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Kuşadasma düşen yıldır1m 

Japon gemileri Çin 
ablukasını sıkıştırıyor 

lzrnir, 14 (A.A.) - Ku~adasuıa yağan yağ
Jnurlar eanaamda dilsen bir yıldırım bir kadı· 
~ın ölUnıüne, iki kitlnin de yarala.nmasma ıe
cp ohnu!ltur. 
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T~yr., 14 (A.A.) - Japon harp gemilcn 
deniz tayyarelerinin yardımı ile cenubi Çin ga· 
bitleri boyunca vaudilcn a1:>lukayı sıkıştırma.le 

için gayretlerini fazlalaştırmı~lardır. Son 15 
giin zarfın.da Kuantoung vilayetinin küçük 1i • 
mımlarma, bu limanlarda emtia nakleden mav
naların harekatına nihayet vermek üzere bG· 
cıımlar tekurlannu§tır:. tnARE EVİ: Ankara Cıtd. tSTANBlJJ, •Telgraf: \'AKIT• Po"tJl kutuıru: ..... Te! .. f'ln: 21 '13 (YP::ı) - "4~i0 \lclıı.rPl 
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1 Milli Şef Yalovada 1 

i Sabahleyin Derinceden Savaronaya binen 
Milli Şel saat 17 de Yalovayi ferellendirdiler. 

i ReiaJcuınhurumuz Mitli Şef lmıet Jnönü evvelki gece Ankaradan ha
l t'eket etınlı, laluyonda lııleclla Rclsl, Başvekil, vekiller, lıtareıaı J'evZJ 
i Çalunak, mebualar tarafmdan uğıırlanDU§lır. 
f Relateumhurumuzun huawıl tttnl dün .sabah ııaat ona yfrmJ kala De
ı rtııceyc getmlıtır. Derinceye giden llltanbut \'illi ve beleıııye nı.t LQtf1 
: loi:ır<lar, emniyet mUdUrll Muzaffer Akalın \'e mahalll erkM Mllll Şefi i i kaz-oııanuııanırr. lnönU trenden doğru Savarona yalına gec;mi§, ratla 
i denizde blr cevel&ıı yapn1111ardır. Savarona eaat on yediye doğru Yalova 

1 

önlertnde demlrlemlı. Relııicumhunımuz bir mUddet sonra sahilde topla· ı 
nan halkın alluflan ara.ıımda karaya ayak basm,ı~lardır. Mlllt Şet otom~ 
hlllerhıe binip Kaplıcalan ıereflendlrmlşlerdlr. 

Killi Şeflmlz Yalovada bir müddet lııUratıal edeceklerdir. Bu arada 
ıehrimlzl de teıırif etmeleri muhtemeldir. 
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Alman aıaası 
Fransız sefirine ait vesi· 
kaların doğrusunu neşretti 
Aslı Franaızça olan vesikala r A lma ncaya, ora· 
dan da tekrar Franaızçaya tercüme olunurken 

bazı yanlıılıldar vukubulmuş imiş! 
Ankara, H (A.A.> - D.N.B. ajan· 

sı ne.,re bt\Şladıgı \e11lkalar cümleııin· 
ıten otıı.rak ıo l~mmıız tarihinde ve 23 

numa.ra ile l'~ranııa bUyUk eıcısl Ma 
!iSii ta.rafından Fnuısa hariciye ne· 
ıa~Une göndcrllen bir raporu 23 nu· 
mara altında hPr tarata yayını§ ve 
<>u nıp rıın IJll.z.ı cthnl l nnde: 

(ı;\·~ell 1'Urk bUkllmetJnln tavrı ha· 
ı ı:oketinde bir ll'rakkl me\ eut olduğu· 
nll ve artık So,~ct ltlıhaclnıı. karşı 

turnız:I blr barlı! na:ıarı dıkltıı.te al· 
aı:ını, 

Sıtnlyen TUrklyenln 8akQ,ra ltarp 
ır .. n arazlaindcn geçecek tılr hU::uına 

memnuniyetle ffUrak ed ce~nı kar 
delmek auretllc garip blr iddia Uert 
11UrmUştUr. 

Bu neırtyatt.an l\!lbcrdar olan Fran· 
sız büyUk elçisi Mulgll eekle alt u· 

fak farklardan Ar!mazar kendi ra· 
porunda, manayı tamanılle teraloe 
te,·ı ~ı:ek surette baJ:J deA'f'1kllkler 
de yapılmııı oıauğunu iddia ve bu de· 
filtkllklcrı aynı ı;ünkU bUllenunlzde· 
ki notlarla gö.sterm~ olduğumuz ıfbl 
birer birer teıırlb etmtıtır • 

Fı'8nııız bUyUk elc;ıai eıcUml.e hUkQ· 
meline gönderm~ oldugu raporda Ttır 
kiyenln bir taarruz harbine deR'!l bir 
müdafaa lıarblne hazır oldu~ndan 

bııbsct.nıi' ol•luguou ve gene T1lrklye· 
nln mUtlefıkler tara.Cından lran yoluy 
Ue BakQya karıı yapılacak bir t.&ar 
ruz11 lşUrak edece:ınt defli ııeytret 

kalacatını yaznıı.e bulundufwıu iddia 
etmtşllr. 

D.N.B. ajanıı bugün gönderditf bir 
:.l..lgrafla "Almanya hariciye nezareti 

fD~mmr ' rrrldeJ 

Çörçil'in dün geceki nutku 
· - ,_, - - ,_,, ~-2~ --~ .-. .... ,_, • _, ~ -- ,_, ~ -

Vukuu yakın hücumu· 
sükônetl~ bekliyoruz 
Ar11erika 

Topraklarına yakın Alman nüfuzu altın
daki memleketler müstemlekelerine 

Himayesini koyuyor 

ihtimaller harbin uzun ve çetin 
olacağı zannını vermektedir 

Muhakkak olan birşey varsa ' 

O da Avrupa milletleri uzun müddet 
Naziler .tarafından idare edilmiyecektir 

Nevyork, 14 (A.A.) - Röy- J dell Hull önümüzdeki cumartesi ı.nndra, [L (A .. •.J _ J>u""ler '·il. 
·· H d " , ' ,, u "- Son 15 aıiln zarfında, Alman ajansı bildiriyor: 1 gunü avana a toplanacak olan diri,·or: 

N · " filosundan kalan kısmı ablukay3 -ve Vaşingtondan evyork - Ti- ve ihtımal bu nevi bir himaye i- lnAiliz imparatorhıltu ve Ameri. İtalyan fllıo8unu avlamağa hasrettl-
mes gazctuinc gelen telgrafa §inin tafıilat1nı tesbit edecek bu- '·a•·a ıı · ı h h k llı' BayreUe~en ba• .... - ln"ı·ıı·z donan "' ,, ı :ı en u :ı. ·~am rad:yoda ko· K oı v- .. 
göre, Küba devletinin Almanlar lunan pan Amerikan konferan - nusaıı Çörcil aş;ı~ıılaki beyanatta maeı Fransız dontnmnsının saffı 
tarafından tamamen İfgal edilmi§ fD~ııomı 2 nddc) bulunmuştur: 
olan memleketlerin Amcrl~a --------------------------------_.:.'<D::tDmn=::.:'~2~n::.:c:.:.l:de::>~ 
bulunan müstrmlckelcri üzerine, 
21 Amerikan cümhuriyeti tara -
fından bir müşterek himaye ida
resi konulması hakkındaki telı:li
fi, diplomatik rNhafilin buglin 
ifsa ettiklerine nazaran, Ameri
bıı milletlerince iyi kartılanmıı
tır. 

Ayni ğazetenin bHdirdiğine 
nazaran. hariciye nazın B. Cor· 

Alman 
bombardıman 

Davutpaşa açıklarında bir facia 
Dokuz kişinin bindiği sandal devrildi, 

bir kadınla biı çocuk boğuldu 
mı$, Feride ile 16 'laşında Haydar 
bühınamamıştır. Bunlann botul • 
duklen anlaşılmıştır. Diğer kurla • 
rılanlar baygın olduklarından Ha
seki hastanesine kaldınlmıt. san • 
dalcı Kasım ynkalnnmıştır. 

lngilterede resmi tayy~re_leri 
malıafil ve matbuat Dun de ıngılt~reye 

taarruz attılar 

Feriköyde Jl;ılt raıiılesinde :ı;, 
numaralı e' de oturan Zekerl.} 11, ı.:a. 
nsı Feride, akrab:ılarınd:ın MclA. 
hat, Himmet, l.titri, fkb:ıl ,.c üc ay
lık Meliha isnıinüeki kızı, Hııydıır, 
Müberrn, lbi~, 7.ilkade dün Uıı,·ut
pa,:ı sahiline sitml~ler, ımhilde uo. 
Iaıırlarken sand:ıla binip Aezıne\'e 
karar ,·ermiJlerdir. Bunl:ır orada 
Bllseyine ait bir aandı:ılt ojtlu Ka_ 
ıımdan kiralamı~lıırdır. Anc-nk san 
'dal hepsini almn.dı~ından orada sa: 
bipsiz ,.e nuınaı-aı;n: bir sandııl gör
mllıler, hunu da J\nı;ımrlıın klr:ıla. 

mı~lardır. Kasım bn sandal iı;in de 
kürek tedarik etml~. dokııı klıi bu 
sandala binınİJlir. Kürege de Him. 
met .ıecıniştir. Diğer sandala da 
ırerı kalan beş kl:,i binmiş, sahil. 
den açılmı~lardır. Himmet bir kf· 
lometre ltad:ır açılınca soyunmuş, 
yıkanmak iizere denize allamıJhr. 
Bu sırada sandal mu,·azenesinl kay 
belrni!I, hep5i denize dökülmil!ller
dir. Diğer snndaldakilerin fen·~dile 
denize düşenlerin hıığırnrnlar;n:ı el. 
raft~n yrotişilnıi,, iic aylık tocıık 
dnhıl "lr!tt~u hnlde ~·edi'i kurtarıl. 

BİR GENC TE BOGULDU 
Ramide Tqlı l"arla:da oturan n :&.. 
yOpte ditJm e'riadt ~ıpıt 333 i!o. 
lumla Tahsin otıu Reeep, dftn Sa
nyerde, knmsalda denire glnnlş; 
fazla acılanılt bolulmoıtur. 

Recebin cesetti l>olunamamtf a
ranmağn başlanmı~tır. 

Dünkü at y arışları Başvekihmızın nutkunu 
hararetle karşıladılar 

İngiliz tayyar eleri 14 
Alman tayya re 

meydanını bombaladı 
'Ntvyork, tıt - Alman avcı tıy. 

yarclerinin himayesinde h:ıreket e. 
den Alman l'omhardıman tayyare· 

fl>tııumı ' 11clde) 

lorıdra. 14 (A.A.) - İngiliz ı tenin başmakalesini yazan mu-
. reanıi mahafili ve İngiltere mat- barrir, Almanyanın şu anda Ro-
buan. Türkiye Büyük ~~ll~t < n~ımmı ' rrrlde) 
~eclıainde Türkiye başvckılının -,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;m;;;;;iiiiiiiiiiiiiii--;;i.;;i--~, 
ırat ettiği açık ve cesur nutku 1aıR AŞK ROMANI 
hararetle kat"Jılamışlardır. Siidl _ 

Burada takdir edildiğine göre, 

doktor Refik Saydamın beyana. il a dıa •• 
tı, son günlerde Sovyct hükO· U 
nıeti ile Türk hükumeti ar.aam· 

, •.. 
~a.~i ~ünasebatı karıştırmak v_e 
r Urkıye hariciye vekilinin itti· 
~ıını temin etmek gayesini is-

hdaf eden Alman propaganda· 
•ının gayretlerine aarih ve doğ -
tUdan doğruya bir cevapt1r. 

f Sözleri bütün gazeteler tara
v:~n neşredilen Türkiye baş- , 
~t .. nıttanetle konuımuş ve 1 
lanaturk TUrkiycsinin .sıf.atı •. o: 1 
teb h.~reket ve fikir ıstıklalını 
n~ ettirmiştir. • 

lctı ;1utoı; Refik Saydam bugiln· ı· 
torıut rlriyenin Osmanlı impara
ı'l'lr u !ü.rkiyesi olmadığtnda 
llliye.~lnıııtır. tngiliz cfkarıumu
lta"d·d bu husuıiyeti dikkatle 

... er .. k h "ll&iyeti : çun ü Almanya bu U• 
onu hi ı~rnaı ~tmiş~e. İngiltere 
r'l\da 'ibir zaman dikkat naza • 
b0~t llzakıa,tırrr.amıştır. 

ttraf1rı: R~fik Saydamın nutku 
;aı,._11\da Yürütülen Alman mü • 

:." ~"-ik '°" ~ünlerde neşredi
tn:'~" ithte Türkiye aleyhine 
ril '-•~ l~ların sahteliği hak. 
il\~ btıtii:kıJ. tarafından ı:öste• 
d, -~~ •ıhatlann sureti 

ltt ~ ıı,11~Utulmaıı 1ngiltere
ı;i ~ '"theıt •'1dedilmektedir. 

.ıL. er G d" 
tnalı:ll ,.." t1' uar ıan gazete -

' ~elcııinc uzun bir 
'bnittir. Bu gue. 

\ 
--J ~ 

G nç ve. sportmen bir kızın başından geçen tatlı 
,,: acı vakalarla dolu nelia bir hayat hikayeai 

YAZAN: 
MUZAFFER ESEN 

Bfrkaç güne luultıT gazetemizde 

.... ----------------------------
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Difnkıi ynrışfnrr lıir nn.,z•~ nırrnldıT;;,. la r. • • 

::anrp ,,·a::annındıklarını tetkik eıll 11or1ar. (l'a:m ! i1nci1. ın1ılfe"dt) 

raı!::f::.::~~.-e 1 Bakırköyünde feci bir cinayet 
2 O ıngiliz zirhhsı 1 

batırıım ış ! Eli.ndeki orağ ı 
sıne vurarak 

arkadaş ının ense
boynunu kopardı Loadra. U (,\.ı\.) ı - Alman ve 1· 

talyan iddialarının değeri, mihver 
memleketlerinin hıırbln bldayetınde 
me.cut olanlardan fa:z.la Lııglllz 'ZJrh· 
im batırdıklarını veya hasara ı.ığrat· 
tıklarmı •öylemelerlle ôlçUtcbllır. Aı· 
man ve İtalyan lddialanna nataroın 
seçen Eyluldenberl 30 lngtliz zırhlt"• 
batınımıı veya haaara uğratılmıştır. 
Halbuki harbin bidayetinde lngille
raln ancak 1~ zııblı•ı vardı. Alman. 
lar, eon g'llnlerde de ltalyanlar, s; 
Karttanberl qağıdakl lnglllz zırhlıl~· 
rmı batmnıı \"e baaara uğratmlf ol
duld&rmı beyan etmektedirler: 20 
m!ılı, 8 tayyare gemlat. 77 kruvuör. 
71 dutroyer. 44 denizaltısı, ıs taanl· 
fe ctrznemtı harp gemisi ve n&mllt.e-

( l>evamı ' nclde). 

