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J APONYA Uzak Şarkta. bir 
mukan~met harb"ne hazır

lanıyor. Perl llarbur baskınından 
&onra Japon)anın ileri hareketi 
şu i<JtlkameOeri ta.kip etti: Çin. 
Malezya. Bimıanya, Hint Fele· 
ınengi. 

Bugün harp bu iı;aret ettigimiz 
f>ahalarda cereyan etmektedir. la· 
ponyanm hecleflerinl bugünkü as 
.keri hareketlerin lnkfı;at istik:; ... 
metleri tayin ettiği gibi Japonya· 
nın Pa<siflk ve A~ya politlkalttrı 
Oa. bunu izah edecek bir durumda
dır. 

Ja.ponyarun a&'keri hareketleri 
ka:r.alıuuıı. garbe, denizlerde cem:. 
ba aoğru dUst uru Ue ifade edile
bilir. Bu hareketlerin gayesi J a• 1 
pon,:vnrm.ı. li<mdi11ine lazım olaıı 
li.oktnları tutması ve günün bJrin· 
de ortaya ~rkaea.k olan İngiliz ve 
Amerikan filo \ 'e tayyarelerinin 
hareke~ ınüsaJt olacak sahaları 
elinde bnluııdurmas} esası ile hu 
tasa edilebillr. 
Japonyanın Uzak Şark harbinde 

ı:;üttüğü harp politikası bu ~asa 
lisinde .,.ö:ylcdlğl bir nutokta Ja. 
pon Başve'kill Tojonun millet mec· 
lisinde söyl.adiğj bir nutukta Ja
pon harp mantığını izah edecek 
derecede vazıhtır, berraktır. Gü. 
neı, İmparatorluğu Ba!Jvekili nut
Jmrıda bau prensip noktalarından 
nhsetmiştir. Ba.o;n__•;<il nutkuna jtt 

clinılelerl~ de\'~ etmfştJr: 
"Birmanyadakj Çunking yoln 

kesilecektir. Blrmanya hallu .Ja-

• 

Leon Blum 

Şark cephesinde 
-<>---

Kuvvetli 
Sovqet 

birJikterı 
çembeıe 
alındı 

Alman tebliği bunlarm 
yakmda ımha edilecek

! erini bildırıyor 
BerUn 19 ( A.A.) - Alman ordUları 

başkumandan!rgı tebliği: 

Dofu cephesinde dUşmanm birçok 
hücumları pUskUrtUlmUştUr. Merkez 
lıeslminde yeni kuvvettl dUşman bir _ 
likleri çember içine alınmıştır. 

Bu Birliklerin ç.crnberi yarmak için 
yaptıkları limitsiz teşebbüslere raf • 
men kıskaç etraflarında daha faz•a 
sıkıştırılmış ve bunlar son derece dar 

-- Devamı 2 lncl saytBda 

Maiezl]ada 
Japon askeri 

idaresi kuruldu --ponyaya. diişmao tıeglldir. Biı'ma.n- Japonlar &ingapur 
yalılar isterse Ilirmanya Ilinnan 

yahlanııdır polit~'imı ~bakk~ askeri teslslerıaı 
ettirebiliriz. Hlntlıler Jçuı d e hl -
yük rırı>at günü gelmiştir. ınndis- , yeniden kuracaklar 
tan Hintlilerindir politikasını ta· 
hakkuk ettirebiliriz. '.fokyo, 19 (A.A.) - DUnden itiba_ 

Birma.nya yolu kapanınca. Çin l ren Japon askeri ldarcsı bUtUn Malez_ 
tecrit eclilecekt.ir, JaponJarm Çin ya topraklarında kurulmuştur. Singa , 
halkına kl.l.l'!'iı bir dUşmanlığı yol'• pur, Malezya idaı·e bölgesi içine alın · 
tur. Asya n'kanu Çinsiz olmıy~ mı§tır. Singapur adasmda askeri !da. 
<"&ktı:r renin başuca vazifelerinden biri 
Jap~~ ~vekili bu nutkunda. "Tokyo Ni~l • Nişi., gazetesine gtlr~ 

Avu.<itra.lya \ 'e YenJ Zelanıladan Singapur !ıma.nınx ve bu limana bağlı 
na ı...ı.. __ tmiş b ..... d • askeri tesislerı yeniden ln§a etmek 

0 .,...ete , u Dll omınyonun · 
lngtltere ve Aınerilmnm \ '&.ziyeti· lacaktır. 
ni giY.ıönUne aıaraıc harbe girmek
ten vazgcçrnelerinj sö~·leml~tir. 
~vekile göre A , ·ustralyanm 

istikbali Japonyaya kar51 almıı.cak 
,·az.ıyete tii.bi bultınmaktadrr. Bu 
gün mvcut vaziyeti aydın -
latan bu izahlara göre artık 
Japonyanm askeri ve ı>iyasi faal' ... 
yetlerle elde etmek istediği şart-
1.ann bir şeması ~lzilebiUr. bu şe. 
ıoaya göre Japonya.: 

1 - Japonya ... Binoanya. Yolu
uu kapamak, 

2 - Felemen'k HlndJstanını I~ 
till etmek, 

S - Avustralyu ve Yeni Ze
l~clm styasetlnl değiştirmek. 

