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3U.t aAşam: ... - ,-,, __ ___.. -
italyan 
Radyosunun 
Bir konferansı 

Demokraside mevcudiyetinden 
şikayet edilen mahzur faşizmde 
bin kat fazla.sile mevcuttur. 
Halbuki milli hakimiyet demek, 
tefekkür ve matbuat hürri.yeti 
demek devletin hiitün ~keri ef
ranm düşmanm gözü önünde 
ortaya yaymak ve ittihaz edilen 
tedbirleri, bunlardan alman ne
t:f~eJeri ilin etmek manasmr m•. 
de <'tme>:z. HakimiyC'ti milliye t. 
talynnm bas:-etini çekip de 
bir ttirlü elde edemediği nıa

. nevi bir nimettir ki insanlar 1-
!iin maddi yiyecekten çok ziya. 
de lüzumludur. 

\ ' ftzan: 

88seyln tabtt ~ aıçın 
hal~an nvl~osu turkçe neşri. 

~ tı.tında, bizim memlel•et halkma 
hitaben bir "konferan~,, Yerdi. 
8qna biz konferans diyoru:r.. Res
men ha"-adic; n~şrcder gibi rlaua .. 
nı:rordu. Fakat iş ba.vadiı;Jil,te.1 
çr'ktı, demokrasilerin fc>nıı.hıtma , .e ı 
riya.k&.rlığma tntlks.J etti ve me\
~ üzerinde spiker epeyce baş :..ğ. 
l'Jttr. 

Mesele su: ChurchHl'den a"·am 
llaına.ra.<ımila. At!antlk barbbıe da· 
lr ınaıama.t sormuşlar. O da bunun 
sırası olma.dığmı ~öylemiş. İtte ı.. 

~~ nı.<!l~'!'12' g~~e P~t;,_m:kı;tsl-! 
Pat eden (JeW budOl'. İtiLJYaıı rad • 
fosuna göre, demokrasiler bir ·~ 
Ye Eıylenmesi liztın olan -ıaman· 
larba, müsaade etmezler de Söy'. 
Ienınesine ihtiyaç olmiulığı zam~
larcJa ondan bahsederler. Meselii 
"Ulh zamanmda bir /\tlantik harbi 
'11ıtıa7.; Atlan tik harbi hakkında 

lnalfuna.t verilmeğe lüzUm bisse-
dilnıez. Fa.kat buna müsaade olu• 
nur. Harp za.ma.nmdaysa. Atlan:.:k 
harbi "ı&ua gelir ve herkes bu 
harp hakkında malfunat alma.k, 
lleden dola.yı kifl tedbirler a.Ima

BU SABAH 

Alman, 
Fin. 

Rumen 
orduları 
SovyetRus
yaya taarruz

ettiler 

H~TLER 
Alman mılletine hıtaben · 
hır beyanname neşrettı: 

Bolşeviklik nasyo
nal sosyalistliğe 
karşı öldürücü 
bir düşmandır 

Alman kuvvetlerine bu 
tehlikeye bütün 

varhklarıle karşı 

kaymalarım emrettim 

.Harp 2400 
kilometrelik 
bir cephe 
üzerinde 
başladı 

ınn.dığmı bilmek, tedbirlerin ne- Londra., 22 (A .A
4

) - Alman 
lel'den ibaret olduğunu öğrenmek Devlet Reisi Hitler bu saıbaih Al
ister, o zaman da bn tedbirlerden ~
ha.hr-ıe<Jilrnesine müsaade gösteril· man milletine hitaben neşretti,gı 

beyannamede Almanya kendi em.o 
lnez. niyeti için F.i.nl8.ndiya. ve Roman-

t~te İtalyan radyosu bu mu- ya ordulariyle Alınan ordularmm 
kaddemeden yola çıkarak dcmok· bu saba.h Sovyetler Birliğine kar• 
!'asilerin fen.ahğmı kendi .~ca §1 harekete geçmiş olduklarmı bil
kolay kolay ispat ediverdi. Eger diriyor ve dikor ki· 

General Vavel 
Fransız somalisi umumi 
valisine bir nota verdi 

Faansız Somalisinin 
Hür Fransızlara 
iltihakım istedi 

Kahire," (A.A.) - General Va.vel 
FransIZ SomallBi umum! va1lııine bir 
nota. tevdi ederek Fransız Somafüı!nin 
Hür Fransızlara iltihak etmesini ve 
ınfhver ıriyasetlnden tamamile aynl
masmı talep etmlı,tir. 

Sam işgal 
olundu 

neşrlya~ türk~e ~olarak yap~ Şu anda. dünyan~ en büyük ile
S&ydı hıt.ap e~tiği meml~k~tl~? ri hareketi yapılmaktadır. Alınan 
daha z!ya<Ie alaka.dar .. ettiğini d': ı kıta.lan, Finlandiya frrkalan ve 
S~nebilirdlk. Fakat türkç~ neş~· Norveç fatihleri Norveçteki ku • 
l atla demokrasinin f~n.a!ıgmm ıs- mandanın emri a.ltmda mttştere. 
J>ata çahşrhnasr mJJh h&ki.mlyete ken rıarki Prusya.dan Karpatla.ra 
hu kadar ehemmlyet \.'eren mem• kadar ilerliyorlar Alman ve Ru· 
leketbnizdc bir fikir ve kanaat men krtalan da Karpatlarda.n ce• ı 
tah~\"\'.Ülü husule getlrmçk ve nuba kada-r yürUmektedir. Bu cep Fransız ar. 
milli ha.!dmiyct a1eyb.hıde bhlm a- he yalnız bu memleketlerin ferdi 
tamızda bir p~pagand~ Y3P~.ak himayesini değil ayni zama.nde. k ki d k 
flıaksadmm takip edildJgınde §Up· bütün Avrupanm himayesini teıı· Sehir so a arm a an 
he bırakmadı. On'!11 ~~lıı.~ ufak bir kil eylemektedir. "akmastna mani Olmak 
tnukabPleyi zarun gorduk. Hitler beyanna.mesind<:ç Alman· 

Bazı me.ıeleler h~mda. hafüa larm Rusyaya karşı 2400 kilomet- için çekildiklerini 
tnalianat ,·erilmek lizıım>a. ve de- relik bir cephe üzerinde şimalde 
rnokra.ı;;i rejimi bunu tam icap. et· Fi.ntaııdiyadan cenupta Karadenj. bildıriyorlar 
tim uuna~ yapm~·orsa, acab~ ~~1: ze kadar uzanan bir cephede yü-
Ynnm fa~ıst reJıml da1uı ıyı.<ımı rıidtiklerini bildirmektedir LonJra, 21 (A:A.) 
~ yapıyor? ımm hakimly~t re- Hitıer Rusya.ya. karşı Almanya.. Sam'ın müttefikle_r !~: 
.ıimleri, ttalyım radyo .. unun ıtirafı· mn niçin ha:rekete geçmeğe mec- rafından icr.gal edıldıgı 
na göre, hiç olmazsa bazı ~- bur olduğunu uzun uzadıya. izah et ~ d" 
larda her şe~in me\·~_ubahs edil- tikten sonra şöyle diyor: resmen bildirilmekte ır. 
mesı'"' müsaade gostcriy?r~r. ----~(::'.D:ev~ıum==~4 ~u~· n::c~üd~e~>~ _____ ;:,.<D::.-e~v_amı __ 4_ü_nc_ü_d_e_) _ 
Ya faşizm usuliinc ne demeli ki o 
diş çıkarta.ca.k insanlara bile a.ğıı 
:.ı.çmak müsaadesini bin zahmetle 
verir! 

Demokraside me"cudiyetiılden 
~iki.yet edilen mahzur faşizmde 
bin kat fazlaslle mevcuttur. HaJ• 
buld milli hit1dmlyet demek, te"' 
fekkür ve mat.bu~t hürriyeti de
rnek devletin bütün askeri esrarı
nı dü~manm ~özü önünde ortaya 
ra:vmak ve ittihaz edilen tedbirle• 
ri ' bmıla.rdan alın:ın neticeleri ilan 

Prens Bismark ile 

' u· etmek mana.<ıını ifade etnıez. a-
kiınlyetı milliye İtalyanın ha.~reti
ni çekip dr bfr türlü elde .~eme· 
dlif mane,; bil" nimettir ki ınsan
la.r l~ln ~di y\yet"ekten ç.ok zl· 
ya.de )üznmlodur. 

Hüseyin Cahti YALÇIN 

bir Türk gazetecisi 
f 'I azan: 'i üz M!ne evveUd ıazet.eclleJ'4ien Bufretçl Ali Efendi 
İ ü! Efendinin 'htanbuıda yarım asrrlık vekayil mtlhlmme,, tstmli 
f tıatı:ratm..ıa.ı uakledil~ be§ on yaprak ı _____ _ 

3 gün devam edecek, olan bu tarihi ve enteresan y~ bi • 
rincisini bugüıı 6 mcı -.yfamızda okul'JD~ . 

' rnıt~~..,....,~~ı---,..,....~.,..,.,.,,..., 

Ribentıop 
Sovyet elçisine 
bir nota verdi 

Berlin, 22 A.A.) - Al
man hariciye nazırı von 
Ribentrop Sovyet büyük 
elÇisine bir nota tevdi et
miştir. 

Sovyetlere karşı 
harekette 

1 italva 
iAlmaYaile 

Birlikte hareket 
edecek 

(Yv.ıs1 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

iki avrı 
meVZUl*J 

Necip Fazıl Kısakürek 
-ı-

Türk • Alman anla~;nıa::.ı, Türki· 

Lord Halı.faks yenin mihvere temayül <'ttif,>inc 
değil, .\.lmauyanm büy_ük bir haki 

Bostonôaki endüstri 
zimamdarlarına hitap 

etti 

~'Sizler ve bizler 
birlikte naziliği 

yıkabiliriz~, 
. Boston, 22 (A.A.) - lngilterenin 
Vaşington bUyUk elçisi Lor<! Hali. 
faks, Boston endüstri ziınamdarlarma 
hitaben söylediği bir nutukta ~iimle 
demiştir ki: 

kate t.ema.yiıl ettiğine dcJildlr: 
haldkate dünmek, dönmc..'k değil, 
yükselmektir. 
Alınanyanm döndi.ilni hakikat, 

bu zamana kadar t.akip ettiği icra. 
tarzma zrt olarak, mllletıeriıı fe-
zada mekan işgal etme ha.'kkını, 
zamanına, yerine ve milletine gö · 
re cömcrlçe tasdik etmeğe ba~la· 
mış olmasıdır. 

Bonim ~ısa.o, gerek Alman mil· 
leti, gerek Alman idooloryası ve 
gerek Alman slyasetile, onun her 
toeyl yalnız nefsine tah~ls etmek 
ihtirasından başka hiçbir ibtllifun 
yoktu; hatta aksine bir ya'kmlı· 
ğım vardı; ve beın bu hakil<atl en 

Sizler ve bizler, birlikt". naziliğt t.ert hücum günlerimde bile kay. 
yıkabiliriz. MaU ve iktisndt sahada, detmekten a.sla çekinmOOim. 0-
yanyana, yürUmellylz. Eğer hareket nun içindir ki bu ibtira..sm, bence 
edersek, insanlara daha büyük bir em. tek aziz '\'8.l"Iık olan TUrk milleti
nlyetın ve daha bilyük bir saadetin nln eşlğbıde değişmesi, en tabU 

1 

kapılarını açab!lt>eeğlz. Katedilecek kimya hakkı olarak, elbet b<'nim 
yol uzun olsı.m, kısa olsun, endüstri pslkoloeya maddeml de baştan ha-
kudretleri Ue deniz kudretlerinin 1§- §ıa değlştiırecekti. Ve şimdi tam. 
birdği. kati olacaktır. 1 bir bak Ye baldkat il!ııdeı!ıile ilan 

OOM!lllllllllllllllftllllllMftllltl'ıllllMMl!JUll!lllllJlll ... 

Karad·e· 
niz ve 
Baltık 

MaynJandı Karadeniz 
Bogazmdan Batoma 

kadar 

1 O mil ginişliğinde 
--0- -

Türk kara smarı ,~ 
serbest bırakıldı · 

Berlin (A.A.) -
(·Radyo) - Bugün nq
redilen resmi tebliğde 
Baltık denizi ile Kara
denizin maynlandığı bil
dirilmektedir. Karade • 
nizde yalnız Boğazın 
met halinden Batuma ka· 
dar 1 O mil genişliğinde 
ve Türk kara sulaTtnı ih
tiva eden bir saha ser
best bırakılmqtır. 

Hitlerin 
beyannamesini 

Alman Propaganda Nazırı 
.au .. ~ .... a HU 
~ 

Molotof un 
Almanya ya 

sorduğu dört sual ? 
--<>-

Çanakkale ve Karade 
niz boğazlarında üsler 
İstemesine karşı Alman· 
ya ne vaziyet alacaktır? 

.Berlin, 22 (AA.) - (.Radyo) 
Alınan devlet reiRi HiUerin bir be. 

yannameı<ini propaganda nazırı Gö. 
beis bı.; sabah radyoda okum~tur. Or 

(Dernmı 4 ün<'öde) 

<'di;rorum ki, yuka.rd& hulisalan .. 
drrdığm1 manada .·\imanlar, yaban· 
cı mill<:'tlerin Ye en ba~ta Türki 
~enin tcken·iin halikmı tanıdı':i· 
~a brn en hararetli .Alman dostu. 
yum; a!<sindc de 'en hararetli Al· 
man düşmanı ... 

Türl• - Alman anlaı;masmı ya· 
ıırın Do,·lct Reislerini en unu· 
tulınaz t.a.rfüi şeref hal~i i~indı• 
görii;rorum. 

-2-

Tiirki;) e, İnı:\"iliz tmpnrat-Orlul 
manıumesi kilit noktalannın biri· 
cik münakale yolu olduğu lçin, G · 
ride kadar bu yola. kar-,ı yürii~ e 
Almanlann e-. .. i bir bti!.n.met ık 
~>;;'klil;'inc a~·ak ııttıklanDA hüJ. 
mctmek lfıznndır. 

Bu zamana kadar Allahm Jiıtf 
ile aynen gerçekle::l"n si) asi t .... 
hislerim, niyetlerin grli~, ındi 
\e dönütı delın.smı, bu defa da z:ı· 
ma.nmda çerçm·cleyebHlrse n 
mutlu ha.na. •• Son tcşhislerlmi r 

aksi değil, a.ynj meydana gelnıi 
oluı;-. 

Almo.n~-anm bu ist.ikamet dı> 
ği~ikliğindcn ben, birdenbire bı•I 
li C'dilmiyecek bir İngiliz • Almaı 
anlaşnıa..<;mt kokluyorum. Ve Al· 
m.anlarm, tereyağmda.n kJJ ~kmc 
kolaylığıyla şarka döneceğin" 
5&I"kta tatmin edi1eceğini, ~arp i .. 
tlkametlnde bazı iddialannı bmı. 
kacağmı "'C böylece bir muvazen• 
, .e sulhe va.nlacağmı ümit edi~ o 
rum. 

(*) Mub.a.rrir hu yazısını rli 
yamı* 

• 



• 

s !9! HABER-.Alipmpa=y 

1 
Hepslni meydana toplamqlardı; çocuklar analarma ve baba. 
larma eokuluyorlu; kadml•1' kocalannc:luı imdat bekliyorlar; 
delikanWar ihtiyarlarm ıQz&erine bakarak ideta aouyorlarcL: 

Uzun b< ylu, esmer ve ince bı • ı mikleri, kalın çeneei, keeldn, ater
yıklr, orta yqh blr ad3m cetme- sis dudaktan, bllyUcck ağsı, bllyQ. 
ni.n ci .. • de; saf elindeki ince u- cet kulaklan, ıeDit blr aliıı, ba • 
11.ln kılıçla Jpretıer ve emirler j sıkça kllçllk bJr burnu, koyu kea • 
Yer.,; r, JdSy halkım meydana top tane reDlf laÇ1an ftl'dJ. GWdtlitl 
lab31 ordu. C~t yabana bir ees zaman dJelerl birdenbire J1Ik gibi 
Sürl eliği man namaz heaüa bit. 

1 parlardı. Benlla on dllrt yqmda 
m1ş ve sağa eola sellm verilmic- olmuma ~ vtlcudu oJpn 
ti. Geri) d&ıUp de bümca ço. btr adamı andırıyordu; ltJid ge. 
fu km bir h ide, çekme oethıe n)f, kollan uauo ve kaneW, ba • 
do;;ruı rak bir k nra çekiliyor • cakJan ıertU; bllttln g1ln çift 911. 
du; bir krsr111 dona kalmı:f; ne bir rer, bllttln gUn ormanda odun kr. 
Jıareket yap&bllmlf, ne de 116& ser, Jdremıt ve kireç ocaklarmı 
at UyebUm!flerdl; yahms Dd ldti işletmealnl blllrdl. Gayet güzel a. 
ellerini betlerine atmqlar; fJd Uç ta bJner, oldukça .fyf kılıç ve bıçak 
bnş uzunlufun :la.l:1 bJÇaklarm te kallanır, ot atar, cirit oynardı. Ce 
k ret aalclmmtlardı; onlardan bl. 8Ul'du, fakat hiçbir saman kendi
J'J, dev cU.ell b!r koranm wr. ılıll bot yere ve tGrll tısrllne teh 
dui'hl kılıçla yere acrllmfı, Gtül- llkeye atmadı. o kadar ti bazaıı 
Din de .kola kealleret 1kf ilç defa onun brplaebiJ nslyetlerl Jyi 
••llanmlf, •endelemiş, dlpnllt • ~ olanJar: 

Ekmeğin 
beyazla$tırll
ması için Kuru fasulyeye azamı fiyat koydu 

Belediyede bir toplantı 
yapılacak 

Ankara !1 (A.A.J - Tlcuet vekt. 
let.lndm t.ebllt eclllmlftlr: 

108UDUD toptu ft79tı 17 ~) .ıw. 
ruıtur. 

29 saYJlı koordbıuyon kararmm b&. 2 - D119r lıDOIDUID IDlaWik W,. 
ilWıWd badi .. ,_...... ~ Bek ye tktlaat mUdQrlügil, ekmek. rbıci maddealle ticaret vekAletlM ve. 

lerin daha iyi CJ)anaamı ve daha az rllmif olan aallhiyete istinaden mem. 
eaıner 01ma1m1 t m!n !çtn bazı kim. leket dahilinde kuru fuulyenln us. 
yagerlerl ve maya lm&IAthaneal ahlp. mı flJatJan qatıda ~ıssterllmff Oldu. 

mmtakalardaki ~ kura ta. 
aulyenln top~ fl1atıan. mutld Rnt 
te o maballhl llWIJ•k1nı en çok taahl 
eden l8Uhaa1 mmtakumd&D baklJd na 
kll m&a'danDm 11&" mrewe bulo. 

