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Amerika ve 
Almanya 
Arasında 

Herhalde AmC'rikanm her ihti
mali göze almış olduğu her 
gilnkli vu.kuatla teeyyut ediyor. 
Grev üzerine cumhurrclslnin it
tihaz ettiği kaTar, Amcrikadaki 
azmin ne kadar sarsılmaz oldu
ğunu ispata kafidir. Çünkü 
fabrika derhal askeri işgal altı
na aJmmış ve harbiye nezareti
ne fabnkayı ltıletmck salahiye. 
ti verilmiştir. 

l' azan: 

lllaeyla Calılt Yalçın 
Groenland krl ılari) le ta ctmubi 

Aınertka sularından iki ı;arlp ,.e 
lberakb haber geldi. Gôya bir tn
gi)lz ticaret vapurunu şimali At· 
laııtlktc batıran bir Alman deniz 
.ıt.ıaına bir Amerikan harp r.emisl 
ttq bombalarlylc hücum etmiş; ce
•ttptan gelen bir habt'rc göre de 
&llya bir Alman denlı.altı~ı biiyük 
bi., Amerikan gMllsinl batının~. 
Anı "ka hilkümeti bu haberin 
l'eaınen te)1t \'e tasdik edilmesini 
beidıyerek bir §eY yapmJyormuş. 
.\ınerlkan tecınüzlbıün Almanya· 
4a ne ~ir husule getirdiği ise 
beıu değildir. Berllnin böyle t.ıir 
l.eea\öze aldınt etmemesi lmkla 
aa..ıcınde olduiu için ya bu ıee.
~ haYadlslnln ulı yoktur, ,..ıauı 
~ya hllkômetl de resmi ma· 
._..t beklemektedir. 

bat1111a1 W havadislerin Udal de 
._,.., mabsoltldür, yahut ort.alıp 
"- dl\lnJerl k&nştıniıak için Jıu. 
_,.. icat edıımtıtlr. Maamaflh A
~ ile AJmanya arumda vazl· 

g~ttabti ve gergln
~...-.._.;;Obi hidt 8l6riia Wakaa 
~ biç de olmaz blr 1<'1 ad-

em~ Bqtba deiUse yum, 
.. \re -.. ~ wlnaatın ındmr 
~i ve llarp çdnnuı beklene. ...... 
Görönüşe nazaran Amerika hil
~tl acele etmek niyetinde de· 
ilıdlr ve harbin Uinı hususunda 
"- Uk adrmı kendisi atm8" iste
-....ektcdlr. Amerika hükômeti. 
111- acele niyetinde olmaması pek 
~ylıkla izah edJleblllr. Çünkü o 
da, tamamen hazır değildir. Ve 
~llaotJkte harbe karar \'erirken 
.. ...,iği de heuba katmağa mec
~ ..... Onun itin böyle mühim 
""" harekete kal'karken mümkün 
~!İU kadar fazla tedarikU bu· 
-..nayı tercih eder. 

biter taraftan Amerika cfkln 
'-aıntyeslnln temayiillerlnl de 
111.ter Runelt gözöniinde tutmak 
~riyetlndedir. Harbe Amerl • 
..., tarafından başlanmasına kaJ'3I 
4-erikada bili oldukta mUhhn 
.... .anahalefet me\cuttar. Fakat 
4htaanyadan gelecek bir taa.rnıza 
41r1erıka tahammül etmiyecek ve 
~ biltün memleketin tasdbllc 
llerı.aı bqlryacaktrr. Acaba Al. 
.._nyanm sabn tnkenml§ midir? 
.\nıerlkarun tngiltereye azami su· 
!ette yardondan \'Ugeçmiyeceği 
~nce malümdur. Fakat aşlki.r 
'-tr harp Ui.nrndan sonra bu 
)&l"donın Abnaoya için daha za
"'11 olabilmesi ihtJmaU me\cot 
~kç. BerUn her muameleye göz 
-Panıayı tercih edecektir. Amerl 
"- Yardımı ne zaman açık bir 
ltal'bı~ cbep olacağı ziyandan 
'~z bir hale geJirsc bugünkü 
~p ve mU,evveş vaziyetin de
"aanoıa artık lmkin kalmıyacaktrr. 
Qerfıalde Amerikanın her ihtl

lillall ,;öze almrı olduğu her gün· 
lrtı \okuatla teeyyüt ediyor. Mil 
hlnı bir grev llzeriae cumhurrelsi• 
'in ittihaz ettlif .karar, Amerika
.... azmin nekaaar sarsılmaz ol· 
tl11fttna hıpata kiflılir. Çünkü fab· 
l'lka derhal askeri işgal altına ... 
h.unıı ve harbiye nezaretine fab. 
11ka.vı ltletmek salihl)etl verll· 
~r. Miltohakkim \C müstebit 
hııeaaıeketlerde böyle ahval içinde 
tl'ev yapaa amelelerin "'Ucutlan 
0rtacJan kaJdınlırdı. Hatti. grev 
~bbtisi bile vukaa gelmezdi. 
ll'aQı Amerika gibi hür bir mem· 
lekette vat.andaRlar her vaziyette 
lcencınerlnl serbe5t hareket etme
)e tıalUılyettar görüyorlar. Eğer 
.\ınerlka CwnhurlyeU bu gibi ah
"&lcle .erbeat hareket etmek ho• 
,., • ~ &eall ... 

Et fiyatı' üzerinde 
oynayanlar ni.hayet 

Şamc:J.n bir ıöriinüt 

-----------------------

yakalandı 
Fiyat Murakabe Bürosu istanbula 

havvan oönderen merkezlere 
TELGRAFLAR ÇEKEN 6 KiŞiYi 
MODDEiUMUMiliGf VERiYOR 

Vali ve kaymakamlardan gelen fiyatlar komisyoncuların 
Büroya verdiği fiyatlardan çok farklı çıkb 

latanbulun eaaalı ve eak! dertlcrtn. 
dm biri olan et meaelesl 1lzerlnde mq 
gu1 olan fiyat murakabe bUl"08Ulla 
§ellriml.zdekt bazı BtlrU ııahtpJerinln a
dalnlsrınm ba§ta Hayman11 olmak 11.. 
zen halen 1atanbula kasaplık hay. 
vq gönderen merkezlere telgraflar 
çekerek İstanbul& fazla kasaplık hay. 
qıı. g&ıderilmemeatni ve flyatıann 
yQJaıeK tutulmıunnı tavsiye ettikleri 
lhhar odilmlfUr. 

nyat murakabe bürosu, kendi vuı. 
taıarııe bu teıgraf1aruı fWıaklka çe. 
ldUp Çtkllmedilinl tahkik etmif ve 
telgraflarm çekllcqi aablt olmU§tur. 
~ m:ıınkabe bllro9U bu telgrafl&n 
geken •ıtı Jd.llrıln Ulmlerlnl teablt et. 
mı,ur . 
~r taraftan, İstanbul& kasaplık 

ba.7V&n gelen yerlerin vali ve kayma. 
(Devamı 4 tlneicle) 

Su riyede çin suıarandaki 
İngiliz kuvvetleri , ingff iz kuvvetleri 
Bevr ta~_..,,,. ........ · e~kumandanı i N G il TERE O E YAP 1 LAN 
doğru 8!~;.~~k ECEABAT FAiBOt GEMi~i 

iferliyor Mersine getirildi ve bayrak 
AmerikaJan tayyare ve 

harp malzemeai çekme merasimi yaplldı 
alıyona 

F ransanın yeni 
Hariciye Nazırı 

diyor ki : 

Fransa 
Muhasamat 
sahnesini 

Genişletmek 
teşebbüsün
de bulunmı
yacaktır 

-o--

Ancak Fransa nerede 
hücuma uğrarsa 
kendısmi müdafaa 

edecektir 
Loadra, il (A.A.) - Oft: 
~ radyoeunun verdiği bir ha. 

'b8re göre amiral Darlanm yeni harla 
cılre nuırı Beniıa ~en. l<"'ranııanm 
"'·'hHamat sahneafııl gcnJ§letmek U. 
zere lılçblr zaman ~bbllse geç~ 
~ &öylemi§, fakat Pcl.cnle Darla. 
am emd ~ rrnı•nm Jltloa. 
iU .,....,. Yer neresi Ollln& OlıAİll 

mllllafaa edllecetfıİl taar1h etnil§tır • 
.Jı(apn, lııgll~yi, lrak petrollert. 

nl hlm&ye ve Fraıı.saya alt petrollea 
\'&Zlyet etmek üzere Suriyeye glrmelr. 
le ittiham etmiş ve demiştir ki: 

İn_glllzler Beyrutu deniz uaso olarak 
kullanmak için almak i.Btcyorlar. il'!. 
lilUnllekl mUhlm lııglltz kuvvetlerine 

1 mukavemet edecek Fransız kıtalan 
Şama 25 
kilometre 
yaklaşıldı 

Slnppur 11 (A.A.) - Çin sutarm. 
dakl kuvvetlerin bafkumandanı amı. 
raı Laytoıı radyoda aöyledij1 blr nu. 
tukta donanmadan bahaederek demi§. 

Yeni gemi 600 tonluk, botun araba vapurlarımızdan _nia_be_ıen_a_zd_ır. _______ _ 

ŞimalT 
Atrıkadan 

Suriyeye Fransız 
tayyarecileri geldi 

Kahire, 11 (A.A.) - Habe::
almdığına göre, İngiliz ve Hür 
Fransız kuvvetleri Litani neh
rinin ötesinde Beyruta doğru 
ilerlemelerine devam etmekte • 
dirler. 

ŞAMA 25 KİLOMETRE 
KALDI 

Kahire, 10 ( A.A.) - Ryöter: 

buyuk ve tamamen demir ve çelikten yapılmıştır 
ttr ki: • Menin 11 (lllnual) - Devlet De- 600 tonluk olan gemi, bUUln araba 

Harp Uzakprka yayılırsa yalnız Dizyollan tarafından lngUtereye .... 1 vapurlanmızdan büyllk ve tamamen 
deniz kuvveUerl i:leg114oıwuaaya men marıanmı, olan 800 tonluk Eceabat demirdir. 
sup tuıva kuvvetlen de donanmaya trtbot gemisi, Mersine gelm!§ ve bay. Merasime isUklO.l marııııe. btııılanmq 

(Devamı t ttncllde) rak çekme meraalml yapılmıotır. vali nı..mına mektupçunun verdiği kı. 
--------.-~---------------- aa bir hitabeden sonra gemiyi Mer. 

t 1 
Bine kadar getinniş olan İngiliz kap. 

:. ·:-H.~:v~~~/ık. h-~~!~ie~~:: 
1
:: :=':J.u!~~~~ 

r vakUle Sua vapurunu Almanyadan ge.. 
tiren kaptan Vedat Karaaaıan mera. 

•• 
1 

' 

Ba-alarıa simle göndere çekmlıtır. W • Meruimden sonra hazır bulunanla. 
ra ve geminin eski mcnsupısrlh! mu .. 

ili Siki t tahdcmı.nJnc btifede ikramda bulunuL. 

d. •• muş v~ müteakiben motörlnle limana 
dönUlınUştUr. 

Yazan: A. ŞABLBI 

Kıbrısa 
Hava taarruzu 

yapllmadı 
Lonclra, 11 (A.A.) - Röyter ajaıı. 

auım &&Jllılyettar bir membadan til• 
rendiğine göre son 48 saat içinde AJ. 
man n&.va kuvveU9rln1n Kıbrıaa. taar. 
ruz etUklerl hakkında dllfman kont. 
rol11 altında bulunan bir radyo ı.tuyo 
nu ıaratmdan verilen haber tıeeyyllt 
etme.ı:u~tlr. Londrada beyan edlldlttne 
göre böyle bir hücum yapıldığı zan. 
nını doğuracak ortada bl.çbir sebep 
yoktur. 

Askeri mahfillete göre, Ingiliz 
ileri unsurlan, Şama 25 kilomte. 
re mesafede bulunmaktadır. 

GENERAL Dö GOLÜN 
BEYANATI 

Bu harbin bellibaşh hava cep. 

hesi Manş Uzeri ve kıyılarıdır. 

Alman akmlarmm hedefi Londra, 
Tayı:ıtie Halici ve ender olarak 

Büyük Brl tanya adasının iç ta. 
raflarıdır. Sanayiin toplu bir hal
de bulunuşu, Alman bombard~ 

mancılarma en büyük kolaylığı 

göstermekte ve Narvikten cenu.. 
ba kadar bütUn Manş sahillerinin 
de Alınanyanm işgali altında bu. 
lunma.sı, buraJardan basan born
bardnnan hedeflerine karşı uça • 

ingilteredeki Polonya tayyarecileri 

Kahire, 11 ( A.A.) - Hür 
Fransız ı...ıvvetleri şefi General 
Dö Gol dün beyanatta bulunarak 
Fransa, Almanya ile işbirliği yap 
mak istemiyor, demiştir. 

1NG1Ltz ORTAŞARK 
KARAGAHININ TEBLlCt 
Kahire, 10 ( A.A.) - İngiliz 

Ortaşark karargahının tebliği : 
Suriyede, müttefik kuvvetle . 

rin girişi memnuniyet verici bir 
tarzda devam etmektedir. Umu.. 

(Devamı 4 üncüde) 

ingilterede 
Sekiz kumpanya hakkmda 

Müdafaa n·ızamna- ~. tayyarele~ kısa zamanlarda 
gidıp gclmelennc Wnll olmakta ~ 

mesi tatbik ediliyor I ciı~iz tayyareleri için de AJ. 

Londra, 11 (A. A.) - Dahiliye ı man şehirlerinin sanayi tesisatına 
nazın Morriaon, sekiz kumpanya göre muhtelif evsafta hedef olma 
hakkında müdafaa nizamnamesi • kıymeti varsa da daha ziyade a-
niQ tatbikını emretmiştir. Bunlar ' • 
arasında. faşist teşkilatı ola.nla.r (Yazısı 4 üncüde) 

Jihiyct nnnemllf olsaydı milli hl- vardır. 

Dük d'Aosta 
ldmfyet rejimi mutlak rejimlere Dahiliye nezareti tarafından 
nazaran aşalı bir me\•klde kalrr- ı her kumpanya için neşredilen be • 
dı. Ruz\clt bütün sallhiyetleri ha• yannamede deniliyor ki: 
izdir. Ve bu nüfuzunu medeniyet Dahiliye nazın Mottlson kana· R ıd• 
,.e hürriyet lehinde ve mllenlr 1 at getirmJştri ki bu teıekkUlleri J omaya ge l 1 

surette kullanmaktadır. idare edenler ara.smda İngiltere 1 
Büaeybı Clalılt .YALÇIN .(Devamı t tlnctlde). U{.._ & tbloiııle) 

r 

.lngilterede teşkil ohman Polonya hava müfrezesi son l\İD• 
lerde general Sikonkinin önünde bir geçit resmi yapıDJt
larcLr. Bundan aonra generai hava muharebelerinde muvaf-

fakiyetler ıN:teren taJyarecilere aİID vermitW 



Gunür·1 içina,en: 
~ - j 

BiR ISTATiSTiGİN MANASI 
Diillldl gueteıerde kılla bJr .ba-o 

ndis vaNı. Adliye Veki~l lııo
~ara dair bb h.tatistllr ı.aar. 
Jryonnq. Bn lsbUsUğla ,.. ..... .._ 
nnıa göre 1938 de 8500 çift, 19.'l!t 

- 3800 Pıt mahkeDM ?~ 
lllrlbirindea ~ 1940 yda-
.ı.. i5c bnfanaw çiftleria ll&)'Wl 

4027 yt hu!mq. 
Bakmp belki btiyilk depl, tabı 

h muntena aftll wafMla ......_ 
aileler lberilld-a Jı:uraldwiuav. .._ 
1ılr ntudaıt için dttfbdilrlkılldlr. 
Çflnktt med ni l!çlQ\ '1JeJI ~i
lam btlğlı.ı üze.riltf'I lnırmuş ve ay .. 
....... yı ugarl l!tıdde IBdlntu'ık ı

tıla icap eden bttttin tedblrlerl -'· 
..ar. Bqtba aile ~ ...... 
"9ft hlr keyfl • Jwpw+ezeu lılr 

""' 1P(lil deilldlr. --~ .. 
!ı1ıımı '66••-=• br'...,?J _..,...... ı. 
-.., kdı lmk JWUI.. bllunnn ~ 
~ ............ Wnü .. 
....... •Jl'lllıBJ'aa Ull .., mtie
feldd.r olcfala bdar c1a ........, 
Wlrtl olan nrk l\lkbniqbt .. •J• 

llNm -.nııt ·= ' -·~ lpnmn9 IAımndır. $a Wde bıa 
tıırtlll IMrtncle durmak ve .,.._ 
....... eder. 

