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3Cu aAşam.: 
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Japonya 
Kuşkulanıyor 

Japonya Uçlcr misakının uzak 
Asyada ke ndisine tanıdığı 11"
~Unlük ve sevki idare hakkın. 

an pek memnundur. Bundan 
r:t:eçrnek ŞÖl le dursun bllılkis 

1 _~cle etme k ve istifade dal 
resLlll ge . 1 drr F nış etmek arzusunda. 
km. ~t buna mukabil nisr 
ri naJı il ettiği bazı \azifele
su "k is buln.akta, daha doğru.. 
nı mu':. 1 hodgB.mlık" politikası. 

eccaıı görmektedir. -
818•11acWtTaıçm 

.lap0nvac1aıı 
lağıma r.ar t hUıaf bir ses ku. 
Alman teh~l~· Şimdi .Japonlar bir 
battladılar 81 esinden hah ctmcğc 
!:f.dan &i:. ·- r ,Japon gazetesi a · ı 
etnı.ı ıga bu meseleye temas ı 

ş le Ura.ı d • 
Uza.'k Şarka aglarını &.~r8:k 
A...._ • doğru uzanacak bir 
ltiıtınektfsUlasını ılertli dertli dü- 1 
dlaatın en g~·ri kalmaır.ı tır. Hi
\'a)\f· n~,!~rip ciheleri ,·ar. 1 
1 ... 1411 li'a~~Lcr:i Wllhelm 
~.ı 1 1 

1 
:ilke,, fe~adile dün· 

·, K rma uğultu 'ermişti. 
tl al Y2er Wllhelm'ln bu dağ· 

ı dünyaya ~ • 
ı ı( rdo .ı gozlcrinl kapadıgı 

l ıı a.ponlar o eski t~ıa.~ 
Uı · ı. ~aksine ~t"lirl)orlar ,.; 
l h cc11,

0 
.. ::. Alnıan teblfkettlnden 

rıtarın • ~"\·elee Almanlar 
-.. ko~Vl'Qpa~,. gel('Ceklcrln. 
~la Ufl&f'dı, şimdi Sanlar 
nıuı -:= ~flnden hiç mem· 
Ula .... '~lannı nezaketshee 

11 "'"YOrlar •&po • 
Aara v! ~tesi Uçlcr MJsakuıın 
hfltn v dl tan hakkmda möp-

~-t :.::~~ 
Yor. J&pon~ ~ 
~e bir muharririn tahst d&tün~ 
,.: kaııaatıerine mi te"'ilnıa.l olu
~olu;a. Japonyada ha&nı bir 
a... ela men•ut endlıte ve -Ye
._ lllı ifade ediyor! Bunu Qzak. 
lc-.ı ~Unneğc imkan yoktur. Fa
hlç..;r gazet~ düşünce erinde 
~ ı&ınan yalnız değildir. o 
"et.11 80syete içinde mevcut kuv. 
ehetQrn kln"\·etsiz, ebemnılyetu, 
hanı iycfldz bir cereyandan U-

.ı ...... 
• "Ponyannı Avrupa harbi karbl.:::::. Dl\aıJ bir vatlyet alacağı 
~ ediği bir dıı.klkach bir .Ja. 
il~ l&zeteslnln böyle bir makale 
~esi gözcJen ~ama.z. Buna 
Juı.. hak lapon de\ letiııin pollti • 
dlfetı kında hüküm , ermek cid
'fll&qJ e telif kabul etmezse de 
ti bUt~lliet ettJğf ruhi bale
hnkin Yoktqttın ihmal etmeğe de 

Zaten la r. 
varken n Ponyanın üçler nılsa.1', 
lnaya gir:'Ya ile aynca bir anla~ · 
nUnıaytett ~I oldukça minah bir 
l'afJann Rus akıl üçler mhıa.kı ta
tıebet ve ~~ile mc,·cut möna. 
ebnenıesını kah litlel'fne t.eslr icra 
ha kayıt ~ uı et.ınııJti. Fakat 
\iicut bu1nıu~ ın: akdinden en·el 
lük ederdi. Ond llaseootıerc taal 
nasebetıer ı.ı an SOnra yeni mü• 
sa.klllnl nıııu :a edl1nıesı üçler mı.. 
tesir yal»Ra.k ~4e ~ çok bir 
\"Or ki Japon eder. Göriilü 

la ÜÇier -•--•-uzak Asyada kenııı ..........uuın 
lir,i,Unlilk \ 'C SC\ k1 ld sine tanıdığı 
l>Ck memnundur .,.~e ~kmdan 

• uuncJan 
rnek şöyle dursun blllkt '"a:cgec;ı-
•trnek le istifade ııaı 8 istifade 
letmek arzusundadır ';,8lnJ geniıt-. ... kat bu 
lh•kabll misakın tahmil ett.1 • na 
ıı \'azlfeleri nahoş bulın~ği ha · 
doğrusu "kudsi hodgamlık,, ı!~~ 
kunu nıllnıt"ca.h gönnd<tedlr. 

Bbeytn Cahlf, YALÇIN 

• 
ıspanya 

heyecan 
içinde 

Talebelerin yüzde yetmisi 
llÖRUllU yazıldı ' 
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Parti Grubunda Başvekil 
ve Milli Müdafaa Vekili 

izahat verdiler 
Bu meselede hüku~etç.e yapılmakta olan tahki
katın netıcesinin beklenmeaine karar verildi 

Kahve ve francala tevziatı hakkındaki 
takrire de Ticaret Vekih izahat verdi 

(l'azısı 4 üncüde) · 
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0 GomeJ 

. 
oz,Jomi,. 

o 8t>fdı~,~ 
0v/nı·za ; 

Zinov,.Y11911t ~ 
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1 Havacılık Bahisleri 1 
, 

Sovyet hava ordusunun giriş-
tiği bu çetin riıücadeledeki 
muvaff akiyet şansı nedir ? 

Alman ordularınm karadan. 
denizden ve havadan Sovyet 
Rusya. topraklarına karşı hare-
k t ,.,...;;;.; haberi bundan bir e e g"".i'...,.. bü"~'-
haft& önce geldiği zaman "'" 
göa:ler ibu tarafa ve Jııu h&valanu 

üstünde cereyan ~ başla• 
~ hava mubaretielerine çevril
dı. Yüz seksen milyonluk lbir 
halkın çıkaracaiı yirmi milyon 
kuvv~~ki orduları ka!'§lBm• 

• .<Deftml 4 IDetlcle) 

Bir tank gnıpuna hücum eden Alman tayyareleri 

Almanlar 

Rigayı 

aldılar 

Sovget 
kıta/arı 

Mmsk'inşarkında 
çekiliyorlar 

-<>--

CepheTlln 
diğer mıntaka
lar ında ıkı tar at 

kuvvetıeri 

Kitle halince 
çarpışıyor 

Almanlar Prıpet 
batakhklarım geçtiler 

b:mdra, f (A.A.) - B. B. C. 
Almanlar, şimal cephesinin 

şarkında bazı muvaffakıyetler 
kazanmışlarsa da Sovyet asker -
!eri kendilerini Alamnların ihata 
etmesine mani Olan mukabil 
taarruzlarda buluıunaktan vaz -
geçmeksizin Minsk'ın şarkına in. 
tir.amla çekiliyorlar. 

Almanlar, bu mmtakada ka -
zançlannı ist.Utmar için işitilme. 
miş gayretler sarfetmekte, °le 
Sovyet kuvvetlerini taşırmak i 
çi.ıi alaylanru kitle halinde fe<la 
etmektedirler. 

Minsk m.mtakasının hemen ya 
kınında tank muharebesi devam 

· (De\·amı 4 üncüde) . 

Fransa 
harbini 

filme nasıl 
.çektim? 

Yazan: Or. Hans Henkel 

YARIN 

HABER' de 
Basıiyor 

Biyalistok mmtakasında 

Sovyet 
kıtaları 

Muazzam 
tanklarla 

Mukabil 
bir taarruz 
p:,ilılar 

--0---

30 haziranda 
Sovye,ıer 108 Almanlar 
200 tayyare kaybettıler 

Londra, 2 (A. A.) - B. B. C: 
Helsinkiden öğrenildiğine göre 
oSvyetler Bialistok yakınında bir 
mukabil taarruz yapmışlardır. He. 
nliz netice öğrenilmemiştir. Sov. 
yetlcr muazzam tanklarından bir 
kısmtnı kullanıyorlar. 

(Devamı 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

ÖlcDmOz 
Necıp f azu KısaküreK 

Düne, Türk • Alman dostluk an 
la.şınasına gelloef'ye kadarı mihve
re umkhk bir namUfil ve milliyet. 
borcuydu. 

Zira düne, Türk • Alınan d08tluk 
anlaşmasına. gelinc<"yC kıular mih· 
l"<"r politika..'iı, fezada mekan işgal 
etme hakkını yalnız nefsine talı· 
sis etmiş sons~z bir ihtiras \"8 if. 
tiras hamlesinden başka bir §eY 
görünmüyordu. 

Düne, Türk • Alman do!iltluk an· 
laşma..'lm& gelinceye kadar ınlbl·e. 
rin heykelleşttrdlği sonsuz ihtiras 
ve iftiras hamlesinin, hangi hak 
uğnında ı.au.,tığı, hangi hııl&ın 
eşiğinde , ·fedan teH döktüğü 1><'111 
değildi • 

Düne Türk - Alman dostluk an· 
la.,.clmas:.ıa "'<"Unceye kadar mih
ver medeni lnsanhğm ruh n . 
madoo baya f ım çürüten, .kendi 
ldeolocyasma zıd bir bünye ta.-:ıyan 
ve k<'~dislle medeni lns:ınhk il~
mlnl biriblrinl kırdınp kan \"f! çıg
hk itinde bir nıezlıe.ha dünyaamı 
tesellüm etmd't< t .. tıyen bir telakkl 
,.e siyaset kutbu ile fc!:abmda el ele 
hareket edecek gibi bir ed• ta· 
kmmaktan çekinmemişti. 

Böyleee düne, Tiirk - Alman 
dMtluk anlaşma&ma gelinceye 
laMJar böyle bir mlh,·erle dostluk 
temayülü, böyle bir mlhl·ere kart• 
sc\'gi ve anlayış tavrı, akıl bakr 
mmdan san.•rla uzlaşmak d&l·a 
Amda bir pilicin betbaht ga.yretJn-

1 
den deılıa saçmaydı; ruh blaknnm-

'-•••••••••• cı... el& ferdi ve mUU bir JuJaııet 

Frankfurter Çaytung 
gazetesi yazıyor: 

ALTI OK 
Bugünkü 

Türk re/ ahı
nın esas 

temeli 
olmuştur 

Yeni Türkiye Devlet 
memleketı iktısadi 
bakımdan teci hır 
vaziyette bulmuştu 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman matbu. 
atı, rurk • Alman muahedesinin tas
diki mUna~ebctilc Ulus, cumhuriyet 

(Den.mı 4 üncüde) 

ifadesine tam mutabıktı. 
Neteldm düne, Türk· Atman 

dostluk anla..5masma kadar ftrk 
ıtevlct \ e mi ilet politikası ba in· 
cellğf pek güzel \'avradı; mDıvc. 
rin hiçbir hak 'e fark gözetmek· 
1 • büt"" _ ....... n ,.e mekanı ~iğ· !' zın UD _... r . 

neme de\ resi içinde ona uza:a 
kaldı; ,.e bu devrenin infial sesi. 
nl yük.'«!lten §e!'Cfll kalemler~ 
Türk dt•\ Jet n millet politika ~ 
hasını semti!"' temiz kimseler ol· 

du. 1 Jıln Bu dCl're içinde mihver e e 
ekşi, bozuk, zehirli sesler çıkarmış 
her şa.Jısm, en geniş ölçü~e vatan 
hıyaneti çerçe,·eSinde mütalea <'· 

dHmesi limndı. 
Fakat dünden, Türk • Aıı;;:. 

dostluk anlaşıDAlimdan n 
mlb,er kaybettiği ~ret ve 
se\·g:i hislerini ona faidylt 
kazandıracak yeni bir Ç1 

ğır açmıştır. işte mihl·er . .:.Jöe~ 
çığır içlndu sadakatle ) jii 
takdirci<" meseli. benim gibi onu
la hiçbir' ideolocya fhfllifı ~· 
~·an kalemler, her ~)·den evvel 
~illi Juymetlcrliıi mahfuz görmek 
cmn!vt•U altmda mlln·ere dostlulı 
ellori.ni nzatabillrler. 

}' kat F&bt bu dostluk eli· 
ni ut.tnu;·İıakkı, ilk de' re lçindf' 
Türle devlet ,·e millet poUtJka de 

h zıd olan* hain ta,·ırlarla 
asma w o1aaıa. 

mlh,·er taralf.arlıgı Y~ . 
değil, mih,·ere zamanmda düş. 

nn --A- do@t olmanın 
map ve sanıauun-
büyük ölçtl, §Art ve namusunu 
temsil etmlf olanlarmdır. 

Sadakat ,·eya hryanetJn akli be
delleri her an değl'6b1llr; &kit 
sadakat veya hıyanetin nıJü ... 
cfycsi daima ~ttlr. ~. sa. 
diktan bugün hır hain "9 ftııkü 
balnden bagtin bir s.ct* c1oi8m• 
~-
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Koca Veli kendişinden hiç bek lenmiyen bir hı;r.la, azicrk gerile. 
di; timar beyininin suratına mü\biş bir yuml".lk alb; karşıki 
. edire. demin oturduğu yere yuvarladı. 

İbrahim Bey bu sözlcıi söyleı·. 

ken yerinden kalkmış; Koca VelL 
nin bır adI:"I lcr ine kadar gel -
mişti, gö,. o nç bir surette 

pa.rl.ryordu; çenelerı keneU~ 

li :ve ç!zmenin kenarına iliştirilmiş 

olan kırbacnu Çekmiş; avucunda 
sımsıkı tutuyordu. Koca Veli ken. 
clieini güç tutuyordu. Belki b&şka 
biıwk şeyler söylenebilir ve o 
bunlara tahomınüJ ederdi. IAkin 
hukadar alçakça bir iftira karşı _ 

~mda nasıl oJup da hılUi bıçağmı 

t'ekerek karşısındakinin göğsüne 

sa.plam:ı.drğmo. şaşıyordu. 

- Hangi nrfa.ru:naz herif hunu 
soy:lemi tir? Allalı hepsini bilmi -
.)or mu? A1Jah korlmtın kalmadı 

mr? 

- Viçem·.o kiı.fiıi.ne vermek il;in 
yığınla altın bulunrun da din hak
kını, devlet h:ı.kJmu, padişah hak. 
ktnı niçin verme7..Sin '? Bütün feeat 
senin basının altından çdon.akta _ 

dır. Bıllfih bu baş şu omuzlar üs -
tünd::m rfüşürillur. Tiz ol! 

- S tannn, seni aldatmışlar, 
sana yalan söylem.işler! 

- Yalan söyliyen sensin! Beni 
kımee aldn:ta.maz. Yıkıl buradan! 
Aynı :r.&rnaDda lhrabim Beyin e

li §irosek gibi kalktt ve Koca Ve. 
linin su tın gıu:ptt; ihtiyarın 

sol kulağından ağzma. doğru geni§ 
vP mor bır ci2ıgıi belirdi; b:ızı yer. 

leıindc:ı kan 5IZdI. Koca Veli m._; 
lcımıld:ı.nmadl; k&i:leri büyUmüş; 

bliyük yüzü ve '\'Ücudu geriJmigtl; 
titrediği farkediliyordu. 

- Suttannn, Alfalı.tan ort:! Bu 

\ aptrklarma ne din, ne devlet ne 
le padi§clı ?'3.ZI olur? 

Cevap olarak kutı6ç bir dahn 
ve hn sefer Y.oca Velinin ağ ya. 
1ğmda şakbdı. 

Koca V-eıli kendminden ih~ bek

lenmeyen hızla, azrcı:k gerile • 
eti; timar be}'ininin sur.ı.tma müt _ 
he· ib.ı.ı yumruk attı; ~ sedi
re, demin oturduğu yere yuvar -

lndı. Sipahi nğııaı k?bca el a.ttı: 
kf . ,erdeın biri: 

- Bt"e yetişin! 
Diye ba.ğrrdı. Koca Vefi çok.tan. 

bıçağa el atmıştı; la.kin vurmak 
niyetinde olmadığı ıbelliydi ~ dışarı 

çıkmak ve gitmek için dö:ıdüğü 

1.aman ~ gelen yalmkılrç :si. 
('lahilerl gördli : 

- Da.vı-..:ıını:ı.! 

Dlyoı la.t'd! Melımcıt ktlJCDU kal. 
drrmll} vurM:aktı; ylbilnü tutarak 
®ğrulmakta olan İbrahim Bey: 

-Vurma! 
~yince eli ıÇlğx indi; eonıs Ve 

liye bsktt; ~ ve yiblintin hat
la!'Inl mümkün olduğu kadar yu • 

mu..~ttr: 

- Şeri&t ~ üstwı -
dil r; r.• A.s kad:ı:;ı d& vtı.mız& bs«ar. 
Hele si.ıaha dn.vrauma.lrtan Yazgeç; 

şehl'e !beraber gelil'Bin! DiiNSen 
sancak dlva.nme., ''lm'bbealtı" na 
dahi §ika.yet edensin 1 

lbra.lıim Bey de ~ .sert
lik görünce bükülüp cğlıev. adam· 
lardan sayılabilirdi; davanın acele 
olan ıkanını ~imdilik ödenm.i§ sa.y. 
ma.k mümkllndfi; geri kalanını ti. 
mar beyinin dediği gibi yapnak 

en malml lha.reketti. Omın sözle -
ı.i.ne tanıamiyle inamp güvenmiyor 
duama, mukavem etmek de bile 
bile öbnek demekti.. Blçaiın.ı yeri
ne soktu. O a.nda. lbmhim Beyin 
verdiği işazet üzerine kapıdaki 

sipahiler ve si.palıl ağaax hemen o. 
nun fü:ıtüne çullandılar; eDDBlkt 
tuttular; bağladılar •• 

Koca Veli ~ acı güliiyordu: 
- Kimin. yalancı ve ıilri ytilıJıli 

olduğunu gö.rüyonının yn.... Zaten 
bunu umuyordum. L&ldn Allahm 
er geç zaliın.lerin !ba.Y.1ımdan gol _ 

diğü, on.lan cemmz lumkmedJi1-
n.ı '9IWUDa ! .. 

Dt1ordu. 
t'bralum Be!= 

- ~türilD, ~e ~ ~Hı 

80f>a vunm! 

Diye bağırdı, yumrul.- ve wkai 

altında, sürükleyerek götürdüler. 
Verllcn ~mir :·~riıw getirildi Bu 
mrada köylliler şaşkın ve ürkmüş 
bir halde biribirleruıe ve sipahile
n= bakıyorlardı; sahne,> i uzaktan 

seyreden kadınlar ve çocuklardan 
ağlayanlar goktu. 

-5-

/,ULÜM .•• 

İbrahim Bey ltöylülere yırtınır. 
ca.sma. bağırıyordu: 

- Akçeleri cabuk ~cUJin; yok 
sa hepL'lM bu Koc:ı. Veli dE'd !eri 
kcx!oşa benzetir.im ! 

Erkekler ufak uıak çıkınlarfo. 

ezilip flüziUerek geliyorlar; katip_ 
lerln önlerinde, elleri göğüslerine 

bağlı olduğu halde isimlerini söy -
liyerek duruyorlardı . .KAtipler def· 
terlerine bakıyorlar, onların isim. 

leriıı.i. anyor, vergi miktannı bil • 

diriyor Ye l!IOrUyorlardı: 
- Tam.anı mt<lır? 

O zaman kö~ fi cevap vel'İyordu: 
- SekfJen akçn kadar• eksik. 0-

nıı da ya.kında. a.y8t,,~ gctirinm ! 
Kii tip SU8W3ror ve timar beyin,., 

sip-.ıhi ağasma bclnyordu. Onlar 
ldddetle bal,~-orla?'dı: 

- Bre ohna.z! Rspsini gı->tir! 

Ma.Jm yok mu, sat getir! 

- Ağam, öyle edeceğım; lakin 
vakrl ister! Burada kim nlır? Pa-
7.a.ra götürmek: gerek ... 

!br.:ılıim Bey adameağu;ın suru. 

tına. bir kn1baıt vuruyor. çık!;)Iyo1·. 
du: 

- lfo~llara vcrnn~k ·~in akçe 
bulrl'lunu:z, değil mi? Çünkü onlar 

ı 
dan korkuyorswıuz.! Onlaım yap. 
tıkla.nm biııs ~u. mıyız samr-
91DlZ ! 

Köylülere ® çc;ık bu sözleı 09-
kunuyordn. 

1mrun Abdullah efendi 1.>irkaç n
dnn i e?'ledi v:e söze kar.ştr: 

- Bey, il188f elinin yar.sıdu·. 

