de bulunursa ve arada çocuk da bulunmazsa, kanuna ona 
göre lıükümlerkoymak lazımdır. O zaman a~~ayı kolay 
laştrrma.!ıdır . .Ar::-:<la çoc,uk a:ı ~lsa, konacak huk~lcre: bazı 
kaYıt1ar e..~lencl>ilır F:ıKat ,ıkı dururm.da da, çocugu hımaye 
ve· m~t!:ıfaı.ı ctmel~, ·çocuğun lıakkın1 koruyacak maddeler koy
mak, miieyy1dei-~r bulmak şarttır. Fakat iradı, kimsesi ve 
nıesie<Yi olmryan ı-udını da unutmamak, ihmal etmemek, mu. 
ayye; bır nısbet dahilinde himaye etmek şartiyle ..• 

• Ayrılma nıesoelsini mücerred ve mutlak bir hukuk mese. 
lesi teJfrkki edenler, bunu bu zaviyeden mutalea edenler pek 
çoiül!r. Halıbııl{i hiç de böyle değildir. Evlenıme - eski bir 
tanlrk - na.5ıl bir haksa, ayrılma da haktır. 

Kızla erkek, evlenırken onlara: "Nasıl iyi düşündünüz 
mü? Som<i.dan aranız bozulmasın Aile temeli sarsılmasın 
Sakı'..·~ . 1üşUı.ıceniz, sakat blr iş yaPma.yınız • ., gi~i. ~zler SÖy: 
!emediğimiz, böyle bir ihtarda bulunmadığımız ikı ınsana, a
ı a.Iaun•la., artık bir arada yaşamıyacak kadar boşluk1ar açıl. 
d,ğı, g~çiillsizlikler başladığı, hayatlar bir cehennem azabı 
olmıyıı. ba~ladığı .zamııın, "yok ayrılamazsmız? .. Demeğe, böy_ 
!elermin ayr~nalarmı güçleştirmeğe hakkımrz yoktur. Arada 
çocuk varsa, o zuın:ın, erkeğin de, kadının da biribirlerine 
karşı n· esu.i.ıyet!er~ vardır. Ve btJ1;11;1 .da kanun halledebilir. 

~:Jrkii fikrimizi hulasa edebılırız: Evlenmeyi !kolaylaş
tr:rm~ içın, boşanmayı kolaylaştırmak lazımdır, Boşanma 
zorlar.drk,:a., evle:ıme a.zelıyor. Evlenmeyi çoğaltmak i~in, ay_ 
:ı.-ılmo.yı ko.a.yl.a..ctıromak ıazımd1r. :F'akat ayrılma bahsinde her 
şeydeı• evvel yavruyu, mini miniyi dli.şü.nmek, onun bir mil· 
ret un;; ıııı ve istikbalın ümidi olduğunu unutmamak şartiyle ..• 

A·iliy~ Vcl!a'eti, bu mühim bahis üzerinde etüdler yapıp, 
ünıversitenm fıkir!erini sorarken, boşanmayı kolay)aştınnıak 
ır..es<:lcsi Uzerınde de durmalıdır. Ve yalnız ünivcı:~itenin de
ğ.i, bu miJçı:..;esenin dışında kalmqı birtakım rnimevverlerin, 
- mu.~aırirleıiu. içtimniyatçılann, doktorların, avukatların 
ve :liı.lı - do. fikıd<".riııi ~orm".1.St lii?.ımdn-, ~ J etin)1zcl~ 
hukuk ı~ll!I lncle V iı,;.tırwü liml"'l' "'• ha.ı;ı f r' yU ~ b :>i. f "'Ve 
uzı.m :ı:\!1'u~Je.rıy~~ it'mayi.iz etm·1, i ce ve kı.;3ld ı .. t:!. ·t11, ~,en 
dusünr::vli ınc.anlar pek çoktur. Bunlardan müstagu.i k:ıımak 
tloğru t!eğildir. 

Eh.il hllnerln l•&drJnl bilmek de hUnerdfr 

Eski, fakat meraklı bir noktai . nazarından büyük bir 

MllU plyangonım 7 haziran keşldesl 
dün ııaat on~te Serglevlnde yapıl _ 
dı. KaUUlıtJ\ numaralı bildiriyoruz: 

25,000 
307293 

10.000 lira kazananlar: 
77142 73909 303798 

5000 lira kazananlar 
13698 133~12 271382 9~087 28774.2 

2000 lira kazananlar: 
218026 283158 33291 65156 876095 

1!5142 l7lll0 82~25 ~839 25848( 
218279 18575 284019 268688 39215 
3Ul649 74587 867115 2469i6 250996 

1000 lira kazananlar: 
S70229 l5Sl76 85U9 8-12065 2961509 
262043 85613 229342 103396 281999 
8ll7ij~ 3526:>8 84590 %78852 12078 
297097 376113 74916 37589S ' 36166 
116387 122312 3suı31 18s1u usu~. 
IS2.Jll5 2952S8 29l666 80092·10 2fH>854 
197006 273965 870989 l871a5 2~7't94 

12162 279992 60721 186281 ll3ltı2 

240952 72191 313068 5881 62310 
3347 s2as 856705 2ssı16 217046 

18888 56215 180761 369767 106895 

500 lira kazananlar 
Son dört rataunı 864'7' 0892, 9648 

ile nihayetl<>nen numaralar beı/er yüz 
lira. l<auuımışlardır. 

100 lira kazananlar: 
Son üç ralınmı 451, 809 ile nihayet 

lmlan llUmaralar yü7.er Uru kazan. 
mışlard.ır. 

50 lira kazananlar 
~on up r.ıkamı UD5, 2\11 

)''"tl•·ııeıı numaralar clll~cr 
:t.a:ınıİş aj-lfır. 

lle nlha. 
Ura ka· 

20 lıı a lwzanci.lılar: 
Şon ü~· rakamı 6U, 221, 15!?, 174, 

1'47 ile nlh~yetlf'nı>n numaralar yl.r • 
ırılşer lira luı.7.anmı;tla.rclır. 

1 O lira kazananlar: 
Son H<l raluum 77 ve 99 llt'o nlha . 

• r tıerıeu numaralar orulr lira kıuu:n. 
uuşl.ırdır. 

Amorti alanlar: 
istatistik kıymetı olduğunu bi'diriyordu. Ge Soıılan 1 ve ~ ilt> nihayetlenen bU. 

19:32 yılında. 1nrrı'lterede ves"· nç romancı {!aşırdı. Düşün. ,, - dük" tün hlletlt>r uı;er lira. amorti kazan. 
iti nakliye kazalarında 6691 in- ten sonra bu i~de bir yanlış mırşlo.rdır. 
san ölmüş, 202.109 insan yara.· lrk olacağını hesapladı ve muhar_ • 
ıaıımıııtır. rire ba.§Vurarak bu mektubun 

ır kendisine yanl•alzkl ·· d ·ı 2.3.000 llrn llcramly e kar.anan 
~azayrı sebep olan arabaların "" a gon erı ıp 

··nderı'lmed·,;ı;: d 301%81 .nunıarulı bllı>t Ankarad.'l. sa-
tasnifi de .§{)yle<h. 1813 ü huc;usi g~ ' ı,;ın.i sor u. Biiyük 
rabalar. 1399 u k•,,,.,..·onlar, 980 i mıza.hçı Bernar Şav gülerek 00· tıımıştır. 

-··1 ..... verdı". 10.000 lira l<a:ıa.ııan biletlerin bir bir .·işiJik motosikletler, 451 i v .. p ı • 
tanP!!I A nka.rada, bl rtruıc.;\ de tstnn. 

,..~nF;tli motosiöletler, 736 81 oto· - Hayır, hi,..,bir yanı1 .. Jrk -..•ok 
rr- Kit b ~ " J • bulda ve Sökcde t;nhlnııştır. 

büı er, 118 i tramvaylar, 632 si a ınız doktorluk bakımından 
k :S,000 n lira kazanan bilP-tlerln 2 

bisikletler, 103 ü de hayvanlaı çok rymetlidir. tane!.i Arıkarn, 2taneı;I İı:;tnnbulda, 
çekilen arabalar tarafından ya. - Fakat nasıl olur üstad? Be· bir tc.n~sı dıı Cr-ytııında sııtıtınışhr. 
vılmı.,trr. nim kitablflkla tıbba 

1 

ait bir şey 2,000 lira ka7.anıııı blJctlnln dört 
Yanlıı değil vok ki. der tanesi Aıılmra ve tııtaııbuldn ve 

Bernar Rav'ı çok beğenen bir - İşte &erıGler böytedir mezı dlj\'erıerı de Kütah a, G. Antep, Bur. 
..,.enr. muharrir bastırdığı ilk ro Y.e~lerinin farkında olmazİar A: dur, Akı:ıulağun, Antal<ya, Edremit 
man m üstadına gönderdi. Jav 1 zızım kitabınızı ibütün dostİarı· ve E'lkl~ehlrdt' sntılmı,tır. 
bu , ().Jnanı okumayı vadetti. m8: tavsıye ettim, Hepsi tecriföe 1,000 er llm ıuı7.anıın blletlertn 21 

Bir'<aç hafta sonra muharrir ettıleAr ve. aynı neti~ye vardılar. tanı-si ttanbuldJı , ~ taı:Psl Ankarada, 
Ü'3laddan bir mektup aldı, üstad Trb filemı bugüne kadar romanı_ 2 tanesi Atlarında, so tanesi de Yur. 
bu n cktubunda gen<; muharrirı nızdan daha ke::ıkin bir uytu ila- \ duıımzun mıılıtelif JJChir ve ımsabnta. 
tebrik ediyor ve eserinin tıp cı keşfedememiştir. rmda. sa.tılmı~hr. 

