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mm 
Kolonya Alualyle 
Batbraa 
lanı Merllala 

Yazan: SADRI ERTEM 

R OSTOK, Lubek akıolnmı-
dan sonra Kolonya §ehrtue 

Yapalan İngiliz hava akniı bundan 
~ yapılan :btgllls hava &kınlan 
ile mukayese edllerrilyeeıek bir hac
m('I mailktir. 

Hücuma bind5 fazla bomba tay 
Jaresi lştink eımı,, A1manyanın 
mühim sanayi merkezlerinden l))aıı 
kolon_.. §ehrine 3000 t.ondan 
fazla bomba atıımı,tır. 

Atılan bombalar arumda 8 ton 
ağırlığında ola.nlar da vardır. 

Hücum doksan c!akJka sUrmüş, 
Kolonyada.ki y:mgm l!tO mi1llk 
Oleaafelerden ~lec<1c bir azamet 
kesbetmlıttir. 
İagiltereye göre Kolonyaya ya. 

Pllan akm bu ha.rbln en büyük tay 
)-.re hücumudur. 

Kolonya akmı Ç-Orçill pek mem-
1tan etınl~ "dü_şmanı ~bir, nehir 
ezeceğiz,, htikmUnii vatandaJjhı.n
ıaa bildirmesine ,·esile olmu!itur. 
kolonya alanı 80ll aylarda harp 
Uldlliıtrlslne y~ni bir hız veren 
lbilttefiklerin yenl hlr hamlesidir. 
itin tayyare lle yapılan bu akm 
llİhai neUl!eyl temin eıdt>.r mi~ Za
fer Mdece havadan atılan bomha
l&Pla elde olunur ma ! nu iş üze. 
l'fnde !Jlmdiden dunnaya ıttzum 
10ktur. Çihlktl bu muazzam harp 
hlnrz bir tayyaııe davası değildir 
ki, onu ulıp veya çokluğu ile 
1'b:de yüz bir netice ~ ediJsln. 
t'ayyarcnin bu harpte bllyilk te. 
•ıert olduğumu kabul etmekle 
~ onu bUtttn harp VMrtala
tı ve bllh..-. harp eden bütün 
lnıvvetlerin topyckfin ~drğı May
lllak hatalı dlur. Bannn için bi1., 
'-a tayyare akmlarmm Avrupa har 
hmde ricnde getirdiği hnsnslyetl 
l1aret; e~kle lkH{a ed.et'eğiz. 
kihi11ce fikirleri erbehma ba'a 
~. Onlar her gün baklalannı 
•tıp !allanm Mkıyorlar. 

Bin tayyal't' Jle yarıılAD a1'mlar 
bir yuıd~n fn&:flkl'f'nin tayyare 
l'apmn ba1mnmdlln grafiği ne ka.. 
~... yükselt.mi~ olduğunu ı,:öster
'-elrtedir. Harp ba?Jladı~ı zamAn 
l"ı-an!W:la ol,nn, İn!tilterede ol!iiun 
'bava silibı klfi miktarda değ"l<ll. 
1939 harbi başladığı Hman Al. 
btanyanm tayyare bakımmdan bü
~ük bir üc~tUnltiğtl '-ardı. İki tara
~ hava km·vet1erl nyıea müsavi 

r hale gelebflmeıııi için hiç ol. 
~ iki !le'nenln geçm61 iktiza 
~ttt Fransa, Non·.eç, Balkan, Gt. 
~'1, Singapnr, Rangon muhnrebc
lı~rinde tayyare noksanlığı dalma 
d~ndlnj hkoıettirdi ve huralarrla 
•lırıa Alman tayyarel~ri sayıca 

~, tttnmto mrıhafau etti. Son av-
•"NJ • h a Anıen'kanm, ,.e tnıdlt.erenfn 
arp endlistrisinde tempo yUkse1-

_. Devamı :ı Del •J'fllda 

r,----------------------------....... 
Ekmek .hakkınd 

viliiyetin tebliği 
Yarın sababtan ltı baran bar gla 

Büyüklere 300 küçüklere 
150 gram ekmek verilecek 

Viltiyetten tebliğ edümİ.§tİr: 
İngiliz tayyııareE'lrl tarafından ı,gaı altmdakl topraklara yapılan h5nı.mdan blr görünflt 3.6.942 farıamba gününden itibaren büyiikleve 390 

çocuklara 150 ve ağır İf~Üere de 600 gram olmak~ 
ehmek istihkakları her gün tam olarak verileceği teblif 
olunur. ıtaıyaa tebliği -

lngilizlerin 
an uda ne 

mukaveme
tini kırdık 

--0--

2000 esir, 70 tanır, 
50 top aldık 

Roma, f (A.A.) - İtalyan or_ 
dulan umumi karargfilımın 732 
numaralı tebliği: 

Marmarik,te Got El Ualep böl
gesinde çevrilmiş olan düşman 
teşkillerinin anudane mukametı 
dün İtalyan ve Alman •kıtalarının 
hareketleri neticesiooe kınlmrş· 
trr. lki bin esir, yetmiş tank, 
elli top ve yüz kadar taşıt alm
mı§tır. Dü.,manın zırhlı unsurla
rı himayesinde yaptığ . şid
detli bir tazyik geri püskürtül
müştür. 

Gerilerimlzde faaliyette ibulun
mıya teşebüs eden mürim bir mo
t.örlü kol, mihver tayyarelerinin 
şiddetli ve arka arkaya yaptrk
lan taarruzlar karşısında ağır 
kayıplar vererek geri çekilmek 
zorunda kalmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
muvasala yollarını durmadan 
hırpalamış ve bir hava muhare_ 
besinde 10 İngiliz tayyaresi dü
~rmüşlerdir. Kara birlikleri ba.· 
taryalarmm ateşiyle yaralanan 
diğer iki tayyar.? de yere düşerek 
parçalanmıştır. 

Jkırlln, % (A.A.) - Alman orduları: 
b&§kumnndanlığı tebJlğinden: 

Londra bildiriyor -
MalJn 

tarlalarında 

çarpışma tar 
01.uyor 

---<>----
Açılan iki gedik 
bambalanıyor 

Londra, 2 CA.A..) - Libya cephe. 
sbıden gelen en son haberlere göre, 
ma.yn ta.rıaıarmda §lddeUi çarpı§Dla
Jar cereyan etmektedir. 

İl<ı dar geçit içine girml§ bulunan 
Alman nakllye kollan batıya doğru 

rlcat ctm.eğe uğraııyorlar. Nakliye 
koll&rınm ricat.uu kolayJa§tırmak ı... 

tiyen mihver kuvvetlerl geçldlerin 
.... Devamı % ncl •yfllda 

Alman teblUtl 

Şarkta mevzii 
muharebeler oldu 

Berlln, 2 (A.A.) - Alman orduları 
b&.§kumandanlığmm tebliği: 

Şark cephCBinde yalnız mevzi! çar. 
PI§malar olm~tur. Alman pike bom. 
bardıma.n tayyareleri taratmdan Jo.. 
konga ve Murm.ansk liman tesl.sıerlne 
k!U"§ı yapılan taanıızıa.r emıumda 

orta hacimde bir nakllye gemisine 
isabetler kaydedilmiştir. Bu gemi 
tahrip edllml§ sayıla.bilir. 