4 - Çinin siyasetini deği!)tir 
nıek, 

5 - Birmanya ve Hind.hitam 
lngiltereden ayırrrmk. arzusunda .. 
<lll'. 

Görülüyor ki Japonya dih·asmı 
elde etmek için uı..-ık sarkta bir 
ıı.~ !!Ullı, bir ağzı harpten teŞek .. 
Iı:tu eden bir makr ... c;l.anıa Anglo "' 
Sabon mevcudiyetini pa~lıımak 
~elindedir. 

Japonya Pasifi'k ve Asya.da ne
den lkl ayrı sistemi birden 

89'"". Devamı 2 !Del .aylada 
_, -- · -· 

ı • ' "- • : ' ·.""~ .... • ·~. • • 1 

Bir mebusumuzu 
daha kaybettik 

Kocaeli Mebusu l(ernalettin 
Olpak bugün öldü 

Uzun mUddettenberi rahatsız bulu· 
Dan Kocaeli mebusu Kemalettin OL 

pak'ın bugUn öğle_ , 
ye doğru öldüğünü 
teessürle haber aL 

dık.Kemalettin Ol· 
pak 1868 de lstan
bulda doa-tn~tur. 
Harbiye mektebin.. 
den çıkmıştır. PL 
yade kaymakam. 
lığından mUteka· 
ittL Ba!ıkeslrde is. 

kAn mm.taka mUdürlüğllnden üçUncU 
devrede mebus seçilml§tl. Adı gibi 
kAmll bir zattı. 

Kendislne rahmet diler, Büyük Mec_ 
lise ve ailesine taziyetler sunarız. 

Daladiye, Blum, 
General Gamlen ve 
diğerleri hakkında

ki ithamname 
okundu 

Daladye 

Bir isviçreJ i 
17 tonluk bir 
yelkenli ile 

Mahkeme maznun
ların muhakeme 

altına aııamaı rıaa 
karar verdi 

Aylardan beri 
Atlantikte 
seyahat 

ediyormuş! 
Fransa harbe 
girdiği zaman : 

Modern tek tayyaresi 
yoktu. 

Kara ordusunun bütün 
sil anları noksandı ... 

_.. Yazısı 2 nci lılll)tada - --

General Gıunlen 

~ 

Zürihli seyyah Dakardan 
nereye gideceğini 
kararlaştıracak 

Dak&ı', 19 (A.A.) - Lıvlçre hayra. 
ğını taşıyan bir gemi Dakara gelmiş • 
tir. "Ruthl 650,, isminde olan bu gemi 
ZUrihli Hans de Messteuften'e aittir, 
Bu zat 12 metre uzunluğunda olan bu 
17 tonluk yelkenli ile birkaç aydan
beri Atlantlkte tek başına aeyo.hat et. 
mekt.edir. 
~en 13 ilkteşrinde Vigodan hare_ 

ket eden bu mUnzevı gemi.si Lizbon, 
· Tanca, Kazablanka, La.s.Palmas. Villa 
Cinnero ve Part - Etinne'e uğramı~tır. 
Sahili takip ederek İngiliz Nlgeria -
sına kadar gidecek, orada Afrika se. 
yahatine dair bir karar verecek:ır. 

Ruthi 650 dünya denizlerinde dola • 
ı ~n yedlnci İsviçre gemisidir. 

Japon tayyareleri 
1 A vustral9a da 

Portdarven 
limanına 

. hücum ettiler 
1 Avustralya tayyar.elerile 

Japon tayyareleri arasında 
çarpışmalar başladı 

• Jlelbourne, 19 ( A.11.) - Hava 
nezareti bildiriyor: 

Japon tııyyareleri bu sabııh 

Port ... Danin'e taarruz etmişlerdir. 
-- Devamı 2 ln<'l sayfada 

Hayırsever 
bir zenginim iz 

Erenköy sanatoryo
muna 100.000 lira 
tcbarruda bulundu 

Zenginlerimtzden Eskişehirli hubu. 
l>at taciri Bay Süleyman Çakır, Eren. 
köy sanatoryomunda bir pavyon ınşaa 
edi.Jmesl için ıoo bin lira teberru et. 
ml.ştlr. Para bir ikl güne kadar verem. 
le ı:ııücaadele cemiyetine verilecektir. 
Bu yardtmla 50 yataklı bir pavyon 
yapılacak ve orada ilk olarek Bay 
SUleY.Jllan Çakırın tayin e<ieceğl 10 

hasta tedavi olacak, geı-i kalan ya. 
tnklara cemiyet ha.sta yatıracaktır. 

