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• m~--™ '---------11111111!111-.--·2---~!'!!lm----------· Ayın 25 inde Ankarada ~::;• 'Mf;:;" ~-.::;;=--:.:-::: toplanacak 

BVYOK KORSAN ROMAN/ Asker aileleri- Al manganın teklif Esas mukavelede 
59 Yazan: UDIBGAN KAl'LI ne daha geniş tt . "' . k A "' tl Mil~ad~acakumumı 

~ Manael c1eı:1..--1-- dikkatle aüzdü. Harita ve kigı'"' tlarm yardım· e ıgı agı ar heyeti ibu aym 25 inde Ankara.-
uaa..rua,.& dıı fevkalade Qlarak yaptla.caık 

muadan 11çımmalan içi kullanılan mini minim yeldeğinneni- --o- ,.e evelce iş ba.nkasr ile bu tban .. 

llİn kanatlarını yavaş yavq çeviriyonlu: Bunun İçin vilayet. na - Alman kartelinin teklif ettig~ i fiyatlar ;:~ı::ı~~~~=~\e~:eşiı::~:..;. 
Ben geoe bir 111)' diişlindilm: E. duıı.z. Sizın ~ bkç<,k temiz ve se- kil vaaılalarına zam Jacak ve Reassüransın esas 

ğer Amiral M.a.naele m ... k adımı - vimli ha~.ırahnnız \'.ırdır, Belki lıu teklif etti Finlandiyaya nazaran yüzde 20 fazıa ınukivelesi de yapılacaktır. 
zı agrkça aöykneic ve gw'elk se - lıatınılarm b:, kL<;riıı, macora d· ne Vali ve belediye reisi Dr. Li\tfi Millt Reassüransm esas muka.. 

Kırd m D h T e Vekiletinc velesine Köre. şirketin fen ve nin, gerek betim tarafımdan rica es kadar 1ı •yecanlı "~ hareketh. ar . a l ıy H!r Alman ihracat ve ithalAt fir- k~ete müraca.&t etml~ler, vekttet dış mal mn .. awreteri --T zamanda 
edersek bia ~ edeceğini dir. takdim etmek üzere An.karaya mru.uım mUmesalllert mernleketiDUze ticaret dairesile yapılan teınuıar ne- ·049 - 3 ·

göndcrdiği bir pr<'je, nskere gi- mllhtm miktarda kAğıt.. mukavva ve ticesinde !staııbUla iöııcleril.ınişlerdlr. meclis idaresi de olabümaktedtr. 
tim.it ediyorum; bu takdirde iş Manselin yb,,ünc sanki c.ski bir "enlerin kimsesı·z aı'l<>lnn'ne yem Bu madde maıhzurlu ~"dil-

,... '" ' · emsali ma.ddetcr verereı, muhtelif Ilı. Bu iki mümesstlle §ehrlmızde ticaret fl;U& .... 

O kadar kolaylaşacak ki... Zira ışık vurmu&tu. GUlürru;iyordu ,.e yardım ~eklini te;;ıbit etmekte. raıo maddelerimizden almak Uzere vc. odasında temaslar ya.pı.llllı§tır. Ternu_ ğünden kaldırılacaıktır. Şimdiye 
maııelenin ruılıu Jilin ve Sir Gor- delikanlryı büylik bir dikkatle ı:ıc:y_ dir. Bu projeyi. vali muavfai Jann netıceısl ınUBbet olmuş~r. Alman kadar yilk8ek aybklar alan L 
donun haberi o1makmzm gemJye rediy?rdu. Ara sıra: Ahmet Kmrk'm reisliğinde vila. firmıusmm teklifi üzerinde ticaret dare meclisi w basma verilen 
· lngil ~- .... :ıı--= 14o.... yettc toplanan bir komisyon ha- Mı•/Jı""' ş / aylıkhr banblar ve devlet mü.. gırmek ve tere ;:,a,ıuımnnden - Evet ..• Do6 .1. udur ... Anlıyo. r.ırlamıştır. e Odası kt.tıt ithal eden tacirlerle tema- esaeseleri memurlan ayl:ddarr-

,H!sı:ı..1--._1.4.ır B,.~ -,uv-- k r 8a g'e(,,'tn{ştlr. DfjSer taraft8n ithal o.. te h" 
--- Al. • wl& .... ~ ... a. rum. Komisvon, ·bugünkü şeklile as_ nrn v ıt ve teadülü hakkındaki 

• J Du··n at yarı•larını tak·ıp ıunacaı( ı{ağltıarın hwıu ı taka~ıa 1tar kan hu.1..::_, olursak her §eY olup bitmiş de. Gibi kP.sl.k cevaplar veriyordu. ker ailelerine yardım işinin iste. ., un u.n.Uıuuerine uydunı ı_ 
b d 1 şıl9.1ttrılmaa1 ~rinde tbracatgıJ.arla ~-.ı.. M··-1..:...L.- ·ı mektir. Beıım aınirala bU.yük iti. Ömer bu hüyük odanın hep iş r.ilen mükemmeliyette yürümesi- uyur u ar · IJCIALir. u.fiJl.'Ut1_..,,,.., verı ecek ay. 

Jörü§Ulmektedir. lıkl~...ı- 1 • ...-:..1•k ...... _, ba 
'madrm. vardır. Buna muvafakat ve deniz harpleri Jı.a.tırlatan deko. ne imkan göremiyerck, silah al_ .4.nkuro, 9 (Te"lefonlo) - Cum. Alırıanyadan yapııacak kAA'tt it.ha. a.ı.~ -.1' gu.ıuann rem 
etmiyeceğini zaıınetmiyonım; ta nı içinde belki 0 zamana kadar hiç tında bulunanların millete en hurreisimiz lsmet İnönü, dftn. lMı 1evamlı ve çok büytık parti oldu. mucmince alaıbileceklrei ücret 

kud~i emaneti olan aile ve ço. İpotromu teşrif ederek at koşu- kadar olacaktır. 
~ o takdirde maeleyi bqlrala.- konuşalnııyan bir mevzu Dzerindo cuklarına geniş miıkyasta yardım larını ta.kip lbuyµrmuşla.rdır. Juııda:ı bu işe ehemmiyet vecllmekte. Milli Reassüransm bugüne 
rma aç.mryacağı şüphesimir; bu konuşuyordu: Ofelya ile nastl ta_ hn bütün nakil vasıtalarında bi· y ı · ı dir. kadar sa.fi temettUnün ayrılma· 

"< anş ar, \bazı sürprızler e ne_ .A.ncak Almllllların verecekleri kl- da t tul kald ı~ k 
Dun igin hİıQ tereddüt w luaal ruşbğmı, nasıl anlaştığını, anııe8i. rinci mevkilere lbirer kuruş, ikin.. ticelen..ıı;;.; .. den ba.hsim~'"'terek sm u an esas ını.o.r?. 

il . . u.&1;..u ·~ ğıtlara kartel taratmd&ıl tesblt edilen • ket" ... _ettü tr sat• · ~ etme!..... Din w Bir Con Eyr'in bu alakayı ci rnevk ere yırmıser para. zam ve çifte bahislerde tutturanların §lr m IA::llu a ıyest .1.M· 
ömer, .a. ... ı-...ı Jılamleıl'le gö..r... naaıl k,..,..,1ladık.la.ruu k-·, faltat yaprlma~nr muvafık görmüştür. ka~t\rı da fena olmamıştır. fiyatlar Finlandiya ~Uanndır a:ı ni ihtiyat ak~elerinin bilcUmlc 

~- • ...,.. _,, - Bu suretle bir milyon lira gelir Çifte balı.iste bir lira.ya; 335 lira ran yllade 20 kadar usa · umumi ve idari masraflariyle 
•ek Jııtediğlni Kel>er Allılon'a eöy- bariz çi9giler vıe gtslge'ler ha.Unde temin edilecektir. Fakat vesaiti veril.Jni§tir. fiyaUannda yüzde 15 tenzilAt yapea amortismanların ve bilhassa 
Wiği zam:uı: amiral~ ıöBt\niiıı önilne seriyor - na'ldiye ücretlerine böyle bir zam • da.hl gene flmal memleketıerl fiyatla. şirketin mUıkellefiyetleri ve ka_ 

- 8ua Jtet ti1d1 ~htm du. Aalinıl iN siiDWaı.,.. rirül - kanun işi olduğundan bu husua. • k d ,. nndan yUsde be§ pahalı ola.oaktır. nunu mahsusa mucibince Rea.c:sü 
pter.ilme8ba1 ean,.~tJibM &Clre, tilden ziyade şiir dolu IDMerayr ta hüktlmetin bir karar venneai ıs en erun ımanı Bundan bqka kalite bakımmcbuı da r&ns inhisarnu istiınal içlıı Şir., 

beklenmektedir. Finlandiya lehine fark vardır. ketin ltaıbul edeceği aidat ve ÜC-
*;,~ kabil ~\W. btıyWt bir al8.kayla dinliyordu. Y akıntarktan yapılan retlerin tefrik ve temilinden son-

Om~=~!ı~ yapyalnız \Je Sinema artisti ithalatın deniz limanı Çay istihsali ~tı:~d~tt~A:~i~~ 
~~!,. &trenııWer. Ziyaret Ml>er kin-..ıiz Jr.alluftır; vaktiyle 0 ka. 

1
. . .

1 
k oldu mettUUn taksimi yapılacaktır. 

:fllrlHnee ~ malraJlıı kend.'81 dar şeıı ve ietlkbaldcn ümitli olan ye ışlırı ece HQkOmet İskenderun limanmm ve artıyor 
... ye d•lllwı~·~.~ IÜ'8l yOa,. I ~ m bqglVı ~ en<lişell vazı.. :takondenın ll'&nait merkezinin ken. Tıp ve fen fakültelerin· 
le brlılıyazak, Uleriı.41.de bUytlk bir yettedtr, Sir Con Eyr'i de bul'adan Genç kızlar araımda bir dlalnden bugUr.Un lcaplarma göre Rize, yakında bütün de diploma tevzii 

mu•• baka Jd beklenen derece ve mUkeınmeUyete J J t •ht• barit.anın ve kürenin "b. ~uııduğu u2'4*1Mtumakla OfeJvıunn ber& _ aa açı 1 mem e ce ı ıyacım üniver&ite fen ve hb fııki!lteıc-
muenm Jrawıama, geU.ı f»Et .. kol • bet' ... ~ muı o~a onu Rejisör Ertoğrul Mliısin ve :::d;~~~ı:;: ~: .. ~::~:.nı:1; karşılıyacak rl mezunlarma ait diplomaların ha 

r arkadaşlarının çıkardı'" Perde Rizeden bildiritdimn- ..uc-, bu. .zırlanmMın.a. başlanmıştır. Di,..lo • '-.r... oturttu müdaf .... ·- '--'"--,_ __ , ___ _,_ ta r.· umum mUdilrlUıNl İskenderun limanı ,.~·~ ,.......... •' 
"""6• • -

0 
.., .... -.uAA •..............u - ve Saıhne mecnıU88I, sinema yıl. 6

.. rada u·· "'Ufl.. cu·· "~Y ist:iihsal .... ldö- malann yakında tevzline bn•lana· 
zı .... -.ttnlldm ...- memn._ • ,.u,. ....ıa .. &."- -· teaiaatmda aUraUe tedbirler al.ınakta ı. ~ .T· _, 

- ,,__ t- · .... !' ~ ... ; !191.-.u bil" erkeğ-e, daı olınaık istiyen genç kızlar n1lmü de kutlanmJŞtır. ca.ktır. 
1JUlb; sisi buraya getiren lieıbep, heı le Bir Gonlon Bibi şüıeiyet sa. araamda bir müsa.baıka ~m,a,br. olduğu gibl ticaret veklleU tefkilA.tı Bu münasebetle ziraat bahAA 

.. _ da ayıp mesele üzerinde çalıfmakta- _.. --0--
berıim iÇbı de &yDI derecede iyi bir hlbi oı.. ''DaSI lizımplen bir devlet Müsabakaya girecek krz1arm, sinde büyüık m,,..ruim yapllınış, M "" f 
talih eseri sayılacaıktır, 'Omlt ede- adamma·· bu hal yaıkışır mı? Ofelya ailelerin muvafakatini almaları dı~dan bir hatta kadar evvel mu. ~ay ~tiştirenlere m.üık&E-w... ag§u~ Q youıcıu 
rim ki memJeıketbnizd* mJılaflr. biltün ı.-·L•--..ıı-- f-"'ata h"'••r. şarttır. Liff8.n bilmek, tahsili ol· nakale vekili Cevdet Kerim lneed&yı t.c.uı ~lu.ü.ıiı.h-. Ya-- a k .... •""ma kadar 

~.....u ""'"- - mak, sesi filme UYJll.Ul ve totoje_ Rizıede ~ay istilısalltr ~ ..... "" 
llğiııi21 aizi mlamJor ftı ban.dan dır; yallua •Jıiirriyetiai ve buredan ~ olmak aartb:r ~ ll&llÜa lakenJenma giderek .umaıı w bllhu- riımlı ~~ıırerı- 2~Ali"' t~lim edilmiyenler 
es'kl. dostıu1'-.·-uzu bir kat 4abe. uzalı:laşma~ >B..tenıcktOOir. Rica ı},. haız;lnzıar arasında musa&lka~ .... ' ·- ,.___.. ... .--.~ · Rısa ~ır ilmande. Rif.e tnıntaka.. alın::nıyanak 

6....... T;) c!e 18.§'> mU.top.rı Şefik Soycr ~ra- ı •.1&-... ., 
kuvvetlemdi.rmll Olarak aynlacK.. derim, ıu .mekC..uplan okuyunuz ve kazana.nlar ~leoek filmlude berin:W ticaret onst umU}Jl nılldUr!l Stıidh yeıı,titilc ~,._.. .. , mern· HOlrOm•tiD. e?ftlce mübaya.a editın• 

Çalisabileceklerdı'r leket ihti'--aemı ""-1"'Y'"""''" ne mütkW vazlY •ette bulunduğunu ~ ~ Ahmet Cemil Conk bulunduJ'u halde talunin edİımektedir~~ _,.,. meefne karar verilip mO.tahsll ve tüa 
anla ı ~ !skcndenına plmi§Ur. İqe ınUBtepn car eıtnde 'kalDUI' olan ve milli ~n-e-

yum, , Akşehirde bir infilakta •tskendenında bilba.asa. buraya çıkarı_ -o-- l un heba olmaması için bir detay• 

sınız! 

~-
- Bunu ben ile btltlll lıaDJlmle Ge~ kızın soa m; "iktuplamıı ver- 2 ki·ı· o··ıdu·· Basın Bir lig"' i aza arma 

"'f ıacak mallann mu.bafua.aı ve aonra ınahaua olmak Uzere mQbayaaıı Içllt 
i9tlyonım; buna ~. dii amiral onlan okm maata tered.. Akşehirden bildirildiğine göre meml~ket dahilinde istenilen intizam- Türk Baeuı Blrllil t.tanbul topralc mahaulleri of\alne salahiyet 

- lılilzakereleriıı i.Yı devam et- dtlt etti, qıkın husuei~e hür. burada. iki kiŞinin ölümü, ibir ıa sev!{! mevzu~ üzerinde tetkikler mıntalu-.ı Beislliiadea: verd1#i JOturulmut ve mağ§Uf atyon-
+ı.ıı;.;..~ _,....,,,,,.,.... ----ızut tm-'-•- ;_~ 't..:. .. ;.,.;..., de ... u.P aurette yaralan --•-•--A- Kongremizin bugtln saat 00 ıar • 1""-t -nn -ı.--- kadar toP" ~-- _,,.___, m.,... e cn.ı.au .,.,-ekiniyordu. .ııuguu:u -.- • yapa'-"UUIK..... dörtte Eminöntt. llalkevinde topı.. .._...,.... oT- __. ..... 

