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Sovyet tebliğ i 

Harp devam 
ediycr 

Mo kova, 17 (Radyo) - Bu sabah 
neşredilen Sovyet resmi ubliği: 

Sovyet kıtaatı, dUn gilndUzün bU.. 
tun cephelerde muharebeye devam 
etmi~lerdir. 

Kara kuvveUenylc te§rlki mesai 
eden Sovyct hava kuvveUerl, dUg • 
man kltaatma ve bava meydanlarına 
darbeler indinniıtJr. 

Pcrııembe gtınü tahrip edilen Alman 
tayyare!t?rlnln 21 olmayıp 26 olduğu 
tesblt. edilmiştir. Cuma gUnU kaybet. j 
tlğimlz 2• te.yyareye mukabil 29 dUf- I 
man tayyareıılni tahrip ettik. 

Bir hafta zarf1nda 

Akdenizde 
31.000 tonluk 
mihver tıcaret 
gemisı batırlldı 

--0-

Ayrıca bir lta.lyan 
torpidomuhribi de 

batırıldı 
Kahire, 11 (A.A.) - n.B o. . 
Orla§ark lngillz bava kuvveUerı 

ba§kumandanlığmm rcaır.i tebliği: 
Son bir hatta zarfında, ~denizde 

31 bin tonluk mihver tıcsret gemlslle 
bir İtalyan torpido muhribi b&tınl • 
mıştır. . . 

CUma günU tngtliZ ı.ayyarelen bır 
mihver vapur kafilesine tıilcum etm*
ıer, tıç mihver gemisine ve bir torpl. 
doya torplller !sa.bet etttrrnlşlerdir. 
Biri altı bin dğerli Uç bin tonluk iki 
mihver vapuru batınımqtıT. 

Bfonhaym tıpı· tayyarelerimiz, şı. 
ma.ll Aftika.dıl dörder bin tonluk iki 
dll§man petrol gemisine hilcum et • 
ml.şlerdir. Bunlardan blrl infillk ede• 
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Alman kı talan 

Fın lAdıya cephesinde 

Sovyetler riıu- 1 kabil hücum9!'. 
larda bulundu 

--<>--

Harp meydanında 
ı,300 ııı ıayıldı 
Berlln, 17 (A.A .) D.S.B. 
Finllndiya cephestnde Sovyetıer, 

Alman ve Fin kıtaiarının iler i harek~. 
tini. mukabil hücumlarla durdurmak 
lstemlglerdir. Bu yUzdcn SovyeUer 
harp mcydanıda 1300 ölU bırakımı • 

1 
!ardır. 

Atman aııkerleri, tcsllll\ olmak atı. 
l Y"n So yet, aşlte~lıl alyasl komi • 

serleri tarafından öldUrUldUklerinf 
1 bir kere daha mU§&he:ie etmiılerdir. 

llarp im ıadanberl 116 tu~ ~ ııre dllşür. Bu müşahedeleri bilAlııra Sovyet e&lr• 

· dli#ü Jcin ni~nlar a lan bir Alman ıeri tarafından teyit edilmifUr. 
· pilotu 

• 

Kar.adanın 
harp masrafı 

Günde 4 milyon 
· doları buluyor 

Kebek, 1'7 (A.A.) - Melıyc nıızırr. 
İlsleyin blldirdiğ'lne gör<>, Kanadanın 
harp masrafı §imdi gUndc Uç ill dört 
milyon dolar arasmdadır. 

Temmuz aymda harp masraflarının 
yekClnu Tekor bir rakam teşkil eden 
takriben 108 milyon dolnn buımugtur. 

Nazıruı işaret ettiğine göre, bir 
çok harp malzeme !abrikalannın fn. 
gaatı için Kanada hükfımctı 500 mil. 
yon dolardan fazla bir para sarfetmlg. 
tir. 

Alman tayyareleri 
Dün gece Moskovaya 

varamadılar 
Loudra 17 (A.A.) -B.B.C. 
Moskovadaki Röyter muhabirinin 

iş'aratına göre Alman tayyareleri, 
dUn gece Moskovaya. taarruza teşeb. 
bUs etmişlerse de gehre varmadan da. 
ğttılmışlardır. 

Röyter muhabiri, ıon günlerde 
Moskoyo.ya karşı yapılan hava akm • 
!arının hatif olması. Alman tayyare. 
!erinin cephede me~uı olduklarını 

gösterir. 
son ."'ET TAYYARELERlNlN 

AKL~J.ARI 

Loııdm, 17 (A.A.) - B.B.C. 
Sovyct hava kuvvetler! Berlin ve 

Stettın şehrine yıı.ptıkları akınlarda 
askeri hedeflere bir çok yUksek infi· 
lftk ve yangın bombaları o.tm~lar ve 
ııalimen üslerine dönmU§lerdlr. 
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Şekil değiştirerek işl eyen 
hususi otomobiller çoğalıyo r 
Vilayet tahkikata başladı 
Arkasına bır sandık ı ıavesııe 

Kamyonet sekl ı ne sokulan bu 
_ gıoı naK ı l vas ıtaları ışıemekterı 
mened ı ıeceK 

Hususi otomobillerin işleme. 
leri koordinasyon karariyle mc
nedilmişti r. Fakat son zamanlar· 
da bir çok hususi otomobil sa. 
bipleri, otomobiller inin arka ta. 
rafına bir sandık koymak veya 
arka camlarııu parlak bir plaka 
ile kaplamak suretiyle kamyonet 
şekline solanakta ve serbest ser· 
best kullanmaktadırlar. 

Vilayet, bu hus~taki şika
yetler U7.erine tahkıkata. başla. 
mıştır. Bu gibi sözde kamyon~t. 
ıer işlemeltten tekrar men~ıl~· 
ceği ,gibi, yen.iden kı.~ık degı§t:ı. 
rocek olanlara da musaadc edıl. 
miyecektir. . : 

Bazı taksi şoförlerı bu husus· 
ta §Oyle demektedirler: ' 

Son z.3manlarda · tstanbulda 
bir hayli kamyonet peyda oldu, 
Bizim bildiğimiz kamyonet!er 
pirinç çuvaJı, gazoz ratıut Cbıra 
şişesi veya hem2Jlg~ "blr eşr~ 
taşır. Fakat bu hususı otomo:--.1 
bomıası kamyonetler sadece m
san h~ de, çık ve kibar insan· 
l:ırı tqırlar. Bilhassa. Ftorya ve 
Boğaziçi tarafına işleyen_ • bu 
kamyonetlerin arkalarına ı1avc 
edilen sandıklarda da mayo peş. 
temal ve deniz topu gib i plaj eş· 
yası taşımaktadır.. . . 

Bir ~ ~imselerın Daza?! di~
katini <ıelbeden lbu mescle uzerı. 
ne"biz de bu~i bı&a1JS\ otom.o. 
billerin numaralarmı kayd~· 
ye başladık . TeSbit etiğimiz nu· 
maralan istenildiği zaman alaka. 
dar makamlara bildireceğiz. 

1 

Ruzvelt 
beyanatta 
bulundu 

Sovyellerin kışın
da mukavemette 
bulunacaklarına 

eminim! 
~ 

Çlrçllle as .. eri 
plAaları mtlnaka. 

•• ettik 
Londra, 17 (A.A..) - B .B.O. 

1 
Vqlngtondan blldirlldiğine göre, 

teskilAtı ı :=~;.=.~:::~::::';':': 
Geoeu 

Berdiçeften kaçarken Harp vııziyetlnin biltUn aafhalan 
-b. h . haneyi ate&e hakkında Çörçll ile laroıımile hei:nfi. 

lr aplS s kir bulunuyoruz. SovyeUerin kı§ es • 
verdiler nasında da mukavemete devam ede • 

Bu~te, 17 (A.~.) - Ofi: ceklcrlnden eminim. ASkerl pla.ıııa.r 
Berdiçef hapisanesı Gepeu t~ - tetkik ve mlinakaşa. edilmi§Ur. Ruz. 

kilatl tarafından yaJulmqttr. velt demokrasilere yardım için icar 
Mahpusların hemen hepsi diri ve iare kanunu mucibince kongreden 

diri yanmıl}tır. Kurtulan. mahpus- yeni tahsisat lstlyeceğbi, Glrlt mu. • 
ıardan biri Maca~ ~~n !11~kam- harebclerlnin bu mtildkatı Uç ay geri ' 
ıanna bu hidlse)'l btldırmı.ştir. bırakını§ olduğunu ifşa etmiş, Prinec 

' Gepeu memurları k~an ev- Of Vallcs zırhlısuıda çapraz olarak 
vel bütün .m~hpusları hucrelero konulmU§ olan tngillz . Amerikan bay 
ve duvarlara petrol ~~k:f ten rak\arı altında. Çörçil lle yanyana bu. 
sonra binayi ate§e vermış e r. _ lunurken yapıtmış olan elini lyinin 

Alevlerin arasından ~mege kendisi için heyecanlı bir hatıra teş • 
muvaffak ola.n bıı:zı ına.hk puslar ~a· kil ettiğin! hariciye nazın Hul ne 
Pi8anenin metha.lm e onmuş oıan 1 t • 

• 1 öld"" ··ım·· le ı Fransa ve uzakşarktaki vaziyet c ... 
mitralyöz &te§ıy c uru uş r. klk edeceğini illve etmiştir. 
dir. Hindiçiniye 

Japon kıtalarının 
sevkiyatı devam ediyor : Dellae bDlaada 

• 
rek havaya uçmuo, diğeri ateoler için- Singapur 17 (A.A.) Afi: 
de görUlmUştUr. • Tahliye edilen 1ngllizlerlr söyledik. 

tnglliz tayyarecileri, per§Cmbc ge. lerlı)e göre Japon kıtalan Hindlçlnlyc 
cesı Kat&nya ve Avgusta ltalyan il • gelmcğe devam etmek~dlr. Şimdiye 
manlarmda gemı nakliyatını bombar• kadar bu memlc.kete gönderilen kı. 
dıman etmişlerdir. :Akdcr.izde bir H~ talarm mevcudu seksen Ue yuz bin a. 
landa tahteıbahırl be§ bin tonluk bir rasındadır. Fakat hiç olmazsa daha 
dUeman vapurile bin ton.uk bir yel • ı yUz bin kişlllik techizat burada me\·• 

Fak at bu def ine Surpagopta değil 

Uçan kaleler 
Dün Bresi doklarını 

bombaladllar 

kcnliyf batırmııtır. cut bulunmaktadır. 

Yeşilköyce tlu sabahki tören 

Nuri Demirağ hangar ve uçuş 
meydam merasimle açıldı 

Dlvrlkte Glk Caıversltesı karaıacak 
Nuri Demira,.. tarafrndan Ye. 

şilköyde inşa olunan t amir atöl. 
vesi. hangar ve uc;uş m~ydanmm 
acılma töreni bu sabah bir çok 

güzide davetlilerin huzuriylc ya· 
pılmıştır. Bir arkadaşım•z Nuri 
Demirağın oğlu Galip Demira~ 

(Devamı 4 üncüde) 

Aydının bir köyünde çıktı-
19 Alman tayyaresı 

düşürüldü 
Aydın, 16 (Hususi muhabiri· 

mizıf.en) - Kamer köyü civarın
da geçen sene yapılan hafrjyat,!a 
Truvahlar devrine ait · oldugu 
zannedilen bir me1.ar içinde ıbir 
altın taç, bir bilezik ve bir. de 
küpe çılanıştı. Hafriyata nıha. 
yet verildikten öir sene son~.a 
yani bir kac; gün evvel Sütler ko. 
yünden Ahmet. Mebmet, A.~u!~ 
!ah ve Hasan isimli dört koyl~ 
hükumete mür .ıcaat ederk bafrı
yat verinde bir define bulundu. 
ğunu bildirmişler ve ar~ma Y.a. 
pa'bilmc:. için ruhsatiye ı~temış· 
lerdir. Kendiler ine ruhsatıye ve· 
rilmiş ev bu dört köylü ar~aya 
başlamışlardı r. Arama. ~usbet 
netice vermi~ ve ev\'ela bır kaç 
ufak heykel .... bir çok çanak çöm. 
tekten "sonra nihayet ibir mezar 
meydana çıkmıştır· Mezarın içi 

kumıa qoluyd•ı. Bu kumlar ara.. 
ı;ında p~alanmış bir altın taç, 
bir tek küpe, kaba yapılı ıbir çok 

(Devamı .ı ün~ilde} (Ysz1 ... 1 4 line\ide) 

_ r.idl'n nııilolf JI• 
Almanya.dan bir tayyare IJe 1nglltcrr;\r • . "ti ntlantı!l.tı. Bıı. • . .. laı• . ., nrs pıır.l>:u C 
)·ere inerken ta ;\:)1lrt"1'1 dü,mu • par~ kil g ırlillh or 

radald reelmde UN ln tayyarMI n ln r.n ıı . 
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JJ,i h rnfmn ııllaııarıık ~tir ti) or
du. Anı Ntrn duru) ur, lullı göğ'liio 
dl"n "J,urdı~ı bir i e~ 1 ıı~zınn ı.:ii
hircı ı, 'udumhı3 ordu. n.•.;kr.t t•t-
1 im i t 'ti rc•nl.11 l 11irto3 du. 

h"af ti hnrnptı. °N<' ibtte \ar
dı, ıı~ 1 a!'it ı . Cek<'t J'me ilme, 
panr:ılon dc1il• d<'lil<, ln:ndunılnr 
JI JÇ \ ll (':\,., nrli '~ lOJIUkJarı 
s r erha olma" :n nldnrmı 'iÜr· 
t<> s rtc 3uıii~ordu. 

l\I -.!e t ilfın ) cdlğj de ) oktu. ~i
"t•clen 1 r l lllhun alınca, yıınını
ı;; 'I<' n• mı .;fil) ordu. t;..,kı günler 
<1°, .. ol nl larcfa lıo) lelerine • nll<o 
r 1 Tf' sık sık rastlardık Yolda 

r n 1 ıfn3 I tiıtsUlc3ip, bir so
J, 1 kosı•ı.inde sıznnlnr p.-ı, çok
tu. 
Bunların arasında. tnnınmı<ılan ıl:ı 

\Urch: lUu oJio Kör hzct, Müze 
m ... • · i.ı Altmet l\luhtar Paştınm 
arnuı, Knnhur Hol1jit .... Büyük sa
natı 1r dostum Ne)'7.Cnl de bunla· 

!Baş~ 
... =- ~ -- _,...,.._. 
Yeni Sabah 

Hllseyin Cahtt Yalçm, RuzveJt ve 
Çörçilin i1An cttlkler1 aUlh prt'n.Siple. 
rinc Almruıyu.nm mutadı olan "yan 
rc.!IIl11 kayno.k,.dan verdlgt cevabm 
korktuğumuz gibi çıktığım görerek 
mtltee:ıslf olduğumuzu azılatarak bi • 
"raf bir dost Blfat.llr. gıöyte demekte.. 

dlr: 
"Yan "'5bıi lmrm lmyn n nr1ık 

hiçbir lmdretln Avrupanm k d~ 

~ nl bir nizam k11r.D186m9 .-e lırtikb:&. 
llnl kendlnln tayin etmesine mant ola. 
mrynm~ı d 8Öyle.ml,1tlr. Halbuki 
lngtltere, Amerllmda bundan başlm 

bir 1 b>omMnl !erdir. lletlcrln n
z:, ve mm-araı..·ntJ rUe yap:ıc:ıklan a. 
rMJ d• •lşikllklerlne ve dahili rejlm .. 
1 rln knn mB.) darına 1 eı • 
medıl r mır Pıılmt Almanya A~ru • 
p yı kendi l•rndlslne bil' obam lmr. 
J:1a.) ıı \'t ı.enıll L'ltlJ.."b::ı:Unl l<m•ll tayin 
<'11W".) o hnkll n ten bıral;;r.) or ıııu 't 

r ı.ı.) ors:t Almnn zaferlerinin ya .. 
rnttıkı \nkL-ılano ve reallt rtıı hU

ktım stırP.C••kl lddlıısı bmui bir t.ezat 
kil c>tnte1 .. di. 

Gorillyor ki .) nn r tınan ce-
vabı prk acclo .)111.ılmrştır. Doetumuz 
d:>kk r GHbel in kesldn r.rldWle bu <'-e 
\-ap ı•rlnde blmz tşlemfl6lno Uıtiynç 

' r ı.r., 

Cumhuriyet 
nu •adl aynı meııeleyi mevzu 
k almıııtrr. Muharrir netice ola • 

r ., n yazmaktadı,.: 
"Bizim nnl:ıdıkJmızu. göre korkulan 

ey 'Umnn.) nnm A ''nıpa Jutnıiı mil • 
J ti rlnue l<abuUl nıllmldln bir uİh 
esasını il n etm l lhtlmı:ılldlr. o :uı.. 

mnıı d nıokrn Uerce vauyct cldden 
mlı ktll olabllir, v bll Amcrl • 

kan efkArau hılrbin ldnmeıd lehtnde 
tutm.:ık pek zlynde ıwrala.bUlrdl. MiııJ
t boywuuını lle bu fbU lin 
en e geçilmek lstenllmls olması ha. 
ldkatt-n aJda pek yakındır, 

R is henüz avluy.o. inmemi~ 
ki Aliye lh.nl>er geldi: 

- Seni reis istiyor! 
Hemen gitti. Reisin ~ gözil

ıti.n ilstllndeki sargı ç.tkarılmışb, 
<ı· do. belli belirsiz bir morluk 
V!l.l'dı; bi:r yumrukla veya ona. ben 
L.1~ bJr Beyle vurulduğu anla.51 .. 
!:rvordu; çen 'odeld çürükten iz 
~~lı. 
Vi~~ giylıı.iyordn; mrtmı b.. 

P1Ja 96Virmi.5ti, lakin Cjn Aliyi 
a)ın.: .. Jn gördü; hiç d&ımeden ti .. 
nnt ve sevgi a.tila.twı bir sesle: 

- Gel lbalnı!nn delikan'lı! Yak. 
! Hemen bir seyahat yapaaık

snı, lıaZir mısm? 

Dedi 
- Şurada blr mc.ttup VB.'r; ~ 

srunm. üstünde! 
Ali oraya baktı ve lbonı şeklin .. 

d... kıvrilarak uçlan smısıkı bağ .. 
Iamnış, mühüriemnfş olan m tu·
bu gördü. 

- Evet reis! 
Viçcnzo susuyol'du; ceketinin 

mc,gin yakasını ,dar kollarım, pan 
1 nunun rcn1ı:: renk dillnılerinl 

c .. .aelten iki hizmetçiye kapıyı gös 
tı;rdi; on!ar hemen çıktılar. Sonrn 
c·n Aliye dBndU; arletA burun 
b~~a g 1 ı; gözlerinin içine ba • 
kara.ıc d di ki: 

- Bu mektubu Midilli dükası, 
ra ô Jr ve orada beni bekle •. 
• T reye g ttı~lni kilnse bllrni:rc .. 
c: tir. Bun.de.n evvel olduğu ' ı 
.fuılıı5tl it mı ! ... 