Bu hamiyetli vatandaş ötedenberi 
bir çok hayırlı yardımlar yapmakla 
ta.nınmışbr. Ezcümle, Eskişehirde blr 
basta.hane inşa ettirm~tır. Veremle 
mUcadele cemlyetı kıymetli ve lylltk. 
sever vatandaşımıza te§ekkUrlerini 1 
bildirmi§Ur. 

Londra Balkevı 
aeras • e çı dı 

1 

Evin maksadı, lngiliz halkma 
Modern Türkiye hakkında bir 

fikir vermektir 
Halkevinin kütüphanesi Türk - lngiliz 
tetkik merkezi vazifesini görecektir 

Londra halkevi bugün Londrada mera&imle afılml§
tır. Memleket dışındaki ilk haalkevini teşkil eden bu ev 
Londranın en güzel sokaklarından biri olan Fitzharding 
Street' tedir. 

Törende İngiliz hariciye nazın 
Eden, Briniş konsül reisi .Malkolm 
Robertııon, general Dedes, RUştü Aras 
buıunm~lardrr. ~neral Dedes Türkçe 
blr nutuk söylemiştir. ~v RüştU Aras 
tarafından açılmr§tır. Tören tatsilAtı 
Londra radyosunun bugUnkU ı8,4lS 
teki Türkçe neşriyatında verilm~tlr. 
Anadolu ajansınm bugUn verdiği ma.. 
lfunata göre, Ha!kevı altı kısma ay. 
rılaca.k tır. 

Başlıca hedefi lngi!iz hıılkına mo
dern Türkiye hakkında bir fikir 
Yermek aynı zamıında Biiyük Britıın. 
yııda yaşayan Tüı-k cemaati için 
kültür meı-kezi olmaktan ibarettir. 
Bu kısımların her birinde Türkiye. 
de kaydedilen terakkileri canlı bir 
surette gösterecek olan bir sıra fo
loğrnfları, grafikleri ve islalislik• 
leri ihiva edecektir. lfolkevinde :ır. 
l;eoloji, folklor, kısımları sıhhıye, 
sosyal ,maarif, edebiyat, güzel 
san'allar ve saire servisleri <le bu. 
lunacaklır. Burada ınuntuzanı kon
feranslar verilecek ve Tiirkı:e öğ• 
renıne:..: için akşam kursları açıla
caktır. Kütüphanesi bir İngiliz • 
'rüı-k tetkik merkezi vazifesini gö. 
l'ecektir. 

ingilterede 
Harp 

gem·si 
inşaatı a 
hız verildi 

35 er bin 
tonluk 

iki zırfih süratle 
teçhiz ediliyor 

Son deniz harplerinden 
alınan neticelere göre 

Gemilerin zırh f ertibatı 
hava kuvvetlerme karşı 

buyuk ülçUde takviye 
ediıiyor 

II:ılkevi anunl•si ınucilıiııcc Türk 
t&lcbelcri Ye İngiltcrcde yaşnyun 
aynı milliyelle diğer kiınselr iı,.•in 
l.ıir klüp vazifsi •göreceğinden bu 
k!übe yaJn iZ 1'iirk olnnlar {lza 
lmydedilcceklerdir. Fakat lngille. 
rec.le Türk dosll:ırın ın sayısı gittik.

1 

çe arttığı için fahrı uzal:ıı- için de 
hu~usi bir kısım açılsıcnktır. 

---- ~ Yauın 2 nd •yfada 
~~ .... ~ 

lnglllz zırhlıları aeytr eeruuımda 
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:? - ES sos DAKİKA - 19 ŞUBAT 1912 PımşumE 

Mahk•e Salonlarında EN SON DAKiKA .•..• ,~ .. , •. ~ 
Evli ve iki çocuklu bir adam 

tılllr Mecı ·sinin baglakl toplanhs 
uzun münakaşalar yapıldı 

Küçük lllnlar ·:ugflMI 
{ISu ımpo~ eldellerdı c6ulleltJeceti 
İ!J ..,... .e -. verme tl&alftn Ea SUo 
Oeklkadıa palMr& Dt!fredlJecektlr. l:t. 
ltıDme tdd,W .,_..,_ oku,._..,. 

.....,_ kalm9k ~ •rill ........, 

.. lllWlnnelılrt -., 

Evlennu! teklifleri: 

14 yaşmda bir kızı kaçudı ! .. 
Bu kadar belayı gözüne alacak derecede 
sevdiğini zanneden sevgilisinden ''Bir 
daha kendisini görmiyeceğim ,, lafını 
işidince, genç kızın gözleri dolu dolu olud 

lslanbul §ehir mecll!ıl bugUn f\11-t 
ayı ltt!ınalarmdan bl:inl akdetmlı V(.' 

bazı mnddel"rln mU=e.kcres\ylc !~ima 
2,5 santten fazla sUrınUştUr. Meclis 

_eningrad 
mıntakasında 

ŞtGdelH mnharıteıer 
la yor 1 

J.ondm, 19 (A.A,) - Radyo "l,15) 

- Gece yansı Moskovadıı neşrcdllen 

Sovyet tebliği : Rus kıtaıarı dUn ta • 
arı-uza levam etmi.,ler, dU,ınana in · 
san ve malzemcce nğır zayiat verdlr. 
mişlerdir. Saıı gUnU O Rus tayyaresine 
mukabil 36 Alman tayyaresi dUıUrUl. 
mn,tOr. 

