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H·yanetler 
Serisi 

l.ngiltere bu hıyanetleri müsn. 
maha ile karşılıyacak ve kend1• 

sine biperva tecavüz edileceği 

hakkmda dUnyaya bir kannat 
telkin edecek olursa sonrn sıkı.. 
tpk dakikal'U'da. kendisino pek 
az yardnncı ve dost bulabilir. 
Bizim fikrimizce lngilter~nin bu 
harpte temin ~dcceği istifade
ler arasında hakiki dostlarını 
anlamak fınıatmı bulmuş olmak 
keyfiyeti de dahildir. 

1 Yugoslav 
mukave 

meti 
ar ıyor 

Yazan: 

B seylDCab t al(ID 

İngiliz diplomasisi ötedrmbcri 
Jnıdret ve muvaffıı.kıyetl ile mcs. 
burdur. Kimseden ders lnmğn 
muh~ değildir. Dlliilds btr~k 
de,·lctlcre ömc-k olma.ktııdır. Ji'a
kat bamn realitenin 1ngtllz dlıılo• 
moslslne ~.ok acı dersler \'erdij;i de 
ink.rı..r kabul tmez bir halilknttir. 

Bu hal'.Jl i5tc İngiliz diploma! isi 
nl es:ıslı surette Umz edebilecek 
hııu hUdi eler arzeltl Bunlnrdan 
birisi "Bulgar ihaneti" dir. Geçen 
gün 1ngiıtere b • \'Cicili l\lr. Çhur
chlll harp \'akn)il lınkkmda imt et
tiği bir nubıkf.a, Bulgar bıyanefüı-
den kısa fakn.t ~-0k sarih surette 
bahsetti. Bulgur krnh \'C Bul~r 
htr.rumci tarafmdnn yapılan .. Iha• 
net•• Nı) inde J\lmanlarm Bulgar 
tayyare m ~danlar ı;u oo ,c 
U-.dıi"rrt clkoyınnlm bnSlo.rnı ol 
dukI.-nrıru blldlrdl Bulga.ri tnn mlh
V<'r ilC\ Jetleri~ le: henüz nçıkt n a
tığa blrleymcden binlerce 'e bin
lerce Almnn tayyn.reclsl, askeri 
ve lyasi J>Olis memuru Bulgaris
t.nnm kilit mevkilerine ) erlcsml · 
l r. 

Churehlll'ln Bulgarb1ruı tarafın• 
da.o ihti)"3r edilen bu hattı har<'ke
tl "ihanet" kelhnesi lle tm· if et
mesi pek dikkntc ş:ı.yandır. ,Çilııkü 

İngllterenln Bulgaristana karşı a• 
ikıl ermez bir muhabbeti \'C bir za 
arı \'RJ'dır, Ilulgn:rl tıın 1ngiltcrenln 
nlinnettnn olmak icap cdcnli. Fa
kat umumi hal'.Jlte İn.ı;llt.ere nley. 
hinde 6ilah 'mllnnmı olmn.<ıma m~
men ingfltcrcde cslddcn kökle::mlş 
muhabbet hl leri zail olmadı. Şhı'l

di Bulgarlar Churchlll'in de de<lli,ri 
gibi, l nglllzlero bir kere daha "iha· 
net,, ettiler. Bulgarlar bu muamele 
Yi İngiltercnin sarih ihta.rma nığ. 
men yapmakla bütün bütün af,"11' 
n tc<-.a' üzknr bir meslek takip et• 
mis olu) orlar. Bu meselede meralı: 
cdiltt~k noki lngut~rcdc bundan 
sonra da Bul"'ar dostluj;'llnon dc
\1lm edip etml) cceğidir. Eğer 1n 
gllizler bundnnı sonm da Bol~rfs.. 
tnna karf5ı c:mpautcrinl muhııfııza 
ederlm-so Bulgarların da fırsat 
(fü_ tiikçc ayni "ihanette" de\"Bm 
etmemeleri itin hiçbir cbcp yok. 
tur. 

foglliz politika.st lacaristan tn
rnfmdan da bir darbeye m&ruz kn!• 
dı. l nglltcrcdc in.cari tan da naz-
lı bir 90CUk muıımeıcsı görUrdU. l\la 
cnristan da umumi harpte fogllte. 
re alcyhhuleki heyette mC\'ki al• 
mış a. da İn:!ilizler 1'10.car muhab
belini kalpl rindcn söktip atma 
nuşlardır. Bu defa Macarlar dn Uk 
fı~ttan istifade edP.rck İnglltcre
nln müttefiki Sırblstana Almanlar 

'e ıta.lyıınlarla beraber hücum ct
tiler. Galip gelecek fogiltercnln 
l\lacaristıınıı knrşı ulh mtl1.a.korc-
leri C'Sna.smcla ne meslek tnklp e
dt'Ccğl cidden merak olunabilir. 
İngiltere bu hıyanetleri müsamaha 
ile ka.rşılıyaenk ,.e kendisine 'i · 
Pen-a tcca\iiZ cdllcccğl hn~ikmda 

dünyaya bir kanaat telkin cdooek 
olursa sonra ıkışık dakikalarda 
k<>ndislnc pek az yardımcı ''e tlost 
bulabilir. Bldm fikrimizce inı;ilto
J't>nin bu harpte teınln edcccbi Le;. 
tlfndelcr aııısmcla haldki cJostınrı
•ı anlamak fırsnhnı bulmu, olmak 
lceyftycti de dnlıildir. 

na-.eyiıı Cahlt YALÇIN 

--0-

Cenubi Yugoslav· 
yada bir şehir 

ge i alındı 

Yugoslav 
k ıtaları 
Kaçanık 
üzerine 
yürüyor 

--o-

Dağ yamaçlarında 
iddet li muharebeler 

oluyor 

Londra, 18 (A.A.) - Salahi
yetli askeri mn'!ıflllerde Yugoslav
ya vaziyeti biraz daha emniyet ve
rici telakki edilmektedir. 

Londraya gelen em n haberlere 
göre. bu sabah saat 7 de şimali 
garbi Yupo<alavyadn vaziyet mUp
bemdJ. Eclgrattnn 30 kilometre ka
dal' mesafede bulunan Topolo kö
ytinde Alman zırhlı kuvvetlerilo 
knnıılaşılml§tlt'. Bu köy şimdi mlin 
ferit bir vaziyette bulunmaktadır. 
Kragujevac ,.o K"Usovnc mmtakn
ınnda. Yugrıslnv ar çok f)i Clavanı
yorlar v Prokup\Jji'yi geri almıe
lardır. 

Cenubt Sırbistandıı Alnınnl,ar 
Suhıı Reak'a kadar tnrdcdilmisler
dir. Yugoslav kıtnlnn şimdi Knça
nik üzerine yUrUvorlnr. Alman rad 
yosunun general Simovlç tarafm
dnn miistakil hareket etmeleri için 
Yugoslav komutanlarma emir ve
rilmiş olduğunu bildirmiştir. Bu 
komutanların böyle hareket ettı'lt. 
leri ve bunlardan bazılnrmm vnzi· 
fclerini i;ıi yaparak dağ yamac;la· 
rmda kahramanca döğilştilkleri an
las:tlıvor. 

),onılra, lS (A. A.) - Snwhi. 
yetli İngiliz askeri mahfillerinden 
b'ldhildiğine göre, Yusroslav ordu .. 
su muharebe hnrici edilmiş olmak
tan çok uzak olup ağlebi ihtimai 

(Devamı 4 iineüdc) 

Baıdiya 

Alman ve İtalyanlar 
tarafından 

işgal edildi 
Sollum civarında 

muharebeler 
devam ediyor 
İngiliz tayyareleri 

büyük faaliyet 
gösteriyor 

(Yazbı 4 üncüdo) 

14 N 1 S A N - 1941 PAZARTESi Yc.zı ~leri Tel. 23872 Fi~ ctı 5 KURU 

. 1 

/ ( ~1;1,,.,,, . .... 

"Fugoalavyada son gelen h:ıberlere gtire barekltı g&tettn hartta 

' ' 

Yunan teblr"'i 

Mahdut 
harekat 

Cör il 
Vugos·av 
mille ine 

hitaben bir 
nutuk söyledi 

Oldugunu bildiriyor 
---o-

Mücadele ne kadar 
ağır olursa olsun 

Zafer·miz 
müemmend·r 

-<>-
Sizin zalerinize de 
itimadımız. vardır 
Londra, U (A. A.) - İngiliz 

başvekili Churchill, dün akşam 
radyo ile Yugoslav milletine hita
ben bir nutuk söylemiş ve demiş
tir ki: 

Yugoslavya halkrnL Srrnları, 
Hırvatlan ve Slovenleri seUimla .. 
nm. İnsafsız ve barbar bir müt<' .. 

(De\•ıunı 4 ilnclidc) 

Anadoluya gidecek 
mütekait ve dullar 

Emlak ve Eytam bankasından maaş 
alanlara Ziraat bankası tediyat yapacak 

Hükumc:uı tc~liği Uzerinc, le- 1 yetimlerin gidecekleri yerlerde ne 
tnnbuldan ıhtlynrı olarak Anadolu- gibi muameleler neticsinde maaıı
ya gidecek mütekaitlerle, dul ve 1 lannı alacnkları mern.k edilmekte-

dir. Bıı yolda yaptığmıız tahkikata 
nazaran, bu gibi maaş sahipleri gi
decekleri vilayetlerin mal mildllr
lüklerine mfirncnnt cdc"rek mucı • 
mclelerini vaptırncnklnr<'lrr. Bun • 
lordan Emli\.k ve Eytam Bankasın
dan mna .. 1°nm kırdırmak surctne 
alınakta olanlar. bulundukları ma
hallin mnlmüdürlükiPrine mliracn• 
at ettikten sonra Ziraat Bankn • 
sından mna~hınnt alncaklardır. 

Ancak Ziraat banknsmdan alı -
nacak maaşların burndnki gibi Ue 
ay evvelden mi. yok:a iiç ay geç
tikten sonra mı nlmncnğı ha.kkm
da henüz maH'ımat gelmer''"tfr. Fa 
kat ku\'vc.tle san•ldığma gör, Zi • 
rant banke_qy da Em1 ·ı, ve F.ytam 
bank&Sı gıöi, m..ıuL§lan kırarak ve. , 
roockür. . 

--0--

Berlin 
Balkanlardaki 

müşkülatı yenilmiş 
addetmiyor 1 

-0-

AJman tank larile 
piyadeler inin merkez 
cephesine yapbklan 

Taarruz 
püskürtüldü 
Ati.na 14 (A.A.) - Yunan orduları 

ba§kumando.nlığmm dlln ak§am ne§
rcdlleo 171 numaralı tebliği: 
M:ıhdut ve mahalli harektıt vukua 

gelmiştir. 

BF.Rı.tNDEKt KA~AAT 

Lon1ra, H (A.A.) - on: 
ÖgTenildlğine göre, Berlln. Balkan. 

tardnld mU§kWAtı ycnllml§ addetme
mektedlr. Florlna Uo Yenlccnln alın. 
dığı Berllndc teyit cdllmeml§tlr. Sa
raybosaadakl askeri hedefler bombar. 
duna:o edilmiştir. Kuvvet tahşlt cdD· 

(Devamı 4 üncüde) 

Suriye 
istiklil 
istiyor! 

--0-

Veni kabine 
bir beyanna
me neşrettı 

EN SON 
D AKiKA 

Yugoslav 
tayyareleri 
Cenubi Macaristanda 

Bazı şeh ırler 
bomba~ar 

attılar 
Ruda~ 18 (A.A.) - Hava MU 

dafaa kumandanlığmm 12 Nisan 
rfhli tebllği: 

Sırp keşti tayyareleri bUtu:ı:ı gte 
tekmil cenup hududu boyunca faau. 
yctte bulunmuşlardır. Szeged mmta• 
kasında. bir çok Sırp bombardıman 

tayyaresi bomb3.lar nlmı§tır. Br'.ırtoı

BJenbelm tipinde bir Sırp bombardı
man tııyya.resi Tuna clvnrmdakl b!r 
nahiye d:ılılline mecburi iniş ynpml§" 
tır. Bu tayyarenin mllrettebab tevkif 
edilmiştir. 

Cumartesi günn oenubt Macari.Btaıb. 
d:ı Szcged Ue Pces'dc ve diğer bazı 
kasabalarda hava tehlike.si I:areU TCo 

rllmlşUr. • 

Amerika kara \~e 
hava· kuv 1eH6ri . 
Ma n.evra 
yapacak 

N<wyork, H (A, A.) - United 
Press'in bildirdiğine göre, Ameri
kan ordusu sözçüleri kara ve ha
\'n kuvvetlerinin 15 M:ı}ıstan 21 
Mayısa kadar D:ıbou ndnsmda nıa.. 
nevra ynpa.caklnnıu söylem~ler .. 
dir. Bu manevralara iştirak ede -
ce-'lt asker ve tayyn'l"e miktan bil· 
dirllmemiştir. Faknt ajansa göre 
manevrnlara en az 20.000 asker ile 
1940 ilkklinununda Ha\-ay adala .. 
nna gelmiş bulunan topçu kuv .. 
vetleri iştirak edecektir. 

Hadiselerin 

Tefsırı 

Sovyetler·n 
takbihi 

Yazan: Hasan K umçayı 

So''l etler Yugı la\')'Uyıl taarrm 
eden l\Iac,ari~tanın hareketini ~d
detle takbih etmi.. lacnrlstnnm 
l'ugoslıı ') ıı ile lmı.nladıt"l ebedi 
dostluk paktının heoilz mürckkebJ 
knnıınrunı-; olduğu iı;ln bu takbih 
harel•etlne bütün cihan clkin u· 
mumi)esl l tinık eder. r kn.t öyle 
bir de\irdc yaşıyoruz kf A\TUp!l 

denilen bu medeniyet l\lcmtndc 

\'arnk-ı mihr.of 'efn)ı ne okuyan 
\ar, ne dinllyen! 

Sözüne sadık olmak, ahıllııe ve
fnkir kalmak l!.1::1y<>.nler de eski 
Mncar ba \'f"klli 1 ont Telckl gibi 
intihar t•fmeğe mecbur ediliyor! 

