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Almanyada 

görülen hazır
hklar niÇin? 

Yazan: ASIM US 
. Son günlerin en mühim hidise
~ni l\lussolininin nutku ile Tas A· 
~.~nsmın neşrettiği bir tebliğden 
ogrendik: tta.Jyan Ba.~ekili son 
nutkunda Atma.n1arm Yunanistan· 
da bulunan kuvvetlerini geriye 
Çekerek bo memleketi ttalyan iş· 
ga_line terkcttiklcrini söyledi; Tas 
l\Jansmm Rus - Alnınn müna· 
~betJerini Jı.a.Jı eden bir tebliği de 
llıı.Iknnlardan çekilen Alman as
llerterluin Almanya.om §Srlona ve 
Şimali şarkisine se'rlcedildiğini 

Müttefik 
kuvvetler 
Savdavı 
işQal etti 

-0---

Suriyede 
ıngilizıerin 

eline geçen 

FRANSIZ 
SUBAVLARI 

bildirdi. 
Bu suretle resmi kayneldara iı;

tinat eden haberin doğruluğunda · 
~td\ şilphe yoktur. l"atnız Atman· 
k nn Balkanlardan çektikleri as· 

erlerini ne maksatla memleket
lerfnin şark hudutlarına tahşit et
tnekte- olduklarmm tefsirinde lhti· 

İngilizlere dost 
olduklarını 

Fakat 
Mareşal Patene 

sadakatlerini 
izhar ediyor lir vardır. 

Bazı ecnabi kaynaklan bu hadi· 
~eYi Alınanya.nın Sovyetler Birli· 
ğine karşı yapac.ağı taarruza bir 
ba.~la.tı!,'IÇ gibi telakki etti ve bu 
ta,n, telak'ki~i muhtelif props· 
g~da vasıt~lan ile n<'şretıneğc 
gıriştt Buna mukabil So\'Yetler 
~il'Uği bu DC\ i propağnndaları 
onıemel< için Rus - Alına.o mü
lla~betıcriodc harbin başmdanbe· 
l'i devam eden doı;tane vaziyetin 
:sıa dcğişmemitı olduğunu ,·e bi-

aenaleyh Atmanyanm şark bu· 
dtıtlarmda toplanan askerlerbrin 
İlti memleket münasebetlerinde 
herhangi ~kilde bir bozm<JUk aJi
~?fi sayılamıyaeağtnı Uii.na IüzUJfl 
Rordü. Hatta bu izahata iJi,·e ol· 
llıak üzere Sovyct.Icr BirUğindc 
~zı ihtiyat kuV\·etıerf toptanınak· 
a ise de bunlann da Alnıanyaya 
karsı gayridostane bir hareket 
:el/kil cılcmiycccğlni, bu ihtiyat• 
arın yakmda yapılacak yaı ma-

11e\ raJarma hazırlanmaktan ibaret 
huıunduğunu tebarilz ettiri!i. 

Almanlar memleketlerinin prk 
lıudutlarmda toplamakta oldukla
~· rı'kcri kun·ctler Sovyetler Bir· 
lığine kJir-,ı gerek t,('Ca'·üı gerek 
~aı3ik gibi bir maksatla alakadar 
Ulunmu\"orsa nf...ıo olabilir? Tas 

"'. v ... Jan-.ı zihinlere ta1ulan bu soale 
;çık bir surette eıevap ı.·enniyor; 
:at "Bu tah!;idat tahmini kolaY 
d" !'ika ımbcplcrden ileri gcıoıcıcte· 

•r.,. diyor. Bu suretle bir ne\i 
~Uaınma~·a ben:r.lyl'n biidi<;cnin ı>ır
nı kesfetm"k isi-; cfliiirı umu-

1\\i " , ,. ıu 
l'enin dirayetine bırnJuyor. 

ı. Balkanlardan çcki1en Alman as-
erf cri Afmanyanm şark budutla-

~llla götiirülüyorsa ve bu tıar~.e~ 
blovyetıer Birliğine karşı ıccav\J'Ll 

1 
r tedbir olarak a.ımınIYorsa bn 

b~e başka na.sıl bir scbCP bulUD3-
•lir? 

'.J'as Ajansmm kolayca t,a.hDlİJl 
:lebilir diye göstcrdlği sebCP ol· 
lca ols~ Alınanyanm tngittereye 
l1l rşı ıstııi taarruzuna baıırtaD· 
hası ,.c bu taarnız yapılırken Şark 
b Udutıanndao emin butuonıak için 
b~ sahada. bir takım tedafüi ted
cli rlcr alınmasına thtiy&Ç gö1111csl· 
lı r. Fikrimizce Almanya.om şark 
~ lldutıanndakl askeri hazırlıklar 
~n l'as AjıınsflllD işaret ettiii 

hep anca.k bu suretle izah ol
0

• 

11abır ır. 
• Vaziyet itibarile bn tarzda i%&
~n haJ<lkatc ne derecelerde uy· 
otan olduğunu tayine salahiyettar 
~ n devlet sadece Alınanyadır. 
ti &kat Berlin hükünıetı de bn vıı.
baYe!ı izah etmıy.erek ınüpheın 
le l'agınayı galiba stratejik sebep· 
-::en dolayı lüzumlu görüyor ve 
• kanlardan çekilen AhnaD as
llle!')erinin 511-rk budutla.rıııa tahşi
ta; ~\yetler Birliğine kal'§I bir ~ 
ı.;' Uz veya baskm nıakSadına rnus 
'1 rıit olmadrğmı söylemek kendi· 
'il~· alt bir vazife iken bu hususta 
4. •ıt ediyor. Bu bakondan • Ta§ 
.ı~ansı resmi Bcrli.d auı.ba.fiUne 
"~n bir vazifeyi kendi nzertne 
.\Jlll'a.k neırettlği tebliğle zımnen 
lıl ltlan devlet adamların• lüzuınlo 
1lU la.vziha davet eder gibi görü -

Kudi.ı8, la (A.A-) - Röyt.er: 
l{udl.iSteki askeri sözcUnUn bildirdi· 

ğine göre Suriyede mütteflldere tes· 
Jinı oıan veyahut müttefikleı-ln eline 
geçen Vişi hükOmeti subaylan ve er
leri, ·Almanla.re. !<arşı e.ııtipe.tilerini 
açıkça bildirmekte, İngiliZleı-e kar~ 
]ıs.SIIlMe hisSiye.t taşımadı.l{Jarmı ifa
de et.ınekte, fakat Mareşal Petene 
k&r!ll er.dakatıerini l.Zhaı- eylemektedir 

PUn bildirildiğine göre, Surlyedeki 
askeri barekAtm bugUnkU safhası, 
Sayda"de.n şama kadar hattı dllZelt· 
ınek safhasıdır. Bundan dolayı, diğer 
koJlall ~ıkmtııarı t.zaıe ederken, se.hfl
daki kol bunları beklemek malcsadlle 
yerinde durmaktadır . .KjsVenin §&rkm· 
da Bura.k'ı cenubl §9-rkiye doğrU çe· 
viren cenah hareketl netlcesinde, müt
tefik ku~"VeUer, Vi§i kıtalal"IllIIl ikinci 
müdafaa hattına gir:ınlşl~rdir ve ha· 
ıen .Adliye'ye doğru ilerlemektedir. 

:,Ul(ert..,. ~ .... 
de, ezcümle Şam etrafında daha kuV• 

vetli olduğUnu kaydetmiştir. 
gaJılre, 15 (A·ı\.) - Se.IA.hiyettar 

askeri ınahfillere göre, fasılalı blr 
mukavemetle ve yollardaki tahribe.tın 
teşkil ettiği manialarla kaqıla§&U 
müttefik kuvvetleri, Suriyede yavaş 
yavaş ileri hareketine devam etmek· 
tedir ve halen sayda'nnı bemen yakl· 
niJldC bulunmaktadır. 

Vişi. 15 (}....A.) - B~ü 
Fransız tebliği Saydanm tngilız
ler tarafından işgalini bildirmek-

tedir. 

Halep 
tayyare 
rnevdanı 

eombar· 
dıman 
edildi 

Kahire, 15 ( A.A.J - fngili~ 
bava ktlvvetlcri ~rk umumı 
karargahının teblıgt: 

suriyede tngiliz ve Avustral -
ya ha.va. kuvvetlerine mensup ~Y 
yareler. kıtaıarmıtza ve sunye 
sahilleri açıkla.rmda ~ar~kol ~ -
zen tngiliz han> gemılerı~e m~ -
zaJıa.rette devam etın~le~ır. 
:HaleP tayyare ~eydanı ~~rıne 
muvaffakıyetli bır hava hucumu 
yapılmıştır. Büyük bir . ~lm~ 
bombardıman ta.yYares.ını~. bır 
tam isabetle tahrİP edıldı~ ~e 
bir avcılar grupun~ çok büyük 
ha.sara. manız kaldıgı sanılmak . 
tadır. Toz dumanları ~asarın ~e
nişliğini ta.ın man.asıle tesbi~ 
mini 0ımuşsa da, pılotlarmıız mü 
teaddit şiddetli Y3;ngmların çrk • 
ııpnı ~örmUşlerdır. BoJnbardI -

< J)eVMflA sa. .f sa. 6 dtJ) 
Yor. 

) Şu halde Balkanla~ A)ınall· 
-., " dahiline !:.ekilen ıutaJarnı prk 
~&İmali şsrkf taraflarında teksif 
•e llınaşı son tahllle göre şarJcta 
~a garpta yapılacak y<'nl bir Al
~ taarruzunun hazırlığı denıek· 
1'lc Ye A \Topa ha.rbtnill neticesi 
ırı_, llr•'ldan kt-ti mabfyeti baiZ ol· 

HASTA 

'""' tn•hteınel olan bu yeni tabı.ı . .,.. cok ~e~medeft bir taraftan 
-k'~k bir gürültü Ue pe.~ ,,ere-

r. 

..... . ...... .. 
Bu nefi• hiki.yeıi 
- B1IJÖll ş nd ~ -

() 

y 

,-----------------~-
5 Haz!raııda.n ıubaren topı n caı> ku. 

ponıa:-m h r 25 adec!!ne mukabil ~ 
"VAKiT OIUJYUCULARI KOTCP 11 
HANESİ., s r sınd n AŞI~ Uc1RU!l'DA 

Ronurr.nun 8 bUyUk forması bediy edilecektir. 

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

• T"aYVlhi' 

1 O O den fazla 
Japon donanması 
Pasifiğe açıldı 

.Çunking, 15 (A.A) - Röyter 
aJansınm bildirdiğine göre yüz. 
den fazla Jap<>n harp gem~ Şc
kiang vilayeti açıkların.da bulun. 
~a:kta ve bu harp genıilcrinde:.ı 
bır~açı cenuba doğrn ilerlemek· 
tcdir. 

çnnldng, 15 (A.A.) - ru;yter Ajan 

smın bildirdiğine göre, Ç'unldng sahili 
açıklarında tahB§ŞUt eden ve yUzdcn 
fazla harp gemisini ihtiva eden kuv
vetli bir Japon donanmasına mensup 
bir kaç cüzitaın cenuba doğru ilerle-

mektedir. 

Burada zannedildlğine gore, mez· 
kUı- harp gemilennin o civarda bulu· 
nan Japonyanm cenubi Pasifikte mü• 
hinı bir harekele geçeceğine delAlct 
eder. Japon donanm:ı.sı kruvazörler ve 
bir tayyare geınlslnl ihtiva eylemek· 

tedlı'. 

Vcls 

Amerika harici
ye müsteşarı 

• ENEK 
•Tuo'mo, 

...... 
••w• 

ı rakci istiklal 
verilecek 
ingiltere 

lraka 
teminat 
verdi 

~t, 15 (A.A.) - :lııglltere ha. 

rlcıy~ n~ Eden Irak hariciye ne
ze.re~e bır mesaj göndererek lngil. 
terenın Ira.kın istikllUlne rle.yct et.. 
mek niyetinde olduğu hakkında temi· 
nat vcrm~ ve lrakm refahını temin 
edebilecek bilt1ln tedbirlerin almınası 
ve yabancı bir mUteca.vlze karp ıra
km mUda.faa edilmesi hususlarmda tn. 
gllterenin l§ birliği yapmağa hazır ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Karadağ 
Müstakil bir devlet 

oluyor 
Budape§te, 15 ( A.A) _ Peş. 

ter If>yd muhaıbir.ine göre, Ka
radag tekrar müstakil bir devlet 
olacak ve Karadağ tahtına eski 
ha~ bir prens getirile -
cektır. 

Rma.v 15 ( A.A.) _ İtalyanın 
Kara.dag fevkalaue komiseri 
Kon Mazzolini. Karadağ ordUôJ 
su~ylarmdan rnürekıkeo bir he
yetı kabul ederek İtalya krtala
nnm h~rp bayrağının müstakil 
~da~~ da bayrağı olacağım 
soylemıştır. 

Cebelüttarıkta 
İngiliz filosuna 
hücum edildi 
~linca, J;> CA.A.) - Bugün saat 
~ G da Ark Roya.l ve Viktori tayyn 
~ gomllcrilc Rcnovn zırhlısı v.e 
dort destroyer Akdenizdcn ı:;-cl" 
~cbclültank llmanıııa girmiş Yeis 

diyor ki: eas~~;:·:~;i~:0;· 
5 

aeı 
Amerikalılara HÜ~ F~;~~;zl 
Tehdıt telAkki ettikleri Şama g· akr 

sözler ırme 
Hiç bir tesir "'" .... ~~.~re"'"'"""' 

HUr Fransız umumi karargahında 

Y
apmaz bugün b<'yan olunduğ\lna göı-c Hür 

Fl"8JU!lZ kuvveUerinın ek yakında 

(Y ~ 4 ~) Şam'a girmeleri bekleııebıUr. 

Paldı ltalya nonıına imzalayan 
Ko11t Ciyano 

Hırvatlar 
ac1opakbl 

girdi 
Ribentrop ve Kont 

Ciyano paktı 
imzaladılar 

Japonya, Macaristan, 
Romanya, Bulgaristan 
ve Slovakya büyük elçi

leri de pakta imza 
koydular 

~cnecli.k, 15 ( A.A.) _ Aşağı
dakı r~i tebliğ ueşredilmişlir: 

. Bugun saat 12 de imza edilen 
hır protokolla müstakil Hırv .... 
devletı 27 eyli.ıl 194 ı de Alınan. 
ya· ~talya ve Japonya arasında 
a~te?ılcn üçlü pakt:a iltihak et
mıştır. 

Hırvatistanrn üçli.i pakta ·ıtL 
hakı hakkındaki bir protokol Al
man.ya namına Fon RLbentro'l, 
İtalya namına Kont Ciynno, Ja
~n?R .n~a Japon büyük elçi
sı Korıkırı Hırvatista~ namma 
Ante Paveliç. Macaristan namı • 
na Macar elçisi Villoni, Homan _ 
ya namrna Romanya elcisi Gıe. 
tocya, Bulgaristan namma Bul • 
gar cl"isi Kovakov, Slovakya ıın 
mına Slovak elcisi Colvanc tara-' 
fmdan imzalanmıştır. 

Paktı lnıanya. namına imzala.ya 
Fon RibenlrO'p 

Akdenizde 
lngilız 

denizaltılar 
--0--

ingiliz denizalblana
dan yaralanan 

ı italyan torp 
gemisi ista 
bula gelmiş 

--<>--

İşgal altında bulunan 

Midilli 
limanınd 
Jki yelkenli ve bir iate 

gambotu babnldı 
Londrıı, 15 (A.A.J _Bahriye 

zaretl tarafından neşredilen blr 
1 ğd ıfoniliyoı- kl: 

AKclcnlzd<! dUvman deniz müı· ııalcd 
ıauıe mlıcadele eden denizallila 
mesut ncUcelcr veren yeni hile- --- -•-~• 
dn bu unduklanıu blldiı-.ml§lerdlr. 
çıl< cknlZlcrdc yaptıkları hl\cumla 
lıa§lca, deniznltılarrmız, dtl§manı k 
di limanlarında bllc bularak ımha 
mlşlcrcllr. 