- l\JümkUn olduğu ~adar,. ilk 
ihtarını sana!.. l•'ikrjnden derhal 
o fen!l ve. k1>r)mnç batıralnrı kc\·: 

- flunlar b";)nime yap15mt§ gi
bi c.;nıılti •• 

- J(cndlnl <fahıı kunctU tut .• 
bir kere gayret et kail< hnlrnyım ?. 
Re<H~ hır merlyum s\ijesi glJ>i 

\'Cr(cln emre ıtxıt ed~rı-lc :van be. 
lirıe kııdn•• <loğı·ulclu. Gönül &)TIJ 

r.ill<li ,·,e amir t:ı ''"'fla 
-- Sjm ~, J}usb ıt n :r.-::.~n. lc.,1k! 

~ana ;. ı!ım ctkyirıı •• rJ,f, bh- J>.ın. 
~·o up! 

P..::ıliıı • nlhnıu:ılt J,:;ı l;tı1 Cfönlil o
nun l<Qlun:~ girerek a~ır • ğır ocln. 
d .n çı!.t, ll'. 

n nyo orJ. fl'l doğru ::idrrlcrken 
""'· d.ını n"~ li 1l;ır~rl:ırına crktı ~'' 
71 r> ktl\ ~··runre ıs ··ııerek: 

'\ "' l'ıım 0· er.rı1lo.ı oh•ın ! - c il:. 
'li • •ılr b:ınyo nmrıız hepcıl ~"<'"
' f'lr •• t<ıtcmı<>nbı 'bir lth!meoh.ıf ge._ 
dl"1}'fnl rrta,«ııtJ Y•i'!'a. ~- tle 
bft~rtıft: yıı.~ymt .. 

·-~ ............ : 
- fı:ijnrleriniz maı:Tıım, masa) 

t~"A ·maz. 
l\f..,rfam r,, ... ,ı; rw•r(Jlvrnlcre c1o1!;-

l'U ~-ürürl:err on'ıır banyo odn.ı~ma 

gJrdiJPr. Bnrn'!ı giizeJ fP.mT:.ı: ve ay
ii.ınhktı. Bu deifüiklik Ilşıliaııın 
iilgün \'İic•ıtrlııııa. bimz hayıtt \'erir 
gibi olnmı;tq, 

c ionül kentli eliyle ııını;;lu~;l:u 1111 

aç:ır.ık dereceyi ayı:u etti sonra 
;.,eııç ln,r:a dönerek: 

- Şimdi ;ı~ı'ııc:ıksııı t • dedi • 
JJu araltk hizmetçi de G'elınif1ti, 

<Ji·nı_ll ona tnlım:ıt verc.rek gene 
Bcdıaya <Jöndü: . 

- B'lnyo ,.e nıa<;aj :rnJlTJlcaya 
kadar ben, ~ana Çamaşırın bazı lii
r.uml~ _şeyler ı:tetlrercğim. ArtıJı 
ke!td1!!1 ba5ka hir in~lln l erine koy! 
E"ki Bedlanııı i~ini hiç ~örnıcmeğt? 
r:alı~! 

Jledia ~~~mı dmla~dııriylc· '111. 
m~e gülUm"ledt 
t' önl\I onun oınm•mıı ol<~ıvar:ık 
dıc;:>n ~ıktr.. ., • 

Beılla buyoılsn ~l>mış, vtlrt1-
... ...,,,.. llllıllr _..,lnnnrw te. 
ıiCI fa~ıw ~f!d~f hlanrlr -. 
ıla tortufııaryontıl. ~miti hıtf!f, tJ. 
~dl~ w ~ ~:r hvwtle ~ 
iııerek dı~ıırı ı:ıJ tığı '1antlln, :ıy • 

clınlıkts r;ırtmdııkl aç.'.t pembe l<ı
rl'.'p aten uzun ''e tUvJcrlf' -;tis1ii 
fiık peynoval'iyle ke11dlslnl büy\ih 

bir ::ıyn:ıılıı görüf)re sasu·dı. o da. 
ha iınıriinclp böyle güzel Ye nmh
tc5r>ın lıiı· elhisryl :ıncal< bir iki d<'. 
fa zengin maJ1aı.nl:ı.rm vıtrlıılerin. 
de :;önnii5 bbfle znrlf W! Jdbnr bir 

· cllJi~eyi ı;; .> me?• h:ıyalindc.n lıile 
ı;er,m~nfr:ıti. Fakııt Jlcılia bu git. 
zel elbiısey~ malik olduğu için hi~ 
!ıfl\·inmcdl. Hem ona njçin bu ııa. 
hah ŞeJ 1 ;,:iydinni Jı;ırıJi ~ ! 

çırlırtılııl bulmak için <lliı;immrlt 
j .. t ..:ı,,cn be,'1liııe g,me knı-.ınhk ,-e 
lrnrmal;aı .-,ı!• fikirlerin sıu~ı ılii 
~ümlcnmcğe ba5lanııı;t. J>urlakl;. 
rnıı I;i\kcr:ık hoş bir b.tlm·h ~iıJ<lü. 
Eslıj ~~'Ii;ı ıın i~ini ~(inneme<;İilİ 
on:ı si)ylı;:mi5lcrıll ! K:ıfasından fe 
ııa \"e lwrkıııı: l'il\irierr atmak la. 
naır'lı C\'et m<>ş'um bit !\t,lb~ttn1 
.kuıtııln,nk ?r•in onn11 ~l~rinf ttııı. 
Jiyerer•tl ! Yanıir.\~rnda ~•ıw 
Fesinf da,·:t,rü 9illkladi. ~11 .. 
llllı:ı:N, se"8 ~er"9z 

- Sl'b1,ı""'i lwol"'nıltn mı 1' 
- ••. ne~~rulim.. 
- Jtrı bh· Rey d'•ğf1., bliyJP. noıtu 

olıır ... an <lah l ne glhe'lerfnl ~jye
rel•"in. 

Jle<ll:ı cernrı verine lıa.fif ~e o -
muılarmı silltfi. 

-
---

..J HA ... lRAN - 1942 

( l.iaL.ct..mıd.ıı ol rlnr.J .a' rıu;ıodl' 
!>aşlık ranmdald tarih gerçevellloJ ~ 
uyerek .ı-onııer~ll olrnyucuUU'~ 
Ur.arı mahlyeU ııau olm.Jyan ~gU» t

lAıı.ları pıuuız oeorolwuıt.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yat 21, boy 1,70, serbest rneııel< 

bit sahibt, ayuk gel' 800 ilra ıııan ıı 
bay, hassas, ciddi, ve yuvasına bağ 
yaşlle miltena.slp bir bayanla evıeıı 
mek Uıtemektealr. (S. T. YairuZ) relfl 
zine müracaat. - 860 

* Yaş 22, boy ı,70, kllo 60, esıxıet. 
erkek öğretme.il okuJunUD son .suulOI 
da okuyan bir genç, 17.,20 ya§ıarııı; 
kumral bir bayanla, mezun otdul< • 
sonra evlenmek üzere n.tşan.ıannısn. 
istemektedir. (B.L.M.C), remzi.ne Ol 

racıı.at .... 364 ılll 
• Kazancı çok iyi, yUl<. .. ek ~ 

sevimli bir ba.y, dans tahsil etıılış' 
keman veya piyanoyu çok lyt çaısıı 
bir bayan.la evlenmek ıateıııe1<tedlf. 
(Can) remzine mUraea.at. - 865 

* On yedi yaşında çok yaJtış~ 
bir genç; şerefi ile tanmmr.ş bir ail 
ocağına iç güvey.si girmek ı.steıxıekt~ 
dir. !şi tezg&.htarlıktır. Slga.ra ve i( 

kullanmaz. (F.N.S) remzine mtırad' 
at • 86 6 -

• Yaş 25, boy 1,67, ~rbeet ıv~~ 
sah!bl,. ayda net ıoo lira k~ 
bh' bAy; mutenutp vücutlu, ~ 
cene, ıyt bl.r aDe ktzlle evlenmek il
temektedlr. (A.Ö) remzine ı:ıı~ ' 
at • 367 

• Yaş 30. boy 1,69, aylık ~ 
7:5 Ura olan bir bay; 18 yaşlarında ~ 
kızla evlenmek istemektedir. (J1. 
H.F) remzine mllracaa.t •• aşş 

ı, arıyanlar . 
• Ev işlerinde ay~ \~tl~~ 11cretl' 

ır.e
çalı~tınlmak üzere, evde yataca1' 
filli bir bayan aranmaktadır. ÇS.~ 
pıda Yeni.okul aokağında. No. 6, I" 
4- te Hatice Yenala mUracaat. ııt' 

• LLsenl.n son smıfmda okuyail ~ 
genç. her tUr!U işte çalışmak ı.steOS' 
tedlr. ~Ekman) remzine mura.caa~ 

• Halen bUyUk bir tlcaretJıB.Jl ııll 
muhasebe ı~ıer!nl tedvir od.en ve ııı ~ 
telif muhasebe usullerile mail ltSJ\ ~ 

~::~ ;:~~ ~~~u:::r:•:ı~~~~~ ~d 
teallllt 1şıert kabul etmektedir. ~~ 
1!amanda ort.aokul ve lise taıebelt ~ 
ceb!r, hendese, fi.dk ve trlgonorıı~.., 
".i~rs1ert verir. {Muhasebe) reı,:07>'" 

milracaat. fi.. 
• 16 y~da. annesı ve babası "' 

mıyan ökl!U.Z bir genç; ili.nema. tir' 
ro, ~azino ve kahve gibi yerlerde çf-
lı~ma k istemektedir. Okuması ve~ 
muı vardll'. (Yardım) ~mzıne 
raeaat. 

