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HUse in Cahid YAL iN 
RUSLARIN Kwlyıldız gnze-

tesi muharebe durumunu 
tö.>:le griru,> or: Alıuanla.rın plan: 
tıeri bir .)annn h •. reketi yaparak 
Don ndhrinı sct'1nek '<' \·oıga neh. 
nne erişmekti. Ulr here h .n~ mu. 
Yaffn.k olurlarsa H· • c•rlulnrtı-m 
intizamı knlmıyıw.:ığuu lınıit edi
,> orla.rdı.. HrulntıJ Almaulur bu 
emellerini yerine setirenıetnl_şler 
llir. VıikıA topmk lmznnrnı:Jlars~ 
da Rmy:ıyı 'bozgnna uğratamamış. 
laı dır. 

Voronej kesiminde Almıı.nlar 
kendllerlne pek ('ok ızayiata mal 
olan tııarruıla.rdan sonrn y:ıvnşla 
tlılar ,.e dunlular. Nihayet müda· 
fa.ayn gccmek zorun<1a kaldılar. 
Almnnlar yalnız cenupta R-Ost.ot 
\'e Stalingrad üzer.ine ilerliyorlar. 1 
Bu bir tehlikedir. Kendilerini dor
clumıalıyu: ve durduracağız. 

Sovyet nskeri ~nzetcslnin ba 
neşriyatını .renllfo~e ynkın buJo. 

1 
rt1akarna, · Bi • 

in1aUUa tekrar n1üsaade olu. ası 
mevzuu üzerinde da tetkikler yapdı 

Bugünlerde bir karar veri ecek 
Ankarndnn gelen haberlere gör .... 

Ticaret VekAletinin .halen üzerind'! 
en ziyade meşgul oldıı~u meseleler
den birini de yağ işi teşkil eımckw 
tl'dlr. Gerek ordu gerekse devle! 
mliessesclerile büyük şehirlerin 
yağ ilıllyncının karşılanması mes""' 
lesinin !cinde bulunduAumuz mev• 
<;im içinde halli znrurl görülmekte
dir. 

Almanlar 
Kafkasyayı 

ahrla sa 

Bundan evvel iaşe müst~nrlı~ 
devlet müesseseleri ihtiyacının kar 
şılıınması icln muayyen tipte tki 
nevi :raıt seı:miş, lstaıılıuldo. iki füb 
rikaya el konulnro.k bu işe . t:ıhsl? 
olunmuş, imnliita haş1anmış, fakat 
ümit edilen netice alınamnınıştır, 
BtHıda muhtelif .sebepler Amn ol • 
muş ,.c bilhassa süt yağı toplanın 

işi j,stenilen şo.kilde yürüHileme • 
miştlr, 

Ticaret Vekı\letf ~i köylünün ya· 
~ı satabileceği fiyat, cenup ''illiyet 
lerimndekl .satış vaziyeti, istitı5al 
mıntakalnrındnn bfi~·ük şehirlere 
doğru yağın gelişi ve istihsal mın • 
takalarına yakın vilı\yetlcrin ihli • 
sacları bnkımındnn tetkik ctmekt~· 
dir. Htıhubnt hakkında verilen ka • 
ran yajt ü;:crinde bir kort kararın 
takip edeceği anlnşılmaktndır. 

~oruz. 1 
Filhaldlc Alnıanlnnn \"orotıeji 'f p 

za.ptettfüleri hakkındaki re mi ı 

Diğer tnrnftnn ö~rendi~imize güo 

re Ticaret YekMcU imali menedil • 
miş olan makama ve hiskfivi ima 
lfıtına tekrar .müsııade olunması 
MC\'ZUU üzerine tetkikler yapmak 
tnd1r. nu lµıswtaki karar, bugfin • 
lerde verilmit olacnl•br. 

\Joroşi o grad 
tahJi e e ildi 

Yeni l<öprü
başları 
k r ldu 
-0--

Kızıl Yıldız gazetesi bir 
Makalesi.nJe diyor ki: 

r 
I.ondnı, 20 ( A.A) - Sovyet gr. 

ce ynruı tcbli~i: 
Millerovonun cenubllnda ve Y0o 

roncjlresiminde şiddetli çarpışma • 
lnr olmak.tadır. 

Rus kuTTc11cri Voroşllovgrad şeh 
rini tahliye etmişlerdir. 

Londra, 10 (A.A.J - Sovyet gı:• 

1:eyansı tebliğine yııpılon bir ekte. 
12 tenunuz.dan 18 temmtıza kadar 
ol:ın müddet lçtnde 211 Alman uc:ı• 
ğı tahrip edildiği bildirilmektedir. 
Ru-:lar aynı- müddet iclnde 137 u
çak kas-bctmlş2erdir. 

llUllAREBE SAIIASl GENIŞL/l'OR 

Londra, 20 ( A.A.) - Mlllerovo • 
nun cenubunda muharebe saha'iı 

genlşlemekledir. 

Ros'>Oeh'nn ,uıpbndanbc.rl Alınan 
lar oenup Miltamelinde 160 kllo • 

(Devamı S tincllde) 

8/vt>lqoroo' 
o 

Vol.şöns!t 

~ 
HARKOF 

~yu. 
lis/CXJnsk 

Çanakkalede 
,. Atılay .. la 

beraber sulara 
gömülen 

Aziz şehitler mizln 
bAtıraıarı takdi 

edildi 

t~bliğlerlnln aslı olmadığı gün 1 uzayacaktır 
g~tik~e dalın fllln nıeydnna çık-

1 
mı tır, Alman hUcmno ~hrin J..e. --o-
nar maJııı.ıtcterlncıe cıc oısa. cıur. ·-llJilll"lı D şku andan. 
ourulmu~m ,.~-. ~~yor. Şu halde mu 1 

ı arebenln h,!!lun afırlı~'l cenup ke. I ılı Alman orda-
"tmine yühlenml~ir. Dunu Bolse- 1 1 r~ 
'Oder de :inldir etmiyorlar. Çekil- 8rlDID m118 
diklerini, tehlikeli btr n1Jyette edlleceAI yeri seçti 
Lulnnduklamıı söyJUyorlar. Ya.lııız il 

HATAYDA GEÇEN YIL 
OTOBOS SOYAN ŞAKilER 

Talim vazifesini ynpmnkt~en 
38 mürette"lat ve subayla beraber 
batan "Atılay" deni72.ltJ gemimi. 
zjn bu !elemli Akibetıl mfuı.a5ch:tile 
<iün ÇanakX:ıledc h~n bir tarcn 
yapilmıştfr. Bütün ticarethane ve 
müesseseler kapanmış ve Cumhu• 
riyet meydaru..,da ya.pilan törene 
b r:lcrce yurddas iştirak etmişttr. 
Nutuklar söy'enmiş, aziz ~hitı~· 
rimizin ruhları takdis edilmiş ve 
bunu mUte:ı.F.lp gBz y~lan a.~m. 
da denize çelenkJ,..r bırakıtm:ışttr. 

ümitsiz göriinmliyorlar ki bu dıı -o--
Jıer millctin hakkı olan ta.bii ··ı: Ru• kuvvetlerine Ural 
ruhi balettir. dağlarıridan petrol geliyor 

Kaılyddız gazetesinin makale • 
inde dJklmt.e değer bir nokf.a ba. Vişf, 20 (A.A) - İngiliz istih'.'>a-

zı propoganflıı. ne~riyntmds tesa• salat nazırı l.itihon Rusyada vnzi • 
düf edilen ferya!; \"e tcln~lnrdan yelin ciddi bir safhnya girdiğini 
bcdblnlilrtcn uzak bulonmasHhr. söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 
Sovyet askeri gazetesi dü~man tıı.. "Almnnlar Knfkns)'nl'l ele ~eci • 
arrnznnu defetmek için mütt~k· rirlerse harp çok uznyacaktır." 
!ermin yarclımmı beldemlyor, füıs l'aşington, 20 (.-i.A.J - Kuybi· 
ordusunun zor ve tehlikeli bir <Ju. şerte bulunan bir Amerikalı mulı:ı• 
rnma dil mesinden dolayı mütte- bir, .Rus bnşlmmnndanlığının Al • 
fiklerlne lıabahııt bubıuyor. Ashe.- mon ordularının imha edileceği ye
ri dıınımun gcli5Jlle<ôİOI ~klenme. ri seçti~ini ve c:ırpışmnldn olan Rus 
<h'k bir hnre<ct telilkki etmediği motörlü kuvvetlerine Ural da~la • 
Afbl clilşm:ınn Jş~ı koymnk kuv• rındon petrol gcldl~lni bildirmek • 

\etini de Rus milletinln kendisin tedir, 
de arıyor. Bu ciddi ve ''akarlı ıı. 
ı:.aıı ve hareket So\1·etler Birliği 
ile müttefikleri ıı.l"llSmdaki müna • 
ebetlere dnlr ortaya !;lknnl:ı.ıı 

tA)in.!ar için en iyi bir t.ekrlp t e1'
kll eder. 

Stokbolmdcn gelen ''e hnnd 
knyrudcta.ıı çıkhğı belU olmıyan 
bir hnber de llwlordu gazetesinin 
noktalnnzarou teyit etmektedir. 
Bu mıılfunata göre muharebe a..5n
ğı Don'lıı. nşnğı \'olga arasmda 
on derecede siddetli<'lir. Fakat. 

ı;.lmdiyc lmdnr hcklerunedlk ht~bir 
~y cereyruı etmemi,. r. Ro!ltar 
Almnnlann l\fnylıob. Groz.nl ,.e 
B11kil petrol tarlaln.rınn erişmek 
iı:ln ~idtletle hUcum e<leeeklerinl 
lıiUyorTn.nnıs ve Rostof l\Iosko\'n 
d<'miryolunu ctlcritıden kamrnbile. 
celdcrlnf hco;nba '-atm~lnr<lır. Al· 
manlar knt'İ znferl henüz knz...'\n 
mamı~Iardır. lnreşal Tiınoı:e11ko 
onlulan bomlmnmıştrr. A1mnnlnr 
lıüylil< zayintn nğnun:ıldndrr. 
lnresal Timoçenl<O Almanlara 
on 15 glln 7.arfmda ,·erdirdiği te

lefat ni pctiqde telefat , ·err11rn1e. 
ye bir mlidclet dnhn devnm eder· 
e, dllşma.n orclu<m yeni ,.c tm:e 

Ro'i kuvvetlerinden miircldiCtl ye
ni Rus ha.tıan Juırşı"ml\ nnrnt< hl. 
f ik bir halde erişecektir. Rtı'ilann 
nr1et4;e üstün bn'onmn.lo.n!la r:ı. ~· 
nıen ?n.1diye tmdnr ecre ... 8n enen 
mclui'.rebelerde Rded iist ünlUğb 

Japonlar 

59 m tte lk denız. 
altı ını batır ışlar 

Vişi, 20 ( A.A.) - Japon umumi 
karargtıhının tebliği: 

Harbin başlnngıcındnn 10 tem • 
muza kadar geçen müddet içinde 
Japon kuvvetleri 97 düşman deni • 
znltısına taarruz etmi~l~r ve bun • 
fardan 5P unu batırmışlardır. 3!l 
denizaltı d:ı hasarn uğratılmıştır. 

hep Almanlarda knlmr, olması 
Uuslnnn strateji balumın<lan ha. 
yat· bir ehemmiyeti bulunan nok· 
hılardu pek Jlüyük kıın etler talı· 
!:!İt etmelcriıHlen Uerl ~elml~tir. 
l.Ual<sntlan Alman or<luları yor. 
gun <lU~tll/:;'1.i zaman \izerlerlne

0 

ta
ze ve· büyük k'11\'Vetlcrle hücum 
etmektir. Bu hnvn<li lerle Rus or. 
dularınm ~c..'llber içine almılıklıırı· 
na ve yok edilmek iizere buJun 
duklnnoa d:ıir ortadn dolnşan 
mnliı'll rh•nyetl.er nrası1'<1ıı. çv~ 
hUyllk hir (.n.r]c ,·ıır! Hakikati gö
z\imiizlc g-ürmek l>ooil olmn<lıi;'1 ı. 
çJn kat.'i bir fl<ly öy~meğe imltiin 
bulamıyoruz. l'nknt durumu valnız 
olaylara j<.:fhıat ederek dü~iinür. 
-.el• Rus iıahntını buglin iı:lıı ha. 
kikate dalın. yakın görclü~iimiiıii 
siiylemeliyiz. 

• 

Haydutlardan memleketimize tekrar 
giren biri daha yakalandı 

isveç kara sularına 
• 

,gır en 
enlzaıtılara kar Geçen yt} He.tayda !bir şakavet 

hadlsesi olmutı, Suriyeden gizlice 
toprakla.rmum gi:ren beş şakt, Be.. 
len <lıı.ğnun Derindel'C mevkiinde 
:ki otobUsU çevirerek yolcularını 
SO.YmUŞtu. Bu t5nada tek başına 

e 
ğ 

Zeki Mes'utl Alsan'ın 
büyük memleket romanı 

-.0-

ır iki g ne a r 
VAKiT 

Sütunlarında 

152 Sene evvel 
Berlin seyahatı 

Ahmet Azını erendlnln ikinci 
Frcdcrlk Vllbl:ılm neullne fev. 
knlllde murahhas omral• gtdı,ı 

bu çok meraklı sefaretname ile 
152 sene evvel Berllno nasıl 

gldilıllğlnl ve o 7,amBnkl Al. 
manyayı blitün lncelllderlylP
anlatmaktadır. 

Yarın VAKiT sütunlarında 

Blrkn( giin sonra \'nkıt'ln 
tııtanbul okııyıınularını bir 

eUrprh:l 

ı?akilerle çru-prşaıı bir polisimiz de 
~ehit olmuştu. 

Jandaımamızın takibatı netice. 
s:nde haydutlnrciruı biri yaka.lan • 
mış, fakgt dördü knç:mağn. muvaf. 
fak olmuştu. Bu şakilerden Yınıuf 
ıismlndc biri tekra.r topraklamnı • 
za sokulmak cüretini göstermiş, 
fakat za.brtamız tarafından Ada • 
nada teşhis ed"lmis ve yakalan • 
.mışt?r. Haydut Hataya gönderil • 
miştir. 