. ~ ~a~ırköyünde Hazine.dar çift -
lıgı. cıvarında Kavak köprüsü 
d~~ı~~ı; yerde, Hüseyin adında 
bırısının işlettiği tuğla fabrika
sında çalı~an Haci ve Hüseyin 
a?ında iki arkadaş dün kıra bey
gır ~tlatmağa çıkmışlardır. 

İkt ~arkada~ beygirler otlar
ken arkaüstü uzanarak dereden 
tepeden konuşı-,ıağa başiadıkları 
sırada hayvanlar bir hayli asıl -
:ıuı ,.~ Hüseyin Hacıya getirip 
kazı(a bağlamasını söylemi§tir. 
Hacı kcr. 1isinin de gidebileceği· 
ni ileri sürünce iki arkada11 kav-
raya başlMnışlardir. . .. 

Kavga gittikçe kızışmış ve 
Hüseyin kenarda duran orağı e
line geçirerek Hacının ensesine 
indirmiştir. Keskin alet Hacının 
boynunu koparmış ve başı bir 
deri ile göğsüne sarkan Hacı he
men yere yıkılarak can Vı.;rmiş
tir. 

Hüseyin vakadan aonra kaç
mış, fokat jandarmalar tarafın. 
dan yakalanmıştır. 

Hadisenin tahkikatına n)üd· 
deiumumi muavinlerinden Feh· 
hi Sezai el koymu~. tahJcikata 
ba§lanmıştır. " 
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Alman bombardı
man tayyareleri 

(Baıtarofı t incldeJ 

!eri bugün lngilterenin ceııulıu şrrk 
~ahillerine laarru7. etmişlerdir. 

Manş denizi üzerinde Alnı:ın tana
releri bir lnsiliz nııkliye gemisi ka. 
filesine taarru7. etmişlerdir. Alman 
tayyareleri cok y:iksek irtifalurdıın 
pike uçuşu He İngiliz gemileri ,.e 
lngiliz sahilleri üzerine inmişler, 

fak:ıl derhal İngiliz tal yare rhıfi 
1.ıataryalan barajı 'e İngiliz SpiL 
fııyr avcı tayyarecilerinin mukahe. 
lesine maruz kalarak dönüp kacnıa· 
ğa mecbur olmuşlardır. Bir Alman 
bomb:ırdıınnn tayyaresi clüşürfil -
mü5tür. Almanl::ır pel< nı z:ıyi:ıt ver. 
direbilmişlerdir. 

fnglliz ba\a nezareti bugü:ı ln _ 
glllerc üzerinde altı tane Alman tay 
rnresinin dü5üriilmii~ oldu(ııınu Iıil. 
dirmekledir. 

Bir Alınan tanareci 300 ıncıre
dcn kendini para1fitlc aşağıya at
mıştır. 

l.ondra, 14 ( A.A.) - Almanl·anın 
şimali g:ırblsinde muhtelif heder. 
lere, dun nkşam yeni hücumlar ye_ 
pılmıştır. Bombardıman tayyarck. 
rimh:den ikisi üssüne dönmemiştir. 
Hedefler arasında Hamburg, Ilrenı, 
Vilhelm.shden ve Emden dokları, 

Brem'de ve Hihhavıen tayyare in· 
§antı fabrikalan, Monhaym ve Uıım 
burg petrol !asriye fabriknlan, Gre 
'en Rroi.k malzeme fabrikalar1, 
Ham, Asnııbruk ve Soest emtia gar
ları nrdır. Hol:ındnda ve Alman. 
yada 14 ta)·yare meydanı da hneu. 
ına tııbi tutulmuştur. Avdetle bir 
bombardıman tayyaremiz bir düş _ 
man avcı tayyareıılnl dfişürmü~tilr. 
BDtiln layy:ırelerimlz salimen i'ısle
rine dönmüşlerdir. 

Dün gece, sahil müdafaa tayya -
relerimiz, Dolanda sahillerinde Har 
lingen'de cephaoe depolarına ve 
Brllg civarında toplanan mavnala. 
ra hücum ederek infilAk ve yangın 
:lapan isabetle kaydetmişlerdir. Tay 
yarelerimbden biri ilıısüne dönme. 
ınişlir. 

Bi!Ahara alman haberlere naıa. 
ran, dQn tDccar gemilerimize ve 
'.'lahlllerlmize dü~anın yaptığı hü
cumlar esnasında ccman S İngiliz 
avcı tayyaresi zayi olmuştur. 1:! dfiş 
man tayyaresi imha edilmiş, boş-

olan da hficumJarda hasara uilra • 
tılmı~tır. 

Amerika 

Bulgaristanm ihtiyatk8r llğı 
nenen ileri geliyor ? 

1 Aiôian ajansı 
( IJaı lartı/ı t ıncideJ Çöıçil'in dün geceki nutku 

taraJtucla.n nctıroluna.o \•ealkalarm ter ( lJa#arafı 1 lnclde} cadele1·e devam tarııınır.ı sürer 
c' me~i eıma3ında yapıllUl yanlı~tık· harp :ıırhlıl:ırını harp müddetince ı~ınııın. Yalnız Fr:ın5a değil A~J1J, 
ıar,, kaydile Mo.aigll taratmdA.n Uert hareket sahaııı haricinde bırakmak panın zulüm gören b{i:iin millelle• 
ıtirUlen deği§lkıtklet1n vücud•ınu ta· gibi hazin lıir \'a7.ifcnin de kendisi. ri, her İngiliz zaferinin A~nıpa iti· 
ma.ıneo l•a\>ul etmiş \'e mezkQr vel!llka ne tahmil edildiğini ııürmüştür. tasında şimdi)·e kadar rlım ohlıı~ 

1 • dil en deni esaretten kıırtuluşıınuıı bır yı bu aeter, eaa.een kopye ettlğ1!11 ili.· Compiegne vagomm< a ıınza e en 
" ederek muaahhah ~kilde t,ıkrar mütareke şeraitine nazaran bu ge. merhalesi olduğu hissini alsın. 
neıretmi~tlr. miler nazl Almanyan~n kontrolü al. İhtimaller, harbin uı.un ve çelıl1 

tına vnzedileceklcrili. Bu gemilerin olacağı zannını nrmeklcdirler. JIIÇ 

Mihver devletleri Balkan ınamleketleri
nın n1ahsullerıne alaka göstermekte .. 

Bu :reni metinde fa.bit B. Ma5. B. Hillcre devri fngillerenln cmni- bir kimse harbin genişleyip geni~ 
ile dostça müzakere ımretile h~llet. sfgll'nin iddia. ettiği ~bi, Tlirkiye- yelini aynı zamanda da Amerikanın leyemiyece~ini söyliyemcz. Mu • 
meği tercih ettiğıni beyan etmekte. n.in bir taarruz harbine değil, bir emniyetini tehlikeye koyacaktı. Di- hakkak olan bir şey varsa o <l:ı, ·"'~ 

Sofua. H (A.A.J - Hvytcr: 
Macar nazırları Teleki ve C:ıki"nin 

Münihlen Bud:ıpcşte)·e döndük.le -
rindcn ''e Almanyanın Macarlstana 
(•cııulıu şarkt Avrupasında şu sıra~ 

ela sulhu bozacak hiç bir şey yap. 
manıa~n için nasihat ,·erdiğinden • 
heri, cenubi Dubrucad:ın bııhsellen 
Bulgor matbu:ıtı m:ıkalclcrine fren 
takmıştır. Gazeteler Bulgaristanııı 
eski hudutlarından hiç bir kelime 
bahsclnıemekledirler. Fakat hıt hal 
Bulgar lılikıimeıinin lıarekalındn 

lıir değişikli!iiıı oldni;rtınn alamet 
değıJtlir. Bulg:ır gnz.eleleri lıer ı:ı. 

man ihliynlla hareket etmişlerdir. 
Hu l<'rlblr halk arasında karışıklı· 
ğın finüne geçmek için nlınmışlır. 

Siyasi ın:ılınfil, Bulgaristıının, ce
nubi Dobruc.a meselesini Homan:ra 

dirler. Bulgarların inti:r.ar vaziyeti . h b. h Jd ğu naenale'-·h se"ecek iki tık yoktu. rupa milletleri uzun zaman naz!, 
nlıt amilleri, ııJ .. ·a.si sehepltr, aynı mU 'afaa ar ıne !!.%Ir 0 u ya. .J ... 

" 1 d -'-e Fran"'a .... u,.:n. eı,.ı-ı· 'iapt~ımu: tribi hareket 0 erekti. Ve "estaposu tarafından idare edilıııı· zamanda da mah:c:ulil itlmk ihtiya- ı tl ı rr ve 'uı "' '' · u~ -ı"' • " " " "' 

Cldır. nin iddiası \'E:Çhile müttt?fı'-lerln derhal harekete geçmeli idi. yecekleridlr. Dünyad:ı, B. Hillcr'O 
-•·• bir ~- Bu acıklı \"ar.ifemlz şimdi bit • tahakküm ve kin İncili üniin de cıJıl~ >ıı·ıı,·er d••·JatJerı· cenul..ıu •ark] Ba.klfya karşı ya.paccuuan ~ · ,_. 

n L• "' ., miştir. Her ne kadar in~n~ıı ı•tlme. rol)"ecel.tir. 
·'-nupa memleketleri mah5ullcrine arruu Türkiyenin ~tirak edeceği mi~ olan Jean,.Rart zırhh111 henüz Şlnıdl mücadelede ::nılnıı kaldık· 
hüyilk bir aJaka söstcrmekte<lirler. değil, l!leyirci kalacağı gösteril.mi~. bir F:ıs limanında Tulon TC dünya- Bir zalimin kudret Ye kun·eıiıı:rı 
Fakat bu memleketler, fena f(eçen tir· nın muhtelif lim:ınY.annda d:ı har11 yapabileceği en fana oeylere ceoa.Tetl 
mevsimin nreccğl zayıf mahsulü Ea sebeple 10 temmuz tarihli gemileri bulunmakta ı~e de bun- ka.r§ı koyma.ta mecburuz. Henllz eri 
kendilerine saklııınak endişesinde - bültenimizde B· .M.assigll'ye atfen lar, tcCeVTuk ve ku\'Velimiıe lrnlel §llmemlf bir gaye için c;allfbfınull 
dirlr.r. Bnlgııristnnda "' Yu>'o~l:n·.. verdlğbni.ı ~kle tamamen tetabtık getirecek halde değilterdir. Hu ge. mUdrik olarak, tıattınde doğduğumuJ 
y:ıda son RÜnlı-rde yrni tu~ynnlar eden bu '.·eni metni yeniden der· miler Almanyanın ''eya tıalyanın topraklanmm tehdit edtn istllldafl 
l t D- k- S f t ] • mUdafaa etmeğe hazın&. •YaltllZ bat· o muş ur. un u o ya gaı.e c crı su cetmeg-e l"-·m goMrmU«or, ,_·alnrz kontrolü altında bulunan limanlara 

•· J Borl • ı.u.u ~ bedlyoruz. Fakat yaln.Jz kendlmlz 1çL1 

basan mınlakaları pezen .... ra ııı keyfiyeti kaydetmekle iktifa edi • dünmcğe teŞ{"bbüs etmerr':!rri müd_ harbetmiyoruz. Donanmamızuı llAklıft 
sular 11ltındn bulunan Yidin sokak_ ... el'"e h"ıç b·ır ~ur•Ue onları incit _ r1l 

yoruı· 11 
.. " " olduğu deniz ''e Okyanuıılarla c;e" 

larında araba ile dolaşırken celtil. miyeceğiz. mtı olan ada.m.12da, tıatUn tayyareci 
mi, resimlerde gö~terilmektedller. Şu kadar var ki, hu vn.rjyet kar· .Fransa ile olan münasebatımııın lerimizl.D cesaret ve tedakArlıklan ııt• 

ingilterede resmi 
mahafil ve matbuat 

şmmda bi.7im de bir sual sormağa bu facia ı<arhuı bMm için sona er· mayesl altmda vukuu yakm bUcunııı 
hakkının: \"8.nlır: miştir. lstikbali dilşilnmek daha aükQneUe bekliyoruz. Bell•i bu b~curıt 

Nim resmi bir devlet ajıınsı olan clojj:rudur. Buı;:in Fransız miııt b ··- hiçbir zaman yıı.pılmıyacakt.ıl'. Ant vı 

D N __ -ı ıI ranıı olan H temmuzdur. Bir sene ılddetll blr darbeye ayni zaınanda . .:s M~ıgli raporunun as , 
evvel Şanzelizede Fransı7: c>rdusu • belki en c;etln imWıan olan uzun t>' 

metninin kolayca elde clmek im- nıtn vekarh bir resmi geçidinde ha. l.nUzara cesaı-eUe kar§l kcıymaJa nıul< 
k.ı.nrnT h"'- ikeı\ -nil<-kim hıı· met. tedi olduıı-.•muzu ""·termellyı• F• 

"' olu zır bulunuyordum. Bir sene i~inde r &" ....... ... 
,.;,. bu d-'-:'-ada elinde oldu.;..· .. u k"t bu ım· Uha.n ne olu-" olaun, blr.t.ir 
....... ...,... ı;..u• meydRna c:ıkacnk hadiseleri o za_ .. ·-
o.N.B. de iUraf etmektedir- aca- m:ın kim tahmin edebilirdi'! Başka §art kopcak değiliZ. hiQ bir mUzal< • 
b l b . '-- ı • reyo girl§meğe talıaınmUl etmlyece' 

( Ba•tarafı 1 incid•J r ret edi,•or. Almın propagındasın • a na& ır aeue.p e .n.vrupa mem~ seneler zarfında olacakları da kim 
v .. " ğlz. Belki merhamet dellllerl ı;öııteı-e 

d 1 b . 1 , • • dan ümidi, Sovyellerin ittihaı. ede. leket1erine yaptığı bir n~riyatta tahmin edehilir'l Beşer mukadıle • ceğl.z, fakat kendimtz için merlıamet 
mar.ya a 1ar e manı 0 ma.< ıçın · .. i db. · T .. k. e\'Yela almımcaya ve ~onra alman· ratıııın açılm:ımıı s:ıhi!clcri önün- ıatemiyecettz, 
Yerinde sebepleri oldugvunu, fa- cc.klerı.ted:ıfu tc '.rlerın ur ıye. c-..Jan fra .. aızca'-·a t-.rcııme edi'-.ek d ü' hh. d •· . t t!""R ö"Ur k t k R ....., ..., ., ~ ... w; e m .e\'a ış urur.-en, ımnıumız, Bize sempati.si olan A lan 6~ ... 
kat Romanyanın tal..-sirnini tehir yı. ?1u 11.ve e .sev 'e om. anya ve •n-tlle h" .. ule gPlen bu ".·anl-larla rd k ti' ı· · at ki lr ıı · h il" F · tl bl Tü ki d Al " ' '" ...,. - .r "' .. a ımcımıı ,.e ·uv\'e ı ne~ ın\17. • tar mda Be'-" c cnn \'eya ~n .. 
etmekten baıtka t.!r-ey yapmadı- ın.an ıya gı r .l.·enın. e_ .• J ,, 