'l'lldl - Blrllll ••• ,.., .... 
taka koagre8l toplaW mtınaı .. 
betile llıbar _... ldılll,yata 

ferini bir toplantıya çafırmıftır. ju veçhile tealılt olullur. 
Klmgagerlerden bir 1mmı ekmetın ı - Bqııca ww..aı ve U1nMJ llllDta. 

beyu olması için kepe'k mlktarun art. kalan olan Trabson, 8am8ml, llarq. 
tırmağt, bir kımıı da bUAlda ekafltme. Kayseri, Çorum, KDtahya, 8eJlıan, 

Ji tll•ralye et1!mktedlr. Niğde, Antalya, Çoruh, Konya. Rize. 

nur. 

3 - Birinci ftkrada mevsııubaha top 
tan azam! fiyat ~ IS D11betlnde 
toplayıcı ve wt>tancı JrArmı tııuva •1• 

tıetük8r ederim. 
ndd7eB.M.aa..w 

Mffh& .... Diğer taraftan beledlJ'e ıeker hu. Vanıu, Bunıa, Bahkalr, Bolu, Kır,. 
taııkhları için kepekten mamul eır. bir, Zoogu1dak, Burdur, Kocaeli, ICdlr 

mek çıkarmağa karar vermıı ve bu. ne ile illtUuıall kendi latlhllktne ,eten 
nun tı:ln YUkaekkaldmmda bir fırm. I diğer vilAyetıerde beflncl fıkrada cın. 
la anlapnqtır. ve evsafı yazıu kuru faaulyeıı!n ı k1. 

lemekledlr. 

f - Kunı taauı)'UID bütün mem1e. 
ket dabfUnde mGatelıllk tlyatı toptu 
fiyaU&ra azamı ytlade 15 niabet!nde 
bir perakendeci k&n ll&"IUI IUNtll• 
bulunur. Bu perakendeci Jı1-l ... 
mı ntabet Olup, mutat ameU. daha 
dOn bir kt.r )'Oadelllle galqaD ,..ıerde 
gen. bu eski niabeUerln devam ettlrll 
mea! ma~liptur. 'fan toptancd&rm da 
flal buluDdulu )'8l'lerde, buDlarlD hı.. 
aeal, toptancı ve peraUndecl k&r ,a. 
clelerl meyanmdan teamllle a&e tef. 

Km•ebn• - ..... koa. 
ııeMam toplam m•rNbetUe 
l&ylll WJla W> 5 h ..... tte 
tikleri. ~ t111' •ır ec1 .. 

tn; kl\y afur Koca Vell b1çatllU - Korkak! ••• 
~keceğl rrada imam Abdallab e. DerlercU. Koca Veli iM otuınun 
fendi ODUJl tolu:ı: tatmq: bu JııUnJ befenlrdl, itte bu sefer 

- Allaha tnPkttll et! Acele de teaclJaln1 turtarm:wtı. belki 
ı.e ıeytu karllırl Haticeyi de o ıfSttlnnllfttl; çnJtl 

GONOLLO HASTABAKICI 
YETiŞTiRiLMEK OZERE 
Kaymakamlar ve Nahiye mudurteri 

tarafından her mahalleden birer 
kadın seçiliyor 

DemiftL Zaten bu 111bipli,117 koca VeU ile lmunm evleri yan. 
al ve •m adam tlSyde nioi UI- yanaydı; itfa de merakla dJf&n 
ratlara. m!nJ 0Jm111, nice klltl h&. fırladddan aman hemeeten ev • 
cllıe erin 8ntıne gcçmlftl O ka • vel s&ı -- ıelmlflerdl 
4lar olgmı bir imandı ki timdi ~ Hatice henb on bfr yaşmda e- Bir taraftan bUtUıı uked butaneler 1 Bu te kllt.tm eaaauıı her mahalledeJl 
mid DMl'llll' kılarken, ~ IOll ıa '6sHl, dalgalı kumral saçlı, ya- de ve hastabalacılık mekteplerinde ugarl bir gönWUl hutabaklcı yeU,. 
ra da eııardakf tq peykelerde naklan aacrt •• mı kll,.llk burun • gGDUUU hutabaJucdar yetlftlrWrken tlrmek Ye bu tqldlltı gttUkçe pal§. 

""°"' " <ilfer bı.rattan bUtUıı ,ehre p.mll ola. !etmek tefkil edecektir. 
papas Dimitr~ Kanyakille tat. lu, QC>k sevfmll, çok gt1zel bir kız. rak tıtr gönüllü .bUtabakıcı tqkUIU Ka1J11akamlar ye D&hiye m11dUrlerl 
h tath din mflrıakapl•n )'apar • dı. Onu g6ren bazı ıüayı seven kurulması iQla hszırı.arulm&ktadir. bu yeni telkll&t eeularmm kUnalma. 
ken görillllrdll. Bu mtlnakqalan kadm ve emekler diyorlardı ki: aı ifil• meuuı olmaktadır. ıı:Juıerl ma. 
cot zaman klSylWer de 4lıaler; tıs - Ah bu lm•mm km yok mu, ballelerde söııWIQ butabe.kICJIJk kura 

yflrı ik1 ayrı ırktan " dlıJden olan imam km değil, pJı tm. Şah n. • • • b 1 larma gidecek bu •vatta be.JaD1ar 
.._ 1 iŞ ve iŞÇi u ma tub•t olmımaktadır. Bu CMblt edil. wı•n ın araamdaki iyi hayat kav m! .. Birkaç yıl sonra blltün de~ mst olan kimseler mncut ...,_ J9ni. 

• vetlenfrdl Abdullah efencU derdi kanlılan saçlar:nm birer tellne ta den açılacak lt'.ıralara •vkolunarak 

ti: kıp ardmdaa Bllrilkllyecek ! t k • ı a staj göreceklerdir. Kunlardan llODl'a 
- Mllalllman bir &il& ft .... Ba.tti. ODU bazılan "ph km., e 1 tı kurata:ı mezun olacaklar kendilerine 

dan doğmadıktan için bqka cUnde d4' ~U)'&p ~~ 
-.ıaaanıan blllıllıam bb!ıdl ın:: .tıı:e..c~e~bıyık~ı~ı.b..uzun~~bo-yJ~u ~ . ..... ~ ..... ~Ka~ı~un~p~r;;.;o~J. ~~s;=n~in~W4~~~ ------
eafsızlıktır. H ı-kes'n bir ctın Jıi,. mm 1UlDl& ayni kabpta lld kiti 64 ıu•• k bı•r 
dayete cec ğl mııhakkütlr; bt:. daha pldl. KöylWerden birkaçı meclis 8ftCUm9ftl8riftd8 
n ın zamanmı All&h blUr: beltl bir bilmece ç&ımUt gtbl yaıı:nda. tetk ki bitti 
imdi kil!aed~ dua ettitl halde Jdlere flln)dadılar: muhtekir 

k ildi.il de lftlmeblsbı mUalHman _ Banlar R-ntadado tardet • it bmmunun 83 ve M tıncll 
o anlar bilP. nrdır. Bcı n.tit na- JeMir! maddeleri mucibince Jrurulm.uı 120 kunqluk tahta çİvİ· 
mazw kn rrml}'aD)ar aruracla lrA- - Evet. •• Benim "'"" .. ,phem lbımgelen "ie ve ilçi bulma" vi 350 L.-··- satarken 
firler yok mu ımnıyo ... unuz? Ki • kalmadı! u.ıı ... lelkilltma ait kanun prOjeeİDiD J • :::biandı 
mın mil ..;n:ın veya klflr oldu • _ Öyle'IMQ ....ı. fe .. •. BttyU.k Millet Meclilll endkneı\, -1 · 
.t•uM ,,_ - - !erinin tetkiki ikmal edilmJp. Çarpc!a apklcabl Jffamm&tl atan 
6 

.... u ancak Allah bilir; ancak .AJ,. Remlndado kardeelenıi isimleri Tilrk itçiai ve it veren lçhı bO. M yqmda Feyzullah admda blrial, 
lahm bil rP.gı bir bal hükmda bil·'"~ ğ yük bir ehemmiyeti hais olan bu kunduracı l'alka :UO kunal8 ablmuı 
t ndl bilg"m.J.z gllre htıttlm Yhw ,, ... teıı kllçU e doğru 8 rulyle kanun projesinin yakında Meo- 11.zmıgelea tabta kundura çlviül 3l50 
m k yanlıştır. Her dinin temeli Vigeuo, Toreıızo ve Soremo idi; lis heyeti umumiyealnde mOa,. lmrUftan atmak lltemlf, ctıcrmem.,. 
birdir: Allaha inanmak, c!olnı o!. ilçtlııUn de 801 gakaldarmda ktıçtıh kerelerl yapüacaktır. hut h&li.Dde 1u•1enm11tar. 

ak b .. .,,. .. 1 .. -A JdStWUk bir eUa ayuı kadar, koyu vipıe Yeni kanunun Dflll'fnden J'eysuilaJı dUıı ullye Udııct oua 
m ' '"9••-0

•- yapma. re--.. ... 1*eı- va ...... n-ı....•a • m*1-emeat •---... -- 20 "- ftl- ve 
ak ·-ı _._ ......_.,, .... rw DaViY l!ODıl'a altı w fAl...t.. bir nbıa.mna- ........ ---- ..... ..--m ve ç..qm-... _,, ..- "-• -.. ... dü'-11r· k • ' 
1ı1ar.-~'- de aabu1ı ve atılh bir ımda da bu lake ftl'llUI ve bunun me Çlkanlacat ve bu nfamna,. ..... •- .... • -nmmapa Lma• 

,,_ ...,,. Ramlndado adm .. --· mede il bulma fetlrilltı De vtlt• oer,....a maJı!cQm edilmlftlr. 
• amdı·, imamı "'--ue dinler, .,,.... 901 1 CWUU9W: 1..ı-tı.-:ı 

\UAAa ah d-~tl )1"~ kaza ft __,_3V erin tefriti 
h le son alnlerlnl hararetle u.a.. yam --. • mesabıi tanlan tllılJit olunacak.. 
d ederdi. UçU de,.,....,.: ıGslerl Ye tır. 

H !"lldnl meydana toplam•lardı·, ~kara, bmunJarı ıaca, af;z. İş ve itel bulma tav&1M1tu 
çocukJ anaısrma Ye ~ Jan elli ve bllytlk, tollan mnm, hiç bir llıcretıe tal>i olınlıJacak· 

" tocalanır • 
.ar; dellkr.ıı!·. 

tar lhtlynrlarm göalcrlııe bakarak 
ad ti 90l'Uyorlardi: 

Ne yapalım? 
1'T y&pt !lirdi kt.. 
Koca Vell kalabalık arumda bl 

All nerede? .. 
B a biri cevap verdi: 
- Da.P kaçlı, o kartaıd1& 1 
Kansı Emiııeyle JdlQ8k ol11I 

11 hmet Ye lmı AYl8 kalesi im 
araamdaydıla.r; koca Vellye me • 
rat ve heyf'canla bak17orlar; il. 
kin h çblr hareket ,ap~ 
dt· erkeklerle cpJut oocuiu biri• 
tdrlnden ayıran yalmblıo kOl'llU!. 

kordonuna b1r adım yatıq. 
ll1a.k Ci.wn demekU, imam Abdul-
lah efendi k labalJğa ıfSs P9dJ. 
riy ır: biricik km Haticeyi ar. 
)'O~; Wda lmlaımyorda: o da 
9ealend e IOl'da; Emine bdm, 
ODUD da Ali Jıe blriJkte bgmJI 
eldıığuna 137ledl. 

Ali tısytba en nld. ft bmu, 
tocu~ fdt: kt1çllk " bpülul 
l8l Jrh'p!!:Jerlnl ısrtecek bdar 111-

olaa eJl g8lleıt bip ......... 
... .... .. .. ,ıu-..... '* 191 ... ,,,,.,. ..ilHı;O. -............... ... ...... 

• -er t~ t** elJiturk 

vtıcutlar 8JftlD .,..hl"'"'' tır. Askerlikten terhis olunanlar 
• • ,,_ ile eda evlerinde maiıkOmi,ethıi 

Vlçemo klSylWerl maya cUze. ıkmal ecltp çıkan vatandalJlarm 
rek baflJ7ulardaa bhille Millen- taıepleri diğerlerine tercih olu,. 
dl: nacaktlr. 

- Paollno! .. 
tkl metre bo,tmda, kara aataı. 

Jı. koca bıyıkb, eamer ve aygır kı. 
lrklı bir adam koeank ıekU. Kor
ll&D reW ona bir fe'Yler llCSyledi. 
lti adım aimda dV&D yirmi t~ 
1&1lanada tara akıılh hlr dell • 
bJıllJI calırdı: 

-Petronu! 
(DftmRcwrJ 

tı talep ec!enlerfn istidatları 
her Ulrlü, resimden maaf tutula
cağı gibi bu gibiler eidecekleri 
yerlere t.enzı1Atlı tarife ile sevk 
otunacaldarcbr. Aynca birer bir. 
lik da teı)kil ohmaealtbr. 

Gerek it ve ieçi bulma faalı
yetinin ytlrQt(Hmesfnde, prek 
alelade il hayatına milteallık 
mevmatm aelAmetle tatbiki için 
br.zı cezai hükümlerde vnediJ. 
mi§tir. 

-----

Vcalııt 
Ama v .. tDIJd ue mu .. aramada 

teati edlJa ~ NIJıı- iki 
devlet arumda lrarwdddı " dmUD1I 
b1I' ltlm&t devrul açıldltma pı.t.erdl. 
ıtnt. bumla bir tarafta WID Nt' al&. 
b ~bu paktla Nr tu. 
Jlk mert obadlfml, Almaa *dalaa 
rma Jlalprl8taDa ltrdfll ftldt TnJr. 
7& badDtlanama ~ bllr 
J'nmm ... lqtlls an.tlerbda llart,. 
.,. a..rtae tuma petlkJert bıalde 

Alman1aml 1ııa bareJm brpmnda 
a,maı bldrlml JUddrt&ll ..,.. 
Cyor ti• • 

.... ftll;Jet ...... ,,..,.. ... 
tlılıııfll WA rtte tatWk ec1ea 
ftıtılıe bra• da AllııllQum .. 
ftırlılıeıe ...... tecıa'flll lılr llp. ....................... 
---~ 

!tt.e llUll lef ._. ..... be 
Alnwı cımet ... BIUerbl ftrkL 
re ile Allluya anamda bqabk. 
• " • .,...... bir ltlma& dewmi 
~ Wloaclald llkled b87le 

- lılr ....,.,. lllUut -- b1r ......... 
nıtıb• ile .........,_ ...... 

n....,. ve etrMejlk ftlll7eded 
cWebe seddllne 11111 ...... 
rla te)it etUit .. •eMJretm de. 
~ malalyeU blay •laplır. 
Bıma loln taht ile Bltlerbl, p. 
al lmn...._ maalaede ile !ld 
•emieket ........ -.... .... 
~ devnsl ..... pt.Wd ........... _ ... ....... 

30 lirahk aaate 
dsyanamamıı 

BakırtıGJQDdl otaran l'lrdn8 ad-. 
da bir sene ım. aJDJ .mt"' etman r.. 
mine adında lıiP kadmm dtlD od&&ID& 
girerek ao ua k17met1Dct.ld uatlnl 
çalarken ne Gseriacle yak&lannuwtır. 

Ftrdt- emen cllrmllmqlıut maıı. 
kemNl.ne verUmlt ve dul'U§mlUll IODUD 
da da tkl ., mGddetıe bap8I JD&hkQm 
Olm.U§tur. ----o---
Oniveraitede yabancı dı1 

kurs lan 
Ontvendtede ber ... o1duta gib! 

tatil devresinde de talebedtıe ve bariç. 
ten gireceklere ıalaDm clU kuralan 
acııacaıttır. Kunlara puarteal gUnQ 
bqbmacUtlr. 

Yeni SabaA 
HU.eyin ~t Yalçnı bugt1nk11 ma. 

kaJe8lnl bir denizaltı aratmdan ba. 
t.mlul Amerlkaa buadlnll RolılD 
Kur yapma hükmda Runeltbl ,..._ 
tıtı beyanatı mevzuubaha etmektedir. 
Kuharrlr Detlce olarak IÖJle demek. 
tedlr: 

''.ı\meırlkaam lılU!ll ....... ,....... 
&mıpa ................. aetleelll 88erfa 
de m rol OJiıayaealltır.P lla ..... • ......yetini ................... ... 
... etımlyodar;........ _,....... 

..,....,.... ......... -··· ~ 
.... 11.U haıtıla 11&..JhdD .. ~ 
- ..... ı'r ....... di A••ıı°+iii 

rtk edlleoektlr. 

tlıtıyacım kendi mmtakaanıclan te. 
dartk eden tthldeı'de mo.t.elallk ft7at. 
lan yalnız ~plancı ve perakendeci k&r 
)'Uzdeleriııhl JJAVUQe taanQD eder. 
ım.tehllk mmtakalannd&k1 ftbl,rler. 
de mDatehllk flyatıan aynca a 11ncD 
fıkrada mes1t0r nakllJ9 muraaanma 
hesaba ut.11maa1ıe taanan eder. 

15 - Yukarda eallan TUOIUDaD 
flyaUar çalı clDllnden temls lama ta. 
auıyen1n çuvalsız azami eatq ft7atlan 
olup, lama faaııJyeDID CUIW ctu " ne. 
Vflert ı inci fıkradald ... flJaUa mQ 

tenulben mutad ıııat tarklarma sGN 
teablt olunur. 

rlm. ••••• -. ......... 
Kongrenla da;naJama -· ttlr eder, anııar- ..... . 

C.B. ........ llil 
Enaım •ml a 

Dr,Ahetlllllla. 

Ylbek kGagrallllla ••• .. . 
Jd lttutklr ........ ....... 
... olarak C&Ddaa tete'ddbl•rlllll 
Ye i1t tememdlerlml aned8ltm. .. .... .,_ ........ .... ..,... 

BJrllflmbla tr acmcla 1ı4b'lk 
bir hamle tepn e48ll ._.... me
ala.ill a1lb" • tg..,.. ~ 
tip ettim. ~ diler, 

laJlllanım ---...... 
bllalllllıaMQ 

• - Her tirli lama~ mtla ·-----------
tahsil mm.takalarda mU.taluıU, toptan 
cı ve perakendeci we ma.tebltk mmta.. 
kalarda toptancı " perakeadlal ... 
mı aatıf fiyatlan mabaU!n fl.Jat mu. 
rakabf Jeom•.,....111• tull&.~ ....... _. ___ _ 
zamend& ~oPnt:ıta~. 

'I - Peraanclect azamı •tat tlJat. 
termı.ı heaplnmumd& kunll ld9are 
larmıil 50 antime veya nlılde ~ 
lablmUI BDftflkm. 

8 - Bu 1111retle U&n edilecek fl.Jat 
badlerlDdeA lıerbaql lıılr areUe r.. 
la tlyat tem•nlM gldlll!er ll•"mda 
ml1ll korunma kanunun 11.QkQnılertm 
tevnkc.ın ceu!alldlnlmak o... kanUDl 
takibatta bulunulacatı UA.ıı olunur. 