Müteferrik: 
ııı· 

ı1< Dişçi mektebinin birinci ve il> 
ci ıırnıf talebelerine yarar bir tut ~ 
kineal ve mUtet'errik malzeme ııc;,ı 
satılıktır. Ar:ıu edenlerin tstaıı U. 
posta havale §eti Sezal Pul(luya. ıJl jl' 
ıııcaatiım Telefon: 2~19 deD ıı 
tenmesl. 

Aldırınız: '" --
. ~· .. Aşağı@ remlzlert nnb ,.,... 

ımyucuıaruw:ı.m aamlnrma "°'" 
mektuplan ldatthane.mJzdea ıpıt~ 
ınn tıariç) bergUD oıabahtan i:iel~ 
kada1 ve 138 t 1'J den ıonn aıdJI 

lan. o) 
<S.C.K) (Gar) (l!J, Ural) (JI. :İl 
(H. Onaall tŞ.U.) (H.B. 688) <~.) 
IR,R.C.) (Bayan Viktor) (N.C Ol 
(329> (A . .M.) tE.L.) (Ş.B.) <B 8~1 
(Mthraee) ( rekcan) (Yedek deni 1 
(T.H.R.Z.I (Ş.F.) {Naclye OIJJ~I 
(Kalenderi (N.N.) (B.'I'. 4) (V&ıiJ 
(GUn 40) ($. GUrcan, (Ş.U.T.) (J.11' 
le) <H.R.~) 

Gynül onnn elini tutarak: 
- Gel! • Jedt. Madam ~enlıt ft• 

refine bal< neler bazırlıtmL~. eti· 
neclia. yan kör bjr uyu~hı. r. 

ı·ükleudi. Bir merdiven ~rııtı1',. 
ficni'; bir oda.ya. girdiler. Getıe; 
mu~tu herhalde ld perde1er 10 
Mkı foıpah. oda gliz lc:ım.a,t~. 
kad~r a.yilnlıkt. Bu bol ı,11< l~a.•· 
ıle ınobUyalnrın arı;uvan rengi 11 
ma.;ları Ve Ü4'tl\nde bir!:Ok ytyc:t!~ . ...p 
ve içere1l1er hn.zulanmı~ mıı.!öll::.-1 
kri-.tul bardak ''e 9üralrfferf ;,Ji 
ı•ml yanıyordu. Mftdam R c 
pelh·k 8h·eslyle onlım ~ _ 

-... r -- Buyonınuz.. ,. -r 
..,_.. yeni, gHzel al %1ud 
~ette--- ' 
......... .,.,. ''d .... ,,,, 

~ğtnl ~: 

- tı.t ..... ,.,,.,,. .... ,. -
8"1a11t Mr«* 1Mf.*larl• ....... 
•e r:thBt oldn~ ll7.ıtldıtn .. ,.. 
t.'lıı hiıyi.ık ve ip~kli bir di\·.- ..... 
ret etti. 

Bedia söniih: blr ~f'!lle ı 
- H:ıpr •• cleı:'ti • \'e Ud l\dınt 

ııtani'~ bir koltuğa c;jndi. ) 
(Devamı var 



r 

' liJ G. Sacavı lldnı . 

3 - O nıağlUo etti 
Gaıatas - ray dün çok dağınık ve s'stemsiz 

bir oyun oynayarak mağlôp oldu DUnkU Oıılııt . ':ırny _ Admlra m;.çınd:m lld cnst rıtnm· 

