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esinde 
rJm ~Mdhkefnelerde :~ 
Yahya Gal!P 1 O US TEZ ERESiZ ADAM 

ve at ettı Müdd~iumumi 
.... 

Remal .Bora 
Paviof u şiddetle ittiham etti 'Bu değer~e inkılap 

~ adamının 
uJkut d3vBSmın dünktl celsesinde l - Ba§k& blr diyeceğin var mı! • 

olmnarı Acbpar:arlı Uç ,:Uıldln ifa- - Raporu okuyup da Anlamadığım Cenazesı bugün Eyüptekı 

Once niifusa kaydedilecek, doğum 
tarihi mahkemeye bildirilecek davaya 

da bundan sonra bakılacak delerlni )Bzmış ve fiOn daldka bnıı. ~yler var. · d k ld 
lrğt altında dn nubkcm~nln s-elecek - Bunu ahladık. Baııka blr diyece- 8Vtn 8R a lflllyOr 
çnrıJaınb:\yn knldıf;mı )'llUDL,tık. .ğin var mı? 
Oünlril celsenin gıuetem\ze yetişti- - Mllll mUdıı.faa fen sanallar he· 
rcmedlğlmlz euteres:ın kısımlarını yeti azasından fki albay' t&ratmdan 
okuyucııl:ınmrı.a bugtın vl!ri~·onız. hazırlanan raporun okunmasını da la. 

.tiyorum. 
M!lddelumuml muavini Kemal Bora , - Terctımuinl almaıudız mı? 

28 tarihli ifadede Abdurrahman. be. -Kaydettim, ter~m de var. 
nim fotoğrafımın gösterildiğini ve - Ba§k&? 
ilk de.fa olarak l mart tarilrlnde An • - Tıbbla.dU ile prote8Qr Kayyö tıı. 
karada gösterildiğini söylUyor. Halbu_ rafmdan verilen raporda ölen adamm 
ki İstanbul poll.sl, Abdurramana be • midesinde ameliyat yapıldığı hakkın. 
nim fotoiı'rafımın gösterildlğl.nf bildi • da kayıUar vardır. Bunun da okun • 
riyor. Aradaki bu fark. Şahit manav mamnı istiyorum, 
Envcrln ve arkada§m.m beni soıı'gün_ - TcrcUmesinl aldmız mı? 
!erde gördUkJerl ve fotoğrafımdan - Hul!ısasmı aldrm. 
tanıdığı hakkmdakl s6zlerln1n yalan - Ba§ka bir diyeceğiniz var mı? 
olduğunu anlatacaktır. 

1 
- Mahk&me uıbıtnamelerlnln ba.zı 

Pavlol okunmıyan evraktan 1 yerlerinin de okunmasmı talep cdiyo. 

bahıediyor rum. 
• - Bunıar nelerdir? - Bunlar müdafaaya alt şeylerdir. 

o vakit söylersiniz. Pavlolun daha bQfka 
- Ceza muhakemeleri usulU kanu. istekleri ••• 

nu duru§llla eana.mıdıı. bazı evrakı o- - D0.9ya 6, sayfa 3, ııa.lır 15 deki 
kutmak sal~lyetinl bize veriyor • benim itadcm yanll§tır. Ben, "Yugos. 

- Okunmayan hangi evrak vardır? lav komllnl.ltl olan bu adamlar, Sov. 
- 28 §Ubat tıı.rlhll Abdurrab.manm yetıer birliğine k&11ı h\lrmet &dlyor· 

ifadesi okunmallU§tır. lar., demedim. Ben, "Yugoslav ko • 
- Peki, butıllır size terc1lme edlldl mUnl.lt m&8kesl altmda ~ adamlar 

ya. Sovyetler blrlltıne karp hareket edi. 
-Edildi. Fakat bu evra.km burada yorlar, Yarm halk fırka111 men.sübu ol. 

okunması iddia makamının yaptığı duklarmı a6yllyerek Türkiye cumhu· 
beyanatı tekzip edecektir. rtyetl a.ıeyhJııe hareket edebUlrler, 

- Biz esa9Cn her evrakı ayrı ayn Bunlarm bu maakelertnln mahkeme 
okuyacağız. Burada okutarak vak • tarafından kaldınla.cagmı Umlt ediyo. 
tlmizi olmakta ne mana var? MUda • rum,. OOdlm. 
faanızd:ı mUddeıumumrgöyıe söylemif tıdncl nokta fjlldur: Zabıt varakuı. 
tir, halbuki bu, ifade bunun ıık.tlnf nm 55 ve 1>6 ncı aayfalarmdaki ou 
gösteriyor diye her ueY1 uzwı uzun nokt&l&r da yanllftır. Ben, "Türkiye. 
anlatablllrsiD1z:. ııln hakild dU§manl&n kaçmıo ve g~ 

Pavlot ellcrtııı göğsüne koyarak: lerunl.§lerdir, Onların gayeli bu Mdl. 
- Eğer bu tnleblm kanun1 ıse. lQt. 80 ne komllnistıerin otoritesini ktr. 

fe.n kabul ediniz, kanunl değilse eısz • maktır" demedim; ben, •'tahrikçiler, 
lerimi geri olıyorum, dedi ve bu söz.. demokrat memleketlerin gaddar dll3-
ler aynen µpta geı:U. Pnvlof ayakta manıclırlar. Dolayısilc den:ı.okrat Tür· 
sözlerine devam ederek: klyerı.ln de dllşmanıdrrlar. Onların ga. 

- Bu lfaclonin tercümesini aıdmı. ycst yaptıkları suikastın komilnlstler 
Bunun gibi poUs en.rtttüal1 prot•rn tarafmdan 7apıldıı!ını bildirmekle 
KayönUn verdiği bir raporun da ter. Sovyct vatand~lan aleyhlnc isoıı.dat. 
cllmeslm atarm. Fakat bu :rapor ve bu da bulunuyorlar. Bu ırunıtle Tllr.1< 
ifadeler burııda okunmamıştır. Rapor. makamları muvacehesinde ve Türk 
da infll!k yeri ile Von Papcn amam- efldl.numumlyeslnde SovyeUerln "ltı-
dakl mesafe tesbit edllmem!Jtlr. 'banm kırmak istiyorlar ve Türk • 

Rel.s mUdahale ederek: Sovyet dostluğunu aaramak 111temL 
- Biz, rıı.ponın U!mammm okun • yorlar,. dedim. 

mwnı istemiyorsun diye upta geç. Rei• diyor ki, mahkeme 
tik. Dalın sonra senin ka:lkıp da au •İycııetle uğr~maz!,• 
ktsım böyle bu kısım b6yle demende Rcıs, burada Pavıôca ınUd&halo c· 
ne mana ı.·ar? 

"H .. k epsını o ur11anız 

minnettar olurum,, 
Pavıor. 

- Hepsini okursanız minnettıı.rmı:z 
<ılurum. 

14 MAYIS 1932 
• İtatyan Korparnsyonlar na. 

zırı Möşyö Botta! ve Hariciye 
Na.zrrı Mösyö Grandi, parlfunen. 
'b:>dniı:i son demeçlerinde Bağdat 
hükurootinin lrak petrolleriııden 
1taıyaya geniş bir hisse ayırdığı". 
nr aöylcmişlemir. 

derek: 
- Ma.hlf.eme, aiyasello meRUI ol • 

mıyor, O, auçlu kimdir, yaln111 onu 
arar. Bulur ceza verir, bulamaır.aa 
be?Mt ettirir, gider. 

Pavlot, UçUncU olarak 'unlan 86y • 
ledi: 

Bir mUdtlcttenbcri rahatsız bu. B 
ı..nan Ankarn mebusu Y&Jıya Gnlip · OYNU~DAN ıı.<ıı~. ı>ostıı ~ıın düğüm zııınnn ne biçjm bir ... ıfah 
Kargı'nın diln cık{jam Allahın ra!ı. ta.siyle genç, gıılcr ylulü rJlıhığnnu mernk etmiştim, Bnn ı 
metine kavu,tuğunu teessürle ha. posta müvezzii Muznffer Ronııı. 1ıi r nıu.-.lki~inıı.s Jıissini ,·ermişti . 
~er aldık. . noğlu doğru söyliycecğtne yemin :1Icı1,er llolmab:ıhc;:,• cnmhinin miı-

Merhum, muhtelif hilkfımet lıiz. cttl. Pz.ı}niymi5, Ilııy müezzin: 
metlerlnde bulunduktan sonra E -· Ben o gece telgraOınnctle - F.fenc1im, DoJmııl•ahçe müc:r. 
bedi Şef ve Kurt.ancı Mustafa nl.lbet~iydim. Sant bir huı;-uğn ıJo~- zini;\·iııı brıııleniz. Bil.im ınu..-:ı!..~ut 
Kemal'in, Sivas ve Erzurum kong· rıı 221 numamy~ bir yıldırım tel~- lınne \a.l'dır. Şu Dolm:llıahçc 1nu 
relerini mütcakir; Ankarayn geJdi. rnfı ~eldi. Telgrafı l·«'rine götür • vulıkıthıuıesi. Onun ii.sHiniln kuı 
ği zaman orada vali vekilliği vnzi_ nu'k için postaneden çılttıın. Hl'll: ~unlan birer ı,ire:r ı. H·tı. 1\:inı~c 
f~ni görmekt~ydi, Merhumun, bil- hıllı yiirüyorıluın. Tnm Harbiyeye yaknlıyom:ıdı lıırsızl:ın. l'am (80f ) 
yllk bir durendi61ik ve vatanpcr- Ynnnıstım l<i bir dü'ldıilnın keren ' kilo kurşun çl\lı1ıfar. Yazık, ~ilnalı 
verli-kle heyeti teıınsfüye rei.sl :\.Illl'. • ı,~nin yan n!:ık olcluğunu n iç~rıle cf endim ! 
lafa Kemalle arlradaşlıınruı g& ı bırtaknn kiiğıtlnrın hı<;ırdndıw •m - Sizin filu·inln·l' b:ı kurşunları 
tenliği itimat ve ihtlra.m, milli ta· \ 'C p:ırbdığmı gördüm. nu ınr.ı nasıl t::ı~mnıslnr? 
tihimizdc ebediyyen hürmetle ~ yan !leyler ki.iğt mıydı? Yarııı sö· - Tedricen z.ı•ınederim efen • 
mlacakt:r. Bu ciheti tasrih c ler. nen lıir elelrtrlk fenC'rj miYLll, yolı-. tlim. l\·•mlilcri her ne kadar po • 
ken o z:a.ma.nki ~ok valilerin ve sa kedi gözleri mJydi! f'elc fnrlun. li-;tc> hfr def:: la "Ütürıfükleıini söy
idare adamla.rnun Ku.rt:ancı '.Mus. da. d<'ğilim. 1'~ğilip içeriye hal.tını. l~dilt'rte de hcndeniz innnmııdmı. 
ta.fa Kemali~ a.ritacbşbrma karş· Yalnız bir el görcllim. Wr tuv:ı.la Xasıl olur t'feildlnı ! 8ı::kiz YÜL ki. 
<ildıkla.n cephe göz.önünde tutulur. lılrbirt aı1m.~ma. blrt.nlum ı>akctlPı· lodan fn1.!rı. lmı-şun nnc>alc l·~n·l·on 
sa nasil bir cın.hsiyet kaYbettiğim.iz t1ol<turoyonlu. Her halde bn paket la nakledilebilir. Znnnı ürjtanenı 
anlaş.ıltr, ler enalala.r, ~rkhloryanlar, bo • "e haska bir t:ır:ırn depo etmi,ıer. 

O va.kıt.ki .lstanbul hükümcti bu ğ&7.foller idJ. Yani tütlln ı>a.ketJ Sonra. ağır ai;ır tı~ımr lar olsa ~e· 
vatanperver w.liyi reddetme!kte LUytıkJU~indey<li, Bu olln sahibini rclc. 
bittabi geci'kmcdi; fakat o T'Ut.kl. yan R~tlm. Şu ortada oturan ol<>a j - Karakoldaki ifacıcleri nac;ıhlı 
~:o BUyilk Miıllet Meclisi hükiı.me ı:ert>Jc, O kıd~r dalmı.ı; ,.e hrzh hı7. dediniz? 
tinin ilk Ankara vnl.i5i olarak va· h ı>al«.•tleri çunJa doldaruyorclo -· !tir ~ecede çalmr~lar \e bir 
ta~ hizmeti.ne devam etti. ki, beni göremedi. Doğrulup da. gec>ecle ta ımr~la.r. ll53•le söyledi • 

Yahya Geılp, her itibarla t.am poli'I<> haber ,·ermeğe gideceğim ler efendim. 
bir olgunluğa. erişrırlş, ilim, irfan zaman bir de bakton ki karşı kal Suçlu Ahmet b!.rdenblrt• vlrıe 8 • 

ve fu-ilct mhib:i, dervişmcşrep ha. dınmda blrloıi a.,ağı yni<an dola.~ı , yağıl lmi"nh: • 
lök bil' idare ve inkılap ada.mzydı. yor o da §O 801da otnranda. Öbtır - Canrmr.r.dan bıktıl< erendim, 
Kısa bir zamanda Büyük Şeflerimi.. Jmıa.rda oturanı tanmıryorom. O df'di. Karnkol karakol siirüklen • 
rn ~r muhabbet ve hllmıetle. onlann içinde yoktn. Ren ya.lnn lllk. O kara.kol '>enin hu karakol 
rini Jı:a:rana.n _merhum, bir milddet bu tk1sinl gördüm. Poli<Je haber benim. Ölcfü''t>, yorulduk,, kabahati 
ııonra Kır!}ehir mebusu olarak BU. \'ermek üzere tl7.aklnc;fnn, Pofüı in>· üstümüze a.lclıkr yoJ.:-.n hiL yapma. 
yUk Millet Meclisine sCçilmiş, son ~arak geldi. Faktt n kal"!Jl kald•. ılrk, Harbiyedeki clgara"ı düld<lanı 
a:vrede de Ankaradan mebus ir. nmth a..'ağı yulınn ı.,,-.7.lncn ben _ 1 nt <;oyanlar iki arkadaştı, Kur;un 
tıhap olunmuştur. Kendisine Al d<'11 ,UpheJenmi' olnr.'ll<tı ki, ar _ , lnn ~l\lanlıı.rsa bu il<i arl<aılıış ve 
lantan mlımet dilerken kederli kada.sma bir ıslık çaldı. ReMi bıı1'. hir d<' ~;an lannılalcf ilçünc>üsily • 
ailetıiyle 1:JU}iik MDlet Meclisimize çesinc doğru lalçmaı,"ra bn,ladılar. 1 milq. Onun ismi ~lu11t.M:ı ••. Hali"t<ın. 
derin taziyetlerimizi sunanz. PollıJ de :ırlcal:ırmdan ko11tn, Ben da haşli:ı lı'çbir mali"rmat yok. ~e 

Cenazesi bugün Eyüpteki evin - de (2?.l) numa.r:ınm yıhl~ telı:: 1 ana11mın, ne baoo"mrn i-.mfnl bili • 
den kal.drrıla:rak ikindi. na.ma.ztru ~~afmı dalıs fa:rla heldctmcmek ı' :rnr. 1·aınıı \'al.tiyle Uii~·ükada -
~Uteakıp nilc ln3.kberesıne defn('. ı~ın f11bne gittim. <lan almmı:; bir nüfu<1 te7.keresl 
dile.ce~. • tTc: deJilcuıh m:ı7:nunun üçünün I vannı,. Şimıli o dsı ka.' ııı. Ciiyüka. 
4400 lıra ıle kaçan talısilclar ılı- ""Çla.n all\.blldiğtne lıilyiimüş. dı.ıya ynzrlınl''. Falmt ı .ı ııı.,>i l\fu11 

tevki /edildi det~ kafn.hı.n ~ırgıınlar ''c bat 1 t fa? 1'1LS11 ıu .. tara~ Mu taf ın 

• ~'Güzel İzmir" n&Xliyat anbar. ıJ~ranla.r bitmiş lıar:ı.p ''e b:Lkımsız I dünyaiJ~ l>inı l"Si yok. 
tahı.:tildan A ı i tabsH eW. hır bahçe halinde valışi otlarla do-· - Ilır akraban da mı :rok? 
ği 4400 lira ile ~ Beyoğlu Ju. Kafalu.nnm arl.."'&lan üçünUn de - Hiç, hiç kim cm yol<. 
eğlence yerlerinde pan.İa.n yel'ken ' dümdüz. Kttçllciik bir yunrhlklık j Rliyükada nttfu.q dn.lrc"lnden ce 
Y3blanmışt:rr. ve çılantı yok. Yiizlcr uzun ,.c bll, Yap gelmi,, .)luc;tafanm c1oğum tır 

Ali 4() lira maaşla geçiıneınedi • yük. Bir tanesi ~.en~ine yün bir rihinln bir türfü bulunnmadrğt ,.e 
ğhıi, çok para kazanan hm arka. k,a,~ol 1:-'ı;tanu'·. Biri yırtık reket- bu V~7l!ettc de buhınmnsı ihtimali 
daşlarmm ha.yatma famendiğini, Jı, otel<ı.n~le ~ln liyme Hymo bir ('lma(Jıı.;-r ırnla~ılryor. 
oınun için böyle yaptığını söylcnıir. ka:r.ıik, ÜCllncUsttnün yn.lnız mlntn. Dunı'jın.'1. Mustafanm nüfusa yt"., 
tir. Ali ha.kkmda. adliyece tevkif ıı~ var. Bu mintandan paJ'!:a pıırçn, ııiclen lm~·dettirilip. ancak bu su. 
ırü7,cldcer-..si kesilımştir. k~.re~ ~ynzlı~'tllda kn.ns17 bir ten rctlr., ~Ju~~ farihiııln mahkeme • 

Hidiv korusu ve Yıldız go-1.hküyor .. Bır polis memuru ma., Ye Ycrılme"lınd<>n onra.~·a brnıkıl. 
b-' l . l nunlann yüzl~tJrildtğini ve itfrnr dı. SAtT FAİK 
.:. ~ce erı açı ~Yor c1tnd.erini söyleylnce Ahmet ga 

Hazı . ıu.ı ba,.coımd:sn ıtibarcn Çu_ rip bır sesle söylendi· 
bukludııl.i ffidivin korusu ile Yıldız - Zorla tabii ettirlr-;tnlz. Kalöriler daı>ası nihayet 

halledildi h<ıhÇ('9t hal1ta açı:la.caktır. ~ahltler birlıiri ardmn "eliyor 
T k · · . .., · 

O% oparan cınayetı Şimdi yaJ:nlmı. oo~J<a hıN;11.hklnr J{nloıiferli ıı.partmanların ısrtıl 
Kasımpa.şula Tozkorıaran yokl'. d!\ meydan~ ~~ıyor. Suçhı!ar mı\· mr.S! irin !to7lrlan:ı.n reacı'tenm son 

~unu~ 8:1~ be.~da, geçen kış, Ga~i tc"!:ı.~llyen ı~ıldı.r cdi~:orlılr. Hl~bır ı ıır-klı okunn1uş ve kıı;,uı edilmiştir. 
ıslmü b~~· Muza.ffer ndmda. hır ~ahıdrn dognıyu ~y!f'mı-•liğ1nl, Bu madd,..yc göre oturma yat • 
kııdm yuzwıden brçnkla ?Jd_~ren Jrenıli!~rinin blr.ıhat~l o1';1a•lık1n • ,n:ı. çalışma odııl~nda lt~t 
:'-hmet Çıııarı:n muhıı.kemes1 dun 11. rını suyfüyorfar, Poll"tekı ifade)('. :cid 2fJ mutf'ık koridor vestlu r: 
gır ceza mahkemesin b"tinlm rf • J ı ·· dl · 1' ı • ' • ' .; e • . ~ cc ı m, rıı n .ur C' \or ,ır. de z'.lld 15, banyo odnlırrnda z..'lit 
10 sene 19 gün Oc"n' ha~ konul ısıe kumral <>:ıl;al'ı. nalıir, Larif 2:: o'acak ·ıc umunı:ı. rnnhsus bina. 
m:ısı kara.rlaştmlm:ıştır. bir :ı<lam. Bo adamı korftlorılu. ıı,ör ln1" zaid 20 ıl('rect"de ısrtılncaktrr. 