- Evet reis! 
- Kiminle gitmek ister .. n" 

~nf götürmek için Ja~dtoyu mı; 
vercy.ı.'11, MO'ranoyu mu! 

......................... - ... ··-·----·-·· ı 
adın i 

r•n nr:ı.,ııı:t J,:•tnbiliril. Onu ,cnç 1 
ıfofa Ycnlcaıni merdi\'enlcrinde 1 t 
!';!lffil,, ~örthim. Jllr kPrf' ıh', bii - 1 çora a r 1 '1 a 1 
J lİli bir 1'urk b:ı3 nığın:ı -sıırılntı>:, 

Galııtmb ıJa Hın rıı ,..,oknğının ha-

'lllda im rılı)l ~ ntınıst ı. y u· 1 s e ı · 
- !\için haynığn ":ınlııı ynt· 

tın, rcyzeıı? 

Dediğhn zaman: B f b • k 1 i 
- Onn sanlırıınm korkU'iUZ tı· azı a rı a ar i 

ynyorunı ! Cc•\ ıı.bıııı 'ermiJ U. ~ j 
Kolonya, ı;az ıçl'ıı ınsanıar da 'J ipekten çorap: 

, ardır. Hnlınıetll nılh errlh .\lınwt :s Un f i 
Refik. kolonya içerdi. ispirto iç • • , 

mcği lıizdı• Umdn knt etmistlr, ~ imaline çahştyor i 
l\liit.nrekedc. llus~ adan knçrıı İ tan • 
bula ~elen RusJ:ır. nizc ele onlar 
dan sirayet etti. 

Eskisi gibi, sol~a.klarda sız.an. 
b.r, i t•leri dildp tllldı> içenler luıl 
madıı:;'l iı;inılir k 1 , lıliylp birine 
rastlnl ınca hem Na.! tmı, hem içim 
.ızladı. 

Eskiden bi>ylo soknktn içenlerin 
peşine çocuklar takılır: 

Sarhoş, sarhoş, 
Midesi mayhoş! 
Diyere1> alay cderJordi. Sız.nn -

lamı da ba ucunda dunı.rnk heıı 
bir ağızd!UJ bir rkı nakn.ratı gJ· 
bi tckrn.rfarbı.rdı : 

- Küfelik! küfelik! 
irudikilc.r, Jrutellk, küfelik dl -

ye bağırmıyorlar, fnkat. eski köşk 
lüler gibi tiz l rdcden ''Voyvoo! 
voy~ooı,, dl1·c b:ı ıyorlar naroyil 

''Küfellkltt seirli bana ,.u fıkra
yı hat;ırlattı : 

Podi.5ah her nedense bnıır \nli-
ine im.mı , szledcrck yerine bir 
başkasını tayin etmJ •• yc..'lli 'alinin 
gelece~'1 glln, esmf, mcmurbr nh
bnıa dlzllml , halk ~knklara. dol
mn • Mehtıer takunı dn bir korumla 
yer alm . ; ' liyi taı~~'1ln yelkc;ı:ı • 
ti, Umanda gorülüncc tla\ ullar, 7.il
ler, ~ı )n, dü<lilkler üflenmo
ğe ha.! 1 nus. nu ırada memurlıı.r
ilıw blrl, bir bru~a bü~ iik memu. 
ran ı tılağma fısıldarnı : 

- Her C) )olunıl.a, at h 
0

r.ır, 
fa kat binek ta ı yol, 1 

Bu mühim no ıı ni:"'f'ülaıı a[,'1 -
za. yayılmıs, hı•rkP.s telilfllanrnl!. 
"Ne ynpnlıın? no ynıı:ılım?,, kabl· 
limleıı blrhlrleriııe somıushu·. Nlha 
yet iÇierinden biri hlr çar.- btıl· 

mus: 
- BiiyUk bir küfe hulun. Ter<; 

çevirin, üzerine ırm:ılı bir örtli 
örtiin ! Alil. bir bln<'k t ı olur! 

Demi<J. 
Bu t.oklifi makul hulınuslar ve 

Ô) Jcc(' ) pmı•dnr. 

Yali lm.nıv:ı. rf.uııı , • ğ ola 
selam ,·ermi , bir ~elin ~bl n z 
"<" eda ile yllni)erı•k, ı.Ufc«len ya
pılmış bin~k taşnun iinlıne gcl
mis; nyoğını b:ı.snus, fakat l'en mi
sin öyle ulu orta lmRun, kiife \'R· 

linin kuvvet il im ı iyle de,·rilmlş, 
'e vı\11 i~fn<' giimiilınU~l 

O sımda bir e )iikselıııi : 
- Çal mehtcrb sı! 

Ol kadar çaktmı ki temazcdegn
nm aşkınn, 

Allah allah Kabe fmnr eyledim 
meyhanede! 

J,..\JIDRI 

Son zamanlarda kadın çompların .. 
dııkl fiyat yUkscımesl pek sUrnUl bir 
şekil nlmıgtır. Harpten evvel nihayet 
ı 50 kuru;ı:ı satılan en Jncc kadın ço .. 
rapları gimdl 800.850 kuruşa yUk -
selm~tir. Kadmlnrm en ziyade aradı .. 
ğı manıf yerli markalar p1yBll:ıdnn 

tamamen çekilml§tır. Fakat bunlar • 
dan ellerinde stok bu'ıundun:ınlnnıı el 
altından ve filli~ fiyatlarla sattıklan 
bilinmektedir. 

Halen piyasada hafüı ipek kadın. 

çorabı mevcudu yok gibidir. Halis 
ipek çoraplar muayyen ve fabrikalan 
bulunan veyı:ı. fa.brlkalarla mukaveleli 
bulunan fınnalann elinde toplanmış
tır. Suru ipek, Vlskos kadın çorabı :ı. 
malfltr devam etmektedir. Çonıp :tnb. 
rikatörleri hariçten gayet az iplik 
gelmesinden dolayı mUgkUl vaziyete 
ıiüşmüşlerdir. Bunun için imalAt ağır 
ilerlemektedir. Fakat fabrlkalarm i.. 
mal ettiği çoraplıı.rm sallcılD.nn cline 
geçer geçmez erimesi, baynnlarm bu 
en 1Uzumlu mataa karşı !azta haris 
davranmaları kadar Ucnrethanelerin 
mallan gizlenıcl rlne nt!edllmekte • 
dir. 

Yerli .suni ipekten kadın çorabı i
mal ı,,lobir kumn fabrika! n esaslı su. 
rette m~ul ebnektc ve tecrübeler 
y.ıı.nılmaktadır. 

:r alebelerin 
askerlikleri 

Oıgunluk 1mtthanlnrındn muvaffak 
olamıyanlann askerllltlorlne ko.rar 
verilecek ve eevkl rl bir yıl ı;c .. 
cikt.lrilecektlr. Bu blr yıt içinde lmtl
hanmı verip yüksek tt\hslle devam et. 
tlğini is bat edcnıcrn se" kleri tekrar 
blr seoe geri bırnkılneaktır. 

Tren altında kalan 
kadın öldü 

50 yaşlarında Vahide TUrkcr a .. 
dında blr kadın. dUn öğleden BOnra 

banliyö trenlle Floryaya geldl~i za .. 
man, henUz durn:ııyan trenden atla • 
mak l.ııtemlş, falrnt tekerlekler nrns1. 
ruı dUşmUştUr. Kadın kalçnsmdan ez! .. 
lerck derho.l ötmUgtUr. 

Üsküdar Beykoz yolu 
O'skUdar • Beykoz yolu Uzerlııdc .. 

ki Beylerbeyi yaltln.r cadd inin tevsi 
olunmruıı Belediye Rci.sllSfnoc kıı.hır • 
la.§tırılDll§tll'. Bu~ ayw 20 sinden 
sonra baglanılacaktır. 

55 
Bunlar hcrblıi yhmf otuz ayak 

umutlu~ küçük gemilerin 
ka.ptanıan idiler. Viçeıızo onlan 
acele ha.heıieşmek veyn keşifler. 
de buhuımak fçfn lrullamrdı. 

- lkisi de benim için birdir. 
- Söylo de Jnkitoyu çağırsın .. 

la.r! 
Kaptan geldi, Vf.çcnzo on:ı. Cin 

Aliyi göstererclı: : 
- Bu dalrikndn.ıı iUb:ı.ren onun 

ettırlndesin ! Oaun nr:ıusu benim 
aı-bUD.ldur ! 

Dedi. 
Biraz son.ro on sekiz kuvvetli 

yetkenlıı a.detfL uçurduğu Jtüı;ilk 
gmni Pa.tmos limanından çıkıyor .. 
du. 

Diğer tarafta ziyafet kışlıyor _ 
du. Kadm )oktu; esir lmdmJnr du 
ç.ıkarrlınnmı tı. Ynlmz bir gen<: 
kız vardı· Hatice... • 

O da et 1 rl sıkılı. vüt'udu ge .. 
rili, avlunun bir k · es nde. hMn 
mUd&aaya hazır hC'm de kııçır k 
ve kurtulmak kin) l l'l)nn b~ 
\" ive•te duı"U-.o!'\Iu. Hu hal t<ti 

at kad r slirdU; h rkes merak 
e i ordu; bu kız nE\ o'rıc-ııkt.ı? \ ı • 
(' ı w oııu ne ) npııcaktı? 

V.çeıızo bır nrnlık Paolıno\ :ı L 
nret etti. Karı.ıısına ı;el ncc dedi 

ki: 

- Beni elinle, bu kız hem ho.. 
euma gidiyor, hem de ona. km • 
yorum. Hoşuma gidiyor. çünkü 
cesur." ynt.Ict ve namus'ludur. Kızt 
yorum, çilnkil bana. boyun eğme. 
di ve h nret etti. Ona izdivaç 
toklif etımı.<nmı, bayağı bir kndnı 
tcJiıW etmemiştim, buna bile e • 
bem.miyct vermedi. Şımdi ne ,ap.. 
mak isti.yorum biliyor musun, bu 
ziyafeti zifafla fiC'nleııdirm k ve 
bitirmek istlyorunı. Faknt nasıl 
bir züa!!.. Haydi onu şimdiden 
söylemıyeyim. neler yapılacnğmı 
zamanı geldikçe söylerlm. ŞlmdL 
lik onun iki tamfmu en gllıbüz 
korsanlardan otuz kadarını sım • 
la. :ı.ğa soln gidı:>mc:-sın, ar'kası da 
duvara gPlsin! Öyle ki kız kaç .. 
mak isterse ~"Blııtz benim mnsa. • 
ma ve bana kaçab 1sin ! Konmn .. 
l:ır silahlarını c:ekmiye cklcrdir; 
vnlnız kalkanlarım bir duvar bn • 
llnde ~ an:rnna \'C' snnsrkı tuta 
caklardır. Sonra iki kı ı, hlrbır 
tarafını ine tmPdrn kt7.ı ınl ıp -
lak SO)aenklaıdrr. El \ v· kla. 
) ah ıt lıa ka RE'kilde do. uı 'T1 k, 
soz SÖ) lcmek ve her ne olursa ol
"Un ıı:c"> <:rkarmnk }on aktır. mn _ · 
~alarcf:ı otııı .. nlnr dn bu r>mr m 
mutlaka ynpacnklnrdır. Biı an u .. 
nutan bulunursa kendısi bılır, sar 

liye Vekaletinin mühim teşebbüsü 

Y nda çocuk. ıs
lalı.aneleri açılacak 

~nrif uü'ktcleriylc ~eel'~J 
riri Meddahlık,, m de t.IJ' 
bir muhnrrir, 'bu sefer 
teklif yapıyor. 

"f<lklrlerim son der~e 
\'C yeni tabirle içintMP 

Ceza ve tevkif evleri nizamnamesi 
meriyete girdi 

tur.,, ~ 
Di:ror. Çocuklnğuudtt • 1 

ynkların iyi tesirini ~ 
muhtekirlere dayuk c. re 
rncslni istiyor. Dnynk 1)1 
çıkma imiş, oranın en ~ ı 
lanndnn biriymiş. Bir d ı 
'c ı~rnnsız m<'kteplcrfn ~d 
Mfü clayııli .ııtılınnJdn ° r& 
va:rct cdilinnisl tngnte ıl'r 
tcr.drlcrc elli sopayıı kıt .... ~· 

Ankaradan bildirildiğine göre, l ha uy~n görülenlerin cezaları 
Adliye Vekaletınce hazırlanan bu evlerde c;ektirilccektir. 
ceza ve tevkif evleri nızamna. Du mahkfunlnrdan 21 ynşmı 
mesi meriyetc girmıştir. !bitirenler her halde büyüklere 

Bu nizamname esaslarına gö. mahsus ceza evlerine nakloluna. 
re, her mahkeme bulunan yerde caklardır. Suçu işlediği zaman 
bir ceza we tevkif evi ve Adliye 11 yru;ıını bitirmiş olup da "15 ya_ 
Vekaletince tesbit olunan ma- şını doldurmamış ve eczasının 
hallerde mıntaka. ceza evleriyle infazma başlandığı sırada 18 yı· 
cocuk ceza ve ıslah evleri bulu.. şını ikmal etmemiş ktlçüklerin 
nacaktır. cezaları ıslah evinde çektirile-

• le•~ 
atılnuısmn ka.rar H'rır ıçlll 
on bin lirn ka7.anıntık b' 
nt' s\ir«Unii "tt7.e nlıtll ıt' 

~ "' ,.. en 
mus • fnkat eUI sopn iı.ır ~ 
alıuı çıkmazmı 1 .Bu f et 
nin telkin etmekle b~~rıtı' 
olncağınr ~nnettiğl fı Bu müesse clerdcn te\·kif ev. cektir. 

!erinde salfilıiyetli merciden ve· Nizamnamede bundan başka 
rilen tevkif kararları, mahkeme. ibu müesseselerde çalışan memur 
ler nemindeki cc?.a evlerinde ba.. ve müstahdemlerin kabul şartla .. 
fif hapis ve infazına başlandığı rı malıkfım ve mahkumlar. 1 ya. 
tarihte mütebaki ceza müddeti şayış tarzı mahkumların manevi 
3 seneyi geçmiyen hapb veya kalkınması ceza ve tevkif evleri 
ağır !hapse mütedair mahkumi- hıfzısıhhası müessr elerd(.'n ar· 
yet hükümle~i infaz olunacaktır. rılış hakkında muhtelif hükUm-

taze lyml ! bll 
l>M'tll<tan korlmntıır u ~ 

.ı.;-ibi, ·dayai'!;a 1.arı;ı l".J~1 m:ıkfı tcı;lrlc fnhı;ili 
cl'nıivct.-.. dü mnn ı.c .. ilr~·" 

. ~ 1)9, .... 
çocuklar ela çol<I ur. . dıil" 
den snknt l<alanları ~~'~ili 
il-re• s:ıhit olmadım, la 1 
niz ICTJ ılıırındakl bl~ ~~. 
~inde darnl<ln iildııru ~111, ı 
ınulıtnrıı;m gizlire tıu~ıo ıe 
sıma gömülcliıgıinıı, b:~11~rı
ıneydnnn ~ıkarnl< uç. 0rtı 
l{fım oldukl:mnı tıntırl•) rıl 

Mmtaka ce:za evlerinde infazı. ler vardır. 
na başlandığı tarihte mütebaki 
ceza müddeti 3 seneyi geçen ha. 
pb veya ağır hapse mütedair 
mahkfuniyet ilıükümleri jnfaz o· 
lunacak z.aruri !hallerde lbu hü· 
kümler ağır ceza merkezlerinde 
bulunan ceza evlerinde infaz o. 
lunabilecektir. 
Kadınlara ait mahkii.miyet 

hükümleri CC?.alarının müddet ve 
mahiyetine göre ya ceza evlerin· 
de veya mıntaka ceza evlerinde 
kadınlara tahsis edilen hususi 
mahallerde 'infaz olunacaktır. 

Suçu İ§lediği zaman 15 yaşını 
bitirip de, 18 yaşını ibitirmiyen 
ve cezasının çektirilmesine baş
landığı anda 18 yaşını doldurmı .. 
yan mahkuıriların zecaları husu
si eezaevlerinde veya cezalarının 
mil'ddet ve mahiyetine göre hü
küm veren mahkeme nemindeki 
ceza evinin mmtaka. ceza evleri_ 
nin hususi mahallerinde infaz 
olunacaktır. Buniar 18 yaşını 
geçtikleri zaman eğer mahkfun 
oldukları -ceza müddeti üç sene
den ve geri kala.ı müdde.ti iki 
seneden !azla ise büyük mah
kumların lbulundukları: ceza ev .. 
!erin~ naklolunacaklar, ancak 
bunlardan geçirdikleri müddet 
i~indeki nal ve durumlarına gö· 
re münasip görülenler, hususi 
ceza evinde veya büyiiklerc mah
sus ceza evlerinin hususi kısım. 
larmda ahkonulabileceklerdir. 

Hükmi.in infazına başlandığı 
tarihte 18 yaşını !bitirmiş ve 
mahkum oldukları ceza müddeti 
3 seneden az !bulunmuş olup da 
geçmiŞteki atallerine nazaarn bu. 
su.si ceza ev:inde veya biiyüklerc 
mabsus ceza evlerinin hususi kı· 
sımlarmda buluiıdurulmnları da-

I 
ııoşluğu filan mazeret olarnk tanı- I 
mAIIl! 

Otuz koman genç kızın iki ta . 
rafında, duvardan reisin masası .. 
na doğru, gemilerln küpeştelerin.. 
de mazgal olarak kuUanıla.n demir 
ve deriden yapıl:rw§ kocaman kal. 
kaıtla.rla ka:rşrlıkh iki siper ördü. 

Kruılı zifaf baŞlıyordu, 

- ıs-

~ 111 * ÖnümUzdekt haftadan lllbarcn )'nk bir i keıw(')İr ' 1 ı· 
tnkviy<'.. rle\ Jetin imııu:ıl~rınıll', ııl fiyat mUrakabe teşlı:UlltTnm 

sine bn§lanac:aı..-tır. 

• Beledi.ye haziran ayı !çerisinde 
ı milyon 84.7f9 ıinı, temmuz ayın.. 
da. 1,4~5.000 llralk vcıgl tnhsil etmıe. 
tir. 

* !stanbulun muhtelif köylerinde 
35 ilkokul yapılmaktadır. Bunun mO .. 
hlm bir kısmı cumhuriyet b:lyramına 
knd:ır hazırlanncaktır. 