Jl!cl8 1*"- J1lValar aeBedea 
"'"'1e artıJorT B9 -149)1 lld 
,..ırtadan mtlt&kıa edellllbh: 

a. Kanılaft slle yavahmuD elcJ-
11, ... tlMlar ............ 
.... 8'llrJ ~ ._.. •ı .. 
i!PYll ......... " ...... ,., ..... "' ... " 
iilet 9GVa denm elms imle gett. 
... ~Ye~ ._..... 
llfll>epJorta .... 

8t D tmtlllm birhıd ~ 1zeııı 
)tıtde d~ ~ 
5Yer ytbılnie __... _... artaa 

ildıımdi bulıramn aile hR-Y!\tmı da
tıı& itle hlı' ba!c ~etirdii;ını inkar 
ecleeek delUJ.m. .Kad~ \'e ef~e~ 
ayn ayn ?bpnağa mecıbur oluşu, 
~ 1mn "koc:t..'!lll ~6'li.-
l'I m'fhlt..,,.._ ab§malıık1'rf bb 
~ 1"• r Wı da ~"d bir 
hahn.a. ~ g9tirelıftir. Fakat 
m&teka.bll 'Ye 8ajlam bir sevgi ve 
~ daywn bir ocajm U4• -
... tebepler ~ .,...._jı-
- ı.lay kolay bı~Mq\. Ha· 
ldld bh• &ile gftniük ha.yatıarmrn 
şcılannı tath Jın' şurup gibi içebi
lir. MIMlevi bult"lftm'l'A k:Dsrrpla. 
nna da sa~ W. ocN ~ ._Y 
•okavemet eder. 
Evlen~k ~dn ~ d&

J8DmıYul, sadece ana ve habaJa
.-ıın ftllV'-11 '8e ve ~yjf~~ 
~tllaftlllln.._e~tıe.. 
Jenenlerden. t.alıfi deilfim. Fakat 
ltayatı tolı ,_._ 1"kte olq 
PDkör 'bir ...._. m11Vakbt heves
~ .... Mı lNgün~ ..... 
.wlt!J\l ı.1r Qımıq1 da ~ " 
.ıMt.ıp .,... oldğı dltttt ~ ... 

h .... " ,....~,!' y~ 
~ •"' ev,._.• WIVZ1ftl ._.... 
h~ Vf!ıllteplw, ~ 'e.lerl ,mütellf cemiyetler, ga -
ımeteıer •• ..._.._..,,, hw ll ~ 
l'llMle eeaslı ve ~ Mr fMot 
IYete J;eı:meB, evlemneyl .,.ımz 
tib' ve um °'"emttlen gören 
~ .............. 

........ ..ıeeM 
.... ı .. ""~ ...... •i· 
~ ve .....,. t. va.slfe,t 

""»••hlııM~~ 
.. d , rlıts. 2 

MaofltırBMn 

81 Y11111: Kl .. 1111 ...... 
._,. Oemai.rde bllıple b1tım8 .... 

Jul Uııerirıdıe durulmu, wı""9)er 

de ııe Wpı ~ol-- --1 
Hediyenin mf.kta:n eeude otua 

bbı &lba oJ&rü t.ayja ......,; 

Haı. 8erJf efcmdi .... 4a .. 
babmı•. u.lqmuın 'beyJıerbeJI ctı.. 
yanı t.an.lmda.n tMdtc ecWaeme
si !htinıa.Jtni U-1 .una.utttı. Omer 
J>unuıı dl. çareai,ııi bulmut; tuıtik 
edllm~ t.akdtıde yalına bu • 
ta tlserinde tekrar &6ı'Ollaü '-
re 1m2e.lanm11tı, 

Neticeden yalnız Gordoa ve bir 
iki kişi memnun göıilnmUyorlardı. 
l.Akin diğerleri ,hatta bqvekll ve 
öeniz b1rlııc1 lmdu bi k&rtıluıış.o 
lardı.. 

Filo !ıUll'dL D;l ve klt!bi, 
kral tara!!ndan bir defa da.ha k~ 
bul olundular. Sonra l'lllfye gitti. 
ler. Am' .. 1 Mamsel hareketten ev 

' :vellü 114a.rr ...-mi' ri dolaştı; --. 
iteıf t.~int • Nadkor bul • 
011; ıu.;ık.lal'da. de:ı.izin iyice kahıı
nk oldu~ haber il1aımışU. ~ 
si 'i'\Ul öğleden IOIU'a yola ÇJkJla. 
cağı halde Jıvekeıt tehir oluadu. 
Elaıi:kle.r tsmamluımalf ve don.bıin 
yat:Jııımaın beklenmek tusere Tay • 
mhs!n a~ doğru Londrıınm a.. 
t!ıl lima.nmdıın iki Uç mil ötede 
olan Vulviç :r.dı.tım"l!a ~ddı. 
ömer ju müddet içinde Ofelyayı 
gemiye alacaktı. 
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tm U'ISl'& as1a.n gfilcremeleri, at 
)ip•el"'9 kuıt \lluUu!. may. 
._ .. l1lief _... UJYU. aea • 
lerl cbryiılu)"O'l'; dev ğllJi blr &<iı.m 
ba*"rri11: 

- Bu llerhM ve ga.ıtl> ~ 
... -.htıplef'lai gıörtınilz ! İnsan. yi. 
yen Afrika va.hş:l lerfnl de görU • 

sı.lls! 

Panayırda o kadar meraklı şey. 
le vardı ki, hat MQıa.1l ~ayı. 

te)'l'edllen gellÜ}ere bakan Yoktu; 
yalnız iki kişi rrbtnna ~eJmiş -
1.-; oltaıarıaı nellrhı buı.ıuk su. 
lanna "tnu;la.r; ikiQe bir aıniral 
C"emisiııt, girip çıkanlan tetkik e. 
diyOriWı. 

H&fls 8eıtf fil.emdi ... :m.a.l.yeti 
de pa.naym gezdiler; onların kıya 
feıtlfJri ve halleri halk araıımda. 

.ı..tten ve tiyatrodan daha bii • 
)'ltk bir alüa. U)'aıı®"ııuttı • .Ami • 
r..ı 01l.1uı Uyatroyıı. gi)tUnnek tek 
Utbıde bulundu ve öfleden ııonra 
sttıtiler. ömer 'bu !lll"8da Grenvl..ç. 
hı. emya ne 4<la.r ın~e<lş bu 
luııduğwıu, nert)den Plildiilııi öğ. 
ruıaifti. Pik yakındı. Tintro .. 
4aa cıluldriı .aman lıafDI &erit e.. 
·fendJd81\ ve amiralden, Wraz de. • 
ha do1aşımak mtleaad«!.lııi eldr, Ta 
hirle bırlikte hemen birer at ki· 
Pall)'al'ak GemYi!! :yGlunu tuttu 
lar. Bu garip kıya.f.;tli süvariler 
rweaıer üzerbt4e merak uyan -
dın)'orlardı: )"olcuJ~ lnlA r.Urdll 
ve :ntistres TaıSan'm evini tnılrn~ k 
P1'9t b1l7 oldu, ~ Ott!Ja 
IUMlıCH'*1adea IQtı; bJbrln1 tuta • 

F ransanın Ankara 
elçisi vefat etti 

Sefir Anharada kendi- · 
sini ~k sevJirmiıti 

1 

AnkO'la, 10 ( A.A.) - Fran- 1 
sanın Ankara bii•rük elcisi Jul.es 1 
Henry bugün ~t 1{,43 de Nü
ll\Uile hastalıa.nesinde vefat et. 
miştir. 

Jules HenrY, cumartesi günü 
birdenbirt hastalanarak Nümune 
lıastahaneaine kaldınlm.13 ve ' '· 
ra.Qa doktorlar taraf mdan bir 
konsültasyon yapılmıştır. Netı. 
cede hastalığın kangren olmuş 
ve aelimnil aJ)IW.dis\t olduğu an· 
ta.şıbr:\w ve kendişine o akŞ8.ll1 bir 
ameliyat yapılarak te<la visine 
feunin 1'ttt\n vasrtalariyle çalışıl
mışsa ela. kendisini kurtarma!' 
kabil ~am1*tır. Jul!ll8!!ry, ...... ya Fransıı 
mQtar ~nden ~ gelmi$ ve 
Ç()k kül şerait içinde vazife. 
~i if etmekle oor.:ıJ)er kendiai
ni be sev<lil'erek umunıt bir 
tev~ hasnmJŞbr. Vefatı, 
bütün ~ara malüillerinde c;ok 
derin bir teeıwürffı kaf"3llanmı~. 
tıf. Bu münaaebetle Atıadolu A 
:fa.nsJ mat.emil zevcesi Madam 
Jul• Henriye en derin ve hUr
metkAP tuiyet)erini aunmayı bir 
vamife tali.kki eder. 

ikmal kursları 
16 teınmuzda faaliyete 

baılıyacak 
htnlınl maulf mUdöril Tevfik 

Kut. vekAletle temas etmek U&ere 
Ank&raya git.mittir. 

Öjtrendtttm.IE g6ııe maa"1f vekilli. 
iti Uk, oJ"ta ve lln n mealek okullari
le thliveıwttenln ikmal lmtlhanlan 
tedriata tı&tlama samaala.rnu ve ta. 
lebeleri tlmıaJe .laalm"lama .lrur11lan 
etrafmda tetkiklerde bulunmakta ve 
aJAJaıdılrlardan taıuıt iMmaektedlr. 

tkıNle kalan taJebea!n yt:tt§tlrllme. 
111 için• "'li79tte blF pl'Ogl'1Ull hazır 
landığı gtbl &lf'hrtr!llZde de program 
UllırlU11"1ftır. ŞttsriudırAtfı lturaı,r 16 
"9DIQ!1141 t..ıtnte ~Wr • 

ı.ı c 

Bir bakkalın 150 
lirası dolandırıldı 
........ QııdUvı.. fl71.t .•l&l'&U• 

memuru aöd verip Kaddı:öy111lde Bil. 
fUUtl Çetır< caddeBinde ıt numaralı 

ctUkkADcla l»kk&Uık )'~~ Jlqlrdıc; 
adında blri.sınln 150 lirasım dolandıran 
Ud kişiyi ya~tır. Bunlardan bf. 
.-t. 811' lokaata sabibl JlaUJ ottu Ha. 
~ d!Jeri ~ Sirkecide A,ıı~ ota. 
llllde şalı§an Kallmet cıtiu Kustafadır. 

Suçlular, bul;Uıı adliyeye verlleçektir. 
-o-

Beraat karan 
hJlua, (H...t) - Uçtınc1l 

asliye malıkeaı.88blde Vataa guc.. 
tcsi sahip ve neşriyat mndUrü 
.4..lımet Jr.min. Yalm&u, Stad meo-
nıuası ıSUıibi Osım.an. Mliı)ir ve y~ 
dığı yasrJa.ntaa dollliY1 Jrtmal o
nan aleyhine Beden terbiyem u .. 
ınum müdilrlilğü mensupla'rmdan 
Celfil Di'llçer, Ziya Ateş ve Cemal 
Gökdağ taratmduı acılan ~t 
davasına OU:tr. N~en her iki 
ya.zrda da ha.kareti t~mmun e -
den bir nolıı:ta olup olın.a.dığı hU
]Jmde eıhlilıl>rtı ~ mabke 
ıneye verilen raporlar cıı1nıl'du. 
Bu raporlarda. lhP.r Htl ya.zı:d.a da 
.ba.ka.ret olınadığı 11ıeti.ceaine vanl
uıış olmadığmdatı. heyeti hlkime 
~t Emiıl Ya.iman, Kemal O • 
asa ve 08lna.n MUıürln be.ra.etler " 
ııe karar vel'dl. 

Ödemişte bir 
aile faciası 
~ 

Bir adam, üvey 
anneaile münasebette 

bulunan 
Kardeşini öldürdü 

Evvelki M Ödemişte bir aile 
tacia.sı olmUŞ ve Raoit Balcı a
dmda 'birisi, baıba bir ana :ıyn 
kardeşi Mehmet Balcıv.ı öldür • 
ml@.ür. IJB.dise S•lk {(İtkin bir 
mahiyettedir . 

Maktul, üvey annesi Şerife He 
Pünasebet halitıdeymi!if. Rqit 

~rnnu hiaaetmi3 Vt" nihayet ken
dilerini yatakta yakalıyarak çif
tesiyle evvela karde3ine a~ et. 
ıniş ve onu ~ır surette yanla,., 
dıktan sonra a.tlllesine ateş et -
miıtir. Fakat kapsöl a~ alma. • 
m13 oldµğundan Şerif eye bir fl!Y 
ol mamf8fJJ' • 

Yaralı Mehmet nemen (ijmU;, 
kardeti yakalanml§tJr. ----o--...--

Bir kahkaha 
yuzunden ..• 

KEtndiıile alay edildiiini 
anan 

Bir kadın 
komşusunu 
bıçakladı 

F ransanın izmir 
konsolosu 

V aıif eıind•n lıtif a 
ederek Dö Gol tarafına 

1 · -.ı IJ9ÇbJı!i 'kt' w • •• 
~h~en ...,,,. ıgme fore, 

timmir 1Qeteleri, .Fr&nenm tJ -
mil' konaol<>lu Lauia Llcar'll\ 
Yitti h~tintn aiY1N10tlnl ı-.. 
vip etmiyorek iıtifuınr wrdil!-
1\i ve vasiyeti Viti il• Ankua eı .. 
çiliflin• bilc:Urdiğtni ~akta<hrı 

KonaolOIUD Pö QQl ıu.tlna 
gegtii öirenilmittlr. 

ıO :w 

Sokakta karısını 
ölduren Fazd 

Muhakemeai dün bütün 
. riıı deYam etti 

Cumartesi gi1nü ...,, tilttl 
Fatihte Gelenhevi li..t -~ 
kamını 00.tu ile benMr makak.. 
ta görilnee bıçağını -erek ka.,. 
mı M:tikerremi öldüren mubıa .. 
ha keeicişi Fazıl Enginin ı.1uha
kemesine dün sabah iki.NU alır 
ce7.ada bakılmıştır. 
M~eıme sabahtan a•ma 

kadar .liimıU, ve 30 JrilBur pJıit 
dinleni]Jrıtştir. Fuıl Engin, ka .. 
nsmm evınden Pçtıpıı, goouğu 
nu yUzUatü ıbl..u:tljmı lrendbüne 
yalvardıfı halde ıalm.ed.ifini ve 
o gün ~tı Tallirle bera.ber 
rastlayınca da hakarette buluıı,.. 
dqğunu eöykmıif; 

- Sonrasını bilıni~ de.. 
mietir. 