Diğe!" tamftan geçen sene bu 
~ilerle kahra:ınancn ı:.a.rpışıp şe. 

hit düşen polis memurumuz için 
Deri."lderede 'bir andaç dik;:.nıcsi 
kar.ırl 8.§tırılını~trr. 

.. 
Si ah kullanılacak 

~tokholm, 20 (A. A.) - lsvcı; 
radyosunun b'ldirdiğine göre j!!. 
veç milli müdafaa nnnn Skold 
bveçin, kaMSUl:u-ma girerek mO~ 
:ı;akale yollarını tehdit eden de. 
ni?..altı1ara ~ ko.runmak için 
.. silah,, kullanacağını b:Idirm!ştir. 
Nazır, lsveç topmkla:n Uzerinlle 

hava muharebesi yapacak olnn 
tayyarelere ka.r§ı ateş açılması i· 
C'in eT12tr veıikUğini illi.ve etmiş • 
tir. B'lır..eden hudt?du geçmiş ?1an 
tayyarelere ka~ ;bir ihtar topu 
ntılacaklll'. 

SE l VE EYVE FiATLARI 
E ~ı DÜŞ Ü O 'J 1 

Bir lusım toptancılar fazla mal 
getirilmesine mani o~uyorlarmış ! 

Sebze ve meyva fiyatlarının yUk • 
!i!kliği knrşısında, bir tarn.!tan ted. 
birler almmağa çall§tlırken dlği?r ta. 
raftan fiyatlar yükselmekte devam 
etmektedir. Bu aradn haldeki bazı 

toptancıınnıı flyaUar dll,tUğll için 
mllstahs11e fazla mal g!Snderllmome. 
si tavsiyesinde bulundukları anlB§ıl • 
mıştır. 

Fiyatı en :tıı.zıa yükselen madde do. 
matcstır. Halde domates 60 kurup 
kadar tartılmıştır ki bu mcvslmdle 
bu kadar fiyat yllksekllğt hiç g!Srtıı. 
momlstlr. Buna ııebeb olarak lhtlyııç. 

tan çok az domates gelmesi gösterJl. 
mektcdlr. 

Son zamanlarda, patlıcanın kilo. 
ile satılmas:nın üzerinde çok duruL 
duğunu g6ren toptancılar tane ile 
sntmağa ba§lnmı.şlnr, fakat bu defa 
da bir el c;abukıugu ile !!yallan kilo 
ile eıı.tılışından daha yllksek tutmu~
lardır. 

Bu sene meyııu geçen geneden hiç 
d() az olmadıS'ı halde gerek toptancı 
gerekse manavlnr elblrllıli ile Clyat • 
Jarı yUksek tutmaJ!R muvaffak ol • 
maktadırlar. 

Muharebe 40 
kilometrelik 

cephe Üzerin
de gelişiyor 

Müttefik 
kuvvetter 

Cena ve e 
e biraz ıerıe 

lngiltere hükUmeti sekizin. 
ci ordunun tanklarını 

tamir etmek üzere Mıtrır 
hükUmetinden 

mütehauular iıtedi 

Lonclra, 20 (A. A.) - Mlltte
fik kuvveUeri, cenup ve mememe 
Rcyza.k tepesi !boyunca biraz iler. 
lemişlcrdir. Şimalde mevziler:m!.zi 
muhıı.faza ediyoruz . 

Harp muhabirlerinin bildirdik • 
lerlne göre, nı~ver llrulnandan ll'f 
ğı cephedeki kuvvetleri anısında 
değisik'ikler yapmzştzr. Rommel, 
Alman kuvvetlerinin en güzidesi 
olan dokuzuncu tümeni merltez • 
den aforok Telelisn. !laı.rç!sma ge • 
tirmi~tir. Birço'k bıuıka kuvvetler 
le yel' değiştir.nişler ve bunlar se-

(De'f'an:ıı 8 llnetıde) 

Ameriakada 
ı nde 
.. eniie ı 

r gemi 
r ı 

----o-

Ticaret gemisi kayıpları 
kapatılmaya btı§landı 

Londrn, 20 (:AA) - Bu aaooh 
blrlc.glk Amcrlkadan alman bir ha • 
bere göre, Losaııcelos dolayınrmdn 
bir bataklıkta tesis cdUml§ olan KaU. 
fornlyıı gemi lnoaat korporasyonu 
10.liOO tonlltı.toluk bir gemiyi 41 gün. 
de su yüzUne indirerek yeni bir re -
kor kırmı§tır. 

Birleşik Amerika bUkOmeU bu kor 
porasyona ll'i Ucaret gemisi JôlXlar • 
lam ıştır. 

Allantlk sahlllnde diğer t-lr gemi 
inşaat korporasyonu btrltı§ik Amerl. 
ka namına 3 muhribi suya lııdlrml~ 
tir. 

' 11,ını;fon, :o (A.A.) - J:;ahrtye 
cncomenl ildnci reisi, Amertko.n U • 
carct gcmlal veriminin dRhn ı;imd den 
znmrıan kapadtğmı bildlrml§tlr. 

"Ta§TlD muharebem Amerlkall'lar 
tarafından kazantlacakttı',, diyen ı . 
kinci rcls, §Unları HA.ve e~Ur: 

"'Bu Bene gemi verlm!, yaprtan tah. 
mlnlE.'rl 2 milyon tonll.Atoluk bfr 
!arkla a§a.Caktır.,, 
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11 ~ blır:...,. ~)'Is 
ırMl1t tııllmıediğiiıdea bc>iuJmuetur. 
Htl'ft.Y'ttlnin tdlttt lçln ceıet *"' 
ra ka.Jdırılımttı.r. 

---4~-
Abdeminin 28 ,..ı reliaa 

aeraiai 
oe.ı aaaatıar ~ 211 ..-dfa. 

berl mımta,_ Galataaay uee. 
alDde açılım l'Ul1* •"1!ulıdll ti ın.. 
cumı ba ......... IQ'Dl ,... ... 
..... ~ .. ~mak
tadır. ~ uır ba lfl Dl~
ıetıa ~ ~ ctlaU barbl 

---daAberl --~rı. tıdL 
Ql ~ &il'& &11'11U•l do~ lN 
~ ~,....... '*' ..... 

11--~~~~!m!N* ~~. 

NUTMAVINIZ----.-......... 

Dola cepllellnde 
( ........ laalde) 

metre ilerlemişlerdir. Bu ilerleyiş 

Fena duc.ulardan 
korkunuz 

on• gün içinde yapılmııtır. 
Almanların Tapnrosdan Rosto • Tabii Aaltle ltalabUmemİ%, sıhhatli tlümnebUme. 

fa dolru taarruza kaJJdıkları habe. na&, dhotli ola6ilmenaz ü:ln ~ ralaat.u etlen. "-9 
ri Ruslar tarafından henilz teyit .,. ,.,...._ kcıearGn fena da.üneeleri, lena duygulan lıaf&. 
dilmemiflir. mutiOll cdenWINUIU lbuntlır . 
VORONEIB ALJIANLAB TAKV/1•g AAırl """'• ,_ danalar .'.biqür. gem.ler; 6ai 

GONDBBDILBB veriınfi İl görme/den, tliswin ue piirüsih İs ,,_..,,__ 
fan alılıor. 

Londra11 20 ( A.A.) - Pravda ı• 
zelesıne ıelea bir rapora ıGre. K... Ferl4 dayplcın 6is ~ o bizi bofar oe h. 
linin v/ İlmen 86111 kesimlerinde JHlffa 6iitin """"""'1tİ /ıapdamn yiisiimiDe lıapar. 
yepılan hareket Von>aeJ mndafaa. , .. ___ .... ---.---------.... -----.. 
sına ve taarruzuna (lOk :varamqbr. 
Alm\lnlar o kesimlerden tabiye kı
taatı çekip VoroııeJ ke&imJne &ön • 
dermlşlerdir. 

Va,ington. 20 (A,A.J - Mos.koTa 
Rostof kesiminden IODl'a, Ruslar 
daha uzon olan Rostof • Stallııgrad 
MoskGva demiryoluna kullanmala 
batlainaşlardır. 

ALllAN f'AABRUZU DON 

NEHRiNiN .AŞAGI •BCRASINA 

D06BU GBLl$1YOR 

Vlfl, 10 (A.A) - Alman taarr. 
zu Don aehrinln atalı mecrasına 
dOlru seliımektedfr. Voroşllof«rad 
kesıminde AJmaolar l\uslan ıerlye 
dolru silnnektedir1er. Don nehri 
üzerinde yeni köpril başlan kuruı. 

m''tur. 
4lıııan hava kuuetleri Vorofllof 

ııracf .keaimiade aabr yitklQ 3 tnı
ni imha etdıltler 'fe ıo treni de h• 

Ticaret Vekili 
... ..,, .... 111 1 

&aaaada dlalll 
Çıılııaovalılann aeoıi H 
Nndannı llilll le'• carsefti 

......, U (A.A.) - Ticaret .._ 
kil& Dr. BellQet Us, tetkik •p.11& • 
tm4eD. bugln aat • de tanan u. 
Adaaadaa A.nkaraya aYdet •tmlf ft 
KIDI Şet .Relllallmlmr taaet blDI 
tanfmdaa kaba1 edllenk Adana .,. 
Kenılı1111erla 18911 ft ..,.ı1&nm 

Şef• lblaf ·~· 

Yali ita aaltall 1 ... .. ..... lllla•• ........... 
sara ~-. titanbal -U. Te bıele4b'e ""6 

VoroaeJ keaJminde Rusların kap. Dr. LOtfi Kırdar ba abalı bOJp 
rü bıişlarma brP yapbklan taar • Jate mBdtırHtiUne llderek bir :mld 
ııWar aerl ~ .,. dlpnanm as- ciet JMIPl ciıllııımltv, 
ker JOldii 4 treni taılUip ~. 

vı,ı. M (A.AJ: - AbQn ucıak1a-

Ankara VUksek 
tahsil gençliği 

lc.mpr ltitirdi " ibidqe 
plenk lmJcla 

Ankarada Mkerlik 'kampını ,. • 
paıı )'tlbek tahılil &ençllJJ 20 81111 
mt kamp mfkldettni hltirmlt ... 
dtbı Ulua lll&Ydanındakl Atatark .. 
bldesfne metaıdmıe çelenk koJmQJıt 
tur. Yedek ııabay okulu t~•am 
Kurmay Alba7 Rıza Garcaıı emria. 
de bulanan talim t8bunL 8ebderill 
ha tuah8rihie riJRset e~ekte,.U. 
lferulme 9,80 da İstikW ...... 
bqlaamqtır. Buadan sonra ... ., 
ler adına b.lriad Wlti:ten Adli iP 
udr. bir }iltabe lrad et•~· 
Genç hatip llzlerlnf, bQyük Ata • 
ıtGrJdln mane'd humranda alld lo-. 
l'ek blUrmlftir. Bundan aonr1. ~ 
bbiad Mlftkten '" hukuk fakll.twl 
IOD uJl,1f talebesinden Fuat Reaıei 
(Dafıaa ltlr) bqlıkh 11Urlnl ._.. • 
......... lltlteaklben, mun 181$ bir 
aeolt l'IMll pı>ılarak merasime ..,. 
"81'l1mftdr. 
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A 
At yıırışla..'"Illm ikinci hafta ko

§Ulıı.n dUn bJyUk bir meraklı küt.. 
lesi ônünde Velic-fcndi ko~u nla -
nında Y!l-Pılclı ve müşterek bahis
ler, favoriler bellı olduğu için nor
mal neticeler verdi. 

Ko uıarda alL"ltuı net.celer §Un

lardrr: 

Birinci lrn<ıu: 

üç yaşında yerli ynM!'1 kan ln. 
gillz at Ye kısraklara mahsus. Me
safesi 1400 metre. 

1 - Tırvaki. 
2 - Acar. 
3 - Ccyllin. 
Müşterek bahuı ganyan 150 ku

ruş verdi. 

İkinci lm~u: 

üç yaşı:ııia yerli tngiliz st ve 
kısraklnra mah::us . .Me-:ı.fcsi 1800 
metre. 

l - Buket. 
2 - Demet. 
3 - Şenkız. 
MU:terek ba.lıls 3-4 numarala

nn ganyanı 100, 3 num3ram:ı plıl
sesi 150, 4 numa.ranm plfı.sesi 100 
kuruş verdi. İkili bahis 3/.4 • 4/3 
150 kuruş verdi. .• 

'Vı;Uncli kosu: 

Dört ve daha yukan yaşta Arar 

Atcılnk le erasyona 
ba a 1 mdlrneye 

g diyor 
Bir mUddettenberi lııta.nbul bölge_ 

elndo atCilık :fanllyetlnl tefU,, eden 
a.tcılık fedarasyonu b:ıııknnı Hakkı 

Ugnn Edime gençlik kulUplerini tef
ti§ etmek ve beden terbiyesi mllkeL 
lc!leri arasında teııvik mllsaba.kaları 

tertip eylemek Uzere bugUn Edirneye 
gidecektJr. 

Ada 
bk 

a b-ıges atıcı
ru birlncillği 

Adıı.na, 19 (A.A.) - Beden 
terbiyesi umum mildürlüğü tara
fmdruı Adanadn lÇel, Hatay, Kay
seri, Niğd~ ve Seyhan bölgeleri 
beden tcrbivcsi mükellefleri atıcx
lık birincileri arn-cımda grup birin
cilik mli.sabaltası ynpilmlştır. Ne
ticede Seyhan bölgesinden Fehmi 
Yüceyar birinci, Hatay bölgesin
den Ferit Özel ikinci, Kayseri böl
gesinden Ömer Sil6lıta.r Uc;UncU ol
mustur. Atlcılık federasyonu ka
zan:ı.nla.ra müküfatlarmı vermis
tir. 