Aradan geçen zaman içinde Harkof 
muhare besı esnasında. 6 ncı Sovyet 
ordusu kumandanı general Gordor 
Jansk1'nln öldUğU mU.,ahed<.' ertilm~

tlr. 

Sovyet tebllll 

1.000 
tayyare 
Dün gece de 

Essen'e 
ağır bır 

baskın 1Japtı 

Alman sanayllnln 
ıac si sayılan 

&rap labrlkalan 
bambalaadı 

Loııdra !!, (.A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri 1000 uçaktan 
mürekkep toplu Ôir teşkil halin-
de dün gece Rur havzasının ma· 
deni ve sanayi en mUJhim şehirl
enden biri olan essone başka 
bir hava akını daha yapmıştır. 
Essen civarında Alihan harp 
sanayiinin incisi sarılan büYük 
Knıp f abrikalan bulunmaktadır. 

Londra, 2 (A.A.) - Hava nazırllğı, 
1ngillz avcılarmm bu sabah ve öğle
den aonra i§gal altındaki Fransa ile 

Bilmek on para 
artıyor 

Fiyat murakabe komisyonu bugün 
öğleden eonra bir toplantı yapmJ§, 
muamele vergisine yapılan zam dola
yıslyle ekmeğin 10 para arlma.aı me _ 
aele81 görll.§ülmüştllr. Komi.syonun 
t.etklkleri neticesinde ekmeğln on 
buçuk kurup. aatıımaın kararl&§tınL 
mıgtır. Bu kuar yarm eabalıtan mu
teber olacaktır. 

Kolonya 
Ozer~nde 
6000 pilot 
uçmuş/ 

----0--

Şebtrde 20000 611, 
54000 yaralı var 

-<>---
Kolonya üzerine yaprJ.on 

hücuma "Almanya ~hare. 
besinin ba§langıcı" adı 

verüdi 
Belçika Uzertnde dört devriye UÇUfU Londra, ı (A.A.) - cumartm ge. 
yaptıklannı bildirmektedir. cesl Kolonya Uzeıine yapılan hava 

İçlerinde bomba uçakları da bulu. akmından bahseden Lord Hallfaka bu 
nan müteaddit filolar Brugee'e hü. nun Avrupa lutaaına karıı endirekt 
cum ederek doklan bombal&ml§tar. bir hücum olduğunu söyteml§Ur. 
dır. Akm eıına.smda. vuku bulan bava. Bi.z §imdi dllşma.n nakliye kollarına 
sava.şiarında iki Alman avcısı tahrip taarruz ediyoruz dem.lştlr. "Levazım 

edfimiştlr. bakımından ilk müşkUlA.t devrestnl 
Daha sonra ba.§ka bir ~kil Dieppe atlattık, dU§man bunu §imdi anlama. 

ve Abbevflle çevrelerine hücum et- . sa da. yakında anlayacaktır. 
ml§ti.r. KOLOSYADA ÖLENLER 

Ak§am il.zeri b&.§ka deVt'iye uc;ug. Nevynrk, % (.\.A.) - Bcrllndekl 
lan yapılm:§tır. salWycUI bltar~f mll,:Uıltl"rden ge.. 

ers- ~vsnu % net 11&yfada W"" Devamı 2 ncl ııayfllda 

Milli ŞEF 
Memlelletlmlzdea 
ayrılacak olaa 
Çin elçısini 

kabul Duyurdu 
Ankara, 2 (A.A.) - CUmhurreta 

İlmet ln&U dün Çankayadakl kllfk.. 
lerinde, ba§ka bir vazlf<1ye tayin edl.
len Çin ort.ıı. clçlsl doktor Peng 
Çun • <;.ang cenaplsrmı kabul buyuı: 
mu§lardır. Elçi, CUmhurrelslmize tA. 
z.imlerini BUnmuı veda ctml§tlr. 

Bu kabuJde Hariciye VekA.leti U
mumi kA.Ubi büyük elçi Numan :Me· 
nemencloğlu hazır bulunmll§b.ır. 

Dördüncü 
dil kurultayı 

10 ağustosta 
Ankarada 

toplanacak 
Ankara, .2 ( A.A.) - TUrk Dil .Ku. 

rumu Genel Sekreterliğinden: 
l - Türk Dil Kurumunun kor-uyu· 

cu başkanı ulusal önder imiz CUmhur 
IW}kanımız lmıet lnönü'nün yükaeilt 
hlmay~leri altnıda. dördUncU TUrk Dil 
Kurultayı 10 ~ğustos 19•2 pazartesi 
saat 15 de Ankarada toplanac&ktır. 

2 -· Birinci TUrk Dil Kurultaymd8 
bulunup kurultay ka.rarlyle kurumun 
üyeleri sayılmı;ı olanlarla ondan acın.. 
ra kurum ana tüzUğü ge~oe ku.. 
rum üyellğiııi alml§ bulunanlar. bu 
kurultayda da Oye olarak bulını.abllir· 

Şimali A!rikada kuvvetle tahkim 
edilmiş bir mcvzle karşı Alman ve 
İtalyan krtalan tarafından yapılan 
bir taarnız esnn.aında lngUJz kuvvet 
lerfnden mUrekkep bir grup çenbe~ 
içine almarnk imha eclllmişUr. !çle.. 
rinde bfrt tuğgeneral olına.k üzere 
S bin eair alınmıştır. 101 tank, 124 
kamyon, bir çok motörlü l.a§ıl ve çok 
miktarda harp mıı.lzemesi 31 mayıe 
ile l haziran araSinda elimize geçmiş 
veya tabrlp edllmlştır. 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet gece ~ 
yarw tebliğ'i: 

1 haziran günU cephede önemli bir 
değişiklik olmamı§tır. 30 mayısta bi-

!er. 
1 Bunlardan dördUncU Türk Dil lw • ~) rultaymda bulunmak latly.,l<r, ooa 

göre hazırlık yapabilmek üzere, 15 
AS -

Q11111111 fil a il el Si 
t.en hafta içinde 42 dU§IIlan uçağı t.ah.. 
rip olunmuotur. Ayru müddet zartm.. 
da bizim kayıplarımız yalnız H uçak. 
tan ibarettir. 

Askerlik mükellefi
yeti kanununda 

değişiklik yapllıyor 

Sakat erler 12 ay hizmet görecek 
Ankara, ı (lluııusi muhabirimizden t.elefonla) - B-.günkü Vluata ya. 

zıldığma göre l\lllli Müdafaa \'ek&leü 1111 •yılı askerlik mUkelkıttyetl 
ka.onnunun bazı bükllmlerlnl defl~tlren ve bazı ymJ hüldhnler UAve eden 
hlı kanun projeel bazırlamı,tır. Bu proje Ue askeri orta ebllyetname81 
oJaualann mu\"UZzafiık hlzmetlerinclen iki ay lndlrllmeırtMlr, 

Askeri ehliyetnameler kaldınhoıt oldufundan maddeytt ehllyetnam6' 
yeırlne "okul dlplomıMı" 'kellmeel konnimaldadır. Aynı proje ile epr t;akmu 

te<'hızatı hakkındaki S4 üncü maddea.bı H Jıkmsı, te<-.bb.at ayn &)Ti göe 
terllmek ııurcti)le daba vnıh bir eek]e 111>kulmaktacllr. At, çllt arabuı: 
mototllklet otomobil ve kamyonlyte müracaat eden erlerin muvauallık 

bbmetleri ıı ay o*-kttr. ' 
Yalnız bo gibi erlerden blnıeıld~le gdenler bet aene, atlan ve moto. 