(Devamı Sa. 4 Bü.. 6 da) 

Beşikt~ş Fenerbahçeyi 3-1, Galata
saray ıstanbulsporu 3-2 ~ağlop etti 



\AKIT 16-IIAZİ!'.AN JOH 

Akdeniz har • 
l 

ura reis ölümü ile düşmanı ınağlüp 
~h 1iş, k 1 ler eslim bayrağı çe mişr 

11) w.rd~t><:rl bır tıarp sa. 
•ıer bu ılenlzill 

bit toprnltlarn 
günd nbcr! bu Akde 

:iı. Pı,şclar kumandnnı Armenyo bunu Avrupa harbl:ıln katı neticcs• Mnnş 
Kem'll h~ eln gcml3ı eanmı tı j 'kıyılarında ve Alman şen rinın eliyle· 

- Şu gemiyi l kip din v ynna ın, lıklertnc göre de BUyük Bntonya 
emrini verdı adası !.zerinde alınacaktır. Bunun için 

n bUyült harplerine sal:-
L.credano d:ı vakit geç rm<'den im· de B lyült Britnnya adalarına karşı 

dad::ı koştu. lşi d!':ışman gcmısi b r bır ıstllA h::ırekeU hnzırlanmaktıı ve 
:ı.nda <;engelll bord-ı kanc:ılannr 1'Url: bır buçuk st>nedenberldlr de tasarlan olan A denlzın sanlı cıestanlarıı ı 

roslar. Tu~Un.r, Piyalclcr, Sıo 
nan 1 lar yarattı Buruda, co.s:ıre 

ttıı. olUmü göze elmanın, en nihayet 
r olm nm \'erd!gl tmanla )aratı 

~emlsl lizerinc altı r 1kl kumandan mzı.ktadır 

.z harbini anlatacağız. 
1 ı b yük ~i. altmış kadırga 

16') yelkenliden mUrckltep cıonıın· 

tmış tıç bin k1şflik bir orduyu 
t rıuek lç'n yola 1;ıkmışu. 
Vcnea k tt lClndcydL Ant bir 1:.U· 

Lima hazn bulunmak lçın tertibat al 

k lst!yorlcr, takat gelecek ordu Ue 
çıkamıy.ıcakiannı da alllıyoı

cırdı 

Padliialı Bcyaut, ) cdt oğlunun her 
!rtni b rer eyo.l te tayin ctmi~. yedi 
ızmı cia )edi \'cZlıine vermlotf. Bu 
' dll mantara ayrıc:ı bir korku ve 

IYO:'dU 

HükOn.eti taıa:ınılylo dine almış 
p d şahin başa çıkılmaz, diyorlardı 

B yn:;: letanbuldan Edlrneye git
ı v o aan Rum"ll Beylerbeyi Mus 
a ı :ı ayı İne Bahtlyl fethe glSn
rtr ti. Kaptan Davut Paşa kuman
ınd&kl donanma da o tarata yol 

dr. Fena rUzgArlar Davut Pap.yı Qç 
y oyaladı. Fo.kat bir gUn Venedlk do. 
anması ile karııı kıtr§ıyn geldi. Ami· 
1 Antm:ıyo, harbe Jıazırlnnırkcıı 

Korfudan çok iyi tcçtılz edilmiş on beş 
mı daha lmd:ıdmo. ı;eldi. 
Yeni kU\'Vet, Venediklll rln en ma· 

ır ı..mlrallerl olan Loredanonun ku. 
andasmdn idi. Antonyo gelen yar· 

lımd n memnun olmakla beraber re· 
be tı ini yenemedi. Fakat mecbu.. 

en muharebe nl:nmıru aldı. 

·llcrlndl' valın kılıc geminin gUv rtc 
.. ın atıl lar. 

Bu:-a.k Reis bu bcklenmllcn vaziyet 
karşııımda bir an içinde b:ışına c-eıe. 

ceğtnl ka\'radı: 

- Kurtuluş yok. c uklnr! dedi, ve 
uııve etti: 

- Fakat Türk dt tzcls1 kol " '...ı 

lay ölmez. İnlik m a '" olm<'k a· 
aımu:dır. Hnydi. d~man s fın ine 
ateş .. 

Burakm emrı, adım lım yakl • 
makta ota;ı ölUmUn ltarşısında herke
se bUvUk bir e<ısnret "ermişti. Bu e
se.ret. kurtulm·l Umldinin kuvvetlcr
dlğini ı..nlatan bir mUjded n gelmıyor
tlu. fehhkenln bUyüldUğtlnU herkes 
anlamıştı. Fakat, allşmanı~ uğrayaca 
(;I felAket. Türk taytalannı hc.n 11{'. 

vindl..,vor ve h M emrediler. \'azl!cyi 
yapm!lk için lnıuıılma7. bir cesaret 'Hı· 
rlyordu. 
Şlmdl her oı,"IZdıl 

- Ateş ... 
- Ate§ ... 
Kelimesi dolaşıyor ,.,. yUzlcrcc in· 

san kaynaşıyordu. 
Bi:-kaç dnklka sonra birbiri arka

smdan Uç gemi kara dumanlara ka· 
nştı. Sonra her yeri kıpltırmızı bir 
alev eardı. 

Burak Reis, Karo. Ha.san ve onlnnn 
kahramnn tayfaları bu alev arasında 
yalın kılıç dövüşerek cnn verdiler. 
Fakat Armcnyo ile Lored<ı.nonun da 
tayfalan araemda ateş çenberi içinde 
kıvrıldıkiarmı glirdUktcn sonra .. 

O manlı donanmıuımm b&§mda. da :;. it'; :f. 

m.ıtı r denizci bulunuyordu. Sağ kalan Antonyo, tno &hU kör 
lkl donanma Sapyenya ada.Ilı yakın fezln\n methnlinı muhafaza cdcmiye. 
nn!b karşı knrııya geldiler. ceğinl anlıyordu. Burasını Türk do
Burıık Rcisln bUyUk gemisi, diğer· nıınınasma serbest bırakaralt kendini 
r d n aynl!lrıı.k yol alm:ı~a başla• güç lı&lle Kortuya nttı. Burada vo.ltlt 

n .. rada bir 
obil !1 zası 

1.ara, 15 (V AKIT) - Bu 
> Yenişeh~ de Sa.rıköşk ci-
nda bir otomo'bi1 h~ ol. 
tur. Kınacı Şa!tirin kızı Ne
t ve ) ~"'Mi Hatice bir tak
gelirken karşılarına bir • 
~ bir çöp a...-aba!>I çıkıvcr· 

k' cı.ı "ocı birdenbire çarpış
ardır. Taksi ters dönmUş ve 

• "' hat hafif, Hatice ehemmi • 
i yaralanmışlardır. Va -

1 r dcrhnl nüınune hastane
kaldmlmı<?la..-dır. Şoförlere 

r şey olmamıştır. 

zmirde 
ecen sene 2398 yaba ıi 
d Jmuz öldü ülmüş ! 

r, (Husus!) - Geçen llHO yılı 
yetimiz mmtakaıımdıı 2308 

d nuz itlil.f cdilınq.tır. 
...rant VekdleUndcn v11Ayete gelen 
azıda, öldllrOlen yaban1 domuz 

ı -ind n badema. istifade edilmesi 
rüml \"e bu hususta izahat veri'. 

tır Ual" göre, öldllrlllen domuz 
ri ı....~bu'da .Be) koz fabrikasın

ı tileC"Cktir. 
vkozda fnbrlkayo. leslun şnrUyle 

ı ı'>; cı rll rinln kılo.su yırmi kuruş· 
Ub:ı.yaa edilecek ve dC'rilerln lek 

temiz yUzUlmUıı 
rruş olrn:ı.sı ızımdlr. 

oz fabril:n.sı senede on un beş 
muz derisi l ı' ce~: vazlyctlr. 

Domuz •ı'\f cd'l"'l it eureUylE- hem 
• 'e z: rar veren bu muzır mah· 
r ortada:ı k ldtrılacak ve hem de 

.n d<'ril"'rinln kıymeUerdirilmesi 
tl~le iki tarıflı ltaz:ıı:ı; elde edil· 
ola ktır. 

Trabzonda 
29 fırına 1450 lira 

ceza kesildi 
on. (Husu f) - Çuval bedel· 

ı yilkııeldlği içln belediye encUme· 
pişirme ücreti yenldl'..n tetkik 

imiş. 950 gram ekmeğe 12 kuruş 
para nark verılm~ Ur. Belediyenin 

r kamnnı tanımayarak Uç günden 
rı lR.{i kuruııa ekmek sntan fınne • 

bt'!ediye encUmen~ce her gUn 
29 fırına clll§cr lirod n H50 lıra 
veril~. ayrıc fi!tt murıı.kabe 

·onu da bu işe lvU ar edenler 
nda mlllt korunma kanununa 

·apılmak Uzcre 
umlllğinc tcv· 

I 
geç!rmed"n ltuvvctini arturdı. Yirml 
fki Fr:ııuıtz vo 1k1 Rodos gemisi daha 

1 
alarak galip donıuıruanrı kar§ısma 
geldi. Antonyo, kafasında bUyUk bir 
gall~lyet kuruyordu. Rakibini aı .. vlcr 
içınou <lcll!ı:tı {>ömcıı ,rı:manmadvn a· 
lııcağı lntikamln, deniZldin hlklmi 
oldul!'tınu ilAn edecekti. Bu gururun 
çQrllklU~il, iki donanma karşılaştığı 

vakit anln..ıldı. Anton~o bir kflÇ ate'"• 
ten sonra k,,.,d nl m•ıhafazc.ı. yollarını 
anunnğa başladı. Amiralin bu derece 
korkaklığı Frausız donanrnnBınm da 
ümidini kırdı. 

Fra."l&Zlar: 
- Bu harple muvaf!akiyet goreml

yoruz. Biz harp cdcmeylZ.. diyerek 
çekllüller. 

1499 yılı, 26 Ağustos gUnU, TUrk 
donanması İn!l Bahtiye (Lcpzın l) gir
diği 'liaklt bUtUn kaleler teslim bay. 
rağl çekm~lcrdi. N. A. 
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İçimde bir gizli kuvvet, muha • 
kemclcrlml hıanur gibi yuğurdu; 
ve beynimin hüce~ relerine arzu 
ottlği foaliycti \.·erdi; fostndiğhn 
gibi diic-ünmcd!nı. Bu sırada Erna 
onunla. karşılasmıştı; refikanun 
yanlış vo keskin türkç('si kulağı. 
ma g~liyo'rdu. Sesleri anbean u1.ak 
lıışruı nağmeler gibi inceliyor, ı:n.. 
yıflıyordu. Sonra Mefkiirenin vn • 
zih almnncas•nı icrittlm; şlmiiyP 
kadar hiç itjllmemf-ı:tim. Mütt t k 
devlet.in ihtiyat zabitlerile sokak 
muaş·ka.5I yıı.parıken he.s on kelime 
(iğrenen blr kızın almı:uıcası ned<'n 
ibaret ola.bilirdi; vukuf iddia etti
ği bir lisanla ona hitap etmekten 
beni dalına menetmls ahmakça 
bir mil!Cıhnzam da vardı; refika • 
mın dili aşkımızın semııviliğmi ifa 
de edebilmek için oldukça kaba 
düşecekti; ve Mefkfire tecessüsle 
rini söylemekte aciz kıılal'ak benim 
karşımda mahcup, madun v(' de • 
ğersiz gibi olacaktı; onu böyle gör 
mek benim için ö!Umden beter bir 
§eydi. Znten hiçbir zaman, hlçbır 
mevkide yükse-k görünıneıneğe ça
lışm.ıştmı. 

Fakat çok iyi kon~uyordu. De_ 
mek ki Dikle, Alınan binbaşrs:na 
tercümanlık ederken bizi aldatma 
mıştı. O sahne haya.Umde en koyu 
renklerle canlandı. Binbaşı kimbi. 
lir neredeydi? Yaverinin intihar 
ettiği şayi olmu.'jtu. İri ka.r yap • 
raklnn dökülUyordu. Elbisemin 
kıvnmlarmdo. beyıı.ı: tepedkler yük 
ıııeliyordu. Kulo.ğımda Takdirin 
Va.kur, Husıı.lin müstehzi, Sabaha. 
tin oynak sesleri çınlıyordu. Şu or. 
tada oynayan kim? M~üre mi? 

Mefkfıre Gi'rlzanla kolkola gi -
c1ivor: Ema, knt!'lm eli:: 'i"'ll !ut. 
nıuı bru: do::'.'l'I• "livor. Her l:i"Y. 
herkes burada knlsa; Mefkfıre, blz 
ikimiz gitsek, ~kıı. cihanlara ... 

Britanyn ıdnlarındıı mOdafa.a sıetc· 
mı ne 'kadar zııyıt olunıa, ı\lm·ın ha· 
'l'ekct!.nıı mu\•affakiyell d,. o dt•rcee 
ş:ın :ı ahıp O)• caktır. Halbuki; Amc

na rtL'lln seferber edilmcl!iylo 
ni ın eli Atlantlk tize· 

Am rik nın ' rdı ı :.ıtiın harp 
malz m s Atlnntık yol .,,ıo gelmlıı o• 
ınaSJ vt> Bntanv d ının bu malze· 
me ile tal.wıycsine m nl olmak azmi· 
ı bir Atlantik m yd n muharebesi 
açma< zıın.r tı uO!'.,'DlU tur 

1 
A im nyaııuı ellndo tngıUz Atlanttk 

donanrr mı lov cek kudretle b!r f • 
!onun t ılunmayııır vo deniZaltıl ırın 

da bu meydan muh rebesinde t c ya 
rayacak n k\ıdreUI sll!l.11 oluŞucı•ıı· ki 
Alnıcınyayı bu c phed n h rlM' sUrlı 
lemlşt!r 

Ki ı eniz ltı t zgahh~rı 250 tonlul, 
cep 1 nlzaltr g..,mllcrind n bir " t -

da ddrt tane yapabilmeklcdLr .. Bu ele· 
nl1..altı cep gemilerinin on beş kişilik 

rctteba.tı \nr<lır. Ç buk dıılıp çık 

mnkta " tek torpil ta :ır nktadırlar. 
Ellerinde altı yüz kııaar gemisi bulun. 
duğuau lddi edt>n Almaı:ı clcnizcılcri· 
nin muvaffak olup vt'ya olamıvacak· 
tarı mt rak edilmektedir 

Bu gt:.ne kadar henüz ne\ ,,ıdd l• 
lenml en Atlantlk deniz h rblılln elde 
edil<' :ı netıcel(rini AmcMka bahriye 
n"t7ırı tır ild rak .. rula ızah ctıntŞ ve 
hiç te m;ıl:rao;l!er Jdı!ndc olmıyan 

bir hıuııl.ıyı ortaya koymt14tur. Bu 

rakami&ra gorc: m.hv ·ı d :ıtzcllerlnln 
Atlantlk Uzerind kı muvaf!ahiyetlen 
tngi11z ve Amc-rikan denız tczı;ll.hları 
nın bir gUnlUk inşa. kııbilıyetinin Uç 
ınlslın'.! v rrı:ıış~ır. Bu ro.kam hn,a gi· 
den bir net!c(I vermekten uzaktır 

Ka.'..'c s.swmiylo donıınmanı..ı lılma· 
y ine vcrllt'n Amerikan yardımının 
ytlade bır bile o a \ r ı e ıı ~ U 
lngtıt,.re için btiyUk b r 'kayıptır. Bu 
Atlantik muharebesinin mUtemmlml 
olacak h:wa tnarruzlıırı da henüz 
baıılarnış değildir. AUantlk açık1ıırın. 
d:ı. denizaltıları, büyük Bntanya ada· 
lan l ... kmlarrnda bombardıman ve 
torpil tayyar clllğl ile iş birliği yapa
c:ık olurlıır a, Atbntlk meydan mu
tıareb•'.~.inln, sadece harp gcmll niylo 
olan himayeden zararlı çıkacakl .. nm 
mey1 nn k~yar.. Ancak havacıların 
da bu himaye işine iştirO.k etmeleri 
beklenebilir. 

ötedenberi biliyoruz ve htıdl.ııelor 

de glistcrmtştır ki, (İ{!nfztıltı gemileri· 
ne karşı en mUessir siltıh tayyaredlr. 

Bu kadınların şefko.tlcrindc bi
raz erkeklik var. Atkım sarar!· n 
beni bo k .g i, p~ omu öyle 
kuvvetli çekcrelt dUğmeliyor ki ... 
fakat sevgili Erna, ben sana no 
kadar minn&ttarmı ! 

RRlın<'akta bayıld b'Tl'll günden· 
ben çok ı.ıvlar geçti; ömrümün o
tuzuncu kmı <.'tnfımı tıardı. Şimdi 
İstanbul bembeyaz. Bu beyazlık· 
lar içinde onunln gezdl"lıniz yer
leri ruhum kalı"' gibi tavaf edi:ıor. 
Ema izin verse! ... 

Knç doldm·n gittik; lstanbulun 
bütün emrazı dııhl iye mütehassıs
ları eağ ci;; r min hemen kômllen 
<'rivı;p bitti kararında ittifak et· 
tiler; p k ala. madc>m ki sol ciğC'r 
saylnmm ; bm d(' onu tahrib(', 
tel·mll ' r•lanmı ondan çıka.rmağn 
ı ili sac::ıgı . 
Uıkin S rvetlc refikam, doktor

ların kula ·1nn imı.nmr"orl~r vo 
gö:'i'sümün ıçını kC'ndi gözlcrilc 
görmek istiyo-rlnr. 