Dini 'bü.tun bir muslümansan in· 

saf eyle! .. İkide bir. wyle-~ID-
sin; fakat aca:ba ba.şka ne yapabi
lirdik; elinWxloen tl(' gelirdi! E· 
ğer diledikleri ak~yi 'Vermem.iş 
o~a.ychk simdi burada hiçbirimizi 
i>ulannyacalttm ! 

- Siz burada bu .kada.r erkek
.si.ruz; üç buçuk ldl.firin hakkından 

gelemez miydiniz? Kancıklar giıbi. 
ne istediletsc verdiniz i demek ki 
daha ooska t1CYler isteselerdi, kn· 
rıl&nmzı, kızlarm~r da mteseler . 
di verecektin"-! 

( Det•rımt oor) 

Yeni abah 
Hllaeyin Cab.it Yalçın, "Surıyeden 

FTanıııı; acsi,, bqltklı makalesinde. 
Halcb<le çıkan Elhnvıodıs gazetesinin 
11 haziran tarihli ıayısınclald bir. 
Yazıyı bahla meV7.uu yapmaktadır. 

Bu gar.ete İral< ve Suriye harekA.tı 
kaı'§ISmda Tlll'kiyenin aldr!'!'l vaziyet. 
le fl'ıtlhM etmektedir. 

Ht18eyin Cahit Yalçın, bu gaZt-tı:nın 
hezeyanlarını aöyle n~elmektedlr: 

•'J'·ran!llz 9rdruıu Suriyede memlc • 
ketı rniid&fRB etınek ve düşmanı kov
mak için ~tı bir Aı:rada tatlı btT 
lbnide kapılıyor ve Suriye- hakkmda 
glzledlkkrfmlrJ meyılıuıa c,:ıkarı~·omm 
fU7'- O.zc*"'1l11 tahmhıiııt! giirl', hi7. 

Fransu. nıu.harli:lk'rinin l'lal'!jılma<ımı 

bekllyOl'llJUIOz. Onlar .'1111'8ılmt•a pt'I< i
~-i öğrendlilmlz rollerlnılzi bir l<ere 
.._ O.)'Bllnıak Ye Fran.'ilZları arkadttn 
w.nnMt illt.lyonmırtUE. F3kat •ldanı.. 

J'OlftlDtUL Qönkü Hür •·ranau.lar da 
ealr Fruu:r.larla birieıfcrt"k hep binim 
bbe kMp yürllrlcmütt: Artdr bhiu' 
;rapt.ıkİarının:dıın bıknu~la r. lletıaplllfj 
nıa. zam&nr gelmce ll;n:k nlduğuınaz 

eevak. "*'"~lerml1;i. Gıw.ete btmu 
lıılJyledlk'ten "4"11mt: "0 ~ yakındır, 

ln!l"llMI., diyor.,, 
Bun.larr okuyunca hıddet ve neiret.

ten siyade derin blr bayret ic;inde .ka.l. 
dI~ı ka1•decten H~ Cahtt Yal. 
çın. ~yle devam ediyor: 

''8ortJ"!')'e kup~ ötlıdfın. 

lle'ri •kip <ıtilft. ·~. bayuWI 
"? .... ~ ~hlt! -.bit elduiu 
lr-1• ......... ....- ,.... bir ,ey eltJ-
..._,. ...... N lrit° ~1 ~ 

B ~ B E R - Akşam postam 

··- :.6· ... ·· .·· ili
. . . 

el" · 
r ~· . - ... 

Kah~ziatı 11 Belab" bidlsesl 
Evlere fiş verilmesi bazı J p . G . 
nahiyelerde bugün de 

1 
artı rubunda Başvekıl 

devam edecek ve Milli Mu·· dafaa Vek·ııı· 
Nahiye müdürlllkleri tarafından -n: 

mahalle mümessilleri vasıtasile kahve • h t d • ı 
tevztatma esas tutulan fi§lerin evlere ıza a ver 1 er 
ela ":rtıl.ması ı,,i b!rçok nahiyelerde bit. 

miştir. Ancak bazı kalabalık muhit- B l d h · · ~ ıl k l hk • 
lerde fi~ temine bugün de devam e.. u mese e e Urcumetçe yap ma ta o an ta ı· 
dilıx:ektlr. Bir kısmı nah.iyeıerde fi.'\. 

1 

katın neticesinin beklenmesine karar verildi 
1erin halka dağıtılması 1§1 bittiği gibi. 

::~:ı~t:;a~~;2~~~·~c~::-:n !~~~ Kahve ve francala tevziatı hakkındaki 
:::.:~~:~~~~1~=~;:ı;:e~:r:ı:: takrire de Ticaret Vekili izahat verdi 
dlrler. 

~er taraftan belediye kooperatifi Ankar--', ı (A.A.) - C. H. p. 
tara.tından memurlara kahve tevziatı Meclis gnıpu bugün (1-7-941) sa. 
hazırlıkları da. ikmal edılmJştlr. ?.!'"'. lı günli saat 15 de Trabzon mebu
murl:ı.;-" kıı.hve tevzllne yarın ~abah • ı su Ha.san Sakanın reisliğind~ top-

Rıı:ınamede Re.falı vapru'UllUll 
batmasına ait Kütahya. mebusu 
doktor All Süha Delibaşı t.arafm.. 
dan verilmiş bir takrirle lstanbul 
mebusu gener::ı.l Kazmı Karabckir 
tarafından f.I'8llcala ve kahve te-v
ziioo ait ticaret vekaletine hita
;})en verilmiş sual takriri ve üçün
cü madde olarak asker ailelerine 
muavenet mevzu.unu. tetkik et -
mek içiıı umumi heyet kararit.e 
teşekkül eden Parti Grup komis
yonunun raporu vardı. 

tan itibaren ba)ı:ı.nacaktır. lan.dı:: 

Belediye memurları 

Tekaüt sandığı 
layihası 

Meclis umumi heyetine 
verildi 

Ankara. ~ (Telefonla) - Be
ledi:yelerle bunlara bağlı müesse
seler ve belediyeler banika.sı me
murları tekaüt sanı.lığı: t~li 
Tıakkmdaki lAyiha nıeclts heyeti 
mnuıniy'eısine eevkedilmiş, fakat 
hlıa:t işleri memurlarını da a _ 

lakadar etm-.::si dolayrsile ıbir ke
re de sıhkı.t enciiıneni tarafın -
dzn gömen geçirilmesi muvafık 
.,öriilinüştür. Encümenı, layihanın 
tetkikini bitirmiş, maıt;atıısmı 
hazırlıvarak umumi !heyete sev
ketmiştit. 

Bir kadın 
Kocasmı tabanca ile 

yaraladı 
Dün, Pangaltıda bir. yaralama 

Jıadisesi Olmu . ltret ad.mila bir 
kachn k ası TaJatı bbanca ile 
ağrr surott.eyarala.mr.slrr. 
~ltrda. _-er Efti i eoka

gmda oturan !kan :koca. kıSka.nç-
:ılı.: ~ sık sık kavga et -
ıneki:edir1er. Dün de :kadın· ko • 
casmı kıskanmış, kocasmm t\l -
ıbancafil1U alınca ateş etıni:ştır. 
Talftt, yara:.lı olarak hastaneye 
kaldmlmı.ş, .suçlu kadın yakalan.. 
mrştır. ____ ._ __ _ 
Basın ı:rliği umumi 

kongresi 
Türk Basın Birliği merlrez he_ 

yeti ·rei..cıliğinden: 
Türk Da.sın Birliği umwni kon. 

gresi teınmuzun 7 inci günü 
merkezde toplanacaktır. 

K<>ngre azalarmm teşriıfleri 
rica olunur. 

riz. TiirkJer bir.bir 7..llfllıllın, hiç kimıııe
rl arkadan vurmaon5lardrr. Uımıml 
harpte İngiUzlel'l'I karı1ı Aıablstıuıclıt. 
\e 1rakta müeadell'l 6ttiğlmbı; sırada 

blderi arluuian \·uranlarm ktml4"' oı. 
\lıt~'U mahiıudlır: 1-'ııriye lıakkaıı:Ia bir 
ümidimlz veya bir hırsunrL olsa idi 
istcdlglmizl lap:nııkt.mı blz.l mened
bllf-rek hl<; bir kuvvet yoktu. Hıı.Wl. 

ber ~~, hf'nwD hemen her diplomasi 

ınuhtullf v~ bizi t;u.rJyeyl alın& 
ga ıl:n·ı-t ettiı;i hald~ bi,1. hlçbirınc ko.. 
hık .lsms ek. .Suri~e ile aramrul.a 
,·apılacak bir hesa~ma olıı.IJi.leceğl
nt de aklmuz: almıyor. Fo..kat Jtıh:wn
dis gazet.rsi, t.ememai et1lı{i l{ibl, ,_ 

kın zamanda böyl~ bir hr.saptaşmıı.ya. 
~bbös edeno belasnu ımdtakk&k 

bııJa.cıı.k d~r • 
Gı.ute ertefıl gibddl nıakaleSinde 

de oynı ıuantlk dall'El8inde dev4'm edi. 
yor. EvvdA bir takan Wüörler: Ar. 
ttk bl7J.r:1 bı:raktığtımz zauıa.nkl gibi 

caJuı.W 19lnd& değilmişler (belit uıu.. 

yor, maşallah!) Kuvvetti iml'ller, dny• 
' r·ı · H' hı·r Y('nf.e İngtlnlcri ta.rd. 

ıleden ga.1,-.ı.e meyUleri)'k>ı lnıwetli 

ı ı ..... ı :-. (Bu .ıa. flli;ya.l ile ı;abit oluyor, 
ıııa,..a•lall!). JIUUıefikledJ'le kuvvetti 
&ndşler. Ba eömle:JI o1m.)'111MS ne ee-
tı bir ı;uetll ka.rşmmdA buhmdnğu-

mo nnladrm '" bu ~·IAnıl aıamJmi 
btr Arap ruhundan çı~ olablhnı'. 

.... 1llrdelalılre lbtlmal vwdiğlme cecf 
~.~ .-llantrlnf• temen.. 

Binlerce lira dolandıran 

Sahte bir fabrikatör 
yakalandı 

Bir l:ıa.yli BabılUı.sı bulull8ll Ohan. 
nes Nalbandyan adm::tıı. binsi, muht4'._ 
Jlf zamanla, ı.lıı. kenclliıiı;o fabrikatör 
Ahmet Çelik voya. Necati Ablgan sü
sü ...ererek birçok ldmselerl dola.ııdrr
nıl§tır. 

Zabıta .sıkı b!r takipten aonra. bu 
kurnaz <lo1ıı.nmrımyı dün yakaıamağa 
muvaffak oıniuştur. Böylell.k.le binler. 
cc lira Jolandıran 0hatıa..J3•Naıcand.. 
ya:ıı ııuçlarmt kısmen itiraf. etmLjtir. 
Yan_'\ adliyeye l$ll1ll olunar:s.ktır. 

Havagazi fiyatı 
Arttırılması İçin esaslı 
bir sebeb görülmüyor 

Belediye tarafından havagazi 
sirketlerinde yapılan lroatroller 
n~ice5in.de görülen teknik nok
sanların tamamlar: ıı.sı: i<:in şiT' _ 
ketlerc emir verilrıü~ ir. 
Diğer tarif~ -fiyaüa.AUac 

zam ya.prlmru:ıı h~ında: ya,-.•l.~ 
mlıraca.atJar, heleo-ıye uctıst mu~ 
dürlü~de t~e1'1rü\ eden bir ko 
mi.syunda. tetkilk. odilın iktedir. 
ıcoİnısyon, şirl\.etlerin ~ettiık . 
Jeri kömür miktarları: ile bunla -
rın fiy~ı: tesbit etmektedir. 
Maamafiıh, havagazi fiyatlarını: 
arnrmağı icap ettiren esasll bir 
se!hep görülmemekıtedir. 

Sarayburnunda atış 
poligonu yapılıyor 
Be!edıyece beden terbiyesi genel 

direktörltlğline verilen Sarayburnun.. 
da den.iz kenarmdaki sahada. bir de ı 
atış poligonu inşası iÇin faaliyete gc_ 1 
çllmi.,Ur. lnşe.at yakmda bitirilecek 
tir. 'l'a'banca ve tüfek abşlarmda halk 
tan k un fiyatmda:rı iJa,}ka hiçbir 
raasral a.lmmryace.ktır. 

CeI.seıWı açılmaamı miiteakip 
B.:ı.şvekil doktor- Refik Saydam ılk 
defa sö;.: ala.ra.k hiikfımetin mcş.. 
gul blduğu bugünkü siy:ısi ıncse
lelere dair kısa. bir iza:ha.tta bu -
lumnuş ve noktai na.zan grupun 
umumi tasvibine iktiran etmiştir. 
Bundan sonra Refa.h vapurunun ne 
suretle batmış olduğu .:ı. dair yu
kan~:ı zikri g-er"n takriı.· üzerine 
müzakere açılm:ş ve ilk defa mil
li müdafaa. vekili Saffet Ankan 
bu meaeleyc ait uzun ve etraflı 
izahat vı>rmiştir. Vekili müteakip 
söz alan bir çok hatiplerin müta.
lea ve teııkitlerine biz?:at ~ve
kil doktor Refik Saydam ve m·ı. 
li mii.dafaa vekili tarafmda.n cevap 
lar verildikten sonra bu mevzua 
ait takrirler okunarak hükfınıetin 
yapmakta olduğu tahkikatın neti
cesiıı.e intizara karar vcril.miştir, 

Üçüıı<:ü mevzu olarak lstanbul 
~basu g.eııeraı Kazım Kanbeld
rin ticare.t ve~ıi.J.otine tevclih. edi
len takriri üzerine müzakere a. 
ÇJ.l ~ - 4t -'. • Uo .-s.l.lmta.7. 

Ökmen hu takrırdc m~vzuubıı.lıso· 
lan meseleler h kkmda etraflı be
yana tta bulunmuş ve sual s..'llll"bi 
ile. diğer hatipler de m,ütalealarmx 
söyölemişlerdir. Grun avnı zaman. 
da aaker ailelerine yan.ılması icap 
ede.n muavenet hakkınd.'lki komis
yon raporunu vaktin geç olması 
dolayısile perşembe günü a.ynca. 
bir toplantı yapılarak müzakere 
edilmesine karar vermiş v~ saat 
19 buçukta celseye nihayet veril
mhrt.ir. 

ikmal kursları 
Maarif Vekaleti. ecnebi ve 

ekalliyet mektepleri ile hususi 
Türk mekteplerinde 16 temmm·; .. 
dan itibaren ikmal kursları e.çtl. 
ma:sına kara.r verilmiştir. 

iktibaa etınl olduğ'urııuz makal"ııln~ 
şu cevabı vennı•ktedir: 

"Bugünl;:ü ~Wzfma bnşlamnd.ıın, bun 
daıı t:''''ı:ıl Alınan ~ Törk doStlu~. nma .. 
hcde8l üz rhıd•·kl bir m:tkı\l1>ınln bir 

ula.tınu. göm Suriyelilerin mutU>t1klcı 1 rıl•raııınoı ha71 :ulu«la?lar araıoımd.l 

)anl \'i!ff Fntn11mlan kr.sıdll•!l'lnl hi- hıurul~ getirdiğini f.eeesüOt> öğrcndl • 
maye edecıeJderdlr, düJDl&ltlarMa kar- ~'1m bil' akııUIİl.nl('llnl R:ıy Hüseyin 
!'fi Suriyelilerin zaferlerlnl temin ede. Cah:t Yalçının diinkll yazlıiında gör. 
ttk•entt.r. Onlarm intikamını al>l<ıak• düğ.un bu sulf.f'ffiıhtimll lr.ale t>bm'k 

!ardır, SuriyelllerdCll gasııedilenleri 

Surly •·wre iado edecıeklerJlr. Suriye. 
IUer l>ütüo. knJbleriyle, bütün dıı;rgu.. 
larly1e Fraııeızlarla berabenllrler '\'t' 

ıınıın l~indil' ki Jıiç klm~('n korknu. 

yonc~ ~t.euhi yazdıkları bak. 
lnnda. 'ltCrdlği.mtz hül§.sa.yı tıınm mla. 
m.'"'- lçm şu 1-AUf sö:r.lerl dl' ılAve l'dt>

llm: 1ng.llizl('lr rtlmdlye kadar yalnız 

f,Jr 7.Atcr k11DJlmqlar. Bu ıın. Ankara-
.. YO devalrlni altm anahtarJ&rla llf.. 

gal eimekt.m ibaret inrl' ! 
Elhınacli.ıı ad.mı tatıyan bo gazete. 

nin Surlyede Fl'IUllllZ pıll'Mlyle çıkar 
tda.n bir paçavra oldutana ve Arap. 

lıkla hiçbir alMmsı buluomadığma ar. 
tik kanaat gellrdikten ~ kelldlSiY• 
le fazla meşpl olmağa nm.hal görmü. 

~·oruz. 

Yaltl.IE garip bir tali ('Jlvesidir ki 

Suril ell ko!eleri vuıtMll bize böyle 
ıı.t.ıp tnt&n Vtıfl, Franeıdan, bUp 
Suriyecüm l<AÇıp lrnrtulmak i~ln, bazı 
havadif,lere göft', bizim 16ttumuzu rt.. 
ca eQnektedlrler. ı .. 

Cumhuriyet 

ı~tt•rim ... \ral:ınnıh Uüı;eyiıı Cahlt 

Yalçııı c!ıL ol.ırak l>ugilııldi Tiirk mnt.. 
bıuıtı n i'J::rc f•d ııı~riıı hakiki Türk 
matbtct •,t lnkil i T ırk münevveri 
hıulclııdt "'~ol •h•I• tıııı•Icrl batırmıdan 
bile geçmiyı ıı bir rlhr.t oldu#U l~ln 
Alman -•1'iirl, ıtustltık ıııuah(•df'l8inln 

takdir edtel t.a~IL'lt vt• .tC"ıfernmtmdan 

tNekkup eden o yıu:mın o ftkrnl.ınm 
~una, buna tariz eUMk gibi bir mak. 
ııadJ ihtiva. etmediğini ~lk ifade tıdıe• 
rek o ~u.ltf>.ft>hlıümü bert.arat: etım·ğe 

mİİ!laraat ediyorum. Böyle blr ~y na. 
ad taaavvur olunabilir ki Avrupa bolıı 
raoaım kJ\nşıkWdan içinde tabU hep 

mllli muııfn ıtlerimlzin korunıJUMı• c-n. 
di~e Almaııyamn le..'ı.,nde olduğu 

kndar aleyhinde de çı'kan yazılarda 
Cumhuriyet bJr 1Htillna tc~ldl efDM'!r~ 

~ e,rlyattakl pek tabii tlmcvvüe rn.ğ. 
men hllbaeıı& .barid 61yaaet$e nıak9at 
ve gıı.ye btrUilndft\ aıW ayrılnuyan 

matbuatunu.m. J!;~nd•' huliUAi hür. 
nJl'lf; w~ .muhabbet bil'lleri beflledig:im 
kıymetli dotötlMnn da bolonan bul 
erklammda Jlll8dM llwıule ıelelıllmlt 
elan Pemirdt>tl DztHdöm. l'lmla Mla 
yer ol..-cbt•m turthle '™""!eki V11&ife. 

Nadir Nadi, bu&linkll m.ak&J.esinbı mi ifa Mt.aktım 1ıo.a lııngtııdn ,.._. 
ba.şmda, dtln HUııcyin Catlit Ya~mm •nm ı='f .. _,t.+e .. •m ... 
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Yedi kuledeki 
yangın 

Bir. 'kösele, vidala ve 
rugan imalathanesi 
tamamen yandı 

Dün a:kşa.m üreri saat 19 s1ra 
lannda Yedikulede bir yangın 
olmuş ve Aıhen MUnih sigorta 
Şirketine 70 bin liraya sigortalı 
bulunan Papadopulos ve ~üreka
smm k&ele,videta., nıgaı1 ima. 
lathanesi tamamen yarmnşıtır. 

Yapılan tahkikaı.tan anlaşıldı. 
ğına. göre, yangın ~an bovci
ma'k için benzin karıştıı-ılıri•en 
b.irdenıbire parlamış ve diğı:;·t 
benzinler de ateş almıştır. 

Hadise mahalline gelen itfai -
ye, bütün gayretine rağmen f. h. 
rikayı kurtaramamış. iki katır 
kargir bina. iki ü~ katlı ah~p bi. 
na. tamamiyle yanmıştır. 

Yangında Hüseyin admd<i bir 
amele mllihtelif yerJıerinden, fah_ 
rika müdürü Markon da yüzün · 
den yaralanmış ve hastaneye kal 
dınlınrştır. 