Bundan 80ll1"& vekili tlÖ1 ala
:ralc mUıekldlinin eairfilmenam 
hastalığına m\\ptelA olduğunu, 
~unruııa malik bulunmadı~ 

E~rikaprda, .Musluk soka.ğmda iddia etmi'88 de maıhkeme ken
l 2 numaralı evde oturan Kev - disinin müşı>..lıede altına alınma. 
şer ile k~usu Muıh::.-lne bir şma lüzı.Jl'Jl &örıncnıiıtir. 
mesoleden <tOJayı d~ bulun - Neticede mU~eiwnuml mO ... 
:pıaktadnfar. Muhsine, dün evın- taleasmı serdederek katilin a.ğtr 
den çıkıp çaqıya giderken Kev. tahrik gör.Qnünde tutularü 18 
ser bir kş.hlcaha at.ınr~. Muhsine ~ne hapil cesuııu mü.tel• o .. 
kendisiyle alay edildiğini zan - lan 449 unıcu maddeye göre tec.. 
netmi,, eline i6Clrdl~ flqnek siyesini .ist~ı ve ınuhüeme 
bıçağı ile kom~unu om~ur:dan J11Üda!aa ve karar ~ıı 19 hui-
31ara lam•"°*~klı.da..._..,...r.,... _ • 
ki b~• ~' l\{ub ---0-.-
sine yakglanmJBtır. y d 

Bundan başka dün Çarşıka- ar ımseven
pıda da bir yaralama vakMı ol-
ınuş, FeU.i adında biriai, kendi- ler cemiyetı" 
şbe yüz venniyen Fatma Gül • 
pınar adında gen~ bir kadını bı- Dün dör!: gube daha 
çak.la yaralamıttır. faaliyete batladı 

Ziraat Vekili 
Erlirnede 

--0--

Vekil Edime ve civan· 
nın zirai istihsal 

vuiyetini tetkiketti 
Evvelki gün Tstaribula gelen 

Ziraat Vekili Muhlis Erkman, 
diiJı, saat 11 de Edirn )'e va.rınış 
ve tetkiklerine ıoo,,ıamıştır. Zi -
raat Vekilini General KAıım 
Dirik Jı pulluda karşılamış, E
dirne vali!: i de vilayet hududun.. 
da istikbal ebniftir. 

Muhlia Erkmen ya.nlarmdaki 
zevatı~ birlikte, vekfiltein malı 
olan büyük meyva fidanlığına 
firfdefek. bura.da bir buçuk saat 
ka.lmt1 ve öğle yemeğini umumi 
müfettişlik konağında yemiştir. 

Zira.at Vekili akşama k&dar 
EdiIT.ıe ve civarmm zirai ~stih
ıal vmyetile meeeul olduktan 
aonra saat 16 da. Edirneden ay -
rrhnışlardır. 

YarQım eevenler oelll!,eti, cltııl. '!'ak 
lllmdekl merkezinde yeaiclft ıre.anıın 

hastatrıkıer olmak IBtıyen ha~ 
qıUracuUarmı k•bul •tınlftlı'· 
Diğer tarafta.o cemiyet, dUn (iğle. 

!Sen f'(>ID'4. BUırk~J. T.tova, myüp, 
Çatalca. ve lleykOI kaAla.rmda da birer 
5ube açmıştır. Ayrıca c miyet yoksul 
gpcuktan himaye işine de ba.§lamı,, 

Uk ol:al'&k iki cocutu .,.atoryoma, 
0c; kL; iyi de ır 1er1.efUıınifUr. 

o 

Kahve tevziatı 
Vilayetlere ikişer aylık 

kahve dajıtılacak 
Brezilyadan getirilmiş 30 bin 

çı.ıval kahvenin İşkenderun li . 
nıanına ~ıurdcbğı mlllOmdur. 

Bu nırktar, memleketin altı 
aylık ibtiYQCım kartılamllıta .. 
drr • .Ancak Ticmt Vekileti ha· 
ziran ve temmuz aylan ihtiyacı 
için ıimdilik 10 bln QUval blı
venin vilayeti~ teYliine karar 
vennittir. BUl\a Mibel), vili.yet .. 
lerde kahw p.tJlı iie ..,.... -
!arın altı ayllkbhvt ,~ 
satın al~ ~ olma.Ylllt.
rının tabaklnık e~<tir. 

Bir sual takr.irimt 
covap vordile' 

Ankara, 10 (A.4.J - C. H. 
P. Meclis CiruıN ~ (10 " 8 • 
1941 salı Jrtmö) lllllt 18 de rei~ 
vekili Trabron Mebusu Hasan 
Saka'nm re;sli<!inde toplandı: 

Ru.ınattıe e .Antalf' Mebl,IS\l 
Türkan örs ta.rafından millt mü
dafaa ve maarif vekilUlderlne 
tevcih ediJmiı ınilştEU"ok bir l\lıtl 
takriri mevcutt1.1. 

Celse ac;ılrnca söı ala.nı.k kör· 
ı;üyıe '!t'k n takrir ~h~i m!lksat 
ve mütalealarım tafailen ~ 
etmli ve onu müteakJP mUli mu.. 
dal~ ve maarif v9lrillerl d" ·u 
husu.ta 1Azun&e1en izahat ve \le. 
yımatta buluılllnışla?dn. Bu 
meVJUa dair ka.na.ırt vcı fUdrlerini 
der.meyan eden bul hatipler d~ 
dinlendikten IQlln rı,ı.anamooe 
ba.dca nıadde Mn.a.dtimd.n aaat 
16 de celle)'Q ~ verilmi,Ur. 

www 3 2'0' 

Yaş sebzeye kar haddi 
konacak 

Fiy&t mÜJ'Bkabe kmıisyunu, 
yaş eebıe fiyatlannı tetkil\ ettir. 
mektedir: Koı:r$yonun, selbze 
fiyatlarına da yüme ktr niabet
leri kovması ınuhtemeldir. Bu 
takdirde seme' fiyatlanınm mq
ayyeıı nisbetler dahilinde tayin 
e4ll~ mubakkıilftrr, M3&DUl -
fih, perdlende ~ Mi>2J0 fl)"lı't
larmın normal olduju ~k 
t<.'4ir. 

4 BP.ledlye, parke yolun metıe mı.. 
kAbm.n IJ,&1 §OM tızerine yapılan aıı. 

falt yolu1' metre ~ikA.bmm lae lkl ~ 
raya çıktıfını tesbit etmlptlr. Bwıun 
için belediye yollargı mtıııım blr kyr.. 
ıncıı \:ıu §eki\de yaptmı.ca~tır. 

• Rıza aıtmda bltjai, dllıı i~cı atıf 
cezada bir "mesken maşuntyetıni ijı!Al 
ve lıa1'1lret., ~vaıuncla ovvelld ifade., 
IJlin• IYP'O'~ ~zler -*Ylemlf, berıı"P 
tev1tj( e!lıtrııf;tır. ~ cUrmQ~µt 

qılldde\\IJll\&WltCtne ttllh:n edllmiftlr. 
.ll> OUJı'kll Uı~c:atm ytık~\U'l\I 137 bm 

l!radJf. 8u ~da ®" RoınımyayJ 760 
.._ ........ _.., ;tır. 

• ll'ipt lllurak&tıt b~ memyr• 
ı.. UJll noauıtw )lalit lcuve mye 180 
~M~U atan Ç3YCJ HUMyln adında 
biriılııi •"9 UltUnıl@ ya.kalamıııan:ıır. 
:{JUsC'yfn aclli)'\?ye verilecektir. 
XUaal Otl\A ilAl'lıl. adıılcil Wlili dt 
~Y > ' W •YJ QıtlmQ otu Mtıııa"t&P 
adJ1"~ v.rUecektw , 

• LUnu ~ ve ta4liYi! IJJ\ele .. 
elılclg WMUıur Q&lu AU Oamal\ Alda. 
pmuı<tıny& batlı bil' vapura m&\ • 

.qadq )'Uk yılklerktıD auwııa ilt vapur 
vuuıda llklfml§, ~ blr halde 
~JOll\I llastue.ıne Qlöırılmlfbr. 

• Otelciltr l>9lediye"9 mtU-ac-.t e.. 
44!Nk otel fiyatlarına yüı ı. 20 alll 
yapılaııuınn, otel maıtıan.nıa katl •u
retı. tulılt ed .n6'1Dl tstaınlıJePdtr. 

.ll> Yaz mtınas ... bıtt.Ua buma aatıtıa
" artııtı tçla lltl-.rbulı y.Pll maııar 
puviJ.l"Ql4a hu8Ulll bir M.ama -.tıt 
şııDNI aoıla~tır ... ,.t "'".._ı.abe llt'
l'Cl8U c:a, ltıme~\aft ıetedi#i. bir 
listeye g'Ö:M MllJ.fa verfl'JB maUaruı 

peraUıı~ sabflarmı koetrol edeeelc. 

ttr. \ 
• l!lltınek t111ali lçht 'llendilerlq ve. 

rfleq JIJl)arı, ba.fka ellere satanlar uJt 
km""- belediye ft ~t qstldilrJ~ 
ıorı. ~tııhtdP ~•t ~!'ıımutadır· 
:au a-lltf.ler ~tır. 

• 8'lo4t19 lktula.t JAU4~rJt1~ 
t.ırlJtt tttitl f"'1 et..,. Jt~n tar r 
teıert, ~ ~ •erilfıUftl 
Yenl tante4e ~ eıteJIOf ~ 
sımııan de~ 111•on-bıP.t nyat 
J~ ~r P"'"" pıa aı.addeleriııO 

~' *°' tı'Wdot ftJ&t.larıM 1t.rml 
b'f kutııf ADI 71P&JDP1tır, 

.. ' -aL_____ - ,. ·-·-~· - - -• ---

Yeni Sabala 
HUse)'Pl Calılı Yllçııl, "Burin 

J' r a ıı • ı z topraklan ( 1),, baf"' 
lrk!J makaleelnde, Alman ve İtalyan. 
la1'Dı •urt,. ... ı.ı.nae llk&yt kal. 
aı~ ela ltl pe kde Gllerlerine 
•lmadlkJ.armı. Alıaan "4JONnwı Ud 
eski müttefik arasında çıkan mesele,,. 
ye pasif bir seyirci olduklarım .aöylo
dfttaf, takat Dk. daldkaluda bl)'te bir 
vıuıtyet abluml ........ hiC '* py 
~ ıt~ oOakO ,.,. Jntıı.. 
Yer devleUerlıda bu lıtyuaıa taıu. 

111en ııt bir battı Jıanket ittihaz et.. 
ısıeJWS ele mtıınkUA oJ4'lhmı k&7de. 
d"rek diyor ki: 

.. ,.,... ~ blr .............. 
bk!~~Nlı ell 
tel>eMlbnlerdea korlmJınuaa en bu. 
1lk ............ .._. lılr ldır. .............. _,,..._ ........ 
llMUIJ'lt ...... tıo~ içte iki. 
mi llcal elmlıt ........,.... F..._ lalt 

rUWNau il_. tmrlne ....... ....._ 
yı wa .. mallftdla ve kw"=lla tılllr.. 
rar ezmete hazır bulwlan ıdWllan 
onlara lqedl ~ ~or. rı. 
uz llmMalarmı lfpl etmelll ve orada 
bümm ..... ınu-ı ,......... ...... 
8t& ~ .............. edUme. 
sine ıııebebt)et 'ftlıl'170P, ll'rlınmda ~ 

cıek ft sfyeeek llfl balona ..... JtitL 
rttyor. l"nnmı lmllmu maddetm ... 
iu gibi qıanen de ezSyor. D'.l,oıame,.. 

aöyleme hUnlyetbıdetı -ıtr.ua 1ıaa,, 
layor. Haeıh l"nlmaJ1 bir ecne1ıl IHI. 
llamm btıılln ..,.,ddan ... mp!lan .., 
otnde kımuacbı'U'or " l'l'a ... ,-. .. 
giz ackrmqoı-........ r.,..... top. 
raldılnltllı ~ .. lll1dawldN '* ı.k ol8nlE ... _.... 1ıaıan....._ 

• lliılJıorl ...._,.Mile lılr llllkı. 
inil lerrtlllıJI ıı.ııuı "'7°"" ~ ...... , 

ffAQ *'".....,.... ..... .... 
~ ...... ,.,.... ..... . 
.... l"üM ...... lurl1e .... .,. ... 
,. iddia diqep • ..._ llMIP"PMlan ım. 
kAn 'ftl' mıdır 't SarlJ'& ueak Smty~ .. 
Ulerla tıopnldllrabr ....... _ ..... 

.. ..,.,. ....... "'91111 ... IPıladst ,.. 
ıd7ett blı. e.ıv~ ... ,....... ... 
rKı~• ......... rna 
.. ~ ...... ~ 1ılr 
........................... w .... 
katea "'91uuJ'er. ,._ 8clwiJWll 
..,pı ve lfpl ctuıncıılfllr, V• ...,. 
................. -.11 ........ ....... ~ · 

...,., ........ ,... .,_ -.., ............................. 
............. lılr ......... 
...................... ,,Ti 'I 

tıo"•••.-lııl•.....,_,_. 
........ ,, 11111 ...... ...... y.-.., Ilı ........... -- .... ........................... 
- 111111 lliii•aıtbtl .......... ... .............. ' ..... .... ........ ............ ...-
lıerl , .......... k ...... .... 
klll •llJ'rıf ..... • • .... .. ................. ... .... .... ........ ...... 
" •....U•lı l 81ı"3 4$ .... ırl sL ......................... ... ..,.. ................. ,, ., .,., ............................... 
.... ..,, '1a ... ,., 2 ;rlı""" .... 
,..,,.. A.ı;wrlxtl ... atı IF1'ıa 
.... ,._, ... 1 ..... .,.,.... 
.......... s •• .. 

........... 1 ... ,. 
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Yazan: A. ŞARLKI 
(Ba~ tarafı 1 ncide) 

dı sık sık geçen Büyük Btitanya~ 
yı istila harı>-ketine us olacak ve 

hazırlıklann yapılmasma yarrya

cak hedeflerin bombardımanı dü
§Ünülınektedir. Bu hedefl<>r de iş

gal sabillerindedirler .• Biitiln bun. 

tar hava harplerinin en esaslı bir 
cephesi olan Manı; ve ~lall§rn kı:.r. 

§Ilıklı iki ı;ahasmı çerçevelemekft 

tedir. 
Sağda solda arasıra açılan ikin

ci derecedeki hava cf'pheleri kısa 

devreli olmaktadırlar... Balkanlar 
ve Girit gibi •.• 

Geçen hadiseler göstemıistir 

ki, Mall§ havalarında r.erey:m e

den herhangi bir şiddetli hav3 
mubarebcsindc>n ve top1'.ı akınla

rmdan sonra. bir sükitnet devresi 
..,elme:kte ;-c bu sükiinct fasıla~i-
'° le tamamlyle yeni bir cephede ha 
rekete gecilmektedir. 

Girit harekatına takaddüm e~ 

den günlerde; Büyük Eri.tar.ya a .. 

daları üzerine, harbin ilk günleri. 
ni hatırlatacak ~iddette ve kzsa -
fette hava akınları yapıldığı ha.
tırlardadır. Bu şiddetli akınlardan 
sonra birdenbire bir dul'gunluk 
ba.şgösterdi. Arkasından da Giri:Ie 
doğru bir taarruz başladı. 

Büyük Britanya adalarına karşı 
ya.pzlan toplu baskınların birden
bire gevşemesi, Alman havacılr

ğmda.n bir kısmınm herhangi bir 
cepheye alınması şeklinde tefsir
lere yol açmıştır. İşte tam bu m .. 

ralardadtt ki Giride taarnız ba..s
ladı. Manş havalarında.ki stikıine. 

tin akabinM Girit hareketinin in
kişafı, verilen mananm yerinde 
olduğunu gösterir mahiyetteydi. 
Fakat kafi miktarda btr havr:ı. 

kuvvetine malik bulunan Alman • 
yanın tayyar lerini değil ,daha zi
yade elemanlarını a.!mış olmaları 

kuvvetu bir ihtimal dahilindedir. 
Balkanlarda ve Girit adası üze

rinde görU!en pike bombardunru:
crlarm biri.birlerinden farklt olını-

yan neticeler elde etmiş bulun • 

malan, benzer kabiliyetteki müte. 
hassrs ta.yyarecilerin çalışması ne 
tfoesini vermektedir. Netekiın Bal
kan harekatr bittikten sonra Gi,. 
ritte görülen pikeciler, Balkanlar. 
dakinden başkaları değildi ve an
cak fa.zlasıydı. 

