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Sa,, f a 
- Yazısı 6 ncı sayfamızda - !DARE EVl · 

"k meydan 
arebesinde 

SOn vaziyet 

Dün · inönü zafer meydanında 
muazzam bir merasim· yapıldı 

Milli Şef in kumandası altında 
lıarilcalar yaratan şehitler ! .. 

Irak mu
kavemet 
ediver 

İ ngilizler tarafmdan 
işgal edUdiği 

bildiri ıen 
RU TBA 

ırak kuvve' erir. la 
elialie ba,unilat a 

bildil'di!IOI' 

iŞle biz dimdik bir kale gibi kanlanmzı 
akıttığınız topraldarı beltliyeruz .. 

ı 
1 1 Büyük ve eşsiz İnönü zaferinin 20 ı H:ısusf muhabirimizin meı-Mime ait 

inci °'yildönümU münasebetiyle 'dl.in · tafsil:ltmı aynen veriyoruz: 
; zafer meydanında on oin yurdd&§m l Merasim, saat on bir buçukta ba§· 

iştirı1.kiylc coşkun tezahürata veSile 1 ladı. 
olan bir merasim yapılmıştır. 1 

7 ŞART 
Amerika Franaaya 

yardım için kayıt koydu 

ViŞi 
Şartları kabul ed~rse 

her ay 15 bin ton 
buğday verilecek 

Londra; 11 (A. A .) - Evening 
Standard gazetesinin Vaşington 
muhabiri bildiriyor: 

Amerika hükümeti ta.rafından 
Vişi l1ükfımcti emrine gönderile· 
cek buğday, çay ve şoker için şu 
şartlnr ·:t'ri sürülmüştür: 

1 - Hiç bir Fransız ha.rb ge· 
misi Mihver devletlerine teslim e 
dilmiyccektir, 

2 - Mihver devletlerine Fran 
sada, Şimali Afrikada ve Dakarda 
hiç bir deniz üssü verilmiyecektir. 

3 - Alman askerlerinin Cebe 
lilttanka hücum etme ' kiçin işgal 
altında bulunmayan Fransız top· 

Devamı Sa . .& siL 6 iia l 

müfettiş, 

Almanya 
Onümü-zdeki günlerde 

Suriveye 
g~çecek 
~ 

Jngiliz kuvvetleri 
Sur-iye de A lmanlara 

mukavemet için 

Hazırlandı 
Nevyork, 11 (A.A.) -Tas: 
Nevyork Taymis ga7.etesine 

g?ı:e• ~unanistanda ve Ege de
ruznıdekı adalarda bulunan Al 
man aske:leri önümüzdeki gün: 
lerde Sun yeye · çrkmağa hazır. 
lanryorlar. Amman ve Filistin
deki İngiliz gamiwnlan da AL 
:rnanlar Suriyede üs kurduklan 
takdirde arkadan gelecek ani bir 
taarruza karşı koymağa hazır
lanıyorlar. 

İngiltere, Suriyede Almanlara. 
mukavemet etmek üzere Klb 
rısa hava mi.ürezeleri ve hafif 
harp gemileri göndermiştir. 

Sovyet Rusya 
Finlandiya ile hudut 

anlaşması 

imzaladı 
Moekova, 11 (A.A.) - SovyeUer 

Birllg-ı ile Finlandiya a.ra.smda kati 
hudut hattını tesbit lçiD bir protokol 
dün Moskovada iki taraf mUmessllle· 
ri tarafından imzalanmxşt1T. 

Tckird(Jğlı Hü ... <1eyin 

parti mli!ctUşl, başmüşavir, vali ha• 
7.Ir bıılunmuşlardır, 

Amerika kara rını verecekmiş 

Beşiktaş akınmı kesiyO'f ·rıuta> 
( \ ' 37,l'\I ı; fp~l !118:Y 

\'iı. • l'liü Orhan \ ı '1, C&tıit ı-sıtı.ı, Cevdet Kudret, MPllh ('~·det, Okta~ I 
Rifat gibi ge11~ şairlerin yeni n:ııarıyelerini bir yazısmds hülı\.tıa tıtnıekle 1 
bcrabo.•r bir de nimıuııe göstenn!·I< Jıızıımunıı hissetmiş. Arlmda.,ımız.ı'll da.ğm 
bir faro do;;tımıaın neurıden parlak nazariyelerin söniik bir eeerl diye gös

terdiği nümunP ı;uılur: 
Kıış(u amcıl, 

Bizim kıışııırıu7. da var. 
Ağacımız da. 

Sen bi.ıe bulut ver sade 
l. ıir. paralık. 

ff,ıklkaten bu şiiri okuyunca hatıra eöyle bir mölAhaza geliyor: Bir ç-0· 

cuğ'wı bakkaldaı' bir parça ç-0kolııta ister gibi kuşçudan ağaçtaki kuşu if;ln 
bulut iı.tl'mef'i hoş gcirulrblllr; 6ğer bulut kafese ~iren kuş, yahut bir uçurt· 
ma gib i ta.sarnıfa l<abillyetlt bir madde olsa.)dı... Şiirde mantık aranmaz.. 
Bu ma1flm iSI' d t> bit olmazsa n.antıksnlıf;m biraz yakışıklliıı olması IAzun 

de({ll mi? 
Bununla bl~raber iı:o..an bu parc,:ayı blrkJç defa okuyunca bu müJAha.za.. 

yı unutuyor da şilrdı• hoşa. gldeın bit ı:tf'yler sezmeğe, bu eseri çocuk nıhn, 
çocuk saffeti. çocuk görü" ve dil§UnüşllnU tas\ir eden bir eeer glbi,görmeğe 
bnşt~·or. 

Mu\'affak mı, cJetl mi? Bu nokta. mllnakaşa götüreblUr. Fakat dikkat 
ederseniz bu manı.umeı•ln ~bi t11svirde Yftll bir ~ığır arayan bir gayret bltıt
llf'rlenlnlz. Gene; şalrlel' naza.rlyetormd~ bunu ı,u suretle ifade f"tınişJer: •'San'· 
u t in !IE'nt'len-e <'ilvesfnl çekmiş YP, nl\miitenlhi merhalelerden geı:mlş bir piri 
gibılln birinılr aı\4'01İ bir eda ile karşınızda görtırııenlz menfi bökümlf'r vcr 
m"yinlz. Bu takdirde o. acemiliilll uatMI olmua demektir.,, - Birader een ele ama d~dün ha.. Bir türlü karannı ~ 

BASAN KUllÇAYI Amerika mmm! 
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Mukabeleibilmisil
ler devan1 ediyor 

B~R FRANSIZ GENERALİ 

(Baş tarafı 1 ou.·ut~) 
Diğer tayyarelerimiz Bremen, Em-

den vu Hott.:rdam Umanları ile Ber
ltndeki hedeflere hücum etmişlerdir. 

B zr tayyarelcrlm'z: dll§man vapur 
lannr bombalamrşlnrdrr. Bunl3 rdan 
birine ısabct vaki almuı; ve iki nakli 
ve gemisi haaara uğramııtır. 

Vesikaları düşmana teslim 
etmem 0 k ·çin yutmuş ve o 

suretle yok etmişti 

Parı..ık bir ay ışığwua düşman av· 
cımn Ur. bombardıman tayyarelerimiz 
rasınd.l bir .e>k muharebeler oımu~- ı 

tur. llunlard:ın blr krıımmda dUomıuı 
t.tt,>;·art'lerinc isabetler vaki olm~ \'il 

bunlar ~·tharebe}1 tc.r!tetmıoıerdlr. 

lki dtit?aan avcısmm muhakkak ııu 
ıette tahrip edıldl~ı öğrenilmiştir. Dl· 
~er bAzı dO,mıı.n tayyarelerinin t.ah• 
rip eailml§ olması muhtemeldir. 7 
borrıbardımnn tayyur .. mfz kayıptır. 

Sa.ır. scrvısfne mensup tayynrclerl
mlz dll.<ıman yUk ~emllenYlc' La Pal 
llC' 'df'kl doklara ve petrol dcpolar.ınn 

Ucum ctml§lerdir. Petrol depol:ırı ııc 
bir .. :ıyflyehanedıı yangınlar çıktıltı 

g-örfll~llştllr Rıhtımlarriakl blnıılnr 

cok h ııara uğraml§tır. 

Diğer tayyarelerimiz Ho1landa ve 
Danimarka sahiller! ac:ıklarmda dü'.I· 
mıın gcmner ne hUcum et.ını,lerdir. 

Sahıl ııervtstne mensup tayyarelen· 
mtzin 1'c:.psi bıı harekattan dönmUş

tl1r. 
ALMA ' n~nLtGI 

İngiltere harbi mevzubahs ol
duğu her zaman, derhal "ab!u· 
ka" kendini göstermiştir. Her 
harpte her millet. ln~iltere ada
sını abluka ile mağlüp etmek is
ter, fakat tarih bu a?lukalarm 
İngiltereyi mağlup edemediğini 
de gösteriyor. Bur.,da lngiltere 
fle r ansa n ısında bir harp 
başlangıcının ve bir Fransız de.. 
nizcısinin kahramanlığına mitıal 
olacak vnk'asınm hikaveıııini ve
receğiz: 

İngiliz Başvekili Pit -;:u beya
r.atta bulunmuştu: 

- Fnı.nsa ticaret iılemindeu 
tecrit edılmeli ve kendisine yal
nız bir sehir, yalnız bir limandan 
ibaretmiş gibi muamele edilmeli. 
1\arııdan ve deniroen muhasara
ya alınmalıdır. 

Fransız ricaJ'nden Barer, milli 
mRC'listcı, bu sö~eri tf'lmırhyarak 
sö:·ıc sö:> ledi: 

- Muhruıara cdilmi I<'ransanın 
kuvvntini göstermf'k için bir sey
tisefain kanunu tanzim edelim. 
Deniz ticareti saycsindn hayntmı 
tmıin E'den ada (yani İngiltere) 

BF>rlln, J1 ( ~.A.) - Alman Baıku· bu surE'tlc dnrtıal batar. 
nıanıhnlığmm teblljt1: Tarihte Romalıların söyledik-

lnglllz: tayyareleri A1mMI ıehlrle· leri gibi (Kartaca tahrip cdilrne
rfndc ve bllhaaa Berlindeld mMkO.n li ! ) tngiıtere mahvolmahdrr. Bu 
mahalleleri bombıırdrnaıı etmiştir. 

1 
6Özler, meclisin her bir kanunun

::Mukrbclcbilmlııil m"hiyet1nde olmak da. son cümleyi teşkil etrnE>lidlr. 
ll:ı:C're Alman hava kuvvetlerine men
sup milhlm filolar dUn gece Londrayn 
bir hücum yapmıulardır. Büt.lhı gcee 
ln [l\z paytahtı mUtcVllli dalgalar ha
lir gelen tayyarelerimiz t&ratmdan 
homoa!ımmıştTI'. l)1 rUyet şartları da· 
hlllnde yapılan bu hUcumda her çap· 
ta birçok tnfılfık bombnsı flP. an bin· 
le~ )BDgm bombası atılml§br. Tay
ml11 nehrlnln inhina teJki1 ett.lğl uok· 
tada. btnıııssa Mlllvvall dokbrındA ve 

Bunun Wl"lne Pit, Fransa aley
hindeki tcşPbbUsleıini bir kat do.
hıı arttII"dı. Fransız muhacirlerine 
ve ecnAbilere, 40,000 İngiliz tira
l!I m nş tahsis etti. Pnısyaya ve 
Fra.nsaya karşı hnrbt>den ordusu
nu 62,000 kisiyo çrkannak için 
bütç~inc 1!50.000 Ingiliz 1tnuıı 
tahsis:ıt koydu. lspanyn ba~km 
Godova'yr se.noetc ~ğdu. 

Vaterlo • Br~e doklan 1le VUttorya Muvaffnkıystsizliklerden artık 
Doklıın 11.nı.smda bftytlll yangmtı:ır c;ık bezmi§ ol.an Avusturyayı, Pie
nuş ve bumlard4 yapılan tnhribat 

bçımbnrdımanm büyük tahini ~ 
mtftlr. 

Taymlıı m!Jnha.ıılslnlıı şimali gacbl
sinde çıkan yangmlarm vtlcuda getir
diği bir nlı;• ueryııaı 100 ldioaMıtft 

mesafeden görillilyordu. 
M•ıhnrebe tnyynreıcrinden mUrek· 
~ dip gruplar adanm cenubunda 
k~ın bır demir fabrikaat De bir mllh 
tabrikasınm en bOytlk kıınmlannı Te 

Tayıni .. ln mansıı.bmdakt llmlll teaı.a.. 
u l Plymouth llmıuımt n <'eıtUlıu 
gR t 'ılllndeki diğer liman lt'sfM
trnı m ıvartakiy<'lle bomb8rdnnıtn e~ 
nılı;Ur 

len tayyarelerin adedı §imdiye kadar 
bir t k bukm eanasında di.lfllı1ReD1e· 
rtn .tıepsfndeo •yUkeekllr. 

Bir Franaız pilotu devriye vazttea 
yaparicen Londra projektörlerinin ışı• 
#'mda blr dft§man tayyt\l't'm görmtt§

tür. Pilot dtışman bombMdıman tay· 
yareslne yalüB.Şmlf ve ilk hücumu ya.p 
tıktan sonra Alman tnyyare.ınt yere 
temas edip infilA.k edinceye kadar ta· 
kip eylemiştir. Ayni filoya. mensup 
blr Çek pllotu dlfcr hlr .Alman bom• 
baniınııın blyyaresinl llasüne döner
ken yakalamış ve tahrip etınişUr. 

Ayni filonun §efl de bir dn,man 
U rlin, 11 ( .A.) - D.N.B. Ajanst tayyarcııı! dUştlrmti;ı ve tayyarenin a· 

blldirl~·or: !evler l~nde dikine dü§tilğtlnU gör· 
Düıman hava teşekkülleri bu gece 

A'mnn arazisi üzerine akm yaparak 
Hamb ırga yangın \ c inlllAk bomba· 
!arı tmışlardır. Bu bombalarm ellae
rlSi lk.amet.gAhlann bulunduğu ma
hallcl••re düşmU;JtUr. Şehirde ölm n 
yaralananlar ve maddt haa&r vardır. 

Bun..ıan ba§ka tncntz tayyarelerl 

mtt~tUr. 

Bir İngiliz pilotu Hollanda Mhllle
rlnc kadar takip ('lUkten sonnı bir
kaç de.kJka içinde ild bombaruıman 
tayyares: dU§ürmUştUr. 

- 36 -
Berllnc kadar nerle~A'• te,ebbfta et· KAnwm.saııi içinde Mefküııenin 
mi§tcrııe de ancak bir tane!!1 BerllnJn 

daveti ile bir mü!Akal yaptık. Ne 
banllyBııllne gelebllmiftir. Şebrbl mer· kadar ızt.ırap çektiğimizi biribiri· 
kezine kal'lar hiç bir tayyare nt\fuz mizin kan.sız çelıreıniulc okucluk. 
t'dt'm•mı§Ur. Ştmdiye kadar alman Onu Adaya davet ettim; ve niha
llaberlere gore düpıan ııektz tayya• yet.siz tereddütlerden sonra mu\':ı.
re kayootmi§tir. fakat cevabını aldan; akşam dön. 

l ..nndnL, ıı (A.A.) - Londrada diln mok şartile bir gün gclcoolı:U. :fa. 
gece çok şidiletll bir hava hücumun· !kat, yalnız gelmesi için, adada. ib~r 
dnn sonra. "telılilce geçmiştir .. işaret! arkadaşmn gitmPk Uzere evden 
ıafalctan biraz evvel verilnı~Ur. çikına.sr; bunun için do o refikanın 

tık hııoorlcrc göre ınrı çocuk bea· kendini davet etml'Si lhıındr. Ben, 
tahııneı;i olmak 1lz:erc 5 hMtah::ı.neyc bu rcfikanm vazifesini deruh~ 
bombalar d:lşm~tnr. KlisPler ve dl· ettim! Ona, bir gen~ nrkndaşı gibi 
ğer l'ıbldclt"r de hamırlnra uğ'Mlmı§tır. resmi, kısa ye açık bir davetname 

Loodra boımbardananı yazıp evlerinin adresine gönder-

J LontlıYJ. J.1. (A..A.J - Ha.va. 'Vb dlın. 
emniyet nezaretinin tebliği: Beş gftn, ht~ b!r Ct'ft1' Hnacnm. 

Bu gece diL<jlll8Jl tayyareleri Sonra, semtlerinde bir yangın ol-
duğunu işittim. Telgrafla l!IOrdum. 