18,00 Proc;rum 18,03 Radyo da.na or
kestrası 18,!iO Fasıl heyeti 19,30 Ha
berler 10,45 Serbest 10 dakika 19,55 
Rast ve Suzinak makamları 20,15 
Radyo gazetesi 20,45 Bir halk türkü.. 
sU öğreniyoruz 21,00 Ziraat takvlml 
21,10 Pe§rev, scmnt ve ~arkılar 21,30 
kanu§me. 21,45 senro:ılk program pl. 
22,80 Haberler 22,45 _ 22,50 yarınki 
program ve kapaOJ§. 

atlarına mahsus. Mesafı>ai ıcrıo 
metre. 
Beş at gird! 

1 

H A 6 E R - Ak~~m l)csfost 

ürkiye atletizm birinciliğini 
A karalı atletler kazandı 

1 - $.ıva ı Böl 1 ' N • d 
2 Tn ' Anknrn, 19 (A.A.) - ge er 1 ctice e: 

3 = Tı:. rzan. !ltası Tiirkiye atletlml birinciliği Anlmra. takımı 89 puvanla birin-
Müşterekn~ahfs 1-2 nnmata la mtisa.bakaları bugün neticelenm'ş- ci, lsta:ıbul takonı 80 puvanla i-

00 1. tır. 19 Mayıs stndvomunda. şbndi- kin" cı·. E"kı"creh'ır tak ........ .,"3 ı>uvnn-nn ganyanı l . l numaranın p a- #., ,, .. .... 
Ye kadar ~tlet1zm mUs3kabaların- u B d k sesi 100, 6 numnran!Il plasesi 250, la üçüne ve ursa a ço muvaf-

~ ı'C il:ı'Ji balıı"" 300, 3/ 1. 3 2 111, dn göriılmiyen bir kal:ıb:ılık mü- f ._. tı· t ' ı l Z 1 
., sabakalnn t.aklp ctmiB ve Ba§vc- anıyc ı ne ıce.er n an ongu • 

4/2 numar.ılı ç fte balus biletleri l.ilim'z Şükri.i Saraçoğlu da baştan dak takımı çok kıymetli unsurln
lSO kuru~ verdi. sena kndar mfüınbakalan şereften. rın ak.siliğ~ dol:ıy!SUe Ankandn 

DördüncU koşu: 

İki y:ı.-;mdn lngiJiz erkek 'lr'C c!l
şi taylara mP.hsu!I, mcso.fesıı 1000 
metre. 

11 - Polat. 
2 - Ze?uirnar. 
3 - Vido. 
Müşterek b:ı..his gnnynn l 00, plCı.

se 100, p!li.se 15'.> J:uruı; verdi. J.kı
li bahis 1/ 4 175 kuruş \'erdi. 

Besinci lmşıı: 

4 ve daha yul:nn yactn Arap c.t 
larrna mnhsus satış ko~ll.!u, Mesa
fesi 2000 metre. 

1 -- KllçUk Hil!il. 
2 - Fi.1 nn. 
Miiştcrek bahis ganyan 150, 

5-4 inci koştılnr Uzer'ndcki çlitc 
bahis 230, beı;incl k()1Ju üzerindeki 
ikili bahis 125 kuruş verdi. 

BamHller yflz ede 
birincili i kazandı 

Moda. yUzme havuzunda dUn be_ 
den terbiyesi mUkelleflerl arasında 

yüzme t~vlk mllsabnkalan yapıl _ 
mıvtır. Bu ml\sabnknlarda Rarnlll 

yüzücUler blllge birincll!ğlnl kazan _ 
mı~ardır. Kendllerlne mUkelleflyet 
mUdUrU tarafındo.n bir kupa hedJyo 

edilmiştir. :MUe:ıbakalara i§tlrak e_ 
den diğer kulüplerden Orhı.köy genç_ 

Uk kulUbU 1klncl, Bakırköy çimento 
fabrikası kulUbU Uc;UncU, Fenerbah.. 
cclUer dördUncU, Vc!aUlar bc§l.ncl 
gelml.ıılerdlr. Ramllileri tebrik ede _ 
riz. 

Ankara atıcılık 
müsabakaları 

Ankara, l!l <A.A.) - Yedi böl
ge mUkellefleri arasında bugün 
Ankaradn nt1cılik mUsabaknlnrı ya. 
ptlmı.ştrr. Esldşehirden Cahlt Öz
teuloğan 48 puvnnlo. hlrinci, Kas
tamonudan Nurettin Saka 43 pu. 
vanla ikinci, Yozgnttan Hacı Be
kir 45 puvnnl ntiçUncU, Anknra
dan Ali Rıza GUrkn.n 44 puvanla 
dördünell. Bjlecikten Cemal Öner 
44 puva.nlıı beşinci, Çankırıdan 
Mehmet Güzel 87 puvanla altmcT, 
Boludsn Vakıf Üçeri 32 puvanla 
yedincı olmuşlnrdı:r. 

ZA Y1 - YUksck lk.tiııat ve ticaret 
mektebinden aldığım h0vlyetlm1 kay_ 
bcttım. Yenisini alacağımdan eskisi_ 
nin hUkmll yoktur. 

S. 11. 865 Dllndar Jıım 

dirm'~lerdir. ancak dördüncil olmuştur, 

a ış grup bi

TUrkiye atış gr JP bırlnclllk mUsa. 
bakaıarı diln J<:dlrne, İstanbul 
Kırkıorell. Kocaeli, Teklrd:ığ vlltıyet_ 
lerl atış birinciler nln ıc:tıraklle Sa . 
nıybumu parlcmdnkJ bölge poligonun 
da yapılmıştır. 

İstanbul bölge8lnden Orhan 54 88.. 
yı lle birinci, Edlrneden S:ıl:n 

51 sayı ile ikinci, Teltlrdeı"tın -
dan Kt!mll 50 sayı ile üçllncü, Krrk_ 

Maarif Vekili 
Bugün sporcularla görüşerek 

izahat alacak 
Şehrimizde bulunan maarif vekill 

Ha.san Ali Yllcel kUltUr müessC.'lele
rlndekl tetkiklerine bugUn baştayıı. _ 
caktır. Vekil bugün ilk olarak, be_ 

den terbiyesi ışlerlnln maarife devre. 
dilmesi dolayıslyle öğleden sonrn ma
arif mlldUrlUğtlndc sporculnrı dinle
yecek, kendilerinden izahat nlacokur. 

·~~--->-----

ıaıatasaray 

kürek yarışları 
G:ılnta.saray klUbU tarafından 

tertip edilen kürek yarışları nün 
Bebek koyunda ya.pıhmş ve şu ne. 
tıceler alın.mı.5ttt: 

Tek çifte: 
ı - Galatasaray, 2 - Kağıt • 

spor (!znı.i t) 

İki çifte: 1 - Kağıtspor (İz• 
mit. 2 - Galatasaray. 

Dört tek: 1 - Ki'ı.ğıtspor, 2 -
Galnt.amrny. 

Bayrutlar: 1 - Galatnsaray, 
2 - Kağltspor. 

İki çifte· 1 - Galata!!nrny, 
2 - Kıi.~tspo':". 

Dört tek: 1 - Galntasarny. 
Tek çifte: 1 - Galatasaray, 

2 - Herelte. 
lki çifte: ı - Taksim, 2 -

Gala ta..~r:ıy. 2 - I<ağıtspor. ---o---
Sarıll(Brlİe zme 

m sa a aıarı 
Barıyer Halke\1nden: 

24 Temmuz Lozan znterl gUnU şe. 
nıtine Ellyükderede Beya:ı: park yüz_ 

me havuzunda umum! yUzme mllsn
bakalnn terUp edilmiştir. MUsnbaka. 
!ar beden terbiyesi yU:ı:me programı_ 
na göre yapılacak ve saat lli de bn§. 
lanacnktır. 

a ula~dı 
larellnden Rıza 46 sayı Ue t Uncu 
Kocaellnden Cemnl 46 sayı Ue beşin_ 
el olmuşlardır. 

İstanbul, Edirne, Tekirdağ birln. 
c.slerlnln aldıkları neticeler beynelml. 
!el kaideler mucJblnce birinci derece. 
de diğerleri ikinci derecede muvar • 
fakiyct tlr. 
Asıl müsabakadan evvel 22 cap 

tUfeklerıe yapılan te,şvilt mUsabakıı • 
ınnda lstnnbuldan Saim birinci, Ha. 
san 1klncl. Edımeden Ah:nct üçUn. 
cU olmuştur. 
.MUanlıakalardan sonra federasyon 

b~kanı Hakkı Ogan taratınc\an blrl:ı 
el, lklncı ve UçllncUlere birer saat 
mUkMat verilmiştir. 

Haber 'in bulmacası 

ı __ _..._.. __ _ 

' 1--t-ir-t--t--i!..r-

'> 
61--+-+-f""""'t-·~~r-t, 
e 1---...ı--ı--ı--l"""iı-:ır-
9 

Soldan sa{ia: 
1 - Asyada bir mıntaka, 2 -

Parlak, uğursuz, 3 - Hararet vere· 
rek, 4 - Yeki!, lıir edat. 5 - 'Lllr 
emir, bir cins kürk, G - Masallar. 
dnki korkunç şahsiyet, deni~ ölçu· 
sü, 7 - Eski bir Türk de'"lellnln 
vatandaşı, oyunda para yerine s~ ... 
çer, 8 - Bir çeşit lnllı, O - MuJır· 
rebe, l:nbul elmcmck, lik. 10 - Sıı· 

ma ilacı, bir cins kumaş. 
Yukardan aşağıya: 
1 - Kndıköydc . hlr semi, 2 ·

Peysıımberlik, nota. 3 - Aplnl, 
harp, 4 - Cok çamurlu ;\'er, !:ıir 
musevi ismi, 5 -- Bir şeyi herke~e 
hildirıneklik, çok senç, G - Gizli 
şey, yemek, 7 - Çok şey hilen, 8 -
St '!Ii, fnzla karanlık için kı•llanıJan 
tabir, O - Bir dildr (hayır!) poslo 
paketi. bir emir, 10 - Jiendese•le 
bir şekil, meşhur bir sahne artist • 
miz. 

17 No. lı lııılmacamr:ın halli: 
1 - Hudapcşte, 2 - Elibo~, Ali. 

3 - Cub, Ziraat. 4 - Ece, Kotınn, 
5 - Rnkaııı, Y, A. G - fnı, Şnyet. 
1'. 7 - Kifayet, S, 8 - L. Er.ıt, 
Gıız, !l - trnıı, hare, ıo - A, füı· 
mıırcıt. 

.,. - - -

Devlet Deniz Yolları İşletme Um\:m 
Müdürlüğü 1Janları 

19. 7.942-25. 7.94l tarihlerine kadar muhtelif hatlarımı
za kalkacak vapurların isimleri ve kalkıs gün ve saatleTİ 

ve k11lkacaldarı rıhtımlar 

BAnTJN RATn 

1ZH1T IlATl'I 

IllUDAl\"YA HATTI 

BAXDffi'.\lA HATTJ 

KARABtGA HATTJ 

UlltOZ HAT'l'l 

AYVALIK HATTI 

t~ıın SOR..\ 'l' 

- Salt 4.00 de (TARI), cuma 4.00 ık 
tEGEl Galata nhtrmmdan. 
~OT: GP.m!lerln kalkış saaUerl eaat 

1.00 olarak tesblt edllm.iıııe de sayın 
voıculnrın bir gün evvelinden ya:ı ı 

pnzarteoııı ve 't)crı;embe gUnleri nlha. 
yet saat zı.oo ~ kadar temi.re girmiş 
bultınmal&n lft.z?mdır. 

- Cumarteııi 18.00 de {KADEŞ) Sirkeci 
rıhtımından. 

- Pcrııembe saat 8.00 de (KEMAL} 
Tophane rı~~nnmdan. 

- Pazartl!si, çar§llmba ve cuma g 5:1 
de Maro.kaz cumartesi 14.00 de Sus, 
pazar 9.50 de Marakaz Galata rıhtı. 
mından. 

- Pazartesi, ça.l'§amba ve cuma 8.00 
de c:;us Galata rıhtımından ayrıca 

Çarvamba 20.00 de Ana!arta ve cu _ 
tnnrtesl 20.00 de Anatarta Tophane 
rıhtımından. 

- Salı ve cuma 19.00 da Bartın Topha
ne rıhtımından · 

- Pazar saat 9.00 da Kemaı Tophane 
rıhtımmda.n. 

- Çarşo.mb:ı 12.00 de Bursa, cu:ııarteai 
l2.00 de .Antalya Sirkeci rıhtımın . 
dan. 

- Paz:ar 18.00 de lzmlr, })e?'§embe lS.00 
de Tırhan Galata rıhtımmdıuı. 

NOl'; Vapur ttf~rlcrl hakkında her turm malG.matı •,Pllda teleroı. 
nurrd\ralt yazılı aeentelcrlmlzden öğrenUebUlrnlr. 
Baş Acente Onlat.a - Galata rıhttmı uınanıar umum 

mlldUrlUjtU binası ıı.ıtmda t3362 
Şube lloentellğl Gulnta - Galata r:httmı Mmtaka. Ilınan 

relslltf binası altmda t01S3 
Şube acenteliği Sirkeci - Sirkeci yolcu salonu 227'0 

(7'78') ._, __________________________________ aaıı ___________ ....._," 

Maarif Vekaleti 
Beden Terbivesi Umum Müdürlüiü 

Neşriyatı 
Beden terb!yetıi umu:c mUdUrıUğU tara.tından oeşredlieıı kltap\ardaı. 

noatioa:tUel' ka.tılarındu1 bede!Jerle saıı~a çıka.1,lmı~tır. ~tıyenler: An. 
ko.rLda: Aı<l.,a kttabevlnden lsta.nbuJda mualltm Ahmet H.illt.. lnıutap vr 
Çıbır kl!.abevlerınden. KaıHa: Mehmet Türkelden, Boıuda: Zaf'er kitabe 
v.ncen, A:nı<ara lal.anbuı, lımlr, Diyarbakır, Myon. Koı:ıya. Antalya 
Ad .. na, A.r.taıtyıt., Sive.s, Erzurum. Trabzon, Sa.m.eun maarU vekuagı ya 
yıu~vıertnden sıı.un alabillrlor. (7262) 

Kuruş 

6C Atletzı:n el kltaı:. 
40 Futbol üak~m ltwıvuzu 
~ R"'yneıruıteı futl>.l1 kaideleri 
~~ F1ıt::ı.~ı Aılavuz:u 

2C Ktl',· S';>Cr sabal1>r1 !:ı.akkmda öı?tltler 

ı 2!'i Es1<! 'l'Ur k sporlAtı Uzerillde ara§tıruıalar 
75 Modern atıl'ttzm. 
:'ı:l 

M 
ısc 

B"ltltan lur koşur..ı 
Bıı.lklln gU~lerı 

Greko • Romen gilreş oyunlan, 
ı~o r .. nıs 
7~ KayE<k aporu. 