Girit cephesi kapandı. Burada.-
ki işgal kuvvetleri asayişin temi .. 
ninden sonra geri döndüler... Ha. 
vacılarm da bu adanın müdafa~s-. 

m yapabilecek miktarından faz
la.sınr geri çekmekte olduklar? zan• 
ne dilmek tedir. 

Girit harekatmm sonunda Bü • 
yük Bri tan ya Uzer1ne olan hava 
akınları )ine pek gevşek devam 
etmekteydi. Bunu havaların mü. 
saa<iE ~izliğine vermek doğru ola

caktı. 

Birkaç gün oluyor ki Britanya 

üzerinde bir iki şiddetli hava ta
arruzu göze çarp+ r ve bu baskıı:. 
lar münferit tayyarelerin Büyüt· 
Britanya adas1 içerlcriııe kadar 
nüfuz etmesile neticelendi. Fakat 
birdenbire de akınların arkası ke
siliverdi. Bugtn için :Manş hava
larında bir sükunet vardır ..• 

Sakin geçmekte olan bu son 

giinlerin yeni bir hareket başlan
gıcı olup olmryacağı dilş~ülme

den, müttefik orduları Suriyeye 

üç koldan yüriimfüı bulunuyor. Su

riye meydanlarına doğru h'ir iki 
gündür Ktbrıs adasınm çok yük
seklerinden geçmek suretiyle de 
Alman tayyarelerinin geçtikleri 
nazarı dikkati celbetıniştir ... Bazı 
kaynaklardan gelen haberlere na
zaran da Halep ve Şam meydan. 

larmda 200 kadar Alman tayya:re. 

si vardır. Ayrre~ Almanların Lazi
idyede bh- bava ilsstl daha kurma· 
ğa çal~trldarı kuvvetle tahmin 
edilmek t edJr. 

Görülüyor ki; yine Manş hava-

larındaki sükünetin arkasından 

bir hareket başla.nuştır. Ve bu 
hareket Alman )ıavacılrğının he • 
nüz faaliyete geçmemi§ olmasına 

raPı:ıen, böyle bir hareketin baslı

yacağı zannını vennektedır. 

Radosla Suriye arıı.smda dunıp 

dinlenmeden gidip gelen mihver 
tayyarelerinin hafıf malzeme ve 
hatta petrol ihtiyacını temine ça .. 

lıştıklarr da hatrra. gelebilir. Esa. 
sen Suriyeye yerleştirilmiş teknik 
elemanlar da daha ziyade mihver 
'tayyıı rcciliğinin harcka t mı inkiI?a• 
fa müı:;:üt zeminler hazırlamakta 

tP.rJddüt etmiyecekleri aşikardır. 

.Mansta siikfınet, Surlyede müt

tefik orduların hareketi burada 
bir cephenin kurulacağına 4;arot 
olabilir ... tngiltere havacılığı bir 

an evvel Suriye tayya'rc meydan-
' !arını ele geçirmeğc çalışmalıdır. 

Bu suretle silah ba§ma geçmiş bu
lunduktan söylenen Alman hava .. 
crları Suriyede bir gaile olmaktan 
uzakla.ştmlmış bulunurlar. 

A. ŞARKLI 

Fazla kar isteyen 
büyük mağazalar 
l'vlurakabe komisyonu 

bu talepleri tetkik 
ediyor 

Fiya~ murakabe kwnisyonuca tuba. 
tiye ticareti için yeni konulan azami 
kA.r hadlerinden sonra bazı ticaretba.
ııeler komisyona müracaatla masraf. 
ıarmm yüksek olduğundan dolayı bu 
karla satış ya.pamıyacaklarmı bildir .. 
mişhm!ir. Bu mağazalar Beyoğlunun 
büyük ticarethaneleri ile İstanbulda 
bazı licarethanelerdir ve hepsi pera-
kendec:dir. 

Esaııen fiyat murakabe komisyonu 
bu §eltıtde !azla. maısnı.! idcıtaıın1<la. bu. 
lunan ;nağazalarm mtiracaatıarıru tet 
kik etmeğe evvelden karar vermiş bu. 
!un.maktadır. Bunlara. azami ylizde 
50 ye kadar l<Ar verilecektir. Halbuki 
komisyrmca kabul edilmiş olan pera.. 
kendeci kArı yüzde 25 tir. 

Maamafih, mUracaati yapanlardan 
ekseri.'i fabrikalardan doğrudan doğ .. 
ruya mUbayaat yapım ticarethaneler 
olduğ•ından bunların fa:z:la kAr kay. 
gusile bu mtiracaati yapt.kıarı kana
ati mevcut bulunmaktadır. 

o 

Nişadır ve kalay g~ldi 
Dün gehrimize 5 ton nışadır 

ve bir miktar kalay gelmiş~!r. 
Romanyaya 700 ton kadar us
tü:bü ihraç edilmiştir. 

Pirinç fiyatları 
yükseldi 

Son günlerde pirinç fiyatları 
yükselmeğe ba~lamış ve birkaç 
gün zarfında 33 kuruştan 45 ku-
ruşa cıkmıştır. .. .. 

Fiyat mürakabe burosu yuk. 
seliş sa!:ep!erini tahkika başla -
mıştır. ----o.----
Bir miktar arpa ihraç 

edilecek 
Gelen haberlerden hükumetin 

bir miktar arpa ihracına müsaa
de vereceği anlaşılmaktadır. 

Bir çocuk arabadan 
düştü 

Şl\krü o~lu Ahmet Fehminin idare .. 
sindelti 1081 numaralı tek beyglrU a .. 
rabanm, diln Çarşıkapıda, yen'ı;eriler 
cadde.l!nden geçerken dinglJı kırılmı~
tır. Ar::.ba sarsılınca Uzerincle bıılunan 
Sadri Akyııctız adındaki çocuk yere 
düşmüş ve sağ e.yağ'ından yaralanmış 
tır. 

Çocuk tedl3.vl altma alınmır;ı, ta.hkl. 
kata başlanmıştır. 

Pamuk mübayaasına 
başlandı 

Müstahsil elinde bulunan 
pamukların Ziraat Banlrnın ta -
rafından satm alınmasına b.a§ • 
lanmr~1:ır. llk ekle 300 balya 
presler pamuk satm alınmıştır. 

Banka, .satın aldığı pamuk -
ların fiyatını, evvelce tesbit edL 
len nisbetler dahilinıde derhal 

verecektir. 

Giridin 
tahliyesi 
esnasında 

batan 
Bir kruvazörle iki 

muhrip hakkında 

fngiliz 
AmiralııQının 

tebliği 

Londra, 10 (A.A.) - G!rid!n tahJJ. 

yesi esnasında batmlmış olan bir kru 
vazör!e iki muhrip hakkında. amirallik 
dairesi tarafından dün neşredilen teb. 
liğ: 

Amirallik dairesi konseyi, lotalan. 
mızın Giridden tahllyes! eıınasmda 

aşa.ğldaki gemilerin ziyaa uğradığını 
teessürle bildirir: 

Tayyare dafı kruvazörü Calutta i
le Hervvard ve İmper!al muhrlpleri, 
Calc:ıtta kruvazöründe ölenlerin alle
leleri keyfiyetten haberdar ediımiş.. 

!erdir. İmperial muhribinde ölenlerin 
aileleri de imk8..n hasıl olur olmaz 
haberdar edileceklerdir. Hervard son 
defa olarak sahile doğru giderken gö
rülmtljtür,. Bu gemi bir dU~man hava 
hücumu esnasında hasara utz-aml§ bu 
ıunuyordu. İtalyan baJkumandanlığı 
bu gemideki mürettebattan 229 kişi. 

nin kurtarılarak karaya çıkarıldığnu 
ve harp esiri olduklarını blldlrmiştı.r. 
Diğer bazı malftmat elde edilince bun. 
tarın aileleri vaziyetten haberdar e
dileceklerdir. !mper1.al muhribi bir 
dll§man ha.va taarruzu n-?ticeainde ha. 
sara utz-adıktan sonra kendi kuvvet. 
!erimiz tarafmdan zaruri olarak batı... 
rumıstxr. 

AkdeniZ filosu başkumandanı, kıta. 
!armuzm Giritten ta.hllyeai neticelen
diği zaman 17.000 i mUtecaviz askerin 
adadan kurtulmuş bulunduğunu bildir 
ıniştir. Giritteki askerlerimizi, düş. 

man kuvvetlerinin ateşi altmde. bulu
nan ve tahli.1reyi kolaylaştıracak vast.. 
talardan mahrum olan limanlardan 
vapurlara irklp mecburiyetı baSıl oı. 
muııtur. Bindirme ameliyesinin gece 
yap!lma..st, kıtale.rnnızm 360 mil me
safede bulunan Mısıra ne.kledlllrken 
14 saat suren yolculuğu hep gUndüz 
yapmalarını intaç etrnietir. Bu aeyıı
na.uer -:tll;m•nın - deıre- alt•" Aa.v& 
hUcumıa.rı 11.ltında yapıtmıı:tır. Bu §e-

rait .ı.Itmda yapılan yolculuk esna.sın. 
da dafi hataryalarımwn dUşman tay. 
yarelerine verdirdiği zayiatı tesbit 
mllmkün olamamıştır. Maamafih bir 
çok dUşman tayyareslnln tahrip ediı.. 
eliği, aiğ'er bir çoğunun da hasara 
uğratıldığı §Uphesizdir. 

Odisea'nın birinci cildi 
türkçeye çevrildi 

Anka1·a, 10 ( A.A.) - Türk 
Dil Kurum.11 genel sekreterliğin
den bildirilmiştir: 

En eski dil ve edebiyat anıtla
rını dilimize çevirmek yolundaki 
c;alışmalar arasında en eski Yu.
nan destanları olan İl yada ile O. 
disea'nm da yeryüzündeki yay. 
gm şöhretlerine uyar bir dille 
türkçeye çevrilmesi üzeri_:ıe uzun 
zaman1anberi yapılan usrraRm~
larm ilk verimi olarak Odı
sea'nm birinci cildi kurumu~uz 
genel merkez kurulu üyelerın
den Ahmet Cevat Emre'nin kal~
miyle dilimize çevrilmi~ ve basıl. 
mıştır. Büyülk edi'bimiz Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu'nun bir ön 
sözüyle ve Lecomte Delysle:in 
tercümesindeki resimlerle süs
lenmiş olan bu esere mütercim 
"Homerik" ep05larm müta1eası
na kılavuz diye değerli bir ince
leme de ilave etmiştir. Odisea'nın 
ikinci cildi de tercimıe edlmekte 
olup sona erince ayrıca bast~ 
caktır. 

Petrol stokları 
yapılacak 

İaşe müsteşarhğma bağlı 
petrol ofisi müdürü Ankara.ya 
gitmiştir. Yapılan temaslarda, 
muhtemel petrol sıkıntılarına 
karşı mevcut külli:retli miktar -
daki ~trolün gtok haline geti -
rilmesi mevzuu etrafında göriiş
meler cereyan etiıgi bildirilmek 
tedir. 

o 
Muğlada zelzele 

seyrekleşti 

IJ.fıtğlaı 10 ( A.A) - Yer sar
sıntıları seyrekleşmiş ve hafif
lemistir. Halkın bir kısmı ev -
lerme girmektedir. Yalmz evleri 
yıkılan köylüler Krzılay çadırla
rı.na yerlefftirilmiştir, 

İngiliz kuvvetleri 
Beyruta doğru 

ilerliyor 
(Baş tarafı 1 ncide) 

mi intiba .b..ııvvetlcri.mizin ınuva
salatı arablar üzerinde iyi bir 
tesir yaptığı meI"kezindedir. 

Liıbyada. huduıl mıntakasında 
bazı: keşif faaliyetleri olmuştu=. 
Tobruk etrafında vaziyette deği
şiklik yoktur. 

Habeşistanda. göller ve Omo 
muharebeleri netice;,;inde yeni -
den 115 bin kilometre kare İtal
yan toprağı elimize geçmiştir. 
Dağlık arazinin, fena yolların vt. 
şiddetli yağmurların ihdas ettiği 
büyük güçlüklere rağmen en az 
4 İtalyan tümeni muharebeler 
esnasında imha edilııniş veya da
ğıtılmıştır. Jimma önünde her 
türlü ciddi mukavemeti kırdık 
ve harekat müsait olarak deva.in 
etmektedir. 

:-akta, vaziyette hiçbir deği
ş1kiik yoktur. 

Kahire, 10 ( A.A) - Röyter: 
Gayri resmi olarak öğrenildi. 

ğine göre Fransız kıtaları m~tt~
fik ordular tarafına geçmıştıı. 
Lübnanlı kıtalar da yerlcıine 
dönmüşlerdir. 

Londra, 10 ( A.A.) - RöyUr 
ajansm.m Sur'da i:rnparat?rlult 
kuvvetleri yanmdakı hususı mu
habirinden: 

Sur'da Fransrz kuvvetlerine 
mensup küçük müfrezeler pazar 
akşamı Avı..IBtr:ı.lya kıtaları ta -
rafından 12 saat müddetle hır 4 

palandrktan sonra teslim olmuş.. 
lardır. Fransız kuvvetleri, Ceza· 
yirli, Faslı, Tunuslu, __ Lülbnanı~ı 
ve Fransızlardan mın·elkkeptı. 
Fransız kuvvetleri Beijebel kö -
yünde Avustralyalı ileri müfre -
zelerle muharebeden imtina et • 
mişlerdir. Diğer yegane m~ka : 
vemet eseri olarak gösterdiklerı 
şey Tepneem köyünde bir yolu 
tahrip etmek olm~ur. Bu_ ~a. 
kafileyi ancak az bır zaman ıçın 
durdurmuştur. . . 

Bu sahil mmtakasuırla ı lerı 
yürüyüş karadan pazar sa'baJu 
erken başlamıştrr. Başlıca taar
ruz şimalde Tarjiiha istikame • 
tinde yapılmıştn-. Saat 6 da 
başlam:ı.ş ve Sur 16,30 da işgal 
edilmiiŞtir. Takviyeler gelmekte 
deV3.rn etmis ve bU i:iühtakada 
vaziy.eıt tamamiy1e ele alınmıştır. 
Buraya kadar zayiatmuz fevıka -
lade hafiftir. 
FRANSIZ BAŞKUMANDAN

LICININ TEBL1C.! 
Beyrut 10 (A.A.) - Fransız 

ordusu b~umandanlığınm teb. 
liği: 

Gündüzün harekatın bariz vas
fını kara ve hava faaliyetlerinin 
sarih bir tan.da ağırlaşmış olma
sı teşkil eder. Yalnız Merciun'.da 
Ingilizler topçunun müzaheretıy. 
le bir taarruz ya;pıını~lardır. Bu 
taarruz tarded.ilm.İ§tir. 

Lübnanın cenubunda düşman, 
açıklarda harekatta bulunan harp 
gemilerinin kuvvetli m~za?eretı. 
ne rağmen ilerliyememıştır. 

Cenupta keşif kollarımız bil -
hassa taarruz hareketlerinde 
bulunİnuşlardır. 

Cebeli Dürüz'de kaydedilecek 
bir şey yoktur. 

Hava kuvvetlerimiz düşman 
krtaları tecemmülerini bombar
man etmişlerdir. 

Rayak ve Cüdmür tayyare mey 
danla.rı düşman taraf ~da!1 ı:eti. 
cesiz bombardıman edilınıştır. 

