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BOYOK KORSAN ROMANI 

82 Yazan : BADIBIWW BAl'LI . 
Genç im delikan1ınm llf&fı üzerine biraz aolUk et, bir elma 
Ye biraz d elemek yedi. Kenardaki kliçük kerevette, batlarıımı 
ucundaki mumun titrek ıt•~. fıadtıyla. el ele ve bu b.ta 
konUfuyorbr; eski güzel ıünlerin habnlamu amyorlar; iatik.. 
bal haldnndaki ~üneelerini birib~ aeıvorlardı. .. 

- Haberim var; tebrik ede • 
rim! 

Dt;yıordu. LA.kin bunu Omenien 
başkaamm anlamasına imkan yok
tu. 

Yemekten aonra kısa bir aman 
f1ll'8ıdaD buradan konuştular. Son
ra amiral ayap kalktI: 

- Yamı için daha kuvvetli ol. 
ınak flzore his de ta.yf alar ve as. 
kerter ~bi emen yatalnn, olmas 
IDI! 

Dedi. Bun.u hep tetekkürle kar
ııladılar. Ömer, amiral için: 

- Ne ince ru:hlu, ne babacan 
adam! .. 

Diyordu ve ona kar§l kalbinde 
besledjği eönmez sevgi ve şükran 
ateşi bir ka.t daha alevleniyordu. 
Amiral onlan kapıya kadar ~ 
Jadı. 

ömer kamara8mm önünde Ta • 
birle karerıa.tı. Tahir OD& temiz 
bir çevreye ean1mJ§ olan. JdlçUk 
bir peıket 9erd1 ve tıı:mııe yiyecek 
veyler buluduğunu igaretle anlat. 
tr. 

DeUkanJı pnc Jmm yanma elan 
dQtl zaman onu siyah kadife el
bllleelnl ~ olarak buldu; mi
Dimlnl Jramaranm dl>lndeıki m1n1-
miu1 kımbmm &ülnde, aşaJr.ta du. 
ruyordu; biraz evvel oradan be. -
tarak cbp.nyı, Taymfıdn bulanık 

alarmı, Uıtı ea.Nlde )'8D8(l aol .. 
&ua ll*lan aeyrettlll ~ 
da. Om.eri ık'öace cıaa dojru pJ.. 
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·Hnh~r ~-"''f"'"'--"'~ :1 ÇALI ŞAN -1 
Bakırşilebi 

Amerikaya gidecek 
Hilkfamet, Amerika ile ticari 

mtlnaaebatmımn inJdpfı ~ baza 
tedbirler almaktadıJ'. Dentsyolla • 
n tdaresintn. Balar filebinln Ame.. 
rlkaya aefer ~ bnrlqbrd 
ın.ışt.ır •• 

Bu vapurun yaptığı Ilı Amerika 
seferinin devam e41p etmiyeceii 
henüz m&]flm delildtr. 

Bakır filebinin illt Amerika 11e. 
fert etrafmda m!!tt.alta Ucaret 
mlldllrluıu taratından tetkikler 
yaptmımaktadır. 

Çocuk Bakımevi 
açddı 

Oocuk F.slrgeme Kurumunun 
Galata tul>eSi tarafmdıuı huırla • 
nan çocuk ba.Uneri ve dispan11eri 
dün öğleden ıronra YBll ve belediye 
reisi Litfi Kırdar taTafmdan a.çıJ _ 
ımştır. 

D.iapanaer 25 ibin lıraya mal ol
muş. 2500 lirMrnı kunım ve diğer 
masraflan civar halk tanılıııdan 
temfn edllmltttr. 

Asker ailelerine 
gardım lô.gilıası 

Muhtelit Encümende yapılan 
esash tadillere göre: 

KA·DINLAR 
Yol vergisi alın
ması cereyanı 

kuvvetlendi 
o 

Yakında Meclise bir 

1 
layiha verileceği 

1 - Muhtaç a.ker ailelerine nilmlarına •ö- 1 bilcliriliYor 
re lıer ay muayyen bir para rJerilecek 1 AllkanıdaD. bildirildiiine g ,

1 

2 - Muhtemel bir harpte ıehit diipcelderin :"" .. "= ~,...;' ,1• 
aillerine daimi bir para talıfts eclilecelı, Us ~ PtHkve · et. 

'h . • mekteclir. • 
tercı an memUTıyet verilecek, çocukla· Bir kımm kadlll ... erkek m • 

rına tahail rJe baba yardımını devlet =::: ..,;t;:'t:..:u~u.~ 
taahhiid edecek znı ~ ~--. çahıuıan tara.ı ~· 

-------- daa Jol pal'MI wrilmesbd d 
.Ankara.dan verilen bir habere 

nazaran asker ailelerme yıı.pilacak 
ya.rdnn iç.in hıwrlaıı,n kanun li. 
yUıası muhtelit bır encürnf'n tara. 
fmdan tetkik olunmakta ve bul 
milhJm tadillere uğramaktadır. 

Bana glJre, hiçlılr taraf tan gıell. 
ri oJıuyan. malltag wer alleleri· 
nin sefalete duçar oJmaJarma im • 

k&n bıralulmıyacak, her ay llilfUL 
larmm çokluluııa ve azlığına göre 
muntazaman lllU&l'1Wl bir pua a.. 
lacaklardtr. 

bulmaktadırlar. SenıJdıjma 
yalanda mecliıle ba IDl!batla 
liyiba ...UeoeiE.tir. 

ilıtikô.r lıidiseleri 

Diğer taraftan muhtemel bir 
harpte edtit dilfecek w4'r ailele
rine de daimi ve gevlndirelıOecek 
bir paranın tahslai dU,UaWmekte. 
dir. Bu gibi kadın ve kızlan ta _ 
lep ettik'eri takdirde d.IPrlerine 
tercihan devlet memuriyet! veri • 
lecektlr. Aynca 9QCU'.klarmm tah .. 
aUlerlne devam edeıbllımeleri jçln 
b.i.rçok koJaybklar g&sterilecek, to. 
cukla'rm. babalarmdan cGreblleceil 
)"&l'd3nı devlet taalıhtlt edecektir. ••Karıman,, ve "Hay Layf,, 

müesseseleri adliyeye yerildi 
Yazı makinesi ihtikarı yapanlar hapse mahkOm 

edildi, dUkkAnları da kapablacak · 
GeomJıerde ~ "Karl

maa" mq s =nda )'9l>daıı. teftiş 
80lUIDda m&w•erlm mm cim b&
vullan )'flllcle '15 llbl fWf klJia 

o 
Anadoluya gidecekler 

RllkOmet ftUtt1 ne A.nadoJuya ya
pılmakta olan parum •vklyata 80ll 

Yerildlğinl yuml§tık. KazereUed do. 
laymile Sidemiyeıılerla MYJdert için 
reni bir kafile tertip edllmektedi.r. 
Kaymakamlıklar, bu pbUeriD 1abDlıt. 

riDi t.Mlılt ·~·-· 11 .... u.s. 
De binam blWnra ~ ... 
cekler için artık huaull potltalar JraJ. 
~. 

'""• ... ~ .... mllJI 
~ ........ " dlllll -.ı 
ınlcal&de QUeı'de 11&,at ~ 

- tıalıl ............. , .. u. 
earet "UletlDce llamlana J'7lba, 
eon tekUDi almlf cıldalmldab busQD. 
terde sa,nuıettea Ba,ak JılllJet llec 
illin• lle'f'kedllecekt.tr. 

Bu ıt.:yUıa, fevlralUe alwa1de .,.... 
tablarm bak ... ..metlıllUll ~ 
jacak eeulan DıUva etııuilddr. 

o 
Muırçart..urda \6 
balıkeı clüldrlm 

halunacak 
Kmr carim laalllMle JaaruılMllk o. 

N 1' llt.JIJsc;ı MlrMDma ~ 11a-.. 
ıeüaU ıap1laca1'tır. Jteıı'911• dQJr,. 
klDJılırm.,.,..,... ..... , .... 
~. KUip MHrMnlm ..-it 
ctblde ıa.ao ...,... alacülaldlr. 

o 
Bot analarda aiper Ye 

nimölar 1-stılacak 
MrlalıldeJd 1ııat bnMdJllt ..,. 
~ bir lilı.l ---. ... ıc ddlllı9 
.. ~tim ~Ur BllnJlıra 
11.Ptr lllaı•"'ar .,.. idil eldlı. 

----- . - - --· -----·--·------------------ - -- ----------~----~--

ela 1'8 ttltDk Jaı -· ........ 
nnda Jdlıiılıeler b....._ Yahm 
fal'Üa banda ..... ~; 
arama ,_..11 edemlar bruWk 
ld5felela tımıarak ..,.... • 
dJ. Hafız Ş efflndt ..,_. na • 
maz dan 90 ra ttılı 
daatıDI )enls bit.lrmlltl, lılrU 
80lll'a .mnıta ftldllalNI onı.n 

ftWpa ... plim ....... lılılet
... c&lt.enMlıtır. BIJ'lellde ta
~ ,....- lllee.t.-lb 
...,. ...,.. 1111-~ 
.... eıılelıllıaeldh ... 

Yeni SahaA 
llO.le)'ln Calllt Talçm, MQlrçl.Un 

JlbUrıu,, bqlJJdı _....,,.., Aftla 
Jıama?'Ulllda Olrld :bartıl ve amuml 
-.eleler OzeriDde eeNJU edm mo. 
sabıoe .,... ..... ı-.ms ...,,.. 
QllrıgQlıa v rdlll labatm bmrtll--. 
qaD etuıı l, akil ft --1111met 
ftrlUnc:e ı.ws ~ ..... ____ ı.ı.,_,__ 
d9cleı'* dlıor Jd: 

"8Mlıllılllr..,.. r ""' ..... 
.... lllır de ~ .. .,. ..... 
..-ldlele '18 F J 111 ıaın ..., 
......... 1ı1r ..... ...-. o..._.,_..p 73 .... _... 

__ ..._ ....... , .. ., 
lllllt .......... -. c;wılra T tt' ......... , ,, - ..... ...... 
.......... ~Neıtlııılıı.tr' ..... ... 
.._.,,samtllmllltenııw.._ 
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•• - tllıf I "h d&. ............... ..,.., . 
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Holanda Birltalyan gazetesi VEVGAND LU K S B/ R 
yazıyor: 

Hindistanı Katt hMiseler Suri~eni~ mü~~~aa z ARURET 
Japonyaya son yakındır eddemıyecegını 

... • • t 2Ql36 

l•Avz.1;•• Vl\lfi..AM ı '"" ,_ . ..... ~ ........ Ll :... .... . . .... . .,. ..... . .. . . ,. .... ... et. •• nlıil•••• 
Boaddığa WeT V akıt '!Mtbocm 

Iad ıseter 

sözonu söyledi Dcll~(~ı':. r ~:~~oilııi·~~r~~:. söyJem'ş 
Japon gazeteleri şiddet- ku hakkmda miltaleatta b ılu- Veygandla Amiral 
ı . k J h nurken, harbin kat'i Hr saf'.r::ı ı-
1 ara.r ~r a nmaaını na varıldı~ı yazmakta ve fev. Darlan anla§&lllıyor 

ıstıyorlar hıliıde ehemmivette beska hadi- Lon.ara, ı 1 <"·"·> - Atı •Janauım Suat Derviş 

DEÔİLDİR 
selcr yakındır, demekt,edir. Franaı& hududunda buluıııı.n ruubablrf R .. h nı 

Tokyo, il (A.A.) - J:ı.pon tıUk(ı. 1 d.rıyor: agun arp 1..,.nde bulunmayo • ı musn·e'ldir bu muııyya. derecevi 
meli namına be-natta bulunma"'" ---o---- nu. Fakat harbin lkt~dıy..Umı:ı , a mag:ı. imkan .'.\oktur. Bu"""..ı:.:~ 

PU0000004+vo•u+e ... 

Ve Tarih ,,_ e• H f reyit adildığine &"Öre Atrikadakl Oi' u i . k &..-. .. 
memur sözcU. Batav"a konCeru aında ay a ~er nue 1 ~rlerinden masua şartların mUsaadcsindl'D &2a1ni .. " ,, ;oı kuvv tlerine karıı hareket"" geç. l ı .. ı "- mi ...._ 
.Japon teıuınertne ka,..,ı Holaııda Hin. <& .. ıuuu.: ıe iml'1n )oktur. 'l'I. rc((.e i Hfadc ederek l&WUiallmlzi 

F ; ' h k 1 
.,.. mele m aelc::.-ıcle general \ eygand A· l ili ı 

................ ~ 
t• • e ı' diıtazunın verdi.,. ceva" "Ok,.,. mftm. 1 d care \C m et erar&Aı mübadele mut,ı:& olarak da ç-0n....•tabillriz. a i ) ın eu e• ,. " .... " b b 1 mir l Darlıı.n:ı tamamlle mu nz4U-. lek J l .... 
., " • •11 nuniyCt verici Olduğunu Vl'"nt&am&f!h om a an ınt•nı et Crf b rl .... iDe O kadırr j f"akat Jstlbiiıı.lİmiz içinde ehemmi 

f\.ıılaıııdığ ııa göre Veygand naıı:ırıer !tıl:ı bıığlan• ı!1t•r ki cJiiier menıle • mu"bime ı--ı·h .. tm ... k umumi ._ • 
... _,·~n""ul sevgısı··· ru' Türk Js_ ·Uylllt blr ihtlmnmıa tctl<ik edildl(il- !a1 d be b ., "°.... ... .. ..,. .uıw 'u - il 1 me 1 n e yanatta uıunarak em. ':<eUeı."tien tnnıarnca &'rı \C mlls_ t."ıh--' '----• ını-.ı- mubtalif '-Uh 

tan ul T . k 1 t ncrru I nı sö··ı mı,se d muııtavı;-atım bildir. Aran maha e er ne k 1 b ,, ,,..... ·~ ~......, ... .,, ı> {13. ur ıava.sını :; ' . I' o ' nnde'u uvv t erin erbangi bir hare. ta.kil Lil' rm la istihsal ~IKteminin sal "'UbcJcrillc zaruret \e ,,.. __ u-
etmı. olan PNı-1. ""'adar hi~ kım" f~ mektcn lmtlııa etm.şaır. Zanncdildlt • rl k te le e--'" etmea- kAll , __ ,,,,.."ı "' ''°'...., 

"9 .a.wıa A .,, - 1 b' k b bal"r ÜSiü e v ....... ,,e o .... __ mt•\codl.>cHn~ iuıkin.· kAlmaruı~tır. '-er \ermek suretile umumi lbUya. 
~-~ i 1 d . ve engin O ne re Holandn H • UsUını verdi.., •r ÇO Olfl a b da ~ .... k ...,. 1 blr t bbU lln S l "' o.cım m nas ' e e.rın . ' sö o ' • . \'e un n ....,, a .,.,ye eıe ı u h zıını&nır.da bile cihan i• .. dı!ia. f'ı daha fazla tatmin balmnmdao 
)ar ı. h"ı . .:ıcmez. Bıınun ı"çı"n ~e\'a.J .a son -unn söyıe-mh•tlr. Fransız .. ~rıka lmparatorlu&.•nda l•e dl • . ın-• -""' - Ilayfa, JI (A.A.J - Röyte.r: • "-" e~ ' • ya ı u:.ccr uc hakiın bir me\kJc lstihsallmld 12aft ol:ırak artırablH 
İs ·- mı"l e' ·n" l·<>ıan. Dome jansrıın b•ldlraı~ıııc gör~ 1 klıkla a me~·daıı venıce~ını ve A . bl -

1 H l l r. ... "e, H::ı'-·faya ,_,an,Jan ve şım- rışı r "' b • s ı a r momh~kett"' beliren lk.. m. Eldo mC\"<'Dt 'asrt.a \"O kuvvct-
T "ık • ··y···. . r apo naa J ndıatarııoın mu. J ı~ 1" Udabaıe-•-• ... b ki t d --·•· bi 

1 
di~·e kadar bu şehir üzcrir.e olan- m r ,.anın m .,.... 'W'" u ·aş 1 a- LJ.......,ı r buhran hemen her ta. lerlmlzl icll ve mutlaka zaruri el 

,,... kt ' bilyil• • d n_t ada_ K& 1 1.<; eruıl kabu ecleıae mUza- J ıı. IÖ 1 '•ti ~.- in . ., 

1 

ların en uzununu t.csldl eden ilk caemı Yem., r • r ..... ta kl'.nd 1 hissettirir. llolc "'- mıyan esyanm l<iUbsalino ha.r.- -
:nu ~ hUkümdar ikinci :Meh:mede ı<enı.enı ~vam edlleceltUr. Fakat Ja. "'ece hava hücumu csnasmcla, Veygand. Almaııyadan ukerf yar. fJı1adi bulıranların bünyeli ve mlis. ma~-ıp da haya.ti ehemmiyet! hab 
..n'-an ve ha'-Tanlı~rz sonsuz· poıı lıUhi}meu ILlacağı n7JyeUo ne o.. ,., .. t •ı ~sını d dd d -ı bö • b" kil ld • r1mı-.1 
Yl4JU" ~ '""' ~ ir düsman tayyaresi dil Utül. .. ım ıs en. m.. 0 re e e, d :>'• nıın r lje a ıgı de\ ııue 'e lbma.I edllemu kıymetJ~r .__ 
A--. ıacatı hakkında henüz bl:- karar ver. . bi ı b d A lk "d ha el ı ı --r d ba hn ,, __ 
'l.CUI"' m··!J \e p k mul•t m"'l ol ıak dı. e r ıa c ın c ıner anın mu a - l!D)anrıı ı<'rııa1,1g t~m an f t1 ası hu.4iusunda !'l&rfede.nıek J'11· 

Ma t n yirmi dokuzuncu gü. memıttır. · ı•er b":- tay,•are tahrip olun"rak ıeslrıi tesri edeceğini ve Surlycnin ko. lı.) an bir aks ı.lığm cllğcr nıemle_ kanda söyfedlğfmlz fzall )'tlbek 
nü lstanbulun Türke ve Türkün fü>kumln Şlmbun g::z tr"1 Batavyn .ı\klrn. lmyunda pat'C'a aıımıc:tır. bıli n Udafaa olmadığını ve bu:ıacne- ketlerde ele :ız 'eya çok kuvvetli liği temin etml~ olunu.. ÖJle .,..,.,;_ 
letanbula ;kavuştuğunun ytldö. gö~melerlntn inkıUıa utramıu.11mn DJ ınan tay~arefe,.i kara mü- "Yh feda edilmesi ı zımgeldl :.nı be. a.k:iilcr u!andırmamasına. iıDk1a lar \'ardır ki, gUnlük mutlak lhtl • 
nU.ınuydu. On iki ~e."le sonra bu tınfü:. · gcçllemi;ı,·cccğinl yazmakta ' 6 dafaalarınm ve gemilerin ı:ıiddet· rnn etmiştir. 1 ~·o.ttur. Doylc bir bUnycvı buhra. yaçlara cevap \ermez. Bunlar ol • 
büyUk gi\nün ~yUzimcU yıldö. noıanda Hlndistanmrn verdıği c:evabto Iı ~tcri:ıc maruz bır!'lt'lmış~ır. nır. tezahürUndcn başka b!r ı;ey ol. ms..-ıa da ~rnak, lı('m de.111 Ja-
ll{lmUnti kutlayacağız. Dz&ıl o blltün ~ani Asyada nl:.şterek btr l"t'.. Düsm n bomb rdıman tavyar". ı G 1 A t k mı)an harplerde bu ~ecssUr har. şamak peklli mümldindtir. Bunlar 
gUn icin, bııgün b"le tstanbulda fa.h mıntA\taın t.csıa edilmesine karşı le i. H \"faya Suriye istikame- enera n ones Q 1 bin l.!nı, ettirclii~ _Iıarici bazı imli. bugtinktl zaruretler klU'lf81Dcla hiç 
ai'tihin' "r h rl:elinin buluııma. bır meydllll okuma oırtu:unu Ulve et- tinj n , aklnRmışlar ve hücumla- • l ler dolılyıı;ile. bfü;bUttin ~detJI bir zarar görmeden Oımal eclllebl_ 
}I§I en m""him eksiklerden biri· mektedlr. rmı liman ii7.erinde tenıcrküz et- Tayyare ıle Aln1a11yaya bir hal at:r .. ıhrbln llttı~adı hayat lccek lllks maddelerdir. LWm en 
dir. Şimdi bu eksiğin yapılaca. Nlıt Nlşl Şlrnbun ga.zctu! Hoıanda tirmi'ilerdir. Arap mahallelerine gitti i;z~rinı1 .. Jti ıl.ıcı t6lrl~ri hıırbc normal ~rtlar içlnde blle blıpıık 
fını \>ğrcniyoruz. Hlndtstanmın Batnvyad:ıkl Japon be. birrok bomba dUsmilf$. bu bom. Münib, 11 (A.A) _ f1omann .,tirmemlş meml<-kdlerı de içlac de~rlerln llizumsuz lsrafmdılll b9§ 
Ofiendiğimize göre Fatihin yettntn geri çekllmealnl !Btedlğirıl bJ.. balar evlerde tahribatı mucip ol. devlet reisi gene~l Antones~o •ıı.lır. ka bir şey de-ğtldir. Bu suretle 

heykeli Ni. ant şı..ıda vnli kona. dnnektedir. m ıs ve :ayiatn sebcbıyet ver- bugün tayyare ile MUnf.he gclrnis- Har~ ı,.1rrn mcmlcket.Jerin eko. her ne kadar bu ltlks Cfi)'aYJ tsUh. 
in'Un Jcaı 3 ·fa ki parka koıt~la· BUyUk gUndelllt gazetelerden sucrat miştir. tir. Tayyare mo.}da.nmda Alma:ı nonl'I • nJn harp sebebi.) le ku\- sal eden bir endllstrl ortaya çıkar. 
cakın!§: zıra < sı Sultan Meh. sogyo Holanda H!Dd1ataıı1 tarn!llldan B"r vangın cµkmış fakat sUr'- h . ·o nasın Fon Ribbentron \Ctle hırµalanmuı o memleketler. sa da kıymetlerin böttln oeınlyet 
'!'!ıe;lin g nı nı kaıadan yünit_ \'eri ili\ cevabm alellde bir muete gibi atle 1-acıtmlmıştır. BUtUn sivil :~~dan k&r1ılaıımqtır. · 1~ nıüb dele1i ası;aıi hadcl~ dıiş_ür. öl(hUnde faydalı ve l'U)'onel har-
tutu y 1 nıi t~tkl': edilecek yerde Japonyanm ee- mUdaf a servisleri vazifelerini dul<tcn ba-;!ta harp harekatı yü • C&llftWlf balmnmdan umumi istila 

