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Marp sonrası 
uunyası 

ı-uao: SADRI ERTEM 
<.. ULI! dünyadan, bugün ne ka. 

A:J dar uzak olursa olsun ın;ı. 
laakkak he.r~Un harbin bs.şlaıhğı ı;ıl. 
De naza.raa biz: ona yn.klatı:yorııv ,.e 
ltlr a-Uıı muhakkak duoya ona kavu. 
pcakhr. Fakat dll.nya ona kavu,ıu. 
p uman m:ı:ız:.:ırası ne olo.ca.lttır f 
Bu manzara lıakkın:ıa olmdlden çok 
kati bil' pUlln çlz.lleme.ı., 

lan kimseler\ kullanmak askeri bir şuçtur. l~lerinde adam kullanan herıkes kul. 
Hazar hükümlerine gör~, 13 aydan bir landıkları ıahısların askeri mükellefiyet 
seneye kadar hapia cezasını mucip olan altında olup olmadıklarını ukerlik şube. 
bu şuçtan doJayi muhtelif suretlerle ce- leri tarafından resmen teabit ve tev~ik 
za görenler ve görmekte olanlar vardır. e~inned~n b~nları iş~erine almamalarını 
Bunun suç. olduğunu ve cezayı da icap rıca ederı~ ~;- Orli idare Komutanı 
ettirdiğini, kanunen bilmeleri lazımgelen , • Korgeneral 
kimselerin bilgisizlikten dolayı cezaya SA!Btr NOYAN 

Alman tebıı.ıı 

·Kafkas 
tcpraklarında 

deniz ı1e Hazer denizi arııs1"11rlaki 
Li:yuk §imendifer münakalat yoh:· 
nu kesm~lerJir. 

ıoıua netice iade 
Bir amele 

parçalanarak öldü 
MeııelA 1918 de saatte (115) kilo. 

metre sürat ,.c elli kilo ağırlığında 

bomba ta§ımak tayyare için idealdi. 
Bugllo ıaaatıe 480 kilometre uçan, 
ıve bet buçuk t.on ta,ıyan bir tı&va 
lahrlp vasttaaı, ista.ndard sllAhlar • 
claa bi.rldlr, 

Çikoresk 
zapto
lundu 

Sa1 ;11 ~ir..lal:n:le Alman ve Ro • 
I"" l"n kıta.lan Herlemektedi.rler. Bu 
ke2imdeki mavattakıyetli harekete 
Rom•n kıtalan bilhassa kayda şa• 
yan bir tarzfa i~tir!k etml11lertli'r. 

Don nehrinin büyük ~evresi için 
düşmanın karşılık hficumlar.:n:ıı 

tsrrl• esnasmda 2!' dtişmaıi tankı 
tahrip edilin~tir. Tayyareler gece 
ttUııman arar.isindeki garlarda bu• 
lunan tesislere ta.:ırruz etmi§lerdir. 

Bu aabah ısa.at 10 raddelerinde Ye. 
dlkuledekl fabrikalardan blrla1nde 
bl.r lıatBak h&dleeaf olmU§, blr amele 
parçalanmak sureWe ölmU,,ttır. 

Almanlara geten Mers:un!\tnıb tngiliz tayyare.lerl 
bombalaııdığı sırada 

tarafından 

1918 de bir bombanın ısa.bet lrud. 
reu oöyle böyle bir tahmine daya. 
llllrdL Bugilıı yi1z bin kl•tllk bir ~ebrl 
&ahrip tecrllbeal bir bomba ne yapıl. 
maktadır. Bu ml~ler poğaltdablllr. 
Bu :miaallerln lsb:r.t ettiği hakikat 
pdur: Harp uz:adıkı;a b?ı.;erln tahrip 
uk&sı &da o nlsbette inkişaf ediyor 
•e mı zekA lnklşa.fları t&hn.kkuk et. 
tlkı;ıa IUlb gtlnleriıtde çeklloosk ıztı. 

np da o nbbette pok olacaktır. Mu. 
bartpler olsun, mub.arlp olmıyanbr 

olawı harbin blteceğl gilnU elındide.:ı 
41~Wımek, o gUn\Mı dertlerine bugtin. 
den biç olm:uııa prensip bakımmdan 
$areler aram:ı.k, baz:ırlıı.:n:.k mooba
ll'Jyetlndedlr. İnsanlık buglln yalmz: 
meııft bir hissin tesiri altındadır: 

l·alnız: yılocılık ediyor. M"'1enlye. 
*1 )ıkıyor, ~ehlrlerl yıkıyor, kllltU.r. 
Jerl yıkıyor, ltlllatlıırı yıkıyor. mı 

~ yıkıyor, Mdece yıkıyor! 
BUttln bu yıkıcdık de,,·resl bir ya. 

pıcı devreyi ~ırlamak lçludlr. tn. 
gtlterede, Amcdkada. ıllphe ız Al. 
anıuıyada. da bu yıkıcı devrenln ulha. 
)'etlendiğl glln için p!U'ınlar h3zırlan. 
maktadır. Bu pllAnlar sanıyonız. kl 
)'lkıcılık devrinde olduğn gibi yapıcı. 
Jık dfovrt pllAnlan ela blrblrtne u çok 
l>eıız.lyecektlr. 

Şüphesiz yıı.pıcılık devrlne hlklm 
olacak büyük lnp CJJRııları !IUlhfin 
prUanna göre farklı olacaktır, Fa. 
kat beşeriyetin tas.'\\"lt-Ur ettiği dlln. 
ya ne tekil alırsa alsın bir ta.kım 
mu,terek bir ıekllde ıekoltt mesele
leri balletmete mecbur olacaklardır. 
Buı;tlnclen baılıyan faaliyet te bun 
ları kerBılamak lc;lnJlr, Harp soora 
11ının dünyaya musallat ed~I facl. 
alar ınnlardır: 

Açlık, hastalık, flefalot, ı~tz.llk, pa. 
lıalıhktır. 

80 harp bUtttn ziraat aabalannı 

tabrlp etmektedir. D&lra ılmtllden 

kendi kendine kAn gelmlyen Avrupa 
mlltb.IJ bir açlık lr;lndedlr. Bı Avnı. 
panm yeniden ıslahı, tarlalarm l\Çtl. 
maaı, mah!IUllertn yeniden yetfltlril. 
meal kaU sulh ,.e emniyet deVl'est 
gelmedlkç.e ve bu e:nnl) et lruıa.nlara 
itimat t.elkln etmedlkoe mllmkUn ol. 
mıyacaktır. 

lstı.bsal Aletleri o kadar tahrip e. 
dllmlı, ve latlhaa.ı için ç.alı,an fab 
rlkalar o karlar harp malzemesi 1 • 
maline b&sr~dllml-stlr kl, tarlada.ki 
bo,luklan bir hamlede doldurr.ıala.. 

rına lmkAo yoktur. 
Avnıpıs esasen kendi kendine kl. 

fayet eden bir memleket d6ğtldlr. 

O muhtaç oldu
0

ğu malze:nııyl ya ka. 
ra ııaktl vaartalarlle oıırkında uz:ayıp 
giden kıt.adan nakledecektir, yahud 
denlzaıın sahalardan gctıreccktlr. 

Tarlalardan aonra kara nakll vasıta. 
lan o kadar taiırlp edllml,tır ki a. 
çılmaaJ tasan-ur edilen bu sahada 
ıatlhsal yapılabilsr. dahJ oaldl işi baı. 
fı tMı,ına bir mesele ola.caktır. 