MahkQmların 
çallştırılması 
AaJraradaD lılldlrlldfllDe gön. ad. 

1b'e Yekiletl" .... 1111erlne mG1•11 
oeza evlerinde maJlk6mlarm palf 
ın!kyuta toplu olarak ~ 
!ırıkinJanııı tefti etme19 karar ~ • 
mlftlr. Bu ceza evlerinde çabtma. mail 
Jcamlamı ta .. muraf!lnlll kendi Juı. 

ini hisarlarda 
yeni ta inler 
MllaradaD lllJdlrldlllM .... 

rtUc ... lnld9utu ftlrllltl WJdll ... 
INlrabbl llQ9tl ,.......... ............ 
amma IDGdlrlllatl ldmN 1f1111 ......_ 
UllGDdea &Ollda lralu-ıw ....._ 
lnblla&'1ar amma mftlW ... w.-. 
llkJalDe tıeUdk ... 1dıalıalll ...,.... 
- ... ,.. AJaclll. ı.t.11111 ... lab. 
ı1kMI mtldarl K-ı..... ..... 
'-7lA edUmlftb'. 

Çanılrlrale ~ Wldld &aut Bar...., AliiilUJ9 lllldlat llldldar• 
.. llalııled11mlfU!'. lanlr lla&l'lf .. 
dtlrlfllOD• tlCQDol mmmd mtltttlllftr 
maarif mtlf&Ylrl Klllltafa Tualrgnt. 
ıu ptırlJmlttlr. 

Ayakkabbı çivisi 
azaldı 

Karabük fahrikumdan 
çivi teli istenecek 

zaııçlarlyte karJtlanmalannı, bir ._ BucQDlel"de t..._ odMI. .n •· 
nat Otnnmeıertni, tahllyelertnde kG. naJl 1ı1rq1.,. f!Jat •ar«bbt 1ıll'e
çllk de oıaa bir eerm&)'9 edlnlnlf oıma. llWN ...ar ,.ıcude ....- edlD ...... 
ıanm temine matuf bulunmaktadır. ıeınea bqll089 aıaJt1la1ıl t19111 tt-

Baln& 1mrab ea m bqt& olmak daı1ld ....ı..a tılf1d1 •tmektNlr. e.r 
tızere, lapartada, Zonguldakta. Kara ... kadar atao ~de - da..,._ 
bClkt., birer w ADkand& uo oımaır demir c!Yl tedarUd mlldm Nr me ı. 

tısere, it eaaar Uz rtne kuı •• mull o1malrtacfnt .,,_t _...... 1ilb'o9u 
teıU cea evi ri bulunmak •• Bir fbndl çlTi tmaWle elftatlU tıe a 
taraftall bu vl riDln teY1k 'ft te. ' ıaaktldır. Bu teDerdle ,.,._Ga 1ıU. 
kl.mD1Qne ça dllW tanttaa lunamu 18e Urtmat ~ Ka. 
bUa Yl~yeUerde lDf& edilmekte olu rabtlk tabrfkamada tel Cld ~ 
yeni cea evlerinde 1f ... tıserlDe ,._ lateaecektlr. Karabllk falıl'hft'da 
n1 Uıslaler lbduma bqlaaaeektlr. ctvl ıell imal ohıımlutachr. r.lcat 

mldahale9lnla Berlln ve B_. da 

~ teWdd edllılltl lltllllr 
flr. !tla tı1aen:uı11Jetawl ....,. Dlı8 eL. 

---- lıeralllr .. .,....... dot-. 

banla~ daba ıntllllm ,...... hDemb 
maldadlr. 

Ayakkabtedar cemlJlltl. GlYl ..... 
daD d*1ı .,akkabl fl.Jatlanam ctt. 
tlkge JWmeldllbd blldlnldftlr. 

Atat OlYl uııtı .......... lllllap. 
te weoeJdlr. ~"Dllldl - mldlll& Uda. 
yac kJıfayet edecek miktarda ataG Ql. 
'fl plmek -..... lııabmmütllm. 

n11& uktıd AmerlkaD ;raıdmımm ne ------------
- A.\'nlpada bll .,. ........ bir 
IOI oJ1llPblleeell ~ ftDll detll•· 
~ Amerllııa .. llulıe bulr .a,ı. 
lıuDu. Bl&me& l8keames __ ,. Uy• 

aldan llep .... atraada ....... '" 
tıecbls edUea Amerlbam blHln .... 
........ deli uaml dereeede ....... 

edllmelll IOln - lııluat llU strw MJe 
.. m'ldıletl 1'ekf!'Ulllll sararlJ'dL BI. 
__ ..,.., &--. ...,.. ........ 

de cUuuun bir mBdlle& dalla •bir "9 
trP' ı ·u .. 1r.,,.,. ... ,,.._ 

ZA.'1'1 - ~ ......... ..,. et. 
t1m. '!'cnl8bd al&ealaDd&a ......, 
hlkmtl ,..... 

.... Çay, ........ 

............. -'ç" · 1n .... 

.. , -- u ---.. ... -

.. A.Jub 

• • • 
BAT! - 1918 7ib 8"u lllntm• 

okutandan aldrlmı dlplOlll&JI •71 e • 
tim. '!'ftdlılnln ahnaeatnı aa .._ 
hlUmal JQ)Etur. 
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4 fi AB il: a - Abam Postam 22 HAZlıtAN-ıtP 

Alman gazeieleri 1 Şam işgal olundu 1 

Türk - Aıman ~1;:..r.;:..:..::1 ... 1 Kanadada Alman, Fin, jMobHyalı kira hile------
paktı etrafında ::-;:::.: ::=-.. :.:;; Destroyer inşaabna Romen ordu- bazlığı önleniyor EN S O 

Hararetli ;:=-.E:?i:::-Ei başlanıyor ları taarruza Yalunda mühim b.r karar DA Ki K A 
neşriyatta 

bulunuyorlar 
Berlln, ti (A.A.) - Alman ga. 

ıeteleri, Tllrk • Alman paktma 
birinci ayfalannı tahsiate devam 
eylemekte ve Reisicumhur ismet 
~nn ile Bitler ve Saracoğlu ile 
Von Rlbentrop arumda teati edi-
len Telgr.aflan ve TUrkiy Reisi. 
cumhurunun gönderdiği huausi 
mektup hakkuıdaJd haberleri bil • 
yük pun ulu bqbklar altmda neı
retmektedlr .• 
Yabancı memleketlerden gelen 

Jotibalara da genJt yer ayrılmq 
bulunmaktadır. Giomale d'İtalia -
nm doet.ane lif'Bet hakkındaki t. 
talyan arzusunu bildiren ve ıarkf 
Akdenlzde Tllrk emniyetinin faz • 
laJ&fDU§ bulunduğunu tebarüz et
tiren yamı, bflha•a naıan dik -
btf celbetmektedlr. 

Völltiacher Beobachter gazeteei 
diyor ki: 

TOrk _ Alman paktmm imaaaı, 

4Unyanm en bnyUk haberidir. 
Deut.eelıe Allgemelne Zeitung, 

bepnaJraJealnt. Reisicumhur ı. . 
met İnönü.ye taba1a etmekte ve 
lrendlatnhı llzerinde Türle menfa • 
atJerfnin h&ldm oldufu hakilrf bir 
lliyaaet takip etmlt bulunduiuııu 
bydeylemektedlr. Gazete, lemet 
~nUnUıı Ukerllk hayatının ve 
m.tlll iııkıll.ptaki rolilniln bUyilklil
llnl teba.rlls ettirmekte ve IÖY
Je demektedir: 

hı&ıtl meydan muharebealndeki 
safer, tn&ıumm Lozandaki diplo • 
matlk rolD gibi kati oJmuttur. ı... 
met tn&ıtbıiln ldyul faaliyetine 
claima derbı ve ful ~ti Mı
kfm olmutıtur •• 

Frankturter &1bmg psete.ı, 
bepıalraleatnde diyor ki: 

Pakt, Tllrk 99 Alman c:Uplonwd8i. 

Din bir muvaffald)'8Udlr. Tllrk cltplo. 
maaı.t. memleketla mvkadderatmm 
a.rih .urette ~ ve ,alJUcı men. 
faatı.fden JD81tak0 bir ~tik~ tav. 
• edDtMll ılibn ıeımıtnt MlimtftJr. 
.AJakara llıl MrıtK arumdalrl ~ 
.. ıı.m PQlrdtll muvakkat buhran 
elk1 -ııam dMt1utu OrteD bir 8IT8. 

dul bqka bir ıe'T dettıdL Alman dlp. 
Jomaelel ...ılfre aJcfenmam• 'N -.. 

lılr .,. •bat Ue ~ bir J&kllf"'a lçlD 
caJqmasmı 1ıllmlftlr, AJmaD;ya, 
'l'Urklye)'i yalDJs dek1eruJuDlarta lir. 
na etmemlfUr. JDler' AJmuı.ya. mua. 
laeded"!, TUrJdyenbı mQlld tam•ml,e_ 
Une hOrmet edlrona. bU J9D1 bir mu. 
plıede tetkll etmemektecltr. Bu, dal
ma mevcu.ı oım111 ve Bitler taratın. 
dan nutkunda hatJrl&tılDUf bir vakJa. 
DJD teytdbadeD bafka bir 191 detildlr
Kumllnl de &)'Dl mm Uade etmı,tlr. 
'l"llrk devlet adımlan, vaz1feler1De 11,. 
7lk o1dukl&nlu ptermlflerdir. Kem. 
Jtıetlerınl mUdrlk bulunan Türk dev· 
lııt adamlara, tamamiyle 'JIOrk bir ld. 
JUet takip e1lemiflerdlr. Pakt, TDr
kl)'eldD mtlatakll ve 8Ullıçu ..,._U. 
Dll1 Dettallndıtn bqka bir ., dettl
dlr. 

Gueteler, TQrlc ekonomı.t n 1111111-

IDJlet'le 'l'lrld19 baJrkmd• da mab. 
..... Ja••lrta " AııkaraDm .,. dl. 
.. Tllrk tel*lerlllla fototraaarmi 
'lla'D'Slrtadır. 

Yan remal Dieut Aua Deublc:bland 
AjaMI, dlJW kl: 

BerJin lçla b&hla mevsuu olan. ana. 
neYI •ki dOlltlula, )eDlden dolmus
dır. AlJDaDya, TUrJEQe bakkmda1d mle 
,._tlnba prenalplerlDl, Balkan eeıe.. 
rindm ene! tealıit •tmlftlr. Bitler, 
o aman. btr bubraDI .,. .mt.elMaıılm. 
len bertaıat etmek ıçm, pbll m-. 
jml •DDdlır'mlttlr· AlmM 91fa.U. 
pnnRpJln daJUll'. AJm.aa lllJuatml. 
ubTt mecbmt,.tler ve)'8ılmt ....,. 
ttn lllldpGarma 1:ıalb atrul mtutba
-.ıar dikte etmes. Tlrldye, AlmallJll
JUll ukell mu~tıerbdD bir 

kuNuıt dlıllldb'· An1mn. ftlaa1ara 
d&JllD&ll na1llt bir aSJuet takip .,. 
ıemiıftir • .ADkara, muahedelertDe -. 
dik kalmJlbr. AlmaDJ8, bu taübtlt. 
Jıerl tN"'aakta tendftt etmem1fUr. 
ÇlbaJdl ,.nı ilim oJan milletler ara. 
mDd&k1 mtıauebetlerdıı, bu tamam!J• 
le anıaıdJr bir ~tUr. .Almanya, 
bgntere 11• tedafUl muabedu!Dden 
dol&,1l Tlrleye;,e bJo bir ..... te 
~- Alman ..,....u, 
ıalıll lılr lbuetdr. VtllQıeün ~ 
buma llb&t •tmfPir· KatbQat bıeJr'"'" 
tıald an1apnaıv blUı•- f&)'dabdlr. 
Dtaer tataftaa .. 'l"llrk • ltaı1Ul 
.......... bllttll ~UDi JUldılD 
atmapltmlkt.ecllw. 

JlaUma ........... ..... MldlrDmlt 
.... Alma ,..,,..it; BIU'f'8klaat -..,...Ua W ...... fakat dlwmlı 

ı.ıdlıl .. -.... •dll 

lerine çekllmfflerdlr. Iraktan gelen ve çıkacak 
TUdmUr umum! iatikametlnde llerıı. •t 

1 yen bir dilfman motörlU koluna. bava ou.va. n (AA.) - "4Mda. ta. geçtı·ıe Aııkandan wrilen bir habere 1 8 ya A 
ıruvveUertmlz hücumlarda bulunmut ribte Dk dofa olarak destroyer 1Df8- göre, apartman sahilerini alAıka_ 
ve bOytlk zayiat Yerdlrmtıtir. Blr tay. atma tıqlıyac:aktır. Kanada mllhlm. dar eden bir koordinuyon kara,. 
yare~ geri dönmemlftır. Diler cep. mat DUll'I Hove, Halifab Umamnda ( ... ...,. 1 llclde) n yakında DeROlacakbr. manya ı·ı 
beıerc:ll kayda d ...... r bır -y yoktur. Trtbal a11tem1ncıe t1d c:teaıro,.nn ter. s· al .1.. Al Bu karar binalarmı moi>i!ye 