ıılkle&lerlyle gelenler üç SMe otomobil ve bmyooctlerlyle muvazzaaflık 

blTmetlnlıı devamı müddetince bunlan .. tmamıya mecbur olacaklardır. 

mükelldler ölen at \"ey& haiap olan ta§rtlarınm )erine s-...6 aeoellk mücL 
detler içinde yenlalnl teoıtne metıbur tutulmaktadır. Sekat erler 1% ay 
bi?met göreceklerdir. 

MJIH Müdafaa VekAletı bu müdcletbı attı -.ya ind.lrllmeeble ..wdyetll 
olacaktır. 

M Un, u maddenin türlü fıkralarmda yazılı ııeıbt'plem ktııa hizmete tabi 
totulacak erlerden (yed'* •ubay ~kler hariç) eakat ol&ıılara ela 

klla •metleltMea • elMıllllı ~. 

Doğu 
Muamması 

l'ıuan=BIR MUHARRiR 

Bl!GUN haziranm ikisi. Do. 
ğu ceph~inde bUylik Al

man taarruzundan yine eser yok. 
Bl7 bu M&ttrlan yazdıktan sonra 
bir haber gelmezse taarruz mı. 
anıma!'mı artıran bir gün daha g~ 
miş olAaik. Ba.,t.a radyo gazete. 
mi7. olmak üzere bütün matbuatı
mız Alman taa1'nlznnn hu aym llk 
günlerinde bekliyorlardı. Bu "ilk 
günler,, in bir hafta kadar daha 
payı nr; fakat her geçen ,:tUnfuı 

havreti ve merakı artmlıfı da 
g;irii lüyor. 

Gerçi Almanlar bu ilkbahan hfı; 
de b~ geÇinnl' sayılamazlar. 
Kerçte ve Rarkofta elde ettikleri 
lıUyük neticelerin ön~i göz önUn. 
dedir. Fakat bu tabiye zaferleri
ni geniş ölçUde bir !'le\1ctilcen ha . 
reketl takip etmedili takdirde, ne 
kadar büyük oluna okun alınan 
netirelerln kıymeti me\~il kalır. 
Şimdi gi)zler iki nokta Uı.tünde

dir: Ötedenbert ileri l'Üriilen tah
minlere göre Alman taarruzu Ros
tof \berine yapdacaktır. Ke.rçte 
ve Harkofta alman neticeler bu 
ihtimali ku'rvetlıeudlrdiğl gibi ya
ınl&<'ak . \iman tearnmınu da k~ 
layla!jhrmtjbr. Almanlar Ken; 
ranm &dHmdan Krunodar kıyı. 

t emmuz 1012 akoamm& kadar adlan. 
m, l§lerini, adresleıinı Kurum ~ne! 

Sekreterliğine blldlnnelldlrler. 
ıarma aUıyabllirlerse Rosto,·u ~i
ınaldcn ve cenuptan !larmak im. 
kiııınr elde etml' olurlar. Kerç 
lr,ıı;:al edildiği zaman İnJ?,ilizler, r\l
manlnnn karşı layıya atlamalan 
mümkün olduğunu kabul etmi,ler, 
fakat bunun i~ln anıdan birkaç 1 

_... De\-amı ı ncl B&yfacla 

ingilizler 
hafta g~C51 ~rt ol<hığunu söy- apanyada gönüllü t•ili.tı 
lemişlerdl Olabilir ki Almanlar kuruyorlarmıt r 
buf'tldakl hazırhklanm bmamla- Mndrit, 2 (A.A . ) - Sevllden alı. 
mak üzeredirler : nan bir habere göre, pol.18 bu §C.hlrde 

Fakat İS\'f!ı!: gıbi t.arafsrz '!'~- c;oktanber:t lspa.nyoı komünistlerinin 
leketlf!rd~t gaıetelerln tahmını " ' CebelUttarık hududunu geçmesine 
ne göre taarruznu, Mos~ova.nm . 
batı ~imall!ıde buloun Kahnln 1i- yardım eden sekiz kişnlk bir çete.} l 

• hn lht·mall de '1lr yakalamıştır. Cebe!Uttankda bu ko . :terme vapı :ısı ı · 1 · 
dır. A.lman ba..'-kumanılanhğmrn m\lnistler ya ngiliz orduaupa w :r-n 

'd deniz ticaret servi.sine alınmaktadır -her &eyden en·rl Riye\" e mahsur 
tar. 

Bu hAdlııe i.klncl defa olaraJı: teker. 
rUr ettiği için İspanyol hUldhnet ma. 
kamlan İngilizlerin İspanyada gen lB 
ölçüde bir gönüllü te§kflAtı vilcuda. gc. 
tlrdiklerlnl sanma.ktadırlar. 

t•uhınan .\Jnıa!l km-v •tlerlni hor
tannak ~in harekete ~~eceği id
ctla ediliyor. G~en aym sonıınıla 
Berlin &~keri mahfilleri <le ._imdi
lik do~dal<i hareketlerJn bir cep
he t:ı~hihl mahiyetinde olduğunu 
<ıö,·temı,lenli. Bu cloğnı ise ta. 
a..;,171,.n en·e• cephe ta11hihl "''...._ Pragda 
smm Katinin kf"'lmine geldiğine 

inanıtabinr. Fakat en 7.iyade blly- Be••-'b Sal'-ast' r. 
le ~. ~kletme ve !llnirlen- J , ..-a • f " 

'11rme gü11\erinde yapılan haber- den dol&"' 
tere ,.e tahmln~l~rc hiç gth·enme. J • 

mek llmn gelir. Banlar düşmana 111 kı"şı· asıldı 
.. urprlz yapmak 19tiym t&rafm 
maneVl'Mlll<bm ibaret olabt1lr. --o--

Eter bliyük bir Alman _ taarruza Himaye idaresinin yeni tefi 
makaddene, her ııeye rngnıen bu-
nan Harkofia R-Ostof araıımda baş ı 
lıyar,alr hakkındaki taıımlnJer d,... 
hat.betli g6rtln1Jor. 

muzır umurlann ortadan 
kaldmlacajmı töJledi 
.-n-•-~ 



ı - L""i SOK DAKlKA - 2 HAZİRAN 19'2 S..~Ll 

~u, llbriiaıarına hücum i Kolonya lzerlade • • 
W'" Ha~tarafı ı ocl saytudıı I ~tarafı ı ucl 6 aytaan 