. ~l~a sermayesinin yüzde 
yımıı beşı İtalyan olan bir tngi· 
liz §İ~etiyle Irak hükumeti ara. 
smda. unza edilmiştir. Bu suretle 
ltalya hükfımeti Romanya pet • 
rollerinde olan hissesinden baş _ 
~ Ira.~ petrollerinden de alacağı 
hisse ıle İtalyanın petrol ihtiya. 
cı ;emın edilmiş oluyor. 

- DO$ya 6, sayfa 6. s:ıtır 10 daki 
ifa.dem de yanlL,tır. Ben, do Troçkist
lerin gayesi, bir sın!!ın h!klmlyetı.n.t 

tesıs etmektir., demodlm, Ben, ·• Ab
durrahman kendi ifa.desinde proleter. 
yanın suikast yapmakla zaferini te. 
mine çah§ıyorlar. Halbuki Abdurrah. 
mıı.n bu ltadesilc kendı adamlarını ve 
kcndls!nln hUvJyctJerlni açığa vuru • 
yor. Sovyctıcr, bir amıfm hlUdmlyctf 
için çalışmıyorlar. SovyeUer, buglln 
vatan harbi yapıyor, 26 dcvıetiıı ı.auk. 
lAl, namusu ve hUrrlyeti için çarpışı • 
yorlar., dedim. "Çoğu truna.men tdadtifi ma.h~-

Nevyorktn cıkan Şikago Tr. 
bün gazetesi 1920denberi Amcri
kada kaçırılan çocukların bir 
listesini nesretmiştir. Kaçın'an 
on lbeş t..ocuktnn altısı ö1ü olarak 
bulunmuştur. MerJıur Lindber _ 
gin gocu.ğu da bunlar arasınde
~ •. Altı.~ ailesine geri ve -
rılmış, dıgc:r Ü" çocuğun fıJnbeti 
1belli olmamıştır. 

Rew, burada I'avlota gene ihtar e- yette olma.kl:ı. bember eŞ.'l:Z bir 
derek mahkemenin Sovyet hUkQmctl· önemi olaıı bazı seıbepicrden dol:ı 
n1n ne mıı.ka:ıt takip ettiğini arama _ YI sız, bugün bizi bu badircde:ı 
dığmı, mahkemeilln siyasetle meşgul kurlııra.biJecek yeg!ne ada.."Dsmız. 
bulunmadığım aöyllyerck: Bu öyle bir olaydn- ıki önünde ('-

- Biz, bombayı kim, nerede, nasıl, ğilmek ic..-ıp ediyor; bizzat siz bi
nıı:ın patlattı? Bunları arıyoruz. de. le eğ'rmeğc mecbursunuz. Kendi 
dl. şahsiyetin.izle, hadi3cJcri.n sizden 

Bu talepler hakkmda iddia maka · yuğurduğu şahsiyet arb:lc biribi • 
mmm ne dlycceg-t .soruldu. Kemal Bo· ~den aynlma.z ve buglln için ye 
ra, Pavlofun yaptığı bu tal~plerin n dolduru.Lam.e.z ~ b!ltiin teşkil 
yermz ve manasız olduğunu beyan e • ediyor. Şayet s1zin Sibi bir adamı 
derek yalnız müşterel{ rapordan Pav. oynıyacağı rolün icap ettirdiği d<'~ 
;ofun anlnyamadığı kısımların okun . nıni hız ve .kuvveti vicdanından 
masını istedi. alamazsa. işte o zema.n bu bir ha. 
Gereği düşUnUldU. Evrak, Mklme le olur.,, 

ıııuuı: 
<,ı•\ ıren. 

LUT F 1 AY JUL ROMEN 

Un yoktnr. Sizin artık, akıllı, uE"- deki dem?krnsi fikrine essiz bir 
lu bir devlet ~ v:ı.zl'esi göre- J vnctte bu~cak ona "'yeniden 
cek zama.nıruz deığlldir. Şimdi bü •. ıh.ğezini verdireceksiniz 
Ükllik, V !kn"-----1...,_ n-1' • ' 

y e u.u&ı.=.um = t.vStermek S:ıdıl• do ·tunuz 
zorunöıı.sınr.z. Julcs Ronıa·n,, 

Nls ve civarını 
Fransızlar zorla mı 

aldılar? .. 
l TALYANLABL.-V Nis ve civa 

n haklundski istekleri vakıt 
'.ıkıt açıWı,uruluyo:r; Fransa yı 
lalırkeo Fnuıs:ıya harp IJ!n eden 
bu devletin o Dman bu memleket· 
lcrf işQ':al etmesi bekle-.ndi; lakin 
yapılma.<lr. Vnlitlyle beraber ve 
bir qart:ı. Alınanlara knrı:ıı harbet. 
ti;';i millete J\~-ır mütareke şırtln. 
rnn ilikte eden Marc~al BadogH 
yonun gi>zlerindctı. n.ltan iki damln 
rn5 ne miiua!.ıdır! Eğer İt~l 'Mfnr 
'-İmt~iye kadar Fmnsndnn foprak 
a.'rıııulıJarE>a sebehhıl o .ı:i>n-n tarı. 
rım mana.qmda bulmak mtl"!lltün 
mi:Cfür~ SiyMette ius:ıf ve mantıl< 
nr:mınk boştur: bunun için ortada 
birtakım zaruretlerin bulundııf;"tı 
n:ı lıii'km<>tmelhUr; 7.aten bu tartı 
retleri heşfctmek de o kaıinr giı!.' 
değildir. Xibayet anu da hat ırJn. 
mn)ıılrr ki 1\fakyavclden daha Mal,. 
fa\'el n.chmlar yeti:ıtircn milletler 
buJnrunakl:ı bcr:ıber ,UııkYan•I bir 
ltalyanc1rr. • 

Acaba ttııJyanlAr Nls ve eh arıııı 
i t emekte Jııılilı mıdırlar? Bugiin
kü 1talynnın !mruluş-uııcla Frn.n•m. 
larm her ne c;uretıe olursn obuıı 
b!i~·iik ynrdıml:lrı oldtığunn unuı 
sak hile Ni · ve rivan 7.orla ıı.Jııı 
ınanw;otır. 

tta!yn J\ıra.Uığı heniiı pek kiı 
!;likhcn hudutları hemen honıcrı 
Xic; , .e civarı ile Sartlon:nı adasmu 
miinha.sırdı; Fran~ıınm • hmlutları 
Ron nedrfnin sol sahilfndrydi; böy. 
lece Fran-;n cenubu şarkide hkbir 
tabii müdafaa. hattına malik <lef;iJ. 
ıll. t"çüncü Nnpolyon bu ı;ok mU 
lıim mahruru Jcaldınn.'lk i~in ,.ıucn 
gell'ni ya.ph; zengin ,.e güzel "'· 
mali İta1yanm Avusturynlrlımlan 
kıırtnnlmnst uğrunda harbe girdi 
ve muYnffak ol<lu. Liyon ~hrlnc 
nnr~'lk yliz kilometre <itede olan 
hnılurlu cenup Alplannm öte lnı• 
attı; bu hususta S:ınlonva Iur:ıllı 
L,'1 lle kolay :ınlaşh, Bun;ınla be 
ral>er hnt:.rn aı-zusunu her şeyclen 
li<>tUn tuttu. Bir devletin blru ~e· 
ııişlemec;inl lrnJuuıı: göllcrl:? knr:oı. 
lry:ıo b:ı'kn de\·Jctlere k:ı.ı;,ı dl\ 
biiyleto"' \."ILZlyetl kurtarmı oluyor
dıı. On ~ ve yinnt iki ni an hfn 
"'eJ<j7 yliz aıtmı' tarı1ılerl anısm. 
c1a. hallan reyine ba..5VDrdu. 8avva
<?a 1'?00) kişi Fran'l3yı frı;temedi, 
ltnlJan idaresinde kalmak İ!lfedi, 
fnkat (180.000) kf,ı Fran"ltz vat.an 
da~ı olduklarmı, öylo kahn:ık ar 
:mo;unda bolundtddarmr bildirdi _ 
ler. Ni'ite yapılan plebi"llt de aynı 
mahiyette oldu, Onlara .. Fran.sa 
imı,nratorloğu lda~incle kalmak 
ı.,ter misiniz!" diye "OTillmuştu. 
(25.000) kf11l "evet., , .o yatnn 
o r,o > kisi ''hayır!,, dN1J. 

Znten bn memleketler birlncl 
Nııpolyon imparatorluktan çeldl· 
diı.tc.o 80DJ'a toplanarak Viyana 
lrnngresı ve 1815 muahedesi UU>. 
rine Fl'Allsadsn alınmıştı. tJ'çUncü 
Napolyon devrinde halkm arzusu 
ile o !'Jartlar boroldu. Halkın reyl. 
ne nasıl müracaat edil eli! Bu ha· 
sıı'itıt. idcll:ıJa.rda bu1unnnlar olabL 
lir; biz bur:ıda tarihin yazdddannı 
rn:.nyoruz. 

Kacircan KAFLI 

terec1cn g<:tlrdiı{im haberleri bil • 
tllrdlm. Bu habcrJe.r mektubıunda 
yazdrğnn ~yleri tc) it ediyordu. 

- Bana itimat ediniz, deıli. 
gı7e yemin ederim ld yUJclendl~nt 
tarihi me<ı'ultyetl tnmamlle mü() • 
rlkim. Do m" nliyc(f liyıldlc tıışı· 
mıya ı::ılışncuğun. Sizin gibi lnsıın
ln rın gösterı.Ilğl itimat ,.e teveecH 
lıü hoşa tıl,ı:ınnıyncnğaıı. 

Uen de hu kıflar ah-ır bir mu .. 
J,adderatı omuz:nrrnıla ta~ınıak 
~onında olan bo adama içimin ıo'V 
gi~·lc. a<lctfı ~n;;atle dolduğunu 
hi"sedlyorduın. Nercdry"r onu kU• 
r:ıklıy:ıro1>, belki de ÖJlecektinı. 

Ona dedim ki: 
- Aziz bMkannn, tıjlfyor.,onnz 

ki çok mu,km nnfar g<'lc.celt. O 
7 .. 'lJll•uı, hclld bnna lhtıvacmız .. o'· 
lurı;n... • 

'* Meksika hü! Cıııeti Peru ile 
olan siyasi müno" ... betlerini kes. 
miştir. Peru ıı· t:~ti Limada 
bulunan M ksika. scl"arctiniıı I' . 
runun iç jı:;Jerine karıı.ıtubnı ic:l
dia etmc.~d1d·r. Meksika·'bu id
diayı yalnnlamuı ve Limada.ki 
sefaret heye-ti gni çekilm;ştir. 
ispanya sefareti P rudaki .Mek
sika menfaatlerini himaye ede. 
ooktir. 

ve nnlp bayan Hayrt.lnnlsa Hazer hu· 
0

'Var:iyete hô.kim o•mnk i~in ta• 
zurl1c maznunlara haftalarca tercUme mamen ve bitıtnhi s o.nuna kadar 
edildikten ve dosya muhteviyatı ter . metin olul'Sall.IZ muvaffak olnca -
cUmnn vasıtaeile de ayrıca anıutıldık_ ğın.rzdan emlın olabilirsiniz. H:ı.ttü 
tan so:ım Pa.vlofun okunmıuımı iste. muvaffak o 'mn.sanız bile, bu mu
d.ği evrakın veya bunlardan bir kıs· vnff:ıkıyct.Sizlilc si.zi virdanmttt!l 
mının okunması husus:.ındakt talebi . ve tarihin hu:z:unına daha bilvük 
nln rcdılillc ve mUd:ıfaalnrını hazır . bir t;cıhre ile çı:k:-racaktrr. • 
lamak Uz"re evrnkı tekrar tetkik et. "Yarnnya:malak Iınreketlerle, 
melcı·ın.n mUmkUn bulunmıuıınn çoğu. 6111'-'l. bı,ıım karşı ihtiyatlı davran -
lukla k.ı:'nr verilerek tefhim kılmdı. mak. İA1erl birtakım mühlctlcrlt.• 

"Yaprlııc3.k &t>yin ne olduğunu 
hiç kimseden öğrcın~eek dcği:si • 
niz. Akı!! hocalarma., saygı değer 
a.~ri peygamberler bile o::Salıır, si• 
zin ihtiya.cauz yoktur. Onla.nn 
hepsini ol.a.ylar. geride bmı.kıyor. 
Onf.ann sahte ~"SSCtleıi yüzünden 
bu memleket bir harabe haline 
gelrliğ:, rcJlm n.1.;.ılc' ·"ı ?.aman. 0 ., 

1.ır yab::ı.ncz mmılekc-tlerc kaçıp 
ora'nrda !'tz!n.nmaya, Amerikan 
ı;-az~teı'erin!> gecmiş zamanla nhil· 
zar den mn.lroleler ycfştirmeğe 

Uıı mektubun :ıltm:ı ilii.\e cf1i • 
ğinı bir notla. o nl:-:;run in~iıt.ercyc 
har{'kct edcccğ".ml 'e or:td n an • 
cak ayrn on biri:ıdc dönınü': olaca. 
ğımı bi'cllriyordıım. İngilteretl,.n 
dıiner dönmez Dnladyc beni ~a.· 
fırttı. 

Saint. Domiııib: solmğıııcln!\j Ilıı.
' ekil odıısma ::irerkcn, 192G ilk 
l•aharmı.1161 nynj aclıunm bana doğ 
rıı i!crled;~ini gör<liim. Uirn:r. <lnha 
~i!l!lutnlamı5, yü:ı:ü bira1: clnba. kır
ınızıla-:m·~. 1Jim7. daha nğnlaşnu<> 
t ı. 1\fcrt, kı fifc:e yorgun fa.k~t 

l>iişiindii, Onun, !;Ö:rleri yere 
<loğnı rğfü. ha.~ blrnz boynuna ~ö
nı\ilii, düsUnUrken aldığı bu clddi 
imi pek ho~uma gidiyordu: 

* Küçük Antantın yıllık i·on. 
fer:ınsı Belgradda toplanmış ve 

ösyö Maron..~ovi~ konferansı 
n'iJrn.dar eden silfüh.sızlanma, ta
m·rat ve Tuna anlaşması mesc. 
lelerini fmh etmiş w Mmıtrö 
konferansında til~k antantm 
durumunu huliisa. etmişti. 

/(emal Boranın Pavloftan geriye bını.kıruıJda. hirbir şey b<ı. 
ı fSarnmıyacı:ığt:ıız. dcvrlleceğbiz 

sorguları mı.rhnkkaktrr; hem de nas:l .. ar • 
Bu sıro.da, mUddelumurnl muavlnl kanı:r.Ja limit.sizlikten ve mrıcer:. 

Kemal Bora, söz istedi ve maznUD dan bmıka ,. .... __ , 1 p f :r'-"'U" yo u o mıyım c:-.· 
avl<> a bnzı soracakları oıdug-unu be. re.r;h bir uu111m brrnk raJı: 

yan ederek: "Ha.qrh m ........... mt ··· 
. · ""'-""'·•em mnm en 

- Pnvlof flmdi,.• kadar haql ta_ Mkim h;r :!ll.'l!• :voru k~-_,_, ... 1 ... k • ŞQ.ma ~sınız 
• ,,...er .. e ve nere erue ·ı kcınsolosluklar D~vt» ~eyi erden ~lıs.cdcrke-n bU 

(De,•nmı 4 ünciide) yiik kelimeler Jru'I:uunıımnya in'-

g;de-ce-kl ıdir. 