Gül kupası maç ar~ 
~~ ll'enerbalıı,:e tadında 12 bin ma rn~en talrunı için a:ı:ami d•. geı1 dün yapı:Jan Galatasaray oyu. 
' 'da bir scylrel önünde ya. recede fydalı olmıığa ~ayret et- ııun<lan 80113"a tir mulıarrlr.mize 
'4ı ~ta Alman Adminı takı. miştir. o§nğrdald beya.na,ua buhmmu§tur: 
~bul kupa şampiyonu G'a. Gııla.tasaraya gelinre: Osman llk Türk taknnlannm ~tUn oyuncu 
~i Yr 8 - O yenml tlr. Od golde hatalıydı. Dek hattı Ga- ları fert itibarile çok i.Yidirler. Yal-
~~~ sahaya tıu kndrolarlıı latasarayın en mu,·affıık olo.n nız takrm halinde oymyamıyorlnr 

t\f) rdll': hattıdır. Bilhas~a li'aruk 11 Ga. 1 lıugUnkü ta.kunda (yıı.ni Galata.sa~ 
~RA: Deyle - Gehort., ŞiJ. Jatasaraylı oyuncu ara,.ındn en çok 1 ray) bilhassa kafa brudm.iycli fev· 

~ ,- ffanr:ıyter, Klokl, Mirşıts. nrwın dikkati celbeden o)'nncııy- 1 kalade Mzan dikkatimi celbettl 
't~ ıreleki, Urban, Goubel, Şa. tlu. alim her zam:uıld gibi olmıı- G.a~:ıtasanıy takmıı mUca.clele ka: 

o··n en a a ! ~-
rıl\ •Arıt. nuısınıı rağmm rahştı. blı~"Cti e:ı cok olıı.n bir ekiotfr 

~. LA!ASARAY: Osman - Fa Haf hattı ,.efor Jıath kam1a l<a. 
1 

En Ç<"tin '°oyunınnuz bu ~ ~1-
~ ~lı~ - İsma!l, Enver, Eıı- rı~ıl• bk r.yun oynadı. \'an ~_:'f-. du, TUrk fulbolü eğer takını halin. 
~. Qa liıkmet, Arif, Cemil, Gün- !ardan biri ~eri oynaı';u~n dıg:erı 1 ele oynayabildikleri takdirde diln
~enfer. forlarm nrn ınclıı oynadı. Sant- ı yanın en sayrlt ekiplerinden bhi o. 
~ · azı Tf.'2:ca.nm hakemliği rahnf im \'azlyette ileri A"eri ko5. l lurlar. 

izm ,, 
UÇ 

rına andı 

1üı ' 
venı 

~ )'ı ba..51:.ındı. Uk nlunı Alman tu dur<1u. 'For hattrn<ln açıklar l<'enerbahçeden sağ açık (K. Fik , :ıı: Gllfabı nrny mfülnfnıı. JmrsıJnnnd:ı. .. iri. yarı haflar ' 'e o. ret), snntrh3 f (F.sat), BeŞiktaştan 
~e ;rııan bu nkmın Jıemen alm ~'lmcu1ar ~onltil<l<'rlnden ~ olacak ilk dtvredeki sol iç (~eref) sol a. 
ltt L1t alııtasnroyhlar Cemilin gU- çok ürkell oyn:ulılnr Ye" layıldylc 1 çrk (Şii.luii) sol haf CÇaçi) Gala· 
~ı,la dalı lyle ilk hllmmlımnı l tıir tek hücum Vllt~m:ıclıl~.r Ye ikin- 1 ıvıam.rda.n ~ğ bek (Fa.nık>', santr 
:'~ "· Snn.kımm:ılılnr 111< dn. ci <le\'rC kaleye ~ımıek uzerc o1an haf (Enver) sol ba.f (Eşfak) :ı.ağ 
~!~~~~ nc:_ti~e .. ıı.lmnk ic:ln çol• iki topu ırıı!dylc 1<alcclen dı5arı ıç (Ar;f) en' çok nazarı dikk~tlıni 

re o u 
. <\.q ı goriılu~·or<lu. c;ılıı\rddar. , re' beden oyuncular olmu~ur. 'i :ıar lmrsıhl\Jı oluyordu. Bi tiç ortaya gelınce bunlnnn için. H<ıkemlere gelince: Yabancı bi:-
~ tı\'l'cn1n umumi \'aziyetlne de en çol• uğııışanı hiç ~i.iphesiı mmelekette bu knde.r bitaraf Uç 
.~t~'ldirlr ek. Almanlnnn bu GUndilz<lU. Arif ~eriye yardım hPkem bııl!l".ak fw.kansızdır. Bun
~)'~ Ou.lat.nsarnya na1.anın yüz e:tmcl•ten ileride ~aJı_şmaj;-a vakil 1 iar.kt)mpliııııın olarak söy1emiyo _ 
~t\i ş dııha fırıldm oyna<lığmı buJanıadı, Cemil ortalarda <lol:ı.-:1 ı I rım. 
ıı.:' ı.. ~etekim 16 ncı clakilmdn durdıı. Oç fakrıntlan en tekniği hiç şüp. 
~ tı ın bo bıralrtığı kaleye gir- GaJatas:ırny klarcdleri birln<·i hesir. Feneroohçedir. Besiktaş en 
h!''- ~re olan topu Fnnıj:;"Un ı>n. de\Tcyi gördült~n cıonra penMa ı- srllzel oynayan taknnclır. Biz de 
·' .'\lUrtanruıs1 ve St inci <lakt- J;lnri dene t.a.kımlarını de~lştire- htnnbuld~ en gil~l oyunumuzu 
t~ llıq. lllla.n soı açığı Arlt'm kale. bllirlerdi. Bllha"<ıa kUcUk Bülen<l neı;ikl:.aş:ı karşı yaptrk. 
~tıl(:azi olamk ı,:ektiği bir Utır ''e Şııhap :;ibi Gnlııto.,.ıırsy lor hat. Mlın. AH 
ttttıı· :arı İlk gol Admira hakimi. tım 8Urükliyebile<'el< elemanlar so-

ltııc 1~ d~lillcridir. yunmuş "ah anın ~ena.noda. oturu-
~tl ıkf rna~ta yediğj 4 golle for. yorJardı. Nasıl olsa mağlıibiyeti 
~~:ll~<lığı giiriilen Alman kabul etml~ bl rtarLda o:yıu:ran Ga 
\,._~ıları lill s:ınıınm en iyi oyu~cu. !ahı :ıray for hattında. hu ~~- ~· 
~llııl'lsı bfri oldu .ve fevluı.Jıı.cle 

1 
yunrn :ır bilhassa tecrilbe echlcbı

~~ıtr; nazım dıkkatl celbet- l Jirlerdi. Ve herhalde diğer ele
~ ~ımn dUn mııçı 8.0 manlard:ın çok MU\'llffak ohırlanlı , 
lflll toı sm a lipheslz ki en mli. HA.SAN 
°' ~ U Admlranrn knlecl 1 De~·- AUIAS TEK SEÇISl 
~il llrnrstır. NE DİYOR T 

°Fenerb:ıhç.e Ve GaJata .. nray 
genç taknnlan m~ 

DUn büyük m:ı~tan evvel Gala -
ıasaray ve Fcnerbahre klUpleri
r:in genç ta.Jmnhı.n bir maç yap. 
nıışlnrdır. 

ı tik devresi t -1 berabere biten 

1 
bu mo.çr F.:merbalıçeliler rakiplerj. 

I ne n:ı.za.ran daha üstUn oynaya. -
ı rak 3--2 kazandılar. 

Olin sn.hah l<'enehhalı~e sfadm. 
da Giil ku~ı ntletimı mli nbaka
lanna ıı:ı ... bnmı::tır. Dün yalnıı 
bayanlar, ü~üncü, dördüncU Iaıtn. 
~ori musabakabn yapılmıı:tır, m. 
rinci kat~ori müs.'\bal•a.lım öııii
nıüzıleki p:ız:ır günü yapılacaktır. 
Tekn:'i• cleı·ecel"!r sunltırdır: 

B!\YANLAR 

200 l\mTRE: l - Hııdiye 80,6 
o·eııl Türkiye rekoru), 2 - Safi. 
ye. 

800 )flı:TRE: t - lnrıt 2,44.~ 
o·eni '.flirl>iyc rekoru), 2 - Adi
le. 

c.tll.l .. l~: 1 - Nermin 9,SS (Ye· 
ni Turkiye rekoru), 2 - l\ln:ıllô. 

l'Ol\SEK: 1 - Stra<liı;tlb J,31' 
2 ·-~esrin. 

UZUN: 1 - Hadiy~ 4,4t: 2 -
S:ıfiy.e. 

4X100: 11 - Beyoğlu Hnlkc,·i, 
;m,fi; :? - Kurtulu • 

t:mumi tasnifte: Blrint>J Be) oğ. 

lu JlaUccvi SO purnnln ikint-i Kur. 
ttıt115 18 ı>m'2Ulla. 

OÇÜ.l\"Cti J\ATAGOR1 

Wll l\lf<.."TRE: Merih 24,1; 2 -
U:ınbarat. 

2()0 MA1'1ALI: ! - Merih 28,G; 

2 -- Aherti. 
100 J\mTRE: ı - .Adnan 54,9; 

2 · - Todori. 
800 ~U~Tım: l - Adnan 2,07,4 

1
2 - l\:!ıenokls. 

GUJ,LE: l - Kse.noki 12,57: 
2 - Stefa.n. 

J>J~K: Stdım 29,09; 2 - Şamil. 
\'1ll\SEK: 1 - Necdet 1,60; 

2 - lliiseyin. 
UZU.N: 1 - Güner 6,46; 2 -

lılilız 44 pu,·auln., ikinci Kurtuluo; 

rn punı.ola. 

llÜRDONCÜ HATAGOI?I 

100 l\IET.RJ~: 1 - Tııh in Jl,i, 
2 - Nevz:ıd. 

1 

110 MANJALI: 1 - anılın 17, 

2 - Nurullah. 
GÜLLE: 1 - l.e\'etıt 13,66: 

12 - Jfonuk. 

DİSJ(: l -- l\luhtesem 
2 - JIMyar. 

1 YÜJ\SEK: 1 - ammcl 
2 - Milas. 

34,113; 

J,55: 

UZUN: 1 - Kakulidls G,07, 2 • 
Ethem. 

1 
ccdet. 4X50: ı - lla~d:ırp:ısa 25; 2 . 
._llUK: 1-Tat:ımas 2,8.''i; 2 - Kurtuluş. 

l •"eridun. 
·lXlOO: 1 _ Atletik Yddız 6, Umumi tusnlfte: Birinci Kur -

47,5, 2 - Beyoğlu-.por • \ tulu;~ 23 pu\'n.nln, ikinci llaydarpa. 

1 Umumi tasnifte: Birinci Atletik ıı lısesl 2 l PU\'anla. • ~ ı, de-,ö·rl'de G;ı11ata1~nray forl:ırı Al~ıııı tek seçi.si Her Bergher. 
11ij\ g ren1Mt11 en: ır. Bilhassa -------------------------------------------------------
