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İııgiıtere Akdenlzi nihai zafer 
bakımından ikinci derecede r 
henuniyeti haiz bir nokta gibi 
telakki etseydi çok büyük lbir 
hata etmiş olurdu. 

... -.. 
... 

Nevyork Taymiain 
muhabirine 

1 Matsuoka d~di ki: 
~ . m rıka 
1 arbe 

SON HAVADiSLER 

.Si "h a tına 
ça -- ılan 

va andaşlar 
tY 

1 rse 
çın ' Japonyada 

Gecikenlerle bunları saklıyaa:ı. 
veya çahştıranlar hakkında 

ağır cezalar 
ta ~lr. Chureh.illin nutkunun ajruı~ 
it l'lı.ftndan en son t.ebllğ edilen 
~nıı nihai zafer ile Akdenb. me
eJesı hnkkmda çok dikkate YM 
~ teminatı 1htfra. ediyor. tngi.· 
d ~ b vekili galebenin nihnyet 
eınokrasller tarafmds. 'ko.lncnğırı_a. 

~nclir. Bunu pek 1abli t.eliıkld f'-

er1:ı. Fakat hlçbir ronuın Chur
~IJ bu derece kat'i sö7. öylt>mc· 
~ ti. Çünlni hnrbl iyi ~' k , ·e ldr.
~ dem z,se , e nihayet zaferi ka
t na.ınaz ıı 'ha.5mm kopa.nlmı:ı..;mn 
&<;ı oldul;11nn bllcllriyor. Bi7. ı..ııfe• 
~ kn1.an Idığmi YC Mr. ('lıurchlllln 
g0k ktymNil htı§mm irurt.arıldığlnı 
k0ııneııı · memnun o!ncağız. t·n· 
~t zaf('r .temin edllmlyecek ohn• 
tıJ lng1Jiz ş' eldllndcn inttkn.m al-

a1<1 dl! ya ku~anİmış olmaz. 
d ln;;tuz. lı...ı vekilinin !11ısır ,.o Alt· 
d tnı7. hnl.Iunda. öylediğl sözleri 
lı\lııı nmf.'l; blr kıymette gi5rdli':i. 
~glln g<'nl'ral Wa\el'in idaresi ai
ti dıı. ::vp.nın milyon Jmdor muha• 
llJ il hulunduğunu öğre.nlyoru7.. Ay. 
t Zllntanda. ?ti ısıra hPr tft.1'8ft.ıın 
,,~thl1.at , e le' nzım gönderiliyor. 
ak,tye kıta.lan se\kolunuyor. Bu 

t\11tPtlo şarl.i Al·dcnlzde 'e ort 
1:\ l'l\Clıt mühim bir km\ et topbn· 

1 018.Mıktır. Bizi tatmin o-
t n nı> cta ) lm7. hu J·u\'\ o
ı\ 11 kıplnnmaıırna inhisar etmlJ or. 
\ mı 7ntntınd& lngilkrcnln hsırı 
ri"' Akdeniz! eld(.'n knçınnnmnk 1-
' 11 Jıer fed:L'kBrlığr göze nldığını 
~ lıu uğurda sonuna kıı.<lnr ml\• 
( dl'le:\ <' dC\·am edcce[,rini l\lr. 
l!llıurrhillln nutkundan nnhyonız. 
ı.: l<>rnlnat şarki Al><lenlzdo ef • 
ı.. tı tntmın , .c t~ldn rdcC'ıCk bir 

11 Yttıett haizdir. l\lr. Churf',hill Alı.· 
~lllzln İngiltere i::fn tmtcjl bakı. 
Ilı lldan ha ·ati bir noltta teııkil ct
t ~eliğini iddia eden kimselerin 
~~Uf>.tuıe istirıık etmemi~, blla'ki<> 
'lt alan terketmcrnok lçh, lmpa· 
~0tlı.ığun bütün kU\ vetlcrlnl kut· 
ıq llıak kn.rnrını n•md<ı bulunuyor 
~,tbıınunla gerçekt-cn isabetli bir 
Ut. tı hareket tayin etml dcmck-

~tıgUtcrc Akdenizt ııihai zafer 
ıııı l?ııından i~dnci derecede ehcm-
~<!tf hniz bir nokta. gibi foli'ıkki 

nı 11 ldl çok büyük bir hııta ctmi 
ııı,1 l'du. Bununla neticede galebe· 

1 li.beheırnchal Almıınyada kalmn· 
~~gclmc1..di. Fnkat harp o 
~I UıArdı ki belki bugiinkü ne· 
~lhUn in'ikadı tarihini göre
'tt • lln.rp, o zaman, bazı mlh . 
lıı liayn:tklannm anlııttıklan gi• 
'~ "''ru ile Amerika kılalım 1 

111 ~da cereyan edl onnuş şckll
~ı-' ır \(' IU'inlhayc uzardı. tngil
~: bu mahzuru takdir if.mck 'e 
ıııucı:ehal l\lısm ,.c orta Asyayı 
ıar aııya ka.rnr Yermekle doğru 
1111 tt "olunu :tayin etmi,. oldui;'ll · 
\ lJ is~ t eylemi tir. İngiliz ku,
"at~J'i bO)le kıı.t'i bir ozfm ve ka
llltı hn.rbcttikten sonm ~alcbe
Ol\;nıartlu. knlıı.cnğmda Uphemb: 
ti Jı aı. ÇünkU Amerikadnn Sün~y· 

\ola Ct türlü malzemenhı gelmesi 
IQ.r;dır. lngiliz ordusu modern 
lılaıı le, azımına kafi miktarda 
'\ı\\k. olunca moğlüb edilmez bir 
~l tfı.ct t kil ettiğini ispat eyle• .. , -, 

.JtAN DENY'nln 

lOrk Dili 
Gr • 

merı •co 
snıanlı lehçesi" 
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1 
l:L\1 ELÖVE uırafındıın 

1 411 tUrkı:;e U-rcümeslnln birin 
~ faslkUlll çıkmıı:tır. • 

!I Fl3ntı 60 K. 
11f v kf b e ili~ 3 n3 ınc\ lcrlndrn 
Utun kitapçılardan araymır.. 

(3607) 

bu harbe 
1 iştirake rnec-
E 

1 bur olacaktır 
~ --<>--
~ A 0 k t" 1 merı an ıcaret 
__ gemilerine donanma 
1 refakat ederse 
§ . 

İ Japonya bunu halı harp 
~ vazıyeli addedecek 
§ 

Nevyork, 9 (A.A.) - D.N.B: 
Japon hariciye nazırı Mat.su. 

oka, Nevyork Times ga7.etesinin 
muhabiri Duranty'ye verdiği bir 
malO.matta Birleşik Amerika ile 
Almanya arasında bir ihtilaf 
çıktığı takdirde Japonyanın ala.· 
cağr vaziyeti açıkça anlatmış ve 
demiştir ki: 

Japonyanın üçlü pakta iltiha. 
kının sebeplerinden ibiri de Bir
le§ik Amerikanın ha?'be ginne:si. 
ne mani olrnaddt. Fakat her şeye 
rcığmen Birlesik Amerika mu· 
ha:sarnnta iştirak edeo k -olunıa. 
Japonya da ~i "Ve sad<U<atı 
uğnında Almanyanm ve İtalya. 
nm yanında harbe girme~ mec
bur olacaktır. 

Gazeteci, Amerikan gemi ka. 
fileleri veya refakat gemileri 
Alman denizaltılarile tayyarelc· 
rile çarpıştrkları takdirde Ja. 
ponyanm bunu bir harp sebebi 

(De,'alllı .ı UncUde) 

ırakta vaziyet 

Raşit Ali 
Bağdattan 
uzaklaşmış 

(\'u.ı-.t 4 üncüde) 

. ( 

lord: Halifaksın 
· . · beyanatı . 

---0----

Uzun vadeli 
İngiliz planı 

Almanya
. y~ karşı 
Doğru~an doğruya 
bir taarruz · derpiş 

etmektedir 
'"aşlngt-On, 9 (A.A.) - Lord Hali· 

faks aUn gazctecllore §U beyanatta 
buıunmll§tur; 

"- Geçen harple mUttefiklerln yap 
mi§ oldukları en bUyUk hat.8, :Serlln 
~rlı:i~ ;iıiıttl e olmAJilr:taır. u 
de.fa uzun vadeli İngll~ pldnı Almıın_ 
yaya karşı doğnıdan doğruya bir ta. 
arnızu derpiıı etmektedir." 

Halitaks §Unları ilt\ve etmiştir: 
"- Bu gayeye eri§mek için Ame. 

rikan harp malzemesine ihtiyacımız 
vardır. Bu malzemeyl bize nasıl eriş. 
tlreceğlnize dair karar vermek size 
dU§er." 

\'ajlng'toıı, 9 (A.A.) - Lord Ha· 
faks aUn akşam blr nutuk irad et • 
mt,tlr. Elçi ezcümle demiştir ki: 

,._ lyi bir dünyanın kurulmasını 

istiyen milletler §U Uç ıartı yerine gc_ 
tirmelıJirler: 

ı - Dahili emniyeti temin için iyi 

tevzin edllmlf bir sistemin yaratıl -
ması. 

2 - HUr milletler arasında ekono_ 
mlk teşriki mesainin şartlarını te -
min. 

3 - Hilr mllleUer arasında yeni 
beyneln1ilel mtinascbat tesisini temin. 

Tobrukta 
Alman - İtalyan 
tazyiki gevşedi 

Mühimmat ve malzeme 
Yunkers tayyarelerile 

naklediliyor 

A.11l<erlık hizmetlerini görmek Uze· ı Sıra11 gelıni§ken eöytemel~ Ki. 
re sıra ı gelıp çağırılan vatanda§lar, askerlik için yapılan d&veUere 'V&kı 
mem111ket mHda!aaııında kendilerine tlnde icabet etmeyenler hakkmd& ...C 
dil§en mukaddes vazifeyi Ha için as· keı:1 ceza kanununda ağır hllltüınleı: 
kcrllk §Ubelerine koşuyorlar. Ancak mevcuttur. Kanunu bilmemek . ve)ıa 
~ı \&tılndaşların da ya davetten haberdar olmamak bir mazeret U§ • 
'-akfüıde haberdar olamamk gibi se_ kil edemlycceğine göre, geclkenl~ 
bepler. ya takdirsizlik hataları yUzUn. veya. !c:ıbct etmeyenler hakkında ~ 
den :Sflı:lkUklerinl ve böylece bilerek nunt takibat yapılacağı tablldlr. Ay., 
bllmlyerek euçlu mevkilne dU§tUklerl rıca İstanbul, örtt idare mmtakuı 

i§lttl1yor. dahilinde bulunduğundan da. bu gibi. 
ler hakkında örft idare kanununun 
verdiği satAhlyetıer kullanılabutr ve 

(Devamı 4 UncUde) 

Bekarlığın 
ruhi ve 

A 

marazı 

cepheleıi 
Yazan: 

V~.1!.Adas 

Kayıp tahsildarın ; 
çantası bulundu! 

Bu seri makalenin 
dördüncüsü bugün 3 ucu 
sayfamızda okuyunuz 

·ictnde para çıkmıyan çantayı 
kahvehaneye kim bıraktı 

Bir cinayet ihtimali üzerinde 
ehemmiyetle tahkikata başlandı 

Üzerinde bir hayli para bu. 
lunduğu halde, geçenlerde bi:r 
denbire ortadan kaybolan Emi

(Denmı 4 üncüde) 
ÇERÇEVE 

·Dava 
-1-

Necip Fazıl· Kısakürek 

Ba.lkanlar hareketi, bu me\ lUda 
sekiz a~ a Yaran n bir ay en eli. 
ne gelince~ e kııdar inanılmıyan 

rezlmc giirc, Almonlarr.a yalnız ~u 
iki gaye ctnıfmda göze nlınmı · 
tır: 

Gayeleri, kendi şubeleri içinde 
hulit.snlıındırıyorum: 

l - A ya· Avrupa iltisnk nok
tası üzerinden İngiliz lmparatQrluk 
biitününün sıklet mcı•ıicz.l:ıi kav
rama. gayesi: 

A) : İrıık i<;tikamctindc iııldşaf 
eden bir Jırt boyunca, trnn, :Efı:-an 
, .c Hindi tana hakim C\ külccys 
yolunu murakabe etmek •• 

8): Eliııdehi knynn1.larlıı ihtiya
cının yalnız ü~tc birini karşıh)·a· 
bildij:,ri petrol <'Cvhcrinc ula.::ma.k. •• 

0): <iarbi A yada blokü tikaç· 
larmı ~kcrek A~ya tnın it yolla
nnı kendine bağlamak ... 

2 - Sm·yct Rusya. \ C Knrade
nizi tecrit fltmc gayesi: 

.A' : · O\)"et Ru yayı. Ral1 ık , .c 
Karadeniı düğümleri ara mda upu
ztın bir hatla, kopuksuz bir k<'
mont fcinc almak \ 'C artık lrndc-
ine tfil>I kılmak .•• 

Haile seıa 
siyenin 
beyanatı 

(\'azısı 4 üncüde) 

ingili7 ana vntanmm lstill edi
lemez vaziyeti karsısında, böylooe 
bütiin eea-.i kaynaklara 'e hUdm 
me\ zile re el at.arak, kademe ka. 
deme , .e deue dene bUtün İngf• 
Uz imparatorluk bütlinünU yutma• 
;ra hazırlanmak, blol..ii tedblriıd 
kö".ıriindcn çürütmek. aceleye bir
de muht~ olmamak, fuıi taar:nız 
mcrburiyetinl fngifülere ha\'ale 
etmek; , .e biltün A\nıptı 83ll&yil• 
ni uzun bir dene içinde "3Jılandı• 
rıp denizden ye handan İngiltere 
, .e Anıorlknya çullanacağı knıuna 
ermek ••• 

Bu gaye etrafmdıı eğer ii
\'eyş, Cibralta yolu \ "C.) a l.lbya ü. 
zerinden dü üriilcbllir; Clbm.lta 
boğnzı ~ÜH") şten ene] ,·eya. son
ra, Sün~ys geçidi Clbralt:ıdan e'• 
'el wya sonra mih,·crin eline ge
çrrsc. Akdeniz de bastan bn a haıo 

'uz lıalinc gctiıilmi olur ••• Ve 
arhk lngiltereylc AmcrikaJ a, ha 
hn"a \"Crdlrilml liç bü) Uk dünya 
kıt'ası < \uup:ı, A"1·a. frika) dı
şınıla çarl'lNlnc balrmnktan gayri 
bir akıbet ıHişmcz ••• 

Muhal farz olarak böyle bir \'8.• 

tiyet do!,rarsa., bir de\Te sonunda 
mih,·erln inğiltr.re 'o Amerikayı 
ığındıklnn lcö,ecıe lbU bütün boğ

mak talil, İngiltere ve Amerika• 
nm hamleye ı;eçip bUUln bn ka
rıplıın mihver elinden geriye al
mak taliindcn elbette k1 daha ü • 
t\in olur. 
Şimdi yarın, bu da'-a etm.fm&ı 

harbin zanuın YO mekan hlikmünü 
\'C oophelerin kıymetini, daha ö"'blir 
~ün de Türkfycnin \Wyettni bll
lfırlaı: trnnaya çalışacağım.. •• 

Balhan harbine ait resimler: Üstte Belgrada giren Alman motörlü kuv
vetleri - Altta: Selanili .r.anı_yor. - Şelanik Jl.Olu. üurin.de cıtdQfl l!J;prü 

B): Asya transiti ba1nmmdan 
Knradcnl7J havuz haline getirmek, 
Batum - Tana man nbı - Viyıı• 
na deniz· muvasalasma hiiknıct
mck .•• 

Gal'elerln w~ clo u; 

Ru üç y~ı, hıı.rp 'c politika ~r
çcrnsinde belki en gü\·ondiğfm sa.• 
tırlan tanH1 ~ .. 
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28 Yazan : KADIBCAN KAl'LI 
Omer, yazdığı mektupta ayrılığın acılarından 
bahsettilctcn sonra bütün bu acıların bir gün bu
lu§mak üınidi içinde gÜne§ altındaki kar gibi eri
'diğini, gece, gündüz, uykuda ve uyanık bulundu
ğu sa.at genç kızı düşündüğiinü, onun hayalile 

başba§a ya.§&dığını tem· n ediyordu. 
Bütün klf ancak Uç defa Tahir 

lrmıağa gelip gitmişti. Om.er onu 
sevinçle karıulamVJ, hemen sözü 
arkadqı ArtUre çevirmişti; BOnra 
Oıfelyadan kaberler &laca.k şekilde 
dolambaçlı konuşu.ağa. başlamıştı. 

'rahir o zaman ömerin omuzuna 
elini koydu. Kulağına eğildi : 

- Arttirle beraber iki defa ya. 
' ııyu. uğradı; sana selim göndCl'di
Jer. Güsel m, iyi kız, tatlı km a · 
ma, ne .bileyjm, yarın bir güvercin 
glııi .çup gidecek~ ardından gide. 
:miyecebbı Omer! Pervane gibi o· 
lup yanacaksın! Hele unut bunu.,. 
D&rd olur sana ..• ~yorum!. 

Dedi. 
- Bea .korkmuyorum. Onun 

uçtuğu yere ben de aganm. O. 
mmla yem!nleştik. Artık o benim 
~; beni ondan kbme 
ayıramaz. Sen nasihat vermeyi br 
rak da bana yardım et. Onu tek. 
?91" görilr mll8lln? 

' - İyi havalal'da kotra ile gezi· 
fyoriar; y&1ın.m &ı.Unden geçiyor -
tıar. O zaman "Tahir!,, diye bağı. 
rryorlıır: eenden hal>er llOnl)'or • 

~lar! 

1- Ne eöylUyonRJD! 

- İyidir diyorum. 
- Bil' mektup VerHDL göıtilre. 

mez misin! 

musu~ ~ 

- Efendi has'eUeri ~ 
c:ıok f en.'\ olur: nam'U8Uına dokunur. 

- Hakkın vtlr. Öyle ille Arttire 
yazayım; buna da bir şey diyemez 

mı ya! .. 
P e ki .. senin de batırmı 

rar okudo; onun kendisini bekli •• 
yeceğini düşündü ve avundu. Şimdi 
genç kızın mektubunu vo hadise • 
lerin yürümesini, fırsatların çık _ 

masını beklemekten başka ne ya· 
pabilirdi! 

-8-

tHTlı.Aı,,.. 

Coıı E yr ve ailesinin gidişi Hoca. 
Ömer ' Efendiyi VQ karısını Se\in. 

dirmişti. Belki Kafdağınm ötesin~ 
deki yerler kadar U%8.k bir mem· 
leketlen OfeJyanm haber gönder. 
mesi, hele geri gelmesi imklnsız
dı. Fitnat Hanun Adeta. bir aafer 
n~ içinde: 

- Gözden ırak olan gönUldeıı 
de ırak olur? 

Diyordu. I.Akin ha.kiki aşkta. u. 
zak dtlştilkçe yaklB§Ilciıtmı •ve ka
VUIDlK ihtira.smm arttığım Om.er 
her gün daha kuvvetle hJmediyor 
du. 

Fitnat Hanun onu eetiainden 
serbeet bırn.kmıştı: delikanlı iste.. 
ditf zaman istediği yere gidiyor • 
du. ömer de sık sık Artürte bulu. 
şuyor; at ve Mndal gezintllerl, 
meç ta.limleri ya,pryor, de nizde 
y1lsliyor; F.dgar Ambrosun gilzel 

havalarda kırlal'da bir ağaç altm-
da, nhtımda ajakla.rmı denize sar 

ibtarak ıuil&tttfı ~rs'lerl, meşbur 
adamtiırın ha.yatıarmı, ııkrllarn. dur 

pnJuk v~ m11eeraıan. tiilt 
memleketlere, hele İngiltereyc ait 
ldlgile...."i merakla dinliyordu. Ba. • 
zan bütün gençler bir araya topla.. 
nmca Ömcrln aşkını bilen Let.isya 
Arl>ell!, Jülya onun clrafmda ııe· 

l§eden ve korkudan bir ~elenk örü. 
kııamıım ki.. 

Ona kır.'\ıcımllk için 
~ ardımınn. muhtacmı. Belki 
d<ıha çok lazım ol:ıcaksm! 