Zalbrl.a ve müddeiumu.m i 1 i k 
yangın etrafında ehemmiyetle 
tahkikata başl~lardrr. · 

Ağlayarak yardım 
istiyen kadınin üzerinde 

24 lira bulundu 
Hanife ıınninde 3fi ya§lannda Cid~. 

ti bir kadın, dün ağlayarak Belediye. 
ye mUracnat etmi§, yardım taıebind ... 
bulunm.Uitur. 

Vaziyetinden §Uphelenil.ıni.§. öserı 

.ıranr.ıca. 24 lira bulunmuş, reaın\ m.ı. 
kamları aldatınıık suçııyla hakkmda 
takibat& geçilmi§tir. 

Belediyenin 4,5 milyon 
liralık emlaki var 

Dahiliye vek!loti bir müddet evveı 
belediyeye bir emir göndermJ§. beledi. 
y&ye ait gayrimenkul emlAkln kıymet.. 
terinin tcsbitinl istemJşti. Beledly.ı, 

bu husuı;ta tetkiklerini 1.kmal ederek 
tcsbit ettıe;ı kıymetleri vekAlete bil. 
dlrmi,tir Gö:-derilen raporda tıelediyı• 
yo ait c:nlhltin kıymeti 4,5 Jn10on 
lirn. olarak ta:vi • edilmiştir. 

Şirkctihayri~enin 
tenzilatlı karneleri 

ı .... 
tinye '\"C Çubuk~a. 'kôdar. yüzde 40 
ve ywı:an Boğaz için de yUwo 50 tclr. 
Zil!tlI üç n.ylık kamcl rl diı.ndeıı itl
b:ı.ren m riyeto girınişUr. Bu karnt>. 
lcr coıc rağbet gormill'Jtitr. 

----<>-· 

i stanbulun imarına ait 
tal sil at planları 

Cih~ir, Ayaspaşa; Eyüp ve 
Boğaziçi semtlerinin tafsilat 
planlarını Nafta Vetta.letine ta.: 
dik ettirmek üzere An1karaya gi
den belediye imar işleri :mildUrü 
Hüsnü dün şehrimize dönmÜ§ttir. 
V eJkilette pl8.nla.n tetkik etmek 
üzere ibir komis-yon Uşkil edil -
ınişitr. 
Ayaspaşa. yolu üzerindeki ihti· 

li'.ı.f da. halledilmiştir. Yol pniş -
letilocektir. 

Liman sağlık aervi•i 
dün açıldı 

Dün, deniz bayranunm eaba· 
nıcrasnni Ba.rlbaromın tüııbesi fi 
nünde nutuklar söylenerek hitti!, 
len sonra Limanlar Umum Mii. 
dürlüğuünün tstanbul liman sağ
lık servisinin küşat merasimi ya_ 
pılrruş.tır. 

Merasime gelen daıretliier ara 
sında Münakalat Vekili Cevdet. 
Kerim İnceda.yı ile Vali Lfıtfi 
Kırdar bulunmaktaydı:. 25 ya . 
taktı olan denizciler hastanesi -
nin kapısmdaki ku.rdeI:m Cevdet 
Kerim lncedayı "Hayırlı oleun!'' 
temennisile kesmiş ve liman işçi. 
lerile bir konusma yapmıştır. 
Bundan sonra ha.~n.ne koğuşla
rı, ameliyathane, klinikler ~1. 
miş ve davetlilere Rauf Ma.ny~i 
tarafından izahat verilmiftir. 

--o-

Polise "deli,, diyen kız 
bir ay yatacak 

Minerva adında bir genç kız. 
~eçenlerde yanında bir kör.>ekle 
Y ~il köy trenine binmiş, fakat 
kör. ?ğine bilet almadığı içlıı mc 
murh r köpeği aşaiı indirmek İt>. 
temişlerdir. 

Genç kız bunu :kabul ef:meıni.-1 
'bu s:a-ada çağırrla.n l)Olis meınu· 
nı Refik'e de rrımca olarak "de. 
li ! " demiştir. 

Ha:ldanda. tanzim ol.ooan zabıt 
ile as1iye i-'kinci ceza mahkemesi
ne verilen Minerva dünıkit durus 
masısonun dal sy bapee, 30 lir~ 
da para cezıunna. mablkôm edil . 

........... 
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Ba.:!d:ğa g: Vaktt """C>0081 

bulundu Bir vapur 
At/antikte 
torpillendi 

--o.-

,. Kendımızi müdafaaa 
devam edeceğız ,. 

F \at.. dedi. Eğer bu i~ 
t siriylc bon bayılmış ~leam bayt!. 
dığmı ı naaıl ol.bnem? v e nicin be
nı bu ekllde bayıltmağa ~ lilsum 
gönıun? 

- Bnyıl<lığınız.ı ha.tırlryamazsı. 
:ruz! Bu iddianız. doğrudur! Çünki 
bu ita 

ç bilhassa ~urlu hafızayı u. 
YU§tunna:ıc hassasına maliktir! 

)Btına :ınukabil onun tesiıile hA. 
6

1
1 

olan uyuşukluk eanumdaki. 
er v 
. eınJrler biWcfs batmaya 
ın ' . ' 

k e §UUJ"8uz olarak, .son derece 
uvveuo Yel"lcşirlcr! Siz bu kadı. 

~ı t cdav~·-0 çalqt.ığınız •ırada bu 
ılucm toa· ·ı ın e uyuşup donduğunu~ 
1.amn.n ne U gec· tini ne olduğunu 
bilemez&nh, ''"nlr.U' · yı.ı ıııemen man. 
yatlze edi!nıeye bati 
nursunuz! Genç talet>eanmu:' :~~ 
böyle bir :idida k&rflamda büab .. 
tün d Jı§cto dUşerck: u -

- Nasıl? Naaıl? Man atiz 
dilmek cıl? Y e e-

- Evet! 

- Fakat, siz hUViyeUni bildi _ 
ğlnizi söylediğiniz 1bu kadım ıae 
zannediyorsunuz, bir bolrk&bu 
mı! Rica ederim! &nimJe letlba 
etmeyiniz! 

- Sizinle ietihza eden Yok! Bu· 
rada reM'll tahkih t Y8Pllıyor! 
Yalnız sizin hadiseni.zl izah lçirı, 
belld bUtün memleket için pek 

mUhim olacak bir meeeleyi tenvire 

çalşıyonu: ! . 
- Fakat &e\'diğim bir kadını 

t..abkfr etmiye haltkııus )'oiktur! 
Genç talebe bunun tlı.erine hid. 

det ve asabiyetinden fiddetll bir 
btıhran geçirmefe ba§ladı. Kendi. 
sini güçlllkle teakin edebildiler. 

O vakıt gizli polis ıoomiııeri gen~ 
talebeye bnUln iradesini kaybede_ 
eek derecede tefltr w ll4tfmu .ı . 

Ye_.r 

O.. mektebi profeaörİerinden 
t..eçli 

A. \leng,._,. 

tma gi"1iği anlatılan eevgilisinin 
hakiki hüv:iyetinl ııöylemek mec -
burfyetinde kalarak: 

- Sizin" temaa ettiğin.iz kadının 
hakiki hüviyetini ge:rçe-kten bil • 
ınediğiniıı anlaeılıyor! dedi. Bunu 
size bildi.nnek Iizmı geliyoı ! Bu 

kadar itım!dınızı kazanmı" olan 
bu kadındır ki 11i7.i te§Cbbüs cttL 
ğinlz cinayete aevketmişUr! 

- Cina.yet e mi? 
- Evet! Si. bombalan veren 

preetit ettiğiniz ~u kadındır! Hem 
de, gayet alçakça bir §Ckilde! Sizi 

ne yaptığınızdan kendinizin hiç 

haberi olmı).acak bir hale koya -
rak ! Bunu b u kadmın ne şekilde, 

naaıl bir usulle yaptığını şimdi si· 
.zin ifadenizle ~ tamanıiyle teyit 
etmio cbir halde t esbit. etmek müm. 
kUn oluyor! 

Sllli yava§ yavaş sahte bay • 
gmlıklan vc•uyuşmalannız esna • 
ıunda manyatizc olmaya alıştıra 

alıştıra nihayet eon gün en büyük 
luu"ckete ~vketmeyc mu\'a!fak 
oluYor! Onwı l~ln alzi haberiniz 
olmadan :ma.hva sUrlikleyen bu ka· 
dnım hakiki .)hüviyetini öğrenmeli. 
ainiz! Bu bdm, Avwıturyadan 
memleketim.ize lı:&ÇD111 olan meş.. 
hur ~ylayn Nittldlr! Bu kadın 
kolirunç bir manyatlzördilr! Be • 
rıeket ki aizl daha büyük ve daha 
Jranlı bh cinevete ~lı:etmtye 

Ka nadadan bir zafer 
meşalesi getirildi 

ZAFER 
Mutlaka ka
zanılacaktır 

9"'1n!11: 

B.-D. 

meydan bulamamış. 
Genç talebe, bu suretle düştü 

ğiı tuzağın doh!iCtinl anlar anlıı 
ınaz bu scıfef hakikaten düşüp ba. 
yılılı. 

Filhakika Nitti, her halde si -
ya.si lhir hadise çıkarmak emeliyle 
bu genç Sırp talebesini alet ola • 
rak roilkemmcl surette kullanma. 
ya muvaffak olmuştu. Diğer taraf. 
tan işte verdiğimiz. bu izahat da, 
bu kadının avla.nnı ne sure.tle man 
yatize ettiğini göstermektedir. 

Anlaşılıyor ki Ni tti kurbanları. 
nı, Emiliyo ve Soplnof gibi doğ -
ru.ıan Joğruya. kendi iradesile ve. 
ya nlsbctcn zorla olan mihaniki 
,•asıt&larla katalepsi haline geçi _ 

rip manyatize edecek takatte ol • 
matlığı için bu l;ekildc kimye\i va· 
s.talara müracııat etmekteydi, 

Avlarını il~la uyuluyordu. 
İhtimal kl onun tarafından man. 

yatize edilen insanların şiddetli 

buhraruara dilşmelcrl de bu yüz • 
den meydana gelmektedir. Ne o
lursa olsun, bu harp esnasında ilk 
defa manyatizör casuslar arasın_,. 
bir ka.dm olnrak gôrilnen Nitti, 
Emiliyo ve Sopinoflara miltiıl§ hi· 
rer rakip olmak istidadını göster. 
mektcydi. Kendisinin Sovyct Ruııı... 

yanın meşhur Gopeusunun hllrici 
faaliyet koluna maıurup bir ajan 
olduğı.ı iddle cdilmfotir. 

HAtıraları yazan : Alqçı Dede lbrablm Be3 

Kur'anı Kerim ile fal na.\ll bakılır? • "İstanbul Edime gibi 
değildir .. Bir cuma nama?.ında nirayı attık mı mabeyini hü
mayuna jurnal edildiğimiz gündür! .. ,, - İzin çıkar para yok 
- Dört aylık alacağı olan memura intallah ınapllah ile c.e. 
vap verilir - Bir iraclei ıenıye - Mabeyini hümayuna 
t elgraf!. ••. _ 

42 
istanbula tabdilhava. için git. mi .• lstanbula yalnız gitmeJıydirn. 

mekllğim hakkındaki ruhsat tez_ Şimdi gelelim mangıra: BE>nde 
kerem çıktı .. Refikam bera.bcr ol· bir para yoktu. 1318 den ıkı nylık, 
mağı arzu ederdi. Ben ise ynlruz 1319 dan da iki aylık isterdim .. 
gitmek ni,>etinde idim. Onu götü_ Böyle bir fakir kalender dört ay_ 
rUnıem Edirnedeki haneyi dağıt· hk almazsa nrtık onun hfı.li nasıl 
ma.k, bir daha Edirneye dönme. 

1 
olur, malumdur. Sarf memurları· 

mek Jaı.un. na müracaat ettim. 1n.5allab mn. 
Gerek memurjyet, gem~ le· şallah ile va.kil geçirirler ... Bu laf 

kaüt ilP. !stnnbuldn knl;nalı.. Kn. zı §Crüten ımurat Oeııa.bı Hak bir 
leme giıfaim altmış )Il olmu tu. • içi dilerse olur, dilemezse olmaz 
Bunun elli senesi ordulal"da hUsnii demektir. Yoks:ı ipe un s<'nnck 
hizmetle ge.çm.işti. Şu arur ömriim· demek değildir. Adamlar sahlepci 
de vatnnmıd:ı bulunup devlet ve güğUmU gibi, ağzından bal akar, 
millete ~·ı:ınet '\'C düa etmek ni_ içi ateş dolu, kayr.ar. Ellerinde bir 
yetindt• _dim. Keliimı Kadimden telgraf .. 1318 s esi maaşlanndan 
tefa'ul ~ttim. nçbğnn sayfanm ba!-1 pnra sarfedilmemcsi hakkında ..• 
"Surei Kchif,. de "ve haseneti "Baba efendi.. iradel scniyeyt 
mürtefika,, idi. Üst tarafını gör- kat ı nasıl para sarfedelim!., der 
n;ıe:k için sayfayı çevh-dim. "ni • ler. Ben da uzun kulaklarımı sal_ 
nes ... c>vab,. idi. ''.Mürtefikn,, keli • Iıyarak onları tasdik ederim .. Ama 
mesinin lugati Osmıı.niyede mnna. aslında hallerin" bıyık altından 

E;ııuı baktım "mürtefik yerinde gülerim .. Çünkü göz görüyor ... 
daim ve sabit duran,. demekti. 318 senesinden al::ı.cakları olan. 
l~tc şimdi is müsküle vardı: Ye. lamı senetlerini irade! sen.iye ta. 
rinde sabit ve dalın durmak laum ! rihindcıı gerisine tarih atarak pa. 
Ama . yerim Edirne midir? Vata. ralan veriyorlar... Bana gelince 
nun clhelile tstnnbul mudur!. Gel Hazinede para yok!. lıln tezkere. 
a~zim ı>irincin tasını ayıkln!.. sinin tarihi ~kidi. Herkes no va. 

Edirtıedeki ahihbam : "İst.an.bu - kit gideceksiniz, diye sorar.. Re. 
ta gidin ... 1stiraha.t edin ... Tekaüt fikam da bu halden incindi. Ben1 

Bu 80bephm bu kadın şah&yeti 
etrafında daha bUytik bir alAka 
uyandırıyordu. 

• Gariptir ki Avusturya gizli poli
si kendisini takip ettiği için Yu
goslavyaya ilticaya mecbur olan 
bu kadını Yugoslav polisi de aynı 
Pldetle takip ettiği halde bir 
türlll ele geçirllcmcmtştir, Bunun 
başlıca sObebl Nitlinin kurnazlı _ 
ğmdan maada, bilhassa faaliyetini 
genç Sırp talebe misalinde görill _ 

dijğü gibi dalına şiddetle gizli ve 

ma.hrcm müna.'!ebetler halinde i -
daro edişidir. 

Bununla beraber, bugünkü Av· 
rupanm bu yegane kadın manya • 
tizör casusu, iji bir talle mazhar 
ol.mamışt.rr. Manyatize n.mellyele. 
ti iç.in sarfettii;'i enerji bu kadını 

feci b;r Rkibete sUrüklcmlş, büyük 
i5lor görmiye va.kıt bulamadan, 
bir otelin en i.ıst kat balkonundan 
kendisini caddeye atmak surctile 
müthiş surette hnyatma nihayet 

vemrlştir. 

Sukut esnasmda kafa tası pıırça
p~ olduğu için Nitu bir müddet 
teşhis olunamadı. Fakat hüviyeti 
&nla.şılmca Bclgradda bUyük ve 
haklı bir heyeean uyandırdı. 

Evvel& kendisinin mukabil ca • 
suslar tarafın.dan bir suikaste kur 
ban gittiği veya Geopu tarafından 
bu 11ekilde idama mahköm edildiği 
uınııolunmuııtu. 

Halbuki yapılan tetkikler bil • 
tiln bu ihUmallerl ortadan kaldır
mış, Nittliıin kurbanlarını manya.. 
me ede ede haberi olmadan ken 
dis!nl de manyatlze ettiği ve gece 
yansı uykuda dolaştığı sırada o • 
telin Ust kat balkonundan cadde
ye yuvarlandığı kati surette tesblt 

olundu. (D~• yam•) 

tazyika başladı, Evde yiy cek, ;a. 
k&cak tükendi. Şa ırdnn kaldım ... 
Aklıma, mabeyni hümayuna bir 
telgraf çekmek geldi. 1319 sonesi 
mayısının J:>eşinci pazar günü er. 
kende.n bu telgrafı çektim: 

Atebei felek rnertebei b~reu 

mlilQkln~ •• 

.. Kulunuz altmış s ·nelik emek. 
daran ve duagüyaru be.ndeıganı sal 
tanatı aentycnir.den olup tebdil. 
ha.va jçin asitan-Oi saadete yüz sür 
miye iradei seniyei hazreti mülü· 
kineleriniz şerefsadır buyurun!§, 
akçem olmadığından minelkadlın 

muhtaç olduğum bir günde sacla. 
kai §8.hanclerinize muhtacım. 1ra.. 
de ve ferman §evketlü vellıümet 
biminnetimiz pad.işahnnız efendi. 
miz hazretlerinlndir. :tkinci ordu 
levazım dördilncil §ube müdürü lir 
rahim kulu,.. Hak erene eeJAmet 
versin, telgraf gitti. 

Aradan bir kaç gUn geçti. lılu_ 
haset>eei Tahsin bey gelerek beni 
tnÜ§ir paşanın istediğini söyledi.. 
Bir senedir mü~r pa.,anın hUZUJ"11" 
na çrkmamıştmı. • IScbobi ise bir. 
denblre ~dimi tutamıyarak at· 
tığmı cezbe naraları iidl, Derhal 
huzuruna çıktmı. Milşir, arz oda. 
smda oturuyordu. Yalnızdı, elin· 
de bir telgraf vardı. BenJ gönne. 
diler. Ayaklarına kapanır gibi ye
re eğilcfun. bemeıt sandalyelerin. 
den kalkıp bir 8l'1'ID kadar geıil!li· 
ne gittiler. Sonra, "estnğfllnıllah 
buyurun,. dediler. Sandalyeye o. 
turdum. İltifat ettiler. 

Arzuhal vermiye cana aeni tea· 
ha bulmam! 

Seni tenha bulreak ketıdlmi &ala 
bulamam! 

Artık var Jcuvvetl pazuya vere. 
Tek arzı niyaza ba.'jladım. Hildpa· 
yine yüz. süremcdiğiğimin sebebi 
zuhur eden cezbeden dola), oldu. 

ğunu s8yledlm. 
Aradan bir ay daha geçti. Seras 

kerlik makamına bir istida glSnde· 
rerek, hizmetlerlınl zikrettikten 
sonra, istanbulda senskcrlfk ma. 
kamı fJUbelerinden blrinP. naklimi 
rica etUm. Fakat ne çekilen tel· 
gratmıa, ne de :istidama cevap ala_ 

madım. 

lskenderiye bombalandı 
KAlltre. 1 (A.A..) - Mımr dahiliye 

nezaretıııln tebllğt: 
tsırenderlye bu sabah erkcndea • 

\'a t:uı.rruzıma uframıp. Att\ttıı 
bombalaı"dan i ki~ ölmllştür. Evler 
natır h:ısarl8r olmuşbı,.. 
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Sovyet hava ordusunun giriş- Almanlar Rigayı 
ti w i bu çetin mücadelelerdeki' aldılar 

• 
ıspanya Frassa 

hükumeti 
Milli ŞEF 

muvaffakiyet şans ı nedir ? 
(Baı~ tarafı 1 nclde) 1 fı burada kendini göstermiş olu-

d~. Alman erkanıh~)resinin yor. Sovyetlere karşı adetçe da
mucadeleye karar vermL~ ol~rn- ha noksan bulunan Alman hava· 
sı ve taarruza ge<;mesınden zıya· w .. • ~· 
de, on bin!crce tayyaresi bulu- cıl:gı. evsafının yuksekltg~ne 
nan bir havacılığı gö"Püne kestir- baglanarak Sovyet tayyarecıle
miş bulunması icabOOerdi. riyle çok daha emin bir surette 
So~et .h~va ~rdusu, ~eler- ve cesaretle çarpışmak imkfınla

denbcrı bUyUk bır fedakarlık ve rına malik bulunuyorlar. Bu va-
sonsuz gayretlerle A vrupanın ve . 

1 
w 

Asyanın en kuvv :li ve ileri olan zıyet .rnxşısmda ve toparladıgı. 
h2 1acılıkları ayarında ve onlar• mız hadiseler önünde hava mu
dan çok daha kuvvetli olarak harebclerinde şansın Almanlar 
hazırlnn:mak üzere sef erher et- lehinde V<' bunun en çok bir haf
mi~l~rdi .. Sivil .tayyar:e mektep- ta veya on beş gün zarfında te-
lerının ve hatta yedı yaşında ır t · · · · · 
başlayan modelcilik çahcµnaları- ce ı ~ ~esı tahmın edilebılır. P:_u 
nm ve paı aşüt teşekküllerinin tahmının ne dP..reccye kadar dog· 
yardnniyle bu havacılı ~ y z nı olacağını da gelecek ajanslar 
binleri aşan bir kütle meyd::ına gösterecektir. 