- Yalnıa yavaş ylrtlyor. 0ea- 1'ıktn 0mar ll?U" etti:\. masiyie neticelenen feci bir kaza İskenderun Umaxu balen yakmşark r&1ıt mahau1leri ofisince kabul olun•• 
ylr:tn. dOşmanı olan İ.Bpenya, l'ran.. l: olmuştur llmaıılı:ı.rmd&ıl yapılan ticaretimiz için nacağını hatırlııtıyor, mevcut lzi. caktU' 

- Llkti41D okuyunus. lunu 0 da Köycegizıi Ruaman usta, dük· ıtha.l limanı ittJha.z oluıımuııtur. Bu Ue müza~ereye tıaşlaanıası mu· Yar:O akpma kadar, İstanbul "' 
sa ve Holanda giıbi devletler, bl.. istem.iştir; hatta beni bur aya gön- kAnmda aralba tekerlekleri üzeri_ kıı.rarm ilk tatbikatından olarak muh. karrer olmakla beraber btltun ar. A.fyonkarahlsarda topralt ma;.ııuııerl 
dm anleemaınm ~lar; boıl derm de odur. Okuyunca,. anlıya- ne sıva demiri kaplarken destek telif vı:ı.purlar lakendenına gelmcğe ~ kongreJi hasar ve oflıılne mlktan ne olursa olsun bı.zzaJ 

.,_,_ı- -- ~- • · mUtalealanndan müstefit etmele-Janaı el9ilerinin ~ - uur - cabmız; - vazifesi gören demir her nasıl. ba§JaD'ıl§ta'. mal filLhJpleri veya vekilleri ts.raf_. 
ıqş.drklsmııı da talımlıı ediyorum. Koca salonda beş on düi!Jta bir sa atee alm.Jltır. Bu baldeın kor- rinl ~ edlyonm. " dan ı.ıtm edllmemif olan Yotnrui-
ftdtleri ve Caza.yir denizcilerini kan usta, demiri yere -atınca • --o-- Dl'Uf ve maı'tfut atyonlar bundan ~ 

sem "'oldu. Amiral m*l uplaıı mütıhiş b:r infilAk olmuştur. 1n.. Beygir çalan çıngene Li.atik tevziab ra hl"bir aiebeble devlet tarr.hn_dan"" tanwnam11 olan bul lngiHsler büıe u....a.. t " 
geri vertmen aurnu: fi:lik neticesinde Ramazan usta mahkôm oldu Otcmıohil ve kamyon :ıaetlkleri- ımmıyacaktır. Bu itibarla bu atyd" 

Jlzımgeldiği kadar ehemmiyet veır - Ne yapabil1rkn? ~ ilvı~t k~~ ~~-ve·~-.. Carak_ Kasını paşada Hacı Hüsrev me- nin ftllyetlere 86re ve ticaret ve- ıarnı hiçbir kıymeti kalmıyacaktır· 
miyorlar; nflfuz •h9ıi de'flel: a - _ Ofelya şiındi tam bir n:lziva ._.. ı:nu-.ı.ç ,. ..... ........,.. ballesinde oturan Ali adında bir klletinee hazırlauıı liM:e eau tu.. Toprak mahaulleri otıaine teslim_. 
damlan a.nemda da böyleleri var. tçln.deıdil' ve yeriıll yalım i'ki 'kişi haataılıa.ıleye katdınlınışlardır. çiıııg dün sabah Ahmet admda tularak tevzii jşini acentele!' anila dDm.lf oıan afyonlara morfbı derece'° 
dır. Bence, zorluk olursa o1lludan RamaDD usta ile Kemal bir 1 ~~-A-- u- .31-..J:.,. ı....ıı.ıı bu rmda payl&IJID8kta.dırlar. Hafta f. atne JÖN kıymet wrUeoektlr. BıuıJa" 

~ F.ğer hjç kimseden ç.'e - müddet 90IJl"8. hastahanede öl- b r ~' ~ u.u.~u ..,... • çinde bu I§ için t.Jea.ret. mtldtlrltl.. dan ,,olurQlmu, &fyonl&ra ince man-ı 
~. . ı.a...--ı-ı-:.. ve h""*eeln go-zıe..a ö n..1.-.a:- lunan beygirini çalmıştır. ·-ilnd bl + ..... 1--t .a-ı..- rl ...... _ bl t.IJet ealdplerl daha p_ ~..- _. •a • m ... .,.~ · Alt. CJ&ldığl beygirin yul1'r! eli• ı g e r ""l'NLll r - yap a - için ~her mor1ln derecMine M -~ 

nünde benimle berabec' b~ 1nfiWta. sOOebi,.rt veren ve de olarak Kumıpeşada. Bahriye calrtır. 
0 

rtl§ ve kaba mallara da 3Tl> .kUfdl 
tar ve f_. Diyet aüıiplerlni yen~ gitmem mUmkUn olaaydı buna Hl- desUic olarak kullanılan ci.9min caddEsinden gegerken bir bekçi F bah bel d" tediye olunaeaktu'. ıra.kat matfllf 
ıeet11..uı-. mm kalaıqdı. lagUterede malı- ~~ta= tarafından .~h11JaıUtttır. Bunıun ü- ener çe f! ıye mallar içm morfbı denceıine '5 )t .. 

- Umtt Pffertm. 1 kemelerin bulunduğuna şüphe yok. eı,1~ ~rine hırsız !beygirin yulannı b·- namına tapuya !'Uf verUecektir. Muayyen morfin 41' 
- Eğer wtü ÇJbra.nlar hak- tur; mücadeleyi göze ııJınıa mu.. ~ : • raıkarak k1MJP1aia savaşmıpa da ._ rece.sinden yani normalden yukan fi'/" 
~ blld!kl rhüı ~ 1ılll taa.. 'Vaftak olması Gmldi de vaMır; 1L Liulear ticaret heyeti yakalanarak Beyofıu curmümet. baglanıyor sa.tta o1a.n1ar için aynca fark....., 
:vir edece i u.n"'.rtm. ~ _._ de. •-"-dir -ııe_._1_ ki h•- . lııl•.ıettetimbııdeıı lıuı ~ hut mahkemesine veril.ıniotir. Fenerbabçeıı.in belediye namı. cektlr. __ trt.., 

1 
A1ll DIA ,,,_ ~ ntJ.1U'A ._ &1maıl.. tllere gelen Bulıp.r ticatt- Hınnzhktaıı bir ha.yli sab•aaı na tapuya geçirilmesi takarrür Toprak mahaullerl ot1ıdne bu..--_ 

- 86zleftıa bt't 'fetlıalan ye yatta yapyalmz kalan bir~ ki. ti ihar-"~iye ofisi mtlmeasillerl te • ı bulunan çi:ı.gene muhakemeai eo • etmiştir. Belediye bura,yı yetil de bugl1ne kadar mtHılm mikt.;! 
pl!st tahlldeıtlere dayanmıyor; ' zm böyle bir mücadeleyi yapabil.. maslara devam etmektedir. H&yet nunda 9 ay llıapse mahldim edil- sa:ha olarak aymb,imdan iburada m~ ve 10ltJnılmuı afyon 
lltlküm ft!'mekte acele etmeaı.ell. ı mesi ., ke•mnuı .lltiınali de çok buradan Anıkaraya gidecektir. mit ve heınea. tevkif olumnuştur. güzel bahçeler yaptırılacaktır. · j ımı edll~tlr. 
Jts. eeaaen size blrlb!r..nfa belr1an... zay.:.. .._n utrk bunlU'la uğ. 
d& m•l&mat vermeJi de lllUN* 

1 
nMJDl&k ist~r; her geyden fe

gijnnem. Size bu Jdyareüm. ı..a.. rtiat ~ ve )'l.lmz bir l8Y fs. 
mtylc hUSWll mahiyettedir ve bir t:t,ur; 0 da bemm1e betaber gel_ 

ricaya geldim. ınelctlr. 
- Her liirltl arr.ulN"DUZID d• • 

Yeni ~abalı 
HOaeyln Calılt YalÇm, 

tiklll yolunda·-·• başlıklı makalesin. 
de, Hür Franın... kuvvetıeriııin fatikW 
va.adile Suriye \ıuducluna girmelerini 
baaül mevsuu :V)pmaktadır. lılulıirrir 
bir tnrllJ b&Jledll,miyen .,.. mmaa geç 
tikçe pek vahim thtJl~tıara meydan 
açacak pbl gör~ Sıır.l7e mMele&l.. 
nia makul bir ~ tanı nüıayet 
bulunmuş denllebi.ecel'ioi takat vaka 
henUz pek yeni 0'duğu için ne gtbl 
ukert ve siyul İ\idptlara meydan 
&el\cağı §imdiden ı.eetirtlemiyeceğinl, 
Suriyeye yapılan h8reJtettn HQr Fr&n.. 

lillllar namma ve İ!'Cllls ya.rdmu ile 
oDlar larafmdan ya:r.ÜIDJI oJmumm 
§ekil itibarile Vlflııtı isıetl net.mı 
korwnak ma.Uadmdm ileri P1cBltnl 
kaydederek diyor ki: 

, ..... - eiaeakJI 3-1'111 Deatsln 
ımr ....... lalnetlerial dDetuıe ...... 
ıdnmuma laılsaı' .W...... J'akM p. 
..... Deatz kanlet -.. dökmek bed 
babtlıJlmt gine alsa b\e maiyetindeki 

hdl F......- kavvell~ kao Jd!tl 
bu ............. _ ....... 

fDeuı•' '19') .-- • mftt ..,_ Dmııdn tt. 

:tlbaz edecejt -- ........ 111.JMe 
Almanların JÖdereeeğl akslllAmel me. 
raka tayandır. AlmBnlar Suriye tn.. 
glllzler 1ar&tmdan hllcuma utracJıtı 

takdirde r ı eleJl ....__ Ue lqDtere 
anuımda bir bUl8e tanmda telAkkl 
edeceklerini yan resmi •IWa ıtöyle. 
dller ve Fraııaa 18tıerııe ya;rdno edell-
leoekJerlni anlattılar. ljlmdl llöcam 
tngUterecıeu defli, Hür FrMtttr'• 
geliyor. vı,1 hllldllneıti tefekktlr ve 
muhakeme kablllyetlal taınanrn kay .. 

betımeaıle w tnıuı. clQpQanlJtu.ı ba 
ntaraa Framayı 1ııDe ~ de. 
recıea1ne ~ ise bir Alman 
...,üelıeelaefJ..ınrıaemeklsılaa. 

llncleım tııe&Md ~ W'l'8MIS """' 
ve namusu namına mecbQrdur. Bina
t•naleyh Vl')I idil m 8f'llaı llareket. 
Hllr Fransız kuvvetlerinin Afrika mfts 
temlekelerlndekl faallyetlne timdi> e 
kadar mlldabalec1en içtinap ettltf gL 

.. ~ ' 1 'I • « o ., eo.t:tnıı kal-

------

nütwı l.llaretttr. M._,e Jlll'f Fıan.. 
yı altk8dar ..._ lıılr lllW .....,.... 
verUl.nıt'l Almaalann ekmelfne Pi 
ellrölmektat ltllNıp edUlllllt elar. Fa.. 

bt 8arlJ9 ......... 1111' İaflllS '8cavü 
d ..,._de Mlayqt A..,.ul'tu yar. 
dnn lst:emek, yahut Alman1ann ken
dll.lkleriadea ya.pecakl&n mtldaha1e 
t~ ıdz3beret e1ınek en bü-

7Wr '* daWet teşkil eder. 
Maamafth Almanyanm plinolda 

Surlye lstl.IAaı clab1I ise ve buna ftlle 
koyDlaja 1111\ft kunrela vu. ,...... 
8aıtye toprMlamıda - .......... 
demeler bekleneMUr.n 

Cumlıariyet 

Yunus Nadi, 14SuriJelıln iatikllll,. 
başlıklı makalesinde euUmle diyor 
kt: 

"SUrlye me.eleshd ortaya ~ 
eoem11ıtım11.-...n.tae.....,. 
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Suriyedeki harekat 
Vişi, 9 (A. A.) - Harbiye ne .. 

za.reti tebliğ ediyor: 
Filistin ve F;rdünd~n gelen 1n.. 

glliz ve Golcü kıt'alar 8 Haziran
da. Suriye hududunu g~.mişlerdir, 
bunlar Şama. doğru ilerlemeğe uğ
raşmaktadırlar. 

Kıtaatmıız şecaatle vazifelerini 
İfa. eylemektedir. Bir zırhlı, bir 
kruvazör ve sair gemilerden mi:· 
!l'ekkep bir !ngiliz filosu, Lübnan 
sahilinin bir mm.takasına ·mitral .. 
yözlerle mücehhez küçük bir kıta. 
çıkarmışlardır. Bu kıt'a esir edil· 
nriştir. İngiliz tayyareleri muvaf .. 
falı:ıyetsiz bir surette Hal"P ve 
Şa.m tayyare meydanlarını bom .. 
ba.rclıman etmiş, Raya.k tayyare 
me:)'danmt mitralyöz ateşine tut
muşlardır. 

Kudüs, 9 (A. A.) - General 
Katru bir beyanname neşrederek 
Suriye ve Lübnan.da yüksek komi
ser vazifesini deruhte eylediğini 
'hilrlirmiş ve Suriyede bulunan 
Fra.n.sxz ordusunun müttefik ordu
ya iltihak.mı tavsiye eylem.iştir. 

VJşi, 9 (A. A.) - !raktan ge .. 
len İngiliz kıtalarınm. Frrat vadi
si üzerinden Surlyede ile"rlemekte 
oıııldukla.rı bildiriliyor. 

SUR1YEN1N 1ŞGALt 
ZA.~'lNDA OLDU 

Kahlre, 9 (A. A.) - Hür .Fran 
mzlarla. İngilizlerin Suriyenin AI· 
maıı ikontrolu altına geçerek mu
harebe meydanı olmasına mani ol 
mak için yaptıik.ları hareket tam 
za;manmda vukubulmuştur. Zira. 
gittikçe artan bil" Alman sxzma.sı 
hakkmdaJd deliller gittikçe daha 
Çoğalmaktadır. Verilen malfmıaıt.a 
göre Fransız fevkalade komiseri 
general Dentz'e son günlerde Vişi 
den tebligat yapılal'a.k Halep böl
gesinin idaresi ve kontrolu için 15 
hazirana doğru Halebe bir Alman 
heyetinin muvasalat edeceği bildi.
dilmiştir. Keza mayİs bidayetinde 
general Hutzin.gerin general 
Dentz'e tebligatta bulunarak Da:r. 
ianm Bitlerle yaptrğı görüşmeler 
emıasmda Almanlara. Suriyede ha .. 
va üsleri ter.kettiğini bildirmiş ve 
general Dentz'den bu tedbirin Su. 
riye ordusunda. karga.şalııklar hu -
dusuna ıJebep olacak ma.hiyetto o. 
lup olmadığı ve sebep olacak ma.
hiyetteY5e buna nasıl mani oluna. 
bi.leceğıni sormuştur. ~eral 
Dentz verdiği cevapta ta~-ya.re 
meydanlıı.rmnı A1manla.r ta.rafın .. 

... daft ttr.illsJl"L't>~K Kullarulm~mJ 
ı::a.vsı~e etmiştir. · 

., ·S"urlyeYc"' lfıtiii-T)·et ve istikıa l 
veren beyannamenin chcmmjyeti 
küçüksellll'!emekle braber, lngjliz 
ve hür Fransız beya..,namelerindP. 
ki iktısadi hükümlerin ehemmi • 
yetçe hundan aşağı oltruıdığı te.ba. 
riiz ettirilmektedir. Fransanm tes 
lim olmasından b(>.ri Suriyenin ik
tısadi ihtiyacı hemen hemen felce 
uğramı~tır. ihracat ve ithalat a,51. 

gariye düşmü." ve büyük kambiyo 
zorlukları Uc karşıla§ılınıştır. Di .. 
ğer tırafta.n Suriyeye yer altr bo. 
rulan ile petrol de gelmem.iştir. 

