
at•• 

KURUi 

Budapeştet!-en verilen bir habere göre , 

~ONUN EN GEfJ SAA'.f1NDE 
~~. ~N HAV AI>lSLEBttLE 
.. ~ HALK GAZETESiDİR 

~············ı········ 
SalııbJ vo Umum Neorfyat 

Blildlril: 
BASAN RASbl US 

BesılaJiı ,er 
V A K 1 r MATBAASI · 

~ara Caddesi VAKIT Yu~ 

27 
HAZiRAN 

tERŞEMBE 
Numara : 295 Sene~ 
l'eı. 23872 • Pozta kutusu 214 

Sovy~t n eo>tc§l~ o ifil ©l 
k.ır~Do h~nlYı~ <e~Vc§llP 

Rcomelfil . 

v~rm~<dll 
• 

lngilterede,pa.rti 
l i' 11111111111111111111111111111111111111111111111 

1 italyan 
mücadelesi r 

~lllberlayn'm, Çorçil kabinesini 
devirerek bir sulh kabinesi 

kuracağı ztnnedlliyor 
~°"YOrk 27 (A.A.) - D.N.B. blldil"lyor: 

~rç~ted Pres.sin Londrıı.dnn öğ'rcndlğine güre, Parl~ento muhitinde 
hlt.kuı idare ctUği hnrp tnrnftarı parti He Çcmbcrlaynm idaresi nltmda te
,le~Unekte olnn bir sulh tnrnftarı partinin mUcndcleslndcn bahscdll
l'lcırıcıe • ÇörçU t.ııraftarlnrı, bir sulh siyascUnlp Çcmberlnnı kabinenin ha· 
' ~nıağıı. tejvik edeceğinden korkmal:ta.dırlar. Bu takdirde Çörçil 
~ ?e~bcrlayn tnra!larmm mecm uunamuadll olan 200 muhıı.fazak! 
~1-l'n iktidar mevklinl muhafaza edcbllecekUr. Bunların yardmılyle Çcm· 
ltıeıcı:edl~ Cö~u kabinemıt devirer~k bir sulh kabinesi kuracağı zannedll· 

~~&ted Press, bazı mahafllde aynı znmancb Çcmberlnynm yerine 
~e girme.sl ihUmııJJ.ne (Dııret etmektedir. 

~SIP~nya 
Cebelüttankı ve diğer bazı .. 

Yerleri. istemeoe hazırlanıyor 
~t. 27 (A.A.) - Steranl ajansından: 

A N 
KUt>Uk noktalı )erler 1014-18 tınrblnd n sonra ltorunnyil)ıı 11.Juıl' edilen ycrlcrı.llr. Bugiln So\')"Ct ıtu5ya 

dan lst.enen Bcsarabyn -ve Bultovlmı dn bu yerler arnsındadır. 
t.:ırarrn-

Romanya ya 
I 

verilen nota· .. 
Sol ya 27 ( T elelonla) - Sov· 

-yet Rusyanın Romanyaya ver
mi~ olduğu notaya Romen hüku· 
meti tarafından henüz bir cevap 
verilmiş değildir. Romanyadaki 

yeni dahili vaziyet dolayıaile nota
ya cevap verecek olan kraldır. 
Kral henüz kararını vermemiıtir. 

Budapeşteden gelen ve resmen 
<Devamı 2 lnr.1 sayfada) 

1 t~yyareleri 

I
! MaHaya hücum 

ettiler 
1TALl.'AN TEBUGt • • 

1tnlyadu bir mahal, 27 (A·A-) -
Umumi karargahın 16 numaralı 
tebliği: 

Tnyynre bombardıman filolarımız 
biribirini mUteakip Malt:n a hUcum . .. 
e.tnıl§lcr ve Adanın yeni birtaknh 
bahri ve havai hedeflerine 3iddet· 
le taarruz etmişlerdir. BUtiln tay
yarelerimiz hareket üslerine dön • 
mllşlcrclir. 

Şimali Afrlka.dıı. depolar otomo. 
bil ve kamyonlara vcsair moiölffü 
nakil vnsıtalarına karşı mllteadalt 
hUcumlar ynpılmı§tır. BütUn tai" • 
yarclcrimlz üslerine dönmü§lcrd:ir· 

Deniz cüzütamlanmız dikkntc şa
yan bir muvaffakıyetle Sollum İn
giliz ü.ssiinü bombnrdıman etmiş • 
lerdir. 

DlitJmanm .Massaounh ve Assa.b'a 
.karşı yapm.JŞ olduğu hıı.vıı. seferle
ri hiçbir netice vermem.iştir. 

Londra 21 - Ortaşarktald lnglllz 
lruwctlerl !taıya.n mUstemlakelenue 
kaJtı harekA.ta muvat!akiyotıo dıw.alıı 
ediyorlar. 

Kahiredeki İngiliz umumi karar. 
gahı "yerlilerin ltaıynn efendileri 
için istetniyerek dövU~tüklcri ve blr 
çok yerli askerin İtalyan Unifor • 
ması giymekten imtina ettiklerini" 
bildirmektedir· 

:Müttefik tayyareler tarafmdan Pa-

1 
lermoya yapılan hücumda 2S ki§! 
ölmU§, 168 ki~ y~. 