"Si?clA'l Y:?lm:: kendi kencti:1izı 
dir.lcmenizi isth~r.m cıicrim. E 
\'et. "keneli ı:esl"'!"in'.zi .. kökün~' 
knclar hUtün l•-Jiin·-ı:· bir eum _ 
lıur.i.yetçi, b·r d • o'oııt dudakl.2-
ıınrn c cuyla dc'-i . frJ:a t riirı>ği -
ııln bütün ~Ir.i!l!iyetiJe Fraruıız 
cu:nhuriv t'ni kurtarm:ı)11 azmet. 
miş bir haPt çocuğu o1arak ıknla • 
caksm:z. Ayni zamanda da dUnya• 

'IA l , • • • im ıı c:ın.ı ""'tı:;.fa.rı ı.·arclı, Sesi, o 
eskiden ılrı •tln -:.um ııvnl 'll'Sti. Ba. . . ) .. 
nn ık: ~l!ni hin:len 111.&111: 

- ~lt:l<tul.mnu:r. bnn:ı . kun·et 
' 't'rdl •. Jnleoı; Romain~! 

Dcrbnl :ıçı'c ytirelde konusmıya 
IJ:ıs'adık. Dnlıili , .c hnrfci n zl:ve
ı in nrutf!ği tclıll!;rlcrl berııbe~cf? 
gôıdcn geçlı"<lr.c. Kendisine togtl 

- Bakını;-, dedi, bcl'kl birime 
glin sonrn ••• Hemen değil, faJ!:lli 
llorl'tı•i:'lım !5Cvler dııhıı telıdft • 
Jdir bir ha! nhr almaz, si,ze haber 
''erereğim ..• O zaman ~ız mcmlc .. 
kotc bir lılt.abı:>de bulunnblllrsfni:ı. 
1I tnbcnizı hlitun nıdyo lsta.<ıyon -
lnrı ,·:ıcırf::!.c-iylc yn~·dıracn,'1Jtl... l ' e 
bu iı;:e biz7.!\t lıcndim mes~l olııeı.l 
ğrm, çUnkU bu icı1erdc. b:ı:r.ı lıerft· 
lf"r \'ıtr ki her şeyi ellerinilen gel· 
ıllf,i lm.dar ba1talrunnlctan .ı:eri 
lcilmıyorlnr. (Devamı t'ar) 

1 
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4-doıu A.janenm verc:iJti babertere 
8"'e dtlDp nsl,etıne bir büq 

HAD 
Madagaskar 

1 

Hür Fransız
lar tarafından 
iaare edilecek 

LoHra, H (A.A.) - Hariciye ne. 
zaftU tarafmd&Iı ne,redilen beyanna. 
.mede ,öyle deııllmektedir: 

Evvelce de ııöy~ oldutu gibi 
lııgiltere btlkQmetbıin lfad&.Baaltara 

PAPA 
Muharip mil

Jetiere suih 
teklif etti 

&arllln Ul1'UI 
alllJI JOk 8tlaek 

telldldtnı ıııtenror 
'karp giriftlği llOn harekettflll makat Vatikan, 14 (A.A.) _ Papa on 
bu adanm mihver tarafından kullanıl. ~inci Pi, papıa.iıi7a seçUme&i.nin yı]. 
muma mani olmaktır. Ada Franaa • dönümü ınün~li.te dlln bir nu.. 
nm hAldmiyetl altında ve Jl'ranAnm ~ söylerni,tir. BUtUn milletlere 
kaJmuı için mub&fua edlleCektll'· hitap eden ve :radyo t.a.n.fmda.n 
HOr Franaız topraklarmm hür i'r&D· j IM'fl'e<lilen bu nutuk au»ı lehin.de 
nzlarm m1W komlteat taratmdaıı ida •. bl~ hitabedir. Papa demift.ir ki: 
re e~ İngiltere bllkQ1119Unce ar. 'Bugü.-ı istİı9n89dz bil~ millet. 
zu edilmektedir. ÇUnkU mJ1ll komite • lere su}h lehinde bir hitapta bolu
muharip Fraruıanm mUme88ill •lfaU· 1 nuyorum harp kaeırgam rt.aamd 
le blrle§ik milletlerle ifblrllli yap. bir kere' daha_. ~ü te~ 
maktadır. ediyorum Bunu blltiin muharip dev 

LoDdn, H (A.A..) - ı.ondranm letıere tarafıırzlıkla yapıyonım. 
bllr Franaız mahfillerinde Jladagaa • Şiddetll muharebelıer devam edcr
kar adumda idarenin bUr Franarzlara ken yapılan sulh teklirınin muvaf.. 
ıeçecetl aöylenmektedir· fakıyetsizlikle neUcetesıeceğmi b" 

Loadra, H (t\.A.) - oeneraı Dö liyorum. Bir taraf elde edilen k.:: 
~ ~be •kf&DU radyoda bir Z&nıçlara, diğer taraf Celeceık ıra • 
nutuk 8Öyliyerek J'nMlll ba1kma ve zıuıçlara bel ı.ğll)'OI". Bu dGtOn • 
bUUlıı ll'ranm&lara. ll&dquk&r ad&. ceter sulbü güç~tirmektedir. 
mnda bllr FraUDlarm oynayacakları Harbin m:aması bi.rgok balmnıac. 
roHlD ne olacatmı anlatacaktır. dan aileyi yoketmeık tehdidini ~ .............. 

811'aba••• ktap 
gladerdl 

leriyoır. Halbuki a.Ue eeutır. Bunu 
kOll'WD&k li.zımdır. Yaradaıım in.. 
desi de budu.r. H~ a1ilb jçin 
hiobir f1111aıtı ıkaçlll'IDlllJltlğa çaht • 
malıdır." 

lngilte,.ege 
Yeaıdea Baaada 
llıtalın vardi 

LERI 
Ame,.ikan 
tay gar eler i 

rraa11z Bladtçllllsl· 
ala •erllnbll 
llo•ll•lalılar 

Londn., H (A.A.) - Ametjka 
ta.yyarel"-ri salı günü öğleden 1K11•. 

ra Fransız Hindi Çinisinin merke · 
'Zi olan Hatınly şehrine bir akın 
!'ll'PUll'§la.r, hava meydanmda bt·· 
lunan 15 diipnan f.&n"attBlni taıb.. 

ripet~. 

aaraı Fnuada 
Demiryollarına karı• 

aıilıcutlar devam ediyor 
Vlfl, H (AA.) - Vlflden öfrenll. 

d1ttzıe göre, At1anUk kı)'IBmda, pr· 
bl Fraıuıada. demir yoU&nna kar31 ıu. 
ikutlar devam etme~dir. Bu vaka. 
lamı birkaç gün evvel ma)'Jll&ııan tren 
hA.di.aelllnden BODTI\. 81kla,tığl görUl -
mu,t:llr. 

Malta berlllde 
Dün hava faaliyeti az oldu 
Ablta, H (AA.) - Kalla adMI 

tl&erinde hava taalfyett dan u olmut· 
tur. Bir kaç bomba uçatı taarruz 
411tml§, bunlard&D lbtrl &111' tlMara ut
r&tıhmtbr. Bu bomba uçakl&rma re. 
fakat etmekte olan a'Y<lllarda.n iklat 
de -dUfQrlllmllfttlr. 

8&11 lribıtı im.ha edilen ve halaft 
ııtratrıan uc;aldarrn adedi 14 u bul .... 
m'U§tur. 

NUTMAYINIZ-----.... 
-······ . 
Azim ve irade 

Hayatta muvallalriyetaWiklerimi:zin çoğu ira••· 
mizin zaafından, kararnzlığımızdan, mütereJJit el..._ 
mudan ileri gelir.Birfeyİ iatemek,lakat azimle İdemeı 
biliniz iri o İfİ yarım yapmalıtır. Fakat bir feyi yapmaya 
ka'lar vermek, o ıeyi yapmak demektir. 

Napolyon ltalyaya girdiği zaman ona, orcula kalma 
nın telalikelerinden bahsetmİ§ler ve rical etmaini i.t .s. 
mifler. Napolyon fU cevabı VeTmİ§: "Buradayım, bUJ"a. 
Ja lıalacağun.•, 

Azimkcir bir kcuar ve laıvvetli bir irade hariltaltır 
yaratır. Gittiğiniz yol, ne olursa olaun, çelikten bir irade 
laftan bir taimle gidiniz. F arltınJa olmıyaralı yolan ... 
nuna vardığınızı görecelniniz. 

Pirinç tevziatı 
bugün başladı 

Toprak mahsulleri ofisi, oo aa· 
\.ah mutemGd bakkallara pirinç 
vc~ğe b~ıtır. Bilindiği gibi 
böl~ iafe müdürlüi! ta.mfmdan 
halka dağ.tıl.3.ıl aylık gıda meddf· 
leri tevziatmdan b~ ay yalnız pı.. 
rinc: ve turyağı dağıtılacaktır. Da. 
ğıtılacalt ptr'.ııç 41 o tondan fwa. 
dil". Bakk&llu, turyağmı başka bir 
miMrleeeeden alınMtAdlria.r. B.-ılr. 
katlar, her ekmek kartı aabibinc 
yarım !ldto pirinç, 100 gram tu~"a
ğı ''ereceklerdir. BakU:ıJann ha'• 
ka tevzia.ta bug(ln aqabıa dofru 
bu}lamalan beklemndttedir . 

Sabun ve odun 
kömür ihtiyacı 

Eier Alman tayyareleri 
Vuliti bombalaaalardı 

Eğer Alman bombardmu: n 
tayyareleri 1940 temmuzünfa 
V:ulit tersanelerini ve müıhimiınt 
depolarını tahrip edebilmiş ols;; 
tardı lngiliz ordwlu eilih ve .llll. 
h.immatmın mühim bir kıamm t 
bir gün i~sinde kaybetmit ~ 
laeaktı. 

Bu aöt.leri 1 aöyiiyen Büyiik 
Britanya askeri mühiımıat de· 
polart müdürü general Vilya» 
dit. O !bu eöır.lerine bwı1an da 
ftlve ediya-: "O vakit İngUis or. 
ctusunun elinde ancak bir hafta· 
lık mÜıhlQnat kalnuş ol~ 
dan dÜ§mana mukavemet in*in_ 
sız denecek kadar müşkül ola· 
caktı ... 

A.-,.cala alalıadarlarla Britanya ordusunun mühim 
mümltereler yapılıyor mat ve harp levazuıu Vulifde 

&Min, 14 (A.A.) - Ha.bet kı
ralı Kıral Fanıka bir mektup gön. 
•miltir. Mektubu vermek üzere 
bul'aya bir mümeeııil gelmiotJr. Ha_ 
bet mime.ili, 1'lsır Batvekili ile 
g6rtlllDOIWr. Bu a&illmede iki 
~et ......-ela clplcm.t.lk mU. 
~ lnınalmam teklif edildi. 
11 •mlqor. 

Lcıadra, 1' (AA.) - Topçu vıe zırh. 
h btrllklerl de dabU yeni Kıuuıda kı. 
talan lngiltereye ..ımtftlr. Yeni Ze· 
landadan da ha va blrllkler:l seJnıitur. 
Müttefikler hava konferansı 16 aıu.un 
i§tiraldle Kanadada Ottava. oehrinde 
yapılacaktır. 

Ankaradan bildirildiğine göre, stok edilmişti. Bu stoklar ya
prdun •bıpı ihtiyacını en müsnt pllll'ken buranın nasü boşaltıla.. 
ifir tetilde\ brp}ama.k maluıadile cağına dair plinlar da h&ZD"lan· 
tllıldımc sftııidmbeıi aabwıolılaı1a mıştı, fakat sulh amanı göz ö· 

.tUIM-ıail 'ftalftt ~ müme-aı.-1 an- Dinde tutularak yapılan bu 
llidıM t~ nllaay;u;;J.~fr. plAnlara göre vuıu, bir 8enetk 
Baarlamn nıpor ellhlı m,..:;... tahliye edilebilirdi. 

Al••• taırnıa ............ 
(llq taralı 1 lacide) 

halac1 bir noktadan kaçmUlna mey • 
dan Verllmemlftir. 
Kıtalanmız 11 mayuıt.a As.ak. denizi 
~ varmata ve dllfmanm blltllıı 
ricat 70llanm ke111nete muvaff&k ol
IDUfl&rdlr. 

Amerikada 
ı,ı dalllllada ltlr 
tanarı Japdaca1E 

V&§lnSton, H >(.A..A.) - Birleilk 
A!Mrikaıım en IJt la7Jı118Nlrdell mil. 
rekkep olmak tızere dQnyaıun en bil· 
ytlk hava flloeuna malik olacatmı 

raponında k&Jdedeıı ~eıibn harp 
imalAtr mecllal, Amerikan fabrlkala. 
rmm by ıene h•rıtbı her aeldz m9'1k 
dakikada tam bir tayyare çıkara'bll -
melen lAznn geldltlnl ·beyan etmlf • 
Ur. Rapora göre, aakerl mOphltıer 

muharip memleketlerden blçblriDln 
uça.nka1elerle mukayeee edilebilecek 
bomba. tayyareleri !mal edecek vasi.· 
yette olmadığı kanaatlndedil'leT. 

Her t&rattan çevrllmif olan dU,ma. 

::::. tanarel•ri lnUıaya batla.. Birman ada 
Dlpnenuı cJu oemberden kurtul -1 '9 

Belediye zabıtam nıi•meınw11u 
mdclbince &a.tlfI memnu bulunan 
mshlfıt kahveniıı 88.tqına mUaae. 
de ed:ilmeai lllGbrrerdir. Bunun 
için ya.pılaD te~r 80l1a erm • 
tir. Belediye :t:ltbaa.t MüdilrUiğü 
ile bölge iBte mMllrlUiU taratın 
dan y~rlan bu .tetHder kahveye 
ne gft>i maddeeı.-.n ııe nisbet.te ka· 
n3tıntmasnmı mllnuip olacatı ve 
mahl6tiyet .nisbetine göre bu kaı-r. 
lık kahv~nı.n fiyatJarm.m ne olmnsı 
ı&zımgeleceği ba.1anuadan yaprlq 
W. Bu tetDtlc-r n.etieeslınde ~ 
cetvel bazrlanım,; balunmaktadır. 

mak için 7aPmakta oıdutu blltllD &merlllaa tanare-
JwruQ llareketleri pbkUrUllmllftllr I 

Polta Y8 telgraf 
za•lan 1ta11a111 Demir Ollmber blıablltlln •ı.ıu,tml~ l•rlal• .... ,.u 

tır. Bu oeaaber içindeki dllfDıan ya Yeni Belhi, H (A.A.) - Gene-
lmba "Ja e9lr eclllmlftlr. ral Brert.ooun umumi ka.rarılbı 

llllr " Pll&bn mnrtaıı 1aattu aa. tarafmdan ncoredilen teblil: 

Posta, Telgraf ve Telefon iloıe~ 
leriDde }'Çdım dei&ır:lt'tilrJer bu 
mhahtan ~ ımemJeketln her 
tarafında tatbik IDe'Ytdine girmlı:. 
tir. 

ate artmaktedır. 12 maymta Amerikan bomba t&y 

19 mayu llazırlclılan 

19 uıayıa ıençlik. ba7raını lçlD bu. 
gtınkil mllnfer:lt provadan llODra ya_ 
rm F~oerbahçe ve Betlktae lllacDarm.. 
da büttln t&lebenln itllrakUe bir u. 
mumi prova yapılacaktır. Bu llOD Pro. 
va olacaktır. 

ZATi 
SUNGUR 

biaF1 

yareleri Myit.kynia. bava meydaııl.. 
m bombardıman etmieler ve Japon 
tayyarelerini ateş altma alımJllar. 
dır. Yerde bulunan tayyarelerin 
labetler neticesinde yandıp gö • 
rillmUştnr. Meydanın havalaıııma 
Yollannda bllyUk bombalar çu • 
kul'lıır açmJJtır. 

llagapanla 
....... dlldle• 

Buna göre, la~ dahilinde w 
tafra için IÖllde'liJeceic mektupla 
N eekk buçuk luınıeıut pul ~ 
tmlacaktv'. Bunun 40 paruı Milli 
Klldafaa ııulwı;&. aittir. Ş~e ıra 
dar aehir dahihnde bir kwıqlı.t 
mUdafaa pulu da dahil mektuplara 
' kurul, la.Faya gönderileceir. mek 
tuplara i.ee 7 bnJf Y8PllltmlmeJr. 
taydı. Telefon tlf'retıeri, bu tabab. 
tmı itibaren Şehir dahilindeki mu 

Gümüt paralar çıkarılıyor kAJemeler için ıo lnıruştur. 

81~· H (A.A.) - tııcDJıder Telgrallazda fehlır dahili ve ha 
PPQrdan çekllirMn götıııremediıt, ricl için her keUmeye 3 kmı.ış 

:.:::%~raıan Umanda deDlzfl :mıatbus.t tel~da her keli : 
blr halle ta r. Japonlar, ılmdi ,.,ıun mr:ye 1 kıınıı, acele telgraflarda. 
ki.neleri ile 1::n &ıllDde taramama. 