Londı:aya !hücum etmişlerdir. Mef'kure derhal tcJi"fonla tama-
Bombardmuı.n saatlarca sürmüş ınen yandıklarını bildh'di. Sonra, 
tür. Alınan malCiınata gö~e. tcle- 22 kanunusanide bruıa yazdı ki: 
fa.t fazladır. Maddi hasar da " ... Uzun glinlerln bende vilcu: 
büyüktür. l-A>ndrada.n başka İn- de getirdiği yeis ve füturla sizi 
gilterenin diğer yerlerine ve bil- çok görmek dfüıdim. fı'n.kat bilse
hassa şarki ve cenubu şarki İn- niz, son fcllı.keUerden sonra müaa
gilterede lbirçoı'k yerlere bomba - it 'bir zaman bulamıyordum. Böyle 
!ar a.t.rln:r ~P". ııoalarda ölenle- felaketlerle mallı! iken dUn bir 
rın pek · d !!ll ve hasa.nn hiç mektubunuzu aldım. O kadar kısa 
bir yerde .......... oJmadığı bildiri\- yazmışsınız ki hayıet. .. Hiç olmaz· 
miştir. sa Adanın varhğmdnıı, letafetin· 

Dün a.k.şanı geç vakit İngilte- den bahsetmeli Jdinlz. Bi1mem ni
renin cenu!bu ıgarbisinde bir ma. çin bu kadar sadC' ve muhtasar 
hale birka-ç bomba atılmrştrr. yazdınız. Demek ki biraz hatırlı
Birlraç e-v haeara uğramış ve yoıtıuııuz. B3n o)le anhyo!'Uın. 
bir'kaç kişi yaralanmıştır. Fakat • sekkür edC'rim Fikret, o 

Bu ıgeoc 33 düşman tayyaresi kadar ıuuıf'kfinımız ki! .. Bana ten· 
tahrip edilmiştir. Bunların 31 bellğhıden bahsetmi<;tiniz; zanne· 
ini İngiliz avcrlan, 2 sini tayya- derim siz benden daha ihmalkiir
r<' dafi bat<!ryal:!r dil,.cııilrmU.ı,ler- s:mz. Yangın vesi! sile hastane<W 
uir. bir arkadaşım yatıyor: penjembe 

ı~ 11 (A.A.> - Hlir Fnnsız günü görmek istiyorum, öğleden 
pılottariyle Çek pilottan bu gece Lon· 1 sonra ik ele orada bı>l<Jeyir.iz. oröv-
dra Oarlnck dil§Urfllen Alman tayy var ... 
relerine 'karşı tallllvcte lştlrAk etmiş-

1 
Bu, refikası tnrafından yazdığım 

ıer<!lr. Mıl'tQmdur ki bu g~ dU.~llrli· mek~tib.'\ :ıitti !.. Bir ı;Py anlama-

monte'yi, HOlandayı canlandırdı. 
İngiltere ,bundan baffka da, Ce

nova, Floraıuıa. Napoli hükfımet
lerini harbe il}tirak ettirdi. 

~l den.Werde olan lnginereye 
kıu1ı koymak istlyen Fransanm 
bahriye var.iyeti hiç de. iyi değil· 
di. Bahri~ C! :ı:abitlerl, lnkılAp lı:or

kusulya öteye berye dağunuş, bun 
lann yerine tarlasından hen~ ay
rılan köylüler kalıruıJt.r. 
Holandn, Portekiz, fapanya donan
m:ı.ların ıu iltihalrile l 15 harp ge. 
mUlinden mürekkep bır oophe te.§ 
kil eden İngiltereye, derme çat· 1 
ma Fransız d<manmasr mukave-

l't edebilecek vaziyette değildi. 
Buna rağmen, Fransızlar deniz· 

cillkte hayli varlık gö.<;tenniştir. 
Bu 1793 harbinin enteresan hir 

vo.lt,tsı vardır. 

Kleopatr:ı iıılmli Franaız gcml"'inin 
sUvari!i Mölon, sancak yerine bayrak 
direğine htlrriyet t&kkeaint çekmift.l. 
Uc; saat aUren c;etın btr harpte atır 
ııurctte yaralandı. Düşman gemileri 
bUcum etmJfti, Mubuara ederek Kleo 
patrayn uker çıkardılar. Mecalsiz 
bir hAlde bulunlln Kölon yakalana· 
caktı. Süvari, gUvert.etı., İngillzl0to 
tin dolaıtıklarmı 1eBlerlndcıı anlayın· 
ea. 610m lıaltnde yaralr bulunm&Mtn& 
rağmen, yatağmdan yere indi. Bttrfl· 
nerek çelcmestne ,aklqtı. 

Tam bu emada kapı ~ı1ctr. na,. 
manlar, kam.naya girdiler. 

Mölon. 11011 bir gayretle, ~kl"MK\en 
bir ikl J>U9a k&lrt ı;dmrdl. Bunlan 
ağzma atarak, yuttu. 
KlğıCar, rnuı.s aahillerintn ip.• 

rcUeri~l göatenın bahri earardt. 
1ngf117.ler 1&yet bunlan ele geçi~· 

bilselerdi, J'ek Jroıa:y1rk1a mftcadcle 
('dccek lcrdi. 

Btlj'Dı:ılttı haırl>te imM. edilemi)'Wll 
btrço"t "\"esikalar dW§manm elinde k1"' 
veUI bir alllh olanılc kaldı. Eğar bu 
dcfin<>Jcrl muhafaza edenler, JOeopat
ra gemiBJniD a:Qvarm MISlon gibi ya· 

pn.bil.'ıelcrdi, hiç ını>hcııiz ntanıara 

btıytlk hJmıetterde balımm111 ~ 

Jardr. 

Cumhurreisimizin 
fotoğrafları 

A"kanl., U (AA..) - Buglln De
nizli. Sinop, MJuoaG, ~atya. Tekir
dağ, Gelendoat, A.qchtr, Korkuteli, 
villyet ve ~ atdtlunm W· 
gra.ftıır, lıflltı Şet :ID&ıtmnn bedtye 
etmiş olduklan fototratlluin Parti 
ve Halkevlerinde oeref mnkilertıı'l 

konuicrup bbd1J12mektedlr. 
Bu milnambeıtJe J'&Pılmq elma toıı

Jantdarda balJrımısm ımn '9f• karp 
olan aoMaS LWIYEi ft danUl&nDJ bir 
defa daha te71d etm.lflerdlr. 

dım. lı,akat gittlm. tk.i ·buı;uıkta ha· 
reket edecek olan vapura -binmP.k 
üure köprüde bekttyen lıfef'kfrtt· 
ye, ancak bet on dakika evvel ye
tişebildim.. Gırizan da beraberdi. 
Mefkure 1 iraz daııgm: 

-- lkide gelecektiniz! .. dedi. 
- Biraz işim vardı da ... Hemen 

gf t!t'Cek mWnts! 
- Evet. 
_... O halde buyuntnur.. Sonra 

yer btılam&MJnız. 
Girizan tellslr ~ôi: 
-- Ça.buk olunuz, dhordu. Ye

Uşenuycceğiz; ben mutlak ptme
ğl'.' mecburum; biliyomun ya ... 

• A ... Ben dP gideceğim, biraz 
daha dur. 

Vapur iskelelerini alıyordu. Geç 
kalan yoleuJal" bilet almadan ko. 
şarak vapura atlryorlardı. Ben 
tekrar ettim: 

- Lutfon gidiniz ... Bu kadarma 
cia müteşekkirim. 

Hahmde, hastalığm harabisinc 
karışan tedavi olun.mu bir ye.is 
vardı. Ve bu ye.is bana korkunç 
bir sUkünet veriyordu. Mefkür~ e. 
!imi sıktı: 

- Orövuar, dedi 
İki adun attı. Sonra döndü: 
- Ah, ne fena!.. 
Diye Röylendi. Tuhaf bir hal

deydi. Bıı'tLka.mıyor ve kalamıyor
du. B"nim ile \"apur araaında iki 
parça olacak giıblydi. Tekrar elimi 
sıkıyor; 1"cdala'1yoır; fakat gidf'_ 

Kandırada /Egede yeni mahsul' Tarihten~ 
Keten mabıullnden çok bereketli 
iyi aetlce,er a:ıadı hmlr - HilkCımetı;e ~ mmtaıca· Harp 918 
Kandım, (Bmıoel) - Kaza mızın smd& yapılan tetkiklerde yeni mahsul ı• ı m u•• n u•• c· •111, 

en mUhlm aervct kaynaklarından olan yılı m.avslmine çok mtısa.lt ve ferahlı \ıl 
keten mahsulü önümüzdeki yıl geçc.n bir ıruNtte girilmekte olduğu an!.a§ıl· ·ı;·~ 

Bu bacy ne vakrt bi ,;., 
yıllara mabetle mikdar IUbartyle ay- ı:nr§tır. TUtUn tarinlnrmdıı. büyük bir Bu suale herices ee""" ~"' 
ııt 1ae de kalite bakımından farklıdır. hazırlJk nazara çarpmaktadır, Bağ- uğraşıyor, fa'kat verfl~ll _;~ 
Geçen .ı::encld keten mah:ıulü kalite tarda faaliyet gayet gcn~tir. BIDıaı;sa rm hiçbiri kati değildi( ...,. 
cihetinden çok Ustün ldi. Salo.hlyet sa iltlçlama faaliyeti memnunlyetbab§Ur. .. ;.,I 
htbl milstah.eillcrln ifadelerine göre • Bereketli bir mahsul yılma girdiği· da §'Üphesiz. Bazı Sl} loJO 

"bu meseleyi bilındt ~ 
kazanın bezı mıntakıı.lanndıı. mahsul mlz: m{4ahedo edilmektedir. diki tiııl .~ 
vaziyeti iyi olmakla beraber bazı böl· P40-- 9U mahsul yılında. idrak edi· olmak lii.znn" de e _...,....,. 

mu:yoruz değil. Harbin 
gclcrd!: vıı.aatt dereoedcdır. Maamafih ıen oztım rckoltealnbı tamamını tngt· da Fransız gazetele~~ 
bu durumun umum! ton ltıbarlyle yek Uzler ıa'm almışlardır. Son parti oıa.- falCil!J eıııte~n iatib ~ 
dlğeri..-ıl tel!fl edeceğini kıı.bul etmek rak 4000 ton üzUm lçin de anln§D\tı yorlardı. Şimdi onlar d~ı,,rı;; 
lAzrm gelmektedir. ;\-"llnılm•Qtır. İngtllz ticaret korporaıs· Çünkü onların da 11esaP~ 

Diğer taraftan Ziraat Vekfilc yonu t ı "vsinı e F,ge mmtnk11sm- oldu. Yıldızlara Jcimae P" 
tinin tensibile kasabamızda açı dan sıı bin tonluk mtıbayaatta bulun· yahut yıldızlardan anla>"°~ 
lan keten pamuklu iplikler doku muştur. dı. ~ 
ma.cıhk kursunun faaliyeti de Bunlar uzum, incir. zeytinyağı ve Vaklile ieaLat.li istih il~ 
vam etmektedir. Bu nümunclik hub:.ı'>c;ı.:. ddel rlıilr. Elwe bir miktar dolayr mUnecclm Hüae~~aı "-. 
tezgahlarda dokuma muallimi lndr v:-rsa da bunun ml\~terisi vardır Dördüncü Murat tara!sıtd ~ 
Abdullah Dokunöder çok mü ve satı"mak Uzcredlr. mit payeliği verilerek tJl ~ 
kemmel b:.-yaz bir ceketlik doku B.ı n,Pvs!mde Egede ldı k edilen 34 mişli. Bu kunıaz adıUSlt 
muş ve 'bu kumaş gör,,,nleı· tara milyon kilo tUW 'llUstahstlin elinden Murat öldüğü vakrt da: ~ 
fından takdirle karşılanmışttr. çıkmıgtır. TUtUn mUstahslllerl bu sc- - Ben bunu evveıdell rt' 
Bu münasebetle fırsat clde edil nekl satıştan memnun kalmışlardır. dum. Diyerek bez1 nııı-Jle ,J 
dikçe iyi kalitede pamuklu. yün Şlmclı lilccar eline geçen bir kısım tU· nrlşti. ~· 
lU. ketenli kumaşlar dokurunası tünl"r de peyderpey Arr.erikalılanı. Padi§ah lbrahhn 6lüP o,e 
na ~allŞllacaktır. devredılmekte ve işıcnmektedlr. Mehmet tahta. geç.ince~ 0 ';/ 

-0- ZeyUr.yağt ve pamuk mahsullerl bu fendi, genıı sahnede~rdi~ ~ 

Sl•vasta b•ır et~. sene rnıl.Rtahsfll en ziyade mUten fi nin takviminde kendi~ .'.A 
eden tkı mahsul oımu~tur. Bu mab· - Takvimi sali c ıe' 1 
ı•llerl yotıştırcnler umumi harpten· Thra.bim 18 ı.. mlesini g:-~ 

heykel., bultındu beri elde edilen en yUltsek Mn bu sa. Müneccim lfü eyin ~ ~ 
ne tcmm cdeb!lm~lerdir. zir Kara ·u a da: ~ 

--o · r - Sen kırk senl' ~ 
Sit'M. (Bumun) - Meııkeze 

bağlı Kaya.dibi nahi~-csinin Döv
lekkaya mevkiinde ıbir mlıddet 
evvel bir EU iheykelciği bulun -
muş ve vilfı.yet bunun tarihi bir 
kıymeti haiz olup olmadığım tes 
bit ettirmek U?.ere Maarif Veka.
letine göndermişti. Maarif Ve • 
kiletinin bu F}ti heykelciğini 
teehir ve muhafaza etmek üzere 
Arkeoloji mm.esine gönderdiği 
haber alınmışt..!.r. 

Memurlara gaz maskesi 
dağıtılıyor 

Aınkaradaki 'Ma&'!Ge f.abrikaamda 
imal edtfen zehirli gas ınaskelen ae.n. 
dık!arta DOhrfmiılJe gehrdf ft reısm1 

dairelere tenline bl.§1.anmıfbr. Me_ 
morlar ve a.t.ıelerl ba mukelerl tak 
Bitle &ütcaklardtr. 
Diğer t&re.ttan haIA de talaıtUe 

ıMiiilte -·~tetkikler yapuma.k .. 
:tacm.: 

Re Demeli? 

A l d · f k yapacaksın .. demiş ve 
nta ya a P~~l • orun- tr. Kara Murat bu. . 'şd~ 

ma h.c-. ubesı sonra asıp kesiyor, hiçbif f"~ 
dırrnıyordu. Vezir M~, 

Antdya, - Şehrimizde ilk. de- idnmr için emir verdiii ' 
fa olarak pasif korunma tec.ı.ı:b - \q.rmL~lnrdı. Kaıa ı.ıurst·~ 
si yapılmıştır. Tccrübo gilndUz sg,- 1 - Ben, kırk sene ~et' 
at 14 de tehlikt:' dlıdı !-1.lylc ~aş~- pa..cağıın .. diye etrafın f 
y:-rak 45 dakflmt devam ctmi1'Lir. fa tutmuştu. tJlld' 
Halk dlidltk sesini duyar duymaz .Milneccimbaıu, tezvirt ,,s 
derhal sığmm:ı.sı icap eden yerle: ın devam edememiş. fo> 

1 
~rt.J 

ro çekilmiş ve hiç bir tel&.ş esen dnna çık ""'arak 5urgü11 e'-J 
göı:ülmediği gibi haldki_ bi~ a~ mıştı. J .ınları, ~~~ 
gıöı haı:eıtet _ederk ~etice:ı;e ınlı- min vnlae sultana ?~nd e ,•;, 
zar etm.işlerdır. Vaztfe alını.~ olan nıektuplanndan oirın1 d ~ ı 
ekipler cidden vazifelerinde mu - çirmiş Vt' tahrif ederek fll ~J 
vaffak olmuşlar \'O ilk tecrlib~ -· Bakınız vefau 1'~ t'.1. 
olmasına nazaran hiç bir noksan ye neler yapmış .. Mu1' e ~ 
harek.8.t vaki olmanıitptn". Finike is ,..1 JtarlfjtJrmış.. eleyince~ ~ 
tikamctlndon ıuefruz bir d~n ve ne garinti'r ki, ınilJIE' ~-' 
tayyaresi geldiği görülerek aliı.rm seyin Efe~inin şevhjjı::: i" 
i~reti verlhniş ve tayyarenin at· ine getirdiği Bahai 'FJ - 1-
tığı bombalanian bir yangm bom- fetvasmı vermekten <;CJal fi. 
bam postane civart'la dilşniiş ve 
itfni~ teşkilfrtı tarafından l900dti-

~~ tet~ıl'tına ttı; Je= ·:-------"'.""" 
kal~. 1 

Cumhtırlyrt meydanı ve tınnetpıl§& 
caddeatne de gazlı bomba aWıUIJtır. _ _ ____ __ _. 

T orietklr muharr1rl. (Biricik U\- Ve Halkpazıı.n civarmdakl boşluğa da 
OJlınlerlmizdeıı> vasflyk kAmill mırıuı, dört tahrip bnmbuı atılınl§tır. Bu 
İsmail Hakkr fznı1r!1, admı zfkrecli.)"Or. hAdlıı de d6rt kl§i y&nllaııdığt farzo 

Biricik, adı tı..t.Unde, tek olur. (B!• 
ı1cl1t Al!ınlerimlzden) dememeli, (B\· 
rfeıllc: lllmlrnl.z) demeH. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUrlUZ 

mlyordu. Nihayo t: 
- Siz de gelin, 
Dedi. Ve beni çekti. Bilet aL 

mağa vnkrt yoktu. Biraz açılmış 
olan vapura. atladık. O gün.Un ge
ri knl:ın kısmmda, UM.imüz bera -
ber olarak KaM<i.ı'i ünde gazilik. 
Girizanla, Takdir<' nit lltonuştUk. 
Onu çoktan bcr, ,Ö• ,:ııemiştim. Mü. 
nasebetlerinin son şeklini Nıla. _ 
malc istiyordum. Glıizan, eikiı.yot
cl bulunda. 80\ ı.lınodfğini, ha.tti 
unutulduğunu eöyledi. Bir aydrr 
görüşmemişlerdi. Sonra, Takdirin 
mizacına. dair anunızd& nazik bir 
ml.inabşa geçti. Girizan hitkmilnil 
veriyordu : 

- Bütün eritekler bir n<ıkta<la 
biribirine b(>nzerler. İntihap eder
ler, istifade cder,"'r, terkederlcr! 

