


GONlJN lSlMLERl -
Atastraıyanın llerJ kara ola : Ampul :vakmakt"n 

Mum yakmaya 

l HAl)iSElE~ 
... AiRilH 

POR DARVEN 
LiMANI 

Dan•en limanmı birçok Avus - nı o;ırn TanJôrfK .Pcr:ık bu ~chrjn 
traiyal!fc.t' görmemişl&dir, belki ı.nır..nıdır ve Suraba~ s Felenıcnk 
görmok de istemezler. Hafüuk.i A- Hindistamn<l:ı. gece l~ıcncelerj -
\"'UStr:ılyal~lnrın Tıiç fanınıadıidarı nin merkezi enyılır. Bt.ıra~·:ı ıtıen 
bu !iman, Itt.tmscterin Jcııbt ile bıt "'-'YYahlar bir hon1Jcde Felemenk 
gün, bütütı Avu~tra1yanın göt be• Hiıldi:ıtanmc1a lıaynun ne t!(lkildc 
lıeği ofüıu_3tur. g çtiğini ı:ı.nhyabil'rlcr. 

Cöğfö.Ii m ~lfü. kuvveti? havı:ı. Limnnfüı.. OrM) oteline. t<ııdar 
iisleıi. rtiü!!~rtı:mel tabii limanı sa_ 1 gnı'ip l.ı-;r~nk göı-linu:Icr seyyahın 
yP.sinll~ Por Dal"Ven Avustt':ılyn ı' btı.kıı:lArı öni.ıı1de yaytJır. Yr,ku an 
müdafa.'\Smm kilit wrdır. cali biı bı ıposhıldn ~örebileceği 

Sulh ~nrnclQ bu- !l"'htin nü • ~iğ \'e, parlak renklcı'i buradİi•ta_ 
fusıi tinciik ôf)O-O J.16}ydi. Böyle oL 1 latt.a görür, burnu h:ç alı§madı -
malda beftibôt btı Mlrlr idare oo- ğ'; k~r.ı.bi'bcr. kütu İ>aJık v~ ka • 
krm.mdan §İmali A;u.stralyıı \ılitye rıuıtil kokul~riyl~ <lolaı. 
tinin mcl'kemdir. 1k1ii'rl.j (,;Ol{ ı::ı • Su~'lbaya m·kn.srr.da bizzat 
caktir. Onun .için beyazlar bura • Cavaıım mfüıt.-ıhkeın mevkilı"rj bu. 
n.m iklin'!.ın~ tlihf.itnmUl edemezler. !nnııyor. FelemcnkHler Cnvıı.clan 
flurada. zevki 1'1in ,·eya arzusiylc t-ahscderken "C:ıva, derler. li'elf'.'. 
ctura.n b yaz yokluf. Bu sehif'de ırıengin kuynığııdu-r., bu kuyı u • 
yaıntZ lnci tivcılan ile timsah n'°'~ ~ıın lıarekf'tleri F'rlcınenk kÖpegL 
lryanlar bulunur. Bu insanlarda 'ıtn Öfkesini gostcrır.. Hakikaten 
arlanın yerlileriyle k!n·ga etme • Hint Okyanusunu Çin dcniziııden 
mek içiti QOk iMiyetlı haı'eket e _ ayıran bu ada Felcmengln deniw-
derler. ~ıı'I m.ıntakadaki btiyük karargii 

Harpten evvel butada oturan in hrdır. Adanın strateji bakunm -

1 

Bir fıkra ~·a7.ıcıııı, ta<1arnılm p<>lt 
ileri gitmenin de te!'llimiycte ,·e reha. 
vete gltnıek demr.k oldujtunn ko:rdcdt' 
rek: 

"Zorluklar önünde kolayca te<1lltn 
olıiıak bize yaliııımoı .. bu hur'p devre. 
sinde bile mum ;\-akma ld.an smpul 
yakmaya doğrn t.ırrnanmıtmn tıtıklln • 
!arını arayıp bulmalı;\"lZ .. , c:ı~·or. Gü. 
: el 14.iz .. fakat yaolıf.i, AOn cüıulr.de 

multllkkak bir tal>41m • tchlıı ~'8pmal 
ve 3(iylt' dPm<>I< l.'i~ınt ı 

"Bu har~ dı•vrCNiııdr. bile! ıımp?ıl ;rııı. 

m:ıldan mum ;rakmayı\ doğru tunı:ın. 
m:uım hnkanl!lrını arayıp tmlmıııt_ 
yıı.~,. Niçin mi? !Haldısll.htıa amptıl 
bulunabll!~·or, v:ı mum'! .. 

Sanayicilerimiz 
Kanram n 
Ordumuza 

Yarım m·ıyon 
lirahk kıshk 

"' 
hediye veriyor 

<.-i avcılan bil.has;a .Japonlardan i- d:uı ehemmiyetini an lamı~ olan Mllll ııanayi birliğinin ge1;en seıı 

Şehirlerimizin 
·imar planı 
~ 

Nafia vekaJe·d gözetilecek 
esasları tesbit etti 

nu;t;m imar pllı.nlarmın ıanzımı ıçlıı 

tatbik cdllec'aK esaslan toplamış ve· 
!ıazırlatmı,L1 . Hu esaeıtat bir R1taJ.> 
JınllndC l:i:ısılsrak bundan sonta şehir 

meskun loeıııılal'ılıın birer 
11<1.zırJanacaklır. iJı.ı llar.taJıu rnlltlltılll 

iTI!l<yiiSlaı'da OIJCllktlfı Uu öUl!t:Bliki 
şartlar tllı O :ı bilij-ıt ''e.l<fıl~ tl tı-~ıed~e lıır 
ımar lıcy ll taralmdtın tatizım ~Clll • 

- hdST ._ 

.. 
lJç ayhkların 

zammı 

Maliye Vekileti bir 
tamım gönderdi 
Aukaradıın ~kifflidlğine göre Mali. 

ye veklıletl cxtaUz, dul ve miltekaJtlerin 
Uçaylıklarıni na..qıl alacakları hakkın. 

Cla. bır itahnlıme hazırlamııtır. 
izah:ıa.nıeyc :;hre zaıl\ nıııtıctt.rıde 

csa<ı, asli manıı v&. lnı maaşa tüt1' 
§6klllenle vrıpıımıu olan bütün zam 
nrııı J'ili'!Htt~ totırın ,·ergioJ crn.trn •• 
tM ııcnrfl ltnlıı.n itli mll.Htu·ıdıt. 

U'<ıt'etlb ıılr atla rdatı tOHaUt Ve y{'_ 
uın a.j11kll?tı 1arJ11 v(Jfa )•a1ntz asll 
tırn.a~ltlrı vctııe:nıorln !lcretl<?ri bu yarı 
mHIJ vr>,yo a&!i m:ırı;)lı:ı. bltJe_ştirilerek 
ona göt'f! za n1 ~·apll!lca!hır. 

M rt _ A1tıyıs 19l2- ayltklarmı baD
kaya kırdırmı~ olanlar farklarını ban.. 
kalatd1ı1n alııcaldardır. 

• Br,ralrcıla r yııpılırkeıı rnbat ayıda. 
ke.tıl:ıra'k 4 a) lık zam birden tahaklmk 
t"tt!Ml"C"''lttfr. Il!! r.."ltnlai' Maliye Ve. 
kaletınde::l tedtre cınri bıiklcnilnieke! .. 
zin l:ltıenecewttr. ·o-----
SJlffi8 mücadelesi baretti. Japonlnr bu avoılığrn foap Çııı bile general Uııu 1?erka1ık va günU ynpıuın kongroı:lnde hud1ıtıarı 

ettirdiği :ığrr şartlara tahammül srt.asiyle bu ad:ı.nrn müdafaa!'!r i • mızı bel<l!Yeı'i ıuıhrAmnn O.!'!lterıerlıni , 
edebilen kuvvetli insanlardır. ! çin takviye kıt:ıltırı e:önclermcyi ze hemen kt§1fk hadiye gfülderllcbll ~ 
l'or Darv~ndc foci avı mevsimi teklif ctrni~tir. me:>i !çıtı dcrn:ıı t&crru:ıta. ba§Ianmtı. ı maftt8ft ltilt8r8D 
senede dört ay devam eder. Usta --'---_::.=-------""'-=.:..-;-::-:1--...__ .sırta. vatı ve l:iek!ulyc nılsi Lutfi Kırda. " a.~ uaa f' ..... ıutCli hiUcu u} ll 

Gazi bulvarı 
bi.r inci avcısı bu dört ayhk müd.. ıra:; 'lerı rın tckllfı llzetinc Alkışlar ımulmd:t kadar olan .kısım açılacak tekrar laallıefe 
elet içersiruic 600 lira kazanır. Bu !~~.::---- \-4iııllıı~~~--__,- kar:ır vefümı~li. 

d ba .. k.. .. 1 - mıcdtyc, 1ıa11ın ıı.çıınıaku. ı:ıııw usu başlaDl'JOr ra a YlUiIYan ya n o uzu avcı a- V kıt Bu tebcrruat f..:ilc mcq~ul oıa.n milli , 
21na gelince bunfar ise senede a " " bulvarı gi.ıze:·glmmdn buıunaı.ı bina \'l! • 

5000 liradan a.şsğısrna. para de • (Napolyonun bir sözll) başlığı altın_ sanayi birliği idare heyeti ilk topıa.n. ntııaıarın lstimlaki.TJ.1 yaparken hir çok İstanbul sıt.n:i.3. ınilcadelc teşki. 
niezler. Blı avcı. beygirinin srr • da. yazdığı bir rnııknlcılc Asım Us ez. tıııında. Jtahraman erlerimize lııı,nayfol mi.ışkUl&tırı. ıuırşıla!'jmlilttRl'iır. Bılhas_ lıi.t.ı müculele mevsimi gelmi§ ol• 
tmda, b"tip tükenm€'k billlriyen cilml,.. diyor ki: letin hediy~si olaralt yarım m1lyon 11. sa Fatıh v Uueıı angın yui iaha_ duğundan faaliyel hazırlrklanruı 
:y-01ları a~r \'C korku.11{; manzara• "1814 de No.ıu>l~·onun ınilttef(\- ralık Juşlık hcdiyl) gönderlfobil•'ccj'ınl lannda blrgok arsal&rm ıa~iplE'ırl bu. !l*şlamıştrr. Bu 5<:De mücadelerun 
lt yerlerde <lola.<;arak yaban ökü • rıe\'letlere kıır"ı mağlübiycti artıli hesl\P dml§tır. Şimdi hOr Pılııayl kUm. iunamamulttaaır. lJmuml harptcnberi daha genl'.Ş mikyasta olması için 
zil sürülerini arar. '!'imsah aYCI _ l<e!in olt\rak talıak!mk efmiı:;ti. resinin yapacağt hağışlııma miktarı bu arsalaı·ın .;alıipleri ölınuş, kaybôl, lltma nıücad~le riya.seti kadrosu_ 
l:ın gibi buale.rmda dn avlamak is Diktaturün <ı:ıdılt ndamı Duc de tayin olUfiMıılttadrr. Bundan sonra muş ,·ari.otcrı dabl CğllfilltmehlleUr. ha kÜlli)'etli miktarda ve dolgun 

Vj n b ·., tl i ı bUtUn mflc..~melere bir<'r riicktup ya • ~, ,, ·y il '"-""'o ·ıt d'l cck t.cdiltleri hayvaf\1.ırttı ~eUn :trıtida. ce ce ıı ,·ıızı.,c n cap arını Bunun için bclcdıye ı.sW.mltıK mUdiir_ ,,evmı cı e _..,l:Jj ı ve e ı e -
faasr yüzünden hayatları daima ltcnılisine lı:1tırlatmaJı istl•/orclu. :uıarak teberrularmx Kızılay vezne · ;ugu bu gıbi sahipsiz emldk üzerinden tir. Bu ameleler sıtma mücadele 
tehlikeye ma!tuzrlur. Er.nım irin SÖL nrasıncla miinase- sine yatırmaları istımecck ve Kızıln.. bu\ve.r in ıuıınfn durmadan 1teı;ebilmt!. toşkilfitında daimi kadroda yer a-