Bug-ilnkll bomba yağın:.ını altında 

:ııaldl YB!Htal:ırı gUn , altı.!!da bu:ı: 

i'lbl ertmektedlr. Eğer A\•nıpa. gıda
W"' Dt.\'&mı 2 acı aayfada 

-0--

Karadenizle Hazer 
denizi arasındaki 
şin1enaifer yo u 

kesildi 
ıos Rus tayyaresi 

dtt1ttri1ldl 
Berlln, 6 (A.A,.) - A1man Ol'

dulan llıDlumi karar~Jımın tebliği: 
Kafkas toprıı..ltla.r.ndıı Çikoresk 

ş:mendifer ka'\1'5:ık noktası zapt.e
dilmiş ve şehrin şimal bausında 

geni~ bir cephe Uzerinde şimendı • 
fvr lınttma va.rılımştır. 

Piyade kuvvetlerinin seri tü • 
menleri cenuba doğru ilerl hare • 
ketlerine .ievam ctmektedırler. Ha .. 
va tahrip teşkilleri yUkscl: irtifa· 
dan veyahut yeri yalarcasına çok 
alçaktan ya.ptrklan hlicumlarla 
zırhlı kıtalara dt""Steklik etmekte 
ve bu kıtalar da Kuban ilzeripde
ki köprU başlarım gen~lebnekte • 
cirl'!r . Voro§i1ovskur. cenubunda 
seri teşkiller, Kub->..n iizarindeki j., 

lt'ri harekeUerı esnasındn Kara -

Yar.an: BiR MUHARRiR 

A ı'LARDENP.ER1 hergün. iıt. 
tlanaıtız bergün, sabah ak

~m. tıı,gllteredcn \ 'e Amcrlkad&n 
gt"Jen ajans haberlerinde hep lklnt"1 
cephe hJkA.yeıtl dinliyoruz:. Artık bu 
Anglo • Sak&on halkı için bir "ob. 
ııes'31on., yanı lnsan ruhuna munllat 
olan sabtt bayallar4ım biri lıallne 
~eldi. Lltvlnof ikinci cephenin çok 
geç kaldığını bir b·ı~k ay evvel 
ııöylodlğl halde, tngtıterenln lş nazın 
Devin artık bundan b:ıhııe:Jllmeıne • 
sini halktan rica ettiği halde, Alınan 
orduları Sovyetlcr blrlltfnln ş:ıh:l.i • 
marlarını kesmıığe de\·nm ettikleri 
halda, ikinci cııph6 lhtlrası 

hararetini kaybııtmlyor; lkl gün eö. 
ner gibi olu UçtincU gl1n yeniden 
parlıyor. 

Anglo • Sakıt':>n Al6mtnln lklncl 
cephe da,·asında ba ıararı ile bıitun 
Umldlnl yalnız buna bstladığı mana. 
wu ı:l.kıumak mıılaıı.illl mU.dllrt O. 

Rjech kesiminde şehrin cenubun
da ııetln bit' muharebe cercyıs:ı e-. 
mektedir. Ruebr, bo5a giden ta• 
arruzlan o:r.ı.asrnda 2S tank kay. 
betmi~lerdir. Volchov w:cnnde 
dilroıanm tanklarla desteklenen 
bir taarruzu da akim kal'J11J~trr. D~ 
ğu cephd.nde dlln. dU~anın 108 
ııçağı tahrip cdilm'ştir. Bizim U• 

ç lıtı·tmJ?.d!m .6 ~ nv•y\!s.nda yok
tur. 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet 
tobl1ğiııe ektir: 

Klct&kay3 bölgesinde kıtalanmn 
dü~an hUctımlarmr ptlskürtmUş • 
lcv ve mevzHerini muhafaza etm~ 
Jerdir. Bir birlik meskftn bir lI?fl • 

hal ic;m yapılan c:ıırpı§IOOlnrda 300 
kcı.d.e.r Alınan öldll.nn~tur. Rir ke
simde lfllcuın n.rabalarmırz clUı:man 
S'Cri9l!1e taarruz ederek blr dllş • 
ruan i~e kolunu tahrip etmişler • 
dir, 30 kadar Jramyon tahrip edil
miş ve 300 )cad2.r da Alman öldU • 
rUJmUstür. 

Bielnya Olinanm cenı.:buncia htl• 
Cllln eecn di1şman tankları ile ve 
piyades!le slddetli çarp~alar c~ 
reyan etmektedir. Sovyetler yeni 
mevzilere çekilmişlerdir. 

Ku.,c;evskayamn cenubundn top • 
larnruz ve tanksavar tUfeklerhnill 
düşmanm 8 ta.n.ltıru 4 zırhlı otomo
bn ve 21 kamyonunu tahr:p etmi~ 
1erdir. 

(Bu ~pheye dnlr diğer 

telgrafiar ı lacl aaytada) 

rad& halk. hllkftmet acı.mtamırn açık 
veya kapalı blkttln tamyelerlne raf. 
men ikinci cephe aevdaıtmdan vazge. 
pemlyor. lngllterenln ve Amertkanm 
böyUk fflhlrlertncJe ft meydanl&ruı. 

\ta oa blJıleroe adam, ellerlııcle "lldn.

d cepbe t.tıerbl,, cö.mleebıl taoıYan 
bllytık levhalarla mitingler yapıyor. 
tar. 

ı~akat bir Amerikan prıeeııe.t: "1.. 
klncl cepheye gitmek mlt.lnge git... 
mek kadar koby cletlldlr!" cle4l. Bu 
ihtar, bütün gauıtelorlmlzlıı her a.. 
man tekrarladıklan bir bsklkatl or. 
taya koyuyor. Mltlugle harp araam. 
dakt fark llÖzle Jt araam.clakl farkm 
azaımlnl ihtiva eder. Ufla peynir 
re.mh!ıl bile yllr\h1113dlğl halde, Okya. 
ııuıılann içinde kaynayan denir.altı. 

1arın tehditleri arasında harp ma.1. 
~eme&J, mühimmat ve büyük ordu. 
lar taıtıyan gemilerin yllrtlmeal müm. 
kUn olmalıdır. 

Bu gemllert yilrlltmek de kltl de
ğil; onları batmaktan kurtsrdıktan 

bqka içindeki ordulan ve harp DDl. 
ze.meıdnl Avrupa kara91Da Ol}tarm:lk 
ve çıkarmağa deVam etmek de ı&zıin. 
i\Iutlaka muzaffer olmak da l!z.ım 

ÇünkU lklnd cephenin hezimeti, bu 
defa mutlak ııuretto harbi demı>kra. 

ıd1er &ley~~. \ 

Kaza Yedikuledıe, blr madeni 6f7& 

fabrill&nnd&~~J&D•t.mif~.lntL 
16.k henllz anl&ftlamıya.n bir 1ebeble 

~. blr kaz&D" pat.ısy&r&k All • • 
dnıd& ButgaıUtaDlı bir amele muh.. 
teııt yerlerlnden parçalanlD.l§Ur. Ali 
ba.ygm blr halde k&ldınldrğı Cerrah. 
pqa haıstmıe.mde fazla 7&p.7am&. 
mi§, GlarftJtDr. 

HO,<Ueeye mftddelumumt mtıa'\'tnl 

Kemal ôr.goba.n etk01nu1§, tabldk& 
ta b~tanmıştlr 

Din ıebrlmlzde 
zelzele oldu 

- :t.tanbol, ı (A.A.) - Kandilli ra.. 
ırat.hanesinden bildirllnıl§tlr: 

DUn aat ııs 1 10 dakl1t& Te 88 sa _ 
nt;ye geçe burada hafif blr zetzeıe 

kaydedDmlştir. Merlnız uımı rasat _ 
haneye 150 kilometre mesafede bu. 
lunmaktadrr. 