• Altın fiyatları d!lşmektcıilr. DUıı 

bir Reşadiye altmı 25 lrn CıO kuruş.. 

tu. 

cı•\ az 'errn nrnı!clC' " r 
• 1 ili • 

nllcl;im blzıfo ılr ) 1·'ır c<'...t 
re mnhl<cmelcrinclr. b 1 rt'·. 
ııınn 'e Fran.,ız m<'ı,te~ııa•• 
~nk ceza ı \erildii:i fd,dt~ 
ınıulır. Du\ak ht'r "r d•f 1 

hu3 i)"ct l:ırırı bir rl'tll o•ıl 
"-İ:\·et ,ıhlbi olııı·n1• ~ c ·•fi 

• I'tfll" 
lıir. rıC'_,le ııt ılnmnz. • d~ 
ld Türk ınel\tepleJ'indl' r& 
ıll"tlc nı aktır. (ocultlll bit 
gönuedl~•imlz cezayı ~~114(11' 
'cı·•·ceğlz ! l'asak 0 ,, Jıİ , 

• Gnlatasarayda sergi açılacağı, men \al.it \'llkit ı1ı1)11" ,,rı• 
doğru değildir. Gelecek yıl ı:tn blr 1ıı... 
tnnbul sergisi kurullll sı kararla'}- ne rao;tlnnryor. C'e'11ı·r{ll•il 

lmnıın yapılsın da go dt ~ 
tırılmıştır. luyor! 0 znmnn cııerl~•l:Jl'·. 

ılı Fuar mUnnsebeUle tzmlrc gldl'.'.n h~ • • .t 
bulunan adizm ~ır 

İstazıbul gnzctccllcri kllltUrparkı gez. · ı.ıv-u 
do~'llr; Mnzohist l"l1 bO .,.. 

mışıer ve blU!.hrrn lCad.ifc kaleye çr. hizmet olurdu, fakl\f ,ıf, 
karak yemek yemişlerdir, Kcndılcrln~ tatmin etmezıli ! BU, bili 
alqanı kUltUrparkta bir gardenparti in Fira\ unlar dm·riod~11,-o verilmiştir edilıl'ğinı tarlhlercle o ıl. ıı 

• Birkaç avukat tnrafındnn bP.Je .. JJ'zde Sultnn SUIC)'111 "' 
diyenin 16 milyona valuıı bir alnca.. larına göre bn kn,.,ınıtl 

1 
ı 

ğınm tahsil edlleblleccğl yolunda yn. kızını ~ö:wt liyen ~ ah~111 pılan ihbar, yakınd:ı fc,•kalflde top - iftira edenler, tln'nl•~ııd•" 
!anacak olan şehir meclisinde görU;ıU.. ılcmh·<'nler, dıh ii~rrı tbl.-11' 
lecektir. kın almıba oluJl bir ~111"1 

... 1zınlr fuarı için tenz latıı tren bJ.. r,:nlıuılnr, lılddctlc bi~ nrt ı 
letlerlnln satışına bu{ıiinden itibaren sanı;ını basmıhuı dll" 
b:ışlıı.nmırıllr. yak cezası görürlerdi. ,,,-

"' Fuar için, posta tC'lgrııf mUdllr • llıtJl<i r Jıaltlulldll ıl•rıı" 
IUğU 6 kıymette 510 bin pul bastır.. nırdı: }'rrmcılnr ~11JJ."rıi' 
mıştır. Pu11ar yann satış:ı çıkarıln.. n"ıdcı·c münn ... i)l 1111~1~ 
caktır. un ko:\ nt'aldanlı. li\ <il 

* Kahraman ordumuz:ı hallnmtzın lmnı ~·emi tcıı nn<'!l ı.ı ' 
~ k~S" \'ereceği k~lık hedjb•t>lerln kabulU kiır alınublllrdf. ,'\ ''11 tı:ır• 1 

için hnzırlıklar bnşlam~tır. Bu ıne\- mümasil es ·ıının fi\8 ,e 
zudan her cc1'1t hediye kabul oluna • tıı.hl11.dl "S<'hir ı.nclı.,ı r ı' .. . ' " caktır. sı f ıımfındnn lconnlaıt ,-t 

* Üıııktıdar meydnmnın nafaltınndı. 113 m:ulık~a hl~ bir ~;1" ~· 
rılması f§i yaktndn 78 blo liraya ihale Pııhah sııtanl:ırn dtt' 1' el 
edilecektir. clı. Giırlllü3 or ki <'ID'11 

• Sultanahmet parlnnın d mir par. .w de/lil pek ım~nttır. ~ ıı' 
maklıl<lnn ycnlden boleC:ıyece boyat. Fi~dr bir nınl oJtltı~ı 
tınllmaktadır. bayat fikri t azc dl~ e ııı~ 
Diğer umumi bahçelerin harlct ihtiknrdır. nu iHbı:trl• t•1'' 

kısımlan ve bandlar da boyanacak • ' ·stadımızın teklifi ı:etl: ~· 
tır. di l~r. , e kabul ellill~f·r 1 

• Evvelki gUn §ehrlmlzc gelmtıs o .. za mm e', elit kf'ncll~i; ~ 
lan BUyUk Millet McclJııl Reisi AbdUI.. ı·zım ·~<'lnıez mif 1 

11J; 
G(,., 'Ali... hıılik Rendn dlln sabah YnJovaya git.. takcllrd<' ilk ) nzı.,ı d:t' 

1 

ml§Ur. ılC' oln<'~dı. ~ 
De\' vücutlu a,d.ı:ı.m korsanın rei· ~ /, 

sinin bu sözlerini yUk.~ek sesle Is- ~ 
panyolca, ital.}anca ve rumca tek Ü 1 · ~ 
rarladı. Runıaı tekmrlımmken bir HER G N B R iSi] 
kenara 5UUlliı; gorünen Haticeııin rJ l:! 
gözleri bUyUdil; dob"nlldu, ve sn • L • • B 
ğa sola haklı. Birdenbire kalkan~ U 
la'rdan yapılmış olun siperin ort~ 
sına doğru fırladı; birisini tutup 
çekmek ıstf'di, çekemedi, ftip kak 
m!lk jstE'tli, yıkamadı, uzanıp 
vurmak istRdl, vuramadı. Korsan_ 
!arın bellerin<' göz nth· or da ııe 
bıçak, ne tnbanr.a, ne dC' kılıç vnr. 
dr. Soluk so'uğa, birinden öteki -
ne, otf'kindrn iıcüncü;ı. e atılı) or . 
rlu, li kin h<'rb.ri kendısinden boy 
ıtı ar ylcı iki mi li, vücut \e kll'I;
\ et itbar) le brkaç mi li ol:ın bu 
ad mlann çektkleri sipPJi hiçbir 
no' J·-ın yık mı) ordu. Koı11an 
1 ır lrN b \kel "b vdilcr. b'ıtUn 
har kcll n hır. ı kımıldı)an. sa -
ga, sola, İ("cnye itil(.'n kalkanları 

eski \•az ye ne sctirm IC'r nı'!Pn L 
b rPf ti. Dığ"'r korf!anl ır clrı qsjz 
'c lınrc ketsiz duruyf>rl •rdr. 

(Deııamı vur) 

Bııg- ın ~117A'lı'1er, lnglllzll'rlt• hiir .. 
Fı·anM1Jurın J.Uhııan '' Surl~t•yıı ıs .. 
tiki 1 \"Crıı<·<·l\lı•rini yıudı. 

J,übıınn J•'rnnsız manda : ııltındn 

bulıuııın !';url.H~ ile iııgU11 mıuıtln>ıı 

altmda bulun.uı Pili tin toıırııl\lnrı.u .. 
ru..,ırıda on lılu l<ilomrtrı biı.) Uklü .. 
ğilııdt' bir mil~ onn ynkııı nüfusu ol n 

bir ınrnılekettlr. Jerke-.tJ Re~ nıt l'h.. 
rııllr. 

I• nımm: rnmıılaı;t ııllındn hulunaıı 

ı.uhn:ııı cuınhıırl~t·tl ,., 111.pt ı l,dı• • 

nb .. ı.ı) l'>llld.'l.l.ı Nnkunı hurıııındnn 

baslı\ıır.ılt N('hrııllıehire ı.ud ır d• \nm 
Pdor. 1!120 drıı bPrl bu hıırıın \t• hu.ıı .. 
lıır uıaımıd11l<I dl'lılz kı~ıl ırllı• ı,t\bıı ın 

d;ı/:'ları ha\ ZJ\!iı \ııtJ J,ı,fııı • ılı in • 
rırm ı.ıı dur lııı <'llrııhu rh rll n hudııtl.ı rı 
ırerislıırtedlr. Uıı hill,fiın• tin lı.ı'iınıl.ı 

Jf 
Nr t'ııınhıırrıılsl ve ııır Jld rdlr. , 
fo\ ı.alfıılc koıııhıcri '"' eri ~ 
rlyı•tin bclllbnıılı ~trl w"
bu k' Şmntrulıulıı!ill 'il~ il r 
ıınıılılar bllbııssa ıpcı. , 1,f 

rlrlrr. Şamtrablıt"ıı 'c 11~ rı'I• haneler \C tillbıın ıııııı ııı 

dır. Ue.) nıt , e Trntılll ,ıt 
tlen ret limanıdır. 1' 

1.Ubn:ının cenup ın;ııl11 l" 
h Jlllll nrblııe ı.:ıdar osnı rf • 
ı;ııoun muıntal'. f)lr pıı 

i l•"'' Mi Ul\ Iıı <'tliğl llrh il 
• tıll 

lıuru~ı td.ırı• cdtrıl•· J r 
lııdrn l!Onrn b11111dıı ,_ ,,. 

dnsı ltıııdıı hlh lı,. 
ili •ti (J'('~S\b rftf. !fi~ 

nl' l•'ram.ı:ı ııı:ınıl '"1 

cıınıhıırl.) eti kıırıılılll· 



SOVVET 
Donan111ası 

1936 senesinde ufak bir deniz Aöm KRVAZöR "KRASI'lı't lyi talim ve terbiye gören mU· 
kuvvetine malj.k olan SovyetJer, KArKAS,, (ESKt AMİRAL rettebat ilk defa. olarak, İngiliz 
plA.n dahilinde ve umulmadık bir LAZAnEV) kralmm tac giyme merasiminde 
slira.tle donanmalar:ııu takviye et- 8030 ton Rus denizlerinden ayrılclr. 
tiler. SovyeUer, donanma.ya ait Sovyetlerin deniz manevra.lan, 
plAn ve muva.ffaluyetieri bilyilk 4 

tano 18 &m. top. 1937 senesinde Baltık denlzlne ka-
bı_ h . tl ....; .. 1 dil dlln 'tane 10,2 sm. ııı-. ~ assasıye e 6u.oe er; ya.- dar ya.yrlnı.'Ordu ·, bu da SovyetJerln 

do _,__ ait n-ı... aJh ,ı tane 3,7 sm. ilk. ya nanm~uıa y~ m u· Fin körfezini deniz hareketleri için 
mat ya.ydıla.r; Sovyet hiikUmeU, 4 tane :m:ıklnell tUf,.k kiı.fl görmediklerini gösterir. Fin 
hiçbir işini meydana vurmadığı 12 torpll kovanı körfezindeki Sovyet donanmam, 
gıW., donanmasmı da. orak ve çe- lOO mayo ta§u. körlezde barmamıyaca.k kadar kuv 
kiç perdesinin gölgesinde meyda- 1 tayyaresi vardrr. veUi ve sayrca ~k olduğu anlaşıl 
na getirdi. 4 5tı bombası atıcm. dJ. 

Sovyetlerin, Uzak Şarktaki do· Resim lnglllzler tarafından atm • Sahil istihk8.nılarmm arttırıınııı-
nanmalarmı a.18.ka.dar eden, lngi- 1 mı tir. 1 sı ve t&h'ldmatm 88.hil boyunca u· 
llzlerle bir anlaşma.lan vardır ve ------------ zntrlına.Bı, programı tamamladı. 
bu anlaşma sırlarını sırlıktan çı - Baltık den.izbıdeki KoUin ve Konş 
karmağa. vesile olmuştur. Böylece silA.hma. sarıldı. Biltiln tezgB.hlar- tad muhkem mevkileri, Leningrnd 
Sovyetlerin mlihim miktarda de - da büyük bir fa.a.lly~Ue denlza.ltı ilerisinde mU~külatla taarruz e
nizaltrya malik oldukları öğ'renil- inşasına başlandı. Muhtelif Uptc dilob1lecek birer Us teşldl edJyor
cli, Diğer taraftan Uzak Şnrk, Ak inşa. edilen denizaltılar inanılmı - du. Umumi harpte olduğu gıöi, 
deniz ve Atlantikte modem Sov- yacak bir süra.Ue aenlıe indlrili - Almo.nla.r, bugün de hücum botları 
yet harp gemilerinin hesaba katıl yordu. 1938 senesinde SovyeUcr nı ileriye sUrerek muvaffakıyetle 
ması lii.zmı geldiği a.nlıışıldJ. Ş:ma.I denizinde ve Baltıkta 70 taarruza. geçnrl§ bulunuyorlar. Ka-

Sovyet donıuımnsnu meydana ra.denizdeki Siva.stopol ağır bir 
getirmek kolay olmadı. thtilfıl so· f"""""""""'"""""'"""""'"""I {iekilde tahkhn edilmedi, zira. Tilr 
nundn, Rus donanması knrmaka- i Yazan: kiycırln bitaraf ve a.çtk siyaseti 
rışik bir haldeydJ. Kullanılacak l i. 11\• fllus-4. böyle bir ihtiyaca lilzum göster-
vaziyette olan gemiler, tamir edi- .U J:J UJ. mc1tten uzak kalıyordu. Halbuki 
lerek zayıf da olsa. bir sahil mU· U-ft ... ş- .... -•ft~~ V"'"'l· _ _._,., , yü-
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dafaası vficuda getirildi. Bu ufak zen bir kale ve birinci sınıf üs 
donanmanın nilvesini teşkil eden KaradeniY.de 30 ve Uzak Şa.ıkta haline gctirildf. 
eski torpitobotlnr, denizaltrlar, ve 50 kadar denizaltı bulunduruyor- Zikredilecek diğer btr nokta, 
muhafaza gemileriydi. lardı, Beyamenlz kanalıdır. Sovyetler. 

Gemi inşa. tezgfı.hlan ıslah edil Denizaltıların yaptıkları muva.f· bu kanal vasrta.siıyle, destroycrle-
di, üsler kullanılır bir hale sokul fakıyetli uzun seya.luı.tler, bunla - re ka.da.r olan hafif muh&Tebe cü
du. Sovyet Rusya, bu suretle bir.in nn iyi inşa. edildiklerine da.ir bir züta.mlarmı mııhasmım ha.beri ol
ci beş senelik donanmaya. ait pla- delildiT. Deniza.lt:rl.arnı bUyUk bir mada.n, Baltık den.izinden Şimal 
nm temellerini attı. Denizde kuv kmmı ma.yn dökmek için kullam- denizine geçirobilirler. Kanal, na -
vetli bir donanma. kurmak için or- labilecek şekildedir. Denizaltıları· zari bakımdan tetkik edilirse, de
taya atılan be:i senelik püın :mu- m hafif, modern muharebe geml- rlnleşUrlldiği gibi genlşlettlrllebf. 
vaffa.kıyetle hedefine ulaştı, Sov- lerı takip etti. Ur; o zaman JCruvaz&oler blle ga-
yet Rusya, denizlere yabancı kal- SüraUi, bilyUk destroyerlerin çer. 
madı. meydana gelmesi gecikmedi. Des - Sovyctlerln bunu yapıp yapma -

İkinci beş senelik plıinm blda.ye troyerler ve mayin, Rusların ihti- dıklıuı: malfun değildir. SovyeUer, 
tinde Sovyetlerin ufak donanması sas ke~bettikleri ve marifet göe- deniz ba.knnmdan, ale)'1tlerinde o
denizlerde yüzmeğe başladı. llk terdikleri bir sahadrr. Destroyer- lan coğrafi vaziyeti JSlah etmek 
filoyu üç tane modern 23000 ton ler, 2800 tonluk, yani diğer mil· için mümklln olan her şeyi ya.p
luk zırhlı teşkil ediyordu. letle:rin donanmalarında. filotilJA. tıklarmdn.n şüphe etmemelidir. 

Bu .zırhlılar on iki tane 30,5 sm, 8nciisU vazücıini gören geml ce- Sovyetıer.in Şimal Buz denizi sahi 
lik topla. teçhiz edilmişti. Filoyu, sametindcdir. Mayin dökücü ve linddki mevkilere bilhassa ehemmi· 
eski destroyerler, torpitolar, deniz mayin arayıcı gemilerin tczgAha. yet verdikleri görülür. 
alWan ve en modem refakat ge· konınası gecikmedi. Bunları da Sovyetler, ancak bu suretle baş 
milcri, tamıunlıyordu. hafif kruvazörler takip etti. (1938 ka memleketlere st.Tatejik ve ik

Filonun mliretteb:ı.tı iyi yetişti- sene~ne kadar altı, yedi tane ka- tısad.i tazyikte buluna.bileceklerini 
rilmis ve muayyen bir disiplin gös dar ya.pılınış bulunuyordu.) hesaplamışla.rdı. Bunu bildikleri i
terebiliyordu. Manevralar F.in kör 1940 senesinde, Sovyet bayrağı çin , a.çtk denize kapı vazifesi gö
fezinde yapılıyor; gaye sahil is- altında kuvvetli bir donanma. mey ren Şimal Buzdenrzi sahillerini 
tlhkfunlarmı müdafaa etınekU, mU do.na çıktı. En son mesele olarak ihmal etmediler. BolşevUtlik bu 
dafaa.ya iştirak etmekti. ağır zırhlıla.rm inşası lkalryordu. kapıdan bütün diinyaya ya.yılmak 

İkinci beş senelik plfın nihaye· 35,000 t.onluk ve 40,6 sm. lik top için fırsat gözlüyordu. 
tinde , SovyeUerln, donanmada larla mücehhez zn-hlılar.. Amiral Donncr, SovyeUerln 
büyük bir adım attıkları görUldU. Sovyet hükiimeti, bütlin kaynak Buzdenizi sahillerini ihya etmek 
Sovyetleıi.n gayesi, kara. ve ha.va lannı bu uğurda harekete getir- Jstemelerlni üç büyük malcsattan 
kuvvetlerine mUessir bir §cldlde di. Murma.nsk ve Arkanjclskte YC? jleıi geldiğini izah etti. 
yardun edebilecek, yüksek muha- ni tez.,""8.hlar kuruldu; Koımsomolsk I - AUantlk denizi ile daimt 
rcbe kudretini haiz bir donıuuna. ve Amurda kurulan tezg8h}V, blr nrllnaltale tesis etmek ve bu 
vUcuda. getirmekti. Avrupa kıtasında.kl Rusyadan ge- denize karşı stratejik bir mevkie 

YALNIZ iSME 
BAKMASAK 

1 
Bir refikimiz gazetemizin 

~el~iz. gün evvel bCl§ladığı 
Şı1lı yıldızı Mediha ve 

Mahmut Saim,, sergüze,tle • 
ri için dünkü nüshasında 
ıöyle diyordu: 

"Gazete övüne örJiine: 
- Me§hur dolandırıcı 

Mahmut Saim ve Şişli Yıldı. 
zı Mediha .••• 

Diye büyük puntolarla 
ilan ediyor. Obürü de Eyüp
lü Halidi böyle ilôn etmiıti. 
Daha buna benzer misaller 
var ve-.. çok. Ç ocuklanmıza 
ve Türk aile•ine bunu ve bun 
ları mı okutup öğreteceğiz. 
Memleket, Türk gazetecil'İn
den bu hizmeti mi bekli· .,, 
yor •• .. ,, -

"Şi§li Yıldızı Mediha ve 
Mahmut Saim,, taBTİh elil • 
meseydi, bu zatın bQfk~ bir 
gazetede yazısı bulundqfu i· 
çin çocuklarımıza ve T-ürk 
ailesine öğretilmemesi ili -
zrmgelen yazının bizimkisi 
olduğunu anlıyamıyacakhk. 
Demek ki Türk aile•ine ve 
çocuklarımıza öğretilmcme
•İ lazımgelen yazı budur, ga. 

rip •.• Biz sanıyorduk ki, ~o -
cuklarımıza ve Türk ailel'İne 
öğretilmemesi lazungelen 
yazı bu iddiayı ortaya atan 
gazetede "onun hayatını an
latıyorum!,, adındaki hayali 
tefrikadır: Memleket 
Türk gazetecisinden bu hir 
meti mi bekliyor? sualini 
sormak asıl bize dü§eT. 

işin hakikatini anlamak iı 
tersek bunu kotn§u tavuğu · 
nun, komJUya kaz görünme· 
•inde buluruz. Yazı bQ§lıya
lı sekiz gün olduğu halde 
"ilan ediyor,, demesinden 
~ıkanlarından bir tek satır 
bile okumadığı anlCl§ılıyor. 
Demek ki yalnız anlatanın 
"dolandırıcı,, olmaıına ba • 
karak bir hüküm vermek 
kabil olabiliyor • 

Merak ediyoruz. J:\caba 
''b. . ır cınayet Javaaı,, aJına 
'bakarak, neye bu 7omana 
''"'!'hakkak cinayete tqvik 
edıyor dur,, demiyoruz. 