Por Oarven dünyanın en cok iı:;- höt ı:.eUrdi ele ~-ainız l•"ta.nsa:vı de. ym bu işe tavassutu ı-ica oıunacalttır. si içın ııot~ı· \'d.sıLuıile ~ıyafıi . ırn;ı. J::.oak ve Ihti~!Sbtt een~den sene• 
ki içilen memleketidir Normal ~ı, kendi şah<;mı da dil5iiumck Kışlılt hediyelerin tedariki işi nlha. yH!er-me birer protesto ı;:ek.meği mü. ye atttrk!ı~ Yt'mi.yeleritıe de bir 
:za..'llanlarfl:ı burada bulunnrt be • .'azım geldiğini süylrmi;.;ti. Napol· yet bu ay nihayetine kadar iıtmııt e. nasip görınü~tur. Bu protestonamc - miktar zam yapıbceıktır. 
yazl:ır ki .......... lrlınlat'ın nıifünn lta on bu mil!flli!lı.ayo. u tn1'7.da bir dilmiş olacaktır. ıcrc cevap çıltmadı~ı taliulrde ıstlıtt. l Mart t&rihinclen itibaren sıt. 
ömlar ve coeuklar da dahli olmak ! ceı::ap ver<lı: lak bedeli yüzde 20 fa:ıWıııo e&nnya. nıa mücntlele te,kilft.tı bütün kad· 
ı;artiylc )000 ld~iyi ge ez - ay- . -"Benim sahsan 1'i~ !lir ı;e;\·e f •ı\m\ rd k•ı .,b·ı 1 yatrntı-p bulvar tneua.tı deva~ t:deccık. rosile faaliyete geçecektir. :Mart 
da 220 galon bira içerler Bura.da- ıhtlyncrırı yok. 1 eu l!J l:!dc bir l tir. zö.rlında btlttın durgun su, ağu a. 
ki :yerli ~ha!iı n ae-risi lt~rğa gifü fert ibi. ;v~ ıt:Jnm~m .c.aua alı~ -<>---- Ga..zl bufvarı'1ıaleı. ~·atih~ki eu keı çtk kuyu ve derelerin petrolien • 
ıüy.a.htrr. Bunlar A\·ust.ral~·anın a- lm<lemclil> bır topraı• yctısır.,, dedı merJerine kadar gctm~tir. Bahara kal. nıcst içltı 11mhat vo içtimai muave.. 
Fıl sekenesl ve diinyarun. iııtidal \'C Mı;lıriılnfl'm fıl,;ıbctini ta'i\İr e- Hırsızlık yaparak para madan bu kranıın kaldırım fo~aatı ya. ~et vekaletinin ~ebbüsü üzerine 
mif!etiellr. nunlar<lıtn haiilaıı be.. derı hı.r lıe~rt okııtluM art "lonrıı ll!l.- toplayan üç arkadaş pilacak. b\ınllan l!onra iklricl kı.;ım o. toprak rrıtı.h$ulteri ofisinden petrol 
y:u.Iarın yanınch. hittnetçili.k ya • \'e e~;ı: . C! d ~ l lan Fatihlcn AltsarA.ya lıadar ıoen •;eri1mesi ta.}(arrilr ct.mi~tır. 
parlar. Ç'.alı~kan ve i:;tcn yılmaz . ""': H:ı~·atta öyle zam~n1ar olur 98lb8 O!:!lrg JO 8 kısım yaptlacaktrr. Sıtma .mücadelesi bu sene de 
!~nlardrr. Fakat bUhUıra söz "' hır general \'e)'a bir ımparator kt lar lakat Anadolu ooıll~fösünde Ve Bakır • 
anlatmak için insanın Eyüp sabrı. ılc ltc~han~t bit .adam :ıra- ÇI 1 Hayır Cemiyetlerinin köy kazası dalıilinde ya.pılacal< ~ 
na malik olması ıtıırttrr. :B:ı hiz - ~ın<la hıt; bır faı-,k lrnlmaz... kantıtada jet d8Aiutt tır. 
metcil"'re her nltı ııyön kttbtleıe _ • 1814 de bu şelühle ı:rnsya, llu'I- 3 ·~ ti ~ rnüısamoareleri birleıtirilecek ~---'"'"-<>---
Tini ziy·aret cim :k üzere ild haI- 'ı:ı, ıh11stur)·a \"e tn~ıltrrc lmv- t'ethi, Suat ve Sami adında üç Öğrendlğtmızc töreı senel~nıerılıerı Ihtikdr ·ıapan bir kömürcü 
ta.bk ~ir iz'n v~'MllL•k e:ıtttır O·ı- \'etlerine mağlu11 olnn Napol~·onun .:ırkadaş Şıuna .seyahate karn:r ver. tizerinde meggul olutlan fakat şıındı)•e c~;;,nlahth!'ıldı 

• · · ha t t 11· ı· •ı •h ı ü" -r ~ ) <>~ d kadar ııtr tUrlU tatıılk imkatıı oul'c:r:ı l!ı.r hıı izinden zayı:f1am1s bi.r hal- ~il tnıı <en 1 c 1 1 e nr ayet \'er- ın!ş er ır . .uazımgC en p""' .... yı '\ ı<IJmlll'll " kuru~a l!iatacıı.ğına 10 
de ve '·iicutls.rı ~ara b;ro içer nıediğini, menfi o!nrak ~it~it';l J~I- I~ethinin eniı;.t.esinin arkadaşı Şa • nııyan bUUın mennfil tmıumıycye tın. kuruştan saLtı~ı IÇ!n yaktıltı:ı!p ıhtl . 
run'Cle d&ıcrlcr, F'aıkat eğeı· kendi: l-edl'n Jıa~·teH!'tl" l'leğer Uiı' cesa- hinin eşyastnı :ılrp satmakla te . i:llni ceı:rııyetıeı'e ııauuıuızın !·aptıl\ ı !tar sur,uyla acınycyc veriıen ır~nerı1e 
lcriırl lıu lı':iıı.den mahrum efrueye retle Pari~c gefcrelc 1t'lu'ar Frün· ı tninc karar vermişletôir. yardnnlarm blrJeııtlrllmuı .lllhiı:ı tııt ltöıtıUr~u Mustnfa. Uhn, nôbctc:l t:Ut. 
kalka.rsaruz kederden hastalanır: "llAllh ba~ııtrt p;eçli~Jnl, 1815 •l~ Şahinin Aksaraydaki evinden hlkine gı?çllınesı takarrür ctınl,4tlt. :tıi.l~~~hnt rrııhl:cmr-ı:ı olan asliyt' lktn 
ve ölürler. \'atcrJo ile son kııli tnağlfiblyett! biter ikiı;er :ıtıymctll eşyiiyy ala - ŞehrimittlCkl bu ne\'J oeıtııyetıeı oı cezada 10 lira para ,.e dükkllnının 

13 .. jzaiı"l' -n _ Lsrl~ıg-1 g~bı' u~ı·atlrfrliiı. bn tlefa da Senf.fiJcn•e raıt çarşıda Bur.nah, Esı:ıt ve kızılay, TOr:K HM·ır. ıcurunıu, ~ucuıt e. ... h ft k t 1 "" f "' Lö anın ~ I k ulr 8 a ·ııpa 1 maı;ı C;eZa!llln ";ar • 
Bor İ)arven<1<ı ~·ruıamak kolay bir !!Ömleiildiğlni, fnl<at ;\'ine inttlıur Hüseyin admdaki şahıslara sat - • rgeıne urumu, verem mUclilie!~ ce. pılmtştır. 
jf? değildir. Fakat bÜgün Avuetral etnıcıll!;ln;_ oradıı aleliide bir f~tt mqlar, ellerbt<? birltsq yUz: lira ge. 'Hıiyctl, Yf!§llay ve sair tıefıtlyHle.r 
yaiım -miidafaa.sı me;..•ı.ubailıstır ve 1!İbi. lırıHa bir ıunhnu~, biı esir ~iten üç arkac1aı:,ı yolA. çııkm~. Kon ,ı:ıtı!ltl!ıı~ tcl:ıe!'l'uıttr kabul etmekte V<! ıtıtlzdekl yılr.!an ıtı'b:ı:·cn biltUn hayır 
hurada tek ~.r gayesi olan hirco!> ~ibl yıı.ı am:ığıı rttr.ı olduğ lnu IJllf. yaya geldikleri valtit de Fethi, !her sene YChl!ltlerl balôlar ayrf ayn demlyı>tleı'inin t~;,, ve ınUtamerele . 
ookerıle: mf".mnuniyetle 3aşama.k. \·onız. yaj>tığı ifl.irt Uıtutitı.den korkarak yerildl&inaen bunllli' lgin nıueı~c!lele - nnln birleştirilmesine, müessesatın 
taan-lır. Bu tek ga.ye \l'Udur: Ne Buiide.n sonı·a ınuhal'rit, geçen asra gitnıi;i, za.brtaya her se>i Wat • rtn ve 1'.ertlı'!rlrı yapacagı le~rruııt aa ı.'.lyır işleri içi.:1 tiUlC Jel'i.ndc top::_. bir 
pa:hnsına o}ıırı:;a olsun bu toprak- aıt bu eıı.nlı tarih ıcv11ası kaJ1ı•ınciU m11ttr. Üç a.rlcad:if..I~ ;yanlarında iki ~Tı olmaktadır. yck(ıo nyıı-m::ıtan htısurrunM nıüra . 
.tarr yabruwı bir tstilıiva karşı mü insanın gayriihtiyari btığl\fit.in bUyillt ır.abita memtıı'\lylrı. bctaber bıtan - Nihayet vatı ve belediye rl?ı!!i, p!l.rtı caat edi!me$ir.:.- kc.rar verilmiştir 

Roıaada donaamaıı 
çok kuvvetliydi ı ... 

Holland:ı. donanması Uzak ~k· 
tan f'eslnl işittiriyor. .Japonların 
oıllardan çok ü.'1ün oldukl&rmo 
~liphe yol•; fa.kat buna rağmen o 
cephede İngiljz vr Amerikalılar· 
elan rlalı:ı ı.;ok jş görüyoı· hatta 
cenubu garbi Pasifikteki ' mütte
fik filonun kunıııJıda.~ı bir Hollan. 
<hı amiraline vetilmittir. 

Hollanda. deniz tarihi, partal• 
sa~-falıula. doludur. Bugün A\'TU• 

paom kü~ök bir ıS \lefülJr; J pi 
>'ıltmdadır; fab-nt müstemlcJ<.~leti
llt dayan&ral< Jınrbcdiyor. FCh:· 
hli?nk Hinifüıt'anrnn htiylık ölçfüfo 
Amerilian Ye İngiliz ordusuyla do
nanması ~önderi!cmer:sa hu mu • 
temlcke de,·Ietinin de işgal eclİlf'· 
ceği anlasılıyor. 

Hollondn.nın <lonanmuJ on sc1,ı. 
zin<!I anın sonlnnnda ,\vruııııdr. 
\'e rlün~·ada büyük bir ""V\'ct oln· 
rıık tnnıwnıf}tı. Hattu 1197 de 
rı-a.nsıı ihtmı hükônieti 1nı:ı;Utcre• 
nfn işgali '}>linmı tetktı. irin ~ont·
tal Hoı=;'u memur ettiği zn.m:m 
llollandanm yardcmına lhCh·ıı~ 
hfssodilmişti. JJoUıındıılılar dıı 
i•cndllcrlnc o kadar cmiıu11lcr 1d 
İngiltereyi işı.;ııl işi gibi p~k e • 
hemrrıiyctıı ,.c o nhııetta Şorefll 
bir ltareıceti Jt'raoııııılarm 1 oftul<· 
l:ın altm{l:ı yapınnktfinsa yalnrı. 
başln.rına yapmağa kar~r ,·enliler. 

Ho11an<!ahlıı;r :ımiro.1 Vinter liıı
nı:ınılcsmda yinni alt" biiyilk harıı 
c:emisi 'e btrı;ol• nakliye gemilcn 
hazırlantı§lardı. Uu:ılara bin<lirilc
cck olan on beş hin li'ollanda n ,. 
kcri f ı-Iamlay:ı. t;ıkartl:ı.c:ıktı; hıı 
ordu,>a be-, bin de l~rnnsn; nskc.i 
Jı.a:daealrtı. trlandıılıfar o ı-ırntla 
İngilizlete karşı istildal miicnde
lesi yapma'k İçin hazırdılar; Hr,ol< 
İrlanda ihtilalcileri Felenıcnğln 
nterl;ezinde lmluuuyorlarc'ır. 

İngiliz donamnasındalii tayfıı. 
ls.r :ı.yhklarmı alarnamışl&nlr; bu. 
ııun illin amirnl Dünkan'ın eıurin1 
iiinl<'mcdiler \'e arkasmdan git· 
mcdilcr, Hollaodnlılan keneli .sn 
Jıillcrinde vnnnak kararını \'eren 
amiral ancak iki kalyonla ıleııizc 
~ıJdr. 