Yorlar; znrif nüktelerle Ofelyayı 

senin hatırlatıyorlardı. Ömer o zaman 
ilerde lnzany<>?'; §arklı ruhundan sıyrıla
Saııa mryordu. Bunun için d" mümkün 

c. !t gih-cni ·orum. ~ oldugu kadar bu kızlardan uzak 
Elimden geleni yaparım; .kalmayı, Artürle ba6ba.şa Ofelya· 

, alnrz <'f endi hazretlerine hiyn. 
nm memleketınden ve hayatından 

n • olmasın: i:>ahset.nıeyi tercih f'diyordu; &o • 
- Onu h1c me.ralc etme! ımen her defasında. arkadqma. ri· 

ömc:rin yazdığı mektupU:ı. doğru ca edi~·ordu : 
dan doğnıya nrkadaşma yaadığı _ Konuştuğumuz şeyler ara _ 
ııatrrlar bcs on t aneden ibaretti; rnrada kalsın, olmaz mr ? 
Ofelyaya a:it kısun beş OD mitlini 

- Elbet ... 
geçiyordu ; bunda a.ynlığm acıla • • I' T ıın »lf 1ıar) 
nndan Oahfıettikten llOllr& bütün 
ou acı1arm bir gün bulUfilllak ftmi· 

di içinde güneş altındaki lı:ar gibi Vakıt 
{'.riıli.ğini, gece, gündUz, uykuda Amm u.s. bugünkü nınUaleslnd"' 

J I 

\"e uyanık bulunduğu .. ı genç km Avam Kamarnsmdakı on toplanbyı 
dilfündilf;ünU, onun hayallle bq - ve Loyd Corcun nutkunu bahlıı mev. 
Ö8f& }'84adığmr temin ediyordu. ZUU yapmakla, bu ihtiyar diplomatın 

Yaz yaklqııtcen konakta tek • 1tlıamtnın yerinde olmadığını kaydet. 
rar yalıya geçmek için hazırlık tikt~.n t.onra şöylı- dcmf!ktcdir: 

"E,·et, ba.<tlt bir <•oğra.fi ha. 
vardı; öıner uzun bir geceden aon ldkatttr ki sem~drr.- n• I.lmnl 
ra, sabahın ille aydınlığını görmüş adalan Çanakkale boğa:nnm ~
gti aeviniyordu; bir aydan fazla zmdadır. Bu itibarla bu adalann 
olayoıdu ki ne Tahir ne de Musta.. işgalt ne Sth·eyş kanalll't, ne de Ce
fa konağa. gelmiş, Artilr ve Ofel • beJütt.ank boğazım değil. am!Sk 
yadan hlQbir haber alama.mIŞtJ. Çanakkale boğazım tehdit P.der. 

Vaziyet böyle olunca Türkl "f')1 
ıfa.)-ıa eonlarmda Tahir, Mustafa ~iıya tngtlt.ere ile tttırakına hlya· 
ile beraber eşyalann taşmmasaıa net ederek Adalar dcnh:lndekl Al. 
yardım için geldiği zaman ln~ muı lşgallPrlni kola~·la tınmş gibi 
aeflrinin ve. ailP..sinin bir ay evvel düşünmek çok mana..,.ız bir martık 
Jstaııbulda!l gitti1derini söyledi ve ı garabeti değil midir'? l.Aıyd üort· 

. gibi uz.un ) ıllar lnt;Uiı. imparator· 
bır mektup ver<li. Bunu Ofelya loğuoun baı.-ındn hüküınet r<'L<il ol-
yazıyord•ı . .A:1lcmı anlattıktan, ye - muş bir ft,dam için bu kndaı· gara
minini tekrr rladıktan sonra bir het inanılır sC') midir? 
gün ve r•n münasip zamanda ka • Fakat hiç olıı1uı.1;a l.o.)tl C<lrc 
VUfma.k t emrnuisini bildiriyor; Tüı~rlyc hal•kında böyle haksız bir 

tenkit ~üriitürkcn seizlerinc bir 
Mi!mkün oMukr,a Artür vasıtasfle elimle daita ila\ e etme il idi: "Türk. 
mektup yr.za,cnğuu, cevap bekliye. l ı-r boğazlan Alman grnnUerlno ~· 
ceğinl Hıi\e ediyor; Şu sözlerle mış :,,p Akdenlzc hakim olan ln"'
ROD veriyordu : liz donanmam nlrln ~·anakkaleyc 

' 'Siz dC'rsmiz ki, dağ dağa ka
vuşmaz, inean iııB3.na kaVU§ur, Bu· 
nu biç unutma; lM de bir gün mut 
laka buluşacn.ğız, yeter ki birbiri.. 

mize bağlı kalahm! 8-1 • evlf De 
t.ca1dsnai Om9ft 

Delikanlı birdenhire §&fQ"dı; göz 
leri ~aşa.rdı; Jlldn l!IOllra teındiai • 

ıH ~. Mektubu tekrar tek • 

hiklm ın e\ llid{• ofa :ı ıül:ılarıil Is· 
ıtallnc knrşı nıü•amahakir bul•ın
du !,, "em~)f idi. llo fokdirdf' ten
kit ölçüsünü iki taraflı totmu~ ola
cağı için uğrıulıkhrı hahı.·z1f.< kar
ımmda Tlirklerc bir teselll , ·esllc-
81 ,·ermiş olunlo.,, 

Yeni Sabah 
HQlt'!yln Cahlt YalçL't, Avam Ka· 

maraamda cereyan eden •on mtıa • 

ffab~r 

Harbiyedeki 
facia ·tahkikatı 

rı :\1 AYI S 

Sarhoş şoför 
tevkif edildi 
~ 

Kurbanlann 
cenaze mera

simi varın 

Yerlı ve ecnebi her nevi mensu
cat. makara ve ıplık satışları 

bu karara dahıldlr 

Evvelki g~e saat 22,30 da Rar.>t _ 
yede vukubulan ve tki t&lebtnbı tect 
bir şekilde ölUmUne ve bir talebenin 
de ağır ve tehlikeli bir eurette yan.. 
1anmaanıa aebeblyet veren otomobil 
kazasına ait son tahkikatı dUnkO sa· 
yuruzda tatml&Wc veniılftik. 

Diln, geç vakrt auçıu fOför Arif oğ_ 
lu Huan adliyeye sevkedllerek aor • 
guırunu müteakip tevklf edllmlftlr, 
yapılan sorgusunda hAdlııe hakkında 
§Wlları söylemifUr: 

" - Ağabeyim '" teyr.ezademle 
bera.oer C\."\"el& evde aoma da Ö9can· 
da içU.-. Ben çok amo, olmuştum. 

Bunaa.n sonra l~ aumara.Jı otomo· 
bilime binerek bir lılulak ga!ntl.lıl 

yapmak istedik. 8ubof oJdutumdu 
dolayı, sUraUl gidl10l"dum, Harbıl7919 
kadar aklım 'bafımd• ldl. Bundan 80fte 

ra kendimi ka~ Sonrum.ı bil· 
mlyorum. Ancak •1-lll•:rtn kendime 
geıebUdim.,, 

İKİ GENÇ <roMARTEst GtlNU 
MEKASIMLIC KALDIBDACIAB 
Ahmet Fuat Kayman ile Kemal 

So~n -GllRl San'atlar A1cademlalııl 
bu sene bltlnnff(erdl, Birkaç gUn aon· 
ra dlpıoma alacak wı allelerlntn yan• 
na gid~ce'clerdi. 

Ak:.ıct • 1 m1ldUrl;yetl fecl kazay. 
geııçl"~ ı 'lelertne ;vddırral ~ı 

Ue bild~r. ı, ve .c:41q.ueı.t ISJP "*'
raslin Jı,~6'~1 ~~vr. 
'l>u~.- 1-.J.IJ.t Ka~m Jı(ant•adıkl 

ba'bMt .cvukat Kemalden cevap gel-

Ticaret oc!w mectisinfn fal>rika. 
ve ima.lltha.neler heea.bma mua. • 
mele yapanlarla toptancı ve yarı 
toptancrla.nn verecekleri fatura • 
!arda pe'rakende azami satış :fia. 
.tını yazınağa meobur tutan bir ka 
rar verdiğini yazmIŞUk. 

Bu hususta konulan oeaslara 
göre, yerli ve ecnebi her nevi 
mensucatla. makara iplikleri ve di. 
ğer bUtün ipliklere ı;amil olan bıı 
kararla bu elle?' ve recekle ri satış 
!aturalarmda hususi bir sütun a
çaıak bu sütunun başına standard 

Ay 

Üniversite 
haftası 

aoaunda Diyarba
kırda yapılacak 

. Her yıl yapılan ünJvel"'Site 
.haftası, ·bu yıl da Diyar'bakrrda 
yapıJa.eaktır. 'Üniversite rektöı. 
lilğilnün hazrrladığr program 
mucibince burada konferanslar 
verilecektir. Heyet bu ay.ın yir
mi sekizinci günü şehrimizden 
hareket edecek ve Ankarada bir 
gün kadar kaldrtdan sor.ru ayın 
30 uncı.ı günü Diyari>akıra va. 
na.caktır. Programın tatbikine 
31 mayıs pazar ğtlnünden itiba • 
ren ~acaltt'rr tHC a<'ış nttt. 
~unı.f Rektör Cemil · Bilse! vere· 
cektir. 

miş ve llk vamta ne tııta.nbula ha~ 1 KOCOK HABERLER 
ket ettfjhnl, cenue meraıdm1n1D Cu· ~~ -------------" 
martesl gUntıne bırakılmamu istemlf· 
tifo. 

Kema? Soymanın annesinden b&§lta 
kim~si ,yoktu ve bu zavallı ,geıaç an
nesine bakmakta idi.. 

* Yıldız sarayı bahçesi mal1ycdcn 
beledly~ye devredilmek üzeredir. B e. 
ıedlye burada umumi bir ç içek bah. 
~i vlitude geUre~ktlr. 

kar nispeti olan yüzde ·25 eeaama 
göro perakende azami satış fiatı 

başhğmı koyacaktır. Faturaya da. 
hil olan mallarm herbirinin hiza -
sma. toptan ve yarı toptan kArmm 
ita vesinden eonra el Ie edilecek 
rakama vüzde 25 ilavesiyle hiarl 
olacak f~tı kaydedeceklerdir. 

Yüzde 25 ten fazla. veya. noksan 
kir nispetiyle satış hakkını Jlltih
sal etmiş olan ticarethaneler fa -
tul"lllarda razı: olacaJdan kan ya. -
zacaltlardır. 

1700 gönüllü 
hastabakıcı 
yetiştiriliyor 
Dünkü sayımızda. yardım ee. 

venler cemiye i İstanbul şubesi 
idare heyetinin C. H. P. vilayet 
merkezinde toplandığını, bu top· 
lantrda gönüllü hastaba.kıcı 
kursları etrafında görüşmeler 
cereyan ettiğini yazmıştık. 

Verilen kararlara göre. şehri· 
mizde ilk olarak 1700 gönüllü 
hastabakrcı hastahanelerde staj 
~örecektir. Hastahane sertabip· 
leri, gönüllü hastabakıcıiarm 

kaç oovri\4t ~i\ ruyi\ ~\19 ~ 
ramla )"Ct}şettklenni teet:>Jt ~e. 
rek yardım sevenler cemıyetıne 
bildireceklerı.lir. 

Yardnn sevenler cemlyeti ida· 
re heyetine yardımcı olarak t-::. 
~ekkiU etmiş olan 10 kişilik ko· 
ı:rnte de profesör Halide Edibin 
baskanlığmda topianımştır. 

Buz tevziat' 
Belediye icap ederıe 

müteahhide yardımd• 
bulunacak 

Mukavelesi feshotunan buz bat 
bayiinin yerine belediye bu iti kl* 
sa bir zamanda bir mntea.hhide i' 
hale edemiyeceği için haziran ibll" 
5ından itibaren mUteahhidin ift' 
başlaması m.mükün görillmemek " 
t edir. Belediye bu işi t aahhüde tA 
lip olaca.kla.rm işi da.ha fasla gc• 
ciktirmemeleri ve mcak yaz gilJI' 
l erlnde buz tevsii işinin aksaın:ı 
ması için tertibat aJmakfııdır. 
Şehrin buz ist.thliki senede eı· 

kiz mil:; on l..iloya. çıktığından bU 
t evziat.r es."slı ve mUhlm bir nıC" 
s le .haline. :; lıq bulunmaktadır 
Bilhassa mUtealıhidin buzu t "' 
lçin mubtsç oldufu deniz ve ka 
'-:asttalarnun bugün tedariki rnu.;• 
kili olduğundan belediye bu hu • 
r.ust.n icap ederse müteahhide r• 
dımdn 1ıulunacaktır. Belediye rıı • 
t eahhide kilod~ otuz pa.rıı a}Mf\ 
bulunmaktadır. Bu ktır nR.kliye ~ 
t evziat karşılığıdır. Bunu ru: r ' ' 
lnnlar vardır. 

Fuat Kayman ve Kemal Soym&lUD 
ceııazelt>rl Cumarteal günü Ettal ıı... 
tahaneslnden kaldırılacak ve mera· 
simle Feriköy mezarbğma gömWe
cekt!r. Merasimde bllttln Güzel San'· 

·* Dllnktı ihracatın yekünu 217 bin 
liradır. DUn, Alma.nyaya ceviz. tn · 1 
gilterey<ı tütün, Çekyaya çehlrdel , 
t.viçreye kufycml, Mısıra tutun Da· 
nlmarkaya banıak, !Bulgarfıstann bahtı 

--0-

Dok•?ma tezgahlarının Antakya ve takenderu· 
tamamlayıcı aksamı nun elektriği 

dağıtılıyor An~ak:n ve İskenderun 
ft~~ ı.::ınt YE'k:i letfr in J~öyJı'y mr • trlk mü SS0St>lerinin mahalli be 

cıınen tt.:vzi pt•;·•i ,. etmekte c'. ll'diyeler ı- devri hakkındaki ka: • 
du~u te:o:gahlar ic;in ('\'\"C'lcc alı • ıı • · n tatbikatından olmak uzert' 
n-ın l" mllJT\layıcı ııkermdan rnauda ınrllye, nafia. ve dahiliyE.' vekalet• 
yf'n' lı. ta1'•"1 Jt',•azımm rnUbayaa l <' ri ıniımcssillerinden mUrekkE' 
o ' unm !lEI t n1~ırriir e tmt,.tlr. Bun • hiı J•r.v"t ;.·akında Hatayn gide ' 
lH da Pr. l"ih'C.ycı bu ay nihayet·- l l'ktlr. Bu h eyet. bu müen~scJe: 
n" h·hr ııh m cv,·elc" t·z iı.h vc 1 ı·· ~ b.lf'rliH•ye de vir i!P i:~ me" 
ıi' "ni" ,.e,·a t ez ..... -. lıı olu,.., da bu I ı; ıı i o~'ıc:ı. 1 : +1:. 

atlar Akademial talebesi, Klmarlar, 
Heykeltrqlar, Reaamlar ve Akademi 
profcslJrlerl hazır bulunacaklardır. 

atıımı,tır. 

* Halk tipi ayakkabı tt>tklJerı biti. 
rilmiftir. Nümuneler mU\'llfık ı:örtil. 

ınü1Ul1'. 

* :;ehlr ve kliy ilk mektepleri.ilden Ttcarc.t VeklLletlnin tıuıdıklnl n.n 
lst.anbul maarif mUdUrltifllnc get~n teaklp derhal lmalA.t.a haşlana•·:ıktır. 

raporla rdan anlaşıldığına gire, mek. -il- İstanbul Mmtak o. L•mrın R isli 
teplerde kayıtlı 91,187 talebeden I ği iÇin Kızkuleainde mahrukat ucpo. 
23675 ı ders ııeneal içinde mektebe lan yapılma.ama kara r ' erllmlııt.ı 

devam atmemtıtir. j Burada ilı; df'PO yapılncnklır. 

kerel<!ıi ballı& mevzuu yapmaktadır. 
Mııhıırıir, Avam Kamaruınm hUr re· 
jlmin meziyet ve yt.lkaekllklerl hıı.!c • 
1tında t>lrçok memlekeUeri lmrendlre. 
cek bir vekar ve ciddiyet ne 80D harp 
veka'1lnl tetkik e&mlf oldul\ID& ifa. 
ret ederek wtilen izahatı anlatıyor. 

HllHyfn Cahlt Y&l<;ın. Loyd Corcun 
beyan'ltı ajarıaıar taratmdan hul&A 
cdilml-" olduğu için hUkQmeU nelerden 
dolayı muahaze ettiği iyice a~lllfll•· 

madığını, çünkü yalnız bazı muvat _ 
fakıyetstzllklerl 1aymanm ve niçin 
bunlar \-U'<ua geldi demenln velQd ve 
semere!! bir tenkit olamıyacağını, İn· 
g iliz d '!vlet adamlannın ta. bqlan • 
gıçtanberi tngllterenln böyle topye • 
l;t"ın 'Tl'lthlş bir hllrbe hazırlıklı olmA. 
hğıııı itiraf etUklerinl, en parlak 

muva!fe kıyet gtlnlerlnde bile harbin 
daim! bir muvaffakıyet allallul tefkll 
cdemlyeceflnl, zafer kadar mağ!Qbl· 
yetin de beklenilmesi l&znngel~ğl_ 
nl haoc.· evrdlklerlni kaydea.rek dl · 
yor ki~ 

•'Onun için, tngllttteala lllarlıl 9"k 
n lda~ bıısuııunda ....ıettttt ...ı.. 

~r- dair iyPlk, ~ lılr lmnetlla. 
rı>e eınarelerl IJ!ll"'CG' olup rlmr 5ıl .. 
b&kmak, ......... ...._,_ 
f'derek ona gilre Jaltldlm wrmek latlk.. 
bal laak)(mıJa .. .. aetlcelere tere 
lılr-... e41nmek dofra elar. Ba 
balumdan Çöl'fn Mlldnne&bd eldo ~ 

lıarDe tebrik etmek ltlr 'azlfrdır. 

Çünktl )1nnl aylık r>n !:etl:ı bir .mll • 
"~ sonunda JnglltE<rr l.U\ 'ı'I mu. 
n~\y8l biç aıarııdnwmııt bir halde 
tek pert1Mlan ibaret bir kl'~a ı-lbl 

11a,-•tlam clunıyor; kuvvetı"rl artı. 
,... Cihan Harbinde tnglltt•re, Al • 
man ordclarma birçok ku\"\l"ll mut. 
~flklt'T)f' blrllktf' harp ediyordu, hrm 
o zaman Almanlar bugünkü katlar 
kalabalık ve lmn-etll d• ğlldlJ<or. in· 
cQtere iM! )alnız bulunmuyordu. Hu_ 
&6n hl'men bütün dhan lll'rpten ımık 
durnınğu l>ak1:-ı·or. IJlln~·anııı hrr ta · 
rafmda. ı\lınan propagandA ınııı sr_ 
nf'lf'rdenberl ckwam edt·n mf'Salsl tn_ 
&iJtere slı>yhlnde hl11slyat tnhrllc et • 
mit hıılunuyor. BUtUn bu c!l1!1lrd kr • 
ncı yalnwığa rağmen, Jnglltere t!\ 
Ştm.l kutupJarma yakın noktalardan 
llat&ıöıltlvaya kadar yf'rlerde, Okya_ 

nualanla 'o dallarda düşmanla knh 
ramanc-.a nıtlcadele ediyor. DUıınıanla. 
rınıa sulh 7AIJMUllnda uzuıı ııeneler 

zarfında temin ettikleri aakerf teclıl. 
7atı in:tlte.re ıbbdl dilfman atetl al. 
tmda tedarike tı.kıyor. Orduyu tim· 

'"• lmrtıyor. Bu IJelkl vaktiyle uzun 
s&'9fHl obnunak wı 1edblr ittihaz 
elmemelr bakımmduı bir hat.dır. Fa 
JrM My)e bir batanm altında edime. 
ıuek va onu tamire lmk~n lııu1mak 

tasma mmeu be9abma iftihar edtlfl" 
cek Mr laMlreUtJ', Zaferin keftll de it
te ....... mBle&lnln ctiRerdlll bu ... 

n'•c"r.ıı~ nır.'vc• ı t o' " .... ~ ·•ııdan l -o--
dola\'I "ı:ıiit·C'l"lir 'l ' · · "' ıır ·z" J Bir doktorun 2 bin 
m""c-C'lnC'n t"''7.. oı.1 -'l '1

1·•·.-. I' l d 
~raaı ça ın ı . 