<&~ tuafı 1 incide) 
ediyor. Şimdi umumi vaziyet as.. 
keri ıba.lcindan değişmemiştir. 
Cephenin yukarısından aşağısına 
kadar iki taraf kuvvetleri hali.ı
de çarpışıyorlar. Mücadelenin 
neticesini evvelden söylemek im. 
kansızdır. Şanslar müsavidir. 
~!erkeme ve Rumanyaya doğ

ru cenupta Alınan gayretleri KI. 
zılordular ta.rafından boşa çıka· 
rılınL5tır. Slovaklar, Macarlar, ve 
Rumenler, şimdiye kadar Alman 
lara kfıfi bir yardım göstereme _ 
mişlerdir. 

Berlin tebliği, Karpatlarda ve 
Pripet bataklıklarının ôtcsinde 
muvaffakıyetler kazanclıklarıw 
ve Leopol şehrine yaklaŞ:ıklan
ru beyan ediyor. 

Bcrlin, 2 (Rad.yo) -Alınan u
mumi kara.rgfilımm fevkalade 
tebliği: 

Alman kuvvetleri Rigayı iş • 

heyecan 
içinde 

Talebelerin 
70i güzde 

gönüllü 
yazıldı 

Madrit, 2 (A.A .) 
Komünistliğe karşı mü
cadele hususunda bütün 
ispanya heyecan içinde
dir. M adritte talebenin 
yüzde yetmişi gönüllü 
kaydolunmuştur. 

Komünistlere karsı 
• 

mücadele ff.mek 
isteyenlere 

Mani olmıyacağinı 
bildirdi 

l'i:-i, 2 (A. A. ) - ~vckilet 
umumi katipliği aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir: 

lş.;;aı altındaki mmta.kııda ol. 
sun, serbest nuntakada olsun 
Fransız gönüllüleri komünistliğe 
karşı Avrupa mücadelesine iştirak 
arzusunu gösteriyorlar. Hiçbir en 
ternasyorıal kaide buna mani de
ğildir. Bu gib1 te~ebbüsler Fran
sız birliğiru de ihlal etmediğinden 

hlikümetin buna hiç.bir itirazı yok. 
tul'. 

Maresal Petenin dos
tane bir mektubunu 

getirmiş olan 

Fransız nazırını 
kabul etti 

/.:nkara, 1 ( A..A.) - Re isicum· 
hur İsmet İnönü, Fr~ devlet 
reisi Mareşal Petenin dostane 
b ir mektubunu kendiler ine tevdi 
etmek üzere memuriyeti mahsu.. 
sa ile Ankaraya izam edilmiş o -
lan Fransa devlet nazırlarından 
Baron Benoist M eohin'i bugün 
saat 16 da Çan.kayadaki köşk • 
leirnde kabul buyurmuşlardır. 

Bu mülakat ta Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ve Fransa ~nas 
lahatgüza.rı M. Outrey hazrr :ıtı
lunmuşlardrr. 

FRANSIZ NAZIRI EBED! 
ŞEFİN KABRİNDE 

getirmek muvaffakıyeti gösteı• 
mi§tir .. 

Sovyet Rusyanm paraşüt har
bi denilen ve yıldırun hari>inın 

gal etmişlerdri. F kf ç 
A. Ş.4RKLI Berlln, 1 (A.A.) - Alınan or- ran ur',er ay 

duları ba.şkuınandanlığmuı tebliği: • 

Maamafih bu .gibi tasavvurla. • 
rm ancak alakadarlarla işgal ma. 
kamatı arasında. halledilmek la • 
zımgeıeceğini hatırlatırız. 

Ankara, 1 ( A. .A..) - Fransız; 
devlet nazırlarından Baron Bo • 
noist Meclıin bugün 15,30 da 
Ebedi Şef Atatüıkün muvaık.kat 
kabrini ziyaret ederek huzurun
da eğilmiş ve b ir çelenk koymuş 
tur. 

belli başlı bir unsuru olan hava 
piyadecıliğini de kurarak Alman 
erkantharbiyesine anuvaff akıyet 
amili olan bir siliıh vermek sure
tiyle de havadaki çalı:şmasmı bir 
daha isbat etmişti. Her cephe
den dünya. havacılrğında kendi· 
ne bir mevki kuran ve hazırlayan 
Sovyetler rekor tayyareciliğinde 
de hatırı sayılır dereceler ve 
hareketlerde bulunmuŞlardır. 

- --------- rin~a~~=:~ Bcresina ncb- tunk gazetesi 
Sovyet kıtalar' Berlin, 1 (A.A.) - Bugün as • Nankin hükumeti kari kaynaklardan o.N.B. ye bi.l- yazıyor 

dirildiğine göre, fi8.rk cephesinin Be A d l t• 
mukabl· ı taarruz mukezlnde Blalistok'un §8.l"kında- ş vrupa eve 1 Amerikada kabul edilen 

ki büyük muhas&ra çenberi, şim - (Ba.' tarafı 1 incide) tara fından tanındı 
diden uc,; küc;:ük muhıu;.-ıra c;embe- ve ııtdam gazeteıcrinln ba§mak.aıe1r. Ta h sis at 

1 
rine aynlınıştrr. Bunun netıce.sln- rinl i.K.t\baa etmekt.edir. Tok~ o, 2 (A. A.) - Nankin hü 

Yapıyor ar de, bu çenberler kl.r.dekl Sovyet j "Frankfurter Çaytung., Ankara J küme~iıtin tarunması §arki Asya. • kan LJ n LJ 
le;ickklillcri gittik e daha yakın _ muhab:.rln.!n "Altı ok,, ba§lığı !le yaz. ' nm ve yeni dünya. n.iz3.mırun ku. 

1
-.. ha 

1 

lşte; her hususta az çok bir 
varlık gö.steren bu tayyarecilik 
te§ekkülü kendisinden hiç de 
aşağı olmayan ve fazla olarak 
da iki e.melik bir harp tecrübe
sinde pL5ffii§ elemanlariyle, bu 
sahada ve hasnun çok güzel ev
saflı silahları karşısında tutu
narak hava muharebeleri yap· 
mL5 ve kazanmL:ı silB.hlarJa. kar
şılaşmaktadır. 

(BB§ taralı 1 nclde ) 

1-ondra, 2 (A. A.) - B. B. C : 
Sovyetlerln Duna boyunca ve 

Dunabourg ile Riga arasmda kuv· 
vetli topçu safları vardır. 

Bu suretle nehri geçmek isti. 
yen Almanlara m&nl oluyorlar . 
Gelen haberlere göre Sovyet tay. 
yareleri Alman tayyarclcriyle mu. 
vaffa.kıyetlc mücadele etmekte 
tür. 

Alınan tebliği 30 haziranda 
Sovyetlerin 300 tayyare kaybetti
ğini ileri sürüyorsa da Sovyet 
tebliği o gün kendilerinin 108 

Burada, Alınan havacılığırun ve Almanların 200 den fazla tay. 
evsaf bakımından ilri ve fakat yare kaybettiklerini beyan etmek. 

adetçe .Sov,ye.l tayyarelerin~n t~:·lıkçılar ~·anır.adası civarında 
noksan sayıdaki bir teşekkül bir Sovyet .muhribi mayna çarJJa. 
karşısında SOvYct havacılığY!lın rak ha.sara uğramış ve tariıil' içln 
ne gibi bir muvaffakıyet şansı en ya.km limana gitmiştir. 

vardır?. Alman havacılığı neler ıuosko\'D. ı (A.A.) - Bugün 
yapabilir? .. Iştc efkan umumi· öğle üzeri neşredilen Sovyet teb
yenin saplanıp kaldığı ve netice- 1 liği: 
sini merakla beklediğimiz mu• 30 hazlranr ı temmuza bağh)'.an 
vaffakıyet ihtimali acaba hangi gece, muharebe, Munnansk, 
taraf için daha mukadder görü- Dvinsk Bobruisk ve Luck istika -
nüyor?. metinde devam etmiştir. Cephe -

nin diğer bölgelerinde, gece keşif 
Bugüne kadar alman ajansla- harekatı ve topçu faaliyeti devam 

rm doğruluğuna inanarak bir eylemiştir. 

tahm.ın yürlitmek 'la.zm:ı. gelirse Murmansk istiklunetinde düş -
diyebiliriz ki: ınan, cilziltamlıı.nmızı geri püs -

- l'vluharebenin ilk gününden kürtmeğe muvaffak olmuştur. Fa 
itibaren bütün cephe lboyunca kat düşmanın ba..,ka terakki kay-

detmesi ağır zayiat verdiren kan 
harekete geçen Alman havacılığı kuvvetlerimizin ve tayyarelerlmi-
tam kudretiyle Sovyet havacılı- zin dıırbelerlle durdurulmu§tur. 
ğını havalarda ve meydanlarra- Dvinsk istikametinde, dUşman 
da tahrip ''e imhaya çalışmakta. yeni seyyar k:talan ilerl sUrmüş-
dı 1 tilr. Tayyarelc'limiz, bu kıtalara 

r ar.. indirmi · şiddetli darbeler · ştir, 
- Sovyet havacıları, Roman· Minsk ve Bobrulsk istlkametin-

ya, Mararistan ve Finlandiya de, bUtiln gece, k:tnl:ımnız, şarka 
Şehirlerine taarruzlar yapm::.kta doğru bir gedik açmak lçin gay -
ve oldukça geniş mikyaslı tahrip- retler sarf eden düşman seyyar 
ler başarmaktadırlar. cUzUt.a.mlarmm bu ga)'l'etlerine 

ko.rşı koyacak harekette bulun 
- Alman müdafaasının şid· muşlardrr. Piyade, topçu, tanklar 

detii mukabelesi Sovyet tayyare- ve hava kuvvetleri, Muharebeye 
cilerinin Alman §ehirleri üzerine iştirak etmiştir .• 

dan sıkıştırılmakta v-e imha edil • dığt bir makaleııini negrediyor. ·Bu 1 rulması lehinde yeni bir adımdır. a y'\ a rl 
mektedfr. makale §U bakımdan alAkadardır ki, 1şte Japon gazeteleri bu başlık.. V~lngton, 2 ( A .A. ) _ Mebusan 

Berlln, ı (A,A.) _ Alman ordula. Ttlrklyeyi ıııyaıd ananeleri olmıyan, 1 lar altında N ankin hlikümetinin mecll.31 ta.hsisatlara mütedair bUtlln 
n baıkumandanlı~ınm tebl!ği: 1 münhasıran 11irat ve otoriter bir mem. A~nya, İtalya, Romanya., Hır - 1 kanun lflyihalarını kabuı etm!§Ur. Bu 

KarpaUarla Prlpet bııtakltkları 8 • leket olarak tanıyan Alman etkltn f vatistan ve Slovakyn ta.rafından lflyihalar altı tane olup taallOlt ettik. 
raıım.Ja, Alman orduları lc§ekkUlleri, 1 umumlyeslne Tür. ıycyi hakiki çehre- ~?-1ğını Japon mllletine haber ıerl tahslsatm yeldUıu • milyar 500 
Slovak kıtalan De beraber, mağU~p 1 sile bildirmektedir. l vermtşle,l'dir. mily<m dolardır. 
dllşmanı takip ederek çarpl§makta i Muharrir, cumhuriyet hnlk partıs! • .1 • ~~ hli~~~tinin ~okyo. ~l- Bu sene.cin kA.nunusanlmıdCllbeıi 
ve Lemberg'ln iki tara.lmdan ilerle.. 1 n!n vazt!esini ve Türk siyası hayatı_ ç~llgı neşrett.igı bır tebliğde di;>or parlAmento tara.tından kat.ul edilen 
mektedlr. İ nm seyri Uz.erindeki rolUnU anlayt§lı 1 kı: . . tahsl.8at yekWıu •o milyar dolar ol'llll 

Blallstok ile Minsk arasında muluı. bir tarzda ifade etmekte ve d"hlll 11 · .~filli Na_nkin hüküme~ arlık bunuı:ı 26 milyarı icar V'fı 1aro kanunu 
ııara edilmiş bulunan So~t orduları. .siya..'41 h.unlenin ve cumhuriyet fikir. musa.vl bı.r devlet. s~atiyle J a- mucibince n:..ııı müdafaaya t.ahs:la e. 
blltUn gün muhuarayı yarmak içl.n ler inin bariz vasdlannı çizerek millet ponya. ve ~fonçuko ılc bırllkte şar dilmiştir. 
beyhude n~vmldane te§CbbUsler ya.r. ile parti ara.'!llld::üd mUnaseb<ıtler! tet. il ki ~~anın kuruluşunda İ§ birliği 
ml§lardır. En ağır tankların da yar. kik evlemektedlr. cdebıµr. 
dımiyıe S UA 12 dalga genişliğinde o.. 1 Ma~atenln {kinci kısmında Türk 1 • • • 
laral;: dllşmanm mUteaddlt defa yap. devletinin tktls~dl tcşeboll.s unauru (. Bezezyan lısesının orta 

---<>-

Suriyedeki harekat 
Londra, 1 ( A .A .) - Röyter ajan. tığı hunıç teşebbUsler1, fevka!Me '·an_ j ıarak gördllğ(l L,ı uzun uzadıya tahlıJ kısmı da kapandı 

h kaYJPlarla kırılmışltr.. ~ etıtımektedlr Makalede dcnll!.yor ki: T alebe azlığı ve bütçe d'l.rh:'rı sınm Sunyedekl müttetık ku''VeUer1 
-., __ .._ .u R1 .. _ , nezdinde bulunan husuııt muhabiri bll 
... ...,.......,yu 0 ga aru:n......, r:ente Yeni TUrldye devleti, TUrklyeyl ik. do~yrE;ifu geçen sene lµoe kısmı 

bir cephede Tuna nohrin.ı vanlırıış ve J tls&d1 ~d!:IJ\ :!c bir ''Jl~lyet~ bul 18.ğ ~dilöh ~'fill En.ıeni li . tllrlyor : 
bu nehir :mUteadd!t onoktaaa geçflnı~ mu-.tu ... Ecnebf y Birilj4 lkUııv . ses . +ft bn-sene..Qo ort.a..kısmı. kal Lllbnanda blltUn gllD C~~.~ 
tir. Burada da dUıımanm ~iddetli mu. den. yı:tmak gayretlerine karş• nıUı.:8• ~ u-,~,,,1~. i\.~ekle~ dıln~ : ıt t:; ;;i~;i'°iŞitlli;fgtfr~"hl;{Üe.İıiiidane, 
kabil hticumlan akamete uğramıştır. 1 dele etmek IJlf:Qburi~llDd~ kalmıtıtır. l kul olu Jfa malt a ır. dövll§~n V~i kuvvetleri y~ni topçu 

Alman bava kuvvetlerine mensup Türk ilıtiııidi meselesi ıı.ncal< be~ B ·• , ve piyade takviye kıtaatı almt§ll ben. 
teşekldUler karadaki n::. ~ katı f nelik plAnl• 'banccııırnışUt. Bu plan 1 Çaylara ot karıştıranlar zlyorlar. Bu arazi earUan ve mltrnl-
blr mUessir!yeUe iştirak etmlflerdir, J 'rtirkiyenin sanayileştirilmesini derplş J Yalova ve civarında çıkan ve yözlenn kayalar ve ovalar araamda 
Alm-..ıı b.a.va. teşekkUllerl, Lemberg'in ediyordu. İ§te bu s:ııretıectır ki devl<". hilll< arasında ayı üzümü diye a. yuvalanmış bulunrna.sı müttefik kuv. 
şarkında yol üzerinde kısmen iki ve. t tin murakabesi alundn §lrk$!tler kurul ! nılan otun çaylara karıştırıldığı veUcrın ileri hareketini yava§latmı~ 
ya Uç koldan yürUyerek ricat eden muştuı. Bu şirketler ş~di tam bır nı ~ıştık. ıardır. 
dü~man tC§ckkUllerlnl bombardıman I verimle çalışmaktadır. 1 Fiyat mürakaıl-e bürosu , bu hu Kahire, ı (A.A.) _ SalAhiyeW as-
etmif, Blall.ııtok ile l!lnsk arıı.sınd:ı I "Altı ok,. bugUnkU Türk rctahmm susta tetkkilcr yapmaktadır· keri mahfillere göre her ' ne kadar tn.. 
muhasara altmda bulunan Sovyct kı_ esas temeli olmu~tur. Fakat çaya ot karıştıranlar.:, ka- giliz kuvvetleri Surlyenin §imalinde 
taıarına çok a.ğir kayıplar knydettlr. rı~tırdı:klan otun çay oldugunu TUdmUrU sarmışlar ve burası ile Hu,. 
mi§ ve mUtemndt bombardımanlarla y . b ""d h ı·· i~ia etmektedirler . mus ara:ıınaakl kara ırtlbatmı kesmı, 
Rlganm öbür tarafında ricat Jıalinde enı U f/ ay ma SU U Dii?er taı-aftan B"~a~da ka .-. 

1 (AA ) c:: • "1, a.nu terse de şehir tam b r muhaaara altm 
bulunan dUşmana hUcumıar vapmıQtır. Yıldızeli. 1 . ... - ... enenın lan 10 bin ~andık raydan ıoo u k 

" Y h dil k ·· da deltlidlr. TUdmUrll !ha.ta eden uv. 
Alman hava k11vvetıeı1, Sovyet ha... ilk buğday ma Sltlü ··n az.1I)lı me:nleketimize gelmiştir. Ayrıca · il · b ·· '- tl vetler İngiliz motör!U krtalandır. Şlm va kuvvetlerine kuaı mucade!ede dün za getır· mış ve u munuseı.:e e Mrsıı'Clan M~rsine 100 sa.n.:lık çay 

" - ı.. , 11 · • d kal di bu kıtalar şehre hA.ktrn olan sev. 
mUblm muvaffaklyetıer kaydetmiştir. toprak mıı:uSlu eri ofısın e a . gelmiştir. 

b • h alk k"' 1 · · :..+· ..,1.1 kulcey§ noktalan işgal etmle bulun. 
Fevk- 1•de bir tebll,.le bildlrllmi" oldu. b al& ır ut esının 19~11 ... u- -o.-,--"""' ,, " · - tik ~~ maktadırlar. Küçük baz• Vişl kıta.la. 
...... ...n..ı, dllaman, 30 HaZirnnd0 2so ie bir tören yapılmıştır. ma.u- 8 sı"nemaya mu"hlet "~ 5°' ,.. .., suı· · · A • k" ·· rmın karanlıktan iatl!ade ederek bu 
ta,.·yare kaybetmJştlr. Bunlardan 216 Ü yetiŞtıren kvıran oyun , Verı'fdı' 

J d İ"-ralı' r .... t· r . ta noktalar arasından k:ı.çmaıan tnUm. 
sı ıu:.va muharebelerinde CIU§UrWmtı;. en .u lln ve ıne va tınız • 

1 
rafından bir pulluk hediye edil- S!nemalarm kontrollerire de - kllnse de Tüamllrdelti V~ garnizonu. 

tur. · tir vam edilmekte ve techi..zatr r.nk. nun kısmı killllsi şimdi iyi bir muhs. 
Balıkçılar yarım ada.amm cenubun.. =rn=ı"==·=========::::;::====== san ~ir.ema'ara noksanl arını ta- faza e.ltmda bulunmaktadır. 

da, bir Sovyet torplto muhribi bomba nunun bugünkü tebl!~l: mamhm;ıları için mühlet veril 
ile batınlmış ve diğer bir torpito muh ı Slo\'?k kıtaları dUşman mukavemr. meJ·tedir. 
ribl, ağır hasara uğTauımıştır. tini kırmakta ve rtcat eden düşmanı Emi!'lönünde 3. Beyo;;',ında 2, 

İngiltere etra!mJakt e•ılnrda, cavq takibe devam eylemektedir. 1 Ba,,ırköy. Kadılcöy w Üsküdar. 
tayyareleri, oldukça bU.}11k bir Uca.ret ı Sovyet ordusundaki Sıovnklar bU- da birer oımak ii7.C"P. 8 sinemanm 
gemisini vabim hasara ugyatmıttır. yük mlktardl\ sıovııkyn tarafına geç'- yan~n t e11Hkcsine karşı i~ap e. 

f*WM;tü& = 

kadar sokulmasına mani olmak· 
tadırlar. 

Gece Alman hava kuvvetleri, Car. yorlar. Alınan malzeme ve esirlerin den vesaiti bttlundurma.dılh gö • 
düf limanına ve 1ngııterenln gark ve sayısı sUnı.Ue artmaktadır. Slovak cU. rülmfü~. kend;lerinc ağıısto~ so· 
cenubu şıı..-ld sahilleri Uzcrlndekl 11. zütaml:m düşman memleketinde yUz nuna kanar mi'Eaade wrilmif'tir. 