Hollanda donanm!Wmdan on b<•fil 
kııly90 ve birçok briJantlnl, 'l'el;~ 
sel adıı.smdaydı; İngiliz aııılrali 
onlan limana bağlamak, kendi gc
miJerindeld ihti!if lıallcdilere.h 
b\itiin clowmmanm harp yerinı• 
gelmesi iı;in vakit ka.zanmal< iste
di. Düı!tll.llJla kcll.di ltiul:ıandasıııila 
yalnız iki gemi buluncluğW:ıu lıL
setlirmcnıc&: İ!;İn daha geı:!dc bir
çok ıtfınıller varını, gibi renk renk 
işaret flllimlilatile ya.tandan ınu
lır..bercleı· :rapm:>[,"n bıı~ladı; scnru 
~-aınr1. bir geminin p~ebilccefti 
!iman ağzına demirledi. Bu iı- faz· 
la u.1nYmea eksiklerini tamıul1l 1 

mnk için İngiltcreye dönmcP,c 
:"echm· oldu. J,aı1.;n oradan i'"'k k
<ıa bir, :rnmancla \C bütüıı ılonon· 
ma ile Hollanda srı!ıilleritH" ~elcli. 
i.imıtmlıtn ı;:ı!U!lıtı olan fakat harı·~ 
1 EJl reldııeı! Hollanda c'ıon1ııııta!ıı 
ile sahil anı~ına girdi. ce<ıaretı" 
hubctll. Felemcnlg,!ilet.ln cesare(
Jcrl dahil ıız tleğihli: Jıtı.tthı nmı. 
r:ı Hcrl l&tt!lıınniı"tı: Iıttrbin ı~ ı 
tc rlı frı H~N11iii şeref müsavi hli: 
lakin Jngiltcre l<n"3l1!111ş: tır '"rm 
i~e,alinc nit. pliinl.ınlan r,<.':'ı•cU-.ti 
de ba!>n ~ılumştı. cfuf::3 etmek ' harp faciasını gözönllhe getirdiğllil bula iade edilmistir. Bunlar. malı• beşkıını, bazı ceınlyetlcrln erkllru ara. Bu işi~ .l!ati ~klİ!ll teibıt ıc;tn ya 

yazarak makalesini şöyle bitirmekte • ~meye Yerilmiş1erdiır. ıtn~a Yll!Jlltin soı1 bir görlışıne 11~ ~nü. ltındn bir !t,pls.ntc yapılacaktır. KADIRGAN KAFLl 
Gl~ERAJ~ VAYELtN ınm~ıt dir! -!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!:!~!!!~!!!i!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!~ 
KAR. Rôı\JtJ: SUR.\B.1YA. "İ930 harbi Jıısıu.Jık aleminin uğ 

l
l• ra.dığı son !>uika<ıUır. Ilıı bufhıt~uı - Olabilir, dostum.. bu söylcdi-

C'..e.netaı Vnveı ık.a:rarg~.~hım Ca • suikast mesll11eı1nin de kentli bal- ğlniz mümldili mtidilf! !Fakat Klu .. 
va adtt.sında!lti Suı'8ı'bayn sehf.nde herine Jci,ldıltları 7lunan Na!}fllyon- r,un, böyle casWJia.r dahi olsa, 
kıır.du. Bu nc~ıı catva. adıısrı:uıi bu dan ba5ka türlü hareket r.tmiye- bünlardan şua lıdskinda bir ı?CY 
ikinci cleruce9.e otan.~hrini bir .. ~cckl~ri.tie ~üphe )'Oktttr. nu İtl. elde C'debihnesinc imk!n var mı 
denbirc Pemf!:k haminin en J ehem ,barla harbi <lünyn yüzünden knl. dır? Zira, böyle bir {}ey düşüne .. 
miyölli tieSU h1ıli~e gotirtL!, Sura- clırablfmek it,:in Jııı.rp ~en m111et· bl.linek için Klug bu adamları tal• 
? eJiri Cava.oo~da şini.-di,ye 1eriıt bu defald harp me u1Jyefi,iş1 nıin e<Jeee-k lta.clıır bir servet dağı
kadar fiti ~ n !btftncll'iğl 1:.'.l- l'İ <le l'Ok ~sa.slt ruretfe JınlkfhlC- tacalt parası olması Jil_Zlmgelir! .. 
:.--nmm~r: C nı ~n geniş Uma.. oıi Jar.rm g-chnekt.c<lir., , • Slııtr1i a&unnı m: cfa ui11düğil. 

• . - ' . . . . . . ~ ' . "' . . ' . . 
Hr.r baııı döndlirısn .•• II<'r l<nl'fı<> lıc~·ccan ,·r.rı•n 

• 
nli görclum. Atlllm sınirli tinirli 
gillffii. Yiııo kaşm gllı\hıü oyruı.t
tr. 

- Oh, oh! .. dedi. Siz sanki dos 
.tunuzu hiç tnnımryormuşsuuuz gi. 
bi Xonuşuyortıunuz ? .• 

Pf!Jft~ - Neden?.. • 
t:?,._.MiJE AKŞAMI - Neclen olacak?. Onun boıır. 

Pwlı11ntalı Kadın 
L J L E J GELE c EK ıı..ı bu feH\kelı getiren, daha doğ-P.\ rusu hakktnda bu mtitlı~'? qüph<>le-

.,~~~~!il!'.•~~~~~~~~~l!flliil•••aaalmmm .. 11 ti uyandttn..'l sM kend~. indeki pıl• 
:". ra zaafının tnalfiıı:ı olmastdır. Hem 

ELEAi 

" filiphtsl.ı: biliyomuııuz, Rlugun ha
b':lSının annem ele ynhudi imiş! 

- Ya.Iıut:li ıni ? .• 
~it - Evet! .. 

- !Iayır, bunu bilmiyorum!., 
- Höyfo okluğunu biz de son. 

rs.üıın i~\,Uit! .. 
._ - l I~ bti mütlıifj bir şey! .. 

Muhleşem Sahneler • Yeni - şuptıes.tz! .. onun icın ııa.ı-. 
, ., kindıı.ki tııiiı>heler blielJtitUn Yahim 

D l<orıar .. Heyec~nlı Vak alar teyLı·I .. Döğnıounu -mtersenit. 
L Khıp,ıın ıhunn :.· kından hilenier 
~~...:""•'"''"'"""""'"""',.."""""'"''"'"""""":.;"'°"",..""''"':•.i'"':.:''~• tlnUn öli;,n ~uaı g;bj bir '.ı;;te mü 
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him ke;:iflcrcle bulunduysa bundan 
e:vvela .1.:endtıılnfu büyilk istifade· 
lcr teınini gibi r..ir zaafa kapıla -
hilcceğine pek ala ihtimal verile
Hilir' .. 

- Ne tllyorsunuz? .• 
- ~izin cihette dahfl iyi biL 

meniz lazım bunu! .. 
.-... Vallahi, ne diyeyim bilmem! 

Ben zavallı dostun:ıun par:ıyı ltfl.;. 
yatın!l dc:ğiŞecdini hiçbir euret • 
le dü$ÜOÖT:.1ttn! .. 

......... Bu i~tc yb.lnm pa..ı?.. yok ki .. 
~-n, R,ührct .. clünya tar:!Jlkıe geÇ,
mek, sonsuz $ervetler, her şey 
~·:u· !.. 

- O cihet doğru!,. 
- Tabii, çünkii. böyle bir keıfin 

bugiinkü harp ü-ı~rinde &•yet bü• 
Jiik ttUıirleri ôla03ğtndarı hiç kimp 
!ic; şil!Jhc cdetntzl 

- Mı.:hııkknk, uizim, mubak . 
kak' .. Demek 1't Klu!(Un bu nW! • 
ı•cleler ü?.erinclc r;alı 1ğtna.1 fakat 
hnkkındaki ilhıımlarm da miimJdin 

r.iıabileceğine ihtinıo.J veriyorsu -
nuz!.. . 

- VallııJıi ne tliyeyım bilin -
n\ez~ .. Bugün. <lüııya.run o kadar 
kal"I!iık aiilannı yaşx}:urua ki hiç 
beklenmedik insıannı 1:ile birden • 
bire müthi~ ve ~yet ayı}[ırı btth. 
:-anlara dU.şm.csi cl2..ima mfanıki.in 
dür! .. Mill'nkündüt ki E:lug da ha_ 
rikulMe bir muvaffain~'et elde et
tikten !mnra dii-n~·anm mukfu:ldcra 
ır ilz~rJ.rıde kenctif:i rol oynamak 
davli•ına ka~ oleuın. ! .. 

- Peki, azizim, a<mıba muha.kt
me s8.Ilı.alaffiu na. ta:kJp edr;btl • 
diniz mi ·r On'lfııroan bu hus~lf!lAr 
ıınlaşılafufyor. 

s~n:~i adam ~ M-r ııay~t 
le yuzurne bak.tr 
-· Siz De di~\tz 7 .J 
Diye sordu. 
- Yani. dCJl'Nl!k iatiyorıım ki. 

>ıiı.ı k~de.r yMcın sliM. p:tcrdiği _ 
niz bir adtmm sıtMıtt.e muhake -
mesini takip etmiŞIPinizdir! Mtıha. 

• 

keme esnasında bu cihetler tama. 
ınilc belli olmuyor mu? 

Adam, ellerini sanki h:ıç c;ıka 
l"t}'Oi'"mW~ g'fui aöğsilne _yu im 
götürclli ' ... ' 

~a12kın :ı.:ı~km suratıma bak 
maktn devam ediyordu, 

- Latife, ialife edıyoısunu;ı; 
galibn, eledi. Muhakemeyi takip 
etmek imkAm vilr mı'l 

- .N'çden? 
- 1'füDfil!:cme harp mahkeme -

sinde oluyor! Askeri mahkemede •. 
Ta bil gitli ! .. . 

-Ya? .. 
- Elbette! .. Hem dua edin 

ki, Klug muhakeme ediliyor!, 
- Pardon, anlıyamadmı!. 
- Nasıl anlIJ•a.ttmdıruz? .. 
- Dostum kin her tın tlua et-

meye haıırım ! Fakat neden dua e
deceğimi anlıyamndnn! .. 

- Muhil.keme edildiği için ıı.zı • 
~! .. Eğer, fm~at kadfn tatafır1. 
ılan <leğ·il. ~nkek tarufn!.dftn, yı:ın ı 
l'u.halan a!'!<l.Slll"n )iillttCU ol~yd•. 
yahut kenô~in~n l ahudi sa}ö:lnlı!ı 
leceğiırn h~lonolun :ıvdı, muhake. 
me e<lilnıe<len '1erırnı idam olunu• 
bilirdi: . 

-- tda.m mı? 
- r:.ıbet? •. 
- Muha.kenıa Mı:ınha~"l'lıtlıı tııı 

oluyor·~. 
Dc\amı \ar) 

.. 

b 

!J 
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Milli Şef 
1 

Fid.Iio opaoanıll ilıinof 
itemıilini il• ı.,./l.mllrtlUer 

Aakat8 11 (T ...... ) - Dftte\ 
t kouenat~r taıe_..-ı dlla ~ 
hallrm.dıl rJdellO cıperallbı WDcl 
~fa e,.ıs bir muvaffaldJ'ttl• tem8l1 A. 
>tiler Reisicumhur, yanlarında Bayan 
~~u oJt!UIU lıalde t.ernalle ıeu fer« 
•verdiler. BQyilk .Jılillet Meoıtıll. ıwal. 
• .Ba§vekil, dlfer vekillerimiz~ ba.Zr. 
ları temstUle hazır bulundular, 

Bayan Ruzvelt 
diyor ki: 

lngllterede 
olduğu gibi 

n--u-·· n_d_p_n~l 
!jSu qiinu J Hava kurumu 

' 
18 yaşmda 

Kadınlan silah 
altına 

çağıracağız 
Nevyotk, 11 (A. A.) - &}'an 

Ruzveit, radyo ile yayıüın bir nut
J:unda. ~erlik mil!telld~y ti !ka. _ 
nunu muei~ Jt&diınlutn ela kay 
dedllmelerlnt iltiıtun o~ ve 
c.öyle demişör: Singapur nihayet 

teslim oldu 
Singapur bir hafta mukavem tten 

'<ı.tıra nibayct .Japonlara tcsllm oldu. 
JaPon ve lngillz geflert teaıım olma 
~ı göl'Upne.k. Uzcro dUn saat 
17,30 da ltulu§Inu§lardır. Baelarmcıa. 
lngnız gcnelktırm.ai)'Jndazı blnba.fı Kıtd 
~dört lDaWs auba.yx aut ı•ıS<> 
de. beyaz bayraklarla Japon ııauanna 
~l§lar vcı lngllb: kUvveUertnln 
~Unı olmak istediklerini bildlrmlŞ -
1traır. Tlblgencral Yamubit.a ııamı. 
ili banılcet eden Jap.:m komutanlığı 
~rlne D&l'llan tovdt ctmlflerdlr .. 
~r Uti <>rdu rıcrlnin buluıı • 
~rma >at tedbirleri aldıktan sonra 
ls.ııs te Japon umumt JtarargAlımdaıı 
'l'rıııruaıardtt. 