Fati 1 f:.ı n Mohmedin tarİ'h· nup ııiyıuıetlnde çok enerjik bir vasi. sUkAm it:inde ve çok mükemmel zünd~ıı n:ıl<li)ııbn güçlepıeeıl de sat ~n faydalı addedllemez., Lttb 
t. daha evvel bir ooklarmın yap. yet aıııımuını aatemektedlr. b'r surette ifa etmiştir. Alçak Ziraat B~nkaaı. kü~ük bu mlibadele3i b sbütün daraltır. lstllıWd gayri müstah8u bir isti•. 
~ gıbı ıı;emijerini karadan buhıtl r, düşman tayyarelerinin tasarruf ıkramıyesmde Bilhassa gl'nl bir cihan .. ha~bl ma- l&kUr. Blllau• bagtlnktt ain' ve 
#_-ut.tü~ü. Halicin ağzında.ki 1 rak la ı•talya sakJanmaama yardnn etmiş ve kazananlar h~J etini alnı~ıı; olan b~?ku har - dar ~ l~e ltlb için loy. 
~ıri aı rnymca tepelerden a. tayyareler, b'Jlutlann acı! 'ıiı . . 1 hın bcynelmılcl tlcan mübadele ti. metleıta lleder Glmut mamnl 111. 
~ z·nciri 1 geritıine geçirdiği manlar pike hi.k:umlan yap. Anka~a, ~l ( A.A.) - Turkıye %erlndet.I t~iri r.aJct '"ahim ol. tlhMI hayatına~ mllhlm bir dar 
.,.e,hurdur. Bu donanmanm ~eç. arasında mıştır CulT!hunyetı Zıraat Bankaemm maktadır •• Bu \ahameti görebil • be t:epll eder İşte lla,.U bir-· 
1ft Yol lıa.kkır:da b3Şlrca iki rlva. . 50 lıra ve daha zıyad~ me.vd~ .t m~j( itin uznn boylu t.etklke de nmıt tetld1 eimı,en ha ~ r::._ 91.rdır; fal.at başlangıç}ıok· bulu~an tasa~f s~ıplerı ıçın haeet yoktur, uzl)et ortada ve isUbsall ~ 9Uf4!ldileeek ~ 
~ ~ikta,, daha doğrusu • ·ıt d k d 1 he: uc ayda. .bır tevzı ,etmekte ~l- aşikardır. • \"O kıymetlere bllha.'lS& bugün 1_. 
~diki Dolma.bah<:.e sarayının ıngı ere e a ın ar dugu ıkramıy~ k~r.ası. bllgtln Blzlm iktı<::ull)n.tnnnda bugün. tamunlyle heder olmu, nawtıe 
~ ~,:in"n b:ılunduğu yer ol. b~!1ka merkezınd ıkınc n t~"' Mi harpten çolt ı:amr görmekte . bakabllirb. Ba ae~1 wutı..ı ..ı.e. 
ı,,_,R!ıin"ı" &Krivl\~~re . .,.··l'e u··-n"ne En yUksek diplomahi dk~~. .:.ılkalıJar huzurunda c:e.- "r ........ ve .... ~ .... --. ........ ... ; T lmnet ........ ~ 
"111 L..... " " ~ ~ .... ı m s>~ r. tır, ballan ve lradnldl ._,., ....._ ._. .... ....._. ..... erinde .. 
ı.ıı ~ı donyagı sürülmUş olan Relna, 11 <A.A.> - 8leflıal .,._. m&Vkİl&rİ IŞg&I KendHerlne fkrmnfye isabet e. 1 de...._. meebari,edade ........_ ~ efmek Rretile eemı,et( 

ta yol Dolma.bahçeden Ktlğük ~ den tevdiat sahiplerfndMt Baba. tmnm tedWrlertn t.ealrlle mDD 111. mis 191a d8ha faJdah ve ~ 
~lk pa kının öntıne, vali ko. 8a1Ud1'et11 ltaJ7m suetıeıert !tal. 8d8bİl8C8kler eskide İsmail Erdeme 1000, Na- tlhWlmhln haelm ve deler ttlba. DrUNt.ierlne dllıba -naa 1ı1r 11119 
bi.,1118 çıkıyor: eeki Hamiyenin ,.. Ue flmd1k1 hak bGkGm•U U'UIDd& zflJide Fatma Bilgene ~. Is- rlle daralmama&ma lmlln yoktur. koJMU1rll. 
.,lt:ı. ilerisinden öteki yamaca l d~tlk IDllDwbetlerio treaildlllal Loadra, 11 (A.A.) - Kadmlar er. tarı'bulda Hadice Kaya'ya 2:50, Banan ~in mllll htUdlllmld bltb 
:.._tor; Kurtuluşla. Taksim ara· teyit etıukt.dlrler. Bu huauata Ro.. keklerin yeni bir kalcslnt daha UJ.. Erzincanda Hil8ameddin Sey. varlığmmla mUdafasya umetmlt 
~~vadiden Kasunpaşa dere. m&d& ... ret edlldlllne göre diplomatik tet~lerdtr. han, Boyabatta Glhgör Oduncu. ve ka"""11Z& ~ıkacak her tllrttt 
-..19 ve eahHe kadar uzayordu. ıntınwbetler1D kullmest tamamlle Hariciye nazın Eden Avam kama-- oğlu. ZUhtU, Halit !Kelik, Eteni, tehlikeyi önlemeğe hun-Juunıı 
~~i rivayete göre yot .. da.ha İngillsleriıl emrinde bulunan flmd1k1 rumd& beyanatta bulunarak hUkQmc. Boluda Tahsin Erkan. Niğdede bir mlllot olanlk mlltt ekonomi. 
..__idi: Dolm&balı~en Guınüş_ lrak hWdkmetlntıı takip ettilt .ayue. tın diplomatlık ve koruıoloeluk işle. Hakkı Demokan yüzer lira ka- ml7J de ayakta tutmak ve latlhB&U 
,~.YU, Ayazpap, Talmim, Beyoğ- tin tablt bir netıcelldlr. rinde mecıııe bul ıalahat tekllt et. zanmrşlardır. Bunlardan baı:ıka mümkün olduğu kadar yilbeltınek 
.!.:;acidesi, Beyoğlu Balıkpazarı tnıUtere, laUkWl utnmda mtıcade- mete karar verdlğinl ve en ytıknk muhtelif mahallerdeki 95 cüzdan zonındayn. 1stll>....U mutlak ola 
ti~ ve İngiliz sefare. le edeo,,. f'Olluna kadar mtıcadale e. mevkilerin kadml&r da dahil olmak sahiplerine de 20 - 50 Ura ara. rak artt.ırabllmeala hadadu mis : 
,:"ll.Q bulunduğu :yuden Kasım. decek olUJ Irak mllletinhı en makad. tbııere ber lngillse açık bulundurulaca. sında ikramiyeler isabet et. t.hııdl kuvvetlerlmbe ve bugöakll 
~ deresine gidiyordu. Hatta dea haklarma 1hallet etml§tlr. ğuu blldlrmtıtır. miştir. gayritabii tutlann bbma göre, 

Yola.rınKasunpa.şaderesininı'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~!>da değıl daha ileride Has. ı ~ 
~ _ Ayadimitiıiye kadar u_ Polis hafiyeeine bu fevblide 
;~ yazılmıştır. Mesafenin '- ,.çı_..ı ... Polonyalı .. nı. ... ı. 
~ f~. altı mil yahut on ki· ae!il'L~ cuuun _,_ 
~e olduğu muhakkaktır. heyecanlar sebebiyle Adeta U)'UI • 

d..~ evvel başkaları da kara. maktan birdenbire kurtulan hafı • 
~ gemi yürütmüşlerse de on. maile hatırladığı sahnelerin bGYak S bu işi ya.ptıklan yerler ve bafbca y&rdmıı olduğuna. iUphe 
~ nıilaaitti ; Fatih bu gemile- kt 
~!'lıuz karada yürütmemi3. on. yo ur. • 
~-adet! dağlan aşırtmışt:Ir. Vill~ Polonyalının anlattıfı ll&h
~an da yetmiş beşten aşa_ nelerden bu adamın gayet usta bir 
llıt defiidir; bu itibarla çok ehem. manyatbör olduğundan şüphelen. 