Kahire, 8 (A.A.) - İngiliz bava 
kuvvetleri Orta Şark umumi karar
gA.1'ID.l!l bu akşam neşrettiği hususi 
tebUğ: 

İngıliz hava kuvvetlerine mensup 
tayyareler, buglln hududu geçerek Su. 
riyeye giren İngiliz imparatorluk ve 
müttefik kuvvetlere tam müzahcrette 
bulunmuşlardır. nerliyen kıtalar üze
r.iDde karaltol uçuşları yapan avcı tay 
yareleri, hiç bir mukavemetle karşı

J.a,.cmıa.mışlardır. 

Londra., 8 (A.A.) - Bugi.ll} Londra
da öğrnnildiğine göre. Filistindeki tn. 

giliz kuvvetleri başkumandanı genPraJ 
:Vilson, Surl~deki bUtUn harekAta 
memllr edilmiştir. Bu harekl'ıta. tay .. 
yarelerin müzahereti ne i!':Urak eden 
:rnilttefik kuvvetler arasmd.'.l, İngilizler 
Avustralyalılar, Hintliler ve Hür Fran 
tl!Zl.ar vardır. 

Pazar akşamı, Londrada, bu ana 
kadar silAb atılmış olup olmadığı res.. 
men h(.-nflz malum değildir. 

ATILAN BEYANNA."\IELER 
Kahire, 8 (A.A.) - İngiliz ve Hnr 

Fransız latalarmdan mürekkep oıa.
rak Pazar sabahı Suriye hududunu 
geçen müttefik ku \l'Vetler, General 
Vılsonun kumandası altındadır. Pa.. 
zar şafakla beraber, tnilttefik tayya· 
releri, Fransız ordusuna ve Suriye 
makamlarına hitaben beyannamekır 
atmışlar ve 3urlyeden Almanları ata· 
ra.k tngilir ve Hür Fransız kuvvetleri 
ile işbirliğine davet eyl •mişlerdlr. 

ŞA)fA DOÖRU l:ERLEYİŞ 
:.ondm, 8 (A.A.) - Ofi: 

Şamın 80 kilometre kadar cenubu §&r' 

klsindedir. 
General Dentz'in umumi karargı\hı 

Beyrmtadır. 

Lontlra., 8 (A.A.) - Röyter: 
Gece yarısına kadar muhtelif kay· 

naklardan gelen haberler, müttefik 
kuvvetlerin, yüz kilometre mesafede 
Şama. giden demlryolu boyunca şima · 
le doğr·ı ilerlediklerini ve pazar saba. 
hı erke:ı otuz kilometre kadar bir 
ilerleme yapılın!§ olduğunu bildirmek
tedir. 

120 kilometre daha şimalde bulunan 
Humuaa karşı şarki ErdUnden veya 
but Iraktan bir cenah hücumu yapıl. 
dtğı !ıis&lni veren haberler de mevcut· 
tur. Bu ilerleyiş, Beyrut ile Trablus· 
şamm geri kalan Suriye arazisi. ile 
müna.ka.la.tmı tehdit etmektE:dir ve bu 
noktalarda!d bütün Alınan ''turistle. 
ri., nin vaziyetini fevkala.de fena bir 
hale aokacaktır. 

Be.~ka kolların, AkkAdan Beyruta 
sahil yolu boyunca ilerledikleri 'de tah 
min olunabilir. 

Btiytlk bir mukavemet olma.zsa., bu 
mahallerin hepsi 24 saatte müttefik· 
!erin el!ne geçebilecektir. Fakat lngi· 
Jiz kuvvetleri ile Htlr Fr8.Il81Z kuv. 
vetlertnin ilerleyişi burada durmtya.· 
caktır. SUratle şimal hududuna kadar 
ilerlemek ve bütün Suriye sa.hilin1 iş· 
gal etmek Iazımdtr. Büyük miktarda 
Fransız kıta.ıarmm ve ayni zamanda 
Suriye halkının, Lavalin Fran.saııı o. 
lan Vişiden bu derece farklı olan ha· 
kiki vatanıarmm, hakikl Fraıısa.nm 

davetine icabet etmeleri pek ziyade 
muhtemeldir. 
vtŞtDEN nRlLEN HABERLER 
Vişi, 8 (A.A. ) - D.N.B. 
Suriye ve LUbnanda.ki askeri hare

kA.tm mkişafı hakkında Vişide pek az 
tafsilat mevcuttur. 

Vişide salahiyettar Fransız asker1 
kaynaklanndan bildirildiğine göre, 
1:ngiih tecavüzü, gerek Filistin gerek 
şarki Erdtinden yapılmıştır. İngiliz 
kuvvetleri Mer.ı;...Ayum istikametinde 
hUcıun etmiştir. Muhalif Fraruıız kı. 
taları lı<e Mafaa civarında bulunmak. 
tadır. Hücum cephesi, Lübnanda Mers 
.Ayum'dan Cebeli Dtirziln cenup kıs.. 
mma. kadar bil' sahayı kaplamakta. 
dır. Fakat Fasılasız bir muha.rebe 
hattı b!lhis mevzuu değildir. DU~

man, münferid kıta.ıa.rla ilerlemeğe 

teşeb?lis etmektedir. 
FltANSIZ KUVVETLERi 

KtJMANDANLl~ININ '.l'EBL1c'U 
Beyrut, 8 (A.A.) - Suriyedeki 

Fra.nsıı; kuvvetleri kumandanlığının 

tebliği: · · - · ·· · 
lngUl,;rı.'f'ku"'!'VCUcrı, bu. .-an.:ı.ı.. ....,\. 

Oçil 45 geçe Suriye _ Lübnan .hududu
na hücum etmitolerdir. Fransız ordu· 
ları, blltün noktalarda parlak bir su· 
rette mukavemet etmektedir. üç 1n.. 
glllz tayyaresi düşürülll}Uş, mUtead· 
dit tank tahrip edilmi§tir. Şam, Ha· 
lep ve Rayak tayyare meydanları 

düşman tarafmdan bomoardıı:nAiı edil.. 
miştir. 

Beyrut.,· 8 (A.A.) - Fransız başku.. 

mandanlığmm tebliği: 
tng-...iiz kuvvetlen bu .sabah 3.45 len 

itibaren Suriye ve LUbnanın cenup 
hududundan taarruza geçmişlerdir. 

önc:ı ıs:uvvetıerimiz dU.'f!Uanla temasa 
geçerek talimat dairesinde muhare
beye devam etmektedirler. 

Şa.m civarında Mezze tayyare mey· 
dam İngiliz tayyareleri tarafından 

bomba.lanmrştı:r. E,a.,arat vulrubulmug 
ise de insanca zayiat yoktur. 

Vişl, 8 (A.A.) - D.N.B.; 
Fransız askert mahfillerinden öğre· 

nildiğine göre, İngiliz kuvvetlerinin 
Suriye ve Ltibnana girmelerini mUte· 
akip İngiliz harekltmın cereyan ~ttL 
ği mmta.ka. Şeria vadisidir. Huduttan 
hemen b!raz sonra, arazi çoJr. dağlık 
ve binnetice ÇOk gUçlUklüdür. Mer· 
kezde Lübnan dağlarını Antilübnan 
dağlarmdan ayıran vadi vardır. Daha 
şarkta, arazi daha ziyade çö1 w bin
neUce askeri hareklta, bilhassa mo.. 
törlü ve zırhlı kuvvetlerin harekAtına. 
da.ha ziyade ıaUsaittir. Pek muhtemel 
olarak, J..Dgiliz ve dö Golcu kuvvetle· 
rin hücumu, Merj·Ayum'a müteveccih 
bulunmaktadır. Bundan başka., bazı 

hasmı kuvvetlerinin Deraab'dan Şam 
istil<ametinde harekete geçmiş oldu. 
ğu m~abede edilmişti?'. 

Vi5l, 8 (A.A.) - Havas, Ofi bildiri
yor: 

Amerika ile 
Martinikteki 

Sollumda 
Şiddetli keşif 

Fransız makamları faaliyetleri oluyor 
arasında Habeşistanda 20 topla 

200 kamyon alındı 
Bir anlaşma 

yapıldı 

Amerikan harp gemileri 

Madinik sulan açıkla

rında devriye gezecekler 
Vaşington, 8 (A.A.) - Hariciye 

naztn Cordel Hull, dlln gaz.etecler 
konfera.nsmda, Amerika. Birle§ik dev· 
letleri ile Martiniltdeki Fra.mız ma.. 
kam.lan a.ra.smda bir anlaşma vukua 
geldiğini ve .bu a.nla§ma mucibince, 
Amerikan tayyarelerinin ve gemileri
nln Martinik ıruları açıklarında kara.. 
kol gezeceklerini bildlrmişti.r. 

Fillıakika, Martlnik ':!mum! valisi 
Amiral Robert, Garp yarım kürresi. 
n1n emniyetini haleldar edebilecek her 
türlü hareketten tevakki eyllyeceğinl 
taahhüt etmiştir. Amerika Birleşik 

devletleri hük{\meti, malU.ın olduğu 

üzere Fort de France'da bulun.an Fran 
sız altmlarmm na.kliyatmdan Fransız 
n:ıa.ka.mlan tarafmdan haberdar edile
cektir. Martintk sularmda Fransız ge
milerinin bütlln hareka.tnıdan da. A. , 
merl.k5.D. hük1lmeti mwnınattar tutu-
lacaktır. 

Buna. mukabil, Amerika Birlegik 
devletleri hUkflmet.i; Martin!k makam 
larma Amerikan memleketlerinden, 
zaruri :!htiyaç ınaadelen almaıın: vası
talarını temin eyliyecektir. Yalnız bu 
maddelerin, · Fransa.ya veyahut Fran.. 
sız şima.ll .Afrilaumıa gönde-rilmemeı!I 

Kahire, 8 ( A. A.) - İngiliz 
orta şark umumi ka:rargal:ı.ınm 
tebliği: 

Liıbya'da, Toıbru!k'da, iki ta
raftan t.opçu faaliyeti olmuştur. 
Sollum mıntakasmda, şiddetli 
keşif kolları faaliyeti devam et_ 
miştir. 

Habeşistan'da, Şarki Afrika 
ve Garbi Afrika kıtaları, Om.o 
nehrini iki noktada geçtikten sonra, ilerlemektedir. Sima1de 
bir g~itt.e, düşman yüzd~ faz. 
la ölü vermiş ve binden fazla. e
sir ter.ketmiştir. Bundan başka, 
20 top, 200 kamyon, bir çok 
mitralyöz ve büyük miktarda 
lbaşka. harp mal7.Eml.esi iğtinam 
ettik. Rica.t halinde.ki düşman 
şiddetli suiette ta.kip edilmekte' 
<lir. -

İrak'da, vaziyet sakin olmakta 
!berdevamdır. 

Suriyede zarlar 
atıldı 

· (~ t.a.rafı 1 nclde) 
lacaktxr. Suriye vaziyeti tama.mile 
tasfiye edilinciye kadar geri dönmek 
ha.his mevzuu değildir. Bu teşebbU.s 
hakkında ileri sürülebilecek yeg!.ııe 
ten.kid olsa. olsa. da.ha evvel harekete 
be.§JanIIInJ§ o1ma.aı lazım geldiğidir. 
Bu iıareld.t için ne kadar kuvvet 
kullanıldığı ve nasıl bir mukavanetle 

p.rttır . 
... karşılanacağı henüz maıo..m değildir. 

Fiyumede 
Macaristana aerbe&t 
bir liman verilecek 

Berlin, 8 (A.A.) - Bir husu.ı mU
hal:ıl.?' bildiriyor: 

SalA.hivettar bir kavrua.k~, ;uı,...,.11. 
diğine göre, Hırvatiııtan ile 'balen AI· 
man işgali altında bulunan Sırbistan 
arasındaki yeni hudut, Novi.Bad'a ka. 
dar Tun.ayı, bllalıara Karadağ ile mu· 
vazi surette yaptığı bir kavse kadar 
Drina nehrini ve Drinada.n. Karadağ& 
kadar da tesblt oltmm&Dl.1' bir hattı 
takip etmektedir. I 

Macaristanm arzu ettiği Jima.tı hiıı: 
kında ketumiyet mu.be.faza olunmak· 
tadır. Maa.ma.fih, ancak Fiume'de bir 
serbest 1ima.nm ba.lıis mevzuu olabile.. 
ceği tahmin edilmektedir. 

Vinant diyorki: 
Atlas denizinde 

Amerikan yardı mı 
gittikçe artmaktadır 

Vaşington, 8 (A.A.> - Birle
şik Amerikanm Londra büyük 
elçisi Vinant dün hariciye ~ 
retine bir 2Jiyaret ya,pmlştır. 
Vinant cuma günü ayan azası 
önünde yaptığı haber verilen 
beyan.at hakkındaki haberleri 
teyit veya tekzipten imtina et. 
miştir. Bununla ıbera:ber her han
gi bir tarafta veya lngilterede 
ba.rrşdan bahsedilmesine doğru 
bir temayül müşahede edip et. 
mediği hakkında sorulan suale 
sefir şu cevabi wrmiştir: 

Hükfunette hiç bir tereddüt 
mevcut değildir. Bu milletin mu.. 
harebesidir ve millet de lbunu 
'biliyor. 

Vinant, Amerikan yardmumn 
Atlas denizini gittikçe artan bir 
miktarda geçmekte olduğunu 
ilave eylem.iştir. 

--o--

Ölüm 
!stanbu1 vilayeti nüfus müdUrü Faik 
HaraççıoğJunun dün Fatihteki evinde 
vefat ettiği öğrenilmiştir. Cenazesi bu 
gUn ı-aat bir buçukta evindı>n kaldı. . 
l'llaraıt Edirnekapıdaki ŞehiWğe d<?t. 
ııedilecektlr. 

Suriyedeki Franaız kuvvet!eri 30 bin 
iJ! 60 bin ki§i kadar tahmin edilmek. 
tedir, Fakat bu miktarın yalntz 15 bl. 
ııi Fransız, mütebaki.si y~rli askerdir. 
Bazı subaylar arasında hoşnutsuzluk. 
olduğu zannedilmektedir. Almanyaya 
tam manasile boyun eğen siyaseti 1yi 
karşıla mıyanlar bu ztimreyI ~;;ıhn .... 

diyorlar. Emrine da.ha emlıı kıtaat ve
r.ilmesı hakkında. yenera.1 Dentz tara .. 
nnaarı vışıye~· talep ve albay 
Kolenin ve diğer ba.zt subaylann mtit .. 
tetiklere Ut:ih&k etmek kararı Suri. 
yedek! Fransız kuvvetleri arasında 

hAkim olan hissi göstermektedir. Fa. 
kat bilhassa Almanlar tarafından tak
viye edilmiş bulunan tayyare meydan
larında Htlr Fransız ve İngiliz kuv. 
vetlenne karşı şiddetli bil' mukavemet 
gösterilmesi ihtimali mevcuttur. AJ. 
m.anyan.m hava yoluyla ve lmkln bul. 
duğu takdirde de deniz yoluyla aleıa. 
cele bazı krtaJar göndermem de muh-
temeldir. 

Suriye halkından bir kısmmm gene .. 
ral Dö Gole ve İngilizlere taraftar 
olmam: mümkUndUr. Geç.en umum! 
harpte .Alman a.skert usullerinin acı 
h&trralarmı muhafaza etmekte olan 
halk aynı za.ma.nda FranBIZ hilkl1me.. 
tine de muğberdir. ÇlinkU Suriye ve 
LUbnana. tam i.StiklaJ. vermek vaadini 
tutma.mıştı:r. 
~eral Ka.trunun beyannamesi ve 

müteakiben İngilterenin Kahiredekl 
büyük elçi.si Lampson ta.rafından İn
giliz hükfuneti namına yapılan beya
natla Suriye ve LUbnan milletlerinin 
hilrrlyetl temin edildiğinden bu hare
ket Fransa.nm va:ı.dini tutacağı Um!. 
dini besliyen mütereddit kimseler tiz€. 
rinde katı bir tesir yapacaktır. Millet 
İngilterenin Mısır ve lrakda nasıl sö
ztinU tuttuğunu ÇOk iyi bilmektedir. 
Raşit Ali isya.nınm muva.ffak olama
ma..sx araplar tarafından İngilterenin 
garantilerine itimat edilmesine atfe
dilebilir. 