1
20 kelimeye kadar her kelime için 

Toplang t.cıplamalı.tadlliar. 9 kurıış a.lmaoa.kt.Jr. 
PM'alarm bir milyon SlD· 1 

Tı..!1&r'llla baııt oıdutu a6yı.en _ 1 Her tetgraf~r 10 kuruş 
111 

• 1 munzam Ucret • 

1 .......... u. •tlrll'8•dt• 1 
l - 1T.l.M2 ta1'tldnde ---- idateDllZln Balat bakı • 

evi umin kat datelDMI. .r~oo:~· i1&D olunan m 
-... 'h tabt.a perde kerestesi sslıfl ifiD~ alt ke. 

mı bmdlJdne ıa.nıolunacak ve bu OOııkeıtden sonra acele da'\i. 
msdde Umrinde lıemangf muhte ranmak ic*tti, her gün ve hE-~ 
me ı bir '".untmm önüne şimdide~ gece 15 !tren J\'ulişten harekr 
•.,.ae.ILHuıakbr. Diler ~ ederek mflbimmati daha emi•· 
~OmUr ve odun t.ldr'lerfle de te • ı )"ldere tqldı ve bu iş tam iıl 
masta.rma davam etmektedirler hafta devam etti. 
Geçen ~ wkubu.lan oct\m ve kö : Bu tapma işi SiraBında bir 
miir mmtısmı önliyecek üıdblıı'ler 1 gün gar mühiımuatla dohluJftu. 
a!n:aması milsakereleritı billuma Y almz vagonlara yükliyecek •· 
mevzuurı.u teşkil etmektedir Jü. dam bulunmuyordu. Depo ku· 
ıarlanaca.t 'karamame projelt. ve mandanı olan general elindeki 
kiti eT Heyetine anedilcrek derhal bütiln adamları topladı ve onla 
tat .. ine geÇileceoktir. ra örnek olmak için kask~ ve 

rınaıır roıa ......... ,. 
Dlln öğleden sonra vUlyette vali ve 

belediye relal Lattt Kırdarm relalllfn· 
de vali muavini, bölge ia19 mUdUr11, 
toprak mab8ulleri oruıı mUdllrU, bele. 
diye lktt.ut mOdilTU ve tefllf heyeti 
relalnden mürekkep blr heyet topla -
narak, belediye mUfetU,lerinin tınn
ıar baltkmda verdikleri r&porlar "llze. 
rine tetkikler yapmış ve bazı karar. 
lar teeblt etmlftlr. 

Bu tetkikler eaııumda bNhuea 
muhtelif tınnıarm nokaan tartılı ek
mek imal ettikleri, bu suretle ellerin
de kalan undan yapbklan MIDl?ği 

k&rtmJı olartlk narkt.an birkaç · mlsJI 
fazlasına sattıklan anla§tlm11tır. 

Heyet, noluıan tartılı ekmek yap • 
maktan llç defa cezalandırılan fırm. 
cılan mlllt korunma mahkemelerine 
MYketmete ve kendUerbıe un verme • 
mete karar vermltUr. Bu auretıe hal
km iatlhkakmı alan bu fmnlar mııu 
konınma mahkemelerinde ceaa gör • 
dükten bqka, un alamamak yllzlln • 
deD fınnlanDJ da kap&mak mecburi· 
J19tinde kalacaklardır. 

Patalann neden ycıpıldlfı 
ClrGfhnlıyor 

Dün iaşe me:nurlan fehriD bil 
tün D!l.BtaneJ~rint gezerek yapılan 
pıu!talarda.n nUmuneler ahn~lar • 
dır. Bu nflmuneler tahlil edilerek 
hı>ngi nevı nnlardan ya.pddığı a.r&ı:• 
lrrtlacaktır. 
Bazı pastane~rin Jcuru meyva 

ıınlarında.n pa.sta ve emsali ı~yler 
y~pmak ml\saad"'9inden iatlfade e. 
derek hububat unu kullandıklan 
zannedilmektedir. Tahlil netice • 
ttlnde bu cihet tahaltkuk edene bu. 
na mani olunacak tecftrirler ma. 
cakt~. 

Or. tbra~:m Oenker 

ceketini çıkararak bbzat y{Dler. 
ce sandık cephaneyi vagonlara 
yükledi. 

Tramva1a lltamek 

•••••••• Ulat tarafı 1 l.acide) 
- Bunu evvelce tetkik et.mit ve 

bir neticeye v&.rnUlt*. B~ na • 
zaran o z'Jıl'llıuı tatbik kabiliyeti 
görüJmiyen böyle blır tedbirin bu
gün için talbik 98.hasma k0111Duı, 
bil•bütlin imkiMmd:r. sebebi de, 
tram\8yıo :ç:ndeki yolculann ha. 
leli nıhiyes!dir. Bi.tiyonnınus ki, 
ön sahanlj(ta.n meseli üç 1dei in. 
•~. a!'1lba.nm içinde bulıunan yolcu. 
lar ön sa.ba.tıbğa geçmezler, geç • 
mek istemezler. Bu, biletçi ve di
ler bazı yolcul:ırm ibtarma ral • 
men böyle oJma.ktadır. B6yle bir 
~zlyetle karşıl:ı.~ yolcular, bir. 
b·rterlnin yUr.lerine ba.ltarlar ve 
kim~ yerinden kıpırdamaz. Hal • 
buki, arab:ı.nm içindeki meeell üç 
yolMt, ön sahanlığa geçse, uiıa 
Paha.nllktaki ~ yolcunun da an • 
banın içine geçmesi icap edecek 
bu takdirde a1*a 89.hanhkta 6Q k • 
tiUk yer bo6aJecağmdan yenWen 
üç yolcu arkadan ara.OOya bmebik 
cektir. Şimdi vazcy.et ak.si oluıfor 
ön sahanlıkta boşalan yer olduğı:. 
nu glirenler, ön sahanlığa aUıyor. 
lar. Sonra kıg a.y~r:nda bÜ karar 
hiç tstbik ed~ez. 1''iltir ıüJıel 
dediğim gibi, tatb!k kabiliyeti )'ok 

Yeni ba.ndajlar geldi. Fakat bun 
tar ihtiyaca lifi değil. Tekrar. harı. 
daj gelinceye kadar ı.ıetmeğe y~. 
n.iden araba çıkanhnıyacakhr. 

Meaıacat 11t1eri 

l 'hlelal __ , 
pfte ~ JaPl]arak w bre 78Diden açık arUırmaya konmuştur. 

2 - 1l1LllDIDMl1l bedeli UWF.60) Ura 99 yOsde 115 kati tamln&tr (2Mı Batddı llaatalaetıi Da.ta!llye Mit.f'. 
Uradlr. .._... Hı-r K'Gn .. , 15 tea 80lll'a 

Şimdiye kadar nüfus kitü ile 
Nç pamuklu memuıcat alJnamlt o. 
'anlara veril~ beler metrelik 
r:ımuklu meDı!IUC8.t iıglııı Yd'll llal. 
1 r Puarlan tehrin. mulıtelf yer. 
lcriDde mutaned tubaftYeeiler il\ 
tibap etmi)tir. Evlen •erilecek 
fillerin berinde tarlı w namara 
bulanacıK .e hf't" llUlll8l'&YI t:atı • 
Y9 fllltL o tad1l • hangi -ıue. 
Y"' mllraeaat edeeeti ilin ~na • 
cMtır, 

8" 'n_,_ ...... .. 
_ ........... ,.-w ...... -* 
u .................... .... 
... , ...... 11ı••• ıııeıtcts --·-... 

1 - AIUlnD& 3U.MI ... SbD ... t ıea - ........ ,...... ... lle1otlo - Atac.mfl, ~ 
..... ..... .... ~--- Y&r'tı--. _........._, ,... .. ----- - u - -- .,_.,., ._..,,. : ı;me - .... . 

" - ı.teklllertn t&J1D ecUı. san " ..au. :ru... u teminat puut.1 .... TeW.-: UM1. .. .. 
ı.t ~ mall;6r, ~ mllracaatl&n. (UM), 
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Suikast davası 
(Ba..c;t.a.ra.fı 2 ocidc) bir fikir vermeğo saik ola.eakt..ır. 

da. çalışmıştır veya memur olarak Pavlofwı ba.zı hariç memıeketler -
bulunmuştur? de, .,zcO.ınle 192r.. senealnde Romada 

P&'l'Jo(. l'Urkıyeden başka hiçbir Jtonsolosluk memuru olarak çalıştığ'ı 
ıeroe ça.bşmacıuu. aecHm.. 

1 

sırada o tarihte ~ne Romada. bulu· 
Reiııı UAve etü: ııan Sovyet memurlarından. tesbit et. 
- Ba§ka bir 8Tfatla ba§ka b1t y • ....ı .. 

1 

dg1m1a t:ıme rı.a.zaran bu plWn Jur 
çalışma.dm m1? oaııll"Qf ,._ Ul.z:ımgeliyor • Evet, 

Pavlof. . bu ~1.a bll1.J.~ ıumıUnlııt isyanları 
- Hayır ç~madım 've bir yerde .çıkarmak ve fa~ devirmek için 

aeyahate çıkmış değiUm. ~ltştığma ve bu tarihten aonra Sof-
MQddelumumi muavini Kemal Bora, vad& Svetlnodeıya ldU.Ses1nde Bulgar 

8U.B.llerine~evam ederek ıuıan ıtöy. Juau Borise karıı tertip edilen su!. 
ledi: .k&at.ın, kezalik 1937 senesinde gene 

- Pavlot', Sovyet memurl:ırmdan Sofyada Bolşevik aleyhtan Troçko. 
Turnıı.nlyef ile beraber ça~ mI· sıovo gazetesıni.n 83.hibl olan Solono -
cbr, çalıştı ise nerede beraber çalı§ • viç adındaki zatın evine· konularak 
~b:r? paUatılan, evin harap • olmasma, ev 

Pavlot', durdu, ha!IZUmr yokl&r gibi ııahibin!n yar&Ianma.sma ve karısının 
bir vaziyet aldı ve: ölUDlU ile neticelenen bOmba hAdi.!le . 

Bu iaim rusça mıdır? sinin mllretteplerlnden olduğuna mut. 
- E'.lyle bir adam, hatta. böyle bir tali bulunmakta~. 

1aim bilmiyorum. Bu !.sim ruııç& mı. Pavlofu esaslı iştigal sa.hasında. oL 
dır? duğu karakterinl de tesbite yaraya. 

l!Uddeiumumt muavini: cak hususatm !!-!Akalı memleketler • 
- Evet, diye cevap verdi, terken sallhlyetli merciler vasıtıuıUe 
Pavlot: •tahkikine ve tesbltine vakUn darlığı 
- Böyle bir lalın tanımıyorum. basebile fmk&n bulamadığımız için 

(Elini havaya doğru kaldırarak), .ıu- .çok esaslı bir noktanın aydınlatılma -
rollof olmasm? ..mı.a hizmet edecek olan bu hususa.tın 

Reis: .all.htyetli merciler vasıtaslle ta.bkild. 
- Belki o olabilir. 'De karar verilmeaiııi talep ederim., de. 
~~ot: ~ 
'- Şarki Sibiryad& Tlt& ,ebrinde Bu .eözlerin Pavlofa tercllmeslne 

ıbenim Jurııot"admda muallim bir başlandı. Pavlof ayakta hem not alı· 
arkada§ım vardı. Onunla beraber 1929 yor hem tercllmanm hecellyerek ter . 
aenesine kadar muallimlik ettik.,. cUmeye çalıftıfı müddeiumum1n1n is-

Müddelumumt muavini: nadma gUlUyordu. 
"- Aynı geylerl aormuş olae&ğrm. Bu sıra.da ruaça bir kaç kelime de 

Pavlof taarih et.ııı. Ro~d& •• Sof • söyledL Tabii biz bunu anlayamadık. 
eyad& bulunmuş mudur?" Tercüme i§l biter bitmez reis karar 

Pa.vlol: • verilmek Uzere celseyi ııs dakika. tatU 
, - Ne Roma.da, .ne de Botyada bu • etU. 15 dakika. stlren mQzakereden 
lundum! llOllr8. celse tekrar açddı, ma.hkemece 

llllddelumuml muavini: Pavlotun Sofya ve Roma.da bulundu. 
- Pavlofa tevcih edflınlf olan eu. ğu teabit edilmlş olsa dahi. halen r;ö

allerin ccvaplarmı gu anda almıJ bu- rUlmekte olan dava Ue bir alAkast bu.. 
ıuııııyorum. Bu suallerin sebebs!z ve lunanuyıı.caltmdan. ke.ldı kl Pa.vlo. 
yersiz olarak ırat edilmediğinden e - tun Sofya ve Rome.daki ba.diselerden 
mini%, Tahkikatın bldayettndenbert mahkeme aıtma atmmadığı ve bunun 
kendtsl blze masum bir ilim adamı hü blr tahmin ve zandan lb&ret bulundu. 
viyetlle taru_smak lçln ça~a.n Pavıo. ğu anlll§ıldığından mllddelumu.:ıxı!nin 

tun hakikatte ilmt etUdlerden bafka talebinlıl reddine karar verildi. 
işlerle me§gul olduğunu aıııamak zor Bundan sonra mUdoolumumı mua.-
ı<>lmBJ1& gerektir. vitı1 esas hakkındaki iddlasım oorme. 

Şimdi, yük.eek heyetınıze vereee~ yan etmek Uzere dosyanın mllddelu • 
ı!Abat az evvel kendleiıle tevcih edl • mumllllı: makamına. te.3limlnt llteJf. 
;len suallerin manasını l.ebs.rUz etti • Mahkeme bu talebi kabul ederek du. 
.receğl gibi, teyldi halinde de blae plı... ruımayı önllmUzdeki çıırp.mba saat, 
.slyetl hakkında esa.slr n daha k&U 8,30 a brraktı. 

Taşıma vasıtalarınıil yoklaması 
M. Müdafaa MUkelleftyetl Kotnlsyonu Başkanlığından: 

HABER - ,.,,l<~am Postası 

JJtısralarda) 
~-

~ .IS , • .. • ... . : 

Otesi kendiliğinden gelir ! .. 
GÜN geçmez ki, gazetelerde, tabii ömrünün hudutlarına 

dayanmış, ya bir fakir ya bir san'at adammıxzm ha.. 
zii1 ak!beti etrafmda b irkaç satır Yazılmış, merhamet denilen 
bir yüz altında acıklı ıbir fotoğrafı neşredilmemiş olsun! 

Bu nedendir? 
Acaba, bizde bu nevi kimselerin miktarı sayılamı:yacak ka· 

dar çoktur da, bunların her birine ayrı ayrı meşgfil olacak, fela 
k.fö deırJerinde yardımlarına koşacak zaman ve vakit :ıni 
bulamıyoruz? Yok.sa, cemiyet, kendisine :ınanen, belki de mad· 
deten hizmetleri dokunmuş bu fedaıkfu'lar· kafilesine, enıinde, 
sonunda yüz çevirecek.derecede nankör mü davranmaktadır? .• 

Ha.yır, ne o, ne de bu! •• 
Türkiye, niçe, niçe "kıymet,, }erin henüz boy sa~asma 

muhtaç bakir bir saha halindedır. Cemiyet de, nest varsa 
kendisine hasretmiş, gelecek nesiller için birer fedaıkarlrk ve 
feragat örneği olarak göstrilebilec~1:_ ~lan bu "kıyıne~,, lerin 
hiç birine lakayt bir his taşımaz •. !3ıl8.kis, kendisinde_n. ısten~n 
yardmu fa.zlasiyle yapacak bir dıger kfunlı.k havası ıçınd~d.ir. 

Eksiği:rnız şudur: ıBütün bu ferdi ve tek -OOk fedakaı::lık 
paylarını bir araya toplayacak, onları "yekUn,, haline getıre. 
cek, ·~ili .. haline kcyacak bir teşkilatın olmaması. . 

Bu teşkilat bir an evvel kurulmalı ve halkevlerı, bu hu· 
susta ilk müspet adımları atmalıdır. Otesi kendiliğinden gelir. 

Sana !lenden gelir ancak her işte dM lAZIDJSa 
LAEDRi 

(GaLetemlzln btrlnr.I ııayfaalDdll 
ba§lık yanındaki tartıı tenıevealnJ ek. 
llyerek gönderecek okuyucularımızııı 

1 

ticari ınaJılyetJ tıalı; olmıyaD küçUk i· 

U.ıılan parasız neırolunur.) 

Er.Jlenme tekli.ileri: 
* Esmer, kara kaılı, kara glSzlQ, 

38 ya§mda, altı odalı blr evi bulunan 
bir bayan, kendisinl geçindirebilecek 
bir bayla evlenmek 1.etemektedir. (M, 
o. 32) remzine mllracaat. 316 

* İyl bir aileye mensup, askerlikle 
l aıa.kadar oıınıyan, orta vaziyette bir 
l alleyl geçindirecek bil' terzi dUkkA.ıu 

bulunan bit' bay; 16-26 YB.§larmda, or. 
ta boyluğ balık etinde bir bayanla ev 
lenmek istemektedir. GU.zelllk mevzu. 
uba.hs deA'Udir. Biraz serveti olanlar 
tercih edilir. - 817 

• Yaş 30, bOy 1,73, kilo 78, sanom. 
yeşil glSzlU, aylık kazancı 200 Ura olan. 
içki ve sigara ku1lanmıyan bir bay; 
esmer, balık etinde, orta tah81Ul, dU. 
rtıst bir e.Ue kızı ne evlenmek istemek· 
tedir. Can) remzine mUracaat - 818 

lf arıyanlm 
• Çocuksuz bir karıkoca. herhangi 

bJr mllessese veya apartrmanda mil . 
nasip blr iş aramaktadırlar. Erkek 
asansör kullanmasını bilir. Beyazttta 
Koskada 185 numaralı fırında A.b.me
de müracaat. 

• Orta yaştı klmsesız bir bayan a.
partrman kapıcılığı, eski türkçe yazı 
işleri ve ambal!\j işlerinde çaII!imak 

B~}!W~LM , :;~:~~:::,.::::~ ~ ~:; zUnden llBenin iklncl sınıfında tahalll

Y • b. • ı·· • minde bir Fransız Ha.vay adalarmm 
A enı ır geçım usu u 

Nevyorkta garip bir dükka.n var _ 1500 kiloınetre cenubtıilda. Kriamas ta. 
dır. Burada. Volman i.amlnde bir & • kun a.dalarma m.eJlSUP bir kilçük ada. 
dam Ç&Jl}ır. DUkklnın üzerinde ııu Y& yerl.e§ml.f, adayı s::;n atmıı:ı ve 
tabela vardır: ''Burada meşhur ada.:m. kendlslnl orada ltre.1 il et.mi§t~ 
tarın yazılan ve imzaları takllt edi- Bu adam 1922 de ISldUğU vakit kızı 
lir.,. 