-s vı ~ dolu metni vermeği terci.!1 etmiş- dir. l\urtarılan bir Fransanın şeref tahrip edilmemi~ Avnıpa mcmleke'· 
ğını bildirdikten sonra, Sovyet m~nl'.:ıya do~ru teYeceu_h etmeı;ıydı. tir? \•e lJüy!lklük içlncfe yt'nirlen !!evine_ lerindeW meral< lçlndel•I doııUarııuı• 
ve Alman nüfuz dairelerinin bü- Türkıye Almanyayn tabı olsaydı bo- le tesit edeceği, bir 14 temmuzu gö_ ı:m, menabl ve azmlmlzl olçemlyerelı. 
yük hırs gayeleri Türklerin elin- ~azlar.Cermen tahakk~:':ü altına gi- 2 o . · ı· hl rebilcce~imlzi ve aramızdan bir nazt harbi maldncsloln bir kaç b~fta 
de yani sağlam ellerde bulunan rece-ktı. SoTyetler Birlıgı • • o\lman t:ı. ıngı iZ zır ısı kısmmırı bunu ı:örmek için yaşıya- hatlA bir kaç gün .zartmda parc;ıı par 
İstanbul ve Boğazlara yakla~tır· 53\'\'Urlarını l"e Türkiyenin Fin lan. c~ğınrlıın ve Fr:ın~!nın bir de(a da- ı;a yırttığı bu kadar devl~tıeri \"e hr.tı· 
dıklanm yazmaktadır. diyadan farklı olarak kendisine kar- batırılmış ! ha bcc:cr hukukunun ,.e hürriyetin ıtyetteri gördUktcn aorıra bitim baya• 

B ,_ k 1 d tl k h" ı · b li Al tmuz için korkmalarıuı kolaylık!" Sovyetler og-az14rı ontro şı 05 u • ıs erı es yen Te - •am"ı·~·onu o',an m'.llctlerln ön sa. 
" '' anlarım. l•'akat B. Hltler kendi trado ettikleri takdirde her zaman manyaya k:ırşı hasmane hisler ta- f.·nd"' llttlunA, <•.,A~ındnn en1ı·n olclu~·- · 

.. " "" o;u kuv\•ctıne mllsayi bir kuvvetle k•muı 
garp cihangirlerinin gözünü ka· ınyan bir memleket olduğunu anlı. ( lloıtarafı 1 incide) mu beyan ederim. O günilıı şevki iline mukavemet eden bUyUl• bir mtJ· 

maıtırınıf olan pek yolu Hitlo· yor ise kurulan tuzağa dü~mlyecek. dht mayn gem!Ai ve yard?T11cı gt-..m1. açarken, ki o ı,e'l'k muhakkak aça. Jet henüz ı;örmemı,,ur. Bu memleket· 
rin önünde kapanacaktır. tir. Sovyetlerin menfııali Tiirk clost- Alman ve ltalyan propaganıfa11mm caktır, Fransanın nıhu, nerede o- lerden bir çoğu kuvvet tardmdıı.n yı· 
Boğazlar Almanyanın olsa Sov. !uğuna inanmak Te Tiirkiye)i ha - verdllt rakamlara nazaran harp bat· hır.;a olo;un lar, ~n karanlık l{Ün1er· kılmadan evYel entrikalarla zcblrlen· 

yeller ~imdi Ballıkla olduğu gibi klkt dü~manın yanında yer aldıra. ladıtmcla lı:ıruterentn mevcudu.cdKn de cumhuriyetten iimillerlni kes- mi,ıerdi. Franııa.nm, Frarunz ordusu· 
Kıınıdenizde mahpus kalacaktır. Bu cak hic bir şey yapmamakt:ıdır. 1s_ 115 faz!& ltru\·azör babnmuıtır. Yinf' nıiyen Fransıı kadın ve erkeklerine nun, Frarıaız milletinin, '.Fransız n ccL· 
kadar kazanabilecek veya bu kadar tı:ınbuld•ki bir So,•yet sötcüsfiniln ayni rakamlara nazaran elyevm i:ı- dönecektir. 11.nin bqına ~eleni batka tllrlU na.ıııl 
kaybedebilecek Almanyanın sahte dün nakledilen beyanatı So\•yetle • ıııterentn htzmette ancak H denizal· lngiliılerin ne ı.özlerile ne de dft· lza.b edebillralni.z Fakat bura.da, ada· 

"k · t'l ··t d b • · T- k ki fi · ı b" tı11 bulunmaktadır.· mu.:d& sıhhatimiz, manc\·lyatımız mil· vesaı nc~rı sure ı e o e en erı rın ur topra arı zerınc e ır .. üncelerile Fransaya hitapta bulun. 
v kemmeldir. · Sovyetlerle Türkler arasında ınev· iddiaları hulunın:ıdığını göstemek- mıyocaklat"ını te:)'İt eden B. Çörçll 

bi · Muntazam ordunun serisinde me' cut dostluihı boilmaiıl matuf r sı- tedlr. Tı"caret Vekilı" sözlerine ı,u suntle de\·am etmi17. 
yaset takip etmesi tabildlr .... Jman. tir: ı:i:ni müclafaanın dilşmana l "cum 
ı B ı ,._ ı ı k ı ı ·· Başmuharrir ~·azısı na devamla A ka "tt• etmek ve nerede süzül.t.r•c orada ar :>ll \u pe l'O "U) U arına IUCUm 0 raya g l l \'3nlllt7.da dÖVÜ~en Ye müthiş bir 

ı.: · • " r·kı · ki SoV)·etler her ne kadar büyük bir onunla boltu,mak ale~ile yanan bir etme · ıçın muıte ı erın lopra a. cidaie göğüs geren bir dost kendisi. (' ı · T" k. · memleket jııe de do5tlııra ihllyacı ı dak f · milyon gönüllü müsteYli lnglllerc· ı •Ol' arat ı ı ıncideJ rından geçmesıne ur ·ıycnın ama. zmir mıntakasın i te tışten ni ~aşırtan darlıc ile )'UYarlanırsa, 
sında Birlcıik Amerika heyetine de otduğuna dair hazırlanmı§ bir olduıtunu ve mih\'er arkadaşlarının ıehrimize gelmi!} olan ticaret elinden tlüşen silıihın düşmanın me_ ye gelirse başka mcmleh:lertlc ma. 
riyaset edecektir. ı>lıin bulduklarını iddia etmektedir· ha!dkl maksatları me:rdana çıktık. vekili Nazmi Topçuoğlu • dün nahiiııe :ıa,·e edilmi)'ec~iHndcn e. alesef gördüAümüz gibi ha'k müd:ı. 

N ı. ı~ ... _ rfka n•-ı il 1 T b ı. l tan sonra Alman !!lya~eıine '·ardı. faa etmeden kendisine lalıi olını • • evyor... • - ~e · ..- eı t er. ürk mal u:ıtı .uu ıeyanalın J &kşamki t renle Ankaraya dön- min olmak bir zaruret halini alabi_ 
devletleri garbl - ·- k"--inde bul hh · · ı ı·- l ı k · mı olabilecek herhangi bir tedbir_ >·acaktır. Her kö,·ii, her "elıri mü-....... ....... U· sı atını ıc ıg ı r surelle le ·zıp tnüseür iir. Bu vaziyetle onun sayıklama .J , . 

nan ve halen Almuya taratmdan 1• ı. 1· 11·· k. r·•· den cekinme!!i lazım "eidP'ini ha • • J • da!aa edeceğiı. Londr:ı sihi e:ra--s· elmcıı:tcı ırler. ' ur ıyc, mütle ı.ıı:- · " ~ feryatlarına intizar hareketlerine 
gal edilmi§ veyahut Alma.ııyanm test· Jere, ar:.ılarında me\'cut ittifakm tırlatmaktadır. Sovyetler. B. Hitle-

0 1 
fuıda kalabalık bir halk kütlesi hu .. 

rl altında bulunan ecnebi memleket· rin, ''Hltler bana dedi ki" i5minde_ ~Iak:ıle bu mucize kabilinden söz. güccnınemelfdir. nun ıztırap annı lunan bir ~ehir sokak sok:ık müda. 
ler topr11 ı..ı.-- m"·temleke1..-ı-e y:ılnız bir sartla yapıldığını, 0 şar. lcrle hilmeoktedir. faılalaşhrmamalıııınu:. lngilier e ile 

._............, ..... "'w d R k '<I h 1..ı· • ki kit:ıbında Her Ra'l"şning'e söyle. raa edilse bütün diişman ordusunu 
- ki b··-•-- umuml,,..tle Ameri'·-- lın :ı usyaya ·arşı u r ar ı ın. B IIı·ııcrı'n "'erı· ' 'e diı'nu .. ,ı~ııııle Fr.~ııs:ı arasında müsareket bakidir. 

IAü.UM,' ,,_ _.. k ld ~ " 1 diği sözleri unutmamakla iyi eder_ • " J • " • kolaylıkla yutmıiğa kafidir. Loıırlrıı. 
salılllerine ""km m-·-"ede bulu""" &· taç elmemc · şartı o ugunu ulct en Sov,·etler Bol'lazların, B. Iluller ta_ Da,·a b:ıkidir. Kaçınıl:ımıyan vazf. _,_ - ....... lı · · ler: " & yı rnutt ,.e hakir şe1:iJde esir dü~>-dalardır. - Amerika protektonaamuı erı sarahatle bıldirmişlir.,. rafından per,~embe günü izah eıli· f'! bakidir. 

miiş bir vaıi~·ellc görmektense h:ı_ 
vaz'ma karar verml•ttr. Amerika Bir- Almanya, hu :c:aht!! haberleri ) ay. ''Belki So-r.\'etlcı Je bir ittifaka ma- len ılİ"nscti, Sov,·ellerle mün:ıseba- B. Bitler ve bütiin kUY\'etlerine -1 .., " " rabe \'C kül halinde ııür:ıır§i trrr. ı 
:ik devletleri dll§manm bu a~alar· makJa, yalanların suiniyet sahibi ni olam ıyaeağım. Fakat garptaki tının ıslah ve takviyesi olan lngil. kar51 iılanıe etU8imiz harbin roüb- ederir. Bunları süyleıneğc mechıı. 

ha.va u.uu hazırlayarak kendi top-1 şeklinde söslerdij!i bir kom~uya kar hırslarımı tahakkuk etlirinct, "eri- terenin ın iittefiki, Türkİ''C aibi bfr rem z:ırurelleri miistesna, üyle ha-akl •-- ., " " " rum. Çünkü milletimizi tasanurla-
r anıu .... rru.z edebilmesi lbtima- '"I Sov,·eUer t:ırnfınılan tedafüi led· '-0 e dönmeldfJlime hiç bir zaman •n. do~t nıemleketı'n elinde bulunma. rckct etmeg-e gayret edeceg·iz ki her lin1 özönUnd d k b " " ., " " ·rımızdnn haberdar etmek ,.e bu sıı. 

g e bulun urara u te•J- birler alınmasını lemin etmeğe gay- gel olmn.·acaktır... ııından memnun olacakl:ırdır. hakiki Fransız kallıi titreo;in ,.e mü. 
biri ıu.ıumıu görmU1Ulr. BUUln Ame· ·--••••-llllll•-•--••••••••-lmllll! retle onu lemin etme'- r.arurc:ı 
rlkan CumhuriyeUeri bu tedbiri mu-·~--------------.. ------------••••••••• v:ırrlır. 
vatık gördUklerlnl hariciyelerl va.r.· .Na.zan, Ulvi amcasının artık ken- KU ük h•kA etmeğe karar nrml§ Ye: Bu hafta ha\'a kuvvetlerimiz kıt1 
tasile bUdirmfJlerdtr. Şimdilik nerele- diaiD.1 bir yeğen glbi ınmedJBfııJ bW- Ç 1 aJ8 - Na.zan konlfumUZ Eıım& Hanım, bU)1lk bir hafta olmU§lur. Tayyarcle· 
r1n protektora altına 110kulacatı kaU yor ve bu deği§iklik ho§UA& da gidi· - eakl bir aile dostumıwiur. I>UğtllıUn r:imlz;. Man~ denlztniie <lUşma.nm geD ı 
ııurette malam detiJdir. Bu adalarm yordu. On sekiz yaomda idi. Amcası y Q KUSUN B A ş 1 tı;ln llzım olan hawlıklan beraber kafilelerimize l•arı.ıı '\"Ukubulan tel'e°.J· 
Cl&mill Havana konteranmııda teıblt klrkmı çok qm11tı. yapıyorw:.. bU.slerl cl!Dasmda bize yapılıuı ba!a· 
olunacaktır. Amca dediği bu adamm cllo.e on Diye aaçm.alamı3tı. Fakat '.Nazan mı beş mlsll Almanlara ,·erdirllmlı> 

Amerika Blrle§lk DevleUerl Al- Y8f1Jlda iken gelmi§U. Ulvi Bey ba.b&· Esma Hanımdan !:Ok ~ka §eyler tır. Bunlar, gelecek bUytık muharebt· 
manyanm Amerikan cumhuriyetıerl lm1D uzak alcrabalanndan biri idi . .. ••••••-----------------.. ı••••••ldUfUnUyordu.. lerin mukaddemeaidlr. Fakat §t.mclhe 
tızerl.ne lktıacıı ve aiyaat tazyik yap- Nazan btltlln alleal.ni kaybedince Uh1 vaya gitmi§U. yolı:u~u tırmanarak l<öııkc ula.şmuı Ul\"i Bey Nazanm :;ünden güne dU· kadar !atilıaal edilen netlc~lcrd~" 
mamaamı teDı1n için de lUzu.mlu ted· Bey bu öluıUz çocuğu himayestne al· Eald tilkinin yanmda Nazaııı ı;ö- icabcdiyordu. ışünceye daldığını, aaranp solduğunu mom.nun olmama:.. için biç bir ıcb'ıJ 
blrlerl lttlbu etmı,Ur. ml§tı. renler eneli. bunu da blru pahalıya Bu yoku~ Ul\1 Beyin hayat yotu- gördUkçe artan bir ıztırap duyuyor- görmUyorunı. Bununla beraber mUca· 