-~ ..... k -•--'-ta ınaen evn man- H Kahwe, !1 ( .A. LJ - İngiliz gAba on........ oldutmıu lf~a et. .,. • e kiraya veren bina aahiplerini ::r umumi karargilımm ml§tir. __ --o--- ~ıı;;::.;:,.,:,.~'::J: ~a~~~;. =r:: Birlikte hareke 
ca 8::\>:;0J1e:11e ~f'1yor: lngiliz Amıralhk balini Alman aakerleri • ~in~~=~=- edecek 
Sahil bölgesinde, teni terakkiler nin ellerine terHli etme- Kobilye kirası. eıde edilrnittir. Şam'm cenubun- Birncı Lordu Mal saiıiplerile tiracııar ara-
da. Vişi latalannın mukabil hü- Al k d d k• ie bqiin yeniden karar aında kontrat yapılırken evvel! N eoyork, 22 (AA.) 
cumıan reri püskürttıımUotUr. 8 Sin 8r İJOr 1: verdim. Bu muharebede binanın kira beaeli teablt edile. Amerikan rat1·.YOS1-
~~~~t!e=~tırTer{:'11mm..·den A 1 •k Allah yardancımız ol • ~ bi~~ ıı:all~ Roma mulıabiri 
takasmda Vişi mukavemeti ya- t antı kıymetini takdir edecek ve bina Jıi: 
vat yavae erimekte olmakla be- h b . mn. mobilye ile kiralanırken mcbilye 
raber, .rn..M-tte az ~ıik mu are esı B l 0 Ll!L kirası da mobilyenin Jnymelinln 
vardır • -,,~~ 1.&Vlj&pA o feıJIRHR naayonal !bette birini tecavüz etmiyecek-

soavalütVoe lıarıı öldü- ti Berlin, !! ( .A.A.) - Yan res. Şiddetti bir farzda ., -o· r. 
mt r kaynaktan bildiriliyor: rücii bir diifmandır. Bol- Bu karar 10 şubat 94-1 tarf. 

Alman aiyul mahfilleri, &a. devam ediyor hinden itibaren mer'i olacaktır. 
riye hlcliaeıeri hakkındaki Al. ıeoilr Mo.kooa nasyonal 
man nikbiJiiiinin yanll!f çmna. lngilteredeki aoayali.at Almanya mev-
=~u telbarUz ettirmek.. lmalibmızı aıdiyeti iP,. aaoaıırken 

Alman nikbinliği, Surlyedeki 
çanpnalarm netiıraincn zi')11a- fazlalqbrmanuz arkatlan varmai iatiyor. 
de, cesurane bir surette organi. Almanya ıark luulutla • 
ze edilen ve beklenileni gok 8l&D liamdır rınılaki 6u ocdaim telttlit 
Fransız mukavemetine ve 8!ıer- .. ~L-- •• (A. A.) - .bd. 
jiaine dayamnaktadJr. hgillzle- raıı~0birmcı LOr4u AJek. lıar,,..,ıtla ôtıl durmak 
~~== 811.Dder, diln Mwtield'de bir niyefindedeiildir.Bina
bntlln dllnyayı hayrete dÜfÜJ'e- = :yl«n'llJ ve eıaünle • enaleyla Alman lnıvvet • 
cef1 beyan edilmekte ve ~ Atlanti:k mulıarebeei. fiddtli lerine bu telalikeve bii· 
manm neticesi her ne olunıa ol. ve faal bir ı...aa devam edi. " · 
anın, enteresan olan ciheti, halen ---~ h ..n- 1.- tin varlıklarile lıarıı 

• f'_,.;1...._:.. dtlDıldl mlttıeıfikferi- Yol'· ~ ~ er -.- ve IRllll"" gece, 
.u..r;uc:ıw-.uu deniz tiıBttl gemiler ve t&"8ft.. lıoymalannı emrettim • 
ne k&l'fl ya.ptJğı ist.iltlarda Jıer1e yapdan !tngHis mubNl 

Tork-Alman 
anJaşması 
hakkında 

Balgar gazeteler nelet 
razıyorıar ? 

.,,,_,il (A.A.) - Bulgar psete. 
lerl Tllrk • Alman do.tluk muabed9-
abd en IOll llfYall muatfert,.t .,. oe. 
nubu prkde lhtllUlanll 8CIDU olarak 
lrarp1J;Jorlar. liddetli bir mukavemet lörmek. JıBt;tamfan fMiaJapne.Jrta ve Al· Ba miictllltilede Al • 

t.e ohn•amm temkB ettii1 il&ve manlar, muhalrJrak surette, bü- man milleti tamamile 
olunmaJdadır. -· yftk h.aaU'lara uiramaJd;adlr. sıovo gueteat auısan.tan tçtn mu. 

FBANSIZLAB Bu·.nıri' Bismark'm ve bunun tqe gemi_ m&b ildir lıi 7'11na ana- b1m olan cihetin TOrk • Alman mua.. 
TANKLABINI K1JLL,&NJYOLAB Jerinüı tahribi, Brest'te 8dl&rn- JteclMtntn cenuııu prld Avnıpumda 

Kahire, 22 (A. A.) - Yapdaa borat ve Gneiaen8lia ve Nornııç oafan topralılarını mi• mu. tmı1naı aıtma aımua oldJılunu 
k8'iflerden ve alman haı'P eetrı.. ~ bir AJmm cep mtı. dalaa değil avnı .saman- Jrafdetmektecltr. 
rfıtln ifadeeind'8n anlafıJılıor Jd '--- ~ı- t..w...la•, & 4.L-.a.. f..+a ,__ f lncltr ki bu 

Suriye tevkaJAde Jı:omt.erl sene-~ -~~~ do. n-deniy.t al.mini ak;;:~rtatan ~k === 
ra1 Dentz timdi btitın lluvv&tlert. hat zaferine yardım edee* bO,. bolpoilıliiin öldürücü 
nl mubal'ebeye .ıabui tıWmnalc· Jek unsurlar fıelldl etmektedir. • ..... ,. • vecor paetuı c1e ~ bUkOmet sa. 

ı.m &Ylarmd& u. &' IUi ·-;:~l;ra~l'!~.1~-t.•;tul;dlr-~~c:eıı~u:ııu~~~ --~ıııılıılll.,. ........... ~,,.. ~· .. ~~r. 'JIMll ... 

DfllDta'ia elincl• WlAl&D .bü.tilıı Jti8Ute•W iılm1Jlh'iP. Wkat "rf:_ 1·~!'"' .,-:;,;.'!!:ı.ı...~.r(!:; tuıklar da Jı:ullMdmUtadr. Cep. 111 cihet llatDiamnabıbr ti IMl ..,. i-~""- •••"IUClaT~ rv. 8cıtJa ~ mabriirl 'nlrk: 
he gerilinde ~ hiıQblr ta1* 1myıp1arm p ~ m kmm, ~ 
1ı:ünamlfbr. Yunan Jimnilw aa yapdaD Al. 

man hfknnlan nettıı 'rm -
Jma pbnifttr'",. ~. 
Jremtr' ebnlyeaektir. 

ŞidılıO •ima .......... Belgradda 

.Alman muabedeatnta IOll wznaalann 

- mtDafm htdllelerlndea lılıt cıldullW 
na llDJlemlltlr. 

ltalya yeni tlı·aı··,_111111 
ktırfl Almanyonın 
nında 6alıınacalda. 

lıegecan 

Amerika Rtlsya 
yardım edecek m 

v ........... (A..&.)
mn aor,.u.r lılr~ mm .._. 
tllt büıert Vaflnctca dlphaalas 
fillerlnde bayOk 1ılr .,... ... 
mwtır. 

Ytıkaek laftkb:ııet Wdaa W 
dar ,unauna bir ....._.., _.. 
atle ınlrlptm• ~ , 

ilk olarak cıırtQa t*u eiliiılt-1 
J.,OC .A.merDrama ....,_,. 
me.elell olmu§blr. 

Bir haftada 

inglera uzarin 
Httlerin beyanna

mesini Alman 
propapnda naztn 

okudu 

la1allll bit-!""'· ~ oaa. ımdCi1elllt 1'1111 ! ıtra M__.. 
ve oluk ati ,,.,innat iillalAb
m tesyidde ~ niııılMlt. 
luwn, ,.. ... .-
ve -.tmafma:n. kiralaDaD _,a 
mptedl1en pmBen medyua ol. 
d:ı.Jlumı• neim Wr aa.wnıır. 
lojıettir. Aılw .. Bldelik .. 
Jetlerine ve ~ aipa.. 
ril ...... ........ 8'tii'il
IDllİ ve &JDI wnjnla tllltae
de klld tlmlil•••• ,,,,,. ... 

llllk Alman askarlıri111 "',.,.,,... Bu harbin ilk buyok 17 Alman ta 

<a.e-...ıMlıle) 
dQa bitap eden 1ıepDDamAldl deirılliıt 
'lıtJflt ld: 

.. AblwıJa11 çem'berteme ..,...U 
bııJCbk11 harbe mGacıer aıcsa. ~ 
Rmp bu eaada Baltık de'fletJerlDI 
Wa1 etti. Bil llPl berine ondaki 
J'anm mJl1oD Jı amanm avM eıme.I 
JAamp1dL BaDı.r perlpa cıldalar. 

ao.,et Ruya ~ lalcua 
etU. BeurabpJ'l latedl.. S. .,_.. 
dllc. 

De.ha 11' bir Mlal"'a lgbl Jlolotollı 
BerUDe dawt ettik. Kolotof bl89 fil 
dllrt .IUAll mrcıu: 
ı - a..,., Romaa1&18 karii .... 

keli h&rellettıe bubmuna ~ na 
ad T&:ll,et atacalstır'P 

2 - Flnlam:tfy&nm v.-.,eu ha· 
llebty'8 ı;. hOktmete k-.ı tek -
rar hareket etmek meabari)'etiı:• 
de luıılm& lt"nMp iıe ~ -
tir! 

3 - BulpNtlın& ..... pınde
rip pnnU vedne AıawlJIUllA 
battı harekeli De cılM•' tf 

4 - ÇMeöıle ve KandıeDls 
boiularmda iller il&el!Jellne -.... 
il Almanya M vu:lpt Macaktlr! 

8ovyet R.mya Yugo8ı..vy.ya •'• 
JMı aWerdl. Y\JI08IM' b8ktmet 
daıtMMinl hamttdl. 8oD glalelde 
hudutta bir bUl9e oldu. Rua u • 
kerlerl Atım- •w:l*ıe llldller. 
lhntar llDMll& m-.... edlerek 
pri pUıllkttrttucıaler. 
ıwem-n . ...,...ı ..,.ı-.1n 

..,.,.. dUıpnaıdır. ·~ ha· 
yat meaıat mleadfteline glrdlit 
.... u1ıtFMIM vunntık ~
Badatta llllller ylfaıü emnlpti
mbıi ihW edecek vutyet almıfbr. 
Binaenaleyh emniyettmial tem 
etmek, tilltiln clbyayı blte'9.bmı 
tehll'kemıdeıı kurtatnıak, Avrr~ 
s-YJ lldl ve sOk6na kuuttmmik 
lı:ln baıt>e at.Jldık • 

........ il (.\.A.) - D.K.B. bildiri. 

brllma da J' ,.,,.ol 

Yugoslavya 
Bulauidan •e Maca • 
riatenla harp Wincle 
V•atsa•-. • (.&..\.) - ~"' 

ldlJrOmetbıla ajr d Watmda Defe 
Ndllen bir ftmlıl dıtW-..7maaa ... 

..... mUnv -~ :raar .... 
11Dd& Yupsla~,._ ... ..... ... 
ft 'l'IJ&Qllllw aı p t 'ııtn ... , .... J1t1ı. 
rüııırt _...,., 1ııl iM Weliltk 
~OllaYJI& U Fi ıla. Bal$MMaa ile 
8 ah m, lfao...._. llıl ıo llilllılle 
dla ft8ıare ı-. Jaall wceu&tw. 

Ka.twe ..... 
eclh ecli 

......, il (AA.) - Ofl: 
BMtıeaoe • • • ....,. edl.. 

elitin• dair allıll Mlıetleı, ~ 
dıildlr. Blılılııı ............... 
ete oldae)l iti, w....se c1e ha
va htlcmlliıirm& biti iltifat tıed • 
blderi ............ l'abt hla1* 1dt 
ıevt t11111iye "'*- plnumaı,tlr •• 
Yahm I*' m11taı' 11ac1m 'le QO!nk 
telıri te*8tmltll' . 

nllıerbl .uma tııdDetlne ...,..... 
llMlllJll cılram1lfbır'. 

l'Dbftr 1la ..,..........,dl ~ 
1erbı İQgllten .. BlrUllte ~ 
aleybtne mtıt.ftcclb Jlarebtllrlal AJ. 
mu mUletbıe blldtnMlde, 1ııalller de. 
• , ........ Karadllllme kadar l'IDlbdlJa 
" ao.....,. Clldulaıtle berüer 1ı1r 
ce,b• tflkD ......... " illa ..,... 
piRa ~ eamlı19Uıal tQlllll ma. 

4a - oldvlıma bUdlrmektedll: 

ı rmı. il (A. A.) - AJma 
-- Jrnn ......... Belcn4 ... 
.tıln:tu ftrdtil '* tebUIM, 
... btlkm, ÜIDaD --~ w 
-.seli Be mftnnmetlerlDde, ~ 
.......... .,. Jdbmeti ... 
tılmt""'IW 1ılldlnlıı'kted. lu • 
ilet ...... dı .. elııt..... ld 
llalEm ..,.. lir bal -"'1d•• 
• ,... bM •••.• ,.. ...... 
................. etle mite • 
~-lllrtuld&Jollı~ 
mMtaııbr. Alıked nm""'•'*· 
bmdm MJ1e bu sti hareket.iare 
kGll - blJD w pwetıe al • 
bMJe ecll.eceit keJ.1179U tbert • 
De llallra w tlMPUai ~ ... 

POUS'te: 

kMn bir soPa ile 
Ada•alnlh cl6id*en ...... ,..., ...... 

:ıra....,,...,. oMu tak ... aım ,.... 
.. --- Jflılam admda lld 1dfl dla 
1ılr mıalıılla dollWI ilce.,.. W-.. ....--. 

s.,.. ıxaorn1a Mllılm taı. ,.. 
,.... __ .... ~ lcalm ~ .. 

,. Uıe Dil...... 1ılr .,. ...... 
............ ,...aı&auttsr. 

tak tedavi altma almm., Nlam 
ıaJrıllanarak !teJdmkda taldbata pi. ......,,.., 

ll9(Ql ... (l0011ll 

~...,..., 

Calatada IJa1r lbsapa .. ~ 
oturan ~ ı Japndaif ... 
Aftlltll cllll 9* ~ otme. 
'lımlllr~~~ '*,.. ... •n,tllr ........... 
nada~ ft m.ubı.ıst ~ 

.... ~·· .. "°* ........, .......... lltır. 

tank çarpışması doşuroldO 
y._, 

Yizba,ı Ernat Frei· 
lterren Von Japnl.ld 

·tm 

nı.r.lmD, 11111 ..... lılr ........ 
.... ..... ..... 111HW1-
..., :1&.Jıllallp ....... _, .... 
Plılıalı.All..,....;tlıllia•v·e 
ta~ Tepeı9 ......,_ _ 

............. a.... ... .,. .... 
,. 

1 
.... lılr •• , 2 ...... ....,. 

..... ••llfıralJrll!llillia ...... ............... .,.. ........ ,.. 

..... o.tıla .,...,. .... -. 

... lf• J-" ld ...... • 2 '" __ , ,_ iWb ....... %b, 
Dl& - 17..._uh _. ,.... ......................... . 
N.,_1 ' 1 a 11111 ıw-E ati. 

'l"allta • t .... ı '"' eıı ırııa-.. 
- • Tstl. Dl;mqa falı• w 
llvP D, " 

Çarşamba 
gono 

HABER 
gazetesinde 
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Taolrft~ ....... 
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D ı t ....... tıalıllıl llınılt _. .................... ~ ...... -

..... ., .,,_.. .atcabll 

.. .............. __ lm1dln. 
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u cMfMı1lleoeldlr. 
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hava 
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I TAYYARECİ 

•"'İl'(> az-alır. Tayyare kendini t· · 
ştyamaz, düşer... Bu düşüş nor. 
ınal kesafetteki hava tabakas!··,:ı_ 
tesadüf edinceye kadar devam e. 
der. Bazı kere birkaç metre, h.a· 
zı defalar da birkaç yüz metre 
düşüş olur. Bu hadisenin tayya
reci tarafından önceden kesti"1. 
!erek önüne geçilmesi imkanı 
vardır. Çünkü, hava tabaka.lan 
ısınarak yükselince bı:raktıkla -
n az kesif m.ıntaka ile nor.ı:tai 
kesa.f etteki mmtaka arasına..:ı. 
bıçakla k~ilmiş giıbi bir faslı 
müşterek yoktur. Kara kalemıe 
yapılm.rş bir gölğe gibi koyu ke· 
safetsizlikten kesafet mmtaka · 
sına doğru bir hava kalınlaşma. 
sı bulunur. Şu halde tayyare bir 
denbire değil de yavaş yavaş bı: 
kesafetsizliğe yaklaşacaktır. De 
mek oluyor ki; tayyare kan>1.t~a. 
11 altında kaldırıcı kuvvet hal; · 
rıe gelen hava tabakaları ya·»aş 
yavaş azlaeak ve normal ~tarak 
tayyare düşmek istiyecektır. Bu 
;;ıra.da pilot tayyarenin düz uç~
sunu temin edinceye kadar hafıf 
bir sÜzül~le biraz alçalacak ve 
kesafetsiz mıntakanm alt kena. 
rını yalayarak aşar.ak. yahut 
motörün c;alışmasmı artırarak 
l\ervanenin tek kanat altına nor 
t.\al zamankinden dalıa ra;zıa h'.1-
9!1. tabakası sevketmesinı temın 
~rek hava boşluğu mıntakası
ı:ıt' -tlisüş yapmadan. 3;~caktır. 

Tayyarenin bu gııbı k~~?tl 
ti. bava tabakalarına tesad~. · 
nü andırrr ikinci bir hava ham · 
sesi daha vardır ki: bu defaki 
rn.şüş veya baskıyı a?~ataıbil -
nıek irin rüzgarta.rıl" esu.iı saaıa· 

l şçi aranıyor 
Paradan çeklnmemek şartlle iy1 ve 

çalışkan bir terzi (bayan) işçiye ihti
yaç vardır. Tallplerlı:ı ac1>le mUracaa.t 
etmeleri. 

Adres: Vezneciler, VeznecileJ' 
A.p. No. G te Terzi Fatma 
Ert.em 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
SiNİR ve RUH HASTALIKLAR 

Ankara Caddesi No. 71 

H A B E R - :Akşıı.m posası 

ğa başladı. Altaylılar rnuha.kk:.k 
beraberliği temin azmindeler. 

Fakat bu arada sa~dan inkişa.f 
eden bir Galatasaray akınmd'.l 

Mustafadan bir pas alan Salabat. 
tin köşeyi bulan bir vuruşla Ga. 
lata.sa.raym ikinci golünü yı..ptı. Bu 
goldt'ıı ııon~a Altaylılar mağlfıbl 
yeti kaoul etrılı:ı bir tanda oyuno. 
devama ba.şladTlar. Galata.saray • 
lılar şimdi daha düzgün bir oyuı 
çrkarryorlar. Alt ay ka lı>si üstüs
te gol tehlikesi atlatıyor. Niha • 
. ~·ı>t bPklf·m r gol oldu. 38 inci da 
kikada Eşfak çok sıkı bir şütlr. 
Galatasaraym üçüncü golünü de 
ç·kardr. Devrenin bundan sonraki 
krsmr Galatasaray tıızyikı altında 
geçti ve müsabaka da bu şekilde 
3-0 Galata.sarayın galibiyeti!.., 
neticelendi. 

Gençlerbirliği : 3 - De· 
mirspor: 2, Harbiye: 2 

Maskespor: 1 

5 

de kalmış olan Gençler daha. ener. 
jile bir oyun çıkarmışlar ve 32 inci 
dakikada beraberlik sayısmı ve 
hemen bunun akebinde de galibi. 
yet sa.yısmı yapmışlardır. Oyun 
3-2 Gcnçleıin galip vaziyetine 
girmesinden sonra Eskişehirliler 