. 
lıt. liu 11~berı Voz de El Publo gazetcslnin ilk nUshnlıı.rı dn:arlıı.rıı. asılmış· 
~tr ZllUU aıarda lspanyanm CcbelUttnnk, Rltlnto, Oran, Ponn:ıroja ile, 
~Yol nı::ırazı üzerindeki lspnnyol mctnlibatı izah ve te.'1'llı edilmcltte ve 
........._~ !- eU bu metaılbatı ileri sUrdllğll zaman Defi takip etmeğc hıı.zrr
~ Yet OlUDnıaktadır. 

IJulgarlar /)obcuca-Fc.ansız 
donannıası va taarruz etmedi 

vaZif eye . ~~ıyada batk, su ıh ~-çind~ yaşamak 
Ça g"' l l i 'dı· ~~dn~kl? ~~lıı.ro~~?.Bbriuklcaga~-~tnnulmgakDrlarol)ritaclarıı.fh~udduandruntnda:ı.~dıı.uzbeU~tUllndiğhlu ~1! ~~ ~ ~~! .! ~~!!,?! ı j rr-.J... ....,..,UA.lll ,.., dır. Bulgar .salnhlyctli maha!lli Dulgnrlstanm blr iddiası varsa da bunun si· 

( y dutlarmda olduğu gtbl sUkfuıct hAklmdir, Bulgarlstn.n ltatiyen harbe lmrış- UUıla değil sulh m~ast ba§ında. tahakku ctUrllme.si taraftan olduldarmı 
. azısı 2 inci say/cıda) mak taraftan değildir, Halk caddelerde dola§arnk sulh içllıde ya§amak için beyan etmektedirler. 
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• Cumhurreisi lnönU dün nk§am 
Bilyilk Millet Meclisintl giderek. 
dairelerinde iki buçuk sant kadar 
meşgul olmuşlardır-

• DördU limanımızda biri Çanakkn· 
lede bulu.wın bc;ı ln.,lliz şUeoinın hU 
kQmcUmiz tarafından ıı::.tm alnuıcabı 
hakkında bir haber duyulmu~tur. Al•· 
deniz vaziyeti yUzUnden sulıınınızdn 

k~lmt§ olan bu gemiler bir iki sene· 
llK yc'li tcknclercllr. E\'\"elce M:.lnn 
kalli.t \•dtül~U filcp kadromuzu genı,. 
ıctmclc üzere 10 tancı yeni gemi al· 
mnk kararmı vermı, fakat harp vıız. 
yeU bu kararın tn• • 
r:ı.km.ımı tı 

• VIH1yt.t 
\•elki 1-
dUdilı.lt.r Ltn 
}1 41U!. t K t 
tam ~t.r. Dlldukl"rin 10.yikUc çalJ§tt 
nlmadı,, sanılm:ı.l.ta ve kontrole n1e 
mur h yctıcrin rnporl-rI bcX.leıımck
teulr. 

S .erbcrllk mUdUrlUğU mevı:ut dU· 
dUltl"ri J, !i gurrueınl§, bunların adet 
lcrinl arttırmağa karar vermiştir. 

Aynı zıımando. geçen detnkl tecrUbeo
de Jrnllı:ınılnuıPıı:;ı ofıı.n bazı mllcsse.snt 
dUdU!tlerlnln de bu defa kullarubnıı.· 
aı için tedbirler nlınmakt:ı.dir. Bunlar 
tamamlıı.ndiktan sonra bugünlerde ı 
l.lnef bir tecrUbc daluı yapılacaktır. 
• Sermayeleri ve itha!~Uarı nz oldu 

f;und.ln birllli! '"C glremiyen kUçük 
lllcc:ırlıır& gllmrWtlcro gelen m:ılla· 
rma lthallt mtıs:ıadcsl verilmemekte· 
di •• Bu tUccarlcr, blrllklerln tc§ckltU· 
JC!ncien evvel yaptıldarı cip:ı~lerln ft,. 
haline müsaade oltınmaaı ıctn vek4le 
~ • mUrııcnıı.t etını~lerdfr. Aynı za. 
manda duhullyelerl faz!a olduğtuıdall 
blrllldcro sırcmcdlklerlnl bildirmişler 

dlr. ·rıcarct vckOJcti bu h~sustıı. lct
kikl r y.ı.pınıı.ktndır. 

• Allkarn Gazi Terbiye Enstıtllsilnlln 
muhtelif §Ubelcrlne leyli meccani ta
lebe alınacaktır. Namzetler 80 tem· 
muza kndar maarif idarelerine mllra
cııat et~ bulunacaklardır. Bunlıırm 

ıubelerlne göre 1, 2 ve 3 ağusto3te 
yazılı imUhanlıın yapılacaktır. 

Muvaffak olwılarm isimleri 80 ey
lQ.lo kadar vcsikalarllcı beraber me!<· 
tcbe bildirilecek ve sözlll ~!hanlar 
blrlncitcşrlnln ~inde mektepte yapı
lacaktır. En.sUtUye muallim mektebi 
mczuntarUe llı:c olgunluk diplomıısmı 
haiz olanlıır nlın:ıe:ıktır. EılstıtUye 
nehıı.rl olarak girmek lstlyenler b'.J 
MUddet lçln1e doğruca mektebe mU· 
racıı.at cdccekkrdlr • 

• Bundan bir sene evvel Bursada 
Rukiye isminde bir kadını dıığa 
kaçırıp oynat.an 55 yo.şJannda Mus 
tafıuıın muhakemesine UçüncU sulh 
cnza m:ılıkemes!nde .başlanmıştır
Hiı.dl.lcnin btitUn alakadar ve şahit
lerinin Burs:ıda olması haseblle, 
da vaya Bursndo. bakılmasına karar 
\'erilmi.ıtir. 