Vaziyet böyle olunca habm şör 
le bir ual ~elcbilir: l\lndl'lllki l\la
eari tan kendi b:ışwkillc-rlnln inti· 
har uretlylc yaptığı protestoya 
bile ehemmiyet 'crmi~ecek bir ha. 
le gelmiştir, büyle blr mcmlkcti 
özlıı protesto \'eyn takbOı elmek

ten e usmnl• ve beyhude nef~ 
israf etmemek dalın doi:'Tll detrU 

mhlirT 
Galiba So\-yctler Birliği bu su

ale hwn hnreketlcrl)le tıöyle btr 
CCl"np \ c-rl~·or: 

"- 'Clr gün gelir, imdi tesiı'

sh ~öriineıı protestoların beylıuclc 
nefes israfı demek olmadığı ~ 
31lırl .. 

BASAN KUMÇA1-'Y 
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HAYDARPAŞA! 
TAR/Hl DENiZ ROMANI 

Kız kaçırmaya 1 T e~ef on şebekesinin tevsii 
kalkan bir zorba 

KÜPROSO 
•·zy Aydın reia, öyle bilirsin ki yann sabah gÜn 
<~oğ:h:ığu zamanda sizin üze~inize on beş parça 
gemi gelir; onlardan sakın k<:>rkma!,, ikinci ıetebbüaünde ıa. projeleri hazulandı ı 

inşaata tekrar 
başlandı 

Amiral Portondo Aydm reisin 
o -.,ır yerini öğrendiği zaman ak· 

"lm oluyordu. Adeta batan gi.inr-. 
•p Tür kle rin batan taliini görüyor· 

!l Ken.ı:U filosu Tıl•klerden çok 

1 "ın de~ildi. Hele sayı hesablle 
ın ı.,avi geliyordu; fakat bir bas • 

k n yapmağa karar vermişti. Oyle 
.ki, gecenin kal"anlığında, demirli 
olan Tilrk gemilerine ansızın sal. 

dıracıık, onların hareket etmeleri. 
ne meydan vermeden topla, ram· 
pa ile, yangrn lmmbaratan atarak 
beps!ni ma.hvedecektl; Ttirk1er ga 
xıinıet ve zafc:Icıin earhoşluğu J.. 
çlndP. yorgun ve horul honıl uyur· 
ken neye uğradiklarmı bilemiye -
eekler, h ttA kendi kendi1erinl kı

rrp g 0 çireceklerdl. lsp&nya kıyıla. 
rmm haftahrca sllren felaketinin 
fntfkamı bir Ud saat içinde mUthJ: 
surette alr.ım~ o~acaktı. 

dan evvel ayaktaydılar. Aydın re
ise: 

- Hava lyidir; hemen yola çık 
malıdır! · 

Dediler. Fakat o b .nu kabul e•. 
medi. Hatta :-kfaırı ıtendlsine mi.. 
s:ıfir gelnuş olan Sa ih reio: de he
men har~ket flkrin.j tasdik etti.ı, 

lıa;de r'azı olmadı, 

- Demin blr gtızeı rüya gör 

dtlm. 
Dedi. 
Böyle bir zamallda rilva dinle • 

meyi kimse hnş ı;örmcdi. bununla 
beraber: 

-. Hayrrclır ın,allah! .. 
Dedi er ve A lın rclt! 11nlııttr : 

- Rüyan.da Hızır reisi gördfun. 
Bana dedi ki: "Ey Aydın, sen 
Cezairc böyle ,.. ... · ,., : 7'.İVf!ıi'" ı 
şevket ile gel!rsin ~ .. Arkamı sığa. 

dı; bana keneli elıylc bir kırmızı ı' 
tok:ı t,!ydirdi. Ve gene dedi ki: 
1'Ey Aydm rel.4', llyle b1llrsin ki 
yarın saba!! gün doğduğu unıırndıı 
sizin üzerinize on b~ş parça gemi 
gelir; onlardan sakın korkma, on.. 
lar Allah tarafından bana veril • 
mlştir, Heın~n er gibi ot ve dli§· 

man görmeyince yerkıdfın kmnldı--
mavaam.,. 

Ufuk daha çok ığuryordu. Ih 

ventler hemen gitmekte ısrar ed.'. 
yorla?'dı: 

- Gemilerimi% esirler ve mal i-

zın babası tarafından 1 Usküdar ve Kadıköy 
tramvaylan buradan! 