NnJork, 1' _ Amerikan hariciye Zengindi .. Büyük demir en-a fabrl· m&l olmu,, blr av .ıaımeWler. F&kat nu göatermeğe de yuamt,tı. Her gUn du. Bu c;ocuğlln .teJlketine sebep O· dele genı:ıtedlkçc ve dahile doğru ya· 
muatepn sumner Vela buglin l"'ran· kalan vardı. Bel<Ardı. Çoluğu çocuğu dikkat edince Ulvi Beyin nihayet c,·e Yardığı zaman kendini biraz da· lacaktı. Ona bu Umldl kendi verm~tl. )'lldıkta onlıı.n daha zly&de ıalab cd<'· 
sanm Amerikan elçlııiyle Frıuıaı.z An· yoktu. Na.zan onun için bir ytık de· ku)TUğu kapana krebnlmı§ olduğunu hs yorgun ve !\azanı biraz daha can· Dır gün Esma Hanımla uzun a:,k ceğl.m1zl Umit ediyoruz. Fakat her ~c-
Ulleri ve M&rti.nik deki Frıuıatz dıı· fil, bir zevk te~kll ediyordu. anladılar.. lı hissediyor; kara kara dll§UnUyoı'du. ııaaUeri ya~adıktan aonra yorgun yin fevkinde denizlerde )·entden fazla 
nanmumm vaziyeti ve Akıbeti hak· 'Ulvi Bey Nazanı eweıa. leylt bir Arkadaflan her fıraatta: lhtıyarlamıo mıydı? Bu zl!ı bir artın yokU§U tırmanıyordu. Kafası ke§it gemisine malllt olan kU\'\'e~ıi 
kında uzun bir görU!JJDe yapmı,ıır. mektebe nrdl. Ar&dan blr kaç aene - Tebrllt ederiz, tebrik edeı·lz. tlirlü kabul edemiyordu. Nazanın meııguldU .. Evlenmekten nzreçtljini, donanmamız \-ardır. Donanmamız ıorn· 

geçmtı, Na.zan tahBllinl llerlet~U. Dirorlardı. k&r§ı3md& duyduğu endi§eye bir isti· bu mUthi' karan Na.zan& nasıl bildi· paratorluğun tehdide maruz kalııblle· 
Uzma lllımeW Bir TefekktU Ulvi Bey bir gün Nazanı ka1"3ısmd:ı tı1vi Bey arkada~larmı bozmadı. l>&met vermek için nihayet dü§lllıU§· recetını dUıünUyordu. celc h~r lıarıgl bir ııoktaıım& l<olR.V• 

Kuruluyor yetijkin Ye güzel bir lcu; olarak gö· Bu tebrlkler onun kalbindeki ümidi !erini dolambaçlı ve uzun bir yoldan Yokuıun tıqma l'elditl zaman dur- lılcla ıcuvYctini ~!edebilecek ı~o.bllı· 

'aıington, U ( .·t.A.) - D.~.n. lıil 
diriyor: 
Ruıvelt tebliğ ettiği bir plana na

zaran elU bin kişilik uzun hizmetli 
bir ukerl teşekkül meydana getir
mek arzusundadır. Bu suretle No. 
elde D fırka olarak hazırlanacak o. 
l:ın muntazam ordu 13 fırkaya ib. 
lağ edilmiş bulunmaktadır. 24 fır· 
ka, şimdiye kadar haftada bir !aat 
lalim gören binaenaleyh ) enidtn 
sıkı bir surette yetlştlrilmf'leri ·ıa
zım glen milislerden te.~ekkill ede
cektir. 

rUnce kararını değiııtırm~, artık bu büyUtm!l§tU. Demek lti Nazan i11J bir· ayni gayeye getirdi. Evet Nazana acı· du. Bir atac albna çekllerek dtlilln· )'ettedir. Donanmamız ayni zamRnda., 
körpe ficl3nı bir an olsun evinden birlerine uyuyorlardı. Otomobilde dö· yordu. Böyle parmak kadar denecek dil. Günet y&V&f yan~ denlzde eri· mUcadcle kesafet peyda ettlkı:e yar
ayırmamaJa, ona iatediği terbiye)1 nerlerlterı, mvı Bey Naza.n.ın kUc;ilk lc!Srpe bir kızın belki daha almak la- yordu. Birkaç dakika ıonra kararını dımt da artacak olan )'enl dünya. ile 
vermeğe karar vermiı,U. :;ıımu~k eli.nl avuçlan içi.ne aldı, tediği çoculduk he\'ealerl \'&rdı. Hal• vermlıtı. Bu mUth13 habert Nazana muvaaalalanmızı olduğu gibi muba· 

Aradan bir seneye yakm bir zaman kıymetli b!r yüzUtu Nazanm par- bulu o Nazanm bu ıınnı h11lerin1 tat· derhal bildirecekti. Vicdan o.z&bma ta.z:a edecek ltabllfyettedir. DU<ımı.u 
geçince Uh1 Bey hislerl.ndo yanılma· makla.rmıı. taktı. Sonra bu güzel eli mln edecek nzlyette detiJdi. Fakat t&hammUIU kalm&mI§tı. "Ne yapayım tayyare Te denlzaltılannm on ay ı.ıl
ta bqladığmı anladı. Na.r.ana kqı okpyaralt kon~mafa bqladı: bu mlllthaza ile de kendi zltuıı tes· Na.zan, diyecekti, tab•at hUkmUDU ic· ren mUkerrer hUcumlanndan ıonre. 
duyduğu baba oetkati, kn bUyUdUkçe - Biliyor musun NUJ.D. Yalovadl!. lim ctıxıi§ olduğu için bu kere göyle ra ediyor.,, iaşe maddelerinin hiç bir zaman olını\ 
azalıyordu. bizl sevlııen bir çift. zannetWer. Bu· dUtilnmeğe bafladı: Halbuki o Nazanm kendilinl bu dıklarmdan ve bazı ecnebi gemiler• 
Şimdi Nazan on aekiz baharı lçin· na imkA.n var mı? Halbuki beııi ba· "Ben kıri<mı geçmlf bir erkefim.. dik yokuıtan daha ı;ok yoracağını hariç, bayrağlmız altındaki ge:ni tc~ 

de blltUn koku ve leueUer1 aklayan ban yerinde ı;öreccklerl.nl zamıediyor- Benlm hakkmı ya evde kalmıf geçkin d\1fUnmtl§ ve evlenmek kararmdan, najmm harbin bidayetl.ndekinden ta"· 
emıalslz bir çiçekti. dunı. bir lm: veyahut henU.Z tatmin edil· korkarak vazgeçm!fU. ıa bulunmaları dikkate değer bir ıı ,,.r 

Ulvi Bey bu nadido meyvanrn bir ~azan .sadece hatit bir feryat ko· memi~ arzuları kalan orta yqlı bir Arkadan dolqarak k<Soke geldi. değil midir? 
gUn gelip ba§kuı tarafından yenile· parmqıtı. Ulvi Bey den.m etti: duldur. Nazan kendi yqmd&ki deli· Bahçe kapıamdan içeriye girdi. Yu· ŞUpb~l.z gayret va teyak~uzunuzu 
ceğinl ftll§ünUyor; kendi. eliyle Ye bin· - Madem ki bu l<adar yqlı ;-i>rUn· kanlılann ba.kkıdır. ICinue kimıenln mUJ&k çimenleri çltneyerek ilerledi. ıastermeğe eevketmek lçln bunlara 
bir ihtimamla yetııUrdiğl bu gU.z:el milyorum Nazan, nltin benim kamu bakkma tecav11Z etmemeli.,, Bir an durdu. Kula.ima tatlı mınl· lpret etmiyorum, BiWda gayreUntıı 
çiçeği ba.,,kalarma kopartmalc istemi• olmayasm .. Şimdiye kadar evim! ida- Ve bu prenalbe sadık kalarak civar tılar gellyordıı. Bir atacı aiper etti. &Ttırmak ıtzmıdır. Yalnuı ba yıuv 

Bir •oför yordu. Gerçi ınvı Bey kırkını geç· re ettin, bundan .sonra !ıaya.tnnı da. köşkte oturan E.!!ma hanımla allka· Ve ••1l'C bqladL Nazan komou köşk· değil, tınUmUzdelct kııa yalnız 1941 e 
~ miJU, !alat a..ell ihUyarlamamııtı. ida.re edersin. dar olm&fa baglad:. te oturan (iellkanh ile atm atıza bı· detiJ 1942 ye de kendimizi ııuırıant11 

ft'lÜ§terİaİnİ d övd ü Onun maceraları h4lt. dillere deat:ın· 'ln\i Bey nucunun içinde beyaz bir Eama Hanım otuz be~lnde, :ta.zıa cır bıcır ltonu.,-uyordu. İkil1n1ll de ha· tryız. o zıunan Umlt ederlm iti, harr 
dı. m\·1 Beyde eski kurtlann tecrü· gUverclıı ya\'l'UllU clbl çırpmaıı elin yıpranmamış bfr duldu . .Anlqmalan reketlerinde bfr canlılık, k&)'11&yaD bqka blr eekle glrecelt ve ıçlmdi~·ı.> 

DUn gece saat bir buçuğa dofra besf \•ardı. BAzan Nazan ile kendisini tazyikiyle Naı:anm da karara lıttrlk lı:olay oldu. Fakat lfin feci tarafı Na· bir hayat vardı. '.l'ablat hükmUnt.t ic· l~ada.r yaptığıma: mUdafaa h:ırbl il .. 
Beyazıtta bir yaralama Y&kuı ol· kıyas ediyor n kırJa3mı~ aa~larma ettiğini anladı. zan bu mtlnuebeti hluediyordu. ınvl ra ediyordu. "·tlf t ı """ 
mn•tur: L"tn adında blr oto"'. Us ,.... a e m yece&.z . ..,.. " " rağmen hiç de ihUyar olm&dJğmı g-ö· Mevahn ba.bardI. Ulvi Bey Temmuz Bey kızc~ız:m her gUn artan endi§e· Nazan ıunıarı ıöyliyordu: B h ·ı fi ı 
mUşteriai, otob"·lln durak ye-'-d• u arp. me,-ı;ı şe er. pr,.ı·s r ..., .... " rUyordu. içinde dDtUD yapıtmuma karar. ver· ııinl 1:ördillq;e i!;ı ctulyor; lcarannı _, Eama Han.ım düğün hazırlığı ·ııı iht' 1 1 1 . rl -··d· 
fazla durdu&.-- -"'yl-~'-ce blle•"I ile M" klm '"eya mı ınıs .ır ı:ır H Pgı ı . ., ....... ..., ~ ... Na.zana gelince Ulvi Beyin bu ıev· dL Nazan da. bu meaut kararı aynen dt#l~llrdiğinl genç kıza. na1tl &öy1i· için. amcama altıl verece0 ... e, a · ı b 
a---da kav.,.. "'kmıı, hAdJ•eye ...._ •-•- .ıMldi il"~' kabul etti. b 1 hl • Jlıı ir milletler harhi, haJ.:lar h r -• ...,..... •- ,.. .. .. .-- g ...... e hJç te yabancı de.,. • B ....us yeceğini bir lllrlU ke.sU:-emfyordu. a.5ma top ayıp amcama sa p çı • ..sa. 
!ör de l<arlfDJı§, ınU,tcri ıo!ör tara· bu al.A.kadan garlp blr zevk duyuyor; Uh1 Bey yazı s-eçirmek için Ya· Ak~amları yeınel•ten sonra beraber Karanmı Yerdim CevdeL Bu ak3am hidir. Bu meçhul :ts!:er h~rhiıtır. 
tmdaıı ~vlllm~. başından yara.lan· g!lsterdlği ihUmam ile Ulvi Bey!rı kacık üzennde b!r k~ke ta!}lllmrJtı. otururlarken bn.z:an No.zanm göı:lerl amcama her ~e~'i ıınlatıp onun kendi Herkes. yanılmadan sa~retini i: ) ' 1 

m~. V&kaya zabıta ~ı koymıı,, BUC:· hlıılerlnl kamçılıyordu. Alqanıları otomobille l~öytin ba..~a dalıyordu. Uhl Bey gen!} kıza fazla yqmda bir ark&da, aramaemı tavai· ''c -razifcsine b:ılflnrs~ı ı'"' rir.1:7. B. 
1 ı l&kaJana.rak cUrmUıne§huda veıil t:lvi ney N'a.r.an ile birlikte Ynlo· kada.r gellyor, fakat ııonı·a uı:un bil ıztırap nrmernr.1t için \'ru:!ycti tevil ve edcec~lm. MUZAFFER ACAR Bitlerin ınıızlim m·ı~ilıc l" ıa'rn ' ı ı. 
rn~~tl~r~· ~~~---------------~~~~.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::!•!!Eiiiioi=miiııl'l11&i!!ll ......... ...... _ __ .. _____ .......... ._ıuıuılunıuı~ı'"-l!o~Jı~ıı~~~~-------------------------
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3 - VAKiT 15 TEMMUZ 1940 

pO)ftfka: 

• itimad reyi 

1 Veliefendi çayırında . yapılan 

Dünkü at yarışları 
fr--ıo·-------------·-----------..... 6--~,. 
: KORSAN TAHTELBAHiR 

1 ki haftaya ,..ıım bir za.. 

bijtiaa hm.dır 8erJin tadyoau 

rek T~1~ --~ ~·· bir bo L~yesinde Zl'UI\ U«ftlı ..........__ ,_ 
d.aı d'' )'arauımg eev. 
kfune~ Uttü. Hedef Türk hü· 
, •. ~ kabinede aar
t-Ulu 1•Plllalc. Hülba milletin 
uh~nda l~er açmak! 
ıs;ı. bQ. gedik açmak için 

tahr-ikt• baılıJarak. tehdide ka· t: herşeyi bir ailih olarak kul. 
;- .Fakat netice ne oldu? 

1 ~ malUm. Hesaplar yan· 
1
' çıktJ. Türle milleti bir kere 

cWıa laradmaz, kırılmaz birlik 
tnanzaruını heybetli. ve mubte • 
~ .~ir tekilde meydana koydu. 

UYuk Millet Meclilinin yekpa • 
ı·e ntiUet •u11r11nu aluettiren te • 
zahiirleri bir milletin istiklil ıu· 
\J.\ıı hakkrnıda en kat'i delilini 
verdi. 
k Bazı devletler ~dır iri hakim 

UVVet önünde bqlarnu e
ierler, mukadderatlannı efendi. 
lerinin dudakları arasından çıka • 
Ci\k aözlere terkederlel'. 

Tarih bu cins devletleri11 J,nsa 
~lar için yaşasalar bile ni • 
hayet ortadan ailinip aüpiirül· 
düklerine yüzlerce mi.ıı.rle 
~adet eder. 

Hakiki devlet olmanın 9lrt"I 
hun.dadır. Hakiki devlet sadece 
kendi milletinin iradesini temsil 
eder. Berlindeki ahbaplar gaflete 
düıtüler. Bizim devlet tetakki~
zin ruhunu anlayamadılar. Mıl
letlc hükiımet arasında tezatlar 
Yaratmak arzusuna düttüler. 

Hükiimeti millete jurnal ede· 
rek bazı memleketlerde elde et• 
tikleri ne.ticeyi husule get:irecck
lerfui sandılar. Fakat yapılan ~a:-· 
yjk tutulan hükumet siyasetmın. 
ne 'kadar yerinde olduğunu ve 
bu siyasette devamın ne. derece 
zaruri olduğunu iıbat etb. 