mağlubiyetten kurtulmak için ra
kiplerini a.da.makılh stkL5tınmşlar
sa da muhacimlerinin a.nlaşamıı. 

masr yüzünden sayı kaydına mıı . 
vaffak olamamışlardır. Oyun bu 
suretle 3-2 Gençlerin galibiyeti 
ilrı ~na ermiştir . 

RARBİl'E - MASKESPOR 
Maskesporla - Harbiye arasmda. 

yı:ı.pılan ikinci karşılaşma Harbiyi"). 
lılerin 2-1 galibiyctile sona. er • 
rniştir. 

O:,,ın çok canlı vo seri bir ~ekil 
de başlamıştır. Her iki taraf da sc 
ri akınlarla rakiplerinin kalelPrini 
tehdide başla.mışlr, fakat bir müd 
det sonra Maskesporlular daha 
iistün bir oyun çıkararak hakimi
yeti tesise muvaffak olmuşla'rdtr. 

Ankara, 21 (A.A.) - Bugün Fakat bu hakimiyet devresi uzun 
milli küme maçlarma Eski~ehir sürmemitı, Harbiyeliler Maskcspor 
Demirspor - Gcnçlerbiraliği ,.c müdafaa.sının trreddütlü bir ha • 
Maskespor - Haı-bi~·r. İdmanyurdu rckr.tinden iı:;tifade ederek solic_ 
karşılaşmaları ile de,.am f'dilmiş. lf'rinin ayaği.le ilk sayılarmı yap 
tir. rn·şlardır. Bu golden sonra ken -

llk karşılaşma Gen'.;lc-rbirliği ile dilerini toparlıyan Harbiyel1Pr ra· 
Demirspor arasında yapılmış ve kipi "rıni sıkış! nır.ağ:ı. oaşlarnıı:ılar 
Gençlerin 3-2 galibiyetile sona VP 40 ıncı d:Utıkac:a ikinci sayıla 
ermiştir. rını yarı'l'l "!?la t dır 

1-1 beraberlikle biten birincı İkinci haftaymda mağliJ.biyetten 
haftaymda Gençleroir1iji nisbi bir kurtulmak azmile oyuna başlıyruı 
hakimiyet tesis ı>rtL'<tcn sonra Maskesporlular Hasbiyelileri ağır 
4 üncü dakilrada qoJaç;~ın ayağı bir baskı altına alm·şlar ve 6 ne; 
ile ilk sayıs·nr yapmıştır. Ancak. dakikada ilk sayılarını yanmııılar. 
rnağllıp vaziyete dfü~rnii~· olma la dır. Oyun uzun müddı>t Haı biye 
rma rağmen Eskişehirliir r mu.kR- nısrf snha.smda tek kale ~eklini al. 
bil hücumlara baışlamııılı:.r ve t 4 mışsa da Harbive müdafaasının 
üncii dadikada k(·za sol ır,ıl<lannın r.ok enerjik ve şuurlu rnüdah::lr
güzel bir şütü ile bcrabr rl'k sayı ı leri kal'Sısında '.\Iaskesporlular gol 
smı yapmı~lardtr. Haflay.n, kar c•ka:-mn~a muvaffak ola.mam'ı;lar. 
şılıklı hücllJ12larla fakat sayı vazi. dır .. ~on dtıkil-::ılarda tazyiktan sı~ 
yetinde değişiklik olmadan son,ı rılan Harbiyclil<>r tekrar hücum 
cnniştir. lara başlarnışlar ve oyun her iki 

İkinci haftaymda Eskişehirliler tarafın karşılıklı hücumları ile nl'
derhııl hücumlara başlamışlar v.:ı ticede bir değişiklik olmadan so 
rakiplerini s:kıştırmağa koyu! - na ermiştir .. 
muşlard1r. Bu üstün oyundan son- Maç, 2-1 Harbiyenin galibiyP 
ra. 21 inci daki.kada merkez muha_ tile sona erdi. 
cimin ayağı ile 2-1 vaziyete geç. Bitliste spor hareketleri 
ntişlerdir. Oyun bundan sonra bir Bitlist 21 ( .\.A.) - Bu!'a-ia BP 
parça sert bir cereyan almış va lis Gençlikspor klillıü 11~ Ts~ 
bu yüzden hakem gençlerin bek - Gülspor klübü ıtrA~~·l'l yııptll\.l' 
!erinden birini 3(} uncu dakikada tenis, voleybol ve rut~l ıııllııaba
sahadan drşan çL:carmıştır .. Ancak kalarnıt GencJikspor k!W:ıii \-.-r. • 
on kişi ile oynamak mecburiyetin- ınrşttr. 
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1. fclı brnch dBcı SfcgcJ1, u.ıiil 

metne Hande zitt-0rt.cn' 'or 
Froudo; d•~ nuch melne ıotter 

pfi<'ı;k tets cln BllltUoln amo• 
lcgcn, u..rıd \\enn o.uch nur ein 
lm.-ı: ond untcrlautend Wörtle.in 
voa Pıo-0nn.tcn drlnncn sfwıd, 90 

lı:onnt lch's wolıl zu humlcrt ıı.. 

len leocn. 

2. A!m- ~ chrclben, 90 tcb 
gfeıleh <':en wcn1gen. welche :lda 
llOCh von dlcser ,·ercbrtcn IIand 
erhbten sollte, gctreuUch5 au:f. 
~t•, ""9.1' alicin \"en metnen 
Vat.er nnd butct nach '\ieJ her
s:!ohcn Worten, wıe hler !olget: 

1 
1 

l' ama~ l. Uz 1e11c C'\'Vclld p:awtooUerdeD Baal1"ctçl AU Efeııdl t 
'Ul EteııcUnln •ı. .. l.8ııbuJda y. nm asırlık vckayıl uıtılılmmo,, .IBinıli l aıtur. 

REN ATE 
tıatıralmdn.ı Wl" cdllıulş be§ oıı yaprak ı 

Storm 

-59-

1. Zarfı yırttım, elle rfm se\'İllÇ
ten titriyordu. Çünkü amwm de 
kilelik bir ynnrn'k iltı.vc ctmeğe 

çalujlrdı ve be.ı bunlal'da Rennte
den, yalnız kısa ve geçici de ol
sa, bir kellmcci!de bahsedildiğini 
görilnce artık yUzlercc <lafa oku
ya.bilirdim. 

100 sene evvel bir gazete imtiyazı hariciye nazulığmdan alı. 

DD'dı ..• Fuat p şanın 300 altını. Vezir hanında Tatyoswı 

matbaası. "yirmi paraya Bas:ret!! •.. ,,. 1870 Prusya. Fransa 

harbi • Buiret tahrir heyetinuı bir oplanhsı ve karan • Havas 

ve Röyter ajanslarının abon~ bedeli altı aylığı 75 İngiliz altı. 

ru! ! ! . Bir sefaret kavası ve davetname • Bismar.lan büyük el. 

çi Kayzer Unge hir mektubu 

1283 (1S66) senes.i.nde ulumu 
maarif ve poll ika.dan balınetmek 
üzere "Baa!ret,, nnmile gUndellk 
bir gazetenin neşri için mUsn.ade 

%. Fakat ıbabamnı muh+ı.rom e- -,ıumnasx hs>kkruda ya.Z<lığun arzu
linden alabfldlği:m bazı nadir mek- haliml haric ye nazırı Funt p:ijiaya 
tuplanbı. olduğu gibi dindarane takdim oluıwa.k üzere hariciye 
bir h~fı ile sakladığım bu yazr da mllste§an ~alt efendiye verdhn. 
yıılnız b!!.!ncl>dan geliyordu ve 'bir 1 

Sait eft'\ndi nam- paşan:n odasına 
çok samfmt sazlerden so:ıra aşağı- girip biraz sonıa çıkll, arzuhallmın 
dnkl şekilde dcvnm ediyordu: arkasma. n:ızı~ kımıw milrck • 

• ... Fakat kilise cemaati öyle bir keple havl\le6Lı1 gösterdi: 
heyecan içinde kalr.ırştrr kI bizzat "lvbu arzuh.ü!n cı!mcllllk hıf. 
bentm Jhtn.rdm.fz slSzlerlm ancak zıt.,, 
;;Uçlükle bunu yatışt.nıı.bilmlştfr; - Acaba bt1:.un sebchi nedir? 
a:ı:!z Jo&as hundan mı.ntı bahsetme. Diye sordum. Mtl:Jte r: 

sarayında çorba i~eceğiın, krall. 
çe Ogiistanm salonunda dansetti
receğirn., diyor. Prusyalılardan 

gelen telgraflarda "dUnkU gUn fi
lAn mahalde vukubulan kanlı b!r 
muharebede bizden Uç yUz telef 
ve bir o kadar da yaralı vardır. 

Fransızlardan on nefer telef ve 
selı:iz yaralı varsa da. Allahm imı .. 
yeti ile galebe bizim ta.rafta kal. 
mıştır,, denlllyor. Bizim tutacağı
mız meslek de, her iki tarafın 

tebliğlerini olduğu gibi Yazmalı:, 

herhangi bir tarafı iltizam etme
m ektir! 

Dedi. 

22 H A Z t R A 1'i - !~ll 

Çaykovski 
ve Çar 

lkincl ve Uçüncll Aleksandr de. , nesinde Fırtına. opera..."!t oyns.nı • 
virlerinde Rus mıı•ı!kL..,inln en bU- j yor. Besteklr Çaykovski blzza.t or 
yük dahllerlnden birlsl olan Çay. kest.ro.yı idare etmektedir. Çar U
kovskiin bu yıl d~nun yUzUn- ~Unkll Aleksandr da seyirciler rı. 
cll ytldönümdilr. Çayko\'ski 1841 rasrndadır. Fakat sahneden dökü· 
de doğm113 ve 1893 de koleradan len no.ğmelere aldl?'f3 etmJyen 
ölmüştür. çar etrafındakilerle yüksek seslc-

Bir maden mühendisi olan ba • konuşmakta devam ediyor. Bu de 
bası oğlunun hakim olmnsmı isti- vamlı gürilltüden sinirlenen Çay. 

ordu. Onun icin genç Çaykovt. kovski musikiyi birdenbire kesti. 
ki hukuk tahsillnJ yapmağn baş - Ç'-ok cUrctkarane olan bu hareket 
ladı. Fakat piyano ve müzik de .. büt Un salonda bl .. ölüm eessliliğl 
llkanlmın daha hoşuna gittiği l • doğurdu. Başmabeyinci derhal 
çln meşhur Rubengtnyndan ders Ç~ykovskiye koştu ve bu cllret • 
alma.ğa haşladı ı; e bir mlldd"t &.ır.- kiırane hareketin sebe'\iliı.I sordu: 
ra hukuk tahsiline t.amıunilc ve- Çaykovski sükiınctle cevap ver 
da etü. ÇaykovSki, 1866 an Mor- dl: 
kova konservatuvarına armoni - Sebebi meydanda ekselans. 
hocası oldu. J 8'39 dn 'lk ~erini Saray kaidelerine fazla hUrme • 
Voyvoda operasını besteledi. 1878 tim ve itaatim olduğu iç.in çalgı
de §Öhreti Rusya hudutlaımı n.e.. yx ııusturdum. 
tı, beynelmilel bir bc:1te~r oldu. - Hııngi kaideden bnhst:diyor. 

Çtıykovski hi bir bestekar oı. sunuz? 
duğu kadar dn iyi bir orkestra - Bilmiyor musunuz? Çar !. • .. 
şefidir. Elindeki değneğiyle hem nuııurken, et.ra.ftakilerln swmıMı 
çalgılara, hem de dinliycnlere bii- lazmıd·r. 
kim olur. Çaykosvkinln bu husu0 - - Peki öyleyse, fakat §imdi 
ta nekadar titiz olduğunu anla • Çar konuşmuyor. Milzlk devam e
mak için şu hi.hAye:ıi okumak kiı- debilir. 
ficlir: 1 Orke_c;f:ra tekrar başladı. Fakat 

Lenhıgratta (o vnkitki ismıle çar da te~Uln snnuns kadar ~ ;ı;.
Pctersburg) Çarlık ti~'8.trosn sah- zını açmağa cesaret edcmedl. "lV abe:r iiie a clnt!e in f; ı

cılto \Vimı.lse setzet, dMS sclbst 
lflc1a m:ıı. Mtd Wort mır kaam ge
Yret wtnı, da.s &Lrt auch dJr, 
lllcln loısbi;. nicht gar "encllwle
Km hlclbcn. 

& war nm letzten Sonmb<mlf, 
ta leh nachmlttass an mebıtt 

PredI:;t , !' t'ttrf' HlHt.tn1!ruı' 
Jl&nsC!n mit ungcstfinıcn Scluitten 
n mir elntn.t. "Waıııı habt 1hr, 
llliftnwuı f" !;to leh; Ufhr ~
ilet, dMS :leh ~ <lle.e Zelt ... 
&'OID gcıııtfuet b!n ... 

deıt g~emlyeceğlm. - Şimdi Gldtte ~tJşaş var, sa.-

Coçen cmna.rt.esl gUnft fd!, 8f
leden 80tıra Wr.nndıı bulundu~ 
sırada çifti! mtlsteciri Hansen 'in 
sert admılt.rla bana doğnı geldit:'1-
nl g&rdüm. Dedim ld: "Ne var, ne 
olda? ; ~ anda. ~ rahatım e
dlhnokteıı lıos!amııadıt;mu bflirsL. ... 

na mllsande edllmJş olsn birtakım 
Bunun üzerine başmuharrlrlınfz · 

Ayetullah bey: (Bu atltunda okuyucularuıunn ıra. t'cnretlıane veya bir G1lmr111~ komts. 
yoncu.:m yanında iş arıınıaktadır.(Ş.R 
V .) rcw.zuıe mUrncaat. 

"Ja, JtL, H u Putor", spnıdı w; 
"'imsct 1hr'a dcnn scboıı? Fcrrt9 
lsı er crd wlrd alclıt wf~ 
men!" 

11nc1 ft& leli ~ el'llClZuockea 
aac!ıfrc~: •'\Ver lst dema Fortr' 
entgc~cte er: "Wcr andcn ula 
der Hofbaoc.,.! Hab's mir 9ebon 
lıuıg gedacht, dass ee .e kommea 
mllssel'' 

"So procht, Illifttnana.,, •1tte 
leh und chob mcln Sclırelbewerk 
mrUck; "~M lst's ırnlt clC1nf,, 

"'Ta.bil bay Jl&P8Zt, detti, "'taht 
olaııladn habe.riım yok mu? Defo. 
Jap &'fut. bir daha da gelmJye. 

• 

Adeta tlrlıınılıt blr Tazl;yete 801'

dmn: 'Ya, kim defolup gitti r• 
"Çiftlik sahiblııdcn balta k1m ola· 
ealt!" dJy cevap •erdi, ''onun 
böyle gidebileceğini ben hep dll

fiinilr dunudum f" 

rumlar da gnzete imtiyazı wtlyol'-
lar, onlara da vermek 18.zımdır, 

cvraktruı numnrnsmı nlmız da bu 
iğt.lşa§m lıitaınmda mllracaat cdf. 
ııiz, o vakit miisaade olunacaktır! 

DedJ. Bekledim. Tam iki yıl 
bekledim. Mahut luıntiıklığm de. 
fOılduğunu g6rdüğUmde hemen 
müsteşar Salt efendiye glttlm. 
Nam paşaya bildirdi. Naur blzl 
fstemi11. Huzuruna. Çtkt!m. Ma~ 

at mildilril Mactt beyi cnfırttı: 
- Şimdi ruhsatnamoslnl yazıp 

setır1..n1zı 
Em.r1n1 amn 

nıhsat.fi..'UDe yaı:ılai, p8şaya ta.ko. 
diln olundu. Bunun Ozcrine Fuat 
paşa: 

- lşte.nıhııatnamenlz! Hemen 
bir 1k1 gtlıie kadar gazetenılzln çık. 

- Pek lUA ama, bug1in Napol. 
yonun göhreU ve azruneU dllnya
nm dört bucafmı tutm~tur. :& • 
husus sarayı hUmayun ve Ba.b~ 
li Fransız politik88I taraftarıdır. 
hilahare bir felAkete duçar olnıı
yalım! 

Dediyse de gazetenin mesleği 

hakkmda Mustafa Celfi.leddin pa. 
eanm reyi ekserlyeile kabul olun
du. 

Artiık: muharebe Giddetle:ndi •• 
Prusyalılar Fransız toprağmda t .. 
lcrlemeğe bauladı. Beyo#lunda a.. 
la.as Havas ve lWyfer telgraf mr. 
tetlnden altı ayhğı yetmiş beı ın. 
gilh lirasına aboneolduk. Gece 
gündü: muharebeye dair telgraf.. 
lan muntazaman alıyoruz. Basi~ 
ti biraz daha genişlctUm. Dart sn 
tun üzerine, niisham kırk paraya 

tereddllt ettim.. gilnde on b1n b:ıaıyordum. Vezir 
Nazır bu halimden oo domek iste- hanından Asma altmda Papazya • 
dlğlıni anladı. Muhasebeciyi çağı. nm matbaasına nakJctUk •• 1ınpa • 

masmı tsterim ! 
Yazı takımımı arkaya iterek: Dedi. Biras 

"Peki, anlat bakalım, ona ne oı. 
du?,, dedim. 

r..etemh p.ııındald ınıporı.ıa blrllkw 
glJndereceklert 
EVLEl\l\JE 'l'EIU.JFL~RI. lŞ AltA 
HA. t~ \'ER.Me, ALL'l, A TUi 
~lbt tl"rl m&lılyctl h~z olmıyan ı.-u. 

çl.Li: JIAnlan paraarr. n .. rtıluııu:r.) 

l ı ve işçi arayanlar: 
$ 17 y~mda ortaokul mezunu, rı. 

ynzlyest kuvvetll bir geııç ıo ara. 
maktadır. Be§lkta§ .aıdeçqmc Ak. 
tar sokağı numara 25 e mtıraacat. 

• l.bc b'.re kııdar okumuş, ııtmd1 
ııhhlye mektobl.ndo okuyan bir gen(; 
tatilde çal~blleceğt bir 1f aramak. 
taatr. Yazısı set'.l ve okunaklıdır •• Ko. 
camustatapaııa c:addem Davutpa,a 
Tarhana mektep sokağı 2111 A.H.V 

• ı 7 )"8§Dlda lise 2 de ki.nı8u'.z bb 
SettO il aramaktadır. Yıwm gflul 
ı17Ufyeııı kuneUldlr. Az. bir Oc:reUe 
çalıpb!llr. (Çalı§kan Ttlrk) remzln~ 

mOracaat. 
• sır Fransız erkek llsc81 mozumı 

l;ı aramaktadır. Biraz thgtuzce de bWr 
(Erol) reDlZlno mtıntcaat. 

-WclJs nJeht, llerr ~tor; a
ber cin Stölwen unct &nıenUn 

lmben dle Miigde naclıta •on sei• 
aor Kammer no gohört; 4och da 

die Toclıtcr nlcbt cbhcloı lst, '° 
ht kelne sleh htneln:ctl'allot; 
"1'8t ala die alt !la.t'&ko aulgc.tan. 
den, babcn tdo der elda ... dea 
l&oek gchan;on•. 

Bllrnlyoruın bay papaz; fakat np kulağına btr ey eöyledi. Bn- rator Na.polyon Sodan mllstah-
na da! kem ınevtihıdc, ınare .. ~1 Bn•"ın· c 

• 17 Y&flnda orta Uge kadar oku. 
muş, yazısı okunaklı bir genç çalış.. 

mak mccburlyetındedlr. llllesseaeler 
de, Dtlroıarda kUtUphaııe •o dl~r sa. 
U§ dükk&.nlarmda iş aramaktadır 

TaksL'll ır"rtdlye çs.ylak sokağı 8 ııu. 

maraya nıektupla muracaat. 

geceleyin himıet9 kadnlar onun 9<" ....... 
- Haydi muhasebeci efendi ile Meçte Ol'dularfyle beraber Almanodaamdan iniltiler, feryatlar gel-

di~ .. , duym•u•ıar•, km e~e olma- ~diniz, aralı?:ta beni ziyaret • lanı teslim oldular. Artık Prusya 
6'"~ ...., din! orduları Parlse do~ "4~rUmeğe dığı için ldmlJe odasma gireme- ö•.. ~ .. 