)etJidir. Li.kin tstanbulun · u -.w."'.' .... '_""' .-.A Illll • 
~!:,Ulda hi~ 'bir suretle ,~ .. ne Çünkil bıw manyatiz.örlerin, Po-
~ sayılamaz. Bizim kanaati
~Fatih bir çok harikftların, lonyalı casusun Em.lllaya alt ola. 
~hte 1'sk~nder ve Sea.rlar rak anlattığı tıSUle mt1racaat etU. 
~ kuvvetle kendini göster. ğini biliyordu. 
~ ()lan hem ~nç hem olgun Emili&, bu usulilnde, gayet lni 
a_ ~inm. kumandan ve hU. 
~ · On ve şiddetli madeni bir aee darbe_ 
~tek "ı:~bs~~ı;'~~a~ aile lneam derhal katelepıl deni-
~.._ değil bütiln harikalarmm len kauatı donma haline geçiriyor 
l~-~m 'bize hediye etti~ hedefi olan adam böylece btelep. 
~lun göbeğinde görmek tlk hale geçtikten 80m'&, onu, hiç 
~ Orası Beyazıt meydanı· bir nretıe haberi oımamna lmfdn 

~~~~~~n= bulunmıyacak btr tekilde deı1ıal 
~bi yüksek tahsil ve şlddeW tellrinWle ~aıı.e ~ 

~ blıyD~~ =~ yordu. 
olgımlllbtr yerdir; enerJİ Ondan aonra o edam, arC:* Jum. 

L""!o lleba.t, deha tim!ali olan dislııJıı haberi olmadan ruhuna fi
~~ Sultan Mflıhmedin heykeli lem.it olaıı derin t lldnlerle :maıı.. 
~ ~e orası da heykele yara· yatile bir halde lt1ntbı.cle ve aaa -
'lıi..,. l!em.de sahibini, tstanbulu tJnde, Adeta Jr:uruJm.111 bir makine 
~ yaşta, yirmi 11ç yaşında -.., bu mti.tbll admıın flDlrlerln1 

elidir. .....,. 
ICatlircan KAFU harfi harfl:ne yapıyordu. 

~Uze edilen inqnm, ıuu • 
nmu b)'betmJI Jmu1arda sM • 
leıa fevlraJAde lılr Jmn&t ..adııl Jre 
sUıdiklertnl, m1lthlt w telt!Qrell bir 
J!Mtlr!ne JıaUne lDklJlp etttklertnl 
EmSayo b4ar biç kimM iııbat et. 
mil cleOılh'·. 

y .... 

Casus mektebi prof ~rlerinden 
laveçli 

~· B. D. 

A. Vtmgl&am 
• 48. 

.,'\l ceruengiz 'edam muhtelif u
sullerle manyatise etmeyi gayet i.. 

yl bilmektedir. 
Kalüm okluğu User'8 her inan 

aynı eeküde ipnoüze ve manyati 
ze edilemem&lttedir. tnunıara su· 
ni uyku uyutmak için her lnaan 
bünye&indeld hwsualyete &öre ay. 
n met.od lnallambr. 

.Kbi Jmı.tı. )'11111 M9 VMltMile, 
kimi gfid, kimi 1'.ıelnM, Jdmi hep. 
slnhı tmld 1tan!Jtınlaı'ak, oldukça 
kanpk vuıta ve usullerle sun! uy_ 
ku baljae ıeçirllebili)ıor. 

MBma.tıaıı maynlertıı temrinden 

çok daha bQyök '* tesir ve icat 
meydana getirmif olan, onun için 
''milm&tmlı adam" ilımiııe baldka
ten Iiv"ık bulunan Emil.iyonun ca • 
aUBluğa maııya.zit&IQt1 tattik eL 
tikten. eonra p.hm etrafmda fev -
ka1ide bir merak ~ ga. 
yet~ bir net6oe o)aqtar. Ha
yatı haJrkmda elde -.k 111 malL 

DllA: vara-: 
JDmlllyo cbılyaM emellere 1ap. 

ımdua evvel Pragda bil harpten 
e'"8i tıdeta I* moda olen Ye fiil• 

ko terapi denilen tıbbi klinikler_ 
den birinde usun zaman çahpuı -
tır. Bunda bHhaMt &lnlr ve nıh 
haetalıltlarmm a1D'l surette uyu • 
tulmalan usullerini pek yakından 
ve mükemmelen 6ğrenmle olduğu 
aııJetılll'Ol'. :mmııqo her halde ken 
cilllnde ...,911+ bir manya.tir.ör 
kaıblllyett olduğunu çabttJğı bu kll
nlrte keşletmtş olaa gerektir. 

KendiAinin bu fevkalide kabW. _ 

yeti öğrendikten ve ufak tefek 
tecrtıbeler de yapq> muvaffakıyet 
elde ettJğinl. ~rdükten soora bu 
adim deıtıaı meenı ita.yattan. oe -
kilmiş ve bu ka.blliyetinden dUnya 
miky&amda istifade etmek emelle. 
rine dilşmt1şt.Ur. 

Evveli. sinirli, saralı, isterik ~ 
vinden aeaıbi veya ruhi hutabk • 
1ara müeteit tneanıan ipnotize e -
den Emiliyo bu işte o kadar ma .. 
baret edinmeye başladı ki, manen 
.e maddeten gayet aııbha.tte ve 
:normal olan buuu>lan da bir iti te
masta tmata dt1tl1r11p iplotise et. 
mJye muvaffak oldu. 

Bu adamm bazı lıwt iıtt.id&tla-

n olan klıMeleri uzaktan da uyu_ 
tup manya.tize etmek suretııe 'ba· 
zı hareketlere geçirmeye dahi kL 
dir olduğu iddia edilmlşse do bu -
nun ne dereceye kadar doğru ol • 
duğu keet:t.rtıemes. 

Vakıa, yeni harbin manya~r 
caau.alan haJrlanda Bern polis ene.. 
titU.U mecmuumda entereeuı ma 
kaleler n~ olan İsviçreH 
mütehe•m Alla.n Volbaym, ilk de. 
fa "'Milmat•sh adam" mıntnl kul • 
ıa.ndığı Ji)nillyoya ait l(>yle bir mi1. 
eahede11Ai naklediyor: 
~Şöhreti Avrupa poUsin!n di

linde dolaşan bu garip ve mtıtlüt 
adunm, her halde bir fMUyet 
mahadUe olmayıp istirahat için 
laviçreye geldiğini 6frenf'r 8fren. 
meız kendiaiııi fevkal&de merak e.. 
dereJt arayıp nihayet buldum. Bu, 
oldWtça iri "41cutlu, gayet arif 
~. o aman çenesinde arif 
bir sakal tapnalrt& ohm bir adam
dı •• 

Fakat bu adamm geniş alnı ve 
bilhassa kartal ca.ıerini ucbran 
renkti l&hane gözleri lnaana çev • 
rildlif ftkJt, fevtaJAdeUlfnl der -
hal hı.ettlrmektedlr. 

Hal ve tavn o bdar alddl ve 
\•ekarlıydı ki, tik nuarda ba .a.. 
mm ytlbek tliıelrap meııaııp 1ı1r 
dolrtor veya tm*at o1dufu anın 
uyamr. Bu ktba' " nkarlı ada -
mm teiılikell bir eenıeri oıduimm 

akJldp ·~ delal ilakb 
yoktw. 

lstA-.Hmlzfn lzaft ma...a. Mtl.. 
nlablJmcsi aynı DJDNldıl UfAMM 

daha makul bir bale soJrmelrla -
bir dereceye bdar temin edllelıl-
Ur. İsraf addedDebilccek f-1a :la • 
tlhUık bu IAtJhsal pıbeıdal ellaie 
tutanlar l(.ln fayclalı ve .artı 1* 
it olmakla beraber uanmıı1 mema • 
leket lktlwllyatr baJmnınMlp -
zararlı olablllr. Lkuınns -.ı 
smetlle llava)'a atılan IMıır laJIMt 
bagtiıa)dl böllyemhıde mlldm 1ılr 
dcHk ~- tat.er yiyecek 119 glJe • 
cek ..,... .... tlltene -
...... ollan lllNf 'f9 Jlb ._. 
t.anfla sanrl UdlJlıelum ...... 
memlf ..._ .. , k- eller. n.a.a 
lllmmlu 'ftl .... ,.,... ...... . 
Jnd)unlaMlık& Mııoc* ....... -
tJ ve ha cJeletled ho!f yere blllıa.. 
mU mlDi iki • lls . • lda Mr 
suUstimUDr. JıllJll lstfWlmld .. 
w.. cJaftlllle ...... ı..wa ..... 
d ....... MJle bir cllM1e .. ... 
~ .... mmk ...... . 
Dla~U)dUJmkWzlımt. 
yeUndeJk. Ba tdlıula ...... -
wJlyat;nmwla .... 817" lıtfa ı 

ve htlhlUr etlDdr "'JÜllt 11118 
olRn c1lye llbddi .... ,.... Ye 
hayat.mm ......... ......,_ ~-
led ,__ w fada,_.. ",.... .. 
Rl'8Ule ,...,.,...... lılraf ... 
~tmm& blll ,.., ttlr. 
"-- 1-gln ~ ..... ....,... 
ftt.ua l ... ettlr. llall wdJetl -
ve l8nla •lult olalllarmm. ..._ 
ma olhja bdar ,.,...., u, "'6d 
eUI ,... temls " ..ıe ... -
llm ... Ba lıldm lola mU lılr ~. 
fealr. 

• 
Dok d'Aosta 

italyaya gttmemiş 
IHMJta, U ( A.A.) - Ra9ı, 

ter'in Londra ~ mail
fiDerinden ~ g&oe, Dlt
d' Aosta'nm. İnlillE ... ,..""" 
nmaJ1e9lni "6rmek t.n •4111 
bir mUsaade De llalen Bama'dll 
bulunduğu hM•wıda lfet)Udt. 
tanlen hlılJerlel' b~ dolN 
değildir. Dak el' Amta trcı· d 

rin elinde ~-
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ıD·-·il .. n··Q n . ,Ve .. :·:~ u ·g~Q R~ Ü n·;:··-'·. ffa b·e~m:::=v.·~~<:h .j~·dl·s ·e·- 1 .. e r- İ 
Musolini 
diyor ki: 
Kanımızla 
sulanmış 

Habeş topraklarına 
tekrar 

kavuşacağımızı 
Kati bir 
lisanla 
beyan 

ediyoıum 
Yunan 

harbinde 
13.502 ölü, 88. 768 

yaralı verdik 
Musolini harbin birinci yıldönü. 

mü münasebetlle bir nutuk söyle~ 
mlştir. Anadolu ajansının dün ge
ce verdiği nutkun csa.,c.Jı nokta.Iart
nr neşrediyoruz: 
Mo80Hnlııln notkmıdan, TürkiYf!ye 

alt olan kısmını dünkü sa.ymı.ttda 
verınlştik. Bugttn, nutkun devamını 

ve:rlyornz. Musolini harbin başlangı

eniı ve Yunan harblne t.ekaddüm eden 
bAdlselert, Ynnan harbinin ba'langıç 
"ile bıkiıı;afmı anlattıı..-ta.n eonra Yu
naııI.ılartn lngtllzlerden gördüğü yar. 
dmıla.ra geçerek ıtwıları söylemi,ttr: 

Bundan başka Yunan ordllBllllun 
İngiliz yardımı olma.ksızm all:I ay da. 
yanamıyaca.ğmı söylemek de müm
kündür. Yunan ordusu İngilizler tara. 
fmda.n beslenlyor, geydirtllyor ve tec. 
biz ediliyordu. Bütun ha.va kuvvetleri 
İ.ı:ıglliz tayyare ve tayyarecilerinden 
teşekkül ediyordu. Kezalik tayyare 
da.fi be.tarya garnu da 1.ngi.füJer kul
lamyordu. Muhtelif servislerde çalışan 
veya mütehassıs sşfatiyle hizmet eden 
İngili.zlertn miktarı 60 binden ıı,şa.ğı 
değildi. TUrklyenln yaptığı madd! yaz 
dan ..,.hemmiyetsizdi. Bunun kıymeti 
lk! milyon Türk llnısmı bıılmamakt&
d.ı:r. 

.şimdi İtalyanın başardı~ bu deniz 
8.§1?'1 .harbe a.lt ba.2.1 :n,kam lar verıriek 

isterim. Bu rakamlar tlzerinde uzun 
u.zadıyı\ dUştinmek ve kıırmiy hcyet.. 
lerimizle askeri kuvvetleri.o merbut 
bulundukla.n nezaretleri takdirle ya
detnıt?k IA.znndır. 

Kraliyet donanması tarafmdan Bi.
yale Brindizi Umanla.n ile Avlonya., 
Draç ve Madua limanları arasında 

ooyrllseferi tanzim ve ııa.kliyatı bi· 
ma.ye ıçin sa.rtedllen faaliyeti vesika.
la..ra istinaden hlllABa ediyorum. Va
purlarmıız 1360 seter yap:aıI§lardır. 

Hafif gemiler 1070 defa vapurlara re. 
fakat ebnl~tir. 360.603 er ve subay, 
15.951 otomobil ve kamyon, 83.072 
hayvan w 704.150 ton muhteıit eııya 
nakledilmiştir. Arnavutlukta.ki kıta· 

Ianmızm yaşama.."l ve muharebe ede
bilmesi için, silAh ve m!lhirnrnat ha
riç olmak üz re, vasatı olarak günde 
4000 ton yiyecek ve malzeme naklet
mekltğimlz ıa.zım gelmiştir. Bu mil§.. 
klll vazifeyi bir ta.raftan ~iral Spor. 
tiello diğer taraftan Generhl Squero 
bllyUk bir muvaffakiyetıe ve parlak 
bir surette ba~al'lill§lardır. 

İtalyan Zayiatı 
Bizim hava kuvvetıerlınlzin zayia

tına g(-lince: 97 ta.yya.remiz dll,şti.rül

mll§, 71 ta.yyarem.iz hasara uğra.tıı.. 
mxş, 233 ta.yyarecl.nıiz ölmll§ veya 
kaybolmuş, 128 ta.yyarecimiz yaralan 
mxştır. 28 İlkte§rinden 31 Mayısa ka· 
dar Yunanistana ka.r§I yapılan harp

te kara. cepbelerinde verdiğimiz tele
fat 13.502 clir. Hayatlarını vatan uğ
runda. feda. etmııı olan bu şanlı asker
lerimizin isimleri, mutadımız voçhile. 
her ay neşredilmiştir. E.,<tir veya kay. 
bolarıı.k gösterilenlerin mukadderatı 

kati olarak taayyün edincıye kadar 
bu rakam da katl ma.hiyetinl muhafa
za edecektir. Yaralılarımızın mıktan 
38.768 e baliğ olmu§tur. Bunlar şim. 
diye kadar ne.,redilen 7 listede göste
rilnıi§tir. Bu rakam, gecikml.§ malü· 
mat netlcesinde değişebilir. 
So~lardan ci<>nanlara gelince~ Bi

rinci derece hafif yani kısa bir teda. 
vi ve istirahati mUteakip tamaınlle 

iyileşen donuklar 4564 k~ldir. Keza.· 
lik ta.mamiyle iyileşen ikinci derecede 
donukla.r 81592 kişiye baliğ ulmuştur. 
OçUncU ve en ağır derecede donu.J;1 ~r 
4.391 klşi olup bunların da en büyük 
kısmı kurtarılmıştır. 

- 1528 siyah göınlekli ölmllş, 3296 
siyah göınlekll de yaralanmıştır. Ar
na\"Ut mUfrezelerintn za.ylal:I 159 ölü 
ve 68 yaralıdan !baretti!'. 

.Yunıuıltlarm ha.kild zayıatmı bilı. 

ıniyorsak da vaziyete nazo.ra.n bizim· 
kilerden çok olduğu muhakkaktır. 

İta'iyan kıtalan "i'ınıaıı ordulıanu 

ta&Qy.e etmep ha:mlamrlı:ea Yugoııs. 

.. .,,,_, lıll' MIUmet clııltııe191 tldı.tllıl 

blssiyatmı meydana koymuş ve mnı.. 
verin Yugoslavya ile harbetıneslnin 

önüne geçilememiştir. 

. . . ' .. ..,~ ~.. . : . - . . ,-' - - . . ' ı: . - - . . .. • . 

Eğe Denizinde 
Bugiinkü Balkan Bir Frans ız silebi 

vaziyeti 

Yardım sev.enler İtalyan 
askerleri 

ArnavnUuk, şimalde Kosva, cenup· 
ta Çamlık mmta.kalarmı alarak geni§
liyecektlr. 
Karadağ, istiklalini tekrar kaza.na. 

rak İtalyan ntifuz dairesine ~tir. 

ıorpiıısndi Cemiyeti 
Tayfaları Çocuk düşür_me ve kızlarımızın ahlakı Muharebesiz Alina-

Tırha vapuru ya ilerliyor Alman 
n vaziyellerile de alakadar olacak kıtalarının yerlerini 1916 dan beri İtalya lle siyasi a:n· 

laşmalan bulunan Macaristan hudut. 
larmı genişletmi§tlr. Almanya da so. 
tuna doğru genişliyerek hudutıarmı 

Sava uehrinin ötesine geçirmiştir. Slo
vanyanın sair kısımlan hususl rejime 
tAbl blr İtalyan vilA.yetl olmuştur. 

kurtardı Resmi muamelesi ikmal edilen cemiyet içtimai alacaklar 
Alberta Lsmıni taşıyan bir Fransız 1 h . I . 

şilebi 7 haziranda Ege denizinde m* ça ışına sa asm ı gemş eth 

Fakat en mühimmi, Hırvat devleti
nin 10 asır sonra tekrar dirllmesidir. 
Hırvatistanı yeniden ihya eden Ante 
Pavlevlç'tir. Ante Pavlevlç, taraftar. 
lariyle birlikte 12 sene İtalyada sür
gün kalm!ştır. Pa.vleviç, Faşist İtal
yanın fiil tesanlldüne güvenebileceği. 
nl bilmektedir. Quarnars adalarmm 
lşgalile bugUn Fiume'nin istikbali par 
laktır. ÇUnkü bu liman Hirvatistanla 
Ma.cari.stanm deniz mahreci olarak 
kuıın m' acaktır. 

Da!:naçya sahillerindeki tütün ada· 
larm lllia..ı:ı, yeni Spalato ve Cattaro 
vil!yet.lerin1n ihdası ve çok sadık ve 
eski Zara eyaletinin bUyOmesi saye. 
sinde Dalmaçya meselesine bitı:nlş na. 
zarlyle ba.'alabilir. 

Dalmaçya meselesi Adriyatl.kin em
niyeti ve İtalyan Hırvat kra.llıklarınm 
mUnasebetleri ile birllkb3 mlltalea. e. 
dilınelldir. Hırvat krall!ğma Savole 
hanedanından bir prens getirilmiştir. 
Bu bakmılarda.n Dalmaçya meselesi 
katı bir hal suretine bağlanmış adde. 
diyorum. 

hul bir den!zaltr gemJsinin taarruzuna. 
uğra'l'U§, atılan torpiller gemiye ısa. 
bet etmiştir. 

Albcrta, torpillertn isabeti neticesin 
de yaralandrğmdan 25 kJşllik mürette.. 
bat gemiyi terk etmek mecburiyetin
de kalm!§tır. 

Kazazedeler, Alberta.ya ait tahllsl. 
ye sıı.ndallan ile TUrk k8.1"cısula.rma f. 
lerl.eırilşler ve Devlet Denizyollarmın 

Tırhan vapuru tara.fmdan görlllerek. 
kurtarılmışlardır. Kazazedelerden U. 
çü yaralanmış, biri bllftlura ölmllştllr. 
tki yarau, şehrtınl.zde tedavi altına 
almmlştrr. D'.ğer kazazedeler de (Tır. 
han) ile buraya getirilmişlerdir. Al. 
bertanın bı.alura battığı öğreJlilmiş.. 

tir. 

Amiral 
Darlanın 
nutku 

Berinde nasıl tefsir 
İsteseydik hudutlarımızı Velebitt 

dağlarmdan Arnavutluk alpJerine ka- edı"lı"yor 
dar U-n-i götlirebillrdik. Fikrimce, bu.. 

nu yapsaydık, hudutlarımrı: içine bin- Berliıı. 12 (A.A.) - Yan resmi 
lerce nUfus ve ta.blatile bize hasım o· kaynaktan bildiriliyor: 
lan yabancı unsurlar sokarak bir b&- .Amiral Darlan, k.a.tiyen helili.an. 
ta lşliyecektik. gi bir duygunun değil, fakat tabii 

Halbuki eski zamanlar tarihi ve bil. sa.rtlarm Fransayı galip .Almanya 
hassa son zamanlar tarihi gösterdi ki Üe şerefli bir sulh aktetmeğe mü· 
devletlerin ırki ve fikri azamı bir bir- sait bir an.la.'}llla yapmağa mec. 
llk tahakkuk ettirmeleri ve ırk, mlllet bur ettiğini ehemmiyetle kaydet -
ve devlet mefhumlarım bir nokta.da mi.ştir. • 
birleştirmeleri lA.zımdır. Başka dil ko- İşte Amiral Darlanrn dün akşam 
nuşan bir çok unaurlan üstnne alan ki hitabesi bugün .Alman hariciye 
devletler, va.rliklanru dalmi bir buh- nezaretinde bu suretle tebarüz et. 
ran içinde geçirirler. Bazan yüksek tir".ılm.iştir. 
aevkUlcey§ emniyeti sebebile lXJyle un- Alman hariciye nezaretinde şu 
sut'la.rm .,.-hudutıa•t"•içine almn:ııuımm ı ı cihet de kaydedilm.iştk ki, -Amiral 
önüne ge~emez. O zaman bu un.'!Ur- Oarl.Nl, _Frac~~Dm hat.t.~ ~keıl~ 
ıa.r lıak~da· htl!lust bir muamele yap. • vazgeçmıyecegı· Avrupa :nılleUen 
mak gerektir. Tablt o takdirde bu un- i.ş'birliğine de uygun oldugun~ 
surların devlete karşı mutlak surette yan etmiştir. Bu bakmıdan . . 
sadık vatandaş olmaları şarttır. Esas Darlanm. nutku Fransız mılletin.e 
olDn !JUdur: Irk mevzuu ue coğrafi ?~ ha~tleri göro~ünde tu.t:nas; 
vaziyet telif edilemediği takdirde ır- ı.çm muraca.a.ti suretinde telRkki 

km verini değiştirmesi l!zım gelir. ol~tadır. . . . e 
Ahali mübadelesi ve halkm bir kısmı.. . 1;fiha~etT~erlin sı.!astAmi~ral D • 

rının mutaıaasma gore ar nm hicret etmesi gUzel bir usuldür. 
lanın nutku, slillh akdedildiği za. -

ÇUnkü bu suretle siyasi ve ırk! hu- man A.lm.a.n.yanm Fransayı artık 
dutlar telif edilmiş olmaktadır. m.ilznıin bir dii$man olara.k telakki 
Mosolhıi bundan sonra Ha.beşlstaıı-

etmemeısl için iki memleket müna. 
dan bahsetmiş., buralan bir gün gene sebetlerinde düşman olarak telfilt_ 
İtalyanın eline geçeceğini ıü>ylemlt, ki etm.eanesi için ilti memleket mü
nu cümlelerle söziine devam etm.i~tlr: n.asebetler.i.nde icap eden müsait 

- Nasıı ve ne zaman olacağını şim- havanın ya.ratrl.ması ga:yııetletini 
dl söyliyecek vaziyette bulunn:ftUnak- göstermektedir. 
la beraber, bir gün kanmuzla sulan- _ 
mış olan bu topraklara tekrar kavu.. 
oaca~ızı kaU blr lisanla beyan cdl. 
yorum. ÇUnkU biz bu topraklan, bas
ta.ha.neler, mektepler, evler, barajlar, 
fabrikalar ve büyük yoilar yaparak 
bütün Atrikanm en mükemmel yerleri 
haline getirdik. DUşmanm makineli ve 
z:ırhlı kuvvetleri bizim yaptığımız yol 
Iar üzerindedir ki, sil.rat!e yUrUmek 
lmk~ buimuştur. Öllller, intikam. 
s17; kalamazlar ve ka1.mıyaeaklardır. 

Japonya ile Holanda 
Hisdislanı arasında 