AT YARIŞLARI 
Bu haftaki 
hangi atlar 

koşulara 
girecek? 

BİRİNCİ KOŞU: 

üç ~mda ve hiç kO§u k.aa&nma • 
mı§ hallskan Arap erkek ve dl§i 
tayların& nıalısus, mess.fesi 1600 met 
re ikr4mlyes1 255 llradır. 
K~ya kaydedUerı taylar ıunıar. 

dır: 1 Biı.h&drr, 2 Şahin, 3 Yaman, 4 
Rlnd, ıs Ceyla.ıı, 6 Ceybwı, 7 l'erbat, 
8 Ko§ar, -- -'""' 

tKlNOl KOŞU: 
İki YA§md& ve ıııÇ ~ lı:azanm&. 

mI§ ha.Uskan hıgiliz erkek ve dlfl 
taylara mahsus, mesafesi 1000 lkra... 
mJyesl 300 liradır. 

K~ya ka.ydedllen taylar §Unlar. 
dır: 

ı - Varadin, 2 - Yı1ıdırmı 3 -
Rene, 4. - Vldo, G - Pmar, 6 - Ha1 
pa, 7 - NilUfer, 

Tarihin büyük 
davaları 

-
DONYANIN 

İLK MAHKEME 
ROPORTA.JINI 

ViKTOR HUGO 
YAZDI 

Dlşeı dl Prollea 
Dilli iHdflrilmqtti 
Tarihin bu büyük tl.avcm -
nın ,ok enteruan röporta
jını Viktor Hügonun kale -
mintl.en okuYııuz. 

Yarın HABER de 

Oçt}N<:ln KOŞU (aat.f ko,u.a) 
Uç yaşında hallak&ıı 1ngtUz erkek 

'ftl dl§! taylara ma.hsuatur. :Mes&teel 
HOO metre, tltra.mlyeei 255 liradır. 

KOfuy& kayıtlı taylar gunlardır: -
1 - D&valaclro 59 kilo, 2 - KIL 

çtılc Esaeka 157:6 kilo, 3 - Alemdar 
51 kilo, 

DOBDUNOO DOŞU: 
Uç ve daha yukan y&§ta ha.Uskan 

hıgtl.lz erkek ve difl at ft knırak

ıara malısustur. Mes&feai 2000 metre 
ikram.iyesi '70 Ura.dır. 
~ya kayrtlı hayvanlar §Unlar • 

drr: 
1 - Ör.demir 62 kilo, 2 - Konca 

60,15 kilo, 3 - Roma.ruı 60,15 kilo 4 -
Umacı 60 kilo, 15 - Humahntun 58,15 
klJo: 6 - Yeti§ 58,15 kilo, '1 - Şen. 

krz 53,15 ktlo, 8 - Buket 53,5 kilo 
9 - Dem.ot M,5 kilo, 10 - ÇObe.nkı 

zr M,5 1dlo, 

BEŞINOl K.OŞu: 
0011. ve da.ha yukarı yaşta sa.tka.n 

Arap a.t 'ft kısraklara ma.b.suatur. 
Meaa.fesl 2600 met.re ikramiyesi 800 
liradır. K~ kaJdedlleıı hayvaıılar 

fUlll&rdir: 
ı - Tuna, M acııo, 2 - Sava lM 

kilo, s - Bora 58 kilo, 4ı - Tomur. 
cuk 58 kilo 15 - Bahtiyar 156,IS kilo 
6 - Taman 156 kilo, 

.tldll lbalıls birtnel, iltlncl n dlSrdtın 

cU kOfUl&r are.amdadir. 
Çifte bahis (1.2), {2.•> qu.ta.r &. 

rasmdadrr. 

MİRAÇ GECEii 
ı.tanbul MUtttlllltllndea: 
9 ağuıttoe MI pazar ~n Reoeb 

ayının ytnnl altnına mllaa.4if olclo. 
pdan akpmı (pazartesi geoeel) 
Leylel Miraç oldup UAo ollnur. 

Bir Amerikan üniversitesi 
bahriye mektebi olacak 

V&§lngton. 6 (.A..A.) - Bahri~ 
~rett Prlnoeton Qnlnralte:Jiırln 

4Man•a ~dek nb&,ıan lglD talim 
~ı1t'eZi ha.lbıe ~rileceği:n.l bildir. 
mektedbı. 

ltalyaa tebllftl 

Hava muha
rebeleri oldu 

& laglUz tayyareı 
dlflrlldl 

Boma, 6 (A.A.) - İtalyan or 
duan mnumt kara?gihilllll 800 n ı
maralı tebliği: 

Mwr cephe81İııde İtalyan TC A.· 
ınan hava t~eri, dü~an :mev• 
zilerile lat&lıı.rm3. yeri yalarcaama 
af;ft.ğ'Dın uçmak suretHc taams 
ctm.illtt ve haya muharebeleri 1*" 
,.nasında 6 !ngiliz uça~ ~tit
~\". 

Düamanm Tobnıb "- ıtama
ma.tftlha k&r§! y&pmJI oldtığv. a • 
kınlar birtaknn. !hatoartan eebclil • 
yet vermiştir. Bu ak?ııl&r esD8ftlp 

da bir mgiliz uçağı tahrip cdilmir 
tir. 

Malta adası Uzerinde yaprlıan 
hava ça:rpşma1an eemsında ~ 
ba uçaklarına. refakat ~tmekte ~ 
lan av uçaldan:ı.dan m~ bir 
teşkıl, l.n.giIW.cri:n iki Spitfire 11 • 

çağm.ı tahrıp etmi:tir. Alman av 
uçaklaın da başka bir dilşman uça• 
ğı dli§~ler.lir. 
~ uçaklan arta Akdenlıde 

bİ'l' kafilemize taarruz teııebbiistın 
de lbultınmru,bı.Mır. K&filcye rcfa • 
kat eden harp gemileriuin uçak ea· 
var mı.taryalarmm attrkları mer • 
milerin i:nbct\}c bir dU~an u~ağı 
düşmilştilr. KaflJc hiçbir hssara 
uğramamıştır. Btr U!:Bğnrnz doğu 
Akdcni'Zde'ld vmifesmden dönme • 
mi5tir. 

Çocuğunu 
düşürmek için 

r f aç yutan kadın 
hastahanede öldü 

Dün, KaragümrUkte cal:a&let JL 
zUnden gene fed bir ha.<llae ~ 
et:ml§, genç bir kadın hayata eözleri 
nı yumm~. 

Bu Karagümrilkte Kanb&f 11e>ka 
ğmda H numarada oturan Ze~ 

adında 88 ~larında bir kadızıtr 
Bir müddet evvel, kocası ııı,reft9r' 

gebe kaldığı çocuğunu dll:jtlrme$ 
earlamif ve ırom:ıularmd&n btr 
nm tavsiye etUğl b1r ilkt ıçm.1§ , 

AJMıak biraz sonra ılddeW 1!:'4 
cıya tutulmtı§, ve kan saJI 
bqlayarak. baygm bir h&l:icle' 
hutaııeclne kaldmbnqtlr. 

Fakat Zeynep fazla kan 

Uğtnden baatmıede k1lrt C PU!i 
Te mmn,tur. "" 

V&Jrap aQdde~m.ulllll* eı kio; 
lll\1Go k&4mm ce.tıedi qz;z:411!' 
JIUll;lr. 