ml1; yalnız ihtiyar Mnrlke yata- DodJ • .Muhasebeci :Be çıktık. baglndı. Pıırfa ve Fransa karma • • Ortaokulu iyi derece ile blUrmif 
17 yaşmda bir genç resm1 veya. huaum 
mOesseseıerdm blrlııdc ıuUnBBlp bb 
lf aramaktadır. Fatih bUytlk Otıukçu 
yok113u Fahribey sokağında numa.ra 
da Oaınaıı Ergilusele mUracaaUan. 

Muhasebeci: karışıktı, DıtilAl ~bıdeydl Abnan.-ğmdan kalkınca onun eıt.rnfına top.. "' 
• - Nazır pap hazreUcri 6.ize lar Pı:ı.ıise girdi. Aradan bir sene 

lanmıular. Hep beraber odaya gir-

bt auch eln gross Gcsclı.rei gt). 
wonıan, da slc in dle J\ammertür 

setrctcn; dcnn aıs sel dlo gamo 

BeUııtatt amgestürse~•, '° bat 
.ııee, P!Uhl and it ea, Uber elen 

Jl'msbodcn hin verstreut gcleg<m; 
daa aite Welb nber Jet aut lhru 
Knloıı in don l'f.'ust11 ambcrgenat
eahotu, hat darbı mnhergctw. 
MlltP and jodes H1unot11•• 
Dett.8troc-h11 90rgımm aulgohobcn, 
ah; woJJc s1o l!:.ınmtcr Uıren Bau· 
:ren suchon, von dem doc:ıll kelae 

yardım. olmak üzere ~ yüz lira geçti. Blr gün matbaada oturur • 
mi3ler ve 0 anda. derin bfr çığlık verilmesini emrettiler! ken sefaret kava.alarmdan birisi i-
kOf>amlI§lar: 9(lnk0 l>UUln yatak Deyip parayı tA11Jm etti. çeriye girip üzeli .kmnm mumla 
takmı.r alt.fust olmuş, ya.tak YD- o vakitler matbaa bulmak çok mühUrlcmniş bir mektup veroi. 
tıklariyie yüz yastılrlan yerde öte-

.zordu. Veldr hnnında Tnt:yosun kr. Basiret gazetesi sahibi, yanı ben, 

u Bt:- mağaza ıçın sa~ memuru ve 
kasiyer bayan alınacaktır. 10.115 yav. 
!Arın~ blr de çocuğa lhUyac vardır . 
<Tel) remzine müracaat • 162 ye bcrlye alılnuş bir hnldo~; nk dö'.ı:Uk bir makinesine mfirnca.- pazartesi C{lnU Büyilkdcrede AJ. 

ihtiyar ka.dm bu kar.makıın§tk eş- • 20 ya§Ulda bir genç herb:ı.ngt bir 
tlcar~thnnede ID aramaktadır. <X. n} 

Bpur ım flnd "ITTll'.., 

ya içinde di%lert tu;etlnde her ta-

raf& sokulm~ eli ile her tarafı 
yoklamş •e altltırmda çiftlik 
sahibini bulınak :fstiyoımua gibi 
her minderi ayn ayn !Uııa ne kal
dırtnrş, fakat hiç bir Jze lbUe ra.st
Jamamış," 

(1) Siegel: milhUr; ibu keUnrenın asıı manası im ıse de "leh 
braclı dııs Stcgel" cUn1lesln.de tnffı yırttnn diye tcrcUmc cıtmek 
türkçomlze daha. Çok uyguııdur. (2) z.Lttem: tltrcmek; aus (veyn 
TOr) Furcht zfttern, kor~uütın tit:remek; zlttcrn vor Kli.lte, soğuktan 
titremek (bu ta!:>lt yerine daha cok "be.ben vor Kli.ltc" kullamhr.) 
(3) gctreulic.n (znrf) = treuliciı, Sadıkane, dindaranc. (4) auf.be
wa.hren: munafauı. etm"'k, tial:lamak; aufbcmren lassen, muhaf'a
sa olu.n.mak, ıkPncllrıe d11tkat ef.ınek. (5) lnııtcn: çmlamak; !beyan cıt
cıe.k; ifade etmek: sein Urtell lautet <lnhin .. , kanaati 6Udur ki..; der 
Vcrtra.,. !autet.« i3te mukavele muhteva.ar .. ; wie !aut.elen scine 
Wortz. lıaıı<>ı lkfllımelerle lfade odUmiştjr? 

(6~ \ " rga!jal~k. heyecan, i~tişaş. (7) Höftmann: Çift-
lik müst .nnı. (8) Por.t: le sind ıfort, 115tc gidiyorlar; wır 
wollcn !ort, hn.vdl, eldclim; :lort, marsch, defol! l<"ort. mi.r dir! defol! 
(9) •.. , habcn nle der slch an den ~k gchangcn, cUmlcsl eğer ke
limesi J;:c;mcsine ttirkçcyc çevrilmek i•tonirse eteğine n1ırldılar de
msk 1fı.znn gelir, biz toıctiıntmıııde vuzuhu nrttmnak icin etrafma 
toplıı.nmışlar §eklinde aldık. 

(10) umstntzen: nltfuıt ctml}k, nllüst olm k, kamınk rt§ık b r 
bale glrmNc. (11) Wust: Kaos, lm~tk eJ:'ı .. yıgıru. (12) nıtschrm: 
kaymak, &tlri.lamrut; .ur. IAnd rutrohen, kn-lnrda bir geuntl yapmnk; 
• ~ it Deı-Jlyar. (il) funssC'ln (~mali A.lmnnya lelı
çcmnd ) : ~r lnd~ • ~TirJ bir ~oy fiterlndC' ET,<"td:rm~k. \•oMn.mak. (14 \ 
Hnu!c = Hım.fen (dlminutif : Hiuf'<:hen veıya HiuflcJ.n.) : Yı~. kUt-
IP. (15) IBetrt.stroclı: ot minder. 

at ettim. Pazarlığı kesip nü$ıası 
yımıt paraya olmak flzore ldlçUk 
nüshada Basiret.in neşrine başla· 
dun. Böyle ilç sene kadar devam 
etti. 1287 (1870) de ~raiwı ve 
Prusya devletlc:ırl arasında mu
harebe çıktığı aman btzlm ta.hrir 
hey~tlmlz !!t1 uvattan ınlll'ekkop. 
ti: El'Ztırmn mokll;lpçusuykon 6-
lcn Suphi pcı aza.de Ayetullah 
bey, Yemen moktupçu.lllt'Wlda 6-
len lsı:nai.1 efcndl, Karadağ muha.o 
rebesfndc şehit Polonyalı mUhte. 
dJ ferik MU!tafa CelAJeddln pa, 
şa, meşhur muhnrrlrlC'rden Polo
nez mösyö Karski, adliye mektup. 
çusu merhum Ho.Jct bey. Mc;syö 
Kamki •ııa.yreddin,, bnzasllc yr . 
zardı. 

1Jd büyilk devlet arasında .mu
harebe ba.şl!l.ymca tııhrlr heyeti· 
m1z blr toplantı ynptı. Bu toplar.
tıda ortaya: ''lki bUyUk dO\•let 
bfrlblr.!yle muhar~beyc b~ladı. 

Her gün telgraflar gelJyor. Bir 
gazete ~in bitaraf bir meslek 
"tutmak llizımdır,, fikri ntJldı. Mus 
tafa Celılleddln paşa eöz nldı : 

- Harbin başlangıcında bir 
Fransız rnüfrezcsl Prusya hududu 
no geçip bir gUmrUk mahallini 

1 
znptedincc, imparntor Nnpolyon 
,. Askerime imparator V'ilhnlmln 

manya sefarethaneslne davet c<Jı. 
liyoroum. İil1%a Almanyanm tstarı.
hul büyük elçisi Kııyzerlingln idi. 

Almana mUterclmimfz Tevfik 
beyi alıp PD.Zarteııi gUnll BJyilkde. 
redeki sefarethaneye gittik. Se • 
faret baştercümanr baron Testayı 
gö.r1l.p bUyilk elçi Kayzerling cc • 
.ntı.plannm odasına girdik. Sefir 
bizi kapıdan karşıladı. Sohbete 
başlııdığmı.ız m:mda çıuıt.asnıdan 

remzlne mUrncaat. 
• Ortamel(tcp mezunu. ~ayata nuı. 

ntak mecburiyetinde bulun:ın bir genç 
ııı aramaktadır. FoUb btıyllk Otıuk«:u 
Snllh Zeklbey sokağı numara 
16 de .Muzıı.f!er Ozey. 

• 19 ya§ıııdn orta lkl tıınsilll, gtlın. 
rUk komisyoncusu yanında 3 st!De ça.. 
1temış. p!ya.sayı az çok bilen, gUmrUk 
lglerindeu anlayan Bonscrviai olan, lü
zumunda kefil de vercbllectok bir genç 

prens Blımıa.rkm kendi5ine hfta • f=============== 
ben yazılmış bir mektubunu çıkn· 
rrp okudu. Prens: "Basiret gaze. Basiretin harp hakkındaki yaztlıı• 
tcsinin sahiblnl bulunuz, gö~U • n tercüme edilip nstllariylc bern. 
nUz. Muharebe e.snasmda devleti- her Bismarka gönderilmle. Preruı, 
miz ve mllletJmlz hakkında. yaz - o kndar harp gailesi ve siyasi 
mış olduğu fıkraJnrt!an dolayı bizi meşgale arasında bunları okumak 
minnettar c•~iş o!duğundan tarn. f'ırsatmı bulİnue. Bizim. bitaraf 
fımdnn AlınM r.ılllcti namına iken mcslekimiz hoşuna gitmiş. Beni 
disine t!'!şckkllr edlnJz. Yol m~ıı- Berll.ne dııvC' t etmiş! .. 
fı Almanya tıırafmdnn lSdcnmek - Prens Blsnıark gibi bUyük 
üzere Berline kadar zahmet edip bir adamın hakkımda göstermla 
gelirse kM.1isJ1e bl:r.t.at görüş- Olduğu iltifata azhn te1Jekkilrler 
mekten aynca mc'l'lnun olacağımı ederim, sefir hazretlerinden rlcn 
söyleyiniz,. diyordu. Sefir izahat ede'riz, mtisaade buyurırunlar, sad
vcrdl : Muharebe başlad•ğı 8U'ada ramm hazretlerinden soralon. lld 
prens Blcna:rk, "lstatibuldn en mu \ gün sonra Berline gjdip gide:rniye
teber tiirkçe gazete • hangisi ise ccğiml bildiririm. 
her gtinkU nüshasında hakkmıızda 1 Dedim. Knyzerling cenaptan fkf 
ynr.nıı§ oldu~ Iıkrnlarm tcrcüm<> glln sonra beni bekliyeceğhrl .eöy
ve aeıllannı bana gönderiniz., cif- ledl.,, 

I 

Y"' emir ~rmiş. Sefnrethan-eden Nakkıden: R., E. KOÇU 

• \G yll§mela orta ık!yt biUrmij 
Urkç-"l kuvvetU, aen daktlJo kulla. 

rıQJl bır bayan 1.§ aramaktadır. Bcf1K
taş yenlrnahalle bostan G.!ttl aokn" 
16 numaraya müracaat. 
~ Bir Onlvers!te ten takWteaı ta1e. 

beat lf aramaktadır. AJ:. bir tıcrete ra. 
zıdır. Ortıı ve lise ta1cbe9'.ue fizik, kim 
yn ve nıatcmntnı: deraıen do v rlt 
(S.O.S.) remzine müracaat. • 

:ı;. 19 yaşında. lliıe sekiz taıı.illı. 

türkçe, fransızca, yunanca yazar o. 
kur ve icabında tercüme de yapabilir 
Çalıgmak istemektedir. (l.P. 9.6> rem 
'%1DI! mtıracaat. 

"' Orta t.ahsilll eski ve ye:n.ı tıarfler 
le dakWo 'bUir. Yazılııuıe ve mağaza. 
!arda satıg memurlJğu gibi l§lcr yapa. 
billr. Ayda yf.nnl gün saat 10-17 n. 
rasuıda çaııpblleceğt bir ID anımakta
dır. Saat besablle de çalıftr. (Kanaat. 
ktl.r) remzine müracaat. 

• AilcainlD maıı Y&Zlyetl yUzUııdeo 
yUkaek tabal.llııe devam edemlyccck 
bir baldo bulunan bir genç çalışmak 

Eanırctiiıd~dir. Kendisi eski yaz.ya ve 
cnUkemmcı lngilizceyc A§ln.adır. Orta 
mektep talebelerine ehven bir tlyatlo 
lnglll.zce dera verebllir. J.l. Ekmen : 
yüksek tahııll talebe yurdu Beyazıt 
adresinQ mUracaat. 

• Cnıvcrslte tahsili yapan bir scnr 
yanm veya bütün gün çalı~mak bte. 
mektedlr. Türkçeden başka frnnııızca 
ve ltalyanca bilir. Mutııuıebeye vAkn 
tır. {A.Y. 22> ye mUracaat. 

of. Geceleri mektepte yatmak Uzer· 
callfk'lD bir erkek hademeye lhUya~ 
vardD". Pervcmbe ve pazartesi günler 
Zeyrek ortaokul kAtfpllğine nıUracaat. 

.ı: 20 yaşında bir genı; manifatura 
ve tuhafiye mağazaJarmda tczgA.htar. 
\ık yapmak l.llUyor. Bu tıııcrdc be~ ff· 
mı staj görmU~tUr ve iyi btılr. <l.A 
S .) remzine mUracaat. 

4 Lise mezunu bir genç Boğaz tol<.. 
!uğuna !.f aran:uı.ktadır. Et!ki harOert 
bilir; rlyazlyes1 kuneUldlr. Keti! de 
gösterir. (Yılmaz> retnzine tnUracnat. 

4 Ltse f te, annesinden ba§ka kim. · 
sesi bulunmıyan bir genç ııı arıyor 

Mllsatt bir Ucrello ça!qır. Galata Nt. 
catlbey caddeSi 100 numarnda He. 
sana müracaat. 

• Galatasaray llaeslnden mezun 
bir gen~ tatilde buaus1 mU@aaaelerıU 
muakklbllk gtbl bir 1f aramaktadır 

<F.O) remzine mllracaat. 
ır- Kibar •c Fr&n.lnca konuşan tılr 

aile ynnmda bir k~Uik orta bir oda 
ehven fiyatla kfmlıktır. (l\'..Jıf .) rem. 
Zlııe mllta.eaat. .... 

il- lngtıızco veya almanca kouuııme. 
mnı bilen bir e• kadmına ihtiyaç var 
dır. laUyonlerlD hergtln aa.at ıo a ka. 
dar Fatih Fevzipııaa caddesi Esir tllc 
can soltıık 26 numarada diş muayene 
hanesine mUracnatıan. 

Aldırınız.: 
Aptıda nımm.lan ,.aiıJJ olalı o. 

kUyuculammr.m aamlanu reten 
mel>tuplan ldareh&n~ aııerıttn 

ıı:ababtan öf;leye kadar fty• aaa\ l 'ı 
d«m aonra atdJrınal&n mı. olııaar. 
(P4k 87) es. 3) (K.11.) (Öğretmenı 

(çm& 1~) (Tekyıldız S) -(A. 25) 

(Bayıuı qçı) (Hadiye) (2002) IM.Z) 
'(K. 12) (GönUl 5) (H. 16'il (f>ul l'l ı 

(Arj:ın) ı(R. 05) (Yılmaz) (F.K. 26) 
(Baycm) 



• Nakleden: 

MECDi ENôN 

Bana gelirken mektuplan ge. 
tirmek ~in postacının ta.ın iki 
kilometrelik bir yol yürümesi 
icabediyordu. O gtin boğucu bir 

• 11 • Nakleden: iLHAN TANAR sıcak etratr kasıp .tavumı~. 
Biraz dinlensin diye postacıyı ra!t>Vtma.nmm merdiveninde - Karar mı? Htiküm verildi içeri davet ettim. Soğuk ·bir 

aclrfr bir dostu: demek? Oh, tevekkeli .•. dün ak. vişne şurubu da içirdi:kten sonra 
11'1\...."7 Tebrik ederim, Ferit, bu· şam pek acaipti.. Bu sabahta öteden !beriden konuştuk. Bir a, 
...... u müdafaan harikaydı! erken kalktı. ra uzun mvvezrJlik hayatmda 

Oiye sealendi. Bitmiş mi ? bqJnda:n geçmiş mffiıim bir va-_ 
. li'eit, acı acı gülümsedi, teb. - Evet. ka olup olmadığım sordum. th. 

l'fkJer, öyle mi? - Netice? tiyar posta miivezrJi ıbiraz te. 
. trnkb bulur bulmaz, bir tak. - İdama. m&hklım. redclüt etti. Fakat llODra birden· 

8i}'e atlayarak. .kızm. oturduğu Bir da:kika.. Ferit, kızın ba· bift: .. Evet. bundan on eene ev. 
ll()Jtafın köşesine kadar gitti. yıldığmm andı. Gözlerini kapa. vel başmıdan hazin tJfr macera 

Kapıyı çalınca, karpnna, yarak, öyle sendelemiijti ki, ya- geçmişti.,. dedi ve illve etti: 
ltnç kadın çrktı. Siyah eteği, nma yaklaşarak kollarından tut. _ Bu taraflarda Haniıf'e t.ey. 
ttllkuruaı renginde kadife blu- mağa mecbur oldu. ze adında bir kadrooağız otwıır-
iu3:1a. bu akşam daha garip bir - Dinleyin, bana yardım e- du. o.nan admdaki biricik oğlu 
~Yardı. Uzunca boynu çıp_ din. Cevadı yarunw.dan hiç a_ Karadenizdeld maden ocaldarm. 

r. yırmayın. Vak.it kazanmalıyım. da ,,.,, k d ;;ıw., ı 
- Rardeşim ~. ~IŞtyor ve a mca6 u. ya nız 

Bu adamı a.samazlar. Meseleyi h aı· ı ~-- Ko · 
- Henüz kekeledi, efendim. onun ay ıy e yaşayocu.u.. • 

araştırmak için vakit ıazmı, an- cası ölmüştü. Aldığı dul maa-
- Nerede olduğunu biliyor layor musunuz? Onun teslim 

Bana. ınektup 
var m11 7 

- Yine bir şey yok mu? diye 
hıçkJrıkJar arasında oğlundan 
mektup sorardı. 

Aradan böyie birkaç gUn daha 
geçti. Bir gün belediye reisi be_ 
ni çağırit.ı: 

- Hanife teyzenin oğlunun 
Nüm haberi geldi. Kendisine bu 
acı h&n:>eıi vermek ce1aretini 
gösterebilir misiniz? 

- Peki söylerim! Kendisini 
fazla ümıiyecek bir şekilde ve 
a.lıştmı alJ§tıra doğruyu eöyle
rim de hiç olmaz.sa bu büyük 
azaptan o da., ben de kurtuluruz! 
1edim. 

haber almadan ölüne yazık ola • 
cak ! Kendisine ben bir mektup 
yazıp verirsem! ya bu sefer se. 
vinçten ölürse? 

Nihayet en iyi çarenin oğlu 
nun ağzından kendisine bir mek 
tup yazmak olduğuna karar ver~ 
dim. 

Yatağımdan kalktım. Bizim 
biraz olruırnuş insaiılarm aşağı 
yuk.an yazılan hemen hemen 
biribirine berw.er. O gece kısa bir 
teY yazmayı dütllndüm. Sonra 
~alemi elime almca ortaya. up 
uzun bir mektup çıktı. 

lnUstmuz? tiyle ve büyük bir yok.ulluk ve 
olmasına mani olmalısmız. • ı k . . ha t ..ı;..ıh,,,._;ı Beled~e reisi bana tqekkür Son satmnı ~·.ıe yudım: 

- Şiındı' sı'zı'nle, burada oturu.. zor 11 ıçmde ya .,..,,,,.,. ....... u. •r ~· 
Kız. işitmeyorm.uş gibi yüzüne Oğl d ..ı- bfr Hd def k.. etti: "Allaha ısmarladık anne... tş-)Or değil mi? un an ayw:r. a me 

_ Evet. baktı. Ferit, pa.rmaldannı ka. tup alırdı. Bilmezsiniz bu mek. - Böylıe acı bir işi üzerinize başma gittiğim için mektubuma 

Öyi 