* * * 
Niha) et dün, beni bır ~ocuk gi-

bi giydtrdiler, kmıattılo.r vn, ıtıra 

indirdiler. lhtimamlan s~imi idi, 
fakat M fk(ıre gil)i ruhumu «·ıt

madı. ôvcy anne o€linde bir ö' üze 
b<.'nz dım. Vapurun yan kama l -

lnrından binnc sokulduk; orada 
b'zd"n b::ı5ka dört bP1 ki"f va'rClı. 
Ça""lt ahenklı g'UrUltilaüylc dönü • 
vordu Büyük bir t;'.ağla.ynnm kena
rında. gibi idim. Ren neıhrinin dar 

,, . 
.uzecın 

harbi 
Kolay görür, oror, bulur .. Denizaltı· 
lann yerlerini harp gemilerine muh
telif \'Nııtaiarla: dumanlı :l§arcUcr, 
renkli şnmandırnlar vesaire ile göste
rir. İcap edcree ufak çaptıı.ld su bom· 
bıılnrlylo bizzat kend!BI taarruz eder. 

Bu l:alde tayyareciJlği de Atlantik 
nıeyd;uı muharebesinde vazl!elondlrn. 
mış ıı-orebUeceğiz.. Ancak: hareket 
ıııst.cml<'rinin darlığı dolayısiyle bu 
tayyareler ya kıı.t'Ucyc refakat edecek 
blr tnyyarc ana gemisinden havala· 
narak ke§if ve tarama lş!.nl yapacak, 
yahut da açık denizlerin tıiınııye&ni 

doğrudan doğruya re!ah'1lt gemilerine 
bırakıırı k, kendi uçuş çerçevesi için· 
den k<ifıleyl teslim niarak himayesine 
dewlm cdeo ktlr. 

M:Jıvcrcllerin AtlLUlUğc açılncnk 

ta;>yaro gemileri bulunmadığından \'C 

AtlanUk Uzcrlnde de bir QeJerl ınevcut 
v.maaığın~ 11azarnn l>nfilelcr lçln bir 
h va chlikesi de mevzuu b::ıhis değil
dır. Böyle bir tehlike oL!e olsa, sahil 
lere yakın mmtokalarda kendini gös· 
tere bilir 
Bunları nazarı IUbare alan Bıitan

ya hUkQmeti gen~ enhalI deniz tay· 
yar ·l 'l'lndcı bir kısmını kafileleri hl 
~, ye ışlne tahsis etml§ ve bllhasmı 

Man:ıtaıı geçebilecek denizaltı gemile
rini •l• aramak üzere bir devriye 'lia· 
zl!csi ve tarama mwtakaaı ihdaıı et· 
ml§tir. 
Deuız kafilelcrlnın muUalt surette 

hlmaıe edilmeleri ve Amcrtkadnn yc
la çıkarılan malzemenin gaibsiz yer
lerine vnrmasını teınln için alınacak 
kdbirlerlµ çoğu llmıal edilmiş bulun 
maktadır Ancak havacılann da bura
da iş birliği kurması beklenir .. Aksı 
halde; bugiin için yUzde b!r nL<ıbetindc 
olan gemi zayiatı azalmak şöyle dur
sun. g'.ttlkçc artacaktır.. ÇUnkU he
nüz istila\ hareketine bB§lanıamış ve 
belki ı.!e Atı nUk harblıw tahsia ett -
ği denizaltı mcvcudUnU tam olaı·ak 
vazife başma göndermem ttı. 

Denızaltı gemllerlnın esaslı tescb· 
bilsU öyle umuluyor ki; ıstllQ Ue bir
likte ba§lıyacaktır. Bu suretle hem 
donnmrııyı iş~l edecek, hem de bava 
kuvve!.lerlndm bir parçayı oyalaya
cak ve fazla olarak da yardımı azal· 
tacaktır . Buno. §imdiden mani olacak 
tedb.r, gcnış mlkyaslı bir hava dcvı 1· 
ve kulunun Atlantlk llzcrindc wrama 
fnallyet1n1e kul ıasıdır, Denizlerde 
havacıların çalışması, Atlnnllk har-
binin zaterl olacaktır. T. J\. 

ikmal kurslarında vazife alacak 
ilkokul öğretmenlerine 

O li a ücret verilecek 
lstnnbulun muhtelif külttlr me· 

seleleri etrnfmda. Ma.ari!' Vekilli-

ğııe temas etmek üzere Anka.raya 
gıdcn mrı rif müdüril Tcvfi!• Ku
tun bugün şehrimize döıuncsi 
rnuhtemcldır. 

Orta tedrisat ve ilk tedrisat ta-

eş gün za ·fında 

)ebelerinden ikmale knlanlnrın ye
tiştirilmesi i<;in kurslar ayın 16 
smdnn itibaren faaliyete gcçec le 
tir. İlk tedrisat öğrc tmenlcrindcn 

lrur.ıtıı. vazüc alacak olanlara. kura 
müddetince 30 lira verilecektir. 

Bahkesirde 
Belediyenin Modern bir mezbaha 
kontrolleri yapılıyor 

Bes gün zarfında İstanbul bele- z · ) Şeb 
diyE'si elrlr Qıı.hillnde 41 trnmva. ,. Ba ıkc::ır, (Hu.susi - rı · 

'·--"•-~•ı· .. .,. . a.tn - ınıf.ae yenlıl ve môd bir suret::. 
· -ı- k t d "'-4n te aptır acak olan mewabanın 
mc~uıe aykın hare e <' en " ı ı51im ve proJelerı Uı.S<iik i~ Sut. 
f>Ofor. 47 c.~nnf '\'(' 35 SC')'Yar es • hat \T~kftletir.e gönderilmişti. 
ııaf olmak uzerC' 82 esnnfı muhte-
lif suclardan 57, sırtta c-şya ~ı - Vekalet, mezkur planı tasdık 
~ nn hamalı tecziye etmiş. 851 nok l'tmış ve mezbahanın yapılması 
aan ekmek müsadere etmis, 57 gı· icin müsaade wrımistir. 
da nınddC'sıni de tahlile gönder - · Belediyemiz bunun üzerıne 
miştir. derhal faaliyete geçmiş ve Koşu

Lamba parladı 
Galutndıı. Necatibey caddesinde 

Snlıp~nrı yolcusunda ıo numara
lı Alinin keçi ahırındaki lllınba 

birdenbire alev almış, fazla Uer -
lcmcsine meydan verilmeden it -
fruyc l~l"nkolu tarafı dan söndü· 
riılmilştür. 

Yözan: HAYDA' ALPJJGUT 
ycrlcnle akrşını, yiıkseklerden dö
kiir ·nü hat·rladnn; ve Emaya 
bn. tını. Türk.iyeye kndnr arkrun
d~ın gclmLcı olan bu (Koh ns) dil. 
b ri dili}üncemi ruılanıış gibi gU· 
ıumsedi .Pencereyi sıkıştırdı; SAı·
vet de yün ntkımı dllzeltli. 

Kamara arkadaşlanmız mutta
sıl harpten Çahsediyorlardı. Mtina
kaşn arasında J<'oş, Hirıdenburg, 
Despere isimlerinin sık sık ge~
mesı refikamın dikkatini celbettl. 
Ve lf ittiklerinin canh kısrınlaruu 
ona tercüme etmek mC'cburiyetile 
köprtiv<' k daı :ı ol'Uldum. Halbuki 
hiç birimiz bildiklerlmizden fazla 
bir !JCY öğrenemMik. 

alanında Bardakhanelerin yanın
daki bir yeri istimlak ederk in. 
§aata haşlamıştır. 

Üç dört ay zarf mda ıkmal e
dileceğini tahmin ettiğimiz bu 
modern metbaha, memleketin 
her türlü ihtiyacmı temin edecek 
tir. 

d•r kı, tel!'·umyn lô.,>ık eski \'e yeni 
abidelere knşı, Avrupalı seyyah· 
lardım dnha yabancıdırlar! 

Rön t.g n odasının karnnlığındıı, 
şcdıt elektrik gUrUltillcırinin ara
f!lnda yarı çıplak, on beş d:ık..ika 

döndüm, cğil'p doğruldum. Miltc
tchassıs ciğerlerimde l"Jç bir hns
blık izi bulmadı, V<' ben giyinir
ken elimi kuv\'l'tle t:ııkarnk: 

- Tababet cerrahiye doğru gi· 
diyor azizim, d Ji; bir gUn gele
cc>k bu makine Jlc amcli)'aUıone
dcn b~~ıta h1ç bir şey kalmıyacak. 

f'lnr hep anlamamız ı~in frıı.n-
ı,ı;ızca so .neğc ba.']ladı: 

- Kulak bizi çok aldatıyor. B'r 
çok hıu tahğm arazı da biribirine 
benziyor. Bundan baska hastayı 
korkutarak para çekmek, ııziz mes 
lekdaşlarmı arasında modn oldu. 
Sizi temin ederim malam, B~yin 
ciğerleri benimkilerden daha sağ
lamdır; yalnız kendisi amcn~
tir. 

'Invsiyc>leri çok uzun sürdü. Köp 
rüyc dönr~ken iieümüz de şen ve 
bahtiyurda.. AylnrdPnberi böyle 
hararetli ve ptirümit konusmamış
tık. Doktor ansızın sanih olan bir 
fikirle: 

- Fikret, diyorou; çoluğunu, 
çocuğunu al; Avru,paya git, Tebdi
Iihavanın baznn muciz~ kabilinden 

Vaşington 

hükOmetı 

Alman - İtalyan 
alaca lar11 ı 

bloke etmekle 
'e gaye 

güdüyor,: 
\ aı,ını;loııı, lö (,\,A.) - HCly 

Almanlnnn, tt.ıııyanlann ' ıf ı" 
linin Amerika Birleşik d ... ' • tlt rı 
bUtUn aıacaklarmı bloke eden " 
'bnmtı hakkmd ı. beyaz Sar a;ı; 
beyan tta bulunulmuştuı: 

~u ledblr, flllyııtta AJnıan \" 1: • 
yanlann ıııtırlı.k etugı b ... un ma • n J" 

amel!tı hUlrumetin kontrolU 'l 

koymaktadır. Bu kartırnamcyc oı q• 

lif hareket edenler, ağır ocz tar 
pılacaktır. 

Bu kararnııme ezct.ımı.- A ı rı " 
Bırlc lk d \•lctlenndckl mail k ,ay 
lıklarm Amenka Birle ık [)e\ 1 kf 
milli ınUdııfaasma muzi" ır t zıt"' 
kullanılmasının t:nUne geçme,.., '- " r 
ve şiddet\• ve felih yolu ile ya e 
dılen alacaklarm Amerl .ıı Ur ık 
devletlerinde lafslyesine nıanı '" Jk 

ve Amerika Blrleşık devletlerin ı. ' • 

guncu ı aııy tlerı dur urnıak hl 1 

lcrln. gi.ltın •kt<' ır U 
Mihverın alacaıdannm t1.ontrouin 

ıtll 
kolaylnşUrmuk ı ın karıır nam ' 
Avrupasmm btitUn <lığ'cr m~rn k 'e 
rlne de knbill tutblktır Fal·at Finısı:ı. 

"'"' diyn, ı ortekiı:, 1 panya. t \ cı L 

1 yctıer l3irliğ"ı '1e lsviçrL) uoıııınl 1 

sansıarla mUstcsna tutmak ıç!n t dbiı 
ter :ılınmış bUlunmaktadır. Bu it 15 

nalyct. bu altı memleket hUkOmetıe 
rlnin, bu umumi lisanslnnn ke!ldl rt 
veyahut tebaaları taratmı:lan karıırna• 
mc hedefleri aleyhinde kullanııını ~ 
cağı vaad1n1 ihtiva eden kQti t(:mlı. l 