Mösyö Volman harikulAde bir taklit 
kabUiyetıne maliktir. Fakat o kötll. 
yola sapmamış, kanunun mllsaade et. 
tigi sahtekA.rlıklarıa ~çinmenln yo -
lunu bulmuııtur. Yaptığı 13 tanmmrş 

yıldızların fotoğrafları Uzerine aa.hlp-

Margarit kralllğt ıa.ğvetmiş ve ahali
ye bir cum.hurretsl. seçmelerini söyle_ 
mlştir. Ahali de itti.takla Ms.rgartU 
cumhurre1ıııl seçmişlerdir. 

Bu mini mJni cumhuriyetin 1l!mi 
FranaI.anddrr. İdare merkezi Frans.. 
-.11di.r. Fransvi.U.n nüfusu 700 kl§ldlr. 
Bu ınsanJar güvercin gUbresl ihraç 
ederek yaşarlar ve hallerinden çok 
meınnundurlar. 

*** 

D.i terkeden bir genç kız, resmi veya 
hususl blr mnesae.eede iş aramakta . 
dır. 

• TDrkçe, aımanca (teuo. daktilo) 
bilen bir bayan iş arama.ktadır. 

{M.amı) remzine mllraca.t. 
• L1senlıı blrlncl amıtma devam e· 

den. riyaziyesi kuvvetli bir genç; al
levt vutyetlnin bOzukluğ'u ytl%ünden 
öğleden sonralan çatışmak istemek • 
tedir. Tatilde bUtUn gün çal.ı§&bllir. 

(Çığğtm) remzine müracaat. 
• Unlveraitell, aynı ES.manda tec· 

rUbell bir ISğretmen lise ortaokuı t&le. 
heleri ve matematik, fizik ve tranaız. 
ca deralerlnl az bir ücretle vermekte.. 
dir. (Meslek) remzine müracaat. 

lerinln mUsaadesi ve muvafakati ile 
bir iki satırlık yazı ve bir imza atrp 
bu fotoğTatları yıldrzlarm takdirk&.rr 
kızlara ve erkeklere yilksek bir fiyat 
mukabilinde satmaktan ibarettir, ıa. 
bil bu paradan totoğt'a! s:ı.hlplerlne de 
bir hisse çıkmaktadır. 

250 kilo gelen adam * Orta.mektep mezunu blr kız; rea. 
A.morikada Potomok Slttide ,, 1 mı ve huau.at dairelerde taheWle mu. 

*** 
En küçük cumhuriyet 

Pasifik üzerinde boşanan ha rp ka
srrga.sı bize bilmedigimiz bir noktayı 
öğ"retıni§tır. Pasifikte bir ada Uzerin. 
de dUnyamn en küçük cwnhuriyetı 

vannrş. 

tenaslp bir iş aranıa.lttadır. Daktilc 
bilir. Kefalet vereblllr. (HHŞŞ) rem
zine ınürac-.aıt. 

• Haataıık dolayıelle işini terkeden 
bir makihiet otomobil tatnırau t§lertn.. 
de ça.Lıımak Uıtemektedir. Marangoz.. 
luğu da vardır. (Benz Merndea) rem. 
zine müracaat. 

Kazamız kuvveal.ncle kayıtlı bulunan bU<Unum nakil va.sıtaiarr (araba. 
hayvanları arabalarile birlikte) &§&tıda yuııı g1ln ve ms.hallerde bulunma
ıa.n akst halde h&k.lamıd& kanuni muamete yapılacaktır. lı.a.n olunur. 

Nahiyesi Yoklamanın yapılacağı ~r GUntl 
Canlı ve cansrz vant&lar 

Bundan 60 yıl evvel Avrupa. mede· 
1 niyetinden yorulan Piyer Gamı.ye ts. 

numara.ti şiçman., unvanlle a.nı.lan 37 
ynşmda GrenvU H. Hol, 250 kUo ol _ 
cıugu halde lnmllştllr, Daha çocukken 
şişmanlığı büyük al!ka uyandırıyor
muş, doktorlar, onun, gittikçe ş~man 
ıamasmı: e.llka Ue takip ederek ttbbt 
tecrllbelerde bulunuyorlarmış. Fal{at 
a.cıa.mcağu, öldUğU halde, neden dola
yı bu kadar fazla §~manladığı tıbben 
bir tllrlü tayln edilememi§., 

* 18 y&§maa bir geng; kibar " ~ 
mlz blr berber yanmda berberlik öt. 
renmek lstemekt'3dir. '(Berber) remzi 
ne müracaat. Şl§ll. 

Hasköy 
Taksim 

Şl§ll Abidel hürriyet tepeıd 115,18.15.942 cuma ve cumarteııt 
.. ,. ,, ,. 17.15.942 pazar 
,. • ,. • 18.5.9~ pazal'tesi 

Kasnnpqa ve 
Beyoğlu merkez ,. 
Galata 

19.20.5.942 aalr ve çarşamba .. .. 
.. ,. ,. 21,22.5.942 perfembe ve cuma 

Şi§ll Taksim 

B17oğlu m•r-

MotörlU ve motörsttz vasıtalar 
Cumhuriyet G. Ottal 2'.211.11.942 pa.za.r ve pazartesl 

garajı. .. .. " 26,27.5.942 ealı ve çarşamba 

" .. .. 28.15.9~ perşembe 

.lııu .. Kasım~ 
Cilalata ,, ,, .. 29.30.S.942 cuma ve cumartesi 

(Aoent.&lardald vasıtalar d& dahil) 

*** 
OU1ı -re Can.sız Nakil Va111talar1nm 94'2 yılı sa.yımı a~ağıdakl gUnler_ 

• .l'aWı A..ak4rlilt Şube.si ıtttaalln~ki meyda.nııkta :M. :M. mUkellefiyetl 
.IQ:aıYyoau hld:urunda yapılacafmdan sahiplerinin muayyen günlerde Na. 
Jdl 9Urtülnm bQtnn yedek toobtzatlarile birlikte getirmeleri, getirmlyen_ 
llr !ı&kkmda kanun1 muamele yapılacağı iUı.n olunur. 

l'aUh Merkez ve Fener Nahlyelerl: Cıı.nh ve Cansız vuıtata.n. 
14 Pe~mbc, lJ Cuma, 18 Pamrte<ıl, 20 Ça.~ 21 Perşembe. 

~riik Nahlyest: ı2 Cuma., 2ü Pazartesi. · 
Şehremini Nahlyl'!ll: 26 Salı, 21 Çarşamba. 
Sa.matya Nahlyosl: Z8 Perteml>e, 29 Cuma. 

General Tojonun kanaati 
Japon hillduneti, nihai zafer. 

den emin olacak ki şimdiden, bu 
harbın tarihini yazdırmaya ve 
bu milli zafer destanını halka 
okutmaya karar vermiştir. Bil_ 
hassa başvekil Tojonun telakki· 
sine göre, Avustralyanın fethi 
bu harp tarihinin en şanlı men
kibesi olaca.ktır. 

Bu kuran öğrenen Japon mat_ 
buatı ,bu tarihi yazmaya nam· 
zet en ehliyetli gördükleri tarih
cilerin isimlerini ortaya atıyor. 
lar. Bu şerefin kime nasih olacağı 
hakkında tahminlerde bulunu· 
yorlardı. 

Hayıet! Gazet.elerin bütün 
tahminle~i boşa çıktı; çünkü ge· 
nera} ToJo •. bir tarihçiyi değil, 
Y~ıkava ısminde bir romancı
yı tercih etti. Bu romancı, J a_ 
ponya.da şöhret kazanmıştır. 

General, bu tercihin sebebini 
şöyle izah ediyor: 

- Bu iş bir tarih~iye verilse, 
meydana gelecek eserin ruhu, 
bir sürü tefeıııata boğulacaktır 
Halkın okuyacağı bu zafer des· 
tanı, ilmi ıstılahlara, teknik for
müllere dayanırsa, ondan kimse 
bir şey anlayamaz. Tarihçinin 
meydana getireceği ağır malze 
meli, ancak bir münevver ekalli: 
yetin okuyabileceği bir şey olur. 

Yoşi:kavanm yazacağı tarih, 
istetliğim eser olacaktır Bunda 
da, hakikate, noJ...1:ası ·noktası~ 
na riayet edilecektir; fakat ifa 
de ve Usltibta ağırlık bulunmı: 
yacaktxr. Bu eser, böyle bir me
ziyetle, her elde bulunab:Jecck, 
halkın her t:ııbakasır.ı alakalan -
dıracaktır. 

• 18 yqmda, ortamektebln ikinci 
smıt'ına kadar okumuş temiz bir aile 
krzı reımt veya husuai bir mUesse_ 
sede iş aramaktadır. BUro ve yazı tş_ 
teri tercih edillr. Şelırfn her semtinde 
çaltşabilir. (N.B.) remzine mUraeaat. 

• Ortamekte talebesine geometri, 
aritmetik, fizik, kimya, blyoloJl, ne. 
be.tat, transızca, resim, ııııe t:ııe bele. 
rine fizik, kimya, geometri, aritmetik 
c!ersleriııl çok az bir ücretle verebilir. 
Gedlkpaşa. Ballpaşa. yoku~usnda San. 
dalcı İhsan sokak No. 28 de Ahmet 

' Kına mUracaat. 
• E\'tnde daktilo bUlunan eski türk. 

çe ve transızcayı lyt bilen bir bayan. 
muharrir, mllterclm ve kitap y~ 
rrn mUsveddelerlnl ehven tıyatıa te. 
ml.ze <;ekmek istemektedir. (T.H.R.Z.) 
remzine mUracaat. 

• Lteerıın onuncu smtfmdan a1Jev1 
vaziyetinin bozukluğu yüzllnden aynL 
mış, beş sene maUyede Uc:-etli memur. 
iuk yapmış, asker11ğiııi ikmal etmiş. 

daktilo, dosya ve muhaberat 1.§lerin. 

14 1VTA'VIS - 194"2 

Galatasaray -
Fenerbahçe 
spor bayramı 

Önümüzdeki pazar günü Fener
bahcc stadında memleketimizi.ıı en 
eski- iki klUbll olan Ge.lata.saray}a 
Fenf'rbahçeliler müşterek bir spor 
bayramı yapacaklıı.rdır. 

Bu bayramda genç, B ve A ve 
tekaütler :ı.rasmda futbol müsaba
kaları yapılacak, her iki klilbUmll
ze mensup beynelmllellik olmu~ 
atletler de- birbirlerie yanşa,.a 't · 
lardrr. 

Bu bayr:un ı;ıenenin en büyük 
spor Mdisesi olacaktır. A takını· 

larmı idare etmek için Fcnerbah
çelller Ahmet .Ademi teklif etmiş 
!erse de Ahmet Adem bu hakemli
ğ\ kabul etmemiştir, Büyük maçı 
hitaraf ve dürüst hakemle rimiz
Jen ve eski beynelmilel futbolcti· 
lerimhden tstanbulsporlu Sam:. 
Açt.köney idare edecektir. B takım 
larr maçını Halit Gıılip Ezgü, ger~ 
takmılann karşıhşmasını da Se la
mi Aka! idare edecektir. Atletizm 
kıırşı1aşmalarmcfa hakem olarak da. 
aşağıda ia!mleri yazılı zeval davet 
E<JUmektedir: 

Dr. Mehmet Ali Aybar, Na.fü 
~foran, Vamık Gezen, Dr. Nuret· 
tin Saver, Fruzan Tekil, Suat u. 
layay, Cezmi Şahingiray, Neri· 

man Tekil, .Ne.zmi Tiıfekçi. Enis, 
Mahit, Cemal Venç, Sudi Kesim 
Ali Rıza Sözeralp, Cemil UzunoğltJ: 
Yac:mmi, Haluk San, Bayan Mübec. 
cel .Argun, Turgut, Nejat Erge, 
Hayati. 

19 Mayıı Spor ve Gençlik 
Bayramı programı 

Sanyer llalkevlndenı 
1 - Merasime BUyUkdere CUmhu

riyet meydanmde. aaat 14 de ba§!aıı&. 
caktır. 

2 - Evimiz Spol' kolu rellll tara. 
t'mdan söz. 

a - KUçW<ler araeınd& >(100) met.. 
re, 4+100 Bayrak; BUyU.kler araıında 
1500, 800, 400 metre 4_+400 bayrak. 

• - Atlamalar 
fi - GUreı 
6 - Voleybol 
7 - Baıketbol 

*** 
Kadıköy 11.&lkevlnden: 
19 llayıa Spor ve gençlik b&yramı 

mll.nuebettyle Halkevtmlz Fenerb&h. 
çe dalyanı ile moda arumda Sklt kU· 
rek yarı§lan tertip etml§tlr, Her bir_ 
ilk t§tlrak edebilece~ı ve aaat 14 de 
ba§layaca.k oıan bu Y&rlf dört tek, i
ki çifte, tek çitte erkekler ve tek tıe 
iki çitte bayanlar araamda olacak, ka 
zanan takıma bir lmpa, derece alan
lara da hAtrra verilecektir. İ§tlrak e_ 
decekler teknelerini yan" yerine ken
dileri gettreceklerdir. 18 Mayıs akga
mma kadar kayıt olmalan şarttrr. 

den anlayan btr g\!nç; ~ aramaktadır. 
(Sebatlı M.S) remzine mllraace.t, 

Aldırınız.: 
(M.0.82) (Pembe gül) (S.S.) (Gar) 
(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 
(Devlet kuşu) (2, 2, 44) (F. R. GUnell) 
(H.I{..) (C.M. ) (A.L) (B.Y. Kaya} 
(Oran) (N. 2~. T) CA,C) (Emekli) 
(Anlaşalım) (Cldd1) <1. Şenk&rı) 
(Sezen 26) (Nadlde 79) (Tunaııı 
(El) (B. Mete) (E,0) (S.U) (Ş.U} 
(Rr U) (H.B. 888) R.R.G) (215) 
tŞefkat) (N.C.K.) (N.B.) (S.C.K,) 
(Yoldaş) (Tekcan) (H.V.) (A.M,) 
(802) (Bana ne mutlu), 