{J 

U-J kltahe·ııertrıde Beden Terbiyesi ve Spor mec:nıJll:tı 111 bul•ınur.f'72e2 ı 

lstanh~l Dcrı:erdarlığından: 

1 

:Ce!tcrdarl•k bınaeı a? ka cephesindeki lhaaı. auvanıe yoı tarnırau 

ış:c,-ı kapalı zıırt usullle eksiltmeye çıkaruını§tır. 
Eks.ltmı 10.8.942 pazaı teal gtlnU snat 15 te De!lcrdarlık bluaaında 

m•llı cmlAk mfidllr&Uğ'UndJ mUte~ekkll komisyonda yapılacaktır. Ke§it 
be.leli (2266~,55) ılra mu,-ııkkat teminatı 1699) Ura 02 kUru§tur. MUııa. 

knııa evrakı mıllt <'mlılk mU:1UrlUjtUnde görlllebmr. 
İ!ltekillerın en nz bir taahhütte t 111000) liralık bu işe benzer iş yap. 

Uk~aruıa dair fdnrelerlndcn nimi§ oldukları vesikalara latinaden İstanbul 
'1llı.:•ct!ne m·l:-acn:ttla Hıa·e s-UnUndcn ttatll günle~ hariç) Uc; gün evvel 
alınmıg ehliyet ve 042 yılma alt ticaret odası vesikasUe muvakkat temi. 
natı muhtevi ve 2100 sayıl. kanunun tarltntı dairesinde h&Zırıanınıı kapa.. 
lı ve mllhUrltl &:ı rf derununda t<:kllt oıekt uplarını ihale gUnU ıııı.at H e ka. 
dıw komisyon reisliğine mnkbuz mukablllnde tevdi etmeleri. (7781) 

- - - - - - - - - - - - ı:> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - .. o - .... - - - - - o - - - • - ••• - - - .. --;.- .. - - -- .. - S> - .-- • - • - • - - .. - - - -

_ Sen, sen miydin babacı. 

ğım'l' lstanbulıb ne ~ok lmllhn. 
J\ltabmm tnbı bitti mi? 

- illcb:ı!ı:ırdn çıkacak. Renkli 
reshnlerlc. .. 

Genç kız ellerini ~ırptı. 
- nı~ İ:.\11(' ete bann \"creC<?l; • 

f:iıı, <lrğil mi? 
- E,·et kızım. 
- B:ıy S:ıbri Pel·e <le \"erecek 

sin <lcf,1! mi? 
- Tnl>il ... 
- Onu lstanbulcln r.:örı1'ln ınU? 

- Hııyır 1-onclM.n·n ı:itm1~. 
- Seni Salıri Pcl' g-cl<li •t gün 

kadıı.• Nı; nr"Şell f". 'inn~mistim. 
Ken:ı l l;w.ını r.lnmd:ın \'ptii. 

- S ;ıt \·anım.ı n. ınca hep ı;;\ . 
l{) mcs;u•l oı· ,.ar~ , .c l•unfn ·ıw.k 
<lc"'ldlr. Artık en ':ı: yn.,ıynnny.ı . 

nım. 

Cmiıl sc' ını:ll' b:ılı:ı.c,mın boynu
na sarıl<Jı; 

- Beni hemen F,dtUr, b:ıb:ıcı 

ğım. 
lienan titredi: 

- Hemen Rimdi mi nlçi:ı? 
- C'ünl>U hen iyi scy1erin hcmt?n 
olmnsmı isterlr.ı. 

- Hemen olmnı, mlıc1Urlm <l.ı 

nlır. 

- Da.rJlmnz, ben onu ço'J,; se
' erim amma... Bilmem ld neden 
pek ~o!< alışamaılım. 

- Burn•la me-;uıl lle!;-i~ mi .n 
Vm1<l! 

- Herkes beni mel<tebde çok 
cc,·er. Fakat. huracln ":ıaclctimdcn 
Mr şeyin c'wil' ohl"f;unu cl:ılnm 
lıis efbrlm. 

- Per\ lnc1en nn ıl nyrılnrak· 
sın Unıid? 

- B:ılı: onu role nrnynenğını 
b:ıburıı;.r:n, f lmt ne ) rqı:ıl•m. O eh 
arada sırncJn bb-.e mi'<:ıflr ~ellr, Zn 
ten dlln Penin nclcli\ bann ~licen
dl. 

- Ncucn? 
- UUn Sahri Pclciıı ,·crdl{.'i biı 

ceh mln ·ntllrHnU b~,>numn tak..n 
mı• t mı. l'en·~n r.orchi. Ç,()l> beğen. 
dl. "I:ı:nu c;nn.'l l:iın Hrdi '?" di) c 
c.<ı"'clu. "Scui be~ent-:ı Snbrl Pc
ı.ı,, ele 'İDt'e fena hıı 'de "n ıırJı, 
hele bwj otomohllle melıtebc luı. 
our getiri I:ıt' Ö>'le öfltelendi ki? 

- N1çl-ı t'micl! 
- Pcn in fr-nn ha'ı'le lu lm11ç. 

tir d:ı onun için .. ilet' l'le)1, herke· 
sj kı luınır, snııft:ı birinrldir, fakat 

.9. Na k ı eden: l\.iuzaiier ınSEN 
öğretmenler b:ı'ka. blris' ni heğe _ 
necck olurlarsn PeJ'\'ıniıı dcrlıal 
kt"lmnı:hl• damnrlaıı Ulllnır. miııe 
mııdalyonu d:ı kıskruırlı Ye h·ı yıi:ı;. 
den ''Halr.ı.ıı bir ynb~ııcının saııa 
he<liye vermesin<:' izln ,·eriyor" dl. 
~eceli lmLar öfkc'cncli. 

- Sen ne ce\"nb \'cr<lin? 
- Snbri Pclc !o'ıı.bnncı değil, bi 

zlm en ı~·j, en c ki do<ıtumuz, ıledinı 
dognı •övlc'lıeıltm mi, bııbııcığım. 

- Do~ru t'mid ... %bri bizim 
en iyi do•,tounrnlur ~·n\Tmn. Ar 
tıJ: ben A"icllvorum. On lı• ~iin son 
ra bfü;bUtUn ~nnnnıı. gcleclf:inl dil. 
sün ,.e Uıülmc ... 

- Snlıi, ne iyi, ne iyi .. l\l:1)"l . 
t.n İstanb ıb:. g"dC<>eği:r. eleği! mi bn 
lıurıi:'lDl? 

- Gld "'ccr•;z yn vrum 
- Sonrn dıı .lnıxm)•nyn! 
- Sonra ıln Jnporıvııyn l)rrJıl ! 

Allıı.lın ısmıırlndık. lll\TUJU ••• 

- GUb güle scv~ili bnbnrığım. 
licnruı Ferid kızını öpt ii. Sonra 

tekrar yüzl\nc bnlttı. Onu bir dıı. 
lın göremiyecekmi& ~bl fcnn bir 
hi~ <lu3-u~·ordu. J{ızı ona <loğnı 
lioBtU: 

- Dıı.bacığmı, gitmeden e\'\'el 
bir Şey siiylcsrn c .• 

ICen:tn tc1tmr kttmn h:ıl,tt, Yn· 
\'O~n fı ıidndı: 

- Ili:Scn seni ne l<nda.r scvc
rinı, yavrnct• ~'Um. 

- Ben de seni ö~ le fle\1yorıırn 
iri babacıwır~ 

En• dfmer donmt!z Kenan nle:Ji 
erle yemcl{ ycılj "e yazı odasına. 
ger.ti. M::a:ı mJan ~enl5 bir tıaTı 
r.nrf ,.e gecen sene ~etfrdlği tmlh 
Jınst.'l.lıitı sırnsında. ynzdığı lrİib'lıl. 
l:1rı aldL 

Onlan teknı.r okuclu ve bir ba, 
ka kfiitıd alarak ruıabi pnmınklar~ 
la uzun bir melıtıın ynı.ına.ya "* 

ladı: 

J{ıırde im Sahr:: 
.. 

Size sıhhntimclcn hntı etu.~·..,1 
''fıl>it bütUn lıorJrnl!lrtmı acıkı:n 
&oylcmeye ccs:ırct c'.lemedlm. l>a 
lın. doğrusu o 1.orlmlRrı ben ıfo l•rn 
di kendime ltir:ıf edemiyordum. 

Şimdi n.:1ılc, hayallere \"e Uml:l. 
!ere veıla. etmel< 2!1manı ~clcli. t . 
tn:-ıhulda kendimi bir miitelms~ı..ı 
sn mnnyene ettirdim. Pek riclıli b1r 
te<lın·l:re muhtaç Qld11~ım11 s1i 'lr _ 
ıli. F;ıknt, hu tedal'inln 1>e:k1 'le 
beyhude ol:ıcağrnı hana anlatmaJ« 
tan çeldnmedi. Yakın bir :ı.:nmancla 
llıtim:ıl bir kaç ay yn!ıud bir knç 
(.:'Ün içer "nde ynğı biten l.ılr kandil 
gibi iinUp Jtidcooğlme süphe yok. 
Jl rff.t l•enılime ölmU3 n:ızarfyle b.'\ 
kıyorum .do<;twn. 

Doktor bu neı hnkikııtl b:ınıı 
milp?ıern bir dil, lhtiyatkftr kellme 
ler, uznlı imaların anlattı. 

Fnknt J.liçük bir Jnzrmdan baş. 
kn J.irnsem olmnılığmr, birdenbire 
Oldiiğüm tal<dirdc ı;oculı;umun yilı 
ü"tii kalac:ığmı söylediğim vakit 
tlüı;ünmeye bnı;ladı. Sonra bana •· 
·ağı Ytıkan ~ t-lh:leri tıöyledf: 

"Ben mlisbet bir hastaııtım ol 

medığt hıılde bu a~am lilecekmi 
şim Jtibi liiztm {!elen bUtUn tedbir 

Jerf a1mış bulunuyorum. Pek ı,;ok 
.. eneler yıı,:ımanl'ı mUhtemel .,,. 

makln beraber siz de bcınlm gibi 
lınrel<ct etc;enlz l~i olur." 

Sözü kı'itl kesiyorum. •• ÖIUmüm 
ılen 'Jonra size \ 'erilecek olan bıı 
lllektup bir ,.a iyetnnme hUkmUn. 
dedir. Sizden istediğim ıeylerl a. 
rrkça yarıyorum. En bliytık ~rı.nm, 
i;JUmlimden SGnra J<ttrma bir va.si 

olmanrıclrr. Ferlak!\rlığmrn t> kn. 
dar itlmııdım ,·nrf'hr kt bu BT7.umu 
redıledeoeğinizl ııJdrmdan bile 1;e 
~lrmiyorum. El•Yell bu vnzlfcy1 tl 
mld1n en yakın akrabaları olan 
''Şarkışlnlı1nrn." venıteyl ılii1'Un· 
mli5tüm. Fakat benim kızım tanı. 
mndı,., bu insanlardan Adet:ı nef. 
ret e<liyor. Benclen kln ile. i tth
ftıf ne, hiç. deiUso likaydi ile h.dı_ 
seclece.'k olan bu allenln yanmda ço 
cuğum mutlaka bedbaht olar • 

Bir aralık not.er Nihad aklım· 
dan gettt. Kansı fena bir kadıP 
delildir. 

'Jcuamr ı•a 
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Italyanın payitahtı Jngilizlecin son 
... ~ .. O M ~. ~üvük nıanevrası 

Gununu nasıl geçırıgor B!r başnapas~ 12.paraşülçüyü z~hirlediklen sımra, ''Eller yu-
Harb içi?deki. Romanın gündüı z~nc; dekoru ve yaldızlı mozaikler ta, listeye fazla bir yemek iHh-e e- karı! Ben basıncı koldanım teshn1 olunuz diyerek esir edı"yor 

halulını, \enedık meydanından, arasında parlayan mihrabın önün· demez. Böyle bir kaçakçıhk vuku- _. ' " 
:.~~deh, dökrl ~e.fa gecen bir otomoa de bir mikrofon var. Venedi1'. Pis· unda, lok3ntacı da yiyen de dehş>et İngiliz baş\ekill Çörı;ll, İngiliz 1 h:ı.tırlayar:ık, ya birisinin i:rka. 