!~ t bift.nn hlicumlarda talrnu- tstanbul asliye 4 lincU ticaret nınh. 

-----
il.' fa dalı olamaını~lnrdrr 
~~ hattı d:ıI::·-ınılc bir tıırzd~ ra 
~ b tır. Bilh:ı sa bu dene ı: ." 
" .:.,. l'ere 1coc:;muı;; bnttü hir aru 
1~ 

0 
ğ hafıı. Jmılnr knynrak. ıığ 

ltı._ hııun.u tır. Geride .en çok ~:ı 
<\ı İ"aıııkJıı. Salim olmu tor. 
~~a.r bu ilk de\'rede kom . 
~'i .,. oyun ile Jns:ı paslı , .e rıı. 
~ 8i IAyıkiyle mıırke eden bir o. 
P.ii:. ai~t lclnde çnlıo;mıı;;lıır<lır. 
'~ bu <len·enln ili• 15 tI:ı,.1-
~ ayn j temin ~nrpı;;mnr;;ı 
~'Ilı ~e geçmi~tir. Galata.!' ıımylı 
~lltun pııslı <leplıısmıınlı oyun 
~ he Admlııınm kı a pııs1 ı 
~ ancak 15 ılııkika ~arpışa -
~)l llihayet Atlmlrnlılar Gtılnt.n. 
"1tı! ;ıııra si temlerini kabul et-
t~ et'(lir. 

'\. 1 devre Admfralılann 1.0 pt· 
btl''J? sona erdi. 

~ııeı devreye Galııta.c;nrnym 
~ llııla bir i1<i değ! iklik yap
ı~ tı ~ldenirken sahayn nynr kncl 
"' t ~ıktıt"I görüldü. Bu de\"r('
'1-~tırni \'n7.İ~etl tetkik elllllrsc 
t~ Slı.ta~,n A lmıınlaro n!l.7arnn 
~~t. 60 daha hakim oynnclığı gö. 
ıt.~ Alnuuılam naznrnn daha 
~ o~-ıııyan Gıılata.c;nra)·ın Ad. 

~Ilı h n iki gol yı>me<ıi for hattı. 
, 
1tt, eCi!rlk lzliğill(len ileri gelmi-, 
'ıı , San.kmnızı for hnttmın to
~ ~'1<lıı.nmln t;utnınlnrı , .e haf 
~tn forlnnnı lı\yıhiyle fallİfl 
~ 1;tnesi \'e bu dcneılc E<:fuğm 
1 ~ ltııt)ıır gelerek ııltmrı bir 
~~hl O)namıısı Almnnlann ... r.ri 
"-~llıı larıa anide G:ılntasanıv im 
~~ lnpreh nz.imlcrintn mes:ılsini 
Jıı'<llla.ğ:ı vesiil" oldu, i\1man1ar 
ı rı golJr.r:nı 80 uncu dakikndıı 
~1~1,l:wı ArH'm 18 iiz.erinden 

Phil Afrika.ela etrafı yırt · 
hnyva~larla dolu oııroanlaı ;. 
,:evrilmiş bir çiftlikte doğmuş v. 
radıı büyümüştü. 
Babası Valter, Danirnarkadar 

kalkıp. aslan kap1an avlamak ü 
zere Afrikaya gelaiği zaman ora_ 
da kalmak niyetinde de~ildi. Fa
·.at, Vahf;1 ha}"Van avcılığı sevda-
' onu o kadar sarmıştı ki, en 
~zla üç ny icin geldiği bu yerde 

a tı av sonra bir sene kaldı ve 
bir sene sonra ~ene gitmek ar 
zusunda olmadığını görünce ka
rısını ve ç?Cuklarını çağırtmış 
~·e o~a bır ~iftlik kurarak ya_ 
• .,..~ag-a. bn.şlaınışlnrdı 

\'alter'in o zaman iki kızı var
dı. Bunlar, anneleriyle beraber 
f! \TUpadan gelmiı:ılerdi. Ne kadar 
ısa, Afrikanm vahşi ormanları 

.,diJerini korkutuyordu. Hatta 
babaları onlan ya~ına çağırdığı 
·aman hayret etmışler ve böyle 
'-..orkulu bir yere n:ısıJ gidecekle-
.. d"...;ınnıUş1erdı 
rını U;;-u • 

Çiftlik ormandan u7..akta ol-
nakla beraber, bilhassa geceleri. 
aslan sesleri duyuluyordu. Hat!fı. 

1 · rok yaklaştıg· nızan bu ses erın "' · 
J d ko""kan kansına lurdu Bun an " -
·e kız{na Valter: d' aslanlar 

- Korkmayın, der 1
• 

• . k d I.mezler Onlar or_ •ııze a ar ge . 
11~nda dolaşıyorlar. kUkre 

Hele aslanların böyle . · 
likleri zaman hiç tehlike yokt1ı.;r • , ... nk_ b" d bulunuvor ar u u, ır ara a . . . ı-
~emektir. Bu da, hepsın.ın kaı:.1 . 
rım tok olduğunu gösterir. Çün 
cü, karınları aç olduğu zama? 
hiç bir arada durmazlar ve da~
ua teker teker başka yerlere gı. 
lerler ... 

I• ~ sıl;ı bir slitle ı,ıızanılıl:ı.r 
tıı r:'tılcıe Osmıuım ilk ~oldc 01 ılu 
~~ibı hnt.ası \ardı, Şütii e\\<% • * ı:: 
l! 'e sonr.ı ellnclen kıırırdı. Phil. aslan seslerini narasında. 

Yavrusunun kanı 
Nakleden ECI 

kırmızı yilzlü, tombalak bir ço- manzaro. teşkil ediyorlardı ... 
cuktu... Valteber'le obeğlu daha başka av_ 
Babası gibi düşünlirsek biz de cılarla ra r birleştikten son-

Phil'in aslanlnnn etrafa dehşet ra kafile halinde ormana gire. 
saçtığı, gök gihilltillerlni andırau cekler, orada ava çıkacaklardı. 
Itükrcmeleriyle boşlukları titret_ Fakat, henüz kafilenin bulundu 
tikleri bir gecede dünyaya gel- ğu yere -:n~~dan evvel uzaktan 
mesini uğurlu sayacağız: Çünkü aslan sesı ışiJ;ılir. 
Pbil büyüyünce~ cesur bir Valter oğluna: 
QOCu'k olmuştu. Hatta ~di sekiz - Bu aslanları avlamak ister 
yaşına geldikten sonra babasiy- misin? 
le beraber ava gitmek için tepin· Bunu şaka.dan söYlemişti. Oğ_ 
meğe bile başlamıştı... lu hemen: 

Yılan korkunç bir hayvand:r. - İsterim! diye sevinçle elleri. 
Sinsiliği ve zebirinin dehşeti dü-. n.i ~ırptı. 
şilnülürse belki bir aslandan da_ Fakat, şaka çok ~den ha-
ha tehlikelidir. Yılan, bizim kır- kikat 0

1du: Aslan sesleri gittikçe 
larımızda, bağlarmııroa hemen daha yakından gelmeğe başladı ... 
dainıa bulunur Bununla beraber, Ve nihayet .•. 
biz dağlara ve" kırlara çıktığımız ... Knrştlarına kücücük bir as-
zaınan yılan korkusunu hiç aklı- lan çıktı: Bu bir yavru aslandı 
mı74 getirmeyiz Valler, kolunu oğluna siper ede. 

l~t~ Afrikada· doğup bliyUyc~ı· rek gene şakasm~ dev:am etti; 
ler ıçın de aslan kaplan b3y!1.1 bır - Tam sana gorc bır aslan. 
hayvandır. Tehlikeli ve korkulu Phil gözlerini açmış, babasına 
olduğunu bilirler Fakat onlara sığınarak yavru aslana bakıyor. 
bulunacağından ki>rkarak

1

orm4n- du 
lara şrkma.ktan da çekinmezler... Yavru aslan, ~a~rki .. çalıhkla-

Phıl, bunlardan biriydi. HatU, nn arasından gorunmuş, fakat. 
ruhunda kor~unç hayvailardan birdenbire durmuştu. Araların· 
korlanamak ıçin bulunan bu va.. daki ımesafe yUz metreden azdı. 
ratılı§ gözönUnde bulundurulur- Bu sırada uzaktan aslan kük.. 
sa babasından daha cesur bir remesi duyuldu. Phil sordu: 
"""uktu... _Bu aslan mı bağırıyor, ba-
~- ... 

"'ı~Ut•eU ~ol 12 nr.i tlakil<nl1n sol r}oğmmjtu: Onun dünyayıt geldi-
~~11' ortıı-.ındıın tin~ rık l\lc d<l ,;{i o gece, nslan kükremeleri gc- Oğlunun ısrırrlanna. dayanrunı_ 

···ı. ne çiftliğin gayet yakınında du· yan Valter nihay~. onu d~ bir 

ba? 
- Hayır, oğlum. Bn§ka aslan 

~ltııan tnknnrnd:ı diin en çol• vuluyordu. gun beraber ava gotürmcği ka 
.~ dikl".ntl cı-lh den o\ııncnlnr Babası bunu bir uğur saydi: bul etti. ın· ek ~ 

,~,. kaled De'I le o'm ı. llzcrc sol - Oğlumuz aslan gibi olacak. Babasırun omuzunda t • og-
SiJtinlT. sağ h~f fl n!'tlytei', dedi. lunun elinde bir sopa, ~iftlikt~ 

var. Anası galiba ... 
- Nerede? 
- Bilmiyorum Sesi uzaktan 

geliyor. Herhald~· yavrusunu a
rıyor ... 

- Yavrusunu alın ona ~ötiire· 

·m ... 
- Oltır mu hiç! O zaman bizı 
~r. Aslanlar öyledir: Yavrula_ 
ına dokunulmasına hiç daya
aı:naz1ar. Hemen insanın üzerine 

atlar, parçalarlar .•. 
Bu sırada aslanın sesi t;eltrar 

ve bu sefer daha yakından. işitildi 
O kadar yakından ki, kükremeyı 
işitir işıtmez Valter yerinden 
sıçradı. Se.s arka taraftan geli
yordu. Oraya döndü: 