Dr. Cevat Kerim 
lncedayı 

'O'niverslte heyetile birlikte Diyar .. 
ba.J.ura gitmiş olan cilt hastallkla.n 
profesörll Dr. Cevat Kerim !ncedayt 
dün ııehrlmiZ.e avdet etm.i§tir. 

VEFAT 
Mudanya. kaymakamı merhum .Alt 
~d oğlu ve avukat Hüseyin Sadet 
tin Arel ve 1ş bankası Galata. 1'UbeSl 
mlldürtl Osman Dardağanm hemşire 
ze.de.lerl ve Zeyrek ortaokul yard.iNk. 
törtl ve fizik :ınua.Html Neja.t Be.selle
rin kardeş.\ ve mnteahhit Mehmet Mu.. 
ra.toğlu ve avuka.t Münir EğrlbozUD 

Tokyo, 12 (A.A.) ~ Stetani ajan- d.amıı.dı yol müteahhitlerinden NA.TIK 
smdan: SEBENER, ~pek genç ya§Ulda S.. 

HUkt\ı;net azalarlyle başkumandan.. ~en 'ftı!at ~tir. Cenazesi. lmgi1n 
lık mümessilleri aw.sm.da a.ktedllip U,80 da Taksimde Alman hmtaneafıı. 
4 saat devam eden k.onfeTanSta:n son.. den kal~ ve cenaze namAZI 

ra .Japonyanm Holanda Hindistaıuna Beraat eamllnde eda edil~ sonra 
karşı alacağı katı vı:ı.ziyettn tesbft Şehilllkteki malıslB mahsusuna cletne.. 
edilmi§ olduğu beyan edilmiştir. Bu i. dl.l.mişttr. 

tiba.rla Batavyada'ki Japon mura.bhaa Cenabı hak aneı kederdidesine edr 
heyeti reisi Yosbi Zavaya talim.at ve sa.btr versin. 
gönderilecek.tir. Bu talimat, ma.balline !;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
vi.l.sultinden sonra neşrol'mlacaktır. 

HUktllnet bu hususta şimdilik hiçbir 
beye.net ta bulunmamıştır. 

İstihbarat servisi tara.fmdan neş.. 
rolun:uı kJBa bir tebliğde, aktcdilen 
konferanstan sonra hükQmet poli~ .. 
smm Holanda Hindi.stanmdald .r&ı;on 
heyetinin geri çağrılması: ~eklinde tes 
bit eail'r .. 1iş olduğu umumiyetle talı. 

min olunmaktadır. 

Bekir Sıtkı Kunt' un 
Hihayeleri 

HERKES KENDi HAYA· 
TiNi YAŞAR 

- lylleı- içinde bir kötii - Baba 

ve kızı - JJ,a.nca - Yaldız -
Daire 

Fiyatı 50 Kuruş 

Bun<!an başka a.z sa.mim! oıan va.. 
.ziyetıeri; 'en dolayı Holanda makam. 
lan lle .. zakereye devamın faydasız \ 
olduğu be_va.n edUmiştir. Bazı mUşa. 

bitlerin fikrine göre .Japon murahhas 
1 heyet'..nin geri çağrılması m utlak& .Ja. I 

pon . Holanda mUnasebetlerinin mıa.. 1 VAK"T K 'tabev 
ta.ı ıxıa.QaSmı taza~un etmemekte. 1 1 1 -. 

Allkara. l:t (Buswıi) - Yard(m se- ta.ttirk rejimine bağlı kalmayı ve ken. 
venler cemiyetinin nizamnamesinde di faaliyet şubelerinde cumhuriyet 
bazı ta.diller yapı:lmı§ ve cemJyetin tes halk partisi prensiplerini tahakkuk 
cillne ait reaın1 mua.meıe ikmal edil- ettirmeyi en esasJI bir gaye olarak 
miştir. Cemiyet, Vekiller Heyeti kara. kabııl etmiştir. Cemiyetin gayeleri a. 
rlle mena.fii umumiyeye hfLdim cem!.. rasında annelerin haya.tını tehlikeye 

yetıer arasına almmış~ır. T~dik edi~· ı koyan, meıİ:ıleketin bünyesini sarsa.n 
mi§ olan nizamnamesme gore, ceını- çocuk dilşilrme fenalıkla~nm önüne 
yetin müessisleri sayın Bayan Mevhi- ' geçmeğe çalışmak, bu yoida halka tel 

be tsmet İnönü; Bayan Fıtnat Çak- 1 k!nlerdc bulunmak ve genç kızlarımı. 
mak, Nevber Sevüktekin, Reşide Ce. zın ahla.k durumlartıe alAkalanmak da 
lll Bayar, Nim.et Uybadın, MelAhat vardır. 
özbudun, Slireyya Ağaoğlu, Tezer 
Taşkıran ve doktor Fuat Umaydır. 
Cemiyet sayın Bayan Mevhibe İsmet 
tnönünUn yüksek himayeleri altında 

bulunmaktadır. 
Cemiyet, TUrk milletinin bir tek 

kunıluş ve yükseliş yolu olan, mil
leti dalına biraz daha .f{ikselten A-

İngilizler Suriyede 
ilerliyor 

Ankara kadınlan hudutlanmm bek 
!iyen kahraman askerlerimizden baş .. 
ka, yoksul mektepli çocuklara da ka
zak örmeyi kararlaştırr.:uşlardır. Dl... 
ğer !;ara.ftan bu 1ş için ç:ılışacak olan 
genç kızlarımıza yevmiye de verile. 
bllecekt' ... 

!erinden çok büyük yardımlar 
s;örmektedir. Vişi'nin askeri 
mahfillerinde general Dentz kuv. 
vetlerinin va-:.yetini tam bir fe. 
ragatı nefsle yapmakta oldukla-

(Baş tarafı ı ncide) rını ve düşman propagandası 
Hermon dağlariyle cebeli dil.. hilafma. hiç ibir firar vulrubuL 

rüz arasında FranS?Z kıtaları ha madığıru kaydeden haberler 
va kuvvetlerinin yardımile mü. memnuniyetle karşılarunaktadrr. 
teaddit taarruzlar yapmışlar ve Bu münasebetle bazı Fransız kr_ 
ve şam'a doğru ilerlemeğe ça- taları teslim olduğuna, Trablu-
4..:ıan düşmanı Ki.~va'nın cenuıbu_ sun bombardımanına, Suveyda. 
na atılmışlardır. Burada muha~ nın işgaline ve Suriyede Alınan 
rebe salı günü de devam etmiş. askerlerinin bulunduğuna dair 
tir. Franstz kıtalan düşman pi düşman radyolarının haberleri 
yadesinin tankların müzaheretile bir kere daha tekzip olunmuş. 
yaptığı şiddetli taamızlarda çe. tu . , r. 
tin bir mukavemet göstermışıer. 1LERLİYEN KOLLAR 
dir. Kudüs, 11 (A.A.) - Kudüs rad 

Irakan gelen bir düşman zırhlı y<>Su, müttefiklerin Suriyedeki te
teşekkülü Suriye hududunda A.. rakkilerinden bahsederken ezcüm
bukemal civarında Fransız krtala ıe demiştir ki: 
riyle temas etmiştir. Fransız ha. Hala iki müttefik kol, Sur'un ö. 
va kuvvetleri her tarafta muha.. bür tarafında ilerlemektedir. Baş~ 
rebelere muvaffakıyetle iştirak 

1 
ka: iki. kol da Şa.m.m cenubundan sii 

f"tmf'.kt.a 'liP. dil.s?Ninın . lcı.ra ue. ;;.:;.;u:;.: .;ı,. .... ·,,ı.:r-=--.:1,;~ ~.... u.-ı,, .. ,,. 
deniz kuvvetlerine bQxnbalar• .at· 1 kb4u .ıSe . M~~ır'';)ilı@ · 'Dtmta.k.a:mı.da 
maktadır. terakki etmektedir. 

8 ve 9 haziranda 9 İngiliz tay. Başka kolların ileri unsurları 
yaresi düşürülmüştür. 10 ve 11 Şama yalnız 15 kilometre mesafe. 
haziranda talırip edilen İnıgiliz de bulunmaktadır. 
tayyarelerinin adedi henüz tesbit ŞAMA 16 KİLOMETRE KALDI 
edilmemiştir. L<>ndra., 11 (A.A.) - Röytcr: 

· · f · · Hür Frar~ız kuvvetleri, Şamın 
. V~ .. 1: ( A.A.) - O ı aJansı 16 kilometre cenubunda Kisved-3 

bıldınyor · . A , bir mukavemet görmektedirler. 
Bazı. ha:be~~e~. ~?Mm~ olaı:a:k f.'RANSIZLARIN MUKA \'El\IETİ 

10 hazrran gunudur. kı ~ngı!ız Londra, ıı (A.A.) - öğrenil -
ve Fransız kuvvetlen Sunye ıle ri;;.· ·· "ttefik kuvvetler 
Irak arasında çöl hududunda te- ........,S ı_ne dgorve: .mk~ •~ıa: m bı·r mi~ 

1 ·şı rdi T + m urıye e ı.'}ı ı..... rın 

h
masad t ge mkiı .. e d r~~m~ ~~ur tar mukavemctilc karşılaşmakta -

u uk melvbiıri ·~. e ··ıd T~ . ..:ı u~r'e dır. Bu mukav~et, tezahür etti-
Aıbu ema , ço en uu-mu ~ , . kt 1 ·· d ~ · . .., . d Frrat adis. d H leıbe gi mu.ıtelif no a ara gore, egış. 
digerl:. ~ v m _eı:ı a n::ekted.ir. Şu cihet tebarüz ettiriL 
ve mühim F~ız ~keri. ~er- mektedir ki Suriye seferini bir 
kezi olan Deynmra gıden ıkı Y?· " ld.ır h 'rn"' ·b· telfiltlti et • 
lun birleştiği ı:<?ktada küçük bır ~~k 'bi1;1 hat.d~r. gı 1 

k~badır .. İngı_lizler t~P~_unu~ ~ Londra, 11 (A.A.): 
mii~er:til~. lbır motorlu mtif r v~ L 0 n d r a n 1 n sala.b.iyet-
zel~ ~~er:. v~ lbu sun:tı li mahfillerinde beyan olunduğuna 
Sunyed~ uıç~cu bır cep~e ı:h- göre Suri.yedeki müttefik orou -
das etmişlerdir. Bu cepılıenın ~e.. lar hakkında bugün alman haber. 
defi de Abu.kemalden 400 kılo. ler müteferriktir Müttefik krta • 
metre mesafede bulunan Halep· !ar arala~da Tunuslu da olmak 
tir. . uzere birkaç vüz Fransız esir al -

J?~er ce~helerde: son. ~4 S?-- mışlardır. B~larm harp etmeden 
~t ~çinde_.vazıy~ . !lıı~hr .. b!! mi teslim olduklan aç!kça bilin • 
inkişı.f _göstermıştir. '::Y e ~oru.. miyor. Fakat bunlardan bir ır.ikta. 
lüyor ki, Suriye ve Lulbnı;u: 1 çe- rnıın Hür Fransız davasına taraf
tin muharebeler .'Y'ermeksızı~ ve tar olduklan anlaşrlma1dadrr. Hür 
hemen hemen ';11ünh~ran sıya. Fransız kıtaları Şamm cenubunda 
si vasıtalarlcı B~ lb~ı:e za~tet.. Kisvada bazı mukavemetle kar§I· 
m.ek hususundaki !ngılız :ınilfre. l~ryorlar. 
zeleri Fransrz, Suriye ve Lüb. 
nanlı 'kıta.Iarm manevi birliği, 
milli sadak.atlan ve askeri inzi.. Şamın teslimi 
batları ika.rşrsmda kırılmıştır. 
Düşman gittikçe daha kuv · (~ ta.rafı ı ncide) 

vetli vasrtalar kullanmaktadır. Şam hakkında bazı müzakereler 
Bilhassa donanmasının ağır §imdiden yapılmaktadır. 
topları Lübnan sahilinde Sur ve Tebliğlerin bildirdikleri dışında, 
Saydaki Fransız mevzilerini döğ asıl harekat hakkında Londrada 
mektedir. Bu ağır bombar. sarih malümat elde edilme.si aşa_ 
dmıana rağmen, Fransız krtaları ğı yukarı imk8.nsrad.tr. Mücadele 
Litani nehri hattında !bütün ta. hiçbir yerde çok şiddetli gibi gözük 
arruzlan tardetmişler. ve mev.. memektedir ve umumi hissiyat, 
zi1erini muhafaıza eylemişlerdir· Vil}i hükiımeti krta.larmm daha zi. 

Merkez mm.ta.kasında, iç Suri. yade İngiliz ve Hür Fransızlarla 
yenin Kilit mevkii. olan Merca.. a.rkadaşlı:k yapmağa mütemayil lbu 
yum mukavemete devam etmek- lundukları merkezindedir. Thasen 
tedir. kendileri ile temas tesis edilmiş 

Nihayet Havran yaylasnııda, olan krtalar, Fransızlara karşr sa
Hermon dağlarile cebeli dürii.z rih se:ın;paıti göstermektedir. :Müt. 
arasında hıgiliz ilerleyişi dün tefikler.i.n ileri lba.reketine karşı 
FraDSiz kıtaları tarafından du. mukavemetin daha fazla. kendisi. 
rulmuş ve bazı noktalarda mu_ ni hissettirdiği noktalarda, Viş:i. hü 
kabil t aa.rruzlar da. yapılmıştır. kUm.eti ta.nııfnıdan kullanılan ciizü 
Fransız kıtalarmm malzeme ve tamlar ekseriyeti itiJ:.rariyle yerli 
sayEca. üstün dU§lnana karşı ga- '.krta.Iaroan mürekkeptir. Bunla.r, 
yeterinde piıyade ve topçu kuv. şeflerine '.körü körüne itaat etmek 
vetleri yollar üzerinde İngiliz te ve bunların arkadaşlık hissiya • 
krtalarmı bombalayan ve mitral. tma yapı:la.n hitaplar pek az tesir 
~ ~ tutan haw kuwet. ~icra. e~ 

Rorua, 12 (A.A.) - (Ha\'84) 

Ha.i>er wrilditlne göre İtalyan as. 
keri Atinaya doğru ilerlemektedir. 
Bu kıta.at Ati.nada Alma.ıı askerinin 
yerir.i alacaktır. 

Romanyada ciddi 
kontrol tedbirleri 

ahndı 
Bükreş, 12 (A.A.) - Başveki _ 

letten tebliğ olunduğuna. göre, bü.. 
tün memlekette ciddi kontrol ted
birleri almacaktır. Bütün yolcular 
hüviyetlerini ve askeri vaziyetleri 
ni isbat edecek vesi.kalan üzerle -
rinde taşımağa davet olunmuşlar • 
dır .• 

Esasen trenlerin seyrüseferi bir 
kaç gUndenberi çok tahdit edi1mi§ 
bulunmaktadır. 

Portekizin Ameri
ka ya verdiği nota 

(Baş ta.rafı 1 ncide) 
ton elçisi bazı: mülab.~ ihtiva 
eden bir nota tevdi etmiştir. 

Hariciye nazırı Hul, bu notaya 
verd.iğL cevapta diyor ki: 

Birleşik Amerika hükfımetinlıl 
hiçbir devletin hakimiyetine vey& 
toprak bütünlüğüne ka'I'ŞI teca.vüZ 
fikri yoktur. Bizim şimdiki. siya • 
setimiz reddedilmez meşru müdıı.· 
faa hususundaki hukuku düvele 
dayanmaktadır. Birleşik Amer(ık& 
hükfımeti, bazı: muharip devlette ~ 
rin şimdi bi.zbn yan küremizde1'1 

milletlerin sulh ve emniyetini teb 
dit eden tecavilz hareketlerini11 

.:.-.~_.- --..1.~~lu 604\,.t~.Li. 

ı ... Reisicumhur sadece mezltü.,..ıl~ 
dalar dünyanın fethi ve bfilrimj}'i'-
ti siya.setini taJübeden devletler 
tarafından işgal edildiği takdrW 
bundan garp yarı küre.si jçin ta.ııa.$ 
sül edeıbilecek tehlikeye işaret et· 
mek istemiştir. Bu adalara coğr&' 
fi vaziyetlerinin verdiği sevkul • 
ceyş ehemmiyetini ReisicumJııır 
münhasıran bu adaların garp ysfl 
kiiresine ikarşı bir taa:rruz için hs.
reket noktası ba.knnmdan kayde1 
lemiştir .• 

Can1ide işlenen 
bir cinayet 

(Baş tarafı 1 nclde) 
olan Vı:U hemen kaleme kAğ'ıda aarV' 
mı:ş ve Galata gilmrUğ-Unde banıaıırıı 
yapan oğlu Meh:mede uzun bir mşıttıı9 
yazarak "aman gel,, İsmail beni tell' 
dit ediyor, öldürecek., demiştir. J 

Hamal Mehmet babasmd3n bu ısıe ·r 
tubu alınca sinirlenmiş ve hemen bl 
vapura atliyarak memlekete yoıısJI" 
ınıştır. Bu vaziyeti İsmall!.n tstanbııl
da bulunan elektıik idaresi mUst&l" 
demlerinden oğlu Celll.l ile Ahmet ogı 
renml.§ler ve ba.ba.larma telgraf Ç~ 
rek "Mehmet hareket etti. Seni 1ild 
recek kaç., demişlerdir. İamail telg'~ 
fa karşı tela., etmemiş ve "ortada l:ıt 

c 
ni öldlirmesine bir sebeb yoktur. • 

9 işinize bakınız,, mealinde bir ce'll 

yazmıştır. ~ 
Çok sinirli ve haşarı bir adaın ~ 

Mehmet köyüne vanr varmaz be. lılf 
lıe buluşmuş ve babası tarafmdaıı .,, 
hayli olur olmaz ıA;Barla deıldurulIXlıı. 

tur. -ııııll 
Nihayet İsmail geçen cuma r 

öğle namazını camide ktlı:ı.:Mcen :r.1et;: 
met bııbası Velle ile yavaşça c&IX1

1 
gelmlş ve babası cebinde bir tapa.ıı~ 
ile kapıda beklerken Mehmet s.YfJ. ~ ...... 
IAnnm ucuna basa. basa tsmaııın 

~ 
kasma yaklaşmışl:Ir. Mehm.edin 

81 
bindan ta.ba.nca.smı çıkarma.sile İSflleJ'' 
ilin başına dayaması bir otmuş v~ıl' 
ka arkaya 9 kurşun sıkarak ad ~ 
beynini parça.lamı§, kendisini bell1 

öl.dürmtlştllr. ferY8d' 1' 
Ca.mi namaz k.ı1a:n1arm ~ 

telA.şı ne altüst olmuş ve lmtil b "' t 
ıstitade ne kaçmak isteınlşae ~ 'ııt 
nı-en yu.kaiıma:ralt jandarma)"& 

edi1mtşt\r. ..:ı!I 
Şeb!nk:n.ralılse:r müddei-. 

valmnm taJ;ıkika.tma e1ı.emınıyetıe ıı• 
koymı:ış ve Jm.tilin babam Veli b&uı:" 
kmda da oğlUnU katle teşvik ııu!: 
dan takibata ~ 
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iriııa 
ıııavuzu 

Çörçilin Avam 
Kamarasın
daki nutku . 

f.kkı tank us'un buna "Mağlobiyet acıdır 
dair düş.ünceleri fakat verilecek 

HABER'in BOyOk 
MOsabakası 

<&., tarafı 1 adde) , Okuyucularmuzm btmu he 
+-:... sap 

Bu mabaıtıa üç müsabakadan e~ oldUıklan, üç tertip mtıııııı.-
biri. 1 Mart 1941 de tertip ve, bu. b~a.n.uı birincisine iştirak edenk. 
na ait zaman zarfında. hal varaka- nn pek ~ut kalmış olma.sile 
ları taraf~an tEl6ellüm edildi de teeyY?~ ~·o~: . 
Kalan iki mü.sa.bakaya ait pJ.8.nla- . ~ ~ucbır eebep1e ev 
rmuz da lla.zırdır. ~r .tizeıindeki tertibini millla.it 

• 14. ·cevap 

de bizim yaptığımız gibi tayya.releri 
kafea tı.alinCek! aaııdıklara yerıeıttre. 
rek bahrimuhlUer 8fDl&k curetfle ec
nubl Afrikayı dol8§arak Mıaıra kadar 
sevketmeğl ve orada bu tayyareleri 
yeniden kurarak ayarlarlll! yapm&tı 

gözöntlne getırinıe aradaki aziDı tar. 
kı kencılliğinden tebarllz ettirir. Bunu 
hWA.aa etmek !çln diyebiliriz ki, ~ 
manwr bizler için tıaftala ı Ziyamı t. 
cap ~tt!ren bir işi birkaç gün lçcrtain. 
de yapabilmektedirler. Bu mUtalea bil 
tıa.ssa Alma.nla.rm p.rkta.n garba doğ. 
MJ bir avdet hareketine teşebbUa et.. 
tikleri vakit bu hareketin çok Beri ya. 
pılabileceği noktaamclan ve bllhasaa 
İngiltereye herhangi bir tst!JA te§eb. 

bUstl bakımmdan çok mtihlmdfr. Biz 
ortaş3.rkta kabil olduğu kadar bOyük 
bir nava kuvveti vücuda getirebilmek 
için elimizden gelen her şeyi mazide 
yaptığımız gibi halde de, istikbalde de 
yapacağız. Bu bir tayyare meeeıe.ı 

de~ yalnız ve yalnız nakliye mueıe
sldlr. Bıo da vapur tonltat08U haemJnln 
azlığından değil harp ıeraıtınln le&. 
batı ashilinde nakllyatm uzun za. 
manlara mütevakkıf olma,ınclan mtı_ 
teeaııirdir. 

Yalnız milsaıbeıkalan tertip ve gunlerın gelmesir. • bıraka.ra.t Jtu. 
idare eden heyetim.iz bu mü.saıba. pon ba&m~y!- nihayet veriyor, bu. 
kanın başlıca ikramiyeısbıi teşkil ~ mukabil ilk t~rtlbin~ iştirak ile 
eden ev inşası IJ8l'tmm bugün uğ. ~ilsabakaya dahil oldugu teabit. e
radığı giiçlıı<Ye 1--'L--•- •• baka dilen okuyucularunıza iştirakleri 

') işaretine lüzum gösteren yerler -
değişen sessiz harfler 

muzafferiyettir,, 
Daha iyi İş görecek bir 
batkaıını b1,1labileceği • 
nize emin üeniz hükô-

• '"6 ~ musa yaln b" . . . 
şeklinde bir değ,işiklilc yapmak su .. ız mncı tertip miiMhakaya. 
retile bit.irme)-i doğrudan doğ . • munhasır olmasına rağmen evvel. 
~e~ mücbir bir sebep icabı, ~~ ce .t-~k~ll .. m~~a için tahsis 
:ıştirak edeııler menfaatine daJıa et~gmuz ~tekı_ hedıyeleri kendi. 
uygun gönnektedir lerıne tevzı ediyorus. 

· Bu mü.sabak · tirak 
(") f§aretine lüzum &"ÖStcren y erler 

:ınlan aaydıgım harflerle biten ke. 
..melerdlr de denilemez. mcaela. ken
.ilııden evvelki Mllllliz harfle bir hece 
vttcuda getiren ve sesli bir harften ı.. 
baret olan ekler aynı ııebebler altmcla 
bir koma işa.retfle ayrılm.aırdırlar: 

(ekin belli oldu) cümlesındekl (ekin) 
hem mOcerred bir kelime oıabilir, hem 
bir iJa..fet terkibinin cüz"ti olabilir: 
ekin, ek"ln gibi. (deve baktı) misa. 
lindekl (deve)nfn (dcv'e) veya (deve) 
olması: da böyledir. 

'(halka knıldr) cümles inde (haUt) 
keltmeainin (halka.) '1le karl§Dlaması 
da böyle bir ]farete lüzum ı;:-österir. 

kuavuzda buna tahsis olunanlar mn. 
taleaları da bu aütunlatda okudular; 
bunun hülAsası gudur: 

"okuma ve yazmayı hiç, gilçlıikaüz 