geçirilecek İ 

öldürüldü · i 

KI:::;!:':.. ~~!~~~y.;;:: A_ksarayda yeni bir sanlra~wkurula~ak ve 1 
~~~~ ~gy~:n~~h~~I O~~~ hır çok santraller otomatıge çevrilecek 
heri, aynı köyden Mehmet ,:-1u 

mir uzerme Hayda.rpaşada evvelce 
lııl'lnakalAt veka.Ietinden verlleD e.. 

topal Zülkade zorla kaçirdr. · 1 Lstanbu~ ve Beyoğlu telefon ~ebeıce. 
tasallut etmiştir. sinin t.e~'Silne ve baZl yeni aantrall&r 

Bunun üzerine kızın babası, l:uruLm~,nna karar verllm!ştl. Lstan
köyün muhtarına mürac":ı.t ede. bul teıt:ofon müdürlüğü bıı yeni tevsL 
r~k kızının kendisine inde edil· ata aıt projeleri hazırlamıştır. 
mesini istemiştir. Krz babasına ı Yeai vaziyete göre Oolmabahçe 
iade edildikten s v n:ra topal Zül_ 1 Taksim üzerinden geçen bir hattın 
kade. bir gece, dört kardeşiy1~ 1 Boğuıçi tarafında kalan bUtlln aoo. 
beta~r K~ZJmll'I evine taanTZ neleri Şişli santralına raptedtıeceKLlr. 
etmİ'i, kJZJ tekrar kaçırmak iste- ! Hatt w ~elıir tarafında kalan aboneler 
mj!':.tir. Bu vazivette KA~Jm. t~. ise Be~oğlu otomatık santralına mer. 
ba~C..".. ile tonal Zülkıtde'yi öldür- I but Ks.lacaktır. Bu şekilde Beyoğlu 
müştür. Tahkikata ......, ·l(lnmıı::tır. 

Eminönü kazasında 

Pasif korunma 
denemesi 

Dün öğleden evvel ve ö~leden 
sonra şt:hrimizdc iki pasif .::o .. 
runma tecrübeı:ı; yapılmış, ikisi 
de muvaffakıyetle neticelenmiş. 
tir. Öğleden evvel yapılan Uskü. 
d:;ı.rdaki tecrübeyi dUnkU sayı-

Bursa civannda 

Ley[eklerle 
kartallar 
arasında 

Büyük bir hava haraı 
baş:adı 

mızda tafsilıitivle bildirmiştik. , 
Ö -1 d · ak' a ·f k Birxaç sene evvel olduğu gibi, Kar. g e en RODr ı p Bı .orun. , 

ma tecrübesi Eminönü kazasın. tallar!a leylekler araıımda., Bursa ne 
da varulmışt 'ı·. Abolyon ve Manyas taratl&rında 

E · .. .. d !<" f . t... bir muharebe başlamı~tır. 
umıno~un _e. 1 me ruz ·-Y. çok kanlı olan ve iki taraftan da 

yare tehlikesı s~ııt 15,5 te cana-

sa.::ıtr:llına daha bin kadar abODe 114. in§&Sllla b&§lamJ11' olan bUyUk kOprQ 
ve etmek mUmkUn olacaktır. nlln bıtiril:nem için tekrar in§a&ta 

latanbulda aks&r&yda te.'ıla oluna. başlanrn~tır. 
ca.k (lir otomatik santrala. Yemişten • Baycarpap tııtasyonunun b1raZ ne. 
Beynrt • Kum.kapıya kadar uzanan rtslnda yapılmakta ol&n bU btlyUk de. 
nattın gerisinde kalan aboneıer rapto. mf: köpriinün evvelce Kadıköy tara. 
ıunacakbr. Bakırköy ve Yefllköy a.. tmdakl ayaklarının betonlan yapılmış 
tıone1dı1 de bu sa.ntraıa merbut ol~ ve dam!r akaanil monte edilm~ti. Köp 
cakttr. Bu ıekilde Iata.nbul tarafı a. rUnUn diğer kuıımlartlU'l montesi lçin 
oono~l'rl de çoğaltılablleccktlr. beklP.nmekteydi. l\ılllnakaJAt vekil1 

Bu'llardan b~u Yegllköy, Adalar. Cevdet KeTlJn tncedı:;yı ~ehrinıize eoo 
Kart.at, BliyUkde~. Paşabahçe ııa.nt. defa gellşJnde bu köprUnlln va.ztyetı. 
ı"l!:ırı da otomatl~e tahvil edllecekt'... n1 de tetklk etmlşUr. 

1 Darülacezede 

ı it1ünevvar1er pavyo-
1 nu yapılabilecek 
ı . d ı Ge~en St'.:ıe, !K>lllarm a DarQlı\cezc 

j müdUrll doktor Bekir Zafir belediyeye 

şı.nwı köprünUn bundan evvel mon. 
tajı yaptlmrş kısmmm ya:ıunda tetoa 
mesnetler yapllınağa başla.nııu§tır. 
Ha:;datpaşada şlmendlter köprlld 

Uzeruıııe inşa olunacak bu 'MlyUk de;. 
mir 'köprüden UskUdar • Kadıköy 
tramv:ıyJarı vesafT vesa.Jt do;h"lıdrui 

doğr.Jya geı:eeektlr. Bu suretle Hay. 
darp~Jadao da yolcular gerek Kam. 
köy ve gerek üskUdar lstlkametlnde 
tramvay& bbıecekıerdir. bir pr<.ıje vererek IÇtıınal aevıye.ııl 

yUkae.< fa'~at klınAe!llZ b&Zi mütekait.. 
.erle maaş sahibi dulların ve bu me. ı Uç senelik boşanmala-
yands. cemiyetin hlrnayeııi lt.zmıgeıeıı b b } • Id 
mubtlç ka.leın 'Y8 aanat erb&buım rm ae e e rı soru u 
omUrlt>.rinin son gUnıertnı rahatça 
geçirweleri i~ln Daarülaceede bir de 
rııunevverler pavyonu te8iıılnl tekJll 
etmfştl o zaman bu tekJ.1!1 bizzat 
tetkik etmek tızere va.ıı ve belediye 
r~sl doktor Lt\tfi Kıtdar ele &lmqtı. 

Amlnl Portondo kıç fenerleri • 
ııln yalım birini yaktıiıştı; diğer 
aemll~rde xşık yoktu; karanlıkta 

b!rlblrlnfn dlimen auyunda, tbiza 
'1durnm garbtndeki mtnlmtnl ada .. 

1a.r ve kayalıklarla dolu sahilden 
eentıba iniyorlardı; rlizglr oldukça 
brılan.nuştı: forsalar yorgun değil. 

!erdi ve akşamdan evv4"1 t,;oı :ıey. 

tin, bol pckslınet ve blraz da ı::n

rap verilmişt!; mllzfüman olanlar 
p.rap içmeml.~lerdi ama, onun yerl 
ne geçmek fizere bol bol lmbaç 
Yardı. 

AmJr:ıl 'Portonda 

d"dük' 1 ·1 h b .1 . birçok füll ve yaralı bırakan bu sava.o var u en e a er ven m1ş_ 
tir. H.;-.lk derhal sığınaklara çe. Abolyoıı ve Manyaıı u.ratııı~ınd& bıif. le doludur; for&alar yorgundur. 

ne Don A'kT· Eksiklerimiz dahl vardır. Hele En k 'I 'şt' lamış, Bursa clvarmda Ağ.a~an. De, mı ır. 

dülüs muhacirleri ettvertelert d·· Biraz sonra mefruz dfü~man m!rtaıı SUA.htar köyle:1 araamdakJ 

Vali 1'e belediye reisi bundan bir 
kaç gün evvelki ztyaretJJl4e mUeııae
senln vazt)'et!, ınllatakbel §ekli '°e 
müesseseye menfaatler temtnı tızerin .. 
de tetkiI<elrde bulunmuı ve bu meyan.. 
da münevverler pavyonu m68eleai U. 

Adliye Vekaleti tarafmd~n 
vilayetleı·e gönderilen bir ta. 
mimde, üç ~ içindeki evlen. 
m€ ad~di V" lıo~anma sebenleri 
sorulmuştur. Bu hususta tetkik. 
ler yapılm~ktadır. Bilha.ssa. bo. 
şanına. sebeplerinin kanunda. 
yap_ılması dü.5ütıUlen tadilata e- · 
sas tutulacağı anlaşılmaktadır. :ru bıı~lıcıı z:ıbltleri de tophyarak 

80n defa baskm plAnrnı konuşuyor 
lardı; bu p1ôn gemiden gemiye 
bağrılarak bUtUn kumandanlara 
h::b.?r verildi; hor eey tamam olııt 

du. 
t~ıe: yolunda e-fdlyordu. 
ÜçUn~tl gemiye a.mJral Port:mdo 

nun oğlu CivannJ kumanda edlyol'• 
du. Bir aralık bu geminin blr nok· 
tatla saplı kaldığı görUldO; kotUt:• 
malar oldu; düdükler çaJmdı; be. 
y~canlı, telô.şh konuşmalar, ku • 
mandalar duyuldu. Amiral Potton
doya haber verdiler. Boru il... !le. 

nıldu ve ~u cevap almds: 
- Kayalığa oturduk! 
Amiral hem"n kendi gemleme 

w büttin fıloyıı dunnasmı emret. 
t1. 

Civan! g-emtslnl kurtanna.k için 
ae lılıımsa yapıyordu. Sancağa, f!-

1 tel~v dönUyor; yelkenleri may • 
:na e Ierek kürekleri geriye doğru 
~kt · rl. ; lAkln bunlardan bir n&o 

tice ala.ı:.11vordu bereket venin 
ki teknede bir delik veya çatlak 
J"O':tn. Kaya tam omurga.ya rast. 
lamışt:ı. 

Zaman geçiyor, anlıraı Porton • 
a> sabırsızlanıyordu. 

En sonra o da ışe kanşmağa 

•ccbur oldu; oğlunun gemisine 
~klaştJ; bağladı; çekti; kurtara • 
madt; başka bir gemiye de bağ • 
ladı. Çekti. çekti, gene bir netice 

~tkmadı. Gemiyi kurta.nrken o • 
murgayı parçalatnıak tehlikesi de 
'ftrdı; bunun lı:In thtiya.th da.vra • 

stycrlardı; ottıhğın karanlık ol • 

mast ~ bübUtUn gilçle§tiriyordu; 

)'akılan meşalelerln aydınlığı malı-. 

ada tamamiylo yetmiyordu. Her 
~ kurtarmak ümidi oiduğu için 
41e o gemiyi orada bıraknl"ak di • 
f"r on dört gemiyle hemen hare
kete gcçmlyo:-du; oğlunu karanlık 
ta, meçhul bir kayanm U.Stunde 
lnra.kmak, hele onu beklenen za.fe. 
Jin hissesinden mahrum etmek t~
temiyordu. 

Böylette saı\tler geçti; gemi kur 

tulda. 
Fakat sabahın llk ayc'lınh~ da 

ufukta görüldü; baskm plfi.nı su • 

ya dilştü. Bununla bernbcr "mİTal 
Portondo gUndliz ve borda borde. 
ya çarpışmaktan da zerre kadar 

yılınıyo du. BP1kf bunun ~erefi da· 
ha bilytl unun kin yo-
luna dev . n riizgilr da 
pek uygun ealyordu. 
Bqlıea l~entler gUn ağarma • 

::Iurmu~iardır. Böyle kalabalık i<;inr tayyareleri EminönU kazasi da. ı sahaya intıkal etmiştir. Clvar halkı 
h·ı· · k k" .. .. t" bu ba,·a çarpışmasını merakla seyret 

de dll!JM&DA ateş açmak, rampa e.. ı ıne gırere opru us une · . . k k güya bir tahrip bombası atmış- mektedır. Cıvar öyıere blrço yaralı 
dip düğilpıek gtlçtUr. Hem döğ"iş lardır. Enkaz kald!I'Illa ek.ipi leylelı:ler gelmek~e ve köylUler bun. 
n::mize gerek. Ala<'.ağımm almış, sür'atle buraya. gitmiş ve tahrip Jan besJemektedirler. 

zerinde dUl"ulmU§tuı". 

eeferlmhl blttrmlb:. olunan yerlerin tamirine geçil 
Aydıtl refıı bu sözler9 k; 3'0trl- npştir. 

şak cevaplar \eriyor, 'lklıl deinlY. ~ 'rele!on mUdüHUğU önüne d!l-
alm.ak emrini venniyordu: şen bir tahrip bombası da 

- Kardeşler hele bir iki fula t~lefon tesisatım h?~~ş, e. 
' kıpler tarafından tamir ışı der-

daba bekllyelim. Gelecek nasipler ı hal yapılmıştır. · 
var. İnrjallah ben birka~a çah • Sultanahmet ve Kadırgadaki 
nm. Siz dahi hemen bir leşe ça - yangınlar sür'atle söndürülmüş. 
tarsmız. İnşallah BUSret bizim - tUr. Yaralılar. imdadı sıhhi oto. 
dlr. mobiliyle hast;.hanelere kaldlrıl

mışlardır. 
(Devamı var) Hava tebtikeehıin bittiği 15,35 

•·-----------·• de yine canavar düdüklerile 

DENiZ KIZI 
KADIRCAN KAFLI 
B1J~\)K KORSAN ROMANI 

Yakında gazetemizde 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçm, .. Balkanlar 

" İngiltere., bqlıklı makalesinde, 
barbı.n Balkanlara .sirayet etmeslnl 
lngilterenin lstemediğ'ini Çörçllbı te. 
min eylediğini, Yunan1Bt111::ı. garanti 
venul§ olduğtı halde lnglıterenin Gi
rit ada.sl gibi mUhlm noktalarnı işga. 
11 içbı hiçbir teşebbU.Ste bulunmarruuş 
olduğunu, ancak lta.ıyaya.. teca.vüzU 
Uzerlne Atina.nın yardım lsremealle. 
dl.r ki lngillzlerl.D ellerinden gelen yar. 
dınıı esirgememiş olduklannı kayde.. 
öerek diyor kl: 

"Bal1'anlara. Almanların yayıJ.ma.at. 
na maal olmak için muhakkak kl en 
mfiesslr çare TUrklye, ı·uıoslavya ve 
Yunanistan araamp tedaflll bir ıttı. 
fak yapmaı.tan lbarettL Bu yapıla

madı f Niçin f Meselenin bütün ba· 
kllmU. ııucak harp sonunda muhtt-lll 
evrak bazlneJerlndPkt vefllkalftnn neş. 
rl ve bunlarm kartllıklJ tetkiki netloo. 
ı!ifııdP JUt'ydana çıl~'lktır. Şimdi ya.L 
nu. İngiltere. bıtşveklllnl dlnllyorn7'.. 
Ona g<lrc böyle müttehit bir cepbmln 
t.?şl;.111 için tnırUtnc kabil olanr yap
mıştır. Şubat ımnlarmdıt. hariciye na.. 
zm .Mr. !:1tı•l iltl ı;;;ıu raJ Dll Atlna:va 
ve Ankaraya l'eJdlklert zaman bu DM'

sele ilo nwşgul otmn,ıar. Çörçllln ı. 

r.afı'lh Rufüıınlarda müdafaa maksadl· 
le miltU·hlt bir cephPnln tet;ekkUI et. 
Olf'm~tndt" en büyUk mNıUJlyet Yu.. 
go8lavvaya, dft'ha doğru!ID R1;f'tkovlç . 
'.\fark()vlç kabinesine t4'rettUp ettiğini 
~füıterl~·or. '\"ogOAlav. bilkftmetl Yu. 
nanhlann t.ıı.hrnm;ınanc hamlelerine 
mlizahl'rf't 'tt ı,tlnık ederek Almanla. 
rm mı:,·aıınlatın·Jan eV\el tf: .. ı,..anhrı 
denize dökıııelerclt, •azlyetı Ralkanh. 
1ar lPıh!nA çeorirobHlrlerdl. 

ilan edilmiştir. 

Hamit ihtifali 
Dün, bUyllk şair llimit'in ~

lilınünün yıldönUmüydU. Bu mü. 
nasebetle, her tarafta olduğu 
gibi Üskda.r halkevinde de ihti
fal yapılmıştır. 

Fakat YugOfllavya bitaraflık slyıuıe. 
tı taldp ctmeık ve Almanyanm llofwıa 
gttrnlyeeek teylerden mUctenlp dav· 
ranmakfa AJman tehHkc81nden kurtn .. 

labllcCl'ğlnl zunnedH1••k kadar aafde .. 
twı VA gnfll davranmııtır. B:ıttA Mr. 
EdPn A tin&daıı Belgradı. gidip Yugos 
bv hu~mı>tile gö~mt'k arzuııuna 

lzh&r <'ttltı balde Svet.kovli) kabinesi 
ve n&1p Prens Pol buna muvafakat 
cevabı vermekten bile korkmu,lardır. 
Çörçllln ba lf§Qatmdaıı evvel de Bel. 
gradm bu korkak bntb hareketi Aıı
karada mallmı oımu,tu. Bugtin artık 
Svetkovlç kablnemnln Yugoslav vata.. 
nma bir hlyan~ kadar zarar vennlı; 
olan flcl:r. siyasetini ttham etnıekte bir 
mahzur kalmamfl}tır. Sn-p milleti ııon· 
dakikada bilytlk bir nefret ve isyan 
hamlesj)·le Svetkovt~ kablneelnl devir 
mlşsc r:e mıı.:ı.ttees.tıilf iş işten g~mlş. 

tt. Çünkü Almanlar ha7.rrhklanm ~ok 

ilerletmışlerdl.,, 

RUseytn Cahlt Yalçın bundan sonra. 