Mahkeme salonunu terkcden 
Mustnfa etrafını alanlara: 

''- Eh ne yapalım, saçımız a 
ğard~a gönlUmUz de ihtiyarlama· 
dı yn ! Rukiye benden 3,5 lira borç 
istedi· Ben de: ''Eğer benimle eğ
lenceye geJirsen veririm" dedim. O 
da geldi·" demiştir· 
• L!Uıcy sefirimiz Ynkup Ka<!rl ve 
Holıında Ue ticaret muknvelcal akdi 
için Holandaya gltmtBkcn harp hare· 
kAtJ ytızUndcn avdet edemtyen heye
tlınl%1n )"tL?ln sabahki trcnlo Alınıın· 
ya yoluyla lııtanbula geleceği haber 
ıt.lınmı~tır. 

,.--~------------------~ • 
rençıp 

23 )'Maı4 tıırı7.iıt.,.,,.,... ,_,_ 

uikasltan asıl maksadınız 
u t 

.•ınunl:ı Ilosnn gcncliğinl hn· 
rı: • getirebileceğimi zannccll· 
l o ım. lstiyordum ki hürrf)·ct ve 

-" · ı rikri ırktasl:ırımın kafı:ısın 
~ ı ~rtcşsin. · 
l. - Henüz pek gencsiııiz. Suikast '''il' mık hakkında kimseden bir n-
ı., ldııuz mı? 

- Evet aldım: Bir mezardan al
dıın. Daha on altı yaşımda i'ken 
s k ı;ık ziyaret ederdim \"e bu ziya· 
ı etımde onun mezarı b:ışında, b:ış· 
1 ııış oldu8u işe dev:ım edeceğimi 

• ) eıuinlc ahdettillJ. • 
4te "Prençip", hiıkimlerin ö

nllade lbliWcl mefknrcsini b6ylc 
mtidafııa ediyordu. Henüı. cocuk 
denilecek bir ) oştn olan katilin 
alisterdiAi soğukknnlılık Ye mclsnel 
§llYADl hayretti. 

-Prençip" in orlcad:ışı .,GrnbeJ" 
in verdi~i ccvnr:ıl:ır d:ı vt•· uh ve· 
aanl,bat nokta~ndan "Prcnçip" in· 
Mllrdcıı •şağı k:ılmı)·ordu: 

- Ywlf•lı!J •eden .Irotlellinis? 
Söyleyinlı babyım? 

- Avustury:ı)'O cinayetlerini Ö· 
idetmek icnp etli} ordu. Biz de "Fer-

Fransız donanması 
yazif eye çağrıldı 

Amerika ingiltereye büyük mik
yası a harp · ıevazımı gönderiyor 

J.011ılra, 27 Ot.ti.) - Mnerikııdıııı 
lngillerl'H' hüyük mikyn~lnrtl'ı harp 
ı 1 ı L lı rııınnt ı;elmel.t 
d"r. s 1 to 1acı n. l'"ıt n:ınn tar • 
hı n 1 ı ıltcrenln n lld fna ıedhiı-
1 rl ha kında ıntlıu. t ıı lClpılnn lJf' 

ıı !, b• k bir hn\'rel \"e umumi 
bir lnsvilır t\rııızhld:ı lrnrşılkıımışlı r. 

Londrnda bir münnkkit bu hu· 
ımoıt:ı im nkşnm şu sözleri söylemiş· 
lir: 

"B. Pillmann'ın, Büyiik Brilnny:ı· 
nın im h:ırhc hiç lıazırl:ınııı:ııııı.\' 
olduğuna dair knnanti tuııı:ııııcıı 
ynnlı5tır. Uirleşik ı\ınerlkanın lıızl' 
ynp:ıcnnı yardımuı tesirsiz ol:ıc:ığı· 
na dnir fikri ise, daha yanlış lıir 
fikirdir. 

Biliıkls, kemali emnl)•etle knrşıl:ı
dınmıız bu mncaıtelede bize yur· 
dım etmek için Amerikan fabrlkn
l:ırının s:ırfctmckte olduğu mfikcm· 
mel goyreller, bütiin Düyük Brilan· 
:ranm her köşesinde hararetle lnk· 
clir edilmektedir. ltimada ~y:ın 
menhnlarclnn aldığımız nuılüruatn 
ıı:ız:ırıın, fellikeller ve yoksuzluklar
lıı ku,·vei mnne,·iyesl pek yorgun 
olan Alm:ın milletinin üzerin<lc 
harbin tesiri Rittlkçe L:endinl gös· 
!ermekte olu~unıı ıııızıırıın, c-mııi
ycllmiz o nislıeıte d:ıhn büyük bu· 
lunmaktadır. 
Şurası da kaycla şnyandır ki, 

~·üksek rülheli Alman znlıit:ını, 
Flnndres muharebesinde lngillz 
hnvn kuvvellerilc cok u1'ra~acakl:ı· 
rını oıılnmışlarclır. 