Hükmü, İmle değil metine 
bakarak versek ne iyi ola • 

k , d .. ki ca • ersınız o .zaman ya-
zacak, yumurtlayacak hi~bir 
§ey bulamaz ... haklısınız ..• 

R. 

Napolyon ve 
Marl Lalz 

Tarihe geçen şahane bir 
aşk hikayesinin acıkh ve 

hazin akibeti 
Alman .. Sovyet ha.ııbi alda. Na

polyonu getirir. Onun Mosltova 
seferini düşUndürilr. Bu ara.da. 
Napolyonun günün mevzuu oluşu 
ile kar§ılaştmr. Na.polyonu hatır
lamak da akla. onun aşkla.rmı, bil. 
hassa. Mnri Luizi getirir ve c:lüşU. 
nilr, o aşkı bir daha hatirlamnk 
isteriz: 

Va.gramdaki müthiş maglübi • 
yetten eonra Avusturyalılar Na -
polyon Bonarpa.rt ile yakmla.ş • 
ma.k çarelerini arıyordu. Na.pol .. 
yon, vukuubulan mUracaa.ta. co • 
vap verlt.ken. A vusturye. impa • 
ra.t.oru birinci Fransuvanm kızı 
prenses Mnri Lülzi istedi; ba. • 
ng ve yakınlaşma. için giizel 
preDSeSin kendisine veıilme.cmu 
prt koştu. Birinci Fra.nsuva ~s • -
ter istemez bu §arla baş eğdi ; 
evlilik mukavelesi 1810 senesi 
16 şu.batında imzalandı. 

sa.ray crkfım hala onun etrafm • 
d_a bulun?uğu hnlde, prenses 
J1l§lllan dcglldl. 

Napolyon, genç kruısını he • 
diyelcre garkcdiıyor ve bir çocuk 
muamelesi yapnrn.k prensesi sev -
diğini her \•esileyle anlatmağa 
çal.I§Iyordu. Fa.kat, İmpa.rn.tor da 
ima ha.roket halinde ibir kuman. 
dan olduğu için lmparat.orlçcyi 
gittiği yerlere birlikte götür(l • 
yordu. 

Böyle mütemadiyen Yer değiş 
tirme.'k İmparatoriçeyi çok mha.t 
sız etmekle beraber kocasmd-'111 
mewum olduğu için Ma:ri Ltdz 
bu kadar r.nhmete razz idi. Ba _ 
bnsı lmpar:ıtor Fransuva.ya. yaz
dığı bir.. mektupta., Napolyonun 
kansı ş0yle diyordu. 

Sovyet Rusya, ufak donanmaya lccek olan gemi pa.rçala.rmı birleş sahip olmak, 

~lltılt~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~sah~~ip~di~·;ğe~r~de;v~le~tl~e;r~gibi~~d~e;niza.~l~t~ı~ti;re~c;ek~t~i.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(~&:mu~~yann;;~) 
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Genç prenses henüz 18 yaşın
da idi. Bir kaç hafta evveline gc • 
Unceye kadar gU.zel kız N a.pol 
yonla evleneceğini aklından bile 
geÇirmlyordu. Napolyonun ka -
rısmda.n tıoşa.ndığı ve Jozefin i. 
le evlenmek tasavvurunda. oldu -
ğuna dair bazı şayialar kulağma 
golınlşti. Amma, böyle ani bir 
emirle, ild devlet arasındaki si. 
yasf müzakerelere karışara:k Na. • 
polyona karı ola.cağını aklına ge. 
tfmıenıişti. 

.-. O da. sizin gibi ·herkesle 
munakaşa.yı Geviyor. t}u veya bu 
isi a.nladt{;'IIU mlinakaplarla öğ • 
renmek istiyor. Eğer bir. kim • 
se kendisine fazla israr ederse 
krzmryO'l", 

Ma rl Lu.Iz biraz tcnbcl lra.d o • 
~iz ve her o.eye rağmen çabuk 
ınana.n ibir kadındı Roma. kralı 
doğduktan sonra. ~ Napol -
na yazdığı mektuplar çok içli 
idi. Bu mektuplarda sevgi ve 
aşk okunuyordu. Bir mektubun.. 
da §ÖYie diyordu: 

t~-:~ ut.hiş b~!erden dUş • 
-~. ı-~tlup Uratıe su 

·~tıa Olan bin • 
l'darı bt aYI de 

~ tı ~ldı rinde kırı. 
u ,,,._ ttrtd fı ıaın 
"~ ~ et. an elra!a 
· O detin 
)ah~~ surette 
I~~ e gaı b UYUtu-

"-.lt 41.~ ~ bina inanın i • 
t~ h ~lesi ~hlllndc 
ll.ıq lcr "'ht der: ıs~asrz 

ı. - ea.:_-cu g ın bir u k 
'ti "O~ -ueu ~a iBare~ u. 
' "1 il ııe:n .. ~ ~ağıda a. 
~ ~ l'alıat'.YlltaJt . bln:ıya 
tr:Ci.\' bnı.._ l'alıat g~Z ve is: 
~t ttı;~a rntuı. . 

tı!ıı,. ~~ ek "ey un bir k~ 
L""'"'llll"' Yi el a :rnuhi \> "ll' 1o"U ~ e g('<:irnı nı ev-
tl'a 'lııldtı't' an mu ek ar -
ha~ l'acaat cdL 

'~tfı atılan 
~~et-. O~ boğu~us: 

e~~ıld~ ~~e bina ı . 
~~~ ~ tehlikeı ltahnaz. 
'-~ a a cıııı-L insanıar 
~~~ \18 ~"'"l: olurlar. 

ıı...~a ı~._~ara n bu uau_ 
ı:""lttıa "'illl tatbik sığınan 
hl; : 'lntl§ta edilen 

~"-h- ~ tete ?'dır. 
.. :'Ilı t~' ntica "eya grup 

°l' ~:·~llllı~ ba.ı:ı~ va • 
eQı~e lnıh USUlilo 

'~-'1-\~~ck-~ de ıe. ve 
rruzla .. 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden tsvesli A. MENGHAM 
110 Çeviren: 11. D. 

nnı da bu balonla yapmaktadır • 
l::ır. 

lş bittikten sonra stratosferde 
ı:niltcmadiyen daireler çizen tay -
yare i§a.retinl alır almaz plA.nör. 
de balonu çekip götürUr. Bu su • 
:retle yerde ve havada. hiçbir ecy 
görünmeden bir bina içindeki in • 
sanlar birdenbire ölmüş olurlar. 
Bu usulde şüphesiz muhtelif snn 
hastalıklar verici mikroplar dalıl 
kullanılabileceği aşikardır. Bu tak 
dirde bir bina dahilindeki insan -
lar o gece peyda olan !)iddetll sa.. 
ıi bir hastalik yüzUnden biribirl 
Peşine ölüp giderler ve hiç kimse 
bunların ne ı;ıekllde öldilklerln -
den dahi haberdar olamaZ. 

Rus casuslan son Avrupa harp
lerinde Almanların !cadı ola.n be .. 
§inci kolu da. ala.ra.k hava.ya tat -
bik etmek tevebbfisilnde bulunmuş 
lardir. 

Ma.lfıın olduğu üzere Ruslarda 
Pat'a§Ütçfilük, Avrupada ilk defa 
bir teŞkilAt ve sistem haline so • 
kulm~. hayli ilerlem.iftlr. 

Rus casusları beş.inci kol faalL 
yetini de paraşiltçüliiğe tatbik et 
mekted.irler. Bunun Jçln muhtelif 
Avrupa. llsanla.rmı d:>illıassa. öğ • 
rcnml§ olan casuslar hazırl~ 
ttr. 

Herhangi bir Rus har.binde Rus 
b~ci kol casuslan geceleyin pa. 
raşutlerle muhtelif memleketlerin 
topraklarına inecekler ve pan1!k 
çıkannak, muhabere ha.tlarmr kee 
mek, köprüleri ve tren yolla.nnı 
ha.vaya. uçuıımak gibi beşinci kol 
vazifelerini yapabileceklerdir. 

Ruslarm paraşütçü bir beşinci 
kol meydana getirmeleri şüphe -
siz ki düşman için çok mUhlm bir 
tehlike te§kil eder. 

Ayni zamanda. bu ha.va beşinci 
kol casusları ayn ayn telsiz mn. 
kinelerlyle de mUoohhez olacak 
lan için her an irtibat ve mu _ 
ha.bereyi muhafaza edeıbileookler -
dJr. 
Vakıa bu tcşk.ilAt, casuslukta. 

yeni bir şey vo hayli tehlikeli ise 
de, Almanlarm son lınrplerdokl 

pe.ra§{itçü indirme tecrl!Jbelerı gös 
termiştir ki arkada harbeden ol'" 
du miikemmel hareket edemedik
çe paraşiltçliler hiçbir Ui göreme • 
mckte, hiçbir tesirleri olmamakta.. 
drr. 

Esasen paraştltçiillilt taarruz e
ien ordularda daha ziyade fayda.
h ve müessir olabilmektedir. Bi
:naenaley'h parsşiltçll beşinci kol 
teskllltı esasında pek mUkenunel 
bir sistemse de bir harp içinde 
Rus ordusunun va.zlyeUne bağlı o. 
W:ağı için ne dereceye ka.da.r taıt 
bilt edilebileceği kestirilemez. 

Fa.kat ne olursa olsun pa~Ut. 
çü beşinci kol teşkilAtr daima mil• 
him bir rol gö:rmek jstida.dındııdrr. 
Zira gecele)'İn hali ara1.i llzmine 
indlrilebilc<e-:ek olan bu casuslar 
cephe arkalarında gayet vahim 
ve ha.yaU ehemmiyette işlnr gö -
rcbilirler. 

Pa.raşü tçU Rus casuslarmm gös 
terecekler.ı meharet ve cilrct de. 
recesine göre mU.him roller oynı.. 
ya;bilecekleri aşikirdır. 

Bu casusla.rm şimdiden yaptık • 
lıuı: gözönllne alınacak olursa pn
raşütçU beşinci kol tefjki]A.tı dal
ma mühim bir rol görmek istidn
dmdadır. Zira. geceleyin hAli ara • 
zi üzerine ini:lrllebilccek olan bu 
casuslar cephe a.rka.larmda gayet 
vahim "o haya.ti ehemmiyctt.e i<ı_ 
ler. görebilirler. 

(Dcvmm tıar) 

Onun başka. bir sevgilisi var • 
dı. Na.polyona varmamak için 
itiraz etti ve a.kra.balarınd:m 
Fra.ns Mada.nskiye aşk ilan etti. 
Fe.kat babasmm itirazı karşrsm -
da, gUzel prenses ra.zt oldu, çün. 
kü, prensesler dalına siyasi m~ • 
faat uğrunda kendilerini fedaya 
razt olınalrdırlar. 

Napolyon genç karısını gör
mek :için ea:brrsızlanryordu. 

Gencım.l Bertiye ile :maiyetin. 
deki diğer bütn generallere da. 
ima. yeni karısı hakkında. suaİ 
ler soruyordu. Bilhassa. general 
Bertiyc ile prenses Marj Lüiz 
hakkında konu.5urken: 

- Prenses bana sıhhatli ço • 
cuklıır doğuracak olursa onu en 
güzel bir kndm olarak s~vmekli .. 
ğime kll.fi gelecektir. 

Diyordu. Filhakika prenses 
Parise geldiği zaman N apolyon 
inldsan hayale uğramailı: çUn -
kü, Ma.ri Luiz Napolyonun ta • 
savvunından daha güzeldi ve dn • 
ha gençti. 

Mnri Luiz, yeni vatanına çok 
açbuk tsındr. llnlnsını öldürten 

'İlk mektubunu aldığon gün, 
benim en mesut gUnüm olacak· 
tır. Şayet takarrür etıtircliğimiz 
glln sen gelınoyccek olurnan 
ben gelip seni çadırda. bula • 
ğım .. " 

Bu mektuptaki imzanın üze • 
rinde: 

"Senin sadık ve sevgili karın 
ve arkadaşın" 

Cümlesi yazılıdır. 
Nnpolyonun H.usyadaki bezi 

metin.den sonra 1813 yılında, A • 
vusturyalılar Fransa ile olan 
iltüaklarınddn vnz geç,erek nılit
tefikJ('rle birlik olmağa. hazırla • 
nıyorlnrdt.. Bu sıralarda kocasına 
sndik olan Mari Luiz b.-ı.bfı.sına bil 
mektup yazmıştır. Bu mektubu 
A vusturya.nm Fransadnld sefiri 
Alore \'Q.Sltasiyle g~~erm·ş ve 
mektup da 5öy:le dcmmtir: 

•'Kocam Avusturya ile ha.rp 
ve hab6ntla olan dostluğunu 
kay'betmekten çok JStırap duya • 
cnktır. Faknt, bunu yapmak mec. 
burlyeU karşısında bırnkılının, 
kntiyen tC'reddüt etmeden büt..Un 
kuw<'lile Awst11rya. üzerine ltü _ 
cum ederek, cs:ldd<:'n olduğu gibi, 

(DM•amı 6 nr.ıda) 



Anadolu ajaasmm ftl'dttl haber. 
Woe cÖN dlhl,a vazlyt'ltlne mq 

Bir haftada 

Almanlar 300 
kilometre 
ilerlediler 

Bir çok Sovyet 
teıellklllerı 

çevrllerelı tmba 
edildi 

Ruzvelt 'Amerillaya 
Clöndü - Staline gönde -
irlen mesajın metni - Bir 
Sırp köyü yakıldı, 50 ki
şi asıldı - Türkiye ya -
bancı gazeteciler mer. • 
'kezi &ldu 

Şark cephesi ~urekfı.tı ha:dı:ın. 
da Alman resmi tebliğin.el" dün 
kısaca ı:>öyl" deniliyordu: 

Blltiın Mrk cephesinde harekat 
sistcmatık bir f!ekilde ve muvaf -
fa!uyctle devam etmektedir. 
D. N. B. ajan ı ise lbu tebliğ mü. 
nasebetiyle şu tafsilülı vermek
tedir: 
Bu hafta da harp bilhasa garbi Uk 
rn.nynda Alın.uılnr tarafından elde 
"dilen büyUk ve kaU muvaffnkı -
yctlcrle nctlcctemnektcdir. Kara. 
denize doğru )aptlan yarma hnre· 
!keti, Dlnyeper dirse[,rlndc hare • 
kitta bulunan cenubi Sovyet ordu 
sunun imhası ve ricali .,Umulhi ha. 
diselerdir. Bu hafta zan=ndald 
ha.rekAt esnasmda, Alman 1tıtaları 
ve müttefikleri yeniden üç yüz 
kilometrelik bir ilCrlcnıe ~urdrt -
mişlerdir. Bolşevikler şimdiden 
Karadeniz sahillerindeki en' mü -
hlm mevzilerini kaybebnL., bulu ~ 
nuyorlar, Bundan ba~'ta Donetz 
hava.lisindeld 11anaYi mm t:ı.kası 
telılikeye manızllur. 

D.iğer cephelerde Alınanlar, hn· 
cumlarda buluna:ra.k yeni Sovyet 
teşekkUllerini çevirmiş ve imha 
etmişlerdir~ 

Ahnan krtalan geçen hafta Eır 
tonyanın gimaJ nuntAkasrnı temiz. 
lemeğe devam etmişlerdir. Şimdi· 
ye kadar Peip~ gölünün ~atk 
ve garbında hare-katta. bulunan 
Alınan kuvvetleri düşmanla doğnı· 
dan doğruya tema.sa geçerek, Fin 
cephesinde, Fin ve .Alınnn kuvvet 
lerl. kısa merhalelerle iler:liyerek 
arazi mU§killitına. ve diŞnanm 

muannidane mukavemetine rağ • 
men yeni arazi kazanabilm.işlerdir. 

Sadik b1r sil&:h arkadaşı ile ha.. 
reket eden Alınan ve Fin kıtala.n 
BoL~eviklerin 194-0 senesinde har 
mzlıkla kopanlıklan a.raziYl dur • 
madan geri almaktadır. 

'.Alman hava 
'Kuvveetlerinin 
\YaTdunları 
• ~hava kuvvetleri mcıkcz 
eepbJSindoki Alman onlula.rmm 
lıaroltAtma büyük bir ölçllde yar. 
dım etmişle.rdir. Cereyan eden ha· 
:va muharebeleri esnasmda dört 
Sovyet tayyarcal dilşUrlllmilştür. 
DUoman topçu mevZilerine pike hll 
cumları yaptla.rak sekiz top lsb.t 
edHm.ittir. 60 Sovyet kamyonu 
yaıkthn11 Ye tahrip edilmi~. 