Hür Fra.n.5ız ve İngiliz kuvvetleri 
tarafmdan yapılan te!i>ebbUstin Al. 
ma.n kontrolü altmdakl ~gal edilme
miş Fransız matbua.tında bir tehcv. 
vUr ve infial buhran.I doğurması tabi
idir. Asıl bu teşebbllsUn Vişide doğu
racağı aksilllı.melin bilinm.,sl ent~re. 

san olacaktır. Maamafih çok şiddetli 

Ak,ama doğru gelen haberlere s-ö· 
re, Fill.stinden hareket etmiş olan kı
talar, Şamm cenubu garbisinde hu.. 
buttan elli kilometre kadar mesafede 
Kuveim~'ya. doğru ilerlemektedir. 

Sa!a.hlyettar kaynaklardan beyan e
dildiğine göre; İngiliz· ve dö Golcular, 
kendilı>.rince Almıın kıtalarmrn işgali 

altında bı.:lunan Suriyey~ hücum et. 
mlşlerdir. Sabık General Catroux, 
manda altmdak! arazi halknu Fran· 
saya. karşı isyana teşvik eden bir be· 

yanname neşretmiştir. Fransız hUktL 
meti, Suriyede Alman k.ttala.rı bulun
madığım tekrar eder. İral!.'a. gitmek 
üzere Suriyeden transit geçmiş olan 
Alman tayyareleri, garbe. doğru geri 
dönmti~lerdir. Suriyede ancak ta.mir!================= 

Almaıı tazyiklerine rağmen Vtşinin 
son hadde kadar gitmesi ~üpheli gö.. 
rülmektedir. Çtinkti Suriye Fra.ru>anm 
manda ile idare ettiği bir topraktır ve 
1936 aıılaşması mucibince nazari o .. 
ıarak muhtar bir memlekettir. Fazla 
olarak Vi~ iyi bilir ki çok şiddetll bir 
harekete tevessül edecek olursa Fran
eanm hiçbir köşesinde efk.lı.rı umumi .. 
yeden müzaheret görmiyecektir. 

CFıBEL D l"RZDE ŞiDDETLİ 
ÇARPl:jl\IALAR 

Londra, 8 (A~o\..) - General Dentz
•n Viı:iye gelen ilk telgraflar, Suri
:pede Cebel Drüzde Suveydanm hemen 
eemılıurı.da ş!ddetii çarpışmalar oldu.. 
ğunu bildlrmcktooır. Suveyda, Suriye 
ile §8.rki Ürdün ara.sı:ndaki huduttan 
takrlbon 35 kW:mıetre mesafede ve 

edilm:?z vaziyetre sa.kat üç yahut dört 
tayyare kalm:ışt.Ir. 

İngiltere, bu suretle, Fran.sız impa
ntoı·luğuruı. karşı yeni bir bak.slz te... 
cavüz hareketinde bulunmaktadtr. Bu 
imparatorluğu son kuvvetimize kadar 
müdafaa edeceğiz. 

\'1şi 8 (A.A.) - BaYU - Of1 bll
diriyor: 

SuriY.ey.e '-8P1lan hficmn Jıfı1drmd& 

alman ilk haberler, bu hücumun Pa· 
zar gUntinUn ilk saat;\erinde vukua 
geldiğini tasrih etmelıtedir. Dö Gol'. 
cular ve İngiliz krtalan, Filistinden 
gelmekte idi. Bu kıtalar, Cebel·Drüz'
Dn CE'nubundan Suriye araztalne gir. 
mişlerdir. Çarpışmalar vukua gelmek.. 
tedir. Ktldataa harekA.tma, Sureye 
ytDaıek komiseri gıııı:ı:eral Deınta ku· 
mands~ 

lnhisarla-r VekHi 
Ankara va 

döndü 
Bir m.ürldettenbıeri şehrimizde 

bulunam Gümrük ve !nhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz, AnJraraıya 
~. 

Maresal ... 

Petenin 
Suriye fevkalade 

komiserine mesajı 
" Bu araziyi müdaf a 

etmesini bileceksiniz ,, 
Vişi, 8 (A.A.) - Ofi bildiriyor: 
Bu sabah Suriye ve Lühnana yapı· 

lan tecavüzler üzerine, ı:r,areşal Peten, 
Suriye ve Lübnandakl Fransızlara 

hitatv.ın, yüksek komiser ve ba§ku. 
mandan General Dentz'e bir mesaJ 
göndermiştir. 

Mareşal, mesajında, bu tavsif edil· 
mez hücumun muhalif Fransızlar ta
rafmda.n yapılmakta oldu~nu ve 1n.. 
gillz kuvvetleri tarafından müzaheret 
gören bu Fransızların, Fransız hüküm 
ranlığmı müdafaa eden kardeşlerinin 

kanını akıtmakta tereddüt eylemedlk
lerlni tebarüz ettirmiştir. 

Mareşal demiştir ki: 
Fransa, sa.bık müttefikine karşı ilk 

olarak siltUı çekmemiş olmakla milf· 
tehirdir. 

Mareşal, biliı.hıra, tecavUze bahane 
hazırlıyan propagandanın Suriye ve 
LUbnandaki lima.nlara. Alman kıtaıarı 
ihraç edildiği lddiruımda bulunmuş ol. 
duğunu hatrrlatmış ve sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

"Siz ki oralardasınız, bıittin bunla· 
rm yalan olduğunu biliyorsunuz.,. 

Mareşal, uçamıyacak vaziyette bu· 

lunan Uç yahut dört tayyare haricin.. 
de, Suriye ve Lübnanda ne Alman ha· 
va. kuvvetleri ne de Alman askeri bu· 
lunma.dığmı tasrih eylemi.ş ve demiş.. 
tiı' ki: 

''Tecavüz, taınamiyle haksız<lır w 
Yakm Şarktaki Fransız hUki.lmranlı· 
ğı yalnız bugün tık defa ola,rak tehdit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Mareşal, mesajını §Öyle b!.tirmekte· 
dir: 

Kıbrısta 
Halk dağlara 

çekildi 
Alman tayyareleri 

üzerinde yüksekten 

uçuyorlar 
Lef koşa,, 8 ( A. A.) - Halel'I 

mihver tayyareleri Kıibrıs üze 
rinden yalnız Yunanista.nla Suri· 
ye arasrnda. normal yollarını de, 
ğiştirmeğe mecbur kaldrkları .zs 
man uçuyorlar. Normal yol 1 
ada üzerindedir. Böyle bir mec· 
buriyet halinde mihver tayyare. 
leri çok yüksekten uçmaktadıt" 
lar. Resmen bildirildiğine gore 
düşman tayyareleri' dün saball 
Kıbrıs üzerinden uçm.uşlarsa. Qj 
bicbir ibomba atılmamrştır. Krb
rıSlrlar şehirlerin dışında yerle;. 
meğe çalışıyorlar. Kendi arzıl 
lariyle şehirleri tahliye edenler 
arasında, maden sanayiinde al&. 
kalan olan ve Birleşik Amerikll 
hükfuneti.n.in iki ay evvel yap 
ğı ihbara rağmen memlekette 
kalmış bulunan küçük ibir .Aitt" 
rikan gru:pu da vardır. 

---»O«---

Gömlek dikişleri 
arasında 

• 
Hapishaneye eroin 
sokmak istiyen bir 

kadın yakalandı 

Kadırga.da 42 numarada otil' 
ran Nigar adında 32 yaşların 
bir kadın dün sabah lstan1' 
hapishanesinde mevkuf bulu~ 
kocası Vedat Işnkkand1ran'ı bil 
yarete gitmiş ve kendisine 
gömlek getirmiştir. _, 

Gömlek ~ardiyanlar tarıı>, 
dan ince bir muayeneden g~~ 
lince, yaka ve omuzlarmdakt 1ı$ 
kişlerin haddinden fazla iti',.. 
Vlt.2.-ö•• şt:~!.1- •• _.,L•• • - •-.1.":J•...,• 

külünce içerisinde beş granl 

"Haklı bir da.va için. t.., ... ibin Yataıı.:ı 
emanet ettiği arazinin tamamiyeti 
no ... m.-. t~itı ca:roısıyorsunu u. :D - __ .,. ....... 

yi mUdaf!ia etmesini bileceksiniz. Be· 
nim ve bütün Fransanıı~ • .,l~~eri, 
·~'!~f ~r~~::,o_ı:· , ~ . .:: . . . 

·--d.~r: eroin çrkmıştır.. _ _:,_1 -Bunun uze:rıne Nıt,'3r Y-~..J 
- ()ı 

Silivri kapıda 
kanh bir hadise 

(Bas tarafı 1 ncide) · 
şam üzeri oturup rakı içmeğe 
başlam.ı~lardır. Bir aralık Ali 
fazla sarhm;; olmuş ve ortada hiç 
bfr sebep yokken Saime küfret_ 
meğe başlamıştır. Saim de mu. 
kabele edınce hemE!}n bıçağını 
çekmiş ve kainbiraderinin ras _ 
gele yerlerine vurmağa b~lamış. 
tır. Biraz sonra hadise mahalli_ 
ne gelen polisler carihi -yakala • 
mışlar ve yaralıyı Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldırmışlardır. 
Saimin yaraları ağır ve tehlike _ 
lidir. Bili1assa karnına tesadüfe. 
den bir bJçak darbesi barsakla _ 
rınm bir kısmını meynada çıkar. 
mışdır. Zabıta tahkikata devam 
etmektedir. 

PfJl.t.STE: 

Bir adam yolda 
bayıldı 

Dtin Karaköy caddesinden geçmek. 
te olan orta.yaşlı birisi, birdenbire ü. 
zerine fenalık gelerek düşüp bayılmtş 
tır. Üzerinde hilviyetini tesbite yara. 
yacak hiçbir vesika bulunamıyan meç 
hül şahıs ifadeye gayrimuktedir bir 
halde Sürpag op hastanesine kaldtrıl-
mışttr. I 

Zaoıta hayatı tehlikede olan bu şah 
sm hüviyetini tahkik etmeı.tedir. 

BİR KADIN TRAMVAYDAN 
Dt1ŞTt1 

Şişlide oturan Recep kızı Hatice 
adında. bir kadın dlin bir Şişti - Sirkeci 
tramv:ı.yı ile Harbiye durağına geldi
ği zaman tramvay durmar1an atla. 
mak istemiş, muvazenesini kaybede
rek tepeüstü yere düşmüştür. 

Hş.tice başından, sol kolundan ve 
kalça::ımdan yara.lanmış, Şişıi Etfal 
hasta::ıesine kaldırılmıştır. 

BiR ÇOCUK YARALANDI 

Üsküda.rda Doğancılarda. oturan 
Necmeadlnin 12 yaşındaki oğlu Yücel 
dün sokakta oynarken muvazenesini 
kaybederek yere dü§mUş, başından. 

yaralanmıştır. Çocuk tedavi altına a
lınmıştır. 

§ mı~ ve hakkında tan'T.inı: · Ol)ll':ı 
'zabıtname il~ fıem~ı: _c:ürmü ~ 
hut müddemmumıhg~n.e. ~~ 
miştir. Kurnaz eroın0ı ~-=--~ 
sorguya çekildiği zaman dell' 
tir ki: . 

- Göml~n dik~ ~erler\; 
eroin oldugunu ibılmıyo:?111 
Gömleği yıkatmak i.ızere ç<», 

şırcıya vermiştim. Meğer ~ 
na. eroin koymuşlar. HaJP 
olsa hiç kendimi ate§e ata! 
yım? •. 

Nigar beşinci asliye ceza t, 
deiumumiliğine teslim ediP" 
tir. 

. o , 
Belediye memurlar~ 

tekaütlüğü 
. 1 ·ı ~# Beledıye memur arı ı e ,ı 

yeye bağlı müessesat m~~ 
rına tekaütlük hakkını tesıs ~t~ 
kanun layihasr Meclisin et 
encün!e~i tarafı~d.an .müı1; 
edilmıştır. Bu layıha ıle 'bt tt
yeler 'bankası memurlann111 dlı 
kaütlük hakları da ta~ 

tııl' ZAYİ - Teldrdağı alay 61 t8 ~ 
bölük 6 dan aldığını askeri teZlte 
zayi ettim. Yenisıtıi alacağulldşl) 
kisinin hlikmü yoktur. ~ 

İnebolu - Aba.na nııJli ~ 
ba~h zrrna ka.riye!!ln~1t:;' 
Ati oğullarmdan 328 ~ 
Salih oğlu Mehmet , 

SABAH OLUYO 
Yazan: • • 

Nezihe Muhi~ ···-··-···._.._.. ..... 
i ttetio' 

Karışık bir muhitten ye tJJ!' 
ğ-1 halde iyi tahtın ve $t't' -" 
görmllş, dejenere ve pYti u-' 
mimi bir bayatı kUVVetJI ~ 
ve ışıklı lrfaıılle ~--' 

hususundaki ~ 
göetıereo 

BİR TÜRK KJZINl?'i 

Yakında Son Da~ 

g 

" G 

" b-

la 

ki 
s 
ta 
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Dünkü lıususi maçta 
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GALATASARAY FENERBAHÇEYi 
YiNE MLGLOP ETTi : 1 -O 

Birinci Jevre 30 dakika iyi bir oyun seyrettik. 
F altat aonra geçen ha dakika oyunu gittikçe 
lıötüle,tircli. l kinci clerJTe Galataaarayın kaçır· 

dm• polleı- laadaiz, huclutauzclu 
GALATASARAY • FENER: 1.0 

Galataaaray ve Fenerbabçe dün, 
geçen haftaki milli küme maçmın re. 
V&llftnı Fener .ıaduıda yaptılar ve 
Gaıatuaray maçı gene kazandı. 

GeÇenkl maçm aıcatı sıcağın& yapı. 
lan bu kartıısıma, ortada bir de re. 
"&Df kokuau oJdujıuıdan 118.haya altı 
bine yalan bir 11eyirct kalabalıtı top. 
lanuttı. 
Qalataaıu-aym galebesi dün, evwı. 

kine nazaran, daha kıBJr oldu. ÇUnkU 
8an.Kmnızılılar dün de gol kaçırmak 
ta. rekor kıran bir oyun çıkardılar. 

kak sayı kac;ırdıfı bu dakikalarda. 
sa.ııkl farklı bir galebe elde etmlı gi. 
b1 rahat oynuyor. 

40 ıncı dakikada Cihadın hatuı to. 
pu atlara soktu. Bereket Cemile ... 
Kalenin içinde boylu boyuna ofsayd 
yattıtı için vaztyeU kurtanyor. 

Devre 1.0 Galatasaray lehine blttl 
IK1Nct DEVRi: 

RUzgt.r Fener aleyhine... ve birinci 
devredekine nlsbetle daha Uilmlf va. 
zlyette ... Uııtellk toz toprak da saha 
da UÇU§mafa bafladı. 

Galataııaray, devre bafmda :; dal<&. 
ka kadllr llllren Fener ht.klmiyetlnden 
kurtulduktan sonra tam kırk dakika 
oyun Ozerlnde kaU hWmiyet kurdu. 

Bu arada Galataaaray hUcum hat. 
tında bUbaua Cemli öyle fırsaUar ka. 
çlrdı ki bwıa herhalde Fener mUda. 
fauı btıe f&flrmlftlr ! 