Refik Saydam hük\ımetinin 
Büyük Millet Meclisinden aldlğı 
aon itimad ı-eyi yalıuz tanip e • 
dilen bir politibnın ifadeıi de
v ·ı · zamanda kendisine ya • ga' ayıu 
hancı kuvvetler tarafından yapı • 
lan taarruzlar önünde onun hat· 
h hm-eketini nasıl milli bir dava 
olarak benimıedipu isha.t edu. 

8CTlindeki ahbaplar çok paiko• 
loji biliyorlar. Lüzumundan faz· 
hl ıoıyoloji ell&meliii Te hakim. 
lik ediyorlar. Fakat bir tek !eyi 
bilmiycwlar: 

Türk milleti? 
Herkes !U noktayı ~ok i_Yi bi-

lir: • h . 
Politik.ada yapılan bu- at~ ıt· 

J d. v • kadar kolayca taahıb e. 
l!.n ıgı • • ki 

dilemez. Ben çok emmun ' 
Berlinli ahbaplar yapbklan gafı 
lamir etmeği. iatiyeceklerdir. Fa· 
.kat politik hatalar insanlar• t~ 
lıih için bile imkan btralanazMlar. 

SADRt ERTE 

Freni eri bozulan 
kan1yon 

Bir ağaca çarparak 
parçalandı 

ı.t&ııbul at ya~ıarmm birlnci&l -· ~ ~· ~- ingiıte·re adaları istila edilebilir ıni? 
dUn veuetendl ko~ saba.mıde. büyUlll ~ Konan Doyl -..M 
bir meraklı kUtle8l önünde yapıl~ } b l · f bl 

dtınıo Vayl Star lı:uınpanl asıııın Olip- lunu~ orduk. Be' la l!el :ı ur r ..,,.,..,,ır bir intizam içlııde geçen k · · d 
;ü"";:7.uıar oldukça ııUrprlzll neticeler nipik arlh Yapuru! .. Bir zamanlıır, sırada görünce ·endımı cid en 

.,,.. yolc\l tıemlleriniıı en büyüğii '\"e bir amirnl %:ınnettim. P.ın:ı:anın 
:=-cı Kaou: ~imdi de en rahatı .• ~Iuaz:ı:am bo- raporu pek mükemmeldi. Bunlar, 

Dört ve daha yuJt&r ry&IJUL Ye 1940 doslaması, denizlerin ı>c:raz köpük Pent Lent Firsl dola~:ırak dördün-
eenes1 zartmda hlç k~u kazanmamış lcri ile ıııarılmış bu muhte~em tab- cü günü cevelan sah:ılanna gel-
AraP at ve kl.lraklu& ınah.sUa. M.e· lo, akşam yıldızının ııurl::ı~tırdıaı mişlerdi. Şimdiye kadar lıiçbir ka. 
aate: HOO metre. bir grup ile çcrçevelenmi~; ne znsız, yirmi gemi tahrip etmişlcr-

1 - Vural {Feridun) Hitır manzara! di. Ya~ TC torpltolnnnı dll!er rıcü-
2 - Can {S. Ba.lkır) 011ünil kestirınek üzere daldığı. ne taksim etmesini Betaya emrel-
Bu ko§U ba§tan sona kadar bttdyüö~ nuz zaman bizden takriben be• mil tim. Su halde üç bot, dolaşmak j_ ... _ ,.,,ı.ıame halinde geçti. son v 

~·;_~reye kadar canı bir at boyu uzalı.ta idi. Hesabım gayet doğnı çin iyi bir hale gelmiş oluyOt'd\l. 
arkadan ta.kip eden Vural bu mua· cıktı. Bordasırııt doğru gelirken Sonra Beta ve ben, doğnıcn nta-
feden sonra aon wr he.mle ile ve bü· dördilncU. beşinci kooul&r araamdıı.kl te 1 liraya ınuknbil 9910 kunı' ver- torpitoyu attık; gizlice rurduk. nıınıza doğru yol verdik. 
yük blr eDerjl aartederek blrlncillği çUte bahL! « lira., tıçUncU. dördUncU. diler. Suyun sa~mesl ile sauu1duk. Pazar günü l:ı..a'reket ibsilmüıe 
kazandı. Bu yarıot& mt11terek bahse be§lncl ko~ular ara.ımıdaki Uçlll bahll 1\:, BERK.MEN Yan tarafa ynttı#ını priskopumla geldik. lüpras acı#ında bir kCi. 
i§UrAk ede.il meraklılar l liraya mu· J --------------------------- gördüm Te ölüm darbesini yediği- çille Uskoneden bir gazete aldım: 
kabil 136 kuru§ kazandılar. y il •• b k ' d ni anladım. Yavaş ya'\"aŞ batıyor - şunu öltrendim: 
lklncl Kotu: uzme musa a a arın a du. İçindekilerini kurtarmak için (Buğday 8-l, mısır ftO, arpa t\2 ~~,. yn•mda 'Ve hiç kO§U kazanma· ı. d D . . il - il' ) 

u,, ~ k k caııı. zaman var ı. enızın y zu, ş ın. 
mış yeril yarım kan !ngillz er e v~ birçok filikelerle noktalandı. Ben Bununla mukayese olunduğıı 
dlfl taylara me.hıNatu. Mesafesi: 

1200 Büyüklerde Beykoz, küçüklerde de üç mil açığında rlenia yiiz.üncı takdirde muharebe Ye bombatdl -

m~tr~ Tasvir (T. xaraosme> Galatasaray şampiyon!.. çıktım. Tekmil tayfam, o şayanı manl:ıT nedir'?. 

2 - Altıntop (Ş. Kırgül) Dört haftadan.beri devanı eden K.OçOKLER hayret manzarayı görmek üıere Norlnndın tekmil sahili, kordon 
3 - özen (Y. 'l!organcl) mü 200 be Ellverteye toplanmı::ıtı. Evvelft baş- k don ı· rı'nde olnuık üzere ""'·et 

d özen bqta İstanbul yüzme şampiyonluk aer at ta d'kl dl -ıhı bi t ak ·or " .. ~,, Yanaın b&§lııngıcm a f" k ı n 1 en ve mu ~ r ar a sıkı abloka edilmişti. En küçükle_ "'ktı. 150 metreden eonra gt>rl kalkdıb~e sabakalan dün sona ermiştir. Bu yarışa inale a an altı ile beraber, bacalanncl.&n biri fır. 
Tasvir ue Altıntop arasında aı ı 11' İki senedir olduğu gi!bi bu se- genç yüzücü i~tirak etti. Çok !adı. Bu hadisel'i alkıclamıık l!'ı- riııe varıncaya kıı<lar her liman 

?IVJ metrede n- k ı ı bil" ükl" h anı kli lan b ·· .., İngilizler tarafından tululmu)lll. kl§me başladı. Son -"' ne de :ı::KY o.z u ar Y er ara - eyec 1 ve z:cv 0 u mU- zam gelirdi .zannederim. Fakat her 
TC:""'r blr at boyu ileri aWdı ve ya- d ki ı· b ı · on1 ~ bak a~ - dak' y~~·u··c··ı Fakat denize nazır on bin evin a-....,.. sın a stan u §CIIDPlY ugu. sa, ayı :r-g-r ı ........ u er Bl- nedense hlç blrlınlz ıılkış · arzusu 

J.n·>-r ayni mese!eyl mu· nl k d 1 ·ı bit' dil rasında benim kü .. ük r•1·erci kö~-rıım rıonun.a ....,.c.a. nu, 112 puva a azan ı ar. ras1 e ır er. duymadık. llcplmix, mesleğimizin " .,...... 
hataza ederek btrınc1 geldi. Bu ko~u- Şampiyonluğu kazanan Bey· l - Ali (G. S.) 2,550,7, Z - ~tkı idik; böyle muhteşem bir sa- kfi baı.1Lında nasıl şüpheye düş-
da. mUşterck bahse i§tidk edenler ı kozlulan tebrik ederken; a~ Kemal (G. S.) 2,51,1, 3 - Sa - n:ı.t eserinüı kırık bir yumurta siinler? Priskopumd:ı.n bu köşkün 
Ura.ya mukabil 120 kuru, kazandılar. ralarındalci geçimsizlLlcl.erin klüp- dullah (G. S.) 2,59. 4 - Bedn kabuğu gibi denizin dibine inme- beyaz cephesini (löriince sevin. 
üçüncü Koşu: d al (Be k ) 5 K mal B •kt dim. O gece karnya çıktım; lev:ı-

ü ,. v~ dab~ yukarı ... ·acıte. ve 194.0 lerinin ""ampiyona a yer mast - Y oz , - e CŞl aş, si yüreklerimize hanter snph""or. 
1 

b 
1 " "' ~ " " "$ A · (B k ) " zımzmı orada el sürl\lınem ~ u ~ 

.ilen_.., ~a--"mda kaZa.ndığı lkramiyele- na mani olan Galatasaray idare- 6 - rtın ey oz • du. noıtuk bir sesle emir ~erdim·, · 
"'"' ~ u 1 ·· dum ,.e sabah olma.ıdan en·el Bf'-rln yekOnu üOO lirayı doldurmryan ciJerine clele vererek çalışmaları- 00 metre sırtü~tu: Te gemimiz kar.ıyele doifrulurken 

halis kan !ng1llz at ve kısraklara nı tavsiye ederiz. Bu yarışa beş finalist girdi. herkes mevkilni almış bulunuyor- t:ı geldiAini haber Terdi, 
mahsus, l!eea!e: 1600 metre. Dün büyUkler ve kü~ülder a- Yan§ sonunda: du. Benim şu naçiz kararga.hımda 
ı - Tomru <.AJıım çırpan) rasmda 200, 1500, 800 serbest 1 - Kemal (G. S.) 1,27,8, Lends End'i bir defa daha do. ismime gelen mektuplardan bnh. 
2 - Abin Boureux (PreM Hallın) 100 sırtüstü 4xl00, 4x200 bay. 2 - Necati (Be~ikta!) 1,34, laşırkeıı iki arkadaşımı tıı~ırdım 'letmck %aittir. Onlar, hanedanı
:: ~::~ı~~A~~an) rak yanşlan yapıldı. Müsabaka- 3 - Adnan (Beşiktaş) 1,41, ve ertc;;l günü Bitfortbey'in cenup mın en kıymetli ~eref ..-e şıın ni
Dört atm iıJUrA.k ettiği bu müsabıı· larm teknik neticeleri ~unlardrr: ~ - Oktay (G. S.), 5 - İııimet nihayetinde HarUeud Poynt'ta bu- şanı olarak ebediyyen ~akh kal-

ka çok heyeca.nlt geçti. <toU metrey' BOYOKLER (Çcngelköy). luşluk. Bu sıralarda Manş, bom~ malıdır. Aralannd.'l, kralımın hiç 
kadar toplu bir bıılde devam edon ya- 800 serbest: boştu. Bunu lngil.izler bileme:ı:di; bir nkit unutulmıyacak selfinılıırı 
n • bu mesafeden ııonra Ab!m Porenx 200 serbest: Dört genç yuz·· ücünün girdim laltin ben Olimpik'in batışından da urdı. llopvilde isbatı TÜCUI 

J no··rt • ..ı; .. ü,.ünün gı·rdi<ı-i bu - 0
• ue Tomru ara.smda sıl<ı bir çekişme y .-. ..... "" bu yanşm da birinciliğini, ikin- sonra lıic olmazsa bir nya iki etmemi arzu ediyordu. FaJmt yal. 

haline geçti ve neticede Tomru iki at yarış çok heyecanlı oldu. Son elliğini ve üçüncülüğü.nü Gala_ gUn tekmil gemilerin durııcaf!ını nız bir defalık olmak iizere o em-
boyu farkla. birinciliği luızandı. Bu turun yarısını başbaşa yüzen yü- tasarayhlar kazandılar. tahmin ediyorum. rini dinlememek mesuliyetini ter-
yarQta muıtcrelt bahse i§tirMt eden· züciiler sıkt bir çekişmeden son- 1 _ Mehmet (G. S.) 13,37,2; Zelta ve Epsilon iki tarafımda dh eltim. Levazımımm gemi~ c 
ler ı;anyan 1615 kuru§, pldse 105, lOO ra: 2 _ Ziya (G. S.) 14,5; 3 _ bulunmak üzere tahaı;,üt ettiAlmiz nlınak iciıı iki gün, daha doğru~u 
ve Udll bahse 23::1 kuru§ ı~a.za.ndıla.r. 1 - Vedat (Hayriye lisesi) Ahmet (G. S.) 14,41,Z; 4 _Re- zaman gftyarlleri olan l\fir:ram ile iki gece, zira gündüzleri deniz 
Dördtmcfi Ro~u: al k 2,45,5 cep (Beyko"'). Vardan rapor aldım. Her biri on altında bulunuyorduk ~ :;l\rfcttik. 

üç ve daha yukarı yll§t& h iS an İ . (B k ) 45 6 "' iki . f . l d" . d .__ t 2 - smaıl ey oz 2, , • 4 .. 100 ba-a•··. · şer torpılo sar etmıf er ı ve ı- Fakat şu zamanda her an ,-ücu u_ İngiliz at ve kısraklara ma .... ua u. .... 3 • • C 
Mesafe: 1800 metre. 3 - iskender (Beykoz) 2,55, Bu yarışa üç takım girdi. Ne- kisi beraber, :yirmi iki gemi ha- ma ihtiyaç vardı. çüncli günün 

1 _ M.lıs {Nihal Atlı) 4 - Niko. ticede sarı kırmızılılar '4,sg,3. tırmt~lardt. Zelta da makine yü - sabahı sant dörtle Beta ye benim 
2 _ T~pmar (Kemal Tezer). 100 metre sırtüstü: 'b .. 1 b. d ·ı b' · · l- ıünden birk.işi ölmüştü. Epsilonda küçlicük arninl gemim, gene de-
3 _ ı<omWırj {Aııtm Çtrı>a.n) Bu müsabakaya üç yüzücü gir~ gı i guze 1r ece 1 e ;rıncı 0 da yağın işlialindcn dolan iki ki_ nize açıldık ve Taymis a~zı acı\:-
4' - Pamta. {Dr. Se!erof) di. İkisi mektet>li biri de Beykoz- du~~· takmı: Kemal soysal, Sa , şi yannuştı. Jarındaki asıl mevkilmize scldik. 
Çıkı§ta Komlsa.rj bnşt.ıı. ve Mis de lu olan bu müsabıklar ya~ so - dullal

1
, Kemal Kazaz, Aliden Bu l·arahları gemime aldım ve Techiz~bınıu tamamlarken ga. 

onu t&klp ediyordu. Son 600 metrede nunda sırasile: müte!tcıkkildir. yerlerine t:ı:yfamdan birer kişi ıetelerimiıi okumnila Yak.it hulR_ 
M'.ls ba§& geçti ve yan§ı öylece birin· 1 _ Mahmut (Ka.dık.öy orta) s 

5 
\•erdim. Her ne kadar bu gemiler mamıslım. Fakat yola ~tkhklan 

d1 B k d nftterek bahse 2 - Bejr.ikta~ takımı ,14, . 
cı bilir • u oııu a m_,. 1,21,5, 2 - Fuat (Haydarpaşa) 3 _ Beylro:sz; ta~kımı 5132,5. arasında c~ya nakli pek mn,~ül i- sonra okudum ,.e :ıu havadisleri 
~tlr!k eden ganyan 6{0, pl!selerde de ("R-•k ) d' d • - _.._ k 
230 ve 100 kuruJ aldılar. 1•29121 3 - Kemal ..,.,_Y oz İstanbul yüzme ~piyonası ıyse e, Lli.ı.~:: ·-.... mı, er:ıa ·ımı topladım: 

ı 31 • . ..,, ve lorpilolarımı aralarında tal;:. lnnı"lizler, tekmil IimanlarımJZı n.e.,ı.ncı K~u: • • da bu suretle netıcelenmıs o~u. ., 
Dört ve daha yukarı yaşta yerli ya.· 1500 ıe..~t: İstanbul şampiyonluğunda bi- sim ettim. ?ieyse, ~aat oııda her- işgal etmi~lerdi. Fakat bizi kendi-

nm kan tngmz at ve ıı:ısra.klara ına.b• Bu yarışa da iki mektepli bir rincilik kazanan yüzfü;ü ve at- şey tamam oldu ,-e bu iki gemi on ıerine tabi olmaya mecbur ede. 
ıwı. Mesafe: 1800 metre. klüp mensubu girdi. MUsaıbaka ele: giin daha denizde lıutunabilecek memişlerdi. Ellerinde ise, bundan 

1 - Fru • Fru {Vo.,...not) "'onunda İbrahim (ts~1-1ı:.1 lis••~) ]ayıcılar bölg~ temsil etm bir hnlc geldi. Den ı·se, soıı ka. ·k d •· 
.. - .. UI\. Aı ..._ üzere ve 27, 28 temmuzda yapı. 