ı ın are eh ışlcliyor. koposu, iki tarafa, ananevi sualler li ceza görür. adalarına. bir Alman t.aa.rru .... unu ziyle kıenclt,.ini tonluyor: ' 
Romanın "Venedik meydanı,. soruyor ve "Evet,, cevabı, radyo Tohrliller, tabiatı"Je, ı.ft,..akçılısyı, pe'k de mUmkün görl!lüyor, amma Evet J\f l 1 k" · "b" b" k 1 ">"• l "hti tı 11 - ... :menu yapr ryor 

es ı~ı gı 1, oıomo ıl ·orn~ arı v,, bıışınrla bulunan delikanlı ile kızı, meydana getirmiştir. Her gün, b ir başkumandan ık ı ya e ı en b1. Dün başlmmandanfık iliio etnıi·ı . 
molor horultularile lnlemıyor. Bu· dünya huzurunda birleştiriyor. Bu sürü kaçakcı yakalanır ve pek nğıı raknnyor, nrasıra, manevralar ter ti. · 
rada bir silkt\n ve süklit sessizliğ: evlenenlerden biri, Ak denizde dola cezallıra çarpılır. Ö'·Jn ı·ken J,·a"ak. 1ip _ederek müdafaa leC'rübcleri ~ u. Di k I f Y .. ... , yere gen ş ne es alıyorclu. 
uzanıyor. alınız, günde dört dP.fa, şan hir tahtelbahlrde askerdir Di.. çılı~ın kökü kurutulanıamıştır. Son pıyor. O ı D l ı ı • ıs 1 1 ye yn.. a gm ı •, ıınut'kaıılık, 
motosikletlerden taşan çatıı tılar a• ğerleri, Sirenaik c-ephelerinde, bi- zamanlarda, gazeteler, polı" sı'n me'' B z bu yaız:ımnc a, manevrada b. L d t 1 _ ı. 

d J blk lll •·uı t b" ırçok on rn ı .... n, u O'I bulmn,, 
rasın 3., bir otomobil, ~eçip gide~ risi Yunanistanda, birisi de Ru;; dana çıkardığı bir karakçılık şe • tat ec en sevı> cey~, a ı~o 
k h rk ı · • h kı>t d d -·ı 1 nili" ,. lıeyeca.ııa clüc:Urmi\ı<tiL Hele, bir eu, e es yo verıyor: cephesin<!_e bulunuyor. bekesinden b h are ~ m an f'gı , o,,, z ,.,azc _ ., 

D _ . a setti. Dir gün icia .. _ 1 · d b d · 1-;iin ~n·el gazete olrnnııyanlnr, 
uce, dort muhafız motosiklet; ric, trenlere nezaret eden milisler ~e rın en, u manenaya aır, 

arasında gt!çiyor. İAŞE • ıso kişi yakaladı. Bunlıırın hepsi el~ Fransız ve hvi~re matbuatına al<• radyo dinlemiyf'nler, baskın ha · 
Romelılann, "Venedlk meydanı,. bir şebekeye mensuptu ve küçük seden meraklı sahnelerden hnh'>e• berJeri Vel'en ~azeteleri a.hnca, <ıo 

nın, gilnde dört defa ve ayni daki· Üç aydanberl, elbise ve iaşe tah valizler içinde, erzak ve eşya knçı- deceğiz. liakta, ederinde hiç !iiliplıeslz np· 
kalarda seyrettikleri hu geçişler, didah, daha sıkıl::ışmışlır. Ilütün bü rıyorlardı. :\la.nena. tabintiyle, asl;:eriik hp bayılmışl:ırdı. 
harpte bulunan İtalyanın hayatını yük şehirlerde, yuınurta, süt, pata• Bu şebeke, haftalardanberi faali- kaidelerine göre yapılmıştır; fa • 
işletiyor. tes, pe,·nir, sebz~, satışı tanzı·m ~ yet le d, kat, askerliği, biraz da eğlence 

J • ..- .. v3m etmiş, bu yüzden epey • • * lunmuş .• Ekmt>k • şeker, zeylin ya- c urg mev·~uu yapmaktan, pel• de uzak. 
ÇÖRÇİL ESİR 

.Roma da, 
ağırlaşıyor. 

e " · un vurmuş. Bunkırın gizli lal!'"''''amr"' ol.n .. tn...ı. liz askerlerı· bu harp ha,•ası, gittikç'! ğı ve kumaşlar kRrta baj:jlanmı~tır. depolarında 36 000 --" " .... to=.• 
, · · yumurtcı, bir manevrada <la m.~tbnat hürrı"•·e • 

Şeker, insan başına, ayda 500 ton knru s b 9r:o ı " J 

İngtUz gazetelerinin temin et • 
tlkler1ne göre, manena peJ.r cidıli 

cereyan etmiştir. nu .. mıım, tn~iliz 
ordusunun en çetin t\<ilterl sayılan 

Son zamanlara korlar, duv:ırları 

sütunları kapbyan harp havadisb · 
rf, harp propoğnndalan göze b:ı"·. 

yordu. Şimdi, Romayı F(ezen yaban· 
rılıınn dikkatini. sokak faaliye ... 
finfformalt karhnların ve kadın iş-' 
çilerin fabriknlnra gidip gelişi Ü• 

zerinde toplamyor. Anlasıh,·or k', 
İtalya, altı senedl'n, H:ıhe~isİan ha· 
hi bıı,Iayalıdan beri, ~efe-ı-herliğini 
artırmak mecburiyetincle kıılmış Ye 
erkekli kadınlı bir harp makinesi --... halini aJmı:o1. ... 

HEP HARP İÇİN 

Her şeydl!, fevkalArle kan'Unlnr 
~e nlz'ıımlar ... Cilnkü, knra borsa • 
nın faaliyetine başka türlfi sed çe-o 
Jdlemiyor ve hazine isfikrazlarınn 

Te kazançlardan Yergi alınmasır·, 

ıın ·: bu sayede iml,rın bulunab'• 
liyor. 

Bu kanunlar '7e nizamlar, sokak· 
lardııkt manzarayı değiştirmiş: 1_ 
tıılyamn bütiin ehir Te kasabala • 
rında, Faşist Parfüiinin gençlik teş 
kilfttına mensup çocuklar, kapı ka· 
ın evleri dolaşıyorlar, ltalyanıtı 

Jtus cephesindeki askerleri için 

yıin •e yfinlil eşya topluyorlar. E.. 
Yet •• İtalya askerleri, Rus -.)Vafann 
~fa, bfr kış geçirmeye me.!bur kıt • 
lırlarsa, geçen kış gibi titreyip has 
tıı1anmıyacaklar ve daha iyi giyin
miş bulunacali:lar. Bıı ev ev dolaşıp 
yün ve yünlü toplayan çocukların 
ıra!Jlnda Koot..Ciyanonun oğlu da 
•e Musolinin torunu 'do var. 

... YALDIZLI BİR ARABADA BİR 

TON YüK 

E't>~aro]u bir nıtlyontr, yün ver
medlltl için, Fa~ist Partisinden tar 
dedlldf. Bütün gazeteler, Partinin 
f,a#ır ithamlı karanm, ilk sahifele
rinin başında ill\n ettfler. 

YOn toplama faaliyeti, Krnhn ht 
maytsl alhnda cereyan ediyor. Sa· 
rayın yaldızlı bir arabası, toplamıı 
merkezine, 1.000 kilo ylin geUrdi: 
Kralın hediyesi. Kral hanedanı, 
mlUI gayreti harekete getirmekle, 
fırsat kaçı.nnıyor. TT alk tarafın dan 
kocası kadar sevilen Piyemont 
Prensesi, hiç durmadan, ltalyada • 
ki hastahaneleri, aajfhk yurdlarını, 
iyileşmiş olan harp yaralılnnnın ta 
Jim ve terbiye merkezlerini geziyor, 
askcrltre "gülümsemeleri, insanı 

canlandıny0r.,. dedirten tebessüm 
lerinl saçıyor. 

YOLLARIN MANZARASI 

.Roma sokaklannrla, bilhassa, da
trlerin tAtil zamanlarında, pek çok 
sivile tesadif ediliyor. Bunlar, me• 
murlardır. Otomobil dir.ileri, artık 

g/Srftlmüyor; çilnkü tıaly:ın payıtah 
tında, otomobillerin sayısı, parmak 
la sayılacak kadar azdır. Buna mu. 
kabil. iki cılız beygirin sürükledi• 
ğf, fiıerleri tenteli zllrif "karozelHl,, 
!ar holdur. 

Otomopil aZ"lııtT, gelin alaylannı, 
yeni bir moda kabulüne mecbur 
etmiştir: Bu mer:ı~lm. trnmvaylar
da cereyan ediyor. Gelin tnımvav. 
lan, portaka1 çiçeklerinden ibartt 
süslerinden bellidir • 

TELSİZLE tzntVA'~ 

fta1yada, yeni evlenme moöas? 
taremiştir: Tel~iz tel~ranarla. telE'
fonta evlenme. Ba sayede, her hal 
ta, bir ııftrü kız. cephelerde bııln • 
nan nfşanhlarile eYlPnlyorlı:ır. 1-ıt •• 
h'e)ra• du"8klı. gelin elbiseli nltı kız. 
Rhtveynltrl ve nhhaplarilc hirlikfc 
~en-'Mark kilisesine gidi)·orJar. ı;; 

\ 

· e ze, viJ itre zeytin ya• timlen istifade eden İngilh: ıraze. 
gramdır. lfarpten evvel, İtnlyaıı Aı, 100 kilo peynir ve bir miktar " 
köylüleri, ra'1;J.a şeker kullanmaz • b . tek?ıine, epeyt>-e eğlenceli serma 

sıı un, rucşın bulunmuş. ye \"cmılşleı·dir, 
dı, iş, karla dayanınca, şekere hü, 
cüm etti ve he'r köylii hissesini at
maldıın geri kalmadı. Ifarp acgöz 
lülü!füniin meydana getirdiği bu 
g!\rip hııl. tabiatile, şeker ı~tibliikl 
ni artırdı .. Sebebin biri rle, şeker 
fiatınm ucuz olması idi. Hükumet 
bı1 hücO.mu, fialı yükseltmekle ön· 
ledl. 

ftı:ılyada, bu sene, panı:nr pek 
bol yetişmiş, fazla şeker de istib -
sal edilmişti. 

KARA BORSA 

MATRUT KELİMELER 

Hük(ımetin diğer bir kararı Le~ 
zetlenlcn ecnebi kelimeleri tardel• 
mek. 

Hük(ımet akademi A:ı:IHarının yar 
dımı ile Kokteyl, Liinn•park Cıız • 
kirş, gibi anglosakson kelimeleri • 

nin Yerine İtalyanca muknlıillerini 
ko!·muştur. Tuhaftır ki, bu kelime 
le~den biri değişir değişmez, 0 i~· 
mı alıın madde de birllkte Yok ol-
maktaı:!ır. · 
-mııktadır. Romada, hiçim biçim 

Romanın, bilyük lokantalarında, elbise giyenler, v a t i'k a n a 
yine nefis yemekler bulunuyor, f:ı. 7.İyarete gelenlerle, diplom:ıtl:ır
kaı fiatlar pek tuzlu. Bereket ver • dır. Faşist partisi reisi ~zAJarının 
sin, lokantalar, dört dereceye ay. müsamere elbisesi, bilhassa esmer
rılmıştır da, herkeseye göre yemek lere çok yakışan, beyaz bir ünifor
yenebiliyor. En yüksek fial olan madır. 

32 lir:ı (bir bizim paramızla 6 ku• Evvelce, yalınız ismi İngilizce o
rnşfur) den 6 lirlik derecelercll ye. lan, hakikatte İtalyanların icadı bt; 
mek fülesinde değişiklik yoktur. Junıın "İngiliz çorbası,, satan tea. 
Hepsi de, bir çorba, bir et yahn! rooms mücsse.~leri hile kapılarını 
b:ılık, peynir, yahut rneyvadan iba· kapaımşl:ırdır. ,;İngiliz "O b .. r nsı,, 

rettir. Pclis, daim3 tetikle ve tef. l nın ismi, şimdi "1\fü•no "O lı 
t
. '1 ,,. r ası,. 

ışte bulundu!u iı;in, hiç bir Jokan dır, amma yap:ın )•oktur. 

Jenevlev Tlloy duvara da.yandı. 

Küçük tombul elleri anab1arı bı • 
rakmamıştı. tstı.rap ı;ıözbebeklerinl 
büyüti!yordu. Kapının allınd:rn ha• 
fil sesler geliyordu: Bir gülme, biı· 
sürünme sesi ve bilhassa bir deli• 
kanlının cırlak hııykınşı. 

OAZET'f,LER ırosusı Nt!SHA 
J..,A.R NEŞREDIYORLA "R. 

İf>Jt~ya bac;ı-:ı lİYalBt'l temsil edi~ 

yord11. Bunlar paraşütçü değildi • 
ler amm:ı. Alman paraşüt~ii!erj ~a. 
17Jmışlanlı. 

!\fanena günü, Londra ıııolmk • Çö~U. manenayr, Ro.şvekfilet 
Jaruıda luyamet lrnpuyol'. Ga.zete • ıı.arayrnm pen<-el'<!lerindcn seyre _ 
ler husn~i, fevkaU\de nüshalar ııeş 1 diyordu Bunu "Ören İ!<ıkoı;'yalr n<ı. 
r~rltyorl,r. G~zete satıcıları: "Sa.. 1 )<erler her turrn tehlikeyi ~öze !l-
1ııl1erlmızo cluşman çıktl. Baterse- • .. 
:ı Parkta, Buhlngh:ım ı;nrayt sa • Jnr:ı1c hucuma geçly~~ ve fn~la t~ 
bill.erinde tutunmaya murnffal< lefat '\'ermeden (~nbıı, a:~~~ı mü. 
oldn. Yazıyor! yazıyor!,, t:hnssıslarm ,·er•Nderi hukumlere 

Diyerek, avaz avaz bağmyorlar, ~ore ve ruızari o.tarak) .Donıln~ 
gaZ"eteleıi kapışım halk da, "Düş . ~tret 10 a kadar ılerlemıyc mu • 
man 1ngilt.erenin göbeğimle tu • '1.tffak oluyordu. Asl•eri hakemt·~r 
tunma~·a muyaff:ık oldn,. ;'harp başvekilin esarete düstüğünU ko· 
parli\mentonım, bahriye nezareti hul ediyor ve İsk~yah askerfari 
dairesinin, harbiye ve havn neza. tnkdir ediyorlardı Yalnız sn var 
retleri dıUreleıinln etrafmda pek . · . " • 
ı:;idflctli l",ere .. ·a. d" "N t tlı ki: bu hı4.:flırler, tebrıkler o an 
• J n e ıyor.,, • ezare 1 1 

df .. ~ y •• 

daireleri alev j~inde.. Dii'1Tlanm ~ n . Boyle fevkaladelige ozenen 
hir kısım para.5U~üleri Dovnin~ askerler, ertesi giinü, fazla gay _ 
Stret 10 a doğru ilerliyor. Bit' kn. rctlerinden dolayı tel•dir vıe tcc • 
ra dum:ln perdesi arkasm<ln, J,on ziye ediliyordu; çünlrli. onla.un hu'} 
t:lra müdafileri bil'er hayal gibi \'ekili esir etmlye lmlkTŞrnnları, 

c:ırpuııyorlar." Gibi iri iri h1ır;;lık- Londranm müclafaan memur as 
lan gö~ce t.el!sa düşüyor, "le kerlerini, a"l<eri dfsfpline srğmıya. 
l·apacs..ı.,'1111 ~a'1J'JYonlu. Fakat yn cak kadar gtildünnii~ii. 