olarak btitün türklere öiretmeyı en 
kolay ,ekle ,;'etlrmekttr. bir b&rfJ IJd 
türlü ol<Utm&k bu kolaylıj'a oymaz. 
tül'k alfabesinde dilin ber "11IM kartı 
bir harf koııulnıuıtur. onun için t de. 
dl#tmlz yeroo t: d ck'ıcllklmtz yerde d 
yazmıık C88AtnJ b<w.amadık. IAU111a o. 
1amk göstMllen birkaç ~elime yalnn 
uygunsuz benurllkl~rde:~ kacuı.malc 

lçbı kabul edllmi,tlr." 

tnrk alfabesinde ( dılin her sesine 
karşı bir har! konuldni';u ınıı acaba bu 
kadar kat'iyetıe söyliyobı lr miyiz? 
(ka). (kel, (ga), <ge), OA). 
(le) ~l!lf!rine karşı bizim bir (haı:f) 

lmlz yok, bir {hece)miz var. 

ııeslerimizi 1 harfler) e değil, (hece. 
ler)e söyletiyoruz. daha kolay öğret. 

metin çekilmeai 
lazımdır. 

İ.ft.giliz Başvekili Çörçilin Avam 
KamarMmda kendist.ııe tevdh edi
len suallere verdiğf cevaplann ve 
harbi iz.ah eden nutkunun ilk k:ıs
mmı dilnkil sayun:ızda Anadolu 
ajansı haberi olarak vermiştik. 
Bugün, nutkun son kısmmı veri
yoruz. 

ÇörçiJ, Girit har.binde m.ağlQp 
olmanın sebeplerini anlattıktan 
~nra lngilterenin techlzatma geç 
miş ve ~unlan HorbeUpya hıtap 
etmiştir: 

Ortqarktakl hava lruvveUerlm!ztıı 
muhtelit merkezlere taksimi meselesi, 
bUkQmet bu hwruatakl mesullyetı her 
noktadan tamamile üzerine almakla 
beraber, ortaşark bqkumanclanlığınm 

salAhiyetl dahlJinde bir meseledir. 
~'uhtellt hlzmeUer IU'&8mda mesaı 

blrllklert bllyük l1ıı lntr.am altında 

cereyan etmektedir. Hava kuvvetleri 
kumandanı Kahirede ba§kumandanla 
aynı bina dahllinde ikamet etmekte • 
dir. Donanma başkumandanı merkezı 
lskenderiye olmam ve sık sık denize 
açılması hesab!le Kalıiredeu uzakta ı. 
se de onunla ordu a.raamda da pek 
sıkı t;lr mesai birliği vardır. Zaten 
herhangi blr meselenin bu kumandan. 
larclan biri tarafından d!terlerile srkı 
bir surette ftklr teatisi yamadan tet. 
kik ve karara raptolunabUeceğtııj ta_ 
s&VVW' etmek pek hayal! bir şey olur. 

Bu esnada mebwılarclan blrf aon 
aözUn bu llç kumandanm hangisine a-

Zira bu bir yıl içinde • • . aya l§ edenle. 
t.asa.vvur ettı- · . . ~ nn teslim ettikleri hal \7a.raka.la.n 
aa:rtJ .. d gmuz .~~ ~ lstanbul Altmeı Noteri Bay Galip 
" ar JÇm e Y&Puıww ımlrAnınz B1-~1 t ı · ol olmasa bil b . . . . ""6V e es ım unmuştur. Ken-
3600 lira :e ~· ıa: ::ıen dileri doğru halledenleri ayırta • 
inşa etmeye im.kin bl ev caklar ve hediyelerimizi doğru 
tsteniJ..:ıı.;.; ~: b" .~bir'?ıştır· halledenlere tevziini tam:im ede-

:"'6~ 6"U1 ır ev ıçm bu. cekleniir. 
çuk nusll fazla para t.ahsia etme- Yaıl5mda da. bu tevziüı neticesi 
ye de ~u ~üsaıbaka.nm. tatıammnıü llln edilecektlr 
ol'!ll<ı.dıgmı izah lüzumsuz olur. Bu.. Tevzi edil~ 
nun tahsis edildiği fanıolunM bile Janhr: hediyeler şun-
3~ ll~ ~mdan mutad aylık Beş kişiye ( 40) liradan , 
kira halmde ödenmesi düşünülen 200 lira. 1 kişiy 20 liraJJk cem ~ 
bir tertibin, meseli 7000 lira """'- sü -1--~ ~-._,_ e . pardo-
bi b• ~·.:. - .,... ........._ U<lll!Ulmt veren bir :taı"t 

ır me ...... g üzerinden ve OOgb. 2 JdPye 15 ger liralık Pardösll ' 
k~~ll? ~dit · ettiği kiralara malc ha,lrlrmı veren kart. ~ .~ 
gore ilti ~ı ~azlasile taıbit öde- ye Ha.berin senelik. abonesi ~ 
mc m~c~unyeti koyması, mUaa:b~ ldşiye albşa.r aylık aiıone ka:za. 
kay8: ~tirak edenlerin elbette a. ne.nJa.rdan geri kalanlara. ~ muh. 
lPyhıne olur. telif hediyeler. 

tik kadın nazır 

bu :mlaallerde cUmle tC§kil eden 
hallerde kılavuzun ba§ka. bir kural'ı 
.batıra gelebilir: kılavuz bir cümlede 
"tan veya mllbteda olan kelime ker:. 
diabıden aonr& gelen aözler)e karı§a. 
~k halde ise bu ıwtlmeden sonra, 
bir v!rgüI konmasını kaide olarak tc.-~ 
bit etml§tir. Bu kaide, arzettiğim mi. 
llalJere göre tebdil ve ilana! edilebilir; 
fakat ihtiyaç gene zall olmaz. Misal. 
lertmız bll§t, eonu olmıyan yerlerde 
16rtııe.bılı r . he.le: 

f-.ttaıı hamJd ~ tahta) 

mek için ihtiyar ettiğimiz 11s11l (bult) 
ve (mU.cerred) değil, (mUrekkeb) ve 
(mUphhu)drr. 

lıarlleri kıymeUendJnnek için nud 
onlarm mU.cerred hallerini ele almı. 

MI.ster Hor Beli§& bugünkü mllzake 
rata çok mutedil, Jyf malOmat& mtıa.. 
te.ıılt ve !y1 dilfOnWmU, bl1' nutukla 
iştirak etmiştir. F&k&t az Z&m&D evvel 
memleket dablllııde eöyledlf1 nutuk 
bunda'1 gak farklıdır. Bu eel)eble mı.. 
ter .t:lor Bellp 'mn harbiye nezaretin. 
den çeklldf#I vakit ordumuz vaziyeti,. 
ilin pek feci btr halde oıcıutunu ve 
bundan .barbi;ve nazırblmda bulundu. 
g-u müddete att olarak alldLl1D1n de 
meaul oldqluno Miylemek mecııbuı1y9. 
tlDdq1m. Bbı o tarihte biltQn eaub 

lı&rp leV'UIDU " bllbama bava da.fil, 
tank da1U toplar veya bizzat ta.n.klar 
gibi &ati en mWıim ııU&hlar blUIWRUlda 

ııolman bazırtanımt bir nzlyette bu. 
lunu1WduJL Halbuki bu .u&hl&r aarl 
tıarpte hayatı bir ebemmlyeti ha1ı 

olduklarmı: o vakittenberi iabat et.mı,. 
terdir. 

lt olduğunu sormllBI flzerine Çörçll Pa.ris t.erziler .sindikıumun uzun 
nutkuna şu suretle devam etmlotir: 1 

Cumhuriyet idareat memleketimiz. 
de kadınlara mebus oJma.k hakkmt da 

verdi. Bugün bir çok kadın meb'IJ8La. 
rmus va.r. Fakat henflz bizde kadın 

~ makaadmıı iyice teyit edecek
ti!-; pirin cUmlede (taht'& çıktı)" de_ 
~ görOnerek (tahta çıktı) IAttetin. 
<le de anlqılmum& !ınat veren 1u.p.. 
heetz f§&!"eta!zliktlr. buaıı böyle Jltl
baaıara yer vermemek içill dikkat de 
~AliP0 

Aaıl mllhim meaele aon söztlıı kime zaman ar reisliğini yapmış ölan 
aıt olmasmcla de#fldir. Bildf#ime göre mef]ıur terzi Jaık Va.rtm geçen
§imdfye kadar kumandanlar arasmda le1"de öldfiğtinU Franmz ga.zetele
hiçbir ihWAf c;ıkmat:ll§tır. ŞUphe yok rlnde okuduk. 

yorsak, nud llMBlzlerin .seslilerle bir. 
le§Dlel«t yazmıızm tabii bir eeuı o. 
luyonıa. hecelerin hec:elerle blrle§Dle_ 
leri de öyle tabi! bir eaaıı olmak sanı. 
retini ilham etmez ml ? hJç bir Ta.kit 

ki ordu harpte eııaa u:ı.surdur. Donan- .Tak Vort yüz senedenberl çalı-
ma b:.ı unsurun emniyetin! denizlerde 6fln eski bil" terzi atölyesinin b, .. , ...... 

~ 1ok~ battt. bacOn 4'Vl'pamn he. 
men bOtıın memJe1r.etlerlnd de bdm 
Tekil kadın nazır ~ ,... 

••• 
bu be.hal bitirmek için bUUm !Szel 

'dla.rıa eklerini koma i§aretUe aynın& 
~e üstad halid ziya'nm tek. 
~1~n f§tlrak etmiyorum, bunu 

kelimeler baflı b&fma. öğr~tlm mev. 
zuu olmak Ur.ere almınıyor. art ile 
nahvi bunun için değil midir ki bir gı. 

ramer bqlı#J altına toplamak iste. 
ml§lercHr; yani dilde kelimelere bile 

mllirtnk11 bir kitap venneyl öğretim 

1'akımmdan. arüç, SQrit.bll bulaı~. 
dır. 

Bu mada. mister Hor Bellşa ayağa. 
klıalmak lDCUtenıa lhlıQQdu Ot. 
ld11dam dflnyum • mtur.emmel tıeo. 
biat.mı ~ alduCuDa lfant 
•tmif - ~barba tekaddt1m 
edlD ook 7&km bir mUilJ'e kadar par.. 
JAmentonUD .. memlelret:ID bir dafml 
ordu Dıduma mabadt balrmdglrtanm 

ve bmla ratm- kenctt•tn bu orduya 

Yllcut nrmete ce111m• buJ11Ddafuaa 
tah•tttlr etmellnl l8tem!ftlr. 

muhll.faza etmeğe, denizlerin aıerbeatı. ~~· 

sini temin eylemeğe memurdur. Tay. da. idi. O dıı., babası, dedesi gibi 
yareciliğin vazifesi tae ordu ve donan kraliçelerin, prenslerin, yüksek a

maya. blitiln vazüelerini ifa hususunda ilelerinin terzisi olmuş, her yıl 
muavenette bu!'Jnmaktır. Fakat ara. modaya h&kirn olarak yaşamış,. 

larmd& herhangi btr ihtilA.f c;ık~ yüzlerce yeni moda yaratmıştı, 
bui'a:J& mtıraeaat ıruretlle blrUÇ -.ı .......,.. 

bt 'baııdan bir bayii ---nftl Da. 
ıı:lmark& hClkamett blr kadJ:Da nuır. 

~k koltuto 'Vlermlftlr. Bu kadm DllZD' 

maarif nesaretlııl deruhte eder etme. 
derhal bllyWc 1nla1A.p y&pDllf Ye :O.. 
nimark&nm kWt11r hayatmda mQbba 
bir dönUm noktası te§kll etmıatır .. 

YliYeytın: • içinde 'iaaHedebiifrfl!r. lfa")ftünıhUJıitnJ!V .... oq-. teri:I. çooııkkftl 1ıilıeemm 
bUton meııaru aralarmda bal ne ma. meaJefjae &tfısap edecetlnl hiç 
kellefUrler. Fakat J8PllaD 11er 1971D hatrrlama.mııttr. Liıse tahsilini bl
mNUUycıtl bize aıtttr. tirdikten sonra Jak Vort tıp fa

bir mWıveddentn içinde bir ö,. bunun için "kolay öfretme.. 1ılır ... 
ye olunca (ullmelerm mtkıerred bal. 
!erindeki ııeelerl cıaJara matabdc cıılaD 

tek frJaretlerDe yazmak) tan daha ook 
(kelimelerin blrlqtk ballertndeld -. 

lerbıl mılar& mutabık olan tek lfaret.. 
lerile yazmak) QstQn bir kaide ıay. 
metl alır. 

lıDeter' Ç&çB mıtkuna fll mıretJe de 
nm etmJftlr. 

BOyük gtındellk gazetelerden Sugal killteeine girerek muayyen talı· 

Sogyo Holand& Hlndlatam t&r&tmdan Bilini yapmıı, ve doktor dipl<ımasl 
verilen cevabın alelAde bir meee.ıe gibi aJm.ış 
tetkik edilecek yerde Japonyanm ce- tır. 
ınıp aiya.ııetınde çok enerjik bir vazı. Fa.kat Jak Vort doktorluk yapa· 
;,at aJmmaarm latemektedlr. cıa.k yeırde be.besmm tenibanee.ini 

Yonanistan harbi idare ~daha doğru bu.lm1.11, 

Alman harp filosunun 
yeni kumandanı 

.... u (A.A.) - Harp ~ 
kumandanı amiral Ultjen.ın ~ 
zrrhlısmcla ötmem llzerlne bahrin p. 
nelkurmay re!.sl amiral ŞnlY!nc !llU'p 
f1kıeu kumandaıılığuıa tayin ....,,,,.... 
Ur. 

ıeı ad geçi.yor. bunun yerli, yabancı 
Ollllas ne demek? kelime bıaan -.reya 
l6bir OJ&bl!ir. İJMWl oldufwıa göre 
ı.tıuyetı,dlnl, ıehtr olduğuna göre,tabl. 
1Jett veya t.Drkiye hududunun dl§rn. 
da bulunup bulunmadı#J bilineoek. 
0.-U bizzat kODU§&Jl ve yazan adam 
bQ. bunu ayrrd edecek mevkide olma. 
>'itilir. hele bazı ,eııır adlan T&r ki 
tlbioye hududunun mıınd&, fakat 
~kçenin 1~1ndedir: aemerkand gibl 
~ eoy adları, batt& &dlar var ki 
~ yabancı mı, yerli mi oldufu
llıı. da kel!.menin kendiııi aöylemu oı
~: bayer, bayar, alper miaallerl-
111 ha.tırlıyabUlriz. muharrtrtn bu nok. 
~ da ye.rlDJk. yabancılık hlaainl ver. 
~kteıı lraçmaeafmr dQfllmnek de 

b!ze göre, böyJe dtlfUnenlerden au 
ulvi e16'Ve'nin dOfUnee81Dl "dalla p 
gT&Dıerci,, bulmamak. ''daha ~ 
öğretici,. olarak ka.bul etmek kıab 

ve bu işde çok m'llV'&ffalt oJmuştur. 

Çörçil bundan sonra Yunanislaıı • ;:~;:;=::;:;=.:;;,::;:::=:;::;:=:::=::==============-
menaNımız1n en mlllıJm Jmmmı ben. harbine geçerek şunlan söyleoüt- verdikten 80Dra eözJerine §(Syfe deTam 

Nutkumu eöJterkeın tet.ıdk ettJlfm 
meaele l'rana1& litmlt " blttabl 

mediğini, m:ım menzilli' tqıla.nn 
ateşi altına koou1madığım, dalla 

eder. tir: etmf§Ur: 
Martta, mua.hededen mütevellit - Yunanı.ta.na hiç gibnemif oldu-

~-
bizce ka14e §Udur: •t &d olsun, 

'uı ad oı.un. kellme muh&tabmı17. 
'- taıunmq. blllnmlf buJummyonıa, 
~ herhangi blr ııebeble buna dik. 
~ ee1p etmek tıltedltimls bir üti
~ attetmlf bulunuJOl'll&k, -.reya ke. 
..... De ekleri blrl8flnce m1lcen'ed te. 
~kl benze..U. DtlbU yapıyoru., 
~enfll mU.cerred halinden eoııra 
lıl. <» fpret1 koruz. böyle yerlerde 
~ heoelerlmis ve vurgulan bir !.. 
""8tıe karplan•cıak bir huausi1'.et de 
---.ıer. 

Denize düşen 
tagga1eciler 

ber göttlrmtll olan ubrlertn tecbiza. 
bm delil blltuıı o tartbteld ftZlyetl. 
Dl balm mevzuu ~ w umumi ~ 
bfzataı çok S&7Jf ye ihtiyaca p)'l'i 
k&ıl oldlJluım w en ziyade muhtaç 

taahhütlermüze uya.ra.k Yunaniata- tumı:.zu veyahut Giritln müdara.uma 
nm yardımma koşmağa karar ver- hiç te§ebbUs etmemtı bulunduğumuzu 
dik. Bu hareket. bizi ta.biat.ile. t.u&TVUr edlniz. Almanlar §imdi ne

obman~ enwam hl1!ı11• en az mtır. garp, çölüııde hücuma ma.nız hı- rede oıurtardı? Daha 19'1 seferinin 
raktığr gibi Yunanistanda da ezici bidayetinde, &caba, Suriye ve Irak'& 
adet üstünlüğü ka.r§181Ilda mağlftp sahip olmazlar mı ve lraııa nertemete 
olmak teh1d:l.esiııe maruz bırala- hazırla.ıımalda bulunmazıa.r mıydı? 
yordu. Bu mağl6biyetten kurtul - Almanlar, bu harpte bir çok aterle.r 
mak .Çn. Yugoela.v ordusunun, ken kazaudrlar, kolaylıkla bQytllıt memıe. 
diısine terettüp eden rolü oynıya- keUer tfga1 ettiler n az bir muka· 
bilmesi veyahut Yuııaıı ordusunun vemetıe bQyUk devletleri J'lktdar. ıım. 
önce seçilenden dsh& dar bir hat- hlnı DOktaıar tctn hatta teıaa nslyet. 
ta çekilebilmesi lAzmıdı. Eğer düş- te dahi Ç&ıpl§Dlakla yalnız ftldt ka· 
maıı Yım.aııistam devirecek olur - ıı:arımak bahta mevzuu detlldfr l'altat 

tarda' elde tıo.ıonduğumı kaydediyor. 
rum.:. Bmldan dolayl bClttbl b&tayı Hor 
Betifaya ytlkletmek niyetinde dett. 
hm. Fakat bu meaelede keınd18lnin de 
bQytlk bir mellUllyetl vardır w bu tars 
da Wmdı ~ TaJdt ltendlslnba 
ba busmla tmkld )'OJ'Gtmeı. batlı 
olanlar arumda en mmmcu1ann en 
llCllUDCUll old1Jlunn tallattDr ett!r

••• 

inııtmmzı, bu llebeble de kılavuzun 

"' eMmmiyetu bir bahaiD• geU,WUZ.. 
(~TUZ eeaalz harflerin okunU§U) 

~ fU ka1dey1 koymOftur! 
(18rqe laıllmelortD eoaanda (it. 4, 

'1) iıarflerl pim& yabm llÖylenifl 
~ 'lllrltl olma kellmelert ayın! etmek 

,Nııı,an-e (ad), "at.et., (anla. 
~_(od), .'dereee,, .,, ......... (lıad) 
-........ ............ (kalb), "UbeJ'e 
~ ............ ''hac), ''demir..,... 
'Mlwnm• (mu). "~p pttlr. 
~ MJarnma (yed/mıek) kellmele. 

~ ... tekDdııı J'M1'....... tll&lana o. 
~ lmlıal edllmlpAr. kelime ~ 

' .......... ~p, " ~ k) badlerlDdm 
..u lıılr llarlle lıefltyllll lılr ek 
... lrellm .,.... 1ılr taJnmlan,. 

• • 
ıçın 

Dünkerkden ŞeıiJurga b. • 
dar uza.nan Fransız sahillerinde 
kıyıdan on mil kad3r ~ 
deme düşen tayyarecileri 1ıur • 
tarmak makaadile yiDer. odalar 
konumuştur. Filhakika deniz 
tayya.relerinde bir kara wkUun.. 
da tayyarecilerin binmesi m.ak • 
sadile ka.uççulrtan ya.pJ1ıml mi -
nimini sanddar vardır. Ama bı 
sandallar ekseriyetle keşif tayya_ 
releri t.aPaf mdan görWmektedir. 

Ymen odalar çeliiltten yap! • 
m.ıştn;rtJzunluğu 4. eni 2,20, yük 
seidiği de 1,90 metredir. Uzerin
de bir. kulem, bir telsiz telgraf 
anteni ve bir ip.ret ~ nr -
dır. Sanya bayammg ohıı ylberı 
odalarm ÜJ'Jerinde "tayyarecile • 
re kurtuluş yurdu" kelimeleri ve 
beyaz :rıemin ibıerinde remnedil • 
mit iki tane lrocwnan lrızıllı~ 
vardır. 

- lııU'fll!l'I <b.d.e.c> rk'We Ja.o Yüzn odaların içerisi IJiıhç 
.J gün otunılaıbilecek gelrilde lıarr. 

ltdavuzun (arab yazısı kullanddılt J:anmışbr. lgerainde dört yat.ak 
da bile (kat)m (gayın) ve arab yedek -'biseler, • .;.-ır, :-

~ hWı fanı (gef)lne değifmMI ka. cıı .1'.1~ -.u-
111nı niçiıı <p, t, ç) harflerine te,. bil liğıdı. iliçlar. ilaret tabe.n

etutW okuyucular biliyorlar. ı ealan Y&Cdır. 

Bu ıarada amele me'l:ıu.lardan Gran sa, müteakip hedefin Girit olaca.ğı ayni &amanda dll§manın ~ ka 
vfl mild&lıale edeNk taarnısd& bulun. anlaşilıyordu. Mahalli ve geniş bir flddetu mukavemet göatermen1D ~ 
manm dolru dellldlr, deml§Ur. hava üstünlüğüne sahip olan düş.- kb ett.111 hayatı derecede ehemmi tu 

BUDdUl,...... ~ mıtlr:aDa flS'28 maıı bizim t.ayy&relerimizl Yuna - btr P1.'9U!P de Tardır ye 

mek 18tertm. 

denm etımftlr: n1standa.k! ""eydanl&rdan kovma · Eter Gtrttl bir tnf:k atmadan kay 
Ahmaler ~ MIDıllr ğa muvaff~ oldu. Bu faildyet.e a- betml§ olaydık, mUttetlklertmtz n; 

Jlem&ent:ID bel' tantmda fevkallde detçe son ~ ill!ltUn olan t&y- derlerdi? Bize derlerdi ki, bu bin 
yare daf1 bahı.rya]armı da illve e- karar dU ce 

pddeta ve hynıane autoklar 86ylen. 
ml§tir. Bo nutukl&rm memieltete fena 
Irk yapt:dd.armda ftlpbe ,.oktv. Mab. 
tellt memleketlerden '" pa,Stütlar • 
dan aldılDD balıeırlel'de bu mtaldarm 
oralarda emD1Jet.abıl1k .. tq ' •llt 
YUlma getlrdildertıd g&stermt§Ur. 

Daftl topıarmuzm iattıısaıl nihayet 
.ııram bir surette artma#& ba§l•m11-

tır. Fakat ne oJurD o18JID t.echiatmu. 
zm AlmanlarmJdDe nuıaran .e adet 
ltlb&riyie kJyu Jrabal etmi1'fıcek dere. 
cede DOban cıldufu bakflraff el

J8Vlll bakidir. 
•laı&Dtar mra halinde J9kdi. 

lertD1 takip eden dalDıl tayyare mey. 
danlarlDda lılrtndm dlfer1ne çnak 
mıetDe menzUlerfne ft.l'&bl!Mer. tne. 
oüı.rt ı... tanare llMl7dam ıerek 
lddemat lttbartle gen.k J9dek depola. 
n ft7& uta ft1& tam1rcl noktal mı. 
armdaD J'Gbek denıcecle tıecbls edD. 
miftlr. A,m •m•Qda tanareJeri ba
ytılt Avrupa ebpres\eri De belli bale 
1ı baUar tlwindm de aeTltedebClrler. 
ı..n bir 1ııa Jlrta1'7Mua büar, bir 

den düşnc: !ay ,a.re meıydanlamu • fDl&Jl& 1&rld Akdenlztn analı 
ele geçiteı~ kendi neline kullan- tarım teslim etmtı ve Malta De mUna
mağa muva1ı3Jt oldu. Bundan ha§- kalemis ve dUfmanm Libya ile mu. 

ka il ..ı-.ı~ h n&lı:alt.tmı kesmek bslıaindeki ıcum.. 