Herilll, ! (A.A.) - .luıkerl kaynak. len hususi haberlere dayanan Nev· Bs(ıtanıfı ı ncl sayfada 
t n 6ği'enildiğine göre, Alman savaş york Tayınla gazete.si, Kotonyayal dl. İngiltereye göre Kolonyaya 

kları dlln İngiltere kıyısı tlBUlı:ıde kar§r yapıla.tı .bava taarnızu.nd& ölen. yapılan bu ta.~rruza henüz Amerl-
1! uçuştan yapmışlardır. Alman ıerln sayısının takriben 20 bin ve l<an kun•etleri istirak etmcml~r. 

v !l uçakları bu hareketten ayrı o. yaralananlann da takriben 5t bin kf. Ameril<an"1 istirakiyle hava hü 
~ dUn gece doğu ilngDterede §1.Ye yUkselrriJ,ş bulunduğu kanaatin _ cumlatı yeni bir safha anedeoel<. 
w!Ch'e tnarruz etmişlerdir. Alman dedir. ttr. Kolonya ba lanı bu bakıml!an 

larmrn hepSi üslerine d!Snmll§ler- Aynı haberler halkın toplu blr hal· yeni bir devrin ktıpısmı açm&kta-
I'. 

i..ondrn, 2 (A.A.) - lngUlz hava 
vvetlcri dUn Avrup:ı. UZ!!rine 6 ha. 

va akını yapmışlardır. Hotandaya ve 
lali Frnnsad~ Şerburga taarruz 
lmi~tır. Be1çlkadıı bir llmandn 
nr~ da tsıı.betıer kaydedilmiştir 

3 r dUşman hava teşkfü ne k~ı 
ılmış ve tUyUk bir hava muharebe· 
creyan etmiştir. 
aleye de taarTUZ ea!lmlf'tlr. 
.l tınva akınlarında hiçbir mulm 

ıt. ete rıı.stııınmaml§tır. 
H\VA ~l~ZAIIB'I1NIN TJIBL10t 

l..ondrn, 2 (A.A.) - Hava nezareti. 
tebliği: 

DUnkU pazartesi gecem boınbardı-
man .servisine mensup 1000 tayyare. 
tık, bir tc kil garbi Almanyaya kar. 
§1 taaruz harcket:ıetlne devam cttnlı1-
Ur. Essen de d tı 1 olmsk Uterc Ruhr 
harp endllıı' ba§lıca hedefleri 
t~ldl etmlşll". ~ ı tavynrem!z dönme. 
mlştır. 

de muliAceret etmekte bulunduğunu dır. 
da kaydetmektedir. 1.'ayyarelerin böylece kesafetli-

UtR tSPANYOL GAZETESiNiN r.e yapaca1tları nkınlarm &ehirler. 
YAZI ı de yapae:ıhlan tahripler \'e in an-

l\ladrlt, 2 (A.A.) - Kolonya bom hır arnsmda yaratacağı pi lko)o. 
bardımanındnn bahseden 'indepnndatı jlk m:ın7.arn da hesnb:ı l<atılacak 
ce gazetesi bunun insan hukukuna 1 bir un!lunlur. 
karşı bir cinayet olduğunu &5ylemc:ıt Tayyarenil!, bombanın insan sini. 
te ıre tngtılz linva kuvvetleri bnşko r) üzerinde yaptığı tahripkar tesir. 
mutanlığını böyle bir olaydan dolnyı rlen bJu.at icıtifadc edenler lm har 
tebrik eden Çdrı;llln mesajmın her bin haşınfla Almnn kuwetleri idi. 
mcdent insanda çolt şiddetli bir net Yır.e İngiliz icldissma ~öre, Al • 
ret duygusu uy:nıaırdığın1 kaydcy manya. tngllf.ere Uzerltı<' 5imdlye 
lcmektcdir. ka•lar lıkbir umnn bin tayyarelik 

Bu gazete. bu kabil narekeUertiı bir ka.lile ile a.km yap:ımnımslar
dUŞmanda ancak bir akstılClmel doğU ılır. Böyle bir nkın v ıımak kin 
maktan başka bır §t!YC yarıımıyaca . l"-gari ytiz bin lti!!ili~ bit teşJ.ilat 
ğını ve dUşmanın şimdiye kadar ıns:ı:ıı 'Üt'ncle getirmek lfızımdrr, .\Jman
hukukuna ııaygı g8sterml§ bulundu . ~·n Kolonya akınına mukRhele e1-
ğumı yazmaktadıt. mek i. t.er <le. ln~iltercye n •nı mik 

Londra, 2 (A.A.) ........ Britnno- tıırclıı tayyare ~örıt1ermek zorunda 
vnn!'l hava muha.lfai yazıyor: K(I- kah,.._a bnnrı Meal< Akc'l<'nfz, '\'C 

lonva hnv.:ı. akmmda, general Rom· 5Jtrk t'epbelertnclcn alaeaf,'1 ha,·a 
melin Libya.da ı;.f.mdiki tnarnızda kunetltri ile y:ıpm:tğa merburdur. 
kulfandığı ordudan ds.hs kalabalık · Bu "-Uretlc hıı.rp cc11helerindcn 
bir ordu kullarolm1ş ve hava taar. kuvvrtler :ıyımısk onları ıayıflat. 
ruzu bu kaln.bahk ordu ile hilvnsı.

1
1 mak rne<>hntlyetln~c<lir • 

lla§taratı ı uel s&)1nda :a veya doğrudan doğrJys başa~ Hava alrlnht•ınt1n in~ltertnin 
:ı - Kurultayda yalnız dlılleylcl o· rılmıştır. bir ge<'edc hin tny~·are ile akm 

Dördüncü dil· kurultayı 

ııırak bulunmak istlyenlcr de adlarını, Koloya ü&erindc altı bin pilot yapabltecC'l< bir tay~arc "fokuna 
şl~"iDI ve adreslerini 15 temmuz J!l42 uçmuştur. ~·uzlcrcc subaydan mll- ımhip olnbilmc"i h:ıldkaten hava 
akpmma kadar Kurum Genel ~kre. rckkl"p kurmay heyeti bu hareketi litratejMne clayanan

1

bu lMIİ har· 
terliğini! bildlrmclldirler. en ktiçük tefeITuetma. kndar tcsbit hin mukac'Merılh üzcrinıle elbette 

4 - Kurultııyn gırıne iııteğf, TOrk ctmiıı. 130 bin .kişi blitün he.zır. lesİr<iİ7. bir hadise •a~•ılıım&7. Giı:e 
yazısiyle ynzılmıg olmaak, isteklilerin lıkl:ın yapmtşiar ve bomba uçakla. ıı,öre bu lıavıı. akınlnrınflll btı hlr 
o.dl&n, soyad.lan ve adrcalerl oku· r. 60 kadar hava aln.nın<1an arka. merlıaledir. 
nakit olarak yazılmak, üye dlnleylcl 

1 

sr kenlmiycn dalgalar halinde ba· SADRI ERTEM 
olacaktan açıkça bildirilmek §arttır. zan aynı zamanda iki uçuş saha • 

Blrlnci Türk Dil Kurultayı üyeleri, sınd:ın kalkmak suretiyle havalan Mayn tarlaların a çarpışma 
o kunıltay J.Lstelerlnc hangi ad ve nıı~lnrdrr. 
sanla yazılmıglar i1ıe onu da bildirme· I.onrlrn, 2 (A.A.) _ Gazetele- _... na larofı ı ncl ıııt)fadu 
lldlrle:r. rin esas mcvzuunu ve tngillz hal. başlarına uçalt savar topları koymug 

TUrk ynzı.sından başka yazı ile ve kının ~a.s görüşme mevzuunu, her bulunuyorlar, • 
soyadsız Lstck yazıları hiç gelmemiş hangl bir hava kuvvetlr.in bir tek 1 Fakat bUtUn bunlara rağmen al • 
nyılacakt:ır. hedef Uzeıiı:ı.e yaptığı en muazzam ı;aktan uçan lnglllz ptıotıarı nakliye 

5 - Kurultayda daveUI, Uye ve hc:vn hileumu olan Kolonvava hü- ve levazım kollarını durmadan hırpa. 
nleylcı olarak bulunacak zaUarn cum teşkiletmrktedlr. · • ı lıunaktadırlar. 