- Fakat ben çocuk değilim kJ. 
koskoca bir kndm oldum artık. 

- Şanghayda 60 yaşındaki ka _ 

dınlar bile ben çocuk dtAilirn ki 
diyemezler, matmazel Jeneviev! 

K'lrku gece ile başlamış ve dere• 
ee derece yükselmişti. Gemi seldiAi 
vakıt rıhtmıdııki depolar gilneş ışı• 

#ı ile yanıyordu. Şanghay 1 .• 
eneviev T!Joynn gözleri korkunç 

alevlerle dolarken dudakları hey'C9 
canla bu iki heceli şehir ismini 
tekrar edip duruvordu. Çinli ha • 
mallar rıhtıma hücum etliler; Polie 
terin düdükleri ağır havayı çınla • 
tıyor; saman yelkenli kayıkl:ır kor• 
kunç hayallıır gibi nehri dolduru • 
yor ve cereyana karnlıp gidiyordu. 

Şanglıagda panik 

- Adımı nereden biliyorsunuz? 
Hanri Jirar masanın üzerinde 

duran bir z:ırfı ~österdi. Genç kız 
eski ve soi:(uk tavrını tekıar takın• 
dı. 

Bu sıradrı kapı sabırsız bir ıs 

rarla vunıldu. Dellknnlı di-;leri a • 
rasınrlan mırıldnnı:!ı: 

Jeneviev vapurun güvertesi.ne da. • 
yanıp kıyıya bakarken korkmuyor
du. Korku bu Asya şehrine girdiği 
andan ilibnren başlamıştı. Bunun• 
la beraber otel snkin ve rahattı. Ma 
re§at Jotr caddesinin en güzel ote_ 
Jiydi. Jeneviev keııdik~ndine: "l<or 
kacak bir şey yok, ben deliyim" 
dedi. Fakat sinirlt>ri bu sözlerle sü 
kOnel bulmamıştı. 

Bu odanın yalnızlığı içinde kor
lcudan uz:ık delUJdi, Gözlerinin ö • 
nünde gtındüzden glSrdüğO Mtnn 
sarı çehreli insanlar korkunç bir 
hayalet gibi dolaşıyor. Merdiven ·• 
dtn ayrılmıyan genç bir uşağın dtı
dok'larmda. anJB.§Ilma.z yalancı bir 
tebessfim var. 

ÖtkeH btr çıtırdı aes.sizltgi bı a 

çakladı. Sonra uzaklarda bir bom• 
bamn gürültüstl çınladı. Harp ..•. 
Ölüm r.. Bir tayyare motlSrfi homur
dandı ve sustu. Sn pey mahallesi 
yavnş yavaş yanıyordu. 

Ge11ç kızın dudaklanndan ansı • 
zın keskin bir feryat fırladı ... Bal• 
konda bir odam peyda olmuştu. Bu 
:!dnmın uzun gölgesi yangınla kıza
rrın gi>kyüzünden korkunç bir ha• 
yal çi7.iyordu. 

- Matmazel. •. YnJv:ırınm size ..• 
Eli kapının tokmağında, Jenevi• 

ev Tiloy bu adama bak1ı. Erkek o
da.mım f§Iğı fQerlafnde nerlemi§ti 
ve yüzünfin çizgileri hücuma uğ • 
r:ımış bir insanın :ı>eri~anlılhnı ifa 
de ediyordu. 

Yııb:ıncı tekrar mırıldandı: 
- Allahaşkma, kimseyi çalırma• 

,·ınız. 

Gözü kapıda genç J[ız sık sık fa• 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
kat yavaş yavaş nefes alıyor ,.e 
yerinden kımıldamıyordu. Bir in • 
san şekline hiirünen korku ona i • 
simsiz korkulnrından daha ı:ız he• 
yecan veriyordu. Bundan başka elA 
gözlü bu delikanlı bir hayduda o 
kadar az benziyordu ki. •• 

Genç kız katı bir sesle: 
- Lütfen, dedi, buradan derhnl 

çıkınız. 

Yabancı dalgın bir bakışla genç 
kıza döndü: 

- Matmazel, milsaade ediniz de 
birkaç dakika burada kalayım. Ak• 
si takdirde, mahYolurum .•• 

Açık ceketinden kanla lekelen • 
mi' bir gömlek görünüyordu. Je • 
nevi ev ıııarardı: 

- Yaralı mı=ınızT 
Genç kız bu yabancının bir. Fr:ı 

sız, bir vatandaş olduğunu dilşQn • 
dil, Ona yardı mHmek vazifesi de• 
~il miydi? 

- Size pamuk ve sargı vereyim, 
dedi, gitmeden evvel yaranızı sarı• 
nı:ı. 

Tayyareler insanı se.ğırlnştıran 
casına geçtiler. Şapey tarafında a• 
bir gürültü ile damlara. dokunnr 
lev1er kızıl duman balullan arasın 
da oynaşıyor. --....._ 

Matmazel Tiloy sordu: 
- Nerede yaralandınız 
- Polislerle bo~uştum. Bir Çin• 

li diye ~ni yakalamak istiyorlardı. 
Ve ıtüldü. Gençlik garip şcyrlir. 

Delikanlı kendini bir gene- kız od:v 
sında görünce gülecek kadar cesrı• 
ret bulmuştu. 

- Tabii, siz de -polisleri yaraln• 
dınız 

- Bir tanesini devirdim. İkinci• 
si beni arkamdan kovaladı., hnttiı 

otele girdiğimi görmüş olmasından 
korkuyonım. 

Delikanlı pansumanını bitirmiş-

ti. Baş:ı.klnr gibi dimdik olmuş sn ,·· 
larını düzeltmek isledi. 

- Balkonuma na'lıl geçtiniz? 
- Otrle nrka kapıdan girmiştim. 

Arka merdivenrten en ü:c;t kata kn• 
dar çıkhm ve damdan önüme Hk 
gelen balkon:ı atladım. Sizin balko• 
nunuın. Otelin bu t:ıraf pencerelc 0 

ri boş bir bahçeye aıulır, binaena 
1.eYh kirn!'le hu tehlikeli jimnasti~i 
yaparken beni görmedi, poli~ de 
her halde beni Mareşal Jorr caıl • 
dt!sinde bekliyordur. 

Dclikaah bir ciı;ıara YUkh ve bir 
ması:ının kenarına olurdu. 

_ ZannedeMem Şıınghaya yeni 
geldiniz? 

Jeneviev dellknnhya hulya için • 
de bakıyordu. Yakın patfayışlar 
sessizliği noktalndılar fakat genç 
kızda yeni bir he:recnn uyandınnR• 
dılıır. 

.Delikanlı ~lifsiz liir eda ne sö 
züne devam tttt: 

- Tuhaf şey ... Siz buray:ı J'.{elt>n 
Avnıp'.l.lılara hiç henzemfyorsunu1. 
Size Şanghay ikliminin tek başına 
yolculuk yapan genç kızlara yara .. 
madığını söyleyan olmadı mıT 

Jtneviev .ı:tüliimsedl: 
- Beni ciiişünı:!ü;:tünüze teşekkür 

erlerim. 
- Affedersiniz, kendimi tanıt • 

mayı unuttum. Henri Jirar. 
Şüphe matmazel Tiloyun yanak• 

farını penbtlcşıirrfi. Bunu anlayın 
ca genç kız biisbOtün kızardı, ve 
delikanlıya izahat verdi: 

- Yarın sabah Şanghaydan ay • 
rılıyonım, Hnnkeoda oturan hala • 
mın yanınn gidiyorum. Halam yaŞ. 
lı -Ye ha5ta oldu~u için iskeleye ka 
dar gelip beni alamadı. 

- O, alabilir fakat bu halde dahi 
halanız sizi karşılamak üzere e-m • 
niyetli bir insan gönderebilirdi. 

- Fena hnhcr. 
Cigarasmı ı;iddetle pancereden 

attı ve ne yapacn~ına karat' ve ... 
menıiş bir tavırla geriye döndü, 
fakat Jeneviev delikanlıyı duvara 
clo~ru itti ve bir dolaba tıktı: 

- Kımılclamayınız. 
Kapıy:ı kad:>r gitti ve açtı. Eşik 

üzerinde bekli yen artama sordu: 
- Ne istiyorsunuz? 
Kapıdaki adam kartını gösttrdl: 
- Polis. Orfanıztfa <;aklanmış bi• 

risi var mı? 

- Ne münasebetsiz sunll Yalnn 
olduğumu 1(Örmüyor musunz? 

- ArfedcTSiniz, fak:ıt bütün oda 
]arı aramıya mecburum. 

Polis iki adımda dolabın yanına 
kadar ııitti ve k:ıpısını açar açmaz 
eradı~ını buldu. Bıyık altından gü• 
!erek: 

- AHI dedi, buraya geliniz. 
Hanri Jirnr sakin, polisin ken • 

disine çevirdiği lül·ervere bakıyor
du. Ellerini kaldırdı. 

Polis homurdnndı: 
- Beni nefes nefese koşturdu 

[tun için övünebilirsin do~ıum. Ar· 
krıd.,şım da ha~lancde. F:ıkat bu 
yaptıklarını faiziyle bcr:ıber ödlye• 
ceksl n.Slze gelince küçiik kız öylP 
ıırkamda durmayınız, sizi de gö · 
tilrüyornm. 

Jene-viev kekelerli: 
- Beni de r.1i götürüyorsunuz? 
- Şüphesiz, suçluyu ve suç orta 

ğını yakaladık. 
Hanrt Jirar söze karıştı: 
- Hayır, ben balkondan girerek 

buraya sığındım. Matmazeli teclil 
ettim ve zavallı tehditle rim yüzün• 
den sıı .~mıya mecbur oldıı. 

Minntttarlık genç kızın !'!özlerini 
bulandırdı, fakat polis omazlann· 
silkti: 

(Devamı Var) 

ÇAY Zll:'AFETİ 

Ingillz ga1..etel.t-rlne yıızı, kari • 
r,::tüt· sermayesi ,·eren bu hfıdise
clcn ba.t'l.ka. bir nkn claha vardı 

' ki fıkr.ırıların çok i;,ine yaradı. 
lln dıı., bir ba~ımı)a'-'ın marifeti idi. 
İngiliz !:!3Zetelerinde çllmn yazıla. 
ra ~öre •·aka <ıi)~le ce~van et 
rıı"5ti: • -

Harp faraziyesine göre, Plimut 
\aro~larma, 12 kauar düşman pa. 
rn!<.Ul.çüsü inmişti. Tabii bunları 
da, o l<:ı.nlı ca11h İo;;k~yalılat' tem 
ı,il cdi~ ordu. • 

Mildafile- ne tayyare ne de sü. 
nıri kesifleri ile, bur~dnki dü"
nıanm me\·cudiyetinden ha.berd;r 
<leğillerdL 12 1-skoeyalı asker, baş 
lnrmda.ki onbn5ı ile birlikte, hiç
bir nıiidafaa nnr'lm,·erneti görme • 
dfn ilerleıli1er, f:ıkat yollarını kav 
bettikleri için, llf'reye gittJklerı~i 
bilmeden yürüdUler ve nihayet 
yoruldular. önlerinde bir bina. bı· J • 

nanın k:ıpı.cır öUncle de ta" basa _ 
mnkfar vardı, Oturdular ve terle
rini s.Umey~ b:ı.~al<lıinr. 

Ev, rub:ı.ni dairenin baı;papa~ı • 
na ait.ti. Papa.s kapıya çıktı ,.e mtic; 
tdızi bir tebessümle: 

- S?z düşnııın pa.raştit~üsü mu. 
~linin? -

Deyince, askerler: 
- E\·et. 
Diye oernp \'erdiler. Papas, on. 

Jarı evinıe, birer çay l!:Meye dnYet 
etti. A~kerler de, o yorgun halle· 
rinde böyle bir danti ca.nla.rm:ı. 
minnet bildiler. 

BF.ŞtNct KOi~ 

12 İsk~yah :ısker. başpapasm 
alonundaki koltuklara kurnldu • 

lar. Çay içtikten maada çörek, tat 
lr da. yedielr. (Ne bahtiyarlık! tıd 
buçuk seneme ablolmdan sonra 
baı1pap:ısm e\•inde çay da, şeker 
de, ~örek ve tatlı da n.r). Ve bir 
miiddet de ge,·czelik etliler: fa • 
lmt ba.şpapas önlerine dikiltli ve 
büyük bir ciddiyf'tle: 

- Eller yulmnl te~llm olunuz! 
Sizin kmnldryacak lıalintz yoktur; 
rlinkii size zehirli !:RY içirdim. 
Ben, be!linei kQ] onum ( 1) 

Deyince, İskoçyah a.~kerler, ha. 
kiknt..en 7.ehirlenmiş ı;ibi, ırıapa o • 
tunnn5lar&. 

Ba.5papa.sa kalsa, onlara, böyle 
bir ders ~erdikten sonra, uğurla· 
yıp i5lerine göndcrll<'.ekti ,fakat a
r~ göz bir gıı7.et~<'i, nnsdsa hadi· 
&eyi haber aldı ve ke!-ıif tayyare • 
Jerlnin V"e k~if lmllıırınm ~öreme 
dikleri dtism:un görere1< askeri ita 
kernlere haber \'erdi. Onla.r da, baş 
papa..q takdir '\'e tebrik ederek 
aı=1<er1eri :r.ıehirlenmis n- ölmli' n.d 
clt-ttl. 

Deyli Telegraf gazetesi muh&r
rirlerinden o1'an bu muhbir, bu ha 
dlseyi ele a.larak, tn~ll7 ııı;;keri 
terbiye<ıln<leki Mrta'km1 ktt!!lttrl1\ • 
n tenkit ec'liyor \'e ıı1nnlan da ya. 
m,·or: 

"Evet, ..Jd«Ietlt bir <lii!ltnıtn hü
rumona hazn-lanmamız Uhrm. Fa• 
kat bn hıızt"lığım17.ı ~·nparken, Ji.i. 
zumsuz ifratlara. tefritlere düı:ıme 
m'z dQih·tı dev.ildir. 