Bu cevre Fenerin rüzglr altında 

müdafaaya çekllm!t gibi oynamuı 

raldplerlnl iyice yan ll&halarma yer. 
lettlrdL Fakat Galatuar:lyda derta. 
toPıu akm kablllyetl kalmaml§tı. Sal. 
lapaU oyunu azıttıkça azıttı ve oyu. 
DUD bOtttn sevki •Dindi gitU. 

B-.ı 0711Dd& artık bqka sol de bek
lenemeatl. 

NAlllL OYNADILARP 

BNı•n,sıçta yarım uat iyi tutbol 
•yrettlk. Fakat ısoııra, da)dkalar ı. 

lededlkge oyunun kalitesi o nlabette 
köUlletU. Hele iklnci devre ortaları
n& dotrU en bult t&kmılarm · oyunu 

Ankarada milli k üme - - z - -
BEŞiKTAŞ MASKESPORLA 
3 - 3 BERABERE KALDI 

1. Spor Harbiyeye 4-0 yenildi 
Ankan, (Telefonla) - Bugüıı 

19 Maym stadında 5.000 ini geçen 
bir seyirci yığmı önünde yapılan 
milli küme ma.çlannda Harbiye 
idman yurdu - latanbulaporu t--0 
yenmiş, Beşikt.a.g - Mukespor 
karştla.şma.sı da 3-3 beraberlikle 
netice lenıpiştir. . 

lıt kar§üa.şma Harbiye .idınan
yurdu ile lst.anbulapor araamda 
yapılmıştır. Bu karştl~mada daha 
ilk dakika.da Harbiyelilerin fri
kikten yapmış olduklan sayıdan 
sonra lstanbuleporlularm oyunun
da bir anlqmamazltk başlamıl]J ve 
devrenin sonuna kadar bu şeklini 
m~a!aza. etmil]Jtir. Buna muka
bil, daha ilk anda galip vaziyete 
girmenin veruti§ olduğu gevkle e
nerjik bir oyun çıkaran Harbiyeli
ler bu devrenin 20 inci dakikasm. 
da 3 üncü, 42 inci da.Jriirumrla da 
4 üncü gollerini de yapmJtl&rdır. 

İkinci devre, birinclııiinde oldu
ğu g)bi ta.fııile değmiyecek kadar 
tatııız ve cansız bir oyU.D.la g~ -
mil]Jtlr. Her iki taknn da kendi8in
den beklendiği gibi giizel bir oyun 
gösterememiştir. Müdafilerinden 

· birinin sab.tla.nmaaı üzerine 20 iJl
ci dakikadan itil:ıattn evveli. 10 ki-l fi ile sonra da dokuz kişi ile oyna· 
mak mecburiyetinde kalan lstan
bulspor Harbiyenin baskmmdan 
kendisini kurlaramamtfltr. 

Harbiyeliler bu devreti.D 20 in-

vale ile ilk sayılarmı kaydet.mit
lerdir. Bu golden sonra Maakeli
ıer çok enerjik ve dilzgün bir o
yunla Beşiktaş kalesini tazyik al
triıa almışlar ve ı 6 mcı dakikada 
80H.çlerinin ayağı ile ikinci sayıla
rmı da yapmttlardır. Ma.skesponın 
devam eden tazyikinden bir ara 
sıyrılan Bejiıktaşhlar rakiplerinin 
kalesine inmişlerdir. Maake kalesi 
önünde cereyan eden knıa. bir mü
cadele eeıuunnda hakem 22 inci 
dakikada entbolden Mute aleyhi
ne bir penaltı vermio ve bunu Hak 
in gole ta.bvil et.mi§tlr. Bu golden 
aorıra Be§iktqlılar kendilerini t ... -
-parlamtflar ve sağlı sollu akm~ 
la Maslı:eaporu adnftn'mağa bq-

hal1Dl aldı. .. o • : 

ci da«ikaamda 3 UncU 42 inci da
kikasında da 4 üncü gollerini yap
mışlardır. Maç 4-0 Harbiye id. 
man yurdunun galibiyeti ile IOna 

ermiftir. 

lamıtlardı:r. Beşiktaşlılar bu gay
reterfnln aemereel oarak 30 uncu 
dakikac!a 'lı:u.andıkan bir korner
den kafa VUTU§u ile 2-2 beraber 
vaziyete ginaifle.rd.ir. Ancak l)u 
devrede ınillı:emmel bir oyun çıka
ran VMkesporlular 35 inci daki
kada sağıdan yaptiklan bir a.Jrmda 
sol açddarmm ayağı De 3 üncü aa
yılannı kaydetmltlerdlr. lılaflflp 
vutyete düşen Beşiıkta§ rakibinin 
~yldnden kurtulmak için bUytlk 
bir gayret aufetmeğe bqlamıt ve 
4f üncli d&ldıkada yine kafa Be 3 
ctı aa.yıs?nt yapn11t.ır. Maç bu all· 
retllı ~ beraberlllrle bftmiFir. 

.P&NBBl:N KAÇIBDIGI GOL 

ll tDC1 dakUcad&yuı.. 
~ 2& met.Nden natıa bir ıut çe. 

~~°:"an plojonu yaptı. Fakat 
Ollt direl'e vurup top, kale. 

' pmır olarak içeri girmiyor. llU. 
,.... hemen uaklaftırdL 
.._~Jerden - OmDanm tuıdJiı 
_.........,. olaCak herhalde - eulunf 
~ar kopanyorlar!. 
~ -ıtçte Kutatad& 
~~ g1bıel bir OJUD çıkanJor. 
~ blrk&Ç tıop geclrifl fev. 

'4J.4T.AMMYIN :U.ÇIBDIGI 
GOL-

~~ lncU dakikada r.,takırı gayet m. 
~ "- 1Mlfta bir ıtWl direklerin hemen 

Parmak dlblDdım dlfan atlZtlldtı. 
~ ne go.ı ,at bu!... Cihat 

-.--- yaptı ama. tut kaleJI lııuJ. 
,., lal maakkaktı. 
·~k& -.ra da gok mDalt VUS.. 

' llu.tata 1rale dibinde bir ara pa. 
~. laka ~k muhakkak bir gol 
~ 10 dakilcadır epeyce blr Jlt
.;::reı tala eden Galatu&r&J attık 

~-
GAIATAMIUN GOLO 

!'t~ bir Oal&tu&ray bUcumwıda 
--, k Aliden Etf&k& geçti. E§fakm 
~ s-.mı Cem.il yakaladı. Vulyet 
~Oalt.. Hemen ıut Çt'kae gol mu 
'fi k •• fakat bu oyuncu anlaplmu 

1111,once De salmI solunu gösdeD 
~ en tabii etratuıı müdafaa çe. 

,.... K.alecl de plonjon yaptı: 
L:.: 'Irada Cemilin &Yatından çıkan 
;'!: lılr mettem kadar biçare bir ,Ut. 
'"'....._kale dibinde dolqlrken bereket 

JetJtlp lfi tamamlıyor, g&l! ... 

ft... 17._ 
".'1111- 80Dra Fener mUdafaaBı dev. 
~Ub& kadar panik haline dUıttı. 

~ dakika zarfmda iki bek ve 
!:aman zam&n blriblrlerlne gir-

• ll'akat Galatuara1 Ud mub&k • 

Ga1at&ııar&yd& Adnaıı fevkaltde.: 
Osm&n'1fnguBe1 kltfUht'l'aı-rak mb 
fttfaktyetli bir maç Çtk&rdl. 

AdDUI - 8liUm battı a.ri1lde ....... 
rtn en atyade tehllke )'&!'&~ bek 

lellll ~ .nkrel - gtmel tutul. 
da. Yuamda ulapblleceli bir adam 
da olama,ymc& ll'lkret ldUndl. T&tum. 
da Nad çok Ç&llftı. 
Takıma Udllc1 dene Nlyszlnln yeri

ne gir8n Lebib bafa &lm&rak Alt Rıza 
Deri vıkaı:tıldL Bu it btrinct devre ya. 
pdm&117dl. 

Cilı!.dm blrkaı; tane çok batalı 

çıkıp ıolle neUceJenmemfpe buna. 
f8D8 dl.yeblllrfz. 

11M11t TatraJ OG&T 

Rekor denemeleri 
B&z1 mesafeler berln:de rekor de.. 

nemeıerı dün B&bab Fenerbabge st&· 

dmda 3'&{»tlmlftlr. 
1Jçiln<1l Kategori Balkan bayrak 

y&rllDlda ıuı.s De Clbat. Remsi. 
K&mnn. Ferit t&kımL 

BtrlıMı' uteson .aıeoe metrede 
Halil. Kamtantln, hak. Ahmet takı
mı ıo.ı• da~ De, 

4XlllOO ıqetrede Raif, VJ&dmJr, Jı+. 
ret, Rıza ta.k.nn• ıs.o.s De. yen1 TOr

klye rekoru yapm111&rdır. 
ıoo metrede Cezmi 23 sanı,ea. bl· 

rtnclllti• &lmqtır. Z&dell' Udnclcllr. 
Bayanlar arumda' yapılan 4X10Q 

yanf1Dda da 80.1 De yeni Türkiye re.. 
koru yapılmııtır. 

Ankara T enİa $ampiyo
naaı final müaabakalan 

19 Kaym atadmm tenis kortla
rmda ~ tenis ma.çlarmm 
bugün final ·Jı:artılapna'lan yapıl-

mlfbr. 
Dün Vedat Aba~ De Maıffy çif-

ti - Oriwl Eralp• Semih UlutJlrk 
çifti aramda yanda kalan dömifi
nal maçı &2, . 4-6, 6-3 Ved&t Abut 
Marffy çiftinin g8.1ibiy9ti ile eona 
ermiştir. 

Final karştlqmalan p suretle 
801ll'& ermJttir: 

Tek e~ekte: Fehmi, -i selle 
Ahmet Tandoğanı yenerek birinci 
olmuştur. 

Çift erkekte: Vat Abut -
Marffy çifti. Ahmet - Ma.rffy'ye 
dört sette galip gelmiıtlerdir. 

Bu oyun çok çetin oldu ve 2 sa.
at 15 dakika devam etti. 

Muhtelltte: Bn. Phlllips - Feh
mi çifti. Bn. Polo - Semih c;lf tini 
kolaylıkla 2 sette yenmişlerdir. 

Müsabakalardan sonra hariciye 
umumi katibi Numan Menemenci. 
oğlu kazananlara kupa ve madal
yalanm vermiştir. 

~VMraıpr ...... 
yapıJan Bdnd karp]qma fu~l 

DÇJ n B e b e:kte . valpıJan ~e=~o~~~mıifca::. 
~ _... - - - Maç baŞlar betlamu her ld t&-

Bu bnrlaem~& birinci devre
de oyma ıııfltevazln geçmiftir. 

lkfnCI devrede Maııkeeporlula.r 
rakiplerinden daha canlı ve dUıa 
dUJısün bir oyun c;tkanmtlardır. 
Maç çok heyeeanlı olmuttur. G. "Jil.it a. · i arlı;; lı iiır ı-;, ~~.r~~ '.:I de biru 8Qllr& Betlıktqlılar oyun-

d • · •ı • J _ b · ' da nilllbf bir bi.lı:imfyet teebilne 

.enızcı lK. . ,.":Y'":~·ı:'if:'J'=.:5ii5. 

GaJataıııaray denbclltk . i.~da 
ı r 

yeni den.iz mevsiminin açılışı rek ya.rışlarmda alınan neticeler 
doJaym~le Qalata.sant.y deni7.Cile - şl.Dllardır: 
rinjn ·tertip ettikleri meruim ve lKt ~ .... İF,..,""'*1..,·J!i"' BAY ANLAR: 
müsal:)fl.kalar dün . Bebekteki 1o- 1 - Galatasaray (Behin, Naz· 

lı;Güzel> 
kallerinde büyük bir intizam i - 2 - Fener (Nevin, Mümhher, 
çiride .yapılmı§, ve bu suretle 
9U · su 8porlan mevsimi muvaf- Müzeyyen) 
fa.ltfYetli 'bir şekilde açılmıştır. 1K1 ÇlF*tE ERKEKLER: 
Güzide bir 'davetli kiltlesinin iş . 1 - Galatasaray (Rept, Ali, 
tira.k ettiği bu·meruime iatikli.l Ttirgut) 
_ ....... ,..... .ba§lanml§, ve bun• t.a - 2 - Galatasaray (Rıza, Mus.. 
u-~ lih, Vecihi> 
kiben bölge direk-törü Feridun TEK CIFl'E ERKEKLER: 
Dirimtekin mikrofon başına gel~ ı - Galatasaray (Reha) 
relt: ''Geıtçler, şehrimizde 1941 2 - Fener (Mehmet) 
senesi deıiiz mevsimini açıyonı.m. 
Hej,ihize muvaffakı~tli geçme - DÖRT TEK ERKEKLER: 
sini dilerim." diyerek müsa.be. · 1 - Galatasaray (Reşat, Tev· 
kalan a.Çmıştır. Bunu mUteakip fik, Suat, Turgut, Satı> 
Gaiatasatay denizcilik kapta.nı 2 ·- Fener (Osman, Mehmet, 
Süha da. deniz mevsiminin ~dışı Seyfi, Haydar, Beh,..,.t) 
dolaymile bir söylevde bulwunuş DÖRT TEK BA y ANLAR: 
ve bunu miltea.kip !stanbul su 1-Galata.saray (Behin, Naz. 
sporlan ajanı tara:fmdan -geçen lı. Güzel, Cahide, S\17.8.Jl) 
.enenin yüsrne ve kilrek ve yel- • 2 - Fener (Osman _ Nebiye, 
keli yarlllİırmda derece 'kazanan Ati~. Müzeyyen, Mübeccel) 
larm madalya, kupa ve <liploma. Tekaüt kürekçiler arasmda 
lan nıenWmle tevzi edilmiştir. yaP.ıl9P tek çifte yailı kürek ya.-

Davetlilere klübün ka~ane- r:ışına Fenerbah~eden Seyfi ile 
ili geıxtirildütten l!IOnra Fenerbah GaJataaaraydan Nedim İı§tÜ'ak 
çeli .kürekçilerle . yq)ılan kürek •. etmiş.,e de her iki teıkIJe ~ yanhl 
mOsabakalarma ~Jml§tjr. Kü. rota takip ettiPlden diskalifye 

likeli va.ziyetJere eokmütan geri 
kalmam1'Jardır. Beşiktqhlar hil
cwnlamu aola teksif· etmfılen:Ur. 
Fakat Ma.ekenln canla başl& ~
!f811 müdafaam kar§J11mda sayı kay 
dma muvaffa« olama.mt!flardır. Bi
rinci devre zevkle 11eyredilen gü
zel bir o~ndan sonra 0-0 bera
berlikle 80na ennlttlr. 

llcinci devrede rüzgin arbmıa 
alarak oyuna başhyan Ma*eliler 
da.ha ilk dakikada soldan yaptık. 
lan bir inişte merkez mubaclmle
rinhı kornere yaltm bir yei'den 
Beşiktaş kıüesine gönderdiği ha· 

' 
lzmirtl• : . 

1aalr, 1 (AA,) - Bugün AJ
eancak atadındıı milli küme maçla
rinm sonuncuu kalabalık bir ae
yirel ldlt,leai hunrunda yap~ 
tır. Maç çOlı: Berf ve zevkli olmut
tur . 

~tayWar: galibi_yet goQerini 
ikinci devrenin 3 eli daklkulbda 
yaparak maçr 1-0 lehlerine blt.ir
mfıleröir. 

Şe~f stadındakl ic!!f iajı güreş 

M üligii'iı "i,e Mir
~inli g8nişemediler 

Profe,yonel güretçtıar -a.rumcla ter. J ~ on ~r dakikadan ~ devre o
Up edilen g1lreı mOMbakal&n dön larak tMblt edilmlf ve b4'r 11ç devre 
Şeref ı:tadmda yapılmlftlr. ~vanm beraberlikle bittiğinden maçın netice· 

ncak elmasına ratmen biriken baJlan 1 81 mutad WÇhile beraberlik kararma 
meram takip eWtf lfu m'8&tialcal&r ba«lanllllf\u' . 
oldukı;a heyecanlı geçmiftir. 