Aslan k~ısında idi. .. 
.•. Ve onun üzerine athyacak 

bir vaziyet almıştı, •• 
Valter hemen tüfoğine sarıldı 

ve ateş etti . 
Tüfek sesini du,·an Phil: 
- Baba! diye bağırdı ve arka· 

sına döndü: 
Bu sırada ana aslanın kükri_ 

yerek geri kaçtığı görüldü. As . 
lanın kaçması avcı için büyük ibi! 
fırsattı: l>eşinden kovalamak la
zımdı: 

Valter bu fırsatı kaç:ımıak it 
temedi ve hemen fırhyarıık ac:Ia. 
nın arkasından koşmağa b:ı.']la
dı, Bir el daha ateş etti ..• Arha
smdan bir daha... Bir daha. 

Phil, babasının , tüfeğinden ~r 
kan dumanlar ar~ atımda vakit 
vakit kaybolduğunu gördü. En 
son silfihm dumanlan gözüktük 
ten sonra Valter gözden kaybol
muştu ..• 

• * ı:: 

Phil yalnız. kalmıştı. Fakat 
korkmuyordu Bilflkis biraz se· 
vinmişti. ÇUnkü yavru ac:lan ona 
kalmıştı •.. 

Yavru aslan, kar~ı tarafta, ilk 
göründUğü çalılıkların arasında 
oradan oraya sıçrayıp duruyor 
du. 

Kaçmak istiyordu. Fakat, an_ 
nesinin bulunduğu yere, silah 
sc i geldiği için ı:idemiyordu. Ar. 
ka tarafa hiç gideme1.di: Çiinki 
o zamnn annesinden bUsbütün a) 
nlmış olacaktı. Zavallı yavru 
aslan, bu vaziyette, dönilp dun.· 
vordu. 

(Sonu yann) "\ '''ıl< Arlt. n -r iç l'rh:ın. ~a~ Ha1'iknten df', Phil. c:arı sa~h. uzaklnşırlarken 1röriilPcek bır 
"tı ~felek' olmuc;tur. !ö::ımtnıfnr '--------------------mcı.-ııcı:::::ıımı _________ _ ___________ lll!'"' _ _ _ _______ .. 

f.l~uııe] nyn~"llıd:ın ulmt olma- • 

ı,ı•mcstnden: 

9!0/444 
Tebliğ edilecek taraf Efhnlya Cu. 

ni, Beyoğlu Taksim takızıı!er cadde. 
si deniz palas apartunan. 

Hllscyln oğlu Mehmet Bllanenln 
mUddclaleyh Efimiya Cuniden isticar 
eylediği Sllivrl kazasına tabi Köste. 
mir çltlllği ormanlanndan müddei in· 

tifaı temin edemediğinden maruz kal. 
dığı be§ bin Jlra zarar ve zlyanm ma 
sari.fi muhakeme ve ücreti vekA!ctle 
birlikte mUddelaleyblen tnhslll hak _ 
tunda açtığı davada, mUddelnleyhln 
mahalli ikamctglUımm meçhullye • 
tıne binaen bllcUmle tebligatın 1111. • 
nen ynpılıırak muhakeme gıyabında 

cra cdllmektc iken davanın muallıı.l• 
bulunduğu 23,2.942 tarihli ccısc~ ~ clu. 
vncı veldllnin gelmemesi sebebiyle 
evrak ycnilen!ceye kadar mUILJ1?Cle • 
den kaldmL-nıştı. Bu kere dava kal. 
dığı noktndıın bs.§lanmak üzere tec -
dit cdlldlğ.nden muhakemenin icrası 
29,6.942 tarihine müsadif pazartesi 
gUnü saat 14 de bırakılmıı olduğun • 
dan usulUn 141 tncl maddcsloo tcv!I. 
kan tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere l~bu )enllemc arzuhali yirmi 
gl\n müddetle llAn .olunur. (16737) 

Fenni S8nnetçl 
Nuri Eşsiz 

Küçük cerrahi: Aşı enjcksi· 
vonlar, pansıınan ve hacamat 
yapar, 

Adres: Aksaray Polis me;rl{ezi 
karşısında No. 1- 2 Tel: 2093i 
den isteyiniz. 

DOKTOH 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

OAH1UYE MtlTEIIASSISJ 
Dlvanyolu l 04 

mu:ıyl'llle s:ı.atlcrt: 2,5.6.Teh 2%399 

Satılı ev 
U11kUdarda Doğıwıcılar parla • 
llpısı kartDilndı:ı 4 oda iki it<* 

terkos, elektrik, ı..taçe QflL 

Mİll'a<.'Ut: Vakıt ma~ •
hnn. Saat lG-llJ e ~. 



8 HAZİRAN - 1942 

.!3,00-lS,30 Şarkı ve türküler prog 
1 rammm devamı. 18,00 Program 18,03 

Radyo dans orkestrası 18,60 Faaıl he 
yeti 10,30 Haberler 10.45 konuşma. 

19,55 Şarkılar 20,15 Rad,Yo gazetesi 
20,45 Bir halk tUrkllBU öğreniyoruz 
21,00 ziraat takvimi 21,10 Şarkı ve 
türkUler 21,30 kanuşma (günün me 
seleleri) 21,45 Radyo senfoni orkes
trası 22,30 Haberler 22,50 kıı.panI§. 

inhisarlar 
Umum MOdOrlOğOnden : 

-
·89-

Memıır mlistehd bir tavırla gUldU: j kadar sokulamaz. Hem buna lüzum 
- Yalan mı ıMıylü.)Orum, küçllk da ynktu_ Hlzmettllerhnl7J öldür • 

1. - Çay ve kahve fiatlannın arttırılması hakkındaki 18.3.1942 
günlü ve 2/17555 sayılı kararname hükümler"ne göre Ziraat BaRka. 
larına, Mal Sandıklarına veya gümrüklere yatı ılması lazımgelen pa-

ıayan! Jlelo a17.e ağlamak yaraşır. meklc eline ne geçccel'\' 
au\' Babanızın knpuıında böyle hlz. - ICn bU.)lik klln: İnglliı.lerl kh. 
rııelçller çok \ıırdır. dit. Bwıdan bllfika bir mana.aı var mı 

- Günah değil mi? O benim sadık bu tıı.na3 etin': 
hlzmetçlmdl. Bana bel} ya,ımdanberl - Hayır •• hayır •. ben lnanmı,onım. 

P*A 

Yakacıkta 
satılık k6'k 1 

ralardan henüz ödenmemiş olanlar 1 Hazirç.nda yürürlüğe gireJI 
4223 sayılı kanunun muvakkat (4) üncü madd•ri mucibince 1.6.1942 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde lnhisarlaridaresine ödenmesi la
zımdır. 

bakıyordu. Annem öldUkten sonra ben Bunu tnglllzler yapmııstır. 
onu anne glhl &e\erdim. ~Us l\ferf dayanarofillı: Hacı I>aoa kl.iı}kU namlyle al8. 

- O hnlde mUsaade edin de diril. - lngillzlerln ne .kfirlan \"Br bu rol 20 oda, aş dönüm arazi lçln-
tcllm! tştef.. de sebze bohçesl, 800 a~ mc. 

il. - Ellerinde mevcut malı olanlar bu mallann satın alınarak be" 
dellerinden" borçlarının mahsubunu isteyebilirler. 

Kurbay, mlıı lUeriyl kapınm öntınde - 01'1lMDı ben bilmem. Şimdi dii . -;c ormanı, 2 kuyu ve bir bu(uk 
bıraktı.. 3üneeek halde® deA'fllm t'"akat, çok 

1 
masura Aydo uyu ooıunnn 

111ddetlc tı&ııını aldı, yürilmcğe baıı- eminim ki, hlzmetçllcrlnıW öldıir~nler k~k ııtılıktır IUnıc!lat yeri: 
ladı. lnglllzlcrdlr. Vakıt matbaumda Orhan Tc. 

Sivil memur, mis lllerlnln kulağuıa MI l\lerl dfü.ıünmeğ'e m,,lsdı : llılm•e•l•.11s•aa•t•Jli0m•l•S•e•k•ad•a•r. __ 

!II. - Müddeti içinde borçlarını ödemiyen veya malının satın a1ıo
masını yazı ile tulcp ve 11\alına ait vesaiki ibraz etmeyenlerin borçları 
3 10 zamla ve tahsili emval kanununa göre istifa olunacaktır. 

lğlldl: - Bu clınAyeU (Japon ccllAdı)nm --------------.,.--------------------------------------------------------------===:=.--==.:=::::::::::::::::;:::,:=::;:;...__. 
yapmııı olduğuna lnanmıyorımıııız de. 

- Kaç gündür arattığınız Tcmuçl. mek'l 
nln izini ancak bu genç kn biliyor. 

- -
Devlet Deniz Yolları İşletme 

Müdürlüğü ilanları 
Umum 

Onun )llkn ını hıra.kınayın ml!I! 
- Nq dedhı •• o mu biliyor:! Fakat, 

Temuçılıı o da aratıyor. HııttA bu yüz 
deı:ı pek meywıtur. 

- .sız clnWerf tanmınz.smızı mls! 
Hana ltlnıad ediniz. 'Iemoçln 0ı01arm 
ll\1ne girip tıkıyordu. Birdenbire ani 
olarak kaybolo,u herkes gibi bhlm 
de Uphemld tn.lırik etti. 

- Yanı Tenıuı:tn bu kızın eı.1nde 

nıldlJ' 8&DlYOl'!IWl f 
- Hto fjüphe iz.. 
Mı. Meri l!IUL§llldı: 
- Acaba bu kıun )ıt.ptıklan ııab. 

te midir?! 

- Yüzde doksan dokuzu aahtedlr" 
nıı.maradır, mlı! OoJar insana öyle 
itimat telkin ederler, öyle aldatırlar 