dife kunı~ın ür.erinden, onun tuplarm onda yarattığı eaadeti\.. almakla büyük bir cesaretin aa,. "llon veremedim., Zarfı uydur_ 

k - eyse, onu her zamanki yumuşak kollarına bastırarak Okuması kuvvetli olmacbfı için bibi oldufunazlı göeteriyo.rwu. mak mekttlbu yazmaktan mr ot 
8da.t çok seviyorsunuz? tekrarladı: du. Ben de bir tv\k eski pullar l{ız ........ ~ komşusuna. okutur. . nuz. Orman lroruyucusu, Jlk o- ~~· 

41 . cevap vermedell UCll9mı eg.. · - Anla.yor musunuz? Sonra heceleye heceleye bir kul ôfretmcni wlhasıl kime baş.. vardı. Onlarda."1 birini zarfa ya-
~ı.~ıribiriıie k'tli ellerini 'biraz - Evet, fakat ya teslim ol- kaç kere de kencJiei okumağa wrdumsa hiç birisi bu acı ha. pJlbrdlm. Etrafım belli olma,. 

&&a 8Jktı. duysa'· V!ll>-,_ -ı.nde silik bir --ıu .. n.-

liy
- Anl:ı.a•ıI"""'r. ,..._lmt'Sini bek· çabalardı. Böylece ikinci mektup beri iletmeyi ümerine almak iate- ,,,_"6A !J'l"AU Allu.&Kl.I 

"'"""' .,,~ U'C' Avµkat. kızın titremesini hie. ı•--- kadar t...t..:__:_ı_..ı eJIPr -.-.a:. c;W.clim. Bu o yenı· dün·......ı.. .. --e.bilir miyım" ? ge ~... VU'lllCDXIU ... • ~ JauGll e-
setti ve derhal "Allaılıım, ben leınekle oyalamrdı. Cevaplannı Belediye m..ntn yanından len bir mektubu andırıyordu. ..;,.? Rica ederim. Oturmaz mı.. buradayken polisler gelirierwe, hemen aynı giln JiDe kOlll§U ka. çıktıktan sonra derhal: Sonra yatağıma yatıp uyudum. 

~ ôevat testtm oldtl)'B8!" diye dil- dmlardan birine yamırrr ve ö. _ Fena yaptım! diye c:1WJün. Ertesi gün, mektubu diğerleri 
'-da erit. oturmadı. Sobanın ba.- şUndtt. Cinayetin fçlendiğinin er. ptip keınc:li qziyle zarfı yapl!lt!r- dlim. Fakat artık eöz vermittim. arasına karıştırarak çantama 

ayakta duruyordu. teri gece bu evden çıktığını gör- diktan 80tlr& Osmamna gönde. Ertesi gOn Hanife teyzenin bu. koydum. Ew yaklaştrğmı mma.n 
teaı~ heyecandan kısılmış bir müş olan poliale, hükmün ve. rirdi. lundufu tara:fm postamm en kendimi gok heyecanlı hiesedi-

O rildiği gtJ.nden bir gece eonra ay- Aradan epey .zaman geçti. eir. iM113)& bıraktmı. Evine yaklaş- ycıırdmn. Bltyllk bir hata~ 
t... - nu benden uzaklaştırma. nı yerde kUfllaşmak rbtimali d·.•· .ıa.:~ .... .ı:.1 ...... un mektuulan ktı- mi z:ım,nediyordum. 
ol'Cl-1- 1 ' o ....,~ ~ r ti.._ ad.mı a+amu olJD...+tzm 
~5

0 .. 
1
·:,1:,!.a. nsuz yaşaya- tüylerini ürpertti. m1di. Hanife teyR ~na. içlr.i ~ ....,... Fakat 80l1l'a zavallı iıbtiyan, son 

~ ••• "'l.&W. - Cevadr yanınızdan aymna· döktü: sı~ylee ~da~~pıda yebeıklm: gilnlerde biraz eevindireceğim 
~ yaeağmJZa itimat edebtlir mi.. _ Uziileeelc bir n )'Ok tıeJze! g~···a. cesaretimi~;:: için beni hiç kimsenin ayıpla.mı· 
~u sizden uza.klaştrrma.k is. yim? dedim. İşleri ptur. Gtllg1er bl ibettimı. .,, yacağını düşündüm. Evinin ô. 
f 0l"lmı. Bılikis, onıu muha- - Elimden geldiği kadar, uf- raz ibmalki.r olurlar! nüne vardığım 7alJ1all mutadın 
~etmek için me yardmı ede. ra.şacağmı. - o beni unutamaz! o.nan Y'me yalvarır gibi bir sesle: hilafma olarak Hanife tey2yi 
'. Hemen hareket etmeğe - Siz yanında olmad*ça.. haşkalarma tıemanes! - Bana yine bir fJf!Y yok mu! eşikte göremedim. Fena bir il'· 

nusmız? beş dakika bile evden Çlkmasma İhtiyar anamm lımal edemez! diye sordu. Cevap veremedim. yin vukuundan şliphelendim. 
her- Elbette. oh, elbette. Bera· müsaade etmeyin. Yann s~ Dh_·erek lMum ~ Ukadı. Ertesi gün ve daha sonra hal Kapı açıktt. Derhal i~ girdim. 

oldUk:tan sıonraL --e-·- .... al+· ;)Yrjıry .. .• 
- Ya- o? -------enrlırsilıem~ız.~d~eğil~.M.Jbi~.,iilıi. ~~~em~in~ed~in"",+.n.,_•••.._n•.ı .. ,.._de_H•anM••.r-~jOm~·--ıl.•,.,.•..,j11ı1ılm~ .. ~ .. ~ .. ~-•• "',s~••ıı.a...~111-:. Ci'ltl~ ~ 

. r~. kendi kendine mınldamr onun 'böyfa bh- tetebbQste buhm· tezye 11.m- lııllyDk tııir &allntft yor falcat ... nmnli '99 yalva. beyas göriinüyardu. 
bi cevap verdi: masmm, hiç olmUBa beni Wkrar aldı. Beri ondan pçtliçe banin. ran ~ g6rd0flim. anan Kendisi gibi yqlı bir lkaduı 
~?Evet ama, öteki zavallı a. görünceye kadar, önüne g89fJC8lt,.. kapıya çdmr: blltlln e ıuetimJ ~)'Ol"- başıucunda 'bekliyor, yırtık pır. 

siniz, yemin edin. _ JM&tf Bana meltap ftl' ~ tık elbiseli bir adam da karyo. 
b· -zavaıh dediğiniz o adam, Kız cevap vermedi. kapıya ha· mı? a,e iOlmdıo Ben ednl&l'I- Brte8i gün bele :llyıe rei1ıine JOI_ 1anm ayak ucunda otun.eyordu. 
il' nıezar soyguncusudur. Bir kiyordu. Ferit de bir anahtar~ mı nkl81lnarııt: da rutJadrm: Her iıkisi bir ağıman, Hanife 
~ bir canavardır, düşünme- kırtısr ifiterek bqmı çevirdi. _ Ha)'ll', Jlanjfe teyse! der - Nuıl? Hanife ~ b.ra teyzeyi kapmm önilnde kendip-
t değmez. Cevat, elinde büyUk bir demet ve kendisini t.e9elllye çalıprdım. haberi verdbm m1? den geçmif bir halde buldukları. 
lüz içini çekti: penbe ve bey.ız sUnbül olduğu ll'akat o gb geçtiqe ~ Blru tereddllt ettim: m ve kaldmp yatağına yatırdık. 
- Ah, ona da acıyorum. mlki halde, kapıda duruyordu. YUzü ve çeJr.Uti 8A!IYl gil'leyemiyordu: - Daha yolunu yapmakla larmı söylediler. Artk son aaat-
~. Bende aç kaldım. İnsanın soluk ve yoıpııllu. Ağır, ağır: _ Belki luMıtadn'! meegulüm. Birdembire aöylenem lerini yaşadğı belliydi. Ben içeri 
~nıayacağı şey yoktur açken!. - Merhaba, ağabey! _Betti ö1mi1ıft0.r! diye akim. belki Uaıerbıe bir fen.al* pür! girer girmez Hanife teyY.e gözle. 
llıut da sevecek kimsesi yok. Dedi. dan geçenleri ~. ben: - Evet doinıt dfıjeret reis~ rini açtı. Beni derhal tanıdı. Af-

tıı. Loıı il ~- . 1 Bir ~- uzak}...... ad·&.. "'-'~ bak 1 it;~ 01z kimseyi sevmezseniz ve - Kızıngözleri Ceva.da dik · - Aman, Allah ~~eeın. ,antmW1U ...,_. ZDlI açm Afi• ıuwue ış ann. 
--UJ&e eızi sevmezee, fenalığa mişti. Ferit, her ikisinin de ifa.. insan GklOğü zmnan derhal evi. Bu halin böyle devam etmesi. dan: 
d<>iru ıürüklenirsiniz. Onu, sık delerini tetkik ederek. ne haber yottarlar. Evine her ne imkAn ycktu. O ha.beri Hani- - Be.na mektup var mı? de. 
lllk dÜfUDUyorum. Hapishanede, - Gördün mü? mektup yaana.yaıı gencin ölme- fe kadına verdiğim takdirde mek istediğini anladım. Başımı 
l'alıtız! Diye sordu. . 8İ icabetaeydi bugün yeryüzünde kaskatı kesilip kalkmamak iillere sallayarak: - Evet! cevabını 

ll'erit. dişlerinin arasmdıan Cevat, başiyle tasdik etti : kimse kalmazdı! diyerek kendi. ayaklarımın dfbine diişeceğinden verdim. Ve mektubu uzattır.ı. 
lntrılc:- dı: - Zaten bekliyordum. aini avuturdum. Bu sözlerim onu korkuyordum. Gün geçtik~ Birdenbire yüzü değişti. Canla· 

- 'La Cevat ne diyor? - Bu karar. tatbik edilemez. ancak bir gttn için teakin ederdi. sıhhati bomluyor ve çöküyordu. nır gibi oldu. Yatağında doğru. 
- Hic bahsetmiyonn, korku· Buna güphe yok. Tahkikat evra· _Bana mektup var mı? diye Artık mektup bekliyecek ~k lup zarfı açmağa çalıştı. Fakat 

Yorıız. kml istiyeceğim. Zaman llzrm. .,nl!Jlarma yalnız bir baş işe.re. zamanı kalmadığı aşikirdı. kuvveti yetmedi? Ben açtım. 
- Ôyleyae &be karardm balı. Anla.yor musun, Cevat? Birkaç tiyle cevap verme"ğe başiamış- Bir gece yatağımda uyumağa Heceleye heceleye okumağa baş. 

~mi~ir. KJzm gözleri bi1yü· eün uğraomam icabediyor. tnn. Bazı sabahlar beni gözyaş. çalışırken aldnna bir fikir geldi: ladL 
dil: (Devamı var) lan içinde kartıl&r: - Hanife teyze oğlundan bir Ben bakışlarını heyecanla ta-

---------
Yıldırım Bayezit: 
- Bre küatah.. Benim için 

Çok "'tıp tuttun ama, yine eli • 
b\e düıtün! 

Diyerek, tercümanla Janı 
Sorguya cekti: 

- Kraİ SikizmonJ hanai ta. 
rafa kaçtı) , 

-Görmedim .. 
- Prena Hohcnzoiern ne • 

tede) 

- Bilmiyorum.. . 
- Sizin ordunuzda kaç bın 

~vardı) 

kende kuvvetlerimizle yüz bin 
kişiyi buluyorduk. 

Dedi, Yıldmm bu hesaba i. 
nandı. Çünkü, o da, yakala • 
n'ln ~.sirlerden • ayrı' ayrı so. 
rara <. • bu neticeyi öirenmişti. 

Yıldr;"n bu harpte en bü • 
yü~: düşmanını esir aldığına 
seviniyordu. ••Korkuıuz Jan" ı 
bir çadır<la hapıederek, o ge • 
ceyi neşe ve §enlik içil\Cle ge. 
cirdi1er. 

\ 

Ertesi sabah pacliıaha, Firuz 
Beyden ,öyle oir haber aeldi: 

.Yazan: lskender F. SERTELLi 
.. 50. 

F ranaız tövalyelerinclen bir ka
çım karargaha getirttı. 

Ve onlara sordu: 

türlü fedakarlığı göze almışlar. 
dı. Yıldırım: 

- Ben, Korkusuz Jan dcii
lim.. onun benzeri bir köylü. 
yüm. Jan ıizi §8fırtmak için, 
bana zorla elbisesini giydirdi 
ve Türklerin eline esir dütür .. 
dü. 

Yı:dınm, Janm bu oyununa 
fena halde hiddetlenmi§ti. Ya.· 
kalaııan adamı çadmnm önün. 
deki ağaca astırdı ve diğer fÖ
valyelere sordu: 

- Korkusuz Jan ne tarafa 
doğru kaçb? Bunu keıfeclebi
lir misiniz) 

1 

kip ediyor ve okuyamadlft lrıeli,. 
meleri ı.-~...ı:-;__ • L 
-~ s•=~=· 

dU'Dl ••• 

Cennete girmiş kadr mesut 
görünüyordu! Gözlerinden akan 
yaşlan silmek ihtiyacını !bile 
duymayordu.. Bemm, komfu ka.. 
uının ve kendisini yerden kaldı. 
ran yırtık pırtık kılıklı serseri
nin gözlerimiz y~arıruşb. Arada 
bir mektubu öpüyordu. Ben ma_ 
ni olmak istedikçe dudaklanıu 
kağıda daha büyük bir hararet_ 
le yapıştırıyor öpüyor, öpüyor
du! Nihayet yoruldu. Mektu'bu 
bağrına basarak yalvardı: 

- Beni bu mektupla beraber 
gömsünler! 
Komşu kadm: 
- Peki! dedj. 
Bu cevabı aldıktan S0112'a Ha. 

nüe teyu başını tekrar yastığa 
bıraktı. Yiizü, tatlı bir ıilya gö. 
rüyormuş gibi gülümsüyordu. 
Biraz sonra gözleri kapandı ve 
son nefesini verdi. 

AU&hm rahmetine nail olan 
kadm nihayet oğluna kavut
muştu.,. . 

Müvezzi hikayesini bitirdikt.en 
sonra: 

- lnanmız! dedi. Hayatımda 
bir daha 'böyle bir şey yapaca. 
ğımı sanmayınız. .. 

Şekerden 
bina, şeker

den para 
Fra.nsız gazeteleri, şeker yoklu 

ğundan acı acı şikiyet ederken 
bir taraftan da ıekerin bol oldu _ 
ğu zamanlan hatırlatarak mazi -
den ıbir teselll hfk!yesl «_<rkarmağa 
çalJ§IYorlar. Bir Fransız gazetesin 
den aynen aldığmı.!Z aşağıdaki fık 
ra bunu çok iyi gösteriyor: 

Şeker.in kilosunun yüz on pa • 
raya satıldığı devirden çok uzak • 
tayız Jimdi, O vakrt şeker o kadar 
boldu ki, 1889 eyl.illünde bir Ame. 
rikan gazetesinin yudığı frkrayı 
okuyan Fransızlar 'bu havadi&e hiç 
de tatmamışlardır. 

"Bir Amerikalı ıniwar Nevy,ork 
ta.: .......ıan 9ekercl49ft.1N>ılmıw b~ 
Dalar yapmak niyetliiaeaır. Taz • 
yik edilmit tekerle yapılacak tuğ 
lalar tattan, hatta betondan daha 
aağlam olacaktır." 

Amerikablarm bu teşebbüsü 
çok ciddi idi. Fakat İabYI seven 
l'ran.m gazeteleri ili mizah vadi
sine dökmekte tereddtlt etmedi.. 
ler.. O zaman gazetelerde ~e 
rıkralar okundu: 

''Bu binalarda oturan kiracılar 
kıtlık devi'rlerinde açlıktan koı1nl
su olmıyaıı insanlardır .• tcam tak_ 
dirinde duvarlıırmr yalıyarak bes
lenecekleri siltlU kahve yap • 
mak lAzmıgellnce de bıiDaDm. yıkd 
mıyacak yerinden bir tuğla aök -
mek kolay bir lı§ olacaktır.,, 

Elli aenedenberl bu tasavvur 
tatbik edJ.ldi mi edlımedl m.1 bara. 
smı bilmiyoruz. Fakat §ekerin bu. 
gUn !tlınaU Çin şehirlerinde IJomk 
para yerine kullanıldığı ~ _ 
kaktır. Bu !f birlerde bozuk para 
yerine kullanılan demir Te bakır 
parçalarını halle kıymetli bir ıey 
gibi sakladığından esnaf halka 
pa:ra bozdukrarr valut verecek u -
fak para bulamamaktadır. Onun 
için uzun çubuklar halinde dökUlen 
boyalı şekerler bozuk para yerin. 
de kullanılmaktadır. 

Şövalyeler bir kelime ile ce
vap verdiler: 

- Palavra ••• 

KANUDOOUŞ 
BAŞLAYINCA ••• 

Y ılchrım &ya.zıt, Niğbolu 
kalesini o gün açacaktı. Buna 
kendisi de emindi. 

Oğleden sonra, kale muhafr. 
zı Doğan beye : 

- Bu geceyi kalede geçire. 
ceğim. 

Diye haber bile göndennİf· 
ti. - Elli bin .. 

- Yalan ıöylüyorıuF. ! 
- Kırk bin .. 
- Bu da yalan .. 
Eair töv~lye, her ı;orulu,ta 

!>nar bin iniyordu. . 
Bu aefer padiphı kızdırm.~ .. 

'Qıak için. gtya doğruaunu aoy 
tec11: 

- BGtiln F ranllZ ordu sa o.. 
t-.z bin kiıiclen ibaretti. Bir o 
ıtadar da Aln-.an vardı. Pera -

"~ Jvk"tlim ! Y akalad1ğmuz 
şöva1yeyi ıU: ~ g&ndermm ama, 
buradaki arkr:~~ımm onun 
(Korkusuz Jan) olmad,imı 
I r,r · ·)a s'1ylüyorlar. Bir kere 
d.~ yr.ı.ımızdaki Franaız esirle. 
rhe ~ö ·.:~seniz, esirin hüviye. 
ti c;ıbuk anlqdır aamyormn. n 

Y ıldmm bu hu heri almca ca 
nı sıkıldı. 

- Bu adam kimdir .. adı ne. 
dir) Onu tanıyor musunuz~ 
Bize kendisinin bir §Övalye ol. 
duğunu aöylüyor.. sırtında da 
şövalye elbisesi var. 

Esir Fransız f(>valyeleri, 
adamın y~izüne dikkatle baktı. 
lar: 

- Biz, böyle bir ıövalye ta. 
nımıyoruz, haımetmaab 1 

Şövalyeler hakikati söyle .. 
mitlerdi. Türklerin eline esir 
düı• bu adamlar padişahın 
sazabma ujramamak, için, her 

- Bu adamlar doğru söylü. 
yor!ar, dedi, bunlar heni aldat. 
mağ3 cüret edemez'~r. Altıi 
takdirde başlarına geleceği bi. 
lirler. Firuzun son gönderdiği 
haber doğru olacak. Maama
fih bu herifi kolayca söyletme. 
nin yolu vardır. 

Ve çavuşl~ra emir verai: 
- Yatırın §U mendeburu .. . 

vurun kıçına sopayı ... 
Korkusuz Janı yere yatırdı. 

lar ve fbpalamağa başJadı1ar. 
Biraz aonra, cam yanan esir 

hakikati itirafa mecbur oldu: 

Esfr şövalyeler hep birden 
cevan verdiler: 

-Hayır, haşmetmeabf Do~ 
rusur1u söylemek lAznng~lirse, 
bunu keşfetmek mümkün de. 
ğildir. Fakat, pekaia tahmine. 
dilehılir ki, Jan Paristen bqka 
bir yere gitmemiıtir. O zaten 
Kral Şarlin zoruyla yola çık. 
mqtı. 

- Ya benim aleyhimde atıp 
tutmelanna ne derıiniz? 