ita etmeleri şartlle verilecektir. 
~~~-o,_.~~~ 

AMERlKADA DEN~7 
tNŞAATI FAALtYE1 i 

Bir seneden az 
zamanda torpido 

yapılıyor • 
tıost-On, ıa (A.A.) - I<,orrest,. ~ 

•Flt.ci:ı,. ıl.mıindcki yen1 torpido oıul" 
rlplct1 bUgtln d ize indJ--!lmtştır. ı:ıu 
ıhllhript r- r seneden d hıı ar: bir 
mOddet içinde inşa edilmt§Ur. 

Bedr· Ziyayı 
kaybettik 

Yanın nsıl'lık bir ed bıyt t ,.e s:ııı 8 

hayatı oıiı.n de~rli şair musl.ld.'ıln 
ıı.vcı ve sporcu Bedri Ziya, ;o yaşıno 
olduğu halde dün akşam saat 6 
BakırkC:yUndeki c\1nde Allan.n r(l -
metine kavuşmuştur. 

Kendisini herkese. scvdirınış v lıo;r 
kesin mıygısını kazanmış ->lan m r 
hum, memlclt('timlze avcılık z vld~ 

111• yayan b!r l!ima idi. B.;-..drl Zlyn ~ 

d:ı ba§lnyarak uzun rnUddc-t avcıll 1 

alt çok ateşli ~ azıl rmı ı Sayd ' 
Sn 'Yad) ba§lığt altında Vakit ııutu • • 
lann1a neşrctmtşUr. 

Cen:ızesl bugUn ikindi valtU'"' B 
lorköydekl evinaen kaldınıarak 11 r 
kezefendl mcznrlığına de!olunacıı ,t 
Kederli allcsınc \'C dosttannn \ e k r. 

dleinl tanıyanlnr.ı samımı l ız,yctıer 
mizi bıldlrlriz. 

ol'· ~ .:y. 

GUmUIJSUYU Hnstatıanesl Cıld 
mut ~ ..ııı ve İstanbul t !edlY 
Emrat.ı ZUtıreviye MU!ett!Jıl vo; ö.f 
İdare Kumutal'lı Korgc:r: r l Alı 1 •ı 
Artunkalın akrabası Doktor öcı "'{lıl'
b:ı'}ı Snmsunlll RUşttl Özkun dlln • 
ce vefat etmıııtl.r. 

Cenazesi Pazartesi gUnU l buı;t ~ 
saat 12,80 da 1''atibte Fevzlpaşa C1l 
desindeki (13) No.lı apartımand:ıfl 
knldırılarak öğle nıunaı:ı Fatih CllJtl 
sinde kllmdıktnn sonra J!Jdlmel<11t • 
d:ıkl ŞctıiU!ğe dc!nedlleccktır. ssrt' 
Korgenerale \'e merhumun ailesin ~ 
<:ı:ımlmt ve derin tnzıyetlerımt.zl b 

dlrlriz. -

=====================:::::::;....-~ Koprüde Ha,ydarpa.~a vapurunu 
geçt'k; ve geldiğimiz yolun dört
t bh 111\ ger ye doğru tekrar çiğ
nedik; ba 1:tn suretle Br y ükıı.dadnn 
Haydarııa a:ın gitmek kabil değil
di. Hfıla hnrabislni muhafaza eden 
istasyoı"m önünde bir nrabayn 
bindik. Karlı, çamurlu yokuşu tır
mandık. Ttp fıı.kültC'si binasına 

geldik. Bu yerler bn.nn yabancı idi. 
Üsktidarn giden caddeyi biliyor
dmn; lakin mü0cıscscvi hiç gezme· 
mi~tim. Bir mimar i~in bu ihmal 
asla affedilmez, maamafih Avru -
ıından lstanhula dönUşUmde kAn
dımi camilerin tetkikine vermiş, 
Eonnı yi -ni ya mda l:;r delikımlı 

hrıfii!iğile vnrl ":mu seı· hya kR.p.. 
t:~tım. Bu geıı:q beldenin ne 
'kadar vıuılr ve tnhsillf l'\"1Adı va'I'"~ 

tcsir~eıi olur. hl * Muharlplerde lpinisUcrin tc • Servetin teklifi Ernanm pek ho-
şu na gitti. o kadar hoşuna git- ke merakı gibi bir zevk \•ar nma cı.aı; 
1 • !ara tırmanma merakında ki!l18cye 

t ki... .. bir zarar yok; muharipler ynlDIZ ltc!I 
Va:punımuz, Haydarpaşa.ya hare-

kete haztrla.ruuı eşinin üzerine dilerinl değil d:ıtnyayı usandırdJlat'-
~2maştı. Çıkanlarla girenler * Nnpolyon 1806 da lngUtere)i 

8 
• 

iltl mukabil nehir gibi biribirt· lr milletlerden te::rJd edeyim dcrl<cJI 
O sene sonra tngllt ro onu SeDt ıı:ıcrı" ne ke~.. Bir aralık zevcemi ve ed1 

nrlu:ıdaşımı kay!b€ ttim. llcride bek- göndererek dünyadan tecnd eyi · * Bir devlete faz.net mUkc.tatı .,.,. lerler bnkırum dedim, yUrUdtlm. ve 
Kıı.I'Fil~lı ...ı..oıertn arMında kala· rllmek 16ztm gelse nazi başlar1Jl6 

u-c ırnaı.. 
b!ı.hğı tetkik ediyordum. lfırden- rilmesl.ne h1ç bir millet razı 0 aı:--
bif'e M.ellrQJıeyi yanımda gördüm. j onlar her milleti maklııe gibl 1<ull 

(~ 1'Gf') mak isUyorlaı: 



...........__---~------~~--
in g m ere izmir iuanHi iştirak Silifked~ yol faaliyeti ;u ... p dlif••lllkÇl~ - ·-.," ıc lllZIKAN 
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" 

edeceğini resmen bildirdi Mn~e!ief ~'.'1~1e i~rafında Mersine ı Upursuz .;·:~1-:;1~}~~~~~ .. :~i.i;:~ 
p u . . v l . 009ı:u buyuk bır yol yapılıyor mevsim ' ::;~>,:::~·:m!gu~;:,:'. 

ara gen l e g ence va s l - Silifk" M.emlek .. et hasta hanesine a" cı·ıen bı"r dahı"- . Mevsimlerin, kendilikin~ı·n·dcn !arını görüyoruz. 

t l k 
J h '"• Hiç şüphesiz, hüküm et, bunlara 

a ar l on u g o,. ıye mute assısı tayini lazımdır 1 hiç bir alın yazısı taşı.mad:klarmı lalalık ('drcek d<'ı:;ilctlr. Ana baba 
1 . . S•li/kc, ,<Hıısu:ıl) - Silifke iltisak yolu •a ılnır ır • •llmoz de!"Inn, y;no bllidm, ki ..,,,,.,.,,,, dovlnto )'Ukkmek, mas-

~:::· . (Hususi) - lngilterc \'alı Fuat Tuksal "• ı;< hrimiz· "" '°':! ~ilınde im """': ehem.. şaatında vHa'ye\'. ma.kan;ı~;;! ~~. ;' ::::::~ ribı~e' k[n~ı ~ hn .. ıımla ""'· knrahk olur. DU•ı;iln '' hfr, mun· 
l"ih- etı 1941 lzmir Entemas. de bulunan mebuslnria belcdiro rroı}:e. e ça ışılan milhım ı~lerden metli yardımları görülm.. . t . nrn ar nı. .Muknddc- tazam dt'vlet, unutrmalım, ki biraz 
""!.Fuanna l'?sınen i<tirik e • reis; \'e matbuat men,upları bin. hmsı nafıa işleridir. SiHfkeden ym valimizin dirtli.ifl ~s '~ '" '• " dıye tamd>;iunoz şe3lcr, ö• da dü,.,Un ve muntmm aH. Ie< 
~,; bildirmiştir ' dirilmek su ,...tiri> Şeytan dolabı Mersme doğru dört ııydanberi yol sinde i"1" yüriitülm.. ;'!' ~~':" · '""""''."· ""°"·"' kudretledn bU' don do gar. ı •ecen sene Fuarda. lngil tere mn ilk tecrul:cled y.ıpılınışbr. mşaatı d~m etmektedir. yeni - köpni inşaatı Nafıa ~~~Ü~~~ ~:~~·:." gl~ı """''~'n"k ""' retb" Bımc, ç0<uklann• .... b.'h sabah 
1 onu geniş bir alüka görm ü• ş· mdi bütün el<siklikle< tamam - den 16 kilo=trodm fn zla yol yn Bay Hıf zr Bilgin sıkı teft' 1 • k; b .' Aı •bnn" °' tmek, •amnz, 'öp tcnekNerllo niı hki «oka;;.; ~"!'onda teşlıir edilen domin land«;ı irin t.,tiJ ı:ıünlerinde şey ~ıl'!"'I ve tamm' muhtaç y~rler allmda d"'·am etmiştir. ış en umr"' suçlu olm•kton do kur- atan aHcler 'ar. Bunlar. sokat<n 

"' ra ait eşya ile .lngT ı." dolabı işletilmektedir. e ıyı bır şelulde tamır ettınl - B İk' <OCUI: bilnvoo;g ooouk rohu bstUn. :ı.:ıatr ınaddcler v /~~-~~İ ~iştir. Bu yol fu:erinde iki silin. . Kazamı~da ıhhat i~leri normal f ı:ı' E' 
1
• g rc<kte>n de İn.";ın irade- deki tcsirlc;ı·Jni dil .ünUp anlnmak-

"'lıın beU'b 

1 

e !l"' ' .ı . -· Fu'" esnasında .,OOrimfai ziya dır lıali faaliyettedir. Yol in.<;aat• hır hııldeıhr. •ıtmalı mıntakalar- ·• d•ş,nd• kuvvc•Uer rnnhr, Fa. tan iclmlrier, Rokakian )angın 
'.ııt"'J]ıo ' ;"'' zeyaret cttıgı r<I ederek mis.ıfirler her türlil mükellef amele tarafından yapd- da mü.adele devam etmektt'dir. ' hat hcrh•n•; bfr cka;ı;mıı..; onlnrn yerine, arsalardan, deniz k•ıılar,. 

ı tere ı:-~"?-tu~ Bu d<k(a kolaylıklar g<<;terileook ve bil. makt.ad<r. Sifükc memleket hast.anes; •i yllklemok ı •in, hor C)'don önce na nlhayd bin" fazla adanla gc-
"iş bir •eki e ! .. ara a !' ı.assa otel ve lokanta gibi mahal- Gillnar-SiUfke rnlu 15 nisan - lifko, Mut Gülnar ve Anamu~: m.u•rıcn hüdho'er ka,.,,.mda, hl,, çHoco"1n; takdir edeme.lor, 
r. ~und~ başklde ış1tı:;'J.: c .ıeco.:- ler sıkı bir kontrole ffibi tutula- danberi rapılm:ı.<ıi başlanmıştır. ~n gelen lıa.,t.alnrı '1<ak kuca .. ~ıaml ızd n gl•lrı,1, olanrmızı harca. »ıgi de • a . ıı:;ılız tıcar. t caktır. "°na almakta ve bl'-nya müre:ı •ı " . An"'1k yavrolaruu otoınobd çıg. 
Sk s lıu~usı bır pavy?n .Y~P 1 Silifke - Ta.c;ucu yolunun ta . at edenlere cevap \ ermcğc v~ " ; T?p~ı Alla_ıuı ı>man t edilPcck nC'r, RU bogunca, nkıllan baı:ılnnna ~ ~tı:rle Fuar.ı ıştırcı.;: miratı ikmal edilmiş ve yolda hic larm elem lSİl""Pl"rını t el • de\ cnın, s<ıglam kıu:ığa bag·ınn· grlir çığlıkbr içinde rı çlannr ~o-,:~i'\ını bıldı · t" K ı..· • '' ' • ' e tıne mas ·ı · larlar. Fal:nt iş bir kc.re bu n"tı·· 
·\le\'Si rmış _ır.. . . iZ 1n1 ver uır 'bozukluk ve intizamsızlık kal calışmaktadır. Hnstane le dahili- ıp ~· ~ı. ~ l'>ar m yaklaştıgı ıçm beJe;lı· - mamışt:r. Ayın zamanda Gökbe ye mütehNıs• olm, dıfrıııdan •· M "' '. ı,to > ;no g ot lordo crye ,·ard•ktan '10nra "" ••Y h"-lıız ~n~n .~ar lı~lıklal"! • lcn-'!\Iut-Gülnar arasında bir ğır hostr..lar Me~·nc ;evked:l . Hncr lıa\•ııclıslC'~. <'ıknnnğn başladı. hud dlr. J<'dflket selleri, tedbir 
. tes· erılmıştir. Yenıf.en bır- medig~ i için mcktedir. Uzak r•rlord n •el n omon hor gun ochrin bir ha•ka h•ndlerll• ku,atılmusa kurtuluş ""'1~~~~ . YllJ?.IL-ru:> ve halkın hast.al:u ın burada aı rıoa Mersi - kkıy":ında bir çocuğun boğuldugunu olamaz. !'>ışı ~ı ıçın surpmler hazır • yt\•d~ >t•hmot Dinç olduklar< anla· ne nakli miışkill olmakta ve '.Jnzı o u>oruz. Belediye nWıınnamrlorlndo ha. 
"",:"' . Muhtarın evini yaktı '"m"'"· anlarda bu yolculuk h laların· Ö· 1 1H•hr ynz. bu, böyldir. 1I<'r yaz rı boş çocuklar için bazı kayıtlar 
\'\ a mevcut genış ve mü • nartrn, (lfıı usi) - Akmnnlar kö· Jünıtuıc seobe'bivct VC'rmektedi. Vs an u~a bu türlU focialnr olur. var mıdrr? lbilmem' Eğer yoklla 

(. 

ı cglen_ce ma!halkrine bu Suçlular yalmlnnm~. Adl!ycyc '\t• u av., ıbı'r dahilı·ye mu··tehassı·ı· e hepsı.,in de nlnına ''ka~ .• d.,.... konubnasmı dilerim. Bir yandan 

~ t')k yil muhtarı Mehmet Ç~kmatın e\"l ve .J·u ..... aile)" "f I ''kl k ~tr cazıp yeni bir ilave v. a· rllmlşlcrdir. temı·n edilırs· e Jtem 1\1ersı·n hasta gaın vurul'llucıtur. Bir damlacık .. re vazı e er yu rr f"n, bir 
I,',,;' • aıtınd:ıkl dilkkı\nı, yanmıştıı. Yapılan • ı ı ·-nda d 1 t hfl h f ."'ile r. ı •evyork dünya -~i • nesinin yu''kü Jıafülemi • h . c;ocıı carı haı:;ı ıo~ bıraktıktan de- .... ., eve s.ı. mu a aza tcsı. 
"1 125 k' Tk b' od · b 1 ialıklkatta. yougm>n k""'•• Ç<knr<'- Muhl3', Kurt Çakm•ıı• "'""' ~r ş ve em / nl• kon.,ın ' ld!Atma """ •>lanna mahsus ola· ··~-~~~-ışdı 

1 
ır m elı u J dı"' ,.!) bu l•I vapanlsnn avnl lt6yden medi"'l l"in b d ilk ı ·ı k d de dört kazanın mühim ibir ihti- kord J •ıırn 

1

~ rz noktalannı da rak munl'P"' bir ,--'"c v"rs1·n. '''a-~""< ~ olııl>ı" lzmir uarm. •· , , , • • u ' '"' 'c ., a •• yacı kaeylnmnış o!İlcakbr Bu /" atına olmak mümkün ol- '~ ,, , 

~~i"t~ışilik olarnk vücude geti· Nud Cnkmakla a<kadnolar• '""'ıar ıarunn ""' vo d•kk'"' ato:ıodlklcrl hususta vı13yet malıamınm İu" - m•. •kt~n •onm, clh<'tte ,avrolar 1ı ''. .. ~' ' la d..U.e ";ren yara .. ~ ır k6yUnden Hacı Uçar ve Yazıcılar kö· mcyd na çıkml§tır. . , l!U)n gırocrkler lb tt boğu r • l.. ı
1

11tsın. Belki bö)lelik-b . metli yardımları beklenm•ktedir. lacaklardor: ve c e e - 1• '" u~""'uz ka"'larm önüne g • 

Qa sın B; r ı ,. ov ı· Ankara kon g resi ~~~,~t,~r..::.:: ~~~: ı::":ı~: ::.::;,, ı:ıı:::d.~·::...:,~"'"' Hakkı Süha Gezgin 

I GO NOEN "' 

l3asın ilirl ğı Ankara kongrcsJ evvelki glin ~nkarn halk~~inde 
'1ltu ı ır. Kongreye Ankara ınıntakasnıı teşkıl. cdc~ı. 15 vılayet-

:1:t· a~ iştir .. k rtınC'ktc icıi. Mıntaka ~~~ lıeyC'.tı r<'1::
1 

B. K~
"J3Qı. }{amu toplant·yı açtı. Kongre reıslI!.?~e AJruı~ U~um: MUdu-

~ · -Muvaft.ık M cııcmf'ncioğlu rı>is vckıllığine B. ~snuh, katlplik
"-dıl Akba ve.• Kl"mal z:eki 'Gcnoocmııın seçildiler . .Mmt~ka i~arc 
li unıumi kl't ..... ~r· raporu ve bilnnçoyu okudu. Dılek, layi· 

, hes a """ı sem ııt • ·ıd· B' liği 1 ~ U apları ıetkık vcı bütçe cncümenlen ::;eçı 1
• ır n ça ışnuı-

!'ıJ Zl'fndc çok hevecanlr müzakereler açıldı. Bu münas~betle aza. 

~an bir ço ;u 
8

•. Jd ""ıllın.ssa üzerinde tevakkuf edilen mese-

b 
., oz n ı. ı> •• d il k " asında · k . ,leleri ve umıııni kongreye gon er ece ,.za 

·'laın ış mu nH ard 
~daha fadnlaştmlması husuaıan v •· 

aden ocaklarında - 4 
-

~alı Evet. karımın düştincesine 
Şacak köylüler (Yöre vivertimaYz, şirketin ken. 

disine gösterdi4i. . merha~et~en 
Nöbetle bilistifade kcndısını affettınnıye 

.. •e,ke~ llyorla muvaffak olmuş ve .raraları da ,, u. iade etmis olacak. Boylece. san-
Qrtıl ki ortada hiç bir şey yo~uş 
lına c~fı{!tlSıtsi) - Mad<.mde gibi işlerine devam etm~k.~_ır.-. 

z ILt\.ellcfi\'eti kanununa -Karmız bir kadm pbı duşu. 
.q 'a:nguJda.1< ~aden ocakla · nüyor, :Mister Jelf: Bö):ı-e ':>ir ~a