'l'c:uını olına r,ııırtıan saat 19 da ım. 
~ edilmiş, 22 d" muhasamat kesil • 
tnırur. Gencro.l Yamtthltlt Japonya na. 
rııuıa, gene~l l>~rch•nl 1ng11tcre nıımr. 
lla iınzalarnır abnt§lanbr. Atrnıın ha. 
lıerıcrc gare JngWz müdafaa htlan, 
J~arm ıuıyaU ehemmiyeti haiz o. 
la.n su hazlnelcrlnln etra!ındnkt 1161 • 
tcnın ffgnlfnl tnmanUadık1arı esnada 
~rıımıatrr. lngW.Zler askcr1erile hiılk 
bu SUr<!tıe auaaıı mahrum l<alrtıt§lar • 
dır. su hazinelerini zaptedcn köl bun. 
Cltn sonra. 10 ldloınctttllK bir ccpMde 
CeJluba doğtl.ı ile:rllycrek Singapunm 
~iınaı mahallelerlno kadar ~lml§ler -
d!r. .Japon umumı karargAht Sliıga. 
Punın ımyıtsız ve şartmz telim olduk. 
lannı btıdirml~. bu hnber LOndradan 
~ teyit cdilml§tlr. 

'" lıı.gıllz başvekili Çörçıl bc'ynnatta bu. 
lıuıarak den11Jtir ki: 

:Su ak§8l?l ingillei"Cde buıunan sizle
re, bütün İngiliz t'ıleminc, Hindistan. 
cıa, Blrmanyadakl s:ıdık dosUanmıza 
ftUsyadald ;:nUttcfllderimlzc ve Birle • 
~l.k Amerlkadakı kuZen1eriınizo bltab 
Cdiyorum. Hepinize, mUhlm neticeler 
\'C!'ecek olan bu vahim a.ekert hezlme
lfıı tealri altında hitab ediyorum. Bu 
bir :tııgnız ve imparatorluk Jıezlmett • 
<Ur, Slngapur te&Jlm oldu .. BUt11n .Ma.
lczn nrmı adası ıawa edildi. Orada, 
etrarnnızda ba§kıt. tehlikeler blrikiyor. 
%neliye kadat gerek burada gerokse 
tadtta muvaffaklyeUe kllf§t Röyduğtı. 
l?ı.uz tchllkclerJn hiç blrl hiçbir veç -
lıtıe nztı.ınwnt§tır. Bu tU\ifttU. 1ngtllz 
ll:ı.tııctıntn uyaı<o.Unl ve denattril ğ6ıı· 
leı-cbllcceğl blr anda bulunuYotuZ. Ta.. 
lilıgız11g1.ı'l ıçınd~ utere gl&ın J\i.yaU 
~b'ılctıin aıtnabileceğl a.nlar4ati lfüiıi! 

~oruz. U k ı.. 
>.t bir zaman ~weı bıtl 61Um n o 

lartııcıan kurtarmış olan hqm bir ita· 
~ fle kartgık stıktmet \'e mtıvazeneyi 
l:ôııterıncnitt zamatu gelm.i§ttr. uzun 
tal'ihiınlzdtı sık sık yaptığmUZ gibi 
ŞlftıQJ Cle munrfaktyetaınlklete vekar 
a Ve kuvvetıorlmizl tazelemek sure • 
tlyı tahammUl edeceğimb:t gtiStenne. 
~ln aıraaı gelml§tlr. Yalnız o1mallığf. 

12ı !:ıalırlamo.hyız. J:llz bUyUk bir top 
~ıı~ugan ortaamdayu:. 1nsa.n ırkının 
llrtto Uçtı Clındl bizimle bera.bcr yU· 
~ror. BlltUn i!ısnnbğın .ı.sUkbalt belki 
b uvvetıerhnızc ve hareket tarzımıza 
aQ1ı olacaktır Şimdiye kadar gemi -
tnıı 1ta · in 
Q b raya olumladr. Fırtmal'm iç -
" cra.ber lUrUyellm ve fırtınayı ge· 
"reıırn 

J • 
l:ll~ Pontıır Attıbııın atla.tına da ıuıker 
Paratnıı~ıardıt. I>i r taraftan Jnpon 
1 ııh:::ltuııırt sornıı.lra aduuıın Pa. 
llıftı~ ~ hava meydanını da Jtignl et • 
~a l'dlr, Doğu Bomeoda Jıtpon tay. 
11 1'!ctıerı bir bava alanı lu~ııretn1ı:ıct. 

,. r.l ôrınaıııat nr~mdıı Uıtlmamlıı. ha. . tıııı ... 
J ... ııı o. n bu ttuıs aıojı dört eenede 
.J:ı. Pu lını~tır . .ıtı.pon unarccilert bura. 

~ tnyY'lrc bulm:ı tardır. Fcll'rtıenk 
IJaın~ .t.ı 
tıdf ~0 \l~t"Q tıôdtıf t; ~11llllUIO ' wncı1'l 
b !ilcıt !hl tıtrnlartn ayıınnın ancak, 
ırıtnı,: ~ '1~11 gc~mcdlğltıl, taarruı:Iarın 
etro; lnBfiychnnesı.nc te\'C!h cd ldlğl. 

ııı bun •rın ırnha eelildljinl au man. 
n l'l k az bir miktarının eag kaldı. 

tılı, Paıcmberc ~' rında ha~aU noM 
"•nrın bcpSinln taıuıp oıundujıınu bil 
r~'lkted r. 

lttıy I)A: 

ing.1 z tcbl ğı 'I'inıınnl _ Makllf umu 
.'lattının r ın1a pek bUyük oir 

il: Urm ta,ıt v zırhlı araba hareketi 
rUJdUtUnu bildirmektedir. Bunlar 

ıt;.nıı. oldı<klnrmdan 1nglll.z topçusu 

( ..... ..,. l acıide) 
luılan .ınra.Ianndaki rakamlar önUnde 
bit~r <1c\f heybeUle dı.ırmakta~ır. Es. 
kt ... hlr Kay.teri Kmkkalc, Etınıeııut, 
~ ' ' durmadan S§lL ta..,,,.aro fabrlka]anJIUJI ..,._ 
•"' .A:Gımra ve .,,.,, yot, havacı yetııtıren • 

kl§Chir .yuv.alarnnu: her aeno ordumu. 
1 a "'e+ıatırlyor. z:a binleroo unıcu c em n ., '"'S 

Yabahcı memleket malzemeııı.ne ih
tiyaçtan tamamen kurtulduğumuz gün 
ham madde ve petrolU topraklarımız. 
zm bünyesinden elde edebildiğimiz z:"-

b kamle.rm birden bire on mıs 
man u ra h rrct 
line çıktığına. §llhlt olmak bir B) 

ifadesinden ziyade bir özentiye kavuş. 

"Eğer, harp mun gUrcree !ngı1. 
!credc> oldağu gibi kadtn.ları da 
f1iWı altına davet ·edece~ ve 
.,,ııardan. muhtelif ~illerd~ is't:i
fade bti}aeağımm kuvvetle ttl:htnln 
ediyorum. Kadtn~r.unwn fıt.}'dah 
oleblldildeti het- :lŞc ~niillU ola " 
rak çalrşma.ğa ko~lamu ·tyi 
NJ..iyonım. Fa.kat bu r>elc ameli 
olmıyan bir uaukl.Ur.,. 

ısr~u.-ınJL HALKISIN DE\'Al\U..1 D •., manm scvınctni verecektir. 1 U f 8...,..latı 
YARDIMI..ARJllı"IN llı'ETtOELERl gelecek balta 

Bu arıı<la hava kurumuna bilhassa. 
:t!ıtanbul ha.lkmın gösterdiği yakın Ekmek karU:m mukabilinde 

1 al""a \'e -.·ardnn her tUrlU halka un dağılılmasma kanır Te. ,.e devamı ....,. "' 
takdirin fevkindedir. Hu altıka "~ yar rHıniştir. Yalnız, lovı:iol bazı ııazt-

k rumun bt.ıuıbul ıubcstnliı lelerin y:ızdığı gibi Jmg!ln yapıl. dım1a u 
bi ne lr!ndekl çalışmalarmm mıyacaktır. Hugün y:ıP.Jlmıyacajı son :-sc " 

muhe.ssalasının lstanbuı §Ubesi lm~ka. &ilıi lm halla içinde yapılmosı ih-
nı Rıza. oran gıöylo anlatım~tır: tiınnlı do yoklur. Tc,·zinlın, encak 

"Enva kurumunun onscklzlncı yrl önündeki hafla yapılılla!;l nıiimkiin 
dönUml.i. mUne.scbetlylo iııtanbul hal· görülmektedir. Bunwı se!JOOi de 
kının bu milli yardım tC§CkkUlümU- unun luz gibi lı;utiıar içinde Mlıl. 
ze karşı gösterdikleri candan alA.ka. ınasına kanır verilmiştir. l\utular 
yı belirtmek ıçın: bölgemizin bir se· değirmenlcrclc doldurulacıık ve 
ne zarfmôakl faallyetlnı şuylce<? bU. fmnl:ırrlıın ıl.ı:ışka yerlerde satıla• 
!Asa edebllirJm: ı caktır. Ilımdan mnkı;at ta lırınlnrı 

••Tfirk Hava Kurumu, genç ne günlük işlerinden nlıkoymamnk v~ 
l!llldc h:ıvacılık l>Ug1slnl uyarı halkı kese .kiJlıd ı \'e)"R he.rhangı 
dmnak için gerekli tcşkllAtı yapmış f bir kep laşımak zahmetinden kur. 
ve bugUne kadar 380 okulda havacı. tırrmaklır. Çocuk kartlarına un ve.. 
hk demeklcrl kurmuştur. rilmiyecektir. :750 gram ekm~e 

76244 talebcml.z §imdi kuru - mukıı.bil li36, yarım ckmeio muke. 
mumuzun yardbrtcı Amtıdırtar. Bun. bil de 268 l{ram un verilccoJcrtir. 
dan başka fabrika ve ima!Athaneler· 
de çalışan 24060 işçi vatandaş, arzu. 
Jariyle kurumumuza. yardımcı lza 
knydolmu~lardır. Ticaret t!rbtı.blfidan 
2771 klı,1. her ay kunımumuza mu. 
ayyen olnn taahhUUennı ödey~n as. 
il dZnlnrımızdır. Aynca 28629 yad· 
dımeı ~mız vardır. Su her lkl kı
sım Azanın ııeneilıı '\'erdlklei'l para 
fekünu 110,ooO lltı\yı buluyor. . 

Yüksek serma~li ticaret mUesse. 
aeıerl de ııraı.arrödt\ heyeUer te~kll 

ederek bir defaya mahsus olmak U· 
zere kurumuı:ıiltta Ytıltielt baglşlama 
ıardn. bulunmuglardrr. 1941 malt yılı 
Jçinıle bunlardan elde edilen varidat 
400,000 ıır:ıyı bulmuştur. Muhtelit te. 
§Cklfüıler tar&fından Yap ı ı a n 
lt.J yardımlardan maada hami~tu 
ve yurt.ver :ıaaUumuıdan da g6rdU.. 
ğilmUz ilgi ve sevgl her Ulrlü takdL 
rln fevkindedir. Bir sene zarfında 

fitre, kuroon derlal ve sair bafıııla· 
malar )'ekQnu 50,000 liraya ermlı 
bulunuyor. 

Muhtellf \'esilelerle aarfedilen tut
kallı makbuZlanmızdan bir RAe zar. 
tında 170,000 ıiralık hasılat .elde e· 

dilmlftlr. 
BUtUn bu bağLslamaıann topyekb 

ncUce•l şudur: 
l. Mart. 941 den 15. Şubat. 942 

ye kadıır geçen onblr aylık mU44et 
nrtmda aayın İıtanbUl ~kı ';l'Urk 
J{Ava kurtımulU\ 785,000 Ura arına -
ğıın ctmt,ur. Bu kadar vettmll bir 
blitnço 116 geçen.<yılın ttıı>caplarmı ka 

Türk Hava Kurumu İstanbul patan 
1 bnınlyetıı n yUtdaever va • 

§UbC! • k k 
1 ra bu vesile ile te rar açı • 

tanrtaş n ndan tcaekkUrleri ıerçek 
ça vo ca 
bir vaztrc bl!lr.,. 