------::=-=========================================================================~== 

~~~2Al. 
• 9 • v azan: NEZİHA MOıliDDiN' 

Şoför arabanın kapısını açarken 
babacan babacan gül<'rck: 

- Beklediif;ime <;ole h1 etmi
şim ~ dedi • Jcenc!i lccndf~e beyler 
geç kalırs:ı v:1.y h:ıllcrine eledim. 
Arabayı ııJO dnr !!Oliağn. r,e'i\('rek 
gö:ılemeğe ~1.:ı.dm• l<l\ftr uyku 
bastmnı,. •• ıunma t<?tikdcydlm. der 
hal fırladnn. 

- Tc~ktlı ederiz. 
- Oem, )'rldınrn sür'ati mi be. 
~~ 

- UaJV, o kada.r acelem.iz yol{, 
ilana •örUyecı Tn.nl<h. 
ll'crhlı.t derin bir dll~tince i~ln· 

• kendim &rtmClaşma bıra.kmı tı. 
Oto..... tlllfıh bir lrftr'atle Be

p.ach notta ynt •lryorclo. 
Ba ...,. TM1k ll'"rfııWın a.jt7.rna 

...... ~-ek !IOnhJ: 

- lfeı ır.a. tQ1nm me ~eldi 
rutnın. 

Ferhat slt.'1Lrayı derin derin çek 
tikten sonra: 

- Alay etme A1laha~1ons - clo 
dl• uyku mtı l·nldı? 

- Ey, o ha.1<1'.: nkin bülbül gi. 
bi ~nlumıyonun? 
-- nenim bülbül gibi 5akıdı~unı 

hic: ~ördün w~! '-Cn? 
-- O, ılaha <lem"n B< clia hanı -

nıın luırı;;:Ull<lıı az mı öttiin Z Bir 
saniye stikfıtt:ın sonra Ferhat: 

- - Yımk !., Yazık ~u :r.a\'al!r kız 
C'nğ-ızn - diye Tanğa so!m'dn • kiuı 
bilir tou dak:<:tada orada nasıl bir 
farin Itn!>Ufor! Gt>ne hatırana ge
tirdin ... 
Tarık ~ülılü: 

- S:ı.nkj hatmndan bir saııi:ve 
(\rktr, dei!:il mi? • 

- D!\~MJ9u hep onll dUııünli. 
yımfnm. Sebebiyet Y:)rdlğimjz fi'. 
llkl"tt. .• 

_ Ben sana <la.ha gelirken bu 
işten \'azgeÇnteml:ıi 1>öylememiB 
miydinı'f 

- E\·et amma, ne fıı;vda.c;ı \'ar? 
Olım oldu bir kere. FelAkethı ö .. 
nüne g~emeyiz ki •• 

- Fclllket feH\l•et diye izat~• 
ecUvoro;un. 
-~ - Herifin bnlr gözlerindeki 

,·aJıı;:etl gönnedin mi? 
\'et. epeyce korkun«; bir 

matılfıktu. Fakat nihayet ııevdiği 
ln;ı:ıı. no .vapsbllir! 

Ferhat hafif~~ titrlyerek: 
- Sevdiği kız! • diye tekrarla-

clı . "' 
- Öyle ya se,·<11Ai kız. Ştmcll 

lınrrşın~lardır bile. 
T:n1k hu Söılcı-le arkadııjınm 

yürC::~inc in<'e ince bıı:ak yaral.nrı 
nçhı;rnın pt'°Ji f:ırlontla. de!;rllcli. t>. 
nım za:ıflnr1nı. meylllcrlni iyice 
bildiği lı:in Dcd'a gibi harika de -
nileC'rk kadar gü7el ,.e zarif bir la 
:ım ~·apae!lğt tesiri tahmin ctmi -
yor <lcğllcli. Fa.kat onu üzmekten, 
belki bu akşam ı:ektiklcrinin inti. 
kamını alır gibi iuee bir zevk alı. 
yordn. 

- Bıınşmışl:ırdır, merak etme, 
diye tekrarla.dı. Onlar biribirinin 
kolları ar.ısında se\işirk"n biz u~·
lm sersemi budalalar gibi biribi -
rimize tos vuruyoruz. 

Ferhat &iddetle itiraz etti: 
- narıştıklarmı hjç zannetmi 

yorum. Gözlerhnhı önllnde \rahı,i 
!ahoeler ge~iyor. Eğer darılmıya. 
c:sğmı bH~em? •• . 
Tarık merakm. sordu: 
- Ne yapardm ! 
- Geri dönerdim. 
- Geri dönerdin amma bn se • 

ter bay Bedri sent yatağanla. ka.r
şılardr. Hem p~k ol!la oloıa kız Bed 
ıiılcn bir :la.yak yemiştir.' Bundan 
~ana ne! 

Ferhııt gittfk~e :ıteşlcnlyordu: 
- Bunclan bıı.na ne mi? lkdla 

gibi bir kızın Bedri Whi bir camı
nraı pençesinde knldığmı gören 
meflcui bir insanın yüreği ~at 
eder mJ? 

- Bana da ta.'j ha! 
- Elbet. Bcıı ırenin Jm.yrteızlığı 

na şn,ş1yorum doi{rusu. 
-- Tabtt nıüteessir olmadnn de. 

ğH; f:ıkat nt!I ya)lGbilirlzf Hem 
laz razı oldııkt.an sonra?, 

Ferhat kuı-vetlt eliyle arkaıfa.sı
nm kolunu yaknladı: 

- Krzm razı oldull-una. nereden 
hiiknı~ttin? " 

- Ifcr şeyden. Bir kere iste -
mese nl~anlanms.ıdr. 

- Öyle İ<-ber edici sebepler o
Jur ki. 

- .llohayyt.Jen çok kuvvetli 'l.. 
dzim. 

- Muha.yylle değt1 objel<tlf 
kuvt·cti bu .• 

- Olabilir. Fakat biz sabaha 
kndar Bedia &ıtri meselesini mi 
mtinaka.!l!la. <"leeC'ğfz? 

Ferhat e~ldt, içten gelen bir -
tıe<>le • 

- Sal>z.l1a. kadar değil, decli 
Ömtiim olclukt;a uza.sa ben bu jç; 
le nğr.ışnc:ığnn !. " 

Tarık, ne yıızık ! diye ala:v et _ 
tt. Doktoran için güzel bir "tez o. 
Jurdıt bu vaka. 

Ferlıa.t karntılfıtta ha~nnı ıııalla • 
dıktan tonra e1Jni gözun,. ılr>er e. 
clerek ge<:til ?erj sokağa baktı. Ve 
acele •.l\cele llOföre scslendh 

- Galatasaray postabaneııbln 
öni1nde biııız durunuz: 
Tarık mlit.eıhayfir bir bakrtlaı 

- Yoksa. Bedia hanıma. tel • 
grafJa i<ıtifsar mı yazaca.Iiiim? 

- Ifarı.r, babama hareketimi 
tehir ettiğimi bildirereğim. 

- Demek yann memltketlne 
döomiyeceksin ha? l 

- Evet. daha bir mUddet ~ln 
11'tanbulda kalıyorum. 

Tanğnı kayıtsızlıpıa, biraz Dİ!ll.o 
pct vertcı 9özlerlne gizli gizli krn .. 
lan Ferhat ~tmdl arkada~ma b111 
re nır ve soğuk davranıyordu. 
Babmıma telgraf yazıp tekrar 

otomobJle bindikten sonra hJg ko
nu5mad11ar. 

Ynlmz ıloktor muayenehanesi -
ninl kapısında. inl'rk~n Ferhat eli· 
ni sıkarak yarı reemh 
-Te~el<kUr cdennt doktor, de. 

dl. • 

* • * 
Eier Bcılri ho' &ohbotn, ıevim

li ve terbiyeli bir gcnp olsaydı. 
b:ı gece garip te~adilner ve hot 
yanh;lrklaTla bir araya gelen 
genı;ler t&rafmdan ~ya alma • 
cak, belki bir dostluian temeli .,. 
lAcaktı. ~ 

(Devamı uar) 

\ 
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evahat notları . 
~--llİll ........................... ... 

GUNUN ADAMLAR/ 

- rıan 
aldı. 

,.lndiJ Avl U~a :: =~=·;1~vile~I di!=~::n ~~:ız ~~~n: 
Darlan Fransız Başvekil mu&vf• euna kurmay subay olarak mc -' . . ~~: :~~t kilisi J:aı~:~ ;rse~!~i~~~~e~~~;d~~~~ 

Atlantik filosunun komutanı ola 
rak i.stirak ettiği 1935 büyük de
niz muharebelerinde iyi bir amİ· 
ral olduğunu isbat etti ve 1936 
da deniz kurmay baş!canlığına 
getirildi. 1939 harbinde bu vazi 
feyi muhafaza ediyordu. Aynı 
zamanda Fransız deniz kuvvetlt'· 
rinin başkumandanı idi. 

l4 l'azıyı Ameıikad& çıkan lgarıp tepelerde dola!ptım, kı,laları dönen ~sız harbiye nazuı mevkiine geldikten sonra Darlan rı daima &mırlennın takdırı~ı 
~'it. mecmuasından . ~ta,.. ve kararg3hlan ziyaret etfm. Hutzingerın tayyaresi c!e aynı kabineden çekimiş bulunuyor, kazammıtı. Sonra FnaID?aya çag. 
tiı,_,alryonız. Muhamn Am~ Stokholma d&ıdfiğilm vakıt sise yakalanm13 ve düş~rek ge • fakat Mareşal Petenin yerine rıld:ı ve talebe olarak pılot mek
•~ gueteci Hanri ~ylor, harbeden bir memleketle suGı ncrclin ölümüne. ~;:bcp olmuştu. g<ıçmek hakkını muhafaza et • tebıne kay~l~i. .. ~arla~ buı r. 

..... ...,, .... _ bir ııeyalıat yaptık- halinde batunan bir memleket General Hutzingerin cenaze a- nıeidcdir Fazla olarak da Fran.. da tayyarecılıgı · ogrendı, sonra 

Darlanm hayatı. Pe~n hlHru· 
metine girinceye kadar hususi 
bir vasıf göı:termez. Bu, tarih~ 
kadar Darlan iyi bir amiral, ma 
hlm~th bir denizci, dilrilst bir 
insan olarak sakin h! mütevuı 
bir hayat geç'trmıştir. 

IOnra 13 Birincikiııun arasındaki farkın ne olduğunu laymı da görmek mukaddermi9, ı::ız kara: deniz ve hava kuvvet. ~r harp gemilerine döndU. 
deNev')10l'ka dönm~. daha iyi anlam"' bulunuyordum. ~ral Darlan ölünün mez"yet - I<!rinın ua~:umandanıdır. Bır müddet sonra deniz yüksek 

tat Almanya.Dm Amerika. Isveçte bulUDıdufum müddet zar lerı!1den bııhseden bir nutuk bUY FranısuYa Darlan 1881 yılı ~ ~dl!' ~~a talebe .ol8:f~ 
~ illnmdan evvel ~ fmda Avrupanm en iyi muzikli ledı. ~~ı günde Mare. 3 1 Peteni ğııstosunwı yedinci günü Gas • ~rdi, bıruncılikle ınektebı bıtır
hyı görmüş olan son A- revilsUnü seyrettim. Prens .Şarlia de gonlum. !\fal"('?alm açık si~ konyada Nerak kasaıbaamda dof. eli ve çııkarken . şah.sına mahsus 

guetecidir. Diğer ta- ve eti ile tatlı tatlı konuetum. mas!"bana iradeli ve kuvvetli go muştur. 21 yaşında balıriJe mek fevkalade bir dıploma ald!. 
hmı Almanyayı. h~ Bol bol tereyağı yedim. GeceJrn 1 rilncıu. Ve~ganUa da konuştum. tebine girrr.iş, mektepte çal~an- Darlan tekrar deniz.kurmayl1-

Cebe!Uttarığı görmek m~ ışıklarla pml pınl yanan b•r :ayyare ıle tekrar Liyona dön lığından ziyade 7..zkası ile l()hret ğı vazifesine başladı. Bu siyasi 

19 Haziran 1940 ta:ihi Darla. 
nın hayatında çok mühim bir 
gündür. Bu gün Darlan bütlin 
Fransız filosuna. şifreli~e hu.su. 
si bir emir göndermiş filonun 
bütün komutan, subay ve erlerin 
den "her ne olursa olsun sonuna 
kadar enerji ile harbetmelerini,. 
istemiştir. Aynı günde Britanya 
amirallrğına da bir şifre yuarak 
ne olursa olsun Fransız f'ıloau • 
nun teslim ol~ı, harp 
felaketlerinin bu filonun gayn:. 
tini artırmıya bir sebep olacağı· 
nı bildinniştir. 

• ._ . ....._. i alan bir ~ gazete- eehriD gbelliğini tattım. düm ve.~- : al Veygandın isti_ ka.zaıınuştır. 1914 de Fransuva hayata girmesini lrolaylaştırı • 
'-ll)Jhr. Avnrpada ecyahat etmek c;o~ fasını h'ldıren şifreli bir telgrafı Danlan garp cephesinde karada yordu. 1929 da Jorj l.eyk bahri. 

J_ birinciteşrininde bir tay. güç bir ittir. Fakat Finlindira ;.cazet~nıc gönderdim. Bu haber harbetti, bu harpte kendi~ine ka ye nazırı iken Darlan nazırın hu 
"" AUantik denziııi geçtim, Cümhurreiai aeyahatimle şaıı,.an Amwl·an gazetelerinde çıktı~ raya çıkarılmış deniz topların • sual kalem müdürlüğünü yaptı ve 

arasında İsveç prens• meşgul olduiu için Alman sefr. va1ut ben İspanyada bulunuyor. dan mürekkep bir bataryanın ku 1930 Londna deniz konferansın. 
tanıetmı. Prens bana la. retinden Almanyadan ge<>_,mek ·• clum. mandanlığı verilmişti. Bu batar. da müşavir olarak bulundu. Bu 

.otumıam için yardım ede • çin bir rrilsaade istihsal edebil • .. lsp!ln~·ada eski diktatör Primo ya sırasiyle Möz nehri kıyıla • konferansta Franeaya büyük 
• Zaten o da Stokholrna miştim. Bu sayede Almanyaya d~ Rıveranın oğlu Mi~l Primo rmda A.lsasda ve Belçikada en hizmetler wrdü. Bu konferans • 
rt:Iu. Bermut ve Asor ada. rrirebi!dim, tabii bütün hareket - dö Rıvera ile konuştum. Bu zat sonra da Sellnikte bulundu. Bu tan sonra kruvazörler. fitosu ku • 

~lıyle Lizbona yetiştik. Bu. lerimin kontrol edildiğini söyle .. lspnnranm ziraat nazındır. Bana itibarla 1918 temmumna kadar ma.ndanı oldu ve 193' de 51 ya. 
l>rens Şarldan ayrıldım ve me!e ihtiyaç yoktur. l~,:ınyadıt ekilen toprakların da deniz subayı olan Darlan milte • şında iken tuğamiral rütbesini 
. Holandalı olan bir tay - Almanyada havat pahalı de • hıli harplerden sonra ytir.de kırk 
ııe Ingi!tereye doğru yol • fildir. fakat veaikastz hi~bfr şey azalmış olduğunu söyledi. İspan bulunuyordmn. Lord Gort saye. Sir Samuel Horin çiBdiği prog • 

~~ Bindiğim tayyare 1940 almıya hnkin yoktur. Talaıiler ya bu dahili harpte yalnız bir ainıde OebelUttankm yeni miidt. rama göre Li.zbona, Lizbondan 
.-~m Almanınr tarafın Yok gibidir. Hususi arabS.:ar da milyondan faz!a vatandaş kay • faa vasıtalarını da gördüm. Bo- da yine bava yollyle tngUtereye 
~tı!fuu günü bir hava mey. pek azdır. Umumt nalcft vasıta .. beL'11ek'c kalmamış, ehli hayvan faza hAkim olan yükaek kayalı. tdöndüm. Londrada 62 saat kaL 

24 saat sonra Amlral Darlan 
fikrini değişttrmlç ve kendisini 
Peten hUkQmetbain bqma geti .. 
recek y.!ni dOşancelere sahip ol. 
muştur. Bugünden itibaren Dar .. 
lanın hayatı bir· asker bayatı de
ğil bir diplomat hayatıdır. 

dan kaça.bilmiş tJ.yyareydi. lan eaat d<ıkusdan 90nra işle • larmın büyUk bir kısmını da kay ğa tank tuzakları. maynlanmış, chktan aonra yenidetl Limona 
Pilot bana 8.§ağıya bak • mez. Binaenaleyh, motör kllk • betmi~tir. Buciin yiyeceği eti A. Yollar, alev saçma makineleri ile geldim. Orada Portekiz başve • 
~Yledi, baktım ve denizin oon gürilltfieil olmıyan sokaklar merikadan getirtmek mecburiye- dolu mlidataa mevzileri arasm • ic»f Dr. Antonyo Salazar ile gö
~ti dalgalanndan başka bir yaya yü\11yenler için rahat ve tındedir. Halk arasındaki şayia.. ~an ~li~ Bu yüksek kayalı. föşt.tbn, 

toremedim. Pilot gülerek: ı!mindir. lara göre, General Franko 1span gm birçok demir kapıları var be Ertesi günü Japonların Hona. Darlanm alyut bayata eelri • 
lk~ı~ . ~di, Bismarkın ba.tb· ~ kadını kendini harp ile~ yaya Alman as'lterl~ri g~l~. ~ her ~apmtn önünde bir tek nö • }uluyu bomba.rdmıan etmiş ol • denberi meyli vardı. Burula aıle-
~-4'Glr... . tısadıyatına mükemmelen uydur .. hırsa onları beelıyennyecegını betçı bekliYor. Buranın merke • duklarmı b&ber aldnn 11 Birin. sinin de tesiri vardır. Zira baba. 
iş~a Birleşilc A.menka se. muştur. Bugiinkü Alman kadı • Almanya hükumetine bildirmiş - zinde en nıUkemmet vesaiti haiz ciklnunda Portekizdeki Ameri • sı adliye nazırı olımıttu. bu iti. 
~erimle alakadar oldu .. Za· nının yüzü düzgllnsüz. tırnakla. Ur. 500 yataklı bir hastane, bir tel· kan sefiri Mösyö Bert Fişin ya. barla amiral Fransuva Darlanm · ~ d:18 Şarlm m<idahalesı sa. n ve dudakları boyasızdır Ser- İspanyadaki İngiliz elçisi Sir siz telgraf merkezi ve bfr yiyecek tak odasında otururken Hitlerln Fransız siyasetine karlllllJŞ bir 
b:ıı .. _buradakl İsveç sefir~iğı linin en kibar lokantası· olan Semoel Hor bana Cet>eHlttankta deposu vP.r. Bu ~ayalıklan mU. 40 dakika devam eden ve Alman çok arkadaştan vardı. Bahriye 
~~nnda kolaylık gösteril • B.oqerde bile fraklı \le siınoırinll iki gün kalmak için mU11ade al- temadiyen ta.hkım etmek için yanın Amm"kaya harp ilAn etti- nazın Jorj Leyglll hUBUSI kalem 
1Çın emir almııı bulunuyor. iıı8anıara nst.Rdimnes. dl. Hakiki asker olan Gort (bu , 2.000 amele günde 24 saat ~ ğinf bildiren nutkunu radyodan natdttrlilitftnil kabul ettiği vakit 

· c\rıuın arasıra lskoçyadan Pasapot"tumdaki vize BerUn. p~eral birkac gün evvel ~ta §ıyor, İşe ba.cılam~an evvel ka. dinledim siyasi hayat bir kat daha hopna 
hareket eden dip&amatlar de ancak bir hafta kalmama mll- n.lı ve kwnandanlığma tayııı €• valtkta yalnız 2 mtl uzunl~- Aynı ğunan aJcwamı tayyareye gitmiş ve bu ııabada p i19 ~ 

~inde yer almaktı. Bir. saade ettifl için hafta sonunda dilmiştir.) bu k&.~m müdafaa · · siperler ve yeraltı yolları binerek Aınerikaya tfo1ru ııve • rar bir adam olduğunu göeter • 
ı.ı ~caatlardan S<:?nrl bu Stütgrad ve Llyona giden bir IDll üzerine almı§tı. Bana deniz ardı. BugUn bu siperlerin uzun· ket ettik, bu tayyarede harp teı-- m1'tfr. Zaten denizden siyade 

1ii ~adcyi alabildım. Fa· tayyare ile Berlinıden ayrıldım. w hava komutanlarmı takdim bğu 10 mildir. Bu siperlerde tpteri ~lmmışu. Mürettebat iki karada geçen meslek hayatı onu 
s.1/tç hi"kl"-neti aynı yolla Liyonda küçük bir Fransız tay. etti. ~rteii gün de bera.berce 20,000 asker bu sarp kayalığı misline çıkarJlmış. yataklar kal. ~e bir istild>ale doğru ham • 

ece&ime dair tı>:minat ver.. yar~sine )li~~ V~~ gittim Cebellittankı uzun wı:adıy& do .. müclafaa için rahatça har.bede dırılmıştı. Binaenaleyh yerde lamıya yardnn etmi'}iir. Darla11 
Yolda fiddetli bir aıse yal<alan- Taştık. Şehir Ark Roıyal l'fDisi~ bilirler. yattık. Radyo da :wnt:tfttı. "1.'5 beııhriye -nemreıtillde ~ırbn 
dnn, Benim "'11 tayyare seyaha. den kurtarılan tayfa ile dobıy .. Cebelüttanktan sonra Mala - Birinciki.nunda ka.zasız belAsız şahsi meziyetlerini tebarlls ettir 
•ini ,." .. ~ w .". rriin Ce1.a.yi'rden du. Bu lemi batarken Berlinde kaya ve Madrit-e döndüm. Orada Nevyorka vanmo bul~. rnek için de ufraşmJl}tlr. Bahri-
----------------------------------------------- ye nezareti matbuat IQbesl tefi 

(Dt1X1mı Sa. !,Sü. 3 de) 

Onlara bakarken Vark.ı.ıın dP.. 
uykuo:ıu geliyor; o, büyük bi1 

:ııJevkle yere yatardı. fakat anası 
Pelageya, yanında yilrüyC'r ve 
acele etmesini llÖylüyor. İkisi d'! 
iı:, aran'U:k için tehre acele e~:._ 
-.:r'ar. 

Anaar. yolda rastladığı in&.n
ardan adaka ı.ıtı}or. 

- Tanrı rızasıy~in bir ı:ı:t.tia: 
ka! Tann rmuıyçin! 

Bir 11e11 ona cevap verey"Or: 
- (:ocuğu buraya getir! 
Aynı ses, bı defa hidtletır 

tekrar ediyor: 
- Çocuıtu buraya ver! Uyu_ 

yorsun değ.; mt, kahpe? 
Varka, )'9ıinden fırhy.:ı. ve et

rafına oakmmca mesekvi anır 
.P';·: Ort~a ne şose, n: ·PC'la~. 
ya. ne yolcu var, odanın ortt. 
smda. c..ocuğu emzirnıe;e geİ•!D 
kundur.ıcmm karısı durnyor. 
<;!ı:man, genis omuzlu kadın, ço. 
cuğu emzinniye ve suaturmaya 
~ışırken, Varl<a ayakta duru_ 
yor gölgeler ve tavandaki yeşil 
'ek~ soluyor Sabah yakla~ıyor. 
• Kunduracı~ın kans', göğsünU 
"liklerken: 

_ Al! diyor. Ağlıyor. Anlaşı. 
'an göz değdi. ~;;.. 

Varlca. ocuğu alıyor, 1A-9•6 "' 

koyuyor ve yine saıı&mağa baş. 
iıyor. Yeşil leke ve gölgeler, Y~ 
vq yavaş kayb>}uyor ve ~ 
onun kafaama girip beyninı. ~ 
'Y'UŞttıracak hiç bir şey yok gıbı, 
halbuki önceki kadar uyku8U 
var, dehşeti uylrula var! Vark~, 
uykuyu yenmek için bafml ~ı
;;e dayıyor ve bUtl1n vüeudiyle 
~llanıyor, fa.kat er.teri gene 
de kırpanıyqr ve bqJ blll ağır. 
Kapının arkaamdan kundura 

cmm sesi duyul~: 
- Varke, eobayı yak! 
Demek ki artık kalkmak ve 

işe başlamak zamanı gelmiı. 
Varka, ~ bıra.ıa,or ve odun 
getirmek i~n odmıluia kQfUyor. 

kottuğu 

Uy.lam var 
R~an geuiren: SERVET LVNEL 

y acın: A. ÇEHOV 
yor. Odun getiren Va.rka, sobayı kulaklan çınlar. Yemek esnasın. 
yakıyor ve uyupn yQzQnün dil· da masada h~. etmek, çama,. 
zeldiğini, kafasmm aydınlan- şır yıkamak. dikiş dikmek de 
mağa başladığmı hissediyor. çok üzücil şeyler. Öyle dakika.. 

Kunduracmm kaneı: lar olur ki hiç bir veye bakma-
- Varka, sema.veri koy! diye daD yere yığılmak ve U')'UDlak 

bafırıyor. ister. . V 
Varka, çıra yarıyor, fakat ya· Gün geçıyor. arka, pencere 

kıp semavere atacab sırada ye. ferin karardıfma bakarak odun: 
nl bir Pn•ir duyuluyor: taşan şakakl8:"ftl s*ıyor ve se

- Varlca, efendinin Jistikleri" bebini kendieı de bilmiyerek gü_ 
nl temizle! lurosilyor. Alaca karanlıklar er 

O, yere oturuyor, ıastikleri nun yapışan gözlerini okşuyor 
temii!iyor ve başını, büytlk, de- ve tez ve derin bir uyku vade
rin bir la.ti~ içine 110kup, hiç diyor. Ak~eyin ev sahrbiııe 
olmazsa biraz uyku kestirmenin misafirler gellJOI'. 
g\lzel bir aıey olacaimı düıtünü. Hanım: 
yor... Ve birdmbire elindeki - Varka, eem&veri koy! diye 
lbtik bttyttyor, şişiyor ve bOttin IJaimYor. 
odayı ka.plıyor Varlca. fırçayı e- Evsahfplerinin aemavert ~ük 
linden dilf(lrU)'Or, fakat o anda oldufundan mlsa.firter çaya ka. 
başını Billd-yor, gözlerini geriyor nmcaya kadar·onu en 8p.ğl bet 
" önündeki efY&lann bftytlmt- defa tuelemek lcabedlyor. Çay 
meaine \'e hareket etmemesine dan eonra V arka. tam bir saat 
engel olmıya ~r. aynı yerde durarak mlaafirlere 

- Vaıb, dit merdivenleri yr bakıyor ve emir 'bekiiJ'OI'. 
ka, inan ~ utanı- - Varka, kot Uç Ne bira ge-
yor! tir! 

Varb, merdiwnJeri yıkayor. O, yerinden fırlıyor ve uykuyu 
odaları 't.oplUJOr, llOD.ra lSteki ao. dağıtmak için mQm1riin olduğu 
bayı yakıyor w bakkala kceu· kadar c;a.'buk kollnaıa çalışıyor. 
yor. İq o bdar gak ki bot bir _ Vaıka. 1Dot wdka getir! 
dakika b8e Yok. Varka, tuıtJUşon nerede? Varlca, 

Fakat, mutfaktaki maaanm f>. sardalyalan temizle! 
nünde durup patates BOymak ka.. t.şt:e '1li:hayet ml~rler. gitti; 
dar ağır hiç bir şey tua'\PWJ' e- 1§1klar 8C>n4lyor, evsahiplerı yatr 
dilemez. Bu gttç İ§I yaparken yorlar. 
başı masaya doğru dfiter, pata- Son emir işitiliyor: 
tesler çoğaldıkça çoğalıyor, bı_ - Varka. beef.ği salla! 
c;ak elinden dilşüyor, yanındaysa Sobada hamam böceği ötüyor; 
Jaollarr mvanımş, şişman hanımı tavandaki yetil leke, don ve ço. 
hiddetli hiddetli dolaf!Yor ve öy- cuk bezlerinin ~ yine 
le bafrraraık konuşur ki innnrn varkanm yan ı<:rk ~erine ıi. 

olan teğmen Duvivlyenin yardı. 
----------~mı ile guetelerde deniz f§)eri.ne 

riyor, p kırpıvınr ve kafasmı ait geniş bir proıpa.ga.nda açtır • 
,7~• • ml§ ve Fransız erklnumumiye • 

dumanlandınyorlar. sinin dikkatini deniz mıeaelelerine 
Varka: 
(Duıdinl, dandini da.atana, çekmiftir. O vaktin g&IJ!'l'eleri de. 

diye mırdıdanıyor, danalar gir niz işlerine genli sütmılar ayır. 
-ı. boet: rmşlar ve bu sütunlara. Darlanm 
""!!' ana... ismini ve resmini -tnk ilk _,.;~ • 
~bağırıyor WI bafn'mak· D~ 

tan 118111 lmnl~r varta yiııe mişlerdir. Hattı Fransız guete.. 
çamurlu IJQ8eyj tOrbalı -m:.nıa.. lcri Dadanın, Framnz f'ılosunu 
rı. Pelageyayı,' bahası Yefimi yenil~ye m~~ ?lan 
görüycr. Her şeyi anlıyor, hep· ~nyevnazrn JorJ Leygi.n dima
sini tanıyor, fakat yan uyku a- gı oldugum.ı dahi yazrruşlardır. 
rasmda kol ve ayaklarına zin. Bu gazetelere göre Darlan Lon~ 
clr vuran, ağır b;r taş gibi emen ra deniz konferansında Fransız 
ve yapmuma engel olan kuv- bahriyesinin halini ve istikbalini 
vetin ne olduğunu bir türlü an- kurt&nml olan kahramandır. Bu 
lryamıyor. Bu kuvvetin esaretin_ gueteler Darlanı baan pipo 
den kunulmt\1~ a.rzusiyie etrafı· içen, bazan da tütün çiğeiym 
na bakmıyor. onu arıyor, fakat 'htiyar bir deniz kurdu olarak 
bulamıyor. Nihayet. bitkin dü- tanlt:mı§lardıl'. 
"9rek bQttın Jr1ıvvet -re metane_ . . . 
tini topluyor: ta\'anda kendisine Darlan Fransanm ikincı mil • 
göz Jmopan ~il lekeye bakıyor 1ıim. siması o!duğu v~ıt Duviyi
ve ~ğtm sesine kula!: verince yenın kendisıne ya.ptıgı mü.hım 
yqamasma en!!Cl olan düşman: hizmetlerin mükifatmı ödemiş • 
buldu~nu anlıyor tir. Darlan Li.vil ildidar mevki. 

Bu düşman çocıiırtur ine gelinceye kadar yU.zbl§l ~ 
Varka gülÜyor Bu kadar ba.. viviyeyi amirallık hususi kal~ 

ait bir .eyı daha ~vvel anlıyama· :nüdürü olarak muhafaza etml6 
l1l1IJ olduğuna !l&flYOl'I Yeşil leke ve yine propaganda işlerinde 
gölgeler w hamam böceği de '{ullanmı§tır. 

sanki glllÜ}'Or' ve hayret ediyor. Darlan dini sınıf aleyhtarı o-
lar. lan Franma.aonlardandrr. Fakat 

Bu yanlış dUşünce, Varkanın Fransada iktidar mevkilnde ba -
benliğine hakim oluyor. Vark~, •unduğu zaman muon localan • 
~dalyadan ka~ıyor. ve gözlen. nm kapanmumı emretmiş ve 
nı kırpmadan gu!ilmsıyerek oda Franeanm en koyu katoliklerin· 
da dolqıyor. Kol ~ a~arım den birisi olmuştur. Fransız lm
bağlıyan çocuktan ,ımdı kurtu gunu başladığı sırada Rönonun 
labileceğt düşüncesi ona hoş ve fikrine iştirak ederek Fransız 
IA~ görün°'°r... Çocuğu öl_ hükfunetinirt Afrikaya çekilmesi 
dürmek, ondan aonra da uyu 'Uzumunu mUdafaa etmilti'r. Fa 
mak, uyumak w uyumak... ımt 17 haziranda Pt>ten kabine • 

GUlerek, yeşil lekeye göz kr:· sinde bahriye nazırı olunca bu 
para.1< ve parma.ğiyle onu tehdıt fikrini değiştirmi~ir 
ederek Varlca U8Ulca beşiğe yak_ · .. 
laşıyor ve ~ğa doğru eğili · ı~ da Darlan ıo:~ hük~ • 
yor Onu boğüuktn'l c:onra he- metinın başma r.eçtıği vakit dun 
me~ ol'l.Clkta yere yatıvor ve ar_ va Darlanın Almanlarla daha 
tık uyuyabileceğini düf:1Unerek ıkı bir işbirliği yapacalmJ ve 
lle'Yincinden gilltlY'OI' .ve aradar Almanlarm Fransız tDoBDndan 
b;r dıı1dka bile gecrnede:t deriJJ istifade edebileceklerini •Dlllll
bir uykuya dalarak ölU gibi u lardı. Fakat Darlan ne ~ 
vuyor ••• 

-SON-

nm ne de Fra.nsanm tek bir l'ran 
sız gemisinden bile istifade ed9 • 
bilmelerinin imktnm elıl11fu 
hakkında ~ .W tutmalı • 