.; - EN SON DAKİKA - 6 AGSTOS 1912 PERŞEMBE 

,~,. -A----... ı' Şark cephesinde 
~ şa m Londra, 6 ( A.A). - Sovyetler 

j '!'"- dtin cenup cephesinde yenidqn seri 

9F" Baeta.ratı l nc.ı sayfada çekilmişlerdir. Sovyet tebliğin de 
ilk defa olarak Kotelnikova ismi 
gcçmck1edir. Burası, Sal!llı: • Sts. 
lingrarl demiryolu üzerinde, Don 
nehrin in 50 kilometre cenup doğ•1-
sunda Cymliansk'ın 100 kilomet"(' 
şarkındadır. Almanlann bu kesim· 
de daha fazla ilerledikleri anla~ı·. 

ı.ıı, ham maddelerini den!za.şırı sa.. 
hıı.l3rdaıı g etlrmek e,ın51na göre ııL 

~anacak ohınaa, azami gU.çlükle 
k:areı kartryadır. Denlzler nak1l va.sı. 

tal.&rı mezarlığı halini almıştır. Şlm
ıllye ltadar .sa.dece mtitteflklerln ka.y. 
bet;tikleri ~ vuııalanam mlkt.a.. 
"I 19 milyon toDdur. V!Udıt. bahrılıt maktadır. Kott>ln ikova, Stalins~ad'a 
nm yanında. yapılma. hamlesi de in- 150 kilometre mesafededir. Şimrlı 
l•işal etmektedir, Son ay l~de Al. Stalingrad cenup doğudan yeni b:r 
ınan denl7.alttlan 816 bin ton hac... istikamette tehdit ediliyor, 
ınlnde gemi batTrmııJlar, AmerikalL ETVelki tehliğlerde Biologliıısk " 
tar 750 bin ton hacmlıtcle gemi inşa Koçavsk ynkınlarındn muharebed2:1 
~erdir, Gerçi tahrtp He yapIID bahsedilirken bu defa bu şehir~'. 
aı'aSlllda bir yıı.klaşma. göze çarp- rin cenubunda carpışmalnr olduğu 
maktadu. Ii'akat zaman uzadıkça nun biltlirilmesi Almanların bu 
tahrip ııe yapım anumdakl ucnra.m mıntııkada ilerlediklerine kat'l em ı
da genJı>IlyecektJr. Sulh geldiği gün redir. 
denizde nakil işi çok giiçlit'der ar-ı:.e. Sovyet tebliAine :rnpıaln ili'ivede 
dooektir, Almanların Kotelnikova etrafında 

Uastahklıı.rdan korunma.le ınöm... büyük lruv\'etlcr lopladıkları ve fr. 
.<iln olmıyacaktır. Esasen l>ugü.nkU sılasız hücumlarla ilcrJediklt>ri l>i'. 
h:ırp tıb 6leml için ycnld~ birtakım dirilmektedir. Yine iltwC'de denili~ 
kcşlflerln yapılm:umuı. lmk.ü.u ver. yor ki: "Sovyetler nieloglin~k'in 

rulştlr. tnaan hnyatmı rlizgli.ra savnı... r.enubundıı geri cekilmei.ie mecb··r 
ı.~n 11&.man çöpleri gibi lııncaya.n olmuşlarlır. J\lateskayadn çetin mu· 
hnrp aıhlınt f)Artlarını tanzime im.. haberler oluyor. Uurado SovyeUer 
kAn btra.lmı:ıma.Jdaıhr. Ha.stalığı nı. ağır hücum!nra metıınetle karsı 

hi ve maddi 8efsletler ta.kip edecek. durmuşl;ırdır. 

tir. 1918 mütarekesinden sonra lr.ı l'\Ioskovanın şimol doğusunda;,.; 

ııefıı.letlerlıı her tlirlil.'111, l'1lhl teşev. mıntakaı.Ja topçu ateşi olmu~lur. 
viişlerln envaını bıı d,inya tecrübe r.ondrn, fi ( A.AJ _ Gece yarı~ı 
ettL En mlihlmml l&~lzlik olecaktı. Mo<;kovada neşredilen Sovyet trl • 
:ikıJ.h, lnsanlnm mlisıı.vl haklar veren li~i: A~usloo;ıın beşinci günü Iutala. 
A.dll ölçüye göre kurıılııa. bile i&tlh. rımız Klctcskayn, I<olelinskova, 
aaltn ta.nziınl ıızun z.ıı.ma.'1 ınümkiin Bieloslinsk, Koçevska'nın cenubun~ 
olamryncaktır, İstihsal taıızlm edile. da knnlı muharc~lcrdr lnıJunmq· 
mediğl için cepheden dönenler diinya. tur. 

üzerlndP muazzam J')slzlcr kafilesi Stoklıolm, 6 ( A.A.) - Alman as• 
hııl1nl a!acaktır. Neteki.m büyük kerleri Armadir'e 20 kilomclrc mr. 

safcdedir. 48 saat içinde şehrin 

düşmeo;i bekleniyor. Arrııadir mü. 
hiın bir şimf'ryrlifcr karnşak noktı~ 
~ıdır. 

harpten aonre. da dUny.ı. lşslzlfü me. 
ıselesl.ıwlcn ne büyük t7.tıroıbl:ı.r çek. 
ml5ti. tı;::lzlUt tehllkcsl tı:.rlbln her. 
devrinde yeni felllket.ler getirdiği gL 
bl, yeni lı ır;:ılzre de s"'·nb o~m l'Jtur. 

lri~i. 6 ( r1.A.) - Kızılorduııuıı 
İskcndertn flitutıntmı, Sezarm mu.. durumu son 41! ~aııt 7.arfını'la çok 
hadpll~nl tahrllt eden en büyük M>tL. 

yal ku\o"vet zı1ma.nlarıntlıı.ld ııslzlerln 
gii1:leşmiş!ir. Bizzat Mo"kovad :ıı 
szelt>n haberler bıınıı gösteriyo-

~khığoydu. Büliik harpt{'\·ı sonraki Ru~yıının cenııhıını'la 2 cephede mı• 
~7.lik, buhranlar btraz da 1939 bar. 

hnrebe oluyona ela bu. hnkikaltr 
blnln doğm~ına ı;;?b~ olına.dı IDI? 

bir manevradan ibaretlir. 
Dilnyaa.ın kavuşa.cağr ııulh, l!lsizlll' 

Stalingr•ıd'a karşı Don kavsindc 
~·mlinden yentden harplere doğru 11. 

Almanlar ccplıcılen lıilcum eler-km tikamet alablltr. Bunların ya.nmda. 
lıirkol Don ile S:ıl nehri :ır:ısındald 

p:ı lmlıhlc h:nlknU\d' bir faktör ola. 
<'aktır. Dünyayı yenldeo tamir et- s teplerden ilerlemiş "" şimdi Sla-

lingr:ır1'a 100 kilometre me"-afeye 1111'1<, yenide.o kurmak ıa.zundır. Bu 

1 
ırnn~ıus ~* ~Jıya mal olacnk. selmi~tir. Bu surclle Stalingr:ııl :..-an-
tır. Bunun lı;ln ü'Jtlin hadlere ~ıka. dan lchdit cdili:ror. Almıın kılala;ı 
<'ilk fiyatım- önünde uıemleketler bii.. l:'Ölde şiıidrtli sıcııAıı raE!men ilerlr. 
~ Uk sosyal tedbirler al.uak, yahut mişlerdir. 
bunun yar:\ta.cağt taclıı.Jara katlan- Şi ,nll Kofkıı!ôyod:ı Don !le Knfkns 

dıığl:ırı ar:ı~ınıl:ıki harekete gelince. 
mık zomndadırlıı.r. 