1 
başka bir tazyı vasıtası a yo,; • 

2 - Cesur (Tala.t Atacan) rakiplerini (250) metre geçerek • · an iki lorpito ile şimale, İrlnn- tu. A\'Tllpa ile mnvn.snlıımızı tc_ 
3 - "'-vzllta. (N. Ala.bay} (24 1) 2 M lacak Türkiye bidncililı:lenne lf· da denı"zı"ne dor.rt1Jd11n1. . J -"' birinci oldu , - usa k · · Ank · d .. min eden gnyct güzel demır yo -
Bu yarış tıı bllyfilt b1r heyecanla . ") 3 29 5 3 N tirak etme ıçın araya gı e- Torpltolarımdan bı'rı·. o '· ' 1 k . . d r· ...,et (Ticaret lısesı , , , - e- ceklerdir. Kendilerine muvaffa-

1 
a.ı.:şam larımız yardı. l'ucm e ·etımız c ı-

geçti. Son <tOO metrey~ kadar ""'ı1 5 
zih (Beşiktaş) 29,42. lll)'Vtın )·üJ.ı:lii bir gemiye sarro. ·yatlar biraz değişmişti. Fnbrlkalıl-

:Ma.vzika ile Ce3\ll' çekı~tiler. Bundan 4x200 bayrak: kıyetler ve başarılar dileriz. lundu. Gece, seç vakit lloli Hed'i rımız eskisi sibi çalışıyorl~rdı. 
sonra FrU - FrU .sıkı bir hamleyle ba· k" . 1 nu·· nku·· ku·· rek lıord:ılayıp şimalde bulunan dört Bı'r ln .. ;ıı·z ı'slila"sından bahsedili -..,.ti ve yarışı böylece blrlnci bl· Bu müsabakayı ra ıpsız o an b . .,.. 
§~ a7~" BU yanı_ıta. mil§terek ba!ıla: Beykoz takımı kazandt. Derece otumu çağırdım; fakat hiçbir cc- yordu; fak:ıt hen bunun tıımamen 
t r · 495 plbeler 150, 12:>, 110, 12,39. yarışı arı ,·ap afomadım. Bunların telsir. teL saç.ma olduğunu biliyordıım. Çün -
Ganyan ' graf sabalan gayet mahduttu. I~r- kü İngiltere artılc öğrenmiş olmak 

Dün Fener Stadında yapılan tesi sun ö~ıeden sonra sant üçte ıazımgeıı:rorau, Jd t:ıhteıbahirteı· 
Diiıı Galatasaray '\e Beykoz kii. hnfif bir cevap eldtm; bu, J1enim l.:ar~ısında a~ker dolu nırl\l!ye Sf!'I'· 

Dün az kalsın büyük bir fela.. 
kdlc neticelenecek bir kamyon 
kazası olmuş, büyük bir tesadüf 
eseri hafif atlatılmı!ttr. 

3 n C U
• • bey ne 1 m ., , e 1 ati e• rekçileri :ı.ras.ındıı lıususl mahi:yet. telsi:ı:le gönderdiğim t:ılimatm T:t - ket~ek adeta cinayetti. Bir tünt>l 

le bir ~·arış yapılmıştır. sıl oldui;'Unu ve onların da mey - yapıldığı z:ıman o mükemmel sc -
Diiı.J;ü yarışların telmik neticesi; kilerinde lıulundukl:ırını güstere. ferf lmn-etlerini Arrup:ıya sevke. 

b k 1 
~IÜPTEDlLEn ı·ck lıcııi büyük bir sıkıntıdan debilirler. lakin bu y:ıpılmcaya 

ti• z m . m u• • sa a a ar 1 1 ek çif le: kurtardı. Akşaın olmazdan evvel kadar .serert ktrvve\lcri ölü clernek-
l - ll>rahiru (Deyl:oz) 11,10 ~lal or !\inlerde S:lncla adasının ti. 

:H39 numaralı kamyon şoförü 
Mustafa .dün kamyonuna 4 ton 
Mermer yüklemiş ve Kasıınpa§Cl.
ya giden dar yokuşa sapmıştır. 
kc:.myon evvela yava1 yavaı; iner
ken. birdenbire frenleri bozul· 
~~ş ve başıboş kalan kamyon 
~~ındcki yüklerin ağırlığı ile de 
oır kat daha hızlaşan bir sürat
le yokı.ışaı;ar;, ucmı"'a baslamış • 
tır. • l:ı. ~ :. • 

d 
Bir müddet delice süratle gi-

en :ırab · b' ~ ~ ... a yol kenarındakı ır 
• ~aca._çarpmış. parçalanmıştır. 

Şofor ayaklarından yaratan
ını~. Beyoğlu hastanesine kaldı. 
nlmıstır 

Sarh~şlukla arkadaşını 
yaraladı · 

~ - Sathi (G.S) 13,1:?. rüzgaraltı tarafında toplanmış bu. (Vevmm t•arl 

ki .. k k ti mada iki rifte: Muhittin sırı a _yu se. a a ~ =~tec~~e~e~~'"~~:ı;~~~ t~~~~ 
yeni Tü_rkıye rekoru . k•;;.:,';~~, 

yaptı. F ~~~&k e~~.~ek4'!!'~.~~ ... ?!~~~, ettı ::~<::,~~;;?!,~f tt:~::;; ;::: 
m:tıel.ıi alletlcrln ~ nl atletizm 1 _ Salt (5G,9), 2 - Hüseyin KIDE:\IL1LEJl 

Ü ı:ı terııasyon 
UZrriDC 3 ne c J•ondl atletleri. (59,3)· Tek çifte: 
ınüsabakıı.ları l'ıı.ınız w bahre 11ta.- Gülle: 1 - Ahilva {G.S} 10,:H 

d dUn Fener ~ O) c:ı~'- " 
mh: arasm o. neticeler !}Un. Ateş (l:J,60), Selim (119 , .,....,. 2 - Kemal (Deykoı) 12,35 
dmdt.. yapıldı . .Alınan ' ri (11,48)· iki çifte.: 
!ardır: Disk: 1 - Rc~at; Reha, Sülıa (G.Sl 

400 JUetre .r.tanlııll:., _ Sdih (An. Teohandrino (37,70), Sabri !.l,9,2 
1 - :Melilı t:i:ı,G) .. (35,41), Ate~ (33,6::!)· 2 - Şükrü; Mchmrl, Enver (Jkr-