Haftfalklet mUllabakal&rdu ecmra 
Uk def'\ Kara Al! · PelUDan karfllq· 

mıııar ve X.,.. All k.uvveUI a~ a.. 
yunlıın ile Jınlandly&liyı mU,ktll Va· 
zlyetlere aoktuktan ııonra 27 inci da· 
klkad& matıap etınl§Ur. 

Güntln en mllhlm karfllafmuı olan 
MeralnU Ahmet • MWt.ytm k&rplq· 

edilmiştir. 
Galatuaray yüzücüleri ile a -

cemi kürekçiler arumda yapılan 
iki çifte kürek Y8l1IJlll yOsOclller 
kuanmJllanhr. 

Miilıabakalardan eonra ~ 
alanlara müki.fatlan w:rilmie ve 
hazır1anan büfede davetlilere 
ikram edilenık oot D8l8li 
güne ~ Wl••oWJr. gegen 

Subeye Davet 
lletlktat .hlrerllk Şubealnclea: 
Şubemlae k&yıttı 297 dotumıu 1. .. 

nıt heaap memuru Mehmet othı it&. 
ilim 1823-13) " Yd. iBt.lhkl.m tet
ıneni 316 dolumlu Sadık oflu ıa.mu 
Baran (23377) in pek ima bir saman· 
da fllbemlze mtlracaatı. IDtmedltı 
tak~ bakkmda 1071. •'111 Jcanu· 
nmı maddeyi nıhauuna sere üaun1 
mnameJe yap~ Bb alanur. 
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~vat, kardeşinin Nişanta11m. 
ki apartmanından bazan bir 
Yden kaçar gibi koşarak, 'ba. 

a gizleniyormuş gibi karan. 
k""şclerdc duraklayarak u. 

ıtlaşıyordu. Dikkatli ibir göz, 
:un bu yürüyüşünden herhangi 
" Cürüm işlemiş olduğuna hiL 

vermek"'te gecikmer.di. Ağa. 
>'isine gıtmek kin sarlettiği 
rji, onu yormuş ve kızdırmış 

kl.a beraber, sımnı hiç ol. 
bir .kimseyle pa) la mıc: 

lan mütevellit bir haz· 
duruyordu. Doğru pansi. 

lltın:ı. gıdip, Feride oo~ ver-diği 
bı orada sessızcc oturmağı ta. 
t ayordu. Hayatı kardc6 inin 
llıi"ydı Bu rncrJıur nvuka.t 
~ ak ak kı bir h~l çnresi bula. 
(tı_ 

~akat btı nikb nlılik uztın sür. 
r'•. L J altmış adım kndar yü. 
u tt n sonra nıhan ve bede. 

tk k · d'sıııi o !.ad~ yorgun 
ın hı ttikçe. ce'Jınde bir 
nr ı oısa, sokak oı tasında 
hır C'dec3kti. Hatla. kendisinı 

• aı dır durı..:;t, temiz bir ha. 
İl tıı mış. kinle şımdiye 

r h· duymadığı hir hıs clt>. 
iİ uyandıımı, olan talisiz 

" ~ı duı:ıUnı:ek bile bu ani bed. 
.n, y<."ısın önünu alamıyor. 
··r· ..:e>ı uzatmalı ·bu scfıl 
l .. d ) e yumrıı'·Jnrmı sı. 

r . ". ..Zayır iı adenin c.:sin, 
< " 1s fırtınası} h mac(>radan 
:r .}a ürükl"nmen bu za_ 

den, yeryuzüııd daha ne 
ırükl"'nC'cek? 

~l." arnrt'ar. aü:ş gıbi ya 
tı1c· .mi~ g-07.lcr. di.ı<=uk o. 
~ r, gc.. ip bır te:lni ile ona 
h.ığun fo SuK~ I;+ (l. ) '111 \'~ 
t e-.c götüriıp ı.m:\t .Jc ffr 

1ı hatıı kıttı. J<op<>ğin göz. 
q de tıpkı sımdı k~ır1tısm. 
haynttnn lıezg' n, usamnı~ 
~1 .it n-ınuı;tü. 'l'uhaf ~e\· şu 
' g<trı • çok garip! Yaşa, 

f'ttesı gun ne )'apacağmdan 
a e ~ cceği den hic ha'tıc. 

.. n ~ s:ı ! r .ık::ıt bir de. 
~'olmak var: tr.-ıriecıı.e 

lll. hnyatta muv.ıffok o'muş 
~· tin temel dı"'ekler ınden 
~ eukk~n, kerıdısiyle alay 

Nkle~en: iLHAN TANAR 

r• • , . 

sın öldürecekti. Ve şimdi, sevdı. 
ği kızı kurtarmak uğrunda, o 
kara suratlı eerseriyi öldür 
mil§tü. 

Yazan: Nezihe Muhittin 

öldürmek, ne müthiş §ey, 
diye düşündü. Eıı uf ak bir hak. 
sızhğa tahammül edemiyen, bir 
sin$. bile fenalık etmek tsteıni. 
yen o, bir adam öldürmüştü. 

Ne çıkar canım, her gün mil. 
yon1arc.a adam ölüyor dünyada. 
Amn bir de zorln ölmek var. c 
celiyle ölmek vnr. Belkı eceliyle 
ölenlerin milyonda biri bu ndam 
ı,adar ölmeğe müstahak değildi. 
Hayat, bir ııefe-.. ilflenen bir a· 
le\'. Hiç .. Fakat yüreğindeki bu 
ıcmlı nedir? Mücrim olmrıdTğı. 

m bildiği. dünyayı bir fena in
sandan kurtardığım kabul etti. 
ği halde nıçin üzüliıyor? 

Direkler anunndaki istasyondan 
kalabalık bir tramvaya bininccy<.: 
kndar akla karayı seçtim. Ter ve 
sıkıntı tutkalıylc bhibiıinc ynpıs. 

mış insanların arasında b.i.r gc>cit 
bulmak imkflnsrzdı. 

Ayakta durabilecek bir kanc: 

l 
yer bulduktan sonra etrafıma ba
krndun. Kafa kafa üst Unden bir 
kııdm knfuı bana manalı manalı 
bnkıp gülilmsiycmiu. Bu yUz, bu 

gözler bana hic de yabancı gelme>· 
diği hnlde bir türlü ismini bulup 
cıkaramıyor. 1aknt bann ttıtlı ve ir 
tl'n gülilnısiyen bu unutulmuı; ah· 
babr mahcup e>tmr>mck için bilmu. 

' kabl'le alık alık ben de glihimsiyoı 
dum. 

1'ı""l.llway yol aldıkça gülüms, -
meler bazı işaretlere refakat edi· 

Eczacı ılacı uzattı: ~·ordu hfila. 
_Uyuyor mu .. unuz, eferdim? Onu tan:yamamıık ez.asile kıvra-
- Hayır. nan zihnim işaretlerin manamu 

Eczacı, "mumu İkı ucundanda anlıı.mndan bir mnymun gibi onun 
göz kaş ,.e uğız hareketlerini tnk. 

tutuştuıınuşa benziyorsun der 
gibi bir na~rla, biraz mcı ha_ lit ediyordum. istasyonun bırinde 
ml"tli, biraz miıstel11l. baktı. blrkac kişi irunlşti. Kımıldamıycı 
Eczacı ııd.a gnrıp bır meslektir ı f rsat bulunca derhal bann vrıklılş· 

doğrusu! ln an mnkanizmasını ı tı: 
durdurmamak ıc;in biililn giinlcri - Bu ne mnhfj(•r Mylc? .. IJ(ım 
haplar \"C tozlar haza Ianıa.kla niçin bana öyle soğ,ık !'!O~uk bakı 
ge~r. 1 yorsun? 

Cevat, &1.ahunedcn cıkıırkcn, Bu ses? Oh evet tnmmı!)tını ar_ 
bir camda yüzünun aksini gördü. tık: 
Bu yüzde, cinayet işlemiş bir a. - Ferhunde! divc mınldnndrm. 
damın bir caninin taşunıu:r ıc~· İnsanın hafızası,. ne kadar nan· 
bc.d:m mar.adan eser yoklu. lçın 

1 

kprmüş meğerse ... Aradan birbiri· 
içi~ yanar: pa.dar gibi, göz~~~- ni görmedC'n geçen blrknç yıl, en 
k.rınde, agzında dostluk, ıyıhk ,;cı.gili arkndaşlnnn sevimli çehre. 
}l~~lbla~. çi~ileri tit~y~ ~~ j leıiru bile bulutltndıra.hiliyor. 
yuz, na'-Jı olur dn o mUthış ışı Ferhunde biraz müteessir ve ha· 
yapabilirdi? Şimdi bıraz d~~ ı ı:in bir tanrın: 
ral.at, ayakları daha hnfıftı, - Hali düşünüyorsun? dedi 

::;ür'atl~ ) üı lidü. \ h• ni dalgmlıktan 'Uyandırdı - Yok· 
Dchsetli bir konuşma ihtiyacı 11 b . tt ? o k a· k 

~ . . a enı unu un mu. n ar ço · 
duvuyordu, h<'Jn konuşmak ıstı. d ~- . . ? 

~ • mu cgısmışım. 

)-Or hem de korkuyordu: K<;ıık· _Unutmak mı? Asla: ... DC'ğiff· 
nıapığı İki insan kardeşıylr! sev· mlyc gelince. lıer zaman sıwirnli ve 
gılisi idikr. FaJrnt Feritlc - o 

ı::-üzel F<.>rhundesin ... 
ömründe bir tek hatalı iş görme. Güldü: 

mis, bir suç işlememiş adamla - Dün Adanadan geldim. Bu 

na ... ıı enlaşabilirdi? Ferit gibi geccJ,i bir akrabamın c-ıindl.'.' gC'çir· 
bir adamla. kard~ bile olsa, ar· tlim .. Şimdi de Nışantn ı tarnfındn 
k daş olmağn ımkan yoktu. - bir C\' aramıya gidiyonım. 
T ıX!den tırnağa iıadc, kendi - Ben de o tarnfln biı ahbabı 
hislerini, 1.aaflarmı iradesinin 
.. t.rt l'.İzmcsiyle çib<rneyip geçen bu 
namus ve dofferuluk timsali, kar_ 

dcf'jine karşı. kürükHiklerinden 
beri en ufak biı milsamaha 
gu.,t"t memişti ve gösicrcme7Xli. 

B'ıti.ın dünyada, kendisini biraz 
teselli edebilecek bir tek i~c;an 
varsa. o da, uğrunda katil oldu_ 
ğu beı.ibaht kızc.ağtzdı. Yalnız 

o, Ccvadın hislerini hissediyor 
ve anlnyordu. Ne yapsa, ne olsa 
) anından ayrılmaz, onu daima 
severdi. 

ziyaret edeceğim. Çok mtmnun ol· 

dum yolumuz beraber. 

f.'crhundc: 
- Oh ne kad'..\r iyi: • dlvc si'.'_ 

vindi • 
Tl'amvay hızlı bir fren ynptı. bir 

birimizin Uzcrlno dli§Crck gillUş_ 

tük .. Ferhunde tel!şh telaşlı: 
- Gel.. gel, dedi. Bak iki ki~!· 

lik yer açıldı. 

Hafifçe dudakfarmı büktü: 
- Yaşlı, zengfn ve kıskımç bir 

koca .. 
- O baldo seni yalnız hafı.na 

l tanbula nasıl bıraktı?. 

Gülnmsedi: 
- iyi tnrnflan da var tabii ... 

Son günlerde fcvkaliide sfaJrlerlm 

bozulmustu ... 
~ Hic de öyle göriinmil.}orsun: 

Jo"erhunde içini çekc-rek: 
- Dauc;sıla! dedi. 
- Hiç tecrüb<' etmedim bunu .. 
- Yine de Allah göstermesin 1• 

Çok ncı bir§G.} :bu ... 
- Doğru, dedim. lnsnıı on b 

g-iin biIC' doğduğu )eı'Cien ayrrlsn. 
hnttn gittiği şehir dünynmn en me 

demi ve parlak bir nwrtıl<'k<'t.I olııa 

insan .}ine yurdunu özlüyor. 
- Bnk nasıl gUzcl tetkik etmis· 

sin! Tabii muharrirlik! 
- Yok canun! .. Bcnün de ufa.le 

tefrk seyabatlc>rim var da ... Zaten 
ihtiraslı ve hararetli bir hayat foin 
artık bende hiçbir knbiliy t :rok ... 

- Sende mi kabiliyet yok? 

- Yani kalmadı d('mck istiyo_ 
rum. He11!C)inı söndU. Etıascn b~ı 

i7.divı.ıcı ~ apmamın sebebı de bun 

lar ... 

Fcrhundryl gene kızlık zamanın· 

da tanırdım. Çok h<'yccanh. c;ok ne· 
eli ve ihtiraslı bir kızdı. Babasilt

Jzmiı e gittikten ve lzmirdc Adamı 
e rafından birlle evlendikten son. 

rn görüıw.memif;tik. Hatta son za 
manlarda 1st.nnbuldn bllc çok u1.ak 
semtlerde bulunduğumuz iÇUl onu 

bir sene hiç görmemi tim, O Nrsan· 
fogındn. ben de Boğazl~indc Pıısa· 
bahcC'sind<' oturuyorduk. l<'crhun. 

denin ruhundıı herhaldt> bir inki· 

ırt vtu·d\. 

Kendisine bfrşe\' sormadım. Fa. 
kat o devam l'tti: 

- Genc;ı bir koca~ ı m('sut ede· 

miycccklim. 
İkimiz de sustuk \'C dnldık .. 

Tramva) ılerliyordu. Birden Fer_ 
huncıenin ses.ile silkindim: 

- Bir de böyle bir aynlı. m mu· 

ny) en zamana tnbi olmndığını dü_ 

t;ıü il!. 

Blı düstinceml söyleme,k kın s5· 

1.unü krostim: 

• - Zan nedi~ oruı:n kı ınsan çok 
s~\·dlgi birile b raber olursa gur _ 
bet acısını o kn.dnr derin duvmnz .. 
Doğru değil mi? 

Ferhunde manalı manalı yüzü· 
me baktı: 
-- Bu sözün biraz da bana 

tnı:ı mı?. 

Birden kendimi topladım. Fer_ 
huncienin hakkı vardı. Mndcmld 
orada kocasilc bcmbordi. 

7 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

9 hazirandan 16 hazirana kadar muhtelif hatla

ra kalkacak vapurların isinıleri, kalkıs gÜn ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
liARAl>ENlZ HA1'1'l1'.\. 

H \H1'1N H \Tll:\ \ 

1( \R \Bico \ HA'M'IX \ 

ll\tHOI. H\TTlr-iA 

.\l \ \l,lK llA'fJ'l:'llı\ 

ı~M rı: ntnrxc t ~CR \'I' 

f .. 0 tn İKİNCi SURAT 

ÇA.l\"AKKALt: ilıl\e l'oı.tııo;ı 

ı;::ıtı l~ de C Erzurum). perşembe 12 de 

ıTarıı ve pazar 16 da (Karadeniz). 
Galata nhtımınd.-ın. 

~alı ı~ d (Çanakkale), cumartesi l 
de (Ana!o.rta). Sirkeci rıhtımmdan. 
Pazar, pazartesi, s.'.llt 9.00 de. G•l'l&m.. 
t:. p rfcınLe. cumıı. 16 da (Sus) cu
mart~ı 14 te (:Marııkaz}. 
Tckmll Mudanya postalan Galatn 
rıhtmunın Knraltl>y cihetine yanao:ır 
,, <' ayru mahaldt-n kalkarlar. 

Pn:t rte11I, çnr mba cum"\ 8.0 de 
ı Maral.azı, Gel to. nhlımmdan. Ay. 
r.ca Çli1'§8mba \"C cumartem 20 de 
({{onya) Toph'ln<' rıhtımından. 