İngiliz müdnfnn ıerlib:ıtının kutl· 
ret ve tesiri hakkındaki emniyet, 
memleket dnhlllncle her gün art· 
m~ktadır. Düyük Dritanyaya ''aki 
olabilecek bir islilfının, her h:ılıle 
Belçika istil!isındon doha nz kanlı 
olmıyocnğı knnantl de hasıl olmur 
tur. 

lılünakkll sözlerine ,u auretle 
hitam vermiştir: Almanların kara 
harplerinde elde ettikleri muvaffıı- 1 
kıyetler, kendilerini bilyilk lktısadl 
mfişkütüt karşı~ında bırakmaktan 
f(crl kelm:ımıştır. Bu aebeple belki 
llitler mümki\n olan en kısa bir 
müddet zarfında karar nrmeie 
mecbur olacaktır. 

FRANSIZ DONANMA:SJ 
V AZIFEYE ÇAGllULDI 

Londn, t'7 -1ngilis rady0911 
buı;UnkU Bğle nepiyatmda Franaız 
donamnuma hitaben ıunlan aöy • 
lem~tlr: 

"Konpiyeııg mUtıı.re.kcst Fransız 
İmparatorluğunun muhafo.za.smı te 
mln cdecekUr. Halbuki buglln bu· 
nun tahakkuk etmediği görlllUyor. 
Filhakika, Franm Hinciiçlnlsf teh-
11.ke karuuında bulunmaktadır. 

''Ey Franm bahriyellleri ! lmpa
rntorluğu muhafua vazifeat ab:e 
dllşnıektedir· Derhal den.ise açılın 
va dllfman kuvvetlerine. nerede o. 
lurea olsun, atew açm!" · 

ŞiMALi Jl'DNIADAU llöKoa 
OOAKl.ABI 

Lou4ra 17 (A..A.) - fJ1mall i'raıı· 
aadakl l<!Smilr ocakllU'Dlm, bu mmta
ka Alman kıtaatı tarafmdan ifgal 
edilmeden ev\'el, Fransızlar taratuı

dan suya bofuldutu Londraıım al&· 
hlyettar ın•uflUnde zaıuıedllmekte

dir. Dlğer taraft&n, Alman taarnam
nun ilk beı haftaaı ~mda mUhlm 
petrol atoklarınm imha edildiği ve 
fakat' 1.:llytlk mikyuta petro!ilıı dUf" 
mazı eım. ıeçuılf oldutwıa da fllpbe 
cdllemiyecefi Ut.Ye ectilmektedlr. 

dlnnnd" ı intihap ettlk. Bu, vazife· 
mizdi • 

- Neden baıka birisine suikast 
yapmayıp ta veliaht hazretlerine 
yaptınız? 

- "Ferdinaod" Avusturyaılakl 
Slavların amansız düşmawydı. 
Vücudunun ortodan kalkması ili· 
zımdı. 

- Her halde sizi suikast )'apma· 
ya teşvik edenler vardı. Bunlıır 
arasmda Sırbistan tebuasından o· 
lıınlar kimlerdi? 

- Bizi, ''ellahtı öldilrmeye kimse 
leş\·lk etmeıll. ' 

- Cinayeti yaparken Sırbislanı 
düşünüyor muydunuz? 

- Hnyır. Sırbistan delil, vata· 
nım olan Bosnayı dü.şilııilyordunı. 

- Peki siz bir rahip ~ocutuau· 
nuz. Tabii l:i!nbı ınu~nddesin tesiri 
altında lıü) üdfinllz. Bnbonız dindar 
Jılr adamdır. Xıısıl oldu da almıf 
olduRıınuı dini terbiyeye nRmen 
nı'Jam ötcUirmck slbl fena bir hnre
kcti y:ıptınız? 

- tmı:nun bu kadar uzun boylu 
ve köriilıürilne bir ta:ı.ssup derecc
,sine çıkınayordu. lliıler, y:ınl Bos· 
n:ı Heı· .. el' F.cnçleri için usıl mu· 
kııddes olan din ve iman ruilletlmlz 
dir. Bu iman kitabı ıaukaddesiıı 
cmir~rinılen dalın kun-etU ve 
ın:ıntıkidir. t~te .bu nıilll dinimdir 
kl h:ıno ,·cliahtı ö~dünneyi emretti. 
- Ynptı~nuz cin:ıyet sizin nn::ırşlst 

llti'l'AUEIH; ETl!AFL~Dı\ 
MUTEl\ll\l1M MAL'Ü!'.1.\T 

Ilonlo, 27 (A .• \.) - H 
gı bllclirlyoı : 

l\!Utar kc tıerruti hc.k .ı .u-
aoln n1n ro ıtbun ·n vermı • oUu,'hı 
tasdlıattan maada, n umattar 
mahafil bazı mUteınmlm izahat veı 
mektcdir-

Compicgne ornıanmdaki mülıi. • 
kııt csnasmdn general Ktıitel, Al 
manya tarafından ı.,ransnya yapı -
lan ağır şeraitin, lngiitere tarafın
dan harbe devam edilmesi vUzUn -
den zaruri gBrUldUğünU beyan "L 
mf§tfr. Muhasamat ııihn..-et buldu· 
ğu zaman lfgal 11erıUtın°1n ağlcbi 
ihtimal değlleceğl znnnolunhıakta -
dır. 