ı,.·tıır. ele o:evki işi yoluna kon- razivonin kabul edılm<:Sıru: ımka:n 
·ıa~ ve fütimal yoktur. Bır ş!n;endı. 
l ~ey lzda mükellefivete uaıhil fer kumt>nyasmm heyeti ıda.re· 
-O? <le vardır; mükellefiyete ·nde karınızın taşımakta oldu. 
~ dn ~~40 doğuma kadar o. ~ıu merhamet hisleri mevcut de. 
~ alıilıdı·r K··y1ül· __ ı. - ,, ~ . o er m.~ - 'ldir a!ı' ibe!le . gönderilmektcd~; gı ·Sözleriniz ma.kul olmakla 
"b:~ ~ gıden lbir ay da kö· be;;ber. ıbcn de karımı~ fi~nde
,.:'IJ> k ~ak.tadır. Ocağa git. yim. Çünkiı, onun ~~ khtea. 
l'e ~ar mahalli mahke - kikate biraz uyg-un gv-.t.~!.,e : 
b.lt'~~tan kaçanlar da ora d. T :.ı.-jn yarın h1eyböruye gı-
ık~·~ ır. ~ ' · · 11 tın" . 'ille.! ıne verilmektedir. derek bu meseleyı ha e ıY_C ça. 
~~eler, .ay başlarında. kcn· lışabiliriz. Prendcr. onun cı!P-ra 
~u~hsıs edilen otobüslerle ağızlığını bulduğunuzu soyle-

(t,.,__::: ıstasyonuna sevkedil - · tı· , ~r B G . mış . -~ ı: hU · a.,memur Seyfi iı - _ ıc;vet, işte buıcı"'a. . 
~ e~eşkilatı muvaffakıyetle Jclf ağızlığ! aldı~ v~ elektnk 
~ita ektedir. zi •asında evirıp çevu:dıkt~n son. 

K ~Ulu~SUd~ :ırneie için ~k_lıe : r: ağızlığın Mister VJ\'t;rtımav~ 
-:~ <t't len ınş:ısı istenılmıştı. ait oldu.c{unu kabul ettı .. I:ffi!la 
tıı~ k· tahsisat 1ktrsat Veka. ağızlıktaki D ve Y harflerını gos· 
~ile ~ul edilmiştir. tnşaata tercrek: . 

L- '}' tl§lanacaktll'. _ ()ep defterınde de a) ru mo. 
~\(.. a.rsusta Ha va noğramlar vardı. dedi:. .. 
,,&ıı~llıuna teberrüJer Bu her halde rur~ gomı~-
t..lıc ' Olususi) _Hava kurumu· diğime dair kıifi .bir dehi teşkıl 
il~ ~er devam etmektedir. Bu edeceğini zannedıyorum ... 

1' l', ccardan Musta!n Mirici yüz. - orası muhakkak. Sızı ~eç 
1.r~0~Iu, Ktımll Dirlk, Mahmut va'kte kadar uyku~~ bır~tıgı. 
ı~ llıut Tcce, Yakup özbaşoğlu ma cidden müteessı •m: ~u-

~ıı. ~öztem, Nurettin Sönmc1., var. İyi rüyalar tcmennı ederım .. 
ao lınir, KAmll Rcnz. Mt>hmrt -.Bonsuvar; unutmayınız kı. 

r, liıı "ar Yusıı! \"" Y ıkup ımr- sizinle l{}e)~börüyc, Blakvotere. 
f llıt lt.;1rd, 1'1evlüt Akb~ş 20 Londraya, hatta treyc arzı; e&:. 
lo li Atıınn 15 H an YiğJt· Qcniz gelmiye hazırım. Elvenr 

ra teberru e~l§lcrdlr. ki, bir faydam dolrunSWL 

............ J 
Encü~e~erln rapor~ar.ı tlzcrındc do bazı ımü.zakereler yapıldık. 

tan sonı a ıntıhabata gcçıldı. 1darc heyetine B. Mümtaz Faik Fenik 
Mekki Salt Esen. Şerif, Na.slt Uluğ ve Bil{ll BeçildilC'r, Mıntaka hay~ 
siyet divanı fızalıklannn B. Saliılıattin Sönmez, Nurottin Artn.m F • 
zıl Kurtiç, yedek fızalıklara da, Cemil, Eln'em Teklaş intihap ~lu:. 
dular. 

Kong're murahlınslııclarma Mecdi Sayman, Samih Tirynkioğlu ve 
Hikmet Tuna seçildiler. 

Kongre çnlışınalarma 11 den 15 c kadar drvnm cttl. Bundan son
ra Gar gazin0;,-unda azaya bir ziyafet verildi. 

Meş'um Tren 
-- - - - -

Bir kaç gün devam edecek esrarengiz ve kor
kunç bir cinayet \Tak' ası 

Çeviren Cevad Tevfik Enson 
- Çok teşekkür ederim, dos. §eflerden ve gerekse memurlar-

tum; bonsuvar. . dan onu tanımıya.n bir tek insan 
O gece, crtesı sabah saat sc- yoktur. 25 eylülde emir aldık· 

kiz buçukta kahvaltlda buluş. gören olursn .. Derhal polise ha~ 
mak üzere ayrıldık. Ertesi gümi her verecek. 
kahYaltı büyük bir sükunet için. - Bu hattın biletlerini kon 
de ~eçt.i. His. bi:imiz .. i~ ~!r gece troı .. ~den memurun kim olduğu: 
geçınrıış degıldık. Gözumuze uy- mı ogreıtl'bılir mıyim? .. 
ku girmemişti. Hep aynı şeyi dü· - I·~vet l'fendim: konıtrol mc· 
şünüyorduk. Yirmi dakika sonra, munı Bünjamin Somers'dir. 
iki arkadaş, otomobille Klerbö. - Nerede bulabilirim kendisi-
rünün yolunu tutmuştuk. Yolda. ni ? .. 
arkadaşım: . - Eğrr bir saat beklerseniz.. 

- Langford. dedı: Kley'börüde Onu burada bulabilirsiniz. Blak. 
Vivertimnvzdan bahsetmek ni. voterdc on dakika iı.ıtasyon va
yetinde değilim. Çünkü, orada pnn Kmmpton c'cPprt>'-iııd dır. 
herkes onun ,karımın ku~1i ol- Ekspresi bclclemek için bir 
duğunu bilir. Eğer bir mahzur müddet Blakvotcr yolu üzerinde 
görmüyorsanız .. On biri on ge<;e dolaştıktan sonra tekrar istaı:.:yo
trcniyle Blekvotore gideriz. Bu na döndük. 
ıstasyon daha ehemmiyetlidir ve Tren. tam vaktinde gara girdi 
bizi alakadar edecek havadisi a ıl ve bir gün evvel trenimde bulu
b11ra<la elde etmemiz mümkün- nan al yanaklı kontrol memuru. 
dür. mı der hal tamdım. 

11,10 trenine bindik. Bu bil' Şcfistasyon, bizi kontrol me. 
ekspre•ti. Blekvotcre geldiğimiz murunn tadim eder mahivettc: 
vakit saat yarrma çeyrek vardı. - Ba~ lar, sİ.z:;.> Mıstcr. Vivcr-
Derhal 1:11~kikata başlad.ık. tima~z ~ak!~ında. bazı şeyler sor. 

Evvela. ıstasyon şefıylc ko. mak ıstıyorlar, dedi. 
nuştuk. Şişman ve pratik karak. !\1emur, bizi havretle !'ıiizdük 
terde olan bu adanı. kumpanya- ten sonra: · · 
nm biitün direktörleri gibi Mis- - Eski direktör Cor. \'h'ertL 
ter Vivertima\'ZI da c:ok iyi tnm. mavz hakkında mı~. dive sordu 
dığmı söyledi. Arkadaşım: • · 

- Mesela .. Dün onu bu hatta - Evet <ledi. q1 M•sto • ·ı 
gören. var mı?.. \ertimavzı €örtlrc~İ7 •ıonrı .,:c 

Şefıstasyon. başını ~allnarak: sınız'.' .. 
- BlU'ad!l d?,laşmasın,a imkan - H! şi.ıphcsiz, Cİ".:tui-:n. 

yOktw·. Çünku, burada gerek - Düı.ı. 4la ~ de. 

istanbulun kapı 
eşikleri satası 

Ş u .} eni m•Ier, npart.mıanlar 
için ~ylo böyle diyoruz 

~· d~~rusunu isterseniz pek 
guzel duşünUlcrck kurulmu§ yu
valardır. Göz göz taksimatı, pı· 

rıl pınl banyosu, derli toplu mut. 
iağı. helQ balkonu. taraçnsı ve 
ha.zr ycrlcrdo mJnimfni bahçe.si
l<': lnmn hayalınm sürlip gittiği 
ınilddetçe, her devirde, ihtiyaç.. 
larmıızı karşılamnk ilzere tam vo 
ideal bir şekilde :kurulmuş bina· 
lnrdır. Hemen Allah kısmet edip. 
herkes, C\•clklcıini bu modern 
şekillen} irca etmek volunu bul
sa ... Yahut yepyeni evler, apar. 
tımanln.r sahibi olsa... O sobep· 
tc'll gilniln birinde bUtün şehirle
ri, ~ütiln mf'mlrketI, sıhhi ve el· 
vcrışl.i yaşa~ ış şartlan bakımın

dan bu gLbi evlerle, dizi dizi dol· 
durmak için bir umumi "Halk 
inşaat progranu,, na girişilmesini 
çok bc>kllyorum. Öyl<' şirketl<'r 
zuhur c>tmesinl bekliyorum ki 

ğil nuydi? .. 
- Hayır, efendim. 
- ~a~i)~etle emni misiniz? .. 
- Emırum, efendim· cünkü 

bütün vagonlan ve kom{'lartrma~ 
lan ,<lolnştım. Fakat Mister Vi. 
vcrtimavz yoktu. 

Birdenbire 'beni gö~tcrcrek: 

·- Bayı tammIYonım dedi ıa
kın. yüziı.nden hatrrhyo~m. dün 
trenderdı .Az kalsın, bu istas
yonda treni kaçıracaktıruz .. ve 
Kle~·börüde indiniz 

Cevaben: · 

mesela boz~ dllzen, ahşap, <'ski 
v.e bnu ''nz.ıy tlerdc tellerle ın .. 
cır ağacına bağlı veyn uzun pa· 
yendeler:le destekli evleri enk 
halinde 5atm alıp, yerine 'taksi~ 
le, :anı manaslle runi evler yap. 
mnga talip olsw1. 

o zaman mr Jcrsım haJJrın n -
Jerden kurtulacağını ve nC'l<'re 
kavuşabileceğini kolavca tahmın 
edcbillrs.in.iz. Her şeyden ovvel 
abdesthane aralığnıdn yıkanmak 
\'e bir knp y<>nıck pişireceğim di· 
ye, fsU, berbat ocak başlarında 
kns\·et içlnde didinmekten kurlu: 
la.cnklar. Yeni mbnaıinin, gline
§o fisık idealilc açılmış pencere
lerinden dolnn bol ışığa kavu a.. 
caklar... Hele şu balkonlar, te
miz, havadar tarnçala.r yok mu 'f 
İste bllhass.."l onlar, havaların bi: 
ra1. JSmdığr günle>rdc bJr parça
cık nefes almak üzer<>, halkı ao
kağa. ~ dökülmP-kten, kapı önleri
ne yıgılmaktan kurtaracalctJr 

Bu yazıyı bana ya.zdnıuı ~Jı
ca sebep budur. lstanbulda. 6yle 
mahalleler var ki, --caddcyo is· 
koml{' atmasını mencttiğimlz 

kahv<>lercı nisbet yapar glıbI
renk renk ezlonglar, ha&r m
kemlelerle kapı önleri Adeta me
sire hnlinrı girer. 

Bu ahaliyi sokağa döken ae.. 
bcp her ha.ide "knldmm keyfi" 
olmnsa. gerek... Bu ahaliyi ııoka.
ğa <lökcn sebep, eski tarzı mf,. 
marinin, insan yfrreğml bir çen
dercı içinde sıkar gibi, bastıra. 
ba<>tmı nihayet kapı Yolundan dı
şarı fırlamağn medbur eden ıs
lak, mc>0 n.fc>slz, karanlık W" <;ıl
dırtıeı hnlidir! 

HIKMl;T ıur 'IR 

. - Doi:'Tu söyliiyorsunuz. de. 
dım. fakat benimle aynı kompar. 
hmanda seyahat eden adamın 
vüzünü hatırlamıyor musımuz' 
Bu istnsvona kadar beraber ~: 
yahnt ettik. 

Balyaları yerleştirirken 

Sustu. mütehayyir bir vazi
yette: 

Bana kalırsa .. dedi, siz yal. 
mıdınu:. 

- Yanılı\•orsunuz .. Blekvotere 
kadar bir seynha t arkadaşım va:r 
dı. Kompartımanda düşürdüğü 
cigaı,:a ağızlığını vermek iç.in 
hatta az kalsın treni kaçıracak~ 
tını. 

Memur: 

. Mn.hmutpnşada 242 numnralr A
nfln manlfntum dilkkiınmda bal. 
yalan yı.ıknn kata çıknrmak isti _ 
Y~n Liyon, muva~cııeslni kaybet· 
mı.ş birdC'nbire yuvarlanmıştır. Yu 
varlanma nctlce~lnde ~cudunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmış _ 
tır. 

rr.:1inv'ıL EWU~!J ~Vjl\KIT - .Bir cig~ra ağızlığından hah· 
...~tmıA oldııgumızu hatırlı\"Orum 
dıye ce,·ap verdi . · ' '"-" lG.6.lnJ 

.ı ,,..n, gara girmeden evvel T d 1 El 
biletimi kontrol ettiniz. nş e en ve malı 

- Evet. ~fendim. suları Ta§.lclen ,.e Elmalı suıannm 'Ü'l!kU· 
- Övl .r c.. Onu görmeniz i. darıı tııaıe.sı hakkında bir proje tan· 

C':lbederdi. Girdiğiniz kapının ya- zlm c..!llmcktc olduğu ynulmıştır. mr 
nındaki k~e otunıyordu. ecnebi rlrkct 911 - 912 senelerinde 

. - Hayır, edendim: kimse)i mczkQr suların 'OskUdara isalesi ıı:ın 
~örmedim. Evkaf nezaretine müracaat ederek bu 

.ieift: baktım. KontrnJ memu- hususta iptidai bir ltlllt akdctllğlnden 
ru:r;un .ea:blk <iire:rtörle birlik ol. bahisle bu suların isale.si m~leailldl'.' 
dııgunı: r.:ınnetmi ·r b:;.~laınf"tım. I hak·r t ekaddUmlert oldu~n '9pıı 

. ctınl;s ve Evkaaa müzakerata ctr • 
(Devotnı 1.W) mlft.lr. 
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Pl@ ~·~~~~$ -t~~ .. -~·~s 
Milli k. n1e n1açiarı 

Beşiktaş F enerbahçegi mağlup ederek 
milli küme şampiyonluğunu garaıaliledi 

Galatasaray istanbulspora 3 -2 galip 
Milli küme maçlarına dün Fe

nerbahçe stadında sekiz bine ya
kın bir seyil'ci kala.balığı önünde 
devam edildi. GünUn lbirincl mUsn
baka.'3mI Galat.asa.ray - İstanbul
spor yaptılar ve bu müsabaka Ga
latasnrnyrn 3-2 glebesile netice
lendi. 

Günün en mühim ve şampiyona
~a tesir1 olacak karştla..c.-masmı da 
Bao::ikta..3 - Fenerbahçe yapWar 
ve bu macı siyah - beyazltlnr 3-1 
kazanarak milli kiline şampiyon
luğunu garantilediler. Bu mühim 
madarm tafsilitmı aşağıda veri
yoruz: : 

Gı\L-ATASAR~ Y - 1STANBUL
SPOR 

Günün birlncl müsabakası Gala
tasaray - !.stanbulspor ara.smda 
Şazi Tez.canın idaresinde oynandı. 
Bu mfisaba.ka.ya takımlar aşağıda
ki kadrolarla çıkmışlardı: 

Galatasany: 

Osman - Faruk, Adnan - l\lu 
s~ ~in er, S:ı.lim - Salahaddin, 
Mmtafa., Omıfl, E~ Mehmet 
Ali. 

ı taabulspor: 

Fikret - Sefer, Rüştü - Hay
ri, Tank, Faruk - Fahrt, Süley
man, Mükerrem, Kadir, İsmet. 

Oyuna Galatasaray başladı. İ8" 
tanbulspor muavin hattında kesi
len bu akından sonra rllııgir da 
lehlerine olan !stanbulsporlular 
sarı - ikmruzr kale için mUhim iki 
tehlike ya.ra.ttılar, fakat netice a
Junadrlar. 

Oyun ç<* 811ratJ.i T.& güa} olu
)IOI'. Dakikalar ilerledikçe Galaıta
saraylılar da .!stanbulsporhıla.ra 
tehl .ke ohnağa ve biihM1!& Meh
met Alinin seyyal inişleri '.g.reı
smda oldukça müşkülat çekmeğe 
başladılar. Nihayet 9 uncu dakika
da Mehmet Alinin bir ortasına. ye
tişen Mustafa gil.zel lbir kafa vu· 
J'UtfU jle Galatasaraym bfrincl go
lilnü yaptı. Oyun fJÜl'a.tini muha
faza ed1yor ve~ aley!ılerlne 
olan san - krmımlılar yine tehli
ke- atlatryorlanII. Dakika 19. 

Galatasaray kaleeine oldukça u
zak bir mosafede Qlan bir frikilt
ten :istifade eden İstanbuh9porlu
l&r Tanğm güzel bir VUJ'WJU ile 
beraberliği temin etmekte güçlük 
çekmet'lı.."ler. Bu golden sonra Ga-
1 tasar&l lilar oldula;a bariz lbir 
üstünlük kurm.ahnruı. rağmen ibir 