Salı ve cuma 19 dn CMersln). Topba. 
ne rıhtımından. 

Pll7..nr 9 ela fAntaı;ra). Tophane rıhtı. 
mınciln 

Ça~·ımOO. 15 l<' (Bursa), cumartesi 
15 .k (Saadet). Sirk ci nhltmındım. 
Pa?.ar 11 dl" ızmir). Gnlnta rıhtımın
dan. 
Perşembe 13 t.:- <Kadeş). Galata rıh
lıll\lndan. 

Perşembe 9 da (Seyyar) T')Jlhane ntı. 
tımın:ın 

!'1:01. \ .ıpm •!'ferle'.i'J l&akkmda ~r tUrlli malumat ~ağıda 'telefon ııuma
rıaları ~aı:ılı ıu~·ntı'lt·rlmlzden ,jj,renlk•bUlr • 

Galat rıhtımı. limanlar umum 
mUdtlr!l'ğü binam altında 42362 
Galat rıhtımı, mınt.alta l•man 
relsllr,i binam ııllmda 40183 
Sirkeci, Yolcu aalonu. 22740 

(4421) 

·a·uraiye llDD111&rıyetı 

ZıRAAT BANKASI 
K.uruıu~ tanhı. l~. - :::ıermayesı. 100 UU\J,IJU\; 1 ürk Ura..oa. 

Şu be ve Ajans adedı: 265. 
Zırai ve tıcmi lıer ntVı banko muamtltlfif't. 

41lnıar Bıuılramndil ınımtıilnw •e .,...,.... tuarnd ....,,, ....... n,,. • .. 

• 
• • 

K t1nJD IJıUJUD&DJara ııenedt • defa rf'ldleoelr nı"a De •rl*'d 
ı;tıına ı:ore lkramlJt dllğttllacı!lrtJ:r. 

aded ı .000 llralık •.000 Ura 
50(I 1.00I -
!MJ ı.000 . 

100 
1%0 
160 

aded 50 1!nldı ıs.oot .... .. . , ... 
!O s.zoe • 

Cft IOv •.toe • 
OlKKA 1 Hcsaptarmuıt.10 panJ&ı bb MM tç1Dc1e 00 l1ra4&ıı ...,. 

Jtıomıyenıe.ra Llc'1Urı1ye Qlktıgı taltdlrda CIJi. 20 Caala.ıdyl~ "ertlec~ktlr 
•Cin bir gun ağabc} isin' 

~ t1'1t! \ istcmişt• B'r l{öyde 
~ el, r'crirdeıı ı,j İ"JC', a. 
r &v n bir araba.:ı~ 1 az ı.aı_ 

Durdu.bir kapının içine sığına. 
rak sigarasını yaktı. 

Kö§C ka.ı>maca oynıyan çocukla. 
nn scvincile aç•lan yere ycrlc!itik. 
Oh! Biraz rahat nefes almca dnl· 

.gm dalgın pencereden bnknn Fer. 

hund('y('I sordum: 

- Kocandan 

Ferhunde! 

memnun musun 

- Hııyır! Ne taş, ne dC' teccs· 1 

sUs ... diye kekeledim .• 

-'\!l • ~: lJ Mart. ll f:lazir&D, 11 l!.":}lQI, 11 Blrinclklnun tarUıJ~ 
r n , ~.ıpılıT .......................................... 

' ·---
' S:n kimsin~ 

Nı o.>olu kalesinden çık
•;n. Du nı:ın tarafından 

~ ıdım. 
'<.,tcıni bin müşk;1lfülo. pa-
tıın ' . d"'l ~ cat4ırına gotuı u er . 

"~tcrn buraya gelinceye 
~ kirnseye derdin: anlata
'j"· Herkes kendisinden 
enrni§ti. Nihayet. Rü.,te. 

1 ~TYanlardan bi:- sipCthi 
ın yanma geldi: 

ı-t~u delikanlı. Niğholu 
~ '~1 Dofüm heyin yt-ğt-ni. 
"ltince kendisinr. itimnt 

~-. 
~ 

1 'em kısaca başından ge-
padişaha anlattıktan 

Kulunuzu buraya Kor
lan gönderdi, dedi, on. 

t)e kadar kuvvetli oldu. 
, "fendimize söyleme mi 
"r 

ı . 
11tım, Rüsteınin gelişine 

(Demımı var.J 

sevin:nişti. Ondan bir hayli 
malfımat aldı. 

- Bi.7-im bozgun verdiğimi. 
7i sarıı>·.,r. değil mi? 

- Evet şevkethm ! llk Ti.irk 
fırkafl muharebe meydanında 
bozulmuş, bütün Türk kuvve
tini bundan ibaret zannedi. 
yorlar. 

- Çok ala. Ben de onların 
buna ınanmalarını istiyordum. 

Sonra birden çadırın perde. 
sini drarnk, Riisteme: 

- Bak, dedi, hakiki n·.uha. 
riplc-r arkada duruver Dlişma. 
m ~afil avlnyıp dört tarafın. 
dan çcvirecegim. 
' Rüstem başını arkaya çevi
rince bütün Tuna sahillerinin, 
ve yan taraftaki ovanın Türk 
akmcılarile kaplann I§ olduğu. 
nu gördü. 

- Allahım, sen bana bu
g\inleri gösterdin ... hamdol-
sun. 

(Sonu yl\rın) 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
• 37. 

Ri.istem sevincinden çıldıra
caktı. 

Bundan sonra: 
- Scvketlim 1 dedi • f\mcam 
üoğ;n ku]un uz çok muztnrip
tir. Kcıle içinde ne erwk kaldr .. 
ne cephane. Bir gece kırk kişı 
ile düşmanın erzak ambaı ları. 
na bir baskın yapmıştık. Ben 
en arkada kalmıştım. Dü~ma-
na yakalandım. • 

- Oteki arkadaşların ne 
oldu? 

- Onlar, aldığım erzakı ka
leye götürmeğe muv:ıffak ol
dular. Ren esir düştüm ... fakat 

kaleyi açlıl..ıan kurtardığıma 
-;evinıyorum. 

- Demek ki, kalede> kıtlık 
vnr, öyle mi? 

- Evet, şevketlim ı kıtlık 
başlamıştı. Erzak gidince her
kes nefes almıQtır. 

- Aldığınız erzak cok mu. 
dur? 

- Kale içindekilerı on beş 
gün geçindirebilir. 

Yıldırım gülmeğe haşladı: 
- On beş gün beklemeğe 

ihtiyac yok. Üç gün sonra ka. 
le kapılarını açacağım. 

Rüstem bunu duyunca ~ 

vincinden kendini kaybetti. 
Yıldırım o szece her türlü 

tertib tı almıştı. 
Riıstem bir mi.1ddet istira

hat edip canland itan sonra, 
tekrar padişah tdrafından cağ. 
rıldı. 

- Şövalyelerin Macar kn
dınlarile eğlenip kend,lerini iç
kiye verdiklerini duyuyorum ... 
doğru mu? 

Diye sordu. -Rüstem bildik. 
!erini birer birer anlattı: 

- Erznk karargahını bastı
ğımız zaman bi.itün şövalyeler 
sarlır><ıtu ve herbirini11 koynun 
da hir k, dm wıtıvordl •. 1'evket. 
·ıim ! L'a. lnrı ci:ı. gözleri g.ibi .dö. 
niik bu adamlar bizimle harp 
edecek halde değillerdir. 

Pauişah o gece bütün ku
mandanlarını topladı. Kendile
rine vaziyeti anlatt1: 

- nu df"ıecc ".3t!ılmJ<> v~ 
1 IA •. • , 1 ] • L 

C./ı dY! 
1

) 11:"' ;ın~ı·::ı OIA:l •C•ıll!.r 

ordusunu çil yavrusu gibi da. 
ğıtacağız. Bizim kırk bin kisi. 
Jik kuvvctİn!İZ var. Onlar viiz 
bind..;n fazla. Fakat çevirm~ ve 
yarma hareketlerinde muvaf. 
fok .:>lursak, AUahm :nayetile 
düş.nanı mağlup ve perişan e. 
deceğimizden eminim. Yarın 
sabah bütün kollar hareket ve 
taarruza geçecekler .•. 

. . . ,. . 
• 

RUSTEMlN SEVGILJSf 

MATEM iÇiNDE 

• 

R iistem, Türk karargahında 
sevgılisini ve onun kendisine 
knrsı gö terdiği yararlıkları dü. 
şiinürken, Marta, Rüatemin 
basktndan dönmediğini duyun 
ca ağ!amağa başlamlfb. 

R listemin ttağ olarak dönen 
arkad:ı~ları: 



ri 

ffuzveltin 
iki vı ı 

(.Ba..<: tarafı 6 ncıda) 
mekten Urkmcktedir. Harp bütün 
Avrupayı kaplarsa ltalyn. tabü bu. 
nun dışında kalamıyacaktır. Duçe 
bir müddet için da.ha sulh tarafta.. 
ndır. Onun için Hitlcr mukabil teık 
liflerini İtalyan başvekili vasıta.si.. 
le Vat.ikana gönderilmis olan Von 
Ribbentrop vasıta.siyle bildirmeyj 
tercih etmiştir. 

Sumner Vels'in raporu kara..-ı. 

hktır. Berlinde Alman devlet reisi. 
nin ağzından Alman isteklerini din 
le~. Pa.ri.ste Fra.nsanm içten içe 

bir çrkmaza sUrliklcndiğlni görmüş 
tür. Londrada Am~rikan devlet a.

damma vakitsiz bir sulhun bir mü. 
tarekcde.n ha.ska bir şey olamıya. 
cağı bissettirilmiştir. Halbuki bir 
imparatorluk kısa bir zamanda ilci 

. seferberlik yapamaz. 
MusoUni'nin son teşebbüsü de 

Brennerde muvaffakıyetsizliğe uğ. 

radt. 
9 nisatı 1940 da Danimarka ve 

Norveç istili edı1di. 
4 mayısta Vaşington sefiri prens 

Kolonna vıuırtasiyle bir teşebbWı 

daha yapıldı. Duçe biraz daha faz
la harp taraftarı görlinmiye başla. 
dığmdan bu teşebbüsten pek az bir 
iimlt vardı. 10 mayısta Bitler ta.. 
amıza. geçti. 16 mayısta Ruzvelt 
Mwsoliniye husu._cd bir mesaj gön. 
derdi. 

Biraz .sonra. blltnn sulh ümitleri 
mahvolmuştu. Meıp]ekct.inin """ 
tarihin mualıe-Lesinden çok ürken 
R~eltin bütiin teşebbüsleri bu 

suretle boşa çıktı. 
Cum.burreisi Ru.zvelt müttefik • 

lerin mnruz kaldığı müşkülitı, 

Fransayı bekllyen tehlikeyi hillset.. 
mclrtedir. Müttefikler üzerine taz. 
yiki hafifletmek için !talyayı har
be gİ.m'!ekten men'e çalıştı. 

Fransa harbinhı k~&rı§ıklt. 
ğı icerlsinde. Fransız başvekili 

Rano Amerlkaya ısttra.plı bi: 
fi O.S. telpz gönderdi. 1 dakika. 

da bu telgraf hiç bir tesir yapa. 

mazdı. Hatta bu telgrafm Amerl
kada ilk tesirleri menfi oldu. Mu. 
kabil propagandanın te§kiliı.tı bu 

tC'lgra.fm müttefiklerin zaafını 

meydana çıkaran bir delil olarak 
kullandı. 

Rcno Fransayı 

fakat bu telgraf 
kurtaramazdı, 

Amerikalıların 

gözlinti açtı ve dünyanın kurtulma
sına sebep olacak vesikalardan bi. 
ri olacakt.rr. 

Suda boğulan bir çocuk kar§ı

smda hiç bir insan lakayt kala • 
maz. Amerika da mahvolan bir 
memleket karşısında lakayt kala
mazdı. 

~fi.ster Hanri Smltson "harp bir. 
leşik devletleri tehdit ediyor" der
ken bu climleden knsdettiği mana 
şu olsa gerektir: 

İnilteTe yıkılırsa, Amerika tec. 
rit. edilmiş olur, Amerika tecrit o
lunursa Atla.ntik bir Alman denizi 
haline girer. Amerikan ticareti 
mahvolabilir. 

Amerikan yardonınm geç kaldı. 
ğmı söyliyenler var. Fakat Ameri
kan yardnnı geç kalmış değildir. 

Geçen ağustosta 314 bin mühim. 
mat fngltereyc yeti.simiştir. 50 A
merikan destroyeri İngiliz filosma 
terk edilmiştir. 

Anv'-lika bir taraftan da. Ö7. yur
dunun mildafruu;L'la ha •ırla:ı.yor. 
Atlantik fllo~n! l::l5 gPmıyc c:ıka -

rıldı; eski tislcr tahkim edileli. 
~niden tczguh:ı 201 l':arp gemisi 
kondu. Amerikan bsrp makinesi 
yola koyuldu, belki yavaş yürilyor, 
fa.kat yürüyüşii hem korkunçtur, 
hem de önüne geçilemez. 

Üçlil pakt Amerikanın harbe 
müdahalesini önlemek için kurul· 
muştur. Fakat Vaşington bu pak. 
ta Kanada vo Avu.stralya ile anla. 
§SJ'8.k, Meksika ile stkı bir iş bir
liği kurarak cevap verdi. 

İntihap miicadeleleri STra.6D1da 
Ruzvelt mecburi askerliği emret • 
ti. Bugün Amerikan askerlik §U • 

bolerinin defteri.nö on altı bu • 
çuk milyon Amerikalı vatan~m 
iem1 ~bdsr. 

Etibank Mahrukat Bürosundan 
M:Uc~.scscmizle mOşteriler :ı;~.ııda yapı1mı§ olan mukavelelerden milte. 

~elllt bncıım!e baklamnm 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada 
buluna.n "Tilrk!ye l!Clmür satı§ ve tevzl mn~ı .. ne devrettlğimlz.l ve mllş
terl!erlmfze ka?'§I olan vcclbelenmizt de bu mUcsse1!Cllln tamamen tekabbül 
,vlc~ UAn olunur. 1'1006) (.t250) 

Garp linyit] eri İ§letmeainden: 

Milessesemlzle müşteriler ar.•.&lJ"da Linyit kömürü satı§lan hakkmda 
yapılmt!: olan mukavelclerden mf.ltevellit bilcümle haklarımızı 1.6.9!1 tarı.. 
binde kuruıı.n ve merk( Zl AnkaraGa. bulunan "TüRKİYE KÖMÜR SATIŞ 
:VE TEV:Zt MUESSESESİ,,ne devrettlğimlzi ve mil§teriler..mizo karşı olan 
vecltıelerl.mizf de b".l müessesenin tama.men tekabbUl eylediği UAn olunur. 

{3005 (4259) 

Ereğli kömürleri işletmesinden : 

Mtless<'semlzle mUştcrfler a.ra81nda taş kömürü, kok komtirü, brlket 
ve tAU maddalcrtnln l!alışl:ırı ba1'1nnda yapılmış olan mukavelP.Je:-den müte
vellit bil~lmle haklan~rzı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada 
b'Jlunao "lt'Jfütl F.: J{Öl\IÜR S.\.TIŞ '\·e TE\.'Zt MUESSESE!'l,,ne devrcttı.. 
ğimiz! ve mG§tcrUcr'uıize kal'§l 'Jlan '\"cclbelt?rimlzf de bu mtrossesenin tama.. 
men tckabbül eylcdıği nAn oluncr. (3004) (425.S) 

B A B E R - Akşam l)06tas'ı. 

Türkiye CurJ1huriyeti 
Ziraat Bankasından 

Samsun çarşa'llba kazasının Porsuk .ır.oytı civarında Porsuk ormanla.rı 
namilc maruf oıup ba:ııkamızm taht tasarr.ıiunda olan ve halen bankamızca 
işlctU:nektc bulunan orman 45 Siırı n.üddctle açık a.rttırmaya çıka.rılmıştır. 