Şiıılidc Takızaf er caddesiıWj1 Dc'liz a ·rrtmanınm 2 numat' 
d !l ircfir.d~ oturan Beyoğlu ha' 
tahanesi doktorlarından NeC-

AHun ~Am:uaşınd•, ,,.,~·d C<ırı: mc.ttinlzmirli. polise n:ür~ 
Türkı~ t'Jt-n balıs~ttı 'r r.ota.ıl~rdan 

1 
edere~\ yaz:Wıanesinden 12,1 .. 

bir lkı .\lm:ın ticaret gı-nıl~i nln r;N'. !ıradan 2 bin lirasının calındılf 
:ııeı;inl Türk rolltlkası için fena bir 1 ili söylem.iştir. 

not .ıluıak kR~ d •tmf'k ısted! . ~ür<;nın 1 Doktor, evinde çalışan Enli°' 
\ crclltl Cl'\'1111 mı'fl lf':·ı kolll~ (':l t ' il 1 l' lünev,·er ile Ayşeden şüph~ıı
\'ir etnı: IJ' w Tür l• _ tııglllz doııtlııji'uıı- c1i~ini de söylediğinden Eıniıl' 
da w ~öri\OJ:l'rl.ıJc hiçbir 1&)rılık bu. Uüııcvver yakala.nmI§t.Ir. ~ 
lunmııdııtını anın.mı ıtır. Bu ''t!!ıtle ll~ ~r~e aranmaktadır. 
Unmı.1i HarpıenlM'ri Loyd Co:-cun ~ --o-
r-0traf•H msl6matın~a bir ter.ı~kl :·- İ?>eldi kumatlarda kit 
"CT'I '\"ltkuıı gelmediğini d • gurdıık. .. • 

0 

ı ·ınuml Harpt.en 1M>nra, 1"11~ nnlzakr. nıabeb 
relt"rl c-t>royan .. ttıtı f'tUlada, l.oyd J."iat murakabe konüayonu drıı:: 
C:orç bir nokta~·a pek tı:ıynt ettlJttnl kU toplantısmda manifatura perı' 
ıl\lt•:ntııtı. Tllrklrr. l'"rnnsı::.lar, Al • İ< nd<.' satışlarında fatura vefll' 
manlıır. Lehler, <'4-koııılo\-:tl.t·u h~p ı esas olduğundan ipekli ve faıı_t~.trl 
Sllc:t.\ :~ ı ı~u~·orıa r, bu kadar ,umullU olrınlıı rı toptan kar nispet.ini ı.ar .. 
bir ı'1ti1Afın lçlndl·n na'>ıl rı.kınalı dJ · Pt.miştir. Komis~·~n ~kli &tf, 
.\" ıl"rıl y:ınıyordu. Halbua.ı ~u dard kuma~laı· ıcın yüzde 15. ~ 
sad,. 1'11. Layd Corç bizim Adana de. tezile r için de yUzde 20 llf.r ~ 
dlğlmlz Klllkya tıavıdlııl ile Avrupa • ti tayin etmişt;r. 
dakl Sllezya ba'\11Uslnl blrlblrlne ka. -=--o-
"'hrıyor, bundan dolayı itin tçlndea Bahriyeli Salimlll 
çıkamıyordu! Şimdi de Irak lle tran k da d 1_! ~ 
arumdakl farkı anlayamQ'Or ve '1'llı' r.(. r a §1 a teVKP 
kl)emn hı~terw·e bWAUDe& llAn M • edildi ~.t 
mi§ ı>la.D Irak ile bir anJatma yap • ''Bahriyeli'' namıyla ~ 
IDUIDdaıı tfkAyet eyOyor? Bir devlet aaıbıkalılardan &Um Kurt.~ 
lnstıt«e kadar 1mnet.11 oıa... ... • ı yoğlunda. Yeniçarfıda. bir 
,-eklu.,rt ba klMlu' f&blt laatalara dit. çall§an metresi lıltikerı"ll!l s;; 
mek ~tini .-~. vinç adındaki kadım ~ 
tükür ki ÇörçU unmma Harpteki -.. a~ ederek öldüımı.bf. ~ 
lf'llDID • ....,.... plelle tıllbmk ......_ rak tevkif ecli1miftir. 
ne drl<ı olmakla ben r ontrafya Rurt"un arkadaşı BeeiJD 
lıflll090Ddald m09umlllılardan malc - cinayet eanastıda kapıyı 
.......-• .llata7I tMldll ederek nr · ~ '\"e kadm.m ~ 
Jd.yelltadlr9K~·.......... • . 
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~-@4-Bekiirlıjın . ruhi v.e 
~~~:f~~-= Çorçil · Tass Amerika marazı cephelerı 

ide,. • - " 1 4 ( •) -
r.\i"iö·~e:-~ı.~;.al-ı Amerika kitapçıla- Ajansı Fransız Afrikasile 
li1t:l :~? S: rma -~jr me~aj Garp hudutlarına asker münasebet tesis 
~-... gonderdı tahşidini tekzip ediyor edecek 

...!;::aıldıgı yer Valcıat 91Gtbaan 

~ıseıer 
5 

\ 

/~ ~······~·· .... ~Tarır ~ 

ESKi YA~iü·~·~E AMCA 
'~Ot: HÜSEYiN PASA ... 
~ Koçooğlu yaJ131~ın iç 
\ ~ m~ .ka.ld.rıbıw;. 
ı r-~de Hüseyin paşa yalı-
~ ım:-u.J. .v1;ı.,,....,.,,._;_ B 

•llı •. "'w.lUlCU\. ~ u 

Mesajı Lord Halifaks 
kitapçıların verdiği 

ziyafette okudu 
V~ 1 (A.A.) - Amerika ki• 
~ cerolyetıntn 'ferdiğl bir a 1't. 
§8m. zl,ya!et.inde tngUterenln Londra 
bU'yU.k elçiai Lord Halita~. Çörçllln 
mezkQ:- cemiyete göndcrd!ği bir me. 
sajı okumuştur. 

Bu muajda Çörçiı e:r:cUmle ~tiyle di. 

Yor: 
Söz htırriyetl birçok milletlerden 

nezedJJml~ bulunU}"'Or. Fakat bu hür. 
rlyet inglliu:e konuşan milletlerden 
aımama:r:, Bu milletler, muharnrlt'rl.. 

~Nou, 8 (A.A.) - Tas a
janeı aııagıdaki tekzibi neşretmiş· 
tir: 

Bu hususta bir plan 
hazırlanmak üzere 

müzakereler yapılıyor 

\'a,ıngton, 8 (,\. \. l - SatA.ht)·ı:tıı 

ıncm~~lardan öğrenlld ':ine göre şı. 

malt Fran"ız AfıikasUe Amerıke a.. 
raemıfa nor:neı tlcarl mUnescheUer 
t.esl!!lnı hıtıhılnf erı('n bir r>lfln vllcu. 
da getirmek maı.:sadlle ırlyruı1 muuı. 

kerelı?r cerı-yan etmektedir. MulMa'I'. 
ver rtArıa gllrc Amerl'ka. 0lmıı.ı) 1'~ran 

mz AfrikaJ!lllm VirtdeUe muhtaç olöu. 
ğı.ı emt' ıı m'ıkahl'!.I'dc me7..ltiir mcm. 
lekl!ttc:ı lrttds.I maddeın rıatın aıa. 

caklır. 

~ ~ ne yapılacağI !hakkında. 
~ l.2a.lıat okumadık. Acaba 
~l' edilerek muhafaza mı o. 
~:'..~! Eski yalılarm ve eSki ne cesaret ve sebat ilham eden btir. 
~k!ann mimarisi TUrk zev1'i. 
lı:ırı__ "e 'l'ürk sanatının en güzel 
~\alarıdır. Renk Tiri: na.kı~ı 
• larda alevlenen ı:şı'kla.r şal per 

Japon gazeteleri, Doml'i ajansı
nın Nevyorktan aldt~'T bir ha:.eri 
neşrebnektc?ir. Bu haber, Ünited 
Pres ajansının \'işi muhabirinin 
bir telgrafına göre, S3\'yctlcr Bir
ii~nin gnııı hudutları ÜT.erinde 
büyük askl'ri kuwetlcr tnhşit et
mekte olduğunu bildirmekterlir. 
Ajansm bildirdiğine göre, Mosko
va diplomatik mahf111eri de. garp 
hudutları ii7..erinde fe\'kıı lfıde bü · 
~'tik mikya'Stn kıtaat tah.,iııatı vu· 
kua ~elıniııı olduğunu tPbarüz et

•tirmektedir. Rilhruısa u:r:ak eark. 
tan garp hııdııtlarına nakledilen 
kıtaat ~ebebiyl~. S 'bcrya demir -
yolu üzerinde yolcu nakliyatı dur -
durulmuştur. Garp hudutlarına mer 
ke:r.i Asyadın da biiyük asker! 
kuvvetler nakledilmektedir. Doğ ,w 

ruc.lft:ı doğruya ba.o;kumandanlığm 
emrinde bulunan iki ihtiyat hRV3 

ordusundan blriıııi. şimdiden Kiyef 
askeri mmtııka..'lı emrine verilmirs· 
tir. Bu hava ordusu, 1.800 bomb<ır
dnnan ve 900 avcı tayyareeinden 
mürekkeptir. 

Bu buınıstakl mll~kerelr.rde lngiL 
terenın de tem!!ll edilmekte olduğu ö~-

l:aa ?Uen geçerek sırma. n~lı 
'<l1n sedir'le:re vururdu; duvar. 
tı llakışlan, tavanların oyma· 

aede! ve fildişi kakma ka. 
{· ~çeriye druma kapalı ve 

hır gönül havası veren ka
r: ipek etekierin hL<prtılar. 
?l~tığı, rüzgar yürüyüşlü 
~~·er ve odalrklar:ın gezindi· 
kate koridorlar, baz.an gev

"' ahkahalann, baygın şarkı. 
'.>. coşkun ısailarm, kıvrak 

E'rın. günlük kolrulariyle 
C't"lıt çisek kokularının, sar· 
dolaş oldUoÖ-U ma.cral dünya-

• .. 
l'llcauı_rı... Hüsey.i.n paşa o 
n ar garbin hayran kaldığı 

· t>ğleneelerine en c;ok düş· 
;bnlardan 1biriydi. Ne am. 
Koprülü Mehmet pa.53 gfüi 
v~ bükülmez bir disiplin 
ıı, ne de amcasmm oğlu o· 
li'?~ıı Ahmet para. gibi harp 
l'llıydı. O sulhu her şeyden 

.' İYordu: hatta bunun için. 
ı Uyük bir ordu teşkil et· 
tı sonra o ordu ile Ma.<-aris· 
")va\armda k1lıç şakırdat. 
1 

3n. nal şalnrWarını ıe 
, \lğu)tularım bir sulh taar

. ır-in kullandı: sulh yıtptı; 
"keti uzun yıllar 'hasret 

l' '•ı sükunete kavuşturdu. 
t lıtc öyle adamlar va.rdrr 

;tıd·Ieri büyük işler için ba· 
~~tikleri zaman ileride bü. 

1 ııler görebilecek istidatların 
~ 0l!armı açarlar. Köpriilü 
~~ paşa çok güç saru-azam 

· onu başına geçiren Os· 
~·~ .. imparatorluğu ynlı:ı.z 
bı;~ Mehmet paşayı değil 
' -~_!mdretli sadr".ızamı bir_ 
~ ~ o1ufordu. Amca 
'ı..~ ~ paşa bunlardan 

~ kazasından olan bu 
~ A~u çocuğu ameasmın 
~~in eadrbamlık-

' ~ ımuh~if vazife. 
\L.'lllltındu. 
'°~onlu Kara Mustafa 
1l ~ da yakın adamlanndan
~~ Viyana mubasa.rasmda. 
r,~ beı-a.ber bulundu; :Musta
~ ~ tedbirsizliğini Te bozgu· 
~ ~l>le ödedi; Hüseyin paşa S "aliliğiyle sürgUne gilti. 
~:' aonra 1688 de vezir 1~l>le Seddülba.hir muhafız· S taYiu edildi. Sadaret kay. 
~~ ve Derya ikapta.nlığt 
~~~ yfiJmeldi: Sakız ada.· 
~. Belgrad muhafız-

l't~ 1697 de sadri7.amlığa 
~ ~. ~ ilm sırada JlüYük 
·~· ·~ ile Belgrad'a gitti; 
~Ştap yani hariciye nazı. 
~ U ~ efendinin de gayre
.ı;•ıta çay ika.dar müzakereden 
~\\ ~h yapıldı; ftstanbula 
~·~':~~göre işlerin~
~ '"<l.llÜ efendiye bıraktı. 

.... :~ eğlenceye düşkündü; il. 
~'le hayırlı işleri severdi: 
;J~tin istifade ettiği BUlh 
ı~~ it kendisi de mümkün ol· 
~1' istifade etti. Bir ara· 

~!! it landı ve Osmanlı tari. 
~ıı elldi isteğiyle sadrazam· 
'1-i 1<ıekilcn ilk vezir oldu. 
ı· 

0
c "a.rmd~ki çiftliğine ~

~i !'ada öldii, Saraçhane ba. 
h ~· 'Yaptırdığı medreseni.1 
'1 l> ın~ gömüldü. 
~ ...... u.Uı. zamanında, be<; sene 
~1~hk eden zevk sahibi bir 

1\ ~alısı kimbHir ne güzel 
i' lı: fakat ne yazık ki o 

hep tahtadan ya.pılnuş· 
KADIRCAN KAFLl . .. . ........... 

mllleUerdlr. Kartıl&.§tıtımız lmtlhlln
ları muvnf,ııklyctle R Ua ta bilmek lçın 
bize kuvvet \'ere ... bu ılhama muhtıı. 
cız.. 

HiUerin en gllı:lde Alman muharrir 
lcrinl hapııe albğını veya sürgüne 
gönderdiğini ııöyllycn Çörçil mesajı

na ~yle devam etmektedir: 
Bir tek adam tMafmdan idare edf.. 

len lıir devlette in!anın ruhu da. d:
maftl da, vUcudu <İa esarete mahkflm 
edllm~ demektir. 

Ziya.Cette hazır bulunan Amerika 
bahriye nazırı aıbay Kııoks blltUn 
Amerikan membalannm bir tek Slayt. 
ye hMrcdilmiş bulunduğunu ve bu 
gayenin de A Uantıktc lng-1117 d0 nl7 
kudretinin !mha.ı;ın-ı mnnı olıı1ak <>l· 
duğunu .söylemiştir. 

Albay Noks diyor ki : 

İngiltereye 
sevkiyatı 

Karadeniz ve Hıızer denl:r:i filolarr, 
BallıkfllOl!Unun harp ı;emiled ile tak

''iye olunmaktadtr. 28 Denlzaltı gemi• 
0 1, 415 torpido ve 18 topçeker, burala· 
ra naklcciilml.ştlr. Kusneuıı"'"un riya· 
setinde bir n!!kert beyet Moekovadan 
Tıllır11na hareket rtmlıtir. Ajam. bu 
heyetin Tahrana gönderilmesinin, tra. 
om merkez ve garp kı~rmlarmda klln 
tayyare meydan.ıarmın Sovyetler blr
llginc ~"t'Jilmeı!I melleleırl ile allkadar 
olduğ'ımu tebarUz ettirmektedir. 

Tau Ajansı, şu ciheti beyana asil· 
hlycUMlr ki. Domefnln t;nıtcd Press'· 
\n meçhul mubnblrlndcn aldığ"ı bu 
şüphe uyandrncı tarzda yuygaracı ha 
berf. muharririn haırta fanta:r:lslnin bir 

re.nıl'lll~llr. Bu plAnın gent>ral \'ey. 
gandın ~iman Airikadnk1 ordusuylıı 

herhangı bir alf\kMı yoktur. 
Pl!na kaU şeklini vermek nt&k•a. 

dile Vişfye gitmt>kte otan Amerika mu 
rahha<r. Robert Burpby ıılmall Afrika 
ya yaptığı ııon seyahat e.ma!lmd:ı ih· 
ıo:arf mahlyett~ tetkikler .rapmı§tr. 

Am,.:-ık:ı ile tn.glltercntn şlmalt Afri_ 
kaya gönderilecek mallı!ırm te'krar 
ba~ka bir ~"t're ihraç olunmıya.c: ğın~ 
dair ~emlnat istlyeceklcri b!ldlrllmck. 
tedır. 

Amerika limanla
rındaki ecndbi 

vapurlar 
Reisicumhura bunlan 

müsadere salahiyeti 
veren kanun kabul 

edildi Himaye için Amerikan 
donanması hazır t mabsullldUr. Kuznebıov Yôld:ı,, Tab· , . ._,ıncton. 8 (A.A.) - MebuMD 

rl!nda dej?il Mosko,-ada bulunm&kta• nıeclisf. Birle,ık Amerika Umanların. 
,.. • .,....,._, 11 CA.A.) - Dün g-aze- dır. Baltık liloeu mmtakaımıd&D Ba· 4- ınue.ttaı duran ecnl!bt vapurlarm 

teclJcr toplant.uıında bahriye nazırı zer D3Tll7.ine veyahut karad<'nlıe hiç· ınUııailf-re \'e mlllt mUdataa IJlerlndP. 
albay l"oks d!!mlştlr ki: bir denizaltı veyahut torpido nakle- kullanılması !çtn relstcumhura salAb.I. 

Amerika ı1onı\nması. tngıltereyc dilmemt:Ur ve nakledOmemektcdir. )•et veren kanunu kabul etmiştir. B•ı 
harp ınıı.tzcmesl sevklyııtmr lıim.ıı.ye Sovye~cr Birliğinin garp hudutların· kanun 11lmdi A.yan meclisine gltm!ştir. 
\ "C temin etmek ı.,ı verildiği takdirde, da hiç bir "BUyUk aııkwt kuvvetler Me!:kur kanun ıldsl Atman '"e 24' 
bu işi deruhte ctmeğc bcr zamandan tahşldl" vukua .. clmeml~tfr ve derp!~ .ltaJ~n olmak üT.ere 88 ecnebi ''apu. 
ziyade hezırdu-. edilmemektedir. Domci'nln haberlndP., runn tatlhda! etmektedir. 

Alb.ıy Nokıı açık denizlerde sahll o da kabaca tahrif cdilm~ olarak mel' 80 haziran 1942 de mUddeti bitecek 
muhatızlıırmın va:tlfe~lnl donallma- cut ycgAııe haldkııt ~emmesini. Novo· ı oıan lıı.; Jc11nuna glSre, deniz ~omlıoyonu 
nm GördUğUnU kaydctrniJ harhlye &blr11k'de daha tyl konaklama şeraiU ecnebilere alt bntOn "apurlAn satm 
nazın Stımııonun ~lı gfuıU radyoda - meYcu: olduğundan. bir piyade fırka• atm·.k veya klralamağn da me\•zun. 
118ylediğl nutuk hakkında da, bu nut. 1lmın trku~k mmtakasından No\•osi · dur. 
kun l'eSIJranc ve a~·dmlatıcı olduğu btrsk rnıntakasınn nakledilmesi teşkil M1'1vcre alt olup mUsndere edılen 28 
ve yİlltack bir ,·atanpervcrllk t.:ı.3ıdığl etmektedir. Ooınei hahcrlnin bUtun vapur~n stıratle tamiri devam etmek. 
mütııleannda bulunmuıtur. geri kalan akııamı. ııncak tanta:r:ldlr. tcdlr. 

- Bir şinıi laboratu\·a11 ~ibi bk . 
5ey! .• 

-Ey? .. 
- Şimdiye kadar hiç görmedi-

ğim bir dinnmn makinesi Yar! .. 
Bu de.rece büyük bir dinamo olıı · 
mxyaca.ğı it-)n ben llk bu dinamo • 
de.n şüpheleııdim? .. 

- Dinamodan mı? Uranumla ne 
alakası var ? 

- Ne ml al.ikası var? l3üyük 
bir enerji istihsal edileceği Mn 
enerjiyi ölçmek nerede kahil ola • 
lblUr? Bu d.inıı.lll1> onun için inılil 

edilm~!. 

- Anlı~amadım!. 

- .Du dftnuno gayet husuıııi bir 
şekilde, şimdiye kadar ltlç görül -
memiş bir tipte ve gayet muaz · 
zam bir şey. Bu dinamoda elde e • 
dilen enerji nu1ctarmı ölçmek isti· 

yorlar! 

Hovek. birdenbire, hiddetle o • 
muzlarını silkti. Antonianun yüzü· 

ne sert sert bakarak: 

- Bukadal" mı? 
Dedf. 
- Hayır! Sana nl"don ı;üphelen· 

d-iğimi anlatıyonım !. Bu dinamoyu 
görür görmez bu dinamodan ga • 
yet büyük kudrette elektrik istih 
sal edih?ceğini derhal anladnn ! Hal 
buki bu derece yük8ck bir elektrik 
kudretini sarfedeeek, kullanacak 
ortada hiçbir ~ey yoktu! .• 

Hovek ilk defa 11laka.dar oldu ve 
tek gözünün şiş kapağmı oynata • 

nk bomurd&ndt: 
- O halde, ne ic;in yapnUf!lar 

bu d~namoyu '.' 

Vıı1.an: 

Ca.s\13 mektebi profesörlerinden 
tsveçli 

...ı. \1 c11g luı.rıı 

Ç4'\ll'ı>n: 

lJ. D. 