:Alm.aıı boml:ım:-dmıan ta.yyarele· 
ri bir Sovyet zırhlı trenini mitral. 
yaz ve bomba ateşlle imha etmiş· 
lerdir. Bu mnıtakada da 13 Sovyct 
tayyareeinlıı dÖIÜlilldllğü blldiril• 
mektedlr. 

:Alınan tayyareleri tara.fmdan 
Odesa Uzerine yapılan bir alanda 
bir Sovyct torpido muhribi bom. 
balanmış ve hasara ufrat.ıınuştır. 

ıY eniden 2000 esir 
'Alındı 

Cenubi Ukrayruıda ilerliyen Al. 
man birlikleri SovyeUerin diğer 
bazı mültlm cilziitamlarmı çevir -
mlşlcrdir. 

Sovyet zayiatı hakkında kati 
bir malfmıa.t yoktur. İki bin esir 
alllUDI§ ve büyük çapta altı topla 
14 Wıe ba§ka top iğtinam ediliniş 
tir. 

Karcideni.Ule beş Sovyet 
Denizaltıaı batmldı 

BWue,teıı blldlrlldlttzıe gön, .... 
..,._ mahttller Karadan13de bet 
.,.,. ...... ,..... lıatlnldCmı .... 
,.a ~en.-. 

Fin 'IUtalt.i ilerliF 
.,U?t'tb& 
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nan Sortevala'nm cenubi garbt .. 
sinde Lahden Pahja ve Jaekima. 
yı 7.a:ptetmişlerdir. 

Fin krtaları Kides ırmağının · 
şarkına ve Van.ni Semaeki ile 
Sortevala arasındaki mıntakaya 
vannışlarclır. 

Stalinin oğlu 
Methediliyor 

Kızuyıldız Stalin'in oğlünun 
kahramnnhğın.dan bahsederek 
Yokov Cugas Vili'nin kumanda 
ettiği batarya son obüsünü atın. 
caya kadar bataryasının başın
dan ayrılmadığım yazmaktadır. 

Gazete diğer Sovyet rüesası. 
nın oğullarını da zikrederek di. 
yor ki: 

Dahili !harp senelerinde bir 
Sovyet devleti yaratmak için bü· 
yük bir fedakarlıkla mücadele 
etmiş olan kahramanların şecaa. 
ti, bugün oğullarında tecelli et
tiği kadar lbUyük bir millete ya· 
raşır bir şekilde lıarp etmek için 
ayaklanan bütün Sovyet millet. 
lerinde de tecelli ebnektedir. 

Sovyet tayyarelerinin 
Berline akınları 

Mo:skova radyosunun bildirdi. 
ğine göre evvelki gece Sovyet 
bombardıman tayyareleri Berlin 
ve Stettin üzeri~ akınlar yap
mışlar ve büyük :riTıktarda yük .. 
sek infilaklı tahrip bombası ve 
yangın bombası atmışlardır. Her 
iki şehirde de askeri hedeflere 
isa:ootler kaydedilmiş, bir çok 
yangın çıkın~ ve infilaklar vuku 
bulmuştur. Hareka.ta iştirak e. 
den Sovyet fayyarelerinin hepsi 
ü.rlerine dönmil§tür. 

Holanda 
Denizaltılarının 
Faaliyeti 

Londrada bulunan Holfanda 
bahriy~ nezaretinin ibildirdlğine 
göre bir Hollanda denimltrsı 
bugün .Akdtmizde 5~000 ıtonila· 
t.oluk ibir dUşman iaşe gemisi ile 
1000 tonilatoluk bir düşman yel. 
kenli.sini lbatımuŞtır. Bu suretle 
Hollanda denizaltıları şimdiye 
kadar :Akdenizde 26,000 tonilii... 
toluk düşman gemisi batırmış 
olmaktn.dırlar. 

Ruzvelt Amerihaya 
Döndü 

Ruzvelt, dün Rocklanı:Jda ka· 
raya çıkmıştır. Ruzvelt gazeteci .. 
!ere !beyanatta bulunarak harp 
vaziyetinin !bütün safhaları ~
rinde Çörçil'le arasında. tam bir 
anlaşma olduğunu c:ıöyleıniştir. 

Staline gönderilen 
Mesaj 

Ruzvelt'lc Çörçil'in Stalin'e 
aşağıdaki mü-şterek mesajı gön· 
derdikleri bildirilmektedir: 

Moskovadan dönen Hopklns'fn ra-
porunu tetkik vesllcsinı1e.n tsllfnde e. 
derok ruızl hUcumuruı karşı parlak 
mfül:ıfnamzda sizlere memleketleri. 
mlz!n en güzel hangi §ektlde yardım 
edebileceği hususunda mUdavelel et. 
kArda bulunduk. 

Size, alelacele lllzumlu olan azami 
malzemeyi teslim için h:llen 1§ birliği 
yapmaktayız. Şimdiden müteaddit 
gemiler mal7.eme ne ytlklU olarak ıı. 
manlamrırrdan hareket etm{J bulun.. 
maktadır, Bu gemllerl derhal diğer 

gemiler takip edecektır, Ordunuzun 
ve ordulanmızm ibtıyaç ve talepleri 
ancak, bQtlln ihtimaller nazan lUbare 
almarak ve bUtUn Amlller gözönUnde 
bulundurularak tayin edileblUr. MU§ 
terek menfaaUerimlzln ııUraUe tak. 
alml hakkında kararlar vcrebllmekll. 
ğimlz lçln Moskovada bir toplantı ya_ 
pılmasmı teklif ederiz. Bu meseleler 
baklanda doğrudan doğruya eWnle 
görllşülebllecelc a:ıl~lyetll mUmessıı. 

lerimlzl gönderebUlrlz. 

Muvafık gördUğUnUz takdirde top. 
ıanacak olan bu konferansa tnuzaren 
kabil olduğu kadar sUraUe .J1ze teç_ 
hlzat ve harp malzemesi gö!ldermete 
devam etmek arzusundavız. 

Şimdi dlkkaUmlzl daba uzun vade. 
ıı blr aiyuet üzerinde toplamalıyız. 

ÇUnkU kazanılmadığı takdirde bütün 
gayretlerlmlzl israf mab\yetlne soka. 
cak zaferin elde edilmesi. içln uzun ve 
çetin blr yol katetmekllğlmlz icap ey. 
temektedlr. Harp mUtenddlt cepheler
de cereyan ediyor. Harp bitmeden ev. 
,·et bu cephelerdeki inkişafların, yeni 
muharebeler verllmeslnl icap ettlrme_ 
at muhtemeldir. 

Menbalaıımuz. geni§ olmakla bera. 
ber mahduttur. Ve bu menbalann mO, 
terek gayreUerlmlz 1çliı nerede. ve ne 
zaman kullanılması icap etUğbıl ta,, 
yiıı gerektır. Bu :zaruret gerek teçhl.. 
zat gerekse bam maddeler bakımın.. 
dan varlddir. 
H1UeıiD lletılmete utramaa !çln. 

se-ter<1JlbdS bhıamaDca ... devam. 
JI muk&ftllMltln ba,aU ehemmiyetini 
teream'1!e tüdlr e&yorua. Da ltlbar. 
ı. ""':«11-.S 4ıir "azlyet karfmmda 
«ıi k~ n'dtH>el 

SOı 

Milli şE·F 
Dün yapı ~sta 

okulunu 
ziyaret ettiler 
Ankara, 17 (A.A.) - Milli Şef 

reiaicilmlıur lsmet lnönu, dün ı~.30 
da yanlarında Maarif V cltlli Ha
san All Yücel, teknik öğreUm 
müdilril RUştU Uzel olduğu halde 
yapı usta okulunu ziyaret etmiş -
ler, duvarcılık, ınarangozJ.u.k, dül· 
gerlik., taşçılık atelyelerini, aıhht 
teslsat çal.ışmalarıru, sanat okuL. 
larmda yapılıp depo edilmiş okul 
alet ve makinelerini, talebenin 
bUtün çahşmalarmı, okulun ileri 
yıllar projelerini, ycnl yııptlan sa
nat okulu ile motörcUlilk okulları 
inşaa.tmı tetk.lk etmişlerdir. 

Gördil.klerl çalışma. usul ve veri 
minden memnunluklannı ifade bu
yurmuşlar, değerli direktifler ver
nüşler ve okulun defterine (ya.pı 
usta okulu) yazmak suretile (in .. 
pat usta okulu) nu bu güzel 
tiltkçe Jsimle adlandmnışlardzr. 

Yapı usta okulundan Gazi Ter
biye Enstttüall bahçesinde, orada 
tatili geçiren Yüksek Öğretmen 
Okulu ve enati tU talebesile ko
nuşmuşlar, mtl&takbel öğretnı.enle
re kıymetli öğütler verml§lerdir. 
.Aişam 19,30 da buradan, genç 

. talebelerin eaygr ve sevgi albıi
lan arasında müesseseden &ynl
mışlardır. 

Nişantaşı kız sanat 
mektebi açıhyor 
Nlşantqında kız sanat mektebi ha. 

llne geUrllmek Uzere maıırlt vekAle. 
tinco satın almıın eski Salt pqa ko. 
nağı mükemmel blr §Cklldo tadil ve 
tamir edllmlş ve buradr. "Nl§antD§l 
kız sanat :mektebi, tesis olunmU§tur. 
Senelercrenberi Tepeba§mdakl binada 
bulunan Beyoğlu akp.m kız aaııa.t 
mektebi kaldırılarak mevcut tedris 
ve talebe kadrosllo Ni§anta§t ktz sa • 
nat mektebine naklolunmuıtur. 

Yeni N.l§anta§ı kız sanat mektebi 
fevkalAde modern tcsisaUa ve bllhas.. 
sa Avrupa ensUtUlerl derecesinde ted 
ris levazımatı Ue kunılmU§tur. Bura,. 
da tedrisat yapılacağı gibi Beyoğlu 
nk§am kız sanat mektebinin alpariş 

atöJyelerlnln de lltlhak!le vasi ve mo.. 
dem sipariş atölyeleri kurulmakta • 
dır. 

Nlşantaşı kız sanat okulu, bu aym 
25 inden itibaren buraya devam ede .. 
cek Beyoğlu akşam kız sanat mekte. 
bl mUdavlmlerlnln kayıtlarını tecdlde 
ba§lıyacak w bunlann mıktan anla. 
§ıldıktan sonra yen! talebe alınacak
tır. 

taksimi programını 81lratıe hazırla. 

mak ve tatbik sahuma koymak lktf. 
za ettlğtnl tahmin ediyoruz ... 

Bir Sırp köyü yakıldı, 
50 kişi asıldı 

Macar gazeteleri dün akşam 
Bclgrad'da Alman başkuman. 
danhğı tarafından ne.şredilen a
şağıdaki resmi telbliği naklet
mişlerdir: 

Goma ismindeki Srrp şehrinde 
Srrp komünistlerinden mürekkep 
bir çete bir Alınan askeri ka.myo· 
nuna hUcum ~erek kamyonda bu 
lunanlıırdan birtcaçmı öldilnnilşler. 
dir. Tahk.Hta.t neticesi köy halkr 
;nın cinayetin hazırlanmakta oldu· 
ğunda.n malQmatı olduğu ve köy • 
lilnfin dilediği takdirde jandarma.. 
ya haber vererek cinayetin .icrur 
na mani ola.bilecekken haydutla -
nn tarafını iltizam etmeyi tercih 
etfklerlni göste~r. Misilleme 
tedbiri olarak köy baştan aşağı 
yakılmıştır. Yangın esnasında mu· 
himmat iUıar edilmlş bıw ~vlerde 
infilAklar vuku bulmuştur. Bu da & 

halinin eşkiya ile cUrüm ortağı oı· 
dui:'llnu göetcrmektcdlr. Caniler 
vaka mahallinde kurşuna dlzilımi~r 
lerdir. 50 komUırlst asılmıştır. 

Türkiye gazetecilik 
Merkezi oldu 

Alman gazetecilerinden Peters 
Türkiyenin blriııci derecede bir 
gazetecilik merkezi olduğunu yaz· 
ma.kta.dır. Birçok gazeteelnln tı"ı
lunduğu Ankara şehri bir iatilıba • 
rat merkezi olmuştur. TUrk hükft· 
meti gazetccllerhıJn Va&ffeaini ko • 
layJaftırmaJc için bUyllk gayretler 
n.rfetmektedir. OOtUn dllrıya ha· 
hcrleri süratle An:karaya varmak. 
ı.Dr, 

Bir Alman 
tayyaresi 

Rus kadınlarını mitral • 
yöz aletine tutmuı ?, 
Moslvova, 11 ( A. A.> - Kızıl 

ordunun mı.şiri 'llkarı olan 
"Krasnaja Svesda" gazetesine 
göre, bir Alman av tayyaresi 
tarlalarda ~lışan Rus kadınla
rını mitralyöz ateşine tutmuş. 
tur. Tayyare bir pike uçuşu ya .. 
pa.rak bir çok defa mitralyözle 
kadınlara ateş açmış ve mütea. 
kiben civardaki bir köyde tarla .. 
larda ~lışan kadmlllnn ~ocuk
lannı da pıitralyöz ateşine tut. 
muştur. Bu hücum elli metre 
irtifadan yapılmıştır. Civar, ölü 
ve yaralı çocuklarla dolmuştur. 

Diğer ibir Alınan avcıcı başka 
bir köye hücum etmek teşebbü. 
sünde bulunmuşaa da, iki Sovyct 
tayyaresi tarafından önlenmiş 
ve kısa lbir hava muharebesin .. 
den sonra dü.~rülmüştür. 

Dakarın müdafaasına 
memur edilen kumandan 

Vişi, 17 (A.A.) -Ofi: 
Fransız garbi Afrikası kıtalar 

gl'Upu yüksek kumandam gene. 
ral Jan Barlau, Dakar'm milcfo. 
faasma memur edilmiştir. 

Yeşilköyde 
bu sabahki tören 

(Da§ taralı 1 ncide) 
ile aün bir görüşmede bulurunu~. 
aynı 7.aIDaOOa bugün resmiküşa.. 
\ıi yapılan yerleri gezmiştir. Ar. 
kadaşmuz intibalarını şöyle an 
!!atıyor: 

Servetini ~ o serveti bağ. 
rmdan çıkardığı memleketin en 

J>üyilk ihtiyacı olan yerli 
uçakctlığmm temelini atmak için 
kullan.an Nuri Demirağ, inkişaf 
halinde !bulunan ~enç 'l'ilrk u. 
çakcılığm.m lba.basıdır. Nuri De .. 
mirağ en gayretli çahşmasiyle 
meydana getirdiği büyük han.. 
garın önündeyim. Galip Demirağ 
tarafından karşılandım. Tamir 
atölyesindeyiz çalı~an gök <;o 
cuJdarr arasından geçtik. Bir 
merdivenden üst kata çıktık. O
kul uçaklarının durduğu yerde
yiz. Duvarda iri lıarflerle yazıl. 
mış Nuri Demirağm imzasını 
taşıyan şu levha nazarı dikkati. 
mi celbetti. 

Göklerine hakim olmıynn mil
letler yerde sürünmeğa mah· 
kumdur. 

Galıp Demirağla konuşuyoruz: 
- Bugün uçuş yaptınız mı? 

dedim. 
- Evet beş uçuş yaptım siz 

gelmeden yarım saat evvel uçuş. 
taydım. 

- Pilotların söylediklerine g(). 
re uçuş çok zevkli bir şeymiş siz 
ibu lbüyilk zevki sık sık tadıyor 
musunuz? 

• - Hemen hemen her gün uçu .. 
şa çıkanın. 

- Halk arasında pilotluk çok 
tehlikeli bir meslek olarak tanın. 
matadkır siz ne fikirdesiniz? 

- Bir "Pİiot gösterişe kapılmaz 
ve dikkatli olm-sa tehlikesi yok 
denecek kadar azalır. 

- Bir ge~in Gök okuluna 
girebilmesi için hangi şartları 
haiz olması 18.zmıdır? 

- Divrik Nu. D. Gök orta o. 
kulunu iyi derece ile bitinnesi ve 
sıhi vaziyetinin pilotluğa elveriş· 
li olması lazundır. 

- Bu mekteı>in gayesi nedir? 
- Makinist pilot yetiştirme!:: .. 

tir. 
- Yetişen gençlerden tabii 

tayyare atölyelerinde istifade 
edil~k değil mi? 

- Bu gençler ileride Divriktc 
tesis edilecek olan Gök lisesi ve 
Universitesinin esas unsuru •• u 
teşkil edeceklerdir. 

- Divrikte yapılacak olan bü
yük uçak fabrikasının inşaatm,a 
başlandı mı? 

- Esas tayyare ve motör fab .. 
rikası Divrikte kurulacaktır. Bu 
fabrika havacıJrfhnuzm ihtiyacı. 
nı temine yardım edecek seri 
tayyare ve motör imalfitı yapa· 
caktır. Fa:brika.nın halen bir kıs· 
mının yapılmasına ~lanmıştır. 

- Pederiniz ne zamandanıberi 
ibu işle uira§D'? ' 

- Babam 1931 de W işe baş. 
ladı, 1936 da. Beşiktaş tayyare 
atölyesi faali,ete geçti. 

Yeşilköy inpatı ise :1939 da 
'ba§lamı:ştır. Malzeme noksanlığı 
inşaatın yavaşlamasına s~bep 
ohnUl!Jtur. 

I htikô.rla mücad! 
Vali halkın nasıl yar 
edeceğini izah ediy 

VilAyet ihUkArla mUcadele f§inde 
halkın yardımını lsteınlş, ihbar edile.. 
cek yerlerin telefon numaralan gazete. 
lerle UAn edilml§tir. Bu inUnasebeUe 
vall ve belediye reisi doktor LQUl Kır. 
dar dUn bir mu.hanirimlze §U beya,. 
natta bulunmu;ıtur: 

- Halkunızm ana lhUyaç madde • 
lerl alış verişinde il aldanmaması ve lb. 
Uk!rla mücadele f§fnde tereddUde 
düşmeden alO.kadar makamlar ve me 
murlara yardım edebilmesi için dik. 
kat edilecek bazı noktalan, blr daha 
izah etmeği lüzumlu görUyorum; 
Biraz dlkkaUI vn.tandqlarımızm gı. 
da maddeleri üzerinde aldatııabllecek. 
lerine ihtimal veremem. 

ÇUnkU laşeye alt maddelerin fstlb. 
lAk mmtakalarmdald azamı ffyatıan .. 
nı Ucaret veklUetl., llln ediyor. Tica.. 
ret vekAletlnln tayin ettığt fiyatlara 
nazaran fiyat mllnı.kabc komisyonu 
da k!r ve masrafları hesaplıyarak 

satış fiyaUarmı tesbit ediyor. 