Luck istikametinde, Rovno mm- mıın tesisaUıı.rına hücumlar yapmış.. kilometre Uerlem!şlerdir. Bunları tamamlamad•!(ları tak _ 
takasında, kıtal.armuz. §arka doğ- lardır. ırtN C'EPHESt NDE dirde kapahlacaklurdtr. 

Bir deli k;zın 
hatıra defteri 

- Bir hafta zarfındaki hare-
kat neticesinde ne.~redilen AI· 

man tebliğinde 4, 700 Sov. 
yet tayyaresinin tahrip edildiği 
mredilmektedir. 

ru hareket eden düşman tank te- Şlmalf A!rlkada, Alman StUkıı.ıan Stoldlolnı, ı (A.A.J - İsveç Telgraf 

POLIS'te: 
ee.kkilllerinin ileri hareketini dur- Sollunı açıklarında bir trıglllz torplto aj:ınsmij gelen haberlere gl"t'. Helııln. 
durmuştur. Bizim tank cüzUtamla muhribinde yıı.ngm çıkarmış ve Tol>. kinin 150 k11ometrc garbında bulunan 
runrz, bir mukabil hücum yapmrş- rukta J!man tesisatını ve motörlU nak Sovyet Hangoe U!ısU civarındllll blltUn 
lar ve dfişmıına çok bUyük kayıp- llye tabaııgfltlerinl bombardıman et- glln top sesler! gelmiştir. Sovyet tay. Sarıyerde bir manav 

........... --·-···-······················-··· 
Bir genç kızı timarhaneye 

ciüşüren esrarengiz ve 
acıklı bir aşk macerası 

lşte elde mevcut bu hiıdiselo-
lar kaydettirmişlerdir. mlştır. ı yarelerinln infllfık ve ynıı~n bombe. 1 dükkanı yandı 

Cephenin diğer bölgelerinde, or 4 I I Ya7.&D: 
b. k hü İngiliz savaş t.ııyynrclerl, aşağı bu. lan r.tarak Us civarındaki harekfltı Dün Sarıyerde ortaçoşme cadd<'. 1 K ER F SERTELL 

rin haberlen ve rakama nazaran dularnnız, dllşmanm ır ço • ıutıardan ve fena rUyetten istifade <'. 
1 setretmeğe çalıştıkları ve Fin batar. sinde bir yangın otmuş ve 26 numa. S ENQ . 1 

b . h.'kU 'lmek · bed cumlıırmı geri pUskUrterek devlet ır U m ven ıca erse, hudutlanmlZl tutmakta berdevam- derck, şimalı Almanya sah111nde halk- yalanıım da bu teşebbUse nuı.ni olmak I radıı manavıık yapan HUsey'..nin dük. 
Sovyet hıı.va ... ordusunun bu ÇE• ıa mesk~ mahallelere bombalar aL ' için hemen bUU\n gün mukabele ey. kô.nı Ahmet adında bir mllşterinln • k .. 
tin mücadeledeki muvaffakıyet dr~Tayyarelerimiz, Dvinsk ve L uck mışlardır. Sivil halktan bir kaç ölU ledtklerı zannedllmektedır. ı attığı sıgara ııe tutuşarak yanmıştır. Leyla, ~aya!mın enh. orpe .ve 
!:iansmm pek de lehte olmadığı ve Sludsk istikametinde, düşman vardır. Blr çok bina harap olmuş ve. A!tou Bladet gnzetesinln Helslnkl· ı He~en büyüyen ate§ yanındn.ki e.Q. 1 en ateşli çagmda ~rd~n~ue 

1 tanklarına Ve motörlli Cu..,,.ft-la- ya hasara uğrnmıgtır. Gerek bu hll· den aldı"" malumata göre Finler öğ. kici dtikkft.nıa da sirayetle burasını neden çıldırd:? Leyla kimın 
görülür. Aman havacılarmm "', .... , ..... , 6 ' k u 1 k ııö dürül ~ T h • rma agr~ r darbeler indirmektedir. cum esnasında gerek düşmanın .Ma.II§ leden oonra Hangocyc karşı hücuma do. ya mı~ ve g ç 1.1 le n m ~- lo.zıydı? imar aneye 
kısmi bir hakimiyet kurmabö-a Uz i d '" l altındıı.kl mıntaka'ftra tur ıl d Tayyarelerimizin ateşi, gittikçe er !1 e .,..ge. "' başlamı§lıı.rdır. · nas üştü? 
baş!adıklan ve bunun ooticesi daha sihhatli olınaktadrr. Bir gün yapt:ğı t.aarnız teşobbUslerlnde avcL Helsinkl. 1 (A.A.) _ Finlan _ Yan.mi§ sigarruıID.l atarak yangına 
olarak da havalardan tasarruf de yalnız bir filotilla, 27 düşman lar v:ı bava daf! bataryaları 11, bab. diya istihbarat bürosu bildiriyor: sebebiyet veren Ahmet yııkalanmt§, 
cdebildilderi 'bir kısım tayyare- tankı tahrip etmiştir. riyc topçusu ~ İngiliz tayyaresi dC-

1 
Sovyet tayyareleri dün ve bu - tahkl~ta bqlanl?U§tır. 

lerini, QOk 'büyük bir ihtimalle Bir çok Alman esirleri ve fira· şürmüştUr. gün müteaddit defolar Lovisayı BİR ÇOCUK BEYGİR ÇtFTEStLE 
rileri, bu harpten fevkalade yor- Gece dll§manm garbi Almanya.ya bombard'1Ilan etmlşlers-0 de hasar YARALANDI 

Pike bombardıman ta"-"jarelerini, +.ın ha hU 1 ti tnd Sal t kta A "'fty mnhalle-'-., gun olduklarını ve cebir altında yapwb• va cum an ne ccs e, ol.m.amıştır. • ınl\ omru vcı.,., .. .,..... 
kara ordulannın harekatını in· çarpıştıklnrmı söylemektedir. ezcümle Kolonyada bir kaç sivil öL 30 haziranda Finlandiya hava de otur.ı.n Alln.!n, 6 yaşındc.ki oğlu~-
kişa.f ettirecek ve topçunun ate. F..sirlel"den Yohann demiştir ki: müş ve yaraıanmışur. Aslı.eri ve eko. k1"vvetleri yedi dUş:ınan tayyare • za.l dl.'l bahçede oynarken, Balatta 
sini ikmal edecek mahiyette Kurşuna dizilmek tehdidi bizi nomlk basar yoktur. Gece avcıları sl düşürmüşle.roir. bostan sokağında oturan Yasctln başı 
kullanmalarını meydana ika.._ , çarpL5Jlla.ğa mecbur etmektedir. ve hava d:\fl .bataryaları U!: ve bah~'· Son günlerde Sovyctler mlltead "bof'bır&.lalan beygiri çitte atarak ken. 

k d ç Alman millcU, harpten, açlıktan 

1 

ye t.:ıpçusı dort lnglllz tayyaresi diL dit yel'lerc münferit parn.şlitçU _ disini başmde.n yaralamıştıl'. 
ma ta rr.' .. • . . ve ıstıraplardan bitkin vaziyette- &{lrmüsıerdir. ler indirmişlerse de bunların ek , Yaralı çocuk tedavi alt.u:a alınını§, 

Adet üstUnlUğQnun hfı.kımıye· dlr. Almanlar Sovyctler Blrllğine SI.OVAK TEBLtat • serisi daha yere inerken zararsız beygirin .sa.h.lbi yaset yakaıarak talı. 
tini bozan tayyare ve silfilı ewa• karşı harp c~ek istemiyorlar. Preabuıl.r ı ( A.A.) - Slovak ordu. bir hale getiril:iniştir. · kikata b&fl&nlJll!Ur. 

T anmmış bir aile km olan 
L eyla nm, ailesinden bile 
iİzle 1iği mahrem hatıra 

defterini karilerimi2 

YABINDA 

EN SON DAKiKA 
gazetesi sütunlarında merak 
ve heyecanla okuyacaklardır 



2 TBKJIUZ-lJNı 
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Çocuk bahçelerine 
musallat olanlar 

ı.ts·.ı-·1ımar , ..... ........_

1

&bmll."1117ik..._'*' .... - Zonguldakta Ankara ilkbahar at yarışları sona erdi 
~ ..... maht.Uf Yerleriade ._ ... eıl ~ ....... -.ret. Atletizm grup ...... b 111 da Reisi ... ,..en açdmeaıua .._ -. t.ntr ......,,. • ...._ -.ı.. bı' rl .... lıklerı· . • 

_....,, N'h ... 1Ja .... .. ld ...... anılan - feaa ~ "'" 

Rralmaaıtur .......... _..., ............ ~ il .. •• • •• 
==~:..=.:: ;:: .. .::. .... .:: :=J::~.: 1ca•n. ar·••••••• .aza ... 
'* w Al"ette WMk edl1er de, S9C 1ı1r ima IÖllll __. WMBR pek keaif bir seyirci 1 Ankara, (Bt1811M) -. ~ pa· erkek ve dişi taylara mahsl.Su. mensup ilhan bu kO§UYU kolay· 
~ W glll lıılr eemtte stbel =* __ .. bücelerllle .. _ __:-~= m~ Zooguldak ata . zar yapılan at yanelarile ılkıba· İkramiyesi 1200 lira. meeafeei lrkla kazandı. Gene Bay Salt 
"-il Jıücıesiıııtn 11Pldlin'• •· - ...,.._. w-. • ı har k()fUlan nihayıete erdi •. Mili~ 1200 metre idi. Halimin Dilaviz ismindeki tayı 
....._ ~ Jlllh ._,.. .......... ..._ ı.. . dmda yapılmwpv. Bu mtillaba • j Şefimizin de şeref verdikleri DUz pistte yapılan k<>tU c;ok gayet kolaylıkla ikinci. Bay Tev 

...., ~ lai,te .. ı:a ehr Hlllf7or mat blara Sinop h&rig olmak ibeıre ı Jroeu Jlel'i fiım~ kadar görill · zevkli oldu. Son anlarda Kara· fik Ali Çınarm Delikanlı i8min 
""'T""dıldea ... ..__,__ ~. MtwtmL. Slnariala VüM .......... ,_.. ikinci gııDı tepii tdım Tnıb., medik derecec;le ~~~tı .. ~a- biberin jokeyi Filipein küçük bir deki tayı ancak ü~ olabil· 

-~· dliı haftfçe hieftJelel'dea 1ılrbd mn Tokat. Sameun, Ordu, Gire-

1 

nııllan umumiyet ~le gmel hatası Bay Saim Temelin Qo- di. Zaman 1.50 dakıkadır. MOe-
aller, ~ lot, ......- evler 1UIJ'Ol'Ulll: 8Ufl' ve Zonpldak talamlan it_ oimaııı lftıassa dim:lüncll kotu bankızı ismmdeki tayına bir terek bahis ganyan 100. pl'8e 
de, .,. h....._ lıarUlbk ·e arAk etmıelEt8jdi feNalMie mvtdi :vıe heyecanlı boyun ara ile kofuyu kapndır- sırasiyle 110 ve 100 kurut ver = ~rmt= ;~ Bir ehli zarafet dedi kim: Vf!ll>ti Programa tevfiun lllblbleyin ~~: :=nı:d~=:i~tes!81'ı!,: ~~Vıci yan§: 
_....._ ı.:ww , •t.a he !re.,.._ Divanı mı !»k, name1 imali~ saat 8,30 da ~ me,da- Tmıca k<ıflMIU idi. Dört ve korlan ayarında olmam bu yav (Handikap) Ergene k~ 
__,._ çoktur! nmda ve UJIWl )ı(ebmet anm-ta daha ,.m.an )'lllllbki yerli yarım rulann ileride fevkalAde gür.el idi. Uç ve daha yukarı yaetaki 
tllrlııır. ili Dedim ki: lılU...vidlr ikili de ve- mutat merasim yapdd*tan .._ kan ~- at ve Imraldara koşular yapacaklanna bir delil baliskan ~liz at ve lnm!ıkla· 
-~.!:r~:r!.:' =-' llkbı, ra stada plinm. w mtlNIJaka. ==-~-=i:.oS~ ::'~~~: ~l~ : =-2~"""~ = U. 
-.,..., uçw1ı, gWmell, eileta- Bazı iyi ~ey bunda var, ol namede lara başlamnJlbr. Oi\eclen 6nce ......_ öne miflen Bay Halim- 105 vıe 110 kuruş verdi. Koeu başlar başlamaz Mis &-
............. Ralbald, ev.lertnmüe, yoktur! ve a>nra yaıpdm mü8abekalarda Saidin Poyra h111jpdeld kır atı RBfind kofu: ne .dilftil. Fakat Mimma birM 

vali ile Karpneral. 8*ert m- raJsijplerıinin Jıendiaine yülqma UçUncU Hatay koşusu idi. sonra kendisini yakalıya.rak ha-
,,_..., ....... -.ı.n ,......ya umaı mutanlar Parti ve BalreYi rei8i sına meydan venneden Jroeu.y1l Oç yaşmdaki safkan Arap erkek şa geçti. Ve rakiplerini de hay 
S.... ,..._.. Ba gibi 1erlerde .,. ----------I ve bmieroe 98)'ircl hu1rddar Jnw,amnrya muntflk oldu. ve dişi taylara mahmıstu. lkra· bca açtı. Fakat virajda iıJler de 
t9r.. ,.vnıar, talıl&dB glbeW . . • En gerilerde Poyrazın hareki miyeai 3000 lira, meaaf esi 1600 ğifti. En gerilerde kQfUYU taklit 
awea, ı..w8M, gtlnetten WJfa- Milsamkalann neticeleri fU • bDJ dikıkatle g&ıliyen Şelmn. metre idl. Bay Fehmi Vuralm eden Bay Ahmet Atmanın Gon 
de edemesler, edeme,taee &lr· Amerika dur: hiç kendini 8*madan gUze1 bir Tamın ismindeki 1nr erkek ta· ca ismindeki al kısrağı fevka· 

•-- •....ıı hilCIJDl yaparak ikinci, Bay Suat yı bqtan sona kadar hikim IMe bir hücum yaparak en p 
liblıpnes, ..a wmar. d '1'ratlmn taJamı 92 punnia. bi. Karaoemamn Nirvanuı ancak bir k09U ya.parak rakiplerini iki riden en öne geçti. Ve iki boy 

leldrcle nebdar çok çoclf• bela· Or USU için rinci. ~ Te pa9'&Dla itin ügüııeü oıabildi. Zaman 2,45 da boy ara ile mağlQp etmiye mu· ara ile koşuyu kuanmaia mu· 
Olll ....., ,.vnı1anrn· ıh- ci, Sanwun Wmm 39 pannla tikadır. Mli!Jt,erek bahis ganyan vaffak oldu. Bay tıhami Ayta· vaffak oldu. 
'1ıat.leıt 1lümundu o kada. ..y.. 10 mı•ıyar Oçünci1, Gi"8Ull tabm 20 pı. 110, plise masüe 150 ve 120 çın Tarhanı ikinci, Bay Halim En aiır kilo ile koşmaama ._._.. __ --·--ldrtan maJanllll ka· ~ ~-ı-ı- lnırul verdi. Saidin Emirümahrası ilçiinıctl ol rağmen Bay Hasan Alakuıpm 
-.....: -·- vanla ~ ~-· 17cint:i Ttıopı du. Zaman 1.58 dakikadır. Mti§ Dandysi ikinci, Bay Asim Çır-
'- ve rtltllbetll yerlerde yuvarla- dolar Mdw; ko1u8u idi. Dört ve terek bahis ganyan 225, plise parun Komisarjı üçüncü oldu. 
.. OJlla)'lp, gtlnet ...-Ue so- Ttı r kiye bls•k1et daııa Y*an yafl:.ald ..tkan a· sırasile 100. 115 ve 100 kuruş Zaman 2.~ dakikadır. MUtte-
......... ~arlara .,..._. mi· T'- L _ 1 rap at ve lmraklara mahaustu. verdi. rek bahis ganyan 265. pll8e 
-....aer, hlo ~........... CU18Uat veriliyor Ruz. şamp yona·SI ~ 1000 lira, mesafesi Alltncı kofa.• sırasiyle 115, 115 ve 120 kurut 
llderek w awA-ıdr bol ~ it kan • • • 3000 meıtre idi. Uçüncii Bolayır koşuau idi. wrdi . ._.... dlaell-:;;;: ve ,._ı ko. ve imzaunlapdıroJoamı eı·r·ınc·ııı·g"' •• kazanan Staıtla bera1>er Oeylin Tek Uç yaşında.ki yerli yarım kan Betinci ile yedinci kQlular 

Jro. öne dUfW ise de hemen bin met lngiliz erkek ve. di~i tayl~ arasındaki çifte b;ahJste Tar-
_.. 11ı111Uer --- oymJIP Q h s d re soma Bora kmdildni yakalı- mahsustu. lkramiyesı 3000 lıra. zan • Gonca kombınemnu 100 
...,., ..,,_ ....... ..ııa-nlı NffYork,. 1 (AA) - aaneJt f an U aya ~bap pçt.i. Bu hareket mesafesi 1600 metre idi. kuruşa m1*abil 710 kurut ver 
..w.& •• ~ ............. .\meriJca ordU811 için ıo milyar do- Boranm müthİI aıe,tıfne oldu. Bay Sa~ Halimin ahırma 1 dl. 

~ ~~.. ~ ~~= ~8i! 1Şef btarluaftnclulduan ;=-~ 5= Ounku denii-Yafışliri Çök heyecanlı oldu 
................. ~ hava al- devi~ .dbinde timd>Y• bd&r 1 118 a u n Dl herkes bilmekte idi. Bont. ta· • 

;._...;..-..~ ... ""',:Te:S~ tt.=...~~~ ~··w " . .;._. :=:::_:. Usabakalann hepsini 
'8lı _....., nı~ ,._.r, llh1~81ae -~ :Anu.~e.::. &iei'i ~: bıy tsmail Ba&1tJ Tek~nln Sava 

~..;-:-:...~~ :::-:.:':"'.!-.. ...: ='~~=- F~ı::....~iiS G. Saraylılar kazandı 
___ • _ _. -...ı "'--· dJima 2 mJlyar dolar tammat ve - ,mu, Edime JVlll p1ti. gec;;en ile'--- -~A;c... vaffak 

,..,.._. ~-- --.. rllmektedir. Relıllenm!ııunm ha ına ilene pmpQmı.n buhmduiu ara AAJ9'&1 u ~ .. mu 1 Denizcilerimizi bayramı mü· 
'3'11:ranl r • _... Batta, ._.. 8U8taki ealltıiyetlerl, Cer an - halde ~ yOıl JdJometre oldu.Bay N. . K--· Borlrutu ! nasebetile beden terbiyesi 1stan 

1.:.,, i - .__ıetsk, ~ --. suu bahis luuımı tmwlemnew- •--'- ·-'p ~- (•--- ıyazı una.YID 1 '--·' .1:-ı.tö· l··-·· tarafından ter ınu -- ... ,.- ~- ~um '1anol - ~- ildncl. Bay Saiıt A.Jramun Mihri 1 "."' ~ r_ ugu . 
lıııa lAtrlllDJI .. ~ da... :zarıeaı ıtmtı sece yammcla d rekor yanp) na ittir* etıniller cam üçüncil oldular Zaman 3 :i2 tip edilen kürek ve yelken yarış 
s.ı,ncüdercla ~ 7aeb .. Yete erecekti. dir. daJnluwJır. Mii§tereİr bahJa g~- lan dün Moda koyllnda yaprl. 

damlama _,... da ebfJlllllllJelll A l Tane m.iklet feıdensyıommuD yan ~. plUe mruile 215, 180 mış ve bu suretle kabotaj ba.y-
hir :f'1daa ~· davn u. iman ar JOr,U1mu ndBt BUllDil Naili. i· ve 130 kunJI verdi. ramı deniz sporculan tarafın 
lla.r~ ......... ~-d& kinci reilıi Hakla Bebn* ve lJ9Üfldil, /top: dan da parlak bir §lekiide kut· 

ke+h•» kelllfelU ~ - ... kBerlindeki Amer~ == = =.:~-:: ve~';::.. 1:a idi;,2ıı ıas:rİroruncıaki Y8rll salıaeı 

su aporlan ajanı ŞD Ter.canı 
tebrik :vıe takdir etmillerdir. 