~~~~;_ .... ~~.~-~-~--~-~--~~---------------------------------tur. - -----···----



.. ·&6· 
Cevabını verdiyse de • çünkü neza. j gibi bir tanrla hazin hazin Temuçlnbı 

keten böyle re,·ap vermeğe mecbur- yüzüne baktı: 
du - Çln1J kız elini uz.nttı ,.e Tewuçl. • - l!Iudeml.l blıiblrlnılzle vJenmeğo 

nJa kolundan tuttu: karar verdi< .. du~gulıinroı daba a.ı;:ık 
- Hayır. Siz {;itme~ in! P..cktay am. si>yllyeblllrim. Ben, lll'ktny ıuc:mın 

caıun kıl varmış •• glt61ıı. .1 aı.-at ban Çnıı.Tung Uc rnktllc tanı§DJJŞ \C se _ 
bu a~m yalnıı. yemek ~lyemeDL Sl.:ı- vlşwı, olmasını dilşllııettk, nUıayet bu 
den ba~ka bir ınlsııflrin gelınesl ihtl. meçbCil CC'll!dın günün birlnl'le Bek.. 
mali de yoktur. Kalınız. tay amcadan da intikam o.lma.ğa "luıl· 

Bektay fazla bir §CY ısö~·IemedJ •• kıpcağmdan endişe ediyorum. Eğer 

Kalpağını ıfülp evden çıktı. .Jııpon cellAdı, Bek.tay &me&)t da arı. 
Ku..ray kahkahayla ~Wtlü: yorsa. onu btzJm evde daha. kolay bu. 
- Bu adam Tlyen • Fonun aokın • lur. İşte korktuğum cihet budur. l'a 

da.o tıldırııcalt neredeyse. Şlmdl de Bek tay amca evde horul horul uyur. 
Japon cellldı dJye bir şey icat etti. O· kcn, Jnpon--cellMı C\imlze gizlice gl-
nu gidip bul.a.eakm~H rer ve onu üldüriirsc •. 

Rüyll6ında görınU:ı olmab! - İyi amıı., bundan elze ne? iz, evi. 
- Hayır. RCiya dt•ğlldlr e;a.nıyorum. nlı:ln Ü8t katında, odanızın kapmmı 

Belki de gerçektir. Çünkü Şıınghayda kilitleyip rah:ı~ yatabliin;bıfz. Eğer 
son gilnlcrde U.ua ca u~la.rının topllln. Bcktay ımıca "uçlu ise cezaaını görUr. 
dtkmı berke& ~lbl ı:üı>be yok ld .la - Bence bu biç de dilşilnülccek kadar 
ponlıır da dııl muş \ıe öğrenmlıtır. Bu. mlihlm değll. Uem buraya gtlen Ja. 
ra.dır. ca uslan öldürtmek \"eya kıı.çırt. pcxı cellAdı Bektay glbt bir ımrh~ 

mak için şangha.ya bö)le bir ocllAt uğrunda _ öyl eanıyorum ki • ne va. 
göın<lerml~ olabilirler. Fakat, .Bekta.y kit aarfooer, ne de boş yere b.<ıltasıııı 
amca buna ocden kızı)orP lmybedcr •• 

- Evet .• neden a:ocunuyor! tıJte 
ben de bu noktayı anlamak l&~lm. 

- O kend.l.ııl için değil, Çıın -Tuni 
için oodi;>e eder. 

- Btı da kim ': 
- Bektay amcanın bir başl•a ka • 

dm d<>Mu.. Gerçl ı;inıdl ondan bahset. 
mf) or, onunla konnşmadıtuu aöylüyor 
ama, kalbinde onun ı;c~-gtal de vardır. 

Oou wıutmawıştır. 
- PekGJA. Fakat, apon cellıWı 

Şangh:ıy gibi bUyUk bir ~birde onun 
doetunu mu anıyıp bulacak': 

- 0)1e sanır1m kl onu &r&)·ıp bu. 

lur. Çünkü, Çan-Tunl', efer du)duk.. 
lanmız doğru lııe, Japonlara ihanet e
den, verdi.il eözde durmıyan bir c:a.o• 
kadınm&f. Bun\da onu tanıyan bir 
fert yoktur ama, bu adı herkee bilir. 
O Şanghayda Adet.a earareagtz bir 16 
kilde ya~t.a ve hlo Jdmeeoye ıö. 
runmemektedlr. 

Temuçln bunlan dlnlerk«m hatır& -
larmı yokladı. 

.Japonyadao dönerken, Yacuaki -
de Tlyen - J<"o ile kaklıf 1 cece bu 1sm1 
orada blr aıektup üzcrlDdo ıördUtuntl 
hatırladı. 

Bu, 1'lyen • FollUD CR:511ftlu.k adıydı. 
Tomuçl.n olmdl Ttycn • l~OIWD 07 -

nadığı rolleri blraz d&ba yakadan öf. 
reınmlıt oluyordu. 

Genç kı7.a eordu: 
- Onıın Ja.potilara ııa.r,ı verd.ltt 

sözü tutmadığını kim ketfetmı, &ea.. 

ba. ! bwıu bilen klmdlrf 
- Dedikodu b&llrıde bcrkeeln dilin. 

de dolaşıyorınuıt. llattA babam Nan
t.ino gıtmeclen blrk~ ~ Ciınce bu me. 
ııeleden batu.ederlten: "Ç'an.Tung ı;a

Uba ııon gUnlerlnl y~ıyor. Wyane-tı. 
oh\ cezasmı görecek..,, demişti. 

- Şu halde ba.bo~m:. da tanı) ortlu ! ! 
- Kiuıbllir': Belki tanıyor,. Belki 

de dıp.rC1a duyduğu dedikoduları nak. 
letmlştlr. Benim blldltlm bundan iba
ret. 

- Bekt.ay 11111ca. oDClan b&b9etmed1 
m1 hiç? 

- "Ah ıu cıcllii.dı bir t.an••m. .• d
ferlerfDl l!Ökccettuı?,. dedlğtnl duy • 
dum, Fakat& Çan.Tungdan fazla balı. 
Bctmlyordu. 

- iUademkl eskiden onun ııevg!Ual 
ımı,.. Bekt.ay amca ııcvglllslnl pek ça
buk unutacak bir adama benzemJyor. 