• 14 • 
Evet. niçin yapnu3lar? h.ıte 

ben de bunu amştırarak gayet 
şüpheli ba:r:r çnJışmalar gördiım, 

- Gördün mü? ~eni çalı§tmnı • 
~orlaı mı ki? 

- Çalıştırıyorlar! Fakat biz. 
~imi kısnunda verilen terkipleri 
hazır lam ağa memuruz! Ba§ka bir 
şeye karı~tnnııyorlar! 

- Ya? 
- Evet .. Esa.sen, bu aca,>;p di-

namonun ne iş gördüğünü, ne ~ 
j'aradı~mı, ne için yapılm~ oldu • 

ğunu hiç kimse bilmiyor! Diğer 18 

boratuY&rlaroa çalışanlar da bir • 
birlerinMn gördükleri iştnn kati • 
yen ha,berdar olmaksmn ve ne yap 

tıklannı, ne ba.ztrladıklarmr bilme • 

den çalışıyorlar!. 
Hovek nğzma bir tutnm tütün a 

tarak çiğnemlye başladı. Bu, onun 
neşelendiği.ne delalet P.di.rordu. 

Tütün çiğnerken aynı umıa.nda 

dişleri arruruıdan da: 
- Ya? diye homurdandı. Bak, 

bu if meraklı: .. 
- Ya, ç,ok meraklı usta! Ço'k 

menklı!.. Biliyonıun lti uranium 
bombası üzerinde çalışacak bir yer 
de her şeyden en•eJ atom yarmak 
kin ıazım olan cihazların bulunma. 

sı lazım, değil mi~ 

- Sanırım!. 

- Ha ... 5 nıımnrah pav~ onua 

böyle bir cihaz görünce pek sevin. 
diın! .. 

- Bunun atom yarma cihazı ol· 

duğuna emin m!sin? 
- Anlatayım: JJir defa. sana 5 

numaralı dediğim pav~·on öyle bil· 
öiğin pavyonlar gibi de~! .. Bu yer 

altmdadrr!. 
- Buı:ıd:ı yer altında pa\)·o:ı. 

la-r nu ''ar? 
- l!."vet! .. Bu pavyonlara inmek 

istisnasız herkes için şiddetle mcım 
ııudur. Adamı derhnl harp dh·ıuu. 
na verirler! .. Esa.sen inmek de kn. 
bil değildir. Çünkü çelik merdh.·c.ı 
ler gizlidir. Giili düğmelerle oto · 
maük olarak açılır .. Oradan iner 
sin! .. İnsen bile eğer çıkma meT. 
divenlerlnin düğmelerini bilmiyor 
san, bir daha yukarıya çikamazsm ! 

- Yay canına! Mühim tertibat! 
- Tabii! .. Elbette, v,i7.li askeri 

lşier herkCfllin g~zü önünde •yapıla. 

cak değil ya! .. 
- PekA.1.ıi ama, Antonio, sen na

m! oluyor da bu yer a.ltmd&ki pav· 
yonda atom yarma cihazı bulun • 
duğunu göriiyorsun ! YQla!a 11en de 

"ispirtolu içki fert ve cemaate zararlu» veren 
kollektif bir zehir olduğu halde evli dahi bunun 
kayıtaız hürriyetine sahiptir. Halbuki bekarlık 
bazt insanlar için bir zarurettir: bunlarrn zorla 
evlenmesi cemaat ıçın bir nevi zehir, fert idl! de 
bir esaretti;-.,, 

Bütün hekB.rları istisım.sız ola· memi§, terbiyece olgun laşına?nJ~ 

rak ruhan hasta telakki etmek, 1 olan ailelerdeki faciz!arnu hepi· 
hepsini marazi bir hııl etikcti~lo miz bitiyoruz. O halde bö~le bır 

mazur görmek dofnı değildir; ,.e bekan da bir mliddet kendi lıiır

hak.iki taba.bE'lt ilmi ve bllhnssa r:iyeti \'e iradesi nltındn bırnı. .. 
marazi .ruhiyat böyle bir iddiada malt miışcri bir borcumuzdur. <)ok 
bulunamaz. F....asen muayyen bir yüksek bir hulya, ,·atıınt gnye ile 
yaş haddine kıı.dar ovlcnmemiıı bu evlenip bir yıwa kurmuş olan bir 
lunan birçok vatandaşlan hakiki zevcin veya zevcenin bır an için
manasiylc bekar bile MyrDlyorw;. de acı bir Sukutu hayalle hıyanet 
Resmi devlet knnunllet üst teğ. gördUğilnU farzedelim. Bu vakalar 

menliğe terfi etmiyen bir subay çoktur; Her gün misallerini ya.km 
irade11i hrieindo bekardır. Yaşı .o- dostlar arasında görüyoı~. Böyle 
tuzunu doldurduğu halde henüz zevç veya zc\•ce uzun müddet bu 
Unfrerslle tahsilini bitirmiyen, ya ruhi Şoh'wı ııltnıda kM"anmayn, 
hut da bundan sonra da blT Avro. ya.km bir izdivaç muvacehesind 

{)a §ehrinde tahsil ikmalinde bu- sinirlenip nefret du)-ınaya nıalı

tunan bir genç ister il!temez bu kO.mdur. Bunwı ietisnalan, sadık 

müddet zarfında bekar kalmnya bir zevcenin ölümü ar'kasm.dan der 
mecburdur. Çünkü C\'lense de hal evlenenleri de yok değildir. 
müstahsil olamadığı için, ailo yu. Fakat ölüm lba§ka, hıyanet !başka. 
\"aSma bir nafaka temin edemez~ dir. Aldatılaralt izdb;aç iffeti ,.e 
§ah.si aeITeti veya zengin bfr ~ oercfi lekelenen bir insan ihti,>u-ı 
bası yoltsa hakiki koca olamaz. ö. haricinde ruhan &a.rsılrr, bir nevi 
len hır babadan dört yetim kar • iz.dlv~ korku'u ve nefreti, bır 

· d~ v<' bir dul anuı mira.s kalan nevi kudretsizlik ve nefis itima.t
az aylıklı genç lbir memul' veya salığı llo kıvranır ve hat ti irad< • 
bir işçi bir gaye uğrunda :r.ıorla be- si zayıf. olan inaan doktorlara dil· 
kirdır. Çünkü evlenmekle dört şecek kadar milzi'ç bir psikoz'!. 
kardetinc kendi QOCUkla.rmı da ik& tutulur. Bunun en veciz misalini 

tamaz, bu iadar kala.balık bir ai· Uriivaç nıhiyatı tahlilimiz<le nef -
lede eaadet mefhumile bilıa.kkkı ret psi.kozalrı sırasında zikl'etmiş 
bir koca vazifC81ni yapamaz. Bina.. olduğum münevver bir ailedir. 
enİl!eyh muayyen bir zamana ka.. isterik kansmm ağzmdan idP-al 
dar bekar ka1ma.ya mahkumdur bir erkek olmadığı telmihini dinli· 
\'C .cemiyet de bumian biT' _.ey yen tiassu koca. blr mUddet sab • 
kaybetmez, bu bekin tahtıe ede- ret.mi§, fakat kadınm ayni ıııoguk
mez. Çok se''Ciiği ltanmnı kaybe. luk tezahilrleri karsısında artik 
dip üç ufak çocu~na sevgi8ini '\"e- tahte.şşuurundaki kompleksleıi bo

ren bir babayı derhal evlcndirm<'k 
1 

.. ~.!tarak nefret ba.şa~tır; bu 
gayrrU, bir gaye ve ahlak kaygu- günlerde mahkemece tal.8.k ~ararı 
su olamaz: çünkü üç çocukl:ı m9n. ven1diğini duydum. Artık bu er -
sup olduğu ~miycte karşı vazife- keğin ~ki hararetli ideal ile ye. 
sini yapın»; ohn bu insan belki Diden bir yuvn kurma.sına bugün 
bir mllddet bekarlıkla bu çocukla- için imkan yoktur, belki bir mü<i
ra dah:ı ziyade mUfit olabilir. det sonra ycnidE'n normal izdi\"aç 
Çünkli öksüz çocukların yüksel- Libidosu uyanır ve evlPnir; fakat 

bu haleti ruhiye lt:inde ıstırnp13-

<• ı J>lğer yazılar sıra ile 2, 4, 7 riyln ya§ıyan bir adamı na.zari ve 

gai izdivaç kanunları zorla evlen
diremez; belki kurunuvustat ce • 
mlyeUerdc olduğu gibi k~e8inden 

toprağt delip gegcn bir dürbün mü bir miktar akçe kopanr, fakat 
icat ettin'.' 

Antonio ~inlrli sinirli :;iilerek ce. 
vap \•erdi: 

- Buna 3a§ma'kta hakktn var, 
usta!. dedi. Fakat ben buradaki 
işienn pek acaip ,.e hayli mühim 
3eyler olduğunu görüne" bu pav _ 
yonun emir J?eferi olan Tuluzlu 
aksi herifi. ağzından girip burnun

dan çıka.rak. nihayet kandırmnyn 

n:'U\"affak oJdum .•• Epeyce de mu· 
hinı ba.hı:ıis; \·erdinı ! .. 

-Ya:' 

- N<'den? Nih:ı~·ct. herif, bil· 
me>m kim l<;:in vapıl 1 ~ l>üyük dini 
bir a~ine iı:;t hak lr.in l~crk<:>sin git 

tiği Ye benım nöbette kaldığı.r. bir 
güri benm gR:r:leriml bağladı. Evet, 

budala Tuluzıu bana çok merak eL 
tiğim aşağıkl pavyonu göstermej-i 
ımc:ı.k J.ıu şartla knbııl etmişti!. 

\lerdh·<•nll'rin işl('yiı:ini ı:?Örtn<' _ 

· mero için gözlerimi bağ'iadı ve be
ni şartmuz \'CÇhile 2 dakika müd · 
detle aşağıya indirdi ve tek.·ar gö· 
zümfi bağlıynrak ~,ıkarı çıknrdr! 

H.ovck, birdenbire ağzında çiğ • 
nedim tütünü hiddetle tükilrdü \'C': 

- Sen de iki dakikada her şeyi 

gördtin ha? 
Diye yerinden kalktı. 
Ant.onio sükfuıeUc gUlUyordu. 

- Evet, usta! dedi. tşlt'.'re ya. 
bancı olmıyan bir gö:r: icin 2 daki
ka g& atmak her fC~i gönnc:k için 

çok bile! .• 
- Demek, atom eiha~nı o va.kıt 

gördün'?, 
(D01:a1111 var) 

hakiki nıhi bir gayeye tevcih eı -
deme:r:.. 

İspirtolu içlti ff"rt ve cemaa.te 

7arar1aı· veren kollektif bir ~lıir 
1.olduğu halde evli dahi bunun ka. 
yıtım: hürriyetin<' sahiptir. Hal -
buki beklırlık bnzt insanlar iç.;n 
bir zarurettir: bunitırm zorln C\• 

• lı:ınmcsi cemaat iı;ln bir nevi r:o -
bir fert iç'n de bir esnr"tdr. 

Bundan sonrnki yazılarımızda 
tahlil edeceğimiz be!tarlık nP\il(· 
rl tqbnl:.ct<'o bilsblitiin deha tiy:ı

dc mazur olan ruH ıı:tıranlardır: • 
çilnkü c:.Pi 11Pvkitabiinin. Ubido • 
nun nnor:mal komplekslerine b:ı.ğ

lıdırlnr. 

Dr. r. .. ~in• . \ n \S \ f. 

CsbelüUankta 
Bütün dükkan· 

lrir kaoar ·C1• 
Ncvyork. 8 (.t.A.J - Unıted 

Pn~ss'in b·•dirci:ğinP C"Öre. C<."be. 
lüttarık'taki İngiliz makamları 
herüz P•'lıtrde bulunan sıvil hal. 
km .azami ~üratle t:ıhlıve edil. 
mesin• emretmiştir. Aynı ajans 
Ccbeliittarık'taki bütUn dilkkan
l:u m kapanmış olduğunu da ha. 
ber \•crmektE'dir. 
tKt FR.\N5\IZ Gl<~~lt l\Artl~ESI 

CJ.;REL1'TTARIJ{T.\ "'\ GEÇTi 
Tari(a, 8 f A.:\.) - Ofl: 
Franstz filosu cüztita.mlarmm 

himaye.sinde seyreden f1rl P'ranstz 
gemi k'afilesl, biri Akdeniz ve di
ğeri ntlnntik :iStikamc'lindc C~be
lilttank boğazını ge<:m~r. 
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IRAKTA 
Raşit Ali 
Bağdattan 

ayrlldı 
S.lnk Irak Hariciye 

Nazırı Tevfik Sumeydi 

Naip Abdolilah ile 
görüşmek uzare 
Tayyare he 
BaQdattan 

Ammana gıttı 
Baidad tanare mqcla
m Ye laaruthane ticldetle 

bom ha landı 
lC41MN, 8 ( A~.) - Rayt.w: 
ıı.... pzet.eleriain Baldattua 

al4r~ haberlere g&oe, aa,tt AH, 
aleJtıincle yaıntan umumi tea.. 
hlrleri mltaklp aceJe bir ..-. 
tıe BaMdildt tmetmlttfr. .,........ .ere. a1* Inıık 
.....,.. ...... Tftfik ....,. 
.... naip AblUUa Be bulur 
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~ ı (.l.A.> - oa: 
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pat ....... bitin,...,..... .... 
aqtlr. Baidat ~ mata4dla 
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l1Jata ..... edea, noma1 .... 
)111» .,.,_ ...... dtlll fa1rat 
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~ ......... .Pwette 
bolİlbU'dllDa ecBJmlt .... af
........ llUr. 

.......-. • (AA.) - Olta .. ta-
--~-· Mıd.-tı mp• ........... : 
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.......,.~ ...... 
.. ... ..... ...... 1 lrl"dll ......... ___ ._.._ 
.............. ~---..... lacDIS ........... ~ 
aaJauml b ........... --.. 
fta.t tanımdlD ...... -- ,.. 
t" ", ... 

Hale Selasiyenin 1 
beyanah: 

Kuvvetıeramin 
her hangi 

bir cephede 
kullanılmasını 

lngiltereye 
teklif ettim 

.imparator memleketin 
kalkmma11 için lnailte
ncl• istikraz yapacak 

n b! rıiL•• .... 
.,., " a IDcl maddelerble fGre: 

A ... lalıaaetlM Nm1U efrat 
.....,,.. Olaa maddet fıOIDde pime • 
,. •n.a'ltdm. a. ldMetlD bltaM • .......... ,... .......... ,...,. 
at& .,..., .. ...,. --- ,.... ...... _ .. .,,.... .... ,., 
lld -?- .JI ....,. b6ll' ......... . ........ 
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...... olm'. 
.................... q1ar .. 
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.... ~ ... lhtl,Jat atdt1e -
ıl8l ,.... ....,_ .. lıOeNk .... 
11 ft .....ı ~ alaalar 111 aydan 
1llr ...,. .. tıt1ııilıllı1lllde 1llr ..... 

.. - ...,. .,. ~ alta 

.,... Od ...,. Ulwllbllite J9dl 
_,. -- • bapl8 _... ... 
•'artsı..._. 

K...nllDI kalteD akatlapa • .,. 
........ , bir 1111nt1• ~ p.ra. 
m.,...ır '* .... ptlNa '* ..... 
lllf ...,. bdlr bapl9 11xeı0e •. 
•'M

0

1dar ... - .. ani_. 
··"tllıdllla ....... ~ 
•'tt' ....... -- ,.. ...,. lra. 
w .... IUtlllll nrrJMdmbr. 1'111 
~ ,.,.... .... ...,. 
1raclar ..... c1tlpaa ~ 
,..,.._ ,.,... GlDa _... .... 

IUdlnllr. 
~ Mmt• ....,. -
~ ..... bDe ,apular .... 
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Vtdlm m ' - IQIDlle '9""'Jnn 
llılllled .......... .,. Jradg Jlapl9 .. 
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Amiral 
Darlan 

Dün Pa1ise 
döndü. 

HARP UZADlllNDAN 
iŞGAL IASRAFLARI 

INDIRILlll J 

.. ,..... ....... 
73 Alman 
tawaresı 

düşürüldü 
DON TAYYARELER 

ARASINDA 'IDDtTLI 
ÇARPIŞIALAR OLDU 

Tobru 

Gülleler altında 
Hayat normal 

seyrini 
takip ediyor 

Alman ..U-1.-i Jtalyan
lan istihfafla bakıyor 
~ 1 (&A.) - ...,_. ._,..._, 

.. INllUll ... ,,...... 1ıl1dlrl1'Dr. 

'l'aılnkta 1ıet ... llalUl '* tqlllS 
Mlbıt.J'I, ... 1ııaraddl l:aa11ls ....... 
aDUDUD .-ret Ye umlDl udatmlf ' 
.... 'l'olırull ....._ ,,,.,,_ A.ftL 
traıyaJılaıdan, 1ıılr kaç lqtUs clbılt&. 
......... 'blrbf da Biat ctllıltamm., 

ela .... ldlll •tmektıedlr. - .. lra -
dar ...... ~ ldnkJrırıp 

...... ~---- ..... 
da lıul~ .. ---....-... 
Dl ........ ....,.... lradar -
tllrOıart&Na da ı.,t1lllel' ........ 
metball• ._...,,. b&ldDKllr. AJmaa 
Jar pike bombardlmaDJarll• .,.. _.,. 
46lanell nntae lblwUD JmDuO,• .. 
... mlDl cılmal& ~. W'allat. 
1ıa. Jlmua gtrlf ... Olkllta UıCÜ 111. 
1U mJulltıJI aaclp elmalrtada'. Blat
ll ~ mtadafaa m9ftllerlDID talı • 
1r1m1 ffhle ı.rueae lfUlü ..-. 
... lra1aa ,.mer dl el ... t.e. 
mln edlJorlar. 

Plb bombal'dlmanlan .. ~ 
1dlcmDJan J'&PIDÜ lOID ..ıe.cm.a .. ~ 
ntlerle'ba~·-·-- ... 
"' •ttlt' aetloeler uumda •bet 
,oktur. Dllfma pOe1ed oMlıır w b.. 
ftD toplanDI JculJaDIDUtada', Dit • 
mua topçul&rmm ~ dalla 
u mallll' oldaldan anl•.,••ktadır. 

To1ırüta --~ ..... WlrlP 
edlJOI'. Su ve :vt~ek boldar. :Alker • 
ler ~ ve &UY9DU.U. BmdU ara. 
.... --- llatlılnDdıua pıoerek 
Blngul ne Tobruk erumdül ao ki • 
ıometrtllk mflldeJI ıa sQndl Jaıtl , ,..k kateden '" butme4e Wa~ • • 
G11411dıaa ...... t•Qllml:yle ~ 
.............. stM Jdm•Jer Yadlr. Bir 

~ 41mall ve ltaıyan harp ellı1 Dik· 
.... bir lDcm. ftpuruD& ... et. 
mlflerdir. BıdrW ~ 1ılNlr ... . ...,.. ...... -.-
.. A1ma tanuWrl ıııa.mı. .... .. ....... 

'l'olnlra lc1""nde ectm Aftllbal • 
)'alı pnenl mOdafaa umDe Mt8a 
.... ... ~.&men 
...... lıılQ ,.......... '* ....... 
ftJdlle ... .....,.. ~ ltal.,. 
,.. ..... tentbatmdu mml dr 
neede ı.tlfadl etmektedb'. A.Jmud' 
na lb'4fklerl lıarScl mOdlfM lıattmm 
- ~ gl99loe kapa! df"llllr. Soa 
llareketı•rd• Jllmrls l'lltllell ...... 

-~ ar&9IDda _..ı ··- &' 111' o1clıJl1l anlafdm&Jrta4n, AliWl e. 
.aıterl Q-1 da'll"lnma>rJa beraW, me.. 
,_ ~· ı~ •Jl'I 
clunıJOl')ar ft oaıua olUl ı.tlbfaftan • 
m Jlalomlyorıar. Alman ......... .Afli· 

, .... 
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Almanya, 
Atlantik 
meydan 
rnuhara

bes·n· a· 
la namaz 

---o-
Ut n'Ugün hnrbin neticesi üzerin_ 
lll. SOk müessir olacak bir deniz 
tilttlıarebesi cereyan ediyor. 1n_ 
be ı.ı b şvekiJi ÇOrçil bu muhare. 
r::! ''.Ati.antik meydan muhare-

ı., ı mıni verdi. 
lı' .\lınanya İngiliz mukavemeti_ 
~kırmak için lngiliz adaJarı üre 
" e Yaptığı bilyük mikyasta ha.. :a ~armda muvaffak oL 
~·~~n ve İng~t~reyi istila 
~ t'llın ımkfüısızlıgıru gördük. 