O fiyatlara göre gıda maddelerinin 
üzerinde etiket bulundurulması ise 
pazarlıkSIZ satış kanununun lcaplarm 
dandır. Bu vaziyete göro mtlşterinln 
satıcıyı kontrol etmesi çok kolaylaş • 
rnl§tır. Aynca bu ltolaylığı daha art. 
tırmak Uzere ticaret vekAletlnln e 
mlrlerile azami fiyat veya kll.r had. 
leri tesbit edilmiş maddelerin tara • 
fımızdan hazırlanmakta olan listeleri 
bu gibi malları sattın maJazalara 
yakmda astırılacaktır. 

Ana ihtiyaç maddeleri çerçeveslne 
glrmlyecek mııllann alış verl~lnde ııı.. 
tik!n önlemek için prn.Ult çarelerden 

Uçan kalelerin 
akınları 

Londm, 17 (A.A.) - n .n.c. 
tnglliz hava neznretln!n resmi tcb. 

liğl: 

Blenhelm tayyareleri, dUn Fransa. 
da Sent. Omer hava meydanile tren 
mtiiıakale baUarmı bombardmııın e~ 

mlşlerdtr. Zayiatımız ' tayyareden L. 
barettır. Buna mukabil 10 Alman tay. 
yaresi tahrip edilmiştır. 

Uçan kaleler dUn sabah Brost dok. 
lannı bombardıman etm~tir. Bu uçan 
kale a\'det ·ederken yedi tlllşmnn tay. 
yareslle murabeye tutu,muştur. MU. 
reltebat bazı zaylı:ıta uğramakla be. 
rabcr, ta~·ynrcyl sallme'l geri getır • 
meğe muva!fait olmu ıı:ııdır. 

Cenubi Amer-ikada 
Amerikan aleyhtarlığı 

Nevyork, 17 (A.A.) -OD: 
Amerıkan radyosunun bildirdiğine 

göre gıızcttcllerl kabul eden Kordel 
Hul ortn ve ccnubt Amerikan aleyh. 
tarlığının gittikçe arttıkraa dair ve. 
rtlcn haberler hakkında sorulan blı 

suale cevaben Amerika ile garp yan 
kUreslndekl mllıetıeri datlU kanşıklık 
lar dolayıslle tehdit eden tehlikelerden 
sık sık bahsetmiş olduğunu hatırlat. 

mıtşır. Bilhassa ipUdal ma'1delcri bol 
olan memleketler bu tehlikeye maru~ 
bulunmakttıdırlar. 

POLIS'te: 

Koyun otlatmak 
yüzünden kavga 

Sarıyerde, Boru sokağında 13 
numarada oturan lbrnlıimin karısı 
Necmiye Akyürck, diln kırdıı, Ye· 
nimahııllede oturan 'balıkçı Şevke
tin karısı Sa!iha ile koyun otlat -
mak yüzünden kavgaya tutuşmus
tur. 

ll~i kadmm kavgası şiddetli ol· 
muş. neticede Saliha eline geçir· 
dlği irl bir taş parçası ile Noomi
ycınin başını ~ armL!j, yüzün il ya. -
ralamı.ştır. 

Kanlar kinde kalan Necmlye, 
tedavi altma almnu , suçlu kadın 
yakalanmıştır. 

00 ESNAF CEZALANDIRIJ,DI 
Dünkü kontrollar sonunda muh· 

telif suçları görlilcn 90 esnaf ce· 
zalara çarpılmıştır. 

Bundan başka iki fırında da, 
94 cksık tartdr ekmek bulunmuş, 
sahipleri cezalandırllmıştır. 
BİR 1ŞÇİNİN BAVAGI KIRILDI 

Fener iskelesine bağlı Tayyar 
Bahri motöıiinde makin1BUik ya
pan Mehmet Tiryaki, diiıı makine
yi işletirken maniv&li. kolu kur -
tulmuş ve şiddetle aoı baldirma 
~. 

Mehmet 'nryakinin bacağı kml
mış, baygm bir halde Balat Mu
le'f'i heftr e 1 rıe ~~ 

biri satıcıdan fatura 
kunı§tan yukan alII 
rin1n isteği Uzertne 
vermesi kararııaıııe 

Biliyorsunuz ki ahval 
yet unsurları ~oı: aı1' ttt 
ru cins malın r t.!I 

ithal edilmiş çeşıı.ıe-· 

maliyet unsurıarmJD tJllf/.' 
!arma. tesir yapar. Jı(~ 
da§ 80 liraya bir A: 
almak lstediği vakit 
Jstemelldlr. Yııhut CS 

ğU bir maim ftya~..rıd 
se, telefon num~-~ 
m1z bUrolara haber 

thtıkArl& mUcadel• , 
mUzaheretUe böyle 1Jlll " 
J.mca bıçak gibi kesJdti 

Dün bakılaıt 
davalat' 

Asliye ikinci ce:ı 
dün de, yarım ıne ib 
sına rağmen 19 
görmüştür. _,.r 

Dün göriilen ~~ 
Teşvikiye cad~~ın " 
rada tuhafiyecılık >d, 
adında bir kadının 
mesi vardı. Nezihe 
üzerinden ihtikar 1dt 
gusu sonunda te\I'. 
tur. s· 

Bundan başka 1 

rülü handa 21 n~ 
hanecilik yapan $ 
rinde ihtikar ya~~ 
m mahkeme tar~ 
lunmuştur. 
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~ t3 .. Yazan ve oynı~"B.n: nedıı.rnet eden meı:ıhur dolandınrı Mahmut Salın ALTI. ·nAG 

A~~ük Milli Roman 
Başrollerac: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan efendı, Agop,Meddah Kazım vesaire 

Fakat başiadığı gibi de ıbitti.. 

..... ~h Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 
llun er Şey· 
a~ l ÇOk açık SÖyle 

'ı gaYet t • 

Mediha, " C~han yandı,, lar pususuna benim düştüğüme inanmış, hatta 
sakahmın takma o:duğundan şüpheye düşmüşlü 

e( Yı all:ıa l~~~ı değil mi ? 
lereı.. daha ~Yatlı hareket 

Vu Ce\'an verd· 0lınaz mı? 
~~ :Ulup d·· mı: 

l\'lakei 1?liac1a~Jerin tozluk 
ket çın taban .. Ynktur. Kur_ 
r:n Yapın.azı OJ>enler hic bir 
t ı/ knrar ar.. Mutlak ö
ı;ıJ1ek İ~in.~erılınişsc daha 

1' at Sfa t . 
t-llııuı. ehlıkeli işler no·· 

"-·"'"'et ,... -
'-'OYie da\·a bit· 
' ş · Ulceye kadar 
ek~ ha.Jde d· 
"'ac~ın daha av~yı sona er-

~·-1· ı \'ar <:o Yaşaına<M .... el'i • .., .. 
U~ol"I.~ Yanı d 
a~.·.""· n a ayakta k .:"'-'llaki • o. 
ilk Pa Çıçeklerı 
dığ1 .l'lnakJ:ı- e ovnaYan 
)~ • l!lı>o.I. .... ını " k ' · 
"-<ll'if n ""<\ ('}alları .... e ıyorum. 
~ .a?'?nakıa kadar ince 
V ~.nd~ <loı;~ı dudakları

~!.! x cttnak ·"' nyorum 
lı~ alrıız istiyorum N 
k "llııı ' rrıertı- - · ı cc_ 
.. kay.bet ı~ııni ve in· 

~· ne d ?l1ec:Jen Ya!la -
. '· ~ t.11ek isted ·-· . 
}'ah Ilı Çıka ı~ımı anla 

"ket· $a,~larzn rtnadı. 
ll~)'le arka; Yarıın bir baş 
ğ ... a~UYa :ı..~ attı: 

1 "1 1\ uerı d kten etnat. di , e Yardım 
~i. ~nı-a lia .}~rek cevap 

"-ıırı ) rıye hanıma 
1'ıaJ kazan, 

b tlh ,~ef ik~or. ınusun? 

Cani bey hi~ oyun almadan ye. 
nildi. PERDEYİ AÇIYORUM: 

-9-Sofrada bir zaman 'bu tavla 
münakaşası devam .etti. Geç vak· 
te kadar büyük bir neşe içerisin. AŞI{ \'E :uustKt 
de yenilip, içildi. Gece yarısı ol- Ertesi ~ Mınak Efendinin, 
muştu müı;aade ederseniz diye Dahilttalim mu.<;iki hevetile birlik· 
ayağn kalktım: te Osmanbey gaz.in~unda büyük 

- Yo .. Bu saatten sonra nere. bir müsameresi var. eMd.!ha hem 
ye?. Yataklarm·z hazır. Hem musikiyi çok never, ve hem Mı.. 
canım hiç kalmadığınız bir yer na.kyanm melodramlarına bayılu-.. 
değil ki.. Hele zeni; dün ak.sam düşürdUğü 

Kendinizi hala yabancı ~ibi kapan neticesHe ı;akalsız: bıyık. 
tutuyorsunuz.. sız, saçsız cascavlak göreceği zaıı. 
Odamıza henüz Gekilmiştik· . niyle muhakkak geleceğine kani -

lh,an pencereyi ac:arak biraz ha im. 
va almak istedi. Birden başım Tiyatro hmcahı~ dolu. SahnP· 
içeriye <:ekerek perdeyi kapadı. deyim ... Pl'rdenin kücUcük deli.. 

Geriye döndüğü zaman yüzü ğinden d:şarıyı se;Tediyorum. 
sararmıştı. .Mediha Zeyneple beraber oturu 

- Ne var İhsan. Fena mı O· yor. Arasıra kapı tarafına bakı. 
luyorsun ?. Fazla iGtin. Dokundu yor. Sonra. Zeynebe bir şeyler 
galiba?.. f~rlclrynrak fıkır fıkır gülüyor. 

Bana lini dudaklarına g'()tli. DarüUalim musiki ba.~ladı. 
rerek sus! işareti verdi. Evvela "Nihavent,, ten: 

Ve yavnşc:a: 
.:....... Buraya gel Kemal de<li. 1\oklasam sac;lannı bir ~N·e ti 
Perdeyi araladı. fcere kad:ır, 

.\cı duy .. am, ~ör.ünün ren~ne dal· 
Caddedeki havag:ızr fenerinin s.'lrn d" senin .. 

altında iki. ÜG ki~i ~örüniiyordu. ! Kanatır nıhumu mazide kalan 
Dikkatle baktım: ! lu\tıralar~ 
- Düşman askerleri diye mr· Do~·anınm önni.ime ben kalbini 

rıldandım. çnl am da ... ~nin ! .. 
- Acaba? Sonra ''Hicaz,. dan: 
- Bizi takip ediyorlar. Bir !,ri.t.li günahın fzi ~ül benzini 
_ Bu saatte bunların burada arınış, 

işi ne? ı·;•mıer gü7.eli, gözlerin ~rarla 
1hsan tabanca!'!ma davrandı. morQnnı<:. ,, . e,.. f: ıncı P rti . · tJJ.s ı.ııcreYi a yı de 

4ıu ,_an be,, t" nı. Bileğini tuttum· 
· .... :ı... ·1 avıa d ı · 1 ı.ıtı!tu -«lldı. Şampiyon. - Ne yapıyorsun e ı o ma. 

Doydum i<i ı.t>ni diin ~e<'e ağyar 
l'\l Sll.rmL'> ••• 

ldu. bıı e\'d Ve derhal dışarıya fırladım. 
ş e anneın § • Canip beye vaziyeti bildirecek. 

h U haid • ampı· tı"m Canin bev. orta katta bahc:e- BiliL1tare 
aıı1n:ı e h"· ., 
\>0• ~~ndi. Etınc~izlik et. ve bakan ibir odada yatıyordu. çildi: 
l'ıladr':'leğinıi:redcrseni.z. Oda kapısını hafif c:e vurdum. nağnma ta.-. ba...:ıaydım; ha..cuıydrm 

ı-.. ~- ~ırn ı.aferı kuvvetiyle İçeride lambası yanıyordu. da susaydnn, 
• 11 oYlııı\Jleki ba erden zevk - Giriniz dedi. Diişmero.im el <liline, suna ynl\n.r. 
\'~ı.. u ~İbı· ~eni~ Valancr bı·r ına.sa~dım. 
"\it ... 1 Ben odaya ~irdi~im zaman Art k 1 1 "" b1• .. lı Yor.. B . ı · c ıu krrıkbr, -.esim bir hu:-
""'h~ , Canip bey soyunmamıştı. enı k 't 
\·.~a "- ~}'li ileri . . m .. n; ıı· ay tttııp be}'d etnıatı. Bi- görünce sandalyesinden hızla I{~ değnıe7,clf ynzrma, sana. ya.J. 

r' "a.hu ebtıht>ı h e ~elmi>:ti. doğruldu. 1 be R h t '-arnıa~ydm1 ••. 
h" iıc ı.·· anıınlar va" - Hayrola Kema Y· a a - Yine "Uşşalı:'' dan: 

ı. "Zlr1 .,,uzeı ...ı: ı " · Id nuz? ·•at Yi ıayacakt ~uze me. sız mı o u · A"km beni hnl ~ilime ne müf;kiil· 
l'l.l!nc?E:' ~de rnız. Ama - Hayır,. Yaln~ büyük bir tere s<1ldı; 

~ltı~ b'ıerlı~ine ·be ffanımlan tehlike ile vüz yüzeyız. Le~'li ooıelin zulmet hfomnınn 
r1 r ,,,~ n al t Saşırmadan. telaşsız ve süklı. el ld 11 ta ...:y y I§ ır· ... , a r ••• 1Vrj,,.e"'h aprnasalar da netle sordu: ICabrınla inadmln. gönül sanlci 
ili il anını - Ne gibi tehlike anlayama. bunııJılı, 

'}' ~O ka~~~to etÜ?nip beyin dım. Yalla.lıi inan kurtuluı:um liılfona 
f tıın b da değiı· - Lutfcn bir dakika yukarıya kaldı! 
hııan <tııınd Ya. gelir misiniz? Saz bitti. 

rbr hey ta ~n kalkarken: Yat:c!k odasına girdiğimiz za· Kulis arasındaki delikten onun 
Yay vayı güzel oy_ man ikimizde haııet ve dehşetle bütün hare.katını bir bir seyredi_ 
·i; ti lianrnı olduğumuz yerde dona kaldık. yorum. Muhteşem saz heyetinin 
ıı Yle tni? llnı tavlaca § U cuşuhuruı-;u Medihayı adeüi. 

ı::.,.. l!andaı · Oclada boylu boyunca yere u. vecde gP.tirmJa. Dalgın dalgın din. 
'•1dı ı. Yevi k zanmrc; :kolunda ((. P) bantlr bir ,, 
ı "'arıcı::. c;e erek: . f 1 liyor . . al "Itn ş ı·nsanla rro""zlerı· caneYinden ır .a. tı l'h g; .aca.ii-rırı,... 

13
. imdi in- ~ Muhakkak birini sevivor! .. Ki • " ı1 ., mış thsanı elinde tabanca ıle . » ,, 

, 
1
• dıielJo uyurunuz mı · ·· Herhalde ~iirürkn:n iki :ta. 
lJa\ Va davet edi gördük.. rafa terazilcncn ibenim gibi 'bir ih-

' haı. li~v b • Cegeti parcalanmı~, bovun Uyan değil ya?.. Kimi? .. Kadın 
~"'~abul\ıf'tn detHJVe~~ndi. Ke- bağı kopmu:;, gömleği yırtılmrş· kalbi bir muamma değil midir? .. 
·ııcu~d· ını ~ tı. Dişlerini sıkarak: Mrnak gfe.ndi ve heyeti tcmsff-

,altı aiti Zar - Basıldık! diye bağırdı. yesl "Para kuvveti na.romda bir 
ıı· ları t k Ve ilave etti: d ft... " ... en a ·1rdala ram oyn .... r. Arkasmdan Komik 

Xcrcden c;cllyor.un ~ Yü:ıünl!n 
rengi saranm~ '!. 

"Uşşak" faslına ge-

Ona: - Senin nasıl muavinlerin varsa benim de 
kendime göre muavinlerim vardır, dedim. 

Sonra blr an nklmda bir şiın • 
R,e k ç;:akmL" gibi ilave etti: 

- Kimdi oraya giden? • dedi. 
di. Ne dUşünüp durorsun ? .• Bu iki 
piyesin böyle tesadüfen bir a.ra.yn 
~elmesi cenabı aliyenizi ( ! ) hayli 
düşilndüror? .. Her şeyde kuvvet 
para.d!'-· Altun annhtal' her kapıyı 
açorıınuş ... 

- Senin meleksima burada! .. 
Elbette manzuru aliniz buyurul. 
muştur. Delikten tavşan kovalı
yan avcı gibi dışarıları isknndil e
dordun, gördüm. Fakat hanginiz 
avcı, hanginiz yolcu. Hanginiz tav_ 
şan, hanginiz tilki?., Ağııamo • 
rum! .• 

Senin su harekeUn bizbn ma • 
damın da çok r.ikkati kalbiyesini 
mucip olor. Madam Çobanyan ne 
deor bilorsun? Mahmut, dcor. za. 
vallr bu ya.5ından sonra aklını ha· 
valnndırdr deor •. Ka .. ne acoı-um o 
hinte rleor! .. Buna türkçesi, lıoros 
ölm~ de gözü çöpJükte kalı;nış 
de)·Jer deor ... .Mınak Efendi üsta
dnnız da meseleyi işitmiş. O dıı. 
sana tak ciğerinin ortasından 
yandr. Ka hele Madam Kınar, onu 
hiç sorma! Bir ağzını açtı. Yarını 
saat çenesi işledi. Sana bir teşrih 
koydu. Ne dedi bilirsin? .. Dur er~ 
mcnlcesini türkçeye çevireyim: 
A:kh vnrdır ama fikri yoktur ... 
Küreksiz sandala benzer ... dedi. 

- Ne biçim teşrih bu yahu ? 
Ben bir şey anlıyamadrm. 

- Ağmynmazsm... Bizim oyun. 
cu kanlnrnun ağzına dü~eceğine 
Defterdar iskelesinden Malice düş 
daha iyi!. 

Oyun bitti! 

Heyhat! ~u tant alemde bh· gün 
ömrtinıüz de bHmiyecek mi? .• 

Halk tiyatrodan çrkıyor. 
Onun fıdcU en sonra. çıkmaktır. 
Kapının yanmda duruyorum. 
Hizm('tc:isinin kolunıı ş-ir:miR, 

bir kriliçl" gururu ile 'kapıdan çık. 
tı. Tam önüme g-elince ıbirdenbire 
beni gördü, sapsarr oldu. 

- Ah! .. ~ diye bir i"rklldl. 
Yanma gittim: 
- Ne o Mediha HanUll, ne ol· 

dunuz? - diye sordum. 
Kendini topladı: 
- Hiç!.. • dedi. 