Ben, Mefkureye bakarak Giri_ 
zana sordum: 

- Ben de öyle miyim? 
Glri?.an, kendine mahsus bir 

safi) <'tlc cevap verdi: 
l\.h, siz evliya gibisiniz! 

O zaman, derin bir elomle du_ 
ündüm ki seven bir erkek ıçin 

evliya gibi olmak, ('n büyük bir 
lr&bahattiı ! Ve M"fkurc bugtinkü 
buluşmamız hakkındaki fikrini 3 
şubatta ~ıazdrğı mektupta ı;.öyle 
anlatmıştı: 

..... O günkü haliniz neydi? Va. 
pura binerken o derece meyus 
vC' dalgmdmız ki... Kadrköy:Unde 
ikt'n, .. Sonra, o dalgınhkln gidişı-

lunmu§tur. 

Tccl"libe <'sna.ıımda valimlz otomo
bil ila bUtlln şehri dol11prak nokaan· 
ııın bizzat tetkik elml§tlr. Gece saat 
20,50 de gene al:ırm i§areti verllmln 
ve derhal şehir karanlığa gömUlmilş· 
tur. GUndUz olduğu gibi gece de heı
kcs kendine dll§en vazlteyl lA.yıklyle 
ynpmıştı~ 

niz!.. Bilmem neniz vardı. Bütl.in 
gece saba.ha kadar bunu düşün. 
düm. Sizi böyle. birdenbire Uze • 
cek bir .ha"rekette bulunm:ıdnn ki 
buna bir mana y<ıreyim. Eğer o 
gün Girizanla fazla konuşmadığınız 
için.<Je sizce başka bir gün bu müm 
kUn olacaktır. Israr ettiğiniz üz(I. 
re, bir gün saatlerle uzun uzun 
konufjfl.bi rsiniz. Beni ilz.ille<:ek 
<tiye qüşUnme)'iniz. Öyle ki ikalbL 
min hiC'ran defteri dolınaık bilmez! 
:Esasen ruhumda öyle şcdid isyan. 
lar birikiYor 'ki, her şey heni bi • 
zar ediyor. Bazan .sebf:'psiz saat -
ııırc:ı ağl.ryonım. Aman allahım ! 
Ayl:ırdan sonra, hCrnf'n iki saatte 
aöncn •bir knlb var mıdır? Fnkıı.t 
insan. böyle bir kalb, \icdan taşı. 
ya.bilmek için ne şekilde olmalı. 

drr':' Öyle mnınnlımm oluyor ki 
şktaR, saadetten, ' dandan, in
-ınhktan. hatta kendi şahsiyctim

d<"n bile nefret ediyorum. Afı, ne 
için böyle yaptım? Ne için mağ _ 
lüp <>ldum ?. Acaba sizin a.şknıız 
böyle midir? Anlıyorum ki siz, 
m:ı.h~un ohm kalbleri sevmiyorsu. 
nuz? Siz eıddt olanlardan kaçnıak 

lar: ne tenakllll! tf 
* Mlldafu mUste1!f\S. ıı~~ 

atıJIT~ 
ffCY olsa tekrarma can rııı 

* .Amirlerini\ inadı ost 
tıenıer, memnun oldulıl•rı;;: 
hal ve tavn haiz oısıııar tt'J 

* Harbe girmek. ~dit..,. 
sunfan feragat de elt de il"". 

bir 
lerde Y"§arnak mtı.na.slZ {t 

lama.z:. Termopllin eski ııetll' 
yirmiye karşı bir kişi ıılB 11 
ğilşmU!! yeni kahramanll\rı 
ela claimn ya!llarlar. 1 * MUtcmcddın küçük Jl1 ,s 
7.crlne nisbctslz kuvvctıcr t ,,ti' 
mcde.nlyct tüt.ulıatı mıdır. 
tuhalı mı. 1Jl 
* Mösyö ıntıcnn motttıe!I .,dil" 
minı §imdiye kadar goril' ııe 
şılan, zırhlı a.skerının bL') ııtl 
tehdit.kllr duru.şlylc t.ıı.rı.1;~ 
tiyor ama bizzn t harbe g ti 

* Bazı inıw r ı;eviŞ ıe 4f1 
mc) 'llayvanata bile ııııJll td' 

ışıe 
dlrler husuııJyle hakaIS nıeti' 

* İtidali tecavilS ede . t,Ş 
lfrnlb.rın~ ecmvıını çek~ 
lep ornda fııc tarihler btJ!'ll ~,J 

* Şan vt' §Öh t Jıxrt' ,
lıa{'calannın h:ıc..ıdW111 Jll; 

<lm.'YUs etmemelidir. 
1 

ç<I-
* )lılşnrlnUlcyh :ııııca~ııı ~ 

dı. ihtiyaçtan fR?.lıısiYlf~ ~r 
lfalcn !Ulur zaferler pe~ uıı~ 
Allah mlifritlotr yardııtı t 1~r 1 

* H11vnt ııahr yelli"' ;.,, J 
bu l""ld;r harp m~ ~~ 
kudret na~ıl yetişiyor. ;;. ~ 
bir iddia! Her gördUğil .,.,.,. Y 
mak lddluı ülllhlyet cı- ~ 
fev)(alAde• k! _ --J. % 

i:;tiyorsunuz. Hani bütün zamanı- * Kendi vatanına ~ /.. 
nızda beni düşüniiyordunus? Şim- .siyle bqka medent ıni~ .~: ~ 
di muhayyileniT.de .kimler gezi)ıot"! larmı almak veya :ııarsı>_. I" ,,,
Söylem~ misinn? Siz, yine Ada.. bacı tekerletf.nl 'Yer' ete ,ıe ,, 
nızda kalmız; belki nıhunu:zıda, ibaret haksız her ınuatıl ~ti.. 
bü9bfitün brralc"llağa. kıyama.dığınız kabul etmtyccek l<adAr ~ "'~ I 
aı>klar yalıyor; ~ 011lan düşilnü.• * Möayö Hit!er, Ç6,,çi dl ,.,,-% 
nüz. Beni dil~ de ne yapa- sonra felce müptelA Y.- , ~ 
caksınzz? Benim aşkJn\. beni size illiği ıle muaptır <JA~..ı# "..ıl 
nyda bir kere hatırl&Uyor, siz de gayri tabll zihniyet ~ ~· 
aglayınız ben de... Fakat atılJt!O. çıdw, diyor; 'bafk~~ ,~ 
rum kı doğmadan EWlenenlerin na_ ve medenf.)'et.e etıeıııınırdıı 'il :J 
sibi bu attkm kit.a.btna yazılacak!.. bf!ICl«O~J f'j 
B h'"'l . ..lö;...ı; ... ~ .. canQ>:ı.ne harekMI ,.~--"~ 
.erum ırı cnme, "'"'9""·~enme cik dQşUnm.ftyor. ~- i lıı"' 

sız bu l118dar ~kayt knl~nız ben 1. 1 kk~k yemıcceğill '? 
d k d "-'- .. ,. ın m 1 ıa a _ • _.-l. -

e o a ar ..... enm... l hindt. b\l kadar ~- .. 

(~t 't1m'J 



VMyet tarafmdan tertip edilen 1 JDllW'. Bu tecriibeler, e-aemda 
paaif Jıııorunma tecribelerine dün vapur .ı.teleei eivanna mefns bir 
de Kad*öy kuaemda devam edil- bomba ~. tramvay teli ve 
.uı,tlr. tramvay ha.ttmm boaıkluğu göriil-

Kadık6)ıdc ftlimı .ifareti tam uııii!Jtür. Hakikaten JuıpanlaA tram 
aaat onu be§ geçe verilımil. bir an wy teH, tıelıDik oaaı'l,'llA ekipleri 
içinde ıbütün \l'eMİtİ Jl8kliye dura- tarafından etiratle tamir ecWmif-
nıılk yoku:larmı bof&ltmJltlr. Ge· tıir. 
!'ek vesaiti nalcliyeden inen yol- Bundan aonra Aıt:ıyııolağısm 
cular, gerene allrm eena.sında yangm çıkmış, mahalle itfaiyesi 
aoıkakta !bulunan aivil halk derhal yetişımifı!ıe de eöndUrememlş, mu. 
~n yakm sığınağa iltica etm1ttir. vUlllLf' itfaiyenin de il}tiraldl• 

Saat 10,15 de mefnız d~ yangın ~. 
tayyarelerinin geldiği ve HayUr· Süreyya aiDemMı &ıiae .iperit 
paşa nht.nnı caddesindeki bir ote· bombMr dlltt\iü fars, ve gu.lı u· 
lin çat.mna yangın bomba.lan dür ha, san fiimalaria tecrit edilmif· 
tUğü görW:müştür. Çıkan yuıpı ör. Gas teaıisleme ekipleri ipe. 
çatı ittaiyeei tarafından aöndürül- ritli sahayı ailratle temklemipr. 
müştür. Bundan hefka Y~ ~ 

Saat 10,25 de Sultan Murat çift- ciYIU'llldaki bir ldQbeye hakikaten 
liği civarında Fikirtepe denilen atet verilmiş, yangm, mahalle Jt
mahalle 14 ~n paraşiltç~ faiyeei tarafından ve el tulumba-
nilıı indiği farzolunmuştur. Düş- lan ile ~. 
Dlan paraşütçüleri 11.i\'il kuvvetler KJZJltoprak halk partilll ıım.... 
ve gençlik teşkil&tı KadlköY tube- na da bir tahrip bolnhasr dUıtt8iü 
&i gençleri tarafından deriıal mu· farsedilmiftir. Enbs altmda ka· 
hasara edilip !kısmen imha ve km· lan bir kiti. ilk aahhi yardim mer-
men de esir almnuşlard.ır. kesine götürülerek tedavi altma 

Müteakiben Haydarp~a l.stuyo ~· Tecıilbeler ha RJ"etle 
nuna mefnız bir tahrip bc:Jmbıuıt hitama emıiftir. 
iaa.bet etmiş, hat bo&ulmuıttur. Ye Villyet budutlan d•iHNte ya.. 
Uşen ekipler demiJ'YOlunun taıwı- pılan pMif ~ teatl»eleriniııL 
lD.h HU raymı aöke~ yerine ye- 800UDCWMI Be)'Oflu h =nda ,... 
ni.sini takmak suretile haaan ber· pı~?,1'· GOn heaüs ta,tıı ec&-

O i K KAT? 

Anadoluya kara 
yalile gidenler 

Kendi anulan ile lnnıbulu ter 
ketmelt ilıö)l'Elll fttandaflarm tren 
)"Olu)ia nakillerine dün ~lenınqı
tır. İlk katar din., H,40 da Hay· 
darpe!Ja garmıchın hal'elret etmiş
tir. Bu atar. GebEe ile t.nit ara
amdaki yoleulan .lmak git.mİl)tir. 
'J'J"ell Yohıy.la aetüjata maymuı 
18 ine kadar deYUD olunacakbr 
Bu pıognm,, ~ he~ 
stln bir katar tlıhrlk etmek aure
tlle yerine getlrileceldJr. lkinci 
katar bucOn öğleden eonrıı Hay
dupefadan lıan*et edecek, Ada· 
pulU'm& kedar olan ,.-Ulan ala
calttJr. 

Din Ulan ilk lıatann mUret
teb >'*- 4418 tili .lk• bu eeya.. 
bale --.it 46 ,.,aıoa iltirM eıtmir 

•• 
Şite tqırken taraf etmJşlerdr. Bundan başka DUi değildir. . . 

Pl6.kturnal üzerine ve gar mUşte- DtlDkU tecrübede vaU muavm· 
militmdan bir depoya yangın bom ıerindeo Ahmet KJDik ile Ra.Pt Ullldidarda SoJelrPnen mahalle· 
balan düftü.ğU fanedilınİı!I yan· Demirta§ ve Dnin6nü ile Fatih .mde ot.uran Buıwlt imi iki buçuk 
gm mahalli ekipler tarafından taymaJramlan müatema, bütün yatımda GUnal, elindeki file ile 
6ıdllrUJmüştUr. lıaza: ka)'IDıJramian WJl,Jet .efer- ,ere ctt"'"""' tile lmrlnuş, par. 

Tehlikenin bitıtiği itaret saat berlik müdllr4l ha.zır bıılonmQfblr. galar yOıllintl yaralamıtbr. 
11 

i 
8 

dalda geçe ,•erilmittir. Tecröbeler bittikten llOllTa da· Yaralı ....... .ır Ha·..a·-··· NU-
Bundan 80!1r& halkm tecrtibele- fttliler, moda dems klilbUnde öf- ,......-, ~..-.--

ri yakından görmesini temin mak- ıe yemellae ~. mune ıs..ı.n.me kaJdJnlımlflır. 
ladile ıba.zı tecrübeler daha yapıl-

Dört çocugun sandal satası 

Az daha bir facia ile 
•----::~----------~ 

neticeleniyordu [f8!~r::~~ 
K.ızılt.oprakta Bağdat ceddeein-1 Klmil oğlu HU8eyiınden bir m.a· 

de oturan 16 yatlarında Ali, Or- dal }dralıyarak denbde semıefe 
han Refik ve kardeşi ()rban adm- cmnJl}ardlr· 
dakl çocuklar KalamJŞta eandllcr Sandal, Feneıtıeııb9e ubllleriDe 

I !!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!-!! se1diii vakit birdenlıire deYrilm1t ekonom~ dan.ya .-a--.ı De mim ve çocutıar ldnıilen denae cWtUl-pı ... _. müttilr. Etraftan yetifen bal*" 
kündür. _,__ t-- -- _ ,,...._.. kurtar 

Halbuki Sovyet Basya kcncll a.- ÇUA&' ~e ._.,.._. • 

:tn. bir otarlldlr. Ba a&artl plia JllJllardır. 
polltlkasma, plb polltlkaM da 
So\·yet siyasetinin pre118iplerlae 
dayanmaktadır. ~ aalaf
manm ~lyaııi 'l" -"l"ri tavblel'I 
bir yana bıraJal&L'Ak olursa baDUD 
Mrktakl otarflyl ~ ~ Wr 
ba.'langı( addedlleblllr. 

SADRİ ERTEM 

Bir yaralanma davası 
,Aban.Yd& oturan Rıza admda 

birisi, sahrtaya mt1nlca&t ederek 
Galat.ada oturan ömer Yılmaz ta
rafmdan blçakla kolund•n yara· 
landığmı iddia etadftb'. Saçla ya
kalanmış, tabkflrata bqlannnım. 

n :Ma19 ını 

Şekerin o.kkaaı 
25 kurut! 

80ll amuıl•rd& feker i8tlhaJ ede· 
rek btanbol& WW&t JapaD memı~ 
Jretler eotannıftır. Banl&nn arumda 
talıl&tlJıte hwıule geleD rekabet yUdD 
den. tkl ay BCmr& ı.tanbul balkının 
flker1 yirmi bet k\ll'Uflan yemesi 
Jttrne~ Omlt edilmekted!r. 

btanbula Amerika, ......_., Hol· 
landa, İtalya. Brezilya w Yugoela"t'• 
:tadan mQt.emadtyen ,eker 8ft'kedll· 

raektedlr. 

- 18 - .. 
Eıwm 11e maceralarla dolu zabıta romam 

- Evet. biliyorum, diye ~ 
taaclik etti.. Söyliyeeıeklenmzı 
kmmen biliyorum.. Gelin aşağı. 
ya, tJenim odam& inelim. Onda 
her halde daha rahat. daha em-
nivette konUŞlll"\lZ: . 

Her UçU de &Ş&ğıya inıp kapı· 
yı sıkı skı ka~ .8001:3 
Kristin sö~ başladı. Dnıın bır 

b"I göBden kaçıımıYOrdu· 
~~ ~ ~nci Luiden. nı;ma 
eski bir dolaba yine eski e}bıse. 
leri BJralamaıkla meculdü· 

Kristin eözliDÜ1l en canlI nok. 
tasını ':öyle söyiedi : . . 

_ onıin, dedi. Markızın. ~k 
güzel kıymetli mücevtı~ı:au. ~ar
dı. Ben buJllann hepsını bilıyo-
ruın. . -

Druin biQbir te13ş eserı gos -
termeden büyük bir soğukkan -
lılıkla 

- işte buyurun.. . 
Dedi ve eeki dola.pıt.an kilçük 

ceviz bir kasa. çrkard! ve .~
tarile açtı. Bu kasacıgm . içinde 
fevkalade kJYIDetli broş ıle fın· 
dık bü~ tek taşlı pır. 
lanta yüzükler vardı· ti' .. 

Druin büt.Un bu kryme ı mu. 
cevheratı ortaya döktilkten '!°°. 
ra &istin eözüne devam etti : 

- Bunlar aHe ınüoeV'heraıtı 
okluğu • · )(arkir.in bizıat ken
.ıı:-• ~tti v~He biQbir aJi.. 
unılne &! • .no-" • ı•A 
ka.sı yoktu bunlarBl· dedı. v--
bu eeıbeple bunları kime istene 
ona vermekte serbe&tti. Bu ee .. 
beple ~"-"edeil· ~ 
bana ;;-;~ l)rOID, 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

dedi. Nasıl ki Jılar)ds inci ger • 
danlığmı ~ vernUlle pe -
kili. bu ~da eiae ve.. 
rebilir. 