Belediyeye tahıilda1 
alınacak 

. tUHil döldurulaMı • 
Dcl~dlyenln »ır. tah-1!Al ktdroeun. 

yan he.aap .~ıerl ~c d rnOaabaka 
daki tnUııbııllcf lOln yem en Q.!Ulll kır. • 
i lihımllc ıncmurıar alıntll .. 
m • ônU U&a~kl euuıa JU

rar verllmllitlr. m ana yaııuz 
nU yapilac•k olan bu ı~t:ıı •dtıetelt. 
orta.mektep mezunları mi 

Ur. 15 Uı-a 
tmtthandJ. muvaffak olanlar . 

asil maaş vtıyt. 1)0 lire Ueretle tayın 
olun9.cal:tır. 

ıçln hedef tetlcll eclımımı,,.ya.tnız .ey 
yar kollar muı-ımadlyen bUcum ede • 
rel< hırpalatı'\ı~tır, Alınan ve ltalyuı 
a'Ç' lbyyıttel~rf alçaktan ucarak lnglliZ 
seyyar kollnrtnm hareketlııi Mktıy• 

uğı'a.tmaJ& te,ebl>Uıt et.amflordlr. Bun. 
ıa.rdıüı otuzu dU;utUimUı,ur. ın,uız 

rnosunun denlzııltıln.n Akdenlzde mlh.. 
vercııcrc ka3)plar nrdlrtı\l.fltrGir. lld 
l&fe pMUI 1M.tırmoıftlr. Bit .. mi de 

totı>ille.~ir •• 

Slngapur 
dl.şttlkten onra 

(Bes taralı 1 Rclcle> 
itibaren P:ılembnnf( haya me)·donı. 
na yerleşrnişlir. Japonlar Gava ada
sına dün yenttlen asker çıluırmı'°' 
Jartıır. 

TBSUM ŞRATLAIU NBl.HRDIM 
Tokyo, 16 (A.A.) - D.N.B: 
Tokyo Nişi. Nişi «Hele lnih nldı

sı hususi bir habere güre, Sinso
purun te Hm! hakkındnkl Japon 
şartları şunlardır: 

1 - lnt1lllz kuvvtllcıri pazıır ak• 
şaım saat 10 da ıte~ kesecelclerdlr. 

2 - Jnglllı Jtltvveııerl h:ıltn 1~. 
lt•l etlikleri nıovıllctde • clcıt111ı1 si. 
JAhlın ıe~rlt ~dUeceltlerdlı'. 

3 - SJnızapuı-811 

Tahir ile Zühre 
Y~: 1ıtkender F. Sert.elli 

• 
-110--

Şe~hfn kttı.an : 
- zmıre71 11611 ••yor mqııuft f o 

çok uı:aklarda. \'e &öriıyol'8Un ld bu . 
raya &elmftııne de Jnıkan yok. ldmlı.. 
•n birini ııt'Çlp e,·1ensen f<'nıı mı olur•: 
Bls de Kutbettln gibi tRnmmış bir çöl 
hükiimdarmm kız.luıyız. 

Tabir kızlann makladını blHyordu. 
Onlardan birini ~ etmeıalae, biri. 
nl ötekine tttoib e;t·ıon-ıne lmkin ıw 
~ardı? 

7Aihtt4.;,, çöı kDlanna seıen mek. 
tupta: 

"Bt>n yakında lmçıp geleceğim ora. 
3 a. Tahir bet.I bekle9in.ı. 

D<>nt11yordu. Halbi:ıkl hu ll'IC.ktop U. 
zerinden bir hayli zaman ıertt~ hal. 
de 7.Uhrc J·erfnden krpıra&mamlfh. 
7.atı<n onun gelen\l;\'Gllf'A"tnl Tahir de 
b'lll·orttu, kııtlar Ga. 

Gllnlel' b6yıece u:r.ayıp gittikçe Ta. 
hirin dti Mıbn tOkenlJ or, ZIUn·enln ha. 
yall gôzllnUn önllnGen «ltmlyoi'du. 

Şeyhin kıUarı oııu ı>aylapmaym<'lı, 
Aıılan ağ7.ına atıp parç•tatınap karar 
-ı·erml~lerd.i. Hlc hlrlııl, Tablrha bir bat 
ı.asma )&r olrna8ını ıııtenılJ:Qrdıı. Ta. 
hlr kızların bu kararını g"ltllce konu • 
aurlarkeo dU)'lllUıthl. 

Tahir bir ıooe kendi dıJrumunım 
çok tehlikeli oldupnu anladı, herk~ 
~rken J..-alkıp r;ittı \ "C ~yhln, ~ra • 

lll ""r\l ......_ ymdan • kiın9eYO ı;o nm,...,..~ • ı;ıkıp 

gitti, 
Diyarbakır yolunu tutturmu, ı;ldi. 

vordU. 
• Fakat böyle yaya olarak aylarca 
yütil•, Dlyarbakıra vt.ramazdı. 

Sabaha kl!.llı bir ~§m.enin ~§tJldcı 

62 ingili:ı tayyareıi, 2 muh
rip ve 2 hücumbo~u 

hcıtırdılı 
&erlin, at (A.A.) ...., Pıı dC ~ate at. 

nlt Vtl bava illUfuı.rchc.§tnt1e bıJlUllM 
bir milfahidin anlattıkl~rmt yayıın AL 
man tad.11>su. :t 8')Hzlerin lıu çarpıf. 

ma eıma.cımdıı 62 tayyare, iki muhrip 
ye) &ki bı:tlı hUcumbotu ka}belti)tlerlni 
bildinnektOdi r. 

., 
IJ 

Hiildiınet. her ~ıı ~eni c isa-
f bcili H&N!.tlar al:yor. Ekı r.ğirı 

kartla dağıb1mıı'5mdan 90nla ?lrıı
nt scferberııı.;, ıırt.ıı ından odun 
'e S.ömiir işinin c zri bir ı;;J?·ilde 
uü:r.r ıilinM f~ • t nar. formiil • 
\er, daha , ı ut.hk an \"C tıııı 
ltvkkmıla. rı·i~ııLkslfıt Hki ı,.,.ini:ı 

ı ı rnje, l · ııl;ırl.ı. 

iı:ic tanz.lın ~ • ' n 'c 
" ır hül\ •mJeri !ihthn eden 
knn ":, l>;.ı till ~l Imrnrlnrm en ba. 
'!m<la yer cılmaktadır. 

Londra, 16 (A.A.) - ~tar gazctcsl 
vardtklarmı ve bu ba~•t'dt\fl butları. Ytıl;tJor: 
nm yanımı§ olduğunu blıd!l'mt.,Ur ·. İlkbah r sefcnnd clilşmanm deciz. 

biin iruil heı" tımıfıllda, büyült 
Mi~lik biitiln cleYl•i lcr ekonomik 
tılerc m\Yl"litral• ~i~· 'nu müda
ha1e, ilihynnır. bn~fm1~ durunıu 
J,s.n;ı m,Ja bı><•lı .amNtrr. Ifu•ptt'tı 
cia.h.'l c;ok ('\ h· • c.\>et ve hali· 
;\'Of>t• gcçHrıtl~tır. .iiu Jıa.reı..~· \'C 

ra:ıJiyet, dnima hı ... ta.bnak, da • 
rtı.ltıt\nl st-.'.klinde oldulu i~iıı, tk.a.. 
rette \·eya •..nrali snhasmda ~i 
Jıürriyetini Juı beden, ho$ lıtıliluk• 
l::ırı tkarct mC'3ilanfarmda. ls{e
dildeıi gıöi at ""•r.-ıfrn, spekillls. 
yonlnr J"np:ın '""' bi:- h J'ml' i 1c ~:. 
ya.11ayı alt ilc;t rc'~n Mı· '1" ın t • 
drler ve lopf.anC'ıl r r cm:ıun o!• 
mu •orlar. 

Bu gaeete, Hitıllrln generallerııan j ıerdekl faıı Jiyetını de he.!aba katma -
ilkbahar taarruzu 1tln huıtltı.ml(' ol - ltyıt. Alman tıtmm, Ruaynyn giden 
duıtıarı lıt.ı.nat ııolcla.laı'Tılın ,parmakla ı l'l'ft.1". me mUnııkal!t yotı:ınna rlıt ta. 
rı arasında <kaymaktadır, demoktedir. arrn:ı: el!cbUlr. A~'nt zamanda Ufmal 
LENtNGıvt.DA 11 ı Km. KALl>J ve er.nup 8 tlıı.ntık t'lent.eyoUıi.rı da Al • 
!\foe"°'-a 16 (A.A.) - Şimal e~phe. man hlleumlanna mattı7. kıı.lablllr . .AJ. 

sine mUhlm miktarda takviye kıtalatı 'ft'ıan htl\>Uk harp gert'llıt!rlnın Btillık _ 
f2lrni1Ur. Bovyet kıtaatı Leninpda tan fyah~t HeUgolanddnn tlı§n.rı kaya. 
lG k!lomet.re ıneaatededlrter, Cephe .. bU~eeklcrinı biliyoruz. Fakat Btemar. 

n!n bu bölgesinde Aln:ıanlann mtıtud. l<m a.\'tbetl Brltanytl rnosurıı.ın kendi. 
dit llaUan Y«nınu,t.ır. &>vyet ordusu ·ır.rlnl daım::ı. bulo.bllc~#{nl lSUnt Otınlş 
ıredlkıerı gm!Bletmekte m~ guldUr. Ur. na ~bi kararlar alıp ( ~tonoanik 

formülfer bulm J...1.nn mak!iat, f#C •O 

35 bin toaıu yelli 

1 ltlr zırblı 
\'~ngton, 1G (A, A.) - 35 

hin. t.Onluk Alahanıa nrhlmı bugün 

ASKERLiK ıŞLER 
.-

ve''ll bu sunfm rnenfıı:ıtlıı<', d!ğe.r 

l lıi; kısmı yurôclaşlıırı 7.arnra. sok· 
mnk, tfoa.ret iılemiiıdeki mC\"kilnt 
sarsmak, fe.aliycfine sonu~ 'er• 
mr.ı. değildir. Bu gibi tedbirler, 
hclki bir lusıın Yatan(lıı,slan, bir• 

bu münasc.betlc bir demcçto bulu. 
rı.acak olan al'hay Noks'un huzuru 
ile Norfol!rta d~ni'ZC indirilecek -
tir 

A1abama zırhlrsı, ı-ekor sayılabi 
lecck bir 7.am.an zarfmda ''c J.ki 
Seneden az müddetle inşn. edil -
mlft.ir. Zrrhlr 410 miU."n1'.!t.relik do .. 
kuz topla s.il/ı;hlan.d:trdmışlır. ,. ·n. ,. 
zati olsl'ak sürati saatte 27 mil -
dir. 

J,,j/JOO 1'01ı.'J,1Jk GIW! 
TEZG.'i11i\ KONllYO"lf 

Neı•11ork. 18 (A •. ı\J - Bugün 
Al:ıbnma zırhlısının clcnlze indi· 
rilmcsinde hazır bıılıınmnk fü:ere 
Porlsnout•ıan «elen bahriye nıııırt 

albay ~fok~. Kcntunln· isJtnli 46 bin 
lonil!Holu'k bir 11rhlının ~orfolkta 

birkaç. hafla !'iOnrn in :iStn!l haşla. 
naeağJnı söy'leml~tir. 

yı,ı nmhAfua !cJn silfthlı :tiin po
lis memuru scr\'İ!;fc kıU:ıbilccck. 
tir. 

4 - frcndf"ı'.'11 JJcrch'ııl htr ş:ırtlorı 
m1\r111kn~n-;ıt knbul ve fnmı clnUş. 
lir. 

JA.PO,'';' IMPARATOIW ÇOK 
MJUılXTJN7 

Tokyo, 16 (A.A.) - D.N.n: 
Jnııon fnıpıırnıorıı, Slngııpurıııı 

ıcsliıniııc ııil ııııııımi ıkıırm·9ah To

porunıın ı•kıınnıası sırıı. lllUR hliyiik 
lıfr ınemnuni~ et «östcrmiştir. tm. 
pnrııtor, fl'\"kııliıdo kcyırıı olarak 

durdu. Şafak ~k6ı"ken, UWttaıı hay_ 
dut kılıklı bir adamın attnı sürerek 
~şmcye doğru geldllll\l gCSrQU, 

Tabirin ranında lilr lınıt.k §altıaı 
b!lc yoktu. 

_ şıındl bu hetır ])eni öldUrecek .. 
Diye kotıtnıağa tııtııacııı ~rden bU 

yllk ,.0 ucu sivri blr ti.§ e.le.raıt ar}(a: 
ııuıt. &akladı. 