Londra, 19 (A.A..) - B.B.O. 
Doğu cephesinde teşebbUsUn bAlA. 

Rullann elinde bulundutu aal&plı • 
yor. l.A!ningrad mmtakasmda muha -
rebenln J!ddetl azalmamıgtır. Moskova 
kc..ımf.Dden u: haber nrdtr. Kuraktan 
Taganrop kadar olan cephede durUm 

cJellpıem•flli'. 

Şark cephesinde 
_... Bllıttarafı ı ıacı aayfada 

blr aaha içinde hapsedllml§Ur. İmha. 
lan yakın4ır. 

SovyeUer, dUn +& tayyue kaybet· 
mlşlerdir. Bir tek Alman tayyaresı 
kayıptır. 

Şlmall Mrlk&da ber iki tanı.f keşif 
faaliyeti yapmıgtır. 

1ngUiz •ularmda av&§ u.yyarele. 
rl JıüyUk bir ticaret gemllini boıııba • 
larla ha.sara uğratmışlar ve bir lnrnız 
sahil muhafız genüslıtl batırmtfjlardır. 

JJahriyeye mensup devriyeler Nor • 
veç sahlll açığında bir dU.,man deniz
altısını batı!'m~laıdır. Bu gece Alman 
kürt'ezl U.Ulade bir akın yapan İngl. 
ıız tnyyıı.rclerl, ıayyare karşıkoym& 

topçusunun ate~l kar§ısında yarı yol • 
d:m c.Hlnm ğe mecbur olm\lflardır. Bah 
ı·lye topçwru b r dti§ma.n bomba tay. 
yareııtnı dil,ürınu,,tur. 

Japon tayyarelerinin 
Avustralyaya hücumu 
ı.- Bııı:tMrafı l inci li&yfada 

1lk ulınnn raporlarda tıınrruıun 

şdıir üzerinde toplandıih kaydedil. 
ıoektedlr. Liınııııdaki gemiler de 
lıornbanhmtın <ediloıişlir. Blr:k:ıç 
Mü ,.c yarah \'ardır. Askeri tesis. 
ler dt' hasımı uğrornııs:t da bu hıı
MI ı:a lıtııüz tııfsilQt alınumaınıştır. 

Akın tııkriben bir annı ~nnnn,ııır. 
Sidrıeu, 19 (A • .ıtJ - Askeri 

meclisin lctinınından sonr:ı müdafan 
naun Forde beyanntta bulun:ırtık 
Biiyiik Okyanustaki vıızlyete dair 
alınan haberlttiıı dikkatle tetkik 
edlldlliııl n ıllkadar bOlfin .wnis 
şollerine talimat \'erllı:Ulinl sö)lc• 
mlfllr. 
Nuır :aö&lerine lılr şey ilave 

etmek lttemem!Jtir. 

4 

f ransa teminat verdi 
v .. m,ton. ıo <AA-> - Fraua ••· 

tiri Haymin, 'lelala yaptrlı mW& • 
kat 65 dakika aurmn,uır. Sefir hari
ciye mU.te,a1ınm yanmd&D ayrılır • 
~ ba aUWcat eGoumda ••ll'ranJıL 
lann 'ftlll,.uıü 1ab ettJllDl ve haklı 
~. aöylemiftlr. Haye UbJ'a. 
dU1 Romıtl ordu.taiıa yiyecek veaalr 
ma1Hme ıtınderllmNDe al&k&dar va • 
:>Jyet hakkmda Viflden UZUll bir rapor 
gettmıı,ur. 

Se!ir FrAn•ilnw mUt.ıı.reu il• çl.zi. 
leıa batların dııına -.ıkzruıı old~· id • 
dla dlmly•eeAlnı V.3nnettilln1 il&ve 
l' ylemlft1l'. 

Feshane caddesin
de yarah bulunan 

genç 
DOn gece yaruı .EyU_pte P\:ebane 

caddeslnde, yolun tenha bir yerin~ 
yaralı bir sen~ bulunmuıtur. 

YaraJı)'I J'ÖND E)'Üp bekçilerinden 
MeYlQt lı1diftyl hemeıı a;ııbıtaya bll. 
dirmtf, bay.-m bir halde olsn genç 
Gı.ıra1-. butahane1lue kaldırılmı,tıı·. 
H&ııt&hauye .evkoıunan yaralının 

FabrelUD ilimli 11 y&flnda b!rl oldu 
fil &11.l&fllm?ftu'. Fahrett n llade ver. 
medeıa ölııaU,, yapılan t&hkUtntta bu 
ö!Umlln bir kaza netlcesiııde vukua 
~cldlğl anlaşılmıştır. 