Biz de bu dünyanın içindeyiz. Darp Alma~lar bur:ırlıı da l~ ı-zla .. llerli_?'or 
d.evrlnde oldu/;-u gibi ıııolh devrinde !ar. J...rasnodar Ye Mtııkop ıı mud ı
de onun bizim ıstik\Alimizi ve top. faa eden Sov:ı:rı kılalıırylc teme<; 
rak bUtüolliğiimUzU mulınfa:t..a t"tmPk edilr.ıiştir. 
fıe.1• cmeJ1111lzdJr. S:ılh giintınli Türl< 1 Berlin: 5, (A.A.) - D. N. B. 
milleti hesabına sa~lam, yapıcı, ajans:nm a_qkcri bir kaynaktf.n ha· 
kurucu bir ruhla k-1.r.'}ıla.m~~' ıstıyo . I ber aldığına göre Az:ı.k denıı:inde, 
nu:. Bupiıı l~·in .h:ırp devl'lnda oldu. mahsur kala!! bir 11.us filosu son 
ğu gibi, sulh de\'rlnde de l'>Ulli Şefin günl~rlni ya~amnktRdır. Bu filo 
bayrağı altındı\ iyi günlere kııvu,!L kar:ıdıuı ve denizdt-n hiç bir yer · 
cajtr..:. Grlecck realltelerl şlmild!'n le ırtibatı yoktur. Karakol gemiai, 
ı;:-örUp hazırlanmak gerektir. Bh;e dil. topçeker, ynrdrmcı gemisi olmak, 
&en vuUc dllnyanm sulh g~ılerln~ üzere 70 parçadan mürekkep olan 
madde ve ruh bakımından olg\ln, aağ. bu filo Rostof düşünce batıya doğ 
!Am, ve çok çahşmı, bir hıılde çık . ru çeki.imi~ fakn.t hava kuvvetle.• 
maktu. rimfain hücumile büyük kayıplara 

SADRİ ERTEM uı?r~tır. 

Vl~tm~n ParJs 
mlmesslli 

Franaı.iiara ikinci cepheye 
yardım edilmemesini 

tavsiye ediyor 

Loudra, 6 (,l.,l.) - Yişinin Pa. 
ris rnümc:ı;sili dö Brlnoıı, radyoda 
Lhaıin Alınanlr:ırla işbirliği ya.pm:ı.

:mıın Fransızlar tnrabndnn iyi 
kar.şılanrnamasını acı bir lisanla 

Müttefik hafü gemileri ')on 
:ıehri 2.ğzmda.ki !n:ıymları toplıı..· 
mrş, Rast.of !imam ele ge('.ir!lmiş 
tir. 

Liman R:.ıs hlicumbotlan ve ta· 
~!t ~nkazile dol.udur. Bu, Ru'3 Ka · 
radeniz filosunun uğradığı ağrr ka · 
yıplan gösterir . 

Loodra, 6 (A.A.) - Rus ajıı.nsr, 

Rus fa.brlkalarmm geçen ay k!Hli. 
yetil miktarda yeni blr tip tayyare 
yaptık1armı bllcllrmektedlr. 