Drui.n h~ç ~•ıl•mn•ın.,.U bi.. 
le. geDıÇ kmll bu eöderi Olıerine 
kasadan bir kağlt Çlkardt w 
Kristine uzattı: 

- Evet. dedi, .Maıtis haya -
tmda bütün buDlan bma ver • 
mişti. 

Ve Kri&tin. Ma.rtiain bıraktı
ğı ki.ğıtta şu cümleleri okudu: 

·•Aşağıda yasılı cXan milcev. 
ııeratı (bu ya.zınm altında mil • 
cevtıeratm liatesİ vardı.) ruhu -
mun istinbatini temin vazifesi
ni tu.erlne almış olan Kultrey p 
tosU aile meıartığı muhafızı Jaa 
Jcaef Dnıtne terkediyonml·" 

Kristin kAğldı okuduktan eon
ra katladı ve Druine uza.tarak: 

- Bu güsel, dedi. Şimdi )Qt • 
fen bize eöyleyin, Marm ruhu· 
nun ietirabatini ne .,kilde tanin 
etmenizi isternilti !. 
ınin bu euale doğrudan doğ. 

ruya cevap vermedi, m6ceriıe • 
ratı tekrar kuaya yerleştirdi; 
Markizin verdiği kAğıdı da g11 • 
z.elce katladı, kasaya koydu ve 
kallll)'I da kilitleyip .ti dolaba 

Bebek 
Çelliren: M. ACAR 

yerleştirdikten aonra lKri8tin ile 
J&ka döndü: • 

- Bu yalnız benim bileceğim 
bir iş!. 

Diye cevap verdi. Kriatin ·iti-
ru etti: 

- Hayır Druin, benim de bu
nu bilmem Jizmı. Eaaen ben 
buralara kadar sırf bunun için 
geldim. lılarkizin ne istediğini 
w bu i8teğiniıı ya.pıJmall için 
Sangor ile ne ,ekikle anla§IDJŞ 
olduğunu. hepsini hepsini bili -
yorum. Ve ölümünden birkaç 
gllD evvel aldığım son mektu -
bunda da ralnmca Sangor ile de
ğil, fakat aynı zamanda eizinle 
de anlapnsş olduğunu yazıyor • 
du. Ha'jdi Dnıin. kODUljWl.. an.. 
latm, Ironuşmamz. anlatmanız 
ilam. 

- Size ne eöylememi ist.i)'or-
.sunuz ki? 

- M.arkisin 8011 arzulannın 
yerine getirilip getirilmfyeceğini 
öğrenmek ietiyonnn, bana bunu 
eöyleyin. 

- Madam MaıtdziD 80D anu 
su öldüğll zaman tek tqlJ yilzll· 
jUn Sa.ngora verilmesiydi ma.t
maRI .. 

- Ve bu.na mukabil de San .. 
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ıır111 ._a.11oçı: 

Uzakşarktaki 
fren! 

·~~" ~ "~!ısır" hudutla. 
nnda. gö!geliıkleri yakıp kavuran 
.. 48" derecelik bir eıcak var. Du-
=ar ~~; ~iler, vücut.. 
di rala.teş g~ oluyor. Şim. 

• 0 arda tabiat muta~•·-· büküm . . ı~l 
.~or. !Kum fırtınaları 

)erle .gok ara.sına. göz açtırma
yan hır perde germemiş olsa b"l 
sıcak. herkesi yere ...... . ..:_. e, 
K.i--.....ı -· ~rmıy .. ır. 
u~e değil dövüşecek, kımıl-

dayacak hal kalmamıştır. 
Mar seferi için heısa 

lar ....... ıi'ba. "iklım" •• '· P yapan.. ,.,.... ı unubnuşlar. 

dl. Artık onunla kııı'"'" ka -ı-.:.... :b -"!>'· l'§IY& 
15~ ulunuyorlar. Dbette ta-
bıatm kan~una uyarak, sonıba
hann net.iceeini bekliyecelder 
Daı~!l ya.zın eşiğinde olduğumu~ 
=~· Öl1~Ü2Jde aylarca 

r eeasmik <fevresi var 
demektir. 

. l~ki karışıklığın da uzun 
eüreceğine ilitimaJ verilemez. 
Clh;'kU o:ada da sıcaklık de~ 
~· yrgmlann çarpışmaB1na 
müsaade etmez. 

. U~ktan gelen seslerin, 
bird~~ıre akordu değişti. Japon 
Hanc•ye Nazın "Matsuoka., 
Rusya ve A vrupada yaptığı uzun 
eeyahatten hayli yUklil ganimet. 
lerle dömıüş olacak, ki "Atlu" 
da kuvvetli bir fren rolü oyna· 
mak . ~asmdadır. "Nevyork 
~ m muhabirine verdiği 
bir mttWcatta Matınıoka: 

- ~izim .mihvere ittihakımı
mı hıkmetı. Amerikayı Avrupa 
haıi>inden ayırma.ktı. F.ğer A,; 

merika. Avrupa, kavgaema ka. 
rışınıa, bız de 'mihver'' li.lerin 
yanıbagmda oria.ya atılacağız. 

Diyor. Meşhur Japon mti. 
tile: bu BU götürmez earabat ~: 
leşmce, karann katiliğinde şıüp
he kalmaz. 

Fakat bütün üstünıiiğüJW 
bütün varlığını donamıaem ' 
bo~~ olan bir millet, -
ve dört aenedenberi, "Çin" liler-
le gJl"tlaiklaşır ve bu uğurda mil
?,"Onl~.rla asker, milyarlarla 

yen ~arcarken, Amerika gibi 
heybe~ bir düşmana donanma. 
~ estirecek bir harp tehli~e.si 

ını ~r mi? Buna ~ 
ay :lrolay: 

- Evet! 
D~ 
DonanmMrZ. bir .Japonya, U

zakprkta !birdenbire hiçliğin 
çııkunma düııJer, Japon donan 
ması, Ameriıkan amıada&ile aL 
ba§ı yüriiJ'lbilmek . . 
~· JÇlll, canını 
""'9ıne alarak çal~. He-
le son ot~ yıldanberi bu yanş 
büt\i~ hızıle süriip gidiyor. Fa
kat :iki memlt"Jcetin millt eemıa.. 
~· aanayii, pazarlan ibir de.. 
giJdir. Amerika. 'bu rekabeti 
her giln biraz daıha hMmI eme~ 
oek bir hale ~r. 

Sonra, şayet Fiİipin açıklarm
da prçelcten bir çarpışma ol&. 
caba. lngttiz f"ılolan da Ameri
kuı donanmaslmn yambapnda 
~. 
}ile bu düı§iinoelerledir, ki 

söylenea BÖliere eedece bir ''blof 
freni" naariıe lbeikıyor ve bir 
Amerllı:m - Japon haminin ...,. 
ltjaeaiaa~ 

B AJ!KI 80HA GEZGiN 

1 GONDE N 1 :-:~---:------G~O __ N_:.E_ 
Sul~anahmette dilerliyor 
fatıhte sadaka vermiş 

H l.KMET.tNDEN sual olun.. kW"lll diyelim. Bunun .. 
. m.az. Bazı insanlar da raamı harcamak ~ ı>a: 

böyle yaradıimış. Dün aıkp.tn dam, beri tarafta 35 ~~ 
g~e nöbetçi kalmak zaru. salata yiyordu. 

'Tetıle y~ıeğimi dışarda yemek Afiyet olsun .. kimsenin ma· 
•~~~idim: Girdiğim ıo- lmda gözümüz yok. Fakat in • 

.-ıı...ua kartmıda oturan ada. ean yaradllJllanmn hir ı 
mm, 1rocaman bir talJak ''hıyar tesahUrll demelc olan tiu !:J 
ve domatee sal&taaı" mmarıa. karemmda hayret ebnemek e-1 
mı§ olduğunu gördUm. •. ıı.a- de değil. • -
l~ ya; hıyar ve domatm, be- .Böyle nice insanlar vardır. 
n~ turfanda olduğu için, hi.- Bır tarafta on lira verip şam-
diee derh!L1 d_ikkate C$UPJYOr. panya ısmarlar, öbür tarafta 
Merak edip fıya.t liaıtMni göz. ~ °" 1'u1114 vermeği 
den geçirdim .. Bir ta.bak 35 ku· fazla. bulur. Beş kuruşunu da 
~uş. Olabilir a ... Domateain kendi ayakka.bılannı cilla.tmak 
kilosu kimbilir kaça!?. Kesesi· için saklar... Ucuz olsun diye 
ne güvenen, borazancıbaşı... evine bayat ekmek alır. Bi; 

Ancak bu işin. anlatmak is. bafka yerden de, caka yapna1c 
tediğim tarafı bu değil! 35 ku- için, iki kilo buz anarlar. 
nışluk ''lüks" salatayı ısmarla· . Sultanahmette dileıüp, Fa-
yan .~~· az eonra ''yanm ek. tıhte ~ vermenin bir di-
mek .atedi. Gal"80n tamam ğer çeşidi de bu olsa gerek. 
~kmeği ,getirdi. itiraz etti. nte HiKMET MVNIR 
yanm' olacak!.. "Lüzumsuz 
~re nic:;in masraf edeyim?" 
diyordu. 

Bütün ekmek ne eder? Beş 

gor Markizin başım gövdesin • 
den ayıracaktı. 

Diye Kristin §İddetle Dnıinın 
aözünll keemeğe mecbur oldu. 
Dnıin hiç. bunu duymamış gibi 
devam etti: 

- B~ara gelince, onlan da 
8alla bıraktı. 

=ıP: -> 
~ 

cı .... 
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Be.Alur J il 1 Re.l.lur: ll 
Rn:ır: 7 Hızır: 8 

Waat&ler w.-• ıı&saaı 
liDaqbı 
._ ... .,,.. S.H 9.llO 

w-1 

:S.415 

llilaftJ 

us 
Öt\e 11.10 4.M 
İkindi 1'2.06 8.60 
Akfam H.1'7 1%.00 

1.49 
'U8 

11.H 
J'l.08 
%0.18 
ft.06 
uı 

~AKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

4.U 
8.'9 
ıı.oo 

1.49 
1.U 



4 - VAKiT 12 MAYIS 1941 

~nönünde yapılan 
merasını 
(Baş tarafı 1 incide) 

BUyllk Millet Meclisi, Ba,şvekruet, 

Ordu, Cumhuriyet Halk Partlsi CJe
ncl Sekreter vekili, Ankara, İstanbul, 
Bursa, Eskişehir, KUtnhya, Bilecik. 
Söğüt, BozUyük §ehirlerln.l.n gönder• 
dilden çelenkler lbldeye konulduktan 
sonra ordu ruımmn bir kurmay bin· 
bıı.şıSI çok güzel ve heyecanlI bir hlta· 
bede bulunarak ezcUmle dedi kı: 

- Burad:ı lnönU kahnımanlan ya· 
tıyor. Ve biz onların hatıraamı teb
cil etmek için toplandık. O kahraman 
!ar kf, Milli Şefin kumandan ııltmda 
harikalar yaratarak §ehlt dll§tüler 
ve Tllrk mllletlntn makQs talilnl bu· 
rada yendiler. 

Ey kahraman aziz gehlUer! Rahat 
ve mUsterih uyuyun.. tıtc biZ dimdik 
bir kale gibi seve seve kanlarınızı a· 
kıttığmız topraklan bekliyoruz. 

Kurmay b1nba§ısı bundan sonra 
muharebelerin ne gekllde cereyan et· 
Uğtnl, taa1TUzun nasıl yapıldığını flt• 
rafiıca anlattı. En glddetll muharebe
lerin cereyan ettiği tepeleri blzza t 
gösteı-dl. 

Ankara namına söz sılyliyen bir 
mümessil de lnönll zaferinin mahiye· 
UnJ anlattı. Ve !!mı ile tstanbul Un!· 
versites\ namına giden heyetin relsi 
Profesör KAzım İsmail Gürkan, BUe
elkteıı bir talebe, Klltahyadazı bir mu
allim heyecanlı nutuklar söyledner. 

Nutuklardan sonra bando Şopenln 

matem havalarını çaldı ve btr manga 
&3ker tarafından hnvaya Uç defa ateı 
edilmek suretiyle meraa!me ıılhayet 

Yerildi. 
Merasim devam ettiği m1lddet zar 

fmda. blr tayyare filomuz tn!Sn1l lbl· 
de.si !\zerinde uçuyor ve Abideye çt. 
çekler ııtıyO!'dU. 
Ö~ledcn sonra merasime gelmlt o

lan heyeUer ve halk hep bir arada 
kı:r yemeği yediler. 

Anbra., 11 (A.A.) - BozöyUk ve 
Eskişch!rden alman telgraflara naza· 
ran, bugtln İn6DU şehiUerl DıtifaH A:J:P 
kara, lRtanbul, Bursa, BDectk, Klltah· 
ya ve F..ııkl•ehirden gelen heyeUerin 
ve kalabalık bir halk kUtle!Jlnln fştf· 

rll.ldyla ve fevkalA.de tezahllratla ya
pılmıştır. İlıtl!alde I& s6yllyen hatip
ler en fena prt.Iara rağmen en bUyUk 
zafer muctze!inl yaratan BUyUk Şef 
tnımuuc ve M.llU orduya k&rF duyu· 
lan derlJJ ftlmad ve bağlılığı tebarQz 
etUrmlşterdir. Şehitliğe Büyük lıllllct 

Meclisi, ordu ve vUAyeUer namına çe
lenkler korunu§ ve hatlplerin nutuk
larmı m1lteakip çıılman matem ha.va
smdan sonra bir kıta asker tarafm• 
dan havaya enda.bt edilmesi. suretue 
mera.rune nihayet Yerllınl§Ur. 

Irak harbi 
&ığdat, 11 (A.A.) - 10 Mayıs ta· 

rihll Irnk tebllğl: 
Garp cephesinde, Slneldebano'de 

d~an mllşklll vnz1yettedir. Büt1in 
dllşrıun hedefleri topçumuzun menzi· 
li da!:ılll.Iıdedlr. D1lşmanm biç bir bina
sı ve ôeposu kalmam.ıotır. 

Cenup ceph~!nde h!ç bir deği§tklik 
yoktiır. 

lra't kuvvetleri 9 J.layıat& memle
ketin muhtelif mmtaıuılAn üzerinde 
keşif uçu~lan yapDU§tu'. Bir ~ 
de bu cmadıı hUkOm&t merke.ztni mu
hafaza etmıoUr. 

Kahire. 11 (A.A.) - Blldlıildl~e 

g6re, Irnkta mııbnsamat bqladığı zaıo 
man Dnğdntta bulun11..n 1ng1llz kadm 
ve çocuklarmm hepsi Basraya nakle
dllmlşlerdlr. Bunlardan bQyUk bir kI8 
mı §imdi deniZ yolu De H1ndlstıı.na aev 
ked!lm1,1erdlr. 200 den fazla kadın ve 
c;ocuktan mürekkep bir grup İngiliz 
hava kuvvetleri hesabına .Amerlknda 
~ edDen kıtaat nakline mahsua tay 
ynrelerle Habbanlyedcn Bnsnya gö
tQrlllmU.,ttlr. Bu Uıyynrelerden blrl, 
Habban!ye tayyare meyd&nm& hl!.kim 
tepeyi o zaman lşgnlle.rl alt.md4 bu

lunduran Jraklılarm açbğı ateşe ma
ruz kclmıştır. 

A rika 
glri 1 D 

ar be 
ese ... si 

nern, lJ (A.A.) - Ofi: 
lsv!;:rc gazeteleri Roma.ela çıkan 

Trlbun'.ı gazetesinin Vaşingtondnkl 

muhabL"1 tarafmdnn gazetesine gön• 
derilen bir telgrafı lsUnaalı etml§ler
dlr. 
Muhabırin Amerikan kaynnklnrm· 

dan aldı~ hususi haberlere göre Ame 
rlkanın harbe mlldnhalcsl g11n mese· 
lesi de~' ' bile, hafta mescleıı!dlr. 

AvenJre gazetesi Atlas deni.zinde 
b!r hareketin Birleşik Amerika için 
Pasifikte derhal akisler tcvlld edee~
ğtni :r.ıınnetmel<tedlr. Mntsuokanm be
yanatı bu h\lSUSta h!ç bir §llphe bırak 
maM:.ıktadır. 

Japonyan.n hazırlanmasında 11\J Uç 
nokta temyiz cdUcbJllr: 

ı - Sovyctıcr B llği ile bitaraflık 
paktının imzası, 

2 - Tayland "Siyam .. ile Hindiçini 
uasmdn b:ı.n!J e.kdl, 

~ - Çin - Japon harbinin tnafiycai 
makS!l.dJy1e dlploın&Uk ve siyasi t.az· 
l'ik. , 

Sırp 
komitaclları 
Almanlara tiddetle 
mukavemet ediyor 

--0--

A manlar 
Bir askerlerinin katle

dilmesine mukabil 
20 Sırbı 

idam 
ediyor 

NevJjQT'k, 11 ( A.A.) - Nev
york Taymis garetcsinin Buda
pc§'teden aldığı bir telgrafa gö
re, Sırp komitecileri, Alman ve 
İtalyan kıtala.rına. karşı mu.ka • 
vemete devam etmektedir. Bu 
komiteciler, Kara.dağda, merkezi 
ve cenubi Sırbistanda ve hatta 
Belgrad civarlarında bile mihve
rin kuriyelerine ve milnferit ke.. 
sif kollarına kar§I bir gece har
bi vermektedir. Yugoslavya.da 
beşten fazla Alman ve İtalyan 
fırkasmm tah§it edilmiş bulun • 
ma.sma rağmen, Sırplar ve Ka
radağlılar, yanlarında bir çok 
mühimmat ve haW. bazı dağ 
toplan olduğu halde komitecile. 
re iltihak için dağa çtkmakta ve 
mücadeleye devam eylemekte -
dir. 