Vi.şi, 10 ( A.A.) - Ofi: 
9 haziran öğleden sonra ve 1 O 

haziran saJbahı, Lübnan sahili ile 
Cebelidürü.z arasında harekette 
bulunan ve birisi zırhlt olmak Ü· 
zere müteaddit fıd;:adan mürek
kep olan !ngilizve Dö Golcü kuv
vetler, Beyrut ve Şam istik~e -
tinde yeni\ien gayret sarfetmış -
·ıerd.ir. Ce~lidürüz ile Hermon 
daalan arasında Juneyptra ve 
$e'.IT~Meskin ileri Fra.nslz ~aı:a -
kolları garnizonları, ken.dil~rıne 
verilmiş olan tehir etme vazı~ele: 
rini yaptıktan ve düşmana cı.ddi 
zayiat verdirdikten sonra gen çe 
kilmişlerdir. Düşman. bu sabaıh 
Saassanm cenuıbunda Merjayun
Leja çöl ımrntaıkasrnm garp ıhu -
dudu umumi hattı Wıerinde dur
durulmuştur. Lüfbnanm cen:~bun
da sahil mmtakasmda, İngılızl~r, 
Fransız kıtalarmm mukavemetı -
ni kmiıağa teş~J:füüs etımişlerse 
de muvaffak olamamrşlardır. Hü 
cumlar, harp gemilerinin top ate 
şinin mfrz:alıeretile zrrhlı unsur • 
lar tarafından yaptlmrştır. Lita
ne nehrinin menl.amda §imal sa
hiline Çtkmağa muvaffak olan 
cüzütamlar, mukabil hücuma ma 
ruz 'bırakılmışlardır. 
Fransız hava kuvvetleri, mü -

dafaa ile işbirliği yaµmak i~in 
kaYJPlara lQalkmadan çalışmakta-

Dük d'Aosta 
Romaya geldi 

Nevyork, 11 (A. A.) - Ncv. 
york Taymis gazete.si dük d'Aos
ta.nrn cunıa.rt.esi günü Romaya ge1 
diğini bildirmektedir. İngilizler 
dlik'e ailesini görmek üzere sekiz 
gün izin vermişlerclir. Dük bu müd 
detin hitammda döneceğine dair 
namusu üzeıine söz vermiştir. 

Dük d'Aosta Afrika sahillerin
den tayyare ile harelı:Pt etmiştir. 

Esir edilen bir İngiliz gr-ncra.li 
ile dük'ün mübadele.sine uğ-raş1l -
makta ise de zannedildiğine gör0 
diık Afrikaya avdet ede.r etmez 
bir Hintli prensin yanında kalmak 
uzere Hindistana gönderiJecektir. 

Yeni Zelandada 
Askeri vaziyet gizli bir 

toplantıda tetkik 
edilecd: 

VelUngton, 11 (A.A.) - Askeri va. 
yet bugün millet meclisinin g!zll bir 
toplantısında tetkil\. olunacaktır. Baş 
vekile vekalet eden Nash, yarın mer. 
lisin yapacağı aleni toplantıda yeni 
Zelandalılarm Yunanistan ve Giriddr. 
ki harekatı hakkında müzakere ecre. 
yan edeceğini ve hükümetin bu mU-
7..a.kerclere iştirak etmekle bahtiyar o. 
lacağını bildirmiştir. 

MusOlini 
diyor ki: 
italya Türki-
yeye karşı 
1928 de başlıyan 

iş birliği siya· 
setini takip 
azmindedir 

Roma, 10 (A.A.) - Stefani bil
diriyor: 

:rvİ:ussolininin bugün söylediği 
nutukta Türkiye ha."<kmdaki fıkra
nın metni aynen şudur: 

"Tl.irkiyeye gelince, şimdiye kıı 
dar bütün 1ngiliz davetlerini red· 
det.mi§tir. Reisicumhur fnönü, tn
giltereye herh~i bir suretle gıi· 
venen bütün milletleri feci bir ıi· 
krbctin beklemekte olduğunu gör
müştür. 

"Fakat bu frrsattan istifade e
derek Re'isicumhur 1nönilne şunu 
söylemek isterim ki İtalya, Türki
yeye karşı. 1928 de başlanan ve 
bizim icin daima baki olan anla~ 
ve işbi;liği siya.setini ta.kip etmek 
azmindedir . ., 

----c------
Ma y ısta Çin sularındaki 

450 mihver tay- İngiliz amiralının 
yaresi düşürüldü nutku . 
Londra, 11 (A..A.) - Avam kama- l (Baş tarafı 1 D<'lde) ~ 

iştirak edeceklerdir. B..ı hava kU\rve 
raın tarafından sorulan bir suale tah- . . tiri·ım . . . l"--geıeıı . . lerının yerleş esı ıçm ........,... 
riren cevap veren hava nazırı Sınclaır . kta be . -•-dz&.-ndan ıcs• 

i t· ki tedbırler ço n n ........, 6 ... 

dem 'i ır : bı hniinde yarın bile Singepurd&D !Y 
.. Mayıs ayx içinde muhtelif harp aliyete geçebileceklerdir. Bundıı.n ~ 

cephPleri.nde 450 dU,,man tayyaresi ka İngiltereden, Hindistandan, AVUS
dUşU:iilmUştür. Bunlardan 63 U İD.. tralya ve M a ı e z y a d a JI 

giltere üzerinde ve İDgiltere civarında hap ınaızemesi ve takviye 1'1-
gUndUı: vaki olmuştur. Aynr mmtaka talan da gelmiştir. Amerikıldall dl ·- ~, da 144 dilşman tayyaresi de gece "tam maddi yardım,, yapıltııak .... 
tahrip edilmiştir. Şimdiye kadar alı- kiralama ve ödUnç verme kanunu ıııW 
r.ın maHmıata göre Akdeniz ve orta- ciblnce avcı tayyareleri.le orta ve lı! 
~rkta. cereyan eden muharebeler es. y}lk bom rdrma.n tayyarelAri 

"iıaısrtttnrmı:"Z411'ım~artayya'resl-ntı.. muht.?lif diğer harp malzemeai gönae
ha edilm.ltşlr. Fakat hakikatte dll§,. rilmektedir. 
m9n zayiatının bundan fazla olması 

nıu.ate~eldir. !ngilteredekl tayyare 
:ııcyd& • :a .. mr:ı mtv,ssir bir surette 
mu ·lafaa - ;file bileceğine ve tayyare 
r.ıevda:lları mlidafaas:nn: Girict mace
rP..a'uı.i.m almar: d~rslerı.!c>n ic;tlfade l'. 
clilera~\: ı~lalı cdilccetine ka.niim.,, 

Batırılan 
Amerikan 

vapurundan 
ingilterede 35 k işi kayıp 

Sekiz kumpanya hakkmda vaşmJct:-O:n, 10 <A. A.) - 49/. 

---o-

tonluk Robın Moor vapurunun 

M .. dafaa n·ızamna- meri.kaya seyaha.t edeııken bir~ U 1 man denizaltısı tar~mdan ~rP,. . b•k d'I" , lenmiş olması, Amerika babriyeS mesı tat 1 e 1 ıyor ne mensu.p b~ 2:1-t~ bey~~ 
göre, vahım hır M.diee teşkil , 

(Baş tarafı 1 ncide) me:ktedir. Bu hadise, b~. e; 
ile harp halinde bulunan bir hüku vel bir Amerika harp gemı-sınınde• 
metin idare sistemine karşı sem • kansmış olduğu ve bir Alman , 
pati duyanlar vardır. Bu teşekkül· nizaltrsmm /belki ~e. batın~ oıı::, 
leri.n harbe müessir bir surette de sile neticelenen hadiseye ınz~ ~ 
vam edilmesine zarar getirebilo • etmektedir. Binaenaleyh but. 
cek bir maksat için vasrta edilme.. bunlar vahim şartlar ihdas et.ınW 
leri tehlikesi mevcuttur. Bahsi ga terdir. 
çen kumpanyalar arasında East Bu zat dem.iştir ki: . "ti 
London Blackshlrt limited, B~itish Normal bir ticar~t yolu ~e~ 
Union rnstriet Formation limited de aşikar bir Amerikan ge:mıs aft 
ve diğer bazı neşriyat evleri bu- torpillenmesi Amerikaya meyd , 
lumnaktadrr. okumaktır. Şimdiye kadar bu g~' 

miden 11 kişi kurtarılmıştır. ~ ıg,P 
larında 3 kadın ve btt çocuk o 
35 kişi kayrptır. dır. Diin gündüz, Surjyenin ce • 

nup mıntikasmda düşman mev -
zilerini bombardıman etmiş ve 
İngiliz deniz cüzütamlarrna kar • 
şr yapılan harekata muvaıffakr -
yetle L~irak eylamiştir. Dört av
cı tayyaresi düşürülmüştür. 

Vi§i, 10 ( A.A.) - D. N. B. : 
Vişin:in askeri mahfillernide 

bugün beyan edildiğine göre İn
giliz propagandasrnın verdiğ ha. 
berler hilafına olarak Suriyede ve 
Lülbnandaki Fransız müdafaa. 
hattr tehlikede de~ldir ve bütün 
taarruzlara mukavemet etmiş.. 
tir. 

Gene aynı maıh:fillerde Alman 
paraşütçülerinin ,Suriyeye geldi
ği haıkkmdaki yalan habarler de 
tekzip edilmektedir. 

Bundan başka. Suriyede Fran
sız muharipleri arasında birçok 
firarların olduğu ve birçok aske
lerin İngiliz!er tarafına geçtiği 
hakkındaki haberler de doğru 
değildir. 

Beynd, 10 (A.A) - Fransız 
hava filoları yaptıkları cüretli 
bir uçuştan sonra şimali Afrika
dan Suriyeye gelmişlerdir. 

Eksik ekmekler 
müsadere edildi 
Dün Beyoğlunda, Lalelid:~ .. ~~: 

rem.ininde ve Kocamust.afa.~ i-' 
ki 6 fırnıda. 950 gramdan ekSil' lll1 
mal edilen tam 786 ekmek bıil 1' 
muş, bunlar müsadere oıunarl' 
sahipleri cezalandınlınrştır. g 

Aynca üç frrmcı pisıtktcn. u~ 
şoför de seyrüsefer nizarıtma. !111 
halefctten cezaya çarpılmıştır• 

---o-

Et fiyattan 
(~ t&l'tlıfı ı aoate>.,ıı 

kamlanna birer telgl'af çekilerek ete" 
fiyatlar süratle iStenmişt:lr. tık ~ 
fiyatlar burada sllrtı sa.blbl koııl tıl' 
cularm verdiği tly;ıı.tlarla. bttyU]t ıcııc-t 
fa.rk göıılermektedlr. Yapılan talı ıe~ 
intaç edilir edilmez bu sıırn sahi~ 
ve adıımla.rı bütiln vesaikile v~ ıV 

konmma kanuııu mucibince cuınll~ 
yet mUddeiumuıntllğiJıe verlleCek ' 
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GENÇ EDEBiYATÇILARA DAiR 
Avam 

Kamara
sında 

Şiddetli tenkit
ler yapıldı 

Birçok rekli.mlar, iI3.nlar ve afiş
lerden sonra çıkan ve bir zümre
nin organı olduğu ban.smı veren 

bir mecmuanın sayfalarını karıı;

tınyorıun: Güdük, güdii'k şür ( ! ) 
ler, ınerdh·en merdhen mısra.Ia.r, 

aoo.ip beyit1er ve bennutad bn 
höyük milleün en büyül,; "kudret" 

ve "kıymet,, lerine hücum, lıı• 

k&r ••• Tertip, nizanpaj züğürtlüğü 

de üste caba. •. 
Ben ba.ra.da bu gem:leri ayıpla

mıyacağmı, çünkü onlar da. kendi· 

·erinden evveUdlerinin yaptıkları

., yapıyorlar, ağabeylerini 'e ön• 

rlerini beğenmediklerini, bir ~

· t lmdretlcrl olmadığını söyler• 
:.en, eserlerini tahJil ,.c teoki~ 

etmiyorlar, şahıslara hücum cdi. 

l·orlar; ve arada 1<üfür mırıltıları 

~·ükseliyor. 

Bu hal, bizim matbuat ,.c ede
biyat, fikir ve sann.t borsasının, 

ötedenberi an'anelettmiş kötü bir 

nıetaıdır. 

Halbuki küfre, tahkire, rc-d \"C 

ink.8.ra kalkı~madan, ~eJamctll bir 

tnanhk ölı:üsünlin belagat inf', lmv

'~tine da~ıınarak, eseri tenkit e
dip, tezi müdafaa etmek ne güz~I, 
ne efendice bir harc'.kettir. Ve bu 

gönttn ,_ençliğindc bu ~üzel hasleti 

&önoeyi nekadar isterdlm. 

· Maamafih, !;>Ura,ını da söyJiye. 
Yinı ki bu i~l,eı, gençlik hiieum ) t• 

tikleri üstatların da biiyük ka· 

balıatleri 'ardır. Bunlar gençleri 

ist0ırar ediyorlar, verdikleri eser

leri tenkit edecekleri yerde, bT-
31k altından ~lerek yazılan kari• 

ka.türizo ediyorlar. Halbuki, bu 

!:<l'J( feci, çok fena ,.e büyüklüğe 
Yala~mıya.ca.k bir ~ydir. t )stadla

l'tn yapacaktan şey, her fikre, ye. 
rıJ blr şeyler , ·ermek için ortaya. 

!:•kan, ~abahya.n "ençle r e h ürmet 
ef:tnek, te~\'lk et m<'k, yol göster .. 

ntektır. Haydi bunu yapınıyorlar, 

hiç oJmazca i.<ıtidatlan kö.rlctmeğe 

Filhakika, genç edebiyatçılar, 

yeni, orijinal bir e!>er \'ermiş de· 
ğillerdir, henüz bir ,·arlık değildir 

onlar ... Fa'ka.t bir şey \"ermediler 

diye, recmetmek mi Jazondır? A
eaba, eskiler, üstatlar, edebiyat 

meydanına atıldıklan gün, orijinal 

~eyler, pa.rmak ısutacak eser ler 
mi meydana koymu.";lardrr? 

ÇOrçil 
cevap 
verdi 

"Hal en kullanılmıyarak 
şurada burada yatan bü
yük miktarda hava dafi 
top/ arımız ve tayyare· 

lerimiz olduğunu sanan 
kimse mükemmel bir 

ahmaktır,, 

Ne oluyoruz, meydan geniştir, 

varsın gençler de orada at oynat;.. 

sın, terlesin, koşsun, elbette içle. 
rinde güzel, nefis sanat ~rleri 

\·erecek birka.ç .. kudret" ve "kıy

met,, çıkar. Bunlan "fili7.,, halinde 

iken hırpalamak, ümitsizliğe dü· 
ı:;ü.rmek ı;ok fena bir harekettir. 
Hem, eski üstatlar, edebiyat e.rsa
smm tanzifat memurları değildir. 

Takdir, beğenmek hakk ı okuyucu . 

nundur. Eğer bir eserin hayat 
kuvveti ,·arsa, sanata. bürünmüş-

se, o kendini gösterir, Ye ya~r. Londrıt., 10 (A.A.) - Bugün Avam 

S . d' ad. kamarasında. başlıyan müzakerelerden 
·~un 1, mecmu a okuduğum bir evvel bir mlinakaşa olmuş ve başve· 

kaç l!'iirln üstünde durae.ağım , Ne kil Mister Çörçil ahval hakkında bir 
Jalan sfiyliyflyim, bunlan pek mii. - çok suallere cevap vermek mecburi.. 
nasız huldum. AdeCa clf!li Mu:ma-- yetinde kalmıştır. Bu mllnakaşa es· 
sı şc~·tcr ... Bunlar, zaYallı ı:iirin, nasında anlaşılan mtihim noktalar A· 

bazı cllC'rdc ne fed, ne gaddar bir vam k"marasının vaziyeti etraflı bl.r 
surette mlitalea ve tetkik etmesi hu. 

t'Ckilde öldürüldü/riiniin tam " C ,... " susun::la fikirlerin muhtelif cereyanıa-

bakiki r<:'klamrllarıdır. ra ayrıldığı ve bazı mebusların Mıs· 
Bunları gelin beraber oku;ralnn : ter Çörçil tarafından yapılacak beya... 