Z8ı1Da!l e .. ~.,...,, avalar da -- ..... .. 

dibeJdiğiode:n dflıpnaıı Kuçaıııyan ;;;-' ........ aurette tehlllıteye konmor 

bir Ç(ıC yeni tayyare meydanJarm- ~tOD bımlarda 
dan istifade fm.kA.nmı da buldu. Gi.. çok baldkat var. 
ride taanıız Jcara.r~ tak- dır. M'a•mafth, nllıa.yetinde bu, belld 
dirde bunun hava Yolu ile nakle _ bu kadar fenaya dönmiyecektlr. Girit, 
dilecek kıtal.arla yapılacağı işi- 1918 da Verdunda Douaumont kalem 
lirdJ. Bwum için dil§ma.n son ~ Ye 1918 de Kemmeı tepem gibi, mnda
rece fiettbı ft81taJara malik bulu.. fa& b&ttımızda fevkalade ınOhim bir 
mıyordu. Uerl mevst tefkil ediyordu. Douau

mont " Kemmel, Alm&nlar taratm. 
Giıılti müd&f&& etmefe ~ et. dan almdı, fakat her de!aamda AJ. 

melt woe harbetmeden terketmek me· nıa.ııJar muharebeyi ve •feri ve nlha· 
aeJeıll baJıJa mevzuu oldu. Glrltın mU. yetinde de harbi k&ybettDer. l'akat 
dllta&lı kararmda meaullyet tekabW eter mtltteflkler Douaumont tçSıı ve 
etmlyenle.r. Girlttekl lutalarunıza. ve Kemmeı 1çtn ç&rplflll&mlf olaJardı. 
Girit adam clvarmda f&&llyette bulu. aynı neticeye 'tVllmq buhuıuıacatm
nac.ıt dcmanmamıza çok zayıf bir b&· dan emin olabilir ml8hıls? Bo muba. 
Ya mOzahereU yapıla.bllecettm bDm1- rebeler baklmıda aneaJc .ıerm _,... 
yorl&rdı. ti omumtyesı ne mOn&eebeUeırl ge.n.. 

Çörçil ''muhafaza. e.decejinlzdfm e. nllnde tutularak llUkilın ftrilebDtr. 
min ol.ı:nadrtnuz yerleri mtıdaf&& et. Giıitteki tayyare meydanlan
mODMQbı icap ederdi,. d61.9Dlere cevap • nııı ne için önceden dinamiUen. 

·fazla tanklarla müdafaa fllllBme.. 
etiğini ve 88.ireyi benden acııım.. 
l~. Bu suallere cevap veı..,._ 
nm. Faka.t burada tayin il1elinln 
münakaşa etm& niyetbıde da. 
ğilim.. Çlinldl pa.rl&nento llinalıs.. 
rmdan teferruata 'V8l'JDCa'ya. ıc. 
dar muharebe yapmak ne en.!, 
ne de ahir bizim için ım1mkftn 
değildir. Parlamentoya karp 
m~ olan h~ bulabileceii 
en l'Yl generallen seçer, hamin 
umumi sevkülcen hedefleıini 
anlatır, münasip g6rillen dt;a.. 
ı. ve vesayada bulurmr Hizam. 
lu suali~ eorar. insan ~ maı.e. 
mece elinden gelen mÜ7.aheııeti 
yapar ve nihayet, itimadmJ hail 
oldukları ml1ddetQe onları ma. 
vaffalayetlerde olduğu gibi mu-
vaffakıyet:aiDilderde de halisane 
ve arkadqça tutar. Tayin tafsi. 
litma girmek lmklnsm:hr ve ge.. 
c;en harpte 40 bin, 50 bin yetmiıJ 
bin askere mal oıaıı ve vahim ha
talar işlenilen muharebelerde -
bir günlmt muba.retJelerdm balı
Sbd.İ}'Onml - avam kamaramnda 
hiilrlUneti tenkit mevzaa ofduiu,. 
r.-.ı asla hatniamıym-mn. .Ancak 
l;:\'&Sete taallQk eden bllyük BBY. 
küicey'§ meseleleri mevzuubalıJa 
olduğu vakittir ki nihai bir fikir 
edinmiye çahljlJJamız mıllmefıp 
olur. 

Mağhlblyet &Cldır 'Ve bir mağ
l~biyeti izah etmiye ~lışmak 
~. lnaanlar mağ1tiyeti .,. 
onun iphmr ne kadar makul o
lusa olsun yaprlmasmı eevmez., 
ler. llağtftbiyete verilecek Je. 
gene ceva.p bir muzaff erbetttr. 
Fier bir billld'ıımet muhanı.l>e ~ 
manpxıa. ~ zeferi temin ' 
cifon?J~ ıntiıba.ım Mthae, J'L 
pacagı ızahla.nı ltlım .tdmıf eder? 
Daha iyi iş gönlrıek bir be91t MD11 
bulabil v• • • • • bil ecegı.nu.e emm J8eD1I • 
kfurıetin ç@"Ü ı i Haıwhr, 
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ı. l1e y farent "'"8 av"" eette 
hOipltallt~ oof'!llf! qb~cm ne peıat 

approoler que lorsqu'on J'a coonae. 
ı..e lcn4 mala, lear lıôte, 4ül anlt 
eU comptıre de m..ı.me della 

Relthla, lel llCOOlftP"«M jaeq•'• 
me llotıe C1ö • 4aDeaH. 

- Voyez • \'ôM ta bolfl et eet 
aıequls, t11t-lt i\. Otsô aa mom•t 

de liO ı»t!panır: 1111 bonune qal •· 
ıWt fait na m.albeur 1 YITftl* dlll 
.. Cllı pUX tıeılls 411 ... ı;tnftt-
99 oa ,·olUgeanı dnssent le dıet. 
... <* böls ~en• l la fofft 
d6 V.lita\'c!b, ~ lı6ft4a'oa a 
419 amls ı Jloeopıano .. aa ~ 

Ylnm, Oll n'7 lllAIMl1le de ıt... 
V- ans IA an•• fbıid, D dOlt 
~ ... l!Muag d" .. llManel 
.aeı ~! oa ~t tuer av• ....................... 

P. Mlrime6 

-M-

ı. Burada anoa.k değeri, görlil
'1ilğil zaman takdir ed.llebllecek o. 
lan bir korsikalı mlliaflptrverügı 

ac kabul edildiler. 
1. Erteei gtın, bayan della R~ 

bla'nın bir arkadatı olan ov MhJ
bi onl~M cvWn biT fersah &t.etL 
~ Jı:ada.r geçimi. A}'t'llacaıtla.n za
man ôn10'fa: 

- Bu onnan ve ''ma.kl,, leti 
gıJtUyomııııız. ded.1, e'linden bit 
klıil& çıka bi.r adam bütt.latdtı 

~anda.rma. veya ptyadö nıUfrezeıe. 
Hntn gaztlıiden uzak bir te:tilde 
rahat rahat on yıl yaşıyaölllr. Bu 
korular Viuavona ormaııma k.,. 
aar ıuıaııır; ve hele banın Bocog. 
natıo \'ey~ alvarıiıda taiiiidiklat'ı dil 
oltıtM h19bir ,eyden inihrtım lt&I. 
ınaz. Sizin şu. uzak menaltll g\l• 
•el tüfefiniz de T&I', Merysn 8-lu 
tgln, ~ ne. Bu tiltekle 1abUl 
6Dua1annda ela.ha. i'1 ttY1tr aı. 
..atlll~. 

l. 01'80 ripollcUt ft&ll•eM qae %. Ol90 tal'* tJir tM:Rt& ttlfc-

- t.u et.alt uıılüı • ,...wı fbıin lngUiz tufefi ve tbk. uzun 
....... tı-e. 10ia. mem.llli olduj'upu söyledi. 

" DtJl - •• , ....... ll'M•& 
pimi t11'a ne l*iM GMtMı• • 
........ etli, ......., • ,......, 

,.. prp qta'll .......... . 

Uıatkouvrlreld llOl'9 • 11111& ................ ,...... .. _ 
.-ı. sar de! J'llePH.11, 1eııı a11t.19 
...ı.'8 IHlr l'lııerbo, ...... ,. 

- doboat et seaıblant falnı le .-.. 
5. Leuf'!IJ clım'aU ~ a 
~ tte dl'!tıU\ee. o.mı. NI n
amtna an lrıst:adt awc ae lailet
te d'appnolıe, qn•~ı. Ura d'De 
._ ıl'lllldell podaee le ..ar , .. 
ı.. Jes Coneıs portaat ea WJa
p. 
-o...nwsmaı_....,,, 

eae ... .ar ~ fl•••* • 
Weafıab••rW'A 
-- Qlleu.· ,._, *1rseM Ol-

-. 
- N• ._. ... , .. ıı•fll •el-

~~...W.__.,,lril.WtlUtlt 

l':lıel'9Moı .... .... ..... .. 
__,.sem,...,~ ...... ,... 
.. • ~ sn • 11 • eoavt-
.m PM ....... .tıt. A Pletn. 

- -- elem ........... Mel 
....... '9Ulens ..... ....... • 
........ 11 ....... 

ANALiZ 

i. Yoicalanma Pletnaera'da 
~ • tai ae99fede buludullllın 
ıımda, ~ bir bniuan 
,.p.ncıa, bit kmm tatlar, bil' km. 
mı da çimaıler ~eriM oturmue, 
bMll&nJle.lllllGe .............. 
t& duran yedi veya eeldıl Udar 
aiiWılı adam .ıördüler • 

5. Bu adamla.rm atlan pek u u. 
akta ya.yllmıl bulunuyordu. 

8. .Kolomba, yolouluk em ... cıa 
büUln lwralkalıların 1.qldıkla:n 

büyü& metJn toriıalarla bltindıecı 
çtb.rdıiı 1ISUJl clUrbUııl• anlan 'bir 
.. tetkik •W. .. i*' tMırlt.: 

- Bllnlaı' l*lln ~ 
Pieruccio itini mükemmelen ifa 
et~ dly9 h&ylmdı. 

OnD lc>~u: 
- Haact adamlar! 
Kolomba cenp verdi: 

-~ lD'f'Mlkl * . 
.. ntDllMı ..,. aııtnıe lltm&t 
leri - l>u tıık)ilttıerı Üll)tamak 
tızere Pf~ıwcio"yu r&ndertnJetJm . 
lılalyetlınls olmada.n l'letranera'ya 
ıinıum.ia Wnı defildlr, bwıdan 
batU Burlıaıtnl 'Jerln lMrr .. 11 n-

TEORi 

PMd lltmple: lht>ar laNUtıln knndaa ,ene muayyen MI' zaman 
t.. amanı tunemen ma&Y7tll Ye bö!Oımttntl Ullatan kcltmelerden 
geıçm.lf ~ .aman iıginde cereyan aon"ra da ~ kere bu zaman kul. 
etınlt olan hidileltrl anı.tmM U. landa.bilir. Fakat pa..e ocım..,.e 

381'9 Jnıllantıır: ile p...e almple'nm 9Qlk kere biri-
ı. le Vle Mer, ODU. dUn g&rCHbn; bil; yerinde kullanıldığı da unu. 

je ıe Y:lıs cette semaine, <>ntı bu tuhnMlalldn". 
hafta Cônlillll. Kem ed~r metinlerde gok defa 

B1l ıurette aamllllll muaY)'en pasl6 almple'nln hnparfalt lle ki>. 
bir tıöllJlllQnll tflde tdlll, aujourd- nştıı?ı da rörUIUr: 
hai, Oötte semaine, la semaine Deux coqı vivaient en paill, 
demlere, ~e matın. cette anne.. una poule .-urvi.nt, iki hol"Oll ra.. 
ilh. llbi tablrlE1rden llGllra puge lıatqa y&1ryordu, anaıım bir tıı• 
aimple kullanılır. vuk meydana çıktı. (La Fontatne) 

Kes:: tarHı blldil'en n bu ba. (l>e\·.nu geloc<-k dtınte) 

Japonya
nın 

hayalleri 
ve 

hakikatler 
Japon milleti cenuptan gelmil 

bit ka.bJledir. M&Iezya'dan •eye. 
Poleneeya'dan ccı:ıub:ı. dOfrtt hlc. 
ret etmiş ve bugUnkü Japonyarun 
bulunduğu yere yerleşmJştlr, çlin. 
kU iklim prt.lan bu kabilenin da

ha ıimal€' glkmMma mt1saade et. 
mi yordu. 

Bugtın Japonya topraklarml tet 
kil eden dört bQyUk adanın kese.. 
fetl bidbirinden çok farklıdır. Ja. 
t>onya fevka.18.de kalabalık bir 
memlekettir. Bu hususta size bir 
fikir ver~llın& içtn ııunu eöy1l
yelim kl, Ja.ponyanın Tokyo, Yo
kohama, Osaka ıibi mUhim ıehir. 
terinin bulunduill HoDdıo lıdamnın 
hemen her tatıifmda kilômetre 
nıura.bbama bin kişi iMbet eder. 

Kökleri c~tıul)ta olduf ~ Ja. 
ponlann da cenuba bakmalan ga.. 

yetle man.Lllddir. Nitekim Japon. 
lar d&nuarlar.ını hiç b1T .anan 
oenuptan 9e"1rmemillerdir. 1871 
&ellellMe J t.pOD)'& ile Çin anam.. 
da dalmt au!h müahedest ~. 
fakat Ja.pôcılat a)fm tarlıte For. 

mow ilhak etmitleTdir. 
Bu )'9A"Mıh. Japonıalnn oea•

b& dolna 1'Yl1m& laartbtıertnitı 
t.&dilııi ~ 4e1Uk.. Talnml 
şbtttt :ıt&ret edelim ld l'apoe. - A. 
meiftan ınt941m•uaa:ltktart Ja.pcın_ 
1&rm bil cenuba doğra ~ ba-
ftlkeıtıerı emeqpde HM de ntipla 

ıııdalanm Jlpl etırDeleıt • 1-tl&.. 
mıetır. 

Mtebn J'apm•ann arta: Aıae. 
ıikahtaıia c&çlnmelerlnin linkb • 
mlıinıı aıe .... "' 193' de Ge
nenl Anki: "Amerika Birlellk 
:om.ııemıe ~ bal'P .tmelt ar. 
ttır ımm bir 'fUllfe oımuetw .. '" -. 
IDilt1. 
.............. o .... 

Y'lyılamaymıca Japonlar ba kete 
gknalde, daiba d<>iraR ı..,a kıta.. 
8lnda aruıt fll9I WDA* istediler .. 
Bunun ilserhıe Kcft 1Ma lıdMlo 
nt "ele ~. SUih yoıu,ta Kaa 
çtırlyi aldılar ft byaya dôfı'u btt 
:v-,fllma, Çine ;rakl-.ma banketi.. 
ne b9fla4Jla.r. l'abt 1N JMJat. 
D1a hareketi m.GmkUll ~ 
btı kere Cinle harp haline llrdiler 
ve Şimali Çinin mtıhim btr lmmı 
De elmeı1 nbil felıbierinl ellefbı 
geçirdDer. l'abt Japonya bu ha
reketinde p bt1)11k. muMZ!m ra. 
bmlar ~ JapoQa Ja• 
lilıı ha &lan bir ülllkle U'taB al.. 
f111J11D11l pgllıdlıtllıtık ... IL!'8ıiltJ"e 
muhtaçtı!'. Ql1ı*tl .Japon nnıba.oe
retirıe karp ..., lıllh-- 80ll ~ 

manlarda d& JlllQll WbaJ&tma 
k&l'll bltUıı lnldutı.r 'bpelldJğm. 
dan Japonya 90k mutkUI bir ftmi. 
yete dilpntlfttb'. 

Jq>oDYa )'trecıek maMMI mah
nımlyetln1 ılddetıe h'ratmekte . 
dir. Btlytlk ı1apoll aUe1eri Mnna
J'eletlntn ~ ,...... kidl .. 

al ıllraate ~ ·-raı
men, ziraat JlfOD ~tmıa 
eeasmı tt!f)r.il . edememettedlr, ~11 
kü ;fapon)'Mla lltaate elftrlell o. 

lan topraklar mMaduttur. BaD.,.._ 
aleyh bu b.ı.ba!* n gal•• ndl. 
lete it ftftlllk tıgbı abl.)'l ._ 

hasr daha uygun gellyol'du. 
Ja.poın m!DMlllhı ll~larmt 

gayetle ucuza temJn etmeei ,daha 

doğnam Japon l"91tlnln pek ua 
kanaat etmeli Ja.ponyada MD&yl 

b&l1!ketiftt kolayla§tll'l)"Ordu. Bu 
oetnde J&pOftyada çok mal ıstlh. 
L.1 olunuywdu. H~m bu malların 
maliy•tleıi de çok dtl•Wl oluyor
du. 

İçinde bulunduğum.uz Ml'D1 ba
!Jınd& Ja.ponyada Mn&yiletme ba_ 
n>ketlni t~ k:ln devlet bUytHı: 
fedaltlrlrklnt'da bulunuyordu. Bu. 

O t 1 1 1 j 1 ~n ise Japonyada bU .Uk n.nayt e yapı maya e V erış 1 Af'Vletl idare ediyor. Dah!ldrığrubir 
ıtn.de ile anl&tnıak lbnng~llT"Be Ja kirahk bina \ ponvada devtcıt ve ıııana.~1ın btr 

1 

kül te11kil f'tti~i söylenebilir. 
ADllua eedck1ltJaU. fi .. a.ulebw ;,erinde fevllalide naz&retb ita Japonyada büyük ~anayl ne uf. 
\"adar ve aydmlıJ& Mı blaıa kitahlrtır. 

Valllt pzfik'td ldarPllllllflllln~ •lrMaat, 1 ra.şan bUyük Japon aileleri vardn-. 

------------------------- MC'selii. : Ordunun mühimmatını te. 

min işiyle uğrqan Okuro'lar, O. 
kaz.aki'ler, Sumlmoto1ar, Osab
Iar gibi •• P'akat bUtil.u bunlar MJt.. 
8lllhl ve .lılitauhişi'ler ~ hiç 
denec* kadar ,alcede kalnta.r. 

Eolenme telılilleri 

de .... ..,. ..aMe s.-
8*teclt. .. dDlercle .. .. 
wnbUlt. (AJL sı ıemd""...-at 

• 18 ,..mda lf• bire olru. 
m111o mail ftSl1eti tah8Ue mma 
.... lV ... talpak s._.. 
<Kaıabıtal) .. m.ziıle l&Oı 

Bundan evvelki bir yunnnde 
dllnyanm en seagtn -4uDJ ~ 
iddia olum llltlaJ4en babft'-lt
tfk. 1933 9e111ealnde .Japonyanm 
hariçten i.t.bal •Wil yblıa ;rGlde 
aekaeD tıeet JıfltlU.l'Uı eBn4en re. 
çiyordu. Gene a.ym eene arfmd& 
Jn.p:>!lyaya Jtllal olunaıl hubah&tm 
yüzde kırkı, k&niirün yüzde kırk 
yedisi ve ihraç oluıw maldnele. 
lf'rin yU:ldo 47 al ele Mlt.aWlerin 

elinde idi. Mitsuilerln b\lytlk bir 
ticaret filolan, bankaları, fa.brikL 
lan Yardır. Kotada oldUftı gibl 
Mançuryada, ÇlDde, ~ 
Afrikada ve HindiBtanda da bü.yilk 

bit t~ malfktrller. 

• 1&.11 Jqlarmda bir 'etıllc
_.. JUlllda nya berhangt tca
nt•...., cÜflbM Lltıeıdlr. 

• T .. 216. llD1 Jllıı ldlıo tr, tat.alll (X• I> rtm11De mllr9Cat. 
da bir dl1kk&ıu ~ bir m olu Bet )'aba.ııcı dil bilen gen\d. 

ayda en az 150 lira Jre•nen bir ...t: 1 bar bir lıaJU çocuklara ders ''
l8-30 yqlan arasuıda !l&nlualu, gtı. llr, onlan ger.dtreblUr, doktor ~ 
zeı. ae,.u t1o7UY1a mQt.DMlp IDWl)ı'et çl 7amDda u bit Oon\l• ~
ve tab•H mnauubüll otın&Jtaııma bir U'1ı..t) reıuine mllrMUt.. 
bayanla evlenmek latemektedlr. <ll'ır. • '·• mesunu. daktilo ... eslL,, 
aa.t 26) remzine ınUnııcaat • 16& *'*" od• bir 8ellO it aramakt 

Eneli. lılitsuil81' ve _,.. da 
Mitsubişiler Rus • Japon harbi ve 
umumi harı> em88mda öyle bUyilk 

servet eld• et.mJ§, &yle bllyüt Ut. 
ıar blrikt.ınnlelerdir ki, bu para ile 
yalıııt.ea kUçtık ve ortA 18.Dayliıll 

tamamen ellerine &'eçirmekle kal. 
muınfla.r, aiyaal partileri de 
kendi anulara:ıa ıGre hareket et.. 
tirmiye muvaffak olmuşlardır. 

Japonyanm büyük parülerinden 
ildli Soiyukai parüııl ile lıfiMe)1o 
pertiılidir. 

Kahafatt.liV J*"1 ölen Se1Ju. 
kal partisi Mitsuilerin elindedir. 
Liberal parti olan ııın.eyto ise 
Mitlubililer ıra.tii tanfmdaıı ida.. 
re olUDlllılıktedlr. 

Badan ..,ada Jlföll~ di
ğer ll}'Ult p&rttler de fU!l]ardır: 

!'egtnıı prol&ter )lal'U oı- Ro. 
no • Tanut.o, Zeakoku part.im, 
1932 de bir llDlf aıbitaa taratm
cı.a 1n1ra1Da111 ola Kcılal • Olll • la 
patt.llldlt. 

Kon - On • et. keUm.eterbı.bl 
manalı .. :r.- empl:ryaJlat blrlB' 
dir •• 

Bu pu-tiaia J'ÜIİ --. mr-.. 
madlr. Da aata&I• .... ela Otıle. 
ra1 .Anıki'dll'. lıOtfti ~ ~ 
ıeıtn bu put.t~ roneri flı:lna de
recede kalır. an.> 

Japon orduaunun utret ettJii 
Hti 18Y vardır: Para Ye ~ a. 

l ı oe iıçi arayanlar: 

• Bir tınivenılte f• faldllt.l ~ 
bMl it araanaıttadn' . .u *' acrete n. 
ztdtr. Orta Ti U86 taıebee!.M tısllc, ldıD 

ya ve m&tem&Uk den!er1 de nrtr. 
(8.0.B.) nmstne mttracaat • 

• 18 7&1mda wıe Mlds tallıdUI, 
tnrkoe, frauıık!a, ,,maıtea ya1ar 0ııt 

kur ve iOabmd& tercttnı• de yapatırur. 
Çlill§D1alı: lamnekt.edlt. '(t.P. 9.8) rem 
zıııe ımıraeaat. 

• Orta tahllll1 eakl •e yeni b&rfler 
le dakWo bilir. Yazıhane ve mataza. 
Jard& satış memurlujtu gibi l§ler yapa. 
blllr. Ayda yirmi gUn aaat 10.17 a. 
rumda ç&bfa.bll~tf titr it araınüta.. 
<SW. Saat heeablle de t;aJ!fll'. (Kanaat. 
k&r) NlllZtne mtın.caat. 

• Llle maunu, dkerUftnl yaptlUf, 
eakl harften blUr 21 ,..m4a lllr 
pn.ç bu.mil veya nııim1 dalreıerde ~ 
IJl!llÜ tatemektedt1'. Adteee mektdp. 
.ar caddeııt No. eo Be,urt. 

• iT 1'ifdlda, ·orta QOtıe •41M 
bftkmP taeO~d9 llblt••n 
bir genç 20-30 lira ile ...... ,, ..... 
mut.edil'. B. Vüdtgı ... ı __,llr V• 
61 AJraojHL 

• ıs ,..... u.. ıo ta wlıelltnt 
ııuaıumt fakir lılr .u.ID km tab.11. 
We uaütenulp tılr lt aramaktadn'. 
Yaaı " belap lflerb19 _.bfttr. 
es. a. Kınlk> nınme mlltaaat.) 

• 4Mt ;;qmda bir lıaJU, ~ 
am euııaandeD .cıms eı..n slDJeftDI 
d08tlUI ranmda ~- _. 
az bit ~· l)'l lıtr aöe ,......_ _. 
llfll'Ü ~. Ofta ....... 

gaaı_..'dM ---~ ....... 
- ......... ·tt 

damlan. Ja.pon onh•andeld abl. ker ve mbitanmm mclU ohnqtur. 
tan Japon l&D&)'tJtlflDM De mlob- Bu kitapta cenuba dolru ya.yılmak 
YOla.tı allel(!re meuuptur. Bu gibi etaama dayanan plAn vardır •• Ya. 
kimseler :için h&l"p her zamaıı temiz nl FHlplnlere ve ıaırwnen AVUBt. 
bir kahrMl&nlık mi4&lldir. ralyaşa kadar inmek,. aym zaman. 

Müdafaa kin Japonların eUi da Sovyet Ruayanm em şark mm
an'anetcri VIU'dır. Bu an'auler 111. takası olan Siblrya.yı almak •. 
yük bir kuvvet teşkil ed11r1Gr. Ja. Bu kitapta Cini ve Hlndista.nı 

pon ıabltanmda S'lmurai' i~n b~r ecnebi )'1lmrllİ\uidua ıra~ kur. 
ııeyler kıılınış gtbldtt.. Jal)ôtıyada taraaık olu bir hatp tUat de n.r. 
hlılii sebebi rnt>çhul lı:a.lan llarald. dit'. 
rller vardır. Me.selA. ordu larafm. Bu pliıla. k&rp Jılltauller, 841llC 
dan talep olunan kredi tam ittifak bir nart.e ı.ttayıp mue-am w.. 