; 

Altın üzerinde 
oynıyan 

Banker ve 
sarraflar 
adliyede 

- ........... 
Suçlularm yakmda 

muhakemelerine başlanıyor 

• Yaıt ~. ~ 170, 'kilo M. yaklflklı 
ytı.kaek tahsil g!Srmll§, c:Jddl, zevk •
hibi, aamlnü, iyi bir ıxıevlıı.U olaıı bir 
genç; çok gilıel ~Y• 111Ml ecnebi li. 
sel.erden, kolejden veya Türk uae.ıcrln. 
den ~zun clddt, vakur, 1&JS1lwl bir 
genç kWa. evlenmek istemektedir. 
l Boğazi~) remzine mUracaat. 166. 

• Ya§ 22, \ıoy 118, kilo 00, U.ac ta~ 
lebesl. bl.rgent. 22 )'~ dul veya 
kız {d!n ve tip ınevzuı.ıbabs değllJ tah. 
siline yardulı edebilecek bir bayanla 
evlenmek ı.temektedlr. ( li.H. ı remzi. 
r.e mUracaat. 167 

• 29 yaıımıla aarıflD, ınoe ~un boy· 
ıu, beş odalı blr evi v• U.Wfoıea bir 
kardeşi olan bir bayan 30.~ )l'-t:uıda 
!lubay, gedikli v• alvll bir bt.y ıı. ev • 
lenmek ıstemekt.dlr. •(26, 8. Rı rem. 
zl.ne mUracaat. 168 ' ' 

lı arıyanlar 
* Karısı, mal sahloınuı c;:aues.iDde, 

yemek, çe.ma§ır, ULU ve orta ~eti.ne 
bakmak kocası apartıman k&pıcılıfı 
yapmak u.zere çocı,akauz blr aileye ilı. 

Uyaç vardır. Sirkeci gar ıett bt.y z.. 
kiye mliracaet. 
* Rüftlya muurıu &lkertll.iDi yap • 

mış, teerttbell 'bir bay, odacıllk, kapı. 
cılık, gibi blr i§ aramaktadr. (Hay • 
dar) rem.ıl.Ae mllrac:&at. 

* 17 yşmda orta l.ılhaillni bmrmil}, 
bir u daktilo bUeıa &~ bir kıe, mu. 
esseselerde, blirolard& mUiıulp bir 
ış aramaktadır. l.A.yla) re~!.ne mu. 
racaat, 

Aldırınız: 
,\NJda reaııldut Juılıı olaa ... 
~ ..... rıaa pkıD 
IMlııupları ld&reh-= !m1 "'- ~,..... • 

tan barit) lleq*1 ..a.lltaa utle)'e, 
k:ular ,.e ııaa' n cka ııoua .,cbraı&

tarı. 

(lır!. ELKAR) (H.T. 8)(Ş.)(Val&Jl 16) 
lE. Ş. 1202) (kran ( 4 k a u ) 
(A, 5) (F. K. il. 9) {18. Sema) , 
( Tur J ut ) (4)' Hl), (1'. Q. D) 
(F.Z. 33) (0.P.K. 2071) (Jıl.IC.A) 
lA. Ahmet) (OJC.) •(Akt.atay) 
(T. JLW.) (KebJDet 16) (O. iline) 
(P.t. 24) (S.B. 12) (Y • .Alwı) (Leman 
Y.) (Denk) (R.K. 1') {C.R)~·(Bahar 
c;lc;etl 1) (O.M.) (4kyt1&) (~I) 
(S~ Aydoğan) (Göl) (İmren) l.Ifık) 
l GilneJlllı.lD deıılzcW) ( N .E. 97) 
(Y.Ş.) (R.P. 35) (N, 10) (B.A. 82) 
(Çlışkan .Akaıuıel) (Çankaya K~mal) 
(Nadide 19) Genı; rehber) (H.'r. S) 

(S.C.) ·(hUs) (K.. •• IO) (Oya 24) 
(24 YeUke) (!&mirli 163) H.G.) 
(Anlll§alım) (İyi 61rttlr) 24 E.D.) . 
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AÇIK KONUŞMA: Bay Kema•e: 

_ Evli ve iki tane ele çocuk bn• 
bası oldc.ığuo halde, lıu kızı kaçı. 
np bııtton çıkarmaAa çnhşnuıktan 
utarınııyQr ınu.&un, ba?t .•. 

_ Ne y~pıtyun, efendim, gBnüt 
bu. Karı~ı ievroiyorurn iştt' •• On. 
dan ııynlarak .bu kı:t.la evlt>nıuek 
btiyorwu. Falctıl ..• 

Erkek bUyük bir soğuk'L:tlnlılıkln 
b:ı~ladıAı cüıuleııiııi tıunaııılayı.ınuı. 
dı. Kmmırak haşını önOne eitdi, 
SU.5\u ••• 

Uzı.ıoea boylu, esm~r bir gençli. 
21 rııtında oldujunu, Halice adın. 
dıı bir kadınla 7 senelik evli bulun. 
du~unu, bu kadından Hd tane çocu .. 
Au oldutunu söylemi,ti 

Yanındaki uav:ıcı mevkllnde 
benüa çoeuk denecek bir 8tnç kız 
,.e yaşlı bir :ıda.rıı oturuyordu. Kız 
U ntınd• Neriman ııdında)'dı. 
Blr:ıs d:ıha bli>·ilse, gelişip serpilse 
keııdbine güul denilebilirdi. Ya. 
nındaki de balı.ası ,'\hmelll. 