ki... 

- Gnrlp ,ey? O halde evine kadar 
gldeJ11P. Fakat, mademki bana bir 
hnklkntten bahsettiniz.. ııu clnayetlo 
iç yüzünü de blllyorsunnı. söyleyin.iz! 
Pek zlyıUle merak ediyorum. 

- Hayır. Hlzmcttnerln nasıl ve 
.imler tarafından öldfırWdDğilnU gör 
"OOdlm.. .Gorenlerl de bllmlyonun. BiL 
Uğlm bir teY \'llr: Tcmuçln, ııanıyo. 

ım ki, kcndlslnln arandığındaa mcm 
un değildir. 

- Bun demekf 
- Çünkü biz.im kolonel, (Japon 
llıwı) olıırak ::aıgghayda titreyen 

J adamın Tcmnclndcn lıeeka .. r 
·mse olDl!ldığ'ıru mnl<llr,. 
- Ne dl3orsun11z!.. Tcmııçin tir 
ııon cıcll! dı mı f ! 
L\lls Merl ka')lannı kalclırcb: 
- Olamaz.. kat13·cn olamaz. Te.mu. 

iın bir Moğol a 117.adcsidlr. Bunlan 
O Öldilttmcz \e oldilrmeml,tır, 0 te • 
rnlz yUrekll bir erkektir. 

Ht7.METçtı;ERIN BAŞI 

KE iLDIKT.EN SOllı"RA .• 

~Us Meri, Kurbayın arkasından 

Jtoştu •• yetJ~tl_ ,.e koluna girdi: 

- Aııkerlerden cpeyoo mal6mat al. 
ılım. Sakın mUteıesslr olma! Temuçlnl 
lnılacağu. 

J{urbıı3 bu ııözü duyunca 96rindl: 
- Ne dediniz .• Temuçln bulunacak 

nııf 

- F.,·et. Askerlcnten birçok 15ey1er 
öğrendim. Siz.1 e\ lnluı kadar gUttire.. 
ylm. ~kı\l<ta konu ıııamız tebllkell 
dlr. 

Kurbay ustu. 
Kolkula ~ urüdlller _ 
ÇSnU!t•r rıınhıUle5ine glrdJler. 
Ilı Merı eordu: 

- J!:\lıılz yakın mı' 
Kurbay ell)·Je bir e\·l gösterdi: 
- 1ııte •. !}U karşunazdaki lttl'JJmt 

JOyalı ko k_ .., 

- Çok gil7.el bir vWA. •• 

- Babamın evidir •• 
- &banız.ın e\i, alı.in e\1.nb de • 

nıcktlr. 

Hızlı bıı.lı ) UrUdUltt .. 
Eve \"ardılar. 
Kapının iç tarafında duran 

• hçn-an J>apı) ı açtı .• 
- Bu31unınoz san! 

l)lnll 

Kurbay rr..lsııfirlne yol göeterdJ. 
Mis Meri koı,ıke girdi. 
Kurbe.y ikinci bl.unetçlılnln de böy. 

lr. csrare t~ bir ~ltllde ölllmllndcn 
,ok müteeaıtlrdl. 

Alt kattaki hıuurlı misafir odum. 
lıı karşılı.klı oturdular. 

Mis Meriyo, İngiliz komutanlığın. 

daıı ıı3nlırkcn bir 8hll memur: -
Temuçlnin hini ancak Kurbaym evin 
ı.le bulabilirsin! oomlı}tl. Bu meonır 

lbet te bir ı;e~ ter biliyordu. 
Meri, Kurbayla dOfltluğu ilerletip 

"ele kıılmıık ve Temutlnln izini ket. 
tıtınek lııtlyordu. 

Kurb:ıJ: 

- BüyUcünıln yıı.rıınclan çıktıktnn 

ıonru keııkl Jnglllz komutantığtna 

;ltmcııe.)d k, dedi, hlı.nıet(llerlmlzl o. 
rııd:ı kıı~ ilettik. Bize bunun (Japon 
•ella1.<1) tınaf ndan )&pıldığ1nı 8Ö)ie. 
diler ma, ben buna lınaıımı:ı:orum 

lllılm kapıda clursn hlzbetçUerlmh:I 

- Hayır .• hayır ... lnanm yonun. 
Köşklln alt katt.ak oda8ında konu· 

UJ orlıırdı. 
Mis Meri, Tcnnıçlol l'ICVCn ve izini 

ııraJ uıı bu Çinli kızla dostluğunu llert. 
Jetme.k için bu lui~ktc birkaç gece 
kalabilmenin yollanm dil li!'llyordu: 
Mademki lnglllz t.uharri memuru da 
onun kulağıııa bunu sö~ lem işti. l\olerl 
ne yapıp J1lpacak bu evde kalmağa 

gıa1.,1M:ak t ı. 

8.6.942-14.6.942 tarihine kadar muhtelif hatlarımıza 
kalkacak vapurların isimleri ve kalkı§ gün ve saatleri 

ve kalk~akları rıhtımlar 
KARADEmL. HATTI - Sa.lı 4.00 de Aksu, cuma 4.00 de 

AKŞA:l\f OLUNCA 

Mis Meri çok becerikli bir kadm.. 
mı~. Vaktllc bofl yere tlnoe oğrenml.. 

mit. 
- tııte elnıdi lıtlme ya.rach. 
Diyerek, Kurba;, ı aııoak kendi clilJ. 

le kandırabildi. 
Çinli kız, Mis Mcrlden çok ho lan. 

nn,ıı. Ond:ın her turlb yıırdımı goro
ceğlnl umuyordu. 

Meri: 
- Bahen gelinceye kadar seni yal. 

nız buakmak istemem, deml~tl. 

BARTIN ıu .. rrı 

1ZMlT HA T1'l 

MUDA.NY A HA.Trl 

BANDmMA BATTI 

KARABIOA HATfı 

tMROZ HATTI 

Cumhuriyet Galata nhtımmdan. 

Cumartesi 18.00 de Erzurum Sirkeci 
rıh tmımdan. 

Perşembe 8.00 de Kemal Tophane 
rıbtmımdan. 

pazartesi, tal"§amba. ve cuma 9.50 
"" de Marakaz, cumartesi 14.00 de Swı, 

Pazar 9.50 de Mara.kaz Galata rıhtı. 
mm dan. 
Pazartesi, çarşamba ve cumıı. 8.00 de 
Su.s Galata nhtımmı:!an ayrıca çar. 
şanıba 20.00 de Antnlya ve cwnarte· 
st 20.00 de Mcrain Tophane rıhtmı.m. 
dan. 
S!llı ve cuma 19.00 da Bartm Tophane 
nbtımmdan. 

Pazar 90" da Kemal Tophane nbtı _ 
mından. 

Knrbay İngiliz kadınını ml!!afJr ola. 
rak evinde nlıkoyduktaıı onra llabL 
sına bir telgi'af daha yazdı. liurbay 

tlegrafmda [!Öyle diyordu: 

~\YVALIK llATn - Çarşamba 12.00 d~ Bursa, cmnartesl 
12.00 de Antalya Sirkeci nbtımından. 

- Perşembe 13.00 de Tırhan, pazar 
18.00 de İzmir Galata nbtımmdan •• , 

1ZM.IR HA T'Il , 

NOT: 11.6.942 tarihinden itibaren 
İzmir hattında ikinci bir sefer yapı. 
laeaktır. Bu ikinci posta lstanbuldan 
perfCmbe gUnleri ııaat ıs.oo de kal. 
:ıuıcak ve pazartesi l!.00 de lııt&ııbula 
d!Snecekttr. Gidlş ve d!Sntl§te GelibOlu 

ve Ça.ııakka!eye uğnyacaktır. 

''İlk \011Sıt.ayla Şanpya gelm~jtln 

takdirde, evimiz.deki insanların hepsi 
mahvolacak. Ölllm ııl.l'IMll ntmdl bana 
geldi. Japon ooDAdı evimize musal. 
lat olıla •. caki Mnoktnrl runız b rer 
blre.r 6lı!ürüld!l. nd.t~w gtbt Mr 
serinin QlDJ"l altında kı:l!ınnı?.\ tn. • 
hammulUm yok. H6meıı Jul~e~ t.>di. 

nlz • .,. 

NOT: Vapnr sC'frrleri ha!dandn her tUrlü malOnıAt a,ağıda telefon 
numaralı yaulı r..oentel•. lınlzclen öğrmUeblllr. 

Kızmız: Kurbay BAŞ ACENTE GALATA Galata rıhtımı limanlar umum 
müdUrlUğü bln8..9I altında 42862 

MJı Meri Bu telgrafı g6zden ge • ŞUBE ACENTELİCİ GALATA 

çlrlnoe, merakla 90rdu: 
- Babanız meumr mudur~ 
- Hayır. 
- Ne Iıı yaparf 
- TUe<>.ardır ••• 
- ]lem l)e 7,cngln bir tüccar oldu 

fwm ıııınıy1>rnın. 
- E\·et_ Şanghaym en büyfık zuı. 

gb:ılerindendlr. 

- O halde bu cümleden ne demek 
lstedlğlnlz.I bana ıntren anlatır mı . 
•ma..!' Babanız klmLn emri altında 
bulunuyor? Bu Belctay dcnllen adam I 
kimdir': 

- Faı.lıı izahat ,·ereml.)'tt.eğlm için 
beni aUednlz nındam! Ali" srrndır. 

M.ls Meri telgrafı göndermekle be
raber, Kurb11.), 11kı3tırmaktao da geri 

ctannuyordu. 
Kurbay o o.k,am MU Meri ile bir. 

Ukte 90fra ba§ma oturmu3tu. Ba\ıı 
karanyordu. 

Kurbay bir te&adllf etıerl olarak Mis 
Meri ile tanıştığına !IC\ iniyordu. 

-Bu alqam siz de otmasaydııuz, I 
ben bu evde yalnıı. t<aıamazdnn. 

Diyordu. Mhı l\lorl, her aanı.:ı.sı bir 1 
esrar perd .. ı lf(lk.linde ardı sıra aı;ılıp 1 
kapanan hAdl~!cr karşısmda ne )a. 
paca!ını, ne ISÖ.) llye<-••ğlnl bllıni~ ordu. 

- Temuı;ini bulama1.sak ÇOk )"a -

uk olacak. 
Dedi. Kurba~m gö:t.leri )ıış&rdı: 
- Evet. Çok )azık olacak. Eğer 

ŞUBE ACENTEL1C1 S!RKEcl 

Galata nbtımı mıntaka 1L 
man reisliği binBSl altında 40185 
Sirkeci yolcu salonu 22740 

(62M) 

(Japon cellAdı) onıın da ba11ıııı kopar. ı 