Müıakeratın en esaslı noktalarm 
inn biri, lngillereye çevrilebilecek 
her hangi bir sillihın Almanyaya 
verilmiş olmam~ıdır. Hiç bir vakrt 
fi'ransız hUkf1mcti, donanmasını 
terkedebiJeceflni dii.sUnmemi~tJr. 
Müstemleke imparatorluğumuzun 
muhafazası için donanmanın ıru -
ı:U:.: bir kısmı faalfyette kalmnk 
1zere, bu donannı:ının kontı·ol a1 • 
tmda muhafazası sistemine vfuııl 
ılunmuştur- Ne A' .. anyJ ve ne de 
ftntva donanmamızın imha edilme· 
sini derpiş etmemişlerdir· Her şe
yin o.kamete uğramasına sebebiyet 
verebilecek en mühim mania bu 
suretle bertaraf edilmiştir. 

Son oyların (elin muharebelerin· 
•len sonra cok zıı:rıflıımış olan 
Pran!lıZ hav:ı ku'·'·cllerl dnhi ln
giltereye k:ırşı kullnnılmnsı imkan 
hnrlclne çıkaı;ılmıştır. Tııyyarele· 
rimiz te~Jlm edilmemiş \'e fııknt 
silAhtan ıccrlt edilnıi~tir. MotötlPr 
wkOIOp kontrol istasyonlarına ko· 
nulmuşlur. Mlltarcke komisyonu, 
Almanya ile İtalya arasında bir 
lema!I vasıtasıdır. Mezkör komis
yon, ittıal teraftlııl, nıal ve r.lok 
satı~lnıı rnes&•lelerlni iHal altında 
bulıın:m mıntakalıırdan, lcnbında 
lşpt edilmemiş olan mmtakoJarıı 
Recmek şartlarını ,.e telsiz nı~ıri· 
yatını tanzlnı \'e temin edecektir. 

Fr.ıuısı.ı • Alman mütareke 'ko
mfS)'onunda, Fransa, aJlcbl ihtimal 
ıeneral buntHlzer tarafınıtan temsil 
edilecekUr. Fransız • Italy:ın ko· 
misyonunda da ·bir aınirnl tarafın 
dan temsil edilmesi muhtemeldir 
Almanya He mQzakereler soğuk fa· 
L:at korekt ve bidayette bir parça 
sert bir nola ilıerfode devam elli. 
lkl askerin dllrllst tema!larında 
ıerglnllk haflrco zail olmuştur. Al· 
man murohhaslıırı Fransız ordu
sunun .kahr:ımanlıilını hahrlntacıık 
hic bir fırsatı kacınnamışhr. 

Fransız ordusu tyl d~~llşmüşlür, 
namusunu lıı:urlarnıaL:tun d:ıh:ı fazla 
bir şey )"apmıılır. Yapılm:ısı g:ıyri 
kabil olan şeyleri yapmı,tır. Beş 
haziranda Fransa bllynk muharebe· 
si batla~ığı :ıamıın 55 Fransız fır 
kasının karşısında HO Alman fır 
kaslle 1 t zırhlı fırka bulunmaktay
dı. Seferin sonund:ı AJmanyanın 80 
ihliyat fırkası mevcut bulunmak· 
tnydı. 

l ~t: l" f' ıau!ar ııelen habf'rlf'r : J 
INOILTE&IC ZAF&BI: KADA.B 
llAllBC Dl:V AM BABAJUNDA 

Loaclra, 1'1 - lııgUterenln M:adric 
sefiri Samoel Horun aulh fçlıı lapan· 
yuını tavauutu b&klmıd& tefebblla
lere glrifUtt )'Olundakl haberler ta
mamen aaçma Ye uydurmadır. lngtl· 

Lir ruh sahibi olduğunuzu gösterir. 
Şimdi ise mllllyetpcrverlikt~n balı· 
sedlyorsunuL Bu nasıl feY bü)·le! .. 

- Evet. Ben de münev,·er genç
lik ılbi önce sosyalisttlm. Pakat 
"Zola" nın "Tolstoy" nun Kropot
kinin .-erlerini olı;uya okuya bir 
denbire kendimde milliyet aşkının 
tutuştuğunu hissetllm. Dnllı;:ınlar 
harbinde milliyet oşkımı saıııimt 
bir •uretıe "Cnbrinovlc" e lllr:ıf 
elıulf, fakat lchnd~n yine anarşist 
kalmı~lım. I!,·et, nıllliyelperverim, 
hıııtl mntunssııl bir milllyctpcrvcr. 

- Suikrıslla ıırlcr yapmak isti
yordunuz? 

- Suik:ıstlan bıı~hca maksadımız 
milletimizde hllrrl:ret , .e istiklal 
flkirlerlnlıı \"e blllıassa milliyet 
meCkOresinln uyanmasını temin el· 
mekti. · 

- A ,·tısıuryaya knrşı lıh'leltiAi· 
nlz ı\erret ,.e kinin saiki nd 

- Beıı bn memleketin bir evlldı 
olduAum hnlde müstcvlf ve wlim 
Lir kratck cınirlerlle kendi yur· 
duından tardedHmiş bulunuyor
dum, yani beµ Rosn:ıhydım, beni 
A \'"Usiuryıılıhır ııefyelmi.5Jcrdl. Kcn· 
di evlımlcıı hir ynlı:ınc.ı l:ırnf:ndan 
koitulruu' olmuyor muydum' 

- Suiknst11 llnıil oı:ın y:ılnı.z bu 
fikirler miydi 1 

- Evet hareketlerimi idare Yt 
beni suikasta ~e,·keden yeg:lnc şey 
intikam düşilnce~iydi. (I)evnmı var 

1Romanyaya verilen n0t8 
(8attarafı 1 inci sayfada) 

teyi\ olunmıyan haberlere nazaran 
Romen • Sovyct hududunda bugün 
askeri hareket batlamıttır. 