Yarışlarda alman netieelerl 
8ll'a8ile bildiriyoruz: 

Bir çifte baanlar: Birinci Ga· 
l&taaarayd&n Nazlı 4,40, bir 
çifte erkekler: Birinci Galat... 
raydan Pertev 7,23, ikiDıei Gil· 
netten Cel&l, fiçüncU Herekeden 
Cemil. . 

iki çifte bayanlar: Blrlncı 
Berrin. Nazlı, Süzan, G. S. f,115, ..... _.. an d ik . . -~-----'- - etm~ gıflgm I~ at ve kıaraklara aıbahm erken saatlerinden. iti'b& 

.........., t)OCUldal'IJl --~· ra yo sp ennı :UA&YIK&W~- -vı-'r""• mah8uatu. ikramiyesi 5500 lira. ren Kadet ve Şirketi HayriJe 
IU. v-e1er1a., havai 1ıeflanD- MOMbab ~ u eon meeafesi 2400 metre idi. vapurlarile. motöır, kotra ve yüz ikinci NeclA. Müzehher, Feriha. 

---nor. Faaıı· etten ra Eılidtebirli Sallhin fiddetll Startla beraber S·.&..•-v sı.- len'8 sandal ile QeVrilmie bulu-' F. Bah-. 
ta •r m hn-. wldt -- y bir ~j(ı, lqacu)N' daflal dütt1l ise de bugün ~~ nuYordu. · iki çifte eıkdder: Rept, ü. 
... ........, kendlleıtnl ~~ rn •ı Jekdijerinden famlab praplara 11 KaranCıle fedai olarak kopn MUaahakNarm başlamasına Süha, birinci, 6.~ G. S.; ldıd 
ltae lroJ11P, 7&vnlann -~....,·- enettı er ~· Salibin arkMm- Yoana kendisini bırakmadı. Bu yakın Yalovada istirahatte bu· Sait. Muhsin, Ali Dereke:~-
~ann, oomk ba1l9eJeriDe F N'-7 dan hemen <>rhU: Suda ileı:t. •: boiullD& 3§8iı yukarı HOO met lunan ReisicUmhurumusun muh cü Zekli, Qmıan. Veclbi ... 
.. e1er1ae mlal olmü ..,...-. ~ 1 

CA.&.) - KobllDJQa t:dar&k beea P9DJ1 w Jaendwm1 re kadar Bfhdü. Burada Yomna f.erem refikaları Bayan lnönU ve Bahçe. 
trara- habere ,.._ 8Jatemba ftl'dlll 1ılr Olmuı, Nmi K1JI, Nt.am_ettin, nm R'9l'İ kaldıimı JtÖl'dük. Bu yelken &pOrU1l& meraklı olan .ı tek bayanlar: BUincl N81h 

111Jte pfllına, 0 
babçelerla yo nefl'int .-. 'NkNP!lıftft lıla n4 ~·.Ahmet ve Alt takip et· ı vaziyetten Karanfilin istifade mahtumlan yarış sa.hasma şe- Sebahat, Gilner, Berrin. Slan, 

hqucWd lttsel IMlr..t 7erlae ,.,.. DID radyon. 1t'laba BerllD ma!la1ılı1. mitlerdir. etmenli bekliJ'!]ler lı&kikaten ref venni§lerdir. Galatasar:ıydan. .. 
tlrllmlt .ıv. Yoa., fa,- 1ertae alq&ID ~ nepi1,&b dan Fürat ilk Pclil lfJl1'i aaaüe bu meebur atm hilcum ettifini Müeabakalarm bqlamasm · 4 tek erilekler: Birinci R&-
..,_.._.olu. bir muhabir ft POlll bafta vuaU 39 ~ llleriDdm gördtler. dan. ~iraz 80D1'a ~ münakallt pt. Tevfik, Kerim,~ Ha· 

:r..111 ........_ Mahlllsllde 1btarl bu ~ Japd&D bir ~ '-ltalri palotaı benıber Fakat nedense bu hayvan bu· vekili Cevdet Kerım lncedayı, yati G. S. S.l 7.2; ikinci Beykos 
\1elalıl, 1etalt ,...,.. ı~U. B8 ge.termffl•dlr. a1mne,.,, ...,.., ıcideD kofDcalardan 8çQnt1 de gün kendisinden ümit edilen ko refakatinde vali ve belediye rei· üçüncü Fenerbah~--L_ ... _

1
___.. 

~ öa JOlda 'bnıkanık belll kmıll ve 1'1)'11 Çlbnmach. Ve Bay Halim ai doktor Uitfi Kırdar olıduiu Deniz kayak m\Jl!llWILIUllA&-
hlta bhtae 

1 
• • • ı J&11IDl 800!1D8 Juıdar iM pktLle Saiıdln Rnmam Wnindekf al km halde yarış sahasına. ~eler birinci Mtımtaz. ikinci Mustafa), 

.... lıieptDdr. ~ &&tll ..,.. 1 na 1 te r6' devam etmietir. rafı virü dllualam yaptıit bir ve derece alan sporculan tebrik oJimJtlardır. (Deniz Ti~ .• 
'1l'Wk ....., da lime .. : avelels, V .Y&nl. at.~ ,...... bQRnla am b8tllı raktplerini ettikten sonra Acar motörUne Şarpi müsabakaları: Bı~ • 
• ,..., dolga •e olla ~ JapoDY&ft ... --..-:-to Bipodı'Cllll ~ 1lla,lk --' 11111* bir boy ara De bu mü· gitmiş ve Bay~ İnö~ tarafm- Maıbmut G. S. 25,35; = 
fdar fdar bir oerlree tamı .. Gtll- ... _... pglt JOlund& W-;pir. Bil mı Jllm JU'lll kaanmaia muvaf· dan kabul edilmişlerdir. Turlıan. G. S.; ~imdi 
~ edeceJc tasam w tok lmit JICll -ID- tat okta, Bir boJ gerisinden B. Amiral Hüsnü Gökdenizerin G. S. 

:ı':. .as llrleJIMe,--;:: de Mellletıgller tam ..... 1111' Bay Ahmet Atmanm Karabi· bathakemliii altında ve su spor ===========· -_ .. .__ -n-1--- TolEJO. 1 <A.A.> - ~ f"milb __, ...... w .,,,.. llcl 11111 DdncL Bay l'ehmi Simsar lan ajaıilığı tarafmdan idare 
-· a_,, ... _ .. _ _., ... bUyUk e~IW """"- .,,.__.... __._ nn~ :-:...a..ı.: ....... edilen ·--n1ar. umumi ve 6tı•.n1r 

...... _.__ J.ll&•&a .... ,__ .... ı... detli aJlı ...... Jrt•..,,,,...rc11re ... - Dm JlllWINaU -,Y& .YCW:119' .YWA 
llltlJlır ,.ar, _,, ... P8liade gllil elçilik b'namnm ~ bom- Tam f01munu abmt olan ~ 411. bir alika toplamış ve c;ok kala-

....,, ..-., lmı fetJaedlp -. bardJID8Jl edtlmell ~ ta _ han Sok aon 200 metreyi 900 S1J1ı Temelin Su1Rıtayı ikinci. balık bir meraklı kütlesi yanş
ferle~ Wedl. Ka, 1ılr kikat ~,;._ 'l'alaır&atm dereee pa.ri* bir tprtnt De bi- Bay Veli Kmmdıkm Yetiti il- lan r.evk vıe heyecanla takip et.. 
lblddet eıeaclWnln mllafddıklan,. neUceliJae göre ;; --.U tlrmie ve ldnci geleni 5 metre çllncil, Bay Ahmet Atmanın mişlerdir. 

__. füat. ... Japon bUktJDeti NSe s-ı.. -.1-- ___ .. --a.1r bir -ıtw. Karanfili dönfllncü oldular. Bilhassa klüpler arasında sıkı 
illa *e•·-tll ..,_, r iti toda : ------.k _.VVtnon..1 . .._ ~-~~- a-- '7---- 2.~ dakikadD'. M"·. bir çekişme halinde cereyan e-
..., ba4dl marafD ...._ 1llSdı. ~-o ·-:--::-ur• ,-M==~ bitmes .-et te~J;his ganyan 500, - den ktlrek ve~ yımtlm 
:::::: .:: ... "::: ısvec kabı ne- =-~ .. olan= =~~:150 kuruş verdi. ~~t~ı:;:~1:"ı:~eiki g~~: 
L.- 1ı1r - .. - ..- ech-.. d tadilAt 1- 1kinci f:nönü kDltBı idi. iki fert itibari~ Galatasaraylı spor· ._., .~ _,, ·- 5 t n e a ı.met ln6ni1, 1*lllıcl oman, -d"""'hki -..ıı Mikan İngiliz cular mUbim bir muvaffakıyet 
...., 9'a c tt' da llaJa1dda -- .......... 1 (.U.) ::__ ı... .... == .... ~=- ~ ,.g&.... göatererek günün birinciliiini 

Bulgar karaaulanna 
mayn dökülüyor 

Solp, 1 (A_A.) - Bulgar ordu 

.sunun tebliği: k --•--• 
J(aradeaJsde BuJcar •~-
2 temmurıda saat 24 de maya diS • 
ıı-ın-A-'-tlr Ecnebi vapurlar aJba. 
... ~- • kara .wann· 
yet aaat 16 ya ::::Urıer. Bu m
da aeyrfiaefer __ , mi-
lan. gtnneden 12 l&&t IPY

eude almak ı&sancJır. 
t&UrdL --1nM-- mmn bDdtrdif!D8 ,ere. ~ ıra--.. 1..~ n..a..- C!lln....l.-ww tJe11rik bu- kazanmıı11ar ve beden terbi~ 

Veül. &eee lterkM ...,--- ı temmlddeD ıttııaren bepelcD R-.. ~ ~birlikte boy futia, müdürlüğü tarafından kendilen· ----------
'-ra ....,.... od...- ıu.tt.; eonıa ııamr1&rd&D ll)tOeld. ••ıtdat fototr&flarm.m abmlmma mil- ' - Nuri Kut (Ankara) bir ne cok kıymetli bir kupa hediye •••••••••-. 
'ev .. ..., lrollarnua • ......- abp ~ 11:9ertoet'ten tfJf8kkGl edecektir. tllade etmitlerdir . boy farkla. edilmiştir. ::.•-":.... Kil· Gö"• Hekimi 
...._. llln ve lfdJ'ald1le bna. a.,..kll Hen•" b9briJe ft mau. y telmi:k neticeierl IUD • 5 - Nizamettin (FAkieehir) MUsabakalan m~· · • 

lral&t nuaretJeri!ll ubtelliM 91auttır. larctır~ 6 - Kemal (Eüieehir) 17 na.kallt Vekili Cevdet Kerim 1 ~--- ........_ •JftS t;ddl, ~ Na'&lrlardan Skoeld mon m9ddaa 1 - Ortıan Suda (Anadolu dakika farkla, lncedayı hakem motörüne ~ Dr. Murat R. Aydın 
.....ıa, eDerlııııde blrel" we 11canıt nesareuert!ll tedYlr edecelr.' A.ianm) 2 mt 52 cJaldb 30 •· 1 - Recep (EsJdeebk') 22 da rek mQaabakalann bllyitk bir BeJ'O,.. raaı """ ı- lllllmll 

-..... ..... Unmı ve w-etci .., tir. Adil- 1 .. umaı aıuannet " mıı. 1 niye. kik& faıtla, intizam ve muvaffakıyetle bal&· i w-. 1, Tel: tlMI 

l - .,..,, "" --ıe 1ftl'IJ. ı . ) nlına8mdall dolayı hılrem .,.. ·---------,. lfrdller. • ~t wretlerl --- 2 - SaUb (Eelrtphlr) bet 8 - Suleyman ( mur ti _ -.a.... terbiyem ı.taııh" 1 
lla _.. • .. ._ ~ mlfttr. v.11-, _.nf" mut D..._' metre farkla. 9 - Ali (Bara>, .... ~ ....._a......--.. Be 

._.........,. ~ 1'9tlen ~ ........ rirlJlltlllr. 3 - 0.... (1t ..... ir) ld 10 - llwn (Bw)}. a6l8ri1 ,......... UWWZW"' • 
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~iBANCI Dil ' D"ERSLE-Ri . . , · ~ . DUNYA TARiHiNiN iLK 
BOYOK TANK ALM~\NCA cso> 

RENA'rS 

Storm 

- 6-0 -

1. ''Nı rı, lloft ann" sagte leh 
tör-.khti~: 1 

• es ıst noch fröh am 
f&g<·; der HofblMler wtrd !!eboll 
lriNl~ıimmmea.., 

2. Uer aber roıchiitt..!lte den Kopf: 
''Herr ı•a.-.tor, t>4I lst HChon tiber 
einc Stunctc i\tittac." 

3. na icfı dann <'rfnhr, ua..<;t; di€' 

Toebter wlNler einmal bel dem 

Kmtrr unıl Klo&terpnıdlıter'! 

Ca.t!rtens in HU!olum aaf Besaeh 

sel, "° \'emtOOhte leh den Höft. 
mano, Jhrefl Vaten W~en mit 

~haf P nach der Stadt zu 
sclli«"llea •. 

REN .\ T F. 

Storm 

-60-

1 Kaydi. ihtiyatla dedim kl: 
; 

''Peki, henüz da.ha günün pek ile. 

ri bir l8ati değil; çiftlik sahlbi 
her halde geleef'<k." 

l'nzno: ITızba,ı Emırt Frcilıeı rn Von Jut•-rrnfc!J 

• '1 -
Sayıları zaten çok değildi. Si1ı1_ r Yaraianan bir tank dafi topu
hmı J"l!'!'e atan memnuniyetle mm erleri bizim ~ 

&Vl&NIOI n:ıu.ın.aı. 1' il& 
HA. .. VSılllat .&Llll, M'l'lll 
.......... ......,... ..... h Q'M ... 

- Jlllllıl,n ,.._ e ıa =- l 

esaret yolunu tutuyordu. Mem. göriince ateş etmeğe kal~ DQ- Eolenme le'lılilleri 
mm olmamalarma hiç bir sebep man mermilerim.izle perçalana • 
yok zira piyade tüfeği ile tank. rak ceeaıretini ha.yatiyle ödemek • L!ııe mezwıu 2~ yaşmda. iyi bir 
lara karşı durmak mantığın ka. mooburiyetinde kaldı. Arkadan alledm bir l'enç, kumral balık etuı. 
bul edeceği bir hareket olamaz_ gelen alay Marcilly köprüsünü et. uamı 16-23 yqmda ırnaeı bit 

dı. Marcilly'ye girdiğimiz zaman geçerken, yorulmak nedir bilmi. imla .vlenmek iatemekteair. Milli.yet 
saat yirmi iki olmı.nstu. yen Malgut ileriye atıldı. Diğer mevzuubahs deffldir. (Hacı 199) rem. 

z!De mUrat'aııt • 199 
2. F&ka.t 0 başını s.o'\.lladı: "Baıy Köye girerken evlerden ateş zırhlı kıtalanmız köprünün el - • Yaş yirmi, H.se mezunu bir genç, 

pa.pa.z öğle vakti geçeli bir saat o- ediliyordu, Köy eski USU'Je göre varmı düşmandan temizlediler. esmer, l6..18 YU§mda bir kızla evlen. 
luyor:" 

3. Bundan sonra, çiftlik sahibi~ 
ılin kızmm, Huum'da. kilise bek_ 
~isi ve 1ıfanaatır va.iııi C~tens'in 

ynnına tekrar ziyaret makaadiyle 
gitmiş olduğ'unu öğrenmckllğim 

üzerine be.basının a.raıba.sı ile "çift. 
c;iyi" ha.her vermek Diyetiyle tıe. 

hire göndermeğe karar vermiştim. 

müdafaa ediliyordu. Tllfek sıesle. Mafgutun peşinden gitmek olduk mele t.stemektedir. GtızelHkten ç0k iyi 
rine makineli tüfek ve top atet., ça güc bir iş. Bataklık ve orman. ablll.kı tercih eder. cm.ıtact) reınzıne 
leri karıştı. l\luharebe gittikçe Iık !bir aı aziden geçtikten sonra muracaat • 200 
kızışıyor<lu. Her taraftan ateş her taraftan ateş altına alındık. • Ya§ 23· Lise nıezunu ayda 70 lira 

ed · · · l k Gece karanırk oldug~ J halde yol kazanan khn.ııesl..7. bir genç. Crgarada.n 
erken zıhnımizı aynı ~ua ur. başk11. içkisi yoktur. ıs.22 yaşında 

<'.alıyordu. Köprü sağlam olarak üzerinJe iğtinam ettiğimiz köp. gUzel vUcutıu iyi karaktcl'll bir kız 
ele geçecek miydi? Çok ileride rü inşa. levazımı yepyeni! Fabri·- veya bayanla evlenmek istemektedir. 
bulunan teğmen Malgat bana ılan yeni çıkmIŞ. Hele o 28 lik !ç güveysi de girer. Bir fotoğnfla 
telsizle köprüniin uçurulmadığı. Lopa diyecek yok! (Y.ô. SB) remzıne mur caat. 201 
nı fakat tank maniaian yfzUn. ,,..,..,. • Yaş 24, boy 165 kimsesiz An • 

. . SA '\'ISIZ ESİRLER dolulu, askerliıtlııi yapmL~. içkisi ol-

zine müracaat. 
• tı:tanbul Amerikan kolejinden 

mezun ve Londn. Rezent enstit!sQnti 
bltlrmi' maarlf ehllyetnamutlfi llaaıı 
ögretmenliğlne tayin olunmuş bir ba. 
yan lngUSzce dersleri Yermektedir. ı. 

kametgA.hlara da &1deblllr. (Bayan 
Klera) ı-emEine müracaat. 

• Uzun müddet Parilıte kalmıf Pijı. 
~ ticaret mektebinde ve Sorbonda 
ta.luıll görm~ bir bayan franaızca, 

daktilo ve ıateno derwlerl yermektedir. 
tatcno metodu beynetmlleldir. ~ 
de d&bll urt Uaanl&n yasar. (ILA..) 

4. AIH'r <ıehon nm drei Uhr ht 4. Halbuki !iç eaat önce kız da 
den geçılenıiyeceğini bildirdı. mıyal! resmi bir uev!et memuru; te. 

Di,,,°'er taraftan köprü elektrik ınfa \Te nezih bir aile meruıubu, olduk. rem.o:ine müracaat. 
~ıe von ~J~r wieder a11f dem Bol kt.'lldilij;inden çiftliğe dönmil§ bu
g~·esc rı; und hat etı dllı Wciber. lunuyordu; c;iftliğe ko§tı!jan kaı-

tertiıba.tiyle Sen'in karşı kıyıs~ Ormandan geçen yol dli.şman ça gUzel, ev !şlcrlnden 11nıar lS..20 yaş 
daki istihkfunla.r tarafından her tarafından tutulduğu halde i~- ,· la(ııarında bir kızla evlenmek i.ste.mek 
an uçurulabilirdi. Tankta. en lü. lvoruz. Dieyman yol ·zerine ale. ledlr. Ze~ınıık mevzuubaha değildir. 
'"•rnluJarı •·-1--1- t':'7.ore bütün 1: 1 ·aı n"l.ll'du · d bun j Blr .,vi olanlar tercll edilir. ı A. ö. 

• 17 ya&ımda 11.ııenln birinci ımııfm.. 
elan ayrılmış bir bayan, yazıhane, ts. 
cıtrethane ve buna benzer yerlerde 
ynzı lşlerl.,de ga.!1§11141 ı.temektedlr. 

(S.A. H) remzine müracaat. 

welcbf! •1 11nenJ(el nfen, drnlar d rin bir hayretle sarBll. 
11ehJer ua...~ dM nuşlardı: Hemen hemen on eekL 

.... .ıuwıkllK ~ ace e manı~~_:..., OO:i ~---. 165) remzine müracaat~ 202 
.llidcht·n, IO doch kaum adıtllellll zlne hen.Uz yeni batımış bulutl1ln 
.Jahre alt, ~ ~h-«t"lgeud ıwlBelıııea bu kız bu kadınlar arasında göz. 

lhnen hingeıgaogen ond nleht yaşı dökmeden, gayet sakin kal -
:::eweinet6, noeh elne K•e' am mıt, bati& babaın lçin biç bir hü
fleg Vatnr aus~toı.sen; aa.r ibre zUn göetemıemişti. Yalnız ııolgun 

Aa~en seit•n nooh \iet duukJer in yüzlind , gözleri herıamankinden 

dem bla .. !'len ı\ngeslcht gestandc•n. dııba çok karanlık bir mana almış_ 

erat tanklardan çıkarıldı ve !ar hemen ıu.=ı ı.cı.raı • ~"'""' 

bombalar elde. piyade hilıcumu. krtalarmm bu şekilde ilerliye • I . . I . 
na hazırlandı. Bu eenada seki. rek iılci köprüıy:ü daha ele geçir- f ve ıı~ı arayan a r,. 

zinci takını mevzi alarnk lbüyüık diler Karanlık basarken Rami{. 
· . . . ! • O!'tamektep ~eaunu 17 yaşında, 

toplarını düşmana çevirdi. Yağ. lyye vardık. Ramılly bizt bekle • ı beAap ve daktilo işlerinden anlayan 
mur tam manasiyle müttefiki. miyordu. Civarında vuk:u:bulan bir genç iş ammaktadrr. Güzel Ban. 

mizdi. Alman tanklannm, kö. muharebelerden hiçbir şey his • dJrma otelinde Samiye mllrncaat. 
peklerin bile sokakta. lbıraktlaımt. 1 sıetmemişlerdi. İlk tankla.rmıız •Fransızca olarak lilıe 3 programı. 
yacağı bövle bir havada, ~ 1 şehrin wkaklarmdan geçerken n& kadar (dahil) matematik (hesap, 

• Reamt vazlfeııi olan orta 7&flı 

ve yalnız bir kadm Oakt:d&rda terci. 
han Paşa limanı lnammda yahut K&. 
cbköyde bir aile yanında kiralık Ye e§. 
y~ız iki oda aramaktadır. İZ3hlı 
mektupla (Arkada§ 4) rems!IM! müra
caat. 