yeni Yugoslav kabinesinin IA.zımgelen 
ruıkerl ve ıılya.st tı>dblrlerl almasına 

vakit t.rrakmadan Almanyanm lt'ca .. 
vUze g<'çtl!tlnl anlatıyor vo h rbln 
Balk'lnlnrıı eiray,.Unden tngilt renin 
rnesul olmadığ'Inr tebarfu! ettirerek 
yaZlsmı şöyle bitlr!yor: 

••tn;;ntzlf"rln ''bugtin için,. büyük 
bir orduyıt malik olmadıldan btıtiln 

'"lhanm nınh"lmııdur. Balkan vr.kayll 
,ngtllz iddialan hnk!nnıfa bir ~kzip 

vilcı:ı(!a gettrmı, dr;t!Jdtr. Jnglllzler 

~.&VÖJ'"" J~bllecek bir ku\'V~f.e """' 

Barbar osun 
türbesi 

Deniz tarafındaki 
binaların yıkılmasına da 

başlandı 
Büyük Türk amirali Barbaroııun 

turbesln!n Etnıfmm açılına.sına bun
dan iki sene evvel bB§lannnş ve tur. 
benin etrafına gtızel bir be hçe yapıı. 
mıştr. Evvelce mukarrer olan §ekle 
g6re LUrbenln den.iz ta.ra.lmm tama- kalmıştır. Şimdi türbenin deniz tara. 
men açılması işine de baıtanmıııtır. j fmda,' HayretUn Uike.ıeabıdekt binala. 

SUmer Bank, geçen ırene ~ 
diye kadar fabrikaları i§leten ve 
bu devlet sermayesiyle kunıl
muş olan anonim şirketleri kal. 
dınlara.k yerine (Silmer Bank 
Birleşik yün ipliği ve eokuuı:ı 
ve sun't ipek fabrikaları müesse
sesi) ve (Sümer Bank Birleşik 
pamuk ipliği ve dokuma fa.bri. 
kalan müessesesi) ni kurmuştu.. 
O zamandanberi f abrika.larm es. 
ki işleticisi Feshane mensucat 
şirketi, B~kırköy mensucat tir. 
keti gibi şirketler tasfiye halin· 
de bulunml.ktıµlır. 

Ma!Om olduğu llzere bUyllk Türk rm kaJcJınlınasUe Hayrettin türbealn. 
d'?niıcısı tUrbeslnln deniz kıyuımda ya den dentz tamamlle görttlecekUr. Sa. 
pTlmıı.smT sağlığında letemlştlr. Ev. hilden !tlbaren ilk blnal&rm yıkılma. 
vele~ saüllde rıJan türben!n önü zama,.,, ema ve bur::.dald Odun depolarmuı 

I& doidı;ğundan bugUo türbe dahilde kaldmlmuma başlanmı§Ur. Bu §irketlerin hukuk ve veci. 
helerinin Sümer Bank Birle1ik 
yfuı ipliği ve dokuma ve pamuk. 
lu şirketlerine devri mtinasiD 
görülmüştür. Bunun için şimdi 
tasfiye halinde olan şirke~er ::~ 
yeti umum.iyeleri fevka!ade ola_ 
rak toplanac~ ve bu kararım 
veriJmesi heyeti umumiyesine 
teklif olunacaktır. Diğer taraf. 
tan bu şirketlerin hukuk ve v~ 
cibelerinin devri ile ~irket tar 
fiye heyetleri iQin yapılar.ak 
bir ·ı~ kalmadığından şirketlerin 
mevcudiyetlerine nihayet veri. 
lerek taITT"iye muamel8.tınm l a.. 
p;:.tılma!lı da münasip görlilen 
kararlar cUmlesindendJr. Bu va
ziyet bu ay sonuna. kadar ta
hakkuk etmiş olacaktır. 

<ak bir iki aen:} sonra sahip olıM.-akla
nnı çoktan ll4n etml}lerdl. lngtttere 
~lmdl müdafaa harbi yapıyor ve bir 
f:ırartsn hazırlantyor. Amerika da bt"r 
tUrlU yardımı yapmağa karar vermiş 
bulanu~·or. l\lr. Çö~ll bn malam ha
kikati lıatulatmak ve tekrar etmek 
ile hlç bir zaaf eı;erl gö11tennP11'1ştlr. 

logllterenin geçen ha:r.lnm aymdan 
beri gittikçe kuvvetlendiği berkeeln 
gözUno ~rpnıaktadır. Amerikan yar. 
dnnı buna hero tak\.iye edecek ,bem 
de sllrıatlendlrccektJr. VazJyette lngll 
tere vı: müttefikleri aleyhinde b~blr 
değlıtlklik husule gelm~mı,ur. 8114-
kls her geçen hafta ve ay İngiltere ve 
mütU>ffü!erl lehinde bir değlşlkllk te
ınln ediyor ve bUtttn dülıJ'ayı nihai 
utere yaklaşhnyor ... 

Vakıt 
Asım Us "Balkanlann mukadder&. 

tmr tay!tı edece'l< katı muharebe,, 
başlıklı yaz.ısında, F1orina cephalnde 
lngillz • Yunan kuvvetleri arasında 

iki gündenberl kaU bir muharebeye 
glrii!llntlş olduğunu, hentız muharebe 
hakkrnôa bir haber alınmadığını, bu 
İngiliz • Yunan müşterek cephesi mu.. 
kavemet ettıg-ı takdirde Aımanyanm 
Balkan:arnı cenubunda yıpratıcı bir 
harbe mecbur edileceğini, aksi halde 
nihayet birkaç ay sonra l\lma.n ordu. 
Jarrnm Mora kanalma kadar Uerllye
rek ve aynı zamanda şimdiden ma~ 
sur b{r vaziyete dfüJmUı olan Yugoa. 
lıı.vYfl m vem~tlnl ta11fl)e ederek 

ıarkl. 'l'rakyaya kadar bOtilD Balkan 
yarım adasını :,gaı ettlftnin gartıı ce. 
glnl. bl!nun tee A vnıpa krtaat Uzertnde 
harbin katı netlcrısme kadar Alml\D 
bA.klmiyetinin yerleşmeat demek oldu. 
gunu ar.ıatarak ~yıe diyor: 

"İngilizler Yupaııiııtana asker lh 
raç etmcğe ba~ladıklan zamfln 
Balkanlarda Yugoslavya bl.dlsel~ 
rt mihver devletleri ne •nla§llla 
istikametinde tnkl,.r ediyordu. 
Nitekim Zve+J~ovl~ hükfunett vı. 
yanay& ~derek ttçHi p&kb fm?Aladr. 
Yu~oslavya tarafmd!UI Udtt pak
h11 il"lzalanması be Bnl~arlştanıl!\
ld Alman ordmnttn Vardar vAcll· 
slnıl"" "'eçerek Selfıntı;e rll'l!m Yu-· 
n!\11l<1t~ ft7.ei'he taarruz etmes! 
idi. Onno lı;ln ln:;fllzlerl~ Yunan. 
hlar A •~an tl"!"rrrrnına karı,ı mn· Cami avJuları 
kn.nmet Jlln"'ıı"'"ı qnarlarkP.n halin 
y, .... oslavyada bir mukavt"met lh- Güzel ibrer bahçe • e 
tuau çıka~ d -;ı. M1Alrftl ha getiriliyor 
m~ml~kettn üçlü pakta lltllıak ede- Vakıflar ıdarest eeaslt :ekilde ta. 
rek Almanlara topraklannc'lan ge- mir &Qren camilerimizin bartmtnı ço
çlt verecelfnl hesap etml~erdl. Cllklar'i. oyun me:Yda.Dı veya pazar ye. 
Şimdi Alman mt>törlze kuvvetlerl- r1 olmr..ktan kurtarmak için cami av. 
ne kal'llJı ~ali Ynna"'"taıul-.. harp ıuıarmm tarbma ve bir çiçek bahçe. 
etmekte olan lngtKz - Yanım 
('P"\heıd ba .. ,.,rlM-. ktı.-.ldn~ letn 81 lıallrıe lfrağma karar verml§Ur. BU 
'IOI eenahmdald Y11~081aV kavvet.. karar tlzerJne derhal harekete aıeçU. 
lerfoln çekilerek ba c-fltett açık bı- ml§•Jr. 
rakması ve ba ~ıktaa Alman nk olarak kıymetll tarlht eaerleri-
kuvvetterlnln Sellnlğe lnn'I~ bfr mizden olan ve yeni tamir alunaD 
ı.Urprfz maltlyettnde tellkld otun. Mahmutpaşıı camii avlusu bllyUk blr 
mamak 1izmı geUr ve lngtUz _ bah~ halloe geUriJmlıı çam ağaçlan 
Yunan lm\-vetterl bogfln bnhnulu!(· vesait fidanlarla ağaçlandınlmııtrr· 
lan ~pheyt mu'tafaz& edeblDrter- Diğer avlulu camllerde de bu ıektlde 
,;e harp nziyett d~rbal eıııumdan hareltcte geçllml~r. Bu suretle beıD 
değf.'I". O kadar ki bu eenhede el- ma.bet1erln etratma temlZJlk ve ,O.. 
de eılUecel' mUTilffalnvetll netice- zellik temin olunmakta h•m de clvat'. 
Jer Yn(o!llıw~aı''\ld ka1'fıı,Jk ,.azt. \ da ol•ıran halk lÇln gUzel bir b&v~ 
yett blle ıslah efmeğe kAtJ geUr_ i nacak yer temin olunmaktadır. 
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Sırp - Cermen 
düşmanhğı ... 

Belgrad bomlbardmıanma ait 
habeıler korkunçtur; ajanslar 
Tuna ve Sava nehirlcdnin bir
leştiği noktada bulunan bu güzel 
ve genç şehrin bir enkaz yığını 
haline geldiğini bildiriyorlar. 
Yazılanlar doğru ise küçük işçi 
evlc.ri bile bomba yağmuruna 
tutulmnş; bu evlerden d~Ue 
fırlayan çocuk, kadın ·ve erkek· 
ler bir iki yüz metre alçaktan 
~ tayyarelerin mitralyöz sa_ 
ğanağı altında yerlere serilmiş
tir. Bazılarına göre ıht f elflket 
son hükümet dal"'bcsi sırasında 
Alman ata.5"'..militerine, nlmnnca 
konuşan İsveç sefirine, hazı Al_ 
ma.nlara. halkın milli heyecan 
yüz:.inden yaptığı lıakaretin ce· 
zasıdır ve son Mdi.seleri sUkU.. 
netle karşılayan ve "yaramaz-
1 ık" e~iycn Niş, Üsh-üp, Zağrep 
g.'bi d't: r sehirler ahalisine ay. 
ru ecza tatbik edilmemi.stir. Biz 
bura.da bu hadiselerin muhake
mesını y~pacak değiliz; harp 
harptir ve münakaşa faydasız. 
dır; bu muhfı.kemcyi tarihe bı· 
rakıyonız ve şimdi tarihe inti. 
kal etmiş olan bir hAdiseyi ıba
tırlatıyoruz. 

Cenup İsHlvlannın milli ha. 
reketleri ötedenberi Avusturya 
Maçasistan imparatorlu/;'11 tara· 
fmdan iyi karşılanmamıştır; 
şimdi bu hissin Avusturynnın 
vnr'..si ve Macaristanm h8.ınisi 
Almanya.om ruhunda devam et_ 
mcsi pek tabiidir. 

1914 harbinde bir Sırp genci, 
cenup lslavları birliğine engel 
~yılan Avusturya veliaht.ini öl
dürmüstü. İmparator ,Fransu'a 
Jo7.Cf Habsburg ananesine t.:.'\·
madığı Ye karakterini de beğen· 
mediği veliahtin ölüm haberini 
aldığı zaman şunları söyledi : 
.. Allah kendisine meydnn okun· 
lll3SI?la müsaade buyurmaz!" 

Esasen Avusturya - Macaris. 
ta.n hükfuncti en basit tedbirleri 
ihmal suretile bu cinayete adeta 
yardnn cbnişti; fakat şimdi 
lbunu Sırbi.stana harp ilan etmek 
için sebep tutuyor ve bu sebebe 
sımsıkı sanlnrak mutlaka isti. 
fade etmek istiyordu. 

Hariciye nazırı Bertold ve 
müsteşarı Forgah bu uğurda. 
parlak bir zeka ve hesaba ea
yanan mükemmel entrikalar çe. 
virm.işlcrdir: Sırbistan Balkan 
harbinde Adriyntik denizine i
nerken, tehdit ederek seferber. 
lik ilan etmişler; geri atmışlar
dı. Bulgarların zararına ola.rak 
yapılan Bükreş muahedesini de 
beğenmemişlerdi. Sırpları her 
münasebetle tahkir ediyorlardı; 
Jfıkin bu komiteci millet Ruslara 
güvenerek adeta kafa tutuyor. 
lardı. Avusturya ordu.sunu ye
niden yaratmış olan Höçendorf 
diyordu ki: 

- Sırbistaru si1ip süpürmek 
için bir ay fazla gelir. Bu, o ka_ 
dQ.r cabuk ibir iş olmalıdır ki 
Rusia şu sevgili kızının başma 
geleni, işin neticesile beraber 
duymalıdır.'' 

- İmparatorda fikrini şu 
sözlerle anlatıyordu: Sulhun 
kat'i bir hakikat olabilmesi 
Sıı1bistanın Balaknlarda bir kud
ret sahibi olmaktan çıkarılması .. 
na bağlıdır. Artık kendisile 
anlaşmak mümkün değildir Ye 
Belgr.W cinayeti ~SIZ kalma· 
nıalıdır .,, 

Rusyanm müdahalesi muha.k_ 
kak olduğundan o kuweti de 
ınUttefiki olan Almanya. vasıta· 
siyle tehdit ve tevkif planı yürU_ 
tUimüştür; Vilhelm kendi soy
daşlarmm imparatoruna sadık 
k~lacağmı bildirmiştir. Hat:J. 
Viyanadaki lilefirinin raponmur 
altına fj()ylc yamırştır.: "Sırp. 
hırdan kurtulmalı ve yakın bir, 

olan mtınucbatı bomıryaca.ğuıı sby· 
lemlştlr. 

Ra§ld Ali ountan llAve etml§tlr: 
- lrak'm komşu memleketlerle o· 

lan mtınaaebatı dostane katmaktadır 
Irak bntUn beynelmilel tı\ahhOUertne 
ve bilhassa barnyen tatbik edecek oJ· 
duğu lngWz • I.rnk muah~estne r1a· 
yet edecektir. 

Amerikada 
kömür buhranı 
Sanayi merkezleri 
müşkül vaziyette 

~evyork • ıs (A.A.) - KomUr 
sanayilndeki ihtilatın halli hususun • 
dakl bUlUn llmllkr arbk kaybolmuş· 
tu-. lyl neticeye doğru ilerlemekte 
oınn mUzakercler dUn nk§amda.n be
ri kcsllmi,tlr. Sann:ı1 merlrezlcrlnln 
b~dirdığine göre 400 bin madencinin 
grevi bir hafta daha devam ederse 
Amorlka çelik 88Jlllyii kapılarını ka· 
pamak mecburfyctlndc k&lacakbr. 
Bunun lso milli silahlanma progrnmı
om ıcrıumn mUhlm bir 81.lrette teah. 
hUrc uğratacagı §Upheslzdlr. 

Çörçil Kardifi 
.ziyaret etti 

Londra, ıs (A.A.) - Çörçtl, dtln 
Kardlfi ziyaret etml§tır. 

lngillz ba§vekill. Karditi, husu.st 
mahiyette bir ziyaret yapmak niye

tinde idi, fakat bu. bemen derhal par
lak te.zabUrıtte W6ile olmuştur. Kl· 
Jome~rce U2UD Yollar Or.erlndc top· 
lanan lıa1k, bqvekUl §lddeUc alk:ıp 
tamı§ Te diğer bir otomobilde Ameri
ka blde§ik de'fteUeri bOylllt Elçim 
V!nant'ı g6rtlnce, Amerika :Plrle§lk 
deyle~ oereflne de teuhQrlerde 
bulUDMU§tur. 

Uaküp radyosu Bulgar 
radyosuna bağlandı 

Sofya, ll (A.A.) - Of1 Ajansı bD
.dirlyor: 

UüUp rad)'0811 dtlndenberl Bulgar 
mıııı radyoMJ postMma raptedllm!ıı

Ur. 

Cemli Scrmet, yazlyete .hAldm 
olduğunu görünce gözleri panldaıo 
dı: 

- Siz bilmiyoraunuz. evet. Fa. -
kat ben biliyorum. Arlık C)Ok ~ü
kllr biliyorum. 

Dedi l"C hialerinl gWemeğe 1il ~ 
zum görmedi, çünJtU artık bili~ 
da, anlamJ?:ıtı. Hiç çekinmeden ser 
beet görügllnü anlattı. 

- Evet, dedi.. Necdet! sevmJ. 
yorsun Şllkran. ÇUnkü beni sevi • 
yorısun ve ben de ecni seviyo ... 
nmı. ÇllDkU artık hayatıma hl • 
kJm olduğunu, sen yanımda olma
dıkça hiçbir kıymetim kalmadığmr, 
sensiz hiçbir iŞ yapamıyacağmıı 

biliyonmn. 
Şükran h~.kmyordu. Zayıf bir 

hareketle Scrmetten ~ak 
~edi. Fakat genç adam en m~ 
fik bareketJyte genç kızı yarımda. 
tuttu: 

- Rica ederim, yatmnnm. de. 