kara) 3 - Neriman· 1. çeki": koz) 10,38. 
1.Uıcü katııı;or ' ~ "-- 7 43) 100 metro S ,, _ ı~mı·:uı Avni (34,30), .ız.zet (2 , • Dört tek: 

~~~-ij~~-fl~-~-~ kD s o eri v'] _ .... ,,_. ..... ..,,.,.. .... _ ........ ..., ........ 

Acısı sonradan duyulan ·yara ! 
F ransanm mütarekeyi im· 

7.aladığı gün, aadece "bir 
:ün,. olarak matem ilan edildiği 
sırada, bunu az. görenler olmu!
tu. 

itte dün Fran:nzlann 14 tem· 
muz· Milli Bayramı idi; günleri 
yine matemle geyti. 

Fransada matcım, asıl bundan 
l<mTa... Kayıplar bütün fecaatile 

görülmeğe, hürriyet ve hakimi -
yet .hntıraları her fırsatla canlan: 
mağ-a ha!ladığı zaman matemı 

görmeli! 
V aktile bir eve, sabaha karı1 

bırsr:ı gir-miş. Fakat e~yayı ka
cırmağa fırsat bulamada.~ kapı • 
dan adamlaı· geçmeğe ooılamıı. 

Hıraaz eşyayı bir tarafa bın -
karak derhal eline bir süpürge 
ahp kapının önünü ıüpürmeğe 

Balatta oturan Os:r:an, Hay
J r \' C Ahmet adında iiç genç, 
d.:l o-:c::le beride gezinerek bir 
haya itmişler, sarbo"? olduktan 
sonra da kavgaya başlamı§lar-

ı - Turan (11,:l) "' Cirit: 1 - Kemal, Turgut, Kesim, 'fc,·. 
(11,8) 3 - Ferit. 

1
. Melih (51,87), Ifaydnr (54,60), fik, Petro (G.S) 8,33 · 

ıoo metre birlııel k:ıtaı;o" . Teohandrino (52,50). 2 - Cihat; İbrahim, nurh::ın, 
ı - ~ıu.ı:af!cr {10,9). Yükselt:: Nihat, ı~eyıl (Beykoz) 13, 
800 metro S üncü l•ata!!ori: 3 Faik ·(1,81,5)

1 
Cezmi (l,81,5), :Müsabakalarda her iki tarafın da ıı ( eııı~ ~hır lll • f'rrıs t.hı r 

koyulmut-
Geçenler ıonnuılar : 
- Bu saatte kapmın önünü 

süpürüp ne yapıyoraun? 
- Efendim, bu e'•den ölü çık· 

tı da onun için aüpürüyorum. ili~ • b -Kzvga ı;onuncıa Ahmet çagı· 

k . Haydarı sırtından, 
11 ce mıs • urct 
Os~anı da yüzünden agır s -
\e )aralamıştır. 1 Yaralılar hastaneye kaldm • 
m1şlardır. Ahmet yakalanmrştır. 

1-Iatay valisi gitti 
J3ir müddette.•beri schrimizôe 

b.ılufl~~ Hatay valisi Şükrü Sök· 
ınefl S~er dün ak~am Ankaraya 
,.it::niştır. Oradan vaziiesi 1:-aşı -
... :ı aideccktir n .. lı' 

J - HU<ıcyin, :.! - Osman, Su:ı.l (l,G7). elde etliği derecelere bakılırs::ı, sarı 
El>rem. t)ç admı: • kırmızılılnrın bu .sene kürt1kte çul. 

800 metre tıirinci ı.ata:;ori: Yüksc1 (14,17), Ya\11'U (13,85), iyi bir şekllde çalıştıkları görül -
ı - Galip, 2 - Skocımcru. Ömer. nıektc<lir. Yegane rakipleri Bcykoı. 
5000 metre birinci ıat.a.gori: ULUD atlama: ', lularla atalannda, aşa~ı }*Ukarı lıtr 
1 - Hüseyin (19,24,8), Z - ~{u :Muzaffer (6,76)· yarışt:ı, birer ikişer d~kika zaınaıı 

zafler ( 16.28,7). fSevki· Smk: farkı yardır. Yıırı~l::ır (2000) met_ 
1 to m· manialı blrlnd kAt.a~orl: 1 _ Muhittin 3,85 (yeni Tür· re üı:erinde yaptlmıştır. 
ı - Faik (14,7) Tti.rktyc rr.ko. kiye rekoru) • Yarışların sonunda Galal:ı~ar:ı.y 

runu egale. 4x100 bayrak: be~ birincilik, bir ikincili!.;: ve 2.~ 
z - B:ısri (16.:.n 1 _ Fener takımı l5,1 pm·nnla birinci Eeykoı be~ ildncl. 
3 .- Suat (J6,5)- 2 _ Ankara lik. ve lıir birincilik Yl' '.!<ı pı:\·.ım l:ı 
100 m· btriııci J.ntagoıi: 

3 
_ Deniz lise.si. (Vcramr ~ ii11ciir1rJ 

ı -- Gören· 

hıı.ıı ;ı <ı•ı r ; :.ı 

\aS.ittı:ı \ll~ıli t,:ı.;.ıııı ı a.""r' ı.uıı r 

tiwıt:,!ıı 
dotuyı1 4 .U 9 01 4 4'.! 9 02 

Ö;llc 
11.Indi 
Ah;~"nı 
YatTt 
tm•;\I, 

t:! :!() ·l :19 12 '.!O 1 40 
10 19 8 S9 lS 19 8 39 
to ~o 12 oo 19 se 12 oo 
21 Si l GS 21 S6 t 57 
~ 23 6 18 2 29 6 uO 

- Falult içeriden feryat ititil. 
ani yor? 

- Ben gittikten soııra, ıiz fer 
yadı dinleyin! 

. HtKMET MONlR 

RAŞiT RIZA T1YATR0Sl1 
1 n-u n.ı; .. am1 1 ı 5 Temmuz Pazn:·tcsi ,.,.. • d 

\ 

Be~lkta,, Ua~lmbey aile b:ıbçesır. e 
••t)\"EY Bı\B ~lif,, 

-------------- \'od\'il (3) Prrde 
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2272 .Yahudiyi Tunadan Hayfaya götürürken 
tevkif edilen 

Sakarya şilebi 
lstaobula döndü 
Vapurun telsiz 
şından geçen 

memuru 
n1acerayı 

Osman ba
anlatı yor ! · 

Altı ay e\ ı.:.ı..ı maccıam u.uı::n 

destan olan Sakarya vapunı cvvclkı 
llk:am lstanbula geldi. uem.nın ba
~mdan geçen maceralan blzıal kap· 
tanm a~ından dJnlemek ıçın B~lh 
taş onlertnde denıırleyen Saltarya \'a
purundan lçcr1 girince Telsiz ınem· 
ru Osman Konukvarla karşılaştın . 

- ZlyarctlnJz.in aebeplerln, anladım 
dedi. Geçlrdlgiıniz ııı:Jtw, maccraıa 

rm pblUcrindcn gemide yalnız t.-., 
kl§l kaldık; ben, ks.marot. llusWa. 
gemici Osman, qı;r Mustafa 'e yag 
er lsnıail. 

- O halde, dcdım, ru maei:ralıırı· 
111.7'.r slztn ~zmızclan dinllycllm. 

O.smaıı Konukvar bunu menınunl· 
yııUe kabul etU ve elindeki sıgaradau 
derin bır ne!es çektikten Eunra an
latmaya ba.şladr: 

- !?39 sen~n\n son fi) 111da ıgtıu. 
bulu terketttk. Romanyadan a:aca0 

mız Çekoalovakyalı, I'olonyalı, 'e ' 
VU3turyalı Yahudi muhacirleıiı:ıı l.ıı· 

kcnderumı ı;tıtUn:cek, oradan da ba!I 
ka bir ı;-emlyo aktarma cdccelıfü 

Gemi BUvari!.1 Ali Dorandl. nonıa.ı:ya
nm SUnne llmanmıo önUne tlemlı e· 
dik. llUthi§ bir soğuk nrdı. lıpu-u .. 
isimli ve .Alman 1.ıandıralı Mr genıı 

bU:o y.uuıp.rak lçtı:ıdc bulun8.Jl :..; 1 

Yahudiyi tcallm etU. Diğer kuımı ul 
mak için Tunayıı. ,s1rmem!J: lcatctl•· 
yordu. 'fam on gün bekledikten svG. 
rıı. nihayet Tını aya gireblldik 'e 1139 
Yıı.hud! daha ge.mlye bindi. llUtlın bu 
ameliye 152 gUn aUrdfl. Ve biz 22i.? 
Yahudi muhaciri ile beraber Akd~n!
ze çıt:.:'· 

\ oıe ..ıı r. ~11=ın arasında 31 tane de 
kıymetıı doktor vudr. Şenerl ol&n 
Doktor Can.11 kardqinin lstanbul U· 
nlvenıtulnde prote!!Ör olduğwıu ıöy· 
!Uyordu. 

noıoı\.o\D.\ AÇIIUARll'lDA... 
O şubat 9t0 ta Bozça.adanın Ud mil 

.. ı;ıkl::ı.rruda lam yolla ıe)Tediyorduk. 
\'aldt a'{§ ındr. Birdenbire 1.'1Jlakları
mtı:!'. bır l.Oı,.> ıeal geldi. Arkasmdan 
!r daha, bır daha .• 
.Ne eıluyor diye dıJBrı !mwm. Bır 
rp gemısi Adeta s.ıldırrrcasma Uzc

mlzo doğru l:'tli~·ordu. Hemen tebi· 
• n blJJD:la oturdum. Geml J.:umando.ıu: 

Derhal ııtop ediniz, diye Uıtar 

tti. 
Ko~rak Sl\variye haber verdin. 

ueınlmlz durdu. !:ıgiliz muiıribl htw 
ıurdana, homwdan& etra.tnnızd& btt 

!ld <'!e!a. dönrlU ve tam yanımıza yak• 
~tı. 

ln;ilizlerin 20 • 30 kadar a<ınöUlll 
ı teri gemiye çıkıp derhal talslz oda· 
um \'e makin~ dalre2lnl l:aratarak 
birer ı!lngillU diktiler. :Ne!erlerlt ge.
lcn zabit, bizim sU\•arl~·e: 

- Siz! tevkif ediyoruz. Bizimle be· 
raber Hayfaya geleceU!niz, dcdl. 
\' tIC"DlLER !L\.J:Ş SÖILEMEYI. 

lJi\ŞLADILA.B 

Bu sırada Yahudiler Alman m!IU 
ı. ar:mı söy!Uyorlardr. Tabil .lngilUlcr 
ılcrhal susturdular. Harp gemisi lle 
beraber Hayfa llmcına ı;ittik. I:lze: 

- l'duhaclrler çıktıktu ııır..a. &iti 
ncrbest bıraltacatız, dediler. 

GEMtt>Z: AÇLIK D..\~LADI 
Aradan t!ç f;'tin ır ctl~I halde gemi• 

dtn tek bir nıu.baclr çıkannaruı§lardı. 
l"lycceğlmiz bltmJntı. Yahudilerin 1• 
y.ın etmelerinden l:orkuyorduk. Nete 
ı.ım korktu:um\!% b::.~ımı::ı:. geldJ. tJ. 
cüncll günün uk§llmı çoluk, \;OCU:t, 

cnç, ıbtıyar bUtun Yahudiler: 
- Açız, aı;ız, bizi aclıY.ta.n öldlir

nc.. mi lııt yorsun uz?. diye ferya l'I 
ba~'adı r. 

1ng ı aqkct • 
ı;'tiçlllkl ten.in c 
bir heyet geldi. el •o ·uk \'O '·" 

umlarm, kn.fa t l.ırını ölı;tül:ttn 
sonra dı§a.rı çı ı. ıtlar. Sourıı. ihtiyar 
tar 'l"C Dlha)et f' ~er de Çıkarıldıl:ır. 
r<a!ateıılannı ö'" n mutehu ıs.a 110,.. 
uum: 

- ı.'!f"t• 
Bef Dt'ı 

1: :\ll'ıdller 

ıoor.ra kamplara golurUlaUll r. Bız: 

- Oh! hele ıllkUr kurluldak. 11,<,r 
duk. Fakat alda."lm~rz. Büt iln <.,tu· 
lllltler gemi b<>ı,'<3.ldıktan sooı a t.~lD· 

dı. 40 ltı~iz poJlşj gemiye rtıp ra,· 
tırma yaptılar. 

RAP POLlSiN \"ERl>t<ll IL\mm 
- Sillh. ıil&h diyorlardı. 
Tabii bıı; bır ve~· bulamad,Jar. llt:ı' 

gitme,>e bazırlaıııyordu~;. lyiliklerl.nl 
hlç bir zaman uı:ıutamı,yacag- mır. bir 
Arap polis te1A§la geldi: 

- Size çok kötU bir haberim ,•ar, 
dcdl. 

Biz: 
- Ne o, yo~~a ba:-p Akarnır..e mf 

vyaret etti d"d•'•. 
Fakat poll3 ı;uuerl:ıden ya~:ar al(P..• 

rak: 
S 1'J b p d cckler, dıyel:ıUcli. 

Ş~~.m şa..,ı.ın blrblrlmlze lıakı,,11'· 

,en l O ta:ıe ıı:ı ı iz polıı;ı gelerek: 
- .B!zı t J;ıp cjın!z, detlfür. 
EV\ :t l;lr motöre, ıı:ınra da topla 

ıııll e.ıb z ı:rblı bir otQmobUe bl.o 11it. 
Bır ınUddct ı;onra. bUytlk bir kapınnı 
vnilnde duran zıı hlı uto;nobllden in 
d 1:. Blr !n;ıll:.> z;;.blU b.:ı.i nezakeUc 
~-a~ıladı. Ve blzı son d~rece eık b'.J" 
3a•ona ı;ötUıdıl. BllArdo masaaında.ıı 

tutunuz d:ı. hı:r tUrlti oyun vuıt&lma 
katla:- hep•ı v rdı. l;'.t>ııdı keı:ıdimlı.e: 

- E:u tngill..:ler ne pkacı millet .. 
Bızo sürpri:: ~ııptıler, diyorduk. Btnız 
eonnı. zabit: 

CE?'inl.J\IL.NLER mıı-ur.UN 
l"ATAKLARL~IZA .... 

- CenUlmenler, dedi, buyurun etze 
yatacaCmız yeri de gö3tercyim.. Za
blli takip ettik. Hepimiz memnunduk 
ve Arap pol!sln yaptı:ı f<'\kaya km· 
yorduk. Zabit bir kapı;>, açarak: 

- lıte, dedJ, burada yatacak.mm. 
A.111 atırprlz §imdi oluyordu. 

lçerl bakmamııJ& beraber hepimi· 
zl.n renklerl atma.at bir oldu. BUl'UJ 
d~rt bir yanı demir parmaklıkla çev• 
rllm~ bir yatakhaneydl. Haplııhaneye 
geldlğlrı:ılzi btnüz farkttmiştlk. 

Uç sün haplahanede yattıl:ta.n IOJl· 

ra bizi tahliye etUler. Doğruca nhtr 
'in& kOftuk. Rıhtımı polisler çevirmJt• 
terdi, Tekrar bizi yakalamumlar mı? 
Tekrar hapl.ııbaneye göttlrWdllk. r .. 
ı.at iM 8efer bir .-t kald't'ktan _,. 
katı olarak bizi serbe:!ıt bıraktılar. 

Tekrar rıhtırna. doğru yürümeye 
bqladık. Büyük bir halk kalabahfı 
rıhtımı cloldurmuıtu. 

- ıa,aıım Türkiye, ;>a.,um InöııUI 
diye bağırıııyorlardr. 

Sonra ~unu da llbyJemellyi.m ki h· 
glllzlertn gö&tcrdlklert nenkeU hiçbir 
zaman wıutmıyacatız_ 

Ne ise nihayet geroımlze k&VUftuk. 
Fakat bu ıe!er de ı;emldc yeı:ıi mU· 
rettebatr lf(Srmly~ltm mi Tabll ıap· 
ladık. Kull.aııdığ'ımn: :ernlde bir yol· 
cu &1bl se.rahat eder k hl~enı:ertye7• 
ı;itlik. Sonra Atina~a ;eçUk. Elr Ju.. 
mmuz Atlnada karaya çıktı. Atin&· 
dan doğruca lzrolrc gittik. Çolt ıtı· 
kUr memlel>etimizc 'e ı;oluk çocuğu· 
mun kaYUBtUU' bulunuyoruz! 

KAOrJ KA YAB.U. 

Dünkü yarışlar , 
fBa,, tarafı 3 iinr.iidt) 

ikinr.i olıuıışıur. 

Ajanlıi(ın hima:>csirlle raııılan bu 
)·arı~la lıirinri pelrıı .klıibc bir ı.u
pa ver;Jmişlir. 

J·;('Rr:ı\ 'I !'\\il\ MI S.\G,\KASI 
ö.ıUmii •ıit>'.i J,:ıftıı l•:ıqlıyacak o· 

lan l..•ir('?.. lr•,, ·k ınii :•hııl.:afarının 

'ıiı in·· i 'ı ·ıı'nıı hı llcıJeıı baoılı)'a • 
'. 1';'\iıl.•'t>ı r ı;c)<ıtparl. iiııünde 

tıitınc?.. İİZC:-rl' ll;i lıin nırlrclik ,s;ıha 
.ı~liı•ıd • ) ;ı••ıl•ırn1.tır. 

ı:ıı '':ti ışbı l ti ~eıır nıiiııtı>rlil<'r 
'c ı.. JrrıJiler rol ıı ık ulıcrc iki ko. 
1 ıbl r .•r:ı ın 'u 'apıl:ıcaktır. Kı

lcmslı:'cr pro r ıınıltın ç•karılııu~tır. 
lk~ :ıııl ır ::ır:ısııırl:ıl.I ':ırışlar 

1 f'OO ın~ • r ıı • '•ı•'en • ::ı ,.ı r:ıklır. 

Tillat DELIDAC 
~~~~~~~~~~~~--~~-c 

' 2 .) ,. ~ f. 7 a 9 to 

S •LDA." SACA: 
1 - Tecrube etmeli. 
2 - Rir hdın ismi Yollamak. 
3 - Bataldtk - Yala~alı: masla. 

nndan cmrihazır. 
4 - .4ruını aı;ıııa - Yed. 
li 7ıhrd~n. 

·~;ırcl SdHIJ • l.ı•:Jn. 

i - Halırl msk • ~efi lahikuı. 
& - Fu1I~ b ırmak. 
9 - \ :i· .. •. . raJıaıoıniJI cclcbile. 

ı rfiı . 

10 - l>cııı . \'ılıiyel. 

\U,\JllD\~ \Ş\C~l'ı'.\: 

1 - ı·a 1-ı z 'it • ı.amurlu 3er. 
2 - \mir"n ~u., ı . ı)uülillmü, hu-

l•ııh:ıt • Bir ııol:ı. 
:ı '\ :ıl :ırmak • Hendese şekiJ. 

11'rin len biri. 
r.o•, 13 i - Yah,l h:ı) vanl:ırı 
fü<:iıı-ınck. 

,, Tcce~~u, • Yumu·a~ olmıl.an 
ti - Denizde yol ölçüsü • ~[c~hur 

Tiü5tcnıln tıııb:ı~r. 

i - Ölçü - Mas<lıır lıihikası. 
8 Cefa • Arkası gelme!<. 
9 - lsıanbulda çiı;ek adlı bir 

semt • Beygir. 
10 ·- f'ııbrikıslon • Lüıumlu. 

• 

Eliçabuk sünnetçi Lisele., Alım Satını Komisyonu Reisliğinden: 
f:kslllrncnlıı 

lo:!ıbl:ıe; B~yoS('lu tnglltPre ıefa
relhanul karşı~mda ,•o. 4i Gll
DCrJ apartrmao. 

8'-hrr kilo r. f', Miktarı llk ' w.mln:ıtı J "pıJll('ağ ı ~kJılltml'ftfıı 

C:in~ı Kr. :sa. l\ilO llnı. K. gl\n ve eaat eekll 

Ev; Erenk6y. lclt>fon; 5i·73 Zeytin rağ'ı 63 lii50 N>9 50 l9 7/940 Cuma gUnll 1 .. 1!.palı 
eaa t H .ao da. 

Sabun 40 14~50 436 00 1917 /940 Cuma gUnll .. 
ııaat H,4:1 te. 

Ekmek 10 2:S 75000 077 19 71114-0 Cuma gUnU 
aaat 115 te. 

Mangal kömllrU r. 88000 145 1917/ 940 Cuma gUoU Açık 
aaat 15.80 da 

Fransızca ders 
Clr 1& ıı11•lill"I• 't' ff~ı·ll'J ılt• ıl.ııııılt 

ı;,ıı nılıırw ~' t-11111..,ızcasını ılerlcı· 
ııı ·' oe -.•ıılt·ı·" nı~~a· serıı il,. 
fr&•ı,111·ı; dl"r~ \t!r•lıı 

38 kalem yaı aebze umum tutan 7162 Lira 60 •ü. ) :'IJ8 
62110 Kilo ) 19/ 7 t 940 Gııma- gUnU Knpa\l 
it!lOO Adet ) aaat 15,ır; •e. 
15100 o~mct ) 

'rnı t"ıl •nlC'I \ tl,ıt rıı .ıtı 111Mnıl11 

·t-rıııı~ııı·ıı <>ıirf'fmrni' ı~ı.ıınl' ~I · 
ı:ıheıı ,.,,, w ı ~hr11 rıı nııırıırııa' 

Komlsyonuro\11.ll bağlı Galatasaray. Haydarpaşa. Çamlıca. Erenköy, Kandilli vo l{aballl§ llselertn\n t94r 
mali yılı ihtlya~lıı.rı olan yukarda ya7.1lı )lyccek ve )akncakl .. rı ek!iltrneye konmuştur. Bu hususa ait ge:-ekll d 
ruru yukarıya çıkanlmıvtıı. 