Vakti gagasından aldık, natrn müzakere neticesinde söylene· 
Bi.r sabah vakti acaip bir kuşun. rek başvekilin kendilerini tenkit et

mesine meydan vermektense başvek.. 
Nckada'r güzel işliyor, u, daha. evvel söz söyleterek, kendi 
$imendife r saati c;avuşun! tenkitlerine maruz bırakmayı tercih 

-ıı· ettikleri, Mister Çörçilin uzun mtiza-

B
. 1 lrereıer yapılması hakkında. Avam ka-
ır ıalin var ~lüyorum, maraHmm arzularına ta.mamlyle ta... 

Arsız burnundan çocuk! ra.ftar bulunduğu, bu müzakerat? hiç 
Şimdi rica ederim, ~lir adı , ·er- bir suretle tahdldata. tAbi tutmak ar

diklcrl şu tteyterde nE' gibi bt>dii zusunda olmadığı ve fakat hüküme· 
bir kıymet var ? .• Bunla r mı sanat I tin cevap vermek fçin en münasip za. 
eserleri!.. manı intihap hususuna haiz olduğu 

haktan fer:ıgat etmeğe razı olmak ıa
Bclki bir l'ianııt e"ıf'ridl r de ben temecuğ'i hususlandır. 

anlamıyorum. Bunu da bağı§layı- B8.9vekll bu münasebetle Suriye 

mz. 
Erbabı teşaür çoğalıp 

Yok, öyle değfı, şairin 
şair azaldı, 

ancak adı 

kaldı! 

hakk!!ıda müzakeretta.n evvel bazı 
beyanl\tta. bulunmayı kendisinin de 
arzu ettiğini ve fakat beklediği ha
berleri:ıı henüz vürud etmemiş bulun.. 
duğunu söy!emlştir. 

LAEDRi ~mla.r ... 
..._~~~~--------~---------..:~----~~~---~-r-----..:...~~~~ AMELE PARTİSİ NAMINA 

SÖYLENEN ŞÖZLJ.:R 

Antalya güzelleşiyor Bu sözleri müteakip müzakerelere 
amele partisinden Lce Smitb'in beya
na.tile b8§lanm.ıgtır. Smlth bugUn ya
pılacak mUzakeratta. her hangi bir kin 
ve garaz eserine tesadüf ederse pek 
mütehayyir ola.cağm:ı kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

Şehir bir sene zarfında 
büyük bir imar gördü 

''Giridin tahliyesi düşmana Ege de
nizlDde ve Çanakkaleye kargı fevka· 
la.de bliyUk bir hareket serbestlsl ver
miştir. Bundan daha mühim olarak 
Alınan Panzer f!rkalannın Sicilya ve 
Akdeniz tarikile iaşe. mühimmat ve 
takviye aJmalarma mani olacak su.. 
rette tngı1iz filosu tarafmc?an yapıla· 
cak hareketleri de tahdide uğratmış· 
t.Ir. Am~ mesele yapılan hıı.talarda de. 
ğil, ~enıl Vavelin aynı zamanda 
bir çok harp sahnelerine kumanda et · 
mesindedir. Bu sahnelerin hemen her 
b lrind! ya. karşı tarafm daha bllyill< 
kuvvetlerile veya dslıa seri hareket· 
!eriyle karş1184mıştır. Efk~n umumL 
ye mesı;lA. neden Glrltte!d tayyare 

.,ı; -

. meydaıılarmm · büyiltUlmemlş ve tah· 
\ kim edilmemi~ olduğunu ve mUtteflk· 

lerlıı orada bulundukları yedi ay zar
fmda neden yeni tayyare 1'!leydanları 
yapılnlamış olduğunu sormaktadır. 
Bundan başka tngmz tayyare kuv· 
vetlerlnin çeltilmeslle Mısırdan oraya 
ta.yyaTeJerle yardım cdilmel!:e ba.Şlan· 
ması Brasmda 48 saatlik hayat! blr 
vaklt zıyaı olmuştur. Halbuki 20 bin 
Giritliye silAh tevzi edilse ldl bunla.. 
rm dtı.,man hücumuna. karşı mükem· 
melen 'mukavemet edeceklerinde -şUp· 
he yoktu. 

. .. r sa köylü ve mekteplilerin büyük 
Antalya, (Hususı) - Guzel alakasını çekmektedir. 

J\ntaıya gittikçe güzelle~mekte. j Valimizin t bb"" .. il . 

Lee Smith bundan sonra Girit in iş
galini müteakip Mareşal Göring ta.· 
ra.fmdan Alman tayyareclllğine hita
ben nE>Şredilen ordu emrinde "Girltin 
işgali göstermiştir ki zaptedUmez ada 
yoktur., cümlesini ele alarak sözlerine 
şu suretle devam etmiştir: 

di · 1 · b" eşe usu c hır de 
r. Yeni valimiz Hasım ge eli ır eh · ·· 11 tir . 

~ § n guze eş me cemıyeti ku .. 
ııene olmasına rağmen şehir va- i."Ulmuştur. Ancak cemiyet bilha.g.. 
linin gayretiyle büyük bir imar sa zenginlerden beklenen yardrmı 
görnıüştür, Antalyada geniş cad • henüz görmemektedir. 
deler açılmıştır. Bu caddelerin 

0 rtasmda da beton kanallar va -
aıtasiyle temiz sular akmaktadır. 
l{analların etrafı da bin çeşit 
renkli çiçeklerle süslenmiştir. Bu 

Sularm ve ağaçların içinde rengi .. 
renk elektrik ampulleri parlamak
tadır, Bundan başka sık sık demir 

\"halın üzerinde Atatürkün gü. 

~ ..,: v~ tarihi vecizelerine tesadüf 

--~ ..! ktl.dir, Bu vecizeler bilha.s .. 1 

Valiyi saabahın erken ve ~ 

mm geç saatlerinde şohirde dola
şırken görürsünüz. Her işi gözden 
geçirir, emirler vorir. Her taraf. 

ta bir faaliyettir gidiyor. Evvelce 

bozuk diye depolara atılan silin -
dirler bugün iş başındadır. Antal· 
yahlan böyle değerli ve çalışkan 
bir valiye malik bulunmalarından 
dolayı tebrik ederim. 

Mcle'kzat KARDEŞ 

"Glritte başımıza gelenin BUyük 
Bnta.nya adalarnıa karşı yapılacak 
her bangl bir taarruzun tekerrUr et
mesine imkan yoktur. Maamafih şu· 
nu da kaydetmemiz icap eder ki, Gl· 
rit ha.disesi Almanlarm cenubi trlan• 
dadıı. kuvvetle teessUs edebileceklerini 
lsbat etmiştir. 

ESKİ HARBİYE NAZIBl?lı"IN 
TENKİTLERİ 

Bundan sonra söz alan e11ki harbiye 
nazın Mi.ster Hor Bellşa ilk şiddetli 
tenkitlere başhyan hatip olmuş ve hU· 
kütneti mazide ihtimalleri tamamile 
ölçmem.1§ ve lA.zmı gelen tedbirleri 

mliessir bir surette ittihll2 etmemiş oL 
maklıı. ittiham etmiştir. İngiltere do· 
nanmasmm, bütün şarki Akdcnizde, 
tskCil'leriyeden başka isnad edebilecek 
bir üsse, ve İtalya sularına yakın bir 
yerde i:tiCfl edebilecek bir emniyet ll· 
mamnn malik olmamak yüzllnden ha_ 
rekAt sahası daralmıştır. Tayyareleri· 
mizin inmesine yarıyacak meydanla· 
rın mdkudiyeti de İtalyayı, arzu et. 
tiğim:z şekilde, bombardrman etme· 
mize mani olmuştur. Yunanlıların har 
be girişi bizlere Suda limanından ve 
GJrit tayyare meydanlarından Jatlfade 
imkanlarını vermiş, ve garp çöllerin· 
deki kuvvetlerimizin uzaktan muha.. 
fazasmr temin etmiştir. Fakat Glrit, 
Almanların elinde, bu kuvvetlere kar
şı cld·ji bir tehdittir. 

Yüz kadar fazla Hurrlcanı> avcı tay 
yarcmizin orada bulunmaıH dUşmanm 
Yunanistan üzerindeki tahakkümünü 
kırmclğa pckAlA kA.fi gelebilirdi. GL 
ritteki tayyare meydanlarının müda· 
faasıru temin edecek uınıll<?r teRis edil 
memlştir. Kara ve deniz kumandanla· 
n.mız Glritte lAznn gelen t-UtUn sı:ılQ.. 

hlyetleri haiz idiseler kendı harekelle· 
riDo nıilhim surdte yararrn edecek w 
kolaylaştıracak surette hazırlıklA r 
yapı:na.mış olmaları kabın af değildir. 

Tayyare meydanlarının ln~a ve tamı· 

rinde Almanlar, bizimkine nazaran 
daha. seri bir usul tatbik etmektedir
ler. Bı; neticeyi bizim do elde edebil· 
memlz i~in ciddi surette teşkilAtıan

dırıl~!! bit' tayyare koluna ihtiyaç 
vardır. Sevklllceyıı bakımından ise 
dtişmanm ne süratiyle, ne menabl B"· 
viyesile başbaşa ytirtlyemlyonız. Bu
nu itiraf etmeliyiz. 
· Bundan sonra Liberal partisinin 

sözclish Percy Harris Glritln çok cid· 
di bir muvaffakiyetsizllk sayılamıya. 
cağmt kaydettikten sonra demiştir ki: 

- Geçen muharebe esnasmda Avam 
kamarasının bazı celselerini tahattur 
cdiyorum . .ki, son 12 ay za.rfmd& vu
kua gelen muvaffaldyetsiz1ik erin ve· 
ya mağlubiyetlerin on keıTe ciaha. mil_ 
bimlerinl müzakere etmiştir. 

BİR TEKLİF 

Kadın mebınıların noktai nazarları· 
nı muhafazakA.r Mis Tres.s Rathbone 
"harpte merhamet.siz derecede mües· 
sır oı:;ı.bilmeliyiz.. cümlesiyle hülAsa 
ettiktmı sonra maruf müharrirlerden 
Beverley Baxter imparatorluk rUesa. 
smm iştil'Akiyle bir directio!re teşkl· 
llni teklif etmiş ve namzet olarak 
Çörçil Smuts, McDZics ve Kanada ge
nerallerinden Mac Maughton•un lslın.. 

terini ileri sürm~tUr. 
Muhafazakar mebınılardan Mac Na

mara Hitıerin evvela. bir sulh taarru
zu yapacağını ve bu teşebbüs akamet_ 
ıe neticelendikten sonra ve önUmUz· 
deki kıştan ev\'el İngiltereyi bir çevir 
me hareketile istilaya ça.lışacağmı ve 
c;Unkü o tarihten sonra başhyaca.I( o· 
lan Alınanyanın muazzam bombardı
manlarına meydan vermt!k istemiye· 
eeğlni söylemiştir. Mac Namara ln
glltcrenin bu teşebbüse muvaffaklyet.. 
le mukabele edecek tedbirleri ittihaz 
kudretinde olduğuna ko.tlyetle emin
dir. 
~ine muha.faza.ka.r mebuslardan 

Lord Vlntrton dmiştlr ki: 
- HUkQmet imparatorluğun men· 

balan hakkmd'a kA:fl derecede mlldeb_ 
bire.ne hareket etmemiştir. Biz Atrl
kada, Hindistanda, Malezyada sevkill· 
ceyş ihtiyatları vücuda getirmeğe ve 
Almanya. istllll hatlarını uzattıkça kar 
şısma. talim görmüş yeni kuvvetlerle 
çıkmağa muktediriz. BugUnkil harp 
İngiltere tarafından yalnız Amerika. 
nın hayırhah mua.venetile yapılmamak 
ta.dır. İngiltere inıparatorııığu dUnya· 
um dörtta birine mUsa.vi ve 500 mil· 
yon nüfuslu muazzam bir Ulkedir. 

Bundan sonra gelen hatipler mute
dil ve dlişllnceli nutuklar söylemişler 
ve hükumete evvelden hazırlanmış bil' 
hücum plA.n.I ile hareket ettikleri ze
habını katiyeu vermemişlerdir. 

CÖRÇiLiN CEVABI 

Başvekil Çörçil nutuklar bittikten 
sonra ayağa kalkmış ve ezcümle de· 
mlştlr ki: 

- Müzakeremizin ne şeklinden, ne 
muhteviyatından, ne de tenkitlerin.. 
den kimsenin şlkAyet edemlyeceğini 

zannediyorum. 
Bazısı çok derin olmak üzere 

bugün işittiğimiz tenkitler, hiikfı· 
metin yalnız kabul ettiği değil fa
kat jyi telakki ettiği tenkitler 

suz, kIBmi aldatıcı b1r usuldür. Gl' 
niş bir sahne ancak heyeti umu • 
miycsi ile tetkik ~ilebiJir. Bil .. 
hassa, hepsinin biribirlerile müna
sebetiar olduğu harekatın tamam 
lanma.mıı; bulunduğu bir zamanda, 
bunun pal'Ça parça müzakeresinin 
yapılmaması icap cde-r. Harbin u. 
mumi tetkikinde, zaman kayrp ve 
kazançları. bunlarm i5tikbal üze. 
rine tesirleri ve kendilerine yapı
lan müteaddit talepleri karşıla .. 
mak için mevcut kaynaklarımızın 
tam tevzii hakkmda bm;ok müla
ha.za.lar yer alır. 

GİRİTTE NEDEN T,\ YYARl: 
MEYDA.NI YAPMADIK 

Meseli Vardlan Milne benden 
zümresindendir. Fakat müzakere- Girit altı aydan fazla bi~ müddet 
nin vukua geldiği tarz, hükumetin elimizdeyken, niçin birçok tayya .. 
emniyetine bir meydan okuma his re meydanı yapmıyarak ve bunla.
si vermek için hesaplanmıs bulu _ n en yüksek müdafaa ı>'aziyetine 
nuyordu. Memleket için faydalar koymıyarak bütün bu zamanı kay. 
bakımından, bu, ciddi mlilalıazala bcttiğimizi sordu ve eğer Girit AJ. 
ra yol açmakta.dır. Gazetelerde manlarm eline dü.'5Seydi Almanla. 
vahim bir endişe ve galeyan mev~ rm bu i~i nasıl müessir bir surct
cut olduğu ve tam bir h~eap ver . te yapacaklannr hatrrlattı. Herkes 
me istendiğini bildiren bir çok ftk- ittraf eder ki ,alçak ve yüksek a. 
ralar vardır. Binnctice, vaziyeti, tışlı hava dafi toplan ve mıwda.n 
bize !.evdi edilmiş menfaatler do- lan müdafaa için tayyareler· bul. 
layısile ciddi bir tarzda mülahaza madan, Giritte büyük mikt.a:rda 
etmek mecburiyetinde bulunmak- tayyare meydanı yapmamız bir b,ı 
tadır. ta olurdu. Çünkü, bu, ancak hava 
Eğer avam kamarası, bu lehli _ yolu ile adaya nakledilen düşman 

keli ve geniş mücadelenin muhte- kıtalarmm inmesini kolaylaştrrır • 
lif safhalarr hakkında izahat. iste- dı. 
mcği. adf!t. eder ve bir hareketin Giritte kullanıly- vaziyette iki 
kaybedildiği her dakika.da· ve ya- tayyare mcydam için niçin lüzumu 
hut cephenin bir kL.'mlIIlm ber ya- kadar top verilmediği sualine cıe· 
-rılışında kendisine tam malumat vıı:p vermek için. bu topların bu iş 
verilmesini isterse, bu bir hata o- iç';_n tasarruf edilebilip cd.ilemfye .. 
lacaktır. Evvela. yalnız, bitmiş o- cegi meselesini ruıza.rı dikkate aJ. 
lan harekat hakkında değil, fakat malt icap edecektir. Bu, bizi dah~ 
aynı zamanda umumi vaziyet ve geniş bil' sahaya götürmektedir. 
harp idaremizin ve başkumandan- Bütün bu esnada, Atlan.tik muha
hğın takibettiği fikirler vetiresi rebcsi devam etmiştir ve faydalı 
hakkında düşmana kıymetli malu- bir surette Giride kona.bilecek top 
mat ifşa etmeden, hiç bir tam iza- lar. Foker Vulf ve Heinkel ta.yya
hat verilemez. TakipetUğimiz hat- relerinin hücumla.nm tal"d ıcm 
h har<'keti haklJ göstermr>k ister- çok büyük miktarlarda ticaret ;a,. 
knn, hir nazımı, dikkatsizlikle purlarma yerleştirilmiş ve bu su. 
dü~mana bazı esaslı ip uçları vere~ ret.le bu tayyarelerin zara.rlan a.. 
bilecek bir şey söylemesi tehlike- zalhlmıştrr. Bundan başka, bizim 
si daima mevcuttur. Bu he-iki 7.a- burada., şiddetli ve tPhlikeli hü -
hiren masum olmakla beraber düş- cttmlar altında bulunan tayyare 
~anın hakkında şüphede bulundu- '· meydanarımızm, tayyare fahri • 
gu bir ş0ydi.r. V c bu suretle düş. kalanmızm veyahut limanlarımı • 
manrn bizim hadiseleri n87.an dik- zm ve şehirlerimizin, orta şarkta 
ke.tc alış tarzımız hakkında sarih ki harp dolayısiyle son altı yn.lıut 
ve tam bir fikir edinmesine imkiın yedi ay ~de, toplarmm da.ha 
verebilir. fazla azaltılması veyahut daha faz 