,urumca 'baaılı ve mUh\lrlU giriş ka.. Sala.hlyetli Londrn mahfilleri Dalgalar hnllnde taarruz eden bu 
Uarı vcrılecek ve yalnız bu kıı..ğıtla· bu akınla ~laknlı olar.ık bilhn~s; .ıçaklar dll§man uçaklarile çarpı8 • 
.. öslerenler Kurultay toplantı saıo. ıki ol9yı belirtmekted'rleor: Bir ke. mıyor vo btiln hızlarını kara kuvvet. 

'1 ındıı. kendilerine aynlacak yerlere re bu hücum eSMSmda kaydedilen terine yardıma saklıyorlardı. Mayn 
bilcceklerdtt. kaytplann yilzt!esi çok menınut?i- tAr1alan ara.smda. açılo.rı iki gediğin 

6 - DördUneU TUrk Dil Kurultayı· yet veridılir. Diğer t.3.raftsn, tn. b!t kilometre kadar dat olruı bir nok. 
enet topl(lntllım gUndeminln ana gıHt bnva kuvvet eli, bu akınla, tasrna tnglllZ uçaktan bömbalarını 
•rl şunlardtr: teşkilfttının munt.nzamlığını ve ~- ea:ımo.ktadırıar. Burada durmadan 

11) Türk DU Kurumu ba.fkantnm s111!crincl eki cUr'elklhiı~ göster . havaya dumiı.niar yUkscJmcktedlr. 
ı~ .ıı!Sylevl, rr.i,Ur. DUşmnnm btırado. uğradığı ltayıpla. 

M Kurultay be.gkantık kurulu ıı~ Amerikn radyosu, I<olonya UzP. nn c:ok ııg-tr olduğu tahmin ediltn<:k· 

·ma komisyonlarının seçilmesi, rine yap1lan bu a.'ltırun, Almanyn tedlr. ' 
) !\:urum Genel Sekroterlnln attı muh:ırebesinin b:ışlengl(·mı tcc;kll Geçltlcrln prıtmda dıi çetin muha. 
': çaltfTilalar Uzertne raporu, ettiğini söylemiştir. Kolonya ak•. rcbeler cereyan etmektedir. Hava 
> Bııtnuıcl konılıiyonla.nn raporla. nma verilen bu isılm, İngi'lz hav.1 mareşalı Tf.ndlcı', Libyadaltl hava 

ı ıı:crlnc konu§malar, kcvvetlcıi·ıe Amer-knn hava kuv. kuvvet1erinl.ıi kumandanına blt mesaj 
) Yönetim komisyonları raporları vetlr.rf de illi.ve olununen hava mil. gödcrerek gösterdlklerl gayretten do. 
rine konuşmııınr, cnclelesinin alııcağı gen şlik hak- layı kendUerlnı tebrik ı.tmiıı v kara 

fi Yeni ana tllzQk ile çalııJma prog. kn.da !lir.fikir verm!!fe kıifldi:- lruvveUerine yardım hususunda hiçbir 
• mmm onanına.sı. M. Çtirçil, Kolonya hücumunun nıu 1 şeyin feda edilmiyeceğinl blldlrm!ı • 

g) Gcnel merkez kurulu seçimi, vaffakıyetlnden sonra hava marc. Ur, 
h) Kurultay Bııgkanrnın kapanı§ Ejalı Harris'e gönderdiği tebrik nıe 8 ıncl ordu kumandanı general Rll· 

sayıevı, sajmda şöyle demişti: İngil•lz boııı- ehle mihver kuvveUerı. ta.ralmda.n ta. 
7 - KUlı.iltay hutrliklan, çalışma. hıl lıava kU\"Vetlerinin gittikçe ar. 1 mamen sarılmış olmB.BJtıa rağmen M. 

lan. kônuşnın yollan aynca hazırlan· tan kudretlne bir bürhan teşkb! e_ ll'l çarpııımaya devam eden HUr Fran. 
J1111f olruı dördUncU Tllrk Dil Krultayı den bir akın aynı zamundıı birbiri sız kuvveUerlne bir tebrik telgra.tı 
progrnmına göre dQzenlenlr. erdma Alır.an selıirkrinin h.ışına gönderml§tir. 

- -----o----- gelecekleri <le ~·mclidc•ı pek iyi Çöl iltıs:ık noktasında da ıılddetli 

lngilizlerin Trinidat knıva. göcıtmnektedir. çarpııımaıar vukubulmaktadır. 

Pragda zörü battı 
Londraı 2 (A.A.) - !nglltere ami· 

ralllk dairesi, Trinldad kruvazörilnUn 
battığını bildirmektedir. MUrcttebatı 
ıım aldbeU hakkında akrabalarına 

haber verilmiştir. Trtnldad .sekiz bin 
tonna.to tutarmda bir gemiydi. 

Amerika trenlerinde 
Lüks servisler azaltılıyor 
NeıJYork, 2 ( A.A.) - 15 ha· 

zirandan itibaren Amerika demir 
rollarmda !bazı lüks servisler a
zaltılacaktır. Spor ve siyasi te
zahü:tll.er lit}in kullanılb.n hususi 
trenler tafilamiy'le kaldınlacak. 
nrdır. 

Londra, f ( A.A.) - Prag rad.. 
yosunun pazart sı akşam yayı· 
mında, aralarında 74 yaşında bir 
de kadın bulunan başka · 2'i' 
Ç.Ck'in kurşuna dizildıiderini bll
dinniştlr, 

ldam edilenler arasında iiç ka. 
dın, bazı Univcrslte 11rof esörleri, 
ziraat nezareti memurlarından 
iki kişi ve Çek iottdatma subay-

Galatada bir tramvay 
direği devrildi 

Galat.ada NecaUbey caddesinde 
tramvay direklerinden yıpr&nmt§ olan 
38 aayılı direğin dip tarafı tamamly. 
le ll§tnml§ olduğu lçln saramtıya t&. 

hammUl edemlyerek devrilmiştir. O es 
nada etrafta lilıWıe butunmadılıhdan 
kimseye azrar gelmemiştir. 