çok gollük fırsatlardan iatifade e
demediler. 23 üncü dalrfk91Ja ol
dukça gerilerden topu eö1cüp çıka
ran Mobmet Ali güzel bir yunış
la. Galatasaraya fldnci golil bmn
dın:lı. Bu gol İ.stanbulspo'rlula.n yıl 
drrmadr. Rüzglrla lbera.ber tehlike
li inişJer yapıyor ve MM - kırmızı 
müdafıu:smı tehlikeli vaziyetlere 
aokU}orlar. Fakat Adruuıla. Faru
,;un iyi çnhşma.sı ve canla başla 
oynamalan gol olmasına mani olu. 
Yor. Fakat 36 ncı dakikada aoldan 
ortalanan topa yotişen Süleyman 
iki metreden tstanbulsporun bera 
berllk golünü yaptı ve birinci dev
re bu ışeldlde 2-2 beraberlikle 
n etieelendi. 

İkinci devre: 
Bu devreye çıkıklığı va:kit rilz

gar ılehlerlne alan Galatasarayh
lann muhakkak fazla gol yapacak. 
lan ve sarı - siyahlıları mühim 
farklarla mağlup edecekleri umu
luyordu. Fakat netice hiç de böy
le olmad.I. Bu devre Galatasa.raylı
la'r berbat, durgun bir oyun oyna.. 
mağa bnşla.dılar. Ara sıra ımağlüp 
olacak vaziyetlere ibile düşüyor
lar. lstanbu~r müd:ı.faasmın ha· 
i: katen cnndan güzel oyunu gol 
yapmalarına ımani oluyor. Dakika 
24. Eqf ak Cemilden aldığı bir pas
la Galatrumrnyrn gnlibiyet golünü 
gilzel bir şiltle yı:ı.ptr ve bu müsa
h:ıka netice değimeden 3-2 Ga-
1 :ta.saray lehine bitti. 

BE~tKTAŞ - FE..VERBARÇt~ 

Günün ikinci ve mühfm maçı 
hakem Samih Duranaoy ida.reein
de Be§llrtq - Fenernahçe a.ramn
da yapıldı. Bu mfisabakaya takım
lar atabdt!ki bıdrolarla çıktılar: 

~: 
Met.net Ali - Ya,'ltt, Hlisal -

lllfat, RaHI, 1rt19e,1n - Şakir, 
Bol 'kı. thr:lbtrn, Şfıref. ~kı11. 

F('nerb.hçe: 
Cihat - Borat, 7..eY't<-1 - AY-

Galata~ara)'lı Cemil lstanln.ıl spor müdafilerinden topu 
5'Jk:meğe ttğraşırken 

dm, Omer, Le.bip - K. l:'ikrci, 
Naci, Ali Rıza, Niyazi, Rebii. 

Oyuna merhum Şerefin ölüm 
senei devriyesi olduğu için bir da
kika sükuttan sonra Beşiktaşlılar 
başladılar. Fener müdafaasında 
kolaylıkla kesilen bu hüewna san 
- licivertlllerin sağdan inkişaf e
den bir hücumu takip etti. Rüz
gar da lehlerine olan Fenerliler 
Beşiktaş nısıf sa.hasma ycrlc>şti
ler. Fakat siyah - beyaz müdafa
asmnı enerjik ve güzel oyunu Fe
ne.rbahçe ihücumlanru neticesiz bı
rakıyor. Oyun çok seri cereyan e. 
diym-. Bu arada bir Beşiktaş akı
nmda Cihat güzel bir kurtarış 
yaptı, Az sonra da Reminin güzel 
bir ortasını Ali Rıza kafa ile avu
t& attr. Fenerliler mütemadiyen 
hi.tim ve ezici bI royun oynuyor
lar. Ha.tta. Hakkı ve Şeref de ge
riye gelmiş, mlldafaaya yardım e
derek bu amışık vuiyettcn hrtul
m.ata ~. Nlh evre 
ortalarma Beşiktaş kale:s.lnin ö
:nfindeki b:lr k&rlJlklıktan istifade 
eden Niyazi mkı bir şUUe topu Be
fiktq ağlanna taktı ve Fenerliler 
yeglne ~erini bu tekilde kazan
dxlar. 

Bu gol siyah - beYMlılan hare
kete geçirdi. Bu arada. Ha.Jdnnm 
bir iki sıkr şUtü Cihadın ellerinde 
kaldL Fakat biraz sonra solaçık 
ŞiUtrilnUn ortaladığı topla Fener 
kalesinin önll ka.rŞ.r. Bu aradn 
topa yetişen Şakir sıkı lbir vuruş
la B~1üaçm beraberlik golünü 
çıkardı, Biraz sonra da. Hakkıdan 
geri bir pas alan lbrahim Beşik
taşm fkinci sayısını yaptı ve birin
e idevre bu şekilde 2-1 Be ikt:a
şuı üstünlüğü ile neticelendi. 

tklncl d~'l'C: 
Bu devre rlizgir da lehlerine 

olan Beşik t.aEJlıla.r durmadan rakip 
kaleyi sık~tmnağa b~ladtlar. Da
ha ilk anlarda Hakkmm sıkı bir 
şfitü Cihadın !'llerinde kaldr. Biraz 
sonra da Şükrünün ı:ütünü direk 
kurtardı. B!'§ikta§lılar bütün tnz
yiklerlne rağmen bir netice ala -
mazlarken. sağdan inkiı}a.f 'dc>n 
bir san - lAclvcrt alunı Beşika§ 
kalesi için oldukça tehlikeli oldu. 
Fa.kat Filtretin çektiği şilt avut
la neticelendi; bu tehlike de böy
lece atlaWdı. 

Muka.b.il bir akmda Beşiktaşlı -
lar milkemmcl bir gol pozisyonu -
na gridiler ve Şakirden bir ge!rl 
pası alan İbrahim sıla bir vole ffilt 
le takımına üçüncü 1;'0lü de kazan
dırdı. Maçın bundan sonraki kısmı 
her iki tarafın da karşılıklı ve ne
ticesiz a.kmlarile geçti, bu mUsa
b:ıluı.da da siyah - beyazhlar 3-1 
galip gelerek milli kiline şampiyon 
luğunu garanti altına. aldılar. 

Güreş 
müsabakaları 

Güreş aja.nlığr tarafından tertip 
edilen seçilmi'§ pahlivnnlar arasın
daki mU.sabakalar dün gilreş klü-

bünün Fatihteki salonunda yapıl
dı. Büyük ibir kalabalık önünde 
«Ok heyecanlı geçen bu kal'§tlaş
mıtlarda alınan teknik neticeler 
şunlardır: 

56 kilo: 1 - Emin (Ka.smıpa
şa), 2 - .Muzaffer (Güreş). 

61 kHo: 1 - Halil (Gii're§), 2 
- İsmet (Kasmı.paşa). 

66 kilo: 1 - Hüseyin (Güres). 
2 - Pana.yot (Kurtuluş). 

72 kilo: 1 - Faik (Giitt§). 
2 - Ahmet (K.asmıpru;a). 

79 kilo: 1 - Hüseyin (Anka
ra). 2 - Razza.k (Kasım.paşa). 

87 kilo: 1 - Mustafa (Güreş). 
Ağır sıklet: 1 - Çoban (Gala

tasaray), 2 - Ahmet (Beşiktaş). 
Müsabakalardan sonra derece a

lanlara mükltfatları verilmiştir. 
• 

Mükellefler 
arasında 
Bisiklet Teşvik 
Müsabakası 

İ.!ta:bul B&gesi Blsfklel Aj~· 
nın &den terbiyesi mllkellefiert ara
sında. tertip ettiği ilk teşvik y~ı 
dUn sabah M:ecldiY'tlköyll ile Hacı<>& 
mnn tepesi arasmda ve iki gonıp lla· 

llnde yaprunıştır. 
Her iki grupun birinciden beş!nci

ye kad:ır derece alanlan arasında tek
rar ~pılan on dört klloruetTelilt bir 
yarış r.eUccelndc Topkapı kulUbü rnU.. 
kclleficrlndeıı Sabri Doğudnğ 19 da· 
klltada birinci, Taksim gençlik kulU· 
bü mükclle!lerinden Vara, Bak DdJı
cl, Beykoz kundura fabrlka.ııı mllkeJ· 

leflerinden Halil Şqmaz ~. Top
kapı n.ükellcilerlndcn Nccml Argun 
dor<lUncU, Fesbane mUkdle!lertnden 
Mehmet Vurguş bc~lncl ve Mustafa 
Bedlzer altıncı olmuşlardır. 

Birinciden altıncıya kadar derece 
altınlara birer madalya verilmiştir. 

23 nıUkellefin iştirlı.k ettiği bu ilk 
teşvik yarışı çok muntazam cereyan 
ctınlş vu bir çok mcra.klı taratmda.ıı 
heyec:ınla takip cdilmljtlr. 

Gül kupası atletizm 
müsabakaları 
Fener 52 puvanla 

birinci, Galatasaray 41 
puvanla ikinci oldu 

GUl Kupıısı Atletizm müsabakaları 
dl1n Kolej sahrunnda büyük bir fnti· 
zam içinde yapıltru§tır. Neticede pu
van verildiği için mevstınln en heye· 
canlı karşılaşması olan bu müsaba
kalar Feucrbahçc - Galatasarny ekip· 
lcrt arasında büyük bir çekişme ha· 
llndc geçmiştir. Ve neticede iki sene· 
dcnbed CUl Kupasını kazanma1'ta 
Fenerli atıeUer bu sene yine 52 puan. 
la kazanmışlar \'C Galatasııraylılar da 
O puvnn almışlardır. ıBu müsabaka· 
nm de·:amı olan .tOO metre manialı 

koşuda. Fencrbahçc stadında önümüz· 

Milli Küme Puvan Cedveli 
Takım: M. o. B. M. A. Y. P. 
Beşiktaş 17 4 3 50 20 48 
Galatasaray 13 9 2 2 33 18 33 
Fenerbahçe 13 8 2 3 30 19 31 
Altay 16 T 1 8 27 30 31 
lstanbulgpor 17 5 3 9 34 45 30 
Altmordu 1#) :s :{ 8 30 45 29 
Demin1>or 16 4 3 9 ~ 34 27 
'füo•'>ıye 11 !'i 2 .. 

i zr 26 26 
GE:'nç~::- !'> ~ 1 ll 22 32 z 
Ma~~r 14 1 8 fJ 29 38 24 

ı-:nQHiztay-1 

ya releri 
Mühim ku'1ıetler halin

de Manş üzerinde 
uçarak 

Geniş tara
malar yaptı 
Kolombiya yeniden 
bombardıman edildi 
Lôndra, 15 ( A.A..) - İngiliz 

Hava Nezaretinin tebliği: 
Dün sai>alı erkenden av tay • 

vareleri mühim kuvvetler halin -
de Manş ve şimali F.rama me
rinde geniş tarama uçuşları 
yapmışlardır. 

Bunlara refakat eden bir ibom 
bacı teşekkülü tayyare meyda
JlUla taarruz etmiş, meydanda!:.i 
binalara hasar ıkaydetmiştir. Mu 
hareıbelerde üç düşman avcı tay 
yaresi düşiirmüşlerd!r. 

Bir Alınan devrh·e kolu Fre
burg civarında diğe.i- ibir tayya -
re meydanını bombardıman et • 
mişlcrdir. Bir !bombardıman tay 
varem.iz dönmemiştir. Dün gece 
bombardrman tayyarelerimiz ye 
niden gart>i Almanya üzerinde 
uçarak Kolombiya mmtakasrnda. 
endüstri hedeflerine taarnız et
mişlerdir. 

Birçok yangınlar çıkarılmıştır. 
Bu harekette hiçbir tayyarerniz 
kaybohruı.mıştır. 

Nevvork 
·ıimanına 

Torpil 
dökülmesine 

başlandı 
\'~ 15 (A.A.) - Bahri;re 

nezareti tarafından N'evyork ı.tmaııma 
mayu hazırlJ'1 yaprla.ca:ı bDdirflmea 
1lıleriı. Mhrl7e ~ llD 1119 
ata.kadar ı;ubesl §U izahatı \"ermi,.~r: 

•'lıl&ynler bugilıı.kü g1lnle 3Ö EylQl 
araamda c:iökWecektlr. Los ADcdoe 
n SanUyago limanlarında da mU
da.faa tedbirleri almacağl geçen hafta 
bu limanlara l§liym npurlara bildi. 
rilm1'3e de bu tedbirlerin ne olacalı 
s<>ylcnllmemfştlr. 

" a 
• 

esı 
Basın Birliği 

yardımiaşma 
müddeti 

mu( 
uzatd ı 

denlere 15 haziran !)il ~ 
kadar bir milhlet tayin e~ 
tı. Gecıen bu ibir ay her <!) • 
basın kon,grelcıinin ~~~ 
manma rastladıZnıdan 1o;µ- if 
yetilern'n d ha fazla ko~; 

Ankara, 15 (A.A.) - Tfu;{ 
Basın Birliği 37.aSI ile basın 
mesleğinin ve lbirlik dışında kal
mış olan uzuvları arasında ölii .. 1 

vukuunda yardımlaşma için An. 
karada a:kdolunan 16 mayıs 941 
tarihli mukaveleye memleketi:ı 
her taraf mdan meslekdaşlar bü
yük alaka göstermişlerdir. 

B i r l i k U m u m r Katip 
liğine m'likaveleye iştirak beyan
namelerini ve i.,t:lr.:ık hisselerini 
göndermişlerdir. Birlilc umuı;ıi 
merkezi mukavelenin ibirinci 
yardım cıevresrm iştira..'< ıçın 
bu akde iJtihak etmek arzu e-

Vels diyor ki : 
Vfiflngtruı, la (A.A.) - Amerika 

hariciye müsteşarı Suınner Vcls, Ro. 
bin ?dur vapurunun batınlması h!d'. 
sesinin bitarafane bir tahlilini yapa. 
rak şunları söylcm!şUr: 

Bir Amerikan ticaret gemisi harple 
hiçbir o.llkası olmadığı halde Atlan. 
tik denizinin ortasında batırılmışUr. 

İçlerinde kııdmlarla beraber çoı:tık da 
bulunan Amerikan vatandıı§lan va. 
purun hukuku düvel kaldele.."ine ve 
beynelmilel ah1Ak1 ve insa!l1 ~Unce,. 
lcrc. muı;ayir b!.r surette tı;ıtınlması 

üzerine kUçUk tahllaiye sandallarına 

Utlca etmek mecburlyeUndc kalml§lar 

dır. 
Amerikanın alacağı yazlyct hakkın

da matQmat vermesi rica edlllncc Sum 
ner Vcls, hft.dlae hakkında mufassal 
mal~ma.t almadan .. nihai,, mahiyette 
bir ~yanatta bulunmaktan !stlnktıf 

mecbuTiyeUndo olduğunu söylemiştir. 
Berlindc yapılan beyanat hakkında 

da Sumner Vels §l>yte dem~Ur: 
Amerikalılara, tehdit telAkkl ettik. 

lcri sözler hiçbir tesir yapmaz.,. 
.İrıgiltereyo kaçak qya götllreD her 

vapurwı batırılacağı hakkındaki teh. 
dtde dair Sumner Vels, Robin lılunı:ı 
harp mmtakamndan çok uzakta bulun 
duğunu ve Amerikan kanunlan tara
fından menedilmiş bulunan enıtiadan 
hiçfbirinl hamil bu.hmmadığı glbl A. 
merika tarafından kaçak addedilen 
hiçbir hamule de tqmıadığmı ve ~ 
baı1&rmdaki malların hiçbirinin harp 
mmtakumdald llmanlardan huang1 
blrtne gGtarmmekte olmadı~ eöyle. 

mlgtir. 

!erile rne !!UI olmalarını.~,,. 
tirrni:-tir. Bu vaziyeti ~~· 
sın Biı li ~ r · · ği fblıi~ ..ı,ı,ı 
dnn d 0 vres·n i)tirıık nıuuu~ 
15 temmuz 941 tarihine P! S 
uzatmava ve basın müntes1·~ . e il"'. n 
riP..e rnmt a merkezlertn el,~ "'ııç 
racaat ederek beyannnrtl '(ff btır 
almalarını b'ldirmeğe karat' ~ 'l' 
mistir. ___./, 

Halep bombalan~ 
( Bafl tarafı 1 ~ 

man tayyarelerimiz hür 
kuvvetlerine de müza.hnret 
!erdir. Atılan bombalar 
hedefler üzerine düsmiıŞtiir· 

Habeşist.anda, merkez~ 
kasında cenubi Afrika hıtf1lr 
v~tlerine meru: up ctizütı11nl8 
la ltalyanlar C>linde bulun~ r 
zileri bombnrdımml etnı•$ ·# 
motörlü naklive kollarını 11l1 
yöz ateşine tutmuslardır. . 1 

Bütün bu harekattan ı~ t 
yaremiz üslerine dönmefll 

Llbyada 12.13 h:-zirall 
İngiliz havn kuvvc>tl rinr 
sup ta}Tl areler, Bin az; 
detli bir taarruz "ı !}!11 

Katcdrnl me'ldire<Ti bovun 
mirli üç bin to..,·ı:toluk ·~ 
miye tam is"retler veyııh 
yakınma isabet k vc1 lu ,., 
Büyük siYJett b ka . bO 1 
da.dış ve merk z m ırr 
rasma d-smü ür. Bir . ..rit 
yancrm çıkını~ v~ ç<>k bÜ.Y"' 
sar vukua. r,el i tir. O 

Arru gece Matru "'e 
tayyare meydanlarına da b 
edilmi§lir. 

Donanma tayyar eri 'f ı 
sa b"r hücınn yapmı l rdıf· 
yol nhtımmdll ve eh _A: 

şehrin garbmd:ı. b·na r ıw 
da yanınnJ r c:ı tır. 

Dü.,c;rnanm motörlu ' 
cmna r,ünü B re il F 
rasmdaki yolda bontb 