~AnteT1k&n öoleji ticaret knımın. 
dan mezun ingill.zce ticari muha.bera
t& ve tercümeye Aşina, biraz daktilo 
;,nen bir genç iş aramaktadır. {Tezi3 • 
remzine müracaat. 

:5, tn den altt•o Blumcn - 10 wlrd 
f"n.ilılt _ hab ef> \'OO den Vögeln 

an dl~t>m Taı; gclli.rmet1, al~ sek-n 
illi.,. };ı ... t..,m sus dem gaozeo \Vaid 
dahin berufen worden_ 

•. nJ "fiidehen hat •ber för. 
;eben, ilır \'atPr mÜt>M• auf dem 

'Moor lMıı !ll(~htf"m Torf "erumgltieW 
.-elıı, \\O e• ıllP. ıctrlen Tage uoch 
habe falıren Ja .. sen; da sie jedoch 

Ml88Cr lhreo beklen Knedıteo noclı 
Leate nuf! dem Dorf bat aufbleten• 
wollen, o .. iıııl nur .e;ar w4•nige ihr 

dahln ~efol~et, d"Dn ille f ... .kei. 
nen Glaul~n mit lh.rn Worten, 
and au(•h ılle ""mlgee ıdnd sch0tı 
vor Jlunkdwerden heimgekehtet; 
denn h('i den Torfgnıben !MB vom 
Baafll' k('fn,, Spur za ftadea, ad 
!Wf da.cı Moor 1111 nermeıtsfteh 

IJ"OM, 11m aHe Sftmpf aftd Tfünpet 

~ durohzusooaea. 

tı, 

li. Kocamış ağa hır üzerindeki .kl . . dn-.. - tah F~ askerlerinin ecıkaklaroa hendese. ceblr, mtıeellcsa.t) dersleri 
za geçoece .er!nı ...._....J.a..U . • l'aI8IZ • • • .. .. verir. (D.A. 27) remzine eıura,.aat. 

kuşlar • söylendi&'iı gÖl'e _ itün mın etmemıştı. Matgut, ernnne ~kunetle gezdıklerını gorduk. • Li~ ona gec;;miş daktilo bilen bir 

verilen !U'kerlen o~. ani.re oo .. er_ [ Elinde tilifeği olup ateş etmek geng az bir ücreue herhangi bir i§ a.. • Antalya matbe.aısmda. murettipıtll ormanın saksag.ıınlan buraya üşüş 
müıler gibi, bu gün deı·Uı biı la.Y
gara koparmışlardı. 

k 1 k .....3 t f'-'· 1 makinistlik yapmı", daktilo bilir. a.ı. en top nrm~ z. ma Iu-çıl u t:'I\. İStİ""' .. ıer hemen esir ediliyor ar ramaktadtT. (S. 707. A) remzıne mu. 
~Ç&M manca okur yazar, fransrzca tercü-

yuvalarını c;ustunnaılda meşgll:i· dı. Şehrin çarşı meydanına gel- racaat.. meye muktedir, spor yazıları yazıohı. 
dtl. diğimiz esnada alaya mensup • üniversıtc tahsilinde bir genç fi. ıen o::-tamektep me:r.umı bir genq eU· 

1111<, kim~ a, biyoloJl dersleri verir. Bu 
dı·g·er J:...r~-- 1a.r """""re .!k>n sti nasip biT iı; aramaktadır. (S N.T.) Makineli tüfek ateşi haf'itle_ ~-wuuuııuu SJ<>'I w - derslerden Uunalleri olanları yctl§ttnr. -

ge~en gün çalışmn.ğa gittiği ha tak- v.ince piyadeler hücum:ı. geçti. ratle girdiler. Ne y~ ~i o~n il.fi.&.} reın~e mUracaat. remzine mUracaat. 
Irktaki "turbiyer" i U~erinde 'bir • · 1 yolu ken nnda ve bntaklık ara • • Btr yillulek lktuat ve ticaret mek ,.. Bir 1"ımfire mektebi meswıu •v!n 
ka - d - kan.,at1 nı' ~z"'-r Bu esna<la alay l~uman<ianu J~ k....._.J... te"'I ·-•abeel tatildo her ..-f\n •e mek· ~ .. ~--t111 ....... bo .. tU 11 .,..J~A.!ıfon :)8 - ' zaya u~ı·a r:,::ı ı , lw 

1 
(~ .'J, • ~~'!.. ·ıd 1.... 1 zide birkac tankr ter u\AU~ mec ....... .., o- u ··~ ._, 

. . . ~nera ,uucrıan o:>c:ıad c 1uU u. . . bü .. d b-çtada bazı ~ı .. ıer ,...._ RU .. tUpa.~a soka numa. edıyordu; bıınurıla beraber. ıkı u. 1 " b' d h" ... ,.: 

1 
buri~ ~ti hastl oldu. Şchnıı tun tep zamanın a ..,. ......... par: vuıuer " ~ t.o 

..... ı. d .. .1 _, k nan ır ev en UC'UIDU l41UP e. k •st· bir müessesede çaltşmak i.ltiyor. Ak· ra 34 Teşvik.iye, Muradiye. 

.,._.tan maa a kov!U e~uen pc azı ı d' rd yolları tutuldu. Kaçma. ı ıyen · dd 1 34 • Ticarethane _ m"-ıı--ıertn ba.rı 
ıvo u l saray K~m\lltaf3paşa ca es • .., ""' '''""" 

onunla berab ı gidip aramak ar. · .. .·. 1 dige· r bir ..u~a.n kolu biçile i . ka, gUmrllk ve' kam"'tyo ;••er1n1 mu J{ ..-..-..1arl ·--..ı~ ... ı ,.....,.u 11umarava müracaatıan. .. 4T" 

:>.usunu göstf'f'di, ciinkti onun söz. • ~prıı.ye sı~......... a ,,,,,_ ._ı" 1 Romilly şehri etrafında nöbet • Galatasara.y ll&e8i s inci amtfma kemmel bir surette ba,ıarabıllr bir 
!erine bi~bir suretle inanmak is- dı . ( zerın<le bırer. metre mesaf,. 1 kurduk. Nöbet kurmaık vazifesi !{adar okumuş, · gilzeı fra:unzca okur genç tt aramaktadır. (Droç) remzine 
temiyorlardı, 7.aten giden ktlçtlk 1 ile kurulmuş mamalar bertaraf rhl kıtaata düşmÜştü zira pi - yazar ve 'tonuşur. d:ıktilo bilir, bir müracaat. 
grup da gece bcıstırmadırn geri cdilmcğe baac;landı. Herkese cesa z,ı.d : henüz gelmemi~ti ve on- geno; yazıhımc ve diğer mUcsseaeıurde ~ 17 yaşında ortaokul uıezıınu, rı. 
dönmiiftü; Turb gruplal1 anısında retile misal veren Malgut öndey- i a e ~ k dar va . ti id;:ı ur. bir t:cretıc ış :uamaktıı.d.:.ı:. İstekli. y:ı.ziyt!s: kuvvetli bır g~nç 1 ara.. 

rl Y md 'k' lb l 4-Ağ nr ge ınreye a zıye , - makt:ıdır Bcşlkta" vııtd~çeşme Ak. 
iftı.k .~ d h. b' . t ı . an a ı ı a "~vuş a. ...._. .- l" d . . 

c ı S8JU<Jln eıı ıç ır ızc ra8 - ~· ff . d B 1 k re et;rnek azım ı. tar tıokaltt numara 25 e muraacat. 
lamamıuşlardı; hem gayet vasi o. .~ ... dLO G\ ~r ı: unTarhml'kared a. ~fotosildetlerd.n miite~k}(ii pırıl rnrılrlt Makinelitilf P-kler ln- :(. l4L8C bire kadar okumuş, ıtmd'\ 
1 b_ .. _ ... ...., ... da bfit" b sıı.ua a u ..ıer an. e ı en . h' · · 1 
an ........ uıı. llıwıasın ' un a. . . ı· hafıf zırhlı ,kıtaat şe ırde mzamı giliz mamulatmdandı. İhtiyatla - stlıhiv"' mektebinde okUyan btr geııı; 
taklığı ve çukurları baştanbR§a a. lııç korkmıyarak ıler ıyen ku- · d tme1de mPı-auldü Karan. ' - d b. tatilde çaıışabileceli bir it aramak-

, .. · ~ k ıa e e .~ · rın ,.:a<>ktn\ıgmı ta5avvur e e ı -

ı. Mah&za kız lıabasmın. daha 

ler coşuyorlardı. Muharebe en . . . k" lır.::mız. Hele beş Alınan dS .crı - camlıs•afapa"a caddesi Oa'17Ut.p&fa 
rast.mna.k da mümkün dçğiMi. manda heyetini goren dıgcr a.<; eı· ı hk bastığı halde l:>i.itün ~>kaklar . 1 . . ., . - . . , k . tadır. vazı..sı seri ve okunaltlıdrr .. Ko. 

:-:iddetli safhasına varmıştı . Tank dan geçılıyor esnlerı:1 . ye u~ıt~ nin bin Fransız askerini bu ~ Tnrh~ me~tep sokağı 21/l A.H.V. 
(1) . FilrıslıchUg: ~e. mak: zu ToCle weınen. ol si)P ağ. larımız ağll" topları ile etrafa. 1 gittikçe k~ry~rd~ . hsırlcr .bızı kilde esir etmeleri görüiiir ı;;ey - ~ 17 yaı:mda. llee 2 de klin&Mlz btr 

:mude'bbirane. lamak; beftiıg wefrıen, h1"ktıına.k · . . . .. . 1 oldukça chişündurdu; seocbı de l rl d ··ıd· ı er nç tş an.maktadır. Yaznn SU-1. 
tahrıp meıını!erı gondenyorlar - · er, en egı ı. ..,e 

(2). KlostPrprediger (Pl'ectiger. skh die Aııgen a.us dem Kopfe . .. . . ı pek fazla olnıalarıydr. Başlangıç· . • . ıiyazly&ai ku-vvetıldlr. AS bir \icretıe 
dı. Mıtraloz meımılerı tanıklamr- ,_ ·..ı • ~ • Gece saat bır oldugu halde ıs. aı ab'llr t''a'"-ı.. .... TUrk) remzlnıı proteıırtan vaizi): lıılaıwrtrr vaizi. weinen, g& yaşıııa boğulmak; .. . .. .. 1 ta sayısı az owıı esınen 9'=ınn . . .. ı . p· ad .· ç ııı • · "' .._-
zı nmteessi.r etmeden dövuyor. e d -.:ı- topL.....J.1• B' lırahat edemıyord~. ıy eyı muracaaL (3). Bottachaft: Keeaj -Yerme wemen (i&m) gözyaşı. pati H . . ar~ı mey a.nua.m. uM.u&. ır. • Pi ad 

1 
·· 

1 
l. 

1
'k.. 

hizmeti, sailılt; JIK"kale; auf Botec. (6 ). Kalge: tikiyet. hiiztin, 1_ homtbaları ıyordu. epırnız 1 k d k'k sonra meydan kafi beklemek lazımdı. y e er. su. • Matematik ve ttzık derı er 
her an köprünün havaya ~m:ı . a~ a. 1 a . ·n l ~·ı . ratli kamyonlar üzerinde seya - ma.ıe kalan lise ve orta okul talebele. 

hdt geben, mesaj gMUrmek (lla.i· nilti. ağlama: Klage führen, sika· smı bekliyorduk. 1 gelmedı . \~e dort k ... t ı ,~ r b~yı hat ettikleri i<'in --aroh gelınele _ rıne en uygun şartlaı1a den, (mat .. 
liık etmek), h:ııber taıpmak; bu ke. yet etmek, hiizün gÖRtermek: C ti . . ~n ·tmoır açarak ı~ıne soktuk. Bmaya gı . . 

1
• d Of •. b' bas .matlk) remzine muracaat. 

Jlme el!tfilk ru.anasmı da v~r:lr, me. lautc Klagt• eıheben, frrvadet_ •• ayre :nnuz ~ gı ı. ren bu Pransızl:ır ister arzcla - rı azım .. 1·.. t"'nanm u~ı. 1~ • orta mezunu, a.ekerlikle aı&kaeı 
l9eli D Botsclınft Al ek UçuruJ.ma.ga h&?.ırlanınış olan ·ı 1 Al . krnmın onunc "Oçmrk ıçın azım bulıınroıyan eski yazıları Ye daktilo 

: e e ' mruı. m · köpru uçmadı. Ani bır s l·"lde rı e, ·sıe~-~~· manyayı zıya- ue}en tedbirleri aldık. bılen btr bay ış aramaktadır. {B.K.l n elçiliğı, sefareti: Botacha.fter, (7) lirmen: giirul u et.rı k vay • ret edecıı;,r..ı't;n.ıt ,.. 
zuhur eden taa.nıJır;umuz-dü~a- · . . · remzine ı;.1Ura.cnat. •el:ır Bo•-\..Al>+-r d- p .. ,,..._ gara kon-ıY'mak Ça __ ..,.ı,,..,_.na oeldiğim za Basaı dıvınm: is ""k bÜ\_iiktiı. 

.. u ' ı . U71,;.Ua.ı.o..c """ -r-- • .t'- ·- • na vakit bırakmamıştı. Köprü - rşı ·~ .... ,.,..--. "" - , ı:.ı ,.,. • !r.ebOlu nahiyem b1t1Jum ki.tipli. 
td, papanın eefhi, ...ekılı. (8). Vcrun~lückcn: bir kRz<ı ne. . ·ı.;ı:.ı~- man emrımde bulunan tanklar • Sen nehri üzerindcl<i köprüyü ~ınde 215 llnt Ucret'" 'k01 kltlphlfni 

. h ııun yar191 geçı UJIALC.I• sonra as - . ~rdi . t'k Ord k.. . . .. re ·nden. r. (4). Sehickerı: Göndermek; sıc ticesiude yarelanm~k. bir knıı:ay& kerlerdendördütirkacs1<.Tamay <lan bi~nı ista..c:.y~na • ..., • ......, m. geçmış ı. u opnı U7i rı de yaparak aynca ıo.ııs lira ltadar 
ahcken, tert etmek, vasıl olmak, kurban gitmek. ~ Tank ıst.aeyoRL gıdeoek hareket ciüşman t<>pr&klarma oluk gibi ki cemu '°Ura mut a1aaak ve bil&.. 

Ja karşı tarafa vardılar. Guderi. ' ' hıra memur ola~ 18.20 Y8ıfl&rm. birdenıblrc gelmek, beklemeksmn (9). aut'bieten: ilan etmek, neş. . 
1 

b. . etmek iet.iıyen tren varsa. onlara akıyordu. Tankın şoförleri otuz 
cehn~k. r<ıtmek. an elindekı bomba an ır sıpcr~ mani olacak. Teleton hatlarını altı :;aat direksiyon başından ay. da orta taballlt ya111111 ·~~=ı; 

fırlattı. Malmut ayıu hnreketı Aradan s...:- ~ ~ifi aranmaktadır. tsU)'9DW ~ı-· (5). wı•!nen, ... .Tlamak, göz""'at (10). toı...en: takip &tm~k: eaı k-k ıuı:ı;- ....... :" a. nlmamışlardı E11en· si.c•ımiıati · .. A~ ...... . - 11 
...,,. J-.ı "6 • daıf' •~- ka tek ...,...,..., · ..._ ~ · "" ~··"'Oj ' TarJaba§!Dda Kireç......, ---

dökmek·. vor Freuoe wein"", se- Rate folgen, eöz dinlemPk, itaat bir tank 1 ..vı-- rşı - ı.-ı.de ··nde...:ıı·ğim ta ..... _.__ hir ~ · d eden .. ··ı · cı. --_ ...____ ... _ t m~ 
...,.. rarladı ve oou eusturdu. Ştoff ve mu go "' • ~11\1\61• "'$ yagmur SIB em goru memı,, numarada :1ı1~- u ... "'"' -

~ten ağlamak ; die Au; n rot etmek. di&...o ilci'---..,.,- maltinelitüfek bir haber phnedi ... ~ eonra bir süra.tJe ilerlemişlerdi. Alaya racaat edebilirler • 
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mi sözcüsü, bu .sabah gazeteciler 
toplanlısmda demiıltir ki: 

Alman - Rus harbi dolayı.sile 
has t olan variyet karşunnda .Ja ~ 
ponyanın hattı haı ekeli ne ola -
cağına , r hPr halde hlr ı-:Pyler 
neııredıl <Ccktir. Fakat bu bapta 
hükfımetln resni bir deklarasyon 
yaıpaacğı muhakkak değildir. 

Japon kabinesinin bugünkü top 
Jantısmdan sonra mlihim bir dek ~ 
l&rasyonun neşredileceğine dair 
pz tt>l rin v rdfğl haberler Uze
nııooır lrf resmt ~ yukarıki be
• anatia bulunmuştur. 
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Büyük Milli Roman 
-5- Yazan: MAH d UT ATTiLA AYKUT 

- Tabit.. Hatta temin ederim 
ki çok k•a bır zaman eonra Re_ 
fik bey kurtulacaktır. 

- Bunun için çalışıyorsunuz 
değil mi Kemal bey?. 

- Evet. Buna in.anınız. Bugun 
tarihin en acı en ağır ve muzta. 
rip glinlerini yaşıyoruz ümidimiz 
ve tahammulümliz azalmadıkça 
yarın bizimdir .. Bu sözü cesaret 
le itimatla söyliyebıliyoruz. • 

- Ne temiz düşünüyorsunuz 
l\.emal bey. Sizi tr.kdir ediyo. 
rum. 

Bu toprağın her cocuı?a 
ibi.. 

l\'ecmıye büyük bir hiddetlP 
l erinden fırladı. Elindeki gaze_ 
teyi yere atarak: 

- Buı lar da bu toprağın ço. 
cukları değiller mi? 
Ayaklarımın altına serilen 

"Peyam Sabah" ismine bakıyo_ 
rmn ve orada bir kara çıban ô"i. 
bı j.çime, benliğime batan keli 
rncleri okuyorum. -

Ba.ği!f'..r,. aŞkiler .. 
f - Bır gill 8.§lamnadıkça etra. 
ına kokusunu vermiyor, duyur. 
~ayorki dedim. Gülüyor. Fakat 
dıyor: 

- Yaban gülunim de hiç oı. 
~~ güzel ve sevimli bir göete 
~1 vardır. -

Bu mevzu u . 
hayli k zcrınde daha bir 

O onuşuyoruz. 

' na bir çok sualler soru. 
yor ve ben bUyUk bir ;, .. h1.1 
oyalamak . "''-CJUe onu 

lçin muttuıl korıtıfN 
yorum. Bir aralık 'ha • ~ -

K 
na. 

- emal bey dedi. Sizin de 
b~ız anneniz Yok mu? 

-- :ıı-:,._._~ ~ 
hm& dolduran yqa: 2nı. hava. 
dilı ' Iht" "-Z- yan bir ölü . ıyar·uır annem -
yatalak. var o da 

-Yalnız mı? 

-Hayır. Ona da bakan tıpk 
İzin gibi !bir kız cvli.dı var. n 

Gayri ihtiyari: 
- Beni niçin onla.nn Y&.rnna 

götürmediniz dodi. 
- Yalnız bulunsaydtlar ne 

kadar iyi olurdu. Ve ben ne ka. 
far sevinirdim. 

- Kalabalılannız demek. Hak_ 
kınrz var. Ya.şama şartlan şirn. 
dl o kadar ağır ki. 

Müdahale ettim. 
- Hayır. Yanlıı:; anlamayınız. 

Bu-itibarla söylemedim. Yuvam, 
sizin için her zaman açıktır. 
La.kin her kalabalık muhit biraz 
huzursuz ve dedikodu yuvasldır. 
Sonra bulunduğumuz :malıallede 
'zin için salim ve emniyetli bir 

\: r olamaz. Bakınız ben dahi 
v me gidemiyorum. 
-- Haklısmız. Düşünemedim . 