Romeo ı:nakıı.mıı.tı, bUgUn !çln •"di mukarrer °" 
kralllk moc:Uıtnın fç:Uınan~ inUzaron barareU1 Si~ 
reıorde buh.ıoına.ıttadırlar. tJ# 

Bu esnada Sovyet tayyareleri hlç ;,Uphcsl.Z ~ 
mıı.tl faallyeUne Sovyet askeri kuvveUerln14 JD r!JI 
oldu:unu göstermek i(:ln talep cı:ttlml1' arazi üze 

Uülm'Q, 21 (A,A.) - Mı.ıııkovııdııki ııomnoya el<:I· uı,:u,lar ynpma!ttadır. , oı' 
!l dUn saat ıo ı.ıo &1olotottan l:;ır nota atmıştır. )lolo· Romanya slyıısi mahnmı, tcvluılAdo ycla v~ 
tof, bu notıısında Roınaııyadao Be!rarabyanm tamamı' lı;:lndodlr. Gıızeteler, bu bapta hlı;:bir bavadia nf 
nın ve BUkuv!nanyanm tamamlyle 11ımal kısmının ia· ınelttedlrler. Alınacak kararlan tahmin etmek lll 
destnı. talep Ptmektedir. kUn deA11d1r. 
--------------------------noMAN\'ADA HAVA s:fit,,, 

EN SO·N DA K J K A 

Amerikahlar, Fransız müsıem-· 
lekelerinin · Ameı ika tar atından 

1 
1 idaıesinl istiyorlar 

Nevyork, 21 (A.A.) - IUSyter: 
Gazeteler, Amerlkıınm garp nuut küre:;lndc bulunan bUtUn Fransız 

mUstemlckelerl idaresinin Amerika tara!mdan deruhte e:lilmca!nl iatemck· 
te ve H!tlcrin tabakltUmU_ altında bulunan Franaız !aııı.st hllkCımetlnln Amo. 
rika l;in teckU ettiği tehlikeye i~aret etmek.tcdlıler. 

~n gClnlerde harbiye naz.ır:ıgına tayin cdllen miralay Knoxa a!t Şlhn· 
go Deyll Nlyuz ga~te1l dlycr lJ: 

Garp dGnyu: t.Qrrlyc~ler ınlD yed:cmlni sıfatUe hareket ederek bu •ırut 
küredeki bUtUn Franarz mUstt:ınlel;clerlnln ldarf'll&l deruhte etmtlly1z. Fran· 
aad& Hltler1n tanakkUmU altmd.'\ bul..ır.~ fa~ıt bUk1Unetlle her tUrlU mU· 
nasebttl kesmeli ve Londrad:ı teşekklU eden Fransız mllll Jto:nlteslnc mü· 
racaat <!lmellylz. ÇilnkU bu komlt", 1 ransız dem~kra:ılst:Jln. mesul uruıurlar 
bal<iyeslni te§kll etmektedir. 

tcı·e, zafere kadar harbe devam kara-
rındndır. 

Hlnd.l.l~ıın nazırı, Avam Kamarıı.sııı
da beyannttıı. bulunarnk Hindi.atanda 

• mecburi askerlik htzmetlerlnln kabu 
lllne iml'An veren t_Jlr lcararna:ne.nln 
P.ek yakınd~ ııcjltcdileceğtni bUdlrml~
tlr. 
1.-iGİLTE&lIDE FRANSIZ oımnm-

NUN Ta:..'lKllJNE OOORU... • 
Lvn:l:a 27 - Qencral ücı G l>»IUI 

teaiue mensup blr zabit ıu t6Kleri ı;oy 
lcmiftlr: 

•'Yeni Franaız ordusuna kaydedil· 
mek üzen mUraeatıar o kclar çolıctul"' 
ki, bu orclwıwı yakında tııkW nbU 
ol$1locekUr. Tcchl.zıı.t taınam olwıca 
ordu ta,ekkUl edecektlr. 

Oeneral dö Gol, lı'ranaız.J.arı mu1uı· 

vem.ete teıvtkte devam etıuekteClü-. 
General dllıı cece radyoda Fra.nıt~ 
donanmaama hitaben bir bey&DDam• 
okum111. btttUn Fraıwa gemilerin 
derhal 11erbeat bir Fraııaız Umanınn 

nareketa davet etmı,ur. 
1apanyol ajaıwnm lı"'rans!Z hudu

dundan aldıft ınalQmata nazaran Pe 
ten hUkilmeU, hUkQ.me! merkezl.'11 
bu hafta aonwlcıa doğru Klermon 
Ferrana 1akledecekUr. 

DALADYE ~U:VKuF 
~belftttarık !'1 (A.A.) - lll 

ınada deter nıenablden alınan haber· 
tere göre, Casablankada bulunan Fran 
'1• harp gemllcrl bayraklarını yanya 
ındlnnillerdlr. F'ranatz Faaındakl blwı 
!arda da bayraklar yanya lııdinlmlştır 
BUtUn Frt.ııaıa cilritamlan Fransaıın• 
raa lll komiaeri ıeoenl Noruea ıim· 
diden teminat vererek, emri altmda 
ve lııgUtere Ue mUflerekeıı mllcadeley< 
dev&m kararında olduklanıu bllcllrml.
terdlr. 