mitralyöz ateşine tlıtu 

On hüvilk kamv<:'n t ııri 
miş ve birçok di • e,. ısı 
kullanılmaz hale ~e · r · (. 

veı.. yoleularJa mQrettcbGttan dört
te tlçtmün ölmQf olmam ihtimali bu
lunduğunu beyan ederek Amerlkanm 
ttaJyadald bClyQ.k elçiBi 1'"1llpten aldı. 
ğı bir telgnıft& Robin Murdnn kurt.a
nlanların 1talyaya muvasalllt ettikle
ri hakkındaki haberin katl surette 
tekzip edilmekte olduğunu Ulve et. 

deki Per§em'be gUnU yapılacaktır. ml§Ur. 
DUnktl müaabakalarda. alman t.elmik 

12 - 13 gec i Rod t:ı 
üzerine bi rhilcı m y pı'rt' 
tayyare meydaıtlarınd ' 
çıkarılmıştır. / neticeler §Unlardır: 

200 ıne~: ı - Kuzatfer, 2 - Cer.

mi 23. 
•oo metre: ı - ııuzatcer 2 - Rıza 

Maksut 51.7 
100 metre: ı - E§ref, 2 - Vlad· 

mir 4..26 
5000 metre: ı - E§ret, 2 Alt 16.39 
Uzun Atlama: ı - Muzaffer, 2 -

Çarotlu 6.56. 
Yllksek atlama: l - Selim, 2 -

HalO.k 1.65. 
'Oç admı: ı - A.bdtırrahman, 2 -

Yavru 13.39. 
Sırık: ı - Viçaropuloıı, 2 - Sudi 

S.33 
Yunan diskı: 1 - Veysi, 2 - Yav· 

nı 83.24. 
Gülle: ı - Veysi, 2 Mehmet L2.35. 

Cirit: ı - Kem!l, 2 Vabrak 53.62 
Çekiç: l - İzzet, 2 - Korterez 

82.4.4. 
U200: l - Galatasaray takımı 2 -

Fener t&kınU 1.88. 

Elazığ Atletizm 
faaliyetleri 

Elcizığ. 15 ( A.A.) - Bugün 
Ela.ztğ atletizm birincilikleriyle 
yeni sene atletizm faaliyet prog. 
ramınm tatbikma başlanmış ge 
lecek hafta Seyhan, İçel, Hatay, 
Malatya, Diya.rlbakır. Antep böl
gelerinin arasında. yaprlacak 
Tür'!:iye grup birincitiklıerinde 
E!aziğr temsil edecek ta.kmı se -
çilmi.ıir. 

-----1r>-~~~ 

Kongreye Davet 
/starıbul, 15 ( A.A.) - Fener 

bahçe Gençli:k Klübü Başkanlı -
ğmdan: 

Fenerbelıçe GeıM;lik ldiJbü f ev
kali.de ummnt tııeyet.i huin.nm 
22 inci pazar günü saat onda 
Kadıköy merkezinde toplan1tıCU. 
tır. 

Klüp ninnnameeimı 12 nci 
madde8indelki ewafr haiz ar;anm 
mezktlr günde gelmeleri rica o
lunur. 

Ruzname: 
ı - İdare !heyeti eeçbi.. 
2 - Kltip menfaatlerine ve ..-; .. --*~~ler. 

VUNANiSTAN 
KRALI 

İngiliz Kralına verdiği 
cevabi mesajda 

Yunan milletının 
harbe devam 

kararını 

tekrar etti 
Loodra, 15 (A.A.) - Elenlcr kralı. 

Jorj, İngiliz kraluun Yunanı.standa 

ve Giritte Yuıun m1lletinin kahra
manlığını öven ıncsajma v rdıği ce
vapta ezcümle §Unları s5ylcmlştlr: 

İngiliz ve imparatorluk kıtalarmııı 
muhteşem cesaretini, hepimiz iyl blll· 
yorduk. Yunanistan muharebesinde 
ve Daaıtant mücadelenin Glrittc.ki ni
hai safhasında, Majestelerinizin kıta
Ian, kudret w fÖhreUeriııln fevkine 
çıJmuılar ve ııaltanat devrlnlzin tari
hinde altm harflerle daima yazılı ka
lacak ,ecaat ve cesaret hartlcaları ya
ra tmqlardır. 

Yunan mUlettnin zatere kadar mQ· 
cadeleye devama kararma. yabancı 
memleketlerdeki Yunan eemaaUerl 
şimdiden tercüman olmuş bulunmak.. 
tadırlar. Bu Yanan camaaUert. müt· 
tefiklerin müşterek davaSJD& ve Yu· 
nanl8ta.nm yeniden kurulmaaına mad. 
dl ve manev! yardımlarını verml§ler 
ve mmı mUdafa& kuvvetlerinin yeni· 
den tanzim ve teıklline çalışmakta 

bulunmuşlardır. 

Cemelitarık 
( BB4 tarafı l incide) 

Bu sırada milleU m9!:1tul bir tay 
yare &ll;alrtan mUstahkem meıvld 

üzerinde, ha.va dati topla.nnm şid 
detli ateşine rağmen uçuyordu. 
Bu tayyare bil'&& 10nra aynı tip 
ten bir tayyare ile bJrlepnjotir. 
Bir aa.ttıen fada bu iki t&yyare 
gidip reJm.iş1erae de bomla a..m!\ 
Jnll}.aıdlr. Ha• a.G lbataryalan da 
banlan hlbet ka~t"d~Mttr. 

Akdenizoe 
(Baş tarafı 1 ~ 

SUAh.I; bir balıkçı g 
kaU.-ıd iki " purdan mll 
kafile görtilm ~ v her U 
ateşJ c bntmlmr tır. D1 r 
allı 000 tonll to,uk bir p tfO 

sini torp Uem tir. Bu g ıı 
muha1,kaktır. Ba ,a b r d ıı 
ta.rafından torpi !enen 5000 ı~; 
luk Strombo uıd ki ttal ~ 

ıı.kf 
gem ımn bUyUk haura V 
lstanbul.s ı;"ittiğl anla ıımı t~ ı 
nizaltımız merk z1 Ak~~ • .,Jı ı 
yanlara alt Lampeduaa tıcı&---._ 
ismi taçı)'an ıımanda tam yti\'f 
ln§c 'apuruna hUcum ctııı:;u 
t.onillltoluk bu vapur b r to ı,ı; 

ile batmı§tır. lbşka bir d ıı jl.0.1"~,ıı' 
Bingazi llmıuıınd buıunsn 11 totP"'J 
İtalyan ticaret ımıva%lirll11U ~ 
mlşUr. Denız:ıltılarımız, E ~ 
de dU~mıuı i gali altında bU~11 r/J 
rlllli limanmda t l yelke:

15
1.Jrdl1'/ 

bir iaşe gambotunu batı~ ~ı 

ALMAN VE iT Al;'{ }1 
HARlCtYE 

NAZIRLARI ,- , 
Londra, IS (A. \.) - ısVJ:d' 

yosu tarnfmdıın yayılım btr 
0 

ile " 
te telgrnfma göre Kont çıştı dil' tP 
Rlbbcntrop anuımdaki vene uıııtı O 
katı Hırvatistan kukla de~11 1"\11'11 
pakta iltihakı mUnnscbe~ 
maktadır. 

---o------~ 
Alman tayyarele 

hücumu 
Lottdra, 15 ( A.A_.!_;'::: ı/ 

dahili em.niyet n~"" . Mi 
liği: ~ 

Cumartesi pazar gd:?. 
düşman tayYareslverl~ ~ 
gamında pek az; ,. gj 
lar atmıslıı ... ~. r· _,_~..,.,Jıll t 
miktarı amrr. Bır OU!r'. 

VRJ"et!'ri ııfülftll.1rmm;ı~ 
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Halkev!erinde te:ltild 

Kndın. anılarında. bir H~ilik bir 
ıııc.ctfr ile hemen yaıırbaşıntla o. 
luı uvor: ve ara sıra. ç;ıy bard:ı. 
ğının raı ım bir hale gel mesh• 
rağmen onu yavaş )a'm~ karı • 
tırır g-öziiküyordu. Bununla be 
ı rıber "-üz.ünde harikulade bır hı s 
talık vardı. ·ahut. l•ütün vuı:u. 
duıı<ia.ki bir hastalık sadect ~ u. 
zimün c:izgilerinde toplanar k 
mecı0ia bır kemik bir c' f'T r bir 
kalb. vah ut bir nefes darlığı ha!'!· 
talıliı göz. dudak. bunın vp nlnı 
üzerinde garip bir sekil almıııtı 
Sözi.ı nl'an v1ı.pur heldmi: 

- Doktorun oda lı i.zm c.' ' i, 
dedi: iiC' s0 ncden berı rahatsız' 

- Demek ki doktor bu ~ vıı 
hatinfü· hbıınetci.:::il<' 1 rıı f,u· ... 

Radvo yeni bir müzik fantn'-'1İ 
1,,, başlnmıstı. Knrlınııı,ı{özleri ra 
rı kapalı ~i l:: ivdi: yahut rı<:ıktı 
Inc...: ,.c <lüz burun k "lTlirTiı d n 
birdenbire varım kal2<':-ık bir 
meyil il~ aş~ğı irıen iki hpf'f yn. 
mac:. yüz adıılelerine bü\ilk bir 
d~ri intibakı i'e vapı mıcıtı. Bu 
intibak bilhassa dtıdnklarırda. bn 
ri1Je~iyor: üst reııc üzerinde ~er. 
~in bir kanat tc iri bırakn.·ordıı 

Hekim: 
Jh\'lr, dedi . imdik rı ~· 

Ve diğerleri. meraklı bır hıkiı 
ve ba~langıcı ~zt r gibi oldukla
ı ·ı İı'in: 

- Doktorun ille knrıqı kiho:ır 
bir kadmdı: diye devam E>lti: 
im:( ynşlarında kadardı; ve ev· 
!f'nı>lı on !Je-: ser · oluvordu. 

D ktorlann bilhassa ınua) ent' 
od"· nna aldrklatı hem!jirelcr 
u;in titiz o!duklarıııı bilirs niz 1 

Bu itibarla da pek az kP.dm vatı 
1 nnda durabilir. 

( c c::ene kadar evvel yanında 
ç11lışan bir hem ::ireyi dcf,iclir • 
mPk !aznn geldiği ?..aman mua • 
vene oda4na 011 sekiz ya•nnda 
kadar. mektepten reni <;ıkmı 
genç bir kız &"iriyordu. Odanın 

IK 
KENAN HULOSI 

lıı;yaz döşeınelen arasmtla. ye -
şıl rlbiı>('leri ilt?. \'enı r ıcıafır biı 
!' h•i kaclaı zarillı. Doktoı büıün 
tııc<lemP 'ivatlaı ım lıiı tarafa 
bırnkarak 

- HPmut h'.1 ·lıyab• ır ınisınız' 
nıv rdu. 
G OC' kız. bırd nbıı ' uz rın 

nrır'J b r ağ atılımc.: hı -=ı icındc 
bır b·ılığ'ın h rckctlerilC' kımıl ' 
d dı 

vl.' en btiyük ıhliyacı muntazam 
hır bına \ e gen ş bir salon yap. 
tırılmnsmdan ibaıctı.ir. E'5ki ko. 
nak bozmn ı olan bu kabil bina
lrırd:ı r :ılışıı.nların enerjileri ) nrı 
vnı rv ı bJlc semere vt:rmemekte
dıl'. Bu hu•msl a para ve "ıJütcc 
m Qelelcı ı bile ikinci d~n·{·cde 
kalır. 

T:.ım m{ınasıl bır halkı:..vı ı<;ın 
uc ~Y lazımdır · 

1 Bın.a. 

No 43 et Buhr.ı~an 

DUrtlyl/! özkararlı 
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TA 
( B s tarafı 5 ıJUide) 

kcl geçmı ti. Bunlar bırer diş 
,gibi kull lan :yüz rce ığ yı 
bırer r b tırıp rıkarı Ja-; 
e kı ... bu ıgne temasların-la 

t hammül cdıhn z bır acı duydu 
gımd "'k. v t ed"v rdu. 

Doktor belk ci leğinde 
ilk defa ol rak b r h ta} ı en bu· 
yük d c , t yle mu } n etti. Göz 
ve k ı 1 r ıt b< rPn utün 
uzm;' rı i 

0

'1 onu ayrı avrı bir 
rr. iı hede altına aldı: sıkı bir 

n ult ·on t3.b · kıldı: ve n -
· ('(' ol rak d k rı ı d n ayrıldı. 

D > run. bılhas bu n ha-
t ile n du ·· dt ğii ve n.icin 

v ' pt ı b 1 r. z' Belki d 
· h tal '< ız l e'ldt atr.ıı 

.. tına rr l ne bir ktza kaı 1 

C7' ı amı k rısı fazla 
:ı-örmi tu. Yahu , t is ed 1° -
'Diyen hır ha t lıktan fö.ha fa 1a 
oir "htinıam . rf1 ile onu kur . 
ta.rmak ist yoı du. Karı ından ay 
rıldı; ve onunla eıvlend•. 

1 te bö}lece, dold.or, ikinci ka
rı r ı ın :y..;ni bir tcd •'yt- ~ -
'amı bulunuycrdu. Fn.kat bu te
::ia.vi kitapların yazrl f!1 b"r :la. 
vi değıldi; seyalı e g~n "ır 
•edav"ydi. Daha do~ :-usu ta:b.~t n 
edav· iydi. Suların. bir v ranctıı.. 

ılk defa gortlrcc ıııc yarını bir 
goz atıQtun Q~nra: 

- Evet! dedi: bılhassa dık _ 
k tle dıgnnız b r şey olursa 
mUU.lea cidden egle celi bir kafa 
porudur. 

Ve dın·hal karı ına do11erek : 
- Ne dersiniz diye sordu, is 

terı.;cnız şczlonğu tekrar gov 'r -
tcyc çıkaralım. 
Kadın ade e başııu sallamak

la ıktıfa etti; ğır güluş, aynı 
kanat darbclcrıle dudaklarında 
bır aç defa uçup silindi. 

Ci,,ara salonun:iaki yolcular 
!.onu'3J!lanın burad;ı bittiğini sa. 
• yoılardı ki, dohor: 

- Evet ı dedi, bilhassa bir fi_ 
k r ve maksatla mütalea ... 
K:msına döndü: 
- Değil mi cic·m, diye konuş

tu; f l 4t siz, 'bir çay dahh içer 
mif'ın 1? 
Kadın yine başını sallamakla 

iktifa etti; ve doktor, onu tanıt
mak lüzumunu ılk d fa hi-;sede. 
rek: 

- Karım! dedı: ayda en azı 
"ki defa l'zmire gidip geliriz! 
Kendi yaptığı bir resimden. da _ 
ha zevkle tabiatı seyrctmeğe 'a
yılır. Bt>n "'··· 

Mutcahhit sordu: 
- ünJt ederim ki mesleğini -

ze nit k"tapları )olda okurnağı 
t.cı cih ediyorsunuz! 

Doktor bir saniye durdtt: 

Oev1et Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

16 Hazirandan 23 Hazi rana kada~nuhtelif hat· 
lara kalkacak vapurların isimleri; kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. \ 
1 arr.dP.niz U.ıttına - Snl• 12 o ıKarad nfz,, P r cmbc 12 d (Güneysu) 

~c Pazar l6 da CE.; ). Galata rıhtımından. 
Bartın Hattına. - ba ı ıe de ı(,!cı.-akkalc), Cumartesi ıs de 

Sırkecı r ht•mmdar-
i.'lluduıt)a lla1tma - l':ızar, PazartE:S!, S:ılı 9 50 de, ÇaI"§amba Per embe 

Cumr 16 d:ı (MarakP.z'. Cumartesi 14 do (Sus). 
Tl'kmll llll'danyıı p~~ııları Gnlntn rıbtımmm Knrakôy clhettmı 
'\-aruışır 't- nynı nıntınldeıı kalk:ırlnr. 

Bnndmn ı Hattın.> - Pa1.artcsl, çarşamba. Cumıı .00 u (Sus) . Gala.ta rıh· 
tınıından. Ayrıca Çl şamba ve Cumartesi 20 do (Konya). Top· I 
hu.ne nbtunmdan. 

Kar bi"tı Hattına Srılı vo C'um 19 da (Mersin). Tophane Rlhtımınd n. 
imroz: Huttın:o - Pazar ı::ı da (Antaıya). Tophane Rıhtımından 
Çıı.nal•kıılc ilıhe p0&tnı;ı - Per ıube il da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
A)\Blık Hattına - l,.or~mba 15 et. <Bursa), Cumartesi 15 de (Saadet.). 

Slrkec1 Rıhtınımdan. 
1zmlr Elrlnci Süra. - Paz'lr 11 C:.• (Jzrnlr). Gala.ta rıhtımından. 
l:mtlr Jldnci lira.t - 1 Cr§em~ 13 te (Tırhan). Galata Rıhtımından. 

(4758) 

NO'l': Vapur seferl(ırl hakh,nda her turlu malfır.mt apğıda telefon nu 
ııumnnıları ~azıiı çoıııelcrtmizdrn öğrenlleblllr. 

Galat.o. Ba;, Acenteliği - Galata Rıhtımı, Limanlar 
Umıu•J MUc!Urlüğü b !lası altında. 

Galata Şube Acenteliği - Onırı.ta nhtımı, Mıntaka 

Liman Relsllğl bınnsı altında. 
Slrkecı Şube Act"nt.eliği - S!rkcci, Yolcu Salonu. 

4236:ı 

40133 
22740 

a- yeti 

Zı AA BA ASI 
K.urulu~ tantu. l~ - !)e.mayesı. lUU,UU\J,IJlKI l urK ura& 

~ube ve A1ans adedı: 265. 
Zıraı ve ııcari 'ıl!'T nevı banko muameltlerı. 

Para blrllrt1renlere ~ RO<I Ura lkramlve veriyor. 

~:.._:_~__t:.~~ı-=. .. " 
Mra&t Bankasında KumbaraJJ Cbbarat2 tasarruf ar., .. •--"~ 

50 Uram t>U.JunanJara senec:ıe 4 c:ıeta ~Pkilecek kUr'a Ue &f&fi~ 
plAna göre lkramlye dağrtılacıılrtır. 

• aded ı ,ooo tırn.1ı11 ı.ooc Ura ı oo acıecı ı50 11r3tdr 5.00o .,. 
• • eoo • ı.ooo • 120 ııo ,,ııoo ' 

?50 • l,000 • 160 : 20 : s,:00 • • • 