Ameriluırun en iyi hücum kıta 
lftnnm bulıınduğn tzla.nda ~rni • 
zonlarında, nı;;k'!ri tathikat, tees • 
c;ijf edilecek ifr:ttlara \ııl'dmlıyor. 
Ilnrıula bulunan AJa..,ka alayı bir 
dağ hlkumn tatblkatmda, ha.kiki 
muhar.ehe gavretivle, o kn<ler tam 
teçhb::ıtln ~iikfotilmi<ıt 1 ki, bu ma 
ne\•raya lştirsk eden 1000 a.~lterin 
400 il, ntüleenbc yaka.landı ve 
haı;;fanelere dü~tü. Rn kadar ifrnt 
dı>ğrn clef:ildir; c;ünltü clilşmıı.n kur 

un lan bile, ekseriya hfl kadn r 
2arnr \'eretn~ ... 

PARSAYI TOPUYAN 
tn~izlerin ~n bllyllk mane,'TB• 

&f, şHphe'>'z. n<Jkerf tnlfm ,.e ter
hiyt:' <'ihetiyle fayclah olmuştur. 
Bn <ıayede.' Mkerlerln, zabitlerin 
nokı;;a.olım görillmüc;, bunla~ ~ 
deri'mesln~ ehemmiyet ,·erılmıı:ı • 
11r: fakıtt m:ınevnıdım asıl fayda 
!anan. bir"r !evknlildc nUsha çı . • 
,mrnn ,.e "°nra da ~ole~ mev • 

7110 Mlc;mar eden gv.etelel' ol • 
nıustur. 

Bu P,'Metel.er arnsmda. da, rh-a. 
Tet edilc'Hğlne ~öre, "İllüst rated 
iondon 1'1vuz., i'imindcki mecmua 
pıırsayı fop1rumc;tır, bfr nfö;hası, 

r.t3nevranm korkun~ reslmlen1c 
doldomlmns, ü-.tüne de "'harp lftft 

nena-.ı., diye bir ba5lık da kon 
dnnnoA ,.a .mecmua k11nrlmı 



- Onun Mr mu.,,!ıim :ııı olm:ıılı ğıu. 

t>en ~·oktıuı ke,h!ttlw. 
- Nıuıl l•e.'}ff'ttln "! 
- \ 'ucuılunu uıcıay t! ne eJ>' rl!'k. , 

Bektay guJml'ge b:ı~ladı. 

- .Sl' O ılc l uman olr aaanı~ın dt'I. 

ltl ::! k kf. onun bir .Jap "' caı.u~ıı nl<lu 
:;unu anhyuhllılııı .. oyle mi! 

- .l:\IC't .• l ' \f t .. ı.:ne niy~-.ın<.la -Ja. 
ııonyu~ ı ııayıJ,lnılı!\ 1111 dıı~·dum. 

- U.!5lm l=ir şe~· duymadııı wı ~ 
- Ru~ aıııı "'lia:nl.:nura, sen kurlu, 

13.cal.:mı !" •lı .\ ,. " Ö\ l •niyordıı a ı1l· 1 

hır :;.ı·:. ıhn mıııJıın. 

Bel,.luy huyrdiui gi~li~ emedı : 

- Rıı.mlm ım .. l{anıl'!ıara .. llu, Ja. 
p•Jıı~ :!da mej lmr bı r ı> llenln adı<l.ır 

1 .\caba Ul'dcn so_\ltıdl bunu t 
- Belki ıı .. krndfo;Jnln lıakil<; sdı 

dır. 

- l>ogru. lı.eııdh!inln mu .. lumaıı oı. 

nı:ıdığına bakıJırsa. Temoçln odmuı 
da ı.ahte olduğu anlaşılır. 

- Kıt.mimııra a<"aba •mun ha\\iki 

nd.J mıdır": 

- Böyle L'l83 gerek. 
Sel<tay yava'}ÇI\ mırıldandı: 
- ISunu !>en koln)t'a anlı~abilir.sin ' 

-Nn!HI ! 
- Ucı!!:n j a .. çok kolay, Zlntlan 

kupısındal\I delll<tcn (Kanıuuur.ı ı dJ. 

~e bag1rırsın .. \'e Temoçlni ULakt.ıu:ı 

tetkik edersin! Bu lııme Hğl göııte . 
rlı-se, belJt ld im, onun ll&ldki adıdır 

- Güzel blr fikir, Bugtiıı deneye . 
ceğim, 

- Tiyen.Fo bu denemeden ı.onra 

do onu aff.ıtınc~c k:ı.lkı~mıa, o :ıa ., 
man Tenıe>çlnl J:!'Prçekten sevdl~lne 

tllılunederiı:. 

- llöylt• olıırııa ne çıkar r BPn o. 
oun bir u,ağıyım 

Bek tay hlddet1P
0

ndl: 
- f'akııt ben u~ıtl;: ı1<'ğilıı:::ı. Ona. bu 

ı, ıc;ln \•erdl~m paralara ıst!ıı şahl~ 

sin! 
- Gönll.I ı,ıerl yanındıı para grçer 

mi? 

- Geçmezse, bu işe girişmeseydi. 
lJıtiy ur ıılhlrb:ız da eôze kar.13tı: 
- Öyle ya. Mudenıkl bu i,leri bt>. 

cerı>ml)ecektı.. ms.demkl kendlsl'le 
ı:-iivenemlyordu neden iki yıldır Bek. 
ta~ ı oynlntlı? 1'13-en.Fo ı;ok tehlikeli 
l>lr y olılun ytirüdü•1'ünil pekatı\ bllir. 

U,ak: 
- E'"et, dedi, blzlm San bilmediği 

ı,e burnunu ııokma:ı. Yaptığı işler ı. 

çin ııcnden çok para aldı .. Şaıı.ghay • 
da pre:ıııpc,Jcrden daha yük"el< hayat 
yaşadı. Fakat, o;lmdl bu salt&natın • 
den \llzgeçcblle<:ck ~ıyorum. Tom 
"onu lm.mçıladun •• "es ı,:ıkarına.dı. Sı.. 

ra 'l'emodn0 gelince, manı oldu. Be. 
nJ dışarı)' a. -:ıkardı. 

- T<"moçln ne yaptı T 

- Hiç .. nı- yapacak Y O uten her 
zaman heplmlı.e kafa tutmııktan ge,. 
rl durmuvor. 

- Kıırtult1<'A,itın\ m1 dü.,ünü~·or? 

- ?"e du41ümlll!l'iinti bilmem. Fakat; 
'Zindıt.n1a daha. faz.la l<al ·nıya.ca.ğm • 
dım ve dü,m·ınların:J:ın öç alacağın • 
dan emin ~oriinuyor. 

- Garip !ley! S 0 n meğer çok şey. 
lr.r hlll:rnrnnrmn ! B~n seninle he r _ 
ı;:-ıirı rlertleşmedlğlme el!lelf edh'oru".11. 

B~lit!\y u~lttan daha faLla mll. 

lfımat :ılallilm0lt l<!l"ltlle 'll!ılrb:ızu 

dıirıdli: 

- ~u lrnva.ııozun ağzmı lmpam·,nı 

ı~tı~ o.rum L'lma ! Ti yen • Fon•ın saf 
l<olıı olan biı adam beni'TI l!'ime ya .. 
Ti) acal,;, Bu;:!ln onıı.nl:ı beraber gı-z. 
ınej!'e ~lde:ı,.?;lı. Blzı- mıl"aadt> et! 

Sihirha?: gtildü: 
- Pt'!<'ı l'\. Volıınu:ı açık, yıldıı.ı 

nn Aydın olımn, 
AyaKıı k.ılktılar .. 
lbtl) ar Lltm<ıyı ıml.rnılıyaral;; uv • 

den çılttılnr. 

• * .. 
' \'olda lrnnu u vorbr: 

-Tiyen • Fo ı;enı \"Bnmdan ko~sa 
nereye ı-ide rııl.'l T 

- Bnn bir u.a;'.;ıın. Olabilir ~-ıı. Kn. 

ı 
13ckra~ u~a~ın nk!ını b!.lvnııan al. 

maılığuııı lııabel ettı;lnl e nhyordu. 
l''.]ıık on:s neler ~u~·J"'memi'ti: 

yen • b;~ a aı ını p.ıı·a ~ ellirml!;ll '! 
ı i) eu • Fo, Tcoıu~lnin bir Japon 

:::um"u olduğunu bildiği halde onu 
~erbcı;t bır ıkııı·ak olıınıı, elbelle o 

liıme rı:ahkfını olıwal;.tı. 

~i ırııli. a~ ıard ırnbt."rı ~ıvı_;hayr tit. 

rt•ln1 (·lnııon et'lladının hakıkı hüvi. 

~ ttı 11111,ışılı~· .. rdu: Hu rulu o~·nayan 

Bclıta.vııı ta kendi'llydi. 

''HMi f,\ \ l.N h.!l.ICllliDA,I. 
SAKll'.11'. IZ!., 

l'~k en! donunr>e l>ahçt\·ana tJOr. 
du: 

- !:'imdi beııı nasıl gorüyorsan? 
burnum 11:• la uzun mu? Kamım da. 
vul ı;ihl ş ı ., mi T 
Bahçı•. ıı n tllliJ..atle bııl,tı: 

- ii:ıJır. E!'lklsl glbl!lln.. I~ Ue, • 
wlşsln: 

t'<ı!lk bu M.izlı>re lttm11t etnn>dl. 
aynaya ko,tu .. 

Krndl çehrE'einE' ve kıyafetine bak. 
tı: 

- Tam:ı111. itte şimdi eski baliml 
buldum. Allah rez.ı olsu.n slhlrba:ı • 
c!an. Bir daha onu danltırmıyım blç .. 

*** O neY! 
H rJJllz gtineş batına-dan, TlyP:ı • Fo 

ı;ell~·or. 

AC'aba rııhatıl7:1a.ndı mı "ı' 

H~1 .. aalte barda çatı,Rn Tiye.n • 
Fo ilk defa. bö;ı·te erken ola.ı:ak eve 
dönüyordu, ' 
Uşak arabaya ko~tu.. 

Ve bahçe kapuıını açtı: 

- Buyurunuz, ııan 1 Rahatstt mı. 
sını:ıp 

- Hayır. Bu ak,am oıatem gece.. 
slymı,. Har kapalı. Kimse çalı,mı 
yor. Ben de evtme geldim. 

lI,ak geni' bir nt>fe. aldı: 
.... Birdenbire merak etmı,ttm, 

lllUl ! 
''Kızıl keleb(lk,. \çeriye girdi.. 
Alt kn ttakl ml!'laftr odasına bir 

baııı.r l<oltu ~ oturdu. 
Ufak ıışat<la bekliyordu: 
- Bir eror\rılz v:ır nıı T Y!lmek ye. 

dJnlz ml'l 
- Hayır. Burada yemek ylyece 

ğim. Soframı hazırlayın! 

u,ak yemek masıı.ıımı hazırladı.. 

Tiyen • Fo. 

- Bııglin Temuçin ne halde T 

Dıye !!Ordu. 
Uşakl 
- Görmedim, dedi • Sabahleyin 

mahkfimlıırın yemeklerini verdiğim 

zaman o l atıyordu. 
- Sabahta.nberl 7.lnda.n:ı gitmedin 

mlT 
- Bayır, ııan! ben de çu,ıya çık. 

mıııtı.m. Biraz gerlktim. 
- Nerelere gittin.. kimleri gör • 

dün! 
- Bektaydıto başka kimseyi gör. 

ınedim. ıan! 

Uııuk, BC'ktayın ııöyledlklerlnl u _ 
nutmıynrdu. '4l<".3p ederııe, onu da 
iılllUnirum!,, di,·pn Rektaya U}ağm 

kini vnrdı. 

Ti yen _ Fo ııordu: 
- Neler kıınıı,tuauz onnnla t _ an. 

lııt bakalım .. 
Uı1al< lirkelcdl. 
- HJç .• her zamanki kunı lMlar. 
- Benılen bahsetmedi mlP 

HABER-· A!işnın pasfaın 20TEMMUZ-

ı lis•erUII llAnları 1-
1 t'atlb Mkerllk eubeıılnden: 
ı l - 339 doğumluların ilk ve ve 

son yoklamalarına 6.7.942 tarihin • 
den itibaren şubemizde ba,lanmış bu. 
ıundu~undan şubemize mensup bu 
doı:tumıu mUkellcncrln (. adet fotoğ. 
raf ve pollsten musaddak lkam~ t 

g!ı.h senellerile bh'llkle §Ubeye mil . 
racaa.tıan . 

2 - 338 doğmulularla muamele 
görmU§ olup mektebe mUdavlın ta. 
leb.:ler 339 doğumlularla yeniden mu 
ameleye tabi bulunduklarından bu 
gibUerin mektep idarelerinden getL 
receklerl yeni talebe tecil vesikaları. 
le birlikte .,ubcye mUracaatlan. 

3 - Yoklamalara ağustos 942 
nihayetine kadar devam edilecektir. 
Bu mUdde~ r.arfında yokla.ınuını ya? 
tm:ıııyanla.r hakkmda askerlik kanu. 
ounun ceza hUkilmleri tatbik edile . 
cc~lnden buna meydan bıra.krtmaına. 
sı için yo~ınmaya tabi ml.\kellefle • 
rin bir an evvel şubeye mUraca.atları 
ehemmiyetle iUl.n olunur. 

• • ·X· 

FatUı aır.kerJlk ,ubeslnd~: 

ı - Fatih askerlik §ubeıılnde ka 
yıtıı malul er, malül subay ve şehit 
yetımlerlnln tUtUn 1kramlyeler1 tevzi 
gi.lnlerl aşağıda göslerUıniştlr • 

2 - Malül ııubay ve mallll erltt 
devre muayene raporları ve re.mı 

senet? erile. 
3 - Şehit yetimleri de medent 

baıinı gösterir nU!us cllzdJ.nlarUe ve 
ikişer adet !otoğ"ra!larlte pazartesi 
çarşamba ve cı:roa gü.nlerı olmak U. 
zere aşa.ğtdıı gösterllen tarihlerde 
şubeye mUracaa.Uarı UAn olu.nur. 