01 s:?nra 1914 - 1918 harbinde 
f'ıaduğu gibi yine denizaltı siUtlıı. 

dondu. 

kil'llu denız harbinden maksat 1n 
tereye malzeme ve mühimmat 

~ine. mani olmak ve bu RCkil. 
~ İlıgiıtereyi müşkül bir vazi. 
~ SOkarak mağlubiyete sürük 
İta ektir. Geçen wnumi harpte 
ta Yıer de arnı şeyi düşünmüş, 
~t. denizaltı silahı ikinci GL 
~in meşwn neticeler doğur. 

~ &ugü.n Almanyayı da aynı akı. 
te •. u •. kl. ~. tah . 1 

ıı.... <)uru ıyecegı mın o u. 
""<1.01Jir. Çiin.kü nihayet tarih te. 
~t't-iirden ibaret değil midir? 
%-lıugUn için Almanyayı düşiln.. 
4,~cn iki mühim mesele verdır. 
~ya Avrupanın en büyük 
~ ına h8.kiın olmasına rağmen 
fit Ünde İngiltere manii bulundu. 
~ ~Üddetçe ne hariçle temas 
~~ihnekte ne de Avrupayı iste 
~ 1 gibi yeni nizama soka'bil. 

itte, yani menfaatlerine uy. 
~ b;r şekilde teşkilatlandıra. 
~~ektedir. 

)i ~itıacnaJeyh Almanya 1ngilte. 
1'ağIQp edebilmek için evveHl 
~ni dünya ile tcmastnn me. 
lb..~ yani iaşe ve ikmaline 
~ olmak, bilahare de Ameri. 
' Yardmuıun gelmesini önle. 
'trıecburiyetinde bulumnak. 

,e.ışte bu sebepledir ki tıpkı 
~ '.l'irpiçin 1917 martında yap. 
~gibi, bugUnkü Almanya da 
~ lllartmda limitsiz bir miica. 
'4 e, ?er ne bahasına olursa ol. 
lk," bir denizaltı harbi mücade. 

~ atıldı. Bugi.in Alınan de. 'b gemileri İngiliz limanla.. 
'doğru gelen bütün gemileri 

~- batırmak emrini al_ 

lııı~ltı harbinden maada, 
~ Alman idarecileri de 
~ Giyom gibi korsanlık mü. 
~ elesuıe de girişmişlerdir. Bu_ 
~ ~uba.rst, Gneyzno gı"bi 
'~ zırhlıları cenubi At
~ faaliyette bulunmakta, 
\ ~ mnunil harp srnı.sm. 
~<~anlık etmiş olan kruva. 
~ ~ taklit etmektedirler. Gö. 
bı~or ki nazi şefleri deniz har. 
~~ lbiı'şey icat etmiş de_ 

~TAARRUZU 
~liı~ . . 2 bi~ rallık daıresı mart-
~ n hafta sonund. İngiliz 
~ filosunun bir hafta zır. S 141314 ton zayiat vermiş 
' . nu tebliğ ettiği zaman her 
il:_. b~ dH~ı ... ~·· .... ·· B 'L :"l'l i . ~w.uıuU,'? .. U. u ·ıar. 

Sıitı~beri Almanların 
~d' ticaret gamilerine verdL 
'İlij1lcleri en ağır ?.ayiat yeldi_ 
~~~·İşte bu netice Uzerine Al. 
~tın Göbelsin ağzı ile söy. 
~ Olduklan büyük ilkbahar 
~ geçmi.q oldukları an. 
~~ta idi. 
~ ilk hafta zayiatı bü_ 
~ ll'akat bu ilk tehlike haf. 
~ Sonra herşey normal 
' ~ ~ü.. Geçen hafta Mis. 
'~- ~ç Alman denizaltrsr. 
~ğını haber verdi. 

9 martta nihayet bulan hafta 
sonunda İngiliz, müttefik ve ~i. 
ta.raf gemiler zayiatı yekflnu es.. 
ki yekfuıa nisbc~ çok düşmlş 
98832 tona kadar inmişti. Niha.. 
yet 16 martta sona eren haf· 
ta sonunda da zayiat haftada 
71773 ton ile hemen normal dene 
bilecek vaziyete girmişti. 
Şunu da unutmryalrm 'ki 1917 

de Amerikanın harbe girdiği 

günlerde büyük amiral Tirpiç'in 
U-b<>otları (<lenizaltılan) cernan 
880000 ton hacminde İngiliz ge. 
misi batırmışlardı. 

BugUnkil har:pte nazi deniZal. 
tıları hiçbir zaman bu yekunu 
bulamamrşlardrr. 

Bugüne kadar İngiltere mütte. 
fik ve bitaraf devletlerin ticaret 
gemileri zayiatları haftalık va.. 
sati 62 bin ile 65 bin ton arasın.. 
da oynamaktadır. 

Filhakika mart ayı zarfında. 
bu vasati hissedilir bir şekilde 
yükselmiştir. Fakat şunu da göz 
önünde tutalnn ki Almanya. yal. 
nızca denizaltından değil, deniz 
üstünden de korsan gemileri va. 
sıtasile tam bir taarruz halinde. 
dir ve Amerikan limanlarından 
lngiltereye gelmekte olan gemi. 
lerin her gün sayısı gözle görü. 
lür bir şekilde artmaktadır. 

DENİZALTI S!LAHI 

Mareşal Göring her ne kadar 
Alman hava kuvvetlerile övün. 
mekte ise de ticaret gemilerine 
havadan gelen tehlike ehemmi_ 
yetsizdir; Hitler. Eğer ara sıra 
bir hava torpili bir gemiye isabet 
etse bu da mUcerrct bir hMise teş 
kil eder. Bazı defa maskelenmiş 
bir harp gemisi de bir Kanvuoya 
taanıız eder, fakat bu da bir is. 
ti.sna haldir. l:ngilterenin Ame
rikadan yaptığı nakliyata tehli. 
ke teşkil eden denizaltı gemile. 
ridir. 

Denizaltı gemilerine karşı d~ 
troyeryerler himayesindeki Kon.. 
vualar iyi tecrübeler goçirmi§ler 
ve bu imtihanlarda. muvaffak ol. 
mu.,lardir. Bundan maada lngi.. 
liz deniz müteb31Eıslan, mtiıhen. 
disleri boş dum:ıamış çalışmışlar 
ve çok yeni ve bUyük tesirli si. 
Wı1ar icat et.nıi§lerdir. 

Dikkat edilecek olursa lngiliz 
amirallık dairesi her hafta 1ngi. 
ilz ticaret gemileri .zayiatını ilan 
ederken batmlan Alman deniz.. 
altı gemilerinden bahsetmemek.. 
tedir. HaJk ancak meselenin bir 
tarafını öğremnektedir, fakat 
Alman zayiatnu gizli tutmakta, 
düşmana işine yanyacak haber 
vermemek gibi mühim bir milli 
menfaat vardır. 

TAARRUZA UGRIYAN 
DENİZALTI GEM:lLER1 

lngilterenin Alman denizaltı 
gemileri gelsinler Atlantikde ge. 
milerimize taarruz etsinler diye 
beklediklerini zannet.meyin. Ha. 
yır, Nlizler daha buna fırsat 
vermedef' a\lman denizalWarmı 
üslerinde bo~bardıman cbnekte 
dirler. İngiliz hava naza.reli teb. 
liğleri muttasrl, Lorian, Bres Ü

zerine tonlarca bomba atılmtş ol. 
duğunu bildirmektedirler. Fran. 
sanın i~alindenberi bu iki liman 
Almanyanm belli başlı denizaltı 
üslerini t~kil etmektedir. 
Yakın zamanda, Alman deniz. 

altı gemilerinin, lngiltcreye mü. 
teveccihen hareket eden gemileri 
Amerikan limanlarından çrkar 
çıkmaz batnmak için Amerika 
sahilleri civarına kadar sokul. 
dukları bildirildi. 

fngilterenin Amerikadaki elçi. 
si lord Halif aks bu haberi teyit 
etti. Bu tehdide Amerikalılar a. 
ğır bombardmıan tayyarclerile 
devriye tesis etmek suretile ce. 
vap verdiler. Amerikan bombar. 
drman tayyareleri yalnmca kendi 
kara sularını değı1, aynı zaman. 
da Atlantik okyanosunuı. mU_ 
hinı bir kısmım kontrolleri altı. 
na aldılar. 

Tayyare denizaltı gemisinin a.. 
mansız bir diişmanıdrr. Bir kere 
tayyare denizaltı gemi8ini gördü 
mü, derhal üzerine ve ctraf ına 

~ 

~ 

~~~ .... ~.·11· 

<ıj". 

BXB!JK-~Jnflm 

A - Alman RolnkeDere kartı kuDanılıın fıwtlizk-r1n Sumlerlnnd deniz ta)·~ıtN>lerl, n - Alman donh:altı r.ml. 
lerlnln tlmal J:C!:ltlcrl, O - lngiUz ehil müdafaa tayyareleri, D - Alman bombardıman tayyareleı1M kar&r hl. 
111f\yl'J gemllerL J!l - Almanlarıa lafe gemilerine taarnrz eden tng111z denl:ı:ııltı gt'mllorL F - ingtllz nayn gem._ 
leri. G - lnglll7. Hmanlanrn bombala )'an Almaa t.ayya~ert, H - Alman don17.altı gcmlJerlııln Kleldcn Loriana 
gldcr'ken takip nttikler1 ;ro, ~ - Alına b denlzaltılarmm geçit yerlerini bom balnynn lnglllzle.rln Blcnhnl m ve l'e
llngtOll bombardıman tayyare181, K - Bfr kat'Ueye pike taamız. yapan Alman bombardıman tayyarCfll, L -
Alrruı.n donlır.altdarlle mücadele ec1e1ı l-.g-lllz detltrooyerlerf, M - tngUlz g<'m ı kııfllesl, N - Almnn drnl7,aıtılurmı 
bombalayan İngiliz IBlıU mUdal- ıayranıten, O - Alman dml7.altıbrmm ııtlnntlfo S't.'Çtlklerl yol, J> - 1nglllz 
don:ınmıuıma meruıop olup Alman de ıılzaltı t.ezglblannı boınbnlayan tnyya rell•r, O - )\:orsan gcmllcro karşı mü.. 
cadele a~mıı:ı olan hatif kru.azörler. 

bombalarını bırakır, artık o de. 
nizaltı gemisinin kurtulmasma 
imkin ve ihtimal yoktur. 

Sunderland tipi bilyük 1ngiliz 
deniz tAyyareleri her sabah 1n. 
giliz limanlarından ayrılmakta 

ve hem keşif yapmakta, hem de 
Alman denizaltılarına karşı açı. 
lan mücadelede aktif bir rol oy. 
namaktadnfar. Bu şekilde bin. 
lerce kilometrelik genişlikler kon 
trol olunmaktadır. 

Birçok defalar batmış Olan bir 
geminin mürettebatı su üzerin. 
de bulunmakta veyahut herhangi 
bir sebeple Konvuo iw !birlikte 
hareket edecek vaziyete gelen 
lbir gemiye tesadüf edilmektedir. 
Bunun ii7.erine bUyük deniz tay. 
yan-si derhal suya ,){orunakta ve 
mürettebatı ölümden kurtarmak 
tadır. Diğer taraftan kafileden 
arkadan kalan gemiye takip ede. 
<:eği yolu göstermekte ve onu hi. 
mayesinc almaktadır. 

Yakın zamanda bu büyük de. 
niz tayyarelerinin ticaret gemi. 
leri kafilelerini himaye işinde 

destroyerler kadar mühim bir 
rol oynadıkları tahmin olurunak. 
tadır. 

AYDA 10 DEN'lZALTI 

Hitler muhtelif nutuıd&rmda 

Almanyanm yakm zamanda yüz 
leroe denizaltı gemisine sahip o. 
lacağmı söylemişti. Halbuki 1n. 
gilizce Tayms gazetesine müta. 
laalarmı yazan ve Almanyanm 
vaziretini çok iyi bilen bir dcni?
cilik bahisleri mütehassısı AL 
manyanm ancak ayda on tane 
denizaltı gemisi inşa edebilecek 
'kabiliyette olduğunu bildirmek. 
tedir. Bunun hesabı açıJ...-tır. Nor 
mal ahvalde Almanya ancak ay. 
da altı tane denizaltı gemisi insa 
edebilmekte idi. Almnnlarm belit 
ibaşlı deniwtr tezgahları bulu. 
nan Kiel ve Bremen limanlarının 
muttasıl İngiliz tayyareleri ta. 
rafından bombardıman edilmek. 
et olduğu göz önünde tutulursa 
bu imalatın da azalmış olmam 
icap eder. Fakat biz bunun aksi · 
n1 düşünelim ve mevcut tezgah. 
lannm iki misli randımanla çn_ 
lıştığım farzedelim, bu takdirde 
de Almanya ayda on deni1..alt1 
gemisinden fazlasıru in.~ ede. 
mez. 

İngilterenin de bu rakamdan 
daha azını tahrip edebilmekte 
olduğunu iddia ve isbat edecek 
hiç bir delile malik değiliz. .. 

ASDIK NEDİR? 

r . 
.Amerikan gazetelerinin İngiliz 

harp gemil(>ri üzerinde bulunan 
muhabirlerinin yazdıkları röpor 
tajlarda ve yeni hareketler hak_ 
kında verilen ma!Cımatta sık sık 
tesadüf olunan bir Asdik keli. 
mesi var. Asdik nedir 

Asdik İngiliz harp gemilerinin 
denizaltılara karşı mücadelele.. 
rinde kullandıkları ve geminin 
kulağı vazifesini gören gizli bir 
fıletin ismidir. D<>nizaltı dinleme 
cihazı , cümlesinin İngilizce yazı_ 
luımm baş harfinden tcşekkiil 

eder. Bu aletin ismi beş kelime_ 
den ibarel olduğu irin Asdik ke_ 
limesi de beş harflidir. 

Asdik ile mücehhez bir top 
gımıisi, herhangi bir denizaltı 

gemisini herhangi birzamanda 
dinleyerek uzaktan, tabii gün· 
düzün bir deniz iistü gemisini 
uzaktan takip ediyormuş gibi 
takip eder. 

Fransız milta'rekesi sıraların· 

da Fransız müstemlekelerinden 
birinden kaçan ve Mnıtaya doğ" 
ru hareket eden bir deniwtı ge
misi yw:1ercekilometre mesafe· 
den bir lngiliz harp gemisi ta
rafından takip edilmiş ve niha· 
yet denizaltı gemisi suyun üzeo
rine çıktığı zaman, kime ait ol· 
duğunu görüp öğrenmeden, ken
disini batırmak istemiyen İngiliz 

destroyerinin :Urerine çe\Tİlntif 
ola.n toplan le karşılaşmış ve 
ta:biild lbilyllklbir tehlikeyi ucuza 
atlatmıştır. İşte bu lngiliz dest" 
royeri de Asdik ile mücehhez ol
duğu için denizaJtı gcmısını 
yüzlerce kilometre mcsaf eden 
takip edebilmişti. 

AMERFKAN YARDIMI 

İngiliz tiC'aret gemilerinin za• 
yiatı muhakkak vahimdir. Elsa

sen İngilizlerde bunu asla giz!e
memektcdirler. Fakat ~ünden 
gUne artan Amerikan yardmıı 

sayesinde 'bu tehlike de kolayca 
bertaraf edilmeketdir. Son gün· 
terde gelen haberler İngilizlerin 
tamire muhtaç gemilrienin Ame
rikan tezgahlarında ve Ameri
kan gemilerine tercihan tamir 
olunacaklan bildirilmektedir. 
Dahası var: Amerika İngilte· 

reye giden kafilo~eri Atl"'" ' 
okyanusunun miihim lbir l:zr u· 
na kadar kendi harp gemileı ı un 
himayesine veriyor. Bu !harbe 
bir adım demektir. Bu pi!dtt 
lngiliz donanması da .AJmmı de
nizaltılarıyla yaptığı mncacıew. 

de iki misli randrınıın alabilP." 
ccktir. Sonra Amerika Panama 
kanalı vasrtasiylc Atlantik 11e 

Paaifik okyanusları arasında 

aefer eden gemilerin mUhfm bir 
kısmım da lngiltereye devrede
cektir. Nihayt Amerikan e!kan 
umumiyesinin İngiltereye gö~ 
?ilen harp malzemesinin nihajiiııt 
te kadar Amerikan harp gem• 
ri himayesinde gönderilmesi file" 
rlni de ka.bul edeceği gün yakılP 
dır. örte değil mi? Gönderdikle-~ 
ri harp malzemesi 1ngiltereyc 
gcleoefi yerde denizin dibini boy 
larsa bUyük Amerikan cumhuri
yetinin ya.ptığt geniş yardmım 

ne m!nası kalır! 
Tahminlere göre lıer hafta 

İngiliz limanlarına va~0ti olarak 
ilti bin ticaret gemisi girip çık
maktadır. Eğer her hafta bunla
rm yirmi tanesı ka)·be<lılirsc te
nisbet yüzde bir olur. 

Filhakika bu yüzde bir !=ayıp 
da mühim bir şeydir, fakat di· 
ğer taraftan lngiliz ve Amerikan 
tezgf'dhlarx da tam randımanla 

çalışmaktadırlar. 

İngiltere her taraftan yeni, es
ki l>ütün gemileri satın almakta~ 
ve bunlar her gün ticaret filosu· 
nu bir kat daha zenginl~tirmek" 
tedir. Hür Fransanın, Hollanda.· 
nın, Norveçin, Polonyanın ve 
Yunanistan ticaret filoları ln~ 
giltere hesabına çalışmak-ta.dır 
lar. ~ 

Sonra şunu da düşünmelidir · 
ki İtalya ve Almanya. denizaltı 
gemilerine, tayyare taarruzları
na karşı şer~t1i d(>ğildir. Ami- · 
rallrk tarafmdr.n neşrolunan bir 
tebliğde, batan, ele geGlrilcn ve
ya. mUrettebatı tarafından batı
nlan mihvr gemilerınin ceman 
2,400,000 ton oldUh'll bildirilmE>k
teydi. Bu muazz.1Jn bir ye1nm· 
dur. 

Bütün bun1ar gösteriyor ki, Jn
gıltcrenin Avrupa kıt.asını ab
luka etmesine mukabil, !\lman
yanın de İngiltcrey" abluka et· 
meğe kalkması. halü bir ha}"al
dir. hem de Almanyanm asli 
tahakkuk ettiremiyeceği bir ha
yaldir ... 

Bilmece 

Bu yUk taşryan adam mc iki 
arkadaşını soruyor. 
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1. Und somit waren untf'r die 
b.reitcn Buchcn in den Walt ge· 

schritten; da schlu~ noch einc 
D:rossel aus dem Wlpfel eines 
Baumes, und in der Fcrnc hörtt"n 

wil' durh <lic Büseh<• brechen. 

2. "Das ı;ind die lllrsche," sag. 

tc dM Mad<'hen ;., zn Herzog A

dolfs Zeiten soll die Unmenge bier 
gewesen sela.,, 

S. Dann teilete !de mit den 
Hinden da.'I Gczweige \IODCinan

... 1IDd spracb: ''iller lst's Herr 
se.dio81! •• ,, 

4. Und wir staadeın obe• an 
Stıörtcheckers Hafen und Mhen 

-.ter tı1111 in du welte Treental 
ldma. 

S. Es wa.r aber nar cine Höh
. laag, eo in das sandlge Hochland 
Jller hJnefnging; d&<ı WMSel' floss 

,ıld fern da.von ln scin4-'m schön 
geseb)j.ngelten Lanfe dlll'Ch dic 

Mesen. 

a. Benate führte mich zn -eiııer 

dicken schnındlgen Elehıea 11Rd 

"7dgetc ~of elnen sehler ''en&rb
Ua Spalt in deren stamme. 

7. "Sehet, Ht>rr Studlosl, hle-r 

hat der U rahn seine Axt h.lnaein. 
gebauen, al" die Krlepe.rbeit r;e

tao ıvar ımd dfo Riub<.>r tla Jıinab 
za lhrcn Sc.-biffen rannten. 

8 • .t:r hat aoeh elnc Tochter gc

habt, dle hat, \\ie leh, ·Renate ge
hci ... ..en, und \H~il lhr Va.ter im 
GPfC<'ht <'" so gelobct, so hat sie in 

.,,in KIO'.'itcr sollen; da. sle aber 

anfge" M>hsl'n, hat sie da.zu n<"iD 

gesprorh<'n und lst hemach dann 

nH inı• .\ime worden." 