Evli bir adamın kıarısını, çocuk. 
farını y~ üstü l.11rukıp kendisi)'le 
.lcıu;ttcak derecede Atık olın:ısiyle 

f iltihar eddıllecek olan gene kız, 
mahkemede ve bllh&.isa babasının 
yanında olması korkusiyle Hnmdi. 
nin yüzüne b:ıkaıuıyor, fakol o bu 
büzleri söylerkea de trunınınhon, 
bazından bo.fifce gülüm emekten 
~endisini alamı)'Ordu. 

* •• 
Pazar günü üçünün birden nö

betçi cürmwneşlıul asliye yedinci 
cl':ıcA malılı:eıııe-şiııe düşnıelerine 
~ep olan Hamdi ile Nerlrııanııı 
:ıs\: maceraları bir hayli gııriptlr: 

• Veıifesi dolayısiyle Hü) ükadada 
oturmakta olan Hamdi, bir ıün 
yolda Nerhuana tesadüf ehniJ, kız 
bo~una siderek bir ıörüşte kendi. 
Sille ıişık olmuştur. l\srm ''e co
cul;lsrı İstanbul tarafında otur. 
ôuklıırından Hamdi, yüı.ülüni.i par .. 
uuığından ('ı°kannak ı>uretiyle lı:en
disini ~kir gibi gösterıuekte ve 
._ı :ı Lir zamanda ~erimanın nkhnı 
çelmekte bir güıolük çekıuemlştlr. 

:\eriman dn her aen~· kız gibi 
evk>nelıilmiş olmak lıa)·ııllyle, Ham. 
diye bütün vurlığiyle ::ıı rılmış ve 
lıiribi rlerini çıliınca sc\·meQe baş. 
luımılardır. Hamdi de Nerimanı o 
kadar se,•ıncğe b:ışlaınıştır, ki evJ: 
olduAunu unutmuş ,.e ne olurs:ı 

ohıın Nerimıınlu evlenmeli kurn• 

Fransayı hez'·mete sUrUk- r:\k, ı.azm ttilesine silıuiş: 
- Allahııı emri, Peyıamberin 

liyenlerin muhakemesi SADRI ERTEM'-·---------.-. k:n·liylc kıııııızı aım:ıı.: istiyorum! 

Sarih adr•• neffttmek prensibiıuiz 
ol~. adre.~ o ,-kilde çık. 
ınl§tu'. Nammı&a ıel.elı mektuplaı· 

g~. 

il dcınislir. 
IUyom 19 (A..A..J - Rlyom yük.sek F 1 kr a Ntrimonın lıtıbnsı Ahmet, uıun 

adalet divanı celaeainln a.ÇlUJJUlda za· boylu tahkike lüzum görmemis ve 
Nt kltlbl Ed,•ard, Daladye, Leon lngiltere gemi İftŞ88tma kızını Alımede \'errnt>Ai l.:abul et. 
Blum, Morl.I Gamlen, Piytr Cot, Atıcalılt ıuişlir. Uunuıı lizerinc nişıın meru. 
Gu1 ı.a,ambr, Robert Jacomet hak - hız vardı Biri yalucl, lılri atJcı Ud arkJMS.a.t -;imi Yllf)llmış, nikfıh h:mrhkl:ırın:ı 

veya haurlamış dtlillerdir. Rn'il 
sele ada çamlı.kl:ırın:ı tırm:ınm:ığa 
başlamı,ııırdır. Ancak biraz sonra 
şidclelli bir yııiflıur bastırmıştır. 

Y~mur altında ı:amlıklarda •· 
Aınneak bir yer bulamamışlar \ 't :.. 

daın:ıkıllı ıslandıktıın sonru bır 
kulübeye illic:ıyıı mecbur knlnıı~· 

lurdır. 
Gençler bu kulübede oturııdurur· 

!arken evde ,kııın babıuı Ahmet hi 
farkctml~ ve derhal zabıtaya ıııu

racaat etmiılir. Bir iki saatlik •r.ı. 
ma sonunda da 1.::aç:ıkların izi lH·· 
luıımuş, iki'ii de ya.kalanroııtır. . .. . 

- Demek kızı k:ıçırdıjını ilir•f 
ediyorsun? 

- Hayır efendim ,yalnız 'ievd•· 
simi söylüyorum. Kaçırdıiım doi
ru değildir. Her :ıamankl ıilıl W. 
nıbcrce gezme~e çıkmıştık. 

Hikim l.ıundıın sonra Nerlın:ın 
dündü: 

- Ya sen n~ye bu i~leri knrı·· 
tırdııı, ha? .. 