Bu yeni t.ip tayyare, eakiler& na _ 

tenkit -.e ikinci ceı>heye karşı, Ba anada Sedat bey aybdan 0 • 

herhangi bir yardım yapıhnama'l11 ·~tı. 
, .;n bir ihtar nt>şrctmi,tir. 

~~~~o~~~-' 

i' r arqal Arturun Almanlara 
söyledikleri çıktyor 

Londra. 6 ( A,A) - Mareşal Ar. 
l..ır Harr!s'in Almanl:ıra söyledi.kled 
•.ıkıyor: Temmuz ayı içinde Ing'!i ~ 
h:ıva kuvvetleri anc:ık iki gün Al. 
m:myayı bonıbalıımamı,ıardır. Teme 
ınıız :ıyınm di/:!er bütün güı.ılerind\! 
İngiliz lnyyareleri AJı:nanya üzerin. 
rle failiyctte bulunmuşla~dır. Gt>ce 
<le bı:ızan vasati olarak eshltlen on. 
heş günde attıkları miktardan faz!:ı 

lıomb:ı atmışlardır. 

Daıan İngiliz to-yııreleri bir ge-:e 
PSkiden birk:ıc ayda atmış olduklıı .. 
rı miktnrlarla boınhalıır almı,ıardır 

A lbay Molderft.n hava lilosu 
3500 tayyare dii§ürdü 

Berlin, G ( Jl.:iJ - Alman radyo-
sunun bildirdiğine göre, Albay ltfü"• 
dcrs'in kum:ındasrndnki h:ıva filorn 
lınrbia başlnneıcınclaııueri 2829 u 
Hus cep,]:ıesindc olmnk üzere 3500 
lilyYare tahrip_ etmi~~ 

- llanmı.. wedmln f Fada uyu.. 
DlOfttJJ\, 

Dtyereık, ah kattaki odllAOl peace. 
·reııtnden bapnr uzattı .. Kanıınu gör. 
dil 

- Hanlya, benim aa.ray laı.hftm1 
~~kmlsln, banımeığnnt 

Saraylı hanım lam4tnl sor ınttrı: 
- Şimdi pl!Jfriyonım .• 
- Ne o! Pt>k &lnlr!ll'lln geıne ne 

oldu! 
- Hiç canmı.. Pervlne lnF..dmı da. 

Bir eeY yok.. 
- Ah eu Pervin. Her ~..ama.n ıenln 

slnirlertnl oynatır. 
Saraylı hanım caall bir 'kahkaha. 

ile yok canım, dedi, ehemmiy"ltll bir 
te:r yok. 

Ve knhve p1,1~1t li.zere mutfağa. 
gitti. 

Bu sırada Sedat bey bahçeye indi. 
Her zamanki ,ezl™1guna. uzandı. 
- Oh .. ne &'tizel hava. Serin bir 

poyra:r: çıkmı,. GelJlğlmh: ı.ann" er. 
cak bir Jı>dos eslyord:ı. 

Snrayh hanım biraz eonra elin • 
deld kahve tcı•lll ile baboe.re dôa. 
dü. 

~----...;;,.-~- '"=-=- 7 - ·--~--

Bır, ıki nokta 
BCJ§vekilimizin dünkü 
Nutku rehberimiz 
Olmalıdır ve olacakhr.I 

Mahkeme Saf onlarında EN SON DAKiKP i 

Büyükada cinayetinin muhake-1 (Ha::::~:~::: K.:~::=~ 
m esi mera k l ı b ı· r safhaya n i r d i :.: v:~l:a:rı::.ı;:;.ı;:::t~r~~ S AYIN Ba§ve.kUJmiz Sara90ilu 

dün Mecllate beya.n.nı.meslnJ 
Y IAnlarq, gu.zeteııe gorıildiiğU .,~Kilde 

okudu ve harici slyu.ııetimlzln de~
mez ve9heslnl anlatttkta.n sonra lç 
siya.setimizin müstakbel ana. batla • 
rı.ru 9lzd.i. 

'.l'iirk ordusuntın kudreUne ve mü. 
let birUğlne daya.un dış polltlkaım. 
~ bu tzabı kartıamda hiç blr ya... 
bancmm yurdumuza yan gözle bak.. 
mıyacağı itimadım teba.rliz ettlrd.lk. 
ten sonra, iç polltlkamınn memleket 
ve mlllet netlııle göstereceği lnk4af. 
lar etrafında. Başvektlln katı ve -. 
rJh sözlerini büyttk blr sevinçle kay. 
dedertz. 

"İstihsal\ arttırmak, etra.fımızı ııe. 

viren harp A.fettne nı.tmen 1181'best 
ticaret usullerini Jad;)., memleketin 
umumi lbtlyaçlarınm ~letçe teml. 
nı, çlf«llyt ve köyliiyi.l himaye ve do. 
layıslle harbin doğurduğu ızttra.bl a... 
zaltmak hosasnnda hiikfimetlmlzln 
azim ve kararınm kısa. bir zamanda 
hayırlı netlcelerlnl kesin olarak gö. 
receğimlzl de teeblt etmeli faydalı 

bolu ruz.,. 
Başveklllmlz, ne sarayın, ne ser • 

ma.yenln ve ne de aınıfiı.nn saltana.. 
tını llıtemlyoru.z veclzeslnl vatandaş. 
ların gözü ö.:ıtlne bir kere dahn. koy. 
maltla halkçı olıı.n ve ha.lkçı ka.l...coık 
olan Türle vatanında, bngünka buh. 
ranlı vazlyettn yarıı.ttığ'ı gUçlilklerl 
zenginin de, fakirin de, memurun da., 

l~lnin de a.ynl derOOl,de yülden.mesı. 
JJI, yarm gelecel< olan ferahlığın da 
gene ayni nlsbette pa.ylaftl;nJ.•nnı L 
ıJaret etmr-lde iç polltll(anın lstlka. 
metini çLzıniı, yurt ve dünya muva. 
oeheslnde a~ıkça ortaya koym\lftur. 

Artık, hükQmet.imlz.ln göster<llği 

;ı:olda. h~rkesln nutuktan his'681ne 
düşen pa.yı aldıktan sonra., el ele yil. 
rümeal bir vatllıl\ borcudur. ~lftçl ve 
köylü fstlhsallnl arttıron.kla., ~ehlrll 

istlhl!kt azaltmaktı., tUec:ı.r ve es
naf ihtikAra sapmamakla bu vat.an 
borcunu ödly&oe~rtlr. 

Ba,vekJllm.lzln de geçicı olduğunu 
temln ettiği bugünkil la.,e sıkıntımı. 
zr, memlel{ct müdafo.a.amda na~ıl eL 
ele veriyorsak, Jçde de aynl ber.ı.ber. 
llğl göııtcrdlğlmhı ta.kıllrde, aavıı,tu. 

racağumı.a 91lphe yoktur, 
Dünkü notnk rehberimi., olmalı. 

'1ll' ve ola<'.aktır? 
Yekta 11.agıp ONEN 

Katil Sedat ile metresi Hayat bol bol 
sarfettikleri paraları nereden buldular ? 

Geçenlerde BUyll.kadada, GUver
clnlik denilen kayalıklarda işle:ıen 

cinayet hA.dlsesmin muhakemesi en. 
tereea.n bir sa.tha.ya glrmlş ' bulun • 
ma.ktadır. 

Bilindiği üzere, Mersln yerli maL 
lar pazarlan memurlıı.rmdan Seda.t 
admda. bir genç, Mersindeki umuınt 
evlerden birisinde çalışa.ı:ı Fa.tına, 

diğer adiyle Hayat isminde bir ka -
dınla ta.nl§mış ve ken.dislni çtlgın 

giıbl sevmeğe ba§lamışb:. Nlha.yet bu 
kirli aşktan kendlslni kurtarmak is. 
tiyen delikanlı !st&nbula ka.Çml§. 
fa.kat dostu kendisinin pe§i.ni bırak.. 
mıyarak arkasından buraya gelmiş 
ve kendisini evinde bulmuştu. ~te 
bundan sonra. iki genç birbtrlerbıl 

aşkm. kucağına bırakmı§l&r ft çok 
kula stıren mesut bir ha.yat geçirınl§ 
lerdi. 

Nihayet son gUn.lerde BUyükadada 
A.lı:asyapalas otelinde dört gUn kal • 
m.ışlardı. Vaka güntı Hayat, GUver. 
clulik mevklinde gezerlerken Bedata: 

- Ben artık eski dostıanma dön. 1 
mek ·mecburlyetlndeyim. Seni terke. 
deceğim, demi~ ve sonra: 

- Sen beni başka erkeklerin kol. 
larında görünce, nasıl tahammlU e • 
decek, yaşıyacaksm? eöozledlnl llıtve 

etmişti. Bu aözlcr üzerine dostunu ~ıl 
dıra.stya seven Se.dat kendisini kay. 
betmiş! evvelıl tabanca ile ateş edip 
kadmı vurduktan aonra av bıçağını 
styırmış ve Hayatm vücudunu delik 