1. Böylece ormanda geniş kayın 

ağaçlan altına kadar gelmiştik; 
burada, bir ağaç tepesinden bir 
ardıç kuşu öttli ve uzaklarda ke
sif çalılıklar arasında dalların kı •. 

rtldığma delalet eden bir ses 
duyduk. 

2. Genç kız dedi ki: ''Bunlar 
geyiklerdir, dük Adolf zamanında 

burası bunlarla doluymuş.,, 

3. Bu strada elleriyle a~açlann 
dallarm.ı biribirinden ayırdı ve: 
"ffjte burası, bay mP.ktepli!,. de

di ..• 

4. Störle:becker 1imanmın yu. 

kansmda bulunuyo"rduk ve ayak

larımız altında geniş Trener vadi· 
sinin ınandığmı görüyorduk. 

5. Llman bu noktada kumlu va• 
dlnln içersine kadar sok11ln1ııs ):lir 
girintiden ibaretti: nehir ~imdi 

g\u.Pl yılankavi bUkiillişlerle ça

yırlar ara.smda uzaklara doğru o. 
kıp gidiyordu. 

6. Renate beni irl kabukları 

çatlamış bir me3e ağacma doğru 

göttlrdll ve bu ağacın göğdesinde 
zamanla. kapanmL<ı bir yarık gö~

terdi. 

"l. ''Bak bay mekt(1pli; h:;te dE' .. 
dem yaptığı mücadele esna.c;mdn 

ve konıanlar gemilerine bindikleri 
sırada baltasını buraya sııplamıs. 

8. Onun da. trpkı ben gibi Rc
nate isimli bir kızı vardı ki müca

dele sırasında babası onu man~
trra koyacağını vaadetmişse de 

büyüdüğli zaman o buna riayet et. 

memiş vo sonradan benim ninem 

ol.muş.,, 

Çorum orta Anadolu yaylası. 
nın şimaline isabet eden şehir_ 

)erden biridir. Şimalinde Sam.sun 
Sinop. Kastamonu, cenubunda 
Yozgat, cenubu gaı his.inde An. 
kara, şarkında Amasya ve gar
bında Çankm şehirleri vardır. 

Çorum vilayeti ceman 11240 
kilometre mw·abbalık bir arazi. 
üzerinde kuruludur. Merkezden 
başka beş kazası vardır. 

Çorum merkezi ve kazalan ka
labalık değildir. Mesahası 3055 
kilometre murabbaı olan merkez 
Çorumun 67639 nüfusu vardır. 

Tabii bu yekfına merke~ bağlı 
nahiye ve köylerin nüfusu da da
hildir. 

Çorumun kazaları İskilip, Sun 
gurlu, Mecitözü, Alaca, ve Os. 
mancıktll'. 

Bu kazalar içinde en büyüğü 
İskilip, en küçüğü Osmancrktır. 
Çonımdan demiryolu geçmez .. 
Çoruma gitmek için Yozgada ka 
dar trenle gitmek, oradan da 
otomobille Çoruma geçmek en 
kısa yoldur. 

Amasya tariki ile de Çoruma 
gitmek mümkünse de bu yol da
ha uzundur. 

KÜLTOR VAZİYETİ 

Bugün Çorumda bir orta mek
tep vardır. Çorum bir zamanlar 
liseye de kavuşmuş ise de bi!a. 
hare bunun lüzumsuzluğu görül. 

müş ve bir muhtelit orta okulla 

(llu ıotitunda okuyucularımızm ga. 
1.ctcıniz ,)ıuıındald kuponla birlikte 
gönderecekleri 
f..VLEl\.ME IElU.tFLEKI. lŞ ARA . 
UA, lı:; \'ERl\lE. ALIM, SA 1'1.l\I 
gibi tırari mahiyeti haiz olmıyan kli
çü.,( uwıJ.arı p:uwıız neşrolunuz.) 

Evlenme teklifleri 

• 
H 9 . * 4.. 

Çorumdan lkl görünü~ 

iktifa olun.muştur. 1937 de yeni. 
den inşa ounan modern bir orta 
okul binasında bugün beş yüz 

talebe okumakta.dır. Bu orta 
mektebin on üç muallimi vardır. 

Merkez Çorumdan maada ka. 

zalardan yaln'IZC8. lskilirpde bir 
orta okul vardır. Bu orta okul 

dır. (H.H.ô.ô.ı remzine mUraca:ıt. 
• 17 yaşında. Vaziyetinin müsaade • 

sizllğlnden okula devam edemer!l!Ş b!r 
orta üç tnlebesı yazı veya hesAp i.şl 

aramı>.ktadıt': KaragUmrUk Karakuş 

mahıll '!si Armutlu sokak 41 de! Alll. 
eddin Yalpara müracaat. 

• Orta okul biri o1tinniş bir genı: 

c;a1ı!':malt zaruretindedir. f Muğı • oğlu 
17 l rE'mzinc mllracaat. 

934 senesinde açılmıştır. Bugün 
iki yüzü geçen talebesi vardrr. 

Çorwn merkezinde. kazalarda 
müteaddit ilk mektepler olduğu 
gilf nahiyelerde ve köylerde de 
mektepler vardır. 

SIHHİ DURUMU 

Çorumda salgın halinde hiçbir 
sari hastalık. yoktur. Ancak ev. 
velden kalına frengiler, bazı ve .. 
rem vakalan ve bilhassa. tifo gö. 
rünmekte idi. Fakat eski frengi. 
ler tamamen temizlenmiş, tifo. 
nun önüne geçilmesi için lağım. 
!arın aktığı bostanlar bozulmuş 
ve veremle de mücadeleden bir 
gün geri kalınrnam.ıştır. Bu gay. 
ret sayesinde Çorumda salgın 

denecek vaziyette bir sari hasta. 
lık kalmamıştır. 

rmı içer .. YalnIZca Kızrlmnal' 
kryısmda bulunan köylerin hail< 
ırmağın suyunu içerler. 

Çorumı.uı yolları muntszaııı

dır. Şehirde muntazam hir itfa
iye teşkilatı ve birçok yangıll 
söndürme havuzları vardır. 

Et itibarile zengin olan 
rum.da hayvanlar asıi mezbahll
da kesilir. 
Çonımda temiz bir kapalı çat• 

şı, sebze ve meyva. hil.li vardlf"· 
Çorumun kaza.laruun ~ 

elektrik tesisatı ve mezbaha, 
ze hali, çarşı gibi yerler beledi 
tarafından yaptmlmış, bir 
parklar ve yollar a.çılmrştır. 

GEÇİM ŞARTLARI 

Çorum arazi itibarile daği 
kayaltk olmasına ve arazisitıl 
mühim bir kısmının mahsulü al 
namıyacak vaziyette bulunmaS 
na rağmen.yine de Çorum bilh 
sa hububat ve hayvan bakımı 
dan büyük bir zenginlik arzcd 
Yaylalarda en çok ekilen hwb 
hattır. Bakliyat ve sebze <; 
ufak bir yer tutar. 

Arazisinin mühim bir kısJll1 

mer'alar teşkil eder. Bu itibs.fl 
Çorumda hububat ve et boldll 
Bakliyat ve meyva da az bultıfl' 
masma rağmen pahalı değildi 

Çorumda (merkezde) ev l 
ları cok ucuzdur. Dört odalı bit 
~ y~i liraya tutulabilir. Gıôt 
maddeleri bakımından qa et. "i 
hubu:bat. peynir ve süt gibi rn 
deler çok ucuzdur. Biraz seb 
ve meyva mahrumiyetine kat 
nıldığr takdirde Çorumda C: 
ucuza geçinmek mümkündür. 

O kadar ki dört kişilik b'r 
Çorumda 45 liraya geçinebılır 

M. ,( 

HABER gazetes ı 
idaresinden 

9. ..:ıe hat.t<' ~leh an den Ba.mn 

ı:.cleluıt und ihro H'andc "·or slt'h 

in <!en HchosH gefalt<'t: so schaue

te ı;h.• in ılas Abcnılr • '•1 hinaus, 

itzo all~{'mach an Erdı 11.rand em. 

porglonun. 

9. Bir ağaca dayanmış ve elle
rini dizleri üzerine bıraltn11ştı, bu 
halde yava.q yavaıı ufka dol'Tll 
yükselmekte olan nk~nmın ııltın 

renklerini seyrediyordu. 

• Y a.;ı 19, boy 165, boy 71, yakışık. 
Jı, iyi giyinen, orta tahsilde, ltims.,!:ll 
bulunınıyan elektrik ve radyo lşlerile 
meşgul, dört dil bilen, memleketinde 
enılft.k ve arazisi bulunan iyi kazançlı 
bir s~'lÇ l"-l!J yaşında boyuyla kilosu 
mütenasip esnier. kıvucık saçlı topar 
le.k yüz!U ilk tahslJli, orta halli, niha
yet ann~sinden başka kimsesi bulun. 
mıyan ağır başlı, uysal bir TUrk kı.. 

ziy:e evlenmek istemektedir. Resimde 
gonderebilirler. ( A.17 .M) remzine mü 
racaat ... ~g 

• 17 )RlJIDda bir orta Uç talehf>si ta. 
ti\ müddetince çalışmak ll~re bır ııı 

aramıı.lttadır. <H.H.H.H.1 remzine mü. 
Taca at. 

Bugün Çorumda 75 yataklı bir B U" y U" K 
memleket hastaha~esi .. mevcu~ 
tur. Bu hastahanenın goz, dahı. 

• Orc.a tahsilli V sene nsfiada fen 
yol ve oina inşaatlarında çaıışmış. Uı
tlsas sahibi olmu~. bugilnkü kazancı 
çoluk çocuğunun idaresine kllfi geımt 
yen b!!" zat yol ve bina lı;lerinde çalış 
mak istemektedir. KllçUkpazar bUyUk 
yenihan müsteciri Osman yanında Ah. 
met Gtingöre müracaat. 

:i~~:::ici:::il:=~: ı MÜSABAKAMJl 
AN ALiZ 

Analiz ve teori 
L A!78ğıda.ki riimleleri almanca.

ya tercüme <'diniz ve ibarelerdeki 
asit ve t:lbl Mimh•h•ri biribirlnden 

ayırt ediniz: 

a. Der Vater kommt wenn es 

Abt:nd ist. 
b. Wır hoffen dass der Vater 

am Abend ?.urückehrt. 

c. Wir hoffen dacıs der Vater 
zurückkı>lırt wenn e!'I Abcnd ist. 

d. Di1' Grössf' der Erde war den 

Alten unbekannt. 
e. Wic gro. s die ErdP sel, ( das_) 

Y nanistanda 

ve TEO Ri 

war den Alten unbekannt. 

f. Dic Bewcgung der Erde um 

die Sonne ist Iangst erwicscn. 
g. dass sich dic Erde um dic 

* Asl,erlikle alt\kası olmayan 25 
yaşlarında orta tahsilli, esmer uzun 
boylu h:ılen '•50" lira maaşlı devlet 

Sonne bcwegt, ist Jiingst crwie- memuru bir genç kumral beyaz ten. 
11 orta bovlu veya uzun boylu balık 

etind~ siyah gözın oldult<'~ halt va.k. 
ti yerinde 19 • 25 yaşlarında bir bıı. 
yanın C'Vlenmc>k istiyor: Kimse~iz 

sen. 
h. F..s wurdo den Soldaten die 

Verwundung dc..<ı Feldhcrrn ver-

lıeimlicht. veya ~aınız bir annesi olanlar tercih 
1. es wurde den Soldatcn ver- , edilir. (Taliplerin M. F. O. A. Rem.. 

heinılicht dass der Feldherr ver.. zinc mllracantlan • 89 
' • Ynş 28, Boy 168, kilo 67 lise tah-

wundı>t worden sri. 

j. Wessen Eltern gestorben sind, 

der wird eine Walsf' genannt. 

s!ll! ticaret ile mcıJgııl ayhk normal 
kazançı 120 • 150 1lrndrr. SJgara i<:
ki. kumar yolt. İşini, sporu seyr.lıatt 

sever. J('.'25 yaşlarında güzel • tıp 

ve renit mevzuu bahis değil. mutena.. 
sip vücutlu h<ıssas, zeki temiz bir 
aile kr:r.ıle anlaşarak evlenmek fikrin

• İtimada şayan kefalet gö.:tereb!le. 
c·~k kudrette bir üniversite talebesi 
apartrmanını muhnfa7.ıı. ettlrmelt arzu 
sunda bulunan birinin apartımanında 
kapıcılJk istemektedir. ( Apartıman 
sahıb!) remzine mtlracnat. 

• Lise mezunu ve kolej tahsili! bir 
genG iş arıyor (Lise ve kolej) remzine 

müracaat. 
• Hususi İngilizce ve lise dersleri: 

mllkemmel yeni bir tec!r'..sat usulile 
kolej tahsilli bir Unlversltell lngillzce, 
nebnta ve hayvanat dersleri vermek 
tedir. (Hususi ders) remzine mllra. 
caat. 

• 1''.-ans1zca, lnı;iUzce ve biraz mu. 
b!lse·Jc ::ıııen bir bayan iş arar.ıakta. 
drr. E'•lerde muo.lliml!k yapabllir; ge. 
ce de kalabilir. (A.B, 01'.">) remzine m~ 
racaat. Roman yada dedir. iade c>d!leceğ!ne emin c''.lrak Aldırınız: 

meyanında çok değerli bir çocuk 
doğwn ve bakım evi vardır. Bu 
müessesenin bina.sı seksen bin 
lira sarfile yapılmıştır. Müesse. 
se her türlü modern tertibat ve 
mütehassıs doktorlara maliktir. 

• 
Yalruzca Çorum değil, civar vi. 
layetler halkı da bu değerli mü. 
esseseden istifade et.mektedirler. 

Sivastan Çoruma nakledilmiş 
olan sıhhat memurları yetiştir. 
me okulwıun da vilayete büyük 
faydalan olmaktadır. 

Çorumun kazalarında hasta. 
ne yoktur. tskilipte bir dispa.n. 
ser vardır. Diğer kazalarda hü. 
kflmet ve belediye doktorları ile 
ebeler ve resmi ecza.haneler var. 
dır. 
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Teslim müddetini 
uzatıyoruz 

@) 
Birçok okuyuculanmlZ, ı..I _., 

rakalan bazırlıyamadJklardld" .,,, 
baluıederek t.esllm miiddetinlJI pd 
zatılmaamı ist.edller. OnlarDI 
arzulannı yerine getirebUmeil ::: 
müddeti, mayısın 15 lnd Jilll 
kadar Wmdlt edtyorm. 

15 mayı~41 te.Zitt" 
gününün sonudrıf 

-=========~ 

dirler. 

Blameyd.-n bir t•"graf aldığmı ve yanı tercih eder. <E. 3~> remzıne (Emeldi) (S.F. 111 (Nur) (H.tallb) Çonımun beşte dördü elektrikle 
ou telgrafa n:ı:zaıaıı Avııslralya lmpa Biikreş, 8 (A.A.) - Rador ajansı mUraeaat. • 91 (Bulmuş 38) (R.F. 18) (Adalulu) tenvir olunmaktadır. •ı••••• •••··-llJ!ll""" 
ratorluk kuvveti l'"I n Yunaniııtanda-1 ekmeK E.atışı hakkında yeni b!r ka . I ş ve işçi arayanlar: (R. M. 108) (Bulmuş 38) (İçli) Çonımtm. içilecek suyu fenni. , Çocuk Heklml ., 
ki zayı trnm 3.000 kişiden ibaret bu- rarnam" neşredildig'ini bildirmektedir. • 17 :13.§ında orta Uç talebe.si bir (K. 12) CBUro) (Kısmet kiml (N.B.) dir ve şehre fenni su tesieatile Ah Akk ııtıl~ 
1undu~nu bildirmiştir. ÖlUler, harp Bu ;car:ınameye göe. Romanyada haf genç tat!l mUddetince çalışmak iste- (R.M.C.5) (Sevinç 47) (3 Z) (27 S.R) dağılir. ~ Çorumun bUtün Takalın ".;!!,.,hane !?ı' .. rl• 11 

Cflirleri ve kayıplar bu rakama dahil tada ıkı gUn •'Ekmeksiz gUn'' oıarak mt>kteJir. (A.Y. 19) remzine mUra- (R.27) (K.M.K.S.E.) (İ. Heper 8> ~· dan maada bergUn -" 
dır. Bu mUnasebetlc Yunanistana Hı.. il!n ol.ınmaktadır. Bu iki gün 7.ar _ caat. (Eski.,,ııman 2) !M. 13) ISevlmli) kaza. ve köyleri fa.mamile güzel ıt'T :ı...- ..:.ı- ] ·1 d , nnra. Trl!'fon fO 
raç edılcn Avustralya kıtaatınm ~f~ın~d~a:.:e~k~m~ek~· 1y::_c~rin~c_:_"~m~ı~s1~r~l~apaE'.s~ı·~· !._Y!e-:.l._ :• _;ı::;:-:-2~~·a~ş!Iı ~d~a,.:o~r:;t!a~l~lc~ta~h~s~ıı~li~r~l~ya'.:·:....~ı~F~.E~.~~~36~9~)~C~K~.E~. ~3=2=1~\ -~(~B~U:ı h~a~n~)~~m~em~1ucs.=_~v~·e~m~a~~~n~s~u~a:n~e~o~,·~U.=-~~~~~~iİ!!İ!!!!~~~ 



- - 194.1 

'l"~kkür ederim. Sen na. 
? 
lyi . 
~ırn ... Artık sık sık gel-
\r UZ? 

akit bulamıyorum. Bili
n k' be 1 n doktorum. 
~ktor olduğunuzu. şimdi. 

"el" r bana söylememiştiniz. 
11~ 1ın geçen hafta hasta ol 

ıatnan size ha~r verir-
• 1:. 

~~ksiniz? 
, ~ ra ... Ya sen ne içersin? 
ti/a~cınkı ikram ediyorsun, 
,., hır bira iccrim. Patron 
vt' • 
t b llıUşteriler de daha yok, 

U fırsattır "a . 
1.snıarlar ısm a rla.maz 1''a · 

gene eskisı gibi senli benli 
1§li. Karşılıklı oturarak 

Ular. Zaman zaman mu· 
lerj satıltk olan kadınla 
~balilığile Farukun clinl 
'. davetkar gözlerle ona 

lıii .. 
c:ın beni daha sık aramı· 
Be~~rim. <iıyordu. Ço';: 

' gidıyorsun doğrusu! 't Faruk ondan tiksinme. . :~ı, 8.di bulmağa başla· 
l ~ınlar bi7.e bir rüya 
~li~erini gairanekştiren 
~~hilesi içinde görUnmeli-

._ düşünüyordu. 
""'l'du: 

' gün b ı ha-;en~ ö
&angın biriyle geçtin. 

)') 

~~-. 
~ •w.:şım. 

it gi.ize} cocuk 
~lemi?. 

et, Çok güzel çocuk doğ-

il nasıl bir ihtiyaca onu. 

it~-: hizmetçisi kıza, Ta
~uğu mirastan bahset. 

~\rketti? Yalnızken dü-,_,,._, ... 
~ istemediği h8.diseyi ni

~ hatırladı? 
it .. _ bacak üstüne atarak: 
~~im pek tatilidir, de
hin liralık mirasa kondu. 
tö~Ierini tamala açarak 

~Sordu: 
bıraktı bu parayı? 

hliba üvey, miras da 
~ n, değil mı? 
~: Biz öz kardeşiz. Mi_ 
~ın eski dostlarından 
41._-.. _ı. 
'-~değil de sadece bir 

· Sana bir şey bırakmadı 

'hr 
hi~ düşünceli durdu, 

~i bir tebes.~le 
~Yarak : 
~ le babanın h:ı.kikaten 
~ l't ~ış. Kardeşinin 

et& benzemesi ~ılacak 

t~ın. Rüstem kaleye 
hj •Osman - sular karar
i. ~ SOnra • M ... rtant.'l evi
~ ilkat, içeriye girmedi. 

rta ile konuşmağa baş-
~ 

Aşk bu mu7 
Nakleden: VahitOrgu.n 

Gen~ musiki§inas :'\ahit ile &.lmıştı. Yavruları bahçede. ıh

Vedat Avninın çok gtizel' kızı lamur ağaçlarının gölgesindeki 
Nihal b.1şbaşa vermişlerdi. Ni· yeşillikte oynar; ve beyaz du-
f'<'nhydılar, fakat ·varın biribir \'arları örten kaysı gu"lleri bu 

şey değilmiş meğer! tı-• .; 

Kızın bu sözleme ne kasdet· J~rinden ayrılacaklardı. sessiz ve mes'ut yavayı kıskanç 
mek istediğini a.nlamıyarak Nahit. Viyanaya gidip kıy. manzaralardan spklardı. 

metli musikişinaslardan ders Maalesef. insanın bahtiyarlığı 
alacak dönüşte de Nihal ile ev- uzun müddet sürmüyor. Evvela 

- Ne demek istiyorsun? . 
somu: 

_ Hiç! Karde§inin senden ıen<X:ekti. melün bir hastalık küçük yav. 
daha şanslı olduğunu söylemek NahNi~: l w • k ruyu alıp götürmtiş, evladının 
· ted' - ıha cıgım. senın ço sev- acısına dayanamıyan Nihal de 
JS ım. d'w• • · 

N . · ld • 'h 1 k ıgın şu pa~avı bır kere daha onu takip etmistı. 
ıçın o ugunu sarı o ara j 

1 1 
· 

bilmeksizin içinde muhatabını ça a ımİ Hayatının sona ereceğini an-
tokatlnmak m-zusu uyandığını Ayrı <lığımız ~~a~, .. a~~- lıyan bedbaht ana kocasını ya-

h tt. F k t k d' . h.k. 1 !arı. ruhumuzu oldurucu duşun- nına çağırınış ve şunları söyle. 
ısse ı. a -a en ısme a ·ım . . . . . . 
Id .. t" ı..· 1. 1 celer sararsa bu bızı bırıbırımıze mişti: o u, masanın us une uır ıra a-

tarak kıza soğuk bir "Allaha ıs· d~~~ çok ~akınlaştırır. . - :\lukadderat bu... Hay<ıtn 

1 d k" d · b' h ec1 1 Nthal pıyanonun başına gectı. dualarımızla bağlanalım... Seni 
mkart a r eyıp ıra an en Nahit de ona kemanil~ refakat terkederek yavruma kavuşmam 
Cl ı. . 