diyae, ben bundan 110nra ölünce;\ e ka. 

dar hiç bir l"rkeklc evlenmem ve ta· 
llhsliliğlme kU ilp otururum. 

- Hayır. Bu kara.nnız hiç de doğ. 
ru değil. Kııdm, ııcvdlğf erkeğin kay. 
boldur;µnu görUnoe 11Uphe yol; kl mn.. 
yus olur. Jl'akat, bu eJeın ve ı•tttabmı 
ölUııoeye kadar çeıunenln manaaı 
~oktur. Onu !;Ok sc,·dlğlnbJ görilyo. 
rum. lo"ııkat, bana ö;, lo geliyor kl, Te. 

TURKiYE iŞ BANKASl 

mucln !;ok uzaklarda değil.. ı 

- Ne demelt lstedlğtıılzl anlayama· 
dım mııdıırn! 

- Şunu demek lsti~onım ki, eğer 
(Japon <"ellldı) bu işi :pannağına sıır 
nıı:.t .)Bnl Temuçlnl 'öldUnneğe karar 
venrıl se,, bundan sizi onıtlııkn haber 
dar cderdl. Mademki nituılmız oldu • 

Ki1rük T~'IR1T\Jf 
Hesenlan 

t9t! ~'RAMİYE PLAM 

tiEŞtıUı;t LIC: ı Şubat. 4 

•laym. l! 'ğuııtoa. ı ne... 
ctt--ertn carUılt'rloM 

nrııtrr. 

ğunıı biliyor_ Onu natııl ve neşlklde Kurbay nğlnıııatıı başladı: 
J ıjtliııü size göııtereoolrtl. iliz • - \'allııhl bllml;, orum .. düşlhıeml 

19-U IKJCA)IJ -Laıa.Jf..Kl 

ı adet ıooo Ur&ID • ıooo.- Urra 
• • 1000 • - 11()()().- • 

• • 1~ • - 1500·-
I • ~ 

10 • 250 
tC • 
00 

2Q() -
20(; • 

\OC 

50 
uı 

lO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

- uıoo-
- 26()0.-
- .ooo.--moo.--:IOOO.-

- '1000..-

. . . . 

.. . 

ııln ölllnıUnU dllıılındilkı,ıc içim sızla. 

• ldılrıoek ~ (Japon cellAdı) oraya 

ınetçllrrlnlz gözilnü"ı.Un ön Un de öldll j l onım. A rtıl' be,) nim durdn .. Kain 
rWdUğU ,ıbl. mY'I içinde bir uğultu nr. Temuçl l ~or. o ölce•~( lılr inııan d~f;rJldl, ma . 

dıun! 

(Devamı var) 

l stanbul Del terdarlığınd an: 

Do J& No. 
:52301/2:571 

M~-~ 
Nevi '.PP"""° 

52301/506 

52~89/53 

Bcyoğlunda Tomtom ~ eski 8uJ.. 
tan odaları yen! SalAlıatUn oi:l&Jarı çıkmazı 

sol;ağmda 35 pafta 325 ada 24 panel No. 
lı ve 20 kapı No. lı {43.75) metre murab
baı arsanın t&mamı. 
Bcyoğlunda Çukur mahallesinin eııki Karna.. 
vola yeni Karakurum sokağında 7 pafta 362 
ada ll parsel ve eski 10 yeni 1f kapı NoJI 
87 metre murabbaı araanm tamamı 
Sa.nyer Yeniltöy mahallesı.nin eak1 k&ap ~ 

• kallap Renw sokağında eski 22 yeni 18 No. 

52S01/1208 

1/3243 

l/2li81 

761iıss2 

51169/72 

1/21 

lı SOO metre murabbaı araanm hlmamı 
Beyoğlunda Bülbül mabcJleai.nin Gölba§ı ao. 
katında 43 pafta 567 ada 7 pa.nıe1 No. il 
ve eald 25 yenı 64 kapı No. lı 52 metre mu.. 
rabbııı arsanın tamamı. 

EınlnönU Ahi çelebi m.ııhalle.ııinln limoncular 
sokağında 4Cı8 ada 13 parsel eak1 18 yeni 85 
1<aı No. lı U.Stünde odaları bulWlaD kAcir 
dUkkAnın 451120 hissesi 
BUyUk cal"§lda Basmacılar sokağında 7 pafta 
2773 ada 6 parsel eski ve yeni 30 kapı NoJI 
kagir dükkll.nın tamamı. 
Bakirkoyünde Cevizlik :mahalleetnUl Nlyul.. 
bey .sokağında eaki 2f yeni 40 No, lı (107.42). 
metro murabbaı arsanm tamamı. 
Aıuıirayda Muratpaşa mııhalleslnfn Akaaray 
mektebi sokağında eski 2 yeni 2/1 No. 1ı ma.a 
bahçe ahşap hanenin 3/84 hi.sses1 
Büyült çar§ıdıı Yağlıkc;ılar sokaA'mda lil 

lOQ 

• 

pafta 2812 ada 77 parsel No. lı eski ?.20 yeni f 
~2 kapı aayııı kAgir dükkAnm 211uo b.1aeeat 9'.ISO tf 

Yukard yazılı gayrimenkuller 10.8,Sil çarp.mıı. g1JD11 aat ı,4 
mtuı eml.Ak mUdUrlUğUnue müteşekkil komisyonda ayn ayn ve ~ ; 
tırnıa ile satılacaktır. lst.ck!Uerln tcminatıanm ihale günU öl'le19 ~ 
vntıyct malsandığma yatırmaları ve no.tua hüvl~t cUzd&nl&rlle ~ 
ihale saatinde komisyonda hazır bulunma.lan mu.ktazldfr. Fazla iDJl,ai 
nıezldlr mUdUrlUğe müracaat. (6694) ,/ 

Makine tamircisi ve makinist aranı'°' 
latanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel lfletmelerİ 

Umum Müdürlüğünden: ı 
SllAbtar elektrik fabrikası için yevmiye De l.atlhdam edilmek _. 

ıııa.ldne tamircisi ve 2 makinst anınmaktadir, 
2 - a) tamrcDerln lesvlyecl olnıalan IA.zımdır, ~ Ulrbbı ~ 

raıtında çalışml§ olanlar Uırcih edilirler. .Jı 
b)Maltlııi3Ueriİı, bulmrlı tllrblnlerde çaJ.ışmış olmaları şayanı ~ 
3 - İmtihan neticesinde tebeyyün edecek ehllyeUerin<ı göre ma1dn9 

mlrcllerlne 208.320 kurut vtı maldnlstlere 152.280 kurtlf yevmiye verll,p/J 
ayrıca pahalılık zammı da alacakla.rdlr, 

4. - Taliplerin TUrk olması, askerllkıe ill&ılği bulımmamac, ve 41 ,,, 
nı tecavUZ etmemiş olması ltı.zıındır. 

5 - Talıplcrin 10.6.1042 günU saat H ten 17 ~ kadar ldarelllJı ~ 
h:ın zemin katındaki zatı5leı1 ve sicU mUdUrlUğüne mUracaaUan, ııısuv 
bildlrlUr. (6251) ~ 

------------~------------~----._../ 
DeJJ.ir. Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 

ı - Deniz llscal. 9 ve 10 uncu smıfiarlle deniz Gedikli ortaokulu 6. f; 
8 ncl smıflanna talebe kayıt ve kabulüne 1 haziran 942 tariJıJıl 
itibaren ha§lanarak 20 ağustos 942 tarihine kadar devam edil~ 

2 ._ latan bul ve civarında bulunanlar, doğruca 1.stanbul deniz koJJ1U~ 
lığm.a, Mersin ve clvannda bulunan deniz harp okulu ve ll9eBl ııı-. 
t.anJığı ile deniz gedikli crbq ortaokulu müdürtüğ1lne müracaat -"' 
ccklerdlr 

3 - İstanbul. vo Mersin mmtakalan dI§mdan müracaat edecekler, a-: 
harp okulu ve llsesl komutanlığına veyu deniz gedikli ortaokUlU " 
dUrlUğUne dllck~e ile müracaat edecekler ve dllekçclerlnlıı blr ""' 
ttnı bulundukları mahallin askerUk şubelerine vereceklerdir. 114u.-" 
leleri askerlik şubcıerı tarafından tckemmuı ettirilecektir. ti 

<f - Dcnlz llseslne isteklilerin bulunduktan smrfm son smavmda bet I" 
sebeble olursa olsun ipka ve ikmale kalmış bulunmamak ve hic;blt 
beble tahsili terke~§ otnıamalan ltı.zımdır. 

5 - Deniz lisesi 9 uncu snııtma 15:18, 10 uıfcu sınıfına 16:19 yqmda ... 
lUIUU\lıır a.ımırlar. 

6 - Deniz gedikli erba§ ortaokulunun; 
6 mcı smılma H :17 

7 ,, " 15:1S 
8 ,. •• 16:19 yaşında l.uıunanlar nlmrr. (15647) 

IDevlet 

______ ....,,,,..,,.._ 

Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 13S92 on Uç bin sekiz yUz doksan iki lira 18 (oııl" 
klz) kuruş olan 3750 adet rr.uhtelif ebatta acil menteşe Ue 52000 ~det ıııuıı; 
Leli! ebatta s::ığ ve sol gömme menteşe (16 haziran 1942) salı gUııU -:O 
l 16) on altıc!a Hııydarp!lşadn gar b!.:ıaaı dahilindeki komisyon taratuıd 
<npal: zar:f usuuıc satın :ılınııcaktır. 

Bu l§e girmek lstiyc:ul<:rin 1041 (bin krrk bir) lira 92 (doksan !ld J<ll
ruşluk muvakkat teminal. kanunun tayin etUği vesikalarla tekllJle~ 
muhtevi zarflarını aynı gUn saat (15) on beşe kadar koınisyon reı.sUP' 
vennclert lflzımdır. 

Bu ~e ait ~art:ıamc1er 

• 

komisyondan paraBIZ olarak dağıtılmaktadtr .. 
{6023) 