Diktatörlük hükumetleri, böy _ la topla teçhiz edilmesi icap edip 
le bir tazyik altında değildirler ve etmediği meselesini nazan dikka. 
karşılaşabildikleri her muvaffa _ t e almamIZ l!zmıdır. Ayrıca, orta 
kıyetsizliği izah etmek ve anlat - şarka. göndel"diğimiz her şey, 
mak ihtiyaçtan yoktur. Bu muaz- Ka.p'tan geçmsi icap ettiği için, 
zam ve yelıut tafra.furuş despot • ekseriyetle üç a.y atıl ka.lınakta .. 
la.rın hilifma olarak, ben yalnız dtr. 
tal1 Lm ve parlıi.mo.ntonun hizmet - Akden.imc harp içln lbüyük rlek 
karı:vım. Ve dalına Avam Kamara- le r a ldrk ve lngilterede çok ciddi 
sının emrine amadeyim. rahnelero karşı koyduk. Bütün 

Fakat Avam Kamarası ve mem kaynaklarımız ha.kkmda tam ve 
leket benim üze'rime çok büyük yaknı malıima.tı olmadan ve bu 
bir mesuliyet vermiştir ve Avam kayna.klarm karsılaştığı muhtelif 
~amarası ve memleket, böyle va- talepleri tam bir tetkike tiı.bi tut 
zifeJer tevdi ettikleri bir hadimin ma.dan, hiç kimse, Girit tayyare 
hasnnlarnnız karşısında mahzurlu meyda.nlarmı takviye etmek ve 
bir vaziyette bulunmasını arzu et- fazlalaştırmak için daha büyük 
miyeceklerdi.r. riskler almamız ve yahut kendi • 

Bitlerin, bir kaç hafta bekliye- mizi ana.vatanda daha kuvvetli bir 
rek, belki esaslı gemilerimizin ge- darbelenmeğe maruz bırakmamı.zi 
mi kafileleri servislerine dağılmış ca.p ettiğini takdir edemez. 
bulunduğu bir zamanda Bis.mark Bununla beraber, Yunan lıükü
diğer bir 4.5 bin tonilatoluk gemt metinin bizi Giride davet ettiği 
olan Tirpitz ile çıka:bilmesi ve bize dakikadan. itibaren, mühim · deniz 
muharebe verebilmesi ihtlına.Ii , ·:.r üssü olarak Suda koyunu müda -
keıı, Bismarkr niçin fel8.ketli bir faa için, cival'daki tayyare mey • 
sefere yolladığını anlatmak için dan.mı genişletmek için ve bu de. 
Rayştaga gelm1ş olduğunu bil.mi _ niz üssü ile bu tayyare meydanı
yorum. Afrika impa.rato-rluğunun na. Akdenizde diğer stratejik nok 
en büyük kısmınm niçin zaptedil- talardan alabileceğimiz kanaatin -
miş olduğu ve niçin 200 binden de bulunduğu.muz en çok mı1ttarda 
fazla askerlerinin elimize esir düş yüksek ve alçak atışlı toplar ver
tiiğü sebepleri hakkında Musso - mek için tedbirler aldık. Nakliyat 
liniin ikna edeceği bir beyanattan ta düşman hücumuna karşı, düf
da ~alfunattar değilim. manm çok büyük bir gayretini i-

Eger zam.anın münasip olup ol. cap ettirmek için kili tedbirler 
madığmı nazarr dikkate almadan aldık. Fakat deni7Jerde birçok a
harekatunız hakk.nıda alent lbir dalar ve stratejik noktala'r vardır 
müzakerede hesap vermek mecbıı ve hor yerde emniyette olrnağa 
riyetinde bulunursam, iken.dimi m çalışmak hiçbir yerde kuvvetli bu. 
zumsuz yere mahzurlu bir vaziye- lunmamak demek olur. 
tc konmuş tel&kk.i edeceğim, Me- Binaenaleyh eğer avam kamara. 
sela, Bismarkm talır.i:bini temin j. sı bu meselelere tafsilatile nüfuz 
~in ne gibi tedbirler almış oldu • edebilse, kuvvetlerimizin doğr.l 
gumuzu izah edecek bir vaziyete bir tarzda tevzi edılntiş olduğu ka 
gelmeden parlii.mento, Hood'un ne.atine varırdı. Fa.kat rakamlar 
kaybı hakkında bir müzakere ta- vermeden ve vakıalar ileri sürme. 
lep etroiş olsaydı, bu mahzurlu den - ki bunu yapmamı kimse i~ 
bir keyfiyet olacaktı. Avam kama- temiyecektir • avam kamarası j . 

rasına hizmet etmek ve a.va.m ka. çin ve hatta gazeteler için bu me 
marasrnı harbin idaresine daima selede doğru olarak nisbetli ve 
mümkün olan en tam bir nispet mütevazjn bir bükme varmak ta • 
?alıilinde iştirak ettirmek için da- mamile imkansrzdrr. Halen kulla
ıma bütün gayretimi sa.rfediyo _ nılmryarak şurada burada yatan 
rum. "Alkışlar,, Fakat harp hak· büyük miktarda bava dafi topları .. 
kında çok arzu ettiğim bir şey o- mız ve tayyareler.imiz olduğunu 
lan beyanatta bulunmak için, hü • sanan kimse, mükemmel bir ah -
kfunet adına fı:rsatı intihap etme- m.a.Ictır. 
me müsaade edilmesi şayanı ter .. 

cihtir. 1 G' •t ZAYİ - 29.1.931 tarih ve 1/39 nu 
.. ırı muharebesi hakkmda bir maralı ~zanem 'ruhsatnamesin' za~ 

1!1uzakere~~ tasvip etmememin di. ' ettim. Yenisini alacağımdan ~Ukmll 
ger umumı bir sebebi de bunun, or kalmadığını ilan ederi 
taşarkta vu1rua. gelen çok mülıiın 

88 
m. 

ve mudil bir seferin yalruz bir km. K t.a.nıonndn, Kastsmonn e<'..-

mmr teRkil etmesi ve bu seferinhe 1'1.<eeıtt sahip ve mesnl müdürü 
yeti u~umiyesi De bahil'J m El\o"Zml . OemaJ D:ıı>t.<; l~" .. ~ 
edilemez olm.asTdrr. Müz.akel'C ~ev ! ZA.Yt - l f>~~~-.ı--:ı:-~--t-ı;ıı-_u;
zuu olarak geniş cephenrlDıı f":\t - 1 k ;l;n( zay;. ~ .,~, ur....af.mı. 

a!Y~~ bir. b.ölg~ SCÇ!n.1'.k, bıı..;· - j C:a..t e.~k!flin.!.., ııo k•nıı 1'l\lma 
bin JO&ref>&DI tetJrilr:ttı ve tt.!!~. · ll.lkDl il'~!·•·~·· 
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Askerlik 
işleri 

Beyoğlu yerli As. Şubesinden: ll.,· ç ı• n 
332 il: 312 dahil bUtiln rnıkauar ye. 11 

nidcn muayene ettirilerek sakatlıkla- yen 1 rı 
rmm hangi kısma ait olduğunun tes. ,;ı; 

bitine !Uzum hasıl olmuştur. BUtiln Tokalon Pudrasınf 
sa.katıarm raporlarlle nüfus cUzda.n.. 

larlle ve ikişer adet fotoğrafları ile 1 \ k u ,-, an 1 y· o r um hemen şubeye mUracaatıan (9010) 

* * * 
.Beyoğlu Yabancı As. şubesinden; 
337 ~o~mlularm ilk yoklama ve 

ihtiyatların 941 yoklama müddeti Ha. 
ziran nihayetinde bitecektir. Gelmi.. 
yenler hakkında 1 temmuzdaıı itiba.. 
ren nakdl ceza tatbik edilecektir. Be
şlkta.§ ve Beyoğlu mmtakasmda bulu.. 
nan yabancı 337 doğumlulardan ve 
ihtiyaUardan henüz yoklamasuıı yap. 
tırmıyanlarm ceza görmemeleri için 
haziran ayı zarfında şubeye mUracaat 
ede.rek yoklamalarını yaptırmaları ı.. 

1 
IA.n olunur. 

~ * '); 
t1skUdar As. Şube~lnden: 
Bu yıl Tıp Fakültesi, Veterl.ne~ ı'."a· 

kültesi, Eczacr, Diş Tabibi okulları 

ile Üniversite fen fakültesi kimya. 11u· 
besinden mezun olanlarm 941 TeJJL 
muzunun ilk yarısından Ağustosun 

birinci gü.-ı ·.ı.ne kadar son yoklamaları 
yapılacağmdan şubede kayıtlı oldup 
da bu yıl mezun ola.nlann mezuniyet 
wsik&lariyle birlikte nüfus cU.zda.Jıla· 
r:ı w fotoğraflariyle şubeye gelmeleri 
ta§rad& bulunanlarm bulundukları 
maballin a.skcrllk şubelerine müraca.
a.t eylemeleri ve btı müddet lçinde 
yokla.ma.tarmı yaptirmıyaıılar bakaya 
.ııayıl~ 119.n oltlD1ll'. 

!:PRENSES ALLA 1 
tTROUBETSKOY di~r: ,f 
~ u * Son M~a •• ~•Pıt bir. cok ~. : 

i
l' t-enklen oıardır A 

* 
Taaıdıtııa büıü.; pudralardu'µ 

• 'daha hfil va daha i11eedir 

1 
.. 

6 
Huıltı <ıçe\ılenn nefüı koku;._! 

' •nu peresti' ediyorum 
l Buıün güo .abıt tc~ld•Q"ıaı ır•r· 

, .. • • düm Bu aır yani •l<ıema ki· l püp• bt< hu pudrtda y•ktur. 
f, Riiqi• we yaamurda bile teal 

tı. Bu kı:sik sese cevap veren ol. 
mad.L Saıba!h. olmadan yatağını.. 
ö.an ~.ıkacak kadar kuvvet bula
mıyacaktmı. Karanlıkta. yürür -
ken musibet hayvana çarpabilir. 
alın. lşin en sağlanır şefak sö. 
künmeye kadar beklemeiktL Bü
zülerek, titreyerek, hareketsiz 
yatağmı<la. soğuk hayvanın ba.
cakla.rıma dokımmasmr bekle 
miye mecburdum. 

: * ,,taa. nermın ve ııa:ret ... ı 
vim1t muhafau eder * .j Bundan daba ıyi pudra ellfl&<o ı 
dlf'H Ut ' ayea eminim. , 

*."' 
Sabah, dün geç oldu. N"ıhayet 

pencerelerden fecirin ilk beyazlL 
ğını gördüm. Işrk: yavaş yavaş 

kuvvetlendi, büyüdü. O vakit pen 
cereelri iyice farkettim. Odma
da gölgeler, hayaller sezilmiye 

bajladL Gözlerimi odanın orta 
yerinde bir yrğm yorganıma. 

dikmiştim. Ne orada, ne de 
perdelerin yanında bir hareket 
vardr. Odamda hiç bir şey kmıtl-

' damamıştr, yalruzdı:m. 
Ortalrk tamamiyle ağarmca 

gözlerimle odanın her tarafını L 11.6.1941 
yiden iyiye aradım. Hiç bir ta- .12.SS Peerev ve 

rafta bir şey yoktu. §lllkdar 

Acaba gece bir vehme mi ka- 1%.4:> Ajans 
ıs.oo Salon 

p!lmıştmı. orkestram 
Kalktnn, t.erlil<lerimi, pant.alo- ıs.20 Saz 

mmıu giyd=m. lhtiyatla yorgana ~maileri 
doğru yürüdüm. Fakat üç adım 13.35 orıceıatra 
atar atmaz her şeyi anladım. Su l8.0S ::.ıeri 
ile dolu olan eltası bir fareye 18•15 Ziraat 

mezar olmuştu. Beni uyandıran Takvlml 

zavallı hayvanın çaba!anm.aları• l8.2lS nı, polltllca 
olmuştu. Onun can çekişmesi, bAdlseleri 

'boğulması beni korkudan don. ha.kkmd& 

d .,of. O ak . . konuşma 
urm~ .. u. şam otelınu de. 18.45 Çocuk saati 

ğiştirdim. 19.SO Ajans 

19.45 Çifte fasıl 
l0.15 Ra4yo 

gazetesi 
'G.45 Ha.ftamn 

türktlııft 

(Pa.smlı 

Güzel) 
tl.00 Memleket 

postam 
tLlO En çok 

sevi!mi, 
plAkl&r 

. .U.2.5 Rlyuetlcum 
bur bandosu 

l2.10 KO§Jll& ve 
semailer 

n.so Ajans 
t2.45 Cazband 

B A B E R. - Akşam postası 

w~- • ~ .• 
f !i•t B 
~:.!8 .. 

ANKARA AT YARIŞLARININ 
BEŞiNCi HAFTASI 

Anka.re., (Hususi) - !Utbahar at 1 tUrdU ise de bin metrenin startına 
yarı§larmm beşincisi hipodromunda doğru Cesur ile Al Ceylb kendisini 
yapıtr.aıştır. Mill Şefimizin de §Cref yakalıyarak geçtiler. DUzlUkteki bo· 
verdiği sa.ha fevkalMe kalabalıkb.. ğu§llla.dan Bay Ahmet Gelişin Al Cey_ 
Koşularda uzun zamandanberi gör- ıA.nı galip çıkarak koşuyu kazandı. 

mediğimiz sürprizler olmuş ve mUşte. Bay Tal!t Atcan'm Cesuru ikinci, Bay 
rek bahis bir liraya 01,50 Ura vermiş· Nuh S3rgm'ın Yükseli üçüncü oldu· 
tir. lar. Zam.an 2,17 dakikadır. Müşterek 

BİRİNCi KOŞU: bahis ganyan 150 plase sıra.siyle 105 
Oç yaşındaki ve hiç koş:.ı kazanma· w 105 kuruş verdi. 