Gayriihtiyari elini sakalıma 11 _ 

zattı. Şôyle bir sakalmu yokladı. 
- Bu aıkşam sakalınız ne gü. 

zcl? Takma olmasın bu? .• 
- Nası! takma? .• 
Zeyneple biriblrlerine baluştı _ 

Jar. Gülmeğe ba§ladı: 
- Oyunda takma sakal takı. 

vorhır da!.. 
• - Takma sakal nu ? •• AIJahın 
verdiği kendi sakalıma n~ olmuş 
da talana sakal takayım? .. 

İkisi de Ş&§trmL~Jaroı. 
(Sonradan jşjt.tim ki Arnavut

lar tmamm saçmı, sakalını kestik. 
ten s o n r a k e s i l e n saç. 
lan bi r k u t u y a k o y. 
muşlar, Medihaya getirmişlerdi. 
;\lediha bu oyuna benim düştüğü. 
mil zannettiği için beni bu akşam 
göremiyeceğini, yahut. gönıe de 
sıı.kal!!.rz. bıytkSJz cascavlak göre. 
ceğini zan ve tahmin ediyordu ... ) 

Teklifsizce koluma girdi ... Yii· 
rUmeğe başladrk: 

- Size bir şey soracağlm ! .. 
- dedi. 

- Bu\TUn! ~dedim. 
- Dü~ akşam neredeydiniz? .. 
- Ha ... Affedersiniz ... Sizinle 

Erenköyünde buluşacaktık. Na • 
srl~ıı unut.muşum. Affedersiniz .. , 

- Hayır ... Unutmazsmrz!. 
- f;lz niçin unuttunuz?. 
- ... 
- Allahaşkma sakalınız tak -

mn olmasın ... 
Tekrar sakalmır muayene etti. 
- Mediha... Sen bu akşam 'bir 

.sa.kal hikayesi tutturoun gidiyor
sun? .. Yoksa erkek kıyafetine gi. 
rip de sa.kal mı takacaksın! 

Koluma adeta yaslandı: 
- Allahaşkma!.. dün akşam 

gitmedinl:r, mi? .• 
- Ne reye? .. 
- Erenltöyline !... 

Sonra da ~ine muammayı hallctt.t. 
ğine kani olarak: 

- Buldum ... Muhakkak bir be.§ 
kasmr yolladınız! .. "Başında sarık 
vardı,. dedikler! zaman anlam~ • 
tnn. (Gülmekten kat.ılıyordu). 
lnmdi o hoca? .. 

- Hangi hoca? .. 
- Dün akııam sizin yerinize E. 

r~nköyüne giden hoca... Kapana 
gıren 7.avnllı ..• 

- Erenköyünde kapan mı var. 
dı? .. 

- Siz evvela benim sualime 
cevap veriniz! Kimdi o hoca'? 

- Sizin muavinleriniz var; 
''Z "M c~ep,. • uza.ffer,. ''Yerva.nt,, 
ve ı=ıaırc. Elbet benim de mua.vlıı.. 
lerim vardır değil mi?. Hem Mah. 
mut Saiın bir tane değildir ki ... 

- Kaç tanedil"? .. 
- Üç Mahmut Saim var! .. 
O, gülmekten katılıyordu Be:n 

ilftve ettim: · 
- Bir numaralı Mahmut Sa. 

im ... İki numaralı .Ma'hmut Saiın 
Üç numaralı Mahmut Saiın... Bi; 
numaralı Mahmut Sahn hi~ ydk• 
lan şeytanlık icat eder,. İki nu
maralı Mahmut Saim temiz bir 
insandır. İnsaniyete hizmet ede • 
bOmek arzusile yanar durur. 

Kolumda gülmekten bayılıyor • 
du: 

- Yn üç numaralısı? .. O n e . 
dir? ve ne yapar? .• 

- O da Deli Memiş Ağanın 
(Enayu! ... ) dediği Mahmut Sairn
dlr. Ne yapacak? .. l5te bö.rle ge
ceyarmı herkes evinde istiraha . 
tinde bulunduğu bir saatte Medi. 
ha Hanımefendinin koluna tAkı. 
ltr ... Ağzı bir kanş açık, şıkırdım 
pabuç, karanlık Mkakla.rda doln 
ıµr durur!!! .•. 

(Devamı var) 

DevlP.t Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum .idaresi ilanları ... 

1.9.1941 tarlhınden itibaren lfeyanköyü nakllyatma. mahsus D.D./215 
:-ro. ıı tarife, uzak mc&a.felcr ne.\tliyatma tcnzllo.t yapılmak suretlle tadtl c
dUrnl§tir. Fazla tııfı:.lı4t için f.staııyonlara mO.racaat'edlleblUr. {5:56r-7162) 

Hozat 3. J. Er. 011. Alayı Satınaıma Komisyonundan: 
Cinsi Tb. 1 Tb. 2 Tb.8. Muhammen :Muvakkat İhak?nin 

kilosu kilosu kilosu nede il tcınlnatı tarihi gün il saat! usul. 
lira lira 

Ku. fasuly<ı 5-000 20000 20000 l ı250 RH 3.El 9!H çarşamba 9. K. zarf 
Bulgur 2700(1 18000 180<10 J3860 1039 • 980 .. 
Mercimek 20000 2WOO :.!5000 HOOO lOM • .. 10 .. 
Nohut 5000 10000 HOOO 4930 270 3.9.941 çarşamba 15 açı keksDtmc 
Patates 10000 10000 10000 3600 370 • .. .. 
Tuz 50(1 400 400 130 10 • .. • 
Kuru goğ&- 10000 7000 7000 2160 162 • .. 
Sannısak 200 200 :.?00 800 23 • .. .. 
8abun 4000 2000 2000 4800 360 .. • n 

Kır. Biber .')()Q 300 200 500 38 • • u 

KuıuUzUm 5()()!i 2000 4000 S:J20 264 • .. " 
İrmik 30QO ?000 :ıooo 360 27 n • "' 
Kara kuru erik 2500 2000 2000 2925 219 .. • .. .... 1) \"k · - Evi kuşattılar. Hasan Efendi ve rüfeık~da "Al. 

~IU~· b 't; ~ııı. Canip ibey saraya tutulmuş trn ana tar her kapıyı r!.., ko. 
\' ,?Uı;u,.,. gibi titreyordu. Ellerini oğuştu. medisini oyn.adılnr. Aktör ve aıc. Alayımızın ııcnelik yiyecek lhtıyncmı wminen yukarda cins, miktar, muhammen bedeli ile llıale tarih gtln ve saat. 

· •ı \>p h·1.1n.. rarak: trlslerin hepsi ahıbabnn olduğun • ıeri yazıl! Uç kalem erzak kapalı zarf ve on kalem erzak ~ acık ck8iltme ile satın alınacaktır. Satın almncak o. 
e" t be dan --'--ed t B " lan htı erzak taburların bulunduklan mahallerde teslim edılccektır. Şa.rtnam eler aıay levazımmda ve mesai saatlt'. 1ı "ecanJı b" . - Fena yaptınız hsan Y .,....uı e 0 uruyorum. r a· 

• ır ll'ıUsaba- dedi. ralık Çobanyan yanıma geldi: rinde hergUn görUlebillr. !ateklilerin 941 yılı ticaret odası vcsika.Iarile mali yenin muvakkat teminat makbuzunu 