' k k .. .. k d ettı... lfızım,seni de daha güzel bir 
::so ·n ta yurur ·en. \·apur a • N'haJ. d' w. b 

" k d ·d k 'h . j ı ııı çok sev ıgı u parça- dünyada beklerim ... Ölülerin, ye-
~arıyere a ar gı er en zı nın- . w 

d h .. 1 · t 1 1 J yı bırkac defa caldılar.Sonra ag. n1den dünyaya gelmeleri kabil e cp aynı cum eyı e {rar ı. 
1 

~ . . . ~ . k d 
1 

d ''K de . . k a~:mik bırıbırlenne so rtJl u ar olur~a beni yine görürsün. Haya-
yor u: ar şmın sana pe · az . .. .. .., . t-.r d ·· k · 
be · I k d w•l \"e son bır ker<: daha opuştuıer... !imi daıma e nııın a gorece sın. 

.nzeme__sı ~~'il aca · şey egı -

1 

. 'nhit ertesi günü V1vanaya Zira ufkum senın bulunduğun 
mış megcr. . . · b 1 w 

R k d
.. .. .. .. 

1 
B gıttı... yerdir. Yeniden ir eşecegimız 

um ·ızı nl' uşunmu:)tu. u . . . . 1 
k ı . 

1 
. it d . 

1
. Her ıkısı de vaatlerıne sadık gün. ben gelir seni bu urum. Bu 

e ıme erın a m a gız ı ne kaldılar. sefer ıki ruh olarak ve bir tlaha 
~? dah l Her akşam . .son defa olarak dönmemek, bir a ayn ma. 
Hayır! Tereddüde mahal yok- ' ''h 1 . mak u··zere semalara yükseliriz. 

· k ba · k k B bulu.stuklan saatte ..... ı a pıya-
tu, ıma pe rız. pe açı ·tı. u b Nah't d Her sene doğum görUmde. bah-
kahpe Tankın Ethtmin oğ"lu ol. / ~osunun aşına geçer 1 e 
duğunu ima etmek istemi!'1ti! Kemanmıahr ve aynı parçayı ça- tiyar veya bedbaht ol, sevilmış 

l ı rdl cvya terkedilmiş. neş'eli mütc· 
Annesinin üzerine atılan bu ara · 

Ak b h" "nlü sessiz essir, nasıl olursan ol duaların 
şüphe fikrile duyduğu heyecan ,şamın u ~ , , 
0 kadar büyük oldu ki gözlerinin C'Srarıı anında ha~alata ~~larl~r'. göklere yükseldiği, güneşin u. 
karardığını hissetti. Vapur ka- hazan lsa.nbuldakı tatlı günle~~ fukta kaybolduğu akşam satle
marasında bayılmak derecesine ba.zan da aşk hıı.tmılarmı bü. !'inde, uzun zaman ayrılrk acımı· 
geldi. Kalbi hızla <'arpıyor. vü. tün hareketlerile canlı olarak zı unutturan parça.mızı çal... 
cudu titreyordu. Birden. bir yeniden yaşarlardı. Bu, ebedi ayrılığımızın } egane 
gün evv<'l eczacının söylediği ak· tki asır kadar uzun süren iki tesellisi olacaktır. Bu musiki, 
lma .,.eıdi: ''Bu hareket iyi bir sene böylece geçti. ruhuma en kudsi hatıralardan 
tesir yapmayacak!'' o da Rum Bir akşam, Nihal bahçede a- daha. çok tesir.edecektir ... 
kızının düştüğü şüpheye mi kasya. ~la!"lndan yaptıkları Nihal bütün bunlan titrek bir 

kanıerıyede 1d1. sesle söyledikten sonra kocası 
dij§mllf, aynı çirkin şeyi mi dU
şünmilştil? 

Başı önünde, sanki )alnız bir 
odadaymış gibi etrafıyla al&ka
dar olmaksızın düşünüyor ve 
kendi kendisine soruyordu: 
"Böyle bir şeyin imkanı var 
mı? Nasıl olur da annemden 
füphe edebilirler?'' 

Zihinleme bu şüpheyi uyandı
racak sebepler şimdi yavaş ya. 
vaş ve biribiri arkasına gayet 
açık, sarıh olarak görUnüyordu. 
Varissiz bekar bir ihtiyann mi-

ra~ını dostlanndan birinin jki 
gocuğuna bırakması tabii ve 
makUI bir hareketti. Fakat mi· 
rasın tamamını bu ~klardan 
yalnız birine bırakırsa buna ta
biatiyle herkE'S şa.~cak. işin i
~nde i~ arayacak ve dedikodu 
yapacaktı. • 

Bunu nasıl olup da düşünme.. 
m4,crt.i? Babası nasıl olup da an
lamamış, annesi tehlikeyi nasıl 

olup da hissetmemişti? Hiç um· 
madıkları miras onları o kadar 
sarhoş etmişti ki hiç ıbiri etraflı 

(Devamı var) 

cieğil mi? 
- Şeytanların bile haberi olmı

yacai<. Kimseye görünmeden çıkıp 
gideceğiz. Fakat, benim bir endi• 
şem var: Kaleden çıkacağımız ka. 
pr cephe.;;i Fransızlar tarafmdan 
muhasara edilmiştir. Etraftaki köy 
lere Fransız ~valyeleri yayılmı~ 
lar.. kadınların kucağında şarap 

içerek tğlcnirorlarmış. Seni göri.W
lerse? ! ... 

- Sen hiç merak etme! Onların 
hepsi amcamın hatırını sayarlar. 
Hepsinden yardan görfüiiz. 

- Prens Filip dö Bar da karşı• 
mudaki köyde karargrut kurmuş. 
Doğan beyin gözcüleri bu prensin 
çok çapkın bir adam olduğunu ha
ber veriyorlar. 

- Benden mi korkuyorsun? 
--Evet. Seni muhaf374 ede-

mem. seni onların eline ka.ptmP 
sam diye merak ediyorum. 

- Pmıs Filip dö Bar Franm 
kralmm yeğenlennden bf ridir. Ef-

Bfribirlerine W'dmııl akallla. Nahite sa.nlmbt ve öylece 80IJ 

rm bıraktığı boşlukları mis ko· nefesini vermişti. 
kulu leylaklarla hanrmelleri dol. Karısının ölümü Nahidi çılgı. 
duruyor. Dallarm bıraktığı bir na döndiırmüştü ... Onu seyahate 

arahkta.n, ufukta güneşin son yolladılar. Dönüşte daha sakin
kızıllrklan görünüyordu... leşmiş, fakat bu sefer de onda 

Bu saat, eski hat:ıralara a)Tı- derın bir düşünce muannit bir 
lan zamandı. melankoli arız olmuştu. 

Nihal çok sevdiği ve her za. Evine kapanıyor kimse ile gö-
man çaldığı. ayrılık geoo$ndeki, rüşmiyor hiç bir yere çıkmıyor. 
parçayı kitarasile çalıyordu. d u. 

Bir an durdu, etrafı dinledi... Nihalin doğwn günnü yıldönü-
Aynı parçayı ~alan bir keman ınü gelince odayı tanzim etti. 
sesi işitmişti..: Nihal susunca. Çiçekle doldurdu. Ve akşam o. 
herşey susmuştu ... Rüzgar bile, lunca, odaya kapanarak her za· 
bu saatte yaprakları oynatmı- manki müşterek parçalarım çal-
yortlu... mağa başladı. 

Acaba rüya mı görmüştü?... Ertesi günü onu yere serili 
Kitarasmı yeniden çalmağa baş.. baygın bir halde buldular ... His. 
ladı ve kendisine refakat eden Jerine hakim olunca kendisini 

kemanın sesini işitti. Bu Nabi· 
din kemanı olac:rlctı. Evet, Na
hit dönmüşüt. 

Nahit'le Nihal'in iki sene sü.. 
ren aynlıkları üzerinden geçen 
ikinci bir iki sene içinde küçük 
ve sevimli bir kızlan olmuştu. 

Nahit. kutu gibi küçük fakat 
çok güzel bahçeli bir ev satın 

yeniden kaybetti... Çıldırmıştı. 

Tekrar seyahate çıkıyordu. Altı 
ay soora, dönmüştü. Akıllan

ınI§tı. Fakat kendisini derin bir 
sükUt kaplamıştı ... 

Rahmetli Nihalin senei dev· 
riyesi gelince, odayı yeniden ta. 
ze çiçeklerle süsledi. İzdivaç 
ettikleri gece giydiği elbiseyi 

KALt iÇiNDE BiR AŞK MACERASı 
Yazan: lskender F. SERTELLi 

• 7. 
laka gezmeğc geldiği zaman am
cam Mirçenin ::)Clrayında misafir 
~almış ve beni orada görmuşıu. 

Türklerin elinden kurtulup kaçtı• 
ğımı duyarsa hana fenalık değil. 
bilakis yardım edecektir. Sana ~e
lince, beni kurtaran adam da şüp
he yok ki aynı yardım::ı. Iayılctır. 

- Oradan amcanın karargahına 
gidebilirsek. çok rahat ederiz. 
Marta! 

- Ben de böyle düşünüyorum. 
Hele bir kere kaleden çtlcalnn. 

- Bu esaretten kurtulacaksın, 

Marta! O budala Rü:,temin işken
celerinden yakanı kurtaracaksın! 

Marta yavaşça sordu: 
- Bu ak:,~m da Rüstem araba

cının kıziyle beraber mi? 
- Her gece olduğu gibi.. Onun

la beraber ~eçinnedi~i bir gcCC' 
yoktur. Rüstem, arabacının kızma 
delice tutulmus. 

- Şimdi onun nerede olduğunu 
bili~·or musun? 

- Bilmez miyim? Arabacının 

krzmı bir bodrumda hapsetmi~. 

Geceyi onun yanında geçiriyor. 

giydi ve kemanile uzun müddet 
aynı havayı çaldı. .. 

Ertesi günü onu yine yere se
rili buldular. 

Yeniden seyahate yollamak 
istediler. Fakat kansının öldüğü 
evden uzaklaştırıldığı takdirde 
kendisini öldüreceğini söyledi. 
ÔİIU, teskin etmeğe uğra§blar. 
Fakaıt onu feci akıbetine doğru 
gitmekten menedemediler. 

İlk senei devriyede piyanonun 
tuşları kendiliğinden kemanın a. 
hengine iştirak etmiş keman du. 
runca piyano da susmuştu ... 

İkinci senei devriyede yine 
qalmış... Piyanonun nağmeleri· 

ni işitmiş ... Bir yanlışlığa düş

memek için piyanonun tuşlarına 
dikat C'tmiş ve tuşlann oynadığı 
nı görmUştü ... 

EvvPla bu seslerden ürkmüş. 
tü ve her iki sefer de geceyi 
baygın geçirmişti. Fakat yavaş 
yavaş bu şiddetli heyecana alış
mağa ve ondan acı bir zevk duy
mağa. başlamıştı. Artık her ak. 
şam gece yarılarına kadar mu· 
siki ile bu heyecanı tatıyordu. 
Yanakları cökmüş, yalnız gözle 

rinin oyuklarında korkunc bir 
pırıltı ile gayritabii bir şekilde 
yaşıyordu. 

Nahit, bu hayatın rnerakile 
tetkik eden bir arkadaşına. her 
akşam odaya kapandığım ve 
kemanile her zamanki havalan. 

7 

nı calarken Nihalin hayalinin de 
piyano çaldığını ve böylece gok 
sevdiği karısının ölüsile daha sa· 
mimi anlar yaşadığını söyledL 

Artık ne Allnhtan, ne de kur 
dan başka bir isteği kalmamıştı .. 

Böylece günler geçti ve Nihalin 
senei devriyesinin fü:~üncü se-neei 
geldi. 

Oda yeniden taze çiçeklerle 
süslendi... Nihalin bos kalan 
yatağı taze çiçeklerle beze.nmişti. 

Ufukta akşam güneşinin son 
ışıkları kaybolurken; kemanını 
aldı ve Nihal in çok sevdiği par. 
çayı çaldı ... Ertesi sa.bah odaya 
girenler onu yine MldmnlŞ bul
dular. 

VAH iT ORGUN 

9.5.1941 
l!.SS Solo takYimf 

prtnl11r 19.50 Seçil~ 
ı %.65 Ajaruıı ~ve 

haberleri tftrküler 
IS.05 Solo •t.15 Radyo 

şarkılar gazeteflf 
18.20 KRn,.ık 20.45 TemeO 

program ıı.so tktaat 

18.0S nad,·o saatl 

s,·lng 21.45 .Radyo ..:lorı 

lruartt"tl orkll8truı 

18.SO Çift fasıl 22.SO Ajans 

19.SO \jans hnf)(>rlerI 

halM'rl<'rf l2.45 Had~ o sa~ 

19.45 ZlmRt orkestnM 
28.00 Cladıead 

Kale içindeki muhafızlar yatsı - Alçak!... sevgilimle aramt 
yüzünü ezanı okunur okunmaz namaz kıl- bozmak istiyen adamın 

dılar. Rüstem bu sırada yavaşça 

oo;urlar<lan indi.. Evinin yolunu tut
tu. Jı;::ıe bir şüphe girmişti: Araba 
cının kızı bahancsilc !\1artann i· 
çine kı"kançlık hi leri c;okan elbet
te biri 'ardı. Rüc:tem onu tanımak 
i tiyordu. 

- Bu. her kim ise, herhalde 
Marta ile geceleri konmmyor. Ar
tık her ırece Martayı gözliyecc{tim. 

diyordu. Evinin kapısına yaklaş 
tığı zaman. kapı önünde bir ~öl
ge gördü. 

Rüstem sinerek. yavaş yavaş 

kapıya yaklaştı. Bir ses duydu: 
-Rüstem budalanın biridir .. 

Onun.la şimdiye kadar nasıl otur• 
dun? 

Rüstem bu .... e:,i tanıyamadı . 
beyni döndü .. ve birdenbire kılıcı
m çekerek, O manın iızerine atıl· 
dı: 

~örmek i ... tiyorum. 

Bu ~ırada bir se5 yükseldi: 
-- Ah... vuruldum .. 
Fakat vurulan adam yere ctw;. 

medi. Gozden kayboldu. 
Rüstem eve ~irrnedi.. c:.ağa sola 

koştu. 

- Kaçİrdım .. fakat burası dört 
duvar :;çinde hiiçük bir yerdir. N<:> 
tarafa kaçsa. gene bu duvarın için 
dedir .. Bir yere gidemez. 

Ve söylenerek tekrar kalenin 
burçlarına döndLi. 

Rü!'>tem çok heyecanlıydı .. Se' -
gilisfoe musallat olan bu adamı 

mutlaka bulmak, tanımak istiyor• 
du. 

- Benim için budala diyen ba 
adam '-caba kimdir? 

diyerek sabaha kadar uymnadt. 
hir yerde öuramıyoı:, mütemadl-
ven oda.şıyordu. 
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diği de bir mesele teşkil edr. Bu harbin 
en bÜtjÜk 
davası 

Fakat mesl yalnız bunlarda 
değildir. Öyle hfı.diselcr vardır 
ki bunlar. aksi isbat oluncaya 

ra 
e 
r 

kadar General Gamlen'in itham 
olunacağı hatalardır. Çünkü 
Fransız hezimetini hazırlayan 

bu sebepler olmuştur. 

r 
/ e,.i görüşlü 
bir kurrıa . 
dan olan 
Gam/e n 

büt ün ha tala-
rını h an gi 

k uvvete u y a
rak yaptı? I 

li'ransadan gelen ve bugüne 
kadar teyit olunmayan haberler 
Riom yüksek mahkemesinde gö
rülecek olan davanın tehir edil
miş olduğunu .bildirmektedir. A. 
caba Vişi hükfuneti harbin me_ 
sullerini meytl::ı.na çıkarmaktan 

tamamen vaz mı geçti, yoksa ye
ni delilkr elde etmek ve yeni 
Jıa.diseleri aydmlabnak gayesilc 
bu tehiri muvafık nu gördü? 
Bunlar hakkında 3imdilik hiç 
kimse kat'i bir söz söyliyemcz. 
Muhakkak olan bir şey varsa o 
da eğer tehir edilmi~ bu tehi
rin çok mühim sebepleri oldu_ 
ğudur. Çünkü Bcrlin bu davanın 
bir an evvel görülmesi için Vişi 
hükumetini tazyik etmektedir. 
Çünkü Berlin bu davadan bir 
çcı;ıil intikam alacaktır. 

E°'cr Riam muhakemeleri ce
r<>ya~ etmez.qe, en ziyade na.zart 
dikkati çeken ve alaka ile bekle
nen General Gamlen davası görül 
miyecek demektir. Eğer bu dava 
görülmezse Riom hakimleri G~ 
len 'in iizerindeki esrar perclesını 
yırtmak istemiyorlar v .de:nıe~
tir. Çünkü Fransız maglubıyetı_ 
nin hesabını vermesi için bütün 
gözler General Gamlen ürerine 
dönmiiş bulunmaktadır. Harbe 
tckaddüm eden uzun senelcrden
bcri Fransız ordusunun başında 
bulunan ihtiyar generalin Fran
sız mağlfıbiyetindeki mesuliycti 
muhakkaktır. Fnkat General 
Gıunlen'in vaziyeti de fevkalade 
enteresandır ve öyle hususiyet. 
leri vardır ki inso.n bunlar kar
Fıısmda hn.yreler içinde kalmak
tadır. 

General Gamlcn esaslı olarak 
dört cihetten ilham olmakta. 
dır: 

Gamleni harbe tekaddüm eden 
seneler zarfında Fransız ordusu-
nu mı·htemel bir harbe karşı 
lüzumlu bir şekilde hazırlama· 

mış olmakla, 1939 eylülünde 
aksini açıkça isbat eden deliller 
olduğuhalde Fransanın harp için 
hazırlanmı~ olduğunu beyan et. 
mekle, harp Fransaya gelinceye 
kadar geçen sekiz aylık sükunet 
devresinden malzemeve teç.hiza. 
tını ikmal etmek için istifade et-
memek, nihayet Fr:ınsaya ma. 
lıim askeri hezimete sürükleyen 
müteaddit stratejik hatalar 
yapmc-.kla itham etmektedirler. 

Harbe tckaddüm eden seneler 
zarfında General Gamlcn Alman 
hazırlıklarını lazım olduğu veç
hile tetkik ctmekişini yapmış mı
dır? Görünü~e göre General 
Gamlen Almanyanın hazırlıkla
rmrn mahiyetini anlayacak şekil 
de bir tetkik yaptırmamıştır. 

O zamanlar Fransa baştan 

sona kadar Alman casuslarıyla 

doluyken Fransız erkanı harbi
Yesinin düşman nezdinde pek c. 
hemmiyetsiz bir miktarda casus 
faaliyet görüyordu. Alman teş
kilatlanmasını daima göz hap_ 
sinde tutmak vazifesiyle mükel
lef olan ikinci büro harbe tekad_ 
düm eden seneler zarfında hiç 
mesabesinde bir faaliyet göster
miş ve harhin ba~la.masiylc de 
ortadan kalkmıştır. 