de ka.bul olunmacbjı lıçirı Harakl.. raflara " silah zayiatına bd ... 
ri yapan oa bet yillı:8clc rütbeli .za... ma.dan yapılacaJı: olan bafka bir 

(T&ll!a) rellıslııt mdr&c11at. 
• on. mezunu 19 7qmda, alleı 

tı&lnrıaır arorettııcse WldDU bir p 
belap " 1&st lfJeı1Dcle Ol!ıflll&IC lll 
nıe!Wıdlr. (8. a. oeat) ~ ml 
reeaa:. 

• Ol't& melllDtl lıir ,.ne bayata •· 
tılm.&Jı: •ruretındedlr. KetldUi!.De btr 
it aramaktadll'. (J'!kret Oral) adına 
DIQracut. 

• ren faktlltelıl taıebe9tııden pek ıyt 
tnıııısce blleıt 1ı1r rene tatil amanm. 
da ~ bir mGe1111eaede Tadfe 
kabuı edebtltr. Talebeye sut~ dttl 
len de vereblllr. <lıl.D. Ml nınıtne 

mtınoaat. 

• .A.atterU~ bittrmlf blr doktor, 
tneı«ep, f&brlka •eya MGMieııe ook • 
toftUfl'ılU aa bit IOl'eU. llabUI tdet. 
(1'1.lılb> tetnziiıe lıltlt&C*&t. 

• 1Mıt 6 ftn tAl•bMIYM uae 10 m ~ 
cu ıarutma lradaı' (Mat&m*tlk) •• "
.. 11 • ltadar eofl'&f)a ...... 'Nflr. 
Şltabea n melttupıa mtıtacMtı Ki. 
ÇtlkpaMr Hacdrtldm lll&llau.et Taftll., 
~ IOkafl 9 da llllmlet ll&Jft. 

• \8 ,..mda otta IJd1' blUrndft 
~ JnrneW. MI! dalrtuo inan .. 
naa 1ılf 11a,aa lf uamaktadn'. Beftll
tq yentmaballe bo8taa llıttl IC)lcalı 

16 numara,a mon.at. 
• lllr Fram U.111 ---.mu. bina 

Ga lqW9De 'bllell ur ~ ıtımat 
tdlletıU ... k bir l9llCJ taw lçlAdt ça
lıplııl\eoell bir it anmaktadır. ... 
ftll fiyat.la fnlUll8Ca ... •bir deni ... 
ftftbWr. Amdollqa da S'd•"6llr· 
(Fikret) remzine mllracaat. 

• :us yafDlda o~ktep mesuııu 

tılr genç herhangi bit nıUeıseeede il 
&ft70I'· <D• '96) nauılm. 

...,... .. 'nJMlb ...... 
U,aldl9 ·u- ..... 
•ıs ı sn n ...,..,. s n ....-
ttht ... .._. ,.._..,. _. ıt ............................... 
(Pi.it 37)(8.l)(lıUI) ı('r.1) (Ke0e OIJ 
<QnUC> <TUJl&dm a) (JııLÇ. ao> 
U•b11> (Didar) (lılarlka) '(Klmr> 
(BaJ&D afCI) llacliJ9) o(IOt2) (M.Z.) 

(JDT • DôWO) ('YlllDU) 

- , 

(~'/((/(/ f/:/ :~ 
....._ - ......... 

12.6.1941 
t.11 llaftf 

percalaı' 
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.. .. llaftf ,..,,..... 
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• 7. 
Bunu &yle derin bir yeisle, 

debfetle aöylüyordu ki, zavallı 

kız, l~in böyle fena bir hayata 
at.,ılnuş, bir erkeği katil etmiı 
bir kıla acımamak, Ferit gibi bir 
adamın f çindetı nasıl geliyt>r? 

- Pek renç gl.SrilnUyorsıınuz ! 
- Yirmi yajmıdayım. 
- Kardeşimı, .ever misiniz? 
- Onun için ölmefe humm. 
Yalan eöylemediği, koyu kah. 

~ reJlii, çekik gözlerinden, ae
sinden tavırlarından samhniye. 
tinden belliydi. Çok sni2.el bir 
yQzU vardı, belki ıztırap ve aşk 
onu bu kadar güzelleştirmişti. 

Avukat Ferit, mesleki itiba . 
ti.le her ~ün tUrlil facialarla kar
şt1atr'lutğa alışma.ar icap eden bu 
kırkını geckin hukukçu cocuk 
deııeceı. kadar genç olan bu kü • 
çuk kadının a ıamda söyliye • 
cek soz bulamıyor, ba§mın dön. 
dUğünü hissediyordu. 

- :!:>ize, onu kurtarmamız için 
ne dereceye kadar yardnn e<'! -
b ceğin"zi anlaınağa geldim. 
Şimdi beni dinleyin ve soraca . 
iırn suallere kısa ve &a.rih c.evap 
lar verın. 

Kız. ellerini kenetleyip sıkarak 
ınınkiandı: 

- Sorun. ne isterseniz. eöyle
riın bildiklerimi. 

- Bu adam, öldürillcn adam 
detnek istiyorum, pek fena bir 
adaın mıvdı? 

- Çok. müthiş bir adamdı. 
n n ııece geldiği zaman, 

an~ 

a~ g 
"zin üzerinden kaç 

- On sekiz ay. 
- O zaman neredeydiniz? 

İzmitteyd"k. 
._ B da sizi onun ismiyle 

illi tanırlar? 
- Havır. Küçük kızımın ölü
~~ ~nra buraya kadım. 

aJ .ıtıından dolayı kimse be -
n;ınle ali.kadar loup ismimi sor
'l'rı~dr. Yalnızım. 

- Hüvireti anlaşılırsa, kan -
111rıı ararlar mı? 

- Bilmiyorum. Evli olduğu -
~Uzu gizlerdı. Çok gençtim. Be-
111ın gibi daha birçoklarına aynı 
muameleyi yapmıştır her halde. 

- Polisçe tamhr mıydı aca • 
ba? Kayıtlı mıydı? 
Gen~ kadın ba~ını salladı: 
- Çok zekiydi. 
- Şimdi siz ne isim kullanı -

Y<>rııunuz? 
- P ran C:0 nol. 
- H k"ki ısmıniz mirdi? 
- Peran asıl ismimdır. Şen 

<>lu da ben ilave ettim. 
- Bura.} a geldiğinızdenberi 

illi? 

- Evet. 
- Kardeşim bu adamla evvel-
de •örüsmüş müydu? 

- Asla. 

- Koca Ahmedi bugün 
~~s t.ının evıne gırerken gor. 

1.!n Hatta bu saultc kenciisı 
Cltatıctc.ır. 
iç Ut.U.. iJoğan uey şaşırdı. 

Occa Ahmeuen buuu uı.cunu. 
}"orau 

- 't anlış gormuş uımıya • 
'il\) ! 

Leci:. Gözciı : 
- Gozlerım .>eni alcbtmı

>"or ... 

Diye :evap verdı. 
~t?an bey t'iazırlandı, pala. 

1nı r dine tdktı .. 
SoKağ.t cıktı. 
Cozcu yol gosterdi. 
Doğay t>ey: 
~ i<oca Ahmedı, R Hstemin 

ev· 1 · 11'\nen çıkarken gôzum e go. 
ru..,. ... ır: ineınll ım. 

Demişti. 
Soka~tn baınnaa bir saatten. 

:\lla bekledi. 
°"lttam olmu9, wlaı katar 
l:. 

YAZAN: 

BEK!R SITKI KUNT 

Nakleden: iLHAN TANAR 

Bekir Sıtli:ı Kııııt. ''Herke~ 
Kendi Hmyatım Ya§ar'' başlıklı 
bir hikaye kitabı neşretti. Bıı 
kıymcfü eserden şu hikayeyi 
naklediyoruz: 

Allah selamet versin, müdUr 
HUJ'tlft !bey, derviş meşrep bir 
adamdı. Etliye sütlüye hiç ka -
rlf!IW'lh, Her ll&beh erkenden 
daireye aelir, masa.sına oturur, 
getirilen bir kaç evrakı, bir ilko
kul 90Cllfundan daha a~enıi vt 
yamru yumru haAterl!, imzasını 
atar, cıgaraaını tel'endirip key
fine bakardı. Daırvyı l'tlen si -
yaretçllerle lla.tlercıe çene çalar, 
gelip geçmiş işlere, memuriyet 
hatıralarına dair hikayeler, frk· 
ralar anlatır, bu arada sağ eli· 
nin başparmağı, kehlibar tesbi -
hinin tanelerini, bir devri daim 
şeklinde hareket ettirirdi. Oda -
sında kimse olmayınca da, mü -
meyyiz Giritlt-bımail ~endiyi 
yanına ~a~nr. evveli. muamela
tı cariye hakklllda kendisinden 
bazı şeyler sorar, lilOna karpu-
11a oturup hoşbeşe bqlardı. Na. 
maz vakitleri oldu mu, odacı Ali, 
kapıda.ki paraYBD81lJ11 arkasına 
dayalı seccadeyi kıbleye karşı 
yere serer, HUl'fJit !bey llbdestli 
değilse, yazın musluktan, kışm 
sobanm üstünde ısıtılmış su ile 
abdest alır, farsı ve Mlnneti "'1-
fesiyJe, mufassal bir namaz kı
lardı. Müdüriyet odaillldaki 
mefruşat gayet eeki w köhne 
serlerdi. Hiç yenilerini i•temez.. 
di. Hatta kendi oturduğu kol -
tuk bile patlamış, iki yanından 

pamukları görilniyme başlamıştı. 
Önündeki m~sa, i8kemleler, hok
ka taknnı falan da hep hantal, 
eski, kırık dökük eeylerdi. Ev
velce duvarda bir (Men Sa.bere 
Zafere) levhası asrhydr. Sonra 
bir aün bir müfettiş gelimş, bu 
levhayı indirtmiftl. 

- Kocanızın size yaptıkları -
m ona anlatmış mıydınız? 

- Evet. Ve taartıı7.a öteki 
başladı. Cevat kendini :müdafaa 
ediyordı1. 

- YUsOndekl ç(lrmrleri gör • 
dilm. KardeŞlm buraya girerken 
gören oldu mu a.ct.ba? 

- BUııılyonım ama, kendJ8i 
ldm!eye rutlamadığuu .Oylll • 
yordu. 

- Siz, ceıtedi gMOrUrken kim· 
se gördii mtl acaba! 

- Pencereden bakıyordum. 
Bu sokakta kimse yoktu. 

- Dönüşte? 

- Dönerken de bekledim. 
E'.imse görmedi. 

- S:ıbahleyin çıkarken görül. 
dil mü derainia? 

- ZannetmiYorum. 
- Hizmetçtniı var mıdır? 
- Dokuzdan ona kadar, bir 

kadın geliyor. 
- Ccvadı tanır mı? 
-Hayır. 

- Ahbab, arkadao. falan! 
- Hayır. Khruıe ile gl.Srl1"1'tü-

yorum. bilhassa ka.rdc.5inizle ta
nıştığunda.nberi, evime ondan 
başka kimae girmemiştir. 

- Ka.ç aydanberi ? 
-Beş. 

- Bugün sokağa çıktınız mı? 
-Hayır. 

- Ne yaptınız? 
- Ağladnn. 

Ne çocukça bir !ade?I~. ga • 
fiyeti vardı. ~lerıni kenet!iye -
rck devam etti: 

- Benim yüzümden. benimi
çin ~sini tehlikeye attı. Öy. 
le korkuyorum ki. 

Ferit, bu heyecanın onune 
geçmek için, mahkemelerde yap 
mağa alışık olduğu bir el hare
ketile, eözü değietirdi: 

- Beni dinleyin. 
Genç .kadm, iri, parlak gözle

rini açarak, beyaz~ taz. 
yikı adeta gözle görühbilecek 
kadar şiddetli olan b~annr 
zaptetmeğe çalıştı. 

- Beni dinleyin. En fena ih
timali düşünelim. Şay-et, o ada
.mm sizinle olan ala.kası meyda. 
na çıkar da sizi lilOrguya çe'ker -
terse, kardeşimi ele venniyece • 
ğiııize güvenebilir miyim? 
Kızm gö:rJeri parladı. Sobaya 

doğru yürüdU : 
- Bakın: Oevadın bana ver • 

diği her şeyi yaktım, resimleri
ni bile. Şımdi burada ona ait en 
ufak bir iz bile yok. 

Avukat ayağa kalktı: 
- Ala, bir sual daha soraca

ğını. Poliıce tanınıyor mU8unua? 
Yani. hayatınızdan dolayı, de • 
mek istiyorum. 

(Devamı var) 

Kc.ca Ahmet neden sonra 
kolbnnı sallıyarak evden çık. 
ti ... yürüdü .. ve sokağın bafm. 
da Doğan beyle kat~ıla§ınca 
rengi attı. Gözcü, kendini ta. 
nıtrnamak için oradan uzaklaş. 
mıştı. 

Doğan bey, Ahmecli görün. 
ce: 

- Surları dolqmaga çıknu, 
tım, -~edi, kaleye aid .. ıken şu. 
sokağa sapayım dedim... Sen 
çıktm karşıma. 

Koca Ahmet muhakemesi. 
ni topladı: 

- Ben de bir arkadata uğ. 
rarr.,§tlm. 

- Güneş batınca nöbet baş 
tar. ~eden geciktin şimdiye ka. 
dar} 

- Farkında olmamışım. 
Maa,nafih, vakit çok iCÇmedi. 

Konu,arak kaleye doğru yü. 
d.ivorJardı. 

"'<'" A hmf'!t. n,..:Lo- bev;n -ı ... rı:h.:an ı "! ... 111üPht:l~nm •· 

Hurtit bey, müfettişlerden Al· 
lah kadar ıcorkardı. Daireye bir 
mUfettit kelm•in eli ayağı tutu
lur, tedbiri ~, mUsafir kabul 
etm~ namaz vakitlerini unutur 
\re mtlfett.ifin önUnde öııtı ilikli, 
süt d&mUf kedi gibi otururdu. 
Küfettitıler de bu dairede, ina • 
dma, pek azamet, pek kurum ._ 
tarlardL Hurşit bey, böyle llelf• 
llne bOyUn eğdikçe, onlar da, te.. 
pesine ~!karlar, oradan emirler 
nehiyler savururlardı. lşte du -
vardaki (Men Sabere .. .> levhası 
da böyle bir emir üzerine biaat 
müdür tarafından aceleyle indi· 
rilmiş, ~p tenekesinin, kırık ia. 
kemle!erin ve yazın sobanm mu
hafaza edildiği bodrum katma 
nakledilmi§ti. Hurşit bey. müfet 
tiş gidince, geniş bir nefes alır, 
eski almıine avdet ederdi. Fakııt 
müfettişin hakkında ne yazmış 
olduğunu öğrenmek için, hare · 
kete geçmeyi de ihmal etmemi. 
mrhal, Ankarada, evvelce ya. 
nmda müla?.emet etmiş. şimdi 

yüksek bir mevkide bulunan bır 
,,ata ?Mktup yazar ve şayet bir 
§eY yazılma.mıpa. hlmayeaini 

rica ve ietirham ederdi. Hıınut 
beye hiç bir şey olmudr. Aslmda 
doğru bir adamdı. Suiistimali çal 
masr, çırpınaııı yoktu. On ~ene -
denberi bu dairede mUdUrlll.k e
diyordu. Ama, ha varmre. ha 
yolmıut gibiydi. lşe el sürmez 
muamelat ancak kendi ağır &e). 

rini takip ederek yürürdü. Hur -
ıtt bey zaten yerıi kanunlan da 
bilmezdi. Yeni harflerle yazıyı 
bir türlü becermıeoml§ti. En ufak 
bir mesele olsa, hemen merkez . 
den ''istilam" edelim derdi. Hiç 
bir metuliyete girmek istemez • 
di. Merkezde Hurşit beyin bu de 
reoe gevşek oldufunu bilm~ler
di. Ondan öyle pek memnun da 
değillerdi. Onu ne atarlar, ne tu
tarlardı. Bu on sene icinde yal . 
nız bir defa. terfi etmiş, maaşı 
aslisi 70 den 80 e çıkarılmıştı. 
Hurşit bey de terfi ve .zammı 
ma~ kaygısında değildi. Halin . 
den ve geçiminden memnundu. 
Küçükayasofyada bir evı vardı. 
Büyük oğlu Anadoluda. kazalar
dan birinde kaymakamdı. Kızı • 
nı gelin etmişti. Şimdi yanında 
bir karısı, bir de 13-14 yaşındaki 
küçük oğlu oturuyordu. Hurşit 
bey otuz seneyi doldurup ikra • 
miyesini alarak tekaUt olmak fik 
rindeydi. Bu müddetin dolması. 
na da pek bir §ey kalmamı9tı . 
Onun için, kendisini hiç yormu
yor, iu]eri olunma bırakıyordu. 
Yaşı 60 ına yakındı. Bu yaştan 
sonra, benden daha fazlasını is
ti;yemezler ya!.. diye dQfUniL 
yordu. Aııl çaltema.k timdi g~
lerfn vazff eef dir. Kendisi de genç 

ken az mı çalışmış, Anadoluyu 
kasaba kasaba, vilayet vilayet 
dolaşmıştı. Milli mücadele sıra. 
larında Kasta:monu civarında 

bulunuyordu. O zaman ''hilim,i 
hizmeti sebkat'' ettiğini söyler
di. 

Hurşit beyi, mUdllr muavinı 

Ta.hain bey, (aoyadlyle Tahsin 
Saşmaz) hiç çekernemi. Amirine 
(cismi camit, canlı oenaR, sulbu 
mutlak) gibi adlar t&kmıştı. ().. 
dasma kırk yılda bir ufrar, o da 
suratı asık ve kavgaya hazır ola. 
rak ... Fakat Hureit bey, münaza. 
aya hi~ yanaşmaz, muavinin de
diklerine ve kanuni mütalAaları. 
na hak verr, bu hiddetli adamı 
başından savardı. Muavin bey, 
ahbaplarının, hatt~ madunlarmm 
önünde, müdürün odasmı işaret 
ederek, bu cismi camitle, bu sulp 

herifle iş mi yapılır, bizim mu -
vaffakıyetlcrimizin de takdirine 
mani oluyor, hele ben bir müdUr 
olsam, siz görürsünüz. diyerek 
şikayetlerde bulunurdu. Bunlar 
bir şey değil... Fakat müfettiş -
ter gelince, yanlış ve kanunsuz 
yapılmış ne kadar evrak varsa. 
hepsini getirip ortaya dökmeel 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
• 40. 

Doğe.n bey her aktam geç va. 
kit Yt.!nız olarak surları teftişe 
cık~~ciı. 
~ Koca Ahmet, MartaY,ı mı se
viyordu} 

Gi:di gizli onun evine mi 
gidiyordu? 
Bum .. yakından bılen yoktu. 

Bereket versin ki, Doğan 
bey t>u iıe el koyrnunş ve Ko. 
ca Ahmedi Rüatemin evinden 
çrkarıcen gözüyle görmüştü. 
Doğan bey yolda ~rdu: 
- Padipha gönd~rdiğimiz 

San Ahmetten hala bir haber 
yok. Acaba ~ çevirdiler 
mi?. 

- Zannetmem. K"rargfıha 
kadaı gitmiş olsa gerek. 

- O halde neden dönmedi? 
- Belki padi,ah alıkoy. 

muştur. 

- Yıldırım, benim merak 
edeceğimi tahmin et .1ez mi? 

- O şimdi derin düşünecek 
halde mi bakalım ! h'"'rbe tu. 
tuımuş. .. düşmanla çarpl§ı
yor. Ne vaziyette olduğunu bıl 
miy,nuz ki ... 

- Hakkın varı Yıldırım, 
şimdi. ordusunu bırakıp bizi 
mi düşünecek? 

- Bizi, bizden baıl-a kim. 
se düşünmez. lloian bo>: l Biz, 

yok mu? .. 1 tc bu. Hu it beyı 
berbat eder, çileden çıkarır, mu
avinine kin bağlatırdı. Sonra. 
muavine işittırecl'k ekılde, bu 
muamelelerden benim kadar sen 
de me!tul değil misin? bunlau 
nıU!ettişlerin gözüne BO\makta 
ne mana var, diyerek bir nevi 
tarizde bulunurdu. 

'l'ahıin Şatmu, bu dairede. 
sürgünde veya hapinteymiş gibi 
kendisini sıkıntıda hissederdi. 
İşine geç gelir; odasında. kapa -
mr, hiç dunnadan, kalın Serkl
doryan cıgarasının birini yakar, 
birini eöndürürdü. Odaeı duman. 
la dolu kalırdı. HiQ bir i. le dd· 
di surette aHHcadar olmudı. 
Tetkik için önüne konulan k~ _ 
ğıtlar, günlerce el sürülmeden 
orada tozlanıp dururdu. Ncdt'n, 
niçin. kim icin çah!mlalı. bu mem 
lekette kıymet takdir eden yok. 
Testiyi kıran da bir, doldurup 
getiren de! Hatta. testiyi dolu 
getirirseniz, bu Terkos suyudur, 
iyi au değildir. diye adamı tek
dir de ederleri. 

Bununla beraber. Ta.uıin Şa~ 
mu. kendi!lnin, tmbel, kalp, 
Qmelmanda olduğunu bilmez ve 
bunu asla kabul etmez. Zeki ve 
çalışkan olduğuna ciddi surette 
kanidir. Dairede ne iı yapılıyor. 
sa turf kenıdi bilgiıi ve sra) reti 
Eayesindedir, ~oksa, şu canlı ce.. 
naze yüzünden değil!. Fakat kl
tiplerden biri ezkaza, kendisin • 
den kanuni bir şey daru.5acak 
olsa, derhal kemalı nefret ve 
aza.metle. bu kadarcık bir şeyi 

benden ne soruyorsunuz, mümey 
yizden sonm, diyerek kAtibt 
ter!lcr. Zaten muavin beyin dai
redeki azametine de payan yok
tur. Mahsus mu öyle yaptım ne, 
koridordan geçerken, kundura~ı 
sakırrr!. zakırrr! eder, ayağa. 

1ellma kalkan odaoılann önUn • 
den bir befkumandan tavrlyle 
geçip gider. 

Tahsin Şasmazın. göztlnO bura 
nın mildi~rlU!!"l.W dıkmiş olduğu 

malum. Bu işin bir türlü olma -
dığrnı görerek büsbütUn hm;m. 
!aşıyordu. Ziyaretçilerine devlet 
idaresi hakkında bir takını bed -
bin mütalaalar beyan eder, BÖzü 
evirip çevirip (cısını camit) e 
getirir, aleyhjnde atar tutardı. 

Bir aralık mtidUr!Ukten Umidi 
keser gibi oldu. O zaman da. 
başka yerlerde iş arama.ğa ban· 
!adı. Daha doğrusu başladı de • 
ğil, lftfivle o\"alamyordu. 1nhi • 
sarlarda, lirnan ida:mıinde. bele _ 
diyede, tramvav veya elektrik 
şirketlerinde bankalarda. falan .. . 
Şöyle bol paralı. az iı::li bır \er .. . 
Çünkiı bu daırede çalı maktan 
didinmekten adamakıllı yoruldu. 
ğu. b·raz dinlenmesi kan cttiğı 
kanaatindeydi. Hatta bunun için 

batırııızm çaresine bakmalıyız. 
- Peki, ne yapalım"? ne ya. 

pabilinz) Düşman şunal cep. 
hcsinc:en çekilmedikçe kapıla. 
rı açama} ız. 

- O halde dtişmar. çekilin. 
ceye :...adar bekliyeceğız. 

- Sen hala padişahın bizı 
gelip kurtaracağından emin 
d~il:Jın, öyle mi~ 

- Evet. Emin değ !İm Kuv 
vctli c lsoydı, buraya 'da bir 
mikt~r akıncı gondern ka!ey i 
muhtı~aradan kurtarırctı. 
Dvğan bey fazla bir !ey aöy. 

lemek ve gordtiklerinı Koca 
Ahtm~din yüzüne vurmak ıste. 
medi. 

o zece de. yıldırıma gönde
rilen Sarı Ahmedi bt.klemeklo 
geçiitirildi. • 
Doğan bey, erteai ~ün. Ko. 