larından bhi de bulunmakta.dır 
Lbndra, 2 ( A,A.) - Pra.g'dan Uyanık ol.an adJll\m ~ı .• 

bıltlltilc'!i(?ine c6re. 27 Çele daha Ve Şahika~ timdi NedA ııe Ekrem 
kıil'Şllna diziltmŞtir. Btlfilarrn döt' bile odalnrma .çekllmlıtl. Klmblllr 
dil kadındı. Bö\ Uıkle Hcydr•ch belki de bhiblrlerloe earılarak yat • 

suikastinden d~layt kur§unA dizi- mışlardı. 
tenlerin Sa\nsı in i bulı!nuatur. Şahika bunlan dllfllnerek yataim" 

"· -s uzandı_ 

~ir.manya hükumet merkezi L-Ondra, S ( A.A.) - Almanlar GözUne uyku ctrmlyordu. 
Hindi&'Lana taşındı tntafmdan kontrol edilen Pl'ag - Şu dünya, cchffineme ne kadar 

radyoSu yayınılanna göre, hima- heiu.lyor_ 
1mstt7 !lam 2 ( A A ) - D N B ye idaresi başınaa He•...:ıriç'in 

l 
'l' -..:ı B.• ' • ük• •' :T.... J)lyerek sa~ma ıolunı\ döndil. 

n!'l't 1z rauyosu, ınnanya h u- ~etine gelen DalUP<YS> ilk baS1n ı:ı. ht kezı· ı· H' d. d · -c- - Uyumak •• hayır. Bu mUuıkUn 
ın., ımer: n n ın ıstan n. Sım toplan, tısında Bohemya ile Mo • t d v b'ld" kt--'! - ııcr,'11. Oliılerim ka•""-nmıvor. aya aşın ıgm0ı ı ırme cuır. mvyanm müstakbel geJicimi içlh .-· "' . ~ Yataktan fırladı .. 

S d ıl ottadan kaldırılması lilzumll ba• neı1 ı;lbl etnı.tma bakındı. 
i neyde batır an Japon zı <;ek unsurlarının bulundu,ı;;,·"'u _r • al l k l n._ - Şimdi ne yapruah'l Bu geceyi 
uenız tı arı f' arı ıyor ~ylemiŞtir. ııaını gctılrnıçUT 
ı.ondra, 2 CA.A,) - Sidney llma. Lival Pariste şahika o gooc~·ı uylrnsl1% geçirse 

•ına taarruz eden 3 Japon cep deniz- vı~ı, ı2 (.\.A.) _ HUkfımel rclsi bile, geceleHn sonu gelml)'eceğin! 
ıtı.smdan ikisi llnıan .sutarmın altın. LAvtll, ıa.lI gcccsl Parlae dtirunUş ve btllyordu. E~l ge<:e •• ve ilahB 90nra 
la yerleri keşfedilmiştir. Onların bu.• salı sabahı tekrar bUiromet f§lcrlnln gelecek geceler onun ıçiıı blr ümür 
radarı çıkarılinalan lçl:iı tAzınığelen ba§ıno. geçml§tlr. törpllsU olııciilt de~ll miydi? 

dbirler alınıı.caktır. Şıılıllm kt 1'11Dçlıfmdan ne yupaoa 
• .Y. * Bir öğretmen velat etti ğmı, ııe .. t1yll)00t'ğlnl bllful.)ordu. 

l'orlın~, ı (A.A.) - Japon dcniZ iÖğretmenk'r l'nrdım Ocmlyeti Re. - llen bir talih.su kadı.nem~ S<'"!: 
ltılıın tara.fmdan BiWıeye Jtarşt ya ıs lğlnden: ya ıruda hn)l\tın flQnsuı. uıtuabları 

oılan hareketten b:ılı.ııeaen Stampa I CCmlyeUılllz A.zasırtll!l.il, EI'Cnköy içinde buruılıp kaldım. Bıı lr:;kcncc l 
::-azetesi, bunun gelcceRte muayyen kız J.Lse.Ri coğtfıfya !Sğtct.mctıi Ali ıııza c·lndcı gP-~lrdl~nı gcttlerln mesut bir 
lmıyaıı bir zamanda tıüıa.kkuk ede. Ball()ğluyu mıınıe cf aramıZdan ebedi·/ :sabahı olnıı)'IM'ak mı! 

cek büyük harekeU'rin ba§laııgıcı o :V~tı knybc~tık. Kederli . ailesine 'Ve ~IS)lı'n(ll.. Mıylendl. 

.an k9!:0k btr tecrübeden ibaret bu • lıa.yın arka~lata tAZiyetıeriınizl Mı.i Ba:ıı•ı kıaryolanm ıl('nılrlne daya . 
ınduf,tınu )'A.tlnnktndl'?' nntt~ dı. 

Mahkeme Salonıarınaa 

Bir'' 
düşürme 

çocuk 
,, davası 

Ebe Kimya'nın bu işte alAkası 
var mı, yok mu ? 

EN SON DA 'iK~ 
Küçük llinlar Kuo.._ ... 

(Bu • ~ aklmtr°k ~ol.kl n..,..
lt arama ve it verme uar:ıarı .,...., ~ 
()eldklM!n paraıu:r oeısrcdJleecıctıı ~ • 
ıeame &ek.lltf gönderen oı..-ııyucoıa rı 

mlıfm: kalmak 0zett "3J'lJı Qre>ilP r 

oJ bUdlrmelerl lt&DD,J 

Evlenme teltlüleri: 
• Yq S2, boy 1,74, kllo72, askeri 

ğln.i bltlrmi§ bir bay; 28.38 yaoıa 
rmda. bir evt yahut ellri buluna 

Asliye Mdnci ceza. mahkerncc;i- 'kendisini terketrnişti. Genç kız ad bir bayanla evlenmek isi.emektedir 
nin suçlu yerinde, birisi çok ya :iyeye müracaat et.anış, fakat Kasımpa§a camllkeblr ıııraservll 
it, birisi orta ya.şh, birisi de genr kendisinin Niyazi tarafından mı, sokak No. 44 de :a.rubarrem Bozkuruı 
olmak Uzere ~ kadın bulunu oksa Ufer tarafından mı alda- mUracaat • US 
yordu. tıldığı t.eebit edilemediğinden iş • 80 ya§Dlda, aycS& 76 Ura mn.aı 

Ay§C adındaki orta yal;lı kadın kapanmıştı. Bunun ilzerine de, oınn bir deYıet memuru bay; 20.25 
kızr Ja.lenin çocuğunu düşürl ona kız. altı aylığı bulan bu gayJ yqlarmda, eY fllerindcn anlıyı.o b r 
mekten, Jale çocuk düşUrmek rımeşrlı evlattan kurtulmanın bayanla evlenmek istemektedir. ta 
ten, çok yaşlı olan ebe Kimy& ·aresine bakmışlardı. tanbul Tophane postrestant 15. N 
kadın da Jalenin çocuk dU..~U- ı Bundan sonra dinlenen Ayşe de H. Ayda rem.ztne mnro.caat - 849 

ğ{inii bildiği halde, vazifesinm kızı gibi ifade verdi ve: it anyanlaı 
ica.bı olarak alakadar makamla- - K1ZPD1 birdenbire sancılanm • Ortaokulda okuyan, 16 yo.şmd 
ra haber vermemekten maznun ca ebeye koştum. Kimya'yı bul- bir genç: ailevt vazıyeunln oozuklu . 
bulunuyordu, du •. n ve alıp getirdim. Fakat biz Ö'U dolayuıue nerhangl bir müessese. 