~ I y Q~~~~~!!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~(~D~eva~.~ı~~u~1~·a~r~)~!!!!!~;~~A;n;ba:~b~t~m~u;h~tor;;G~m~irn~,~-~d~e~.~~h~n~m~ı~ıe;n~bc~ll~l~g~U~n';~~sa~a~tt~o~H;;oza~tta~~as;;ke;r~i;m;a;h~fi;ld~e~ıç;Um;" ;a~ede;;n~a~l;ay~sa;t;ın~n;ı~m;a~k~o;m~IB;y;o;n;u;na~m;Ur;a;c;a;a~tl;an~.(~71~5~t) t. aıı .. h. r ı;ı,l' ... ı r 
~~~İtı a~kl} b~ l.{'\~lad~ gü. merak ediyorum .. acaba pa- cıdır.. cesur bir askerdir •• 

8.r Rtrsrn · .. e 1ınler di dişah bu mektuba ne cevap Ben onu her zaman takdire• 
t ı,.. R~r ın tıc b • d · 
~ l\~l~ ~eteğini · .. eş güne verecek?! erım. 
l\ll İıt ill' k'llk boylüyor - Rüstem müsbet bir netice Deyince, Ahmet pa§a da 

S 1\ e~ek I tna.7 ilk i§im alacağından emindi: Rüstemin lehinde bulunma • 
~~ .. ı t\lk~ .. ~ aca_k. ' gwa mecbur oldu·. '\ ıı; •• ,.,. - Nedeu cesaretimi kırı-f hir al~rsa., ~~i lü:.~urn Yok. yorsun, Nurullah efendi! sen - Gerçek, kendisi aaima 

-ı tılıit l\~~raYctli k~a!ern tu _ kalem sahibisin· .. iktidar ve Yazan: lskender F. SERTELLi taltif ve takdire layrk'ur,feV. 
• l} 

1~a .atı be gü liyakatin herkesçe malum • • 103 • kettim! •tı rı' a?i~cı.h Yaıdırıııı •i-d: ~ ~lı a .. ~ &.. ı. dur. Eğer bu mektupta liya• Yıldırım manalı bir balüı• 
tı~' 1 Cesini bi;orıd:~irıin.. katini gösterdinse, paditahın gönderdiği elçiler birer birer tulıunu bi\şından sonuna ka• la Ahmet paşayı siizerek: 

s~ !:o an once a b dd · · k~ d""nmewe b l t B 1 · d ' k k dı· t . b 1 ı" ~1 - unu re etmesme ım an o g at amıs ı. u e cı• ar OKudu tan sonra, en - yı ama, öy e bir kah· 
~ iN p yoktur. Ben de ni~ancılıkta ler gittikleri yerle"°rde Niğb·o- kendin'' eülmeğe başladı: ramandan bir cariyeyi esir. 
~.li~t~ll'ı 4.~IZ4~DIŞAHA mahir bir okçuyum .. havada lu harbinin dehşetinden hah· - Iliistemin hakkı var.. gemek doğru mudur? dedi .. 
1~~8.lltı'. ~~adaşının d d" uçan kuşu vuramaztı&.m. ni • sederek, o memleketin hü - Seve i, onun g;bi ateşli genç· Ona. çok sevdiği Macar kızı 
~d" efend~t"t\n ltntib· eN ı. §ancılığımın ne manası ka .. kümdarlarına birçok hediye· lerin kandır.. Oyie bir ba.. Mar\yi neden vermedin? 

ı· J) ıye I ı u. lır. ? ler de götürmüşlerdi. bayiğitin elinden nişanlıunı hem de Allahın emrile iste _ 
).~ biı- adişah Ya 'Vardı Ya Nurullah efendi aülüyor • Yıldırım bu sırada Rüs'Le· almak hem haksızlık, hem miş .• derhal nikahhyacalc • 
'{llı-. ı 8.th:a a \'erilıne}( ·· - eo d l k ' hı ltı.h ef Yaıdırdı u. du. min arizasını aldı ..• yavaş ya- e saygısız ı tır. mış ..•• 
l Qen .. endi· · Rüstem arizayr hir harem vaş okudu. Ahmet paşa birder.bire bu Ahmet pa~a lıer ~eyi in • 
fJ~ biı- :rntürnd·e "lk ağası eliyle padişaha gönder Cok iyi bir tesadüf eseri - konuşmadan bir şev anlaya· kar yoluna saptı: 

ı~ ~d,ı h ektup 1 defa di ' ol~~ak, Ahmet paşa da padi. madı. - Kulunuzun hiçl>ir şey • 
ı. f;'~k:trn g~ıJ::•torunı, şahm yanında bu!unuyor • Yıldırım, Ahmet paşaya den haberim yok~ şevketlim! 

' . !•rnd· eın a. Yıldırım o gün çok ne~e • du· dönd;i: Rüstem den bir cleğjl, beş ca· 
1 

ben de liydi.. Yabancı devletlere Yıldırım, Rüstemin mek • - Rüstem, iyi bir · nişan • riye de istese esirgemezdim. 

Ben onu kendi evladım gibi 
severim. 

- O halde onun istediği 
cariyeyi hemen kendisine 
ver •• düğün masrafı da hazi. 
nemden verilsin. Şanına li. • 
yık bir düğün yapılsın. • , 
-Başüstüne, şevketlım! 
'.Ayakta duran Hamza bey 

bir saattenberi hu muhavere"' 
yi dinliyor ve bahsin ne~eye 
varacağını merakla bekhyoı-
du. 

Hamza bey bunu duyun .. 
ca: 

_Allah sizden nzı olsun, 
şevketlim! sadık ~ir 1?en.d~ • 
nizi bugün sevındırdın!z: 
Rabhim de çok ya ... ında sızı 
sevindirsin. 

Diyerek duaya başladı. 
Hamza, Rüs\emi çok seven 
bir denizciydi. P-dişahın bu 
iltifatından o da Rüstem ika• 
dar memnundu. (Dc'4amı var) 



(Ga7.eıernızın tılrln<'J ımyraıııncııı 

t< Dfık yanmd:ıkJ tarih Qerçe'\' 1 ktı. 

• ouyta blrllkte gönderilecek) 1 
ı VI.Eı\'ME TEKLİFLERİ iŞ ARA· 

"-. tŞ VERME. Al.Hı ~A TiM 
• 111 tıcarf mahiyeti b3tt olmıyan kil. 

l .k UlllıL r p:ıraını. neşrolunur 

.. .'vlenme tehliflerı 
• Yaş 27. boy 160, slvah saçtı, kah. 
renltll gözlü, balık elinde bir dul 

yan, çocukları bulurıan geçinecek 
;der geliri olan bir b.ı.yla evlenınek 
emektedir. Ya.tlıca da ı:>lsa ehemnıı. 

U yoktur. (Suna) remzine mUra 
at - 276 
• Yaş 21, boy 160 Kumral saçıı 

1 gözlU, n rln vtlcu:ıu bir oayan 
ndlsinc az çok iyi tir hayat. yaşata. 
k lktldafda bir bayla evlenmek 
:emektedir. (Nadası remzine ınUra
at • 277) 
• 4:> ya§ında, okur yazar, musikiye 

dna, gezmekten boşla;ımıyan, ade. 
ti seven, ıçtımaı terolyes. yerinde 
ılAk sahıbl, gUzel bir bayan kendi • 
ni geçlndlıeblecck 60 veya daha yu. 
~ yaşta bir bayla evlenmek ıste . 
ektedir. ıŞ:ıir Kadmı remzıne mU. 
caat. 279 
~ Yo.ş •O. göstcrişlı, 2~23 yaşında 
r oğlu bulunan du1 bir oayan zen 

• nce bir bayla evlenmek istemekte 
r. İhUyar bir babasından b3şka kim 
~ yoktur. (A. Se) remzine müra · 
aat • 281 

.~ f Vf! iıçi arayanlar: 
• t~dnln ehli, oulıışıkçıııktn çalı§mış 

il temiz" ve çabuk bir buiaşıkçı ba. 
an aranmaktadır. Sirkecide kprWU 
anda ıokantacı ve kebapçı Emin Dl. 
~ müracaat. 

• Kira verem!yecek kudrette Uç ço, 
·uğu bulunan bir zat, ailesine b1r a. 
ıartımanda kapıcılık aramaktadır. 

:!almatomnıkta Tetik S'lkağtnda bir 
ıumaraıı eve mllracaat. 

• Bir lise onuncu Sllllf talebesi tatlı 
:nllddeUnce çalışmak istemektedir 
Kefil de gösterebilir. (Cebir) r emzi 
ııe müracaat. 

• Lise talebemne tUrkQe traDSJZCa 
ve kültür dersleH ııe orta ve Uk lll1Jk 
tep talebeler!ne ner :Sen verilir 
(B N.Ş. remzine müracaat 

• Almanca deralerı lçin küçUk moda 
bostan sokağı numara 18 te be.yaıı 

Noe Volbtlck'e müracaat. 
• 17 yaş·nda bir ::ırtamektcp mezu. 

nu, hus~sı veya resmi ınüesseselerde 
!o aramaltt.auır :::>aktilo bilir. Kadıköy 
Ycldcğirmen! mühendis Sanall soka. 
SJ numara 23 te KAzım rJ;;mana mil. 
racaat. 

• tglnln t'bll bir bayan aşçılık ve 
ev işlerinde çalışmak llzere iş ara 
makta.dır. Beşiktaş Köy1çı mahallea! 
Köj1çl mektep sokağı 17 numaraya 
mektupla mUra~at. 

• Bir tuhaf!ytı mağazaııı tçln ıuı.sı 

ver, tez.,.Ahtar ve bir çocuk a!ma 
caklır. T zgflhtarm tuhafiyeci olması 
şarttır .. ı:ıoa.., numaraya telefonla 

mu • 
• i urkçe ve transızcayı mUkemme 

bilen genç bir bııyan sabah veya öğJı>. 
den ııonraıan tercüme l.şlerinoo ça 
II§mak l.ızerc ı~ aramaktadır AJman 

cadan terclllllt!ler de yapabilir. ıR B 
T.) remzine müracaat. 

• 16 Y&§mda maıı vaziyetleri dola. 
yıslle tahsilin! orta 2 dP bırakm., 

mecburiyetinde kalmış bh ba.ya.n thtı. 

~nı ve yaşile mlltenaalp bir lş aramak 
ıa .:r 2i\-'-!O llra ıle çaıışab1 llr. ı Koç. 

taya) remzine müracaat 
• lyt bir 'lletodla cran.sızca öğ'"etı. 

ir. lkmaıe kalan talebeye derı:ı ve 
rıllr. Asianhan perşem~ pıı.urı Ga 
ata bay Handeli va.altaaUe R M t 

müracaat 
• Oteldı- kAtlpllk etmek Uzere taş. 

raya gldeblleceK 20 yaşınaa kaaar btr 
genç a.unmaktndır tstıyer:•er bir bat 
ta zarfında sabahlan ona kadar Ge. 
dlkpaşa camı !!?kak 12 numarada tz.. 
mırllye aıüracaat edeb!Urıer. Aynı 

zamand;ı okumak isti yen teı clb edilir 
• 19 yaşmaa tUrttçe. tramıızca ve 

daktilo bilen bir bayan ı.;ı aramakta.. 
dır. ıNarln) remzıne "llllracaat. 

• Eski Vefa sultanlslnae vkumu~ 
nıUteaddlt devlet dairelerinde ıta.Upllk 
yapmış. tecrübe sahibi 9 kl~llik 45 
yaşında bir a.fle babası, atıcs•nı geçin. 
:1irmek mecburiyetinde bulunmakta • 
dır. Şcför chllyctnamesln' ~ili? bulu 
nan bu din: adam. herhangi bir Işı 
yap:ıbllecck bir lktldardacır. lstıycn. 
ler!n Boğa:ı:kesende Karabaş cadde • 
s!ndc 79 numarada Ya§BJ adreaine 
müracaat. 

• 24 yaıımda tUrkçe, franaızca, nım 
ca okur yazar bir bayan ~ aramakta. 
dır. ~zgAlıtariık yapab!llr bir daktilo 
yanında çalışab!l!r. (Rahim) r emzine 
müracaat. 

• Almanyad:ı. ve Amerikan kolejin. 
de yüksek mühendislik tahsil otmlt 
bir bay, clıvcn ve mUsa!t şarUarm 

ve ıstliadcll bir şekilde. almanca, tn. 
gillzce Usan ve riyaziye del'lllerl ve. 
rlr. İstanbul Fatih • Fat!.h caddesi 
numara 98 N. Berkanta müracaat. 

• 27 yagmda askerlikle alO.kası b~ 

ıunmıyan, !lkmektep mezunu eskl 
türkçeyl bUen, hesapla ilns!yeU otan 
bir genç i;, aramaktadır. (F.K. 36-1) 
remzine mUracnat. 

Aldırınız: 
Aııağıda m mu7Jan yarılı olan o 

lruyucularmıızm aam larına gelen 
mektuplan ldarehaııemlzden ( pa7.&l'. 

lan dahil) bergün sabahtan öğleye 

kadar veya aat 17 doo eonra aldır. 
mahırı r ica olunur. 
(Rabia) (B.K.) (Seven) (M.M.) 
(H.N.B.) (Riyaziye) <88 Mine) 
(Pembe zarf) (Hadan Slbcr) 

(Sevim) <Susll 25) 11''.K. 36. 1) 
(B.R.) (M.R,) (Muammer) (Se\1m 27) 
(E.U. Tutu1maz; remzine alt mektup 
lar bildirdiği adrese gönderllm!~tlr.) 

(R.G.) 

c 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Dcrl:ıccde bulu,ıın bir deniz te§ekküıUnde muamele memunı mlinhalin. 

de ücretle istihdam ~dı1mek llze?e bir memura ihtiyaç vardir. 
l - L!se mevzuı.u ve !hUya: subay olması, 
2 - r;o ya~ndan yukan olmaması, 
a - SıhhJ vazlycun:n sağlfl.Q) clmaaı "Derincede çalışabilecek vaziyet.. 

te bu'u!lması" 
4 -· Yazı, ev:-ak, dosya ve ile.sap l§lerlnde bilgili olması 
6 - Pl~n çlzıneı~e kabillyeUi olması, 
6 - Kanunen lft:ı:.:ı gelen d.ğer şa.rUan haiz bulunması, 
Yukard:ıkl ~a?ı:ıa.., haiz bulur.acak UıtakUlerin bir dilekçe ile İstanbul 

b!z koml•:lln.ıgırta ını~racaatıa• .. IC871) 

Kendisini ziyaret eden nazırlar, 
doğduklan f;Chirlerden cephe. 
dekı oğullarından bahsediyor· 
tardı. 
Bir kere kabul ettiği ibir sosya. 

list nazırına: 
- Ben Mösyö Ebert ile dahi 

teşriki mesai edebilirim. Sosyal 
demokrasinin aleyhinde değilim, 
yalnız ismin değısmesı litz.ım 
demiştir. 

BorJuvalarla imparator ara. 
sında başlayan ve Rit gide terak
ld eden bu anlaşma yüzünden 
generaller imaratoru kaçırmı-::_ 
)ardı. 
Kaçırmak diyo,ru.z 29 ilkteşrin 

~unu imparatonın yaverleriyle 
birlıkte Berlirdcn ayrılış·na 
bundan başka b'r isim ' ilemez. 

Hn kiknten bu bir nevi kn<'ır. 
ma hit.dic:ı i vdı B şYekil ~ızlı o
larak hazırlanan lıu kararı an. 
cak akşamın altı ... mda ı ıtmı . 
yatakta yatan'< kadar hasta oL 
duğu halde }le>men Potstam ı 
~elmesi icın irarte 'ste<l1 ve sara\ 
nazırının Preru; Ou~ust'un ,. 
Delbrüch'uıı ne1..dinc Solf'u yol 
!adı. Bu yeni lbaşmabeynci •di. 
Bu Uç şahıs da vazife ve mesu· 
liyet oohanesiyle başv~kille gö. 
rü.sm~~t-n imtina etı::. ~r. İşte o 
1.a.nı.an ~~cldl btiyük bir SUÇ 

işledi. Buna sebep olan da kcn· 
disinin prens oluşuydu. 

Bu an imparatorun, icabeder. 
se cebir istimalivle gitmesine 
mani olunması icabeden andı. 
Mademki karargahı umuminin 
mahbusu olaC':ıkh hükumet ta. 
rafındnn hap<,edilmesinde ne 
mahzu~ vardı? Her şekliyle mil 
let bundan ha:berdar olmıyacak. 
tı. I<'akat bu c;ıralarda imparato. 
ra prensin ceııup Almanı düştin· 
<'C ve ta :ıvurlnrmdan C'ekinmesi 
telkin cdılmisti. 

Pr<'nse ar-ı sözler si),·ledi. Ber. 
Unde kend'c;ine ihti\ a<: olmadı 
jfını fakat Ludendorf F;ittikten 
sonra ac:.ker~ harekatı takip et. 
mek için kendi~inin vücuduna 
büyük lüzum olduğunu ileri sür. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra günde ü'c: defa muntazaman 

di s!e riJ\lzi fırça1ayuıız. 

!9111'91!B!I• 

l\1illi Sarayla r Müdürlüğünde~ : 
.& - Mıllı sara) !ardan Dolmabı.hçe sarayının tram,·ay caddesi cihetin. 

dek buyOk kupısınm tıırnfeynınir h.i lrnıelerln ya~lı boya vesaire tamiratJ 
açıl cksılt.nıcyc k •nclmııştur. 

2 - Yap•'..u .. al\ •.ııı.•ıratın ta!:ırı,•:: bedell (4649) lira (76) kuruştur. 
a - Bu tamırata mtite!lllık birinci keşif cet.veli llc şartnamelerin bir er 

~retleri Dolm:ılıahı,;ede milli sara}lnr müdUr!Uğü kaleminden alınabilir. 
4 • Ekeiltmc (! ı<tosun yırın! bırlncl perşembe sUnU saat onooşte mil. 

li saraylar müdllrlUğti bınasmdn yapılacıı.lttır. 
5 Muvaldı.o.t teminat Uç uuz kırk sekiz Ura yetmiş Uç kuruştur. Bu 

paranın ınalıı ndığına yatınlıp makbuzunun eksiltmenin yapııacağı saat 
onbeşe kadar eksiltme heyetine vcılmıiş bulunması !Azım.dır. 

6 Ekslltmcye r:-ırecek oıa ... ı.:ı..~ Uca.ret oclaaına kayıtlı bulunacakla? ve 
§imdi)e kadar başks )erlerde yaprıklan tamirat ve inşaat işlerine dair elde 
ott!klc:rl vcslkaıaıla tu vcslkala·ı r,östcrmek surcUlc milli saraylar mimar. 
lığından eksiltme s;iınlındcn <'\'V"l llyrıca alacak1arı fenni ikt!dar şahadet

rıamcslnl ve lt'minat makbuzunu rruayycn s.:ıatc ka1ar ckautme heyetine 
tevdi cclcccklerl"ll?. ı G~fl9) 

ve 
Lalz 

(Bn~ tara.fı S ncüdc) 1 Napolyon 23 kanunisAnide 
~ • .. bütUn zabitleri bir araya topla .. 

ha.ha.mı ~aglup etmekten çckın " yarak, ordunun baı;kumandanlağı-
m.ıycce.ktir. ru deruhte ettiğini söylerıkcn ayni 

Avusturya imparatoru arlık gUn, İmparatoriçe ve oğlu ile ku
tehditlerc kulak asmıyordu. Bi • caklıı§arak vedalaştı ve bu esnadıt 
naenaleyh, dama.dl Napolyon İmparatoriçeye şunları söyledi : 

"Şayet diŞnanlar Parisc yak.. 
!.aşacak olursa lmparatoriçe ile 
oğıumun muhafaza..~mı muhafız a.
Ja.ymıa emanet ediyorum . ., 

, 

aleyhine yaptlan ittifaka gir • 
mekten çekinmedi. Bunun tize. 
rine Marl Luiz de açrktan açığa 
babası aleyhine döndü ve kocası
nın tarafını tuttu. Bu hadiseler 
cereyan ederken yine babasına. bil' 
mektup yazarak şunları söyledi: 
"Sulhü kurtarmak 14,aurundaki en 
son ümit de kayıbolmuştur. Size 
olduğu kadar, bana da hu vaziyet 
çok ağır geli~or. Size blitün nı • 
humla acımakta olduğumu bildiri· 
rim, sevgili babacığını." 

Bundan sonra nlyabeti lmpa _ 
ratoriçeye verdiğine dair irade • 
leri imzaladı; öğleden sonra son 
veda merasimi yapıldı. Bu mera. 
sim hwmunda Napolyonun hem.;. 
refij Hortaııs vaziyeti şöyle bir tas ı 
virle anlatmıştır. 

Ma.ıı Luiz ha.basma yazdığı bu 
mektubunda bir ev!At gibi aile
sine karşı beslediği muhabbeti 
temin ettikten sonra diyor ki: 

"Eğer bir evliı.t Sifatiyle baba. 
ma mı:.habbet beslemediğime ka 
nl olaca3c olursa eminim ki, beni 
scvmiyecektir, Yine eminim ki, 
kocam ve evlıi.dmıa karşı sevgi 
ve muha.hbet bcslemediğime ve 
kurduğumuz ocağa hilrmet et • 
mcdiğimf görecek olursanız siz 
de beni sevmeyecek.sinizdir." 

İmparatoriçe ağlryor. tmpara • 
tol' karısını öperken teselliye ça. 
lıştyoniu. 

- Bana itinıadımz ôl!'un, fa.zla 
ağlamaymız, beni işe yaramaz bir 
adam mı zannediyorsunuz. Ben 
kayuıpederim Fra.nsuayı );ne 
mağlüb edeceğim, Ağlama, ben 
yakında yine döneceğim . ., 

Marl r~uiz Napolyonun dönece
ği tarihi sordu : 

"Onu Allah bilir . ., 
Cevabını aldı. Napolyon karsı

nı bir kere daha ve son defa öp. 
tükten sonra saltanat araba.•Hna 
bindi: bu aynll§, kan koea ara • 
sında son aynlıştr.,, 

Sayın Halkımıt 
Türkiye kömür satış , 
tevzi müessesesinderı 
Kömür fiyatları muayyendir. faıJ• ~ 
vermeyiniz. Tozlu. ıslak v~ c:Juik ködl 
mamağa dikkat ediniz. 

Kok kömifrü satı~ fiyatlarımız: 

Ankara da 

" Karabük . Sömikok Gazhane kcliu ... . 
depoda • müst~ri vasıtasına teslim l!>1111 

Vagonla • D.D. voH:ırr hamule senec!inde 
•azılı tutı üzerinden '' 

lstanhulda : 

Depoda • ıni.iş\:eri vantasına teslim ,, 
fzmirde : 

Depoda • mföıteri \ asıtasına teslim t' 

Diğer şehirlı>r icin ----------------
F.O.B. Zongl•ldak 

Sömikok 
Karabiı):

Karabük 

Karabük koku • D D. yolları vagonları 

,, 

içinde teslim ,, 

Semt d~oolarından kömür a lanlarJf'I bt 

vece musadda~ _.. 
İistesini t a.len el 
tavsive olunur· 

DikkR.•. 
• 

K .. .. 1 t _1 •1_3\'el omur a tm s~ tm tnuan ~u~. el' 
)ursa asa Oı.daki adreslere rnur3 . 
Yl <"a 

An karada 

tıstanbulda 

tzmlrdP-

:'l:OT: 
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r"'' kömür eıt.tJş ve tıw~I nıüess,.s'lSl aıe 
buıv:ı;ı No ı:.!r-. ı3ı 

fürk1yf' k8mfü 11tı •• 
venı vo.cı.. salonu kat 8 

Ttırki~·~ kömll.r 11t1tı~ ve tt-vzi mtleı<s"scsl 
Cuınhuri,>et buh·ar• No. 104 ~ 

İsinı ve ııdrr9JPr1 sarıh "il-ırak bll(llrllınlyerı 

maz. (544tı. ;Lı6: 

Napolyon, hikald vezlyetin ne 
kadar çirkin olduğunu İmpal'a.tori 
çe Mari Luizden gizlemeğo çalı • 
şryordu. 1814 senesi bir pazar gü
nü sarayda.ki kadmlaroan bir.si 
lmpa.rat.orlçenlıı yanma gelerek 
müttefik ordularmm Ren nehrini 
geçtiğini söyledi. 

Ankara J. Genel K. Satınalma Komisyonundan : 

Mari Luiz bu ac.ı haber üzerine 
çok mUteesslr oldu ve "de.mel< ki 
benim ayak bastığun her yere fE'· 
lii.ket çOkliyor. Bütün hayatımı ri. 
cat etmekle geçirdim. Na.polyonun 
hücum eden ordulan önünde iki 
kerre Hofburgd3 firar ettik. Şimdi 
de babaınm ordula.r:ı önüııdrı ko • 
camla birlikte kaçmak mecbu· 
riyetinde kalryonım." 

dü. Bu nareket ve karar meş'um 
oldu. lhtilıi.le doğru gıden payi· 
taht imparatorun Bcı Hn ustünc 
yürümek için ordularının başına 
'!ittiğini zannettiler. Baiıları n. 
nun da onaltıncı Li.Ji gibi Jrnçt·. 
ğını yazdılaı. Hakikat halde bu 
bir fir.ır degıldi. Herhangi bır 
karar alabı mesı için en ufa'' 
bir irade sahibi de>ğ'ıldi. Bu gidış 
harbin rn b' \ Uk scfinin g<.>nertıl 
lcrı tarafından hapscdilme<;iydi. 

Bcvhude yere başvekil erte- i 
gün ona Berlıne dönme ini r· en 
etti. Buna reel cevabı verine:c 
kendisine tahtından fera~at et_ 
mesi teklifini resmen vanmaı;a 
karar verdiler. Bir Granduklc 

Miktarı Cl.ı.im Fiyatı M. teminat Şartname 

bedeli 
ıı Metre 

214.194 
60.SOO 

Kuruıı lira kuru~ Kuruş s''ı 1 Yazlık elbise kumaşı 73 90.066 08 782 23 ~ 0 u cumartesi ,,ı ', 
Kışlık elbise kumaşı 310 10.674 00 943 2!5.8.94l pnartesl ;.., l 

2 .25-0 Ka.pl!Uuk kumaş • 350 6.193 70 49~ 25.S.941 pazartesi .p~ 
J110 p 1 ~ 

Miktan, cinsi, fiyatı, muvakkat t e minııtı ve şartname bedeli yukariln yazılı Uç k·ılem malze i>Cc!şl 4 
zıh gün, saatlerde Anka ra'le komlayo numuzda Uç kapalı zart ekıılltmcsile a ımacaktır ŞarınatrıC ııefj~. 

. • ~~r ~ da Anka,rada komısvonunıuz.Jan ve ta t:ı.nbıılda J. Sa. Al. Ko. ıl~ dlklmevı~ den aıınır NUmıı ıtııe 
\'~·c yonumuzda görUIUr. tatekhlerin kapalı zarf teklif mektuplarını thale esma nından bir saat e 

yonumuza \'~rmelcri. ı 5163.ti725) 
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bir Kont evvela bu vazifeyi ka. 
bul ettiler. Fakat son dakikada 
bu teklifi yapmak cesaretini 
kendilC'rinde görm,..dilcr, vazgeç· 
tiler. O zaman, bİi Borjuva, da. 
hi'iye nazırı Drenv tek başına 
bir ikinci teşringünü Spa'ya ha. 
reket etti. 

İmparator, onu villiisınm bah· 
cc inde kabul etti. Büyük FrecL 
rık ~ıhı \'ukcıck bir bastona da. 
yn'1ıyordu. Onu dinledikten son· 
ra birdenbire hiddetle: 

- Bana verdi~in•z ahd<.' uy. 
mayan bu vazife} i kabul etmi. 
ye4-ilirdiniz! dedi. 
Nazır - bir mızırımz sıfatiylc 

h ükümdarıma kötü şeyler de bil 

dirmek vazifesiyle mükellefim. 
İmparator - Buna ihtiyacım 

yok. 1 ler şeyden haberim var. 
Nazır - Artık vazifemi niha. 

yete ermiş diye mi telakki ede. 
yim. Yoksa m ajesteniz.e maru· 
za trmı bildireyim nıi? 

İmpar:ltor - Konuşunuz ... 
Bahçedeki budyaloğ ikınci 

Vilhelm için yepyeni bir ~ydi. 
Bu defa da bir irade gösterişiyle 
muhatabına hiikim olacağını 
7.annctmişti. Halbuki karşı ında 
konuşmasını bilen dürüst bir in. 
san vardı. 

Eulenburg \'e Moltkc'nin daha 
evvelden tahmin ettikleri şey 
vuku buldu. İmparator boyun 
eğdi ve dinledi. Her ihtimale 
karşı onu PJesen'i takip ediyor. 

ô'ıt' 
du. Kcndisirdcn il~~ıtıl 
yüriiyordu. ~azır ) 1-
nuştu. ş 1" \ 

İmparator, y11v~tl ,-e 
leşti. Nihayet du 
~ordu: 111 l1 ı 

B .. t.. üultı~ı1 ~ - u un o,.. i ,, 
değiştirmiyece~ıer l"'!1t 
bana yemjn ettı~~:~ ıııl 
\'e Biıyük Fred~!tr1de 1" 
itibari:v1r mevk•~·ıtı· , 
zifesiyle mükell 'a,ıı ~ 

Kendi oğulları!l 0r.ıcı; 
nu ilısas e<l~n bU ı:: \1ffıo 
nazırın yanından.~ı ~o 
ad:m ilerledi. B\1' Of 
onun yanma dond ~011' 
1,ır generallerle 0~ 
yordu. fmpaartor 
tı ve sor du : ııt 

B .. .. k · ·antnı11 Uyu IS) 

mek lazım mı? (111 
Nazır: ()1119 1 - Evet tdedi· ıdııf 

fak olup oıma}-s1ı1aıtlf 
rin sadakatine b_~1ıer ' 

Fakat gene~1ıt19ıi şüpheye mahal Ju ,!~'~ 
lediler. Berline. erıP 
danı gönder~·~~l~MJ 
~ayet ibeceriklı .!rilf!(l~ı 
hafız alyının. ~o et ):;,/ 
de denıokrasıl'9 11 {P8"" 