Haydut kıııldı adam ceoıneye yak. 
ı~tr ve Tahltl ~·mak !ikdıtı tama.n, 
ı...wııllI cıeıııtarılr, fstetnlycrek, aı kuın 
da saıtl:ıdıfr taşı haydudun karaaı:nk 
t'ırıııtti, 

Haydut birdenbire yeı·e yuvarliridi 
kalası pat.tadı. 1'ahlr l<lrntıentn cL 

~ . 
nınr yakmak istenilyordu. :Fakat, ne 
yapsın? H&diselcr kendi . ayalıyla 
cınwı .önüno geliyordu. 

Tahlr haydudun ııillhmı atdr, alına 
b ndi '-c sevinçle yola. çıktı. 

0 şlmdl, te$:rar ZUbre>'1l knvu§aca. 
t,ına inannıt§lı• Tali ona gUirnc:(! bat. 

~hrl"nllni Rkerllk f!Ubcftl başkuııh a .. 
l'rndan: 
ı _ Şehremini Aslterllk ~ııbcı-ıu- 3 

'kayıtlı yedek ıubaylann 15 ııubat 942 
tarihinde haşlamak vo 16 'rnart 942 

. de nihayet bulmak Uzere Yok1atne.lan. 
na bqlanaeııktır. 

2 - Yoklama günleri cumarteıl g(l. 
nU harig hattan11 diğer ı;tl.ıılıırın~ 
saat 9 dah ı:aat 17 ya kadar aşağıda 
yazıı: \'cs!kalarla şubeye mUracnnl c. 
deccklerdlr. 

A) Nutus hU\iyet cUzdanmın tasdik 
11 ıstı nı ti. 

S) Yede~ subay dlplomıı.sı 
C) Herhangi bir fen §Ubeslnde ihU. 

sıuı yapmışsıı. diploması 

:D) 81hhl subıı.>'larm dlploınt. ve lh. 
Wa.S '~!ikası 

E) lkl adet 8X5 ebadmda ~alık 

fo\oğraf. 
a - laUllaötıklan hariç .ıneını.lı.et • 

ıercSe bUJuDalllar, )'Ukatda yazuı Ye • 
fJlkalarID blttr auretlnl b\ılunduklan 

memleket ukerllk ıubeııino mUracaat 
ederek tatdlk ettirerek taahhllUU blr 
mektupla ~bemi.ze bildirmek mccbu • 
rlyctlndcdlrler. 

4 - ı;:ubeye mnracaat etmiyenler 
üe har1çte olup ta yukarda bUdlıile.n 
htisuıılan yapmıyanıar halıkında 1076 
ntır:'arab kanunun ahkA.mı cozaıyuL 
nln tatbik cdileceğı ııa.n olunur. 

veli1th!l htıhınrlıtğu sıı•nlııtdll Sln
gopur·a yapııgı 1iynr(ltc ıılt oınrıık 

etrafı ncl:ı kilere i7.ııh:ı t vernı iş ve 
lekrıır rnemnunircı lzhıır "1ınişlir. 

ka~ tfoaret adnmıııuı, madı'ab:uıu 
f{annı, ltaznncını lıudutlnm1ırnhi· 
'ir butta znr.ıra rla ı.okar. Fakat 

' r.sıl ·~al·c, ufa~ılma ı maksml GJ.in 
hedef futlur: mflleti11, rcfahr, ce~ 
mlyet:in <afühıdır. 

:Bir memlck Uu, bir ) urdun 
fo dabntnL'IJ, müstah ilin ~ üzi!
niin giilmcsi, köylünün kalkmmr.• 
ı, hirta.kan tedbirlerin alınmasını, 

ekoaomik fonuiille.r hnluıınınsını 

- heı. fevka.licle znmanlar - i
cap etUtdlğl zaman, Uç adlLllllll, 
yltmi adamuı, eIH adnmm, be 
Yli2: aduam, on biD ııdamm kAn, 
zararı, menfaatlnia !IM'lltlıp halel• 

dılt olıtıMı - ditşlinUlmek tsö~ ı, 
tlonmn - hah.Is me\'2uu fjllo ola.. 
maı, Bunun üstüotle dunııa.\•, bl .... 
~ hin kitıl bu kararla zarar gö • 
rUyor 6f".mck, böyle bir fllui hntıra 
getfnnek bir cinayet, hottil vata
na ihanet.tir. 

Sın·as 7Jltllaıı1annWı, hı:ı.yat 'e 
ölilmiln bahis me\ zuu olduğu gün. 
lerdc, yurdu ı.urtarmıık, i tiktall 
konım:ık iı;in, sayı ız in anın, ~c
cu1darmu1.ın, b!lhı:ı.lamnızın, kar
dcslcrlmiziıı <'cphelcrdc ölmesini, 

J urt pa-rr;alannın hı:rap olmasını 

tnbli ACinnü~or muyuz? ..... u lıaldo 
<.""ıt011omilt sa\'ll§i;a ~ enllıncmek, sı
kıntı ~Unlerifulı.l harice muhtaç 
olmnılıın <;C'c;irchilmcl• l~iıı, bir.knı• 

tncir, iiç be nuıilrabaz, birltaç ır.oy 
~unru 1.nnır görct'ek diye neden 
tclit~lanıyorud.. Nellen heyecan 
(]u "U:\'OrU1.. Rıı tedbirlerden nfçin 

oğluna verlyorlıı.r. ,.. ı ~ll~ncnler lm!!lrulnnnnlar '\ar n-
Tnhlr bu nuılfımatı atınca meyus ., • • 

oıau tık önce a.tmı sUrllp 5araya tamızda·" 
ıuu°ek tflt.edl. Fnkat çcktiğı eıkıntı.. }~konomıı. t~<llJir~<'r nlmaktan, 

g ıirai sl'ferberhk ilıın etmekten, 
lan dU§UnOrek !btlyatıı bulunmağa lıalıl\<,:ıl(ı;; işlrri hakkıncla projeler 
ınocbıJr ouıu. mı altından ZUhrenln 1 !ı:ızul:ımaJ..1an mal·,.at. bir tkl bt\· 
dlldısrna bir haber gönd rcıı. Ayıe, • t i 

1 
• ı imsarları ) uı. sehrın 3C r erm • 

Tabirden bu habl!rl tılınC:!l ltb:arok ııı komlsyonculnrını memnun l'i-
feldl, tenha bir aokagın kene.nndu m~k, k111.nnd:.rmn tlnliıı ~enlıı bir 
konuatular. Aşyc: vol a•·ınal• değil hilal is kıznnçln· 

- Ame.tı ı\rilıı.11ınt! dtdı • ımkın ~ını J;nılutlandı~:ık, milli lltitlc· 
aenı tatıımaatnlar .. Yaknlarıataa bll,ı_ nln Jı:ı~ nt sc\'I~ c>"'nl ~ üld eltmek, 
nr cel1A6a \'lırfrii!t Ynzık dlur. ıncmlcl<eUmb.:ln ihtıyar;larmı kcn• 

Tahir ilk önce s'evgılletnı f!ordu: cJı ba tnHzıı - tabii mllmkün ol· 
- ZUhrtm ne yapıyor. fyı rn.ı, ho, • ui'i;ô lıaftat' - temin ecl~bilnıcJ.·. 

ınu ':.' Sıhhati yerlMn mı? HAH!. beni tir. 
dUjUnUyot mu y jktı-;ncH~ atım•zııı baromct~i 

ki•\ lliler olduğu ~lbi ınemlekcti• 
Ayge olup bitenleri Jıısacıı anlattık. rnl~in elmnomik fam~li ele cıehirlr. 

. tan ıonra: 

- Aman ars111nım ı 06 ilnU :seve. 
yim .. Kendini (Karoı;alt) nm ıerrln. 
den lcoru. o. ı;cnln çoıdcn geldiğini 

tin drsındn, liilyıerut>ılir. Barc• 
•·•t re•1in jbre j, fıı)·clalı tnrafa an

r.ak onlarıv l:atlanııı ce.ıılnıımnlnrı 
ıanuıtı. 

'fahlr tozu dumana katarak, dat. duyarsa, hemen hUkUmdara haber ve_ 

ıarı, dereleri rUzglr gibi &§arak, bh· rir. Zaten çOle bir tıl'lllt tônQcrtıın19u. 

tıc mc Jetler. Hlk\ırnctimizin af<lı
~1 rkonomlk tedbirler bn 'urdu· 
t;u ı,;ateler. tm bih ülı ımU ~ bo;;~I 
unsurun rahat '" ı.ıuul<-t ı>e\1, cı.ı• 
nl bir dcrct:c ~·lik!t~ltcbili) or. ıı, _o 
7nnıan muH1f11ak l"lruu n ılır. \ e 
t.ıi) ııınıü'dın, lJu • il ,.<' fcragııtl\&r 
ir: uıılnrm c.hırumunu - nz c.ln ol· 

kar .. Un goı:ıra anavatana vardı, . O, eent w.alla bulup 6lı:1Dr~ctıktı. 
,. " il' ı:: ı;: 

BlR HA \ 'UL SPlStı 
:t,üHRt~ EVLENiYOR MUp 

Tahir ba!}mt sarmıştı. Sırtında 
F-1111.hları varllt. At Ustıınd~ hl!y~tıı 
gö:UnUyordu. onu l\tç klmıı6 Uını. 

ınarn.t$lı. 
'Nhlr ~hre g1rer ginnu acıı<aklar_ 

da ~atman da\"Ul suıyle 1<arş1la§tt. 
Yolda gıllen bir lhlıytra sordu: 
- ?\etten ~alını)'Ol' bu dtvullar .. ? 
- Kut bettin in kızı ev leni;> oı• da. 

Rerkea gµ\Up eğleruıln dıyc UM edL 
yorıar. 

Tabir birdenbire §&§a1afit: 
- Ne diyorsun,. ZUhre Sultatı nl. 

hay~t evleniyor ha T ı 
- E\"et o!ul. O kızoe.fıataııı<mdiii 

ayırdılar.. Şimdi de zorla bıt emlttn 

Deylne~. Tnhtr ~C§n'ı" br.~ındıı tll!
la. ôldUrdllğU ndanıın kim otdu~unu 'nl 

çöle nl~ln glttlt!'lnl nn\adı . 

- O ccıı4t ~1 sırıı buldu. dedi • 

eıtrıaı fl~ıı uena bir aln! Vl't• Ben 
l',iihreMı llugun görm~k lstlyımım. Ne 
~•Pts~"fm? 

- Sunun blr c;aresı \'et- Sanrı bir 
kadın elb!aesı buta~·ım.. nıyfkıarını 
traş eder v<? <?lbı~cyi gıylp d~Un c. 
vine gidersin. Seni orada khnsc tıınL 
mo.z. ZUlırenin cskı bir arkııdıı§ı gibi, 
oııunıa bol bol konuııursunl 

Tahir bunu yapmağa. mecburdu, 
Zilbrtyı baııka tUrlU görenıtyeceflııl 

IU'llatııııtı. 

(Devamı varl 

t\ -.. ı~ llc..,tlrE'n tedbirler. 1 ·in 
be. on taririn; Mımls on uyu -ıe
rua <la M, "'~ ehcmnıiyeU yoktur. 
\' e hunu biı makbul J?ören •ı-de • 
nlı. 

istr., alınnn t ntlblrlc<rfü~n, ~-aı>:• 
t~n ı.nnunlnı'ünn, hl\zrrlıınnn 'r 
hsıırlanmakta olen projeı:rd n 
bunu, bu ı;iiıel 'e ,·erimli n•ıın!i ·ı 
anlıyoruz. 

Ev Türk şenm kövUn htir bir 
• JUvadu. 
~lik değil, yok.tur l>t.~-1 at-... 



• R A B E R - A tfıııam nosfast 18 ŞUBAT - 10.. 

G. Saray Beşiktaşı yendi Baş, Diş, Nez.le, Grip, Romatizma 
FENER DE iSTANBULSPORA 1-0 GAUP GELDil Nevral.ji, Kırıklık v~. putun Ağrıları Derhal Keser 

Sarı - Kırmızı takım 
kadrosuna· ra:ğmen neticeyı 

10 kişilik eksik 
lehine 

buldu çevırmenın koıayını 
Ga!ataarayla Be§ik.ta§ d.Un kupa 

maçları lçUı Şeref atadmda kal'fıl8f. 
talar. Uzun za.maı:ı.danberi heyecan.Lı 

bir maça p.lılt oımamıı bulunan tut . 
bol meraklılan dUn, hava da mtıaait 
oldufu lçiıi Şeret aaha.amı doldurmuı. 

l&rdL 
Kaçtan önce muhtelit tahmJnler yü. 

rtWllUyordu. Bu talımlnler umumiyetle 
BetUrtat lehlııdeyd!. 

.DUnkil maçı aeyretUkten soma gtiı 
dUk llJ bu tahmlnler pek de bo§ değU. 
mtt. zira Be§lktag oyunun dörtte U 
G(SDde e&lci bir hAklmiyet kurdu. Fa 
kat hücum hattı nedenae bu lıAkim1 
yetten lAyikile laUfade §Öyle dursun 
vuat derecede bUe istifade edemedi. 