Dtter blr habere göre, Daladyc Ct 
11ablank&d& mevkuf bulwunaktadır. 

iSPANYA • CDELtJTl'ARI& 
BUDUDCNbA 

Madrtd, t'7 (A·A·) - Stefanl a· 
janamdan: 

Cebelilttaıık hududu aervlalne • 
memur tapu. polla kuvvetleri ye • · ı 
rlne ordu mUfreselerl ikame edil 
ın.lttfr. 

~..11 
- 40 ---

- Sözlerlnlıden şu mana çıkı · 
yor, dedi. Bizden birisinin Bahayı 
öldfirdillilne dair Lir dedikodu 
cıkabllir. Bunu menetmek kimse· 
nin ellnde ddildlr, Falqll der 
ıabminlerlmde yanıJmıyorıam siz 
bu deıllkodulanrı önünU nlınııktan 
zi~·ede her birimizi aile ferdlerinln 
karşısında temize çıL:111rDak için 
çılhfıyorsunuı. 

Aliye, füınanın meseleyi böyle 
apııcık meyılana koyması karşısur 
da biraz şaşırmış bir balde: 

- Evet, dedi. Bunu latlyorum. 
Hikmet atıldı: 
- O halde bQtlln euallerlnlle 

ce\"OP vermeıte hazırım. 
- Tetek'L:Ur ederim, Hikmet. Son 

defa konutluAunuı uman Baba ne
redeydi? 

- Burada, kütüphanede. 
- Kendisile neler konuştunuz. 
-:-- Ehemmiyetli bir te>' konutrua· 

dık, her defa oıctntu ılbt pnra Is· 
lı) ordu. Sanki yıllardanberl bizden 
ııız!lıl"dığı pnrnlar yelmiyoı mu, 
gibi hu d~fa da ... 

AUye bana doiıru dlSndO: 
- Hikmetin bayle bir Jlqn kul· 

lanmuı dolru delil vakıa.. f'akat 
hakkı var .. \'ıllardanberi bilirsiniz 
Bahanın elinden neler celttik. 

Diin geceki 
hırsızlık 

DUn gec~ yaı·ısı Kumknpı N~an
"CJ!mcla bir hırmz!ık vakam olmuş, 
Caınl aob&nıdn Ahmet Ben3i.su'ya 
nit 40 n.umaralı ev soyulmuştur. 

Yapılan tahkikattan nnl!J.§ıldığl
mı. göre, Hırsız gece yarım saat 
12,10' da eve girmlş ve bir emnL 
yet tedbiri olmak Uzere el&ktrik 
slgortn.sıııı bozarak evi karanlığa 
bo~'lllu§tur- Meçhul gece soygun· 
cuau, evin i!}indc eline g~çirdlğl 

birtakmı ~yayı kapıda ""'ıbekleyen 
nrkadaşma ta!Jmııttır. 1Jd hJI'8IZ 
"Y.ı• W'lim~lia ll'ffiffat~'lifllierek 
~mışlardır. 
Emniyet MUdilrlUfll tahkikata 

~çmlıt. hıraızlan aramağa bqla -
MlRtlr· 

Şarki Asyada 
. Yeni Japon 

s!yaseti 
Japon hariciye nazın 

öbürgün bir beyanna
me neşredecek 

Tokyo, 27 ( A,A.) - Japon geze· 
t~lerl, yı,rın '"cyahut iibfir giln hn· 
riciye nazırı Arilnnın Jıı11onranın 
~arkl Asyndakl yeni siyasetinin ana 
hatlarını ne,redl!ceAiııi haber \'er 
ruektedlr. 

İN'Gtl.TEREDEN TAl,EP 
Tokyo, 27 ( A.A.J - Asalı! gazete· 

si, Japonyanuı Jnılltetcden Bir· 
manyaya mllfettişler göndermesini 
htenıiş ohhıAunu teyit elmektlrttlr. 

Hikmet snbredemedi: 
- Baha ahldk~mn biriydi. İti 

miz gücümüz ona dunıp dinlenme· 
den para yclişlirmek oluyordu. 
Kendisine lılr iJ bulmak, bir mev· 
ki temin etmek itin elimizden lfe' 
leni yaptık, fakat Daha bir tilrlü 
işde durmuyor, eline geçen paı'ayı 
hraf ediyor ve yine ... 

Esma da söze karıştı: 
- Bllemezslnlı, Belkis hanım .. 

Aile efradı ıırasıodo böyle nhlAksız 
birl,lı~in lıulunmaııı ne büyük bir 
17.lırnp k:ıyn:ılı oluyor. Sırf nlleml• 
zln namı kirlenmesin diye tehdit·, 
terine boyun eliyor, isteıtlklertni 
yapıyorduk. Ilikmel, hakikati Bel· 
kls h:ınmı:ı söylesek daha iyi ol· 
11111 mı? 

- J,Qzumsuz ve fı~·dasız. 
- Hlc te öyle delil.. Belkls ha-

nım bir şe:rler seziyor. Eıtcr kendi· 
sine a~ıkca söylemezsek luıklum11· 
da cok fena şeyler dilfünecek. 
Dlnlc)•inlz BcJkl1. hanım: Hikmet. 
gencll~inde mıınosız bir lş yaptı, 
bir genelik h:ıta~ı .• O vakıllor Hik
met, Davut ve Ilahn Galatns:ıraya 
1ridiyorlartlı. Hikmete müstacelen 
para lüzım olmuş .. Hem de epeyce 
bir par:ı ... 