IDI!j halis kan İngiliz erkek ve dişi DÖRDUNOtl KOŞU: 
taylan mahsustu. İkramiyesi 255 lira Saklavi koşusu idi. Dört ve da.ha 
mesafeai 1600 metre ldi. Ko!jll Bay yukarı yaştaki sat kan arap at ve 
Hakkı Eraym Mimoza ismindeki ta.. kısraklara mahsus handikaptı. İkra
ymm kolaylıkla birinci gelmesi ile ni· miyesl 300 lira, mesafesi 2000 metre 
hayete erdi. Vehbi Koçun Kamelyası idi. Bu koşunun favorisi olan Mihri.. 
iki boy ara ile ikinci oldu. Zaman 1,47 can bllttln tahminler h11A.fma çok geri 
dakiktıdır. MUşterek bahlı! ganyan 120 kaldı. Taşıdığı müsait kilodan istifade 
kuruş verdi. ebnesini bilen B. M. Atçekerin Yılmaz 

t:KtNOt KOŞU: f1ıminde kır atı yarım boy ara ile ko· 

sakaTya. koşusu idi. Oç yaşmdaki 
yerli halis kan İngUiz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi 600 Ura 
mesafesi 2200 metre idi. Be§ tay ara· 
smda geçen k~"IU ba§lar başlamaz 

Yosmayı önde gördük, fakat UmaCJ 
ikl Uç yUz metre ıııonra Yosmayı TcL 
ka.lıya.rak geçti. ve önde taşıdığı 62 
kiloya rağmen çok rahat bir koşu 
yaptı. Aşağı viraja kadar arkadan ko· 
şu takip edenler arasında 'N1lıa88a 

Huma.hatun, Yetiş ve Roi hllcum et· 
tiler ve hepsi de Yosmayı geçerek u_ 
ma.cnım peşine dilştillerse de Bay Fik· 
ret Atlmm sa.bibi bulunduğu Umacı· 
ya yaklaşmaya muvaffak olamadılar. 
Neticede Umacı rahat rahat ft be§ 
boy ar& ıile kO§Uyu k8.2"AllldL 

Bay :Veli Kiva.ndığı:n Yetiş tımıtnde.. 
ki tayı ikinci, Bay Suat K.ara.osmanm 
Roi'si uc;ünctı oldular. Zam.an 2,U da· 
klka.dır. Müşterek bahis ganyan 300 
plA.se mrasiyle 180 ve 330 kuruş verdi. 

t1çt)Notr KOŞU: 
Palandöken ko~u:nı idi.. Dört ve da· 

ba. yukan ya§taki yerli yarım kan 
İngiliz at ve losrak1ara. mahsus han. 
dlkaptı. İkramiyesi 320 Ura mesafesi 
2000 metre idi. Koşuyu .Altmtop gö-

!jllyu kazanmıya muvaffak oldu. B. M. 
Turgutun Sevim VIII. i ikinci ve Bay 
A. ErtllrkAnm Budağı üçUncU oldu· 
lar. 

Zaman 2,26 dakikadır. Müşterek 

bahis bir rekor teşkil ederek ganyana 
9150, plA.se mra.siyle 1130, 155, 280 
kuru§ verdi. 

BEŞtNot KOŞU: 

İki yaşmd& ve koşu kazannnnnrş 

yerli b.6.li.skan İngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. .tkra.miyesi 500 ıı. 

nı, nıesafesi 800 metre idi. Startta 
Karabiberin önde olmasma rağmen 

hemen kendisine yetişen Çobanlnzı 

Karabiberi geçti. Koşunun bundan 
sonrası miltemadt bir boğuşma ile 
geçtL Neticede B. Salih Temelin Ço
banlazı ismin.deki tayı bir boy ar& ile 
ylU'JŞ! kazanma.ğ'a. muvaffak oldu. B. 
Alunet Atman'm Şenkı:zı üçüncU oldu· 
ıa.r. Zaman 0,47 dakikadır. Müşterek 
b&h!4 ganyan 140, pM.'.ıe BiraSiyle 100 
ve 105 kunJ§ verdi. 

İkinci ile dördilncii ko§Ula.r arasm. 
daki çifte b&lıiste Umacı • Yilma.z 
kombine.zoııunu bulabilenler çok za
mandır görmedlğimiz mühim bir para 
olan 331'5 lir& kazandılar. 

ıstanbui Levazım amir~iğinden veril;;--) 
narici askeri kıtaatı ilanları ~I 

34MOO kilo ırj'ır eti alJJiacUtır. Eapa.11 zarfla. eksiltmesi 2<1,_..e....H1 
salı güııil saat ıı,ac da Tra~ 86ker1 satm alma komUıyonunda yapı· 
lacaktır. Ta.tunin bedeli 21,600 ika. ilk temına.tı 1620 lira.dır. Evsa.t ve p.rt· 
nam.esi komisyonda gfü1ilür. Ta.lıplerin ka~unl veslkalarile t.eklif mektup-
1.amu ihale saatinden bir ııaat evvel komisy<ıaa vermeleri. (13--4343) 

•44 
1700 ton kum ot .ı~ma.c&kt::ır • .K&palı zarfla eksiltmesi 17.6.941 salı günü 

S9.9.t 15 te Ankarada Lv. !mirliği salınalma komisyonunda yapılacaktır. Talı. 
min bedeli 106,250 lira ilk temin•J.tı 6562 lira. 50 kuruştur. Evsaf ve !j8.rtname.. 
sl komi.SYonda görüJOr :t.steklilerin kanun% ve.s1ka..larile teklif mektuplarım 
ihale sa.atlnder.. bir saat evvel koml8yona. vermeleri. (2467-4201) 

·~· Beher kilo.su 20 kuıU§t&n T0.000 kilo yoğurt kapalı za.rf1a eksiltmeye. 
konınu~tur. İhalesi 30.6.941 pazutf'.si gilılll saat 16 da Ça.na.kkalede askeri 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. tık teminatı 1050 liradır. Evaa.f ve 
~rtnamesl komisyonda görUlllr. Taliplerin kanunl veaikalarile tekllf mek,. 
tuplarmI ihale saatind<:on bir ııa&t evvel komisyona vermeleri. (39.4496) 

Toprak mabıallerı ollıl lıtanbal 
,abeıladen : 

1500 a.det afyon ibraç ean~ mübayaa edileceğinden yçmağa talip o. 
Janların numuneEinl ~ikta§t& çöp iskelesinde afyon depomuzda. görmeleri 
ve a.ç1k pazarlığı yapılmak üzere beraberlerinde 500 lira nakit veya banka 
teminat mektubu ile birlikte 13 ô.9U cuma günli saa.t 15 te Sirkecide liman 
hanmdakl şubemize nı!hacaatlart. (4451) 
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inhisarlar .:.-mum 
~ ü_d ürl üğ ünden: 

1 - Mevcut :ııtifrcdat llııte';i :ııucibinca 13 kalem demir levazımı açık 
el:slltme usu:ııe satm alınacaktır. 

2 - Muhammen hdeli 112~ ":'i lira muvakkat tenimaytı 84,S6 liradır. 
3 - Ek&iltmc 27 6 S41 cumıı günü saat 14 te Kabataşta levazım ve 

mUbayaat ŞUıJ(·sindcki al.;m komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Müfredat !i~tesi sözü c:r,c.n şubeden parasız atmacaktır. 

5 - !steklilc.>ıin elı:slltmc iÇLu tayin olunan glln ve saatte ytlzde 7,5 gil. 
venme pal"a'arııe birllkte ~ezkür komisyona mUraca.a.tıarı. (4502) 

Devlet Demiryolfarı ve Limanlara 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (1200) llJ'a. oian 200 kilo kromlu kösele (25.6.941) 
çarşamba günti saat !U) on birle Ha.ydarpi!.§ada gar binası da.hılindek1 ko. 
misyon taraiından ·ıç:k eksiltme uıoulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiycnlcrin •.!l:l) liTalık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesRikle •''rllkte ek~ıl.nıe günti E?aatine kadar komisyona milra. 
caatlan liı.ztmdır. 

Bu İ.§ı;> ait ~artnameler komlsyor.d?.n parasız olarak dağıtılmaktadır.(4410) 

Bandırma Belediyesi elektrik ve su 
işletme idaresinden : 

Lira kuru§ Mıktan F1. CinsJ 
11040 .00 80.000 ıı.so Motorin 

1400 .00 2.000 70 Dizer silindir yağ. 
6()(ı .co ı.ouc 60 Dizel yatak yağı .. 

13040. 00 
Yukarda miktarı göl'terilea üç kalem motorin yağ hizalarında yaı.rlı mu .. 

hammen bedellt-r üzer:nJen alımı.~3.Klrr. Bu ı.haleye ait fenni ve mali şartna .. 
me idz.reden ver'Jir. 

Eksilt:rn.c> 27.6.941 r.uma gUnrı saat 16 da belediye encümeninde ıcra cdl· 
lccektir. tş'bu ihale Kııpalr zarf usulfre yapılac«ktrr. 

Muvakkat teminat bcdell 078 hradır. hıaıeye iştirak edcceklE:r 2490 ııa

yılı ibaie kanununun 3 üncü madC:es:udc yazılı vesikalarile dipozito makbuzu 
ve tekUf mektupla!'I 27 6.941 g!.ınü eaat 15 e kadar encümene verilecektir. 
Keyflye~ isteklilerce bl1lnmelt Uzcre illn olunur. (4476) 

~ı .............. a. ....... sm ....... '\ 
Tlrklye Camnuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.urulU§ tarihi; 1888. - Semıayesı; 100,000,000 Türk Llra..-ı. 

Şube ve Ajans adedi; 265. 
Zirai ve tıcari ı:eı mvı banka muameleleri. 

Para blrlktlrenJen: ıs..soo lira ikramiye veriyor. 

Araat Bank&ıniıda ıru.tnbarall oe Qıbarau cuarnıı ne~ ..... •----.rtıı 1111 u 

15() IJrası bu.Junıı.nJara lellede 4 det& .ZP kileceJr kur'a lle qaftda.JD 

pi.Ana göre lkramlye dl\ğrtrlacıı lftır. 

• 11.ded 

• • • • 
tG • 

ı,ooo ı.traıı.k ı.ooo ıtn 

500 • ı.ooo .. 
t50 
100 

• 
• 

l,000 .. 
1.000 • 

100 &ded 50 Urahll S,000 Urı 

120 tG • l.800 • 
160 • ıo • UOCl • 

OIKKA T: S:esa.pl&rmdaJd paraJ8J' blr tene içinde :5C ıtradan &f&g 
dilşm.l.yenJett !kramlyı ~Uğl takdirde % 2C tllzlaslylE> vertıec .. kt:i• 

Kes-t ,.: ıı Mart, 11 Haziran ıı .ıcyıoı, ıı BirinctkAnun :arilı.le. 

rinde yapılrr. ................................. ~ ..... 
Halbuki bu yalandı. Vahim bir 

hastalığa düça.r bir veliaJıdi tah _ 
tından uzaklaştıracak hiçbir salta
nat kanunu yoktu: "Sonra da ve. 

liaht eğer hastalığı tedavi kabul 
etmez bir kanser ise taçtan fera
gat edeceğini açıkça söylemişti. 

O bunun ruhi asaletinin ve men _ 
faatperest olmayrrnm en tabü bir 
tezahürüydü, Onun böyle düşün -

düğü biliniyordu. Bu ada.mı kendi 

vaziyetinden habersiz bıraknı3kta 

S\nu~cr mitIJcım·ia 
Bundan sonra veliahtla karı 

sının oğulluı hakkındaki kinletl 
<'Ok daha kuvvetlendi. Onlar rr 
tuz sene beklemişlerdi. Ve şin1 
di artık her şey bitmişti. Henıı1 
hiçbir olgunluğa erişmemiş oıaı 
bu oğulları şimdi her şeyi eline 
alacaktr. Halbuki onlar bu taht» 
tam otuz sene hasret çekniif 
lerdi. Ve oğulları hiç 'bekleme • 
den, hiç mücadele e~Eı<ien tahtıı 
geçecekti. 

onun kısa b;r zama.n ıçın 

bile olsa menfaatleri icabı icrayı 

saltanat etmesini i.steyenler
0 

vardı. 
"Biz burada yalnız, muhakkak 

surette basit bir lngiliz hekimi _ 
nin de gayet cezri fikirlerile, en 

mahrrm işlerde akıl hocalığı et -
mek suretile Alm:ın milletinin ta.. 
rihine kati bi.r surette müdahale 
ettiğini tesbit ediyoruz." 

Bu nim resmi beyanatta Bis

mark, es.l<l dUşmanı Viktoryayı bü 

tün dilnyanm karşısında ke>e<.;3mın 

vakitsiz ö!UmUnün müsebbibi ol -

makla itham etmiş bulunuyordu. 
Bu suret!ı~ onun tahtından feragat 
etmiş bir prensin <Jul ka.rrsı olma.~ 

ğa bir imparatorun dul kal'"JBı ol -

mağı tercih elm~ bulunduğunu a. 

çığa vuruyordu. Prensin hastahğı 

zamanında.ki vaziyet ve harekalm

da ihmali olduğunu gösteriyordu. 
Her halde o da harici tesir allm.. 

da bulunuyordu. Rus diişmanı his
leri İngilizlere hiç de fena gelmi. 
yen veliahdin ta'ıtmdan feragat et 
mesine mani olnı:ısı için İngilizlerin 

Viktoryaya tesir yaptıklarına 

Bismark tamamiyle kanidi. Hal -
bu.ki hakça düşünülmek icap e~ 
derse Viktorya bir dişi kaplan 
değil, kocasını seven bir kadındı. 
Ve yaptığı hareketlere bakılacak 
olursa sonuna kadar kocasının 
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kurtulacağmı ümit etmiş oldu -
ğu aşikardır. 

Bütün sene prenses Viktorya 
rolünü iıyi oynadı. Veliaht hafif 
rahatsızdı. İyileşmekteydi. Bu 
vaziyeti Prenses Viktorya yalnız 
yabancılara karşı oynamıyordu. 

En yakın dootları ve hatta çocuk 
!arı karşısında da o, koca.sının 

ağır hasta olduğunu saklıyordu. 
Bu, 13 ay böyle devam etti. 

Kocası yanında yavaş yavaş sön. 
mekteydi. Haziran ayında ihti • 
yar kı·aliçe Viktoryanm bayra -
mı vardı. U:>ndra sokaklarında 

geçen alayı at üstünde takip et
mesi için prenses Viktorya ko -
ca~ıım icbar etmişti. Bu suretle 
ortaya yayılmış olan bütün de -
dikoduları öldürmek istıemişti. 
Bwıdan sonra veliaht Berline 

dönmedi. Kaplıcalarda dolaşı _ 
yorlardL Bu müddet içinde Pren 
ses Viktorya kocasına fevkalade 
iyi bakt1. Onların bu devre için. 
deki hayatları tetkik edileook 
olursa Prenses Vi.ktoryanm o. 
nun kansere tutulduğuna. inan -
dığı anlaşılır. 

Teşrinisani aynıda rahatsızlık 

birdenbire şiddet kesbetti. San
Rem.oya bir seyahat yapıldr. 

Doktorlar son ve kati bir konsül 
tasyon yaptılar. Ve Reichsan -
zeiger gazetesi Veliahtin kanse~ 
re müptela olduğunu bildirdi. 
Operasyon için bir gün tayine -
dilmemişit. Besbelli artık çok 
geçti.: ''Prens Vilhelm onun iş.. 

lerini görecek0 

Bu günden sonra artık Prens 
Vilhelm korku içinde bekliyor -
du. O şimdi hakiki veliahttr. Sal 
tanat sürebilmek için yüzde yüz 
ö!üme mahkllm bir hasta ile dok 
san yaşını geçen bir ihtiyarın ö
lümüne intizar ediyordu. 

Halbuki veliaht daha ölme · 
mişti. Oğlunun kendi işlerine ge
çeceğini duyunca hasta: ''Fakat 
ben ne bir budala, ne de bir ı,ece 
riksizim'' diye ibağrrmrştı. Fa " 
kat krsa bir zaıman sonra o ar· 
tık kendisini ve ölümünü düşÜll
meğe başladr. Bu hidise1erdef1 
kısa bir zaman sonra prens vil· 
helm San-Remoya geldiği vakıt 
annesını merdivenin başınde. 
kendisini kovmağa hazno bir va· 
ziyette buldu. Baıbası ise taraÇ3· 
da oturuyor ve ona gülümsüvor· 
du. Veliaht bundan sonra ·pC~ 
nadiren kibir ve gururunu izhıı' 
etmiştir. (Devamı vaf 