deşik ed~rek haya.tına. son vermiştL 

Sedat, Ha.yatın cesedl.nl burada bı. 
rakIDJ§, otele dönmU,, banyo yaprp 
traş olduktan ve şaraplı blr yemek 
yedikten sonra karakola gidip te• . 
lira oımu ;rtu. 

Muhakemenin nıt celsesinde katı. 
Un sorgusu yı.pılmış ve biz de bu e\L 
tunda sizlere ne dediğini anlatmış • 
tık. Dllnkll celııede ı,ahitıer dlnlenll • 
dl. 

EvveJ.A. Sedatuı avukatl~r denıh. 
te eden kıym::tli edip ve hukukçu E. 
ııat Mahmut Ka.rakurt ııöz aldı ve 

- Mesleki tecrllbelerime da.yana. • 
rak diyebilirim ki, Sedat ile Hayatm 
Adada vesa,ır yerlerdeki bol para 
harcama.la.rı: dikkate n tetkike de • 
ğer bir §eydlr. Bun& göre her iki _ 
sl.nln de para.ya t&maan blr suç i§le. 
mi§ olduklarını zannediyorum.., 

Komiser, demek istiyordu ki, Se _ 
datıa Hayat para.ya. tama.an işledik. 
leTi bir suç sonımda. pa.ra a&hibl ol. 
mu§la.rdı. Bna.ture Sedat bu paralara 
yalnız bll.§tna sahlp olma.k nlyetlle 
Hııya.tı BldUrmu~. berta.ra! etmlfti, 

Reis, Sedada ıiöndll: 

- Ne diyecek.sin bunl&r4> ka.rft? 
De<ll zat$Jl asa.'bt blr mizaçta olan 

genç katilin aaablyett artml§t:ı. 
Ayağa. kalka.ra.k: 
- Bay komtııer, dedi, ruh1 ve deru. 

Di konU§Dluyor. !stanbulda ha.rcadr. 
ğnnız bol bol para. hlkA.yesl.n.1 fazla L. 
za.m ediyor. Ben bu para.lan e,yaJ.a... 
rımı, kitaplarımı sa.tarak temin edl. 
yordum. 

Hayatla. en yüksek muh1tlerde gez. 
mi§, eğlenmlşaem bu benlm lçln btı.. 

yük bir ba.lıtlya.rlıktır. Fakat bazı 
günler onunla peynLr ekmek de ye. 
dik,~ 

Onun için komiserin söyledlklerl • 
nln a~II yoktur, lsnadmı red:lede • 
rlm ... 

Bundan sonra. diğer p.h!:t polis 
Seyfeddin çağrıldı. Seyfeddin de ~u.ıı_ 
lan anlattı: 

- Suçlu Sedadı 16 y8.§mda.nb'rl 
adada.n tanırım. Garip ruhlu bir ço_ 
cuktur. İkide blr de, cebinden çıkar. 
dığl ayna..crma. bakar, açlarını tara.r 
dL 

M:eselA bir dlldUk sesi duysa., ku • 
ıaklarmı tıkar veyahut oturup hUn.. 
gllr hllngUr a.ğlardr. Sedat bu ı.tade. 
ye karşı bir diyeceği olma.dığtru söy. 
ledl ve müteakiben de, katille malc.. 
tulenitı blrlikt.e pansiyon ola.ra.k otur. 
duk1arı Tarlaba~mda pansiyon kom. 
;;unları Alfred dinlenlldl,Aıtred hA.dl. 
tıe hakkında herhangi bir malfimatı 
olmadığını söyledl 

tabi.bt adlinin ilk ver<itğl raporla. ııon 
za.ran daha Aerodinamik ve daha a. raporu arasınd:ı. mllba.yenet olduğu. 

Netioede duruşma diğer §&bitlerin 
çağrılm&.lil için başka bir gUne bıra. 

kıldı. ğtr siltıhlarla toohlz edilml§tlr. nu ileri aUrdU. 
Diğer taraftan Rus fabrikalarının Bundan sonra da §ahltlerln dinl' • 

temmuz ayında geçen aylara naza • nilmesiın geçildi. İlk şahit BUyüka.. 
ran fazla miktarda a11ft.h, rnllhimmat da polis komiserlerinden lbrahl·m 

ADLİYE MUHABtnt 

tank ve tayyare imal etmişlerdir. 

Vişi, 6, (A.A.) - Moskovatlan 
bJ<lirildiğine g0re, İngiltere, Ame 
rika ve Rusya hu sene içinde ikin· 
ci bir cephe açacaklardır. Bu cep· 
hede 15 milyon :ısker, 100 ~;in top, 
85 bin tayy:ne ltullanılacaktJr. Al · 
manya bu ha.beri ciddi telakki et· 
memekted'r. ünkü Rusya. kuvveti • 
n~n üçte ilcisinl ileri sUrmüştUr. A · 
ınerika ve 1ngilteren1n 3 • 1 mil· 
yon askeri malz~eslle naklet me
si lamndır. Bunun içi:ı SO - 90 
milyon hacminde gemi lazımdır .• 
Halbuki bu deYletlerin kafi va -
11urla~ yoktur. 

Lowlra, 6 (.4,.-4.J - Gene~:ı l 

Bradley, reis Ruzvelt'in Stalin'<. 
ı:ıöndcrrli~i me~:ıjı hanıilen Mosk,·
vay:ı Yasıl olmuştur. 

Bradlr•·, Stıılin'in lnwilıiylc Rn .• 
yııya · yapılmakta ol:ln A mcrikan 
yaı·dımının arttırıldı~ını ve bu ı~ 

itin Amerikarla çok geniş mikyast.1 
hazırlddar oldujtuna Mlylemiştir. 

şunlan e.nlaıttı: 

- Vaka. pe.za.r günü cereyan et • 
miştir. Öğleden so!lra kara.kolda. ça. 
lı!,ln'ken, birdenbire odamın kapısı 

ardına k:ı.da.r açıldı ve aıııı.bl tıı.vı.ru 

bir ~nç odaya girdi, Ben ne utedL 
ğiııi, niçin geldlğlnl sormağa tırsat 

bulamadan o: 
-Şimdi, ded1, metre!im He.yatı 

vurdum, öldürdUm. Yakalayın be.nl!. 
Evveıa bu ltinfa ehemmiyet ver • 

medik. Herban:rt bir §uurııuz hare. 
ketle kıı.r!;t kan,ıya bulundu~umuzu 

eandılt. Fakat genç ısrar edlyo:-;iu. 
Bunutı üz.,rlrıe kendisin! b:ıraberlmL 
ze alarak gösterdiği vaka yerine 
gitıtik. Orada gördü~Umllz şuyoo: 

Hayat a1;n:hki kadın muht~llt 

yerlerinden yaralaınıı,, kınla.r içln. 
de yerde yatryordu. ÜııtU bJ'ı yırtıl. 
ımş, parçalanmıştı. 

- Siz:::e ci:ıayet na..!!rl işlenmiş o. 
la billr ·~ 

- Bonim ka.ne.atlma kalır'l:ı. Sadıı.t 

metreaini 'taammüden öldUrmUştUr. 

- Nastl? 

K~bada 
Büyük bir hava meydanı 

yapılacak 
Havana, 6 (A.A.) - BugUn bildi. 

rlldiğine göre Kll.ba.da yeniden b1r 
bUyUk bava üssUnUn inşaatı 1çln blr. 
ıe,ik Amerika. ile Kllba arumda bir 
a.ııla§maya varılmıştıT. 

Plnarden Rio eyaletinde San Juli. 
anda inşa edilecek olan bu Us, a<l:ı. 

yı kaplryan h-ıva meydanları zinciri
ni tame.mlıyacaktır. 

Uruguay hariciye nazın 
Amerika ya gidiyor 

&Jo.-ıtcvideo, 6 ( A.A.) - Uru~ay 

hariciye nazın Alberto Ouanl, Ame • 
rika htikOmetlnin h'J!lusl . bir daveti 
U.zerlne bu ay so!lunda birleşik Aıne. 
rikaya gideceğlnı ve orada R.•ızv"ıt. 

le görü§eceğini söylemlşUr. 
Nazırın dönu.,te Şlli bUkQmetınl.n 

daveti üzerine Şlliye de gideceği ha. 
ber alınmıştır. 

M · kaddes Uçurum Deyince, saraylı hanımın 

tükendi .• 
Gözleri ya§&rdı. 
Ağlama.fa ba.şladl. 
Şahikanın baballı ,a.eırıh: 

aabn 

·102· Yazan: lSKENOER F. SERTELLi 
- Bilmem ld latedlğ'ln gibi oldu 

mu? 
- A hanımcığun, o eenln elinde • 

dlr. s~.ıı lstel'86n gllzel ptılrlraln ! 
Sedat bey flncauı alda.. 
Höpürdeterek lçımcte ba,ladı: 
- Vallahi çok nens olmu,. Senin 

ellııden kahve ı~mek çol( keylfll olu. 
yor. Adeta bir D&mpanya... 

- Gene M&rallyada.kl şamp:ı.ny"J. 