dl. Bit saniye burada kal. Yalnız. 
ca bir ıııaniye. Biraz dR bana mer 
hamet et.. 

Ve Şükran orada kaldı. Ba;ım.ı 

eevgilillinln omuzuna dayıyamlt ka 
na Jtan:ı sğfadr .• Ah bu göz yaşla-

zamanda kurtulmalıdır; şimdi 
veva asla!~" 

Bütiln bunların ~ı he<lefl 
A vrupanm orta.STnda ynrr mah· 
pus bir \•a.z.iyctteki büyük Cer. 
men milletine bu krt'anm on.ı
sından ~.en biiyük (H9.lllburg. 
Selanik) dmnnrmı teminden 
ibaretti. O zaman Sır"oist~n 
b:ıttı: yerine bir kn.ç misli bü· 
yUk Yugoslavya çıktı. Bakalmı 
bu harbin eonu ne olacak! 

Kadircan Kallı 

Moskovada 
Sovyet - Japon 

bitaraflık muahe
desi aktedHdi 

f aponqa 
Mongolista

mülki nın 

temaınıyeti

ni tanıyor 
Moskova, ıs (A.A.) - Sov • 

yetler Birliği ile Japonya arasın
da bir bitaraflık muahedesi ak -
tedildiğine dair bugün öğleden 
sonra resmi tebliğ neşredilmiş • 
tir. Tebliğde Moskovada Molo -
tofla. .Matsuoka arasında cere -
yan eden müzakerelerden son.·a 
13 nisanda. Sovyetler Birliği ile 
Japonya arasında bir bitaraflık 
muahedesile Mongolistnn Cum. 
huriyetinin arazi bütünlüğüne 
karşılıklı olarak riayet edilece -
ğini bildiren bir beyanname im. 
za edildiği bildirilmektedir. 

St~lin ile Japonyanm r\Iosko. 
va büyük elçisi Tatekava da bu 
husustaki müzakerelere iştirak 
etmişlerdir. 

Bitaraflık muahedesinin birin
ci maddesinde şöyle denilmekte. 
dir: 

Akid taraflar karşılıklı sulh 
ve dostluk münasebetleri idame 
etmeği ve diğer tarrum arazi 
bütünlüğünün mesuliyetinc rin. 
yet eylemeği mütekabilcn taah
hüt ederle!'. 

İkinci madde şu hükmü ihti
va etmektedir: 

Akid taraflardan biri diğer 
bir devletin veya devletlerin harp 
harekeUerine maruz kalacak o -
lurla.rsa, diğer taraf ihtilafm 
devamı müddetince bitaraflı~ı 
muhafaza eaecektir. 

Ü çüncU maddede şöyle dcnil -
mektedir: 

Bu pakt iki i.kid tarafın tas. 
dikine iktiran ettiği anda meri. 
yete girecek ve beş sene mute -
ber olacaktır. Eğer akid taraf • 
lardan biri bu müddetin inkiza • 
smdan bir sene evvel mukavele
yi feshettiğini bildirmezse, pakt 
yeni bir beş senelik devre için 

ingıl erede 
Bir haftada 49 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

l.ondra, ıs (A.A..) - 12 Nlsa.n sa· 
bahı ı;a!akla blwn batta zarlmdıı. ln
glltcreyc yı.ı.pılan ha\•a hUcumları &• 

nnsını::a Almnnlıır 49 tayyare kaybet· 
ml~lercllr. Bunlnnn -46 sı bombtı.rdı• 

man tayyarcsldlr. Bı.:nlarm ı i 8 Ni
san gllnü, 6 sı 8/ 9 Nisan gecesi, S il 
tı Nls!uı gOnU, 12 si 9/ 10 Nisan gece. 
:ol. 2 sı 10 Nisan gtlnU, 10 u 10/11 Ni
san gecesi ve 4 U ll/12 Nisan gecesi 
dUşürlılmUştUr. 7 Nisanda 1, 7/8 NI· 
san gecesi de 6 tayyare tahrip edil• 
mfştır. Aynı dt'vrc içinde bu mmtaka· 
da yalnız bir lnglll.z tayyaresi kay. 
bolmuşt.ur. 

Sofyadaki Yugoslav 
elçisi ayrıldı 

Sofyn, ıs (A.A.J - Sofyııdaki Yu. 
goslav elçls1 ve elçlllk mcmurlan, dlln 
So!yadan Burgaz'a h:ırekct etınl:ıJtr· 
dlr. Burgazd3Jl, pek muhtemel olarak 
SovycUer birliğine gideceklerdir. Bu 
kn.rar, henüz So!ya ile Bclgrad ara· 
smJa alplomnlik mOnııscbcUcrlo kat'ı 
m§.nasını taza.mmun etmemektedir. 
ÇUnkil Yugoslav clçillğtnde bir mas· 
ln.h:ıtgüzar kalmaktadır. 

kendiliğinden u?.atılmış olacak • 
tır. 

D6rdUncU madde şudu~: 
İ§b~ pakt mOmkUn olduğu kadar 

çabuk tasdik edllccckUr. Musa.ddak 
nUshruar. kezalik en yakın bir za· 
manda, Tokyoda teaU edilecektir. 
Mualıede ı.ıoıotofla Mat.suokn ve 

Japonynnm Moskov& büyük elçisi Te. 
takava tnraflnrmdan imznlıuımışttr. 

MOŞTERE HDEKLA.ltASYO:\" 
l\Ioslion, 18 (A.A.J - Sovyotıer 

Birliği ile Japonya arasmd:ı. aktolu· 
nan t.'taratıık muahedesinin metni ile 
beraber neşredilen mU,,terok bir Sov· 
yet • Japon beyannamesinde Sovyot. 
ter Birliğinin Mıınçuko imparatorlu· 
ğunun arazi bOtUnlOğUnfın de ma.au. 
niyetini, Jnponyanm da MongoılBtan 
halk cmnhurlyctlnln mWld tamami
yetinlu mssnuluğwıu tanıyacaklan 

tasrih edflmektcdlr. 

MATSUOKA AYRILDI 
.Moııkova. JS (A.A..) - D.N.B.: 
Japon hariciye nazın lılat.suokaıım 

Moskovndnıı ha.rckeUndc istasyonda 
Statln, Molotot, Alman bUyQk elçls:l 
Von Schulcnburg tle diğer OçlQ pakt 
devletlerin rımUmesslllerl ha.zır bu· 
ıunınuı:ııardır. 

ldet.suoka çok eamlml olarak mlite • 
addlt clctalıır Stalln ve Molototun eli-
nı sıkarak vedalB§lJllŞU?. 

18 de hareket etmiştir. 
Tren 8Ht 
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n onu ne kadar zamandanbcrl rn. 
hatan: ediyordu. 

Cemil Scnnet gözlerini Şilkra • 

nma dJz çöktU. Genç kımı bus ke. 
silmiş ince ellerinl awçlan içinden 
çıkarmıyordu. 

nm üzerinden ayırmıyor. Genç kı.. - Ah yavrum, yavrum benim. 
zı blltUn nlhu ile okeuyor ve san- Mümkün olsa da 8enl dUnyanm ~ 
ki rüyada sayıklıyormuş gibi kınk bilr ucuna kaçını.bilsem. Benim ot. 
bir sesle konuııuyor! 

- Beni seviyorsunuz değil mi? 
diyordu. Benim de sizi sevmemi fs 
tiyorsunuz. Değil sevmek sana ta· 
pıyonım Şükran. Öyle zannediyo
rum ki bu aşknn olduktan sonra 
bütün hatalanmn, blltfin kusurla • 
rnna rağmen seni muhakkak mes.. 
ut cdebllirdiın. Ve bUtlln kal 
bimi. bütün çalr~ı. biltün ha 
yatımı sana hasretmek için senin 
daha camlı, zavaUı, terkeailmfıJ 
itimatsı2 kaın(rş olmanı temenni 
ederdim. Sana bir şey yapabilmek, 
81lila hizmet edebilmek en bfiyUk 
arzum, en büyUk zevkim olurdu 
benim. Oh sevgilim. biliyorsun ki, 
senin için her 6Cyf, hattA her çıl
gmlığı yapmağn hazrnm. Artık ha 
yattan hiçbir şey beklemiyordum 
ben. Fakat sen ya.c:amnrnı emret.. 
tlğin zaman knronruı değiı:ıtirdim 
''e snna ya§ıyacağnm vnadcttim. 
Şimdi bana bu kadar ıstırap 

~P.ktlrdlğin, kendini ba.,'1k:ısmm kol 
larmn atmnk nzcre beni bırnktı .. 
ğm eu dnkikndn, zavallı mukave
metsiz bir çocuk gibi senin yanın.. 
da kmk ve uysal duruyorum. 

Şillmın düşmemek için kendini 
bir lmltuğa blraJr.tı. Sermet de ya-

san, yalnız benim için yaşasan ... 
Karrm olsan benim. Evet biUyo • 
rum, buna imkan yok. Biliyorum, 
imkansız bir mesele bu. Fa.kat ne 
olurdu sanki beni daha evvel ta
nnnrş o1saydm. Ah hayat! Tesa • 
diltf.. Kötll tesadilt bizi neden da
ha evvel birleştirmedin. Eğer va
ziyetimiz böyle olmıısaydı, derhal 
teklifleri kabul eder. bana itimat 
eder, hayatta benimle el ete ytı. 

rUrdlln değil mi Şilkran? Reddet• 
mczdin beni, sana elini uzatıp: 

"Benim iyiliğim veya. fcnahğun, 

sevincim ve ıstırabnn sen.in eöy. 
JJyeceğin bir tek söze bağtıdrr.,, 

diyen adamı rcddetme7.din değil 

mi Şilkran? 
- Sermet, oh çok fena.sın Ser. 

met. Ne olur acı biraz bana. mer
hamet eti .. 

Cemil Sermct genç kızın elle • 
rini birdenbire bıraktı. Geri çoldt. 

eli. 
- Aennnk mı? dedi. I .. Uzumsm: 

knhTamanlığın içinde merhamet • 
siz olan sensin Şükran, ben de • 
ğll. Ben nyaklannm dibinde ağlr. 

yorum ve sen beni, t"!ellı ed~ek 
blrtek kelhne bulup ai5ylem1Yonmn.. 
Şü:ran Jı:aDttt, yana.klarrma •• 

3 .. 
eş s 
• 
1 
Edi 

Onun için bütün Türkiye vatandaşları bu har
bin yeni ve tehlikeli c asualarını tanımalıdır. 

·'HA ,, iri aç güne !1 adar 
Bu harbin en tehlikeli casuslarını seri halinde 
ve bütün hüviyetleri, hayatları, faaliyetlerile 
tanıtan 

YENi HA BiiN 
KIZ l KmT ABJ 

Nl NEŞRE BAŞLJYOR 
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Arnavutköyünün çılek 
Çilek her yordo değilse de, hir

r.ok yerlerde yetl)r. Ono yetişti · 
renler, çilek hafif Ye yum ak tor
raktnn hoşla.rur derler, Çilek l~icc 
akan nlo yeri sC\er, fakat rütu
bctten korkar. Ye bü~büttln ı.uru
luktan ,.e fıı.ila gilncşt<-.n de çeld
nlr. Onun için çileği )"tı.n gölgeli 
toprakta yel:5tirrilcr •.• 

Böyle toprıık birçok yerlcnlo 
bulunıırnr. Bununla. beraber, çileğin 
en i~lsl, en 1,'Ü7.el lmkulusu tstan• 
buldn, bllhnı;sa. Amavutlı:öyündc 
yctisir. Niçin! 

Bunun sebebi, Arnnvufüüyil t.op 
rnı;rından ~ılmn elektrik iyonları. 
nm çilek yetistlrllen başka yerler
de bulunmarnn.sıdrr. nu lyonlann 
en faydıılısı ,-o~anlk topraklardan 
çıkar. Boğazl~lndc de. Jeoloji tct• 
ldklerlno J:örc, ,·olkanlk toprak 
- no~'Bzm dı!'llrsmdakln<len başka .. 
yalnız. Anuwutköyilnde TU'dır. 

Seb~cler. . 1enıJ:ıJer. ıJJatt& hay
\"8.Jllar topraktan ~kan !yontan. 
tabii olarak, insanlardan daha ı;L. 
yado ayırt rderlcr. Ilir koyunu 
aynı ç.ay:mla m<"Sela hlr ye· 
re bağlarlar otl:unaı: da, ~:ı. -
yınn IY.ı.şka bir tnrnfma. 
h:ığlanmca sewı e\·e -otlar •.• 
Bonon gibi sebzeler ,-e yeml';!ler 
de kendilerine en 1)1 gelen topnı.ğt 
bilirler. O topratdnrda daha iyi 

te§l gözyaşlarını kunıtmu~u ••• 
Şimdi Sermetten birkaç adnn u -
zakta ayakta dunıyor, bir tek kc
lire olsun söylemiyor. Sanki dU

eUnüyor, söyliycceklerinı hatırlı • 
yordu. Birkaç dakika gözlerini Ser 
medin il zerinden ayırmadı. Sonra: 

- Seni teselli edecek nasıl cir 
ııöz s()ylt'meğe hnk.kım var ki? .• 

Diye sordu. Cemli Sermet bit· 
kin bir halCie bir knnapenin nze -
rine yığılnıI§, ateşler gibi yanan 

başmı ellen arasına almıştı: 
- Hiç değ~e ölmeme mtlşaade 

et. 
Diye inledi. 
- Hsy:ır, hayır Sermet. Yaııa

mak, mUcadcte etmek lhnn. 
Şükran bu sözleri bir ana şef • 

katiyle söylemişti. Artık Cemli 
Sermede lşik olan Şükran de(;rfldJ. 
Şimdi hasta Sermedin pek sevdiği 
tablodaki bilyUk annecik olnıuştu. 
Fa.kat nihayet kadındı. IsUrnbmr 
açıkça meydana koyan bir sesle 
ilave etti: 

- Ben <Slmiycccğim. Ya.§tynca
ğnn Sermet. 

Dedi ve bu eözlerden sonra o • 
dadan çıkmnk üzere kapıya doğnı 
ythildil. Fakat tnU} o l!lrnda kapı 
açıldı ve doktor Nhun içeriye gir. 
di. İhtiyar ooktor bir Şil.krnna, 

bir de Cemil Sermede baktı. n::
tek kelime bile söylemeden gnç 
k:ızm cJini sıktı ve eonrn dışarıya 
çıkması için kapıdan çel<Ildi. Şilk· 

ran dışanya çiktıktnn sonra Ce -
mil Sermede dl>ndll: 

- MaşaUnh aziz dostum, dedi. 
Do~u GfiEide teyzenin söytedftr. 
1CTI bcnJ c:ok ftzdll. Yoksa dokto -
runuu.a davetini red mt edlyonru. 
ms ! (J:>ovamı wır) 

ve daha nefis yeli.:irlcr ... Çavuı; ü• 
ziimünU do en iyi yctl5tiği bir top
rn'ktnn alımı:, b:ısl•a bir t.-Oprağa 
götürUnUz, Ult yerinde olduğa ka -
dar l<?netll yetiscmez._ 

Çlleğin en iyisi isttmbulon Ar • 
nnvut ltöyilnden ~rktıi;'I l~n, istıın.. 
boldan başka yerlere gönderilecek 
Jıcdiyclcrln en maldmlü Am:ı.vut• 
l•öyünün çllı•-!idir. Siz de, ı t:u:bul• 
d:ı.n b:ı.5ka bir yerde bulnnnn sev
gilinize • yahut se,·dJ''Hniz lılr za • 
ta • tsfanboldan en ~Uzel kokulu 
bir hediye göndcnnelt ı terseniz, 
Amavutköyliolln ı:ııe,:1ndcn birkaç 
sebot fifmdicle-n peylcmeyı UımaJ 
etmemelisiniz. •• 

Bu hecUycyl gönderirken ı.ev~
linizc - yahut se\•dl'.intz zata • bir 
de ktymctn madenler hııı:lncsl 
göndcrmi~ ve onan s:ığlığma hiz
met ctmls olursunuz. 

Çileğin mıı.den ha:zincs1nden <>..n 
Suymetusl ~1izdc -0.008 nlspeUe 1• 
yot madeni. Sıfırlarm ~o!dui;'llna 
bakaralt. pek, pek küçük nlspett.e • 
diyeoekslnlz ama, bunun da iyon• 
lan lizmıdır. Ama\"lltlıoyUnlin t<ıp. 
rağmd:ın Mlmrnlı ~UcM güzcllcşti
l'Cll, ona güzel kokusunu veren 1-
yonlnn gibi !:llefrfn ,·erdi~ iyot 1-
yonlıın tlrott gntldctlnl daha iyi 
işleterek !:ilek ;)iyen \1icoda güzeı
lllt ''e sağ!.';< \·erirler. İyot mıı.de. 
ninln bund:ın dalla. faz.lası cilclrt.en 
ba'!-lta anenl< böb-tlrtknde bulunur. 
On on için lnrlnnla bö •rUrtlen yiyen 
san entarili emter mlar gtlz.CJ CD• 
damlı ve neşcll olarlar. 

Çileffn, insana gençlik ı~ığmı 
\·eron mnğncz •om ma.dcnlndcn de 
~'ilzde ıs mlli:!rl!m r.i!!pctfndcldnl 
no kaysı \·erir, ne de §eftalt.. O. 
DUO cilde S8fllık ve güzellik \"el'Cll 
kUlrlirt madeni de • do.ha fazlası 
n.ncnl< lizfimde bulonMlecek nis .. 