Tevzi gi.lcleri: 
20.7.942 pn.zarteııl 
22,7.942 çarşamba 

MalQl aub&yia.r 
24.7.9t2 cuma 
27.7.942 pazartesi 
29.7.942 çarşamba 

31.7.942 cuma 
3.8.942 pazıı.rteırl 

S.8.942 ça.rşamb& 

7.8.942 cuma 
10.8.942 pazartesi 

• • • 

.Mailli erat 

Eminönü yerli askerlik şiibeiin. 

'aen •• 
Eminönü yerli askerlik şubesfn. 

de kayıtlı harp malülü subay ve 
erat ile şehit yelinılerinin 1942 tü
tün behiye ikramiyelerine 20 7 942 
Pazartesi günü tcvıiata başlanacak 
tır. Horp molulü subaylarına 20 ile 
23 Harp malUlü <' · l~riae 24 ile ~6 
Şehit yetimlerine 28 ile 31 dir. 

Hasta veya sair memleketlerde 
akrabaları nezdinde bulunanlarda 
ikramiyelerini almak için noterce 
bir vekl\let ç1karttlıırak ikrnmi~":" 

cüzd:ınile birlikte şübcye müraca
at etmesi ilan olunur. 

• • * 
Beyoğlu yeril aıkerllk şubesinden: 
l - Şubemizde kayıtlı ve tutün 

ikramiyesine mU.Stebak maUll subay 
ve mallll eratla şehit yetimlerinin 
1942 yılı tUtüı:ı ikramiyeleri aşağr _ 
dakl gUnlwde sabah saat dokuzdan 
on ikiye ke.dar dağttılacag-ı.ı:ıd:ın keIL 
dilerine tahsis edilen günlerde ellerin 
deki vesaik ve dörder adet totoğ • 
laflarlle birlikte ı,ubeye gelmelert 

2 - Tahsis edilen gUn ve saatler. 
den başka zamanda tevzlat yapıta _ 
mıyacağınm katı olarak bllinmesl sa. 
yrn a!A.kadarıara ll~n olunur. (8830l 

Mıı.lQl subaylar 21.7.942 Salt 
.. ,. 23.7.9-!2 Perşembe 

" 2:5.7.942 cumartesi 
Mailli erat 2S 7 .942 Salı 

.. " .. " 

Amerikadan 
Ingilizce Radyo 

Neşriyatı 
Amerika Radyo Şirketleri 
Türkiyedeki Dinley;cilere 

lngilizce Haberler Neşriyat 
Saatterini Bildirirler 

• 

18 : 00-18 : 15 

18 1~1!! 30 

19 00-19 1~ 

19 : llS--19 : 30 
20 : 00-20 • 115 

20 : 15-20 : so 
20 : (15-20 : 1515 

20: ·~21 : 00 

21 : ~21 115 

Program 

Haberleı 

• 
• 

Haberlerin Tahlili 
Haberler .. 

H&berlerin Tah!i.11 

• • .. • 
• .. 

Haberler 

.. 
Haberlerlzı Tahlill 

Haberler .. 
• 
• 
• .. 

Ua.berleriD Tabım . , 
• 

Haberler 

• 
• 
" • .. 

Haberlerln TahliU .. .. . " 
21 115-21 ; 30 Ha_ bcrıl.~rin tahlili ve ınüzlk 

• • . .... 
• • .. • 

S0-21 tıs Haberler . 

Haberlerin t.a.hlill ... .. 
.. • 

Haberlerin tabliU ve nıQzik 
21 45--22 : 00 Haberlerin ta.hllll .. .. .. .. 

" 
Haberlerin tahllH ve mllz'lk 

00-22 13 Haberler 

.. 
23 00-23 15 .. .. .. 
23 30-23 '13 .. 

" 
" .. 

23 43- 24 00 Haberlerin tahlil! .. .. 
il .. 

!tl.nler \ Radyo 

MerkezJ 
Pazartesi, Çs.r'Şamba, WRCA 

cumıı.rtesi 

• • WNBI 
WBOS 
WGEA 
WLW< 
wcw 
WRCA 

• • 
Paur 
Hergllıl 

Cumarteal .. .. 
Pazar 

Herglln 

Pazar 
Herg-lln 

, .. .. 
Pazar 
HergUıı 

VNBI 
~'BOS 

WGEA 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WRCA 
WNBl 
WBOS 
WGEA 
WLWO 

" WCW 
Pua.r WGEA 

Pazartesi., Çarşamba, WRCA 
cumartesi 

Pazarteııl, Çar~ambıı., V\-"l\'BI 
CUmarteel 

• 
Pazar 
Pazar 

• 
I 

WBOS 
WLWO 

WBOS 
.. wcw 

'razarteııi ı!A cumartesi WLWO 

• • WBOS · 
• • 

Pazar 

.. .. 
• 
• .. 

\ .. 
HergtlJ1 

Pazar .. .. 
HergUn .. .. 

Pazar .. .. 
Hergür 

• 

• 
• • .. 

wcw 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRGW 
WRUS 
WL\\'O 
WBOS 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
WRUS 

WLWO 
WLWO 
wcw 
WLWO 

WBOS 
wcw 
WCDA 

Pazartesi il~ cu°'.arteııi WRUL 
,. WRUW 

" Pazartesi 
.. .. 

WRUS 
WRUL 
\'VRUW 

WRUS 

Dalga om 
Kiloelkl 

ııs.ı:so 

l'f,780 
15.210 
15,330 
15.250 
1:5,830 
1:5.150 
17,780 
15.210 
15.330 
115,250 
15,850 
15,330 

I' 15.150 
17,780 
15.210 
llS,330 
15,2W 
15,850 
15.330 
15,1:50 

17,780 

115.210 

15.250 
15.210 
15.850 
15.250 
15.210 
15.850 

ıı.790 
9.700 
6.040 

11.790 
9.700 
6,040 

15.250 
15.270 
17.830 
11.790 

9.700 
6.-4-0 

15.250 
15.210 
15 270 
17.830 
11.790 

9 .700 
6.040 

la.2:>0 

15.UiO 
15.~ı'IO 

15.2i:>O 
15.210 
ll!.850 
17.~30 

17.790 

9.700 

6.040 
11.790 

9.700 

6.040 

- BalHIPtrnl"Z olur mu, san'! Mtite. Ş !::blt yetimler! 

30.7,942 pel'§embe 
1.8.942 cumartm 

4.8.942 Salı 

6.8.942 Pct'§em~ 
8,8.942 CUmartesl (Bu listeyi IQtf en kesip maıliyen 11ıı:ıı ~n bahııcttı. 

- Ne diyor'! 
U~ıı l< iirıü1ıt' bakarak Uiive t>tll: 

- Ne diyor'! 
u,a11 Ö!ll!nı.> tıak!! ra.k tldve etti: 
- Tenmtlnl ııffl'<lersenlz, o da sil:ı 

mahkflm edecr.lcml~ı. ııan! 

'.l'lyr.n . tro görlerlnl açtı: 
- Ne diyorsun~ O da beni mi mah 

kür..ı edl"Cckınlş '! ! 

- !Size bunları söylemek istemez. 
elim anın, "·ıdakatıml r;östcrmck iııte. 

1 

.. .. .. .. .. .. " 
" .. 
" .. 

11.8.942 Salı 

13.8.942 Per11embe 
llS.8.942 C. ertesi 
1!1.8.942 Salı 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Memba. -;u ltııplarınm temhirinde kullanılmak üzere yaptmlacak 

saklayınız) 

Kapah zarf usulile eksihne il 
Bolu v~ıavetınden 

\'ars3, b115k'l bir Zf'r.·~inin ,\'anına. ıtlr. diın ı:.an: t;ıı, <;ok l.iil iı ruhlJ bir a_ 
me~e c;alı,ırrn. R~nım hlınPth1 hn dam .. 

23!l(,000 adet kurşun mtlhtlr kapalı zarf usulilc clcsiltıneye konutmuşlur. 

M1..c.muunun t ... hmin beden i9ôl lira ve ilk teminatı :;::ıa lira 58 kuruştur. 
Şartname za:::nt ve nıuamtlilt müdürlüğü kaleminde 1;örUlebillr. 

ı Ekııl:tıncye konulan iş: Düzce • Akçakoca Yolu ikma 
Keşil bedeli öi7H Ura l4 kuruştur. 

2 - Bu işealt şarmı:.meler ve evrak ı,unlc.ı.ıdır: 
kim memıınn olm::!.1:'i' l - Henı"k ki, beni:nlı.> me,gul olu . 

- O z:ııı:ı·ın b<"nlm ~-:.ırı·cı :h çJ.lı5ır 1 )OT .. '('emııı;ln 1 lllfl'dl'Ceğ;ltııl düşü . 
ııııı;ın '! .nilyor .. 

Çalı~ı r.ıı .. h em d"' mrmnıınlyet. - tırıu ·ı.f!ctnwnlze hlı; taraftar 

?\c ""' Tiyl"n Fo<Jan b1>:ı:ıniş 
~lhl!ıln ~ ! 

Bezmek ık ı,ıf mı? us:ı.ııuım ... 
- Bira1: ualıa ı.alırf't . Şu Tımıu~·in 

ınescltıs!niıı ">>nuna kadar dev·ım l't. 

Eger oııu affe lnl'I• ı .. ter ... e, ht."ıu ::u 

ha.na haber 'C'r. 
- ?lie ~·ııp<ırııın o ı;arnan '! 
- 'Ti:Yen • ronun canını nlırıın .. 
Uşai{ın glj1Jl"ri ışıldadı: 

- Bunu nnc:ı ı, sen ~·ap:ıbilirsin 

Uel•tay !\•nca! B!>n scnde.n korknrım. 

l>cıllklcrlni yap:n:ağım. 'fiyen • ro 
nnu serJ,e<ıt bıral.m ık ist.! r~c, hr.m ~ :-ı 

ıne hah.-r veririm. 

\'olıla konu~a 1'onw;;a giill~ urlar . 
<lı.. 

ck~ ıl. 
- Bun•j rıtmse k:ırı'Jma~ 6u be. 

nim blleeeA'lıu bir İ'jtir . 
- ı-;~ip!ıcslt suıı ! Sizin işinize kim 

Jt..a rı.,ıı
0

blllr.Fal:at, o melQn adt\m 
sil.in h·•!t!tıııı.ı:da çok fena 5eyler dü... 
~üııüyor. 

- O·ıh.ı neln cıöyledl ! 
- Ua.1111 ıııı rılrn·11.<ııııız, değil mJ ~ 
- llayır. BiUikls "'4'ıti takdir E"de. 

rim. 
- O ha ld~ anlut:ı~ ım: Si7., onorı 

e•nrindc ı; ::ı :ı~ ıyormuşsanuı ! Size bn 

rh•di.,. ln! yaptırmak için çGk para 
vernıl'j. Oıııın lsternc:ll!.:'1 ""') leri ya 
pacak olar.,a.u~, elı:.i ldaw edecek . 
nıı. ı 

{lJcramı ~'ar) 

l h ale 30 7 94Z pcrşcmboı gllnti sa.at 15 te daim1 encUmende yapılacak. 

lır. 1 a llplcrl..ı ilk tt: nıinat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı la.. 

z11:1ı::elen dlğPvesıkat.ırile 2(90 No.lı k anunun tari!atı çevresinde haı;ır. 
lıya~nltıarı ~d;.ll! meklu.r.ıUııw• ihale gllnü saat 14 c kadar dalml encUme. 
ne \ermeleri lazımdır <7626) 

. . .. 
Mili! korunmıı kanucur.a tevfikan tesbit olunan yıllık kira bedeli mu_ 

han.meni lO<X-. lira olan Beykozda Şahin Kaya mahallesinde Arpacı çift. 

ıi:,'.: !! •<ıt> Taş VE Kıreç ocağı mahalli bir sene mllddetle kiraya. Vi!rllecektir. 

İhalesi ls:.anbuı belediyesinde dalıni encUmen buzuronda 23.7.942 pcr. 

;:e ıııt-e gi.ınll r.cıat 14 te muhammen bedeli kabul edecek talipler arasında 

k.ır';.ı keşi<lcsı ımretlle yapılacaktır. 

Taliplerlr '75 liralık Uk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gi). 

nl! :ı:ua.yyen ao.atle dalın1 cncflnıend~ bulu.nmala.n. (7J66>, 

A - E~.;.siltme eartnıımesi 

B - Mukavele ptoJrs! 
c - B&ymdırlık 1§\crı genel ı=artnamesı 
D - 1kıııali inşaata dair fenol ve hu5us1 şartname. 
E - Kqıt hul~ası, sill!llel fiyat, mesahat cetveli. 

İsteyenler bu §artnameıerı ve evrakı Bolu Nafıa Mtidür!U~~ 
rebılirler. 

3 - El\eiitme 11.8 942 tarihinin sah gUnü !!aa.t 16 da. 
• - Ekııiltme kap~l: z.&.rt usuıile yapılacaktır • 
S - Eksiltneye girebilmek tçln isteklinin 5081 Ura muva'kl 

nat vermeııi tıundan başka aı,ağıdaki vesikaları halz olup g, 
IAzandır. 

1 - Ticaret odaııında kayıtlı bulunduğu.na dair vesika .• 

2 - İsteklıler eksil~medcn en az Uç gUn evvel vildyete mu 
denli alacakları ehliyet veıılkasmı ibraz edeceklerdir. 

6 - Tekl;f mektupl11r1 yukarda üçUncil maddede Yaztlt sa 
saat evveline l<.atlar dalrnt encUmen dalresLDe getlrilerek eksl!t9 
yom• reisliğine makbuz mukablllnde verllecetkfr. Posla ne go:ı 

mektupların rılhayet U!:ü.ncıı maddedr ya7.1tı nate kadar ı;elmi 

ve dış :ı:artm :nühUr mumu ile iyice kapaWmıı; olması llızımdı 

da olacak g"!clkme~er kab·~ı edilmez, (7557,' 