- Eh ... hAd.111dcr, lnııanm ruhtıDu 

değilse bile ı;ldlı;lnl vo düşünrolcrlnl 

dcğlştlttblllr. lk-ktay amca .Japonla. 
rm bu &a\"B§ta üstün geleceğini um. 
ma7.dı, Şimdi 1 lcr değı,tı.. Ruslar 
mağlOp olunca easnslarnı dunımlan 
da köthlfllltl. 

- Çan.Tungun Ro lar hesııbuıa 

.tıılııth!tı anla§liıyor dumek 't ! 
- ŞüphMlz. Bunu anlamı) acak ne 

var't ltusl:u gallb gelecek diye Japon. 
lara blyanet eden Çnn.Tung imdi 
~yın klmblllr ha.ngt izbe köoc
ıılndo ııaklanmı~tır. Fakat, ben eml. 
nlm ki, Japonyndan eğer böyle bir ceL 
l"t &'elmisse, boş dönınlyeock ve onun 
l:dnl • geç de olsa • muhnkknk bula. 
<'.aktır. 

- Nedm bu kadar kuvvetli ltlma· 
dıruz vnr'! Belki de bulıımıız. 

- Hayır. Slz bir Japon cellMmm 
ne demek olduğunu bllm!'zslnlz. On. 
lar müthiş ada.mbrdır •. hayır ndnm 
değil.. banıb !Jkır. bir mahlflkturlar. 
Bir Japon cıellAdı, üzerine aldığı ı~ı 
tamanılamndnn memleketine dönmez.. , 
bunu lı!ıbı:ımw ıı~ından kaç kere duy. 
cJum. 

- Desene, bu .lllpon ccll!i.fları cld. 
den korkulacak kimselerdir 't ı 

- evet •• evet.. onlardan ~k kor -
Jranm bea, Ve buna duyduğum gün. 
~ _. JIÜllD k&l.ma.lıı. ifıtemlyo • ... 

- Neılea Jmrkuyoıısuoıu !.' Bir ıtllp. 
beniz 1111 .....,, 81zde bu korkoyu do. 
ı~ aebeb Dedt1' f 

• * • 
Uşak yemeğin hıızırlandılnu haber 

verdi. 
Şimdi sofrada, fakat daha snkln a

deta • upklardan da çekinerek • flaıl. 
tı halinde konuşuyorlar: 

- Bektayın .ıereye glttlllnl tala • 
mJn edfll'Sinlz !.' 

- Bt"nl de götürmek lııtedlflne ba.. 
kılına. yardımımı lstlyeceji bir du • 
rumla .ka~ılaşma"ı muhtemeldi. K~. 
ki beni bımkııaydınız da onııııla birlik. 
te gltııcydlm .• 

- Hayır. O, tehlikeli bir adnmdır, 
Temuçln ! ~n ıse ba lşlezde toorüb&-
al:t, toy, eat bir genç.süı! Onun bayntı 
heyecan, ~kenoc, macera doludur. Ben 
IMınln 'Uöyle bir adamla d1l3Up kalkma
na raaı dcğUJm. 

- O halde böyle tehllkeıı bir ada.. 
mı neden e"in1~4e tatuyorsunuı: T Bek. 
tay amca ıüphell bir ad.amea • madem 
ki bagUn Japonlar galJpUr • o h#llde 
onların ()f'Wandrrnıak l:sıbdltt · le 
bir klnıse)i himaye eden, dvtnde yatı.. 
ran, bet;llyCI) df!t -.ıçla değilse bile llUO 

ortafı aayıtıriaı: mıT 

Kuı'bay düı:Unnıcğ'e baıtladı.. 

Korkudan ve İıeyooaıımdah y~ 
)iyemi yordu. 

Dlllnlın altında daha ba ka ,eyler 
de gizli gibiydi., fakat, çekiniyordu,. 
ııöyllyemiyordtı. 

Temuçln, Tiyen • Fonun (Çan.Tang) 
'l'unl' perd~ı altında Şanghayda oy
nadıi;"I rolleri dilsUndlikoc, kendi km. 
dJne: 

- Ne yaman ktıdımmş •• 
Diye ısöylenlyordu. ŞimdJ Kurbaya 

dabıı zlyade huUU edebllmek için: 
- Ben son ka1'1lrımı verdim, tıeY. 

glllm ! Seni böyle tebllkf'll dakikalar
da, tehlll•eli insanlar lçlnde yalıuz bl
rakanıaın. Hayatonızı blrleıttlttllm •• 
İltc ~tm eon sözüm, 

Diyerek &'enç kızı tam manaslle aT. 
lamnl' btlyordu. 

Bu, t&uı zanınnmdn ıtaylenınlt bir 
ıı<W.dU. Ç1n1l kız <!erbal _ kendJ Adetle
rluoe • kolunu Temuçlnln omuzuna 
at~tı. 

Temnçln: 
- Teşekkür ederlm, Kurbay ! de • 

dl • flmdl bBb&arzm Nanklnden dön. 
meslnı bekllyecetıı:. 

- Umanm ki bGbaın on bet. yfrml 
.ırUn eonra ;;cllr. O ı:.&1D841a kadar blz 
de kendi huırlddarmuu yapanz. 

- Bir noktayı da aydınlatmak isti.· 
yorum: Biz kendi aramızda e~lenma, 
ğe karar verdik amn, baban ııenln be. 

niml evlenıneno rau olacak mı aca- ı• 
bllf 

(De\ıunı v&l') 

ZAYİ - EyUp l.aymakamlığmdan 

aldığ'lm 21376 ağır işçi ekmek kartımı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es. 
iti.sinin hUkmU yoktur. (16664 ) 

Eyllp bahariye Hasan beyin 
Tuğla barmanmda Abdullah Gül 

Ortaköydc Mehmet İbrahim ve şU.. 
rckAsı Kuruçeşme nakliyat kollek· 
ti! §irketinln 3.4.942 tarlhlnd<ın IUba. 
ren tasfiyesine ve blzlerln de t.Aafiye 
memuru taylnlmlze 18tanbul asliye bl. 
rlnci ticaret mahkemesince 941/233 
dosya No. sile karar verllmi§ olduğun. 
dan hali tıı.sflycde ol:ın işbu şirketten 
alacağı olanlarla şirkete borcu olan • 
!arın tarihi 111!.ııdan itibaren on t>eŞ 
gUn içinde Sultanhaınıımında Ke!cll 
Tevfik han 2.3 No. Jı yazıhl\neyc ve· 
saiki ile birlikte gelmeleri ve bu müd. 
det zntmda gelmiyenlerin müracaat· 
larınm nazarı 1tlbara alınmıyacıı.ğr t. 
!An olunur. 
Ta.s!lyc memuru Tasfiye memuru 

A\-ukat ATUks.t 
Salih Zck"i Ataergin Ahmet Nur Tolun 

Tasfiye memuru • 
Avukat 

H A B E R - Ali!'lam Postası 

SATILIKEV 
ÜskUdarda Şemslpn.ga clvarmd::ı 

Ruhi Mehmet pll§a mahallesinde 
çeşmel cedit soknğındıı. dört odalı 
beş numaralı hane sııtılıktrr. Ta. 
!iplerin Mlrahorde. klrcc;ÇI Satt•e 
müracaatları. Elektrik, ve kuyu. 
su vardn'. Denize ne.zırdır. 
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KO.DAK 

~ . ~ 
Bu yenı ve , . 

· şayanı hayref\ CUdhüctr-• 
.( '6 O Z El l İ K J relerinden 4 • • istihraç edl. 
R E ç ETE s 1 N 1 len ve genç 

t Üb dl 
• ve sağlam 

ecr e e nız. bir cildin 
unsurlarına muşablh olan ye-" 
ni ve kıymetli blr bfilasa. Bü-
.tiln dünyada Lanırunış bir clld 
mfitehassısı tarafından• teş-~ 
edllerek kemali !tına ile se..1 

çUen hayvanlardan lstlhraç 
edilen ve cBloceb tabir edl· , 
len bir cevher, ~imdi cild 
gıdası olan pembe renkteki 
Tokaloti lcremının terkibinde 
mevcuttur. ~unu her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. 

iz uyurken cUcUnlz bu kıy-. 

eUi, unusurlan ma.sseder. 
~'.Her sabah• uyandığınızda· 

clldinlzln daha taze, daha 
ıı. 

genç ve daha yumuşak oldu-
ğunurgörürsUnüz. Gündüz- • 
len <Yağsız-:. Beya.z~ı To~ . ~ ' 
lon kremini~ kullanınız .• Bu 
basit tanı tedavi sayealnde ~ 

' her,. kadın 10 Yaf gençleşeb1• ' 
1llr ve her genç klZln gıpta 
nazarUe baktığı §ayanı bay

t ret bir tene malik ,olabllli. 
4 ~Tokalan'~ kreminin müsmir 

neticeleri .. garanUlldlr. ,AJtsı 1 
• takdirde paranız tade edilir. 

13.5.9!2 MUAMELESİ 

Londra l ::)Lerlin 0.2~ 

Nevyork 100 120.70 
Cenevre 100 Frank 30.SM 
.Madrit 100 Pez.eta 12.89 
Stokholm 100 hveç kr. 31.16 

ESJLUI \-'E TABVlLAT 
Evvelkl,BugUn 

lk.ramiyeU % 15, 938 22.68 -.-
lkr. Erı;nni % 5, 933 23.- -.-

% 7 1/2,983 T.borcu Tr,l 24..90 -.
% 7 1/2,933 T.boreu Tr. 2 23.20-.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.3 23.30 -.-
Siva..s·Erzurwn 1 19.70 19.815 
Sivas.Erzurum 2-7 19.80 -.-
% ıs. 938 Haz.tah. 27.50 -.-
% 7, 19.U D.Y. 1 19.80 20.05 
% 7, 194.1 D. yolu 2 19.liS -.-
Anadolu D.Y. Tah 3 Sl.50 -.-
Anadolu D. yolu %60 30.2:5 -.-
Anadoıu D. yolu 12 ın.215 -.-
Anadolu D. Y. MUm 49.5<> -.-
Merkez bıınkası • 180.--.-
1~ bankası nama lf.--.-.. 

İf bankası hamiline ll5.- -.-
tş bankası MUcsaı.s 160.--.-
İzmir Esnat..Ahaıı B. 6.--.-
İmar Bankam hlsae 22.--.-
Aalan çimento H.90 U.115 
Aalan çimento müessis U.90 H.115 
Şark değlrmeıılert :ı.60 15.SO 
İttihat değirmen.. 28.150 -.-
T. kömllr maden. 18.--.-
% 6 T. bonolan 94.- -.-
TU.rk U. Tiyatro 69.50, -.-
ı.t. Umum SJgorta 29.--.-
Şirketlhayrlye 23.--.-
Şlrketlbayrlye temettQ 80.--
Rıhtmı tahvill 

!at. Su tahvill 
tat. Su hisse. 

lU0-.-
8.25-.-
ıs.--.-

Bor•a harici altın fiyatı 

DilnkU Bugünkü 
Re§adlye 34.90 34.80 
Klllçe altm gramı 4.77 4.77 

ZAn - Eyüp kaymakamlığından 
aldıfon ll51538 numaralı ağır işçi ek
mek kartımı za)'i ettim. Yenisini ala. 
cafımdan eMk.i&inin hllkmll yoktur. 

(16662) 
Eytıp '0'90eblUer fındık ıokak 
No. 3% Ahmet Kuma 

r 

1. 

8eıvlet Demiryotla.rı ve Limanları hletme 
Umum idaresi il.anları 

Samsun • Çarşamba kıs:ııımda aeyahat edecek yolcuıann beraberinde 
götürecekleri parça halindeki eşyalarına mahsus S.S./2 No. ıı tartfenJn 
ücretleri def!§tlrilml§tlr. Yenı Ucretıer 10.6.1942 tarihinden itibaren tatbik 
edılecelttlr.Fazla tııCsilAt için istasyonıar:ı mürncant etmelidir, (3395.15469) 

------~ T rkty camblll'ıvetl 

ZiRAA T BANKA Si 
Kuruıo.a ıa.rtht: 1888. - Senn&Yeeh 1000.000.000 M Una. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai oe ticari her neaJi banka muameleleri. 

Para DU"ikurenlere ı.M..800 Ura llc:r&.'U!ye veriyor • 

c.ıraat Bankaanıda kumbaralı ve lbbarl12 tasarrut ııeaapıarmaa 911 u 
:iO Urası bulunanlara aenede f defa c;ck1leceır lnlr'a u. ~ğıdam 

• • • • 
• • co • 

pıa.oa göre ikramiye dağıtııacaırt.ır. 
• ı.ooo • ızo • et • 
• ı.ooo • ııo ,, • 
• ı.ooo • 160 • ıe • 

100 • &.000 • 

C.800 • 
•.MO • 
UOG • 

Dl.KKM': 8eeapıarmdak1 paralar l)1r eene ıçlnde 51) Undan qağı 
ı1tllmlyenıere ikramiye c;tktıfı t&kdJrae % 20 tazla&lyte rerüeoektlr. 

KC§ldeJer: U Mart, 1l Haziran, 11 EylQl ll BlrtncUcADWI tar1hle· 
rlncle yapılır. 

1/ --
F.ı L.M 

Şutlfrt"•RöD"AR""Sabcıfanndan 
l(odak Film isteyiniz. 

ıstanbal eterdarlığındaa : 
Dosya No. Mnba""""9 

Bedel 

51217-1114/261 M:ecidJyeköyüııde 12 patt.e. 82 ada 1 paracı 

269 

270 

274 

2715 

276 

277 

271 

No. lı (2760) metremurabbaı araanın ta· 
mamı. 

Mecidiycıköyünde 12 patta 815 ada 1 panel 
No. ıı (1120) metre murabbaı arearu:n ta. 
mamı. 

MecldiyeköyUnde 12 pa.tta 86 ada 1 pantel 
No. 1ı (7280) metre murabbaı arsanın ta. 
mam.ı. 

ı.ı:ecldiyeköyllnde 12 p&tta 86 ada 2 paraeı 
No, ıı (4880) metre murabbaı arsanm ta. 
mamaı. 

Mecidiyeköyünde 12 pa.tta 89 ada 6 panıeı 
No. Ir (6460) metre murabbaı nrsanın ta· 
mamı. 

Mecidıyeköyünde 12 pafta 90 ada ı parııel 
No. lı (1480) metre murabbaı arsanm ta. 
mamr. 
MecidiyeköyUnde 12 palta 91 ada 1 parael 
No, lı (11760) metre murabbaı arsanın ta. 
mamr 
Mecidlyeköyllnde 12 pafta 22 ada 2 parsel 
No:ıı (2720) metre murabbaı arsanm ta-
mamı. 

MecidlyeköyUnde 12 patta 88 ada 2 parsel 
No. lı (6011) metre murabbaı arsanın tıı • 

400.40 ~ 

976 

SU-O 

616.80 ,, 

mamı. 601.10 46 

Yukarda yazılı gayrimenkuller 13.15.942 pazartesı g11ııll saat 115 te ~ 
J1 EmlA.k MüdllrlUğünd<ı m teşekkll komisyonda nyn ayrı ve açık ıırt~.';ı, 

ile yapılacaktır. Teminatı aynı günde 1148.t H <14! kadar yatırılması JJluJl" 
dlı-. Fazla izahat için mezkQr mUdllrlüğe müracaat. (5066) 

~~~~~~~~--~~~~---__,/ 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden: 

1 - VllAyet, kaza ve müesseseler gençlik kulüplerinde beden ter~ 
mttkellotıerlnl çall§tırmak üzere aıağıdakl ilarUar dairestndc ve ın~ 
Jmtlhanlle 50 eğitmek namzedi alınacaktır. ,ı. 

Bu namzetler 1942 temmuz veya ağustos ayında Ankarada y•tılı fi 
tı a;> devreli bir kursa. tabi tutulacaklardır 

n - Aranılan vaaıt ve §arUar: • I' 
.A) Memurin kanununda bir memur için tesbit edilIDlf buıuna:ı ,-rt 

n haiz olmak. -~ 
B) 315 yll§mı aşmamıı bulunmak. 
C) .AJSkerllk vazlfooini yaplnl§ olmak. ~· 
Dl En aı: ortarnektcp veya muadili mektepten mezun veya 1939 ffl 

dan sonra erbaı okulundan çıkını.§ bulunmak. 
E> Nümuneaine gör~ bir tııahhütname vermek ~J 
G) Müsabaka lmtlhanı (yalnız jımn88tlk ve at;etizmden aı:ı:ıell 01 

ya~~~ ~ 
m - Talip olanlar vllAyet merkezlerinde valilere, kaza. ve nahlYo 

kezlcrlnde kaymakamlara istida Ue müracaat edeceklerdir. ıtı1' 
Müracaat zamanı nihayet 4 haziran 1942 gUnll nk§amı bltınt:, oı&e• 
IV - Verilecek ücret ve masraf: ' ~ 
A) 3656 sayılı teadül kanununa göre aylrlı: llcret ile beraber ~ 

bulunduklan müddet zarfmda günde lM kurtı§U geçmemek uzere ıı-
yevmlyelcrl. lıl' 

B) Kazaların bölgelerinden Ankaraya kadar yol muratıarı ~ 1° 
geçecek günler için "harcırah yevmiyeleri. rıı~ 

K-'-1: biraz d:l.lıA lıaldkat.1 anlatır Ömer ~kl Çataloğlu / 

V - Kurs eanasmda ÇB\J§ına için ~lyllecek elbise ve ayakkabı il 
mUdllrlükçe vertıecok. ,ı;ıı 

VI - Fazla Wa!Ia.t için VUAyctıerdo beden tcrbtycsl b5lgc b!l.§l<llııl öJ• 
rma kazalarda vo nahiyelerde kaza. kaymakamhklarma müracaat 1~ 

....................................... (816'.61~1 