Belgradda, Alman ölü ve ya· 
rahları, her gün fazlalaşmakta -
dır. Almanlar, öldürülen her AL 
man askeri için on ve hatta ba.. 
zan yinni Sırbı asmaktadır. Fa.. 
kat mukavemet, buna rağmen 
devam edecektir. 

Fransada silah 
satmak yasak 

V1~l; 11 (A. A.) - Bundan 
Wyle hırımlık ile alcn! veya gir 
ler ceza. mahkemelerine değil hu
su.si bir mahkemeye tevdi oluna 
ca.klardır. !dam cezası da verebl· 
Iecek olan bu husust mahkeme ni 
hal kararmı azam! 18 gtlnde tef" 
hinı etemeğe mccbut"dur. Muhake 
mc 8 gi1n sürecek ve karar da 8 
günll takib edecek olan 10 gün i
çinde verilınlş olaca.ktrr. Bu husu 
sl mahkemenin kararaı temyize ta 
bi olma.yıp katidir. 

Karartma ni7.amatı gece teca· 
vilzlorinl arttmn11tir. Ve milteca.· 
vizlerl yapıınlarm ekseriyet itiba 
rlle pek genç oldukları nazan iti· 
bara alınarak ceza yaşı 16 ya indi 
rilmiştir. 

Trakya ve Make
donya demiryolları 

Bulgar §ebekesine 
bağlanıyor 

Sofya, 11 (A.A.) - Trıık.ra vo 
makedonya demir yoUarmm Bul· 
gar şebekesine bağlanmruı:ı için ye· 
ni bir hat inşasına temmu:ıda baş
Ianııca.ktrr. Mecburi ise ta.bi 50.000 
nmele çahştnılacakttr. Bundan 
başka 30.000 amele de 7 yeni şo· 
se yapacaktır. 

Girit gazeteleri 
Atinadaki tevkiflere 

Ateş püskürüyor 
Hanya, 11 (A.A.) - Ege Ajmlsı 

bildiriyor: 
Girit gazeteleri sabık htıkO.met Azc· 

smm tevkifi hnkkmdald Atlna hD.be· 

rfnl tefsir etmektedirler. Gazeteler bu. 
gtınkU Atlna hllkQmetlntn bu u.sulatlz 
hnreketfnl takbih ederek mez.kQ.r ka
rarın Atina kabln~inbı mlltecavız Al 
manyaya körU körUne itaat etmekte 
olduğunu lsbat eylcdlğfnl yazmakta
dırlar. Bugünkü hllkQmct mUtecavl
Zin teclblş arzulıı.rmı Yunan milleti u
zcrin1e tatbik etmek için Almanya 
ile İf birliği yapmaktadır. Gazeteler, 
bu tevklflerin, ecnebt boyunduruğı..; 

aıtın1a inllyen milletin dlkk&UnJ ha
kiki meaullerln Uzerinden baıkaları 

üzerine c;ckmek için emredildiğini DA.· 
ve ediyorlar. Bu adamlıır, vatanları· 
nıı hlyo.net ettikten sonra §imdi dllt
manm hlzmetktırlıtını yapmaktadır
lar. Fakat ne rnüstevllnln zorbalığı 

ne de hlyanet, kahramanca çarpışan 
ve tsUkllıi uğnıncm kencllni tedıı eden 
Yunan mlllctlnln k&lblııl, müttefikle· 
rtmlzin yanında nlhat zafere k&do.r 
mücadeleye azmetmiş olanla'?' için 
sarpmnktan medcnemlyecekUr. 

Binqazl 
ve Derne 
Şiddetle bombar

dıman edildi 

Yunan donanması ı Ge:e avcı"ar' 

KnhJ.rc, 11 (A.A.) - Orta Şark İn· 
glllz ha.va kuvveUerl umuml karargl
hmm tebliği: 

Llbyada İngiliz tayyareleri 8/9 Ma
yıs gecesi Bingazl, Ben1na ve Deme 
üzerine §JddeW akmlar yapIJU§lardJ:r. 
Blngaztdcki Katedral mendireği fld· 
dctıe bombalanın~. Beninaya yapılan 
hUcumun neUceslnl tesbit etmek mnm. 
kUn olamaml§br. 

Aynı gece Tobruk'ım ta.rkmdaki 
bir yol lle Bardla'nm tlmallnde diğer 
bir yoı da bomb:ı.rdımo.n edllmlşUr. 

Motörlll nakil vasıta.lan tahrip edil· 
dlği gıbi yola da bUyUk hasar yıı.pıl• 

tnı§lır. 

Ha bclt§istanda lngillz tayyareleri 
ile b!.r Rodezya tayyare filosu nmba
lagı kalesine c;ok §lddeUI bir hUcum 
yapmışlardır. Bir çok tam i.sabeUor 
kaydadilnılşUr. 

Cenııbl Afrtka tayyareleı1 İtalyan 
kıtaıarınm h&IA mukavemet ettikleri 
mmtaka Uzcrlne hücumlar yapmışlar
dır. Bu hllcumla.rm ekaerial motBrlU 
ıakllye kollan ile dU,,man kıtalan ü· 

zerine yapılmııtır. 
DUşman tayyareleri Matta civarın.. 

daki gemilere hücuma teşcbblls et
mııııerdlr. Bizim avcılarmıız bunlarm 
yolunu keserek bir YUnkers 87 tayya
resini denLze dllşUrmUşlerdfr. 

Btıtlln bu harek!t neticesinde yal· 
nız l'llr tayyııremlz kay1>olm\l§tur. 

Kahire, 11 (A.A.) - Orta Şark tn. 
g1U.z hava kuvvetleri karargA.hmm 
tebliği: 

Sl.ren.alk'tc: 9-10 Maym gecesi '" 
dlln gi1l:ıdtl2: Derne bombardıman edil
xnl§tlr. Yerde bir çok düşman tayya· 
resi dağınık blr halde bulımmakta ldL 
Çok kuvvetli elektrik fırtmalan bazı 
tayyctrelerlmlzin hcdeflerlDe varması
na manl olmupa da dlterlerl muvaf• 
fak olmuştur ve tcTlld edilen hnsara
tm pek mllhlm olduğu za.nncdllmekte
dir. 

ispanyanın 
siyaseti 
nedir? 

.. 

Madrid, 11 ( A.A.) - Ofi Fran 
sız ajansı : . 

Bu sabh.ki !spnyol gazetelen 
İspnyanın beynelmilel vaziyeti 
hakkında mühim başmakaleler 
neşretmişlerdir. Bütün bu baş • 
makalelerde memlclret:.in dış si • 

Alman taarruzunda 
neler yaptı?, 

---<>- ~/ 

Avarof nasıl 
kurtuldu? 

--0--

Hidra kumandanının 

Kahramanca 
ölümü 

Hıınya, 11 (~) - Ywıa.n Eg• A· 
jansı bildiriyor: 

Alman taarruzuna karııı yapıJaıı 

mukav"ınet eanaamd& Yunan dona.n

ma.ıımın uğradığı zayiat hakkında •· 
lAhJyeUI makamlardan qağıd&kl ma· 
lQmat allDIDlflır: 

ı - Psareıı. Destroyeri 15 Nl.sanda 
bir Stuka tayyare filO!JUnun ıtcldeUi 

bombardmı.anı nettceatnde batmr.ştır. 

Son ana kadar destroyer ateııe devam 
et.mi§ ve blr dUşman tayyııre.ıdni dil· 
ıUrmtl§tUr. 

2 - Kral Jorj destroyeri 8e1bllt 
körfezinde giderken 12 2N!M.ıı gec..S 
bir Stııka tayyare filosunun hücumu• 
na uğra1m3 ve bir bomba geminin ar. 
kasma isabet ederek geri kompartr 
manian tahrip etmiştir. Del!ltroyer 
Tereaneye çek.Umlf, fakat 80nt"&d&n 

d~anm eline geçmemesi 1çfJı ha· 
vuzd& batınlmı§trr. 

3 - Hidra destroyeri Belln!k k!Sr-

fezinde giderken 23 Nllanda öğtedon 
aonra 20 kadar bomba tayyarea1nln 
hücumuna uğramıfttt. DC!Jtroyere DO 
bomba atıtinıft:ır. Bombal&rd&D bltf 
dMtroyerin kumanda köpru.tıne ıaa. 
bet elmiş, suvar! ne iki 1111bay Ye 20 
asker ölmll§ ve dl!er eru a.ııkerle tor
pf to fllotlllnsmm kumandanı yaralan
mııtır. Destroyer son an& k&dat' htc; 
ateoı kesmeden allraUe batmıJb:r. A• 
ğrr aurctte yarata.nan ın.mı.rt kendid
n! kurtarmak ısttyenlere •'bir kuman
dan gemlslııde kalmalıdır" ceTabmJ 
varın.l§Ur. Bombardrmanla yaralanan 
aakerler de k.eııdilertne y:ı.rdnn etmek 
ı.tiyenlere "top ba§ID& k~, 1&" 
§&IDll Ymuı.nLstan.. diye ba#Jrnu§l&!9 
dır. 

-' - Te)'I&. Ki%1koıı, Kidonlal, Ktoe, 
P.ro~ PergamPtS, ~~,,, Aretua
aa, Doris ve Tetia &41.armdakl. kQçUk 
torpidolar da 7 Nisandan 28 Nisa.Da 
kadar şarki ve garbl Yunanistan w
larmda nakliye semilerlne refakat e
derken btlyük bombardımanlara uğraıo 
ml§lar ve batml§1ardır. Bunlardan ba.
zıllı.rmm bUtUn m1lrettebatı da bat
tDI§tı:r. 

G - Eakl KılkJt .zxrhlın Tera&ıı-4e 
bombardıman netlce!Jlndo yanarak 
be.tmıfbr. 

BUUln Yunan donanmasmdazı yııl• 

ya.setinin aynı yolda devam et• nıs dezıizaltılan, bir kaÇ dcatroyer •• 
tiği, aynı maksat dahilinde sevk Avarof kruv~rU kurtanıabll.mi§Ur. 

ve idare edildiği ve aynı dostluk 
la.ra sadık lbulunduğu bildiril -
mektedir. Hüh.-funetin noktai na.. 
zarını aksettinrcn bu makaleler 
hü.'<unıetin teşkilatında yapıl • 
makta ola değişikliklerin efıkftrı 
umum.iyede tevlit ettiği tefsirler 
sebe'bile neşredilmiştir. M<Ikale
lerde bu milnasebetle bazı tah
ri.kA~ılarm orduyu Falanja mu.. 
ha.lif östermeğe ve tspanyanm g ~ .~~i 
yeni bir istlcametc doğru _, ...... "" -
meğe başladığmı bildirmeğc te • 
vessül ettikleri bildirilmektedir. 

MalQmat noksanmdnn dol&yı insan
ca zayiat bo.kkmda tafalat vermek 
!mklnsu.drr. Her J:ıalde zayiatın donan 
ma mUrettebatmm ytızde yirmillne 
baliğ olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu kanll zayiata rağmen Yunan do
nanma!II vazt!cstne kahramanca de
vam etmekte gerek lll§C gerek na.kıt· 
ye gemilerine refakat etmek aureWe 
muhtelif vazlfelerlnl ifa eylemektedir. 
Yunan donanması örnk olacak bir n~ 
ns te.:-agatl gl:lsterml§tJr. 

Bu zı;yiat Almanlara kar~ olan mu 
Arri:ba ~tesi, ordu ile Fa - ha.rebe devrine aittir. Altı ay suren 

lanja arasındaki t.E&nüdün her 
zamandan daha kuvvetli olduğu 
nu kaydeyledikten sonra. lspan.. 
ya <W.smanlarırun Flanja tara -
fmdan yapılıyormuş gibi ordu 

İtalyan harbinde de Yunan donanma
!! Yunan tar1hl.nin en §anlı ısa.hileleri· 
ni yazrnı§tır. Bu p.nlı bare.keUer yu· 
karlki izahatta yoktur. 

aleyhin.de yazılar ve ilAnlar neş- A •k B h • 
rettiklerini bildiriyor. merı a a rıye 

Bunu !ngilterenin yaptığını k • • • • 
biliyoruz. Bu müthiş O:ytl!13' k~- · omısyonu re ısının 
şı azimli bir surette dikilmelı -
yiz. Artık yetişir. beyanatı 

Ya gaz.etesi de ~arı yazı -
yor: 

Kendisine bir ülkü yaratma. • 
smı bilen azimli sağlam bir mil. 
letin dalgalı ve mütereddit ibir 
beynelmilel siyaseti sarih ve 
doodoğru olamaz. Buna binaen 
İspanyayı beynelmilel siyaseti 
sarih ve dosdoğru ibir hat takip 
etmektedir. 

Nihayet Abega.zetesi lspanya 
harbine telmih edere'k diyor ki: 

Vaşlng1o11, 11 (A.A.) - Bahriye 
komllyonu relsl .Amiral Land'm &.yan 

meclisin.de yııptığı beyanat Cumarte
si günU nqrcd~Ur. Bu beyanattan 
anla.şıidığına göre Amiral Amerika 
bahriyel!lerlnln veyahut aalıll muha· 
fızlarmm Amerika. tara.fmdan mQ~ 
dere edilen ecnebl vapurlara yel'lq
llrllme.tlnln mOmkUn olduğunu aöyle· 
mlştlr. Amiral bu vapurların ııerbeat 
mmt.o.kaiara kendi bayrakları altında 
gönderilmesi fikrlıı! Dert ırilnnll§tUr. 
AmlrSJ bu vapurlardıın ba.zılarmm yl· 
ne kendi ooyraklarf altında harp ..
hıılann:ı da gl:lnderilebllcceğlni illve 

Franko tarafından idare cdi -
len İspanya yalnız dahili se'bep
lerden dolayı ha:ribcbniş değildir. 
Bu tspanya Avrupa harbinin ilk 
meydan muharebesini kabul et -
miş, bu meydan muharebesini etmiştir. 
yapmış ve kazanmıştır. O zaman Komite huzurunda izahat veren .A
beynelmilel siyasetimiz bizzat mimle Ayandan Vandenberg ıu auall 
kendi tarafnnızdan, kendi azimli 
kararımızla. çizilmişti. Bu siya -
sette milletin çok asil ve çok saf 
sevki tabiisinin tazyikinden baş.. 
ka hiçbir amil müessir olmamış
tır. Bu siyasette inhirafsız ola
rak devam edelim. 

sormuttur: 
- Ecnebi bayrağmı tqıyan bir va· 

puru Amerikan bahriyelilerinin mu· 
h:ılıızuı altına mı koym&k iatiyorsu-
nuz? 

Amiral Lcınd §U ccvahı vermlfUr: 
- Evet, buna imkb vardır. 

Nasıl çarpışıyor, nasıl 
mücadele ediyorlar? 
L<mdra, 11 ( A.A.) - İngiliz 

geoe avcılarının sen gooelerde 
büyük Britanya üzerinde ı~ 
dıkları muvaffakıyet bütfuı pa.-
7.al' gazetelerinde ehemmiyetle 
tebariiz ettirilmektedir. 

SUnday Taymis gazet:esinin 
havacılık muhabiri diyor ki: 

Avcılar tarafından elde edilen 
neticeler adet ve keyfiyet i tiba • 
rlle başarılan ha3rikt terakkiyi 
gOstennektedir. Şinıdl avcıları • 
mrzm adedi her zamankinden 
yüksektir. Bombardmı.an tayya -
relerimizin adedi ise müthiş su
rette a.rtmışt.Ir. 

Muharrir, yeni Tornado veya 
Typhon tipinde.ki avcılann he • 
nüz servist:e olup olmadığım bil
memekle beraber, Spitfire ve 
Hurricane tipindeki avcı tayya • 
relerinin bu sene büyük Britan
ya meydan muharebesini kazan. 
dıklan ~ seneye nazaran çok 
daha mtitlı.iş olduklarını bildiri • 
yor ve diyor ki: 

Bu vaziyet, avcılan yalnız da· 
ha büyük bir irtüada değil, aynı 
zamanda daha büyük bir silrat
le uçmak inıkAmnı ve.ren daha 
iyi motörler vo daha iyi silah • 
!arla izah edilebilir. Sürat yük ,. 
asekliklerden daha mühb:ndir. 
Düşman bômbardıman tayya

releri geçen sene yaptikları gün
düz hUcumlarm.ı tekrar ettikleri 
takdirde çdk.nahoş bir sil:rprizle 
karşılaşacakla.rdrr. Son geee mu 
vaffakıyetleri o kadar cesaret 
vericidir ki, bunu lUzumundan 
fazla nikbinlikle mUtalfuıda.n 
kendimizi korurnak icap eder. 
Daha çok miktarda gece avcısı 
ha.va.landırabileceğimiz çok doğ. 
nı olmakla beraber hava vazi -
yeti de müsaittir. Bununla. ibera· 
ber dllşmanın yüksek gece zayi
atına doğru olan temayül ha.kiki 
bir terakki ifade etmektedir. Ge 
celeri düşmanı yakalamak daima 
müşkül bir mesele )lmuştur. 
Diişmanm son 14 gün Y-arfın.da • 
ki gece zayiatı belki de akın ya.. 
pan tayyare adedinin ancak yüz
de üçünü teşkil etmektedir. Fa • 
kat hasardan ve gece inişlerin • 
den mütevellit zayiatı da hesa.. 
ba katarak bu nisbeti:b. yüzd.e 
altı oldw ~Ien~bilir. 