Hikmet suo Ozerlnde yakalanmış 
bir mektep ceıeuğu gibi kızardı, 
Eamayı austurdu \'O ~öze kendisi 
L:ışl:ıdı: 

- Kumar oynamı$1ık. Hem de 

LERl TATİL ED!U>I 

Riihrcş, 2i (A·A·) - Ronıııı»·~ 
bUtnn dıı.hill hava servisleri 1>',._ 
nc.znretlnln cmrilo lş'arı ııhir~ 
dnr tatil cdllmlştır. Halib•~ 
i!ilemekte olan yalnız BUkrC3 
servisi vardır. 

SOV.l:ETLERIN YJo~Nt 
ROMANYA ELÇ1Sl 

Bükres. 27 (A·A·) - ()ğ~ 
ğine göre, SovycUerin yeni ~ 
ya sefiri LavrenUet cuma .tf' 
~ral Karo\a itimatnameslni \ 
cektir. 

• •• 
SOS DAKiKA - RomanY• ~ 

yUk Harpten sonra yon.iden ~,r 
rulmuş ve inldiat ctm.iQ devi~ 
den biridir. 1914 de kam bil> 

9 
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ğU 131 bin kilometre iken 191 
Tranailvanya, §:ırki Bnnat, ~ 
':ıı ı ve Besarabyarun da ııtJJı 
295 bin karn bUyüklüğe çıkıt.~ 
Yukarda eaydığunu \'ilayetıe ıJ_ 
ilk üçünil Avuaturyn. Mac~~ 
Jmpara.torluğundan, dördllıt~' 
de bir plebisit netlceciılde :R O)'. 
d~ almışt1r. Bu ıuretle b, 
harbi müteakip Sovyetler, f 1 
ya, Çekoslovakya, llacarists.ıı~ 
goalavya ve Bulgaristanla 'ı:J 
olmuştur. Romanyaıım bir P'-6ı· 
Karpatların içinde bir parçtl-cf 
şında olmak Uzere b!::-tnırıııı iti, 
bölgelere nyrı!ır- lçcrdekiler 
silv:uıya ve ~aı;ki Banat. dıŞt,.... ..ti 
Eçla.k ve Buğdan ov"ltı.rllc ~· 
ca yaylfr ,ıdır. Bunlardan Bel'l.F.ı 
'a Bu~danm P.arkmda olup 

topraklarla kaplıdır· Prot _ • ..u 
bu bölgede dağlara mU\·azl blJ:. 
kım uzun izler açmı§lır· Bult::11 
da Karpatların eteğinde BuğlP" 
Beaarabyaya. benzeyen tart' 
şeklindedir. !tte bugUn Sov>'e!.,
yanm istediği mıntakalar bU 
ki nımtakadır! Ve biraz eV"~ 
Jşaret ettlibnlz gibi 1919 d• 1'ıi 
lan bir plel>lalti müteakip l' 
dım a.Immrştır. 

Ankaıada 

Satıhk emlak 
Ankararun en iyi bir Y 

halen iyi geliri olan ve d~ 
rın daha bliyilk inşaata dl...o 
bulunan iki ev ve bir der
parseldc birden ve ayrı a~ 
lıktır. İcraca takdir olunan 
leri birine (8.600), iJdJı 
(11.000) liradır~ Almak i•~ 
terin l O Temmuza kadar ~ 
mak Uzere 2144 numaralı r.J 
kutusuna arsa rumuzile tJJI'' 
yazarak mUracaatlan. 

itizar 
Ha vadlelerimiain çoklufu 

Kız Aliyi vurdular romuunı 
dık. Oztır dileria. 

oldukça büyük bir komar .. 
arkadaş parasını 1stlyord1'•1~j şayet parayı vermezsem ,ıııelr> P.J 
kolulmak tehllkeaint gör.• ,IJf'J 
idareye haber vereceAinl ~ 
Halbuki bu kadar paradi 
Ablam da ne yapacalımı 
den böyle çok blr paraYI 
vermezdi, Fakat Bahaoın ,.., 
babasından kalmış biraz P' 1111 
hepimize gururla güsterdill t 
derteri \"nrdı .. lıte bu deflC 
o gündenberi hayatıını 1 
leyen, beni Bahaya bd1'>' 
rehber olmuştur. Bir aktaJI' 
nın defterinden bir çek ııo 
üzerine kurşun kalemle J>lt 
yazdım ve Bahanın ~ 
tım. Bu it yatakbaaede .,. 
Birdenbire Balla uyud~ _:..aı 
çeki aldı ve sakladı. SUP""" ,ı 

11iln b~ taklit imzalı çeke 1' 
tarih atarak mahkemeye ~ l~.' 
söylem&!'kle beni tebCllt ed ~ 
kıa bu ca bllyllk bir teY i 
mez.. Mahkemenin tetkiki fi 
kullnnılmamış olması ı.e•1 
beraet ettirir. Fakat d ,-
dil~llnünilz. Ben bugün b9d' 
dllrtl olan bir adamını. Jıusl ııı' 
ehnlt bir banka mildOrO· 
meyd•na çıkarsa bQtOn UI 
bütün mevk!Inıi kaybcJerlrı1·51ı 

- Demek, declim, Jlııbıı 
para çekmek için sizi btl 

11 
tehdit ediyordu. (Dr·•tl" 