pettc. yllzdc 12 rrJ!Jrrramılır_ 

Vü('Ut sa~lı[;J, Mıd~m gflzcnır.t, 
dit gUzcilF~I ve gençlik ısığf ... H~ 
diye edeccğinh çilek sep:!tlerlnln 
içinde tunbnn he-,slnl gördermls 
ohınunaz. Çllelrfn dnhıı ba~lm ma
denlcrfyle \'CJ'Cc~ği !nydnlar da ay
nca ... 

Çileğin A n B \it:ı.mlnle.rfnt'len 
111lmdlyo kn~ar bir h:ıber ~ıkma
mış n da yüzde 40 millgnun C '1-
tııminı kemiklere km."\·et ,.e dişle
re kun·ctle birli':cte parl:ıkbk '\"t? 

güzellik ,·erir. 
Onun glizcl kolrnsa hiçbir esans. 

ts bulumun dığmıhn en ı;ii.zcl ko
kuyu tenlcrinc sindlrmelc lstıyen 
b:ıyanl:ı.r bnnyol:ırmm savuna ~i 
lck kntnrln.r... G. A. 

23 nisan gürbüz çocuk 
müsabakası 

Şişi! çocuk Ctifrgemc kurumundan: 
23 nisan çocuk bayramı mUna.scbc. 

tile, Şlfli çocuk esirgeme kurumumuz 
hediyeli çocuk eğlenceleri ve ğurbO:z 
çocuk müsabakası hru:ırıamıvın. Bu 
mUJabalıayn çoculdannı ı~urnk etUr
mek 1sUyenJC'rln p:.ıznrtcsi ve pertem
be günleri ıııınt ıı den ıs e kadar 
Osmanbcy Şair Nlgdr soluk kltapÇJ 
Apnrtıman birinci lmtta kurumumu. 
zıı mOrncnatlan rica "!onur. 

General Carton 
esir edildi 

Loııdra, 13 (A.A.) - lngWs lm
hlye r.emreUnln bl'dlrdlğlne ı;&de, ıe· 
ıseraJ Carton de Wlart, Orta şarka gi
&rkea, du,m&n elbte dO§m~Or. 
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;·_YABAN~ti· -Dil DERSLERi· 
. . . 

FRANSIZCAC32) 
(Her hakkı Haber gar.eteıüne aittir) 

COLO:l'ılRA 

P. Mtriınee 

...'..._ 32 -

1. En rentrıuıt dnns le salon, ellr 
s'arritn dCl"ant ıos fusllii du co· 
lo:ıel, quc les ehas~ curs ,·enıdent 
de dôposcr dan un cofn. 

- ı~cs hcUes o.rmcs ! dlt-.::He: 
sont..cnc ı ,·ou , mon frerc? 

- Non, oe sont de ... fuslls nn· 
gla.is au colonel il "Ont aussl 

bons qu'ils sont beow:. 
- Jc \'oudrais blen, dit Colonı

ba, quc 'ons en ru:-;sl~ un seın
hlable. 

- ll ;) 00 n <.'Crtain(,"meDt Wl 

dans Cl'S trofs..'lit qul app:ıriit•nt it 
delin Robbi , s'ecriıı. le coloneı. 

il s'en ert trop blen. Aujourd'hul 
quııt.orr.o conps de fu!ill, quafone 
pteces! 

2. Au itôt ı;;'H&bllt un combat 

de generoslti-, dnns lequcı Orso fut 

valnca, A la grandc satisfnction 
de sa sceur, comme il etalt fncl1e 

de ı;;'en nperocYolr D.. l'expre&Jon 
de jolc cnfa.ntine qui brUla tout 
d'un coup sur S-On 

l'heure si serlc.ux. 
\ lsage, toat a 

- Ohoi ~ f'!'.1., nıon cher, disalt 
le eolonol. 

Orso reftl.S3it. 
- F.Jı blcn l Mn.demolscl~ votl'e 

sc:eae choLlra l)()tır ,-ous. 
Golomba ne se le ftt pas dire 

deux fols~ ello prlt le moin9 ome 
des fusfls, nuüs c'etolt an cxoeJ
ımt l\fantmı ele gros callbre. 

- C-clu~l, dlt;-ellto, dolt blN 
port.('.r la halle. 

J\ O J, OM R A 

P. Merimee 

-82-

1, Snlonn girerken albayın s~

liUılan önünde durdu, bunla.n av
cılar ıı;: ene! bir köşeye koymuş
lardı. 

- Güzel siWılar ! afabey dedi, 

bunlar sizin mi? 
- Hayır, bunlar albaya ait 1n. 

giliz slla.hlıı.ndn-. gllzel olduktan 
kadar i3.idirler de ... 

Kolomba dedi ki: 
- Sizin de buna benzer bir s!w 

ltilımu: olmnsmı !;Ok isterdim. 
Albay: 
- ŞUphesiz, bu üç slliıh !ç.indc 

delin Rebbia'yn ait olan bir sillUı 
ç r; o sil8.lunı çok iyi kullanıyor, 
bug{ln on dört atışa on dört a.v! 
diye haykrrdr. 

2. Derhal b:ışlıyan bir cömertlik 
cenginde Oreo, kız luı.nieşinin d r. 

mincek o kadar ciddi olan yüzün. 
de p:ınldıyan çocukça bir sevincin 
ifadesinden de kolBycn anlaşıla • 
cağı gibi derinden derine memnu• 
nlyctinj mucip olan bir mağlubiyc. 
te uğradı. 

Albay diyordu ki: 
- İntihap ediniz azJzim. 
Orı;o reddediyordu. 
- Pek alfi, hemşireniz bayan 

sir.in için intihap edecek. 

Kolomba ikinci bir defa tekra~ 
la.tmndı, tll!eklerden en az süslU 
olan.mı aldı, ki bu büyük çapta gU. 
zcl bil" Manton1 tüfeği idi. 

Kolomba dedi 1d: 
- Bu iyi kurgun atnbilir. 

H "li. B E R - Akşam J>OSf.asJ 

(Bu sütunda okn)'UoıılartlDIDD ga. 
mt.«ımh yanındaki lnrpoDla lıUUlc1e 

gönderecekleri 
E:VLENME TEKı.tııl..EJU, iŞ ARA. 
MA. lŞ VEIWE, ~ 8ATJM 
gibi tkart mahiyeti haiz olımyan kfi
~ lllnlan paraıaz ~rolunur.) 

Evlenme teki.illeri 

• Y8§ •s. uzun boylu, Avrupo.d& ta.h 
sil görmüş ve uzun mUddet A'Yl'Upada 
yük&ek memurluk yapmı~ §imdi teka
Ut olan ve 60 Ura tekaüt maap bulu
nan, halen eSDa!lık yapan klıruıeııi bu.. 
ıunmıyan b1r bay, namualu, clddJ, g1l.. 

zel Dir b::ıyanla yuva kurmak 18tc. 
mektedlr. Ev ~den nnlamalıdır. Miı.. 
Uyet ıncvzuubahs değildir. Sarlb sd
realerile (hıei.ner 48) remzine mora.. 
caauan. 18 

• Ya~ 34, boy, 179, ıı.ğtrlık 78, yük.. 
sek tah.81111 içkisi olmıyan ve devlet 
memunı maaşmm tutarı olan 100 li. 
radıuı başka bir ailenin bUtOn mede_ 
Dl ihtil'nçlarmı gıirebflecek birikmiş 

paraaı tulunan 8811 bir aileye men.sup 
bir genç 17..22 yqlarmda boyum ile 
mUteoasip güzel, balık etinde ve ev 
işlerinden anlar, mıu:lsl temlz, fakir 
~ya ~engin olmllBl mc\'"ZUubahs değil 
asU bi!' a.1Je kızı ile evlenmek ıatcmek
tedlr. MUmkllnac iade edilmek tlr.ere 
bir totoğ'ratlle '(H. T. 44 l remzine 
müracnst edilebilir. (17) 

AÇii< KONUŞMA: 
(R.E. 9JJ un adresin! lstlyen F.ren.. 

klSylU okuyucumuza: Adres vermeye 
mezun değiliz. Bu rcmlz sahibi n&m.J. 

-

na gelen mektuplan daha 

oJ dırmlf tL 

I ş arayanlar: 

o zaman 

e Enclce bir §lrkette n piyango 
~elcrınde çnlı~an tecrilbeU bir genç 
yazıb.anelerd1' f!!I aramaktadır. Arzu 
edenler Beyoğlu Ağahamam 64 numa. 
ra birinci katta (J.P.) ye müracaat «> 

dcbll!rler • 
• Lisenin 10 uncu smıtma devam e. 

diyorum Oğleden ao.ı.ra bo~ kalan 3...f 
~aatlmde çalışmak istiyorum. 9 sene 
romence taM1llm vardır ve romence. 
y1 çok tyl blllyorum. Romence derı 

-rerebillrim . .! JlUı:alı mOc:ıseselerde ça
ll§ablllr ve aynı zamanda tercUman. 
ilk ta ynpablllrlm ... lstıyenler gıu:eu. 
Binde (.N • 107. Ziya) remzine mek. 
tuptı. ır.Uracaat edebll!rle.r. 

Aldırınız 
Aııağıdu rumuılan ynulı olıın o.. I 

l'U) uculnrımız.m ııamlurma gelen 
mektuplan lıJnrchancmi7den bcrgun 
subo.btruı ôğll."ye knd:ır veya saat 17 1 
den soıım nldırmal:ın rica olunur. 
( Pcm'.ıc zarf) (B. H . E.) (A. D. 122) I 
(Dulmuş 38) (Kanat) tGUlı;ln) 

(1. H.. l) (M. 136) (Ayşe 3) (N.B.) 
(F.Y. 38) (K.l.Ş, MET) (Bunmazı 

(W."'\.'l) {R.F. 18) (M. 22) (R.S. l2) 
(İsmail M.E.C.A.) (Mtıh.Ba.) (Emekli) 
(İstil!ıo.m) (N,D. ve F. D. ikiz 
kard!!l}!er.) (A.B.C. kur) (A.M. 18) 
Nur.) (Acaba kim?) (H. Tnllh) 
(İ. Heper S) (Suat) 

Dev1et 
umum 

Oenizyolları 
müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

14 nisandan 21 nisana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatle

ri ve kalkacaklan rıhtımlar. 

KABADENtZ HA1TINA Salı 12 de (Tarı), perşembe 12 de 
(Ankara) ve pazıır 16 dtı (Güneysu) 
Gala~ nhtmımdan. 

S. Son frere s'cmbrassalt dano; 
os rcmerciemcnts, lorsqae 1 dio

ner parut fort n propos poor Je u.. 
rer d'affolre. 

s. Erkek kardeşi teşekkür iı;in BARTIN JIATl'INA Salı 18 de (Çanakluı.le), cumıı.rtcni 18 
de (Aaı;n!nrtn). Sirltecl rıhtımmdo.n. 
Pazartesi, salı 9.50 de, çarşamba, 

perşembe, cu~ 16 da (Sus), cumar. 

4. Mis f,ydia fut channee de 

l'Oİr que C"ı-0l0tnba, qul '""alt falt 
queloac resi tanec pour se mettn 
A tııble, et qul n•a,11it cöde que or 

un rcgard de "On frere, falsnlt P.n 

b<ınnc cathollqnc le signe do la 

crolx nl'nnt de mangcr. 
- Bon, e dit-ell<-, rn.ila qul cst 

prlmlttf. 

5. Et elle ~ prorr.lt de fıılre 

plu d'une obsen·atfon lntereı:r 

santc ur cc jcone .roprescntntant 
de , iNllCS Jna?urs de la Corse. 

2Byllyecek bir !JCY bulmakta ı;Uc;:- • 
MUDAltı"YA HATTINA 

lilk çekerken mUşklilattan kurta-

racak şekilde, yemek tam zama -
nunda imdada yetişti. 

4. Mis Lydia Kolomba.nm sofrr. 
:ra oturmak için bi.nu didirgendi· 
ğini ve ka.nlemnin brl bakll)l ilzr. 
rlne yurnuşnyarak yemeğe otın

m.adan evvel mutekit bir katolik 

haliyle ıstavroz işareti yaphğmı 

görmekle pek hoşlanmıştı. Kendi 

kendine: 

BANOffiMA HA'JTINA 

ll\llWJ'. JIATTINA 

Al:'VALIK HATTINA 

- Ne iyi! İ§te iptidai bir şey, 
i7.MlR stlRAT HAT.l'ISA 

dedi. 

5. Ve bu iptidai itikatların genç 
mlimcssill llzerlnde ehemmiyetli 
bir m~e<lcdo bnlunmrığı karar

laştırdı. 

17.MfR ARALIK POSTASI 

ÇASAKKALE tılw P0&tuı 

tesl 14: te (Trak) ve pazar 9.60 de 
(S'IS). Galata rıhtımından. 
Pazartesi., çarşamba ve cuma 8.15 te 
lTrtı.k), Galııtn rıhtımından. Aynca 
çarşamba 20 de '(Ana!nrta), cumar. 
tesl 20 de (Çanakkale). Tophane ntı.. 
tmımdruı. 

Salı ve eumn 19 da (Seyyar). Tophıı. 
ne nhtrmmdan. 
Pazar 9 da (Bnrtın.) Tophane rıhtı-

mından. 

Çnrıı:ımba 15 te (Bursa), cumartesi 
15 te (Mersin). Sirkccı nhtımından, 
Pa7.ıır ıı de (İzmir). Gnlata rıhtı. 

mm dan. 
PCrfembe ıs te (Kade~). Galata rıh. 
tmımdıı.n. 

17 nlBan tnrlhlndcıı itibaren perşembe 
günleri saat 9 da Tophane rıhtımın. 
dıı.n gidiş ve d6nn,te Tekirdağ ve gc
Jlboluya uğramak ~ Çanakkaledcn 
dönmek üzere ııa.ve bir posta kaldırr· 
lncaktır. 

(1) Mantcn; Josephe Manton'a izafetle hususi tipte bir ingili:z si· 
la.Jım3 v"rilen isim. tngiltet'Cde Rutland kontlu(;'Unda Manton silah 
ftıbril>da1-ı vardır. 

NOT: Vapur sctcrlert hakkında. her tnrıu malQmn.t aşağıda t:clc!on nu_ 
maralan yazılı acentelerimlzde-ı öğrtnllebtllr. 
GalatA Baıt Aceırıtell~l Galıı.tn rıhtımı, limanlar umum 

ANALtZ ve TEORi 

ı. Frıınsrl..C3da bO rgo için kalla
!!rlan uunlrlcri \'C banlann kalla
m., tnrzlıı.rmı kıı.\'l'runc.k fc:ln ~ğ,.. 
clakl nolrtah.ra dlhlmt ediniz: 

1 

qui? kim? 
de qui? ldmin, kimden! 
n qui? kime! 

qui? kimi? 
quoi? ne? 

türtçeye çevrilirken gösterdiği hu
susiyet dotayıslyle neye dü.şünt:. 

yorsun değil, ne düştinllyomun di· 
ye tercUme ediyoruz, ki ileriki 
derslerde btl türlü fiiller hakkır
da malfıınat vctilecektir). 

n 

Quel. quelle? Hangi, ne, kaç? 
Quels, qnelles? Hangileri? 
Qucl enfnnt eıst malade? 
Hangi {i'OCUk ha.stn? 

mildUrlilğil binası c.Itmda 42362 
Gstatn ŞUbe Aeentcllği Galata nhtrmr, Mmtaka lhıınn 

Sirkeci Şube Acımlcliğt 
reisli binası nltmdıı. 
Sirkeci, yolcu salonu 

40183 
22740 

(2908) 

,,. .ylİ' .-.... . ~ ... ~ 

Devlet Oemiryoltarı ve Limanlan 
•y ... .. .. 

işletme. Umum idaresi ilanlara 

H N 1 SAN 1941 

Harp Okuluna havacı subay yetiştirilmek üze 
sivil liseden mezun olanların kayıt ve. kabul 
şartları 

l - Lise olgunluk lmtthamıu verm.1§ bulunmnk. 
2 - Aldıktan nıezun!yet dl.plomalarmdnkl kanaat notu tyt ve QOk tyf 

bulunmak. 
3 - Olgunluk dtploma t&ritJ.nden bir seneden fazla müddet geçm~ 

bulunmak. 
4' - So.ğlık durumu plloUuk hizmetine mns:ııt olmak. 
5 - Yaşları en yukan 21 olmak. 

NOT: 
BiUUıırn .h.ıı.va muayene bcyctı tnrafmd.uı yapılacak muııyencde eağbl\: 

durumlan plloUuk sınıfına mUsaltı görOlmiyenler isterlerse b:ırp okulunun 
diğer ıımıflarına verilmek gibi Wçblr mecourtyetc tnbl tutulmazlar. Tam 
serbesttirler. KcndUerlnln arzu~nrmıı göro muameleye tabi tutulurlar. 

Okul tedrtnt.aı ll'> ınayuı 1941 de ba.şlıyacağmdan talip ola.nlarm, bulnu. 
duklan askerlik oub?lerine mUrııcnat edec~klerdlr . .Askt'rllk şubeleri, ynptt
racaklan sıhhi muaye:ıede mttsbet netice alıuılnr evrnklan ile harp okuluna 
rıevkedileceklerdtr. '(2S221 , 

KW"Uluş tarihı: 1888. - :ıermayesı: 100,000,UOO Türk Lıra..eı. 
~ube ve Ajans adedi: 265. 

ı11aı '" lıcarl ııa nevı banka muamtleleri. 
Para DirtlıUnıaleftl !3.800 Ura l.kramlye ftl'tyor. 

.araat Bantsa.cmc!& tnımbıar1lb <:-e Qıbanm taaarnıı tıe .. " .. •~ -ıcı" en u 
50 Uraaı tııulunaııJara eenede • dete rPkilecek kur'a Ot' a~ğldRld 

pı.ana gore lkra.a:uye d&ğ'ltılactil<t.rr. 