Düşman ordusunun iki cep. 
heden bozularak fuar etmesi 
ve Türklerin, eline yeniden on 
binden fazla esir düımesi, ka. 
lenin garp istikametinde bulu. 
nan Venedik ıövalyelerini bir 
·hayli §8.şırtmıştı. Venedik or. 
duıu korkunç bir berzahın ba. 
şrnda yardımcı kuvv~t bekli. 
yordu. 

Derhal ordu semindeki (lkvamı t•ıı 



T. tŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞlDELER : 4 Şubat. 2 Mayıs, J Ağustos, 3 lkinclte§rin 
tarlhlcrindo y:ıpılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 G.det 2000 L.lık = 2000.-Linı 8 250 - - 2000.- . 
a • 1000 . - 8000.- 88 100 - ... 8500.- -
2 750 . e:: 1500.- . ~ 50 - ... 4000.- -• MO - - 2000.- . 300 20 - = 6000.- " 

~ - . • • ~ '!-~, . . • ~· ı • ... . •. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

l - Mevcut :nütrtdat liatecıi :nuclbince 18 kalem demJr levazımı açık 
el:ıılltme usu!!le satın alınacaktır. 

1 - Muhammen tEdeli 1124 f.."i Ura muvakkat tcnlınaytr 84,36 liradır. 
a - Ekt.ıltll'e 27 6 G41 cum9. gtnU saat 14 te Kabata§ta levazım ve 

mUb:ıyaft.t tı:tıcslndekl aı.m komlııyonundıı. yapııacakt:ır. 

ı - Mµfredat !btesi sözU ~Pı;c:n şubeden parasız alınacaktır. 

• - lsteldl!erln tık~.Jtmo ı~TI tayin olunan gUn ve saatte yüzde 7,6 gU. 
venmc para.'arlle birlikte l!!ezkQr k .. mısyona n.üracaauarı. (4502) 

10.a:n kilo aığrr (!ti pazarlı.-t1.ıı satın c.lmacaktır. TaUplcrin 10-5-941 
· .. marte.li günü saat ll do Ha:!•mköyde 11,ak t.:ıbyc askeı1 satm alma ko· 

misyonuna galmcıe~J. t 2S67 - :>:>02) 

.·, '( .. . , ' ,· . . .... . · . . . 

VAK 1 T matbaası 
K ita o kısmıı1.1 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştıı 

Kitap. mecmua, gazete basar. 
T~biler n;:lmın1' tlt7.;;.; i~leri alır. 

...... mn .... ~ .... •rss ... • , • : ·· 1 .... 

m 

Otel yapılmaya elverişl 
kırahk bina 

.J 

1 
ı\nkara caddc·slnlı, er tt.l!teber yerinde fevkalade 
\"adar \"C aydınlık bir blnu kıı-nJl\ctrr. 

Vakit gnzcksl ldar~hC':ıc~inc mliracaat, 

.. , ...... ·· ı 

B A B E R - Akşam PoStas) 

• 
. L.\skerl i k işleri - - .-- --~ 

.\skıırlik Dairesine Davet: • 1 
Aşağ:da iBlmleri ve kayıt numara· 

ları ynzılı yedek Veterlnerıerin, ya 
bizzat müracaat etmek ve yahut ac'.
rcslcrlnı bildirir bir mektup gönder. 
mek suretile en lmıa bir zamanda 
\ 'eznc<:ilerdeki askerllk dairesine mu· 
racaRtlan ehemmiyetle ııo.n olunur. 

leden en-el Beşiktaş §Ubo binasına 

mUracaatıan. 

l - Vet. Yzb. Fuat Salt D. Bakır 
l337-15). 

2 - Veteriner Tğm. Servet lamaU 
Abdülkadir (34502). 

3 - Veteriner Yüzb~ı Ah. Nevzat 
bmall (3451fl). 

4 - Veteriner Teğmen Ali Rıza 

Ah. Hamdi (34~7). 

Oıskudar ,'\skc1Hk Şubesind••n: 

1 - ÜııkUdar ABkerlik §Ubcsinde 
mevcut köhne 1640 çift kundura ve 
23 çift çizme 10.7.941 Pel"§embe gtlnU 
saat 10 da açık arttırma ile satılıktır. 

2 - Muhammen bedel tutarına. g~. 
re muvakkat teminat akçası olan 85 
Ura 25 kuruşu arttırma gUn ve sas. 
tinden evvel Üsküdar mnlm:Jdllr!UğU 
\"ezn:ısinc yatırılmış olması ve vezne 
makbıu.ıylıı komisyona lüzumu mUra. 
ı:aatı~n. 

S - Sa.tılacak olan kohnc kundura 
ve çizmeler ÜskUdarda Nuhkuyusun
da asl:erllk şube l anbanndadır. İs
tekllle:- her gUn saat 12 ye kadar kun. 
dural!!.':"! g6rmek ve şartnameyi oku • 
mak itin müracaatta bulunabilirler. 

4 - Satış yeri Üsküdarda Nuhku. 
yusun~nkl askerlik ııubesl binasında 

t.eşckkUI eden komisyon mari!ctile 
satılacağı ua.n olunur. 

"" :(. :{.. 

~lkta~ AAkı rllk Şabe81nden: 
1337 doğumlular ve bunlarla mua.. 

Hariç şubo mıntakasında olanlar 
da bulunduKlan mahal RSkerllk şube". 
ıerine mUracaatlan ve zamanında 

yoltlamaya gelmiycnler yoklama ka. 
çağı addedllecek, hıı.kkmda As. kanu. 
nunun mahaus maddeleri mucibince 
cezalandınlacakları ehcmmlyetle ıııı.n 

olunur. 

$ "' $ 

SarQ er Askerlik Şubesinden: 
1 - 337 doğumlular ve bu doğum. 

Iularıa muameleye tAbi olanların lo
kurlar ve sıhhl sebeplerle geri kalan. 
lar) son yoklamaları 2 Temmuz 941 
Çarşamba gUnUnden başhyacak ve 
(Cumsrtcsl, Pazar günleri hariç) haf. 
tanın çift. g~nlerlnde bu muayenelere 
devam edilecek ve 15 Ağustos 9'1 cu. 
ma gtınU sona e.rdirUecektir. 

2 - Yoklamalara Yenlköydo AB
kerıik şubesi binasında ve saat 9 dan 
17 ye kadar devam edllccektlr. 

3 - Yoklamaya gelenler doğum 

cüzdanları, mektep veslkalarr ve iki
şer ve.-ika fotoğrafı yanlarında bulun
duı acaklnrdır. 

4 - Her mahalle ve kllylUlerin han. 
gl günlerde şubede bulunacaklan ay. 
nca kaza kaymakamlığı deUUetiyle 
mahalle mümessili ve köy m:.ıhtarla· 
rına davet cetvelleriyle blldlrllml§tir. . 
~··············· ... ·-·················1111111111ııııa 
'D~·"k;;;·"H;i;; .. ·1ı~-;;;~ ' .. :: 
:: Dahiliye mUtehruıı>nn :: 
5i Taksim: Tallİnbane ii .. .. 
:: Güngör Ap. :: :: :: 
:: HergUn öğleden sonra ;; 

1 
::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::: . 

meleye tAbl biltUn erlerin son yokla. l . Hekimi 
malarına ı Temmuz 941 gilnUnde ba{• 1 Çocuk 

tam ,·erllccektlr. Yokıamaya gelecek. l'akalm Tallmhaııe Palu No 4 
ter ellerinde bulunnn nüfus hüviyet ... __ _._ ,._ 

1
, ı 

. ha7ardan m ........ berguı• sav 
cUz<lanı ve saır vesikaları ile (Cumar- ten ,nnra. TelPfon 40127 
test. P:ızar hariç), diğer günlerde öğ. -• .. -----, ·rurasıy~ ı;aaınarayetı 

ZıRAAT BANKASI 
K.uruiuş tanhı. 1888. - :)e:mayesı: 100.Uü0,000 Türk Lırası 

~ube ve Ajans adedi: 265. 
Zıral vt tıcart "tT rıevı barıko muameltleri. 

Par,. DlrtktlrenJere !8.300 Un lkram.lye veriyor. 

•raat Bank•ırmda ıtumbara.b "• Qıbam taaarruı ııe·~ .. ·- - -11P 811 u 
tiC tıram bUlwı.anJara senede • jera ~Pl<llecel& kur'a Ot aşağıd&JC 

plAııa ~öre ıJtr&mJye dafrtılac11 le tı:r. 

• &de-d ı .ooo 11nı1w ı.ooo nn 100 "2ed 50 ıt "'1; il 5. 000 llra 

• • 500 • ı.ooo . uc «I •JSOO . 
• • tilO • 1,000 • lffO !O • s.:roo . 

10 • lOJ • l.OOG • 
DiKKAT· Besapı&rmdald oo!'&lar bir tene lçbıdt> i50 11r&d&11 ~~ 

1~tnJyenJere lu'amlye ClktJıt' taJ'cllrde ~ l() (az.l&SIVIF VPrtlr<"' ır tr 

t{t:{l . . .. : ıı Mart.. 11 Haziran 11 .l!:}''lll. 11 BlrlnclkMun :arthl• 
r!ı> JP. vapılır 

................................................. 
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Teknik Olnlla Satmııam Komıı,en• · 
Başkan ıftıadaa : 

Cinsl kilo mlklan J.~a.ıııuuı oedeli ı:ı.r• 

Patates 10000 1200 
Kuru soğar. 9000 ~ 

Nut-ut 2500 6M 
Toz §eker 10000 4600 
Kuru cızum 1000 880 
Mercimek \yeşil) 1000 250 
K. f"ası:Jye Çn..ı 5000 1300 
Yumtn ta \ııdtıt) 75000 1500 
K. Barbunye 2000 860 
Sırkc 2000 200 
'luz 8\):)() lM 
Salça J200 312 
Limon edet 240-00 720 
Gaz litre 500 100 
('.ay 200 1240 
Yillls: kad3ifl ç!ft 500 150 
l::k>rr.!t ltndalfı çifl 50(1 185 
Tı:l kadaU 500 l7ll 

13887 

Kaf;S• P«'Y'll':" 2000. 1800 
Beyaz p eyn 25CıC 1125 
Pirinç ur.u 250 10 
Şehriye aoo 102 
trmlk 500 HO 
Mal<aına 2000 6SO 

• Zcytın 2500 800 
Zeytlnvnğı 4500 8240 
S:ıbıw 4000 164-0 
Pırlnç 9000 3420 

18017 

Çaın&şır yıkama (parça)" 100000 6500 
Yıldızd:ı bulunan Telnılk v.iulunun 1941 mali yılı ihtiyacı olıuı yukırd' 

cins v:> miktarı iJE, tnnırı!r bede!! yazılı erzaı: ve çamaşır yıkamanın üı: aytl 
l}artnarnelerlnc gör'! 30 6.941 tariMne rastlıyı>.n pazartesi gUnü 18 ltalem ef• 
zak saat ı 10.Sül aa 10 kalem k'Jru erzak saat (10.45) de çam&§Ir yıkaııı' 
saat (ll i de Yüksek Mühendis m-ektcbl munascbeslndc toplanacak olan ltO' 
misyonumuzda ihaıesı yapılmaK ::!zen: kaps~ı zarf wıullle ekalltmeye konıı>
nıuşlardır. 

lf' kalem kuru erzakm llk ~=:nli.atJ Cl04!) Ura 52 kuru~ ve rn kalemtıı!' 
de (976) lira c2s, kuru~ w çam\,.::' yıkama:un lse (487) lira (50) kun11tut· 
lsteklllt>rlD tnrtnamelerJ g6rm?K w llk teminat yatırmak üzere ekıılltııı" 
d'lll bir gün tıvve•lne it&dar Bcşikt>1.ş Yıldızda bulunan okulumuza ve cka!J!I 
nıc &;Unll de GCmUşeuyur.da YO!tııeit Mühendis Mektebi muhaseb!alnc geııııe. 
lerl. Teklif mektupları ekslltmejezı "'ır saat ~""'"eline kadar makbuz mukaıı" 
!inde ver!lml§ bu!unmas• ltızımdır. Pc:stnda vaki olacak gecikme kabul edil' 
mez 447Sl 

1 
tstanbu Levazım amır iğinden verilen ı 

11arıc1 asker kıtaatl ılanıarı ------
Aşağıda miktarları yazılı s"\manııı.r pazarlıkla satm alınalaktır. Talil" 

terin 4-17/90 cuma sun~ saat 14 de Çanakkalcde Umurbeyde askeri satıı' 
lma komla onunda 

Tutarı TemlnıUi 

Kil,, J.lra Lira 
30,000 123C 11!5 
13,000 533 80 
7~.ooo 8075 ~61 ..-
34,01)() 1394 209 
38,000 155s; 234 
23,000 043 1'1 

50.000 2050 308 
82,000 1312 197 (99. -4792) 

"'" ... 
A~ağıda yazın :nevadm kat•au zartla el'slltmeleri hl:ı:alannda yaz:tı güJI 

ve saatlerde Gebzede nska1 satınnlıll.'. komıayonund3 yapılacaktır TallpJeriJI 
luınuni ~eııikntıırflc tek!U mekt•ıpı:mm lhafo saa.Uerinden b1r saat evvel kO' 
misyona vermeleri. 

Cinsi 

(Jdun 
~Rceyağı 

Sığ1, eti 
KO)ıl'l eti 

40.!l!l(j 
4.320.001) 

88.()(t:J 

P09.ılL'() 

40.QI)() 

1(. ıt· .. 

Tutan 
ıın 

6.000 
64.8CO 

158 4'l•J 
363.360 

28.l)IJO 

Teminatı ibate 
Ura gün \'e aaat 

450 2.7.941 15 
H.90 4.i.941 15 

.11.tlSO 1.7 941 15 
1S.74ı:i 3 7.941 15 
2.100 7.7.941 lfi 

(97.47901 

56.160 kilo s:ıt•ın t.lJLacak .. • • Kapalı zarfla eksiltn:e i 30.6.<l41 pazarte
si glınl' 63at l:i te .zm t.tı. kara asi«·rl sat.ı:ıa.roa komisyonunda Y4Jpılacat<
tır. E,•saf ·•e ş'lr~ııamcsi Ankara ve l&tanbul Lv. l.mlrllklıırl aatınalma koınUI 
yonlarmda. dn ~örülür Tahmin ocde•: 28.osıo llra ilk teminatı 2106 Uradıt· 
Tallplerln Kanuni "eslk~larlle :.•:-Uf m"ktupıannı ihale aaat'nder bir saat 
evvel knml~yona 'erme eri. (49.-.~:..6, 

Birdenbire hiç beklenmiyen 
bir adım attı. lngiltereye resmen 
bir ittifak teklif etti. İhtiyarla. 
mış olduğu birinci defo olarak 
diplomnsinin dolambaçlı yolları· 
nı terket:mişti. 

.. ~ ~atJGer ~ilbclm·iu 
BaşvekiıJetlerden bazı kırnse

Jer başlarını garip garip salhyot 
!arsa da onları temin edecek ola11 
Bisnıark da oradaydı. 

/] 
O bu yolu yirıni beş sene takip 

etmi:;} va şimdi birdenbire genç· 
liğinin tarzıhareketine dönmüş. 

tü. İn"İliz başvekili Lord Salis. 
bury'ye doğru~an doğruya şah· 

sen yazdıih hususi bir mektupla 
İngiltere ile Almanya arasm.da 
yapılacak bir ittifakın iyiiikleri. 
ni anlattı. Bu suretle lngiltcrenın 
ıı.tiraki ile ittifakı müPlle~i it. 
tifakı murabba haline koymak 
çok doğru olacaktı. 

Bu mektubunu Londraya gön· 
ciermeden evvel Prens Vilhelm'e 
göstermişti ve ikinci bir mektup. 
la İngiliz nazırına prensin "muh_ 
tevayı tamamiyle lbeğendiğini'' 
bildirmi. ti, Bu suretle daima a· 
çıkça tngilm dü...,,,,a.nhğt izhar 
etıılllır amı prcnstn ?ra mm tas. 
vip edişini yamnakla istikbal içir. 
garanti vermiş oluyordu. 

Bu mektuptan 2 ay sonra da 
Lond,.adaki Alman sefirine Lord 
Salisbuıy'ye şunları söylemesini 
bildirdi: 'Bu$iln 1no'iltere ve AJ_ 
manya için sulh aynı derecede 
.,aynnı arzudur. İngiltere ile Al· 
manya arasında yapılacak bir 
muahede hazırlanmakta olan 
harbin bUyük tehlikelerini kar_ 
şılayab"Jecek vüsatte silablan· 
mak için her ikidevlete de zaman 
kazandırmış olacaktır. 

Gizli bir muahede ileride giri· 
şilmesi pek muhtemel olan har. 
bin neticesini her iki devlet le. 
hine çevirebilir, fakat böyle bir 

HAYATI ,YAZAN 
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harbe mani olmak ancak bu iki 
devlet arasında resmi bir mua· 
bedenin a.kdi liızrmdtr .. , 

İki imparatorun ölümünden 
5<>nra Almanyanm vaziyeti pek 
nazik ve A vrupanm vaziyeti pek 
gergindi. Yük ek generaller yenı 
imparatonı bir harp hnvac.ı ve 
büyük memurlar endişe içinde 
ımparatoru karşılamışlardı. O 
tahta cülusundan sonra Qf!ıVeki. 
le harbi tahrik edecek hiç bir 
harekette bulunrnamağı ve ha· 
rekatiyle dostluk celbine çalrşa. 

rağını vaadetmişti. Harbe giriş_ 
memeğe çalışacaktı. lşe seya. 
hatle başladı. Annesine inat ol_ 
sun diye evvela İngiltercye değil 
Rusyaya gitti. Büyük annesi 
genç imparatora iki ziyaretini 
~endisine tahsis etn cc.inin çok 
yerinde bir hareket olacağım 

yazmıstı. Bu mektuhu Bismark'a 
gösterdi. Bismark cevap vermek 
isteyince de: Torun ve hüküm. 
dar cevabını telif edebileceğimi 
düşünüyordum,, demişti. Buna 
hayret eden ihtiyar sükuta 

• mecbur olmuştu. 
Petrcsburg'a yapılan ilk ziya. 

ret iyi geçmi§'~ benziyordu. Her 
kes onun ne?.akctini methediyor_ 
du. Fakat arkadan yapılan dedi 
k0tluları imparator ancak açok 
mühim kararlar verilecek bir da 
kikada öğrendi. 

Viyanaya, Londraya, Romaya 
ve $arka yapılan seyahatler ev. 
\•ela efkarıumumiyeyi teskin e. 
der bir mahiyette göründü. Bu 
genç ve hassasiyetini çahuk iz. 
har eden imparator her tarafta 
halkın tecessüs ve sempatisini 
celbediyordu. 

:3üyük bir dostluğun imp:ıra • 
torla Bismarkı Mribirine bağla.. 
dığı görühıyordu. Berlindeki A· 
vusturya sefiri hakiki bir '•bala. 
ymdan'' bahsediyordu. Bu za. 
marufa biribirine karşı taabbüt 
ve tam anlaşma vardı. Fried. 
richsulieye yapılan ilk ziyaret • 
ten sonra Bismark bizzat kendi
si anlatmıştı: "imparator bana 
karşı çok mültefitti. Saqt on '!:>i· 
re kadar beklemiş bulunmama 
hayret gösterdi. Geç uyuduğu • 
mu zanv."'derek kendisi dokuzda 
kalkmıştı." Enlenburgun anlat -
tığına göre de bir kapıdan girer
ken dostane bir jestle impara • 
torun geri çekilip ihtiyar Bis • 
marka yol vermiş. 89 senesine 

.(Devamı var), 