~vvelii, Jale sorguya çekildi gelir gel~z. çocuk da dünyaya de çıılıpıak iııt8111ektedlr. KUçükpn.. 
Orta boylu, fevkalade güzel <>'ÖZ.: gelmişti. za.r Hacıkadın Tan.anlı çeşme sokak 
lerc malik bulunan Jale h;nOz - Kızına ilaç içirdin mi? 19 numarada Halil Parlaya mUracnat 
18 yaşındaydı. Ha.kimden rnüd· - Hayır. • Ortaokulda. okumuş, 17 ya,,ındıı 
deiumurniden, hele kapıdan ba.şmı - Ya Mın ne diyeceksin, baka- bir genç: yazı l§Jıet1ııde •eyo. gl§eler· 
uzatarak dinliyen meraklılar<lan lım. Bayan Kimya? Ce ça.Iışmak :l.!rt.emeırtedtr. Ka.ra.gtım 
çok utanıyordu. Yusyuvarlak, tostoparlak VÜ· tük Mimar Sinan malıallcsı çeşme ao. 

- Çocuğunu neye düşürdün cutlu, kıpkırmrzı yanaklı bir ih_ knk 11 numaraya müracaat. 
bakalmı? tiyar olan Kimya, toparlandı ve: • Ortaokulun son 8llll!mda okuyan 

Ben d··ş··mıed' k. K - Gcliba divc b<>c}adı Bir 18 Y8§lllda bir genç; herhangi bir ış. - u u ım, ı en· • J .....,.. • • 
dikendi.ne düştü ··· bir.buçuk sene kadar evveldi. tc çalışmak istemektedir Bcşiktn.şta 

- Haydi canÜn çocuk kendi Bir kış gcoesi. Karlı mı, karlı bir orUı.bahço Meclt Alt sokak 24 numa-
kendinc dfüıer mi,' hiç? gece. Kaprma bir otomobil dur rnda Halit GWe müracaat. 

- Düştü işte ou. Otomabilden bu kadın indi, A.ldırınu: 
- Nasıl dilştU? - Bu taraflarını bırak, bayan Afatıda N1111zJert ,....ıı .. e. 
- Bir gün bilmiyorum. ne Kimya. ~i~ ası} hadi:e lazım. lnlJ'OC"UlarmmlD 11&1111arma Ct!lell 

yemek yemiştim, sancılandım. - . Pe~ı oylc ısc evl~dım .. Ben aıekıupı&n l4arelaaaemlzd• (llMU
Acı arttıkça arttı. Belki de ağır de bındım ibu otomObıle, gıttim lan b&rfo) bers90 Mba!ıtaa ısıae,e. 
bir şey ka.ldırmıştım. Akşama bu ka~mı~ ~ne. lUldılt "' ... t 11 dell eoon a.14a'ım· 
doğru yatağa dü.5ti.im. Annem de Her ıklsını de önceden hiç ta- ı.an. 
ne bilsin, kamıma sıcak tuğia nunam. Odaya girdim, ki kız. (B.C.K) CG&r) (BI, Ural) (&.O.) 
koymuş, Sonra da ebe K.imya'y J·ancpedc yatıvor. Ben daha mu- (H. ônaall (Ş.U.) (H.B. 888) <S.F> 
çağırmış. ayeneye vakit kalmadan çocuk, <R.R.G.) (Ciddi ııOs ftr) (N.C.K.> 

Fak t be !' ölü olaral· doğdu (829> (A..lıl.) <K.4) (ş.B.) <B.B,G) 
da dü~y: a ~~di ge ınce, çocuk - Pekt bayan. Kimya. Hükfı- (M.D. SlG) (Teıt.can><Yedek denizci) 

- Tabtl öIU dil. met seni ebe olarak yetiştirmiş, <T.H.R.Z.) (F.A> (Naciye Dindar) 
- Ev t y · Eline de bir diploma veıınic. Sa,_ (G.M.) '(.A.) (A.G.) (Kalender) (N.N) 

e • d b · . tt• (Ş.F.) (S. 2) (GllD 'O) (Vartık) 
- Ama, bak tahkikat evrakın- na a u gıbı vakalar karşısında (2R88 ressa CB T 4 

da sana annenin bit il!iç i~rdiği, kalınca, alakadar ~aka.mları ha· m) · • > 
çocuğunu bu suretle düşürdüğün berdar etmeni vazıfe olarak tah- ~~ ~>U ~-::--~ .... ya~ıl~yor. Söyle bakahm, ne ita- Il!il .,etmiş. ~e diye haber verme- 1 J>gs ~nUASlJÜ 
cı ıçtın? dın. . - - ~-o-
. - Yalan efendim, ilaç falan - Ben Ayşe hanıma:. doktor Beflkt&ı}ta Bay Halit GW - lanı. 

nuı gazetemizde Çıkmıştı. Herhalde 
g6zUnUZden kaçmıı olac k. Maama. 
mı bir daha negredeceğlz. 

ıçmedim. beye !ha?er venn, çocugu kaldır-
- Kimden peydahladın bu tm~ dedun. 

çocuğu? - Canım sen ne diye ha.her 
- Nişanlundan. V<!tmedin? 
- Ni§anh, nişanlı. Bu gibi - Çok defa böyle yaparım. 

vakalar oldu mu hemen "nişan Ayşe hanım atıldı: 
lım yaptı," adın~ soruyorum b~ - Ban~ kat:iyen doktora ha· 
adamın? ber ver, dıye bır şey söylemedi. 

- Niyazı Jale de temin etti: 

G 
· - Du)-madım · 

enç lfadm galiba bir başka· K" k dı • 
siyle daha aHikalrydı veya Niy<ı .. . ımya a nın yanakları lbGs· 
zinin iddiası böyleydi, ki haki~. u~n kaıuı.a ~l~t·· i 'l'k ğt·'· sordu· . u ~ urne yı ı sa IA, 

- Peki. bir de ZMer v Bu ayol ş:ıntdi ~: in!<A.; edirorlar. 
kim? ar. Ben sana soylcmcdım, mı Ayşe 

N. . . k harum? 
- Çocukıyazınıhn ar. ~d'.1§!· _ Hayır 
- angısının r · · 
- Tabii nişanlımın Yani Ni- . - Sen_?.~r :defa sus kızım. Ken-

yazinin Hem b. · 1 rlınde degı.dın o sırada . ız '''m a resmen He.kim m.. k k. . 
nişanlıydık, Evlenecektik ; un~ aşarı :estı.: . 

ö le . · . - Ne isa. Bır de şahıtlen dın-
. - . Y yse .ne dıye evlenmedı- iıy~lim de bakalım Ne diyecek-

nız. Bılhassa ış bu kadar büyü ter de1· \'C m h~; · b., ... ı.. dUkt 9 - • l u aı~emeyı ogna 
en sonra · bir güne bıraktı 

-: Ne yapayım, hayırsız çıktı. Su~lular koridor bo . 
Be:nı aldattı, kaçtı dt' 1 . yunca gı. 