Muharrir şuruan ılave ediyor: 
Her gece muhakkak surette 

20 tayyare düşürmek suretile bu 
yüzde nisbetini iki misline çıka
ra.bildiğimiz takdirde, düşmanın 
kaybedeceği malmme itibatiJe 
muvaffakıyet yolu Ü.7Jerine iyice 
girmiş ol~ız. 

Havalardaki inkişaf daha. şid -
detli olduğu takdirde, bunu geç
mişteki herhangi bir devreden 
daha büyük itimatla karştlayabi 
leceğiz. 'il... 

Bükreş üniversite
sinde tezahürat 
Hükfunet tezahürat 

yapan talebeleri 
arıyor 

Biikreş, 11 ( A.A) - Ofi Fran 
sız ajansı: 

Dün milli bayram merasimle
ri münasebetile BUkreş ünlver • 
sitesi hukuk fakültesinde bazI 
hMiseler vukubulmuştur. 

Bu hadiseler üzerine hU:kOmet 
talebeyi tezahürat yapanları iki 
gün zarfında. haber vemıeğe da
vet ctınitşir. Mücrimler meyda • 
na çılanadığı takdirde memleket 
teki bütün üniversitelilerle bil -
tün talebe yurt ve lokantaları 
kapatılaca:k, sene sonu imtihan
ları ilga. edilecelC ve biltün tale -
beler evlerine gönderilecektir. 

Siklad adaları 
Tamamiyle İşgal edildi 

Rom." 11 {A.A.) - İtalyan ordu
ları umumt kararglbmm 340 numa· 
ralı tebliği: 

Ege deni.zinde Ozea, Syhnos, Syra 
ve Mlcono ndalo.rma da tt.alyan mUf• 
rezeleri çıkarılmif ve bu suretle Sik
lad takım adalarının 1§,aıı tamamlan 
~tır. 

General Vilson 
İtıgilizlerin Filistin 

kuvvetleri kumandanı 
oldu 

KudUs, 11 (A. A.) - Resmen 
bildirildiğine nazaran general 
Maitland Vilaon Filistindcki İngi
liz kuvvetleri kumandanlığını de. 
ruh te etmiştir. 

General Vilson Libya ve Yuna-
nistan muharebelerinde İngiliz 
kuvvetlerine kumanda etmi§t.iı". 
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Milli künıe r11açları 
Beşiktaş Galatasaraga 3- 2, Fener

balıçe lstanbulspora 3-2 galip 
mi! 

- MııdMll GeniJa Jsim8eyi 
angaje etmez. o it1e!'le lrOCl8I 

ztn ~rt '::m ın: ~= ~~~Y: ~ _ ...., ~tlar Ye Galata.saraylılar •anyan 255, pilse 195, 1«5 1runat 
-4 r.aıtp g'e}ı:ıiflerdlr. verdi. 

Şeref St9dJDda. •lda time :y8lml bir .. ._, .... - fteMt tllll, .._., 

11'"-'" MÖllJÖ Garm'Ya .. --e··-· ., - Peki, ya o nerede. 
- Şehre inmil. Geç geleo6k-

mis Bekler misiniz, Mtini& vat' 
~ · 

mı? 
- Bilmem ki! Siz ne zaman 

döneceksiniz? ~ 
- Yarın sabah'. 
- Demek siz Lormonda ya. 

tıyoraunuz. 
- Ben bu kahvenin üsWnde 

ya.tarım. Neme bakan atıal bir 
odam var. 

aeytrel ea811d9 yapıl&D mGa'bü&Jarm fWlıııl. ..,_. il t ı AIL 
blrtDCi.mde J'enerbabçe h&anbua.pora ~ Gal&tuu'&Jlll tıtr llDeumly-
3--2. ~ ta g1lael bir OJ'UDdan le bqlandı w aYUtla neUceleadL Bu 

IOIU'& Qlıla.tuara7& S-2 pltp seı- allınchn ...... Beflkt&tlılar ~· 
mifttr: mQabakaalrm tafıllltı '6Y- h&ktm oldular. um vm e' rta w • 
ledir: pu ayaklarmda tutmıyar&)ı 01ınııw· 
:n;NJJRBABÇS • tnANBULSPOK Jar. .lluh&dm batlan •lı: ark plltlk 

GünU?ı birinci m0..1-kUmı llAllem TllZIJ'tıtlft'e glri,or. 
b&ha-.ıdclin Ulu6z tdıare91lde P'ener- Dakika 27. Jlekkınm bir ara puma 
bahçe • tatanbulapOI' taımnıan yaptı yetlfen Şeref l'arata da llaftt bir ça· 
ıar. Bu maça her iki ekip de ıu kad lımla atlatıualt talmnmlll blrlDcl •· 
roJarla çıkDU§Iards: ~ yısım-çık&rdı n l*ilıet devre bu ... 
FSN~: kikle 1-0 Beflkt..- ,..Ubl)'et17k 

aut - Olmml. !Mit - b -. bitti. 
,.,eyae1. Aym - Klçlk FlllNı&. O-, bUNOI DmV.-c 
Relııll, Naci, l'i'Jasl. Ba deYnJ'9 llefl1rtafldar bqladı1ar 

,.. dıelMI aatDnlGlderlnl 1mrdular. Jl'a· 

- .Ae&b& M&ffö Garsi'ya Jcaç. 
ta dör. r. Vakıa benim için e
hemmıyeti yok. Gece yarıaı da 
olsa gidebilirim. 

- O halde bekleyiniz 
cevap alınız. 

l8TAMB1JL8PO&: kat Galatua-• mtldafaumm ~ 
de bir ~ - ~er, 11&,.t - Muaf· jlk .,. gtısıeJ ~ ayı ~ 

fer, &mer, <'8IU - 'l'arilE. • ;w. mani otu,or. Bu ....a,et 18 tncl dald· 
)llUleft'elli, KJwllr, OUl&t. kaya 'kadar drn.m etti •e mııa,ı.t Bu k.ara r Wıeri.ne bira bardak

larına sarıldık. Alforwo, 8Mnkll, 
tatlı seei) le ben gittikten aonra 
rıhtımda. Gabrielle ufa.JEpn kav. 
ga ettiklerini anlattı: 

- Gabrio çok kötü yütekli 
bir oğlandır. Bmi de ~ 
şiıklyet et.mit- M. ~ ikamet 
tezkeremi yeniletemlYOrdum. Be
reket vemin doklarda bllti1n a
mele beni tanır. ve ee~. 

Kötede oturan Ml'IŞm kaptan 
b;rdenbire ayağa kalktı, kapıdan 
hızla ÇJktı. Kabveni.n ön~ 
durdu. Elini gözlerinin U&~üne 
siper ederek nehirdeki gernılere 
baktı. Sonra cebinden bir df1dük 
kardı nefesinin bütün kuvve

tiyle öttnrdtt. Sonra bir tlima 
memuru gibi kollarml ~ kapı. 
yarak. yukarı .,alt ka!dınp m. 
direrek işaretin vermıye baş-
la<b... .. . 

Faka.t bu i~tleri kime ver· 

oyun mtıtevazl.D ve 8'n' ı.,ıactı. Beflktafldar, bir arada yine '9nftll 
Fa.kat MrU 80lll'& tatanbulllpOl'lul&r bir wrup ne UdDel goDlırlDl de a-
~ ~,a " OJUllll Peel' .- aaddar. 
aatıeemı• intikal ettll'm•79 muftflak Bu gol Galataanyldan Jurdr. ar 
oldular. tatanbulllpOrlular tok atak tılı: Beflktaem OJUDUDU lıabul etmlt 
ve eDt'$ oynuyorlar. btr ftld,ette O)DU1ortar. Bu anda 

reııer!üer de bu tasyild 'b*rtant et- oyun .. rtlefllMk ..Udadml da gWer
mek tdn ellerlnien p1e8l JllPl)'Ol'l&r. dl i.ee de IWıemtn yerinde mOdabale
F&k&t • mublelm batlarllllll alır bare· Jeri buna tmkln ~. 
keU :lataııbUı.pol' mQdat&UllUD lflai Devre 80lll&rma dotru GaJ&tuaraY'" 
kolay'l31tmyor. Jrl&r iti~ olmes• teni aymmt yap-

Bu vutyet blras ecıera J'eaerw.rt maya u,.....,.,..,..rdı. Netekbn as tncl 
hUcum haUannda ufak bir detiflklllı: dakikada l'4fak Qalatuara71D birinci 
yapms.,. mecbur etti. Rebll ecıl& n golttd attı. '2 l9et dakikada tbrab!m 
ömer de mua'riD h&ltma geçti. Bu samtn1u blT •UftlılUDU taıoam•ayarak 
vaziJet renernıerl btl'U d.u dQ9lt1D Bet&ilta"8 tıçtıncrtl golünü. biraz aon· 

0
ynamata ..-tu. Ve ıt IDcl dalü· ra da Btfak Gaıataaaraym lkbacl p

kada gulden bılr paa alan Fikret kö- lUnU attı •e bu mtıaab&ka da Bqlk
te:tl 'bUJaD gQse1 bir ,aue tak1JmDID taşlılarm 3-2 saltblyetlyle neuceıe· 
birl9Cl 1&ytmlll yaptı. nerek •:yalı · beyazlılara pmp!yoilluk 

Fakat bU gole ratmen !atanbUlllPOr" yolund~ mühim bir adim düa atnuf 
iuıt.r ,mtıadd&T.,. enerJUerlDl bir kat oldular. 

~ arttırarak ym. Fener k.ıumı 
~ .......... ~1ıbU ... da Ka· 
d1rlD ayal'Yl• 11era'berllll ptbdl ka• 

( f)tNtlmt "'1'f) sandıta•; blras eonra da Jtııe Kadll"iD 
~:_::=~=:..-------- ayafıncian ııunci gollerini de kasana• 

Burada yapalacak Tlriliye ilan.· 
ton şamplyonaama, t.taDbul takımmı 
hazırlamak tımre atletiam aja.Dlılt 
tarafı:ıdan tertip edUml baartlk mU
ıab&lualrmdan üçUDcbl1 dün Topka 
pı • Çekmece fOMal tıBerlnde yapıl· 
mıştır. 

Süvari kayMakamlıtmd&D müteka
it thsan Karamaııgllln oğlu ve ukl 

İzmit mebUau Ziya Beralnln hemflre 

d 
. "'~mıd Karamanın henOS 21 ,... 

za e!ı u 

tında mtıptel~ oldutu b,Utabktan 
·'"-"' vefat et· kurt.uıamıyarak dUD --

miftir· een•PMI 1U.9'l PaSarteei 
~u ııaat 12 de ıı:renk6y0Ddl Balda& 
cadd..rsbule 819 numarall ~ k&J• 
dırdacak, namasr ıı:renlrö>' cııunUnde 
ınımdıktan llODI'& Baln,.yleedklde aDe 
kabrin'! defıledlJecekUr. 

•' ZAYi 

rak 2-l galip ftS1Y9ÖD• geçtiler ı.•c. 
blrind de-nt: bu ,ekllde bltU. 

bllNolDSVU: 
Bu de~ Fenerlller enerjik Ye 

daha O•ttln bir fl)dlde ba,ladıtar. Bu 
ıayretıeri netice wnnekte geçllunedl. 

' QDali daldkada KUçtlk Flkretbl aya 
tmdaD beraberlik •J1larml kaSaDdı· 
ıar. DeYN 43 tmct1 dakilıaY& kadar 
bU pkllde 2-2 berabere ıeçU. Fa 
kat 1ıa dak1kAd* mOblm bir tınattaD 
18ttfade eden NaCl takmmm QçQncO 

gall~ aayJBIDI attı; mOııabaka bu 
pktıde S-2 ~ plebnP 

le blttl. 
BllŞl&TAIJ • GAJATAMBA'f 

GODOn tldncl ve en mülm maçı 
Befikt3t - Galataaara1 arumda ba 
lı:eıD Samih Duf8U01 idarealnde ya• 

Aakerl terlıia tezkeremle ntıtuıl pıldı. Bu maça Befiktqldar 80D k&· 
cUzdaDın ı kaybettilll· Yenilerini ala· rarcıaıı iaUfade ederek aaker oi&D o
cağımdaD eeklleriDln ıaoımatl )'Oktur· yunc9)arllll da araıarma alarak töY1e 

• ÇIYleller toe&'W. bir kadrO ne çakmlflerdl: 

Keaafe: 31 kilometre. 
Birinci: Kolejdmı XO.taDUn 2.7.5. 
tklncl: Ölçme alaymdan Ali Kara• 

duman 2.1.26 
UçtıncU: Orhan 2.9.,T.!. 
MUaabakaya 8 klff g1rmif, altm 

bttırmlftir. 

o 
Vefa • Beyoğluspor 

I>ün sabah Şeref atadmda Vefa 
Beyoğluapor talaniları hueual bir maç 
yapmı,lar ve mllaab&ka Vefalıların 

&-1 gallblyeUyle bltml§tlr. 

Galatasaray • Betildat 
B takunlan müsabakası 

&MBD~ ~ ı:mer:p Mellmet Ali - Yans. Hüul -
No. da ı- otcaJlarllldall ywıuf auat. eaın • ....,._ - 8Mrl. Hakin, Dlhl m1lJI ktlme maÇlannd&n enel 
ıwyüadıla ......_. .... ~· 117 lbnlttm. Şeref. şt*rtL Befiktal - GalataaaraJ B. taJrMıan 
olbl 111-........... • 

reJf HiıKi1'1 iD 
bda1 upkl&rdall bık· - Oflum Şıpppar! Yarın akpm 

883 HUateV A .. llJlfet ~ llllt)CA UI& Ama-
ftl,.tr. Yine - Anl•dnll efendim .. Huınnm yok· 

_ Sözde upk kullaDJYOl'UZ·· 
"•r -re kenclilDlS kop)'Ol'US.· '671• ıutun 111 acıamı çıkattmak 1Btt,orsu 
"" ,,_ ..ıa,.eak bir nuz. ~ endltıe bu)'Ul'ID&.JDl·· 
leb demecfen ıeblebiJl Ba• H .. ___._ arb ......... _ dranm Ayda .oytetmedeD kırk ., _...... ._, 
uşak tn:ıııam.. 1ntızamına, 908ra da mesıelertn tadla· 

lira nreceltJll· -a.ıuNı d~tuna t!k· nm.. tevkal&delerlne, _..... b&Jll· 
SöZ'er!nl bel' göruueu 

rarıı.V:,rdu Bir gün ut• arkadaıtarm· 
dan Bay NaUI: 

- BuldUlll. eledi 
_Ne bu1dUD1 
_ ıstecflğlD gttıi bir upk .• 

- Nerede bU adalll T •. 
- Saat ıldde clalr9D• plec:ek .. 

• • • 
- Adlll ne yavrum 1 
- Faal şıpya.par. 
- MükenıJllel ... 

k memnun edeeetf mden 
- Sial ~ 

em~:~ kırk lira .. Fakat 

--·-·~· ben de, bir 
bir~ ayruuoy~-. ...ı-a.. ... pr 
.W :bAilD göril)JDedllt takwn- .,,. 
mıyacaııma dair muJtaveı. yapacallS-

__ .. _ -11: ........ 
-Em~-·· -

emtnhn .. 
- Hemen lfe 1ıafb1allldl ır 
sır hafta 80Dr&: 

dılar. 
Ut&Jl olmııca 1ıı1J1e olm&b! 

sesıai1'• hem Bq Jl8a'e"ft. bem 
de Şipympul 6"dtllel'. Ba7 lllm'eT ar
tık rabat -n hasur& bftfb11aDa ~ 
myoııllL 

()tutdu1al' •• Bafladdar eeldftırme· 

fe .. 
Kadehler taaddOt edip, lıatalar ma· 

Jenlnee, mlaflr1el'deD biri: 
- Bu ,uııeı rakı, bU fevkaılde me· 

.ıer ımanaız gtdl,or. mç olmazsa bir 
ud oımabydl.. weırtnl anrda. 

Bay HQarev, çaJgJ1& evvelden 10.. 
smn görmemlt oımuma rağmen bu 

amıya o da lftlrlk ettı. 
şıpyapar. bir d&ldlıa ııcıDra.. Def. 

kemaD. •;:tlnl...... lbUWt bb' au be· 

,.ti tf9tlrdL 
- ara.o .. 

Şıp 
- Ne bulunmaz up.k bu!? 
.,..._. ~ o--......_ ar 

aaat Nl)'le geçU. 
Yine bir mlafir mırıldadı: 
- Bir de QeDC1 olmalJ1dı. 
- ıcmtedenllllz Bayım •• Derbal !' 
Bay HUarev allzük gözler ve yayık 

bir agula: 
- Getir!.. Emnnl evrdl. 
Kapıda, tül plvarlı. memelerini ör 

ten :minicik yelekli pembe beyaz bir 
kadın görQndO. Ve ellerinde zillerle 
ortaırts nep ve zevk .açtı. 

TU.rkUler, rakıalar, naralar •. Kadeh 
pıurtııan. 