ıoa • c.ooo • 

"' DIKKA T: Besaplanndalc pa:-alar b\r !lene lçlnde 50 ıırs4$%1 eetıı"1 
':!üşmiye.nJere ikramiye çwtıg: takdirde % ıo caz'asil'll' .. eril r@l" 
K~I •: 11 Mart. 11 Hazlrnn 11 1'..") 1Ql. 11 BlrinciklUluıı :a 

• da ilk gfı.n aydınlığının. tur· tik 
bir yo d ı. :ı.n otomibllerin. dağ 
aralarındaki köylü kabıleleri, bir 
istasyonda başlayıp oteki ista.s -
yonda biten kuş sesl inin. deni. 
zi-n, balina taltl·larınm \C •• -ısa. 
fesiz krrlarm tedavisiydi. Sad~ 
ce ildnci yll nihayetinde harp bu 
teda....,iye garip bir sekte verdi; 
doktor Eks la Şapel. ve Ba
<leıı Badenlc STcak memle
ketlerin ekzotilt havası y61"İne 
~zim denizlerde scy~atc mec -
bur kaldı. 

talığa 1:~!tn~fr:~t; ve ... Birh~ Otel yapllmaya elverişli 
Mnde yapılır 

liml--11111&5lıJS:ıra&IElEi11m~mlml~~--~ 

Gemici: 
- Olur ey değıl ! diye bir ltı.f 

attı; ~e müteahhit alelfl.cele bir 
sual~= 

- Acaba hastalığı neymiş! 
dedı. 

Vapur hekimi: 
- Söyledim, dedi, bilinmiyor. 
Ve, Kontvar'ın arkasındaki sa. 

ate b rd ·re gözü kaçan mü -
teahhit, dürbünlinü uT.ak bir me
.;afeye doE!ru gezdirerek: 

- Yazık, d"ye hayıflandı. Hiç, 
9..rm hiç bir <y::y yok d nizdc. 

Sonra. B >nnen d . .. : 
- Dem k ki. dedi. ajans ha -

ber1erini dinlemeğe imkan yoi 
Hal~ki bu dakikalarda Berut 
l:onuşuyor. 

D a sonra sırası ile, sa:bah 
sekizd n ifbaren hangi rad~la. 
rrn türkçe nesriyat yaptığını bil 
diren küdi.1.{ 'b'r kağıdı, içinde ne 
ler yazılı olduğu belirsiz maro -
ken bir blok nottan ıhtimamla 
çıkardı: L<>ndra, Berlin, Bari, 
tekrar Londra, Berut, Kudü .•• 
Bu kenarı trrtıllı kftğıda dalga u
zunlukları ile yazılmrş 'bulunu -
yor; ve bunların bir tarafında 
ys;bancı aj:uıs saatlerinin daki • 
kalan okunuyordu. 

Ge"tı.ici: 
Ey! dedi; su halde füııkçe.. 

mizin beynelmilel bir lisan oltlu· 
ğundan gurur duyabiliriz! 

Fakat bunu ne maksatla soyle 
iliği anlaşılmam.Iştı. Onun için 
de, müteahhit. gözleri yarı dür
blin adesesind , yarı doktor 1 a. 
-5J>0 kerlerin titr" çelerinde~ bah _ 
setti. 

Bütün bu esna.da doh-torun ka 
rısı g rip gözükuyord.u. Yani, 
b"rincı sınıf c· ara salonunun he 
men sekiz on metre murab'balık 
dar mesaf. izliğinöe oturmasına 
rağmen, bir taraftan yakın, bir 
taraftan uzn..ktı. Daha z"yade kcn 
di ini arkaya vermiş halinde u _ 
zak bulunuyordu. Belki de bu 
hem n do?!rudan doğru) a gözle
rind~ geliyor; hafif 'Hr karanlık 
hayır ırılmıs g "bi b r çüıiik, 
gö.rlerm·n maı.iliğini uçsuz bu -
c."Lkı ız hi.r derinlikte g-österiyor. 
du. 

Doktor bır san·ve kit .... bı elin _ 
d;n b~..km tr ki i meslektaş 
bırd n: ıre gozözc geldiler; vapur 
h kimi '"al"I b"r tanışıklık hava
ic"nd : 

- 1titalen iyı bir şeydir efen 
dım hele yol uzunsa; değil mi? 

Do'tt r elinde·· ki bı m y.ı 
bırakm'lkl bcra r. 'xığa kenar 
lı ve c m Uz ı e ~ ird"ği 4 ı 
Jl"::ıra ·· • , ' zukesiruled ~ 
~nd" lı". ·: dıi'ı orad n ciltp 

gotur mcm ıtı. Onun icin d~ bu 
hatların ih zaz cd p etmedigj 
be!'~ o m dı. Yalnız. kadının du · 
d k.a mda bir gillil birdcnbıre 
u~. · i () du. Yahut bir kanat 
ı:{en P .ıMı. İnce d dakları al~ 
tında b tün h "viy t"ni imal e.. 
.fer · dır n d" leri gözüktü; 
ve d ktor bt• ar ti k nd' ha-
re t erine b"r lan IG f rze -
del'€' g·· - ~ p l . 

nd yu d kal 
dırı en b ) olcu arını 

Vapurun hekimi: . 

-Ne dersiniz; diyerek şu fık. kıralık bina 
ri i~eri sürüyord~: Tıpta mühim ıı Ankara caddesinlıı ru:. n.l!tcber yerinde fevkalade ~aza.retli ha 
k~ifl~r,. 3: ... aba bır çok. ~a sev - ,-ıuıar ve aydınlık blr bina löı-aldrtır, 
~ıkl~ kurtaıım~ ıçın yaptı Vakit gazeksl idarehanesine müracaat. 
gımız cehıdlerden ılerl gelme-
miş midir?. 

Ve, c[.;li bir bilmemezlikle: 
- Affeders"niz e:fend"m, de -

di; hasta.ruz kim? 
Doktor: 
- Karım, dedi; üç ~edır has 

ta! •• Biliyorsunuz ki muayene • 
hanemi de bir senedir kaıpalı tU
tuyorum; ve şuna mim koyunuz 
ki, bl!' ctperatör için ellerine ıa -
zım olan maharet ve sık operas
yon nisbetinıdc, bir dahiliyeci için 
de, kabli malumatımızı yeni has.. 
talıldarla birleştirmek, ve şifa 
aramak şarttır. Biz doktorlar çok 
d a iru;anJara hayat vermekle 
gurur duyarız. Fakat çok defa -
lar da te.şhislerimizde yahut teş
hi<ı noksanlrğrmızda baldıran otu 
ve papatya formülü ile herhangi 
ibir hasta.lığı tedavi eden yetmiş
lik bir ihtiyar kadar bile olama • 
yız... Beş sene evvel tanıdığım 
bir ~uk var ki lbir top oyunun.. 
da fi.rıza gösteren <lizkapaklarım 
tedavi, yani yürliyebilınek için, 
bütün mütehassısların masaların 
da boy uzatmağa mecbur kalını~ 
tı; fakat ayağını bir türlü uzata
mamıştı. Sonra, lbir gün r:c olmuş 
bili) or musunuz? Bir rana.ğın i -
çindeki yüz paralık zeytin yağı. 
na parmaklarını batıran ihtiyar 
bir kadın, 15 dakikalık lbir za -
ma.."l ni~bctsizliğindc, ~eni doğan 
bir tay g"bi hastasını derhal a -
yaklandıı mıştı. Aca:ba hanginize 
sorayım; kanın iç"n böyle bir me 
liküssiyaneyi tavsiye edecek biri 
bulunuyor mu icinizde!.. Cicim; 
rica ederim istiyorsanız ibalina ba 
lıhlarır.ı seyredebiliriz gover -
tede .• 

Kadın: 
- Ah, etti, hayn-! Radyoda 

:yeni bir şeyler dinAemek istiyo • 
nmı. 

V c, Barmene, yüzündeki en va 
zıh şeylerden biri olan kirpiklerin 
d"n ikisile hafif ibir i~aret yap.'l
rak: 

- Acaba bir vals daha bula -
bilir misiniz? .. 

Denizi seyreden müteahhit: 
- Saat 6.5, dedi; L<>ndra şim

di konuşmaya ba~ladı. 
Gece, birinci sınıf yolcu salo • 

ııuna ve göverlcye erkenden gel. 
di. Bir aralık doktor ve karISI gö 
vertede gözüh-tüler. Doktor ma
salardan birinde oturdu; kadın 
nefti bir pardesil oınuzlannda, 
bütün göverteyi aşağı yukarı ve 
ya.vaı:ı yavaş iki defa gidip geldi. 
Sonra demir parmaklrklann ö -
nünde, kollarını hafifçe dayaya • 
rak birkaç saniye durmak i tedi. 
Kesik bir iki kere i)kslirdii; 

Doktor: 
- Yok, diye müdahale etti; 

lütfen masaya karıcığım! 
K~dm öyle bir itaat etti l·i, ko 

casınm oz"-rine bakan bir ita -
atti bu ! C'ıeldi; ve doktor bir şcz
lonkJ:a bacaklarım Y•ıTI örterek: 

- On dakika sonra yemeğ:inie 
hazır; dedi; isterseniz yeni bir 
vals i<(in te!siz memunıi\dan rica 
ed 'biiirim ! 

Kadın, do torun ma Ui;e4in 
de <kTan eUerırı• do~. 'bir akfk 
ten daha sarı gözüken eHermi u-

Yapı ve lmar işleri llanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksıltmeye konulan iş: Adliye Vcka.ıctı Evrat;: mahzeninde yaptı· 

nlacak sabi yerli ra! işidir. 
Ke~fi: (2138.50) J;rs.dır. 

2 - Eksiltm t.7.911 Balı gllııU saat 15 t. Nafia VekAietı yaptı ve ımıu
l~len eksiltme kom!syonu edasında pazarlık usuliyle yaptle.cAktır. 

8 Eksiltme r_:artnamesl v~ b".ına mUte.ferrl evrak yapı vo imar işl rı 
re slı md" görUlebUlr. • 

4 - Elfolltmey' g!tebilmo'\ı: J"J.n lslelUilcrln 
kufuııluk muvaklcat t.emınat v\?rıı:ıeıcrl lAzılnoır. 

160 {Yllz altın~) lira !10 
(3220) (4571) 

i•letme Umum 
Mulınmmen beclcll 15600 Ura olan 312 bin adet parke taşı 3.7.941 Pcr

ıcmbe gUnU saat 15 do kapalı Z!ll"• csullylc 1fyonda Yedinci ııııetımı müdür· 
IUğU J>lnasmda eatm nlw_acaktır. 

Bu !§c girmek istlyenlerln 1170 llrnlık muv~kkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği \•csiknıarla beraber t~.lıllflcrinl aynı gün saat H de kadar Ye
dinci tıııetme komls~on reisliğine wrmelcrl lft.zımdır. 

Şartnnm~ler parasız olarak Afyonda. Yedinci t,,ıetme mUdürlüğUnden 

ni.uıabllir. ~760) 

• • • 
Mutuımreen bcdcll l0000) u::"D. oJ.a:ı (9 ndet) k6p0k saçan (yangın sön. 

dilrnıe dleU 1.7.941 Salı) günU saa• 15,30) da kapalı zarf us\llU •e Ankaradtı 
idare blr.:ısında ııatın ı:ılınacaktır. 

Bu işe girmek stiy nlerln (67!i) liralık mu\•akkat tcmınat il kanunun 
tayin c-tUğl "Vesikaları vt- tekl!fl"rlı:!l ayni gün saat (U,30) za kadar komla· 
yor, rrlsli&>ine ,;cı.cıclcr! lft.zımdır. 

Ş:ırtnamcler parasız olarak Anknr:ı.da Malzeme dalreslnd n, Haydarp:ı. 
şada tesellüm ve sevk ~iğlnd""l dağıtl18(:8ktır. (4737) 

* )!• * 
Sıvasta yaptıcı.i.Rcak (24) wı.•.reilk Lojman blnaaı lsı!ıaab kapalı zar! 

usullle ve vahlcı: :f!yat U..erind-n Pksiltmeye konmuştur. İnşaatta dö§eme vo 
lclltolar için muktıızl <!emirler iu::ıre taratmdan verilecektir. 

1 - Bu işin :nubammcn bedeli S5.000 liradır. 
2 - lstekllJC?r bu işe ait §al'ıtıc.Jl.e vesaır evrakı devlet demiryollan An. 

ka:-a. Sirkeci ve Kayserı vezneL .. Jnc!en 4715 kuruş mukabilinde alalıfllrler. 
3 - Eksiltme 30.G 941 tarilıl ·de Pazartesi günU saat 16 da Ankarada 

Dcv1et Demiryolları yol cıılrcsinae merkez blrlncl komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye fi'rebllnıck JÇi" l.steklllerin tekllt mektupları ile birlikte 

n11ağıda yazılı tt>mir.at ve vesaiki ayn: gtln saat 15 e kadar komisyon rels· • 
liğine vermeler) lAzımı'•r. • 

nı 2490 saplı tran;m ahkAmuıs. uy:wı dOOO llrslık muvakkat tcmhıat 
b) Bu lmnunu tayin ettiği ves!kaJnr 
CJ Bu iş:ı mah_ s olmak Qz~r Mlliııı.k&Ht VekA.Ietlnden almmıı.ı ehliyd 

vesikası. 

Ehl!yet v<'.sıkusı ıç!:ı ihale taribınöen en az sekiz gün evvel bir istida ııe 
Mfüıakaıa.t Vcklüetıne müracaat olunmaaı. (4+85) (3193) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
TUrk İnkıiAbl Tarih. dersl rinctf>ıı muvalfak olamıyan talebenin blrıncl 

ıh"1?1a.I imtihanları Hazl·&!llll 23 üncü Pazartesi gUnd saat 9 da Konferans 
sal:>nunda ~·apıl caktır. 

Altıknd.a:-ıa rnı buluııınası. 

zattr; fakat hiç kimse, ne müte. 
ahhit, ne gemici. ne de vapur he.. 
kimi gözlerini göremediler. 

Birinci sınıf yokWarı :salbah -
leyin saat sekire doğru salonda 
toplan<lrkları va.kıt. mU1c.ahhit: 

- Doktorla karısı honüz uyan 
mamı olacaklar. dedi; yoksa gti 
vertede güneş banyosu mu? .. 

Vapur hekimi kapıdan hentiz 
giriYordu: 

- Hay.1r, dedi; kadın, gecele
yin tbirdenbire hast~. J.lk itı... 
kelede müı&ekkak i!mneformi --

(45lll) 

siye ettim. Ga'iiba Gelb>luya çrk 
mış olacaklar! 

Müteahhit: 
- Ri-Oa ederim, dedi; radyo -

yu a~.ar mmmız? Sa.al sekiz bu
ç\lk ! 

KENAN HUL'OfJJ 

Sambi: AENM 1!18 
Baeddfğı .,er: l' Mf'Jll' MtJtlf.ıMM 

{jm.tRQ neşriyatı ida!ıe ederı: 
l/;efı7r. AMnet s. _, 

1 t nbu ıv•• 1 

j 1 

Motorlu kara nakil vasıtalarının senelik ııııJ'f" 

ziran liU Pazart i 

lcra \ eklllerl He~ ı k nırlle yı:U 
& f ıln müs:ıad crl im olan oto-
moblller: 

TARtın Pl..AK \ NO. 

1969H 
:1:069 1 
21.6.941 

400- 1)0 
00 1400 
Kadıköy 

T KİLER 

236.9U 
2i 6.941 
25.6 041 
Z6G9U 
n7 6 941 

"1\.6 041 
30.6.941 
1.7 941 
2.7.941 
8 7.941 
479U 
5 7.941 
7.7.941 
8.7.941 
9 7.941 

10 7 941 
11 •. 041 
12.7 941 
14.7.941 
15 7 94 

16.7 !Hl 
17.7.941 
18.7 941 
187.~1 

21.7 \>İl 
22.V.941 
23.T.941 
24.T.941 
23.7.Ml 
26.7.~1 

2Sf.9t1 
29.7.9 1 
36.'i 941 
M 7M1. 

l 8.9+1 
~'91m 

1501 1600 Çift 
1 01 1600 T k 
1601 1700 Çift 
1601 1700 T 
1101 lSoo ç t 
T r K dık y 
1701 1800 T it 

ısoı rnoo ç rt 
1801 1900 T k 
1901 7000 Çift 
1901 2000 Tek 
ÇffU r Kadıköy 
2001 2100 Çift 
2001 2100 T k 
2101 2200 ÇifU 
2101 2200 Tek 
2201 2300 ç t 
Teki r Kadıköy 
2201 2300 T k 
2 Ol 2400 C t 
2301 2400 T k 
2401 2500 Ç:fl 
2401 25{)0 Tek 
ÇifU r Kadıkoy 
2501 2600 Çift 
2001 2600 T k 
26M 27-00 Çıft 
2001 21'90 Tek 
2701 2800 ç ft 
Tekler Kadıköy 
270i-2 00 Tt1< 
2S<tl 2000 Çlit 
2800 2000 Tek 
2901 8000 Çlflt 
2001-.3000 Tek 

Çi!f9ıır.~ 

·ı 
otorlu Ka?"a Nıl~ 

va ... ıtal r-nın nıua.1 
tarihleri 
01'.0BCsı.ıı:~ 

4 911 3001 .s o 
,s o 

5 fı 941 3041 
6 8.941 3081 

~ı~ 

'i.8.941 
8 41 
ııs on 

118 041 
ız s 941 
13 fı 041 
14 8 911 

15 I! 041 
16 R.941 
ııı il 941 

ıs. oo 
21.S 941 

3120 -160 
8160 ;;zoO 
Kadıko\" 

Zlnat Knır °" 
Vfl Kamyonf'*" ---------

22 ' 1 
23 8 941 Kadrlee1 

~ Rf!ı.Mıı• Otomobil ..... 

_ve_.~ 
ı5.8 941 l --
'6.S.941 lOI set 
27.8.9'1 20l--
288~1 3()1~ 
29.8 9t1 Ml'J--
30.8.Wl IftıJ4tllM 

I 