Bay Necdet Duru - Ticari mabL 
yett ha1g lllıılar ücrete tabidir. 

Salgın 
hastalıklar 

Japon askerleri arasında 
tahrıbat yapıyor 

Londra, 2 (A.A.) - Hindistan hu. 

dudun& em edilen Japon devrtyelert 
salgm. haatatıklann Jopnn kıtaıo.n a. 
rumda tahribat yapmakta. oldu:uıtu 
teytt edlyOl'l!lr. Akyabde. ıuıstruıelcr 

tamamen dolmuatur, HtndLStaıııı. kar. 
şı :Japon taarruzunun şimal UssU olan 
Homalldıı bergtln yUzlercc kolera va.
kMI o1makta.dJr. Hldilıcrln çoğU btı 
aalgın hastalıklann ll!hi bir nıUdaha. 
le ile dıı.ma:ıı yol( ottığıtıo hUkmcytc.. 
mektedlrlcr. 

- Ne kadar ewel oldu bu iş? r cnkken, eıbc Kımya, Ayşe hant 
· ma çı t..c;ıyor: Ev: sene var. ~ .. - Oç e~ye gitmişsin. hiç ibi- Romada askeri konferans 

ta~ anlaşıldıgına gorc. r1slni götürcmemişsin, de ben Tokyo, 2 ( A.A.) _ Ni§i l iş! 
genç kız, nışanlısı tarafmdan :ıl ıı-iWm, diye mi bana bu İfilcri ya- gazetesı pek yakında. mihver dev. 
datıld~ktan sonra, ıtebe knlmıs pıyor.suıı, ozıın! diye söyaeni- letleri arasında Rotnada ıtskert 
ve delikanlı da çocugun nrkadaşı yordu bir konferans toplanacagwmı bil 
Werden o1d~u zannederok . ADLiYE MUHARIRI dinnektedir. • 
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ve Gktine gttııdtb: btr kenara attıfı 
Hind ~iri 'l'agwun kitabı U~tL 

- fıte bir ee.euı.. takat aeçkıl, u 
yuşturucu bir teeelll. Ne yazık ki, Ta· 
gor da h&ya\ı Uılam&OUf. 

Diye ınmldııııara.k tekrar kitabı u. 
llıie aldı: 

-llabıım \'aldl.lo bana: " lnsanm 
ıııı sadık, vefalı arkadafı, kitapları • 
iJır,,, dônıl!}tl. ı,te bir arkadat. Sadık 
\.'O Vefalı olup olmadılmı bUmlyoııım 
f<~akat., ltlltU nilılu bir ark&daştan bt•r 

hllldl} dııh:ı iyi.. 

Giindüz okurken üzerlıode durdıığıı 

bir sayfayı açtı: 

-:r~or çok du7gulu bir !Glrdlr. 
En gll~l, en dekerll ve en çok okunan 
bıı eııerlnl kUçUk bfr 1 üy evbıdc yu. 
mııı. Nserlnln ba ında anlatıyorı ''Et . 
rafımcla hl!Jblr kadın lok. Şimdi, her 
glin olduğa gibi, IOLJ'lımda ihtiyar bir 
t:lft.çl ile bir u,aih var. Tarladan, f'. 

khld<'fl, topraktan bıalttedlyorlar. Ah, 
hunl:ır ne Jrndnr J~ sılım1ıııı veri -or .. 
'Ptıhum bo~luyor onlıır ko~ıııurk4'n, 

Fa.kat, bu eserim! böyle ııeeıı;Jı; ve ka
dınsız bir koy e'lnde y&zınıı.ta tuee. 
buruw,., 
~ahlka cüldü: 
-N garip şair! En ~ok okunan ,._ 

ııeiiııl ~blrdcıı ~k nzak, tcn.ba ve 
!9e!!Slz bir köyde ya:r.mı,. Bl11Uuı9a btı 
köy evinin bir huını&lyetl \"ar: 1Cadm-
111zlık. Tagor burada n"4~ klidm ytı. 
ıu l(örtnel< 16~mlı,'I' Bu romanını 
~uma.k ıı:ın neaen böyle kadnııırz 

ve sesııız blr kö~· evlııl M'Çtıtl& ! Bu 
bir muamma fll>l röniıiUyor. F&ktıt 
ben bu muauımııtıın dilttlmUnll ko. 
Ja;ı;lıkla eU:ıGUm. Tngol'ı "eeertml'le 
mu\•atfak oUıbJlmek için teytailıUıı; bir 

'f'.r at1ldını .• bn köy r.vını bul4nm.., 
diyor. Şeytaıuu~ blr yer. Yani kaclm· 

11; bir kiiy Ml. Bu no clemt'k'l 'l.'agor 
kaGmlan ~ok SCYm bir !f8,lrdlt. Nlc.ln 
kadnuoız bir yer aranıı, t Sebebini 
buldnm: Baı.ı 40f'kek1er kadDalanıaıı 

!~arlar ve kadmlarm kencllalld lllo. 
laftlllMtBı bfıklerler._ Buncllla IM!Yk 
du~arhır. tıu-, bu f'.!lerlnde Ta,.or da 
aynı eyleri aöylüyorı "Ah, ne olur. 

tıo, 11evglUletliUleaı biri bMlm bUn.ya 
iltica etttL"1ml. btira4a kadmAaz Y111Jll· 
dı!amı baber alıp aa gtınlln bltlnde 
ben. 311zı yazatltm Juı re Arın C'lkı\·er . 
ııcy41 .. k.Bl'lınlllrtlııtı kft~ Tngor bile 
kö1 rilnda roma.nııu )'ar.arken JaUbn 
beklly.-. kadın 411fünU~o1'. Blr erkek 
ka4Dı•z 3~illr ml 'l Tagor bu 
k!Jy ~nde on~ gtın4an fazla kala. 
ln30U,, Ve koııkocıı csulttl onbe:t 
gllJl ıçbıde bttttlp &c1ıre ~majpı moo 
bur otmuıı. 

Sonra birden kitabı Tnnındnkl ratm 
tı tUııe bırn l<t1: 

- Ah, ~ki l>l'n d J. <l'<'rno lca"ıJl 
etaba ciddi, daha ceklngeD cUWtab • 

sayatto. 'J'a«or gibi ince ruhtu bfr n. 
ilam bll)Je d llnUrsıı, l:krem\n dUu 
g'CCOden sonra benim halikuni!a. ıı • 
fena eeyler dll:J{lnNif•r.ceıttnl. benim 
l~ln ne menfi hükUltıJ r ~receğin 

kestirmek J:UC b!r ı eh :r.. Eltttnıe 

yUUtlytJ dökfüm •• oııa Meta lmlblnıl 

~tım .. d rtleHml ııa. rdım .• ondan tt 
selli behledım.. merhamet w erkıı.t 

bayır, ltayır ondan aynı zıırnsnda (l:ı 

aı I• dilendim. l!te bUn• yepmınw .. 'l•< 
tım. Şimdi Tagonın IU\Çtığı ( c t 

lnrdan Yani ıtrctliı mahiflldartl !! hl ı-1 
de bfon drğll ınl~1rn 'r nh, tııınu ~ pnı ı. 

malt.) dım •• 

(De' amı \aıJ 