ı•ılt·lıılırırr 

'ı1lııfıı ı ... /11 f .... 

1 

I 

Eluıııtme lstanbul O,.yoğlu btikJAI ca'1desl No lH9 de LfııclE'r Alım ~ıtını Komlsvoıı.ınca yap•ıacal;tır 

!etekliler ilk teminat mııkbuzu ,.e 1940 yılı 'flcarct Odası vestkaıııle, tckll1 ~.uakal ... nnı hıı.vı kaı.ı:ııı za.rruı 
nnı yukardıı hfzatanntla ıtöstcrllen saatteD bir saat evvel sözll ge<;:en Komtıyoo Refaliğlne makbuz mukabilinde 
\•ermPlert, 

P..ıo;ıl rl fı \rr t \ r.; 11 '1·ılhrın•I 

llınıırıı nf''<T•\ıılı ıılı<r,. l'ılf'n· 

11,.•IJ. ·1 hmrı '"'"ndl 

Aı;ık ekliltme tçln tik lemlıuıt makbuzu, 1940 yıll Tic.:lret Odası vesikası Ue birlikte hlzalannda g~terlle'f' 
·!in ~e ~2'at e kornfsy.,nda bulunmaları. 

şıırtııamejı ~6:-nıek \'e teminat yatırmak tstiyenlerfn Galat.uaray fJlıcsinde Komfsyon kAtıpllğfne müra-
<:a~ tıan ı 5405 l 

- ------------------------------------------------------------
----~----~---

1 s tan bu I Belediyesi ADEMİ ie.<TİOAR 
' 1 a n 1 a r 1 ve Bll:LGIEVeEKL

0

ieiNE -. 

Belediye: e alt M~Ulrlll ve3alt için lüzumu olan iıl,000 litre nıot.ortn ka· 1 H o R M o B 1 N 
palı urf u•ulllc ek iltmeyc konulmuştur. Tahmin bedeli 7012 lll'a i.ı-0 kuru~ 

ve ilk terıı!n!'.lı ::;z·, lira 91 l.uru}tur. Şnrlname Z:ı.bıl ye Muam~lt.t MUdUr1ll· 
ğ\lnôe görlHrce'.lir. llıele 22 7, !l40 Pazartc~ gllnü sut l!'> de Dalmt Er.ıcU
nıer.d-: • ·apılacaktır. T~l'plt!r{n ilk teminat makbıı:ı: veya mektupları v~ 011 

lo'ılına alt 1'icarıt 0•111111 \'eslkalarlle 2400 oumaraır kanunun taıifatı !'evre 
einoo ba:r..ırıııyaca\ılıın tel,lif mf'kt~plarmı !halt: glinU saat H de kıı.clıı.r Daı 

mi E.'1CUıne:ıc \"Crm leri lfızımdır. (:1800) .. . . 
l'ıllık tik 
klruı tem.ioa 

240,00 ıs.oo Kerutecilerde .M"rkez: hAllndl! Meyn J"e Sebz:c Mlt aralı· 
ğında 43 No. n:ıkk&ıı. 

300,00 22,50 Kerutecllerdc Mtrkez: hfıUnde ).(eyn , . ., Sebze htui aralı· 
*rnda :m No. DUkk3.ıı. 

180,00 13,60 Kereııtecllcrde Merkez hAllndc Mey va 'e Sebze bAll aralr· 
ğ'rnda 1>9 No. DUkkAn. 

300,00 :?2,50 ı~ereııtecllerde .Merku blUı:ıde Mcyva \'C Sebze bt.JI aralı 

pnda 3:> No. DU.kkln. 
Z'i0,00 20,25 h:ercııtccilerdc .Meıkez hl\llnde Mcyva ve Sebze bAll ara.lı· 

ğmda 42 No. DUkkAn. 
210,QO 15,73 I~crPstecllerde Merkez: hllindc ı.teyva ve Scbzo Mil aralı· 

ğıoda 23 No. DUkk&ıı. 
210,00 l5,i5 Kere:;t~cilerdo Merkez Mllnde Mcyva ,.e Sebze Mlı aralı· 

~rnda 49 ~o. DUkkAn. 
240,00 U,flO l~ercstecilerde Merkez; Mllııde Mcyva \'e Sch::c lıftll aralı-

ğlnda 17 ~o. DUkMn. 
300,00 22,50 Kerestecilerde Merl::ez hllindc {C)"\'& \"e Sebze ht111 aratı· 

ğmda :J• No. Dükkt.n. 
150,00 13,fıO Kercalecllerde lfcrl:c:z: h8.llndc Meyva \•e Sebze hAlt aralı· 

tmda 28 No. DUkk&ıı. 
2.0,00 lŞ,00 KereatecUerde :U:erkez: hAllndc Mey\'a ve Sebze hAll aralı· 

tında '4, No. l)Qkk&zı. 

300,00 .2:,150 Kereattcllerde Kerkfz hA.llnde Mcyva. ve Sebıc Mll aralı· 
fmda 1 No. Dllkkln. 

Zl0,00 :?0,21S Keı-..tecllerde lılerkez hllındc .lı.feyva ve Sebze lıAll ara.u-
j'mda 8 No. DUkUn. 

270,00 20,ZlS K•n•tecilerde Merktz hll\nde lleyva ve Sebzo b8.ll aralı· 
fmda 39 No. Dükktn. 

:ıo,co 15,iıS Kerestecilerde .Merku hlllnde ı.ı:eyn ve Sebze Mil nraıı· 
ğmda IS4 No. DUkkAD. 

Yıllık kira muhammenleri Ue ilk teminat miktarları yukard~ yazılı 

gayri menkuller kiraya verilmek Uzero &)Tt ayrı açık arttırmaya ltımuımuş

tur. Şartnameler Zabıt n llua.melAt MlldUrlüğil ltal"minde görUleccklir. 
İhale 23/7/940 Salı gl1nU eaat H do Daimi EncUmcnde yapılacaktır. Talip· 
lerln llk Um.inat makbuz \'eya mektupları Y~ prtnarı:ıe mucibince lbra:ı IA· 
7.ım gelen Tesalk Ue !bale gllntl muayyen saatte Daiml EncUmendc bulun· 
malın. ı 5&:li) 

(:t1 •fi•)''" VAK J 1 ""ı 
Gazetedt çıkan bUtUn yazı vt 1 15. 7 .940 Pa::artesi rulmlerin bukuku mahfu:duı 

7.lO: Program \'e memleket saat 
ayan, 7.M: llll.zlk: Opera Polpurllerl 
(Pl.) 8.00: AjllM haberleri, 8.10: Ev 
kadmr 8.:?0/R.::o: Müzik: 1:?.30: Pro
gram ,.e memleket saat ayart, 12.35: 

Kii%lk: 1',uıl heyeti, 12.5-0 Ajans ha· 
berlerl. l!:.O:i: .Mllztk: J..'aaıl heyctJ 
progra.nınm d<'vamı, Okuyanlar: Sa 
tiye Tokay, 'Tabıln K&rak~. 13.20/ 
H.00: Müzik: 18.00: Program \'e 
m~mlekct ~aat ayarr, 18.0:>: Müılk, 
lS.30: Mtl1Jk: Hadyo car. orkutraaı, 
19.10: MUz:!k: Okuyan: Ml\zeyyen ~
nar, l!l.45 Mrmıeı.:,t ııaat ayan \'P 

Ajans, 20.00: Mli:rik: Ssr: E,erlerı, 
20.10: :\>tl·l'~: l):.:.ı) au - .')adi llo~sea, 
2>.::o: honu~nı:ı :?0.4:>: JJüzlk: Din
le:,. icl IJlleklerl. 21.00 Mllı.lk: Ferhun· 
de Erl>ln ( Pı)ano solo). 21.!:0: MU· 
zil•: :.ıu;o: Kona§ma cr.adyo gazete
ıil. Zl.4:J: llil7.ik: r.adyo orkestra.at. 
22.30: M!!mlekct ııaa.t ayarı, Ajans 
haberltrl: !:Z.4:S: Müzik C:lzband (Pi.) 
23.:!3/ZS.30: Yarnı!,I proı;ram \'e ka· 

16. 7 .940 Salı 
'i.::o: rro!:'rıı.m \'e memleket aaat 

ayan, i.85: MUzfü: ıt>ı.ı 8.00: Ajaruı 
haberleri, 8.10: B-.· kadmı, 8.20/8.30: 
J.lliz k: 12.SO: Program, 12.ü:S: Mllzlk 
Muhtelit 1ark1lnr (Pi.) 12.50 Ajan.ıı. 
13.0l: Müzlk, 13.20/14.00: Milztk. 
18.00: Program ''e memleket saat 
ayan, 18.05: MUzik: nanı ıııaall (Pi. 1 
1!!.30: Çocuk s'.ıati, 19.00: MUzlk: Ço· 
CU~:l&r içi.o (Pi,, l9.t11 MH::lk: Faıııl 

heyeti, l9.i3: Memltltet saat ayan, 
'l'e Ajan.s, 20.00: Konu~ma, ı<;ıttçlnln 
Matıı. zo.111: MUzlk, 20.30: ıt:Uzik: 
• .... ,., ,.., iy :Ilı klln1e ses \'e aaz he· 
yeU, :1.1~: Serbest saat, Zl.30: Ko
~. . . ı ;.ad ·;ı gazettsl). 21.i5: MU 
z:ıl\: Radyo salon orkcstruı, 22.ZO: 
llcmlekct ııH.t ıyıı.n, Ajens, 22.(:S: 

~BOSI!: l'ARlFE~ I 

Memleket Mı>mleket 

ıc:lndı dışında 
A~Jık it,'; I•\!\ 6.r 
3 •.~ııı. -:ı;u t'!J • 
" "~ lık •i~ .14:.!0 • 
1 \ ıl'ık lt!lll lliOU 

1 arlledeo HalkHu ~ırıızı ıc:ıD ay. 
ı11l otuz liµrıış ı11lş!llflr. Post.il blrll 
ğine ~lraıl •en yerıerl' ıtyı1ıt yetmıe 
t>eşPr kuru~ zammtdlli r. 

A lo0ntı kay dm. t.ıldtren mektup 
~e telgrat Hrrellnf ııhon~ pHrumın 
pO!t& veyA ıı,,n '" ıJr ;ullıınıa ı.c
P,.tını ı•1:frP l<ttıdı ıızerlne alır. 

ı ıırı.1.\ .. 1\111 ıwr ııol"tJl nwrkt"tln• 
\ ' :\IU'f•a aho•ıf' yaıtıhr. 

'ı1r"" Jeğıştirme lıcreU 2:1 Kl'f. 

ILA~ l 'C1KETJ.EfU 
ı ıcaret UAnla rmm hlltl 111 • ta. 

tırı ıonda:ı ltll>Areo llAn u)·raıa. 
rıııdıt 40, le; ıtııı,'fıılardA l'ıO kuru,. 
dördUocU saytada ı. ikinci ve U
c;UrıcUdt 2; hlrlncMe 4; tıa.şlık yanı 
kPımıece ~ llradıı. 

BdyUk; c;ok t1c,.-ıımlı, kll~eıs. 
renkli llA..ı \"erenlere ayrı ayrı !o. 
dlrmeler yapılır. R .. smı llMiarm 
uı:ı:ttm ııttın 4.0 kunıştur 

l'lı"a-t Mahlyrt:f' C lmı~aa 
Kü~Uk hAnlar 

Bıı ele.ta 30; iki detası 50, Uç ae 
tıuıı fl!5, ı!ört defa.111 7~ \"!? OD defası 
100 kuru5tur. l'c: aylık ilin veren
'erin hfr '1efıuıı becla.\'adır. Dört aa.. 
tırı ge~en llAnların fazla aatırlan 
tx>t kuru~tan hesap l'dlllr 
Vakıt hem jog'rudan '1oğnıya 

ktudl ldıtre yerinde, tıem Ankara 
caadulnde Orhant.ey hanında KE. 
l.L\LEDDIN IHEN U:ln Bflro:m 
t-Jlyle tlılıı kabul eder. (Rllronuıı 
tt-lf'fnno: tl>13.'.>). 

Mllz.ik: Radyo S31on orkl"tıtr11s1 ııro
graınrnm '<!evanıı. 23.00: Mllı:il<: Caz. 
band lPJ.) 23.2."5/2!:.::0: Yannkl pro· 
ı;nım ve kapanı§. 

Tabletleri her eczanede bulunur 
ıPolta kutuı11 12~~) Calat., lıtanbul 

P.eç~te ııe satılır 

,,---------------------
Türkıye Cumhuriyet• 

Ziraat Bankası 
Kuruluş 1 arihı: 1888 

Sermayesı: 100,000,000 7 ürk Lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Zir:!İ ve tİ<'iH' h 0 r ne·.r; bar 1·A m• neleleri 

4~ora bıriktirenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
lııu.nı Baııkıt .. ııııhı kıırııharah fC : • ·ı. tasarnıf hesapla. 
rınctn en ııı illl llrn ... ı hıılunanlar~ ~cncc1e 4 defa ~ekilecek 

kıır'u tir "'='uğıclakl planı• gcire ikram.iye dnğıtılacaktrr. 

Ilı 

00 
ı:rn 

1111' 

•\ıtı•ı ı.ooo Ll.ra.lık C.000 Ura 

• 
• 

Mn • ı.ooo • 
tMi • ı.ocıo • 
100 

c\O 

ıo 

tO 

• c.ooo • 
• .. 11 oon • 

• UlllO • 
• S.200 e 

tılt,l\ı\T: Hf''"'t"'ırınr!ıkl paralar bir sene lclode 60 
lltııdao aşafı •11l--rıı \ ıılerd ikramiye ~ıktı~ı takdirde" 20 
faılıı .. ı, I•· q rllt>ı'l'ktıı. 1\ nralar senede 4 defa: 1 EylQl, 
t Jl111111 ı1o1A11ıırı. 1 Marı \'e 1 Haziran tHrilılPrhıı1P çekllerc>kttr 

Devlet Demiryollarr ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 
Mııhanımcn bedeli 35640 l!ra olan 300 ton motorin 23/i /1940 Sair gUDI 

l!M.t 15 ele lrnpıılı zıırt u.suıu ile Ankarıı.da idare binasında sııtın alınacaktır 

Bu işe ı;lmıck istırenlerln ~673 liralık muvakkat teminat Ue kanunun 
ta;1n ettiği \"crJlt&lnrı \"e tekttnertnl -nı gllo saat lf de kadar ıı:omlsyo" 
Relsll~lne \'ermeleri ıtızımdır. 

Şartnameler 1715 kuru!1fı Ankarıı ve Haydarpa~a veznelerinde aatıımak 
tadır. (57:56) 
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1 VA KIT matbaası 
Kitap l,ısmtnı 
tanziın edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizai isleri alır. 
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