Yine bir miiddet sustu: 

M~rtayı Niif:>olu kalesi ö • 
nub~e kurulan yeni karargah. 
ta 1 .. gıdırda hapsettiler. 
. y ılctırırn Beyazıt kaleyi tef. 
tışten sonra Mart. ile tehar 
görü ,1.1e~ niyetindeydi. ~ 

RUSTEMDEN BiR HABER 
GELDi 

Pı·ens Mirce ile arası acıhn. 
t_ Bizansa iltica' eden M-irçe. 
nin karde§i Antonyi'\ çok rna. 
kul bir adamdı. B"Y<'12.It, An. 
tonyoyu Edimeye dm et ede. 
rek, Macaristand1.1. kendisine 
Prenslik vermek fikrindeydi. 
Martanın verdiği maH"ıınat doğ 
n, ~e Anton,·o c-•J .da pa. 
d ·-'- J • 1?C11ıtn İ!lmc y<myncak tı . 

ır.~t karargahına çekil. 

~ , ilk hareket edecek Ü9era ka. 
'."life Martanın da Edim eye 
gJ11de ·ı . 1 ' n ~nıesı v,. sarayda a ı ·o. 

u '-nrrür etmi~ti. 

- Beni yalnız brrakmaymız 
Kemal .. ~?· Size itimat ediyorum 
Ben büyük felaketlere alışmış 
küçüciik bir insanım. Fakat, yaJ. 
mz kalmaktan yalnız yapmak_ 
tan korkuyorum. Ve gözleri du. 
\'arda asılı saate ilişti : 

- Ah .. Sizi de uykt.J6UZ bı. 
raktım. Gece yansı olmu.ş. Ben 
ıdiyorum. . 

ilah rahatı•k versin. dedi 
ve teyzenin odasına indi. Onun 
anında yatıyordu. 

Biz Necmiye iJe Vefa ve ar. 
kudaşlığı ilk candan ahdini bu 
akr:am yaptık. Onu artık daha 
çok kendime yakm gö:rüyonmı. 
Ve kendimde onu himaye etme. 
nin Verdiği bir grur ve r.evki du
yuyorum. ,, 
B~ de yatak odama çekildim. 

Yarının meçhul ikrbetJeriyle do. 
lu kafa ta.smı işlemek kabiliyetini 
kazanmak için gecenin koynundci 
bir kere daha sızdı .. Bir kere da
hn uyuşup kaldı ... 

Uykuyu bir ihtiyaç diyenlere 
kızıyorum. Ve onun koynwxia 
geçen zamanlan ben. ka:ylledjl. 
miş bir omrün parçaları olarak 
sayıyor acıyorum. Fa.kat: ~. 
ben de uyuyorum. Ve ben de o. 
nun kara göğsünde dinieniyo_ 
rum .. 

:t- ~ ~ 

!Jısan: coşkun bir neşe içeri· 
sinde durmadan konuşuyordu. 

- Dün pek uğurlu bir gün_ 
müfi. Canip beyi elimle koymuş 
gibi evde buldum. 

Gece i § l e r i n i tereya
ğmdan kıl ~er gibi tıemizıce, 

vürüıtusUzce hallettik. sa.baba 
'k .. .:ı .... ~.u ~ ama 
BU dakikada on yaşındaki bir go_ 
cuk gibi dincim ... 

İhsan e•oe sabaha kar§ı geldi. 
Kapr vun.ılduğu .zaman gece kı
yafetimle dışarıya fırladım. Nec_ 
miye ile sof ada karşılaştım: 

- O .. Maşallah sime erken. 
cisiniz. 

- lhsaıı beyi bekliyordwn. 
Gece o kadar az uyudum ki .. 

İhsan karşısında ikimizi bir. 
dıen görünce şaşırdı: 

- Yahu .. İkinizde mi kuş uy_ 
ktılU8Unuz? Ben de anahtarı aJ. 
:rnağı unuttuğum için ~imdi kapı 
YI duyurarnazsam yandmı Da-
\'Utlara gidıp bir kenarda kestir. 
llleJiyı.rn d' d:~ı--.,.._.ı.,..,.. N ıye unuuu,.., ........... 
' ecnıfye ilk suali sordu: 
N - Canip beyi buMunuz mu? 
• e dedi? :Ne söyledi ? 

1 
- l<öpWtıü bir kahve içip ak. 

1 
ım ?atana. ~lmediıkçe ne söy. 
eeen ~nafile .. 
. - . ~stediğiniz kahve olSU11. 

Sız miljdeyi 'Verin de .. 

( Dooaım mr) 

w ti~ca ~~Y • padiphtan aldı. 
gı ım~t ~erine Mıutanm ça. 
dınna gıttı: 

- Efendirniz lefti Ed" •• .:ı _ __. ımeye 
sa~yına gon~yor. Bir diye. 
c~gın var mı) 

Diye sordu. Muta bu haberi 
alınca sevindi. 

Yıldırım gibi, bütün dünya. 
ca tanrnmı~ bir hükümdarın aa. 
rayına gitmek elbette genç b.. 
dınm hoşuna gidecek ti. Ona 
bir gün kendi köyünde: '"Edir. 
nr s..•rayı, dünyanın en muh. 
te~e·'i saraylanndan biridir. 
Orad;., binbir gece masallarını 
andıran zevk ve safa alernleri 
ya o ılır.,, cknıifler<li. 

Muta, Sanca beye: 
- Hiçbir dileğim yoll:, dedi, 

haşmetmeab nanl emrederler. 
sc o suretle hareke~ mecba. 
rum. 

- Zatıphanein size tefte. 
cühleri var. Bir esir muameleei 
sörmiyecejinizi ve Edime ... 

•~~ 
Saadet yolu 

Nakleden: Muzatfer Esen 
- Dünkii nhhadan dt'\wn -
Bunda çocuklarımı hatırla· 

clDn. Rahmiye rastgeldiğim daki· 
·kadanberi onJan düşünmediğimi 
anlayınca kendimden ürktüm. 
Bana ne oluyordu? 

Merdivenleri koşa koşa cık. 
tmı, bir koltuğa büzülmü..5 ken
dinden geçmiş hizmetçiye bir iki 
teşekkür kelimesi mınldandım : 

ve ne yaptığımın farkmda olma: 
dan hıçkıra hıçkıra yatağımı:ı 

üzerine atıldnn. 
Neden sonra, ayaklarımın u. 

cuna basa basa ~uklarmırn ya
nına gittim. Ca.vat uyuyordu. 
Yavnıma sıkı srkı sanldmı. ve 
bol bol öptüm, c;ocuk elile beni 
itti ve uykusu i~inde döndü. 

İçerimde yeni bir hayatın doğ
mak üzere "olduğunu SÖ)'liyen bir 
ses vaı\\r. 

Bu sc::. doğru çı1'tı, on beş gün 
sonra Rahmi il~ mşanlamnı§tık. 

Bu on beş gün içerisinde F..ama· 
dan Rahmiye dair ıbirçok ı;ıeyler 
öğrenmiştim. Bir ithalM mUes. 
sese.si hesaıbma. çalışcyor ve sık 
sık &eyahatler yapıyordu. Kibar
dr. Sayısız aşk mareralan vardı. 
bütUn kadıRlar Rahminin etra: 
fmda pervane gi:bi dönerlerdi. 

Fakat Esma onu artık mace_ 
rad.an bıkmış olarak tanıyor ve; 

-Böyle erkekler. diyordu. ka
dın kıymetini dahn iyi bilirler. 
daha dürlitt koca olurlar. 

EBmanm belki hakkı var. Fa· 
kat haksız ıbile olse. Rahminin 
uzun boyuna, gü1JOl gözlerine da. 
yanmak mümkün mü? 

Yalnız bir nokta canımı srkı
yor:. Çocuklanm. Acaba Rahmi 
<i(>Culdatnn i~in. iyi bir baba ola· 
~ mı? Kendimf ;nanGırmak 
için mütemadiyen mınldanıyo_ 
rum: "mademki beni sevi~ qo
euklanmı da~ ... 

Fakat gbli bir emişe benden 
ayrılmıyor. Rahmi şimdiye ka· 
dar yqadığun muhitten çok ıha§· 
ka olan Dir i.kmin erkeğidir. Aca 
b& uyuşa.bilecek miyiz? 

Yalnız bu endişeyi çabuk tep· 
tim: '"birbirimizi seviyoruz, aşk 
her miMJ(ctftil ortadan kaldırır.,, 

Evler.sik, güzel bir ilkbahar 
gUntı. ~k ac;m19 leyllklar hava 
yı kokula.ttrnyor, ~r çiçekli· 
dallarda oynaı}l}'OI'. gece gökyil. 
zUnde binlerce yıldnı: bir aşk yu· 
mağı gibi ye.re doğru uzanıyor. 
ve 11jtktan pannaklaıile bize do· • 
kunuyorlar. 

Fakat buna· rağmen. kocamın 
kolunda yürürken. <iilşüneem ga. 
rajm üzerindeki üç kü~Uk odaya 
gitti. Orada yavrucuklRrım kol· 
tukta µyuklıyan hizmetçinin na. 
1&reti altında yapayalınızdır. O
rada tam "sekiz gün annererini 
bekliyecekler. 

Halbuki onların doğduğu gün. 
denberi hayatın bütün zevklerim 
ve elemlerini beraber paylaş_ 

mıştik. 

Kocama bir kat daha rokuL 
dum: 

-Rahmi, dedim. P..en.i daima 
:-:cveceksin değil mi? Beni ve ço
cuklarımı? 

- Seni sevdiğimi ne kadar is_ 
tcrsen o kadar tekrarlarım, sevi· 
vorum, seviyorum, seviyorum. 
· Evlendiğimizin ilk günlerine 
ait bu r:anJı hatıraları d~ünür _ 
ken, daha o günlerde bile gizli bir 
istrrahm niçin beni üzdüğünü 
şimdi anlar gibi oluyorum. 7.a · 
ten Rahminin yüzüne bakar bak_ 
maz bu çOOreden fışkıran cazibe 
ile beraber sert, vahşi bir mana· 
yı sezmemek de mümkün değiL 

dir. 
Rahmi.le ıberaber sekiz gün gü

rültüden uzak bir kö.sede aşkı_ 
mızı dinlemiye. sevgi içerisinde 
kendimizi unut.mıya karar ver
miktik. O bu istirahatin ilk 
iki gününde bu yeni hayattan 
memnun göıi.in.üyor, hatta ikide 
birde benimle şakalaşıyordu: 

- Bir kadının cazibesine tutu. 
larak evlilik hayatını kabul eden 
eJ'lkeklere budala gözile bakar
dım eskiden. Fakat seni gördük_ 
ten sonra en mki bir erkeğin bi
le kadm saçından örülmüş bir 
zinCıre kollarını ~tacağına i. 
nandrm. Benim iıki çocuk an0€Si 
bir kadınla. evleneceğimi söyli· 
yen insanın seni gönneıııden bir 
~ün evvel ıbile ağzını yırtardım. 

Fakat üçüüncü günün akşamı 
Rahmi değişti. yerinde duramı. 
yor, dışarıya çıkmak, dansctmek 
istiyordu. Kocam o gece beni de 
beraber aürükledi. Otele döndli
ğümüz va.kit, saat sa.be.hm Qçü 
idi. Evimiw dönmeden bir geoo 
evve1ini yatakta hsçkırara.k ge. 
çirdim. Rahmi kızıl saçlı bir ka
dınla dört defa raksetmi§, ona 
bir de kokteyl içirmişti. 

Sekiz günlük invivadan sonra 
f;,*ilire dönerek Rahminin tuttuğu 
apartmıana yerleştik. öz yuvam 
olacak bu güzel evi görUnce az 
daha sevinçten çrldO'ıyordum. 

- Rahmi, dedim, burada ne 
kadar mesut ola.cağız, bir bileen. 

Kocam çenemi okpdr 
- Kendimi .bildim bileli daima 

otel k~lerinde sUrUnüyorurn. 
EYde geçccıek birkaç ay sakin ha· 
\'at fena olmasa gerek. 
. - Birkaç ay mı. ha~'ır Rahmi 
burası ölünoeye kad:ır yuvamız 
olacak. Şimdi gidip çocuklara ba· 
kalım. 

Kocamın kaşları çatıldı: 
- Bu ne acele cicim. Yuv:ı

mıroa bir gececik olsun başbaşa 
kalamıyahm mı? Çocuklar bir 

,Yazan: lskender F. SERTELLi 
• 59. 

raytnda prensesler gibi yqıya. 
cağınızı umuyorum. 

Sance beyin sözleri Marta
yı büsbütün sevindirmişti. 

O arbk Riittemi diıtünmü -
yor, yarın kavupcağı muhte
§em aaray hayatını tahayyül 
ediyordu. 

Sanca hey çadırdan ayrıldık. 
tan biraz "IOnra, Niğbolu kale
sine §Öyle bir haber geldi; 

"Rüstem bir Macar köyün. 
ele, deiirmen içinde etirmiş !., 

Doian bey bu hahr.ri ahnca ........ 
He.ttn z*,ti ;.ı ~ı R ÜelHnİ 

ölmiiş sanıyordu. 
Bı.ı haberi getiren bir Macar 

köyliısüydü. 
Köylüyü Doğan beyin yanı. 

na çıkardılar. 
Doğan bey bunun bir hile 

olması ihtimali iızcrinde fazla 
durmuştu. Rüstemin yatadığı. 
nı zannetmiyordu. 

Köylüye sordu: 
- Rüstcıni ncrden tanıyor

sun'! 
- Tunanm öte yanma yir. 

mi kisilik bir kuvvetle ge miş 
ve bir ~öva]ye karargflhma baı 
r.1n yapn-:~lı. Biz o zaman o 

iki gün daha oturdukları yerde 
kalabilirler. 

- Fakat Rahmi. onları gör_ 
miyelı tam bir hafta oldu. 

Kocam beni kolları ara ına 
aldı: 

-Onları benden çok mu se. 
viyorsun? 
-1\Ianasız şeyler söyleme 

SC\"gilim! 
Kocamın kollan beni daha 

kuvvetli sıktı. 
-Bir gece olsun yalnız ka· 

!alım. olmaz mı sevgilim? 
Bu derin, müşfik ve ihtiraslı 

ses karşısında mağllıp oldum. 
Daha iki gün ~uklarımr gör_ 
meden geçti. 

Rahmi on beş gün benimle kal· 
dı. Sonra altı haftalık bir seya. 
hale çıktı. Ondan her giin kısa 

ve esrarlı mektuplar alıyordum. 
Bu mektuplarda hem öfke, hem 
şefkat vardı. Bir mektubunda 
''Mademki hayatımda böyle ya. 
payalmız diyar diyar dolaşmıya 
mahkumum. Şu halde ne diye ev 
lendim?,, derken bir gün sonra 
"evimize döndükten. seni dizle· 
rimin ürerine aldıktan sonra bü. 
tün istıraplarımı unutacağım .. 
cümlelerini yazıyordu. 

Bu altı hafta süren ayrılık sa· 
adetimin en buluu uz günleridir. 
Çocuklarım1a beraber rahat ve 
eğlenceli günler geçirdim. Mağa. 
zadan mağazaya koştuk, parklar 
da gezindik, sinemalara gittııt. 

Rahminin dönü§ilnden sonra 
bir hafta çok tatlı geçti. Birbiri· 
mizden bir dakika bile ayrılma. 
dık. Onun bir bakışı, beni kollan 
arasına sürüklemek için kafi ge 

. liyordu. Ben orada, onun çarpan 
kal ini dinliyerk kendimden gc· 
<}iyordum. 

Fakat tekrar ayrılırken, ilk 
evlilik geoeeirıde zarif bir latife 
olarak kabul ettiğim bir cümle. 
sini, bu sefer çok ciddi bir lisan· 
la tekrarlayınca bayağı sinir. 
lf'.ndim. 

- Bir sene evvel birisı ikı ço· 
cuk doğurmuş bir kadınla evle. 
~imi söyleseydi, o Jtdamı deli 
diye doktora muayene ettirmiye 
kalkardım. Gözlerimden yaşlar 
boşandı ve bu sözler kalbimde 
kazılı kaldı. 

Bir sene geçti. Rahmi ile anla
şamadığnnız günler oldu, fakat 
hali birnirimizi seviyorduk. Za. 
man ~kımızı artırıyor gibiydi. 

tarafa sığınmıştık. Köylülerden 
biri onu tanıdı: "'işte bu yiğit, 
Rüstem isminde meşhur bir 
Türk akmcısıdır. Kaleden hu. 
ruç hareketi yaparak erzak 
amb:iılarımızı yağma etmişti.,, 
dedi. Onu bu suretle tanıdım. 

- Peki .. sonra ne,eye gitti? 
-Şövalyeleri kıhctan geçir • 

mişti . Fakat talii yar olmadı. 
Köylülerin eline esi< düştü. 
.(Sarı ova) köyündck: büytik 
değirmene götürdiiler onu. 

_ Bu kader şövalyeyi kılıç. 
tan geçiren hir adamı neden 
öldı.irmediler? 

-Rehine olarak saklamak 
istiy.:>rlardı. (Sarı ovoJ değir
meninde bir direğe baglndık~a
rını duydum. Eğer ora~ ıt
kence ile ölmemişse, degırmen 
de yaşıyor demektir · . • 
Doğan bey bu h. berlenn hiç 

birine inanmamakla beraber, 
Sar!Cft bey~ işi anl8ri.ı 

' 

Bir sene sonra bile elyah gözle
rinin bir bakışı bütün kanımı 
yüzümde toplamıya ki.fi geli. 
yordu. . 

Mahmut yedisine. Cavat beşı· 
ne basmıştı. Mahmut sağlam bün 
yeli ve kuvvetli idi, fakat Cavat 
zayıf ve sinirli bir çocuk. Baba. 
sına çok benziyor. Doktor bu ÇO: 
cuğun sıhhatine dikkat etmemt 
tavsiye etti. 

Rahmi, evliliğimizin yıldönü. 
mUnü bir seyahatte kutlamak 
istedi. 

Yalovaya gittik. Beş uzun sa
adet gecesinden sonra otelde bir 
balo verildi... 

Kızıl sa.eh bir kız, ıbaloda her. 
kesin dikk~t nazarını çekti. Berı 
e\'lerıdiğim gündenberi kızıl saç· 
hlardan nefret ediyorum. 

Rahmi çok memnun. sevincin:
den gözleri parlıyor. Siyah elbi
sesi kızıl saçlarile tam bir tezat 
yapan bu balo kahramanı gözle. 
rini adeta Raıhmiden ayıraml)'Of· 

Kadınların Rahmiye bakma· 
sına alışkınım. Fakat bu kadmın 
bakışlarında başka bir i rar, ba§ 
ka bir takip var. 

Nasıl oldu bilmi}.:Orum. Ken. 
dimi başka bir erkeğin kollann· 
da. danseder buldum. Rahmi de 
onunla dansediyordu. Gözlerimı 
onlardan ayıramıyor. Rahmi bu 
kadınla trokı benimle danseder 
gibi ~iyor. kol kola, .göğüs 
göğüse ... 

Gözlerimin önünde herşey du. 
manlandı. benimle damıeden er
kek birşeyler söylüyor, fakat oe_ 

vap bile veremiyorum. .. 
Rahmi o kadınla üç defa ust· 

üste dansetti. Sonra uzunca bir 
zaman için gözden kayboldular· 

Rahmi yaıuma geldiği zaman 
bir kelime bile söyledmedim. 

O neşeli neşeli sordu: 
- Biraz birşeyler yeeek nasıl 

olur sevgilim'! . . 
Bir baş işaretile pekı ~: 

Bu dansetmekten daha ıyı ıdi 
her halde. w .a. 

UY.ak bir köşede. ye§il np...-
nn altında bir masaya oturduk' 

Rahmi elimi tuttu ve sordu: 
- Nen var sevgilim, titriJOI'" 

sun... ..~ kl&rı 
Kelimeler sıkışık ckıu• • 

mın anunndan fırladı: 
- Hiç birşeyim yoll. alke-
Bu ceva.p RahmİYİ ~eta 

lendirdi. sesi değişrniştı. ) 
(Devamı vtJ1' 

-Eğer köylüler bizi aldat. 
mıyorlarsa, Rüstem (San o(;') 
değirmeninde yafıyormuf. • 
nu kurtarmak Jaznn.. . . 

Dedi. Sanca bey aevın~: . 
- Ben o köyleri çok ıyı ba-

l. . Hatta (Sarı ova) köyü. 
ınm. d ... 

nün yanındaki bu egırmen-
den un bile almışt~. . 

Diyerek meseleyı padipha 

arzetti. I 
- Bir kere, irade buyru ur. 

sa değirmene bask~n ~~lan, 
sevketlim ! Böyle hır YJllll ara. 
mak vazifemizdir. 

Riıstemi Beyazıt da eeverdi. 
_ Pekala, dedi, yanma kuv 

vetli Lir atlı müfrezeai alarak 
(Sarıova)ya git ve Rüatemi •· 
rfştır. 

Sanca bey bir atlt nıüfreze. 
sile karargahtan aynlcl&, Tuna 
boyı-plıi. 
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