içtiğin gilıılerl hatırladın ga.llba? ! 
- Ah o ~ler, Jumcmcığmı.. Ha. 

niya. seninle yeni e"llydlk., lhna: 
"ben bu gAvur lçlnde otura.msm,, 
der dururdun. Ben de bol bol şam. 
panya ve ş.&rnp !gerek seni teselli 
ederdim. Konsolosluk h~y~ımın eın 

güzel günleri Manllya.dı. ıeçıml.Jtlr 

vallahi. 

- Senin lçln öyle ama.. Bt>n çok 
gençtim.. bir 5cy anlayıı.mıuhm.. ve 
bir §ey ~öremedlm orada. 

- tl'str-111< o güzelim ~aınpanyaları 
da - baram1ır - diye lgmezdlol 

~ ... 

Kan koca bahçede eeld gi1D.l.er1 
anarak kana,,ayorlarch. Birdenbire 
Oat kattan boğuk blr aee akaettl 

Sedat bey: 

- Bo ne 'l dedi • Şahika rab&taız. 
landa mı gene yoklı&'? 

- Ne var_ İıeden ağlryorsıın, ha. 
omeığım 'l Çool!ğun mldeal bomk (J.. 

t.e. Hemen bir heklme götUrüp gös • 
termek lA.zım.. 

Sar&ylr h&nım bir ııey 9Ö.f.llyeıne. 

dL 
tl'st kata. kotta. 

Saraylı hanım blr teY a.nl&yıı.ma • 
dr.. ' - 1~ 

Kulak verdl... 1 · - Na"11sm, Şahlka1 l'fJB& m1 mt.. 
SUıthılar. / den'!' ... 
Ayni ıı.!!s biri\?: dlllı& vlb:ıı~la duy1İl Şahika. bir kellme Ue oeva.p verdi: 

do. - FenaYllJt •• 
S:ıraylı hanım: - Fena mısın' 
- Ş&lıllca övürtlyor., ıene midesi Şahlka oda.nm ortasını klrletmı, • 

~~. ft 
Diyerek yerinden kallltr .. 
Sedat bey flnca.ıı1 elinden bı ra.ktı: 

- Ilamm,. bu krzı tyl bir mldfl 
mtıtehu .... csma ~ö:1temıellylz. Böyle 
geçmez bu hastalık. 

Saraylı hanım ba.bçede dola,ryor. 
do. ÖğtlrtU ardı ııra devam etti. 

Sedat: 
- Hnnmı. bir kere git de bak ıu 

.. ıw.a... - - " 

Fada bir ~Y eöyllyemlyordo. 
&nı:l aaps&rı olmuı:ı, vUcudıı tıtre. 

nı,•ğe ba.,Ia.~tı. 

Snra.ylı hanım kızının alnına bhııız: 

kolonya ııürdll: 
- Artık hor ııey anlıı.şı1ıyor, Şahi. 

ka.I ben eenln aD.!ıenlm.. kn:lar anne. 
terine her srrnnı a3yler. Hn.ydl, ltl. 
raf et bana; Bu öfi.'rmelerlıt sebebi 
nedir~ (Devamı var) 

olmasına dlklu~t edUmellctlr. l!l\"ll!lıı.. 

me tekllfl gönderen okuyocu.lann 
mahlu2 kalmak U:t.ere aa.rlb adreı;le. 

rloJ blldlrmelerl lhımdar. :..i 
Evlenme teklifleri: 't.~ ,;-!, 

• Ya§ 18, boy 1,71, kilo 60, gayet 
gilz'el, kibar, ııevilebilecek fakir bir 
genç; 30 yaşından yukarı. 16 yB.§m. 
dan aşağı olmıyan küçük bir dllkkAıı 
aça.bilecek varlığı olan kız veya dul 
bir bayanla evlenmek istemektedir .. 
(K.H.) remzi.ne müracaat • 12 

• Ya.ı 22, orta boylu. kumral, ince 
bassaıs, her ay ufak bir geliri olan, 
bayatı bilen, ev ka.dınt, teıni:z; bir 
bayan; uU, ;erelli ve yaşlle mUte. 
nıı.stp, tyt ahlA.klı, iyi kaza.nc;ll bir 
bayla evlenmek istemektedir. (Vlc. 
dan) remzine mtıra.caat • ıs 

~·-,, .nyanlm 
• Srhhat veka.Jetinln açtığı fenni 

gözlUkçWWt kursuna devam eden. 
Use tahsilli, aake.rlikle ntıtğl olmı • 
yan btr optisyen, hergUn «Sğleden 

sonra. bir g&xlUk tic&rethanealnd1' 
çalışmak istemektedir. (N.V.) rem -
zine müracaat _ 3 

• Orta, lise, olgunluk ve yüksek 
okullara girmek istlyenlere mate • 
matlk, fizik dersleri verilmektedir. 
(E) remz;ine mtıracaat. 

• Bir kimya mUhendis talebeısl, 
ehven fiyatla orta, llse talebeııine, 
f\zlk, "kimya., r\yazl.ye dersi vermek. 
tedlr. (!.K.) reı:nz1ne ınU.ra.caat. 

Aldınnu: .ı 
Afal14• remtdert J'Ullı o'IU • 

ln1.7uculanmn:m namJanıuı celen 
m'ktnptan ldarebanemizden (pazaı 

lan hariç) !ıercGD aababtaıı qıey• 

kadar '"' uat 11 dea llOIUS aldırma 
lan. 
( A.E.) (Arka.da.§) (Akglln 25) (A.M) 

(A.T.A.) (Bahar) CB.V.) (B.L.M.C.) 
(E.25.N) (E. Ural) (E.0.) (E.L.) 
{F.N.S.) (Gar) (H.B, 888) (Hlllya) 
(H. Önsal) (H. 45) (iL 450) 

C!.D.26) Cl.K. Leyla 44) (1.N. 324) 
(Kıliç) '(Küre D. 87) (!ıLT.R.) 
{M.E. 49) (Mavi Mektup) (N.N.) 

(S.C.K.) (Nelll) (Neriman) (N.4::i,M.T)' 
(R.G.S.} CR.H. l) (Sahire) 
(S.T,) (Sevgi) CŞ.C.K) (Ş.F,) 

(15 Tulay) (T.A.) (T.A.Ş.) (T.H.R.Z) . 
(Tekcan) (Talllm kim) {Ticaret Ye 

sanat) (25 V.Y.) (Yedek denli;c!) 
(Yuva.m ve ~) 

Holandada amelenin grevi 
Stokhohn, 6 (AA.) - Röyter: 
Stokholnıa gelen haberlere göre 

Amsterdıı.mda bir fa brıkanı:n amelesi 
arkada.şiarının Çalışmak 11zere lki o. 
tobUsle Alma.nyaya gönderilmelerini. 
protesto etmek için grev yapml§lar
drr. 

Maaınafih Almanlar bu ameıeıert 
20 dakika içinde tekrar fabrikaya 
sokarak işe bıı..şUı.tm~lardrr. 

Bir çocuk tramvay altında 
kaldı 

Şi§li • TUnel hattına Lşllyen vat • 
ma.n Mehmadin 161 numaralı t.ram • 
vayı Harbiyeye geldiğl sıralarda ro. 
morka atlamııı bulunan ll yqmda 
Osman oğlu Ramazan admda bir ço.. 
cuk, >emek bteıniş, ayağı k&y&ra.k 
tramvayın altına dUışaı.ü.§tUr. 

Çocuk muhtelif yerlerinden kesile. 
rek ağır ve tehlikeli tekilde yara.lan 
mış, baygın ~ır halde Şişli eocuk 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Haklı bir şikayet 
Mmtaka.mızda. petrol almak lçln 

lkt.IZ& eden kupon d&#ftına işi Kara.. 
baf tıy&tr08U nhlbi Mehmede vem.. 
mi§tlr. Mehmet Uıe hQkO.m9t1.n niza. 
mtna ve emrine ayları hareket ede. 
rek elektrtkaiz evlere flf verilmesi 
icap ederken acaba. neden ~le y&p. 
mayıp da ~lektrik'll evlere ıatutkAr 

d&vranryor. Bu meyanda mil§teld o. 
lanlardan blri de benim. Şl~yetlm.ln 
ala.kadar me.kamla.r tara.tından na. 
zarı itibara alınmam huauıruna ga • 
zıı..tenlzln tava.ssut etmeaini rica e • 
derim. 

Topha.ne kam.bat ttılumbea 8rt1a 
fl<lk&k No. 1 tfkAyet.çl Naıın Bllrnlt 

(l69U) 

Bir çocuk duvardan düıtü 
Be.,tktqta Ortaç&)'U' 11otcatmda 

otura.n 12 yaşında Mustafa admda 
btr ~uk, dün bahçe duval'1 Qstllnde 
oynarken düşmüş, başından ağtr BU. 

~tte yaralanarak Beyoğlu basta.ne. 
sine kaldınlmlfbr. 

Sahlık motosiklet 
D..K.. V. markalı az kullanılmtıs !US 

beygir kuvvetinde bir motosiklet u • 
cuz tıyatla ısattlıktı:-. Strkec!de na • 
betha.ne ca.dde.!inde 84/l dUk.k!.Dda 
Ta!A.ta. mUracaa.t. 