ca Ahmetli Rüstemin evinde 
bastırmak istiyordu. 
Doğan bey o gece hiddetin. 

den ~baha kadar uyuyamadı. 

uzaktan akrabası olan <-·) mebu 
suna bir de mektup ,.. .... 
M ktup fevkalade tumtura.klıy • 
dı. LUks bir mektup klğtdma, 
gayet itinalı bir yazı ile yu:d _ 
mıştı. Bu mektup gunlercc ma
sa rnın Ustilnde durdu. Bir turlü 
po taya \ermeğc vakit bulamı
yordu. 1.ki üç defa tarihini dü • 
zelter ek yeniledı. Nihayt'lt, canı
nın fazla sıkıldığı bir gün, bu 
mektubu postaya attı. Epey bek 
ledi, ama, bir cevap çıkmadı. 

Ta.hain Şaşmazın hWJU6i ha -
~atında da garip halleri vardır. 
Evlidir, ama karıaiyle pek all. 
kadar değildi. Çocukları olma -
mıştr. 40 yaşını geçmi3 olması
na rağmen, hala kend1sini 20 ya.. 
şındaymış gibi fan.ederdi. Göğ -
silne cfcllf bicili mendil takardı. 
Boyunbağında bir inci iğne ta -
şırdr. Garip bir takrm kokular 
sUrUnür, her gün traş olur ve 
traşta.n !Onra bol pudra ile trlf;. 
lr yerleri beyazlatırdı. Cebinde 
bir yuvarlak ayna ve bir cnnbn 
bulundururdu. Boş za.manlann-

da, ki, ç.ok defa boş dururdu, bu 
cnnbwa, usturanın hududu dı

şında kalan kıllan yolar, yahut 
katlarına intimm verirdi. Göm 
eokak ka.dmlarında idi. Ollbinde 

bir takım aşlft~erln reefmlerfni 
taşır ve bunları mahrem saydığı 
arka.dqlarma göstermekten mv.k 
duyardı. ÇOk geceler BeYotluıı. 
dakl (. •• ) blraha.neelne gider, 
ıntlmkiln oldufu kadar, tanıdık
larının kesesinden içerdi. Polisin 
müdahale ettiği vakalarda, miı· 
p.hit aıfatile, daima hazır bulu. 
nur, eonra bunu, ra.etgeldifine 
dallandıra ballandıra anlatrrdı. 

Tahsin Şaşmaza göre, mUdU -
riın sıftları malum. katip Cemil 
Toikoparan eşşeğın biridir, di
ğer katip Naci Göral, andavallı. 
dır, üçüncü katip Salih 7-orluer 

meşe odunudur. dördüncü kiti:> 
t'cvket Yurtseven de, serserinin 

ta kendisidir. Dakülo Şekibe 

Kelleci, hem ya~lı. hem dUnya -
nın en gudubet kadını, hem de 

budalalık frnsalidir. Şekibe Kel
leciye, kaç defa; kızım, bu mas
kara ~ nerden buldun, 
diye ~. hot sana da uy
gun geliyor ya! diyerek .zavallı 

km tahkir etmişti. Tahsin Şaş
maz. sevmemekle, ukala bulmak
la ve müdürün fazla llimarttığı
nı düşünmekle beraber, miımey
yiz Giritli İsmail Esengile öyle 
pek dıl uzatmazdı. Çünkü bu GL 
ritli mümeyyiz, yaman bir adam 
dr. Sanki canlı Düstur!!. Ha.Jlbı 
kanuna, hangı muameleye dair 
bir bir §ıeY sorsan, (ı) lan (i), 
(Ü) leri (u) telaffuz ederek, me
selA. bin iki yuz aiti tarihli ili in
vanlı kanımin uçmıcu maddesı.. 

nin .•. dl~ cevap Vttirdl. :Meğe., 
Ismail :&sengil, akşam evine gı. 
derken. Kanunlarımızdan bir 
cıldini de beraberinde götürür, 
lizım olsun olmasın, gecelrei ora
dan kanun ezberlermiş!. Eh, ea
ki bir memur da. Muamelatı sa
bıkaya da vaıur 

(Sonu yann) 

KOCA AHMEDIN AŞKI •• 
Dogan bey hiddetinden küp 

lere umedursun ... 
Kvca Ahmedin içine ellisin. 

den sonra aşk ateşı di:ımüştu. 
O, Rustemi de çok severdi a.. 
ma: 

- Mademki RüE-temdem 
haber yok. Onu duon.an kılıç. 
tan ge irmiştır. Artık Löyle bir 
icim suyu da başkal&.rına bı. 
rak.n ... k doğru olmaz. 

Demekten kendini alamı. 
yardı 

Dı..>ğan bey o gece odasında 
bu n.eseleyi düşünürken, Ko. 
ca Ahmet gene • her 7amanki 
gibi • J\1artanın evine gitmiıti. 

Mcırta; Rüstemi seviyorsa, 
bu adama nasıl ve neJen iJti .. 
fat ,..diyordu? 

Koca Ahmetle Rüstem ara. 
sında hem çok Y8f farkı vardı 
hem de duyau ve güzellik f.. 
kı. 



1 

8 

ASKERLiK iSLERi 
Universitenin yeni 

mezunlan çağrılıyor 

Emlnönü askerlik §Ubesinden: 
940/941 ders devresi tıbbiye, vetert. 

ner, ıen fakUlteıerlle ~zacı ve diş 
tabibi okullarmda.n mezun olanlar ve
ya evveloe bu okullardan mezun olup 
da. herhıı.ngi bir sebeble sevk edilme. 
mi§ oır.nıar 28. tenımuz 941 pazartesi 
glbı11 eevk edileceklerinden son yok.. 
lama.larmı yaptirmak Uzere ı temmuz 
941 tarihinden 15 temmuz 941 tarihi. 
ne kadar nüfus cüzdan ve yukarda is
mi geçen okullardan mezun olduklan
m gösterir vesikala.rile şubeye müra. 
caat etmeleri. Gelmlyenler hakkında 

kanuni muanıele yapılacağı na.n oıu. 
nur. 

1 
ıstanbuı Levazım amir.iğinden · verilen ı 

ııarıci askeri kıtaatı ılAnları ·-----Şerait ve evsafı da.bilinde 14.000 liralık eığxr eti pazarlıkla. sa.tın alı.. 

na.ca.ktlr. Taliplerin 13.6.941 günü eaa.t 14 te Ha.dımköy civarında MUlıa. kö.. 
yQ.nde askeri satmaıma. komisyo!!.una gelmeleri. ı( 45-4,522) 

~ ..,. ~ 

56.160 kilo sabun dmaca.ktn:. Kapalı zartla eksiltmesi 30.6.941 pa.zarte
ııı gtinü sa.at 15 te J..Zmitt.e ka.ra askeri aatı:ıalma komisyonunda yapılacak. 
tı:r. Evsaf ve §3.I"tlıamesi Ankara ve Istanbul Lv. Amirlikleri sa.tmalma komis 
yonlarmda. da göı:ülUr. Tahmin bedell 28.080 lira ilk teminatı 2106 liradır. 
T&llplerin kanun! "1esikalarile teklif mektupla.rmı ihale saatinden bir saat 
EA1ftl komi2yona nrme.eri. (49.'t!\26) 

~ .y. ..,. 

Muhtelif D8.kliyat yaptınıaca.ktır. Tahmin bedeli 15.000 lira. ilk teminatı 1125 
J!rad?r. Kapalı zarfla ekailtmesl 30.6.941 pazartesi günü sa.at 16 da Gelibolu 
da askeri aatınalma komisyonunda. yapılacaktır. Taliplerin belli saatten bir 
eaa.t evvel kanuııl Veı!ık.aJ&rile telaf mektuplarmı eski şube binat;şDda ko.. 
mi6yo.na vermeleri. ( 4~98) 

.Aşı.ğıda yazılı &el-zeler p&Za.'!"lıkla aatm almacaktır. İhalesi 20.6.Ml cu. 
ma gUnil saat 15 te Bac:!mıköyü:ıde eski komutanlık bahçesindeki Ükeı1 sa
ttnalma. l.cm:syonı.:llC!a yapüac&ktır. Evsaf ve §8.rtna.mesi komisyonda görU.. 
lür. Tıı.liplerin belli va«itte lwm!sycma geı.ımleri. 

Cinsi miktarı tutan 

Ayşekadm fasulye. 
Salmı kabağı 

kilo lira 
100.000 lli.000 
100.000 5.000 

• • • 

lira 
1125 

1700 ton kuru ot a.;ma.caktır. Ka:pıalı zarfla ekı!iltmesl 11.6.941 8alı: gllntı 
ıııa!Lt 15 tP ~rada Lv. A.mlrllği ııa.bnalma kom.lsyonunda yaptla.cektır. Talı. 
min bedelJ 106,250 lira ilk ~tı 6562 Ur& MI kun.ıştur. Evsaı ve şa.rt.name. 
si komisyonda gôrüJür 1ateklilerııı kımuııl vesika.larile teklif mektuplarmı 
ihale saatinder. bir l!aat evvel kom!syona vermeleri. (2467..4201) . .... 

Saı nn,Iarda tarıınat yaptmlllcakb:r. Kapalı zarfla eksiltmesi 16.6.Ml 
pazartest gU.nü saat 15 te Ankara.da M.M. V. satmaıma komisyonunda yapı 
lacaktır. Keşi! bedeli ~2.196 lira W kum§ llit teminatı 1664 lira 7S kuruş. 
tur. Taliplerin kanı.Dl vesl.ka.la!:"ile teklif maktuplarmı ibale saatinden bir 
saat evvel komisyo.ns. vermeleri. Keşif evrakl 111 kuruşa komisyondan a.. 
lruır. (2441-3998) 

inhisarlar -- umum 
. m9dür.Jüğünden: '5 

1 - Pla.ıı ve şartnamesi muc.bince idaremizin PB.§abahçe müskirat fa.b 
ri.kasmm daıııli telefon tesısa.tı işi açık eksiltme usulile ihale olu_ 
ı::acaktır. 

2 - Tesisata lilzuınlu olan malzemenin mUhammen bedeli 2077 l!ra ve 
lşçi!iğınir. muhammen bedeli 923 J1ra ki ceman 3000 Uradır. yüzde 
7,5 muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - Eksiltme 23.6.941 paza: tç-1 gttnü $8.At 14 te Kabatataşta levazım 
ve mtibayaat §Ubesind~lii &lım kom.tsyonunda yaptlacalttır. 

4 - Şartname sözü geçen şuoe veznesinden (7) kuruşa almabile<:eği 
ı:;ibi prnm da görtilebUlı. 

S - lsteklileri.n eksiltme it;J'. tayin olunan gU.n ve saatte her iki suret
te de teklifte bulunabite~fğine göre muhammen bedeller üzerinden 
yilzde 7,5 gilvcnme pa.--alarile birlikte mezkur komisyona mUra
cantlan. ( 432Eı) 

• 
11 A B E R - Akşam 1)0Stasr 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTtF 

a..: 
Albn: Safi Kilogram 
Banknot • 

72.6M,515 

• • 

Merkez 
Lira 

Q=-_ 

12 H AZ t R A N - 1941 

Ellmlzdekl etokun tDkenme U.tl· 
malin• gi5zl5n0nde tutarak H 

geç kalmı~ olmamak için bOıyül& 
fedıklrtıklar pahasına getlrt
m•O• muvaffak olduOumuz 
"1941 SQper" serisi, ahlzeleri
mizden geç kalmadan bir tane 
almaOa bu gilnden acele edin•J· 
Radyo amatl5rlel"I nezdlnd• 
bOyük bir muvaffakıyet kazanan 
1941 modellerimiz netriyah altt. 
sesin tabiUIOi we zerafetl••i 
noktasından birer •aheeer 
oldukları cıibl fennln en son te
rakkilerlnl de cami bulunmalıı· 
tadır ki P H 1 L 1 P S radJO 
fabrikaları bu ahizeleri size 
takdim etmekle mGltehl•dlP 

tı-.-::=~~~~~~1-========~ 

Bankası 7 / 6 I 1941 vaziyeti 
PASiF 

• • • 

Ura 
lö.000.000,-

Uta.klı1t • • • 

102.124.0158,0S 
8.610.192.-., loıo' 

538.880.14 111.273.130.17 

Sermaye 
lbtlyat aqeel 1 

Ad? ve fevkalade • 
Busu.at• • • • 

7.822.019,15 
6.000.000,- 13.82.2.019,15 

Dahlldeld Muhabirler s 
TOrk L1nuı • • • 466.431.15 466.431.15 

Barfçteld Hnhablrler : lGS.748.563, -

Altm: Sa.fi Kilogram 12.937.317 18.197.870.87 

rdevtildt'kl Banknotlar l 
Deruhte edilen e-n-akı nakdiye 
Kanunun 8 • 8 met maddelerine 
teTftka.D H.a.zine tara.tmdan 'f'&k1 

tedlyat . 
Altına tahTW kabil mrl>Mt d& 
'rizl.er • • 
Diller d6'rizler n borçlu Kllrhıc 
b&ldyelert • • • • 

Badne TabTIJkıd : 
Deruhte edilen nrakı m.kdl:re 
~. 
Kanunmı e • 8 maddelerine tnft
kan BaziM tal'&tmda.ıl dld 
tıediy&t. • • • • 

&eaectat amtıml 1 ; J ; . 
'l'!eart Senedat • • • • 

b 

r..b&m ftl tallvllf.t eftFAam ı 
Deruhte edilen erra.kı ll&kdl· 

yenin k&rplığı Mham " 
t&hYUA.t itibar! Jaymetla • 
~r.bamn~s 

A.....ıa.r: 

Altm "~ tızeriM &..... . • 
Ta!ı'ril&t Uzer:ID• ana • • • 
Hazine~ kısa. ftd &TSıW • • • 
H&ztneye 38150 No. kanun& &'&oe 
&çZl&D altm karplIJdı &.ana • 

~ ...... . 
Kuhteltt • • • • • • 

Cinsi 
Patates 
Kuru soğan 
Nohut 
Toz §eker 

Kuru tlzO:m 
Mercimek {ye§il)j 
K. Fasulye Çu 

Yumuıta ·\~det); 

K. Barbunye 
Sirke 

Tuz 
Salça. 
Limon edet 
Gaz litre 
('..ay 
Yass: kadalfi çın 
E~ek kadaJfi çift 
Tel kadaif 

Ka.,a~ -peynir 
Beyaz peynir 
Pirinç unu 
Şehriye 

İrmik 

4-i.872.680.63 63.070.001,50 
Derlllıte edilen eYr&lo ııakd1yı 

ba.kiyeai • 

21.253.171,-

1.58.748.563,-
137.495.392, 

l'?.000.000. 

21.253.171.- 137.495.392,-

Kar§llığı tamamen a.ltm ol&rak 
ua.veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili na.ntexı teda.. 

nud.. :!50.000.000.-

275.521.8'!'2.19 275.521.872,19 

Hazineye yap:ı"n altm ıı:arştliklı 

a'Y&OJI muk&bW 3902 No.b kanm:ı 
mucibince oa.vet.en tedavüle ıra· 

T.899.~,12 53.9'4.170,05 

4.141.&9 

T.808.722,-i 

167.684.926,75 115.498.390.4.4 

4.500.000,-
9.948.400,75 

831.717. 788,25 

f Temmuz 1988 ta.ruıuıaen ıtıbare.rı 

kilo mJktıuı 
10000 

9000 
~ 

10000 
1000 
1000 
5000 

75000 
2000 
2000 · 

3000 
1200 

24000 
300 
200 
500 
500 
500 

2000 
25<iC 

250 
300 
500 

:;t'ahmiıı bedeli lira 
1200 

450 
650 

4600 

380 
250 

1300 
1500 

360 
200 

165 
312 
720 
100 

1240 
150 
135 
175 

13887 

1800 
U25 

70 
102 
140 

ı:edilen • • • • 
MEVDUAT ı 

l'ürk Lll'UJ : 
Altm: Satı Kilogram 877,150 

38150 No. kanwı& göre Hazineye 
açılan &Yalla mukabW teTdJ olu
ııan a.ltmıar: 

san Kilogram 65.541,930 
Divüı Taalıhflıdatı : 

A.ltma tabT!ll kabil dövizler . 
Diğer dövizler Ye alacaklı Kll· 
ring bakiyeleri • 

Muhtenı. t • t • • • • 

118.000.000,-

68.207.126,lC 
1.233.782,03 

78.124.167,9C 

-.-
24 665.770,24 

lskonto baddJ % ' A.ltnı 1lzt-rln! av&llll ~ ı 

Makarna 
Zeytin 
Zeytinyağı 

Sabun 
Pirinç 

Çam&ştr yıkama (parçcı.) 

2000 
2500 
4500 

4000 
9000 

100000 

522.495.392,-

69.440.908,13 .. 

78.124.167,90 

24.61'5.770,24 

108.169.5~,,83 

831.717.788,25 

680 
800 

3240 

1640 
3420 

13017 

6500 

Yıldızd:ı bulunan Teknik 0n:ulunun 1941 ınaU yılr ihtiyacı olı.n yukarda 

cins ve miktarı ile tabınlr bede!i yazılı erzalt ve çamaşır yıkamanın Uç ayrı 

şartnamelerine gör!) 30.6.941 taı·ll:ıine rastlıy:m pazartesi günü 18 kalem er. 

za.k saat (10.30) da 10 kalem kuru erzak saat (10.45) de çamaşır yıkama 

saat (llj de Yüksek Mühendis mektebi muhasebesinde topla.nacak olan ko

nüsyoiıumuzda ihalesi yapılma]{ Uzen, kap:ı.lı zarf usulile eksiltmeye konuı. 
muşlnrdır. 

1~ kalem kuru erzal-.m"ilk t~miı.atı (1041) lira 52 kuruş ve ı:> kaleminin 

de (9{6) lira (2SJ kuruş ve çam·ıy: yıkama:ıın ise (487) lira (50) kunııııtur. 

İsteklilerin şartnameler! görm~t{ w ilk teminat yatırmak üzere eksiltme. 
dı:ın bir gün evve1ine İ{&dar Beşlkt,t~ Yıldızda bulunan okulumuza ve ekBi.lt. 

n,e gUnü de Gt:mtişsuyuLda Yü!<rıe~ Mühendl!l Mektebi muhasebesine gelme,. 

leri. 'l'cklif m>?ktı:pları el{siltme.!en '"'r saat '-vveline kadar makbuz mukabi

linclc venim.iş tu'unmasr liı.Zlmdu. Pr.stada vaki olacak gecikme kabul edil
mez. 447~) 

Viktoryamn sinirleri oğlunun 
sinirleri l~adar gergin: "Vaziyet 
ne kabili taha.mmi.U bir balde:.> 
Prens avdetinde böyle söylüyor: 

"Annem Alınan heykellerini 
birer ~rlatan telakki ediyor ve 
baıı.a da köpek muamelesi yaptı 
San .-Remo'dan gelen bir zabit 
Volderscc'ye "Prenses Viktorya 
adeta çıldırmış bir vaziyette di
yor zannederim Berlin aleyhine 
orle anlarla bile entrika çevi. 
riyor.,. Nobel bayramları sıra. 

sında Prenses Vilhelm şöyle bir 
mektup yazıyor: 

~ ~au~er miIIJcl n·~ u 
yapıyor. Zaten bu toplantıda a. 
caba genç prens ne öğrenmi§tir? 

II 

"Çok iyi ·vakit geçixdik. Keder
lenmem.ize sebep yok. Çiinkü ba. 
ban çok iyidir. Yegane kederimiz 
büyük annenle, büyük babanın 
yaş!anmakta olduğunu görmek. 
\.il".,, Bu satırları yazanın ne ka· 
dar b<:\~kanlı olması laznndr. 
Prens Vub.ıılm annesinin eliyle 
yazılmış bu mektubu bütün 
dostlarına gösterdı. 

Berlinde de ayru şekl\~ hare. 
ket ediyorlardı. 

Halka veliahtm srhhati için 
d-w> ebDıesi söylendiği sıralarda 

her gece yüksek sosyatede dan. 
sediyorlardı. Diğer Viktorya, ya
ni Veliahtın kızı da her geceyi 
danSla geçiriyordu. Ve açıkca 

herkese: ''Ba,bam zaten şikayeti 
sever" diyordu. Yalnız 'bir tek 
kişi, ihtiyar imparator hiç bir 
kimseye bahsetmediği halde oğ. 
!unu düşünüyordu. Onu dalına ta 
bit istinatgalı olarak kullanmış 
olan ihtiyar hüküm.dar artık uy· 
ku uyumuyordu. Bu sıralarda 
çarın ziyaretini beklemekte idi. 
Geceleri ona söylemeğe mecbur 
olduğu ve söylemek istediği şey_ 
!eri tekrarlayıp duruyordu. 

Noele doğru bir gün Bismark 

AYATI ,YAZAN 
1EMIL lUDVfG 

• 11 • 
meclise Prens Vilhelm'in refaka. 
tinde geldi. Doksanlı::k imparato
run yanında seksen yedi yaşın. 
daki Moltke, yetmiş iki yaşında 
ki Bismark, altmış üç yaşındaki 
Albedyll ve elli yaşındaki Val. 
dersee var. Bunların karşısında 

ince vücutlu prens çocuk yaşında 
denecek kadar genç görünüyor 
ve yarın saltanatı idare etmesi 
muhtemel. Vaziyet n3.zik impa_ 
rator müşavirlerine iki cephede 
harbetmek vaziyeti hasıl olursa 
ne yapmak 18.zmıdır onu sormak 
istiyor. Evvela eski zamanlardan· 

bahsediyor, sonra da çara kar~ı 
kılınç çekmenin ona pek zor gele. 
ceğini söylüyor. "Ben ona söyle
miştim: Eğer Frar.sa ile ittifak 
ederek· bize harp ilan ederseniz, 
siz daha kuvvetli olursunuz ve 
belki de bizi çiğneyebilirsiniz. 

Fakat bana inanınız Avrupa OJu. 
na müsaade etmez. Haz1run bü. 
yük bir dehşet içinde dilsiz en 
yüksek askeri şef in anJattığı 

tehlikeli vaziyetleri dinliyor. 
Prusyadan korkması icabeden 

Rus sarayında bu sözlerin yapa_ 
cağı t.esiri tasavvur ediyorlar 

Voldersee: Sırtımın dondu. 
ğunu hissettim .. , diyor. Sözüne 
devameden imparator. Eğer böy_ 
le bir vaziyet karşrsmda kalım. 
lırsa, kendisi garp cephesi ku.. 
mandam olarak gitmeğe karar 
verdiğini söylüyor. Doksan ya. 
şında ol.mayan müşavirler; ne 
saçma diyorlar: "Doksan yaşın_ 
da bir imparator, ölüm döşeğin. 
de bi;,· veliaht ve &eksen yedi 
yaşında bir feld mareşalla sefer_ 
berlik ilan etmek!. 
İmparator, prens Vilhelme: 

Bu mecliste dinlediklerini baska 
yerde tekrarlamamasını tenbi'h e 
derken ona \bir ÇOıC1lk muamelesi 

Mevcut kn·iz içinde preç.s as. 
keri rütpeleri büyük bir sür'atle 
atlayordu. Noelde olan impara. 
tor ona yeni bir rütpe vermek is~ 
temiyor. akat sonra general rüL 
pesini vermeğe razı oluyor. 

Bu zamanlarda prensin bir 
tek dostu vardır. Oda Enlenibur,... 
dur. Enlenburg için prens " . 
helm: "En yakın dostum, ksi: 
min arkadaşı" diyordu. Bu kw 
dm yapılr adamın p!"eMe adeta. 
bir sevgili gtbi sokuluşlan var. O 
prens müdab.eneleri ve yalt.aklık .. 
lanışlarıyla gitgide avucunun içi. 
ne alıyor. Onun prense yazdığı 
mektuplarda her şey var ve bU 
herşeyin arkasında onun beyne!· 

milel dünya politikası görüşlerL 
nin telkini de ... 

(Devamı 1)(1,1') 