Çengt De çlttetıelJi oynayan bir mt-
..ıtr kadnU alA.melebınaa apttı. Dtter
lerl bunu bir tecavUz tellkkt etU. 

GürllltU, mllnak&f&, mücadele.. Nl· 

tıayet m\lbarde.. Polla- KankOl.. 
Bay Ho.rev Karakola gellnceJe ka· 

dar ııokagm aeıill bavuı ile kıamen 

ayd&ralı:: 

- Şipyapar •• Oldu bir teY·· 
- APJadnn. Karakolda bil rece yat-

muım tcap edeceflnden yatak l.a
)'Ol"'.ıtla&. A1rpmdan 1rcalıln' beJin 
.,....,.~ ... '" mı.aıseıtDIS -
yatak yaptırdlm. 

Ankara ilkbahar 
at yarışları 

Aakara. 11 (VAKiT) - İlkbahar 
at ya\'1flanDID blrlnclai bugün kala· 
b9lık bir .eeytrcl önünde yapıldı. Ya· 
1'llJara. Ret.alcwnhur İsmet lnönU de 
feNf ftrmlflerdlr. 

Y&rlf& aaat tam 17 de bqlandı. BJ. 
riDcl 7&"I 3 yaşındaki yerli yanm 
ku İDgW& aUan araaında yapıldı. 

tık )'&nlta Alkan birinci, Selçuk 
UdDcl, LeyıA üçüncü geldDer. Ganyan 
• Ura. p11.ae ııo kuruo atdı. 

lldDct yanı 3 yqmdaki halla kan 
.Arap •rkek ve dişi taylara mahsustu. 
BlrlncWği Tarbaıı, Udncllifl Tarzaıı 

aldılar. Ganyan 345, pilse 105 kuruş 
9Vdt. 

tloanctı Yarıt dört ve daha yuka~ 
at w lumaklara mabaustu. 

BirlDoWfl Bozkurt, ikincillgt Bora, 
Dgtblcllltılil Sala aldılar. MU§terek 

00rdt.'nc11 lw§uya !§tlr&k eden at
lardan Gonca btrtı:ıc11ill. D:uıdl ikin· 
iliği, Taşpmar UçQncWQA11 aldılar. 

Mll§tcreJ: ganyan 385, plA.ae l9~15G 
kuruı verdi. 
Yarım kan İngiliz at ve luıırakla· 

ra maJmıa be inci kO§Uda bl.rincıUlt 

l'oyraz, ikinciliği ŞeblAz, UçllncUJQtl 
Alceyt!n aldılar. Ganyan 100, plA.ae 
125, 115 ku~ verdi. 

---0---

Dünkü güretler 
lstanbtd, 11 ( A.A.) - Gtiree 

ajanlığı ~mdan tertip edilen 
ve Fatih Güreş Klübiinde. yapı· 
lan müsabakalar bugün netice • 
lenmiştir. Müsabakalar Çabası 
Mehmet, Samsunlu Ahmet w 
Adnan takmıları ismile aynlan 
üç ekip arasında idi. Müsabaka. 
lan Adnan ekibi ka7.8JU'nJŞıt.ır. 
Müsabakaların birincileri ~ 

!ardır: 
56 kiloda Em.in, 61 kiloda Ha. 

lil, 66 kiloda Panayot. 72 kiloda 
Zeki. 79 kiloda Hi.iseyin, 87 lrilo
da Kenan, ağırda Adnan. 

İngiliz paraşütçüleri Bir Alman korsan 
yetiştiriliyor gemisi 

Askerler perhize de 
alıştınlıyor 

Londra, 11 (A.A.) 1ngiliz ma 
kamlan, dün akşam ve bu saba.hki 
guetelerde ilk faaliyetlerini ı~ı· 
yaya yapılan bir akında gös(eren 
İngiliz paraşütcUlerinin yetiştiriliş 
tarzlan hakkında halka malümat 
vermişlerdir. 

Bu malümatm eğlenceli lara.fı 
da v&ıdır. Gece uçqlarmda eıtı· 
su yapan gen çpilotlar hem arkı 
bir talim görmekte hem de bazı 
uzuvlarmı kuvvetlendirecek bir 
yiyecek perhizine tabi tutulmak· 
tadrrlar. Meseli havucun nıiyete 
yaradığı anlaşrldığmdan bunlara 
muntar.aman havuç verilmektedir. 

-----o----

Hind denizine 
Bir Amerikan filosu 

gönderildi 
Ncvyork, 11 (A.A.) - M.a.ruf 

muharrirlerden Pea.rson ile Al -
lenin. Nevyork Deyli Muror ga _ 
zetesınde yaW.ıklarına göre Hint 
Denizine halen bir Amerikan de. 
niz filosu gönderilmiştir. Mak • 
sat, KımJdenime müteyakkız bu
h.mmak, naziler Süveyşi almağa 
muvaffak o&dukları takdirde Al
man ve Japon gem.ilerinin iş be:. 
raberliği yapmalarına mAni ol -
mak ve İngiliz ba!ıriyeaini mun
am vaifelerden kurtarmaktır. 

- Ya. bqlan yanlanlar ..• 
- AAJ&dım elendlm. Slhhi,ye mo· 

nıunnuı alrfamdan get!rmtştım. Ş!m· 
dl panaımanlarını yapıp sarar efen 
dlm. 

- Y~ .•• Sonra btzun •••• 
- Anladım efendim .. Kefalete n p• 

ten tabllyeniz için gerekil muameı 
nln blltlln bazırlıklanm yaptım •. 

- Ya ••• Fakat bir .• 

- Anladım efendim .. Benim kadar 
anJay!fh uşak l§ln!ze gelmlyeceğlnl 

118yliyecekalnlz. Emrederaenlz gide· 
rtm efendim .• Yaın1z ayda kırk lira
dan bl.T" 1111Dellk 480 Ura bermuclbt 
mukavele ita buyurun •• 

-Bana.. 
- Slu arzu ettiğiniz gibi MI' abdal 

uşak hemen getiririm.. Hazırlam"9 

tım efendim .. 

Nakleden: Ş&VKET atLGISEL 

Y ann, bu sütunda 

lawalb 8'•1dar 

Avustralya zırhlısı 
tarafından 

Esir edildi 
lAndra, 11 ( A.A.) - Bahri-. 

nezaretinin tebliği: J-

. Bir Alman korsan gemisi için 
ıaşe vapuru vazifesini görmekte 
olan Koburg ismindeki Alman 
~t vapuru ile ~ıubaM 
koran gemiel tarafmdan zapte.. 
dilmiş olan Ketty Brogri adm _ 
daki Norveç petrol gem.isi Hint 
Okyanuswıda A vust:ralyamn 
Kambera kruvuörü ve Yeni Ze
li.ndanın Leander knıvazörü ta
rafından ya.kalanmışlardır. Ya. 
kalanan iki vapurun tonilitcaı 
takriben 7000 tondur. Bu gemi _ 
lerde bulwıan bir miktar Çinlı 
ve Norveçli kurtarılmıştır, Bun
dan başka 17 Alman 7.8biti ie 4 7 
Alman tayfası esir alınmıştır. 

Japonyada 
Caaualukla mücadele 

haftası 
Tok)O. 11 (A.A.) - Domel AJ&nar• 

nın blldırdlğlne göre, bugün devl t 
emnlycU hakkında bır kanun netr 
dilmlş•ir Kanun. yabancı cuuıı1Q1 

mani olmak maksadını istihdaf et 
mektedlr. 12 Kaymtan .Ubaren cuua 
lukla mUC&d Je baltası lhdu edilece 
ve bu hafta içinde caauslutun anet
llfl tc:bJıkeler halka izah edilecektir 

Fransadaki Yahudiler 
Parla, 11 (A.A.) - D N.B. blldlrl-

yor: 
SalA.blyellar Alman n'l8.kamlan ! 

gal albnda bulunan Franaız toprak 
lannda\f! Yahudl meselesinin ballt et
ratmd& Parla gazeteleri mUm•ufJleri
ne ta!sl!A.t vererek Yahud meeel 
nln bir beynelmilel meııele olarak t 
IA.kkl t'dllmes!ııln arzu edildiğine ı · 
ret ebnl§lerdlr. Sulh aktedlleceğl za. 

n bu mesele bütün Avrupa için n1 
hal bir bal suretine bağlanacaktır. 

------·-
1 

Dr. K emôl Ozaan 

idrar yollan haatahk· 

lan mütehauı11 

VAKfrA 
ABONE 

OLUNUZ 
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BiT 1 ngiliz casusunun hatıra defterinden : 

Emden balıkçıları 
Teaunıa 1914: Harp A!oti bUtUn 

A.vnıpanm Ust.Une bir kA.bus gibi çök• 
m~k Uzere idi. Muhtelif memleketler 
harlclytı vcklı.leUeriyle sefareUer ara
ıımda birbirini ta.kip eden notalar tea · 
U edilmekte, devlet reisleri sulhU kur
tarmak lçtn son birer gayret sarfet• 
meklaydller: Bu korkunç A!etl ufuk· 
lardan uzaklaştırmak için her ta.rafta 
bumm:ılr bir faaliyet görülmekte idi. 
Belki de uzun sulh senelerinin UYU§" 

lurmuş olduğu halk kütleleri bu müt· 
bif hakikate inanmak .istemiyorlardı. 
Bb:iuı.ç gtln sonra. ve belki de birkaç 
ııaat IODra bUyUk facla.nın kopabile
ceğini aklına getirmek ve dUştınmek 
istemiyorlardı. 

23 Temmuzdan itlbrıren birbirini 
takibe:ı uıumatumlann teatisine baş· 
landı • .Artık polltiiaeılar partiyi kay· 
betmı.,ıer söz silalıa kalmr§b. 
İngUtere bitaraflığı muhafaza ede

cek mi? Birçok kimaeler, hatta. dUş
manlarm çoğu böyle dilşUnmekte idi· 
ler. Buna rağmen 28 Temmuz saat 7 

den itlbarcn donanma ve orduya 
'Warnh:ıg Teıegram.. yani tehlike 
(telgrafı) verflml§ bulunmakta idi: 

"5173 - 83021., harbetmeğe hazır· 
;.anmız! 

3 Ağustoa - Saat 23.57. - "l§te 
tam bu anda hayatmım belki en mU· 
h1m. devrem bqlamıştı... Harp bittik· 
ten bir çok yıl sonra vakanm kahra
manı yUzbqı Flllp Hoggison bu söz· 
len e!Jyltyerek aşağıdaki iUraflarda 
bulunda. 

MEŞUM SAAT 
"İngiliz amirallık dalreslntn lkincl 

lcatmdakl odalardan blrfnde buıunu· 

yordum. Deniz ha.ritalarlyle dolu bir 
mMSJlm etrafına dört ki§i toplanırur 
tık. 

"Beliti yanm aaattenberi hiç biri
miz ağa açmamı§, bir tek kelime tlÖT 
lememlştik. 

Valn.'U melhuz ''bir şeyi., bekliyor 
ve bu beldeyi§ bUtUn Asıı.bımm a.deta 
tahrip ediyordu. Nazarlarım duvar 
vazitefdni glSren ceviz boünelere dikil· 
ın1f n mk sık duvara asılı bUyillt u
ma aate bakmaktan kendimi atanu· 
vordıım. .An ınra k&rfrkl duvarın bir 
k6fesl.ne dayalı duran heybetli demir 
kasayı da sUzllyordum. Maaenm etra· 
fmda bulunan diğer tlç ld§ln!n de ytl· 
zQnde duyduğum heyecan ve sıkıntı• 
nm izle.rl görUnUyordu. Hawer bir kL
fıt bıçağı ile tırnaklarmı koparıyor
~ lleykel gibi hareketsiz dııran 

Wodd, bqmı elleri araama &lmlf, gaz 
bebe1tlerirıJ lrir hokkaya doğru dtlnnl§ 
ldeta :ipnotize edilmiş gibi duruyor
du. Amirale gelince, bir ikA#ıt parçası 
Qzerlne mUtemadt~.n bir ~yler lcara
lıyor ve arada Btrada saate bir nazar 

t.Uediyordu. 
••Sa-ıt tam 23.55 ti. Kadnuım Us· 

tunde, uzun yelkovan kıııa yelkova· 
rım yanı ba§Ul& gelml§ bulunuyordu. 
Aralarmda bir parmaktan az bir me
ırate kalmI§tı. Biraz eonra yelkovan
lar birbiri nst.One gelcceltler ve saat 
gece yaruımı vuracaktı. Bir iki sıc;;ra
yt§t&n aonra yeni bir gtın ba§lıyacak· 

tt. Tam ylnni dörle Uç kala kapı vu· 

nıldtı ••• 
w. M. ı•LANI 

bir sivil cJblscyc bürünmüş, Da§unda 
gözlerime kadar inen yırtık bir kas· 
ket, omuzumda bir balıkçı muşambaaı 
vardı. 

"GilndllzkU birbirini takip eden te
lefon mtiklı.lemelerim tesirini göster· 
.ııılş bulunuyordu. ÇtinkU derh&I, bira 
şişeleriyle dolu bir masa.nm etrafına 
oturmt.ış dört haydut kılıklı insanı seç 
mekte gecikmedim. 

En uzun boylusunun, iki gece evvel 
West End k!Uplerinden birinde bilar
do başında hezimete uğrattığım ııev· 

giU dostum Payne olduğunu ke§fet• 
meğe imkd.ıı yoktu. Velbuıl o masa
nın etrafına çökm~ olan balıkçı kı· 
yafetindcki adamların, Sa Majeste 
Britanya kralı harp !lloırunun en gü· 
z.lde deniz subrıylan olduğunu iddia 
etmek çılgınlık olurdu. 

•'İkf saat sonra ben ve dört arka• 
da§ım meyhaneden çıkarak nhbmda 
blzl bckllycn ve içlerinde birkaç kişi
nin bulunduğu beş balıkçı kayığına 

doğru yollandık. Hepimiz teknelerden 
birine binerek birkaç dakika sonra 
denize açıldık. 

".A§ağt yukan Uç gün Uç gece de
nizde yol aldık. Kabil olduğu kadar 
Fransız sahillerinden, sonra Hollanda 
ve nihayet garbi Frlson adalan sahD· 
lerind~n uza1tl&§nmmaya çalı§ıyorduk. 
üçünc!l gUnUn akşamı ufukta Bor
kum ad&11ını gördUk ve o zaman §i· 
male doğru dümen kırdık. 

"Az sonra garip lşlm!zc başlantq 

bulunacaktık. Son elimle kayığnnm 

baş taratmdald halkalara yapı§tnl§, 

sağ ellmle de .suya daldınlml§ olan 
bir iskandill tutuyor ve tuzlu sudan 
alev alev yanmakta olan gözlerlml 
f8.81lalarla su üstünde görilnen küçtlk 

dubadan ayırmıyordum. 

"Nihayet iskandil lı.leti bir §CYO la· 
kıldI. Demek hesaplarım dognt çık· 
mt§tı: Tam bulunduğumuz noktada 
Emden te1gra.f ist.uyonunun doğru

dan doğruya Almanyayı Birleşik A· 
merik.aya bağlayan denizaltı kablon 

geçmekte idi. Bir feneri birkaç kere 
sallayarak öteki kayıklara i§&ret ver
dim. Bu suretle sahte balıkçı filosu· 
nu idaro edenlere mzumıu talimatı 

verdim. 
Yarım saatten az bir zaman zarfm• 

da adamlarımrz, birbirlerine Y8Jla§3.Il 

kayıklar Ustilnde muvakkat bir köp
rü kurmağa muvaffak olarak UstUne 
bir nevl vinç ye:rlcştirdl.ler. Bu vinç 
vasıtasiyle Alman telgraf kabloınmu 

denizden çıkarmağa çalışacaktık. 
"Bu sinirleri yıpratıct iş ümidimiz 

den çolt daha uzun sUrdll ve ancak 
11abalım be§lne dognt Uzerl yoııunlar
ıa örtülü bir yılanı andıran kabloyu 
suytı!'l yüzüne çıkarmağa. muvat'lak 
olduk. 

1ııte bundan oonra fş balıkçı me)"" 

hanosinôe beni beklemiş otan dört ar· 
kada.şa düştü: Kendileri mllbendistl. 
Hatt Glklsi İngiliz denizaltı telgrn! 
kablolarının tesisi işlerinde çalışmış· 

tardı ve o noktada Alınan kablolarına 
çok yakm olarak' geçUklerinl bitiyor
lardı. 

Bt1Ytl'K BiR MUVAJ<'FAKtYET 
'•Bu suretle 19H yılının 7-8 Ağu&

truı geeesi W. M. pltuuııda. mevcut Dk 
talimata uygun olarak Emden istas
yonunun telgraf kablosu Almanya· 
dan Londraya giden denizaltı telgrnt 
kablosuna gizlice raptolunmuştu. ,Da· 
ha o zamanlar Amerika ilo Avrupa 
arasında telsiz muhabereleri 'ba§lama.
.._ olduğundan İngiliz donanmasmm 
ı:. muvattaklyeU en uzak denizlerde 
seyreden Alman donanm&81 fie Berll· 
nin temasını kesmiş oluyordu. 

Muvaffakiyetıe başarılan bu 1§ sa· 
yesinde Almanya ile İngiltere anısın· 
da başlayan harbin ilk günlerinde 
Berlinuı donanmaya verdiği en mU• 
him tabiyevt emirlerin zaptı mUmkUn 
olabllml§tl..,, 

Fakat Alınanlar bir müddet sonra 
vaziyeti ldrA.k ederek lüzumlu tedbir· 
leri almakta geçlkmcdller.,. 