• Mled a.ooo anım •.ooo unı 100 acıoo M uraııı, ~ooo Unı 

• • co 
• 
• 
• 

500 • ı.ooo • 1%0 • 40 • •.soo • 
ı:IO • ~ooo • ı60 • ıo • s.ıoo • 
100 • t..OOC • 

01KK.AT: Hesapl&rmda.JC paraıu bir ııene içtnde 50 Uradan Afff 
~ uaamtye çıkbğ: takdirde % 20 ıazıastyle vertlece~r 

Ke.,oi~ftı .. r: ll Mart, ıı Raziran ıı Ey101. 11 BlrlnclkD.nun tar1hle. 
rinde yapılrr. ..,.,.. 

ısta . .,_bu) e~_ı.ed ·~· 
f ·ı .~ .. n ı a ~ 

1 

Vfül.yct teleCon §ebekcsl lı;in satın alınacak 21 ltoJem muhtcll! telefon • 
malzemesi açık eksiltmeye konulmu~tur. Mccmuunun tahmin bedcll 3711 ıım 
50 kuruş ve ilk teminatı 278 lira 36 Jturuştur. Şartname zabıt ve muamelb.t 
mUdUrlilg-tl ka.lemlnd~ görUleblli". JhaJe 18.4.941 cuma gilnU saat 14 te dıı.lınl 
encümende y&(-ılncakur. Tallpl'!ı-iJı ilk teın.Jınt makbuz veya. mektuplan ve 
941 yılına alt tıcaret odaaı veslkalı.;.rile lhale gUnU muayyen saatte dalmt cn
cUmende buluınnalan. (2639) 

Keşi! 

bedeli 
169~.3 

* • • 
llk 
teminat 

127.15 Suadlyede csk: k6..cıelecf sokağınm malmdcrn şose ota.. 
rnk inşwn. 

2594.72 19.l.60 DarWAcez:ı ınüesscscsuıde hAUı. inşası. 

Kcşlt bcdcllerile teminat mıktarlan ~lta.rda yn.zılı işler ayn ayn açık 
eksiltmeye konulmU§tur. Keşif ve şartnameler zabıt ve muamelıı.t mOdUrlll. ' 
ğU kaleminde görCllcbülr. İhale 24.4.ll.U perşembe gUnU sıı.n.t l4 to dalnıt en • . 
cUmende yapılııcaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale 
tarihinden 8 gün cvvei belediy<? fen ~!eri uıUdUrlUğüne mUracanUa alacak
ları fen.nl ehllyf't ve 941 yıım ııalt Uc:ıret odası vcslkalarlle ihale günü muay. 
yen saatte daiml encümende bulunmnlan. (2793) 

Kc.,ıt Dk 
bedeli tcnıinııt 

6079.12 4!5!5,93 

1310,10 98.26 

2591.89 194.39 

ve duvıır l.nşnsı. 

• • • 
Kasımpn.ş:h Plpnaniye mnhnlles!nde halk hamamı ö. 
nUndo Barutht•ne dereııinin UstUnUn kapatılması i§I. 
OskUdıırd<ı. Tı?:>Nye caddesi ile Bağdat caddesi arıısm.. 
da ıı.dl kıı.lıllrrm l.nşaatı. 

UskUdarda Icntılye mUnecclmb:ışı, Cnnbazall, TUrk~ 
hatun, Ktçedr<1c, Tllrbekapısı Atilrvaldc, Bağlarbn.şı, 

Doğancılar va thsnnlye sokaklarında kaldırım tamiri 

Keşlf bedeJlcri ile ilk tcmlna;. nJktnrlan yuknrd:ı yazılı işler ayn s.yrı 
ıı.çık cksiltmey~ konulmu§tUr. Şartnameleri zabıt ve muamelat mUdUrlUğQ 

kaleminde gönlleb!Ur. İhale 18.4.9.U cuma günU saat 14 tc daim! encllmcn.. 
de yapılacaktır. Tallp!erin ilk tcmı!lat makbuz \l'Cya mektuplan, ihale tari
hinden 8 glliı e\"Vel fen işleri mitdUrlUğlln.e mUracaatıa al!lca.klnn fenni eh
liyet ve 941 yılma alt Uenrct odaıı: veslkaıcın ve 2490 numaralı kanun htı. 
kUmlerlne •.cvClkan !.,razı lt\zmıgc.ler.. diğer rvrıı.k ile ihale gUnU muayyen 
saatte daimi cncUmene mUraC3.'1.tle.n. (2640) 

de quoi? neden ? 
a quol? neye? 
quoi? neyi? 

Quelle cst la cauee de cette 

M.uhammcxı bedali 4420 lira ( 40) kuruş olan doktor gömleği, operatör 
amel!yat göınleA'i ve önlUğtl, dolttor Bonesi, hemşire ve hademe gömleği, pL 
jaına., l§ gömleği a.,c~ ceketi ve- ~6~-tısıUğü, hamam bonıos, silecek, yatalt 
örtllaU, maaa örtU.sU, pec;etc, havlu l'e kum. don gibi muhtelit miktarlarda 17 
kalemden ".baret malzeme ve eııya (29.4.941) salı glliıU saat (15) on beşte 

H&ydarpapda Gıır bınaııı dahHındekı kom!9yon taratmdan kap::ılı zarf usu. 
ille utm alınacaktır. 

di.spute! Bu toe girmek tstıyenlerl.n (33H lir (53) kuruşluk muvaltkat teminat, 
19ımm ........................... .. 

a. Qui e~-~? kimBin? 
Qui cst nrrivl:? kim gı>ldi? 
Qui allc-- ·ous voir? J{imi gc~ 

receksiniz? 
A qui ııs-tu ecrit? 
Khno yazdm? 
A qul est le livre que hı aa? 
Elindeki kitap kime ait? 
...... PE'7•'0U9 parle ! 
Neden b:lhsedlyorsunuz? 
A quol ~hı? 
Ne düışünüyorsunuz? (songcr a 

Bu kavganın sebebi nedir! kanunun ta.yt:ı ettiğl vcslkaln:-ı!L tekll!lerinJ muhtevi zarfiannı ııynı gUn 
Quel effet eut sur Or.!IO lcs 1 saat {14) on dörde kadar komls)"Oıı ret.llğine vermeleri lhımdır. 

ycux de mis6 Lydia? Bıı l§c a.ıt §llrtna:neler kom~ycndan parasız olarak daC-ıtıımaktndır. 

Mm Lydia'n111 gör.leri Oroo'nun. (2820) 

tizerlnde ne tesir bıraktı! • • • 

Quclles eont Jes plus f'..elebres 
ballades de Sclıille'l'? 

Sehiller'in en m ur baeadla· 
n ha.ngileridir? 

Quelle heurc est.U ! 
Saat kaç! 
(~ı~~) 

Muhammen bedelı (3900) lıra o!an 30000 metnı tek telefon kablo.su 
(18.4.941) cuma gUnU saat ·(11) on birde Haydarpaşa gnr binası dahlllnde 
kt komisyon t.arafmclan açık ı:ııWJtme usullle .es.tm almaaıktır. 

Bu l§e girmek isllycnlerln (292) Ura (50) kul'U§luk muvakkat teminat 
Ye kanuntıa tayin etUg! vualldc birlikte ek31ltmc gQnU saatino kadar komtıı. 
yona mOraca&tlan 19..zımd:ır. 

Bu işe &\t p.rtııamelcr komı.syc:ıd&D paraaız olarak dağıtılmaktadır, 
(2593) 

V A K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecPMlll, gazete basar, 
Tabiler n1tm1nft rJfa;.i 11'1~ri alır. 

.. ................... i ......... . 





--ırn o o o Ü IK lUI nıı ~ 
istanbulda: Fener - Beşiktaş 1-1 berabere ~ 

Galatasaq /. Sooru 3-1 gendi 
ttııgarada: Demirspor gençlere 1 - O galip 

Harbiqe·Maskespor 1-1 beraber 
izmirdP.~ Altınordu Altayı 2-1 mağlfi.p etti 

Duran.soyun idare etliğl bu maça ta
.. nmlar aşağıdaki kadrolarla l§tlrA.k 
ettiler: 

l<"ENl.:RBAHÇE: Cihat - 7.eyncl, 

"-bib - Ömer, F-t. Ftknıt - K. 
t<1kret, Naci, :Naim, Niyazi, Rebli. 
BEŞİKTAŞ: M. AH - Ya\o'UZ, Hüır 

nil - Rıfat. HaUl, Feyzi - ~llkrtl, 

Şeref, Hakkı Sabri, Şaklr. 
Oyuna Be§lktaşm hücumlyle bqa 

landı ise do Fenerliler vaziyeti kendi 
lehlerine çevirdiler. Fenerliler ümidin 
Ccvklndc bir oyun çıkarmağa ba§ladı· 
lar. DakJka yedi. K. Fikrettcn gtızcl 
bir pa.s alan Naclnin ıııkı bir onto 
avuta gitti. llk on be§ dakika Fenerin 
nlabt bir hAklmiyeU altında geçen o
yun. yava§ yavq karıılıklı hUcumıar. 
la devam etmeğe bqladı. On yedinci 
dakikada Şerefin mkı bir §ÜtU kalenin 
üstünden havalandı. Her lld tarafın 
forvet hattı bu gün çok beceriksiz. 
Ellerine geçen bUtOn tmıatıan mahve· 
diyorıar. 

Otuzuncu dakikada., Be§iktaıı lcblnc 
komer çlzgisl ya.kmlannda bir frikik 
oldu ıse de Bfıtlkt&§Iılar bundan lııU
fade edemedllıar. 

B~ıktaşlllar yavaş yavaş açılmağa 

tm§ladılar. Otuz yedinci dakikada 
Hakkı ıııoldan gelen topu mkı blr §Ut· 
le kaleye havale etti. Top kale direk
lerini yalıyarak avuta gitti. Bir dald. 
ka. sonra BeflktqWar topu kaleye 
eokarken ~eriller penaltıya sebep 
oldular. Penaltıyı Sakkı sıkı bir bu· 
nın §Ulü ile ağlara taktı (d. 39.) 

Bf'!ollktqh Hakla talamnun golünü penaltıdan böyle yaptr ... Kırk dördüncü dakikada K. Fikret. 

Millı küme ma.çlarma diln latan,. 
bal, Ankara. 1mıirde devam ~ı. 
.miştir. 

Şeref staduıda yapılan ve evvel. 
ce tesbit edilen hakem gelmedioo 
iıüden anca.k yarnn saat teahhu~ 
Ja başlıy&bilen, ve yarmı saat ~ 
.nmdıktaıı sonra bulunan hakemin 
~ yilzünden bir kör dö
.iüşü halinde cereyan eden Gıı.la • 
tuıaray • 1staııbulsor maçı 3-1 ~ 
:n kırmızılıla.mı galibiyetiyle bit • 
JD.ig, ve Fenerbahçe • Beşiktq da 
güzel bir oyundan sonra 1-1 bera
bere kalm11lardır. 

An.karada da Eski§ehlr Demi~ 
lllpOr Gençlerbirliğini 1-!> yenmiş, 
Harbiye İdman • Maskespor ı-ı 

berabere kalmışlardır. 

lzmirde Altmordu hiç bekle~ 
:ven bir §cldlde Altayı 2-1 mağlub 
et:Dıi§tir. BUtiln bu milsabakalarm 
tal:silltl sırasiyl e şöyledir: 

G.S. 3 - lstanbulspor 1 

Günün ilk maçı Galatasaray.a 
İstanbulspor arasındaydı. Ha _ 
kem BUlendin idare ettiği bu 
maça taknnlar ~ıdaki kad • 
rolarla iştirak etmişlerdir: 

Galatasaray: Osman • Faruk, 
Adnan • Musa, Enver, Halil • 
Salalıattin, Mu8tafa, Salim, Eş. 
fak, M. Ali. 

lstanbulspor: Nevzat. Hayri, 
Sefer • Muza.ff er, Tank, Celil • 
Muzaffer, Süleyman, Cihat, Ka. 
dir, lsmet. 

Oyuna GalatHıraym ortaoan 
jnkjpl eden bir akmile baılan. 
dl. Dala& ilk anlarda latanbul ka
leıllni aran Galatasaray lehine 
bir penaltı oldu i8e de hak(:'tll 
vermedi. Top M. Alinin ayafin.. 
da, fit çekti. K&Iecl topu karşı. 
ladı fakat tutamadı. Geri gelen 
topu SIJlhattiD mı ~ flltle 
lraleye 10Da4I. Gol! •. dakika L 

Bu golilıi akabinde ! tanbul
poriqlar. Galı+•=-a,. bJeejne 

indi ise de; Galatasardy tekrdl' 
oyunu lstanbulspor sahasına h. 
tikal ettirdi. 

Dakika yedi... Top F.şfakta ... 
Kalenin önü kanştL. F.şfaktan 
iyi bir pas alan Salinı Galatasa.. 
rayın ikinci gölünü de sol zavi
yeden attI. Bu gol Jstanbulsporu 
canlandırdı. Şimdi hücumlar 
karşılıklı oluyor. Mustafa sa _ 
ka.tlandığından, Sali.hattinle yer 
değiştirdiler. Istanbulsporlular 
açılmağa başladılar. Şimdi on -
lar daha. ağır basıyorlar. lstan
bulspor forvcdinin sıkı bir bil • 
cumunu Galatasaray müdafaa 
hattı güçlükle bertaraf edebildi. 
Bu tehlikeli vaziyetten kurtulan 
Galata.saray, lstanhulspor kale. 
sine indi. Bu arada lstanbulspor 
aleyhine bir penaltı da olduysa 
da deminki penaltı gibi hakem 
bunu da vermedi. lstanbulspor • 
lular sertliğe başladılar. Bir ta. 
raftan Tarık, Sali.hattine favul 
yaparken, diğer taraftan da Se. 
fer Eşfağı sakatladı. Hakem bir 
alem ... Favullere göz yumuyor. 
~ak üç, dört dakikalık bir te
daviden sonra tckT&r oyuna gir. 
di. Birinci devrenin sonu yak • 
taştığı halde her iki taraf l :ı 
kati hakimiyet temin edemedi. 
Galatasaraylılar zaman zaman 
ağır bastılarsa da tstanbulspor -
lulann yaptıkla.n akınlar da çok 
tehlikeli• oluyordu. Kırk birinci 
dakikada da, az evvel sakatlan . 
mış olan Mustafa oyunu terket. 
ti. Şimdi, Galat~ray forvedi 

rer fırsat kaçırdılar. Altıncı da
kikada, F.şfak topu sürdü, Sa • 
lime verdi. Salim topu F.şfağa 
geçirdikten sonra daha müsait 
bir vaziyete girdi ve Eşfaktan 
aldığı pası kalenin yakınların • 
dan avuta attı. Bu tehlikeden 
kurtulan İstanbulsporlular nis
bt bir hakimiyet tesis ettiler. 

On dördüncü dakikada Cihat 
ile 1smet topla beraber kaleye 
girerken Osman ayaklarına ka. 
pandı. Cihat topu Osmandan 
kurtannağa çalışırken kalenin ö. 
nü karıştı. Oyuncular biribirini 
yemeğe ~ladıla.r. Neticede Ga
latasaray bu işi Osmaıun hafif. 
çe sakatlanmasile atlattı. lki da. 
kikalık bir tevakkuftan sonra o-

Naime bir pas verdL Naim avuta gi· 
derk<m çok güzel bir çevlrf§le topu 
Nlyazıyc Çtvlrdl. Niyazi de bl'raber
llk gc-lUnQ durdutmaclan attı. Az son.. 
ra da devre (l-1) beraberlikle 
bltU. 

ikinci 
kOme 

Tehir 
müsabakaları 

tldnct kllme A. B ve C gruptan bl. 
yuna başlanır başlanmaz Galata. rlnclleri araamda yapılmakta olan bt· 
saraylılar İstanbulspor kalesine rlnci kllmeye terfi mllsabakalarma 
indiler ve Salimin ayağile on se. dün Kadıköy stadında devam cdllnPfo 
kiznci dakikada üçüncü golleri-
ni de kazandılar. Şimdi her ıki tli'Şl§lı • GUne§, Davutp&§a klUplı rJ 
taraf da sert oynuyor. Oyun arumda yapılan bu mUaabakaııın bf. 
tats~ ~ir hal a.lmağa başladı. rlnci devre.ti 0-0 beraberlikle neUce. 
Her ıkı tarafın da. yaptığı. ~km. ı ıenml§ ve ikinci devrenin bqlangı· 
la~ srk sık ~avul ıle ~esılı~. cmda Şeref vaaıtuiyle bir gol çıka
Nı~a~?t dakıkalar gectıkçe kalı. ran Dawtpqalılar mU.bakayı 1--0 
tes1 duşen ~aç 3-1 Ga}atasara.- galip bltirırıl§lerdir. 
yın galebcsıle sona erdı. Dünkü galibiyetten 80IU'& genç Da· 

F .bahçe 1 • Beıiktat 1 vutpqaıılar birinci kümeye terfi içln 
mühint bir adım daha atml§ bulun-

Günlln ikinci maçı I<"enerbabçe De 
/ 

maktadırlar. Da,-utp8.§alılan bu gall
Beşlldaş arasında idi, Hakem Samih blyctıcrlnden dolayı tebrik ederiz. 

TOrkiye s ~rbes gO-
dö~ kişiyle oynuyor. Kırk ikinci . reş b • rs n c 1., 1. k 1 er •ı n de dakıkada. İstanbulspor Galata • 1 I 

Ef! ~
00