ı - Otı.-ıanm tapu kayıtianna nazaran HR 2 317.3994 dU.r. 
:ı - Onnanm hususiyeti yü'.<Ge.h ziraat veka.teU tarafından tasdik edil· 

miştlr. 

S -:- O:manın, orman umııaı mildürlüğünden tasdikli 20 yıllık devir ti. 
zerinde yapılan işlE:tmc plA.nı ve bu plA.na. nr;ızaran yük.sek orman mühendis. 
teri arafından y:ıpılmt§ krokUe.i nıevcuttur. 

4 - Ormanın işletme pl&nm!l rıLl'.aran mesahası 972.2.5 hektardır. Or
manda...l<l efcarm clnslen me§e, ka,yın, gürı;en ve pelltlir. 

:5 - 20 yıjltk devir üzerinde ;yapılmış ve orman umum mUdU.rlüğüne 

tasdik cdilmi§ işıctm" pl&nına ~bru lhtltap kabiliyeti, tecessümat hariç 8('. 

r.evı 3352 ton odundur. 940 işletme tlcvresinde bankamıza tahmincıı 4500 ton 
miktarında odun elde e<!ilmlştir. 

6 - Ormanın mevkii: 
samsun viltı.ycU Çuşaİnba Karuı dahilinde Sa.maun • Çarşamba hattın. 

da Dikbıyık istasyonu'1a 9 kllo.n"tre mesafede ve Çarşamba kasabasmm 
11 kilometre cenubu garblslndedlr. Şr..rkmda Porsuk köyü, §lınalin:ie Şeyhgü.. 
ven köyü Orman kıyu.mdadırlar. Şarkında oıma.n kenarında Aptal ırmağı 

akmaktadır 

7 - Bankl\mrzca ormanın ıı;.nde, arabaıann işlemesi için tA.ll yollar a. 
çılmı§ ve yoldaki k()pr'Jıer muntaz'tm b!r halae yaptınlmıştır. 

Ormandall nakliyat kamyon v~ arabalarla Dikbıyık istasyonuna kolay. 
lıkla ve az bir ma&ra.tı11 yapılmaktadır . 
Ac;'IK A RTIJRMA ŞARTLARI; 

ı - Açık artttıtl'aya gireb!lnıt>k için taliplerin 5000 liralık teminat ak. 
çeslnı bankamızın şube ve ajansuu:.ııdan birine nakden yatırarak makbuz 
almaları veyahut bankaya teminlj.t mektubu ibraz etmeleri lA.zımdır. 

2 - Ormanm mU~,ı;iıeUni va..1c ile satın almak ıstlycnlere kolaylık gös. 
terilecektlr. Bıı takdirc!e satı§ berı~inln yarısı peşin ve diğer yar.i.81 dört yıl 
vtı.de ve m!lsavl tak&itJc ve yüzde 7 faizle tahsil olunacak ve sat:ıan orman 
tekrar bankamıza ~cm'nat olarıut birmci derece ve birinci sırada ipotek alı
nacaktır. Bankamız tilıımum :nurakabe hakkını haiz bulunacaktır. 

3 - M11vakkat iha=e 1 tcmtllı;z 941 tarihine mllsadif salı giinU sa.at l4 
te Samııunda bankamız blnaıımd:ı yapılacaktrr. 

Katl ~ate muvakkat lha.le t:ıılhinden bir hafta aonra yani 9 temmuz 
941 tarihine tesadüf CC('?I çarpın~ günU 'IU.t 14 te yapılacaktır. 

Ancak katı fbaleyi yapıp yap:n!l.lllakta bankamız muhtardır. 
Taliplerin mevcut kr okllcrile ı~letme planını ve prtnameyı görmek üze

re Ankarad& umum ıc!J<iU.rlüğümı ztı.ı:ı zira.1 ikrazlar şubesi müdürlüğüne ve 
Samsunda §Ubemlze mtlracaatıan llAn olunur. 

4 - TellAllye ve eaiı bllQ!llilDl, nısu.mlar alıcı.ya aittir. ( 4021 ) 

Bir Memur ahnıyor 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Muhasebemiz için aımacak IGllZlıLaf wrule vA.kıf lil!e veya Ticaret mele. 
tebl mezunu bir mcmurıuk ic;ln r.Jüra.caat edenler taddUt etmiş olduğundan 
evvelce yap:lan ilAn veçt:Ue a.ra.brmaa icra edilecek seçme amavma girmek 
tatlyenlerin 10.6.941 fail günü nt~ı:.ı: büviy~t ve askerlik cUzdanlarllc okul 
diplomaııı mhbat ve bUtınUhal ve~ltalarlle birlikte saat l~ e kadar bir !sUda 
ile idaremize b§\.'Urrna.an. ( '319) 

Eti~-uıuunt ~T 
Sankamızm. · 

a - Ereğli lıomürleri i§l~ut. Zonguld&lc 
b - Garp ı1nyitlerl ı111etmesı, Bahkeııir, 

c · - Mahrukat bUrosu Ankara . . 
d - Enğll kömür!erilııtetme3l 

K:>k ve lhraktylt t.ervWerl Ankara, İstanbul, İzmir, Me1'81n, Ereğli 

. . "Kara den~ 
Yukardakl müessese ve se:-v..a,e?inin, ta:? kömürü, Unylt, kok, Briket ve 

taıi maddelerinin alım ve aat.rmm.cı.an mütevellit bil\ımum mevcudat, taab. 
htidat ~ mat.lubab::ı. bUUlıı hukıt~ ve vecail:>ile yeniden te§kll eylc.dlğlıniz 

Maiıclt.t ME.SUllyetll 
T t JR.Kn·E J\O'.\fCR S;\TJŞ YE TEVZi MOE SSESESl 

firmasm& devredilml§t.:r. 
Alkadarlann l haziran 1941 taılhinden itibaren: 
1 - Her dnn tao komUrü, ~ok briket ile ta.11 maddeleri için FOB olarak 

yapılacak talepler n:tle.sseeenin merkezine: 
Adres: Atatürk bulvan :t:.,/23, Yen~chir ''lılilhendi81er blrUfl binıı.sı 

Ankara. 
2 - Linyit köm!irU için yapılacak müracaatıarm eskisi ~bl, "Garp 

tlnytt:Arl ~ietmesf .. Balıkesir, r.d1 eaine : ' 
:3 - Mahalli lhUyaç;ar ile "ta~ kömürü, kokkömurü, linyit.. lhrakiyellk 

kömUrler ıçin o mahalledeki §Ub\? ~-eya acentelerimize İata.nbul •·tzmır, Zon
guldak, Mersin, Ereğlı "Karadenız, de §Ube ve depolarımız olduğu gibi muh.. 
telif §ehlrlerde acenteler vardır.,. 

• - ~~&bnıkat kanunu mu::ib;nce evvelce intihap edilmiş ve mukavele
si henüz hltar:ıP ermemiş acentala.nır.ıız ile diğer mlliıtebllklerln Ankara mer. 
kezl.rıe. 

5 - Ta§ kömllrU, linyit. brike~ kok ve tall maddelerlntıı ihracatı !§leriııe 
mUtcalıik hususa'. için Ankara merkezine. 

Yukardakl adre&lere mUracaat etmeleri rtca olunur. Merkez, eutıe ve 
depolaı ımızın ,,teigrat adresleri: Malıruka.t. (3003-4257) 

9 HAZİR.AN-1941J 

TlrK Çocuttana Besler, Tosuıatır 

Pirinç, Mercimek. Yulaf, l<onflor. Irmilt, Patates. Arpa. 
nişastası, Buğday ni§astası vcsalr hububat unları-. 

. na d r 
Çapamarka MUstabzeratı. 

lstanbul B e l e diyesi 
ıı a nı a rı 

ıı~ıc.ryada bclcCliycce laUmltık cııı.ınan a:-azi dahilinde bulunan Ut e•,.I' 
mirı ~ık cksltmeye 40.oı.lmuştu:·. r:P.r;lf bc .... eu 2i43 lira 93 kuruş ve iıJ 
mlna!.ı 205 lira 79 kı:ru,tur. K"!J'ı ve şartn:ıme zabıt ve muamellı.t mü 
ği1 \{aleminde görUl~bıllr. l.haıc ti:S r. 9u cuma gUnll saat l4 tc daimi en 
de yapılacaktır. 'fahplt:!ı .r ilk t..:ml.!Jıa mak"ruz veya meJ.."1.uplarl. ihale 
hlnccn sek!z gUr. cvv"!l belediye f<>n ııııeri mildilrltiğünc müracaatla a 
lan fenn! P.!ıl:yct ve 941 ~ılma a;• t.carct oaası vesikalarilc ihale gunll 
ayyeıı saatte calmt e.ıc1.lmcnde bu .ıı:malan. 14139) 

1 
[evazrm ·amir.iği n den verilen 

,far ıci asker, kıtaatı ı lan .ar, -------------· 1515 ton meşe odunu kapalı zarfla cksıltmeyc konmu§tur. tbaıcsı 
9.Jl gi!nU saat ::rn c!a Gc!ıboluda u.kt gube binasındaki askeri satmalrt-' 
misy.:ınunda yapılncaJ.rtı1. Tutarı :nı 300 lira Hk teminatı 22i3 liradır. 
lerln kanunl veslkalatll" tcklıf ım•ktuplannt ihale saatinden bir saat 
komisyona vermelc!'l ,2~71.1244 ı 

J!.:t-1(. 

lOOIJ ton ~c~ıl çayır otu paz:.rlıhla satı>t alınacaktır. Tahmin 
40.000 lir:. ilk tenıırıatı 3000 llı~(l.11. !halesi ll.6.941 çarısaml>a gllnU ~ 
de Ankarada L\'. ~mır 'ğ! satınnlmı. komlefununda yapılacaktır. Tal 
belli vakJtto kom!Sl•c,nn. ı;elme:o!ırl. ı !E.1345) 

Devlet Oemiryoltan ve Linıanlart 
işletme Umum idaresi ilanlart 
Muhenımeıı bede~ 30030 (otu~ ı•ın otuzı lira olan takriben 462 ,; 

ge dilme ve kıılaıı 17.6.~ ı salı l.,'tırll saat .ı.5 30 da kapalı zarf usıılil iti 
karada id•ip~ b1nıısınd11 catın ,..,uı;:c..aktır. 

Bu işe ı;irmek lstiyc.1lcrln ı2r~ 21> (iki :ıin lki yllz clll iki lira yl~ 
kunışı :ırn!ık rnu"lakknı temlnoıt fü Kanunun tayin ettiği vesikaları ~ 
liflerıni nvrt gll:ı ı;aat .:.<:..30 a o<ıı.ıar kom!.symı relsli~c vermeleri ıt. 

Şartnameler 150 .. uuşa Anl{n~P. lzmir Haydarpaşa ve Esktşdılf 
neıeriııde satı1nıaktadır. 11236) 

Onların anlaşması ancak bir 
ay devam edebilir. Ondan sonra 
felaket başlayacak, inhizam, ka. 
rısıklık ... 

Netice başvekilin sukutunu 
dahili ve harici bir çok karışık· 
hklar belki de harp takip edecek. 
Nihayet entrikalar aydmlanma
ğa bıışlayor. İmparatorluk sara. 
yımızın müstakbel nüfuzu mev. 
zuubahistir. Bismark, ba:ba ve 
oğul hükumeti yalnız onlar idare 
etmek istiyorlar ve vcliahtın e
şini nllfuzları altına alabileoek
lerini ümit ediyorlar. Veliaht 
tahta çıkarsa Bismark çekilmek 
•cin bzhanelcr hatta noktainazar 
farkları icat edecektir. Yakın 

bir zamanda tahta çıkacağını 

"imit ettiği için oğlu da genç 
p:-cnsin hizmetine girecektir.,, 

.. 

~nu~cr 23lilbclm•iu 
insanları müşkül vaziyete 
yor. Bundan yinn i sene . 
bir giin yegane "Prusya asU 
lerinin fıkaralıktan dolar• 
man ordusun.da hizmet S 
Jcrini yalnız Birmingha.JJ'lô' 
tün Prusyada bulunan 
kadar gümüş takımlar bt~ 
~unu ve benim elimde ol!IB, 
veya herhangi bir cümlıtlrı 
reis olmasını tercih cd 
~öylcm.işti. Kendisine: "aiC: 
hesiz İngiltere bizden ço1' 
?,engindir, dedim; fakat ~ 
yanın bir<:<>k kıymet ve ~ti 
!eri vardır. Ve o bir cumJıtl 
dönmek tehlikesini geç~ ·ği 
dir. Eğer Hanedan kendil~,ı 
hakkmdan vazgeçerse 
zaman bwıu evlatıarıınıı 
hut torunlarımız görebilir·" 

Veliahtın maiyeti onun impa. 
rator olmadan evvel öleceğini 

veyahı~t da yerini terketmeğe 
mecbur tutulacağını inanılmaz 

bir kat'iyet:kı uınnetmekteydi. 

Halbuki bu adam otuz senedir 
veliahttı. Altmış yaşına yalda.~. 

nıak üı.ere bulunuyordu. F:-ı kat 
sıhhati tam manasiyle yerin· 
deydi. 

Prens Vilhelm bütün bu kom
binezonları biliyordu. Ve henüz 
daha babasr hayatta iken tahta 
<;ıkmağı tahayyül etmeğe baş

hyordn. 
Kendisiyle il tadane bir şekil. 

de oynayan başvekile sokulu· 
yordu. Bismark Prensin kendi
sını her ziyaretini, babasının 

nasıl kıskanı;hkla gözetlediğıni 

biliyordu. Genç prensi harici si. 
yaset işlerine bi?:ıa.t kendisi alış
tırıyordu. Kendi en ya.km iş ar-

HAYATI ,YAZAN 
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kadaşlapnm isimlerini ona öğre. Fa.kat kısa bir zaman sonr:ı. 
tiyordu. prensin bu ~ibi işlere karşı d1ıy. 

Hakikaten bütün hariciye ne. duğu alaka eksilmişti. kendisine 
zareti onun hususi yazııhanesi açık ola.n nezıı.retlcre pek nadir 
ı;!ibiydi. Prens yalnız bir tek isim olarak gidiyordu. Büyük •bir hüs· 
Eaşırtmıştı: "Müsteşar Hollste- nüniyetle mühim meseleleri öğ_ 
in'in ismini prens Bismarktan l reniyor; fakat hakikat halde de. 
§İttiğim zaman içimde. bu ada.. vamh bir iş için arzu ve istek 
ma karşı müteyakkız bulunmak duym"!.yordu: "Zaten prensin 1>ir 
için adeta akisler. buldum." Daha alaya kumanda etmek için d:i· 
sonraları onun çin ''kendimden ma Pote&:iamdan uz.'l'k kalması 
uzaklaşırmam 18.zımgelen, sntlan hô§ görünmüyordu.,. İhtiyar im_ 
bak~lı adam,, derdi. : 'W'ator da vaktini ya av veya 

seyahatle geçiren genç prensin 
harekatını tankit ediyor. Viya· 
dan lskoçyaya fskoçy::ıdan Vi. 
yanaya dolaşıp duruyordu. 
Kısa bir zaman sonra Eismark 

ile olan münasobet!eri bozulm"..
ğa başladı. 

Ba.)vekil 1886 senesinin bJ.ş. 

langıcmda Veliahta ve için için 
nefret ettiği Prenses Viktoryaya, 

lıırla iyi ~inmek, yaklaş· 

mak mecburiyetindeydi. O bir 
''Büyük Katerina" değildir. Ev. 
vela gayet korkaktır. Halk tara. 
fmdan sevilmek, liberal taml· 
mak istiyor ve bu suretle bütün 

Bu sözleri söylediği 
basvekilin bir nesil so~r~ 
!arın tahakkuk edeceğin• 
mesine imkan yoktu. 

( DCl)(J"'' 