Bunda Galatasaray mlldafaasınu; 

bozucu ve canlı oyununu da beaaba 
katmak. lAzımdır. 
Bqikta§ın bu derece bir hAkimJyet. 

t.eıı aonra sahayı mağlQp olarak terk. 
edili pek ender, hattA yok gibidir. 

Bırincl devre ba§lar b&§lamo.z ik. 
açıklan vuıtaaile seri hücumlara ge. 
~ Be§lkta§lıla.r 6 mcı dakik.adan aon 
J'& hücum teıebbU.SUnU Galataaraya 
1ılrketWer. 

S&n..Kırmwuıar merkezden i.nk1faı 
edeıı bir ıki hücumda Siyah • Beyaz 
1'&leyi te,bdlde ba§ıac:War. Nihayet 9 
wacu dakikada GUndUZ, uzaktan ve 
tazıa aıkı olmıyan bir ıUUe ve Cemlllıı 
kaleclyl aldatmaamda.ıı J.ııtitade ederek 
ilk Cialataaaray golUDU yap~ 

Golden sonra gene tehlikeli hUcum;. 
tara devam eden Galatasaraylılar, bir 
gOl !traatı kaçırmanın &kabblde blr 
gol yiyerek beraber vaziyete geldiler 

yınce biran duralaQı.laı. 
Gol atması llzmıgelen CAra.fm gol 

yeme.si hakikaten f&§ırtacak ıeydl. 
Beşlktq muhacimlerinln rakip on 

sekizı lçJnde yerl91Uğl bir ınrada h1ç 
kimsenin aırrına erifemedltı bir pena! 
tı vaııyeu s.2 ye çevirdi. DevreııiJi ya_ 
naı blbnl§tt. 

Oyun bafJadıkt&n 8 dakika .anra 
kaburga kemlkleriJiden ea.katıanarak 

sahayı terkeden Elfaktan da mahrum 
kalan ıo kl§illk Galatasaray takımı, 

KurlulU§ çareainJ ancak sıkı bir mü. 
~ataa aı.steminde buldu. 

au vaziyet tabu Be§lktqlılan G&la.. 

taaarllY nısıf ısahumda bUabUUln yer. 
eştırdl. • 

f:l'akat Siyah. Beyaz hücum hattaL 
.:ta blr atlrtl ınan11.aız driplingler, garip 
paaıaımaıar, aağaçığm gerilere ·ioğnı 
giden ortaıan, ve blriblrıeriııe paa llL 

, ramı Be§iktafm beraberlik golUnU ge. 
clkUrlyordu. 

Bu gecikmeden sıttıkçe aiıilrlenen 
Be§lktaf muhacimleri, derli toplu ve 

muntazam bir tekilde gerilerden ha. 
zırladıkları hllcumlan kale önüne ge. 
Urdikleri valc1t Adeta acemllqlyorlar. 
dı. 

Oyunun bitmealDe 10 dakika kata 
tam manaalle mQdataaya çe~n Ga. 
ıataaaray, va.kit de kazanarak maçm 
sonuna gelmek için ağırl8ftl. 

Bll'az aonra da oyun, ,Beflkta' blr 
beraberlik sayıaı peşinde :ı:oprken bit 
tt. 

Gaiatuaray dUn Beflkt&§ kartımı. 
da mııtad kad.roauDdakl ICliver ve Ku. 
tadan mahrumdu. 

Oatellk E§tak da oyun ba§tnda aa 
ı.aUanıp çıkmı!a takım 10 ki§l kaldı 

Buna rağmen kuvvetıı rakipleri kar. 
fUIDda lfln lçtnden '1Yl'Jlm&k yolunu 
bUlduiar. • 
Gaıatuaray da bqta Salim olmak 

üzere mUdataa, kaleci gilzeldiler. Haf 
hattında Ar1l aotuk kanlılı!da Ç&lf§tı 
GUndUz İngilizlere karJI çıkardığı o. 
yunla kıyaa kabul etmlyecek derecede 
dtızeımı,. 

Betlktqta müdaCaa ve hat hatıan 
elinden geleni yaptı. Hücum hattı ka. 
leye §Ut çekmekten ziyade pasıap 

lJaslaşa içeri girmek arzu~dllydılaT 
Ve t!kalk olduğu için aksayan rakiple. 
rl kartıamda bunun için maf!Op oldu 
lar. 

SACIT TUORUL OGm 

lstanbul • Ankara 
güreş müsabakaları 

romen ve serbest gilı:eş mUsaba- Ali Ömer (.Ankara) Manol (ls-
kala.rı diln Beyoğlu halkevj 1!181<>- t.ınbul) u 5a}1 hesabiyle yf'ndi. 
nunda ya.pıl.ıruş ve serbestte Anka- 66 kilo Serbest 

icabında Gunde 3 Kate Ahnabılır. Her Yerde Pullu Kutulan lararla lıteyiniz. 

latanbul kır koıuau 
birinciliği 

htaııbul 11H2 kır kO§UIU blrinCUlli 
dün 126 atletin iştirakiyle yapılmiflır. 
Kotul&rda alman teknik netl<:4!ler fUJ1 
lardır: 

l inci Adlle. Oıküdar, Derece 8.12 
2 iJicl lncl, Beyoflu Halkevl, 8.12'1 
S Uncll Ayten, Beyoğlu Ha:kevt " 
Takım tunlfinde Beyoğlu Halkf'vl 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü IJi.nları 

Umum 

15 nıbat • 22 subata kadar muhtelif hatlara kalkacalı 
VapuTlann inmleri ve kalkıı ~ün ve saatleri ve 

kalkacakları nhtımlar 
KARADENiZ HA Tl'J 

ıo aayı ile ıatanbul birtnclll oımuı BA&TIN H.ATrlNA 

Pazartesi 17.00 de Kadef, per§eınt:ıe 
17.00 de Ege. Galata nhtınımaan. 
Cumartesi 18.00 de A.natarta Sirkeci 

tur. lklncl tlaküdar. ü.,:UncU Feaııane 
4000 metre gençler: 

ı inci Süren. KurtUlUJ, Derece 13.07'4 
2 inci Haralambo, Yenlkapı 1 
3 ttııcü KHnal<ia, KurtulUf. lZmT llATTINA. 
Takım tasnitiJide Kurtuıuş 10 say. 

ile blrtncl Atletik Yılda 23 aayı ile 1. MUDA .. ''lık.A tt,\'J.T.lNA 
kinci, Ortaköy Gençlik kulUbU S6 sayı 

ıle Uç~nctı oımuııardır. 

7500 metre: 
linci Raif Kadıköy Spor, Derece 28''4 
21ncl Takvor, Beşlkt&§ 
3UncU tahaık, AtleUk Yudız. 
Takım ta.mitinde Kadıköy Spor 1l 

aayı tle blrıncl, Atletik Yıldız 18 aayı 
ile ikinci olmuıtur, 

---------0--------
Sarıy erdeki Koıu 

Sanyer Halkevl taratmdan tertiı: . 
ed!len aeri halindeki mukavemet ko. 
ıularmın blrinclal olan SOO metrelik 
S ko§Uya bir çol: tanmmıı atıeUer lf 
tırak etmlı. ve kOfU çok muvattaıa.. 
yelli olmU§tur. Neticede Ali Kararo 
man birinci, N!lll Kuluc ıkincl, Remzi 
~tgin QçUncU geımı,ıerdlt. 

Derece alan atı~tlere balkevi reial 
Sadi ôzden tarafından 'macıaıyİl ve be. 

diyeleri tevzi edllmlıtır. 

ikinci küme maçlan 
Daa ll:addsey etadn\dıt. üdnet kim• 

Uk maı;Ianna devam ed!lmlı. Galata 
gençler Kurtulu§u ~. Eyüp Do#tJ. 
sporu 2-1 mağ!Qb etmlıtır. 

BANDIRMA HATTINı\ 

KARA.RtOA llA'ITINA 

l.MBOZ JIAT.flNA 

:\VVALIK HA1TINA 

rıhtımından. • 
NOT: İ§'arı ahire kadar haftada bit 
posta yapılacak ve bu posta İnebolu~ 
kadar gidecektir. 
ler'an ahlre kadar posta ynpıımıya • 
cakur. 
Pazartesi, salı 9.50 de Çarşamba, per
ıembe ve cuma 16.00 da (Marak~I 
cumartesi H.00 de (Trak) ve pa.llll' 
9.15() de (Marakaz), Galata nhtımııı 
dan. 

Pazsrtesi. qarşamba ve cuma " .00 dt 
(Trak) Galata rıhtımıntıan, ayrıca 

20 00 de (Ülgen) Tophane rıhtımın· 

dan. 
NOT: çarp.mba günleri saat :.ıv.00 de 
lstanl;ıuldan Bandırmaya kalkmakta ve 
per~embe günleri eaat 22.30 da Ban • 
dırrond!Ul btanc:ııa dl\r.me:a.e otar 
aralık posta l.ş'arı ahire kadar !Ağ'Vt' 
dilm~tir. 

Salı 19.00 da (ÜlgcnJ cuma 19.00 da 
{ Buraa) Topnane rıhtımından, 
Sıtıı 9.00 da (Bursa ı Tophane rıhtı • 
mlnda.n. 
NOT: Badema lmroz postaları latan· 
buldan pazar sabahı yerine salı saba-
hı kalk!!caklardır. 

Çarşamba 12.00 de Mersin. Sirkeci rı..b· 
tımından. 

Not: Cumartesi postaaı yapılmıyacal<
tır. 

Pazar 13.00 de (TtrbanJ Galata nbtl· 
mından. 

Not: Gidi§ ve dönüşte ~llbolu ve es. 
_, nakkaleyeı uğrıyacaktır. 

"Yavif yırvl; Beılkl8f hAkimiyeti 
altına giren maçın devre ortalarında 

Cemil §&ha1 bir hücumla 2 iJicl Galata 
saray golUnU de atınca Beılkl&f iyice 
açıldt.. 

latanbW. Anlt&r& tem.alt sre•6-ı 8t""Wi0 U-. ,......_ 

ra taknnt, greko-romende tstan- Bekir (İ.at8ııbul) Y&IJllr (Anka. ' 
bul takanı galip gelıniştlr. Alman "a) ,.a gaUp. 

NOT: Vapur ııeterlf!rl ha:<kında ber tUrıU malQmat apğıda telefon numa. 
ra.tan ya&rb acent.elerimizd!D öfrenileblllr. 

San • Kırmızı kaleyi iyice aıkl§tır. 
dılar. 

Bu arada Galatasaray kaleciat ç. 
manm iki gilzel kurt&rl§ı lkl muhak. 
kak gole mani oldu ki bu kurtarl§lan 
oyunun net1ceal Uzeriııde de rol oyna. 
mııtır addetmek l&ztmchr. 

Devre Be1lkt8f bukıaı altında oyna 
rurken Galatasaray pUblyet.ile 80lla 

erdi. 
lkiıici devre .Beşıkta§ tam o11' tele 

kale oyunu tempoıdle maça bafladı. 
Fakat 1~ dakika içinde Cemilin 11at. 
u.te yaptığı iki akmda llatnate Ud goı 
l· ·~ırmıuıı, Siyah. Beyazlılara ifln §&. 

kaya gellr tarafı olmadığını ihtar et. 
ti. 

B::ıraberllk golllııU biran evvel temin 
edebilmek endlıestle oyun tızertnde 
tam bir hAklmlyet kurmuı olan Bqik 
tqlılar, bir ara parlayan bir Galata. 
aray hllcumunda S UncU golO de ye. 

·31· 
- Eğer sözlel"llll seni rahatsız 

ecijyoır8a. 9eD gidip ya.tabtllrSlıı 
dostum .• Merak etme, bunn mA.ni 
ohnam ••• 

Simon Doyl 118.blt gözlerle e.ııkı 
ntpr.lısına bakıyordu. Mecmua}, 
tutan eli titremeğe bqlaınıştJ, fa 
kat sert ve 8.ınira.ne bir sesle: 

- Hayır, gitmiyeceğjzn, burn • 
da kalacağmı ..• 

Dedi. Kome-lya Uçllncil defa o • 
larak mınldanıyordu: 

- Benim muhakkak gitmem il 
mn, vakit o ltad:ır gcÇ oldu ki. 

- Burada kalgı ve benim anla
tacaldaranı dinleyin .• 

Diye Jakelin ısrar etti. Fakat 
bu sırada Sim<>n müdahale ettf 
ı,e: 

- Jaki, diye bağırdı, Allahaş
kma kamarana git, gtlliln~ c:Wyo-
nm .. 