Fransa, casuslarla mücadele 
meselesinde ise, casusluk teşki_ 

lfıtlarından daha kötii, daha bo
zuk bir vaziyetteydi. 

l\Iaamafih bütün bu teşkilat. 

sızlığa rağmen G<meral Gamlen 
Alman hazırlıklarını biliyordu. 
lşin fenası generalın bu mevzu 
hakkında kendisine verilen husu 
si raporlara hiç bir ehemmiyet 
atfetmemiş olmasıydı. Seyahat. 
te olan bir çok zabitanın diğer 
seyahatların ve garetccilerin ~
neral Gamlen'e raporlar verdık. 
!eri ve llu ra!)Orlarla Alman ha
zırlıklarına. i.5arct et~:'.ct,·n sonra 
Fransa için yeni bir harp rne. 
todu kabul etmek lüzumuna işa
ret ettikleri hakkında deliller 
vardır. 

Fransız ordusunun techizi me. 
selesinde ~nerdl Gamlen'in, fab 
rikala.rda.n lüzumlu istihsali al. 
mak için şiddetle müdafaa et
tiğine, hiç değilse istihsali ya. 
vaşlatan amillerle mücadeleye 
giriştiğine dair bile o~ bir 
delil yoktur. 1spanya harbı sı
?'3.Smda General Gamlcn hava 
kuvvetlerini tamamen bozması 

için Piyer Kot'a müsamaha gös. 
termişti. Almanya Çekoslovıa.k
yaya askeri taan'Uma bulundulu 
bir sırada siyasi vaziyet bir as. 
keri müdahale için müsaitti ve 
o zaman Fransa bir yandan da 
Rusyaya dayanabilirdi. Fakat o 
T.amanda General Gamlen hiç bir 
askeri müdahalede bulunmama
sını şiddetle tavsiye etti. O zn. 
man General Gamlen ordunun 
hazır olmadığını ve bilhassa 
Ruslara güvenilmemesini sebep 
olarak ileri sürmüştü. Umumi o· 
larak General Gamlen daima 
R~lara düşmanbir hal aldı ve 
Rus _ Fransız erkanıharbiyeleri. 
nin temasını daima bertaraf et
ti. Nihayet 1939 eylül ayında 
kendisine verilen raporlardan 
Fransanın ancak 700 tayyaresi 
oldUo.Yunu ve bir tek bombardı. 
man tayyaresinin bile bulunma
dığını öğrendiğihalde Fransanın 

askeri baknndan tamamen hazır 
olduğunu bildirdi. .. 

l939 eylülünde harp bılfııl 

Riom hti.kimlerinin, Fransanın 
harbe kafi mikarda hazırlanma
mrş olmasibahsinde Genera:l 
Gamlen'in mesuliyetini tcsbit et_ 
mekte çok güçlük çekecekleri 

başladığı zaman Almanyanın 

Polonrada meşgul olmasından 
istıfade ederek Ren üzerinden 
bir taaruza geçmemek hatasın. 

da bulundu. Tam sekiz ay sonra 
Fransız ordusunu hareketsi:ı; 
tuttu ve askerlerine hiç de lüzu· 
mu olduğuna neferlerinin bile 
kanaat getirdikleri işler! yap. 
tırdı. Harp imalatının kıfoyet. 
sizliği ve Sabotajlar ile mücadele 
etmedi. 19:10 mayısında Hollan
daya taarruz edildiği zaman, i
kinci bir müdafaa hattı hazırla. 
madan aylardanberi çalışıp ha
zırlamış olduğu müdafaa hattını 
bizzat kendi kırdı. Muhacir akı
mnı muayyen bir yoldan sev. 
ketmek için hiç bir tedbir alma" 
dı. Fransa harbinin ilk günlerin
den itilmrcn kıt'alarının kont:ro. 
!ünü kaybetti ve öyle hatalar 
işlemeğe başladı ki Veyızand'm 
b1 .. kuMandar,1ı~a getir;!nıcF:in· 

muhakkaktır. Filhakika General 
Gamlen ordunun ~efiydi ama, 
yüksek harp konseyinin talep 
ettiği tahsisatı daima makasla. 
y:ın ve Qaıan tamamen reddeden 
siyaset adamlarına karşı bir şey 
yapamazdı. 

H "/\ B E R - lişam postası 

General GanılC!ı'in bi::zat 
nmır~c;i tarrr /ındnn yrıpılmı§ olrııı 

<lört yafmdnki. halini göstcnr 
bir tablo 

ton Çörçil, Gaınlen·iıı miiltdik 
orduların başında bulunmasına 

itiraz etti. Sonra sanki kıfaları. 
nın ve halkm nıancviyat.iylc hiç 
alakadar olmayormuş gıbi hare
ket etti. Kurmuş olduğu kuvvtli 
saııı:;iirk son giiıılcre kadar hal
ka yalnız zafer haberleri dağıttı, 
o kadar ki birdenbire hezimet: 
görülünce ordunun ve 
maneviyatı sıfıra indi. 

halkın 

İşte (ieneral Gamlen bu gibi 
hat<ılarla. ithanr olunabilir. Hftdi
scnin böyle cereyan etmiş olması 
insanı çok hayrete düşürebilir, 

çünkü Gcneralın yanında çalı. 

şanlar kendisinin fevk11lade zeki 
ve çok geniş bir kültüre sahip 
olduğunu söylerler. Filhakika 
bu çok geniş kiiltürünün neticesi 
olarak heniiz genç yaşında ma
reşal Jorj'un crkanıharbiyesine 
mensup iken ileri görüşlcrile te
mayüz etmişti. Suriyede şayanı 
dikkat ve takdir neticeler elde 
etti. 

Bunlar Gamlcn'in ancak ikinci 
derecedeki vazifelerde muvaffak 
olduğuna bir delil midir? Bu da 
mümkündi.ir, fakat bu hal ec 
generalin şahsiyetile hareketi a
rasındaki büyük nisbetsizliğin 

sebebini izah edemez. İtiraf o. 
)unsun \'cya olunmasın, general 
Gamlen'in Fransayı mağliıbiyete 
sürükliycn bu harcketlerilc mu
hakkak ki bir çok karanlık es· 
ralı noktaları bulunan bir vazi
yet karşısında bulunuyoruz. fşte 
bunun için yazımıza "Gamlen 
esrarı" derken mübalağa yap. 
mamış olduğumuza inanıyonız. 

Fransanın teslim olduğu gün
denbcri bir çok mütefekkirler, 
bir çok mütahassıslar bu muam
mayı çözmek için uğraşıyorlar. 

mek büyük bir hata olacağını 

beyan etmiştir. 
Müstakbel harekatın ne şekil" 

de olabileceği hakkındaki görüş. 
Jerini bildirmeğe davet olundu
ğu zaman General Gamlen hiç 
tereddüt etmekten: "Görünen bu 
hareketsizlik birdenbire her ko
zu ortaya koyan ve bütün kuv
vetlerle yapılan bir hareketle 
bozulacaktır. İşte o zaman netice 
alınacak ve bu netice seri ve 
mtithiş olacaktır. İnsanlar bu. 
nun ne dereceye kadar müilliş 
olaca~mı tahmin bile edemez
ler.,, demiştir. 

Bnl.ın iizerine bu harekatın ne 
zaman başlıyacağını tahmin et. 
tiklerini hildirmeleri rica olunun 
ca General Gamlen: ''::\ layısta 
olması kuvvetle muhtemeldir,., 
cevabını vermiştir. 

Bu rniilakat nihayete erdikten 
sonra Jiil Romen derhal hudu. 
dun bir kısmını gezmeğe davet 
edilmış ve düşiinüşlcrini açıkça 

bildirmesi rica edilmiştir. Bu. 
nun iizcrinc JUi Romen avdettc 
bır rapor yazmış. göndermiş, fa. 
kat ne kendisine cevap \'erilmiş 
ve ne de o günden sonra muhar. 
rirbir daha general Gamleni gör
müştür. 

Bu miihikatlarında General 
Gamlen fevkalade 7,cki ve ileri 
göriişlü olduğunu bir kere daha 
isbat etmişti. Şu halde birkaç 
ay sonra. bizı.at kumanda ettiği 

General Gamlen 

ordularının hemen pasif dönecek 
vaziyette kalıp düşman için ko· 
lay bir av olmasına sebep nedir? 

General Gamlen'in vaziyetini 
im.h eder mahiyette olan malCı
mattan biz ancak ikisini ehem. · 
miyetle kabul edebiliriz. 

Bu kadar hususi ve enteresan 
bir vaziyeti aydınlatmağı hiç 
düşünmediğini söyledikten sonra 
"hüsnüniyet sahibi insanla~" 
makalesinin muharriri kendi gö. 
rüşünü şu şekilde i1.ah ediyor: 
''i\luhakkak ki General Gamlen 
fevkalade vasi, canlı bir zekaya 
malik olan ve knna::ı.tlerinin ha· 
diselerle değişmiyeceğıni kab•.ıl 
eedn kimselerdendir. Söylediklc· 
rine göre General sık sık budu. 
da hatla askeri mınlakaya bil\l 
gitmeyormuş. Öy1e zannediyo
rniyen kimseelrdeıı Zekadan hare 
ket korku ahengile hareket e•.: 
miycn kimselerden. Zeka hare. 
ket kudretine geçen cereyan pek 

Bunlardan biri Jul Romen'in, 
"Satur\!cy Evening Post" isimli 
Amerikan mecmuasında General 
Gamlen hakkında yazmış olduğu 
şayanı dikkat bir makaledir. 

"Hüsnüniyet sahibi insanlar'' 
başlıklı makalenin sahibi Jul 
Romen bu yazısında General 
Gamlen ile muhtelif mülakatla
rından bahsediyor. Muharririn 
anlattığı bazı hususat generalin 
Fransız ordusunun kafi miktar
da hazırlanmamış olmasına ve 
bilhassa hava kuv·vetlerinin e
hemmiyetsiz hulunmasına bü. 
yük bir ehemmiyet atfctmediği
ni gösteriyor. Bu mülakatların 
en mühimi 16 kanunusani 1939 
da generalin umumi karargahtır 
da vapılan mülakattır. Jul Ro
men;in bizzat sual te,·eih ederek 
yapmış olduğu bu mülakat gene. 
ralin Belcika hududu boyunca 
denize kadar uzayan istihkiı.mla
nnrn mukavemet kudret.inde al
dandığını gösteri~ or. Mülal·atın 
en miihim tarafı General Gaın
lcn'in müthiş bir zeka ile hadi. 
"atın muhtemel cer~yan suretini 
:ı~mcn göstermesidir. 
• I•'akat işte asıl işin esrarı bu
radaır. Geenral bu mlilakatta 
J ,, r~..,,~rı·c 10-10 lı~ı·b:nin 1nl4 

?F zayıf .. Bu zaafa sebep ne . '"v-
veİa bir azim noksanlığı zanno· 
lunur. Sonra şahsi teşebbüse 
girişmek ve bu teşebbüs~n do· 
ğuracağı neticelerden çekınm~l~ 
korkusu hatıra geliyor. Bu gıbı 
kimseler her şeyden evvel ha. 
yalp:!resttirlcr. Bunlar en mü· 
him hadiselen" bile günlük c
hemmiyet1le bakarlar. -Nadir o. 
lan bir vaka böyle bir hayalı-ıc
rcst ~ahsiyetin başkumandanlık 
mevkiine gelmiş olmasıdır. Bu 
kimse kendi elinde pek ehemmi· 
eytsiz bir miktarda tank bu~un. 
duğuna büylik bir chernmıyet 

vermeden tankların yapacağı 
harbi düşünebilir. 

Harbin sekiz aylık tevakkuf 
devresinde Fransız harp imalfı· 

tının hiç bir bilyü.k gayret gös. 
tenncm1ş olmasının mesuliyeti· 
mi'l C-cnc"al Gamlen'e ne sc
kilde ve ne sebeple tahmil edil. den evvel lngiliz başvekili Vins- harbine benzeyeceğini zannet-

Bu gibi kimsenin bir yıldırım 

harbi olacağını ve hatta bu har
bin mayısta başlayacağını dü· 
şünebilmesi ve buna rağmen za. 
feri düı;mandan evvel kazandı
racak bir tertibat almaması şa
yanı dikkttir. Bize bir idareci 
lazımdı, lıa§ımızda bir filozof 
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1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen 

harici askeri kıtaatı ilanları 
----~ 

10.0il) kilo sıgır eti pazarlu'n satın &lınacaktır. Tallplerin 10 
cumartesi gllnll saat 11 de HadınıY.tıyde U~ak tabye aııkcrt satuı 
misyonuna gelmclerl. l2S67 - S592) 

::: * * 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3:i 000 lira otan demiri vek!lctçc ''8 

Uzcrc 25u aoet al"o.ba :ıl!muneaine gere pazarlıkla yaptırılacaktır. 

15/5/041 pcrfcmbc gllnU saat 15 de Ankarada M. M. V. satm nıma 
yonı!ııdıı. yapılac:ın.l.ır. KaU temı..natı 5.400 ıtradır. Şart.:oamesı ıso 

kom!.syoada:ıı almır. (~37 - 3S:i0} 
lj• ... ı:· 

120.CCO kilo ı:ıığır c.t! nlınaca~;~ ... Pazarlık ile eksiltmesi 12.r;.90 
G<•at 15 tc Hndımkl'iy~e askeri satınl!ıma komisyonunda yapılacaktır. 
rtir c<lc~ck flvnt nzeril<:•en yilzd'! 15 !{ati • ~mlnat alınacaktır. Şartııı 
o"ııafı komis~onda görUiUr. •raliplerir. belli -.akitte kom!.syon~ gelın 

(2363-35' 

*** K-?;,lt" bedeli 54,507 lira 36 k ıru;ı olan bir ambar ln§ası kapalı zıı 
sllt'lleyo Jmnnıu~tur lt:&lcsl 16.5 UH cuma gilr.l! saat 11 de Ankarada 
satmaınıa komisyonunda yapı!ac&ktı ... tık t\'.'m!natı 39i5 lira 37 ıcu 

Kegif evrakı 273 kuı-.. şa komisyondan alınır. Tallplcrin kanuni vcsı 
teklif :nektupıarını ihale eaatlnJ;:-n bir saat evvel komlııYQna vE>rmel 

(233:;.3348) 

• • • 
Sarıkış.ııc:ıa lıı.nıtrat ~aptırılacaktır. Kcı;f! bt'drli 22,196 Ura 40 "° 

temirut' ! :?6ô4 ıırs ro:ı ko.ruştur. Kapalı zarfla ekslltmeııl 20.5.941 83 1 

saat lo Le AııK::ı:acta lif M.V. satıı:aıma kom!ı;yonunda yapılacaktır.~ 
mest ın itunısa komtsyondan 'llınır Tallpıcrir. kanuni vesikatanl 
nıektuo.cı.rmı lhıılc saatinocn bir saat evvel kcmisyona \•crmelerl.1232~ 

.. -..-
Devlet Demiryollan ve Limanla 
işletme Umunı idaresi 
.Mıılııı'llınen octıeı: l!l351,!'l.ı (<ııı ıloka:r. bin u<; yll?. <'lli bir lırıı 

I>"~ k .. r•ş ı l•ra -;ılıın 42 kalcrn k kırı <;;!.'! ,. ııçlnrı 26 'i Hln P 
~Unll sııaL 15,j:i <!" kıı.palı zarf u~ıu ile A nl:;ara i idare binasınd 
ıılmac.:ıktır, 

Bu işe glrmt'l< lst!yrnleıin 14r.t,40 (Bin dort yUz <'111 b'r lıra. 1< 
rıış) liralık m•vakl<n~ teminat fü. kanununıın tayin dllğl vesıJ<I' 
teKllfıerınt ay:ıı ı;lln H\Rt 14,45 ~e lmdar komisyon rclsllf;inc \"CrtJlt 

Zlm<ln·. 
1 Şıır•namclcr :::ıaı ııl!ız olaraK Aı.karada malzt'mc daire~ınd n. 1 

pa§ada tesel!Um vc sevk şefliğ'inden dağıtıl"ıcnktır. (35Sl) 

htanbul İnönü Kız LiGesi MüdürliiffüJ' 
tö . .Mayıs. 194ı ı·: nıı:. gilnU una 8,30 cl.ı ._.ütUn takbcnı.n kilO 

birlikte olrnlJa bulunmaları. (35"'S.) 

O tel yapı lmaya elv ~r Şj' 
k rah oına 

.\nkara cadılesinir. e~ n.t~tcber yerinde re, kıılüdc 
, ·adar , .o aydınlık bir bin.ı kın.ıl&tır. 

\ 'akit gnzekı;I Irlar:•hn~c~inl' müracnat. 

bulundu .. 
lşte Jul Romen Fransanm 

lümağlübieti hakkında bu mağlu 
matı \'ermektedir. Bu mutalaa. 
!ar, Fransayı mağlübiyete kadar 
sürükleyen taarruz başladığı 

gün: "Aylardan beri be.klediği

miz taarruz başladı.,. Cümlesini 
bir emri yevmisinde söyliyen 
Generalle, f:enelerce kumanda 
ettiği crdıılannın tamamen tes
iiminden bir hafta sonra evinin 
bahçesinde büyiik bir huzuru. 
kalb içinde çiçeklerilc gülleriyle 
uğraşan adam arasındaki zıddi· 
yeti göstermcğc yarayor. 

İkinci mutaıaa ise rb.ha basit· 
tir. General Gamlen'in vaziyeti 
bir doktrinin mağllıbiyeti şc!r. 
linue de ızah olunabile~eğindon 

ibarettir. 

Eski mc'~tepten bir çok Fra-ı
sı:r. zabitam gibi General Ganılen 
de diişmanını küçük görüyor
du. Buna mukabıl l<"raıısız ordu. 
sunun yüksek oldı·ğu hakkında 
bir kana;ıt besliordu. General 
Gamlen Almanyanın aktif ola
rak harbe hazırlanmakta oldu· 
ğunu iki harp metotlarını orta. 
ya koyduğunu biliyordu. Fakat 
bu metotlarla da Fransız ordu
sunun dinamizm kıymetinin 
son haddini bulacağına inanı· 

yordu. 

Fransız askeri mucizeer ya • 
ratacak bir asker değil miydi? 
Fransız askerlerindan blitün 
zahmetlere katlanılması, bütün 
gayretlerin gösterilmesi talep o
lunamaz mıydı? Vaziyet her ne 
olursa olsun bugüne kadar her 
tehlikeye nasıl mukavemet et" 
ınişsc Fransız askeri bundan 
sonra da mukavemet etmesini 
bilecekti. lşte General Gamlen 
Fransız askeri hakkında böyle 
düşünüyor ve daha ilk güdenbc
ri Fransız ordusunun bir müda
faa harbi yapacağına Almanya-

yı zamanın yardımıyla ye~ 
ne kanaat getirmiş ve k3 
miş bulunuyordu. lşte bll 
nlişle Gencrıal Gamlen 
nın Hen üzerinden yapugı 
ruzu birkaç gün zarfmd3 

durtu. 
Ve Norveçc de Fınl' . 

olduğu gibi bir seferi ı-ıt 1 

deımeği reddctmışti. :Sif 
faa harbi icin Fransanın tll 
ve tanka ihtiyacı ) oktıl· 
kileri muhkemdi, majinoB 
dı,müdafaa harbini nıUIC tf 
len yapabilirdi. İşte gelle 
düşi.ınltşteydi.. c • re 
Aralarında eski Sur•): .:J 

lfide komiı::o;-ı General FW..ı 
olduğu haıde bu harpte i 
GamLn ile t~riki nıeS3 
olan bütün yi.iksek rUtpeltıı' 
tan tarafmdan da vcrilefl 

e 
hata ve kabul olunan bll ıci' 
bir tek hadise zıt görUlJll~) 
O da Belçika hududu l&P 
deni1.e kadar yapıtmış 0 

d 

dafaa hattının boZUIJll!Y' 
··nderı Eelçikaya kuvvet go 

dir. J<iıı1 
Fakat şayanı itimat rııl l 

d . .. "'e1ıe 
rin şehn etme g~~ " ıce' 
len yine de Belc:;1ka) a ~ ~ 
derilmesine muarız irtı~~ 
le· olduğu halde de gol (i 
Şu halde acaba Gener3 

neden Belçikaya asl'ef ,r.~ 
miştir? Hangi tazyıkB. .,;ıi(J' 

. 't t ct''"r. met edememış, ı aa 1 v 

İşte belki de Gener3eıliıı!JJ 
üzerindeki esrar perd a,dıf' 
züleceği düğüm bure.d 

Doktor 
Nuri Bellef .,._ 

ıall" -Slolr ve Ruh US9 ,_,-: 

Ankıırn Cııdıle.sl ?'iU dtJI 'I 
Muayene saatleri: ıe 

kadar 