Nakleden: M. E. 

Dün Haydarpaşada 
bir motör battı 

DQn ııaat 12 de llmanımızd& ~r J<a· 
za otmUf, çarpI§ma neticesinde •O 
ton>uk bit" motor ba.tı:nı§tır. 
Rıdvan ltaptanm idaresindeki "Bi· 

z1m., motoru Haydarp8.§8.da.ki tahta 
lakeleden buğday yUkledikten ııonra 

kalmtf ve dalgakırana doğru Derle
meye ba§l&.llll§tır. Haydarpap iskelc
sind~ Denlzyollan idare.sinin Kalamış 
puru da yolcularmr aldıktan sonra 
ayni zamanda hareket etmiştir. ''BI· 
zlm.. motoru Dalgakıram nlhayeUen• 

ğiğI Jerde Kalamış vapıını ile kal'§l· 
1~ ve hfr kııvi.ıı çizerek vapurun 
önUnöcn geçmek lsteml§tlr. Kalamı§ 
kaptanı Mehmet torn!.etan yaparak 
mUsademeye manl olmak istemişse 

de buna muvaffak olamamt§ ve mo
tora blndinnl§t.ir. 

Çarpı§lllA neticesinde Motor param 
parça olmUJ ve lnığdaylar denize dö
külm~ tilr. İnsanca zayiat yoktur. 

Mfl·ideiumumfilk ve liman reisliğin· 
ce tabklkat yapumaktadır. 

TlrldJ8 Camllarlf8U 

ZiRAA T BANKASI 
K.urulU§ tarihi: 1888. - Sermayesi; 100.000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai oe tıcari tın nevı banka muamelelni. 

Pua blrtkttnıaJen !8.800 Un ikramiye vert7or. 

Haçlı ordular nasıl 
- harp ederdi ? . 

19 milletten teşekkül eden 500,000 kişilik ordu k~:~: 
muhafaza edince, başlarına bir ölüm nehri akmıya ~aŞ~ 

Avrupa harbini zaman 7.aillal1 Bu, o zamana kadar hiç görül. imdat almakta o_ld~ ~ 
haçlı harplerine lbemctcnler olu- memiş ve tesadüf edilmemiş bir ce, bwıun önUnil ·~ Jıtf. iO" 
yor. Haçlı harpleri, tarıhin en hadiseydi. verdiler. Bir gece .1 ~ıııttı8· 
büyük harpleriydL İnsanların Kaleden bir ölüm yağıyordu. yüz kadar muharı~.ı~ ~ • 
nıAnasız kan akıtmalarına misal Bu ölüm müthiş şeydi. Suda san ve hayvan.~ ~c ~. 
getirmek isteyenler. bu harpler· sönmeyen, temas ettiğı şeyi ya.. larla deniz sahil~ 1~ ~. 
den bahsederlerdi. Yakın tarihte kan 'bu ölüm yağmuru, kızgın dar getirdiler. sa a~ jS:ıl 
~apolyon harpleri yer aldı ve zeytinyağı idi ve kazanlarla bo- ları etrafı aydınla.Wl u ~1 d'3 
şımd1 de 193Ç' da başlayan ve §altılıyordu. dığı vakıt, göl boyun a}tta ~lf• • 
devam ctme!~t« olan harp. Da:ha müthişi var.. '• ordusunun doldurJll Jll~~ 

Ha~lı seferlerinin hepsi enle. Daha tüyler ürperticisi.. göze çarpıyordu· 13ui}e jJj.JI, 
resandır .. ~i.z burada bu harp • Demir çengeller, kırılmaz ve kıyet, cenk oorula~ıaıı'· adi· 
!erden hırını yazacağız. kopmaz 'bir halde istihkam bo - eli. Fakat, Selçuk . d~":ıd 

500.000 kişilik ordu 1znik ö • yunca uzuyor. muhacimleri ya- Ierini teşvikten gert ~arııı:'.:"..ıı 
nünde ordugfilı kurmuştu ve bu kalıyor, yukarı kaldırıyor ve sü. - Ne yapsalar. a; i(urt1l' 
m~az7.am ~rduda on dok~ mil- rüklüyordu: Çengele yap~?n ve- albnda çiğnenınel~ıı.iJ!I'· · 
l~tın askerı vardı. Muharıplerde ya takılan ınsan, o anda olmez - yacaklar. Cesaret· ' 
bır tek gaye vardı: Yakmak. se, vücudunun muhtelif yerle - kadar cesaret. buııdsJI •11 • 
yıkmak ve parçalamak. rinde parça parça etleri kopmuş Ehlisalip ordUSU• Ja dB Jll ~· 
İznik ka1 e.c;lııin mtidafilerı bu bir halde ıbir tarafa fırlatılıyor, ra yaptığı hiicuınlatşeıı~/ 

~gaya kar§ı durabilecek ıniy • birkaç saniye sonra can veriyor- vaffak olamayınca. )tll"':~: 
dı? Aklen, nıantıkan bur.a im - du. miş kalesinden en a:l<İ~at 
kan yo!rt.ı. Fakat oı&l:ır da as - Bazan hristiyan ordusundan almak için büyük ;ın • \'• ~ 
kcrdiler v~ teslim olmak nıyttin· Normandiyalı bir şövalye hen - tırmağa karar ~ ııd1 p 
de değil<Jiler: -forp edecekier ii. deklerden geçerek Cenabıhakkın makinalardan biJ"ill o-a idi- \of 

. Haçl!larm ı!k hücumları hiç. rahmetini temenni ederek haki diğerinin kapl~,~~ 
b~r tesir yapamıyordu. Kale i - helake serilir. baza.n bülent ka- kat tilki gerek a.ğlJa,ll tJ; il' 
çındekiler bazan kalkanlarla met bir Türk zırhsız, silahsız gerek kalelerden a.. ğü1ttdt 
hücum eden haçlılara saldırıyor. çıkarak Ehlisalip ordugahını taş tesirinden büyük bır u ;cat fıol 
kırıp geçirdikten sonra tekrar lara iboğar ve nihayet Godfrova- yıkılarak çöktü. :sun~ i1t' 
dönüyorlardı. nm yanından çıkan bir ok ile kal Herman, Aişe ve fi .ıtlrıd' 

Muhacim kuvvet kumandan - ibinden vurulurdu. arkadaşları enka.Z ~ 
lan askerlerine şöyle diyorlardı: Sur ve kalelerin yıkrl.masın - verdiler. ..

0
t<U \ısıt 

_ Muvaffak olamamamız i- da kullanılan belyclerin yıktık - Bu rilahlar, buf xı ~~ ,r 
çin hiçbir sebep yoktur. Maha.. !arı istihkrunlar, siperler arasın- muadilleri idi. Ya 

0 "31!"(~ 
ret buraya kadar gelmeldeydi. dan fırlayan askerler tarafın • lerde insanlar karŞl biribdıJrU 
Mademki geldik, kale mahvol • dan vakrt geçirilmeden eskisin • liyor ve çok d~a tak Ol rJf" 
muş demektir. den daha iyi bir surette yapı- parmaklarile boğ'tl·şitÜC de f'J-ot 

Kale kumandanları da §()yle liyordu. yordu. 500.000 kısı~:ı~ 
diyorlardı: Hristiyanlar, kale muhafızla • ordular insMları ~· 

_ Düşmanı mutlaka rnahve • nnın Askanyos gölü vasıta.sile du. - N. A. 
deceğiz. nk darbeleri indirdik. 
Mademki düşman kalemizin et -
ra.fma gelmiştir. Göreceği de 
var. 

Haçlılar, kale altına Jağımlar 
koyarak uçurmak istiyorlardı. 
Fethetmek için en iyi çare lbuy. 
du. Uzun hazırh!klarda.n ve m(i.. 
cadclelerden sonra 'kalenin altI· 
na kadar gircfüer. Fakat ibura· 
da, bir harika ile karşılaştılar. 

Amerika da 
Bit'" Alman müessesesi

nin paralarına el kondu 
Vaşington, 11 (A. A.) - Ame

rika hükumeti ''l. G. Farben en· 
dilstri" adındaki Alınan boya ma
muIAtı müessesesinin bütün para. 
smn elkoymuştur. Buna sebep Al· 
man firma'3ID.m tröstler hakkında
ki kanuna riayet etinemiş olması
dır. 

Müddeiumumi Jakson bu haciz 
meselesi hakkında beyanatta bu • 
lunarak mezkur tröstün Amerika 
sanayii fi7,erinde nUfuz icra eden 
Alman müeS8eselerlnin beliti en 
kuvvetlisi olduğunu söylem.iştir. 
Alman firması, dP .. nt edilmiş ol • ___ __,4 

ıraktaki lngiliz 

Pevlet De.miryoltarı ve Li~~ 
işletme Umum idaresi narı 

~~ 
Mu.!Uimmen bea<>l' {ll500) lira ölıuı 2000 Kğ. Conta ve -__..ad' ~ııt· 

ÇTSfit (26.5.1941) l'azartcaf gUnU ııaat (11) on bl!'de HaY~ııı"'ıııı' 
nası dahillnd2!<i komisyon tarat•nclan açık e.tslıtıne usuUyfe ııa;:ıctt tP ~ 

Bu lş.: girmek lStiyenlerln (112) lira (50) kuru§luk ıııu tıııe ııtdJI' 
ve kan•ır.un ta)ın ettiği vesaUde C:.rllkte eksiltme gtınU sa& ıjlf• 
ııılsyona müracaatları l!'tzımdrr. uuıı-"tl 1 

Bu iı;;e ait şartnıunı:ler kom~syondan paraaız olarak dağı (s&5' 

*** 
ııııd 

dDtıf' ..ti • nrs o,..-
M•ıhrımmen hcdell 1!!351,9~ (cndokuzhb nçyQz eUlblr rtt!I gl1" ut 

kuru§) l!rn olar 4.~ k:ılrır. takr.n c:e.'!ği uçıa:-ı 26.5.1941 PaUI aııııııc•11 ,.ı1l 
15, 45 de kapalı :.>arf :ısııi:! ile Ankarads ldru•c binl\8lllda satın ıcıt1' ~ ıpl 

Bu l§c girmel< lsti~·Enlerin H5ı.•o (Bin dörtyllz eUlbİ.r ııra"e teıcll 
llı"Rlık n ·uvaltkat temınnt ile ka'lunun tayL, dtlgi v<>.si!calart ~dt'~ 
nyru gllrı saa• H,45 ııc kadar Komisyon Reiatı~nc vermeleri 

1
tJI JJj 

1 Şaıtnameıer paıa.sı7 olarak Ankarada N.slzcme daırestnd <'1~ 
§8.da TeecUUm ve Sev1' ~f'Ua'lnricn dnğıtılac.ıktır. 

Otel yapılmaya 
kırahk bina 

Ankara caddeslnh. C!' n.ı!teber yerinde fe,•kalü.de 
\ 'lldlLJ' ve aydınlık bir bina kiraldctır. 

Vakit gazetesi ldarC'.Ju•.nes.inc müra<.'aat. 

''Yarım dtüdka sonra Amiral l'f'~ 

m&klannm asabi bir hareketiyle bir 
zar! yırtıyordu. İçinden bir kl#rt Çt• 

kardı. Bu Dahiliye Nezaretinin mUs· 
tacel hh tebliği idi. Amiral yavaş 

-ı.e tunlan okudu: "Yarm sabah so· 
tırimlz uıUmatumumıızu düşmana 

tıevdi edf'!CCktir ... sonra ba§mı kaldırdı 
ve hepimize ayn ayn bakbkatn eonra 
tane tane olarak şunlan ll!vc etti: 

- Muhasamat yarm akpm saat 
on birde ba.§lıyae&ktır. 

"Birkaç ııaniye için hareketsiz ve 
dill!iz kaldık. Adeta ta§ ke&JmişUk. 
Sonra birdenhlre Amiral haykırdı: 

- Y&§Mm 1ngiltere! 

1 ,~·~.~~ .. ':':'e!~ ·~· 
- len bir kararnameye göre, Irakta ika• 

t1' 
inhisarlar .- unıLl.ı 
müdür ı üğ ü ndet'· .A 

"Ve biz, bıı.zırnl vaziyeti alarak ay
ni eözlerf ytlk8('k se.sle tekrarladık. 

Bundan sonra A.mlrimlz acele adrm
larla tellk kasaya dognt ilerledi ve 
alyah balmumu ile mUhUrlenmlş olan 
bUyük zarfr yani W. M . pl!nını aldı. 
Zartm üstünde şu yazı vardı: "Harp 
ballnd3 açılacaktır .. ,. 

"Bu 7arfm içinde harp halindıt ya· 
pılacal( Uk i§lerin mufıuısal tafsil!tı 
bulunmakta idi. İlk okuytl§ta insana 
garip w ma.nasız görUnecek birbirini 
tutmayan talimat ki, hakikatle en in· 
oe ve uzun ar&§tlrm& ve tetkikler 
mahsuıU olduğunda şUrbe yoktu. Er
klnı ~arblye toplanblarmda adını i§it 
mit oldu~uz "W. M. PIA.ıu .. §imdi 
bize esrarını belli etmek Uzere idi. 

BİR DENİZALTI TABLOSUNUN 
PEŞ11'ıı"DE 

.,..... Bank•«mda ırumbarab ... lbtıarm taaarruı lle-t-'•-..ı!ıı ., u 
aıo tlruı btlJun&D)an leDede • defa c::eld.lecek kur'a U. qagtd&Jlj 

pl&ııll söre lkramiye ~lttı:r. 

• adecl ı.ooo llraldl -.ooo ıtn 100 aded 50 UralıJıı 5.000 Un 
• • 500 • 1.000 • 120 • .. • &.80G • 
e • :!SG • 1.000 • 160 • ıo • a.20CI • 
.. • 100 • &.000 • 

OIKKA T: Hesapl&ı'm<1&1d paralar bir eeı:ıe içinde ~ tıradazı apg 
Jftfmlyeıılen lkram!ye cııctıfı takdirde % 2() fazlaslyle vertlect-ktiı 

K~lı" ·· ~r: 11 Mart, 11 Haziran. ll l!.'):'Ql. 11 BlrinclkAnun t:aı1hle 

rlnt3e yaprlrr. 

Tanyeri &ğanrkcn amlrallık daire-
sinden çıkıyordum. Kafamda bir an· Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
kovanı var gibi idi. Buna rağmen ken Beher metresine kırk beş kuru, fıyat tahm!n edilen 170-220 bin 'lletre 

emden brılıkçıları 2 çamaşıl'l!k bez 13.:>.911 Salı gUnll saat 16 da ~karada komisyonumuzun 
dfm.1 bahtiyar addediyordum: "BUyUk bulunduğu mıı.halde kapalı za.r eksutmesiyle alınacaktır. Muvakkat temi· 
Se1"g{1Rşt,, başlayordu. O unutulmaz nat altJ b!.n iki yUz liradır. N'lmune komisyonumuzda görUIUr. Şartnameal 
4 Ağuatoe ak§&Dll saat onbire doğru İstanbul ve Ankara SatJn alma komlsyonlanndan 495 kuruş bedelle alınır. 
T&ym~ nehri sahllleıi.ndeki balıkcr ı tstekUlerin kapalı zart teklif mektuplarmı ek.slltme saatinden bir saat cvve. 
l<ahftlerlnden birine gidiyordum. Pis llne kadar komisyonumuza vermeterl. ı(2282 - 3255). 

met ('den §ahıslar, şirkcUer ve diğer 
makamlar, maliye nezaretinin müsaa
desi olmak!tZID tediyat yapmıyacak· 
lar<L-r. Kendilerine aft kıymetleri b8.§ 
kalarına devretmlyeceklerdir. 

Mallye nezareti bugün bu hususta 
lr.ınkalara tallmqt verml§Ur. 

EMiN FiDAN 
FENN1 !'lt)'NNET. Kt)Çt!K CERRAHI 

"'nnıınman, AşılaT 

ve Şlrlngalar 
'el.: kabine 4439!5 
lırt. Beşlktq, 

-nmvay cad. Erip 

Apartrman 
Evi: Swdiye 
İstasyon yanı. 

Blrincl Smll !Hlltehasan 

Doktor 
Nuri Beller 

Slrılr vo Rub llBstalıklan 
Ankara Caddesi Numara: 71 

Muayene saatleri: 16 dan 20 Y< 
kadar 

- - ~V' 
l - '\!evcut nOmuneler m•ıe1bmce (100-150) ton ip, ~ _., 

§erit hurde!nrı pazarlıkla satılacaktır. Ş fi 

2 - l'<Wlrlık 20.IS.941 Satı gUnU saat 16 (!a Kab&ta§ta l.ı6' 
bayaat şubemizin ntış komisyonunda yapılacaktır. _ _# 

& - Ntimunelcr sW.tl geçen ceuhE-de g6ıilleblllr. ~ı/ ,r~ 
tte tı1' 

• - tst.cklil!?nn pazarlık lçi.:ı tayin olunan gün ve ass ~ -_.&1) 
:erl f!y.ı~ uzer..ndtn % 115 güveı.me paralarlyle blrllkte X!l ,,..... 

mUracanı.~an. 

·-----------------~ 
VAK iT matbaası 

·Je" Kitap kısmını genı 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar• 
Tabiler nllmın" diz;i •~leri ~d 

======================~ 
Basıldığı yer: v ~ 

Umum neşriyatı idaııe eden: llefik .4ft,,.d 

Sahibi: ASIM US 