Jakelin birdenblTe yer.nden 
fırladı ve kebineler ağ;aıden bir 
n :fret ve klıı ıımağı dıi dalga• 

teknik neticeler şunlardır: 72 kilo Greko .Remea . 
56 kilo Greko Romen Sedat (Ankara) Faı:k {latan. 
Bu milat.baka Kenan (İstanbul) bul) a tuşla mallf.lp. 

ıle Halıt (Ankua) aruında ya- 7! kilo Serbest 
pıldı. Kenan sayı hesabiyle galip KA.zmı (İstanbul) Celll (Anka. 
gelmlşUr. ra.) ya mağlup. 

56 kilo Serbest 
İsmail (Ankara) Halit (latan. 

bul) tt sayt heıııe.biyle yendi. 

61 kilo Greko Romen 
İsmet (lsts.nbul) Cf'mal (Anka

ra) arumda yapıldı. Cemal sayı 
he!la.biyle galip geldi. 

81 kilo Serbest 
Mustafa Beton (Ankara) ile 

191bail (tat.an.bul) araamda yapı
lan bu m•lsa.be.lı:a çok heyecanlı 
oldu. Mustafa Beton rakibini 4 
dakika llili'cn bir c;elrilimeden ııon
ra tu,ıa yendi. 

79 kilo G~o Romen 
Nuri (lstanbul) Mahmut (An. 

kara) ya PJip. 
79 Kilo Serbeflt 
Aziz (Ankara) İbrahim (lstan

bul) a tuşla galfp. 

81 kilo Oreko ıtc.en 
RıZlk (İstanbul) Ankaralı raki. 

bine galip . · 
87 kilo Serbest 
Mahir (İatanbul) hmail (Anb

ra ya mağlup. 
Neticede latanbul Greko Ro

rııende ~2 galip. Serbestte de 
Ankara 5-1 galip. 

na dalgalana a.kmağ& b8'lamıttı: ınesini bekliyordum. Şimdi eize 
- Bir meeele çlkmaamdan kor :ekrar ediyorum. Siz dU.n olduğu 

kuyorsun değ'U mi? diye bağırdı gibi bugiin de her zamaıı da be • 
Nekader da ceea.ret.aiz zavalbam: n!m ni§anhmsmn anlıyor mU611 • 
faıbll bir rezalet olmaaı tgine geL nuz? 
mez, korkarsm değil mi! Simon Doyl ·bir rezalete mey -

Güzel J§te. Benae biWde böyle ~vermemek için eeam, hareket 
bir rezaletin çıkmaaından ula aiz duruyordu. Jakelin dö Belfor 
korkmuyonını... Siz timdi derhal sakin bir· hareketle kUçµk el çan. 
turadan çıkıp giderseniz herhalde taamı açtı, içinde bir teY aradı. 
ilaha hayırlı bir iş yapmlf olur - 1anra telcrar Strivma döndU: 
ııunuz. Ben de ancak o şekilde bir - Seni öldllreceğlm, anlıyor 
az ol~n 5&kinlaşhim. tnusun. ~Sldllreceğim tıeni •. 

Diye beiırdı. Elinde, çantaauı 
C."im FatıtroP ufak bir hareke~- uan c;ıkardıtt kilçtlcUk bir taban• 

le klta.bmI kapadı, emedi, sa.atı. ca panldadı 
ne baktı, yerinden kalktı ve sa • Simon Do).ı bir hunled · 
lond&n. ç~ıp gitti. Jaitelin dö Bel· . den frrladı, fmt ~ ka~ • 
ror_ l~tiği cinlerin teslriyle otur Jakelin bir saniye bile ka~t • 
dugu yerde sallanarak Simoo med n tetifi dfürilrdil taban 
Doyl'u bo.k1f]a.riyle eziyordu. 9.terJf di - · cayı 

- Benden bu kadar UCUZ& kur- e . 
tule.cağım mı zannediyorsun? Simon Doyl ikiye bOktllereok ol. 

Simon Doyl cevap verecek oldu. duğu yere çöktü, Kornelya kor ~ 
fakat vazgeçti. Eğer tahrik et • kunç b1r feryat kopardı ve kapıya 
mezae Jakelin dö Belfonın hldde- doğru koetu. Kapıdan çıkmakta 
~geçeceğini tahmin ediyordu. .:>lan Cim Fantrop genç kızm feT. 

t Jake'lin ~yle sueacak vazı . yadım duyunca geriye döndU. 
:et~ değildi, bı1ltie gittikÇe ar- - Mösyö Fantrop mösyö Fan-
:an lr hiddetle devam ettl: trop.. ' 

1 
.ı:~~d~~d blr kadınla ev Cim Fantrop genç lu:za doğru 

_en':""'•mz ~ e ldzt llldllrece- koftu ve Kcınıelya koıtrudan tit. 
~ı söylememı9 miydim? decll. rly~ l'ell4; adunm boynuna ııa. 
·rabit siz buna ine~IB de. nldı: 
ğtl mi? Gllze.I, Size ·~~ aöyliye - - Oh m&y8 l"antrop, onu 81 • 
y.im ki kendi kendlnızı aldatnup dilrdU, nl.bayet öJf!UrdU onu 
..... Ben ~t ...... ~ • J>bre....... . 

12,33 hl1zzam ve aeglh makamla 
rmdan p.rktlar 12,fG ajana 13,00 farkı 
ve ttırkUler 13,30-14,30 radyo aaıon 

orkeatraBJ. 18,00 program, ııaat ayan 
18,03 mtllllk 18,.0 tuıl heyeti 19,30 
ııaat ayan, ajıüıa 19,f5 •Hrbeat ıo da· 
klka 19,55 mil&ik 20,15 konuıma 20,30 
karıpk f&!'llı ve tUrkUler 21,00 ziraat 
ııaatl 21,10 earkı ve tllrkUler 21,45 
dana mQzltl Pt 22,80 saat ayarı, ajana 
22,45 Anadolu ajanamm apor eervtaı 

22,M=-23,00 kapanış. 

Sehir 

·ı 
Tiyatrosunun 

&OHSDI KIMMJNIJA 
Aktam ıo .so csa 

Kiralık 

OdalCJT 

Sinıon Doyl b1t!dn bİr halde ya. 
!"I vUcudu koltuğun tizcrlnıtt, yan 
\'ilcudu yeTde yatıyordu. Jakelin 
bu maıızararun dehtetl karşısında 
titriyordu. Büyüyen gözleri Simo
nun dilştilğtl yerde gittikçe bUyU. 
yen kan lekesinden ve yaralmm 
bacağı üzerine be.atırdığı mendi 
Hnden aynlmıyor, gilçlilkle açılan 
dudaklan arasmda bir mmltı bir 
inilti halinrle: ' 

Ah yarabbi. ben ne yaptmı. 
Halbuki hiç de böyle olmasını ir 
temiyordum .•. 

Sözleri çduyordu. 
Küçük .tabancası aee.bt par

maklan arasından kayarak yere 
cltlştü, JBkelin bir tebneyle ta • 
bancayı çok uzaklara fulattı. 

Sim.on ancak t!uyulan bir sesle 
mırıldandı: 

- Fantrop, bak galiba bi.riııi 
Keijyor. Çok rlca ederim vaziyetl 
idare edin, kUçUk btr kıl~ oldu.. 
ğunu söyleyin, bfr rezalet olma · 
sın .. 

Fantrop anladJfma dair bü ifa. 
ret yaptı Ve kapıya. oofrü gitti ... 
Tam vaktinde hareket etm.lştl. çUn 
kü kapısının öaUne ç•nr Çıkmaz 
bir arap garsonun ıtor1ro ifade ~ 
den yü.züyle m.rwıı-.u. 

- Bir ıey d~fil oğlum, bir teY 
değil. dedi. KUçUılr bir gürl}ltü ô 
kadar. ) ' 

Zend evvel& hayrete dQetU, 

G~ta Bat Acıeatelltt Galata nhtımı lim:uıJar umum 
mUdUrlUğU binası altında 42362 
Galata nhtımı mmtaka Uman 
relallğt binası altmda fOlSS 

Slrkeel Şube Ao.ntelltt Sirkeci, Yolcu salonu 227-60 
(2310) 

D.~ Demiryolları we Limanlan ...,._._. 
Um•m idaresi ilanla.. : :· 

!ıluııaatmen t>edell a.p.ğıdakı yazıl: 2 ıtate muhteviyatı kalörUer teıılaS· 
tı malzemesi a·.4.942 cuma. gilnll aaat 15 ten ltlbarcn 111raslle ve kapalı zarf 
•JaulUe' Ankaracla Jd::.re biJiaamda aatm alınacaktır. • 

Bu ıte rırmek ıııttyenleriJi liste hizalarına yazılı muvakkat temtnat il• 
lC&llUDUD tayin ettiği v~einl&Tı ve tekllflertnı ıı.ynı gUn saat H de kad.ı 
:tomı.yoın rel&llflne vermeleri llzımdır: 

Şartnaineler pa:-aarz olarak Ankarada Malzeıne dalreaiıiden, Hayd9!'· 
paşada teaeDQm ve eevk ıenlflnden dağıtılmaktadır. (2299) 

ı.ı.te No. Muhammen bede> .Muvakkat teminat 
ı !53000 Ura 3900 lira 
2 8400 • 480 .. 

"°nra hutiten hiçbir ,ey olma• 
riı~a kanaat getirdi. Beyaz elif• 
Jetini geni' bir tebeMUD\le göste
rerek ve eelA.m vererek çekildi 
gitti. 

Fantrop. Stmoın Doylun yanma 
·Jöndü: 

- Merak etme, dedi, kimae 
Y,llrilltüyU duymamJt. eeaaen bu 
t~ _drillW.U açılan bir 
fADlp&Dya ojed&DİD gilrWtUsünden 
fazla bir !JeY de~dl Şimdi ya.pa
cıı.ğnnız it ... 

JakeliD d6 ~lfor uabi ib~ 
lar içinde ]l:m'allarat ağlıyordu: 

- Oh AUahımı ölmek istiyo • 
rum. Ben ne yaptım! Niçin böy. 
le yaptım. öldUNCeğbn kendimi ... 

Kornelys genç lomı yanma k~ 
şarak yalvanyordu: 

- Rica ederim. dedi, sükunet 
bulun. Ortada mtlhbn bir Şey yok. 

Slmon Doyl Fantropa emretti: 
- s:ze rica ederim, abı evve• 

1A onu göt~n. İlk it olarak 0 • 

DUD buradaıi upı.1""1"'$ lizım 
Fantrop r1ta ederim ·aım onu O.: 
rna!'Uma ~ilriln. 11is Robeoıı, 
ııizden de rlea ederim lfltfen tey 
zeniziıı hasta bakıCJBJ J at ile ali· 
kadar olaUn. 

Sbitonuıı rica dolu bakıtlan bir 
Kornelyayıı bir l"antropa dönU • 
\·ordu. 

- "Sislerde rtea ederiro ... diye 
deınm ettt. .w llQHaet bÜıma • 

dan yanından bir a.zı için bile oJ. 
aun ayni.mayın~ Hut& beıkreı keti" 
ıliaiyle yakından ali.kadar oJ.9Ull• 
sonra doktor Besnerl bua ycıllB" 
y.n, karıma lfttfen btr tek kelidle 
söylemeyin ..• 

Cim Fantrop bafm.J eaHıyat"-1' 
f mirleri yerine getireceğini aD1-~ 
tı. Sakin t.a.blath bu genç ..o-et. 
böyle kritik zamanlarda fa~11 

'>lmasmı biliyordu. 

Komelyanın da yardımile J• ' 
ltelin dö Berforu ae.Jondaıı çJk.81 · 
dı ve genç kızm hl.ittin tepüunel~ 
rlne rağmen wrla kama.raama r#' 
dlU' getirdi. Kamaraya ge~ 
n:..Uşkill&t bir kat daha e.rtO. ~ 
kü genç krz ya.lmzca elleriyle • • 
yaklar4le tepinmekle kal~ 
ayni zamanda hıçk:ı:ra.raJı:, feryat e 
derek ağla.mağa bqlaıru§tı. 

- Kendimi denize a.~· 
öldüreceğim kendimi, ~ ~ 
ırı.ağa luı.kkmı yok benim. Oh S 
l?lOD, Sfmon •.. 

Komelya hutabalac~~ 
:r..ek t1.zere alelicele y6 
~tı ve o zaman Jakelin ~ 
Fantropun boynuna at.:ıtfı: __ .t 

- BiltUn kanmı kay:bed~' 
ııecek. Gidip onu mulıakksk :!i 
mam lazmı. Simocı, Simorı. l'l 
s:ına kıydun, 