Neriruaıı evveli kızardı, sonr.ı 

arıırdı ve ı,aşını önüne eğere-k: 
- Benim kabahatim yok efen

dim, dedi! 
- Ya?! •• 
- Hamdi bana geldi \'e ''.bab:ın 

benimli' konuştuğun icin seni ar
tık reddetti. ı:,•e ıılmı:r:ıc:ıkmıt" 
dedi. Korktum. O halde beni bır 
yere götUr, dire yalvardım ''e ktn. 
disiyle gittiıu. 

Fakat ortada kııın k;ıt•mhlığını 

s:ıhit gösterect>k bir delıl yoktu 
HCıkinı kızın babası Ahmede dönt• 
rek: 

- Siıi barıştırsak 1 dedi. 
Ahmet: 
- Bir şartla, dedi. Bu adam Bil· 

yQkııdadan gider, bir daha Sttıntlmı. 
ıe utramaı:, kıtımla uğrıışıuaısa ... 

Hamdi sevinerek atıldı: 

- Kabul ediyorum. Zaten bu v•· 
kayı duyarak beni ifl•u çıkardılar. 
Bir daha ne Büyükadaya ıelir, nt 
de kızınızı aörilriim. 

- O halde ben de kendini affr 
diyor, bıırışıı·orum. 

BövJece dava sukut etti ve Halll· 
di b~r:ıet kıuandı. Hep berabt'r 
dışarı çıkarlarken, Hamdi de, Ah· 
met te seviniyor, yıılnız Nerinı•n 
mütees<Jir görUnDyordu. Herhaldt 
bu ka<lar beliı)'l g6ze alacak del'f" 
cede kendisini sevdiğini SÖ)0l1>'8" 
llamdlden "bir daha Nerlrnd1 

kat'iyen ıörmi\'eccAim !'• !teldlnd' 
bir lilf işitmiş ki k:ıli ven n~hnd~P 
seçlrmiyordu. Ahmet, Homdin•11 

omuzlarını sıYUlayıp: ··--"" 
- Hııvdi bakalım, bu hlel&IH-

kuıdakl nıubakeme atıma. alınma ka. • · · · 1 ,. 
el 

ava 9ıkmpr. Yolda bir lıuılneye ou gmşnuş enıır. r 
ranm okwnu,ıur. Bunlar hakkındaki !.on ra, 19 (A.A.) - An50n ve uil'IUIUllar, koDUflll'lu'keD yaıaııcı Ancak n1'si hlr tesadüf lfomdi. 

~en d,.. u~ut, ben de unuta1'1ml ; 
yerek kendisini selamlarken, N; 
m:ın ncı bir kıılb kırgınhğiyle ~ 
diye h:ıkı)or, korldonın lo~lu~ 
gözleri dolu dolu oluyordu. lttlbamlar, töyk41r: llovc zırhlılarının inşnıılına son 6em1t ld: _ OeOeDde &Ya catamıttmı; nin evli olduAııııu ıucyduno ~ıkıı·· 

ı _ Uhdelerine verilen vazifelerine hurtrtlnr iı:indc büyük bir lıız ve. , ÖtDllmıdea bir •VfMl aettrttt. '11lfej1 mıştır. Ahmet derhal nişanı boı-
owı.t, rılmiştir. Uu iki genıi Kins Georıes doğrulttum, bir at.ette yere dU.ttt mu~ ve L:ıııııı Hnmdiden uınklnş. 

2 _ Devlet emnlyetıne ka!ll ~i • \' sınıfındadır. Cörcll son nutkunda Bir de baktmaı Hem ord ayatuıdan iırrnıştır. Fakat Hamdi ne ~ npmış, 
bit. .Sclınrnlıorst 'e Gnelsenau zırhhln• rulm yapmış, :'.\erhıı:ını tekrar gürıııeğe 

%ttibamnaznenln b&flıe& maddeJ.erl - rı muh:ırehe edece?. lılr hale gel- be~;:.,..7,..r: ~·Naaıl oluı·, lllU\'affek oltıl'nlı:: 
ne söre, i'ranafo ile A!JnaDYa .ıırum. ruedcıı ev,·d donnnnıa}'ll Jıl·k hliyUk at ela _ Artı.ı., ılt•mlşlir, buııda snlı:lo. 
da muh,,_,atm b&ııft"'•a.. tarih olan kı.vıntıc birkı:ı" LılrllAin illlhak ı:. demlşler, blraDda bem ay m n F k 

.._w -· ~ hem kul&imdlıa vurulsun! ııol"ak bir cihet yok. a ·at seni ı:ı'. 
3/9/19!9 da :ırrıuıaız kara ve hava dereğini söylt>ıııişlı. Bu sözlerden. dırasıyn sc\'iyorum. Knrımı lıosar, 
ordulan kendilerine dll§en vazifeyi L Aıısan \'C Hovc :zırhlılarının deni. Atıcı cevap vermJt: ""nı' alırını. "C'ıı...r sen de benı' se. 