~~~=1 Ankara birine istanbul ikinc~ 
Topu ikincı deıla tutmağa çalı • ' 

prken SWeyman yetieerek ta - E •• .. .. ld I 
tanbulsporun ilk golUnU attı. Az ge grupu uçuncu O U ar 
eonra dş devre 2-1 Galatuara.-
ym ~le sona erdi. Adana, 1~ ( A.A.) - J:_gtın 

tKlNCl DEVRE: Türkiye serbest güreş birincilik. 
İkinci deıvre,e fstan~run !erine saat 12 den itibaren tehJr 

&aidan inkJpf eden bir akmOe ı stadyomunda devam edildi ' 
bqlandı. Akabinde her iki ta • neticeler aaat 18,30 4a almdL 
raf da ytbde ,uz &ol olacak bi-

Takmı temifinde 13 puvanla 
Ankara birinei, 12 puvanla t.tan 
bul ikinci, 5 puvanla Ege gnl1>'J 
Uçüncn, 4 puvanla Kocaeli gr:.ı. 
bu dördllncll, 3 puvuıla Kayaeri 

,....,.. '-inci ----· 

lstanbulspar • Galtasartr' 

IKlNCl1 DEVRE: 
lklncl devreye Fenerin Bcglkt&§ haf 

hattında kesilen bir hücumlyle baş· 
landı. Her Jki taraf da galibiyeti elde 
etmek içln canla başla çalı§ıyor. Fc
nertxıh~nln sağdan yaptığı akınlar 

çok tehlikeli oluyor. Altıncı dakikada 
Beşiktn§ lehine olan frikik! Hakkı 

çekti. Top kalenin üstünden avuta 
glttL 

Beşiktaş nisbl bir hA.ldmlyet tesis 
ettL On llçUneU dakikada Hakkmm 
hazırlayıp kale önilndo Şerefe bırak· 
tığı yilzde yUz gollük vaziyeti Şeref 
çok fena bir vuruııa heba ettı. 

Dakika on yedi, Fcnerbahçe arka 
arkay'.1 kazandıfl korner atışlarmdaıı 
l.stlfade edemedi. 

Ylrml be,şlncl dakikada Hakkıdıuı 

galan topu, Şeref çok gUzel bir §Utle 
kaleye havale ettı. Herkes, gol diye 
bağırmağa hazırlanırken; Cihat, cld· 
den gUzcl bir plonjonla bu yüzde yUz 
golU kurtardı. 

Otuzuncu dakikada Nlyazinln onse
kiz çlzglal dahillnden çekUğt ıüt avu· 
UL glttf. Beftktilflılar 'ht.klm oynama• 
larınıi rağmen bir türlü netice atamı· 
yorlar. Az sonra da, maç netice de
ğl§meden 1 - ı beraberlikle sona 
erdi. 

Bavrak 
varış arı 

Atletizm ajanlığı tarafından 
tertip edilen ~yrak yarışları 
dün Fenerbahr;e stadında yapıl
mıştır. Alınan teknik neticeler 
şunlardır: 

sxıoo metre (4 üncü kata. 
gori) 

l - Kuleli 1.42.4 
2 - Haydarpaşa 
4X200 metre (3 üncü kata. 

gori) 
l - Haydarpaşa 1.43.2 
2 - Kuleli 
4X800 metre (3 üncü kata-

gori) 
1 - Haydarpaşa 
2 - Kuleli 
4X1609 metre (1 inci kata.. 

gori) 
1 - Fenerbahce 20.32. 
2 - Haydarpa.Şa 
4"><110 metre mania. (1 inci 

katagori 
1 - Fenerbahçe 1,28.2. 
2 - Haydarpaaa, 
4X400 metre (linci katagori) 
1 - Fenerbahçe 4,2.3. 
2 - Haydarpaşa 
4X200 metre (1 inci kate.gori) 
1 - Fenerbahçe 1.42.7 
2 - Atletik Yıldız 

--0--

Vole9bol , 
maçları 

Beyoğlu halkevinln terUp etmiş oı. 
dutu voleybol tunnrruı dtln nihayet 
buldu. Turnuvalara Uç katacort 11ze· 
rinde devam ed1lmJf ve OçQnctı kata. 
ıoriııtn pmplyoaluğullu KOhendla 
melcteb! kgenmqtır. l1dnet katagorl 
pmplyonlutunu da yine ayni mektep 
hanm. ft d8D de Gala~ ta· 
ımuu ,... 1ıUIDcl katqorl .... 
pl,.ıalulm da ktnnmqtır. 

BugUnldl ~ 115 - 'I', 18 - ıı mtı. 

bendl8 mektelılllllt lebllae netkıelm· 

maçından bir görü~ 

Demirspor 1 - G.birliği O 
Harbiye 1 - Maakeapor 1 

AnkarQ. 13 (Hıunuli) -Bugün 
19 Mayıs stadyomunda. milli kü
me maçlarına Gençlerbirliği • 
Eskişehir Demirspor ve Harbiye 
İdmanyurdu • M~kespor maç -
larile devam edilmi~tir. 

llk karşılaşma Gençlerbirliği 
ile Eskişehir Demirspor arasın
da olmuş ve Demirsporlular bu 
karşılaşmayı l-0 ka7.8.rulll'§la..
dır. 

1-1 beraberlikle bitmiş ola.ı. 
Harbiye 1dm~nyurdu • Maske. 
spor karşılaşması ~nün en he
yecanlı maçı olmuştur. 

---<>
Altınordu 2 - Altay 1 
lzmir, ıs (Htl81lSi) - Bu .. 

Alsancak sahasında milli kfün 
maçlarına İzmir ı:ıampiyonu i 
İzmir ikincisi arasında Y'l>PilaJl 
karşılaşmalarla devam edilmiŞ 
ve kalabalık bir meraklı yığmı· 
nın takip ettiği maç 2--1 .Altı 
nordunun lehine neticelenmişti!". 

Oyun her iki devrede de ağı 
bir tempo altında ve uvksiz l ·r 
şeki!dc cereyan etmiştir. 

Birinci de\Tede 1-,1 berabere 
bitmişse de, iki,nci devrede Altı-
nordu 15 inci dakikada yaptığı 
bir golle 2-1 galip olarak sa . 
hadan ayrılmıştır. 

B s1klet 
müsabakaları 

Bölg seri bisiklet mUsabakalanıuD 
Udncisl dUn Topkapıdan başlamak U
U!rc 76 kllomctrcllk mesafe Uzerin· 

den yapılmıştır. 
Bırmcillği Sülcymanlye klUbllndeıı 

ı..ambo 2.45 de, iklnclllğl altı d&kj.ka 

farkla Beyoğlu Gençlik klübUndeD 
Yani, Uı;UncUIUğU de .Feshane fa'l:d
ka.!ı mUkclleflcrlndcn :Mehmet Vur• 
gun kozannıışlardır. 

Yaı·ışı müteakip kazanan mUaa'blk· 
tara m.ıdalyeıerl tevzi edilml§tir. 

M aratan hazırlık 
müsabakası 

Mayıs ayı içlnCle Bursada yapıla~ 
olan Türkiye Maraton blrlnciliklerto' 
hazırlık olmak üzere dUn Fenertıaı,G' 
stadından Bostancıya kadar gtasf 
gelme bir deneme yapılml§tır. ~ 
neticeler ıunlardır: 

1 - Kostantln 4G.3S, 1. 
2 - Ali Karnduman 46.38,2 (OJıcıd' 

alayında Er), 
8 - Hakkı Erte 41.58.4 (Ta,,.,. 

taburundan er). 
UMUMi PU\AN TASNIFbmS; 

ı - Haydarpaı;ın 66 PaY1. 
1 2 - Ft>n rbahçe 60 sayı. 

3 - Kuleli 39 snyı. 

14.4.941 
8.0S Ajana 
8.18 Hatif 

program 
8.115 Kallapna 
ıUa Kant* 

IU'lalar 
IUO Ajam 
ıı.u Kaftl1k 

earlolar 
1UI Kant* 

fll'OlrlUD 
18.tl Ra4lyo .. 

19.U (Jpll ... ........... 
19.MAjım8 

UMI._. 
t.blllll au...,. 