- Demek ld aı-d ayatlle kulatwı ••· ...._ ... 
fa)"a hllır bir vaziyette delllltrdl. 7(! indirilmek iizcre bulunduklan Yiyorsan, beraber kaçalım! 

Kara orduıu hakkında teablt edlleıı 111Jjn:ısı çıkarıl:ıbllir. Du iki semi kqıyormuı. Neriman ilk sevıllisi olan Ham. 
Gene aormutJar: 

pli.adetler, ezcUrıUe bu noktayı belirt- 1{!37 sent>sint)e te:z.g!ı.ha lı:onulmu~· <linin her dediğine nızıdır. Bu 
• - 1)1--. eettrttl dlJOnhı; k~ 

ınektedlr: Ju. llove on teşrin 1938 de \'e An- f"·rl derhal kabul elmi• ve "C· kı.>n aıı.aıl olur bu lt T ...,. v e 
Aıkerln talim Ye terbiyeal, ber Jıf\'I "On 1940 bu~langıcınll:ı ı.lcııize in.. çeıı pazar ufak tt'fek eş)'alannı bir 

tesllbatr, abra topçUIUDUD ma>Rmul d!rllnıişlir. Atıcı: ,.antuyıı doldurıır:ı1.: e\•lnden ka"• .._ - cı.ama, cMmlt, eok uzun edlyGı". .. .. 
ılper topçu.wnun malzeme.il kltl ...... e Brilunova :ıjnn.o;ının denis muha.1-. 1 0 

kadu' ela kuura büanaym ıııış. Hıı.ındinin beklediği )~re koş. 
cede oımadıfı l'lbl tank kal'flkoyma. ririnin z:ıuııctıiğine göre, son deııiz , __ ... m~tur, 
alWılan da nokaandı ve bu birl!kkr harplerindeıı alınan neticeler ü:u• Ark..._.nn bira& acıdecldlrl,, lk.i aenc, lıerhalde şa~ınlıktan 
ııı.ıwct t,chL&Ata Mhlp delillerdi. Zırh rinc gınllerin zırh tertibatı hava 1 JfADS'rl'L""'i olacak, kaçacak bir yer tasarlamış 

ıı malzeme nokaandı. taarruzlarına karşı ·büyük ölçüde ··········••1!!11111111111 Hava orduıu hakkında itWı.&nına • tahiye cılilecektir. Bilhassa yan 
nwde ma,·cut maddelere ıöre, 2.9.989 ,.c güverte zırhları kalınla~tırıla
tarihinde Jl'rauanın elinde :ınevcut c•ktır. Denizaltı ıremilerloin taar. 
Modem tayyarelerin adedi yUkaek ruzl:ınna karşı clııha iyi bir him:ı:;e 
uarp ımaıınm memleketin enınlyetı ınııkaniznıası tatbik edilecektir. 
tçln elsem olan Ul'aı1 mlldat 1 tqkll Zırbhı.nn deniz üurlnde tabam. 
ettl.llnl al:l)'lcdlği uyıdan çok dah~ u. rnülleri peJ.: gizli tutulan bir şeydir. 
dı ve harp aafuıa :IUrUlecek bir tek Fakat Amerikon deniz makamları 
nıodern bomba tayyara! yoktu. İngiliz amirnllı~iyle Pasifikte in• 

Bu itibarla yUkMk adalet divanı kişaf eden yeni \'nziyete k:ırşı koy. 

ADUYE MUHA 

Güreı müsabakaları 
Silleym:ıniye klübfinde de• 

ıi.ireş oldujiu gibi bu h:ıfüı ı& 
yim ile lbublm süreş yapa 
lıırdır. Memlentlm.Wn en 
pehlivanları aüreşece1derdir. 

ruenizi tu·siye ederiz. 

Mühin 
(Ali Baba) filmlerlle lılçbir 

ııaaebetl yoktur. 

suçlu aaııılaıılarm muhakeme altma mak ltin gemilerin harek~tleri hak
a.ıınmalarma karar vermlıtir. :Muba - kında d:ıimi bir temas halindedir. 
keme safhaları her ne kadar nqredi· J.ioıı sınıfından iki Sliper zırhlı 
lecelıse de mUU emniyete dayanan baıı 19i3 senesinde lıaıır olmak ni~ 
aebeblerıSeıı dolayı Cl''ıı"ler sizll ya. - ıezgtıha konulm~lur. Bu sınıftan 
ptlacaktır. Zira phlUe,rin diplomatik lliıler gemiler 1944 te haıır 
aabaya taall<Ut eden Teya ukeı1 hare olucaktır. :Fakat inşo:ıtıı hıı Yeril. 
ketlL'rin idaresini al.llkadar edi!n mese. l mi5 olı.lui:(ı.ı icin bn.nlıırın daha eT• 
ta14' .. t:1an bahsetıııeıeı'i ihtimali vardır. vel hazırlanmaları rnüınkiindür. 

ile sabah 6ğle ve akşam 


